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 لرستان در یک نگاه

 موقعیت جغرافیایی

 1 و درجه50تا دقیقه 50 و درجه 46 بین ایران غربی جنوب ناحیه در مربع کیلومتر 28308 حدود  استان لرستان با مساحتی   

. اسرر  شررد  واقع النهارگرینویچ نصرر  از شررلالی عرض دقیقه 23 و درجه 34 تا دقیقه 40 و درجه 32 و شرررقی طول دقیقه

 و اسررتان دشررتها  در متر 239ارتفاع با اسررتان نق ه ترین پسرر  اسرر   دریا سرر   از متر2200 از بیش آن ارتفاع میانگین

شترانکو   آن قله بلندترین شته  میان در دریا س    از متر 4080 ارتفاع با ا ستان . دارد قرار زاگرس کو  ر ستان  به شلال  از لر  ا

 از و ایالم استان  به غرب از خوزستان   استان  به جنوب از اصفهان   استان  به شرق  از مرکز   استان  به شرقی  شلال  از هلدان 

 25 شهرستان    11 شامل  استان  این استانی   و کشور   تقسیلات  آخرین براساس . اس   محدود کرمانشا   استان  به غربی شلال 

 .باشد می آباد خرم شهر آن مرکز و بود  دهستان 87 و بخش 31 شهر 
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  هوا و آب

 استانها   با استان  وهلجوار .اس   بهار  باران با ا  مدیترانه یا کوهستانی  معتدل وهوا  آب پوشش  زیر عام صورت  به لرستان 

ستان  ستان  این در وهوائی آب تنوع موجب وهلدان خوز س   شد   ا ستان  این از ب وریکه ا ستان  بعنوان ا  یاد کشور  چهارفصل  ا

  با دائلی رودخانه30 شررلالی  پرباران ترین اسررتان کشررور اسرر  و دارا     اسررتان سرره از بعد لرسررتان اسررتان .شررود می

 آب مکعب متر میلیارد12.5 حدود مصارف کسر از پس مجاور استانها  از ورود  آبها  احتساب با که بود  کیلومتر2450طول

 .نلاید می تخلیه وکرخه دز سدها  پش  دریاچه به را

 زبان و اقوام

ستان  مردم سیم  یک در قومی  لحاظ از لُر سیم  لک مردم و لر مردم بخش دو به کلی بند تق   محلی زبانها  به که شود می تق

. اس  ایرانی ها زبان باختر  دسته از فارسی هلرا  به و فارسی زبان نزدیک خویشاوند لر  زبان. کنند می صحب  لکی و لر 

 زبان از ا نواد  فارسررری زبان هلانند لر  زبان. هسرررتند فارسررری زبان به ایرانی ها گویش تریننزدیک لر  زبان ها گویش

سی  س   میانه پار سیار   هلانند  آن ها واژ  و ا سی  با ب شه . دارد فار  زبان مانند( آباد خرم بختیار  ) لر  ایرانی زبانها  ری

سانیان   زبان) میانه پارسی  به فارسی  ستان  پارسی  به میانه پارسی  طریق از و( سا شیان  زبان) با   با لکی زبان. گرددبرمی( هخامن

 .باشدمی هخامنشی فارسی به مربوط لر  و اس  اشکانی پهلو  به مربوط لکی اس   متفاوت لر  زبان

  جمعیت

 مرد درصد  7/50) نفر 1760649 با برابر استان  جلعی 1395 ما  آبان در مسکن  و نفوس علومی سرشلار    آخرین اساس  بر

صد  3/49 و سه  در که بود ( زن در سکن  و نفوس علومی سرشلار    با مقای شد  متوسط  1390 آبان م   معادل جلعی  ساالنه  ر

س   شد   برآورد درصد  07/0 شترین . ا   می( جلعی  درصد  11) سال  25-29 سنی  گرو  به متعلق 1395 سال  در جلعی  بی

 اس . درصد 83 لرستان باسواد  در استان هلچنین م ابق این سرشلار  نرخ. باشد
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 اقتصاد استان :

 شاخص های اقتصادی استان – 1جدول شماره 

 94شاخص های کالن اقتصادی استان لرستان در سال 

تولید ناخالص 

داخلی بدون نفت 

 )میلیارد تومان(

سهم از تولید 

داخلی ناخالص 

 کشور بدون نفت

 ناخالص تولید

 با نفت داخلی

 (تومان میلیارد)

 تولید از سهم

 داخلی ناخالص

 کشور با نفت

درآمد سرانه 

بدون نفت 

 )میلیون ریال(

 با سرانه درآمد

 میلیون) نفت

 (ریال

8/13886 3/1 8/14477 18/1 79 82 

 

 

37.2

7.9
7.1

11.3
15.9

20.6

سهم ارزش افزوده فعالیت 

های اقتصادی در محصول 

به قیمت )ناخالص داخلی 

(بازار

کشاورزی، شکار و جنگلداری

ر عمده فروشی، خرده فروشی، تعمی

وسایل نقلیه و کاالها  
و مستغالت، کرایه و خدمات کسب

کار
صنعت

اداره عمومی، دفاعی و تأمین  

اجتماعی
سایر

23.8%
29.5%

46.7%

سهم اشتغال در بخش های عمده اقتصادی

کشاورزی

صنعت

خدمات
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 شرح طرح:

آباد به اراک )در محلد  در دو طرف حاشیه بزرگرا  خرم و ایجاد گلستان گل  آباد  با هدف کش  محلد  خرمطرح بزرگرا  گل

هکتار  با استفاد   7000متر در هر طرف جاد  و به میزان تقریبی  500کیلومتر  به عرض  70محدود  لرستان( به طول تقریبی 

ستاها  مسیر و احداث صنایع وابسته به آن )     التحصیالن دانشگاهی و جوانان جویا  کار و روستائیان و اهالی رو   از ظرفی  فارغ

 استحصال و استخراج اسانس و فرآور (  توسعه تولید عسل و ایجاد مراکز گردشگر  خواهد بود.

 
 مسیر اصلی طرح بزرگراه گل محمدی استان لرستان -شکل ا

 

س  و یا زمین       سازمان منابع طبیعی و محیط زی ضی تح  نظارت  ساس این طرح ارا مربوط به مالکین محلی در قالب  ها  بر ا

ستان     شاورز  ا سازمان جهاد ک شاورز  و منابع طبیعی     طرح و با نظارت  سی ک سازمان نظام مهند ضیان و   و هلکار   به متقا

 محلد  اقدام خواهد نلود.ها  گلافراد مورد نظر طرح واگذار  و نسب  به احداث گلستان



 

 
 

6 

 

 مطالعات میدانی بخشی از طرح 

 » تکانه -دهکرد فاصله «آباد  خرم -ک ارا راه آزاد

سیر  این طول .ادامه دارد تکانه خرم آباد نزدیک شرق  تا دهکرد حوالی بروجرد شرق  جنوب از نظر مورد محدود   65حدود م

س   کیلومتر سیر  این .ا  علد  ترین .هستند  خاص ویژگیها  یک دارا  هر نلود  که عبور مختلفی فیزیوگرافی واحدها  از م

می   کو  ها و تپه ها دامنه ا   دشررر  ها  قدیلی  افکنه ها  پالتوها یا مخروط افکنه ها  مخروط واحدها  فیزیوگرافی  

 .باشند

 .می دهد نشان را نظر مورد بزرگرا  ( موقعی 2) شلار  شکل

 
 : موقعیت بزرگراه 2شکل شماره 
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سیر  کلی ب ور س   گذشته  مرتفعی مناطق از بزرگرا  م شود  شامل  را متر 2300تا 1420 حدود در ارتفاعی که ا  حداکثر .می 

صد   30تقریباً نیز شیب  س    در  در که قله ا  بلندترین دارد.  وجود تونل وجود به دلیل خ ا احتلال شیب  مورد در البته ا

 .می کاهد جاد  ارتفاع حداکثر از باز هم که می باشد تونل گذر محل اس  مشهود نلودار

 .می دهد نشان را بزرگرا  تقریبی ( پروفیل3) شلار  شکل

 
 : پروفیل تقریبی بزرگراه3شکل شماره 

( 4) شلار   شکل  .شامل شوند   را بزرگرا  )آکس( اصلی  محور حاشیه  متر 500 حداقل اراضی  که شد  اس    سعی  م العه این در

 . اس  هکتار 8500 تقریباًم العه  مورد مساح  .دهد می نشان بزرگرا  اطراف در را م العه مورد محدود 
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 مطالعه مورد محدوده( 4) شماره شکل

 کد اس   خرم آباد و بزرگرا   یعنی بروجرد انتها  و ابتدا سینوپتیک در  ایستگا   دو به مربوط شد   ارایه هواشناسی   داد  ها 

س   بدیهی  .دارند متر 1150و 1560حدود در ارتفاعی ترتیب به  با متر 2000 از بیش ارتفاعی با بزرگرا  میانی که محدود  ا

 دقیقتر  محاسبات  و میانیابی به نیاز ارتفاعات در هواشناسی   برآورد داد  ها  باشد.  داشتد  اختالفاتی فوق الذکر ایستگا  ها  

 .نداشته باشد لزومی شاید فعالً که دارد

 بارندگی متوسط  با بروجرد .می دهد نشان  را خرم آباد و بروجرد ایستگا   دو در هواشناسی   ( داد  ها 3) و (2شلار  )  جداول

  درجه 2 حدود ما  سردترین در دما متوسط .اس  نسبتاً سرد ها  زمستان و معتدل تابستان ها  دارا    میلیلتر 360 حدود

 



 

 
 

9 

 

 

درجه و متوسط حداکثر   – 2/3اس . در حالیکه متوسط حداقل    بود  درجه سانتیگراد  26 حدود ما  گرمترین در دما متوسط  و

 درجه نیز ثب  شد  اس . 35تا بیش از 

 
 داده های هواشناسی ایستگاه بروجرد – 2جدول شماره 

سبتاً  بروجرد از کلتر ارتفاع با خرم آباد س   گرمتر ن سط  .ا  30به  نزدیک ما  در گرمترین و درجه 5 ما  سردترین  در دما متو

 .اس   سانتیگراد  درجه 40 حدود ما  و حداکثر دما درگرمترین -4/0سردترین   در دما حداقل متوسط  حالیکه در .اس   درجه

 .اس  میلیلتر 500 از کلتر نیز بارندگی متوسط
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 داده های هواشناسی ایستگاه خرم آباد – 3جدول شماره 

 در کوهستانی  بخش مشخص ب ور  قرار می گیرند.  H A5 و HA3   H A4 اقالیم در بزرگرا  عبور مسیر  اقلیلی تقسیلات  طبق

 .می دهد نشان را اقلیلی ( تقسیلات5شکل شلار ) .می شود شامل را من قه سردتر اقلیم که گرفته قرار H A5 واحد
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 تقسیمات اقلیمی -(5) شماره شکل

 از مسیر  از بخشی  در که اس  ذکر  به الزم .می شود  شامل  را خاصی  دامنه سازگار  نباتات بزرگرا  عبور من قه اقلیم به توجه با

ش  ها   در واقع علدتاً و موجود باغی و زراعی مناطق ضر  حال در که عبور نلود  دامنه ا  د  تح  بزرگرا  طرف دو نیز حا

 باغات و کش   هلاان شاید  مناطق این در بزرگرا  حاشیه  برا  گزینه بهترین .باشند  می مشهود  دایر باغ ها  ویا بود  کش  

 اما در .باشد  موثر بسیار  محصول  کلی  و کیفی  در می تواند مناسب  ارقام و بذور از استفاد   نیاز در صورت  که باشد  موجود

سب  کلی ب ور که درختچه هایی و درختان ارتفاعات و کوهپایه ها و دامنه ها سند  نظر به منا ستند  می ر  عنوان بد که کم نی

شک   محلد   گل از می توان مثال  با مرتفع مناطق و دامنه ها خاص هله این درختان .برد نام انجیر و بلوط و بنه امرود  زر

 .می باشند مورد نظر من قه نظیر معتدل تابستان ها  و سرد زمستان ها 
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شار   که هلان ور س .  گذشته  نیز دامنه ا  دش  ها   از بزرگرا  مسیر  شد  ا  م العات دارا  دش  ها  از این وسیعی  بخش ا

شناسی   ضی  بند طبقه  و خاک  شند  ارا س   انجام شد   متفاوت مقیاس ها  که در می با س   شد   سعی  مختصر  این در .ا  ا

 با مناطق سایر  شود.  استفاد   اصالحاتی  انجام با اراضی  ها  طبقه بند  نقشه  از بود  خاکشناسی   م العات دارا  که مناطقی

ستفاد   کو  ها پا  شیبدار  دامنه ها  برا  P و بلند کو  ها  و ارتفاعات برا M و   دیم زارها  برا  اغلب و D عالئم  شد   ا

 .اس 

 .اس  زیر قرار به خاک کالس ها  مختصر شرح

 : I کالس اراضی

ضی  این ش   برا  و بود  محدودی  بدون ارا سب  اقلیم با سازگار  هله گیاهان کا شند  می منا ضی  این وسع   .با  هکتار 60 ارا

 . شود می شامل را اراضی درصد  75/0 و بود 

 :II کالس اراضی

ضی  سع     تولید هزنیه افزایش موجب که کم محدودی  ها  با ارا شود. و ضی  این می  صد  3694 و بود  هکتار 3140 ارا  در

 . شود می شامل را اراضی

 :III کالس اراضی

ضی  سبتاً  محدودی  ها  با ارا سبتاً  هزینه ها  وجود با تولید ولی زیاد ن صرفه  مقرون هم هنوز زیاد ن سع     به  س . و  این ا

 . شود می شامل را اراضی درصد 76/11 و بود  هکتار 1000 اراضی

 :IV کالس اراضی

سبتاً مناسب هستند. وسع       ثقلی آبیار  از غیر دیگر  آبیار  روش یا و خاص گیاهانی کاش   برا  اراضی  این  اراضی  این ن

 . شود می شامل را اراضی درصد 77/3 و بود  هکتار 320

 :می باشد زیر شرح به اس  شد  داد  نلایش نقشه در که هاییکالس  تح 

S:  فیزیکی خاک محدودیتها 

A قلیائی  و شور  به مربوط : محدودیتها 

T:  بلند  و پستی و توپوگرافی با مرتبط محدودیتها 
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W: می نلاید ایجاد کش  برا  که آب محدودیتهایی. 

 .کاربرد دارند ثقلی س حی یا آبیار  از استفاد  برا  صرفاً طبقه بند  ها این که اس  به ذکر الزم

D1   : س   دیم کار  هایی شامل شند  مالیلی شیب  دارا  و شد   واقع دامنه ها پایین در اغلب که ا ضی  این خاک .می با  ارا

 نیاز صورت  در اراضی  این اغلب باشند.  مالیم می هم (Undulation) بلند  ها و پستی  و اس   کم سنگریز   با علیق اغلب

 و بود  هکتار 700 اراضی  این وسع   باشد.   گزینه بهترین شاید  محلد  کاش  گل  لذا و نیستند  هزینه پر تکلیلی آبیار  به

 . شود می شامل را اراضی درصد 24/8

 :D2  واحد این مقدار  سررنگریز  در با علیق نیله تا علق کم خاک و مدور و گرد اغلب قلل با ارتفاع کم نسرربتاً تپه ها 

سع   .شد  اند  تفکیک ضی  این و صد  94/10 و بود  هکتار 930 ارا ضی را  در ضی  این از بخشی . شود  می شامل  ارا  تح  ارا

 .باشد مناسبی گزینه می تواند آهکی ها  به خاک و مقاوم  ها ریشه کم علق دلیل به زرشک کاش  .می باشند دیم کش 

D3 در سنگریز   علیق تا نیله علق خاککم و کم سنگی  زدگی ها  بیرون با کنگلومرا از متشکل  اغلب مرتفع نسبتاً  : تپه ها 

 نیز اراضی  این در . شود  می شامل  را اراضی  درصد  59/16 و بود  هکتار 1410 اراضی  این وسع   شد  اند.  تفکی  D3 واحد

 قابل نیز بلوط حتی و امرود زیتون  اراضی زرشک    این برا  می شود.  دید  دامنه ها از بعضی  در پراکند  صورت  به دیم کار 

 .اس  مداقه و بررسی

D4: کم خاک دارا  و پرشیبی داشته دامنه ها  اغلب که اس   ارتفاع کم کو  ها  یا و مرتفع نسبتاً  تپه ها  شامل  واحد این 

 اراضی  این در اس     کم معلوالً سنگی  زدگی بیرون .باشند  می چشلگیر  دامنه ها از بعضی  در گون بوته ها  می باشد.  علق

 می شامل  را اراضی  درصد   88/5و بود  هکتار 500 اراضی  این وسع   بیشتر می باشند.   بررسی  بنه قابل و انجیر نیز زرشک  

 . شود

M1 شامل س   متعدد در  ها  با مرتفع کوهها  :  شیه آبراهه ها  در ا  پراکند  باغات در  ها  در اغلب که ا  شد   احداث حا

 دامنه ها می خورد. چشم  به خط الرأس ها در ها  سنگی  زدگی بیرون و باشند  می علیق نیله تا علق کم خاک دارا  اس . 

 که باشد  گزینه مناسبی  شاید  اس   زاگرس بومی درختان که از بلوط این اراضی  برا  می باشد.  تند بسیار  شیب  دارا  اغلب

  200اراضی  این وسع   .می شود  پیشنهاد  نیز امرود و بنه عالو  به دارند  صادراتی  ارزش و بود  قابل استفاد   آن برگ و دانه

 . شود می شامل را اراضی درصد 35/2 و بود  هکتار
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P1 فرسایشی پتانسیل  تفکیک شد  اند   واحد این در باشند  می کم سنگی  زدگی بیرون دارا  که ریزشی  شیب  پر : دامنه ها 

زرشک   .بود خواهد موثر بسیار  فرسایش  کنترل در ولی مشکل باشد   واحد این در درخ  کاش   شاید  .اس   زیاد اراضی  این در

سبتاً  گزینه ها  از بلوط و  می شامل  را اراضی  درصد  82/2 و بود  هکتار 240 اراضی  این وسع   .می رسند  به نظر مناسب  ن

شنهاد   درختان . شود  ضی  این در پی  و دارند بهتر  متر رویش 1000 از بیش ارتفاعات در هلگی که ارتفاع به توجه با ارا

 .منتفی نیس  اراضی تناسب زمینه در بیشتر گرچه م العات . ارائد  شد  اند من قه اقلیم

 امکان اراضی  این در ضلناً  .مناسب می باشند   اقلیم با سازگار  درختان انواع کاش   برا  III و II و I کالس اراضی  دشتها   در

 .اس  شد  احداث باغ و یا بود  کش  تح  اکثراً هم فعلی شرایط در و دارد وجود آبیار 

ضی  سب  س حی  آبیار  برا  IV کالس ارا ستند  منا سب  روش انتخاب با ولی نی ش   آبیار  منا  با سازگار  درختان برا  کا

 .میرسند نظر به مناسب اقلیم

 تصاویر  این در .می دهد نشان  را اراضی  شد   مجزا ها  واحد و کالس ها تح  و کالس ها ( موقعی 12تا  6)  شلار   تصاویر 

 .شود حفظ 1:25000 که مقیاس شد  سعی

 

 
 6تصویر شماره 
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 7تصویر شماره 

 

 
 8تصویر شماره 
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 9تصویر شماره 

 
 10تصویر شماره 
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 11تصویر شماره 

 

 
 12تصویر شماره 
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 نقش طرح در توسعه استان :

 توسعه اشتغال : .1

می   5/35درصد و نرخ مشارک  اقتصاد   5/12  نرخ بیکار  استان لرستان  96سال م ابق نتایج طرح آمارگیر  نیرو  کار 

 .باشد

نرخ مشارکت  سال

 اقتصادی

سهم اشتغال  نرخ بیکاری

 ناقص

 سهم اشتغال در بخش های عمده اقتصادی

 خدمات صنعت کشاورزی

1391 35 20 15 3/30 2/29 5/40 

1392 1/34 1/17 1/17 2/29 2/29 6/41 

1393 1/34 9/14 4/18 8/25 6/32 6/41 

1394 2/36 3/13 8/19 9/25 31 1/43 

1395 35 13 6/20 9/23 6/30 5/45 

 

 اهداف ایجاد طرح در زمینه اشتغال پایدار:

 نفر( 4000ها )خانوار روستایی با احداث گلستان 2000ایجاد اشتغال پایدار برا   -

 هاالتحصیالن جویا  کار با احداث گلستانجوانان و فارغاز  3000ایجاد اشتغال پایدار برا   -

 ناظر و ...ها  پزشکی با ایجاد شرک التحصیل بخش کشاورز   منابع طبیعی و گیا فارغ 350اشتغال بیش از  -

ها  گردشررگر  و مراکز اقامتی  نفر در قالب ایجاد تأسرریسررات گردشررگر  شررامل پارکین  200ایجاد اشررتغال جدید برا   -

 گرد  و تأسیسات پذیراییبوم

 محلد  و فرآور  گیاهان دارویینفر در احداث کارخانه استحصال اسانس گل 500اشتغال جدید برا   -

 شغل جدید در قالب توسعه تولید عسل 150ایجاد  -

 شغل در قالب احداث مرکز کش  باف  50ایجاد  -

 شغل جدید در حوز  بازرگانی محصوالت 50ایجاد  -
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 نفر در حوز  حلل و نقل و خدمات طرح 100د ایجا -

ش  و بهر       صل از ک ضر درآمد حا صورت      در حال حا سنتی ب شاورز به روش معلولی و  بردار  از یک هکتار زمین برا  یک ک

سط   س  در حالی  100در حدود سالیانه  متو شرایط درآمد  برا  هر  که پرورش گلمیلیون ریال ا محلد  در قالب این طرح 

 خواهد بود. بصورت سالیانه میلیون ریال 300ک هکتار در حدود نفر از ی

 

 توسعه سطح درآمدی مردم استان : .2

سخگو  هزینه ها نبود  و حتی در          سفانه درآمد خانوار پا شان می دهد که متأ سالها  اخیر ن سی هزینه و درآمد خانوار در  برر

قر جامعه اس  که با کلی دوراندیشی و برنامه ریز  طرح ها     برخی از سالها تراز خانوار منفی اس . این موضوع نشاندهند  ف     

 اقتصاد  مناسب می توان س   درآمد مردم بخصوص روستاییان را افزایش داد.

 

 متوسط کل هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی شرح

 )هزار ریال( 

1391 1392 1393 1394 1395 

 212485 192141 186580 159715 161726 متوسط کل هزینه خانوار شهری

 255858 228941 176427 151911 138125 متوسط درآمد خانوار شهری

 43373 36800 -10153 -7804 -23601 تراز مالی

 139838 120759 131204 107536 102187 متوسط کل هزینه خانوار روستایی

 165970 159407 114501 99211 83075 متوسط درآمد خانوار روستایی

 26132 38648 -16703 -8325 -19112 تراز مالی
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 توسعه گردشگری استان: .3

یکی از مشکالت بخش گردشگر  لرستان در عین وجود مناطق دیدنی و تاریخی  عدم ماندگار  مسافرین و گردشگران در 

بدیل را بوجود ا  بیاس  منظر شد محلد  کش  استان اس .تصور نلایید وجود بزرگراهی که دو سو  آن هزاران هکتار گل

تواند هر شخصی را به ماندن در این فضا ترغیب نلاید و باعث رونق گردشگر  استان شود و بدون شک به عنوان آورد  که می

توان در مسیر دو طرفه یک ظرفی  و پتانسیل گردشگر  ویژ  مورد توجه گردشگران خارجی قرار خواهد گرف .در این طرح می

ها  گردشگر  و مراکز اقامتی و ایستگاهها  عرضه محصوالت سنتی کیلومتر  کلپین  15یا  10ها  یلومتر به فاصلهک 70

 و صنایع دستی ایجاد کرد و زمینه خوبی برا  تقوی  بخش گردشگر  استان فراهم کرد.

 توسعه حمل و نقل استان : .4

باشد؛ هزار هکتار گلستان را در استان دارا می 7ها  برداش  شد  در پایان فازها  اجرایی طرح  که ظرفی  ایجاد حلل گل

باشد  ها به مرکز فرآور  و استخراج اسانس میها  موجود حلل و نقل استان جه  حلل گلنیازمند توسعه و بکارگیر  ظرفی 

تن در نظر بگیریم  4چنانچه متوسط عللکرد هر هکتار گل محلد  را حدود  ود  اس .ها  اخیر با رکود مواجه بکه در سال

تنی هر  14تن گل برداش  شد  اس  که با متوسط ظرفی    28000پس از اتلام عللیات طرح نیاز به حلل و نقل حدود 

 سرویس نیاز دارد. 2000کامیون  قریب به 

 توسعه صنایع استان : .5

بینی شد  در این طرح  اولین مرکز بزرگ و اسانس و مرکز بیوتکنولوژ  و کش  باف  گیاهی پیشمرکز فرآور  و استخراج 

انداز  نشد  اس .این مرکز قابلی  استخراج مجهز در این زمینه در کشور خواهد بود؛ چرا که چنین مرکز  در کشور تاکنون را 

وجه به نرخ اسانس در بازار جهانی  ارزش افزود  بسیار زیاد  اسانس در س   وسیع و با استانداردها  جهانی را داشته و با ت

تواند کلک مناسبی به صنایع مرتبط در استان داشته باشد. از سو  دیگر مرکز بیوتکنولوژ  و کش  باف  خواهد داش  و می

مورد نیاز طرح در فازها  ها  رسد  قابلی  تولید نهالگیاهی که نلونه مشابه آن در کشور به تعداد انگشتان یک دس  هم نلی

   گردد.دتواند جه  تکثیر گیاهان کش  بافتی دیگر جه  عرضه به بازار و تأمین نیاز کشور استفابعد  را داشته و هلچنین می
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 نمونه و بخشی از یک واحد استخراج اسانس گیاهی -13شکل

توان به صنایع داروساز   توانند استفاد  نلایند  میاسانس آن میاز جلله صنایع مرتبط با این صنع  که از تولیدات 

 ع رساز   غذایی  بهداشتی  آرایشی و... اشار  نلود. سرمایه گذار  الزم برا  این مرکز در مبحث مالی طرح خواهد آمد.

 

 توسعه کشاورزی، منابع طبیعی و زنبوداری استان : .6

 توسعه کشاورزی: -1-6

هکتار از اراضی تللیکی مردم و اراضی ملی در شرایط بحران آب به کش  گیاهی که دارا    7000اختصاص بیش از 

ا  که مهلترین بخش نیاز آبی گل محلد  یعنی دور  کلترین نیاز آبی اس  و به صورت دیم نیز قابلی  کش  را دارد )به گونه

زش افزود  بسیار باال  آن نسب  به سایر محصوالت باشد(  و هلچنین اردهی با نزوالت جو  در استان ما هلاهن  میغنچه
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تواند تحول عظیلی را در بخش کشاورز  استان فراهم نلاید. از مهلترین دستاوردها  این طرح در بخش معلول استان؛ می

 توان به موارد ذیل اشار  نلود:کشاورز  استان می

 ساز  اراضی زراعی و باغی.رچهها  کشاورز  با یکپامدیری  پایدار مزرعه و بهینه از نهاد 

 به زیر کش  بردن اراضی بیشتر در شرایط بحران آب

 کسب درآمد بسیار باالتر کشاورزان در شرایط س   زیر کش  یکسان نسب  به سایر محصوالت زراعی

 افزایش سهم اشتغال بخش کشاورز  و منابع طبیعی استان

 مهاجرت معکوسجلوگیر  از مهاجرت کشاورزان به شهرها و کلک به 

 جویی در منابع آب و اختصاص آب بیشتر برا  تولید سایر محصوالتصرفه

 

 توسعه منابع طبیعی و محیط زیست :  -2-6

از مهلترین اهداف دو سازمان محیط زیس  و منابع طبیعی  حفاظ  و جلوگیر  از تخریب و احیا  منابع طبیعی 

گردد بلکه باعث حفاظ  و احیا  نه تنها باعث تخریب منابع طبعی نلی تجدیدشوند  اس . اختصاص اراضی ملی به این طرح

برداران برا  کسب درآمد و عللکرد بیشتر کند؛ چرا که بهر آن شد  و به جلوگیر  از رواناب  سیالب و فرسایش خاک کلک می

گر اگر عوامل تخریب طبیع  را از سو  دی تلام تالش خود را جه  حفظ و نگهدار  منابع واگذار شد  به کار خواهند بس .

بردار  غیراصولی  فرسایش آبی و باد   تخلیه سوز   چرا  دام  بهر کنی  آتشمورد بررسی قرار دهیم؛ عواملی هلچون: بوته

ال گردد که اجرا  این طرح دقیقاً باعث مقابله با این عوامل تخریبی شد  و احیا  منابع طبیعی را به دنبزباله و... مشاهد  می

رویه از گیاهان مرتعی و گاهی بردار  بییکی از خ رناکترین معضالتی که منابع ملی ما با آن دس  به گریبان اس ؛ بهر  دارد.

ها  مختل  اس . این موضوع باعث از بین رفتن ذخایر ارزشلند صدور بیش از حد مجوز برداش  از آنان توسط مردم دستگا 

ها گردد. را  حل این موضوع در های  موجب پسرف  ژنتیکی و چه بسا نابود  برخی گونهگیاهی کشور و استان شد  و در ن

ساز  گیاهان دارویی و مرتعی اس ؛ که این طرح در راستا  این هدف گام رویه منابع ملی و بومیجلوگیر  از برداش  بی

شلند هلچون گل محلد  نیز به عرصه منابع طبیعی گیرد  بلکه گیاهی ارزدارد و نه تنها برداشتی از منابع ملی صورت نلیبرمی

 اضافه خواهد شد.
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 توسعه زنبورداری : -3-6           

تواند توسط یکی از امور ارزشلند  که در راستا  این طرح  توسعه خواهد یاف ؛ تولید عسل و زنبوردار  اس  که می

کسب درآمد از اصل طرح  درآمد دیگر  را نیز از این بخش کسب انداز  شد  و عالو  بر ها  خود را برداران در گلستانبهر 

ها قرار داد از توان در گلستانهایی که مینلایند. توسعه صنایع فرآور  عسل با توجه به س   زیرکش  باال  طرح و کلونی

توان در قالب این طرح می کلونی قرار داد  شود 2اگر به طور متوسط در هر هکتار فقط تعداد  باشد.نتایج مهم دیگر طرح می

تن  70 توانکیلوگرم در هر کلونی  می5کلونی را به مجلوع فعالی  زنبوردار  استان اضافه نلود که با برداش  متوسط  14000

  عسل در س   استان برداش  نلود.

 توسعه صادرات استان: .7

میلیون دالر در  300اند  تاکنون به زحل  به میزان صادرات استان براساس آمار  که مسئولین مربوطه ارائه نلود 

. تولیدات طرح یعنی اسانس گل محلد  که  اس  که علد  آن هم مربوط به صادرات محصوالت پتروشیلی سال رسید 

هکتار  7000هد شد و براساس س   زیرکش  نهایی طرح که حدود باشد  تقریباً تلام آن صادر خواگرانترین اسانس جهان می

 خواهد بود و قابلی  توسعه دارد  میزان صادرات این طرح به شرح ذیل خواهد بود:

 تن اسانس 7ساالنه  لیتر اسانس  1به ازا  هر هکتار  هکتار 7000

در این بخش صادرات استان در سال دالر( 12000براساس ک  قیل  هر لیتر اسانس گل محلد  در بازار جهانی )

 میلیون دالر افزایش خواهد داش . 84بیش از 

 

 کارگروه اجرایی، هماهنگی و برنامه ریزی طرح :

اهلی  طرح در توسعه پایدار استان به انداز  ا  اس  که الزم اس  کارگروهی خاص آن در استان تشکیل و کلیه اهداف  روند        

سازمان ها و   شد  و هر یک از ادارات وظای  خود را به نحو م لوب      اجرایی  وظای   شخص  سایر موارد تعری  و م ستگاهها و  د

اجرا نلایند. بر این اسرراس اعضررا و وظای  ایشرران به شرررح ذیل پیشررنهاد می گردد  که در روند برنامه ریز  و اجرا می تواند   

 .تغییرات الزم توسط کارگرو  و ریاس  آن صورت پذیرد
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ق عًا موفقی  در طرح میسرنخواهد بود مگر این که بر اساس برنامه ریز  که توسط کارگرو  استان مشخص خواهد شد  کلیه        

با موفقی  عللیاتی شررد  و الگویی دسرر  اندرکاران هلکار  الزم را داشررته و در جه  تسررهیل موضرروع گام بردارند تا طرح  

 مناسب جه  توسعه پایدار در سایر بخش ها  استان و توسعه خود طرح باشد.

 

 

 

رگروه : استاندارریاست کا  

 دبیر کارگروه : معاون عمرانی یا اقتصادی استاندار
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 موضوعات مهم اولیه قابل بحث در جلسات ابتدایی و تصویب آنها :

ستان  منابع مالی الزم برا  انجام طرح ها  ترویجی و       شورا  توسعه و برنامه ریز  ا سه  سازمان  در اولین جل نظارتی از طریق 

 جهاد کشاورز  استان و نظام مهندسی کشاورز  استان تعیین و تصویب گردد.

 مصوبه ها و مجوزها  الزم برا  واگذار  اراضی ملی در محدود  طرح به متقاضیان بر اساس ق عات یک هکتار  انجام گردد.

ص     ضیان بخش خصو سانس و فرآورد      نهال  ی جه  احداث مرکز باف  کش  مجوزها  الزم به متقا ستحصال ا و احداث مرکز ا

 ها  گیاهان دارویی اع ا گردد.

 روز یک بار برگزار و گزارشات واصله و پیگیر  ها  دبیرخانه مورد بررسی قرار گیرد. 15جلسات هیأت راهبرد  هر 

 بندی اجرای طرح:بینی زمانپیش

ها  دولتی و ن و تعیین شرح وظای  هر یک از دستگا با تشکیل کارگرو  مربوط به طرح بزرگرا  گل محلد  استا

 بند  عللیات اجرایی به شرح زیر خواهد بود.ادار  زمان

   1398و  1397ها  سال ما  شرح عللیات ردی 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

              * تشکیل کارگرو  استانی 1

             *  تشکیل کلیته اجرایی استانی طرح 2

ها  اجرایی شهرستانی   تشکیل کلیته  3

 طرح

 *             

             *  هاتشری  طرح از طریق رسانه 4

            *   فراخوان مردمی طرح از طریق جراید 5

           * *   طراحی نقشه ها 6

         * *     واگذار  زمین به متقاضیان 7

   * * * * * *       ساز  زمین هاشروع عللیات آماد   8

 * *             شروع کش  نهال ها 9
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 موقعیت کشت گل محمدی در جهان، ایران و استان:

 جهان: -1

شوند. کل س   زیر ترکیه و بلغارستان  از بزرگترین تولیدکنندگان گل محلد  در کنار ایران در جهان محسوب می

ها  گل محلد  مانند اس  )به جز ایران( ولی با این حال در خصوص تولید فرآورد هزار هکتار 20کش  در جهان کلتر از 

نلایند و ایران جز اسانس  کانکری  و ابسلوت فقط ترکیه و بلغارستان هستند که این محصوالت را استحصال و به دنیا عرضه می

 هلی در این بازار ارزشلند ندارد.گالب و گل خشک س

 

 ایران: -2

و یکی از نخستین کشورهایی بود  که از دیرباز به کش  گل محلد  رو  آورد  اس . در حال حاضر  ایران خاستگا 

ها  اصفهان )کاشان(  کرمان  کرمانشا   ها  کشور به کش  گل محلد  اختصاص دارد. استانهزار هکتار از زمین15بیش از 

د. متأسفانه تاکنون فعالی  خاصی جه  استخراج فارس و آذربایجان شرقی از مناطق مهم کش  گل محلد  در کشور هستن

ها  طبیعی دانشگا  کاشان در این زمینه شروع به پژوهشکد  اسانس 1390اسانس آن درکشور صورت نگرفته اس . از سال 

کیلوگرم گل محلد  نلود  اس  که در حجم کار  باال  پاسخگو  استحصال  120ساخ  دستگا  تق یر مداوم اسانس با ظرفی  

هکتار از اراضی باغی به کش  600هزار و 5داراب بزرگترین گلستان دیم گل محلد  جهان را دارد. در این شهرستان  باشد.لین

شود. کاشان از نظر زیر گل محلد  اختصاص داد  شد  اس  که این بیشترین س   کش  گل محلد  در کشور محسوب می

اند. این تفاوت به س مقام اول و کرمان مقام دوم را به خود اختصاص داد کش  گل محلد  رتبه سوم کشور را دارد  استان فار

 صورت دیم اس . ها  فارس و کرمان بهخاطر آن اس  که کش  گل محلد  در کاشان آبی و کش  این محصول در استان
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 اینفوگرافیک گل محمدی در ایران -14شکل

ایران در صادرات گل محلد   گلبرگ و گالب مقام اول دنیا را از آن خود نلود  اس   ولی در بحث صادرات اسانس 

ایم؟ عل  اصلی عقب افتادن رتبه اول متعلق به ایران نیس . اما باید پرسید چرا در خصوص استحصال گل محلد  عقب افتاد 

یگر کشورها  من قه  خأل اطالعاتی کشاورزان باشد  به عبارت دیگر ایران در ارز آور  محصوالت گل محلد   نسب  به د

ها  گیر  و تولید فرآورد ها  م لوب کاش   هرس  گلها  نوین در این حوز  و هلچنین شیو کاران کشور از دانشگلستان

 ها  گیاهان دارویی کشور اس   د ها و دانشکآن اطالعات کافی ندارند. نکته دیگر  که باید به آن پرداخ   انتقاد از دانشگا 
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دهد  بیشتر وق  خود را صرف کاران پاسخ میتر که به نیاز گلستانها  عامزیرا این مراکز به جا  پرداختن به شیو 

 کنند.چاپ مقاالت عللی و پژوهشی می

 

 لرستان: -3

 126هکتار بارور و 220که از این میزان  هکتار گلستان گل محلد  در استان وجود دارد   346در حال حاضر تنها 

هکتار نهال می باشد. بیشترین گلستان ها  گل محلد  استان در شهرستان الیگودرز قرار دارد ولی در شهرستان ها  خرم 

 آباد  دورود و الشتر نیز کش  می شود.

 

 ، ایران و جهانلرستانمقایسه میزان کشت و استحصال اسانس در 

 جهان یرانا لرستان شرح ردیف

 سایرکشورها ترکیه بلغارستان

 6000 6000 8000 15000 346 مساحت زیرکشت )هکتار( 1

 3 6-10 7-8 3 5/0 عملکرد گل در هکتار )تن( 2

 0 12000 14000 3000 _ عملکرد اسانس )کیلوگرم( 3

 

 بررسی وضعیت بازارهای جهانی و داخلی اسانس و سایر محصوالت گل محمدی:

زیرساخ  بنیادین صنایع ع رساز  جهان  گل محلد  اس ؛ عالو  بر آن در صنایع غذایی مانند تولید شیرینی  چا   عسل  

کند. البته خواص دارویی نظیر آرامبخشی این گیا  را نباید از یاد برد که به هلین دلیل مربا و شکالت نیز نقش مهلی ایفا می

 راوانی دارد.در صنایع داروساز  نیز کاربردها  ف

 25تا10شود و هر لیتر اسانس تولید  از گل محلد   هزار مترمربع کش  گل محلد   یک لیتر اسانس تولید می 15تا10از هر 

 رسد.دالر می 30000لیتر اسانس ارگانیک به بیش از 1هزار دالر ارزش دارد و این در حالی اس  که ارزش 
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تریلیون دالر در دنیا برسد که بخش مهلی از 5جهانی ارزش تجارت اسانس باید به سازمان تجارت  2050انداز براساس چشم

ترین اسانس  اختصاص خواهد یاف . امروز  در جهان محصوالت فرآور  این تجارت به اسانس گل محلد  به عنوان باارزش

ها  خشک شد  ارزش اقتصاد  رگشد  گل محلد  از قبیل اسانس  کانکری   روغن حاصل از سیال فوق بحرانی و غنچه و گلب

آورترین میلیارد دالر اس . بنابراین گل محلد  یکی از ثروت10چشلگیر  دارد. حجم تجارت تولیدات این گیا  در جهان 

 اند.ا  که به اسانس تام حاصل از آن لقب طال  مایع داد رود  به گونهمحصوالت کشاورز  در جهان به شلار می

کارخانه فرآور  گل محلد  در قالب 6شود و در مجلوع محلد  جهان  در اسپارتا  ترکیه تولید می درصد از اسانس گل 50

 شرک  خصوصی در شهر اسپارتا  ترکیه فعالند.20ها  تعاونی و شرک 

 کند که افغانستان طی هش  سال ورود به حوز  کش ایران در حالی با یک فاز تأخیر  نسب  به کشورها  من قه فعالی  می

ها  مختل  بود  و محصوالت خود را به امارات  گل محلد  با حلای  آللان و کانادا امروز تولید کنند  انواع اسانس و فرآورد 

 کند.دوبی و اروپا صادر می

 کشورها  علد  مصرف کنند  اسانس گل محلد  شامل فرانسه  آمریکا  بریتانیا  آللان  امارات  اتریش  ایتالیا  اغلب کشورها 

 حوز  یورو  ژاپن و... هستند.

 3تا2هزار هکتار از اراضی کشاورز  ایران به کش  گل محلد  اختصاص دارد که از هر هکتار ساالنه 15در حال حاضر حدود 

تن در 10تا6ساله در این حوز   120ا  شود. این در حالی اس  که عللکرد کشور ترکیه با سابقهتن به طور متوسط برداش  می

سال تجربه کش  گل محلد  را دارد  دس  کلی از ترکیه نداشته و 300شود. بلغارستان نیز که تنها خلین زد  میهکتار ت

 کند.ها  این گیا  مانند اپسلوت و کانکری  رز را به کشورها  اروپایی صادر میفرآورد 

 



 

 
 

30 

 شرح فنی طرح:

 

 کاشت، داشت و برداشت گل محمدی: -1

 

 شناسی و معرفی گل محمدی:گیاه  -1-1

Rosalها  زیررد  ا دار  زیرشاخه نهاندانگان  رد  دولپهاز شاخه گیاهان گل Rosa damasceneگل محلد  با نام عللی  es  

Rosoi  زیر خانادهد Rosaceaeخانواد   deae ا  خزان کنند   به ارتفاع حدود یک تا دو متر دارا  باشد. درختچهمی

ها عدد که حداقل سه تا  آنها دارا  زوائد بزرگی در لبه5ها به تعداد گلبرگ صورتی مشابه  کاسبرگ32ها  خوشرن  با گل

رن  اس   ها سبز کمولی پش  برگها صاف و سبز رن  شوند. رو  برگعدد دید  می 100ها زرد رن  به تعداد هستند. پرچم

ها  گل محلد  ساقه و برگ نیز مع ر هستند. ها دارا  پوششی از خارها  کوچک و نلد  هستند. در برخی از واریتهدم برگ

گل و گاهی  9-3آذین این گیا  به صورت دیهیم با ها  با ع ر مالیم هستند. گلدر ایران فقط گل محلد  کاشان دارا  برگ

 اس .بیشتر 

گونه گیاهی وجود دارند که از میان آنها تعداد محدود  دارا  مواد فرار و ع ر  بود  و 200سرخیان در حدود در خانواد  گل

شود که از اسانس آن در صنایع گیرند. گل محلد  به عنوان محصول اصلی شناخته میدر تهیه اسانس مورد استفاد  قرار می

گیرند. امروز  استفاد  از اسانس گل محلد  در صنع  داروساز  افزایش استفاد  قرار میبهداشتی  دارویی و غذایی مورد 

چشلگیر پیدا کرد  و روز به روز نیز در حال افزایش اس . گل محلد  به دامنه وسیعی از شرایط اقلیلی سازگار بود  و از جلله 

 شود.بند  میگیاهان کم توقع طبقه

 

 گلدهی و رشد گل محمدی:  -2-1

کنند. دور  گلدهی کوتاهی ها  سال جار  تشکیل شد  و در اوایل صب  شروع به باز شدن میمحلد  رو  شاخها  گلهگل

 د  هستند.ها هلیشه گلدهد. البته برخی از واریتهبار در سال گل میداشته و معلوالً یک
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یابد. در ا هفته ششم  رشد رویشی ادامه میشود سپس تها  جدید رو  گیا  ظاهر میدر اوایل فصل رشد تا چهار هفتگی برگ

هفته پس  12تا10آیند. به عبارتی ها  رشد یافته در فصل جدید به وجود میها  گل رو  ساقههفته ششم از شروع رشد جوانه

ادامه  شود. پس از اتلام دور  گلدهی رشد رویشی گیا  به منظور تولید ساقه برا  سال بعداز شروع فصل رشد گلدهی آغاز می

 یابد.می

 

 بندی گل محمدی:تقسیم  -3-1

 اس . (2n=4x=28)باشد. س   کروموزومی آن معلوالً تتراپلوئید یعنی می 7محلد  ها  پایه گلتعداد کروموزوم

 

 محمدی قدیمی )بهاره(:گل -1-3-1

ها  صورتی دارا  گل باشد که در باال ذکر شد.ها  مورفولوژیکی و ظاهر  میمحلد   دارا  ویژگیاین گرو  از گل

شود و هلان گل محلد  ا  از مزارع گل محلد  جهان به خصوص در ایران را شامل میرن  نیله پرپر بود  و بخش علد 

 گیرد.معروف اس  که توسط کشاورزان مورد کش  و کار قرار می

 

 گل محمدی جدید )پاییزه(: -1-3-2

ها به باشد. گلمتر می 2/1و عرض  5/1و به ارتفاعی در حدود  ا  گسترد محلد  به فرم درختچهاین دسته از گل

باشند. بیشتر خواستار مناطق با آفتاب زیاد و گرم هستند و زمان سانتیلتر می9ا  باز با ق ر تا رن  قرمز صورتی و حال  خوشه

 شوند.واند  میها بیشتر در اواخر تابستان و پاییز اس  بدین جه  گل محلد  پاییز  خگلدهی این واریته
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 محمدی:سازگاری و نیازهای اکولوژیکی گل  -4-1

ترین صفات آن بقاء و سازگار  نسب  به خشکی اس ؛ به محلد  نسب  به شرایط محی ی سازگار  خوبی دارد. از شاخصگل

مورد کش  )حدود  شود و میزان بارندگی کم در اغلب مناطقا  که در برخی مناطق طی سال تنها یک یا دو بار آبیار  میگونه

دهد  گرچه کاهش عللکرد ها اس   این موضوع را به خوبی نشان میمیلیلتر( که آن هم به طور علد  در زمستان200تا  150

 شود.اقتصاد  در آن مشاهد  می

مناسبی  محلد  نسب  به شرایط نامساعد محی ی از قبیل شور   سرما و فقر مواد غذایی خاک نیز سازگار عالو  بر این  گل

که در برخی باشد به طور دارد. با این حال  پاسخ این گیا  به حاصلخیز  خاک  آبیار  منظم و کوددهی  بسیار مثب  می

 تن در هکتار گزارش شد  اس . 7تا5مناطق عللکرد 

 

 آبیاری: -1-4-1

ار  بسیار متغیر اس . به طور معلول دهی و گلدهی بسیار مهم اس . میزان آب در هر نوب  و تعداد آبیآبیار  در زمان غنچه

شود. بارندگی با توزیع مناسب به عل  عدم ایجاد استرس در گیا   برا  روز یک بار انجام می15طی فصل رشد  آبیار  در هر 

 تولید گل و اسانس بیشتر خصوصاً در بهار و اوایل تابستان بسیار مهم اس .

 

 خاک: -1-4-2

تر ها  رسی شنی با توجه به مواد معدنی آن برا  این کار مناسبروند  ولی خاکد  بکار میمحلها برا  کش  گلانواع خاک

ها  دارا  سنگریز  زیاد  سنگالخی و فقیر نیز ها  سنگین دارا  باف  متوسط و در کوهپایهاس . کاش  این گیا  در زمین

کنند. ع از نظر کلی و کیفی محصول بهتر  تولید میها  شلالی در مجلوموفق بود  اس . اراضی موجود در ارتفاعات و شیب

تواند به عنوان یک گیا  ها  زراعی  محدود اس   این گیا  میا  که در آنها امکان کش  بسیار  از گونهدر مناطق کوهپایه

و در نتیجه ها  اسید  باعث کاهش رشد اس  و خاک 7/5-6مناسب خاک بین  PHراهبرد  و اقتصاد  مورد توجه قرار گیرد. 

 گردد.محلد  میکاهش عللکرد گل
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 دما: -1-4-3

تقریباً بیشتر فرایندها  فیزیولوژیکی گیاهان تح  تأثیر دما  محیط قرار داشته و این عامل تعیین کنند  طول فصل رشد 

ین دما به عنوان دما  کنند. در واقع ادرجه فعالی  می 40تا5مناطق مختل  جغرافیایی اس . تلام گیاهان در دامنه دمایی بین 

 شود.ها  مختل  گیاهی بین این دو دما در نظر گرفته میبحرانی شناخته شد  و دما  بهینه رشد در گونه

انگیز   گراد شب نسب  به روز  برا  تشکیل جوانه گل بسیار مهم بود  و برا  گلدرجه سانتی 3-4محلد  اختالف دما  در گل

دهی الزم اس . درجه حرارت زیاد و درجه سانتیگراد برا  غنچه 15-20ه حرارت در حدود خواب زمستانه ضرور  اس . درج

ها و کاهش دور  گلدهی و کم شدن ترکیبات اسانس گل بادها  گرم و خشک  باعث رسیدن و باز شدن پیش از موعد گل

 کند.ن میها  دارا  اسانس خوب را تضلیدرجه سانتیگراد  تعداد گل 5-15شود. درجه حرارت می

گراد برسد درجه سانتی 12تا10شود به کلتر از محلد  چنانچه دما  شب در طی زمانی که گیا  وارد فاز گلدهی میدر گل

تولید اسانس به صورت قابل توجهی کاهش پیدا خواهد کرد؛ اما دما  پایین در طی رشد رویشی و قبل از گلدهی گیا  باعث 

ید  خواهد شد. به هر حال محدود  دمایی مناسب پرورش اکثر گیاهان خانواد  رزاسه افزایش کیفی  و کلی  اسانس تول

 درجه بیان شد  اس . 30تا20

 

 رطوبت نسبی و باد: -1-4-4

کند. باشد که به تشکیل اسانس کلک میدرصد می60درصد و رشد زایشی 70رطوب  نسبی مناسب در زمان رشد رویشی 

شود. بادها  شدید  از لحاظ فیزیکی به گل خسارت به گل و کاهش محتویات اسانس می دهی  باعثبارندگی در زمان غنچه

 شود.صدمه زد  و بادها  سرد  خشک و گرم باعث کاهش اسانس گل می

 

 نیازهای غذایی )کود(: -1-4-5

  اس  که میزان مواد اباشد. آنالیز برگ  روش قابل توصیهمحلد  نیازمند مواد غذایی و برنامه غذایی طوالنی مدت میگل

 کند. بین مرحله نلو جوانه و گلدهی  کاهش عناصر و نیاز به تأمین عناصر اصلی )پتاسیم  غذایی قابل دسترسی را تعیین می
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کیلوگرم پتاسیم با در 40کیلوگرم فسفر و 10کیلوگرم ازت  65آید. بر این اساس در هر هکتار حدود فسفر و ازت( به وجود می

 شود.ترکیب امالح خاک پیشنهاد مینظر گرفتن 

تن در هکتار ضرور   10-20مصرف کود دامی کالمالً پوسید   پیش از احداث گلستان و به صورت جایگزینی در گودال به مقدار 

ها  مفید اس . کود دامی باعث افزایش ظرفی  تن در هکتار بعد از هرس گلستان10اس . هلچنین دادن کود دامی به مقدار 

خاک  جلوگیر  از فشرد  شدن بیش از حد آن و افزایش قابلی  نگهدار  عناصر غذایی و در  PHار  آب  متعادل کردن دنگه

 شوند.اختیار قرار دادن این عناصر در دسترس ریشه گیاهان می

 

 نور: -1-4-6

رار دارند  عللکرد اسانس گل هر چند سایه اثر خوبی بر گلدهی ندارد ولی در مناطقی که گیاهان زیر آفتاب شدید مستقیم ق

ها  آفتابی طوالنی  گلدهی را تحریک نلود   اما کنند  حدود نص  اس . دور نسب  به گیاهانی که تح  شرایط سایه رشد می

 کند.ها  گرم و خشک در طول گلدهی  به سرع  محتویات اسانس را کم میوجود دور 

 

 ارتفاع: -1-4-7

کنند. در مناطق ها  شلالی در مجلوع از نظر کلی و کیفی محصول بهتر  تولید میو شیب ها  موجود در ارتفاعاتگلستان

متر رشد  2300تا ارتفاعات بیش از  1600گرمسیر   کش  گل محلد  فقط در ارتفاعات باالتر موفق بود  اس . ارتفاع حدود 

 اس .ها در ارتفاعات باالتر از کیفی  بیشتر  برخوردار خوبی دارد. اسانس گل
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 محمدی:های تکثیر گلروش -1-5

 

 های معمول:روش -1-5-1

 زدن  پاجوش و بذر.ها  مختلفی تکثیر نلود: خوابانیدن  پیوندزدن  قللهتوان به روشمحلد  را میگل

گیرد  صورت میدار ها  ریشهترین روش تکثیر از طریق پاجوشدر ایران دو روش قلله زدن و استفاد  از پاجوش رایج اس . علد 

متر  3×2ساز  زمین آن را در زمین اصلی به فاصله دار را از پایه مادر  جدا و پس از آماد ها  ریشهبدین ترتیب که پاجوش

عدد پاجوش تولید  60تا20محلد  به طور متوسط نلاییم و بعد از کش  باید بالفاصله آبیار  شود. هر گیا  مادر  گلکش  می

شوند. ها کاشته میتوان از هر گیا  پاجوش تهیه کرد و از آبان تا اوایل اسفندما   پاجوشوم و چهارم به بعد میکند. از سال سمی

 گیرد.عللیات تکثیر در مرحله خواب و استراح  گیا  صورت می
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محدود  دارد و دارا  معایبی کند  ظرفی  محلد  که با قلله  پاجوش و تقسیم بوته تکثیر پیدا میروش سنتی کش  گل

ها توان آنها را نادید  گرف  به عنوان مثال  این روش پتانسیل کش  در س   انبو  را نداشته و جابه جایی پاجوشاس  که نلی

 دهد.برد بلکه احتلال انتقال آلودگی را نیز افزایش مینه تنها درصد آفات را باال می

 

 کشت بافت: -1-5-2

محلد  در ایران  ناهلگونی و عدم یکنواختی به دلیل تکثیر از طریق روش معلول مانند پاجوش بنیادین گلیکی از مشکالت 

ها بهر  توان با استفاد  از دانش بیوتکنولوژ  و از طریق کش  باف  برا  توسعه و تکثیر گلستاناس . این در حالی اس  که می

 ه موارد ذیل اشار  نلود:توان بها  کش  بافتی میها  نهالجس . از مزی 

 سالم و عار  بودن از ویروس 

 یکنواختی صفات ظاهر  و ژنتیکی 

 مقاوت به کم آبی 

  هاتر بودن پایهتولید انبو  و اقتصاد 

 مقدار اسانس بیشتر 

 باشد. این انواعکش  باف  گیاهی یک نام اختصار  برا  کش  پروتوپالس   کش  باف   کش  سلول  کش  اندام گیاهی می

مختل  کش  به عنوان یک عامل علومی  شامل رشد مواد گیاهی عار  از میکروب در یک محیط گندزدایی شد  مانند محیط 

 باشد.  آزمایش و یا سایر ظروف کش  میکش  غذایی ضدعفونی شد  درون لوله

 باشد:ها  مختل  زیر میآزمایشگا  کش  باف  شامل قسل 

 ها  کش ها و محیطاتاقک محل تهیه نلونه 

 ها  گیاهیاتاقک استریل و کش  نلونه 

 ها  گیاهیاتاقک رشد نلونه 

 گلخانه رشد و تولید مواد گیاهی 
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 اجزا  تشکیل دهند  محیط کش  بستگی به نوع گیا  و مرحله ازدیاد  دارد و شامل:

 منگنز  کبال  و...ها  کانی شامل عناصر میکرو و ماکرو مانند فسفر  ازت  پتاس  کلسیم  بر  آهن  مس  نلک 

 ها  رشد )اکسین و سایتو کنین(ها و تنظیم کنند ها  هورمونها  ویتامینترکیبات آلی شامل کربوهیدرات 

 ...مواد آلی طبیعی مانند کازئین  شیر نارگیل  افشر  مخلر  آب گوجه فرنگی و 

 اثر مانند آگار که فقط جه  جامد کردن محیط کش  کاربرد داردمواد کلکی بی 

  شود با محیط کش  را شامل می %95آب مق ر که حدودPH خنثی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها در روش کش  باف نلونهساز  محیط کش  و کش  نحو  آماد 
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 هرس گل محمدی: -1-6

 زد  و مزاحمها  خشک شد   آف حذف شاخه 

 کندها  بلند که چیدن گل را مشکل میجلوگیر  از به وجود آمدن شاخه 

  گیا  به منظور افزایش نفوذ نور و در نتیجه افزایش میزان فتوسنتز و کیفی  و کلی  اسانسهرس مرکز 

شود. میزان هرس به شیو  مدیری   شرایط من قه و نژاد زایی انجام میها و تحریک شاخهدهی درختچههرس اولیه برا  فرم

ها  خشک و ارتفاع ها  افزایش شاخهشیوع آفات و بیلار گل بستگی دارد. از سال پنجم به بعد  گاهی به عل  رکود رشد گیا   

شود تا ها  قو  و متعدد در مزرعه میکنند. این هرس شدید باعث تحریک و تولید پاجوشبر میها  گلستان را ک زیاد شاخه

 ساز  گیا  انجام شود.علل جوان

 

 کشت گل محمدی: -1-7

گر هدف احداث پرچین اطراف باغ ها بستگی به اهداف کاش  دارد. اا و بوتههکاش  به شیو  دستی انجام شد  و فواصل ردی 

شود. در صورتیکه هدف احداث گلستان باشد متر در نظر گرفته می1-5/1ها متر و فاصله بین بوته 2-5/2ها باشد  فاصله ردی 

 گیرند.متر در نظر می 2×3ها را معلوالً فاصله

ها را باعث شد  و خ ر دارد. زیرا امکان استفاد  از نزوالت جو  را بیشتر و استقرار بهتر نهالکش  پاییز  بر کش  بهار  برتر  

 دهد.ها کاهش میگرما  بهار را در عدم استقرار نهال

 

 محمدی برای کشت دیم:علت انتخاب گل -1-7-1

 مقاوم بودن این گیا  به شرایط کم آبی 

  خاکیمقاوم بودن به شرایط نامساعد محی ی و 

  ها  این محصول با فرهن  کشورمانعجین بودن فرآورد 

  ها و امکان کش  ارگانیک آنمقاوم بودن به حلله آفات و بیلار 
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 ها  تندجلوگیر  از فرسایش خاک با استفاد  از کش  این گیا  در سراشیبی 

 ارزش افزود  باال  آن نسب  به سایر محصوالت کشاورز  دیم 

 گردشگر ها  ایجاد جاذبه 

 

 مراحل انجام عملیات: -1-7-2

  تهیه نقشه کاش  با توجه به میزان بارندگی  شیب زمین  وضعی  توپوگرافی 

 پیاد  کردن نقشه 

 متر 1×1×1ها به ابعاد به طور متوسط حفر گودال 

 ساز  شوندما  قبل از کش  ایجاد و توسط کودها  حیوانی آماد 6ها  کش  حداقل چاله 

  ورز  در من قه انجام شودها  حداقل خاکو سراشیبدر مناطق بکر 

 هاکش  نهال 

 دهیانجام هرس فرم 

 تراز باید کش  گرددگیا  علود بر شیب و در خ وط هم 

  در بعضی شرایط استفاد  از مواد جاذب رطوب  برا  حفظ رطوب  خاک و ماندگار  گیا  ضرور  اس 

 ار  اراضی خشک در مواقع بحرانیها  محدود جه  آبیها در مکانآور  روانابجلع 

 

 محمدی:برداشت گل -1-8 

تر باشد ها  آن هر چه سرخمحلد  اس   رن  گلبرگترین عوامل تولید گلبرداش  گل از مهلترین  حساسترین و پرهزینه

 شود. قسل  شروع میمحلد  معلوالً در صب  زود و با تعداد کارگر زیاد تر اس . برداش  گلبهتر و برا  تولید اسانس مناسب

 



 

 
 

40 

 

باشد. زمان برداش  از اوایل خرداد ما  تا اواسط تیرما  اس  و معلوالً ها  نهج و قسلتی از دمبرگ میبرداش  شد  گلبرگ

 کشد.روز طول می 20-30برداش  در هر من قه 

سالگی گیا   افزایشی  12تا9تا زمان  در یک گلستان از سال سوم به بعد تولید گل  اقتصاد  بود  و به طور معلول روند تولید گل

ساز  گلستان بر شد  که به این علل در اص الح جوانها ک و پس از آن کاهشی اس . با شروع روند کاهشی تولید  درختچه

روز از شروع آن اس   20تا 10شود. حداکثر گلدهی در فاصله زمانی روز کامل می30تا 20گویند. در هر من قه  گلدهی طی می

 گویند.ه اص الحاً شور گلدهی میک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های آن:استحصال اسانس و روش -2

اهی دارند و شامل ترکیبات شیلیایی مع ر سنگین  ها  فرار  هستند که جنبه گیا  از روغنطبقه (Essential oil)ها اسانس

رن  هستند خصوصاً هنگامی که تاز  تهیه شد  باشند  ولی در اثر مرور زمان به عل  باشند. به طورکلی بیفرار و چرب می

 گردد.اکسیداسیون نو رزینی شدن  رن  آنها تیر  می
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ها نیز وجود اند؛ اما برخی از اسانسهایی که منشأ ترپنی دارند  تشکیل شد علدتاً از ترکیبات ترپنوئید  و یا از ترکیبها اسانس

ها  آلدئیدها  اند و بعضی دیگر هم از مواد  نظیر فنلدارند که از ترکیبات گوگرددار )اسانس پیاز  سیر و خردل( حاصل شد 

ترند(  ها در آب نامحلولند و وزن مخصوص آنها اغلب از آب کلتر بود  )از آب سبکاند. اسانسها بوجود آمد مع ر و کومارین

 گیرند و هلین عامل در جداساز  آنها نقش دارد.بنابراین رو  آب قرار می

 

 محل تجمع اسانس در گیاه:  -1-2

 ا  )در تیر  نعناعیان(ها  غد ها  ترشحی مانند کرکاندام 

 یافته )در تیر  فلفل(سلول پارانشیم تغییر 

 ها  اسانسی به نام لولهVittae )در تیر  چتریان( 

 ها  لیزوژن )در تیر  کاج و مرکبات(کانال 

 ها )در گل محلد (گلبرگ 

 ها )در گیاهان تیر  کاج(تلام سلول 

 

 گیری:های گیاهی برای اسانسسازی اندامآماده  -2-2

ها نظیر ها  مختلفی از اندامها( و در قسل ها و میو ها  گلها  جوانهبرگها  مختل  گیاهان )ریشه  ساقه  اسانس در اندام

ها جه  سهول  نفوذ آب تق یر  ساز  این اندامها و... وجود دارد. برا  آماد ها  مجار  ترشحی  کرکها  ترشحی  کیسهسلول

 نجام و نکات مربوطه باید مدنظر قرار گیرد:ها و تسریع در خروج اسانس فرآیندها  ذیل اها و سلولبه درون این اندام

ها  گیاهی نبایستی در داخل دی  دستگا  به طور متراکم و انباشته قرار داد  شوند. زیرا انباشته بودن آنها باعث اندام .1

متراکم ها  ال  اندامتواند به آسانی از البهشود و در نتیجه بخار نلیایجاد اشکال در حرک  بخار در داخل دی  می

عبور کند و استخراج تلام اسانس به زمان و بخار بیشتر  نیاز خواهد داش  و تجزیه و کاهش کیفی  اسانس را به 

 دنبال دارد.
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ا  در کلی   کیفی  و انتشار اسانس و نیز سرع  تواند اثر علد ها  گیاهی به ق عات مناسب  زیرا میتقسیم اندام .2

 ها  اس وخودوس و مریم گلی.ها  طویل نعناع  شب  و گلها و برگم ساقهعلل تق یر داشته باشد مانند تقسی

اس   باید  (Endogen)تراشی ها  از آنجا که اسانس در آنها به صورت درونها یا میو برگ استخراج اسانس از ریشه .3

ها به لی تبدیل اندامبخشی به استخراج  ق عات به انداز  مناسب ریز و یا کوبید  شوند. هر چند ب ور کبرا  سرع 

ها و از سو  دیگر زیاد شدن ق عات خیلی ریز کار صحیحی نیس   زیرا این کار باعث تشدید تبخیر اسانس از اندام

گردد. ق عات بزرگ نیز س   تلاس ترکیبات با هوا موجب اکسیداسیون بیشتر و تبدیل اسانس به مواد رزینی می

 شود.دار شد  و طوالنی شدن زمان تق یر میسانسها  اباعث عدم پار  شدن دیوار  سلول

ا  وجود داشته باشد. وجود رطوب  برا  ها در صورتی که بین زمان برداش  تا علل تق یر فاصلهکاهش رطوب  اندام .4

شود بلکه ملکن اس  اسانس در ها میها و باکتر آور  شد   نه تنها باعث رشد قارچها  جلعمدت طوالنی در اندام

فرآیند کاهش رطوب  تا العلل گیاهان دارویی به ر رطوب  طوالنی و مجاورتی با هوا اکسید  و رزینی شود. عکساث

شود و در زمان تق یر یکسان نیس ؛ مثالً در برخی گیاهان مانند اس وخودوس باعث تغییرات فیزیکی و شیلیایی می

 برخی مانند نعناع تأثیر  ندارد.

توان آنها گیرد در نتیجه میتراوشی اس  و به ندرت در مجاورت هوا قرار میا به حال  درونها و بذرهاسانس در میو  .5

 را بیشتر در انبار برا  استخراج اسانس در مدت طوالنی نگهدار  نلود.

 

 ها:استخراج اسانس  -3-2

صول نهایی در نظر گرفته روش استخراج اسانس با توجه به گونه و اندام گیا  و نوع ماد  مؤثر  و سرانجام درجه خلوص مح

 باشند:ها  استخراج به شرح ذیل میشود. که انواع روشمی

 روش تق یر 

 روش خراش  فشار و تیغ زدن 

 روش استخراج با حالل 
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 )استخراج اسانس به روش سیال فوق بحرانی )د  اکسیدکربن 

 استخراج اسانس با استفاد  از انرژ  مافوق صوت 

 استخراج با مایع تح  فشار 

 تخراج با آب داغ تح  فشاراس 

 استخراج به کلک امواج ماکروویو 

محلد  در مرکز استخراج و فرآور  طرح به یکی از سه نوع روش تق یر با بخار آب  تق یر در خالء و استحصال اسانس گل

( و یا استخراج با آب داغ CO2تق یر جزء به جزء )ستون تق یر( و یکی از دو روش نوین استخراج با سیال فوق بحرانی )انحالل 

 شود.گیرد که در ذیل دربار  آنها توضی  داد  میانجام می (PHWE)تح  فشار 

 

 :(SD)تقطیر با بخار آب   -2-3-1

رود. گیاهان را داخل محفظه مخصوص گیا  در دستگا  روش تق یر با بخار مستقیم جه  استخراج اسانس از گیاهان تاز  بکار می

باشند که احتیاج به رطوب  دادن به آنها در موارد ضرور  دهیم. گیاهان تاز  دارا  مقدار قابل توجهی آب میمیتق یر جا  

کند و اسانس بدین وسیله هلرا  با بخار آب در قسل  نیس . پس از جایگزینی گیا  بخار با فشار مناسب از میان گیا  عبور می

ها هیدرولیز و ها  اسانسوجه نلود که در هنگام تق یر با بخار آب بعضی از ترکیبشود. باید تسرد کنند  )کندانسور( جلع می

ها این اس  که فشار بخار آور  اسانسگردند  بنابراین روش تق یر م لوب برا  جلعبرخی دیگر در اثر حرارت زیاد تجزیه می

 اسانس به حداقل ملکن برسد. ها  گیاهی نفوذ کند تا تجزیه موادها و سلولبا شدت زیاد به داخل باف 

 

 تقطیر در خالء: -2-3-2

با توجه به اینکه نق ه جوش مواد سنگین نسبتاً باالس  و نیاز به دما و انرژ  بیشتر  دارد و از طرف دیگر مقاوم  این مواد در 

شود. در این حال  نسبی استفاد  میگردند  لذا برا  جدا کردن آنها از خالء باشد و زودتر تجزیه میمقابل حرارت باال کلتر می

 آیند. تق یر در خالء دو فاید  دارد:تر از نق ه جوش معلولی خود به جوش میمواد با دما  پایین
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 فرآیند تق یر به انرژ  و دما  کلتر  نیاز دارد 

 شوندها تجزیه نلیمولکول 

نی هم تق یر جزء به جزء و هم تق یر آنی را در خالء انجام شود. یعامروز  در بیشتر موارد در علل تق یر  از خالء استفاد  می

میلیلتر  20درجه سانتیگراد اس   در فشار 200میلیلتر جیو   760دهند. برا  مثال  نق ه جوش یک ترکیب که در فشار می

 درجه سانتیگراد خواهد شد. 90جیو  حدود 

 

 تقطیر جزء به جزء: -2-3-3

گیرد. به این ترتیب که بخارات حاصل شد  از پایین به طرف دار و یا پر شد  انجام میر سینیتق یر جزء به جزء در ستون تق ی

اند و به طرف پایین جریان کند و با فاز مایعی که از میعان بخارات قبلی که در طول ستون تولید شد باال  ستون حرک  می

شود. در ستون تق یر  دما از پایین به باال و مایع برقرار می باشد و به این صورت تلاس کامل بین فاز گازدارند در تلاس می

گردد یابد. بخارهایی که نق ه میعان آنها مساو  درجه حرارت سینی باشد  رو  آن سینی به مایع تبدیل و جلع میکاهش می

شود و فاز مایع )غنی خارج میریزد. در نتیجه این علل فاز بخار )غنی از جزء سبک( از باال  ستون و به رو  سینی پایینی می

گردد. بخارها  خارج شد  از قسل  باال  ستون در کندانسورها به مایع تبدیل شد  و آور  میاز جزء سنگین( از پایین جلع

 شود.آور  میبه عنوان محصول جلع

 

 :CO2))انحالل  (SFE)استخراج اسانس با سیال فوق بحرانی  -2-3-4

بار( اس . د   8/73درجه سانتیگراد و فشار 7در حوالی نق ه بحرانی )دما   CO2ه میعان گاز اصول این روش بر پایه نق 

اکسیدکربن در حال  مایع قادر اس  مواد مع ر را در خود حل نلاید و در حال  گاز  تشکیل دو مرحله دهد. بنابراین در حوالی 

 گردد:نق ه بحرانی طی دو علل متناوب زیر اسانس استخراج می

 آید و با پلپ شدن به محفظه استخراج علل انحالل ماد  فشردن: که طی آن د  اکسیدکربن بصورت مایع در می

 دهد.مؤر  در آن رخ می
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  انبساط: که در سپراتور هلرا  با تغییر د  اکسید کربن از حال  مایع به حال  گاز  در اثر کاهش فشار و یا افزایش

 شوند.نلود  و از د  اکسید کربن جدا میها و مواد مع ر رسوب دما  اسانس

یابد. در این روش امکان استفاد  مجدد از گاز د  اکسید کربن مصرف حاللی  سیال فوق بحرانی با افزایش فشار  افزایش می

 ها  مختل  این سیستم شامل:شد  وجود دارد. قسل 

ایزوکراتیک یا پلپ سیال ها  پلپ کنند   ترموستات   تانک فوق بحرانی  استخراج کنند   تفکیک کنند   جلعCO2 رسیلند

 باشد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (CO2 های مختلف استخراج اسانس با سیال فوق بحرانی )انحاللتصویر و شماتیکی از قسمت -17شکل 
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 : (PHWE)استخراج اسانس با آب داغ تحت فشار  -2-3-5

شود. در این روش از آب استفاد  از آب با دماها  باال به عنوان حالل در استخراج اسانس گل محلد  استفاد  می

گردد  که در این حال  زمان استخراج حدود اتلسفر استفاد  می 20درجه و فشار نسبتاً پایین حدود  160مایع با دما  باال 

کند و در دماها  باال شبیه خصوصیات فیزیکی آن با افزایش دما تغییر می ساع  خواهد بود. اب یک حالل ویژ  اس   زیرا1

گیرد تا آب به صورت مایع باقی بلاند. آب حاللی سازگار کند. در این سیستم محفظه تح  فشار قرار مییک حالل آلی علل می

 CO2گیرد و سیستم توسط جام میباشد. این استخراج در عرض یک ساع  انبا محیط زیس   با خلوص باال و هزینه کم می

 گیرد.تح  فشار قرار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GEAسیستم تقطیر گیاهی با اثر چندگانه )فشار و خالء( شرکت  -18لشک
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 محمدی:چند اصطالح در خصوص اسانس گل -4-2

 :(Rose Otto)رز اتوو 

کیلوگرم  5000تا  3000با بخار از حدود رز اتوو یا رز ع ار  اسانس خالص گل محلد  اس  که بیشتر توسط فرآیند تق یر 

ها  مختل  زرد کم رن  تا زرد زیتونی با ع ر بسیار شدید  علیق  شود. رن  آن بین طی لیتر از آن استحصال می1گل  

 شیرین و خوشبو اس .

 

 :(Concrete)کانکریت 

لیم اتر مجاور کنیم و پس از جداساز  تفاله ها  آلی نظیر هگزان یا پتروها  محلد  را در دما  آزمایشگا  با حاللاگر گل

آید که به آن اص الحاً کانکری  باقیلاند   حالل را تبخیر نلائیم ماد  موم مانند نیله جامد  با رن  قرمز نارنجی به دس  می

به دلیل عدم  گردد.گویند. این محصول در دما  آزمایشگا  نیله جامد اس  اما با اندکی گرم شدن به مایع تبدیل میرز می

استفاد  از حرارت در طی فرآور   این محصول بویی کامالً شبیه گل محلد  نوشکفته را دارد. این محصول حاو  تلامی اجزا 

آید و در کیلوگرم از آن بدس  می1کیلوگرم گل   350ها  موجود در گیا  اس . از حدود فرار موجود در گل محلد   نیز موم

 و صنایع غذایی کاربرد دارد.ع رساز   لوازم آرایشی 

 

 :(.Rose Absolute Abs)رز مطلق یا ابسلوت 

اگر کانکری  رز را در دما  آزمایشگا  در اتانل حل نلائیم بخش اعظم آن که شامل ترکیبات فرار آن اس  در اتانل حل شد  و 

ن فاز مایع و تبخیر اتانل آن در فشار و کند. با جدا کردها و سایر ترکیبات غیرفرار گیا  اس  رسوب میبخش کلتر  که موم

هایی از گویند. این اسانس مایعی ویسکوز با رن گردد که به آن اص الحاً اسانس م لق رز میدما  پائین اسانسی حاصل می

وگرم کیل 1000ترین شرایط از هر زرد نارنجی  زرد قرمز تا زرد زیتونی اس  و ع ر و بویی قو   گرم و تند دارد. در مناسب

آید و این اسانس از نظر اقتصاد  در رتبه دوم و بعد از اسانس تام کیلوگرم از این اسانس بدس  می1محلد  تاز  حدود گل

محلد  قرار دارد. رایحه این اسانس به دلیل عدم استفاد  از حرارت در روند استحصال  بسیار به بو  گل محلد  شبیه گل

 اس .
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 محمدی:خواص دارویی اسانس گل -2-5

 درمان دردها  روماتیسلی 

 بخش و ضد افسردگی  خشم  ترس و اندو تقوی  اعصاب  آرام 

 درمان ناراحتی گوارش از جلله معد  درد 

 درمان گردش ضعی  خون  تپش قلب و فشار خون باال 

 کندچکاندن عصار  آن در بینی  سردرد را درمان می 

 تقوی  کنند  کبد و کیسه صفرا 

  تنفسی مانند آسم  سرفه و تب یونجهدرمان ناراحتی 

 رسانی به پوس  داردخاصی  مرطوب کنندگی و آب 

 خالها  پوستی  اگزما و تبها  آسیب دید   التهابدرمان مویرگ 

 ها  عاد  تجویز ها  مزمن  رفع ترشحات زنانه  اخالط خونین و خونریز ها  گل محلد  برا  درمان اسهالگلبرگ

 .شودمی

 

 ال اسانس و فرآوری گیاهان دارویی :مرکز استحص

میلیارد ریال و  500میلیون یورو و  50هکتار و با سرمایه گذار  ثاب  ارز  و ریالی معادل  10این مرکز در زمینی به میزان 

نفر احداث خواهد شد. شرک  توسعه صنعتی آرنیکا مبنا در  500میلیارد ریال و اشتغال زایی حدود  800سرمایه در گردش 

ال حاضر م العات و بررسی ها  اولیه برا  احداث این کارخانه را آغاز نلود  و شرک  اروپایی صاحب تکنولوژ  روز اسانس ح

 گیر  را شناسایی و مذاکرات و توافقات اولیه آن را انجام داد  اس .
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 محمدیمرکز استحصال و استخراج اسانس بزرگراه گل -19شکل 

 

 انبارها و محوطه انبار  مواد گیاهی -2 اصلی تولیدسالن  -1

 مجلوعه آزمایشگاهی -4 مرکز بیوتکنولوژ  و کش  باف  -3

 تعلیرگا  و انبارها  تعلیرگاهی -6 تأسیسات -5

 سالن غذاخور  و خوابگا  -8 ساختلان ادار  -7

 سرویس بهداشتی و وضوخانه -10 مسجد -9

 نگهبانی -12 استخر شستشو -11

 محوطه باز مجلوعه -14 پارکین  -13
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 ایجاد مرکز کشت بافت نهال

مرکز کش  باف  نهال نیز توسط شرک  کش  و صنع  گرین به عنوان یک طرح تحقیقاتی سرمایه گذار  در دستورکار قرار 

خصوصی اجرا خواهد میلیارد ریال توسط بخش  300هکتار و با سرمایه گذار  حدود  50گرفته اس  که در زمینی به مساح  

 شد.

 

 برآورد مالی طرح بزرگراه گل محمدی :

 

 هزینه های طرح: -1

 

 محل اجرای طرح : -1-1

اراضی اجرا  طرح بزرگرا  گل محلد  یا در اختیار مالکین مسیر اجرا  طرح بود  و یا از اراضی منابع طبیعی و ملی 

 اس .

 

 هزینه های کشت گل محمدی: -1-2

عدد و قیل  هر نهال کش   1600با تعداد نهال قابل کش  در هر هکتار  هزینه ها  کش  هر هکتار گل محلد 

میلیون ریال پیش بینی شد  اس .  41ریال حدوداً   20000ریال و هزینه چاله کنی و سایر هزینه ها  5500بافتی 

 ها  ویهر و مقررات اساس میلیون ریال برآورد می شود. بر 285600لذا هزینه کش  گل محلد  در کل مسیر مبلغ 

 سوبسید کشاورز  جهاد سازمان توسط بافتی کش  نهال ها  هزینه از درصد 80 میزان به کشاورز  جهاد سازمان

 .شد خواهد داد 
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 درآمد طرح : -3

تن عللکرد گل خواهیم  28000هکتار گلستان طرح حدود  7000تن گل محلد  در هر هکتار  در س    4با متوسط تولید 

ریال شروع می شود.  100000حسب نوع وکیفی  قیل  ها  متفاوتی در بازار دارد که از هر کیلوگرم داش . گل محلد  بر 

میلیون ریال و در  400هکتار درآمد حاصل از فروش گل محلد  در هر هکتار  هر در محلد  گل تن 4 تولید متوسط لذا با

 میلیون ریال خواهد بود. 2800000کل طرح  

 

 سایر درآمدها :

 

  حاصل از اسانس گل محلد  و سایر گیاهان دارویی در صورت ایجاد مرکز استحصال اسانس و فرآور  گیاهان درآمد

 دارویی

 درآمد حاصل از فروش نهال و سایر ریزغد  ها  کش  بافتی در مرکز کش  باف  نهال 

 . فروش غنچه گل محلد  که قیل  آن از گل محلد  باالتر اس 

 دشگر  مورد نظر در طرحدرآمد حاصل از پارکین  ها  گر 

 وجود قابلی  پرورش زنبور عسل در گلستان ها که می تواند درآمد مناسبی برا  گلستان داران واستان باشد 

 

 

 

 

 

  

 

  


