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یادداشت مدیر مسئول

دکتر پژمان آزادی

رئیس انجمن گل و گیاهان زینتی ایران

                                              به نام آفریدگار زیباییها...
                    بر خیز که باد صبح نوروز  ..................در باغچه میکند گلافشان (سعدی)

بهــاری دیگــر آغــاز شــده اســت ،بهــاری کــه  همیشــه بــه انســان و طبیعــت طــراوت
بخشــیده  و فرصــت زنــده شــدن و دوبــاره نــو شــدن میدهــد .شــکوفا شــدن غنچههــا
بعــد از فصــل ســرما ،نشــان دهنــده قــدرت طبیعــت بــرای گــذر از ســختیها اســت   .
ایــن درســی از کتــاب طبیعــت اســت  کــه از ســختیها و نامالیمــات بایــد صبورانــه
عبــور کــرد و بــا انگیــزه  بــه آینــده امیــدوار بــود  .در ســالی کــه گذشــت ،انجمــن
علمــی گل و گیاهــان زینتــی فعالیتهــای ارزشــمندی را بــا همراهــی شــما اعضــای
محتــرم بــه انجــام رســاند .مهمتریــن فعالیــت انجمــن ،برگــزاری ســمپوزیوم بیــن
المللــی گل و گیاهــان زینتــی بومــی بــود کــه بــا حضــور چهــره هــای سرشــناس ملــی
و بیــن المللــی در شهرســتان رامســر برگــزار شــد .همچنیــن مشــارکت در برگــزاری
نمایشــگاههای گل و گیاهــان زینتــی در ســطح ملــی و برگــزاری مجمــع عمومــی و
کارگاههــای آموزشــی و تعامــل بیشــتر بــا واحدهــای تولیــدی و بخــش اجــرا در وزارت
جهــاد کشــاورزی از رویدادهــای  مثبــت ســال  96بــود .دریافــت مجــوز اولیــه بــرای
انتشــار نشــریه علمــی ترویجــی گل و گیاهــان زینتــی از دیگــر دســتاوردهای ســال
گذشــته بــود  .در ســال  96انجمــن موفــق بــه کســب دوبــاره رتبــه الــف از کمیســیون
انجمــن هــای علمــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری شــد کــه نشــان دهنــده
فعالیــت ارزنــده انجمــن در ســطوح مختلــف علمــی و کاربــردی بــود .امــا ســال جــاری
نیــز ســال پــرکاری بــرای انجمــن خواهــد بــود.
برگــزاری ســومین کنگــره ملــی و دومیــن کنگــره بیــن المللــی گل و گیاهــان زینتی
کــه در پژوهشــکده گل و گیاهــان زینتــی برگــزار خواهــد شــد یکــی از اتفاقــات مهم در
حــوزه گل و گیاهــان زینتــی خواهــد بــود .از برنامــه هــای مهــم انجمــن ،تعامل بیشــتر
بــا واحــد هــای اجــرا و فرهنــگ ســازی در زمینــه اســتفاده بیشــتر از گل در جامعــه
خواهــد بــود  .در اینجــا ضمــن دعــوت از همــه اعضــای انجمــن بــرای مشــارکت در
اجرایــی شــدن برنامــه هــای انجمــن در ســال  ، 97از همفکــری و همراهــی اعضــای
هیــات موســس ،هیــات مدیــره ،بازرســان ،دبیرخانــه و همــه اعضــای انجمــن قدردانــی
مینمایــم  .امیــدوارم بــا همدلــی و همراهــی تمامــی دوســتداران گل و گیاهــان زینتــی
کشــور بتوانیــم بــرای رشــد و توســعه ایــن صنعــت ،گام هــای موثــری برداریــم .بــا
تبریــک و تهنیــت حلــول ســال نــو و بهــار پرطــراوت ،ســالی سرشــار از خوبــی و
برکــت را بــرای شــما ســروران گرامــی از درگاه خداونــد بــزرگ آرزومنــدم.
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سومین نمایشگاه تخصصی بینالمللی ایران سبز
رویدادی مهم در عرصه گل و گیاهان زینتی کشور
 30فروردین ماه تا یکم اردیبهشت 1397

تهران ،محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی

ســومین نمایشــگاه بیــن المللــی ایــران ســبز
بــا مجــوز ســازمان توســعه تجــارت ایــران
توســط شــرکت نمایشــگاهی خزراوراســیا از
ایــران و شــرکت نمایشــگاهی  HPPاز کشــور
هلنــد در تاریــخ  30فروردیــن مــاه تــا یکــم
اردیبهشــت  1397در محــل نمایشــگاههای
دائمــی تهــران برگــزارگردیــد .دههــا شــرکت
داخلــی و خارجــی بــا حضــور در ایــن نمایشــگاه
تخصصــی ،جدیدتریــن دســتاوردها ،طرحهــا،
برنامههــا ،خدمــات و صنایــع مرتبــط بــا
حوزههــای مختلــف باغبانــی ،صنعــت
گلخانهســازی ،نهادههــا ،ماشــین آالت و
تجهیــزات ،آبیــاری ،گل و گیاهــان زینتــی را
بــه نمایــش گذاشــتند.
در نمایشــگاه تخصصــی بینالمللــی ایــران
ســبز در کنــار شــرکتهای برتــر داخلــی،
شــرکتها و نمایندگانــی از کشــورهای آلمــان،
اســپانیا ،ایتالیــا ،ژاپــن ،هلنــد ،فرانســه ،چیــن،
آذربایجــان ،روســیه ،هندوســتان ،امــارات
متحــده عربــی و ترکیــه حضــور داشــتند کــه
ضمــن ارائــه جدیدتریــن تولیــدات و خدمــات
خــود ،زمینــه انتقــال تکنولوژیهــای نویــن
حوزههــای مختلــف کشــاورزی بــه داخــل
کشــور را نیــز فراهــم نمودنــد .بــر اســاس
ســخنان مدیــر اجرایــی ســومین نمایشــگاه
بیــن المللــی ایــران ســبز ،در دو دوره گذشــته
ایــن نمایشــگاه ،بیــش از  120شــرکت خارجــی
حضــور داشــتند کــه عمدتــا از کشــورهای
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اروپایــی بــوده و بیانگــر اهمیــت جایــگاه
ایــن نمایشــگاه و پتانســیل کشــور ایــران در
خصــوص توســعه و ارتقــا تجــارت فعالیتهــای
باغبانــی بــه ویــژه گل و گیاهــان زینتــی اســت.
در ســومین نمایشــگاه بیــن المللــی ایــران ســبز
کــه در فضایــی بالــغ بــر شــش هــزار متــر
مربــع برگــزار گردیــد ،ادوات ،ماشــین آالت و
ابــزارآالت باغبانــی ،باغــداری و فضــای ســبز،
نهادههــای کشــاورزی ،سیســتمهای آبیــاری،
وســایل ،تجهیــزات و ملزومــات آبیــاری
بارانــی ،قطــرهای و مهپــاش ،سیســتمهای
کشــت هیدروپونیــک ،انــواع گلخانههــای
حرفــهای و خانگــی ،تجهیــزات و تاسیســات
گلخانــهای ،لــوازم و تجهیــزات جابجایــی،
ســورتینگ ،بســتهبندی و عرضــه محصــوالت
باغــی و گلخان ـهای ،سیســتمهای ســرخانهای،
ذخیــره ســازی و ماشــین آالت فــرآوری
تولیــدات باغــی و گلخانــهای ،فروشــگاههای
عرضــه گل و گیــاه ،شــرکتهای بازرگانــی
و صادراتــی محصــوالت باغــی و گلخانــهای،
دانشــگاهها و مراکــز علمــی و اتحادیههــا،
انجمنهــا و بانکهــا ،شــرکتهای بیمــه و
تعاونیهــا حضــور داشــتند .در ایــن نمایشــگاه
انجمــن علمــی گل و گیاهــان زینتــی بــا هــدف
معرفــی فعالیتهــای انجمــن و شناســایی
توانمندیهــای انجمــن در همکاریهــای
مشــترک بــا شــرکتهای داخلــی و بینالمللــی
گل و گیاهــان زینتــی حضــور داشــت   .
www.ISOP.ir
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افسانه عشق در گلها در باغ
کوکنهف در سال 2018

دکتر لیال سمیعی

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

شــصت و نهمیــن دوره بازگشــایی بــاغ کوکنهــف  ( )Keukenhofدر  20مــارس 29 ( 2018
اســفند مــاه)  آغــاز شــد.کوکنهف یکــی از بزرگتریــن بــاغ هــای گل در دنیــا مــی باشــد کــه در شــهر
 Lisseدر هلنــد واقــع شــده اســت .موضــوع ســال  2018بــاغ کوکنهــف افســانه عشــق در گلهــا مــی
باشــد .پــارک کوکنهــف دارای تعــداد زیــادی گلهــای پیــازی زودگلدهنــده مــی باشــد .ایــن پــارک
تاریخــی بهــاره در ســال  1857در میانــه یــک عصــر رومانتیــک بــه عنــوان بــاغ گل هــا بــرای قلعــه
کوکنهــف طراحــی شــد.
کوکنهــف مکانــی بــرای لــذت بــردن از میلیــون هــا گل اللــه و دیگــر گیاهــان پیــازی در فصــل
بهــار مــی باشــد .ســاالنه حــدود  7میلیــون پیــاز گل در پــارک کاشــته مــی شــود کــه ســطحی معــادل
 32هکتــار را در بــر گرفتــه اســت .در داخــل بــاغ بیشــتر از  500رقــم گل اللــه بــه نمایــش گذاشــته
شــده اســت .در ســال  50 ،2018هــزار پیــاز اللــه بــه صــورت موزاییــک کاشــته شــده انــد تــا یــک
منظــره روماتیــک از گلهــا را ارائــه نماینــد .ایــن گیاهــان در دو الیــه کشــت شــده انــد تــا دوره
گلدهــی طوالنــی تــری داشــته باشــند.
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امســال بــه مناســبت تــم ســال  2018ایــن بــاغ ،گلهایــی کــه در یکــی از ســاختمانهای ایــن بــاغ
بــا نــام  Oranje Nassauبــه نمایــش درآمــده انــد ،تمامــا بــه افســانه عشــق اختصــاص دارنــد .در
ســاختمان  Beatrixبــاغ نیــز ارقــام مختلــف گلهــای ارکیــده و آنتوریــوم بــه نمایــش درآمــده انــد.
برنامــه افتتاحیــه بــاغ برعصــر رومانتیــک بــا اجــرای رومئــو و ژولیــت تمرکــز دارد و هنرمنــدان
و شــاعران بســیاری بــا اجراهــای خــود بازدیــد کننــدگان را بــه عصــر رومانتیــک مــی برنــد .بــاغ
کوکنهــف از  22مــارس تــا  13مــی ســال  (  2018دوم فروردیــن تــا  23اردیبهشــت) بــرای بازدیــد
عمــوم قابــل اســتفاده مــی باشــد .ایــن بــاغ ســاالنه بیــش از یــک میلیــون بازدیــد کننــده از سراســر
دنیــا دارد .بــرای اطالعــات بیشــترمی توانیــد بــه ســایت   www.keukenhof.nlمراجعــه نماییــد.
منبع:

http://www.hortibiz.com/item/news/romance-in-flowers-forkeukenhof-2018/
https://en.wikipedia.org/wiki/Keukenhof
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معرفی گونههای بومی ایران،
جام زرین

مهندس سجاد علیپور

دانشجوی دکتری گل و گیاهان زینتی دانشگاه فردوسی مشهد

جــام زریــن بــا نــام علمــی     .Sternbergia  spیکــی از مهمتریــن جنــس هــای گیاهــان
پیــازی میباشــد کــه عمدتـ ٌا در آســیای مرکــزی پراکنــش دارد  .جــام زریــن بــه عنــوان یکــی از
مهمتریــن جنــس هــای ســوخوارهای بومــی ایــران از زیباتریــن و خوشرنگتریــن ســوخوارها
بــوده کــه متعلــق بــه تیــره نرگسســانان( )Amaryllidaceaeمیباشــد .جــام زریــن دارای
هفــت گونــه در سراســر دنیــا مــی باشــد کــه ســه گونــه آن در ایــران وجــود دارد .انــواع گونــه
هــای جــام زریــن بــه صــورت خــودرو در اســتان هــای شــمالی و غربــی کشــور مــی رویــد .در
بیــن جــام زریــن هــای بومــی ایــران ،دوگونــه آن پاییــز گل و یــک گونــه  آن بهــار گل مــی
باشــد .انــواع گونــه هــای جــام زریــن بــه خاطــر گلهــای جــذاب زرد طالیــی و گلدهــی در
فصــل پاییــز پتانســیل هــای زیــادی بــه عنــوان یــک گیــاه زینتــی دارد  .انــواع گونــه هــای جــام
زریــن بومــی ایــران در ادامــه خواهــد آمــد.
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جام زرین کوروش  Sternbergia clusiana
ایــن گونــه بــا ارتفــاع  8ســانتی متــر و گلهــای بــزرگ بــه رنــگ زرد طالیــی در فصــل
پاییــز ظاهــر میگــردد .لولــه گل در ایــن گونــه بــه طــول  4تــا  7ســانتی متــر و لبههــای
آزاد آن بــه طــول  4تــا  6ســانتی متــر و بعضــی مواقــع بلنــد تــر میباشــد .دارای حداقــل
شــش بــرگ بــوده کــه عــرض آنهــا  10تــا  20میلیمتــر میباشــد .کپســول بــذر ایــن
گونــه در بهــار ســال بعــد ظاهــر میشــود .در ایــن گونــه گلدهــی در غیــاب برگهــا بــوده
و بــه اصطــاح   Hysteranthusمیباشــد .ایــن گونــه اغلــب در دامنههــای خشــک و
ســنگالخی سلســله جبــال زاگــرس پراکنــش داشــته  کــه طــی مهــر تــا آبــان مــاه بــه گل
مینشــیند.
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جام زرین پاییزه
Sternbergia lutea
ایــن گونــه بــه دلیــل دارا بــودن
گل هایــی تــا حــدودی کوچکتــر از
گونــه قبلــی و بــه رنــگ زرد خالص
واقــع بــر روی یــک ســاقه گل کــه
تــا بــاالی ســطح خــاک رشــد
نمــوده از گونــه قبلــی متمایــز
هســت .ارتفــاع ایــن گونــه بــه
تقریــب  10ســانتی متــر میباشــد.
کپســول بــذر ایــن گونــه هماننــد
گونــه قبــل در فصــل بهــار ســال
بعــد ظاهــر مــی شــود .برگهــا
در اینگونــه همــراه بــا گل
ظاهــر گردیــده کــه بــه اصطــاح
 Synanthusبــوده ولــی تــا
قبــل از فصــل بهــار رشــد خــود را
تکمیــل مینماینــد .جمعیــت  ایــن
گونــه خیلــی کــم بــوده و بیشــتر
در شــمال شــرقی ایــران و اســتان
هــای گــرگان و مازنــدران یافــت
مــی شــود .گلدهــی جــام زریــن
پاییــزه  از اوایــل مهرمــاه بــه بعــد
میباشــد.
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جام زرین گلستانی Sternbergia fischeriana
برخــاف دو گونــه قبــل گل هــای ایــن گونــه در اواخــر زمســتان(اواخر بهمــن و اوایــل اســفندماه) ظاهــر
میگــردد .پراکنــش ایــن گونــه از گیــان تــا گــرگان میباشــد.

نتیجهگیــری :جــام زرینهــای بومــی ایــران پتانســیل باالیــی بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک گیــاه زینتــی
(فضــای ســبز شــهری ،گیــاه گلدانــی و باغهــای صخــره ای) را دارد .متاســفانه بــا توجــه بــه تخریــب و در
معــرض خطــر قــرار گرفتــن رویشــگاههای جــام زریــن شایســته اســت بــه طبیعــت بـ ه عنــوان یــک بانــک
ژن نگریســته و در حفــظ ذخایــر توارثــی گیاهــان بهویــژه گونههــای ســوخوار ارزشــمند هماننــد جــام زریــن
اهتمــام ورزیــد و از طریــق فراینــد اهلــی کــردن عــاوه بــر حفــظ ،اینگونههــا را وارد صنعــت گلــکاری نمــود.
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افزایش کشت و کار گلهای
پیازی در هلند
ســطح زیــر کشــت گلهــای پیــازی در هلنــد در
حــال افزایــش اســت .از ســال  2000میــادی
تــا کنــون ،ســطح زیــر کشــت گلهــای پیــازی
تــا میــزان  18درصــد افزایــش داشــته و بــه 26
هــزار هکتــار رســیده و بیشــتر آن بــه کشــت و کار
گل اللــه اختصــاص یافتــه اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه از تعــداد پــرورش دهنــدگان ایــن گیــاه
کاســته شــده اســت .در طــی ســالهای  2000تــا
  2017کشــت گل اللــه تــا  38درصــد افزایــش
داشــته و بــه  13هــزار هکتــار رســیده اســت .بــه
ایــن مفهــوم کــه تــا ســال  2017نیمــی از کل
ســطح زیــر کشــت گلهــا در هلنــد بــه پیــاز اللــه
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دکتر طیبه نازدار

دانش آموخته دکتری گل و گیاهان زینتی
دانشگاه فردوسی مشهد

اختصــاص یافتــه اســت .در همیــن مــدت تعــداد
پــرورش دهنــدگان گل اللــه تا  46درصــد کاهش
داشــته اســت .بــه ایــن مفهــوم کــه تعــداد کمتری
از تولیــد کننــدگان تعــداد پیــاز اللــه بیشــتری
کشــت کــرده انــد .هــر چنــد کــه تعــداد کل
تولیــد کننــدگان گلهــای پیــازی از ســال  2015تــا
کنــون رشــد داشــته اســت .در طــی ایــن مــدت
ســطح زیــر کشــت گلهــای لیلیــوم و ســنبل بــه
میــزان  27و  26درصــد افزایــش داشــته کــه ایــن
میــزان کمتــر از ســطح زیــر کشــت گل اللــه
بــوده اســت .هماننــد اللــه در ایــن بخــش نیــز
تعــداد پــرورش دهنــدگان کاهــش یافتــه اســت.
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بــه نظــر مــی رســد افزایــش ســطح زیــر
کشــت گل اللــه در هلنــد ،بــه قیمــت
کاهــش ســطح زیــر کشــت ســایر گونــه
هــای گلهــای پیــازی ماننــد نرگــس و
گالیــل تمــام شــده اســت .ســطح زیــر
کشــت گالیــل تــا  40درصــد و نرگــس
تــا  19درصــد کاهــش یافتــه اســت .ایــن
کاهــش در ســطح زیــر کشــت همــگام بــا
کاهــش تعــداد پــرورش دهنــدگان نرگــس
و گالیــل بــه میــزان  52و  66درصــد بــوده
اســت .بــه طــور خالصــه کاهــش در تعــداد
پــرورش دهنــدگان همــگام بــا افزایــش
ســطح زیــر کشــت گیاهــان پیــازی بــوده
اســت .در ســال   2017یــک پــرورش
دهنــده متوســط پیــاز ،ســطح زیــر کشــت  
خــود را بــه حــدود دو برابــر در مقایســه
بــا ســال  2000رســانده اســت .اســتان
 Noord-Hollandبیشــترین ســهم
تولیــد پیــاز گل در هلنــد را داراســت50 .
درصــد از کل ســطح زیــر کشــت پیــاز در
هلنــد ( در حــدود  13هــزار هکتــار) در ایــن
اســتان جــای دارد .پــس از آن اســتان های
 Felevolandو  Zuid Hollandقــرار
دارنــد.
منبع:
http://www.hortibiz.com/
item/news/flower-bulbcultivation-continues-toflourish/
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گفتگو با مهندس شاد ،تولیدکننده
گلهای هیدروپونیک شادگل
خودتــان را معرفــی کنیــد .رشــته
تحصیلــی شــما کشــاورزی اســت؟ در
چــه زمینــهای فعالیــت میکردیــد؟
مــن محمــد شــاد متولــد  1321در تهــران و
دارای مــدرک مهندســی معــدن از دانشــکده فنــی
دانشــگاه تهــران ،فــارغ التحصیــل ســال ،1344
کارشــناس آبهــای زیــر زمینــی (هیدروژئولوژی)،
متخصــص ککســازی از روســیه ،مهنــدس
ســاختمان از دانشــگاه ایالتــی اوکالهمــا و فــوق
لیســانس صنایــع تبدیلــی کشــاورزی از آمریــکا
میباشــم .رشــته تحصیلــی مــن پــرورش گل و

فاطمه سلحشور
عضو انجمن گل و گیاهان زینتی ایران

گیاهــان زینتــی نیســت ولــی از کتابهــا و منابــع
خارجــی اســتفاده میکنــم .تاکنــون در احــداث
و بهــره بــرداری کارخانــه ذوب آهــن اصفهــان،
واحدهــای تولیــد مصالــح ســاختمانی ماننــد
ســیمان ،بتــن ،آجــر و  تحهیــزات کارخانجــات
قنــد ،کاغــذ پــارس ،آلومینیــم اراک ،کارخانجــات
صنایــع غذایــی و بــا برخــی مهندســین مشــاور
همــکاری داشــته ام .فعــا بالــغ بــر  15ســال
اســت کــه در منطقــه ولنجــک تهــران گیاهــان
فصلــی و گلدانهــای هیدروپونیــک آپارتمانــی
تولیــد میکنــم.

عکس :یکی از واحدهای تولیدی شادگل
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عکس :کاشت گیاهان در لوله پولیکا به روش هیدروپونیک

کار از کجا شروع شد؟
اوایــل ســال  1360مــن در تکاپــوی شــروع کار
جدیــد بــودم .یکــی از دوســتان بــه عنوان ســوغات
فرنــگ ،کتابــی در مــورد گیاهــان آپارتمانــی
هیدروپونیــک ،بــا مطالــب و عکسهــای بســیار
زیبــا بــه مــن هدیــه داد .در آن زمــان احســاس
کــردم جــای اینگونــه بســترهای کشــت در
ایــران بســیار خالــی اســت .بســتر گیــاه ،شــامل
پوکههــای صنعتــی ســبک بــود کــه در ایــران نیــز
تولیــد میشــد .کتــاب را یــک موسســه آلمانــی،
تولیــد کننــده اینگونــه گیاهــان بــا هــدف تبلیــغ
کاالی خــود  ،بــه طــرز بســیار زیبایــی چــاپ کرده
بــود .هــم اکنــون نیــز پــس از گذشــت چهــل
ســال ایــن گلدانهــای هیدروپونیــک بــزرگ بــا
همــان سیســتم قدیــم تولیــد و در سراســر اروپــا
عرضــه میشــوند.
در آن زمــان پوکــه صنعتــی بــه مقــدار جزئــی
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عرضــه نمــی شــد بایــد بــه صــورت کلــی
خریــداری میشــد ،لــذا دل بــه دریــا زدم و یــک
کامیــون بــزرگ پوکــه معدنــی خریــداری کــردم و
در حیــاط منــزل در منطقــه تهــران پــارس تخلیــه
کــردم .ظرفهــای شیشــه ای و ســرامیک هــم از
فروشــگاههای متعــدد صنایــع دســتی خریــداری
کــردم .در آن مقطــع زمانــی دوســتان و آشــنایان
شــروع بــه ازدواج ،صاحــب فرزنــد و خریــدن
خانــه میشــدند .بنــده از ایــن موقعیــت اســتفاده
کــردم و گیاهــان را بــا بســتر پوکــه معدنــی بــرای
مناســبتهای مختلــف بــرای آنهــا هدیــه بــردم.
ایــن پوکههــا تــا بیســت ســال بعــد نیــز بــا مــن
بودنــد و از انهــا اســتفاده میکــردم .ایــن بــود اغــاز
کار مــن بــا گل و گیاهــان زینتــی و تــا کنــون از
ایــن طریــق روزی در مــیآورم و بــرای چندیــن
خانــواده نیــز اشــتغال ایجاد کــردهام و در شــادیها
ی مــردم کشــور عزیــزم شــریک هســتم.
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از همکاران و محل کارتان بگویید؟
کارم را از گلخانــه ای در پاکدشــت اغــاز کــردم .ســپس ده ســال در ســعد آبــاد تهــران و پنــج
ســال در محوطــه موسســه تحقیقــات گیاهپزشــکی کشــور واقــع در ولنجــک تهــران بــکار
پــرورش گل مشــغول هســتم .مجموعــه گلخانههــای ســعدآباد یکــی از جاذبههــای مهــم
بــرای بازدیدکننــدگان از کاخ بــود کــه فعــا غیــر فعــال اســت .در محوطــه موسســه تحقیقات
گیاهپزشــکی کشــور ارتبــاط نزدیکــی بــا کارشناســان ایــن موسســه تحقیقاتــی بــا قدمت بیش
از  70ســال دارم بــه طــوری کــه کارشناســان آن مجموعــه در برخــی مســایل گیاهپزشــکی
بــه اینجانــب مشــورت میدهنــد و در اینجــا بخــش تحقیــق و اجــراء بــا همدیگــر ارتبــاط
نزدیکــی دارنــد.
همکارانــی کــه بــا مــن در کار پــرورش گل فعالیــت میکننــد همگــی از فــارغ التحصیــان
رشــتههای مختلــف دانشــگاهی هســتند .در حــال حاضــر  3نفــر مهنــدس فــارغ التحصیــل
رشــته ســاختمان 5 ،نفرکارشــناس و کارشــناس ارشد رشــته کشــاورزی ،حقوق دان ،کارشناس
بــرق ،کارشــناس بازاریابــی و کارشــناس ارشــد مدیریــت هــر کــدام بــه تعــداد یک نفــر در کار
تولیــد همــکاری دارنــد .ضمنــا بــرای تولیــد ظــروف ســرامیک کــه تعــداد زیــادی از گلهــا را
در آنهــا بــه فروشــگاههای شــهروند و ســایر مراکــز عرضــه میکنــم بــرای بالــغ بــر  20نفــر
اشــتغال غیــر مســتقیم ایجــاد کــرده ام.
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نگهداری سنبل در آب

محیــط کارمــان دوســتانه و بی تکلف
اســت و همــه افــراد در زمــان نیــاز،
صمیمانــه کارهــای دشــوار را بــه عهده
میگیرنــد .بــا همــکاران غیرمســتقیم
خــود نیــز همــکاری مناســبی برقــرار
کــرده ایــم .بــرای مثــال مشــکل لعــاب
برخــی از ســرامیک ســازان را برطــرف
نمــوده ام یــا فرموالســیون جدیــد برای
برخــی از لعابهــا پیشــنهاد کــردهام و
همچنیــن حبــاب ظــروف شیشــهای
برخــی از شیشهســازان ســنتی را
برطــرف کــردم .ضمنــا برخــی از تولیــد
کننــدگان گیاهــان زینتــی را بــرای
بــه گل نشــاندن گیاهــان در خــارج از
فصــل و یــا روشهــای بخــار دادن
بــرای بســتر گیــاه بــرای حــذف تخــم
علفهــای هــرز ،آفــات خاکــزی،
قارچهــا و باکتریهــا و همچنیــن
احیــا بســتر کشــت را پیشــنهاد دادهام.
چــه راههــای خالقانــه ای
بــرای پیشــرفت کارتــان
انتخــاب کــرده ایــد؟
ســعی نمودیــم روشهــای نوینــی که
در کشــورهای پیشــرفته متــداول اســت
مــورد تجربــه قــرار داده و بــا امکانــات
محدودمــان بــه آنهــا جامعــه عمــل
بپوشــانیم .در تولیداتمــان نــوآوری و
ابتــکار داشــته تــا کاالیــی متفــاوت
تولیــد نماییــم.
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بخشی از این روشها که هم اکنون مورد استفاده میباشد ،شامل:
 پاستوریزه کردن خاک به وسیله بخار آب کاشت سنبل در آب گرم کردن بستر بذر و قلمه برای سرعت دادن در ریشه زایی و رشد گیاه بــه گل نشــاندن گیاهانــی کــه بــه طــول مــدت روشــنایی پاســخ مثبــت میدهنــد و تولیــدگلهــای خــارج از فصــل.
 کوتاه کردن طول مدت روشنایی روز برای رشد روبشی گیاهانی مانند کاالنکوآ و برگ بیدی. طراحی و ساخت گلدانهای مجهز به ( LEDگل چراغ).بخشــی از طرحهایــی کــه تجربــه شــده اســت ولــی بــه علــت محدودیــت امکانــات بــه
صــورت انبــوه مــورد بهــره بــرداری قــرار نگرفتــه اســت عبارتنــد از:
 تولید گل و سبزیجات به روش NFT تولید سبزیجات در growbag گل آویز کند رها کردن کودهای کامل با فشرده کردن در ظروف سفال متخلخل.عکس :گلهای چراغدار

عکس :ساخت گلدانهای فانتزی برای گیاهان زینتی
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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
Flowers. Seed. Garden
Flowers, Equipment for Garden
and Hotbed, Landscape Design,
Interior Decoration
Minsk, Belarus
April 19-21, 2018
Flora Olomouc - Spring
Int'l Horticultural Exhibition and
Fair
Olomouc, Czech Republic
April 26-29, 2018
Harrogate Spring Flower Show
Harrogate Spring Flower Show
Harrogate, United Kingdom
April 26-29, 2018
Flora Bratislava
Int'l Flower Fair
Bratislava, Slovakia
INCHEBA EXPO Bratislava
May 03-06, 2018,
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عضویت در انجمن گل و گیاهان زینتی ایران
کليــه عالقمنــدان بــه عضويــت در انجمــن گل و گیاهــان زینتــی ايــران بــا داشــتن شــرايط
منــدرج در اساســنامه انجمــن و تصويــب هيئــت مديــره میتواننــد بــه عضويــت انجمــن
درآينــد.
برخی از مزایای عضویت در انجمن گل و گیاهان زینتی ایران:
 قرار گرفتن در جریان اخبار علمی از طریق خبرنامه انجمن اســتفاده از تخفیــف ویــژه بــرای شــرکت در کنفرانســها و گردهمایــی هــای علمــی انجمــنو تبلیغــات در خبرنامــه و ســایت انجمــن
 امــکان مشــارکت در خبــر نامــه انجمــن بــا ارســال اخبــار علمــی ،پژوهشــی و همچنیــناطــاع رســانی دیگــر فعالیتهــای مربــوط ماننــد کنفرانســها و گردهمایــی هــای ملــی و بیــن
المللــی.
 امــکان جســتجو و دسترســی بــه آمــار ،کتــب ،مقــاالت و پژوهشــهای صــورت گرفتــه درزمینــه گیاهــان زینتــی (بانــک اطالعاتــی در حــال تکمیــل شــدن اســت)
 استفاده از تخفیف ویژه برای شرکت در کارگاه های آموزشی انجمنانواع و شرايط عضويت در انجمن گل و گیاهان زینتی ايران به شرح زير است:
الف) عضويت پيوسته:
موسســان انجمــن و كليــه افــرادي كــه حداقــل داراي درجــه كارشناســي ارشــد در  زمينــه گل
و گیاهــان زینتــی ،باغبانــی ،طراحــی فضــای ســبز  و رشــتههاي وابســته (بــه تشــخيص هيــأت
مديــره) باشــند ،مــي تواننــد بــه عضويــت پيوســته انجمــن درآينــد.
ب) عضويت وابسته:
كليــه كســاني كــه داراي درجــه كارشناســي هســتند و مــدت  ۵ســال بــه نحــوي در يكــي
از حوزههــای مرتبــط بــا رشــتههاي مذكــور در بنــد الــف شــاغل باشــند مــي تواننــد بــه
عضويــت وابســته انجمــن درآينــد.
ج) عضويت دانشجويي:
كليــه دانشــجوياني كــه در زمينههــاي گل و گیاهــان زینتــی یــا در رشــتههاي باغبانــی،
اصــاح ،طراحــی فضــای ســبز ،مهندســی تولیــدات گیاهــی ،بیوتکنولــوژی ،زیستشناســی و
ســایر رشــتههای مرتبــط
www.ISOP.ir
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دعوت به همکاری

انجمــن گل و گیاهــان زینتــی ایــران

از تولیدکننــدگان برجســته حــوزه
گل و گیاهــان زینتــی دعــوت بعمــل
مــی آورد تــا در صــورت تمایــل بــه
مصاحبــه بــا خبرنامــه انجمــن بــا شــماره
09108728911تمــاس حاصــل فرماینــد.
بــی شــک چــاپ اینگونــه مصاحبــه هــا
باعــث تقویــت روحیــه تولیــد و تبــادل
تجربیــات ارزشــمند تولیــد کننــدگان
عرصــه گل و گیاهــان زینتــی خصوصــا
تولیــد کننــدگان جــوان کشــور خواهــد
شد.
الزم بــه ذکــر اســت صحــت مطالــب
ارایــه شــده در مصاحبــه بــر عهــده
مصاحبــه شــونده مــی باشــد.
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از كليــه اســاتيد ،محققان ،دانشــجویان،
تولیــد کننــدگان و فعــاالن گل و گیاهــان
زینتــی کشــور كــه عالقمنــد بــه درج
مقــاالت و مطالــب خويــش در ايــن
خبرنامــه هســتند ،دعــوت بــه همــكاري
مــي نمایــد .لطفــا نــکات ذیــل جهــت
ارســال مقالــه مــد نظــر قــرار گیــرد.
 مقــاالت تحلیلــی مــی توانــد درحــوزه هــای وســیعی از گل و گیاهــان
زینتــی شــامل حــوزه هــای اقتصــادی،
اجتماعــی ،تولیــدی ،پژوهشــی و
همچنیــن نقــش گل در ســامت جامعــه
باشــد.
 مطالــب ارســالی مــی بایســت اصــلبــوده و منابــع مــورد اســتفاده ذکــر شــده
با شد .
 نــام و نــام خانوادگــي مؤلــف همــراهبــا نشــاني كامل و شــماره تلفــن و آدرس
پســت الكترونيكــي ذكر شــود.
 مقالــه ارســالي در صــورت تأييــد يــاعــدم تاييــد ،مســترد نميگــردد.
 انجمــن در پذيــرش يــا رد و ويرايــشمقاالت آزاد اســت.

دعوت به مصاحبه
www.ISOP.ir

ماهنامه خبری انجمن گل و گیاهان زینتی ایران
خبرنامه الکترونیکی شماره  ،37فروردین و اردیبهشت 1397

اعضای محترم انجمن گل و گیاهان زینتی

با سالم و احترام
از اعضای 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 (ها) 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
دبیرخانه انجمن گل و گیاهان زینتی ایران
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خبرنامه داخلی
انجمن گل و گیاهان زینتی ایران

Iranian Society for Ornamental Plants
صاحب امتیاز :انجمن گل و گیاهان زینتی ایران
مدیر مسئول :دکتر پژمان آزادی
سردبیر :دکتر لیال سمیعی
ویراستار :دکتر هدایت باقری
صفحهآرا :هادی قنبری طرقبه ()www.DanjehGraphic.ir
همــکاران ایــن شــماره :فاطمــه سلحشــور ،طیبــه نــازدار ،ســجاد علیپور و
اعضــای هیــات مدیــره انجمن
شماره سی و هفتم ،فروردین و اردیبهشت 97
نشــانی :کــرج ،جــاده محمدشــهر ،خیابــان همــت ،پردیــس آمــوزش
کشــاورزی ،موسســه علــوم تحقیقــات باغبانــی ،دبیرخانــه انجمــن علمــی گل و
گیاهــان زینتــی ایــران
تلفن02636705062- 09108728911  :

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

تعرفه آگهی در خبرنامه الکترونیکی انجمن
کلیــه ســازمانها ،شــرکتها و افــراد حقیقــی و حقوقــی میتواننــد
آگهیهــای خــود را جهــت قــرار گرفتــن در خبرنامــه الکترونیکــی انجمــن بــا
در نظــر گرفتــن تعرفــه هــای ذیــل بــه ایمیــل انجمــن ارســال نماینــد .تعرفــه
اگهــی در خبرنامــه انجمــن تــا پایــان ســال  97بــه شــرح زیــر تصویــب گردید:

