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 یادداشت مدیر مسئول

  
 دکتر پژمان آزادی، رئیس انجمن گل و گیاهان زینتی ایران

 

 جریان در دنیا تجاری و تولیدی مختلف های حوزه در بزرگی تحول امروزه
 نگاه حاضر، عصر چالشی بحرانهای و تغییرات باالی سرعت به توجه با .است

 بویژه تولید زمانی .است تحول حال در کشاورزی و صنعت حوزه در تولید به
 محیط به توجه و نگری آینده بدون ثابت، فردی، کاری کشاورزی حوزه در

 تجاری، تولید از قبل ضروریست امروزه اما بود پایدار کشاورزی و زیست
 الزم نگری جانبه همه و پایدار زیستی های شاخص به توجه با نگری آینده

 در کرونا از عبور سمپوزیوم های سخنرانی در قبل روز چند  .گیرد صورت
 خصوص این در مهمی موارد شد برگزار هلند در که زینتی گیاهان حوزه
 آقای سخنرانی بویژه .شود می ذکر اینجا در آن از ای خالصه که شد ارایه

 همانطور .بود گذار تاثیر بسیار لیمکس رویال شرکت مدیر هان دی میشل
 و شوند می ناپدید بزرگی شرکتهای هستیم شاهد جهانی سطح در که

 از یکسری  دوباره و شوند می پدیدار جدیدی بزرگ و کوچک شرکتهای
 تحوالت سرعت از ناشی اینها همه.شوند می خارج صحنه از جدید، شرکتهای

 یا و رساند  حداقل به را وارده خسارت شرایط، این در شود می چطور .است
 .است پذیری انعطاف عامل، مهمترین اینجا در .برد را سود بیشترین

 حداکثر قابلیت که دهند می شکل ای بگونه را خود ساختار که شرکتهایی
 نوآوری .کنند حفظ را خود شرایط تغییر اساس بر توانند می دارند، را تغییر

 بایست می نوآوری حوزه در .است بحرانهایی چنین از عبور الزمه خالقیت و
 ها گیری تصمیم در و دهند بها جوان نیروهای به تولیدی های واحد

 دیجیتال بازاریابی و جدید های فناوری از استفاده .کنند دریافت را نظراتشان
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 الزامات از یکی همکاری .باشد می حوزه این در موفقیت ایجاد موارد از یکی
 همکاری برای و است بحرانها از عبور و موفقیت برای امروز دنیای در اصلی

 همکاری تواند می زمینه این در کافی شفافیت ایجاد .است الزم شفافیت نیز
 انتشار با تولید زنجیره در توان می .دهد توسعه چشمگیری بطور را ها

 پایدار تولید نهایت، در .کرد ایجاد متقابل اعتماد شفافیت، ایجاد و اطالعات
 و کنیم می زندگی آن در که زیستی محیط اهمیت و زیست محیط به نگاه با

 برنامه شود، وارد زیست محیط به آسیب کمترین که بنحوی تولید مدیریت
 به نیاز گیرد می شکل کشاورزی حوزه در که کاری و کسب هر  .گردد ریزی
 آینده در تولید تداوم اینصورت غیر در .دارد نکات این درنظرگرفتن و توجه
 توسعه ،نوآوری ،پذیری انعطاف درنظرگرفتن بدون  و بوده سخت بسیار

 جور شست باید را ها چشم" .بود نخواهد ممکن پایدار تولید و همکاری
   .نمود اقدام سپس و اندیشید البته صد و "دید باید دیگر

 دکتر پژمان آزادی
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 نامه رئیس انجمن گل و گیاهان زینتی ایران به وزیر جهاد کشاورزی
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 نامه رئیس انجمن گل و گیاهان زینتی ایران به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری
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 گزارش سفر بازدید از آکادمی علوم کشاورزی یانان چین
 

 دکتر محمد رضا شفیعی، رئیس پژوهشکده 
 گل و گیاهان زینتی محالت

 دوم قسمت 
 

 زینتی گیاهان و گل تحقیقات موسسه از تخصصی بازدید 
  شهر در (YAAS)یانان کشاورزی علوم آکادمی(FRI)  زینتی وگیاهان گل تحقیقات موسسه

  مزارع و گلخانه هکتار 30 دارای هکتار 70 وسعت با موسسه این .است شده واقع کانمینگ
  ساله هر که باشد می دکتری محقق 18 و کارمند 80 دارای و باشد می  تولیدی و تحقیقاتی

 ویژه به گلها انواع های گیاهچه تولید برای خصوصی های شرکت با متعددی قراردادهای
 غیره و بلوبری فرنگی، توت حتی خوارو حشره گیاهان ارکیده، رز، ژربرا، ، (عروس) ژیپسوفیال

  بخش با ها گل انواع تولید در فنی دانش ارائه و فنی نظارت با همچنین موسسه این .دارد
  را درآمد از %20 حدود سهمی ای مشاوره علمی خدمات بابت و دارد مشارکت خصوصی

 .دارد می دریافت
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   : مرکز 7 شامل موسسه این سازمانی ساختار
 پیازی های گل – باغی گیاهان – گلدانی های گل – علفی های گل – چوبی زینتی گیاهان

 .باشد می گل بازرسی و کیفی تست مرکز و آبی های گل –
  سازی سالم گیاهان تولید و بافت کشت مرکز از موسسه این گوناگون های بخش از بازدید در

  ارکیده تولید خوار،گلخانه حشره گیاه بری، بلو ژیپسوفیال، سازگاری های گلخانه شده،
 لیسیانتوس و ژربرا بریده شاخه گل تولید گلخانه گلدانی، مینیاتور رز تولید دندروبیوم،گلخانه

  و سرخس انواع ویژه به گلدانی گلهای کلکسیون گلخانه یک و فرنگی توت گلخانه همچنین و
   .داشتیم بازدید ارکیده

 

 ، (YAAS)یانان کشاورزی علوم آکادمی(FRI)  زینتی وگیاهان گل تحقیقات موسسه
  R&D عملیات و باشد می چین در زینتی گیاهان تحقیقاتی خدماتی سازمان بزرگترین
  دیگر  نقاط برخی در حتی و یانان در زینتی گیاهان توسعه روی بر سراسری و راهبردی

   .دهد می قرار پوشش تحت را چین کشور
 دارویی ای، باغچه گلدانی، زینتی بریده، شاخه گلهای شامل تحقیقاتی های گلخانه و مزارع

  .است موسسه این توجه  مورد خوراکی و
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 کنترل کیفیت، با های گیاهچه تکثیر نژادی، به و پالسم ژرم نوآوری روی بر موسسه این
  فرآیندهای آوری فن و سبز فضای طراحی مهندسی های آوری فن کیفیت، و ها استاندارد

  های شیوه از که باشد می نژادی به موسسه این محوری فعالیت .دارد تمرکز ظریف
  مولکولی اصالح همچنین و گاما اشعه پرتوتابی از استفاده با فیزیکی موتاسیون هیبریداسیون،

 .شود می استفاده
FRI نوآوری در مرکز اولین چین، مهم کشاورزی تحقیقات موسسه 100 بین بندی رده در  
 از .باشد می استاندارد به مربوط موارد و کیفیت با های گیاهچه تکثیر نژادی، به و پالسم ژرم

  چین، در علمی رهبری موسسه، این راهبردی گذاری هدف ،2004 در مرکز این تأسیس زمان
 .باشد می  جهان در آوازه پر و آسیا در نخست رده

  است شده تاسیس 1914 سال در که موسسه گلدانی مینیاتوری رزهای تولید گلخانه از بازدید
  هلند اسخوروز شرکت تولیدی ارقام منشا .گرفت صورت نیز رسد می هکتار 3 به آن مساحت و

 یوان یک می شود فروخته یوان 2۵ حدود که گلدان هر بابت چینی طرف که است بوده
 .پردازد می هلندی شرکت به رویالتی

 ازگیل ژاپنی
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 نور شدت و اتوماتیک صورت به کامال ها گلخانه این در نسبی رطوبت و دما محیطی عوامل 
  تا چهل رز پرورش برای نیاز مورد نور شدت ) شود می کنترل اتوماتیک نیمه صورت به

 سیستم .(شود می تامین لوکس ۵000 مصنوعی نور با میزان این که است لوکس هزار شصت
 اشعه با محلول ضدعفونی با همراه (close system) بسته سیستم گلخانه تغذیه و آبیاری

UV تحقیقات موسسه توسط اما نداشت وجود دولت سوی از اجباری خصوص این در .بود  
  حتی تغذیه و آبیاری بسته سیستم باالی فنی دانش و هزینه به توجه با ) بود شده توصیه گل

  منفی محیطی زیست آثار کاهش منظور به دولت اجبار با را سیستم این اروپا در ها شرکت
 .شد می استفاده هلند پریوا شرکت اتوماتیک تغذیه سیستم از ها گلخانه در  .(کنند می اجرا
  20 گل، تحقیقات موسسه توسط الزم ای مشاوره و علمی و فنی هدایت پوشش قبال در

  .گیرد می تعلق تحقیقاتی موسسه این به گل فروش از حاصل درآمد از درصد
  گل و تولیدی های گل از زیادی تنوع آن در که  (flower show) نمایشی گلخانه ادامه در

 گلخانه این در .گرفت قرار بازدید مورد شد، می گذارده نمایش به مشتریان برای جدید های
 .داشت وجود باهو کالی مثل جدید هایی گل تا زینتی های گراس اطلسی، مانند هایی گل از
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  گیاهان، سالمت حفاظت برای و بود شده محافظت حشره ضد توری با مادری های بوته گلخانه
 بافت با خاک) خاک بستر در کشت برای دیگر گلخانه در .شد نمی داده گلخانه این به ورود اجازه
 .بود شده آماده میخک گل ای پشته و جوی کشت برای (سنگالخی و سبک

 بیشتر که دارد وجود گلخانه هکتار 30 حدود هکتار 70 وسعت با یانان گل تحقیقات موسسه در
 مرکز این .شود می استفاده محصول تولید برای نیز برخی و تولیدی های گیاهچه سازگاری برای

  گونه ای به قراردادها این در مشارکت سیستم و داشته خصوصی های شرکت با متعدد قراردادهای
  بخش کارمندان از تعدادی متقابال و خصوصی شرکت های در موسسه کارمندان از تعدادی که است

  حضور نیز خصوصی کمپانی ۵ موسسه، این مرکزی سایت در  .کنند می کار موسسه در خصوصی
 .داشتند کارمند 12 که داشتند

  در موسسه فعالیت های اصلی ترین از یکی ( صدفی) عروس گل بافتی کشت های گیاهچه تولید 
 محققین و بودند شده درازیگورگرفته اسرائیلی شرکت از ژیپسوفیال اولیه ارقام .بود بازدید زمان

 .بودند شده  آن در اصالحی تغییرات به موفق موسسه
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 .داشت قرارداد خصوصی شرکت 80 با ژیپسوفیال گل گیاهچه تولید برای موسسه حاضر حال در
 و متوسط دانه پرلیت در ابتدا گلخانه در سازگاری مرحله در ژیپسوفیال بافتی کشت های گیاهچه

 .گرفتند می قرار کاشت های سینی داخل کوددهی بدون
  شدند می نگهداری نیز ماه ۶ مدت به متراکم و ذخیره صورت به مرحله این در گیاهان اوقات گاهی

  شد، می داده تحویل مشتری به که ای گیاهیچه .برود بعدی فازهای به مشتری سفارش برای تا
 .رفت می گل به ماه ۶ تا 3 از پس

  تا دهم یک  فروش قیمت با ) عروس و (یوان 1 فروش باقیمت ) ژربرا نشا تولید همچنین موسسه 
  همچنین موسسه این  .رفت می فروش به گیاهچه میلیون 30 ساالنه و داشت (یوان دودهم

  تست) رز و (PCR روش با ویروس 4 برای شده تست) فرنگی توت شده سازی سالم های گیاهچه
 .کرد می تولید (PCR روش با ویروس پنج برای شده
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  گیاهان، سالمت حفاظت برای و بود شده محافظت حشره ضد توری با مادری های بوته گلخانه
 بافت با خاک) خاک بستر در کشت برای دیگر گلخانه در .شد نمی داده گلخانه این به ورود اجازه
 .بود شده آماده میخک گل ای پشته و جوی کشت برای (سنگالخی و سبک

 بیشتر که دارد وجود گلخانه هکتار 30 حدود هکتار 70 وسعت با یانان گل تحقیقات موسسه در
 مرکز این .شود می استفاده محصول تولید برای نیز برخی و تولیدی های گیاهچه سازگاری برای

  گونه ای به قراردادها این در مشارکت سیستم و داشته خصوصی های شرکت با متعدد قراردادهای
  بخش کارمندان از تعدادی متقابال و خصوصی شرکت های در موسسه کارمندان از تعدادی که است

  حضور نیز خصوصی کمپانی ۵ موسسه، این مرکزی سایت در  .کنند می کار موسسه در خصوصی
 .داشتند کارمند 12 که داشتند

  در موسسه فعالیت های اصلی ترین از یکی ( صدفی) عروس گل بافتی کشت های گیاهچه تولید 
 محققین و بودند شده درازیگورگرفته اسرائیلی شرکت از ژیپسوفیال اولیه ارقام .بود بازدید زمان

 .بودند شده  آن در اصالحی تغییرات به موفق موسسه
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  گل های گلدان تولید به نیز مربع متر هزار سه حدود مساحت با گلخانه یک موسسه این در
  گلدان داخل سال دو حدود اینکه از پس گیاهان این .داشت اختصاص بافتی کشت ارکیده

  گلدان هر قیمت به بودند، گلدهی آستانه در و شد می نگهداری  12 سایز پالستیکی های
  واقع در .بود درخت پوست چوب خرده های استفاده، مورد بستر .شدند می فروخته یوان 40

 .داد می انجام عمده سطح نیزدر را جدید نسبتاً محصوالت برخی تولید موسسه،
  ولی می گرفت صورت کانمینگ گل حراج مرکز در موسسه تولیدات از برخی فروش

 را خرید مستقیم صورت به و نمودند می مراجعه موسسه به خرید برای بیشترمشتری ها
 بافت کشت طریق از که سانپنسیس خوار حشره گیاه تولید موسسه این در .دادند می انجام
  های گلخانه از ادامه در .شد می انجام نیز دارد، باال رطوبتی شرایط به نیاز و شود می تکثیر
  تولید گلخانه داشت، دارویی و خوراکی مصرف آن ساقه که دندروبیوم ارکیده نوعی تولید

  گل تولید گلخانه از همچنین و بود موسسه اصالحی ارقام از عمدتا که ژربرا بریده شاخه گل
  بوته بیماری دچار حدی تا هم سر پشت و مداوم کشت دلیل به که لیسیانتوس بریده شاخه
 .گرفت صورت بازدید نیز بود، شده میری
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 از زینتی برگ آپارتمانی گیاهان برخی و چین بومی های سرخس بویژه سرخس گلخانه کلکسیون
  این بر عالوه گیاه و گل تحقیقات موسسه در .بود موسسه این در بازدید مورد های گلخانه دیگر

 .شد بازدید نیز فرنگی توت همچنین و بلوبری  چای، گیاه تولید های گلخانه از گلخانه،
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 از ارکیده و عروس  ژربرا، موردگل در .بود محوری فعالیت یک نژادی به موسسه، این در
 نیز گاما پرتوتابی روش از عروس برای و بود شده استفاده اصالح برای هیبریداسیون روش های

 .بود شده استفاده
  سازی آماده حال در نیز هکتار یک حدود مساحت به بزرگی محوطه موسسه این در همچنین

  .بود خصوصی شرکت یک توسط بریده شاخه رز تولید برای پیشرفته گلخانه یک احداث برای
  را گلخانه احداث هزینه موسسه تولید، در مشارکت تداوم عدم صورت در و بود ساله ۵  قرارداد

  ارتفاع به پالستیکی گلخانه مربع متر هر احداث هزینه .نمود می پرداخت خصوصی شرکت به
  ها هزینه که بود یوان 300 حدودا ای شیشه گلخانه و یوان 100 حدود  معادل متر، هفت
 .بود ایران در ها قیمت مشابه تقریبا

 
 اجتماعی و عمومی مباحث

  Stone forest سنگ جنگل ملی پارک از بازدید -     

  چین دیدنی اثر 10 جز و دیدنی ملی پارک یک مربع، کیلومتر 12 مساحت به سنگ جنگل     
  270 ها سنگ این تشکیل .دارد قرار یانان استان ینگمکان شهرستان Shilin شهر در که است

  ملی تمدن دهنده نشان جهانی، پارک ژئو یک جنگل این .است گرفته شکل قبل سال میلیون
 .است شده حفاظت منابع بهترین با چین برتر نقطه 10 از یکی و

  و کارستی غارهای زیبا، های رودخانه و ها گردشگران،کوه برای فارست استون جذابیتهای
 Stone) پیپل استون به حاضر حال در که جنگل این .بود قومی فولکلور و منابع حفاظت

people) دارد کننده بازدید نفر میلیون ۶ ساالنه و نفر هزار 10 روزانه دارد، شهرت. 
 و نبودند مسلط انگلیسی زبان به محققین و متخصصین از زیادی تعداد حتی و مردم اکثر
 .داشتند ضعف ترجمه در فنی اطالعات محدودیت دلیل به نیز گروه های مترجم حتی

  جوش آب آن به و  شده ریخته لیوانی در دیگر دمنوش گیاهان انواع و سبز چای معموالً -
 و سبز چای های تفاله روی بر جوش آب افزودن .شد می سرو صورت این به و شد می اضافه
  نوشیده قند مصرف بدون و تدریج به نوشیدنی .شد می تکرار بار چندین ها دمنوش سایر

 .می شد
 فراموش تقریبا نمک و قند مستقیم مصرف .بودند صدا بدون و برقی موتورسیکلت ها تمام-

 نمی مصرف تقریبا سیاه چای .داشت وجود نیز شیرین غذاهای و ها نان برخی البته بود شده
  برگ جمله از دیگر چای انواع ولی شد می مصرف محدود میزان به هم سبز چای حتی و شد

 .گرفت  می قرار استفاده مورد سیاه گندم چای توت،
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  تویا، سرو مسیر تمام در  جاده وسط رمپ در کیلومتر 2۶0 طول به منگزی به کانمینگ جاده
  کشت نیز جاده طرف دو در تقریباً و شده کاشته کاغذی و سبز بنجامین فیکوس پاریس، کامیس

  سازی برند و تعلق حس ایجاد و بصری زیبایی اهمیت موضوع این .بود شده انجام زینتی های گونه
 .داد می نشان چین در را شهری
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 بررسی اثر ترکیبات مختلف بر عمر گلجایی نرگس شیراز

  
 محمد مهدی صالحی، دانش آموز کالس هفتم،  : تهیه و تنظیم

 دبیرستان نمونه دولتی توحید شیراز 

 مقدمه

  
  جنس این .است نرگس سانان تیره از  .Narcissus tazetta Lعلمی نام با نرگس

  زاگرس کوهپایه های و دشت ها در طبیعی و خودرو صورت به این گونه .دارد مختلفی گونه های
 از یکی جره نرگس زار .دارد رویش کرمان و ایالم خوزستان، فارس، های  استان در جنوبی

  در هکتار ۵/29 حدود وسعتی با که است ایران طبیعی نرگس زارهای نظیرترین بی و زیباترین
 استان در کازرون شهرستان شرقی جنوب کیلومتری ۵۵ تا ۵0 فاصله در باالده و جره بخش
  به شمار ایران در نرگس گل باارزش ذخیره گاه های از یکی مکان این .است شده واقع فارس

 .می رود
 پس برداشت عمر افزایش شیوه های به بریده گل های مصرف کنندگان بیشتر که آن جایی از

 و داشته دوام استاندارد حد از کمتر آنها توسط شده خریداری گل های ندارند، آگاهی آن ها
  کشور گلکاری بخش در تلفات قابل توجه افزایش باعث موضوع این .می روند بین از زود خیلی
 نسبت ایرانی شهروندان تمایل صادرات، کاهش و کشور اقتصاد به مالی زیان بر افزون و شده

  طول کوتاه بودن به توجه با .می دهد کاهش نیز را بریدنی گل های از استفاده و خریداری به
  گلکاری، بخش در تلفات کاهش اهمیت هم چنین و مصرف کننده دست در بریدنی گل عمر
 با منزل مشابه شرایط در مریم گل گلجایی عمر افزایش بر تیمار چند اثر پژوهش این در

 .گرفت صورت مصرف کننده به مناسب  نگه دارنده محلول ارایه برای ساقه انتهای باز برش
 

 روش ها و مواد
  خیابان در واقع تجاری گلفروشی از شیراز کم پر نرگس بریدنی گل 200 از بیش تعداد

 استفاده سی سی ۵00 آب معدنی های بطری از آزمایش انجام برای .شد تهیه شیراز قصردشت
  به بطری هر در .رسید سانتی متر 12 حدود طول به و بریده شده آن ها باالی قسمت که شد

  24۶ سختی و سلسیوس درجه 2۵ دمای با) خانگی تصفیه شده آب سی سی 1۵0 میزان
   .است آمده 1 نگاره در گل ها آماده سازی .شد افزوده (لیتر در گرم میلی
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 سفیدکننده ترکیب های شامل تیمارها .گردید همگن محلول و شد استفاده افزودنی ها سپس
 همراه به (حجم/وزن) %1 غلظت به کدام هر ظرفشویی مایع و صنعتی سرکه آبلیمو، شکر، خانگی،

  2۶ حدود به همگی گل ها طول .داده شد قرار بریدنی گل ۵ بطری هر در سپس .بود شاهد
  هم آن ها روی که معنی بدین .باشد مشابه گل ها وضعیت که شد سعی و شده رسانیده سانتی متر

 محیط دمای و آب دمای آزمایش شروع از پیش .باشد مساوی تعداد به باز گل وهم غنچه
  نگه داشته ثابت آزمایش پایان تا دما این .بود سلسیوس درجه 2۵ برابر دو هر که شد اندازه گیری

  تکرار ۵ با تیمار هر که بود تصادفی کامل طور به آزمایشی طرح .(چیلر گرم کننده دستگاه با) شد
 سوم روز در .شدند داده قرار آزمایش انجام مکان در تصادفی به طور تیمار هر بطری های .شد انجام

 .شدند بازبرش آب زیر از سانتی متر 3 میزان به ساقه ها تمام آزمایش
  

 اندازه گیری ها
  گل هنوز که روزی تعداد یعنی) گلجایی عمر پایان در و شده باز غنچه های تعداد روزانه، به طور

  بخش و ساقه ها و گلبرگ ها وضعیت همچنین .شد اندازه گیری (می باشد قابل استفاده و زیباست
   .می شد بررسی به تدریج آن ها زیرین

  
 میانگین ها مقایسه و آماری طرح
  وجود تکرار هر در نمونه ۵ تکرار، 4 تیمار هر در .بود تصادفی کامل طور به رفته به کار آماری طرح

 .شدند مقایسه %1 سطح در LSD آزمون با میانگین ها و داشت
  

 بحث و نتایج
 نرگس ویژگی های سایر و گلجایی عمر میانگین بر استفاده شده مختلف تیمارهای اثر 1 جدول در

 .آورده شده است شیراز
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مقایسه اثر تیمارهای مختلف استفاده شده بر میانگین عمر گلجایی و سایر ویژگی های   -1جدول 
 .نرگس شیراز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%  1در سطح  LSDر هر ستون میانگین هایی که دارای حرف مشترک هستند از نظر آزمون د
 .معنی دار نیستند

 
 .آمده است 2در جدول  TDSاثر تیمارهای مختلف بر 

  
 .در پایان آزمایش( میلی گرم در لیتر)محلول   TDSاثر تیمارهای مختلف بر  -2جدول

 
 
 
 
 

 .معنی دار نیستند% 1در سطح  LSDمیانگین هایی که دارای حروف مشترک هستند از نظر آزمون 
 

 

 

  

 تیمارها
 تعداد غنچه باز نشده

 (روز پس از تیمار 3)
 درصد پژمردگی گل ها

 (در پایان آزمایش)
 عمل گلجایی

 (روز)

A a1 b۵/87 b4 

B b7۵/0 a100 b3 

C b۵/0 c۵/47 a۶ 

D a2۵/1 b۵/87 b4 

E c2۵/0 a9۵ b3 

F c2۵/0 a100 c2 

 A B C D E F تیمارها

TDS d30۶ d30۵ e21۶ c314 b3۵2 a824 



 ایران ماهنامه خبری انجمن گل وگیاهان زینتی
   1399، مرداد و شهریور 48شماره 

26 

 تغییر بسیار ساقه ها تیمارها برخی در .گرفت قرار بررسی مورد گل ها وضعیت آزمایش طول در
  که بود %1 مایع ظرفشویی از استفاده تیمار نامناسب ترین .بود کرده تغییر آن ها رنگ یا یافته شکل
  از پس روز ۶) آزمایش پایان در .بود رسانده آسیب کامل به طور را محلول در قرارگرفته ساقه بخش

 .(2 نگاره) شد اندازه گیری گلجایی عمر (تیمارها
  بود شاداب و سبز هنوز تیمارها سایر به نسبت C تیمار در ساقه ها روز 2۵ از بیش گذشت از پس

  تیمارها سایر به نسبت را خود برتری %1 شکر تیمار آمده به دست نتایج به توجه با .(3 نگاره)
  ساقه انتهای به ویژه بریدنی گل سالمت و بازشده غنچه های تعداد در تفاوت این .داد نشان به خوبی

  آزمایش از روز 2۵ از بیش گذشت از پس که به صورتی .بود مشهود گلجایی عمر همچنین و
  خشکی و پوسیدگی دچار و بوده سبز و شاداب تیمارها سایر به نسبت تیمار این ساقه های

   .نشده بودند
  و گل زیبایی عامل، این در .می باشد بریدنی گل های نگهداری عامل مهم ترین گلجایی عمر

  با .کرد پیدا افزایش معنی داری به طور گلجایی عمر %1 شکر تیمار در .است مدنظر آن بازارپسندی
  هزینه های کاهش در می تواند روز دو یا یک میزان به حتی گلجایی عمر افزایش این که به توجه

 برای را ساده تیمار این می توان باشد، مؤثر کار محل یا منزل در بریدنی گل های دوباره سفارش
 آب از استفاده یعنی حاضر آزمایش شرایط با همراه البته، .نمود توصیه مکان ها این در استفاده

  قابل تیمارهای .گلجای محلول در قرارگیری روز 3 از پس ساقه ها بازبرش انجام با همراه تصفیه شده
  در شکر تیمار است بدیهی .باشند دسترس در و ساده امکان حد تا باید منازل به ویژه برای توصیه

  غلظت های از که می شود توصیه بعدی آزمایش برای .است دسترس در و ساده بسیار شرایط این
 .شود استفاده آبلیمو و شکر متفاوت
 گزاری سپاس

  توحید دولتی نمونه دبیرستان پژوهش و تفکر درس محترم دبیر عزیزی، سعید آقای از بدین وسیله
 .می گردد قدردانی و تشکر مشاوره و راهنمایی برای شیراز،

 
 منابع
  فنون و علوم نشریه .محالت گل درشت مریم بریده گل گلجایی عمر بر مختلف محلول های تأثیر .ح صالحی، و .م .م جوکار،

 .308 تا 299 صفحه های ،138۵ ،9 جلد طبیعی، منابع و کشاورزی
J. Nowak, R. M. Rudniki, Postharvest Handling and Storage of Cut Flowers, Flowers Greens and 

Potted Plants, Timber Press, 1990. 

K. Ichimura, R. Goto, Effects of gibberellin on yellowing and vase life of cut Narcissus tazetta 

var. chinensis flowers, Japanese Journal of Society for Horticultural Science 69 (2000) 423-427. 
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 .آماده سازی گل های بریدنی نرگس شیراز برای انجام آزمایش -1نگاره 

آماده سازی گل های بریدنی نرگس شیراز  -2نگاره 
 .برای انجام آزمایش

مقایسه تیمارهای مختلف بر ساقه گل بریدنی  -3نگاره 
 .روز از آزمایش 2۵نرگس شیراز پس از گذشت بیش از 
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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 سوم    

 (عروس ساق) Echeveria  :انگلیسی نام -3 
 .Echeveria spp :علمی نام

 مکزیک :خاستگاه

 می استفاده منظر خشک های طراحی در یا و گلدانی گیاه عنوان به گیاه این متراکم هایبوته 
  فصل اواخر در دارد، کافی جذابیت تنهایی به که زیبا های برگ بودن دارا بر عالوه گیاه این .شود
  گلها این .کند می چندان دو را آن جذابیت که کند می تولید زیبایی هایگل تابستان و بهار های

   Echeveria گیاه .دارند تناسب خود متراکم های بوته فرم با کامال اما نیستند، بزرگ اگرچه
 زمستانه یخبندان شرایط در تا شوندمی کشت گلدان در سرد های زمستان با مناطقی در معموال

 .گردند منتقل گلخانه داخل به
 USDA Plant Hardiness بندی طبقه اساس بر گیاهان این  ،11 تا 9 ناحیه :رشدی منطقه

Zone Map، کنند می تحمل را (سانتیگراد درجه -7 تا 0) فارنهایت درجه 32 تا 20 دماهای. 
 کمتریابانی مناطق در سایه با شده ترکیب نور یا ظهر از بعد سایه خورشید، کامل نور  :نیاز مورد نور

 .است متفاوت گیاه اندازه گونه، به بستگی :بالغ گیاه اندازه
 

https://www.houzz.com/photo/3591480-elegant-echeveria-mediterranean-landscape-san-luis-obispo
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 Ice Plant  :انگلیسی نام -4

 Delosperma cooperi :علمی نام

 آفریقا جنوب :خاستگاه

  
 و کوچک های برگ باالی در را گلها از کننده خیره پوشش یک  تابستان، و بهار فصل در گیاه این

  طراوت آن سبز های برگ نیست، گلدهی فصل در گیاه که هنگامی .کند می ایجاد خود گوشتی
 .کند می ایجاد انداز چشم در خاصی

  را گرم و سرد هوایی و آب شرایط  در رشد قابلیت گیاه این گوشتی، گیاهان از بسیاری برخالف
  های رنگ با گلهایی دارای گیاه این .دهدمی بیرون فضای در را آن کشت اجازه امر این  که دارد

  باغ و ها دامنه ها، جاده حاشیه در اغلب و است زرد و نارنجی بنفش، صورتی، ارغوانی، شامل متنوع
 .شود می کاشته سنگی های

 USDA Plant Hardiness Zone بندی طبقه اساس بر گیاهان این  ، ۵ ناحیه :رشدی منطقه 

Map، کنند می تحمل را (سانتیگراد درجه -7 حدود یا) فارنهایت درجه 20 دمای. 
  کمتر مناطق در سایه با شده ترکیب نور یا ظهر از بعد سایه خورشید، کامل نور  :نیاز مورد نور

  بیابانی
 .سانتیمتر ۶0 عرض و سانتیمتر ۵/1۵ تا ۵/7  طول :بالغ گیاه اندازه

 

  

https://www.houzz.com/photo/3016819-colorado-springs-xeriscape-garden-mediterranean-landscape-denver
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 Upright Myrtle Spurge  :انگلیسی نام -۵

 Euphorbia rigid :علمی نام

 مدیترانه :خاستگاه

  
 در خاکستری آبی های برگ .کند می جلب خود به را پیاده عابران توجه گیاه، این برگ و شاخ

 بهار و زمستان در معطر و رنگ زرد هایگل و است شده چیده مرتب بطور گیاه های ساقه اطراف
 .شود می ظاهر ها ساقه انتهای در
  دیگر همانند .کند می ایجاد انداز چشم در را متفاوتی بافت ،ها برگ رشدی عادت سال، طول در

  این بنابر .شود اجتناب چشم و پوست با تماس از باید و است سمی گیاه ی شیره گونه، این گیاهان
 .است ضروری گیاه هرس هنگام در بلند آستین با لباس و دستکش پوشیدن

 
 USDA Plant Hardiness Zone بندی طبقه اساس بر گیاهان این  ،8 ناحیه :رشدی منطقه

Map، کنند می تحمل را (سانتیگراد درجه -12 یا) فارنهایت درجه 10 دمای. 
 .شده فیلتر سایه خورشید، کامل نور  :نیاز مورد نور

 .سانتیمتر 90 تا ۶0 عرض و سانتیمتر ۶0 تا 30 طول :بالغ گیاه اندازه
 

 

 

  

https://www.houzz.com/photo/48107533-southwestern-plants-southwestern-landscape-phoenix
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 (قرمز یوکای ) Red Yucca  :انگلیسی نام -۶
 Hesperaloe parviflora  :علمی نام

 مکزیک شمال و تگزاس :خاستگاه

  
 اینکه علیرغم گیاه این های برگ .هستند توجه قابل اندازها چشم از بسیاری در زینتی هایچمن
  های ساقه روی بر بهار فصل در گیاه این های گل .باشند می گوشتی حقیقت در دارد، علفی ظاهر
  فضای در استفاده برای مناسبی گزینه به را آن گیاه این طوالنی گلدهی دوره .شوند می نمایان بلند
 .است کرده تبدیل سبز

  دماهای تحمل به قادر کند، می تحمل را بیابانی مناطق باالی دمای که میزان همان به قرمز یوکای
  می نشان آزاد فضای در هم و گلدان در هم را مناسبی رشد گیاه این .باشد می نیز زمستان سرد
 .دهد

 
 USDA Plant Hardiness Zone بندی طبقه اساس بر گیاهان این ،۵ ناحیه :رشدی منطقه

Map، (کنند می تحمل را سانتیگراد درجه -7 حدود یا ) فارنهایت درجه 20 دمای. 
 .شده فیلتر سایه خورشید، کامل نور  :نیاز مورد نور

  به گلدهی زمان در ارتفاع عرض، سانتیمتر 120 تا 90 عرض و سانتیمتر 90 طول :بالغ گیاه اندازه
 .رسد می سانتیمتر 1۵0

https://www.houzz.com/photo/43363897-southwestern-plants-southwestern-landscape-phoenix
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 (تیغی جوجه کاکتوس ) Hedgehog Cactus    :انگلیسی نام -7
 .Echinopsis spp :علمی نام

 آمریکا جنوب :خاستگاه

  
 و بهار های فصل اواخر در  اما باشد می معمولی ظاهری دارای گلدهی، از قبل گیاه این

  مانند البته شود می چندان دو آن زیبایی آیند می پدید آن زیبای هایگل که زمانی تابستان،
  1 حدود گیاه روی بر گل هر عمر و است پایین نیز گیاه این های گل دوام ها کاکتوس بیشتر

 .باشد می روز 3 تا
  گیاه اندازه و گل رنگ که هستند متعددی های واریته و ارقام دارای ها کاکتوس از گروه این
  که صورتی در آمریکا، جنوب در گیاه این بومی های گونه از برخی .است متنوع بسیار آنها در
 .دهند می گل سال در یکبار از بیشتر گیرند، قرار مناسب آبیاری و محیطی مساعد شرایط در

 
  را سانتیگراد درجه  -7 حدود یا ) فارنهایت درجه 20 معمول بطور  ، 9 ناحیه :رشدی منطقه
 .(کنند می تحمل

 .ظهر از بعد سایه خورشید، کامل نور  :نیاز مورد نور
 .سانتیمتر 90 تا 30 طول :بالغ گیاه اندازه

  

https://www.houzz.com/photo/95072913-succulents
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 (دار تیغ گالبی کاکتوس) Prickly Pear Cactus :انگلیسی نام -8
 .Opuntia spp :علمی نام

 آمریکا جنوب و مرکز شمال، :خاستگاه

  
    جهان سطح در خوبی جایگاه شان، معمول غیر ای شانه های ساقه با ها، کاکتوس از گروه این
 .اند کرده پیدا خشک و سرد گرم، مناطق در

  در ها ساقه انتهای در قرمز گاهی و بنفش نارنجی، زرد، شفاف های رنگ با گیاه این های گل
 .شود می ظاهر تابستان اوایل و بهار اوخر
  میوه به بعدها آورند، می بوجود سبز فضای در زیبایی اندازی چشم که گیاه زیبای های گل

 .یردگ می قرار استفاده مورد شربت و مربا نبات، آب ساخت در که شوند می تبدیل شیرین
  درجه 3۵ تا 20 از سرما به تحمل دامنه گونه نوع به ستهب ،9 تا 4 ناحیه  :رشدی منطقه

 .(است متفاوت ، (سانتیگراد درجه 2 تا -7  حدود یا ) فارنهایت
 .خورشید کامل نور  :نیاز مورد نور

 .است متفاوت مختلف، های جنس به بسته :بالغ گیاه اندازه

https://www.houzz.com/photo/13338871-great-design-plant-beavertail-prickly-pear
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 عضویت در انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران   
 

 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 اساسنامه

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

   انجمن سایت و خبرنامه در
  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 دیگر
 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
 :عضویت پیوسته -الف 

موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در  زمینه گل و گیاهان 
باشند، می ( 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 
 .مرتبط با رشته های مذکور در بند الف شاغل باشند می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند

 عضویت دانشجویی -ج 
کلیه دانشجویانی که در زمینه های 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

 عضویت افتخاری -ن
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
 
 
 

http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
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 (  حقوقی) اعضای مؤسساتی  -و
 با باشند می 1-۶ بند در مذکور رشته های از یکی در کارشناسی درجه دارای که افرادی :1 تبصره

 .درآیند انجمن پیوسته عضویت به توانند می مدیره هیات تصویب
 .شوند می محسوب انجمن وابسته عضو مثابه به موسساتی، اعضای :2 تبصره

 عنوان به می گردد، تعیین عمومی مجمع توسط آن میزان که را مبلغی ساالنه اعضا از یک هر :7 ماده
 .کرد خواهد پرداخت عضویت حق

 
 :یابد می خاتمه زیر موارد از یکی در عضویت

   کتبی استعفای
 ساالنه عضویت حق پرداخت عدم

 وب عضویت قسمت به مراجعه با می توانند ایران زینتی گیاهان و گل انجمن در عضویت حقیقی متقاضیان
 در ایران زینتی گیاهان و گل انجمن عضویت به عضویت الکترونیکی پرسشنامه تکمیل با انجمن سایت
 ورود هنگام در و پرسشنامه تکمیل از پس ساالنه عضویت حق مبلغ پرداخت امکان است ذکر به الزم .آیند

   .است میسر شتاب شبکه عضو بانکی کارتهای از یک هر طریق از انجمن الکترونیکی عضویت سیستم به
 

 حق می توانید ،باشید می (بانک به حضوری مراجعه) سنتی وهشی به نام ثبت به مند عالقه که درصورتی
 واریز ایران زینتی گیاهان و گل انجمن نام به 94333113 شماره به تجارت بانک حساب به را عضویت
 گیاهان و گل انجمن ایمیل به ملی شماره و خانوادگی ونام نام همراه به را واریزی فیش اصل  واسکن
 .فرمایید ارسال ایران زینتی

   : اعضاء عضویت حق میزان
   (تومان هزار 1۵ معادل) ریال 1۵0000 دانشجویی

   (تومان هزار 30 معادل) ریال 300000 وابسته و پیوسته اعضای
 مبالغ است ذکر به الزم (تومان هزار 1۵0 معادل) ریال هزار 1۵00000  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
 ۶80180000000000094333113IR  : 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 ٭
   .باشد می سال هر در شده
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 دعوت به مصاحبه

  

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

 تقویت باعث ها مصاحبه اینگونه چاپ شک بی .فرمایند حاصل تماس 09108728911
 زینتی گیاهان و گل عرصه کنندگان تولید ارزشمند تجربیات تبادل و تولید روحیه

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

 باشند می ذیل های کمیته در همکاری به مند عالقه که انجمن محترم اعضاء از        
  و نمایند مشخص را خود نظر مورد (های) کمیته فرم، تکمیل ضمن شود می دعوت

                                                 .فرمایند ارسال انجمن ایمیل آدرس به را فرم این

 :نام و نام خانوادگی
 :  رشته تخصصی

 :  موبایل

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

 

 الملل بین ارتباطات و عمومی روابط -1

 فناوری و پژوهش کمیته -2

   انتشارات و علمی کمیته -3

 صنعت با ارتباط کمیته -4

   علمی 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                                                                                                               
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 جدول تعرفه اگهی جدول تخفیف آگهی

 ابعاد مبلغ سه ماه متوالی درصد 10

 هزار ریال 500 ماه متوالی 4 درصد 15
تمام 

(18*24)صفحه  

 (12*18)صفحه½  ریالهزار  350 ماه متوالی 6 درصد 20

  قرار جهت را خود های آگهی توانند می حقوقی و حقیقی افراد و شرکتها ، سازمانها کلیه

 انجمن ایمیل به ذیل های تعرفه گرفتن نظر در با انجمن الکترونیکی خبرنامه در گرفتن

  .نمایند ارسال

 .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 حاتمیان، محمد مهدی صالحی و  : همکاران این شماره

 اعضاء هیأت مدیره انجمن 

 1399شماره چهل و هشتم مرداد و شهریور 
  

رج، جاده محمدشهر، خیابان همت، پردیس آموزش  ک: نشانی
کشاورزی، موسسه علوم تحقیقات باغبانی، دبیرخانه انجمن  

 علمی گل و گیاهان زینتی ایران

 02۶3۶70۵0۶2 -09108728911: تلفن
www.ISOP.ir 
Email: isop.iran@gmail.com 


