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مقدمه

ســرزمین پهنــاور ایــران به دلیــل وضعیــت خــاّص 
جغرافیایــی و بوم شــناختی اش، تنــوع اقلیمــی گســترده ای 
دارد و ایــن تنــوع اقلیمــی بــه تنــوع گیاهــی فوق العــاده ای 
منجــر شــده اســت؛ تــا آنجــا کــه در ایــران بیــش از 
8000 گونــه و تاکســون گیاهــی شناســایی شــده کــه 
بیــش از 2200 گونــه از آن هــا خــواص دارویــی و عطــری و 
ادویــه ای و آرایشی بهداشــتی دارد. بنابرایــن و نیــز ازآنجاکــه 
ــدی در  ــوان و کارآم ــانی ج ــرمایه انس ــی س ــران ازطرف ای
ــی  ــرژی فراوان ــر ان ــرف دیگ ــاورزی دارد و از ط ــش کش بخ
ــی  ــان داروی ــن گیاه ــت ای ــعه کش ــترس دارد، توس در دس
ــی در  ــای اصل ــی از اولویت ه ــا، یک ــرداری از آن ه و بهره ب
ــوان از  ــن کار می ت ــا ای ــود. ب ــوب می ش ــور محس ــن کش ای
ــد  ــرد و تولی ــتفاده را ک ــر اس ــی کشــور حداکث ــوان داخل ت
ملــی را افزایــش داد و بــه خودبســندگی دراین زمینــه 
ــن محصــوالت را صــادر کــرد. به عــالوه،  رســید و حتــی ای
ــیر  ــرد و در مس ــاد ک ــغل ایج ــوان ش ــق می ت ــن طری از ای
ــاله  ــم انداز بیست س ــند چش ــاد. در س ــی گام نه ثروت آفرین
جمهــوری اســالمی ایــران نیــز بــه موضــوع گیاهــان دارویی 
و طــب ســنتی اهمیــت بســیاری داده شــده و آمــده اســت 
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کــه تــا ســال 1404 ایــران بایــد بــا برنامه ریــزی، رتبــه اول 
را در صــادرات گیاهــان دارویــی و فراورده هــای گیاهــی در 
ــی از  ــا یک ــد ت ــال، بکوش ــد و درعین ح ــه کســب کن منطق
ده کشــور اول جهــان در ایــن حــوزه شــود. برهمین اســاس 
و نیــز باتوجه بــه اهمیــت حفــظ پوشــش گیاهــی طبیعــی، 
ــی  ــع طبیع ــمی از مناب ــمی و غیررس ــت رس ــد برداش بای
ــد و در  ــار کاهــش یاب ــزار هکت ــه 200ه ــا ســال 1404 ب ت
مقابــل، ســطح زیــر کشــت گیاهــان دارویــی و اســانس دار 

ــه 500هــزار هکتــار برســد. ب

بــا افزایــش کاشــت و تولیــد گیاهــان دارویــی می تــوان 
ــه فراورده هــا و مــواد اولیــه داروهــای  نیازهــای روزافــزون ب
گیاهــی و محصــوالت بهداشــتی و آرایشــی را تأمیــن کــرد و 
ازنظــر ایجــاد اشــتغال مولــد و حتــی صــادرات، بــه اقتصــاد 
ملــی و محلــی کمــک کــرد. همچنیــن بــا ایــن کار می تــوان 
برداشــت گیاهــان در رویشــگاه های طبیعــی را کاهــش داد و 
در حفاظــت از محیــط زیســت و منابــع طبیعــی مؤثــر بــود.
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تاریخچه گل محمدی

خــواص  به علــت  آن  فراورده هــای  و  محمــدی  گل 
ــی  ــه ای و حت ــی و تغذی ــی و بهداشتی آرایش ــدد درمان متع
ــگان  ــوب هم ــته های دور محب ــی، از گذش ــی و مذهب دین
ــه  ــد ک ــانی بوده ان ــتین کس ــان نخس ــت. ایرانی ــوده اس ب
محمــدی  گل  درمانــی  و  خوراکــی  ویژگی هــای  بــه 
ــی  ــرخ، گل ــه گل س ــت ک ــال اس ــا س ــد. صده ــی برده ان پ
گلــی  هیــچ  از  و  مــی رود  بــه شــمار  دوست داشــتنی 
ســرایندگان  ســروده های  در  محمــدی  گل  به انــدازه 
ــامل  ــاه ش ــن گی ــای ای ــت. فراورده ه ــده اس ــتایش نش س
ــت. گالب  ــک اس ــج خش ــرگ و نهن ــانس و گلب گالب و اس
ــواع  ــه ان از گذشــته های دور در مراســم های مذهبــی و تهی
شــیرینی و شست وشــوی اماکــن مقــدس کاربــرد داشــته و 
ــن  ــم تدفی ــش در مراس ــر آرامش بخش ــت اث ــان به عل ایرانی
از آن اســتفاده می کننــد. ایــران از اولیــن کشــورهای 
ــه شــمار مــی رود. گــزارش  تولیدکننــده گالب در جهــان ب
ابن خلــدون حاکــی از ایــن اســت کــه در قــرن 8 میــالدی، 
ــه  ــه ب ــوده ک ــاری ب ــم تج ــوالت مه ــی از محص گالب یک
ــز  ــان مرک ــن صــادر می شــده اســت. در آن زم ــد و چی هن
اصلــی ایــن گیــاه، ســرزمین فــارس بــوده اســت. هم اکنــون 
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ــت گل  ــر کش ــطح زی ــن س ــارس بیش تری ــتان ف ــز اس نی
ــق  ــم اســت. طب ــاً بصــورت دی ــه عمدت محمــدی را دارد ک
اســناد بین المللــی، تولیــد گالب از ایــران و تولیــد اســانس 
ــان شــروع شــده اســت.  ــازه از یون و عصــاره گلبرگ هــای ت
بــا تقطیــر گل هــای تــازه محمــدی به روش هــای مختلــف، 
مــواد معطــر آن اســتخراج می شــود. ایــن روش هــا در 
ــت؛  ــاوت اس ــاًل متف ــده کام ــف تولیدکنن ــورهای مختل کش
ــن،  ــه، آرژانتی ــتان، ترکی ــران، بلغارس ــد ای کشــورهایی مانن
ــد  ــی مانن ــران، مناطق ــوئیس. در ای ــال، س ــپانیا، پرتغ اس
قمصــر و نواحــی اطــراف کاشــان در تولیــد گالب و اســانس 

ــد. ــه دارن ــابقه دیرین ــدی س از گل محم

ــار  ــزار هکت ــش از 27ه ــا بی ــران ب ــر ای ــال حاض در ح
ــدگان گالب  ــن تولیدکنن ــکل 1( از بزرگ تری ــتان )ش گلس
ــف  ــتان های مختل ــادی در اس ــای زی ــت و کارخانه ه دنیاس
ــارس از  ــج ف ــوزه خلی ــورهای ح ــود دارد. کش ــور وج کش
خریــداران عمــده گالب ایران انــد. البتــه اســانس ایــن گیــاه 
نیــز کــه از باارزش تریــن اســانس های گیاهــی اســت و 
ارزش افــزوده بســیاری دارد، هــر ســال در بازارهــای جهانــی 
و بخصــوص کشــورهای اروپایــی عرضــه می شــود. از 2000 
ــرم  ــک کیلوگ ــدی حــدود ی ــرم گل محم ــا 2500 کیلوگ ت
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ــو  ــر کیل ــی ه ــت جهان ــود و قیم ــتخراج می ش ــانس اس اس
اســانس حــدود 15هــزار دالر اســت.

شکل ۱- مزرعه گل محمدی

معرفی گل محمدی

و  دائمــی  بوته هایــی  تجــاری گل محمــدی  ارقــام 
پرشــاخه و خــاردار اســت بــا گل هــای بســیار معطــر 
ــزرگ. اگرچــه قســمت های مختلــف گیــاه معطــر اســت،  ب
اســانس و گالب از گل آن اســتخراج می شــود. گیاهــان 
بالــغ ریشــه های وســیعی دارنــد. ســرعت رشــد و گســترش 
ریشــه بــه نــوع خــاك و عمــق کشــت بســتگی زیــادی دارد. 
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ــدی  ــناختی گل محم ــای گیاه ش ــا ویژگی ه ــدول 1 ب در ج
آشــنا می شــوید. همچنیــن در شــکل 2 تصویــر هرباریومــی 

ــده اســت. گل محمــدی آم

شکل ۲- تصویر هرباریومی گل محمدی
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جدول ۱- ویژگی های گیاه شناختی گل محمدی

گ
نوع بر

ب
مرک

متناوب
و دارای 5 تا 7 برگچه

گ
دم بر

ك های قهوه ای متمایل به قرمز
پوشیده از کر

گ
گ بر

رن
گ: سبز تیره

سطح رویی بر
گ: سبز روشن

سطح زیری بر

گ
طول دوره زندگی بر

1 تا 4 ماه
گ در ابتدا تا انتهای فصل رشد تشکیل می شود و 

* نکته: بر
کوتاه ترین طول دوره زندگی را دارد.

گل آذین
ت.

ت و از 3 تا 9 گل متفاوت اس
دیهیم اس

نکته: در اکثر مواقع، تعداد گل های تشکیل شده به فصل 
بستگی دارد؛ ولی در اصل به رقم بستگی دارد.
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رویشگاه و پراکنش جغرافیایی در جهان و ایران

مبــدأ ایــن گونــه گل، آســیای صغیــر اســت و در اغلــب 
مناطــق جهــان کاشــته شــده اســت. گل محمــدی یکــی از 
ــه گالب در  ــور تهی ــه به منظ ــت ک ــی اس ــان با ارزش گیاه
ــران کاشــته می شــود. باغ هــای وســیعی  ــب مناطــق ای اغل
از ایــن گل در کاشــان )شــکل 3( و کرمــان و میمنــد فــارس 
وجــود دارد. در نواحــی معتــدل و ســرد دیگــر )ماننــد 
اســتان های تهــران و یــزد و اصفهــان و آذربایجــان شــرقی( 
نیــز ایــن گیــاه کاشــته می شــود. بزرگ تریــن دشــت 
گل محمــدی جهــان در روســتای الیزنــگان از توابــع داراب 
ــک  ــم و ارگانی ــورت دی ــه بص ــرار دارد ک ــارس ق ــتان ف اس
ــار دارد. ــدود 5000 هکت ــاحتی ح ــود و مس ــت می ش کش

نیازهای بوم شناختی

گل محمــدی دربرابــر وضعیــت محیطی بســیار ســازگار 
محمــدی،  گل  ویژگی هــای  شــاخص ترین  از  اســت. 
بخصــوص گل محمــدی کاشــان، مقاومــت دربرابــر خشــکی 
اســت. در بعضــی از مناطــق کاشــان، گل محمــدی در 
ــه  ــود. باتوجه ب ــاری می ش ــار آبی ــا دو ب ــک ی ــط ی ــال فق س
اینکــه میــزان بارندگــی در برخــی مناطــق زیــر کشــت گل 
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محمــدی کــم اســت )حــدود 150 تــا 200 میلی متــر 
زمســتان  در  بیش تــر  هــم  میــزان  ایــن  و  ســال(  در 
ــر  ــاه دربراب ــن گی ــه ای ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــت، می ت اس
ــاه در  ــازده اقتصــادی گی ــه ب ــاوم اســت؛ گرچ خشــکی مق
چنیــن وضعیتــی کــم می شــود. گل محمــدی بــا وضعیــت 
ــواد  ــر م ــرما و فق ــوری و س ــد ش ــی )مانن ــاعد محیط نامس
ــرد  ــال، عملک ــت. به هرح ــازگار اس ــیار س ــز بس ــی( نی غذای
ــه حاصلخیــزی خــاك و  ایــن گیــاه بســیار بســتگی دارد ب
آبیــاری منظــم و کوددهــی مناســب؛ بطوری کــه در برخــی 
ــار  ــن در هکت ــا 7 ت مناطــق، عملکــرد تولیــد ایــن گل 5 ت

ــزارش شــده اســت. گ

شکل ۳- باغ گل محمدی در کاشان
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نیاز آبی

اقتصــادی  تولیــد  در  مؤثــر  عوامــل  ازجملــه  آب 
گل محســوب می شــود. بارندگــی بــا توزیــع مناســب، 
ــری  ــل تابســتان، موجــب جلوگی ــار و اوای بخصــوص در به
ــد گل و  ــه تولی ــن ب ــود و همچنی ــاه می ش ــش در گی از تن
ــدی  ــای گل محم ــد. درختچه ه ــر می انجام ــانس بیش ت اس
)شــکل4( دربرابــر کم آبــی بســیار مقاوم انــد. شــواهد نشــان 
ــی  ــان غنچه ده ــتان ها در زم ــاری گلس ــه آبی ــد ک می ده
ــان  ــتان های کاش ــت. در گلس ــم اس ــیار مه ــی بس و گل ده
معمــوالً آبیــاری بصــورت ســطحی انجــام می شــود. در ایــن 
منطقــه میــزان آب در هــر نوبــت و دفعــات آبیــاری بســیار 

متغیــر اســت.

شکل ۴- درختچه گل محمدی
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خاک

بهتریــن محیــط رشــد بــرای گل محمــدی، خــاك 
حاصلخیــز شنی-رســی اســت که بافــت ســبک دارد و تهویه 
و زهکشــی در آن بخوبــی صــورت می گیــرد و مقــداری مــواد 
آلــی پوســیده دارد و اســیدیته آن حــدود 6/5 اســت. البتــه 
کاشــت گل محمــدی در زمین هــای دارای خــاك  ســنگین و 
متوســط و در کوهپایه هایــی کــه زیــاد ســنگ ریزه دارد و در 
زمین هــای ســنگالخی و نیــز زمین هایــی کــه از نظــر مــواد 
غذایــی فقیــر اســت، موفــق بــوده اســت. در گلســتان هایی 
ــر  ــرار دارد، ازنظ ــمالی ق ــیب های ش ــات و ش ــه در ارتفاع ک
کمــی و کیفــی محصــول بهتــری تولیــد می شــود. در 
مناطــق کوهپایــه ای کــه کاشــت بســیاری از گیاهــان زراعی 
ــوان  ــدی را به عن ــوان گل محم ــی دارد، می ت محدودیت های

گیاهــی اقتصــادی کاشــت.

دما

ــاله،  ــاخه های یک س ــی ش ــای جانب ــار، از جوانه ه در به
ســاقه مولــد گل بــه وجــود می آیــد. بــرای تشــکیل جوانــه 
گل، الزم اســت کــه اختــالف دمــای شــبانه روز حــدود 3 تــا 
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ــتانه  ــواب زمس ــن خ ــد. همچنی ــانتی گراد باش ــه س 4 درج
بــرای گل انگیــزی ضــروری اســت و دمــای 15 تــا 20 درجه 
ــاد و  ــای زی ــت. دم ــی الزم اس ــرای غنچه ده ــانتی گراد ب س
بادهــای گــرم و خشــک، باعــث رســیدن و بازشــدن 
پیش ازموعــد گل و کاهــش دوره گل دهــی و کم شــدن 

ــود. ــانس گل می ش ــات اس ترکیب

ــه  ــدی ب ــای گل محم ــد، درختچه ه ــی از رش در مراحل
تشــکیل  هنــگام  در  یخ بنــدان  حســاس اند.  یخ بنــدان 
ــیب دیدن  ــث آس ــه، باع ــی اولی ــد رویش ــا رش ــه گل ی جوان
گیــاه می شــود. بطــور کلــی، بخش هــای بالــغ گیــاه، 
دربرابــر ســرما و یخ بنــدان مقــاوم اســت. در مناطقــی 
کــه زمســتان های ســرد و ســخت و پریخ بنــدان دارد، 
ــر  ــه ب ــی ک ــود. بوته های ــام ش ــیار زود انج ــد بس ــرس بای ه
اثــر ســرمای شــدید زمســتان یــا یخ بنــدان دیــررس بهــاره 
ــد. ــد می کنن ــی تولی ــدرت گل کاف ــد، بن ــه می بینن صدم

رطوبت و باد

رطوبــت نســبی 70 درصــد بــه تشــکیل اســانس 
ــث  ــی باع ــان غنچه ده ــی در زم ــد. بارندگ ــک می کن کم
ــود.  ــانس می ش ــات اس ــش محتوی ــیب دیدن گل و کاه آس
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دوره هــای آفتابــی طوالنــی، گل دهــی را تحریــک می کنــد. 
وجــود دوره هــای گــرم و خشــک در طــول گل دهی بســرعت 
محتویــات اســانس را کــم می کنــد. بادهــای شــدید ازلحــاظ 
فیزیکــی بــه گل صدمــه می زنــد و بادهــای ســرد خشــک و 

گــرم خشــک باعــث کاهــش اســانس گل می شــود.

نیازهای غذایی

ــاز دارد و  ــی نی ــی متنوع ــواد غذای ــه م ــدی ب گل محم
برنامــه تغذیــه اش طوالنی مــدت اســت. تجزیــه بــرگ روش 
ــاه  ــترس گی ــی در دس ــواد غذای ــن م ــرای تأمی ــبی ب مناس
اســت. بطــور کلــی، پیشــنهاد می شــود بــرای هــر هکتــار، 
ــرم  ــفر و 36 کیلوگ ــرم فس ــرم ازت و 78 کیلوگ 64 کیلوگ
ــب  ــن ترکی ــا درنظرگرفت ــه ب پتاســیم اســتفاده شــود )البت

امــالح خــاك(.

نور

ســایه بــر گل دهــی اثــر ســوء می گــذارد؛ امــا در مناطقــی 
ــایه  ــود س ــت، وج ــدید اس ــید ش ــتقیم خورش ــور مس ــه ن ک
ضــروری اســت. در مناطقــی که گیاهــان زیر آفتاب مســتقیم 
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ــد، عملکــرد اســانس نســبت به عملکــرد گیاهانــی  قــرار دارن
کــه در ســایه رشــد می کننــد، حــدود نصــف اســت.

ارتفاع از سطح دریا

در گلســتان های موجــود در ارتفاعــات و شــیب های 
ــد  ــری تولی ــی محصــول بهت ــی و کیف شــمالی از نظــر کّم
ــط در  ــاه فق ــت گی ــیری، کش ــق گرمس ــود. در مناط می ش
ارتفاعــات موفــق اســت. مناطــق تولیــد انبــوه گل محمــدی 
عمدتــاً در ارتفــاع بیــش از 1900 متــر از ســطح دریاســت. 
ــری دارد. ــت بیش ت ــر کیفی ــات باالت ــانس گل در ارتفاع اس

تکثیر گل محمدی

مختلفــی  به روش هــای  می تــوان  را  محمــدی  گل 
ــه زدن،  ــدزدن، قلم ــدن، پیون ــه: خوابان ــرد؛ ازجمل ــر ک تکثی

ــوش. ــکل 5(، پاج ــت )ش ــت باف کش

ــت.  ــر اس ــوش رایج ت ــه زدن و پاج ــران دو روش قلم در ای
هــر گیــاه مــادری گل محمدی بطور متوســط 20 تــا 60 عدد 
ــد  ــرعت رش ــا بس ــن پاجوش ه ــد. ای ــد می کن ــوش تولی پاج
می کننــد. از ســال ســوم و چهــارم بــه بعــد می تــوان از هــر 
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ــا اوایــل اســفندماه  گیــاه پاجــوش تهیــه کــرد. از آبان مــاه ت
ــد. ــال می دهن ــه محــل موردنظــر انتق ــا را ب پاجوش ه

شکل ۵- کشت بافت گل محمدی

میمنـد  محمـدی  از گل  معمـوالً  کـه  قلمـه  تهیـه  در 
)شـکل 6( تهیـه می شـود، در درجـه اول قلمه های خشـبی 
بیش تریـن  نیمه خشـبی  قلمه هـای  دوم  درجـه  در  و 
ریشـه زایی را دارد. قلمـه به  ضخامت 1 سـانتی متر و به طـول 
20 سـانتی متر و از بخش هـای چوبی شـده و در حـال خواب 
انتخـاب می شـود. بهتـر اسـت قلمـه بـا هورمون ریشـه زایی 
تیمـار شـود و سـپس در عمق 8 تـا 10سـانتی متری گلدان 
یـا شاسـی حاوی 50 درصـد خاك باغچه و 50 درصد ماسـه 

شسـته کاشـته شود.
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شکل ۶- گل محمدی میمند
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هرس گل محمدی

گل محمــدی بــرای گل دهــی بــه هــرس احتیــاج نــدارد. 
معمــوالً هــرس بــه دو منظــور انجــام می شــود:

و  آفــت زده  و  خشک شــده  شــاخه های  حــذف   .1
مزاحــم؛

ــه  ــد ک ــاخه های بلن ــدن ش ــری از به وجودآم 2. جلوگی
ــد. ــکل می کن ــدن گل را مش چی

ــک  ــا و تحری ــی درختچه ه ــرای فرم ده ــه ب ــرس اولی ه
شــاخه زایی انجــام می شــود و هــرس فصلــی بــرای حــذف 
بخش هــای مــرده و بیمــار. میــزان هــرس بــه شــیوه 
مدیریــت و وضعیــت منطقــه و رقــم گل بســتگی دارد. 
ــول  ــش ط ــی و افزای ــداوم گل ده ــث ت ــی باع ــرس اصول ه
ــد،  ــه بع ــم ب ــال پنج ــود. از س ــاه می ش ــد گی ــی مفی زندگ
ــا  ــیوع آفت ه ــاه و ش ــد گی ــدن رش ــت کم ش ــی به عل گاه
و بیماری هــا و افزایــش شــاخه های خشــک و ارتفــاع زیــاد 
ــرس  ــن ه ــد. ای ــر می کنن ــا را کف ب ــاخه ها، درختچه ه ش
شــدید به منظــور ایجــاد تــوازن و تنظیــم رشــد گیــاه 
صــورت می گیــرد و باعــث تحریــک و تولیــد پاجوش هــای 

ــکل 7(. ــود )ش ــه می ش ــدد در مزرع ــوی و متع ق
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شکل ۷- هرس بوته گل محمدی

آفت ها و بیماری های گل محمدی

آفت هــای گل محمــدی بــا آفت هــای دیگــر ُرزهــا 
ــای گل  ــا و بیماری ه ــن آفت ه ــت. از مهم تری ــان اس یکس

ــرد: ــام ب ــا را ن ــوان این ه ــدی می ت محم

• جوانه خوار سبز

• سوسک سرشاخه خوار

• شته

• تریپس )شکل 8(

• سفیدك )مهم ترین بیماری گل محمدی(.
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ــت  ــدید اس ــا ش ــا و بیماری ه ــن آفت ه ــیب های ای آس
و در صــورت شــیوع، مهــار و سم پاشــی نیــاز اســت. 
هــرز  علف هــای  دفــع  )ازقبیــل  زراعــی  مراقبت هــای 
آبیــاری  و  و کوددهــی  پاجوش هــا  و حــذف  و هــرس 
ــت  ــر مثب ــدی تأثی ــرد گل محم ــر عملک ــا ب ــم( نه تنه منظ
می گــذارد، بلکــه باعــث پیشــگیری از آفــت زدن گل و 
مهــار آفت هــا می شــود. ســموم کنترل کننــده آفت هــا 
ــرای  ــت. ب ــون اس ــون و دیازین ــون و ماالتی ــر گوزاتی بیش ت
بیمــاری ســفیدك نیــز ســموم ســولفوره اســتفاده می شــود.

شکل ۸- تریپس
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کاشت و داشت و برداشت

یکــی از مهم تریــن کارهایــی کــه پیش از شــروع کشــت 
انجــام می شــود، شــخم زدن عمیــق اســت. شــخم زدن باعــث 
شکسته شــدن الیه هــای فشــرده خــاك می شــود کــه 
ــدی  ــت گل محم ــد. کاش ــدود می کن ــه را مح ــد ریش رش
بــه روش دســتی انجــام می شــود و فاصلــه ردیف هــا و 
ــدول 2  ــتگی دارد. در ج ــت بس ــداف کاش ــه اه ــا ب بوته ه
ــر شــده  ــا ذک ــا و بوته ه ــن ردیف ه ــای مناســب بی فاصله ه
ــه  ــه اینک ــته ب ــود، بس ــاهده می ش ــه مش ــت. همچنان ک اس
ــاغ باشــد  هــدف از کاشــت گل، احــداث پرچیــن اطــراف ب

ــاوت اســت. ــا متف ــداث گلســتان، فاصله ه ــا اح ی

جدول ۲- فاصله های صحیح برای احداث پرچین یا گلستان

فاصله بین بوته:فاصله ردیف: ۲ تا ۲/۵ متراحداث پرچین
 ۱ تا ۱/۵ متر

احداث 
گلستان

فاصله در کشت کرتی: 
۳/۵ × ۲/۵ متر

فاصله جوی و پشته: 
۲/۵ × ۱/۵ متر

پیــش از احــداث گلســتان الزم اســت کــود دامــِی کاماًل 
پوســیده بصــورت جایگزینــی در گــودال و به مقــدار 10 تــا 
20 تــن در هکتــار اســتفاده شــود. همچنیــن بعــد از هــرس 
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ــود  ــار ک ــن در هکت ــدار 10 ت ــت به مق ــر اس ــتان، بهت گلس
دامــی اســتفاده شــود.

برداشـت گل از مهم ترین و حسـاس ترین و پرهزینه ترین 
گل  برداشـت  زمـان  اسـت.  محمـدی  گل  تولیـد  مراحـل 
محمـدی در کاشـان از اوایـل خردادمـاه تـا اواسـط تیرمـاه 
اسـت. گل محمـدی پـس از بازشـدن، روی شـاخه چنـدان 
دوام نمـی آورد و اگـر در چیدنـش تأخیـر شـود، طـی 24 
سـاعت رنگـش سـفید می شـود و می ریـزد. بنابرایـن، الزم 
اسـت قبـل از طلـوع آفتـاب و ترجیحـاً در هـوای خنـک 
بامـدادی برداشـت روزانـه گل هـای بازشـده صـورت گیـرد. 
گل هـای برداشت شـده بـا گرم شـدن هـوا بسـرعت پژمـرده 
می شـود و ازآنجاکـه معمـوالً گل هـا روی هم انبار و فشـرده 
می شـود، فعالیت هـای تخمیری شـدت می یابد. بسـیار مهم 
اسـت کـه فاصلـه زمانـی بیـن چیـدن گل تـا تحویل دادنش 

بـه واحـد فـراوری اندك باشـد )شـکل 9(.

ــور  ــادی )و بط ــد گل اقتص ــد، تولی ــه بع ــال دوم ب از س
ــا 12ســالگی گیــاه(، افزایشــی  ــا 9 ت معمــول، تولیــد گل ت
ــی  ــد کاهش ــروع رون ــا ش ــت. ب ــی اس ــس از آن کاهش و پ
ــل در  ــن عم ــه ای ــوند. ب ــر می ش ــا کف ب ــد، درختچه ه تولی
ــی  ــد. گل ده ــتان« می گوین ــازی گلس ــالح »جوان س اصط
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ــی  ــر گل ده ــود. حداکث ــل می ش ــا 30 روز کام ــی 20 ت ط
ــه  ــروع آن اســت ک ــا 20 روز از ش ــی 10 ت ــه زمان در فاصل
ــد. ــی« می گوین ــور گل ده ــان »ش ــن زم ــه ای ــاً ب اصطالح

شکل ۹- نمایی از برداشت گل محمدی
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فراورده های گل محمدی

اســانس،  گالب،  شــامل  گیــاه  ایــن  فراورده هــای 
کانکریــت، ابســولوت، غنچــه خشــک اســت. مصــرف گالب 
ــران و کشــورهای همســایه اســت و اســانس  ــر در ای بیش ت
بطــور گســترده بــه کشــورهای اروپایــی و آمریــکا و کانــادا 

صــادر می شــود.

محصــول عمــده گل محمــدی، گالب و اســانس و 
گلبــرگ خشــک اســت کــه از آن هــا در صنایــع دارویــی و 
ــع  ــای بهداشــتی و آرایشــی و صنای عطرســازی و فراورده ه
ــی و  ــارف داروی ــی از مص ــود. برخ ــتفاده می ش ــی اس غذای

ــت. ــده اس ــدول 3 آم ــدی در ج ــی گل محم غذای

نکته: کانکریت عصاره استخراج شده از گل ها 

توسط حالل و ابسولوت از عصاره گیری بیش تر 

کانکریت و با حذف ترکیبات مومی به دست می آید 

که دارای ارزش باالی اقتصادی است. 
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جدول ۳- مصارف دارویی و مصارف غذایی گل محمدی

مصارف غذاییمصارف دارویی

شربتدرمان دردهای رماتیسمی

مربادرمان دردهای قلبی

صنایع شیرینی سازیتقویت اعصاب

تهیه بستنیتقویت معده

-رفع بعضی از سردردها

عنبــر گل، مایعــی ســیاه اســت کــه در پایــان عملیــات 
ــگ  ــا در دی ــه گل ه ــا تفال ــراه ب ــری هم ــر و گالب گی تقطی
عضالنــی  دردهــای  درمــان  بــرای  و  می مانــد  به جــا 
مناســب اســت. دم کــرده گلبرگ هــای خشک شــده آن 
ــو  ــای گل ــردن بیماری ه ــت اعصــاب و برطرف ک ــرای تقوی ب
و دهــان اثــر درمانــی دارد. در هندوســتان مــوم گل محمدی 

ــکل 10(. ــود )ش ــه می ش ــد تهی ــن و گل قن و گل روغ

ــبز  ــا س ــا زرد ی ــگ ی ــه بی رن ــدی ک ــانس گل محم اس
ــت  ــی اس ــانس های گیاه ــن اس ــی از باارزش تری ــت، یک اس
و بــه کشــورهای اروپایــی و بــازار جهانــی عرضــه می شــود. 
در ایــران از 0/1 تــا 0/2 درصــد گلبرگ هــای گل محمــدی 
اســانس اســتخراج می شــود. فــراورده دیگــری کــه از 
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ــن  ــت. روغ ــن اس ــد، روغ ــت می آی ــه دس ــدی ب گل محم
ــن  ــند و از اولی ــا« می شناس ــه روغن ه ــرخ را »ملک گل س
ــت  ــالدی به دس ــم می ــرن ده ــه در ق ــت ک ــی اس روغن های
ابوعلی ســینا تقطیــر شــد. روغــن گل ســرخ یکــی از 
ــرای تولیــد چنــد گــرم از آن،  گران تریــن روغن هاســت و ب
ــه  ــبب رایح ــود. به س ــرف می ش ــرم گل مص ــزاران کیلوگ ه
ــدار  ــوان از آن به مق ــن، می ت ــن روغ ــد ای ــوی و گل مانن ق
کــم مصــرف کــرد. روغــن گل ســرخ کــه روغنــی بی رنــگ 
و شــیرین و مالیــم اســت، بیش تــر در مراکــش و ازطریــق 
ــر در  ــن بیش ت ــن روغ ــه می شــود. ای ــا بخــار تهی ــر ب تقطی
رایحه درمانــی کاربــرد دارد و گالب تولیــد جانبــی آن اســت.

شکل ۱۰- دم نوش گل محمدی
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ترکیبات شیمیایی و خواص درمانی

گلبرگ هــای گل محمــدی خــواص درمانــی ملیــن 
ــی رود.  ــه کار م ــت ب ــان یبوس ــرای درم ــف دارد و ب ضعی
گالب تهیه شــده از گل هــای آن در بهداشــت پوســت و 
ضدعفونی کــردن محیــط و معطرکــردن فضــا کاربــرد دارد. 
خــواص گلبرگ هــا و گالب تهیه شــده از گل محمــدی 
ــده  ــاب، افزایش دهن ــهال، ضدالته ــت از: ضداس ــارت اس عب
ــخ،  ــض، ضدنف ــکاریس، قاب ــرم آس ــد ک ــی، ض ــل جنس می
ــده،  ــوی مع ــهل، مق ــن، مس ــط آور، ملی ــب، خل ــوی قل مق

ــتها آور. ــم، اش ــد زخ ــرم، ض ــد ک ــاب، ض ــوی اعص مق

خارجــی  اســتعمال  در  محمــدی  گل  گلبرگ هــای 
ــده  ــرو ساخته ش ــود. کنس ــرف می ش ــض مص ــوان قاب به عن
از آن بــا مقــدار مســاوی شــکر، مقــوی و چاق کننــده 
اســت. غنچــه گل قابــض اســت و خــواص آن عبــارت اســت 
ــه  از: اشــتهاآور، مقــوی قلــب، مقــوی اندام هــای وابســته ب
ســر، روان کننــده صفــرا، قابــض مالیــم، بادشــکن، باالبرنــده 
فشــار خــون. از گالب به عنــوان مــاده معطــر در ترکیبــات 
دارویــی اســتفاده می شــود. روغــن گل ســرخ نیــز در 

ــود. ــرف می ش ــی مص ــازی و آرایش ــع عطرس صنای
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اســانس از گلبرگ هــای گل محمــدی و گونه هــای 
دیگــری از آن تهیــه می شــود. بــرای تهیــه اســانس مرغــوب 
از گیــاه اصلــی اســتفاده می شــود. گل ســرخ مایعــی 
ــت و در  ــره اس ــش تی ــه زرد و کم وبی ــل ب ــا مای ــگ ی بی رن
ــت  ــز حال ــه ســبز. ازنظــر غلظــت نی ــل ب ــواع مای برخــی ان
روغنــی دارد. وزن مخصــوص آن در دمــای 20 درجــه 
ــانس  ــت. اس ــر اس ــرم در لیت ــا 870 گ ــانتی گراد 830 ت س
ــد و  گل محمــدی شــامل دو قســمت اســت: قســمت جام
ــه  ــای 30 درج ــا دم ــام دارد و ت ــتئاروپتن ن ــه اس ــو ک بی ب
ــام  ــع به ن ــمت مای ــت؛ قس ــد اس ــورت جام ــانتی گراد بص س
ــت. از  ــر و خوش بوس ــیار معط ــی بس ــه روغن ــن ک اولئوپت
ــوع عطــر  اســانس گل محمــدی در تولیــد بیــش از 120 ن

به عنــوان پایــه اســتفاده می شــود.
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بیالن مالی )برآورد هزینه- درآمد(

آمــده،  ادامــه  در  کــه  طــرح  اجــرای  هزینه هــای 
ــت  ــازمان مدیری ــزداری س ــای آبخی ــت به ــاس فهرس براس
و برنامه ریــزی کشــور اســت و بــرای نهــال کاری نهــال 
ــه  ــار باتوجه  ب ــک هکت ــی گل محمــدی به مســاحت ی گلدان
ــت  ــت و داش ــه و کاش ــاك منطق ــوا و خ ــت آب وه وضعی
نهــال بصــورت آبــی، میانگیــن تراکــم 2000 پایــه در هکتار 
ــا در  ــاس قیمت ه ــا براس ــده و هزینه ه ــه ش ــر گرفت در نظ
ــالن  ــه، بی ــرآورد شــده اســت. در ادام ــه 1396 ب ســال پای
ــدول  ــازی )ج ــدول 5(، ساختمان س ــراورده )ج ــی و ف مال
6(، دســتگاه، ابــزارآالت و تجهیــزات موردنیــاز )جــدول 7(، 
مــواد و ملزومــات موردنیــاز در ســال اول )جــدول 8(، مــواد 
ــف اجــرای طــرح  ــاز در ســال های مختل و خدمــات موردنی
)جــدول 9(، بــرآورد هزینــه تعمیــرات و نگهــداری )جــدول 
10( و بــرآورد حقــوق و دســتمزد و نیــروی انســانی )جــدول 

11( را مشــاهده می کنیــد.
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جدول ۵- فراورده

ف
ردی

نام فراورده
میزان تولید ساالنه

واحد
ت تمام شده 

قیم
واحد محصول 

)هزار ریال(

ش واحد 
ت فرو

قیم
محصول 

)هزار ریال(

1
گل و غنچه گل محمدی

12500
کیلوگرم

87/33
109/16

جدول۶- ساختمان سازی

شرح کار
نوع ساختمان

ت )متر مربع(
ساح

م
ت واحد )ریال(

قیم
 هزینه کل )هزار 

ریال(

انبار محصول و ادوات 
کشاورزی

سوله 
36

3000000
108000

جمع کل زیربنا
 36

جمع کل هزینه
108000
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ت موردنیاز

ت و تجهیزا
جدول ۷- دستگاه، ابزارآال

ف
ردی

ت
ت و تجهیزا

دستگاه، ابزارآال
تعداد

ت واحد
قیم

ت کل )هزار ریال(
قیم

1
تیلر کشاورزی با ملحقات

1
150000000

150000

2
بیل

10
200000

2000

3
گ

کلن
5

200000
1000

4
قیچی باغبانی

5
250000

1250

5
فرغون

2
1500000

3000

جمع
157250



39 ارزیابی اقتصادی کشت و پرورش گل محمدی
ت موردنیاز در سال اول

جدول ۸- مواد و ملزوما

ف
ردی

ت
شخصا

نام مواد اولیه و م
ف ساالنه

مصر
واحد

هزینه )ریال(
هزینه کل 
)هزار ریال(

1
آماده سازی زمین )ریپرزنی، تسطیح و...(

5
هکتار

10000000
50000

2
ت نهال

حفر گودال و کاش
10000

عدد
5000

50000

3
نهال گلدانی

10000
اصله

30000
300000

4
طراحی و اجرای سیستم آبیاری قطره ای

5
هکتار

12000000
60000

جمع
460000
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ف اجرای طرح

ت موردنیاز در سال های مختل
جدول ۹- مواد و خدما

ف
ردی

ت
شخصا

نام مواد اولیه و م
مقدار 
ساالنه

واحد
هزینه 
)ریال(

هزینه کل
 )هزار ریال(

1
کود حیوانی )ساالنه(

100000
کیلوگرم

500
50000

2
ش کود حیوانی

حمل و پخ
5

هکتار
3000

15

3
س

ف های هرز و هر
ك و دفع عل

برگرداندن خا
5

هکتار
10000

50

4
ك کردن محصول

ت و پا
برداش

12500
کیلوگرم

10000
125000

5
بسته بندی محصول

12500
کیلوگرم

5000
62500

6
ش

تبلیغات و بازاریابی و فرو
12500

کیلوگرم
1000

12500

جمع
250065
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ت و نگهداری

جدول ۱۰- برآورد هزینه تعمیرا

شرح
ش دارایی

ارز
درصد

ت ساالنه )هزار ریال(
هزینه تعمیرا

ساختمان
108000

2
2160

دستگاه ها و ابزارها و ملزومات سال اول
617250

5
30863

جمع کل
33023

سانی
جدول ۱۱- برآورد حقوق و دستمزد و نیروی ان

ف
ردی

ص 
تخص

تعداد
حقوق ماهانه 

)ریال(
ب

ضرای
حقوق ساالنه )ریال(

کارگر مزرعه )دائمی و فصلی(
 ماهر و نیمه ماهر

4
10000000

16/4
656000

جمع 
 4

جمع کل حقوق
656000
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برآورد سرمایه ثابت

ســرمایه ثابــت شــامل هزینه هایــی اســت کــه مقــدار آن 
بــه میــزان تولیــد محصــول بســتگی نــدارد و درهرحــال بــر 
طــرح تحمیــل می شــود. ســرمایه ثابــت شــامل هزینه هــای 
ــت. در  ــرداری اس ــل از بهره ب ــای قب ــرمایه ای و هزینه ه س
زیــر، هزینه هــای ســرمایه ای )جــدول 12(، هزینه هــای 
قبــل از بهره بــرداری )جــدول 13(، بــرآورد ســرمایه در 
گــردش )جــدول 14(، بــرآورد هزینــه اســتهالك دارایی هــا 
ــدول 16(  ــاالنه )ج ــد س ــای تولی ــدول 15( و هزینه ه )ج

آمــده اســت.
جدول ۱۲- هزینه های سرمایه ای

مبلغ )میلیون ریال(ردیف

108000ساختمان سازی

ماشین آالت، تجهیزات و ملزومات سال 
617250اول

21600وسایل دفتری )20 درصد ساختمان(

هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده 
74685)10 درصد اقالم باال به جز خرید زمین(

821535جمع کل
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جدول ۱۳- هزینه های قبل از بهره برداری

مبلغ )میلیون شرح
ریال(

هزینه های تهیه طرح و مشاوره و گرفتن 
32861.4مجوز )4 درصد هزینه های سرمایه ای(

هزینه راه اندازی و تولید )شامل 15روز 
37753هزینه مواد اولیه و حقوق و دستمزد(

هزینه های آموزش پرسنل )2 درصد کل 
13120حقوق پرسنل(

83734جمع کل

استهالك هزینه های قبل از بهره برداری 
16747)20 درصد هزینه قبل از بهره برداری(

در کادر زیــر ســرمایه ثابــت را که از فرمــول »هزینه های 
ــرمایه  ــرمایه ای = س ــای س ــرداری + هزینه ه ــل از بهره ب قب

ثابــت« بــه دســت می آیــد، مشــاهده می کنیــد.

سرمایه ثابت )هزار ریال(905269
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ش

جدول ۱۴- برآورد سرمایه در گرد

عنوان
شرح

مبلغ )هزار ریال(

مواد اولیه و بسته بندی
دو ماه هزینه مواد اولیه و بسته بندی

41678

حقوق و دستمزد
دو ماه هزینه حقوق و دستمزد

109333

تنخواه گردان
دو ماه هزینه انرژی و تعمیرات

5504

جمع کل
156515
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ک دارایی ها

جدول ۱۵- برآورد هزینه استهال

شرح
ش دارایی

ارز
)هزار ریال(

درصد
ک 

هزینه استهال
ساالنه )هزار ریال(

توضیح

ساختمان
108000

5
5400

ش خطی
رو

دستگاه و ابزارآالت
617250

10
61725

ش نزولی
رو

وسیله های دفتری
21600

20
4320

ش خطی
رو

ش بینی نشده
پی

74685
10

7469
ش خطی

رو

جمع کل
78914
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شرحجدول ۱۶- هزینه های تولید ساالنه

مبلغ )هزار ریال(

هزینه مواد اولیه و بسته بندی
250065

هزینه حقوق و دستمزد
656000

هزینه تعمیر و نگهداری
33022.5

ش بینی نشده  تولید )5 درصد اقالم فوق(
هزینه پی

46954

ش )1 درصد اقالم فوق(
هزینه اداری و فرو

9860

ك
هزینه استهال

78914

ك قبل از بهره برداری )20 درصد هزینه قبل از بهره برداری(
هزینه استهال

16747

جمع کل
1091563
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قیمت تمام شده واحد فراورده

ــراورده را کــه  ــر، قیمــت تمام شــده واحــد ف در کادر زی
از فرمــول »میــزان تولیــد ســاالنه ÷ جمــع هزینــه  تولیــد 
ــت  ــه دس ــراورده« ب ــد ف ــده واح ــت تمام ش ــاالنه= قیم س

می آیــد، مشــاهده می کنیــد.

قیمت تمام شده واحد فراورده )هزار ریال(87/33

قیمت فروش واحد محصول

زیــر مشــاهده می کنیــد،  کادر  همان طــور کــه در 
باتوجه بــه هزینــه تولیــد واحــد محصــول و بــا درنظرگرفتــن 
25 درصــد ســود، قیمــت فــروش واحــد محصــول حــدود 
109هــزار ریــال خواهــد بــود. فرمــول دقیــق ایــن محاســبه 

ــت: ــر اس ــرح زی به ش

)درصد سود +۱( × قیمت تمام شده = قیمت فروش واحد محصول

قیمت فروش واحد محصول )هزار ریال(109/16
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محاسبه نقطه   سربه سر

ــرح نشــان  ــرای ط ــای اقتصــادی اج ــه برآورده چنان ک
و  متغیــر  و  ثابــت  هزینه هــای  باتوجه بــه  می دهــد، 
فــروش کل محصــوالت تولیــدی، درصــد فــروش در نقطــه 
سربه ســر حــدود 38/75 درصــد اســت کــه باتوجه بــه 
ماهیــت طــرح و هــدف از ســرمایه گذاری، مقــدار متوســط 
ــد  ــای تولی ــع هزینه ه ــدول 17 جم ــت. در ج ــی اس مطلوب

ــد. ــاهده می کنی ــاالنه را مش س

در کادر زیر، فروش کل ساالنه را که از فرمول:
»قیمت واحد محصول × مقدار محصول تولیدی در سال =

 فروش کل ساالنه« 

به دست می آید، مشاهده می کنید.

فروش کل ساالنه )هزار ریال(1364453
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جدول ۱۷- جمع هزینه های تولید ساالنه

شرح هزینه
هزینه متغیر

ت
هزینه ثاب

هزینه کل
)هزار ریال(

مقدار
درصد

مقدار
درصد

مواد اولیه و بسته بندی
250065

100
 

 
250065

حقوق و دستمزد
229600

35
426400

65
656000

نگهداری و تعمیرات
26418

80
6605

20
33023

ك
استهال

.
.

78914
100

78914

ش
اداری و فرو

9860
100

.
.

9860

ك قبل از بهره برداری
استهال

.
.

16747
100

16747

جمع هزینه های تولید ساالنه
515943

528665
1044608
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در کادر زیر، درصد نقطه  سربه سر را که از فرمول: 
»)هزینه متغیر – فروش کل( / )۱۰۰ × هزینه های ثابت( =

 درصد نقطه  سربه سر«

 به دست می آید، مشاهده می کنید.

درصد نقطه  سربه سر38/75

دوره  برگشت سرمایه

ــه کل  ــد، باتوجه ب ــر می بینی ــه در کادر زی ــور ک همان ط
ــاختمان،  ــتهالك س ــود کل و اس ــرح، س ــرمایه گذاری ط س
ــرح،  ــرای ط ــرای اج ــده ب ــزارآالت تهیه ش ــتگاه ها و اب دس
دوره برگشــت ســرمایه حــدود ســه ســال پیش بینــی 

ــت: ــن اس ــبه چنی ــن محاس ــق ای ــول دقی ــود. فرم می ش

)هزینه تسهیالت مالی + استهالک + سود( ÷  کل سرمایه گذاری = 

دوره برگشت سرمایه

دوره برگشت سرمایه3/02
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تعیین ریسک های کسب وکار

بــا وجــود اینکــه تولیــد محصــول گل محمــدی ازنظــر 
کمــی و کیفــی مناســب اســت، برخــی حــوادث و اتفاقــات 

ــن محصــول را افزایــش می دهــد: ــد ای ریســک تولی

• افزایش ناگهانی تورم و گرانی نهاده های تولید

• کشت ناگهانی و سریع و وسیع به دست تولیدکنندگان 
جدید و کاهش قیمت به دلیل کشـت تصاعدی

• وجود واسطه گری در بازار گیاهان دارویی

• وضعیت جّوی نامناسب )ازجمله سرمای شدید(

• شیوع بیماری فراگیر در مزرعه

پیش بینــی  و  دقیــق  برنامه ریــزی  بــا  بااین حــال، 
آینــده بــازار، کاهــش وابســتگی بــه منابــع خــارج از 
مجموعــه، دقــت در برداشــت، فــراوری و بســته بندی و 
حفــظ کیفیــت محصــول و بازاریابــی مناســب، ریســک های 
ــرات  ــد. تغیی ــش می یاب ــب وکار کاه ــن کس ــادی ای اقتص
آب وهوایــی و کاهــش ناگهانــی دمــا و خشک ســالی و 
ــوب  ــارت محس ــم خس ــل مه ــه عوام ــود آب از جمل کمب
ــه ازنظــر شــیوع  ــت مزرع ــش مســتمر وضعی می شــود. پای
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ــا  ــروز آن ه ــاد ب ــری از ایج ــا و جلوگی ــا و بیماری ه آفت ه
می توانــد این قبیــل خطــرات را کاهــش دهــد.

بسته بندی

گیاهــی،  محصــوالت  برداشــت  از  پــس  امــروزه 
بســته بندی آن بســیار حائزاهمیــت اســت؛ زیــرا عــالوه بــر 
حفــظ کیفیــت و تازگــی محصــول، باعــث جلــب مشــتری 
و حفــظ بــازار رقابتــی می شــود. بســته بندی یکــی از 
فرایندهــای مهــم در مرحلــه پــس از برداشــت محصــوالت 
ــه گیاهــان دارویــی اســت کــه ســبب  کشــاورزی و از جمل
حفــظ محصــول در طــول مــدت انبــارداری می شــود. 
دارویــی  گیاهــان  بســته بندی  مزایــای  مهم تریــن 
ــوالت،  ــداری محص ــان نگه ــش زم ــت از: افزای ــارت اس عب
ــان  ــر گیاه ــواد مؤث ــت م کندشــدن ســرعت کاهــش کیفی
ــت  ــذب رطوب ــری از ج ــان، جلوگی ــول زم ــی در ط داروی
ــی و  ــاد درون ــر فس ــش خط ــده، کاه ــوالت خشک ش محص
بیرونــی و اکسایشــی، حمل ونقــل آســان تر و ســریع تر. 
بســته بندی نامناســب گیاهــان دارویــی ممکــن اســت 
ســبب تغییراتــی در مــواد مؤثــر آن هــا شــود کــه در نهایــت 
ــی  ــی و بی رضایت ــای داروی ــت فراورده ه ــت کیفی ــث اف باع
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مصرف کننــدگان خواهــد شــد. همچنیــن بســته بندی 
ــتری در  ــذب مش ــی رود در ج ــمار م ــه ش ــی ب ــل مهم عام

ــی. ــی و خارج ــی داخل ــای رقابت بازاره

بخــش عمــده ای از محصــول تولیــدی گل محمــدی کــه 
ــاز  ــانس موردنی ــن اس ــرای تأمی ــت، ب ــامل گلبرگ هاس ش
صنایــع اســت و بایــد بالفاصلــه پــس از برداشــت، بصــورت 
تــازه در کیســه های تمیــز بــه کارخانه هــای فــراوری 
ارســال شــود. اگــر تولیدکننــده بخواهــد گل و غنچــه گل 
محمــدی را بصــورت خشک شــده بفروشــد، باتوجه بــه 
اینکــه گل حــاوی اســانس فــراوان اســت، بایــد ابتــدا آن را 
ــد و  ــک کن ــایه خش ــا در س ــک کن ی ــتگاه های خش در دس
ــراوری تمیــز و بســته بندی  پــس از اینکــه در واحدهــای ف
ــی  ــی از گیاهان ــدی یک ــد. گل محم ــازار کن ــه ب ــد، روان ش
ــوان  ــرش می ت ــم بی نظی ــر و طع ــه عط ــه با توجه ب ــت ک اس
آن را به تنهایــی یــا بصــورت ترکیب شــده بــا گیاهــان 

ــرد. ــه ک ــوش عرض ــوان دمن ــر به عن دیگ
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نتیجه گیری

کشـت و پـرورش گل محمـدی از جمله کسـب وکارهای 
تولیـدی اسـت که در صـورت تولید بموقـع و حفظ کمیت و 
کیفیـت مناسـب و ایجاد بازار مناسـب، ارزش افـزوده فراوانی 
تمایـل  و  ایـران  باتوجه بـه موقعیـت خـاص  دارد.  به دنبـال 
کشـاورزان و نیـز کاربـرد گل محمـدی در صنایـع دارویـی و 
غذایـی و آرایشی بهداشـتی، ظرفیـت بسـیاری بـرای کشـت 
گل محمـدی وجـود دارد. ایجاد بازار فـروش فعال و مطمئن 
در کشـور همـراه با ترغیب کشـاورزان به تولیـد این محصول 
موجـب  اولیـه،  نهاده هـای  از  اثربخـش  و  کارا  اسـتفاده  و 
افزایـش محصـوالت و ایجـاد حـق انتخـاب بیش تـر بـرای 
مصرف کننـدگان می شـود. بصرفه بـودن تولیـد ایـن محصول 
و نیـز تقاضاهـای روزافـزوِن داخلی و بین المللی سـبب شـده 
اسـت هرگونه سـرمایه گذاری در تولید و فراوری آن سـودآور 
شـود. ازآنجاکه برنامه مطرح شـده در این دسـت نامه براساس 
تحقیـق و شناسـایی میدانی و بـا درنظرگرفتـن عوامل بومی 
و سـازگاری گونـه بـا وضعیـت بوم شـناختی تهیه شـده، این 
پـروژه مسـمتر و مانـدگار خواهـد بـود؛ مشـروط بـه اینکـه 
راهبردهـای مدیریتـی طبـق پیش بینـی برنامه هـا بـا دقـت 
انتخـاب شـود و به نـکات علمی و فنی این طرح توجه شـود.


