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طَل کزدى کَتاُ سهیٌِ در سراعی رٍضْایی اس یکی
 ًطاییکطت اس استفادُ هشرعِ در هحصَل رضذ دٍرُ
  .است

 پٌثِ تحقیقات هَسسِ ٍهٌْذسی فٌی تحقیقات تخص
  هاضیي دستگاُ یک ایزاى در تار اٍلیي تزای کطَر
Soil) ساس گلذاى Blocker) کطت در استفادُ توٌظَر 
.است ساختِ ٍ طزاحی پٌثِ ًطایی

 اًذاسُ تِ خاک کزدى هتزاکن اس پس دستگاُ ایي 
 ًقص ٍاقع در کِ کیسِ داخل در را خاک تَدُ هٌاسة
 کطت تزای هٌاسة تستزی ٍ دادُ قزار دارد را گلذاى

  .ًوایذ هی ایداد تذر
 است گلذاى عذد  5000 رٍساًِ تَلیذ تِ قادر دستگاُ ایي
.تاضذ هی افشایص قاتل هقذار ایي کِ

.اس ًوای هقاتل دستگاُ گلذاى ساس: 1ضکل

 هاضیي ٍخَد عذم تذالیل حاضز حال در کِ آًدایی اس
 کاری ًطا کطَر، در ًطایی کطت خْت گلذاى تَلیذ

 تا ٍ خاظ هحصَالتی تزای ٍ هحذٍد تسیار سطحی در
 تَد السم گیزد، هی اًدام پاییي ٍکارایی سٌتی رٍضی

 دستگاّی ًطایی کطت هشایای اس تْزهٌذی توٌظَر
  .ضَد ساختِ ٍ طزاحی ًطاکاری گلذاى تَلیذ خْت

 تَاى هی ًطایی کطت ساس گلذاى دستگاُ اس استفادُ تا
 کطت تِ آهادُ ّای گلذاى پاییي ّشیٌِ ٍ تاال سزعت تا

 فزًگی، گَخِ خولِ اس هختلف هحصَالت تزای
.ًوَد تَلیذ غیزُ ٍ فلفل ٍ کلن کاَّ،

 سهیي تِ گلذاى تا گیاّچِ طزح ایي در کِ آًدایی اس 
 تلف ًطاّا اس کوی درصذ ضَد هی کطت ٍ هٌتقل

.ضذ خَاٌّذ
 ضذى خارج تٌْگام سٌتی کاری ًطا در کِ صَرتی در 

 تِ صذهِ دلیل تِ اصلی، سهیي تِ اًتقال ٍ خاک اس ریطِ
 اهز ایي ٍ ضذُ خطکیذُ ًطاّا اس تاالیی درصذ ریطِ،
  .گزدد هی کاری دٍتارُ ٍ سزهایِ اتالف سثة

 کطت ًطایی تَاًٌذ هی هحصَالتی سٌتی رٍش در
 اها تاضذ خَد ریطِ تاسساسی تِ قادر گیاّچِ کِ ضًَذ

 ضذُ تزطزف هطکل ایي ساس گلذاى  دستگاُ ساخت تا
 هشایای اس تَاى هی گلذاى، تا ّوزاُ گیاّچِ اًتقال تا ٍ

  حاضز حال در کِ هحصَالت سایز در ًطایی کطت
 تَدى حساس تذلیل ٍ ضًَذ هی کطت تذری تصَرت

 سَد ًذارًذ، را سٌتی صَرت تِ ًطا کطت اهکاى ریطِ
.تزد

.رٍسُ پٌثِ 7گیاّچِ ّای : 2ضکل

 هختلف هحصَالت ًطای تَاى هی هاضیي ایي کوک تا
 تِ ایٌکِ تذٍى ًوَد هٌتقل سهیي تِ ٍ تَلیذ راحتی تِ را

 رٍش اس استفادُ تا ّوچٌیي .ضَد سدُ صذهِ ریطِ
 سثش هطکل کِ ضَر سهیٌْای اس تَاى هی گلذاًی کطت
 کِ کزد استفادُ دارًذ را کطت اتتذای در تذٍر ضذى

 گیاُ .دارد تذًثال را کطت سیز سطح افشایص اهز ایي
 اّویت .تاضذ هی هحصَالت ایي تزیي عوذُ اس پٌثِ

 پَضیذُ ّیچکس تز سراعی تٌاٍب در پٌثِ هحصَل
 هحصَالت تِ تاتَخِ هحصَل ایي حفظ ٍ ًیست

 کطت سیز سطح  .تاضذ هی هْن تسیار هسایل اس خاًثی،
 رٍ سال ّز گلستاى استاى هثل هٌاطقی در پٌثِ هحصَل

 تَدى طَالًی  آى علل اس یکی ٍ تاضذ هی کاّص تِ
 .است هحصَل ایي کطت هذت
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 کاّص تاعث کِ راّکار یک تعٌَاى پٌثِ گلذاًی کطت
 تَسعِ در تَاًذ هی ضَد هی پٌثِ سراعت هذت طَل

 رٍش اس استفادُ ّوچٌیي .گزدد ٍاقع هفیذ پٌثِ کطت
 تعٌَاى پٌثِ کطت تَسعِ سثة پٌثِ در گلذاًی کطت
.ضذ خَاّذ گٌذم تزداضت اس پس دٍم کطت

.تَتِ ّای پٌثِ یک هاُ پس اس اًتقال تِ سهیي: 3ضکل 

 کاری ًطا هکاًیشاسیَى ضزیة افشایص ّذف تا
 کاری ًطا راًذهاى تْثَد ٍ تاغی ٍ سراعی هحصَالت

 ٍ طزاحی کطَر پٌثِ تحقیقات هَسسِ در دستگاُ ایي
 گَاّی تا ًطایی کطت ساس گلذاى دستگاُ .ضذ ساختِ

 هالکیت ٍ ضزکتْا ثثت ادارُ در 58521 ضوارُ ثثت
.است گزدیذُ ثثت صٌعتی

:هشایای استفادُ اس دستگاُ گلذاى ساس عثارتٌذ اس

پیص رس ًوَدى گیاُ تِ هٌظَر افشایص کوی ٍ کیفی •
هحصوَل تووزای هٌوواطقی کووِ تووِ دلیوول سووزهای تْووارُ ٍ  

هحصَل ٍخَد سٍدرس پائیشُ، دٍرُ رٍیص کافی تزای 
.ًذارًذ

کاّص اثز سَء توٌص ضوَری در هزاحول اٍلیوِ رضوذ      •
.گیاّاًی کِ ًسثت تِ ضَری حساس هی تاضذ

ّوای علفْوای ّوزس ٍ کواّص      خلَگیزی اس خسوارت •
.کص کارتزد علف

کٌتووزل آسوواى آفووات ٍ تیواریْووای گیوواّی در کطووت •
 .ًطایی ٍ کاّص کارتزد سوَم آفت کص

صووزفِ خووَیی در ّشیٌووِ ّووای هصووزف تووذر، تٌووک،  •
.ٍاکاری ٍ ٍخیي

:تْیِ کٌٌذُ
دکتر شهرام نوروزیه

عضَ ّیات علوی هَسسِ تحقیقات پٌثِ کطَر


