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یادداشت مدیر مسئول
دکتر پژمان آزادی ،رئیس انجمن گل و گیاهان زینتی ایران

نقش همایش های علمی در پیشبرد اهداف در حوزه فعالیت مربوطه آن برکسی پوشیده
نیست .آگاه نمودن افراد از آخرین اخبار و اطالعات ارزشمند موجود ،یکی از جنبه های مهم
همایش ها می باشد .این موضوع می تواند با در اختیار قراردادن دانش روز به افراد کمک
نماید تا مسیرهای جدید و مناسب تری را برای حرفه خود در پیش گیرند .اما مهمترین
ویژگی همایش های علمی تبادل ،بحث و ارزیابی اندیشه های مختلف موجود ،مشارکت و
نزدیک شدن افکار و برنامه ریزی نهایی برای آینده است .امسال به یاری خداوند متعال
چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی در دانشگاه اهواز برگزار خواهد شد .البته با توجه به
شرایط کنونی کشور ،این همایش بصورت مجازی برگزار می شود .یکی از مهمترین دالیلی که
ما را ترغیب نمود تا در این شرایط بحرانی همچنان به برگزاری این رویداد بیاندیشیم ،اهمیت
تبادل افکار و همفکری متخصصین است .اگرچه برگزاری جلسات و رویدادها بصورت چهره به
چهره بهترین راه ارتباط هست اما ارتباط مجازی نیز می تواند به تبادل افکار و هم راستا شدن
برای اهداف مشترک نقش موثری ایفا نماید .ما براین باوریم که در این شرایط بحرانی
ایجادشده ،نیاز به همفکری و هم اندیشی هرچند بصورت مجازی بیشتر بوده و باید برای برون
رفت از مسایل ایجادشده ،راهکارهای مناسبی بیابیم .یکی از محورهای کنگره امسال نقش
نوآوری در توسعه صنعت گل و گیاه می باشد .ارایه ایده های نوآورانه قطعا می تواند به تولید
کنندگان عزیز کشور در برون رفت از بحران موجود کمک نماید .امیدوارم با همراهی و
همفکری جامعه علمی و تولید کنندگان عزیز و با بهره گیری از دانش و تجربه موجود به
راهکارهای خالقانه و جدیدی برای توسعه پایدار حوزه گل و گیاهان زینتی دست یابیم .در
پایان همه اعضای جامعه علمی ،تولید کنندگان ،اتحادیه ها و انجمن های صنفی فعال در
زمینه گل و گیاهان زینتی کشور را برای مشارکت در این رویداد مهم ،دعوت به برنامه ریزی و
همکاری فعال می نمایم.
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ضرورت بهره گیری از شبکه های هوشمند برای مدیریت بر خط حفاظت از
محصوالت کشاورزی
تهیه و تنظیم :دکتر ولی اله بنی عامری
نایب رئیس انجمن گل و گیاهان زینتی ایران

یکی از دغدغه ها و چالش های روزمره بسیاری از کشاورزان و تولید کنندگان ،حفاظت از
محصول می باشد .از زمان کاشت بذر و حتی قبل از آن ،گیاهان مورد حمله انواع بیماری ها،
آفات و سایر عوامل خسارت زای محیطی قرار می گیرند و آسیب پذیر هستند .در نتیجه ،روش
هایی که کشاورزان برای محافظت از محصوالت خود استفاده می کنند ،باید به طور مداوم
اصالح و بهینه سازی شود .در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ،فناوری های نوین بسیاری
برای محافظت از محصوالت کشاورزی ارایه شده است.
کشاورزان ،محققان ،پژوهشگر مروجان و دیگر راهبران کشاورزی مدرن راه حل های جدید و
تکنیک های پیچیده ای را برای کمک به محافظت از محصوالت از جمله انواع نرم افزار ،شبکه
های مدیریت مشارکتی با تلفن همراه و تجزیه و تحلیل داده ها اماده نموده اند .گیاهپزشکی
دیجیتال می تواند به طور مشخص یکی از این برنامه ها باشد.
در مورد حفاظت از محصول ،داشتن اطالعات مناسب در زمان مناسب از اهمیت باالیی
برخوردار است .این مورد برای همه کشاورزان صادق است ،اما بخصوص برای کشاورزان با
مقیاس کوچک ،این مسئله می تواند چالش برانگیز باشد .در تالش برای به اشتراک گذاشتن
سریع و یکپارچه دانش ،تجربه و بهترین روشها ،کشاورزان برای حفاظت از محصوالت خود از
برنامه های تلفن همراه استفاده می کنند .گروه ها و کانال های زیادی در بین کشاورزان وجود
دارد که اطالعات و سواالت را با یکدیگر تبادل می نمایند .اما جایگاه سازمانی متولیان حفاظت
از محصوالت یا همان گیاه پزشکانی که بتواند بستر قدرتمندی را برای کمک به تبادل اطالعات
در بین کشاورزان ایجاد کند ،مشخص نیست .اگرچه تالش هایی از اواخر سال  1398در جریان
است که این مهم را محقق نماید .به این ترتیب کشاورزان خرده مالک در سراسرکشور می
توانند از اطالعات بسیار قابل اعتماد و دقیق تری بهره مند شوند.
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در حال کشاورزان در آفریقا ،آسیا و آمریکای جنوبی و اروپا می توانند تنها با تلفن هوشمند یا
تبلت ،داده های مربوط به آفات و بیماری ها را ثبت کنند و به مشاور منطقه ای ارسال نموده و
پاسخ دریافت نمایند و یا در صورت ضرورت با متخصصان مربوطه و آگاه گفتگو کنند .این برنامه ها
این قابلیت را دارد تا سطح مشابهی از داده ها و اطالعات را که در حال حاضر برای کشاورزان در
کشورهای پیشرفته در دسترس است ،نیز ارایه نماید .بهره برداران و مالکان کوچک مقیاس نیز
مانند هر کشاورزی به داده های خوبی نیاز دارند تا حفاظت از محصول را مؤثر و کارآمد انجام
دهند.
تشخیص افات وبیماریها با استفاده از هوش مصنوعی و اپلیکیشن ها ی تخصصی و نرم افزار مربوطه
که با استفاده از تصویر و داده های تلفن هوشمند می تواند بیماری ،آفت یا خسارت به گیاه را
شناسایی کند تا هر چه سریعتر کشاورزان بتوانند آفت یا بیماری را تشخیص دهند و به موقع برای
کنترل ان اقدام کنند.
در بسیاری از کشورها شامل هند ،چین ،کانادا و امریکا  ،اروپا و افریقا نرم افزارهای تخصصی
گیاهپزشکی طراحی و خدمات رسانی می کنند .برای مثال شرکت کوپرت هلند با solution
 finderو یا شرکت بایر المان با برنامه  Farmrise ™ Mobile Farm Careاز طریق تلفن
همراه روزانه توصیه های فنی را به کشاورزان عضو ارائه می دهد .این برنامه آزمایشی می تواند
است الگوی مناسبی برای سایر مناطق از جمله ایران نیز باشد

5

ماهنامه خبری انجمن گل وگیاهان زینتی ایران
شماره  ،47خرداد و تیر 1399

القاء هاپلوئیدی درگیاه ژربرا از طریق تخمک گرده افشانی نشده
تهیه و تنظیم :دکتر لیال سمیعی
عضو هیات علمی پژوهشکده علوم گیاهی ،دانشگاه فردوسی مشهد

تکنیک القاء هاپلوئیدی از طریق کشت تخمک یکی از روش های مهم و مناسب برای مطالعات
ژنتیکی و اصالح گیاهان می باشد .گیاه  Gerbera hybridaیکی از گونه های زینتی مهم در
دنیاست .از مشکالت اصالح این گونه ،درصد هتروزیگوسیتی باالی آن است و این موضوع یکی از
چالش های مهم در مسیر تحقیقات ژنتیکی مولکولی این گیاه محسوب می شود .در مطالعه حاضر،
محققین برای اولین بار در دنیا از طریق کشت تخمک تلقیح نشده گیاه ژربرا در محیط کشت بافت،
موفق به تولید الین های هاپلوئید از این گیاه شدند و همچنین اثرات عوامل مهم مانند ژنوتیپ،
دمای پایین و فصل نمونه برداری از گیاه مادری را در القاء هاپلوئیدی مورد بررسی قرار دادند.
در این تحقیق از  4۵رقم مختلف ژربرا در القاء هاپلوئیدی استفاده شد .نتایج اولیه نشان داد که
قابلیت القاء هاپلوئیدی در  29رقم از  4۵رقم اولیه وجود دارد اگرچه ژنوتیپ های مختلف پاسخ
های بسیار متفاوتی نشان دادند .این موضوع نشان دهنده اهمیت عامل ژنتیک در میزان پاسخ به
القاء هاپلوئیدی بود .سپس از میان ارقام مورد آزمایش ،چهار رقم با شدت پاسخ های متفاوت و از
جمله یک رقم که در آزمایش اول پاسخی به القاء هاپلوئیدی نشان نداده بود ،برای بررسی بیشتر
اثرات فصل نمونه برداری و همچنین دمای پایین بر میزان پاسخ به هاپلوئیدی انتخاب شدند.

مرحله برداشت تخمک تلقیح نشده
( گل نیم باز)
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در بیشتر ارقام ،تخمک هایی که در فصل تابستان برداشت شده بودند ،به طور یکنواخت
بیشترین درصد پاسخ را نشان دادند .حتی رقمی که در مرحله قبل به القاء پلوئیدی
هیچ واکنشی نشان نداده بود ،در این آزمایش مقدار محدودی واکنش نشان داد .قرار
دادن نمونه ها در دمای پایین به خصوص به مدت هفت روز نیز منجر به افزایش پاسخ
ریزنمونه ها به هاپلوئیدی شد .بررسی پلوئیدی گیاهچه های باززا شده از طریق
فلوسایتومتری نشان داد که در مجموع تعداد  288گیاه  ،هاپلوئید بودند (17/۵۵
درصد) و  218الین تولید شده ( 76/41درصد) دیپلوئید بودند .عالوه بر این تست
پایداری ژنتیکی نیز نشان داد که گیاهچه های باززا شده شباهت صد در صدی به
پروفایل گیاهان مادری شان دارند .الزم به ذکر است که تحقیق حاضر اولین گزارش
در رابطه با القاء هاپلوئیدی از طریق تخمک تلقیح نیافته در گل ژربرا می باشد.
دستاوردهای این مطالعه می تواند مسیر تولید الین های هموزیگوس در این گیاه را در
برنامه های بهنژادی و همچنین تحقیقات مولکولی هموار نماید.

باززایی جوانه نابجا
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گزارش سفر بازدید از آکادمی علوم کشاورزی یانان چین
دکتر محمد رضا شفیعی ،رئیس پژوهشکده
گل و گیاهان زینتی محالت
قسمت اول

مقدمه
سرعت باالی تحوالت و نوآوری در صنعت گل و گیاهان زینتی و حجم باالی اطالعات در تنوع
بسیار زیاد گیاهان زینتی ( به اندازه تمامی کشاورزی) ایجاب می نماید که بسیاری از نیازهای
علمی – فنی به شیوه تعامل با مراکز علمی کشورهای دیگر و حضور پیوسته در رویدادهای
مهم علمی –فنی و تجاری گل و گیاهان زینتی جهان بدست آید .بنابراین در راستای راهبرد
کلی سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی (شناسایی و بومی سازی دانش و فن آوری
سایر کشورها و کسب دانش برون مرزی برای رفع کاستی های موجود) گروه شش نفره
سازمان از تاریخ  23مهر  1398تا  1آبان  1398به کشور چین استان یانان اعزام گردید.
هدف اصلی این سفر عقد تفاهم نامه همکاری علمی در حوزه گل و گیاهان زینتی در شش
زمینه بود که پیش از سفر در جلسات گوناگون با هدایت دفتر امور بین الملل سازمان در
برنامه عملیاتی تفاهم نامه مشخص گردیده بود و خوشبختانه در پایان بازدیدها و سفر ،در
نشست نهایی با مسئولین و کارشناسان موسسه تحقیقات گل و گیاهان زینتی و همچنین
نمایندگان پنج شرکت خصوصی همکار با موسسه پس از ارائه گزارش اینجانب از پژوهشکده
ملی گل و گیاهان زینتی موسسه تحقیقات علوم باغبانی و بحث و گفتگو همه شش عنوان به
تصویب رسید.
گزارش سفر
در روز دوم سفر ،به اتفاق نماینده میزبان (آکادمی علوم کشاورزی یانان چین) دکتر لی لین با
خودرو با طی مسافت  270کیلومتری از شهر کانمینگ ( مرکز استان یانان چین با جمعیت
حدود  ۵/6میلیون نفر) به شهر مانگزی (با جمعیت حدود  4۵0هزار نفر) حرکت کردیم .در
ابتدا از منطقه تولید انار این شهر و باغی که قدیمی ترین درخت انارچین با سن  19۵سال در
آن وجود داشت بازدید نمودیم .منطقه منگزی بزرگترین تولید کننده انار در استان یانان و
هفتمین در چین می باشد .منشاء انار از ایران است و ارقام محدودی (عمدتاً  3رقم از جمله
سین انوتان) که انار با بافت نرم ،رنگ دانه قرمز کم رنگ و طعم شیرین می باشد ،کشت می
شوند.
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در این منطقه به جز انار ،هلو و آلو نیز در سطح وسیع کشت می شود و نکته جالب برای
محافظت از آفات و عوامل نا مساعد محیطی تمامی میوه های انار و بسیاری از درختان دیگر
میوه ،در حین رشد در داخل نایلون قرار گرفته بودند.
در روز بعد از باغات سیب قرمز در ارتفاعات شهر مانگزی بازدید نمودیم .در این منطقه نیز
تنها یک رقم سیب قرمز بومی کشت شده بود (بهره گیری از مزیت نسبی اقلیمی چارچوب
پایه ای و بسیار تاثیرگذار در کشاورزی چین می باشد).
در این منطقه نوعی آگاو مکزیکی تقریبا آبی رنگ ،همچنین اکالیپتوس با برگ آبی به
صورت خودرو و فراوان وجود داشت که می توان آن را در تجارت گل وارد کرد .وجود مزارع
متعدد گل جعفری (رقم گل درشت پابلند نارنجی) نیز در ارتفاعات منگزی جالب توجه بود
که کشاورزان زیادی را مشغول کرده بود .از مزارع جعفری درتهیه رنگ برای رنگ آمیزی
پارچه ،استخراج سموم آفت کش و مصارف دارویی استفاده می شود ( ماده تاجتین جعفری
یک ماده دور کننده نماتد است).
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کشت ازگیل ژاپنی نیز که درایران بیشتر جنبه
زینتی دارد به عنوان یک میوه مطلوب در حال
گسترش بود .همچنین بخش زیادی از مزارع برای
کشت گیاه دارویی جینسینگ زیر پوششی سیاه
(برای کاهش نور) قرارداشت .الزم به ذکر است که
ریزوم این گیاه ،بخش مورد استفاده آن می باشد.
گیاه آگاو

ازگیل ژاپنی
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در بعداز ظهر این روز از موسسه تحقیقات کرم ابریشم بازدید نمودیم .در این موسسه 220
کارمند ،شش متخصص ( با مدرک دکتری) و  49محقق مشغول بکار می باشند .وجود
نمایشگاه بسیار زیبا در محل ورودی موسسه که تاریخچه ابریشم و فعالیت های موسسه را
نشان میداد و آمار بازدید روزانه تا  6000نفر از موسسه و کلکسیون توت بسیار جالب توجه
بود .ارتباط گسترده موسسه با مردم و در واقع ترویج و آموزش و انتقال مستقیم یافته ها از
پیامد های مهم این نمایشگاه بود.
از  400واریته توت موجود در موسسه تحقیقات کرم ابریشم برخی ارقام می تواند به عنوان
زینتی مورد استفاده قرار گیرند.
بازدید از ستاد آکادمی علوم کشاورزی یانان از برنامه های روز دیگر سفر بود .آکادمی علوم
کشاورزی یانان چین در سال  1976میالدی تاسیس شده است اما در واقع  100سال پیش از
آن اولین مزرعه آزمایشی ایجاد شده است .در آغاز ورود ،از نمایشگاه آکادمی به وسعت ۵20
متر مربع که مشخصات تصویری هر  17موسسه را داشت بازدید به عمل آمد.
باغ ملی چای این آکادمی با 2400نوع چای بزرگترین ذخیره ژنتیکی چای جهان است.
آکادمی علوم کشاورزی یانان چین دارای  1700کارمند و  120محقق میباشد و  17موسسه
تحقیقاتی دارد ( 11موسسه در کانمینگ و  6موسسه در مناطق دیگر استان) .به طور مثال
موسسه چای درسی شون وانا قرار دارد .موسسه گل و گیاه در کانمینگ است .بزرگترین
موسسه برنج چین در یانان واقع است .موسسه باغبانی بر روی میوه و سبزیجات متمرکز است
و برای گل و چای نیز دو موسسه مستقل دیگر وجود دارد .در  31استان چین آکادمی علوم
کشاورزی وجود دارد .در هر استان ،برای محصوالتی که در آن منطقه مهم است ،موسسه
تحقیقات دارند .مثالً موسسه تحقیقات چای در  14استان وجود دارد.
بازدید از موسسه محصوالت خوراکی که بر روی تکنیک دابل هاپلوئید گندم متمرکز بود از
بازدیدهای دیگر گروه اعزامی بود .در مزرعه بین گندم و ذرت تالقی داده میشد و خوشه ها
بریده شده ،در ژرمیناتور و داخل گلدان آب نگهداری می شد و سپس فرایند پس از تشکیل
جنین ،با عملیات نجات جنین در محیط کشت بافت ادامه می یافت.
در نشست موسسه اطالعات و اقتصاد کشاورزی یاس با ارائه سخنرانی ،فعالیت ها و چارچوب
کاری این موسسه ارائه گردید .در این موسسه روی جنبههای اقتصادی گل و گیاهان نیز به
طور ویژه تحقیق می شد .خانم وامس از یانمی بر روی اقتصاد گل فعالیت می کرد .این
موسسه در سال  1999میالدی تاسیس شده بود و بخاطر ارتباط بسیار گسترده با جامعه
کشاورزان ،نقش مهمی در ورود دانش فنی نوین به بخش کشاورزی ایفا نموده بود.
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به نظر می رسد روش شناسی آنها می تواند راهبردی برای رفع چالش تاریخی کشاورزی کشور ما
در پیوند گسسته بخش دانش و فناوری با بخش تولید کشاورزی باشد.
فعالیت های به ظاهر ساده این موسسه تاثیرات ژرفی در انتقال دانش فنی نوین دارد .این موسسه
 80هزار واحد اطالعات مثل فناوری کاشت محصوالت گوناگون را در یک پلت فرم مجازی با پهنای
باند  ۵0مگابایت ارائه میدهد .همچنین اطالعات پایه  1142محصول و رقم 129 ،داده محیط
جغرافیایی  27267،پرسش و پاسخ 377 ،داده کنترل آفات ۵903 ،اطالعات کاشت 1۵7،داده
نمونه خاک برای برنج ،ذرت ،جو ،چغندر قند ،چای ،گل ،سبزی ،گیاهان دارویی ،میوه ها و غیره
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،
دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج
مهندس هانیه حاتمیان ،کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

قسمت دوم
در بخش اول این مطلب که در شماره قبل چاپ شد در رابطه با اهمیت استفاده از گیاهان مقاوم به
خشکی در فضاهای سبز شهری توضیحاتی ارایه شد .در این بخش به تقسیم بندی گیاهان کم آب
و معرفی تعدای از آنها پرداخته می شود.
انواع گیاهان کم آب
گیاهان کم آب از لحاظ میزان مصرف آب به سه گروه طبقه بندی می شوند ،که این طبقه بندی
شامل گیاهان مقاوم به خشکی ،گیاهان کامال مقاوم به خشکی و گیاهان فوق العاده مقاوم به
خشکی است.
گیاهان مقاوم به خشکی
گیاهانی مثل گل کاغذی ،شاهپسند ،خرزهره و تکوما ( )Yellow bellsدر این طبقه بندی قرار
دارند .این گیاهان نسبت به خشکی مقاوم بوده و برای افرادی که تمایل دارند باغی سرسبز در یک
منطقه بیابانی داشته باشند ،بسیار مناسب هستند .بهترین زمان آبیاری این گیاهان در تابستان
هفته ای یک بار و در زمستان هر دو هفته یک بار می باشد.

Yellow bells
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گیاهان کامال مقاوم به خشکی
گیاهانی مثل  Turpentine bush ،Penstemon ،Damianita ،Chuparosaو Texas
 sageدر این گروه قرار دارند .این گیاهان برای رشد مناسب نیاز به آبیاری کمی دارند.

بهترین روش آبیاری برای این گیاهان ماهی دو بار در تابستان و ماهی یکبار در زمستان است.

Texas sage

Turpentine bush

Penstemon

Damianita

Chuparosa

گیاهان فوق العاده مقاوم به خشکی
برخی از گیاهان گوشتی و کاکتوس ها که توانایی زنده مانی در شرایط بسیار کم آب را دارند،
در این گروه قرار می گیرند .در طراحی فضاهایی که نیازمند پوشش سبز با ارتفاع زیاد می
باشد ،می توان از کاکتوس های  totem pole، organ pipe ،Mexican fence postو
 saguaroاستفاده کرد در حالی که در مناطقی که هدف ایجاد فضای سبز در سطح زمین
است از گیاهان گوشتی کوتاه قد مثل Candelilla ، Agave :و Desert milkweed
استفاده می شود .ترکیب این دو نوع گیاه چشم انداز زیبایی را ایجاد می کند.
این گروه از گیاهان با بارندگی های طبیعی امکان زنده ماندن دارند ولی آبیاری ماهیانه در
تابستان می تواند عملکرد گیاه را افزایش دهد.
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Saguar

Desert milkweed

Totem pole

Organ pipe

Candelilla

Mexican fence post

Agave

از آنجایی که گستره دمایی و اقیلمی کشورمان ایران دارای تنوع وسیعی می باشد با توجه به
شرایط دمایی و آبی منطقه مورد نظر می توان گیاه مناسب را بر اساس طبقه بندی ذکر شده در
باال انتخاب و پس از بررسی و مقایسه شرایط اقیلمی استان مورد نظر با خاستگاه اصلی گیاه ،کشت
گسترده را در منظر سازی شهری انجام داد .در ادامه به برخی از کاکتوس ها و گیاهان مقاوم به
خشکی با قابلیت استفاده در فضای شهری ،اشاره می شود.
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 -1نام انگلیسی ( Rock Purslane :خرفه سنگی)
نام علمیCalandrinia spectabilis :
خاستگاه :شیلی
این گیاه دارای حجم متراکمی از برگهای سبز خاکستری است که با ظهور گل های بنفش
ارغوانی ،جذابیت آن دوچندان می شود .گل ها در حدود  ۵سانتیمتر عرض دارند و طول عمر آنها
یک روز است و گلدهی از بهار تا پاییز ادامه می یابد.
خرفه سنگی مانند یک گیاه چند ساله برگی است که برای گوشه های خشک باغ مناسب است .این
گیاه همچنین می تواند در گلدان کاشته شود و در آب و هوای سرد زمستان به داخل گلخانه
منتقل گردد.
منطقه رشدی :ناحیه  ( 9این گیاهان بر اساس طبقه بندی USDA Plant Hardiness Zone
 ،Mapدمای تا حدود  -6درجه سانتیگراد را تحمل می کنند).

نور مورد نیاز :نور کامل خورشید ،یا نور ترکیبی با سایه در مناطق کمتر بیابانی
اندازه گیاه بالغ 30 :سانتیمتر طول و  90سانتیمتر عرض ،در زمان گلدهی ارتفاع گیاه به 90
سانتیمتر می رسد.
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 -2نام انگلیسی ( Aloe Vera :آلوئه ورا)
نام علمیAloe vera :
خاستگاه :مدیترانه و آفریقا
بسیاری از افراد با خواص دارویی آلوئه ورا آشنا هستند و از آن برای درمان سوختگی استفاده
می کنند اما این گیاه در کنار خواص درمانی به عنوان یک گیاه گوشتی زینتی با برگ های
ایستاده مورد توجه است .آلوئه ورا در اواخر زمستان و اوایل بهار ،گل های درخشان زرد رنگ
ایجاد می کند .همچنین برگ های سبز خاکستری گیاه بافت زیبایی را در فضای سبز ایجاد
می کند .آلوئه ورا در گلدان و یا در فضای آزاد در مناطقی که زمستان های نسبتا گرم دارد به
خوبی رشد می کند.
منطقه رشدی :ناحیه  ( 9این گیاهان بر اساس طبقه بندی USDA Plant Hardiness
 ،Zone Mapتا دمای حدود -4درجه سانتیگراد را تحمل می کنند).

نور مورد نیاز :نور کامل خورشید ،سایه بعد از ظهر یا نور ترکیب شده با سایه در مناطق کمتر
بیابانی
اندازه گیاه بالغ 30 :تا  60سانتیمتر بلندی و  90سانتیمتر یا بیشتر عرض دارد ،در زمان
گلدهی ارتفاع گیاه به  60تا  90سانتیمتر می رسد.
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عضویت در انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران
کلیه عالقمندان به عضویت در انجمن گل و گیاهان زینتی ایران با داشتن شرایط مندرج در
اساسنامه انجمن و تصویب هیئت مدیره میتوانند به عضویت انجمن درآیند.
برخی از مزایای عضویت در انجمن گل و گیاهان زینتی ایران:
• قرار گرفتن در جریان اخبار علمی از طریق خبرنامه انجمن
• استفاده از تخفیف ویژه برای شرکت در کنفرانسها و گردهمایی های علمی انجمن و تبلیغات
در خبرنامه و سایت انجمن
• امکان مشارکت در خبر نامه انجمن با ارسال اخبار علمی ،پژوهشی و همچنین اطالع رسانی
دیگر فعالیتهای مربوط مانند کنفرانسها و گردهمایی های ملی و بین المللی.
• امکان جستجو و دسترسی به آمار ،کتب ،مقاالت و پژوهشهای صورت گرفته در زمینه گیاهان
زینتی (بانک اطالعاتی در حال تکمیل شدن است).
• استفاده از تخفیف ویژه برای شرکت در کارگاه های آموزشی انجمن
انواع و شرایط عضویت در انجمن گل و گیاهان زینتی ایران به شرح زیر است:
الف  -عضویت پیوسته:
موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در زمینه گل و گیاهان
زینتی ،باغبانی ،طراحی فضای سبز و رشتههای وابسته ( به تشخیص هیات مدیره) باشند ،می
توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
ب  -عضویت وابسته
کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت  ۵سال به نحوی در یکی از حوزه های
مرتبط با رشتههای مذکور در بند الف شاغل باشند می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.
ج  -عضویت دانشجویی
کلیه دانشجویانی که در زمینههای گل و گیاهان زینتی یا در رشته های باغبانی ،اصالح،طراحی
فضای سبز ،مهندسی تولیدات گیاهی ،بیوتکنولوژی ،زیست شناسی و سایر رشته های مرتبط به
به تحصیل اشتغال دارند می توانند به عضویت دانشجوویی انجمن در آیند.
ن -عضویت افتخاری
شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان حائز اهمیت خاص باشد ،یا در پیشبرد اهداف
انجمن کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.
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و -اعضای مؤسساتی ( حقوقی)
تبصره  :1افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشتههای مذکور در بند  6-1می باشند با
تصویب هیات مدیره می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره  :۲اعضای موسساتی ،به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.
ماده  :7هر یک از اعضا ساالنه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین میگردد ،به عنوان
حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:
استعفای کتبی
عدم پرداخت حق عضویت ساالنه
متقاضیان حقیقی عضویت در انجمن گل و گیاهان زینتی ایران میتوانند با مراجعه به قسمت عضویت وب
سایت انجمن با تکمیل پرسشنامه الکترونیکی عضویت به عضویت انجمن گل و گیاهان زینتی ایران در
آیند .الزم به ذکر است امکان پرداخت مبلغ حق عضویت ساالنه پس از تکمیل پرسشنامه و در هنگام ورود
به سیستم عضویت الکترونیکی انجمن از طریق هر یک از کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب میسر است.
درصورتی که عالقه مند به ثبت نام به شیوه سنتی (مراجعه حضوری به بانک) می باشید ،میتوانید حق
عضویت را به حساب بانک تجارت به شماره  94333113به نام انجمن گل و گیاهان زینتی ایران واریز
واسکن اصل فیش واریزی را به همراه نام ونام خانوادگی و شماره ملی به ایمیل انجمن گل و گیاهان
زینتی ایران ارسال فرمایید.
میزان حق عضویت اعضاء :
دانشجویی  1۵0000ریال (معادل  1۵هزار تومان)
اعضای پیوسته و وابسته  300000ریال (معادل  30هزار تومان)
شرکتها و اعضای موسساتی  1۵00000هزار ریال (معادل  1۵0هزار تومان) الزم به ذکر است مبالغ
حق عضویت تا پایان سال جاری می باشد و در سال جدید نرخهای جدید اعالم می گردد.
شماره حساب انجمن 94333113 :
شماره حساب شبا انجمن IR680180000000000094333113 :
٭ جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت  www.isop.irمراجعه نمایید.
٭ مدت عضویت یکساله می باشد و جهت تمدید نیاز به پرداخت حق عضویت بر اساس مبلغ تعیین
شده در هر سال می باشد.
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دعوت به مصاحبه
انجمن علمی گل و گیاهان زینتی از تولیدکنندگان برجسته حوزه گل و گیاهان زینتی
دعوت بعمل می آورد تا در صورت تمایل به مصاحبه با خبرنامه انجمن با شماره
 09108728911تماس حاصل فرمایند .بی شک چاپ اینگونه مصاحبه ها باعث تقویت
روحیه تولید و تبادل تجربیات ارزشمند تولید کنندگان عرصه گل و گیاهان زینتی
خصوصا تولید کنندگان جوان کشور خواهد شد.
الزم به ذکر است صحت مطالب ارایه شده در مصاحبه بر عهده مصاحبه شونده می باشد.
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اعضای محترم انجمن گل و گیاهان زینتی
با سالم و احترام
از اعضاء محترم انجمن که عالقه مند به همکاری در کمیته های ذیل می باشند
دعوت می شود ضمن تکمیل فرم ،کمیته (های) مورد نظر خود را مشخص نمایند و
این فرم را به آدرس ایمیل انجمن ارسال فرمایند.
نام و نام خانوادگی:
رشته تخصصی:
موبایل:
آدرس ایمیل:
کمیته (های) که مایل به همکاری در آن هستید:

 -1روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
 -۲کمیته پژوهش و فناوری
 -3کمیته علمی و انتشارات
 -4کمیته ارتباط با صنعت
 -5کمیته هم اندیشی و گردهمایی علمی

میزان تسلط به زبان انگلیسی (لطفا توضیح دهید):
میزان تسلط به برنامه های کامپیوتری و مدیریت وب سایت (لطفا توضیح دهید):
میزان تسلط به نامه نگاری و مکاتبات اداری (لطفا توضیح دهید):
با تشکر فراوان
دبیر خانه انجمن گل و گیاهان زینتی ایران
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تعرفه آگهی در خبرنامه الکتر ونیکی انجمن
کلیه سازمانها  ،شرکتها و افراد حقیقی و حقوقی می توانند آگهی های خود را جهت قرار
گرفتن در خبرنامه الکترونیکی انجمن با در نظر گرفتن تعرفه های ذیل به ایمیل انجمن
ارسال نمایند.
جدول تخفیف آگهی

جدول تعرفه اگهی
ابعاد

مبلغ

سه ماه متوالی

 10درصد

تمام صفحه()18*24

 ۵00هزار ریال

 4ماه متوالی

 1۵درصد

½ صفحه()12*18

 3۵0هزار ریال

 6ماه متوالی

 20درصد

شرکتها و افراد حقیقی و حقوقی عضو انجمن از  %2۵تخفیف برخوردار خواهند شد.
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صاحب امتیاز :انجمن گل و گیاهان زینتی ایران
مدیر مسئول :دکتر پژمان آزادی
سردبیر :دکتر لیال سمیعی
ویراستار :دکتر هدایت باقری
تهیه و تنظیم :مریم عبدالمحمدی
همکاران این شماره:هانیه حاتیمان و اعضاء هیأت مدیره انجمن
شماره چهل و هفتم خرداد و تیر 1399
نشانی :کرج ،جاده محمدشهر ،خیابان همت ،پردیس آموزش
کشاورزی ،موسسه علوم تحقیقات باغبانی ،دبیرخانه انجمن
علمی گل و گیاهان زینتی ایران
تلفن0263670۵062 -09108728911 :

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

