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راز بونسای :کشف مکانیسم باززایی ریشه
دکتر ایمان روح اللهی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

مکانیسم ملکولی باززایی ریشه بعد از قطع آن کشف شد .یافته ای که می تواند منجر به روش های
جدید در تنظیم رشد گیاهان در کشاورزی و باغبانی شود .سیستم ریشه گیاه به شدت قابلیت احیا دارد.
این سیستم نقش کلیدی در جذب آب و مواد غذایی از خاک دارد ،بنابراین حذف ناگهانی آن می توان
خطر نابودی را به همراه داشته باشد.

انعطاف سیستم ریشه به گیاه برای سازگاری با شرایط سخت ،مانند خشکی کمک می نماید .هرس
ریشه به عنوان یک فن کشاورزی  ،قدرت کنترل طبیعی گیاه را فراهم نموده و در باغبانی نیز برای
کنترل اندازه و قدرت گیاهانی مانند بونسای استفاده می گردد .مطالعات قبلی نشان می دهد که
باززایی ریشه در همه مراحل تشکیل ریشه های جانبی اتفاق می افتد و اکسین به عنوان یک هورمون
شناخته شده در کلیه فرایند های مختلف توسعه نقش دارد .با این وجود ،مکانیسم ملکولی

3

www.ISOP.ir

www.ISOP.ir
خبرنامه الکترونیکی شماره سی و سوم -مرداد و شهریور1396

موثر در باززایی ریشه همچنان ناشناخته باقی مانده بود.
مطابق نتایج مطالعه به چاپ رسیده در ( Plant and Cell Physiology )2017محققان برای اولین بار
دریافتند که  ،YUCCA9یکی از  11ژن  YUCCAکه در سنتز اکسین نقش دارند ،نقش مهمی در
باززایی سیستم ریشه دارد .تیم تحقیقاتی دکتر  Masaaki Watahikiاز دانشگاه  Hokkaidoدر ژاپن،
با استفاده از گیاه مدل ارابیدوپسیس مشخص نمود که قطع ریشه باعث تحریک تشکیل ریشه های
جانبی و رشد ریشه قطع شده می شود .در آزمون بیان ژن با استفاده از گیاهان جهش یافته مشخص
شد که  YUCCA9به عنوان اولین ژن مسئول در بیوسنتز اکسین در طی باززایی ریشه بعد از قطع
شدن عمل می نماید.

قطع شده
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در طی تحقیقات پروفسور  Masashi Asahinaاز دانشگاه  Teikyoدر ژاپن مشخص شد که مقدار
اکسین در ریشه بعد از قطع شدن افزایش می باید .افزایش سطح  ،AUX/IAA19که نشان دهنده فعال
شدن یک مسیر پیام رسان اکسین است در انتهای قطع شده گیاه در مقایسه با گیاه سالم مشاهده شد.
مقیاس. (Xu D. et al., Plant and Cell Physiology, September 1, 2017)0/1mm
اکسین معموالً یک پراکنش ناهمگون را در کل گیاه در نتیجه نقل و انتقال قطبی که منجر به زمین
گرایی و تحریک جزئی ناشی از هرس خوابانیدن می گردد ،از خود نشان می دهد .جالب است ،که تیم
تحقیقاتی دریافتند که ضعف در سیگنال های اکسین ریشه های جانبی برخی از جهش یافته ها را
می توان با قطع ریشه بهبود بخشید ،در نتیجه پیشنهاد نمودند که تاثیر گذاری سیگنال رسانی اکسین
با قطع ریشه تحریک می شود .آنها همچنین افزایش معنی داری در بیان ژن بیوسنتز اکسین را در آنالیز
جهش یافته ها مشاهده نمودند .تحقیقات دکتر  Masaaki Watahikiژن ابتدایی بیوسنتز اکسین را
شناسایی و نشان داد که این ژن مسئول باززایی ریشه به دنبال هر گونه آسیب می باشد .یافته های این
پژوهش می تواند به توسعه روش های جدید بازدارنده یا افزاینده باززایی ریشه و به این ترتیب رشد در
کشاورزی و باغبانی کمک نماید.
منبع:
Plant and Cell Physiology, 2017. scientists have identified for the first time that

YUCCA9, one of the eleven YUCCA genes involved in auxin synthesis, plays a
primary role in root-system regeneration.
DOI: 10.1093/pcp/pcx107
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نقل و انتقال گل های شاخه بریده
دکتر مریم جعفرخانی کرمانی عضو هیات مدیره انجمن گل و گیاهان زینتی ایران

آیا هیچ وقت فکر کرده اید که انتقال گلهای

سریع است ،اما گل ها به طور کامل فریز

شاخه بریده در جهان چگونه صورت می گیرد؟ نمی شوند و فقط تا حدود  3 – 2درجه
تامین گل های شاخه بریده در بیشتر نقاط دنیا سانتیگراد سرد می گردند .این کار ،عمر مفید را
از کشورهایی همچون اکوادور ،کلمبیا است و به حداکثر می رساند و باعث کاهش آسیب می
این گل ها روزها برای رسیدن به مقصد سفر شود .در این دما گل خواب است و می تواند
می کنند .اما چگونه این گل ها در حمل و نقل جهان را سفر کند!
تازه می مانند؟ باید گفت مانند برخی از کامیون های یخچال دار گل های سرد را به
مسافران ،این گل ها نیز در حین سفرهای بین هواپیما های دارای یخچال منتقل می کنند و
المللی به خواب می روند .گل های شاخه بریده پس از خارج شدن از هواپیما ،دوباره به کامیون
همانند گل رز ،داوودی ،میخک ،و غیره سفر را های یخچال دار منتقل و به انبارهای مقصد
از یک مزرعه در یک نقطه دنیا آغاز می کنند و سفر می کنند .در انبارها ،گل ها آب جذب
در خانه ای در نقطه دیگر دنیا به پایان می نموده و دوباره به زندگی بر می گردند .سپس
رسانند.

گل ها به کامیونها منتقل می شوند تا آنها را به

هنگامی که گل ها در سطح مزرعه برداشت بازار های گل بیاورند و یا به طور مستقیم به
می شوند ،در جعبه های خشک با سوراخ های گلفروشی های محلی منتقل کنند.

بزرگ در دو سر جعبه ،بسته بندی می شوند تا این زنجیره سرد نامیده می شود ،و دشوار
هوا در جریان باشد .این جعبه ها در یک واحد نیست حدس بزنیم چرا نگه داشتن گل ها سرد،
خنک کننده بزرگ قرار می گیرند که به سرعت اما نه یخ زده برای حفظ کیفیت در طول سفر
هوای گرم را خارج و آن را با هوای سرد ضروری است .البته این همان روشی است که
جایگزین می کند .این فرآیند شبیه به انجماد برای سایر میوه ها و سبزی ها هنگام مسافرت -

6

www.ISOP.ir

www.ISOP.ir
خبرنامه الکترونیکی شماره سی و سوم -مرداد و شهریور1396

های بین المللی اعمال می شود .شگفت آور اینکه

داوودی می توانند در دمای سرد به حالت خفته

برخی از این گل ها قوی تر ،تازه تر و

بازگردند .برای حفظ حداکثر تازگی ،گل ها نباید

مقرون به صرفه تر از گل های تولید شده در

بیشتر از یک هفته به حالت خفته درآیند .هر چه

گلخانه های محلی هستند .پاسخ گل های مختلف

دوران خواب بیشتر طول بکشد کیفیت گل

به زنجیره سرد متفاوت است؛ گل رز در این روش

کاهش می یابد لذا این گل ها را می توان چندین

انتقال ،منحصر بفرد است ،زمانی که گل های رز به

بار از مرحله گرم به سرد و بالعکس منتقل کرد ولی

دمای اتاق باز می گردندو شروع به باز شدن می

باید دقت نمود که در هنگام سرد شدن ،خشک و

کنند ،نمی توان آن ها را مجددا به حالت خواب

در زمان گرم شدن ،به آب دسترسی داشته باشند.

برگرداند .آنها می توانند سرعت چرخه خود را در

منبع:

یخچال کاهش دهند اما نمی توانند به حالت قبلی

http://www.hortibiz.com/item/news/us-

خود بازگردند .گل های دیگر مانند میخک و

how-cut-flowers-get-to-your-home
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مصاحبه با سرکار خانم قناد پرورش
دهنده انواع گیاهان زینتی

تهیه کننده :فاطمه سلحشور عضو انجمن گل و گیاهان زینتی ایران

س :لطفاً خودتان را معرفی نمایید؟
من مریم قناد ساکن استان مازندران شهر سارى
متولد سال هزار و سیصد و چهل و چهار متاهل
وداراى دو فرزند هستم.

س :آیا رشته تحصیلی شما کشاورزی است؟
خیر رشته تحصیلی من اقتصاد می باشد.
س :در چه زمینه ای فعالیت می کنید و چند

هکتار زمین داریدوچه گیاهان را پرورش می

عالقه شخصى من و خواست همسرم که مایل بودند

براى آینده پسرمان که رشته تحصیلى ایشان
کشاورزى بود یک کارى رو پایه گذارى کنیم
س :میزان سرمایه گذاری اولیه شما در این راه

چقدر بوده و آیا از نتایج کار و تالش خود

راضی هستید؟

ما این زمین رو از قبل در اختیار داشتیم و با کمک

همسرم اولین گلخانه رو با حدود پنج ملیون تومان
در سال هشتاد و هشت ساختیم ،و در سالهاى بعد
به مرور بقیه گلخانه ها را با تجهیزات تقریباً کامل
ساختیم ،البته براى نتیجه گیرى مالى الزم است

دهید؟ آیا گونه خاصی از گیاهان را دارید؟

در زمینه تولید گل و گیاهان زینتى فعالیت دارم

.حدود سه هزار متر مربع زمین داریم  .از این
مساحت بمیزان هزار و چهارصد متر مربع در شش
سالن مجزا بصورت گلخانه وبقیه زمین بصورت
فضاى آزاد است .در حال حاضر یک سالن گیاه
آپارتمانى از طریق کاشت بذر تولید کردیم ودر
سالن هاى دیگر به کاشت بذر انواع ساکولنت

مشغولیم که شامل انواع اچوریا و آلوئه وافربیا
وهاورتیا و......می باشد.

س :چه انگیزه ای باعث شد که وارد اینکار

شوید؟
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مدتى تحمل و صبر داشت که ما در نیمه راه
هستیم
س:با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وجود

تحریم ها آیا تاثیری در کسب و کار شما

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

کارى و فعالیتى پیشرفت نمیکنه اگر در مراحلى
شکست رو تجربه نکنه فقط باید از شکست به

داشته است؟

عنوان نردبان پیشرفت استفاده کرد ما در اینکار

مسلماً بى تاثیر نبوده بخصوص در زمینه تهیه کود

نمیشه گفت شکست ولى گاهى پیش آمده که

و سم ،مواد اولیه بستر کشت که وارداتى بودند

متوقف شدیم ولى دوباره شروع کردیم ازتالش

گاهى دچار مشکل میشدیم.

نایستادیم.

س :چه بخشی از کارتان بیشتر برایتان لذت

س :در حال حاضر مهمترین مشکل/دغدغه ای

وقتى بذرى سبز میشه و جوانه رو میبینم و یا

چیست؟

زمانى که گیاهى رو قلمه میزنم و شاهد بالندگى

تغیرات جوى که دست ما نیست و نمیتونیم

گیاهانم هستم.

کنترلش کنیم .سرماى ناگهانى هوا و گرماى بیش

س :تا بحال شکست خورده اید؟ چه راه های

ازحد در تابستان و کمبود آب مشکل اساسی ما

بخش است؟

که در کسب و کارتان با آن درگیر هستید،

می باشد.
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س :آیا از نتیجه کار خود در جهات مختلف

کارى رو شروع کنند که عاشقش باشند دیگه هیچ

مادی و معنوی ،راضی هستید؟

مشکلى حریفشون نمیشه،

بله ،قبل از اینکه این کار رو شروع کنیم همسرم به

و در آخراز شما ممنونم که در میان این همه

علت مشکل قلبى که داشت خیلى پیش مى آمد

بزرگان عرصه گل و گیاه که داریم من رو انتخاب

که بیمارستان مراجعه نمایند اما از وقتى که این

کردین امیدوارم مفید بوده باشم در ضمن باید بگم

کار رو شروع کردیم باوجود کار زیاد حتى یک بار

اگر کمکهاى همسرگرامى آقاى فرزین فاضلى و

هم به دکتر نیاز پیدا نکرده همین ما را بس

پسر عزیزم سهراب فاضلى نبود هرگز نمیتونستم

س :به خوانندگان این مصاحبه چه توصیه ای

به اینجا برسم.

دارید؟
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شهرهای سرسبز

مهندس سیده راضیه موسوی متین عضو انجمن گل و گیاهان

زینتی ایران

امروزه فضای سبز شهری از ارزش بسیار باالیی
برخوردار است .مردم فهمیده اند که بیشترین
بخش فضای زندگی از فوالد و بتن تشکیل شده و
آنها تالش می کنند که با سبز کردن شهر آن را
تلطیف نمایند .خانم  Nilufer Danisمعمار منظر
در لندن و متولد ترکیه است و چندین بار برای
خالقیتش جوایزی به او اهدا شده است،
وی می گوید جهان نیاز به شهرهای سبز دارد.

چرا؟
به دلیل گرمایش جهانی یخ های قطب شمال با
یک رکورد بی سابقه در حال ذوب شدن است و از
آنجایی که ما در جهانی از فوالد و بتن زندگی می
کنیم ،آب باران بسیار مورد نیاز است که به طور
مداوم تبخیر می شود و از دسترس ما خارج می
گردد .شهرها نیاز به درختان و درختچه ها برای
خنک کردن هوا و کاهش اثر فاکتور جزایر گرمایی
شهری ( ¹)UHIدارند ،که باعث گرم شدن کره
زمین می شود .متوسط درجه حرارت مناطق
شهری باالتر از مناطق روستایی است ،چون شهرها
Urban Heat Island Effect -1
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مناطق سبز کمتر و سطوح نفوذ پذیر بیشتری
دارند .شهرهای سبز به حل این پدیده و مبارزه با
گرم شدن کره زمین کمک می کنند .عالوه بر
این ،فضای سبز به معنای اکسیژن بیشتر ،آلودگی
هوای کمتر و زندگی سالم در حال و آینده است.

چطور؟
کاشت درختان بالغ با برگ های بزرگ بخشی از
راه حل است اما عالوه بر آن به بام های سبز نیز
نیاز داریم که باجذب ذرات و آالینده ها در هوا و
تولید اکسیژن ،میزان جزیره های گرمایی شهری
را نیز کاهش دهند .ما به باغ های بارانی و سطوح
نفوذ پذیر نیز نیاز داریم تا از هدر رفت آب در

فاضالب شهرها جلوگیری کنیم .به عنوان یک
معمار منظر ،کار من نیز اطالع رسانی به مردم
است که چرا ما به شدت به شهرهای سبز نیاز
داریم ،با هدف ایجاد انگیزه سرمایه گذاری در
شهرهایشان و ایجاد قوانین و مقررات دولتی که
سبب رشد شهرهای سبز بزرگتر خواهد شد .برخی
از جوامع قبال این کار را آغاز کرده اند اما هنوز
بسیاری از آنها می بایست این راه را دنبال نمایند.
معماران منظر و تولید کنندگان درختان و درختچه
ها دارای وظایف ویژه ای در سبز کردن شهرها
هستند.
این کار ما به عنوان معماران منظر به برنامه ریزان،
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توسعه دهندگان و معماران تاکید می کند که

چه درختچه هایی برای باغ بارانی مناسب اند؟

ایجاد یک محیط سبز نه تنها پایدارتر از ساختن

برای ایجاد جایی سبزتر ،همکاری واژه کلیدی می

دنیای از بتن و فوالد است بلکه خیلی ارزانتر هم

باشد.

تمام می شود .تولید کنندگان باید با به اشتراک منبع:

گذاشتن دانش ،گیاهان و درختان خود ،معماران

Flora Culture International July-

دیگر را کمک نمایند .چه درختانی بیشتر برای

August 2017

page12-13

کاهش آلودگی هوا و مبارزه با  UHIمفید هستند؟
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تکنولوژی  CRISPRبرای تغییر رنگ گل استفاده شد
مهندس الهه هاشمی دهکردی عضو انجمن گل و گیاهان زینتی ایران

محققان در ژاپن در مطالعهای جدید از تکنولوژی ویرایش ژن  CRISPRبرای تغییر رنگ گل
نیلوفر پیچ ،به عنوان یک گل محبوب و عامهپسند استفاده کردهاند .گل نیلوفر پیچ ژاپنی یکی از
دو گیاهی است که در حال حاضر به عنوان بخشی از پروژه ملی  BioResourceژاپن مورد مطالعه
قرار گرفته ،بنابراین محققان دانشگاه تسوکوبا اطالعات ژنتیکی قابل توجهی برای کار با آن

داشتند.
تکنولوژی  CRISPRاجازه میدهد تا محققان به طور مستقیم یک ارگانیسم با مواد ژنتیکی
طراحی شده را به منظور یافتن و بازنویسی بخشهای خاصی از  DNAایجاد کنند .تیم تحقیقاتی
سوکوبا یک ژن واحد دهیدروفالونول-4-رداکتاز ،B (dihydroflavonol-4-reductase-B)-که
مسئول تولید آنزیم بیوسنتز آنتوسیانین است ،را شناسایی کردند که رنگ ساقهها ،برگها و
گلهای نیلوفر پیچ را تعیین میکند.

از آنجا که دی هیدروفالونول -4-ردوکتاز B -بین دو ژن مشابه و مرتبط DFR-A ،و ،DFR-C
قرار گرفته ،باید محل دقیق آن با تکنولوژی هدفمند  CRISPRکامأل مشخص شده باشد.
در ،CRISPRآنزیم  ،Cas9برای برش  DNAهدف و حذف کد یا پیوند و ترکیب در کد جدید
برنامه ریزی شده است RNA .راهنما ،یا

 ،gRNAکمک می کند تا آنزیم

 Cas9محل

دقیق  DNAهدف را پیدا کند.
دانشمندان از باکتری  Rhizobiumبرای ورود و رساندن اجزای  CRISPRبه درون جنین گل
نیلوفر پیچ استفاده کردند.
هنگامی که محققان ژنهای گیاه تراریخته را توالییابی کردند ،دریافتند که تکنولوژی CRISPR
با موفقیت ژن  DFR-Bرا تخریب ،آنزیم را در  75درصد از گیاهان غیرفعال کرده و باعث عدم
تولید رنگدانه گل می شود .این تکنولوژی گل نیلوفر را از بنفش به سفید تغییر داده است.
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تجزیه و تحلیل داده ها همچنین نشان داد که ژنهای مجاور DFR-A ،و ،DFR-Cتوسط
تکنولوژی ویرایش ژن تحت تاثیر قرار نگرفته و مختل نمیشوند .محققان این موفقیت خود را در

مقاله جدیدی در نشریه  Scientific Reportsبه چاپ رساندهاند .یافتهها نشاندهنده قدرت
تکنولوژی  CRISPRهستند.
این محققان در یک بیانیه مطبوعاتی نوشتند" :داستان گل نیلوفر پیچ ژاپنی در قرن هشتم
میالدی ،با معرفی گیاهان گل آبی وحشی از چین به ژاپن آغاز شد" .در سال  ،1631نخستین گل
نیلوفر سفید ژاپنی در ژاپن نقاشی شده بود".آنچه که طبیعت در حدود  850سال انجام داد،
دانشمندان در کمتر از یک سال به آن دست یافتند.

منبع:
http://www.hortibiz.com/item/news/japan-crispr-used-to-alter-flow
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کاغذ بسته بندی و پوششی جدید برای تکثیر گیاه
مهندس الهه هاشمی دهکردی عضو انجمن گل و گیاهان زینتی ایران

 Oasis®Grower Solutionsبه تازگی کاغذ گیاهی ( )PlantPaperجدید خود را که یک کاغذ
بستهبندی و پوششی  %100زیست تخریب پذیر برای محیط تکثیر گیاه است ،به منظور تولید
گیاه جوان و جدید معرفی کرده است.
کاغذ گیاهی یک پوشش جامع طبیعی و زیست محیطی بدون چسب است و هیچگونه پسماند
شیمیایی را به جای نمی گذارد PlantPaper .را میتوان با اکثر ماشینآالت کاغذ گلدانی استفاده
کرد و به خوبی برای ارقام کند ریشهزا به کار برد .مدت زمان تجزیه بیولوژیکی  PlantPaperبه
طور متوسط  12ماه تخمین زده شده اما بستگی به شرایط محیطی متغیر است.
این کاغذ گیاهی برای محیطهای تثبیت شده مانند ® Fertissایدهآل بوده و با محیطهای تکثیر
آماده برای گیاهان جوان استفاده شده است ،کاغذ گیاهی  Oasis Grower PlantPaperدر پالگ
با قطر  20تا  80میلیمتر در دسترس است.
با توجه به ساختار اختصاصی آن PlantPaper ،چسبنده بوده و نیاز به چسبهای شیمیایی ندارد.
درجه حرارت چسبنده برای کاغذ ،بسته به نوع تجهیزات ،سرعت تولید و اندازه بین  239تا 284
درجه فارنهایت ( 115و  140درجه سانتیگراد) است.
جف نیمیک ( ،)Jeff Naymikمدیر بازاریابی جهانی  Oasis Grower Solutionsگفت:
"  PlantPaperدر صنعت به دلیل ویژگیهای زیست محیطی آن ،منحصر بفرد استOasis " .
 PlantPaperبه جای فیبرهای پالستیکی ساخته شده از نفت که تجزیه نخواهد شد ،با فیبر
ساخته شده از ذرت کامال زیست تخریب پذیر ،مستحکم شده است".
محصوالت  Oasis Grower Solutionsشامل :محیط فوم برای کشت بافت ،محیط تکثیر گیاه
® ،Horticubes® ،PlantPaper ،Fertiss® ،Terra Plug ،Rootcubesسیستم آسان ®  ،Oasisکود
هیدروپونیک ،جاذب رطوبت® ،Soactionمواد کنترل کننده بیماری ها و پاک کنندههای
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گلخانهای هستند .شایان ذکر است که این کارخانه در راستا تولید محصوالت زیست محیطی
پایدار فعالیت می نماید.
کمپانی  Oasis Grower Solutionsبرای افزایش استقامت ،سالمتی ،و مراقبت و نگهداری پس
از برداشت گیاهان و گلها و نیز برای تضمین بهترین تجربه مصرف کننده ،محصوالتی فراهم
کرده و ارائه میدهد .همه گروههای تخصصی در مسیر تولید گیاه شامل اصالح کننده ،پرورش
دهنده ،تولید کنندگان ،خرده فروشان ،توزیع کنندگان و در نهایت مصرف کننده نهایی از
محصوالت این شرکت استفاده می نمایند.

منبع:
http://www.hortibiz.com/item/news/plantpaper-a-100-biodegradable-paperwrap/
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نمایشگاه های بین المللی مرتبط با گل و گیاهان زینتی
Growtech Eurasia

 آذر11  تا08
1396

Int'l Greenhouse, Agricultural
Equipment and Technologies Fair
Antalya Expo Center, Turkey
29 Nov - 02 Dec, 2017
International Green Week Berlin
Internationale Grüne Woche Berlin

بهمن08 دی تا29
1396

The world's biggest fair for food,
agriculture and horticulture
Berlin, Germany
19-28 January, 2018
IPM Essen

 بهمن06 تا03
1396

Int'l trade fair for plants, technical
equipment, floristry, sales promotion
Essen, Germany
23-26 January, 2018
Floradecora

 بهمن09 تا06
1396

Order Platform for Fresh Flowers and
Ornamental Plants
Frankfurt/Main, Germany

Exhibition Centre Frankfurt
26-29 January, 2018

 اسفند24 تا22
1396

Myplant & Garden
Int'l Green Expo
Milan, Italy
21-23, Feb, 2018

www.ISOP.ir
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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 زینتی شامل حوزه هایاقتصادی ،اجتماعی ،تولیدی ،پژوهشی و همچنین نقش گل در سالمت جامعه باشد.
 مطالب ارسالی می بایست اصل بوده و منابع مورد استفاده ذکر شده باشد. نام و نام خانوادگی مؤلف همراه با نشانی کامل و شماره تلفن و آدرس پست الکترونیکیذکر 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.
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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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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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www.ISOP.ir
خبرنامه الکترونیکی شماره سی و سوم -مرداد و شهریور1396

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 96به 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 :مریم جعفرخانی کرمانی ،ایمان روح
اللهی ،فاطمه سلحشور ،مریم عبدالمحمدی ،سیده راضیه
موسوی متین ،الهه هاشمی دهکردی و اعضاء هیات مدیره
انجمن

شماره سی و سوم ،مرداد و شهریور96
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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