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ايرانماهنامه خبري انجمن گل وگياهان زينتي

  ملي كنگره اولين علمي كميته كه مي رساند عالقمندان و دانشجويان اساتيد، كليه اطالع به�
  كنگره اين در شده ارايه برتر مقاالت داوري، و بررسي از پس دارد نظر در زينتي گياهان و گل
  مي شود دعوت عالقمندان از لذا .نمايد چاپ "زينتي گياهان و گل ترويجي-علمي مجله" رادر
  مشابه مقاله، تهيه نحوه .نمايند اقدام خود مقاالت ارسال و تهيه به نسبت وقت اسرع در تا

 كنگره وب سايت در كه است كاملمقاله تهيه دستورالعمل
ir.isopcongress.//www:httpمي باشد دسترس قابل و شده ذكر.  

  و ترجمه خبر، تهيه مطالب، آوري جمع در فعال طور به كه دانشجوياني و همكاران براي�
.شود مي لحاظ كنگره در نام ثبت تخفيف %50 اند، داشته مشاركت خبرنامه انتشار

 1اطالعيه شماره 

 2اطالعيه شماره 

4

 2اطالعيه شماره 

  در هنري فرهنگي جشنواره اولين كه مي رساند عالقمندان و دانشجويان اساتيد، كليه اطالع به
 كنگره با همزمان زينتي گياهان و گل موضوع با سبز فضاي طراحي و نقاشي و عكاسي زمينه
 تا شهريور اول تاريخ از را خود اثرات فايل تا مي شود دعوت عالقمندان از .شد خواهد برگزار
 كسب براي .نمايند ارسال com.isopcongress@gmal آدرس به سالجاري مهرماه 15

 كنگره وب سايت به ماه شهريور ابتداي از خود اثرات ارسال جهت بيشتر جزييات
ir.isopcongress.//www:http و آزاد عموم براي جشنواره در شركت .نماييد مراجعه 

  .گرفت خواهند قرار تقدير مورد برگزيده اثرات .ميباشد رايگان
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 3اطالعيه شماره 
  و ژاپن چيباي دانشگاه از برجسته و پيش كسوت اساتيد از تن دو حضور كنون تا همچنين
  گياهان و گل ملي كنگره اولين در كليدي سخنراني ارايه و شركت جهت هلند واخنينگن
  ژاپن كشور از چيبا دانشگاه استاد ،مي ماساهيرو پروفسور .است گرديده قطعي زينتي
  بگونيا، اركيد، مانند زينتي گياهان و گل اصالح زمينه در متعددي تحقيقات كه هستند
 در ايشان تحقيقات نتايج و داشته اند ليليوم و كاالنكوئه اشرفي، شاه پامچال، كوكب، ميخك،
  متنوع ارقام توليد ايشان، دستاوردهاي مهم ترين از .است رسيده چاپ به دنيا معتبر مجالت
  ياپ پروفسور.مي باشد جهان در آبي رنگ به كوكب و اركيد گياهان اولين توليد و بگونيا

  فعاليت سال 30 حدود طول در كه مي باشد هلند واخنينگن دانشگاه استاد نيز وت تايل
  جمله از پيازي گياهان انواع اصالح و توليد زمينه در ارزنده اي دستاوردهاي تحقيقاتي،

  انجمن سمپوزيوم هاي از زيادي تعداد برگزاري مسئول ايشان .داشته است الله و ليليوم
 زينتي گياهان اصالح زمينه در متعددي مقاالت و بوده ISHSباغباني علوم بين المللي

  حضور با آموزشي كارگاه كليدي، سخنراني بر عالوه كنگره اين در .نموده اند منتشر پيازي
 پربارتر به منجر كنگره، اين در گرامي سروران كليه حضور .شد خواهد برگزار نيز اساتيد اين
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 پربارتر به منجر كنگره، اين در گرامي سروران كليه حضور .شد خواهد برگزار نيز اساتيد اين
.شد خواهد آن باشكوه تر هرچه برگزاري و شدن

Prof. Jaap M. van Tuyl Prof. Masahiro Mii
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ايرانماهنامه خبري انجمن گل وگياهان زينتي

مشكالت صنعت گل وگياه مازندران 
نرگس مهديي: گردآوري

  در .است كشور در گياه و گل توليدات مهم قطب گل، شاخه ميليون 308 ساالنه توليد با مازندران
 مي كنند فعاليت مازندران استان در گياه و گل توليدكننده و بردار بهره هزار سه حدود حاضر حال
 تحقيقاتي مجتمع وفقدان مناسب علمي اطالعات به دسترسي جملهعدم از متعددي مشكالت با كه
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 تحقيقاتي مجتمع وفقدان مناسب علمي اطالعات به دسترسي جملهعدم از متعددي مشكالت با كه
 مناسب نقل و حمل پايانه نداشتن استاندارد، گلخانه هاي نبود رويه، بي قاچاق ، گياه و گل زمينه در
 خسارت استان گلخانه هاي از نيمي به 92 سال ماه بهمن برف بحران .هستند اداريروبرو بوروكراسي و
  انتظار چشم و ديدند خسارت بحران اين در توليدكنندگان درصد 90 از بيش طوريكه به زد

  براي ريزي برنامه عدم همراه به فوق مشكالت همه .هستند مشكالت رفع براي مسئوالن حمايتهاي
 گياه و گل صنعت رونق براي مناسب سياست هاي نكردن اتخاذ و بخش اين به وارده خسارات جبران
 فروش و خريد و دالالن بازار شدن گرم توليدي، مشاغل رفتن دست از و صنعت تضعيفاين به منجر

  استانمي اصلي شهرهاي به توليدكنندگان مهاجرت نهايت در و ويال و باغ به آن ها تبديل و زمين ها
 خاك داشتن مطلوب، بارندگي ميزان مناسب، هوايي و آب شرايط بودن دارا با استان اين .گردد
 و زينتي گياهان و گل توليد قطب هاي از يكي طبيعي ژنتيكي منابع و حاصلخيز و غني زراعي
  درجه تخصصي واحد تاسيس پروانه بار اولين براي1392 سال در .مي شود محسوب كشور در دارويي

 اوليه پيش بيني.گرديد صادر آمل شهر در صادراتي اهداف با وگياه گل نگهداري و بندي بندي،بسته
 سال در زينتي وگياه گل گلدان  300000 و بريده شاخه ميليونگل يك صادرات طرح، اين اجراي
 مساعدت با شدهو اجرايي گياه و گل پايانه طرح مسووالن، حمايت و پي گيري با است اميد .باشد مي
 كمك كشور در صنعت اين شكوفايي به ، مازنداران استان گياه و گل زحمت كش توليدكنندگان به

 .نمايد
:منابع

http://www.mehrnews.com

www.packingflower.blogfa.com
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Kewباغ هاي گياهشناسي سلطنتي كيو 
)بخش دوم(
سميه قاسمي عمران: ترجمه

:موزه
palm نزديك house شماره موزه نام به است ساختماني  

 كه )است بخش اين در فعلي موزه تنها اين البته ( 1
Decimus توسط Burton سال در و شده طراحي  
 گياه اكولوژي هاي-مجموعه .است كرده كار به آغاز 1857
 تركيبات و غذا لباس، تزئينات، ابزار، شامل كيو شناسي
 اين .است گياهان به انسان وابستگي توسعه هدف با دارويي

 آن بااليي طبقه دو ..شد نوسازي 1998 سال در ساختمان
 همكف طبقه در و است آموزش مركز عنوان به اكنون هم

 و گياهان طبقه،انواع اين در .دارند قرار پرسنل و گياهان
 نمايش به گياهان از انسان استفاده مختلف روشهاي
 از پس موزه و گالري در پذيرش .است شده گذاشته
.است رايگان باغ به ورودي پرداخت

9

Orangery نارنجستان

Sirچمبرز ويليام توسط نارنجستان William
Chambers سال در و شده طراحي متر 10*28 ابعاد در  

 بهره سال چند از پس بنا، اين .است رسيده پايان به 1761
 قرار استفاده مورد رستوران عنوان به اكنون برداري
.مي گيرد

Nash نش گلخانه

Buckingham باكينگهام كاخ براي بخش اين كلي بطور

Palaceشاه توسط 1836 سال در و بود شده طراحي 
 نور تامين به توجه با .شد منتقل كيو به چهارم ويليام
 عرضه براي خانه اي عنوان به ساختمان كافي، طبيعي
.است مي شده استفاده آموزش ارائه و عكس ها كردن
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Pagoda پاگودا معبد

 در چمبر ويليام توسط كه دارد قرار بزرگي معبد باغ، شرقي جنوب سمت در
 پائين ترين .است شده بنا ) Ta ( تا چيني طرح از تبعيت به 1762 سال
 50 معبد نقطه باالترين تا پايه از و داشته قطر متر 15 آن، وجهي 10 طاق
 سفال با كه شود مي ختم دار طرح سقف يك به طاق هر .است متر

 مي گفته.است شده مزين بزرگ اژدهاي نقشيك با و شده پوشيده سراميكي
 ازاء در چهارم جورج پادشاه وتوسط شده ساخته طال اژدهااز اين كه شود
 چوب از  -ها- اژد مجسمه واقع در اما .است شده فروخته هايش بدهي تصفيه
 پوسيده زمان گذر با شده استكه آميزي رنگ طال توسط و شده ساخته

  ي- پله راه .اند شده ساخته خشت و آجر از ساختمان ديوار هاي .شده است
 روي به سال چندين براي معبد .دارد قرار ساختمان مركز در تايي 253
 به تا و شده باز دوباره 2006 تابستان فصل در اينكه تا بود شده بسته عموم
.بازاست عموم، بازديد براي دائم بطور امروز

Palm نخل خانه House

Decimus برتون دسيموس معمار وسيله به نخل خانه Burton ترنر ريچارد دوران آن معروف آهنگر و Richard
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Decimus برتون دسيموس معمار وسيله به نخل خانه Burton ترنر ريچارد دوران آن معروف آهنگر و Richard
Turnerدنبال به.شد ساخته نرم آهن از بزرگ مقياس در ساختمان اولين عنوان به 1848 و 1844 سالهاي بين در 

John الدون كالديوس جان توسط گلخانه طراحي اساس آن Claudius Loudon پاكستون ژوزف و Joseph
Paxton هم كنار شده تقويت باكابل هاي افقي لوله اي ساختارهاي توسط بنا، اين آهني طاقهاي.گرفت صورت 
 سبز رنگ به  مس اكسيد توسط گرما اثر كاهش براي و  كنند حفظ را اي شيشه صفحه هاي تا شده اند نگهداشته
  .درآمده اند



ايرانماهنامه خبري انجمن گل وگياهان زينتي

:ولز پرنسس گلخانه
 توسط شده طراحي ولز پرنسس گلخانه كيو، مهم گلخانه سومين
Gordon ويلسون گوردون Wilson 1987 سال در كه است 
 جدش انجمن يادبود مجلس در ولز، پرنسس Diana دايانا توسط
 جايزه گلخانه 1989 سال در .يافت گشايش Augustaآگوستا
Europaنوسترا اروپا Nostra پرنسس گلخانه در .كرد دريافت را   
 شودمي كنترل كامپيوتر توسط آن محيطي شرايط كه بخش 10
 مستقر مرطوب و خشك مناطق  گياهان توده هاي از حجمي با

 كاكتوس، آبي، نيلوفر اركيدها، از مشخصي تعداد .است شده
 چند در هاآناناس تيره و گوشت خوار گياهان اي،صخره گياهان
 بيرون در كاكتوس ها مجموعه .است شده طراحي مختلف بخش
 آن در را مقاوم هايگونه ميتوان كه يافته گسترش گلخانه اين
  .كرد پيدا

  آن كنار در مصرفي، انرژي ميزان كاهش براي طراحي هنگام در .است مترمربع 4499 اندازه به مساحتي داراي گلخانه
 آن در گرما تا گرفتند قرار مركزي قسمت در مرطوب و گرمسيري نيمه مناطق اكثر و شد طراحي سردتري بخش
 به و داده واضحتري ظاهر گلخانه به كه است يافته گسترش زمين روي پائين تا اي شيشه پوشش .باشد شده محفوظ
 كه است شده دفن زمان كپسول يك گلخانه ساخت طول در .كند-مي كمك خورشيد نور انرژي از حداكثر استفاده
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:Rhizotron  رايزوترون

 و يافت گشايش درخت نوك گردشگاه با همزمان رايزوترون
 براي زيرزمين در كه آنچه بررسي امكان بازديدكنندگان به

 يك شامل رايزوترون .مي دهد را مي افتد اتفاق درختان
 را برنزي ريخته گري هاي از مجموعه اي كه مي باشد گالري
 مجموعه، اين LCD نمايشگرهاي .است داده جاي خود در

 نمايش را گياهان زندگي از مختلفي چرخه هاي مدام
.مي دهد

:شارلوت ملكه كلبه
 شارلوت ملكه به كه است كلبه اي مجموعه اين فضاي در

 شده داده سوم جورج با ازدواجش مراسم در هديه بعنوان
 سلطنتي كاخ هاي مديريت و بازسازي تحت مكان اين .است
 تعطيل روزهاي و هفته اواخر در مكان ازاين بازديد .باشد مي

.است آزاد عموم براي تابستان

 كه است شده دفن زمان كپسول يك گلخانه ساخت طول در .كند-مي كمك خورشيد نور انرژي از حداكثر استفاده
.دارد قرار آن در انقراض حال در و اساسي گياهان از بذر هايي
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Sackler ساكلر )پل( گذرگاه Crossing:
Buroهاپولد بورو توسط كه است برنزي و گرانيتي پلهاي دارايساكلر، گذرگاه Hapoldپاوسون جان و John

Pawson مورتيمر دكتر افتخار به گذرگاه اين .است شده بازگشايي 2006 مي در و طراحيDr.Mortimer ترزا و 
Theresa ساكلر Sackler طراحي مشكي گرانيتي منحني يك صورت به پل، كوچك مدل .است شده نام گذاري 
 اما مي رسند بنظر ديوار بصورت مختلف زواياي از كه شده تشكيل برنزي دكل هاي و تير از پل حاشيه هاي .است شده
 بازديدكنندگان كه مي آورد بوجود را مسيري پل .ديد را آب مي توان راحتي به و جداگانه بطور گذرگاه خود داخل از
 به زار بيشه و معتدله گلخانه هاي طريق از را هنري گالري بخش دو پل اين .مي كند تشويق باغ بقيه ديدن به را

 سلطنتي سازمان از ويژه جايزه كسب به موفق ساكلر گذرگاه .مي كند وصل هم به بامبو باغ و Minkaمينكا گلخانه
.شد بريتانيا معماران
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Shirley شروود شرلي گالري Sherwood:
 كه شده حفظ گالري اين در شروود شرلي و كيو نقاشي هاي مجموعه .شد اندازي راه 2008 آوريل در گالري اين

 گردش به ماهه 6 دوره يك طي در طراحي ها و نقاشي ها اين .اند نگرفته قرار عموم بازديد مورد تاكنون آنها از بعضي
.است ارتباط در ماريان شمالي گالري با گالري اين .مي آيند در

:معتدل گلخانه
 جهان در ويكتوريايي شيشه اي ساختار بازمانده بزرگ ترين و است نخلها انواع از طبقه دو فضاي داراي گلخانه اين
 مساحت به1859 سال در كه است دنيا گرمسيري مناطق تمام درختان و گياهان انواع حاوي گلخانه اين .است
 لحاظ از كيو مجموعه گسترش براي .مي دهد پوشش را متري 19 ارتفاع تا و است شده اندازي راه مترمربع 4880

 مجموعه به نيز زيادي هزينه هاي آن طي در كه گرديده صرف زمان سال 40 معتدل، و مقاوم گياهان جمع آوري
 پائين مي توانند بازديدكنندگان كه دارد وجود تماشايي گالري يك گلخانه، اين مركزي بخش در .است شده تحميل
.كنند نظاره  نيز را مجموعه
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:درخت باالي گردشگاه
 .شد افتتاح متر 200 بطول و متر 18 ارتفاع به"درخت هوايي قسمت گذرگاه" 2008  سال مي 24 در

 كف .كنند آمد و رفت باالبر يا و پله از استفاده با و كرده بازديد درختان تاج از توانند مي بازديدكنندگان
 اين كل .كنند عبور آن روي از مي توانند راحتي به كنندگان بازديد كه شده ساخته فلز از گذرگاه اين

 ظاهري تا است شده طراحي زده زنگ صورت به فوالدي هاي پايه .مي خورد تكان باد جريان در ساختار
Kew .باشد هماهنگ محيط با و داشته درخت شبيه Explorer حول كه است باغ ونقل حمل سرويس 

 براي كه است نفره 72 اي جاده قطار دو داراي سرويس اين .مي زند دور باغ كل در مشخص مسيري
 طول در قسمت اين راهنمايي .مي كنند استفاده سوخت بعنوان Calor كالور گاز از هوا آلودگي كاهش
.است شده گرفته نظر در آن براي ايستگاه چندين و مي گيرد صورت راننده توسط مسير
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:آبي نيلوفر گلخانه
 نيلوفر گل هاي از زيادي انواع حاوي كه است كيو باغ در گلخانه ها ترين مرطوب و گرمترين جزء آبي نبلوفر گلخانه
Victoria از حفاظت جهت گلخانه استاين شده احاطه گرمادوست گياهان مهمترين از نمايي توسط و بوده آبي

amazonica زيستگاه از 1890 فوريه در آبي نيلوفر اين .است شده ساخته آبي نيلوفر خانواده گياه بزرگترين 
 اين بذر توليد براي گرفته انجام هاي تالش .شد منتقل كيو باغ به تميز آب از كوچكي بطري داخل خود بومي
  خانواده گياهان ساير اينكه با .است مشكل دچار نيز آن ريشه زايي و است نبوده همراه موفقيت با گياه

Nymphaeaceae رشد براي شرايط اين اما كردند مي رشد خوبي به گلخانه اين در Victoriaنبود مناسب. 
 اين آهن كاري و اسكلت .شد منتقل ديگري كوچك گلخانه به نمونه اين ضعيف، تهويه سيستم دليل به ظاهرا
Richard ترنر ريچارد توسط سيستم Turner رسيده پايان به آن داخلي ساخت 1852 سال در و گرفته صورت 
  بخار ديگ از بعدها اما مي شد فراهم مجاور نخل  گلخانه سوخت جريان از داخلي بطور گلخانه داخل گرماي .است
.است بسته زمستان ماه هاي طول در گلخانه اين .شد تامين



ايرانماهنامه خبري انجمن گل وگياهان زينتي

  كيو گياهي مجموعه هاي
:آبزي گياهان باغ
 بكار آغاز Jodrell  جودرل آزمايشگاه درنزديكي 2009 سال در مكان اين
 شده فراهم حاشيه اي و آبزي گياهان براي مناسبي شرايط باغ، اين در .كرد
 و است داده جاي خود در را تابستانه آبي نيلوفر هاي بزرگ، مركزي بركه .است

 كوچك آبزي گونه هاي و بوريا ني ني، نظير گياهاني حاوي كناري بركه هاي
.است شناور
  :باغ
 و داده قرار خود پوشش تحت را منطقه از نيمي از بيش كيو منطقه در باغ

.مي باشد واريته صدها از درخت 14000 از بيش داراي
:بونساي مجموعه

.دارد قرار Jodrell جوردل آزمايشگاه نزديكي در گلخانه در مجموعه اين
:كاكتوس مجموعه

.است گرفته قرار ولز پرنسس گلخانه اطراف و داخل در مجموعه اين
:گوشت خوار گياهان مجموعه

.دارد قرار ولز پرنسس گلخانه در نيز مجموعه اين
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.دارد قرار ولز پرنسس گلخانه در نيز مجموعه اين
  :چمن زار

 گذاشتن نمايش به و ارائه براي 1980 اوايل در خود فعلي مكان در محل اين
 در و شد طراحي مجددا چمن زار اين .شد ساخته اقتصادي و زينتي چمن هاي

 حاضر درحال مجموعه اين .شد بازسازي دوباره 1997 و 1994 سالهاي بين
 وجود آن در چمن گونه 580 از بيش و است مجدد بازسازي و طراحي تحت
.دارد
Order)علفي گياهان گياهشناسي باغ bed):
Sir  هوكر ژوزف توسط 1860 سال اواخر در باغ اين Joseph Hooker
 مي توانند گياهشناسي دانشجويان .شد طراحي سلطنتي گياهشناسي باغ مدير
 و شوند آشنا گياهي تيره هاي تنوع و گياهان طبقه بندي با باغ اين از بازديد با

 دسته بندي گياهي خانواده هايانواع اساس بر مجموعه اين .كنند كسب تجربه
 به گياهي خانواده هاي چون شد گرفته مربوطه خانواده از نيز آنها نامشدو
 اصلي، مسير از خارج .بودند شده شناخته 19 قرن در طبيعي گروه هاي عنوان

 ساخته باغ ساله 200 جشن براي 1959 سال در كه است رز آالچيق ساختمان
 اندازه هاي و رنگها در رونده گياهان و رز گلهاي از آالچيق اين در .است شده

  .است شده استفاده مختلف
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:اركيد مجموعه
 به گياهان مجموعه، اين جذاب ظاهر حفظ براي .دارد قرار ولز پرنسس گلخانه در هوايي-  آبي قسمت دو در 

.مي شوند تعويض ترتيب
:صخره اي باغ مجموعه

Sussex ساسكس سنگ ماسه از ،باغ اين بازسازي در .شد ساخته 1882 سال در ابتدا مجموعه اين
 نيوزيلند، و استراليا آفريقا، و مديترانه اروپا، شامل جغرافيايي منطقه 6 به اي صخره باغ .است شدهاستفاده
 حال در مختلف گياهان از نمونه 2480 اكنون هم .شود مي تقسيم جنوبي آمريكاي و شمالي آمريكاي آسيا،
.دارد وجود مجموعه اين در رشد
:رز باغ
William نسفيلد ويليام اوليه طرح هاي اساس بر رز باغ Nesfield اين .شدايجاد نخل گلخانه پشت در 
 اين .گرفت قرار كشت مورد دوباره  1848 سال اوليه طرح از استفاده با 2010-2009 سالهاي بين باغ

  .مي باشد زينتي گياهان نمايش براي بيشتر مجموعه
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  :مجموعه ها ساير 
 ياس باغ بري ها، مجموعه برگان، سوزني مجموعه بامبو، باغ آزاليا، باغ رودندرون، دره شامل مجموعه ها ساير

  .مي باشد سرخس ها و گنولياام مجموعه بنفش،
 است اي به گونه باغ طراحي .مي كنند بازديد باغ اين از گوناگون مليت هاي از مختلف بازديدكنندگان سال هر
 مانند بزرگي شهر شلوغي و ماشين ها صداي و سر از معموال و است برقرار نقاط همه در سكوت و آرامش كه

 مي كنند، كنترل را عابران مداربسته دوربين هاي كه شهر داخل عكس بر .نيست اثري باغ اين در لندن
 .دارند حضور باغ جاي جاي در باغبانان فقط پليس، و نگهبانان جاي به و هستند آزاد باغ در بازديدكنندگان

 كردند، خستگي احساس اگر تا است شده پيش بيني بازديد كننده ها براي هايي صندلي قدم، چند هر در
 نگهداري آن ها از و مي دانند گياهان از حفاظت مسوول را خود افراد همه باغ، اين در .كنند استراحت اندكي

.مي كنند مراقبت و
http://www.kew.org
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 از بتوان كه گياهي خاص ترين شايد ايران در .هستند ترين ها "خاص" بدنبال همواره مردم دنيا سراسر در
 حائز بسيار دارد، كه بفردي منحصر شرايط به توجه با زيبا گل اين كه چرا .باشد چلچلراغ سوسن برد، نام آن

Lilium علمي نام با چلچلراغ سوسن .است اهميت ledebourii سوسن .است سوسن گونه هايتيره از يكي 
 به .بلند پرچم هايي و برجسته دانه هايي برگشته، گلبرگ هايي واژگون، سفيد هاي گل با است گياهي چلچراغ
 بر نامي چنين كه شده باعث دارد، چلچراغ به شباهتي كه آن واژگون شكل و مهتابي رنگ كه مي رسد نظر
 دليل همين به و مي كند افشاني نور شب، در چلچراغ سوسن كه باورند اين بر محلي مردم .شود نهاده آن

 قابليت گل اين چلچراغ، سوسن پرچم در فلوئورسانس مواد واسطه به واقع در اما .است شده ناميده چلچراغ
.دارد را نور بازتابش

 شاخه( طبق سستبه  صورت به فلس ها و ندارد پوششي پيازش كه پيازي است گياهي چلچراغ سوسن
 جهان زينتي گل هاي مهم ترين از داوودي و ميخك رز، كنار در تجارتي سوسن هاي .هستند متصل )فشرده
 و محيطي شرايط با سازگاري شان و مقاومت و رنگ  وسيع آن،دامنه ارقام از بعضي عطر خاطر به و هستند
 اينگونه .است ايران خاص چلچراغ سوسن .دارند هم باالتر ارزشي فصل، از خارج در آنها توليد امكان

 با سادگي به و نمي كند رشد جايي هر در و است بيشتر مراتب به خانواده  هم ديگر گونه هاي از حساسيتش

سوسن چلچراغ
مريم سليماني روزبهاني

دانشجوي كارشناسي ارشد گل و گياهان زينتي داشگاه كرج
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 با سادگي به و نمي كند رشد جايي هر در و است بيشتر مراتب به خانواده  هم ديگر گونه هاي از حساسيتش
 تند بنفش تا مشكي خال هاي وجود و )گلپوش( گلبرگ سفيد رنگ .نمي يابد تطبيق هوايي و آب شرايط
 از پس صبح ابتداي در كه است آن ديگر ويژگي هاي از رنگ، نارنجي بلند بسيار پرچم هاي و گلبرگ ها روي
 و خورده شكاف طولي صورت به شده نمايان يكديگر از )گلپوش( گلبرگ ها شدن جدا و آفتاب طلوع

 .است برگ از پوشيده ساقه اي با پايا گياهي چلچراغ سوسن .مي شوند ديده سهولت به گل گرده هاي
 رابطه پياز، اندازه .گرفته اند شكل خطي صورت به و كرك دار تيز، نوك سرنيزه اي، و ايستاده اند برگ هايش
 ارتفاع باشد، بيشتر آن سن يعني باشد، تر بزرگ پياز هرچه .دارد بوته ارتفاع و گل دهي ميزان با مستقيمي

 و است متر سانتي 150 تا 50 بين بوته ارتفاع معموال .مي شود بيشتر هم گل غنچه هاي تعداد و بيشتر بوته
 به پايين از گل خوشه .هستند رنگ سبز قاعده با بزرگ، و سفيد گل ها .مي رسد سانتي متر180 تا ندرت به
 شده ديده نيز اي غنچه26  بوته داماش در البته .دارد گل 15 تا چهار از و مي كند شدن باز به شروع باال

 سانتي متر9 تا3 بين گلبرگ ها طول .باشند مي دارا را گل 15 تا باشند قوي خيلي بوته ها اگر عموما اما است،
 كوچك تر بااليي گلهاي و بزرگ تر پاييني گل هاي .است متفاوت  بااليي و پاييني گل هاي اندازه .است

.است سانتي متر 9 تا 6 بين گل قطر ميانگين و سانتي متر 78 تا 70 بين زمين سطح در ساقه قطر .هستند

 زمان بهترين بنابراين .مي مانند پايدار ماه تير نيمه تا آن هاي گل و مي رود گل به خرداد، اواسط از گل اين
 و آب شرايط به بسته البته كه است تيرماه اول هفته و خرداد آخر هفته معموال چلچراغ سوسن ديدن براي
.شود بلند و كوتاه كمي مدت اين طول است ممكن هوايي
 ياد سپيد سوسن عنوان به آن از چندتايي .يافت ايران كهن متون در توان مي ندرت به را چلچراغ سوسن نام

 توصيف »دوستي بوي« را سپيد سوسن گل بوي ،"وريدك قبادان خسرو" پهلوي متن در .كرده اند
  .كرده است
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 شناخته »لدربوري« نام به فرانسوي شناسي گياه توسط 1354 سال در بار نخستين چلچراغ سوسن
 اين .رسيد ثبت به »ليدربور ليليوم« صورت به فرانسه در ايران طبيعي تاريخ موزه در نامش شناخت از بعد .شد
 همچنين .دارد قرار )ملي طبيعي آثار( طبيعي منابع و طبيعت از حفاظت بين المللي طبقه بندي سوم طبقه در گياه
 .است گرديده درج آذربايجان قرمز ليست در آن نام و شده ياد نادر گونه اي بعنوان آذربايجان جمهوري در اينگونه از

 مورد زيست محيط حفاظت سازمان توسط رسماً 1355 سال از باال، ارزش و زيبايي دليل به چلچراغ سوسن
 در چلچراغ سوسن گونه .است رسيده ثبت به طبيعي اثر يك بعنوان كه است گياهي نخستين و گرفت قرار حفاظت
 آسيب گياهان تاكسون در IUCN طبيعي منابع و طبيعت از حفاظت المللي بين اتحاديه قرمز فهرست طبقات
 سوسن فراواني و تمركز بيشترين گيالن، استان در عمارلو ي منطقه در واقع داماش رويشگاه .دارد قرار پذير

 همچنين .باشند مي اردبيل خانقاه منطقه و گيالن استان درفك منطقه گياه، اين ديگر رويشگاه دو .رادارد چلچراغ
.است چلچراغ سوسن طبيعي رويشگاه ديگر ،آذربايجان جمهوري لنكران منطقه

 بطور هكتار 4/1 وسعت به منطقه اي و دارد قرار داماش روستاي غربي شمال تا شمال سمت در داماش رويشگاه
 رويشگاه هاي در گلدهي .درياست سطح از متر 1759 منطقه اين ارتفاع .است شده محافظت و كشي حصار كامل
 سوسن رويشگاه هاي تمامي خاك بافت .مي افتد اتفاق دير تر پايين تر دماي و بيشتر ارتفاع واسطه به خانقاه و درفك
 و سرخس نوعي به مي توان مي شود ديده گياه اين رويشگاه در غالب بطور كه ديگري گياهان از .است لومي چلچراغ
  نيمه در و مي كنند شدن سبز به شروع سرخس ها ،ارديبهشت اوايل در هوا شدن گرم با بتدريج .كرد اشاره راش
 مي كنند ايجاد سوسن بوته هاي اطراف در را توجهي قابل سايه و كشيده قد سوسن ها سريع رشد با ارديبهشت دوم
.مي گويند سرخسي آشيان آنها به كه
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:منابع 
3، سال بيست و ششم، شماره ) زيست شناسي ايران(مجله پژوهش هاي جانوري  

2،شماره 24مجله نهال و بذر ، جلد 
مدل سازي پراكنش مكاني گياه نادر سوسن چلچراغ ، مرتضي سعيدي فرد 

.مي گويند سرخسي آشيان آنها به كه

 سرمايي دوره يك به  و رود گل نمي به سادگي به چلچراغ سوسن
 كوتاه بسيار گل، اين برداشت از پس عمر همچنين .دارد نياز منظم
 به شاخه از شدن جدا از پس نباشد، فراهم الزم شرايط اگر استو

 بسيار دشواري هاي گياه، اين تكثير سو ديگر از .مي رود بين از سرعت
  اين( :است گفته "بوري لدري" چلچراغ سوسن كاشف چنانكه دارد
 پيازي گياهان .)نيست تكثير قابل اسارت در و مي گريزد تكثير از گل

 ،است اندك شان گياهي جمعيت و پايين تكثيرشان قدرت عموماً
 اين دربقاي جدي مشكل حيوانات، تغذيه  و هجوم تحت بنابراين
علمي نام با رنگ آجري آفتسوسك .آيد مي وجود به گياهان

»faldermanniLilioceris«به جدي آسيب آمدن وارد باعث 
.مي گردد گل اين

 پس عمر طول كه چرا گرديد، خواهد فراهم نيز آن صادرات امكان گيرد، قرار نظر مد گياه اين انبوه توليد روزي اگر
 گياه يك عنوان به آن توليد البته .باشد مي روز16 تا12 نگهدارنده، محلول هاي با آن بريده شاخه گل برداشت از

.است آن بريده شاخه توليد از تر مناسب گلدار، گلداني
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Floratech IPM India

22-24 August, 2014
Bangalore, India
www.ipm-india.com

مرداد 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

نمايشگاه هاي بين المللي مرتبط با  گل و گياهان زينتي
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Flormart

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

شهريور  21تا  19

1393

IPM Dubai

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

آبان  20تا  18
1393
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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

Flower Show Turkey/Eurasia Plant 

Fair

27-30 November 20146  1393آذر  9تا 

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

27-30 November 2014
Istanbul, Turkey
www.flowershow.com.tr/en

 1393آذر  9تا  6

IPM ESSEN

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

بهمن  10تا  7

1393

بين المللي مرتبط با  گل و گياهان زينتيكنفرانس هاي 
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 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

  
ريزازديادي توده هاي ايراني گياه الله واژگون

 (Fritillaria imperialis L.)

استاد راهنما
دكتر منصور غالمي
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  دانشكده باغباني علوم درگروه باغباني رشته در ارشد كارشناسي درجه دريافت جهت فوق نامه پايان

است شده انجام1386 تير در سينا بوعلي  دانشگاه كشاورزي

استاد راهنما
دكتر منصور غالمي

استاد مشاور
دكتر محمود اثني عشري

نگارش
مجيد غالمي
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چكيده

Fritillaria) واژگون الله imperialis L.) خود، خاستگاه در كه است زينتي هاي گونه از يكي  
 با .است برخوردار متعددي داروئي خواص از گياه اين .است گرفته قرار انقراض معرض در ايران،
 درون كشت فنون دارد، وجود سنتي روش به گياه اين افزايش در كه هايي محدوديت به توجه
  مناطق از واژگون الله هاي سوخ منظور بدين .باشد گشا گره زمينه اين در ميتواند اي شيشه

 مدت به ضدعفوني، از پس و گرديدند آوري جمع اصفهان و  كرمانشاه هاي شهرستان كوهستاني
 كشت آزمايشات براي آنها از سپس .شدند نگهداري )گراد سانتي درجه 5 دماي ( يخچال در ماه 6

  دليل به اما گرديد آغاز باززايي منظور به فلس از قطعاتي كشت با آزمايشات .شد استفاده بافت
  شاخساره مشكل اين كردن طرف بر براي .شد مواجه مشكالت با داخلي شديد هاي آلودگي وجود
  هاي غلظت حاوي MS كشت محيط در نمونه ريز عنوان به انتهايي مريستم رشد از حاصل هاي

  منظور به ساكارز، مختلف هاي غلظت و Kinetin و NAA، IAA، BA هاي هورمون مختلف
  و گراد سانتي رجه 25  ±1 دماي با رشد اتاقك در كشت هاي محيط .شدند كشت سوخچه توليد
  2 همراه به NAA گرم ميلي 2 غلظت حاوي كشت محيط كارايي .شدند داده قرار نوري رژيم دو
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  2 همراه به NAA گرم ميلي 2 غلظت حاوي كشت محيط كارايي .شدند داده قرار نوري رژيم دو
 16 نوري رژيم .بود ها كشت محيط ساير از بيشتر سوخچه توليد در Kinetin ليتر در گرم ميلي
  موثرتر ها گياهچه باززايي در دائم، تاريكي نوري رژيم به نسبت تاريكي ساعت 8 و روشنايي ساعت
  داخلي باكتريايي آلودگي .بود مفيدتر سوخچه توليد در نيز ساكارز ليتر در گرم 45 غلظت .بود
  هاي آزمون و گرفت قرار طالعه مورد جداگانه گرديد، مي پديدار واكشت هنگام در كه واژگون الله

Pectobacterium باكتري گياه اين در آلودگي عامل كه نمود مشخص باكتري نوع شناسايي

carotovorum باشد مي.

Fritillariaواژگون، الله :كليدي كلمات imperialis، و انتهايي مريستم سوخچه، ازديادي، ريز 
Pectobacterium carotovorum  
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مينا كبيري: ارسال

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

عكاس خبري انجمن باشيد

22
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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 ميدعوت

 .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
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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 هايشركت 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       -
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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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در انجمن گل و گياهان زينتي ايران عضويت 

 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
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: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
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 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
 به مي گردد، تعيين عمومي مجمع توسط آن ميزان كه را مبلغي ساالنه اعضا از يك هر :7 ماده

.كرد خواهد پرداخت عضويت حق عنوان

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

ساالنه عضويت حق پرداخت عدم

 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 وب
 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
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 حق مي توانيد ،باشيد مي )بانك به حضوري مراجعه( سنتي وهشي به نام ثبت به مند عالقه كه درصورتي
  واسكن واريز ايران زينتي گياهان و گل انجمن نام به 94333113 شماره به تجارت بانك حساب به را عضويت
 ارسال ايران زينتي گياهان و گل انجمن ايميل به ملي شماره و خانوادگي ونام نام همراه به را واريزي فيش اصل

.فرماييد
  : اعضاء عضويت حق ميزان

  )تومان هزار 15 معادل( ريال 150000 دانشجويي
  )تومان هزار 30 معادل( ريال 300000 وابسته و پيوسته اعضاي
 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 حق
94333113  : انجمن حساب شماره
680180000000000094333113IR  : انجمن شبا حساب شماره

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

  .باشد مي سال هر در شده
.



ايرانماهنامه خبري انجمن گل وگياهان زينتي

جدول تخفيف آگهي جدول تعرفه اگهي

درصد 10 سه ماه متوالي مبلغ ابعاد

 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

تعرفه آگهي در خبرنامه الكتر ونيكي انجمن
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درصد 15 ماه متوالي 4 هزار ريال 500 )18*24(تمام صفحه

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

.تخفيف برخوردار خواهند شد% 25شركتها و افراد حقيقي و حقوقي عضو انجمن از 
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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
نرگس مهديي، سميه قاسمي عمران،  : همكاران اين شماره

اعضاء هيات  مريم سليماني روزبهاني، فاطمه سلحشور و 
مديره انجمن

  1393نهم، مرداد 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


