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 بنام خالق زیباییها
 که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت 

  نماد گل، .است داشته ایرانیان زندگی در ای ویژه اهمیت باستان ایران  زمان از زینتی گیاهان و گل
  فضای یک ترسیم با ایرانی هنرمندان هنری آثار و گل با ایرانیان روان و روح و بوده تکامل و پاکی

 روان و روح سالمت  نظر از هم زینتی گیاهان و گل جهان، در امروزه .است بوده سرزنده امیدبخش،
 برخوردار باالیی جایگاه از دالر میلیارد دویست از بیش مالی گردش با اقتصادی دیدگاه از هم و  جامعه
  آن باالی آوری ارز و اشتغالزایی زینتی، گیاهان و گل تولید در کشور باالی پتانسیل به توجه با .است

  که دهد می نشان ها بررسی .گیرد صورت درست برداری بهره ارزشمند پتانسیل این از تا ضروریست
 میلیارد یک باالی ارزی درامد به و کاسته نفت به اتکا از زمینه این در صحیح ریزی برنامه با توان می
 این در .است کلیدی بسیار مهم، امر این به دستیابی در آموزش و تحقیقات نقش .یافت دست دالر

  .نماید ایفا را خود نقش اعضا، فعال مشارکت با دارد تالش زینتی گیاهان و گل علمی انجمن راستا
  در 1395 ماه شهریور در زینتی گیاهان و گل ملی کنگره دومین و المللی بین کنگره اولین برگزاری
  جدی مشارکت کنگره، این های ویژگی از .است جدید سال های برنامه از یکی مشهد فردوسی دانشگاه
 نیک فال به را مشارکت این .است کنگره اجرایی دبیر سطح در مشهد سبز فضای و ها پارک سازمان

 و گل حوزه خصوصی های بخش با آموزشی و پژوهشی واحدهای بیشتر تعامل امیدواریم و گیریم می
  با المللی بین سمپوزیوم اولین برگزاری انجمن، مهم اقدمات دیگر از .گیرد صورت زینتی گیاهان

 تمرکز بدلیل سمپوزیوم، این اهمیت .باشد می 1396 سال در باغبانی علوم المللی بین انجمن همکاری
 شرایط در که موضوعی باشد، می بومی ژنتیک منابع از استفاده با زینتی گیاهان معرفی  روی بر آن

 اهمیت حائز بسیار آنها انتخاب و ارزشمند های گونه حفظ جهت آبی، کم بحران بدلیل کشور فعلی
  زینتی گیاهان و گل مصرف فرهنگ توسعه و صادرات توسعه حوزه در دیگری متعدد فعالیتهای .است

  گیری پی جدید سال  در که است اقداماتی از  بیماریزا ترکیبات و ها آالینده  کنندگان جذب بعنوان
  شرط عرصه این فعاالن همه جدی حضور شده، بینی پیش های برنامه به دستیابی برای .شد خواهد

 .است خصوص این در اعضا همه مشارکت جذب انجمن، های برنامه مهمترین از یکی .باشد می الزم
 به که عزیزانی از تقدیر ضمن مقدس، مشهد در زینتی گیاهان و گل کنگره اختتامیه مراسم در امسال
 و خبرنامه اندیشی، هم های نشست در بویژه) اند رسانده یاری ها برنامه به دستیابی جهت در انجمن
 .گرفت خواهد صورت عالقمند افراد از گیری عضو با انجمن مختلف های کمیته سازی فعال ،(تلگرام

 جهت در بزرگ ظرفیت این از و دانسته خود به متعلق را انجمن عرصه، این فعاالن همه  امیدوارم
  .نمایند استفاده کشور گیاه و گل توسعه

 شان ارزنده های تالش و ها حمایت خاطر به محترم اعضاء همه از نو، سال تبریک عرض ضمن پایان در
  تمام برای سرافرازی و کامیابی سالمتی، از سرشار 1395 سال امیدوارم و نمایم می قدردانی و تشکر

   .باشد عزیزان
 آزادیپژمان 

 رئیس انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران 

 پیام تبریک رئیس انجمن 
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 در پایتختنمایشگاه گل های داودی اصالح شده ایجاد 

 
  آموزش و ترویج تحقیقات، سازمان کشاورزی تحقیقات شورای 94 اسفند نهم یکشنبه جلسه در

 برنامه معاون آبادی فیض زارع احمد دکتر سازمان، مقام قائم طهماسبی دکتر حضور با که کشاورزی
 گردید، برگزار تحقیقاتی های موسسه رؤسای و فناوری و پژوهش معاون زارع رسول دکتر ریزی،

  باغ محل در زینتی گیاهان و گل ملی پژوهشکده شده اصالح داودی های گل نمایشگاه ایجاد قرارداد
  جلیلی عادل دکتر و زینتی گیاهان و گل پژوهشکده رئیس آزادی دکتر بین ایران ملی شناسی گیاه

  می قرارداد این های ویژگی از .رسید امضا به کشور طبیعی منابع و ها جنگل تحقیقات موسسه رئیس
  تحقیقات نتایج سازی تجاری و نمایشگاهی مرکز ایجاد و زینتی گیاهان و گل علمی توسعه به توان
 هزارمترمربع 6 سطح در داودی گلهای نمایشگاه ایجاد قرارداد این موضوع است ذکر به الزم .کرد اشاره

 آستانه در قرارداد این امضای .باشد می کشور مراتع و ها جنگل تحقیقات موسسه شناسی گیاه باغ در
 امکان که بود خواهد قزوین و البرز و تهران های استان ساکنین برای خوبی بسیار خبر جدید سال

 .داشت خواهد 95 سال آبان در را نمایشگاه این از بازدید
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 جهتنشست هم اندیشی با تولیدکنندگان و پیشکسوتان گل و گیاه تهران 

 تحقیقاتیراه اندازی بخش   

 

 زینتی، گیاهان و گل ملی پژوهشکده رئیس حضور با نشستی جاری، ماه اسفند 18 شنبه سه روز 
 و تهران کشاورزی جهاد سازمان باغبانی مدیریت طبیعی، منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز رئیس
  تحقیقات مرکز محل در تهران استان زینتی گیاهان و گل پیشکسوت و برتر تولیدکنندگان از جمعی

  با ای گلخانه تحقیقات بخش تاسیس لزوم نشست این در .شد برگزار تهران طبیعی منابع و کشاورزی
 اعالم ضمن جلسه این در .شد واقع تائید مورد و گرفت قرار بررسی مورد زینتی گیاهان و گل بر تاکید

 افتتاح 1395 ماه فروردین اواخر در شد مقرر تحقیقاتی، بخش این تشکیل از بخصوصی بخش حمایت
 .شود انجام ذیربط مسئوالن و تهران کشاورزی جهاد سازمان رؤسای حضور با بخش این
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یکی از بزرگترین بازارهای : گل روسیهبازار 
 ایرانهدف  صادراتی 

 
عضو هیئت علمی -محمد رضا شفیعی 

 پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی
 

 باشد می ما کشور در بزرگی پتانسیل گل، تولید
 اقلیمی مناسب شرایط از برخورداری لحاظ به که
  ایجاد در مهمی نقش تواند می باال، بومی دانش و

  .باشد داشته کشور برای ارزی درآمد و اشتغال
 رشد و توسعه در اساسی های چالش از یکی

 مناسب ساختار عدم ایران، گیاه و گل صنعت
  شناخت و است بازاریابی و اقتصادی فرآیندهای

 برون راهکارهای از یکی ایران، گل هدف بازارهای
 .می باشد کنونی شرایط از رفت

 فرماندار پی گیری های با و همت به راستا این در 
 گیاهان و گل ملی پژوهشکده محالت، شهرستان

 روسیه، در اسالمی جمهوری سفارت و زینتی
 شهرستان از تجاری هیأت یک سفر مقدمات
 .شد فراهم کشور این به محالت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 این گل بازار مورد در اولیه بررسی های انجام با 

 صادر با رایزنی و  آن اطالعات تحلیل کشور،
  صادراتی موانع کشور، این به گل پیشین کنندگان

 با و شده مشخص روسیه کشور به ایران گل

  اقتصادی رایزن پی گیری با هیأت این که جلساتی
 معاون با روسیه در اسالمی جمهوری سفارت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گمرک معاون و مسکو ونوکوا المللی بین فرودگاه
 زمان بر جمله از مشکالتی کرد، برگزار کشور این

 و گیاهی قرنطینه لحاظ به گل ترخیص بودن
 ایران گل ورود برای و برطرف گمرکی، تشریفات

 از پس همچنین .شد تعریف گمرکی سبز مسیر
 سایر و ایران در روسیه جمهور رئیس حضور

  %5 به %30 از ایران گل واردات تعرفه پی گیری ها،
 .یافت کاهش

  بزرگ شرکت با که جلساتی طی راستا این در
 واردات ایرانی بزرگ شرکت مسکو، گل واردات

 برگزار روسیه سبز فضای شرکت بزرگترین و میوه
  برای تجاری قراردادهای عقد مقدمات شد،

  گل تامین محوریت عنوان به محالت گل صادرات
   .شد فراهم ایران
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  عمده بازار بررسی با تجاری هیأت سفر این در
 فروشی، خرده بازار و مسکو رجیا گل فروشی

 کشور این به گل صادرات آغاز برای الزم اطالعات
   .نمود دریافت را
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دنیا گل کننده وارد دومین آلمان، از پس روسیه
  .می باشد فرانسه انگلیس، هلند، آمریکا، کنار در
 میلیارد 4 روسیه گل فروش حجم 2012 سال در

 1 ) است بوده واردات آن %90 که بوده دالر
   .(سال در گل شاخه میلیارد

 دارد روسیه گل بازار در را مصرف بیشترین رز گل
 با میخک و  % 22 با داودی آن از پس .(43% )

  کشور  مصرف پر بریده شاخه گل سومین 16%
   .می باشد روسیه

 
 
 
 
 
 

  %70با) هلند کشور روسیه، گل کنندگان تامین
 این که اند بوده جنوبی آمریکای کشورهای و (بازار
  اروپا اتحادیه گذشته سال های تحریم از پس امر

 صادرات %60 با اکوادور کشور .است نموده تغییر
 روسیه رز کننده تامین اولین روسیه به رز

 و رز کننده تامین دومین کلمبیا، کشور.است
 می روسیه بازار میخک کننده تامین ترین اصلی
 کننده تامین بزرگترین اسرائیل همچنین .باشد

 بازار ارکیده گل کننده تامین تایلند و سبز برگهای
  .است روسیه کشور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بعدی های کننده تامین اتیوپی کنیا، ،ترکیه
  های بررسی .باشند می روسیه کشور بریده شاخه

 رز مصرف روسیه بازار در می دهد نشان ساله 10
  %23 تا 5/17 با مسکو شهر .است رشد حال در

  از پس و داراست را وارداتی گلهای توزیع بیشترین
 مصرف دومین %13 با پترزبورگ سن شهر آن

    .می باشد وارداتی گلهای کننده
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 لبابگزارشی از سومین جشنواره ملی گل و گیاه 

 عاصمیسکینه : و تنظیمتهیه 

 در 1394 سال ماه بهمن 25 یکشنبه روز بابل شهر زینتی گیاه و گل ملی جشنواره سومین
 دکتر ، کشاورزی جهاد وزیر مقام قائم عرب مهندس حضور با بابل شهر بزرگ مصلی محل

  جهاد مدیرکل حیدرپور مهندس کشور، زینتی گیاهان و گل پژوهشکده رئیس آزادی
 شورای اعضای و رئیس و بابل شهر جمعه امام روحانی االسالم حجه مازندران، کشاورزی

  حضور با مترمربع 3000 مساحت به زمینی در نمایشگاه این .شد افتتاح بابل شهر اسالمی
 و گل گان تولیدکننده و داران غرفه که گردید برگزار روز 6 مدت به نمایشگاهی غرفه 120

 های استان و سمنان ، کرج تهران، ، محالت چون مختلفی های شهر از زینتی گیاهان
 رسمی افتتاح از قبل روز در است ذکر قابل .داشتند حضور گلستان و گیالن مازندران،
 پیام امیرکال و بابلسر بابل، شهر سطح در خوانی نوروز با همراه گل  کاروان حرکت  جشنواره،

 در همچنین .گرفت قرار مردم فراوان استقبال مورد که بود شهروندان برای مهم اتفاق این آور
 حضور با کشور، شمال سبز فضای همایش اولین زینتی، گیاهان و گل جشنواره مراسم حاشیه

 دکتر کشور، شهرداریهای سازمان شهری خدمات و عمرانی هماهنگی مدیرکل احمدی دکتر
  ترتیب به همایش این در .گردید برگزار کشور زینتی گیاهان و گل پژوهشکده رئیس آزادی
 بیان و سخنرانی ایراد به شفیعی مهندس  و کیخسروی مهندس  آزادی، دکتر  احمدی، دکتر

 شمال زینتی گیاهان و گل و سبز فضای مدیریت ی راهکارها و ها چالش مورد در مباحثی
 .پرداختند کشور
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 شیرازالمللی گل وگیاه  بیننمایشگاه 

 معتمدرادسینا : تنظیم و عکس
 

  و نهال وگیاه، گل المللی بین نمایشگاه یازدهمین
 در ماه بهمن 30 تا 27 از ای گلخانه تجهیزات

 واقع شیراز المللی بین های نمایشگاه دایمی محل
 نمایشگاه این در .شد برگزار گلستان شهرک در

  بریده، شاخه نشایی، آپارتمانی، های گل انواع
  در ای گلخانه تجهیزات همچنین و نهال انواع

  شامل متر 200 و هزار چهار مساحت به فضایی
  آپارتمانی گل های و گلخانه ای تولیدات بخش دو
 و استان 19 از داخلی شرکت 80 حضور با و

  آمریکا، کشورهای از خارجی شرکت چندین
  ایتالیا، هلند، روسیه، دانمارک، آلمان، فرانسه،
   .شد ارائه ژاپن و ترکیه

 
 
 
 
 
 
 
 

  و تولیدات و محصوالت فروش نمایشگاه این در
 در .پذیرفت صورت نیز چهره به چهره آموزش
  شرکت غرفه نمایشگاه، برگزاری از روز آخرین

 از و شد انتخاب برتر غرفه عنوان به فدک گل
 جعفرزاده حسین آقای جناب شرکت این مدیریت

 استان المللی بین نمایشگاه عامل مدیر طرف از
 در کننده شرکت ترین شایسته عنوان به فارس

   .آمد عمل به تقدیر نمایشگاه این
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  کشور های در حاضر حال در گل فدک شرکت
 شعبه ایران و آذربایجان روسیه، اندونزی، چین،
  آنها صادرات و آپارتمانی گل های تولید به و دارد

   تولیدکنندگان بزرگترین از شرکت این .می پردازد
 و آدونیوم (آگاو هاورتیا، کراسوال،) ساکولنت  انواع

  بذور از کلکسیونی و نادر گونه های و پاچیرا
 .است نامبرده کشور پنج بین در کاکتوس 
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 مصاحبه
 فاطمه سلحشور: تهیه و تنظیم

 
 :نمایید معرفی را خودتان لطفاً

  شهرستان در 1347 متولد هستم، رمضانی محمد
 .نوشهر

  
 است؟ کشاورزی شما تحصیلی رشته آیا

 .هست معماری کارشناسی بنده مدرک .خیر
  

  هکتار چند و می کنید فعالیت زمینه ای چه در
  دارید؟ زمین

  و هستم مشغول باز فضای تولیدگیاهان زمینه در
  .دارم زمین هکتار 8 حدود

  
  کسی چه عرصه این به ورود در شما الگوی

  حرفه این وارد طریقی چه از و بود (کسانی)
 شدید؟

 از واقع در .بود نهال تولید من پدری شغل
  شده ام بزرگ باغ در کودکی

  
 شوید؟ این کار وارد که شد باعث انگیزه ای چه

  به وابستگی و وگیاه گل تولید به عالقه و عشق
 .بشوم حیطه این وارد تا شد باعث پدرم شغل

 
 چقدر راه این در شما اولیه گذاری سرمایه میزان 

  راضی خود تالش و کار نتایج از آیا و بوده
 هستید؟

  و کردم شروع حداقل ها با 1372 سال در من 
  در برسانم فروش به را تولیدم نتوانستم متاسفانه

 آن در .دادم دست از را سرمایه ام تمام نتیجه
 ایجاد من در زیادی شوق  بذرها زنی جوانه زمان

  .می کرد
 
 
 
 
 
  و بودند شده زیبا بسیار نهال ها خوب، رسیدگی با

  مصرف دست به زودتر هرچه که داشتم دوست

  نهال ها برای مشتری متاسفانه اما برسد کننده
  کردم تالش داشت امکان که مسیری هر از .نبود

  آنها همه حذف به مجبور اما بفروشم را نهال ها تا
 امکان نهال ها، شدن بزرگ با چون .شدم

  شما با که االن نداشت وجود آنها نگهداری
  ،ورمآمی  یاد به را زمان آن و می کنم صحبت

  فراموش ار نهال ها ریختن دور ناراحتی نمی توانم
 عنوان به اندکم سرمایه دادن دست از با .کنم

  کار ادامه به امیدی شخصی، کاری تجربه اولین
  مشکالت و سختی ها که دارم اعتقاد اما نداشتم

 که میشود گذاشته انسان ها پای جلوی این برای
 مثل درست کند، بزرگ را آن ها وجودی ظرف
  به می شود چشیده گرم و سرد وقتی که آهن
 تمام من .می دهد ماهیت تغییر فوالد

  شکست همان از را خودم بعدی موفقیت های
  زمان آن .کرد عوض را  کارم مسیر که میدانم
 ولی داریم زیاد کننده تولید ما که شدم متوجه

  وگیاه گل بازاریابی فکر به لذا .نداریم بازاریاب
  که کنم افتخار این به میتوانم االن و افتادم

  به صادرات کانتینر 400 بر بالغ ما شرکت
  همان مدیون همه، که دارد خارجی کشورهای

 .هست مناسب بازاریابی و شکست
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 بخش لذت برایتان بیشتر کارتان از بخشی چه

 است؟
  خاکی زمین روی هم دور باغ در  کارگران با وقتی

 و خنده وقتی می خوریم، چایی و می نشینیم
 آن در سهمی اینکه از و می بینم را آن ها شادی های

 .خوشحالم بسیار داشتم،
 

 که کرده اید امتحان را خالقانه ای راه های چه
 باشد؟ کارتان پیشرفت و سالمت کننده تضمین

 و پیشرفت متضمن می تواند که راه هایی زا یکی
 روابط، کنار در که است این باشد کار سالمت
 بر را معامالت و کنیم رعایت هم را اصول و ضوابط
  انجام در دوستی .نبریم پیش دوستی فقط منوال

  قوانین کنارش در ولی دارد بسزایی سهم معامالت
  .کرد لحاظ باید هم را تجارت

 
  شما موفقیت  باعث شما در قابلیتی و توانائی چه

   است؟ شده
 رموز از یکی ولی .نمیدانم موفق را خودم من

 هدف کردن پیدا که هست هدف داشتن موفقیت
 .درگیرند آن با جوانان که است معضلی خود هم

 راه یک امتداد در روشن نقطه یک معنی به هدف
  راه های با روشن نقطه این دیدن ولی هست

 یک هست تجربه کم جوان یک فکر در که متفاوتی
   .هست اساسی مشکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 در دغدغه ای که  یا مشکل مهمترین حاضر، درحال
 چیست؟ هستید، درگیر آن با کارتان و کسب

 فضای گیاهان مورد در ما کشور مشکل مهمترین
 .هست استاندارد و مناسب تعداد در تولید عدم باز،
 بازار در تنها نه که است شده باعث مساله این

 .نیستیم نیز خارجی بازار نیاز جوابگوی بلکه داخلی،
  تولید اگر که است این نگران ما تولیدکننده یعنی

 دارد امکان باشد، داشته را گیاه قلم یک انحصاری
 را گیاه نوع ده لذا برساند، فروش به را آن نتواند که
 خریدار طرفی از و کند می تولید کم تعداد در

 را گیاه یک وقتی که است مایل هم خارجی
 سایز و کیفیت دارای همه می کند، خریداری

   .باشد یکسان
  
 دارید؟ ای توصیه چه مصاحبه این خوانندگان به 
 زرنگی باالترین .باشند زرنگ که است این توصیه ام 
  مخاطبین بیشتر چون .است صداقت من دیدگاه از

 به هستند، گیاه و گل حوزه در فعال جوانان شما
 خودشان تجاری طرف با اگر می کنم توصیه جوانان

  میتوانند متمادی سال های کنند، برخورد صداقت با
 .باشند خوبی تجاری شرکای و کنند کار باهم

 
 و مادی مختلف جهات در خود کار نتیجه از آیا 

 هستید؟ راضی معنوی
 .کنم عمل بهتر میتوانستم .نیستم راضی خیر
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 اندازی راه گل پایانه بنام کانالی که شدیم مطلع
  میدانید صالح اگر را کانال ایجاد از هدف .نمودید

 بفرمایید؟
 :می فرمایند که است (ع) علی موال فرمایشات از
 امکانات حاضر حال در ."باش خویش زمانه فرزند"

 در که داریم دراختیار را رسانی اطالع و افزاری نرم
 کمک امکانات این و نداشتیم قبل سال دو یکی

 یادتان اگر .کرد خواهد همکاران به زیادی بسیار
 در مخابراتی باجه های پیش سال 15 حدود باشد،
 در خوبی حرکت بسیار و کردند کار به شروع کشور
 کشور به موبایل اینکه از بعد اما .بود خودش زمان
 موضوعیت مخابراتی باجه های دیگر شد، وارد

 در اینکه به توجه با .شد جمع یکباره به و نداشت
 تحول و انتقال سرعت که می کنیم زندگی عصری
  این با را خودمان باید هم ما لذا باالست، بسیار

 چند دارای گل پایانه کانال .دهیم وفق تغییرات
 .می شود اشاره آن به زیر شرح به که است رسالت

 آن با گیاه و گل بخش که مشکالتی از یکی -1
 گیاه و گل تولید آماری اطالعات نبود هست، درگیر

 در کشاورزی رشته های تمام مثل و هست کشور در
 رقم یک کمبود و رقم یک مازاد تولید مشکل کشور
  جمع آوری پایانه، اهداف از یکی .دارد وجود  دیگر

 آن دادن قرار دراختیار و همکاران تولید اطالعات
 .هست همکاران به ماهیانه آمار صورت به
  مشکالت کردن کم واقع، در پایانه وظیفه-2

 حاضر حال در .است فروش و خرید امر در همکاران
 عمده مرکز که مناطقی به کشور سراسر از همکاران

 صرف با و می برند تشریف گیاه و گل و گل تولید
 در گشتن و گذاشتن وقت و روزه چند اقامت هزینه
 خود خرید لیست که می کنند سعی مختلف باغات

  سایتی بزودی که پایانه ایجاد با ولی نمایند تهیه را
 com.payanehgol.www  نام همین به هم

  موجودی از می توانند همکاران می گردد، ایجاد
 بدون و کرده پیدا اطالع ایران گیاه و گل باغات
 را نظر مورد گیاه فروشندگان آمد، و رفت هزینه

 حرکت، این با .نمایند خرید مستقیم و کنند پیدا
 جهت پایانه ای به تبدیل کشور در تولید مکان هر

 انتقال به نیازی دیگر و شد خواهد صادرات و تولید
  فروش و نمایش برای محلی به همکاران اجناس
  .بود نخواهد
  بخش به بخشی رونق موضوع پایانه، سوم رسالت

 با که قراردادی با پایانه .هست گیاه و گل صادرات
  منعقد گیاه و گل متقاضی خارجی شرکت های

 به گیاهان انبوه تولید جهت فراخوانی می کند،
 هر ترتیب، این به .می دهد خود عضو تولیدکنندگان

  می تواند باشد، داشته تولید توان که کننده ای تولید
 کند، تولید را محصول آن پایانه، با قرارداد بستن با

 صادر و خریداری را محصول قرارداد طبق پایانه
 که شوم متذکر باید هم را موضوع این .می نماید

  215 موجود اسناد برابر گذشته سال دو طی پایانه
 است داشته صادرات منطقه کشورهای به کانتینر

  تولید کمک با را روند این بتوانیم ...اانشا که
 آخر، در .دهیم گسترش صادرکنندگان و کنندگان

 همکاران عضویت برای نیز را پایانه کانال لینک
  بتواند جدید حرکت این امیدوارم .می کنم تقدیم
 داشته کشور گیاه و گل عرصه در جدیدی تحول
 .باشد

https://telegram.me/payanehgol20  

  

http://www.payanehgol.com/
http://www.payanehgol.com/
http://www.payanehgol.com/
http://www.payanehgol.com/
http://www.payanehgol.com/
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شیوه ای برای تسریع فرآیند : امتزاج پروتوپالستی
 اصالح گل مومی

 
 نرگس مجتهدی: تهیه و تنظیم

 
 طور به استرالیا، کشور در Helix هلیکس شرکت

  مومی گل جدید ارقام تجاری سازی و اصالح در ویژه
  درفضای استفاده قابل و بریده شاخه گل عنوان به

  سرمایه گذاری های شرکت، این .می کند فعالیت سبز
 پارک کینگز گیاه شناسی باغ کمک با را وسیعی

Kings Park Botanic garden (KPBG) 
 گسترش برای غربی استرالیای مرکز پرت، شهر در

 با KPBG .است داده انجام اصالحی برنامه های
 ارقام توسعه و تکمیل در هلیکس شرکت

Boronia از گیاه شناسی باغ .می کند همکاری نیز 
 اندازه افزایش جهت در پیشرفته ای فن آوری های

  .می کند استفاده رنگ بهبود و گلدهی زمان و گل
 که است پروتوپالست امتزاج فن آوری ها، این از یکی

 KPBG گلخانه در هیبرید گیاهان تولید جهت در
  این در گلدهی .است داشته پیشرفت کامل طور به

 فن آوری .می کشد طول ماه 24 تا 18 بین هیبریدها
 اصالح فرآیند تسریع در تنها نه سوماتیکی امتزاج
  تولید برای بالقوه ای پتانسل دارای بلکه دارد، نقش
 گل بازار به معرفی جهت در مطلوب و جدید ارقام
  آزادسازی و تولید با  Boronia اصالح برنامه .است
 به ،Boronia Magenta Stars نام به رقم اولین

 گل .است شده نزدیک تجاری سازی مرحله
Boronia از دامنه ای تولید با نزدیک آینده در 

  خواهد بازار راهی ارغوانی و قرمز صورتی، رنگ های
 شکل دو هر در عطر بدون و معطر ارقام .شد

 گل های تغییر به شکل، زنگی و ستاره ای
Boronia دارند، وجود بازار در حاضر حال در که  

  مومی گل که است ذکر به الزم .کرد خواهد کمک
 عمومی نام مومی گیاهان یا

 خانواده از  Chamelauciumجنس
Myrtaceae  استرالیا ایالت غربی جنوب بومی  

 و درختان همگی جنس، این گیاهان .است غربی
  ارتفاعی دارای و هستند سبز همیشه درختچه های

  دارای معموال .می باشند متر 3 تا سانتی متر 15 از
 صورت در که هستند معطر و روغن تولید غدد

 .می شود  استشمام آنها از خوشی عطر شدن، بریده
 در که است گلبرگ ها جنس دلیل به مومی نام

 .می کنند القا را موم لمس احساس لمس، حین
 را گونه 100 تا 90 حدود نیز  Boronia جنس
 و است Rutaceae خانواده از و می شود شامل
 یک .می شود یافت استرالیا مناطق همه در تقریبا
  استرالیای شرقی شمال از آن معمول غیر گونه
   .است شده گزارش غربی
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گزارش بازدید از بزرگترین نمایشگاه گل و گیاه و 
 باغبانی در شهر اسن آلمان 

 
 پژمان آزادی: تهیه و تنظیم

 
 
 
 
 
 
 
 

  بهمن 9 تا 6 از IPM ESSEN باغبانی نمایشگاه
  اسن شهر دائمی نمایشگاههای محل در 1394 ماه

 چهارمین و سی نمایشگاه این .گردید برگزار آلمان
 بازدید 57200 با بسیار موفقیت با را خود دوره

 1588 نمایشگاه این در .رساند پایان به کننده
 و تولیدات آخرین جهان کشور 49 از دار غرفه

  این درصد 78 .نمودند عرضه را خود دستاوردهای
 اندرکاران دست و گیران تصمیم کنندگان بازدید

  .بودند حوزه این
 
 
 
 
 
 
 
 

 بودند راضی بسیار استقبال این از نیز داران غرفه
  از درصد 92 نمایشگاه سنجی نظر طبق که بطوری

  خود اهداف به که داشتند عنوان داران غرفه
   .اند رسیده

 
 
 
 
 

  خارجی داران غرفه درصد 64 نمایشگاه این در
 بازدید درصد 40 و (میزبان کشور درصد 36)

  درصد 12 .بودند آلمان خارج از کنندگان
  100 گروه یک و بودند آسیا از نیز بازدیدکنندگان

 با شدن آشنا جهت ای ترکیه هیات از نفری
 دیدن نمایشگاه این از باغبانی تولیدات جدیدترین

   .کردند
 دیگر از شده اصالح جدید گیاه 76 جدید رکورد

 گیاهان قسمت در .بود نمایشگاه این ویژگیهای
 حاصل  Thirtyone رقم بهاری، دهنده گل

 Primula filchnerae x Primula  تالقی

praenitens نمایشگاه 2016 سال نوآوری نشان 
   .نمود دریافت را
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 First” هیبرید بگونیا  بالکونی، گیاهان قسمت در

Kiss"  شرکت از Dümmen Orange برنده 
   .شد سال نوآوری
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 Oerstedella گلدهنده خانگی گلهای میان در

centrandenia 'Panama Orchid'  از و 
 Mandevilla  گل نیز گلدانی باز فضای گلهای

x sanderi DIAMANTINA ® 'Orange 
Coral'  نوآوری شایسته زیبایش رنگ دلیل به 

   .شدند شناخته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    سانسوریا گلدانی سبز گیاهان قسمت در
Sanseveria hybrid Sansiam Kichaka 

'SUPSAM1401'  شاخه های گل بخش در و  
 Vanda Jones ex رنگ بنفش ارکید گل بریده

R. Br Kanchana سال نوآوری برنده تایلند از  

 Vaccinium چوبی گیاهان قسمت در و شدند

corymbosum رقم BrazelBerries حائز  
  جدید ارقام همچنین .گردید نوآوری اول رتبه

 Hydrangea macrophylla هیدرانژیا

Frisbee Hot Pink and Caipirinha® از 
 جایزه برنده نیز هیدرانژیا کنندگان اصالح انجمن

 تخصصی  نمایشگاه این های ویژگی از .شد ویژه
 .بود نوآوری بر تاکید و شرکتها بودن
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 دانشگاه شهید بهشتی

 دانشکده علوم
 گروه زیست شناسی

 
 
 راهنمااستاد 

 شیداییدکتر مسعود 
 
 مشاوراساتید 

 متینفریده زهزاد، مهندس مهندس بهرام   
 

 نگارش
 فرشیرین رجاجی 

 
 80بهار

   Tulipaبررسی بیوسیستماتیکی جنس 
 Bioflores ,Saxatiles ,Australes ,Tulipanumبخشهای  



 ایران ماهنامه خبری انجمن گل وگیاهان زینتی

20 

 چکیده

  تجارت در که باشد می زینتی و اقتصادی ارزش با هایی گونه دارای (الله)  Tulipaجنس

  باغی متداول گلهای جنس این هیبریدهای و ها گونه از زیادی تعداد .دارند خاصی اهمیت

  تولید در ژنی ذخایر عنوان به جنس این وحشی های گونه شناخت جهت، این از .هستند

  گونه مورد در کمی بسیار مطالعات ایران در .باشد می خاصی اهمیت دارای جدید هیبریدهای

  گونه روی بر بیوسیستماتیکی مطالعه اولین حاضر تحقیق و است گرفته انجام جنس این های

 ،Australes بخش های از هایی گونه تحقیق این در .باشد می ایران در الله جنس های

Saxatiles، Bioflores و Tulipanum جنس از Tulipa و مورفولوژیک صفات نظر از 

  آنالیز قبیل از متغیره چند آماری روش های از استفاده با .گرفتند قرار مطالعه مورد سیتولوژیکی

  تشخیص تابع تجزیه آنالیز و ها عامل به تجزیه اصلی، های مولفه به تجزیه ای، خوشه تجزیه

 میان روابط همچنین و گونه هر های جمعیت میان ارتباط کروموزومی، و مورفولوژیکی صفات

  مشخص ها گونه زایی گونه روند در دخیل کروموزومی تغییرات همچنین .شدند بررسی هاگونه

  برای Tulipahumilis گونه از جدید گونه زیر یک شده انجام آنالیزهای از استفاده با .شدند

  در شده مطالعه هایگونه بندی دسته از حاصل نتایج .شد معرفی کشور Tulipa جنس

 .باشد می (1376) متین توسط شده انجام های بندی دسته کننده تایید بخش ها،
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 (قسمت هفتم) بن سای
 گلدان انتخاب

 از گیاه آوردن بیرون با موارد بیشتر در اصوال
  هرس و قدیمی خاک کردن خارج و گلدان

  همان به جدید خاک با گیاه دوباره ریشه ها
 موارد بعضی در اما می شود، برگردانده گلدان
 بزرگتر نتیجه در و رشد میزان در تغییر مانند
  عدم و گیاه رنگ تعویض یا و گیاه شدن

  شاید و گلدان شکل حتی یا و رنگ با همخوانی
  گلدان که می شود باعث بونسای دار، نظر تغییر

 .شود تعویض نیز
 گلدان شکل و اندازه

  و مسطح بونسای، خوب و استاندارد گلدان یک
  از تا است زهکشی متعدد سوراخ های دارای
  خاک شدن باتالقی و کف در آب شدن جمع
  داشتن همچنین، .شود جلوگیری آن، قاعده

 ایستادن باال برای کوچک هرچند پایه های
  از اضافی آب بهتر چه هر خروج جهت گلدان
 معموال .است گلدان شکل مشخصات دیگر

  و پهن گلدان های با استوانه ای گیاهی تنه های
  گلدان های با بیننده دید از ضخیم تنه های

  گلدان های با وپاکوتاه ظریف گیاهان عمیق تر،
  گلدان های یا صاف گوشه های و شکل بیضی

  اصل .دارند همخوانی مدور گوشه با مستطیلی
 استوار موضوع این بر گلدان انتخاب در کلی
  و طول از گلدان ها، طول و گستردگی که است

 .باشند کوچکتر گیاه بزرگی
 :گلدان رنگ

  گیاهی، گونه سلیقه، تاثیر تحت گلدان انتخاب
  باید اما است گیاه شکل بافت و رنگ اندازه، و قد

 رنگ و جنس که داشت توجه نکته این به حتما
 نه باشد گیاه زیبایی مکمل باید گلدان شکل و

 یا و شود تبدیل کانونی نقطه یک به خود اینکه
 نباشد پایین ارزشی نظر از چنان گلدان برعکس

 

  لذا .دهد قرار تاثیر تحت نیز را گیاه زیبایی که 
  براق رنگ و است اصلی هدف بونسای، گیاه خود

  درجه در نباید گلدان روی نگار و نقش یا زیبا و
 .دهد اختصاص خود به را بیننده نظر اول
 :مثال عنوان به

  یا و ژاپنی افرای مانند شکیل و ظریف گیاهان
 یعنی خود طراز هم گلدان های در گلیسین پیچ

 .دارند بهتری جذابیت براق و لعابدار
  آنها تنه پوست رنگ که سرخدار و خزنده سرو
  قهوه ای رنگ با گلدان هایی در است قهوه ای قرمز

 .می باشند مناسب سوخته
  همچون تیره قهوه ای تنه و سبز برگ با درختانی

  یکی به گلدان هایی با کاج ها مانند برگان سوزنی
 .است هماهنگ قهوه ای یا سبز رنگ های از

  برای گلدانی بیننده دید در تعادل ایجاد برای
  با که می شود انتخاب گل در غرق گلدار گیاه
  و باشد داشته هماهنگی گل ها زیاد تعداد و رنگ

 .کرد استفاده براق رنگی گلدان های از می توان
 گلدان تعویض

  بونسای گیاهان عمر شدن زیاد دالیل از یکی
  هرس و تعویض اول نظر در .است گلدان تعویض
  نظر به بی فایده و بی رحمانه کمی ریشه ها
  تعویض این فنی اصول طبق اگر اما .می رسد
 شایانی کمک گیاه سالمت به گیرد، صورت

  طبق .می کند طوالنی تر را آن عمر و می نماید
  یا دو هر جوان بونسای گیاهان کلی، اصل یک
 چه هر و دارند گلدان تعویض به احتیاج سال سه
  کمتر تعویض این زمان می یابد، افزایش آنها سن

  گلدان، تعویض به نیاز نشانه های از . .می شود
  طرف به گلدان سطح از آب حرکت شدن کند

  که طوری به است ریشه رشد شدن کم و پایین
 میوه خارجی سطح فیبرهای صورت به ریشه ها
  گیاه سال چند از پس اگر و می آیند در نارگیل

 در نو و جدید های ریشه شود، خارج گلدان از
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 در .نمی شود مشاهده گلدان داخلی کناره های
  کنار از قدیمی خاک های همه باید شرایط این

  نو خاک آنها بجای و شوند شسته و زدوده ریشه
 .شود جایگزین خوب بافت با
  برسد حداقل به آبیاری باید نشانه ها این شروع با
 طریق از گیاه تغذیه با فقط مواقع بعضی در و

  زودتر هرچه و  داشت نگه زنده را گیاه برگ ها،
 یک طبق ..نمود اقدام گلدان تعویض به نسبت
  و زمستان اواخر تعویض زمان بهترین کلی قاعده
  دقیق چندان تاریخ این اما است بهار اوایل

 یک برای زمستان یک است ممکن  چون نیست
  تابستان یک برعکس، و باشد بهار شروع بونسای

  در تجربه کسب و کار شروع با .پاییز یک شروع
 .کرد پیدا را مناسب زمان می توان زمینه، این

  تعویض ها کننده خزان اول دیگر اصل یک طبق
 سوزنی به نوبت بعد ماه یک حدود و گردند می

  بونسای اکثر .می رسد سبز همیشه برگ های
 در یا گلدان تعویض برای را پاییز فصل داران

  باید اما می کنند پیشنهاد ریشه هرس حقیقت
  فصل باید گیاه صورت این در که داشت توجه

  حرکتی و فعالیت هیچگونه بدون را زمستان
  و هرس بازخم های ماه سه حدود و نماید تحمل
  برای .دهد حیات ادامه آنها ترمیم بدون

  در شده هرس گیاه شدن خشک از جلوگیری
  از جلوگیری در شدید مراقبت های پاییز،

  بهار فصل تا آبیاری کردن کم و سرما زدگی
 .است ضروری

 فستیوال جهانی بن سای
 

  تشکیالتی ،(PBA) پوتوماک سای بن انجمن
  شده تشکیل 1970 سال در که است غیردولتی

  خصوص در آگاهی ایجاد و آموزش بر و است
 این های فعالیت .کند می فعالیت سای بن هنر

  های باشگاه فعالیت مجموع واقع در انجمن
 و ویرجینیا واشنگتن، های ایالت در محلی
 این های فعالیت ترین مهم از .است مریلند
  با سای بن بهاره جشنواره برگزاری انجمن،

 
  ایاالت در سای بن ملی بنیاد و ملی باغ همکاری

 روز سه مدت به امسال جشنواره .است متحده
 شامل و شود می برگزار می ماه اواسط در

  استعدادیابی، برای رقابت سای، بن نمایشگاه
  ای، غیرحرفه سطح سه در آموزشی های کارگاه

  گیاهی، مواد فروش بازار و ای حرفه و متوسط
  سای بن و باغبانی با مرتبط ادوات و وسایل

  .است
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 27تا  25
 فروردین
1395 

Astana, Kazakhstan  

Astana Flor Expo 

Landscape and Horticultural 

Exhibition 

13.Apr - 15.Apr, 2016 

 

 26تا  24
 فروردین
1395 

FLOWER EXPO 

UKRAINE 2016 

Kiev, Ukraine  

12-14 April, 2016 

 

اردیبهشت 5تا  4  
1395 

 

Horticulture and Agriculture 

Fair 

 Szczecin, Poland 

23-24, April2016 

 24تا 22
 اردیبهشت

  1395  

China 

HORTIFLOREXPO IPM 

BEIJING/SHANGHAI 

11-13 May 2016 

خرداد  4تا 2
1395 

GARDEN.FLORA Riga 2016 
Kipsala ,Riga , Latvia 
22- 24. April 2016 
 

شهریور 25تا 23  
1395 

Exhibition FlowersExpo 

Russia, Moscow 

13 – 15 September, 2016 

مهر 23تا  21  
1395 

 

International Flower Expo 
(IFEX) 
Japan 

 12 - 14 October 2016 

 نمایشگاه های بین المللی مرتبط با  گل و گیاهان زینتی
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 اعضای محترم انجمن گل و گیاهان زینتی 

 با سالم و احترام  

 می دعوت باشند می ذیل های کمیته در همکاری به مند عالقه که انجمن محترم اعضاء از    
 آدرس به را فرم این و نمایند مشخص را خود نظر مورد (های) کمیته فرم، تکمیل ضمن شود

                                                 .فرمایند ارسال انجمن ایمیل

 :نام و نام خانوادگی
 :  رشته تخصصی

 :  موبایل

 :آدرس ایمیل
 :یدکه مایل به همکاری در آن هست( های)کمیته  

 

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

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

 

 (:لطفا توضیح دهید)میزان تسلط به زبان انگلیسی 

 (:لطفا توضیح دهید)میزان تسلط به برنامه های کامپیوتری 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                       
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 همکاریدعوت به 
 
   

 ایران زینتی گیاهان و گل انجمن
 

 
 گیاهان و گل فعاالن و کنندگان تولید دانشجویان، محققان، اساتید، کلیه از  

 خبرنامه این در خویش مطالب و مقاالت درج به عالقمند که کشور 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 ذکر استفاده مورد منابع و بوده اصل بایست می ارسالی مطالب -
 پست آدرس و تلفن شماره و کامل نشانی با همراه مؤلف خانوادگی نام و نام -

 .شود ذکر 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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 و انجمن اساسنامه در مندرج شرايط داشتن با ايران زينتی گياهان و گل انجمن در عضويت به عالقمندان کليه
 .درآيند انجمن عضويت به می توانند مديره هيئت تصويب

 :ايران زينتی گياهان و گل انجمن در عضويت مزايای از برخی
   انجمن خبرنامه طريق از علمی اخبار جريان در گرفتن قرار•
 و خبرنامه در تبليغات و انجمن علمی های گردهمايی و کنفرانسها در شرکت برای ويژه تخفيف از استفاده•

  انجمن سايت
 فعاليتهای ديگر رسانی اطالع همچنين و پژوهشی علمی،  اخبار ارسال با انجمن نامه خبر در مشارکت امکان•

   .المللی بين و ملی گردهماييهای و کنفرانسها مانند مربوط
 بانک) زينتی گياهان زمينه در گرفته صورت پژوهشهای و مقاالت کتب، آمار، به دسترسی و جستجو امکان•

  (است شدن تکميل حال در اطالعاتی
   انجمن آموزشی های کارگاه در شرکت برای ويژه تخفيف از استفاده•

 
 

 :است زير شرح به ايران زينتی گياهان و گل انجمن در عضويت شرايط و انواع
 :پیوسته عضويت - الف

 زينتی، گياهان و گل زمينه  در ارشد کارشناسی درجه دارای حداقل که افرادی کليه و انجمن موسسان
 پيوسته عضويت به توانند می باشند، (مديره هيات تشخيص به ) وابسته رشته های و  سبز فضای طراحی باغبانی،
 .درآيند انجمن

 وابسته عضويت  - ب
 با مرتبط های حوزه از يکی در نحوی به سال ۵ مدت و هستند کارشناسی درجه دارای که کسانی کليه

 .درآيند انجمن وابسته عضويت به توانند می باشند شاغل الف بند در مذکور رشته های
 دانشجويي عضويت - ج

 فضای طراحی اصالح، باغبانی، های رشته در يا زينتی گياهان و گل زمينه های در که دانشجويانی کليه
 می دارند اشتغال تحصيل به مرتبط های رشته ساير و شناسی زيست بيوتکنولوژی،  گياهی، توليدات مهندسی سبز،

 .درآيند انجمن دانشجويی عضويت به توانند
 افتخاري عضويت -ن 

 انجمن اهداف پيشبرد در يا باشد، خاص اهميت حائز آنان علمی مقام که خارجی و ايرانی های شخصيت
 .باشند نموده ای ارزنده و موثر کمک های
 (حقوقي )موسساتي اعضاي  - و

 .درآيند انجمن عضويت به توانند می دارند فعاليت مربوط پژوهشی و علمی زمينه های در که سازمان هايی

 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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 عضويت قسمت به مراجعه با می توانند ايران زينتی گياهان و گل انجمن در عضويت حقيقی متقاضيان
 زينتی گياهان و گل انجمن عضويت به عضويت الکترونيکی پرسشنامه تکميل با انجمن سايت وب
 .درآيند ايران

  
 ورود هنگام در و پرسشنامه تکميل از پس ساالنه عضويت حق مبلغ پرداخت امکان است ذکر به الزم

 ميسر شتاب شبکه عضو بانکی کارتهای از يک هر طريق از انجمن الکترونيکی عضويت سيستم به
   .است

 
 حق می توانيد ،باشيد می (بانک به حضوری مراجعه) سنتی وهشي به نام ثبت به مند عالقه که درصورتی
 ايران زينتی گياهان و گل انجمن نام به 94333113 شماره به تجارت بانک حساب به را عضويت

 و گل انجمن ايميل به ملی شماره و خانوادگی ونام نام همراه به را واريزی فيش اصل  واسکن واريز
 .فرماييد ارسال ايران زينتی گياهان
  : اعضاء عضويت حق ميزان

  (تومان هزار 1۵ معادل) ريال 1۵0000 دانشجويی
  (تومان هزار 30 معادل) ريال 300000 وابسته و پيوسته اعضای
 مبالغ است ذکر به الزم (تومان هزار 1۵0 معادل) ريال هزار 1۵00000  موسساتی اعضای و شرکتها

 .گردد می اعالم جديد نرخهای جديد سال در و باشد می جاری سال پايان تا عضويت حق
 94333113  : انجمن حساب شماره

 680180000000000094333113IR  : انجمن شبا حساب شماره

 .نماييد مراجعه ir.isop.www سايت به بيشتر اطالعات کسب جهت ٭
 تعيين مبلغ اساس بر عضويت حق پرداخت به نياز تمديد جهت و باشد می يکساله عضويت مدت ٭

   .باشد می سال هر در شده
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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 شرکتها ، سازمانها کلیه

 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

 

 



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

 دکتر پژمان آزادی: مدیر مسئول

 مجتهدیدکتر نرگس : سردبیر

 باقریدکتر هدایت : ویراستار

 فاطمه سلحشور: تهیه و تنظیم

  عاصمی، سکینه سلحشور، فاطمه :شماره این همکاران

   انجمن مدیره هیات اعضاء و راد معتمد سینا

 95اسفند چهارم، و بیستم شماره

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

دبیرخانه علوم تحقیقات باغبانی، کشاورزی، موسسه آموزش 

 انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران

 02636705062- 09108728911:   همراهتلفن 

www.ISOP.ir 

Email: isop.iran@gmail.com 


