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 )توضیحات زیر بر اساس تجربیات شخصی به همراه نکات مهم علمی در رابطه با کشت و پرورش این گیاه می باشد( 

 مقدمه

های قدیم به جهت فواید است و از زمان Rosa damasceneو با نام علمی  ایگل محمدی گیاهی درختچه

است. با توجه به شرایط اقلیمی ایران و محدودیت آبی یکی  اشته بسیار مورد استفاده قرار گرفتهد زیادی که

 باشد.می زایی )حتی در بحث صادرات(و درآمد از گیاهان مناسب برای گسترش کشت

 تهیه نهال مورد نظر-1

های پاجوش، خوابانیدن، قلمه زدن، پیوند زدن و استفاده از کشت محمدی توسط روشبه طور کلی گل  -

 بافت توانایی تکثیر دارد. 

 نعنوا به که یاهی)گ قلمه منبع دیباقلمه زدن است و  شودیم استفاده ادیز رانیا در که یوشر معموال -

 شتریبا عطر ب یهاگل ها هیاز پا ی)برخ کار و کشت از هدف اساس بر( شودیم هیته قلمه آن از یمادر هیپا

 از استفاده .شود انتخاب اهیگ نیا( گل اندازه و نوع یحت و باالتر اسانس زانیم با یهاهیپا گرید یبرخ و

 . است مهم اریبس نکات از یکی یمادر اهیگ از یدیتول یهاقلمه

)معموال در آبان،آذر،  اهیفصل رشد گ انیدر اواخر دوره رشد و پا نظر، مورداساس منطقه  برتهیه قلمه  -

 دوساله هشاخ هم و یجار فصل در کرده رشد یهاشاخه از توانیم هم را قلمه. ردیگیم صورت( ماهید

 را قلمه ییرایگ درصد و دارند یشتریب ییزاشهیر محرک مواد یسال جار یهاشاخه. کرد هیته شتریب و

)خاک  مناسب بستر کردن فراهم صورت در زین شتریب و دوساله یهاباال خواهد برد. هر چند که شاخه

 .داشت نخواهد یمشکل+خاک( یباد+ماسه تیکوکوپ ای تی+پرلبرگ



 

مادری به نهال  زنی تمام خصوصیات گیاهدر قلمههای مادری مناسب قلمه بگیرید زیرا : سعی شود از پایهنکته

 یابد.انتقال میحاصله 

 و کاشت آماده سازی زمین-2

 یبردارجهت بهره ،در خاک و چندساله بودن اهیگ نیا یهاشهیرشد و گسترش ر زانیتوجه به م با  -

جهت بهبود  یوانیح یعمق خاک را نرم کرده و سپس ازکودها رشکنیبا استفاده از ز ابتدا ،یاقتصاد

 استفاده کرد.  دیبا ییمواد غذا نیو تام یکیزیف اتیخصوص

با کشت  توانیم زی( نیو سنگالخ ادیز بیش با یهانیزم و هاتپه هیحاش)در  مسطح ریغ یهانیزم در -

 . دیرس یمناسب یبه درآمد اقتصاد اهیگ نیا

فقط محدوده  یختکاردر مانند توانیم نباشد هم نیزم یسازآماده یهادستگاهاگر امکان استفاده از  یحت -

  .کرد اضافه رامورد نظر  یهاکود و کرده چال را نهال کاشت نظرمورد 

 کاشتهمتر  2  فاصله با ییهافیرد یرو را هانهال توانیم باشد یاریآب ستمیس یدارا نظر مورد نیزم اگر -

 250 یبارندگ زانی)حداقل م میکه کشت به صورت د یمتر در نظر گرفت. در صورت 2-3 هافیرد نیب و

 .گرفت نظر در شتریب را هافاصله توانیم باشدمناسب(  یمتر با پراکندگ یلیم

 

های کاشته شده را کامال گود کرده و سعی شود گودال برای جمع شدن در کشت دیم باید اطراف نهال :نکته

 مهیا شود.به صورت مناسب آب بارندگی 



 گیاهو نوری نیاز دمایی -3

 یلینقش خ هاگل تیفیک و عملکرد شیافزا در نور رایز کرد کشت رینورگ یهانیزم در دیبا را اهیگ نیا -

 شود یسع شودیمکشت  ادیز یهابیش با و یاتپه یهانیزم در که یصورت دردارد ) بطور مثال  یمهم

 (. ریکشت شود بخصوص در مناطق سردس یجنوب یهابیش در

گرم  یلیخ یوزش بادها ایشب و روز نداشته باشند و  ادیز یکه اختالف دما یدر مناطق زین یینظر دما از -

 جهینت توانیم نباشد منطقه( در شودیم اسانس باتیترک کاهشگل و  ی)سبب کوتاه شدن و زودرس

 .گرفت یترمطلوب

 نیاز آبی-4

سطح خاک آبیاری ن در مراحل اولیه باید حتما سعی شود فواصل آبیاری کوتاه شده و در صورت خشک شد -

 مختصری صورت گیرد.

 را دارد ولی تا زمان رشد اولیه و تثبیت لذا توانایی جذب آب از اعماق خاکاست، ای درختچهچون گیاه   -

دهی و مراحل غنچه دررطوبت را تامین کرده و های کاشته شده باید نهالها و مناسب قلمه دهیشدن و ریشه

 . شود(ها و افزایش اسانس گل می)سبب درشت شدن گل اعمال کرد توجه بیشتریبحث رطوبت  گلدهی در

کنید )بخصوص ای زندگی میمنطقهکشت شده و در در صورتی که نهال یا قلمه تولیدی در گلدان  :نکته

تا شرایط بماند مناطق گرم و کم آب( که فصل رشد و کاشت فرار رسیده عجله نکرده و بگذارید در گلدان 

 نشود. دچار تنش خشکی و به جهت کشت در زمین اصلیایجاد شده زایی بهتری از لحاظ ریشه

 تغذیه کودی-5

 شود.  ختهیر یوانیکود ح لوگرمیک 10خاک در هر چاله حدود  یسازآماده زمان در -

 ازین مورد لوگرمیک 400-500 هکتار هر در متوسط طور به میپتاس سولفات و ومیآمون فسفات یکودها -

  .است

در هکتار سولفات آهن  لوگرمیک 300 اهیگ نیا در حتما هاگل تیفیک شیافزا در هنآبه نقش کود  باتوجه -

 .گردداستفاده  زین

 هاآفات و بیماری-6

مربوط به الروهای  ،باشد که خسارتمیخوار محمدی سوسک سرشاخههای مهم در مزارع گلیکی از آفت -

کنند که سبب خشک شدن شاخه و ضعف های این گیاه شروع به تغذیه میاین آفت بوده که در داخل شاخه

 د.شومیچه تعمومی درخ

 



محمدی بوده که بهترین زمان برای مبارزه با آن های موجود در مزارع گلترین بیماریمهمسفیدک نیز از  -

 باشد.میدر اواخر تابستان و اوایل پاییز 

 

 

 برداشت  -7

 باشد و باید به صورت کامال اصولی اقدام به برداشت کرد تاترین مراحل میها در مزارع از حساسبرداشت گل

 :از میزان کیفیت آنها کاشته نشود

 هیدر محل سا زیکرد و پس ار برداشت ن هاگل برداشت به اقدام دیبا هوا شدنصبح و قبل از گرم  لیاوا  -

 انتقال داده شود.  یشده تا به مراکز اصل ینگهدار

 به یاهیگ یهااسانس) یاهیگشدن گل، از دست رفتن عطر و بو و اسانس  دیدر برداشت سبب سف ریتاخ -

 .شودیم (هستند فرارشدت 

  اجتناب شود. یریتخم تیفعال لیهم به دل یاز انبار کردن رو  -

 .کشدیمروز طول  25تا  15 نیب مزارع در هاگل برداشت دوره -

 



-سال روند صعودی در برداشت گل 12تا  ها از سال سوم شروع می شود و تولید اقتصادی در گلستان :نکته

 شرط فراهم کردن شرایط بهینه(.ها را داریم )به 

 (دارویی، آرایشی و بهداشتی و عطرسازی) گل محمدی از موارد استفادهخواص و -8

 بخشآرام -4رفع یبوست  -3ضدغفونی کننده و مسهل   -2نشاط آور  ضد افسردگی  و -1

اقتصادی و  های گیاهی در دنیا مطرح بوده و از لحاظاسانساسانس گل محمدی به عنوان گرانبهاترین   -

جهانی ت محمدی تولیدی در ایران شهرحتی در بحث صادرات بسیار مورد توجه می باشد ضمن اینکه گل

 دارد.

های این گیاه محمدی نیز یکی دیگر از موارد استفاده از گلبرگعرقیات گیاهی و گالب استحصالی از گل  -

 طرسازی نیز سابقه طوالنی دارد.محمدی در صنایع آرایشی بهداشتی، عاستفاده از گلمی باشد. 


