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یادداشت مدیر مسئول

دکتر پژمان آزادی، رئیس انجمن گل و گیاهان زینتی ایران

هپوشیدبرکسیآنمربوطهفعالیتحوزهدراهدافپیشبرددرعلمیهایهمایشنقش
مهمهایجنبهازیکیموجود،ارزشمنداطالعاتواخبارآخرینازافرادنمودنآگاه.نیست

کمکافرادبهروزدانشقراردادناختیاردرباتواندمیموضوعاین.باشدمیهاهمایش
مهمتریناما.گیرندپیشدرخودحرفهبرایراتریمناسبوجدیدمسیرهایتانماید

ومشارکتموجود،مختلفهایاندیشهارزیابیوبحثتبادل،علمیهایهمایشویژگی
لمتعاخداوندیاریبهامسال.استآیندهبراینهاییریزیبرنامهوافکارشدننزدیک

بهتوجهابالبته.شدخواهدبرگزاراهوازدانشگاهدرزینتیگیاهانوگلملیکنگرهچهارمین
کهیلیدالمهمترینازیکی.شودمیبرگزارمجازیبصورتهمایشاینکشور،کنونیشرایط

اهمیتیم،بیاندیشرویداداینبرگزاریبههمچنانبحرانیشرایطایندرتانمودترغیبراما
بههرهچبصورترویدادهاوجلساتبرگزاریاگرچه.استمتخصصینهمفکریوافکارتبادل
شدنتاراسهموافکارتبادلبهتواندمینیزمجازیارتباطاماهستارتباطراهبهترینچهره
یبحرانشرایطایندرکهباوریمبراینما.نمایدایفاموثرینقشمشترکاهدافبرای

برونرایببایدوبودهبیشترمجازیبصورتهرچنداندیشیهموهمفکریبهنیازایجادشده،
قشنامسالکنگرهمحورهایازیکی.بیابیممناسبیراهکارهایایجادشده،مسایلازرفت

تولیدهبتواندمیقطعانوآورانههایایدهارایه.باشدمیگیاهوگلصنعتتوسعهدرنوآوری
وهمراهیباامیدوارم.نمایدکمکموجودبحرانازرفتبروندرکشورعزیزکنندگان
هبموجودتجربهودانشازگیریبهرهباوعزیزکنندگانتولیدوعلمیجامعههمفکری

در.میابیدستزینتیگیاهانوگلحوزهپایدارتوسعهبرایجدیدیوخالقانهراهکارهای
درفعالصنفیهایانجمنوهااتحادیهکنندگان،تولیدعلمی،جامعهاعضایهمهپایان
ویزیربرنامهبهدعوتمهم،رویدادایندرمشارکتبرایراکشورزینتیگیاهانوگلزمینه

.نمایممیفعالهمکاری
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ضرورت بهره گیری از شبکه های هوشمند برای مدیریت بر خط حفاظت از 
محصوالت کشاورزی

دکتر ولی اله بنی عامری: تهیه و تنظیم
نایب رئیس انجمن گل و گیاهان زینتی ایران

ازحفاظتکنندگان،تولیدوکشاورزانازبسیاریروزمرههایچالشوهادغدغهازیکی
ا،هبیماریانواعحملهموردگیاهانآن،ازقبلحتیوبذرکاشتزماناز.باشدمیمحصول

روشه،نتیجدر.هستندپذیرآسیبوگیرندمیقرارمحیطیزایخسارتعواملسایروآفات
مداومطوربهبایدکنند،میاستفادهخودمحصوالتازمحافظتبرایکشاورزانکههایی

سیاریبنوینهایفناوریتوسعه،حالدروپیشرفتهکشورهایدر.شودسازیبهینهواصالح
.استشدهارایهکشاورزیمحصوالتازمحافظتبرای

وجدیدهایحلراهمدرنکشاورزیراهبراندیگرومروجانپژوهشگرمحققان،کشاورزان،
بکهشافزار،نرمانواعجملهازمحصوالتازمحافظتبهکمکبرایراایپیچیدههایتکنیک

کیگیاهپزش.اندنمودهامادههادادهتحلیلوتجزیهوهمراهتلفنبامشارکتیمدیریتهای
.باشدهابرنامهاینازیکیمشخصطوربهتواندمیدیجیتال

باالییاهمیتازمناسبزماندرمناسباطالعاتداشتنمحصول،ازحفاظتمورددر
باکشاورزانبرایبخصوصامااست،صادقکشاورزانهمهبرایمورداین.استبرخوردار

گذاشتناشتراکبهبرایتالشدر.باشدبرانگیزچالشتواندمیمسئلهاینکوچک،مقیاس
ازدخومحصوالتازحفاظتبرایکشاورزانروشها،بهترینوتجربهدانش،یکپارچهوسریع
جودوکشاورزانبیندرزیادیهایکانالوهاگروه.کنندمیاستفادههمراهتلفنهایبرنامه
حفاظتمتولیانسازمانیجایگاهاما.نمایندمیتبادلیکدیگرباراسواالتواطالعاتکهدارد

اطالعاتادلتببهکمکبرایراقدرتمندیبستربتواندکهپزشکانیگیاههمانیامحصوالتاز
جریاندر1398سالاواخرازهاییتالشاگرچه.نیستمشخصکند،ایجادکشاورزانبیندر

میسراسرکشوردرمالکخردهکشاورزانترتیباینبه.نمایدمحققرامهماینکهاست
.شوندمندبهرهتریدقیقواعتمادقابلبسیاراطالعاتازتوانند
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یاندهوشمتلفنباتنهاتوانندمیاروپاوجنوبیآمریکایوآسیاآفریقا،درکشاورزانحالدر
وهنمودارسالایمنطقهمشاوربهوکنندثبتراهابیماریوآفاتبهمربوطهایدادهتبلت،
هابرنامهینا.کنندگفتگوآگاهومربوطهمتخصصانباضرورتصورتدریاونماینددریافتپاسخ

درکشاورزانبرایحاضرحالدرکهرااطالعاتوهادادهازمشابهیسطحتاداردراقابلیتاین
نیزمقیاسکوچکمالکانوبردارانبهره.نمایدارایهنیزاست،دسترسدرپیشرفتهکشورهای

انجامکارآمدومؤثررامحصولازحفاظتتادارندنیازخوبیهایدادهبهکشاورزیهرمانند
.دهند

مربوطهفزارانرموتخصصییهااپلیکیشنومصنوعیهوشازاستفادهباوبیماریهاافاتتشخیص
رایاهگبهخسارتیاآفتبیماری،تواندمیهوشمندتلفنهایدادهوتصویرازاستفادهباکه

برایموقعهبودهندتشخیصرابیمارییاآفتبتوانندکشاورزانسریعترچههرتاکندشناسایی
.کننداقدامانکنترل

تخصصیافزارهاینرمافریقاواروپا،امریکاوکاناداچین،هند،شاملکشورهاازبسیاریدر
solutionباهلندکوپرتشرکتمثالبرای.کنندمیرسانیخدماتوطراحیگیاهپزشکی

finderبرنامهباالمانبایرشرکتیاوFarmrise ™ Mobile Farm Careتلفنطریقاز
دتوانمیآزمایشیبرنامهاین.دهدمیارائهعضوکشاورزانبهرافنیهایتوصیهروزانههمراه
باشدنیزایرانجملهازمناطقسایربرایمناسبیالگویاست
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عاتمطالبرایمناسبومهمهایروشازیکیتخمککشتطریقازهاپلوئیدیالقاءتکنیک
Gerberaگیاه.باشدمیگیاهاناصالحوژنتیکی hybridaدرمهمزینتیهایگونهازیکی
ازیکیموضوعاینواستآنباالیهتروزیگوسیتیدرصدگونه،ایناصالحمشکالتاز.دنیاست

حاضر،همطالعدر.شودمیمحسوبگیاهاینمولکولیژنتیکیتحقیقاتمسیردرمهمهایچالش
بافت،کشتمحیطدرژربراگیاهنشدهتلقیحتخمککشتطریقازدنیادرباراولینبرایمحققین

تیپ،ژنومانندمهمعواملاثراتهمچنینوشدندگیاهاینازهاپلوئیدهایالینتولیدبهموفق
.نددادقراربررسیموردهاپلوئیدیالقاءدررامادریگیاهازبردارینمونهفصلوپاییندمای

کهاددنشاناولیهنتایج.شداستفادههاپلوئیدیالقاءدرژربرامختلفرقم4۵ازتحقیقایندر
پاسخمختلفهایژنوتیپاگرچهداردوجوداولیهرقم4۵ازرقم29درهاپلوئیدیالقاءقابلیت

بهخپاسمیزاندرژنتیکعاملاهمیتدهندهنشانموضوعاین.دادندنشانمتفاوتیبسیارهای
ازومتفاوتهایپاسخشدتبارقمچهارآزمایش،موردارقاممیانازسپس.بودهاپلوئیدیالقاء

بیشتربررسیبرایبود،ندادهنشانهاپلوئیدیالقاءبهپاسخیاولآزمایشدرکهرقمیکجمله
.دندشانتخابهاپلوئیدیبهپاسخمیزانبرپاییندمایهمچنینوبردارینمونهفصلاثرات

دهالقاء هاپلوئیدی درگیاه  ژربرا از طریق تخمک گرده افشانی نش

دکتر لیال سمیعی: تهیه و تنظیم
عضو هیات علمی پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد

مرحله برداشت تخمک تلقیح نشده  
(گل نیم باز) 

مرحله القاء جوانه نابجا
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تولید گیاه هاپلوئیدباززایی جوانه نابجا

یکنواختورطبهبودند،شدهبرداشتتابستانفصلدرکههاییتخمکارقام،بیشتردر
لوئیدیپالقاءبهقبلمرحلهدرکهرقمیحتی.دادندنشانراپاسخدرصدبیشترین

ارقر.دادنشانواکنشمحدودیمقدارآزمایشایندربود،ندادهنشانواکنشیهیچ
اسخپافزایشبهمنجرنیزروزهفتمدتبهخصوصبهپاییندمایدرهانمونهدادن

طریقازشدهباززاهایگیاهچهپلوئیدیبررسی.شدهاپلوئیدیبههاریزنمونه
17/۵۵)بودندهاپلوئید،گیاه288تعدادمجموعدرکهدادنشانفلوسایتومتری

تستاینبرعالوه.بودنددیپلوئید(درصد76/41)شدهتولیدالین218و(درصد
هبصدیدرصدشباهتشدهباززاهایگیاهچهکهدادنشاننیزژنتیکیپایداری
زارشگاولینحاضرتحقیقکهاستذکربهالزم.دارندشانمادریگیاهانپروفایل

.اشدبمیژربراگلدرنیافتهتلقیحتخمکطریقازهاپلوئیدیالقاءبارابطهدر
دررااهگیایندرهموزیگوسهایالینتولیدمسیرتواندمیمطالعهایندستاوردهای

.نمایدهموارمولکولیتحقیقاتهمچنینوبهنژادیهایبرنامه



8

گزارش سفر بازدید از آکادمی علوم کشاورزی یانان چین

شفیعی، رئیس پژوهشکده رضا دکتر محمد 
و گیاهان زینتی محالتگل 

اولقسمت

مقدمه
تنوعدراطالعاتباالیحجموزینتیگیاهانوگلصنعتدرنوآوریوتحوالتباالیسرعت
نیازهایازبسیاریکهنمایدمیایجاب(کشاورزیتمامیاندازهبه)زینتیگیاهانزیادبسیار
دادهایرویدرپیوستهحضورودیگرکشورهایعلمیمراکزباتعاملشیوهبهفنی–علمی
راهبردراستایدربنابراین.آیدبدستجهانزینتیگیاهانوگلتجاریوفنی–علمیمهم
آوریفنودانشسازیبومیوشناسایی)کشاورزیترویجوآموزشتحقیقات،سازمانکلی
نفرهششگروه(موجودهایکاستیرفعبرایمرزیبروندانشکسبوکشورهاسایر

.گردیداعزامیاناناستانچینکشوربه1398آبان1تا1398مهر23تاریخازسازمان
ششدرزینتیگیاهانوگلحوزهدرعلمیهمکارینامهتفاهمعقدسفرایناصلیهدف
درانسازمالمللبیناموردفترهدایتباگوناگونجلساتدرسفرازپیشکهبودزمینه
درفر،سوبازدیدهاپایاندرخوشبختانهوبودگردیدهمشخصنامهتفاهمعملیاتیبرنامه

همچنینوزینتیگیاهانوگلتحقیقاتموسسهکارشناسانومسئولینبانهایینشست
هشکدهپژوازاینجانبگزارشارائهازپسموسسهباهمکارخصوصیشرکتپنجنمایندگان

بهعنوانششهمهگفتگووبحثوباغبانیعلومتحقیقاتموسسهزینتیگیاهانوگلملی
.رسیدتصویب

سفرگزارش
بالینیلدکتر(چینیانانکشاورزیعلومآکادمی)میزباننمایندهاتفاقبهسفر،دومروزدر

تجمعیباچینیاناناستانمرکز)کانمینگشهرازکیلومتری270مسافتطیباخودرو
در.کردیمحرکت(نفرهزار4۵0حدودجمعیتبا)مانگزیشهربه(نفرمیلیون۵/6حدود
درسال19۵سنباانارچیندرختترینقدیمیکهباغیوشهراینانارتولیدمنطقهازابتدا
ویاناناستاندرانارکنندهتولیدبزرگترینمنگزیمنطقه.نمودیمبازدیدداشتوجودآن

جملهازرقم3عمدتاً)محدودیارقامواستایرانازانارمنشاء.باشدمیچیندرهفتمین
میشتکباشد،میشیرینطعمورنگکمقرمزدانهرنگنرم،بافتباانارکه(انوتانسین
.شوند
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رایبجالبنکتهوشودمیکشتوسیعسطحدرنیزآلووهلوانار،جزبهمنطقهایندر
گردیدرختانازبسیاریوانارهایمیوهتمامیمحیطیمساعدناعواملوآفاتازمحافظت

.بودندگرفتهقرارنایلونداخلدررشدحیندرمیوه،
نیز در این منطقه. در روز بعد از باغات سیب قرمز در ارتفاعات شهر مانگزی بازدید نمودیم

چارچوب  بهره گیری از مزیت نسبی اقلیمی)تنها یک رقم سیب قرمز بومی کشت شده بود 
(.پایه ای و بسیار تاثیرگذار در کشاورزی چین می باشد

گ آبی به در این  منطقه  نوعی آگاو مکزیکی تقریبا آبی رنگ، همچنین اکالیپتوس با بر
وجود مزارع . صورت خودرو و فراوان وجود داشت که می توان آن را در تجارت گل وارد کرد

وجه بود نیز در ارتفاعات منگزی جالب ت( رقم گل درشت پابلند نارنجی)متعدد گل جعفری 
از مزارع جعفری درتهیه رنگ برای رنگ آمیزی. که کشاورزان زیادی را مشغول کرده بود

ری  ماده تاجتین جعف) پارچه، استخراج سموم آفت کش و مصارف دارویی استفاده می شود 
(.یک ماده دور کننده نماتد است
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نبهجبیشتردرایرانکهنیزژاپنیازگیلکشت
حالدرمطلوبمیوهیکعنوانبهداردزینتی

یبرامزارعاززیادیبخشهمچنین.بودگسترش
سیاهپوششیزیرجینسینگداروییگیاهکشت

هکاستذکربهالزم.قرارداشت(نورکاهشبرای)
.دباشمیآناستفادهموردبخشگیاه،اینریزوم

گیاه آگاو  

ازگیل ژاپنی
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220موسسهایندر.نمودیمبازدیدابریشمکرمتحقیقاتموسسهازروزاینظهربعدازدر
وجود.باشندمیبکارمشغولمحقق49و(دکتریمدرکبا)متخصصششکارمند،

راسهموسهایفعالیتوابریشمتاریخچهکهموسسهورودیمحلدرزیبابسیارنمایشگاه
هتوججالببسیارتوتکلکسیونوموسسهازنفر6000تاروزانهبازدیدآمارومیدادنشان

ازهاتهیافمستقیمانتقالوآموزشوترویجواقعدرومردمباموسسهگستردهارتباط.بود
.بودنمایشگاهاینمهمهایپیامد

نوانعبهتواندمیارقامبرخیابریشمکرمتحقیقاتموسسهدرموجودتوتواریته400از
.گیرندقراراستفادهموردزینتی
لومعآکادمی.بودسفردیگرروزهایبرنامهازیانانکشاورزیعلومآکادمیستادازبازدید

ازپیشسال100واقعدرامااستشدهتاسیسمیالدی1976سالدرچینیانانکشاورزی
۵20وسعتبهآکادمینمایشگاهازورود،آغازدر.استشدهایجادآزمایشیمزرعهاولینآن
.آمدعملبهبازدیدداشتراموسسه17هرتصویریمشخصاتکهمربعمتر
.استجهانچایژنتیکیذخیرهبزرگترینچاینوع2400باآکادمیاینچایملیباغ

موسسه17ومی باشدمحقق120وکارمند1700دارایچینیانانکشاورزیعلومآکادمی
مثالطوربه.(استاندیگرمناطقدرموسسه6وکانمینگدرموسسه11)داردتحقیقاتی

نبزرگتری.استکانمینگدرگیاهوگلموسسه.داردقرارواناشوندرسیچایموسسه
استرکزمتمسبزیجاتومیوهرویبرباغبانیموسسه.استواقعیاناندرچینبرنجموسسه

علومآکادمیچیناستان31در.داردوجوددیگرمستقلموسسهدونیزچایوگلبرایو
موسسهاست،مهممنطقهآندرکهمحصوالتیبرایاستان،هردر.داردوجودکشاورزی
.داردوجوداستان14درچایتحقیقاتموسسهمثالً.دارندتحقیقات

ازبودزمتمرکگندمهاپلوئیددابلتکنیکرویبرکهخوراکیمحصوالتموسسهازبازدید
اهخوشهومی شددادهتالقیذرتوگندمبینمزرعهدر.بوداعزامیگروهدیگربازدیدهای

کیلتشازپسفرایندسپسوشدمینگهداریآبگلدانداخلوژرمیناتوردرشده،بریده
.یافتمیادامهبافتکشتمحیطدرجنیننجاتعملیاتباجنین،

رچوبچاوهافعالیتسخنرانی،ارائهبایاسکشاورزیاقتصادواطالعاتموسسهنشستدر
بهزنیگیاهانوگلاقتصادیجنبه هایرویموسسهایندر.گردیدارائهموسسهاینکاری
این.کردمیفعالیتگلاقتصادرویبریانمیازوامسخانم.شدمیتحقیقویژهطور

عهجامباگستردهبسیارارتباطبخاطروبودشدهتاسیسمیالدی1999سالدرموسسه
.بودنمودهایفاکشاورزیبخشبهنوینفنیدانشوروددرمهمینقشکشاورزان،
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ماورکشکشاورزیتاریخیچالشرفعبرایراهبردیتواندمیآنهاشناسیروشرسدمینظربه
.باشدکشاورزیتولیدبخشبافناوریودانشبخشگسستهپیونددر

موسسهاین.داردنوینفنیدانشانتقالدرژرفیتاثیراتموسسهاینسادهظاهربههایفعالیت
هنایپبامجازیفرمپلتیکدرراگوناگونمحصوالتکاشتفناوریمثلاطالعاتواحدهزار80
محیطداده129رقم،ومحصول1142پایهاطالعاتهمچنین.میدهدارائهمگابایت۵0باند

داده1۵7کاشت،اطالعات۵903آفات،کنترلداده377پاسخ،وپرسش27267،جغرافیایی
هغیروهامیوهدارویی،گیاهانسبزی،گل،چای،قند،چغندرجو،ذرت،برنج،برایخاکنمونه
.دارد
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کاربرد کاکتوس ها به عنوان گیاهان مقاوم به خشکی در طراحی فضای سبز

دکتر لیال پورحسینی، استادیار گروه علوم باغبانی،  
کرجدانشکده کشاورزی،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

مهندس هانیه حاتمیان، کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

قسمت دوم  
بهممقاوگیاهانازاستفادهاهمیتبارابطهدرشدچاپقبلشمارهدرکهمطلبایناولبخشدر

آبکماهانگیبندیتقسیمبهبخشایندر.شدارایهتوضیحاتیشهریسبزفضاهایدرخشکی
.شودمیپرداختهآنهاازتعدایمعرفیو

انواع گیاهان کم آب
ندیبطبقهاینکهشوند،میبندیطبقهگروهسهبهآبمصرفمیزانلحاظازآبکمگیاهان
هبمقاومالعادهفوقگیاهانوخشکیبهمقاومکامالگیاهانخشکی،بهمقاومگیاهانشامل

.استخشکی

گیاهان مقاوم به خشکی
Yellow)تکوماوخرزهرهشاهپسند،،کاغذیگلمثلگیاهانی bells)قراربندیطبقهایندر

یکدربزسرسباغیدارندتمایلکهافرادیبرایوبودهمقاومخشکیبهنسبتگیاهاناین.دارند
تابستاندرگیاهاناینآبیاریزمانبهترین.هستندمناسببسیارباشند،داشتهبیابانیمنطقه
.باشدمیباریکهفتهدوهرزمستاندروباریکایهفته

Bougainvillea Lantana Oleanders Yellow bells
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خشکیبهمقاومکامالگیاهان

Chuparosa،Damianita،Penstemon،Turpentineمثلگیاهانی bushوTexas

sageدارندکمیآبیاریبهنیازمناسبرشدبرایگیاهاناین.دارندقرارگروهایندر.
.استانزمستدریکبارماهیوتابستاندرباردوماهیگیاهاناینبرایآبیاریروشبهترین

Chuparosa Turpentine bushPenstemonDamianita Texas sage

خشکیبهمقاومالعادهفوقگیاهان

دارند،رابآکمبسیارشرایطدرمانیزندهتواناییکههاکاکتوسوگوشتیگیاهانازبرخی
مییادزارتفاعباسبزپوششنیازمندکهفضاهاییطراحیدر.گیرندمیقرارگروهایندر

Mexicanهایکاکتوسازتوانمیباشد، fence post،organ pipe،totem poleو
saguaroنزمیسطحدرسبزفضایایجادهدفکهمناطقیدرکهحالیدرکرداستفاده

DesertوAgave،Candelilla:مثلقدکوتاهگوشتیگیاهانازاست milkweed

.کندمیایجادرازیباییاندازچشمگیاهنوعدواینترکیب.شودمیاستفاده
درانهماهیآبیاریولیدارندماندنزندهامکانطبیعیهایبارندگیباگیاهانازگروهاین

.دهدافزایشراگیاهعملکردتواندمیتابستان
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بههتوجباباشدمیوسیعیتنوعدارایایرانکشورماناقیلمیودماییگسترهکهآنجاییاز
دردهشذکربندیطبقهاساسبررامناسبگیاهتوانمینظرموردمنطقهآبیودماییشرایط

کشتگیاه،یاصلخاستگاهبانظرمورداستاناقیلمیشرایطمقایسهوبررسیازپسوانتخابباال
بهمقاومگیاهانوهاکاکتوسازبرخیبهادامهدر.دادانجامشهریسازیمنظردرراگسترده
.شودمیاشارهشهری،فضایدراستفادهقابلیتباخشکی

Totem poleOrgan pipeMexican fence post Saguar

Agave Desert milkweedCandelilla
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(خرفه سنگی) Rock Purslane: نام انگلیسی-1
Calandrinia: نام علمی spectabilis

شیلی:خاستگاه

بنفشهایگلظهورباکهاستخاکستریسبزهایبرگازمتراکمیحجمدارایگیاهاین
آنهاعمرطولودارندعرضسانتیمتر۵حدوددرهاگل.شودمیدوچندانآنجذابیتارغوانی،

.یابدمیادامهپاییزتابهارازگلدهیواستروزیک
این.استمناسبباغخشکهایگوشهبرایکهاستبرگیسالهچندگیاهیکمانندسنگیخرفه
گلخانهداخلبهزمستانسردهوایوآبدروشودکاشتهگلداندرتواندمیهمچنینگیاه

.گرددمنتقل

USDAبندیطبقهاساسبرگیاهاناین)9ناحیه:رشدیمنطقه Plant Hardiness Zone

Map،کنندمیتحملراسانتیگراددرجه-6حدودتادمای).
بیابانیکمترمناطقدرسایهباترکیبینوریاخورشید،کاملنور:نیازموردنور

90بهگیاهارتفاعگلدهیزماندرعرض،سانتیمتر90وطولسانتیمتر30:بالغگیاهاندازه
.رسدمیسانتیمتر

https://www.houzz.com/photo/849059-arroyo-grande-mediterranean-twilight-mediterranean-landscape-san-luis-obispo
https://www.houzz.com/photo/849059-arroyo-grande-mediterranean-twilight-mediterranean-landscape-san-luis-obispo
https://www.houzz.com/photo/238347-bernal-view-garden-contemporary-landscape-san-francisco
https://www.houzz.com/photo/238347-bernal-view-garden-contemporary-landscape-san-francisco
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Aloe:انگلیسینام-2 Vera(وراآلوئه)
Aloe:علمینام vera

آفریقاومدیترانه:خاستگاه

تفادهاسسوختگیدرمانبرایآنازوهستندآشناوراآلوئهداروییخواصباافرادازبسیاری
هایرگببازینتیگوشتیگیاهیکعنوانبهدرمانیخواصکناردرگیاهایناماکنندمی

رنگزرددرخشانهایگلبهار،اوایلوزمستاناواخردروراآلوئه.استتوجهموردایستاده
ایجادزسبفضایدررازیباییبافتگیاهخاکستریسبزهایبرگهمچنین.کندمیایجاد

بهداردگرمنسبتاهایزمستانکهمناطقیدرآزادفضایدریاوگلداندروراآلوئه.کندمی
.کندمیرشدخوبی

USDAبندیطبقهاساسبرگیاهاناین)9ناحیه:رشدیمنطقه Plant Hardiness

Zone Map،کنندمیتحملراسانتیگراددرجه-4حدوددمایتا).
طق کمتر نور کامل خورشید، سایه بعد از ظهر یا نور ترکیب شده با سایه در منا:  نور مورد نیاز

بیابانی
سانتیمتر یا بیشتر عرض دارد،  در زمان 90سانتیمتر بلندی و 60تا 30: اندازه گیاه بالغ

.رسدسانتیمتر می90تا 60گلدهی ارتفاع گیاه به 

https://www.houzz.com/photo/27663442-aloe-vera-landscape
https://www.houzz.com/photo/27663442-aloe-vera-landscape
https://www.houzz.com/photo/27663442-aloe-vera-landscape
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عضویت در انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران 

درمندرجشرایطداشتنباایرانزینتیگیاهانوگلانجمندرعضویتبهعالقمندانکلیه
.درآیندانجمنعضویتبهمی توانندمدیرههیئتتصویبوانجمناساسنامه

:ایرانزینتیگیاهانوگلانجمندرعضویتمزایایازبرخی
انجمنخبرنامهطریقازعلمیاخبارجریاندرگرفتنقرار•
لیغاتتبوانجمنعلمیهایگردهماییوکنفرانسهادرشرکتبرایویژهتخفیفازاستفاده•

انجمنسایتوخبرنامهدر
رسانیاطالعهمچنینوپژوهشیعلمی، اخبارارسالباانجمننامهخبردرمشارکتامکان•

.المللیبینوملیهایگردهماییوکنفرانسهامانندمربوطفعالیتهایدیگر
یاهانگزمینهدرگرفتهصورتپژوهشهایومقاالتکتب،آمار،بهدسترسیوجستجوامکان•

.(استشدنتکمیلحالدراطالعاتیبانک)زینتی
انجمنآموزشیهایکارگاهدرشرکتبرایویژهتخفیفازاستفاده•

:استزیرشرحبهایرانزینتیگیاهانوگلانجمندرعضویتشرایطوانواع
:عضویت پیوسته-الف 

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

.توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند
عضویت وابسته-ب 

سال به نحوی در یکی از حوزه های ۵کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 
.درآیندمرتبط با رشته های مذکور در بند الف شاغل باشند می توانند به عضویت وابسته انجمن

عضویت دانشجویی-ج 
،طراحی  کلیه دانشجویانی که در زمینه های گل و گیاهان زینتی یا در رشته های باغبانی، اصالح

ی مرتبط به   فضای سبز، مهندسی تولیدات گیاهی،  بیوتکنولوژی، زیست شناسی و سایر رشته ها
.به تحصیل اشتغال دارند می توانند به عضویت دانشجوویی انجمن در آیند

عضویت افتخاری-ن
اف  شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهد

.انجمن کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند

http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
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(  حقوقی) اعضای مؤسساتی -و
باباشندمی1-6بنددرمذکوررشته هایازیکیدرکارشناسیدرجهدارایکهافرادی:1تبصره

.درآیندانجمنپیوستهعضویتبهتوانندمیمدیرههیاتتصویب
.شوندمیمحسوبانجمنوابستهعضومثابهبهموسساتی،اعضای:۲تبصره

وانعنبهمی گردد،تعیینعمومیمجمعتوسطآنمیزانکهرامبلغیساالنهاعضاازیکهر:7ماده
.کردخواهدپرداختعضویتحق

:یابدمیخاتمهزیرمواردازیکیدرعضویت
کتبیاستعفای

ساالنهعضویتحقپرداختعدم

وبضویتعقسمتبهمراجعهبامی توانندایرانزینتیگیاهانوگلانجمندرعضویتحقیقیمتقاضیان
درایرانتیزینگیاهانوگلانجمنعضویتبهعضویتالکترونیکیپرسشنامهتکمیلباانجمنسایت
ورودنگامهدروپرسشنامهتکمیلازپسساالنهعضویتحقمبلغپرداختامکاناستذکربهالزم.آیند

.استمیسرشتابشبکهعضوبانکیکارتهایازیکهرطریقازانجمنالکترونیکیعضویتسیستمبه

حق توانیدمی،باشیدمی(بانکبهحضوریمراجعه)سنتیوهشیبهنامثبتبهمندعالقهکهدرصورتی
واریزایرانزینتیگیاهانوگلانجمننامبه94333113شمارهبهتجارتبانکحساببهراعضویت
نگیاهاوگلانجمنایمیلبهملیشمارهوخانوادگیونامنامهمراهبهراواریزیفیشاصلواسکن
.فرماییدارسالایرانزینتی

:اعضاءعضویتحقمیزان
(تومانهزار1۵معادل)ریال1۵0000دانشجویی

(تومانهزار30معادل)ریال300000وابستهوپیوستهاعضای
مبالغاستذکربهالزم(تومانهزار1۵0معادل)ریالهزار1۵00000موسساتیاعضایوشرکتها

.گرددمیاعالمجدیدنرخهایجدیدسالدروباشدمیجاریسالپایانتاعضویتحق
94333113:انجمنحسابشماره
680180000000000094333113IR:انجمنشباحسابشماره

.نماییدمراجعهwww.isop.irسایتبهبیشتراطالعاتکسبجهت٭
عیینتمبلغاساسبرعضویتحقپرداختبهنیازتمدیدجهتوباشدمییکسالهعضویتمدت٭
.باشدمیسالهردرشده

http://isop.ir/Account/Login.aspx?ReturnUrl=/Account/MembershipRequest.aspx?m=a
mailto:isop.iran@gmail.com
http://www.isop.ir/
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دعوت به مصاحبه

زینتی انجمن علمی گل و گیاهان زینتی از تولیدکنندگان برجسته حوزه گل و گیاهان
دعوت بعمل می آورد تا در صورت تمایل به مصاحبه با خبرنامه انجمن با شماره 

یت بی شک چاپ اینگونه مصاحبه ها باعث تقو. تماس حاصل فرمایند09108728911
ینتی روحیه تولید و تبادل تجربیات ارزشمند تولید کنندگان عرصه گل و گیاهان ز

.خصوصا تولید کنندگان جوان کشور خواهد شد
.اشدالزم به ذکر است صحت مطالب ارایه شده در مصاحبه بر عهده مصاحبه شونده می ب
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اعضای محترم انجمن گل و گیاهان زینتی  
با سالم و احترام

دباشنمیذیلهایکمیتهدرهمکاریبهمندعالقهکهانجمنمحترماعضاءاز
ودنماینمشخصراخودنظرمورد(های)کمیتهفرم،تکمیلضمنشودمیدعوت

.فرمایندارسالانجمنایمیلآدرسبهرافرماین
:نام و نام خانوادگی

:  رشته تخصصی
:  موبایل

:آدرس ایمیل
:یدکه مایل به همکاری در آن هست( های)کمیته  

المللبینارتباطاتوعمومیروابط-1
فناوریوپژوهشکمیته-۲
انتشاراتوعلمیکمیته-3
صنعتباارتباطکمیته-4
علمیگردهماییواندیشیهمکمیته-5

(:لطفا توضیح دهید)میزان تسلط به زبان انگلیسی 
(:دلطفا توضیح دهی)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 ایراندبیر خانه انجمن
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جدول تخفیف آگهی جدول تعرفه اگهی

درصد10 سه ماه متوالی مبلغ ابعاد

درصد1۵ ماه متوالی4 هزار ریال۵00 (18*24)تمام صفحه

درصد20 ماه متوالی6 ریالهزار 3۵0 (12*18)صفحه½

رارقجهتراخودهایآگهیتوانندمیحقوقیوحقیقیافرادوشرکتها،سازمانهاکلیه

انجمنیلایمبهذیلهایتعرفهگرفتننظردرباانجمنالکترونیکیخبرنامهدرگرفتن

.نمایندارسال

.تخفیف برخوردار خواهند شد% 2۵شرکتها و افراد حقیقی و حقوقی عضو انجمن از 

تعرفه آگهی در خبرنامه الکتر ونیکی انجمن



انجمن گل و گیاهان زینتی ایران

Iranian Society for Ornamental Plants

انجمن گل و گیاهان زینتی ایرانخبرنامه داخلى 
انجمن گل و گیاهان زینتی ایران: صاحب امتیاز
دکتر پژمان آزادی: مدیر مسئول

دکتر لیال سمیعی: سردبیر
دکتر هدایت باقری: ویراستار

مریم عبدالمحمدی: تهیه و تنظیم
هانیه حاتیمان و اعضاء هیأت مدیره انجمن:همکاران این شماره

1399شماره چهل و هفتم خرداد و تیر 

، جاده محمدشهر، خیابان همت، پردیس آموزش رجک: نشانی
من  کشاورزی، موسسه علوم تحقیقات باغبانی، دبیرخانه انج

علمی گل و گیاهان زینتی ایران
0263670۵062-09108728911: تلفن

www.ISOP.ir

Email: isop.iran@gmail.com


