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 چکیده
 دلیله ب این گیاهانکشت  است. و داروئی زینتی گیاهان تولیددر  یئباال پتانسیل دارای ،هوائی و آب تنوع و اقلیمی مناسب شرایط لحاظ به ایران کشور
 ایجادباال و  ۀافزودارزش فصل، از خارج تولید امکان کم، بریارز تولید، هاینهاده باالتر وریبهره طی،محی پارامترهای یشالپا امکان ؛ازجمله متعدد هایویژگی
 ایجاد کالنی برای هایگذاریسرمایه ،اًاخیر دولت به همین دلیل .شده است برخوردار ایفزاینده رشد ازشمسی  07 دهه اواخر هایسال از ،آوریارز و شغل

 (تنکابن و دزفول محالت، تهران، شهرهای در گیاه و گل صادرات تخصصی پایانه چهار احداث و ایگلخانه هایشهرک و مجتمع احداث) الزم هایزیرساخت
 با متناسب و مختلفو تزئینی  دارویی هایگونه امکان کشت و اقلیمی وسیع تنوع رغمعلی .داده استانجام  محصول فروش و عرضه نظام ساختار اصالح منظوربه

 یتمحدود دارای آبی منابعو تخصیص  مینتأ ازنظر و شدهواقع خشکنیمه و خشک مناطق در آن، از یتوجهقابل قسمت ،در کشور منطقه هر در اقلیمی شرایط
 اهلی و کشت در مهم اهداف از یکی ،ارتباطیندرا. شودمی احساس کشور در آب محدود منابع از بهینه استفاده منظوربه مناسب ریزیبرنامه به نیاز بنابراین .است
داشتن کاربردهای چندگانه  لحاظ به است که ییاهانگ از یکیمحمدی  گل. است این محصوالت تولید آبیاری برای ریزیبرنامه ،و تزئینی دارویی گیاهان کردن

به  مقاوم بسیار گیاه است. این فردمنحصربه دنیا در گل این نیایرا گونه .ستا جهانی تجارتای برای ویژه جایگاهیو تزئینی، دارویی و بهداشتی، دارای ارزش 
 روز 51 تا 0 بین ،شدهکشت منطقه به بسته و بوده مقاوم یآبکم به نسبتهمچنین، . کندمی تحمل یخوببه را هوائی و آب شرایط اکثر و بوده شرایط محیطی

در  ویژهبهتوسعه روزافزون کشت گل محمدی در عرصه کشاورزی کشور . شودمی آبیاری رشد، هایدوره دیگر در باریک روز 07تا  07 و دهیگل زمان در باریک
راهبردی در زمینه حمایت از اقتصاد  یک محصول عنوانبهتواند می آبیکمبا توجه به مقاومت این گیاه به شرایط  خشکنیمههایی با اقلیم خشک و استان

 عنوانبه گل محمدی هایقابلیت مرورضمن هدف از این مقاله وسعه صنایع کوچک جایگاه خاصی را به خود اختصاص دهد. زایی جوانان با تروستائیان، اشتغال
 است.مدیریت آبیاری این گل  ترسیم، سالیخشک خشکی وفزایندۀ شرایط در سازگاری با بومی کشور گیاه 
 

 ، گل محمدییارآبیکمریزی آبیاری، سیستم آبیاری، برنامه های کلیدی:واژه

 1مقدمه
متعلق به  .Rosa damascene Millبا نام علمی محمدی  گل

هایی با ای چندساله است که شاخهدرختچه ،Rosaceaeخانواده 
متر است  0یک تا  زیاد و خاردار دارد. ارتفاع گیاه معموالً انشعاب

(Carins, 2003) .لحاظ به است که گیاهانی از یکی گل محمدی 
ردهای چندگانه تزئینی، دارویی و بهداشتی، دارای ارزش و داشتن کارب
 بیشترین محمدی گل در .است جهانی ای برای تجارتویژه جایگاهی
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 جزئی صورتبه و است گل و غنچه گلبرگ گالب، تولید در صادرات
تولید  قابلیت که است حالی در این شود،می صادرتولید و  اسانس نیز

صنعت  داشت توجه باید. دارد دوجو تریسطح وسیع در اسانس
 ،خود خاص هایمشتریداشتن  سنتی و مصارف دلیل به گیریعرق
 .زیاد است آن در گل محمدی هدر رفتکه  است هاییروش از یکی

 کشورهای به عرقیات این از زیادی میزان صادرات دلیل به از طرفی
 درمجموعرا گرفت.  صنعت این جلوی تواننمی ،فارسخلی حوزه 
 ورود زمینه در است و روشن بسیار در ایران محصول این کشت یندهآ
الف، نام، کرد )بی شک نباید ،اسانس تولید بر تأکیدبا  خصوصبه آن به

 و بودهی اقلیم سیعو تنوع دارای ایران پهناور کشورگرچه  .(5031
 هر شرایط اقلیمی با متناسب و مختلف دارویی هایگونه مکان کشت
 و خشک مناطق در آن، از توجهیقابل قسمت اما ارد،د وجود منطقه
دارای  ،آبی منابعو تخصیص  مینأت نظر از و شدهواقع خشکنیمه
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استفاده  منظوربهمناسب  ریزیبه برنامه نیاز بنابراین .است محدودیت
 .ضروری است کشور در آب محدود از منابع بهینه

         .

 

 گل محمدیو وضعیت تولید پراکنش 
 کشت قابلیت ایران مناطق اکثر در محمدی گل رحاض حال در
 که دارد وجود در ایران محمدی گل نوع 55 بر بالغ کهطوریبه دارد،
 از بیش هرساله. هستند متفاوت یکدیگر با گیریگالب کیفیت نظر از
 در را نکته این باید شود،می تولید ایران محمدی در گل عطر تن سه
 به است سخت بسیار محمدی گل عطر تولید شرایط که گرفت نظر

 بیشتر محمدی گل عطر. است قیمتگران بسیار عطر این همین دلیل
 بیشترینهمچنین، . شودمی صادر غربی اروپای کشورهای به

 دنیا کشور شش. هستند عربی کشورهای ایران متقاضیان گالب
 همچنین شرایط و ایران خاک اما هستند گالب اصلی تولیدکننده
 است؛ ترمناسب محمدی گل تولید و کاشت رایب آن اقلیمی
 ایران در تولیدشدهمحمدی  گل کیفیت گفت توانمی کهطوریبه

 بهتر تونس و مراکش مالزی، بلغارستان، لهستان، کشورهای نسبت به
 تولید دلیل به کم، کشت زیر سطح با وجود بلغارستان کشور است.
 رتبه در اسانس راتصاد و تولید نظر از محمدی گل از اسانس صرفاً

 تولید افزایش جهت موفقیت برای نیز ما کشور .دارد قرار نخست دنیا
 اساس بر. داردسازی فرهنگ نیاز به ،0کانکریت و 5ابسلوت اسانس،
 در کشور در محمدی گل کشت زیر ، سطح5034 سال در آمار آخرین
 35 از بیش از این سطح، که (5)شکل  هکتار است 51171 حدود
 ،هکتار( 5/0020) فارس استان هشت درهکتار(  0/51744)ن آ درصد
 آذربایجان شرقیهکتار(،  0/0000هکتار(، اصفهان ) 0040کرمان )

 0/450هکتار(، مرکزی ) 5/407هکتار(، خراسان رضوی ) 1/304)
قرار دارد و  هکتار( 0/005هکتار( و کرمانشاه ) 010هکتار(، تهران )

 .(5)شکل  هست هایاستانسایر  در درصد( 3 مانده )کمتر ازباقی
به  5030تن در سال  00745همچنین میزان تولید گل محمدی از 

رسیده است که نشانگر رشدی در حدود  5034تن در سال  00015
 (.5031، نام، الفباشد )بیمی درصد 0/05

 

                                                           
1 - Absolute 

2 - Concrete 

ور در کش یهااستانسطح زیر کشت گل محمدی در درصد  -1شکل 

 1931سال 

 
 گل و دارویی کشت گیاهانتوسعه  باغبانی، معاونت هایاولویت از
 هایریزیبرنامه با و است دارشیب و بازده کم اراضی در محمدی
 کشور، دارشیب اراضی هکتار هزار 577 از بیش برای گرفتهانجام
 به اراضی از هکتار هزار 017 ساله، 57 برنامه یک طی شدهبینیپیش
 .یابد اختصاص محمدی گل به نیز هکتار هزار 17و  یاهان داروییگ

 و است در ایران دنیا محمدی گل کشت زیر سطح درصد 07 حدود
 هزار شش تا پن  کل در ،کشورها سایراین گل در  کشت زیر سطح
 .(5031، نام، ببی)باشد میهکتار 
 

 گل محمدینیازهای اکولوژیک 

و خاک بیر کمییت و کیفییت گیل     بررسی تأثیر عوامل توپوگرافی 
ی بیر  دارمحمدی نشان داده است که عوامل اکولوژییک تیأثیر معنیی   

هرچیه ارتفیاع منطقیه     یطیورکل بهخصوصیات گل و اسانس آن دارد. 
به سردتر باشد، محیط مناسبی برای پرورش گل محمدی هوا بیشتر و 
ترین صفاتی کیه  از شاخص. (Misra et al., 2002آمد )خواهد  وجود

سازگاری این گیاه به خشکی است.  ،توان ذکر کرددر گل محمدی می
و  هیای مختلیف در منیاطق کاشیان، فیارس     گواه این مسلله گلسیتان 

و د نی آبییاری نییاز دار  بار  0تا  0که در طول سال فقط  باشدمی کرمان
بدون نیاز به آبیاری محصول مرغوب که است  شدهیدهدبعضاً مناطقی 
برخیی از  . (5030عاشیور آبیادی و همکیاران،     فیشیری کنند )تولید می

 :هستندنیازهای اکولوژیک گل محمدی به شرح زیر 
 دما -

دمای هوا  ،در رشد و نمو گیاهان خانواده رزاسه مانند گل محمدی
ترین عوامل محیطی مطرح بوده و در کشیت و  یکی از اصلی عنوانبه

ی مناسیب در  دمیا  .کار این گیاهان از اهمیت زییادی برخیوردار اسیت   
درجه و در طول شیب   07تا  07کشت و کار این گیاهان در طول روز 

. در گیل  شیود گراد در نظیر گرفتیه میی   سانتی درجه 07تا  52دما بین 
محمدی چنانچه دمای شب در طی زمانی که گییاه وارد فیاز گلیدهی    
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درجیه   50تیا   57بیه کمتیر از    (Kim and Lieth, 2003شیود ) میی 
کیاهش پییدا    یتیوجه قابیل  صیورت بهتولید اسانس  ،گراد برسدسانتی

خواهد کرد؛ اما دمای پایین در طی رشد رویشی و قبل از گلدهی گیاه 
 باعث افزایش کیفیت و کمیت اسانس تولیدی خواهد شد.

 رطوبت نسبی هوا -

کیه در کیفییت و کمییت محصیول      عوامل اقلیمیی مهیم  یکی از 
بت نسبی است. بر اساس رطو ،تولیدی گل محمدی تأثیر مستقیم دارد

ترین میزان رطوبت نسیبی در زمیان   مناسب ،گرفتهانجامهای آزمایش
و در زمیان شیروع گلیدهی و شیکوفایی      درصید  07رشد رویشی گیاه 

 .(Weiss, 1997) است آمدهدستبه درصد 17ها گل
 شرایط خاک و تأثیر آن بر رشد گیاه -

عمییق و   ترین خاک برای کشت گل محمدی خاک لومیمناسب
اسیدی باعث کاهش رشید و   یهاخاکاست.  1/0تا  1بین  pH دارای

گردد. گل محمیدی شیرایط   درنتیجه کاهش عملکرد گل محمدی می
هیای رسیی کشیت شیود امیا در      پسندد و نباید در خاکغرقاب را نمی

مناطقی که میزان بارندگی بسیار پایین است خاک شنی نیز نامناسیب  
 ،مناسیب خیاک کیه توانیایی حفیر آب را دارد     بوده و باید از ترکییب  
و  یافتیه توسیعه های ریشیه  های سنگین بیماریخاک استفاده نمود. در

. (Karlik et al., 2003) مشکل کمبود مواد غذایی پیش خواهید آمید  
تیوان بیه شیوری اشیاره     از موارد بسیار مهم در بحث کیفیت خاک می

بیه شیوری خیاک    کرد. هرچند در مورد میزان مقاومت گیل محمیدی   
رسد این گیاه مییزان  مطالعات زیادی انجام نگرفته است اما به نظر می

و  دانیش خیواه  کنید ) دسیی زیمینس بیر متیر را تحمیل       1شوری تیا  
 (.5021، همکاران
 ازجملهدارویی  کردن گیاهان اهلی و کشت در مهم اهداف یکی از

تولیید   آب در مصیرف  سیازی و بهینیه  آبیی  نییاز  گل محمدی، تعییین 
نسیبت بیه    تیوان میی  گییاه،  آبی نیاز دانستن با است. گیاهان گونهینا

کشور  در یژهوبهو  یطورکلبه اقدام کرد. های آبیتنش اعمال مدیریت
 یتوجهقابل تحقیقات دارویی گیاهان آبی تعیین نیاز ایران، در ارتباط با

هیای گیل   است. هدف از این مقالیه ضیمن میرور قابلییت     نشدهانجام
گیاه بومی کشیور در سیازگاری بیا شیرایط فزاینیدۀ       عنوانبهمحمدی 
 ، ترسیم مدیریت آبیاری این گل است.سالیخشکخشکی و 

 

 هامواد و روش
 نیاز آبی گل محمدی

تعیرق گیاهیان )نییاز آبیی( و      -اطالعات دقییق از مییزان تبخییر   
تیرین  ، از اصیلی انمین آن برای گیاهی أهمچنین راهکارها و مدیریت ت

 تبخیر تعیین منظوربهبر ارتقاء کارایی مصرف آب هستند.  ثرمؤعوامل 

 وجود متعددی هایمعادله و هاروش ،انگیاه آبی نیاز و برآورد تعرق و

. اسیت  قرارگرفتیه  بیازنگری  اصیالح و  میورد  هیا آن از تعدادی دارد که
درجیه   بیر اسیاس  ( ETo) تعرق گیاه مرجیع  -تبخیر های تعیینمعادله

پیشنهاد و کاربرد  ،هاآن ترکیبی ازیا و  بت نسبی، رطوحرارت، تشعشع
. در انید قرارگرفتیه برای مناطق مختلف مورد ارزییابی و مقایسیه    هاآن

هیای ترکیبیی دارای ارجحییت    هیا، کیاربرد معادلیه   بیشتر این ارزییابی 
مانتییث در مقایسیه بیا سیایر      -بیشتری بودند و معادله ترکیبی پینمن 

نشیان   EToاقلیمی بیرآورد بهتیری را از    ها و در محدوده وسیعمعادله
هیا، در  همیین یافتیه   بیر اسیاس  . (Jensen et al., 1990) داده اسیت 

که در  11توسط سازمان خواربار جهانی، فائو  شدهارائهآخرین استاندارد 
 معادلیه  EToباشد، بیرای بیرآورد   می یرشموردپذالمللی نیز سطح بین
. ایین  (Allen et al., 1998) اسیت  یشنهادشدهپمانتیث  -پنمن -فائو

زییر بییان    صیورت بیه اسیت   نییز معیروف   11روش که به روش فائو 
 :شودمی
 

(5)
   

 2

as2n

0
u0.341γΔ

eeu
273T

900
γGRΔ0.408

ET















 

 
متر میلی) تبخیر و تعرق استاندارد از سطح مرجع، ETo؛ که در آن

 یلیی م)در هوا  بخارآبفشار بخار اشباع و فشار واقعی ، ae -se (؛در روز
)متیر بیر    متری از سطح زمیین  0باد در روز در ارتفاع  سرعت، 2u (؛بار
گرمیایی در خیاک و تشعشیع     ییان جرشدت یببه ترت ،Rnو  G ثانیه(؛

شییب منحنیی تغیییرات    ، Δ ؛(d2-MJm-1)برحسب  خالص خورشیدی
ثابییت ، γو  (T)( نسییبت بییه درجییه حییرارت  seفشییار بخییار اشییباع )

 .هستند )CoKPa-1(سایکرومتری 
تعیرق گییاه مرجیع     -تبخییر  هیا آنکه توسیط  های در تمام روش

(ETo) شود، الزم اسیت ضیریب گییاهی    می برآورد(Kc)  منظیور بیه 
بدین نیز محاسبه شود.  موردنظربه سطوح پوشش گیاهی  EToتعمیم 
 اسیت.  محاسیبه قابل 0 ۀاز رابط تعرق واقعی گیاه -بخیرتمقدار ترتیب 

رحله رشید و شیرایط   مقدار ضریب گیاهی به عواملی مانند نوع گیاه، م
آب و هوایی محل بستگی داشیته و در طیول دوره رشید گییاه، تغیییر      

پیشنهاد فائو برای چهار دوره روییش گییاه، مرحلیه     بر اساسکند. می
ابتدایی رشد، مرحله رشد و توسعه گیاه، مرحله میانی و مرحله نهیایی،  

د، شوند تا در هر مرحله از رشی منحنی تغییرات ضریب گیاهی رسم می
 ,.Allen et al) ضریبی متناسب با همان مرحله، تعیین و اعمال شیود 

1998). 
 

(0) EToKcETc  
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 گل محمدی ریزی آبیاریبرنامه

ریزی آبیاری، هدف تعیین زمان و مقدار آب آبیاری است در برنامه
های خاک، باید در اختییار گییاه قیرار    به نیاز آبی و ویژگی با توجهکه 
هیای آبییاری شیامل    تیوان اسیتراتژی  میی  ریزی آبیاریبا برنامهیرد. گ

هیای  روش را انجیام داد.  0اریآبیی کیم و ییا   5کامیل  صیورت بهآبیاری 
را  زمیان آبییاری  تیوان  میی  هیا آن بیر اسیاس  وجود دارد کیه  مختلفی 

 انید عبارتشوند که سه گروه تقسیم می به هامشخص کرد. این روش
خاک و استفاده از های نمایهگیاهی، استفاده از  هاینمایهاز: استفاده از 

تیرین روش بیرای تعییین    . ساده(5021اده، علیز) یآبهای بیالن روش
گیاهی نظیر شادابی و رنگ های نمایهاستفاده از  ،زمان مناسب آبیاری

های خاک کیه در تعییین   نمایهها و نیز دمای برگ گیاهان است. برگ
مشتمل بر تعیین رطوبت خیاک و مقایسیه    ،درونزمان آبیاری بکار می

آن با حداقل رطوبت است که باید خاک قبل از آبییاری داشیته باشید.    
تیوان در  در مراحل مختلف رشد متفاوت اسیت و نمیی  حداقل رطوبت 

تمام طیول دوره رشید از ییک معییار رطیوبتی اسیتفاده کیرد. از بیین         
آب ری پتانسییل  گیگیری رطوبت خاک، اندازههای معمول اندازهروش

ترین روش در مطملن ،خاک و تعیین زمان آبیاری از روی مکش خاک
تیرین  های خاک است. بیرای ایین منظیور تانسییومتر سیاده     بین نمایه
 (.5021علیزاده، است )ای است که در بازار موجود وسیله

برای تعیین زمیان   های موجودترین روشیکی از بهترین و عملی
میزان  بر اساسدر خاک است. در این روش  0آببیالن  روش، آبیاری

هیا(، مصیرف   آب قابل ذخیره در نیمرخ خاک )ناحیه توسعه مؤثر ریشه
روزانه آب توسط گیاه )نیاز آبی یا تبخیر و تعرق روزانه گیاه( و مییزان  
شیود.  مجاز تخلیه رطوبتی خاک، برنامه آبییاری تنظییم و اعمیال میی    

اس معادله بییالن بیا توجیه بیه مقیدار      قدار تبخیر و تعرق گیاه بر اسم
قبل و بعد از هیر   ،های مختلفگیری شده خاک در عمقاندازه ترطوب
 .(James, 1988) شودگیری میاندازه 0 ۀرابط بر اساس ،آبیاری
 

(0) 
SRCDPIETc fpp 

 

 
مقیدار آب   ،Iمتیر(؛  تعیرق گییاه )میلیی    -تبخییر ، CET؛ آن که در
آب صعود کاپیالری  ،Cpمتر(؛ مقدار بارش )میلی ،P متر(؛آبیاری )میلی
مقیدار   ،fRمتیر(؛  نفیوذ عمقیی )میلیی    مقدار ،Dpمتر(؛ )میلیدر خاک 

                                                           
1 - Full Irrigation 

0 - Deficit Irrigation 

0 - Water Budget Technique 

 متیر(؛ خاک )میلینیمرخ تغییرات رطوبت در  ،Sمتر(؛ و رواناب )میلی
 .هستند

تعرق واقعی گییاه در شیرایط آبییاری     -برای محاسبه مقدار تبخیر
ر شرایط اعمال تینش آبیی بیرای اصیالح مقیدار      و د 0کامل از رابطه 

 Allen) شیود استفاده می 1و  1، 4تعرق واقعی گیاه از روابط  -تبخیر

et al., 1998.) 
 
(4) EToKcKsadjcET  

(1) RAWDrforRAWTAWDrTAWKs  )()( 

(1) RAWDrforKs 1 

 
 شیده الحاصی تعیرق واقعیی گییاه     -مقدار تبخییر  ،C adjET ،در آنکه 
ضیریب گییاهی؛   ، Kcضریب در شرایط اعمال تنش؛ ، Ksمتر(؛ )میلی
ETo ،متیر(؛  تعرق گیاه مرجع )میلیی  -مقدار تبخیرDr،  تخلییه   عمیق

مقییدار آب ، RAWمتییر(؛ رطوبییت در ناحیییه ریشییه گیییاه )میلییی   
گییاه   اسیتفاده قابیل مقدار کل آب ، TAWمتر(؛ و )میلی الوصولسهل
 متر( است.)میلی

 

 ر آب قابل تخلیه در هر نوبت آبیاری )عمق آب کاربردی(:مقدا

سیسیتم آبییاری   فیر  اسیتفاده از   مقدار آب کاربردی با توجه به 
 شود.محاسبه می 0از رابطه  ،ایقطره

 

(0) dbr PMADDAWFCI  100/)( 

 
رطوبیت وزنیی در   ، FCمتر(؛ مقدار آب آبیاری )میلی، I ؛که در آن

رطوبیت خیاک قبیل از آبییاری     ، AWحد ظرفییت زراعیی )درصید(؛    
 جیرم وییژه   ،bمتیر(؛  عمق توسیعه ریشیه گییاه )میلیی    ، Dr)درصد(؛ 

تخلیه مجاز رطیوبتی  ، MAD(؛ مترمکعبظاهری خاک )گرم بر سانتی
 .هستند درصد مساحت خیس شده، Pdخاک )درصد(؛ و 

 

 :(FC-AW) ظرفیت نگهداری آب در خاک

هیای  ک، ظرفییت نیوع بافیت و سیاختمان خیا     بر اسیاس ها خاک
تواننید از آن  متفاوتی برای نگهداری آب در خاک دارند که گیاهان می

 5هیا در جیدول   مند شوند. ظرفیت نگهداری آب در انیواع خیاک  بهره
 است. شدهارائه
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 (1931ها )علیزاده، ظرفیت نگهداری آب در انواع خاک -1جدول 

 بافت خاک
 ظرفیت زراعی
 )درصد(

 گیاه جذبقابلآب 
 )درصد(

 دسترسقابلمقدار آب 

 حجمی
 )درصد(

 عمقی
 متر در متر()میلی

 17-577 1-57 0-57 57-07 شنی
 37-517 3-51 7-50 51-00 لوم شنی
 547-077 54-07 55-50 01-01 لوم
 517-007 51-00 51-07 05-40 لوم رسی
 527-007 52-00 50-00 01-41 رس سیلتی
 077-017 07-01 53-04 03-43 رس

 

 و بحثنتایج 
 نیاز آبی گل محمدی

 -که در بخش قبل اشاره شد، با تعیین میزان تبخیر گونههمان
در مراحل  موردنظرتعرق گیاه مرجع و اعمال ضریب گیاهی گیاه 

تعرق واقعی گیاه در طول دوره رشد آن  -مختلف رشد، مقدار تبخیر
 تعیین ضریب گیاهی گل محمدی در خصوصاست.  محاسبهقابل
در این زمینه با توجه به  شدهانجامتوان از نتای  تحقیقات موردی می

 شرایط و اقلیم تحقیق صورت گرفته، به شرح ذیل استفاده کرد:
تعیین نیاز آبی گل محمدی با استفاده از شرایط  منظوربه

الیسیمتری در شهر کرج، تحقیقی توسط شریفی عاشور آبادی و 
و میانگین  خشکنیمهلیم منطقه کرج ( انجام شد. اق5030همکاران )
نتای  این  بر اساساست.  شدهگزارشمتر میلی 007ساله  07بارندگی 

تعرق واقعی  -تحقیق، میزان ضریب گیاهی که حاصل تقسیم تبخیر
گل محمدی به گیاه مرجع )یونجه( منطبق با دوره رشد گل محمدی 

رشد بین در شرایط الیسیمتری بود، این ضریب در مراحل مختلف 
(. از دهه سوم اردیبهشت اتمام دوره گلدهی 0بود )جدول  00/5تا  0/7

تا دهه اول تیرماه بیش از یک واحد )مبین تبخیر و تعرق بیشتر گیاه( 
 در باغی، و زراعی بود و پس از آن کاهش داشت. همانند گیاهان

 نیاز هایاز جدول استفاده و ضرایب گیاهی تعیین دارویی نیز گیاهان

در  ایکنندهتعیین عامل تواندمی و بسزایی برخوردار بوده اهمیت از بیآ
با  ،موردنظر منطقه یک در ترتیباینبه .باشد گیاه نیاز آبی برآورد
گیاه مرجع،  تعرق و تبخیر برآورد هایمدل در ضرایب گیاهی اعمال
را  موردنظر آبی محصول نیاز در نهایت و و تعرق تبخیر میزان توانمی
بر اساس نتای  این محققان،  .نمود برآورد گیاه رشد از دهه در هر

تعرق گل محمدی از اول فروردین ماه تا پایان مرحله  -میزان تبخیر
متر برآورد میلی 1/555درجه روز رشد، معادل  207گلدهی با دریافت 
تعرق گیاه از شروع رشد تا انتهای دوره فعالیت به  -شد. میزان تبخیر

متر میلی 5540درجه روز رشد معادل  0047روز، با دریافت  007مدت 
که در زمینه به آن با توجه(. طی نتای  این محققان، 0بود )جدول 

تعیین نیاز آبی گل محمدی تحقیقاتی صورت نگرفته است بر مبنای 
درختان خزان شونده )گروه  ازجمله خانوادههمنیاز آبی برخی از گیاهان 

که نیاز آبی آن در  (Rosacea)واده گل سرخ ( درخت سیب از خان5
متر است )فرشی و همکاران، میلی 5503روز معادل با  007مدت 
توان مبنایی را برای محاسبه نیاز آبی گل محمدی در نظر ( می5001
نتای  این تحقیق، وزن خشک گل در هر بوته گل  بر اساسگرفت. 

گرم در  52/0ب آن گرم، میزان کارایی مصرف آ 040محمدی برابر با 
 لیتر در گرم محاسبه شد. 41/7لیتر و نسبت تعرق برابر با 

 
 (1939تعرق گل محمدی با استفاده از روش الیسیمتری )شریفی عاشور آبادی و همکاران، -تبخیر -2جدول 

 درجه روز رشد دهه ماه مراحل رشد ردیف
 تبخیر تعرق تجمعی

 متر در مرحله رشد()میلی
 ضریب گیاهی

Kc 

 7 7 17 5 فروردین قبل از گلدهی 5

 24/7 20/0 0/502 0 فروردین قبل از گلدهی 0

 31/7 00/50 1/015 0 فروردین قبل از گلدهی 0

 0/7 51/07 1/014 5 اردیبهشت غنچه دهی 4

 24/7 0/01 0/437 0 اردیبهشت غنچه دهی 1

 70/5 10/13 143 0 اردیبهشت گلدهی 1

 00/5 10/555 0/207 5 خرداد اتمام گلدهی 0

 0/5 40/503 1/5751 0 خرداد  2
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 73/5 12/001 0/5004 0 خرداد  3

 71/5 0/005 5452 5 تیر  57

 31/7 5/421 5/5145 0 تیر  55

 21/7 0/142 2/5214 0 تیر  50

 20/7 1/154 0/0700 5 مرداد  50

 20/7 32/007 0/0070 0 مرداد  54

 24/7 4/020 31/0101 0 مرداد  51

 23/7 2/204 11/0012 5 شهریور  51

 37/7 1/374 11/0304 0 شهریور  50

 37/7 0/301 11/0510 0 شهریور  52

 23/7 0/5742 51/0001 5 مهر  53

 23/7 3/5730 01/0405 0 مهر  07

 35/7 4/5501 25/0170 0 مهر  05

 30/7 4/5540 1/0050 5 آبان  00

 30/7 4/5540 01/0047 0 آبان  00

 
 (0751) در منطقه اسپارتا در ترکیه توسط کادیافسیی و همکیاران  

 Kadayifci etشد )تحقیقی بر مقدار آب مصرفی گل محمدی انجام 

al., 2015)   متیر و  میلیی  104. میانگین بارش ساالنه در ایین منطقیه

. درصید اسیت   10درجه سلسیوس با رطوبت نسبی  5/50میانگین دما 

اری بیر  آبیکمهای مختلف ، بررسی تکنیکهدف از اجرای این تحقیق

مقدار آب مصرفی فصلی گیاه گل محمدی بود. در ایین طیرح، پیالت    

و  01 (A1)، (A)صیفر   انیدازی سایهآزمایشی به سه قسمت با سطح 

01 (A2)    5درصد تقسیم شد. تیمارهای آبیاری شیامل آبییاری کامیل 

(TS) ؛GKS-0 ،GKS-25 ،GKS-50  وGKS-75  به ترتیب صیفر ،

؛ (TS)درصد از مقدار آب آبیاری در شرایط آبیاری کامل  01و  17، 01

 17)بیا اعمیال    (YIS-50)قسمتی از ناحیه ریشیه   کردنخشکتیمار 

بیا روش   (TS)درصد از مقدار آب آبییاری در شیرایط آبییاری کامیل     

از ردیف کشت که در هر دور آبیاری این جهات تغییر  طرفیکآبیاری 

دارای اقلییم   منطقه اسیپارتا  ازآنجاکهدر این مطالعه  کند(، انجام شود.

تعرق گییاه   -تبخیر با توجه به (Kc)است، ضریب گیاهی  خشکنیمه

 فیییائو -تیییابش شیییدهاصیییالحاز معادلیییه  شیییدهمحاسیییبهمرجیییع 

(R-FAO)  تعرق واقعی گیاه  -و تبخیر(ETc)  به مقیدار   با توجهکه

 انیداز سیایه ایط سیطح  در شر (TS)آب آبیاری در شرایط آبیاری کامل 

                                                           
 کل آب قابل استفاده گیاه از ناحیه مؤثر ریشه تخلیه شود. از درصد 17که زمانی - 5
 

درصد پوشش گیاهی محاسیبه شید، دامنیه تغیییرات      01و  01)صفر(، 

 شیده ارائیه  0در شیکل   بود که نتیای  آن  5تا  1/7ضریب گیاهی بین 

ییک مرجیع در    عنیوان بهتواند است. طبق نظر محققان این نتای  می

ریزی آبیاری برای کشت گل محمیدی در منیاطقی بیا شیرایط     برنامه

 قرار گیرد. مورداستفادهمشابه با منطقه اسپارتا ترکیه اقلیمی 
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 فائو -تشعشع شدهاصالحبه روش  شدهمحاسبهمنحنی تغییرات ضریب گیاهی گل محمدی  -2شکل 

 (Kadayifci et al., 2015)درصد  (A2) 51و  91 (A1)، (A)انداز صفر های سایهتحت درصد (TS)در شرایط آبیاری کامل 

 
نتای  مقدار آب آبیاری و  (0751) مطالعه کادیافسی و همکاران در
با توجه به تیمارهای  0تعرق واقعی گل محمدی در جدول  -تبخیر
. سیستم آبیاری (Kadayifci et al., 2015است ) شدهارائهمختلف، 
متر روی سانتی 17لیتر در ساعت به فواصل  4چکان ای با قطرهقطره
و  1، 4تعرق گیاه )روابط  -اجرا و مقدار تبخیر در این تحقیق الترال
محاسبه شدند. نتای  نشان داد،  0( و مقدار آب آبیاری از رابطه 1

تعرق گیاه در تیمار  -بیشترین مقدار آب آبیاری و بیشترین مقدار تبخیر
 01به دست آمد. مقدار آب آبیاری در شرایط  (TS)آبیاری کامل 

درصد  4/04و  07، تقریباً به ترتیب ازاندسایهدرصد سطح  01درصد و 
-کمتر از مقدار آن در شرایط بدون پوشش بود. همچنین، مقدار تبخیر

و  51، به ترتیب اندازسایهدرصد سطح  01و  01تعرق گیاه در شرایط 
 اعمال مدیریت درصد کاهش داشت. به نظر این محققان، با 50

 رشد، احل مختلفمر در یآبکمتنش  حتی اعمال و در آبیاری صحیح

گیاه گل  ازجملهدارویی  و کیفی گیاهان کمی توان عملکردهایمی
 زارهایدیم و های طبیعیدر عرصه آن عالوه بر و کنترل؛ محمدی را

 .کرد آبیاری تکمیلی اقدام اجرای به هدفمند نسبت طوربه بازده کم
 

تحت تأثیر تیمارهای مختلف آبیاریمتر( تعرق گل محمدی )میلی -مقدار آب آبیاری و تبخیر -9جدول   

 اندازسایهسطح 
 )درصد(

 تیمار
 مقدار آب آبیاری

 متر()میلی
تعرق گیاه -تبخیر  

متر()میلی  

دهشاصالحتعرق  –تبخیر   

متر()میلی  

 صفر

TS 100 1/203 2/254 

GKS-75 0/410 2/003 0/054 

GKS-50 1/055 3/105 3/151 

GKS-25 2/511 440 1/404 

GKS-0 07 0/053 0/053 

YIS-50 1/055 140 140 

91 

TS 413 3/122 2/117 

GKS-75 2/015 4/111 0/110 

GKS-50 1/004 5/440 5/440 

GKS-25 0/550 0/050 0/050 

GKS-0 0/02 052 052 

YIS-50 1/004 3/410 3/410 

51 TS 4/432 2/073 102 



 

 1331بهار و تابستان ، 1، شماره 3، جلدنشریه مدیریت آب در کشاورزی  44 

 
GKS-75 2/000 0/177 5/133 

GKS-50 0/043 3/452 3/452 

GKS-25 1/504 5/004 5/004 

GKS-0 1/02 0/052 0/052 

YIS-50 0/043 5/417 5/417 

 
 گل محمدی دور آبیاری

آبی یکی از گیاهان مقاوم به شرایط کم عنوانبهگل محمدی 
 07تا  0های سنتی فاصله بین دو آبیاری . در کشتشودشناخته می

کنند که در دو سال اول استقرار روز متغیر است. کارشناسان توصیه می
ر سال د ازآنپسبار آبیاری انجام گیرد و روز یک 51تا  50گیاهان هر 
اسفند  توان تعداد آبیاری را کاهش داد. اولین آبیاری ازسوم می
تا اواسط فصل پاییز ادامه پیدا های دیگر آن نوبتو  شدهشروع
در طول  ،آبیترین مرحله گل محمدی در برابر کمند. حساسنکمی

است که در طول این مدت باید دوره آبیاری کاهش  زمان گلدهی آن
آبی در این  تنشآبی در این مرحله به وجود آید.  شتنیابد و حداقل 

های تولیدی و افت شدید کیفیت مرحله باعث کاهش اندازه گل
 ،محصول خواهد شد. در تحقیقی که در کاشان انجام گرفت

بار به دست آمد. البته در این تحقیق  1ترین تعداد آبیاری مناسب
و قبول به کیفیت قابلکمترین تعداد آبیاری موردنیاز برای دستیابی 

 (.5027بود )موسوی و فیضی،  مدنظرمحصول تولیدی،  بازارپسند
 

 و کارایی مصرف آب بر عملکرد آبیاری امانۀو نوع س اثر آبیاری

 گل محمدی

عمده به افزایش تولید در  طوربهتالش پژوهشگران کشاورزی 
 لهازجمواحد سطح معطوف است و میزان تولید به ازای واحد نهاده، 

است. در شرایط محدودیت  قرارگرفته موردتوجهآب مصرفی کمتر 
که شرایط حاکم بر اکثر  کشتقابلمنابع آب و فراوانی نسبی اراضی 
تولید به ازای واحد آب مصرفی و  نمناطق ایران است، باید بر باال برد

و توکلی،  سپاس خواه) استفاده بهینه از این منابع تمرکز بیشتری شود
امروزه  ،آنتأمین اهش منابع آب موجود و افزایش بهای ک (.5021

های آبیاری با راندمان باال کشاورزان را به سمت استفاده از سامانه
سوق داده است. این در حالی است که در صورت استفاده صحیح از 

توان ، میو واحد حجم آب آب، عالوه بر افزایش تولید در واحد سطح
کشور آب در نتیجه فشار بیشتر بر منابع و  کشت یرزسطح از افزایش 
های جدید های نیل به این اهداف، کاربرد شیوه. یکی از راهکاست

استفاده از  .ای نواری، استآبیاری، مانند استفاده از سامانه آبیاری قطره
این سامانه، عالوه بر کاهش مصرف آب، افزایش عملکرد محصول را 

 .(Cetin and Bilget, 2002)در پی خواهد داشت 

ای و آبیاری قطره هایآب روشمصرف مقایسه کارایی  منظوربه
تحقیقی در کاشان در یک قطعه  ،گیاه روی این سطحیآبیاری 

آبیاری  -5سال تحت تیمار روش آبیاری )سه  طی گلستان گل سرخ
ای با دور آبیاری قطره -0سطحی مطابق با شرایط عرف محل و 

بخیر از تشتک( انجام شد. نتای  نشان داد، ت بر اساسآبیاری یک روزه 
ضمن برداشت میزان گل سرخ یکسان در هر دو روش، میزان آب 

رشد نیز درصد کمتر و  17ای حدود مصرفی در روش آبیاری قطره
درصد نسبت به روش  1/40تا  1/01ها معادل های درختچهسرشاخه

 (.5027)یزدانی،  آبیاری سطحی بیشتر بود
بر  را آبیاریمختلف  هایروش( اثر 5027) موسوی و فیضی

گل  مقدار آب مصرفی گل محمدی بررسی کردند. میزان عملکرد و
 5037ای معادل آبیاری قطره سیستمدر ( تروزن) شدهبرداشتسرخ 

کیلوگرم در  027ادل آبیاری سطحی مع روش درکیلوگرم در هکتار و 
در سیستم صد در 11 حدودمحصول عملکرد  کهطوریبه هکتار بود
 سیستمدر نیز . میزان آب مصرفی داشتافزایش ای قطره آبیاری
برآورد در هکتار  مترمکعب 2277سطحی  روشو در  0027ای قطره
مترمکعب در  1407ای قطره کاربرد سیستم آبیاری با کهطوریبه شد

آب  در مصرف سبت به روش سطحین (درصد 10حدود )هکتار 
مصرف آب گل محمدی در  کاراییحقیق در این ت د.جوئی شصرفه

گرم بر لیتر  23و در روش آبیاری سطحی  020ای روش آبیاری قطره
 است. آمدهدستبه

 
 اری در کشت گل محمدیآبیکم

 زمانی کهای معین یا کل دورۀ رشد گیاه و اری برای دورهآبیکم
 ،ریزیگیرد. در این برنامهمحدودیت آب آبیاری وجود دارد، صورت می

مقدار آن در مقایسه با سود لیکن کاهش محصول دور از انتظار نیست 
جویی یا ذخیرۀ آب برای کشت و آبیاری بقیۀ و عواید حاصل از صرفه

. تحقیقات (English and Raja, 1996)دار نیست معنی ،محصوالت
اری در شرایط محدودیت منابع آب را بهبود آبیکمتواند مدیریت می
 بخشد.

در مرکز تحقیقات  (Ucar et al., 2016)مکاران اوکار و ه
تحقیقی روی  ،0750در سال  کاربردی کشاورزی سلیمان ترکیه

برآورد آب مصرفی و  منظوربهسطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن 
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این نتای   .عملکرد گل محمدی با هدف تولید اسانس انجام دادند

 یدس 00/7ا شوری است. آب آبیاری ب شدهارائه 4در جدول تحقیق 
مقدار آب استفاده شد. ، 711/7جذب سدیمی  بر متر و نسبت یمنسز

با مقادیر  Kcpگرفتن  در نظربا  2آبیاری با استفاده از رابطه 
پتانسیل برابر مقدار تبخیر  =0/5T3و  =T0= ،4/7T1= ،2/7T2صفر
مقدار  روز اعمال شد. 57از تشت تبخیر با دور آبیاری  شدهمحاسبه
)روش بیالن آب(  0تعرق برای هر تیمار با استفاده از رابطه  –رتبخی
محلول  صورتبه) چهار سطح کود نیتروژننین چهمگیری شد. اندازه
، =N0= ،27N1شامل صفر (درصد ازت 00با  موآمونینیترات 
517N2=  047وN3=  بود.  شدهگرفتهکیلوگرم در هکتار در نظر

ای داخل خط با بیاری قطرهسیستم آ مورداستفادهسیستم آبیاری 
و برای  الترالمتر روی سانتی 17لیتر در ساعت به فواصل  4خروجی 

 بود. شدهاستفاده الترالهر ردیف کشت دو خط 
 

(2) PEpKcpI  
 

، ضریب تشت Kcpمتر(؛ ، مقدار آب آبیاری )میلیIکه در آن؛ 
، درصد مساحت Pمتر(؛ ، مقدار تبخیر از تشت تبخیر )میلیEpتبخیر؛ 

 خیس شده است.

 

 (Ucar et al., 2016)تعرق، مقدار آب آبیاری و نفوذ عمقی در کشت گل محمدی  -تبخیر –1جدول 

 T0N0 T0N1 T0N2 T0N3 T1N0 T1N1 T1N2 T1N3 T2N0 T2N1 T2N2 T2N3 T3N0 T3N1 T3N2 T3N3 شاخص

 0/525 5/524 4/527 0/500 507 5/511 1/513 501 4/505 0/512 4/507 2/510 1/542 513 0/500 0/514 متر(میلیتعرق ) -تبخیر

 27 27 27 27 0/10 0/10 0/10 0/10 0/01 0/01 0/01 0/01 7 7 7 7 متر()میلیمقدار آب آبیاری 

 5/21 1/35 1/01 4/20 1/13 0/10 00 10 1/00 4/10 3/15 3/44 0/44 3/47 04 5/01 متر(میلی) یعمقنفوذ 

 
اری، نتای  نشان داد مقدار آبیکمکاربرد استراتژی  وصدر خص

عملکرد با افزایش سطوح آبیاری در مقایسه با افزایش سطوح کاربرد 
مقدار کارایی  کهدرحالی (.1نیتروژن افزایش بیشتری داشت )جدول 

که ئی مصرف آب با افزایش سطوح آبیاری کاهش داشت. از آنجا
در  ،ریزی آبیاری بسیار مهم استکارایی مصرف آب در برنامهشاخص 

این محققان  ،شرایطی که با محدودیت منابع آب روبرو هستیم
 که بیشترین کارایی مصرف آب را داشتند T1N3و  T1N2تیمارهای 

و مصرف  Aتبخیر از تشت کالس  درصد 47)اعمال نیاز آبی برابر 
ی ، براکیلوگرم در هکتار( 047تا  517برابر  نیترات آمونیومکود 
 (.1جدول اند )پیشنهاد کردهاین گیاه ریزی آبیاری برنامه
 

 مقدار عملکرد )کیلوگرم در هکتار( گل محمدی تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن -1جدول 

 آب مصرفی
 سطح نیتروژن

T0 T1 T2 T3 میانگین 

N0 0574 4075 4023 1740 4717 

N1 0412 1011 1042 1154 1541 

N2 0450 1375 1050 1105 1033 

N3 0332 1524 1045 1151 1101 

  1520 1300 1401 0431 میانگین
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 کارایی مصرف آب )کیلوگرم بر مترمکعب( گل محمدی تحت تأثیر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن -6جدول 

 آب مصرفی
 سطح نیتروژن

T0 T1 T2 T3 میانگین 

N0 00/1 20/3 47/3 42/3 10/2 

N1 20/1 00/50 00/50 13/55 04/57 

N2 57/0 0/50 51/50 14/55 50/55 

N3 21/2 21/50 00/50 70/55 10/55 

  30/57 10/55 45/50 54/0 میانگین

 
ای سطحی و زیرسطحی بر عملکرد و اثر کاربرد آبیاری قطره

کارایی مصرف آب آبیاری و بازده اسانس گل محمدی در سه سطح 
تعرق پتانسیل( در مرکز  -درصد مقدار تبخیر 47و  07، 577آبیاری )

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان در ایستگاه تحقیقاتی 
شد )مقبلی و همکاران، مطالعه  5030و  5035های جوپار در سال

(. نتای  نشان داد عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری و بازده 5030
به  با توجهلیکن، دار نداشت. وت معنیاسانس در دو سامانه آبیاری تفا

ای سطحی که کارگذاری نوارهای آبیاری در سیستم آبیاری قطرهاین
عمق خاک حذف  است و هزینه حفاری و کارگذاری نوار در ترراحت
ای سطحی برای کشت این گل در اقلیم خشک شود، آبیاری قطرهمی

نشان داد، اری نتای  آبیکمشود. در خصوص اعمال پیشنهاد می
 577درصد و بین تیمارهای  07و  577عملکرد بین تیمارهای آبیاری 

درصد کاهش  0/04و  1/55تعرق به ترتیب  -درصد تبخیر 47و 
داشت و علت این کاهش اعمال تنش خشکی زیاد و کاهش اندازه یا 
توقف رشد برگ و کاهش سطح فتوسنتز کنندۀ گیاه بود. بیشترین 

 577مربوط به تیمار  ،کیلوگرم در هکتار 30/0051عملکرد با مقدار 
نظر این محققان، با  بر اساسدرصد تبخیر و تعرق پتانسیل بود. 

کاهش چندانی  ،درصد در مصرف آب آبیاری گل محمدی 07کاهش 
شود. باالترین کارایی مصرف آب مربوط به در عملکرد حاصل نمی

کیلوگرم بر  54/0تعرق پتانسیل، با میزان  -درصد تبخیر 47تیمار 
در تیمار نیز مترمکعب در هکتار به دست آمد. باالترین بازده اسانس 

تعرق پتانسیل حاصل شد )مقبلی و همکاران،  -درصد تبخیر 07
5030.) 
و اجزای محمدی بررسی تنوع و رابطۀ بین عملکرد گل  منظوربه

در آوری و جمعگل از نقاط مختلف کشور از این ژنوتیپ  50آن، تعداد 
های کامل تصادفی با سه تکرار در محل ایستگاه قالب طرح بلوک

آبی )شاهد(،  ؛سه کشتبررسی شدند. تیمارها تحقیقاتی همند آبسرد 
گلبرگ در هر  تروزننتای  نشان داد که  بودند. دیم و دیم همراه مالچ

 سه شرایط کشت بیشترین تأثیر مستقیم را روی عملکرد گل داشته و
ت در افزایش عملکرد گل محمدی شناخته شد. صف ترینمهم لذا

صفات تعداد گل در هکتار، عملکرد اسانس در هکتار، ارتفاع بوته، 
 تروزنطور غیرمستقیم از طریق افزایش به محیط بوته )تاج پوشش(

)نعمتی و  نقش مهمی داشتند ،گلبرگ در افزایش عملکرد گل محمدی
 (.5037همکاران، 

در خصوص عملکرد گل محمدی گونه  شدهانجامنتای  تحقیقات 
Rosa alba.  در کشور بلغارستان نشان داد که مقدار عملکرد این
کیلوگرم در هکتار در شرایط آبیاری کامل  0077تا  0307محصول از 

این مقدار بین  )دیم(، در شرایط بدون آبیاریمتغیر است. همچنین 
 ,.Nedkov et alاست )در هکتار متغیر بوده  کیلوگرم 1707تا  0707

انتخاب مناطق مناسب برای  در موردبه نظر این محققان، . (2014
 ،گیردانجام نمی هاآندیم بوده و آبیاری در  صورتبهکه  ییهاگلستان

نباید میزان  ،گونه موارددر این کهطوریبه کردباید دقت بیشتری 
 .متر در سال باشدمیلی 017بارندگی کمتر از 

 

 گیرینتیجه
داشتن کاربردهای  لحاظ به است که گیاهانی از یکی محمدیگل 

ای ویژه چندگانه تزئینی، دارویی و بهداشتی، دارای ارزش و جایگاهی
 بیشترین محمدی گل در .است (جهانی تجارتتولید و صادرات )برای 
 جزئی صورتبه و است گل و غنچه گلبرگ گالب، تولید در صادرات
 تولید اسانس قابلیت که است حالی در نای .شودمی صادر اسانس نیز
 به گیریعرقصنعت  داشت توجه باید. دارد وجود تریسطح وسیع در
 هاییروش از یکی خود خاص هایمشتری و سنتی مصارف دلیل
 به دیگر، از طرف .زیاد است آن در گل محمدی هدر رفتکه  است
 حوزه کشورهای به عرقیات این از زیادی میزان صادرات دلیل
 مهم اهداف از یکی. را گرفت صنعت این جلوی تواننمی ،فارسخلی 
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 نیاز دانستن با. است این محصوالت تولید در آب مصرف سازیبهینهو  آبی نیاز تعیین دارویی و تزئینی، گیاهان کردن اهلی و کشت در

بر  آبی اقدام کرد. هایتنش اعمال مدیریت به نسبت توانمی گیاه، آبی
، در خل و خارج کشوردا در شدهانجام  برخی از مطالعات نتای اساس

شرایطی که با محدودیت منابع آب روبرو هستیم، کاربرد استراتژی 
جویی در کاهش نسبی عملکرد از طریق صرفه رغمعلیآبیاری کم

مصرف آب در کشت گل محمدی راهکاری مناسب است و به دنبال 
 کشت آینده ،درمجموع ت.وری آب را داشتوان حداکثر بهرهآن می

هایی با در استان ویژهبه است. روشن بسیار محصول گل محمدی
به شرایط  این گیاهبا توجه به مقاومت خشک و نیمهاقلیم خشک 

راهبردی در  محصولیک  عنوانبهتواند می گل محمدی، آبیکم
زایی جوانان با روستائیان، اشتغالو معیشت زمینه حمایت از اقتصاد 

کوچک جایگاه خاصی را به جانبی )تبدیلی و تکمیلی( عه صنایع توس
موارد ذیل در این خصوص قابل توصیه و کاربرد  خود اختصاص دهد.

 هستند:
  و میزان تولید گل محمدی در کشور به زیر کشتسطح-

 سرعت رو به افزایش است.
 و  مقاومی به شرایط محیطی بسیار محمدی گیاه گل
 .کندمی تحمل خوبیبه را هوائی و آب یطشرا اکثر و بوده آبیکم

  کرمان، فارس هایعمده کشت این گل )استاندر مناطق 
در طول شرایط اقلیمی منطقه و طول دوره رشد،  به دلیلو اصفهان( 
 ترین تعداد آبیاریمناسب شود.آبیاری انجام میبار  0تا  0سال فقط 
 قابل توصیه است.در طول دورۀ رشد  بار 1 این گیاه
 0 دور آبیاری این گل بین شده،کشت اقلیم منطقه به بسته 
 دیگر در باریکروز  07تا  07 و دهیگل زمان در باریک روز 51 تا
 .شودتوصیه می رشد، هایدوره
 07تا  0فاصله بین دو آبیاری این گل، های سنتی در کشت 

 که در دو سال اول استقرار گیاهان است شدهتوصیهروز متغیر است. 
های در سال ازآنپسبار آبیاری انجام گیرد و روز یک 51تا  50هر 
 داد. افزایشآبیاری را  دورتوان می ،سومو  دوم

 ی با بافتترین خاک برای کشت گل محمدی خاکمناسب 
 است. 1/0تا  1بین  pH لومی عمیق و دارای

 ای بهترین روش آبیاری این گیاه، سامانه آبیاری قطره
 سطحی است.

 اشد، صورت دیم ببهمناطقی که قرار است کشت آن ی برا
قابل توصیه در سال متر میلی 077از  منطقه بیشمیزان بارندگی 

 .است
  ضریب گیاهی این گل بسته به منطقه تحت کشت و

 متغیر خواهد بود. 0/5تا  1/7بین  ،مرحلۀ رشد آن

  نیاز آبیاری کامل این گل بسته به اقلیم منطقه تحت کشت
 ،متر و تا پایان دوره رشدمیلی 157تا  551ان مرحلۀ گلدهی بین تا پای
 متر است.میلی 5507تا  207
 این گل بسته به اقلیم منطقه تحت کشت با )تر(  عملکرد

اری و یا آبیکمدر هکتار و با  کیلوگرم 0077تا  0307آبیاری کامل بین 
 در هکتار متغیر است.کیلوگرم  1707تا  0707کشت دیم، بین 

 مصرف آب در تولید گل محمدی بسته به اقلیم  کارایی
به ازای  ترگلگرم  021تا  37منطقه تحت کشت با آبیاری کامل بین 

به  ترگلگرم  0417تا  5317اری، بین آبیکممصرف هر لیتر آب و با 
 ازای مصرف هر لیتر آب است.

  ،47تا  07اری گل محمدی به میزان آبیکماز نظر کاربردی 
درصد کاهش عملکرد محصول، قابل توصییه   07تا  57قبول  درصد با
 است.

 

 راجعم
. مرکز فناوری 5034. آمارنامه کشاورزی سال 5031 .نام، الفبی

 475ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی. اطالعات معاونت برنامه
 صفحه.
 مهندسی و فنی تحقیقات موسسه . برنامه5031 .نام، ببی
کشاورزی. انتشارات موسسه  آب وریبهره یارتقا برای کشاورزی
 .00-40فنی و مهندسی کشاورزی. صفحات  یقاتتحق

. 5021، و میرجلیلی، م. ح. . و نیکبخت. ع.، مکافی.، دانشخواه، م
 و گل های عملکردشاخص پتاسیم بر سطوح مختلف نیتروژن واثر 

. علوم و فون باغبانی ایرانمجله  اسانس گل محمدی برزک کاشان.
2(0) :37-20. 

اری. آبیکم کاربرد و . اصول5021سپاسخواه، ع. و توکلی، ع. 
 صفحه. 057ایران.  زهکشی و آبیاری ملی کمیته انتشارات
 طبایی عصاره، م. ح پور، ح.، روحی عاشورآبادی، ا.، شریفی

. تعیین نیاز آبی گل محمدی 5030لباسچی، م. ح.  عقدائی، س. ر. و
Rosa damascene Mill. علمی ا استفاده از الیسیمتر. دو ماهنامهب-

 .300-305(: 1)07ایران.  معطر و دارویی گیاهان تحقیقات پژوهشی
. رابطه آب و خاک و گیاه. انتشارات مشهد. چاپ 5021علیزاده، ا. 

 صفحه. 407ششم. 
 فر،شهابی ،.ر .م قائمی، ،.ر جارالهی، ،.ر .م شریعتی، ،.ا .ع فرشی،

 عمده . برآورد آب مورد نیاز گیاهان5001ش.  .م م. توالیی، و م.

 کشاورزی، آموزش نشر باغی. دوم: گیاهان کشور، جلد باغی و زراعی

 .صفحه 103کشاورزی.  جهاد وزارت



  

 1331بهار و تابستان ، 1، شماره 3، جلدنشریه مدیریت آب در کشاورزی   44 

 
 . تأثیر5030دررودی، ا.، دلبری،م. و کوهی، ن.  مهنی مقبلی
 تحت محمدی گل عملکرد بر زیرسطحی و سطحی ایقطره آبیاری
(: 4)41 ایران، خاک و آب آبیاری. مجله تحقیقات مختلف هایرژیم
450-471. 

تأثیر کود آلی و شیمیایی ازته و . 5027 م.، و فیضی ا. موسوی،
نهایی عملکرد کمی و کیفی گل محمدی. گزارش  تعداد آبیاری بر

 .اصفهاناستان  کشاورزی و منابع طبیعی تحقیقاتمرکز 
، م. ح.، لباسچی، س. ر.، ییاطباییعقد ، ز.،لفمجانی نعمتی
 علیت . تجزیه5037اه، م. نشخودا ، ا. وشتیانیآ نجفیی، ع. ا.، جعفر
 یطاشر در .Rosa damascene Mill گل محمدی دعملکر

و  ییدارو نگیاها تتحقیقا هشیوپژ-علمی مختلفکشت. فصلنامۀ
 .115-100 (:4)00ان. یرا معطر

طحی در ای و سهای آبیاری قطره. مقایسه روش5027یزدانی. ح. 
ش نهایی موسسه تحقیقات خاک کشت گل محمدی در کاشان. گزار

 و آب.
Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D., and Smith, M. 

1998. Crop Evapotranspiration. Guidelines for 

computing crop water requirements). FAO 

Irrigation and Drainage Paper No. 56. Rome, Italy. 
Carins, T. 2003. Horticultural classification Schemes. 

In: Robertes A.V., Debener T. and Gudin S. (Eds.). 

Encyclopedia of Rose Science. Elsevier Aacademic 

press. 

Cetin, O., and Bilget, L. 2002. Effects of different 

irrigation methods on shedding and yield of Cotton. 

Agricultural Water Management, 54:1-15. 

English, M.J. and Raja, S.N. 1996. Perspectives on 

deficit irrigation. Journal of Irrigation and Drainage 

Engineering, 10: 91-106. 

James, L.G. 1988. Principles of Farm Irrigation System 

Design. John Wiley and Sons. Inc., New York. 543 

pp. 

Jensen, M.E., Burman, R.D., and Allen, R.G. 1990. 

Evapotranspiration and Irrigation Water 

Requirements. ASCE Manuals and Reports on 

Engineering Practices No. 70. American Society of 

Civil Engineers, New York, NY, 360 p. 

Kadayifci, A., Senyigit, U., and Kepenek, K. 2015. 

Water consumption of oil rose (Rosa Damascene 

Mill.) In isparta conditions. Infrastructure and 

Ecology of Rural Areas. DOI: 

http://dx.medra.org/10.14597/infraeco. 

2015.3.2.059 

Karlik J.F., Becker, J.O., Pemberton, H.B., and Schuch, 

U.K. 2003. Production and Marketing: Field Rose 

production. In: Roberts, A.V, Debener, T., Gudin, 

S. (Eds) Encyclopedia of Roberts AV, Debener T, 

Gudin S (Eds) Encyclopedia of Rose Science. 

Elsevier Ltd. 

Kim, S.H., and Lieth, J.H. 2003. A coupled model of 

photosynthesis, stomatal conductance and 

transpiration for a rose leaf (Rosa hybrida L.). Ann 

Bot-London. 9: 771-781 

Misra, A., Kukarja, K., Singh, A., and Patra, N.K. 2002. 

Influence of topographical and edaphic factors on 

rose flowering quality and quantity. 

Communications in Soil Science and Plant 

Analysis, 33: 2347. 
Nedkov, N., Matev, A., Ovcharova, A. 2014. Additional 

yield? Irrigation depth relationship for white 

bearing rose (Rosa Alba L.). Ovidius University 
Annals of Constanta-Series Civil Engineering. 

16:91-104. 

Ucar, Y., Kazaz, S., Eraslan, F. and Baydar, H. 2016. 

Effects of different irrigation water and nitrogen 

levels on the water use, rose flower yield and oil 

yield of Rosa Damascene. Agricultural Water 

Management. 182:94-102. 

Weiss, E.A., 1997. Essential Oil Crops. CAB 

International, New York, U.S.A. 

http://dx.medra.org/10.14597/infraeco


 مدیریت آب در کشاورزی  نشریه 

 31-48، ص. 1331  تابستانبهار و ، 1، شماره 3جلد 
Water Management in Agriculture 
Vol. 3, No. 1, Spring and Summer 2016, 35-48 

Water Management in Cultivation of Rosa Damascene Mill 
 

F. sohrab1* and Gh. Zarei2 

 

Abstract 
 

Based on proper conditions in terms of climate variability, Iran has a great potential in the production of ornamental 

and medicinal plants. The cultivation of these plants because of numerous features such as the possibility of refining 

environmental parameters, the higher productivity of production inputs, exchange intensity low (low needs to 

Dollar), the possibility of the production out of season, value added and job creation and importing of the currency has 

increased since the late 70’s solar decade. That's why the government has been done enormous investments to create the 

necessary infrastructure (construction of greenhouse complex and specialized export terminal and the construction of 

four flowers and plant terminal in the cities of Tehran, Mahalat, Dezful and Tonekabon) in order to modify the structure 

of the system supply and sale of the product, recently. Despite the vast diversity of climate and cultivation of medicinal 

species and the climatic conditions of various decorative and fits in any area in the country, a considerable part of it 

located in arid and semi-arid regions and in terms of the provision of allocation of water resources have limitations. 

Therefore, the need for proper planning in order to optimum use of limited resources of water in the country feel. In this 

regard, one of the most important goals in the domestic cultivation of medicinal plants and decorative is the planning of 

irrigation for the production of these products. Due to having multiple applications and values such as decorative, 

medicinal and health, Rose is one of the plants which has a special place for international trade. Iranian species of this 

plant is unique in the world. This plant is very resistant to environmental conditions and is well tolerated different 

weather conditions and water stress. Also, compared to the drought-resistant and depending on the area of culture, 

between 7 to 15 days once in the time of flowering and 20 to 30 days once in other periods of growth is irrigated. 

Increasing development of this plant in agricultural sector particularly in provinces with an arid and semi-arid climate 

due to the resistance of it to the water deficit conditions can be used as a strategic product in the field of supporting rural 

economy, job creation for youth and villager’s small industries, create specific position for Iran. The purpose of this 

article while reviewing the capabilities of rose as a native plant of the country for compatibility with the rising terms of 

dryness and drought, irrigation management, outlining this flower. 
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