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مرکز تجارت بین المللی گل و گیاه چین ،پروژه دونان

"نگین ریاحی ،دانشجوی دکترای تخصصی گیاهان زینتی ،علوم و تحقیقات تهران "
1

پروژه  Dounanدر کونمینگ چین ،به طور رسمی از  24دسامبر  2015آغاز به کار کرده است .مرکز بین
المللی تجارت گل دونان با سرمایهای بالغ بر  40میلیون یوآن ،با بخشها و واحدهای تجاری ،گلهای

شاخه بریده ،بخشهای تجاری ،فرهنگی ،کنوانسیون گردشگری و بخش امور مالی راه اندازی شده و
شرکت آکسیس مسئول راهاندازی سیستم حراج الکترونیک برای این مرکز بود.
2

آکسیس که پیشرو در ارائه راه حلهای اتوماسیون برای مزایده گل در سراسر جهان میباشد موفق به

تکمیل پروژه در دونان چین شد .اتاق حراج شرکت دونان مطابق با آخرین فنآوریها دارای کلیه
نرمافزارها و سخت افزارهای مورد نیاز ،از جمله سه صفحه نمایش بزرگ چند رنگ  LEDبرای نمایش
ساعت حراج و یک نمایشگر  LEDاضافی برای اطالعات تکمیلی و تغییرات راه اندازی شد.
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استان کونمینگ آهسته و پیوسته روند رو به رشد خود را در سیستم حراج گل ادامه میدهد .در طول
چند سال گذشته  ( KIFAمرکز بین المللی تجارت گل و گیاهان زینتی کونمینگ) و بازارهای گل دونان
در معامالت گلهای شاخه بریده از یک دوره رشد پایدار که بطور مداوم رو به افزایش است ،برخوردار
بودهاند .هر دو مرکز بر اساس روش هلندی و با سبک نزولی قیمتهای حراج کار میکنند KIFA .و دونان
به معنی واقعی همسایهاند و هر دو در یک ساختمان واقع شده اند .بازار گل دونان اخیرا مطابق با اتاق

حراج بلژیک با تعمیرات اساسی اقدام به نصب یک گالری حراج جدید با قابلیت اتصال به سیستم اتاق
کنترل  Dounan Flower Electronic Trade Center: DFETCنمود.
مدیر توسعه کسب و کار حراج دونان ،با توجه به ضوابط آکسیس ،فضایی برای  3306خریدار مهیا نموده
است .این فضا شامل  9ردیف است که هر ردیف  11میز خریدار و هر میز مجهز به کلیه امکانات برای دو
خریدار میباشد.
 :Dounan -1منطقه ای در شهر کونمینگ در غرب چین که سالن بین المللی حراج گل در آن بنا شده

است.
 :Aucxis -2شرکتی پیشرو در زمینه خدمات اتوماسیون و تجارت الکترونیک در بلژیک
منبعFCI February 2017:

لینک گروه تلگرامی انجمن گل و گیاهان زینتی
https://telegram.me/joinchat/BhARpjvewAyKrFWi1Sc4ug
لینک کانال انجمن گل و گیاهان زینتی

4

@ISOPhome

www.ISOP.ir

www.ISOP.ir

مصاحبه با مهندس مختار عبدالکریمی
اینجانب مختار عبدالکریمی صاحب و مدیر گلکده

است که هر ساله در خدمت اساتید ،دانشجویان ،و

مارانتا واقع در شهرستان رامسر از دوران کودکی

مراکز تحقیقاتی و علمی در سطح کشور و خارج از

عاشق گل و گیاه و عضو کوچکی از دوستداران و

کشور میباشد که عاشقانه تجربیات و علم خود را

مدافعان طبیعت و محیط زیست بوده و هستم.

در این زمینه به صورت رایگان ارائه میدهد و این

آفریننده زیباییها مرا در زیباترین مکان دنیا

امر زیباترین لحظههای زندگی مرا ثبت میکند و

آفریده است و مسوولیت بزرگی بر عهده خود

انرژی را چندین برابر میکند.

میبینم که این مکان و همه مکانهای دنیا را به

شیوههای خالقانه و نوآوریهای بنده در این

اندازه تواناییهایی که دارم زیبا و زیباتر به نسل

حرفه:

بعدی بسپارم .بنده بر حسب عشق و عالقه و تالش

اینجانب بیش از  32سال پیش دویست گونه گیاه

وافر و مداوم و احساس خستگیناپذیری به تولید و

یرای اولین بار از طریق پیوند ابداع نمودم که این

پرورش ،ابتکار و نوآوری در طول  50سال در سطح

گونهها نسبت به همتایان خودشان زیباتر ،مقاومتر

زیر کشتی به و سعت یکصد و بیست هزار متر

به سرما و گرما ،مقاوم نسبت به خاک و آب

مربع مشغول به فعالیت میباشم .الزمه هر کاری

لبشور ،قابل استفاده در داخل چمن و دور برکهها،

عشق است و وقتی عشق است ،کار تفریح است و

باکسها  ،آبشارها ،باغهای ژاپنی(راک گاردن)

نتیجه مطلوب حاصل میشود .بنابراین این

هستند و بسیار خوش درخشیدند .نمونهای از این

مجموعه با تنوع بیش از سه هزار گونه و زیرگونه
گل و گیاه ،نهال میوههای ایرانی و خارجی
گرمسیری

و

سردسیری،

درختان

تنومند،

درختچهها ،بوتهها ،انواع پیازیها ریزومیها و
گیاهان پوششی،گیاهان دارویی ،انواع چمنها،
همچون بانک ژنتیک گیاهی کلیه نیازهای داخلی و
خارجی تحت پوشش خود قرار میدهد .همچنین
این مجموعه بستری برای آموختن را آماده نموده
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گونهها عبارتند از :الگنوس ،ابلق طالیی و سفید بر

چای ،ضایعات بادام که جز ضایعات و مواد دور

پایه آریوزیا ،شمشادهای مینیاتوری روی پایه

ریختنی به حساب میآمد و هر ساله سوزاندن این

شمشادهای بسیار مقاوم درختی ،انواع سوزنی

ضایعات موجب آلودگی محیط زیست و افزایش

برگهای منیاتوری کند رشد روی پایههای بسیار

بیماریهای ریوی در شمال کشور میشد .بنده

مقاوم درختی ،انواع کتناستر مجنون همیشه سبز

برای اولین بار این ضایعات را به نفع طبیعت و گیاه

روی پایههای مقاوم ،بلبرسهای منیاتوری ژاپونیکا

استفاده نمودم بدین صورت که آنها را به کمپوست

بر روی پایههای بسیار مقاوم برای اولین بار در دنیا

تبدیل نموده و به خاکهای موجود اضافه نمودم.

و......

این امر موجب سبک شدن خاک و زهکش خوبی

بنده بر حسب تجربه و علم متوجه شدم یکی از

برای باکسها و گلدانها و حمل و نقل آسانتر شد.

نیازهای مهم گیاه خاک مطلوب است و هر گیاه

این محصول سبب شد خاک مورد نیاز هر گیاه را

خاک متناسب به خودش را میطلبد اما به دلیل

به تناسب ترکیبات تامین نماییم .همچنین برای

نبودن تنوع خاکهای موجود در منطقه و

صرفه جویی در استفاده از قارچ کشها که موجب

هزینههای گزاف نوع خارجی ،این ایده در من

افزایش هزینه میشد ،به شیوه جدیدی فکر کردم:

پدبدار شد که بر حسب امکانات موجود منطقه و

اضافه کردن مقدار کمی از خردههای زغال و پودر

بهینه سازی از این امکانات بتوانم خاکهای بسیار

استخوان (موجب استحام ساقههای میشود) و

مطلوب و متناسب با هر گیاه را ابداع نمایم .به

دیگر موادهای الزمه در دسترس توانستم یک خاک

علت اینکه در شمال ایران برنجکاری ،چایکاری و

مطلوب و متناسب با نوع گیاه ابداع نمایم.

بادامکاری مرسوم بوده و چلتوک برنج ،ضایعات
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در حیطه آبیاری ،سیستم آبیاری قطرهای و مهپاش

عبارتند از :ایجاد آب انبارهای زیرزمینی به نام

و بارانی را در باغهای خود به صورت مکانیزه تامین

منبع آب شیرین ،جهت جلوگیری از گرم شدن

نمودم .در حیطه حمل و نقل گیاهان به دلیل

آب ،بعد از ایزوله کردن ،یک متر روی آب انبار را با

موجود نبودن باکسهای بزرگ برای حمل و

خاکهای موجود سرند شده پوشش دادیم و

جابهجایی گیاههای بزرگ ،جعبههای چوبی در

گیاهان گرمسیری که باالی چهار متر ارتفاع

سایزهای مختلف ،شکلهای مختلف ،ابداع نمودم.

داشتند و دارای سایه انداز مناسب بودند با خاک

این جعبههای چوبی نسبت به گلدانهای دیگر

ابداعی خود بر روی این سطح کاشته شدند و خود

امتیازات وافری دارد که عبارتند از :حمل و نقل

این امر موجب خنک شدن آب شد .این امر آبیاری

آسان ،کاشت آسان ،طبیعی و ارگانیک که بعد از

شبانهروزی را تأمین میتمود .همچنین از طریق

مدتی جذب گیاه می شود و دوستدار طبیعت

فیلترهای استاندارد بینالمللی شوری آب گرفته

است.

شد و این مشکل نیز حل شد .و به تدریج درختان

با توجه به سفرهایی که در مناطق سردسیر و

نیز خودشانه وسیله آبیاری شیرین خاک لب شور

گرمسیر اکثر نقاط کشور و خارج از کشور داشتم

را احیا میکنند و به آن شرایط تطبیق میکنند.

متوجه شدم که نقاط گرمسیری کشورم نسبت به

این ابتکارات موجب شد که کشورهای همسایه

نقاط گرمسیر جهان از لحاظ تنوع و پوشش گیاهی

همچون دبی از بنده دعوت به همکاری نمودند.

بسیاز ضعیف و نا مطلوب و به صورت بیابانی

بنده به عنوان اولین صادر کننده گل و گیاه به

میباشند با وجود آنکه امکانات ضروری برای رشد

کشورهای آسیا میانه بودم و چون با شرایط

گیاه را داشتند (آب ،خاک ،نور) .اما در نشستی که

جغرافیایی آن منطقه کامال آشنایی داشتم بر

با ایستگاه تحقیقات کشاورزی منطقه کیش داشتم

اساس آن به صادرات میپرداختم و این امر موجب

این مشکالت را عنوان کردند که به علت دمای

شد گیاهان را بدون تلفات صادر کنیم .رضایت

باالی هوا و داغی آب نمیتوان گیاهان را آبیاری

خریداران به علت قیمت مناسب و کیفیت باال و

نمود ،همچنین به علت شوری آب و خاک گیاه

حمل و نقل آسان سبب شد کشور ایران را به

رشد نمیکند و از بین میرود .بنده را ه حلهایی

عنوان صادرکننده گل و گیاه معرفی نمایم . .در

را برای اولین بار در ایران به آنها ارائه دادم که

مورد صادرات به علت وجود شرایط اقلیمی مناسب
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و داشتن مردم عاشق پیشه سرمایهای است

هلند است .اما متاسفانه به علت تحریمات و کم

ارزشمند که با هدایت و حمایت از آن میتوان

توجهی این راه که فراتر از کشور هلند حرفی برای

کشور عزیزمان را به گلستانی بزرگ تبدیل نمود و

گفتن داشته باشیم ،بسته شد .در نکته پایانی

با ارزآوری از این طرق به سوی خودکفایی گام

عقیده دارم گل لطیف است و زودرنج و اگر

برداشت زیرا ایران مخصوصا شمال ایران در زمیته

لحظهای در مراقبت از آن و آمادهسازی بستر آن

پرورش گل و گیاه دارای استعدادی فراتر از کشور

غفلت کنی ،همکالم گل شدن آرزویی است محال.
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تجدید میثاق دوباره با طبیعت
ترجمه :دکتر سمیه جزقاسمی

کمی بایستید و به تصویر باال نگاه کنید .این یک عکس زیبا از چشم انداز کالسیک باغ سلطنتی انجمن
باغبانی انگلیس است .رفت و برگشت آب در حوضچه ویسلی که کناره های آن با زمین برخورد میکند،
چمن سرسبز ،تودهای از گلهای رنگی ،شکست نور در البهالی درختان و باالتر از همه آسمان ابری.
یک توقف کوتاه در این محل (حتی برای چهل ثانیه) اثر مثبت حیرت انگیزی در روحیه شما دارد ،و

حتی می توان اعالم کرد که مادر طبیعت اینجاست.
مطالعه ذیل توسط دانشگاه ملبورن انجام شد و نتایج آن در مجله روانشناسی محیطی منتشر شده ،از
 150دانشجو خواست که کاری را برای کاهش خستگی در مقابل صفحه نمایش کامپیوتر انجام دهند.
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از گروهی خواست تا ورزش کنند .گروهی به منظره یک علفزار نگاه کنند و گروهی دیگر هم چهل ثانیه به
یک دیوار بتنی خیره شوند.
نتایج مقایسه شدند و دانشجویانی که از یک منظره سرسبز لذت برده بودند به طور معنیداری دارای
اشتباه کمتری نسبت به گروهی که ورزش میکردند و گروهی که به دیوار بتنی خیره میشدند ،بودند.
نتیجهگیری محققان این بود که ،مکانهای سرسبز یک تجربه ترمیمی برای ذهن ایجاد میکنند که کنترل
منابع ذهنی و سطح توجه را تقویت میکند .البته همه میدانند که قدم زدن در پارک ،نشستن زیر درختان
در زمان صرف نهار ،حتی گذاشتن گل بر روی میز کار ،به داشتن یک روز بهتر کمک میکند.

تحقیق دانشگاه ملبورن برای درک بهتر رابطه بین مردم و محیط زیست طراحی شده بود .این تحقیق
نشان داد که طبیعت میتواند تمرکز ما را باال ببرد ،عالوه بر آن فواید بسیاری نیز دارد .فضای سبز در
داخل و اطراف بیمارستان به التیام زخمهای افراد کمک میکند .درختان و صندلیهایی که در باغها و
پارکها گذاشته میشوند ،پایه اصلی در محل ساخت خانه است .لذا باید به جذب مردم برای کمک به
جمعآوری هزینه برای ساخت پارک در هر محله تاکید کرد .پارکها و باغها در اجتماع و کشت و کار
درختان در کنار خیابان¬ها رفتارهای ضد اجتماعی را کاهش میدهد .نکته اصلی در اینجا به ارتباط ما
با طبیعت بستگی دارد .از این دانسته میتوان به عنوان یک ابزار علمی استفاده کرد .زمانی که به مدت
طوالنی در پشت میز هستید ،برای رفع خستگی میتوانید تصمیم به یک استراحت سبز بگیرید .اگر
خوش شانس هستید و در حیطه باغبانی کار میکنید و با یک محیط سرسبز در محل کار احاطه
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میتوانید یک زمان چند دقیقهای را برای قدم زدن در باغ اختصاص دهید.
مطالعات دانشگاه ملبورن نشان داد ،هر چشم انداز سبزی همین کارایی را دارد ،مانند نگاه کردن به یک
چشم انداز زیبا از پشت پنجره و یا زیبایی یک گلدان گل با طراوت .فقط مطمئن شوید که چشمانتان را
چند دقیقه از صفحه نمایش دور مینمایید .پیشنهاد میشود به فرزندانتان نشان دهید که چگونه از
طبیعت برای شادابی و افزایش کارآیی مجدد خود استفاده کنند.
منابع:
 Anonymous , 2017, FCI, P 27 -تصاویر از منابع اینترنتی
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معرفی درختان و درختچه های
مناسب برای فضای سبز
قسمت سوم ،بخش اول:
توری
Lagerstroemia spp.
تهیه و تنظیم :دکترلیال پورحسینی

درختچه توری با نام انگلیسی  Crepe myrtleو
نام علمی  Lagerstroemia L.گونه ای است از
خانواده ( Lythraceaeحنا) و بومی جنوب
شرقی آسیا شامل چین ،کره ،ژاپن ،فیلیپین و

منظرهای تماشایی از گلهای تابستانی ،برگهای

شبه قاره هند میباشد .در این جنس بیش از 30

رنگین و خیره کننده پاییزی و تنه تندیس مانند

گونه گیاهی شناخته شده است .که شامل درختان

زیبای زمستانی یعنی آنچه را یک جا گیاه توری

و درختچه های خزانپذیر و همیشه سبز

برای یک طراح منظر فراهم میکند را میتواند

میباشند .برخی گونههای آن به دلیل گلهای

داشته باشد .همچنین مصارف دارویی متعددی

زیبا و فصل گلدهی طوالنی بسیار مورد توجه در

برای پوست ساقه ،گل ،برگها و ریشه تعدادی از

فضای سبز و طراحی منظر قرار گرفتهاند .درختچه

گونههای آن ذکر شده است .توریها گیاهانی

توری گیاه زینتی محبوب در دنیا میباشد و در

بسیار عالی برای مناطق گرم هستند .در عین حال

بسیاری از نقاط آسیا ،شمال استرالیا ،اروپا و

بسیاری از واریتههای آن مناسب مناطق سرد نیز

آمریکا کشت میشود .برگهای لطیف بهاره،

هستند .در طول سالها واریتههای بسیار متعددی

گلهای زیبای تابستانه ،برگهای رنگین پاییزه و

از این گیاه توسط اصالح گران بدست آمده است.

پوست تنه جذاب در طول زمستان باعث شده که

آنها میتوانند بوسیله هرس به صورت درختان

این درختچه در تمام طول سال چشمنواز باشد و

کوچک و زیبایی پرورش داده شوند .این درختچه

این خصوصیات توری را به گیاه مورد عالقه

زیبا در نقاط معتدله ایران از جمله استانهای

طراحان فضای سبز تبدیل کرده است .کمتر

تهران البرز گیالن و مازندران ،کردستان ،کرمانشاه

گیاهی ترکیبی از صفات زیباییشناختی از جمله

و ایالم به وفور کشت میشود .در بسیاری از نقاط

12

www.ISOP.ir

www.ISOP.ir

ایران به جز مناطقی که زمستانهای بسیار سرد دارند ،میتوان از زیبایی این درخت در فضای بازبهره
جست .تعدادی از مهمترین گونههای آن عبارتند از:
L. indica , L. speciosa , L. faurier , L. elegans , L. loudoni , L. pubra , L. violacea
اکثر درختان توری که در مناطق معتدل و یا دارای سرمای زمستانه کشت میشوند از گونه  L. indicaیا
هیبریدهای آن هستند که به علت مقاومت آنها وهمچنین زیبایی پوست تنه آنها انتخاب میشوند.
درختچه توری از جمله طوالنیترین دورههای شکوفهدهی در بین درختان را دارد ،دوره ماندگاری شکوفه
از  60روز تا  120روز می باشد و به خاطراین موضوع در سراسر دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
در این نوشتار به خصوصیات تعدادی از مهمترین این گونه ها پرداخته میشود.

توری ژاپنی Lagerstroemia fauriei
این گونه بومی ژاپن است و با نام انگلیسی  Japanese crape myrtleشناخته میشود .درختی است
با ارتفاع و عرض 6تا  9متر با عادت رشد عمودی و شاخههای قوسدار به سمت بیرون به طوری که

شاخساره آن به فرم گدان رشد میکند یعنی در قسمت پایین باریک و در بخش فوقانی گسترده است.
13
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توری ژاپنی

برگهای آن به رنگ سبز روشن که پاییز به رنگ زرد در میآیند .به سرما و بیماریها مقاومتر از سایر
گونههاست .گلهای آن به صورت خوشههایی سفید رنگ در اوایل تابستان ظاهر میشوند .پوست تنه
بسیار زیبا از خصوصیات بارز این گونه است .پوستههای صاف خاکستری به صورت ورقه ورقه از روی تنه
جدا شده و در زیر آن پوست تنه قهوهای روشن دیده میشود .مقاومت این گونه به بیماریهای قارچی آن
را به بهترین گزینه برای تالقی با  L. Indicaو دستیابی به دورگهای زیبا و مقاوم تبدیل کرده است.
امروزه واریتههای زیادی از تالقی این دو گونه به منظور افزایش مقاومت به سرما و بیماریها ایجاد
شدهاند .که تعدادی از آنها بسیار پاکوتاه بوده و بین  70تا  150سانتی متر ارتفاع دارند.

توری ملکه Lagerstroemia
speciosa
گونه  L. speciosaیا  L. Reginaeبا نام انگلیسی
 Queen’s Crepe Myrtleدرختی است با سایز
متوسط که تا ارتفاع  9-7متر و عرض  5/4تا  6متر
رشد میکند .این گونه تنها در نواحی گرمسیری
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کشت می شود و در ایران کشت آنها در مناطق جنوبی کشور قابل توصیه است .دارای گلهایی با رنگ
های بسیار متنوع و تنهای جذاب است .درختی است خزان کننده با برگهای تخم مرغی نوک تیز و
گلهای خوشهای به رنگهای سفید تا ارغوانی و بنفش که در ماههای خرداد و تیر ظاهر میشوند.
برگهای بزرگ به طول  16تا  25و عرض  10سانتیمتر دارد که در پاییز به رنگ قرمز در میآید .تنه
بسیار زیبای صاف پوسته شونده و رنگین دارد .بومی جنوب شرق آسیا است و به عنوان درخت زینتی در
بسیاری از مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری دنیا کشت میشود .بر طبق درجهبندی مناطق توسط
 USDAاین گیاه در مناطق بین  9تا  12قرار میگیرد .در فیلیپین ،تایوان و ویتنام از برگهای جوان این
گیاه که به  Banabaمعروف است استفادههای مختلف خوراکی و دارویی میشود .حتی ذکر شده که از
میوه رسیده آن نیز برای کاهش گلوکز خون در برخی از کشورهایی که خاستگاه آن است استفاده
میشود .هرس سالیانه در زمستان میتواند به کنترل سایز و فرم این گیاه کمک کند.

توری معمولی یا هندی
Lagerstroemia indica

L. Indicaگونه ای از این جنس است با نام انگلیسی
 Crepe Myrtleیا  Crepeflowerبومی مناطق
چین و هند است .این گونه به وفور جهت تزئین
باغها ،پارکها ،حواشی خیابانها ،اتوبانها و بلوارها در سراسر دنیا کاشته میشود و کاربرد فراوانی در
فضای سبز دارد .این گونه با تاج گسترده و عادت رشد باز اغلب به صورت گرد یا هرمی در میآید.
شاخهها بدون کرک ،چهارگوش و مایل به قرمز و تو در تو و متراکم بوده و مناسب برای آشیانهسازی
بسیاری از پرندگان کوچک از جمله چکاوک میباشد .گونه  indicaدرختچهای خزان کننده با رنگ خزان
قرمز بسیار زیبا است و گلهای آن بسیار زیبا با لبه مواج یا چیندار به رنگ سفید ،صورتی ،کرمی ،قرمز،
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بنفش و ارغوانی هستند .این گلهای زیبا با آرایش خوشهای روی شاخهها قرار گرفتهاند.
گلها با گلبرگهای  6تایی شرابهای ،به قطر حدود  5/2تا  5/3سانتیمتر ،با ناخنکی بلند و باریک ،پرچمها
 42-36تایی ،گلها در خوشههایی گل آذین پانیکول به صورت درگرد یا کمی مخروطی و به طول  10تا
 30سانتیمتر ،در انتهای شاخهها تشکیل میشوند .دوره گلدهی طوالنی در فصل تابستان ،از اوایل تیرماه تا
اواخر شهریور ماه میباشد .میوهها کپسول قهوهای رنگ کروی به طول  7تا  5/12سانتیمتر و چوبی که
توسط شکوفایی شیاری با  6-3دریچه باز میشود و بذور آن قهوهای مایل به سیاه میباشند.

برگهایشان بیضی شکل بدون دمبرگ یا با دمبرگ کوتاه ،به طول  5/2تا  5سانتیمتر است که به
صورت متقابل ،متناوب یا چرخه سهتایی قرار گرفتهاند .رنگ برگها در اوایل بهار هنگام رویش صورتی و
سپس سبز روشن و بسیار زیباست و به تدریج سبز تیره میشوند .در پاییز به رنگهای نارنجی یا قرمز
آتشین و گاهی زرد در آمده و مدت طوالنی بر روی گیاه باقی مانده و پس از آن خزان میکنند .پاییز
طوالنی و خنک باعث میشود که این گیاه بهترین نمایش برگی را داشته باشد اما سرمای ناگهانی هوا
بعد از گرما در پاییزهای مرطوب میتواند باعث یخ زدن برگها شود .به دلیل داشتن تنه زیبا بسیار مورد

توجه میباشد .یکی از ویژگیهای برجسته این درختچه ،پوست صاف و خاکستری رنگ آن میباشد که
مانند درخت چنار هر سال میریزد و پوست زیرین که صورتی رنگ است نمایان میشود .سیستم
ریشهای در این درختچه سطحی میباشد.
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نیازهای اکولوژیکی
از نظر دما درجه حرارت ایده آل محیط رشد آن  10تا  20درجه سانتیگراد است .با گرما و سرما سازگاری
دارد ولی یخبندان ممتد را نمیپذیرد .بهترین رشد را در نواحی معتدل و گرم و بدون یخبندان دارد .از
نظر رطوبت هوا مناسب نواحی ساحلی و مرطوب نیست و نواحی با رطوبت متوسط تا خشک را ترجیح

میدهد .در تابستان وجود روزهای گرم و آفتابی برای گلدهی ضروری است .این گیاه نسبتاً به سرمای
زمستان مقاوم است .گونه  indicaدمای هوا تا  15ـ درجه سانتیگراد را به خوبی تحمل میکند .در
سرماهای شدید تر بهتر است ریشهها بوسیله خاک یا مالچ از سرمازدگی حفظ شوند.
درختچه توری به نور کافی و مستقیم خورشید نیاز دارد و برای گلدهی مناسب باید حداقل  6ساعت در
روز در معرض نور مستقیم خورشید قرار گیرد ،به همین جهت باید در مکانهای باز و کامالً آفتابگیر و به
دور از هرگونه سایه درخت ،ساختمان یا دیوار بلند کاشته شود تا حداکثر گلدهی را داشته باشد .مسئله

نور از جنبه دیگری نیز حائز اهمیت است و آن بروز بیماریهای قارچی است .زیرا در شرایط سایه به دلیل
باال بودن رطوبت ،رشد قارچها از جمله سفیدک افزایش مییابد .باید دقت شود در خیابانهایی که شرقی-
غربی هستند ،کشت این گونه زیبا در ضلع شمالی و یا وسط بلوار معموال تولید مناسب گلهای زیبا را به
همراه دارد اما کشت این در ختچهها در ضلع جنوبی این خیابانها در صورتی که در زیر سایه ساختمانها
یا سایر درختان قرار گیرند به علت عدم دریافت نور کامل و مستقیم و کمبود نور دچار رنگ پریدگی
برگها ،ریزش غنچهها و کاهش گلدهی میشود .همچنین ،باعث شیوع بیماریهای قارچی در این گیاه نیز
میشود.
توری خاک مرطوب با زهکش خوب را میپسندد اما پس از استقرار میتواند کامال به خشکیهای کوتاه
مدت مقاومت داشته باشد .با وجود این ،آبیاری عمیق در طول ماههای تابستان برای آن مفید است .توری
در فصل رشد احتیاج به آبیاری با فاصله ولی عمیق دارد .این گیاه برای گلدهی مناسب و شادابی آنها به
آبیاری منظم به خصوص در تابستان که هوا گرم است نیاز دارد .در بسیاری از نقاط تنها ماهی یکبار اما
با آب فراوان آبیاری میشود .بهترین زمان آبیاری وقتی است که خاک تقریبا خشک شده است به عبارتی
نباید خاک مدام خیس باشد چون آب باعث پوسیدگی ریشه میشود .در فصل زمستان معموال به علت
بارندگی احتیاجی به آبیاری ندارد.
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درختچه توری از نظر خاک حساسیت ندارد و انواع خاکها حتی خاکهای قلیائی را تا حدی تحمل
میکند .بهترین  PHبرای آن خنثی تا کمی اسیدی یعنی بین  5تا  5/7میباشد .در خاکهای قلیایی
ممکن است برگها دچار کلروز و زردی شوند .بهترین رشد آن در خاک غنی و حاصلخیز و با زهکش
مناسب اتفاق میافتد .خاک لومی عمیق ،مرطوب و بارور با زهکش خوب را ترجیح میدهد و در آن رشد
بسیار سریعی دارد اما تحمل شرایط خشک را نیز تا حدودی دارد .بهترین خاک در دسترس برای کاشت
توری ،مخلوطی از خاک تازه باغچه و خاک برگ به میزان مساوی است .بایستی در پاییز هر سال مقداری
خاک مناسب در پای بوتهها اضافه کرد .این عمل باعث میشود که ریشههای سطحی کامالً پوشیده شده و
در زمستان از خطر سرمازدگی محفوظ بمانند .همچنین طی عملیات مکانیکی حذف علفهای هرز ریشهها
آسیب نبینند.

انتخاب و کشت درختچه توری:
شکوه و زیبایی فوقالعاده گلهای توری در فصل تابستان بسیاری از طبیعت دوستان را به خرید این
درختچه ترغیب میکند .اما نباید بدون فکر عمل کرد .برای انتخاب رنگ گل دلخواه بهتر است خرید در
فصل شکوفهدهی انجام شود اما برای انتخاب سایز مناسب بهتر است به برچسب نهال توجه شود .در
صورت عدم وجود شناسنامه دقیق از گیاه بهتر است خرید از نهال فروشیهای معتبر یا افراد قابل اعتماد
و حرفهای انجام شود.
قبل از انتخاب و خرید نهال باید هدف از کاشت و کاربرد دقیق گیاه مشخص باشد .خصوصیات مختلفی از

جمله ارتفاع ،فرم شاخساره ،رنگ گل و فرم خوشههای گل ،رنگ تنه و مقاومت به سرما و بیماریها از
جمله مشخصههایی هستند که باید قبل از تهیه نهال مد نظر قرار گیرند .معموال جنس Lagerstroemia
درختانی هستند با سایزها و شکل شاخساره بسیار متنوع .سایز نهایی درخت یا درختچههای توری بسیار
متنوع و از  60سانتیمتر تا  12متر متغییر است .شناخت دقیق سایز نهایی نهال در زمان خرید میتواند
مانع بسیاری از مشکالت نگهداری و عملیات هرس در آینده شود .انتخاب سایز صحیح گیاه اهمیت زیادی
دارد زیرا عملیات حفظ و نگهداری به حداقل خواهد رسید و این امر برای دستیابی به یک منظر پایدار

نزدیکتر است .در صورتی که درختانی با سایز نهایی بزرگ انتخاب شود اما اندازه کوچکتر مد نظر باشد،
عملیات هرس و سربرداری بیشتری نیاز خواهد بود کما اینکه با وجود تمامی زحمات سالیان متمادی،
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ممکن است فرم و اندازه دلخواه ایجاد نشود.
برای بسیاری از مناطق دارای زمستان سرد بهتر است واریتههایی که مقاومت باالیی به سرمای زمستانه
دارند انتخاب شود.
بهترین زمان کاشت نهال توری اواخر پاییز تا
اوایل بهار است .اما بهترین زمان خرید نهال

تابستان است زیرا امکان انتخاب صحیح
واریته مورد نظر را در زمان اوج گلدهی به
خریدار میدهد .اما باید تا زمان کشت در
زمین اصلی مراقبتهای الزم از آن به عمل
آید .قبل از کاشت گیاه در گودالی که برای
آن در زمین آماه شده است باید به خوبی

گلدان حاوی نهال را آبیاری کرد این امر به
جذب بهتر آب در زمان کشت توسط ریشه ها
کمک میکند . .ابتدا باید گودالی به اندازه دو
برابر حجم ریشهها حفر شود .به طور کلی
نیازی به اصالح خاک عمقی برای کشت این
گونه نیست مگر این که خاک تحتانی به قدری نا مناسب باشد که اجازه رشد و انشعاب به ریشهها
ندهد .باید دقت شود طوقه گیاه تا همان ارتفاعی که در خزانه کاری در زیر خاک قرار گرفته بود در
عمق خاک قرار گیرد و سپس پای ریشهها و گودال با خاک مناسب و مرطوب پر شود .نهال تازه کاشته
شده باید بالفاصله آبیاری شود .اگر کشت در فصل زمستان صورت گرفته ،هفتهای یک بار و اگر در
فصول گرم سال یا در خاک سبک و شنی کشت انجام شده است ،یک روز در میان آبیاری باید انجام
شود .و این روند تا دو ماه بایستی ادامه یابد .پس از کشت باید پای نهال مالچدهی شود این امر به
حفظ رطوبت خاک و کاهش رشد علفهای هرز پای نهال تازه کشت شده کمک میکند و باعث
استقرار بهتر نهال میشود .استفاده از کودهای گیاهی و دامی پوسیده و کود شیمیایی کامل میتواند
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به استقرار بهتر گیاه کمک کند.
اصوال توری گیاهی است کم توقع که به مواد غذایی زیاد نیازی ندارد .فقط الزم است در اواخر زمستان
هر سال ،بعد از عملیات هرس ،به اندازه یک فنجان کود شیمیایی کامل به هر متر مربع از خاک اضافه
نمود تا نیازهای گیاه در فصل رشد تامین شود .به طور کلی کوددهی زیاد در این درختچه میتواند باعث
رشد بیش از حد شاخ و برگ و کاهش گلدهی شود .در صورتی که هدف رساندن نهال تازه کشت شده به
سایز مورد نظر باشد و گلدهی آن در چند سال اول کشت مورد نظر نباشد میتوان از این روش استفاده
کرد .برای جلوگیری از ظهور پاجوش و تنه جوشها و یا شاخههای طویل و باریک در اثر کوددهی که
بسیار هم نسبت به آفات و بیماری ها آسیب پذیر هستند ،میتوان از کودهای کند رها شونده استفاده
کرد .همچنین استفاده از کودهای گیاهی و دامی میتواند بسیار مناسب باشد به این صورت که الیهای به
ضخامت  5سانتیمتر کمپوست یا کود دامی پوسیده پای درختان اضافه شود.

کاربرد درختچه توری در طراحی فضای سبز:
سوالی که معموال بعد از شناخت یک درخت زیبای زینتی پیش میآید این است که در چه قسمتی از
طراحی فضای سبز میتوان از آن استفاده کرد؟
توری استفادههای متعددی میتواند در طراحی مناظر داشته باشد .کاشت به عنوان تک درختچه زینتی،
کاشت تودهای یا کاشت در حاشیهها ،گلدان و پاسیو از جمله کاربردهای این گونه است.
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کاشت گروهی این گیاه میتواند منظر بدیعی از خزان پاییزی را خصوصا در پرچینها و حاشیهها به

نمایش بگذارد .کاشت تک درخت یا درختچه آن میتواند نقاط کانونی ممتازی را در مناظر به خصوص
در فصل گلدهی خلق کند.
کاربرد دیگر آن کشت دوتایی این درختچه در دو طرف ورودیهای جنوبی است .این سبک طراحی
میتواند خوشآمد گویی گرم و با احترامی را در جلوی درب بسیاری از مکانهای پذیرایی در فصل
تابستان ایجاد کند.
معموال انواع بزرگتر برای مکانهایی که محدود به ساختمانها یا پیادهروها نیستند مناسب است اما برای

ویالها ،حیاط خانهها ،سایر محوطههای محصور و حاشیه معابر باید از گونههای با رشد متوسط استفاده
کرد .انواع پاکوتاه توری بسیار مناسب برای کشت در گلدان و یا تربیت به صورت بونسای میباشند .اما
نباید فراموش کرد که توری به آفتاب بسیار عالقه مند است و مکانهای سایه میتواند باعث کاهش گل
یا حتی عدم گلدهی آن شود .همچنین میتوان درختچه توری را در بالکنها یا بام های سبز کشت کرد
اما نباید انتظار داشت مانند گیاهان کاشته شده در باغچه رشد و گلدهی خوبی داشته باشد.
کشت توریها به عنوان گیاه پاسیویی یا آپارتمانی نیز صورت میگیرد .معموال این گیاهان برای نگهداری

در داخل خانه مناسب نیستند زیرا آنها برای داشتن یک دوره رشد و گلدهی خوب نیاز به رکود زمستانه
دارند .نگهداری آنها در تمام طول سال در دمای گرم منازل میتواند مانع طی شدن سیکل طبیعی گیاه
شده و در نهایت ،شادابی و زیبایی مورد نظر را نخواهد داشت.
در مناطقی که سرمای زمستان برای این گیاه زیاد نگران کننده نیست میتوان توری را در فضای بیرون
اما در خرد اقلیم ( )Microclimateمناسب کشت کرد .به این صورت که حتی در یک محوطه کوچک یا
حیاط منزل نقاطی هستند که از نظر دما گرم ترند و میتوانند برای کشت درختچه توری مکان مناسبی
به منظور محافظت آن در برابر سرمای زمستان باشند ،مانند ضلع جنوبی و یا شرقی دیوارها و
ساختمانها که در نیمکره شمالی آفتابگیرترند و یا نقاطی که نزدیک به دیوار ساختمانهای گرم یا
استخرها هستند زیرا آب ظرفیت گرمایی باالیی دارد و میتواند در متعادل کردن دمای محیط موثر باشد.
باید دقت شود مکان انتخابی برای کشت توری در معرض بادهای سرد زمستان نباشد .در مناطق سردسیر
که حداقل دمای زمستان به  15درجه سانتیگراد زیر صفر میرسد برای بقاء اکثر واریتههای توری نیاز به
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تدابیری هست.
بهتر است در این مناطق درختچه توری در گلدانهای بزرگ کشت شود و با شروع فصل سرد به داخل
پاسیو یا گلخانه منتقل شود .البته نباید مانند گیاهان آپارتمانی با آن رفتار کرد بلکه باید اجازه داد
سرماهای اولیه که آسیب جدی به گیاه نمیزنند باعث خزان گیاه شود .سپس گلدان به مکان مناسب که
البته نباید گرم و تاریک باشد منتقل شود .باید تنها ماهی یکبار آبیاری شود و از تغذیه کودی گیاه
ممانعت شود تا گیاه دوره رکود زمستانه خود را سپری کند .البته در این زمان ظاهر گیاه مرده به نظر
میآید اما نباید نگران بود چون مانند سایر درختان توری در حال گذراندن دوران استراحت زمستانه
است .با شروع گرم شدن هوا باید گلدان را به تدریج در معرض هوای بیرون قرار داد تا به آهستگی از
رکود خارج شود .در این زمان به محض مشاهده اولین نشانههای رشد سرشاخهها ،آبیاری مرتب و
کوددهی باید آغاز شود .در منطقه  6یا گاهی  5بسیاری از واریتههای توری میتوانند مانند بوتههای چند
ساله پرورش داده شوند به این صورت که سرشاخههای آنها تا سطح طوقه گیاه در زمستان از بین رفته و
تنها ریشه ،طوقه و بخشهای پایینی ساقه باقی میماند .در این حالت بهتر است قسمت باقی مانده گیاه
توسط مالچ از سرمازدگی محافظت شود .در بهار به محض گرم شدن هوا جوانهها رشد خواهند کرد .یک
چنین گیاهانی همیشه کوتاه باقی میمانند و بهتر است از واریتههایی که به طور طبیعی پاکوتاه هستند
برای چنین روشی استفاده شود.
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نمایشگاه های بین المللی مرتبط با گل و گیاهان زینتی
FlowersExpo · ЦветыЭкспо
شهریور23 تا21
1396

Int'l Exhibition for Floriculture and
Gardening
Moscow, Russia
12-14, September, 2017
Flormart

مهر1 شهرویورتا30
1396

Int'l Exhibtion of Gardening and
Floriculture
Padua, Italy
21-23, September, 2017

مهر14 تا12
1396

Int'l Fair of Mediterranean Plants
and Flowers Technology and
Gardening
Valencia, Spain

04-07 October,2017
مهر16 تا13
1396

مهر30 تا26
1396

www.ISOP.ir

Flora Olomouc - Autumn
Int'l Horticultural Exhibition and
Fair
Flora Olomouc Exhibition Grounds
Olomouc, Czech Republic
05-08 October,2017
Flower Autumn
Цветна Есен
Specialized Exhibition of Flowers,
Ornamental Plants, Garden
Equipment and Supplies
Plovdiv, Bulgaria
18-22 October,2017
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عضویت در انجمن گل و گیاهان زینتی ایران
کلیه عالقمندان به عضویت در انجمن گل و گیاهان زینتی ایران با داشتن شرایط مندرج در اساسنامه
انجمن و تصویب هیئت مدیره میتوانند به عضویت انجمن درآیند.
برخی از مزایای عضویت در انجمن گل و گیاهان زینتی ایران:
• قرار گرفتن در جریان اخبار علمی از طریق خبرنامه انجمن
• استفاده از تخفیف ویژه برای شرکت در کنفرانسها و گردهمایی های علمی انجمن و تبلیغات در
خبرنامه و سایت انجمن
• امکان مشارکت در خبر نامه انجمن با ارسال اخبار علمی ،پژوهشی و همچنین اطالع رسانی دیگر
فعالیتهای مربوط مانند کنفرانسها و گردهمایی های ملی و بین المللی.
• امکان جستجو و دسترسی به آمار ،کتب ،مقاالت و پژوهشهای صورت گرفته در زمینه گیاهان
زینتی (بانک اطالعاتی در حال تکمیل شدن است)
• استفاده از تخفیف ویژه برای شرکت در کارگاه های آموزشی انجمن

انواع و شرایط عضویت در انجمن گل و گیاهان زینتی ایران به شرح زیر است:
الف  -عضویت پیوسته:
موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در زمینه گل و گیاهان
زینتی ،باغبانی ،طراحی فضای سبز و رشتههای وابسته ( به تشخیص هیات مدیره) باشند ،می توانند به
عضویت پیوسته انجمن درآیند.
ب  -عضویت وابسته

کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت  5سال به نحوی در یکی از حوزه های
مرتبط با رشتههای مذکور در بند الف شاغل باشند می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.
ج  -عضویت دانشجویی
کلیه دانشجویانی که در زمینههای گل و گیاهان زینتی یا در رشته های باغبانی ،اصالح،طراحی
فضای سبز ،مهندسی تولیدات گیاهی ،بیوتکنولوژی ،زیست شناسی و سایر رشته های مرتبط به
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تحصیل اشتغال دارند می توانند به عضویت دانشجویی انجمن درآیند.
ن -عضویت افتخاری
شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان حائز اهمیت خاص باشد ،یا در پیشبرد

اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده ای نموده باشند.
و  -اعضای موسساتی( حقوقی)
سازمانهایی که در زمینههای علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت
انجمن درآیند.
متقاضیان حقیقی عضویت در انجمن گل و گیاهان زینتی ایران میتوانند با مراجعه به قسمت
عضویت وب سایت انجمن با تکمیل پرسشنامه الکترونیکی عضویت به عضویت انجمن گل و گیاهان

زینتی ایران درآیند.
الزم به ذکر است امکان پرداخت مبلغ حق عضویت ساالنه پس از تکمیل پرسشنامه و در هنگام ورود
به سیستم عضویت الکترونیکی انجمن از طریق هر یک از کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب میسر
است.
میزان حق عضویت اعضاء :
دانشجویی  150000ریال (معادل  15هزار تومان)

اعضای پیوسته و وابسته  300000ریال (معادل  30هزار تومان)
شرکتها و اعضای موسساتی  1500000هزار ریال (معادل  150هزار تومان) الزم به ذکر است مبالغ
حق عضویت تا پایان سال جاری می باشد و در سال جدید نرخهای جدید اعالم می گردد.
شماره حساب انجمن 94333113 :
شماره حساب شبا انجمن IR680180000000000094333113 :
٭ جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت  www.isop.irمراجعه نمایید.
٭ مدت عضویت یکساله می باشد و جهت تمدید نیاز به پرداخت حق عضویت بر اساس مبلغ تعیین
شده در هر سال می باشد.
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دعوت به همکاری
انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران
از کلیه اساتید ،محققان ،دانشجویان ،تولید کنندگان و فعاالن گل و
گیاهان زینتی کشور که عالقمند به درج مقاالت و مطالب خویش در این
خبرنامه هستند ،دعوت به همکاری می نماید .لطفا نکات ذیل جهت
ارسال مقاله مد نظر قرار گیرد.
 مقاالت تحلیلی می تواند در حوزه های وسیعی از گل و گیاهان زینتیشامل حوزه های اقتصادی ،اجتماعی ،تولیدی ،پژوهشی و همچنین نقش
گل در سالمت جامعه باشد.
 مطالب ارسالی می بایست اصل بوده و منابع مورد استفاده ذکر شدهباشد.
 نام و نام خانوادگی مؤلف همراه با نشانی کامل و شماره تلفن و آدرسپست الکترونیکی ذکر شود.
 مقاله ارسالی در صورت تأیید یا عدم تایید ،مسترد نمیگردد. -انجمن در پذیرش یا رد و ویرایش مقاالت آزاد است.
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دعوت به مصاحبه
انجمن علمی گل و گیاهان زینتی از تولیدکنندگان برجسته حوزه گل و
گیاهان زینتی دعوت بعمل می آورد تا در صورت تمایل به مصاحبه با
خبرنامه انجمن با شماره 09108728911تماس حاصل فرمایند .بی شک
چاپ اینگونه مصاحبه ها باعث تقویت روحیه تولید و تبادل تجربیات
ارزشمند تولید کنندگان عرصه گل و گیاهان زینتی خصوصا تولید
کنندگان جوان کشور خواهد شد.
 الزم به ذکر است صحت مطالب ارایه شده در مصاحبه بر عهده

مصاحبه شونده می باشد.
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اعضای محترم انجمن گل و گیاهان زینتی

با سالم و احترام
از اعضاء محترم انجمن که عالقه مند به همکاری در کمیته های ذیل
می باشند دعوت می شود ضمن تکمیل فرم ،کمیته (های) مورد نظر خود را
مشخص نمایند و این فرم را به آدرس ایمیل انجمن ارسال فرمایند.
نام و نام خانوادگی:
رشته تخصصی:
موبایل:
آدرس ایمیل:
کمیته (های) که مایل به همکاری در آن هستید:
 -1کمیته روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
 -2کمیته علمی و انتشارات
 -3کمیته پژوهش و فناوری

 -4کمیته ارتباط با صنعت
 -5کمیته هم اندیشی و گردهمایی های علمی
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 (لطفا توضیح دهید):
با تشکر فراوان
دبیر خانه انجمن گل و گیاهان زینتی ایران
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تعرفه آگهی در خبرنامه الکتر ونیکی انجمن
کلیه سازمانها  ،شرکتها و افراد حقیقی و حقوقی می توانند آگهی های خود را جهت
قرار گرفتن در خبرنامه الکترونیکی انجمن با در نظر گرفتن تعرفه های ذیل به ایمیل
انجمن ارسال نمایند .تعرفه اگهی در خبرنامه انجمن تا پایان سال 95به شرح زیر
تصویب گردید:
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انجمن گل و گیاهان زینتی ایران
Iranian Society for Ornamental Plants

خبرنامه داخلى انجمن گل و گیاهان زینتی ایران
صاحب امتیاز :انجمن گل و گیاهان زینتی ایران

مدیر مسئول :دکتر پژمان آزادی
سردبیر :دکتر نرگس مجتهدی
ویراستار :دکتر هدایت باقری
تهیه و تنظیم :فاطمه سلحشور
همکاران این شماره ،:لیال پورحسینی ،سمیه جزقاسمی ،فاطمه
سلحشور ،نگین ریاحی و اعضاء هیات مدیره انجمن
شماره سی و دوم ،خرداد و تیر96
نشانی :آدرس :کرج ،جاده محمدشهر ،خیابان همت ،پردیس آموزش

کشاورزی ،موسسه علوم تحقیقات باغبانی ،دبیرخانه انجمن علمی گل و

گیاهان زینتی ایران

تلفن همراه02636705062- 09108728911 :

www.ISOP.ir
Email: isop.iran@gmail.com
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