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انجمن علوم باغبانی آماتور ایران
ماهاسفندماھنامھ 

محمد صادق: مولف 
٢٩/١٢/١٣٨٩

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 

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 بھ
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 

ان 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 ایر
.این ماھنامھ خالصھ ای از مطالب انتشار یافتھ در سایت را دارا خواھد بود.ھای دانشگاھی نشود و این تحقیقات کاربردی شوند
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مطالبفھرست

تبریک سال نو)١

خالصھ مقاالت ارسالی در ماه گذشتھ)٢

این ماهیاه زینتیگ)٣

تصاویر)۴

دعوت بھ ھمکاری)۵

س با مدیریتتما)۶
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نوسالتبریک

.

.نرود 
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.اینصورت بایستی اطالعات محدود بنده رو امیدوارم کھ تحمل بکنید 
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ماهاسفندارسالیمطالبخالصھ

MURASHIGE ANDیاMSکشتمحیط SKOOG
باگیاھیھایگونھازبسیاریبافتکشتبرایانازوباشدحاضرحالدرگیاھیبافتکشتمحیطپرکاربردترینشایدMSکشتمحیط

استفادهموردموادمقدارکاھشباکھLSکشتمحیطماننداستشدهنیزدیگرکشتمحیطنوعچندتولیدمرجعواستشدهاستفادهموفقیت
.  شدساختھ١٩۶۵سالدرSkoogوLinsmaierتوسطMSکشتمحیطدر

اینگرفتقراراستفادهموردوساختھ١٩۶٢سالدراسکوگوموراشیتوسطتنباکوگیاهبافتکشتبرایباراولینبرایMSکشتمحیط
.داردفراوانیکاربرنیزدیگرگیاھانازبسیاریدرولیاستشدهطراحیتنباکوبرایاینکھوجودباکشتمحیط

بھ این صفحھ مراجعھ کنیدبرای اطالعات بیشتر 

GAMBORGکشتمحیط B5
موردتحقیقاتیوتجاریبافتکشتدرکھباشدمیگیاھیبافتکشتھایمحیطپرکاربردترینازیکینیزGamborg B5کشتمحیط

تیامیندارایولیاستGlycineفاقدوداردتفاوتاستفادهموردموادمقادیردرMSکشتمحیطباترکیباتنظراز.گیردمیقراراستفاده
ھایگونھالبتھکرداستفادهتحقیقاتیوتجاریمختلفھایمنظوربرایتوانمینیزکشتمحیطایناز.استMSکشتمحیطازبیشتری
قراربررسیموردتحقیقاتدربایدکھباشدتفاوتھاییعناصربرخیبھنیازمیزاننظرازاستممکنگونھیکمختلفارقامحتیومختلف

درمختلفارقاموشودمیانجاموریبھرهافزایشبرایبیشترتغییراتاینولیشودسازیبھینھنظرموردرقمبرایکشتمحیطوگیرد
.بودنخواھدقبولیقابلحددرتکثیرمیزانفقطشوندکشتتوانندمیتغییربدونکشتمحیطیک

برای اطالعات بیشتر بھ این صفحھ مراجعھ کنید 

بگونیاجنس

Begoniaceae: خانواده

بگونیا: جنس

درکاشتصورتدرکھھستندسالھچندگیاھانیجنساینگیاھاناستBegoniaceaeبگونیاساگلدارگیاھانخانوادهازجنسیبگونیا
.دارریزومودارغدهھایگونھازغیربھروندمیبیناززمستاندرسردھایاقلیمدرباغچھ

کوتاهایبوتھیاوعلفیزمینیگیاھانوحشیھایگونھ.باشدمیگلدارگیاھانبزرگجنس١٠ازیکیجنساینگونھ١۵٠٠ازبیشبا
وجنوبیآمریکایدرمرطوبگرمسیریوگرمسیرینیمھمناطقدربیشترگیاھاناینپراکنشدارندانگلیزندگیانھاازبرخیکھھستند

گیاھان.ھستنددارغدهیادارریزوم, راستیشاخھصورتبھکننھرشداغلبزمینیھایگونھ.باشدمیآسیاجنوبوآفریقا, مرکزی
مادهونرگلدوھرکھدارندقراردیگریگلدرتخمدانومادگیوگلیکدرگردهوپرچمیعنیھستندمادهونرگلھایدارایجنساین
برای اطالعات بیشتر بھ این صفحھ مراجعھ کنید .دارندوجودگیاهیکدر
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رزگلھیبریداسیون

بھرممیشماربھزینتیگیاھاندراصالحیھایفعالیتترینپرھزینھوترینجالبازیکیرزدراصالحیھایفعالیتوھیبریداسیون
اندپرداختھرزدراصالحیھایفعالیتکھافرادیودارندفعالیترزجدیدارقامپرورشرویبرفقطھلنددرھاشرکتبرخیکھطوری
فروشبھراانھاودادهپرورشرازیادیارقامانگلستاندرکھاوستیندیویداقایماننداندشدهمشھورالبتھوموفقافرادیبھتبدیلاغلب

بریدهشاخھعنوانبھکھارقامیبریدهشاخھگلھاینھوبودهباغیارقامانددادهپرورشایشونکھارقامیالبتھاستکردهواردتجاری
دیگرارقامایندردھندهپرورشناموشوندمیگذاریناموشدهثبتدھندهپرورششرکتھایتوسطانحصاریصورتبھمیابندپرورش
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ماهاینزینتیگیاه

BEGONIAیاایغدهبگونیای TUBERHYBRIDA

گونھ ی گیاھی کھ ارقام زینتی بھ دو ١۵٠٠جنس بزرگ گیاھان است با بیشتر از ١٠و یکی از Begoniaceaeبگونیا جنسی از خانواده 
.منظور پرورش و تکثیر میابند یکی بھ علت برگھای زینتی و دیگری گلھای زینتی 

را در بر می Begonia tuberhybridaجنس بگونیا بھ چند بخش گیاھای تقسیم می شود کھ یکی از این بخش ھا بگونیاھای غده دار یا 
در اسیا قسمت ھای جنوب و جنوب شرق یعنی مناطق جنگل ھای مرطوب و گرم و مناطق .گیرند کھ از آسیا تا رشتھ کوه ھای آند در شیلی 

ی زیبا و بزرگشان ارقام غده دار اغلب برای گلھا.سرد رشتھ کوه آند در شیلی ھر دو انواعی از بگونیا ھای غده دار را میزبانی می کنند 
دارند پرورش داده می شوند کھ از تقریبًا تمام طول تابستان را می توانند گلدھی داشتھ باشند ولی بھ خاطر داشتن غده نیاز بھ دوره خواب نیز 

.کرد یعنی بعد از از بین رفتن برگھا غده برای مدتی بھ خواب می رود در این مدت باید غده را در مکان سرد و خشک نگھداری 

:ایغدهبگونیایتکثیرروشھای
از .ونداین نوع از بگونیا ھا توسط برگ تکثیر نمی شوند بلکھ از قلمھ ساقھ و قلمھ برگ با یک بند از ساقھ وتقسیم غده و البتھ بذر تکثیر می ش

داشتن گلھای بسیار بزرگ فقط بھ منظور طریق ھیبریداسیون ھای پیچیده ارقام مختلفی از بگونیا ھا پرورش داده شده اند کھ برخی بھ علت 
کھ دارای چند رنگ Non stopارقام .نمایش در نمایشگاه ھای بگونیا پرورش میابند اندازه برخی حتی از اندازه ی گل رز ھم بزرگتر است 

.مختلف ھستند یکی از انواع بگونیای غده دار می باشند کھ طرفدار زیادی دارند 

گلھا بھ سادگی قابل تشخیص ھستند .ھا گلھای نر و ماده از ھم جدا ھستند و از ھر دو نوع در یک گیاه تولید می شوند ھمانند بقیھ ی بگونیا 
ی در ارقامی کھ گلھای پر پر دارند تمھا گلھای ماده ھستند کھ فرم تک پر دارند و گلھای نر ھمان گلھایی ھستند کھ بھ صورت پر پر تولید م

ست اما پرورش از بذر سخت است چون بذور بسیار ریز ھستند و نباید کاشتھ شوند بلکھ باید در یک مکان مرطوب تولید بذر سخت نی.شوند 
. ارقام غد دار باید اول غده تولید کنند پس تولید گل کمی طول می کشد.در روی خاک گلدان ریختھ شوند تا بذور جوانھ بزنند و رشد کنند 
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:نگھداریشرایط
و پیاز دار بھ علت سالمت پیاز و غده نیاز بھ خاکی با زھکشی خوب نیاز دارند یعنی وقتی بھ گلھا اب می دھید نباید اب روی گیاھان غده دار

خاک و یا ھر نوع بستر دیگر بماند و باید سریعا وارد خاک شده و مقدار اضافھ از تھ گلدان خارج شود چون ماندن اب بیش از حد نیاز در 
خاک نباید ھمیشھ مرطوب و یا خشک باشد طوری کھ رطوبت .باعث فساد پیاز یا غده می شود و گیاه از بین می رود اطراف پیاز و غده 

بگونیا در طبیعت در زیر درختان .داشتھ باشد ولی باعث چسبیدن ذرات خاک بھ ھم نشود و بستر بتواند تبادالت ھوایی را بھ خوبی انجام دھد 
مکانی کھ نور بھ اندازه کافی باشد ولی نور مستقیم نباشد در گلدان ھم باید ھمین شرایط را تامین بکنید چون و درختچھ ھا زندگی می کنند در

باید بھ خاطر داشتھ باشید کھ انواع غده دار نیاز بھ محیط ھای خنک دارند و در مکانھای بسیار گرم رشد .بگونیا تحمل افتاب مستقیم را ندارد 
.نمی کنند 
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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 

اران و پرورش دھندگان گیاھان زینتی و غیر زینتی ھم می گلخانھ د.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 .کنند تا با جمع اوری و تکثیر این گیاھان این گیاھان را بھ عالقھ مندان بھ باغبانی در ایران و جھان معرفی کنیم ھمکاری

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

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

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
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مدیریتباتماس

.با مدیریت سایت تماس بگیرید 

http://www.ishs.ir/contact

یرانیبھامیدبا بادا ایرانمردمتمامھمیاریوھمکاریباآ
محمد صادق: مدیریت سایت 
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