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 برداشت گل محمدياشین پشتی م

 

  2و حمیذ رضب گبزر *1یذ رضب روستبپورام
 

مؤسسٍ تحقیقبت فىی ي  َبی کطبيسصی ي مکبویضاسیًن،تحقیقبت مُىذسی مکبویک مبضیهثخص ي داوطیبس  استبدیبس :تشتیتثٍ 2ي  1

 مُىذسی کطبيسصی، سبصمبن تحقیقبت، آمًصش ي تشيیج کطبيسصی، کشج، ایشان

 

 بیبن مسئله و اهمیت موضوع

ٌ  شید ت تدب  جُطد  یاسد اص کطدًس  دس آن ثشداضد   فصدل  ي دَدذ  یمد  گدل  سدب   دس ثدبس یدک  فقد   یمحمدذ  گل  مدب

ٍ  امدش  هیَمد  .ضدًوذ  یم ثشداض ی دست صًستٍ ث معمًالً َب گل. اس  ویدشيی اوسدبوی ثیطدتش ثدشای     دلیدل ویدبص ثدٍ     ثد

سدد    ،طجددآ آمددبس يصاست جُددبد کطددبيسصی   .کىددذ محددذيد مددی  سا ذیددجذ گلسددتبن سیسددأت امکددبن ثشداضدد ،

سددبالوٍ دس  کددٍتدده دس سددب  اسدد   32210 آن َکتددبس ي میددضان تًلیددذ 16000 طدد  گددل محمددذی دس کطددًسکصیش

ثددب افددضایص سدد   صیشکطدد  گددل محمددذی ي کمجددًد ویددشيی اوسددبوی، دسصددذ صیددبدی اص   ثبضددذ. حددب  افددضایص مددی

سددجت کددبَص ضددذیذ  ،خیش دس ثشداضدد  گددلأتددسيوددذ. َمیىددیه  اص ثددیه مددی دیشَىگددب علدد  ثشداضدد    َددب ثددٍ گددل

     َددبی جذیددذی  َددبی صایطددی تطددکیل ضددذٌ ي گددل  َددب، جًاوددٍ اص ثشداضدد  ايلددیه گددل ضددًد.  ددس مددی  کیفیدد  آن

ٍ  محمدذی  ثشداضد  گدل   ،سياص ایده  .آیدذ  يجدًد مدی  ٍث  گیدشد. گدل   دس مدذت طدًالوی صدًست مدی     ي تدذسییی طدًس  ثد

ثشداضد  دس َدًای آفتدبثی ي    . ضدًد  ( ثشداضد  مدی  تدش اسد    َىگدبمی کدٍ َدًا خىدک    ) عصدش محمذی صدج  صيد یدب   

ثشداضد  ثدب   . کبَدذ  مدی  آن ٌضدذٌ ي اص کیفید  مدًاد مدؤ ش    گدل محمدذی   تغییدش سود      ژمدشدٌ ضدذن ي  گش  سدجت  

 ضدًد.  یدب گد ة اسدتخشاجی مدی     ي سدجت کدبَص کیفید  اسدبوس     کدشدٌ  ياسدخسبست صیبدی سا ثٍ محصدً   ، دس 

ٌ  ایه دس حبلی اس  کدٍ   ي آسدیت کمتدشی    ضدذٌ َدبی مکدبویضٌ ثبعدف افدضایص تشفید  ثشداضد         اسدتفبدٌ اص دسدتگب

ثشداضد  گدل محمدذی ثدب یبثلید  حمدل آسدبن        دسدتگبٌ  ثىدبثشایه، سدبخ  ي اسدتفبدٌ اص     .سدبصد ياسد میثٍ محصً  

ٍ . ایه اس ضشيسی دس مضسعٍ   شداختدٍ اسد .    ثشداضد  گدل محمدذی   ثدشای  حمدل    دسدتگبٌ یبثدل  ثدٍ معشفدی    ،مقبلد

 ذ.یبثصمبن ثشداض  گل محمذی کبَص می ،ثب استفبدٌ اص ایه دستگبٌ

 

 دستورالعملمعرفی 

ٍ  یي سبخ  دسدتگبٌ ثشداضد  گدل محمدذ     یطشاح ٍ  گدل ثشداضد  گلجدش     مىظدًس ثد ثشداضد    ویدض ي  ییتىُدب  ثد

دس  ،ثىددبثشایه .حمددل تًسدد  کددبسگش اسدد   یبثددل ،. ایدده دسددتگبٌٍ اسدد وُددىج ي چىیددٍ صددًست گشفتدد شیددگددل اص ص

ٍ . اص ضدشيسیبت اسد   دسدتگبٌ داضدته حدذایل يصن ممکده     ایه طشاحی ي سبخ   دسدتگبٌ، ثدب    هید دس ا ،یکلد   طدًس  ثد

ٍ  گدل  ،مکدص  ثدشش ي  استفبدٌ اص ً  مدی  ثشداضد  وُدىج   شید اص ص ي چىید ضدبمل  ی گدل محمدذ  دسدتگبٌ ثشداضد    . ذوضد

 صیش اس :  یَب یسم 

)سددیکلًن(، مًتددًس  ددزیش، ياحددذ جذاسددبص گددل اص َددًا   ياحددذ ثددشش، لًلددٍ مکددص صددلت، لًلددٍ مکددص اوع ددب  

ٍ   اسددت 5/1 مکىددذٌ ثىضیىددی  ، ضبسددی اسددتقشاس مًتددًس ي سددیکلًن )یبثددل حمددل تًسدد  کددبسگش(،     ثخددبس دي صمبودد

 o.roustapour@areo.ir  وگبسوذٌ مسئً : *
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 آيسی گدل  سدیکلًن ي مًتدًس مکىدذٌ، اتصدبالت صاودًیی اص جدىس  ًلیکدب ي کیسدٍ جمد           طدتی، لًلدٍ استجدبطی     کًلٍ

 .(1)ضکل 

 
 برداشت گل محمذی دستگبههبی مختلف قسمت -1شکل 

 ثددبالی لًلددٍ مکددص وصددتثددٍ ثلىددذ ثددًدٌ کددٍ تًسدد  دي عددذد یبتبیددبن   ياحددذ ثددشش ضددبمل یددک یییددی دسددتٍ

تددًان  . ثددب ایدده تمُیددذات مددیالدد ( 2)ضددکل  ي یبثلیدد  حشکدد  سفدد  ي ثشگطددتی دس امتددذاد لًلددٍ سا داسد ضددًدمددی

ٍ  گل لىگدی   . لًلدٍ مکدص تًسد  یدک کیدٍ میدل      کدشد ساحتدی اص سدبیٍ جدذا     َبیی سا کٍ سيی سبیٍ خمیذٌ َستىذ، ثد

ٍ صدفحٍ وگُذاسودذٌ اسد      . تیغدٍ یییدی ضدبمل یدک    ة( 2)ضدکل   ثش یبة ثشش سًاس ضذٌ اسد   اص ثدشش،    دس  کد

 .داسد تب ياسد لًلٍ مکص ضًد گل سا سيی خًد وگٍ می

 

 
 )الف(                                   )ة(                                                          

 )ة( دستگبه برداشت گل محمذی قبة واحذ برشقیچی  )الف( و  -2شکل 

 

 ٌ .  دس اص عملیدبت ثدشش، گدل     اسد  صمدبن گدل   ، ثدشش ي مکدص َد    ثشداضد  گدل محمدذی    اسبس کبس دسدتگب

دس حبلدد   ،متىبسدت ثدب ی ددش گدل    ،یبثددذ. ی دش لًلدٍ اوتقددب    ياسد لًلدٍ مکدص ضددذٌ ي ثدٍ ياحدذ جذاسددبص اوتقدب  مدی      

 5تدب   4 دس حبلد  کدبم ً ثدبص    محمدذی  َدبی اویدب  ضدذٌ، ی دش گدل      گیدشی  . طجدآ اودذاصٌ  ٌ اس کبم ً ثبص اوتخبة ضذ

اص صیدش   گدل   دس اص ثدشش  . اسد  . ياحذ مکدص ضدبمل دَبودٍ مکدص، لًلدٍ صدلت ي لًلدٍ خشطدًمی         اس متش  سبوتی

اص محمدذی  دسدتگبٌ ثشداضد  گدل     دس. اسد  تدب عمدل مکدص گدل سا اویدب  دَدذ       وُىج، ویبص ثٍ یدک مًتدًس مکىدذٌ    

. اوتخدبة مًتدًس ثبیسدتی ثدش اسدبس حدذایل مکدص مدًسد ویدبص          ٌ اسد  ذضد اسدتفبدٌ  ثشای مکدص   یک مًتًس ثىضیىی
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آن ي ییمد  تمدب  ضدذٌ    مًتدًس   يصنگشفد  تدب اص ایده طشیدآ ثتدًان      صدًست مدی  تش ضذن مًتدًس   دس ساستبی کًچک

ٌ ایده   یاص وکدبت مُد  دس طشاحد    یکد ی ثىبثشایه، سا کبَص داد.  یًان مصدشف اییدبد مکدص الص  ثدب حدذایل تد      ،دسدتگب

دس مشکدض خد  اوتقدب      ثدبال ثدب سدشع     یَسدتٍ مشکدض   کید  تدًان  یمد  دس سدیکلًن، َدًا   بنید . ثب اچتطبش دس جشثًد

میه حید  َدًا ثدشای تدأ    محبسدجٍ ضدذ.    بصید مدًسد و  یمتىبسدت ثدب حدذاکحش حید  َدًا      مًتًس مکىذٌ. تًان کشدیبدیا

 ،َمیىدیه . گشدیدذ ویشيی مًسد ویبص ثشای مکص ثب تًجدٍ ثدٍ ی دش لًلدٍ مکدص ي سدشع  جشیدبن مدًسد ویدبص تعیدیه           

ٍ ثب تًجٍ ثٍ دثی َدًای مدًسد ویدبص    تًان مکىذٌ  ياسد ٍ مکدص اییدبد    ٍگدل محمدذی  دس اص ثدشش ثد     ذ. ضد  محبسدج

گدل دس کیسدٍ، اثتدذا الص      آيسی ضدًد. ثدشای جمد     ضذٌ تًسد  مًتدًس، سدًاس ثدش جشیدبن َدًا ياسد لًلدٍ مکدص مدی         

اسدتفبدٌ اص جذاسدبصَبی سدیکلًوی اسد .      ،گدل  اص ساَکبسَدبی ثبصیدبثی   ی. یکد ضدًوذ  جدذا اس  تب گدل ي َدًا اص َد     

َدبی ثسدتٍ ي یدب جذاسدبصی  دًدس اص َدًا        آيسی چجدبس دس محدی    ای دس جمد   َدب ثدٍ مقیدبس گسدتشدٌ     ایه جذاکىىدذٌ 

ً  َدبی  بضطدی اسدتفبدٌ مدی     کده  دس خطک ٍ     ذ. يیتدی جشیدبن َدًا تغییدش مسدیش مدی      وضد ای  دَدذ یدب اص مسدیش گشداثد

 یش یدک ویدشيی ایىشسدی کدٍ     أعد يٌ ثدش ویدشيی گشاوطدی ي ایىشسدی جشیدبن َدًا، تحد  تد         َدب  ، گدل کىدذ مدی عجًس 

َدب دس   گدل  ،گیشودذ. دس ا دش ایده ویدشي     یدشاس مدی   ،تش اص جبرثٍ گشاوطدی اسد  )گشیدض اص مشکدض(    معمًالً چىذیه ثبس ثضس 

 ضًوذ. مستقی  ثٍ ثیشين اص جشیبن ًَا ساوذٌ می امتذاد

 :ضًد اویب  تیتشتثٍ شیص مشاحلثبیستی ایه دستگبٌ  یاوذاص ساٌ یثشا

 40 دس کدٍ مًتدًس دي صمبودٍ اسد ، ثبیسدتی      ش کشدن مخضن یک لیتشی سدًخ  اص ثىدضیه. ثدب تًجدٍ ثدٍ ایده       -1

 لیتش اص ایه حی ، سيچه مًتًس دي صمبوٍ سیختٍ ضًد. میلی

 سبسبت ذیکل کشدنسيضه  -2

 یشاس دادن اَش  گبص دس يس  -3

 مًتًس ثب کطیذن طىبة َىذ  کشدنسيضه  -4

  ٌ ديس مًتدًس تًسد  گدبص دسدتی      ،آمدبدٌ حمدل تًسد  کدبسثش اسد . ثدشای ضدشي  کدبس         ،ثعذ اص اسدتبست، دسدتگب

صیدش وُدىج تًسد     ، اثتدذا ثبیسدتی گدل اص    گدل محمدذی   ثشداضد  ثدشای  ضدًد.   دس حذاکحش مقذاس خًد یدشاس دادٌ مدی  

ثدشش   ،تیغٍ دستگبٌ ثشیذٌ ضذٌ ي سیس تًسد  مکدص اص طشیدآ لًلدٍ ثدٍ سدیکلًن اوتقدب  یبثدذ. ثدشای ایده مىظدًس           

کدٍ سدبیٍ گدل ممکده اسد  ثدٍ طدش  لًلدٍ مکدص ي یدب           گیشد. ثب تًجدٍ ثدٍ ایده    دس صیش دَبوٍ مکص صًست میگل 

ياحددذ ثددشش، یبثلیدد  حشکدد  سفدد  ي  یکددی اص تمُیددذات دس وظددش گشفتددٍ ضددذٌ ثددشای ،خمیددذٌ ثبضددذ ،طددش  مقبثددل

ٍ     سدبدٌ، کدبسثش مدی    سدبص ي کدبس  . ثدب ایده   اسد  ثشگطتی آن دس امتذاد لًلدٍ مکدص    ساحتدی ثدٍ   تًاودذ تیغدٍ ثدشش سا ثد

 دَذ. تًس  ایه دستگبٌ سا وطبن می محمذی عملیبت ثشداض  گل 3سبیٍ گل وضدیک کىذ. ضکل 

برداشت گل محمدیماشیه پشتی   
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 عملیبت برداشت گل محمذی -3شکل 

 ی/ نحوه اجرایی شذنریکبرگ فرآینذ به

  ٌ ٍ  ،اثتذا ومًوٍ ايلیدٍ دسدتگب ٌ  ضدذٌ  سدبخت ثدٍ مشکدض تًسدعٍ مکبویضاسدیًن يصاست      ،اودذاصی ي اسصیدبثی   ي ثعدذ اص سا

جُددبد کطددبيسصی معشفددی خًاَددذ ضددذ. ثعددذ اص اویددب  اصدد حبت دسخًاسددتی، میددًص سددبخ  ي تًلیددذ اوجددًٌ ایدده    

ٍ  ٍدستگبٌ تًس  ایه مشکض طی عقدذ یدشاسداد ثد     آن گدزاس دادٌ خًاَدذ ضدذ. ایده دسدتگبٌ ثدٍ اویدمب  ییمد          سدشمبی

َددبی ثددذين ثُددشٌ ثددشای کطددبيسصان  امکددبن خشیددذ آن طددی يا  دس سددبی  مشکددض تًسددعٍ مکبویضاسددیًن  جدد  ضددذٌ ي

 فشاَ  خًاَذ ثًد.    

 

 اثربخشی  مسایب و 

گدل   صمدبن ثشداضد    کدبَص ویدشيی کدبسگشی،    عد يٌ ثدش   ،محمدذی   ایه دستگبٌ ثدشای ثشداضد  گدل    استفبدٌ اص

ٍ     ،َمیىدیه  دَدذ. کبَص مدی  دسصذ 25تب  سا ویض دلیدل عدذ  تمدبس دسد  کدبسگش ثدب آن، اص        گدل ثشداضد  ضدذٌ ثد

دسدتمضد  ثدٍ اصا  َدش َکتدبس ثدب      وفدش سيص کدبسگش   25ویدبص ثدٍ حدذيد     ،دس کطد  آثدی  کیفی  م لًثی ثشخًسداس اس . 

 وفدش سيص کدبسگش ثدٍ اصا  َدش َکتدبس ثدب دسدتمضد کلدی         12 ،ید  سیدب  ي دس کطد  د   کلی دياصدٌ میلیًن ي  بوصذ َدضاس 

ي کدبَص   گدل  افدضایص سدشع  ثشداضد    ثدشای ثشداضد  گدل محمدذی اسد .        سیدب َط  میلیًن ي چُبسصذ َدضاس  

ثددشداس ثددٍ دوجددب  خًاَددذ داضدد  ي سددب  سا ثددشای ثُددشٌ دسصددذ، ثبصگطدد  سددشمبیٍ کمتددش اص یددک 25َددب تددب َضیىددٍ

 کىذ. ضشای  سا ثشای تًسعٍ س   صیشکط  متىبست ثب مىبث  آثی مًجًد فشاَ  می
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