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انجمن علوم باغبانی آماتور ایران
ماھنامھ دی و بھمن ماه

محمد صادق: مولف 
٢١/١١/١٣٨٩

افزایش است در ایران بھ خاطر وجود موانع با پیشرفت علوم کشاورزی ھر روز دانستھ ھای بشر در مورد علوم مختلف کشاورزی در حال
زیاد تحقیقات مھمی در مورد کشاورزی صورت نمی گیرد یا اگر بگیرد بعد از حصول نتیجھ تحقیق این نتایج عمومی و کاربردی نمی شوند 

ھ پایان نامھ ھا و پروژه ھای و کلیھ ھزینھ ھایی کھ برای این تحقیقات انجام شده بدون تبدیل شدن بھ سرمایھ علمی برای ایران تبدیل ب
نویسنده ھیچ ادعایی در محقق بودن و یا منتقد بودن خود ندارد و .دانشگاھی می شود و در بین مقاالت دیگر در دانشگاه ھا بایگانی می شود 

ران دیگر محدود بھ پایان نامھ فقط واقعیتی کھ ھمھ می توانند ببینند را بیان می کند و امیدوار است کھ روزی برسد کھ تحقیق و آزمایش در ای
.این ماھنامھ خالصھ ای از مطالب انتشار یافتھ در سایت را دارا خواھد بود.ھای دانشگاھی نشود و این تحقیقات کاربردی شوند

1 Iranian Society for Amateur Horticultural Science

انجمن علوم باغبانی آماتور ایران
ماھنامھ دی و بھمن ماه

محمد صادق: مولف 
٢١/١١/١٣٨٩

افزایش است در ایران بھ خاطر وجود موانع با پیشرفت علوم کشاورزی ھر روز دانستھ ھای بشر در مورد علوم مختلف کشاورزی در حال
زیاد تحقیقات مھمی در مورد کشاورزی صورت نمی گیرد یا اگر بگیرد بعد از حصول نتیجھ تحقیق این نتایج عمومی و کاربردی نمی شوند 

ھ پایان نامھ ھا و پروژه ھای و کلیھ ھزینھ ھایی کھ برای این تحقیقات انجام شده بدون تبدیل شدن بھ سرمایھ علمی برای ایران تبدیل ب
نویسنده ھیچ ادعایی در محقق بودن و یا منتقد بودن خود ندارد و .دانشگاھی می شود و در بین مقاالت دیگر در دانشگاه ھا بایگانی می شود 

ران دیگر محدود بھ پایان نامھ فقط واقعیتی کھ ھمھ می توانند ببینند را بیان می کند و امیدوار است کھ روزی برسد کھ تحقیق و آزمایش در ای
.این ماھنامھ خالصھ ای از مطالب انتشار یافتھ در سایت را دارا خواھد بود.ھای دانشگاھی نشود و این تحقیقات کاربردی شوند

1 Iranian Society for Amateur Horticultural Science

انجمن علوم باغبانی آماتور ایران
ماھنامھ دی و بھمن ماه

محمد صادق: مولف 
٢١/١١/١٣٨٩

افزایش است در ایران بھ خاطر وجود موانع با پیشرفت علوم کشاورزی ھر روز دانستھ ھای بشر در مورد علوم مختلف کشاورزی در حال
زیاد تحقیقات مھمی در مورد کشاورزی صورت نمی گیرد یا اگر بگیرد بعد از حصول نتیجھ تحقیق این نتایج عمومی و کاربردی نمی شوند 

ھ پایان نامھ ھا و پروژه ھای و کلیھ ھزینھ ھایی کھ برای این تحقیقات انجام شده بدون تبدیل شدن بھ سرمایھ علمی برای ایران تبدیل ب
نویسنده ھیچ ادعایی در محقق بودن و یا منتقد بودن خود ندارد و .دانشگاھی می شود و در بین مقاالت دیگر در دانشگاه ھا بایگانی می شود 

ران دیگر محدود بھ پایان نامھ فقط واقعیتی کھ ھمھ می توانند ببینند را بیان می کند و امیدوار است کھ روزی برسد کھ تحقیق و آزمایش در ای
.این ماھنامھ خالصھ ای از مطالب انتشار یافتھ در سایت را دارا خواھد بود.ھای دانشگاھی نشود و این تحقیقات کاربردی شوند



2 Iranian Society for Amateur Horticultural Science

مطالبفھرست

ھدف از این سایت)١

خالصھ مقاالت ارسالی در ماه گذشتھ)٢

فعالیت ھای در حال انجام)٣

این ماهیاه زینتیگ)۴

تصاویر)۵

دعوت بھ ھمکاری)۶

س با مدیریتتما)٧

.شدخواھدتائینماھنامھاینارسالبرایمشخصیروزایندهماهاز
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سایتاینایجادازھدف

پایین بودن اطالعات عمومی در مورد تکثیر و پرورش و نگھداری گیاھان در ایران و نبود منابع مناسبی کھ برای 
دسترسی باشد و افراد بدون داشتن تحصیالت و دانستھ ھای خاص بتوانند بھ ان منابع دسترسی داشتھ ھمھ قابل 

باشند باعث شده است کھ علم باغبانی بیشتر محدود کھ دانشگاه ھا و کتب درسی باشد و افراد عادی بھ ان دسترسی 
امروزه در بیشتر کشورھای .بع استفاده کنند نداشتھ باشند یا منابع تخصصی باشند و افراد عادی نتوانند از این منا

در حال توسعھ و توسعھ یافتھ علم برای ھمھ کاربردی شده است و مردم بھ تمامی منابع بدون محدودیت دسترسی 
. دن علوم مختلف انجام می دھند دارند و در صورت امکان سھم خود را در بھبود کیفیت تکنیک ھای کاربردی کر

کھ بر روی اصالح گیاھان زینتی فعالیت دارند بدون تخصص بھ این فعالیت ھا وارد شده اند و امروزه اغلب افرادی 
حتی برخی بعد از بازنشستگی از شغل اول شروع بھ پرورش گیاھان کرده اند و بعد از مدت کوتاھی بھ یک 

حرفھ ای تبدیل می )  ھیبریدفردی کھ ارقام جدید گیاھان را برای اولین بار پرورش می دھد از طریق بذر(ھیبریدیزر 
شود و جالب است کھ اغلب این افراد بدون ھیچ چشمداشتی تجربیات خود را با افراد تازه وارد بھ اشتراک می 

گذارند کھ این راه را برای افراد جدید بازتر می کند تا با اشتباه کمتر وارد این فعالیت شوند موردی کھ متاسفانھ در 
مدیریت سایت سعی در .ای نیست و بسیاری از تجربیات با افراد در گور مدفون می شود ایران چیز زیاد معمولی

جلب ھمکاری افراد متخصص در امور باغبانی را دارد تا با ایجاد بانک اطالعاتی با ارزش و مفید قدمی برای 
داری شده و تکراری در افزایش دانستھ ھای باغبانان اماتور ایرانی برداشتھ شود و از قرارگرفتن مطالب کپی بر

در صورتی کھ یک اینترنت گرد خوب باشید متوجھ می شوید کھ کلیھ انجمن ھای علوم .سایت جلوگیری شود 
و افراد با ھر ملیت و سطح سواد می تواند با پرداخت ) البتھ رایگان نیستند(باغبانی در اینترنت ھمگانی ھستند 

خدمات این انجمن ھا نیز بھره بگیرد و حتی انجمن علوم باغبانی ھزینھ سالیانھ عضو این انجمن ھا شود و از 
سلطنتی انگلستان نیز عمومی می باشد ولی متاسفانھ انجمن علوم باغبانی ایران کھ بھ صورت رسمی ثبت شده است 

ن با نام عمومی نیست و افراد برای ثبت نام باید تحصیلکرده رشتھ ھای باغبانی و کشاورزی باشند بنابراین این انجم

بھ صورت مجازی شروع بھ کار کرد تا با انجمن WWW.ISHS.IRو با ادرس انجمن علوم باغبانی آماتور ایران 

رت موفقیت در انشااهللا در صو.اشتباه گرفتھ نشود WWW.IRSHS.IRعلوم باغبانی ایران با ادرس وب سایت 

بزودی امکان ثبت نام در .جلب چند متخصص علوم باغبانی این انجمن را نیز بھ صورت رسمی ثبت خواھیم کرد 
.سایت ایجاد خواھد شد و این عضویت بدون ھزینھ و رایگان خواھد بود 
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ماهدیوبھمنارسالیمطالبخالصھ

یلیومتکثیر پیازبھنیازبدونل
با مطالعھ روش ذکر شده می .دم برگھا در لیلیوم قادر بھ تولید پیازچھ ھستند ولی در بسیاری از ارقام این خصوصیت غیر فعال باقی می ماند 

برای اطالعات بیشتر از اطالعات این صفحھ را بخوانید .توانید لیلیوم خود یا حتی گل شاخھ بریده لیلیوم را نیز در خانھ تکثیر کنید 

BENOMYLبنومیلکشقارچ
قارچ کش بنومیل یکی از قارچ کش ھای مورد استفاده در ایران است کھ دیگر عمر خود را کرده است و بھ خاطر مقاوم شدن قارچ ھای 

مشابھ دیگر تاثیر چندانی در از بین بردن قارچ ھای بیماری زا ندارد و شرکت تولید کننده ی ان بیماری زا بھ این قارچ کش این ماده و مواد 
این قارچ کش در برخی موارد .نیز تولید ان را قطع کرده است ولی در برخی کشورھای دیگر از قبیل ایران ھنوز تولید و مصرف می شود 

برای اطالعات بیشتر اطالعات این صفحھ را بخوانید . ھای باردار برای انسان می تواند خطرناک باشد بخصوص برای خانم 

یلیومبافتکشتازجدیدصاویرت ل
افت کامال در خانھ انجام شده است بدون کشت ب.تصویر از کشت بافت لیلیوم اروینتال را می توانید مشاھده کنید ٣در این مطلب ارسالی 

.گیاھچھ از یک قطعھ کالوس جدا شده اند تا برای رشد پیاز بھ محیط کشت دیگری انتقال داده شوند ٣.تجھیزات پیشرفتھ و ھود 

گیاھانپلوئیدیسطحدرتغییر
در این روش ھا کھ بھ .تغییر در سطح پلوئیدی گیاھان امروزه یکی از فعالیت ھای پرورش دھندگان گل و گیاه زینتی و غیر زینتی شده است 

در کاھش سطح پلوئیدی بیشتر تولید الینھای .کاھش و افزایش سطح پلوئیدی تقسیم می شوند و در ھر کدام منظور خاصی دنبال می شود 
نظر ژنتیکی و یا انتخاب الینھای برتر از نظر مقاومت بھ بیماری یا شوری و غیره مورد نظر است و در افزایش سطح پلوئیدی خالص از

برای اطالعات بیشتر بھ این صفحھ .تولید گیاھان بارور از ھیبریدھای بین گونھ ای کھ بھ خاطر مشکالت کروموزومی عقیم می باشند 
مراجعھ کنید 

ORYZALINاریزالینکشعلف
علف کشھا یکی از سمومی ھستند کھ در باغبانی و کشاورزی بسیار کاربرد فراوانی دارند این سموم بر اساس زمان استفاده بھ دو نوع قبل از

انواعی کھ قبل از جوانھ زنی استفاده می شوند بذور علف ھای ھرز را قبل از جوانھ زدن از .شوند جوانھ زنی و بعد از جوانھ زنی تقسیم می 
علف کش اریزالین .بین می برند و نوع دیگر علف کش ھایی ھستند کھ بعد از جوانھ زنی و شروع رشد علفھای ھرز استفاده می شوند 

Oryzalin انوران بسیار سمی و سرطان زا می باشد پس در ھنگام مصرف باید لباس و این علف کش برای انسان و ج.از دستھ اول است
این علف کش برای افزایش سطح پلوئیدی در گیاھان نیز مورد استفاده قرار می گیرد و .ماسک و دستکش و حتی چکمھ مناسب استفاده شود 

باعث سرطان % ١٠٠تواند توسط اریزالین صورت بگیرد کھ باید در نظر داشتھ باشید کھ افزایش سطح پلوئیدی در انسان و جانوران ھم می 
برای اطالعات بیشتر بھ این لینک مراجعھ کنید .می شود 
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رزدرریشھپیوند
می باشد کھ در صورت داشتن پایھ پیوند مناسب می توان از این طریق پیوند یکی از روشھای تکثیر گیاھان چوبی و برخی از گیاھان علفی

بیشتر از روش قلمھ زنی گیاه مورد نظر را تکثیر کرد چون روش قلمھ زنی بستگی بھ خصوصیت خود گیاه در تولید ریشھ دارد و ممکن 
پیوند ریشھ برای بسیاری افراد ناشناس است چون است یک رقم خاص اصال از قلمھ ریشھ تولید نکند حتی با ھورمون ھای ریشھ زایی روش 

این روش بیشتر در کشور ھلند و یا در شرکت ھای پرورش دھنده رز استفاده می شود و با این روش می توانند بدون نیاز بھ نگھداری و 
اشت مقداری از ریشھ ھای انھا نمود و پرورش پایھ پیوند مناسب فقط با چند گیاه قوی و بالغ کھ ریشھ ھای قوی و سالمی دارند اقدام بھ برد

دارد کھ باید ) نھ پیر(البتھ این روش نیز نیاز بھ چند گیاه سالم و بزرگ و بالغ .پیوند نمود ) بدون بیماری(پیوندک را بھ این ریشھ ھای سالم 
برای اطالعات بیشتر بھ این .د تولید شوند در یک مکان کھ حداقل بیماریھای قارچی و افات را دارد انجام شود تا ریشھ ھای سالمی برای پیون

:صفحھ مراجعھ کنید 

یلیومبافتکشت ل
رقام تتراپلوئید و کشت بافت در لیلیوم برای افزایش تولید پیاز در مراحل اولیھ پرورش یک رقم جدید بسیار مھم است مخصوصا برای ا

کشت بافت لیلیوم ساده تر از کشت بافت در بسیاری از گیاھان دیگر است و چون سلولھای تمایز .تکثیر پایینی دارند سرعتاورینتال کھ 
.نیافتھ یا تمایز یافتھ و اماده برگشت از تمایز در تمام قسمت ھای گیاه یافت می شود مشکلی در یافت قسمت مناسب وجود ندارد 

کاللھ و حتی برگھای جوان می ,تخمدان ,بساک ,قسمت پایین گلبرگ ,غنچھ جوان یا حتی گل باز شده ,دم گل ,دم برگ ,از فلس پیاز 
ت تواند برای کشت بافت لیلیوم مورد استفاده قرار گیرد یعنی خیلی ساده از گلھای شاخھ بریده موجود در بازار ھم می توانید برای کشت باف

می باشد کھ می توان از مقدار نصف این محیط کشت B5و LSو MSمحیط کشت مناسب برای لیلیوم محیط کشت ھای .لیوم استفاده کنید لی
ishs.ir/archives/253http://www.برای اطالعات بیشتر بھ این صفحھ مراجعھ کنید .ھا ھم برای تکثیر لیلیوم استفاده کرد 

سطحواحددروریبھرهافزایشبرایروشھایی
از زمین ھای موجود اھمیت افزایش بھره وریبا افزایش جمعیت انسانھا و کمبود زمین زراعی پیدا کردن روشھایی برای افزایش محصول و 

بیشتری پیدا می کند روشھای کھ بیشتر بیولوژیکی می باشند تا شیمیایی مانند استفاده از قارچ ھای ھمزیست مایکوریزا  یا باکتری ھای 
شرایط ھمزیست و استفاده از روشھا و لوازم مدرن و بھ روز کھ باعث افزایش مقدار و کیفیت محصول و افزایش کیفیت خاک و بھبود

برای اطالعات بیشتر بھ این صفحھ مراجعھ کنید .بیولوژیکی خاک و کاھش میزان سموم و کودھای شیمیایی مورد استفاده در خاک می شوند 

ھیبریدبذریشمعدانی
پرطرفدار در ایران و جھان می باشد کھ ارقام بسیار زیاد و زیبایی از ان پرورش داده شده اند کھ ایران در شمعدانی یکی از گیاھان زیبا و 

تصاویر موجود مربوط .پرورش ارقام جدید ھیچ نقشی نداشتھ است با وجود اینکھ ھیبریداسیون در شمعدانی بسیار ساده و بدون زحمت است 
در تابستان ھمین سال بذر گیری شده و کاشتھ شده است و بزودی بھ گل خواھد نشست تا اولین نتیجھ بھ شمعدانی ھای ھیبرید و بذری است کھ 

بسیاری از ارقام بذر خود بھ خودی تولید می کنند کھ می .در پرورش شمعدانی حاصل شود و تجربھ ای بر تجربیات کم بنده اضافھ شود 
ع رشد انھا باشید از این طریق گیاھان زیبایی پرورش داده می شوند مانند کھ این توانید انھا را بعد از خشک شدن بکیرید و منتظر شرو

.برای اطالعات بیشتر بھ این صفحھ مراجعھ کنید .شمعدانی جوان کھ دارای خصوصیاتی از مادر و پدر خود می باشد 

چینیختمیزدهجوانھبذر
ختمی چینی یکی از زیباترین گیاھان گلدار است کھ تنوع رنگ در ان بسیار زیاد است ولی در ایران این تنوع بسیار کم است گلھا بھ صورت 

گلھا ھیچ محدودیتی رنگ در.سانتیمتر در برخی ارقام ٢۵سانتیمتر تا ۵کم پر و پر پر بوده و ھر رقم شکل و اندازه گل متفاوتی دارد از 
رنگ در گلھا متفاوت است و از گلھایی با رنگ یکنواخت تا گلھایی با چند رنگ .ندارد و ارقامی با رنگ آبی و سبز ھم پرورش داده شده اند 

طوبتی خاصی متاسفانھ ھیبریداسیون این گیاه زیبا ساده و اسان نبوده و بھ شرایط نوری و دمایی و ر.و طرح منظم پرورش داده شده است 
.عدد بذر از یک واریتھ قدیمی نارنجی بدست اوردم کھ یک عدد جوانھ زد ۵نیاز دارد کھ من بعد از چندین سال گرده افشانی در نھایت 

.تصاویر را در این صفحھ می توانید ببینید 
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رزدرریشھپیوند
می باشد کھ در صورت داشتن پایھ پیوند مناسب می توان از این طریق پیوند یکی از روشھای تکثیر گیاھان چوبی و برخی از گیاھان علفی

بیشتر از روش قلمھ زنی گیاه مورد نظر را تکثیر کرد چون روش قلمھ زنی بستگی بھ خصوصیت خود گیاه در تولید ریشھ دارد و ممکن 
پیوند ریشھ برای بسیاری افراد ناشناس است چون است یک رقم خاص اصال از قلمھ ریشھ تولید نکند حتی با ھورمون ھای ریشھ زایی روش 

این روش بیشتر در کشور ھلند و یا در شرکت ھای پرورش دھنده رز استفاده می شود و با این روش می توانند بدون نیاز بھ نگھداری و 
اشت مقداری از ریشھ ھای انھا نمود و پرورش پایھ پیوند مناسب فقط با چند گیاه قوی و بالغ کھ ریشھ ھای قوی و سالمی دارند اقدام بھ برد

دارد کھ باید ) نھ پیر(البتھ این روش نیز نیاز بھ چند گیاه سالم و بزرگ و بالغ .پیوند نمود ) بدون بیماری(پیوندک را بھ این ریشھ ھای سالم 
برای اطالعات بیشتر بھ این .د تولید شوند در یک مکان کھ حداقل بیماریھای قارچی و افات را دارد انجام شود تا ریشھ ھای سالمی برای پیون

:صفحھ مراجعھ کنید 

یلیومبافتکشت ل
رقام تتراپلوئید و کشت بافت در لیلیوم برای افزایش تولید پیاز در مراحل اولیھ پرورش یک رقم جدید بسیار مھم است مخصوصا برای ا

کشت بافت لیلیوم ساده تر از کشت بافت در بسیاری از گیاھان دیگر است و چون سلولھای تمایز .تکثیر پایینی دارند سرعتاورینتال کھ 
.نیافتھ یا تمایز یافتھ و اماده برگشت از تمایز در تمام قسمت ھای گیاه یافت می شود مشکلی در یافت قسمت مناسب وجود ندارد 

کاللھ و حتی برگھای جوان می ,تخمدان ,بساک ,قسمت پایین گلبرگ ,غنچھ جوان یا حتی گل باز شده ,دم گل ,دم برگ ,از فلس پیاز 
ت تواند برای کشت بافت لیلیوم مورد استفاده قرار گیرد یعنی خیلی ساده از گلھای شاخھ بریده موجود در بازار ھم می توانید برای کشت باف

می باشد کھ می توان از مقدار نصف این محیط کشت B5و LSو MSمحیط کشت مناسب برای لیلیوم محیط کشت ھای .لیوم استفاده کنید لی
ishs.ir/archives/253http://www.برای اطالعات بیشتر بھ این صفحھ مراجعھ کنید .ھا ھم برای تکثیر لیلیوم استفاده کرد 

سطحواحددروریبھرهافزایشبرایروشھایی
از زمین ھای موجود اھمیت افزایش بھره وریبا افزایش جمعیت انسانھا و کمبود زمین زراعی پیدا کردن روشھایی برای افزایش محصول و 

بیشتری پیدا می کند روشھای کھ بیشتر بیولوژیکی می باشند تا شیمیایی مانند استفاده از قارچ ھای ھمزیست مایکوریزا  یا باکتری ھای 
شرایط ھمزیست و استفاده از روشھا و لوازم مدرن و بھ روز کھ باعث افزایش مقدار و کیفیت محصول و افزایش کیفیت خاک و بھبود

برای اطالعات بیشتر بھ این صفحھ مراجعھ کنید .بیولوژیکی خاک و کاھش میزان سموم و کودھای شیمیایی مورد استفاده در خاک می شوند 

ھیبریدبذریشمعدانی
پرطرفدار در ایران و جھان می باشد کھ ارقام بسیار زیاد و زیبایی از ان پرورش داده شده اند کھ ایران در شمعدانی یکی از گیاھان زیبا و 

تصاویر موجود مربوط .پرورش ارقام جدید ھیچ نقشی نداشتھ است با وجود اینکھ ھیبریداسیون در شمعدانی بسیار ساده و بدون زحمت است 
در تابستان ھمین سال بذر گیری شده و کاشتھ شده است و بزودی بھ گل خواھد نشست تا اولین نتیجھ بھ شمعدانی ھای ھیبرید و بذری است کھ 

بسیاری از ارقام بذر خود بھ خودی تولید می کنند کھ می .در پرورش شمعدانی حاصل شود و تجربھ ای بر تجربیات کم بنده اضافھ شود 
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انجامحالدرھایفعالیت

بوسیلھ علف کش اریزالینTresorو Navonaالقای پلی پلوئیدی در دو رقم لیلیوم آسیاتیک از پیازھای وارداتی ارقام .١
پیازچھ ھای حاصل ھم اکنون در حال کشت ھستند تا شرکت یا موسسھ ای پیدا بشود و سطح پلوئیدی این پیازچھ ھا را تشخیص 

.زم مورد نیاز برای تائین سطح پلوئیدی گران و بنده انھا را در اختیار ندارم دھد چون لوا
سال پیش تا کنون در حال رشد ھستند ولی ھنوز گلی تولید ٢پرورش ختمی ھای چینی حاصل از بذور ھیبرید وارداتی کھ از .٢

.د نکرده اند بھ خاطر شرایط نا مساعد امسال بسیاری از این ھیبرید ھا از بین رفتن
بھ صورت غیر تجاریپرورش و ھیبریداسیون شمعدانی  لیلیوم  و ختمی چینی .٣
نقطھ از جھان٧طریق بذور وارداتی از ھا ازلیلیوم گونھ ھای وحشی کاشت و پرورش .۴

Lilium amabile orange

Lilium amabile var luteum

Lilium bulbiferum

Lilium callosum

Lilium cernuum

Lilium ciliatum

Lilium concolor

Lilium dauricum

Several variations of Lilium dauricum

Lilium davidii

Lilium davidii v. willmottiae

Lilium duchartrei

Lilium henryi

Lilium lankongense

Lilium ledebourii

Lilium leichtlinii var maximowiczii

Lilium mackliniae

Lilium monadelphum

Lilium ponticum

Lilium pumilum orange

Lilium pumilum red

Lilium pumilum strain "Yellow Bunting"

Lilium pyrenaicum var rubrum

Lilium regale

Lilium rosthornii

Lilium speciosum Album

.سال برای تولید اولین گل زمان نیاز دارند ۴تا ٢این گونھ ھا از 

کشت بافت لیلیوم بھ منظور اففزایش تعداد پیازھای لیلیوم اورینتال برای برنامھ اصالحی در اینده و کشت گیاھان ضعیف و یا .۵
بیمار کھ بعد از استریل شدن در محیط کشت بافت کشت می شوند تا زنده بمانند و رشد کنند چون بدون کشت بافت انھا زنده 

.نخواھند بود 
نتایج ضعیف ولی قابل انتظار بود بھ خاطر .ون نیاز بھ داشتن پیازھای شاخھ بریده برای تولید بذر ھیبرید بدکشت تخمدان لیلیوم .۶

محیط کشت نا مناسب
در گیاھچھ ھای لیلیوم بذری و لیلیوم ) اسپرین(تحقیق در مورد استفاده از اسید ابسیزیک جنین لیلیوم کشت:اینده برای ه ژپرو.٧

این تحقیق در مورد برخی از گیاھان انجامم .ی تا میزان تاثیر اسپرین در مقاومت انھا بھ بیماری معلوم شود ھای حساس بھ بیمار
شده است ولی در لیلیوم تا کنون انجام نشده است 
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انجامحالدرھایفعالیت

بوسیلھ علف کش اریزالینTresorو Navonaالقای پلی پلوئیدی در دو رقم لیلیوم آسیاتیک از پیازھای وارداتی ارقام .١
پیازچھ ھای حاصل ھم اکنون در حال کشت ھستند تا شرکت یا موسسھ ای پیدا بشود و سطح پلوئیدی این پیازچھ ھا را تشخیص 

.زم مورد نیاز برای تائین سطح پلوئیدی گران و بنده انھا را در اختیار ندارم دھد چون لوا
سال پیش تا کنون در حال رشد ھستند ولی ھنوز گلی تولید ٢پرورش ختمی ھای چینی حاصل از بذور ھیبرید وارداتی کھ از .٢

.د نکرده اند بھ خاطر شرایط نا مساعد امسال بسیاری از این ھیبرید ھا از بین رفتن
بھ صورت غیر تجاریپرورش و ھیبریداسیون شمعدانی  لیلیوم  و ختمی چینی .٣
نقطھ از جھان٧طریق بذور وارداتی از ھا ازلیلیوم گونھ ھای وحشی کاشت و پرورش .۴
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ماهاینزینتیگیاه

HIBISCUSیاچینیختمی ROSA SINENSIS

دارای چندین گونھ وحشی و چند ھزار ھیبرید Hibiscusھیبیسکوسو از جنسMalvaceaeمالواسھختمی چینی گیاھی است از خانواده 
بسیار زیبا می باشد اولین گونھ شناسایی شده ختمی چینی می باشد کھ دارای گلھای پر پر بوده و بھ رنگ قرمز می باشد و نام خود را بر 

گونھ .سانتیمتر بستھ بھ نوع رقم متغیر است ٢۵سانتیمتر تا ۵اندازه گل ھا از .شت روی تمامی ھیبریدھای موجود در این نوع بھ ارث گذا
و .د ھای وحشی ختمی چینی در تمام مناطق گرم دنیا پراکنده اند از جزایر ھاوایی تا چین و فیلیپین و افریقا می توان انواع انھا را پیدا کر

استرالیا و ,رورش داده می شوند ولی پرورش ارقام جدید بیشتر محدود بھ ایاالت متحده ھیبریدھای این گیاه زیبا نیز در کلیھ مناطق دنیا پ
تعداد ارقام ثبت شده بسیار زیاد بوده و باید در نظر داشت کھ شاید بیشتر از چند .جزایر تاھیتی و برخی کشورھای امریکای جنوبی است 

روش تکثیر ختمی چینی قلمھ زدن و .اقی مانده و یا مدتھاست کھ از بین رفتھ اند برابر این ارقام نیز ثبت نشده اند و بھ صورت منطقھ ای ب
پیوند زدن می باشد قلمھ زدن برای ارقامی کھ بھ سادگی ریشھ دار می شوند و ریشھ قوی ای دارند مناسب است و برای بقیھ ارقام باید از 

برای قلمھ گیری از شاخھ ھای جوان و سبز یا شاخھ ھای چوبی .ید نمی کنند روش پیوند استفاده کرد چون برخی ارقام اصال از قلمھ ریشھ تول
قلمھ ھا . می توان استفاده کرد کھ استفاده از ھورمون ھای ریشھ زا مفید است و باعث افزایش ریشھ دھی و یا تسریع در ریشھ دھی می شود

بگیرند تا از خشک شدن انھا جلوگیری شود رطوبت زیاد باعث باید در یک مکان مرطوب و بدون الودگی و تاریک بدون نور خورشید قرار
بھتر است از ماسھ یا پرلیت یا کوکوپیت برای قلمھ ھا استفاده . در اغلب ارقام مناسب است % ٨٠-٧٠الودگی قارچی می شود و رطوبت 

بعد از ریشھ دھی ھم نباید گیاھچھ ھا را در .د کنید تا ھوادھی در بستر باعث کاھش رشد قارچ ھای بیماری زا شده و ریشھ دھی افزایش یاب
ر مقابل نور مستقیم خورشید قرار داد بلکھ باید ابتدا بھ شرایط کم رطوبت و نور عادت کنند و سپس در مقابل نور خورشید در پشت پنجره قرا

شانس خود را در بذر گیری امتحان کنید در با گرده افشانی تمام گلھای بازشده با گرده ھای خودی یا از گلھای دیگر می توانید .بگیرند 
روز یا بیشتر طول می کشد تا بذور بالغ شوند باید اجازه دھید تا میوه خشک شود و سپس ان را بچینید چون بذور ۴۵صورت تشکیل میوه 
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.روز بھ روز از کیفیت گلبرگ ھا کاستھ می شود ھالبت.ھفتھ باز می مانند ١ساعت تا ١٨زیادی دارد و گلھا بستھ بھ رقم و دمای ھوا از 

باشند بھتر در ختمی جواب KNO3باشند مخصوصا کودھایی کھ دارای Kکود ھای مناسب برای گلدھی کودھایی ھستند کھ دارای عنصر 
نیز برای افزایش رشد و تولید برگ ھای جوان و سبز MGSO4از .رنگ و اندازه و کیفیت گلھای تولیدی بسیار موثر ھستند می دھند و در

گرک در لیتر است می توانید این دو کود را از فروشگاه ھای مواد ازمایشگاھی با ١می توانید استفاده کنید میزان استفاده از ھر دو کود 
ی فسفاتھ نیز در پاییز و زمستان می توانید برای اعتماد بیشتری تھیھ کنید این دو نوع کود برای فصل گلدھی و رشد مناسب ھستند و از کودھا

روش کود دھی نیز بستھ بھ نظر خودتان .افزایش تولید ریشھ استفاده کنید بھتر است دو نوع کود قبلی را در زمستان و پاییز استفاده نکنید 
رگ گیاھان البتھ کودھای فسفاتھ بھتر است اسپری است می توانید با ابیاری این کود ھا را استفاده کنید یا بھ صورت اسپری بر روی شاخھ و ب

شوند بر روی برگ ھا چون در صورت استفاده زیاد از این کود در ھنگام ابیاری محیط خاک سمی می شود کھ برای رشد گیاھان زیان اور 
را با اب بشویید تا برگ ھا بتوانند بھ بھ یاد داشتھ باشید کھ ختمی چینی را اگر در حیاط یا بالکون نگھداری می کنید باید برگ ھا ان.است 

.خوبی تنفس کنند و رشد سالمی داشتھ باشند 

افت ھای ختمی چینی افت ھای خطرناکی نیستند و اغلب مگس سفید یا شتھ ھای سیاه یا سبز چاقی ھستند کھ با سموم معمولی از بین می روند 
پاشی کنید چون بسیاری از انھا پرواز کرده و دوباره بعد از سم پاشی بر می در صورتی کھ با مگس سفید مشکلی دارید باید چندین بار سم

.گردند 

:چند موردی کھ در ھنگام خرید بھتر است دقت کنید 

ساقھ گیاه بدون خراش و سوراخ باشد این سوراخ ھا در گلخانھ ھایی با رطوبت زیاد در ساقھ ھا ایجاد می شوند و در حقیقت مکان رشد ریشھ 
و زمانی کھ این گلھا از این گلخانھ ھا خارج می شوند گیاه مقداری از رطوبت خود را از طریق این شکاف ھا و سوراخ ھا از دست ھستند

در صورتی کھ مدتی بتوانید این گیاه را سالم نگھداری .می دھد کھ باعث ضعیف شدن و در بسیاری از مواقع باعث خشک شدن گیاه می شود 
رشد کرده کھ بدون این سوراخ ھا خواھند بود و می توانید انھا را قلمھ یا پیوند بزنید یا شاخھ ھای دیگر را ھرس کنید و کنید شاخھ ھای جوان

. اجازه بدھید این شاخھ ھای جوان سالم رشد خود را افزایش دھند 
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ال کشور پرورش داده شده است و بھ خاطر می باشد کھ در شمFiestaدو تصویر باال مربوط بھ ھمین مشکل در ساقھ ختمی چینی رقم 
رطوبت زیاد این سوراخ ھا ایجاد شده اند این سوراخ ھا در حقیقت مکانی ھستند کھ در صورت قلمھ زدن ریشھ تولید خواھند کرد ولی بھ 

سومین عکس از .کند خاطر رطوبت زیاد موجود در شما کشور بدون قلمھ زدن این ساقھ ھا شروع بھ فعالیت کرده و این مشکل بروز می
ھمین گیاه است کھ شاخھ جوان را بدون این سوراخ ھا نشان می دھد این شاخھ در اردبیل رشد در شرایط ھوای آزاد رشد کرده و بنابراین این

.سوراخ ھا ایجاد نشده اند 
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ارقامی کھ ھم زیبا و ھم مقاوم ھستند و در ایران ھم موجود ھستند ارقام

Crown of Bohemia (Double Yellow)

Fiesta (Single Orange)

Red Common (Single Red)

Psyche (Single Red)

Snow Queen (variegated Leafs and Red Single Flower)

Rose Flake (Red , white , green leafs and red flowers)

Double Red Andersoni (Red Double flowers)

Estelle or American Beauty (Strong Pink double , single flowers)

.و چند رقم بی نام دیگر ھستند
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تصاویر
چینیختمیرقم۴

)قرمزگلبا(وحشیرقمیکوھیبریدرقم٣
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ھمکاریبھدعوت

انجمن اینترنتی علوم باغبانی اماتور ایران اطالعات را بھ صورت رایگان و ازاد منتشر می کند و بھ دلیل اینکھ مدیریت یک نفر است و 

ا تجربیات و دانستھ ھا و مقاالت علمی بین المللی را منتشر می کند و خواھد کرد بنابراین نمی تواند در کلیھ سطوح علوم باغبانی مطالب ر

مدیریت امکان کند و بھ خاطر شرایط محیطی استان اردبیل امکان نگھداری و پرورش و کسب تجربھ در مورد کلیھ گیاھان زینتی برای ارائھ 

پذیر نیست و محدوده فعالیت مدیریت فقط بھ ختمی چینی و لیلیوم و چند گیاه زینتی دیگر محدود می باشد البتھ کلیھ فعالیت ھا غیر تجاری

ھیچ عالقھ ای بھ کپی کردن از منابع دیگر را ندارد و بر تازه و با ارزش بودن مطالب تاکید دارد بنابراین داشتن تیمی وارد مدیریت.ھستند 

بھ علوم مختلف باغبانی برای این سایت یک امر بسیار مھم می باشد تا بتوان مطالب مختلف علمی و کاربردی را در یک منبع ایرانی برای 

در صورتی کھ مایل بھ عضویت در این سایت بھ عنوان متخصص در یکی از .ده کند و در اختیار افراد عالقھ مند قرار دھد باغبان ایرانی اما

رشتھ ھای باغبانی و کشاورزی ھستید تا دیگران را از تجربیات و علوم خود بھره مند سازید می توانید با مدیریت از طریق وب سایت تماس 

ندارد ولی ھر گونھ کپی برداری از سایت ھای دیگر و یا ارسال اطالعات غیر مرتبط یا اطالعات غلط باعث شرایط خاصی وجود .بگیرید 

در صورتی کھ خدمتی .ت و نھ ھزینھ ای دریافت خواھد شداین ھمکاری رایگاه خواھد بود یعنی نھ ھزینھ ای پرداخ.قطع ھمکاری خواھد شد 

نھال و یا فعالیت ھای خدماتی می توانید در صورت ,بذر ,دھید مانند شرکت ھای تولید کود در مورد امور باغبانی یا کشاورزی انجام می

ارائھ مقاالت یا مطالبی در مورد روش استفاده از محصول یا خدمات خودتان می توانید با ارسال درخواست محصول یا خدمت خود را در این 

ھای این محصول یا خدمت معرفی کنید کھ در این صورت کلیھ سواالت مربوط بھ سایت با اطالعات کامل در مورد روش استفاده و مزیت

این خدمت یا محصول برای شما ارسال خواھد شد و بایستی بھ انھا پاسخ دھید در مطالبی دیگر در غیر این صورت اطالعات شما پاک 

داران و پرورش دھندگان گیاھان زینتی و غیر زینتی ھم می گلخانھ .برای اطالعات بیشتر بھ بخش تماس با ما مراجعھ نمائید .خواھد شد 

.توانند با این سایت ھمکاری کنند و تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند 

افرادی کھ عالقھ مند بھ طبیعت ایران ھستند می توانند تھیھ عکس ھای گیاھان بومی ایران کھ قابلیت اھلی شدن را دارند با این سایت 

جالب است بدانید .ی کنند تا با جمع اوری و تکثیر این گیاھان این گیاھان را بھ عالقھ مندان بھ باغبانی در ایران و جھان معرفی کنیم ھمکار

!کھ با وجود اینکھ زنبق ایرانی در ایران بی ارزش است ولی ھلند تنھا صادر کننده زنبق ایرانی در جھان است 

.تخصص در امور زیر نیاز دارد تا اطالعات کافی را بتواند در اختیار کاربران قرار دھد در مرحلھ اول سایت بھ چند فرد م

گیاھپزشکی

خاک شناسی

گیاه شناس

افراد متخصص در امور گلخانھ داری 

افراد متخصص در امور کنترل بیولوژیکی بیماری ھا و آفات

افراد متخصص در امور گیاھان بومی ایران

12 Iranian Society for Amateur Horticultural Science

ھمکاریبھدعوت

انجمن اینترنتی علوم باغبانی اماتور ایران اطالعات را بھ صورت رایگان و ازاد منتشر می کند و بھ دلیل اینکھ مدیریت یک نفر است و 

ا تجربیات و دانستھ ھا و مقاالت علمی بین المللی را منتشر می کند و خواھد کرد بنابراین نمی تواند در کلیھ سطوح علوم باغبانی مطالب ر

مدیریت امکان کند و بھ خاطر شرایط محیطی استان اردبیل امکان نگھداری و پرورش و کسب تجربھ در مورد کلیھ گیاھان زینتی برای ارائھ 

پذیر نیست و محدوده فعالیت مدیریت فقط بھ ختمی چینی و لیلیوم و چند گیاه زینتی دیگر محدود می باشد البتھ کلیھ فعالیت ھا غیر تجاری

ھیچ عالقھ ای بھ کپی کردن از منابع دیگر را ندارد و بر تازه و با ارزش بودن مطالب تاکید دارد بنابراین داشتن تیمی وارد مدیریت.ھستند 

بھ علوم مختلف باغبانی برای این سایت یک امر بسیار مھم می باشد تا بتوان مطالب مختلف علمی و کاربردی را در یک منبع ایرانی برای 

در صورتی کھ مایل بھ عضویت در این سایت بھ عنوان متخصص در یکی از .ده کند و در اختیار افراد عالقھ مند قرار دھد باغبان ایرانی اما

رشتھ ھای باغبانی و کشاورزی ھستید تا دیگران را از تجربیات و علوم خود بھره مند سازید می توانید با مدیریت از طریق وب سایت تماس 

ندارد ولی ھر گونھ کپی برداری از سایت ھای دیگر و یا ارسال اطالعات غیر مرتبط یا اطالعات غلط باعث شرایط خاصی وجود .بگیرید 

در صورتی کھ خدمتی .ت و نھ ھزینھ ای دریافت خواھد شداین ھمکاری رایگاه خواھد بود یعنی نھ ھزینھ ای پرداخ.قطع ھمکاری خواھد شد 

نھال و یا فعالیت ھای خدماتی می توانید در صورت ,بذر ,دھید مانند شرکت ھای تولید کود در مورد امور باغبانی یا کشاورزی انجام می

ارائھ مقاالت یا مطالبی در مورد روش استفاده از محصول یا خدمات خودتان می توانید با ارسال درخواست محصول یا خدمت خود را در این 

ھای این محصول یا خدمت معرفی کنید کھ در این صورت کلیھ سواالت مربوط بھ سایت با اطالعات کامل در مورد روش استفاده و مزیت

این خدمت یا محصول برای شما ارسال خواھد شد و بایستی بھ انھا پاسخ دھید در مطالبی دیگر در غیر این صورت اطالعات شما پاک 

داران و پرورش دھندگان گیاھان زینتی و غیر زینتی ھم می گلخانھ .برای اطالعات بیشتر بھ بخش تماس با ما مراجعھ نمائید .خواھد شد 

.توانند با این سایت ھمکاری کنند و تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند 

افرادی کھ عالقھ مند بھ طبیعت ایران ھستند می توانند تھیھ عکس ھای گیاھان بومی ایران کھ قابلیت اھلی شدن را دارند با این سایت 

جالب است بدانید .ی کنند تا با جمع اوری و تکثیر این گیاھان این گیاھان را بھ عالقھ مندان بھ باغبانی در ایران و جھان معرفی کنیم ھمکار

!کھ با وجود اینکھ زنبق ایرانی در ایران بی ارزش است ولی ھلند تنھا صادر کننده زنبق ایرانی در جھان است 

.تخصص در امور زیر نیاز دارد تا اطالعات کافی را بتواند در اختیار کاربران قرار دھد در مرحلھ اول سایت بھ چند فرد م

گیاھپزشکی

خاک شناسی

گیاه شناس

افراد متخصص در امور گلخانھ داری 

افراد متخصص در امور کنترل بیولوژیکی بیماری ھا و آفات

افراد متخصص در امور گیاھان بومی ایران

12 Iranian Society for Amateur Horticultural Science

ھمکاریبھدعوت

انجمن اینترنتی علوم باغبانی اماتور ایران اطالعات را بھ صورت رایگان و ازاد منتشر می کند و بھ دلیل اینکھ مدیریت یک نفر است و 

ا تجربیات و دانستھ ھا و مقاالت علمی بین المللی را منتشر می کند و خواھد کرد بنابراین نمی تواند در کلیھ سطوح علوم باغبانی مطالب ر

مدیریت امکان کند و بھ خاطر شرایط محیطی استان اردبیل امکان نگھداری و پرورش و کسب تجربھ در مورد کلیھ گیاھان زینتی برای ارائھ 

پذیر نیست و محدوده فعالیت مدیریت فقط بھ ختمی چینی و لیلیوم و چند گیاه زینتی دیگر محدود می باشد البتھ کلیھ فعالیت ھا غیر تجاری

ھیچ عالقھ ای بھ کپی کردن از منابع دیگر را ندارد و بر تازه و با ارزش بودن مطالب تاکید دارد بنابراین داشتن تیمی وارد مدیریت.ھستند 

بھ علوم مختلف باغبانی برای این سایت یک امر بسیار مھم می باشد تا بتوان مطالب مختلف علمی و کاربردی را در یک منبع ایرانی برای 

در صورتی کھ مایل بھ عضویت در این سایت بھ عنوان متخصص در یکی از .ده کند و در اختیار افراد عالقھ مند قرار دھد باغبان ایرانی اما

رشتھ ھای باغبانی و کشاورزی ھستید تا دیگران را از تجربیات و علوم خود بھره مند سازید می توانید با مدیریت از طریق وب سایت تماس 

ندارد ولی ھر گونھ کپی برداری از سایت ھای دیگر و یا ارسال اطالعات غیر مرتبط یا اطالعات غلط باعث شرایط خاصی وجود .بگیرید 

در صورتی کھ خدمتی .ت و نھ ھزینھ ای دریافت خواھد شداین ھمکاری رایگاه خواھد بود یعنی نھ ھزینھ ای پرداخ.قطع ھمکاری خواھد شد 

نھال و یا فعالیت ھای خدماتی می توانید در صورت ,بذر ,دھید مانند شرکت ھای تولید کود در مورد امور باغبانی یا کشاورزی انجام می

ارائھ مقاالت یا مطالبی در مورد روش استفاده از محصول یا خدمات خودتان می توانید با ارسال درخواست محصول یا خدمت خود را در این 

ھای این محصول یا خدمت معرفی کنید کھ در این صورت کلیھ سواالت مربوط بھ سایت با اطالعات کامل در مورد روش استفاده و مزیت

این خدمت یا محصول برای شما ارسال خواھد شد و بایستی بھ انھا پاسخ دھید در مطالبی دیگر در غیر این صورت اطالعات شما پاک 

داران و پرورش دھندگان گیاھان زینتی و غیر زینتی ھم می گلخانھ .برای اطالعات بیشتر بھ بخش تماس با ما مراجعھ نمائید .خواھد شد 

.توانند با این سایت ھمکاری کنند و تجربیات خود را با دیگران در میان بگذارند 

افرادی کھ عالقھ مند بھ طبیعت ایران ھستند می توانند تھیھ عکس ھای گیاھان بومی ایران کھ قابلیت اھلی شدن را دارند با این سایت 

جالب است بدانید .ی کنند تا با جمع اوری و تکثیر این گیاھان این گیاھان را بھ عالقھ مندان بھ باغبانی در ایران و جھان معرفی کنیم ھمکار

!کھ با وجود اینکھ زنبق ایرانی در ایران بی ارزش است ولی ھلند تنھا صادر کننده زنبق ایرانی در جھان است 

.تخصص در امور زیر نیاز دارد تا اطالعات کافی را بتواند در اختیار کاربران قرار دھد در مرحلھ اول سایت بھ چند فرد م

گیاھپزشکی

خاک شناسی

گیاه شناس

افراد متخصص در امور گلخانھ داری 

افراد متخصص در امور کنترل بیولوژیکی بیماری ھا و آفات

افراد متخصص در امور گیاھان بومی ایران



13 Iranian Society for Amateur Horticultural Science

مدیریتباتماس

.از طریق ارسال فرم تماس موجود در وب سایت صورت می گیرد تماس با مدیریت سایت بھ دالیلی کھ الزم بھ ذکر نیست فقط 

.مشکل یا ایرادی و یا نظر و پیشنھادی در مورد این ماھنامھ داشتید می توانید با مدیریت سایت تماس بگیرید در صورتی کھ 

http://www.ishs.ir/contact

یرانیبھامیدبا بادا ایرانمردمتمامھمیاریوھمکاریباآ
محمد صادق: مدیریت سایت 
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