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پودمان 5    پس از برداشت غالت و حبوبات

پودمان 5

پس از برداشت غالت و حبوبات

آماده سازی زمین، کاشت، داشت و برداشت چهار واژه ای هستند که برای توصیف کل فرآیند کشاورزی استفاده 
می شوند. اما آیا این پایان راه است؟ پاسخ منفی است، فناوری پس از برداشت )postharvest( دقیقاً از همین جا 
به نوع محصول  با توجه  تا %50  از حدود %5  آنها  از برداشت  شروع می شود. ضایعات محصوالت کشاورزي پس 
متغیر مي باشد. در کشورهاي در حال توسعه به دلیل فقدان روش ها و تكنیك هاي مناسب حمل و نقل، تبدیل، 
عملیات حرارتي، درجه بندي، ذخیره سازي، بازاریابي و مدیریت فراورده هاي زیستی از زمان برداشت تا زمان مصرف و 
عرضه به مصرف کننده، مقدار ضایعات این فراورده ها بسیار زیاد مي باشد. این موضوع سبب وارد آمدن زیان هاي مالي 
جبران ناپذیري مي شود. از نقطه نظر علم کشاورزی، عملیاتي که بالفاصله پس از برداشت و خروج محصول از مزرعه تا 
زمان رسیدن به دست مصرف کننده روي آن انجام مي گیرد را پس از برداشت مي گویند. این عملیات شامل، حمل ونقل، 
انتقال محصول به انبار، نگهداري در سردخانه، تمیز کردن و بوجاري، درجه بندي، خشك کردن و بسته بندی مي باشند. 
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واحد یادگیری 7

کاربرد و سرویس ماشین های بوجاري

آيا تا به حال به اين موارد انديشيده ايد كه:
 جداسازي مواد مختلف از یكدیگر بر چه اساسي صورت مي گیرد؟

 چگونه مي توان بذرهاي علف هرز را از بذر گیاه اصلي جدا کرد؟
 براي تمیز و خالص کردن بذر حبوبات و غالت از چه ماشین هایی استفاده مي شود؟

 چگونه مي توان ماشین های بوجاري را به کار گرفت؟
 موارد سرویس های دوره اي یك ماشین بوجاري چیست؟

در هنگام برداشت محصوالت دانه ای، غالت و حبوبات توسط کمباین و یا خرمن کوبي، دانه ها به طور کامل تمیز 
و خالص نمی شوند. سنگ ریزه، کاه و کلش، کلوخ، گرد و خاک، حشرات موجود روی گیاه، بذر علف های هرز، 
نیم دانه های شكسته شده در کوبنده ها و دانه هایی که در مزارع توسط حشرات گزیده شده و یا دانه هایی که در 

اثر بیماری قارچی چروکیده شده اند، امكان اختالط با دانه را دارند.
کیفیت حبوبات، آرد، نان، ماکاراني و... به خلوص و تمیزي دانه اي که در این محصوالت مصرف مي شود بستگي 
دارد. براي کاشت نیز باید از بذر خالص و عاري از بذر علف های هرز، سنگ ریزه، دانه های شكسته یا صدمه دیده 

استفاده کرد. 
به عمل جدا کردن ناخالصی ها از مواد، بوجاری مي گویند.

استاندارد عملكرد كار
در پایان این واحد یادگیري هنرجویان قادر خواهند بود ماشین های بوجاري رایج در کشور را تنظیم و سرویس 

کرده و براي بوجاري بذور مختلف به کار گیرند.
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اصول و روش های بوجاري و جدا کردن مواد از یكدیگر

بوجاري و درجه بندي مواد بر اساس خصوصیاتي مانند 
و  شكل  دانه،  هندسي  وضعیت  یا  شكل  وزن،  اندازه، 
بافت سطح، خواص مكانیكي، خواص الكتریكي، انتقال 
نور، رنگ و خواص شیمیایي انجام مي گیرد. چگونگي 

کاربرد برخي از این خصوصیات به صورت زیر است:
الف( اندازه دانه: ساده ترین وسیله براي تمیز کردن 
در  مي باشد.   )Sieve Screen( غربال  دانه اي  مواد 
اختالف  دلیل  به  ناخالصي ها  و  اصلي  مواد  روش  این 

اندازه هایشان از یكدیگر جدا مي شوند )شكل 1(.

ب( وزن دانه: استفاده از اختالف وزن مواد نیز یكي 
از روش هاي اصلي براي بوجاري کردن است. در این 

روش، مواد در یك کانال قرار مي گیرند. 
فشار یا مكش بادي که به وسیله پنكه در کانال تولید 
.)2 )شكل  مي کند  جدا  یكدیگر  از  را  مواد   مي شود 

ج( شكل هندسي دانه: گرد یا بیضي بودن دانه، کشیده 
براي  دارند،  مواد  که  دیگر شكل هایی  و  بودن  چاق  یا 
تمیز کردن محصول مورد استفاده قرار مي گیرند. به طور 
مثال دانه جو نسبت به گندم بلندتر و باریك تر است.
د( خصوصيات مكانيكي و بافت سطح دانه: دانه ها 
ممكن است سطح صاف یا خشبي داشته باشند. اصطكاک 
دانه های مختلف با توجه به شكل سطح آنها متفاوت است. 
بر این اساس، ماشین هایی وجود دارند که از یك تسمه 
نقاله شیب دار و مخزن تشكیل شده اند. حرکت تسمه نقاله 
به سمت باالي شیب مي باشد. دانه های مسطح و خشبي 
ریخته شده روي تسمه نقاله، با تسمه نقاله به باالي شیب 
منتقل شده، درون مخزن اول مي ریزند. دانه های گرد با 
سطوح صاف روي تسمه نقاله سر مي خورند و یا غلتیده، 
قرار مي گیرند  دوم  درون مخزن  نقاله  تسمه  پایین  در 

)شكل3(.

شكل 1ـ جدا كردن مواد بر اساس اختالف اندازه توسط غربال

گفت وگوکنید
براي جدا كردن بذر از مواد درشت تر و ريزتر، حداقل چند غربال مورد نياز است؟ چرا؟

شكل 2ـ جدا كردن مواد بر اساس اختالف وزن

دانه سبک 

دانه سنگين

دانه نيمه سنگين

پنكه

شكل 3ـ جدا كردن مواد بر اساس خصوصيات 
مكانيكي و شكل بافت سطح دانه

مخزن ورودی

مواد گرد يا صاف

مخزن 2

مخزن 1

مواد مسطح خشبی

تسمه
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در  دانه:  مغناطيسي  و  الكتريكي  خواص  هـ( 
خصوصيات  بين  اختالف  اساس  بر  دانه ها  روش  این 
دانه،  از  نازكي  الیه  مي شوند.  جدا  مغناطيسي شان 
تسمه  انتهاي  در  مي شوند.  ریخته  نقاله  تسمه  روي 
نقاله دانه ها تحت تأثير یك ميدان قوي الكتریكي قرار 
تسمه  به  و  شده  مغناطيسي  دانه ها  مي گيرند. سطح 
دانه هایی  غلتك،  دور  تسمه  با چرخيدن  مي چسبند. 
كه دارای خصوصيت مغناطيسي ضعيف تري هستند، 

زودتر و دانه های با خصوصيت مغناطيسي قوي تر، دیرتر از تسمه جدا مي شوند و به درون مخزن های مجزا سقوط 
مي كنند. به این ترتيب دانه هاي مختلف در مخزن مجزا تفكيك مي شوند )شكل4(. 

و( رنگ دانه: در این روش دانه ها براساس اختالف بين رنگشان جدا می شوند. تشخيص رنگ معموالً به وسيله 
حسگرهای نوری انجام می شود. حسگرهای نوری براساس 
سطوح  از  نور  این  بازتابش  دریافت  و  شده  ارسال  نور 
مختلف كار می كنند. جداكننده هایی كه از حسگرهای 
استفاده شده است شامل یك گيرنده و  آنها  نوری در 
یك فرستنده می باشند. فرستنده یك پرتو نوری مادون 
قرمز را به طور مستقيم به فضای جداسازی می فرستد. 
نور به مانعی )بذرها( برخورد كند،  این  در صورتی كه 
منعكس می شود. ميزان انعكاس متناسب با رنگ مانع 
تغيير می كند. انعكاس سطوح روشن و صيقلی بيش از 
سطوح تيره و غير صيقلی است. نور انعكاس یافته توسط 
گيرنده، دریافت شده و در صورتی كه ميزان این نور به 
حد كافی باشد، وضعيت خروجی تغيير می كند )شكل5(. 

شكل 4ـ جدا كردن مواد با استفاده از خصوصيات مغناطيسي آنها

منبع قوی الكتريكی

اليه نازک دانه

شكل 5   ـ جدا كردن مواد بر اساس اختالف رنگ

بيشتر بدانيد
جدا كردن مواد با استفاده از هوش مصنوعی و 
 :)machin Vision( بهره گيری از بينایی ماشين
در این روش مواد مختلف روی یك نوار نقاله قرار 
گرفته و جابه جا می شوند. در حين جابه جایی، 
از  پيوسته  طور  به   CCD دوربين  یك  توسط 
آنها عكس گرفته می شود. عكس گرفته شده به 
واحد پردازش ارسال شده و با عكسی كه از یك 
محصول استاندارد وجود دارد، مقایسه می شود. 
اگر تفاوت این دو تصویر از یك محدوده خاص 

فراتر رود، از پذیرفتن محصول امتناع شده و در غير این صورت محصول پذیرفته می شود )شكل6(.
شكل 6

مخزن

فرستنده

گيرنده

CCD دوربين

CCD دوربين

منبع نور

سيلندر نيوماتيک برای پردازشگر
پس زدن مواد نامطلوب

سطح شيبدار
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گفت وگوکنید
مقايسه  گندم  بذر  با  را  جو  بذر 
كرده و تفاوت های آنها را مشخص 
و  جو  بذر  درصورتي كه  كنيد. 
شده  مخلوط  يكديگر  با  گندم 
جدا  براي  روش  بهترين  باشند، 

است؟ كدام  آنها  جـوگندمكردن 
شكل 7ـ تفاوت های ظاهري در شكل، رنگ و اندازه بذور گندم و جو

تجربه کنید
1ـ مقداري بذر سس و یونجه تهیه کنید. 

2ـ سطح خارجي آنها را مقایسه کنید.
3ـ مقداري براده آهن بسیار ریز با بذرها مخلوط 

کنید.
4ـ یك آهنرباي قوي روي بذرها بگیرید. 

5ـ کدام بذر به وسیله آهنربا جذب مي شود.
اینكه سس مهم ترین علف هرز در  به  با توجه 
مزارع یونجه است چگونه مي توان بذر آنها را از 

هم جدا کرد؟

شكل 8ـ بذرهاي بزرگنمايي شده سس و يونجه

ماشین های بوجاري

در گذشته کشاورزان با زیر و رو کردن محصول در مقابل باد دانه های گندم را از کاه و کلش جدا مي کردند. با 
افزایش محصوالت کشاورزي روش های سنتي بوجاري منسوخ شدند. امروزه ماشین های متنوعي براي بوجاري 
وجود دارند که در آنها از یك روش یا ترکیبي از چند روش براي بوجاري کردن استفاده مي شود. مهم ترین 

ماشین ها و دستگاه های بوجاري )Seed Cleaner( عبارتند از:
ـ تميزكننده گردبادي)سيكلون(

این دستگاه مواد دانه اي را از ناخالصي های بسیار ریز و سبك مثل گرد و غبار جدا مي کند. از تمیزکننده گردبادي 
زماني استفاده مي شود که مواد با جریان باد منتقل مي شود. اساس کار این دستگاه استفاده از خاصیت گردباد 
است. در گردباد مواد بر اثر جریان گردبادي حول ناحیه مرکزي گردباد مي چرخند. مواد سبك در ناحیه مرکزي 

باقي مي مانند و مواد سنگین به دلیل نیروي گریز از مرکز به سمت خارج پرتاب مي شوند. 
این دستگاه از شاسي، بدنه، الكتروموتور، پنكه و پروانه تشكیل شده است. پنكه در باالي بدنه به وسیله الكتروموتور 

الف( بذر يونجه

ب( بذر سس
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بدنه را مي مكد و به سمت  مي چرخد و هواي داخل 
خروجي هدایت مي کند )شكل 9(. به این ترتیب در 
دلیل شكل  به  مي شود.  ایجاد  هوا  مكش  بدنه  داخل 
پره ها و محفظه پروانه در داخل بدنه جریان گردبادي 

پدید مي آید. 
دریچه  از  باد  جریان  به وسیله  یا  شیب  اثر  در  مواد 
ورودي به دستگاه وارد مي شوند. بر اثر جریان گردبادي 
برخورد  با  و  پرتاب شده  دیواره  به سمت  اصلي  مواد 
اصلي  مواد  خروجي  راه  از  و  مي کند  سقوط  بدنه  به 
تخلیه مي گردد. مواد زاید سبك در ناحیه مرکزي باقي 
مي ماند و همراه با جریان هوا مكیده شده از خروجي 

گرد و غبار خارج مي شود.

ـ ماشين بوجاري غربالي 
این ماشین داراي دو غربال و یك سیني است. در انتهاي غربال ها و سیني، کانالي براي تخلیه مواد وجود دارد. 

سوراخ های غربال اول از سوراخ های غربال دوم بزرگ تر است. غربال ها و سیني، شیب دار بوده، کل مجموعه حرکت 
لرزشي دارد، تا مواد روي غربال ها و سیني حرکت کنند. اندازه و شكل سوراخ های غربال ها بر اساس نوع ماده، 
متغیر است و مي توان با نصب غربال های متفاوت مجموعه را براي مواد مختلف آماده نمود. روش کار به این صورت 
است که مواد ابتدا روي غربال اول قرار مي گیرند )شكل10(، چون سوراخ های غربال اول بزرگ تر از قطر مواد اصلي 
است، مواد اصلي و ناخالصي های ریز از آن عبور مي کنند و روي غربال دوم مي ریزند. ناخالصي های درشت )کاه 

سنگ های  بزرگ،  کلوخ های  و  کلش  و 
در  نكرده،  عبور  اول  غربال  از  درشت( 
از طریق مجراي خروجي  انتهاي غربال 
در مسیر مشخصي منتقل مي شود. قطر 
سوراخ های غربال دوم از قطر مواد اصلي 
کمتر است. به این ترتیب، ناخالصي های 
ریز از غربال دوم عبور کرده، روي سیني 
خروجي  مجراي  طریق  از  و  مي ریزند 
که  اصلي  مواد  مي شوند.  خارج  سیني 
اثر  در  گرفته اند،  قرار  دوم  غربال  روي 
لرزش از طریق مجراي خروجي از ماشین 

خارج مي شوند. 

شكل 9  ـ تميزكننده گردبادي

غربال دوم

غربال اول

مخزن

سينی

شكل 10ـ تميز كردن مواد در ماشين بوجاري غربالي

ورود 
خروج
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نكته
عيب اين ماشين اين است كه كلوخ ها و سنگ ها و ناخالصی های هم اندازه بذر را نمی تواند جدا كند و 

اين ناخالصي ها به همراه بذر به سمت خروجی هدايت مي شوند.

ماشین بوجاری غربالي ازلحاظ مكانیزم حرکت غربال ها در دو نوع 
کابلی و چوبی فنری وجود دارد. 

در نوع کابلی، قاب غربال ها از باال از چهار گوشه به وسیله کابل از 
ستون های ماشین آویزان بوده و از پایین روی پولی که به صورت 

خارج از مرکز قرار دارد متصل هستند )شكل 11(. 
نیروی الزم جهت حرکت غربال ها توسط الكترو موتور و به وسیله 
تسمه تأمین مي شود. در اثر چرخش پولی، در غربال ها حرکت 
رفت وبرگشتي توأم با حرکت به طرفین ایجاد مي شود و دانه ها 
چرخشی  به صورت  هم  و  لغزشی  به صورت  هم  غربال ها  روی 
حرکت مي کنند. سه محل خروجی برای غربال ها وجود دارد که 
یك خروجی برای ناخالصی های غربال باال و یك خروجی برای 
روی  ناخالصی های  برای  خروجی  یك  و  پایین  غربال  دانه های 

سینی پایین است. 
در نوع چوبی فنری، غربال ها روی چهار عدد چوب فنری سه الیه 
قرار گرفته اند و توسط یك عدد چالغ دست که به پایین غربال ها 
متصل است حرکت رفت و برگشتی تأمین مي شود. در این غربال 
به دلیل شیب غربال به یك طرف، دانه ها در اثر لرزش به سمت 
کانال خروجی هدایت مي شوند. در این نوع ماشین نیز سه محل 

خروج روی غربال ها نصب شده است )شكل 12(.

ـ ماشين بوجاري استوانه حفره دار 
)Indented Cylinder Separator(

دانه های بسیاری از غالت و حبوبات دارای اندازه و وزن یكسانی 
بوجاری  ماشین های  به وسیله  را  آنها  مي توان  مشكل  و  هستند 
غربالی جدا کرد. این بذرها دارای طول های متفاوتی هستند به 
عنوان مثال دانه جو از گندم کشیده تر است. بر اساس این خاصیت 
ماشین بوجاری استوانه حفره دار برای تفكیك این دانه ها ساخته 

شده است. 
حفره دار  استوانه های  و  الكتریكي  موتور  شاسي،  از  ماشین  این 

تشكیل شده است )شكل13(.

شكل 11ـ ماشين غربالي كابلي 

شكل 12ـ ماشين غربالي چوبي فنري

شكل13ـ ماشين بوجاري استوانه حفره دار
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تعداد استوانه اي حفره دار ممكن است یك، دو، سه و یا چهار عدد باشد. هر استوانه حفره دار شامل پوسته حفره دار، 
ناوداني، مارپیچ اصلي، هم زن، تنظیم کننده و در برخي مدل ها مارپیچ خروجي مواد ناخالص مي باشد )شكل 14(.

پوسته حفره دار، مارپیچ اصلي، هم زن و مارپیچ خروجي 
به وسیله  اجزا  این  مي باشند.  متحرک  ناخالص،  مواد 
فضاي  مي چرخند.  محورشان  حول  الكتریكي  موتور 
داخل استوانه حفره دار به وسیله ناوداني به دو قسمت 
وارد  ورودي  مجراي  از  مواد  ابتدا  است.  شده  تقسیم 

ناحیه 1 استوانه حفره دار مي شوند )شكل15(. 

با  شده،  پوسته  حفره های  وارد  کوچك تر  دانه های 
مي گردند  منتقل  ناوداني  سمت  به  پوسته،  چرخش 
)شكل16(. لبه ناوداني با پوسته حفره دار فاصله کمي 
این  از  کوچك تر  دانه های  تنها  دلیل  همین  به  دارد 
لبه  از  عبور  با  دانه ها  کنند.  عبور  مي توانند  قسمت 
ناوداني به درون آن سقوط مي کنند و به وسیله مارپیچ 

اصلي از مجراي خروجي دستگاه خارج مي شوند. 

شكل 14ـ اجزاي داخلي استوانه حفره دار

فلكه تنظيم 
موقعيت 
ناودانی

شكل 15ـ طرح كلي استوانه حفره دار

شكل 16ـ قرار گرفتن دانه ها در سوراخ های استوانه حفره دار

مارپيچ اصلی

هم زن

پوسته حفره دار

ورودی

ناودانی

مواد اصلی

مواد ناخالص

 مارپيچ
مواد ناخالص

 مارپيچ
مواد اصلی

ناودانی

پوسته حفره دار
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مواد موجود در ناحیه 1 دایماً به وسیله هم زن و مارپیچ 
هم زده شده، به سمت خروجي منتقل مي شوند. در حین 
انتقال، دانه های کوچك به پوسته حفره دار مي رسند و از 
دیگر مواد جدا مي شوند. در نهایت تمام دانه های کوچك 
جدا  ناخالصي ها  از  حفره دار  استوانه  طول  از طي  پس 
مي شوند و در انتهاي مسیر درناحیه 1، تنها دانه های بزرگ 

باقي مي مانند که از مجراي ناخالصي ها خارج مي شوند. 
ـ ماشين بوجاري كامل )چند مرحله اي(

براي افزایش کیفیت بوجاري، در بسیاري از ماشین های 
از ترکیب چند دستگاه بوجاري استفاده شده  امروزي 
است که در کنار هم در یك مجموعه و در چندین مرحله 
عملیات بوجاري را انجام مي دهند. این ماشین ها مي توانند 

دانه ها را تا 98/5% خالص کنند.
در کامل ترین ماشین بوجاري، مواد چهار مرحله را براي 
تمیز شدن طي مي کنند. این چهار مرحله توسط دو واحد 
غربال، تمیزکننده بادي و استوانه حفره دار بر اساس سه 
خاصیت اندازه، وزن و طول دانه انجام مي شود )شكل17(. 
اجزاي این ماشین بوجاري که در دو نوع ثابت و تراکتوري 
باد،  محفظه  مخزن،  شاسي،  از:  عبارت اند  دارند  وجود 
واحدهاي غربالي، استوانه های حفره دار و الكتروموتورها 

)در مدل های ثابت( که برخي از آنها شرح داده مي شود:
آن  وارد  مواد  که  است  قسمتي  اولین  مخزن  مخزن: 
تنظیم،  دریچه  به وسیله یك  مي شود. خروجي مخزن 
از مواد  تا مقدار مناسب و یكنواختي  کنترل مي شود، 

وارد واحدهاي تمیزکننده شوند. روي دیواره های مخزن 
دریچه های شیشه اي نصب شده است تا بتوان وضعیت 

داخلي مخزن را بازدید کرد )شكل17(.
از روش هاي تمیز  باد یكي  از  ـ محفظه باد: استفاده 
کردن در این ماشین است. تولید باد و تنظیم مقدار آن، 

در مخزن باد انجام مي شود )شكل18(. 

مخزن باد شامل اجزاي زیر است: 
الف( پنكه براي تولید باد 

ب( صفحه های هدایت جریان باد 
ج( تنظیم کننده های مقدار باد  

د( نقاله های مارپیچي براي خروج مواد ناخالص  
هـ( اهرم های تنظیم کننده مقدار و جهت باد 

محفظه باد روي شاسي نصب مي شود و دیواره های آن دارای 
دریچه های شیشه اي براي بازدید مي باشد )شكل18(. 

شكل17ـ ماشين بوجاري كامل

شكل18ـ ماشين بوجاري فاقد استوانه حفره دار از دو نما

اهرم دريچه 
تنظيم مخزن 

ورودی

دريچه های 
شيشه ای 

مخزن مواد

مخزن

نگهدارندۀ چوبی

واحد غربالی فوقانی

واحد غربالی تحتانی

دريچه های شيشه ای محفظه باد محفظه باد

تابلوی برق

الكتروموتور نقاله ها

الكتروموتور
اصلی

بازوی لنگ

اهرم های تنظيم باد
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غربالي،  واحد های  غربالي:  واحد های 
غربالي،  تمیزکننده  واحد  دو  شامل 
لنگ  بازوهاي  و  چوبي  نگهدارنده های 
غربالي  واحد  دو  )شكل18(.  مي باشند 
جهت  خالف  گرفته،  قرار  هم  روي 
لرزشي دارند. هر واحد  یكدیگر حرکت 
و  غربال ها  نگهدارنده  غربال،  دو  داراي 

برس های تمیزکننده است. 
دو  نصب  براي  کشویي  دو  شامل  غربال ها  نگهدارنده 
کف   .)19 )شكل  است  خروجي  کانال های  و  غربال 
نگهدارنده غربال ها به عنوان سیني عمل مي کند. روش 

کار واحد غربالي قباًل توضیح داده شده است. 
حرکت  که  دارند  قرار  برس هایی  دوم  غربال های  زیر 
مي شود.  تأمین  لنگ  بازوهاي  و  الكتروموتور  از  آنها 
حرکت برس ها زیر غربال دوم از انسداد سوراخ های آن 

جلوگیري مي کند. 
براي جلوگیري از انسداد سوراخ های غربال ها در برخي 
ماشین های بوجاري در زیر غربال پایین توپ هایی از 
جنس الستیك فشرده در داخل قفسه های توری قرار 
دارد که در اثر لرزش مجموعه غربال ها به سمت باال و 
پایین مي پرند و در اثر ضربه از پایین غربال از گرفتگی 

غربال پایین جلوگیری مي کنند )شكل 20(. 
در این مدل ماشین ها بر روی غربال باال دو عدد ضربه زن 
وجود دارد که بر اثر لغزش بر روی غربال ضربه مي زند تا 

به غربال شدن مواد کمك کند )شكل 21(. 
 

در  تمیزکننده  واحد  آخرین  استوانه های حفره دار: 
این ماشین بوجاري از دو استوانه حفره دار تشكیل شده 

است. استوانه حفره دار قباًل توضیح داده شده است.
الكتروموتورها: براي به کار انداختن قسمت های مختلف 

ماشین بوجاري از سه الكتروموتور استفاده شده است:
الف( الكتروموتور اصلي که نیروي الزم را براي چرخش 
پنكه و حرکت لرزشي واحد های غربالي تأمین مي کند. 

ب( الكتروموتور نقاله ها: این الكتروموتور، غلتك مخزن 
ورودي بذر و نقاله های مارپیچي را به کار مي اندازد. 

موتور،  الكترو  این  حفره دار:  استوانه  الكتروموتور  ج( 
به کار  را  تمیزکننده  برس های  و  حفره دار  استوانه های 

مي اندازد.

شكل19ـ نگهدارنده غربالي

شكل 20ـ توپ های زير غربال پايين

كشويی غربال ها

شكل 21ـ ضربه زن غربال باال

ضربه زن غربال باال

غربال باال

كانال خروجی مواد ناخالص
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اصول كار ماشين بوجاري كامل: شماي داخلي یك 
ماشین بوجاري در شكل 23 نشان داده شده است. 

به مخزن 2 منتقل  از دریچه ورودي 1  با عبور  مواد 
مي شوند. دریچه تنظیم 3 در خروجي مخزن، مقدار 
مي شود،  تمیزکننده  واحد های  وارد  که  را  دانه هایی 
کنترل مي کند. زیر دریچه تنظیم 3، غلتك موزع 4 
قرار دارد که دانه ها را در سراسر عرض کانال عرضي 5 
توزیع مي کند. مواد از طریق کانال عرضي به واحد های 
باد،  با محفظه  غربالي منتقل مي شوند. کانال عرضي 

مرتبط است. 
دانه ها هنگام عبور از کانال عرضي، تحت تأثیر مكش باد 
پنكه 6 قرار مي گیرند. این نخستین مرحله جداسازي 
ناخالصي ها از دانه ها است. در این مرحله گردوغبار و 
ناخالصي های سبك از دانه جدا شده و به سوي محفظه 
باد انتقال مي یابند. گرد وغبار از خروجي 7 خارج شده 
شده،  محفظه 8 جمع  در  سنگین تر  ناخالصي های  و 
به وسیله نقاله مارپیچي 9 و کانال خروجي، از ماشین 
باد  باد به وسیله دریچه  خارج مي شوند. میزان مكش 

10 و اهرم مدرج تنظیم مي شود. 
دانه ها با عبور از کانال عرضي، وارد واحدهاي غربالي 
مي شوند. این واحد داراي دو واحد تمیزکننده غربالي 
است. نیمي از دانه ها به واحد غربالي فوقاني و نیمي 

این  در  مي یابند.  راه  تحتاني  غربالي  واحد  به  دیگر 
سوراخ های  با   11 فوقاني  غربال  روي  دانه ها  مرحله 
بزرگ تر از دانه ها قرار مي گیرند. ناخالصي های بزرگ تر، 
خروجي 12  کانال  طریق  از  و  شده  جدا  محصول  از 
تخلیه مي شوند. مواد عبور کرده از غربال فوقاني روي 

غربال تحتاني 13 ریخته مي شوند. 

نكته
به  بذر  براي خالص سازي  بوجاري كه  ماشين های 
ابتداي  در  مي روند  به كار  كاشت  عمليات  منظور 
مارپيچ كيسه گيري داراي مخزن سم ضد عفوني 
به  الزم  مقدار  به  نياز  صورت  در  كه  مي باشند 
دانه هايی كه در داخل مارپيچ در حركت هستند 

افزوده مي شود.

شكل 22ـ مخزن سم ضد عفوني روي يك ماشين بوجاري

شكل 23ـ شماي داخلي ماشين بوجاري
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دانه های ریز و بذرهاي هرز از این غربال عبور کرده، 
خروجي  کانال  طریق  از  و  مي ریزند  سیني 14  روي 
مي شوند.  تخلیه  دارد،  قرار  انتهاي سیني  در  که   15
پیوسته  و  یكنواخت  به طور  تمیزکننده 16  برس های 
تمیز  را  تحتاني  غربال های  زیر  و  هستند  حرکت  در 
تحتاني  غربال  روي  از  تمیز شده،  دانه های  مي کنند. 
وارد کانال 17 مي شوند. به همین ترتیب نیمي دیگر از 
دانه ها در واحد غربالي تحتاني تمیز شده، وارد کانل 17 
مي شوند. دانه ها از طریق کانال 17 به دهانه دو ردیفه 
تحت تأثیر  قسمت  این  مي رسند.   18 بادپخش کن 

براي مرتبه دوم مواد سبك  باد است.  جریان مكشي 
 19 محفظه  به  باد  جریان  با  شده،  جدا  دانه ها  از 
منتقل مي شود و به وسیله نقاله مارپیچي 20 تخلیه 
تنظیم  دو  دارای  ردیفه،  دو  کن  پخش  باد  مي شوند. 
است که به وسیله دریچه های 21 و 22 انجام مي شود. 
دانه ها پس از عبور از این مرحله از طریق کانال 26 و 
دریچه ورودي 23 به استوانه های حفره دار 24 هدایت 
بیان  قباًل  حفره دار  استوانه اي  کار  اصول  مي شوند. 
شده است. باالخره دانه های تمیز شده در استوانه های 

حفره دار، از خروجي 25 خارج مي شوند.

خط بوجاري
 ،)Grading( ماشین های بوجاري معموالً در کنار ماشین های دیگر مانند انواع نقاله ها، ماشین های درجه بندي
ماشین های تفكیك کننده )Sorting(، و ماشین های بسته بندي براي درجه بندي و بسته بندي غالت و حبوبات 

به کارگرفته مي شوند و تشكیل یك خط کامل را مي دهند )شكل24(.

از آنجا كه ماشين بوجاري كامل، در برگيرنده تمام انواع ماشين ها و دستگاه هاي بوجاري است در ادامه 
تنها روش آماده به كار كردن، تنظيمات و سرويس اين نوع ماشين توضيح داده مي شود. بديهي است كه 

شما مي توانيد با توجه به نوع ماشين در دسترس، قسمتي از عمليات را انجام دهيد.

توجه کنید

الف( خط کامل بوجاری و اصالح بذر گندم
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نقاله ها براي جابه جایي مواد مختلف از قبیل مواد دانه اي مانند غالت، مواد بسته بندي شده و.... مورد استفاده قرار 
مي گیرند. با توجه به نوع ماده، مسافت و مسیر جابه جایي، انواع مختلفی از نقاله ها موجود است. که برخي از آنها 

عبارت اند از: نقاله تسمه اي، نقاله مارپیچي، نقاله پیاله اي، نقاله زنجیري و نقاله بادي. 
از آنجاکه نقاله ها مهم ترین ماشین ها در خطوط بوجاري و عملیات پس از برداشت مي باشند ساختمان و انواع 

آن توضیح داده مي شود.
الكتروموتور، غلتك محرک، غلتك متحرک،  نقاله تسمه اي )Belt Conveyor(: نقاله تسمه اي از شاسي، 

غلتك های هرز گرد فوقاني و تحتاني و تسمه نقاله تشكیل شده است )شكل25(. 

ب( خط كامل پاك كننده و درجه بندي حبوبات

ج( خط كامل بوجاري دانه های روغني )كلزا و....(

شكل 24ـ سه نمونه خط كامل بوجاري
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تسمه نقاله، عامل انتقال مواد بوده و بر اساس نوع ماده انتقالي، داراي جنس ها و سطوحي با شكل های مختلفي 
است. جنس تسمه نقاله از الیاف نخي یا مواد الستیكي یا ترکیبي از آن دو مي باشد. 

با روشن شدن موتور، غلتك محرک چرخیده، تسمه حرکت مي کند. با حرکت تسمه بر روي غلتك های فوقاني، 
مواد روي تسمه به سمت خروجي منتقل مي شود. پس از تخلیه مواد، تسمه نقاله از زیر شاسي و با عبور از روي 

غلتك های هرزگرد تحتاني، به انتهاي مسیر مي رسد. 
نقاله مارپيچي )پيچ ارشميدس، هليس(: نقاله مارپیچي رایج ترین وسیله براي انتقال مواد دانه اي مانند بذر 

مي باشد. این نقاله براي انتقال مواد دیگر مانند مواد پودري، خمیري و.... نیز مورد استفاده قرار مي گیرد. 
قسمت اصلي و عامل انتقال مواد در این نقاله، مارپیچ آن است. با روشن شدن موتور، مارپیچ داخل بدنه استوانه 
مي چرخد )شكل26(. مواد از دریچه ورودي وارد نقاله شده، به وسیله مارپیچ در امتداد بدنه استوانه اي جابه جا و 

از دریچه خروجي، خارج مي شود. 

شکل 25ـ نقاله تسمه ای و اجزای آن

شکل26ـ نقاله مارپیچی

غلتک محّرک

ورودی
الكتروموتور

غلتک هرزگرد فوقانی

هليس

خروجی

غلتک هرزگرد تحتانی

تسمه

شاسی

غلتک 
متحرک

نگهدارندۀ 
غلتک های 
هرزگرد
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شکل 27ـ نقاله پیاله ای

شکل 28ـ نقاله زنجیری

نقاله زنجيري: نقاله زنجیري مواد دانه اي، بسته های علوفه و... را در مسیرهاي افقي، شیب دار و عمودي منتقل 
مي کند. از این نقاله ها بیشتر در کف سیلو ها براي تخلیه سیلو و نیز خوراک دهي دام و طیور به طور وسیعي 

استفاده مي شود. 
حرکت  الكتروموتور،  شدن  روشن  با 
به وسیله زنجیر و چرخ زنجیر به زنجیر 
دریچه  از  مواد  مي شود.  منتقل  نقاله 
حرکت  با  مي گردد.  نقاله  وارد  ورودي 
مواد  کرده،  حرکت  پره ها  نقاله،  زنجیر 
را در مسیر، منتقل و از دریچه خروجي 

خارج مي کنند )شكل 28(. 

نقاله پياله اي: این نقاله همان طور که از نامش پیداست داراي تعداد زیادي پیاله است که روي یك تسمه یا 
زنجیر متحرک قرار دارند و مواد دانه اي و غیره را در مسیرهاي عمودي جابه جا مي کنند. 

با روشن شدن الكتروموتور، غلتك باالیي چرخیده، تسمه را حرکت مي دهد. با حرکت تسمه، پیاله ها در امتداد 
نقاله جابه جا مي شوند )شكل27(. مواد، از طریق دریچه ورودي وارد نقاله مي گردند. حرکت پیاله ها به گونه اي 
است که در پایین نقاله، از مواد ورودي پر مي شوند. پیاله ها در امتداد عمودي حرکت کرده، در باالي نقاله با 
حرکت چرخشي پیاله ها دور غلتك باالیي، مواد بر اثر نیروي گریز از مرکز از پیاله جدا شده، از طریق دریچه 

خروجي از نقاله خارج مي گردد. حرکت مداوم پیاله ها، مواد را دائماً از پایین نقاله به باال منتقل مي کند. 

پياله

الكتروموتور

زنجير و پره ها

ورودی

خروجی
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نقاله بادي: نقاله بادي براي انتقال مواد دانه اي و پودري مورد استفاده قرار مي گیرد. در این نقاله، انتقال مواد 
به وسیله جریان باد انجام مي شود. به همین دلیل مواد با اجزاي نقاله تماس اندکي دارد و درصد شكسته شدن 

آن کاهش مي یابد. همچنین این نقاله مجهز به سیكلون است و مواد را تا حدودي تمیز مي کند )شكل 29(. 

شکل 29ـ نقاله بادی و طرز کار آن

جريان باد

دريچۀ گردان

تنظیمات ماشین های بوجاري

باید  ماشین،  عملكرد  افزایش  براي 
به دقت  را  ماشین  قسمت هاي مختلف 

تنظیم کرد. این تنظیم ها عبارت اند از:
الف( تنظيم دريچه خروجي مخزن 
تنظیم  فلكه  به وسیله  تنظیم  این  بذر: 
انجام مي شود )شكل30(. تنظیم دریچه 
شود  انجام  به گونه اي  باید  خروجي 
روي  مخزن،  از  خروجي  دانه های  که 

غربال های فوقاني انباشته نشوند. 

باد كانال عرضي:  ب( تنظيم مكش 
مكش باد با توجه به نوع محصول به وسیله اهرم 1 تنظیم مي شود )شكل30(. مكش باد تا اندازه اي زیاد مي شود 

که تنها مواد ناخالص سبك جدا شود و در کانال خروجي 1 دانه سالم دیده نشود. 

شكل30ـ اهرم های تنظيم ماشين بوجاري

اهرم 1

كانال خروجی 1 يم
نظ

ه ت
لك

ف

كانال خروجی 2

اهرم 3اهرم 2
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باد  مكش  رديفه:  دو  دهانه  كانال  باد  تنظيم  ج( 
کانال دهانه دو ردیفه، به وسیله اهرم 2 تنظیم مي شود 
)شكل30(. مكش باد را باید به اندازه اي زیاد کرد که 
شود.  دیده   2 خروجي  کانال  در  ناخالص  مواد  تنها 
درصورتي که دانه های سنگین، مانند حبوبات، با ماشین 
بوجاري تمیز مي شود و مواد ناخالص نیز سنگین باشند، 
باید  این صورت  در  اعمال شود.  بیشتري  باید مكش 
دریچه یكي از کانال ها را با اهرم 3 بست )شكل30(. 
به یك کانال منتقل  بدین ترتیب مكش هر دو کانال 

خواهد شد.

د( نصب غربال های مناسب: غربال ها از جنس نخ 
یا صفحات فلزي مشبك با سوراخ های گرد، بیضوي یا 
مثلثي با اندازه سوراخ های متفاوت هستند )شكل 31(.
غربال های  از  باید  دانه های مختلف  تمیز کردن  براي 
مناسب استفاده کرد. از آنجایي که در مناطق گوناگون 
اندازه دانه های تولید شده، متفاوت است، پس انتخاب 
غربال  براي  مي شود.  انجام  تجربي  به صورت  غربال 
براي  و  دانه  از  بزرگ تر  با سوراخ های  غربالي  فوقاني، 
غربال تحتاني، غربالي با سوراخ های کوچك تر از دانه 

انتخاب مي شود. 
غربال ها  مخزن  دریچه  ابتدا  غربال ها  تعویض  براي 
در  به صورت کشویي  که  غربال ها  باز کرده، سپس  را 

نگهدارنده ها قرار دارند، تعویض مي شوند )شكل32(. 

هـ( تنظيم ضربه زن غربال باال: در ماشین هایی که 
غربال باالیي آنها داراي ضربه زن است، بر روی اهرم بندی 
ضربه زن یك عدد وزنه به صورت کشویی قرار دارد که 
مي توان با جابه جایي آن به سمت باال و پایین شدت 
باالتر  با  را تنظیم نمود)شكل 33(.  ضربه روی غربال 
غربال ها  روی  وزنه شدت ضربات ضربه زن  دادن  قرار 
کمتر شده در نتیجه ارتعاشات روی غربال کم مي شود. 
از این حالت برای بوجاری محصوالتی که دانه های آن 

سبك باشد، استفاده مي شود. 

شكل 31ـ دو نمونه غربال با سوراخ های متفاوت

شكل 33ـ وزنه تنظيم ضربه زن غربال بااليي

شكل 32ـ دريچه های تعويض غربال ها

دريچه واحد 
غربالی در 

حالت بسته

دريچه واحد 
غربالی تحتانی 

در حالت باز
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کورس  هرچه  غربال ها:  حركت  كورس  تنظيم  و( 
حرکت غربال ها بیشتر باشد عملیات جداسازي بهتر انجام 
مي شود. کورس حرکت غربال ها در بعضي ماشین های 
در  مي کند.  تغییر  الكتروموتور  دور  تغییر  با  بوجاري، 
ماشین های غربالي کابلي این کورس به وسیله پیچ های 
انجام  قرار دارد  پولی لنگ که در زیر غربال ها  تنظیم 
مي شود. در این ماشین ها براي افزایش کورس حرکت، 
باید پیچ را به سمت خارجي پولي جابه جا کرد.)شكل34(

ز( نصب پوسته حفره دار مناسب با مواد: انتخاب 
پوسته حفره دار با قطر مناسب حفره ها براي تفكیك 
پوسته  باید  منظور  این  براي  است.  مهم  بسیار  مواد 
آن  حفره های  اندازه  که  کرد  انتخاب  را  حفره داري 
حفره دار  پوسته  باشد.  نظر  مورد  دانه  ابعاد  با  مطابق 
از دو نیم استوانه تشكیل شده است که به وسیله پیچ 
با  نیاز  صورت  در  شده اند.  متصل  یكدیگر  به  مهره  و 
تعویض  و  جدا  استوانه  پوسته های  پیچ ها،  کردن  باز 

مي شوند )شكل35(.

بین  فاصله  حفره دار:  استوانه  ناوداني  تنظيم  ح( 
مخصوص  فلكه  به وسیله  حفره دار  پوسته  و  ناوداني 
راهنماي  با  مطابق  باید  فاصله  این  مي شود.  تنظیم 

ماشین و شكل و اندازه دانه باشد )شكل36(. 

شكل 34ـ پيچ تنظيم كورس غربال كابلي

شكل 35ـ پوسته استوانه حفره دار

شكل 36ـ تنظيم كنند های استوانه حفره دار

تنظيم ماشين بوجاري
فعالیت عملي

شرح فعاليت:
یك ماشین بوجاري تحویل بگیرید و متناسب با نوع ماشین تنظیم های آن را انجام دهید.

پيچ های تنظيم
پولی لنگ
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كار با ماشين بوجاري
فعالیت عملي

مراحل انجام كار
1ـ قسمت های مختلف ماشین را مطابق با دفترچه 
راهنما بازدید کنید. برخي از این بازدید ها عبارت اند از:

مواد  نبودن  نظر  )از  ورودي  مخزن  درون  بازدید  ـ 
خارجي و زاید در آن(

ـ بازدید محفظه باد
ـ بازدید اتصاالت پیچ و مهره اي

ـ بازدید تسمه ها و زنجیر و اطمینان از میزان مناسب 
کشش تسمه ها

از  اطمینان  و  بازوهاي محرک  و  اتصاالت  بازدید  ـ 
سالم بودن آنها

ـ بازدید نگهدارنده های چوبي یا کابل های واحد غربالي 
و اطمینان از عدم شكستگي، پارگي یا ترک در آنها

ـ بازدید قسمت هایی که باید روغن کاري و گریس کاري 
شوند. 

ـ بازدید واحد های غربالي

ـ بازدید دریچه ها و قسمت هایی که نیاز به تنظیمات 
اولیه دارند.

2ـ کیسه های جمع آوری دانه های خالص و ناخالصي ها 
را در محل های مخصوص نصب کنید )شكل37(. 

تراکتوري  نوع  از  3ـ در صورتي که ماشین بوجاري 
به وسیله  و  کرده  متصل  تراکتور  به  را  آن  است، 

پایه های نگهدارنده تراز کنید )شكل38(. 
4ـ مخزن بذر را پر کنید. 
5  ـ ماشین را تنظیم کنید.

6  ـ ماشین را از طریق تابلوي برق یا محور تواندهي 
تراکتور راه اندازي کنید. 

لزوم  صورت  در  و  کرده  بررسي  را  خروجي ها  7ـ 
تنظیمات ماشین را تغییر دهید.

8ـ پس از خاتمه کار، اجازه دهید ماشین بدون مواد 
تا کلیه گرد و غبار  به مدت چند دقیقه کار کند، 

موجود در آن تخلیه شوند.

راه اندازي ماشین بوجاري

شكل38ـ پايه نگهدارنده ماشين بوجاري 
تراكتوري

 شكل 37ـ نصب كيسه های بارگيري
روي كيسه بندها

ایمنی
قبل از انجام هرگونه تنظيم، ماشين را متوقف كرده و اجازه دهيد قطعات متحرک آن از حركت بايستند.
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سرويس ماشين بوجاري
فعالیت عملي

شرح فعاليت:
ماشین بوجاري را سرویس کرده و براي فصل بیكاري انبار کنید.

سرویس و نگهداري ماشین های بوجاري

اجزاي  باید  ماشین،  بازده  افزایش  براي 
مختلف آن به طور مرتب سرویس شوند. 
عالوه بر سرویس های عمومي موارد زیر 

باید مورد توجه قرار گیرند:
اتصاالت  به وسیله  غربال ها  نگهدارنده  ـ 
باید  و  شده اند  نصب  آهني  و  چوبي 
به طور مرتب کنترل شوند تا در صورت 

بروز شكستگي و ترک تعویض شوند. 
و  تمیز  شرایط  در  باید  را  غربال ها  ـ 
دستگاه  از  خارج  آویزان،  به صورت 
هرگونه  بروز  صورت  در  کرد.  نگهداري 
تغییر شكل، نسبت به ترمیم یا تعویض 

آن باید اقدام نمود. 
ـ در صورت عدم استفاده از غربال ها براي مدت طوالني باید آنها را با الیه اي از مواد ضد زنگ پوشاند و هنگام 

استفاده مجدد ضروري است تا غربال ها با پاک کننده های مناسب از ضدزنگ پاک شود. 
ـ استوانه های حفره دار باید از آسیب دیدن در امان باشند. استوانه هایی که به دلیل نگهداري نامناسب دچار تغییر 
شكل شده اند، قابل استفاده نیستند. استوانه ها درصورتي که براي مدت طوالني مورد استفاده قرار نمي گیرند، 
باید با الیه اي از مواد ضدزنگ پوشانده شوند و هنگام استفاده مجدد باید پوسته ها با پاک کننده هاي مناسب و 

ضد زنگ تمیز شوند.
ـ الكترو موتور باید بعد از هر کار روزانه، با بادگرفتن تمیز شود.

ـ زماني که از ماشین بوجاري براي مدت طوالني استفاده نمي شود باید تسمه ها را از حالت کشش خارج نمود.

شكل39ـ قرار دادن غربال به صورت آويزان

از پخش ناخالصی ها در محيط زيست اجتناب كنيد.
زیست محیطی
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ارزشیابي نهایي شایستگي کاربرد و سرویس ماشین بوجاري

شرح كار:
تنظیم ماشین بوجاري مطابق دستورالعمل کتابچه راهنماي کاربري ماشین )تنظیم ناوداني استوانه حفره دار، نصب پوسته حفره دار مناسب با 
مواد، تنظیم کورس حرکت غربال ها، تنظیم ضربه زن غربال باال، نصب غربال های مناسب، تنظیم باد کانال دهانه دو ردیفه، تنظیم مكش باد 
کانال عرضي، تنظیم دریچه خروجي مخزن بذر(ـ  آزمایش و بررسي های اولیه ماشین )آچارکشي، بررسي و تعویض قطعات معیوب، روانكاري 
قطعات متحرک، تنظیم کشیدگي تسمه ـ اتصال ماشین بوجاري به تراکتور ـ انجام عملیات بوجاري ـ تعویض تسمه ـ گریس کاري ـ انبار 

کردن ماشین

استاندارد عملكرد: با استفاده از ماشین های بوجاري غربالي، استوانه حفره دار و ماشین بوجاري کامل عملیات بوجاري را انجام دهد.

شاخص ها:
مشاهده رویه انجام تنظیمات ماشین بوجاري مطابق دستورالعمل )تنظیم ناوداني استوانه حفره دار، نصب پوسته حفره دار مناسب با مواد، 
تنظیم کورس حرکت غربال ها، تنظیم ضربه زن غربال باال، نصب غربال های مناسب، تنظیم باد کانال دهانه دو ردیفه، تنظیم مكش باد کانال 
عرضي، تنظیم دریچه خروجي مخزن بذر( مشاهده روند بررسي و نتیجه گیري صحیح از بازدید های اولیه ماشینـ  مشاهده روند رفع عیوب با 
انجام کنترل و تنظیمات مطابق دستورالعمل های موجودـ  مشاهده رویه راه اندازي و کار با ماشین بوجاريـ  مشاهده رویه انجام سرویس های 

دوره اي و انبار کردن ماشین

شرايط انجام كار: کارگاه، زمان: 40 دقیقه

ابزار و تجهيزات: جعبه ابزار مكانیكيـ  انواع ماشین بوجاري رایج در منطقهـ  کتابچه دستورالعمل کاربري ماشین بوجاريـ  گریسـ  گریس 
پمپ ـ تسمه

معيار شايستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله كاررديف

2تنظیمات ماشین های بوجاري1

1راه اندازي و کار با ماشین بوجاري2

1سرویس و نگهداري ماشین های بوجاري3

2شايستگی های غيرفنی، ايمنی، بهداشت، توجهات زيست محيطی و نگرش:

*ميانگين نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 مي باشد.
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش 
و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یك سیاست اجرایی مهم 
دنبال می کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی 
راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در اولین 
سال چاپ، با کمترین اشكال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، 
همكاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی، دبیرخانۀ راهبری دروس و 
مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی 
این همكاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود 

سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.

كتاب كاربرد و سرويس ماشين های برداشت و پس از برداشت - كد 211383
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