مي كنند كه مي وواند با كشت اصويي آنها افيااي

روي ساقه قرار ميگيرد .برگها پوشييده از كيرک و

يابد و از ايين رهگي ر وويييداي گياهيان داروييي،

حارههاي حاوي اسانس است  .گدها به رنگ آبيي

يابييد .در

است .رشد اوييه اين گياه بسييار

مصييرد دايلييي و صييادراي آن افييااي

يا متمايد به بنا

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

مقايسه با گياهيان دييد ديگير مگيد گنيد  ،يو و

كند است .گياهان معموي در سال اول بيه گيد ميي

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز

حبوباي ،گياهان دارويي سازگار با محيط مي وواند

روند .هواي گر ويش

سبی وسريع در گليدهي

عملكرد قابد مالحظه اي وويييد نماييد كيه از نظير

مي شود .

جهاد کشاورزی بخش زرقان

رزماری
تهیه کنندگان:

محمد اسماعیل صداقت -محبوبه یزدانی-
فرزاد صحرائیان

درآمد و اشتغال مقرون به صرفه باشد .ضمن اينكه
گياهيان داروييي بعليت عييد اسيتااده ييا اسييتااده

يواص درماني و موارد مصرد:

محدود از كودهاي شيميايي وسمو مختلف  ،يي

مصييرد آن بييه صييوري دارو طبييش نظيير پاش ي

محصول سايد يواهد بود .گياهيان داروييي ضيمن

صوري ميگيرد .اين گياه گيردش ييون را ونظييد

ووييد اقتصادي محصيول ،ووانيايي اي ياد پوشي

كرده و مو ی وخليه سريع كيسه صيارا مييشيود.

دائمييي را فييراهد آورده و مو ييی لييوگيري از

محيييرک قليييی و كلييييههيييا اسيييت .در درميييان

فرساي

ياک و افااي

مواد آيي ميكردند.

سرمايوردگي ،روماويسد ،زكيا  ،سيردرد ،ميگيرن،
نقرس و برونشيت موثر اسيت .دفيع كننيده سينگ
كيسه صارا است .اشيتها آور و ميدر بيوده و بيراي

گیاهشناسی:

لوگيري از رياش و شوره موي سر استااده ميي-

رزماري گياهاني چند سايه و يشبي اسيت  .ريشيه

شود.

اصلي آن طويد و چوبي و انشعابهياي متيراكد و
مقدمه:

فراواني دارد و قادر به

ب رطوبت از اعماق سيه

وا چهار متري زمين مي باشد  .ساقه ضخيد و قهيوه

نیاز اکولوژیکی:

ايران رويشگاه اصلي بسياري از گونه هاي داروييي

اي رنگ كه قسمت وحتاني آن انشعابهاي فيراوان

با ارزش مي باشد .اين گونهها در شرايط طبيعيي و

دارد و گياه متراكد و انبوه به نظر ميرسد .بير هيا

است .در طول روي

با بارندگي مختصر ،موادموثره نسبتا بياييي وويييد

به رنگ سبا ويره ،نياه اي شكد و بيه طيور متقابيد

نييياز دارد .اگرچييه اييين گييياه قييادر اسييت در ييه

رزماري از گياهان منياطش يشي

و نيميه يشي

به هواي گر و رطوبيت كيد

حراروهاي پايين را وحمد كند وييكن در فصد بهيار
به هنگا روي

گياه و ووييد شايه و بر

به سرما

سازگاری :

عملیات داشت:

بطور کلی رزماری در ارضی سنگالخی ،شور و

در زمان نگهداری گیاه ،که چندین سال به طول

قلیایی دوام داشته و به خوبی رشد میکند .کشت

میانجامد دادن کود سرک (کود ازته) ،هرس

مرحله وشكيد گد قادر است يشكي را براي مدي

این گیاه در سراسر ایران رواج داشته و موفقیت

مناسب (قطع انتهای ساقه در سال اول به منظور

طويني وحمد كند .

آمیز بوده است و مقاومت آن نسبت به خشکی و

تولید شاخههای انبوه و متراکم) و مبارزه با

شوری بیشتر از بسیاری از گیاهان زراعی است.

علفهای هرز ضروری است .از آنجایی که نیاز

بسيييار حسيياس اسييت و بييا شييرور سييرما دچييار
سرمازدگي شده و يشي

مييشيود .ايين گيياه از

تاریخ و فواصل کاشت:

عملیات آمادهسازی بستر و کوددهی:

فصد پاييا ( آذر ) يا اوايد بهار ( نيمه دو اساند )

زمین را قبل از کاشت ،شخم عمیق زده و علف-

زمان مناسبي براي كشت ب ر در ياانيه هيواي آزاد
است .در اين صوري فاصله رديفهياي كاشيت از
يكديگر  53-04سانتي متر ( در سطح وسيع ياانيه
) و يا  53-04سانتي متر ( در سطح كوچ

ياانيه

) مناسی است .عمش ب ر براي كشت پايياه 4/3-5
و براي كشت بهاره  5-5/3سانتي متير و بيراي هير
هكتار  7-9كيلو گر ب ر يز است .

های هرز آن را جمع آوری نمووده .از آن جوایی
که گیاه چند سال در زمین باقی میماند در هنگام
کاشت الزم است ؛ خاک را با کود دامی پوسیده
و کود شیمیایی به انودازه کوافی تقویوت نموود.
بدین منظور حدود  02تا  02تون کوود حیووانی
پوسوویده 022 ،کیلووو گوورم کووود فسوو اته022 ،

اواير شهريور وا اوايد مهر و اوايد بهار سيال بعيد

کیلوگرم کود پتاسه قبل از کاشوت و  022کیلوو

زمانهاي مناسی براي انتقال نشاء بيه زميين اصيلي

گرم کود ازته بعد از کاشت به صورت سرک بوه

است .به طور كلي نشاءها در رديفهايي به فاصيله

زمین داده میشود و زمین را بصورت کرتوی یوا

 544سانتيمتر و فاصله دو بووه در هير متير طيويي

جوی و پشتهای جهت کشت آماده مینمائیم.

 04-544سانتيمتر در زمين اصلي كشت مي شوند.

آبی این گیاه بسیار کم است ،میتوان مزرعه را
بسته به نوع خاک و منطقه مورد کاشت ،هر 02
تا  02روز آبیاری نمود .آفات و بیماری خاصی
روی این محصول مشاهده نشده است.
برداشت :
برداشت اقتصادی ایون محصوول از سوال دوم و
سوم آغاز میشود .برداشت در زمان گلدهی گیواه
انجام شده .سرشواخههوای گلودار آن را پوز از
برداشت مستقیما بصورت تر ،برای اسانز گیوری
ارسال کرده یا ابتدا آن را خشوکانیده و توا زموان
فروش ،در انبار خشک و خنک نگهداری میکنند.
عملکرد سرشاخههوای گلودار آن حودود  5تون
محصول خشک در هکتار میباشد.

