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 ارزيابي فني عملکرد كمباين هاي رايج پنبه

 1و سعيد ظريف نشاط عباس مهدي نيا،  محمد حسين سعيدي راد

 اعضاي هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي -1

 

Saiedirad@yahoo.com 

 

 چکيده

موجود كه قابليت كار در مزرعه را دارا بودند شامل كمباين چهار جهت بررسي مسائل و مشكالت برداشت  ماشيني پنبه در كشور، سه نوع كمباين 

دو رديفه كششي، مورد ارزيابي قرار گرفتند. هر  0205و كمباين جاندير  3325، كمباين دو رديفه خود گردان جاندير 3305رديفه خود گردان جاندير 

در شرايط نه  3305هاي دوكي شكل بردارنده مي باشد. نتايج نشان داد كه كمباين  سه اين كمباين ها از نوع پنبه چين بوده و مكانيسم آنها از نوع سوزن

هكتار در ساعت، در برداشت پنبه  0/5كيلومتر در ساعت)كمتر از حد توصيه شده( و ظرفيت مزرعه اي  0/2چندان مناسب مزرعه اي با سرعت پيشروي 

 0سانتي متر، در برداشت رقم بختگان داراي ريزش كمتر از  30بايني با حداقل فاصله رديف كم 3325درصد را دارا بود. كمباين  3/0رقم ورامين، ريزش 

درصد بدست آمد. با توجه به نتايج  0كه به دليل كششي بودن، قابليت مانور كمي دارد اما ضايعات حين برداشت آن كمتر از  0205درصد بود. كمباين 

 05-00و نظاير آنها كه فاصله رديف  3305و يا  0205تن(، كمباين هاي پنبه چين نظير  0اال) بيشتر از بدست آمده در مزارع نسبتا بزرگ با عملكرد ب

كه داراي عرض كاري كم مي باشند نيز مشكل محدوديت قدرت مانور در  0205سانتيمتر را پوشش دهند، مناسب مي باشد. كمباين هاي كششي نظير 

بايد دقت داشت كه مزارع مناسب اين كمباين ها حتما رديفي بوده و عالوه بر طول رديف مناسب بايد فاصله  مزارع نسبتا كوچك ما را دارا مي باشند.

 سانتيمتر باشد.  05-00رديف ها 

 

  مکانيزاسيون -برداشت پنبه -ارزيابي كمباين كلمات كليدي: 

 

  مقدمه

به طوريكه به دليل اهميت بااليي كه اين محصول در اشتغال زايي و  باشدپنبه يكي از محصوالت مهم و استراتژيك صنعتي در ايران مي      

كسب در آمد براي كشور داشته و دارد به طالي سفيد شهرت پيدا كرده است. سطح زير كشت در دو استان خراسان رضوي و جنوبي 

تن )متوسط عملكرد  100555و جنوبي  باشد. ميزان توليد ساالنه در دو استان خراسان رضويهكتار مي 110555هكتار و كشور 00555

. برداشت پنبه مختص (1035)آمارنامه كشاورزي، تن بر هكتار ( مي باشد  01/2تن)متوسط عملكرد 205555تن برهكتار( و كشور  0/2

نظير زعفران و  ها در يك سال زراعي فصل كاشت غالت و نيز برداشت بسياري از محصوالتهاي مهر، آبان و آذر ماه مي باشد. اين ماهماه

 چغندر قند مي باشد. برداشت پنبه اگر با تاخير مواجه شود با افت كيفي محصول مواجه خواهد شد كه اين خود حائز اهميت زيادي است.

هزار هكتاركاهش يافته است. عمده ترين علت  05نسبت به  سالهاي قبل، در حدود  33-35سطح زير كشت پنبه در كشور ما در سال       

 ين كاهش را مي توان باال بودن هزينه توليد و فراوري نسبت به گياهان رقيب تابستانه در كنار قيمت پايين محصول عنوان كرد. اما به نظرا

 مي رسد در كنار مسائل باال با توجه به تغييرات بوجود آمده اجتماعي بعد از هدف مندي يارانه ها و نيز مهاجرت روستائيان به شهر، عمده

خطري كه اين محصول را تهديد مي نمايد كمبود نيروي كارگري در فصل برداشت مي باشد. اين امر خصوصا در اراضي بزرگ كه از  ترين
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حالت خود معيشتي خارج مي شوند، بيشتر نمود پيدا مي نمايد. امروزه در كشورهاي توسعه يافته عمليات زراعي پنبه با ماشين صورت مي 

 افزايش سطح مالكيت و كاهش هزينه توليد شده است.گيرد. اين امر منجر به 

برداشت پنبه ميتواند به دو صورت ماشيني و يا دستي صورت پذيرد. در كشور ما تقريبا تمام مراحل برداشت توسط كارگر و به صورت 

، ارزش نيروي كار و ميزان دستي انجام مي شود. برداشت مكانيزه پنبه در كشورهاي مختلف بيشتر تابع ميزان توسعه يافتگي آن كشور

برداشت پنبه تماما مكانيزه است در حالي كه در كشورهايي نظير پاكستان و  1305سطح مزارع است. در كشوري همانند آمريكا از سال 

ي راد، باشند )منصورمي 2و وش چين 1ماشينهاي برداشت پنبه شامل دو نوع غوزه چين ايران برداشت تماما غير مكانيزه صورت مي گيرد.

1002.) 

تاثير پارامترهاي سرعت پيشروي و ارتفاع دماغه بر ميزان و كيفيت وش برداشت شده توسط ماشين وش ( 1032)نوروزيه و همكاران 

در ابتدا آن ها براي ريختن برگ هاي بوته هاي پنبه از برگ . چين براي پنبه رقم ورامين در قالب طرح آماري اسپليت پالت بررسي كردند

عامل اصلي در طرح آزمايشي . انجام شد 3355برداشت با يك دستگاه ماشين وش چين دو رديفه مدل جان دير سري . ستفاده كردندريز ا

سانتيمتري و عامل فرعي، سرعت پيشروي بود كه در  05و  25مورد استفاده، ارتفاع قسمت پايين دماغه از سطح زمين بود كه در دو سطح 

كيلومتر در ساعت بر ميزان مواد خارجي در وش هاي برداشت شده، بقاياي مانده بر روي بوته و تلفات  33/0و  20/0، 23/0سه سطح  

نتايج تحقيق آن ها نشان داد كه ارتفاع دماغه اثر معني داري بر غوزه هاي باقي مانده بر . برداشت روي زمين و غوزه هاي مانده بررسي شد

. اثر معني داري دارد % 1در سطح ( غوزه هاي باقي مانده و ريخته شده)عملكرد و تلفات  روي بوته ندارد ولي سرعت پيشروي بر روي

 .  كيلومتر بر ساعت بود 33/0و  20/0، 23/0باالترين عملكرد و كمترين تلفات به ترتيب مربوط به سرعت هاي 

بر ( دور در دقيقه 2055و  2555، 1055) بررسي تاثير سرعت دوراني سوزن هاي پنبه چين در كمباين برداشت پنبه در سه سطح 

، ناخالصي و مواد زائد موجود در پنبه برداشت شده و كيفيت الياف نشان داد كه ضايعات پنبه بر (وش هاي برداشت نشده)ميزان ضايعات 

اين . قه مي باشددور دردقي 2055و  2555دور در دقيقه بطور معني داري بيشتر از دو سرعت  1055روي ساقه ها در مزرعه در سرعت 

دور در  2555موضوع مشخص نمود كه به منظور عملكرد صحيح و كاهش ميزن ضايعات، حداقل سرعت دوراني براي سوزن هاي وش چين 

 .(Kevin and Hughs, 2006)دقيقه مي باشد 

ت بسياري از محصوالت نظير ها در يك سال زراعي فصل برداشهاي مهر، آبان و آذر ماه مي باشد. اين ماهرداشت پنبه مختص ماهب

زعفران، چغندر قند و كاشت غالت مي باشد. برداشت پنبه اگر با تاخير مواجه شود با افت كيفي محصول مواجه خواهد شد كه حائز اهميت 

موقع محصول، با برداشت به  يگرنموده و از طرف د يفاا يبرداشت نقش موثر يها ينهتواند در كاهش هز يم ينزيادي است. استفاده از ماش

 يم ينوش چ ينبرداشت پنبه، ماش يها ينماش ين. از مهمتريابد يم يزكاهشن ييزهزودرس پا يها ياز سرما و بارندگ يناش يخسارات ها

 يدهد كه اغلب دستگاه ها يبرداشت وش پنبه در كشور وجود ندارد اما شواهد نشان م يها ينتعداد ماش زا يقيباشد. هرچند كه آمار دق

توان  يدر كشور م يواردات ينپنبه چ يها ينمناسب ماش يعدم كارائ يلدال ينمختلف بالاستفاده مانده است. از مهمتر يلداله بموجود 

را نام  ينماش يو تكنولوژ يفيتبودن ك يينپا ينمناسب و همچن ارقامكشت مناطق مختلف، عدم استفاده از  يبا الگو ينعدم تناسب ماش

 يها ينو يا طراحي ماش يددر كشور جهت خر يازمورد ن يبا نوع تكنولوژ ييآشنا ينموجود و همچن يها يناشاز م ينهبرد. استفاده به

. لذا هدف ماشينهاي موجود و داليل موفقيت يا عدم موفقيت آنها در كشور مي باشد يطو شرا ياتخصوص يمطالعه و بررس يازمندن يد،جد

                                                 

 

 
1 - cotton stripper 
2 - cotton picker 
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اع كمباينهاي برداشت پنبه و اولويت بندي آنها بر اساس شاخص هايي از جمله هزينه انجام بررسي و مقايسه فني و اقتصادي انواين تحقيق 

مي  معرفي فناوريهاي نوين و مناسب برداشت پنبهبه منظور عملكرد محصول و  عمليات، مصرف سوخت، متناسب بودن با سطح مالكيت

 باشد. 

  مواد و روشها 

 م شد:اين تحقيق در چهار مرحله به شرح ذيل انجا

 شناسايي و بازديد كليه كمباين هاي فعال و غير فعال در كشور -

 شناسايي انواع مدلهاي كمباين برداشت پنبه در جهان و مقايسه آنها با مدلهاي موجود در كشور -

ن غوزه هاي ميزا،  ظرفيت مزرعه ايو  مصرف سوخت، شعاع دور زدن، سرعت پيشرويشامل ،  ثبت مشخصات فني زير در زمان برداشت -

و تراكم كاشت، نوع و  يكشت، اندازه قطعات، الگو يربرداشت نشده، ميزان ناخالصي پنبه در مخزن، در صد غوزه هاي ريزش شده، سطح ز

 پنبه و زمان برداشت. يجارقام را ياريروش آب

 كمباين هايي كه در اين تحقيق ورد ارزيابي قرار گرفتند به شرح ذيل مي باشند. 

 3305پنبه چين جاندير كمباين   -

 3325كمباين پنبه چين جاندير  -

 0205كمباين پنبه چين جاندير  -

 

 نتايج و بحث

تمامي كمباينهاي موجود در ايران از نوع پنبه چين هستند. اين كمباين ها غالبا ساخت شركت جاندير بوده و تنها دو عدد 

هيچ يك فعال نبودند. كمباينهاي موجود و فعال دركشور بازديد و مورد ارزيابي نيز شناسايي شدند كه  2و پاماك 1032كمباين اينتر نشنال

 قرار گرفتند.مكانيزم پنبه چين آنها تقريبا مشترك مي باشد. نتايج اين بررسي ها به شرح زير مي باشد.

 3305ارزيابي مزرعه اي كمباين پنبه چين جاندير  -1

سانتيمتر توسط رقم ورامين كشت  00يافته بود توسط بذركار همداني با فاصله رديف مزرعه اي كه براي برداشت اين محصول اختصاص 

سانتيمتر بر روي هر رديف سبب شده بود كه  10گرديده بود. اين فاصله رديف گرچه مناسب مي باشد اما كشت دو رديف با فاصله تقريبي 

رت نگيرد. اين مسئله به برداشت دو مرحله اي براي چيدن غوزه هاي در زمان برداشت بعضي از بوته ها خم شده و كار كمباين به خوبي صو

 باقي مانده در برداشت اول منجر گرديد.

هكتار بر ساعت اندازه گيري شد. اما  0/5چهار رديفه در مزرعه سرخس با دو بار برداشت ،  3305ظرفيت مزرعه اي كمباين جاندير        

هكتار بر  0/5يلر هاي حمل پنبه يا انبار نزديك به محل برداشت اين ظرفيت به راحتي مي تواند به با كمي افزايش مهارت راننده، وجود تر

                                                 

 

 
1 - International 
2 - Pamak 
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ساعت، اين كمباين قادر است  15روز كاري مفيد اين كمباين و با فرض كار روزانه  05با در نظر گرفتن اين مسئله براي  ساعت برسد.

 هكتار را برداشت نمايد. 055ساالنه 

ي كه كليه مزارع در سال جاري با آن مواجه بودند مشكل برگ ريزي بود. مزرعه فوق نيز از اين مشكل بي بهره نبود. يكي از مشكالت

برگ هاي اين مزرعه در اثر سرما دچار ريزش شده بودند. اين امر ضمن برداشت دير هنگام و در نتيجه ريزش طبيعي و كاهش كيفيت رنگ 

سرما بر روي بوته ميزان برگ موجود در داخل مخزن نيز دچار افزايش گرديده بود. براي كاهش  پنبه، به دليل خشك شدن برگ در اثر

برگهاي خرد شده در مخزن، برداشت بيشتر در ساعاتي كه رطوبت هوا زياد بود )به خاطر خرد شدن كمتر برگ ها در برخورد با سوزن هاي 

هكتاري به دليل رشد سبزينگي زياد و نيز ورس،  205مت زيادي از اين مزرعه پنبه چين( صورت مي گرفت. البته الزم به ذكر است كه قس

قابل برداشت با كمباين نبود. بايد در نظر داشت كه برداشت موفق مكانيزه پنبه از مرحله كاشت شروع شده و تا زمان برداشت مي بايست 

 زمان برداشت مورد ارزيابي قرار داد.مديريت صحيح صورت پذيرد. به عبارت ديگر نمي توان كمباين را صرفا در 

كيلومتر در ساعت اندازه گيري گرديد. اين سرعت كمتر از سرعت پيشنهادي توسط كارخانه  0/2سرعت پيشروي اين كمباين حدود 

رعت حركت و سازنده است. علت اين امر عدم تسطيح مناسب زمين و نيز كم تجربه بودن راننده كمباين عنوان گرديد. عالوه بر كم بودن س

نيز برداشت دو مرحله اي، فقدان تريلر هاي مخصوص حمل پنبه از مزرعه تا انبار سبب مي گردد كه كمباين براي تخليه مخزن دو تني 

ان يزخود هر بار ناگزير گردد كه فاصله مزرعه تا انبار را راهپيمايي نمايد. اين مسئله با توجه به فاصله مزرعه تا انبار قابل توجه بود. م

درصد اندازه گيري  3/0تن، حدود  2/0ضايعات اندازه گيري شده علي رغم تمامي مشكالتي كه در باال به آن اشاره شد، در مزرعه با عملكرد 

 شد. 

 3325ارزيابي كمباين پنبه چين جاندير  -2

 در دو محل مورد ارزيابي قرار گرفت. 3325كمباين جاندير 

 استان گلستان -2-1

ميزان بارندگي باال است و به همين دليل برداشت بايد قبل از شروع بارندگي هاي پاييزه انجام گردد. عالوه بر اين سرما نيز در اين استان 

ل ناچيز بوده و نمي توان به اميد سرما و ريزش برگ ها در اثر آن برداشت را به تعويق انداخت. در اينگونه مواقع بحث هورمون برگ ريز قاب

 توجه مي باشد. 

علي رغم همه پيگيري ها براي برداشت مكانيزه در سال جاري مشكل بزرگ سر راه كشاورزان فقدان هورمون مناسب برگ ريز بود. 

موجود  1هورمونهاي وارداتي تقريبا در هيچ موردي در سال جديد موفق عمل نكردند. پس از آزمايش و سعي و خطاي بسيار هورمون دراپ

 كارامد واقع شد. 2در تركيب با محلول اكستريم اكسترا 1330اورزي با تاريخ مصرف در انبارهاي مركز خدمات كش

البته در آينده بعد از موفقيت در استفاده از هورمون بايد مشكل سمپاش مناسب براي هورمون پاشي را با توجه به ارتفاع بوته و وضعيت 

در  3325سانتيمتر مي رسد. سرعت پيشروي كمباين جاندير  35به بيش از  مزرعه برطرف نمود. در مزارع خراسان و نيز گلستان ارتفاع بوته

كيلومتر بر ساعت اندازه گيري شد. ظرفيت مزرعه اي كمباين با توجه به دو رديفه دو رديفه بودن كمباين و دو بار  0/0حين برداشت 

 15روز كاري مفيد اين كمباين و با فرض كار روزانه  05اي هكتار بر ساعت اندازه گيري شد. با در نظر گرفتن اين مسئله بر 00/5برداشت ، 

                                                 

 

 
1 - Thidiazuron (Dropp) 
2 - Extreme extra 
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 0/0تن، حدود  0/0هكتار را برداشت نمايد. ميزان ضايعات اندازه گيري شدهدر مزرعه با عملكرد  000ساعت، اين كمباين قادر است ساالنه 

 درصد اندازه گيري شد.

مراه است. در اين حالت بعد از مدت كوتاهي از كار دستگاه، سوزنها پر از برداشت در مزارع داراي برگ با افت شديد عملكرد كار كمباين ه

شيره گياهي شده و برداشت به سختي و مشكل صورت مي گيرد. اين مسئله احتماال با  وجود شاخه هاي جانبي زياد به دليل فاصله رديف 

 شود و عمال مزرعه برداشت نشده باقي مي ماند.سانتيمتر مضاعف مي گردد. گرفتگي سوزنها باعث از كار افتادن ماشين مي  30

گرفتگي سوزن ها خصوصا در قسمتهاي بااليي كه برگ سبز زياد بود  بيشتر صورت مي گرفت. اين مسئله سبب باقي ماندن غوزه هاي 

شرايط اظهار نظر كرد. اما  بااليي بر روي بوته پس از برداشت مي گرديد. با توجه به وضعيت فوق نمي توان در مورد كاركرد كمباين در آن

در مزرعه ديگري در همان استان كه هورمون برگ ريز به خوبي عمل كرده بود، وضعيت برداشت مناسب بوده و كمباين به خوبي عمل 

 نموده بود.

 استان فارس -2-2

ت در كشور) خصوصا در مناطق همانطور كه گفته شد فاصله رديف اين كمباين كه ثابت بوده و غير قابل تغيير است مناسب الگوي كش

خشك و نيمه خشك ( نيست. براي حل اين مشكل و جهت استفاده از كمباين موجود، كشاورزان داراب يك رديف برداشت را حذف كرده و 

د اما باكمي يك طرفه نمودن، رديف باقي مانده بصورت تك رديفي از آن استفاده مي كنند. گرچه ظرفيت مزرعه اي دستگاه كاهش يافته بو

هزار تومان هزينه كارگري دارد، مقرون به صرفه است.  055هنوز هم در مقايسه با برداشت دستي كه در آن برداشت هر تن وش حدود 

 0درصد اندازه گيري شد. سرعت پيشروي اين كمباين در حين برداشت  2ميزان تلفات) ريزش و غوزه هاي باقي مانده( ناچيز و حدود 

هكتار بر  05/5دازه گيري شد. ظرفيت مزرعه اي كمباين با توجه به يك رديفه دو رديفه بودن آن و يك بار برداشت، كيلومتر بر ساعت ان

ساعت، اين كمباين قادر  15روز كاري مفيد اين كمباين و با فرض كار روزانه  05ساعت اندازه گيري شد. با در نظر گرفتن اين مسئله براي 

 اشت نمايد. هكتار را برد 105است ساالنه 

 0205ارزيابي كمباين پنبه چين جاندير  -0

اين كمباين در دو منطقه استان خراسان شمالي و فارس مورد ارزيابي قرار گرفت. گرچه كششي بودن آن و طول زياد دستگاه كار با آن 

كيلومتر بر ساعت قابليت برداشت  2-0را سخت نموده و قابليت مانور آن را كاهش مي دهد اما در هر دو استان با سرعت پيشروي حدود 

هكتار در ساعت(. ريزش و تلفات آن نيز در هر دو استان خصوصا بعد از برداشت  20/5 – 0/5حدود يك تن وش را در ساعت دارا بود ) )

 دوم كمتر از چهار درصد اندازه گيري شد. 

 

 نتيجه گيري كلي  

رداشت پنبه توسط مكانيزم پنبه چين در شرايط كشور ما و با ارقام فعلي كامال امكان از نظر فني و با مطالعات و مشاهدات انجام شده ب  

 پذير مي باشد. براي اين منظور بايد كاشت بطور صحيح انجام شده و فاصله رديف ها دقيق باشد. عالوه بر اين مشكل برگ ريز حل گردد.

ناسبي داشته و سطح دانش و تكنولوژي كشاورزان آنها مطلوب باشد، در مزارع نسبتا بزرگ كه در كنار عملكرد باال مديريت قوي و م

سانتيمتر را پوشش دهند، مناسب مي باشد.  05-00و نظاير آنها كه فاصله رديف  3305و يا  0205كمباين هاي پنبه چين نظير جاندير 

باشند. مكانيزم پنبه چين اين كمباين ها  از نوع اين كمباين ها در حالت دو رديفه تنها كششي و سه و چهار رديفه مي توانند خود محرك 

وش چين مي باشد. اين كمباين ها در تمام نقاط جهان مشغول فعاليت مي باشند و بررسي هاي اين طرح نيز حاكي از سازگاري آنها با 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


    

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

3020ماه بهمن 03و  92مشهد مقدس،   

 

های نویناولین همایش ملی فناوری  

رزیبرداشت و پس از برداشت محصوالت کشاو  

 

00 

 

 

 

كيس مي باشند. مشكلي كه و   ارقام هاي موجود در كشور بود. بزرگترين شركتهاي توليد كننده اين نوع كمباين شركت هاي جاندير

متاسفانه در خريد اين كمباين هاي خودرو وجود دارد اين است كه توليد روز اين كمپاني ها كمباين هايي با عرض باال )شش رديفه( مي 

داراي عرض كاري كم هستند. از طرف ديگر كششي بودن  0205باشد كه مناسب شرايط كشور نيست. كمباين هاي كششي نظير جاندير 

بايد دقت داشت كه مزارع مناسب اين  ين نوع كمباين ها نيز مشكل محدوديت قدرت مانور در مزارع نسبتا كوچك ما را دارا مي باشند.ا

 سانتيمتر باشد. 05كمباين ها حتما رديفي بوده و عالوه بر طول رديف مناسب بايد فاصله رديف ها حداقل 

ه كارگري تا حدود زيادي برداشت مكانيزه اقتصادي شده است اما قيمت باالي اين از نظر اقتصادي گرچه با توجه به افزايش هزين

كمباين ها با توجه به قيمت ارز، توان خريد را از كشاورزان سلب مي نمايد. به اين جهت بايد سياست هاي حمايتي و پرداخت تسهيالت 

در داخل كشور مي باشد. در اين حالت با توجه به ميزان توليد جهت خريد كمباين تقويت گردد. راه حل دوم بومي سازي اين كمباين ها 

كم مي توان تنها اقدام به وارد كردن قطعات حساس نظير سوزنها نمود و ساير قطعات را در داخل كشور ساخت. اين امر ضمن كاهش 

في با بومي سازي دانش فني مي قيمت، باعث بومي شدن تكنولوژي ساخت و اطمينان از خدمات پس از فروش محصول مي گردد. از طر

 توان براي مزارع كوچك نيز الگوهاي مناسبي از ماشين برداشت را توليد نمود.

 همانطور كه قبال به آن اشاره شد، در حال حاضر در كشور ماشين غوزه چين وجود ندارد. براي برداشت غوزه اوال مي بايست از ارقام مناسبي

 ني نداشته باشند. اين ارقام در حال حاضر در كشور در دست معرفي مي باشند.استفاده گردد كه شاخه جانبي چندا

ماشين هاي غوزه چين تكنولوژي و قيمت پايين تري را دارا مي باشند. عالوه بر اين در بعضي از مدل هاي آن امكان برداشت غير 

ل توجه است. البته در صورت استفاده از اين نوع ماشين و با رديفي نيز ميسر مي باشد. اين مسئله خصوصا در مزارع كرتي و غير مكانيزه قاب

توجه به تكنولوژي كارخانه هاي پنبه پاك كني موجود در كشور، الزم است كه قبل از ورود به كارخانه توسط يك ماشين يا مكانيسم ديگر 

 پنبه تا حدودي تميز گردد.
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