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 داوودی گلهای جشنواره از گزارشی

 )محمدرضا شفیعیمهندس (         

 مهر 29 از داوودی های گل ملی جشنواره چهاردهمین

 زینتی گیاهان و گل ملی پژوهشکده در آبان 10 تا

  وسعت به فضایی در جشنواره این .شد برگزار محالت

 نوع  600 از بیش آن در که شد دایر مربع متر 3000

 رنگ، در پژوهشکده این شده اصالح داوودی گل

 قرار عموم دید معرض در مختلف های شکل و اندازه

 .گرفت

 ژنتیکی، منابع معرفی تحقیقاتی، دستاوردهای ارائه

 سفارش امکان تولید، فنآوری سازی تجاری سیاست

 های گل جدید ارقام از تولیدکنندگان و سازمان ها

 .بود محالت در جشنواره این برپایی اهداف از داوودی

 در داودی های گل نمایشگاه چهاردهمین افتتاحیه

 پژوهشکده اجتماعات سالن در 94 مهرماه 29 تاریخ

 معاون زند اسکندر دکتر حضور با زینتی گیاهان و گل

 ترویج و آموزش تحقیقات سازمان رئیس و وزیر

 نماینده سلیمی المسلمین و االسالم حجت ,کشاورزی

 قائم باقری الرضا عبد دکتر اسالمی، شورای مجلس

 فرماندار سجادی مهندس تحقیقات، سازمان مقام

 تولیدات معاون فارسیجانی مهندس محالت، شهرستان

  دکتر و مرکزی استان کشاورزی جهاد سازمان گیاهی

 اراکو دانشگاه پشتیبانی و مالی اداری معاون فر عباسی

 بخش نمایندگان و اجرایی دستگاههای مدیران

 در همچنین .شد برگزار رسانه اصحاب و خصوصی

 

 

 

 بنیان فناوری های پژوهش قراردادهای مراسم این

 و رز گل جدید های پایه فنی دانش به دستیابی جهت

 امضاء به خصوصی بخش با شیپوری گل جدید ارقام

 .رسید

 زینتی گیاهان و گل پژوهشکده رئیس آزادی دکتر

 گل پژوهشکده در مناسب زیرساختهای به اشاره ضمن

 در پژوهشکده این مدل تشریح ضمن زینتی، گیاهان و

 برنامه خصوصی، بخش مشارکت با فنی دانش تولید

 در را پژوهشکده این تحقیقاتی ایستگاههای سازی فعال

 خوزستان و مازندران گیالن، ، البرز تهران، های استان

 حائز را هستند کشور در گل تولید های قطب از که

 اقتصاد طرحهای تشریح با ایشان .دانست اهمیت

 به ورود و واردات کاهش پژوهشکده، این مقاومتی

 ها طرح این بارز های ویژگی از را صادراتی بازارهای

 ها طرح این اجرای با کرد نشان خاطر و نمود عنوان

 جهانی بازارهای در رقابت عرصه در کشور تولیدات

  .بود خواهند موفق

سپس دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رئیس سازمان  

تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی در سخنان خود از 

زحمات دست اندرکاران پژوهشکده برای برگزاری 

نمایشگاه ارقام اصالح شده گل های داودی، رز و زنبق 

قدردانی کرد و باغبانی را یکی از مزیت های کشور 

ایشان همچنین از مدل همکاری پژوهشکده با  .دانست

وی با اشاره به  .بخش خصوصی ابراز رضایت نمودند

 به طرح های تحقیقاتیهستیم اینکه ما در دوران گذار 
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 برنامه  با كه كرد اشاره كشاورزی تحقیقات سازمان در 

 از تحقیقات، سازمان رویکرد آمده بعمل های ریزی

 خصوصی بخش تحقیقات سمت به دولتی تحقیقات

 اشاره ضمن تحقیقات سازمان رئیس .است آورده روی

 شکل به بنیان دانش های شركت داریم انتظار اینکه به

 همت به كه كرد اظهارامیدواری شود، دنبال تری جدی

 و گل رشد مركز زینتی، گیاهان و گل پژوهشکده

 را خود كار آینده سال تا و بگیرد شکل زینتی گیاهان

 تحقیقات از بعد ما گام دومین افزودند ایشان .كند آغاز

 دانش های شركت توسعه خصوصی، بخش مشاركت با

 .باشد می باغبانی علوم زمینه در بنیان

 و محالت شهرستان فرماندار سجادی مهندس سپس

 در شهرستان نماینده سلیمی والمسلمین االسالم حجت

 كاران اندر دست از قدردانی با اسالمی شورای مجلس

 پژوهش از دولت حمایت خواستار نمایشگاه، برگزاری

 ابراهیمی همچنین .شدند پژوهشکده این كاربردی های

 ضمن محالت شهرستان گیاه و گل اتحادیه رئیس

 های بخش با پژوهشکده سازنده تعامل از قدردانی

 كشاورزی جهاد وزارت جدی حمایت خواستار خصوصی

 نیاز مورد تجهیزات تامین جهت در پژوهشکده این از

  .نمودند مطرح را صنعت این توسعه مشکالت و آنشده

 تحقیقات سازمان مدیران حضور با مراسم این ادامه در

 پژوهش قراردادهای انعقاد كشاورزی وترویج آموزش

 جهت خصوصی بخش مشاركت با بنیان فناوری های

 ارقام و رز گل های پایه تکثیر فنی دانش به دستیابی

 شركت 2 و پژوهشکده بین شیپوری گل جدید

 از كنندگان شركت پایان در . .گرفت صورت خصوصی

  .نمودند بازدید داودی های گل نمایشگاه محل
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 شهرستان گیاه و گل تجاری هیئت بازدید گزارش

 هلند كشور های گلخانه و نمایشگاه از محالت

 )مهدی وجگانی-محمدرضا شفیعی(

 گیاه و گل كارشناسان و تولیدكنندگان از تجاری هیئتی

 با سفر این .شدند اعزام هلند كشور به محالت شهرستان

 بازرگانی اتاق هماهنگی و ریزی برنامه با و شخصی هزینه

 و هلند در ایران اسالمی جمهوری سفارت مركزی، استان

 این .گردید زینتی،فراهم گیاهان و گل ملی پژوهشکده

 مركزی، استان بازرگانی اتاق مسئولین از متشکل گروه

 و گل كنندگان صادر و كنندگان تولید ،كارشناسان

  بودند محالت شهرستان فرماندار و محالت زینتی گیاهان

 300در كیلومتر 200 مساحت با هلند چک كو كشور

 ایجاد دریا كردن خشک با آن مساحت %25 كه كیلومتر

  سرانه درآمد و جمعیت نفر میلیون 5/16 دارای ، شده

 این صادرات  2014 سال در .باشد می دالر 47000

 سابقه پر كشور این . است بوده دالر میلیارد 574كشور

 جهان زینتی گیاهان و گل كننده تولید بزرگترین و ترین

 گیاهان و گل های نمایشگاه برپایی با ساله هر كه است

 این در جدید های یافته انتقال و بخشی رونق در زینتی

 نمایشگاهها این مهمترین .دارد بسزایی نقش صنعت

Flora Holland و IFTF باشد می . 

  ی دریاچه به هلند پایتخت آمستردام شهر

Ĳsselmeerآزاد آبهای و شمال دریای كشتیرانی كانل و 

 به دریاست سطح از تر پایین اینکه دلیل به و دارد راه

 رودخانه به كه نهرها و كانالها از ای گسترده شبکه وسیله

 

 

 شهر در آب میزان و ارتفاع گردد می متصل آمستل 

 .گردد می كنترل

 قرار بازدید  مورد زیر مراكز گرفته صورت ریزی برنامه طی

 :گرفت

    Flora holland)) هلند فلورا نمایشگاه از بازدید -1

  IFTFنمایشگاه از بازدید -2

 (دنیا گل بازار بزرگترین) آلسمیر گل بازار از بازدید -3

 به نژادی بزرگ های شركت از بازدید -4

   تولیدی گ بزر های گلخانه از بازدید -5

   آمستردام گلفروشی بازارچه از بازدید -6

 شر از هلند فلورا نمایشگاه در حضور طی راستا همین در

 عمل به بازدید ...و اسکروز و آنتورا نظیر بزرگ های كت

 كشورهای از غرفه 700 حدود نمایشگاه این در .آمد

-كلمبیا-جنوبی كره -كنیا – چین – اكوادور نظیر مختلف

 در زیاد بسیار تنوع بر عالوه .داشتند حضور ...و اتیوپی

 در ... و ،اركیده لیلیوم ، رز مخصوصا بریده شاخه گلهای

 ،گیاهان گوشتخوار ،گیاهان آپارتمانی گیاهان بخش

  و گل پیاز ،انواع چمن ،انواع ها كاكتوس ،انواع تراریومی

 .داشت وجود باالیی بسیار تنوع و آوری نو نیز...

 عرضه جهت مختلف كشور 125 از نیز IFTF نمایشگاه در

 بیش و بودند یافته حضور نمایشگاه های غرفه از بازدید و

 برای نمایشگاه شروع از قبل كننده بازدید هزار 25 از

     .بودند نموده نام ثبت حضور

 

 



 ایران ماهنامه خبری انجمن گل وگیاهان زینتی

7 

 از بسیاری قدرتمندانه حضور با كه IFTF نمایشگاه در

 گردید برگزار كننده تولید و نژادی به بزرگ های شركت

 شد مقرر كه گرفت صورت همکاری جهت خوبی مذاكرات

 این امکانات و ها گلخانه از ها شركت این كارشناسان

 واردات و صادرات امکان و آورده عمل به بازدید شهرستان

 .گردد فراهم

 از قبل روز اولیه ساعات در كه آلسمیر  گل بورس بازار در

 به منحصر بسیار  روند طی میگردد  آغاز آفتاب طلوع

 توسط ، حراج قسمت به ورود از قبل گلها فردی

 و ماندگاری و شود می آزمایش و بندی درجه كارشناسان

 و گیرد می قرار بررسی مورد كامل بطور ها ویژگی سایر

 خریداران .آیند می در فروش و نمایش معرض به سپس

 برایشان خرید امکان اعتباری كارت و مخصوص كد با كه

 رقابت به خود نیاز مورد گل خرید سر بر  گردیده فراهم

 خرید لیست ، حراج ساعت كار اتمام از پس .پردازند می

 روش به و نظم با بازار عوامل توسط خریداران از هریک

 حمل مخصوص های كامیون توسط و تکمیل جالبی بسیار

 كشور های گلخانه از بازدید بخش در .یابد می انتقال گل

 تولیدی گلخانه های از  و به نژادی های گلخانه از  هلند

 ، كاكتوس ، ژربرا لیلیوم، ، آنتوریوم ، میخک رز، به مربوط

 و آمد عمل به بازدید ... و نشایی و فصلی های گل

 نوین تکنولوژی انتقال جهت در خوبی بسیار  مذاكرات

 و رز جدید ارقام انتقال همچنین و گلدانی های گل آبیاری

 . گرفت صورت ایران به ژربرا

 :از عبارتند سفر دستاوردهای و ها برنامه مهمترین از برخی

   ، هلند UBINK ، كاكتوس تولیدی شركت از بازدید-

 

 

 

 

 ارقام برسی و (ترانیگرا) ژربرا تولیدی شركت از بازدید -

 موجود ژربرای

 و صد به نزدیک با Olij رز تولیدی شركت از بازدید -

   مدرن گلخانه مربع متر هزار چهل

 از رز نژادگر به و تولیدكننده ، لکس شركت از بازدید -

  DUMNEN ORANGE گروه مجموعه

 و (دنیا گل بازار بزرگترین) آلسمیر گل بازار از بازدید -

 بازار ،آزمایشگاه بازار حراج سیستم

 صادركننده بزرگترین ، ویرمن شركت با جلسه برگزاری -

   گل مجموعه جدیدترین با دنیا

 شهر در اشنایدر شركت نشاء تولیدی گلخانه از بازدید -

 هلند روتردام

 2500 با هلند FME سازمان با مشترك نشست برگزاری -

 در یورو میلیارد شصت مالی گردش و مجموعه زیر شركت

   سال

 برای رایزنی و هلند گل بازار مسئولین با جلسه برگزاری -

 هلند به محالت گل مستقیم صادرات

 تکنولوژی خرید و انتقال برای مذاكرات انجام و بازدید -

  KG SYSTEM شركت از ای گلخانه متحرك میزهای

 در رز های پایه لیسانس تحت تولید خصوص در مذاكره -

 هماهنگی و تانتائو رزن هلندی شركت مشاركت با ایران

 محالت شهرستان از شركت این كارشناس بازدید برای

 كاكتوس واردات و تکثیر برای مقدماتی مذاكرات انجام -

 كره كشور از مختلف های رنگ در ژیمینوكلسیم های

 جنوبی
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جهت خرید مستقیم گیاهان منطقه ، پایه های مذاكره  -

تکثیری سیکالمن ، بنت القنسول بدون شركت های 

 واسطه

ارقام جدید رز و انجام مذاكرات برای خرید انتخاب  -

 مستقیم پایه های جدید و مناسب شهرستان محالت

از گلخانه های به نژادی و تولیدی شیپوری بازدید  -

رنگی و انجام بررسی های الزم و رایزنی با طرف هلندی 

و ( محالت)برای ورود ارقام مناسب شرایط اقلیمی ایران 

حذف ارقامی كه متناسب با اقلیم ایران نبوده اند و 

 همچنین توافق برای به نژادی 

و كسب  Anthura بازدید از گلخانه های تولیدی-

اطالعات فنی الزم برای تولید آنتوریوم در شهرستان 

 محالت

 

 

اطالعات فنی بسیار ارزشمند در خصوص قفل كسب -

نایلون پی وی سی و فیلم های گلخانه ای كه معضلی در 

 .Hyplast ایران بشمار می آینداز شركت

برای ورود پایه های تکثیری گیاهان زینتی مذاكره  -

 .Exotic Plant خانواده آناناس از شركت

شهر آلسمیر و تهیه  Wellcuk در مركز باغبانیحضور  -

 نهاده های كمیاب از جمله هورمون های گیاهی 

بی شک حضور تولید كنندگان و كارشناسان گل و گیاه 

در نمایشگاههای بین المللی تاثیر بسیار مثبتی در توسعه 

نیز  1383در سال . این صنعت در كشور خواهد داشت

حضور قوی مسئولین و گلکاران پاكدشت تحوالت مثبت 

  .فراوانی در صنعت گل شهرستان پاكدشت در پی داشت
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 سبز فضای طراحی در اسطوخودوس از استفاده

 )مهندس عسل ترخان(

 بحث در گیاهان كاربردترین پر از یکی اخیر سالهای در

 سبز دیوار و پرچین و شهری های پارك در منظر طراحی

 .است بوده اسطوخودوس

 Lavandula علمی نام با (اسطوخودوس) الواندا 

stoechas L برگ ها كه نعناسانان خانواده از است گیاهی 

 .است فرار روغنی اسانس دارای گیاه سبز قسمت و

 كوچک بوته شکل به ساله چند است گیاهی اسطوخودوس

 چهارگوشه، آن ساقه های پرشاخه، خیلی متر نیم بلندی به

 .پنبه ای سفید كرك از پوشیده متقابل، دراز، آن برگ های

 به تیره بنفش رنگ به می شود ظاهر بهار در كه آن گلهای

 و برگ ها دارای اسطوخودوس .است سنبله صورت

 و است فندقه ای چهار گیاه این میوه .است معطر كرك های

 رنگ و بیضوی شکل رسیدن، از پس نیز آنان از هریک

 زائده سه میوه سطح در .كند می پیدا شفاف قهوه ای

 گیاه این قسمت های كلیه از .می شود پیدا مشخص

 مطبوعی و تند  بوی آن برگدار شاخه های مخصوصا

 دادن گل از پس گیاه كه زیبایی ظاهر .می گردد استشام

 به اقدام نواحی بعضی در می شود باعث می نماید پیدا

 مورد قسمت .گردد زینتی گیاه یک عنوان به آن پرورش

 است آن دار گل و برگدار سرشاخه های گیاه این استفاده

 می استفاده گیری اسانس در درمانی، مصارف بر عالوه كه

 .گردد

 نوعی از مركب اسطوخودوس، اسانس شیمیایی تركیبات

  .است لینالول و الکل سینئول، (نعناع و كامفر بوی با) ماده

 و است طوالنی بسیار فرانسوی اسطوخودوس رویشی دوره

 سال 20 الی 15 تا و كند می عمر سال 30 تا 20 معموال

 .دارد اقتصادی بازدهی

 خشک نیمه و خشک مناطق گیاهان از اسطوخودوس

 و گرم هوای و فراوان نور تابش به رویش طول در .است

 .دارد نیاز كم رطوبت

 با شاسی در پاییز یا بهار در قلمه گرفتن با آن تکثیر

 باشد، خشبی نیمه آنها چوب كه های سرشاخه از استفاده

 در و بهار در بذر كشت توسط اینکه ضمن .شود می انجام

  .است پذیر امکان نیز شاسی در و شنی های خاك

 گیاه عنوان به سبز فضای در اسطوخودوس كاربرد :كاربرد

 در اینکه ضمن دارد رواج پرچین گیاه یا ای صخره باغ

 كاربرد سازی حجم طرحهای و نامنظم و منظم های طرح

 برای است خوب هرس به نسبت آن پتانسیل چون .دارد

 .است استفاده قابل نیز سازی شکل و تبدیل

 می را اسطوخودوس گلدار ساقه دارویی مصارف برای

 آنها شدند خشک ساقه روی ها گل آنکه از پس و چینند

 . رسانند می مصرف به و كنند می آوری جمع را

 اسانس از و است خفیفی مسکن همچنین اسطوخودوس

 . شود می استفاده روماتیسمی ضد تركیبات در آن
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 بهداشتی صنایع در اسطوخودوس اسانس مصرف بیشترین

 همین به و دارد خوبی عطر گیاه این . است آرایشی و

 خشک های گل .هاست ادكلن اصلی تركیبات از دلیل

 به بید دادن فراری و لباسها ساختن معطر برای را آن شده

  است خوبی بسیار دهنده عسل اسطوخودوس .برند می كار

 دوران دارد باالیی سودهی عسل زنبور پرورش مراكز در و

 زمان و مرداد تیرو  ماه های در اسطوخودوس دهی گل

 تیر ماه های در نیز ها گل و ساقه از اسطوخودوس برداشت

 .است مرداد و

  پایین حرارتهای درجه است قادر اسطوخودوس اگرچه

 در ولی كند، تحمل را (گراد سانتی درجه-20 الی-15)

 سرما به برگ و شاخ تولید و گیاه رویش هنگام بهار فصل

 دچار گیاهان سرما، بروز با و است حساس بسیار

 كشت از  رو این از .شوند می خشک و شده سرمازدگی

 باید االمکان حتی سرد مناطق و گود زمینهای در گیاه این

 .كرد اجتناب

 به غذایی عناصر و مواد مناسبی مقادیر افزودن ساله هر

 .دارد ضرورت شود می كشت اسطوخودوس كه زمینهایی

 نوع و اقلیمی شرایط به و است متفاوت مواد این مقدار

  .دارد بستگی خاك

 

 

 

 

 

 

 

 

 از استفاده برداشت اولین از پس دهد می نشان تحقیقات

 مناسب غذایی محلولهای كاربرد همچنین و ازت كودهای

 می كاهش زمستان سرمای به را گیاهان مقاومت و نبوده

 .دهد

 خاك سازی آماده

 منطقه یک در سال 20 تا 15 اسطوخودوس كه جا آن از

 توسط باید گیاهان غذایی نیازهای تمام لذا ماند می باقی

 رو، این از .گردد تامین شود می كشت آن در كه خاكی

 .كرد آماده باید را زمین كشت از قبل سال یک

 كاربرد و درمانی خواص

 قوی، باكتریال آنتی چون خواصی دارای گیاه این اسانس

 اسانس..است رماتیسم درمان در موثر و بخش آرام

 با دار گل های سرشاخه تقطیر از فرانسوی اسطوخودوس

 برداشت محل در عمل این اگر .گردد می حاصل آب بخار

 .داشت خواهد بیشتری ی بازده بگیرد، صورت محصول

 فالونوئید، كومارین،  دارای گیاه این های گل و ها برگ

 دارند گرم طبیعت كه افرادی برای. هستند تانن و استرول

 بیش مصرف صورت در و نمیشود توصیه گیاه این مصرف

 .است سکنجبین آن مصلح حد از
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 :محل اجرا
 دانشگاه تبریز

 
 

 :استاد راهنما
 دكتر میر حبیب منافی

 
 :  مشاوراستاد 

 دكتر نویده بیرنگ
 

 :نگارش
 مهسا كاوسی

 81آذر 

بررسی فلورستیک و بیو سیستماتیک برخی از گیاهان تیره شب بو در منطقه 
 آذربایجان
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 آذربایجان منطقه در بو شب تیره گیاهان از برخی سیستماتیک بیو و فلورستیک بررسی

 نیمکره معتدله و سرد مناطق در اغلب كه است گلبرگ جدا گیاهان های تیره بزرگترین از یکی بو شب تیره

 شب تیره از جنس 97 ایران در .باشد می گیاه گونه4000 و جنس 350 شامل و شوند می یافت زمین شمالی

 (آذربایجان) فلوریستسک بخش در .رویند می آذربایجان منطقه در تعداد این از جنس 51 كه دارد وجود بو

 اطمینان ضریب افزایش منظور به و شده شناسایی و آوری جمع  جنس 44 به متعلق گونه 112 تحقیق این

 مطالعات بخش در .گرفتند قرار تایید و مقایسه مورد تبریز دانشگاه كشاورزی دانشکده هرباریوم در

  كروموزومهای مطالعه برای .گرفتند قرار بررسی مورد  طایفه 6 و جنس 8 به متعلق گونه 9 سیتوتاكسونومیک

 از مواردی در و استوكارمن و فوشین رنگهای از و تثبیت كارنوی محلول در ریشه مریستم گیاهان، این

 شرح به ها گونه كروموزومهای تعداد .گردید محاسبه كاریوتیپ متغیرهای سپس.شد استفاده  هماتوكسیلین

   .Sinapis arvensis L. 2=18,Rapistrun rugosum(L.)All:گردید تعیین ذیل

2n=16,Lepidium Proliatum  L.   2n=16, Thlaspi arvense L.  2n=14, Sisymbrium 

loeselii L. 2=3x=24, Alyssum desertorum Step   2n=3x=24,Alyssum linifolium 

Steph  2n=16,Euclidium syriacum(L.)R.Br  2n=14, Matthiola ovatifolia Boiss 

2n=12. 

 Alyssum desertorum Step, Alyssum های گونه رو بر ما تصور كرموزومی اطلس های مطالعه با

linifolium steph Matthiola ovatifolia boiss, Lepidium perfoliatum L., Sisymbrium 

loselii L .  در كروموزوم متوسط اندازه بیشترین است گرفته انجام سیتوتاكسونومیکی مطالعه بار اولین برای 

  گونه در كرموزوم متوسط  اندازه كمترین و میکرون 34/19 با,.Lepidium perfoliatum L گونه

Euclidium syriacum(L.)R.Br گونه آمد بدست میکرون 92/3 با Sinapis arvensis L یک دارای 

 .اند بوده دار ماهواره كرموزوم جفت دارای Lepidium perfoliatum L گونه و دار ماهواره كرموزوم جفت

 .شد تهیه مطالعه تحت ایدیوگرام و كاریوتیپ ، متافازی صفحه میکروسکوپی تصویر تحقیق این در
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 بونسای گیاه هوایی و آب نور، شرایط

 نور

 تبدیل و فتوسنتز عمل خورشید نور حضور در فقط

 هوا كربن اكسید دی و خاك از شده جذب خام مواد

 حد از كمتر نور این چنانچه .است پذیر ،امکان قند به

 نور به رسیدن جهت طبیعی طور به گیاه باشد معمول

 علفی، گیاه نتیجه در و كشد می باال را خود خورشید

 می زیادتر گره دو میان فاصله و پریده رنگ نازك،

 حد از بیش خورشید نور چنانچه برعکس و گردد

 شاخه به شروع خود روی اندازی سایه برای گیاه باشد

 .نماید فرار خطر این از كه كند می هایی

 هر كه بدانند باید بونسایی درخت كنندگان تربیت

 های گونه در این و  دارد معین نوری احتیاجات گیاه

 خزنده سرو و كاج مثال برای .است متفاوت ، مختلف

 مناطق برگ سوزنی  گیاه دو پروس جونی یا

 آفتاب آنها نوری احتیاجات كه هستند كوهستانی

 محل در بونسایی گیاه این چنانچه و باشد می كامل

 متوقف تقریبا و كند آن رشد شود نگهداری ای سایه

 در چنانچه پروس جونی بونسایی گیاه  .گردد می

 آن رشد دیوار به رو طرف شود نگهداری دیوار كنار

 رشد به شروع دیوار از خارج طرف و متوقف یا و كم

 .نماید می زیادتری

 تقریبا گیاه دو آزالیا درختچه و ژاپنی افرای درخت

 این چنانچه .هستند جنگلی و دوست نیمسایه ظریف

 

 

 

 

 

 

 كه جهت آن گیرند قرار آزاد هوای در بونسایی دو 

 هایی شاخه و كند می ی بهتر رشد است نور از دور

 را خود كه ژاپنی افرای .كند می تولید قویتر مراتب به

 رنگ شرایط این در است داده سازش نیمسایه سایه با

 در پاییز اوایل در چنانچه حال نماید می حفظ را خود

 مسی قرمز رنگ گیرد قرار آفتاب شدید نور معرض

 .بود خواهد بهتر و یافته توسعه پاییزی

 حد همیشه احتیاط رعایت برای بونسایی هنر در

 هنرمندان از بعضی اما كنند می رعایت را متوسط

 احسن نحو به باید اصول كه معتقدند برعکس درست

  شدید سایه یا و نور كه اینست حقیقت .گردد رعایت

 خیلی رشد نه و برد می بین از كامال را شما گیاه نه

 بونسایی گیاه اینکه آخر نکته .داشت خواهد عالی

 تا بچرخانید درجه 90 بار یک روز هرچند را خود

 دریافت را  الزم نور مساوی طور به گیاه جهات همه

 .كنند

 آب

 در بیشتر حد از بیش اثرآبیاری در بونسایی گیاهان

 كم معرض در تا گیرند می قرار شدن تلف معرض

 اشباع خاك حد در زیاد آب ها گونه از بعضی .آبی

 خشکی هم گیاهان از بعضی اما دارند دوست را شده

 طور به .پسندند می بهتر سال از مدتی برای را

 رطوبت كه دارند دوست را خاكی گیاهان، این معمول

 تحمل را حد از زیاده خشکی هیچگاه و دارد نگه را

   .كرد نخواهند

 

 

 
 (پنجمقسمت )بونسای 
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 انگشتان با آن از كمی مقدار برداشتن و خاك آزمایش با

 چنانچه .نمود مشخص توان می را خاك رطوبت میزان

 .كنید آبیاری فورا را گلدان است استخوانی خشک خاك

 :آب كیفیت

 بهترین بونسایی گیاهان آبیاری برای شک بدون باران آب

 را زیادی میزان نمیتوان متاسفانه اما .داراست را كیفیت

 قارچهای اسپور چون نمود نگهداری  طوالنی مدتی برای

 نمایند می آلوده را آب های بشکه فیتوفترا مانند بیماریزا

 قطعی ریشه فساد آبها گونه این با آبیاری صورت در كه

 آب سازی ذخیره صورت در  گردد می توصیه .است

 گونه از بعضی..شوند بسته محکم  آب ظرفهای باران،

 كامال آب در موجود كلسیم به نسبت بونسایی های

 اینکه به توجه با .( Calcifuges ) هستند حساس

 می انجام فشانی آب با گیاه هوایی های قسمت آبیاری

 به  سوختگی اثر برگها روی در آب كلسیم عنصر گیرد

 چنین دارای آبیاری آب صورتیکه در .گذارد می جا

 كلسیم اثر اسیدی خاكهای از استفاده باشد مشخصاتی

 به سخت آبهای این با آبیاری .نمود خواهد خنثی را آب

 می نیز ریشه شدن پوسته پوسته باعث  طوالنی مدت

 در كلسیم  حد از بیش رسوب بعلت عارضه این كه گردد

 موجود مویین های لوله توسط كه باشد می ریشه اطراف

 صورت به گلدان سطح در و آمده باال طرف به خاك در

 ظریف جاروی با باید ها شوره .میکند خودنمایی شوره

 فیلتر یا و سبک آبهای از هرگز .شوند حذف مخصوص

 سدیم  چون نکنید استفاده آبیاری برای مصنوعی شده

 مراتب به كه است شده كلسیم جایگزین آبها این در

 

 

 

 

 

 

 

 

 امالح و عناصر دارای ها معدنی آب .است تر خطرناك 

 دندانها سالمت برای فلوئور خصوصا انسان بدن برای الزم

 معمول حد از عناصر این غلظت صورتیکه در .هستند

 .نیستند مضر گیاه برای آنها از هیچکدام ننماید تجاوز

 در میزنند كلر آنها به آشامیدنی آبهای ضدعفونی برای

 حدود كنید می استفاده آبیاری برای آبها این از صورتیکه

 .گردد آزاد كلر تا بریزید باز در ظرفی در ساعت چند

 آبهای .است آب حرارات درجه آبیاری، در مهم نکات از

 مویین های ریشه به دو هر سرد خیلی و گرم خیلی

 باید تابستان در آب  حرارت درجه .كنند می وارد شوك

 یا یک حدود زمستان در و ریشه محیط از سردتر كمی

 زیادتری تعداد صورتیکه در .باشد آن از گرمتر درجه دو

 آب فواره یا و شلنگ با و نگهداری را بونسایی گلدان

 باقی آب باالی حرارت درجه مواظب كنید، می فشانی

 .باشید شلنگ در مانده

 آبیاری

 است خاك باالی از آبیاری آبیاری، روش ترین معمول از

 اضافی آبهای دفع برای گلدان زهکش اینکه خصوصا

 نظر به مفید مورد این در نکته چند ذكر .باشد مناسب

 .میرسد

 متصل آب شیر یا شلنگ دهانه به ظریف ای فواره •

 نتواند آب كه نمایید تنظیم طوری را فشارآب و كنید

 .كند متراكم را خاك بقیه و شسته را گلدان خاكهای

 نظر در آبیاری برای که ن گلدا لبه از حجم آن •

  نشست از پس و كنید پر آرامی به را است شده گرفته
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 آبهای خروج و زهکش وضع از .كنید آبیاری دوباره
 .شوید مطمن اضافی

 منفذ از اضافی آبهای دوم مرتبه آبیاری از اگرپس•
 متراكم و فشرده كامال خاك یا نگردید خارج زهکش

 گلدان باید كه است شده مسدود منفذ اینکه یا و است
 تعویض فصل است ممکن چون و نمایید تعویض را

 آب را گلدان غرقابی آبیاری روش به باشد نشده شروع
 .دهید

 زیرا نکنید آبیاری را ن گلدا طرف یک هیچوقت•
 و مانده باقی خشک گلدان دیگر طرف های ریشه

 ضعیف هم طرف همان های شاخه است بدیهی
 .ماند خواهند

 یک به و همدیگر مانند را گیاهان همه نکنید سعی•
 فورا و مرتبه یک در باید آبیاری .نمایید آبیاری اندازه
 دور تنظیم برای را ها گلدان خاك .شود قطع و انجام

 .كنید بازدید مرتبا آبیاری

 فشانی آب نیز را هوایی اندام آبیاری هنگام در •
 بر فشان آب با كه آب در محلول غذایی مواد .كنید
 از پس است ممکن شوند می پاشیده هوایی اندام روی

 چند .بمانند باقی برگها روی پودر صورت به آب تبخیر
 با را برگها غذایی محلول با فشانی آب از پس ساعت

 .كنید فشانی آب خالص آب

 نور عبور برای برگها روی مانده باقی آب قطرات•
 نتیجه در و نمایند می عمل عدسی مانند خورشید

 در فشانی آب علت همین به و سوزانند می را برگها
 ظهر از بعد 6 تا 11 ساعت از تابستان نورخورشید

 .گیرد انجام نباید

 غرقابی آبیاری

 و خاك شدن متراكم یا و گلدان منفذ شدن بسته با
 آبیاری به متوسل باید زهکش وضع بودن نامناسب

 و نموده آب از پر تشتی روش این در.شوید غرقابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كمی و دهید قرار آن داخل در آرامی به را گلدان 
 با .كند اشغال را خاك سطح كل آب تا نمایید صبر

 عمق در ب آ كه گردد می معلوم هوا حبابهای خروج
 مشاهده حباب صورتیکه در..است كرده نفوذ خاك

 .كنید تعویض را خاك و گلدان زودتر هرچه نکردید

 خودكار آبیاری

 آبیاری از طریقی به بونسایی انبوه كنندگان تولید
 استفاده بارانی بصورت یا و ای قطره بصورت یا خودكار

 گیاهان آبی متفاوت نیاز به توجه با اما كنند می
 كار گیاه برای آب از معینی مقدار تنظیم مختلف،
 نسبتا مدت برای كه هنگامی در اگرچه .است مشکلی
 كمک تواند می روش این نیستید منزل در طوالنی
 در روش این كل در اما باشد آبیاری برای خوبی

 .نیست مناسب بونسای نگهداری

 هوا

 ادامه برای جانداران سایر و انسان مانند هم گیاهان
 اندام محیط در چه دارند اكسیژن به احتیاج حیات
 در چه و باشد جریان در هوا دائما باید كه خود هوایی
 خاك خوب بافت و زهکش ایجاد با كه ریشه محیط
 بهترین اكسیژن بدون محیط وگرنه گردد می تامین

 قارچهای و باكتریها اسپور نمای و نشو برای را شرایط
 هم سیگار دود .نماید می فراهم گیاهان بیماریزای

 داخل های شاخه دهد می عذاب را بونسایی گیاهان
 حمله برای برگها و شوند می لوله برگها و پژمرده گیاه

 سطح و تنه و گردند می مستعد قارچی سفیدكهای
 .گردد می جلبک از پر خاك

 محیط در  اكسیژن از بیشتر چه هر استفاده جهت 
 كمی باید را بونسایی گیاه ، (گلخانه و اتاق) بسته
 منطقه این در هوا زیرا داد قرار زمین سطح از باالتر
 هوا آن از باالتر .دارد جریان باال و پایین سطوح از بهتر
 جریان .است سرد تر پایین هوای و خشک و گرم

 .دادند قرار با قبول قابل و معقول حد در هوا داشتن



 ایران ماهنامه خبری انجمن گل وگیاهان زینتی

20 

  تر پایین هوای و خشک و گرم هوا آن از باالتر
  و معقول حد در هوا داشتن جریان.است سرد
  بادهای معرض در گیاه دادن قرار با قبول قابل
 و است متفاوت خشک و گرم و سرد و تند

  خزان و خشکی به مبتال را گیاه بادها اینگونه
  بلکه تند بادهای تنها نه .مینماید زودرس
  بونسایی برای نیز متوسط سرعت با بادهای

 ژاپنی افرای مانند گیاهانی .هستند آفرین ضرر
 قرار متوسط بادهای معرض در چنانچه آزالیا و

 ای قهوه رنگ به آنها برگهای حاشیه گیرند
 .گردد می متمایل

 تهران. کتابیران.چاپ دوم. بونسای. 1390. اسماعیل. پیش بین: منابع
http://www.bonsai.ir/showcontent.aspx?pageid=703&ProductID=22 

 بن سای نارون 
بن سای از خانواده كلکسیونی  این 

  1نارون میباشد ، میانگین روزانه 
ساعت نیاز به نور مستقیم دارد ، 
نیاز به آبیاری متداوم و دارای 

 .برگهای ریز میباشد

سای فوق از ریشه بنسای كلکسیونی ن ب
خانواده فیکوس میباشد ، دارای مقاومت باال  

در برابر هوای خشک تهران و نیاز به نور 
 .متوسط در طی روز دارد

نیاز به آبیاری متداوم و پیوسته دارد ، 
برگهای این گیاه دارای سایز متوسط بوده و 

 .رشد نسبتاً خوبی دارد
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 داوطلبانهاطالعیه درخواست همکاری 

گل و گیاهان زینتی ایران در خصوص مسئولیت سایت سمپوزیوم بین المللی  انجمن 

International Symposium on Wild Flowers and Native 

Ornamental Plants (http://www.ishs.org/symposium/599)  

 .نمایددعوت به همکاری می

 :شرایط

 IELTSترجیحاً دارای مدرك )مسلط به زبان انگلیسی به خصوص در نگارش ( 1

 (.6/5حداقل با امتیاز 

به ایمیل انجمن   94آذر  30عالقه مندان درخواست خود را همراه با رزومه تا تاریخ 

 .گل و گیاهان زینتی ایران ارسال نمایند

 Email: isop.iran@gmail.com 

 09379867908: تلفن تماس
 



دی24تا  22  
1394 

DE GROENE SECTOR  

VAKBEURS 2016 

Netherlands 

12- 14 January, 2016 

دی24تا  22  
1394 

SIVAL 2016 

French Agricultural Trade 

Show 

France 

12- 14 January, 2016 

بهمن4دی تا 26  
  1394  

 

International green week 

berlin 

15 - 24January  2016 

بهمن9تا 6  
  1394  

IPM Essen 

Int'l trade fair for plants, 

technical equipment, 

floristry, sales promotion 

Essen, Germany 

26 Jan.-29 Jan. 2016 

بهمن29تا 27  
  1394  

SALON DU VÉGÉTAL 

2016 

France 

16-18February 2016 

بهمن تا 28
اسفند02  

1394 
 

NORTHWEST FLOWER & 

GARDEN SHOW 2016 

SEATTLE,WA ,USA 

17- 21 February, 2016 

 

اسفند09تا 07  
1394 

India's Largest Exhibition 

on Floriculture, Nursery & 

Greenhouse Technology 

 Maharashtra, India 

 26- 28 February, 2016 

 نمایشگاه های بین المللی مرتبط با  گل و گیاهان زینتی

22 



 ایران ماهنامه خبری انجمن گل وگیاهان زینتی

23 

   اطالعات و آمار کمیته -1
 پژوهش و آموزش كمیته -2

   انتشارات كمیته -3
   عمومی روابط و پذیرش كمیته -4
   علمی گردهمایی كمیته -5
   صنعت با هماهنگی كمیته =6
   بنیان دانش های شركت و نوین فناوری توسعه كمیته -7

 

 (:لطفا توضیح دهید)میزان تسلط به زبان انگلیسی 

 (:لطفا توضیح دهید)میزان تسلط به برنامه های كامپیوتری و مدیریت وب سایت 

 (:لطفا توضیح دهید)میزان تسلط به نامه نگاری و مکاتبات اداری 

 

 با تشکر فراوان                             

  گل و گیاهان زینتی ایران دبیر خانه انجمن                       

 

 اعضای محترم انجمن گل و گیاهان زینتی 

 با سالم و احترام  

 دعوت باشند می ذیل های كمیته در همکاری به مند عالقه كه انجمن محترم اعضاء از         
 را فرم این و نمایند مشخص را خود نظر مورد (های) كمیته فرم، تکمیل ضمن شود می
                                                 .فرمایند ارسال انجمن ایمیل آدرس به

 :نام و نام خانوادگی
 :  رشته تخصصی

 :  موبایل

 :آدرس ایمیل
 :یدكه مایل به همکاری در آن هست( های)كمیته  
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 ایران زینتی گیاهان و گل انجمن

 

 
 گیاهان و گل فعاالن و كنندگان تولید دانشجویان، محققان، اساتید، كلیه از  

 خبرنامه این در خویش مطالب و مقاالت درج به عالقمند كه كشور زینتی
 مد مقاله ارسال جهت ذیل نکات لطفا .نماید می همکاری به دعوت هستند،

 .گیرد قرار نظر
 

 شامل زینتی گیاهان و گل از وسیعی های حوزه در تواند می تحلیلی مقاالت -
 در گل نقش همچنین و پژوهشی تولیدی، اجتماعی، اقتصادی، های حوزه

   .باشد جامعه سالمت
   .باشد شده ذكر استفاده مورد منابع و بوده اصل بایست می ارسالی مطالب -
 پست آدرس و تلفن شماره و كامل نشانی با همراه مؤلف خانوادگی نام و نام -

 .شود ذكر الکترونیکی
 .دنمی گرد مسترد تایید، عدم یا تأیید صورت در ارسالی مقاله -
 .است آزاد مقاالت ویرایش و رد یا پذیرش در انجمن -
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 اساسنامه در مندرج شرایط داشتن با ایران زینتی گیاهان و گل انجمن در عضویت به عالقمندان کلیه
 .درآیند انجمن عضویت به می توانند مدیره هیئت تصویب و انجمن

 :ایران زینتی گیاهان و گل انجمن در عضویت مزایای از برخی
   انجمن خبرنامه طریق از علمی اخبار جریان در گرفتن قرار•
 در تبلیغات و انجمن علمی های گردهمایی و کنفرانسها در شرکت برای ویژه تخفیف از استفاده•

   انجمن سایت و خبرنامه
 دیگر رسانی اطالع همچنین و پژوهشی علمی،  اخبار ارسال با انجمن نامه خبر در مشارکت امکان•

   .المللی بین و ملی گردهماییهای و کنفرانسها مانند مربوط فعالیتهای
 گیاهان زمینه در گرفته صورت پژوهشهای و مقاالت کتب، آمار، به دسترسی و جستجو امکان•

   (است شدن تکمیل حال در اطالعاتی بانک) زینتی
   انجمن آموزشی های کارگاه در شرکت برای ویژه تخفیف از استفاده•

 
 

 :است زیر شرح به ایران زینتی گیاهان و گل انجمن در عضویت شرایط و انواع
 :پیوسته عضويت - الف

 گیاهان و گل زمینه  در ارشد کارشناسی درجه دارای حداقل که افرادی کلیه و انجمن موسسان
 به توانند می باشند، (مدیره هیات تشخیص به ) وابسته رشته های و  سبز فضای طراحی باغبانی، زینتی،

 .درآیند انجمن پیوسته عضویت
 وابسته عضويت  - ب

 های حوزه از یکی در نحوی به سال ۵ مدت و هستند کارشناسی درجه دارای که کسانی کلیه
 .درآیند انجمن وابسته عضویت به توانند می باشند شاغل الف بند در مذکور رشته های با مرتبط

 دانشجويي عضويت - ج
 طراحی اصالح، باغبانی، های رشته در یا زینتی گیاهان و گل زمینه های در که دانشجویانی کلیه

 تحصیل به مرتبط های رشته سایر و شناسی زیست بیوتکنولوژی،  گیاهی، تولیدات مهندسی سبز، فضای
 .درآیند انجمن دانشجویی عضویت به توانند می دارند اشتغال

 افتخاري عضويت -ن 
 پیشبرد در یا باشد، خاص اهمیت حائز آنان علمی مقام که خارجی و ایرانی های شخصیت

 .باشند نموده ای ارزنده و موثر کمک های انجمن اهداف
 (حقوقي )موسساتي اعضاي  - و

 عضویت به توانند می دارند فعالیت مربوط پژوهشی و علمی زمینه های در که سازمان هایی
 .درآیند انجمن

 عضویت در انجمن گل و گیاهان زینتی ایران 

http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
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 با باشند می 1-6 بند در مذکور رشته های از یکی در کارشناسی درجه دارای که افرادی :1 تبصره
 .درآیند انجمن پیوسته عضویت به توانند می مدیره هیات تصویب
 .شوند می محسوب انجمن وابسته عضو مثابه به موسساتی، اعضای :۲ تبصره

 عنوان به می گردد، تعیین عمومی مجمع توسط آن میزان که را مبلغی ساالنه اعضا از یک هر :۷ ماده
 .کرد خواهد پرداخت عضویت حق

 
 :یابد می خاتمه زیر موارد از یکی در عضویت
 کتبی استعفای

 ساالنه عضویت حق پرداخت عدم

 قسمت به مراجعه با می توانند ایران زینتی گیاهان و گل انجمن در عضویت حقیقی متقاضیان
 و گل انجمن عضویت به عضویت الکترونیکی پرسشنامه تکمیل با انجمن سایت وب عضویت

 .درآیند ایران زینتی گیاهان
  

 هنگام در و پرسشنامه تکمیل از پس ساالنه عضویت حق مبلغ پرداخت امکان است ذکر به الزم
 شتاب شبکه عضو بانکی کارتهای از یک هر طریق از انجمن الکترونیکی عضویت سیستم به ورود
   .است میسر

 
  می توانید ،باشید می (بانک به حضوری مراجعه) سنتی وهشی به نام ثبت به مند عالقه که درصورتی

 زینتی گیاهان و گل انجمن نام به 94333113 شماره به تجارت بانک حساب به را عضویت حق
 انجمن ایمیل به ملی شماره و خانوادگی ونام نام همراه به را واریزی فیش اصل  واسکن واریز ایران
 .فرمایید ارسال ایران زینتی گیاهان و گل

  : اعضاء عضویت حق میزان
  (تومان هزار 1۵ معادل) ریال 1۵0000 دانشجویی

  (تومان هزار 30 معادل) ریال 300000 وابسته و پیوسته اعضای
 مبالغ است ذکر به الزم (تومان هزار 1۵0 معادل) ریال هزار 1۵00000  موسساتی اعضای و شرکتها

 .گردد می اعالم جدید نرخهای جدید سال در و باشد می جاری سال پایان تا عضویت حق
 94333113  : انجمن حساب شماره

 680180000000000094333113IR  : انجمن شبا حساب شماره

 .نمایید مراجعه ir.isop.www سایت به بیشتر اطالعات کسب جهت ٭
 مبلغ اساس بر عضویت حق پرداخت به نیاز تمدید جهت و باشد می یکساله عضویت مدت ٭

   .باشد می سال هر در شده تعیین
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انجمنتعرفه آگهی در خبرنامه الکتر ونیکی   

 در گرفتن قرار جهت را خود های آگهی توانند می حقوقی و حقیقی افراد و شركتها ، سازمانها كلیه

 تعرفه .نمایند ارسال انجمن ایمیل به ذیل های تعرفه گرفتن نظر در با انجمن الکترونیکی خبرنامه

 :گردید تصویب زیر شرح به 94 سال پایان تا انجمن خبرنامه در اگهی

 

 

 .تخفیف برخوردار خواهند شد% 25شركتها و افراد حقیقی و حقوقی عضو انجمن از 



انجمن گل و گیاهان زینتی ایران   

Iranian Society for Ornamental Plants 

 زینتی ایرانانجمن گل و گیاهان خبرنامه داخلى 

 انجمن گل و گیاهان زینتی ایران: صاحب امتیاز

 دكتر پژمان آزادی: مدیر مسئول

 مجتهدیدكتر نرگس : سردبیر

 باقریدكتر هدایت : ویراستار

 فاطمه سلحشور: تهیه و تنظیم

 شفیعی، محمدرضا ترخان، عسل :شماره این همکاران

 مدیره هیات اعضاء و وجگانی مهدی عبدالمحمدی، مریم

   انجمن

 1394آذر و آبان دوم، و بیستم شماره

محمدشهر، خیابان همت، پردیس كرج، جاده : آدرس: نشانی

دبیرخانه علوم تحقیقات باغبانی، كشاورزی، موسسه آموزش 

 انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران

 02636705062- 09108728911:   همراهتلفن 

www.ISOP.ir 

Email: isop.iran@gmail.com 


