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است پشپطت، داسای خاسٞای سیض، صیاد ٚ دسختچٝ ای  ٌُ سشخ یاٌُ ٔحٕذی ٌٛ٘ٝ است.  .Rosa damascene Mill ٘اْ ػّٕی ٌُ ٔحٕذی 

 .ٌُ است 6 - 12آٖ اص ٘ٛع دیٟیٓ تا ٌُ ٞای آٖ صٛستی تا سشخ سً٘، پشپش ٚ ٔؼطش ٔی تاضذ. ٌُ آریٗ ٚ فطشدٜ، پٟٗ، لاِثی ضىُ ٚ یىٙٛاخت؛ 

تشٌچٝ ٔی تاضذ. دٔثشي ٞا تا وشن ٞای لٟٜٛ ای ٔتٕایُ تٝ لشٔض پٛضا٘ذٜ ضذٜ ا٘ذ. سٚیٝ تشي ٞا سثض تیشٜ ٚ  5- 7تشي ٞا ٔشوة، ٔتٙاٚب ٚ داسای 

ٛط تا وشن ٞای غذٜ ای است ٚ ٔیٜٛ سالٝ ٌُ ٔحٕذی، خاسداس تا خاسٞای لاِة ٔا٘ٙذیست وٝ اغّة ٔخّ. سطح صیشیٗ آٖ ٞا سثض سٚضٗ ٔی تاضذ

 .ضىُ ٔی تاضذ ٌالتیآٖ 

ٕٞچٙیٗ تشای دسٔاٖ ػاسضٝ  ٚ ایٗ ٌیاٜ اص لذیٓ دس طة سٙتی تشای دسٔاٖ دسدٞای سٚٔاتیسٕی، ٘اساحتی ٞای خٛ٘ی ٚ ٌّٛدسد استفادٜ ٔی ضذٜ

ٌّثشي ٞای آٖ اثش ّٔیٗ . ٘یض تسیاس ٔفیذ ٔی تاضذ ٞای یائسٍی، تیٕاسی ٞا ٚ ٘اسسائی ٞای دستٍاٜ تٙفسی، صخٓ دٞاٖ، تی خٛاتی ٚ افسشدٌی

داس٘ذ ٚ اص ایٗ سٚ تشای سفغ یثٛست وٛدواٖ، اضخاظ ٔسٗ ٚ تیٕاساٖ دس دٚسٜ ٘ماٞت ٔصشف ٔی ضٛد. ٌّثشي ٞا، ضذاضطشاب،ضذ اسپاسٓ،  ٔالیٓ

یٝ سشوٝ داسٚئی تٝ ٘اْ سشوٝ سص ٘یض استفادٜ ٔی تمٛیت وّیٝ، تمٛیت خٖٛ، تٙظیٓ لاػذٌی ٚ ضذ اِتٟاب است. اص ٌّثشي ٞا دس تٟدس داسٚی ٔسىٗ، 

 15اص خٛاظ ضذتاوتشیایی تٛدٜ ٚ طثك ٔٙاتغ جذیذ داسای اثشات ضذػفٛ٘ی وٙٙذٜ لٛی تش ػّیٝ  تاالییٌّثشي ٞای خطه آٖ داسای اثشات  .ضٛد

ذاٌا٘ٝ ٚ یا ٔخّٛط تا سایش ٔٛاد استفادٜ ضٛد. تٝ صٛست ٘ٛضاتٝ ٞای ٌشْ غٙی اص ٔٛاد آ٘تی اوسیذا٘ت تصٛست ج ذٌٛ٘ٝ تاوتشی ٔی تاضذ ٚ ٔی تٛا٘

 .دسصذ اسیذ اسىٛستیه ٔی تاضذ 7/1تا  5/0ٕٞچٙیٗ ٔیٜٛ آٖ حاٚی 

 حذالّی ٔصشف تش ػالٜٚ ٌُ ایٗ چشاوٝ است؛ تشخٛسداس تاالیی اسصش اص ٔحٕذی ٌُ سٚیذ، ٔی وطٛس ٔختّف ٞای استاٖ دس وٝ یٟایٌّ عاا٘ٛ ٔیاٖ دس

 دسصذ ۰0 اص تیص ایشاٖ دس. داسد فشاٚاٖ واستشد ػطش ٚ داسٚیی غزایی، اصجّٕٝ ٔختّفی ٔصاسف دس ٚ وشدٜ سضذ ضشایط تٕأی دس تٛا٘ذ ٔی آب

 لثیُ اص( ظ)ٔحٕذی ٌُ ضذٜ فشآٚسی ٔحصٛالت جٟاٖ دس أشٚصٜ وٝ است حاِی دس ایٗ ٚ سسذ ٔی ٌالب تٟیٝ ٔصشف تٝ تِٛیذی ٔحٕذی ٞای ٌُ

 .داسد چطٍٕیشی التصادی اسصش ،(ظ)ٔحٕذی ٌُ ضذٜ خطه ٞای ٌّثشي ٚ چٝغٙ ٚ تحشا٘ی فٛق سیاَ اص حاصُ سٚغٗ ،سُص وا٘ىشیت اسا٘س،

تشخی  دس ٔحٕذی ٌُ وطت اخیش ٞای ساَ دس تا ضذٜ ٔٛجة تش٘ذ ٔی س٘ج آتی وٓ اص ضذت تٝ وٝ ٔٙاطمی دس جایٍضیٗ ٞای وطت ِضْٚ ٚ ٞا آتی وٓ

 وٕه ٘یض دسآٔذصایی ٚ اضتغاَ ایجاد تٝ اسصآٚسی ضٕٗ تٛا٘ذ ٔی ٔٙاسة ٞای صیشساخت  ایجاد صٛست دس ٚ . تاضذ تشخٛسداس خٛتی سٚ٘ك اص ٞا استاٖ

 .وٙذ تسیاسی

 ایٗ اسا٘س ٚ داسد سٚاج آٖ ٕٞجٛاس وطٛسٞای ٚ ایشاٖ دس تیطتش ٌالب، ٔصشف أا داسد ای ػٕذٜ ٔصاسف وٝ است ٌیاٞا٘ی ٘ادس جض ٔحٕذی ٌُ

 فشصتی اسصآٚسی ٚ صادسات تشای آٖ ساصی تش٘ذ تا تٛاٖ ٔی سٚ ایٗ اص ضٛد، ٔی ٔصشف وا٘ادا ٚ آٔشیىا اسٚپایی، وطٛسٞای دس ٌستشدٜ طٛس تٝ ٔحصَٛ

 .وشد ایجاد التصادی تٛسؼٝ ٔٙظٛس تٝ ٔٙاسة

 تٛسؼٝ دس ٟٕٔی ػأُ ٚ داسد پی دس سا وطاٚسصی تخص تٛسؼٝ ٚ خٛدوفایی آٖ ٞای فشآٚسدٜ تِٛیذ ٚ ٔحٕذی ٌُ وطت تٛسؼٝ ٚ حٕایت ضه تی 

 پٛضص ایجاد غزایی، ٔحصَٛ سآِ ٚ پایذاس تِٛیذ سٚستایی، تٛسیسٓ ٚ اوٛتٛسیسٓ تٛسؼٝ سثة ٔحٕذی ٌُ تاغات احذاث .است آرستایجاٖ ضشلی

 .ضٛد ٔی ٔٙطمٝ التصاد تٛسؼٝ ٚ اضتغاِضایی خان، فشسایص اص جٌّٛیشی ٚ داس ضیة ٔٙاطك دس ٌیاٞی

 


