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قابل توجه مدیران گلخانه ها ،مراکز کشت بافت و بهرهبرداران گل محمدي
روابط عمومي مجله ی " گلخانه داران" افتخار دارد به آگاهی برساند؛ این نشریه به صورت رایگان در اختیار تمامی بهرهبرداران
گل محمدي ،مدیران مراکز کشت بافت و گلخانه داران عزیز ایرانی ،افغان و تاجیک که در زمینه ی تولید گل های زینتی ،سبزی
و صیف��ی و میوه فعالیت دارند ،قرار م��ی گیرد.از مدیران محترم تقاضا می گردد اگر تا حال حاضر در لیس��ت آبونمان مجله قرار
نگرفته اند با روابط عمومی " گلخانهداران " به شماره تلفن های  021-56577151و  09101302760تماس حاصل نموده و
یا به آدرس الكترونيكي rastegar@rastegarbiotech.comمکاتبه نمایند.
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پيشنهاد به رييسجمهور؛

نقش گل محمدي بر اسكناس ايراني
تاريخ1395/02/20:
شماره95/1/111 :

به نام آفرینشگر هستی
محضر حجت االسالم و المسلمین ،جناب آقای دکتر روحانی
رییس جمهور گرانقدر جمهوری اسالمی ایران
با درود و احترام
مس��تحضر هس��تید که گل محمدی هدیهی خوب خدا به ملت ایران اس��ت .این گل
که نزد جهانیان به س��لطان گلها ش��هره اس��ت و به اس��انس تام حاصل از آن طالی مایع
میگویند ،از این س��رزمین راهی ترکیه  ،دمشق و اروپا ش��د و بدینسان متاسفانه توسط
پژوهشگر انگلیس��ی «رز دمش��قی» نام گرفت .اروپا درهایش را به رویش گشود و گرم در
آغوش��ش گرفت و این گونه از آن زمان تا امروز در س��رزمینهای جدیدی که غرس ش��د
ثروتزا گردید .هر چند نتوانستیم به توسعهی صنایع فرآوری که بنیان آن را جابر بن حیان
و بوعلی س��ینا برای ما و جهانیان به یادگار گذاشتهاند دس��ت یابیم و متاسفانه اصلیترین
محصوالت گلمحمدی هم چون کانکریت رز و ابس��لوت رز در کش��ور تولید نمیشود ،اما
هنوز ایران رتبهی نخست کاشت گل محمدی در جهان را در اختیار دارد .گلی که بدون آن
صنایع عطر و ادکلن بر زمین می نش��یند ،صنایع دارویی وامدار آن است و صنایع غذایی به
وابستگیاش افتخار می کند.
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جناب آقای رییس جمهور ؛
از آن جای��ی که گل محمدی نه تنها میراث طبیعی ک��ه میراث فرهنگی و تاریخی این
سرزمین است در راستای پاس داش��ت این سرمایه ملی و میراث گرانقدر بر حسب وظیفه
نقش این ُگل را بر روی یکی از اسکناسهای کشور به رییس محترم سازمان
چاپ ِ
پیشنهاد ِ
تولید اس��کناس و مسکوکات تقدیم داشتیم ،و بدین وسیله از حضرتعالی تقاضای حمایت
از این پیشنهاد را داریم.
ايرج رستگار -مدير مسوول

تاريخ1395/02/20:

به نام آفرینشگر هستی

شماره95/1/110 :

گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت
که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد
رییس محترم سازمان تولید اسکناس و مسکوکات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
جناب آقای شکری

گروه نویسندگان مجلهی «گلخانه داران»

سال اول

با درود و احترام
مستحضر هس��تید که گل محمدی ،آشنای دیرینهی ایرانیان است ،عطرش در گلستانها مشام
جانمان را س��یراب و عصاره ی وجودش در شیش��ه های عطر و گالب در غم و ش��ادی با ما هم نواست.
همان گلی که نام پیامبرمان را بر آن نهادهایم تا تمثیلی باشد بر صفت همیشگی پیامبر ،خوش بویی.
گلی که هر س��ال در موعد گل در آیین پاس داش��تش جش��ن ها برگزار می ش��ود و م��ردم را به
خاس��تگاهایش میکشاند .اکنون که عطر این گل زیبا در سراس��ر جهان پیچیده و صد افسوس که به
سرزمینی دیگر نسبتش میدهند ،شایسته اس��ت قدردانش باشیم که نعمتی از نعمتهای بی شمار
پروردگار است و برکتی است جاودانه  ،چرا که در گلستان های معطر  ،اقتصاد را شکوفا می سازد.
مجله ی « گلخانه داران » از حضرتعالی به عنوان مقام مس��وول تقاضا دارد با پیشنهاد چاپ نقش
گل محمدی بر اس��کناس ایرانی مساعدت فرمایید ،تا صحبت این سرمایه ی ملی را غنیمت بشماریم
و آن را به جهانیان معرفی کنیم.
اگر چه « در کار گالب و گل حکم ازلی این بود /کان شاهد بازاری وین پرده نشین باشد»
اما حیف اس��ت گل محمدی که عنصر اصلی صنعت عطر و ادکلن جهان است پرده نشین فراموشی ما
باشد.
چاپ نقش گل محمدی بر اس��کناس ایرانی عالوه بر پاس��بانی از این می��راث طبیعی و فرهنگی
سبب ساز زیبایی بخشی به اسکناس است و می تواند هم برای ما و هم برای مردم دیگر کشورها یادآور
این نکته باش��د که خاستگاه اصلی گل محمدی ایران است و از این س��رزمین به دیگر نقاط جهان راه
یافته است.
تندرست و پایدار باشید.
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مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار میزبان مهندس طهماس��بی معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی  ،مهندس
منصوری رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان تهران ،مهندس حیدری مدیر جهاد کش��اورزی شهرستان
رباطکریم و تیم همراه بود .با توجه به این که در حال حاضر در حوزه ی تولید کشت بافتی پایه های گل های زینتی
کش��ور وابس��ته می باش��د و ارزبری قابل توجهی در این بخش صورت می گیرد تاکید مسوولین ارشد وزارت جهاد
کشاورزی در زمینهی توجه به تولیدات کشت بافتی داخلی قابل توجه است .به نظر می رسد با حساسیت و توجه ی
ویژه دولت به مقوله ی محصوالت س��الم سازی شده با اصالت و سالمت ،در آینده ی نزدیک در خصوص محصوالت
کش��ت بافتی داخلی شاهد کنش های مطلوب باش��یم.آن چه در ادامه می آید گفت و کوی مهندس طهماسبی در
حاش��یه ی این بازدید است.گفتنی است تولید کش��ت بافتی گل های زینتی هم چون رز  ،ژربرا  ،ارکیده  ،آنتوریوم
و  ....در کنار پایه های میوه های دانه دار و هسته دار و گیاهان دارویی از جمله تولیدات کشت بافتی مرکز است.

مهندس محمدعلی طهماس��بی معاون امور باغبانی وزارت جهاد
کش��اورزی در بازدید از مرک��ز بیوتکنولوژی دکتر رس��تگار با بیان این
مطلب که یکی از اولویت های سیاست وزارت جهاد کشاورزی توسعهی
گلخانه ها می باش��د افزود  :هم سو با توسعه ی گلخانه ها باید توان تولید
پایه های مورد نیاز گلخانه داران در داخل کشور افزایش یابد .وی ضمن
ابراز نگرانی از وابستگی گلخانه داران به ورود پایههای خارجی ،ضرورت
توسعه ی دانش کشت بافت و بیوتکنولوژی در زمینهي گل های زینتی
را یکی از راه کارهای برون رفت از وابستگی کشور در این زمینه دانست.
مهندس طهماس��بی که وی را رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی
اس��تان تهران و مدیر جهاد کشاورزی شهرس��تان رباط کریم همراهی
می کردند ضمن بازدید از فرآیند تولید پایه های کش��ت بافتی گل های
زینت��ی هم چون ارکی��ده  ،ژربرا و رز تاکید کرد مطلوب اس��ت که ارقام
تجاری مناسب و س��ازگار با جغرافیای مناطق مختلف کشور شناسایی
شود تا گلخانه داران آگاهانه نسبت به انتخاب پایه های گل های زینتی
اقدام نمایند.
وی با اش��اره به این که پایه های گل سرمایهی اصلی گلخانه داران
محس��وب می شود اظهار داشت  :متاسفانه برای ورود پایه های وارداتی
توس��ط واردکنندگان بررس��ی های هم��ه جانبه ص��ورت نمیگیرد
و در فرآین��د تولی��د ،گلخان��ه داران با آس��یب های اقتص��ادی روبرو
می شوند.
معاون ام��ور باغبانی وزارت جهاد کش��اورزی ضمن بازدید از کلیه
ی مراحل کش��ت بافت رز در آزمایشگاه و هم چنین کشت بافت نسترن
و پیون��د رز بر روی آن خاطر نش��ان ک��رد  :با هم��کاری متقابل مراکز

کشتبافت و با ایجاد هسته های اولیه و باغ های مادری و تامین پیوندک
س��الم می توان تولید رز را افزایش داد وی ضمن برش��مردن پتانسیل
اقتصادی گل ه��ای زینتی در افزایش توان صادرات��ی ایران خصوصا با
توجه به بازار گل در روسیه ،اروپای شرقی و آسیای میانه گفت  :دولت از
تولید پایه های گل زینتی در داخل کشور خصوصا با دانش کشت بافت
حمای��ت همه جانبه می کند زیرا اصلی ترین ش��یوه ی تولید پایه هایی
هم چون ارکیده ،ژربرا کش��ت بافت اس��ت .معاون امورباغبانی وزارت
جهادکشاورزی با تاکید بر لزوم تجاری سازی انواع گل های تولید شده
در کشور ،گفت :برای رقابت در بازارهای جهانی باید بتوانیم ارقام تولید
شده در کشور را به روز رسانی کنیم.
محم��د علی طهماس��بی با بیان این که سیس��تم کش��ت بافت از
تکنولوژی های روز دنیا اس��ت که در کش��ور توس��ط بخش خصوصی
راه اندازی و در حال بهره برداری اس��ت ،از جمل��ه برنامه های معاونت
باغبان��ی را افزایش تولی��د پایه ها و نهال های کش��ت بافتی عنوان کرد
و افزود :در تالش هس��تیم با توس��عه و جایگزین کردن این سیستم به
صورت فراگیر ،تولی��د ارقام تجاری ،اقتصادی و بازار پس��ند را افزایش
دهی��م.وی ادامه داد :در تولید گل رز باید بتوانیم با س��الم س��ازی ارقام
ب��ه تولید پایه ی م��ادری بپردازیم و ب��اغ مادری ایج��اد نماییم ،که در
این ص��ورت با تعیین فرآیند تولید رز ب��رای گلخانه داران و ورود بخش
خصوص��ی به این عرصه ،زنجیره ای از تولی��د تا مصرف به وجود خواهد
آمد که در صورت بروز مشکل نیز رس��یدن به منشا آن به راحتی امکان
پذیر و قابل حل خواهد بود.
مهندس طهماس��بی ضمن بازدید از فرآین��د تولید گل محمدی
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ادامه در صفحهي بعد

ارديبهشت 1395

مهندس طهماسبي:
هم سو با توسعه ی گلخانه ها باید توان تولید پایه های مورد نیاز گلخانه داران در داخل کشور افزایش یابد.
متاسفانه برای ورود پایه های وارداتی توسط واردکنندگان بررسی های همه جانبه صورت نمی گیرد و در فرآیند تولید،
گلخانه داران با آسیب های اقتصادی روبرو می شوند.

7

مهندس طهماسبي در بازديد از گلخانههاي سازگاري مركز:
از جمله برنامه های معاونت باغبانی افزایش تولید پایه ها و نهال های کشت بافتی است.
دولت از تولید پایه های گل زینتی در داخل کشور خصوصا با دانش کشت بافت حمایت همه جانبه می کند
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کشت بافتی در مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار گفت :
تولید گیاه��ان دارویی و به ویژه گل محمدی بس��یار حایز اهمیت
بوده و ب��ا توجه به فضای ایجاد ش��ده در تولید گل محم��دی با کمبود
پای��ه مواجه خواهیم بود که کش��ت بافت می تواند به این نیازها پاس��خ
دهد.
مهندس طهماس��بی ضمن برش��مردن مزیت های گل محمدی
کشت بافتی هم چون یکسانی ژنوتیپ ها و فنوتیپ ها ،عاری از آلودگی
ب��ودن و انتخاب ژنوتیپ های برتر گفت  :در طرح اراضی ش��یب دار گل
محمدی کشت بافتی از جایگاه ویژه ای برخوردار خواهد بود .وی اظهار
داش��ت :طبق بررسی های فنی ،درمرحله نخس��ت قرار است درسطح
 860هزارهکتار ،طرح اراضی ش��یب دار اجراش��ود .وی اش��تغالزایی ،
پایداری محیط زیس��ت وتبدیل دیم زارها واراض��ی کم بازده به اراضی
پربازده را از اهداف این طرح دانس��ت .طهماس��بی با اش��اره به این که
با اجرای طرح توس��عه ی کاش��ت گونه های مثمر در اراضی ش��یب دار

را یک ن��وع آبخیزداری ب��ا کمک مردم ش��مرد و تصریح ک��رد :دراین
طرح،گونههای اقتصادی وکم آب برمانند انگور،بادام وگیاهان دارویی
هم چون گل محمدی کشت می شوند .معاون امور باغبانی وزارت جهاد
کش��اورزی  ،توس��عه ی گلخانه ها را با توجه به اهمیت صرفه جویی در
آب ،افزایش عملکرد و صادرات محصوالت سبزی و صیفی از محورهای
مهم در برنامه شش��م توس��عه بیان کرد و گفت :وزیرجهادکش��اورزی
طبق بخشنامه ای اعالم کرده اس��ت خارج از سقف و محدودیت زمانی
و مکان��ی ،طرح های گلخان��ه ای تهیه و متقاضیان به بانک کش��اورزی
راهنمای��ی می ش��وند و بانک کش��اورزی نیز موظف اس��ت ،طرح ها را
بپذیرد تا خط اعتباری برای ارایه تسهیالت در این زمینه گشایش یابد.
مع��اون باغبانی وزیر جهاد کش��اورزی در ادامه ب��ه مدیریت مرکز
بیوتکنول��وژی توصیه کرد که با شناس��ایی ارقام مناس��ب رز در بازار و
سالمس��ازی آن ها ،با تولید پایه م��ادری و پیوندک تولیدی می توان در
سراسر کشور واحدهای اقماری متعددی ایجاد نمود.
طهماس��بی ادامه داد  :اگر بخواهیم هر س��ه س��ال پای��ه های رز را
جایگزین کنیم ،س��االنه نیازمند بیش از شصت میلیون پایه هستیم و با
برنام��ه ریزی برای این فرآیند  ،دیگر نیازی به دخالت دولتی نیز نبوده و
بخش خصوصی به بهترین شیوه به کار خود ادامه خواهد داد .وی افزود:
در این روش ،از ابتدای تولید تا مص��رف یک زنجیره به هم متصل دیده
می ش��ود که در صورت بروز مش��کل نیز ،به راحتی می توان ریشه یابی
کرد و به حل آن پرداخت.

سال اول
شماره 2

معاون باغباني وزارت جهاد كشاورزي
در بازديد از گلخانهي پيوند رز مركز:
با همکاری متقابل مراکز کشت بافت
و با ایجاد هسته های اولیه و باغ های
مادری و تامین پیوندک سالم
می توان تولید رز را افزایش داد
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مهندس طهماسبی در بازديد از توليد انبوه گل محمدی کشت بافتی مركز:
در طرح اراضی شیب دار گل محمدی کشت بافتی از جایگاه ویژه ای
برخوردار خواهد بود.
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مهندس عرب :

تراز تجاري محصوالت كشاورزي
در دولت تدبير و اميد مثبت است

سال اول
شماره 2
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به گزارش خبرگزاری ایرنا«،جهانگیر عرب» در جریان گش��ایش
چهاردهمین نمایش��گاه ملی گل در سالن اجتماعات پژوهشگده گل و
گیاهان زینتی مح�لات ،افزود :تراز تجاری محصوالت کش��اورزی در
دولت قبل منفی بود که با اقدامات و برنامه های  2س��ال اخیر دولت در
ایام پسا تحریم این تراز مثبت شده و رو به رشد است.
وی ادامه داد :توسعه کش��ت های گلخانه ای و محیط های کنترل
ش��ده یکی از برنامه ه��ای محوری دولت یازدهم اس��ت و برای افزایش
تولید محصوالت گلخانه ای و مکانیزه کردن گلخانه ها تس��هیالت ویژه
پرداخت می شود.
عرب بیان کرد :بر اساس دس��تورالعمل ابالغی دولت برای اصالح،
توس��عه و تامین زیر س��اخت ه��ای الزم گلخانه ها و ارتق��اء بهره وری،
افزایش تولید و ایجاد اش��تغال جدید هی��چ گونه محدویت در پرداخت
تسهیالت برای مکانیزه کردن کشت گلخانه ای وجود ندارد.
وی اف��زود :توس��عه محی��ط های کنترل ش��ده در بخش کش��ت
گلخان��های ،مردم محوری در بخش های مختلف کش��اورزی ،توجه به
ش��رکت های دانش بنیان و ارتب��اط بین المللی از بس��ته جدید دولت

تدبیر و امید برای تحقق اقتصاد مقاومتی در سال جاری است.
عرب اظهار کرد:بر همین اس��اس طرح توس��عه کشت گلخانهای
و افزایش تولی��د یکی از اولویتهای مهم وزارت جهاد کش��اورزی قرار
گرفته و این رویکرد در اقتصاد مقاومتی پذیرفته شده است.
قائم مقام معاون وزیر جهاد کش��اورزی در امور باغبانی توضیح داد:
برای افزای��ش بهرهوری در مصرف آب یک��ی از اولویتهای مهم توجه
به محیط های کنترل ش��ده و توس��عه گلخانهها از فضای آزاد به فضای
سربسته است.
وی ادام��ه داد 400 :میلیون نفر در کش��ورهای همس��ایه ،منطقه
خاورمیانه و آس��یای میانه متقاضی گل و گیاه ایران هس��تند که برای
توس��عه تجارت این حوزه کش��اورزی و افزایش صادرات ،تسهیل امور
گمرکی در دستور دولت قراردارد.
وی ،بر فعال س��ازی رس��می پایانه گل و گیاه محالت تا پایان سال
جاری تاکید کرد و افزود :تولید گل و گیاه محالت باید مکانیزه باش��د تا
بتواند مطابق با استانداردهای تولید جهانی در عزصه تجارت بین الملل
وارد شود.

مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار محقق ساخت؛

توليد انبوه پایه های رز

سال اول
شماره 2
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یکی از مهم ترین و حس��اس ترین مراحل تولید رز مرحله ی تکثیر
اس��ت.انتخاب روش تکثیر به عوامل زیادی بستگی دارد که مهم ترین
آن عبارتند از:
وضعی��ت اقتصادی پ��رورش دهنده (پ��رورش دهنده م��ی تواند
تصمیم بگیرد که تکثیر را خودش انجام دهد و یا آن را به ش��رکت های
فعال در این زمینه واگذار کند)
نوع گلخانه و یا نوع تجهیزات موجود در گلخانه
انتخاب این که گل در بستر خاکی کشت شود یا بستر بدون خاک
دوره ی کاشت
برخالف ام��روز  30-40س��ال پیش  ،روش ه��ای تکثیر متنوع و
فراوانی به کار گرفته می ش��د .روش های تکثی��ر رایج و موجود کنونی
شامل روش کاتینگ ( )cuttingو استنتینگ ( )stentlingمی باشد
که توسط شرکت های متخصص در سرتاسردنیا در  75درصد از نهال ها

به کار گرفته می شوند.روش پیوند دورمنت ایز ()Dorment- eyes
(جوانه خواب) به طور رایج در کشورهای آسیایی ،کشورهای آمریکای
ش��مالی و جنوبی (مکزیک ،کلمبیا  ،اکوادور ) ازبکستان  ،قزاقستان  ،و
در بعضی کشورهای اروپایی مانند لهستان  ،اسپانیا  ،ایتالیا و فرانسه به
عنوان یک روش تکثیر خودکار استفاده می شود.
بعض��ی از روش ه��ا ی تکثیر تقریب��ا در مجموع محو ش��ده اند یا
به صورت تکنیک های محلی از آن ها اس��تفاده می ش��ود مانند پیوند
بن��چ ( )bench graftingپیوند ریش��ه (  ) root graftingپیوند
زمس��تانی(. ) winter graftingاز بی��ن رفتن روش ه��ای اخیر در
حالی که به طور گس��ترده استفاده می ش��دند به دلیل نیازهای بزرگتر
مصرف کنندگان بود .مانند نیاز به محصول بیش��تر  ،روش های فروش
کارآمدت��ر و حمل و نقل هوایی و هم چنین نیاز به تولید گل ها و گیاهان
با کیفیت فوق العاده ع�لاوه بر آن  ،این روش ها با آخرین تکنولوژی ها ،
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پیش��رفتهای حرفه ایی وضروریات تولیدات گلخانه های مدرن برای
پاس��خ گویی به نیاز بازار تقاضا  ،همگون نبودند.با توجه به خواسته های
بازار مصرف که هر روز پیچیده تر و در حال افزایش است انواع نهال های
پیشنهادی باید دارای خصوصیات زیر باشند :
* نهالی که متاثر از بیماری ها نباشد
* کیفیت نهال باید تایید شده باشد

* نهال ها از نظر سنی و کیفیت یکسان باشند
* نهال ها باید برگ های پنج برگچه ایی اصلی شان را داشته باشند
و در شرایط خوب رشدی و سالمتی باشند
* سیستم ریشه ایی باید همگن  ،سفید  ،قابل رویت باشد
مهم اس��ت بدانیم که اکثر تولید جهان��ی گل رز  ،روش های تکثیر
هم چون کاتینگ  ،اس��تنتینگ و دورمنت ایز است .روش های اخیر را

سال اول
شماره 2
ادامه در صفحهي بعد

ارديبهشت 1395

میتوان به شرح زیر انجام داد :
* پیون��د ب��ر روی گیاه��ان بوت��ه ای��ی یک س��اله در فض��ای باز
(روتاستاکهایی که از بذر روییده اند)
* پیوند بر روی پایه های مادری( روت استاک ) ریشه دار در گلخانه
* پیون��د بر روی پایه های مادری (روت اس��تاک )بدون ریش��ه در
محیط بسته(منظور از محیط بسته محیط آزمایشگاه و یا محل کارگاه)

کشت بافت
بی تردید م��درن ترین و کارآمدتری��ن روش تکثیر موجود  ،روش
کش��ت بافت است.هم چنین پیچیده ترین و مش��کل ترین روش برای
به کارگی��ری در بعض��ی از انواع خاص می باش��د  .ای��ن روش فقط در
آزمایش��گاه های مخصوص می تواند انجام پذیرد .روش کش��ت بافت
شامل برش قسمت رویشی اپیکال ( نوک زاویه ) از گیاه مادری انتخاب
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ش��ده که به صورت فعال در حال رشد اس��ت  ،می باشد  .این بخش برای
رشد در  ، in vitroداخل محیط کشت رشد مناسب و زیر نور مصنوعی
گذاشته می ش��ود .هنگامی که هر بخش با برگ ها و ریشه های خودش
رش��د یافت با دقت به محیط کشت دیگری منتقل شده و به گلخانه ایی
با ش��رایط آب و هوایی مش��ابه با آن چه که در نهال های تکثیر یافته ی
رویش��ی (قلمه ها ) گفته شد  ،برده می شوند .با در نظر داشتن موارد باال
محدود بودن این روش واضح اس��ت .امروزه ای��ن روش برای تکثیر پایه
های م��ادری فاقد آلودگی به هیچ آفت و بیم��اری از گیاه مادری به کار
برده می شود.

سال اول
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کشت بافت رز و سیستم IRدر مرکز بیوتکنولوژ ی دکتر رستگار
مرک��ز بیوتکنول��وژی دکتر رس��تگار تولی��د کنن��دهي پایه های
میوههای دانه دار و هسته دار هم چون هلو  ،شلیل  ،گیالس  ،آلو  ،گوجه،
ب��ه  ،گالب��ی و  ، ....گیاهان دارویی هم چون گل محم��دی  ،آلوئه ورا  ،به
لیمو  ،اس��تویا و  ، ....گل های زینتی هم چون ژرب��را  ،آنتوریوم  ،ارکیده
و خصوصاً رز اس��ت .تکثیر رز در مرکز به صورت تخصصی به دو ش��یوه
صورت میگیرد :
الف ـ کشت بافت رز با واریته های گوناگون
ب ـ کش��ت بافت نسترن و پیوند رز بر روی پایه فوق که به شیوه IR
معروف است.
در روش اول تکثیر از واریته ها به ش��یوه کشت بافت در آزمایشگاه
صورت می گیرد و پایه ها صرفا کش��ت بافتی اس��ت .ابتدا نمونه گیری
از واریت��ه مورد نظر ص��ورت می گیرد .پ��س از عملی��ات ضدعفونی و

ادامه در صفحهي بعد
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اس��تقرار در محیط کش��ت عملیات پرآوری و ریش��ه زای��ی انجام و در
نهایت به گلخانه های س��ازگاری منتقل و پس از  30روز آماده ی انتقال
ب��ه گلخانههای تولید میگردد .اما در ش��یوه دوم که به صورت ترکیبی
کشت بافت و پیوند اس��ت یکی از منحصر بفردترین تکثیر پایه های رز

سال اول
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است .ش��یوه و فرآیند تولید با این روش توسط دکتر ایرج رستگار ابداع
گردیده و به نام پایه های  IRنام گذاری گردیده اس��ت .پایه های رز فوق
ترکیبی از کش��ت بافت و پیوند بوده و در نتیج��ه به دلیل برخورداری از
ریشه وحشی نس��ترن نسبت به تغییرات  ECو  PHمقاوم هستند .هم

چنین به دلیل بهره گیری از فرآیند کش��ت بافت و تولید در آزمایشگاه
از آلودگی مصون می باش��د .این در حالی اس��ت که هم��اره درصدی از
پایههای وارداتی از کشورهای غربی آلوده به آگروباکتریوم هستند هم
چنین پایه هایی که در ایران به ش��یوه قلمه تولید می گردد از کارآمدی

و طول عم��ر پائین برخوردارند .پایه هایی نیز که از طریق کش��ت بافت
تولید می شوند به دلیل عدم برخورداری از ریشه وحشی نسترن نسبت
به تغییرات  ECو  PHحس��اس اس��ت این در حالی است که پایه های
 IRبه تمامی کاستی های فوق پاسخ می دهند.
ادامه در صفحهي بعد
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مراحل تولید پايهي رز  IRدر مركز به شرح زیر است :

 -1نسترن ها در آزمایشگاه کشت بافت تکثیر می شوند.
 -2نسترن های تکثیری به گلخانه سازگاری منتقل می شوند.
 - 3نسترن ها از سینی کشت به کیسه گلدانی منتقل می شوند.
 -4نسترن ها پروسه  2ماهه را برای قطور شدن ساقه سپری می کنند.

سال اول
شماره 2
ارديبهشت 1395
18

سال اول

 -5بر روی نسترن ها ،پیوند رز صورت میگیرد
 - 6مرحله اول سر برداری شکل میگیرد
 -7مرحله دوم و سوم سر برداری پایه ها
 -8عملیات کاهش پاجوش نسترن صورت میگیرد
 -9رشد نهایی پایه ها شکل میگیرد
 - 10بسته بندی آغاز می شود
-11پایه ها جدا سازی می شود
-12پایه ها به گلحانه هدف منتقل می شود
 -13مشاوره های مراحل قبل ،حین و بعد از کشت داده می شود
 -14پایه ها کشت می شود
 -15عملیات بندینگ صورت می گیرد
 -16مشاوره برداشت داده می شود
 -17پایه ها به گل می نشینند

شماره 2
ارديبهشت 1395
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لیست تولیدات مرکز بیوتکنولوژی دکتر رستگار در سال 95
ردیف

نام محصول

گروه

مشخصات

قیمت واحد(ریال)

مشخصات

قیمت واحد (ریال)

.1

GF677

هسته دار

10-15cm

30000

25-30cm

45000

.2

GN

هسته دار

10-15cm

30000

25-30cm

48000

.3

گزیال5

هسته دار

10-15cm

30000

25-30cm

52000

.4

گزیال 6

هسته دار

10-15cm

30000

25-30cm

52000

.5

ماکسما

هسته دار

10-15cm

30000

25-30cm

38000

.6

29C

هسته دار

10-15cm

30000

25-30cm

41000

.7

پیرودوآرف

دانه دار

10-15cm

30000

25-30cm

41000

.8

زالزالک

دانه دار

10-15cm

30000

25-30cm

41000

.9

OHF40,69

دانه دار

10-15cm

30000

25-30cm

42000

.10

تترا

دانه دار

10-15cm

30000

25-30cm

42000

.11

پنتا

دانه دار

10-15cm

30000

25-30cm

42000

.12

گل محمدی

دارویی

10-15cm

30000

25-30cm

30000

.13

استویا

دارویی

15-20cm

20000

25-30cm

30000

.14

آلوئه ورا

دارویی

10-15cm

30000

25-30cm

33000

.15

به لیمو

دارویی

15-20cm

20000

25-30cm

35000

.16

نسترن

زینتی

10-15cm

30000

25-30cm

35000

زینتی

10-15cm

30000

25-30cm

40000

.18

رز پیوندی

زینتی

10-15cm

80000

25-30cm

90000

.19

رز کشت بافتی

زینتی

10-15cm

30000

25-30cm

40000

.20

ساناز

زینتی

10-15cm

30000

25-30cm

35000

ONCIDIUM
DENDROBIUM
PHALAENOPSIS

زینتی

10-15cm

60000

25-30cm

80000

.22

کاالنکوآ

زینتی

10-15cm

30000

25-30cm

41000

.23

کراسوله

زینتی

10-15cm

30000

25-30cm

38000

.24

بریوفیلیوم

زینتی

10-15cm

30000

25-30cm

39000

.25

هاورتیا

زینتی

10-15cm

30000

25-30cm

42000

ژربرا

.17

.21

در  28رنگ

ارکید

لطفا به منظور کسب اطالعات بیشتر و ثبت سفارش با شماره تلفنهای 02156577151 - 09336412779 – 09101302760
و یا به نشانی سایت مرکز  www.rastegarbiotech.comمراجعه نمایید.
آدرس پست الکترونیکی rastegar@rastegarbiotech.com :

کارا

KARA ORGANIC
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دی

کو

د
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ی
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م
ه

مخصوص دوره های رویشی و گل دهی
سبب افزایش رشد طولی ،سبزینگی و افزایش سطح برگی در دوران رویشی
افزایش تعداد و اندازه ی گل و هم چنین افزایش عطر و اسانس در دوران گلدهی

rastegar@amptco.com

www.amptco.com

09101302760   021-56577151

نشانی  :کیلومتر  18اتوبان ساوه ـ شهرک صنعتی کاظم آباد ـ خيابان صنعت  5ـ خيابان رستگار ـ شماره 9

شرکت دانش بنیان کشت بافت گیاهان دارویی آسیا

گزارش ويژه

اقتصاد مقاومتي با توسعهي گلخانههاي كشور

سال اول
شماره 2
ارديبهشت 1395
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در کش�اورزی امروز با توجه به کاهش نزوالت آسمانی در چند سال اخیر کشت های گلخانه ای با
فراهم نمودن ش�رایط ویژه تولید ،اهمیت بسزایی در پیش�برد فرآیندهای توسعهي کشاورزی
دارند .کش�ت ه�ای گلخانه ای با توجه به ش�رایط جوی ه�ر منطقه عالوه بر ای�ن که نقش مهمی
در افزای�ش محصول ،صرفه جوی�ی آب و حفاظت محصوالت دربرابر ش�رایط اقلیمی نامطلوبي
دارند ،به توس�عه ی مشاغل کش�اورزی کمک می کنند .هم چنین به دلیل مسدود بودن محیط،
کنترل ش�رایط اقلیمی مانند دما  ،رطوبت وآفات یکی از مصادیق تولید بیش�تر در س�طح کمتر
هستند .با وجود پتانسیل های مناسب برای توسعه ی کشت های گلخانه ای در کشور و با توجه به
محدودیت منابع آبی و کاهش روز افزون منابع آب های زیرزمینی ،بی ش�ک توسعه ی گلخانهها
نق�ش قابل توجهی در کاهش مصرف آب خواهند داش�ت .به گونه ای که گلخان�ه ها می توانند با
استفاده مناس�ب از منابع آب و خاک  ،رشد و تولید محصول در فصول مختلف سال و کارآفرینی
ب�رای فعاالن بخش کش�اورزی نقش قاب�ل توجهی در رونق اقتصادی داش�ته باش�ند .در ادامه
به دیدگاه های مهن�دس محمود حجتی وزیر جهاد کش�اورزی  ،مهندس عل�ی عصمتی معاون
مدیرکل دفت�ر امور گلخانه ها ،گیاهان دارویی و قارچ معاونت باغبانی وزارت جهاد کش�اورزی،
مهندس علیبزرگی رییس س�ازمان نظام مهندس�ی کش�اورزی و منابع طبیعی استان تهران و
مهندس علی کاغذلو مدیر صدور پروانه مجوزهای س�ازمان نظام مهندس�ی کشاورزی و منابع
طبیعی استان تهران در این زمینه می پردازیم.

توسعه ی گلخانه ها
از فعالیت های محوری
جهاد کشاورزی است

محدودیتی برای تسهیالت
بانکی برای ساخت و
بهسازی گلخانهها نیست

سال اول
شماره 2

درگلخانه ها تنهابا مصرف
 10درصدآب می توان معادل
تولید در فضای بازتولید داشت

ارديبهشت 1395

وزیر جهاد کشاورزی:
افزايش ساالنه دو هزارو  500هکتار
به گلخانه های کشور
وزیر جهادکش��اورزی با بیان این که توس��عهي گلخانهها
و پرورش ماه��ی در قفس از کارهای محوری ما اس��ت ،اظهار
داش��ت :در این زمین��ه در اعطای تس��هیالت به کش��اورزان
علیرغ��م محدودیته��ای موجود هی��چ مش��کلی نداریم و
متقاضيان تأس��يس ،بهس��ازي و توس��عهي گلخانه و پرورش
ماهی در قفس مش��كلي ب��راي دريافت تس��هيالت به لحاظ
اعتبار نخواهند داش��ت .ما منابع مورد نیاز بانکی آن را در بانک
کشاورزی تامین کرده ایم و هیچ محدودیتی هم نداریم.
حجتی ب��ا تاکید بر این که توس��عهي کش��ت گلخانه ها،
مصرف آب کش��ور را ف��وق العاده کاهش می ده��د ،افزود :اگر
ما بتوانیم کش��ت خیاری را که در عرصه باز انجام می ش��ود ،به
گلخانه ها منتقل کنی��م ،یک میلیارد متر مکعب مصرف آب را
کاهش داده ایم که این میزان سه برابر حجم مصرفی سد کرج
اس��ت ،ضمن این که این عدد در گوجه فرنگی دو میلیارد متر
مکعب است.
وزیر جهادکش��اورزی گفت :برنامه ما این است که ساالنه
بتوانیم س��طح گلخانه های کش��ور را  ۲۵۰۰هکت��ار افزایش
دهیم ت��ا خیار و گوجه فرنگ��ی در فضای باز تولید نش��ود و به
ذخایر آب کشور فشار نیاید.
محمود حجتی با تاکید این که طرح توس��عه ی گلخانهها
در دس��تورکاردولت ق��راردارد ،ب��ه جایگاه خ��اص گل های
ش��اخه بریده در بازار مصرف ایران وجهان اش��اره کرد و افزود:
درگلخانه ها تنهابا مصرف  10درصدآب می توان معادل تولید
در فضای بازتولید داشت و از مازاد آب مصرفی برای انجام سایر
کش��ت ها و تولید س��ایر محصوالت بهره گرفت یا این میزان را
ذخیره سازی کرد.
وی در ادامه بیان کرد :از محل صندوق توسعه  ،تسهیالتی
برای توس��عهي کش��ت های گلخانه ای تخصی��ص یافته و در
بودجه  10 ،درصد از محل صندوق توسعه به بخش کشاورزی
اختصاص داده ش��ده که از این محل می توان برای توس��عهي
کشت های گلخانه ای بهره برد.
ادامه در صفحهي بعد
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مهندس علی عصمتی معاون مدیرکل دفترامورگلخانهها،
گیاهان دارویی وقارچ معاونت باغبانی وزارت جهادکشاورزی:
* در وزارت جهاد کش�اورزی  ،پروژهای افزایش تولید در محیط های کنترل شده
گلخانه ای به عنوان یکی از طرح ها ی اقتصاد مقاومتی مشخص شد و به تصویب رسید

سال اول
شماره 2
ارديبهشت 1395
24

* آن چه معاونت باغبانی تا سال  1404برای اجرایی شدن در برنامه اقتصاد مقاومتی
پیش بینی کرده است .توسعه   48هزار و  300هکتاری سطح گلخانه های کشور است
* ب�ا ورود تکنول�وژی های روز به گلخانه ها در صدد اصالح  ،بازس�ازی و نوس�ازی
گلخانه های قدیمی هستیم
* در برنام�ه ی ده س�اله پی�ش بین�ی ه�ای الزم ب�رای آم�وزش  ،مطالع�ات  ،انتقال
تکنولوژی و دانش فنی  ،مکانیزاسیون و احداث پایانه های صادراتی شده است
* ش�ورای سیاستگذاری گلخانه های کشوربا ریاست مهندس طهماسبی درمعاونت
باغبانی تشکیل شد
* م�ا به دنبال کاش�ت و تولی�د طیف گس�ترده ای ازمحصوالت وتن�وع محصوالت
درسطح گلخانه ها هستیم

سال اول
شماره 2

ادامه در صفحهي بعد

ارديبهشت 1395

تولید یک ونیم میلیارد شاخه گل
وگیاهان زینتی در سال
مهندس علی عصمتی معاون مدیرکل دفترامورگلخانهها،گیاهان
دارویی وق��ارچ معاونت باغبانی وزارت جهادکش��اورزی در گفتوگو با
مجله ی گلخانه داران سطح زیرکش��ت گلخانه ها،درکشور را براساس
آمارسال  ،93نه هزار و ششصد و شش هکتارعنوان کرد و اظهار داشت:
ش��ش هزار وهش��تصد وپنجاه هکتارکه درمجموع  71درصد س��طح
گلخانه ها را ش��امل می شود به محصوالت س��بزی وصیفی اختصاص
دارد ،بیش از دوهزار و دويست هکتارکه  23درصد از میزان کل را شامل
می ش��ود به گلخانه های زینتی اختصاص دارد و  6درصد باقیمانده به
سایر محصوالت ،توت فرنگی ،تولید نشا واندام های تکثیری اختصاص
دارد.
علی عصمتی تصریح کرد :می��زان کل تولید محصوالت گلخانهای
س��بزی وصیفی یک میلیون و شش��صد هزار تن تا پایان سال  93بوده
و بیش��ترین تولی��د به خی��ار ،گوجه فرنگ��ی ،فلفل ،بادمجان و س��ایر
محص��والت برگی تعلق می گیرد ،هم چنین براس��اس تعداد ش��اخه،
نزدیک به یک ونیم میلیارد ش��اخه گل وگیاه��ان زینتی ،حدود 120
میلیون گل��دان گیاهان آپارتمانی،گلدانی ودرختچ��ه ویک میلیارد و
 200میلیون نشا که عمدتا نشای گوجه فرنگی ،خیار ،بادمجان وفلفل
بوده ،تولیدش��ده اس��ت .وی اظهار داش��ت  :ازلحاظ س��طح زیرکشت
محصوالت گلخانه ای استانهای تهران ،جنوب کرمان ،یزد و اصفهان
جایگاهه��ای اول ت��ا چهارم را به خ��ود اختصاص داده ان��د و باتوجه به
میزان تولید س��بزی و صیفی اس��تان های تهران  ،یزد و جنوب کرمان
درجایگاههای اول تا سوم قرار گرفته اند.
عصمتی در پاس��خ خبرنگار گلخان��ه داران در خصوص پیش بینی
میزان توسعهي گلخانه ها در س��طح کشور خاطر نشان کرد  :در وزارت
جهاد کش��اورزی  ،پروژهای افزایش تولید در محیط های کنترل شده
گلخانه ای به عنوان یکی از طرح ها ی اقتصاد مقاومتی مشخص شد و به
تصویب رس��ید  ،که در حال گذراندن مراحل اداری است و اعداد و ارقام
بر اس��اس برنامه تنظیم شده از س��وی معاونت باغبانی است که ممکن
است برنامه به همین شکل مصوب شود و یا با اعمال اصالحاتی با قدری
کاهش و یا افزایش به تصویب برس��د  ،اما آن چه معاونت باغبانی تا سال
 1404برای اجرایی ش��دن در برنامه اقتصاد مقاومتی پیش بینی کرده
است .توسعه  48هزار و سیصد هکتاری سطح گلخانه های کشور است
که این میزان به مجموعه گلخانه های موجود اضافه خواهد شد .دراین
برنامه پیش بینی ش��ده  ،تمامی الزامات و مطالعات الزم صورت گرفته،
انتقال دانش فن��ی و تکنولوژی های جدید  ،آم��وزش تولید کنندگان
محصوالت گلخانه ای و کارشناس��ان مربوطه و مکانیزاسیون نیز دیده
شده است.

وی در ادامه یادآور ش��د  :با ورود تکنولوژی های روز به گلخانه ها در
صدد اصالح  ،بازسازی و نوس��ازی گلخانه های قدیمی هستیم تا عالوه
بر کاهش می��زان مصرف نهاده های تولید و ان��رژی مانند صرفه جویی
در آب و مصرف بهینه سوخت و انرژی  ،شاهد افزایش عملکرد باشیم.
عصمتی هدف کلی معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از تهیه
و تدوین طرح اقتص��اد مقاومتی گلخانه ها را مصرف بهینه آب و ارتقای
به��ره وری و صرفه جویی در آب و افزایش صادرات محصوالت در جهت
مثبت کردن تراز تجاری محصوالت کشاورزی عنوان کرد .
مع��اون مدیر کل دفت��ر امور گلخانهه��ا  ،گیاه��ان دارویی و قارچ
معاونت باغبانی وزارت جهاد کش��اورزی در خص��وص برآورد از میزا ن
افزایش بهره وری آب اظهار داش��ت :طبق بررس��یهای انجام شده اگر
تنها محصول خیار و گوجه فرنگی را از فضای باز به گلخانه منتقل کنیم،
س��ه میلیارد متر مکع��ب صرفه جویی در مصرف آب خواهیم داش��ت ،
برهمین اس��اس سیاس��ت های وزارت جهاد کش��اورزی و برنامه های
تدوین شده بر توسعهي گلخانه ها  ،کشت متراکم در فضای کنترل شده
و تبدیل کش��ت فضای باز برخی محصوالتی که قابلیت انتقال دارند به
کش��ت گلخانه ای است که عالوه بر تاثیر چش��مگیر بر میزان مصرف و
افزایش تولید  ،تاثیر بسزایی در کیفیت محصول تولیدی خواهد داشت
و افزای��ش کیفیت محصول تولیدی در نهایت منجر به افزایش صادرات
می ش��ود  .در بس��یاری از موارد کیفیت محصوالت فض��ای باز قابلیت
رقابت ندارند اما محصوالت گلخان��های با وجود برنامه ریزی و مدیریت
درس��ت و ش��رایط کنترل ش��ده بهینه دارای کیفیت بهتری هستند و
قابلیت رقابت در بازارهای صادراتی را خواهند داشت .
عصمتی با بیان این که دراین برنامه ده س��اله پیش بینی های الزم
برای آموزش  ،مطالعات  ،انتقال تکنولوژی و دانش فنی  ،مکانیزاسیون
و احداث پایانه های صادراتی ش��ده اس��ت ،گفت  :با توج��ه به افزایش
عملکردها و تولید محصوالت با کیفیت  ،نیازمند تامین زیرساختهای
صادراتی هس��تیم که این زیر س��اخت ه��ا عمدتا در قال��ب پایانه های
صادراتی دیده می شود  .در برنامه اقتصاد مقاومتی پیش بینی های الزم
برای تکمیل و س��اخت پایانه های صادراتی ش��ده ،احداث آن ها و ارايه
تس��هیالت با پیگیری های وزارت جهاد کشاورزی مصوب شده است و
در مراحل نهایی به سر می برد،امیدواریم پس ازاخذ تسهیالت در سال
جاری به راه اندازی کامل برسد.
وی تاکید کرد :بی ش��ک باید بتوانیم با ارتباط گیری با کشورهای
پیشرفته که دارای عملکرد باالیی هستند سطح کشاورزی کشور را ارتقا
دهیم ،این کشورها توانسته اند با استفاده از بذور هیبرید ،مکانیزاسیون
پیش��رفته ،مدیریت کنترل ش��رایط گلخانه ای وبابهره گیری از دانش
جدید ب��ه عملکردهای  800تا  900کیلوگرم درگلخانهها دس��ت پیدا
کنند ،هدف ما نیز تنها افزایش س��طح گلخانه ها نیست ،بلکه آن چه از
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اهمیت چش��م گیری برخوردار اس��ت افزایش عملکرد با بهره برداری
ازدانش جدید است.
وی عملکرد معاونت باغبانی راطی یک وس��ال نیم گذش��ته مثبت
ارزیابی کرد و اظهار داش��ت  :معاونت باغبانی ،باحس��ن نظر وزیر جهاد
کش��اورزی مجددا به صورت مجزا و مستقل احیاش��د واین امر موجب
ش��د تمرکز برروی فعالی��ت هابهترانجام ش��ود واتف��اق خوبی که در
این احیای مجدد رخداد حضور فردآش��نای ب��ه کار در راس امور بود و
باحضورمهندس طهماس��بی ازخردادماه  93برنام��ه ریزی های الزم
برای تمامی امورباغبانی درسطح ملی انجام شد.
عصمت��ی ادام��ه داد :باپیگیریهای ص��ورت گرفته از س��وی وزیر
جهاد کش��اورزی و معاون باغبانی وزارتخانه متبوع تس��هیالت مناسبی
ازصندوق توس��عه مل��ی برای توس��عه واحداث گلخانه هادرس��الهای
 93و  94داده ش��د وخ��ط اعتباری برای اس��تفاده متقاضیان باز ش��د،
درس��الجاری نیز خط اعتباری دیگ��ری با همکاری بانک کش��اورزی
ازمنابع داخلی بانک ایجادشده و تسهیالت به متقاضیان احداث گلخانه
پرداخت میش��ود ،به گون��ه ای که هیچ محدودیتی ب��رای متقاضیان با
طرح های مناس��ب وجودندارد ،افراد بعد از بررسی طرح به بانک معرفی
می ش��وند و میتوانند ازتس��هیالت احداث گلخانه ازمنابع داخلی بانک
استفاده کنند.
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ایجاد گرایش تولید محصوالت گلخانه ای
درمقطع کارشناسی ارشد دررشتهي باغبانی
وی با اش��اره به این که در معاونت باغبانی تاکید ویژه ای بر آموزش
بهره برداران طی یک س��ال و نیم گذشته داشته ایم و برای کارشناسان
ذیربط نیز دوره های ملی واس��تانی برگزارشده است ،افزود :هم چنین
مکاتباتی برای ایج��اد گرایش تولید محص��والت گلخانه ای در مقطع
کارشناس��ی ارشد در رشته باغبانی داش��ته ایم که هم اکنون در وزارت
علوم،تحقیق��ات و فناوری در حال بررس��ی اس��ت و در صورت تصویب
شاهد ارايه آن در دانشگاه های سطح کشورخواهیم بود.
عصمتی ب��ا بیان ای��ن که بااجرایی ش��دن س��تاد وی��ژه ای برای
برنامهری��زی وپیگی��ری امور گلخانه ها به پیش��نهاد مع��اون باغبانی،
ش��ورای سیاس��تگذاری گلخان��ه های کش��وربا ریاس��ت مهندس
طهماسبی درمعاونت باغبانی تش��کیل شد،گفت :دراین شورا مدیران
بانک کش��اورزی ،مدیران معاونت برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی،
قائ��م مقام وزیر دراموربازرگانی ،همکاران در ش��رکتهای ش��هرکهای
کش��اورزی ،صن��دوق بیم��ه کشاورزی،س��ازمان نظ��ام مهندس��ی
کش��اورزی ومناب��ع طبیعی،س��ازمان تع��اون روس��تایی وهمکاران
دردفترامورگلخانهها اعضای اصلی هستند.
وی ادام��ه داد :دراین ش��ورا سیاس��تهای کالن برای توس��عهي
گلخانه ها بررس��ی ش��ده وبه دنبال آن تصمیمات کالن اتخاذمی شود،

مس��ائل ومش��کالت با بانکها بررس��ی ش��ده و راه حل ارايه میشود و
سعی براین است آسان سازی برای طی مسیرصورت گیرد .درهرجلسه
افراد از دو تاس��ه اس��تان دعوت می شوند تا مس��ائل ومشکالت خود را
بازگوکنند،مقامات تصمیم گیر حاضر درشورا نیز در حد توان برای حل
مش��کالت تالش می کنند و تصمیمات خوبی برای سهل وروان سازی
توسعه گلخانه هاگرفته می شود.
عصمتی خاطر نش��ان ک��رد :درذیل این ش��وراکه ازابتدای س��ال
جاری تش��کیل ش��ده اس��ت  4کارگروه فن��ی مطالعات وس��ازه های
گلخانهها،تولیدمحصوالت گلخانه ای،تجهیز منابع اعتباری وفیلمهای
پلیمری تعریف ش��ده اس��ت .درکارگ��روه فنی مطالعات وس��ازههای
گلخانه ای با عضوی��ت افراد از بخ��ش تحقیقات،تولیدکنندگان بخش
خصوصی وگلخانه س��ازان موارد مربوط به سازه واسکلت گلخانه مطرح
و دستورالعمل ها واستانداردهای الزم دراین کارگروه بررسی می شود.
به دنبال تنوع محصول در گلخانه ها هستیم
وی با بی��ان این که درکارگ��روه فنی تولید محص��والت گلخانه ای
بررس��ی های الزم برروی گونه هایی که درسطح گلخانه کشت می شوند
صورت م��ی گیرند ،افزود :درحال حاضر عم��ده تولیدات گلخانه های ما
سبزی وصیفی هستندکه خیار،گوجه فرنگی،فلفل وبادمجان بیشترین
س��طح را به خوداختص��اص داده اند .م��ا به دنبال کاش��ت و تولید طیف
گس��ترده ای ازمحصوالت وتنوع محصوالت درسطح گلخانه ها هستیم.
وظیفه این کارگروه نیز تنوع محصول ،تنوع کشت ونحوه مدیریت کشت
محصوالت و مش��خص کردن عواملی اس��ت ک��ه می توان��د در افزایش
عملکردها درمحیط گلخانه نقش داش��ته باش��ند اس��ت .ت��ا در نهایت
دستورالعمل های کاربردی واجرایی پس از تدوین ،به شورا ارايه شود.
وی هم چنین گفت :همان طور که می دانید پوشش پالستیکی در
قالب فیلم های پلیمری اثر بسیار مهمی در تولید محصوالت گلخانه ای
دارند ،از سال گذشته بحث هایی در خصوص استفاده ار آن ها مطرح شد
و جلس��اتی با حضورتولیدکنندگان مواد اولیه فیلم ها  ،تولیدکنندگان
فیلم ها ،گلخانه س��ازان ،گلخانه داران ،مصرف کنندگان و بخش های
تحقیقاتی دانش��گاهی و وزارت صنعت ،معدن و تجارت برگزارش��د که
نتایج خوب وپیش��رفت هایی را نیز دربرداش��ت ک��ه در نهایت منتج به
برگزاری هم اندیشی در دانشگاه صنعتی امیرکبیرشد.
وی در رابطه با میزان صادرات محصوالت سبزی وصیفی گلخانهای
کش��ور گفت :میزان صادرات محصوالت سبزی وصیفی به صورت کلی
موجود اس��ت و میزان تولی��د در گلخانه ها و فضای باز تفکیک نش��ده
است ،براس��اس آمارگمرک س��ال  93میزان کل صادرات خیار ،گوجه
فرنگی ،انواع کلم ها ،بادمجان وسایرسبزیجات  967هزارتن وبه ارزش
ارزی  59میلیون دالر بوده اس��ت و به هیچ عن��وان نیازی به واردات این
محصوالت نداریم ،در بخش صادرات مازاد تولید نیز موفق بوده ایم.

مهندس علی رضا بزرگی
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران :
* در ح�ال حاضر س�ازمان ه�ای زیر بخ�ش وزارت کش�ور همانند ش�هرداری ها،
بخش�داری ها و دهیاری ها بعضا به میزان هزینه احداث گلخانه عوارض می گیرند و بار
سنگینی را به سرمایه گذار تحمیل می کنند.

* متاس�فانه وجود نظام آموزش و ترویج ناکارآمد در کش�ور موجب عقب ماندگی
ما شده است و برنامه س�ازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آموزش هدفمند
تولیدکنندگان و کارشناسان است.
ادامه در صفحهي بعد
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* در کش�ور در تمامی بخش های تولیدی گل های ش�اخه بری�ده ،گیاهان زینتی و
س�بزی و صیفی با نظام بازار از هم گس�یخته مواجه هستیم و در پروسه پس از تولید ضعف
شدید داریم.
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* با س�ود  16درصد نمی توان انتظ�ار صادرات و حضور در بازاره�ای بین المللی و
رقابتی را داشت.
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* با وج�ود آن که تمامی بانک ها باید  25درصد تس�هیالت خ�ود را در اختیار بانک
کشاورزی بگذارند ،هیچ گاه در کشور شاهد چنین مشارکتی نبوده ایم.
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استان تهران
رکورد دار صدور مجوز احداث گلخانه
مهندس علی رضا بزرگی ريیس س��ازمان نظام مهندسی
کشاورزی و منابع طبیعی اس��تان تهران در گفتوگو با مجله
گلخان��ه داران ب��ا تأکید بر اهمیت و توس��عهي کش��تهای
گلخانهای در کش��ور برای افزایش به��رهوری گفت :با وجود
پیش��رفت در حوزه گلخانهها ،نگاه سنتی که بخش کشاورزی
همیش��ه از آن رنج میب��رده اس��ت ،در این ح��وزه نیز دیده
میش��ود ،این در حالی اس��ت که باید بتوانیم به مسائل علمی
نگاه کنیم.
مهن��دس علی رض��ا بزرگی با اش��اره به افزای��ش تولید
درگلخانهها نس��بت به فضای ب��از و اس��تفاده از فناوریها و
تکنولوژیه��ای روز در این عرصه افزود :هنوز با چش��مانداز
پیشبینیشده و ظرفیتهای موجود فاصله زیادی داریم.
وی ب��ا تأکید بر اس��تفاده از متخصصان فن ب��رای ایجاد
تغییرات در بخش کش��اورزی و توس��عهي گلخانهها ،رسالت
اصلی س��ازمان نظام مهندس��ی کش��اورزی و منابع طبیعی
را انتق��ال یافتهها و کمک به استانداردس��ازی و مهندس��ی
س��ازی بخش عنوان کرد و ادامه داد :متأس��فانه برای رسیدن
به ای��ن مهم اهرمه��ای الزم اجرایی را نداش��تیم و خالءهای
فراوانی در قانون تأس��یس س��ازمان دیده میش��د که فضای
ورود متخصصان به عرصه را ناهموار میکرد که توانس��تیم با
بازنگری در قانون تأسیس و اصالح س��ایر قوانین کمی از این
ضعف را جبران کنیم.
مهندس بزرگی با اش��اره ب��ه نهادینه ک��ردن تعدادی از
قوانین برای حض��ور متخصصان در عرصه ب��ه همت دولت و
مجلس و با پیگیریهای س��ازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی خاطرنشان کرد :متأسفانه با تمامی تالشهای
صورتگرفت��ه هنوز در حوزهي کش��اورزی با نقصان مقررات

ملی روبهرو هس��تیم و نتوانستیم در بسیاری از بخشها کاری
انجام دهیم.
وی تصریح کرد :در حوزهي گلخانهها بهدلیل عدم وجود
قوانین و مقررات مدون هر س��رمایهگذاری به سلیقه شخصی
و بضاعتش گلخانه احداث میکرد که برای جلوگیری از ادامه
این رون��د «نظامنامه گلخانه» تهیه و مق��ررات و آییننامهها
تدوین شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
اس��تان تهران تدوین مق��ررات ،ضوابط و دس��تورالعملها را
بهعنوان نخستین گام برای بهبود شرایط عنوان کرد و یادآور
ش��د :این نظامنامه با کمک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان
مدیری��ت و برنامهریزی و ب��رای کمک به استانداردس��ازی
گلخانهها به تصویب رسید.
مهندس بزرگی با اشاره به این که رعایت این استانداردها
ب��رای بهرهب��رداران الزامی اس��ت ،تأکید ک��رد :از زمانی که
س��ازمان نظام مهندس��ی کش��اورزی و منابع طبیعی متولی
صدور مجوزها ش��د ،در کنار مش��اور و طراح ،نقش سازندهها
نیز پررنگ و عضویت ش��ان در س��ازمان و وجود رتبه و پروانه
اشتغال الزامی شد.
وی تاکی��د کرد :در صورت��ی که موارد خارج از س��ازمان
حل ش��وند ،سازمان در  24س��اعت پروانه بهرهبرداران دارای
مدارک کامل را صادر خواهد کرد.
مهن��دس بزرگ��ی نتیج��ه تدوی��ن مجم��وع قوانی��ن و
مقررات مل��ی ،ورود متخصصان به عرصه و حرکت به س��مت
مهندسیس��ازی را کم��ک ب��ه جذب ،حف��ظ و مان��دگاری
سرمایهگذاران عنوان کرد که از اهمیت باالیی برخوردار است.
وی با تأکید بر ای��ن که کار فنی و به��رهوری باال منجر به
جذب سرمایهگذار خواهد شد ،گفت :تمامی این دستاوردها
با حضور پررنگ س��ازمان نظام مهندسی کش��اورزی و منابع
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طبیعی در کنار وزارت جهاد کشاورزی کمی از عقبافتادگی
تاریخی م��ا را جبران کرده اس��ت ،اما هن��وز راه زیادی برای
رسیدن به چشماندازهای دیدهشده پیش رو داریم.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
اس��تان تهران با اش��اره به تأکید وزیر جهاد کش��اورزی برای
افزای��ش دوهزار و  500هکتاری س��االنه ظرفی��ت گلخانهها
در کشور افزود :س��ازمان نظام مهندسی کش��اورزی و منابع
طبیعی استان توانس��ته طی سه ماه پایانی سال  1394مجوز
تاس��یس  500هکتار گلخانه را صدر کن��د که با وجود احداث
دو هزار هکتار گلخانه طی بیس��ت سال گذشته در استان ،این
سطح معادل یک چهارم کل گلخانه های استان تهران است و
یک رکورد محسوب می شود.
مهندس بزرگی عمده مش��کالت پیش روی توس��عهي
کش��ت های گلخان��ه ای را در مجموعه های خ��ارج از وزارت
جهاد کش��اورزی دانس��ت و گفت :وزارت نیرو عالوه بر آن که
در پاس��خگویی به اس��تعالم ها زمان را می کشد ،تعرفه های
هنگفتی را در قالب های مختلف از کشاورزان می گیرد ،این در
حالی اس��ت که گلخانه ها بهره وری آب را افزایش می دهند و
وزارت نیرو باید از این طرح استقبال کند.
وی تعلل برخی دس��تگاه ها و س��خت گیری های بیش از
حد را مغایر با طرح توسعه گلخانه ها عنوان کرد و اظهار داشت:
در حال حاضر س��ازمان های زیر بخش وزارت کشور همانند
ش��هرداری ها ،بخش��داری ها و دهی��اری ها بعض��ا به میزان
هزین��ه احداث گلخانه عوارض می گیرند و بار س��نگینی را به
س��رمایهگذار تحمیل می کنند ،سرمایه گذاری که در ابتدای
راه است و می تواند به چرخه اقتصادی کمک کند.
وی تحمی��ل هزینه های چند ص��د میلیونی و میلیاردی
را در کنار کش��تن زمان بهره برداران را از موانع توسعه کشت
گلخانه ها عنوان کرد و گفت :متاس��فانه جلسات برگزار شده

با ش��وراهای ش��هر و ش��هرداری ها نتیجه ای در بر نداشته و
نتوانس��ته ایم آنها را قان��ع کنیم که ادامه ای��ن روند و گرفتن
عوارض از بهره برداران هیچ کمکی به تولید نخواهد کرد.
وی از دیگر مش��کالت موج��ود در این حوزه را سیس��تم
بانکی اعالم کرد و افزود :بانک کش��اورزی یک بانک تخصصی
اس��ت ،که سعی در رفع مش��کالت و موانع نیز داشته است اما
یک بانک نمی تواند پاس��خگوی س��رمایه گ��ذاری با چنین
حجمی باش��د ،و با وجود آن که تمامی بانک ها باید  25درصد
تسهیالت خود را در اختیار بانک کشاورزی بگذارند ،هیچ گاه
در کشور شاهد چنین مشارکتی نبوده ایم.
مهن��دس بزرگی خاطرنش��ان ک��رد :با س��ود  16درصد
نمیت��وان انتظار صادرات و حض��ور در بازارهای بین المللی و
رقابتی را داش��ت ،چون پرداخت عوارض و سودهای بانکی در
کنار هم مانع از حضور بهره برداران در این عرصه خواهد شد.
وی با بیان این که در کش��ور ما تولید مبتنی بر بازار نیست
اظهار داشت :در کشور در تمامی بخش های تولیدی گلهای
ش��اخه بریده ،گیاهان زینتی و س��بزی و صیفی با نظام بازار از
هم گس��یخته مواجه هستیم و در پروس��ه پس از تولید ضعف
ش��دید داری��م و با قصه تک��راری دالل ها مواجه هس��تیم ،به
گونهای که تولیدکننده در حین تولید با بازار پیچیده نهاده ها
دس��ت و پنجه نرم می کند و بعد از ط��ی پیچ و خم های پس از
تولید نیز با کالف سردرگم بازار مواجه می شود.
وی تصری��ح کرد :اگر تمامی عوامل در ش��رایط مس��اعد
در کنار هم قرار گیرند ،شاهد توس��عه کشت های گلخانه ای
خواهی��م بود که این ام��ر نیازمند عزمی مل��ی و اقدامی موثر
اس��ت ،متاس��فانه وجود نظام آموزش و تروی��ج ناکارآمد در
کش��ور موجب عقب ماندگی ما شده اس��ت و برنامه سازمان
نظام مهندسی کش��اورزی و منابع طبیعی آموزش هدفمند
تولیدکنندگان و کارشناسان است.
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مهندس علي کاغذلو
مدیر صدور پروانه مجوزهای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
استان تهران:
* تجهیزات و ادواتی که برای احداث گلخانه اس�تفاده میشود در بیشتر مواقع ساخت
داخل کشور با کیفیت باال هستند.
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* گلخانههای�ی ک�ه از اس�تاندارد روز اس�تفاده میکنن�د ،توانایی رقابت ب�ا بازارهای
داخل�ی و خارج�ی را دارن�د و هزین�ه تمامش�ده محص�والت آن ه�ا نی�ز بس�یار پایینتر از
گلخانههای سنتی است.
* بای�د ب�رای بازرگانی خارج�ی برنامهریزی کنیم و س�ازمان نظام مهندس�ی آمادگی
همکاری در این زمینه را دارد.
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صدور مجوز احداث گلخانه در کمتر از یک هفته
مهندس علی کاغذلو مدیر صدور پروانه مجوزهای س��ازمان نظام
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران درباره مراحل احداث
گلخانهها در کش��ور با بی��ان این که بهرهبرداران ب��ا ارايه مدارک و پس
از اس��تعالم از س��ازمانهای مربوطه در صورت کامل بودن مدارک ،به
مش��اوران دارای رتبه از س��وی س��ازمان نظام مهندس��ی کشاورزی و
منابع طبیعی معرفی میشوند ،گفت :پس از ارايه طرح توجیهی فنی و
اقتصادی از سوی مشاور ،بهرهبرداران موظف هستند کار را به پیمانکار
دارای رتبه از سوی سازمان بسپارند.
مهن��دس علی کاغذلو حداقل میزان س��طح برای ص��دور مجوز را
س��ههزار متر عنوان کرد و افزود :در صورت کام��ل بودن مدارک مجوز
احداث گلخانه در کمتر از یک هفته صادر میشود.
وی از برگ��زاری کالسه��ای آموزش��ی ب��رای ارتق��اء رتب��ه
دانشآموختگان در س��ازمان خبر داد و خاطرنشان کرد :در حال حاضر
ش��اهد ارتقاء اصول فنی احداث گلخانهها هس��تیم و اس��تانداردهای
تعریفشده در کشور با استانداردهای روز دنیا مطابقت دارند.
مهن��دس کاغذلو ادام��ه داد :تجهیزات و ادواتی ک��ه برای احداث
گلخانه استفاده میشود در بیشتر مواقع ساخت داخل کشور با کیفیت
باال هس��تند ،اما در برخی م��وارد نیز برای حفظ کیفی��ت از تجهیزات
وارداتی استفاده میشود.
وی ب��ا اش��اره به توس��عه ی کش��ت گلخانهه��ا بهعن��وان یکی از
سیاستهای اصلی وزارت جهاد کش��اورزی و افزایش درخواستهای
صدور مجوز طی س��ال گذش��ته تصری��ح کرد :در ح��ال حاضر رتبهي
نخس��ت سطح زیر کشت گلخانهای در کشور به استان تهران تعلق دارد
و بیشترین پروانه برای کاش��ت سبزی و صیفی صادر شده است.این در
حالی است که تس��هیالت بانکی نیز از سوی بانک کشاورزی با سود 18
درصد و برای تعاونیها از طریق بانک توس��عه تعاون با سود کمتر از 10
درصد ارايه میشود.
مدیر صدور پروانه مجوزهای س��ازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی استان تهران یادآور شد :با توجه به رتبهي نخست استان
تهران در میزان س��طح زیر کش��ت و همچنین تولی��د گلخانهای برای
توسعه کشتهای گلخانهای این استان دارای اولویت است.
مهندس کاغذلو تأکید کرد :حلقهي تأثیرگذار در احداث گلخانهها
پس از مطالعه و امکانس��نجی اولیه ،طراحی و بهرهوری از دانش فنی،
«بازرگانی و بازار فروش» اس��ت که باید متناس��ب با ش��رایط اس��تان،
کشتهای گلخانهای توسعه پیدا کنند.

وی اظهار داشت :گلخانهها باید بر اس��اس استانداردهای روز دنیا
و قوانین موج��ود در نظام گلخانهای کش��ور احداث ش��وند ،چون این
استانداردها هستند که تولید اقتصادی یک گلخانه را تضمین میکنند.
مهندس کاغذلو یکی از سیاستهای سازمان را تبدیل گلخانههای
سنتی به صنعتی عنوان کرد و گفت :سازمان نظام مهندسی کشاورزی
و مناب��ع طبیعی آمادگ��ی دارد پروانههای احداث ای��ن گلخانهها را در
کمترین زمان صادر کند.
وی یک��ی از حلقههای مفقوده در تولید اقتصادی را عدم اس��تفاده
کافی از دانش فنی کارشناس��ان بخش دانس��ت و افزود :سازمان برای
بهروزرسانی اطالعات مسئوالن فنی کالسهای آموزشی را برگزار و از
استفاده از دانش کارشناسان خبره داخلی و خارجی استقبال میکند.
مدیر صدور پروانه مجوزهای س��ازمان نظام مهندسی کشاورزی و
منابع طبیعی استان تهران با تأکید بر این که امروزه گلخانههای مدرن
اس��تان تهران محصوالت کمی و کیفی مناس��بی را تولی��د میکنند،
خاطرنش��ان کرد :گلخانههایی که از اس��تاندارد روز استفاده میکنند،
توانای��ی رقابت با بازارهای داخلی و خارجی را دارند و هزینه تمامش��ده
محصوالت آن ها نیز بسیار پایینتر از گلخانههای سنتی است.
مهندس کاغذلو ادام��ه داد :با توجه به این که در کش��ور بهویژه در
تولی��د گل و گیاهان زینتی در برخی ایام س��ال فروش کاهش مییابد،
باید برای بازرگانی خارجی برنامهریزی کنیم و سازمان نظام مهندسی
آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که بهرهبرداران پس از ساخت گلخانهها
در صورت بروز مش��کل ،چگون��ه باید اقدام کنند ،تصری��ح کرد :پس از
طراحی اس��تاندارد گلخانه از سوی مش��اور و تضمین طرح ،بهرهبردار
ملزم به س��اخت آن چه مش��اور طراحی میکند ،است و در صورت بروز
خسارت ،سازمان مسئول پاسخگویی به بهرهبردار است.
کاغذلو با اش��اره به تعداد کم و محدود گلخانههای مدرن در سطح
کشور یادآور شد :گلخانههای مدرن دارای سیستم اتوماسیون هستند
که بس��یار هزینهبر است و با تس��هیالتی که حال حاضر با سود باال ارايه
میش��وند ،نمیت��وان انتظار داش��ت تع��داد آن ها افزای��ش یابد ،این
گلخانهها در صورت ارايه تس��هیالت با س��ود پایین و تس��هیل شرایط
بهرهبرداری قادر به احداث خواهند بود.
وی در پایان تأکید کرد :با عجین ش��دن وزارت جهاد کش��اورزی،
س��ازمان نظام مهندسی کش��اورزی و منابع طبیعی و بانک کشاورزی
در ی��ک حلقه و وصل آن ها به یکدیگر ش��اهد اجرای پروژههای موفق و
استانداردسازیهای مناسب خواهیم بود.
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چیدن صحیح گل محمدی

آغازی برای دسـ
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فصل بهار و بیداری طبیعت همواره توام با طراوت و زیبایی های خاص و فراوانی اس�ت که رویش
گل ها از جمله دل انگیزترین آن هاس�ت .در این میان گل محمدی با داشتن رایحه ی فوق العاده
و تنوع ارقام  ،زینت بخش قس�مت هایی از دشتس�تان ها و گلستان های کشورمان می باشد که
در این فصل غنچه داده و به بار نشس�ته اند و آماده اند تا عطر دل انگیزش�ان را به س�نت دیرینه
تقدیم نمایند ،و در صنعت اسانس برای دس�ت یابی به اسانس تام که به طالی مایع مشهور است
مورد اس�تفاده قرار گیرد .اما چیدن گل محمدی اصول خاصی را م�ی طلبد« .من چه گویم که تو
را نازکی طبع لطیف  /تا چه حدی اس�ت که آهس�ته دعا نتوان کرد» اما اگ�ر نکات ویژه ی چیدن
رعایت نگردد خس�ران جبران ناپذیر است .آن چه در ادامه به آن می پردازیم در این زمینه است
و به دلیل حساس�یت و اهمیتی اس�ت که مرحله ی برداشت و مراحل پس از آن در فرایند تولید و
اقتصاد گل محمدی دارد  ،توجه به این مقوله نگاه ویژه را می طلبد.

ـــت یابی به طالی مایع
فصل برداشت گل محمدی از اوایل اردیبهشت تا اوایل تیر میباشد.
در دوره ی رش��د گل محمدی به علت وجود انواع گوناگون و بسیار زیاد
جوانه های گل ،ش��کفتن همه ی جوانه ها به م��دت زمان طوالنی نیاز
دارد.معموال مدت زمان ش��کفتن جوانه ه��ای گل محمدی در مناطق
مختلف متفاوت اس��ت .فصل گلدهی از اوایل اردیبهش��ت ش��روع و تا
اوایل تیر ادامه می یابد و گل هایی که در پایان فصل  40روزهی گلدهی
شکفته ش��ده اند در س��اعات اولیه ی صبح به صورت تکتک و با دست
از قس��مت زیرین تخمدان گیاه کنده ش��ده و جمعآوری می شوند.هر
کارگر می تواند در یک ساعت حدود  5کیلو گرم گل برداشت کند.
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وزن یک گل به طور متوسط  1/75گرم است
در فصل سرد و بارانی میانگین وزن  500عدد گل حدود 1کیلوگرم
می باشد .در فصل گرم و خش��ک وزن گل کاهش پیدا کرده و میانگین
وزنی  650عدد گل حدود  1کیلوگرم است.گل هایی که برگ های تاج
صورتی (برگ های گلبرگ ) آن ها جامی ش��کل اس��ت و بساک (کیسه
های گرده) آن ها به رنگ زردکم رنگ می باشد نسبت به گل های دیگر
مقدار و کیفیت اسانس های فرار شان باالتر است.

با گذشت زمان مقدار و کیفیت محصول برداشتی
کاهش می یابد
در ابت��دای فص��ل برداش��ت می��زان گرانی��ول و ن��رول
( Geraniolو )Neroliدر گل ه��ای محم��دی زی��اد و می��زان
سیترونلول( )Citronellolکم می باش��د.در انتهای فصل برداشت
مقدارس��یترونلول()Citronellolافزایش یافت��ه و مقدارن��رول و
گرانی��ول ( Neroliو  )Geraniolکاهش می یابد.گل های محمدی
در کارخانه ها حداقل باید طی ش��ش ساعت تقطیر شوند.گل هایی که
حدود  12ساعت بعد تقطیر شده باشند بازدهی اسانس شان 20درصد
کاهش و مقدار سیترونلول()Citronellolو پارافین ها دو برابر شده
و میزان ن��رول و گرانی��ول( Neroliو ( Geraniolنصف می ش��ود.
محتوای باالی اتانول در هنگام تقطیر نشان استفاده ی زیاد از گل های
تخمیر یافته است.
ادامه در صفحهي بعد

شماره 2

در هنگام برداشت گل
رعایت نکات زیر ضروری است :
تا حد امکان س��عی شود از دست کش استفاده شود.به گل ها کمتر
آس��یب وارد گردد.گل ها در کیسه هایی که قبال کود و یا مواد غذایی در
آن ب��وده جمع آوری نگ��ردد .در زیر آفتاب به م��دت طوالنی نگهداری
نشوند و پس از جمع آوری در س��اعات اولیه ی صبح بالفاصله به مراکز
خرید فرستاده شوند.

گل ها حداکثر تا ساعت  10صبح باید چیده شوند
جم��ع آوری گل ه��ای محم��دی در زمانی که هنور ش��بنم آن ها
خشک نشده باعث افزایش میزان اسانس در آن ها می گردد.گل هایی
که در س��اعات ابتدایی صبح جمع آوری ش��وند نیز میزان اسانس های
فرارشان بیشتر است.از گل هایی که در ساعات ابتدایی روز جمع آوری
می شوند به طور متوس��ط  0/04درصد (از هر  2/5تن گل  1کیلوگرم)
اسانس به دس��ت می آید و در گل هایی که در عصر جمع آوری شوند به
طور متوس��ط  0/02درصد( از هر  5تن گل حدود 1کیلوگرم ) اس��انس
بدس��ت می آید.به همین علت گل های محم��دی تا حد ممکن باید در
س��اعات ابتدایی روز جمع آوری ش��وند و برای تقطیر به کارخانه های
اسانس ارسال گردند.
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میزان اسانس و کیفیت آن در گلبرگها
در حدود  70درصد از گل های محمدی جمع آوری شده  ،برگهای
تاج صورتی رنگ و در حدود 30درصد از آن ها کاسبرگ ها ی سبز رنگ،
س��اقه ی گل و اجزاء تولید مثل دیده می ش��ود.در ب��رگ های تاج گل
محمدی نس��بت به قسمت های دیگر گل ،میزان اس��انس های فرار 4
برابر می باش��د.اگر تنها ب��ا تقطیر برگ های تاج صورتی رنگ اس��انس
تولید ش��ود این اس��انس دارای کیفیت باال و به رن��گ زرد کم رنگ می
باش��د.از طرف دیگر مقدار متیل اوژنول که یک عنصر الرژی زاس��ت در
آن کم تر است.
از تقطیر  25عدد گل محمدی
يك قطره اسانس بدست میآید
مقدار محصول گل در یک باغ گل بس��تگی به عواملی چون ارتفاع
و مس��یر باغ ،س��ن و هرس  ،آبی��اری و کوددهی ،آب و ه��وا و وضعیت
خاک بین  250 -1000کیلوگرم متغییر اس��ت.به طور متوسط در هر
5هزارمتر مربع از یک باغ گل محم��دی حدود  3/5تن گل جمع آوری
می ش��ود و از تقطیر این میزان گل فقط حدود يك کیلوگرم اسانس به
دس��ت می آید .برای به دس��ت آوردن یک قطره اسانس حدود  25عدد
گل و برای به دس��ت آوردن يك کیلوگرم اس��انس حدود يك ميليون و
دويست و پنجاه هزار عدد گل الزم است.
آیا گل محمدی را می توان به صورت تازه نگهداری کرد؟
نتایج تحقیقات در حفظ  ،انبار و بس��ته بندی گل محمدی به شکل
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تازه در جدول 2 ،1و 3ارائه ش��ده اس��ت.گل محم��دی در مدت زمان
کوتاهی تازگی خود را از دس��ت می دهد.به همی��ن دلیل در روزی که
گلها جمع آوری می ش��وند باید تقطیر ش��وند.مخصوصا در اواس��ط
فصل به علت تراکم اس��انس گیری در دس��تگاه ه��ای تقطیر،گل های
محمدی مدت زیادی درون کیس��ه ها می مانند و این باعث می ش��ود
مقدار اس��انس و کیفیت آن کاهش یابد.در تحقیقات انجام گرفته ثابت
ش��ده در ش��رایط نرمال اتاق ( 25درجه ) گل ه��ای محمدی که درون
کیس��ه ها نگهداری می ش��وند در ط��ول چند روز اس��انس های فرار
خود را به س��رعت از دس��ت می دهند.در این مدت میزان اس��تراپتن و
سیترونلول( Stearoptenو  )Citronellolافزایش یافته و میزان
گرانیول و ن��رول ( Geraniolو )Neroliکاه��ش می یابد.گل های
محمدی که تازه جمع آوری ش��دهاند اگر درون کیسه و درون آب سرد
قرارگیرند بدون این که پژمرده شوند تا  3روز می توانند مقاومت کنند.
گل های محمدی در روز نخس��ت برداش��ت دارای حدود 0/043
درصد اسانس های فرار هستند .در یک تحقیق این گل ها در دمای صفر
و سه درجه ی س��انتی گراد انبار ش��دند .به مدت  4هفته مقدار و اجزاء
اس��انس های فرار این گل ها مورد مطالعه قرار گرفت .در پایان هفتهی
چه��ارم در گل هایی که در دمای س��ه درج��ه انبار ش��ده بودند مقدار
اس��انس فرار  0/19درصد و در گل هایی که در دم��ای صفر درجه انبار
شده بودند به حدود  0/02درصد کاهش یافته بود.پس می توان نتیجه
گیری ک��رد که در هر دو دما مقدار اس��انس های ف��رار گل محمدی به
بیش تر از نصف کاهش پیدا کرده است.هم چنین گل های محمدی در
ش��رایط عادی و دمای محیط طی چند روز تازگی خود را کامال از دست

در هن��گام برداش��ت گل رعای��ت
اين نکات ضروری اس��ت  :تا ح��د امکان باید
کوشید از دستکش اس��تفاده شود .به گلها
کمتر آس��یب وارد آيد .گل ها در کیسه هایی
ک��ه قبال ک��ود و ی��ا م��واد غذای��ی در آن بوده
جم��عآوری نگ��ردد .در زیر آفت��اب به مدت
طوالنی نگهداری نش��وند و پس از جمع آوری
در س��اعات اولیهی صبح بالفاصل��ه به مراکز
خرید فرستاده شوند.
گل های محمدی که تازه جمع آوری
ش��ده اند اگر درون کیس��ه و درون آب سرد
قرار گیرن��د بدون این که پژمرده ش��وند تا 3
روز میتوانند مقاومت کنند.
گل ها حداکثر تا ساعت  10صبح باید
چیده شوند.

می دهند ولی در دمای صفر تا س��ه درجه ی سانتی گراد تازگی و مقدار
اسانس فرار گلهای محمدی به مقدار زیاد محافظت می شود و در طی
هفته های بعد تازگی و مقدار اس��انس های فرار این گلها نیز شروع به
کاهش محسوس می نمایند.
جدول 1تغییرات مقدار اسانس گل محمدی
هنگامی که در شرایط و مدت زمان متفاوت ذخیره می شوند
دمای انبار (درجه سانتی گراد)
-20

3

0

مدت زمان
انتظار در انبار

 0/043یک روز

0/043

0/043

کنترل در روز اول

 0/040یک ماه

0/038

0/040

هفته ی اول

 0/035دو ماه

0/027

0/30

هفته ی دوم

 0/030سه ماه

0/021

0/022

هفته ی سوم

 0/025چهار ماه

0/019

0/020

هفته ی چهارم

اگر گل های محمدی درون فریزر و در دمای  -20درجه سانتیگراد
ذخیره ش��وند تازگی و مقدار اسانس های فرار خود را تا ماهها میتوانند
بدون تغییر حف��ظ کنند ولی پس از این که گل ها از فریزر خارج ش��ده
و یخ زدگی آن از بین رفت بافت گل به س��رعت ژله مانند می ش��ود .در
یک تحقیق دیگر گل محمدی در ش��رایط کنترل ش��ده جوی ذخیره
ش��د این ش��رایط که درون جعبه های پالس��تیکی ایجاد ش��د شامل
 3درصد  10 +O2درصد  ، CO2دمای صفر درجه سانتیگراد و رطوبت

 90درص��د بود .در ط��ول  3هفته در گل محمدی از لح��اظ وزن و عطر
اسانس،کاهش چندانی دیده نشد.
در تحقیق بر روی تغییرات ملکول های عطر گل های محمدی که
در هوای طبیعی چهار درجه س��انتی گراد به مدت چهار هفته انبار شده
بودند مشخص شد که از الکل های مونوترپنیک()Monoterpenic
پای��ه که تعیی��ن کنن��ده ی کیفیت اس��انس هس��تند مانن��د نرول،
س��یترونلول ،گرانی��ول( )Geraniol,Citronellol,Nerolو
لینالول Linaloolاز هفته ی دوم مقدارسیترونلول()Citronellol
و از هفت��ه ی اول مقدار مابقی عناصر کاه��ش پیدا می کند.برای مقابله
با این کاهش معموال مقدار استئوروپتن هایی( )Steoroptenمانند
نون��ادکان و ایک��وزن و  ))nonadecane,eicoseneو هنیکوزان
()heneicosaneکه تاثیر منفی ب��ر روی کیفیت عطر گل محمدی
دارند به سرعت افزایش می یابد.در نتیجه ثابت شد که گل های محمدی
که در س��رمای معمولی انبار می شوند کیفیت عطرشان حداکثر تا یک
هفته محافظت می شود.
برای مشخص ش��دن این که کدام نوع بسته بندی برای محافظت
از گل محم��دی در ش��رایط انب��ار ک��ردن در هوای س��رد (دمای صفر
درجه و رطوبت 90درصد) مناس��ب تر اس��ت تحقیقی صورت گرفت.
در این تحقیق از کیس��ه زباله ی پلی اتیلن،کیس��ه هایی با الیه ی نازک
کششی،کیسه ی انگلیسی و کیسه ی  Extendاستفاده شد.نتیجه ی
این تحقیق نشان داد که در هوای س��رد معمولی بهترین ماده ی بسته
بندی برای انبار کردن گل محمدی کیس��ه های  Extendمی باشد.
این نوع ماده در بسته بندی مانع از کاهش وزن و کاهش مقدار و کیفیت

جدول  2تغییرات ترکیبات اسانس گل محمدی پس از  4هفته انبار شدن در شرایط هوای سرد(درصد)

2/1

7/2

6/19

2/21

4/23

Citronellol

0

0

0

5/0

3/9

Nerol

4/0

4/0

2

4/2

3/34

Geraniol

7/46

1/43

31

4/31

3/10

Nonadecane

2/2

2/3

1

1/3

7/0

Nonadecene

0

0

0

0

3/0

Phenylethyl alcohol

4/6

8/5

6/4

4

9/0

Eicosene

0

0

8/0

1/1

8/0

Methyl eugenol

9/39

9/36

5/34

5/23

6

Heneicosane

0

0

0

2/0

3/0

eugenol

ادامه در صفحهي بعد
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0

0

0

2/0

2/6

geranil acetate

شماره 2

0

0

2/0

2/0

5/1

Linalool

ارديبهشت 1395

 4هفته

سه هفته

دو هفته

یک هفته

کنترل در روز اول

ترکیبات
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اس��انس گل های محمدی می ش��ود.بعد از دو ماه گل هایی که درون
کیس��ه های زباله ی پلی اتیلن انبار ش��ده بودند کم ترین مقدار کاهش
وزن را داشتند.
جدول  3تغییرات ترکیبات اسانس گل محمدی هنگامی که
در مدت زمان های متفاوت و در مواد بسته بندی متفاوت انبار شدند

سال اول
شماره 2
ارديبهشت 1395
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مدت زمان انتظار در انبار
در دمای  4درجه ی سانتیگراد(روز)

ماده بسته بندی

0/025 0/017 0/011 0/010

کیسه زباله

0/030 0/019 0/017 0/015

الیه ی نازک کششی

0/023 0/017 0/016 0/013

کیسه ی انگلیسی

 40روز  30روز  20روز

 10روز

 0/029 0/029 0/025 0/024کیسه ی Extend
با خشک کردن گل های محمدی می توان
برای مدت طوالنی از آنها محافظت کرد
یک��ی از روش های حفاظ��ت از گل محمدی ب��رای مدت طوالنی
روش خش��ک کردن می باشد .گل های محمدی خشک شده در تزیین
ویتری��ن مغازه ها  ،در بال��ش های معطر  ،در تولید چ��ای های گیاهی ،

اروماتراپی(عطر درمانی) هیدروتراپی(آب درمانی) استفاده می شود.
در گل محمدی خش��ک ش��ده حدود  6-12درصد رطوبت باید وجود
داشته باش��د .رطوبت باال باعث کپک زدن گل شده و رطوبت کم باعث
خرد شدن گل می شود.

سال اول
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حداکثر دما برای خشک کردن گل محمدی
حدود  38درجه ی سانتی گراد است
مهم ترین مش��کل در خش��ک کردن گل محم��دی تغییر کیفیت
و غلظ��ت عطر گل ها در حین خش��ک ک��ردن می باش��د .اگر دمای
خش��ک کردن باالی  35درجه باش��د مقدار اس��انس و عط��ر گل ها به

شماره 2

گل هایی که در زیر نور مستقیم آفتاب خشک می شوند
گل های بی کیفیتی هستند
خش��ک کردن به روش طبیعی بهترین ترجیح برای خشک کردن
گل محم��دی است.خش��ک کردن ب��ه روش طبیعی معم��وال بر روی
قفس��ههایی از بافت مس��ی و یا درون ویترین های بس��یار تمیز انجام
میگیرد.باید دقت ش��ود که گل ها در معرض نور مس��تقیم آفتاب قرار
نگیرند هم چنین گل ها در فاصله ی زمانی مش��خص زیر و رو شده تا هوا
درون برگ های در حال خشک ش��دن جریان یابد .برای تولید هر کیلو
گل خشک حدود  15یورو هزینه می گردد.
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میزان محس��وس کاه��ش م��ی یاب��د.در اتاق های
مخصوص برای خش��ک کردن گل ،بر روی گل هایی
که روی قفس��ههای سیمی پهن شده اند هوای خشک
 38درجه ی س��انتی گراد دمیده می ش��ود(.حدود 8
س��اعت) و هوای مرط��وب جمع ش��ده ی درون اتاق
توسط اس��پیراتور به بیرون هدایت می شود.گل های
خشک شده به دقت درون بسته بندی های مخصوص
(ظروف شیش��ه ایی و یا جعبه ه��ای چوبی یا کاغذی)
قرار گرفته وارد بازار می شوند.
از هر  100کیلو گرم گل تازه فقط حدود  15کیلو
گرم گل خشک به دست می آید
وقت��ی گل های محمدی تازه بر روی قفس��ه های
س��یمی به صورت طبیعی و در سایه خشک می شوند
حدود  85درصد از وزن خود را از دست می دهند و این
نش��ان می دهد که از هر  100کیلوگرم گل تازه به طور
متوس��ط  15کیلوگرم گل خش��ک می توان به دست
آورد .اگر برگهای صورتی رنگ تاج گل محمدی تازه،
کنده ش��ده و قسمت تخمدان آن جدا گردد از هر 5-7
کیلوگ��رم گل تازه م��ی توان  1کیلوگرم گل خش��ک
بدست اورد.

سال اول
شماره 2
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از گل خشک هم می توان اسانس استخراج کرد
اما ...
در ی��ک تحقیق مق��دار و ترکیبات اس��انس های
فرار در گل محمدی تازه و خش��ک مورد مقایسه واقع
گردید (نتایج ان در جدول 4امده اس��ت) در گلهای
محمدی خشک ش��ده به طور متوس��ط مقدار 0.06
درصد اس��انس فرار وجود دارد که در این صورت برای
بدست اوردن یک کیلو گرم اسانس گل بایستی حدود
1.6تن گل خشک شده تقطیر ش��ود.اما برای بدست
اوردن  1.6تن گل خش��ک باید  11تن گل تازه خشک
گردد از طرف دیگر کیفیت اسانس��ی که از تقطیر گل
محمدی خشک بدس��ت می اید بس��یار پایین است.
در اسانس��ی که از تقطیر گل محمدی خشک بدست
می اید مقدارس��یترونلول و گرانیول(Citronellol
و  )Geraniolزی��ر 10درص��د و مق��دار پارافی��ن
واس��تراپتن()Stearoptenمخصوصا نون��ادکان
وهنیکوزان( Nonadecaneو )Heneicosane
بسیار باالس��ت (حدود  50درصد)همچنین اسانسی
که از گل محمدی خش��ک بدس��ت می اید فاقد متیل
اوژنول( )Methyl eugenolمی باشد.

جدول  4ترکیبات و مقدار اسانس در گل محمدی تازه و خشک
گل خشک

گل تازه

ترکیبات موجود در اسانس

0/4

0/9

Linalool

1/2

0

Hexzadecan

0

1/6

Geranil asetat

6/7

32/1

Citronellol

0

8/7

Nerol

2/8

17/3

Geraniol

28/3

13/2

Nonadecane

6/5

3/8

Nonadecene

0

0/4

Phenylethyl alcohol

3/7

1/7

Eicosene

0

2/7

Methyl eugenol

19/7

7/5

Heneicosene

7/9

0

Octasesen+octanol

2/9

0

Nonacosene

0

0/2

Eugenol

0

1/7

Tricosene

0

1/2

Farnecol

12/1

0

Acid of essence

0/060

0/035

مقدار اسانس

گلخانههای خانگی
سال اول
شماره 2
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گلخانه ه�ای خانگی برای پاس�خ گویی ب�ه یک نیاز
ش�کل گرفت .ب�ا در اختیار گ�ذاردن ه�ر روز یک خیار
برای امپراطور روم « تیبریوس » به منظور درمان وی اما
هم س�و با گذر زمان نیازها افزون ،متنوع و همه گیر شد و
این گونه گلخانه های خانگی نیز برای پاس�خ به نیازهای
جدید شکل گرفت و بر این اس�اس و به دلیل موقعیت ها
و امکانات گوناگون متنوع ش�د .آن چه در ادامه می آید
به ضرورت ها ،ش�کل گیری و انواع گلخانه های خانگی
می پردازد.

39

عاری از هرگونه کود و س��م کش��اورزی  ،پرورش داده و در طول سال به
صورت مداوم از آن استفاده کرد.
گاهی گلخانه های خانگی تبدیل به فرصتی برای ایجاد یک تجارت
کوچک می شوند.در صورت داشتن موقعیت مناسب و محصوالت مازاد
می توان آن ها را در مارکت های محلی عرضه کرد.
در گذش��ته منازل مس��کونی با زیر بنای بزرگ س��اخته می ش��د.
گلخانههای طراحی شده برای این منازل نیز بزرگ  ،با ساختار پایدار ،با
کف و فونداسیون بتونی بنا می گردید که سیستم سرمایشی و گرمایشی
آن بر اساس س��وخت بود .در حال حاضر این نوع از گلخانههای خانگی
گران بوده و توجیح اقتصادی ندارند .با مدرن ش��دن س��اخت و طراحی
منازل ،طراحی و ساخت گلخانه های خانگی نیز دچار تحول شده است.
گلخانه های خانگی مدرن که به��ره وری باالیی دارند جایگزین خوبی
برای نوع سنتی آن شده اند.

سال اول
شماره 2
ارديبهشت 1395
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اس��تفاده از گلخانه ب��رای تامین نیازهای غذایی انس��ان به قرنها
قب��ل برمی گردد ش��اید ب��ه دوران باش��کوه و طالیی ش��هر پمپی که
ب��ا اصول به��ره گیری از انرژی خورش��ید اش��نا بودند ام��ا واضح ترین
تاریخ نگاش��ته ش��ده برای گلخانه ی خانگی به دهه ی  30بعد از میالد
برم��ی گردد زمانی ک��ه امپرات��ور روم تیبریوس بیمار بود و پزش��کان
ب��ه او توصیه ک��رده بودند ک��ه روزی یک ع��دد خیار میل کن��د و این
دلیلی ش��د برای تاس��یس اولین گلخانه خانگی دائمی ک��ه اتاقی بود
با دیوارههای س��نگی که به طور مداوم اتش��ی بیرون ان روش��ن بود تا
هوای داخل گرم بماند.س��قف ای��ن گلخانه به ط��ور ماهرانه ایی از یک
ورقه ی بس��یار نازک نیمه ش��فاف برای عبور نور خورشید ساخته شده
بود.
اینکه چ��را وج��ود گلخانه در نزدیک��ی محل زندگی بش��ر مورد
اس��تقبال او قرار گرفته اس��ت و حت��ی در بعضی از جوام��ع اروپایی و
امریکایی تبدیل به قسمتی از سنت و فرهنگ زندگی شهری و روستایی
گلخانه های خانگی بر اساس نوع کارکردی که دارند در سه
ش��ده ,دالیل متعددی می توان ذکر کرد.در گذش��ته ی نه چندان دور
در برخی کش��ورهای اروپایی اس��تفاده از گلخانه های خانگی بس��یار دسته ی اساسی تقسیم بندی می شوند:
( The Hot Greenhousesگلخان��ه های داغ)  :این گلخانهها
مرسوم بود (گلخانه های قدیمی و سنتی بنام گلخانه های ویکتوریایی
مخص��وص پرورش گیاه��ان و درختان
بازمان��ده از آن دوران میباش��ند) در
گرمس��یری مانن��د انب��ه و ارکی��ده
حال حاضر نیز عالوه ب��ر اروپا در جوامع
میباش��ند.دمای داخ��ل  ،ب��االی 65
پیش��رفتهایی مانن��د امری��کا ،عالقه به
درج��هی فارنهایت بوده وش��رایط آب و
داش��تن گلخانهه��ای خانگ��ی هر روز
هوایی بس��یار مرطوب��ی در آن ها حاکم
بیشتر می شود بطوری که تولید و خرید
است.بسته به شرایط آب و هوایی منطقه
و ف��روش گلخان��ه های خانگ��ی پیش
ممکن اس��ت نی��از به چراغ های رش��د
س��اخته و لوازم و تجهی��زات آن بخش
دهن��ده و سیس��تم گرمایش��ی اضافی
تجاری تقریبا وس��یعی را تش��کیل داده
The warm Greenhouse
وجود داشته باشد.
اس��ت .طبیعت و زیبایی ان همواره الهام
بخش بشر برای خلق اثار بدیع و تلطیف
(The warm Greenhousesگلخان��ه ه��ای گ��رم):در این
روح و روان او و مامن��ی برای فرار از هیاهوی دنی��ای بیرونی و درونی او
بوده اس��ت پس دالیل فراوانی وجود دارد که بخواهیم همواره بخش��ی گلخانه ها دم��ا بین  50ال��ی  55درجه ی فارنهایت ب��وده و مخصوص
از طبیعت را حتی ش��ده با ش��اخه ایی گل و یا گلدان��ی کوچک در کنج پ��رورش گل ها  ،میوه ها و س��بزیجات ماه های گرم س��ال می باش��ند.
اش��پزخانه ,در کنار خود داشته باش��یم.نتایج پژوهشگران نیز مؤید ان مهمترین مزایای این گلخانه ها اس��تفاده از این س��بزیجات تابستانی
اس��ت که ارتباط با طبیعت و لذت بردن از ان راهی ساده اما مهم جهت در پاییز و زمس��تان و ابتدای بهار است.در شرایط آب و هوایی سرد یک
کس��ب ارامش روحی است که در این بین کاشتن گل و گیاه و حتی نگاه سیستم گرمایشی اضافی بایستی دراین نوع از گلخانه راه اندازی شود.
کردن به گل باعث برانگیخته ش��دن احساس شادی و طراوت می شود.
(The cool greenhouseگلخان��ه ه��ای س��رد)  :دمای این
شاید یکی از مهم ترین دالیل استفاده از گلخانه های خانگی ایجاد یک
سرگرمی و اشتیاق دائمی برای کس��انی است که عاشق گیاه و طبیعت گلخانه ها مابین  45-40درجه ی فارنهایت اس��ت این گلخانه ها برای
کشت بذر و قبل از این که گیاهان تازه رشد یافته به مکان های بزرگ تر
بوده و می توانند ساعتهای زیادی از زمان خود را صرف باغبانی کنند.
جنبه دیگر نقش��ی اس��ت که گلخانه ه��ای خانگ��ی درتغذیهی منتقل و یا در زمین کشت داده شوند مناسب می باشند.
س��الم خانواده ایفا می کنند همچنین در کاه��ش بوجه ی خانوارمؤثر
گلخانه های خانگی از لحاظ ش��کل و طرح بسیار متنوع می باشند
میباش��ند.با داش��تن گلخانه ی خانگی مهم نیس��ت که ش��ما در چه
منطق��هی آب و هوایی زندگی م��ی کنید .می توان انواع س��بزیجات ،که می توان آن ها را بر اس��اس نیاز و هم چنین مشخصات مکان زندگی
میوهجات  ،گله��ا و درختان مورد عالقه تان را ب��دون توجه به فصل و انتخاب نمود

Lean-to greenhouse

The cool Greenhouse
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The pit Greenhouse

دراینجا به چند نمونه رایج از گلخانه های خانگی اشاره ایی
کوتاه خواهیم داشت

:Window-mounted greenhouseکوچ��ک تری��ن و
اقتصادی ترین نوع گلخانه ی خانگی اس��ت .بخش��ی اس��ت که به یک
پنجره ی بیرونی س��اختمان اضافه می شود(.ترجیحا در سمت جنوبی
یا ش��رقی ) دمای هوای این گلخانه با دمای ه��وای درون منزل تنظیم
میگردد و نی��ازی به انرژی اضافی برای ایجاد ح��رارت وجود ندارد .اما
حفظ درجه حرارت یکنواخت  ،چالش اصلی این نوع گلخانه می باشد.
گلخانه های خانگی به لحاظ پوش��ش اس��تفاده ش��ده نیز متنوع
می باش��ند .شیشه س��نتی ترین
و قدیم��ی تری��ن پوش��ش مورد
اس��تفاده برای گلخانه اس��ت اما
اکنون ازپوش��ش فایب��رگالس ،
پالستیک و پلی اتیلن نیز استفاده
می شود.

 : Lean-to greenhouseدر ای��ن نوع ،یک دیوار گلخانه با یک
دیوار از منزل و یا گاراژ و یا با یک س��اختمان ،مش��ترک می باش��د .این
نوع گلخانه ها ارزان تر از نوع فول س��ایز بوده ،امکان دسترس��ی آسان به
محصوالت گلخانه وجود داشته و برای فضاهای محدود مناسب است .اما
از نقاط ضعف این گلخانه میتوان
اين م��وارد را برش��مرد  -1:تضاد
بین دیوار جامد و پوش��ش سقف.
که دیوار حرارت را محافظت کرده
در حالی که س��قف آن را به سرعت
از دس��ت می ده��د -2.هم چنین
ارتفاع دیوار مشترک ،اندازه ی این
Portable green house
نوع گلخانه را مشخص می کند
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از لح�اظ چهارچ�وب و
اس�کلت نیز گلخانه ها به چند
دسته تقسیم می شوند :
: Pit greenhouse
گلخانه هایی با اسکلت چوبی
(گلخانه های حفره ایی )جزء
که س��نتی ترین نوع آن می باشد.
گلخانه های گران قیمت می باشد
این نوع اس��کلت از لح��اظ ظاهر
که نیاز به زه کشی بسیار عالی دارد
بسیار زیبا بوده ولی به علت نیاز به
هر چند که ثب��ات دمای داخل ،از
تعمیر و رسیدگی مداوم  ،هزینه ی
نقاط بسیار مثبت آن است.
س��اخت و نگهداری باالیی دارد.از
Mini greenhouse
انواع دیگر میتوان به گلخانههایی
Free-standing
با اس��کلت آلومینیومی وفوالدی
:greenhouse
گالوانی��زه اش��اره کرد که بس��یار
گلخان��ه هایی با س��اختمان
س��بک  ،محکم  ،ارزان و آس��ان در
مس��تقل ،که ج��دا از س��اختمان
نصب می باشند.
اصل��ی و در فض��ای ب��از س��اخته
آن چ��ه که مس��لم اس��ت در
میش��ود .چون بنای ساخت این
ش��رایط کنون��ی دنی��ای امروزی
گلخانه ها بر پای��ه ی آب  ،حرارت
ب��ا افزای��ش روزاف��زون جمعیت
و الکتریس��یته اس��ت گران بوده
که نیاز به منابع غذایی بیش��تری
و مص��رف ان��رژی باالی��ی دارند.
میطلبد ،با تخری��ب طبیعت که
در این ح��ال مدیریت ان��رژی در
بش��ر حد و م��رزی ب��رای ان قایل
آنها آس��ان است چرا که نوسانات
نیس��ت  ،با م��درن ش��دن و تغییر
دمای��ی در گلخانه ه��ای کوچک
Windoe-mounted greenhous
شیوه ی زندگی که به نوعی انسان
بیشتر است.
را در تقاب��ل با زمان قرار داده و کمبود وق��ت و زمان از هر کمبود دیگری
 :portable greenhouseگلخانه های قابل حمل در س��ایزها بارزتر اس��ت ,هم چنان اس��تقبال و اشتیاق برای داش��تن گلخانه ای با
گل های زیبا و رنگارنگ  ،میوه های متنوع  ،س��بزیجات تازه و درختان
وطرح های مختلف که به آسانی می توان آن ها را جابجا کرد.
سرس��بز در کن��ار محل زندگ��ی  ،جایی که بت��وان ب��ه دور از هیاهوی
 :Mini greenhouseگلخان��ه های کوچک اما با کارایی باال که روزمرهگی دمی چند با طبیعت همدم ش��د ،هم چون قبل وجود داشته
و بیشتر نیز خواهد شد.
برای فضاهای محدود مناسب می باشند.

سفیدک پودری

مهاجمی مخرب
س�فیدک پودری یک�ی از بیماری های ش�ایع در گلخانه های رز اس�ت .عامل ای�ن بیماری برای
اولین بار در س�ال  1819توصیف ش�د اما بیماری تا م�دت ها قبل از آن در مناطقی که رز کش�ت
میش�ود مشاهده شده اس�ت .آش�نایی با این بیماری و نحوه ی آلودگی  ،ش�رایط مناسب برای
توسعه ی عامل بیماریزا و هم چنین کنترل و پیشگیری از شیوع آن می تواند کمک شایانی برای
پرورش دهندگان گل رز باش�د تا آس�یب ها و خسارات ناش�ی از این بیماری مخرب را به حداقل
کاهشدهند.
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قطعا یکی از مهاجم ترین و مضرتری��ن قارچ های گل رز در محیط با میزبان مشخصی سازگاری داشته باشند.
ای��ن قارچ اغلب ب��ه بافت های جوان تر وحس��اس مث��ل برگ ها و
بیرون و یا گلخانه  ،قارچ س��فیدک پودری اس��ت .ای��ن پاتوژن همراه با
پرونوس��پورا اسپارس��ا (قارچ س��فیدک درونی) و بوتریتیس ( بیماری س��اقههای جوان و جوانه های گل حمله کرده و ایجاد خسارت میکند.
به ص��ورت کپک کرک دار به رنگ خاکس��تری که باعث پوس��یدگی و این اندام ها در ابتدا به ص��ورت مناطق بی رنگ و یا به رنگ مایل به قرمز
پژمردگی گیاهان بذری و جوان ،برگ های پژمرده و بدفرم و پژمردگی نمایان ش��ده و س��پس با یک نوع پودر س��فید و کپک قارچی پوشیده
گل ها می شود) به عنوان مخرب ترین قارچ ها در همه ی مناطق کشت میشوند .برگ های جوان تر تخریب بیشتری را متحمل شده و پیچیده
و بد شکل می شوند.
گل رز در دنیا شناخته شده اند.
حت��ی جوان��ه ه��ای گل،
قارچ اس��پاروتکا پانوس��ا (یک
کاس��برگ ه��ا و س��اقه های
گونه از قارچ اویدیوم می باشد)
شرایط ایده ال برای رشد و تکثیر این
گل ،زی��ان دی��ده و ب��ا ی��ک
که مخصوصا ب��ه خانوادهی رز
قارچ ،دمای بین  20-25درجه ی سانتیگراد
الیه پ��ودر س��فید پوش��یده
حمله م��ی کند .ای��ن قارچها
و رطوبت نسبی  80-90درصد می باشد.
میش��وند مخصوصا هنگامی
اغل��ب در اش��کال تخصص��ی
که جوانهه��ای گل هن��وز باز
ایجاد می ش��وند به طوری که
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* در حد امکان اجتناب از رطوبت باال در شب
نش��ده اند.این قارچ ب��ر روی بافت های بالغ تر و رس��یده تر کمتر ظاهر
* سعی در کشت واریته های مقاوم در نزدیکی محدوده های باز
میشود چون این بافت ها نسبت به نفوذ این قارچ مقاوم ترند.برای مثال
* به کارگیری کوددهی متعادل برای تقویت گیاه
برگهای مس��ن دچار پیچش و تغیییر ش��کل نمی ش��وند اما لکههای
* در صورت امکان سعی شود دریچه های جانبی گلخانه بسته نگه
س��فید پراکنده در آن ها دیده می ش��ود .واریته های ضعیف تر از ساقه
م��ورد حمله قارچ قرار می گیرند جایی که با یک الیه ی پودری س��فید داشته ش��ود واین عمل وقتی که گلخانه با پوش��ش گیاهی و باد احاطه
غلیظ پوش��یده میشوند .بیش��ترین زیان های ایجاد ش��ده عبارتند از شده باشد  ،ضروری است.
متاس��فانه مح��دودهی
کاهش رش��د ب��رگ ،کاهش
دمایی و رطوبت��ی ( ) R.Hکه
فتوس��نتز و افتادن برگهای
قارچ ها در آن زن��ده می مانند
لطی��ف و ن��ازک .در م��واردی
اس��تفاده از سولفورسوز برای مقابله با
وسیع می باشد.بنابراین برای
قارچه��ا ب��ه محصوالت��ی که
سفیدک پودری س��بب از بین رفتن پالستیک
کنت��رل بیم��اری ،اس��تفاده
ازنقط��ه نظر ف��روش باید فاقد
شود.
می
گلخانه
از روش ش��یمیایی غیرقاب��ل
عی��ب ونقص ظاهری باش��ند
اجتناب می باش��د.رایج ترین
از بعد زیبایی(بازار پس��ندی)
و کارآمدترین سیستم کنترل
آس��یب ه��ای ج��دی وارد
قارچ سفیدک پودری اس��تفاده از سولفور با
میکنند.
بکارگیری اواپراتور و س��ابلی متور(دستگاه
ش��کل س��فید قارچ ،به دلیل رشد
گوگرد س��وز از جنس آلومینیوم) می باشد.
و تش��کیل میسیلیوم(قس��مت اصلی
عموما دس��تگاه گوگرد سوز در هر 80-120
ق��ارچ ) و کنیدیوف��ور پات��وژن اس��ت.
مترمربع گلخانه  ،مورد نیاز است(بستگی به
کونیدیوفوره��ا (هاگ ه��ا) زائده های
قابلیت ابت�لا به بیماری هر ی��ک از واریته ها
عم��ودی بر روی میس��یلیوم ق��ارچ ها
دارد) البته باید توجه داش��ت که اس��تفاده از
هس��تند ک��ه در انته��ا دارای کنیدیوم
گوگرد س��وز موجب از بین رفتن پالستیک
(کنیدی) بوده و از عوام��ل تکثیر قارچ
گلخانه می ش��ود ول��ی با این
می باش��ند .معموال ش��رایط
حال اس��تفاده از این دس��تگاه
ای��ده ال ب��رای رش��د و تکثیر
ب��رای از بین بردن س��فیدک
قارچ ه��ا دمای بی��ن 20-25
کامال
و
�وی
ق�
های
واریته
از
�تفاده
اس�
بس��یار موثراست .اس��تفاده از
درج��ه س��انتیگراد و  R.Hیا
از
یکی
،
شب
در
باال
رطوبت
از
اجتناب
و
مقاوم
این دس��تگاه ها حتی وقتی به
رطوبت نسبی  80-90درصد
بیماری
این
از
پیشگیری
های
روش
ترین
م
مه
درس��تی به کار گرفته ش��وند
م��ی باش��د .خصوص��ا باید در
است.
نبای��د باعث کاه��ش و یا مانع
نظر گرفته ش��ود دم��ا و R.H
اس��تفاده از ق��ارچ ک��ش های
(رطوبت نسبی ) مطلوب برای
ایجاد و تکثیر هاگ قارچ  ،دمای  14-16درجه و رطوبت نسبی  95-99خاص ش��ود.درمان های ش��یمیایی به عنوان پیش��گیری و یا در ابتداء
درصد می باش��د.برای بلوغ ،جداشدن و ش��یوع هاگ ها  ،دما و رطوبت ظهورعالیم  ،باید به کار گرفته شوند و با فاصله ی  7-12روز  ،بستگی به
نس��بی مطلوب به ترتیب  25-30درجه س��انتیگراد و  40-70درصد شدت عفونت  ،حساسیت انواع رز و شرایط محیطی گلخانه اعمال شود.
متداول ترین عوامل شیمیایی عبارتند از:
و همراه با یک توده جریان هوای خش��ک می باش��د.در طول ماه های
س��ولفور :قارچ کش تماسی اس��ت .با گرفتن جایگاه اکسیژنی که
تابستان و دوره های خش��ک تر ،هاگ قارچ به وسیله ی باد حمل شده ،
اغلب از طریق تهویه های جانبی وارد گلخانه می شود .در داخل گلخانه انگل برای بقاء به آن نی��از دارد  ،عمل می کند.این قارچ کش کارآمدی
با شرایط آب و هوایی سرد و مرطوب و در طول شب های تابستان ،قارچ خ��ود را با افزایش تدریج��ی دما از  10-12درجه ی س��انتیگراد به 40
درجه و هم چنین کاهش رطوبت نسبی  ،افزایش می دهد.
این امکان را دارد که تکثیر یافته و تعداد بیشماری هاگ را تولید کند .
تری فوری��ن( : )Triforineای��ن قارچ کش در برابر ق��ارچ ها ،از
درون برگ عمل می کند(س��یتوتوپیک ،ترنس المین��ر) در برابر قارچ
کنترل سفیدک حقیقی
زنگ رز  ، Rustهم چنین لکه ی سیاه  Black spotموثر می باشد.
پیشگیری از این بیماری بر اساس :
* استفاده از واریته های قوی و کامال مقاوم
دیکلوفلوانید( : )Dichlofluanidقارچ کش تماس��ی است.در

س��فیدک پودری بافت ه��ای جوان و
حس��اس مثل برگ های و س��اقه های جوان و
جوانهی گل را آلوده و ایجاد خسارت میکند.
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بیشترین زیان های ایجاد شده توسط
س��فیدک پودری کاهش رش��د برگ،کاهش
فتوس��نتز ،افتادن زود هنگام برگ های لطیف
و ت��رد و کاه��ش ارزش ب��ازار پس��ندی گیاه
میباشد.
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برابر بوتریتیس ،لکه ی س��یاه و قارچ درونی موثر اس��ت.مقاومت خوبی
نس��بت به آب داش��ته و ماندگاری طوالنی دارد.توصیه می ش��ود برای
بررسی فیتوتوکسیسیتی احتمالی  ،آزمایش های مقدماتی انجام شود.
باپیری��ت( : )Bupirimateمحص��ول س��یتوتوپیک و ترن��س
المینر م��ی باش��د .توصیه می ش��ود آزمای��ش های مقدمات��ی برای
فیتوتوکسیسیتی احتمالی انجام گیرد.
پیری فنوکس( : )Pyrifenoxعمل ترن��س المینر دارد .در برابر
قارچ لکه ی س��یاه کارایی باالیی دارد.توصیه می ش��ود از آن به عنوان
پیش��گیری و  4-5بار در سال استفاده ش��ود.درمان های احتمالی باید
با فاصله ی  10-12روز از یکدیگر انجام ش��ود.هم چنین آزمایش های
ابتدایی توصیه می شود.
تتراکون��ازول( ( : Tetraconazoleف��رآورده ی سیس��تمیک
میباش��د .از آن به عنوان پیشگیری و در موارد حمله ی شدید هر  7روز
استفاده می شود.
دودم��ورف اس��تات ( : )Dodemorph acetateف��رآورده ی
سیستمیک است که از طریق ریشه و برگ عمل می کند .آزمایش های
مقدماتی توصیه می شود.
پنکونازول( : )Penconazoleفرآورده ی سیستمیک می باشد.
ماندگاری طوالنی داشته ودر برابر قارچ زنگ رز  Rustکارایی دارد.
میکلوبوتانیل( : )Myclobutanilفرآورده ی سیس��تمیک می
باشد .در برابر قارچ لکه ی سیاه  Black spotکارایی دارد.
فلوزیالزول( : )Fluzilazolفرآورده ی سیس��تمیک می باش��د.
توصیه می شود بیش از  4-5بار در سال استفاده نشود.ماندگاری خوبی
دارد ( روزهای متعدد بر روی گیاه بصورت فعال باقی می ماند)
س��یپروکونازول( : )Syproconazoleفرآورده ی سیستمیک
می باش��د .در برابر زنگ رز کارایی دارد .آزمایش های مقدماتی توصیه
می شود.
کاربندازیم( : )carbebdazimقارچ کش سیستمیک می باشد.
در برابر بوتریتیس و لکه س��یاه کارایی دارد .توصیه می شود که با سایر
قارچ کش ها برای جلوگیری از پدیده ی مقاومت قارچ ها ،ترکیب شود.
ماندگاری خوبی بر روی گیاه دارد.
محصوالت��ی که جدید معرفی می ش��وند به گروه اس��تروبولین ها
تعلق داش��ته و عوامل شیمیایی بس��یار موثر ازوکسی استروبین و تری
فلوکسی استروبین هستند.
ت��ری فلوکس��ی اس��تروبین( : )Trifloxystrobinدر براب��ر
بوتریتیس کارایی دارد اما چون می تواند باعث کلوروس��یس در بعضی
واریته ها ش��ود توصیه می ش��ود قبل از اس��تفاده بر روی گیاه آزمایش
شود.
از بین روش های کنترل ،سیلیسیوم به صورت سیلیکات پتاسیم با
اضافه کردن به محلول مغذی با دوز  )0/1gr/lit( 100 mmمی تواند
اس��تفاده شود .به نظر می رس��د این فرآورده بر روی مکانیسم مقاومت
گیاه بر علیه قارچ عمل می کند.
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سفیدک درونی

هیوالی گلخانه های رز
یکی از تل�خ ترین تجارب گلخانه داران گل رز ،فراگیری س�فیدک درونی یا س�فیدک دروغین
در گلخانه اس�ت .سفیدک درونی اگر همه گیر شود هس�تی گلخانه دار را در هم می کوبد و دیگر
نشانی از حتی یک شاخه گل در گلخانه نمی توان یافت .از میانه ی پاییز تا میانه ی زمستان امکان
بروز آن اس�ت .اگر در این ایام به س�قف گلخانه آسیب برسد و این آس�یب دیدگی با بارش برف و
باران همراه ش�ود و رطوبت داخل گلخانه افزایش یابد یعنی مهیا شدن شرایط سقوط بیشتر .اما
س�فیدک درونی چیست؟ چگونه و در چه شرایطی رش�د می کند؟ به چه شیوه ای میتوان آن را
کنترل کرد؟ و نکات پیشگیری از آن کدام است؟

سال اول
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قارچ پرونوسپرا اسپارسا
ای��ن قارچ باعث بروز بیماری س��فیدک درونی در گل رز اس��ت که
تم��ام پرورش دهندگان گل رز در سرتاس��ر دنیا با آن درگیر هس��تند.
این بیماری باعث ایجاد خس��ارت های ناگهانی و جدی به خصوص در
مناطق مرطوب می شود.
عالیم
قارچ س��فیدک داخلی س��بب ایجاد لک��ه های ب��زرگ نامنظم و
عموم��اً در میان رگبرگ ها می ش��ود.در ابتدا لکه ها ب��ه رنگ قهوه ای
بنفش هس��تند و س��پس به قهوه ای کم رنگ تغییر می یابند و در نقاط
مرکزی خش��ک ش��ده و در کناره ها تیره تر می ش��وند.وقتی ش��رایط

محیطی برای گس��ترش بیماری مطلوب باشد به سرعت باعث خشک
شدن کاس��برگ ها یا شاخه های جوان می ش��ود.قبل از خشک شدن
نهایی  ،س��بز خاکس��تری تبدیل به رنگ بنفش می ش��ود .این عفونت
اغلب باع��ث افتادن زود هنگام برگ ها ش��ده و موجب کاهش ش��دید
بازارپس��ندی گیاه و کم بها شدن آن می شود .همه ی اندام های هوازی
گیاه میتواند توس��ط این ویروس مورد حمله ق��رار گیرد.این بیماری
می توان��د پیامدهای بس��یار وخیم و جدی خصوصا بر کاس��ه ی گل و
دم گل دارد .در دم��ای بین  5تا  25درجه ی س��انتیگراد و هنگامی که
یک الیه ایی از آب بیش��تر از  3ساعت بر روی پوشش گیاهی باقی بماند
تولید مثل کنیدیوم(اندام تولید مثل غیرجنس��ی قارچ) اتفاق می افتد.

س�فیدک درون�ی س�بب
خش�ک ش�دن کاس�برگ ه�ا ی�ا
ش�اخههای جوان شده  ،باعث افتادن
زود هن�گام برگها و کاهش ش�دید
بازار پسندی گل می شود.
ش�رط الزم برای پیش�رفت
س�فیدک درون�ی باقی مان�دن یک
الیهای�ی از آب ب�ه م�دت ح�دود 3
ساعت بر روی بافت گیاهی است.

ادامه در صفحهي بعد
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توصیه می شود:
 تا حد امکان به تغییرات هوای گلخانه توجه داش��ت تا رطوبت درزیر  85درصد باقی بماند
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کنترل سفیدک داخلی
برای کنترل این نوع بیماری اس��تفاده از محصوالت ش��یمیایی به
تنهایی کافی نیست بلکه باید برخی عوامل محیطی نیز تنظیم گردد.
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(ش��رایط مطلوب دمای  18درجه و رطوبت نسبی 100درصد) .تولید
مثل اسپورانژیا (اندام تولید مثل غیر جنسی قارچ)نیزدر چنین شرایط
ش��روع می شود و به شکل یک لوله ی کوچک فرم گرفته و به داخل گیاه
نفوذ می کند .قارچ س��فیدک دروغی متفاوت از قارچ سفیدک پودری
از روزن��ه های برگ های انتهایی و یا از طریق انتهای ش��اخه های جوان
نفوذ می کند .رشد آن در داخل بافت گیاهی هم چنین به رطوبت باالی
محیط بستگی دارد.شرط الزم برای پیشرفت این بیماری ،باقی ماندن
یک الیه ایی از آب به مدت حدود  3س��اعت بر روی بافت گیاهی اس��ت.
تقریبا بعد از  7الی  8روز از ش��روع عفونت اگر ش��رایط رشدی ذکر شده
ادامه داشته باشد اندام تولید مثلی قارچ شکل می گیرد.
اسپورانژا با داشتن متوس��ط طول عمر  48ساعت می تواند توسط
باد و یا الیه ی نازکی از آب  ،توس��ط زائده ی جانبی طویل خود (تاژک)
حرکت کند و به راحتی منتش��ر شود .پاتوژن در دمای سرد و در رطوبت
نسبی( )R.Hباال زنده مانده و شیوع می یابد.در  RHکمتر از  85درصد
ق��ارچ ها قادر به مدیری��ت الودگی نیستند.اس��پورها در دمای کمتر از
 5درجه ی س��انتیگراد رش��د نمی یابند و دمای ب��االی  27درجه مورد
عالقهی آن ها نیست.

 هم زمان با از بین بردن رطوبت مازاد ،دما در پایه ی گیاه و قسمتفوقانی باز گیاه افزایش یابد
اجتناب از تغییرات دمایی ش��دید .ایجاد شرایط مناسب رطوبتیبه ویژه وقتی از پوش��ش فیلم پالس��تیکی استفاده ش��ده است ،تحت
کنترل باش��د تا از تش��کیل قطرات آب و چکیدن آن ها بر روی پوشش
گیاهی جلوگیری شود.
 در شرایط آب و هوایی بارانی  ،افزایش دما در گلخانه به میزان 1-2درجه ی سانتیگراد ضروری است.
 اطمین��ان حاصل ش��ود که کاه��ش ناگهانی دما در ش��ب باعثافزایش رطوبت نسبی ()RHدر گلخانه نشود.
 از سیس��تم آبیاریی استفاده ش��ود که باعث خیس شدن پوششگیاهی در گیاهان نشود.
 در صورت امکان سعی گردد به منظور جلوگیری از شیوع بیماری،قسمت هایی از گیاه که با قارچ آلوده شده قطع کرده و ازبینرود.
 در مناط��ق مرط��وب از واریت��ه ه��ای ق��وی و مقاوم اس��تفادهشود.
کنترل ش��یمیایی موثر ب��ر علیه ای��ن بیماری نیاز ب��ه مداخله ی
پیش��گیرانه ی شیمیایی دارد.اصلی ترین آن  ،قبل از این که شرایط آب
و هوایی داخل گلخانه برای رش��د و ش��یوع بیماری مطلوب شود برای
حفاظت از گیاهان از بعضی عوامل ضد قارچ مخصوص اس��تفاده شود.
وقتی ش��رایط برای رش��د و شیوع قارچ مناسب باش��د حتی در کمتر از
 11-12س��اعت (بس��تگی به مق��دار رطوبت و دمای داخ��ل گلخانه )
ق��ارچ تمام گیاه را آلوده می کند .بهتر اس��ت به خاطر داش��ته باش��یم
حس��استرین ان��دام ه��ا (ب��رگ ها و ش��اخه ه��ای جوان) م��واردی
هس��تند که به س��رعت رش��د می کنند.بنابراین اگر اعمال پیشگیرانه
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(نه سیستماتیک) حتی یک بار در هفته انجام شود  ،مقدار قابل توجهی
از سطح برگ می تواند بدون پوشش باقی بماند و به آسانی با قارچ آلوده
شود.
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وقتی ش�رایط برای رش�د و
ش�یوع قارچ مناسب باش�د حتی در
کمتر از  11-12س�اعت (بس�تگی به
دمای داخل گلخان�ه) قارچ تمام گیاه
را آلوده می کند.
ب�رای کنت�رل بیم�اری
س�فیدک درون�ی باید س�عی ش�ود
رطوبت نسبی گلخانه زیر  85درصد
باقی بماند.

در مبارزه ی شیمیایی از محصوالت زیر استفاده می شود :
اکسی کلرید مس :یک قارچ کش تماسی است .مس باعث مسدود
ش��دن روند تنفسی قارچ شده و دیواره ی سلولی قارچ را از بین میبرد.
این قارچ کش مطلوب است برای پیش��گیری استفاده شود کارایی این
قارچ کش بیش��تر بر روی لکه ه��ای س��یاه رز()Black Spotو زنگ
رز()Rustمی باش��د .همان طور که قبال اش��اره ش��د حتی اگر از آن به
درستی به عنوان پیش گیرنده استفاده ش��ود ،شاخه هایی را که بعد از
استفاده ظاهر می شوند را نمی پوشاند.
منک��وزب( )Mancozebق��ارچ ک��ش تماس��ی اس��ت.دارای
ماندگاری طوالنی است.بیش��ترین تاثیر آن بر روی لکه های سیاه رز و
زنگ رز اس��ت.در برخی از کشورها اس��تفاده از آن در گلخانه ها ممنوع
شده است .همانند اکسی کلرید مس  ،بعنوان پیش گیرنده شاخه های
جوان را نمی پوشاند.
دی کلوفلوانید( : )Dichlofiuanideقارچ کش تماس��ی است.
بر روی قارچ های س��فیدک پودری ،لکه های سیاه رز و بوتریتیس موثر
است.ماندگاری خوبی بر روی گیاه دارد.
دی تیانون( : )Dithianonقارچ کش تماس��ی است.مخصوصا
برای شاخه ها استفاده می شود.بر قارچ بوتریتیس و زنگ رز موثر است.
در دما و رطوبت باال کارایی بیش��تری دارد.مان��دگاری طوالنی بر روی
گیاه دارد.
سیموکسانیل( : )Cymoxanilقارچ کش تماسی است و فعالیت
سیتوتوپیک و ترنس المینار دارد.ماندگاری محدودی دارد( 4-6روز)
به همین علت بهتر اس��ت ب��ا محصوالت دیگر که ماندگاری بیش��تری
دارند ترکیب شود .اغلب با اکسادیکس��یل()Oxadixilکه در دمای
باالتر از  30درجه و در محیط خش��ک نباید مورد اس��تفاده قرار گیرد ،
ترکیب می شود.
فوس��تیل آلومینیی��وم( : )Fosetyl-aluminiumمحصول
سیس��تماتیک .هم از س��مت ب��اال ب��ه پایی��ن( )basipetalو هم از
پایین رو به ب��اال()acropetalکار می کند .خاصیت قارچکش��ی آن
فقط بر روی قارچ امیتیس فیتوفترا () Oomycetes Phytophtora
وفیتیوم( ) Phytiumموثر اس��ت.توصیه میش��ود ب��رای مبارزه با
سفیدک درونی همراه با یک قارچ کش دیگر ()Metalaxy,Furalaxy
اس��تفاده ش��ود اما نباید با محصوالتی با پایه ی مس اس��تفاده ش��ود.
(تناسب ندارد).فوس��تیل آلومینییوم مکانیسم عمل جالبی دارد بدین
صورت که سیس��تم دفاعی طبیع��ی گیاه را فعال می کن��د.در مناطق
درمان ش��ده غلظت باالتری از فیتوالکسین که یک ماده ی دفاعی است
که گیاه بص��ورت طبیعی بعد از حمله ی پات��وژن تولید می کند ،وجود
دارد.

عوامل موثر در تغذیه و رشد در کشت هیدروپونیک رز

دكتر زينب خدايي

N

P

170

45

K

Ca

 Mgعناصر

گیاه

غلظت (میلی گرم بر لیتر)
285

120

40

انواع رز
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شماره 2

*کیفیت آب و ش�وری آب و غلظت عناصر سمی احتمالی
(نظیر سدیم ،کلریدها و بور)
کیفیت آب مهم ترین مسأله در تهیه محلول مناسب است .محلول
غذایی کش��ت هیدروپونیک از مواد معدنی موجود در آب و مواد مغذی
اضافه ش��ده با کود تشکیل ش��ده اس��ت .انتخاب کودها و غلظت آنها
به ش��دت تحت تأثیر کیفیت آب اس��ت و بنابرای��ن آزمایش آب قبل از
تصمیمگیری برای تولید فرمول کود از اهمیت بسزایی برخوردار است.
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مزایای زیادی برای اس��تفاده از محیط کشت هیدروپونیک وجود
دارد که می توان ب��ه عنوان مثال به ایجاد محصول باال در یک منطقه ی
کوچک ،کنترل بهتر بر روی آبیاری و کود دهی ،آفت زدایی آس��ان تر و
قابلیت استفاده مجدد از پساب اشاره کرد.
یکی از عوامل اصلی و ش��اخص در مورد یک محیط کش��ت خوب
تناس��ب میان میزان آب و هوای در دسترس ریشه در آن می باشد .یک
محیط مناس��ب در عین تأمین ذخیره ی آبی مناس��ب ،حاوی مقادیر
کافی هوا برای تبادل گازها در سیس��تم ریش��ه اس��ت .همچنین یک

ترکیب مواد غذایی و عوامل مهم در کشت هیدروپونیک
عوام��ل متع��ددی ک��ه برای آم��اده س��ازی محیط های کش��ت
هیدروپونیک باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:
* م�واد غذایی م�ورد نی�از و غلظت آنها در محیط کش�ت
هیدروپونیک و تناسب مواد غذایی
یک محلول غذایی برای سیس��تم هیدروپونی��ک در واقع محلولی
آبی ش��امل یونهای غیر ارگانیک از نمک های قابل حل از عناصر اصلی
مورد نی��از گیاهان عالی اس��ت .حدود  17عنصر ض��روری که گیاهان
عالی برای رش��د به آنها نیاز دارند شناخته شده است .به استثنای کربن
و اکس��یژن که در هوا وج��ود دارند ،عناصر دیگر از محیط رش��د تأمین
می ش��وند .پایه ای ترین محلول کشت حاوی نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم،
کلسیم ،منیزیم و گوگرد و ریزمغذی ها است.
این ترکیب مواد مغذی اس��ت ک��ه رس��انایی الکتریکی و ظرفیت
اسمزی محلول را تعیین می کند .عالوه بر این ،عوامل دیگری نیز تعیین
کننده ی خصوصیات محلول غذایی هس��تند که در ادامه به آنها اشاره
می کنیم.
در ج��دول زیر مقادیر پیش��نهادی مواد مغذی محیط کش��ت در
کشت هیدروپونیک انواع رزها نشان داده شده است :
سال اول

رز ،از زمان های دور و ابتدای تمدن بش��ری در سرتاسر جهان مورد
توجه بوده است.این گل محبوب ،اصوالً در بستر خاک پرورش می یابد.
اما کاش��ت محصوالت زراعی در س��ال های متمادی در خاک باعث از
بینرفتن مواد غذایی و افزایش شوری خاک و یا هجوم آفات شده است،
و این ش��رایط به مرور به ایجاد محصوالتی بی کیفیت و ضعیف منتهی
خواهد ش��د .برخی خاک ها نیز دارای بافتی ضعی��ف و کم عمق بوده و
در اثر فرس��ایش و یا نزدیکی زیاد به مناطق ش��هری ،اساساً برای رشد
گیاهان مناسب نیستند.
بنابر دالی��ل متع��دد اجتماعی-اقتصادی که به چن��دی از آنها
اشاره ش��د ،کش��ت گیاهان به صورت بدون خاک روش��ی است که در
آن محصوالت زراعی در هر محیطی به جز خاک رش��د و نمو می کنند.
ارقام زیادی از س��بزیجات ،گیاهان شاخه بریده و زینتی نظیر رز در این
ساختارهای بدون خاک پرورش می یابند.
طبقه بندی سیس��تم های بدون خاک در س��ال  1990توسط فائو
ارايه ش��د و در حال حاضر نیز پذیرفته شده است.بر این اساس ریشهی
گیاه��ان م��ی توانند در محیط ه��ای فاقد خاک در محیط��ی با پایه ی
مایع (هیدروپونی��ک حقیقی) و یا در محیط مرطوب و مه (آئروپونیک)
تشکیل شوند .این سیس��تم ها عموماً بسته هستند وبازیافت پساب در
مسیری بسته با آبیاری پیوسته و یا منقطع صورت می گیرد.
کش��ت بدون خاک رز عموماً با اس��تفاده از محیط کشت و در بستر
ثابتی نظیر پرلیت ،کوکوپیت و پش��م س��نگ و  ...ص��ورت می گیرد .از
نیازهای پایه ای محیط کش��ت می توان به میزان آب فراوان و دارا بودن
ظرفیت نف��وذ هوا ،نمک پائی��ن ،ظرفیت بافری باال و ع��اری بودن این
محیط از عوامل بیماری زا اشاره کرد.
از آنجای��ی ک��ه محیط کش��ت گیاه��ان در روش هیدروپونیک
از اهمیت باالی��ی در موفقیت رش��د و بازده محصول برخوردار اس��ت
به توضیح کوتاهی راجع به محیط کش��ت مناس��ب در این نوع کش��ت
میپردازیم.

محیط کش��ت خوب با قابلیت باالی رس��انایی آبی و توانایی تبادل آب
نیز شناخته می شود .یکی دیگر از خصوصیات مهم محیط مغذی گیاه
وزن آن است که باید وزن سبکی داش��ته باشد تا به آسانی و با هزینه ی
کمتر قابل انتقال بوده و مورد اس��تفاده قرار گی��رد و در عین حال وزنی
داشته باشد که تأمین کننده ی حمایت فیزیکی برای گیاه باشد.
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در گفت و گو با

مهندس ذوالفقاری

بازشناسی اتحادیهي سراسری
تعاونیهای گل و گیاه
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معرفی و شناس��ایی تش��کل های حوزه فعالیت های گلخانه ای از
جمل��ه اه��داف « گلخانه داران » اس��ت .ب��ا توجه به این ک��ه اتحادیه
سراس��ری تعاونی های گل و گی��اه  ،محصوالت گلخان��ه ای  ،صنایع و
خدمات وابس��ته یکی از تش��کل های این حوزه اس��ت .کوشیدیم طی
گفت و گویی با مدیرعامل اتحادیه جناب آقای مهندس رضا ذوالفقاری
ش��ناخت بیش��تری از این اتحادیه ارائه دهیم .آن چ��ه در ادامه می آید
حاصل این نشست است.
در این گف��ت و گو مهندس رض��ا ذوالفقاری مدیرعام��ل اتحادیه
سراس��ری تعاونی های گل و گی��اه  ،محصوالت گلخان��ه ای  ،صنایع و
خدمات وابس��ته با بیان این مطلب که جرقه ی تشکیل این اتحادیه در
زمانی به وجود آم��د که با باال رفتن حامل های انرژی در کش��ور بخش
کش��اورزی و به خصوص گلخانه های کش��ور به دلیل عدم زیر ساخت
مناس��ب تحت تاثیر قرار گرفت و مشکالت فراوانی در سال  1390برای
این بخش به وجود آمد گفت  :به منظور حمایت و دفاع از تولید کنندگان
طرح تش��کیل اتحادیه صنفی و تخصصی و سراسری در کشور داده شد
و هم زمان مکاتباتی با اتحادیه ها و تعاونی ها و مدیران باغبانی استان ها
مبنی بر معرفی پیشکس��وتان و گلخانه داران مطرح به منظور انسجام
بخشی صنفی در قالب اتحادیه مرکزی و مردم نهاد ارسال شد.

وی افزود :اولین مجمع عمومی عادی مبنی بر تصویب اساس��نامه
اولی��ه و انتخابات با حضور نمایندگان ش��ش اتحادیه اس��تانی ش��امل
اصفهان ،مازندران  ،فارس  ،کرمانش��اه  ،کهگیلوی��ه و چهارمحال و دو
تعاونی تامین نیاز ش��امل ته��ران و یزد در تاری��خ  1391/11/7برگزار
گردی��د .ذوالفقاری با بیان این که در م��ورخ  91/12/15مدارک جهت
ثبت به اداره ثبت شرکتها ارسال و در تاریخ  91/12/22به نام اتحادیه
سراسریتعاونیهایگلوگیاه،محصوالتگلخانهای،صنایعوخدمات
وابسته کش��ور با نام اختصاری( اتگل) ش��ماره ثبت  436209شناسه
ملی  0320858869ثبت رس��می گردید افزود  :در حال حاضر بیش از
هفت اتحادیه دیگر در ش��رف تش��کیل و عضویت در اتحادیه سراسری
می باشد .ضمنا در سال  93و  94تغییراتی در اعضاء و اساسنامه اتحادیه
طبق اصالحیه قانون بخش تعاون به وجود آمد و به روز ش��د.ذوالفقاری
در خصوص اهداف اتحادیه گفت  :ترویج و تحکیم مشارکت ،همکاری و
تعاون عمومی ،تشکیل معاونت ها و کمیته ها و کارگروه های تخصصی
الزم جهت س��وق دادن منابع انس��انی  ،امکان��ات و قابلیتهای علمی و
پژوهشی و اقتصادی کش��ور به منظور گس��ترش فعالیت ها و افزایش
توانایی های منطقه ای و رونق و توسعه کشت های گلخانه ای در کشور،
شناس��نامهدار ک��ردن کلیه واحده��ای تولیدی  ،توزیع��ی و خدماتی

حقیقی و حقوقی این بخش در کش��ور در راس��تای حمایت و صیانت و
حفاظت از س��رمایه و کس��ب و کار و حقوق اعضای صنف��ی در مراجع
قانون��ی داخلی و خارج��ی و در اختیار قرار گرفتن مدیریت و س��رمایه
و مناف��ع حاصل��ه از کار و تولید برای بخش ،از جمل��ه مهم ترین اهداف
اتحادیه است.ذوالفقاری در زمینه ی موضوعات فعالیت اتحادیه گفت:
ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی ،ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی،
ارائ��ه خدمات فنی ،مهندس��ی ،تخصصی و حقوق��ی  ،ایجاد واحدهای
تولی��دی ،توزیعی و خدمات��ی  ،نظارت و ایجاد مراکز و ش��عب زنجیره
 ،ارزش یاب��ی و امکانس��نجی منطقهای طرحهای تولی��دی  ،نظارت
مستمر بر فعالیتهای اعضای اتحادیه و تدوین آیین نامه های اجرایی از
جمله مهم ترین موضوعات فعالیت اتحادیه است.وی خاطر نشان کرد
برای دس��ت یابی به اهداف و فعالیت های ارائه گردیده گام های اجرایی
و عملیاتی در دس��تور کار قرار گرفت که شامل پیگیری تحقق دریافت
اعتب��ارات ارزان قیم��ت و تس��هیالت بلند مدت بانکی ،بهینه س��ازی
گلخانههای موجود در کش��ور با جذب منابع و اعتبارات قانون هدفمند
سازی و بودجههای س��االنه کش��ور  ،نظارت و صدور مجوزهای تولید
 ،ایجاد پوش��ش حمایتی بیمه اشخاص  ،س��رمایهگذاری و محصوالت
تولیدی در بخش گل و گیاه و محصوالت گلخانه ای از طریق شرکتهای
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معتبر بیمه ای که در حال بررس��ی کارشناس��ی با چند ش��رکت بیمه
میباش��د ،تعامالت برون بخشی اتحادیه  ،ایجاد کانال و شبکه منسجم
 ، ITبرند س��ازی محصوالت و توس��عه صادرات محصوالت گلخانه ای
"
می باشد.
مهن��دس ذوالفق��اری با بیان این که برای دس��ت یاب��ی به هر یک
از اهداف بیس��ت گانه این اتحادیه که به نوع��ی در جهت منافع جامعه
گلخانه داران کش��ور می باش��د .به طور جداگانه کارگروه ها و تیم های
کاری توانمند و متعهد و پی گیر نیازمند است افزود  :تاکنون عدم تامین
منابع مالی الزم دس��ت یابی به آن ها را س��خت نموده اس��ت و اتحادیه
تنها ب��ه میزان تامین بوج��ه از طرف افراد هیات مدی��ره و مدیرعامل و
عده ای از همکاران توانس��ته به زیر س��اخت های اولیه برای حرکت در
جهت اهداف اتحادیه دس��ت یابد و لذا باید کلی��ه ی افراد صنفی برای
بهرهمندی حمایت و پشتیبانی خود را در این خصوص داشته باشند.
وی با بی��ان این که با توجه ب��ه حجم باالی فعالیت ه��ای اتحادیه
متاس��فانه در اجرای امور قائم بودن به عده ای از افراد و اشخاص موجب
اختالل در مجموعه خواهد ش��د اضافه کرد  :جا دارد کلیه افراد صنفی با
نگاه منفعت خواهی برای دیگ��ر افراد صنفی همکاری و حمایت خود را
به هر ترتیبی که امکان داشته باشد اعالم نمایند.

عوامل موثر در تغذیه و رشد در کشت هیدروپونیک رز

غلظت های باالی مواد معدنی نامطلوب نظیر سدیم ،کلرایدها
و فلورایدها باید با روش هایی نظیر افزودن آب خالص به آب محلول
کشت و یا آماده سازی آب با نمک زدایی و تبادل یونی کاهشیابد.
عالوه بر ای��ن ،آب ممکن اس��ت ش��امل میکروارگانیس��مهایی
بیماریزا یا جلبک ها باشد.این عوامل می توانند مشکالتی را برای
سیستمهای کشت به وجود آورند و بنابراین باید از روشهایی نظیر
استفاده از صافی برای تصفیه آب از مواد نامطلوب استفادهکرد.
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* اسیدیته ی محیط کشت هیدروپونیک و تاثیر آن بر
جذب مواد غذایی توسط گیاهان
گس��تره ی مطل��وب اس��یدیته محل��ول مغذی در کش��ت
هیدروپونی��ک رز بی��ن  5.5تا  6.3اس��ت .اگرچ��ه ریزمغذی ها
بیشتر در اس��یدیته ی کمتر از  5.5توسط گیاه جذب می شوند اما
هنگامی که این عدد از  5.5کمتر ش��ود خطر سمیت ریزمغذی ها
و میزان نامطلوب کلس��یم و منیزی��م افزایش می یابد .به خصوص
در سیستمهای هیدروپونیک بسته ،ریش��ه های گیاه نیز بر روی
اس��یدیته ی محل��ول اثر می گذارن��د و باعث نوس��ان این فاکتور
میش��وند .مقادیر آمونیوم/نیترات از اصلی ترین مواد تأثیرگذار بر
روی اسیدیته ی محیط کشت اس��ت .در گیاه رز ،افزودن آمونیوم

در محلول غذایی که حاوی نیترات اس��ت باعث افزایش در جذب
نیت��روژن در طول مدت رش��د س��اقه و افزایش غلظت فس��فر در
ریشهها می شود.
رس��انایی الکتریکی محیط کش��ت ( ) ECک��ه میزان نمک
محل��ول در محیط مغ��ذی هیدروپونیک را نش��ان م��ی دهد ،به
عنوان فاکتوری برای بررسی عملکرد محیط کشت و کودها مورد
اس��تفاده قرار می گیرد .البته باید این نکت��ه را مورد توجه قرار داد
که این فاکتور میزان دقیق م��واد معدنی موجود در محلول را به ما
نشان نمی دهد .در کش��ت هیدروپونیک رز  ECمناسب کمتر از
 8.1است این رقم در سیستمهای هیدروپونیک بسته  7است.
در انتها باید به این تکته اشاره کرد که زراعت بدون خاک به ما
فرصت مناسبی برای کنترل دقیق تر بر روی شرایط محیطی داده
و ب��ه این ترتیب امکان ایجاد محصول بیش��تر و با کیفیت را فراهم
می آورد .به خصوص عوامل موثر بر محلول غذایی نظیر اسیدیته،
رس��انایی الکتریکی ،میزان اکس��یژن و دیگز عوامل قابل کنترل و
تغییر هس��تند .بنابراین هرگونه عدم مدیریت درباره ی هر یک از
ای��ن عوامل می تواند به ایجاد اس��ترس در گیاه و در نتیجه کاهش
محصول منتهی ش��ود و این فرصت ارزش��مند را به تهدیدی برای
کشاورز تبدیل کند.
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در گفت و گوهاي اختصاصي با

کارشناسان فرانسوی و آلمانی

بررسی شد ؛

ویژگیهای گلخانههای مطلوب
ویژگیهای گلخانههایی با کارکردهای مطلوب هماره یکی از دل مش�غولی های گلخانه داران کش�ور اس�ت.
ماهنامه بین المللی « گلخانه داران « طی دیدارهای اختصاصی با آقایان کریس�تین ریچل مدیر شرکت فرانسوی
ریچل و برند شروتر یکی از مدیران ش�رکت آلمانی ریفن هاوزر در این زمینه به گفت و گو نشسته است.آن چه در
ادامه میآید حاصل این نشست ها می باش�د الزم به ذکر است که شرکت فرانسوی ریچل در تولید گلخانه و لوازم
و تجهیزات مرتبط با آن دارای بیش از  30سال سابقه میباشد و در کشورهایی همانند روسیه  ،ترکیه  ،آذربایجان,
قزاقس�تان و ارمنس�تان در احداث گلخا نههای مجهز و پیشرفته همکاری داشته و ش�رکت آلمانی ریفن هاوزر،
فعال در صنعت تولید فیلم (پوشش پالستیکی ) گلخانه با بیش از  65سال سابقهی فعالیت در زمینه ی گلخانههای
استاندارد و فیلم یا همان پوشش پالستیکی گلخانه است.
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آقای ریچل بنظر ش�ما و از دید یک کارشناس ,یک گلخانه
ی خوب و کارآمد چه گلخانه ایی است؟
به نظر من مهم ترین مشخصه برای یک گلخانه ی خوب  ،استحکام
و مقاومت باالی س��ازه گلخانه در شرایط آب و هوایی متفاوت می باشد.
اس��تفاده از سازه های مناسب و مستحکم منطبق با شرایط آب و هوایی
منطقه  ،اولین مرحله در پروس��ه ی ایجاد یک گلخانه ی خوب است.هم
چنین استفاده و به کارگیری سیس��تم های پیشرفته از جمله سیستم
های آبیاری و تنظیم حرارت و رطوب��ت نیز به نوبه ی خود اهمیت دارد
اما به نظر من ماورای همه ی موارد ذکر ش��ده مسئله ی حجم می باشد.
در گلخانه های مرتفع ش��ما حجم بیش��تری دارید و بهت��ر می توانید
ش��رایط آب و هوایی را کنترل کنید منظور من از ش��رایط آب و هوایی
تهویه  ،رطوبت و دما می باش��د.که میزان موارد ذکر ش��ده در شب و روز
متفاوت اس��ت.وقتی در ابتدای صبح و هنگام طلوع خورشید که هوای
بیرون هنوز س��رد اس��ت یا در طول روز وقتی هوا ابریس��ت و یا در عصر
وقتی دوباره دمای بیرون افت کرده و خورش��ید غروب می کند تماس
هوای گرم و مرطوب با س��طح سرد پوشش گلخانه باعث تبدیل رطوبت
به قطرات آب می شود و ریزش این قطرات بر روی گیاهان باعث ایجاد و
گسترش بیماری های گوناگون می شود.در گلخانه های بزرگ کنترل
رطوبت و دما به مراتب راحتر است.ما ایجاد گلخانه های بزرگ و حجیم
را برای افزایش بهره وری توصیه می کنیم.

آقای ش�روتر مه�م ترین مش�خصه ی یک فیلم(پوش�ش
پالستیکی) گلخانه ایی خوب از دید شما چیست؟
مهم ترین مش��خصه ی یک فیلم خوب در درجه ی اول مشخصات
مکانیکی فیلم اس��ت.یعنی عبوردهی نور مناس��ب داشته باشد ،امکان
حفظ گرما و رطوبت داخل گلخانه را ب��ه خوبی فراهم آورد و هم چنین
مقاومت و اس��تحکام الزم و کافی در ش��رایط آب و هوای��ی گوناگون را
داشته باش��د .در مرحله ی بعد مواد افزودنی مناسب،کیفیت فیلم های
پلی مری را مش��خص می کند.برای افزای��ش کارایی ، LDPEکه یک
نوع ماده ی پلی مری و پایه و اس��اس ساخت پوش��ش های گلخانه ایی
است  ،مواد افزودنی مانند uv stabilize, ، Anty fogو Red light
تولید و عرضه می شوند.
به نظر ش�ما یک گلخانه دار بدون داش�تن تخصص در این
زمینه  ،تنها از روی مش�خصات ظاهری قادر به تشخیص فیلم

خوب می باشد؟
تش��خیص فیلم های گلخانه ایی خوب از لحاظ ظاهری کار خیلی
آسانی نیست ولی برای داشتن یک فیلم گلخانه ایی خوب و کارآمد ابتدا
ش��رایط آب و هوایی منطقه به درستی ارزیابی شود.یعنی گلخانه داران
باید شرایط آب و هوایی را بسنجند بعد نوع گیاهی را که می خواهند در
گلخانه تولید کنند مش��خص کنند و با توجه به این پارامترها می توانند
به یک ش��رکت تولید فیل��م گلخانه ایی که س��ابقه و تجربه ی خوبی در
این زمینه دارند مراجعه و از کارشناس��ان آن��ان در مورد فیلم پلی مری
مورد نیاز برای گلخانه ی خ��ود و نوع افزودنی هایی که باید در این فیلم
استفاده شود کمک و راهنمایی بگیرند .خوشبختانه در سال های اخیر
با توجه به نیاز جهانی در این زمینه پیش��رفت های خوبی صورت گرفته
و ش��رکت هایی در سراس��ر دنیا اقدام به تولید فیلم های گلخانه ایی با
کیفیت باال نموده اند.
سال اول
شماره 2
ارديبهشت 1395

ریچل:
مهم ترین مش��خصه ب��رای یک گلخانهی
خوب  ،استحکام و مقاومت باالی سازه گلخانه
در شرایط آب و هوایی متفاوت می باشد.
ه��م چنی��ن اس��تفاده و ب��ه کارگی��ری
سیس��تمهای پیش��رفته از جمله سیس��تمهای
آبیاری و تنظیم حرارت و رطوبت نیز به نوبهی
خود اهمیت دارد

شروتر:
مهم ترین مش��خصهی یک فیلم خوب در
درجهی اول مشخصات مکانیکی فیلم است ،و
در مرحله ی بعد مواد افزودنی مناسب.
برای داش��تن یک فیل��م گلخانه ایی خوب
و کارآم��د ابتدا ش��رایط آب و هوایی منطقه به
درستی ارزیابی شود.
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بهينه سازي روابط
سال اول

پيش نياز بهينه سازي كشاورزي

شماره 2
ارديبهشت 1395
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با روي كار آمدن دولت حس��ن روحاني كشور شاهد منش سياسي
نويني ش��د .اين منش كه بر پايه ي عقالنيت ارتباطي شكل گرفته است
مي كوش��د تا با دوري جس��تن از كنش هاي احساس��ي و يك سويه به
منفعت هاي دوس��ويهي متكي بر خردگرايي ميل كند .بي ش��ك اين
مس��ير هموار نبوده و نخواه��د بود و انس��دادهاي گوناگوني را پيش رو
خواهد داش��ت .هرچند ارايه ي بيان قطعي در حوزه ي سياست درست

نيست اما در زمينه ي توسعه كش��اورزي ايران مي توان به يقين عنوان
داشت كه عقالنيت ارتباطي در ارتباطات بين المللي پيش نياز توسعهي
كشاورزي است و بدون پيروي از اين نگرش پس افتادگي فعلي جبران
نخواهد ش��د .از اقدامات انجام يافته ي چند ماه��ه ي اخير مي توان به
دو توافقنامه همکاری قرنطینه دامی و گیاهی بين ایران و فرانسه اشاره
كرد.

سال اول
شماره 2
ارديبهشت 1395

بخشی از تولیدات این گلخانه ها
در س��فر رئی��س جمهوری
را به سایر کشورها تضمین کرده
ایران و هیات همراه به فرانس��ه،
از س��وي فرانس��ه مجموعه ای از گلخانه ها با است.
دو یادداش��ت تفاه��م همکاری
آخری��ن تکنول��وژی روز ب��ه مس��احت  25هکتار در
ارزش اجرای ای��ن قرار داد
در بخش تحقیقات کش��اورزی
کرمانش��اه ظرف دو س��ال برای تولی��د گوجه فرنگی در فاز نخست  20 ،میلیون یورو
و اح��داث گلخانه های جدید در
احداث می ش��ود و طرف فرانس��وی ،صادرات بخشی برآورد می شود.
حوزه کش��اورزی ،دو توافقنامه
از تولیدات این گلخانه ها را به س��ایر کشورها تضمین
در ف��از دوم نی��ز مس��احت
هم��کاری قرنطین��ه دام��ی و
کرده است
ای��ن گلخان��ه ه��ا از  25هکتار
گیاهی و سه توافقنامه در زمینه
به  50هکت��ار به منظ��ور تولید
تس��هیل تج��ارت محص��والت
تفاهمنام��ه هم��کاری در بخ��ش تحقیق��ات محص��والت گوج��ه فرنگ��ی،
کش��اورزی  ،تولی��د مش��ترک
کش��اورزی در راس��تای ایج��اد رواب��ط علم��ی  ،فنی ،خی��ار ،فلف��ل  ،ک��دو و س��ایر
اتوواکسن و پروژه تولید مشترک
آموزشی در حوزه کشاورزی بين ايران و فرانسه امضا محص��والت صیف��ی افزای��ش
تخم ماهی چش��م زده به امضای
شد
می یابد.
دو کشور رسید.
گفتني س��ت پيش از س��فر
به گ��زارش رواب��ط عمومی
هیئ��ت وزیران ،الیح��ه موافقتنام��ه همکاری رييس جمهور به پاريس ،لوران
وزارت جه��اد کش��اورزی ای��ن
در زمین��ه حفظ نبات��ات و قرنطینه گیاه��ی بین دولت فايب��وس وزي��ر ام��ور خارج��ه
وزارتخانه ،در س��فر دکتر حسن
جمهوری اس�لامی ای��ران و دولت جمه��وری عراق را فرانس��ه مرداد م��اه  ٩٤به ايران
روحان��ی ریی��س جمه��وری و
تصویب و برای طی تش��ریفات قانون��ی تقدیم مجلس س��فر كرد .وي كه حامل دعوت
هی��ات هم��راه وی ب��ه پاریس
شورای اسالمی کرد
رس��مي روحاني به پاريس بود با
در مراس��م امض��ای اس��ناد در
بيان اين كه  ١٧س��ال مي گذرد
کاخ الی��زه و در حضور روس��ای
ك��ه وزي��ر امورخارجه فرانس��ه
جمه��ور دو کش��ور  20 ،قرارداد
به طور رس��مي به اي��ران نيامده
و س��ند هم��کاری ب��ه امض��ا
رس��ید ک��ه ی��ک س��ند آن در زمین��ه تفاه��م هم��کاری در بخ��ش است ،بابت اين حضور تشكر و قدرداني كرد.
تحقیقات کش��اورزی توس��ط مهندس محم��ود حجت��ی وزیر جهاد
کش��اورزی و اس��تفان لوفل همتای فرانس��وی اش و یک س��ند دیگر
در زمین��ه احداث گلخانههای جدید توس��ط بخ��ش خصوصی منعقد
شد.
همچنين در حوزهي ارتباطات بينالمللي مرتبط با كش��اورزي از
براس��اس ای��ن گزارش،تفاهمنامه همکاری در بخ��ش تحقیقات
کش��اورزی در راس��تای ایجاد روابط علمی  ،فنی ،آموزش��ی در حوزه س��وی رئیس جمهوری؛ الیحه موافقتنامه همکاری ای��ران و عراق در
کش��اورزی همچون بخش های به��ره وری و مدیری��ت آب  ،بهنژادی زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی تقدیم مجلس شد.
بین دولت جمهوری اس�لامی ایران و دولت جمهوری عراق را برای
و تولی��د بذر  ،تکنولوژی ه��ای مدیریت آفات و بیم��اری های گیاهی ،
تحقیقات و تولید واکس��ن و س��رم  ،بیماری های دام��ی و دامپروری  ،طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی تقدیم کرد.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دول��ت ،با توجه به س��ودمندی
مدیریت و سیاس��تگذاری مناب��ع ژنتیکی  ،بیوتکنولوژی کش��اورزی ،
آبزی پ��روری  ،تحقیقات جنگل  ،ف��ن آوری مواد غذای��ی و تجهیزات همکاریهای بینالملل��ی در زمینه حفظ نباتات و مهار آفات مربوط به
گیاهان و فرآوردههای گیاهی و کنترل و جلوگیری از ورود و انتشار آنها
کشاورزی امضا شده است
این گزارش م��ی افزاید:س��ند دوم نیز ق��رار داد اح��داث گلخانه و با عنایت به تمایل دولتهای جمهوری اسالمی ایران و جمهوری عراق
مدرن برای کشت سبزی و صیفی اس��ت که میان گروه سرمایه گذاری در توسعه هر چه بیشتر روابط علمی ،فنی ،اقتصادی و تجاری به منظور
کشاورزی کوثر و طرف فرانس��وی گروه گلدن کلوپ و گروه راشل امضا ایجاد هماهنگی نزدیک در اتخ��اذ اقداماتی که برای نیل به اهداف فوق
الزم میباش��ند ،هیئت وزیران ،الیحه موافقتنام��ه همکاری در زمینه
شد.
براس��اس این قرار داد در فاز نخس��ت  ،مجموع��ه ای از گلخانه ها با حفظ نبات��ات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اس�لامی ایران و
آخرین تکنولوژی روز به مساحت  25هکتار در کرمانشاه ظرف دو سال دولت جمهوری ع��راق را تصویب و برای طی تش��ریفات قانونی تقدیم
برای تولید گوجه فرنگی احداث می ش��ود و طرف فرانس��وی ،صادرات مجلس شورای اسالمی کرد.
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شرکت های تامین کنندهي نهاده ها و تجهیزات کشاورزی
آرا شیمی کیمیا

تامین نهاده های کشاورزی

021-86031772

آریانام نهاده

تامین نهاده های کشاورزی

021-44854630

بازرگانان سرای سپند

واردات سموم

021-88874600

بایر پارسیان

تامین و توزیع سموم

021-66945726

آریا شیمی

تولید سموم و کود شیمیایی

021-44471048

اسپیدار پردیس

واردات سموم

021-88795870

باغبان تاک

تولید سموم

021-66947062

بنیان نوین شیمی

تولید امولسیفایرهای سموم

086-42347140

پارس یزد

توسعه و بهبود نهاده های کشاورزی

035-38258793

پرتو نار

تولید سموم و کود شیمیایی

021-88268661

توسعه کشاورزی هزاره سوم

تامین و توزیع نهاده های کشاورزی

021-88609870

زرافشان

تولید سم و کود

021-77517395

سبزآوران زرین

واردات سموم

021-88727500

زرپاش شیمی

تولید سموم و کود شیمیایی

026-37773618

سبزگل

تولید کود شیمیایی

034-43266075

عصر جدید زراعت

توزیع نهاده های کشاورزی

021-22596165

کاوش کیمیای کرمان

تولید سموم

034-32260090

شیما گرو

تولید سموم دفع آفات نباتی

035-38258793

غزال شیمی

تولید سموم

021-88555235

کیمیا گوهر خاک

تولید سموم کشاورزی

021-44292368

شرکت گیاه (سهامی خاص)

تولید کننده سموم و کودهای کشاورزی

026-36103292

گیاه پرنیان اطلس

واردات سموم کشاورزی

021-66568623

ملی شیمی کشاورز

تولید سموم شیمیایی ،دامی و خانگی

021-44444096

مهر پاد کیان

تامین نهاده های کشاورزی

021-66723259

مهان

تامین سموم و سایر نهاده های کشاورزی

021-88727295

گیتا شیمی سهند

تولید سموم کشاورزی

021-66432885

ماهر شیمی

تولید سموم کشاورزی

021-22134212

مشکفام فارس

تولید سموم شیمیایی

021-88058561

میعاد گذار متحد

واردات نهاده های کشاورزی

021-88502020

ارديبهشت 1395

هامون بذر زرین

تامین نهاده های کشاورزی

021-88001410

واستر گرین

تولید سموم و کودهای کشاورزی

081-38282006

سمیران

تولید سموم خانگی ،کشاورزی و دامپزشکی

021-88809921

شرکت نور صنعت فردوس

تجهیزات کشت بافت

026-36679092
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شرکت کیمیا کاران پارس

گلخانه ساز

021-44980516

سال اول

نام شرکت

زمینه فعالیت

تلفن

شماره 2

شرکت باران ساز گیاه ماشین

تولید کننده عمده دستگاه های آبیاری

021-22441108

شرکت ایران مشعل

تولید کننده انواع سیستم گرمایش

021-88529566

شرکت ABAone

ماشین آالت  ،آبیاری  ،لوله و اتصاالت

081-34383777

شرکت به گل

تولید عرقیات گیاهی

031-55534234

صنایع پالستیک جهاد زمزم

تولید لوله و اتصاالت پلی اتیلن

88938730 - 021

پالست تونیک

تولید مخازن بزرگ پلی اتیلن

09120303128

شرکت تجهیز آب کاوه

لوله و اتصاالت پلی اتیلن

021-44431922

شرکت اتصاالت کاوه گستر

لوله و اتصاالت پلی اتیلن

021-88650088

گروه صنعتی حجیم پالست

تولید کننده مخازن پلی اتیلن

066-43344255

اتصاالت کاوه گستر

تولید انواع اتصاالت لوله های پلی اتیلن

021-88650088

صنایع گلخانه ای مرصوص کام

سازنده گلخانه های مدرن تجاری و خانگی

021-88333758

پرشین پوشش پلیمر

تولیدکننده پلی اتیلن

021-88063532

ره پویان جبهه سبز

قطعات و تجهیزات گلخانه

021-88944712

شرکت ساحل اتحاد

تولید کننده تخصصی بشکه های پالستیکی

021-22080699

شرکت مهندسی آب پیمان

سیستم های آبیاری

026-36705818

شرکت پیام آوران طبیعت سبز

ساخت و تجهیزات گلخانه

051-36666823

شرکت کرج سازه

تجهیزات سیستم آبیاری

026-36307080

شرکت چگال آب آرمان

تجهیزات سیستم آبیاری

021-66960096

گروه صنعتی آبین گستر

توليد فیلتراسیون آبیاری

023-34557022

شرکت کاریز تدبیر

تجهیزات سیستم آبیاری

021-86011302

پلی ران اتصال

تولید لوله و اتصاالت

021-8864800

شرکت ادونیس گل

تولید کننده عرقیات گیاهی ،گالب و اسانس

021- 66866721

شرکت گالب زهرا

تولید کننده عرقیات گیاهی ،گالب و اسانس

034-32229284

شرکت ایران گالب

تولید کننده عرقیات گیاهی ،گالب و اسانس

021-88674086

شرکت مهندسی پارس دشت

تجهیزات گلخانه

031-33878210

شرکت طراحی مهندسی گروک

تولید کننده تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی

021-77601927

شرکت گل سبز میثاق

ساخت و تجهیزات گلخانه

021-66565060

شرکت فن آوری آب ثمین

تجهیزات تصفیه آب

026-36331625

گروه شرکت های آبان شرق

صنایع وابسته کشاورزی

056-32210770

شرکت خوشه زرین جنوب

تولید سموم شیمیایی

021-88007897

شرکت مهندسی آذر رهاب

ساخت و تجهیزات گلخانه

026-34517095

شرکت بازرگانان کاال

وارکننده بذر ،سموم ،کود

021-88210678

بازرگانی مخبری

وارد کننده انواع نهاده های کشاورزی

021-22855524

شرکت گلپا صنعت

انواع ماشین آالت و ادوات کشاورزی

021-56230154

سال اول

شرکت درین گالب کاشان

گالب و عرقیات پاستوریزه

021-66032523

شماره 2

شرکت کشاورز یک ره

ساخت و تجهیز گلخانه

021-88713440

ارديبهشت 1395

نام شرکت

زمینه فعالیت

تلفن
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گروه صنعتي آبكو

طراح و سازنده دستگاههاي
تصفيه آب و فاضالب
www.abco.asia
موارد استفاده

آب آشاميدني

 -1نوشابه سازي
 -2صنايع لبني
 -3دامپروري و مرغداريها

آب صنعتي

 -1بخار مصرفي در نيروگاهها
 -2سيستمهاي خنك كننده
 -3ديگهاي بخار
 -4صنايع داروسازي
 -5كشاورزي و گلخانهها
 -6آب استخرها

 ROآب شيرين كن
 NF,UF,Mfفيلتراسيون
 CI2, UV,O3ضد عفوني كننده آب

تلفن كارخانه (ده خط) 026 - 36308687 :فكس 36308586 :همراه09124480569 - 09121313433 :
soltani.abco@Gmail.com
آدرس كارخانه :استان البرز ،كيلومتر  12جاده محمدشهر به ماهدشت ،آبكو

عف
ی
ش
ک
م
س
ا
ر تآذ نز ر ن ال ت

با مدیریت  :رسول سالمت

باربندپسندیده

به عنوان اولین و تنها شرکت کش��ت و تولید مکانیزه زعفران و بسته بندی در استان
تهران (شهرس��تان رباط کریم) میباشد و مفتخر به دریافت لوح تقدیر کشاورز نمونه
 4س��ال متوالی و کارآفری��ن برتر از وزارت جهاد کش��اورزی و برداش��ت  10الی 12
کیلوگرم زعفران خشک در هر هکتار و رنگ دهی استثنایی میباشد

www. p a s a n d id e . c o m

    دفتر مرکزی  :ایران  ،مشهد ،بازار رضا  ،طبقه دوم  ،بازار سوم ،تلفن )051( 37663115 :الی  ،17فکس)051( 37663118 :
    مجتمع تولیدی و بسته بندی  :ایران  ،تهران  ،کیلومتر  7جاده رباط کریم  ،شهریار
    تلفن های مجتمع تولیدی و بسته بندی  ، )021(  56414015 ، )021(  56414010 ، )021(  56414020 :فکس)021( 56414070 :
    ارتباط مستقیم با مصرف کنندگان )021(  56414060 :

بعثت گشت توانا
مجري مستقيم

تور كربال
هوايـي

شرايط براي پرسنل جهاد كشاورزي
ويــژه كشاورزان ،گلخانهداران و بهرهبرداران گل محمدي

نقد و اقساط
هتل درجه يك الف
گشت زيارتي دوره
ويزا  -بليط  -ترانسفر

 7شب
و  8روز
كامل

اعزام :يكشنبه  -سهشنبه و پنجشنبه هر هفته
 2شب نجف    5شب كربال
بعثت گشت توانا  021- 88761315و 09106884228
نشاني :تهران ،سيدخندان ،ابتداي سهروردي شمالي ،خيابان ابن يمين،
خيابان سيبويه شمالي ،كوچه حبيبي ،شماره  ، 47واحد 1

گــل محمــدی
ثــروت ســازتـریــن
گـل جهـان است

گـ�ل محمـ�دی گـ�ل ملـ�ی ای�ران
جهانیان گل محمدی را سلطان گل ها می نامند.
اسانستامحاصلازگلمحمدیبهطالیمایعمشهوراست.
گل محمدی از ایران به ترکیه و دمشق و از آنجا به اروپا رفته است.
گــ�ل محمــ�دی ثــ�روت س�ــازتـریــن گـ�ل جهـان اس�ت.
گـ�ل محمـ�دی یکـ�ی از کـمتوقعتریـ�ن محصـ�والت گیاهـ�ی اس�ت.
گل محم�دی در صنای�ع غذای�ی ،داروی�ی ،بهداش�تی و آرایش�ی کاربرد وس�یعی دارد.
گـلاب س�ـــادهتـــریـن و س�ـنتــیتــــرین محصــ�ول گــل محمــدی اس�ـت.
صنعتفرآوریگلمحمدی بدوناسانستام،کانکریت،ابسلوتوشیوههاینویناستخراجناکارآمداست.

شرکت دانش بنیان کشت بافت گیاهان دارویی آسیا با ارایهي نهالهاي گل محمدي كشت بافتي،
گلستانهايي با خصوصيات فنوتيپي و ژنوتيپي يكسان  ،قدرت ريشهزايي باالو سبزينگي بهينه
با گلهايي مطلوب و برخوردار از اسانس باال را در سراسر كشور ميسازد.
عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت این شرکت به نشانی www.amptco.com
مراجعه و یا با شماره تلفن های  09101302760و  021-56577151تماس حاصل فرمایند.

