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چکیسُ
اذیزاً بب طزاحی ٍ سبذت ٍاحس رزیفکُي کٌبر سَار بز رٍی ضبسی غُسُکيّبی ػقب سَار اهکبى هبضیٌی ضسى ػولیبت پیبسکٌی زر
کطت پرطی زر ایزاى فزاّن ضسُ است .زر ایي ذصَظ زٍ ًَع هبضیي پیبسکي ضبهلًَ :ع هجْش بِ سیستن غزببلکٌٌسگی (سًجیز
ًقبلِای) ٍ ًَع بسٍى غزببلکٌٌسُ (هیلِای ٍ تیغِای) بزای کٌسى پیبس سبذتِ ضسُ است .بِهٌظَر ارسیببی فٌی ٍ اقتصبزی ایي
هبضیيّب آسهبیطی زر هٌطقِ فزیسى اصفْبى زر قبلب طزح تحقیقبتی بلَکّبی کبهل تصبزفی اًجبمگزفت کِ زر آى سِ هبضیي
پیبسکي بب ّنزیگز ٍ رٍش زستی هقبیسِ ضسًسً .تبیج ًطبى زازًس پیبسکي هیلِای بِػلت ًساضتي یکٌَاذتی زر ػوقکبر ،ببػث افت
کوی  2/32زرصسی ضسُ کِ سبب غیز اقتصبزی بَزى استفبزُ اس هبضیي هیضَز .هیشاى افت کوی زر زٍ پیبسکي تیغِای ٍ سًجیز
ًقبلِای بِتزتیب  0/16 ٍ 0/15زرصس بَز کِ زر هقبیسِ بب ًَع هیلِای قببل هالحظِ ًویببضس .تؼساز کبرگز هَرز ًیبس بزای جوغآٍری
سَخّب زر پیبسکي تیغِای بِػلت ًیبس بِ صزف ٍقت ٍ زقت بیصتز بزای جساکززى ذبک چسبیسُ بِ تؼسازی اس سَخّب  15زرصس
بیصتز اس پیبسکي سًجیز ًقبلِای بَز کِ ایي صزفِجَیی زر ًیزٍی کبرگزی زر هبضیي غزببلزار زر اسای افشایص سِ بزابزی قیوت اٍلیِ
ذزیس بِزست آهسُ است .سطح اقتصبزی هبلکیت هبضیي بزای پیبسکي سًجیز ًقبلِای ٍ تیغِای بِ تزتیب ّ 1/76 ٍ 5/27کتبر
هحبسبِ ضسً .تبیج ًطبى هیزّس استفبزُ اس پیبسکي سًجیز ًقبلِای زر هشارع بشرگتز ٍ زر صَرت ٍجَز تزاکتَرّبی پز قسرت قببل
تَصیِ است .اهب پیبسکي تیغِای بب قیوت توبم ضسُ بسیبرکنتز ،سبذتوبى سبزُّ ،شیٌِ تؼویز ٍ ًگْساری کوتز گشیٌِ هٌبسبتزی بزای
کطبٍرساى ذززُ هبلک است.
ٍاصُّبی کلیسی :بززاضت پیبس ،پیبسکي ،ارسیببی اقتصبزی ،صسهبت کوی

 -1هقسهِ
سكح صیش وطت پیاص دس وطٛس ساِیا٘ ٝحذٚد ٞ 61ضاس ٞىتاس ٚ
ٔمذاس تِٛیذ آٖ دٔ ٚیّی ٖٛتٗ است (تی٘اْ .)1390 ،دس ایٗ خػٛظ
٘مص ٔىا٘یضاسی ٖٛدس فشآیٙذ تِٛیذ پیاص دس ایشاٖ ا٘ذن است .دس
ٔٙاقك ػٕذ ٜپیاصواسی وطٛس وطاٚسصاٖ تشای دستشسی ت ٝػّٕىشد
تاال (حذٚد  120-100تٗ دس ٞىتاس) اٍِٛی واضت دس( ٓٞپخطی)،
تا تشاوٓ تٛتٝای صیاد (ٞ 700-600ضاس) سا ا٘تخاب وشدٜا٘ذ و ٝایٗ أش
استفاد ٜاص ادٚات ٔشس ْٛتشای تِٛیذ پیاص سا فشإ٘ ٓٞیوٙذ،
تٝقٛسیو ٝتٝخض ػّٕیات خانٚسصی ،تمی ٝػّٕیات صساػی ضأُ:
٘طاواسیٚ ،خیٗ  ٚتشداضت پیاص تا ٘یشٚی ا٘سا٘ی ا٘داْ ٔیضٛد
(اسذی ٕٞ ٚىاٖ .)1394 ،دس ایٗ خػٛظ تٟٙا تشای تشداضت پیاص
 100واسٌش -سٚص دس ٞىتاس ٔٛسد ٘یاص ٔیتاضذ .اص ایٗ ٘یشٚی واسٌشی
 30دسغذ تشای ػّٕیات سشص٘ی 30 ،دسغذ ت ٝػّٕیات وٙذٖ پیاص ٚ
 40دسغذ ت ٝخٕغآٚسی ،تستٝتٙذی  ٚتاسوشدٖ پیاص اختػاظ ٔییاتذ
(تاوی  ٚاسذیٔ .)1392 ،ىا٘یض ٜوشدٖ ٞش یه اص ٔشاحُ تشداضت
پیاص ٔیتٛا٘ذ ٔٛخة سِٟٛت تخطیذٖ ت ٝواس وطاٚسصی ،واٞص
ٞضیٞٝٙا  ٚافضایص ویفیت ٔحػ َٛتِٛیذی ٌشدد.

دس د٘یا ػٕٔٛا تزس پیاص تٝغٛست سدیفی واضتٔ ٝیضٛد ٔ ٚؼٕٛالً
اص ٕٞاٖ ٔاضیٗ ٞای تشداضت ػمةسٛاس ٔشسؤ ْٛحػوٛالت دوذٜای
دیٍشٔ ،ا٘ٙذ سیةصٔیٙی ،تشای وٙذٖ پیاص استفادٔ ٜیٌوشدد .دس ایوٗ
خػٛظ ٔاضیٗٞای ٔدٟض ت ٝص٘دیش ٘ماِٚ ٝسیّٝای ٔتذا َٚدس وٙذٖ
پیاص دس د٘یا ٔیتاضٙذ (تاِض ٚ 1985 ،سشیٛاستاٚا ٕٞ ٚىاساٖ.)1993 ،
ایٗ ٔاضیٗٞا داسای تیغٞٝای ثاتت تشای صیشتشی سیط ٚ ٝص٘دیش ٘ماِوٝ
تشای خذاساصی دذٜٞا اص خان ٞستٙذ .دذٜٞا تؼذ اص سیطٝتوشی تو-ٝ
ٕٞشا ٜخان ،تش سٚی ٘ماِٙٔ ٝتمُ  ٚدس قٔ َٛسویش تٕیوض ضوذ ٚ ٜدس
ا٘تٟا تش سٚی صٔیٗ سیختٔ ٝیض٘ٛذ (اتشاٞیٓ ٕٞ ٚىاساٖ .)2008 ،ا٘ٛاع
ٔختّف پیاصوٗٞای ص٘دیش ٘ماِٝای ،دس ثاتت یا ٔتحشن توٛدٖ تیغو،ٝ
ق َٛص٘دیش ٘ماِ ،ٝیه لسٕتی  ٚیا د ٚلسٕتی تٛدٖ آٖ ،داضوتٗ یوا
٘ذاضتٗ تىا٘ٙذٔ ٚ ،ٜدٟض تٛدٖ یا ٘ثٛدٖ تو ٝسوأا٘ٛٞ ٝضوٕٙذ توشای
وٙتشَ ػٕك صیشتشی  ٚیا قشیك خذاساصی دوذٜٞوا اص خوان توا ٞوٓ
ٔتفاٚتا٘ذ (ٔظفوشی  ٚووایٕیٗخوٛا1379 ،ٜ؛ ػضیوضی ٕٞ ٚىواساٖ،
ٔ ٚ 2014ساح ٕٞ ٚىاساٖ .)2011 ،استفاد ٜاص دذٜوٗٞوای تیغوٝای
تذ ٖٚدشتواَ خوذا وٙٙوذ ٜخوان توشای ػٕوُ سیطوٝتوشی  ٚوٙوذٖ
ٔحػٛالت دذٜای دس تؼؿی اص وطٛسٞا ٔا٘ٙذ ٙٞذ تشای واٞص ٞضیٝٙ
تشداضت ٔتذأ َٚیتاضذ دس ایٗ خػٛظ تیغو ٝػٕوُ سیطو ٝتوشی ٚ
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اسذی  ٚتاوی

وٙذٖ دذ ٜسا ا٘داْ ٔیدٞذ (سٛخٚیٙذس .)2006 ،دس تشخی اص ٔٙاقك
د٘یا تٝخای تیغ ٝاص ٔیّٝای (ٌشد ،چٟاسٌٛش  ٚیا ضصٌوٛش) توشای
صیشتشی سیط ٚ ٝوٙذٖ پیاص ،استفادٔ ٜویضوٛد .ایوٗ ٔاضویٗ ٞوا ووٝ
ٕٞا٘ٙذ ػّفوٗٞای ٔیّوٝایٔ 1ویتاضوٙذ دس اثوش حشووت ا٘تمواِی ٚ
چشخطی ٔیّ ٝػّٕیات صیشتشی سیط ٝسا ا٘داْ ٔیدٙٞذ .ػوذْ تدٕوغ
سیط ٚ ٝػّفٞای ٞشص دس خّٛی ٔاضویٗ (دس اثوش حشووت چشخطوی
ٔیّ ٚ )ٝخذا ساختٗ دذٜٞا دس اثش ِشصش خان ،اص ٔضیت ایٗ ٔاضویٗ
ٌضاسش ضذ ٜاسوت (ٔوایتوشی .)2000 ،توا ٔدٟوض ووشدٖ ٔیّو ٝتوٝ
ّٔحمات تٕیضوٙٙذ٘ ٜظیش تىا٘ٙذٜٞا تا ٞذف خذاساصی تٟتش دذٜٞا اص
خان ایٗ ٔاضیٗٞا توٝقوٛس اختػاغوی توشای تشداضوت ٔحػوٛالت
دذ ٜای استفادٔ ٜی ضو٘ٛذ .توٝػٙوٛاٖ ٔثواَ ٚیشٔو٘ٛت ( )1980دس
اختشاع خٛد یه ضا٘ ٝدس پطت ٔیّو ٝدٚاس سا توشای خذاسواصی تٟتوش
دذٜٞای اص خان ا٘داْ داد ٜاست.
دس ساسووتای ٔىا٘یضاسووی ٖٛػّٕیووات وٙووذٖ پیوواص ٌوواْٞووایی دس
ساَ ٞای اخیش دس ایشاٖ تشداضت ٝضذ ٜاست ،.تٝػٛٙاٖ ٔثواَ دس سواَ
 1387پیاصوٗ دشتاَ داس ٔدٟض ت ٝسوش صٖ ،سواخت وطوٛس ایتاِیوا دس
اغووفٟاٖ ٔووٛسد آصٔووایص لشاسٌشفووت .ػّٕىووشد ٔاضوویٗ پیوواصوٗ دس
ٔضسػٝای و ٝلسٕت ٞای ٞوٛایی ٔحػو َٛد ٚسٚص لثوُ اص وٙوذٖ توا
دست تشيص٘ی ضذ ٜتٛد تش سٚی سٛخٞای وٙذ ٜضوذٙٔ ٜاسوة توٛد.
ِٚی دس ٟ٘ایت ػمة سٛاس توٛدٖ ٔاضویٗ ،أىواٖ اسوتفاد ٜاص آ٘وشا دس
اٍِٛی واضت پخطی (اٍِٛی واضوت دس اغوفٟاٖ) فوشإ٘ ٓٞویووشد
(حیذسی سّكاٖآتادی .)1391 ،تؼوذ اص ػوذْ وواسایی پیواصوٗ ٞوای
ػمةسٛاس دس وطت دس ،ٓٞتخوص خػٛغوی  ٚتحمیموات وطواٚسصی
اغفٟاٖ استفاد ٜاص ٚسایُ خّٛسٛاس سا تٝقٛس ٔدضا ٔٛسد تشسسی لوشاس
داد٘ذ .دس ایٗ ساستا تخص خػٛغی الذاْ ت ٝساخت یه پیاصوٗ خّٛ
سٛاس اص ٘ٛع ص٘دیوش ٘ماِوٝای ووشد .ایوٗ ٔاضویٗ دس سواَ  1391دس
اغفٟاٖ دس ٔضسػٝای و ٝػّٕیات سشص٘ی پیاصٞا لثوُ اص ٚسٚد ٔاضویٗ
ت ٝصٔیٗ ت ٝغٛست دستی ا٘داْ ضذ ٜتٛد ٔٛسد اسصیواتی لوشاس ٌشفوت.
ٔضیت ایٗ ٔاضیٗ أىاٖ استفاد ٜاص آٖ دس وطت دسٌ ٓٞوضاسش ضوذ
(تاوی  ٚاسذیِٚ .)1392 ،ی ػذْ فشٔاٖپوزیشی تشاوتوٛس  ٚوطویذٜ
ضذٖ آٖ ت ٝیه سٕت ،تٝدِیُ فاغّ ٝصیاد تیغٞٝای پیاصوٗ اص ٔحٛس
چشخ ٞای خّ ٛتشاوتٛس اص ٔؼایة ایٗ ٔاضیٗ پیواصوٗ سواخت داخوُ
تٛد .تاوی ( )1390تا ساخت یه پیاصووٗ ٔیّوٝای  ٚحوزف سوأا٘ٝ
دشتاَوٙٙذٌی تالش وشد و ٝفاغّ ٝػٛأُ خانٚسص تا چشخٞای خّٛ
تشاوتٛس سا واٞص دٞذٚ .ی ٌضاسش ٕ٘ٛد و ٝدس ٔحػ َٛپیاص و ٝاوثش
دذٞ ٜا سٚی سوكح صٔویٗ تطوىیُ ٔوی ٌشد٘وذ احتیواج تو ٝسوأا٘ٝ
دشتاَوٙٙذٌی تشای وٙذٖ پیاص ٕ٘یتاضذ .أا دس ادأو ٝایوٗ تحمیوك
اضاس ٜضذ ٜاست و ٝاستفاد ٜاص پیاصوٗ ٔیّوٝای ٙٞوٛص ٔطوىُ ػوذْ
فشٔاٖ پزیشی تشاوتٛس سا ٔشتفغ ٘ساخت ٚ ٝتٝقٛس وّی ادٚات خانٚسص
خّٛسٛاس تذٔ ٖٚدٟض ٕ٘ٛدٖ اتػاَ خّ ٛت ٝسوأا٘ ٝوٙتوشَ خٛدوواس
-Rod-Weeder
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(وٙتشَ وطص) ،دیش یىٛٙاختی ػٕك ادٚات سا ت ٝد٘ثاَ داسد ٚوٙتشَ
دایٕی سا٘ٙذ ٜسا تشای خٌّٛیشی اص تیص تاسی  ٚاػٕواَ خسواست توٝ
ٔاضیٗ ،قّة ٔی ٕ٘ایذ .ایٗ دیشیىٛٙاختی ٓٞچٙیٗ ٔٙدش ت ٝافضایص
تّفات وٕی  ٚویفی دذٜٞا ضذ (تواوی  ٚاسوذی .)1392 ،دس وطوٛس
تشوی ٝتّفیك پیاصوٗ ص٘دیش٘ماِٝای تٝغٛست ػمةسوٛاس  ٚسدیوفووٗ
خّٛی چشخٞای تشاوتٛس ت ٝغٛست خّو ٛسوٛاس توشای وٙوذٖ پیواص دس
وطت دسٛٔ ٓٞسد استفاد ٜلشاسٌشفت ٝاست .سدیوفووٗ د ٚخوانٚسص
تاِذاس ٕٞا٘ٙذ فاسٚئش است ،و ٝدس خّٛی تشاوتٛس ٚییف ٝوٙذٖ  ٚوٙاس
صدٖ دذٜٞا سا تٝػٟذ ٜداسد .دس ایٗ سأا٘ ،ٝخانٚسصٞوای خّو ،ٛسٚی
یه اتػاَ س٘ ٝمك ٝدس خّ ٛتشاوتوٛس ٘ػوة ٔ ٚاضویٗ پیواصوٗ ٘وٛاس
٘ماِٝای سٚی اتػاَ س٘ ٝمك ٝػمة دذٜٞای دس فاغّ ٝتویٗ د ٚچوشخ
تشاوتٛس سا ت ٝػٟذ ٜداسد (تاوی.)1390 ،
دس ساَٞای اخیشساص٘ذٌاٖ ایشا٘ی تا ساخت یه ٚاحذ سدیفوٗ
وٙاس سٛاس ٘ ٚػة آٖ توش سٚی ضاسوی دوذٜووٗ ػموة سوٛاس ٔٛفوك
ضذٜا٘ذ و ٝسٛخٞای ٘ٛاس ٔحُ ػثٛس چشخٞای تشاوتٛس دس تشدد تؼذی
سا وٙذ ٚ ٜوٙاس تض٘ٙذ .ایٗ ٚاحذ سدیوفووٗ ٔویتٛا٘وذ توش سٚی ا٘وٛاع
دذٜوٗٞا ضأُ ٘ٛع دشتاَداس  ٚتذ ٖٚدشتاَ (ٔیّٝایی) سوٛاس ٌوشدد.
دس ایٗ تحمیك تٔ ٝمایس ٝػّٕىشد پیاصوٗٞای ػمة سٛاس دشتاَداس ٚ
تذ ٖٚدشتاَ ٔدٟض تٚ ٝاحوذ سدیوف ووٗ وٙاسسوٛاس پشداختو ٝضوذٚ ٜ
افت ٞای وٕی  ٚویفی تشداضت ٓٞ ٚچٙیٗ ضواخعٞوای التػوادی
تٟشٜتشداسی اص ٔاضیٗ ٔٛسد اسصیاتی لشاس ٌشفت ٝاست.

-2هَاز ٍ رٍشّب
تا تٛخ ٝت ٝایٗو ٝدس وطت فاسیاب پیاص تیص اص ٘یٕی اص حدٓ
دذٜٞا تش سٚی سكح خان تطىیُ ٔیضٛد ،ت٘ٝظش ٔیسسذ ٔدٟض
وشدٖ ٔاضیٗٞای پیاصوٗ ت ٝسأا٘ ٝدشتاَوٙٙذ ٜتٛسف ساص٘ذٌاٖ
داخّی (و ٝتا اٍِ ٛتشداسی اص ٔاضیٗٞای ٚاسداتی پیاصوٗ  ٚسیة
صٔیٙیوٗ ا٘داْ ضذ ٜاست) ت ٝدالیّی دیش اص ٘یاص ت ٝدشتاَ وشدٖ
سٛخٞا اص خان تاضذ .اص خّٕ ٝایٗ دالیُ ٔیتٛاٖ ت٘ ٝمص سأا٘ٝ
دشتاَوٙٙذٌی دس سیختٗ دذٜٞا تش سٚی ٘ٛاس تاسیىی دس ٔیا٘ٛ٘ ٝاس
تشداضت اضاس ٜوشد و ٝایٗ ػُٕ ٔیتٛا٘ذ ت ٝواٞص ٘یشٚی واسٌشی
تشای خٕغآٚسی ٔحػٙٔ َٛدش ضٛد .تٙاتشایٗ ،دس تشسسی ٘مص
سأا٘ ٝدشتاَوٙٙذٌی تشای ٔاضیٗٞای پیاصوٗ دس ایٗ تحمیك دٚ
ٔاضیٗ پیاصوٗ تذ ٖٚدشتاَ تا یه ٘ٛع پیاصوٗ دشتاَداس تا ٓٞدیٍش ٚ
تا سٚش دستی ٔٛسد ٔمایس ٝلشاسٌشفتٙذ (چٟاس تیٕاس) .دس دٔ ٚاضیٗ
تذ ٖٚدشتاَ یه تیغ ٝیا ٔیّ ٝسشاسشی اص صیش ػٕك تٛسؼ ٝدذٜٞا
ػثٛس وشد ٚ ٜؾٕٗ صیشتش وشدٖ دذٜٞا ٔٛخة تاال سا٘ذٖ آٖٞا ٘یض
ٔیضذ .ایٗ ػأُ خانٚسص تٝغٛست فؼاَ  ٚیا دیش فؼاَ ػُٕ صیشتش
وشدٖ دذٜٞا سا ا٘داْ ٔیدٞذ .دس ٔاضیٗ ا َٚو ٝپیاصوٗ ٔیّٝایی
٘أیذ ٜضذ( ٜضىُ  )1یه ٔیّ ٝافمی چٟاسٌٛش تا ٔمكغ 22
ٔیّیٔتش اص خ ٙسخت ٔ ٚما ْٚت ٝسایص و ٝتٛسف س ٝتاصٚی
ػٕٛدی ثاتت ٔدٟض ت ٝتیغٞٝای اسىٝٙای ت ٝػٕك صیش دذٜٞا ( 7تا
 10سا٘تیٔتشی صیش سكح خان) ٘فٛر وشد ،ٜػّٕیات صیشتشی سا

ٔماس ٝفٙی  ٚالتػادی ٔاضیٗ ٞای پیاصوٗ دشتاَ داس  ٚتذ ٖٚدشتاَ...
ا٘داْ ٔیدٞذ .ایٗ ٔیّ ٝافمی داسای یه حشوت چشخطی دس خالف
خٟت دٚساٖ چشخٞای تشاوتٛس است و٘ ٝیشٚی آٖ تٛسف ٔحٛس
تٛا٘ذٞی تشاوتٛس  ٚاص قشیك ص٘دیش  ٚچشخ ص٘دیشٞایی و ٝدس داخُ
تاصٚی ٔیا٘ی تؼثی ٝضذ ٜاست تأیٗ ٔیضٛد .حشوت دٚسا٘ی ٚ
ا٘تماِی ایٗ ٔیّ ٝدس حیٗ پیطشٚی تشاوتٛس تاػث تاال سا٘ذٖ سٛخٞای
پیاص ت ٝسٕت سكح خان ،تشیذٖ سیط ٝآٖٞا  ٚآصاد ضذٖ دذ ٜپیاص اص
خان اقشاف آٖ ٔیضذ .تا تٛخ ٝت ٝػذْ تٕایُ ٔیّ ٝت٘ ٝفٛر دس داخُ
خان اص اؾاف ٝوشدٖ ٚص٘ٞٝای استا٘ذاسد تش سٚی ضاسی استفاد ٜضذ
(ضىُ  .)1دس ٔاضیٗ دیٍش تذ ٖٚدشتاَ تٝخای ٔیّ ٝاص یه تیغٝ
ثاتت
سشاسشی (دیش فؼاَ) تشای وٙذٖ سٛخٞای پیاص استفاد ٜضذ ٜاست
(ضىُ .)2ػشؼ تیغ 8 ٝسا٘تیٔتش  ٚق َٛآٖ  200سا٘تیٔتش است ٚ
صاٚی15-10ٝدسخ ٝتا افك ٔیساصد .دس ایٗ ٔاضیٗ ٘یض ٕٞا٘ٙذ پیاصوٗ
ٔیّ ٝای تیغ ٝتٛسف س ٝتاصٚی حأُ دس خان ٘فٛر  ٚوٙذٖ  ٚصیشتش
وشدٖ سیط ٝسٛخٞای پیاص سا ا٘داْ ٔیداد .تیغ ٝسشاسشی دس ٔمشٞای
تؼثی ٝضذ ٜدس تاصٞٚای حأُ تٝغٛست وطٛیی لشاس ٌشفت ٚ ٝتؼٛیؽ
آٖ تٝساحتی أىاٖپزیش است.
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پیاصوٗ ص٘دیش ٘ماِ ٝای (ضىُ  )3ضأُ یه سدیف تیغؤ ٝثّثوی
ضىُ تشای وٙذٖ سٛخ ٞا  ٚیه ص٘دیش ٘ماِ ٝت ٝق 150 َٛسا٘تیٔتش
تشای دشتاَ وشدٖ سٛخٞا اص خان است .ص٘دیشٞای ٘ماِ ٝاص ٔیّٞٝای
ٌشد فٛالدی تطىیُ ضذٜا٘ذ و ٝت ٝیىوذیٍش ٔتػوُ ضوذ ٚ ٜتطوىیُ
یه ص٘دیش سا ٔیدٙٞذ .فاغّٔ ٝیّٞٝای ٌشد اص یهدیٍش تو ٝا٘وذاصٜای
است و ٝرسات خان تتٛا٘ذ اص ٔیاٖ آٖٞا ػثٛس وشد ،ٜتو ٝسٚی صٔویٗ
تشیض٘ذ ،أا سمٛـ سٛخٞای پیاص أىاٖپوزیش ٘ثاضوذ .حشووت ص٘دیوش
٘ماِ ٝاص ضافت تٛا٘وذٞی تشاوتوٛس توا دٚس  540دٚس دس دلیمو ٝتوأیٗ
ٔیضٛد .دس ایٗ ٔاضیٗ سٛخٞای پیواص توٕٞ ٝوشا ٜالیو ٝای اص خوان
تٛسف تیغٞٝا ٔثّثی وٙذ ٚ ٜت ٝسٚی ص٘دیش ٘ماِو ٝا٘تمواَ ٔوییاتٙوذ.
سٛخ ٞای پیاص ؾٕٗ خذا ضذٖ اص خان دس ق َٛص٘دیش ٘ماِ ٝدس ا٘تٟا
تا وٓ ػشؼ ضذٖ ٔسیش (تٚٝسیّ ٝد ٚغوفح ٝسإٙٞوا) توش سٚی ٘وٛاس
تاسیىی تشسٚی سكح خان سیختٔ ٝیض٘ٛذ (ضىُ .)3

ضکل  -3پیبسکي غزببلزار ٍ رزیفکي هٌضن بِ آى

ضکل  -1پیبسکي هیلِای استفبزُ ضسُ زر آسهبیص

ضکل  -2پیبسکي تیغِای زر حیي ػولیبت کٌسى سَخّبی پیبس

دس ٞش سٔ ٝاضیٗ ٔٛسد آصٔایص یه ػأُ خانٚسص تشای وٙذٖ
 ٚوٙاس صدٖ سٛخٞا ٔحُ ػثٛس چشخ ٞای تشاوتٛس دس تشدد تؼذی ،وٝ
تٝغٛست وٙاس سٛاس تٔ ٝاضیٗ ٔتػُ ٔیضٛد ٚخٛد داسد (ضىُ ٚ 2
 .)3ایٗ ػأُ خانٚسص ضثی ٝت ٝیه فاسٚئش تشٌشداٖداس است وٝ
ٔٙؿٓ ت ٝد ٚد٘ثاِ ٝدس أتذاد غفحات وٙاسصٖ تشای ٔستحىٓ وشدٖ
دیٛاس ٜضیاس  ٚخٌّٛیشی اص دّتیذٖ دذٜٞا دس وف ضیاس است.
ػٕك  ٚػشؼواس فاسٚئش تٝتشتیة  30 ٚ 10سا٘تیٔتش تٙظیٓ ضذ.
فاسٚئش ٔزوٛس تش سٚی یه دیشنافوضاس وو ٝدس أتوذاد ضاسوی اغوّی
ٔاضیٗ ت ٝػشؼ  150سا٘تیٔتش تا اتػاَ ِٛالیی ٔتػُ اسوت ٘ػوة
ٔیضٛد .دس تشخی اص ٕ٘ٞٝ٘ٛای ٔاضویٗ دشتواَداس د ٚسدیوفووٗ دس
قشفیٗ ٔاضیٗ ٚغُ اسوت وو ٝأىواٖ تشداضوت پیٛسوت( ٝدٚس صدٖ
دسخا) تٝخای تشداضت یهقشف ٝسا فشأ ٓٞیوٙذ .دس ایٗ ٘ٛع ٔاضیٗ
اص د ٚخه ٞیذسِٚیىی تشای تاال  ٚپاییٗ تشدٖ سدیفوٗٞوا اسوتفادٜ
ضذ ٜاست (تی٘اْ .)2013 ،دس ٔاضیٗٞای ساد ٜتذ ٖٚدشتاَ (ٔیّٝای
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اسذی  ٚتاوی

 ٚتیغٝای) تاال  ٚپاییٗ توشدٖ ضاسوی سدیوفووٗ دس اتتوذا  ٚخاتٕوٝ
ػّٕیات تٝغٛست دستی ا٘داْ ٔیضٛد.
تٙٔٝظٛس اسصیاتی ػّٕىشد سٔ ٝاضیٗ پیاصوٗ ػمةسٛاس ٔدٟض توٝ
سدیفوٗ وٙاس سٛاس دس وطت پخطی پیاص ٔ ٚمایسو ٝآٖٞوا توا سٚش
دستیٔ ،اضیٗٞا اص ٘ظش ضاخعٞای فٙی  ٚالتػادی تا ٞوٓ ٔمایسوٝ
ضذ٘ذ .اص آ٘دائیو ٝحذاوثش ػٕك لشاسٌیشی سٛخٞا دس خان حذٚد 5
سا٘تیٔتش تٛد ،ػٕكواس دس ٔاضویٗٞوا توشای خّوٌٛیشی اص غوذٔات
ٔىا٘یىی حاغُ اص تغییشات ػٕك ٞ ٚوٓچٙویٗ توأیٗ حدوٓ ووافی
خان تشای ٔحافظت اص تشخٛسد ٔستمیٓ سٛخٞا توش سٚی ٔیّوٞٝوای
پیاصوٗ ص٘دیش ٘ماِٝای دس تٕوأی ٔاضویٗٞوا  7سوا٘تیٔتوش دس ٘ظوش
ٌشفت ٝضذٓٞ .چٙویٗ سوشػت پیطوشٚی تشاوتوٛس توشای تو ٝحوذالُ
سسا٘ذٖ غذٔات ٔىا٘یىی ت ٝسٛخٞای پیواص ٔ 0/5توش دس ثا٘یو( ٝدٚس
ٔٛتووٛس  1700دٚس دس دلیموو ٝدس د٘ووذ ٜی وه سووٍٙیٗ) تٙظوویٓ ضووذ
(حیذسی سّكاٖآتادی .)1391 ،توشای تو ٝحشووت دسآٚسدٖ پیواصوٗ
ص٘دیووش ٘ماِووٝای اص تشاوتووٛسٞووای ٔسووی فشٌٛسووٗ ٔووذَ ٚ 399
پیاصوٗٞای ٔیّٝای  ٚتیغٝایوی اص ٔوذَ  285توا چوشخٞوای تاسیوه
استفاد ٜضذ .آصٔایص (اٚاخش ٟٔش ٔا ٜساَ  )1393دس ٔٙكمو ٝدأٙوٝ
فشیذٖ ( 120ویّٔٛتشی دشب اغوفٟاٖ) دس لاِوة قوشح تّوٛنٞوای
وأُ تػادفی دس چٟاس تىشاس اخشا ٌشدیذ .اتؼاد ٞشوشت آصٔایص تشای
اػٕاَ تیٕاسٞا ،ت ٝػشؼ ٔ( 4/5ؼادَ س ٝتشدد)  ٚت ٝقٔ 25 َٛتش دس
٘ظش ٌشفتٝضذٕٞ .یٗ اتؼاد تشای وشتٞای ٔخػٛظ تیٕواس تشداضوت
دستی ٘یض ا٘تخاب ضذ.
ػّٕیات تشيص٘ی یه سٚص لثُ اص اػٕاَ تیٕاسٞوا تٛسوف وواسٌش
ا٘داْ ضذ .دس صٔاٖ تشداضت سقٛتت تشي پیواص توش پایو ٝخطوه 70
دسغذ ،سقٛتت خوان (دس ػٕوك  10-0سوا٘تیٔتوشی)  16دسغوذ ٚ
ٔتٛسف دسخ ٝحشاست ٔحیف  25دسخ ٝسا٘تیٌشاد تٛدٔ .ضسػٔ ٝوٛسد
آصٔ ٖٛداسای تافت ِٔٛی سسی ٔ ٚحػ َٛآٖ تا سلٓ سفیذ تداسی توا
تشاوٓ  80تٛت ٝدس ٔتشٔشتغ ٘طاواسی ضذ ٜتٛد.
ٔیضاٖ افت وٕی ٚویفی ٚاسد تش سٛخٞا دس ٔحُ تشدد پیاصووٗ ٚ
ٔحُ ػثٛس سدیفوٗ تؼییٗ ضذ٘ذ .دس ایٗ خػٛظ دس س٘ ٝمك ٝوشت
ت ٝقٔ 2 َٛتش دس ػشؼواس ٔاضیٗ  ٚسدیفوٗ سٛخٞا خٕوغآٚسی ٚ
ٔٛسد اسصیاتی لشاس ٌشفتٙذ .دس ایٗ ٔشحّ ٝتخطی اص ٔحػ َٛو ٝتٝقٛس
وّی دیش لاتُ فشٚش تٛد (افت وٕی) تؼییٗ  ٚخذاساصی ضذ٘ذ .ایوٗ
تخص ضأُ ٔدٕٛع سٛخ ٞای ِ ٝضذ ،ٜتشیوذ ٜضوذ ٚ ٜوٙوذ٘ ٜطوذٜ
تٛد٘ذ ِٝ .ضذٖ سٛخٞا تیصتش دس وٙاسٜٞای ٘وٛاس ایدواد ضوذ ٜتوشای
ػثٛس چشخٞا دس اثش وٙاس ٘شفتٗ وأُ آٖٞا تا سدیفووٗ  ٚیوا سومٛـ
ٔدذد آٖٞا ت ٝوف ضیاس اتفاق ٔیافتذ .تشای واٞص ایٗ ٘ٛع غذٔات
سٛخٞای دّتیذ ٜضذ ٜت ٝوف ضیاس لثُ اص تشدد تؼذی تشاوتٛس تٛسف
واسٌش خٕغآٚسی ٔیضذ  ِٝ ٚضذٖ سٛخٞوا تٟٙوا دس ٔوٛاسد خكوای
واسٌشی دس خٕغ آٚسی اتفاق ٔویافتوذ .سوٛخ ٞوای تشیوذ ٜضوذ ٜتوٝ
سٛخٞایی اقالق ٔیضوٛد وو ٝدس اثوش تشخوٛسد توا ػأوُ خوانٚسص
ٔاضیٗٞای پیاصوٗ  ٚیا لكؼات ٔىا٘یىی تشیذ ٚ ٜخشاحاتی تو ٝػٕوك
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تیص اص فّ ا َٚدس آٖٞا ایداد ٔی ضوٛد .سوٛخ ٞوای وٙوذ٘ ٜطوذٜ
ٔؼٕٛال دس اتتذای وشت ٞا دس ضشٚع واس  ٚلثُ اص سسیذٖ ٔاضویٗ توٝ
ػٕك ٔكّٛب اتفاق ٔیافتذ و ٝتا وٙذٖ خوان توا ػٕوك صیوش سیطوٝ
ٔطخع  ٚخٕغآٚسی ضذ٘ذ .سٛخٞوای ٔوذف ٖٛتویصتوش دس اقوشاف
ٚاحذ سدیفوٗ ٔطاٞذٔ ٜی ضذ  ٚدفٗ آٖٞوا دس اثوش سیخوتٗ خوان
وٙذ ٜضذ ٜتش سٚی دذٜٞا اتفاق ٔیافتذ .ایوٗ سوٛخٞوا توا خاتدوایی
سكحی خان لاتُ سٚیت تٛد٘ذ و ٝتا واسٌش خٕغآٚسی ٔیضوذ٘ذ .دس
ٔشحّ ٝتؼذ تشای تؼییٗ افت ویفوی ،دس سوٛخٞوای لاتوُ استحػواَ
(لاتُ فشٚش) سٛخ ٞای آسیة دیذٔ ٜىا٘یىی اص ٔدٕٛع تمی ٝسٛخٞا
خذاساصی  ٚتٛصیٗ ضذ٘ذ .سٛخٞای آسیة دیذ ٜضأُ ٔٛاسدی تٛد٘ذ
و ٝدس اثش تشخٛسد سٛخٞا (تا لكؼات ٔىا٘یىی ٔاضیٗ ،س ،ًٙوّٛخ ٚ
تا ٓٞدیٍش) صخٕی ٌشدیذ ٚ ٜخشاضی تا ػٕك حوذاوثش فّو ا َٚدس
آٖٞا ٔطاٞذٔ ٜیضذ .خشاشٞای تا ػٕك تیطتش اص فّ ا َٚدس ٌشٜٚ
سٛخٞای تشیذ ٜضذ ٜقثمٝتٙذی ضذ٘ذ .ضاخعٞای ا٘ذاصٌٜیشی ضذٜ
دس ٟ٘ایت اص قشیك آصٔ ٖٛچٙذ دأٝٙای دا٘ىوٗ ٔوٛسد ٔمایسو ٝلوشاس
ٌشفتٙذ.
دس اسصیاتی التػادی تا تٛخ ٝتٛٔ ٝثش تٛدٖ ٘ٛع ٔاضیٗ توش تؼوذاد
واسٌش ٔٛسد ٘یاص تشای خٕغ آٚسی ٔحػ ٚ َٛغوذٔات وٕوی ،تٕوأی
ٞضیٞٝٙای ثاتت ٔ ٚتغیش ٔاضیٙی ٞ ٚضیٞ ٝٙوای وواسٌشی ٔوشتثف توا
خٕغ آٚسی ٔحػ ٚ َٛافت وٕی تشداضت ٔاضیٙی دس ٞش تیٕاس تؼییٗ
ضذ .دس ایٗ خػٛظ تا تٛخ ٝت ٝایٗؤ ٝؼٕوٛال ٔاضویٗ دس ٔاِىیوت
خػٛغی وطاٚسصاٖ ٔی تاضذ ٞضیٞ ٝٙای ثاتوت تو ٝغوٛست سواِیا٘ٚ ٝ
ٞضیٞٝٙوای ٔتغیوش ،ضوأُ غوذٔات وٕویٞ ،ضیٙوٞٝوای وواسٌشی ٚ
ٔاضیٙی ت ٝاصای ٞش ٞىتاس ٔحاسث ٝضوذ٘ذ .حوذالُ ٔسواحت صٔویٗ
ٔٛسد ٘یاص تشای التػادی تٛدٖ ٔاِىیت ٔاضیٗ (٘مك ٝسوشتٝسوش )1دس
تیٕاسٞای آصٔایص ٘یض تؼییٗ ضذٔ .اِىیت خػٛغی ٔاضیٗ تا تٛخوٝ
ت ٝؾوشٚست ػشؾو ٝتوذسیدی ٔحػو َٛتو ٝتواصاس (اسلواْ صٚد سس) ٚ
ٕٞاٍٙٞی آٖ تا تؼذاد واسٌشاٖ ٔٛخٛد دس ٞش سٚص اختٙاب٘اپزیش است.
ٞضیٞ ٝٙای ٔاضیٙی دس ٞش تیٕاس اص ٔدٕٛع ٞضی ٝٙتشاوتٛس  +سا٘ٙوذٚ ٜ
ٞضی ٝٙتؼٕیش ٍٟ٘ ٚذاسی ٔاضیٗٞای پیاصوٗ (دس ساَٞای ػٕش ٔفیذ
ٔساٚی فشؼ ضذ )ٜتٝدست آٔذٞ .ضیٙۀ ٘یشٚی ا٘سا٘ی دس ٞوش تیٕواس
دستٕضد واسٌش اٖ استفاد ٜضذ ٜدس ػّٕیات تشداضوت توٛد ٚ ٜلیٕوت
سٛخٞای دیشلاتُ فشٚش ٞضی ٝٙغذٔات وٕوی ٔحػو َٛتوٛد .توشای
ٔحاسثٝی ٞضی ٝٙثاتت ساِیا٘ ٝاتتذا اسصش اسوماقی ٔاضویٗ (لیٕوت
خشیذ × دسغذ واٞص لیٕت تؼذ اص ػٕش ٔفیذ) اص ساتك )1( ٝت ٝاسصش
فؼّی تثذیُ ضذ  ٚپ اص وسوش آٖ اص لیٕوت خشیوذ ،ایوٗ ٔموذاس اص
ساتكٝی ( )2تٞ ٝضیٙۀ یىٛٙاخت سواِیا٘ ،(A) ٝیوا توٝػثواست دیٍوش،
سٛد +استٟالن ساِیا٘ ٝتثذیُ ضذ (اسذی ٕٞ ٚىاساٖ.)1394 ،
دس ایٗ سٚاتف ٘ iشخ تٟوشٜی ٚالؼوی (دسغوذ) P ،اسصش اسوماقی
فؼّووی ٔاضوویٗ (ٔیّیوو ٖٛسیوواَ) F ،اسصش اسووماقی ٟ٘ووایی ٔاضوویٗ

-Break even point
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ٔماس ٝفٙی  ٚالتػادی ٔاضیٗ ٞای پیاصوٗ دشتاَ داس  ٚتذ ٖٚدشتاَ...
اص وسش لیٕت اسماـ n ٚ

(ٔیّی ٖٛسیاَ) P ،لیٕت فؼّی ٔاضیٗ پ
ػٕش ٔفیذ است .دس ایٗ ٔحاسوثات لیٕوت خشیوذ پیواصوٗ ٘ماِوٝای،
تیغوٝای ٔ ٚیّووٝای تووٝتشتیوة ٔ 50 ٚ 35 ،110یّیوو ٖٛسیوواَ ،اسصش
اسماقی  12دسغذ لیٕت اِٚی ٚ ٝػٕش ٔفیذ ٔاضیٗٞا  5ساَ دس ٘ظش
ٌشفت ٝضذ.
p
1
()1

F
(1  i ) n

=

()2

٘شخ تٟشٚ ٜالؼی یا ٘شخ تٙضیُٔ( 1ؼادَ حذاوثش ٘شخ سٛد سورشدٜ
تّٙذ ٔذت تا٘ىی یا اٚساق ٔطاسوت ت ٝاؾافۀ چٙذ دسغذ تشای پٛضص
سیسه سشٔایٌٝزاسی) 20 ،دسغذ تؼییٗ ضذ.
دس ٟ٘ایت ٘مك ٝسشتٝسش تشای ٞش ٔاضیٗ اص ساتكٔ )3( ٝحاسوث ٝضوذ.
٘مك ٝسشت ٝسش حذالُ ٔساحت صٔیٗ ٔٛسد ٘یاص تشای التػادی توٛدٖ
ٔاِىیت ٔاضیٗ سا ٘طاٖ ٔیدٞوذ وو ٝدس آٖ اسصش وٙو٘ٛی ٔٙوافغ ٚ
ٞضیٞٝٙا تا  ٓٞتشاتش است (سّكا٘ی .)1369 ،

A
()3
I-V
دس ایوٗ ساتكؤ V ٝدٕوٛع ٞضیٙوٞٝوای ٔاضویٙی٘ ،یوشٚی ا٘سووا٘ی ٚ
سٛخ ٞای دیش لاتُ فشٚش تشای یه ٞىتاسٞ A ،ضی ٝٙثاتت ساِیا٘I ،ٝ
دسآٔذ حاغُ اص تٝواسٌیشی ٔاضیٗ است و ٝاص غشفٝخٛیی دسواٞص
٘یشٚی واسٌشی ٘سثت تٝسٚش دستی تشای یه ٞىتاس تٝدست ٔیآیذ
٘ Q ٚمك ٝسشتٝسش تش حسة ٞىتاس است.
Q

ً-3تبیج ٍ بحث
-1-3هقبیسِ افت کوی زر تیوبرّبی آسهبیص
ٔمایسٔ ٝیاٍ٘یٗٞای دسغذ ٚص٘ی سٛخٞای ِ ٝضذ ،ٜتشیذ ٜضذ،ٜ
ٔذف ٚ ٖٛوٙذ٘ ٜطذ ٜدس خذ٘ 1 َٚطاٖ ٔیدٞذ و ٝتیصتشیٗ دسغذ
دذٜٞای وٙذ٘ ٜطذٔ ٜشتٛـ ت ٝپیاصوٗ ٔیّٝای است .ػذْ تٕایُ ٔیّٝ
ت٘ ٝفٛر دس ضشٚع حشوت تاػث تاخیش دس سسیذٖ آٖ ت ٝػٕك ٔكّٛب
ٌ ٚاٞا تاال آٔذٖ ٔیّ ٝدس حیٗ ػّٕیوات ٔویٌوشدد .ایوٗ أوش سوثة
افضایص دسغذ سٛخٞای وٙوذ٘ ٜطوذ ٜدس ایوٗ ٔاضویٗ ٔویضوذ .دس
پیاصوٗٞای تیغٝای  ٚدشتاَداس ضىُ  ٚصاٚیٙٔ ٝاسة تیغ ٚ ٝتاصٞٚای
خا٘ثی (حأُ) ٘فٛر سشیغ آٖ ت ٝػٕك ٔكّوٛب سا تؿوٕیٗ ٕ٘وٛدٚ ٜ
تذیٗ ِحال دسغذ سٛخٞای وٙذ٘ ٜطذ ٜدس ایوٗ ٔاضویٗٞوا تفواٚت
ٔؼٙیداسی تا سٚش دستی و ٝواسٌش دذٜٞا سا توه توه اص صٔویٗ توا
اتضاس دستی خاسج ٔیوٙٙذ ٘ذاضت ٝاست .دس خػٛظ اثش ٘ٛع ٔاضویٗ
تش دسغذ سٛخ ٞای ٔذف ٖٛضذٞ ،ٜش چٙذ تش قثوك تحمیموات ا٘دواْ
ضذ ٜا٘تظاس ٔذف ٖٛضذٖ دسغذی اص دذٜٞا تٛسف خان دشتاَ ٘طذٜ
دس ا٘تٟای ٔاضیٗ ص٘دیش ٘ماِ ٝای ٔیسفت (ٕٞت  ٚتاوی .)1380 ،أا

-Discount rate
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ٔطاٞذٌ ٜشدیذ ؤ ٝذف ٖٛضذٖ دذٜٞوا دس پطوت دشتواَٞوا اتفواق
ٕ٘ی افتذ .تٛصیغ سٛخ ٞای وٙذ ٜضذ ٜتش سٚی تٕاْ ػشؼ ٘وٛاس ٘ماِو،ٝ
حدٓ وٓ خان ٕٞشا ٜدذٜٞا  ٚا٘ذاصٙٔ ٜاسة فاغّ ٝتویٗ ٔیّوٞٝوای
دشتاَ تاػث ٔیٌشدیذ و ٝتٕأی دذٜٞا تش سٚی سكح خوان سیختوٝ
ضٛد.
دس ا٘ٛاع تذ ٖٚدشتاَ ٘یض صیشتش وشدٖ دذٜٞوا ٔٙدوش تؤ ٝوذفٖٛ
ضذٖ آٖٞا ٕ٘یٌشدیذ .تشسسیٞای ا٘داْ ضذ٘ ٜطاٖ داد٘ذ وو ٝتٟٙوا
دس ٔحُ تاال سیختٗ خان تٛسف فاسٚئشٞا (سدیوفووٗٞوا) تشخوی اص
دذٞ ٜا ٔذفٔ ٖٛی ٌشد٘ذ .ایوٗ دوذٜٞوای ٔوذف ٖٛدس تیٕواس ٔاضویٗ
دشتاَ داس ،دس تشدد تؼذی تش سٚی ٘مأِ ٝاضیٗ ا٘تماَ یافت ٚ ٝتٝغٛست
آضىاس تش سٚی صٔیٗ سیختٔ ٝیضٛد .أا دس تیٕاس ٞوای توذ ٖٚدشتواَ
ػثٛس تیغ ٝیا ٔیّ ٝدس تشدد تؼذی تاػث آضىاس ضذٖ دذٜٞای ٔوذفٖٛ
دس ایٗ ٔحُ ٞا ٕ٘یضٛد  ٚتذیٗ خاقش دسغذ ایٗ ٘ٛع دذٜٞا دس ایٗ
ٔاضیٗٞا توٝقوٛس ٔؼٙویداسی تویصتوش اص پیواصوٗ دشتواَداس اسوت
(خووذ .)1َٚالصْ توو ٝروووش اسووت ووو ٝدووذٜٞووای ٔووذف ٖٛدس ٔشحّووٝ
خٕغ آٚسی ،تا تشٓٞصدٖ خضیی خان پیذا  ٚخٕوغآٚسی ٔوی ضو٘ٛذ ٚ
خضء افت وٕی ٔحػ َٛتو ٝحسواب ٕ٘ویآیٙوذ  ٚتٟٙوا تواثیش آٖ توش
افضایص تؼذاد واسٌش ٔٛسد ٘یاص تشای تاصیاتی آٖٞا ٔیتاضذ (خذ.)2 َٚ
دس ٔٛسد سٛخ ٞای ِ ٝضذ٘ ٜیض ٔطاٞذات ٔضسػ ٝای ٘طاٖ داد ووِ ٝوٝ
ضذٌی تیطتش دس ٔحُ ػثٛس چشخٞای تشاوتٛس اتفواق ٔویافتوذ .ایوٗ
تذیٗ خاقش است و ٝتشخی اص دذٜٞای وٙذ ٜضذ ٜتٛسف فاسٚئشٞوا اص
سٚی دیٛاس ٜضیاس ایداد ضذٔ ٜدذدا ت ٝوف ضیاس دّتیذ ٚ ٜدس غٛست
ػذْ خٕغ آٚسی تا واسٌش لثوُ اص توشدد تؼوذی دس صیوش چوشخٞوا ِوٝ
ٔیٌشد٘ذ .تا تٛخ ٝت ٝایوٗوو ٝدس ایوٗ تحمیوك لثوُ اص توشدد تؼوذی
ٔاضیٗٞا دذٜٞای افتاد ٜدس ٔحُ ػثٛس چشخٞا خٕغآٚسی ٔیٌشدیذ،
دسغذ دذٞ ٜای ِ ٝضذ ٜدس تیٕاسٞای ٔختّف ٘اچیض تٛد (خوذ.)1 َٚ
ایٗ ػّٕیات ٘یض تخطی اص واسٌش ٔٛسد ٘یاص دس حیٗ وٙذٖ سا ت ٝخوٛد
اختػاظ ٔیداد ٔیضاٖ سٛخٞوای تشیوذ ٜضوذ ٜدس پیواصوٗ ٔیّوٝای
تیصتشیٗ ٔمذاس سا ت ٝخٛد اختػاظ داد .دیش یىٙوٛاختی ػٕوكوواس
سثة تشخوٛسد ػٛأوُ خوانٚسص توا سوٛخٞوا  ٚتشیوذ ٜضوذٖ آٖٞوا
ٔیٌشدیذ .پ اص آٖ تیصتشیٗ ٔمذاس ایٗ سٛخٞا ٔشتٛـ ت ٝپیواصوٗ
دشتاَ داس است و ٝدس ٔحُ ػثٛس د ٚخذاوٙٙذ ٜقشفیٗ ٔاضیٗ دس اثش
تشخٛسد سٛخٞا تا ِث ٝآٖٞا سخ داد ٜاست .ایوٗ دس حواِی اسوت ووٝ
ٔیضاٖ سٛخٞای تشیوذ ٜدس سٚش دسوتی ٘یوض تفواٚت ٔؼٙویداسی توا
پیاص وٗ دشتاِی ٘ذاضت ٝاست .تشخٛسد ٘ٛن تیض اتضاس تا سٛخٞا تٝػّوت
ػذْ دلت واسٌشاٖ ،ػأُ ایٗ ٌ ٝ٘ٛغذٔات دس تیٕاس دستی تشداضت
تٛد ٜاست.

-2-3هقبیسِ تیوبرّبی آسهبیص اس ًظز صسهبت کیفی ٍ
ًیزٍی کبرگزی بزای جوغآٍری سَخّب
ٔمایس ٝتیٕواسٞوای آصٔوایص اص ٘ظوش غوذٔات ویفوی ٘ ٚیوشٚی
واسٌشی ٔٛسد ٘یاص تشای خٕغآٚسی سٛخٞا دس خذ 2 َٚآٔوذ ٜاسوت.
ٕٞاٖقٛس ؤ ٝطاٞذٔ ٜیضٛد تیصتوشیٗ آسویةٞوای ٔىوا٘یىی دس
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اسذی  ٚتاوی

خاتدایی سكحی خان لاتُ سٚیت ٔیض٘ٛذٕٞ .واٖقوٛس وو ٝاػوذاد
خذ٘ 1 َٚطاٖ ٔیدٙٞذ ٔیضاٖ ایٗ سٛخٞوا دس پیواصوٗ دشتواَداس ٚ
تیغٝای تٝتشتیة حذٚد  3500 ٚ 1100ویٌّٛشْ ت ٝاصای یه ٞىتواس
است و ٝاسصش التػادی آٖ اص ٞضی ٝٙواسٌشی ٔشتٛـ ت ٝآٖ تیصتوش
است .دس ایٗ استثاـ ٘یوشٚی وواسٌشی ٔوٛسد ٘یواص توشای وٙواسصدٖ ٚ
خٕغآٚسی سٛخٞای دس ٔشحّ ٝوٙذٖ آٖٞا دس پیاصوٗ دشتاَداس یوه
٘فش وٓتش اص پیاصوٗٞای دیٍش ت ٝاصای یه ٞىتاس استٚ .خٛد دشتاَ ٚ
غفحات ٞذایت وٙٙذ ٜدس ا٘تٟای آٖ  ٚسیخت ٝضذٖ سٛخٞا توش سٚی
یه ٘ٛاس تاسیه ٘یاص ت ٝتٕیض وشدٖ قشفیٗ ٘ٛاس اغّی تشداضت (ٔحوُ
ػثٛس یىی اص چشخ ٞا دس تشدد تؼذی) تٛسف واسٌش سا تشقشف ٔیوٙذ.
ایٗ أش ٓٞچٙیٗ تاػث وواٞص  2وواسٌش-سٚص دس ٞىتواس دس ٔشحّوٝ
خٕغ آٚسی سٛخٞا ٘سثت تٔ ٝاضیٗ ٞای تذ ٖٚدشتاَ ٌشدیوذ .تؼوذاد
واسٌش ٔٛسد ٘یاص تشای خٕغآٚسی سٛخٞا دس سٚشٞای ٔاضیٙی حذٚد
 25دسغذ تیصتش اص سٚش دستی ا٘ذاصٌ ٜیشی ضذ .ایٗ توذیٗ خواقش
است و ٝدس سٚش دستی واسٌشاٖ دس حیٗ وٙوذٖ ػٕوُ وروٝووشدٖ
سٛخٞا سا دس ٘ماـ ٔختّف وشت ا٘داْ ٔیدٙٞذٔ .دتٕغ تٛدٖ دذٜٞا
دس ٘ماـ ٔختّف خٕغآٚسی  ٚویسٌٝیشی آٖٞا سا سشػت ٔیتخطذ.

وٙذٖ تا ٚسایُ دستی (دس حذ  5دسغذ) اتفواق ٔویافتوذ ٔ ٚاضویٗ
پیاصوٗ تیغ ٝای تٛا٘ست ٝاسوت توٝقوٛس ٔؼٙویداسی ایوٗ غوذٔات سا
واٞص دٞذ .ایٗ دس حواِی اسوت وو ٝدسغوذ ایوٗ ٘وٛع غوذٔات دس
پیاصوٗٞای ٔیّ ٝای  ٚدشتاَ داس تفاٚتی تا سٚش دستی ٘ذاضت ٝاسوت.
تیطتش تٛدٖ ایٗ ٘ٛع غوذٔات دس ٔاضویٗ دشتواَداس دس اثوش تشخوٛسد
سٛخٞا تا ٔیّٞ ٝای دشتاَ  ٚیا تا س ٚ ًٙوّٛخ  ٚدس ٔاضویٗ ٔیّوٝای
دس اثش ٘ٛسا٘ات ػٕك  ٚتشخٛسد سٛخ ٞا تا ٔیّ ٝیا تاصٞٚای حأُ ٔیّٝ
اتفاق افتاد ٜاست .تا ٔشٚسی تش خذٔ 2 َٚطاٞذٔ ٜیٌشدد و٘ ٝیشٚی
واسٌشی ٔٛسد ٘یاص دس سٚش دستی تشداضت (تشای تشداضت  100توٗ
دس ٞىتاس) ،تشای وٙوذٖ  ٚخٕوغآٚسی سوٛخٞوا توٝتشتیوة 40 ٚ 30
واسٌش-سٚص است .ایٗ خذ٘ َٚطاٖ ٔیدٞذ ٔاضیٗٞای پیاصوٗ ٔٙدش
ت ٝحزف وأُ ٘یشٚی واسٌشی ٔشتثف تا ػّٕیات پیاصوٙی ٍ٘شدیذٚ ٜ
ٛٙٞص ٘یاص ت ٝتؼذادی واسٌش تٙٔٝظٛس تشچیذٖ سٛخٞای ٔذف ٖٛضوذٜ
سكحی ،سٛخٞایی و ٝاص ٔسیش تشدد ػثٛس چشخٞا وٙاس ٘شفتوٝا٘وذ یوا
ٔدذداً ت ٝوف ضیاس دّتیذٜا٘ذ ٔیتاضذ .ایٗ ٘یوشٚی وواسٌشی تیطوتش
غشف تاصیاتی  ٚخٕغآٚسی سٛخٞایی ٔیضوٛد وو ٝدس اقوشاف ٚاحوذ
سدیفوٗ دس اثش سیختٗ خان توش سٚی آٖٞوا ٔوذف ٖٛضوذٜا٘وذ  ٚتوا

جسٍل  -1هقبیسِ هیبًگیيّبی زرصس افت کوی سَخّب زر تیوبرّبی آسهبیص
کٌسُ ًطسُ

هسفَى

لِ ضسُ

بزیسُ ضسُ

(زرصس)

(زرصس)

(زرصس)

(زرصس)

پیبسکي غزببلسار

*0/01b

1/1b

0/11a

0/04b

تیوبرّبی آسهبیص

*

پیبسکي هیلِای

1/1a

3/5a

0/12a

1 /1 a

پیبسکي تیغِای

0/02b

3/3a

0/11a

0/02b

رٍش زستی

0/01b

-

0/14a

0/05b

اػساز بب حزٍف هطتزک زر یک ستَى اذتالف هؼٌیزاری بز اسبس آسهَى چٌس زاهٌِایی زاًکي زر سطح احتوبل  5زرصس ًسارًس.

جسٍل  -2هیبًگیي صسهبت کیفی ٍ ًیزٍی کبرگزی هَرز ًیبس بزای جوغآٍری سَخّب زر تیوبرّبی آسهبیص
تیوبرّبی آسهبیص

ًیزٍی کبرگزی

آسیبّبی هکبًیکی

(ّکتبر/کبرگز -رٍس)

(زرصس)
کٌسى

جوغآٍری

هجوَع

پیبسکي غزببلزار

*4/1ab

2

48

50

پیبس کي هیلِای

4/3ab

3

50

53

پیبسکي تیغِای

3/0b

3

50

53

رٍش زستی

5/3a

30

40

70

* اػساز بب حزٍف هطتزک زر یک ستَى اذتالف هؼٌیزاری بز اسبس آسهَى چٌس زاهٌِایی زاًکي زر سطح احتوبل  5زرصس ًسارًس.

 -3-3هقبیسِ اقتصبزی تیوبرّبی آسهبیص
تشای ٔمایس ٝالتػادی ٔاضیٗٞا ٞضیٙوٞٝوای ثاتوت ٔ ٚتغیوش ٞوش
تیٕوواس دس خووذا 4 ٚ 3 َٚآٚسد ٜضووذ ٜاسووت .ایووٗ اػووذاد تووش ٔثٙووای
لیٕت ٞای اِٚیٞ ٝش ٔاضیٗ ،دس ٘ظش ٌشفتٗ لیٕت اسوماـ ٔؼوادَ 12
دسغذ لیٕت اِٚیٔ ٝاضیٗ ،پٙح ساَ ػٕش ٔفیذ  ٚلیٕوت  4000سیواَ
ت ٝاصای ٞش ویّ ٛپیاص ٔحاسثٌ ٝشدیذ ٜاست .دسآٔذ ٘اضی اص استفاد ٜاص

ٔاضیٗ ٔؼادَ دستٕضد تؼذاد واسٌش غوشف ٝخوٛیی ضوذ ٜدس تشداضوت
٘سثت ت ٝسٚش دستی  ٚتا دس ٘ظش ٌوشفتٗ حموٛق سٚصا٘وٞ 500 ٝوضاس
سیاَ تشای ٞش واسٌش ٔیتاضذٍ٘ .اٞی تش اػذاد خذ٘ 4 َٚطاٖ ٔیدٞوذ
و ٝدس تشداضت تا پیاصوٗ ٔیّ ٝای دسآٔذ حاغُ اص اسوتفاد ٜاص ٔاضویٗ
حتی وٓتش اص ٞضیٞ ٝٙای خاسی آٖ دس ٞىتاس ٔی تاضوذ وو ٝالتػوادی
٘ثٛدٖ ٔاضیٗ سا ٔطخع ٔیوٙذ .س ٟٓتیصتش ٞضیٞٝٙوای ٔتغیوش دس
ایٗ ٔاضیٗ ٔشتٛـ تٞ ٝضی ٝٙتّفات تشداضت ( 2/32دسغذ) است.
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ٔماس ٝفٙی  ٚالتػادی ٔاضیٗ ٞای پیاصوٗ دشتاَ داس  ٚتذ ٖٚدشتاَ...
جسٍل ّ -3شیٌِ ثببت هبلکیت هبضیيّبی پیبسکي زر ّکتبر (ارقبم بز حسب هیلیَى ریبل)

سَز +استْالک سبلیبًِ

قیوت هبضیي بؼس اس استْالک
تیوبر

پیبسکي
غزببلزار
پیبسکي هیلِای
پیبسکي تیغِای

قیوت

ػوز

ذزیس

هفیس

زرصس ارسش
اسقبطی

ارسش
اسقبطی

ضزیب
تبسیل

فؼلی

ارسش
اسقبطی

هبلغ کل

ضزیب

استْالک

هبلغ

تبسیل

ًْبیی

110

5

12

13/2

0/40

5/28

104/72

0/33

34/56

50

5

12

6

0/40

2/40

47/60

0/33

15/71

35

5

12

4/2

0/40

1/68

33/32

0/33

11/00

جسٍل ّ -4شیٌِ هتغیز ٍ ًقطِ سزبِسز زرتیوبرّبی آسهبیص (ارقبم ّشیٌِ بز حسب هیلیَى ریبل)
صسهبت کوی
ّشیٌِ
تیوبر

تزاکتَر
(ّکتبر)

زرآهس

(ّکتبر)

ّشیٌِ تؼویز ٍ
ًگْساری

افت کوی

قیوت

ّشیٌِ

پیبسکي

(کیلَگزم)

(کیلَگزم)

افت

(ّکتبر)

هجوَع
ّشیٌِّبی
هتغیز

(ّکتبر)
تؼدددساز کدددبرگز
صزفِ جَیی ضسُ
ًسددبت بددِ رٍش

زرآهس
زستوشز

هبضیي

ًقطِ
سزبِسز
(ّکتبر)

زستی
پیبسکي
غزببلزار
پیبسکي هیلِای
پیبسکي تیغِای
رٍش زستی

2/40

0/40

160

0/004

0/64

3/44

20

0/5

10

5/27

1/60

0/20

2320

0/004

9/28

11/08

17

0/5

8/5

-

1/60

0/050

150

0/004

0/60

2/25

17

0/5

8/5

1/76

-

-

200

0/004

0/80

35/80

-

-

-

;

ایٗ ٘طاٖ ٔی دٞذ و ٝاٌشچو ٝدسغوذ افوت وٕوی دس ٔمایسو ٝتوا
ٔحػٛالت دیٍش لاتُ لثٔ َٛی تاضذ ِیىٗ تا دس ٘ظش ٌوشفتٗ ػّٕىوشد
تاالی ٔحػ َٛدس ٞضیٞٝٙای واسٌشی غشفٝخٛیی ٘طذ ٜاست .ایوٗ دس
حاِی است و ٝدس د ٚپیاصوٗ دشتاَداس  ٚتیغوٝای ایوٗ ٔیوضاٖ افوت اص
حذٚد  0/15تا  0/16دسغذ تداٚص ٘ىوشد ٚ ٜخسواست ٘اضوی اص آٖ دس
ٔمایس ٝتا پیاصوٗ ٔیّٝای لاتُ ٔالحظٕ٘ ٝیتاضذ .توا ٔمایسو ٝدسآٔوذ
حاغُ اص تٝواسٌیشی ٔاضیٗٞا دس خذ 4 َٚو ٝحاغُ غشفٝخٛیی دس
ٞضیٞ ٝٙای واسٌشی تشداضت ٔیتاضذ ٔیتٛاٖ دسیافت و ٝایوٗ دسآٔوذ
تشای ٔاضیٗ دشتاَ داس ٔؼادَ اخوشت  20وواسٌش-سٚص  ٚتوشای ٔاضویٗ
تیغ ٝای ٔؼادَ اخشت  17واسٌش-سٚص دس ٞىتواس ٔویتاضوذ وؤ ٝضیوت
پیاص وٗ دشتاَ داس سا تا واٞص  15دسغذی ٘یشٚی واسٌشی ٘سوثت توٝ
پیاصوٗ تیغ ٝای ٘طاٖ ٔیدٞذ .ایٗ غشف ٝخوٛیی دس اصای افوضایص سوٝ
تشاتشی لیٕت خشیذ حاغُ ٌشدیذ ٜاست و ٝؾوشٚست تشسسوی سوكح
التػادی صیش وطت تشای خشیذ ٔاضیٗ سا تؼییٗ ٔیوٙذ .تٙاتشایٗ تو-ٝ
قٛس وّی تا ٔمایس٘ ٝمك ٝسوشتٝسوش سوكح التػوادی توشای ٔاِىیوت
ٔاضیٗ ٔیتٛاٖ دسیافت و ٝدس غوٛست داضوتٗ سوكح ٔاِىیوت 5/27
ٞىتاس ت ٝتاال خشیذ پیاصوٗ دشتاَداس التػادی ٔی تاضذ .ایٗ دس حواِی
است و ٝخشیذ پیاصوٗ تیغ ٝای حتی تا داضتٗ سوكحی ٔؼوادَ 1/76
ٞىتاس ٔمش ٖٚت ٝغشف ٝاست .توا تٛخو ٝتو ٝایوٗوو ٝدس تشداضوت پیواص

ػّٕیات خٕغ آٚسی ٔحػ٘ َٛیض تایسوتی ٕٞوشا ٜتوا وٙوذٖ آٖ ا٘دواْ
پزیشد ٘ ٚیاص ت ٝوٙذٖ تذسیدی ٔ ٚشحّٝایی ٔحػٔ َٛیتاضذ ،استفادٜ
استیداسی اص ٔاضیٗٞای پیواص ووٗ ٔوذیشیت تسویاس دلیموی سا قّوة
ٔی وٙذ .ایٗ أش تاػث ٌشدیذ ٜوطاٚسصاٖ تٕایوُ صیوادی تؤ ٝاِىیوت
خػٛغی آٖ داضت ٝتاضٙذ .تٙاتشایٗ التػادی تٛدٖ خشیذ ٔاضیٗ تشای
سكٛح خشدٔ ٜاِىی اص ٔضیتٞای ٔ ٟٓایٗ ٘وٛع ٔاضویٗٞوا ٔحسوٛب
ٔیضٛد.

ً -4تیجِگیزی ًْبیی
تحمیك حاؾش ٘طاٖ داد و ٝتا قشاحی  ٚساخت ٚاحوذ سدیوفوُوٗ
وٙاس سٛاس و ٝسٛخ ٞای ٘ٛاس ٔحُ ػثٛس چوشخٞوای تشاوتوٛس دس توشدد
تؼذی سا وٙذ ٚ ٜوٙاس ٔیص٘ذ أىاٖ وٙذٖ پیاص تا ٔاضیٗٞای پیواصووٗ
ػمة سٛاس دس ایشاٖ فشاٌ ٓٞشدیوذ ٜاسوت .دس ایوٗ خػوٛظ ٔاضویٗ
پیاصوٗ ٔدٟض ت ٝسأا٘ ٝدشتاَ وٙٙذٌی  ٚتوذ ٖٚدشتواَوٙٙوذ ٜتوشای
وٙذٖ پیواص ٔؼشفوی  ٚسواخت ٝضوذ ٜاسوت٘ .توایح ٔمایسؤ ٝیواٍ٘یٗ
ضاخعٞای تؼییٗ وٙٙذ ٜغوذٔات وٕوی  ٚویفوی٘ ،یوشٚی وواسٌشی
ٔٛسد ٘یاص ٔشتثف توا ػّٕیوات پیواصوٙی توشای خٕوغآٚسی سوٛخٞوا ٚ
ضاخع التػادی ٘طاٖ ٔیدٞذ و ٝاص تیٗ پیاصوٗٞوای فالوذ سوأا٘ٝ
دشتاَوٙٙذٔ( ٜیّٝای  ٚتیغٝای) پیاصوٗ تیغٝای تٝػّوت افوت وٕوی ٚ
غذٔات ٔىا٘یىی وٕتوش ٘سوثت تو ٝپیواصوٗ ٔیّوٝای اسخحیوت داسد.
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اسذی  ٚتاوی

ٔیضاٖ غذٔات وٕی دس پیاصوٗ ٔیّٝای  2/32دسغذ تٛد و ٝتویصتوش
ٔشتٛـ ت ٝسٛخٞای وٙذ٘ ٜطذ ٚ ٜتشیذ ٜضذ ٜاست .ػذْ تٕایُ ٔیّ ٝتٝ
٘فٛر دس ضشٚع حشووت  ٚدیوش یىٙوٛاختی ػٕوك وواس ٔیّو ٝدس حویٗ
ػّٕیات سثة ایٗ ٘ٛع افت ٌشدیذ .ػّٕىشد تاالی ٔحػ َٛسثة ضوذ
و ٝدس تشداضت تا پیاصوٗ ٔیّ ٝای ٞضی ٝٙایٗ افت اص دسآٔوذ حاغوُ اص
غشف ٝخٛیی دس ٘یشٚی وواسٌشی تویصتشٌوشدد وو ٝالتػوادی ٘ثوٛدٖ
ٔاضیٗ سا تاییذ ٔیوٙذٔ .یوضاٖ افوت وٕوی دس د ٚپیواصوٗ تیغوٝای ٚ
ص٘دیش ٘ماِٝای تٝتشتیة  0/16 ٚ 0/15دسغذ تٛد و ٝدس ٔمایس ٝتا ٘ٛع
ٔیّ ٝای لاتُ ٔالحظٕ٘ ٝیتاضذٓٞ .چٙیٗ ٔیضاٖ افت ویفی دس ایٗ دٚ
تیٕاس تفاٚت ٔؼٙیداسی ٘ذاضت .تٟٙا اختالف ایٗ دٔ ٚاضیٗ دس تؼذاد
واسٌش ٔٛسد ٘یاص تشای خٕغآٚسی سٛخٞاست وو ٝدس پیواصوٗ تیغوٝای
 15دسغذ تیصتش اص پیاصوٗ ص٘دیش ٘ماِ ٝای تٛدٔ .یضاٖ افضایص ٘یوشٚی

٘طشیٔ ٝىا٘یضاسی ٖٛوطاٚسصی /دٚس 3 ٜضٕاس /2 ٜساَ 1395
واسٌشی دس ایٗ ٔاضیٗ تٝػّت ٘یاص ت ٝغشف ٚلت  ٚدلت تیطتش توشای
خذا وشدٖ خان چسثیذ ٜت ٝتؼذادی اص سٛخٞا ٓٞ ٚچٙیٗ وٙواس صدٖ
خان سكحی تشای تاصیاتی سٛخٞای ٔذف ٖٛدس ٔحُ سدیفوٗ حاغُ
ٌشدیذ .غشفٝخٛیی  15دسغذی ٘یشٚی واسٌشی دس ٔاضویٗ دشتواَداس
دس اصای افضایص س ٝتشاتشی لیٕت اِٚی ٝخشیذ توٝدسوت آٔوذ ٜاسوت.
سكح التػادی ٔاِىیت ٔاضیٗ تشای پیاصوٗ ص٘دیش ٘ماِٝای  ٚتیغوٝای
تٝتشتیة ٞ 1/76 ٚ 5/27ىتاس ٔحاسث ٝضذ .تا تٛخ ٝت٘ ٝتایح توٝدسوت
آٔذ ٜاستفاد ٜاص پیاص وٗ ص٘دیش ٘ماِ ٝای دسٔضاسع تضسيتوش  ٚدسغوٛست
ٚخٛد تشاوتٛسٞای پش لذست لاتُ تٛغی ٝاست .أا پیاصوٗ تیغو ٝای توا
لیٕت تٕاْ ضذ ٜتسیاسوٕتش ،ساختٕاٖ سادٞ ،ٜضی ٝٙتؼٕیش ٍٟ٘ ٚذاسی
وٕتش ٌضیٙٔ ٝٙاسةتشی تشای وطاٚسصاٖ خشدٔ ٜاِه است.
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Abstract
Attaching a side-mounted furrower diggers makes it possible to use a rear-mounted machines for digging
onion bulbs in broadcast planted farms, avoiding wheeling damages. For this purpose, two types of onion
diggers, with and without sifting mechanism have been developed. To compare these machines from
technical and economical point of view, an experiment was conducted based on randomized complete block
design in Faridan region of Isfahan province, Iran. Results showed that the rod type digger due to
inconsistent working depth causes the product weight loss of 2.32%, which is non economical. The product
weight losses were 0.15% and 0.16% in blade type digger and sieve chain type digger, respectively, which
are negligible compared to that of rod digger. The required labour force for collecting the crop dug by blade
type digger was 15% higher than that of chain type digger. The higher labour force in this machine was due
to more time and accuracy needed for collecting of bulbs. The 15% saving in labour cost in chain type digger
obtained in exchange with a higher purchase price which was three fold compared to that of blade type
digger. The economical breakeven points for chain type digger and blade type digger were 5.27 and 1.76
hectares, respectively. In general, the chain type digger proved to be more recommendable for larger farms if
high power tractors were available. However, the blade type digger with lower price, simple structure and
lower maintenance cost can be a more appropriate option for small farm holders.
Keywords: Onion harvesting, Onion digger, Economical evaluation, Qualitative losses

