
  

  

  

  

  

  روناس يا طالي سرخ را دريابيد

  

  علي سپهري اردكاني

  
  

  تاريخچه

 با آغاز کشاورزي همزمانرسد  نظر مي مشخص نيست اما بهتاريخ دقيق کشت روناس در اردکان 
 که ي بوده زيرا روناس جزء چهار گياهباشداردکان کشت روناس هم رواج يافته شهر  تأسيس و

زمين در حتي هنوز هم کساني که . دادند ميصاحبان زمين  ها و هاي اردکان بايد به ارباب رعيت
 زمين ةبابت اجارگندم، جو، پنبه و روناس  محصولبايست چهار  در سال ميکنند  ي کشت ميارباب

پنبه  است که کشت اين گياه صنعتي همراه با گندم ونكته اين نشانگر اين   وهندبه ارباب تحويل د
  .در اردکان رواج يافته است

تا   وکشت روناس نيز افزايش يافت ،هاي عميق در منطقه هاي قبل به علت حفر چاه دههدر   
 ةعدم صرف  به علت رکود بازار صادرات وبه بعدسال از آن .  رونق چشمگيري داشت١٣٧٥سال 

هاي   هکتار از زمين٤٠٠اکنون حدود   هم. نصف کاهش يافتاين گياه به بيش از  کشت ،اقتصادي
 تن ٣٠٠٠ حدود  محصول آن فعالًةتوليد ساليان  وروناس رفته استدکان زير کشت ارکشاورزان 

در اردكان » ازاريم «نام بهي يها گاهبراي خرد کردن آن نيز کار با توليد روناس همزمان. است
  .آورد ة اشتغال افراد زيادي را فراهم مي که زمينأسيس شدت
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  نقش اقتصادي روناس در زندگي مردم اردكان 

 آنخاص جغرافيايي از جمله شهرهايي است که حيات شهري هر اردکان به خاطر موقعيت ش
، ة سه محصول اصلي يعني پستهاقتصاد اردکان در گذشته بر پاي. اش است ه به رونق اقتصاديتوابس

 ي شور وها  که داراي زمين،روناس در شمال اردکان پسته و. ريزي شده بود  انار پايهروناس و
زمين  آب و  که از،ي جنوبها زمين انار در  وشد امناسب بود، کشت مين آب شور و نامرغوب و

ي ها  قنات،ي عميقها ي اخير به علت حفر چاهها در سال  اماآمد عمل مي ، بهبهتري برخوردار بود
ي تبديل شد و در حقيقت بخش نبه منازل مسکو بيشتراردکان خشک گرديد و باغات انار جنوب 

اثر حفر  اما در عوض بر. ده استش اقتصاد اين شهر خارج ةات اردکان از گردوناعظمي از صادر
چون محصول پسته پس از ي عميق در شمال اردکان کشت پسته و روناس توسعه يافته و ها چاه

داير شده، ي تازه ها  زمين مخصوصاً،ي شمالها  در نتيجه اغلب زمين،آيد دست مي چند سال به
 وابسته به كشت  از کشاورزان شمالعدة زياديآمد ستند و تنها منبع دروابسته به کشت روناس ه

 از کشاورزان براي کشت و عدة كثيري در اواخر فصل زمستان و اواسط فصل پائيز .روناس است
کوبي که به مازاري  هاي روناس شوند و عالوه بر آن کارگاه مشغول به کار ميبرداشت روناس 
. دارد  چشمگيري داشته وأمين معاش بخشي از جامعه نقشت زايي و اشتغالمشهور است در 
 صورت عنوان تاجر روناس در شهر وجود دارند که با خريد روناس به يادي بههمچنين افراد ز

 با توجه به نقش روناس در ،نمايند أمين زندگي کشاورزان مي کمک شاياني بر تخري، سلف
با . ثير مستقيم داردتأآمد صاحبان زمين توليدات كشاورزي منطقه، کاهش قيمت روناس بر در

از کشور توجه به اينکه تمامي روناس توليدي اردکان به شهرهاي مختلف کشور و حتي به خارج 
با اين وصف .  باشدثرد مؤتوان  نقل اردکان نيز مي کشت روناس در حمل وة توسع،شود صادر مي

صنايع ثير کشت روناس و تأة اردکان تحت  بخش وسيعي از جامعدرآمدشود که  مشخص مي
  . وابسته به اين گياه صنعتي است

 هاي کاشته شده نيز برداشت ي روناس حت اخير کاهش نرخ روناس باعث شديها در سال  
صنايع کاران اندر  ساير دست براي کشاورزان اردکان وامردر حقيقت زيان ناشي از اين . دشون

 ديگر هنوز از طرف. دشوار است آن کاري بس  که جبران قابل توجه بوده بسياروابسته به آن
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 نشده است؛ زيرا کشت روناس عالوه بر سايي و معرفيگياهي براي کشت جانشين روناس شنا
 که در ،سازي زمين کشاورزي دي داراي بازدهي بسيار مناسبي است و در آمادهاينکه از نظر اقتصا

 ةبه علت اينکه ريش، ثري داردر مؤ، نقش بسياگويند ح محلي به آن آباد کردن زمين مياصطال
حتي زميني که روناس از آن برداشت شده براي کشت  روناس خاصيت تثبيت ازت هوا را دارد

از اين زمين محصول بسيار خوبي  ندارد ودر بيشتر موارد گندم است، به کود اوره نياز  که ،بعدي
. باشد  مورد توجه کشاورزان ميادي بسياراقتصجويي  صرفهاين امر نيز از نظر . آيد دست مي به
ثير  تأي خداوند است که به مردم اين منطقه عطا شده است وها  روناس يکي از نعمتهر حال به

  .گويند مي» طالي سرخ« به حدي است که به آن ناحيهآن در اقتصاد 
  

  شناسي مشخصات گياه

ر که شکل کرکدا  يضيتيز ب هاي نوک  سه ساله داراي برگگياهي است دو تا» را«روناس به ضم 
ة آن ساق. اي است هاي آن کوچک، زرد رنگ و خوشه  گلرسد و بلندي آن گاهي تا دو متر مي

  . رود کار مي كه در رنگرزي بهاي سرخ رنگ دارد  ريشه. دار است داراي مقطع چهار گوش و کرک
 روينگ و  رودن، رودنگ،،به اين كلمه عالوه بر روناس، روِيناس، روغناس، ريناس، رودين  

عروق الصباغين و عروق ضمر نيز ،  در عربي قوه، عروق الخمروزغنار نيز گفته شده است 
  ١.گويند مي
  

  روش كشت

سپس . زنند صورت عميق شخم مي کود داده بهدر فصل زمستان زمين را براي کشت روناس ابتدا 
د روز که زمين گاورو  پس از چنکنند و آبياري ميدر اسفند ماه  کرده وآن را به حال خود رها 

ابتدا يک نفر با : کارند شد، يا به اصطالح محلي خش آمد، بذر روناس را به اين صورت مي
هايي به  کاري مشهور است گودي متر که به بيل روناس سانتي ١٠*١٢عرض  اي به طول و بيلچه
کند که  ايجاد ميصورت رديفي در زمين  متر به  سانتي٢٥ الي ٢٠ ة به فاصلمتر  سانتي٤ الي ٣عمق 

 ١٥ الي ١٠اد شده  پس از او يک نفر در هر گودال ايج.شود گفته مي» برداري گوده«اين عمل به 
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 دو نفر با د وريز  سياه رنگ است ميو کوچک  تسبيح گرد وة دانةکه به اندازعدد بذر روناس 
   .پوشانند دار روي بذرها را مي ة نرم نمماس

کار عالوه بر  به کارگر روناس.  کيلوگرم است٢٥٠ر حدود مقدار بذر الزم براي هر هکتا  
. هور استمش »سرتخمي «که بهدهند  ، مقداري حاجي بادام، يا شيريني ديگري هم ميدستمزد

کنند تا  ز آن بالفاصله زمين را آبياري ميپس ا.  اسفند است٢٠تا روناس از اول زمان کشت 
 بعد بار ديگر سپس چهار روز  وگويند مي» بند ريگ«ب  به آن آها را باد نبرد و هاي روي تخم ماسه

  .گويند مي» آب روز« به آن کنند و زمين را آبياري مي
هاي  بعد از يک ماه معموالً جوانه. کنند مي روز روناس را آبياري ١٢پس از آن بر مدار   

ا بشويد  رها هاي روي جوانه  اگر آب يا باران ريگ بيرون آمدن از زمين است وةآمادروناس 
» کنيکُل ور« به آن  کنند و»شکني سله«آيد وگرنه بايد  روناس به راحتي از زمين بيرون مي

 در بياري کرد وزمين را آروز نبايد  ٥٠تا رون آمدن روناس مدت چهل  پس از بي.گويند مي
 اين امر در طويل شدن .شود را اگر آبش بدهي زرد مي» بچه«روناس گويند  اصطالح محلي مي

روز آغاز  ١٢پس از آن آبياري بر مدار .  بسيار مؤثر استة روناس، که مورد استفاده استريش
  .يابد و اين كار تا آبان ماه ادامه ميشود  مي

               
  زارهاي شمال اردکان نمايي از روناس
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  اي كاشت ريشه

محلي به  در اصطالح  کهاي است، هاي معمول در کشت روناس روش ريشه يکي ديگر از روش
 ابتدا زمين را مانند قبل آماده اي براي کشت ريشه. شود گفته مي» اي اي يا بده بوته«آن روش 

عنوان  به قسمتي از ريشه که داراي جوانه است ،هاي روناس در هنگام بيرون آوردن ريشه. کنند مي
سفند آن را بيرون در اوائل ا. کنند و در محلي زير خاک مياز ريشه جدا کرده را » بوته يا بده«

به اين روش . دهند صورت رديف در زير خاک قرار مي بهدر زميني که قبالً آماده شده  آورده و
روناس بايد در زير خاک  ةي ريشها  قسمتةتوضيح اينکه کلي. گويند مي) ريزي ريزي يا بده بوته(

 اين طريق کشت شود روناسي که به .کنند مين را مانند روش قبلي آبياري ميسپس ز. دقرار بگير
  .استتر  هم رنگ حاصل از آن زيادهم محصول بيشتري دارد و

  

  
  ماند  مدتي به اين صورت در زير خاک ميبراي کشت بعدية روناس ريش
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  روپوش 

ر نمايند و اگر د آوري مي مشهور است جمع» سر روناس«را که به ي روناس ها در آبان ماه علف
. کنند براي تعليف چهارپايان استفاده مييش ها علف از گيرند و يسال اول بذر کرده بذر آن را م

ا کود مخلوط کرده روي ب شود ناميده مي) ريگ( در اصطالح محلي  نرم کهةسپس مقداري ماس
 بار روناس را روز يک ٢٤سپس هر . شود  به اين عمل روپوش گفته ميند وريز زار مي روناس

تا اواخر مهر ماه  گيرد و  روز انجام مي١٢ديگر آبياري بر مدار از اول فروردين بار . کنند آبياري مي
  .ادامه دارد

ماه از کشت آن  ١٨به روناسي که حدود . شود ان ماه فصل برداشت روناس آغاز ميدر آب  
ي خشک ها و علف  بذر،اگر محصول آن قابل توجه نباشد. گويند باشد روناس دوساله ميگذشته 

 کنند  آن را مانند سال گذشته روپوش ميبار ديگر کنند و ت برداشت مياسکال مشهور را که به آن 
  .شود ، سه ساله گفته ميبه روناسي که دوبار روپوش شود. دشودر سال بعد برداشت  تا
  

  روش برداشت 

رچه برداشت روناس به  ه،چهاگر.  اول آبان ماه تا اوايل دي ماه استفصل برداشت روناس از
دهد اما چون ممکن است بر اثر سرما يخ بزند  شود، محصول بيشتري ميتر  نزديکفصل زمستان 

 .شود  گفته مي)کني روناس(به روش برداشت روناس . نمايند آن را در آبان ماه برداشت ميناگزير 
هاي روناس را از  ، ريشهمشهور استتيز بلند که به متي  هاي نوک  بيلبراي اين کار دو تا سه نفر با

 ١٥ تا ١١ر قسمت فوقاني آن د  طول ومتر  سانتي٦٠ الي ٥٠متي معموالً (ند آور زمين بيرون مي
 صورت به روناس که ة ريش.)باشد تيز مي  نوکقسمت تحتاني آن باريک و  عرض دارد ومتر سانتي
 آيد و راه با خاک از زير زمين بيرون مي هممتر  سانتي٥٠الي  ٤٠ي قرمز رنگ است به طول ها قلم

  مناسب وهاي يک نفر نيز ريشه. کنند ها را از خاک جدا مي  روي زمين نشسته ريشه سه نفردو تا
با خاک روي آن را آورد و بعد  درمي کپه صورت  بهها جدا کرده را از ساير ريشه» بوته«دار  جوانه
 در محلي در معرض تابش نور ،ها را از سطح زمين جدا کرده دو نفر هم ريشه. پوشاند مي

شود  گفته مي» سوهه«صطالح محلي به آن هاي کوچک که در ا ورت کپهص ، بهخورشيد
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براي . روز بايد در معرض آفتاب باشد تا خوب خشک شود ٢٠ روناس حدود ةريش. آورند درمي
 در اين مدت نبايد روناس .کنند ها را وارونه مي ، چند بار کپهجلوگيري از پوسيدگي در اين مدت

هواي خيلي سرد خودداري  برسد لذا از قرار دادن در معرض باران وآب به آن  باران و يخ بزند يا
  .شود مي
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  روناس از مزارع اردکان )کندن ريشه( برداشت ةمرحل
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  . که براي خشک شدن در معرض آفتاب قرار گرفته استهاي کپه شده  از روناس دورنمايي

  مازاري

 کنند و  در انبارهاي سرپوشيده نگهداري ميروناس خشک شده را به محل مناسبي حمل کرده و
  .کنند زمان مناسب براي ساييدن به مازاري منتقل ميدر 

 شامل شود و بندي مي  بسته وساييدهمازاري کارگاه بزرگي است که در آن روناس   
 ، انبارهاي مختلفي است که عبارت اند از انبارهاي بزرگ براي نگهداري روناس خشک قسمت

   .کوبي روناسکارگاه اصلي  ، محل نگهداري شتر و شده، انبار علوفه براي شترروناس ساييده
 که در  متر است١٢ الي ١٠طر  دايره شکل به قةپوشيدة سرکوبي يک محوط کارگاه روناس  

بيه شده است و شتر به دور آن  تعمتر  سانتي٨٠ارتفاع  متر و ٧ تا ٦وسط آن يک سکو به قطر 
  سنگ زيرين نصب شده وعنوان به افقي طور  يک سنگ ضخيم به در وسط اين سکو.چرخد مي

  .چرخد صورت عمودي حول محور يک چوب قطور مي در روي آن سنگ بزرگ مازاري به
ضخامت   ومتر  سانتي١٥٠تا  ١٢٠قطر آنها   تن وزن دارند و٥ تا ٣ي مازاري معموالً ها سنگ  

ر خارج  يک تير چوبي به پشت شتري که دةاين سنگ به وسيل. متر است  سانتي٥٠تا  ٣٠آنها بين 
دور اين محور  ساعت ٤بايست  ميهر نفر شتر در روز  وشود  از سکو قرار دارد متصل مي

ر در ه. سايد  کيلو روناس مي٦٠در اين مدت  رود و  کيلومتر راه مي٦هر ساعت حدود  بچرخد و
 از آنها استفاده نموده و از دو نفر بتوانند حداقل روزانهشود تا  مازاري چند نفر شتر نگهداري مي

  . کيلو روناس بسايند١٢٠حداقل 
  
  ة خرد كردن روناسطريق

» کيال«شود ابتدا توسط فردي که به  زاري حمل ميوقتي روناس براي فروش يا خرد کردن به ما
 به انبار و گردد  و از وزن آن کسر ميشود  آن تخمين زده ميمشهور است ميزان خاک موجود در

 چند روزي در را، ابتدا روناس خرد کنندرا خواهند روناس  که مي شود؛ زماني اري منتقل ميماز
سپس با غربال . خوب خشک شود دهند تا رطوبت انبار از آن بيرون رود و معرض آفتاب قرار مي

ة  وقتي روناس آماد.شود هاي اضافي آن گرفته مي  خاکخاشاک و خار و شود و بزرگي الک مي
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ها را به زير سنگ مازار   روناسمشهور است» مازار«کوب که به  د کارگر روناسخرد شدن ش
  .نمايد مياساس نوع جنس آن به سه درجه تقسيم  آنها را خرد کرده برريزد و مي

             
  روناس آمادة خرد شدن

  

          
  )شتري(نمايي از مازاري سنتي 
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  روناس درجه يك يا ممتاز 

روناس   روناس درجه يک يا ممتاز ابتداةقسمت تشکيل شده است و براي تهي دو  روناس ازةريش
ريزند و پس از آنکه کمي خرد شد پوسته از مغز جدا شده آن را جمع   زير سنگ مازاري ميرا در

رنگي متمايل به زرد  ،مشهور است» مغزه«اين نوع روناس که به . کنند  مغز آن را خرد ميکرده و
  .شود نوع روناس محسوب ميترين   و خالصدارد
  

  روناس درجه دو

شود و رنگ آن  زه اضافه مي روناس نيز به مغةريشة روناس درجه دو مقداري پوست براي تهي
  . تر از رنگ روناس درجه يک است تيره
  

  روناس درجه سه

شود و رنگ آن قرمز است و از دو نوع ياده  ة روناس تهيه ميريش از پوست کالً ٣محصول درجه 
  .شود نيز گفته مي» پخه«يا » پوسته«ن تر است و به آ ه تيرهشد

و به شده بندي  هاي بزرگ بسته صورت پودر در کيسه  بهشود و روناس ساييده شده الک مي  
  .گردد نقاط مختلف صادر مي

  
  موارد مصرف داخلي 

ران به گ الکي قالي در اي رنةتهي کرک و آميزي پشم و براي رنگ شده عموماً ساييدهروناس 
 پوست گردو پوست انار و ي ديگر که از کاه وها براي تثبيت بعضي از رنگ رسد و مصرف مي

  .شود ، استفاده ميآيد  ميدست به
 اند و کرده وار در قديم از روناس استفاده ميآميزي دي  رنگ ماهي دودي وةهمچنين براي تهي  

آورند که براي تزيين  دست مي  آهک يک نوع روپوش قرمز رنگ بهمخلوط کردن با ماسه و با
اردکان که از » ردگزَ«ة بارز آن در مسجد قديمينمون اند و برده  کار مي گيري گچ به ديوار با دم



 

  

217   روناس يا طالي سرخ را دريابيد

  

اردکان بيشتر  ةخريداران روناس ساييده شد. شود ق است، ديده ميبناهاي قرن پنجم يا ششم 
  .باشند  ميشيراز ، يزد وتجار شهرهاي اصفهان، کاشان

  
   روناس صادرات

 گردد و کشورهاي آسياي ميانه صادر مي ، پاکستان وروناس ساييده شده به کشورهاي ترکيه، هند
مقدار زيادي بذر روناس به کشور  ١٣٧٥در سال . شود قلم روناس به کشور آلمان صادر ميحتي 

 هاي ديگر به کشوراين امر باعث شد تا در چين کشت روناس رواج يابد و چين صادر گرديد و
 حتي در يافته و بسياركاهش در نتيجه صادرات روناس اردکان در چند سال اخير  صادر نمايد و

  .رسد بعضي مواقع به صفر مي
  

  مراكز توليد روناس 

ل بوده و در ايران در شهرهاي تبريز، اروميه، آسيا بيشتر معمو کشت روناس در قديم در اروپا و
کشت روناس به فراموشي کنون در اکثر نواحي  هم ا.شده است مييزد کشت  ، واراک، فارس

  .شود  بافق کشت ميي اردکان وها سپرده شده ولي در استان يزد در شهرستان
  
   روناس ة رنگ از ريشة تهيةنحو

 اسيد سولفوريک ةوسيل هاي توليد رنگ طبيعي به  کارگاه وها ة روناس در کارخانه ساييده شدةريش
  .  استخراج گردد،وسوم به آليزارين طبيعي است تا رنگ قرمز آن که مآيد عمل مي
اسيد روبه ريتريک، آليزارين، پورين، روبيادين، گلوکز،  نام به روناس داراي گلوکزيدي ةريش  

  . غيره است، مواد چرب ومواد پکتيکي، مواد رزيني
 قليائيات ديگر عمل شود اسيد روناس با اسيد سولفوريک رقيق يا ةچنانچه پودر ساييده شد  
 آن رنگ خوشدر نتيجه رنگ قرمز  شود و  گلوکز تجزيه مي موجود به آليزارين وريتيک روبه

 به آب مورد توان مقداري آهک با آب مخلوط کرده و  مي، روناسدر رنگرزي با .گردد حاصل مي
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 خشک روناس وجود دارد که با الکل جوشان ةآليزارين به حالت آزاد در ريش .استفاده اضافه نمود
  ٢. استخراج استقابل

خصوص   ثابت بوده که در رنگرزي به روناس قرمز پررنگ وةرنگ استخراج شده از ريش  
  .گيرد الياف قالي مورد استفاده قرار ميرنگ کردن 

  
  حال  وضعيت كشت روناس در گذشته و

ي از منابع اصل  و از اقالم مهم صادراتي اردکان استروناس يکي گونه که قبالً گفته شد همان
هکتار از  ٧٠٠در گذشته بيش از . شود ر وسيعي از مردم اردکان محسوب ميمين مخارج قشأت

سايي در اردکان   کارگاه روناس٢٢بيش از  هاي کشاورزي اردکان زير کشت روناس بوده و زمين
حتي  دادند و کوبي را انجام مي ، کار روناس شترةوسيل ه بة آنهاهمدر مشغول به کار بوده است که 

 مشکالت  وساييدهافزون به روناس  به علت نياز روز١٣٧٥قبل از سال  ي اخير تاها الدر س
هاي برقي نيز چنان طراحي   دستگاه سنتي به برقي تبديل گشته ويها  بيشتر مازاري،نگهداري شتر

» شترک«به آن كه آورد  جاي شتر سنگ مازاري را به چرخش درمي بهشده که يک چرخ اتومبيل 
به  ١٣٧٦اما از سال . ة آن تقريباً نصف شتر استهزين سرعت شترک دوبرابر شتر و. شود گفته مي

 فروش آن به خريد وو تقليل يافته آن در اردکان به نصف  کشت ،علت نزول قيمت روناس
كه اين امر رکود تجار پر است از روناس نساييده  انبارهاي مازاري و. گيرد ندرت صورت مي

 تنها يک دستگاه در حال حاضر هفت دستگاه مازاري برقي و. استشته زيادي در پي دااقتصادي 
هم آخرين روزهاي  مانده در اردكان تنها مازاري شتري باقي. مازاري شتري در اردکان وجود دارد

ي نامناسب محيط مازاري خبر از فضا انبارهاي تخريب شده و. گذراند کاري خود را مي
الوقوع مازاري سنتي در  اين امر نشانگر تعطيلي قريب. دهد  ميدلسردي صاحب آن را توجهي و بي

  .اردکان است
 ، بستگي به وضع زمين، آبي اردکان متفاوت است وها ميزان محصول روناس در کشتخوان  
ة  تن ريش١٥ تا ١٠ساير عوامل طبيعي دارد ولي ميانگين روناس دو ساله در هر هکتار بين  کود و

   .باشد ميهر هکتار  تن در ٣/١ تا ١دوره بين  هرميزان بذر توليدي در  وخشک 
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هر  به اوج خود رسيد و ١٣٧٥ اما قيمت آن در سال استقيمت روناس معموالً در نوسان   
ه فروش ريال ب ١٥٠٠٠هر کيلو روناس ساييده تا  ريال خريداري و ١٢٠٠٠کيلو روناس نساييده 

مبلغ قابل ، شد روناس از اردکان صادر مي تن ٤٠٠٠با توجه به اينکه ساليانه بيش از  .رسيد مي
هاي  تأسفانه پس از آن مخصوصاً در سالگرديد اما م  به بخش کشاورزي اردکان روانه ميتوجهي

 ريال ٤٠٠٠به قيمت قلم روناس  گرميك سوم تقليل يافت و هر کيلواين مبلغ به  ٨١ و ٨٠
 زيادي از ةعد کرد و تأمين نميشت روناس را  برداةاين مبلغ حتي گاهي هزين. گرديدخريداري 

قيمت ) ٨٢( در سال جاري اما .ي خود را برداشت ننمايندها کشاورزان مجبور گرديدند تا روناس
هر کيلو قلم روناس ) ٨٢آبان ماه ( در حال حاضر  يافته وروناس وضعيت بهتري نسبت به گذشته

مت واقعي روناس محسوب  قي، اما اين مبلغ نيزگردد  فروش مي ريال خريد و٧٥٠٠مبلغ به 
توضيح . ي خود را در انبارها نگهداري کنندها باعث شده تا اغلب کشاورزان روناس د وشو نمي

 رنگ  وخورد پوسد، موريانه نمي شود، نمي گاه خراب نمي اينکه قلم روناس در طول زمان هيچ
 توان مالي دارند از که  کسانيشود و تر مي  ثابتچه زمان بگذرد رنگش بهتر وبازد، بلکه هر نمي

نگهداري روناس در انبار هم اما . كنند تا به قيمت واقعي خود برسد داري ميفروش آن خود
ولين امر نسبت به رفع  اگر مسئباشند و ارد که همه قادر به انجام آن نميهايي د محدوديت

ي کشت ننمايند به زوداقدام ايجاد زمينه براي صادرات مجدد آن  کاران و مشکالت روناس
  درآمد يکي از منابع اصليشود و اس در اردکان نيز مانند ديگر شهرها به فراموشي سپرده ميرون

  . تجار اردکان از ميان خواهد رفت کشاورزان و صنعتگران و

                              
  آوري روناس از مزارع اردكان نحوة جمع
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  )روناس دوساله(ر کشتخوان اصيل اردکان ميزان محصول يک هزار متر زمين د جدول هزينه و
  قيمت  نوع هزينه  رديف

  ريال ٣٠٠٠٠٠  مرغي  کود  ١
  ريال ٥٠٠٠٠٠  حيواني کود  ٢
  ريال ٥٠٠٠٠٠  دستمزد کندن زمين  ٣
  ريال ٢٠٠٠٠٠  بذر  ٤
  ريال ١٠٠٠٠٠  )ماسه نرم( ريگ  ٥
  ريال ٢٠٠٠٠٠  کاشت دستمزد  ٦
  يال ر١١٥٠٠٠٠  مبناي ساعت هزار تومان آب بر  ٧
   ريال٥٠٠٠٠٠  آبياري  دستمزد  ٨
   ريال٥٠٠٠٠٠  روپوش  ٩
  ريال ٣٠٠٠٠٠٠  آوري روناس   جمعدستمزد کندن و  ١٠
   ريال٦٩٥٠٠٠٠  جمع هزينه   ١١
  کيلو  ١٢٠٠تا  ١٠٠٠  ميزان روناس برداشت شده حدود  ١٢
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