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مقدمه

گياهان دارويي بر خالف عموم محصوالت زراعي و باغي که در اثر تنش هاي محيطي لطمه 
مي بينند ، مواد موثره آنها می توانند تحت تاثير تنش هاي تنظيم شده و هدفمند محصول 
شيميايي افزوده شده و مواد موثر ويژه پيدا کنند که در اين صورت بازدهي اقتصادي آنها 
افزايش خواهد يافت .گياهان رويشي طبيعت نيز در حاالت خاصي اين پديده را نشان مي 
دهند تنوع و تفرق شگفت انگيز گونه هاي گياهي در پهنه دشتها و کوهساران ايران )حدود 
دو برابر گونه هاي چندين کشور اروپايي( سبب شده تا برخي صاحب نظران جهان ايران را 

به صورت مخزني از گياهان دارويي و معطر بدانند.

در برخي اقاليم کم بهره و پرتنش کشور تراکم گياهان دارويي و ميزان مواد موثر نه تنها 
تزايد مواد موثر در سرزمين هاي کم بهره را تائيد مي کند، بلکه براساس اطالعاتي که از 
آن الگوها گرفته مي شود مي توان به بازسازي شرايط مزرعه پرداخت و گياه دارويي مورد 
نظر را تحت تاثير آنها پرورش داد و با استفاده هدفمند از سرزمين هاي کم بهره کشورمان 
جهت توليد گياهان دارويي و فراوري مواد موثر آن نه تنها مي توان به احياي اين مناطق 
پرداخت، بلکه مي توان بازار کار مناسبي براي عالقمندان به اين رشته ايجاد کرد تا اسباب 

اشتغال زايي در زمين هاي کم بهره کشور فراهم گردد.

ايران رويشگاه اصلي بسياري از گونه هاي دارويي با ارزش مي باشد. اين گونه ها در شرايط 
طبيعي و با بارندگي مختصر، موادموثره  نسبتا بااليي توليد مي کنند که مي تواند با کشت 
اصولي آنها افزايش يابد و از اين رهگذر توليدات گياهان دارويي، مصرف داخلي و صادرات 
آن افزايش يابد. درمقايسه با گياهان ديم ديگر مثل گندم، جو و حبوبات، گياهان دارويي 
سازگار با محيط مي تواند عملکرد قابل مالحظه اي توليد نمايد که از نظر درآمد و اشتغال 
مقرون به صرفه باشد. ضمن اينکه گياهان دارويي ديم بعلت عدم استفاده يا استفاده محدود 

از کودهاي شيميايي وسموم مختلف، يك محصول سالم خواهد بود. 

باشد و کارخانه هاي  توليد کنندگان گالب دنيا مي  ترين  بزرگ  از  ايران  در حال حاضر 
زيادي در استانهاي عمده توليد مستقر مي باشند کشورهاي حوزه خليج فارس از خريداران 
اسانس هاي گياهي  ترين  ارزش  با  از  گياه که  اين  اسانس  باشند.  ايران مي  عمده گالب 
محسوب مي شود و داراي ارزش افزوده بااليي مي باشد نيز هر ساله به کشورهاي اروپايي 
کشورهای  حاضر،  درحال    . گردد  مي  عرضه  جهاني  بازارهاي  در  محدودتري  سطح  در 
توليدکننده گل محمدی در دنيا عبارتند از: بلغارستان، ترکيه، ايران، هند، اوکراين، آمريکا، 
کانادا، فرانسه، انگلستان و ژاپن. گفتني است که چهار کشور اول جزو پيشگامان توليد گل 
اقليمی از مرغوبيت  ايران، به سبب شرايط  محمدی در جهان بوده اند. عطر گل محمدی 
خاصی برخوردار است؛ ولی از آنجائی که ميزان توليد آن کم بوده و بيشتر در داخل کشور 

مصرف می شود، از شهرت جهانی کمی برخوردار است. 



5

احداث باغ گل محّمدی

علت انتخاب گل محمدي براي كشت ديم: 

     1. مقاوم بودن اين گياه به شرايط کم آب

از شاخص ترين صفاتي که در گل محمدي مي توان ذکر کرد بقاء و سازگاري اين گياه به 
خشکي است. هم اکنون 40درصد از گلستانها ي کشور به صورت ديم کشت گرديده اند و 
ساير گلستانها  در مناطق مختلف فارس،کرمان، کاشان، آذربايجان شرقي و ساير استانها   
است،  که در طول سال فقط 2 تا 3 بار آبياري مي گردند. به تجربه ثابت شده در مناطقي 
که بارندگي از 350 ميلي متر بيشتر باشد کشت ديم آن امکان پذير است .گرچه به طور 
 5 cmمسلم کاهش عملکرد اقتصادي در آن مشاهده مي شود. تحمل  به شوري خاک، در

دسي متر)زيمنس(  هم مشاهده شده که گياه رشد کرده و توليد گل دارد.

     2. عجين بودن فرآورده هاي اين محصول با فرهنگ کشورمان  

از دير باز اين گياه در کشورمان کشت گرديده و طبق اسناد و مدارک اين گياه بومي کشور 
بوده و اولين بار گالبگيري در کشورمان انجام گرديده است. اين گياه کامال شناخته شده 

براي کشاورزان مي باشد.

     3. مقاوم بودن به شرايط نامساعد محيطي و خاکي

 هم اکنون گل محمدي در اراضي شيب دار و اراضي که امکان کشت هيچ گياهي نيست  
کشت مي گردد و داراي توجيه اقتصادي بااليي است بطوريکه بسيبار از کشاورزان مايل به 

توسعه باالتر اين گياه مي باشند.

     4. مقاوم بودن به حمله آفات و بيماريها و امکان کشت ارگانيك آن

     قيمت محصو الت ارگانيك ) گالب و اسانس(  در بازارهاي جهاني چند برابر محصوالت 
غير ارگانيك مي باشد و با توجه به اينکه گل محمدي  گياهي است که بسيار مقاوم به 
حمله آفات و بيماريها مي باشد و به راحتي امکان  کشت ارگانيك  آن  در عرصه هاي  بکر 
و دا منه هاي طبيعي وجود دارد  امکان توسعه کشت آن براحتي امکان پذير مي باشد، به 
طوريکه هم اکنون نيز بسياري از گلستانها در نقاط مختلف ايران بعلت عدم استفاده از سم 

و قابليت اخذ گواهي ارگانيك بين المللي را دارند .

تاريخچه پرورش گل محمدي

فسيل هاي بجا مانده از دوره اليگاسه، از کلرادو در کشور آمريکا نشان مي دهد که منشأ 
رزها مربوط به 35 ميليون سال پيش بوده است. در بوند هشن ) دايره المعارف زردتشتيها( 
از گل محمدي ونسترن به تکريم ياد شده و ابو منصور در قرن دهم ميالدي، ضمن تعريف 
خواص داروئي گل محمدي، خاطر نشان نموده است که بهترين گلها، گل سرخ ايراني است. 
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در موزه بريتانيا رزها و گالب را بطور جداگانه به معرض نمايش گذاشته اند. در بين قبايل 
مادها و پارس ها، گل محمدي يك سمبل مذهبي داشت و در بين فرقه هاي دراويش شکل 
رز نشاندهنده کمال بود. گل محمدي و مشتقات آن در يونان و روم قديم مصرف گسترده 
اي داشت. طبق اسناد بين المللي مبداء توليد گالب )Rose Water( ايران و مبداء توليد 

اسانس )Rose Oil( و عصاره گلبرگ هاي تازه) Extract (، يونان ذکر شده است

طبق گفته بعضي منابع در  قرن 9 ، روزانه 30.000 بطري از ميمند فارس ايران به بغداد 
بين سالهاي قبل از 817- 810  حمل مي شد. صادرات  گالب همچنين از طريق جاده 
ابريشم به چين انجام مي شده است. زادگاه و رويشگاه آغازين گل محمدي سرزمين کهن 
به هندوستان،   ايران  آغاز سده هفدهم ميالدي گل سرخ  و خاورميانه مي باشد. در  ايران 

شمال افريقا و ترکيه و سپس به بلغارستان برده شد و کاشت آن گسترش يافت. 

گرديد  جهان  در  رز  عطر  پايه اي  کننده  توليد  يك  بلغارستان  کشور  م   1750 سال  در 
همچنين گل رز پس از گذشت سال هايي نه چندان دور در انگلستان، فرانسه و آلمان نيز 
به جاي گل زينتي کاشته شد ولي تا آغاز سده 19م توليد عطر و گالب در کشور فرانسه پا 
نگرفت. ولي امروزه اين کشورها در زمينه هاي توليد آن به باالترين توليد اقتصادي دست 
يافته اند. ايران از ديرينه ترين کشورها براي توليد گل سرخ به شمار مي رود و پيشينه آن 
در اين زمينه به بيش از 2500 سال مي رسد. در گذشته هاي دور گل هاي سرخ رز چيده 
شده و در چربي هايي قرار داده شده و عطر گل رز را استخراج و در درمان بيماري هاي 
گوناگون به کار مي گرفته اند . ايرانيان در آن زمان نخستين بار روش تقطير را ابداع نمودند 
و سال هاي سال از آن بهره مند گرديدند. تهيه و فراهم کردن مواد خشك شده و عصاره هاي 
به دست آمده از تقطير گياهان دارويي در ايران،  پيش از تاخت و تاز مغوالن به اوج خود 
رسيد. به گونه اي که همه ساله مقدار فراواني گالب، عرق نسترن، نعناع، رازيانه و ... از راه 
دريا وخشکي به شمال افريقا، اروپا، چين، هندوستان و يمن فرستاده مي شد. عالوه بر اين 
با کاربرد گياهان دارويي،  داروهاي زيادي به صورت خشك و يا عصاره هاي تغليظ شده تهيه 
و صادر مي گرديدند. سپس هنر گالب گيري در سده 10م به وسيله تازيان از ايران به اروپا 

برده شد. نخستين کشور اروپايي که اين هنر را به خدمت گرفت کشور اسپانيا بود.

ويژگي گل هاي محمدي

Rosa Damasena درختچه اي است خزندار  نام علمي  با  يا گل گالب  گل محمدي 
)Decideous( و شايد بندرت در بين آنها هميشه سبز )Evergreen( يافت شود. 
گل محمدي درختچه اي داراي شاخه هاي گل دهنده تيغ دار، استوانه اي شکل، بدون شيار 
و داراي برگهاي مرکب شانه اي که داراي 5-3 برگچه متقابل دندانه دار مي باشد. رگبرگهاي 
پشت برگ مشخص و بهم رفته، برگچه چرمي و بيضي شکل، نوک تيز به طول 5-3 سانتي 
متر، و روي برگها صاف و سبز و پشت آنها سبز کمرنگ و دمگبرگهايش خزي و نمدي است 

و با کرکهاي غده اي پوشيده شده و تا انتهاي جام گل کشيده شده است.
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گلها به شکل صورتي خوشرنگ و به طور متوسط با 32 گلبرگ صورتي مشابه و يکدست که 
در اوائل صبح شروع به ظاهر شدن مي نمايند. کاسبرگها به تعداد 5 عدد که حداقل سه تاي 
آنها داراي زوائد بزرگي در لبه ها هستند. پرچم ها زرد رنگ به تعداد 100 عدد در ترکيب 
گل وجود دارند. ميوه آن پس از ريزش گلبرگها گوشتي گرد و يا تخم مرغي به طول 1/5 

سانتي متر که در داخل برجستگي کوزه اي شکل زير گلبرگها قرار دارند.

مدت  منطقه  هر  در  و  مي باشد.  تيرماه  اوائل  تا  ارديبهشت  اوائل  در  گلها  باز شدن  زمان 
زمان باز شدن گلها 30-20 روز طول مي کشد. دوام گل حداکثر يك روز بوده و بعد از آن 
رنگ صورتي خوشرنگ گلبرگها به سفيد مي گرايد و با اندک نسيمي گلبرگها پرپر شده و 
مي ريزند. لذا توصيه مي شود که گلها در اوائل صبح و حتي قبل از طلوع آفتاب برداشت 

شوند تا از پر پر شدن آنها جلوگيري شود و همچنين درصد مواد مؤثره آن حفظ شود.

ولي  کند  تحمل مي  به خوبي  را  هوائي  و  آب  اکثر شرايط  و  بوده  مقاوم  بسيار  گياه  اين 
اصوالً مناطق باز و آفتابگير با شبهاي نبستاً خنك را ترجيح مي دهد.  خاکهاي حاصلخيز 
شني- رسي داراي بافت نسبتاً خشك که هوا را به خوبي از خود عبور دهد و داراي مقاديري 
مواد آلي پوسيده باشد و PH حدود 6/5 بهترين محيط رشد براي گل محمدي مي باشد.

از شاخص ترين صفات گل محمدی )به خصوص گل محمدی کاشان( بقاء و سازگاری آن 
نسبت به خشکی است در برخی از مناطق کاشان گل محمدی طی سال تنها يك يا دو بار 
آبياری می شود. باتوجه به ميزان بارندگی کم در منطقه )حدود 150 تا 200 ميلی متر( 
گياه  اين  که  نتيجه گرفت  ها رخ می دهد می توان  زمستان  در  به طور عمده  آن هم  که 
مقاومت خوبی نسبت به خشکی از خود نشان می دهد، گرچه کاهش عملکرد اقتصادی در 
آن مشاهده می شود.  عالوه بر اين، گل محمدی نسبت به شرايط نامساعد محيطی ازقبيل 
شوری، سرما و فقر مواد غذايی خاک نيز سازگاری مناسبی دارد. با اين حال، پاسخ اين 
گياه به حاصل خيزی خاک، آبياری منظم و کود دهی، بسيار مثبت می باشد ،به طوری که 

در برخی مناطق، عملکرد 5 تا 7 تن در هکتار گزارش شده است.
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نیازهای اساسی گل محمدی

به  گياه  اين  و سازگاري  بقاء  توان ذکر کرد  ترين صفاتي که در گل محمدي مي  از شاخص 
خشکي است. گواه اين مسئله گلستانهاي مختلف در مناطق کاشان، فارس،کرمان که در طول 
سال فقط 2 تا 3 بار و بعضاً مناطقي که اصاًل آبياري انجام نمي شود. و به تجربه ثابت شده در 
مناطقي که بارندگي از 250 ميلي متر بيشتر باشد کشت ديم آن امکان پذير است .گرچه به 
طور مسلم کاهش عملکرد اقتصادي در آن مشاهده مي شود. اين گياه در هر ارتفاعي قابل کشت 
بوده و ليکن در مناطق گرمسيري در ارتفاعات باالتر  گلها  داراي کيفيت اسانس باالتري  مي 

باشند  که ناشي از  رفع نياز سرمايي گياه مي باشد.

حدود سازگاري به شوري خاک، درEC 5 دسي متر هم مشاهده شده که گياه رشد کرده و 
توليد گل دارد. همچنين در مناطق سردسير کشور بطور مثال بردسير و روستاي گنبرف اسکو 
که بارش سنگين برف ودماي هوا گاه تا منهاي بيست درجه سانتيگراد مي رسد، اين گياه بخوبي 

رشد مي کند که بعلت وجود ارقام مقاوم به سرما در اين مناطق مي باشد.

منابع مورد نیاز گل محمدی

آب

آب از جمله عوامل مؤثر در توليد اقتصادی گل محسوب می شود. درختچه های گل محمدی 
زمان  در  گلستان ها  آبياری  که  نشان مي دهد  مقاوم هستند. شواهد  بسيار  آبی  به شرايط کم 
غنچه دهی و گل دهی بسيار مهم است. در گلستان های کاشان معموالً آبياری به  صورت سطحی 
انجام می شود اين منطقه ميزان آب در هر نوبت و تعداد آبياری بسيار متغير است. در منطقه 
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کاشان، به طور معمول ، طی فصل رشد هر 15 روز يکبار آبياری انجام می شود. در يك  
مقايسه ميان دو روش آبياری سطحی و قطره ای مشخص شد که؛ آبياری قطره ای ضمن 
62 درصد صرفه جويی نسبت به روش سطحی، باعث افزايش عملکرد 65 درصدی گل 

را به دنبال دارد.

"بارندگی با توزيع مناسب" به علت عدم ايجاد استرس در گياه، برای توليد گل و اسانس 
بيشتر، خصوصاً در بهار و اوايل تابستان بسيار مهم است. با اين وجود اين گياه به خشکی 
با آبياری در زمان غنچه دهی و گل دهی می توان بر عملکرد آن  مقاومت نشان داده و 

افزود.

خاک

در  و  متوسط  بافت  دارای  سنگين  زمين های  در  گياه  اين  کاشت  خاک،  نوع  نظر  از 
کوهپايه های دارای سنگريزه زياد، سنگالخی و فقير موفق بوده است. گلستان های موجود 
در ارتفاعات و شيب های شمالی، در مجموع از نظر کمی و کيفی، محصول بهتری توليد 
می کنند. در مناطق کوهپايه ای که در آنها امکان کشت بسياری از گياهان زراعی محدود 

است، اين گياه می تواند به عنوان يك گياه راهبردی و اقتصادی مورد توجه قرار گيرد.

دما

بيشتر واريته هاي گل محمدي در دماي 21 درجه در روز و دماي 15 درجه سانتي گراد 
به  شدت  به  آمده  دست   به  گل هاي  فراورش  کيفيت  و  مي نمايند  رشد  بهتر  شب  در 

دارد.  بستگي  روند  اين 
پايين تر  دماهاي  در 
انجام  آهستگي  به  رشد 
مي پذيرد و توليد گل ها 
مي کند  پيدا  کاهش 
باال،  دماي  در  ولي 
توليد  و  بيشتر  رشد 
گل انبوه تر است. افزوده 
روي  همواره  دما  براين، 
و  فعاليت ها  گياه،  پيکر 

فيزيولوژيکي آن، تهدم تنفس،  نور ساخت )فتوسنتز( و همچنين توليد اسيدهاي آمينه 
و پروتئين تاثير دارد. در پهنه هايي که درجه دماي شبانگاهان 5 تا 10 درجه خنك تر از 
درجه گرماي روز باشد. بازدهي اين گل بهبود مي يابد و ميزان اسانس افزايش چشمگيري 
پيدا مي کند. درجه حرارت درحدود 20-15 درجه سانتی گراد برای غنچه دهی الزم است. 
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درجه حرارت زياد و بادهای گرم و خشك، باعث رسيدن و باز شدن پيش از موعد گل ها و 
کاهش دوره گلدهی و کم شدن ترکيبات اسانس گل می شود. درجه حرارت 15-5 درجه 
سانتی گراد، تعداد گل های دارای اسانس خوب را تضمين می کند. درجه حرارت بسيار 
کم در شب مانع گلدهی می شود و حرارت باالی 20 درجه سانتی گراد، سنتز و توليد 

اسانس را افزايش می دهد.

در مراحلی از رشد، درختچه های گل محمدی به يخبندان حساس هستند، به طوری که 
يخبندان در هنگام تشکيل جوانه گل يا رشد رويش اوليه، باعث خسارت می شود. به طور 
عمده قسمت های بالغ گياه، به سرما و يخبندان مقاوم است. در نواحی دارای زمستان 
سخت و يخبندان، هرس بايد خيلی زود انجام شود. بوته هايی که در اثر سرمای شديد 
زمستان يا يخبندان ديررس بهاره صدمه می بينند، به ندرت گل کافی را در آن سال توليد 

می کنند.

رطوبت و باد

رطوبت نسبی 70 درصد، به تشکيل اسانس کمك می کند. بارندگی در زمان غنچه دهی، 
طوالنی،  آفتابی  های  دوره  شود.  می  اسانس  محتويات  کاهش  و  گل  به  خسارت  باعث 
گلدهی را تحريك می کند، اما وجود دوره های گرم و خشك در طول گلدهی، به سرعت 
و  زده  به گل صدمه  فيزيکی  لحاظ  از  بادهای شديد،  کند.  را کم می  اسانس  محتويات 

بادهای سرد، خشك و گرم باعث کاهش اسانس گل می شود.
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نيازهای غذايی )کود(

برگ،  آناليز  باشد.  برنامه غذايی طوالنی مدت می  و  مواد غذايی  نيازمند  گل محمدی 
کند.  می  تعيين  را  دسترسی  قابل  غذايی  مواد  ميزان  که  است  ای  توصيه  قابل  روش 
طی تحقيقات انجام شده بر مبنای آناليز برگی، مشخص شده که کاهش عناصر و نياز 
به تأمين عناصری چون k=25درصد و P=67 درصد و N=35 درصد  بين مرحله نمو 
جوانه و گلدهی اصلی به وجود می آيد. براين اساس در هر هکتار 64 کيلوگرم ازت، 7/8 
کيلوگرم فسفر و 36 کيلوگرم پتاسيم به صورت تقريبی و با در نظر گرفتن ترکيب امالح 

خاک پيشنهاد می شود.

 نور

کمبود نور يکي از عوامل کندي و ممانعت از رشد گياه است. شدت نور در تابستان به 
بيشينه اندازه خود مي رسد و در همين فصل است که بيشترين شمار گل محمدي توليد 
از ميزان توليد گل کاسته مي شود. گل  مي شود در زمستان که شدت نور پايين است 
محمدي واکنش ويژه اي را نسبت به طول مدت روز نشان نمي دهد. سايه، اثر خوبی بر 
گل دهی ندارد، اما در مناطقی که نور مستقيم خورشيد شديد است، وجود سايه ضروری 
است. در مناطقی که گياهان زير آفتاب مستقيم قرار دارند، عملکرد اسانس گل، نسبت 

به گياهاني که تحت شرايط سايه رشد مي کنند، حدود نصف است.

ارتفاع

گلستان های موجود در ارتفاعات و شيب های شمالی، در مجموع از نظر کمی و کيفی 
در  فقط  محمدی  گل  کشت  گرمسيری،  مناطق  در  کنند.  می  توليد  بهتری  محصول 
ارتفاعات باالتر موفق بوده است. اين گياه در ارتفاع 1600 متری اصفهان و تا ارتفاعات 
بيش از 2300 متر نيز رشد خوبی دارد. مناطق توليد انبوه آن به طور عمده در ارتفاعات 
بيشتری  کيفيت  از  باالتر،  ارتفاعات  در  ها  گل  اسانس  است.  واقع  متر  از 1900  بيش 

برخوردار است.
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شناخت حد بحراني عناصر غذايي

گل�محمدینام�محصول

برگ�هاي�كاملاندام�آزمايش�شده

آغاز�گل�دهيزمان��نمونه�برداري

عناصر�غذاييمطلوب

3/00-5/0N

0/25-0/5P

1/5-3K

1-2Ca

0/25-0/7Mg

0/25-0/7S

3-6�PmmB

60-200�PmmFe

30-200�PmmMn

0/1-0/2�PmmMo

�100-Pmm12Zn
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رويشگاه هاي و پراكنش گل محمدي در ايران

کشت گل محمدی در کشورمان بطور عمده در استان های فارس، کرمان، اصفهان و آذربايجان 
گل  زيرکشت  سطح  چهارم  تا  اول  مقام های  ترتيب  به  استان ها  اين  مي شود.  انجام  شرقی 
استان  سطح،  واحد  در  توليد  ميزان  نظر  از  داده اند.  اختصاص  خود  به  ايران  در  را  محمدی 
اصفهان باالترين رتبه را در بين اين چهار استان دارد و از نظر توليد، استان های اصفهان و 

کرمان به ترتيب مقام های اول و دوم را دارا هستند.

خودرو  صورت  به  سرخ  گل  گوناگون  انواع  ايران  سرزمين  کوهستاني  پهنه هاي  بيشتر  در 
مشاهده مي شود و گستره کوهستاني ايران به ويژه پهنه هاي باختري کشور، دامنه هاي جنوبي 
البرز،  دامنه هاي زاگرس، کوهپايه هاي مرکزي و بخش بزرگي از استان هاي خراسان، فارس و 
چهارمحال بختياري، سمنان، گلستان، يزد، کرمان و همچنين پهنه هاي مياني ايران آمادگي 

خوبي براي کاشت و گسترش اين گياهان را دارا مي باشد.

خوشبختانه ارقام فراواني از گل زرد در ايران شناسايي شده اند که به آساني مي توان زير نظر 
کارشناسان خبره با پديد آوردن کشتزارهاي آزمايشي همگي واريته هاي گل سرخ و نسترن را 
پس از آزمايش بررسي نموده از ميان آنها بهترين گونه ها را با گل دهي بيشتر و کيفيت باالتر 

براي کاشت در ديگر پهنه هاي گوناگون کشور برگزيد.

برپايه بررسي هاي انجام گرفته در چند سال گذشته، چگونگي کشت و کار گل محمدي تا پايان 
سال 1377 خورشيدي به صورت زير مي باشد. اين نشان مي دهد که پيگيري پروژه افزايش 
توليد گل محمدي در استان هاي گوناگون کشور مانند اصفهان )کاشان(،  آذربايجان شرقي و 
غربي روي هم رفته در دستيابي به بازدهي بيشتر کاماًل کارآيي داشته و پاسخ خوبي داده است.

به طور کلی آمار سطح زير کشت در استانهای مختلف کشور به شرح روبرو می باشد:
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عملیات احداث باغ گل محمدی به صورت ديم

تعريف كشت ديم:

کشت ديم، نوعي کشت محصول است که براي مرحله کاشت يا داشت آن عمل آبياري 

رويشگاه هاي و پراكنش گل محمدي در ايران

کشت گل محمدی در کشورمان بطور عمده در استان های فارس، کرمان، اصفهان و آذربايجان 
گل  زيرکشت  سطح  چهارم  تا  اول  مقام های  ترتيب  به  استان ها  اين  مي شود.  انجام  شرقی 
استان  سطح،  واحد  در  توليد  ميزان  نظر  از  داده اند.  اختصاص  خود  به  ايران  در  را  محمدی 
اصفهان باالترين رتبه را در بين اين چهار استان دارد و از نظر توليد، استان های اصفهان و 

کرمان به ترتيب مقام های اول و دوم را دارا هستند.

خودرو  صورت  به  سرخ  گل  گوناگون  انواع  ايران  سرزمين  کوهستاني  پهنه هاي  بيشتر  در 
مشاهده مي شود و گستره کوهستاني ايران به ويژه پهنه هاي باختري کشور، دامنه هاي جنوبي 
البرز،  دامنه هاي زاگرس، کوهپايه هاي مرکزي و بخش بزرگي از استان هاي خراسان، فارس و 
چهارمحال بختياري، سمنان، گلستان، يزد، کرمان و همچنين پهنه هاي مياني ايران آمادگي 

خوبي براي کاشت و گسترش اين گياهان را دارا مي باشد.

خوشبختانه ارقام فراواني از گل زرد در ايران شناسايي شده اند که به آساني مي توان زير نظر 
کارشناسان خبره با پديد آوردن کشتزارهاي آزمايشي همگي واريته هاي گل سرخ و نسترن را 
پس از آزمايش بررسي نموده از ميان آنها بهترين گونه ها را با گل دهي بيشتر و کيفيت باالتر 

براي کاشت در ديگر پهنه هاي گوناگون کشور برگزيد.

برپايه بررسي هاي انجام گرفته در چند سال گذشته، چگونگي کشت و کار گل محمدي تا پايان 
سال 1377 خورشيدي به صورت زير مي باشد. اين نشان مي دهد که پيگيري پروژه افزايش 
توليد گل محمدي در استان هاي گوناگون کشور مانند اصفهان )کاشان(،  آذربايجان شرقي و 
غربي روي هم رفته در دستيابي به بازدهي بيشتر کاماًل کارآيي داشته و پاسخ خوبي داده است.

به طور کلی آمار سطح زير کشت در استانهای مختلف کشور به شرح روبرو می باشد:
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پيش بيني نشده است و آب مورد استفاده گياه مستقيماً از نزوالت آسماني يا آب تحت االرضي 
تأمين مي شود. کشت ديم عموماً در زمين کشاورزي ديم انجام مي شود ولي کشت اين گياه 

به طور استثنا ممکن است به صورت تناوبي در زمين کشاورزي آبي نيز انجام گيرد.

مکان های مناسب

مراتع تخريب شده و ديم زارهاي کم بازده در درجه اول و بعد از آن به عنوان حاشيه باغات 
و کشتزارها می توان کشت کرد.

مراحل اجراي طرح:

    1. تعيين مساحت و موقعيت جغرافيايي اراضي جهت کشت گياهان دارويي

    2. انجام مطالعات بازاريابي محصول

     3. تعيين نوع گونه بر اساس پوشش گياهي مناطق تعيين شده و اعالم گونه هاي مهم 
استراتژيك و اقتصادي در راستاي افزايش درآمد خانوار و جايگزيني آن با زراعت ديم گندم 

و جو

     4. آماده سازي زمين بر اساس شيوه کشت و نوع گياه )مطابق با دستورالعمل هاي 
کاشت(

     5. تعيين بهترين زمان کاشت با توجه به شرايط اقليمي منطقه

     6. برآورد ميزان نهاده مورد نياز )بذر، نشاء، نهال، کود و ...(

     7. کاشت با حضور کارشناس و مطابق با دستورالعمل کشت

     8. ثبت وضعيت مناطق کشت شده و تهيه گزارشهاي هفتگي و ماهيانه در طول دوره 
کشت

     9. تعيين بهترين زمان برداشت با توجه به شرايط اقليمي منطقه

    10. برداشت محصول

    11. خشك کردن محصول

    12. بسته بندي مناسب و بازار پسند.

    13. انتقال محصول به بازار هدف
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كشت گل محمدي به صورت ديم:

انتخاب محل كشت

     • حداقل ميزان بارندگي 350 ميليمتر در نظر گرفته مي شود.

     • در فلور گياهي منطقه توجه شود که نسترن هاي بومي  و يا گل محمدي به صورت خودرو 
وجود داشته باشد.

     • به تجربه ثابت شده است که اسانس  گل محمدي در ارتفاعات باالتر از ميزان و کيفيت 
باالتري برخوردار است.

     • طي تحقيق به عمل آمده در موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع،  اسانس گل محمدي در 
شرايط ديم از کيفيت باالتري برخوردار است.

     • امکان ايجاد صنايع فرآوري فراهم باشد و يا دسترسی يه کارخانه جات فرآوری مقدور 
باشد.

     • براي ايجاد کشت ارگانيك حتي المقدور از مناطق بکر استفاده شوند.

     • براي محصول مازاد انبارهاي خشك کردن ديده شود.

     • در هنگام  انتخاب محل ، بايد دقت شود که  باد و گرما نبايد به گونه اي باشد که تبخير 
شديد در هنگام مراحل رشد بحراني گياه باشد.

     • از مراتع تخريب شده و ديم زارهاي کم بازده در درجه اول اسفاده گردد و در درجه دوم 
به عنوان حاشيه باغات و کشتزارها کشت گردد.

تعیین زمان كشت

بيشتري  اهميت  خاک  حاصلخيزي  مديريت  و  موقع  به  کاشت  زمان  ديم،  زراعت  شرايط  در 
دارد. حفظ حاصلخيزي خاک مي تواند پايداري توليد را بهبود ببخشد. کشت ديم بايد زماني 
انجام گيرد که رطوبت و دما مناسب باشد) کشت پائيزه (. عمليات کشت در دو فصل صورت 
مي گيرد. يك مرحله اواخر پاييز بعد از خزان کردن پايه هاي مادري و يك مرحله هم در بهار 
قبل از بيدار شدن پايه مادري. کشت پاييزه بر کشت بهاره برتري دارد. زيرا امکان استفاده از 
نزوالت جوي را بيشتر و استقرار بهتر نهالها را باعث شده و خطر گرماي بهار را در عدم استقرار 

نهالها کاهش مي دهد.

آماده سازي خاك و كاشت گل محمدی

يکی از مهم ترين عمليات پيش از شروع کشت، شخم عميق است. شخم ، اليه های فشرده ای 
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را که باعث محدود شدن رشد ريشه می شوند را می شکند . کاشت به شيوه دستی انجام 
می شود و فواصل رديف ها و بوته ها بستگی به اهداف کاشت دارد. اگر هدف، احداث پرچين 
اطراف باغ باشد، فاصله رديف ها 2/5-2 متر و فاصله بين بوته ها 1/5-1 متر در نظر گرفته 
می شود. در صورتی که هدف، احداث گلستان باشد در کشت کرتی فاصله ها را 3/5×2/5 متر 

و در جوی و پشته 3×2 متر در نظر می گيرند.

مصرف کود دامی کاماًل پوسيده، پيش از احداث گلستان و به  صورت جايگزينی در گودال 
به مقدار20-10 تن در هکتار ضروری است. همچنين دادن کود دامی به مقدار 10تن در 

هکتار بعد از هرس گلستان ها، مفيد است.

براي  بهترين خاک  ولي  داد،  پرورش  و  انواع خاک ها، مي توان کاشت  در  را  گل محمدي 
کاشت اين گياه، خاک هاي شني و سبك مي باشد. به سبب شني  بودن بيشتر زمين هاي 
زير کاشت گل محمدي به ويژه نبودن اليه هاي سخت زيرين خاک زراعي، نفوذناپذيري 
خاک، کم وبيش زياد کارهاي زهکشي به خوبي انجام مي گيرد از همين رو نگرش به ذخيره 
اندک آب در اين گونه خاک ها، پيشامد سرمازدگي بوته ها در زمستان کمتر ديده مي شود.

در زمينه کاشت و آماده نمودن بستر نهال گل محمدي، زمين دلخواه را بايد در پاييز شخم 
زده و بايد در همان هنگام و يا اسفند با گونه برداري و سپس کوددهي به ميزان 8 تا 10 
تن کود حيواني در هکتار انجام بگيرد تا زمين براي کاشت نهال آماده گردد ازدياد گياه گل 

محمدي، تنها با کاربرد با جوش هاي ريشه دار انجام مي گيرد.

با کندن  انجام پذيرد و تنها  انجام شخم در همگي سطح   کار کاشت ممکن است بدون 
گودال هايي به عمق 50 سانتي متر و به قطر 40 سانتي متر و سپس آميخته نمودن خاک 
و کود به کاشت نهال ها دست زد. در اين مرحله در صورتي که مساحت جايگاه کاشت در 
حدي است که از نظر اقتصادي توجيه داشته باشد الزم است ابتدا نسبت به گودبرداري 
به  نسبت  آزمايشگاهي  تجزيه  از  و پس  نموده  اقدام  و 30 سانتي متر  اعماق 15  از  خاک 
استتار نمودن عناصر ماکرو و ميکرو نيز اقدام نمود. کاشت نهال ها در آغاز به شيوه جوي و 
پشته است. و اندازه خطوط کاشت را بين 1 تا 15 متر و فاصله نهال ها را 0/5 تا 1 متر بر 
مي گزينند ليکن با رشد تدريجي نهال ها و گستردگي و متراکم گياه در سال هاي آينده و 
نيز پر شدن درون جوي ها زمين زير کشت ممکن است شکل کرتي به خود بگيرد همچنين 
گاهي ممکن است زمين را از آغاز به شکل کرتي براي کاشت آماده نمايند بهترين فاصله 
کارهاي  انجام  فاصله  اين  گزينش  با  زيرا  است  2×1متر  فاصله هاي  محمدي،  گل  کاشت 
به  نيز  گاهي  گرفت  خواهد  انجام  بهتري  و  بيشتر  آسايش  با  محصول  برداشت  و  داشت 
سبب شيب دار بودن برخي از زمين  کاشت گل محمدي به ويژه در پهنه هاي کوهستاني به 

کوهپايه نخست زمين مورد نظر را بررسي نموده آنگاه نوبت به کاشت مي رسد.
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مراحل انجام عملیات كشت

     • تهيه نقشه کاشت با توجه به ميزان بارندگي، شيب زمين، وضعيت توپوگرافي

     • پياده کردن نقشه بر روی زمين

     • فواصل کشت در کشت آبي 2× 2 در نظر گرفته مي شود ولي در کشت ديم فواصل 
با توجه به ميزان بارندگي و شيب زمين انتخاب گردد حداقل  حدود3×2  و حداکثر 5×5 

در نظر گرفته شود.

     • عمق کاشت و ابعاد گودالها با توجه به مشخصات خاک به طور متوسط 1×1×1 متر 
در نظر گرفته شود.

     • چاله هاي کشت حداقل 6 ماه قبل از کشت ايجاد و توسط کودهاي حيواني آماده 
سازي شوند.

     • نحوه پر کردن گودالها : الزم است هنگام گود برداري خاک زراعي رويي در پايين  از 
خاک زيرين جدا ريخته شود و در پايين گودال ريخته شود.

     • در مناطق بکر و سراشيب ها ، حداقل خاک ورزي در منطقه انجام شود.

     • براي نهاده هاي اوليه کشت حتي المقدور از ارقام بومي منطقه استفاده شود.

     • از قلمه ريشه دار استفاده شده و به طريق گلدان منتقل و حمل شود.

     • بديهي است گياه عمود بر شيب بايد کشت گردد.

     • در بعضي شرايط استفاده از مواد جاذبه الطوبت براي حفظ رطوبت خاک و ماندگاري 
گياه ضروري است.

     • جمع آوري روان آب ها در مکان هاي محدود جهت آبياري اراضي خشك در مواقع 
بحراني ضروري است .

     • بعلت وجود آفات و بيماريهاي مشترک با تيره رزاسه  حتي االمکان در نزديکي آنها 
کشت انجام نگردد.

     • کشت محصول در خطوط عمود بر شيب ها و در خطوط همتراز

بايد به کار گرفته شود که از بارش هاي ساليانه بيشترين        • عمليات کاشت طوري 
استفاده شود . خاک ورزي بايد به گونه اي باشد که خاک بيشترين آب را جذب کند و 

کمترين ازدست دادن آب از طريق تبخير و تعريق انجام شود.



19

احداث باغ گل محّمدی

آبیاري

در ميان گياهان گوناگون، گل محمدي مقاومت کم و بيش زيادي در کم آبي دارد و بسته 
به وضعيت آب موجود در هر روستا فاصله بين آبياري از ميانگين 7 تا 20 روز تغيير مي کند 
دوره آبدهي گلستان از اسفند ماه آغاز و تا تير سال بعد ادامه دارد و در زمستان نيز بسته به 
موقعيت آب و هوايي پهنه هاي کاشت يك بار يا دو بار براي يخ آب آبياري مي گردد. ليکن در 
شماري از پهنه ها به سبب سرماي شديد زمستان همراه با بارندگي و يخبندان هاي پي درپي 
از آبياري زمستانه براي يخ آب خودداري مي شود از آنجا که بيشترين ميزان آب مورد نياز 
درختچه هاي گل محمدي در طول دوره گلدهي آن مي باشد از همين رو مي بايست تا آنجا 
که امکان پذير است. فاصله دوره هاي آبياري کم شود خودداري يا فراموشي اين روند سبب 

ضعيف شدن گل و ريزش آنها و نيز افت کيفيت محصول خواهد شد.

در پهنه ها و گستره هاي کاشت گل محمدي، بيشتر گلستان ها به وسيله آب شيرين آبياري 
مي شود ليکن در برخي از پهنه ها که آب آبياري شور است تاثير چنداني در کيفيت محصول 
به 700 هکتار ويژه کاشت گل  نزديك  بزرگي  فارس، دشت  استان  ديده نشده است. در 

محمدي به صورت ديم وجود دارد.

هرس

معموالً بر روي درختچه هاي گل محمدي هيچگونه پيرايشي براي شکل دهي انجام نمي گيرد 
گل کاران انبوهي اين گياهان را نشانه توانمندي و گل دهي زياد آن مي دانند و از همين رو 
گاهي شاخه هاي اضافي و خشك آن را مي زنند رعايت ننمودن فاصله هاي کاشت از يك 
سو، و از سوي ديگر سرشت اين گياه در رشد و پرپشت شدن و درهم رفتن شاخه ها و 
برگ ها در يکديگر به گونه اي است که پس از چند سال هرگونه عمليات زراعي در گلستان 
و نيز برداشت محصول را با دشواري هاي فراوان و حتي غيرممکن روبرو مي سازد همچنين 
انبوهي و گستردگي اين درختچه سبب مي شود که ميزان فراورده گل محمدي رو به کاهش 
رود. از همين رو مرسوم است که هر 5 تا 6 سال پس از کاشت اين درختچه را کف بر 
مي نمايند تا همراه با جوان سازي گياه بتوان در سال ديگر همانند يك نهال تازه رشد و نمو 
نمايد. اين چرخه پي درپي تکرار مي شود به گونه اي که کمتر گلستاني را مي توان يافت که 
دوره گل دهي آن از 6 سال فراتر رود. هرس درختچه هاي گل محمدي و حذف شاخه هاي 
ضعيف تا اندازه  زيادي بيماري ها و آفات به ويژه سوسك )حشره سرشاخه خوار( جلوگيري 

خواهد کرد.

گل محمدی براي گل دهی احتياج به هرس ندارد. معموالً هرس به دو منظور انجام مي شود: 
»اول، حذف شاخه های خشك شده، آفت زده و مزاحم« و »دوم ، جلوگيری از بوجود آمدن 
شاخه های بلند که چيدن گل را مشکل می کند"هرس اوليه" برای فرم دهی درختچه ها و 
تحريك شاخه زايی و "هرس فصلی" برای حذف بخش های مرده و بيمار انجام می شود. 
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منطقی  دارد.  هرس  بستگی  نژاد گل  و  منطقه  ، شرايط  مديريت  به شيوه  ميزان هرس 
درختچه ها، باعث تداوم گل دهی و افزايش طول مفيد زندگی گياه می شود.

افزايش  بيماری ها،  و  آفات  گياه، شيوع  رکود رشد  به علت  بعد، گاهی  به  پنجم  از سال   
شاخه های خشك و ارتفاع زياد شاخه ها، گلستان را کف بر می کنند. اين هرس شديد، به 
علت ايجاد توازن و تنظيم رشد گياه، باعث تحريك و توليد پاجوش های قوی و متعدد در 

مزرعه می شود.

روش های افزايش جذب خاك در زراعت ديم

     1. جلوگیري از سله بستن خاك

در اغلب خاک ها مخصوصا خاک هاي سنگين با ميزان رس باال اگر فاصله زماني دو بارندگي 
زياد باشد.در اثر نزديك شدن ذرات خاک به همديگر در سطح زمين شکاف هايي ايجاد مي 
گردد که به آن سله مي گويند. در اثر سله بستن سطح خاک، رطوبت سطح زيرين از محل 
شکاف هاي سله ها به طرف سطح خاک حرکت مي کند و تبخير مي شود لذا الزم است 
بين دو بارندگي نسبت به شکستن سله ها اقدام گردد. همچنين وجود شکاف ها و سله 
ها در خاک مانع جذب آب گرديده و هدر رفتگي خاک را بيشتر مي کند. با ايجاد شخم و 
ايجاد سطح ناصاف باعث طوالني تر شدن زمان نفوذ آب به داخل خاک شده وجذب بيشتر 

آب در  خاک مي شود.

     2. مکانیسم  كاهش تبخیر آب از سطح و تمهیدات الزم

آب موجود در خاک، هر ذره خاک را به صورت اليه بسيار نازکي احاطه نموده وقتي که آب 
قسمت هاي سطحي خاک بخار مي شود آب از سطوح پايين منتقل گرديده و جايگزين مي 
شود. وقتي اليه احاطه کننده هر ذره زيادي باريك شود پژمردگي در گياه اتفاق مي افتد.با 
ايجاد تمهيدات ذيل مي توان آب داخل خاک را حفظ نمود. تمهيدات جلوگيري از تبخير 

شديد آب خاک به شرح ذيل مي باشد:

     • ايجاد کمربند سبز و حفاظتي با استفاده از درختان و بوته ها که باعث کاهش سرعت 
باد، ايجاد سايه و کم شدن تبخير تا حد 10 تا 30 درصد و کاهش فرسايش بادي مي شود.

     • استفاده از مالچ ، مالچ ها سرعت باد و درجه حرارت خاک را کاهش مي دهند
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     3.  استفاده از مالچ ها

     • يکي از تمهيدات در زراعت ديم استفاده از مالچ بوده که داراي مزاياي ذيل مي باشد:

- مانع شدن هدر روي آب بارندگي  

- افزايش زمان جذب و نفوذ بيشتر آب به سمت داخل خاک.  

- جلوگيري از روان شدن آب بر روي زمين  

- باعث کاهش سرعت باد تا حد 99% شده که به طور چشمگيري مانع تبخير   
مي شود.

- استفاده از مالچ در فصول خشك فعاليت هاي ميکروارگانيسم هاي بيماريزا   
راحداقل مي کند. در هنگام استفاده از مالچ هاي کلش با نسبت c/N 25 تا 30 مناسب 
است وکلش هاي خشك ، چوبي و کلش هاي غير سبز داراي  نسبت هاي باالتر50 تا   100 

مي باشند که تجزيه آهسته تر بوده و الزم است از نيتروژن استفاده شود.

- شخم کم عمق با مالچ هاي  تيره رنگ به ميزان  2 تا 3 اينچي باعث  ايجاد   
يك اليه غير پيوسته با اليه پايينمي شود.اين اليه  به آساني خشك شده و مانع از دست 
دادن آب بيشتر مي شود . شخم سبك بعد از هر بارندگي باعث ذخيره بيشتر آب مي گردد.

     4.  كاهش تعريق

     • علف هاي هرز نه تنها براي جذب مواد غذايي رقابت مي کنند در جذب آب نيز رقابت 
مي کنند.و کنترل آنها ضروري مي باشد.

     • استفاده از واريته هاي کوتاهتر به علت سطح کمتر ،تعريق کمتر دارند. در زراعت ديم 
تراکم گياهي کمتر بوده پس رقابت براي جذب آب کمتر است.

     • در مناطقي که ميزان بارندگي نامطمئن و ناکافي مي باشد بيمه خشکسالي کارساز 
است.

     • با شخم پس از برداشت ، باعث ايجاد يك اليه مالچ از کلش، حذف علف هاي هرز 
پيش از حمله آنها در فصل خشك مي شود.

     5. ايجاد سد و مانع 

باشد. در شيب هاي غيرمعمول  اولين مرحله در کشاورزي ديم ساختن موانع و سد می 
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و تند ارتفاع 25 تا 60 سانتي متر مناسب است. حتي در زمينهاي کم شيب تر نيز ايجاد 
سدها و موانع30 سانتي متري مناسب است. براي ساختن اين ديواره هاي کوتاه ابتدا توسط 
نقشه برداري جاي خطوط همتراز بايد مشخص گردد. سپس زمين شخم زده شده و کلوخ 
ها نرم مي شوند. شکل باند به صورت دوطرفه بوده و وسط آن يك جوي حفر شده و با 
خاک واز خاک شخم زده شده استفاده مي شود. و  براي ايجاد ديوارهاي کوتاه از  سنگ 

استفاده مي شود.

اپتيمم پهناي نوارها

شیب�)درصد(پهنا��)�متر(

�1درصد�و�زير�آن50

1-�2درصد26

2-��3درصد15

�3-��5درصد7

بیشتر�از��5درصد3

     6. کشت نواري محصوالت

يکي از تکنيك هاي کنترل فرسايش خاک و جذب بيشتر آب و نهايتا حفظ و نگهداري 
حاصلخيزي خاک کشت نواري می باشد. نوارها بايد عمود بر سطح شيب باشد. مزاياي کشت 

نواري را می توان به صورت زير ذکر نمود:

- تراکم برگها مانع از برخورد مستقيم باران به سطح خاک مي گردد.  

- حرکت آب بر روي زمين کنترل ميشود  

- جذب بيشتر آب در خاک و جلوگيري از هدر رفتن آب  

- حفظ طول شيب  

چگونگي برداشت محصول

برداشت گل از مهم ترين،حساس ترين و پر هزينه ترين عوامل توليد گل محمدی است. زمان 
برداشت گل محمدی در کاشان، حدوداً از اوايل خرداد ماه تا اواسط تيرماه است. اين کار 
در هر منطقه 30-20 روز طول می کشد. گل محمدی پس از باز شدن، دوام کمی روی 
شاخه دارد. در صورت تأخير، طی 24 ساعت رنگ آن سفيد شده و می ريزد. بنابراين الزم 
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است قبل از طلوع آفتاب و ترجيحاً در هوای خنك بامدادی، اقدام به برداشت روزانه گل های 
باز شده نمود. 

برداشت  گل های  هوا،  شدن  گرم  با 
به  مي شوند.  پژمرده  به سرعت  شده 
دليل اين که معموالً گل ها روی هم 
فعاليت های  فشرده می شوند،  و  انبار 
عالوه،  به  مي يابد.  شدت  تخميری 
علت  به  گلچين،  کارگران  فعاليت 
اين  به  می شود.  کند  دما  افزايش 
خاطر، بهتر است کارگران در اواسط 
کار  و  بپردازند  استراحت  به  روز 
روز  خنك  ساعت هاي  به  گلچينی، 

محدود شود.

گل ها از محل دمگل در اثر کشيدن جدا می شوند.

اين گل ها در بقچه ها و سبدها قرار 
گلستان ها  کنار  در  و  شده  داده 
پس از توزين، در گونی ريخته می 
شوند. توسط وزن هر گل 2/2 گرم 
چيدن  بين  زمانی  فاصله  است.  
گل ها تا تحويل به واحدهای سنتی 
مهم  بسيار  فرآوری،  صنعتی  يا 
است.  در يك گلستان از سال سوم 
به  و  ،اقتصادی  گل  توليد  بعد  به 
طور معمول روند توليد گل تا زمان 

9 تا 12 سالگی گياه، »افزايشی« و پس از آن »کاهشی« است. با شروع روند کاهشی توليد، 
درختچه ها کف بر می شوند. به اين عمل در اصطالح »جوان سازی گلستان« مي گويند.

يك نفر کارگر در هر روز می تواند 50 تا 70 کيلوگرم گل تازه برداشت کرده و براساس 
آن مزد دريافت کند.  در هر منطقه، گل دهی طی 20 تا 30 روز کامل می شود. حداکثر 
گل دهی در فاصله زمانی 10 تا 20 روز از شروع آن است که اصطالحاً به اين زمان »شور 

گل دهی« می گويند.

روي هم رفته درختچه هاي گل محمدي از سال دوم به گل مي نشيند و در 3 يا 4 سالگي 
ريزتر  تا ششم، گل ها  از سال پنجم  اندازه خود مي رسد  بيشترين  به  آنها  ميزان محصول 
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گرديده و از ديدگاه ميزان برداشت و کاربرد ديگر اقتصادي نيستند و از همين رو آنها را کف 
بر مي نمايند تا در سال آينده دوباره رشد جديد نمايند.

زمان و چگونگي برداشت محصول به جايگاه طبعي و آب و هوايي هر پهنه بستگي خواهد 
داشت. کار چيدن و برداشت از روزهاي نخست ارديبشهت و حداکثر تا آغاز دهه هاي تيرماه 
ادامه دارد. درازاي دوره برداشت در هر پهنه با نگرش به زمان آغازين برداشت و نيز شرايط 
اقليمي آن 20 تا 30 روز مي باشد. بدين سان گل هاي منطقه کاشان از ديدگاه زمان به 
سه بخش پيش رس، ميان رس و ديررس دسته بندي مي شود. ميانگين مقدار محصول يك 
مي گردد.  برداشت  روز  تا 30  دوره 20  يك  درازاي  در  که  مي باشد  کيلوگرم   2 درختچه 
و  عدد  به 10000  نزديك  برداشت  دوره  در طول  درختچه  يك  همچنين شمار گل هاي 
شمار گل ها در يك کيلوگرم محصول خوب نزديك به 400 عدد شمارش شده است. هرگاه 
فرآهم آوردن و کارهاي چرخه داشت به خوبي انجام بگيرد و شرايط آب و هوايي و اقليمي 
آن  روندي سال آوري در  باشد.  داشته  براي درختچه هاي گل محمدي وجود  نيز  مناسب 
پديد نخواهد آمد و اندازه توليد محصول همه ساله رضايت بخش خواهد بود چيدن گل ها 
به وسيله کشاورزي و يا کساني که از مناطق ديگر آمده اند از پگاه بامداد و پيش از برآمدن 
آفتاب آغاز و حداکثر تا ساعت 10 بامداد ادامه دارد و سخت  کوشش مي گردد که اين زمان 
هرچه کوتاهتر شود. چراکه به درازا کشيدن زمان چيدن و برداشت در روز همراه با باالرفتن 
درجه دما سبب پژمردگي گل ها و پايين آمدن ميزان اسانس و نامرغوبي تقطير به دست 
آمده از آنها خواهد گشت. روي هم رفته گل ها، عموماً با دست چيده مي شود و تا امروز، هيچ 
وسيله يا ابزار خودکاري براي اين هدف  به کار گرفته نشده است. گل هاي چيده شده پس 
از گردآوري در جايگاه ويژه خود تبديل به گالب مي شود چنانچه گل هاي چيده شده زياد و 
فراوان باشد و يا دستگاه گالب گيري در محل نباشد آن را به روستاهاي ديگر و يا کارگاه ها 
و کارخانه هاي گالب گيري حمل مي کنند. خريد و فروش گل بيشتر به وسيله واسطه هاي 
بومي انجام مي شود آن ها گل ها را روزانه گردآوري و به مناطق مورد نظر خويش که معموالً 
از زمستان سال پيش با آنها پيمان نامه دارند حمل مي نمايند و همواره کوشش مي شود 

هرچه زودتر گل ها به دست کارگاه مصرف کننده براي توليد گالب برسد.

روش هاي ازدياد گل محمدي

قلمه زدن  پيوندزدن،  ازجمله؛ خوابانيدن،  مختلفی  های  روش  به  می توان  را  گل محمدی 
»استفاده  و  زدن«  »قلمه  روش  دو  ما  کشور  در  کرد.  تکثير  پاجوش،  طريق  از  ازدياد  و 
عدد   60 تا   20 متوسط  طور  به  محمدی،  گل  مادری  گياه  هر  است.  رايج  پاجوش«  از 
بر  خار  تعداد  بيشترين  می کنند.  رشد  به سرعت  پاجوش ها  اين  کند.  می  توليد  پاجوش 
روی پاجوش های جوان مشاهده می شود. از سال سوم و چهارم به بعد می توان از هر گياه، 
پاجوش تهيه کرد. از آبان ماه تا اوايل اسفندماه، پاجوش ها را به محل مورد نظر انتقال داده 
و می کارند. پاجوش ها به فاصله 3 متر از يکديگر بر روی پشته هايی به فاصله 4 متر و در 
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چاله)حفره( به تعداد 3-2 عدد کاشته می شوند.

بررسی ها نشان داده است، در تهيه قلمه ، در درجه اول قلمه های سخت )خشبی( و در 
درجه دوم قلمه های نيمه سخت )نيمه خشبی( بيشترين مقدار ريشه زايی را داشته اند. قلمه 
بايد به ضخامت يك مداد و به طول 20 سانتی متر باشد و از بخش های چوبی شده و در 

حال خواب، انتخاب شود. 

پودر  يك  در  را  قلمه  انتهای  است  بهتر  کرد.  را حذف  انتهايی  های  جوانه  بايد  ادامه  در 
هورمونی ريشه زايی فرو برده و سپس قلمه را در عمق 10- 7/5 سانتی متری گلدان يا 
زمين کاشت. بستر کاشت، بهتر است 50 درصد خاک باغچه و 50 درصد ماسه شسته باشد.

توضيح روش های تکثير

     1( ازدياد به وسیله بذر

ازدياد به وسيله بذر به دو هدف انجام مي گيرد: الف( براي به دست آوردن واريته هاي تازه 
ب( براي تهيه پايه پيوندي 

     2( ازدياد به وسیله قلمه

هنگام تابستان، قلمه ها را از شاخه هاي نيمه وحشي به طول 10 تا 15 سانتي متر برگزيده 
مي شود. همه برگ ها را براي جلوگيري از تبخير بيش از اندازه بريده و پس از زير هر يك از 
جوانه ها به گونه  کاماًل صاف بريده و در هواي آزاد و در خاک کاماًل سبك و ماسه مي کارند.

     3(  ازدياد از طريق پیوند

زياد مي کنند  انگليسي ساده   T يا  و  پيوند شکمي  به وسيله  را  رزها  انواع  رفته  روي هم 
متداولترين پيوند در گل سرخ پيوند شکمي است که در پايان بهار و آغاز تابستان جوانه 
بيدار و ديگري پايان تابستان و آغازه هاي پاييز جوانه خواب انجام مي گيرد. پيوند بهار را بايد 
زود انجام داد تا رسيدن زمان آغاز سرما رشد و نمو کافي کرده و نيرومند و خشبي گردد. 
و بدين سان استواري آن در برابر سرما افزايش مي يابد. به عکس آن، پيوند پاييزه را اندکي 
ديرتر مي زنند تا پيوندک تا هنگام رسيدن سرما، تنها جوش خورده ولي رشد و نمو نکرده 
باشد. در غير اينصورت پيوندک ها در برابر سرماي زمستان تاب نياورده و از بين خواهد رفت.
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آفت ها و بیماري هاي گل محمدي

آفت هاي گل محمدي:

الف( شته: شته گل سرخ حشره اي است کوچك به رنگ سبز روشن و گاهي قهوه اي روشن 
مي باشد. اين آفت جهت توليد مثل زيادي که دارد در زمان کوتاهي مي تواند همه ي بوته هاي 
گل محمدي را آلوده نمايد. زيرا در شروع بهار که هوا مساعد مي شود حشره مولد از تخم 
بيرون آمده و از راه زنده زايي توليد مثل مي کند. اين نوزادان از گونه حشرات ساده می باشند 

و در مدت کوتاهي از يك حشره در چند نسل هزاران شته پديد مي آورد.

ميزان زيان هاي وارده از آفت هاي نامبرده در گلستان ها و پهنه هاي گوناگون يکنواخت نيست 
روش هاي  و  زراعي  شيوه هاي  به  چنانچه  و  داشته  تفاوت  طغياني  و  عادي  سال هاي  در  و 
از 20 درصد محصول  مناسب مبارزه توجه نشود، ميزان آسيب  در سال هاي طغياني بيش 
و کفشدوزک  پايين  باران دماي  و  باد  مانند  عوامل طبيعي ديگري  فرامي گيرد. هر چند  را 
و... تا اندازه اي از شدت صدمه آفت جلوگيري مي نمايد ليکن چون طغيان آفت زياد است و 
سبب زيان قابل توجهي مي گردد بايد با سموم شيميايي نيز به مبارزه کمك کرد. از سم هاي 
کارآمد و موثر براي مبارزه با شته مي توان از پاراتيون و متاسيتوکس با دوز 2 در هزار نام 
برد. همچنين از سولفات دونيکوتين 40 درصد به ميزان 25 گرم به همراه 100 گرم مويان 

و 100 ليتر آب نيز سود جست.

به  مايل  سفيد  رنگ  به  گرد  و  ريز  خيلي  پولك هاي  شکل  به  حشره ها  اين  شپشك:  ب( 
خاکستري روي ساقه هاي گل محمدي ديده مي شود کاربرد سموم پاراتيون و گوزاتيون 2 در 

هزار در پايان فروردين ماه براي شپشك نتايج سودبخشي به همراه خواهد داشت.

پ( آفت هاي ساقه خوار: اين آفت به نام سوسك سرشاخه خوار گل سرجيان يا سوسك شاخه  
خوار شناخته مي شود که تخم آن در بهار تبديل به کرم مي گردد. اين کرم از نوک شاخه ها 
و از درون، به خراطي کردن ساقه ها مي پردازد شدت حمله اين آفت در درختچه هاي ضعيف 
بيشتر و گاهي تا سر حد خشکاندن آن پيش مي رود. يك روش مبارزه شيميايي شناخته شده 
و فصلي براي آن وجود ندارد تنها راه مبارزه بريدن شاخه هاي آفت زده و بيرون بردن آن از 

زمين گلستان و به ويژه سوزاندن آن ها مي باشد.

بیماري ها

آلوده  را  غنچه ها  و  شاخه ها  جوان،  برگ هاي  که  مي باشد  قارچ  گونه اي  آن  عامل  سفيدک: 
مي سازد در برگ هاي جوان آلوده برجستگي هايي شبيه به تاول پيدا مي گردد و در برگ هاي 
پير آلوده لکه هاي سفيد مايل به خاکستري ديده مي شود و همچنين در شاخه هاي جوان 
آلوده پيچيدگي پديد مي آورد هنگامي که بوته ها بسيار آلوده شوند و بيماري پيشرفته باشد 
برگ ها و شاخه ها کاماًل مي پيچند. در اثر آلودگي درختچه ها به اين بيماري رشد آنها متوقف 
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و گياه پژمرده مي شود و غنچه  گل از بوته ريزش مي کند.

اندازه زيان هاي وارده به گلستان ها بر اثر حمله اين بيماري کم و بيش زياد و گاهي تا بيش 
تيره  رنگ خاکستري  به  برگ ها  به  تابستان  پايان فصل  در  از 30درصد محصول مي رسد 
در مي آيد و نقطه هاي سياهي که داراي اسپورهاي قارچ مي باشند در روي کاسبرگ ها و 
دمگل ها ديده مي شود اين اسپورها در زمستان باقي مانده و در سال ديگر دوباره به گياه 
حمله مي کند. اسپور قارچ به وسيله باد منتقل مي شود ولي باران زياد اين توسعه قارچ را 
به تعويق مي اندازد. دماي باالتر از 26 درجه سانتي گراد براي رشد اين قارچ مناسب نيست 
زمان آشکار شدن نخستين نشانه هاي بيماري در آغاز سمپاشي بسيار پراهميت مي باشد و 

بسته به پهنه هاي گوناگون نيز تفاوت خواهد داشت.

گل محمدی دارای آفات مشترک با ديگر ُرزها است. از مهم ترين آفات گل محمدی، »آفت 
جوانه خوار سبز، سوسك سرشاخه خوار، شته ها و تريپس ها« می باشند. خسارت اين آفت ها 

شديد است و درصورت شيوع، نياز به مهار و سمپاشی دارند.

 انجام مراقبت های زراعی از قبيل؛ »دفع علف های هرز، هرس، حذف پاجوش ها، کوددهی و 
آبياری منظم« نه تنها روی عملکرد گل محمدی تأثير مثبت دارد، بلکه در راستای مديريت 

مهار آفات گل محمدی، نقش مهمی را ايفا می کند. 

علف های هرز گلستان ها

»انگل ِسس« يکی از مهم ترين و خطرناک ترين علف های هرز گلستان ها است . آشنا نبودن 
اين  مهار  عمليات  کارآمد،  شيميايی  سموم  نداشتن  وجود  و  آن  مهار  نحوه  با  کشاورزان 
انگل را مشکل مي کند. توانائی گياه ِسس به توليد بذر فراوان و تکثير غير جنسی، داشتن 
ميزبان های متعدد، رشد بسيار سريع و حفظ قدرت رويش قطعات تا 6 روز، قدرت تهاجمی 



راهنامی احداث باغ گل محمدی در اراضی دیم و شیب دار

28

خوبی به اين انگل داده است. 

چند راه عملي براي مبارزه با سس پيشنهاد مي شود:

- استفاده از کودهای دامی کاماًل پوسيده؛  

- سوزاندن بوته های آلوده؛  

- سوزاندن قطعات ِسس جدا شده؛  

- حذف علف های هرزی که می توانند ميزبان ِسس باشند؛  

- و در نهايت، استفاده از مالچ کاه به ارتفاع 20-15 سانتی متر براي ممانعت از   
استقرار ِسس روی ساقه های گل محمدی.

شیوه تازه كنترل آفت ها

به تازگي در آمريکا پژوهش نويني در زمينه مهار آفت هاي گياهان زينتي انجام گرفته است. 
بيشترين آنها به چگونگي نظارت و مهار حشرات آفت روي گل هاي داوودي است پيامدهاي 
به دست  آمده از اين پژوهش درباره حشرات بي بال مکنده شيره گياهان مي باشد که يك 
اکننده است  ناز  بهترين شيوه معمار کاربرد حشره کش هاي  آفت جهاني به شمار مي رود 
که مستقيماً روي غنچه هاي در حال شگفتن رز به کار مي روند و کمتر »پارال« از دانشگاه 
کاليفرنيا و گروه وي دريافته اند که کاربرد دام هايي چسبناک روي کارت هاي زرد و آبي در 
گلخانه ها نيز مي تواند در مهار آفت ها کارآ باشند. دنباله همين پژوهش ها را که کارت هاي 
آبي حشرات بيشتري را در خود جذب مي کند و روي هم رفته تارهاي چسبناک آبي زرد 
پرورش  که  داد  نشان  از حشرات  ديده  آسيب  غنچه هاي  روي  بررسي  سودمندترند  رنگ 
دهندگان حشره در هر غنچه را بپذيرند بدون آن که از به مخاطره افتادن بازار گل نگران 
باشد استفاده از تله چسبناک که به گونه يکنواخت در گلخانه پخش شده باشد مي توانند در 
مهار جمعيت آفت موثر باشد. همچنين اين گروه پژوهشي با کاربرد شماري از آفت  کش هاي 
کم خطر دريافتند که پايداري و کيفيت خود محصول نيز دگرگوني مهمي به شمار مي آيد. 
و آزمايشات نشان داد که در شرايط آزمايشگاهي حشره کش هاي ميکروبي در از بين بردن 
و دفع حشرات به جز پروانه سفيد و شته موثر بوده است. براي نمونه سيناکور به گونه قابل 
اعتمادي عنکبوت محمدي و تخم هاي ديگر حشرات را از بين مي برد و به شدت براي الر و 

حشرات بال توري و شته ها انگل مهمي به شمار مي رود.

شیوه هاي مبارزه با سفیدك

گوناگون  صورت هاي  شاخه ها  روي  را  زمستان  قارچ  که  جا  آن  از  مکانيکي:  مبارزه  الف( 
مي گذارد مي توان با بريدن شاخه ها و بخش هاي آلوده گياه، از پديد آمدن و گسترش آن 
جلوگيري کرد. بهترين زمان براي اين کار پيش از آلوده شدن به اسپورها يا به گفته ديگر 
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پيش از بيدار شدن جوانه ها مي باشد. همچنين بايستي برگ هاي خشکيده شده که روي 
زمين ريخته شده گردآوري نمود و آنها را سوزاند.

ب( مبارزه شيميايي: اين روش مبارزه بايد هنگامي انجام گيرد که نشانه هاي سفيد تازه 
ديده مي شود اغلب گل کاران منطقه آشنايي چنداني به شيوه هاي پيشگيري در اين زمينه 
ندارند و هنگامي که با آفت و بيماري روبرو مي شود که روي برگ ها و شاخه ها کاماًل سفيد 
شده و گياه به کلي آلوده و فراگير شده است. بايد دانست که مبارزه در اين هنگام، قارچ را 
از بين نمي برد. بلکه مي بايستي پس از ديده شدن نخستين نشانه هاي آن در گياه بي رنگ 
انجام داد. روي هم رفته روش سمپاشي به صورت محلول روشن است  را  بايد سمپاشي 
برگ هاي گل محمدي  و روي  زيرين  باشد که همگي اليه هاي  به گونه اي  بايد  سمپاشي 

کاماًل خيس شود.

ترکيبات گوگردي هم چنان چه در برگ هاي گياه سوختگي پديد نياورد مناسب است. در 
هنگامي که دماي هوا زياد نباشد کاربرد اين نوع ماده شيميايي کارسازتر مي باشد ولي بايد 
با مويان آميخته شود سم کارتان به نسبت يك در هزار مخلوط بامويان يك در هزار نيز 
مناسب است به شرط آن که از ميانه ماه فروردين هر 20 روز يك بار سمپاشي تکرار و تا 

شهريور ادامه يابد.

گذشته از آفات و بيماري ةاي نامبرده گونه اي گياه انگلي به نام سن در پاره اي از گلستان ها 
کم و بيش سبب آسيب ها و زيان هاي فراواني مي گردد. درختچه هاي آلوده به سن ضعيف 
شده و سرانجام مي خشکد مبارزه شيميايي شناخته شده براي اين انگل وجود ندارد تنها 
با سوزاندن درختچه هاي آلوده آن هم پيش از به گل نشستن و بذر دادن سن، تا اندازه اي 

نسبت به نابودي آن کمك مي نمايد.

عالوه بر آفت ها و بيمار ي ها و نيز انگل ها که موجب بروز ناهنجاري و زيان هايي به گياه و در 
نهايت به محصول مي گردد، چرخه نامساعد محيطي هم به گونه اي است که سبب آسيب 
زدن به درختچه هاي گل محمدي مي شود مانند خشکي شديد و گرمي هوا که در اثر آن 

گل هاي ريز مانده و بنابراين به صورت غنچه ريزش مي کنند.

توليد محصول  و ميزان  زيادي شده  و بيش  زيان هاي کم  بهاره موجب  همچنين سرماي 
گل به اندازه زيادي کاهش مي يابد. آسيب هاي وارده در اثر سرما روي گلستان گاهي به 
اندازه اي زياد است که زيان آفت ها و بيماري ها را تحت الشعاع قرار مي دهند. همانگونه که 
آمده بيشتر گلکاران از چگونگي مبارزه و نيز پيشگيري آفات و بيماري ها آگاهي چنداني 
با کاربرد برخي  آنها به جا نمي آورند تنها  باز داشتن  براي  ندارند و هيچ گونه کار ويژه اي 
از سموم، گاهي به ميزان کمي، نسبت به پيشگيري و مبارزه با بيماري ها و آفات نام برده 
دست مي زنند. گاهي نيز با نداشتن آگاهي و شناخت کافي موجب تشديد جمعيت آفات و 

بيماري هاي گل محمدي مي گردند.



راهنامی احداث باغ گل محمدی در اراضی دیم و شیب دار

30

مصارف گل محمدي

امروزه از گل محمدي محصوالت بسيار متنوعي با استفاده از روشهاي مختلف استخراج 
 ، )concrete( بدست مي آيد . فرآورده هاي اين گياه شامل: گالب، اسانس،کانکريت

ابسولوت )absolute( و غنچه خشك مي باشد.

الف : گالب:

مايع خوشبويي است که از تقطير گلهاي محمدي حاصل ميشود وبخش عمده آن آب 
است که در ايران به عنوان محصول اصلي به شمار ميرود .

ب: اسانس:

با ارزش ترين محصول گل محمدي اسانس آن است اين اسانس از تقطير گلهاي تازه 
آن بدست

-1 اسانس اول :

ميآيد اين اسانس از تقطير گاهاي تازه آن بدست ميآيدو به صورت اليه اي سبز متمايل 
به زرد بر سطح گالب حاصل از تقطير شناور ميشود اين اسانس حاوي اجزايي از اسانس 
تام گل محمدي است که حالليت کمتري در آب دارند وعمدتا از هيدروکربنهاي اشباع 
تشکيل شده است وبه همين دليل بر اثر سرد شدن به حالت جامد در ميايد بخش اعظم 

توليد اسانس گل محمدي ايران در حال حاضر از اين نوع است .

2- اسانس دوم : اگر گالب حاصل از تقطير که به گالب اول معروف است 

نظر مقدار  واز  ايد  اسانس دوم بدست مي  تقطير کنيم  بلند  برج  را مجددا در دستگاه 
تقريبا دو برابر

اسانس اول است واز نظر کيفيت مرغوبتر از ان است اين اسانس در اثر سرد شدن جامد 
نميشود

 Liquid( 3- اسانس تام :با ارزش ترين محصول گل محمدي که به آن لقب طالي مايع
Gold(  داده اند و از افزودن اسانس اول و دوم گل محمدي به يکديگر حاصل ميشود 
. اين اسانس در حال حاضر در ايران به مقدار بسيار کمي توليد ميشود از هر سه تن 
گل معموال يك کيلوگرم اسانس تام استحصال ميشود که در شرايط آب وهوايي مختلف 

متفاوت ميباشد 

ج: کانکرت : اگر گلهاي محمدي را با حالل هاي آلي نظير هگزان عصاره گيري نماييم 
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وپس از جذاسازي تفاله حالل را تبخير نماييم ماده موم مانند نيمه جامدي با رنگ قرمز 
نارنجي بدست مي آيد که به ان کانکرت گويند .اين محصول در دماي آزمايشگاه نيمه جامد 
است اما با کمي گرم کردن به مايع تبديل ميشود .به دليل عدم استفاده از حرارت در طي 
فراوري اين محصول بويي کامال شبيه گلهاي محمدي را دارد . از هر 350 کيلوگرم گل 
محمدي تازه يك کيلوگرم کانکرت حاصل ميشود.اين محصول اصال در ايران توليد نميشود.

د: اسانس مطلق :)Absolute Rose Oil(  اگر کانکرت را در دماي محيط در اتانول 
حل کنيم ترکيبات فرار ان در اتانول حل شده و ترکيبات مومي ان ته نشين ميشوند با 
تبخير و بازيافت اتانول در دما وفشار پايين اسانسي حاصل ميشود که به ان اصطالحا اسانس 
مطلق گويند و از هر 3تن گل 2/5کيلو اسانس مطلق حاصل ميشود که بيشتر در صنايع 

عطر سازي از ان استفاده ميشود.

خواص دارويي

     با توجه به وجود مقداري تانن، اسيد گاليك، اسانس، مواد چرب و ماده رنگي در گلبرگ 
ها ، اين گياه داراي خواص دارويي مختلفي بوده که برخي به شرح ذيل مي باشد:

     - گلبرگ هاي  برخي از ژنوتيپ ها اثر ملين ماليم دارند و از اينرو براي رفع يبوست 
کودکان،اشخاص مسن و بيماران در دوره نقاهت مصرف مي شود.  البته بعضي ژنوتيپ ها 

بعلت داشتن تانن بعنوان داروي قابض نيز استفاده مي گردند.

ناراحتي هاي  براي درمان دردهاي روماتيسمي،  از قديم در طب سنتي  اين گياه   -     
خوني و گلودرد استفاده مي شده وهمچنين براي درمان عارضه هاي يائسگي، بيماريها و 

نارسائيهاي دستگاه تنفسي، زخم دهان،بي خوابي و افسردگي نيز بسيار مفيد مي باشد.

      - گلبرگ هاي خشك آن داراي اثرات بااليي از خواص ضدباکتريايي بوده  و طبق 
منابع جديد داراي اثرات ضدعفوني کننده قوي بر عليه 15 گونه باکتري مي باشد  و مي 
توان بصورت نوشابه هاي گرم غني از مواد آنتي اکسيدانت بصورت جداگانه و يا مخلوط با 

ساير مواد استفاده شود.

        - از ديگرخواص دارويی گلبرگ ها، ضداضطراب، ضد اسپاسم، داروي مسکن، تقويت 
کليه، تقويت خون، تنظيم قاعدگي، ضد التهاب است. از گلبرگ ها در تهيه سرکه داروئي 

به نام سرکه رز نيزاستفاده مي شود.
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فرآوری گل محمدی

گالب

به آبي گفته مي شود که از گل سرخ استخراج کنند و معطر است. گالب به دستاورد تقطير 
گل هاي درختچه گل محمدي تازه چيده شده با آب که اسانس آن از محلول آبکي، جدا 
شده باشد گفته مي شود که بايد در ظرف هايي که داراي مقدار اندکي هوا باشد نگهداري 
محمدي  و گسترش گل  کاشت  پيشينه  با  منطقه  در  توليد گالب  رفته،  هم  روي  گردد. 
همزماني داشته و افزايش گسترده کاشت گل سرخ،  همواره وابسته به فزوني گالب گيري و 

آهنگ بازار و خواست آن بوده و به گفته ديگر، اين دو با هم الزم و ملزوم هستند.

گالب از گذشته تاکنون در مراسم مذهبی، در تهيه انواع شيرينی، شستشوی اماکن مقدس 
و به علت اثرات آرام بخش و معطر بودنش، در مراسم عزاداری )در فرهنگ ايرانيان( جايگاه 

ويژه ای داشته است.

ايرانيان نخستين بار روش تقطير را ابداع نمودند و ساليان دراز از آن بهره مند گرديدند. 
گالب گيری به دو روش سنتی و صنعتی انجام مي شود

گالب گیری سنتی

دستگاه گالب گيری سنتی شامل: قطعات ديگ، کالهك ديگ، نيچه، نيچه پارچ و دستگاه 
حرارتی است. ظرفيت آن، حداکثر 30 کيلوگرم گل، با مخلوط 45 ليتر آب می باشد. هر 
دستگاه در شبانه روز، می تواند 4 تا 5 نوبت گالب گيری کند که در مجموع، و به عبارت 
ديگر 120 تا 150 کيلوگرم گل را تبديل به گالب درجه يك نمايد. براي هر 30 کيلوگرم 
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گل به 45 کيلوگرم آب به آن افزوده مي شود که در پايان از هر 30 کيلوگرم گالب درجه 
يك به دست مي آيد. براي تهيه همين مقدار گالب درجه 2، مقدار 15 تا 18 کيلوگرم و 45 
کيلوگرم آب و براي تهيه گالب درجه 3 نزديك به 10 تا 12 کيلوگرم گل و 45 کيلوگرم 

آب در ديگ ريخته مي شود .

گالب گیری صنعتی

با توجه به توسعه روزافزون سطح زير کشت و مصرف فرآورده های گل محمدی، دستگاه 
با  به وجود دستگاه های صنعتی  نياز  و  نداشته  را  تنهايی جوابگويی الزم  به  های سنتی 
ظرفيت بيشتر مشهود می باشد. قسمت های مختلف دستگاه های صنعتی عالوه بر دستگاه 
های گالب گيری سنتی شامل دستگاه سختی گير، ترموستات، پرکن، پاستوريزاتور، دستگاه 

بسته بندی و آزمايشگاه کنترل کيفی مواد است.
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گل محمدي از سال دوم شروع به گل دهي مي کند و بيشترين محصول را در سالهاي 3 و 
4 دارد ولي از سال ششم گل ها ريز شده و مقدار محصول نيز کم مي شود. زمان برداشت 
از اول ارديبهشت شروع شده و در بعضي مناطق گاهي تا آخر خرداد نيز ادامه مي يابد 
ولي معموالً طول دورة برداشت 20 تا 30 روز است. ميانگين مقدار محصول يك درختچة 
گل محمدي 2 تا 2/5 کيلوگرم است. اگر فاصله کشت را 2*2.5  فرض کنيم 2000 هزار 
بوته گل محمدی در هکتار می توان کشت نمودکه با فرض 1.5کيلو برداشت گل از هر 
بوته حدود3 تن عملکرد در هکتار می باشد. که می تواند به صورت فراوری شده و يا به 
صورت برگ تازه به فروش برسد. جهت نمونه می توان به جدول زير مراجعه نمود که ميزان 

برداشت به تفکيك استان را مشخص کرده است:

بر اساس آخرين اطالعات در کشور حدود 2500 هکتار به کشت گل محمدي اختصاص 
و حدود 200  و 190 تن گل خشك، 1350 تن گالب  تر  تن گل  و حدود 1350  دارد 
کيلوگرم اسانس از آن استحصال مي شود. اسانس گل محمدي، بي رنگ، زرد و يا سبز رنگ 
است و در 20 درجه سانتيگراد حالت روان دارد و در 12 درجه سانتيگراد منجمد ميگردد 
و کريستال مي شود. تقريبا از هر 3 تن گل محمدی، يك ليتر اسانس توليد می شود. قيمت 

هر ليتراسانس در بازار جهانی 3000 دالر می باشد.

نمونه صورت گرفته توسط گروه جهادی

کشت گل محمدی در اراضی ديم و شيب دار مورد توجه گروههای جهادی قرار گرفته است 
. در همين خصوص ترويج احداث باغ گل محمدی برای اولين بار در شهرستان ممسنی 
منطقه پراشکفت در سال 1389 توسط گروه جهادی ياران سيد علی با همکاری جهادگران 

پيشگام صورت گرفت.
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