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 با تحمل باال به خشکی و سرما فردکاملینا، دانه روغنی منحصر به

 4، علی اکبرآبادی3، روژین قبادی2دانیال کهریزی، 1*حسین رستمی احمدوندی

 قات،یکشور، سازمان تحق مید یکشاورز قاتیمعاونت سرارود، مؤسسه تحق ،یانباتات علوفه و یروغن یهادانه قاتیبخش تحق اریاستاد -1

دانش آموخته دکتری فیزیولوژی  -3 استاد گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه رازی -2 رانیکرمانشاه، ا ،یکشاورز جیتروآموزش و 

 و نایب رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان بیستون شفا دانش آموخته دکتری اصالح نباتات -4 گیاهان زراعی

 چکیده

ر دقادر است کاملینا  است. 3-چرب امگا هایاسید و درصد( 40تا  28) غنی از روغن یمنبعا کاملیندانه گیاه 

، روغنی نیاز کمتری به آب، کود گیاهان دانهشرایط مختلف آب و هوایی و خاك رشد نماید و در مقایسه با سایر 

باعث  اسیدهای چرب موجود در روغن کاملینافرد همنحصر ب ترکیب. دارد و مقاومت بیشتری به سرما هاکشآفت

کاملینا در تغذیه برای افزایش ارزش غذایی مواد روغن  .شده استفیزیولوژیکی مطلوبی و ای تغذیه ایجاد اثرات

و طیور منجر به کاهش  درصد کنجاله کاملینا به جیره غذایی دام 10شود. همچنین افزودن خوراکی، استفاده می

مرغ و ترتیب در گوشت و تخمبه 3-برابری امگا 8و  3های دامی )افزایش هزینه تولید، افزایش کیفیت فرآورده

زارها در با توجه به سطح گسترده دیمشود. اکسیدانی این محصوالت( و سالمت انسان میای آنتیافزایش محتو

 90به خارج از کشور )بیش از مصرفی و کنجاله  روغن وابستگی شدید در تأمینو  درصد( 70)حدود  ایران

خروج از وابستگی مورد توجه ویژه قرار کارهای راه یکی از عنوانزارها باید بهدرصد(، توسعه کشت کاملینا در دیم

در سال  لیشده آن در کشور با نام رقم سه یرقم معرف نیاست که اول رانیدر ا دیجد یاهیگ نایکامل گیرد.

هکتار با درخواست وزارت جهاد  1000حدود  یزراع یثبت شده است. در سال جار یدر فهرست ارقام مل 1397

 .کشت شده استمختلف کشور  یدر استان ها یکشاورز

 ، روغن، کنجاله3-دانه روغنی دیم، اسید چرب، امگا: های کلیدیواژه
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 بیان مسئله
خااا نیپس از غالت دوم یروغن یهادانه غااذایذ شااک ییر  هااان را ت ناادمی لیج شاامی ده کاااران، )ها تبار و هم

باایویتامینو  ضروری چرب انرژی، اسیدهای ها تأمینمصرف روغن از (. هدف1384 لااول در چر ساات های مح  .ا

غااذا برای خوبی هایواسطه کلسترول خون کاهش علتبه گیاهی هایروغن ساااب می پخت  گااور و بااه ح نااد ) آی

صاارف  هفتهای گیاهی، افزایش درصدی کشور به واردات روغن 90(. وابستگی 2002همکاران،  ساارانه م برابری 

کاااهش  میلیارد دالر ارز از 7/3روغن در کشور، خروج  صاادی  60کشور به صورت ساالنه برای واردات روغن و  در

صاانای   45تولید روغن در داخل کشور طی  شاااورزی و  سااتم ک ماال در سی باال تأ سال اخیر از جمله موضوعات قا

کشت  یمساعد برا نهیو زم  یقابل کشت وس یاراض رانیدر ا (.1398باشند )قمرنیا و همکاران، غذایی کشور می

 یفااراوان، دارا هااایتیمز رغمیعللزا آفتابگردان و ک ا،یمانند سو جیرا یروغن اهان. گیوجود دارد یروغن یهادانه

صااول یشاامال یکااایدر کمربند ذرت آمر شتریب ایهستند. سو یمیاقل طیو شرا نظر زراعیاز  هاییتیمحدود  یمح

باای و  اجاتیاحت زین و کلزا ندارد. آفتابگردان گریبا مناطق د یمناسب یرود و سازگاربه شمار می آلدهیا  یکااودآ

ناا ازین نیو آفات حساس هستند. بنابرا هایماریدارند و به انواع ب یادیز سااازگار دیااجد یبه محصوالت روغ  یبااا 

 (.1384تبار و همکاران، هاشمیشود )کمتر به شدت احساس می اجاتیو احت شتریب

 کاملینا

فردی ه و دارای خواص منحصر ب بوده ( جزو خانواده چلیپائیانCamelina sativaکاملینا )گیاه دانه روغنی 

ساارمای است. در مقایسه با سایر گیاهان دانه روغنی به بااه  خصوص کلزا نیاز آبی بسیار کمتر و مقاومت بیشتری 

نااه بهاره دارد. پتانسیل تولید عملکرد باال در کاملینا به اثبات رسیده و امکان قرار  گرفتن آن در تناوب با غالت دا

شااین2008وی، ریز در اراضی دیم گزارش شده است )مک باارای (. دوره رشد کوتاه، سازگاری با ما جااود  آالت مو

های این گیاه است. ها از دیگر ویژگیها )کود و سم( و حساسیت پایین به آفات و بیماریغالت، توق  کم به نهاده

های روغنی دارد )موسر و ها هزینه کمتری نسبت به تولید سایر دانهر بسیاری از اقلیمطور کلی تولید کاملینا دبه

غاان )2011؛ دوبر و جورکان، 2010استیون،  نااای  40تااا  28(. همچنین با توجه به محتوای باالی رو صااد(، غ در

بااا زمین 90اسیدهای چرب غیر اشباع )حدود  شاایهدرصد( و سازگاری خوب  سااتمهااای حا عاات هاای و سی ی زرا

 (.2010گرفته است )موسر و استیون، نهاده، این گیاه اخیراً مورد توجه قرار کم

 شناسی و خواص روغن کاملیناگیاه

بااین  و یکساله ی علفیاهیگ نایکامل طااول  ساات.  متریسااانت 120تااا  30دارای ساقه راست و کمی خشن با  ا

طااول باریک، دراز، نوك تیز، بدون دمبرگ، کرك هابرگ عاار  سااانتی 8تااا  2دار، به  تاار، میلی 10تااا  2متر و  م

ها از نوع (. میوه2008؛ اوربانیاك و همکاران، 1371صورت متناوب و به حالت ساقه آغوش قرار دارند )زرگری، به

هااارمکهای کوچک )یانهو محتوی د درازخورجینک، گالبی شکل، به رنگ زردواق  بر روی دمگل  یاا چ  دومکتااا 
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سااطح ها به رنگ قهوه(. دانه1اندازه بذر کلزا( هستند )شکل  بااا  ای تیره متمایل به قرمز، مستطیلی شکل، خشن 

 (. 2( )شکل 2006گوگل و فالک، ) شوندیممضرسی در خورجین شکوفا تشکیل 

 

 

 

 

 

 

 .خورجین )سمت راست( و رسیدگی کامل )سمت چپ(خورجین و دانه کاملینا در مراحل تشکیل  -1شکل

 منبع عکس: بهنام بخشی

 
 . دانه کاملینا )پایین( در مقایسه با دانه کلزا )باال سمت چپ( و دانه کتان قرمز )باال سمت راست( -2شکل 

 منبع عکس: بهنام بخشی

 

سااتند ) 32تا  27درصد روغن و  43تا  28ها بر اساس وزن ماده خشک حاوی دانه پااروتئین ه پااارکر، درصد 

یاات،  باشدعطر کلم قمری میدارای طعم دانه کاملینا شبیه به ساقه کلم و  .(2014 غاان  (.1998)شوستر و فر رو

باااتی  شفاف، کاملینا پایدار، تمیز و مای ، به رنگ زرد طالیی با عطر خفیف خردل است. روغن کاملینا دارای ترکی

 35) 6-و امگا 3-تواند با داشتن سطوح باالی اسیدهای چرب امگارسد میمشابه با روغن کتان است و به نظر می

تااان در ندرصد( و گاماتوکوفرول به 40تا  35درصد(، پروتئین ) 40تا  شااود. عنوان جایگزین روغن ک تااه  ظاار گرف
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سااادپذیری عالوه محتوای آنتیبه یاال ف مااین دل بااه ه ساات و  اکسیدانی روغن کاملینا بسیار بیشتر از روغن کتان ا

ساات  کاملینا برخی از خواص فیزیکی روغن(. 2014کمتری دارد )تارانو و همکاران،  ضااریب شک  4756/1شااامل 

یااد در  105 ییااد عااددگراد(، درجه سانتی 25سی/گرم )در سی 92/0چگالی  گراد(،درجه سانتی 25)در  گاارم  (

باار  در گرم روغن( (KOH)گرم )میلی 8/187 گرم روغن(، عدد صابونی 100 ماات در برا و نقطه دودی شدن )مقاو

ناای  (.1988لی و فرولیچ، )کراست.  گراددرجه سانتی 246حرارت( برابر با  نااه روغ یااک دا چاارب  سااید  یاال ا پروفا

های کاملینا با ترکیب عنوان محصول غذایی، دارویی یا صنعتی بودن آن است. دانهکننده قابلیت استفاده بهتعیین

لااف  چرب، دارای خواص و کاربردهای متعددی هستند. روغن کاملینامنحصر بفردی از اسیدهای  صاانای  مخت در 

  .(2013وارایچ و همکاران، ) گرددیمسوخت زیستی( استفاده  بهداشتی، دارویی و )تغذیه، آرایشی،

 زراعت کاملینا

 خاک

کاااهش ای است که بهکاملینا دارای خواص زراعی ویژه یااا آنصورت پایدار احتیاجات خاك را  باار داده  هااا را 

یاااد و جز خاكهای مختلف، به(. قابلیت کشت در محیط2011دوبر و جورکان، کند )طرف می لاای ز های با ماده آ

ماایترین مزیتهای با بافت سنگین رسی، از مهمخاك شاامار  بااه  مااا، های کشت کاملینا  (. 2005رود )آك و آیلو

ای به های پست و حاشیهمواد مغذی کم و حتی در زمینهای دارای های سبک و شنی، خاكکشت آن در خاك

 8تا  8/5(. اسیدیته مناسب خاك برای کشت کاملینا در محدوده 2011دوبر و جورکان، پذیر است )خوبی امکان

 (.2006گوگل و فالک، باشد )می

 تناوب

(. تناوب این گیاه با 2008وی، مکباشد ) در تناوب با غالت دانه ریز یعنوان گزینه مناسبهبتواند کاملینا می

 (.2008اوربانیاك و همکاران، گندم و دیگر غالت جهت افزایش کیفیت خاك مفید است )

 سازی زمینآماده

تااه با توجه به این تااراکم بو خاات و  ساابز یکنوا که بذر کاملینا ریز است، تهیه بستر مناسب جهت ایجاد سطح 

کااان کافی در مزرعهد. ایجاد پوشش گیاهی باشباال می عملکرد برای رسیدن بهاز اقدامات اولیه کافی  سااتفاده  ام ا

، بعد از برداشت محصول قبلیمنظور کشت کاملینا، در صورت امکان به .دکنمی فراهمرا بهینه از شرایط محیطی 

 شود.شخم زده  ،و رسیدن به رطوبت مناسب های هرزرویش علفزمین مورد نظر آبیاری و پس از  بهتر است که

عااه، ی خاكها و بقایای محصول قبلی و همچنین یکنواختهکلوخ جهت خرد شدن صاایه می مزر باال از گاارددتو  ق

خاااك(. همچنین این گیاه با سیستم1398شود. )قمرنیا و همکاران، دیسک و ماله زده  کشت کاام  یااا های  ورزی 

 (.2011دوبر و جورکان، است )ورزی نیز سازگار بدون خاك
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 درجه حرارت

تااه میعنوان یک گیاه روغنی خاص برای اقلیمکاملینا به ظاار گرف شاامالی در ن نااا های  بااذر کاملی یاارا  شااود، ز

سااانتی -10های جوان تا دمای گراد جوانه بزند و بوتهدرجه سانتی 1تواند در دمای می ناادان درجه  بااه یخب گراد 

سااون، ن خاصیت تحمل سرما، بذرپاشی در پاییز و اوایل بهار را تسهیل میدهند. ایمقاومت نشان می نااد )رابین ک

ترتیب برابر (. نیاز حرارتی یا درجه روز رشد برای ظهور گیاهچه، گلدهی و رسیدگی فیزیولوژیک کاملینا به1987

یاااه  دهنده نیاز حرارتی پایینگراد گزارش شده است که نشاندرجه سانتی 998و  417، 34با  یاان گ و زودرسی ا

 (. 2014باشد )آلن و همکاران، می

 تاریخ کاشت

شااکیل شود که بوتهکاشت در تاریخ مناسب باعث می گاای وارد  8تااا  6های کاملینا قبل از شروع سرما با ت بر

تااه سااتان، بو ساارمای زم شااروع  ها مرحله روزت شده و مقاومت خوبی به سرما پیدا نمایند. در غیر این صورت، با 

شاات فر تاااریخ کا یاات  عاادم رعا بااد.  ماای یا فاازایش  صت کافی برای رشد نخواهند داشت و احتمال خسارت سرما ا

شاادید مناسب در مناطق گرم به فاات  عااث ا صاال، با خاار ف مااای اوا دلیل کوتاه شدن دوره رشد و مواجه شدن با گر

کند چندانی ایجاد نمیشود. تأخیرکشت در مناطق گرمسیر نیز اگر چه از نظر سرمازدگی مشکل عملکرد دانه می

ساااس شود. بهبندی با گرمای شدید موجب کاهش شدید عملکرد میعلت برخورد مرحله دانهولی به طور کلی بر ا

تجربه و تحقیقات انجام شده، تاریخ کاشت مناسب کاملینا در مناطق گرم و خشک حداقل دو تا سه هفته قبل از 

شااک باشد. بر ایتاریخ کاشت توصیه شده گندم می ن اساس کشت کاملینا در دهه اول آبان برای مناطق گرم و خ

 (.1398شود )قمرنیا و همکاران، توصیه می

 روش کاشت

هااا، به نااه کار یااز دا جااام با توجه به ریز بودن بذرهای کاملینا، کاشت با استفاده از ر هااا ان جااه کار صااوص یون خ

سااطح  ق بذرها امکان پذیر است.های زیاد، در صورت تقسیم دقیگیرد. کاشت دستی در مساحتمی جهت ایجاد 

یاازی و سااانتی 1تااا  8/0ها، عمق کاشت نباید از سبز یکنواخت و افزایش سرعت رشد بوته نااد )کهر جاااوز ک متر ت

متر ممکن است برای سانتی 2( کاشت تا عمق 2016(. البته بر اساس گزارش برتی و همکاران )2015همکاران، 

 .باشدییرات دمایی و رطوبتی باال سودمند ها با شرایط تغبرخی از خاك

 تراکم بوته و میزان بذر مورد نیاز

شاات بوته در مترمرب  و فاصله بین ردیف 210تراکم کاشت مطلوب این گیاه  متر سااانتی 20تااا  12هااای کا

بااین 1987توصیه شده است )رابینسون،  شااک را  گاارم و خ ناااطق   6تااا  4(. از نظر وزنی میزان بذر مصرفی در م
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تااا کیلوگرم در هکتار در نظر می تااار  10گیرند، اما در صورت غیر یکنواختی زمین در کشت آبی  لااوگرم در هک کی

 (.1398و همکاران،  ایقمرنقابل افزایش است )

 آبیاری

بااهنیاز آبی کاملینا کم بوده و به نااه از صورت دیم قابل کشت است.  سااتفاده بهی هاااره و ا سااری  ب شااد  عالوه، ر

گاارم و  کند.های آخر فصل امکان کشت دیم را فراهم میبارندگی ناااطق  یاام در م شاات د با این حال در صورت ک

ساااسشود. مراحل خورجینخشک انجام یک یا دو مرتبه آبیاری تکمیلی توصیه می نااه ح ترین دهی و پر شدن دا

حاال مراحل نسبت به تنش خشکی هستند. بنابراین در صورت دسترسی به آب، انجام آب یاری تکمیلی در این مرا

یاام در  5/2توان بهبود تولید تا حد می تن دانه در هکتار را به دنبال داشته باشد. عملکرد دانه کاملینا در کشت د

ناادی،  5/1تا  1شرایط اقلیمی کرمانشاه در محدوده  سااتمی احمدو یاازی و ر تن در هکتار گزارش شده است )کهر

1394.) 

 نیاز کودی

یاان اما  نیاز دارد. و گوگرد فسفر یتروژن،ن عناصر به چلیپائیان،خانواده  یمحصوالت زراع گریمانند دکاملینا  ا

ساات توقعی میگیاه کمگیاه در مقایسه با سایر گیاهان این خانواده  کاان ا مااین مم صاالخیزی ز باشد و بسته به حا

آزمون خاك انجام شود. نیاز این ی باید کود یازهاین یینتع یبراگونه کودی نیاز نداشته باشد. قبل از کاشت هیچ

صاار گرم در هکتارلویک 100تا  70حدود گیاه به عنصر نیتروژن،  سااف، و به عنا یااب ف بااه ترت ساایم   50و  30ر و پتا

پااایین و (. به2012شلینگر و همکاران، کیلوگرم در هکتار برآورد شده است ) یاااه  یاان گ طور کلی نیازهای کودی ا

 (.2011دوبر و جورکان، پذیر است )ای امکانحاشیههای پست و کشت آن در زمین

 برداشت

ای های فرعی به رنگ قهوههای ساقه اصلی و شاخههای موجود در خورجیندرصد از دانه 90تا  85زمانی که 

باااین درصد رسید، می 14ها به زیر روشن تا تیره متمایل شدند و رطوبت دانه بااا کم صااول را  هااد  یداراتوان مح

هاادررفت الزم ماتیالزم است تنظها دانه یزیدلیل ربه اما. کردلزا برداشت غالت و ک جااام داد را جهت کاهش   ان

کااه  ی(.باد خروج تنظیم کاهش فاصله کوبنده و ضدکوبنده و) مااانی  کااا، ز حااده آمری برداشت کاملینا در ایاالت مت

 (.2015گیرد )گیچ و جانسون، درصد باشد، انجام می 10ها کمتر از رطوبت دانه

 عملکرد

نااهمطالعه بااا گو گاار های انجام شده در کانادا نشان داد که عملکرد کاملینا  یااانهای دی باال  خااانواده چلیپائ قا

بااین 1987مقایسه است )رابینسون،  پااایین،  عاای  هااای زرا تااا  1500(. عملکرد دانه کاملینا در شرایط تأمین نیاز

بااه 3000 نااابراین  ظاار می کیلوگرم در هکتار گزارش شده است. ب تاادل و ن هااوایی مع شاارایط آب و  کااه در  سااد  ر
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عاا یریتمد (. در صورت اعمال2012های فقیر عملکردی اقتصادی دارد )شلینگر و همکاران، خاك سااب یزرا  منا

بااا مدر  یلوگرمک 3000نتظار متوسط عملکرد دانه قابل ا غاان  یااانگینهکتار  صااد 45رو گاایچ و  در بااود ) هااد  خوا

ساات2011سرماك،  تاار ا لاازا کم شااتر و از ک تااابگردان بی سااتیون، ) (. عملکرد روغن کاملینا از سویا و آف ساار و ا مو

2010.) 

 رقم موجود در ایران

شاات بر اساس آزمایش باارای ک پاااییزه دارد،  هاااره و  نااابین ب های سازگاری انجام شده ، رقم سهیل که تیپ بی

شاات (1، جدول 3)شکل  های کشور مناسب استاقلیمپاییزه در بسیاری از  . مالکیت این رقم در اختیار شرکت ک

ناادی، ( می17992و توسعه گیاهان دارویی بیستون شفا با شماره ثبت ) سااتمی احمدو ؛ 1394باشد )کهریزی و ر

 (.1397 کهریزی و رستمی احمدوندی،

 کاملینابرخی مشخصات زراعی رقم سهیل از گیاه  -1جدول 

 بهاره تیپ رشد

 مترسانتی 88 یانگین ارتفاع بوتهم

 نارنجی رنگ دانه

 گرم1حدود  میانگین وزن هزار دانه

 متحمل واکنش به ریزش

 روز 170 میانگین تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک

 کیلوگرم در هکتار1200 عملکرد در هکتار )کیلوگرم(میانگین 

 درصد 30 میزان روغن یانگینم

 درصد 36 3-میانگین میزان امگا

  

 .مزرعه کاملینا، رقم سهیل در مراحل گلدهی )سمت راست( و رسیدگی )سمت چپ( -3شکل 
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 معرفی دستاورد

با توجه به نکات گفته شده در مورد خصوصیات گیاه کاملینا، احتیاجات کم و فواید ارزشمند آن و نیز با نظر 

تر است و از سوی دیگر درگیر مسائل و که کشور ما از یک سو نیازمند محصوالت روغنی بیشتر و با کیفیتاینبه 

ماات های متوالی و مشکالت اقتصادی ناشی از نوسان قیمتمشکالت اقلیمی از جمله خشکسالی های جهانی و قی

یاادار در  رسد کشت و توسعه گیاه کاملینا گامی بلند درباشد، به نظر میارز می سااعه پا هااداف تو بااه ا راستای نیل 

سااازگاری و کشور باشد. با این وجود تحقق این امر مستلزم انجام تحقیقات گسترده یااداری،  عااه پا ای جهت مطال

لااوژیکی و  -خصوصیات زراعی ثاارات بیو سااانی، ا اکولوژیکی، گیاهپزشکی، خاکشناسی، تغذیه دام و طیور، تغذیه ان

 این گیاه است. عتمناسب برای زرا آالتماشین

 توصیه ترویجی

نااه،  حااداقل هزی صاارف  کاشت گیاه کاملینا در تناوب با غالت دانه ریز در اراضی دیم مناطق مختلف کشور با 

توان به عنوان محصولی کم توق  و کاملینا را میگردد. برای کشاورزان صرفه اقتصادی خواهد داشت و توصیه می

شااور های کسازگار، در بسیاری از اقلیم شاار  ک نااوب  شااک ج شور از مناطق سرد شمال غرب تا مناطق گرم و خ

باااالیی کشت کرد. کاملینا به اکثر تنش قاام  دارد.های محیطی بخصوص خشکی و سرما تحمل  ضاار ر حااال حا در 

نااده  یااز در آی یااد ن قاام جد ساایده و ر باات ر بااه ث کاملینای سهیل که برای کشت در اکثر نقاط کشور مناسب است 

 نزدیک معرفی خواهد شد. 

 خالصه عبارتند از: طورنکات کلیدی در زراعت کاملینا به

ان برای آن همزمان با های مختلف متفاوت بوده و بهترین زمزمان کاشت: تاریخ کشت این محصول در اقلیم

حاا  اولین بارندگی پاییزه است. بنابراین می توان بذور این گیاه را بالفاصله قبل و یا بعد از اولین بارندگی و به م

 گاورو شدن زمین کشت کرد. 

کاای  عمق کاشت: تجارب چندساله زراعت کاملینا در ایران نشان داده است که رعایت عمق کاشت مناسب، ی

مااق ن نکات کشت این محصول است. بهترین روش کاشت کاملینا استفاده از ریزدانهتریاز کلیدی باادون ع کااار و 

های فلزی پشت بذرکار بصورت کاشت است. به این صورت که بذور با سقوط آزاد روی خاك ریخته شود و با شانه

 خیلی سطحی با خاك مخلوط شود. 

جااود  یآللوپات تیخاص یدارا نایه کاملاند کمطالعات نشان داده های هرز:مبارزه با علف صااورت و بااوده و در 

 از استفاده برگباریکهرز  های. برای کنترل علفشوندیهرز کنترل م یهاعلف یادیز اریتراکم مناسب تا حد بس

تاار 3) اس-نابو ،(هکتار در لیتر میلی 750) سوپرگاالنت ،(هکتار در لیتر 2) گاالنت هایکشعلف تااار در لی  و( هک

تاارل علف یشود. براتوصیه می ناکاملی کامل روزت تا برگی 3 مرحله از( هکتار در لیتر 2) فوکوس هاارز  یهاااکن
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 تااریل 8/0 زانیمزارع کلزا است( به م اختصاصی کشلونترل )که علف ای دیرالکلوپی کشاز علف توانیپهن برگ م

 در هکتار استفاده نمود.

کااانیزه آنبرداشت مکانیزه: ارتفاع مناسب  ماای بوته محصول کاملینا، امکان برداشت م کاان  هااد را مم سااازد. 

نااده و  صااله کوب باااین )فا مااات کم مااال تنظی ساات. اع سااب ا نااا منا برداشت کلزا و حتی غالت برای برداشت کاملی

 ضدکوبنده و نیز سرعت باد دستگاه( بر اساس اندازه و وزن دانه کاملینا دراین زمینه حائز اهمیت است. 

 سپاسگزاری

سااازمان  شاااه،  سااتان کرمان ناا وری ا لاام و ف پااارك ع شاااه،  شااگاه رازی کرمان نویسندگان از زحمات ریاست دان

سااتان شاارو در ا شاااورزان پی مااامی ک پاااس تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی و نیز ت بااه  شااور  لااف ک هااای مخت
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