
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سورتینگ

 ست؟یچ( سورتر)نگیسورت ستگاهد

 محصوالت بندی دسته و بندی درجه معنای به اصطالحی نگیسورت

 . است

 : نگیسورت فیتعر

 اساس بر را خام مواد یکل طور به و ییغذا مواد جات،یفیص و ها وهیم

 رب را خام مواد نیا هم صنعت در. کنند یم یبند رتبه هاآن تیفیک

 نیا به که کنندیم غربال هاآن هارنگ و وزن اندازه، شکل،: اساس

 .ندیگویم نگیسورت اصطالح در شده انجام ندیفرآ

 :ندیرآف نیا از هدف 

 مطلوب متیق البته و باال تیفیک با محصول کی داشتن صنعت، در 

 ییغذا ماده کی رنگ افراد، یبرخ یبرا که است ممکن. باشدیم

 هدف که باشد مهم آن شکل گرید یبرخ نظر در نکهیا ای باشد جذاب

 .باشد یم هاذائقه نیا گرفتن نظر در نگ،یسورت ندیفرآ از

 اهمیوه انواع بندی درجه به کشاورزی تمحصوال سورتینگ واقع، در

 و ظاهری شکل رنگ، اندازه، براساس کشاورزی محصوالت سایر و

 و خراب محصوالت و ها میوه ها،ناخالصی جداسازی و عوامل سایر

 ایبر ایمقدمه سورتینگ، موارد، بیشتر در شودمی اطالق شده فاسد

 و میوه زارهایبا در اینکه ضمن است؛ کشاورزی محصول بندی بسته

 هب ها سبزی و ها میوه تمامی تقریبی طور به مدرن، جوامع بار تره

 سبب امر این و شوند می عرضه شده گذاری لیبل و سورت صورت

 و توزیع و شده مشتری توسط محصول کیفیت ترآسان تشخیص

 فناوری و علم امروزه داشت خواهد دنبال به را تریمنظم عرضه

 انواع بندی دسته و بندی درجه به ربوطهم تجهیزات و سورتینگ

 نموده پیشرفت حدی به پیشرفته جوامع در کشاورزی محصوالت

  است.

 واعان هاآن مجاورت در یا و کشاورزی بزرگ واحدهای اکثر در که

 بسته تسهیل سبب امر این که شود می یافت سورتینگ تجهیزات

 افزوده ارزش و شده نیز محصول نقل و حمل و اولیه بندی

 .کرد خواهد کشورها این کشاورزان نصیب بیشتری

 

 

 

 :نگیسورت دستگاه کاربرد

 هاستفاد قابل ییکاال نوع هر یبند دسته یبرا نگیسورت دستگاه

 محصوالت یجداساز نگیسورت دستگاه متداول دکاربر کی. است

 عیصنا در نگیسورت دستگاه. است نشده یفرآور یعیطب ییغذا

 بیس/خرما/قرمز گوشتی/ماه/مرغ گوشت/وهیم ؛همچون ییغذا

 ،یا دلمه فلفل برنج، ،ینیزم بیس) یکشاورز محصوالت،  ینیزم

 .دارد کاربرد( … و اریخ

 

 

 

 ،گوشت ها، سبزی میوه، از اعم کشاورزی محصوالت انواع فروش

 شده بندی بسته و بندی درجه صورت به رهیوغ خشکبار مرغ،

 تتجار رشد سبب استاندارد، و یکسان های اندازه و قطعات در

 می خریداران از بسیاری و شد خواهد آینده در الکترونیکی

 از را استاندارد ی شده بندی بسته و سورت محصوالت توانند

 امر این و نمایند تهیه اینترنتی خرید یا و تلفنی سفارش طریق

 شهری درون یبیهوده سفرهای از برخی حذف موجب آینده در

 محصوالت انواع خرید برای جستجو منظور به حاضر حال در که

 .است کشاورزی
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