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 :  یادداشت مدیر مسئول

 (رئیس انجمن علمی گل و گیاهان زینتی)پژمان آزادی 

 و گل حوزه در اخیر ماههای مهم های بحث از یکی
 اندامهای واردات مجوز لغو موضوع زینتی، گیاهان
 نشا قلمه، کورم، غده، پیاز، پیوندک، پایه، نهال) تکثیری

 تصمیم این رسد می بنظر که آنجا از .باشد می (بذر و
 بلند اثرات بررسی و علمی مطالعات اساس بر و بوده آنی

 ایجاد به منجر متاسفانه است، نگرفته صورت آن مدت
 اکثر نتیجه .است شده گیاه و گل حوزه در هایی تنش

 جامعه در بالتکلیفی ایجاد غیرکارشناسی، تصمیمات
 ثبات از آید می سرعت به که دستورالعملی که چرا است،
 این و رفت خواهد هم بسرعت نبوده، برخوردار الزم

 .نماید می سخت پایدار تولید برای را شرایط موضوع
 گیری تصمیم خطای کاهش باعث علمی، و دقیق بررسی

 کشورها سایر تجربیات از استفاده مورد، این در .شود می
 کشور استراتژی مطالعه .گردد واقع مفید تواند می نیز

 زیر تواند می مشابه، مشکالت حل برای مختلف های
 مدیریت با است امید .نماید فراهم را اولیه ساخت

 و کارشناسی های بررسی  دلسوز، و پرتالش مسئولین
 های بررسی اساس بر ها گیری تصمیم برای استناد، قابل

   .گیرد صورت استناد قابل و علمی
 بصورت ای نامه طی که زمینه این در علمی انجمن نظر

 است، گردیده ارسال نیز کشاورزی جهاد وزارت به رسمی
   :شود می ارایه

 زینتی، گیاهان و گل حوزه در گیری تصمیم هرگونه-
 عملیاتی و کارشناسی دقیق های بررسی نیازمند

 
 

 
 
 
 

 

 

  به منجر تا باشد می مناسب زمانی بازه نیازمند آن شدن
 گیاهان و گل صنعت در سوء و ناگهانی اثرات ایجاد

   .نشود زینتی
 گیاهان و گل صنعت توسعه ضرورت واردات، چند هر -

 بهترین به بایست می واردات این اما است کشور زینتی
  .شود مدیریت ممکن، وجه

 بطور نه که شود عمل ای گونه به باید واردات حوزه در -
 و نظارت بدون اینکه نه و گردد جلوگیری واردات از کامل
  .گیرد صورت کامل پایش

  های تعرفه آن، توسعه و داخلی تولید از حمایت برای -
 نظر در محصوالت، این برای شده کارشناسی وارداتی
 .شود گرفته

 بخش، این دریافتی های تعرفه از حاصل درآمد تمام -
 انتقال از حمایت برای و ذخیره حسابی در قانونی بصورت

  های پژوهش و بهنژادی تکثیری، جدید های تکنولوژی
 بخش توسط زینتی گیاهان و گل حوزه با مرتبط

 .شود هزینه  کشور داخل در دولتی و خصوصی
 بررسی به نیاز قطعا ها تعرفه این زمان مدت و مبلغ -

 شود عمل ای گونه به بایست می و دارد کارشناسی های
 و تولید به آسیب یا و قاچاق باعث تعرفه، درصد که

 زمانی بازه یک در و نگردیده محصوالت این صادرات
   .گردند حذف نهایت در و کاهش ها تعرفه این مناسب،

 ایجاد واردات و تولید وضعیت پایش برای ای سامانه  -
   .شود
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1396/08/01: تاریخ بسمه تعالی  

96/الف/44: شماره  

 سمیعی لیال دکتر خانم سرکار
 
 ،احترام و سالم با

  مدت به وسیله بدین سرکارعالی ارزشمند تجربیات و تخصص به نظر
  گیاهان و گل علمی انجمن  دوماهنامه سردبیر سمت به سال 2

  اخبار، ارائه در انجمن خبرنامه جایگاه .میشوید منصوب زینتی
 نقش و زینتی گیاهان و گل عرصه در روز به دیدگاههای و اطالعات

  حائز بسیار کشور زینتی گیاهان و گل دانش ارتقاء و توسعه در آن
 همکاری با و متعال خداوند از استعانت با است امید .میباشد اهمیت

 .باشید موید و موفق محوله وظایف انجام در انجمن اعضا سایر با
   .خواستارم منان خداوند درگاه از را سرکارعالی افزون روز توفیقات

 
    

 آزادی پژمان  
 رئیس انجمن گل و گیاهان زینتی

 
 

،کرج، جاده محمدشهر: درسآ  

،خیابان همت، پردیس آموزش کشاورزی  

  ،موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
دبیرخانه انجمن علمی گل و گیاهان 

 زینتی ایران

 

    026 36705062: تلفن
 09108728911: همراه

 www.isop.ir :  وب سایت

 isop.iran@gmail.com:ایمیل
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 بسمه تعالی

 
 مجتهدی نرگس دکتر خانم سرکار

 
 احترام، و سالم با

 سرکارعالی ناپذیر خستگی تالشهای و ارزنده خدمات از وسیله بدین
  اقدامات منشا که انجمن خبری دوماهنامه سردبیری مدت  طول در

 دست و حوزه این شکوفایی و رشد در اساسی گامهای و موثر مفید،
 .مینمایم سپاسگذاری صمیمانه است، بوده ارزشمند بسیار آوردهای
  بهرهمند سرکارعالی ارزنده نظرات و تجربیات از همچنان امیدوارم

   .خواستارم متعال خداوند از را شما روزافزون توفیق .باشیم
 

    
 آزادی پژمان  

 رئیس انجمن گل و گیاهان زینتی
 
 

،کرج، جاده محمدشهر: درسآ  

،خیابان همت، پردیس آموزش کشاورزی  

  ،موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
دبیرخانه انجمن علمی گل و گیاهان 

 زینتی ایران

 

    026 36705062: تلفن
 09108728911: همراه

 www.isop.ir :  وب سایت

 isop.iran@gmail.com:ایمیل

 
 
 

 
 
 

 

1396/08/01: تاریخ  

96/الف/45: شماره  



www.ISOP.ir 

6 www.ISOP.ir 

 ژنوم گل الله برای اولین باردر دنیا توالی یابی شد
 لیال سمیعی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهددکتر 

  ( Tulipa gesneriana) باغی الله گل ژنوم
 مشارکت و همکاری با جهان در بار اولین برای
  نامهای به هلند در خصوصی شرکت سه

BaseClear، Generade  و Dumen orange  
 این های یافته اساس بر .شد یابی توالی

  از بزرگی قطعات دارای الله ژنوم کنسرسیوم،
  میزان به که باشد می هم به شبیه های توالی

  استخراج با .است شده تکرار ژنوم طول در زیادی
 و نخورده دست و سالم صورت به قطعات این

 

 

 

 

 

 

 

 

 توالی پیشرفته تکنولوژی کمک با آنها خوانش 
 واحد DNA توالی یک نهایت در ،DNA یابی

  را ژنوم تمام یابی نقشه امکان که آید می بدست
 .کند می فراهم بیوانفوماتیک ابزار از استفاده با

 کنون تا که است ژنومی بزرگترین الله ژنوم
 جفت گیگا 34 آن سایز و است شده یابی توالی

  انسان ژنوم از بزرگتر بار 11 که باشد می باز
 DNA کنسرسیوم، این گزارش اساس بر .است
 آینده ماه چند در نیز Orange Sherpa رقم الله
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  توالی بهتر وضوح باعث که شد خواهد یابی توالی
 .شد خواهد الله ژنوم

 DNA مارکرهای بزودی  الله، ژنوم توالی کشف با

 در هستند، لینک الله گل مطلوب صفات با که
 شناسایی مورد الله پیشرفته اصالحی های برنامه

   .گرفت خواهد قرار استفاده و
 ترکیب هم با توانند می مثبت های ویژگی این

 ایجاد بهتری صفات با و جدید های واریته و شده
 الله جدید ارقام اطالعات، این کمک با .نمایند

  با هستند شایع بیمارهای و آفات  به مقاوم که
 نتیجه در و  شوند می ایجاد بیشتری سرعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .یابد می کاهش ها کش افت و سموم از استفاده 
  با که کرد اشاره همچنین الله ژنوم پروژه مدیر

 کوچک بسیار انسان ژنوم الله، ژنوم به دستیابی
 در انسان ژنوم تمام که طوری به آید می نظر به

 تکنولوژی با .گیرد می جای الله کروموزوم یک
 ژنوم یابی توالی داشت وجود قرن ابتدای در که

  ولی انجامد طول به سال 100 تا بود ممکن الله
 عرض در کار این انجام امکان حاضر حال در

 .باشد می میسر روز چند
  :منبع

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

dutch-consortium-unravels-first-tulip-

genome/ 

 

ارزیابی پایه های  تکثیری گل و گیاهان زینتی ضرورت  توسعه صنعت 
 گل کشور

نایب رئیس هیئت مدیره انجمن علمی گل و گیاهان   –مهندس محمد رضا شفیعی 
 دبیر کارگروه تدوین دستورالعمل ارزیابی پایه های تکثیری گیاهان زینتیو  زینتی

 توسعه و زینتی گیاهان و گل صنعت توسعه
  کیفی و کمی بهبود نیازمند ایران گل صادرات

 تکثیری مواد تامین راستا این در .باشد می تولید
  ارکان از یکی تولیدی های واحد برای کیفیت با

 محصوالت باالی تنوع .باشد می امر این مهم

 را موضوع ارقام، زیاد دگرگونی شتاب و زینتی
 در ویژه به مشکالت از بسیاری .سازد می پیچیده

  بی تکثیری مواد قدیمی، حتی و نوپا واحدهای
 های سرمایه رفت هدر سبب که است کیفیت

 .شود می زیادی ملی
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  همواره زینتی گیاهان تکثیری های پایه تامین 
 پایش و باشد می خارجی و داخلی منبع دو از

 در که است موضوعی تکثیری، مواد این کیفی
 در این . است نگرفته قرار توجه مورد ما کشور
 هلند، جمله از پیشرو درکشورهای که است حالی

 گیاهان تکثیری های پایه کیفی پایش و ارزیابی
 و است شده آغاز  میالدی 1932 سال از زینتی
 تولید سومی جهان کشورهای در امر این حتی

  نظر در اخیر سالهای در کنیا مثل گل، کننده
   .است شده گرفته

 گل بازرسی سازمان تشکیل با هلند کشور در
(NAK-Tuin bouw) کشاورزی وزارت نظر زیر 

 خدمات کشور، این شیالت و طبیعی منابع
 (NAKB) سبز فضای زینتی وگیاهان گل بازرسی

  از مندی بهره با  (NAKG)سبزی و گل بذور و
   .شود می انجام کارشناس 200 حدود

  اتحادیه استانداردهای و قوانین اساس بر ارزیابی
  بازرسی های سازمان همه ) شود می انجام  اروپا

 می پیروی شیوه یک از اروپایی کشورهای در
  گیاه، و بذر قانون اساس بر هلند در و کنند

 افزوده آن به هم دیگری اجباری اضافی مصوبات
  از بسیاری های شرکت که است این جالب .(اند

 وارد دومین که روسیه مانند دیگر کشورهای

 از یکی تواند می و است جهان گل کننده
 استانداردهای از باشد، ما گل مهم هدف بازارهای

 .کنند می پیروی اروپا

 کیفیت بهبود و محافظت وکارها، ساز این هدف
  سه هر که باشد می تولید فرآیندهای و تولیدات

 گیاهان و کاری سبزی گلکاری، محصوالت گروه
 امور بازرسی،  .شود می شامل را سبز فضای
 و کنندگان تکثیر نژادگران، به به مربوط

 را کنندگان تولید و تجار نیاز مورد فرآیندهای
 گیاهی مواد کنندگان تولید و دارند نظارت تحت

 .باشند می خود محصوالت کیفیت مسئول
  خلوص آزمایشات منظم، طور به  بازرسان

 کیفیت و سالمت ( ارقام بودن اصل و اصالت)
 موادی و دهند می انجام را تکثیری مواد ظاهری

   .یابند می تجارت اجازه شوند، می تائید که

 بازرسی، واحد در نفر 60 حدود سازمان این در
 مدیریت در نفر 6 ، ها آزمایشگاه در نفر 65

  و ارقام به مربوط خدمات در نفر 30 ، کیفیت
 می فعالیت تکنیکی و عمومی خدمات در نفر 35

  گیاهان برای اروپا قوانین 1999 سال از .نمایند
  به مجبور کنندگان تولید و شد بازبینی زینتی

 سوی از .شدند بیشتری کیفی قوانین پذیرش
 اطالعات مقدار حداقل برای قوانین اروپا اتحادیه
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 و ها بندی بسته روی یا مدارک در موجود
 اطالعات این و  شده مشخص  تائیدیه مدرک

   .شود ارائه تکثیری مواد با باید
 و دقت برای تکثیری مواد کنندگان تکثیر

  و بازرسی سازمان تائیدیه کسب و خود مراقبت
 قائل محصوالت برای افزوده ارزش گل، ارزیابی

 و آسودگی دلیل به نیز خریداران و شوند می
 هزینه پرداخت به حاضر حاصل، اطمینان
   .هستند بیشتری

 : شود می آزمایشات سری دو شامل ها بررسی 
 بودن اصل ) خلوص : محصوالت کیفی معاینه

  ظاهری کیفیت و سالمت ،( ارقام
 گذرنامه صدور : گیاهان بهداشتی معاینه
 و  پیشرفته  تجیهزات با ) گیاهان برای سالمت

  باکتریی و قارچ ویروس، وجود عدم ( قیمت گران
   نماتد و

 گلهای برای رایج صورت به کیفی ویژگیهای
 ...... آسپاراگوس، شیپوری، میخک، آلسترومریا،

   .دارد وجود
 گلهای از باال کیفیت با و سالم تولیدی مواد )

  سالم ظاهر به گیاهان و آیند می بدست سالم
 تکثیری مواد و باشند داشته آلودگی است ممکن
  مخاطره به را ها گلخانه تولیدات آنها، از حاصل

 کیفیت آزمایشگاهی، های واحد در  .(بیاندازد
 
 
 

 رطوبت، مقدار خلوص، زنی، جوانه قدرت) بذر 
 مقاومت، های تست ،(بیماری عوامل به مقاومت

 مورد  گیاه سالمت و بیولوژیکی های تست
 رقم اصالت و  ارقام واحد) گیرد می قرار بررسی
 هکتار 5/1 و مزرعه هکتار 15 بازرسی سازمان
 .(دارد گلخانه

  ارزیابی برای هایی کار و ساز نیز کنیا کشور در
   .است شده تدوین وگیاه گل تکثیری های پایه

 پرورش از بازرسی بار دو سال هر درکنیا -
  شده وضع قوانین بر نظارت برای  گل دهندگان

   .گیرد می صورت
 زیست و اجتماعی استانداردهای ایجاد با -

 تولید المللی، بین شده شناخته محیطی
  تا اند کرده سعی زیادی حد تا کنیا کنندگان

 عمل اروپا گل صنعت عملکرد قوانین با مطابق
 MPS هلندی قانون آنها مهمترین که ) نمایند

 .(باشد می
 در هماهنگ ملی قانون یک نزدیک ای درآینده

 محصوالت صادرات مجوز .شود می اجرا کنیا
 تا گیرد می صورت قانون این اساس بر باغبانی

 صادرات مورد در زیادی شهرت کنیا برای
 .کنند ایجاد باال کیفیت با زینتی گیاهان

  برای KFC(Kenya flower council)قانون
 -استاندارها) .است کنیا کشور در ملی کد معرفی
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  .(نیستند ثابت المللی بین ی- )
 تاکید و موضوع اهمیت به توجه با راستا این در

 گلخانه دفترامور کل مدیر و وزیر باغبانی معاونت
 در قوی کارشناسی تیم یک تشکیل با و ها

  ها ده با زینتی وگیاهان گل ملی پژوهشکده
 العمل دستور اولیه تدوین به اقدام کار، ساعت

 در تکثیری های پایه ارزیابی برای فنی های
 اولیه نسخه که است تاکید به الزم .شد کشور

 نیازمند که شده ارائه و آماده نامه شیوه این
 شدن نهایی و شدن جامع برای و است تکمیل
 اعتبار تامین با بیشتر مطالعات و کار نیازمند

  تواند می مدت، کوتاه افق در و باشد می الزم
 دراز افق در .آید حساب به راه نقشه اولیه نسخه
 فنی، و کارشناسی تیم گیری کار به با مدت

  ایران شرایط با و بررسی پیشرو کشورهای الگوی
 در و مشخص ها تفاوت تا گردد می خوان هم

 مورد و ارائه نهایی راه نقشه و نهایی مدل نهایت
   .گیرد قرار گیری بهره

 روی بر نظارت وجود عدم است، روشن آنچه اما 
 تحت را تولید بعدی مراحل اولیه، های نهاده
 سرمایه رفت هدر سبب و دهد می قرار تاثیر
  شامل حتماً ها ارزیابی .شود می ملی های

  چرا باشد می نیز وارداتی تکثیری مواد کیفیت
 به وارداتی تکثیری مواد کیفیت بختانه، شور که

 
 

  کیفیت روی آنها داخلی شریک اینکه دلیل 
 سبب نظارت این .باشد می پائین ندارند، تاکید

 تکثیری مواد کیفیت تاحدی بخود خود شود می
  .یاید افزایش وارداتی

  اندامهای مادامیکه واردات برای است الزم
 ندارد، وجود تائید مورد داخلی کیفیت با تکثیری

  بازار اینکه بویژه .نگیرد صورت قانونی موانع ایجاد
  تازه و است باال تحول سرعت دارای گیاه و گل

 در محدودیت و است بازار در اصل یک خواهی
  قدرت و تجاری ارقام تنوع تواند می واردات
 است واضح پر .نماید ضعیف را ایران گل تجاری

  نژادی به مراکز از حمایت مسیر این در که
 های شرکت آینده در احیاناً و (پژوهشکده)

  اثرات تواند می  باغبانی معاونت توسط خصوصی
 مواد ارزیابی .باشد داشته موثری مدت دراز

 غیر و بافت کشت تکثیر شیوه دو هر تکثیری
 چالش و موارد و شد خواهد شامل را بافت کشت
 کشت غیر همانند بافتی کشت تکثیر فنی های

  و ارزیابی مرکزی هیأت توسط دقت به بافتی
 نمونه مورد هیات، این با مرتبط کارشناسان

   .گرفت خواهد قرار تست و برداری
  : اجرایی شیوه و ارزیابی کلیات

  راه یا و نام ثبت با است الزم نخست گام در-
 -تولید اطالعاتی بانک به مربوط سامانه اندازی
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 همچنین .شود تهیه تکثیری های اندام کنندگان
 آورد بر ساله هر تکثیری اندامهای به کشور نیاز
 های شیوه با تواند می نیاز برآورد این  .شود

 .آید بدست میدانی مطالعات با و علمی
 از متشکل ارزیابی، مرکزی هیأت•

  و دانشگاه پژوهشکده، ستادی، کارشناسان
 تشکیل حوزه هر شاخص کنندگان تولید
 هیات این شرایط و نیاز به بسته .شود

 گیری کار به و سپاری برون با مرکزی
  و گل علمی انجمن از انتخابی کارشناسان

 مهندسی نظام سازمان و زینتی گیاهان
  کامل را خود ارزیابی ملی پوشش کشاورزی،

 و نیرو محدودیت به توجه با ) کرد خواهد
  و استانی وسازمانهای معاونت در امکانات

 دیگر سوی از و گل پژوهشکده همچنین
 است الزم زینتی، گیاهان وتنوع گستردگی

 کارشناسی نیروهای از ارزیابی مرکزی هیأت
 بخش و گیاه و گل علمی انجمن به وابسته

  .(ببرد بهره خصوصی
 
  ارزیابی برای کشور در مرجع های آزمایشگاه•

 ملی پژوهشکده در بویژه شود، می مشخص
 تجهیز و شدن بروز و زینتی وگیاهان گل
   .گیرد می قرار حمایت مورد آنها

 
 
 
 
 
 و حقیقی افراد ادعای ارزیابی هیأت توسط•

  تولیدات، وکمیت کیفیت مورد در حقوقی
   .گردد می آزمایی راستی

 
 زینتی گیاهان گوناگون ماهیت به توجه با •

 الزم های تست  فهرست نهال، با مقایسه در
 و شود می مشخص مختلف های گونه برای
  آنها در ویروسی های بیماری که هایی گونه
   .شود می ارائه است مهم آن آزمایش و مهم

 در که دستورالعملی اساس بر ها ارزیابی •
   .گرفت خواهد صورت است، تکمیل حال

 واحد که است شده مشخص دستورالعمل در•
  باید هایی ویژگی چه گیاهی مواد تکثیر
  ویژگی شامل ها ویژگی این .باشد داشته
 دانش میزان مجموعه، مدیریت های

 و زمین مساحت پرسنل، و کارشناسان
 و تکنولوژیک سطح گلخانه، مساحت

  برای هوس اسکرین میزان تاسیسات،
 فاصله و مادری های پایه نگهداری و واردات

   تولیدی های واحد با واحد
 گل تکثیری های واحد تعداد محدودیت•

 و مجوز کسب با ها واحد این .است مهم
 اساس بر ارزیابی، مرکزی هیأت تائیدیه
  های پایه تکثیر برای توانمندیها، و امکانات
  .گیرند می مجوز خاصی
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  با بایستی تولیدی تکثیری های پایه•
 بامشخصات همراه و بندی بسته و برچسب

 مواد که ای گونه به باشند، کامل فنی
 درکشور فیزیکی و حقوقی لحاظ به تکثیری

 .باشد رصد قابل
 و معنوی مالکیت محکم قوانین به توجه با•

 توانمند موسسات ،upov دستورالعمل
 تحت توانند می داخلی بنیان دانش

 تکثیری و نژادی به های واحد لیسانس
 
 
 

  از و بپردازند داخلی تکثیر به خارجی، 
 حتی و شویم مند بهره دنیا برتر ارقام جدیدترین

 منطقه کشورهای به کننده صادر به تبدیل
  از حمایت برای هایی شیوه است الزم .شویم

  با توانند می که داخلی توانمند های مجموعه
 های شرکت با مشارکت و کنسرسیوم ایجاد

 پایه تولید کمی و کیفی بهبود سبب خارجی،
 هیأت تائیدیه بتوانند و شوند تکثیری های

   .شود اندیشیده نمایند، کسب را ارزیابی مرکزی
 

 نگاهی بر گالیول های بومی ایران
 سجاد علیپور، دانشجوی دکتری گل و گیاهان زینتی دانشگاه فردوسی مشهدمهندس 

 و اقلیمی تنوع از و است پهناوری کشور ایران
 مختلف نواحی .است برخوردار خوبی زیستی

 جریان باعث ایران فالت در گیاهی جغرافیای
 نتیجه در و شده منطقه این در عظیم ژنتیکی
 آورده پدید گیاهی های گونه در ویژه تنوعی
 زیستی تنوع از بخشی بومی سوخوارهای .است
  ها آن از بسیاری و ایران بومی گیاهان غنی

 گیاهان و گل صنعت برای مناسب گیاهانی
 تحقیقاتی اقدامات است الزم و باشند می زینتی
 طول گلدهی، پتانسیل ارزیابی شناسایی، شامل
 ذخیره ارزیابی سازی، اهلی قابلیت گلدهی، دوره

 
 
 
 
 

  از نگهداری و مفید های ژن برای پالسم ژرم 
  انجام گیاهان این با رابطه در پالسم ژرم این

  از بیش گالیول جنس جهان سراسر در .گیرد
 های قسمت در اغلب که دارد گونه 300

 نواحی در همچنین و آفریقا جنوب و گرمسیری
  5 نیز ایران در و هستند پراکنده ای مدیترانه

 های گونه در .شود می یافت گالیول گونه
  از ها گل رنگ ایرانی، های گالیول مختلف
  تیره ارغوانی بنفش تا صورتی به مایل ارغوانی

 هر و بوده کپسول ها آن میوه .کند می تغییر
 - گالیول تکثیر .دارد بذر زیادی تعداد کپسول
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 .باشد می پداژه و بذر طریق از ایران خودرو های
  که ایران بومی گالیول های گونه از برخی

  گیاه یک به شدن تبدیل برای باالیی پتانسیل
 :باشد می زیر شرح به دارند جدید سوخوار زینتی

       Gladiolus گونه این علمی نام :اسبک گالیول
segetum  سانتی 90 تا 40 آن ارتفاع و است  

 بومی های گالیول بلندترین  جزء و باشد می متر
 به ها گل گونه این در .شود می محسوب ایران

 

 پر صورتی رنگ به و متر سانتی 5 تا 4 طول 
 گرفته قرار طرفه دو سنبله یک در و هستند رنگ
 جنس این های گونه اکثر در که حالی در اند،
 این .هستند متمایل سمت یک به فقط ها گل

  بیشتر ولی داشته ایران در زیادی پراکنش گونه
 معموال و شود می یافت ایران غرب و جنوب در
 گلدهی .روید می مزارع در هرز علف صورت به

 .باشد می ماه اردیبهشت تا اسفندماه گونه این

Gladiolus segetum 

 Gladiolus گونه این علمی نام :ایرانی گالیول

persicus  گیاه قبل گونه با مقایسه در بوده 
 دارای ،(متر سانتی 50 تا 30)باشد می کوچکتری

 

  سانتی 3 طول به ای تیره بنفش ارغوانی های گل 
 گرفته قرار سویه دو سنبله یک در که بوده متر
   استان خشک های دامنه در تنها گونه این .اند
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 فروردین گونه این گلدهی .روید می فارس استان
 .است ماه اردیبهشت تا ماه

Gladiolus persicus 

 Gladiolus علمی نام با گونه این :سیاه گالیول

atroviolaceus  4 تا 3 طول به گلهایی دارای 
 ارتفاع  و و بوده تیره بنفش رنگ  و متر سانتی

  تماما ها گل .باشد می متر سانتی 70 تا 40 آن
 در ها برگ و شده متمایل سنبله سمت یک به

 کوتاه بسیار پرزهای از ها رگبرگ بین فواصل
  ایران نقاط بیشتر در گیاه این .اند شده پوشیده

 .شود می مشاهده زارها گندم در ویژه به و
 ماه اردیبهشت تا فروردین از گونه این گلدهی

 .باشد می

Gladiolus atroviolaceus 
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 توجه با :ایران بومی های گالیول کاربردهای
  ارتفاع، نظر از ایران بومی های گالیول تنوع به

  گونه این از توان می .. و گلدهی زمان گل، رنگ
  گیاه بریده، شاخه گل عنوان به ارزشمند های

 .کرد استفاده ای صخره های باغ در و ای باغچه
 

 بومی های گالیول روی پیش های چالش
 بومی های گالیول اغلب های رویشگاه :ایران
 توجه با و است شده محدود زارها گندم به ایران

  و شیمیایی سموم و ها کود از استفاده به
 این جمعیت کشاورزی، های عملیات همچنین

 ای کننده نگران وضعیت و شده کاسته گونه

 .است نموده ایجاد
 سوخوارهای بین در متاسفانه :گیری نتیجه
 شناخته کمتر وحشی های گالیول ایران بومی
  از گیاهان این ارزشمند های ویژگی از .اند شده

 در ویژه به  گل زیبای رنگ و مالیم عطر جمله
  توان می اصالحی های پروژه در اسبک گالیول
 پیشنهادی موضوعات جمله از .نمود استفاده

 راستای در تحقیقاتی های طرح انجام جهت
 تنوع بررسی به توان می ها گونه این سازی اهلی

  مراحل بررسی و رویشگاهی مطالعات ژنتیکی،
  .کرد اشاره ها آن استقرار و تکثیر فنولوژیکی،

 معرفی درختان و درختچه های مناسب برای فضای سبز  
 .Lagerstroemia sppتوری :  قسمت دوم

 هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی کرجعضو دکتر لیال پورحسینی 

  : هرس عملیات
 رشد های شاخه روی بر توری گل که آنجا از

 this year’s new  اصطالحا که جاری سال

growth  یا “new wood” شوند می خوانده 
 شاخه تولید افزایش جهت لذا شود، می تشکیل

  شروع از قبل سال هر است الزم دهنده گل های
 بهترین .شوند هرس مسن های شاخه ،رشد

  اواخر یا زمستان فصل توری هرس برای زمان
 که شود می باعث زمستانه هرس زیرا است، آن

 طرف از .یابد افزایش گلدهنده های شاخه تعداد
 به هستند، برگ بدون ها شاخه چون دیگر

 جزئی یا کامل حذف و بوده رویت قابل راحتی

 .گیرد می صورت بیشتری سهولت با آنها
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  می گرم هوای و آب در خصوصا پاییزه هرس
  می این و شود ها شاخه رشد تحریک باعث تواند
 و شده رکود دوره به گیاه شدن وارد مانع تواند

 افزایش زمستانه سرمازدگی احتمال آن همراه به
 .یابد می

 کار تواند می توری درختچه شدید هرس
 گیاه طبیعی فرم که علت این به باشد اشتباهی

 های شاخه رشد باعث و برده بین از کامال را
  توانند نمی که شود می ضعیفی و مانند شالقی
 .دارند نگه افراشته صورت به را گل های خوشه

  و هرس به نسبت فکری روش دو کلی طور به
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هم با حدودی تا که دارد وجود درختان پرورش
 هستند مند عالقه باغبانان از تعدادی .متفاوتند

 فرم به رسیدن و  ارتفاع تا را ها شاخه تمامی
 شاهد بهار در تا کنند هرس ساله هر نظر مورد
  گیاه های سرشاخه در ناگهانی و مهیج رشد یک

  دنبال به که است مناسب زمانی روش این .باشند
  با و دست یک کشت حاشیه یک به یابی دست
 یا سازی پرچین مانند باشیم شده کنترل ارتفاع

 .ها محوطه یا و مسیرها اطراف در حصار طراحی
  های شاخه تولید موجب تواند می روش این .

 به شدن گرفتار مستعد که شود ضعیفی و انبوه
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  از دیگر گروه .باشند می ها بیماری و آفات
 و هرس مورد در را روش این دهندگان پرورش
 و کنند می رد کامال توری درختچه تربیت

  باید و است تهاجمی هرس، روش این معتقدند
 پیدا گیاه طبیعی  سایز و فرم با بیشتری تطابق

  هم محققان و دهندگان پرورش اکثر .کند
  گیاه این در خفیف هرس یک تنها که موافقند

  همراه به گلدهی حداکثر به یابی دست برای
  حال هر به .است تر مناسب گیاه سالمت حفظ

 و سلیقه اساس بر تواند می ای دهنده پرورش هر
  که درختانی زیبایی از و کرده عمل شخصی نظر

 .ببرد لذت هستند او خود هنر و زحمت محصول
  بسیار های اندازه توری های درختچه یا درختان
 دارند بزرگ درخت تا ای بوته حالت از متفاوت
  آنها از کدام هر در سالیانه هرس برنامه بنابراین
 .بود خواهد متفاوت

مینیاتوری و پاکوتاه بسیار توری انواع در 
 و است زیاد بسیار ها شاخه تعداد معموال
  این .باشد می ای بوته صورت به رشد عادت

 هرس به نیاز کلی طور به ها درختچه
 درختی های فرم اینکه مگر ندارند خاصی
 .باشد نظر مد بونسای مانند پاکوتاه بسیار

نیاز معموال گیاه این ای بوته و پاکوتاه انواع  
 که است الزم تنها .ندارند خاصی هرس به
 

 شاخه و تنک را متراکم و درهم های شاخه 
 .نمود قطع را ضعیف یا ناخواسته های

معموال زیاد تا متوسط رشد با های واریته 
 می تولید زیادی های جوش تنه و پاجوش

 در .کرد هرس را آنها است بهتر که کنند
 و ها ترکه حذف توری بزرگ های درختچه

 سمت به که آنهایی و فرم بد های شاخه
 .شود انجام باید اند کرده رشد تاج داخل

  جانبی های شاخه تدریجی حذف همچنین
 زیبای پوست تواند می متر 5/1 تا1 ارتفاع تا

 در .بگذارد نمایش معرض در را درخت تنه
 سال های شاخه تمام باید ها درختچه این

  .کرد قطع جوانه دومین باالی تا را گذشته
  اندازه از بیش درختچه که صورتی در تنها

  کوتاه اش اندازه که است الزم و شده بزرگ
  را تر قدیمی های شاخه توان می گردد،
   .کرد قطع

  فرم به توان می را بزرگ و متوسط های توری
 در درختی یا  اصلی تنه چند با درختچه های
 3 درختچه  صورت به توری دهی فرم برای .آورد

 ازقسمت بقیه و کرده حفظ را اصلی تنه 5 تا
  باید هایی شاخه .شوند می حذف کامال طوقه
 فاصله هم از که شوند حفظ نگهداشتن برای

 شکل نهایت در تا باشند داشته یکسانی و مناسب
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   .شود حاصل درختچه مناسب شکل
  نیمی تا سوم یک در موجود های شاخه تمام  
  حتی .شوند قطع باید زمین تا گیاه ارتفاع از

 درهم یا زیاد تراکم صورت در باالیی های شاخه
  هر قطع برای .شوند حذف است بهتر رفتن
 نزدیک قبلی  شاخه به جایی تا شود دقت شاخه
 .نشود وارد آسیبی آن پوست به که شوید

 فرم از پس باید بزرگ تا متوسط توری انواع در
 به مختصری هرس عملیات ساله هر گیاه دهی
 :داد انجام گونه این
 قسمت از کامال باید ها پاجوش و ها جوش تنه

  قطع با توان می همچنین .شوند حذف تحتانی
 طوری را درختچه تحتانی، های شاخه کامل

 باقی آن زیبای و سفید تنه که نمود تربیت
   .بماند

 اصلی های تنه روی از را جانبی های شاخه .2
 کنید حذف متر سانتی 120 اقل حد ارتفاع تا
  تمامی به هوا و نور ورود تسهیل جهت .3

 شاخه زیاد تراکم از باید گیاه داخلی قسمتهای
  تاج داخل سمت به که هایی شاخه  .کاست ها

  تاج حد از بیش تراکم باعث و اند کرده رشد
  .کرد حذف باید را اند شده

 
 ترکه صورت به که نازک انتهایی های شاخه .4

 مداد یک از کمتر آنها قطر و اند کرده رشد ای
 .کنید قطع تحتانی قسمت از را است
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  آن به نگاهی دور فاصله از است بهتر آن از پس
 باشد قبول قابل آن فرم که صورتی در .انداخت

 خواهید زیبایی بسیار درختچه آینده تابستان در
   .داشت

 درختی فرم ایجاد دهندگان پرورش از بسیاری
 آن زیبای تنه زیرا دهند می ترجیح را گیاه این
 که صورتی در .گیرد می قرار نمایش معرض در

 نهال اولیه های شاخه باشد نظر مورد درختی فرم
  یک فقط تا کرد هرس ای گونه به باید را جوان

 یک فقط توان می منظور این به .بماند باقی تنه
 بقیه و گرفت نظر در درخت برای را اصلی تنه

همچنین باید بر روی تنه اصلی تا نیمی از ارتفاع آن تمام شاخه . پاجوش ها و تنه ها را حذف کرد 
 .های فرعی را حذف کرد

  کوتاه با  تاج اصالح داد، انجام درختچه این روی بر هرس زمان در توان می که دیگری عملیات
  شده طویل فرم بد که هایی شاخه طول کاهش و دهی شاخه ترغیب منظور به .هاست شاخه کردن

 .کرد قطع قطورتر شاخه به اتصال قسمت نزدیک تا آنها تحتانی قسمت از را ها شاخه توان می اند،
   .شود می شده قطع شاخه پایین قسمت از جوانه زیادی تعداد زنی جوانه تحریک باعث کار این

 ازشاخساره جایی در را عملی چنین بنابراین 
 داخل خالی فضای خواهید می که دهید انجام

 .کنید پر آینده در شاخه چندین رشد با را تاج
 تولید باعث ها شاخه کردن کوتاه کنید دقت

 محل و نشود ناخواسته و زیاد جدید های شاخه
 کنید ریزی برنامه ای گونه به را ها شاخه قطع

 مد که را هایی قسمت یافته، رشد های جوانه که
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 .کنند پر شماست نظر
Crepe Murder درختچه به که است اصطالحی 

  های هرس اثر در که شود می گفته توری های
 باز مناسب رشد از و شده فرم بد اشتباه، متوالی
 بلند، های شاخه حالتی چنین در  .اند مانده

  به نسبت که کنند می رشد ضعیفی و باریک
  تحمل گل خوشه وزن حتی یا و شدید بادهای

 این از درختچه نجات برای .ندارند را کافی
 کردن کوتاه جای به هرس زمان در باید وضعیت

 و کنید قطع اصلی شاخه روی از را آنها ها شاخه
 صورت به ها جوانه تراکم اثر در که هایی قسمت

 .شوند حذف کلی طور به اند درآمده گره
 های درختچه جوانسازی منظور به همچنین

  آنها توان می پیر های شاخه کامل حذف با مسن
   بدین و کرد جدید های شاخه تولید به وادار را

 
 
 
 
 
 
 

 شاخه کلی طور به .نمود جوان را درختچه ترتیب
 پناهگاه معموالً زده آفت و مریض شکسته، های

 لذا باشند، می امراض و آفات انتشار منبع و
 فعال از قبل زمستان در ها شاخه این حذف
 آن سالمتی تامین و حفظ جهت گیاه شدن

 .است ضروری
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 :میوه و گل های خوشه هرس
  می چگونه که شود می مطرح سوال این گاهی
 در مجدد گلدهی به وادار را توری درختچه توان
 نمود؟ فصل یک

  می پژمرده گلهای حذف رشد فصل طی در 

 .کند گل  مجدد تولید به تحریک را گیاه تواند
  گل ماه تیر اول نیمه از قبل که هایی واریته در
 و پژمرده گل های خوشه سرچینی دهند می

 از پس  خشک گلهای حذف یا شده خشک
  گلدهی به تشویق را درختچه تواند می گلدهی
 .کند مجدد

 ترغیب باعث تواند می ها سرشاخه این هرس 
 های شاخه تولید و رشد به پایینی های جوانه
 های خوشه سرچینی انجام زمان .شود جدید

  هنگام دیر انجام زیرا است مهم بسیار پژمرده
 تازه های شاخه تولید باعث تواند می عمل این

  با مواجهه صورت در که شود ای کرده رشد
 اواسط تا است بهتر کار این  .ببینند آسیب سرما
 مجدد گلدهی به گیاه تا شود انجام ماه مرداد

  اجازه هوا دمای که صورتی در .گردد تشویق
  باشد نرسیده راه از هنوز پاییز سرمای و بدهد

 .بود گیاه این در گلدهی دوم دور شاهد توان می
 
 

 منجر و شده تکرار بار چندین تواند می کار این 
  از بعضی در گلدهی چهارم حتی یا سوم دور به

 در .شود دارند، طوالنی گرم فصل که مناطقی
  به مرداد اواسط آنها گلدهی که هایی واریته
  تواند می خشک گلهای حذف رسد، می پایان
 در آنها گلدهی که هایی واریته در اما باشد مفید
  هیچ به عمل این دارد ادامه تابستان طول تمام
 گل دیگر تنها نه چون شود نمی توصیه وجه

  اثر در گیاه به خسارت باعث بلکه داد نخواهند
 .شود می گرما
 میوه کپسولهای گلدهی، دوره اتمام از پس
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  که شوند می ظاهر ها خوشه روی بر بذر حاوی
 می ایجاد ای ناحواسته و نامرتب نمای معموال

  به ها شاخه شدن خم باعث آنها وزن و کند
 پاییز در بایستی این بنابر .شود می پایین سمت

  را بذر و میوه های خوشه حاوی های شاخه سر
 این زیبای جلوه حفظ باعث کار این .کرد قطع
 است بهتر کار این با همزمان .شود می گیاه

 .شوند حذف نیز شکسته و خشک های شاخه
 سرشاخه این هرس گاهی که داشت توجه باید
 و رشد به ها جوانه ترغیب باعث تواند می نیز ها

 در این بنابر شود جدید های شاخه تولید
 روی بر هنگام دیر میوه های کپسول که مناطقی
 حذف باشد بهتر شاید شوند می ظاهر درختچه

 مطمئن که انداخت تاخیر به زمانی تا را آنها
  جوانه دیگر و است رکود آستانه در درخت باشیم
 ترغیب رشد به شاخه پایین های قسمت های
 سرمازدگی احتمال صورت این در زیرا شوند نمی

   .داشت خواهد وجود ها شاخه
 :منابع

 گیاهان ،شناخت  1391-مظفریان اهلل ولی
 معاصر فرهنگ انتشارات تهران، معطر، و دارویی

 داشت و انتخاب راهنمای1388 روحانی، غزاله
  انتشارات تهران ، سبز فضای در زینتی درختان

  آییژ
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 شبگلهای شاخه بریده و گلدانی درخشنده در 
 دکتر لیال سمیعی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد: تهیه کننده

 محصول از بار اولین برای مجارستانی شرکت یک
  نام با شب در درخشنده گلهای نام به خود جدید

 آلمان تجاری نمایشگاه در  flAVATARتجاری
(IPM) 2018 ژانویه 26 تا 23 تاریخ در که 

 این در  .کند می رونمایی شود، می برگزار
 طبیعی گیاهان از صد در صد طور به  تکنولوژی

 شده استفاده  گلدانی و بریده شاخه گلهای شامل
 در قادرند که است این گیاهان این ویژگی .است
  های رنگ به دقیقه 30 مدت به تاریکی و شب
  با البته .بدرخشند سفید یا و قرمز آبی، سبز،

 و نور شدت از زمان گذشت
 

  این دوباره شارژ اما شود می کاسته آنها تأللو 
  موبایل نور یا و المپ نورخورشید، توسط گیاهان

  ویژگی این از توان می مجددا و است امکانپذیر
 در مجددا قادرند گیاهان و نمود استفاده آنها

 شارژ گیاهان که صورتی در .بدرخشند تاریکی
 تبدیل سفید رنگ به آنها درخشان نور نشوند،

  قابل دیگرنیز ساعت 5 تا 4 مدت به و شود می
 .باشد می تاریکی در مشاهده

 :منبع
http://www.hortibiz.com/item/news/gl

ow-in-the-dark-cut-flowers-and-pot-

plants/ 



www.ISOP.ir 

24 www.ISOP.ir 

بهمن 9تا 6  
1396 

Floradecora 

Order Platform for Fresh Flowers 

and Ornamental Plants 

Frankfurt/Main, Germany 

January 26-29, 2018  

بهمن 7تا  4  
1396 

Hungarian Garden 

Magyar Kert 

Forum of gardeners and gardening 

in Hungary 

Budapest, Hungary 

January24-27, 2017 

اسفند 4تا 2  
1396 

Myplant & Garden 

Int'l Green Expo 

Milan, Italy 

Fiera Milano 

February 21-23, 2018 

اسفند 13تا  10  
1396 

 

JardinExpo 

Garden Show 

Liege, Belgium 

Foire Internationale de Liège 

March 01-04, 2018 

اسفند 27و 26  
1396 

 

Flora Garden and Flower Show 

Specialized Int'l Fair of Gardening, 

Floristry and Landscape 

Architecture 

Celje, Slovenia 

March 17-18, 2018 

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

 :ایران زینتی گیاهان و گل انجمن در عضویت مزایای از برخی
   انجمن خبرنامه طریق از علمی اخبار جریان در گرفتن قرار•
 در تبلیغات و انجمن علمی های گردهمایی و کنفرانسها در شرکت برای ویژه تخفیف از استفاده•

   انجمن سایت و خبرنامه
  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 فعالیتهای
 گیاهان زمینه در گرفته صورت پژوهشهای و مقاالت کتب، آمار، به دسترسی و جستجو امکان•

  (است شدن تکمیل حال در اطالعاتی بانک) زینتی
   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

 گیاهان و گل زمینه  در ارشد کارشناسی درجه دارای حداقل که افرادی کلیه و انجمن موسسان
 به توانند می باشند، (مدیره هیات تشخیص به ) وابسته رشته های و  سبز فضای طراحی باغبانی، زینتی،

 .درآیند انجمن پیوسته عضویت
 وابسته عضویت  - ب

  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 با مرتبط

 دانشجویی عضویت - ج

  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 سبز، فضای

 

 عضویت در انجمن گل و گیاهان زینتی ایران 

http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
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 .درآیند انجمن دانشجویی عضویت به توانند می دارند اشتغال تحصیل
 افتخاری عضویت -ن

 پیشبرد در یا باشد، خاص اهمیت حائز آنان علمی مقام که خارجی و ایرانی های شخصیت
 .باشند نموده ای ارزنده و موثر کمک های انجمن اهداف

 (حقوقی )موسساتی اعضای  - و
 عضویت به توانند می دارند فعالیت مربوط پژوهشی و علمی زمینه های در که سازمان هایی

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

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

 ورود هنگام در و پرسشنامه تکمیل از پس ساالنه عضویت حق مبلغ پرداخت امکان است ذکر به الزم
 میسر شتاب شبکه عضو بانکی کارتهای از یک هر طریق از انجمن الکترونیکی عضویت سیستم به

   .است
  : اعضاء عضویت حق میزان

  (تومان هزار 15 معادل) ریال 150000 دانشجویی
   (تومان هزار 30 معادل) ریال 300000 وابسته و پیوسته اعضای
 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 عضویت حق
 94333113  : انجمن حساب شماره

 680180000000000094333113IR  : انجمن شبا حساب شماره

 .نمایید مراجعه ir.isop.www سایت به بیشتر اطالعات کسب جهت ٭
 تعیین مبلغ اساس بر عضویت حق پرداخت به نیاز تمدید جهت و باشد می یکساله عضویت مدت ٭

  .دباش می سال هر در شده
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 دعوت به همکاری
 
  

 ایران زینتی گیاهان و گل علمی انجمن
 
 
  و گل فعاالن و کنندگان تولید دانشجویان، محققان، اساتید، کلیه از 

 این در خویش مطالب و مقاالت درج به عالقمند که کشور زینتی گیاهان
 جهت ذیل نکات لطفا .نماید می همکاری به دعوت هستند، خبرنامه

 .گیرد قرار نظر مد مقاله ارسال
 

 زینتی گیاهان و گل از وسیعی های حوزه در تواند می تحلیلی مقاالت -
 نقش همچنین و پژوهشی تولیدی، اجتماعی، اقتصادی، های حوزه شامل

  .باشد جامعه سالمت در گل
  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 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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 دعوت به مصاحبه

 و گل حوزه برجسته تولیدکنندگان از زینتی گیاهان و گل علمی انجمن
 با مصاحبه به تمایل صورت در تا آورد می بعمل دعوت زینتی گیاهان
  شک بی .فرمایند حاصل تماس09108728911 شماره با انجمن خبرنامه

 تجربیات تبادل و تولید روحیه تقویت باعث ها مصاحبه اینگونه چاپ
 تولید خصوصا زینتی گیاهان و گل عرصه کنندگان تولید ارزشمند
  .شد خواهد کشور جوان کنندگان

عهده بر مصاحبه در شده ارایه مطالب صحت است ذکر به الزم  
  .باشد می شونده مصاحبه
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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  

 
 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
 

 (:لطفا توضیح دهید)میزان تسلط به زبان انگلیسی 

 (:لطفا توضیح دهید)میزان تسلط به برنامه های کامپیوتری و مدیریت وب سایت 

 (:لطفا توضیح دهید)میزان تسلط به نامه نگاری و مکاتبات اداری 
 

 با تشکر فراوان                              

  گل و گیاهان زینتی ایران دبیر خانه انجمن                       
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 تعرفه آگهی در خبرنامه الکتر ونیکی انجمن
 

 جهت را خود های آگهی توانند می حقوقی و حقیقی افراد و شرکتها ، سازمانها کلیه
  ایمیل به ذیل های تعرفه گرفتن نظر در با انجمن الکترونیکی خبرنامه در گرفتن قرار

  زیر شرح به95 سال پایان تا انجمن خبرنامه در اگهی تعرفه .نمایند ارسال انجمن
 :گردید تصویب
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 خبرنامه داخلى انجمن گل و گیاهان زینتی ایران
 انجمن گل و گیاهان زینتی ایران: صاحب امتیاز
 دکتر پژمان آزادی: مدیر مسئول

 لیال سمیعیدکتر : سردبیر
 دکتر هدایت باقری: ویراستار

 فاطمه سلحشور: تهیه و تنظیم

 و علیپور سجاد ،شفیعی محمدرضا پورحسینی، لیال ،:شماره این همکاران
   انجمن مدیره هیات اعضاء
   96آبان و مهر چهارم، و سی شماره
کرج، جاده محمدشهر، خیابان همت، پردیس آموزش کشاورزی، موسسه : آدرس: نشانی

 علوم تحقیقات باغبانی، دبیرخانه انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران
 

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

انجمن گل و گیاهان زینتی ایران   

Iranian Society for Ornamental Plants 


