آضٙبیی ثب ٔبضیٟٙبی وبضت غالت

تؼشیف وبضت
• تٛصیغ یىٛٙاخت ثزس دسسطح ٔضسػ ،ٝلشاس دادٖ آٟ٘ب دس ػٕك ٔٙبست ثب تٛخٝ
ثٛ٘ ٝع ثزس  ،پٛضص دادٖ سٚی ثزستٛسط الی ٝای اص خبن ث ٝا٘ذاص ٜوبفی ،
ث ٝضىّی و ٝثزسث ٝساحتی خٛا٘ ٝصد ، ٜاستمشاس یبثذ ٚاصضشایط ٔحیطی
ثیطتشیٗ ثٟش ٜسا ثجشد ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ضشایط ٔٙبست خٟت ػّٕیبت ثؼذی
ٔب٘ٙذ ٔجبسص ٜثب ػّفٟبی ٞشص ٚ ،خیٗ  ٚسّ ٝضىٙی  ،وٛد دٞی،ثشداضت . . .. ٚ
.

ػٛأُ ٔٛثش دسخٛا٘ ٝص٘ی ثزس ٚثیش ٖٚآٔذٖ اص خبن ٚسضذ ٔٙبست ٌیبٜ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ٔیضاٖ تٕیضی ٚخّٛظ ثزس
دٚاْ ثزس ( ل٘ ٜٛبٔی)ٝ
یىٛٙاختی ا٘ذاص ٜثز س
ضذ ػف٘ٛی ثزس ثب ٔٛاد ضیٕیبیی لجُ اص وبضت
٘ٛع خبن
ٔیضاٖ سطٛثت خبن
صٔبٖ ثزسوبسی
ػٕك وبضت
تٟی ٝثستش خبن( خشد وشدٖ وّٛخ– ٝػذْ پٛدس ضذٖ خبن – تسطیح ثٛدٖ صٔیٗ)
ثستشثزس (سست ٘ج ٖٛخبن صیش ثزس ٚتٕبس خبن ثب ثزس)
حشاست ٚدٔبی خبن
٘ٛع صٞىطی
سّ ٝثستٗ خبن
ٟٔبست ٚتٛخ ٝسا٘ٙذٜ

ا٘ٛاع ٔبضیٟٙبی وبضت
• ثزس پبضٟب ( پخص وٗ ٞبی ٔضسػ – ٝثزس پبش ٞبی سب٘تشیفٛط)
• ثزس وبسٞب (سدیف وبسٞب -خطی وبسٞب)
• وبس٘ذٞ ٜبی ٔخػٛظ (غذ ٜوبسٞب٘ -طبء وبسٞب)

• پخص وٗ ٞبی ٔضسػٝ

ثزس پبضٟب

– ثزسثٔ ٝیضاٖ ٔؼیٗ دس سطح ٔضسػ ٝسیختٝ
ضذٚ ٜسپس ثب دیسه یب وّتیٛاتٛس یب ٞشس
د٘ذا٘ٔ ٝیخی صیش خبن ٔی ضٛد

• ثزس پبش ٞبی سب٘تشیفٛط
•

•
•
•
•
•

ثزسثٔ ٝیضاٖ ٔؼیٗ دس سطح ٔضسػ ٝپبضیذ ٜضذٜ
ٚسپس ثب دیسه یب وّتیٛاتٛس یب ٞشس د٘ذا٘ٝ
ٔیخی صیش خبن ٔی ضٛد
ٔحبسٗ ثزس پبضٟب
سشػت ٚظشفیت ثبال ی وبس
ٔؼبیت
ػذْ یىٛٙاختی پبضص ثزس( دس ٘ٛع سب٘تشیفٛط)
ػذْ یىٛٙاختی ػٕك ثزس

پخص وٗ ٔضسػٝ

ثزس پبش سب٘تشیفٛط

ثزس وبس ٞب
سدیفىبس:
ثشای وبضت ٔحػٛالتی و٘ ٝیبص ث ٝفٛاغُ ٔؼیٙی ثیٗ خطٛط وطت
ٚفٛاغُ یىسبٖ ثیٗ ثٛتٞ ٝب ثش سٚی خطٛط وطت داس٘ذ ٔب٘ٙذ
رست ،چغٙذس ،آفتبة ٌشداٖ  . .ٚاص سدیفىبساستفبدٔ ٜی ٌشدد
فٛاغُ سدیف ٞبی وطت ث ٝا٘ذاص ٜای است و ٝا٘دبْ ػّٕیبت
ٚخیٗ  ،سّ ٝضىٙی،خبوذٞی ٚسبیش ػّٕیبت صساػی دسآٖ أىبٖ
پزیش ٔی ثبضذ
سدیفىبس

خطی وبس :
اوش ثزس سٚی سدیف ثذ ٖٚسػبیت فبغّٚ ٝدس ٓٞوطت ٌشدد وبضت سا
خطی ٚاص دستٍب ٜخطی وبس استفبدٔ ٜی ٌشدد دسایٗ سٚش
فٛاغُ سدیف ٞبی وطت آ٘مذس ث٘ ٓٞ ٝضدیه است و ٝا٘دبْ
ػّٕیبت ٚخیٗ  ،سّ ٝضىٙی،خبوذٞی ٚسبیش ػّٕیبت صساػی دسآٖ
أىبٖ پزیش ٕ٘ی ثبضذ اص خطی وبس ثشای وبضت غال ت ،حجٛثبت ،
ثمٛالت ٌٙ ( ...ٚذْ ،خِٛ ،ٛثیب  ،ی٘ٛد). . ..ٚ ، ٝاستفبدٔ ٜی ضٛد
خطی وبس

خطی وبسٞب
•
•
•
•
•
•

خطی وبسٞبی ٔخػٛظ وطت آثی
خطی وبسٞبی ٔخػٛظ وطت دیٓ ( ػٕیك وبس)
وٕجیٙبت ٞب ( ٔىب٘یىی – پٔٛٙبتیه)
خطی وبسٞبی وطت ٔستمیٓ
دستٍبٟٞبی فٛق ثػٛست سٛاس یب وططی ث ٝتشاوتٛس ٔتػُ
ٔی ٌشد٘ذ
دس وّیٛٔ ٝاسد دستٍبٔ ٜی تٛا٘ذ ٔدٟض ث ٝتدٟیضات وبضت
وٛد  ٚثزٚس سیضدا٘ ٝثبضذ

خطی وبس ٞبی ٔخػٛظ وطت آثی
خطی وبسٞبی ٔخػٛظ وطت آثی دس ٔضسػٞ ٝبیی و ٝتحت
سیستٓ آثیبسی ٔی ثبضذاستفبدٔ ٜیٍشدد  ،ا٘دبْ ػّٕیبت
خبوٛسصی ثٛٔ ٝلغ  ،تٟی ٝثستشثزس ٚتسطیح ٘سجی اساضی
ثشای وب ضت ثبخطی وبسضشٚسی ٔی ثبضذ
ا٘ٛاع خطی وبس وطت آثی ثش اسبس ضىُ ثٙذی ٔضسػٝ
 خطی وبس ٞبی ٔسطح وبس ثشای وبضت ث ٝسٚش غشلبثی( وشتی ٛ٘ٚاسی)ٚاساضی ثب ضیت وٓ
 خطی وبس خٛی ٚپطت ٝوبس(سٚی پطت )ٝثشای اساضی ضیتداس ٚخبن ثب ثبفت سجه ( آثیبسی ٘طتی)
 خطی وبس خٛی ٚپطت ٝوبس(داخُ خٛی) ثشای اساضی ثبآة ٚخبن ضٛس

خطی وبسػٕیك وبس
• دس اساضی دیٓ ثشای وبضت غالت ٚحجٛثبت  . . .ٚاص دستٍب ٜخطی وبس ػٕیك وبس استفبدٜ
ٔی ٌشدد ٞذف اغّی اص ثىبس ٌیشی ایٗ خطی وبس ٞب لشاس دادٖ ثزسدس ػٕمی اص خبن
و ٝسطٛثت ٔٙبست ثشای سضذ ثزس ٚخٛد ٔی ثبضذ .
• ایٗ دستٍبٞ ٜب ثب تٛخ ٝثٛ٘ ٝع وبس  ،ثمبیبی ویبٞی٘،بٕٛٞاسیٟبٚضیت صٔیٗ داسای
استحىبْ ثیطتش ثٛدٚ ٜاغّت آٟ٘ب داسای ضیبس ثبص وٗ ٞبی ثیّچ ٝای ٚچشخ فطبس ٔی ثبضٙذ

وٕجیٙبت ٞب ( ٔىب٘یىی – پٔٛٙبتیه)
•

وٕجیٙبت ٞب تشویجی اص ٔبضیٟٙبی خبوٛسص( سیىّٛتیّش ،سٚت ٛتیّش
،سٚتیٛاتٛس ،غّطه  ،تسطیح وٙٙذٔ ٚ )ٜبضیٗ وبضت ٔی ثبضذ
و ٝدس یه ٔشحّ ٝػّٕیبت تٟی ٝثستش ٚوبضت سا ٕٞضٔبٖ ا٘دبْ
ٔی ٌشدد.
وٕجیٙبت ٞب دس دٛ٘ ٚع ٔىب٘یىی ٚپٔٛٙبتیه ػشضٔ ٝی ٌشدد وٝ
دس٘ٛع پٔٛٙبتیه ثزس تٛسط خشیب ٖ ضذیذ ٛٞا اص ٔٛصع ث ٝضیبس
ثبص وٗ ٞب ٞذایت ٔی ٌشدد

•
•
•
•

ٔضیت وٕجیٙبت ٘سجت ث ٝخطی وبس ٞب
غشف ٝخٛیی دس صٔبٖ ٞ ،ضیٞ ٝٙب ،سٛخت . .ٚ
ػذْ ضىستٍی ثزٚس دس ٘ٛع پٔ ٛٙبتیه
تٛصیغ ثٟتش  ٚیىٛٙاخت تش ثزس دس ِٞ ِٝٛبی سمٛط  ٚدس ٘تیدٝ
ثش سٚی خطٛط وطت
أىبٖ استفبد ٜاص تىِٛٛٙطی ٞبی سٚص د٘یب دس آٖ

•

•

وٕجیٙبت ٔىب٘یىی

وٕجیٙبت پٔٛٙبتیه

دستٍب ٜوبس٘ذٜ

غّطه

سیىّٛتیّش

خطی وبسٞبی وطت ٔستمیٓ
• ػّٕیبت وبضت ثذ ٖٚا٘دبْ ػّٕیبت خبوٛسصی ٚثش ٓٞصدٖ خبن سا
ثی خبوٛسصی ٚاص دستٍبٞ ٜبی خطی وبس وطت ٔستمیٓ و ٝثبا٘دبْ
حذالُ ػّٕیبت خبوٛسصی وبضت ا٘دبْ ٔی دٞذ استفبدٔ ٜی ٌشدد .
ایٗ دستٍبٞ ٜب ثشای وبضت ثزس دس ضشایط ٘بٔٙبست اص ِحبظ سختی
خبن ٘ ،بٕٛٞاسی ٞبی صٔیٗ ٚ ٚخٛد ثمبیبی ٌیبٞی طشاحی ضذٜ
است
• ٔضایب
• غشف ٝخٛیی دس صٔبٖ ٞ ،ضیٞ ٝٙب ،سٛخت . .ٚ

ٚظبیف اغّی دستٍب ٜثزسوبس

•
•
•
•

ایدبد ضیبس دس خبن
ا٘ذاصٌ ٜیشی سیضش ثزس
لشاس دادٖ ثزس دس داخُ ضیبس
تٕبس ٚپٛضب٘ذٖ ثزس ثب خبن

اخضاء اغّی خطی وبس
•
•
•
•
•
•

ضبسی
ٔخضٖ ( ٔخضٖ وٛد،ثزس ٚسیضدا٘ ٝدس ضىّٟب ٚحدٓ ٞبی ٔختّف)
ٔٛصع ٚتدٟیضات ٔحشن آٖ
ِٞ ِٝٛبی سمٛط
ضیبس ثبصوٗ ٞب
پٛضب٘ٙذٞ ٜب

ٔخضٖ ثزس
ٔبسوش

ویشثىس ا٘تمبَ ٘یشٚ

ٔٛصع ٞب
ِٞ ِٝٛبی سمٛط

پٛضب٘ٙذٜ
چشخ حبُٔ  ٚا٘تمبَ ٘یشٚ
ضیبس ثبص وٟٙب

ٔخضٖ
•
•
•
•
•
•
•
•

ٔخضٖ ٔحُ رخیش ٜثزس دس دستٍبٞ ٜبی وبس٘ذٔ ٜی ثبضذ
ٔٛاسدی و ٝثبیذدس ٔخضٖ سػبیت ٌشدد
تٛسی  -ثشای خٌّٛیشی اص ٚسٚد اخسبْ ٘بخبِع ٚثضسي ثٔ ٝخضٖ
ٕٞضٖ  -ثشای خّٛویشی اص پُ صدٖ ثزس  ٚایدبدخشیبٖ یىٛٙاخت
خشٚج ثزس
٘طبٍ٘ش  -ثشای وٙتشَ ٔیضاٖ ثزسدس ٔخضٖ
ضیت ٔٙبست ثشای تخّی ٝوبُٔ ثزس
أىبٖ تخّی ٝثزس ٚتٕیض ٕ٘ٛدٖ ٔخضٖ
ٔمب ْٚث ٝصً٘ صدٌی ٛٔٚاد ضیٕیبیی

ٔٛصع ٚتدٟیضات ٔحشن
ٚظیفٛٔ ٝصع  :دسیبفت ثزس اص ٔخضٖ ا٘ذاصٌ ٜیشی ٞٚذایت
آٖ ث ٝسٕت ِٞ ِٝٛبی سمٛط ثب یه خشیبٖ یىٛٙاخت

ا٘ٛاع ٔٛصع :
 استٛا٘ ٝای ضیبسداس غّطىی د٘ذا٘ ٝداس دٚتبیی یب ٘ٛع ثطمبثی ضىُتدٟیضات ٔحشن ٔٛصع :
 چشخ ا٘تمبَ ٘یشٔ (ٚستمُ ،چشخ حبُٔ،چشخٟبی فطبس) چشخ د٘ذٞ ٜب ٔ ،حٛس ٞب ٚص٘دیش ٞبی ا٘تمبَ ٘یشٚ ٌیشثىس تٙظیٓ دٚسٔ -حٛس ٔٛصػٟب

ٔىب٘یضْ ٔٛصع پٔٛٙبتیه

ٔٛصع وٕجیٙبت حبِت سیض دا٘ٝ

ٔٛصع ٘ٛع غّطىی د٘ذا٘ ٝداس

ٔٛصع وٕجیٙبت حبِت ٔؼِٕٛی

ٔٛصع استٛا٘ ٝای ضیبس داس

ِٞ ِٝٛبی سمٛط
• ٚظیفٞ ٝذایت ثزساص ٔٛصع ث ٝسٕت ضیبس ثبص وٗ ٞب ث ٝػٟذٞ ِِٝٛ ٜبی سمٛط
ٔی ثبضذ
• ا٘ٛاع ِ ِٝٛسمٛط:
• تّسىٛپی
• خشطٔٛی
• ِ ِٝٛپالستیىی

• ٔؼبیجی ؤٕ ٝىٗ است دس ِ ِٝٛسمٛط دس حیٗ وبسثٛخٛدآیذ
• ضىستٗ یب سٛساخ ضذٖ – خٓ ضذٖ ٌِ – ِٝٛشفتٍی ِ – ِٝٛخذاضذٖ اص ٔحُ
اتػبَ ث ٝضیبس ثبص وٗ ٛٔٚصع

ضیبس ثبص وٗ
• ایدبد ضیبس ٚلشاس دادٖ ثزس دس ػٕك ٔٙبست ث ٝػٟذ ٜضیبس ثبصوٗ ٔی ثبضذ دس
اوثش خطی وبس ٞب ضیبس ثبصوٗ ثشسٚی یه ضبسی اغّی سٛاس  ٚثٚ ٝسیّ ٝپیچ یب
سیّٙذسٞیذسِٚیه ػٕك وبضت تٙظیٓ ٔی ٌشدد
• ضیبس ثبص وٗ ثش سٚی ضبسی حبِت ضٙبٚس داضتٚ ٝثشای وبٞص ٘ٛسب٘بت آٖ اص
یه فٙش لبثُ تٙظیٓ دسآٖ استفبد ٜضذ ٜاست ثشای تثجت ػٕك وبضت اص یه
لطؼ ٝاسىی ضىُ یب چشخ ٌ ٝ٘ٛثشسٚی اوثشضیبس ثبصوٟٙب استفبدٔ ٜی ٌشدد

غفحبت تثجیت ػٕك

حبِت ضٙبٚس ثٛدٖ ضیبس ثبص وٗ

ا٘ٛع ضیبس ثبصوٗ
 -1ثطمبثی ( دیسىی) تىی یب خفتیٙٔ -بست
ثشای خبن ٞبیی و ٝداسای ثمبیبی ٌیبٞی
ٚوب ٜوّص ٔی ثبضذ

ضیبس ثبص وٗ ثطمبثی ته دیسه

ضیبس ثبص وٗ د ٚدیسىی

 -2وفطىی – دس خبوٟبیی و ٝفبلذ ثمبیبی ٌیبٞی
ثبضذ ٚثستش ثزس خٛة تٟی ٝضذ ٜثبضذ وبس
آیی خٛثی داسد

ضیبس ثبص وٗ وفطىی

 -3ثیّچ ٝای-دسصٔیٗ ٞبیی ثب ثبفت ٞبی سخت
ٔٚتشاوٓ ٚصٔیٗ ٞبی سٍٙالخی ٚصٔیٗ ٞبیی
و ٝتٟی ٝثستش ٔٙبست ٘طذ ٜا٘ذوبسثشد خٛثی
داسد ( ػٕیك وبسٞب  ،وطت ٔستمیٓ)
ضیبس ثبص وٗ ثیّد ٝای

پٛضب٘ٙذٞ ٜب
پٛضب٘ذٖ سٚی ثزسثب خبن ٚفطشدٖ خبن
اطشاف ثزسثشای ایدبد تٕبس ثٟتشثزسثب
خبن ث ٝػٟذ ٜپٛضب٘ٙذٞ ٜب ٔی ثبضذ
ا٘ٛاع پٛضب٘ٙذ:ٜ
 اٍ٘طتی ٞبی فٙشی -ص٘دیشی

-اٍ٘طتی ٞبی فٙشی

پٛضب٘ٙذ ٜص٘دیشی

 ا٘ٛاع چشخ فطبسی ( ثشسٚی ػٕیك وبسٞب ٚدستٍبٟٞبی وبضت ٔستمیٓ)
چشخ فطبسی

تدٟیضات ٔىُٕ خطی وبس ٞب
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تدٟیضات وٛد وبسی یب پخص وٛد
تدٟیضات وبضت ثزٚس سیض
فبسٚئش ٚضیپش
سست وٙٙذٞ ٜبی خبی چشخ
٘طبٌ٘ ٝزاس ( ٔبوش )
ا٘ٛاع خبوٛسص( سیىّ ٛتیّش،سٚتٛتیّش،
ستیٛاتٛس)
غّطه
تسطیح وٙٙذٜ
چشخٟبی حبُٔ

تٙظیٓ ٚوبِیجشاسی ٖٛدستٍبٜ
• تٙظیٓ دستٍب ٜثشای سیضش ٔمذاس ٔؼیٙی ثزس دس ٚاحذ سطح سا وبِیجشاسیٖٛ
دستٍب ٜخطی وبس ٌٛیٙذ

ٔمذٔبت وبِیجشاسیٖٛ
• اطٕیٙبٖ اص سبِٓ ثٛدٖ ٚدسست وبس وشدٖ تٕبْ لسٕتٟبی دستٍبٜ
• تٙظیٓ اِٚی ٝلسٕتٟبی ٔختّف تٛصیغ ثزس ثش اسبس دستٛس اِؼُٕ یب
تدشثٞ ٝبی لجّی( دسیچ ٝسٚی ٔٛصع  ،صثب٘ ٝصیش ٔٛصع(فالح) ،تٙظیٓ
استٛا٘ ٝضیبسداس ،تٙظیٓ ٌیشثىس ٚسیستٓ ا٘تمبَ ٘یش ٚثٛٔ ٝصع)

• پشوشدٖ حذالُ دٚسٔ ْٛخضٖ ثب ثزس ثٛخبسی ضذٜ
• لشاس دادٖ سیٙی ٔخػٛظ خٕغ آٚسی ثزسدس صیش ٔٛصع ٞب
• چشخب٘ذٖ ٌشٛٔ ٜٚصع ٞب ثشای پش ضذٖ سِّٟٛبی ٔٛصع اص ثزس
ٚاطٕیٙبت اص ػّٕىشد غحیح وّی ٝلسٕتٟب

سٚش ا:َٚ
ثب تٛخ ٝث ٝدستٛساِؼُٕ ٚخذٔ َٚشثٛطٝ
• ثب تٛخ ٝث ٝخذ َٚدسج ضذ ٜدس دستٛساِؼُٕ یب ثش سٚی دستٍب ٜدسیچٝ
سٚی ٔٛصع  ٚصثب٘ ٝصیشآ٘شا تٙظیٓ اٌش دستٍب ٜثٛٔ ٝصع استٛا٘ ٝای وطٛیی
ٔدٟض ثبضذ دس ٚضؼیت تٛغی ٝضذ ٜلشاس دادٚ ٜدسخٌ ٝیشثىس ا٘تمبَ ٘یشٚ
سأطبثك خذ َٚثشای ٔیضاٖ ٔطخع سیضش ثزستٙظیٓ ٔی وٙیٓ
• سیستٓ ا٘تمبَ ٘یشٚسا ثب دستٙٞ ٝذِی ٔخػٛظ ث ٝتؼذاد تٛغی ٝضذٜ
ٔی ٌشدا٘یٓ

• ثزس خٕغ ضذ ٜدس سیٙی ٔخػٛظ سا ٚصٖ وشدٚ ٜثب خذٔ َٚطبثمت
ٔی دٞیٓ
• دس غٛست وٓ یب صیبد ثٛدٖ ٔیضاٖ ثزس ثب تغییش دسخٌ ٝیشثىس ػّٕیبت سا
تب سسیذٖ ثٔ ٝیضاٖ الصْ تىشاس ٔی وٙیٓ

سٚش دْٚ
•
•
•

•

دس غٛست ػذْ ٚخٛد دستٛساِؼُٕ  ٚخذَٚ
پس اص تٙظیٓ وّی ٝلسٕتٟب ٔطبثك سٚش اَٚ
ثب ثبال آٚسدٖ ٚآصاد وشدٖ چشخ ا٘تمبَ ٘یشٚی دستٍب ٚ ٜا٘ذاصٌ ٜیشی
ٔحیط آٖ ٚچشخب٘ذٖ آٖ ث ٝتؼذاد دٚسٔطخع سطح تئٛسی پیٕٛدٜ
ضذ ٜسا ٔحبسجٚ ٝثب ثزس خٕغ آٚسی ضذ ٜدس سیٙی ٔخػٛظ ٔطبثمت
ٔی دٞیٓ
دس غٛست وٓ یب صیبد ثٛدٖ ٔیضاٖ ثزس ثب تغییش دسخٌ ٝیشثىس ػّٕیبت
سا تب سسیذٖ ثٔ ٝیضاٖ الصْ تىشاس ٔی وٙیٓ

سٚش س (ْٛسٚش ٔضسػ ٝای)
•
•
•

•

دس غٛست ػذْ ٚخٛد دستٛساِؼُٕ ٚخذَٚ
پس اص تٙظیٓ وّی ٝلسٕتٟب ٔطبثك سٚش اَٚ
دستٍب ٜدس ٔسیش ٔستمیٓ دس ٔضسػ ٝثٔ ٝیضاٖ ٔطخع حشوت
وشدٚ ٜسطح سا ثب ضشة ٔسبفت پیٕٛد ٜضذ ٜدس ػشؼ دستٍبٜ
ٔحبسجٔ ٝی وٙیٓٚ ،صٖ ثزس خٕغ ضذ ٜدس سیٙی ٔخػٛظ سا
ا٘ذاصٌ ٜیشی ٔ ٚیضاٖ ثزسٔػشفی دس ٞىتبس سا ٔحبسجٔ ٝی وٙیٓ
دس غٛست وٓ یب صیبد ثٛدٖ ٔیضاٖ ثزس ثب تغییش دسخٌ ٝیشثىس
ػّٕیبت سا تب سسیذٖ ثٔ ٝیضاٖ الصْ تىشاس ٔی وٙیٓ

٘طبٌ٘ ٝزاس(ٔبسوش)
• ثشای حشوت غحیح دستٍب ٜوبس٘ذ ٜدس ٔضسػ ٝثٍ ٝ٘ٛای و ٝثیٗ ٔسیش ٞبی وطت
فبغّٚ ٝیب وطت ٔدذد ا٘دبْ ٘طٛد ثبیذ تشاوتٛس دس ٔسیش ٔطخع حشوت وٙذ
ایٗ ٔسیش تٛسط ٔبسوش و ٝاص لجُ تٙظیٓ ضذ ٜایدبد ٔی ٌشدد.
• سٚش تٙظیٓ ٔبسوش
فبغّٔ ٝشوض تب ٔشوض چشخ خّ ٛتشاوتٛس a : فاصله بين شيار باز كن ابتدايي وانتهايي دستگاه كارنده b : -فاصله بين دو شيار باز كن c :

b-a
اندازه ماركر( بر اساس چرخ سمت راست راننده) = ---- + c
2

c
a

b

ػٛأُ ٔٛثش دس ػّٕیبت وبضت
•
•
•
•
•
•
•

استفبد ٜاصتشاوتٛس ثب تٛاٖ ٔٙبست
اتػبَ دستٍب ٜث ٝتشاوتٛس ث ٝسٚش غحیح ( تشاص طِٛی ٚػشضی دستٍب)ٜ
تٙظیٓ ثٛدٖ ثبد چشخ ٞبی ا٘تمبَ ٘یشٚ ٚحبُٔ دستٍبٜ
وبِیجشاسی ٖٛدلیك دستٍبٜ
تٙظیٓ ٚتثجیت ػٕك وبضت
ٔٙبست ثٛدٖ سشػت تشاوتٛس
ٟٔبست سا٘ٙذٜ

وبس٘ذٞ ٜبی ٔخػٛظ
• غذ ٜوبسٞب :

• ثشای وبضت ٔحػٛالت غذٜ
ای ٔب٘ٙذ سیت صٔیٙی ،سیش
،صػفشاٖ . . .ٚ

غذ ٜوبس

• ٘طبء وبسٞب:

• ثشای وبضت ٔحػٛالت
٘طبیی ٔب٘ٙذ ثش٘ح٘ ،طبء
ٌٛخ،ٝوّٓ. . . . ٚ،

٘طبءوبس ثش٘ح

٘طبءوبس سجضی ٚغیفی

ٔٙبثغ
• ٔٙػٛسی ساد ،د  -تشاوتٛس ٔٚبضیٟٙبی وطبٚسصی
• آسٛداس ْ،ا ٔ.یش آفتبثی ٔ - ْ،بضیٟٙبی خبوٛسصی ٚوبضت

• Planting- FMO

تٟیٚ ٝتٙظیٓ :سؼیذ احٕذیبٖ

ثب آسصٚی ٔٛفمیت ضٕب

سبصٔبٖ خٟبد وطبٚسصی استبٖ اغفٟبٖ
اداس ٜأٛس فٙبٚسیٟبی ٔىب٘یضٜ
ٟٔش سبَ 1395

