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 افتتاح اولین نمایشگاه گل زنبق در پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی
 

 مهندس و شاهپسند دکتر حضور با  1395 ماه اردیبهشت 8 چهارشنبه روز در کشور زنبق گل نمایشگاه نخستین

 و محالت شهرستان مسولین سایر و همراه هیات و کشاورزی جهاد وزارت زینتی گیاهان و گل دفتر مدیرکل کیائی

 در 1389 سال از زنبق اصالح پروژه .شد افتتاح زینتی گیاهان و گل ملی پژوهشکده محل در مرکزی، استان

 نمایشگاه این در که است شده زنبق جدید هیبرید 58 تولید به منجر و آغاز زینتی گیاهان و گل پژوهکشده

 موجب مناسب، بستر ایجاد با می توان که می دهد نشان زنبق جدید هیبرید تعداد این تولید .شدند معرفی و رونمایی

 .کرد جلوگیری نیز ارز خروج از و شد کشور گیاه و گل فنی-علمی تقویت
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 چهاردهمین نمایشگاه گل محالت

 

 مسئولین مرکزی، استاندار حضور با 1395 اردیبهشت هفتم تاریخ در محالت گیاه و گل نمایشگاه چهاردهمین

 پایانه محل در ماه اردیبهشت 11 تا و افتتاح کشور گیاه و گل تولیدکنندگان و فعاالن و استانی و کشوری

 آمدگویی خوش ضمن محالت شهرستان فرماندار سجادی مراسم این در .شد برگزار محالت گیاه و گل صادراتی

 صادراتی، رویکرد و فرد به منحصر ویژگی های از برخورداری جهت به را چهاردهم نمایشگاه میهمانان، به

  کتاب از رونمایی و محالت شهرستان گیاه و گل پیشکسوتان از تجلیل ادامه در .نمودند ارزیابی قبل از متفاوت تر

   .بود محالت گل نمایشگاه چهاردهمین افتتاحیه برنامه های دیگر از "ایران گل پایتخت محالت"
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 کرج شهرداری سبز فضای و پارک ها سازمان مدیرعامل

 الله گل هزار 200 رویش با الله ها جشنواره برگزاری از

 ایرانی گلی الله اینکه به اشاره با وی .داد خبر کرج در

 داراست، را خاصی جایگاه ایرانی فرهنگ در و است

 در ایرانیان مهم گل های از یکی "الله " :کرد عنوان

 بهار نوید نرگس و سنبل کنار در که است نوروز مراسم

 ایران زینتی گیاهان و گل انجمن گزارش به .می دهد را

   سبز فضای و پارک ها سازمان عمومی روابط از نقل به

 

 

 جشنواره  جاری، سال ماه فروردین دوم نیمه در کرج،

 پارک گلهای باغ محل در سازمان این سوی از الله ها

  در الله گل هزار 200 امسال .شد برگزار چمران شهید

 پذیرای و شده کاشته باغ، این در رنگ و واریته 17

  زمستان از جشنواره این الله های پیاز .بود شهروندان

 18 از الله ها جشنواره .است شده کاشته گلها باغ در 94

 به مردم فراوان استقبال با و اردیبهشت 3 الی فروردین

   .رسید پایان
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 جشن الله در الله زار البرز

 سینا معتمدراد: تنظیم و عکس 
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 30 حدود ساالنه تولید از الله ها مهد شرکت عامل مدیر

 کرج و آسارا بخش در شرکت این توسط الله پیاز میلیون

 کشورهای به صادراتی شرکت های توسط که داد خبر

 های الله جشن مورد در غالمی جواد .می شود صادر خارجی

 600 جاری، سال در ها الله جشن برای :گفت نیز گچسر

 مربعمتر هزار 10 در مختلف واریته 34 با الله پیاز هزار

   .اندشده گذاشته نمایش به و کاشته

 

 

 

 

 

 

 

 جشن این :داشت بیان پایان در مهدالله ها شرکت مدیرعامل

 در فروشی و عرضه هیچگونه و دارد نمایشگاهی حالت فقط

 9 پنج شنبه از الله ها جشن .شودنمی انجام مکان این

 18 تا صبح 9 ساعت از ماه اردیبهشت 20 تا ماه اردیبهشت

 هاالله جشن .بود عموم بازدید آماده رایگان بصورت روز هر

 واقع آسارا بخش گچسر توابع از گرماب روستای در سال هر

 به .شودمی برگزار چالوس-کرج جاده 52 کیلومتر در

 از هکتار 385 ایران، زینتی گیاهان و گل انجمن گزارش

 دارد قرار زینتی گیاهان و گل کشت زیر البرز استان اراضی

 نیز هکتار 85 و باز فضای در هکتار 300 میزان این از که

 31 از بیش گذشته سال در .است مسقف مکان های در

 صورت کشور از زینتی گیاهان و گل صادرات دالر میلیون

 عراق، به البرز و کشور زینتی گیاهان و گل عمده که گرفت

 و قرقیزستان ارمنستان، فارس، خلیج حوزه کشورهای

 دکتر مراسم این مدعوین از یکی .شد صادر ازبکستان

 به بود، کشور باغبانی تاسیس تازه موسسه رئیس حسنی

 گیاهان و گل حوزه در خوبی ظرفیت ایران ایشان، گفته

 می تواند نیز درآمدزایی و تجاری بخش در و داراست زینتی

   .کند کسب مناسبی بسیار جایگاه
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دریافت مقام اول کشت گل الله توسط استان 

 البرز 

 سینا معتمدراد: تنظیم
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 (Flower port) گل بندر بنام که شانگهای گلهای باغ

 در شانگهای در 2002 سال در می شود، شناخته

 باغ این .شد ساخته پودانگ بین المللی فرودگاه نزدیکی

 36 پارک، هکتار 48 شامل هکتار، 100 مساحت به

 و تحقیق مرکز متر 3200 و مدرن گلخانه های هکتار

 کار خورشیدی انرژی با مرکز این .می باشد توسعه

 بافت کشت پیشرفته آزمایشگاه های دارای و می کند

 گل های انبوه تکثیر تکنولوژی مرکز این در .است گیاهی

 اکنون هم و شده راه اندازی بافت کشت بوسیله لیلیوم

 این .است لیلیوم انبوه تولید مراکز بزرگترین از یکی

 در .داده اند پوشش نیز را باغ از وسیعی سطح لیلیوم ها،

 کشاورزی انتقال از نمادی حقیقت در گل ها باغ، این

 کشاورزی به شده حفاظت کشاورزی و مدرن به سنتی

  .است توریستی

 و آنتوریوم گلهای انواع جدید ارقام تولید همچنین

 ارکید، لیلیوم، بروملیا، آنتوریم، انواع انبوه تولید و بروملیا

 به صادرات و داخلی بازارهای برای شیپوری و رز

   جمله از کنگ هنک و ژاپن آمریکا، اروپایی، کشورهای

 

 

 میلیون 100 تولید توانایی مرکز این .است آن فعالیتهای

 گل میلیون 2 و بریده شاخه گل میلیون 5 گیاهچه،

 پارک فضای در بهار فصل در .دارد را سال در گلدانی

  از بیش تنوع در الله گل میلیون 3 از بیش مرکز این

 در .می دهد آن به زیبایی بسیار جلوه ای رقم 500

 خیار، محصوالت انواع کشت گلخانه ای، تولیدات قسمت

   .خوردمی چشم به نیز گلخانه ای بادمجان و فلفل گوجه،

 دارای باغ این دنیا، روز تکنولوژی های دریافت جهت

 و چین باغبانی همکاری های واحد نام به بزرگی واحد

 دوره های هلند، همکاری با آن در که است، هلند

 چینی تولیدکنندگان برای تکنولوژی انتقال و آموزشی

 جذب چین، سیاست مجموع در .می شود برگزار

 تخصصی زمینه هر در باال تکنولوژی دارای کشورهای

 روز، تکنولوژی آخرین دریافت با وسیله بدین و است

 .می نمایند سریع تر و هموارتر را خود پیشرفت مسیر

 و دنیا روز تکنولوژی از گیریبهره با نیز ایران است امید

 گام مسیر این در خارجی های گذاری سرمایه از استفاده

   .بردارد
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 بازدید از باغ گلهای شانگهای

 پژمان آزادی: تنظیم و عکس 
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 اجتماعی انجمن گل و گیاهان زینتی ایران در شغل یابی  نقش  شبکه

 از زیادی تعداد زینتی، گیاهان و گل تلگرام گروه همچون اجتماعی گروه های تشکیل از سال یک گذشت اب

 به موفق گروه، این در عضویت با زینتی گیاهان و گل حوزه در فعالیت به عالقمندان و فارغ التحصیالن و دانشجویان

 نحوه خصوص در عزیزان، این از تن دو .شده اند زینتی گیاهان و گل تولید زمینه در شغلی یافتن و فعالیت امکان

  .است شده درج خبرنامه شماره این در که کرده اند ارسال مطلبی خود فعالیت آغاز و آشنایی

 علیزاده کشاورز مهدی مهندس

 با دوستان از یکی توسط گذشته سال باغبانی، ارشد کارشناسی مقطع دانشجوی علیزاده کشاورز مهدی اینجانب

 و گل انجمن تلگرام گروه واسطه به زینتی، گیاهان و گل درانجمن فعالیتم به توجه با و شدم آشنا جعفرزاده جناب

 وارد ایشان، توافق با و فعالیت حوزه به عالقه مندی با که جایی تا شد، بیشتر ایشان از شناختم زینتی، گیاهان

 در قوت نقاط عنوان به و می شود محسوب شرکت این فعالیت های اساس از جزیی که آنچه .شدم گل فدک شرکت

 است باال کیفیت با و زیاد تعداد در تولید بعد، مرحله در و آگاهانه تولید اول، درجه در می آید، حساب به ایران بازار

 ایده های و خالقیت .می شود مشاهده محصوالت عرضه در نیز نوآوری و خالقیت همچنین .می کند متمایز را آن که

 وکار سر آنها با روزه همه نیز کشور تولیدکنندگان سایر که می گیرد انجام گیاهانی همان با همگی ارزشمند، و نو

 و کرده ام کار به شروع گل فدک شرکت بافت کشت آزمایشگاه در که است مدتی که کنم اضافه میدانم الزم .دارند

 وارداتی کامال و داشتند اندکی تولید کشور در که گیاهانی و ساکولنت ها از ارزشمندی انواع تکثیر و تولید در امروز تا

 .می نمایم فعالیت بودند،
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 گلشادی زهرا مهندس

 به وافری عالقه .هستم زینتی گیاهان گرایش باغبانی ارشد کارشناس اصفهان، ساکن و 1367 متولد گلشادی زهرا
 باشد، داشته ارتباط تحصیلی ام رشته به که شغلی یافتن امکان عدم حال عین در و عالقه دلیل به .دارم تولید

 تولید امکان تا نمودم تجربه کسب و کار به شروع تحصیالتم، اتمام از بعد .گرفتم تولید حیطه در فعالیت به تصمیم
 به شروع و احداث مترمربع 350 مساحت به کوچکی گلخانه که است سال یک حدود .شود فراهم وسیع سطح در

 در قبل، ماه هفت حدود .داشتم نیاز راهنمایی به تولید، برای برنامه ریزی و فعالیت آغاز به توجه با .کرده ام فعالیت
 تجارب انتقال و اطالعات .شدم آشنا جعفرزاده آقای با و شدم عضو تلگرام در زینتی گیاهان و گل انجمن گروه

 کمک ایشان از بودم، راهنمایی و تجربه کسب پی در که آنجایی از و کرد جلب نیز را من توجه ایشان توسط
 بازاریابی و تولید زمینه در ایشان شخصی تجارب و راهنمایی و کمک با .بود همراه ایشان مثبت پاسخ با که خواستم
 شرایط و بازار به توجه با .دهم انجام را تولید کار بیشتری عالقه با شد باعث ندارد، وجود منبعی هیچ در که گیاهان
 نداشتم کاکتوس پرورش و کشت زمینه در تجربه ای هیچ چون که دادند من به کاکتوس بذر کشت پیشنهاد موجود،

 از که فرصتی .کرده ام کشت لیتوپس کاکتوس بذر عدد میلیون یک حدود ،1394 مهرماه 14 از راهنمایی و کمک با
 به نفس، به اعتماد با بلکه کردم، تجربه کسب تنها نه چون است ارزشمند بسیار شد ایجاد من برای طریق این

 دارم کشت تحت گلخانه متر 600 حدود حاضر درحال .می دهم ادامه شد، ایجاد برایم که جدیدی مسیر در حرکت
 امیدوارم و دارد اختصاص فصلی گلهای و ساکولنت کشت به مابقی و کاکتوس بذر کشت به آن از مترمربع 250 که
 زینتی تولیدگیاهان جعفرزاده، آقای راهنمایی های با و گلخانه ای شهرک در وسیع تر سطح در 1395 سال اواسط در
   .دهم انجام را

 

  

. 
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 :محل اجرا
 دانشگاه گیالن

 دانشکده علوم کشاورزی
 گروه علوم باغبانی

 (گرایش گیاهان زینتی)
 
 

 :استاد راهنما
 دکترعبداهلل حاتم زاده

 
 :اساتید مشاور

 دکتر محمود قاسم نژاد
 دکتر محمد  حسن بیگلویی

 
 :نگارش

 ایوب مالاحمد نالوسی
 91شهریور 

اثر نیتریک اکسید در کاهش خسارت اکسیداتیوی القاء شده ناشی از تنش خشکی در 
 Festuca arundinacea  و Agrostissto lonifera دو گونه چمن 
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 چکیده

 .می آید شمار به گرمسیری نیمه و گرمسیری مناطق در چمن پرورش کننده محدود عوامل مهم ترین از آب کمبود

 و (Agrostissto lonifera) اگروستیس چمن، گونه دو خشکی به تحمل میزان حاضر پژوهش در بنابراین،

 آزمایش این .گرفت قرار بررسی مورد (NO) اکسید نیتریک کاربرد با (Festuca arundinacea) فستوکا

  نیتروپروساید سدیم سطح چهار چمن، گونه دو شامل فاکتور سه با تصادفی کامال طرح قالب در فاکتوریل به صورت

(SNP) (،لیتر بر میکرومول 150 و 100 ،50 صفر) نیروی با رطوبتی سطح در آبیاری) خاک رطوبتی سطح چهار و 

 خشکی که داد نشان نتایج .شد اجرا تکرار سه در (سانتی بار 70-75 و 50-55 ،30-35 ،(شاهد) 20-25 مکش

 ریشه طول خشکی تنش شدت افزایش با اما شد، چمن گونه  دو هر در ا هشاخساره رویشی رشد کاهش موجب

 ،(SOD) دیسموتاز سوپراکسید ،(POD) پراکسیداز آنزیم  فعالیت میزان .کرد پیدا افزایش معنی داری به طور

 محلول پاشی اما یافت، کاهش خاک رطوبتی مکش افزایش با برگ (CAT) کاتاالز و (APX) پراکسیداز آسکوربات

 گونه دو هر در .داد افزایش شاهد به نسبت معنی داری به طور را آنزیم ها این فعالیت ،SNP مختلف غلظت های با

 اما کرد، پیدا کاهش خاک رطوبتی مکش افزایش با برگ کلروفیل میزان و برگ آب نسبی محتوای چمن

 به نسبت گونه دو هر در را برگ کلرفیل میزان و برگ آب نسبی محتوای ،SNP مختلف غلظت های با محلول پاشی

 داد، افزایش معنی داری به طور را یونی نشت میزان خشکی تنش .کرد حفظ باالتری درسطح نشده تیمار گیاهان

 رطوبتی مکش نیروی افزایش با .شد خشکی تنش شرایط در یونی نشت کاهش باعث SNP با پاشی محلول ولی

 مقایسه در را پرولین میزان نیز SNP مختلف غلظت های با محلول پاشی اگرچه یافت، افزایش پرولین تولید خاک

 یک از پس آب جذب در را گیاه توانایی خشکی، تنش از بعد رشد در SNP تیمار .داد افزایش نشده تیمار گیاهان با

 میزان SNP  با شده تیمار گیاهان اگرچه یافت، کاهش برگ ها پرولین میزان زمان این در.داد افزایش خشکی دوره

 رشد از پس را برگ CAT وPOD،  APX آنزیم های  فعالیت میزان SNP با تیمار.داشتند بیش تری پرولین

 اکسیدانی آنتی آنزیم های فعالیت افزایش با اکسید نیتریک که رسد می نظر به مجموع، در .داد افزایش مجدد

 محتوای افزایش و کلروفیل تخریب یونی، نشت میزان کاهش با نتیجه در و کرده خنثی را اکسیژن آزاد رادیکال های

  .است داده کاهش چمن  در را خشکی تنش از ناشی خسارت برگ، آب نسبی
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 (بخش پایانی)بن سای 

 کود صحیح انتخاب

 مورد عنصر شانزده میان از گیاه حیاتی عناصر مهمترین

 این در کمبود .می باشد ازت و پتاسیم عنصرفسفر، سه نیاز

 برابر در حساسیت رشد، توقف یا کمبود معنی به عناصر

 است گلدهی در تاخیر و توقف باکتریایی، و قارچی امراض

 .گردد منجر گیاه مرگ به است ممکن موارد بعضی در و

 گیاه استفاده مورد بیش تری میزان به که عنصر سه این

 عناصر میان این در و هستند اصلی عناصر به معروف است

 مورد کم میزان به منیزیم و روی و آهن مانند دیگری

 اهمیت حائز و بوده ضروری که می گیرند قرار استفاده

 یا سبزینه تشکیل و تولید در منیزیم مثال برای .هستند

 مواد مخلوط اقسام و انواع امروزه .دارد دخالت کلروفیل

 گیاه غذایی جیره و است موجود مختلف عناصر با غذایی

 .می شود تامین آسانی به

 هرس

 پیروی باغی درختان قوانین همان از سایبن گیاهان

 در .شود اعمال باید بیشتری دقت با هرس اما می کنند

 زودی به هرس از حاصل زخم باغی، درختان و درختچه

 کندی به ترمیم این ساییبن در اما می کند پیدا ترمیم

 کرده ورم بافت باغی، درختان مورد در .می شود انجام

 باقی آن از اثری و می پوشاند را زخم راحتی به شده ایجاد

 به منجر آن، محل و زخم ها این سایبن در اما نمی گذارند

 .می شود گیاه شدن بدمنظره

 

 انتهایی جوانه حذف

 ایجاد و اندازه و شکل با گیاه تولید سای،بن از هدف

 که صورتی در .است شده تعریف جهت و فرم با شاخه هایی

 و نابجا و اضافی شاخه های نشود، هرس خوبی به گیاه

 تغییر گونه ای به را گیاه اندازه و فرم و شکل ناخواسته

 رشدی چنین جوابگوی هم ریشه ها حتی که می دهند

 نام نمی توان گیاهی چنین به اینکه بر عالوه و نبوده

 .شد خواهد خشک زودی به داد سایبن

 سیم با شکل دهی

 شاخه ها شده حساب گسترش مدیون بنسای زیبای شکل

 دیده طبیعت در که همان گونه است درخت جوانب به

 هدایت در روش هایی مدیون گسترش این .می شود

 اگر .است سیم با شکل دهی آن مهمترین که است شاخه ها

 به مسی سیم اینجا در که) دیگری هرمفتول یا مسی سیم

 صورت به (دارد مزیت ارتجاعی خاصیت داشتن علت

 شاخه سیم، کردن خم با شود پیچیده شاخه دور مارپیچی

 به فشار بدون سیم چون و شد خواهد خم جهت همان در

 .ماند خواهد حالت همان در شاخه نمی گردد، بر اول حالت

 فشار و شده ضخیم تر شاخه زمان، گذشت با است بدیهی

 آن، شدن طوالنی تر صورت در و یافته افزایش تنه بر سیم

 با مدتی از پس .دارد وجود نیز بافت به سیم ورود امکان

 به قادر آن بافت در شده تولید چوب های شاخه، رشد

 .کرد حذف را سیم می توان و بود خواهند خود نگهداری

 و فصل گونه، برحسب عمل این برای الزم زمان مدت

  .است متغیر شاخه ضخامت
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 دارند الزم زمان ماه یک حدود پذیرها خزان جوان شاخه

 طول به سال چند است ممکن سوزنی برگان در اما

 همیشه شاخه وضعیت چگونگی بررسی برای .بیانجامد

 را گیاه باالی جوان شاخه های یا و شاخه جوان قسمت

 رشد علت به زیرا داد قرار بازدید مورد بیشتر باید

 به .می رود فرو شاخه چوب در زودتر سیم آنها فوق العاده

 خارج را سیم سریع باید وضعیتی چنین مشاهده محض

 را فشار که بپیچید عکس جهت در دیگری سیم یا و

 .نماید تعدیل

 سایبن امراض و آفات

 را سمپاشی باید ابتدا سای،بن درختان سمپاشی مورد در

 حصول از پس و کرد آزمایش گیاه برگ چند روی

 با سم به نسبت گیاه مقاومت یا و حساسیت از اطمینان

 سمپاشی احتیاطی موارد سایر و غلظت در دقت و رعایت

 موارد شامل سایبن درختان مهم آفات .نمود شروع را

 :هستند ذیل

 آنها تغذیه با و دارند مکنده اندام حشرات، این :شپشک ها

 و می کنند ضعیف را گیاه می شوند، تا و خمیده برگها

 .گردد منجر موضعی شدن خشک به است ممکن

 هاتخم .کنندمی گذاری تخم برگها پشت در :سفید مگس

 ضعیف را گیاه آنها الروهای .است سبز به متمایل سفید

 .کنندمی

 شته ها و است مفید کفشدوزک کامل حشره :کفشدوزک

 .می کند حمله گیاهی بافت به آنها الرو اما می خورد را

 گیاه به خود قهوه ای سپر با که :نرم تن شپشک های

 نتیجه در می کنند، تغذیه گیاهی شیره از و می چسبند

 .می گردد ضعیف گیاه و زرد برگ ها

 از پیش ریزش باعث برگ ها به حمله با :سرخ عنکبوت

 .می شوند موعد

 و می کنند زندگی برگها زیرین سطح در بیشتر :کنه ها

 .می پوشاند را برگها سطح آنها ترشحات

  سوراخ هایی،  ایجاد با و می کنند حمله برگها به :زنبورها

 باقی را رگبرگ ها و می خورند را برگ ها رنگیزه

 .می گذارند

 فرو با که هستند بالداری کوچک حشرات :تریپس ها

 تغذیه گیاهی شیره از گیاه داخل به خود خرطوم کردن

 متوقف را آن رشد و کرده ضعیف را گیاه .می کنند

 تولید رنگ نارنجی لکه های حمله، نقطه در .می کنند

 .می شود

 شکل به و کرده باد برگها پشت :شدن پنبه ای چوب

 محیط به گیاه پاسخ عالیم این .می آید در پنبه چوب

.است کم نور یا مرطوب
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 :هستند ذیل موارد شامل سایبن درختان مهم امراض

 و زرد لکه های تولید برگ ها روی در :پرونوسپرا قارچ

.می کند نامنظم شکل های به رنگ قهوه ای

 حمله مرطوب و گرم محیط در قارچ این :آنتراکنوز قارچ

 که می کند ایجاد هابرگ در سیاه و ریز لکه های و می کند

 .می گردد آنها سقوط به منجر نهایت در

 بدون و خفه و کرده دم هوای در :بوتری تیس قارچ

 خشک نقاط تولید به منجر و می کند حمله جریان

   .می شود هابرگ روی قهوه ای

 .می شود دیده برگها پشت در دوده صورت به :سیاه کپک

 ریشه فساد و گندیدگی به مربوط است ممکن :پژمردگی

 ایجاد باعث هاویروس دارد احتمال اینصورت غیر در باشد

 .باشند شده آن

 .است بیشتر سفیدکها حمله بهار اوایل در :سفیدک ها

 .است برگ روی آرد پاشیدن مانند آن عالمت

 هابرگ روی سوخته قرمز تا قهوه ای لکه های :زنگ ها

 دوسلولی صورت به را قارچها این اسپور .می گردد ایجاد

  .کرد مشاهده می توان میکروسکوپ زیر در

 تهران. کتابیران.چاپ دوم. بونسای. 1390. اسماعیل. پیش بین: منبع 

 موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور
 

 نموده خود جدید آرم جهت لوگو طراحی مسابقه برگزاری به اقدام  کشور باغبانی علوم تحقیقات تاسیس تازه موسسه
 .باشد می زیر قرار به میشود برگزار مسابقه بصورت که طرح این در شرکت شرایط موسسه این فراخوان طبق .است

  .باشد خوانا و ساده حال عین در و باشد کشور باغبانی علوم تحقیقات موسسه برای مناسبی تعریف شده طراحی لوگوی •
 وتندیس تابلو اداری، ،اوراق مهر) گوناگون کاربردهای برای و مختلف  های اندازه در استفاده قابلیت شده طراحی لوگوی •
 .باشد داشته را (…و
 .باشد موسسه فعالیت و اهداف نمایانگر همچنان زمان گذر با که معنا بدان باشد برخوردار پایدار پویایی از لوگو •
 .باشد داشته نیز را شدن تکرنگ قابلیت و شده طراحی رنگی صورت به باید لوگو •
   .باشد (Transparent) شفاف کار زمینه پس •
 .باشد پیکسل 300 * 300 لوگو ابعاد حداقل •

.نمایند ارسال انجمن ایمیل آدرس به 1395  تیرماه 15 تا را خود آثار تواند می مندان عالقه
:موسسه تشکیالت

 و گل مرکبات، گرمسیری، میوه های و خرما پسته، تک محصولی پژوهشکده تجمیع از باغبانی علوم تحقیقات موسسه
.است گردیده ایجاد صیفی و سبزی و معتدله های میوه چای، زینتی، گیاهان

.نمایید ایمیل hsri.iran@gmail.com آدرس به را شده طراحی لوگوی
.آمد خواهد عمل به تقدیر شایسته بصورت برتر اثر از
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  زینتی گیاهان کننده تولید شرکت مدیرعامل ،(Chiat ) چیات خانم

  اسکالند رزا خانم همکاری با مالزی، در  Park  YG"پارک یجیو"

Rosa Eskelund، ارتفاعات دل در مینیاتوری، رزهای کننده اصالح 

 رز گل و Forever رز های گل تولید حال در مالزی، کامرون سرسبز

 Infinity رز گل و  Forever مینیاتوری رز گل.است Infinityگلدانی

 10 دهانه قطر با گلدان هایی در رشد برای بودن کوچک دلیل به

 به متحمل  Forever رز گل همچنین .هستند مناسب سانتی متر

 انواع از برخی .است هفته 5 تا 3 حدود آنها مفید گلجایی عمر و گرماست

   .هستند معطر بسیار نیز آنها

تولید گل های رز گلدانی و مینیاتوری در ارتفاعات 

 کامرون مالزی

  سید رضیه موسوی متین

 دانشجوی دکتری گیاهان زینتی 

 این تولید چگونگی و دالیل خصوص در توضیحاتی رزها، این کننده تولید شرکت مدیرعامل ،Chiat چیات خانم

 هاینوآوری و جدید نژادهای مداوم طور به دانمارکی پرورش دهندگان ایشان، گفته بر بنا .است داده ارایه گیاهان

 که رزا خانم توسط ،Forever رز گل تولید دانش اشتراک گذاری مثال، عنوان به .می دهند ارایه را فرد به منحصر

 انجام نویسند،می مطلب هاروزنامه و المللیبین کار و کسب مجالت از بسیاری در و است رز گل به عالقمند فردی

 امتیاز حق پرداخت برای قرارداد انعقاد و نامه توافق امضای ،Forever رز گل تولید کار به شروع هنگام در .است شده

 و مشکل رفع تا قرارداد طرف توسط مشاوره فنی، هایچالش با مواجهه زمان در همچنین .است شده انجام نیز

 هایکمک از غیر به ،Forever رز گل تولید برای .می شود داده تولید پیشرفت کنترل و نظارت برای گذاری برچسب

 .باشد می کاتالوگ وCD  مجالت، روزنامه ها، در آگهی مانند تجاری ابزارهای جانبی،
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 مالزی در گلدانی گیاهان کار و کسب

 گیاهان و چای تولید برای شده شناخته کشاورزی منطقه یک در را خود شرکت که داد توضیح چیات خانم

 گل رشد برای شده داده اختصاص هکتار یک با زمین هکتار 5 دارای شرکت این .است کرده ایجاد زینتی

 ارتفاعات در زمین محدودیت شود، طرف بر باید حتما که مشکل، برانگیزترین چالش .است مینیاتوری رزگلدانی

 گیاهان از برخی و آنتوریوم سرخس، آفریقایی، بنفشه بگونیا، مانند دیگری گلدانی گیاهان .است کامرون

 عمده طور به و است گلدانی رز 337000 حدود در ساالنه خروجی .می شود تولید شرکت این در نیز خوار گوشت

 مدیرعامل .می شود تولید Edible رز گل سری از کمی تعداد و  Infinityسری و Forever رز گل سری

 فروشگاه های و ها مغازه زینتی، فروشان خرده و فروشان عمده شامل آنها، اصلی بازار که است داده توضیح شرکت

 دو در خصوص به روشن رنگ رز گل، هایاولویت به توجه با چیات، خانم اظهارات بر بنا .است گلفروشی بزرگ

 جدید سال مالزی، در .است هامالزیایی اکثر عالقه مورد زرد، و نارنجی صورتی، قرمز، ،(زرد+نارنجی) رنگ

 به چشمگیری طور به گل فروش و باشندمی ملی تعطیالت ترین مهم از چینی نو سال و HariRaya هاری رایا

  نارنجی، درصد20 قرمز، درصد 35 از متشکل مخلوطی رنگ، بهترین ،Chiat خانم گفته به .می رسد خود اوج

  .باشد می سفید درصد 3 و بنفش درصد 7 زرد، درصد15 صورتی، درصد 20
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 تبدیل گلدان تولید جهت رشد به رو مدلی به سال ها، طول در و شد بازار وارد 1950 اواسط در بار اولین پات جیفی

 طریق از ریشه رشد شامل آن مزایای نندگان، تولید از بسیاری و است بوده موفق نمونه های از گلدان این .است شده

 از بسیاری برای  پات جیفی امروزه، .پسندیده اند و دیده را خاک به گیاه آسان انتقال و گلدان در کاشت گلدان، دیواره

 .شودمی استفاده جهان سراسر در  دهندگانپرورش از زیادی عده توسط مختلف تولیدی و تکثیری های برنامه

 طراحان .عالقمندند نشاکاری زمان و گلدان در کار جویی صرفه مزیت دلیل به پات جیفی  از استفاده به دارانخزانه

 کردن تمیز و توقف به نیاز بدون خاک به انتقال و گلدان در کاشت جهت کار نیروی در جویی صرفه دلیل به نیز منظر

 تولید مانند کاربردی هایبرنامه برای ایگلخانه تولیدکنندگان .دارند عالقه اصلی محل در کاشت هنگام در گلدان

 انتقال آخر در و تربزرگ ظروف به انتقال و ترکوچک پاتجیفی در کاشت بذر، کاشت یا زاییریشه حال در هایقلمه

 کار نیروی در جوییصرفه بودن، آسان و سریع لذا، .می کنند استفاده پات جیفی از نهایی، محل به گلدان با جوان گیاه

 کنندگان تولید بین در را خود جای پات  جیفی .است پات ها جیفی  از استفاده مزایای مهم ترین از زباله تولید عدم و

 محصولی یافتن واقع، در .است کرده پیدا ارکیده و هیدروپونیک کاهوی جمله از مختلف گیاهان تولید برای گلخانه ای

   .است سخت نیست، مناسب آن برای پات جیفی که

 "دوام تجزیه پذیری"ارائه دهنده :R2جیفی پات 

 (دانشگاه زنجان)سید رضیه موسوی متین دانشجوی دکتری گیاهان زینتی 
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 و زیست محیط با سازگار محصول عنوان به و ارگانیک تولید برای و شده ساخته ازکمپوست صد در صد پات، جیفی

  پات، جیفی از استفاده هنگام .است مناسب نیز مکانیکی نقل و حمل برای و شده تایید پالستیکی، ظرف هر جایگزین

 انتظار مدرن، باغ های در .نمی شود استفاده گلدان تولید طول در شیمیایی مواد از همچنین و" خانگی کمپوست"از

 .کند پذیر امکان را نگهداری شرایط بهترین حال عین در و نباشد سخت و خشن زدن دست هنگام گلدان که رود می

 طوالنی زمان مدت برای نگه داری جهت گلدان عنوان به تجزیه پذیر، و زیستی محصولی عنوان به R2 پات جیفی

 از مراقبت قابلیت دارای و فروش برای مناسبی نامزد  پات، جیفی این که می شود باعث موضوع این .می شود استفاده

 می شود، انداخته کمپوست توده در یا و کاشته باغ در که زمانی زیستی تجزیه و تمیز ظاهر، و شکل حفظ با گیاه

 اصلی دهنده تشکیل مواد عنوان به چوب خمیر و نارگیل پوست سنگ، ذغال قبیل از موادی اینکه، به توجه با .باشد

 آن، دیگر هایویژگی از .است دارا را دیگری پات جیفی هر مانند کود به تبدیل توانایی گلدان، این هستند، پات جیفی

 ظاهرش و کرده حفظ را خود سخت و سفت شکل R2 جدید گلدان که معنی بدین است، آب سریع نکردن جذب

 گیاه امنیت خشک، گلدان در قبلی، هایویژگی بر عالوه که است این پات جیفی  این شده ثبت راز .ماندمی تمیز

 تمیز محصول کننده تضمین چوب الیاف و زبر و سخت الیاف نارس، سنگ ذغال مانند موادی وجود و شودمی تأمین

 دمای و بستر آبیاری، رطوبت، محیط، به بستگی R2 گلدان سفتی و شکل البته .است زیست محیط برای ایمن و

 به همه باال، حرارت درجه و کود در باال نیتروژن باال، رطوبت .دارد دوره کل در رشد حال در زراعی محصوالت

 صد در صد است، دسترس در مختلف طرح و اندازه 30 از بیش در پاتجیفی این .نند کمک آن ترسریع فروپاشی

  .است زیستی شبه ظروف دیگر و پالستیک برای صرفه ای به مقرون جایگزین و سمی غیر و پذیر تجزیه
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NightSkyمتولد شدن یک ستاره ، 

الهه هاشمی دهکردی

 دانشجوی دکتری گیاهان زینتی

  

  فلورواستار مسابقه جایزه شدن برنده از پس ،Selecta Klemm سلکتاکلم آلمانی اصالحگر از اطلسی NightSky ارقام

FleuroStar اطلسی این فعالیت ها، ترویج و المللیبین روابط افزایش با .هستند بازار تسخیر صدد در گذشته ژوئن در 

 برای جدید رقم این .است شده معرفی خریداران و فروشی عمده صادرکنندگان، تولیدکنندگان، به جدید

 را جدیدش رنگ الگوی با جدید پدیده این اطلسی ها، از دیگر بسیاری برخالف :دارد اصلی مزیت یک تولیدکنندگان

 جهت به وارد تازه این به داور 30 از بیش مسابقه، در .کرد تولید بازار در موجود ارقام با ترکیب در کامال می توان

 شمال در فروشان خرده نظر اطلسی جدید رقم این حاضر، حال در .دادند باال نمره تجاری پتانسیل و فروش جذابیت

 المللی بین مصارف برای عمومی فعالیت و است کرده جلب خود به را 2016 فصل در فروش برای ژاپن و اروپا آمریکا،

 .شد خواهد انجام آینده ماه های در
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 فرآیندی دوستدار محیط زیست: های زیبا با استفاده از پساب احداث باغ

دانشجوی علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس مرضیه احمدیان

 آیا اما .است جاری شما آشپزخانه شیر از که آبی همان کرده اید، آبیاری آشامیدنی آب با را خود حیاط باغچه احتماالً

 و سرحال هم شود می خارج ظرفشویی سینک یا و لباسشویی ماشین حمام، از که پسابی با که شرایطی در گیاهان

 نصف به متوسط طور به را خود آب قبض هزینه آب ها، از گونه این مصرف با آمریکایی ها اغلب بود؟ خواهند شاداب

 .می دهند تقلیل

 طبیعی حالت به وضعیت این که امکان این و دارند قرار خشکسالی معرض در دنیا کشورهای از زیادی تعداد امروزه

 نظر به مطلوبی امر فاضالب ها به شده استفاده آب کردن سرازیر دلیل همین به و می رسد نظر به بعید یابد تغییر

 رشد و ایجاد به کمک بر عالوه پساب ها .کرد استفاده آن از مجدداً و کرده بازیابی را آب این می توان لذا، .نمی رسد

 :دارند هم دیگری فواید زیبا، باغ یک در گیاهان

می دهند کاهش را خانه کربن ردپای پساب ها، می طلبد، را زیادی قدرت و توان آب، تصفیه و حرکت که جایی آن از 

 .شود استفاده عایق مخزن یک از اگر خصوص به

،دریاچه ها، به آن ها کردن سرازیر از ممانعت و محلی آب سفره های به آب بازگشت با را آبی اکوسیستم پساب ها 

   .می کنند محافظت اقیانوس ها و رودخانه ها

 پساب ها با آبیاری سیستم معرفی

 سیستم یک به شبیه واقع در غیره و لباس ها پرز مو، صابون، از مقادیری بودن دارا دلیل به پساب ها با آبیاری سیستم

 از استفاده با یا شود جداسازی خارجی عوامل همه و گیرد انجام آب تصفیه فرآیند باید یا لذا .نمی باشد طبیعی آبیاری

 گزینه قطعاً مورد، دومین که شود استفاده باغ به آب از نوع این کردن سرازیر برای چکان ها قطره و بلندتر لوله های

 برای تجهیزات حداقل نیازمند و اطمینان قابل مستقل، سیستم یک پساب  با آبیاری سیستم حقیقت در .است بهتری

 دور محلی به پساب  هدایت برای مضاعف لوله کشی شامل سیستم این .اشد بمی سیستم پایداری و حفظ و کردن فیلتر

 .است حیاط در آبیاری سیستم نصب نیازمند و فاضالب ها انتقال محل از
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 انواع سیستم های عمومی آبیاری با پساب ها 

 سبز فضای به لباسشویی پساب سیستم .1

 طریق از آب چه چنان .باشندمی خاکستری آب با آبیاری سیستم برای آب تولید مکان اولین لباسشویی هایماشین

 معمولی ترین .نمی باشد زیرزمینی لوله کشی های تغییر به نیازی دیگر شود خارج لباسشویی ماشین پشتی شلنگ

 داخلی تخلیه پمپ از استفاده با آن از خروجی آب که باشدمی لباسشویی ماشین های همان مورد این در سیستم

 .می شود فرستاده سانتی متری 5/2 دریچه طریق از حیاط داخل به دستگاه،

 شاخه ای زهکشی سیستم های .2

 یک واقع در موارد این .می باشند ظرفشویی سینک های و دوش ها حمام، وان های سیستم، این در مورد رایج ترین

 کامالً داشتن جریان برای و ندارند فیلتری و پمپ مخزن، هیچ که می باشند جاذبه نیروی تحت آب حرکت سیستم

 پساب  با آبیاری سیستم تجهیزات از یکی که زهکش ها .هستند سبز فضای در موجود مالچ و جاذبه نیروی به متکی

 به آب این .یابندمی جریان خانه خارج سمت به و شده منحرف فاضالب از که می شوند منتهی لوله یک به هستند،

 از .می یابد جریان حیاط داخل در فراوان خروجی های در و می شود تقسیم متعدد شاخه های به لوله، از خروج محض

 همین به اشد،بمی شده کشی لوله مسیر در سراشیبی کمی به نیاز لوله ها در آب یافتن جریان برای که جایی آن

 آبیاری هایسیستم عملکرد محدوده که مناطقی در یا و نمی باشد مطلوب زیاد آب جریان صاف های زمین در منظور

 .داشت نخواهد مفید کارایی آب جریان است، گرفته قرار خانه باالدست در

 لجن پمپ های سیستم .3

 پمپ به نیاز قطعاً باشند، داشته قرار سرباالیی در یا و خانه از دورتر موقعیتی در شود آبیاری باید که ایمنطقه اگر

 آب با آبیاری تجهیزات زهکش .می باشد لجن پمپ سیستم همان آبیاری سیستم بهترین منظور بدین .دارد وجود

 شناور پمپ یک به مجهز که حوضچه ای به تخلیه هنگام به (لباسشویی و ها سینک دوش، حمام، وان) خاکستری

 پمپ به اتصال محل در شناور سوئیچ رسید، نظر مورد عمق به آب سطح که این محض به و داده مسیر تغییر است

 .می رساند شده منشعب لوله های به را آب و شده فعال

 در .نمی کند کار خاکستری آب با سیستم، انسداد دلیل به شیرین، آب با آبیاری سیستم هیچ که داشت نظر در باید

 .می باشد سبز فضای به لباسشویی آب سیستم به شبیه لجن پمپ سیستم های در آب پخش سیستم حقیقت
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 آب پخش حین را جامدات عبور امکان و نبوده سانتی متر 1 از کمتر ها آن قطر که است ها لوله از ای شبکه از متشکل
 .سازدمی میسر

  

 پیچیده های سیستم .4

 پیچیده سیستم های عنوان تحت متفاوت، زمان های و فواصل در خاکستری آب با آبیاری سیستم از استفاده

 و بارانی سنسورهای مثل خود کامپیوتری هایکننده کنترل با سیستم این اجزای مثال برای .می باشد پذیر امکان

 نشان خود از متعدد مناطق موقع به آبیاری در باالیی کارایی شستشو، سیستم پشت در شده تعبیه اتوماتیک فیلترهای

 .داده اند

 :خاکستری آب با آبیاری سیستم های تمام مشترک اجزاء و عناصر

 انشعاب شیر

 سفیدکننده ها مثل موادی از که زمانی مثال برای .می آورد فراهم را آبیاری سیستم کردن خاموش امکان انشعاب شیر

 حتی .می کند ایجاد را سیستم کردن غیرفعال امکان شیر این می زنند، صدمه خاک به که شده استفاده لباسشویی در

 .دارد وجود انشعاب شیر این توسط فاضالب درون به خاکستری آب کردن سرازیر امکان

 چوبی مالچ های

 شدن جاری و دارند را خاکستری آب فیلتراسیون توانایی مالچ ها .دارند آبیاری سیستم این در فراوانی اهمیت مالچ ها این

 .می سازند پذیر امکان موئینگی خاصیت طریق از را آب افقی

 زیرسطحی چکان های قطره

 به .است انجام غیرقابل بارانی آبیاری سیستم طریق از آن توزیع است، شرب غیرقابل آب خاکستری، آب که جا آن از

 سانتی متری چندین ضخامت به مالچ از الیه هایی در که شرایطی در زمین روی در یا و زیرزمین در را آن ها منظور همین

 .می کنند توزیع می کند، حرکت
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 خاکستری آب با آبیاری سیستم در رایج سواالت
 
 است؟ مقدور سیستم این با چمن ها آبیاری امکان آیا-1

 تقریباً دلیل همین به .کرد استفاده آن از توان نمی آب پاش هایسیستم در و است شرب غیرقابل آب خاکستری آب
 در آب زیادی مقادیر به کلی طور به چمن ها .است ناسازگار چمن ها آبیاری با خاکستری آب با آبیاری سیستم های تمام
 و کرد نظر صرف چمن نگهداری و کاشت از حالت این در که می شود توصیه کل در .دارند نیاز خود رویش دوره طول
 آب با هاآن آبیاری و ساله چند سبزیجات و زینتی گیاهان میوه، درختان مثل جایگزین گیاهان کاشت به اقدام

 .نمود خاکستری
 دارد؟ وجود خاکستری آب کردن ذخیره امکان آیا -2

 غیرهوازی باکتری های رشد باعث آن داخل در آلی مواد ناچیز مقادیر .شود نگهداری مخازن در نباید خاکستری آب
 مشکل هر از تا یابد جریان خاک درون به سریعاً خاکستری آب که است بهتر .می کنند ایجاد را نامطبوعی بوی و شده

 .آید عمل به ممانعت دیگری
 دارد؟ نیاز پیچیده خیلی اجزاء به خاکستری آب با آبیاری سیستم آیا -3

 شیب مسیر در اگر .دارند نگهداری به نیاز و دارد وجود دیدنشان آسیب امکان که هستند اجزایی تنها فیلترها و پمپ
 این از است قرار اگر .کرد استفاده پمپ از نباید هرگز کرد، سرازیر گیاهان سمت به راحتی به را آب بتوان زمین

   .نمود مجهز فیلتر به را آن باید حتما کرد، استفاده بیشتر یا سال ده برای سیستم
 داد؟ انجام شخصی صورت به را سیستم راه اندازی و نصب کار می توان آیا-4

 آن به مربوط آموزشی کارگاه در که صورتی در صاحبخانه توسط راحتی به سبز فضای به لباسشویی آب آبیاری سیستم
 مربوطه کارشناس توسط باید خانه فاضالب لوله کشی تغییر مانند کاری هر اما .می باشد نصب قابل باشد کرده شرکت

 .پذیرد انجام
 باشد؟ داشته خاکستری آب با اولیه آشنایی لوله کش، که است نیاز آیا -5

 که حالی در .می کنند تلقی فاضالب را خاکستری آب لوله کش ها عموم .هستند آگاهی این فاقد ها کش لوله اغلب
 این از لوله کش ها درواقع .نداد هدر را آن دیگر عبارت به و کرد استفاده آبیاری منبع عنوان به خاکستری آب از می توان
 هاآن توسط  خاکستری آب با آبیاری های سیستم عجیب ترین از بسیاری اینحال با نیستند راضی چندان سیستم
 .است شده اجرا و طراحی

 ایران مجله خبری انجمن گل وگیاهان زینتی
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 آب با آبیاری سیستم های از استفاده در را باالیی انگیزه پایدار، کشاوری و تلفیقی های اکوسیستم به عالقمندی امروزه
 چه و است قانونی مواردی چه که حقیقت این دانستن یافته، توسعه کشورهای در .است نموده فراهم خاکستری

 آب از استفاده بسیار سال های از پس .است ملزومات از دارد، سیستم این نصب برای اجازه کسب به نیاز مواردی
 برای را آبیاری سیستم این از استفاده مجوز غربی کشورهای از بسیاری امروزه محدود، ساختمان های در خاکستری

   .کرده اند صادر مناطق اکثر

 ایران مجله خبری انجمن گل وگیاهان زینتی
WWW.ISOP.ir 

www.greywateraction.org :منبع  
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تیر2خرداد تا 31  
1395 

INTERNATIONAL 

FLORICULTURE EXPO 

2016 

Chicago,USA  

20-22 June, 2016 

تیر20تا 15  
1395 

HAMPTON COURT 

PALACE FLOWER SHOW 

2016 

UK - United Kingdom  

 5 - 10 July 2016 

تیر20تا  17  
1395 

 

FEIRA DO UÍGE 2016 

Uíge ,Angola 

19 - 24 July 2016 

مرداد04تیرتا 30  
  1395  

RHS FLOWER SHOW AT 

TATTON PARK2016 

Knutsford, Cheshire ,UK 

 20 – 24 July 2016 

مرداد5تا 1  
  1395  

FOIRE DE LIBRAMONT 

2016, Belgium  

22- 25July 2016 
 

شهریور25تا 23  
1395 

Exhibition FlowersExpo 

Russia, Moscow 

13 – 15 September, 2016 

مهر23تا  21  
1395 

 

International Flower Expo 

(IFEX) 

Japan 

 12 - 14 October 2016 

 نمایشگاه های بین المللی مرتبط با  گل و گیاهان زینتی

 ایران مجله خبری انجمن گل وگیاهان زینتی
WWW.ISOP.ir 

http://www.eventseye.com/fairs/c1_trade-shows_usa-united-states-of-america.html
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 اعضای محترم انجمن گل و گیاهان زینتی 

 با سالم و احترام  

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

 :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                       

 ایران مجله خبری انجمن گل وگیاهان زینتی
WWW.ISOP.ir 
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 دعوت به همکاری 
 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 -
 
 

 


 

 ایران مجله خبری انجمن گل وگیاهان زینتی
WWW.ISOP.ir 
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 عضویت در انجمن گل و گیاهان زینتی ایران 

 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
 افتخاری 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 اعضای  - و

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

 ایران مجله خبری انجمن گل وگیاهان زینتی
WWW.ISOP.ir 
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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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 تعرفه آگهی در خبرنامه الکتر ونیکی انجمن

 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



 

 ایران مجله خبری انجمن گل وگیاهان زینتی
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 انجمن گل و گیاهان زینتی ایرانخبرنامه داخلى 

 انجمن گل و گیاهان زینتی ایران: صاحب امتیاز

 دکتر پژمان آزادی: مدیر مسئول

 دکتر نرگس مجتهدی: سردبیر

 دکتر هدایت باقری: ویراستار

 فاطمه سلحشور: تهیه و تنظیم

  گلشادی، زهرا علیزاده، کشاورز مهدی سلحشور، فاطمه احمدیان، مرضیه :شماره این همکاران

  اعضاء و دهکردی هاشمی الهه متین، موسوی سیدرضیه نالوسی، مالاحمد ایوب راد، معتمد سینا

   انجمن مدیره هیات

 95 اردیبهشت و فروردین وپنجم، بیستم شماره

کرج، جاده محمدشهر، خیابان همت، پردیس آموزش کشاورزی، موسسه علوم تحقیقات باغبانی، : آدرس: نشانی

 دبیرخانه انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران

 02636705062- 09108728911:   تلفن همراه

        www.ISOP.ir 

Email: isop.iran@gmail.com 

انجمن گل و گیاهان زینتی ایران   

Iranian Society for Ornamental Plants 


