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 ايران ماهنامه خبري انجمن گل وگياهان زينتي

 و گياهان زينتيواردات و صادرات گل آمار 
 كانون دانش و صنعت گل و گياهان زينتي: منبع

 2009واردكنندگان عمده گل و گياه جهان در سال 

 )هزار دالر(ارزش كشور رتبه

 2685788 آلمان 1

 1596294 هلند 2

 1578544 متحده امريكااياالت  3

 1533555 فرانسه 4

 1430655 انگلستان 5

 662606 فدراسيون روسيه 6

 653981 بلژيك 7

 548300 ايتاليا 8

 541189 ژاپن 9

 531324 سوئيس 10

 433267 اتريش 11

 342230 كانادا 12

 308253 دانمارك 13

 15017639 واردات كل جهان

.الزم به ذكر است ايران در جدول فوق رتبه هفتاد و يكم جهان را دارد  
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 2009الي  2002ارزش صادرات گل و گياه در جهان از سال 
 )ميليارد دالر(ارزش دالري  سال
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 2013-2014يكي از برندگان مدال طالي گياهان زينتي منتخب در سال 
SweetSunshine® Provence 

 سكينه عاصمي آهنگر: مترجم
 )عضو انجمن گل و گياهان زينتي(

 رنگ با خيالي و رمانتيك منظره اي طراحي، در خود كوچك هاي گل با SweetSunshine® Provence رقم اطلسي
 و مقاوم بلكه بوده زود گلده تنها نه كه شد رقمي خلق به موفق آن اصالح گر .كند مي ترسيم را بنفش قوي هاي

 و فروشندگان پرورش دهندگان، گروه سه هر پسند مورد رقم اين .مي باشد نيز جذاب و كوچك گل هاي داراي
 آبي رنگ به را زمين توان مي و  داشته بيشتري كنترل قابليت كوچك  گلدان هاي در زيرا است كنندگان مصرف
 باغچه در كاشت براي نظير بي اطلسي يك كه نحوي به باشد مي عالي بسيار نيز بزرگ  گلدان هاي در .كرد فرش
 باغچه اي گياهان اطلسي، ارقام .مي باشد مناسب هفته آخر تعطيالت از بردن لذت براي روستايي هاي باغ و منازل
 در گياه اين .مي گيرند قرار مورداستفاده سبدها و گلدان ها باغچه ها، حاشيه در جهان سرتاسر در كه هستند زينتي
  مضاعف گل داراي و )رونده(آويزان نيمه يكساله، گياهي اطلسي .مي پسندد را خورشيد نور و مي كند رشد گرم اقليم

 بهار از كه باشد مي سانتيمتر 4-3 قطر با )مي شود ايجاد ديگري گل اصلي، گل داخل در گلدهي، هنگام كه ارقامي(
 تكثير قلمه زني طريق از و مي يابد گسترش سانتيمتر 50 تا رسدو مي سانتيمتر 30به آن ارتفاع.مي دهد گل پاييز تا

   .مي يابد
 نموده ايجاد را اطلسي مدرن باغ انگليسي ) James Atkins( آكينز جميز آقاي بار اولين كه زماني از قرن دو تقريبا
 قلمه از حاصل اطلسي هاي گلدهي كه كرد مشاهده ژاپن كشور باغباني در دقت با 1990 دهه در .مي گذرد است،
 خاصي بطور تك گل اطلسي هاي كه شد مشخص مضاعف، گل داراي ارقام توسعه با همراه .است بيشتر بذر به نسبت

 اين ضميمه آخرين SweetSunshine® Provence رقم .مي باشند زايشي تكثير به نسبت رويشي تكثير مناسب
 زميني پوشش مناسب را آن رونده، و نيمه آويخته گياه روي كوچك نسبتا گلهاي خاطر به كه مي باشد بندي طبقه

   .است كرده گلداني و
 گل اين كه بودند معتقد آنها .گرفتند قرار رقم اين رنگين سايه و قدرت تاثير تحت طال، مدال جايزه دادن در داوران

  مضاعف گل هاي با نيمه رونده موجود گونه هاي بر عالوه جديدي عالي رقم گل، اين .مي باشد پذير تطبيق و قوي
 .است

 
The international organization for the ornamental plants  industry  
     http://www.fleuroselect.com/news 
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 نيلوفر داراي گونه هاي شناخته شده ذيل مي باشد:

 نيلوفر آبي
 )سوم بخش(

 دكتر نرگس مجتهدي: تهيه كننده 

 نام علمي معادل فارسي
 Nymphaea alba نيلوفر آبي سفيد
 Nymphaea amazonum نيلوفر آبي آمازون
 Nymphaea ampla نيلوفر آبي خالدار

Nymphaea blanda 
 Nymphaea caerulea نيلوفر آبي مصري يا نيلوفر مقدس

Nymphaea calliantha 
Nymphaea candida 

نيلوفر آبي  (نيلوفر آبي شنل دار 
 )روشن معطر

Nymphaea capensis 

Nymphaea colorata 
 Nymphaea conardii نيلوفر آبي برگ هاللي

 Nymphaea elegans نيلوفر آبي سلطنتي حاره اي
Nymphaea fennica 
Nymphaea flavovirens 
Nymphaea gardneriana 

 Nymphaea gigantea نيلوفر آبي غول آسا
 Nymphaea glandulifera نيلوفر آبي زيباي خفته

Nymphaea heudelotii 
 Nymphaea jamesoniana يعقوبنيلوفر آبي 

 Nymphaea leibergii نيلوفر آبي اليبرگ
 Nymphaea lotus نيلوفر آبي سفيد مصري

Nymphaea lotus var. thermalis 
Nymphaea macrosperma 

 Nymphaea mexicana نيلوفر آبي زرد
Nymphaea micrantha 

 Nymphaea nouchali نيلوفر آبي رنگ
 Nymphaea odorata نيلوفر آبي معطر
 Nymphaea pubescens نيلوفر آبي قرمز

 Nymphaea rubra نيلوفر آبي قرمز هندي
Nymphaea rudgeana 
Nymphaea stuhlmannii 
Nymphaea sulfurea 

نيلوفر آبي  (نيلوفر آبي كوتوله 
 )ميموني

Nymphaea tetragona 

Nymphaea thermarum 
Nymphaea violacea 

 Nymphaea caspary دينيلوفر آبي صورتي سوئ
 Nymphaea pygmaea نيلوفر آبي پيگمه يا پاكوتاه
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 .يابد مي افزايش متر 3 حدود در آن قطر گسترش، از پس  و دارد بلندي سانتي متر 150 حدود معموال گياه اين
 60 حدود قطري با برگ ها .است رسيده  نيز متر 5 حدود به نيلوفر ارتفاع اينكه بر مبني دارد وجود گزارشاتي البته

 آمازون آبي نيلوفر .مي رسد سانتي متر 20 به تقريبا آنها گل هاي قطر حاليكه در مي شوند گسترده سانتي متر
 عمق كم آب هاي در و مي گويند نيز " غول آسا آبي نيلوفر " آن به كه است جهان در آبي نيلوفر گونه ي بزرگترين
 با و مي رسد بيشتر يا متر 2 به گل اين برگ هاي از كدام هر قطر .مي كند رشد جنوبي آمريكاي در آمازون رودخانه

 سوراخ بدون برگ اگر طوريكه به كند تحمل مي تواند، را كيلو گرم چندين معادل وزني آنها، ثقل مركز گرفتن نظر در
  عنوان به گياه اين .مي شوند سوار آن برگ هاي روي راحتي به كيلوگرم 12 حدود وزن با باشدكودكاني سالم و
 .است رسيده ثبت به گينس ركوردهاي كتاب در "زمين روي بر گلدار گياه بزرگترين"
 
 

 

 .هستند شناور آب سطح در برگ ها حاليكه در مي شوند كشت رودخانه يا استخرها آب كف در آبي نيلوفر ريزوم هاي
 گل عمر .مي شوند تشكيل برگ هاست، سطح باالي سانتي متر چند حدودا كه ضخيمي گل آذين انتهاي در معموال گل ها
 كه اول روز .ندارد دوام بيشتر روز سه معموال Nymphaea caerulea صورتي نيلوفر گل .است كوتاه بسيار معموال نيلوفر

 روز و كمرنگ صورتي شود، مي گشوده هايش گلبرگ خورشيد طلوع با كه دوم روز  رنگ، سفيد شود، مي خارج آب از
 يا و  گشته باز مرداب داخل به و شود نمي بسته هايش گلبرگ ديگر سوم روز غروب با .است رنگ پر صورتي سوم

 .شـوند مي پرپر هايش گلبرگ
 

 محدود طور به را خود گل داخلي دماي تنظيم توانايي خونگرم، حيوانات همچون نيلوفرها اينكه بر مبني گزارشاتي
 آداليد دانشگاه فيزيولوژيست هاي سيمور، دكتر و متل-شولتز پل دكتر .است گرديده ارائه محققين توسط هستند، دارا

 دماي كنترل قابليت اند، داده گل آداليد گياهشناسي باغ در كه نيلوفر شده باز گل هاي كه كرده اند گزارش استراليا
 سانتي گراد درجه 10 حدود محيط دماي كه زماني حتي شرايط اين .هستند دارا را سانتي گراد درجه 30-35 بين خود
 تنظيم و گرما كننده توليد گياهان حوزه در(Nature)  نيچر مجله در مقاله اين .دارد وجود همچنان مي كند افت

   .است رسيده چاپ به(Thermoregulation)  حرارتي
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 Philodendron و Symplocarpus foetidus  شامل ديگر گياهي  گونه دو در فقط ويژگي
selloum آغاز توانايي و كند عمر سال هزار از بيش است قادر نيلوفر دانه .است شده مشاهده 

 نيلوفر گونه يك دانه ،1994 سال در .داراست را استراحت و خواب دوره يك از پس فعاليت
 مناسب شرايط در مي شد، شمرده مقدس سنتي صورت به كه سال 1300 عمر طول با

 از و است مرتبط Nymphaea caerulea گونه با نيلوفر مقدس گونه .زد جوانه رويشي
 آلكالوئيدهاي داراي گونه دو هر .است Nelumbo nucifera مشابه بيوشيميايي لحاظ

 توالي يابي كامل طور به 2013 سال در مقدس نيلوفر ژنوم .هستند آپورفين و نوسيفرين
 .است گرديده

 
 آبي نيلوفر استفاده موارد

 انواع جمله از هنري آثار ساخت براي هنرمندان الهام بخش نيلوفرآبي گل آذين و برگ  گل،
 دليل به كه نيلوفر شده خشك گل آذين .است نقاشي تابلوهاي و سفالي ظروف زيورآالت،

 و تزييني بسته بندي دكوراسيون، زينتي، مصارف براي است مشبك آبي، حفره هاي داشتن
 .مي رسد فروش به ژاپني سنتي گل آرايي همچنين

 
 
 

 مناطق از بعضي در نيلوفر گلبرگ هاي .هستند خوراكي ريزوم ها و جوان برگ هاي ، دانه ، گل
 عنوان به آن بزرگ برگ هاي .مي شوند استفاده نيز پودر عنوان به و خوراكي عنوان هب آسيا

 و برگ ها كره، جزيره شبه در .هستند استفاده قابل غذاها بسته بندي براي طبيعي پوشش
 اجزاي از يكي عنوان به نيلوفر جوان ساقه هاي .مي شوند مصرف جوشانده عنوان به گلبرگ ها

 از مختلفي عناوين با نيلوفر ريزوم هاي .مي شوند استفاده ويتنام در ساالد تشكيل دهنده
 به كره اي زبان در "يئون گون" و هندي به "كامال كاكري" ژاپني، زبان به "رنكون" جمله
 شده داده تف يا آب پز شده، سرخ كامال صورت به يا و مي شوند اضافه سوپ به سبزي عنوان

 قسمت هاي كليه .شوند مي نيزاستفاده آسيايي سنتي طب در ريزوم ها .مي شوند مصرف
 در .دارد وجود اينصورت هب انگل انتقال احتمال كه شوند مي مصرف خام بصورت نيلوفر

 صورت به سير و فلفل شكر، برنج، سركه از استفاده با اغلب ريزوم  و ساقه  ، كشورها از بسياري
   .است ترش-شيرين طعم با ترد ريزوم  بافت .شوند مي مصرف ترشي
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 و است منگنز و مس فسفر، ريبوفالوين تيامين، ،Cو B6 ويتامين هاي پتاسيم، فيبر، از غني نيلوفر ريشه هاي
 گياهي چاي عنوان به و مي كنند خشك را گل ها پرچم  چين، در .دارد كمي بسيار اشباع چرب اسيدهاي

 آجيلي صورت به نيلوفر دانه هاي .گيرد مي قرار استفاده مورد چاي عطر عنوان به ويتنام در و مي كنند مصرف
   .مي شوند استفاده پاپ كورن صورت به يا و خام يا
 
 
 
 
 
 
 
 

 در رب صورت به شكر نمودن اضافه با سپس و شده نرم و جوشانده ابتدا دانه ها آسيا شرق كشورهاي در
   .مي گيرد قرار استفاده مورد )ويتنامي سنتي كيك( مون كيك و برنج پودينگ

 
 
 
 
 
 
 
 

 برش هاي .مي گردند خشك شدن نمك سود از پس و مي شوند داده برش ساقه ها هند، جنوبي ايالت هاي در
 ساقه هاي سريالنكا در .گيرند مي قرار استفاده مورد جانبي غذاي عنوان به شدن سرخ  از پس شده خشك
 فيبرهاي از فردي به منحصر پارچه توليد با برمه در .شود مي محسوب لذيذي غذاي كاري پودر با شده مخلوط
   .مي شود بافته بودا مجسمه براي مخصوصي رداي نيلوفر

http://agri-eng.net/articles/3079#ixzz2vRaRWjFc 
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 كوكنهوف باغ
 Keukenhof)( 

 ليسه كوچك شهر نزديك آمستردام جنوب در هلند كشور ديدني پارك هاي از يكي اروپا، باغ يا وكنهوفك
(Lisse)  از رنگي الله هزاران آن در و مي شود بازگشايي ماه 2 مدت به بهار آغاز با ساله هر كه است اليدن و 

 سبك به كه باغ اين  .مي آيد در نمايش به بهاره پيازي هاي گل ديگر و زرد نرگس سنبل، هاي گل و مختلف انواع
 بازديد نفر هزار 700 حدود پذيراي ساله همه دارد، مساحت هكتار 32 بر بالغ و شده طراحي انگليسي هاي باغ

 اين در الله پياز ميليون 7 حدود در تقريبا ساليانه كوكنهوف، باغ رسمي سايت وب آمار اساس بر .باشد مي كننده
 گونه 87 باغ اين همچنين .باشند مي گل داراي نيز فصل طول تمام در گلها اين از برخي كه شود مي كاشته باغ

 .است داده جاي خود در نيز را اصله 500 و هزار دو تعداد به درخت

 جذب در مؤثري عامل كه بشر ساخت مكانهاي زيباترين از فهرستي اخيرا توريسم جهاني سازمان است گفتني
 اكثر اعتقاد به .دارد قرار هلند كوكنهوف پارك ليست اين صدر در كه است كرده معرفي را داشته گردشگر

 برنده مانند مواردي به توان مي باغ اين خصوصيات از .يافت كوكنهوف در توان مي را واقعي هلند گردشگران،
 32 وسعت با دنيا گل باغ بزرگترين اخير، سال 60 طي در نفر ميليون 44 ديدار اروپا، منطقه پرجاذبه ترين جايزه 

  طراحي عكاسي، براي دنيا منطقه پرنگاره ترين دست، با گونه 100 از الله گل ميليون 7 از بيش كاشت هكتاري،
 متفاوت گونه 87 در درخت 2500 بودن دارا و هلند در مجسمه باغ بزرگترين آن، در پياده روي مسير كيلومتر 15

 .كرد اشاره ...و
 
 

 مريم سليماني روزبهاني: تهيه كننده
 )دانشجوي كارشناسي ارشد گل و گياهان زينتي(
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 همچنين بود شكارگاهي منطقه يك ميالدي 15 قرن در دارد قرار آن در اكنون هم كوكنهوف باغ كه مكاني
 آوري جمع مكان اين از (Jacoba Van beieren) "بيرن وان جاكوبا" قلعه آشپزخانه براي نياز مورد علفي گياهان

 حياط معناي به هلندي زبان در كوكنهوف چراكه است شده ناميده كوكنهوف باغ اين دليل همين به و شد مي
 .باشد مي  (Kitchen Court)آشپزخانه

 شهر شهردار كوشش به 1949 سال در نهايت در و شد طراحي باغ صورت به منطقه اين ميالدي نوزدهم سده در
 پرورش از نفر 12 حدود از باغ اين توسعه براي شهر اين شهردار .آمد در اش كنوني شكل به كوكنهوف ليسه،

 آنها هدف .نمود استفاده اروپا سراسر از هلندي پيازي گلهاي پرورش درخصوص ماهر و برجسته افراد و دهندگان
 دهندگان پرورش آن در كه بود آزاد فضاي در گلها از نمايشگاهي ايجاد اقتصادي، توسعه ضمن باغ اين احداث از

 اين از بازديد ضمن نيز بازديدكنندگان و گذاشته نمايش به هيبريدها توليد در را خود هاي يافته آخرين بتوانند
 جهان در گل باغ بزرگترين عنوان به باغ، اين .نمايند خريداري را خود نياز مورد پياز يا و پيازي گلهاي بتوانند باغ

 از بعد اكنون و گردد مي محسوب هلند به سفر براي اصلي هاي انگيزه و اوليه هاي جاذبه از يكي و شده شناخته
 باغ .است شده جهان سراسر در نمايشگاه بزرگترين به تبديل كوكنهوف بهاره نمايشگاه سال 50 حدود گذشت

 براي مي )ماه ارديبهش پايان تا فروردين 3( 20 تا مارس 22 از ماه دو مدت به بهار آغاز با ساله همه كوكنهوف
 مي آوريل ماه اواسط هوايي و آب شرايط به بسته باغ اين از بازديد براي زمان بهترين البته كه باشد مي باز بازديد
 .باشد

 
 
 
 
 
 
 

 رفاهي امور به كوشيده اند باغ اين در جزييات كوچكترين به توجه كنار در كوكنهوف باغ گردانندگان
 حدوداً زماني پياده روي، ويژه راه هاي كيلومتر 15 حدود و باغ گستردگي .باشند داشته توجه نيز بازديدكنندگان

 .مي كند طلب را باغ در قدم زدن براي ساعته چهار
 استراحت براي نيمكت هايي همچنين و نوشيدني و ميوه باغ، از ديگر بخش چندين در پارك، ورودي جز به

 يك و الكساندر ويلهم شاهزاده نام به بزرگ گلخانه  اي هم باغ مركز در .است گرديده فراهم بازديدكنندگان
 .است شده ساخته نيز بزرگ نسبتا رستوران
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 گذشته سال نزول به رو روند المللي بين هاي بحران دليل به 2013 سال پايان در برزيل گل صادرات چشم انداز
  به كه رفت مي انتظار و شد دالر ميليون 21.3 بر بالغ مالي گردش ،2013 سال اكتبر تا .است كرده حفظ را خود

 .بود رسيده دالر ميليون 26 مبلغ به گل صادرات ،2012 سال در .برسد نيز سال پايان در دالر ميليون 23.4
 بازار بهبود با كه است معتقد ،Hortica كشاورزي مشاوره مركز در ،كشاورز يك) Hélio Junqueira( جونكريا هليو
 35 ارزش به اكتبر، ماه تا برزيل .بماند باقي پايدار بايد نيز واردات و يافت خواهد افزايش صادرات المللي، بين

 6 از بيش به سال پايان تا واردات اين كه مي رفت انتظار و بود كرده خريداري كشور از خارج از گل دالر ميليون
 تراز .بگيرد پيشي است بوده دالر ميليون 39.5 كه گذشته سال ارقام از كل طور به و برسد نيز ديگر دالر ميليون
 حاليكه در بود، نامطلوب دالري ميليون 13.1 تفاوت يك وجود با 2013 سال اول نيمه در گل صنعت براي تجاري
 .بود صادرات برابر دو تقريبا واردات

 آسانتري كار داخلي بازار تامين .گرديد ثابت  داخلي بازار زيرا ماند، باقي پايدار گل صنعت منفي، تراز اين رغم به
 را داخلي تقاضاي واردات، حجم تمام جونكريا گفته به .نيست صادرات تداركات تامين به نيازي زيرا است، بوده

 .نمي آيد بوجود محلي كنندگان توليد با نيز مشكلي هيچ و مي دهد پوشش
  كه است، داخلي بازار روي تمركز كه چرا ندارد وجود برزيلي كنندگان توليد ميان در نگراني براي دليلي هيچ

 از خارج به توليد از درصد 95 كلمبيا، مثل كشوري در مثال، عنوان به .مي كند مصرف را كشور توليد از 97.3٪
 .دارد بيشتري تاثير نتيجه در و مي رود كشور

 وجود با را است گذشته سال به مربوط كه ٪15 تا ٪12 رشد نرخ نتواند است ممكن برزيل گل رشد به رو صنعت
 حفظ را است ٪ 10 تا 8 از كه امسال رشد نرخ مي رود انتظار ولي كند، حفظ ملي اقتصاد رشد كاهش نشانه هاي

 .باشد داشته فروش در دالر ميليارد 14/2 حدود بازدهي گل صنعت مي رود انتظار ،2013 سال در .كند
 نيروي نيازمند كه شود آزمايش شهري مناطق نزديكي در كوچك مناطق در مي تواند گل پرورش  جونكريا گفته به

 هاي شركت از برزيل دولت پشتيباني به توجه با .دارد مهمي اجتماعي نقش نتيجه در و است زيادي انساني
  سال در .است هكتار هر در نفر هشت زينتي گياهان و گل توليد در شاغل افراد تعداد متوسط طور به كوچك،
 و فروشي خرده فروشي، عمده توليد، به مربوط مشاغل شامل كه شدند گرفته كار به نفر، 209000 ،2012

 .مي باشد لجستيكي پشتيباني
 210 و كننده صادر كشور  170 با را ميلياردي  21.1 ارزش به مالي گردش گل جهاني صادرات ،2012 سال در

 و دارد قرار )Holambra( هوالمبرا شهر در گل توزيع و صادرات توليد، مركز اصلي ترين .داد نشان كننده وارد كشور
   .است متمركز گل و ريشه غده، پياز، زينتي، گياهان نهال، فروش و رويشي تكثير بر عمده طور به صادرات

 .هستند كانادا و بلژيك ژاپن، هلند، آمريكا، متحده اياالت سپس و ايتاليا اول وهله در برزيل، گياهان اصلي خريداران
 را نمي شود توليد كشور داخل در كه بريده شاخه هاي گل و نهال غده، ريشه، پياز، جمله از محصوالتي نيز برزيل

 .مي كند وارد متحده اياالت و ژاپن تايلند، سپس و هلند از اول وهله در
 

 صادرات گل در برزيل
 الهام ختايي: مترجم

 )عضو انجمن گل و گياهان زينتي(
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 جشن شكوفه هاي گيالس
 )دوم بخش(

 

 كره، مانند ديگري كشورهاي در ژاپن بر عالوه گيالس شكوفه هاي جشن
 با چين شدن صنعتي از پس .مي شود برگزار محدود طور به نيز چين و فيليپين
 مي شود، شناخته دنيا در مراسم اين آغازكننده عنوان به كشور اين كه وجودي

 درختان تعداد بيشترين .نيافت توسعه چندان گيالس شكوفه هاي جشن
 آغاز در ژاپن توسط چين اشغال دوره در چين مشهور پارك هاي در گيالس

 .مي شوند پشتيباني ژاپني ها توسط نيز آن از پس و شده اند ايجاد بيستم قرن
 ،1912 سال در .دارد عموميت مراسم اين نيز آمريكا متحده اياالت در

 تا داد آمريكا به هديه عنوان به را گيالس درخت 3000 حدود ژاپن امپراطوري
 واشنگتن مركزي پارك در درخت ها اين .شود مستحكم كشور دو ميان دوستي
 به ديگر درخت 3800 دوم جهاني جنگ از پس 1956 سال در .شدند كاشته

 و مي دهند شكوفه همچنان درختان اين نيز امروز به تا و شد اهدا آمريكائيها
 اجرا ژاپن دولت توسط منظمي برنامه هاي نيز آنها جايگزيني و حفاظت براي

 آمريكا در گردشگر جذب مهم مراكز از يكي صورت به درختان اين .مي شود
 اجراي و پارك اين از بازديد براي مردم از زيادي تعداد بهار آغاز در و درآمده اند

 در ماكون شهر در .مي روند واشنگتن به شكوفا درختان زير در جشن مراسم
 دليل همين به .مي شود برگزار ژاپني شيوه به ديگري مراسم نيز جرجيا ايالت
 ژاپن كشور از پس دنيا در گيالس شكوفه هاي پايتخت عنوان به ماكون شهر

 شده كاشته گيالس درخت 300000 حدود شهر اين در .مي شود شناخته
 مي ماه اوايل در گيالس شكوفه هاي جشن ساالنه مراسم نيز نيويورك در .است

 فيالدلفيا شهر در مراسم اين مشابه .مي شود برگزار بروكلين گياهشناسي باغ در
   .مي گيرد انجام نيز

 شهرت )50000 از بيش( گيالس درخت هزاران داشتن به كانادا ونكوور شهر
 پارك و اليزابت ملكه پارك هاي جمله از متعدد پارك هاي در درختان اين .دارد

 اواسط از گيالس شكوفه هاي جشن مراسم هرساله و شده اند كاشته استنلي
 گيالس درختان نيز تورنتو شهر .مي شود برگزار آنها در آوريل اواسط تا فوريه

 دولت به 1959 سال در ژاپن دولت توسط كه دارد فراواني سومي يوشنوي
 ،2001 سال در "ساكورا " نام به پروژه اي اجراي واسطه به .اند شده اهدا كانادا

 دانشگاه يورك، دانشگاه جمله از شهر مختلف بخش هاي در بيشتري درختان
 .اند شده كاشته سلطنتي گياه شناسي باغ و تورنتو
 اروپايي كشورهاي از انگلستان و هلند در آمستردام آلمان، در هامبورگ شهر

   .مي كنند برگزار را مراسم اين سال هر كه هستند
 

 

Botanical Garden of Curitiba, Southern Brazil 

Himeji Castle, Japan 

The Jefferson Memorial across the Tidal Basin, 
Washington DC 

New York Botanical Garden, New York 

Stanley Park to Kitsilano Beach, Vancouver 

 

 دكتر نرگس مجتهدي: تهيه كننده
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 اهدا استانبول در (Nezahat Gokyigit) گوكيگيت نزهت گياهشناسي باغ به گيالس درختان ،2005 سال در
 از (Ertugrul) ارتوگرول ناوگان به متعلق مشهوري بادباني كشتي ملوان 587 از يكي نمايشگر درخت هر .شدند

  سال در اقيانوسي طوفان با برخورد از پس و ژاپن يوكوهاماي بندر از بازگشت هنگام كه است عثماني امپراطوري
 ملوانان بزرگداشت جهت به بلكه بهار آغاز پاس به تنها نه تركيه در شكوفه ها جشن مراسم .شدند غرق 1890
     .مي شود برگزار شده غرق كشتي

 زيادي تعداد بيستم، قرن آغاز در .مي كنند برگزار را مراسم اين هم استراليا و برزيل كشورهاي جنوبي، نيمكره در
  كوريبيتا شهر گياهشناسي باغ .كاشته اند آنجا در و آورده برزيل به را گيالس درختان نهال ژاپني، مهاجران از

(Curibita) نهال هاي كننده توليد حاضر حال در و كرد آغاز را گيالس درختان گسترده كاشت 90 دهه آغاز در 
 .است گيالس
 دليل به كه دارد وجود جهان باغ هاي بزرگ ترين از يكي استراليا، نيوسالت ولز دراستان  (Cowra)كورا درشهر
 كشته منطقه اين در كه ژاپني زندانيان از تن صدها بزرگداشت دليل به و دوم جهاني جنگ زندانيان كمپ وجود
 طراحان بزرگ ترين از يكي  (Ken Nakajima) ناكاجيما كن توسط ژاپني باغ اين .است گرديده ايجاد اند شده
 شهر اين در سپتامبر ماه حدود گيالس شكوفه هاي مراسم حاضر حال در و شد افتتاح 1979 سال در ژاپني باغ

   .است زمين جنوبي نيمكره در جشن ها بزرگ ترين از يكي كه مي شود برگزار
 ارقام بيشتر .هستند Prunus جنس به متعلق همگي كه دارد وجود گيالس درخت نوع 100 از بيش ژاپن در

 تعداد و روئيده اند وحشي صورت به آنها از تعدادي . هستند Prunus serrulata گونه به متعلق ژاپني گيالس
 مهم ترين از شكوفايي زمان و شكوفه ها رنگ گلبرگ ها، تعداد .شده اند كاشته اصالح شده رقم صورت به زيادي

 خوانده (Yaezakura) ياازاكورا كلي طور به چندگلبرگي ارقام .مي باشد كاشت براي گيالس درختان ويژگي هاي
 :از عبارتند گيالس ارقام معروف ترين .هستند ديرگلده معموال و مي شوند
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 داراي .شود مي كاشته توكيو در (Edo) ادو دوره از رقم اين
 تازه برگ هاي و است كمرنگ صورتي رنگ به گلبرگ  پنج

 به منجر امر اين .مي شوند ظاهر گل ها ريزش از پس درخت
 طي در درخت اين زيباي بسيار ظاهر و فوق العاده خصوصيت

   .گردد مي شكوفايي دوره

 سومي يوشينو 
(Somei Yoshino) 

 گيالس ارقام عمومي ترين از يكي عنوان به نيز رقم اين
 همزمان گل ها .مي رويد نيز وحشي صورت به و شده شناخته

 اهميت دوم درجه در دليل همين به .مي شوند باز برگ ها با
 .مي گيرند قرار سومي يوشينو از پس

 يامازاكورا
(Yamazakura) 

 از يكي رقم اين .مي گويند هم گريان گيالس درخت، اين به
 صورت دو به .است ژاپن در گيالس ارقام دوست داشتني ترين

 چندگلبرگي نوع .مي شود مشاهده چندگلبرگي و گلبرگي پنج
   .مي زند شكوفه پنج گلبرگي از پس هفته يك معموال

 شيداره زاكورا
 (Shidarezakura) 

 
  حدود به آن گلبرگ هاي تعداد و است  ياازاكورا ارقام از يكي
 .مي رسد عدد 20

 

 ايچيو
 (Ichiyo) 

   .است عدد 100 از بيش گلبرگ ها و ياازاكورا ارقام از
 

 كيكازاكورا 
(Kikuzakura) 

 
 و سفيد شكوفه ها .مي شود خوانده نيز فوجي كوه گيالس
 .مي رويند شكوفه ها با همزمان برگ ها و هستند بزرگ

 
 

شيروآته زاكورا 
(Shoroatezakura) 

 
 كمرنگ صورتي گلبرگ ها و است گلبرگ پنج از بيش داراي

 هستند
 
 

 تاكازاكه
 (Takasake) 
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 داراي و سفيد شكوفه ها .مي شود ناميده نيز بزرگ گيالس درخت

 مي باشند گلبرگ پنج
 
 

 تايهاكو 
(Taihaku) 

   

 
 پنج از بيش داراي و ياازاكورا ديرگلده گيالس درختان از ديگر يكي

 از بعد برگ ها و هستند كمرنگ زرد رنگ به شكوفه ها .است گلبرگ
 .مي شوند ظاهر شكوفه ها ريختن

 
 

اوكن زاكورا 
(Ukonzakura) 

 داراي و سفيد آن گل هاي و ياازاكورا ديرگلده گيالس درختان از
 گل ها با همزمان و سبز رنگ به برگ ها .است گلبرگ 20 از بيش
   .مي زنند جوانه

شوگچو
(Shogetsu)  

 .مي دهد شكوفه كه است ياازاكورا گيالس درخت آخرين احتماال
 انتهاي در كه هستند سفيد گلبرگ 20 از بيش شامل شكوفه ها

 به برگ ها .مي گيرند خود به كمرنگ صورتي رنگ شكوفه ها عمر
 .مي زنند جوانه گل ها با همزمان و قرمز رنگ

 

  شيروفوگن
(Shirofugen) 

 گيالس ارقام زودگلده ترين از يكي و پررنگ صورتي رنگ داراي
   .است

 

  كانيزاكورا
(Kanhizakura) 

 
  مسي برگ ها رنگ و ماليم صورتي رنگ به گلبرگ 50 تا 30 داراي
   .مي باشد ياازاكورا ديرگلده ارقام از يكي و است رنگ

 

 كانزان
  (Kanzan)  

 
 در يا پاييز اواخر در گاهي كه است گيالس ارقام زودرس ترين از

 برف در آن صورتي رنگ و كوچك گل هاي و مي دهد گل زمستان
 .مي كند ايجاد زيبايي منظره

  جوكاچوزاكورا
Jugatsuzakura 
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 ميجي دوره به آن منشا كه است ژاپني مخصوص شيريني هاي از يكي
 فصل در است شده پر لوبيا مرباي با كه خميرمانند شيريني اين .مي رسد

 خود دلپذير مزه و صورتي رنگ با و مي شود توليد گلبرگ ها با شكوفه ها
   .مي كند خوشنود را خريداران

چورونوكو
(Tsurunoko) 

 دوره به آن منشا كه است ژاپني مخصوص شيريني هاي از ديگر يكي
 در است شده پر لوبيا مرباي با كه خميرمانند شيريني اين .مي رسد ميجي
 به شبيه زيبايي شكل با و مي شود توليد گلبرگ ها با شكوفه ها فصل

 خوشنود را خريداران خود دلپذير مزه و خمير صورتي رنگ جوجه،
   .مي كند

هيوكو 
(Hiyoko) 

 در .مي شود توليد ها شكوفه فصل در كه است برنجي شيريني نوعي
 عروسك ها جشن با همزمان شيريني اين توليد ژاپن، جنوبي مناطق

 جلب براي عاملي شيريني اين جذاب و زيبا بندي بسته و آن مزه .است
 .است خريداران

جوسيان 
(Josuian) 

 توليد سوسوكه شيرين فروشي توسط 1923 سال در كه است شيريني
 جلب را مشتريان خود فرد به منحصر مزه و زيبا اشكال با بهار در و شد

 .مي كند

سوسوكاكه
(Susukake) 

 رنگ و طعم با بهار در البته كه برنجي كيك هاي همان يا موچي شيريني
 (Muji)موچي  .مي شوند ارايه گيالس شكوفه هاي عطر و

 وجود فراواني گيالس درختان ايران در
 گونه هاي به متعلق بيشتر كه دارد

Prunus avium  و Prunus cerasus 
 ،2011 سال آمار اساس بر .هستند

 دنيا در را گيالس توليد سوم مقام ايران
   .است داده اختصاص خود به

 مزه اين .مي كنند استفاده نيز آن ها مزه از بلكه مي برند لذت گيالس شكوفه هاي زيبايي  از تنها نه ژاپن در
 با مختلفي شيريني هاي شكوفه ها، فصل در .است مرتبط گل ها به بلكه ندارد گيالس ميوه هاي به ارتباطي

   .مي شوند توليد كيفيت باالترين با ژاپني قنادي هاي در گلبرگ ها مزه
 

 بلكه است چشم نواز تنها نه گلبرگ ها حاوي روكش با شيرتوت فرنگي و شيربستني شيرشكالت، نوشيدني ها، بين در
 نوشيدني داغ، آب در شده نمك سود شكوفه هاي از شيريني، بر عالوه مي كند برطرف نيز را بهاري گردگشگران عطش

 تازه هاي برگ از .مي شود نوشيده سبز چاي جاي به سنتي مراسم در كه شود مي تهيه  (Sakurayu)ساكورايو نام به
   .مي شود تهيه سنتي ترشي نمك، آب در نرمي دليل به گيالس از نوعي
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 ويكيپديا-1
 مشاهدات مولف -2
3-  http://www.fukuoka-now.com/ 

 و مي شوند هرس ميوه بيشتر توليد براي ايران در گيالس درختان اما
 پرميوه گيالس درختان اين، بر عالوه .مي كنند توليد كمتري شكوفه هاي

 از عموم بردن لذت امكان و مي شوند توليد خصوصي باغات در نيز
   .ندارد وجود بهار در گيالس زيباي شكوفه هاي
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 Nemesiaمعرفي گل نمسيا 
 فرزاد نظري

 )دانشجوي دكتري  گل و گياهان زينتي(
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 مي ارغواني تا سفيد از متنوع هاي رنگ داراي كه است Plantagiaceae تيره از كوچك و اي بوته گياه يك

 البته .دهد مي گل تابستان و بهار اواخر در معمول طور به .دارند ميمون گل با زيادي شباهت آن هاي گل.باشد
 همچنين .دهد مي گل چمني مينا گل با همزمان بهار اوايل در شود تهيه گلخانه در زمستان در آن نشاء چنانچه

 درختچه و ساله چند و يك هاي گونه داراي Nemesia جنس .باشد داشته ادامه پاييز تا تواند مي آن دهي گل
   .شود مي استفاده مقاوم نيمه فصلي گل عنوان به آن از زيادي دورگه ارقام امروزه .باشد مي اي
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The International Flowers, Plants 
and Green Industry Trade Show 
20 to 23 April 2014 
Mexico 
www.guiaverdemexico.com 

 3فروردين تا  31
1393ارديبهشت   

The  16th HORTIFLOREXPO IPM 
23 to 26 April  2014 
Beijing and Shanghai, China 
www.horti orexpo-ipm.com 
www.hortiflorexpo-ipm.com 

ارديبهشت  6تا  3
1393 

4th edition of Florshow 
26 to 28 April 
Verona, Italy 
www.florshow.net 

ارديبهشت  8تا  6
1393 

Flowers and HorTech Ukraine & CIS 
2014 
8 - 10 April 2014 
Kiev, Ukraine 
www.flowers-hortech.com 

 21تا  19
1392ارديبهشت   

RHS Flower Show Cardiff 
11-13 April 2014 
United Kingdom 
www.rhs.org.uk 

 24تا  22
1393ارديبهشت   

HTA National Plant Show 
24-25June 2014 
Warwickshire, UK 
www.nationalplantshow.co.uk 

1393تير  4تا  3  

IPM Dubai 
9-11 November, 2014 
Dubai, UAE 
www.horti orexpo-ipm.com 

مرداد  20تا  18
1393 

 نمايشگاه هاي بين المللي مرتبط با  گل و گياهان زينتي
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Floratech IPM India 
22-24 August, 2014 
Bangalore, India 
www.ipm-india.com 

 2مرداد تا  31
1393شهريور  

Flowers IPM Moscow 
27-29 August, 2014 
Moscow, Russia 
www. flowers-ipm.com 

شهريور  7تا  5
1393 

Green is Life 
28-30 August 2014 
Warsaw, Poland 
www.greenislife.pl 

شهريور  8تا  6
1393 

Flormart 
10-12 September 2014 
PadovaFiere,Italy  
www. flormart.it 

شهريور  21تا  19
1393 

FlowersExpo2014 
17-19 September 2014 
Moscow, Russia 
www.owers-expo.ru 

شهريور  28تا  26
1393 

IFEX 
October 15 – 17, 2014 
MakuhariMesse,Japan 
www.ifex.jp/en/ 

مهر  25تا  23
1393 

FloraHolland Trade Fair Aalsmeer 
5-7 November 2014 
Aalsmeer, The Netherlands 
www. floraholland.com/ tradefair 

آبان  16تا  14
1393 

 نمايشگاه هاي بين المللي مرتبط با  گل و گياهان زينتي
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Flower Show Turkey/Eurasia Plant Fair 
27-30 November 2014 
Istanbul, Turkey 
www.flowershow.com.tr/en 

آذر  9تا  6
1393  

 

IPM ESSEN 
27-30 January 2015 
Germany 
www.ipm-essen.de 

بهمن  10تا  7
1393 

 نمايشگاه هاي بين المللي مرتبط با  گل و گياهان زينتي
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International Symposium on Ornamental 
Horticulture in the Global Greenhouse  
17 to 22 August 2014  
Brisbane, Australia 
www.ihc2014.org 

مرداد  31تا  26
1393 

بين المللي مرتبط با  گل و گياهان زينتيكنفرانس هاي   



 ايران ماهنامه خبري انجمن گل وگياهان زينتي

 تحقيقات زمينه در رساني اطالع و آگاهي افزايش جهت دارد نظر در زينتي گياهان و گل انجمن خبري ماهنامه
 اعضاي اختيار در را فوق موضوع با هايي نامه پايان چكيده پس اين از زينتي، گياهان و گل حوزه در شده انجام

 دوره هاي نامه پايان خالصه تا شود مي دعوت دانشجويان و محققان اساتيد، كليه از لذا .دهد قرار انجمن
    .فرمايند ارسال انجمن ايميل به جزييات ذكر با را خود دكتري يا ارشد كارشناسي

رشته مهندسي كشاورزي گرايش  ) M.Sc(پايان نامه  فوق جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد 

پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي ايران و دانشگاه زنجان در سال در  بيوتكنولوژي كشاورزي

 .شده استانجام 1385

 راهنمااستاد 
 زنده ياد دكتر علي حق نظري
 دكتر مريم جعفرخاني كرماني

 
 مشاوراستاد 

 دكتر محسن مردي
 دكتر مصطفي پيرسيدي

 
 نگارش

 طيبه بساكي

با استفاده   Rosa persica Michxبررسي تنوع ژنتيكي درون و بين جمعيتي  
  AFLPاز صفات مورفولوژيك و نشانگر
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 :چكيده
  

 چند و كوتاه هاي بوته با است گياهي Rosa persica Michx علمي نام با رز وحشي هاي گونه از يكي   
 رز اصالحي هاي برنامه در باال پتانسيل وجود با كه ايران بياباني مناطق و ها استپ مخصوص شاخه

 تنوع نمودن مشخص منظور به تحقيق اين .باشد مي دسترس در آن ژنتيكي تنوع مورد در كمي اطالعات
 جمع ايران مختلف نواحي از كه )ژنوتيپ 128 مجموع در ( گونه اين از جمعيت ده بين و درون ژنتيكي

 اختصاصي آغازگر تركيب 10 و مورفولوژيك صفت 56 از استفاده با ها ژنوتيپ .گرفت انجام بود شده آوري
  مجموع در ارزيابي اين در .گرفتند قرار بررسي مورد )AFLP ( تكثير از حاصل قطعات طول در تفاوت
  10تا )E-AAC/M-CAT( 27 بين چندشكل باندهاي تعداد دامنه . شد شناسايي شكل چند باند 128

)E-AGG/M-CAA( ميزان پايينترين و باالترين .بود باند PIC به كه شد برآورد 0.01 تا 0.88 بين 
 از استفاده با .شدند مي مربوط   E-GTC/M-CT و E-AGG/M-CAG آغازگري تركيب دو به ترتيب
 درون ژنتيكي تنوع به مربوط سهم ميان اين از كه شد مشاهده تنوع از بااليي سطح AFLP نشانگر

 از استفاده با ژنوتيپ 128 كالستر تجزيه .بود بيشتر )%18.85( جمعيتي بين به نسبت )%81.15( جمعيتي
 ژنوتيپ داد نشان تجزيه اين .نمودند ايجاد گروه چهار و پنج ترتيب به مولكولي و مورفولوژيك نشانگرهاي

 به تجزيه .شوند متمايز يكديگر از توانند مي خوبي به مورفولوژيك صفات توسط هيبريد غير و هيبريد هاي
 عالوه به نمود تقسيم مجزا گروه چهار به را ها جمعيت (PCoA) مولكولي هاي داده اصلي محورهاي

 ها غيرهيبريد و ها هيبريد بين توانست مطلوبي نحو به مورفولوژيك هاي داده از استفاده با تجزيه همين
 نيز جغرافيايي و ژنتيكي فواصل ميان ارتباطي مولكولي هاي داده از حاصل نتايج با مطابق .شود قائل تمايز

 .نشد مشاهده
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 عكاس خبري انجمن باشيد

 )انجمن گل و گياهان زينتي ايرانعضو (فرزاد نظري : عكاس 

 اعضاي محترم انجمن گل و گياهان زينتي ايران  
 

 مشكالت از يا و زينتي گياهان و گل از خود هاي عكس
  ايميل به ما براي زمان و مكان ذكر با را زمينه اين در موجود
 .گيرد قرار نامه خبر در شما نام با تا نماييد ارسال انجمن
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 اعضاي محترم انجمن گل و گياهان زينتي  

 با سالم و احترام  
 باشند مي ذيل هاي كميته در همكاري به مند عالقه كه انجمن محترم اعضاء از        

 نمايند مشخص را خود نظر مورد )هاي( كميته فرم، تكميل ضمن شود مي دعوت
                                            .فرمايند ارسال انجمن ايميل آدرس به را فرم اين و

     
 :نام و نام خانوادگي

 :  رشته تخصصي

 :  موبايل

 :آدرس ايميل
 :يدكه مايل به همكاري در آن هست) هاي(كميته  

 
   اطالعات و آمار كميته -1
 پژوهش و آموزش كميته -2
   انتشارات كميته -3
   عمومي روابط و پذيرش كميته -4
   علمي گردهمايي كميته -5
  صنعت با هماهنگي كميته =6
   بنيان دانش هاي شركت و نوين فناوري توسعه كميته -7
 

 ):لطفا توضيح دهيد(ميزان تسلط به زبان انگليسي 

 ):لطفا توضيح دهيد(ميزان تسلط به برنامه هاي كامپيوتري و مديريت وب سايت 
 ):لطفا توضيح دهيد(ميزان تسلط به نامه نگاري و مكاتبات اداري 

 
با تشكر فراوان                                                                                                               

گل و گياهان زينتي ايران دبير خانه انجمن   
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 انجمن گل و گياهان زينتي ايران

 
از كليه اساتيد، محققان، دانشجويان، توليد كنندگان و فعاالن گل و گياهان زينتي  

كشور كه عالقمند به درج مقاالت و مطالب خويش در اين خبرنامه هستند، دعوت 
 .لطفا نكات ذيل جهت ارسال مقاله مد نظر قرار گيرد. به همكاري مي نمايد

 
مقاالت تحليلي مي تواند در حوزه هاي وسيعي از گـل و گياهـان زينتـي شـامل      -

حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، توليدي، پژوهشي و همچنين نقش گل در سـالمت  
 . جامعه باشد

 . مطالب ارسالي مي بايست اصل بـوده و منـابع مـورد اسـتفاده ذكـر شـده باشـد        -
نام و نام خانوادگي مؤلف همراه با نشـاني كامـل و شـماره تلفـن و آدرس پسـت       -

 .الكترونيكي ذكر شود
 .دمقاله ارسالي در صورت تأييد يا عدم تاييد، مسترد نمي گرد -
 .انجمن در پذيرش يا رد و ويرايش مقاالت آزاد است -
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 اساسنامه در مندرج شرايط داشتن با ايران زينتي گياهان و گل انجمن در عضويت به عالقمندان كليه
 .درآيند انجمن عضويت به مي توانند مديره هيئت تصويب و انجمن

 :ايران زينتي گياهان و گل انجمن در عضويت مزاياي از برخي
   انجمن خبرنامه طريق از علمي اخبار جريان در گرفتن قرار•
 و خبرنامه در تبليغات و انجمن علمي هاي گردهمايي و كنفرانسها در شركت براي ويژه تخفيف از استفاده•

   انجمن سايت
 فعاليتهاي ديگر رساني اطالع همچنين و پژوهشي علمي،  اخبار ارسال با انجمن نامه خبر در مشاركت امكان•

   .المللي بين و ملي گردهماييهاي و كنفرانسها مانند مربوط
 بانك( زينتي گياهان زمينه در گرفته صورت پژوهشهاي و مقاالت كتب، آمار، به دسترسي و جستجو امكان•

  )است شدن تكميل حال در اطالعاتي
   انجمن آموزشي هاي كارگاه در شركت براي ويژه تخفيف از استفاده•

 
 

 :است زير شرح به ايران زينتي گياهان و گل انجمن در عضويت شرايط و انواع
 :پيوسته عضويت - الف

 زينتي، گياهان و گل زمينه  در ارشد كارشناسي درجه داراي حداقل كه افرادي كليه و انجمن موسسان
 پيوسته عضويت به توانند مي باشند، )مديره هيات تشخيص به ( وابسته رشته هاي و  سبز فضاي طراحي باغباني،
 .درآيند انجمن

 وابسته عضويت  - ب
 با مرتبط هاي حوزه از يكي در نحوي به سال 5 مدت و هستند كارشناسي درجه داراي كه كساني كليه

 .درآيند انجمن وابسته عضويت به توانند مي باشند شاغل الف بند در مذكور رشته هاي
 دانشجويي عضويت - ج

 سبز، فضاي طراحي اصالح، باغباني، هاي رشته در يا زينتي گياهان و گل زمينه هاي در كه دانشجوياني كليه
 توانند مي دارند اشتغال تحصيل به مرتبط هاي رشته ساير و شناسي زيست بيوتكنولوژي،  گياهي، توليدات مهندسي

 .درآيند انجمن دانشجويي عضويت به
 افتخاري عضويت -ن 

 انجمن اهداف پيشبرد در يا باشد، خاص اهميت حائز آنان علمي مقام كه خارجي و ايراني هاي شخصيت
 .باشند نموده اي ارزنده و موثر كمك هاي
 )حقوقي (موسساتي اعضاي  - و

 .درآيند انجمن عضويت به توانند مي دارند فعاليت مربوط پژوهشي و علمي زمينه هاي در كه سازمان هايي

در انجمن گل و گياهان زينتي ايران عضويت   
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 ايران ماهنامه خبري انجمن گل وگياهان زينتي

 با باشند مي 1-6 بند در مذكور رشته هاي از يكي در كارشناسي درجه داراي كه افرادي :1 تبصره
 .درآيند انجمن پيوسته عضويت به توانند مي مديره هيات تصويب

 .شوند مي محسوب انجمن وابسته عضو مثابه به موسساتي، اعضاي :2 تبصره
 عنوان به مي گردد، تعيين عمومي مجمع توسط آن ميزان كه را مبلغي ساالنه اعضا از يك هر :7 ماده

 .كرد خواهد پرداخت عضويت حق
 

 :يابد مي خاتمه زير موارد از يكي در عضويت
 كتبي استعفاي

 ساالنه عضويت حق پرداخت عدم

 وب عضويت قسمت به مراجعه با مي توانند ايران زينتي گياهان و گل انجمن در عضويت حقيقي متقاضيان
   .درآيند ايران زينتي گياهان و گل انجمن عضويت به عضويت الكترونيكي پرسشنامه تكميل با انجمن سايت

 سيستم به ورود هنگام در و پرسشنامه تكميل از پس ساالنه عضويت حق مبلغ پرداخت امكان است ذكر به الزم
  .است ميسر شتاب شبكه عضو بانكي كارتهاي از يك هر طريق از انجمن الكترونيكي عضويت

 
 حق مي توانيد ،باشيد مي )بانك به حضوري مراجعه( سنتي وهشي به نام ثبت به مند عالقه كه درصورتي

 اصل  واسكن واريز ايران زينتي گياهان و گل انجمن نام به 94333113 شماره به تجارت بانك حساب به را عضويت
 .فرماييد ارسال ايران زينتي گياهان و گل انجمن ايميل به ملي شماره و خانوادگي ونام نام همراه به را واريزي فيش

   : اعضاء عضويت حق ميزان
   )تومان هزار 15 معادل( ريال 150000 دانشجويي

   )تومان هزار 30 معادل( ريال 300000 وابسته و پيوسته اعضاي
 حق مبالغ است ذكر به الزم )تومان هزار 150 معادل( ريال هزار 1500000  موسساتي اعضاي و شركتها

 .گردد مي اعالم جديد نرخهاي جديد سال در و باشد مي جاري سال پايان تا عضويت
 94333113  : انجمن حساب شماره
 680180000000000094333113IR  : انجمن شبا حساب شماره

 .نماييد مراجعه ir.isop.www سايت به بيشتر اطالعات كسب جهت ٭
 در شده تعيين مبلغ اساس بر عضويت حق پرداخت به نياز تمديد جهت و باشد مي يكساله عضويت مدت ٭

   .باشد مي سال هر
. 
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 ايران ماهنامه خبري انجمن گل وگياهان زينتي

 جدول تعرفه اگهي جدول تخفيف آگهي

 ابعاد مبلغ سه ماه متوالي درصد 10

)18*24(تمام صفحه هزار ريال 500 ماه متوالي 4 درصد 15  

 )12*18(صفحه ½ هزار ريال350 ماه متوالي 6 درصد 20

 خبرنامه در گرفتن قرار جهت را خود هاي آگهي توانند مي حقوقي و حقيقي افراد و شركتها ، سازمانها كليه

 تا انجمن خبرنامه در اگهي تعرفه .نمايند ارسال انجمن ايميل به ذيل هاي تعرفه گرفتن نظر در با انجمن الكترونيكي

 :گرديد تصويب زير شرح به 92 سال پايان

 .تخفيف برخوردار خواهند شد% 25شركتها و افراد حقيقي و حقوقي عضو انجمن از 

 تعرفه آگهي در خبرنامه الكتر ونيكي انجمن
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انجمن گل و گياهان زينتي ايران   

Iranian Society for Ornamental Plants 

 انجمن گل و گياهان زينتي ايرانخبرنامه داخلى 
 انجمن گل و گياهان زينتي ايران: صاحب امتياز
 دكتر پژمان آزادي: مدير مسئول

 نرگس مجتهديدكتر : سردبير
 هانيه حاتميان: تهيه و تنظيم 

 دكتر هدايت باقري: ويراستار
سلحشور، سكينه عاصمي  فاطمه : همكاران اين شماره

فرزاد نظري  الهام ختايي، ، مريم سليماني روزبهانيآهنگر، 
 هيات مديره انجمنو اعضاء 
   1393پنجم، فروردين شماره 
تهران، انتهاي همت غرب، بلوار پژوهش، پژوهشكده  : نشاني

ملي مهندسي ژنتيك و زيست فن آوري، ساختمان فناوري 
 دبيرخانه انجمن -

 4453داخلي 021-44580447:تلفن
   09108728911:   تلفن همراه

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