
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

مورد استفاده  یسنت ییدارو اهیگذشته به عنوان گ یهاچندساله است که از زمان یاهیگ یرانیگل گاوزبان ا

و  عیبه کشت وس لیتما اه،یگ نیو ماده موثره ا ییخواص دارو ییت. امروزه با توجه به شناسااس گرفتهیقرار م

 عوامل نیاز مهمتر یکیاست.  شیزادر حال اف ییو اروپا ییایآس یکشورها یو برخ رانیصادرات آن در ا

 اهیگ نیبرداشت ا. در حال حاضر باشدینبودن برداشت گل گاوزبان م زهیمکان عت زیاد،وسدر کشت  بازدارنده

یباال جهت برداشت م نهیو هز یمدت طوالن یکار فراوان برا یروین ازمندیکه ن شودیانجام م یبه صورت دست

است. در حال  اهیگ نیا زهیبرداشت مکان ازمندین رداشت،کم کردن زمان ب نیو همچن هانهی. کاهش هزباشد

و ساخت دستگاه برداشت  یطراح دلیل، نیباشد وجود ندارد، به هم ازین نیا یگوکه جواب یحاضر دستگاه

 نیو همچن اهیگ یاطالعات مهم ظاهر ،دستگاه نیساخت ا ی. براباشدیم تیحائز اهم اریگل گاوزبان بس

 یریگاندازه اهیگ یکشش یرویو ن یمنظور خواص ظاهر نی. بدباشدیممورد نیاز گل از ساقه  یازجداس یروین

و  40 یارتفاع گلده متر،یسانت 38و  72 بیبه ترت اهیارتفاع گ نهیو کم نهیشیبدست آمده شامل: ب جیشد، نتا

باشد. با استفاده یم وتنین 2/0و  8/1 نیگل از ساقه ب یجهت جداساز ازیمورد ن یکشش یرویو ن متریسانت 6

طراحی و ن برش ساقه ها بدودستگاه برداشت گل گاوزبان جهت برداشت گلهد از اطالعات بدست آمده 

الکتروموتور و هدبرداشت. هدبرداشت شامل  ،شاسی: از انددستگاه عبارت یاصل هایساخته شد. بخش

توسط محور و  یغلتک یهااز الکتروموتور به برس روی. با انتقال نباشدمی هاشانه و دندهمحور، چرخ ،یغلتکبرس

 ،یغلتکدو برس نیگاوزبان از ب اهیو با عبور گ ندیآیم در چرخش به هم جهت خالف در هابرس دنده،چرخ

 .کنندمی جدا را اندکرده ریکه به برس گ ییهاگل ی هاشانه و سپس شوندیها بدون برش از ساقه جدا مگل

 

 

 
 اکبر عرب حسینیدکتر 

 فنی کشاورزیگروه  دانشیار

  ی پس از برداشتفناورتخصص: 

ramshini_h@ut.ac.ir 

36040615-021 

 

 گل گاوزبان    ربداشت     هد    ساماهن
 

 

 دانشکدگان ابوریحان

 

آدرس: پاکدشت، بلوار امام رضا )ع(،  

 دانشگاه تهران ،ابوریحان دانشکدگان

 3391653755کدپستی: 

http://abu.ut.ac.ir 

 :همکاران

 مهندس منیر همتی 

 محمدحسین کیانمهردکتر 

mailto:ramshini@ut.ac.ir

