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 ی تعالباسمه   

  خدمـت   نـده،یآ  بـه  رو   یهای فناور  حـوزه  در  فعـال  و   توانمنـد  یپژوهشـ  یهاگروه  از  ـتیمنظور حمابه  یی و شـکوفا  یصنـدوق نـوآور

  نـده یآ  بـه  رو  و  یراهبـرد  یهایفناور  بـا  توانمنـد  یپژوهشـ  یهاهسته  آن،  قالـب  در  کـه  اسـت  کـرده  عرضـه  و  یطراحـ  را  یـدیجد

  در  مشـارکت  یمتقاضـ  عنوانبه  را  انیبندانش  و  توانمنـد  یهادهندهشتاب  و  هاشرکت  متعاقباً،   و  یفنـاور  کنندهعرضه   عنوانبه   را

 . دینمایم  ییشناسـا  یفنـاور اکتسـاب

  پـس   و   ییشناسـا  ییشـکوفا  و  ینـوآور  صنـدوق  توسـط  کـه  اسـت  ی پژوهشـ  هسـته  از  ی کـی  یفنـاور  عرضـه  ـد،یدار  رو   ـشیآنچـه پ 

 : دییفرما توجـه ـریز مـوارد بـه لطفاً . اسـت شـده منتشـر فراخـوان قالـب در ـبیتصو و یبررسـ از

  ها شرکت   یبـرا  تنهـا  درخواسـت  ارائـه  و  یقاتـیتحق   فراخـوان  ـنیحاصـل از ا  یمشـارکت در اکتسـاب فنـاور  یبـرا  یاعالم آمادگـ  (1

  ی تقاضـا  ارسـال  و   ـنیتدو  بـا  توانند یم   انیبندانش  یهادهندهشتاب  و  ها شرکت  تمـام.  اسـت  مجـاز  انیبندانش  یهادهندهشتاب  و

 .کننـد شـرکت فراخـوان ـنیا در یفنـاور  اکتسـاب در مشـارکت

  تا   حداکثر  و  نیتدو  است،  آمده  فراخوان  نیهم  یانتها  در  که  یچارچوب  در  دی صرفاً با  یمشارکت در اکتساب فناور  یهادرخواست  (2

که    ییها( ثبت شوند. درخواست www.ghazal.inif.ir)  ینشان  به ییشکوفا و ینوآور صندوق غزال  سامانه در 06/06/1401 خیتار

 . شد نخواهند یابیارز ندیفرا وارد  برسند،  صندوق دست به  گرید یهاروش به ای رازآن،یغ  یدر چارچوب

اکتسـاب فنـاورپـس   (3 ارسـال درخواسـت مشـارکت در  اتمـام مهلـت    و  ینـوآور  صنـدوق   توسـط  هاآن  یابـیارز  نـدیفرا  ،یاز 

  و   انتخاب  باشـد،   داشـته  یفنـاور  اکتسـاب  ـن یا  الزامـات   بـا  را  تناسـب   نیشـتریب  کـه  یدرخواسـت.  شـد  خواهـد   آغـاز  یی شـکوفا

 . شـد خواهد یمعرفـ  ی متقاضـ یپژوهشـ هسـته  بـه یلـیتکم مذاکـرات یبـرا کننده«»مشارکت  عنوانبه

درخواست  (4 توافـق  صـورت  )مشارکتدر  منتخـب  پژوهشـکننده  هسـته  و    ـنیماب  یاجانبـه3  قـرارداد(،  ی)مجـر  ی کننده( 

قـرارداد،    ـن یخواهـد شـد. در قالـب ا طرح  یفناور  اکتساب  در  مشارکت  فراخوان  منعقـد  «ی»مجـر  و   کننده«»مشارکت  »صنـدوق«،

  با   متناسـب  و  یامرحله   طوربه  و  بالعوض  شـکل  بـه  را  یقاتـیتحق  طرح  یاجـرا   نـهیدرصـد هز  50حداکثـر تـا    یصنـدوق نـوآور

 . بـود خواهـد کنندهمشارکت  عهده بر طرح، یاجـرا یهانه ی هز ی مابقـ و پرداخـت خواهـد یمجـر بـه طرح، یاجرا شـرفتیپ 

  طیشرا  اساس  بر  طرح،  نیا  یمعنو  و   یماد  تیمالک  خصوص  در   کننده مشارکت  و  یمجر  موافقت  به  منوط  صرفاً   صندوق  تیحما (5

 . بود خواهد فراخوان نیا «یفکر تیمالک  می»تسه بند در مندرج

  یی شـکوفا  و   ینـوآور  صنـدوق  یهاتیحما  از  یمندبهره  منزلهبه  فراخـوان،  ـن یا  قالـب   در  مشـارکت  درخواسـت  ارسـال  و   ـن یتدو (6

  و   داندیم  یمحرمانگ  ـتیرعا  به  ملزم  را  خود  ییشـکوفا  و  ینـوآور  صنـدوق .  کندینم  جـادیا  یحقـ  فرسـتنده  یبـرا  و  بـود  نخواهـد

 . مانـد  خواهـد  یباقـ  ییشـکوفا و ینـوآور صنـدوق  نـزد محرمانـه  یارسـال یهاطرح ـهیکل  مفاد

  و   اسـت  یفنـاور  اکتسـاب  مرحلـه  تـا  صرفاً  فراخـوان،  ـنیا  موضـوع  در  یی شـکوفا  و  ینـوآور  صنـدوق   یراهبـر  و  ـتیحما (7

 .است  یمجـر  و  کننده مشارکت  عهده   بر  ـرهیغ   و  ـاس یمق  ـشیافزا  ، ی صنعتـ  ـدیتول  ،یسازیتجار  ماننـد  یبعـد  یهای همکار  تیمسـئول

  د یبگذار  انیم  در  ییشکوفا  و  ینوآور  صندوق   کارگزار  عنوانبه   بومرنگ  شرکت  با  را  ندیفرا  نیا  خصوص  در  ابهام  ایهرگونه سوال   (8

 (021-66533864 و  021-66539734:  تماس)شماره 
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 ی خالصه فناور

که از جمله در حوزه برداشت محصوالت است،    یاریبس  یهاتیمحدود  یدارا   یبه روش سنت  یکشاورز

  عدم   لیدل  به  محصوالت  از  ی ادیز  درصد  اتالف   نیهمچن  و   کار   ی روین  یکمبود و خستگ توان به  ها میآن 

 نیدتریاز جد  یکی  یخودکار در حوزه کشاورز  یها. استفاده از رباتاشاره کرد  مناسب  زمان  در  برداشت

در   شده   ذکر  یهاتیکه به دنبال رفع محدودطوری  بهبوده  حوزه    نیا  نده یو آ  کیربات  یفناور  یهاشاخه 

 .  باشد می آن

پردازش    هیبر پا  یاگلخانه  یرنگ  یادلمه   یهاجهت برداشت فلفل  ربات  کی  یحاضر، طراح  یشنهادیطرح پ 

  شگاه یآزما در موجود نمونه کی ریتعم بر تیربات بازو )با اولو کیمنظور در مرحله اول  نیاست. بد ریتصو

 موجود   یبازو  ربات  کی  اجاره  ای  و  ازین  مورد  یهایژگیو  با  نمونه  کی  ساخت  ف،یشر  یصنعت  دانشگاه  کیربات

  یهافلفل  برداشت  جهت  مناسب   یی نها  عملگر  ساخت  و   یطراح  ، ی. گام بعدتهیه خواهد شد  (کشور  در

 ر،یپردازش تصو  یهاتم یاز الگور  یریگبهرهربات بازو است. در ادامه با    یو نصب آن بر رو   یاگلخانه  ایدلمه 

نیز  . در انتها  شوند یربات برداشت م  ییشده و توسط عملگر نها  ییشناسا  ده یرس  یهاوهیم  قیدق  تیموقع

 کرد.     شیآزما یبه صورت عمل گلخانه طیمح در را ربات عملکرد توانیم
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 ی پژوهش  میدرباره ت          

 ی لی رشته/مقطع تحص همکار/مشاور طرح  ی شغل تیوضع یخانوادگنام نام و 

 ک یمکان  یمهندس  یدکتر ی مجر   فیشرصنعتی  دانشگاه    اریاستاد   یطاهر  رضایعل

 برق   یمهندس  یدکتر همکار  فیشرصنعتی  دانشگاه    اریدانش محمدزاده   یهد

 ک یمکان  یمهندس  یدکتر همکار  فیشرصنعتی  استاد دانشگاه   ی الست  ایآر

 ک یمکان  یمهندس  یدکتر همکار  فیشرصنعتی  دانشگاه    اریدانش نجات   نیحس

 ک یمکان  یمهندس  یدکتر همکار  ک یمحقق ربات زاده   یطالئ  نیام

 ک یمکان  یمهندس  یدکتر همکار    نگدائویدانشگاه چ  اریاستاد ینعمت  رضایعل

 

از    م،یت  نیا دانشگاه  دانشو    یکشاورز  کیربات  شگاهیآزما  ءاعضامتشکل    بهره  با   فیشرصنعتی  آموختگان 

 صنعت   کردن  روزبه  دنبال  به  کشور،  کشت  ریز  سطح  ادیز  حجم  به  توجه  با  و  روز  یهایفناور  از  جستن

 توانیم   ها، آن  ازجمله  که  اند داده  انجام   هوشمند  یکشاورز  حوزه  در  یمتعدد  یهاتیفعال  و   هستند  یکشاورز

 .نمود  اشاره فیشر کیربات اریکشاورز به

پژوهش با طرح  رابطه  ا  یدر  انواع ربات  یدر حوزه طراح  یارزشمند  اتیتجرب  میت  نیحاضر،    ی هاو ساخت 

ربـات جمله  از  منظوره  بازوها  ی هاربات  ،یاجتماع   یها خاص  کنترل    ی کاربردها  در   یکیربات  یپرنده، 

  با   یپژوهش  میت  ن یا  وه،یم  برداشت  ربات  نهیزم  در  نیاند. همچنداشتهو ...    ی پزشک  ،یاجتماع   ،یخودروساز

 . است کرده آغاز را خود یهمکار  ن،یچ ی هادانشگاه از یکی
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 ضرورت مسئله

  کار  اثر  در  کارگر  یخستگ  و   کار  یرویکمبود ن  لیبه دل  ،یبه روش سنت  یکشاورز  در 

از مقدار    زانیم  ،یمتوال  ساعات   در  کردن   یمحدود  و  شخصم برداشت محصول روزانه 

 برداشت   عدم  صورت  در  یکشاورز  محصوالت  از  یاریبس  نکهیتوجه به ا  . بارودینمفراتر  

محصوالت از    یبخشاتالف    با   کشور  در هر ساله    ، روندیم  نیب  از  مناسب  یزمان   بازه   در

 ک یربات  هوشمند  یها سامانهاز    یریگبهرهمشکل،    نیحل ا  جهت.  میهست  روبرو  یکشاورز

  قرار   توجه  مورد  یجد  صورت  به   ا یدن  در   یکشاورز  محصوالت  برداشت  یبازده   شیافزا  در

  یبازده   و  آمده  کشاورزان  کمک   به  کیربات  ی هاپلتفرم که    رود یمو انتظار    است  گرفته

   .  برند باالتر را محصوالت برداشت

اند؛ بـه  کرده  دییرا تـا  یکشاورز  یهااستفاده از ربات  یاقتصاد   یبازده   ،یاریمطالعات بس

کرده است که تا سال    ینیب  ش یپ   Bluewaveعنوان نمونه موسسه مشاوره کسب و کار  

 1خواهد گرفت.  یشی دالر پ  اردیلیم 81از  یکشاورز یها ربات ی، حجم بازار جهان2028

س  یمحصوالت   بزرگ  اسیمق  در  یکیمکان  صورت  به  شهیهم  گندم  و  ینیزمبیمانند 

 ی اگلخانه  جاتیو سبز  هاوه یاز جمله م  گریاز محصوالت د  یاریاما بس  ،اندشده  برداشت

  یسادگ   به  ها روش  ن ی، با ا(یفرنگ   توت  و  تمشک  ار،یخ  ،ی فرنگ  گوجه  ،یادلمهفلفل    ری)نظ

  کیربـات  صورت  به  آن  برداشت  جهینت  در.  ندیبیم  بیآس  یراحت  به  و   ستندین  برداشت  قابل 

 . باشدمیروبرو  خاص خود ی هاا چالشب زین

  

 
1 https://www.blueweaveconsulting.com/press-release/agricultural-robots-market-to-surpass-81-billion-by-2028 

 قیتحق  یمسئله اصل

 (:ی)عرضه فناور

طراحی و ساخت ربات »

 ای رنگی«برداشت فلفل دلمه
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 ق ی تحق یمسئله اصل

.  باشد یم  یاو گلخانه  یرنگ  یادلمه  جهت برداشت فلفل  کیربات  یبازو  کیو سـاخت    یطراح  ،یشنهادیطرح پ     

 ده یرس  زانیو م  هاوهیمحل م  صیقادر به تشخ  شوند، یم   هیتعب  کیربات  یبازو  یکه رو  ییو سنسورها  ها نیدورب

آن  آنبودن  ابعاد  و  رنگ  به  توجه  )بـا  مها  ابـاشندیها(  م  نی.  برا  کندیاطالعات کمک  تنها  ربات    دن یچ  یتـا 

همچنان بر سر شاخه بمانند. مشخصات   دنینارس تا زمان رس  یهاوهیاقدام کند و م  دهیرس  یادلمه  یهافلفل

حرکت نموده،    وه یبه سمت م  یی تا عملگر نها   شودیارسال م  ی کیربات  یبه بازو  ده یرس  یهاوهیم  یریمحـل قرارگ

شده منتقل کند. در   ده یچ یهاوهیو به مخزن م د یاز شاخه جدا نما وهیبه م بی مناسب و بدون آس یرویآن را با ن

و ساخته   یها طراحبوته ن یجهت حرکت مجموعه در فاصله ب زین کیربات اریربـات، پلتفرم س نیا یابرنامه توسعه

  ن یدر ا  ایاز محصوالت ساخته شده در دن  ییهانمونه  ریشکل ز  درآن نصب خواهد شد.    یبر رو  ک یربات  یو بازو

 .  اند شدهداده  شینما نهیزم
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 :استارائه شده  ریدر جداول ز و ربات بازو( اری)پلتفرم س برآورد شده از ربات مورد نظر یمشخصات فن

Mobile Base 

1 Degrees of Freedom 1 

2 Track Type Pre-installed steel rail 

3 Size 150x60x30 cm (LxWxH 

4 Weight 120-150kg 

5 Load Carrying Capacity: 100 kg 

6 Motor Type DC with gear box 

7 Motor Voltage 12-24 V 

8 Power Supply Battery 

9 Battery Type and Capacity To be decided 
 

Robotic Arm 

 

1 Detection and Picking speed 7-10 second 

2 Detection and Picking Rate 90% 

3 Detection system 
RGBD Camera mounted on the base+ RGBD camera mounted on 

the robotic arm 

4 Degrees of Freedom 5-6 

5 Height Reach 
More than 100 cm from base of the robot 

 

6 Total Height Reach 200cm 

7 Load Carrying Capacity More than 3 kg 

8 Positioning Accuracy ±2mm 

9 End Effector Grabbing and cutting 

10 Grab Force 50 N 

11 Cutting Force 50 N 

12 Motor Types Servo or stepper 

13 End Effector Motor DC geared servo motor 

14 End Effector Motor Voltage 12-24V 

15 Bearing Type Deep grove bearing 

16 Body Material Nylon 

 Joint Motor Type Servo or stepper with gearboxـ 17

18 Motor Voltage 12-24 V 

19 Power supply Battery 

20 Battery Type and Capacity To be decided 
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 ا یمزا

 

 برداشت  سرعت  ش یافزا ●

 برداشت   یهانهیکاهش هز ●

 ...   و  اریخ  گوجه،  ری نظ  یاگلخانه محصوالت    ریبه برداشت سا  تیگسترش فعال  تیقابل ●

 ی در حوزه برداشت خودکار محصوالت کشاورز   یکسب دانش فن ●

 

 کاربرد

 

 ی ا دلمهبرداشت خودکار محصول فلفل   ●

 ی ادلمهبودن، ابعاد و رنگ فلفل    دهیرس  صیتشخ ●

 

 قی تحق  انتظار  مورد  یهایخروج
 

 

 ی ادلمهبودن فلفل    دهیخودکار رس  صیتشخ ●

 وه ی برداشت م  یکنترل بازو برا  ●

 محصول   یجداساز  یبراربات مناسب    یینهاعملگر    یساز اده یپو    یطراح ●

 ی ادلمهابعاد و رنگ فلفل    صیتشخ ●

 

 

 طرح   یاجرا  زمان   و  نهیهز

 
 

 . شودی میلیون تومان برآورد م  700تا    500هزینه اجرای طرح در بازه   ●

  . شودی م برآورد ماه  15  یال  12زمان اجرای طرح  مدت  ●
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 ی فکر  تیمالک  میتسه

  مقالـه   انتشـار  و  بـود  خواهـد   میسـه  قیتحق  ی اجرا  از  ی ناش  یمعنو  تیمالک  در  کننده مشارکت:  یمعنو  تیمالک ●

  نارها یسـم  و هـاکنفرانس  در  مقالـه  ارائه  ،یخارجـ و یداخلـ  یهاژورنال  در  کنندهمشارکت  و  یمجر  توسـط  مشـترک

 .بود خواهـد مجـاز اندرکاراندست همـه  نـام بـه  اشـاره و موافقـت  بـا

)منافع    بود  خواهد  درصد  35  حداکثر  و  10  حداقل  ی متقاضدهنده  شتاب /شرکت  مشارکت  سهم :  یمـاد  منافـع  ـتیمالک ●

  ر یغ   و   ینقد  آورده  سهم  به  توجه  با  و  بود  خواهد  مشترک  و  نیطرف  توافق  اساس  بر  یفناور  نیا  توسعه  از  ی ناش  ی مال

 (.است توافق و  مذاکرهقابل  تیمالک سهم دهنده، توسعه ینقد

 

 ارسال درخواست 

  ـخیو حداکثـر تـا تار  ـنیتدو   ،ییو شـکوفا  یدر چارچوب موردنظر صنـدوق نوآور  ـدیمشـارکت صرفاً با  یهادرخواست  ●

  یی هاثبت شوند. درخواست    ghazal.inif.ir  ی به نشـان  ییو شـکوفا  یدر سـامانه غـزال صنـدوق نوآور  06/06/1401

  نـدیفرا  وارد  برسـند،  ییشـکوفا  و  ینـوآور  صنـدوق   دسـت  بـه  گـری د  یهاروش   بـه  ـای  رازآن،یغ   یکـه در چارچوبـ

 . شـد نخواهنـد یابـیارز
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