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 مقدمه

 مها  کشهور  بهومی  روغنهی  محصهو   تنهها  و روغنهی  یهها دانهه  از یكی گلرنگ گیاه

سهح  زیهر کشهت گلرنهگ      39-39در سها  زراعهی   (. 8931پهورداد، ) شهود مهی  محسوب

 برداشههت کهه  از درصههد 20/2 معههاد  کههه اسههت هكتههار بههوده 0922در کشههور وههدود 

ی اخیههر و لهه و  هها یسههالخشهه بههه دلیه   (. 8932 همكههاران، و اومهدی ) اسههت صهنعتی 

 گیهاه  شهوری،  و خشهكی  و آبهی که   بهه  مقهاو   ههای زراعهت  جهایز ینی  ودرکشهت  تغییر 

 مراقبهت  بهه  نیهاز  و آبهی که   و خشهكی  بهه  مقاومهت  کوتهاه،  رشهد  دوره به توجه با گلرنگ

 ایههن گهه  میههان ایههن در. باشههد کشههاورزان درآمههد بههرای خههوبی منبهه  توانههدمههی کهه ،

 دارویهی  اسهتفاده  و گیهرد مهی  قهرار  اسهتفاده  مهورد  ا،هه خوراکی کردن رنگ برای محصو 

سههنتی و توسههر کههارگر ان هها   صههورتبهههبرداشههت گهه  در غالههب منههاط  کشههور  .دارد

ی زیهادی  هها مشهقت بهودن ایهن گیهاه، ایهن روش دارای      خهاردار که با توجهه بهه    شودیم

همچنههین تمههاس دسههت   .دهههدیمههی تولیههد را افهه ای  هههانهههیه اسههت و از طرفههی 

انتخهاب روش مكهانی ه    نیبنهابرا  شهود، با گلبهرگ باعهآ آلهودگی محصهو  مهی      کارگران

در جهههت توسههعه کشههت ایههن   مههؤ رگههامی  توانههدیمههگهه ،  مناسههب جهههت برداشههت 

در داخهه  و خههار  از کشههور،  آمههدهعمهه بهههی هههایبررسههمحصههو  باشههد. بهها توجههه بههه 

عمههولی برداشههت دانههه و گهه  ایههن گیههاه، در بسههیاری از منههاط ، توسههر دروگرهههای م   

. در بسههیاری از شههوندیمه از دانهه جههدا   هههاگه   و سهه ت توسهر کههارگر،  شهود یمههان ها   

و بها تنییمهاتی توسهر    شهود  ای اسهتفاده مهی  مناط  در خار  از کشهور، از محصهو  دانهه   

 کشههور، داخهه  در تحقیقههی در (.7)شههك  شههودیمههی رایههج غههرت برداشههت هههانیکمبهها

 سههاخته آزمایشههزاهی مقیههاس در نههگگلر گهه  از گلبههرگ برداشههت پنوماتیهه  دسههتزاه

 و خرطههومی مخهه ن مكنههده، فههن بن ینههی، موتههور یهه  از دسههتزاه ایههن(. 8شههك ) شههد

 توسههر محصههو  برداشههت اینكههه بههه توجههه بهها. اسههت شههده تشههكی  ورودی مخههرو 

. گهردد نمهی  وارد گیهاه  روغنهی  ههای دانهه  بهه  ایصهدمه  گونههیچ لذا شودمی ان ا  مك 
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 برداشههت بههرای و اسههت نشههده اسههتفاده برشههی مكههانی   ونهههگ هههیچ از دسههتزاه ایههن در

 (.8932همكاران،  و عییمی) است مناسب خش  یهاگلبرگ

 

 
 (893۸عظیمی و همکاران، )ماشین آزمایشگاهی برداشت گلبرگ گلرنگ  -8شکل

 

هنههد، سههه روش برداشههت گلبههرگ گلرنههگ    8یماهاراشههترا منحقههه در یقههیتحق در

 یفرغههون نیماشهه و کههارگر توسههر ومهه  قابهه  نیماشهه اسههتفاده از ،یدسههتشههام   روش 

 ازومهه   قابهه  نیماشههقههرار گرفههت. در  یابیههگلرنههگ مههورد ارز گلبههرگ برداشههت یبههرا

 یتههوان بههاتر نیشههده اسههت و منبهه  تههام اسههتفادهبرداشههت  یبههرا یمكهه  برقهه سههت یس

جداکننههده  ،یفلهه  یتههور مكنههده، سههامانه  یهه از دسههتزاه نیهها در(. 0)شههك  اسههت

 3. وزن آن اسههتشههده اسههتفاده  ی(، مخهه ن و بههاطركلونیهههوا )سهها انیههگلبههرگ از جر

 1در  . ایهن ماشهین  کنهد یکهار مه    یمسهتق  انیه ولهت جر  80و بها بهر     گهر   922و  لویک

. در شههرایر کنههدیمه ی آورجمهه را در روز  خشه  گهر  گلبههرگ   922-922سهاعت کههاری 

 و سههریبهه، م ایههای آن از گههر  اسههت. 022-022مشههابه بههرای روش دسههتی، ایههن مقههدار 

                                                 
1-Maharashtra  

  



 برداشت گلبرگ گلرنگ یهانیها و ماشبا روش ییآشنا    

   

3 

سههاعت اسههت کههه  9بههودن و راوتههی کههار اسههت. زمههان از  بههرای شههار  بههاطری  صههدا

 .شودیمخورشیدی ان ا   پان توسر 

 

 
 ماشین پشتی برقی هندی -۲شکل

 

  ریاتومها ی هها پهاش سه  پاشهی از  در ایهن منحقهه، غالهب کشهاورزان بهه منیهور سه             

و  رنهد یگیمه از موتهور دو زمانهه نیهرو     هها پهاش سه  . ایهن  نهد ینمایمه اسهتفاده   یپشتکوله

 هها پهاش سه  ، ایهن  8اسهت. در موسسهه تحقیقهات نهاری     لهوگر  یک 81 هها آنوزن  وداکثر

 اصهر  ی فرغهون  یشاسه  رویبها اسهتقرار ت هیه ات     گلرنهگ  گلبهرگ برداشهت   منیهور به

کیلههوگر  گلبههرگ را در روز   9-1کههارگر،  1ماشههین بهها   نیهها (.9)شههك  شههد نهههیو به

اسهت. از م ایهای ایهن     اسهتفاده قابه  کهه در مقیهاس وسهی  ایهن روش      دیه نمایمبرداشت 

 پهاش سه   عنهوان بهه بهه والهت اولیهه برگهردد و      توانهد یمه این است کهه دسهتزاه    ،روش

منحقههه  نیههدر ا نیماشهه نیهها کههاربرد .(Rajvanshi,2005) ردیههگقههرار  مورداسههتفاده

                                                 
1-Nimbkar Agricultural Research Institute (NARI)  
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در  دسههتزاه تههردد آن یاساسهه مشههكرت از یكههی یولهه اسههت یاقتصههاد هیههتوج یدارا

 .باشدمی یو صوت یحیمح ستیز یآلودگ و ای ادم رعه 
 

 
 یفرغونماشین برداشت  -9شکل

 

مههد  دینههامیكی سههامانه برشههی بههادی بههرای    ن،یچهه کشههور در زههریددر تحقیقههی 

  یآزمها (. رقه  مهورد   2برداشت گلبرگ گلرنگ مهورد ارزیهابی قهرار گرفتهه اسهت )شهك       

 قحهر  ،متهر  یله یم 93/00متوسهر   طهور بهه  هها رگگلبه طهو    آن درکهه   هبود  8یامین رق 

و وهداکثر مسهاوت جلهو ی     متهر  یله یم 13/02تها   ، قحهر  متهر  یلیم 92/1گلبرگ گردن 

 (. 9)شك   باشدمی مرب  متر یلیم 92تا  88گلبرگ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Yumin 
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 ی مختلف گل در گلرنگهاقسمت -۴شکل 

 

 متههر بههر  انیههه  1/3، زمههانی کههه فشههار مكهه  بههه   داد نشههان ههها یآزمهها جینتهها

 Yunet) شهود از گه  جهدا مهی    ،پهت از بهرش توسهر تیغهه بهرش      گلبهرگ  ،رسهد یمه  

al., 2016). 

 

 
 گلرنگسامانه برش پنوماتیک برای برداشت گلبرگ  -۸شکل
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 :ردیگیم صورت مروله سه درگلبرگ  برداشت

 لهیوسهه نزهداشههتن گلبههرگ( بههه ی)عمههودشههانه کههردن و شههك  دادن گلبههرگ  -8 

 مك 

 توسر تیغه غوزهجدا کردن گلبرگ از  شام  رش،ب -0 

 انتقا  و یآورجم  -9 

 گلبهرگ  برداشهت  مرسهو  روش  بها  ییآشهنا  ضهمن  تها  شهده تهرش   ، هینشهر  نیا در 

از  تیههو در نها ردیههقههرار گ یبررسههمههورد  ،برداشههت  هیمكههان مهههین یهههاروش گلرنههگ،

 .گردند سهیمقابا ه   هاروش نیا یاقتصاد هینیر توج

 

 برداشت هایروش -۲

 مشخصات زراعی گلرنگ -۲-8

ی عمیه  بهوده   اشهه یربها   0و از خهانواده کم وزیتهه   8علمهی کارتهاموس   نها   باگلرنگ 

ی صها  در پههایین و نههود خهاردار در بههاای سههاقه   اهههبههرگ و مقهاو  بههه خشههكی اسهت.  

هها  . گه  اسهت  متغیهر  متهر یسهانت  082تها   02 بهین  مختلهف  ارقا  در ساقه طو  قرار دارد.

 822تهها  82ههها در یهه  بوتههه ممكههن اسههت از صههورت مرکههب هسههتند و تعههداد غههوزهبههه

 22تها   03دانهه  عهدد بها وزن هه ار     822تها   0تعهداد دانهه در ههر غهوزه      متغیر باشد.عدد 

 (.1درصد متغیر است )شك  92تا  02گر  و درصد روغن هر دانه بین 

 

                                                 
1- Carthamus tinctorius 

2-Composite  



 برداشت گلبرگ گلرنگ یهانیها و ماشبا روش ییآشنا    

   

7 

 
 مقطع عرضی گلرنگ -۲شکل

 

در  توانههدیمههمقاومههت بههاا بههه اکسیداسههیون،  ربههه خههاطاسههید اولكیهه ( آن )روغههن 

بههاره یها پهایی ه کشهت      تهوان یمه ایهن گیهاه را    قرار گیرد. مورداستفادهسرخ کردن غذاها 

 022روز و در پههایی ه بههی  از  892تهها  882نمههود. طههو  دوره رشههد در زراعههت بهههاره   

  ی تحمه راوته بهه را  یشهور روز است. گلرنهگ نسهبت بهه شهوری خهاو مقهاو  بهوده و        

بهه   تهوان یمه . از ارقها  گلرنهگ نیه     باشهد یمه  تهر وساسی زنجوانهولی در مروله  کندیم

رق  محلی اصهفهان، رقه  محلهی اراو، رقه  زرقهان و سهینا اشهاره نمهود. ایهن گیهاه بهه            

طهور پیوسهته کشهت شهود و     های خاک ی بسیار وسهاس اسهت بنهابراین نبایهد بهه     بیماری

از محصهوات گنهد ، ترت، چغنهدر قنهد و ههویج       را پهت  تهوان آن در شرایر فاریاب مهی 

 کشت نمود.

گلرنهگ بها خصوصهیات محلههوب زراعهی نییهر مقاومهت نسههبی بهه شهوری خههاو و          

وجهود روغنهی محلهوب بها     پهایی ه(،   )تیه  خشكی هوا، مقاومت باا بهه سهرمای زمسهتانه    

بهها روغنههی  دانهههیهه  عنههوانبههههمههواره  غیراشههباددرصههد اسههیدهای چههرب  32بههی  از 

و  یافتههه افهه ای اخیههراك کشههت ایههن گیههاه روغنههی در کشههور   .محههر  بههوده اسههت شارز

و  مقهاو  بهه سهرما    خهار، بهی روغهن،   ، پهر محصهو   پهر دستیابی بهه ارقها     برایتحقیقات 
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برداشههت گهه   .ایههن گیههاه روغنههی در وهها  گسههترش اسههت  توجهههدارای گلبههرگ قابهه 

 برداشهت  واضهر  وها   در هها بازشهده باشهند.   گیهرد کهه وهداکثر غهوزه    زمانی صورت مهی 

. شهوند مهی  خشه   سهایه  در آوری،جمه   از پهت  کهه  گیهرد مهی  صورت دست با هاگلبرگ

. بههود خواهههد پههذیرامكههان دانههه برداشههت گلههدهی، وههداکثر از پههت روز 92تهها  92 وههدود

 کههامرك بوتههه کههه شههودمههی برداشههت زمههانی و اسههت مقههاو  دانههه ریهه ش بههه گیههاه، ایههن

 ،هههای اطههرا  غههوزه  ولههی شههكننده نباشههد. در ایههن والههت برگچههه      شههدهخشهه 

شهود امها سهرعت    رنگ شده اسهت. برداشهت دانهه بها کمبهاین غهرت ان ها  مهی        ایقهوه

 (.7ورکت کمباین در برداشت گلرنگ نسبت به برداشت غرت کمتر است )شك 

 

 
 برداشت غوزه )دانه( گلرنگ توسط کمباین غالت -۳شکل

 

گهردن   قحهر  میلهی متهر،   93/00متوسهر   طهور بهه قه  اصهفهان   در ر هها گلبهرگ طو  

متهر و ارتفهاد   میلهی  9/01غهوزه   میلهی متهر، قحهر    02/1گلبرگ در مح  اتصا  به غهوزه  

 .(1است )شك   مترمیلی 8/02غوزه 



 برداشت گلبرگ گلرنگ یهانیها و ماشبا روش ییآشنا    

   

9 

 روش برداشت دستی -۲-۲

دسهتی از غهوزه گه  جهدا و پهت       صهورت بهه در این روش، گلبرگ توسهر کهارگر و    

(. یكهی از معایهب ایهن    1شهود )شهك    یمه ریختهه   سهه یکاخه  یه    از چیده شهدن در د 

بهه دلیه  تمهاس مسهتقی  دسهت       شهده برداشهت بهداشتی نبهودن گلبهرگ    روش برداشت،

 باشد. با آن می

 

 
 برداشت گلبرگ گلرنگ با روش دستی -1شکل 

 

در زمههان برداشههت بهها دسههت، میهه ان تلفههات ناشههی از ریهه ش گلبههرگ بههه دلیهه      

مهها  تههن  بههه آن بههاا اسههت. از مهمتههرین معایههب ایههن روش،   کشههیدن گلبههرگ و اع

ی کهاری  هها مشهقت ی کهارگری و  هها نهه یه پا ین بودن ظرفیهت برداشهت و بهاا بهودن     

 باشد.ماه سا  می نیترگر در 

درصهد،   02/9 ، میه ان ضهایعات برداشهت بها روش دسهتی     شهده ان ها  طی تحقیقهات  

اسهت. بها توجهه     در سهاعت  ربه  مترم 80درصهد و ظرفیهت برداشهت     0/32می ان خلوص 

کهارگر در    یه  مهاه سها    نیتهر گهر  بهودن عملیهات در    فرسها طاقتبه خستزی کارگر و 
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کیلههوگر  گلبههرگ تههر( را    2/8گههر  محصههو  خشهه  )   122 سههاعت کههاری(  1روز )

هها کهه ممكهن اسهت     شهدن گلبهرگ   دهیکشه  در روش دستی، به دلیه   .دینمایم برداشت

. میه ان انهر ی   میه ان ناخالصهی بهاا اسهت     ود،باعآ کنهده شهدن غهوزه و کاسهبرگ شه     

 ساعت است. لوواتیک 91 ماهه مصرفی ی  کارگر در طو  دوره برداشت ی

 سهت یبایمه برداشهت مكهانی ه گلبهرگ گلرنهگ،      منیهور بهه  دههد یمه این نتایج نشان 

اقههدا  جههدی صههورت پههذیرد. در وهها  واضههر تحقیقههاتی در ایههن زمینههه بههرای برداشههت  

 .ردیگیمی قرار بررس موردگرفته است که در این نشریه  نیمه مكانی ه صورت

 

 روش برداشت ماشینی -۲-9

 کارگر توسط حمل قابل برقی ماشین -۲-9-8

عمهه  برداشههت در ایههن ماشههین توسههر لولههه ورودی محصههو  بهها مههال  دادن سههر  

آوری، ههها بههه داخهه  کیسههه جمهه ههها و نهایتههاك مكهه  آنمضههرس لولههه بههر روی گلبههرگ

هههای خشهه  مناسههب (. ایههن روش بههرای برداشههت گلبههرگ3)شههك  د گیههرصههورت مههی

بایسهت ایهن موضههود را مهد نیههر داشهت کهه در زمههان برداشهت، غالههب       اسهت ولهی مههی  

تر می باشهد. از طرفهی، خشه  بهودن گلبهرگ باعهآ افه ای  میه ان ریه ش           هاگلبرگ

 شود و از کیفیت آن کاسته می شود.گ  بر روی زمین می
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 ماشین پشتی برقی )هندی(واحد برش در  -3شکل 

 

که  ا هر    برداشهت    یمكهان عروه بهر اتهر  انهر ی، یكهی دیزهر از مشهكرت ایهن        

نشهده   دهیه صهورت بر هها بهه  از گلبهرگ  یادیه تعهداد ز  کهه یطوربه باشدیمتر  یهاگلبرگ

 سهامانه  عملكهرد،   یافه ا  و برداشهت  یسهاز نهه یبه یبهرا لهذا   ماننهد یم یگ  باق یبر رو

(. در ایهن سیسهت  از آرمیچهر    82)شهك   شهد  سهاخته دسهتزاه م بهور    یبهرا  یمناسب یبرش

 نیتهمم و تیغهه برشهی مناسهب بهر روی آن تعبیهه شهده اسهت. منبه           شدهاستفادهولت  80

باشههد. ایههن مههی آم رسههاعت 80ولههت و  80تههوان واوههد مكنههده و بههرش یهه  بههاطری  

نمایهد،   نیمتهم سهاعت   9دسهتزاه را بهرای مهدت زمهان      ازیه موردنباطری قادر است تهوان  

کهه یه  بهاطری یهدو وجهود داشهته باشهد دسهتزاه قهادر اسهت یه  روز            چنان نیبنابرا

 ی گلبرگ نماید.آورجم کاری، اقدا  به برداشت و 
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 حمل قابل برداشتواحد برش اصالح شده در ماشین   -8۳شکل 

 

بهر روی زمههین   هههاگلبهرگ ی از تعهداد  ی مختلههف،هها روشدر وهین عملیهات توسههر   

. در ایهن روش،  ردیه گیمه قهرار   مهدنیر ضهایعات محصهو     عنهوان بهه کهه   شودیمریخته 

برداشههت  تیههظرف بههرای یهه  روز کههاری، درصههد اسههت. 19/2میهه ان ضههایعات برداشههت 

برابهر   32/8اسهت کهه    کیلهوگر  گلبهرگ خشه     87/8 سهاعت کهاری   1پشتی بها   ماشین

 ،هها لبهرگ گ)ن دی  دو برابر( ظرفیت برداشهت بها روش دسهتی اسهت. در وهین برداشهت       

و از  شهود یمه هها ترکیهب   ی گه ، بها گلبهرگ   هها کاسهبرگ  ازجملهه ی مواد ناخواسته تعداد

 بها  برداشهت  در خلهوص  درجهه   انیه م. کاههد یمه ی محصهو   بازارپسهند درجه خلهوص و  

درصههد بههود کههه بیههانزر درصههد خلههوص بههاای روش  1/37 ،یبرقهه ومهه  قابهه  نیماشهه

سهاعت در سها  اسهت     لهووات یک 0/22برداشت است. میه ان انهر ی مصهرفی ایهن روش     

. از نیهر اقتصهادی،   دههد یمه که در مقایسهه بها روش دسهتی اخهتر  نهاچی ی را نشهان       

ی بهها روش دسههتی اخههتر  نههاچی ی را نشههان برقهه ومهه  قابهه  نیماشههه ینههه برداشههت 

مكههانی ه نسههبت بههه دهههد و از طرفههی میهه ان سههود واصهه  از برداشههت ماشههین نیمهههمههی

 (.8917سلحانی، روش دستی قاب  توجه است )
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 شدهاصالحعملیات برداشت در مزرعه توسط ماشین پشتی برقی  -88شکل 

 

 ماشین برداشت بنزینی فرغونی -۲-9-۲

ی موتهور مكنهده   انهداز راه منیهور بهه  لهووات یک 1بها تهوان    بر  موتور، از روشاین  در

 موتههور و ت هیهه ات مكشههی هیههکل (.80اسههتفاده شههده اسههت )شههك    وات 8022 یبرقهه

باریه  بهه    دوچهرخ و که  دسهتزاه توسهر     انهد شهده نصهب ی اژهیه وبر روی شاسهی   ر ب

کنهد. در ایهن ماشهین بهه منیهور بهرش       یمه در سهح  م رعهه ومه      متریسانت 12فاصله 

ی( اسهتفاده شهده   اشهانه  مهوور  هیشهب ) گلبرگ از مكانی   برش بها تیغهه رفهت و برگشهتی     

در روز اسههت کههه  خشهه  گگلبههر لههوگر یک 90/8ی ایههن روش ام رعههه تیههظرف اسههت.

درصههد و  88/8برابههر روش دسههتی اسههت. میهه ان ضههایعات برداشههت در ایههن روش    0/0

 8929 در ایهن روش میه ان مصهرفی انهر ی سهالیانه     درصهد اسهت.    1/31درصد خلهوص  

و دسههتی مقههدار  یبرقهه ومهه  قابهه ی هههاروشبههوده کههه نسههبت بههه سههاعت  لههوواتیک

 ومه   قابه  ی هها روش بهه دسهتزاه نسهبت   عملیهاتی   ی است. از طرفهی ه ینهه  توجهقاب 

 نیماشه تهردد   ،و دستی بیشهتر اسهت و بهه دلیه  شهرایر خهاص محصهو  گلرنهگ         یبرق

ی مكشهی  هها یخروجه م رعه دارای مشكرت عدیده اسهت. در ایهن ماشهین بهه دلیه        در

 اف ای  ظرفیت وجود دارد. امكان بیشتر،
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 ماشین برداشت بنزینی فرغونی -8۲ شکل

 

 ادیارزیابی اقتص-9

ی پشههتی، دسههتی و هههابهها توجههه بههه بررسههی عملكههرد برداشههت هههر یهه  از روش       

تومهان(،   12222گلبهرگ خشه  )   لهوگر  یکیه    و قیمهت سها     فرغونی و در طهی یه  

 22/8و  81/8، 72/8مقدار نسبت سهود بهه ه ینهه درشهرایر برداشهت روزانهه بهه ترتیهب         

، بهه ترتیهب روش   هها رین روشته تهرین و نامناسهب  بوده است که با ایهن شهرایر، مناسهب   

پشههتی و دسههتی اسههت.یكی از دایهه  پهها ین بههودن نسههبت سههود بههه ه ینههه در روش    

دستی، پا ین بهودن سهرعت برداشهت و تلفهات زمهانی اسهت کهه باعهآ کهاه  ظرفیهت           

 برداشت و در نهایت سود به ه ینه شده است.

 

 گیرینتیجه -۴

همچنههین . اسههت یبهتههر دعملكههردارای  یفرغههون روش ،یام رعههه تیههاز نیههر ظرف

. باشهد کمتهر مهی  هها  روش ریبهه سها   نسهبت برداشت قاب  ومه    نیماشدرصد ضایعات در 

 یقابهه  قبههول مقههداردرجههه خلههوص محصههو  برداشههت شههده از  شههده، ادیهه یهههاروش در
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 یفرغهون روش  یمصهرف  یانهر    انیه مدر نیهر داشهت کهه     یسهت یبا. ه اسهت برخوردار بود

 ومه   قابه   برداشهت  نیماشه  ،یاز نیهر اقتصهاد   و سهت ا شهتر یب زر،ینسبت به دو روش د

 نیتهمم  منیهور بهه چنانچهه از پانه  خورشهیدی     .شهت دا تیه هها ارجح روش رینسبت به سها 

ماشین قابه  ومه  اسهتفاده شهود، کهاربرد ماشهین دارای توجیهه اقتصهادی          ازین موردتوان 

 .  ستا

گلبهرگ گلرنهگ،    منیهور برداشهت  بهه  ،یو اقتصهاد  یفنه  یبا توجه بهه پارامترهها   تیدرنها

 است. هیقاب  توص یروش برداشت پشت

 

 پیشنهادها -۸

، اعتبهار از  از  شهود یمه  شهنهاد یپ توسهعه ماشهین برداشهت گلبهرگ گلرنهگ،      منیوربه   

 شود.  نیتمم ربریتسوی مراج  
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