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 َذف

ی ٍ توَهی شـوَس اػوه شوِ دس هٌواع       گل گاٍصتاى ایشاًی یکی اص گیاّاى داسٍی

 صَست تِّای الثشص ٍ صاگشع )ؿوال ٍ غشب شـَس( ّای سؿتِ شٍَُػیعی اص داهٌِ

ّای ؿووالی  سٍیذ. صهاى تشداؿه گل گاٍصتاى دس اػتاىخَدسٍ ٍ ًیض شـه ؿذُ هی

اػه.  صهاى ّنّای فصلی ٍ افضایؾ هیضاى سعَته ًؼثی هحیظ تاساىهَعذ شـَس تا 

دلیل سعَته ًؼثی تاالی هحیظ،  ـک ششدى گل گاٍصتاى دس فضای تاص تِتٌاتشایي، خ

ّوای  شـذ ٍ هحصَل خـک ؿذُ تَلیوذی اغلوة توا دلوَدگی    صهاى صیادی عَل هی

هحیغی ٍ هیکشٍتی ّوشاُ اػه. دس ایي دػتَسالعول، سٍؽ ٍ ؿشایظ هٌاػة توشای  

 خـک ششدى صحیح گل گاٍصتاى اسائِ ؿذُ اػه.

 

 دامىٍ کاربرد

اًوذسشاساى ٍ  استشد ایي دػتَسالعول تشای تَلیذشٌٌذگاى گل گاٍصتاى، دػهداهٌِ ش

صاحثاى صٌعه تَلیذ ٍ فشدٍسی گیاّاى داسٍیی اػوه. ایوي دػوتَسالعول، هشاحول     

دّذ ٍ تٌواتشایي، هحوذٍد   ػاصی ٍ فشدیٌذ خـک ششدى گل گاٍصتاى سا ؿشح هیدهادُ

یذ ٍ فشدٍسی ایوي هحصوَل   ّای تَلتِ صهاى تشداؿه گل گاٍصتاى تَدُ ٍ توام هحل

 دّذ.سا پَؿؾ هی

 

 مخاطبیه

 شـاٍسصی ٍ هٌاتع عثیعیشاسؿٌاػاى  -

 شـاٍسصی هشٍجاى -

شـاٍسصاى -



 

1 
8 

 مقذمٍ

  30-60، گیواّی علیوی پایوا، دٍ یوا سٌوذ ػوالِ، توِ استیوا          1گل گاٍصتاى ایشاًی

ِ هتش ٍ اص خواًَادُ تَساگیٌ ػاًتی 60-80دٌّذُ هتش ٍ تاج پَؿؾ ػاقِ گلػاًتی  2اػو

 30-70عوَس عووَدی توا عوو      ای اػه شِ تِایي گیاُ داسای سیـِ ًیوِ غذُ اػه.

ّای ًوشم ٍ ػوییذ ٍ   سٍد. ػغح ایي گیاُ پَؿیذُ اص ششکهتش دس خاک فشٍ هیػاًتی

ّوا  ٍ دس ػوایش قؼووه   قوشاس داسد  ّا تِ حاله خَاتیوذُ هٌـعة اػه شِ سٍی تشگ

ٍ هتشاشن اػه )هیشعواد ٍ ّوکاساى،  ّای شَتاُافشاؿتِ ٍ هخلَط تا ششک صَست تِ

ِ     ای ؿکل(. جام گل، اػتکاًی تاسیک، قییی یا لَل1391ِ ای اػوه شوِ قؼووه لَلو

تلٌذ تِ تذسیج تِ عشف تاال ؿیپَسی ؿکل ؿذُ ٍ تِ سًگ قشهض اسغَاًی ٍ دس اًتْای 

 (.1ػاقِ قشاس داسد )ؿکل 

 
 گیاٌ گل گايزبان ایراوی -1ضکل 

                                                           

1- Echium amoenum Ficsh 

2- Boraginaceae 
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ى، تؼتِ تِ ؿشایظ ٍ سٍؽ خـوک شوشدى، توِ سًوگ     جام گل پغ اص خـک ؿذ 

گیالى، هاصًذساى، ّای دیذ. داهٌِ اًتـاس گل گاٍصتاى ایشاًی، اػتاىدتی تا تٌیؾ دس هی

 هششوضی، استیاعوات   الثوشص  شَّؼتاى ؿوالی ّایقؼوه قضٍیي، گلؼتاى، ششهاًـاُ،

عوواسلَ،   استیاعات هٌجیل، حیشاى، سالَع، استیاعات استیاعات شٌذٍاى، شالسدؿه،

 پول  ّشصٍیل، جٌگول  تیـِ، ػیاُ استیاعات ایؼپیلی، داهاؽ، ساک، شثَتش شؾ،سشم

 اهیشدتواد،  سٍدػوش،  ؿْشػوتاى  استیاعوات  سضَاًـْش، سٍدتاس، تالؾ، اهلؾ، صًگَلِ،

 ّوای توا   جغوِ،  تشدسٍقشُ سؿَاًلَ، دتـَسی، شَاشی، یٌگِ قلعِ، هحلِ، هیش گشگاى،

 تٌکاتي، دتاد، ؿغل قشُ ؿاَّسدی، اػییجیش، اػتاد، شچالًلَ، ػَستلِ، ٍستي، جَصاى،

ای صاگشع دس غوشب  ّای شَّپایِدػتاسا ٍ دؿه تا اسدتیل تیي غشب، ؿوال ًَاحی

س شـَس ایشاى، گل گاٍصتاى د (.1391)هیشعواد ٍ ّوکاساى، گضاسؽ ؿذُ اػه  ایشاى

 سٍیذ.ًیض هی 5ٍ گل گاٍصتاى ایتالیایی 4گاٍصتاى سٍػی ، گل3خَصػتاًی

 

 خًاظ داريیی گل گايزبان

ّا ٍ گل گیاُ گاٍصتاى تشای هصواسف عثوی اػوتیادُ    داس، تشگّای گلاص ػشؿاخِ

دًتَػیاًیي  داًِ سًگدسصذ(،  15) ّاؿَد. هَاد هؤثشُ دس گاٍصتاى ؿاهل فالًٍَئیذهی

دسصذ(، تششیثات فٌلی، تاًي، هَػیالط، هوَاد قٌوذی ٍ هاوذاس شووی دلکالَئیوذ       13)

تاى ّوچٌیي حاٍی هاادیش قاتل تَجْی اص هَاد هعذًی ًظیش ػذین ٍ اػه. گل گاٍص

 گوشم دس لیتوش   هیلوی  520ششدُ گل گاٍصتواى توِ   ٍیظُ پتاػین اػه. هاذاس پتاػین دمتِ

عٌَاى هذس، هؼکي ٍ هعشق تَدُ ٍ دس دسهاى (. گل گاٍصتاى ت1381ًِام، تیسػذ )هی

                                                           

3- E. khuzistanicum 

4- E. russicum 

5- E. italicum 
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افؼشدگی، ػشهاخَسدگی، ػوشفِ ٍ   ّای هغضی،ّای قلثی، تیواسی سٍهاتیؼن، تیواسی

ؿوَد )سًجوی ٍ   جلَگیشی اص التْاب ٍ ػَصؽ شلیوِ ٍ هجواسی ادساس اػوتیادُ هوی    

ّوای سششوی دّواى    (. جَیذى تشگ تاصُ ایي گیاُ دس دسهاى جوَؽ 1394ّوکاساى، 

 دٍس، هؤثش تَدُ ٍ دم ششدُ دى تشای تٌگی ًیغ هییوذ اػوه. گیواُ گاٍصتواى، خوَاب     

ّای تذى ٍ سقیو  ؿوذى   ؾ قلة تَدُ ٍ ػثة تاص ؿذى سگشٌٌذُ اضغشاب ٍ تپسفع

ؿَد. ایي گیاُ ػیؼتن دفاعی ٍ ایوٌی تذى سا تاَیه شوشدُ ٍ دس گزؿوتِ اص   خَى هی

ششدًذ )هیشعوواد  ّای پَػتی ٍ شچلی اػتیادُ هیدى دس دسهاى یشقاى، دیاته، خاسؽ

سای خوَاف  الثتِ تایذ تَجِ داؿه شِ ّش سٌذ گل گاٍصتواى دا  (.1391ٍ ّوکاساى، 

ؿذُ تَػوظ   ضیتجَعٌَاى جایگضیي داسٍّای دسهاًی صیادی اػه ٍلی ًثایذ اص دى تِ

صیوشا   شوشد تایوذ اعتوذال سا سعایوه    ًیوض  پضؿکاى اػتیادُ ششد. دس هصشف ایي گیواُ  

(. ّوچٌویي  1382هصشف هذاٍم دى اثش ػویه تش شثذ سا داسد )صاّذی ٍ ّوکواساى،  

دس گاٍصتواى، هصوشف دى    ص خاًَادُ پیشٍلیضیذیيا دلیل ٍجَد تششیثات دلکالَئیذیتِ

پوَس الّوشٍدی ٍ ّوکواساى،    ؿوَد )تاوی  دس دٍساى تاسداسی ٍ ؿیشدّی تَصیِ ًووی 

1394.) 

 

 تًلیذ ي برداضت گل گايزبان

ػال سؿذ ٍ ًووَ داؿوتِ تاؿوذ. عولکوشد گیواُ       7-8تَاًذ گیاُ گاٍصتاى ایشاًی هی

عَسی شِ تیـتشیي تاصدُ تِ یاتذهییؾ تذسیج افضاگاٍصتاى دس ػال اٍل شن اػه ٍ تِ

شٌوذ. اص ػوال   سؿذ اػه شِ تیـتشیي هیضاى گول تَلیوذ هوی    4ٍ  3ّای گیاُ دس ػال

یاتذ. هیضاى عولکشد گاٍصتواى ایشاًوی دس   پٌجن تِ تعذ هجذداً عولکشد گیاُ شاّؾ هی

شیلَگشم گل تاصُ دس ّکتاس گوضاسؽ ؿوذُ اػوه     3000-6000ؿشایظ دتیاسی شافی، 
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ٍلی دس ؿشایظ خَدسٍ، هتَػظ عولکشد ایوي گیواُ اص    ،(1391واد ٍ ّوکاساى، )هیشع

ّایی تا ّای هشغَب، گلگلسٍد. شیلَگشم گل تاصُ دس ّکتاس فشاتش ًوی 1200-900

 ّای تٌیؾ ّؼتٌذ.دم ػییذ ٍ گلثشگ

تش اػه. تشداؿوه گول گاٍصتواى    تشداؿه گل گاٍصتاى، شاسی پش صحوه ٍ ّضیٌِ

یاتوذ.  یذ، اص اٍایل اسدیثْـه هاُ دغاص ؿذُ ٍ توا تیشهواُ اداهوِ هوی    تؼتِ تِ هٌغاِ تَل

ّا ؿشٍ  ؿذُ ٍ تعذ اص سیوذى شاهول   عول تشداؿه گل گاٍصتاى تا ؿکیتِ ؿذى گل

گیوشد. تشداؿوه گول    سٍص اًجوام هوی   2-3ّا، تشداؿه هحصَل هجذداً پوغ اص  گل

گیوشد  ست هوی گاٍصتاى هعوَالً دس ٌّگام صثح تا عصش ٍ تا سٍؽ ػٌتی ٍ دػتی صَ

ّای شواسگشی ٍ دس  (. تشداؿه ػٌتی هحصَل گاٍصتاى ػثة افضایؾ ّضی2ٌِ)ؿکل 

ؿویَُ  ؿوَد. ّوچٌویي، ایوي    شٌٌذُ هوی ًتیجِ، افضایؾ قیوه توام ؿذُ تشای هصشف

ّوا  ؿَد شِ ػاالًِ تشداؿه هحصوَل دس ػوغح ٍػویعی اص صهویي    ػثة هی تشداؿه

(. 1391شٍد )هیشعوواد ٍ ّوکواساى،   اًجام ًگیشد ٍ هاذاس صیادی اص هحصَل اص تیي ت

ّا ػوثة خوشٍج   تاتؾ دفتاب ٍ گشم ؿذى گل لیدلتِتشداؿه دس ػاعات گشم سٍص 

ؿَد. ایي ؿوْذ حواٍی هوَاد    سٍی صهیي هیدى ٍ سیختي  ّا دم گلؿْذ هَجَد دس 

تااسصؽ گاٍصتاى ًظیش هَاد قٌذی ٍ هعذًی اػه شِ توا اص دػوه سفوتي دى اص اسصؽ    

 (.1383ؿَد )عضیضی، یگل گاٍصتاى شاػتِ ه
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 یتآيری ي خطک کردن گل گايزبان بٍ ريش سىجمع

گیاّاى داسٍیی اص جولِ گل گاٍصتاى، تَػظ شـاٍسصاى، داهوذاساى ٍ   ،عَس شلیتِ

( ٍ تِ عشیاِ ػٌتی، توا اهکاًوات اٍلیوِ ٍ    3دٍسی ؿذُ )ؿکل سٍ، جوعّای شَچایل

ّوای سیوذُ ؿوذُ    ى، گول ؿوًَذ. شـواٍسصا  تذٍى سعایه اصَل تْذاؿتی خـک هی

هتوش پْوي شوشدُ    ػواًتی  2-3گاٍصتاى سا دس هضسعِ یا خاًِ سٍی پاسسِ ٍ تِ استیوا   

پَؿاًٌذ تا دس هعشض هؼتاین ًَس دفتواب قوشاس   ( ٍ سٍی دى سا تا پاسسِ هی4)ؿکل 

(. اغلة گیاّاى داسٍیوی خـوک   1391؛ هیشعواد ٍ ّوکاساى، 1383ًگیشد )عضیضی، 

ّای ّشص تَدُ ٍ تعضاً تِ فضَالت حیَاًات ًیض تا علف ؿذُ تا سٍؽ ػٌتی، هخلَط

    ّای ؿوالی شـَس شوِ هیوضاى سعَتوه ًؼوثی ّوَای هحویظ      دلَدُ ّؼتٌذ. دس اػتاى

ّای فصلی تاال اػه، صهاى خـک ؿذى گل گاٍصتواى دس فضوای   دلیل تاسؽ تاساىتِ

توذ.  یاتاص عَالًی اػه. دس ایي ؿشایظ هیوضاى تواس هیکشٍتوی هحصوَل افوضایؾ هوی      

شـاٍسصاى تشای حیظ هحصَل دس تشاتش تاسؽ تاساى، دى سا دس صیش ػاف ؿیشٍاًی ٍ 

   شٌٌذ تا خـوک ؿوَد. دس صوَست تاسًوذگی، صهواى خـوک ؿوذى         دس ػایِ پْي هی

تش خَاّذ ؿذ. اص عشفوی، حـوشات   ّای گاٍصتاى دس صیش ػاف ؿیشٍاًی عَالًیگل

ال سفوتي دهوای هحویظ، توِ     ّا توا تواتؾ دفتواب ٍ توا    هَجَد دس صیش ػاف ؿیشٍاًی

     ّوای گاٍصتواى تجووع    ّای خٌک پٌاُ توشدُ ٍ دس فضوای اًثاؿوتِ ؿوذُ گول     قؼوه

ّوای حاهول   ّا دس گوًَی ّا، حـشات تِ ّوشاُ گل. پغ اص خـک ؿذى گلشٌٌذهی

شٌٌوذ  ّا تغزیِ شوشدُ ٍ تَلیوذ ه ول هوی    گل خـک ٍاسد ؿذُ ٍ تِ هشٍس صهاى اص دى

 (.1383ضی، )عضی
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 برداضت گل گايزبان با دست -2ضکل 
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 آيری گل گايزبان در ريش برداضت سىتیجمع -3ضکل 

 

 
 

 
 مسرعٍ یا خاوٍخطک کردن گل گايزبان ريی پارچٍ ي در فضای باز  -4ضکل 
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 بىذی گل گايزباندستًرالعمل برای برداضت، خطک کردن ي بستٍ

 آيری گل گايزبانبرداضت ي جمع

ؿوَد، تایوذ   دّی هیدسصذ هضسعِ گاٍصتاى ٍاسد هشحلِ گل 70ٌّگاهی شِ حذٍد 

ّای تاصُ تِ سًگ اسغَاًی ّؼوتٌذ. تشداؿوه   . گلششداقذام تِ تشداؿه گل گاٍصتاى 

گل گاٍصتاى تْتش اػه دس ػاعات خٌک سٍص )دس ػاعات اٍلیِ صثح ٍ پغ اص سفوع  

 صیش صَست گیشد:عصش( ٍ تا سعایه ًکات  5ؿثٌن ٍ ًیض تعذ اص ػاعه 

افوشادی شوِ    شاسگشاى تایذ دس ٌّگام تشداؿه، تْذاؿه فوشدی سا سعایوه شٌٌوذ.    -1

تِ اتتال تِ تیواسی ّؼتٌذ ٍ احتوال اًتاوال دى   هـکَکّا هحشص ؿذُ ٍ یا تیواسی دى

 اص عشی  هحصَل ٍجَد داسد، تِ ّیچ ٍجِ ًثایذ ٍاسد هحیظ تشداؿه ؿًَذ.

ّا دس خصَف سعایه شاسگشاى فشاّن ؿَد ٍ تِ دىاهکاًات تْذاؿتی تایذ تشای  -2

ّوای الصم  دٍسی ٍ اًتاال هحصَل، دهوَصؽ هَاسد تْذاؿتی دس ٌّگام تشداؿه، جوع

 دادُ ؿَد.

ِ   قثل ٍ تعذسا ّای خَد شاسگشاى تایذ دػه -3 جوایی هوَاد   اص ّش دػتـوَیی، جاتو

صاتَى ؿؼتـَ دلَدُ، پغ اص اػتشاحه ٍ ًیض قثل اص تاصگـه هجذد تِ شاس تا دب ٍ 

 دٌّذ.

دٍسی هحصوَل تْتوش اػوه اص سٍپوَؽ ٍ     شاسگشاى دس ٌّگام تشداؿوه ٍ جووع   -4

 .شٌٌذاػتیادُ دػتکؾ تویض 

(. 5دٍسی ؿَد )ؿوکل  گل گاٍصتاى تایذ دس ػثذّای پالػتیکی شاهالً تویض جوع -5

ػثذّای پالػتیکی هَسد اػتیادُ تِ دقه ؿؼتِ ٍ پغ اص اتوام عولیات تشداؿه ًیض 

 ؿذُ ٍ تا ٌّگام اػتیادُ دس سٍص تعذ دس هحل تویضی ًگْذاسی ؿَد.خـک 
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دٍسی گول  دس سٍصّای تاساًی ٍ ؿشایظ ًاهؼاعذ ًثایذ اقذام تِ تشداؿوه ٍ جووع   -6

 گاٍصتاى ششد.

 

 خطک کردن گل گايزبان

ّای ّوشص شوِ   ّای ًاهٌاػة ٍ علفقثل اص خـک ششدى گل گاٍصتاى تایذ قؼوه

اُ تشداؿه ؿذُ تاؿٌذ سا اص هحصَل جذا شوشد. خـوک   هوکي اػه ّوشاُ تا ایي گی

دیوذ. دس فشدیٌوذ   ششدى اص عولیات هْن پغ اص تشداؿه گل گاٍصتواى توِ ؿوواس هوی    

خـک ششدى، هاذاس سعَته گل گاٍصتاى شاّؾ یافتِ ٍ ػثة جلَگیشی اص فعالیوه  

ؿوَد )سٍسوا ٍ   هیکشٍتی ٍ دًضیوی ٍ دس ًتیجِ، افضایؾ صهاى هاًذگاسی هحصَل هی

(. سٍؽ ٍ ؿشایظ خـک ششدى، ًاؾ هْوی دس تعییي شیییوه گول   2011اساى، ّوک

ّوا، دسجوِ   شوي ّای صٌعتی ًظیش اػوتیادُ اص خـوک  گاٍصتاى خـک داسد. دس سٍؽ

حشاست، سعَته ًؼثی َّا ٍ ػشعه جشیاى َّا شٌتشل ؿوذُ ٍ ایوي عَاهول ػوثة     

َد. تا تَجوِ  ؿشاّؾ ػشیع هیضاى سعَته تذٍى تأثیش تش شیییه اجضاء فعال گیاُ هی

    تِ ایٌکِ صهاى تشداؿه گول گاٍصتواى دس فصول تْواس ٍ اغلوة هصوادف توا تواسؽ        

ّای فصلی اػه، خـک ششدى هحصَل دس فضای تاص تِ سٍؽ عثیعی ٍ ػٌتی تاساى

ا تِ ّوشاُ داسد. دلَدگی توِ  س فشاٍاًی)خـک ششدى دس ػایِ یا دس دفتاب( هـکالت 

سًوگ ٍ   دس تغییوش ّوا،  ٍ گؼوتشؽ شپوک   ّای هـتشک اًؼاى ٍ دامحـشات، تیواسی

اتالف تششیثات هؤثشُ دس هحصَل خـک اص جولِ هؼائلی اػه شِ تا خـک ششدى 

ّوای صیوش جْوه    تٌواتشایي، یکوی اص سٍؽ  ؛ دیذػٌتی تِ ٍجَد هی ؿیَُ تِ هحصَل

 ؿَد:دػتیاتی تِ هحصَلی تا شیییه تاال ٍ هیضاى دلَدگی شوتش پیـٌْاد هی
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 بیىتیکه کااستفادٌ از خطک

شي شواتیٌتی اػوتیادُ   تَاى اص خـکتشای خـک ششدى گل گاٍصتاى دس هضسعِ هی

ّای اػتیل هـوثکی اػوه شوِ گول     شي، داسای ػیٌی(. ایي ًَ  خـک6ششد )ؿکل 

هتوش  ػواًتی  3-4صَست قـش ًاصشی توِ ضوخاهه   ؿذُ تایذ تِّای تشداؿه گاٍصتاى

هٌاػة توشای خـوک شوشدى    تٌذ اًگـه( سٍی دى قشاس دادُ ؿَد. دهای  حذٍد دٍ)

 .اػهگشاد دسجِ ػاًتی 50گل گاٍصتاى، شوتش اص 

 

 
 آيری گل گايزبانسبذ پالستیکی برای جمع -5ضکل 

 

دسجوِ   35شوي تایوذ سٍی   ایي هٌظَس، دسجِ حشاست اٍلیِ دػوتگاُ خـوک  تشای 

دسجوِ   45شوي توِ   گشاد تٌظین ؿذُ ٍ پغ اص یک ػاعه، دهای داخل خـوک ػاًتی

ضایؾ یاتذ. ػشعه جشیاى هٌاػة تشای ّوَای گوشم هوَسد اػوتیادُ دس     گشاد افػاًتی

شي قاتل تٌظوین  هتش تش ثاًیِ اػه شِ اص عشی  دػتگاُ خـک 9/0شي، دػتگاُ خـک
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اًجاهیوذُ ٍ   تِ عوَل ػاعه  4تاؿذ. صهاى خـک ششدى دس ایي ؿشایظ دس حذٍد هی

تَد. هعوَالً  دسصذ ٍ یا شوتش خَاّذ 8سعَته ًْایی گل گاٍصتاى خـک دس حذٍد 

  گوشم گول گاٍصتواى خـوک      100تِ اصاء ّش یک شیلَگشم گل گاٍصتاى تاصُ، حوذٍد  

 دیذ.هیدػه تِ

 

 ای با پًضص پالستیکیکه گلخاوٍاستفادٌ از خطک

شوي توشای شـواٍسصاى ٍجوَد     شِ اهکاى تْیِ ٍ خشیذ دػتگاُ خـوک  دس صَستی

تی تا پَؿؾ پالػوتیکی توشای   تَاًٌذ اص یک اتاقک داستؼًذاؿتِ تاؿذ، شـاٍسصاى هی

شوشدى   ایي ػیؼوتن توشای خـوک   (. 7 ششدى گل گاٍصتاى اػتیادُ شٌٌذ )ؿکل خـک

اغلة هحصَالت شـاٍسصی هٌغاِ ًیض قاتل اػتیادُ اػه ٍ شوتشیي ّضیٌوِ سا توشای   

هتـوکل   ای تا پَؿؾ پالػوتیکی  شي گلخاًِخـکششدى هحصَل دس تشداسد.  خـک

ِ ؿذُ تِ ًصف شواى، ػِ ؿاخِ لَلِ  هتشی خن 6اص سْاس ؿاخِ لَلِ  ٍتوش   عٌوَاى  تو

اتیلي تشای پَؿؾ، في ٍ دسیچِ خشٍج ّوَای  عَلی، پالػتیک ؿیاف اص جٌغ پلی

 4هتوش، عوشض    10تَاًذ توِ عوَل   هشعَب اػه. ایي گلخاًِ دس هایاع شَسک هی

ِ  هٌظوَس  تِهتش تاؿذ. في دس قؼوه اًتْای تاالیی گلخاًِ  2هتش ٍ استیا   جوایی  جاتو

هتشی اص ػغح صهیي تعثیوِ  ا تعثیِ ؿذُ اػه. دسیچِ ًیض دس جْه هااتل في ٍ ًینَّ

ؿَد تا تتَاًذ سعَته داخل اتاقک سا تِ خاسج اص تؼتش ّوذایه شٌوذ. دس داخول    هی

هتش تا تؼتش هـثک دلَهیٌیَهی قشاس ػاًتی 90ای، ػکَیی تِ استیا  شي گلخاًِخـک

هتش سٍی ػکَّا ػاًتی 3-4ی تِ ضخاهه قـش ًاصش صَست تِداسد شِ گل گاٍصتاى، 

ؿَد. جْه اػتاشاس ػاصُ گلخاًِ، ؿوال تِ جٌوَب توَدُ توا دس عوَل سٍص     پْي هی

ِ تیـتشیي اًشطی گشهایی سا دسیافوه شٌوذ. ّوَای دسٍى گلخاًوِ       عثیعوی   صوَست  تو
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ؿَد ٍلی تشای تؼشیع خشٍج سعَته ٍ افضایؾ ػوشعه خـوک شوشدى    جا هیجاتِ

ٍ دسیچِ تؼیاس هؤثش اػه. هذت صهاى هَسد ًیاص تشای خـک  گل گاٍصتاى، تعثیِ في

سٍص خَاّذ توَد. هحصوَل خـوک تَلیوذی      2ششدى هحصَل تا سعَته هَسد ًظش 

 تٌذی گشدد.تش تؼتًِیاص تِ هتعادل ششدى سعَته ًذاؿتِ ٍ تایذ ّش سِ ػشیع

 

 بىذی گل گايزبان خطکبستٍ

داسای  تاؿوٌذ، ک ؿوذُ  دس ؿشایظ هغلوَب خـو   شِ یصَستّای گاٍصتاى دس گل

ّای تٌیؾ ّؼتٌذ. پغ اص خـک ششدى گول گاٍصتواى تایوذ دى سا تالفاصولِ     گلثشگ

ِ تؼتِ تٌوذی  تٌذی ششد تا اص جزب هجذد سعَته َّا جلَگیشی ؿَد. دس ٌّگام تؼوت

گاٍصتواى خـوک، خوشد ٍ سیوض ًـوَد. توش عثو           االهکاى گلتایذ دقه ؿَد تا حتی

ِ   تٌذی گول اػة تشای تؼتِّای اًجام گشفتِ، ظشٍف هٌپظٍّؾ ّوای  گاٍصتواى، تؼوت

ّا ًؼثه تِ سعَته (. ایي تؼت8ِپشٍپیلي تیشُ ّؼتٌذ )ؿکل اػتش ٍ یا پلیهتالیض پلی

شٌٌوذ.  ًیَرًاپزیش تَدُ ٍ هحصَل خـک سا دس تشاتوش ًوَس خَسؿویذ هحافظوه هوی     

 هحصَل خـک تْتش اػه دس هحلی خـک ٍ خٌک ًگْذاسی ؿَد.
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 یىتی با ظرفیت پاییهکه کابخطک -6ضکل 

 
 ای با پًضص پالستیکی قابل حمل برایکه گلخاوٍخطک -7ضکل 

 کردن گل گايزبانخطک
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 بىذیاستر برای بستٍکیسٍ متالیس پلی -8ضکل 

 گل گايزبان خطک
 

 بىذیجمع

 گل گاٍصتاى ایشاًی، گیاّی داسٍیی اػه شِ دس هٌواع  هختلوف اص شـوَس ایوشاى     

ّای الثشص ٍ صاگوشع )ؿووال ٍ غوشب شـوَس( پوشاشٌؾ      تِ شَُّای سؿٍیظُ داهٌِتِ

ّوای  داسد. صهاى تشداؿه گل گاٍصتاى دس فصل تْاس ٍ اغلة هصادف تا تاسؽ تواساى 

تشیي هؼائل هشتثظ تا فوشدٍسی  ّای ؿوالی شـَس اػه. یکی اص هْنفصلی دس اػتاى

 ایي هحصَل، خـک ششدى ػٌتی ٍ ًاهٌاػة گل گاٍصتاى اػوه شوِ ػوثة اتوالف    

ّوا ٍ دس  تششیثات هؤثشُ دس هحصَل خـک، دلَدگی توِ حـوشات، گؼوتشؽ شپوک    

ؿَد. سعایه ًکات ػوادُ فٌوی ٍ   ًْایه هٌجش تِ شاّؾ شیییه هحصَل تَلیذی هی

شوي شواتیٌتی ٍ یوا    دٍسی هحصوَل، اػوتیادُ اص خـوک   تْذاؿتی دس تشداؿه ٍ جوع

تَاًوذ دس  هیای تا پَؿؾ پالػتیکی شي گلخاًِخـک ششدى گل گاٍصتاى دس خـک

تَلیذ هحصَلی تْذاؿتی، تا شیییه هغلَب ٍ قاتول عشضوِ توِ تاصاسّوای داخول ٍ      
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ّای ًیَرًاپزیش تٌذی گل گاٍصتاى خـک تایذ دس تؼتِخاسج شـَس هؤثش تاؿذ. تؼتِ

ّوای  ًؼثه تِ سعَته ٍ هحافظ هحصَل دس تشاتش ًَس خَسؿیذ صَست گیشد. تؼتِ

تٌذی گول گاٍصتواى خـوک پیـوٌْاد     یشُ تشای تؼتِپشٍپیلي ت اػتش ٍ یا پلیهتالیض پلی

 ؿَد.هی
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