
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 تیطتش غالت اص استفادُ تاػث جیشُ دس وٌساًتشُ ًسثت افضایص

 جیشُ دس غالت داًِ آٍسیػول لضٍم ًتیجِ دس ضَد؛هی

 فیضیىی ضىل. گشددهی تلمی پشاّویت اهشی ًطخَاسوٌٌذگاى

 تَسط خَسان هصشف همذاس دس هْن فاوتَسّای اص یىی خَسان،

 تغییش ٍ آٍسیػول. ّست خَسان ّضن لاتلیت ّوچٌیي ٍ دام

 ٍ تَلیذی صفات اص تشخی سٍی تش تَاًذهی خَسان اًذاصُ دس

 تِ خَسان فیضیىی ضىل دس تغییش. تگزاسد تأثیش دام ػولىشدی

 .ضَدهی اًجام خَساوی هَاد فشآٍسی ّایسٍش اًَاع ٍسیلِ
  

آٍسی ػثاست است اص تشخی تغییشات فیضیىی ٍ ضیویایی ػول

ّای هَاد خَساوی اًجام گشفتِ تِ جْت افضایص وِ سٍی تافت

آٍسی آى است سٍش هطلَب ػول ن ٍ جزب تیطتش.ساًذهاى ّض

وِ ًتیجِ آى ًضدیه تِ حذاوثش ضشیة ّضوی تاضذ ٍ تجاٍص اص 

-ػول. تَاًذ هَجة اختالل دس جشیاى ّضن ضَدآى هیضاى هی

آسدی وشدى صیاد  ثیش صیادی دس اسیذیتِ ضىوثِ داسد.أآٍسی ت

غالت تاػث افضایص سشػت تخویش دس ضىوثِ ٍ دس ًتیجِ 

 . ضَد اسیذٍص
 

  

-ًمل، افضایص تاصدُ اص طشیك خَش واّص ّضیٌِ حول ٍ

ّای تش ضذى ٍ افضایص لاتلیت ّضن تسیاسی اص سٍشخَسان

دّذ ٍ هَاد سوی سا خٌثی آٍسی، تاصدُ غزایی سا افضایص هیػول

 .وٌذهی
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ّای وَچه ػثَس داًِ دس دام ،وٌذتِ جثِ دام فشق هیتا تَجِ 

ّا تِ طشف خاسج هطىل است تِ صَست دسستِ اص ضىوثِ آى

 .گیشدوٌٌذگاى تضسي تِ ساحتی صَست هیٍلی اص ضىوثِ ًطخَاس
 

، حشاست دادى، سیلَ وشدى، وشدى آسیاب وشدى ػلَفِ، پلت

 .ّای ضیویاییسٍش ٍخشد وشدى 

 6-1.5ػثاست است اص خشد وشدى ػلَفِ تِ اًذاصُ تمشیثی 

   .ّاهتش تِ ٍسیلِ اًَاع آسیابهیلی

 باشد که عبارتىد از : ارای معایبی مید ایه ريش

  .ًیست تشای ػلَفِ خطه هٌاسة-

 .ّضیٌِ ًگْذاسی آى تا الست -

.رسات هوىي است اص یىذیگش جذا گشدد-

  :ّا ًیض روش ضذُ استضَد وِ اًذاصُ آىضاهل هی صیش سا هذاسد

 .ساًتیوتش 6-5  وشدى چاپش-

 .ساًتیوتش 2.5ضذُ ووتش اص  خشد-

 .هیلیوتش 6-1.5آسیاب ضذُ -

 :معا یب

  .تَاىرسات سیض یا پَدسی سا هی -

  .آیذدس دستگاُ گَاسش تِ صَست خویشی دسهی -

 .وا ّص خَضخَساوی-
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 کننده:تهیه 

 محمًد گلچیه

 و تنظیم :

 تشٍیجی -اداسُ سساًِ ّای آهَصضی 
 1400 پاییس

 

 سازمان جهاد کشايرزی مازودران

  کشايرزی تريیج هماهىگی مدیریت
 



 

  .ضَددس اثش تاد اتالف هی-

 . اختالالت گَاسضی ٍ ػثَس سشیغ اص دستگاُ گَاسش ًام تشد -

 : مسایای چاپرکردن عبارت است از

 فضایص هصشف ا-

  افضایص ٍصى- 

 افضایص تاصدُ -

 . خَضخَسان ضذى ػلَفِ ًا هشغَب ٍ سَْلت حول ٍ ًمل -

ػثاست است اص دس هؼشض تخاس آب لشاس دادى خَسان آسیاب 

دستگاُ هشطَب اص داخل  ضذُ ٍ سپس خشٍج خَسان داؽ ٍ

 وشدى. سپس تَسط جشیاى َّا خطه ٍ  صى تا فطاسپلت

تاضذ دس هَسد % هی18-15َتت الصم جْت پلت وشدى طس

اص هَادی هثل . تافیثش تاال سطَتت تیطتشی ًیاص است یّایخَسان

یا هالس تِ ػٌَاى هَاد چسثاى استفادُ  لیگٌَصٍل، تٌتًَیت ٍ

ووتشی جَ دس تا حذ  گٌذم ٍ %15-10واسگیشی تِ .ضَدهی

الثتِ تا تَجِ   استحىام خَاّذ ضذ. سثة تَلیذ پلتی تا ّاجیشُ

ایي سٍش  % آب اضافی وافی است. دس2تِ ّضیٌِ تاال استفادُ اص 

ضَد تٌاتشایي احتیاجات اًشطی صهاى ووتشی صشف خَسدى هی

  .یاتذواّص هی

 : خًاص پلت کردن

ایص افض ،فضایص خَضخَساوی، اخاوی ٍ واّص هاّیت گشد

ٍ واّص هصشف اًتخاتی. دس طیَس   افضایص ػولىشد ٍصى ،هصشف

% 10-5% ٍ تاصدُ غزا سا 15تغزیِ تا پلت سشػت سضذ سا تا 

 . دّذافضایص هی
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تَاى تِ واسّای ولواى اضاسُ وشد وِ واُ سا تا ایي صهیٌِ هی دس

ساػت دس فطاس  6% سَد سَص آٍس تِ هذت 4تشاتش ٍصى آب ٍ  دٍ

 .اتوسفش جَضاًذ 4-5

. ایي لثیل هَاد یاتذهی% افضایص 50تا ایي واس لا تلیت ّضن  

 هثل سَدسَصآٍس ٍ ّیذسٍوسیذ ولسین.

-% هادُ خطه هجاص ًوی4تِ هیضاى تیطتش اص  استفادُ اص للیا 

تاضذ. ػلت آى ّن ٍجَد فطاس اسوضی هایؼات ضىوثِ ٍ اختالل 

 ّا دس اثش للیایی صیاد است. دسواس هیىشٍاسگاًیسن

 تضسگتشیي هطىل ایي سٍش واّص حاصلخیضی خان است ٍ

 .ّای گشاًمیوت داسدًیاص تِ دستگاُ
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 : اوًاع پلت 

 .ّای طیَس تِ ایي ضىل استای: وِ جیشُحثِ-1

جذیذ است، اًذاصُ رسات دس  : ایي سٍش ًسثتاًهىؼثی-2

ساًتیوتش است. دس ایي سٍش احتیاجی تِ  2.5حذٍد 

ضَد. اص اسپشی آب استفادُ هی ٍ یستآسیاب وشدى ً

 .یًَجِ خطه تْتشیي ًَع هىؼثی است

  

ًتیجِ هحلَل   هىاًیسن ػول اضؼِ دادى تش سٍی الیاف خام

َجة سشػت ػثَس تاضذ. ّوچٌیي هضذى اجضاء الیاف خام هی

ثیش أضَد، الثتِ هصشف غزا سا تحت تغزا اص دستگاُ گَاسش هی

 . دّذلشاس ًوی

آتىافت اسیذی، فطاس تخاس آب، هتَسم  تَاىّا هیاص جولِ آى

 :ًام تشد اس وشدى تا تشویثات ضیویایی

 

ضَد، دس ایي سٍش سلَلض تِ تاػث تغلیظ هلىَل لیگٌیي هی

هطتمات آى تثذیل  تِ لٌذ ٍ  سلَلضّوی ضَد ٍگلَوض تثذیل هی

ضَد تاوٌَى ّیچ واس تحمیماتی دس ایي صهیٌِ اًجام ًطذُ هی

 .است

هحصَالت  افضایص لاتلیت ّضن دس ایي سٍش ثاتت ضذُ یىی اص

واسخاًِ همَا  وِ یه فشآٍسدُ. تاضذایي سٍش هاصًٍىس هی

 تاضذ.سلَلض هیساصیست تخص اػظن آى ّوی
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