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  گل محمدی گیاه بومی کشور بوده و ایران پیشینه کهن در تولید، فرآوری و صادرات گل

 محمدی داراست.

  گل محمدی به دامنه وسیعی از شرایط اقلیمی سازگار بوده و در زمره گیاهان کم توقع طبقه

 شود.بندی می

  هزار هکتار و تولید به  24به میزان  1397در ایران سطح زیر کشت گل محمدی در سال

 هزار تن بوده است. 41مقدار 

  ،محصول عمده گل محمدی، گالب و اسانس گلبرگ خشک است که از آنها در صنایع دارویی

 .شودهای بهداشتی و آرایشی و صنایع غذایی استفاده میعطرسازی، فرآورده

 دارد اما سهمی تقریبا معادل صفر از  ایران بیشترین سطح زیر کشت گل محمدی در جهان را

های زنجیره ارزش گل محمدی که اسانس تام، ابسلوت، ترین فرآوردهبازار جهانی نهایی

 باشد را دارا است.ها، مکملها و دارو میکانکریت، عطر و ادکلن و خوشبو کننده

  ایرانی آن هزار گونه گل رز در سراسر جهان شناسایی شده که گونه  20تا کنون بیش از

 گونه گل محمدی در ایران شناسایی شده است. 56منحصر به فرد است و تا کنون 

  قطبهای اصلی تولید گل محمدی در ایران را شهرهای داراب، الله زار، کاشان، میمند، نیاسر و

دهند. تولید در کاشان و قمصر و نیاسر عمدتا به شیوه سنتی و در داراب و قمصر تشکیل می

 و میمند عمدتا صنعتی است. الله زار 

  مربوط به آن صادر  یهاو فرآورده یدالر گل محمد ونیلیم 10تقریبا  1397سال ایران در

 دالر آن اسانس و گالب بوده است. ونیلیم 9تقریبا که  کرده

  گل و گالب ایران ) به ویژه کاشان ( به عنوان یک تولید ملی و محلی و یک میراث فرهنگی و

تولیدی به خوبی در ایران و حتی در برخی از کشورهای جهان شناخته شده کشاورزی و 

 است.



 

2 
 

  مقدمه و طرح مسئلهمقدمه و طرح مسئله  

عطر و گالب و بـه  دیور تولبـه منظ رانیاط انق ترشیت کـه در برزهاس نیترو مهم نیتریمیاز قد یدممحگل 

از  یکی یدشود. استخراج گالب از گل محمیقرار داشته و کشت م اریمـورد توجه بس ینییتز اهیوان گعن

شده و اسانس حاصل از آن عالوه بر  دیاله گالب تولکـه هـر س یوربـه ط وده،کشور ب یادمهم اقتص داتیتول

ت از اس ییدارو -یارزش اقتصاد یدارا اهیگ نیا کـه اجشود. از آنیصادر م زیور نبه خارج از کش یمصرف داخل

ت کش ریطح زس دیبا رگید یوو از س ختآن پردا یاالب یداریرد و پاتوسعه با عملک ییابه شناس دیرف باط کی

 ترش داد.را در مناطق مختلف کشور گس اهیگ نیا

گردد. محصول عمده گل محمدی، سال پیش باز می 2500گیری از این گل به سابقه ایران در صنعت گالب

های بهداشتی و آرایشی و از آنها در صنایع دارویی، عطرسازی، فرآورده گالب و اسانس گلبرگ خشک است که

 . شودصنایع غذایی استفاده می

باشد. به غیر ز کشت آن در ایران تولید گالب میگل محمدی برترین گونه دارای اسانس رز است و هدف اصلی ا

ست. ایران بیشترین سطح زیر کشت از ایران در سایر کشورهای تولید کننده گل محمدی گالب محصول فرعی ا

های زنجیره ارزش ترین فرآوردهمعادل صفر از بازار جهانی نهایی گل محمدی در جهان را دارد اما سهمی تقریبا

باشد را دارا ها، مکملها و دارو میابسلوت، کانکریت، عطر و ادکلن و خوشبو کنندهگل محمدی که اسانس تام، 

جهت بهره برداری حداکثری از زنجیره ارزش این گیاه تغییر یابد. باالترین سطح از است که این شرایط باید در 

ترین محصول با کیفیت و قیمتی رقابتی در سطح بین المللی و بازار جهانی زنجیره ارزش را تولید و عرضه نهایی

 دهد. تشکیل می

و  هابرنامهصادرات، تسهیالت تولید،  سطح زیر کشت، تولید، در همین راستا و برای تحلیل بیشتر وضعیت

ها و فرصتنقاط قوت، نقاط ضعف، ، جهانیمیزان اشتغالزایی، سهم بازار  جهاد کشاورزی، های وزارتسیاست

معاون مشاور ، را با آقای دکتر حسین زینلی ای، مصاحبه18/03/98، مورخ کشور های تولید گل محمدیچالش

 ایم.وزارت جهاد کشاورزی انجام دادهو مجری طرح گیاهان دارویی وزیر 
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  وضعيت توليد گياهان دارویي در ایرانوضعيت توليد گياهان دارویي در ایران  

اقلیم  13اقلیم از  11سرزمین ایران کشوری ممتاز و با رتبه باال از نظر غنای گیاهی و تنوع زیستی و دارای 

 8ایران در حدود های گیاهی شناسان و پژوهشگران، تعداد گونهشناخته شده جهانی است. براساس نظر گیاه

ها حداقل دو برابر قاره اروپاست. تحقیقات نشان داده است که بیش از هزار گونه است که از نظر تنوع گونه

بهداشتی هستند. به عالوه،  -ها و آرایشیگونه از گیاهان کشور دارای خواص دارویی، عطری، ادویه 2300

باشند و به عنوان یک ظرفیت انحصاری در کشور ان میگونه از این گیاهان به عنوان گیاهان بومی ایر 1728

های مهم از جمله گل محمدی، زعفران، باریجه، آنغوزه و شیرین شوند. خاستگاه بسیاری از گونهمحسوب می

 گیرد. ها در ایران انجام میای از تولید جهانی این گونهبیان ایران است و بخش عمده

 203479هکتار و تولید به مقدار  189346به میزان  1396دارویی در سال در ایران سطح زیر کشت گیاهان 

تن افزایش پیدا  233800هکتار و تولید به مقدار  203479سطح زیر کشت به   97تن بوده است و در سال 

-های توسعه کشت گیاهان دارویی در برنامه ششم توسعه و نیز سیاستها و برنامهبا توجه به سیاست کرده است.

در دستور کار  1404های وزارت جهاد کشاورزی که توسعه سه برابر سطح زیر کشت گیاهان دارویی را تا سال 

ق ایران در به دست آوردن سهم قابل قبولی از بازارهای جهانی گیاهان دارویی و غلبه یدارد و از طرفی عدم توف

ارزش آنها که حتی در محصوالتی چون  خام فروشی گیاهان دارویی و عدم فرآوری و دستیابی به حلقه نهایی

زعفران و گل محمدی نیز وجود دارد و همچنین عرضه گیاهان دارویی ایران حتی زعفران و گل محمدی به نام 

موجب گردیده که بررسی وضعیت  تان، چین و حتی افغانستانو برند سایر کشورها مثل اسپانیا، امارات، پاکس

موجده و راهکارهای برون رفت از اهمیت اساسی  ی ایران و شناسایی عواملهان دارویرقابت پذیری کیفیتی گیا

 برای کشور و وزارت جهاد کشاورزی برخوردار باشد.

   وضعيت توليد گل محمدي در ایران وضعيت توليد گل محمدي در ایران  

گل محمدی گیاه بومی کشور بوده و ایران پیشینه کهن در تولید، فرآوری و صادرات گل محمدی داراست به 

-گیری در کشور ایران انجام گردیده و صادرات گالب از طریق جاده ابریشم انجام میالبطوریکه اولین بار گ

گرفت. گل محمدی گیاه ملی کشور بوده و ثبت جهانی گردیده است و ایران دارای بیشترین سطح زیر کشت 

 است.گل محمدی و بزرگترین تولید کننده گالب در سطح جهان و از صادرکنندگان عمده اسانس گل محمدی 

باشد و گیاهی است که عالوه بر کشت آبی به صورت کشت پایه اصلی رز در جهان می 5کی از ی گل محمدی

 دیم و آبیاری سبز نیز قابل توسعه است و نسبت به شرایط محیطی سازگاری خوبی دارد.

است به  اری آن نسبت به خشکیبارزترین صفت گل محمدی ) به خصوص در کاشان، الله زار و داراب( سازگ

یابد. می شود اما عملکرد آن شدیدا کاهشاشان فقط دوبار در سال آبیاری میای که در برخی مناطق کگونه

تن در هکتار است. در صورتیکه بهترین شرایط رشد و  2میانگین عملکرد تولید گل محمدی در ایران حدود 

ای خواهد داشت و در برخی موارد ابل مالحظهشد عملکرد آن افزایش قتغذیه و آبیاری منظم برای گیاه فراهم با

 است.گزارش شده تن در هکتار نیز  7عملکرد تا 
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روز یکبار در  15تا  7ین به طور معمول آبیاری گل محمدی با توجه به مشخصات جغرافیایی منطقه کشت ب

هزار گونه  20بیش از ا کنون پذیرد. تهای رشد آن صورت میروز یکبار در دیگر دوره 30تا  20دهی و زمان گل

گونه گل محمدی  56ز در سراسر جهان شناسایی شده که گونه ایرانی آن منحصر به فرد است و تا کنون گل ر

میالدی  14در ایران شناسایی شده است. خاستگاه جغرافیایی و تاریخی گل محمدی ایران بوده و بعدها در قرن 

 به اروپا و شمال آفریقا رفته است. 

 

شود؛ اما با هدف تهیه گالب و در وسعت زیاد باغهای وسیعی از آن در در اغلب نقاط ایران دیده می حمدیگل م

 و یزد ایجاد شده است.شهرستانهای کاشان، تبریز و در استانهای اصفهان، فارس، کرمان 

محمدی در همه ارقام رز دارای اسانس نیستند و گل محمدی برترین گونه دارای اسانس است. اهمیت اصلی گل 

عطر آن نهفته و هدف اصلی از کشت آن در ایران تولید گالب است و در مرحله بعد استحصال اسانس تام یا 

 اسانس روغنی آن و استفاده از گلبرگهای آن است.

و قمصر تشکیل  قطبهای اصلی تولید گل محمدی در ایران را شهرهای داراب، الله زار، کاشان، میمند، نیاسر

ید در کاشان و قمصر و نیاسر عمدتا به شیوه سنتی و در داراب و الله زار و میمند عمدتا صنعتی دهند. تولمی

 است. 

شود. در مره گیاهان کم توقع طبقه بندی میگل محمدی به دامنه وسیعی از شرایط اقلیمی سازگار بوده و در ز

سه، مراکش، تونس، ژاپن، اوکراین، هند، حال حاضر عالوه بر ایران در کشورهای بلغارستان، سوریه، ترکیه، فران

ی در بسیاری از نقاط جهان کشت شود. گرچه گل محمدهای آن صادر میو فرآوردهآمریکا، کانادا کشت و تولید 

 گردد.ه آن به ایران و خاورمیانه بر میشود اما ریشمی

 

 

 

 هزار هکتار و 24به ميزان  1397در ایران سطح زیر کشت گل محمدي در سال 

 هزار تن بوده است. 41توليد به مقدار 
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اگر چه کاشت گل محمدی و فراوری آن در مقایسه با سایر گیاهان دارویی ایران از توسعه و پیشرفت بیشتری 

گیرد مورد بهره برداری قرار نمی ن شکلتریزنجیره ارزش آن به مطلوب برخوردار است اما با این وجود هنوز هم

خشک شده و و بخش اعظم محصول تولیدی گل محمدی در نخستین مرحله فراوری تبدیل به گالب و یا گل 

محصوالت دارویی و بهداشتی  گردد و در حالیکه اسانسگیری و تولید عطر و ادکلن وبه بازار مصرف عرضه می

دهند اما تولید و صادرات این محصوالت در سبد را تشکیل می نجیره ارزش گل محمدیاز ز ترین مرحلهنهایی

 باشد. ای برخوردار نمیتهتولیدی و صادراتی کشور از ضریب اهمیت شایس

های آن مصارف غذایی و دارویی و بهداشتی نیز دارند و در سازی، این گل و فراوردهف در عطر عالوه بر مصر

خوابی فشار روحی، خشکی پوست و پیری و حساسیت آن، التیام بیدرمان بیماریها و اختالالتی نظیر افسردگی، 

 زخمها و کنترل عفونتهای ویروسی و باکتریایی موثر هستند. 

 

   ایران ایران   محصوالت گل محمديمحصوالت گل محمديوضعيت صادرات وضعيت صادرات  

ی توان بخش اند و آن را نسخهشتهبه اینکه مقام معظم رهبری بارها تاکید بر صادرات غیرنفتی دابا عنایت 

هایی بغیر از نفت قوت گیرد. از جمله این بایست تمرکز بر روی بخشاند، میاقتصاد این مرزو بوم عنوان نموده

 است.  محصوالت گل محمدیی را داراست بخش ها که توان بسیار قابل مالحظهبخش

از جمله ایرانیان شود و محسوب می گالب و صادرات گل محمدی ها در زمینهایران یکی از بزرگترین کشور

در این میان گالب به  .اند از گل محمدی به روش تقطیر گالب و اسانس تهیه کنندافرادی هستند که توانسته

استرالیا، اسپانیا، چین، آلمان و فرانسه صادر  کشور جهان از جمله آلمان، انگلستان، ایاالت متحده آمریکا، ۳۴

گل و گالب  های ذکر شده امارات متحده عربی اولین و بزرگترین خریدار این محصولدر بین کشور. شده است

 .شودمحسوب می از ایران

استان هاي پيش رو در توليد گل محمدي کشور:  1جدول  

 توليد )تن( سطح زیر کشت )هکتار( نام استان

 13608 8124.5 فارس

 6200 3850 کرمان

 7204 3257 اصفهان

 1689.2 1539.5 خراسان رضوي 

 4310.4 1347 آذربایجان شرقي

 2119 990 مرکزي

 529.8 662.82 چهارمحال و بختياري

 5328.2 4219.6 سایر 

 40988.6 23990.4 جمع کل
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 1397 : وضعيت صادرات محصوالت گل محمدي در سال 2جدول

 )دالر(ارزش صادراتي  ارزش وزني )کيلوگرم( محصول

 1434422 194446 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي

 7809784 3857146 گالب استحصالي از گل محمدي

 689912 166 اسانس روغني از گل محمدي

 9934118 4051758 جمع

 

 10تقریبا سال گذشته  م،یاصادرات محصوالت با ارزش افزوده برداشته یبرا یخوب یهاقدم یمحمددر حوزه گل

دالر آن اسانس و گالب  ونیلیم 9تقریبا که  میامربوط به آن صادر کرده یهاو فرآورده یدالر گل محمد ونیلیم

 ییبا شناسا دیبا شودیکشور م بیاز صادرات گل و گالب نص یساالنه ارز قابل توجه نکهیباتوجه به ا بوده است.

افراد  یباال برا دیدر کنار تول یاد و از طرفد شیرا افزا قیطر نیاز ا یهدف تالش کرد تا درآمد ارز یهابازار

 کرد.  زاییاشتغال نهیزم نیدر ا یشتریب

 یبه شکل اسانس فرآور یمحدود زانیبه صورت گلبرگ خشک، غنچه خشک، گالب و م رانیدر ا یمحمد گل

 لویهر ک متیق ال،یهزار ر ۶۰۰تا  ۵۰۰ نیغنچه ب لویهر ک متیحال حاضر ق در .رسدیو به فروش م شودیم

 نیا گرددیبرآورد م الیر ونیلیم ۳۰۰تا  ۲۵۰ نیاسانس ب تریهر ل متیو ق الیهزار ر ۱۰۰تا  ۸۰ نیتر بگل

هدف شامل  یهاصادرات اسانس، گالب و غنچه خشک در بازار قیمحصول از جمله محصوالت ارز آور از طر

 فارس است. جیخل هیو حاش ییاروپا یهاکشور

دالر  ۲.۵تا  ۲ نیگالب تنها ب تریهزار دالر است و هر ل ۱۰تا  ۴ نیب یمحمداسانس گل تریهر ل یجهان متیق

را در  ایدرصد بازار اسانس دن ۵۰اسانس قرار داده و توانسته  دیتول یاست و بلغارستان تمرکز خود را بر رو

 .ردیبگ اریاخت

و صادرات گالب متمرکز شده  دیتول یرو شتریاست که ب اییفرهنگ سنت رانیکم اسانس در ا دیتول یاصل لیدل

انجام نشده است. البته  یادیاسانس کار ز دیتول یبرا ازیمورد ن آالتنیماش هیته یبرا رانیدر ا نیاست. همچن

قرار داده  یرگیاسانس هایدستگاه دیتولو  هیبر ته یشتریگذشته تمرکز ب هایدر سال یوزارت جهاد کشاورز

 دهد. شیرا افزا رانیا تدایاست تا ارزش افزوده تول

باال نباشد؛  یاز گل محمد رانیاست که موجب شده درآمد ا یاز عوامل گرید یکی نییدر واحد سطح پا عملکرد

 تن در هکتار است. ۱۰ زانیم نیتن و در بلغارستان ا ۲در هر هکتار  یگل محمد دیتول رانیکه در ا یبه طور
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   نقاط قوت و ضعف کشور در توسعه کشت گل محمدي نقاط قوت و ضعف کشور در توسعه کشت گل محمدي  

 نقاط قوت:

  های این گیاه و شهرت جهانی در تولید گالب و اسانس در سطح جهان فرآوردهصادراتی بودن 

 نامساعد و خشکسالی با نیاز آبی کم گیاه سازگار و مقاوم با شرایط 

 امکام کشت دیم گل محمدی در مناطق مستعد کشور 

  و پیشینه کهن در تولید، فرآوری و صادراتدارا بودن فرهنگ 

 های درجه دو و سهامکان کشت این گیاه در زمین 

 های گیاهیهای استفاده شده در تولید کمپوستامکان استفاده از گلبرگ 

 نقاط ضعف:

 کوتاه بودن فصل برداشت و کمبود کارگر در زمان برداشت گل محمدی 

 عدم برداشت مکانیزه 

 یه جهت تامین کارگر برای برداشت گل محمدی در فصول برداشت  ریزی اولعدم برنامه 

 

  فرصت ها و تهدیدات در زمينه  توسعه کشت گل محمدي کشورفرصت ها و تهدیدات در زمينه  توسعه کشت گل محمدي کشور  

 :  هافرصت

 تولید وسیع اسانس و ابسولوت گل محمدی با توجه به نیازهای جهانی 

 کشت های استحصال بارندگی برای آبیاری مکمل جهت افزایش عملکرد در بکارگیری روش

 دیم گل محمدی

 های گل محمدی در بازارهای جهانیشرکت در نمایشگاههای بین المللی جهت عرضه فرآورده 

 امکان توسعه ارگانیک گل محمدی در بسیاری از نقاط کشور 

 : تهدیدات

  اشباع بازارهای جهانی بعلت افزایش توسعه کشت گل محمدی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه

 افغانستانمانند 

 های ارگانیک جهانی به فرآورده لزوم افزایش کیفی و اخذ گواهی ارگانیک بعلت گرایش بازارهای 
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   : جمع بندي : جمع بندي  

گل محمدی پس از زعفران باالترین مقدار از سطح زیر کشت گیاهان دارویی ایران را به خود اختصاص داده و به 

ی به ویژه مناسب، نیاز آبی بالنسبه کم، مقاومت به تنشهای محیطجهت برخورداری از زنجیره ارزش باال، درآمد 

ای را قابل توجههای آن در صادرات کشور سطح زیر کشت آن طی سالهای گذشته رشد شوری و جایگاه فرآورده

 شود در سالهای آینده توسعه بیشتری نیز داشته باشد. تجربه نموده و پیش بینی می

گل و گالب ایران ) به ویژه کاشان ( به عنوان یک تولید ملی و محلی و یک میراث فرهنگی و کشاورزی و 

در برخی از کشورهای جهان شناخته شده است. اما متاسفانه شناسایی موارد تولیدی به خوبی در ایران و حتی 

هنوز مغفول و بسیار ناشناخته  هاوردهآهای آن و همچنین تنوع الزم فرمصرف متنوع گل محمدی و فراورده

های مختف گل محمدی با است. ایجاد صنایع عطرسازی، بهداشتی، آرایشی و دارویی و ایجاد تقاضا برای فرآورده

ای که ای در جبران این غفلت و استفاده از ارزش افزودهتواند نقش بسیار برجستهمعرفی صحیح و علمی آنها می

توان چه بیشتر فراوری شده گل محمدی میبا تولید و صادرات محصوالت هر  باشد.تواند ایجاد نماید داشته می

 حداکثر ارزش افزوده حاصله را نصیب دست اندرکاران تولید و فراوری آن نمود.

تواند های آن در ایران قابل احیا و توسعه است و میو فرآورده گل محمدیظرفیت مغفول مانده تولید و صادرات 

بخش باشد. البته صنعت  های شغلی و افزایش صادرات اثرلید ناخالص داخلی و ملی، ایجاد فرصتدر افزایش تو

گذاری است که هر یک با بندی و بازاریابی نیازمند سرمایههای تولید، فرآوری و بستهدر حوزه گل محمدی

 های خاص خود مواجه هستند.چالش

 

 

 

 


