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دکتر پژمان آزادییادداشت مدیر مسئول
رئیس انجمن گل و گیاهان زینتی ایران

بهنامآفریدگارزیباییها...

برخیزکهبادصبحنوروز..................درباغچهمیکندگلافشان)سعدی(

بهــاریدیگــرآغــازشــدهاســت،بهــاریکــههمیشــهبــهانســانوطبیعــتطــراوت
بخشــیدهوفرصــتزنــدهشــدنودوبــارهنــوشــدنمیدهــد.شــکوفاشــدنغنچههــا
بعــدازفصــلســرما،نشــاندهنــدهقــدرتطبیعــتبــرایگــذرازســختیهااســت.
ایــندرســیازکتــابطبیعــتاســتکــهازســختیهاونامالیمــاتبایــدصبورانــه
ــود.درســالیکــهگذشــت،انجمــن ــدوارب ــدهامی ــهآین ــزهب ــاانگی ــورکــردوب عب
ــاهمراهــیشــمااعضــای ــیفعالیتهــایارزشــمندیراب علمــیگلوگیاهــانزینت
ــن ــمپوزیومبی ــزاریس ــن،برگ ــتانجم ــنفعالی ــاند.مهمتری ــهانجــامرس ــرمب محت
المللــیگلوگیاهــانزینتــیبومــیبــودکــهبــاحضــورچهــرههــایسرشــناسملــی
وبیــنالمللــیدرشهرســتانرامســربرگــزارشــد.همچنیــنمشــارکتدربرگــزاری
نمایشــگاههایگلوگیاهــانزینتــیدرســطحملــیوبرگــزاریمجمــععمومــیو
کارگاههــایآموزشــیوتعامــلبیشــتربــاواحدهــایتولیــدیوبخــشاجــرادروزارت
جهــادکشــاورزیازرویدادهــایمثبــتســال96بــود.دریافــتمجــوزاولیــهبــرای
انتشــارنشــریهعلمــیترویجــیگلوگیاهــانزینتــیازدیگــردســتاوردهایســال
گذشــتهبــود.درســال96انجمــنموفــقبــهکســبدوبــارهرتبــهالــفازکمیســیون
ــده ــاندهن ــهنش ــدک ــاوریش ــاتوفن ــوم،تحقیق ــیوزارتعل ــایعلم ــنه انجم
فعالیــتارزنــدهانجمــندرســطوحمختلــفعلمــیوکاربــردیبــود.امــاســالجــاری

نیــزســالپــرکاریبــرایانجمــنخواهــدبــود.
برگــزاریســومینکنگــرهملــیودومیــنکنگــرهبیــنالمللــیگلوگیاهــانزینتی
کــهدرپژوهشــکدهگلوگیاهــانزینتــیبرگــزارخواهــدشــدیکــیازاتفاقــاتمهمدر
حــوزهگلوگیاهــانزینتــیخواهــدبــود.ازبرنامــههــایمهــمانجمــن،تعاملبیشــتر
ــاواحــدهــایاجــراوفرهنــگســازیدرزمینــهاســتفادهبیشــترازگلدرجامعــه ب
خواهــدبــود.دراینجــاضمــندعــوتازهمــهاعضــایانجمــنبــرایمشــارکتدر
اجرایــیشــدنبرنامــههــایانجمــندرســال97،ازهمفکــریوهمراهــیاعضــای
هیــاتموســس،هیــاتمدیــره،بازرســان،دبیرخانــهوهمــهاعضــایانجمــنقدردانــی
مینمایــم.امیــدوارمبــاهمدلــیوهمراهــیتمامــیدوســتدارانگلوگیاهــانزینتــی
ــا ــرایرشــدوتوســعهایــنصنعــت،گامهــایموثــریبرداریــم.ب کشــوربتوانیــمب
ــیو ــارازخوب ــالیسرش ــراوت،س ــارپرط ــووبه ــالن ــولس ــتحل ــکوتهنی تبری

برکــترابــرایشــماســرورانگرامــیازدرگاهخداونــدبــزرگآرزومنــدم.
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سومین نمایشگاه تخصصی بین المللی ایران سبز
رویدادی مهم در عرصه گل و گیاهان زینتی کشور

30 فروردین ماه تا یکم اردیبهشت 1397 
تهران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

ســومیننمایشــگاهبیــنالمللــیایــرانســبز
ــران ــارتای ــعهتج ــازمانتوس ــوزس ــامج ب
توســطشــرکتنمایشــگاهیخزراوراســیااز
ایــرانوشــرکتنمایشــگاهیHPPازکشــور
ــم ــایک ــاهت ــنم ــخ30فروردی ــددرتاری هلن
اردیبهشــت1397درمحــلنمایشــگاههای
دائمــیتهــرانبرگــزار گردیــد.دههــاشــرکت
داخلــیوخارجــیبــاحضــوردرایــننمایشــگاه
ــا، ــتاوردها،طرح ه ــندس ــی،جدیدتری تخصص
بــا مرتبــط صنایــع و خدمــات برنامه هــا،
صنعــت باغبانــی، مختلــف حوزه هــای
و آالت ماشــین نهاده هــا، گلخانهســازی،
ــیرا ــانزینت ــاری،گلوگیاه ــزات،آبی تجهی

ــتند. ــشگذاش ــهنمای ب
ــران ــیای ــیبینالملل ــگاهتخصص درنمایش
ســبزدرکنــارشــرکتهایبرتــرداخلــی،
ــان، ــورهایآلم ــیازکش ــرکتهاونمایندگان ش
ــا،ژاپــن،هلنــد،فرانســه،چیــن، اســپانیا،ایتالی
امــارات هندوســتان، روســیه، آذربایجــان،
ــه ــهحضــورداشــتندک ــیوترکی متحــدهعرب
ــات ــداتوخدم ــنتولی ــهجدیدتری ــنارائ ضم
ــن ــاینوی ــالتکنولوژی ه ــهانتق ــود،زمین خ
حوزه هــایمختلــفکشــاورزیبــهداخــل
ــاس ــراس ــد.ب ــمنمودن ــزفراه ــوررانی کش
ــگاه ــومیننمایش ــیس ــراجرای ــخنانمدی س
ــرانســبز،دردودورهگذشــته ــیای ــنالملل بی
ایــننمایشــگاه،بیــشاز120شــرکتخارجــی
حضــورداشــتندکــهعمدتــاازکشــورهای

اروپایــیبــودهوبیانگــراهمیــتجایــگاه
ــراندر ــورای ــیلکش ــگاهوپتانس ــننمایش ای
ــاتجــارتفعالیتهــای خصــوصتوســعهوارتق
باغبانــیبــهویــژهگلوگیاهــانزینتــیاســت.
درســومیننمایشــگاهبیــنالمللــیایــرانســبز
ــر ــزارمت ــشه ــرش ــغب ــیبال ــهدرفضای ک
ــینآالتو ــد،ادوات،ماش ــزارگردی ــعبرگ مرب
ــزارآالتباغبانــی،باغــداریوفضــایســبز، اب
ــاری، ــتم هایآبی ــاورزی،سیس ــایکش نهاده ه
آبیــاری ملزومــات و تجهیــزات وســایل،
بارانــی،قطــره ایومه پــاش،سیســتم های
گلخانه هــای انــواع هیدروپونیــک، کشــت
ــات ــزاتوتاسیس ــی،تجهی ــه ایوخانگ حرف
گلخانــه ای،لــوازموتجهیــزاتجابجایــی،
ســورتینگ،بســته بندیوعرضــهمحصــوالت
ــه ای،سیســتم هایســرخانه ای، باغــیوگلخان
فــرآوری آالت ماشــین و ســازی ذخیــره
ــگاه های ــه ای،فروش ــیوگلخان ــداتباغ تولی
عرضــهگلوگیــاه،شــرکت هایبازرگانــی
ــه ای، ــیوگلخان ــوالتباغ ــیمحص وصادرات
دانشــگاه هاومراکــزعلمــیواتحادیه هــا،
انجمن هــاوبانک هــا،شــرکت هایبیمــهو
ــننمایشــگاه تعاونی هــاحضــورداشــتند.درای
انجمــنعلمــیگلوگیاهــانزینتــیبــاهــدف
شناســایی و انجمــن فعالیتهــای معرفــی
همکاری هــای در انجمــن توانمندی هــای
مشــترکبــاشــرکت هایداخلــیوبینالمللــی

ــت. ــورداش ــیحض ــانزینت گلوگیاه
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افسانه عشق در گلها در باغ
کوکنهف در سال 2018

ــارس2018)29 ــف)Keukenhof(در20م ــاغکوکنه ــاییب ــندورهبازگش ــصتونهمی ش
اســفندمــاه(آغــازشــد.کوکنهفیکــیازبزرگتریــنبــاغهــایگلدردنیــامــیباشــدکــهدرشــهر
Lisseدرهلنــدواقــعشــدهاســت.موضــوعســال2018بــاغکوکنهــفافســانهعشــقدرگلهــامــی
ــارک ــادیگلهــایپیــازیزودگلدهنــدهمــیباشــد.ایــنپ ــارککوکنهــفدارایتعــدادزی باشــد.پ
تاریخــیبهــارهدرســال1857درمیانــهیــکعصــررومانتیــکبــهعنــوانبــاغگلهــابــرایقلعــه

کوکنهــفطراحــیشــد.
کوکنهــفمکانــیبــرایلــذتبــردنازمیلیــونهــاگلاللــهودیگــرگیاهــانپیــازیدرفصــل
بهــارمــیباشــد.ســاالنهحــدود7میلیــونپیــازگلدرپــارککاشــتهمــیشــودکــهســطحیمعــادل
32هکتــاررادربــرگرفتــهاســت.درداخــلبــاغبیشــتراز500رقــمگلاللــهبــهنمایــشگذاشــته
شــدهاســت.درســال50،2018هــزارپیــازاللــهبــهصــورتموزاییــککاشــتهشــدهانــدتــایــک
ــادوره ــدت ــدهان ــتش ــهکش ــاندردوالی ــنگیاه ــد.ای ــهنماین ــاراارائ ــکازگله ــرهروماتی منظ

گلدهــیطوالنــیتــریداشــتهباشــند.

دکتر لیال سمیعی
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
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امســالبــهمناســبتتــمســال2018ایــنبــاغ،گلهایــیکــهدریکــیازســاختمانهایایــنبــاغ
بــانــامOranjeNassauبــهنمایــشدرآمــدهانــد،تمامــابــهافســانهعشــقاختصــاصدارنــد.در
ســاختمانBeatrixبــاغنیــزارقــاممختلــفگلهــایارکیــدهوآنتوریــومبــهنمایــشدرآمــدهانــد.

ــدان ــزداردوهنرمن ــتتمرک ــووژولی ــرایرومئ ــااج ــکب ــاغبرعصــررومانتی ــهب ــهافتتاحی برنام
ــاغ ــد.ب ــهعصــررومانتیــکمــیبرن ــدگانراب ــدکنن ــااجراهــایخــودبازدی وشــاعرانبســیاریب
کوکنهــفاز22مــارستــا13مــیســال2018)دومفروردیــنتــا23اردیبهشــت(بــرایبازدیــد
عمــومقابــلاســتفادهمــیباشــد.ایــنبــاغســاالنهبیــشازیــکمیلیــونبازدیــدکننــدهازسراســر
دنیــادارد.بــرایاطالعــاتبیشــترمیتوانیــدبــهســایتwww.keukenhof.nlمراجعــهنماییــد.

منبع:
http://www.hortibiz.com/item/news/romance-in-flowers-for-
keukenhof-2018/

https://en.wikipedia.org/wiki/Keukenhof
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معرفی گونه های بومی ایران،
جام زرین

جــامزریــنبــانــامعلمــیSternbergiasp.یکــیازمهمتریــنجنــسهــایگیاهــان
پیــازیمیباشــدکــهعمدتــٌادرآســیایمرکــزیپراکنــشدارد.جــامزریــنبــهعنــوانیکــیاز
مهمتریــنجنــسهــایســوخوارهایبومــیایــراناززیباتریــنوخوشرنگتریــنســوخوارها
بــودهکــهمتعلــقبــهتیــرهنرگسســانان)Amaryllidaceae(میباشــد.جــامزریــندارای
هفــتگونــهدرسراســردنیــامــیباشــدکــهســهگونــهآندرایــرانوجــوددارد.انــواعگونــه
هــایجــامزریــنبــهصــورتخــودرودراســتانهــایشــمالیوغربــیکشــورمــیرویــد.در
بیــنجــامزریــنهــایبومــیایــران،دوگونــهآنپاییــزگلویــکگونــهآنبهــارگلمــی
ــیوگلدهــیدر ــهخاطــرگلهــایجــذابزردطالی ــنب ــههــایجــامزری ــواعگون باشــد.ان
فصــلپاییــزپتانســیلهــایزیــادیبــهعنــوانیــکگیــاهزینتــیدارد.انــواعگونــههــایجــام

زریــنبومــیایــراندرادامــهخواهــدآمــد.

مهندس سجاد علی پور
دانشجوی دکتری گل و گیاهان زینتی دانشگاه فردوسی مشهد
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Sternbergia  clusiana  جام زرین کوروش

ایــنگونــهبــاارتفــاع8ســانتیمتــروگلهــایبــزرگبــهرنــگزردطالیــیدرفصــل
پاییــزظاهــرمیگــردد.لولــهگلدرایــنگونــهبــهطــول4تــا7ســانتیمتــرولبههــای
آزادآنبــهطــول4تــا6ســانتیمتــروبعضــیمواقــعبلنــدتــرمیباشــد.دارایحداقــل
ــن ــذرای ــرمیباشــد.کپســولب ــا20میلیمت ــودهکــهعــرضآنهــا10ت ــرگب شــشب
گونــهدربهــارســالبعــدظاهــرمیشــود.درایــنگونــهگلدهــیدرغیــاببرگهــابــوده
وبــهاصطــالحHysteranthusمیباشــد.ایــنگونــهاغلــبدردامنههــایخشــکو
ســنگالخیسلســلهجبــالزاگــرسپراکنــشداشــتهکــهطــیمهــرتــاآبــانمــاهبــهگل

مینشــیند.
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جام زرین پاییزه
Sternbergia  lutea

ــهدلیــلدارابــودن ــهب ایــنگون
گلهایــیتــاحــدودیکوچکتــراز
گونــهقبلــیوبــهرنــگزردخالص
واقــعبــرروییــکســاقهگلکــه
ــد ــاکرش ــطحخ ــاالیس ــاب ت
نمــودهازگونــهقبلــیمتمایــز
ــه ــهب ــنگون ــاعای ــت.ارتف هس
تقریــب10ســانتیمتــرمیباشــد.
ــد ــههمانن ــنگون ــذرای کپســولب
ــلدرفصــلبهــارســال ــهقب گون
ــا ــود.برگه ــیش ــرم ــدظاه بع
گل بــا همــراه اینگونــه در
ــهاصطــالح ظاهــرگردیــدهکــهب
تــا ولــی بــوده Synanthus
قبــلازفصــلبهــاررشــدخــودرا
تکمیــلمینماینــد.جمعیــتایــن
ــودهوبیشــتر ــمب ــیک ــهخیل گون
درشــمالشــرقیایــرانواســتان
ــت ــدرانیاف ــرگانومازن ــایگ ه
ــن ــامزری ــیج ــود.گلده ــیش م
پاییــزهازاوایــلمهرمــاهبــهبعــد

میباشــد.
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Sternbergia  fischeriana جام زرین گلستانی

برخــالفدوگونــهقبــلگلهــایایــنگونــهدراواخــرزمســتان)اواخربهمــنواوایــلاســفندماه(ظاهــر
ــاگــرگانمیباشــد. ــهازگیــالنت میگــردد.پراکنــشایــنگون

نتیجهگیــری:جــامزرینهــایبومــیایــرانپتانســیلباالیــیبــرایتبدیــلشــدنبــهیــکگیــاهزینتــی
ــاتوجــهبــهتخریــبودر )فضــایســبزشــهری،گیــاهگلدانــیوباغهــایصخــرهای(رادارد.متاســفانهب
معــرضخطــرقــرارگرفتــنرویشــگاههایجــامزریــنشایســتهاســتبــهطبیعــتبــهعنــوانیــکبانــک
ژننگریســتهودرحفــظذخایــرتوارثــیگیاهــانبهویــژهگونههــایســوخوارارزشــمندهماننــدجــامزریــن
اهتمــامورزیــدوازطریــقفراینــداهلــیکــردنعــالوهبــرحفــظ،اینگونههــاراواردصنعــتگلــکارینمــود.
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افزایش کشت و کار گل های 
پیازی در هلند

دکتر طیبه نازدار
دانش آموخته دکتری گل و گیاهان زینتی  

دانشگاه فردوسی مشهد

ســطحزیــرکشــتگلهــایپیــازیدرهلنــددر
ــالدی ــال2000می ــت.ازس ــشاس ــالافزای ح
ــازی ــایپی ــتگله ــرکش ــطحزی ــون،س ــاکن ت
ــه26 ــشداشــتهوب ــزان18درصــدافزای ــامی ت
هــزارهکتــاررســیدهوبیشــترآنبــهکشــتوکار
گلاللــهاختصــاصیافتــهاســت.ایــندرحالــی
اســتکــهازتعــدادپــرورشدهنــدگانایــنگیــاه
کاســتهشــدهاســت.درطــیســالهای2000تــا
ــا38درصــدافزایــش ــهت 2017کشــتگلالل
داشــتهوبــه13هــزارهکتــاررســیدهاســت.بــه
ــیازکل ــال2017نیم ــاس ــهت ــومک ــنمفه ای
ســطحزیــرکشــتگلهــادرهلنــدبــهپیــازاللــه

اختصــاصیافتــهاســت.درهمیــنمــدتتعــداد
پــرورشدهنــدگانگلاللــهتا46درصــدکاهش
داشــتهاســت.بــهایــنمفهــومکــهتعــدادکمتری
ــتری ــهبیش ــازالل ــدادپی ــدگانتع ــدکنن ازتولی
ــدادکل ــهتع ــدک ــرچن ــد.ه ــردهان ــتک کش
تولیــدکننــدگانگلهــایپیــازیازســال2015تــا
کنــونرشــدداشــتهاســت.درطــیایــنمــدت
ــه ســطحزیــرکشــتگلهــایلیلیــوموســنبلب
میــزان27و26درصــدافزایــشداشــتهکــهایــن
ــه ــتگلالل ــرکش ــطحزی ــرازس ــزانکمت می
ــز ــنبخــشنی ــهدرای ــدالل ــودهاســت.همانن ب
تعــدادپــرورشدهنــدگانکاهــشیافتــهاســت.
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بــهنظــرمــیرســدافزایــشســطحزیــر
کشــتگلاللــهدرهلنــد،بــهقیمــت
ــه ــایرگون ــرکشــتس ــطحزی ــشس کاه
ــسو ــدنرگ ــازیمانن ــایپی ــایگله ه
ــر ــطحزی ــت.س ــدهاس ــامش ــلتم گالی
ــس ــدونرگ ــا40درص ــلت ــتگالی کش
تــا19درصــدکاهــشیافتــهاســت.ایــن
کاهــشدرســطحزیــرکشــتهمــگامبــا
کاهــشتعــدادپــرورشدهنــدگاننرگــس
وگالیــلبــهمیــزان52و66درصــدبــوده
اســت.بــهطــورخالصــهکاهــشدرتعــداد
ــش ــاافزای ــگامب ــدگانهم ــرورشدهن پ
ــوده ــازیب ســطحزیــرکشــتگیاهــانپی
اســت.درســال2017یــکپــرورش
دهنــدهمتوســطپیــاز،ســطحزیــرکشــت
ــه ــردرمقایس ــدوددوبراب ــهح ــودراب خ
ــتان ــت.اس ــاندهاس ــال2000رس ــاس ب
ســهم بیشــترین Noord-Holland
ــت.50 ــدراداراس ــازگلدرهلن ــدپی تولی
ــازدر ــرکشــتپی درصــدازکلســطحزی
هلنــد)درحــدود13هــزارهکتــار(درایــن
اســتانجــایدارد.پــسازآناســتانهای
FelevolandوZuidHollandقــرار

ــد. دارن

منبع:

http://www.hortibiz.com/
item/news/flower-bulb-
cultivation-continues-to-
flourish/
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گفتگو با مهندس شاد، تولیدکننده 

فاطمه سلحشورگل های هیدروپونیک شادگل 

عکس: یکی از واحدهای تولیدی شادگل

عضو انجمن گل و گیاهان زینتی ایران

خودتــان را معرفــی کنیــد. رشــته 
ــت؟ در  ــاورزی اس ــما کش ــی ش تحصیل
چــه زمینــه ای فعالیــت می کردیــد؟
ــرانو ــد1321درته ــادمتول ــدش ــنمحم  م
دارایمــدرکمهندســیمعــدنازدانشــکدهفنــی
ــلســال1344، ــارغالتحصی ــران،ف دانشــگاهته
کارشــناسآبهــایزیــرزمینــی)هیدروژئولوژی(،
مهنــدس روســیه، از ککســازی متخصــص
ــوق ــاوف ــیاوکالهم ســاختمانازدانشــگاهایالت
ــکا ــاورزیازآمری ــیکش ــعتبدیل ــانسصنای لیس
ــرورشگلو ــنپ ــیم ــتهتحصیل ــم.رش میباش

گیاهــانزینتــینیســتولــیازکتابهــاومنابــع
ــداث ــوندراح ــم.تاکن ــتفادهمیکن ــیاس خارج
ــان، ــناصفه ــهذوبآه ــرداریکارخان ــرهب وبه
واحدهــایتولیــدمصالــحســاختمانیماننــد
ــات ــزاتکارخانج ــروتحهی ــن،آج ــیمان،بت س
قنــد،کاغــذپــارس،آلومینیــماراک،کارخانجــات
ــاور ــینمش ــیمهندس ــابرخ ــیوب ــعغذای صنای
ــال ــر15س ــغب ــالبال ــتهام.فع ــکاریداش هم
ــان ــرانگیاه ــهولنجــکته ــهدرمنطق اســتک
ــی ــکآپارتمان ــایهیدروپونی ــیوگلدانه فصل

تولیــدمیکنــم.
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کار از کجا شروع شد؟
اوایــلســال1360مــندرتکاپــویشــروعکار
جدیــدبــودم.یکــیازدوســتانبــهعنوانســوغات
فرنــگ،کتابــیدرمــوردگیاهــانآپارتمانــی
ــیار ــایبس ــبوعکسه ــامطال ــک،ب هیدروپونی
ــاس ــاناحس ــهداد.درآنزم ــنهدی ــهم ــاب زیب
در بســترهایکشــت اینگونــه کــردمجــای
ــامل ــاه،ش ــیاســت.بســترگی ــرانبســیارخال ای
پوکههــایصنعتــیســبکبــودکــهدرایــراننیــز
ــی، ــکموسســهآلمان ــابرای ــد.کت ــدمیش تولی
ــغ ــاهــدفتبلی ــهگیاهــانب ــدهاینگون ــدکنن تولی
کاالیخــود،بــهطــرزبســیارزیبایــیچــاپکرده
ــل ــتچه ــسازگذش ــزپ ــوننی ــماکن ــود.ه ب
ــا ــزرگب ــکب ــایهیدروپونی ــنگلدانه ــالای س
ــا ــدودرسراســراروپ ــمتولی ــانسیســتمقدی هم

عرضــهمیشــوند.
ــی ــدارجزئ ــهمق ــیب ــهصنعت ــانپوک درآنزم

عرضــهنمــیشــدبایــدبــهصــورتکلــی
ــازدمویــک ــهدری ــذادلب ــداریمیشــد،ل خری
کامیــونبــزرگپوکــهمعدنــیخریــداریکــردمو
درحیــاطمنــزلدرمنطقــهتهــرانپــارستخلیــه
کــردم.ظرفهــایشیشــهایوســرامیکهــماز
ــداری ــتیخری ــعدس ــددصنای ــگاههایمتع فروش
ــیدوســتانوآشــنایان کــردم.درآنمقطــعزمان
شــروعبــهازدواج،صاحــبفرزنــدوخریــدن
ــتاســتفاده ــنموقعی ــدهازای ــهمیشــدند.بن خان
کــردموگیاهــانرابــابســترپوکــهمعدنــیبــرای
ــردم. ــهب ــاهدی ــرایآنه ــفب مناســبتهایمختل
ــامــن ایــنپوکههــاتــابیســتســالبعــدنیــزب
بودنــدوازانهــااســتفادهمیکــردم.ایــنبــوداغــاز
ــاکنــوناز ــاگلوگیاهــانزینتــیوت کارمــنب
ــن ــرایچندی ــیآورموب ــقروزیدرم ــنطری ای
خانــوادهنیــزاشــتغالایجادکــردهامودرشــادیها

ــزمشــریکهســتم. یمــردمکشــورعزی

عکس: کاشت گیاهان در لوله پولیکا به روش هیدروپونیک
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از همکاران و محل کارتان بگویید؟

کارمراازگلخانــهایدرپاکدشــتاغــازکــردم.ســپسدهســالدرســعدآبــادتهــرانوپنــج
ســالدرمحوطــهموسســهتحقیقــاتگیاهپزشــکیکشــورواقــعدرولنجــکتهــرانبــکار
ــم ــایمه ــایســعدآبادیکــیازجاذبهه ــهگلخانهه ــرورشگلمشــغولهســتم.مجموع پ
بــرایبازدیدکننــدگانازکاخبــودکــهفعــالغیــرفعــالاســت.درمحوطــهموسســهتحقیقات
گیاهپزشــکیکشــورارتبــاطنزدیکــیبــاکارشناســانایــنموسســهتحقیقاتــیبــاقدمتبیش
از70ســالدارمبــهطــوریکــهکارشناســانآنمجموعــهدربرخــیمســایلگیاهپزشــکی
ــاهمدیگــرارتبــاط ــهاینجانــبمشــورتمیدهنــدودراینجــابخــشتحقیــقواجــراءب ب

نزدیکــیدارنــد.
همکارانــیکــهبــامــندرکارپــرورشگلفعالیــتمیکننــدهمگــیازفــارغالتحصیــالن
رشــتههایمختلــفدانشــگاهیهســتند.درحــالحاضــر3نفــرمهنــدسفــارغالتحصیــل
رشــتهســاختمان،5نفرکارشــناسوکارشــناسارشدرشــتهکشــاورزی،حقوقدان،کارشناس
بــرق،کارشــناسبازاریابــیوکارشــناسارشــدمدیریــتهــرکــدامبــهتعــدادیکنفــردرکار
تولیــدهمــکاریدارنــد.ضمنــابــرایتولیــدظــروفســرامیککــهتعــدادزیــادیازگلهــارا
درآنهــابــهفروشــگاههایشــهروندوســایرمراکــزعرضــهمیکنــمبــرایبالــغبــر20نفــر

اشــتغالغیــرمســتقیمایجــادکــردهام.
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محیــطکارمــاندوســتانهوبیتکلف
ــاز، ــاننی ــراددرزم ــهاف ــتوهم اس
صمیمانــهکارهــایدشــواررابــهعهده
ــتقیم ــکارانغیرمس ــاهم ــد.ب میگیرن
ــرار ــبیبرق ــکاریمناس ــزهم ــودنی خ
کــردهایــم.بــرایمثــالمشــکللعــاب
برخــیازســرامیکســازانرابرطــرف
نمــودهامیــافرموالســیونجدیــدبرای
برخــیازلعابهــاپیشــنهادکــردهامو
ــهای ــروفشیش ــابظ ــنحب همچنی
را ســنتی شیشهســازان از برخــی
برطــرفکــردم.ضمنــابرخــیازتولیــد
کننــدگانگیاهــانزینتــیرابــرای
ــارجاز ــاندرخ ــهگلنشــاندنگیاه ب
فصــلویــاروشهــایبخــاردادن
بــرایبســترگیــاهبــرایحــذفتخــم
خاکــزی، آفــات هــرز، علفهــای
همچنیــن و باکتریهــا و قارچهــا
ــابســترکشــتراپیشــنهاددادهام. احی

ای  خالقانــه  راه هــای  چــه 
کارتــان  پیشــرفت  بــرای 

ایــد؟  کــرده  انتخــاب 

ســعینمودیــمروشهــاینوینــیکه
درکشــورهایپیشــرفتهمتــداولاســت
مــوردتجربــهقــراردادهوبــاامکانــات
ــل ــهعم ــاجامع ــهآنه ــانب محدودم
بپوشــانیم.درتولیداتمــاننــوآوریو
ــاوت ــیمتف ــاکاالی ــتهت ــکارداش ابت

ــم. ــدنمایی تولی

ب
ل در آ

سنب
ی 

نگهدار
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بخشیازاینروشهاکههماکنونمورداستفادهمیباشد،شامل:
-پاستوریزهکردنخاکبهوسیلهبخارآب

-کاشتسنبلدرآب
-گرمکردنبستربذروقلمهبرایسرعتدادندرریشهزاییورشدگیاه

-بــهگلنشــاندنگیاهانــیکــهبــهطــولمــدتروشــناییپاســخمثبــتمیدهنــدوتولیــد
گلهــایخــارجازفصــل.

-کوتاهکردنطولمدتروشناییروزبرایرشدروبشیگیاهانیمانندکاالنکوآوبرگبیدی.
-طراحیوساختگلدانهایمجهزبهLED )گلچراغ(.

ــه ــاتب ــتامکان ــتمحدودی ــهعل ــیب ــهشــدهاســتول ــهتجرب ــیک بخشــیازطرحهای
ــداز: ــهاســتعبارتن ــرارنگرفت ــرداریق ــوردبهــرهب ــوهم صــورتانب

NFTتولیدگلوسبزیجاتبهروش-
growbagتولیدسبزیجاتدر-

-گلآویز
-کندرهاکردنکودهایکاملبافشردهکردندرظروفسفالمتخلخل.

23

عکس: ساخت گلدان های فانتزی برای گیاهان زینتی

عکس: گل های چراغ دار
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97فروردین30تا28

Flower Expo Ukraine
Flower Expo Ukraine

Int'l Exhibition for Flowers 
Business, Horticulture and 

Floristry
Kiev, Ukraine,IEC International 

Exhibition Centre
April 17-19, 2018

97اردیبهشت1تافروردین 30

Flowers. Seed. Garden
Flowers, Equipment for Garden 
and Hotbed, Landscape Design, 

Interior Decoration
Minsk, Belarus

April 19-21, 2018

97اردیبهشت9تا 6

Flora Olomouc - Spring
Int'l Horticultural Exhibition and 

Fair
Olomouc, Czech Republic

April 26-29, 2018

97اردیبهشت 9تا 6

Harrogate Spring Flower Show
Harrogate Spring Flower Show

Harrogate, United Kingdom
April 26-29, 2018

97اردیبهشت16تا13

Flora Bratislava
Int'l Flower Fair

Bratislava, Slovakia
INCHEBA EXPO Bratislava

May 03-06, 2018,

مرتبطباگلوگياهانزینتينمایشگاههايبينالمللي
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عضویت در انجمن گل و گیاهان زینتی ایران

کلیــهعالقمنــدانبــهعضویــتدرانجمــنگلوگیاهــانزینتــیایــرانبــاداشــتنشــرایط
ــن ــتانجم ــهعضوی ــدب ــرهمیتوانن ــتمدی ــبهیئ ــنوتصوی ــنامهانجم ــدرجدراساس من

درآینــد.

برخیازمزایایعضویتدرانجمنگلوگیاهانزینتیایران:
-قرارگرفتندرجریاناخبارعلمیازطریقخبرنامهانجمن

-اســتفادهازتخفیــفویــژهبــرایشــرکتدرکنفرانســهاوگردهمایــیهــایعلمــیانجمــن
وتبلیغــاتدرخبرنامــهوســایتانجمــن

-امــکانمشــارکتدرخبــرنامــهانجمــنبــاارســالاخبــارعلمــی،پژوهشــیوهمچنیــن
اطــالعرســانیدیگــرفعالیتهــایمربــوطماننــدکنفرانســهاوگردهمایــیهــایملــیوبیــن

المللــی.
-امــکانجســتجوودسترســیبــهآمــار،کتــب،مقــاالتوپژوهشــهایصــورتگرفتــهدر

زمینــهگیاهــانزینتــی)بانــکاطالعاتــیدرحــالتکمیــلشــدناســت(
-استفادهازتخفیفویژهبرایشرکتدرکارگاههایآموزشیانجمن

انواعوشرایطعضویتدرانجمنگلوگیاهانزینتیایرانبهشرحزیراست:
الف(عضویتپیوسته:

موسســانانجمــنوکلیــهافــراديکــهحداقــلدارايدرجــهکارشناســيارشــددرزمینــهگل
وگیاهــانزینتــی،باغبانــی،طراحــیفضــایســبزورشــتههايوابســته)بــهتشــخیصهیــأت

مدیــره(باشــند،مــيتواننــدبــهعضویــتپیوســتهانجمــندرآینــد.
ب(عضویتوابسته:

کلیــهکســانيکــهدارايدرجــهکارشناســيهســتندومــدت5ســالبــهنحــويدریکــي
ــه ــدب ــيتوانن ــندم ــاغلباش ــفش ــدال ــوردربن ــتههايمذک ــارش ــطب ــایمرتب ازحوزهه

ــد. عضویــتوابســتهانجمــندرآین
ج(عضویتدانشجویي:

ــی، ــتههايباغبان ــادررش ــیی ــانزینت ــايگلوگیاه ــهدرزمینهه ــجویانيک ــهدانش کلی
اصــالح،طراحــیفضــایســبز،مهندســیتولیــداتگیاهــی،بیوتکنولــوژی،زیستشناســیو

ــط ــتههایمرتب ــایررش س
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دعوت به همکاری

دعوت به مصاحبه

انجمن گل و گیاهان زینتی ایران

ازکلیــهاســاتید،محققان،دانشــجویان،
تولیــدکننــدگانوفعــاالنگلوگیاهــان
ــهدرج ــدب ــهعالقمن ــورک ــیکش زینت
مقــاالتومطالــبخویــشدرایــن
خبرنامــههســتند،دعــوتبــههمــکاري
ــت ــلجه ــکاتذی ــان ــد.لطف ــينمای م

ــرد. ــرارگی ــهمــدنظــرق ارســالمقال
-مقــاالتتحلیلــیمــیتوانــددر
ــان ــیعیازگلوگیاه ــایوس ــوزهه ح
ــایاقتصــادی، ــوزهه ــاملح ــیش زینت
و پژوهشــی تولیــدی، اجتماعــی،
همچنیــننقــشگلدرســالمتجامعــه

ــد. باش
-مطالــبارســالیمــیبایســتاصــل
بــودهومنابــعمــورداســتفادهذکــرشــده

. شد با
-نــامونــامخانوادگــيمؤلــفهمــراه
بــانشــانيکاملوشــمارهتلفــنوآدرس

پســتالکترونیکــيذکرشــود.
-مقالــهارســاليدرصــورتتأییــدیــا

ــردد. ــتردنميگ ــد،مس ــدمتایی ع

-انجمــندرپذیــرشیــاردوویرایــش
ــت. مقاالتآزاداس

انجمــن گل و گیاهــان زینتــی ایــران 
حــوزه برجســته تولیدکننــدگان از
گلوگیاهــانزینتــیدعــوتبعمــل
مــیآوردتــادرصــورتتمایــلبــه
مصاحبــهبــاخبرنامــهانجمــنبــاشــماره
09108728911تمــاسحاصــلفرماینــد.
ــههــا ــهمصاحب ــیشــکچــاپاینگون ب
ــادل ــدوتب ــهتولی ــتروحی ــثتقوی باع
تجربیــاتارزشــمندتولیــدکننــدگان
ــا ــیخصوص ــانزینت ــهگلوگیاه عرص
ــد ــورخواه ــوانکش ــدگانج ــدکنن تولی

 . شد
ــب ــتصحــتمطال ــراس ــهذک الزمب
ارایــهشــدهدرمصاحبــهبــرعهــده

ــد. ــیباش ــوندهم ــهش مصاحب
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محترم انجمن گل و گیاهان زینتی اعضای 
با سالم و احترام

ذیلهایکمیتهدرهمکاریبهمندعالقهکهانجمنمحترمیاعضااز
مشخصراخودنظرمورد(های)کمیتهفرم،تکمیلضمنشودمیدعوتباشندمی

.فرمایندارسالانجمنایمیلآدرسبهرافرماینونمایند

:نام و نام خانوادگی
:  رشته تخصصی

:  موبایل
:آدرس ایمیل

:یدکه مایل به همکاری در آن هست( ها)کمیته 
المللبینارتباطاتوعمومیروابطکمیته-1

انتشاراتوعلمیکمیته-2

فناوریوپژوهشکمیته-3

صنعتباارتباطکمیته-4

علمیهایگردهماییواندیشیهمکمیته-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 ایرانانجمندبیرخانه 
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