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 بنام خالق هستی

 نرم نرمک می رسد اینک بهار، خوش بحال غنچه های نیمه باز

 در 95 سال .کند ایجادمی که آرزوهایی و امیدها همه با و زیباییهایش همه با رسد می فرا انگیز دل بهار دیگر بار اینک

 ای آینده بخش نوید که داد رخ زیادی مثبت رویدادهای زینتی، گیاهان و گل حوزه در که رسد می پایان به حالی

 زینتی، گیاهان و گل ملی کنگره دومین برگزاری نمایشگاه، چندین برگزاری .باشد می ارزشمند صنعت این برای روشن

 ها رویداد این از بخشی  خارج، و داخل سطح در کشور گیاه و گل صنعت معرفی و المللی بین نشریات با سازنده تعامل

 بزرگ بازار فرصت از هنوز است، نشده صادراتی کشور تولیدات کمیت و کیفیت هنوز باشد، می راه آغاز این البته .بودند

 هنوز .سازیم می گلخانه بازار، شناخت و اقتصادی های بررسی بدون همچنان متاسفانه .است نشده برداری بهره روسیه

 استفاده کشور ارزشمند ژنتیکی منابع از هنوز .است نداشته داری معنی رشد کشور زینتی گیاهان مصرف فرهنگ

 ایجاد و توانمندیها معرفی و سازی فرهنگ زینتی، گیاهان و گل علمی انجمن مجموعه تالش تمام .شود نمی درستی

 در که بریم می پایان به شرایطی در را امسال .باشد می ظرفیت این از شایسته و پایدار مندی بهره جهت فرصت

 بزرگترین از یکی زینتی گیاهان و گل المللی بین سمپوزیوم .داریم رو پیش را مهمی رویداد آینده سال اردیبهشت

 گذاری، هدف  منظر از  برنامه این اهمیت  .است اخیر های دهه در کشور زینتی گیاهان و گل حوزه علمی رویدادهای

 .است داخلی منابع بر تکیه هدف با و مقاومتی اقتصاد کالن های برنامه جهت در رویداد این که چرا .است ویژه بسیار

 بصورت اندیشمندان آن در و است حوزه این در کشورها سایر تجربه بکارگیری و آموختن آن هدف که است رویدادی

 پایدار و شایسته برداری بهره برای موضوعات، سایر کنار در و  نموده همفکری بومی، ژنتیک منابع حوزه روی تخصصی

 انجمن محترم اعضای برای خوبی  عیدانه سال، پایان در که خوشحالیم بسیار .نمود خواهند نظر تبادل  ذخایر این از

 و تالش نتیجه واقع در که باشد می علوم وزارت علمی های انجمن کمیسیون سوی از الف رتبه کسب آن و  داریم

 همراهی و ها همفکری از انجمن، اعضای همه از ویژه  سپاس با است الزم اینجا در .است انجمن عزیز اعضای همکاری

 و همدلی با امیدوارم .نمایم قدردانی دبیرخانه محترم مسئول و بازرسان مدیره، هیات موسس، هیات محترم اعضای های

 ضمن .برداریم موثری های گام عزیز میهن اعتالی برای بتوانیم کشور زینتی گیاهان و گل دوستداران همه همراهی

 درگاه از گرامی سروران شما برای را برکت و خوبی از سرشار سالی پرطراوت، بهار و نو سال حلول تهنیت و تبریک

   .آرزومندم سبحان و متعال خداوند

 پژمان آزادی

 علمی گل و گیاهان زینتی ایرانانجمن رئیس 
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 توسط انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایرانA رتبه افت یدر

  

 انجمن های کمیسیون توسط 1394 سال در ایران زینتی گیاهان و گل علمی انجمن فعالیت های و عملکرد ارزیابی نتایج

 .یافت ارتقا A رتبه به ایران زینتی گیاهان و گل علمی انجمن و شد منتشر فناوری و تحقیقات علوم، وزرات علمی

 انجمن محترم، اعضا یاری و الهی قوه و حول به انجمن، تاسیس از سال سه از کمتر گذشت به توجه با است ذکر به الزم

  رتبه به 1393 سال در 469 امتیاز با C رتبه از و برداشته شده تعیین مشی خط مسیر در توجهی قابل پیشرفت توانست

A یابد ارتقا 812/5  امتیاز با1394 سال در. 

 زینتی گیاهان و گل حوزه فعاالن و دانشجویان اساتید، پژوهشگران، شما ارزشمند های فعالیت از دانیم می الزم برخود

 نظرات از همچنان هستیم امیدوار و نماییم قدردانی و تشکر رساندید یاری  را انجمن ارزشمند، اهداف به دستیابی در که

 انجمن، ارتقا راستای در همفکری و تعامل و جدید علمی های فعالیت افزایش  جهت محترم اعضای ارزنده پیشنهادات و

   .شویم مند بهره

1394وضعیت عملکرد انجمن گل و گیاهان زینتی ایران در سال   
 

جمع کل 
 امتیاز

 

دیگر 
فعالیتهای 

 انجمن
 

توسعه تعامالت 
 بین المللی

 

توسعه تعامالت 
 ملی

 

مدیریت علمی 
و ایفای نقش 
 مرجعیت علمی

 

 توانمندسازی
 

1500 
 

100 
 

300 
 

400 
 

400 
 

300 
 

812/5 100 115 216 82 299/5 
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 دست اندرکاران و صاحب نظران از بسیاری اعتقاد به

 ضمن حاضر، عصر در گلخانه ای تولید کشاورزی، اقتصاد

 تبدیل بالنده و پویا صنعت یک به کشاورزی ماهیت حفظ

 و فنی پیچیدگی های و علمی دامنه که است شده

 روز به روز آن مدیریتی و اقتصادی ابعاد و تخصصی

 به عرصه این در اطالعات تنوع و وسعت و گسترده تر

 .می شود فراگیر و تکمیل سرعت

 

 

 

 ساخت و احداث اخیر دهه دو طی نیز ایران در

 انواع اقتصادی و تجاری تولید هدف با مدرن گلخانه های 

 و گل انواع مخصوصاً و صیفی و سبزی باغبانی، محصوالت

 .است یافته روزافزون شتابی و اهمیت زینتی، گیاهان

 قصد گام اولین در زنده رود کارگشای کشاورزی شرکت

 گیاهان و گل عرضه و بازار این از بهره برداری با دارد

 سامان زمینه های آنها، وابسته صنایع و خدمات و زینتی

 

 الگوی موفق سرمایه گذاری مشارکتی بخش خصوصی: بازار بین المللی گل و گیاه سپاهان

 علیرضا نیکوئی: تهیه و تنظیم

 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
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 و آورده فراهم را حرفه این فنی و علمی اقتصادی، بخشی

 دست اندر کاران همه یکپارچه انسجام با بتواند تدریج به

 مادر، اقتصادی بنگاه یک عنوان به کشور گیاه و گل

 علمی، فنی، بخش ارتقاء و دهنده توسعه و هادی حامی،

 از بخش این دست اندرکار اقشار همه اقتصادی و فرهنگی

 راه در موجود مشکالت به توجه با .باشد استان کشاورزی

 و نقل و حمل بسته بندی، درجه بندی، توزیع، تولید،

 کشور، در زینتی گیاهان و گل محصوالت صادرات

 و شرایط آوردن فراهم با می تواند بازار این از بهره برداری

 عمده ای بخش تقاضا، و عرضه مستقیم تقابل زمینه های

 گریبانگیر حاضر حال در که اقتصادی مشکالت از

 مصرف کنندگان و طرف یک از گیاه و گل تولیدکنندگان

 و نموده برطرف را می باشد دیگر طرف از محصوالت این

 بخش در زیبا و نوپا صنعت این توسعه برای را راه

   .نماید هموار استان کشاورزی

 عمده اهداف

و کننده تولید اعضای برای قبول قابل درآمد کسب 

   فروشنده

گل بازار فروش و عرضه ،تولید وضعیت بخشی سامان 

 کشور و استان گیاه و

وگیاه  گل فروش و ،توزیع ،تولید های هزینه کاهش 

 رشته این در گذاری سرمایه توسعه نتیجه در و

و کنندگان تولید به بخشی امید و اطمینان ایجاد 

  گذاری سرمایه تشویق و آوری سود تضمین

 

 

کاهش و استان گیاه و گل تولید کردن مهندسی 

 فصلی و انبوه عرضه از حاصل ضایعات

این جوان قشر برای جذاب و پایدار اشتغال ایجاد 

 مرتبط های رشته التحصیالن فارغ و صنف

کنندگان توزیع و کنندگان تولید تجاری روابط ارتقاء 

 المللی بین و داخلی سطوح در گیاه و گل

نوین دانش به یابی دست های زمینه آوردن فراهم 

 مربوطه اندرکاران دست برای تجاری و فنی

 سالن شامل مترمربع هزار24 بر بالغ زمینی در طرح این

 و نشائی -فصلی های گل های گلخانه ،بریده شاخه گلهای

 عرضه جانبی لوازم و ابزار های غرفه مجموعه ،آپارتمانی

 ،رفاهی ،اداری های ساختمان ،گل حراج سالن ،گل

 برداری بهره مرحله به اول فاز در ،بازار محوطه و فرهنگی

 320بر بالغ طرح نیاز مورد گذاری سرمایه .است هرسید

 ریزی برنامه براساس که شد بینی پیش ریال میلیارد

 برداری بهره مرحله به اجرائی فاز سه در گرفته صورت

 فاز حاضر حال در .رسید خواهد کامل

 مبلغ کل از گذاری سرمایه درصد 60 از بیش با طرح یک

  .است شده برداری بهره الذکر فوق شده بینی پیش

 200 از بیش مستقیم صورت به طرح این از اشتعال زائی

 این که بازار رسانی تسهیالت به توجه با که بود خواهد نفر

 تولیدات گسترش آورد، خواهد وجود به آینده این در بازار

 نتیجه در که است پیشی بینی قابل منطقه در گیاه و گل

   .بود خواهد توجه قابل نیز مستقیم غیر اشتغال زائی
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   :احداث محل

 درچه، راهی سه آتشگاه، بلوار انتهای ،اصفهان :اول مسیر

  زاینده خیابان مشاهیر، تاالر روبروی بنزین، پمپ از بعد

 بازار سمت به رود،

 خیابان ،مطهری چهارراه ،درچه ،اصفهان :دوم مسیر

 بازار و ها باربری پایانه سمت به ، گلخانه

 بهره برداری، زمان و 1391 اسفندماه احداث، آغاز زمان

 و گل مختلف محصوالت بازار این در .بود 1394ماه بهمن

 حتی و عمده خریداران و مصرف کنندگان نیاز مورد گیاه

 قرار آنها مستقیم فروش و دید معرض در خُرد مشتریان

 دسترنج حاصل محصوالت این عمده بخش .می گیرد

 از نیز بخشی و بوده اصفهان استان ماهر و مجرب گلکاران

 گل تولید مراکز سایر

 در و تامین کشور از خارج احیاناً و کشور در گیاه و

 درجه بندی، جمع آوری، بازار این مختلف سالن های

 خرید و دید معرض در و قیمت گذاری ،دسته بندی

 خواهد قرار کشور نقاط اقصی از مختلف مشتریان

 در گوناگون تخصصی غرفه های بازار، این در .گرفت 

 با مرتبط و کنار در زیر شرح به متفاوت مجموعه هایی

 عرضه را خریداران باغبانی مایحتاج کلیه و احداث یکدیگر

   :می کنند

 :بریده شاخه گل های سالن (الف

 که باجه هایی شامل بریده شاخه گل های غرفه های1.

 ،مریم گالیول، رز، جمله از بریده شاخه گلهای انواع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ژربرا، آنتوریوم، داوودی، خوشه ای، میخک میخک، 

 شیراز، نرگس شهال، نرگس زنبق، لیلیوم، استرلتیزیا،

 آفتابگردان مارگریت، ارکیده، آلسترومریا، لیسانتوس،

 به رنگ و رقم نوع، تفکیک، به را شیپوری و زینتی

 .می کنند عرضه مشتریان

 بن سای گیاهان انواع شامل تراریوم و بُن سای غرفه های .2

   شیشه ای باغ در شده کاشته و شده

 که باجه هایی شامل همراه گیاهان و سبزه های غرفه .3

 سبد، تزیین در که همراه گلهای و سبز شاخه های انواع

 .کنند می عرضه می رود، کار به گل تاج و گل دسته

 :آپارتمانی گیاهان گلخانه (ب

 گلدان های انواع شامل آپارتمانی گل های غرفه های1.

 به موسوم بسته فضای گل های بزرگ و کوچک

 آپارتمانی گل های

 انواع شامل گوشتی، گیاهان و کاکتوس غرفه های .2

 گیاهان سایر و کاکتوس بزرگ و کوچک گلدان های

 گوشتی

 درختچه های و درخت فصلی، گلدار گیاهان گلخانه (ج

 :زینتی

 انواع شامل موسمی گلدانی گیاهان غرفه های1.

 شمعدانی، بو، شب نظیر موسمی گل گلدان های

 درختی پسند شاه سینرر،

 و سینی نشاء شامل نشایی گل های غرفه های2.

 پوششی گیاهان و فصل گل انواع جعبه ای و گلدانی

 

 

 



www.ISOP.ir 

 

8 www.ISOP.ir 

 سبزیجات و  

 نشاء و بوته انواع شامل آبزی، گیاهان غرفه های  .3

 کاشته آبشارها و آبگیرها و برکه ها در که آبزی گیاهان

 می شوند

 نهال و بوته انواع شامل درختچه و درخت غرفه های .4

 زینتی، درختچه های و درختان ریشه ای و پاکتی گلدانی،

 مختلف سنین در آویزها تیژها پیچ ها، پوششی، گیاهان

 :شامل

گلدار شامل انواع به ژاپنی، یاس زرد، درختچه های * 

کریا، ویگلیا، مروارید، توری، یاس بنفش، طاووسی، 

 بداغکاملیا، کورتا دریا، ناندنیا، پیروکانتا، 

 برگ انواع شامل برگ پهن زینتی برگ درختچه های *

 میخک ،رنگ سه هلندی، یاس بو، برگ شمشاد، نو،

 مرکبات انواع ،خاس،ازگیل ماهونیا، مورد، زرشک، هندی،

 گوجه گل، اقاقیای گل، انار انواع شامل گلدار درختان *

 ماگنولیای ارغوان، هلوگل، گل، گیالس گل، سیب گل،

 تابستانه و زمستانه

 اقاقیا، انواع شامل پهن، برگ زینتی برگ درختان *

 عرعر، گنجشک، زبان توت، کاتالپا، صنوبر، چنار، نارون،

 بلوط شاه اکالیپتوس، افرا، پده، بید،

 تویا، انواع شامل برگ سوزنی درختچه های *

 پروس جونی سرخدار، نوش، کاماسیپاریس،

 سدروس، سرو، کاج، انواع شامل برگ سوزنی درختان *

 الوسون نوئل،

 

 

 

 

 

 خزنده، رونده، رز رزتیژ، رزچای، شامل گلدانی رز انواع *

 رنگ هفت عنبر، نسترن، ساناز، مینیاتور،

 فتنه، ،(الدله امین) لونی سرا انواع شامل زینتی پیچ های *

 ...و کلماتیس طالیی، مومی،آبشار برفی، گلیسین، اناری،

 و باغبانی ادوات و ابزار تجهیزات، غرفه های مجموعه (د

 :گل عرضه جانبی لوازم

 نرده، حصار، توری، انواع شامل :آالت یراق غرفه1.

 نخ، گیره، بست، آویز، پایه، بست، قیم، پرچین،

 فلزی، از اعم مختلف جنسهای از سیم، طناب،

 پلی شیشه ای، سنگی، کنفی، پالستیکی، چوبی،

 ... و کامپوزیتی اتیلنی،

 کلیه :خشک گل و گل آرایی وسایل و ادوات غرفه .2

 روبان، اسفنج، سبد، قبیل از گل آرایی وسایل و ادوات

 خشک گل شاخه های و سبدها انواع و نوار رنگی کاغذ

 .می شود عرضه

 و سبزی گیاه، و گل بذور انواع شامل پیاز و بذر غرفه .3

 و گل ها ریزوم و غده و پیازچه و پیاز انواع و صیفی،

 ریزوم دار و غده ای و پیازی گیاهان

 ماس، پیت انواع شامل باغبانی خاک های انواع غرفه .4

 ورمیکمپوست، ورمیکوالیت، لیکا، پرالیت، کوکوپیت،

   مالچ انواع و برگ، خاک

 قرنیز، سنگ، آجر، انواع شامل باغبانی مصالح غرفه .5

 سنگ، تخته سنگ، قلوه سنگریزه، شن، بتن، بلوک،

 رنگین سنگهای و صخره
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 و کوچک گلدان انواع شامل :ظروف و گلجای غرفه .6

 پلی اتیلن، سنگی، کامپوزیت، فلزی، سفالی، بزرگ

 ... و لیفی و چوبی شیشه ای،

 میز، انواع :شامل پارکی و باغی مبلمان غرفه .7

 فواره، شمع، فانوس، چراغ، تاب، سکو، نیمکت،

 وسایل و سایبان، چتر، صندلی، تابلو، مجسمه،

  پارکی و باغی تزئیناتی

 ماشین انواع شامل باغبانی وسایل و لوازم غرفه .8

 زن، چمن قبیل از برقی و موتوری دستی، آالت 

 چاقوی هرس، قیچی زن، مورد موتوری، اره سمپاش،

 کلنگ، شن کش، ،شفره بیلچه، فوکا، بیل، اره، پیوند،

 از کار لباس انواع  ... و فرقون داس، چکش، تیشه،

 کاله چکمه، دستکش، شلوار، روپوش، بلرسوت قبیل

 لوله، پمپ، موتور انواع شامل آبیاری لوازم غرفه .9

 و اتصاالت شیرآالت، نازل، سرآبپاش، فواره، شیلنگ،

   آبیاری روش های انواع لوازم کلیه

 قارچ کش، سموم، انواع شامل کود و سم غرفه .10

 و تغذیه ای مواد انواع و بیولوژیک مواد حشر کش،

 در محلول و جامد بیولوژیک و شیمیایی کودهای

 کالن تا خرد بسته های

 :بازار غرفه های سایر (هـ

 ،باغبانی کتابهای انواع شامل مطبوعات غرفه1.

 

 

 

 

 

 

 

 انواع نشریات، و روزنامه مجالت، گل آرایی، کلگاری، 

 فیلم، نوار، فشرده، لوح انواع باغ، طراحی نرم افزارهای

 مختلف رشته های آموزش زمینه در پوستر عکس،

 گیاه و گل بازار تبلیغات و اطالعات و اخبار و باغبانی

 خارجی و داخلی

 انواع غرفه این در :مناسبتی روزهای و نوروز غرفه .2

 یلدا، شب سبزه، سین، هفت سفره های و میزها

 و تهیه هنرمندانه عزاداری مراسم و عروسی تاج های

 .می گیرد قرار مشتریان دید معرض در

 :گل حراج سالن (و

 خواهد گیاه و گل حراج سالن یک به مجهز بازار این

 را قسمتی مجتمع کلی فضای طراحی در که شد

 مرکزیت در حراج سالن ساختمان برای

 طراحی های اکنون هم از و داده اختصاص مجموعه

 گل بازار مجموعه قلب در سالن این احداث برای الزم

 حراج، سالن این در .است گرفته صورت سپاهان

 در و شده عضو کشور سراسر از عمده خریداران

 حراج در و مراجعه سالن این به هفته، کاری روزهای

 را خود گیاه و گل مایحتاج و نموده شرکت روزانه

 ارسال نظر مورد مقصد به و بسته بندی خریداری،

   .نمود خواهند

 معروف حراج سالن های از کوچکی نمونه سالن این
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  خواهد رشته این در نام صاحب کشورهای در گیاه و گل

 برای را تقاضا و عرضه مستقیم تقابل موجبات و بود

 .نمود خواهد فراهم بازار سالمت تضمین

 :رفاهی امکانات و تسهیالت مجموعه (ز 

 گیاهان، و گل نگهداری سردخانه چند بازار این برای

 مهمانسرا، بانک، سوپرمارکت، کافی شاپ، رستوران،

 و پارکینگ آزمایشگاه، بسته بندی، و درجه سالن باربری،

 .است شده پیش بینی غیره

 

 

 

 

 

 

 (031) 33780105 - 8 :تلفن 

 (031) 33780106 :فکس

 www.Sfim.ir   :سایت

 com.sepahanfim@gmail :ایمیل

 @ sepahan_flowercenter :ماتلگر کانال

 

 

mailto:sepahanfim@gmail.com
mailto:sepahanfim@gmail.com
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 شرکتی ،(Piet Bom) بوم پیت ،1966 سال در

 منطقه در تجاری های گلخانه تولید در تخصصی

 کرد تأسیس هلند (Westland) لند وست معروف

 از نقطه هر در گلخانه سرانه بیشتر تولید آن هدف که

 گروه کلیدی های پروژه حاضر حال در .بود جهان

 و بالروس تا کانادا از جهان سراسر در «بوم» تخصصی

 .است کرده پیدا گسترش ژاپن تا سعودی عربستان از

 را خود تأسیس سالگرد پنجاهمین شرکت، این امسال

   (FCI)  مشترک نشست در و گرفت جشن

FloraCulture International عامل مدیر با 

 Rob) گروشولتن راب شرکت مالک و فعلی

Grootscholten)، در پیشرفت و تغییرات قرن نیم 

 قرار نظر تبادل و بحث مورد ای، گلخانه باغبانی

 .گرفت

 شرکت همراه سال چهل حدود گروشولتن آقای

 سال در من وقتی":می گوید او .است بوده «بوم»

 توسعه ،کردم آغاز را «بوم» شرکت با همکاری 1977

  .بود ما موفقیت کلید مشتریان با مدت طوالنی روابط

 وست لند در مانمشتریان برای گلخانه عمده طور به ما

 ما از دهنده ای پرورش زمانی اگر .می ساختیم

 گلخانه ای فضای مترمربع3000 افزودن درخواست

 

 

 

 دو یا یک زمانی بازه در که بودیم مطمئن ما ،داشت 

 خواهیم را بعدی مترمربع 4000 احداث توانایی ،سال

 جدید، مکانی به «بوم» تخصصی گروه اخیراً".داشت

 این تجارت حاضر حال در .است کرده مکان نقل

 ،هلند در جدید ساختمان یک در گلخانه ای شرکت

 را آشکاری رشد نرخ حرکت این و می گیرد صورت

 واقع در.است آورده ارمغان «بوم» به شرکت برای

 گلخانه های سازندگان از عضوی عنوان به گرفتن قرار

 متخصصان گرمایشی، سامانه های مهندسین پیشرفته،

 و کارشناسان و گلخانه ها پوششی سیستم های

 باغبانی، پروژه های در بین المللی کلیدی صاحب نظران

 دارای منطقی فرایند یک جانبه همه حمایت نیازمند

 در شرکت این جدید محل .می باشد باال کارآیی

 شده واقع (Rotterdam) روتردام بندر نزدیکی

 برای فضا کافی اندازه به جدید ساختمان .است

  .دارد اختیار در ادارات شدههمه برنامه ریزی گسترش

 ما، شرکت حاضر حال در":افزود ادامه در گروشولتن

 از بزرگتر بسیار مقیاسی با بین المللی تجارت یک

 می رسدکه نظر به طور این .می کند اداره را گذشته

 در در سرمایه گذاری به سرمایه گذاران کردن قانع

 از سرمایه، سالم بازگشت به تعهد و شاخص پروژه های

 متناسب با گلخانه های ویژه  ،آینده نوآوری های

 مرضیه احمدیان، دانشجوی دکتری علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس: ترجمه و تنظیم
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 بیشتری اهمیت حائز مشتری با بلند مدت روابط

 و بزن) ناسالم استراتژی یک دنبال به هرگز ما .باشد

 ما شرکت کاری فرهنگ در مهم این .نبوده ایم (برو

 .باشیم بادوام و پایدار تا می سازیم ما .ندارد جای

 ویژه گلخانه های تکنولوژی مناسب آینده های نوآوری

   گروه در گروشولتن آقای که تحوالتی".بود خواهد

 به کرده اند، ایجاد هلند گلخانه ای بخش و «بوم»

 شده ایجاد سال ها طول در فراوان تغییرات واسطه

 ، 1970 دهه در که بود پدیده ای انرژی بحران .است

 تحت تاریخ و زمان گذر در شدت به را هلند باغبانی

 لرزه اقتصادی رکود آن، دنبال به .بود داده قرار تأثیر

 .انداخت1980 دهه تا هلند باغبانی صنعت اندام بر

 پیمانکارانی و گلخانه ها برای تقاضا کاهش بدین سان

 را گلخانه ها «بوم» .آمد وجود به «بوم»  شرکت مانند

 و می کرد رصد نور، رفت هدر از جلوگیری منظور به

 سیستم های بخش راه اندازی به منجر آن نتیجه

  .شد پوششی

  رشد «بوم»  تخصصی گروه در سوخت در نوآوری

 و غرور با شرکت مدیرعامل .آورد وجود به را تجاری

 در ،«بوم» شرکت بنیانگذار" :گفت فراوان احساسات

 ارائه مناسب حل راه یک درخواست، یک به پاسخ

 بزرگ و فنی پیشرفت های از بسیاری شاهد من .داد

 و کار زمان، همچنین .بوده ام گلخانه ای طراحی در

 

 

 

 

 

 

 

 معیوب اولیه نمونه های توسعه صرف فراوانی پول 

 ما .ماست نوآوری هزینه های قطعاً این ها .کرده ایم

 از ما .باشیم شرمنده نباید نوآوری برای که آموختیم

 گرفتیم کمک توسعه و تحقیق بخش در کارمند سه

 اما است، زیاد بسیار گلخانه ای پیمانکار یک برای که

 .کرد توانا بازار در رقابتی عرصه در را ما موضوع این

 گروه این نام توانست ،«بوم»  انقالبی فن آوری های "

 و ساخت در پیشرو شرکت یک عنوان به را تخصصی

 باریک (ناودان) گاترهای معرفی با گلخانه ای ساز

 فوالدی سنگین گاترهای جای به آلومینیومی

 یا و .نماید شاخص دنیا در 1982 سال در گالوانیزه

  سال در پوششی سیستم های برای ABS سرگیرهای

 محسوب گروه این ارزنده تولیدات دیگر از1994

 که کنند حاصل اطمینان باید ما مشتریان" .می شود

 مشغول آن در که پروژه ای هر در ما نوآورانه رویکرد

 از جدیدی نسل ".می شود پدیدار هستیم، فعالیت

   تخصصی گروه خانگی، اشباع بازار های و مدیریت

 در خود، فعالیت دامنه گسترش به وادار را «بوم»

 و ساخت یکپارچه سازی با".نمود اروپا غرب فراسوی

 یک در حرارتی و پوششی سیستم های گلخانه ای، ساز

 ما تجارت اعتماد، قابل شرکای همراهی با و شرکت

  جایگاه بین المللی بازارهای در کلیدی پروژه های برای

    بازارهای با تطابق همچنین .است یافته مطلوبی
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 در تجارت و متفاوت فرهنگ های با و بین المللی

 گروه برای را فراوانی تالش های بزرگ، پروژه های

 .است داشته بر در اخیر سال های در «بوم»  تخصصی

 این موقت و نهایی قطعه شرکت، این جدید محل

 اجرای برای قدیمی محل در ”.است طوالنی پروسه

 در (Estidamah) استیداما های خزانه ههای پروژ

 Thanet)  ارث تنت کنندگان تولید و عربستان

Earth)  گرون ولی های خزانه و(Valley Grown) 

 به پاسخ گویی برای کافی فضای انگلستان، در 

 حاضر حال در .نداشتیم اختیار در را تقاضاها

 ولی .باشد بالقوه چالشی می تواند طوالنی مسافت های

 تجهیزات، مونتاژ مترمربعی 4000 جدید محل

 آتیه و فعلی تقاضاهای تمامی کننده تامین می تواند

  آینده که است معتقد شرکت مدیرعامل ".باشد ما

 با .است شرکت روی پیش در هیجان انگیزی

 

 

 که بودند معتقد 2000سال اوایل در گروهی اینکه 

 شده انجام گلخانه ها طراحی در پیشرفت ها تمامی

 شیشه ای گلخانه های از که تولید کنندگانی اما است

 به همچنان کرده اند، استفاده قرن یک از بیش برای

 «بوم»  تخصصی گروه و می دهند ادامه تولید

 گروه اخیرا،" .می دهد بهبود را آن ها سازه های

 خود کارکنان توسعه و تحقیق بخش «بوم» تخصصی

 ویژگی های با متنوع محصوالت .است کرده برابر دو را

 تولید کنندگان توسط که بفردشان منحصر رشدی

 می شوند، تولید جهان از متفاوتی مناطق در مختلف

 و می باشند ویژه و خاص گلخانه های ایجاد نیازمند

 تخصصی تر و مناسب تر است ممکن آینده نوآوری های

 گروه موضوع، این البته و باشد گذشته به نسبت

 باز نوآوری و خالقیت از هرگز را «بوم»  تخصصی

 .نمی دارد
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 گلخانه در) بریده شاخه گل های تولیدی مساحت کل

 5700) 2004 سال های طی ژاپن در (باز فضای و

 ثابت نسبی طور به (هکتار 5000) 2014 تا (هکتار

 داوودی گل های و است داشته کمی نوسان و مانده

 بهترین .می شوند تولید نوع و رنگ وسیع دامنه در

  سانتینی رقم ارقام، سایر به نسبت تولیدی رقم

(Santini) است. 

 پرورش به زمین هکتار 250 حدود در آیچی شهر در

 مرکز یک آیچی .است یافته اختصاص داوودی گل

 در که است داوودی گل عمده تولید

 با ادغام از پس و شده واقع اتسومی جزیره شبه 

 

 

 

 داده نام تغییر تاهاراشی شهر به دیگر روستایی

 مشهور داوودی گل اصالح زمینه در آیچی .است 

  از داوودی گل زمستانه ارقام اکثر منشا .است شده

 در حالیکه در است، اروپایی کنندگان اصالح و اروپا

  ژاپنی ها که می شود نژادهایی از مملو بازار تابستان،

 .مقاوم ترند گرما به و کرده اند اصالح

 500 حدود در بازار در داوودی گل عرضه حجم

 نشان موضوع این .است سال در شاخه میلیون

 کنندگان تولید بوسیله آن از نیمی تقریبا که می دهد

 و چین مالزی، از گل ها مابقی و شده تولید ژاپنی

 .می شوند وارد ویتنام

 

 

 باغ مادری گل داوودی در ژاپن( Aichi)آیچی 

 سمیه جزقاسمی، عضو انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران: تهیه و تنظیم
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 گل شده شناخته اصالح گر (Seikoen) سیکوان

  و Prince، Elsa پرفروش ارقام با ژاپن در داوودی

Resai رتبه دارای داوودی گل اروپایی انواع .است 

 ،Feeling Green، Monalisa شامل، باال

Anastaa، Alts، Lollipop و Countrysi  

 .می باشند

 .دارد داوودی گل تولیدکنندگان تعاونی 80 ژاپن

 تولید 80 تا 5 بین تعاونی ها این اعضای تعداد

 دارای تولیدکنندگان تمام .است متفاوت کننده

 و هستند بازار در برابر فرصت های و مساوی حقوق

 تولید اعضا توسط شده آزمایش ارقام و انواع فقط

 که است مطلب این بیانگر موضوع این .می شود

  زمان بر بسیار ژاپن بازار در جدید ارقام نهایی معرفی

 تمامی موفقیت با جدید رقم یک که هنگامی .است

 گذاشت، سر پشت را (سال طول در) آزمایش ها

 و خاص تعداد که است مجاز دهنده پرورش

 از پس .نماید تولید را جدید گل این از محدودی

 به تولیدات جدید، رقم این فروش خرید برای آن،

 آنجا در و شده حمل گل توزیع مرکز نزدیکترین

 .می شود گذاشته مزایده به کشور سراسر برای

  

 :منبع

www.hortibiz.com 

:منبع تصاویر  

 

www.zamzar.ir 

 

http://www.hortibiz.com/
http://www.hortibiz.com/
http://www.hortibiz.com/
http://www.hortibiz.com/
http://www.hortibiz.com/
http://www.zamzar.ir/
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 حق اعطاء قصد گاه هیچ اروپایی قانونگذاران 

  بیولوژیکی فرآیندهای محصوالت به انحصاری

  از توضیحی و شرح رویکرد این .نداشتند را ضروری

 توسط که است 1998 بیوتکنولوژیکی دستورالعمل

 دیدگاه .شد ارائه نوامبر سوم در اروپا کمیسیون

 در مهم گام یک نشانه موضوع این در اروپا اتحادیه

 برای که است نباتات اصالح انحصاری حق اعطاء

 در و است گرفته قرار بررسی مورد زیاد سال های

 اروپا اختراعات ثبت اداره عهده به حاضر حال

(European Patent Office)  EPO منظور به 

 برای گیاهی جدید گونه های توسعه از حفاظت

 .است شده سپرده مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

 دستورالعمل اروپا کمیسیون که واقعیت این

 است، کرده تفسیر چنین این را اروپایی بیوتکنولوژی

 در .است بحث مورد موضوع در مهمی پیشرفت

 می کند تعیین اروپا کمیسیون آن ها، بیانات تبیین

 (اروپا پارلمان و اروپا شورای) قانونگذار چگونه که

 گرفته نظر در 1998 سال در که را دستورالعملی

 اعطاء برای قانونگذار قصد .کند ساماندهی بود، شده

 طریق از که گیاهانی به انحصاری حق

 

 انتخاب و تالقی مثال عنوان به) سنتی اصالح 

 در و نیست روشن همچنان شده اند، ایجاد (گیاهان

 کمیسیون که موضوع این .دارد قرار ابهام از هاله ای

 نظر مورد این در وضوح به و رسمی طور به اروپا

 بفرد منحصر موضوعی است، کرده اعالم را خود

 آمده دست به اروپا پارلمان فشار اعمال با که است،

 برای مراحل یکسری پیگیری حاضر حال در .است

 برقراری که گیرد صورت باید نهایی هدف به رسیدن

 انحصاری حق و اصالح کنندگان حقوق میان توازن

 نباتات اصالح در نوآوری رشد ادامه منظور به آن ها

  نتیجه یک مفاهیم این تفسیر اگرچه .آنهاست اهم از

 دست در حاضر حال در آن پیگیری اما است بزرگ

 این در .می باشد EPO عضو کشورهای دولت های

  ابتدا در :گیرد قرار نظر مد باید مهم مسئله دو راستا

  تصویب به باید موضوع این مفاد جانبه همه تفسیر

EPO اعطای مسئول که مستقل نهاد این .برسد 

 به محدود قانونی نظر از اروپاست، در انحصاری حق

 سیاست های .نمی باشد اروپا کمیسیون مفاد تفسیر

 کشور 28 شامل که می شود اتخاذ اعضاء توسط آن

 .باشند می دیگر کشور 10 عالوه به عضو

 

 دستاوردهای مرتبط با حقوق انحصاری اصالح نباتات

 مرضیه احمدیان، دانشجوی دکتری علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس: ترجمه و تنظیم



www.ISOP.ir 

 

18 www.ISOP.ir 

 به تفاسیر این که کنند حاصل اطمینان باید ها آن

 سازی شفاف آن، از بعد و می رسد  EPOتصویب

 حق قبالً که گیاهانی بودن مصون راستای در بیشتر

 .بپذیرد صورت باید کرده اند، دریافت را انحصاری

 حتی اروپا کمیسیون شرایط، تبیین و تفسیر در

  گواهی عنوان به که) برنامه ها بهبود برای اولیه انگیزه

  را (است دهندگان پرورش برای اجباری اصطالح به

 دارای گیاهی مواد به دسترسی امکان عدم طریق از

 کرده صادر دیگر پرورش دهنده برای انحصاری، حق

 نظر از و نیست قطعی همچنان توضیحات این .است

  .است بیشتر تحلیل و تجزیه نیازمند اروپا کمیسیون

 1998 سال از نباتات اصالح در انحصاری حق موضوع

 شده برانگیزتر چالش زمان گذر در و داشته وجود

 گیاهان، به انحصاری امتیاز اعطای افزایش .است

 توسط که را نوآوری سیستم و گیاهی اصالح بخش

 محدود می گیرد، شکل کننده اصالح مالکیت حق

 مالکیت حق توسط شده ارائه حفاظت .است کرده

  اصلی ایده .است ضروری نوآوری برای کننده اصالح

 نظر از که گیاهانی به تنها انحصاری حق که بود این

 حال، این با .شود اعطا شده اند، اصالح ژنتیکی

 به که ویژگی هایی برای انحصاری حق از حفاظت

 بیشتر حال در می پیوستند وقوع به طبیعی طور

 

 

 

 

 

 سیستم یک با مالکیت انحصاری حق .است شدن

 حق دارنده چنانچه دارد، منافات آزاد نوآوری 

 را بیشتر پیشرفت و توسعه می تواند مالکیت انحصاری

 ثبت به گیاهی مواد از استفاده رقابت از امتناع با

 خود برای باید موضوع این .نماید مسدود رسانده،

 شرکای و Plantum در متحد اصالح کنندگان

 باشد، هشدار منزله به VBN مانند آنها زنجیره ای

 بینی پیش را عرضه در تنوع و نوآوری رکود آنها زیرا

 مالکیت انحصاری حق درباره گفتگو و بحث .کرده اند

 .است شده آغاز پیش سال ده از تقریباً گیاهان برای

 ازVBN  و Plantum ، بعد به موقع آن از

  خواسته اند اروپایی نهادهای سایر و اروپا کمیسیون

 اصالح کنندگان حقوق بین توازن بازگرداندن برای تا

 .کنند تالش انحصاری حق و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 FloraCulture International -2016/08/11 :منبع
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 تزئین منظور به گیاهی مختلف گونه های از استفاده

 در .است بوده مرسوم پیش سال هزاران از بوستان ها

 ،بودن پایا به توجه با درختچه ها و درختان میان این

 گونه های سایر به نسبت که بیشتری عمر و ماندگاری

 اختصاص خود به را برجسته ای جایگاه ،دارند گیاهی

 و سازه ها همانند گیاهی گونه های این کشت .داده اند

 فرهنگ مبین و مانده باقی طراحی از پس سالها بناها

 دادن قرار .باشند می تاریخ طول در ملت ها تمدن و

 دارویی ،خوراکی ،زینتی گروه های در گیاهی گونه یک

 آن ها مصرف متداول و معمول نوع به بیشتر صنعتی یا

 بوده قراردادی ،متعارف تقسیمات نوع این .می گردد بر

 از بسیاری مثال طور به .می باشند تغییر قابل و

 

 

 ارکان از میوه درختان و دارویی گیاهان گونه های 

 مقوله .هستند پارک ها و مناظر طراحی های در مهم

 به است تغییر قابل و گسترده بسیار زیبایی شناسی

 اساس بر می تواند سبز فضای طراح هر که گونه ای

 منظر در را گیاهی هرگونه خود سلیقه و ذوق

 معرفی به قسمت این در .بگذارد نمایش به زیبایی 

 می تواند که پرداخت خواهیم ژاپنی ازگیل درخت

 از بسیاری در منظر طراحی در ویژه ای جایگاه

 ژاپنی ازگیل .باشد داشته کشورمان استان های

 Eriobotrya japonica  علمی نام با است درختی

(Thunb.)Lindl.  سرخیان گل تیره از 

(Rosaceae) نیمه و معتدل نواحی در که 

 

 Eriobotrya japonicaژاپنی ازگیل، سبز فضای برای مناسب های درختچه و درختان معرفی

 :(اول قسمت)

 ایران زینتی گیاهان و گل علمی انجمن مدیره هیات عضو ،پورحسینی لیال :تنظیم و تهیه
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 ,Loquat, Japanese medlar, Japanese loquatمتداول انگلیسی نام های .می روید گرمسیری

Chinese loquat, Japanese plum, Chinese plum   ای درختچه یا درخت ژاپنی ازگیل .می باشد 

 و است چین کشور آن اصلی موطن .است عمودی و گرد تاجی با سبز همیشه و برگ پهن ،زیبا بسیار ،بزرگ

 و اروپا به هجدهم قرن در .می شود کشت ژاپن جمله از آسیا مختلف مناطق در که است سال 1000 از بیش

 ،تایوان ،ژاپن جنوب در میوه درخت ینا .می شود کاشته جهان نقاط از بسیاری در امروزه و شد برده آمریکا

 آمریکا مختلف مناطق و آفریقا جنوب ،نیوزیلند و استرالیا ،هند ،آفریقا شمال ،خاورمیانه ،اروپا مختلف مناطق

 ژاپنی ازگیل .شود می داده پرورش 

 آمریکای کوهستانی مناطق در

 شده تبدیل بومی گیاهی به مرکزی

 به مختلف مناطق در اغلب و است

 آن بذر و شده رها وحشی طور

 از .می شود پراکنده پرندگان توسط

 ازگیل پیوند ،میالدی1960 سال

 آن پاکوتاهی و "به" پایه روی ژاپنی

 این پرورش و کشت گسترش سبب

 ازگیل .شد اشغالی فلسطین در میوه

 یک به شدن تبدیل درحال ژاپنی

 ،ژاپن ،اسپانیا ،چین در مهم صنعت

 درخت این .است ترکیه و پاکستان

 منظور به سبز همیشه درختچه یا

 بسیاری در ایران در زینتی استفاده

 سرد معتدله و معتدله مناطق از

 گیالن، مازندران ،البرز ،تهران شامل
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 کاشته یزد مانند مرکزی استان های و گرگان و

 درختانی از است خوبی مثال ژاپنی ازگیل . می شود

 انجام خوبی به همزمان را وظیفه دو می توانند که

 کوچک سایه انداز درختان که حال عین در آنها .دهند

 بهار در ،دارند معطری شکوفه های و هستند جذابی و

 .می رسد آنها میوه که هستند درختانی اولین جزء نیز

 طراحی برای مناسبی بسیار گزینه درختان این

 با درخت این .هستند منازل کوچک باغچه های

 

 

 

 نارنجی خوشمزه میوه های  و براق کشیده هایگبر 

 محبوبی درخت میوه باغ های در هم ،زرد یا کمرنگ

 می تواند زیبا جلوه دلیل به هم و می آید حساب به

 ازگیل .باشد بزرگ باغ های و باغچه ها بخش زینت

 گسترده شاخه های با است متراکم درختچه ای ژاپنی

 5 به ،عمر سال ها از پس آن ارتفاع که کروی تاج و

 الی 5 به نیز آن پوششی تاج قطر و متر 10 الی

 که چنان ،هرس پذیری اش خاطر به و می رسد متر10

 

 

  .دارد سبز فضای طراحی در بسیاری کاربرد شد گفته

 و سانتی متر 20الی 12 طول به ژاپنی ازگیل برگ های

 شاخه بر مجتمع صورت به سانتی متر 10 الی 5 پهنای

 و هستند دندانه دار کمی و متناوب ،ساده .می رویند

 تیره سبز رنگ به و براق .است شیاردار آنها سطح

 از پوشیده و کمرنگ تر آنها زیرین سطح و هستند

 

 

 

 تازه برگ های .است رنگ مسی کرک های 

 صورت به و دارند کمرنگ تری سبز رنگ روییده

 کنار در که که می رویند شاخه ها انتهای در عمودی

 آویخته یا افقی حالت که تیره تر و مسن تر برگ های

 .می بخشند درخت این به چشم نوازی جلوه دارند

 در ژاپنی ازگیل معطر و رنگ کرم یا سفید ل هایگ
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 15 الی 12 طول و انتهایی پانیکول آذین گل

 کاسه .می شوند شکوفا شاخه ها انتهای در سانتیمتری

 .است میوه راس روی مانده وباقی دائمی ،لوبی 5 گل

 پرچم ها .هستند ناخنک دار و پهن ،تایی 5 گلبرگ ها

 حجره ای 5-2 و تحتانی منفرد تخمدان ،تایی 20

 درخت روی بر دی ماه تا آبان از معموال گل ها .است

 فرق زمان این رقم به بسته ولی می شوند ظاهر

 گل دهی از بعد ماه سه تقریبا میوه ها .می کند

 در و بهار اول میوه ،ارقام از بعضی در .می رسند

 .می رسد تابستان اوایل بعضی

 

 

 ژاپنی ازگیل ساله چهار الی سه نهال های معموال

 ،نارنجی زرد رنگ به مدور ،آن میوه .می دهند میوه

 .دارند طول سانتیمتر 5 الی 2 حدود در و معطر کمی

 و زالزالک به شبیه و رنگ نارنجی آن آبدار میوه های

 و می باشد براق رنگ قهوه ای بذر زیادی تعداد دارای

 مصارف برای و باشند می برداشت قابل بهار اواخر در

 مورد شربت و مارماالد ،مربا تهیه یا تازه خوری

 درختان این از متعددی ارقام .می گیرند قرار استفاده

 اندازه و گل رایحه و  برگ اندازه نظر از که دارد وجود

 

 راحتی به ارقام همه .هستند متفاوت میوه رنگ  و 

 برگ از همچنین .نمی شوند یافت فروشی ها نهال در

 تولید درمانی خواص با چای نوعی درخت این

 که ژاپنی ازگیل مانند درختانی از استفاده .می شود

 و گل ،برگ حداقل اینکه یا و دارند خوراکی میوه های

 نقطه می تواند نیستند سمی یا خوراکی غیر آنها میوه

 حیاط و کودکان پارک خصوص به پارک ها برای قوتی

 .باشد شهری معابر و وخیابان ها منازل

 

 

  :منابع

 درختچه های و درختان.1383 .اهلل ولی .مظفریان

 تهران .معاصر فرهنگ .ایران

  .23 شماره .1361 .باغبان ماهانه مجله

http://nassau.ifas.ufl.edu, 

http://edis.ifas.ufl.edu, 

 http://tastylandscape.com, 

http://golvagiah.com, 

 http://nargil.ir, 

http://nassau.ifas.ufl.edu 

 

http://edis.ifas.ufl.edu/
http://golvagiah.com/
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 نمایشگاه های بین المللی مرتبط با  گل و گیاهان زینتی

 
 فروردین 3تا  1

 1396 

Flower Expo Ukraine 

Int'l Exhibition for Flowers Business, 

Horticulture and Floristry 

Kiev, Ukraine 

23-21, March, 2017  

 فروردین 6تا   3  
1396 

 

Expo Flowers & Garden 

Int'l Exhibition of Flowers, Landscape, 

Horticulture and Gardening 

Bucharest, Romania  

23-26, March, 2017  

فروردین 6تا   3   
1396 

House and Garden / Дом и сад 

Moscow Garden Show 

 Moscow, Russia 

23-26, March, 2017  

فروردین 20تا 17  
1396 

Spring Fair / Kevätmessut 

The biggest gardening fair in Finland 

Helsinki, Finland  

06-09, April, 2017 

فروردین 25تا 23  
1396 

Astana Flor Expo 

Landscape and Horticultural Exhibition 

Astana, Kazakhstan 

12-14, April, 2017  

 3تا فروردین  31
 اردیبهشت

1396 
 

Harrogate Spring Flower Show 

Harrogate, United Kingdom 

20-23, April, 2017  
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 اعضای محترم انجمن گل و گیاهان زینتی 

 با سالم و احترام   

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

               .فرمایند ارسال انجمن ایمیل آدرس به را فرم این و نمایند مشخص

                                  

 :نام و نام خانوادگی
 :  رشته تخصصی

 :  موبایل

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

 

 

 (: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                       

 الملل بین ارتباطات و عمومی روابط کمیته -1

 انتشارات و علمی کمیته -2

 فناوری و پژوهش کمیته -3

 صنعت با ارتباط کمیته -4

   علمی  های گردهمایی و اندیشی هم کمیته -5
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 همکاریدعوت به 
 
   

 ایران زینتی گیاهان و گل علمی انجمن
 

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

 هستند، خبرنامه این در خویش مطالب و مقاالت درج به عالقمند که کشور زینتی
 .گیرد قرار نظر مد مقاله ارسال جهت ذیل نکات لطفا .نماید می همکاری به دعوت

 
 شامل زینتی گیاهان و گل از وسیعی های حوزه در تواند می تحلیلی مقاالت -

 سالمت در گل نقش همچنین و پژوهشی تولیدی، اجتماعی، اقتصادی، های حوزه
  .باشد جامعه

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

 .الکترونیکی ذکر شود
 .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 شرایط داشتن با ایران زینتی گیاهان و گل انجمن در عضویت به عالقمندان کلیه

 .درآیند انجمن عضویت به می توانند مدیره هیئت تصویب

 :ایران زینتی گیاهان و گل انجمن در عضویت مزایای از برخی

   انجمن خبرنامه طریق از علمی اخبار جریان در گرفتن قرار•

 و خبرنامه در تبلیغات و انجمن علمی های گردهمایی و کنفرانسها در شرکت برای ویژه تخفیف از استفاده•

   انجمن سایت

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

   .المللی بین و ملی های گردهمایی و کنفرانسها مانند مربوط

 بانک) زینتی گیاهان زمینه در گرفته صورت پژوهشهای و مقاالت کتب، آمار، به دسترسی و جستجو امکان•

   (است شدن تکمیل حال در اطالعاتی

   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 عضویت - الف

 زینتی، گیاهان و گل زمینه  در ارشد کارشناسی درجه دارای حداقل که افرادی کلیه و انجمن موسسان

 پیوسته عضویت به توانند می باشند، (مدیره هیات تشخیص به ) وابسته رشته های و  سبز فضای طراحی باغبانی،

 .درآیند انجمن

 وابسته عضویت  - ب

 با مرتبط های حوزه از یکی در نحوی به سال 5 مدت و هستند کارشناسی درجه دارای که کسانی کلیه

 .درآیند انجمن وابسته عضویت به توانند می باشند شاغل الف بند در مذکور رشته های

 دانشجویی عضویت - ج

 سبز، فضای اصالح،طراحی باغبانی، های رشته در یا زینتی گیاهان و گل زمینه های در که دانشجویانی کلیه

     به مرتبط های رشته سایر و شناسی زیست بیوتکنولوژی،  گیاهی، تولیدات مهندسی

 

 عضویت در انجمن گل و گیاهان زینتی ایران 
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 .درآیند انجمن دانشجویی عضویت به توانند می دارند اشتغال تحصیل

 افتخاری عضویت -ن

 انجمن اهداف پیشبرد در یا باشد، خاص اهمیت حائز آنان علمی مقام که خارجی و ایرانی های شخصیت

 .باشند نموده ای ارزنده و موثر کمک های

 (حقوقی )موسساتی اعضای  - و

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

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

 .درآیند ایران زینتی گیاهان و گل انجمن عضویت به عضویت الکترونیکی پرسشنامه تکمیل با انجمن

 سیستم به ورود هنگام در و پرسشنامه تکمیل از پس ساالنه عضویت حق مبلغ پرداخت امکان است ذکر به الزم

  .است میسر شتاب شبکه عضو بانکی کارتهای از یک هر طریق از انجمن الکترونیکی عضویت

   : اعضاء عضویت حق میزان

   (تومان هزار 15 معادل) ریال 150000 دانشجویی

   (تومان هزار 30 معادل) ریال 300000 وابسته و پیوسته اعضای

 عضویت حق مبالغ است ذکر به الزم (تومان هزار 150 معادل) ریال هزار 1500000  موسساتی اعضای و شرکتها

 .گردد می اعالم جدید نرخهای جدید سال در و باشد می جاری سال پایان تا

 94333113  : انجمن حساب شماره

 680180000000000094333113IR  : انجمن شبا حساب شماره

 .نمایید مراجعه ir.isop.www سایت به بیشتر اطالعات کسب جهت ٭

 هر در شده تعیین مبلغ اساس بر عضویت حق پرداخت به نیاز تمدید جهت و باشد می یکساله عضویت مدت ٭

   .دباش می سال
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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 به95 سال پایان تا انجمن خبرنامه در اگهی

 

 



انجمن گل و گیاهان زینتی ایران   

Iranian Society for Ornamental Plants 

 زینتی ایرانخبرنامه داخلى انجمن گل و گیاهان 

 انجمن گل و گیاهان زینتی ایران: صاحب امتیاز

 دکتر پژمان آزادی: مدیر مسئول

 مجتهدیدکتر نرگس : سردبیر

 باقریدکتر هدایت : ویراستار

 فاطمه سلحشور: تهیه و تنظیم

 مدیره هیات اعضاء و قاسمی جز سمیه احمدیان، مرضیه :شماره این همکاران

   انجمن

   95 اسفند و بهمن ام، سی شماره

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

 انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایراندبیرخانه 
 

 02636705062- 09108728911:   همراهتلفن 
www.ISOP.ir 
Email: isop.iran@gmail.com 
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