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  هرچند مکانیزاسیون در فرآیند پس از برداشت سیب به دلیل افزایش ارزش افزوده 

محصول از اهمیت ویژهاي برخوردار است. اما این موضوع همواره به معنی استفاده از روش 

تمام مکانیزه نیست. از آنجائی که در روش تمام مکانیزه از فناوريهاي نوین به ویژه 

کاربردهاي مکاترونیک استفاده میشود و طبیعتاً قیمت بسیار باالیی نیز دارند.

 این روش معموالً براي محصول با حجم بسیار زیاد و غالباً براي صادرات و بازارهاي خاص 

استفاده  میشود. بنابراین، به دلیل ظرفیت باال و در نتیجه افزایش هزینهها، لزوم برنامه 

حساب شده و توجیه اقتصادي پیش از خرید و یا سرمایهگذاري در این خصوص بسیار 

ضروري است، فلذا مشورت با افراد متخصص و با تجربه اکیداً توصیه میشود.
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این نشریه به شماره 10235 مورخه 97/10/12 در سازمان جهاد 

کشاورزي استان آذربایجان غربی ثبت شده است.
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کلیه کارشناسان، مروجان، مهندسان صنایع غذایی، طراحـان و 

سازندگان ماشـینهاي درجهبـندي  مرتبـط بـا تولید و  عرضه 

سـیب، میادین میوه و ترهبـار شـهرداري و بـویژه کشـاورزان و 

باغداران سیب.

 مفاهیم درجهبندي 

 روشهاي درجهبندي سیب

 انواع ماشینهاي درجهبندي سیب

 مزایا و چالشهاي استفاده از ماشینهاي درجهبندي

 توصیههاي ضروري مرتبط با ماشینهاي درجهبندي

 

سیب درختی یکی از محصوالت مهم باغبانی ایران است. میزان تولید این محصول کشور 

ایران را  در میان 10 کشور برتر تولیدکننده سیب در جهان قرار داده است. بر اساس آمار 

موجود کشاورزي، استان آذربایجانغربی مهم ترین استان  تولیدکننده سیب درختی در 

کل ایران است. از طرف دیگر، اهمیت مصرف سیب به صورت خام در سبد خانوادهها و 

ارزش غذایی و درمانی آن در حفظ سالمتی جامعه بسیار حائز اهمیت است. ذکر موارد 

فوق، اهمیت تولید این محصول و لزوم دوام زنجیره تولید آن را به خوبی نشان میدهد. در 

سالهاي اخیر، افزایش هزینههاي تولید سیب بیش از پیش خود را نشان داده است. در 

این میان، توجه به صادرات و کاهش هزینهها دو مسئله مهم در تولید سیب هستند. یکی 

از راه هاي فائق آمدن بر این مسائل، استفاده از درجهبندي محصول است. بنابراین، اولین 

گام در این مسیر براي ذينفعان تولید سیب و صنایع مرتبط، شناخت صحیح مفاهیم، 

روشها و ماشینهاي درجهبندي است.
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درجهبندي، تفکیک و دستهبندي محصول، به اصطالح سورتینگ (sortıng ) نامیده        

میشود. در واقع، سورتینگ میوه به درجهبندي انواع میوه بر اساس اندازه، رنگ، شکل 

ظاهري و سایر عوامل کیفی و جداسازي ناخالصیها، میوههاي سالم از خراب و فاسد شده 

است.

غالباً میوهها و سبزيها در بازارهاي جهانی، به صورت درجهبندي شده عرضه و یا تجارت 

میشوند. در عملیات درجهبندي، محصول به چندین دسته و یا درجه بر مبناي اندازه، وزن 

و یا پارامترهاي دیگر تفکیک و یا تقسیمبندي میشود. درجهبندي محصول میتواند      

بر مبناي کمیت ظاهري و یا کیفیت خارجی و داخلی محصول باشد. براي مثال وزن، اندازه 

و رنگ کمیتهاي ظاهري هستند هرچند معیاري غیرمستقیم براي کیفیت محصول هم به 

حساب میآیند. اما رسیدگی، میزان آسیب دیدگی، وجود قارچ و سایر نواقص درونی و یا 

برونی محصول معیاري براي سنجش کیفیت خارجی و داخلی محصول هستند.

مفهوم درجه بنديمفهوم درجه بنديمفهوم درجه بندي

به طور کلی درجهبندي سیب میتواند به سه روش انجام شود.

1- روش سنتی (دستی) درجهبندي سیب

این روش براي حجم زیاد محصول دقیق نیست و نیاز به آموزش و مهارت نیز دارد. به 

عالوه، این روش به نیروي انسانی و زمانبري زیادي نیاز دارد. این روش میتواند در محل 

برداشت محصول و یا در کارگاه کوچک انجام شود.

 

روش هاي درجه بندي سیبروش هاي درجه بندي سیبروش هاي درجه بندي سیب

 

2-  روش نیمه مکانیزه درجهبندي سیب

 روش نیمه مکانیزه نیز تشابه زیادي به روش سنتی دارد. زیرا مبناي تفکیک محصول، 

نیروي انسانی است. بنابراین براي حجم زیاد محصول دقیق نیست و آموزش و مهارت الزم 

دارد. با این تفاوت که سرعت انجام کار به دلیل وجود نقل و انتقال ماشینی میوه توسط 

تسمه نقاله سریعتر میتواند باشد. چون میوه به صورت خودکار مقابل فرد قرار میگیرد و 

تفکیک میتواند در دو طرف تسمه نقاله یا میزگرد تفکیک انجام شود. این روش میتواند 

در  محل برداشت محصول و یا در کارگاه کوچک و یا متوسط انجام شود.
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3- روش تمام مکانیزه درجهبندي سیب 

در روش تمام مکانیزه، عملیات درجهبندي سیب به کمک  فناوريهاي نوین (روشهاي 

پیشرفته) و بدون دخالت دست انجام میگیرد. عموماً در این روش درجهبندي          

محصول مبتنی بر فیزیک نور و تصویربرداري انجام میشود. در این میان استفاده از                 

واژههایی چون: سورتینگهاي الکترونیکی، الکترومکانیکی، الکترواپتیکی، اپتیکی، 

اپتوالکترونیکی، ماشین بینایی و مکاترونیکی وارد این عرصه از صنعت درجه بندي شده 

است. این روش میتواند در کارگاهها و واحدهاي فرآوري بزرگ انجام شود.

 

 

 

انواع ماشینهاي درجهبندي سیب را میتوان بر مبناي روش به کار رفته در آنها        

تقسیمبندي نمود:

 * ماشین درجهبندي سیب به شیوه مکانیکی

- استفاده از غلتکهاي واگرا (ثابت و یا متحرك) براي درجهبندي سیب بر اساس اندازه

 

 

انواع ماشین هاي درجه بندي سیبانواع ماشین هاي درجه بندي سیبانواع ماشین هاي درجه بندي سیب
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-  استفاده از نیروي گریز از مرکز براي درجهبندي بر اساس وزن و یا اندازه سیب

 

-  استفاده از وزن براي درجهبندي سیب

* ماشین مکاترونیکی درجهبندي سیب

 -  استفاده از تصاویر متوالی از یک دوربین و طیف رنگی مربوط به یک تصویر براي         

درجهبندي سیب بر مبناي رنگ و یا اندازه به کمک پردازش تصویر

 

 

 

 

 

 - استفاده از پردازش تصاویر دریافتی از یک یا چند نوع دوربین برخط به منظور       

درجهبندي سیب بر مبناي کیفیت خارجی و یا داخلی

 

 

 

 



.....................                 .....................121212.....................                 .....................131313

 

 برخی از مهمترین مزایاي درجهبندي سیب به شرح زیر است:

         افزایش بازارپسندي و ارتقاء ارزش افزوده محصول

         افزایش امکان صادرات سیب به خارج از کشور

         ارتقاء کیفیت و بهبود نحوه عرضه سیب در بازار

         بهبود در بستهبندي، انبارداري و حمل و نقل

        کاهش ضایعات

مزایاي درجه بندي سیبمزایاي درجه بندي سیبمزایاي درجه بندي سیب

 

از مهمترین چالشهاي موجود و پیشرو در استفاده از ماشینهاي درجهبندي سیب

 عبارتند از

:

       هزینه و سرمایهگذاري اولیه باال

   

       نیاز به دانش چند رشته اي براي ماشینهاي نوین

 

       عدم تضمین خدمات پس از فروش ماشینهاي درجهبندي

چالش هاچالش هاچالش ها

نتیجه گیرينتیجه گیرينتیجه گیري

  

درجهبندي سیب مزایاي مختلف و فراوانی دارد. ولی به دلیل تنوع ماشینها و روشها، 

انتخاب فناوري مناسب و آموزش کارکنان مرتبط به منظور بهرهبرداري و استفاده صحیح و 

همچنین بهرهگیري از مشاوران متخصص به دلیل حساسیت موضوع بسیار ضروري و قابل 

توصیه است.

         

          جهت کسب اطالعات بیشتر به واحدهاي فنی زیر مراجعه شود:

 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی آذربایجان غربی

 

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي
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