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سرمقاله

ایران سبز
ویژه نمایشگاه تخصصی ِ
گل ،گیاه ،باغبانی ،نهال و صنایع وابسته
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ایران سبز در یزد برگزار شد
نمایشگاه تخصصی ِ

منابعطبیعی
یک
ِ
رویدادارزشمندهمزمانباهفته ِ

صفحه 2

احمدقافی
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای
تجاریبینالمللیمنطقهیزد

موهبتی بیمثال از طبیعت

گلهـــا و گیاهـــان در زندگ ــی م ــا ایرانی ــان
نقـــش پررنگ ــی ایف ــا کردهان ــد و
از دیربـــاز
ِ
یت ــوان در صنای ــع دس ــتی
نشـــانههای آن را م 
کشـــورمان به زیبایی مشاهده کرد .نقشهای
باف ایرانی یکی
بـــه کار رفته در
فـــرش دسـ ـت ِ
ِ
ـات ای ــن ادع ــا
از بهتریـــن نمون هه ــا ب ــرای اثب ـ ِ
پیونـــد همیش ــگی و عمی ـ ِـق انس ــانها
اســـت.
ِ
بـــا گلهـــا و گیاهـــان همچنی ــن خیل ــی زود در
کهـــن ایـــران زمین ج ــای خ ــود را باز
ادبیـــات
ِ
ِ
عنوان موهبت ــی از طبیعت ،احترام و
به
کـــرد و
ِ
مردم این س ــرزمین را برانگیخت .کمتر
عشق ِ
ِ
شـــاعر پارسیســـت که برای رنگ و رو دادن به
ِ
شـــعر و زینت بخش ــیدن به کالم خود از گلها
و گیاهان در آن اس ــتفاده نکرده باشد و همین
اهمیت این موض ــوع را در فرهنگی ایرانی
امـــر
ِ
نشـــان میدهد.
حـــال حاضـــر گلخانههای بس ــیاری در
در
ِ
سراســـر کشـــور ســـاالنه مق ــدار قاب ــل توجهی
ِ
گل و گیـــاه پـــرورش میدهن ــد .ای ــن صنعت
در دنیـــا جـــزو صنای ـ ِـع س ــوده ده و اقتصادی
میـــزان گـــردش مال ــی بس ــیار ب ــاال اس ــت
بـــا
ِ
ـتغال پای ــدار و رونق
ـ
ش
ا
ـاد
ـ
ج
ای
بـــر
عالوه
کـــه
ِ
ِ
بخشـــیدن بـــه اقتص ــاد و توس ــعهی تولی ــد
ملـــی ،امـــکان صـــادرات را نیز فراه ــم میکند
ایـــن درحالـــی اس ــت ک ــه ف ــراز و نش ــیب
ایـــن بـــازار نیـــز بس ــیار اس ــت ،بنابرای ــن الزم
اســـت آ گاهانـــه و هوش ــمندانه از ظرفی ــت
ســـرمایهگذاری در تولی ــد و پ ــرورش گله ــا و
گیاهـــان اســـتفاده ش ــود.
رشـــد شهرنش ــینی و آلودگیهای ناش ــی
بـــا ِ
تغییرات
از
ـی
ـ
ش
نا
های
ه
دغدغ
و
رشـــد
از ایـــن
ِ
اقلیمـــی ،بیشـــک تنه ــا نجاتدهن ــدهی م ــا
ـاط موثر
گلهـــا و درختـــان خواهن ــد ب ــود .ارتب ـ ِ
یس ــت برای کس ـ ِـب
و نزدیـــک بـــا طبیعت راه 
آرامش و غنا بخش ــیدن ب ــه روح و روان آدمی.
ایـــران کشـــوری چهارفصل اس ــت و همین
ـون
امـــر ،زمینـــهی
پـــرورش گون هه ــای گونا گ ـ ِ
ِ
گلهـــا و گیاهـــان را فراه ــم آورده اس ــت.
ـات زیبا
بیشـــک توجه به ای ــن ظرفیت اتفاق ـ ِ
و ارزشـــمندی را رق ــم خواه ــد زد.

ُ
واحد تولیدی گل ُر ِز هلندی در کشور
خاتم ر ز ؛ بزرگترین ِ

کیفیت ُرزهای تولید شده در یزد با ُرزهای هلندی برابر است
ِ

«بــرای هــر احســاس یــک ُرز داریــم ».روحالــه
محمــودی مدیرعامــل شــرکت تعاونــی خاتــم رز،
صحبتهایشرابااینجملهآغاز میکند.
روش
با
رز
گل
روحاله محمودی سال 13۸۴تولید ِ
ِ
برند “خاتم رز” آغاز کرد ،او
کشـ ِـت هیدروپونیک را با ِ
ـروع این کسب وکار میگوید:
در تشریح چگونگی شـ ِ
در ابتــدا یــک واحــد گلخانهای بــا مســاحت دو هزار
مترمربــع ،در مجتمــع گلخانهای نیر اســتان یــزد در
اختیــار داشــتم ،ســپس در ســال  13۸۶بــا افزایــش
زیر کشــت ،ایــن واحــد گلخانهای
مسـ ِ
ـطح ِ
ـاحت سـ ِ
روند
در وســعت  ۵هزار مترمربع توســعه یافت ،البته ِ
توســعهی ایــن مجموعــه در همین نقطــه متوقف
نشــد و  ۱۰ســال بعد یعنی در ســال  13۹۶نخســتین
واحد گلخانهایرادر مجتمعبهشتارنانراهاندازی

کردم.
محمــودی ادامه میدهــد :در این مجتمع برای
توســعهی مطلــوب ۲ ،و نیــم هکتار زمیــن در اختیار
گرفتیم ،که از این میــزان  ۵هزار و ۶۰۰متر از آن برای
کشت گل رز در نظر گرفته شد ،و در حال حاضر نیز با
عنوان بزرگترین
کشت دو و نیم هکتار ،به
زیر ِ
ِ
سطح ِ
ُ
حالفعالیتهستیم.
ِ
واحدتولیدی گلرز در کشور در ِ
بــه گفتــه او ،محصــوالت ایــن واحـ ِـد تولیــدی
شــامل  ۱۶رنــگ رز در قالب  ۳۰واریته اســتُ ،رزهای
لهــای آپاراتمانی
مینیاتــوری ،عــروس هلنــدی و گ 
لوکس نیز به تازگی به این مجموعه اضافه شدهاند.
تنها تولید کنندهی ُرزِجاودان در کشور
محمــودی رزهــای جــاودان را دیگــر محصــول

این مجموعه معرفی میکنــد و توضیح میدهد :در
اوج تولید ،بخشــی
زمان ِ
یک ســال اخیر بــه ویژه در ِ
ــدات خــود را در قالــب ُ"ر ِز جــاودان" روانــه
از تولی ِ
بــازار میکنیــم ،چراکه این ســبک از تولیــد به دلیل
ماندگاری باال ،برای بازارهای صادراتی بسیار مناسب
اســت ،ضمن اینکه در اعیاد و مناســبتها نیز مورد
استقبالقرار میگیرد.
بــه گفتــه او ،خاتــم رز تنهــا تولیدکننــدهی ایــن
محصــول در کشــور اســت .رز جــاودان همــان ُر ِز
زمــان دو هفتــه
مومیایــی شــده اســت کــه در مــدت ِ
حالت
مومیایــی میشــود تــا بهواســطه ایــن فراینــد ِ
تمامــی فراینــد تولیــد ایــن
طبیعــی آن حفــظ شــود.
ِ
محصــول شــیمیایی اســت .رزهــای جــاودان کامــا
حس و حال یک گل ِرز طبیعی را دارند و چنانچه در
معرض نور زیاد قرار نگیرند ۳ ،تا  ۵سال دوام دارند.
محمــودی همچنیــن دربــاره تولیــد گلهــای
آپارتمانــی به عنوان محصــول جدید این مجموعه
اظهار میکند :گلهایآپارتمانیمحصوالتیهستند
تولیــد آن را شــروع کردهایــم.
رونــد
ِ
کــه بهتازگــی تــازه ِ
رویکــرد مــا در تولیــد ایــن نــوع محصــوالت عرضــه
ِ
نور کم و شــدید
در
کــه
خــواه
ب
آ
م
ک
اســت
هایــی
گل
ِ
مقاومباشند.
این تولید کننده اضافه میکند :این مجموعه تا
به امروز به طور مستقیم برای  ۴۵نفر اشتغالزایی به
همراه داشته که تمامی این افراد تحت پوشش بیمه
گل یزد" در میدان امام علی
قــرار دارند .افتتــاح "بازار ِ
عنوانمحل عرضه مســتقیم عرضه
و بلــوار کوثر به
ِ
اشتغال مناسبی را به همراه
شک
ی
ب
محصوالت نیز
ِ
خواهدداشت.
محمودی در تشریح مزیتهای مجموعه تحت

امــر خــود به عنــوان بزرگترین تولید کننــدهی گل رز
تولید کیفی و کمی
بازار ِ
در کشور میگوید :استان یزد ِ
گل ِرز کشــور را بر عهده دارد ،این در حالی اســت که
کمبــود منابع آب از نظر
اســتان کویری به دلیل
این
ِ
ِ
تولیدکنندگان زیادی در این عرصه ندارد ،اما
کمیت،
ِ
لحــاظ کیفیــت ،گلهای ِرز خوشــرنگ و خاص با
از
ِ
دلیل این
ماندگاری باال در این استان تولید میشودِ ،
نور مناسبو کافیدر یزداست.جالباست
تمایز نیز ِ
تولید گل رز در استان یزد با گلهای ِرز
بدانید کیفیت ِ
تولیدیدر هلندبرابریمیکند.
گل رز در مجتمع خاتم
بــه گفته او،
ِ
حجم تولیــد ِ
رز بهاندازهای است که در فصل گرم و سرد سال نیاز
گل ِرز کشور را تامین میکند.
بازار ِ
او هدف خود را بازارهای صادراتی عنوان و تصریح

میکند :تولیدات این مجموعه برای مصرف داخل
کافی است ،حتی از خارج از کشور نیز برای صادرات
تقاضا داریم ،اما میبایست ابتدا واحد تولیدی خود را
حضور مشتری
نظر فضا گسترش دهیم تا در زمان
ِ
از ِ
خارجی هر رنگی که تقاضا کردند در اختیارشان قرار
دهیم.
محمــودی در پاســخ بــه اینکــه چــه کشــورهایی
متقاضــی تولیــدات گل رز ایــن مجموعــه هســتند،
میگوید :کشــورهای گرجستان ،ترکمنستان ،هلند،
متقاضی این محصول هســتند ،اما متاســفانه برای
حملونقــل محصــول بــا چالــش مواجــه هســتیم،
چالشــی کــه میبایســت از ســوی دولــت برطــرف و
بدون آسیب
زیرساختهای موردنیاز برای صادرات ِ
اینتولیداتتامینشود.
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ایران سبز تاکید کرد:
مجری برگزاری نمایشگاه ِ

صادرات گلها و گیاهان
تامین زیرساخت برای
ضروت
ِ
ِ
ِ
صنعتی سودده و ارزآور

ـور
ب ــه اعتق ـ ِـاد مج ــری برگ ــزاری نمایش ــگاه ای ـ ِ
ـران س ــبز ،کش ـ ِ
جایگاه بس ــیار قابل قبولی در
نظر تنوع گیاهی
ِ
عزیزم ــان ایران از ِ
دنیا دارد ،با اینوجود متاســـفانه نتوانستهایم در زمینه صادرات
آنطور که شایس ــته اس ــت عمل کنیم.
بحث
ی
اصل
محمدرضا خبرگی با بی ــان اینکه
ترین معضل در ِ
ِ
صادرات گل و گیاه نبود زیرســـاختهای الزم و مناسب برای این
ِ
رغم پتانس ــیل غنی در این زمینه
ی
عل
ـده
ـ
ش
باعث
که
ـت
امر اس ـ
ِ
ـهم مطلوبی از
ـ
س
نتوانیم
تولیدی،
ـای
ـ
ه
ل

گ
کیفیت
ـودن
و باالب ـ
ِ

بازاره ــای جهان ــی را به دس ــت بیاوریـــم ،گفت :به گفتـــه فعاالن
نبود سیس ــتم حملونقل مناســـب برای جابهجایی
این عرصهِ ،
عمر کوتاه گل و شـــرایط خـــاص و نگهداری آن
به
له ــا باتوجه
گ
ِ
ـکالت توس ــعه صادرات در این بخش اســـت.
از اصلیترین مش ـ ِ
مدیرعامل ش ــرکت ش ــکوه مروارید با اشـــاره به ضرورت تامین
صادرات گلها و گیاهان تاکید کرد:
و فراه مس ــازی ش ــرایط برای
ِ
صنعت
عنـــوان یک
به
جهانی
گل
ـازار
ِ
ِ
نقشآفرین ــی ای ــران در ب ـ ِ ِ
مورد توجه مس ــئولین و متولیان قرار گیرد و
ســـوده ده و ارزآور باید ِ

ضعـــف حضور در بازارهای جهانی رفع شـــود.
ِ
رفتن هزینه
باال
را
صنعـــت
این
معضالت
از
دیگر
یکی
خبرگـــی
ِ
ِ
باوجود این مشـــکالت امـــا فعاالن
تولیـــد دانســـت و اذعان کـــرد:
ِ
ایـــن صنعـــت و گلخانـــهداران بـــا عشـــق فعالیـــت خـــود را ادامه
میدهنـــد ،بنابراین اگر در ایـــن حوزه سیاســـتگذاریهای موثر
حـــق این صنعت کملطفی شـــده
و هدفمنـــد صورت نگیـــرد ،در ِ
است.
خبرگـــی ایران را خواســـتگاه و موطن بســـیاری از گل و گیاهان

وگیاه ی ــزد در درجه اول با
زینتی دانســـت و گفت :نمایشـــگاه گل ِ
هدف ایجاد شـــادابی و نشاط بخشی به ش ــهر و حمایت از تولید
کننـــدگان داخلـــی برگزار شـــد ،زیرا اس ــتفاده از گیاهان ن ــه تنها بر
کیفیت و ســـبک زندگی ما تاثیر مثبت دارد ،بلکه بر زیبایی ش ــهر
حس زندگی و نش ــاط ب ــه آن منتقل میکند.
نیـــز میافزایـــد و ِ

بزرگترین واحد تولیدی گل گلدانی در مرکز و جنوب کشور
بدون خاک یا هیدروپونیک ،نوعی روش
کش ـ ِـت ِ
ـاس آن به خ ــاک برای
پ ــرورش گیاه اس ــت که براس ـ ِ
رش ــد گیاهان نیاز نیس ــت و عناصر موجود در خاک
اختیار
(م ــواد آل ــی و معدنی) به ص ــورت محل ــول در
ِ
نه ــا قرار میگی ــرد ،مجموع ــه تولی ــدی گل و گیاه
آ 
عنوان بزرگترین واح ــد تولیدی گل
به
ـا
ـ
س
آ
و
ـرو
ـ
س
ِ
گلدان ــی در مرک ــز و جنوب کش ــور از ای ــن روش برای
ـان خود اس ــتفاده میکند.
پرورش گیاه ـ ِ
ِ
محمد آزادی ،کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی
گرایش باغبانی و مدیر مجموعه تولیدی گل و گیاه
ِ
س ــرو و آس ــا میگوید :ما در این مجموع هه ــا با تنوع
گیاه گدانی ،از پرلیت و کوکوپیت برای رش ـ ِـد
 20ن ــوع ِ
بدون خاک استفاده میکنیم.
ـتر
گیاه در بس ـ ِ ِ
وی اضاف ــه میکند :قس ــمتهای بیرونی نارگیل
از الی ــاف و رش ــتههای فیب ــری تش ــکیل ش ــده و در
صنعت کش ــاورزی از این پوشش برای بستر کاشت
یش ــود .در واقع پوست نارگیل از
گیاهان اس ــتفاده م 
کوکوپیت پوش ــیده شده است .گیاهان در کوکوپیت
سریعتر و س ــالمتر از خاک رش ــد میکنند .کوکوپیت
ـاختار کرکی که دارد مانند اسفنج آب را به
دلیل س ـ ِ
به ِ

بدون خاک
بستر ِ
ِ
پرورش گیاه در ِ

خوبی جذب میکن ــد ،بنابراین با افزایش هوادهی و
نفوذ آب به رش ــد س ــریعتر ،قویتر و سالمتر گیاهان

کمک میکند.
آزادی تصریـــح میکنـــد :پرلیـــت نیـــز از نظر فنی

نوعی سنگ است که از معادن آتشفشانی استخراج
و ســـپس در دمـــای شـــدید گرم میشـــود تا بـــه ماده

معدنی ســـفید رنگ و س ــبک تبدیل شود .پرلیت به
دلیل محتوای باالی سیلیکونی بستری را برای نگه
داشـــتن اکســـیژن ایجاد میکند تا هواده ــی را برای
رشـــد ریشـــه گیاهان افزایش دهد.
ـرورش گل و گیاه
ـ
پ
به گفتـــه او ،نکتـــه اصل ــی در
ِ
گیاهان
بررسی
و
زمینه
اطالعات کافی در این
کسب
ِ
ِ
ِ
محل زندگی و بع ــد از آن توجه به
اقلیم
با
متناســـب
ِ
ِ
نیاز بازار اســـت.
آزادی ادام ــه میدهـــد :مردم ایـــن روزها عالقهی
ـرایط
بس ــیاری به نگهداری از گل و گیاه دارند ،اما ش ـ ِ
یش ــود ت ــا
اقتصـــادی در بســـیاری از مواق ــع مان ــع م 
آنطـــور کـــه میخواهن ــد عم ــل کنن ــد ،با ای ــن وجود
خوشـــبختانه هیچگاه از این عالقهی خود دس ــت
نکشیدهاند.
اقلیم
ـودن
ـ
ب
دارا
دلیل
ـه
ـ
ب
ایران
اســـت:
او معتقد
ِ
مطرح گل و گیاه
ـدگان
چهار فصل یکی از تولیدکنن ـ ِ
ِ
فه ــای
در جهـــان بـــه شـــمار میآی ــد ،هرچن ــد ضع 
صادراتـــی ایـــن اجـــازه را ب ــه ای ــران نمیده ــد آنطور
که شایســـته اســـت عمل کند ام ــا با این وجـــود ،این
قابل انکار نیست.
پتانســـیل ِ

ایران سبز در یزد برگزار شد
نمایشگاه تخصصی ِ

نمایش ــگاه تخصصی ایران س ــبز با موضوع گل،
گی ــاه ،باغبان ــی ،نه ــال و صنایع وابس ــته ب ــا حضور
بی ــش از  ۳۰ش ــرکت کننده به م ــدت  5روز در محل
دائمی نمایش ــگاههای اس ــتان یزد برگزار ش ــد.
ـداد ارزش ــمند ب ــا
ب 
یش ــک همزمان ــی ای ــن روی ـ ِ
ـال ن ــو،
ـ
س
ی
ه
ـتان
ـ
س
آ
در
و
ـی
ـ
ع
طبی
ـع
ـ
ب
منا
ـه
هفت ـ
ِ

منابعطبیعی
یک
ِ
رویدادارزشمندهمزمانباهفته ِ

تاکی ــدی اس ــت ب ــر اهمی ـ ِـت پ ــرورش و نگه ــداری
ـوان ری هه ــای زمی ــن و گس ــترش
گیاه ــان ب ــه عن ـ ِ
فض ــای س ــبز.
ه ــدف اصلی از برگزاری این نمایش ــگاه عالوه بر
ایجاد همگرایی و کمک و حمایت از تولیدکنندگان
ترویج فرهنگ
داخلی ،تقوی ـ ِـت
ِ
تولیدات داخل ــی و ِ

نگهداری و اســـتفادهی درســـت از گلهـــا وگیاهان
است.
حضور بیش از  30گلخانه و مجموعهی بزرگ و
فعال در زمینه کاشت ،پرورش و نگهداری گیاهان
در ایـــن رویداد ،ایـــن امکان را به مخاطبان داد تا با
متخصصان
حضـــور
عـــاوه بر تنوع بـــرای خرید ،از
ِ
ِ

حاضر در نمایشگاه در زمینه گل و گیاه بهره ببرند.
اســـتانهای یزد ،اراک ،مازندران و چهار محال
و بختیـــاری از جملـــه اســـتانهای حاضـــر در ایـــن
نمایشگاه بودند.
دلیـــل تنـــوع گل و گیاه در کشـــور،
بیشـــک بـــه
ِ
برگزاری چنین رویدادی در ایجاد ش ــادابی و نشاط

بخشـــی به شهر نیز تاثیر ب هس ــزایی خواهد داشت.
گفتنی اســـت ،این نمایش ــگاه در مح ــل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی اس ــتان یزد و در فضایی
به مســـاحت بیـــش از 5000مترمرب ــع از تاریخ  16الی
 20اســـفندماه  1400با رعایت کامل ش ــیوهنامههای
بهداشـــتی میزبان عالقهمندان بود.
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ایران سبز؛ گل ،گیاه ،باغبانی ،نهال و صنایع وابسته
پنجشنبه  19اسفند  1400ویژه نمایشگاه تخصصی ِ

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد:

پایگاهتولیدو توسعهی گلخانههای
یزد،بهترین
ِ
پرورش گل و گیاه

ریی ــس س ــازمان نظ ــام مهندس ــی کش ــاورزی
اس ــتان ی ــزد ب ــا اش ــاره برگ ــزاری نمایش ــگاه
تخصص ــی گل و گی ــاه در آس ــتانه ن ــوروز ۱۴۰۱
نب ــار ب ــا
گف ــت :نمایش ــگاه گل و گی ــاه ب ــرای اولی 

پیشنهاد س ــازمان نظام مهندسی کش ــاورزی یزد
ب ــه ص ــورت تخصص ــی در آس ــتانه س ــال جدید و
مق ــارن ب ــا هفت ــه مناب ــع طبیع ــی برگزار ش ــد.
محمدرض ــا خل ــف باغ ــی اف ــزود :ب ــا توجه به

اینکه یزد شـــهری کویری اســـت و مردم عالقهی
بســـیاری بـــه کاشـــت گل و گیـــاه دارنـــد ،بـــه طور
معمـــول در پایـــان ســـال و هفتـــه منابـــع طبیعـــی
اســـتقبال زیـــادی بـــه کاشـــت درخت میشـــود.
وی تصریـــح کـــرد :بـــا توجـــه بـــه موقعیـــت
جغرافیایـــی اســـتان یزد و قرار گرفتـــن در مرکزیت
کشـــور ،نیازهـــای اســـتانهای جنـــوب و جنـــوب
شـــرق کشور را پوشـــش میدهد و میتواند پایگاه
خوبی برای توســـعه تولید گل و گیاه اســـتانهای
همســـایه باشد.
خلف باغی با اشـــاره بـــه گلخانههـــای فراوان
در اســـتان یـــزد و پـــرورش گلهای شـــاخه بریده
و فصلـــی ،عنـــوان کـــرد :با ایـــن ظرفیـــت ،امکان

برگزاری نمایشـــگاه بزرگ گل ،گیـــاه و باغبانی در
آســـتانه نوروز فراهم میشـــود.
رییـــس ســـازمان نظـــام مهندســـی کشـــاورزی
عنـــوان کـــرد :ایـــن ســـازمان مشـــاورین خـــود را
جهـــت راهنمایـــی و پاســـخگویی بـــه ســـواالت
بازدیدکننـــدگان و کارشناســـان ناظـــر را ،جهـــت
ســـامت محصـــوالت نمایشـــگاه بـــه منظـــور
نمونهگیـــری از گیاهـــان قبـــل از توزیـــع مســـتقر
نمـــوده اســـت.
وی از قیمـــت مناســـب و واقعـــی گل و گیاهان
در این نمایشـــگاه گفـــت و افزود :این نمایشـــگاه
باعث شـــد تـــا مغازههایی که در ســـطح شـــهر گل
و گیـــاه را بـــا قیمـــت غیرواقعی عرضـــه میکردند،

قیمتهـــا را تعدیـــل نمایند.
خلـــف باغـــی افـــزود :ای ــن نمایش ــگاه م ــورد
اســـتقبال خـــوب مـــردم ق ــرار گرف ــت و بیش ــترین
قشـــر بازدیدکننـــده خانواد هه ــا و جوان ــان بودند.
ظرفیت برگــزاری چند نمایشــگاه تخصصی گل و
باوجود تعدد گلخانههای فصلی
گیاه
ِ
وی از رویکـــرد حمای ــت برگ ــزاری نمایش ــگاه
تخصصـــی کشـــاورزی و دامپ ــروری ،صنای ــع و
ادوات کشـــاورزی در س ــال آین ــده خب ــر داد و
عنـــوان کرد :در نظر اس ــت تا در طول س ــال چند
نمایشـــگاه گل و گیاه و کش ــاورزی در استان برگزار
شو د .

قصر گل:
مدیر گلخان ه ِ

ـوان یک ــی از
حس ــین حاجیعاب ــدی ب ــه عن ـ ِ
گلخانـ ـهداران یزدی که  ۱۰س ــال تجرب ــه فعالیت در
ح ــوزه تولید گل و گی ــاه را دارد معتقد اس ــت :بخش
قاب ــل توجهی از افرادی ک ــه عالقهمند به نگهداری
از گل و گیاه هس ــتند نسبت به راه و روش نگهداری
از آن آ گاه ــی ندارند.
له ــا نس ــبت ب ــه
ب ــه گفت ــه او ،ه ــر ک ــدام از گ 
خاس ــتگاهی که دارن ــد ،نیازمند رعای ــت مقرراتی در
آبی ــاری ،تامی ــن ن ــور و خ ــاک مناس ــب هس ــتند.
مدی ــر گلخان ه قص ـ ِـر گل ،رعایت س ــه اصل مهم
ُ
قار چکش ــی ،زهکش ــی و آبیاری اصولی گلها را نکات
کلی ــدی نگه ــداری از گل و گی ــاه معرف ــی و تصری ــح
میکن ــد :میتوان ــم ادع ــا کنم تنه ــا گلخان ــه دار در
له ــا را متناس ــب با
اس ــتان یزد هس ــتم ک ــه تمام گ 
س ــایز گلدان زهکش ــی میکنم.
حاجیعاب ــدی در تش ــریح چگونگ ــی انج ــام
زهکش ــی و اهمیت آن در نگهداری از گلها میگوید:
زهکشی ش ــامل ایجاد س ــوراخهای متعدد در الیهی
له ــا زمانی خوب
زیری ــن گلدان اس ــت؛ بهتری ــن گ 
نه ــا
ـدان آ 
رش ــد میکنن ــد ک ــه بخ ــش زیری ـ ِـن گل ـ ِ
دارای س ــوراخهای ب ــزرگ و متعددی باش ــد ،چراکه

ُ
پرورش گل
کلیدی
اصل
3
اصولی،
آبیاری
و
کشی
ه
ز
شی،
ک
قارچ
ِ
ِ
ِ

آب اضاف ــه به طور صد در ص ــد از گلدان
میبایس ــت ِ
خ ــارج ش ــود ،ما ب ــرای اینکه ای ــن فرایند ب ــه خوبی
انجام ش ــود از پوکه اس ــتفاده میکنی ــم ،بنابراین در
انتهای گلدانها یک تا ده س ــانتیمتر پوکه استفاده
میکنیم تا خاک موجب بس ــته شدن س ــوراخهای
انتهای گلدان نش ــوند و آب اضاف ــه بهخوبی خار ج
شود.
ب ــه گفت ــه او ۵۰ ،درص ــد گلهای ــی ک ــه خش ــک
نبود زهکش ــی اس ــت؛ مس ــالهای
م
یش ــود ب ــه دلیل ِ
که م ــردم از آن اطالع ــی ندارند ،و ا گ ــر رعایت کنند،
ـان س ــرحالی خواهند داش ــت.
گیاه ـ ِ
او در ادام ــه میزان آبدهی به گلها را بر اس ــاس
ن ــوع آنها متف ــاوت میداند و میگوی ــد :نوع خاک
مورد دیگری اس ــت که حتی از س ــوی گلخانهداران
ک نوع
یش ــود ،برخ ــی از یـ ـ 
ب ــه درس ــتی رعایت نم 
خاک ب ــرای تمام گلها اس ــتفاده میکنن ــد که این
ظرافت ریشه نیاز
ـاس
ِ
کار اش ــتباه است ،گلها بر اس ـ ِ
به خا کهای مختلف ــی دارند.
حاجیعاب ــدی اضاف ــه میکن ــد :م ــا ب ــرای تولید
له ــا  ۱۲ن ــوع خ ــاک مختل ــف در اختیار
و عرض ــه گ 
داری ــم ،که بر حس ـ ِـب ن ــوع گیاه ،خاک متناس ــب با

آن را اســـتفاده میکنیـــم.
او در توضیـــح فعالیـــت خود در عرصـــه گل وگیاه
قصر گل با فضـــای ۴۰۰متر ،تمامی
عنـــوان میکندِ :
هوشـــمند تغییر
شـــامل سیستمهای
زیرســـاختها
ِ
ِ

دما را دارا اس ــت.
قصـــر گل تصریح میکنـــد :در این
مدیـــر گلخان ه
ِ
مجموعـــه تقریبـــا  ۹۰درصـــد گلهـــای آپارتمانی با
ام ــکان مان ــدگاری در یزد موجـــود اســـت؛ درواقع از

له ــای آپارتمان ــی و بیرونی،
بیـــش از  ۲۴۱نـــوع از گ 
تقریبـــا  ۷۰نوع از این گلها در یزد قابلیت نگهداری
دارنـــد ۴۰ ،نـــوع دیگر هم که نیاز ب ــه تامین رطوبت
بـــاال دارد را نیـــز ما در این گلخان ــه داریم.

کود هوشمند
قرص ِ
مختصری دربارهی ِ

کود هوشمند ،نوعی کود ارگانیک با
قرص ِ
ص به تدریج و طی
عملکردی جالب است ،این قر 
خاک گلدان باز میشود و
یک پروسه یکماهه ،در ِ
نیاز خود
مورد
عناصر
تا
به گیاه این فرصت را میدهد
ِ
نیاز خود دریافت
حسب
را به صورت تدریجی و بر
ِ ِ
کند.
کود هوشمند به این محصول
اطالق قرص ِ
ِ
اگرچه یک برندسازی و تبلیغ محسوب میشود،
عملکرد آن نیست ،چراکه این کود
اما بیارتباط به
ِ
نیاز گیاه را در
با وجود آنکه تمامی
عناصر ِ
الزم مورد ِ
ِ
طور هوشمند هر عنصری را به آن
خود دارد ،اما به ِ
حسبنیاز،موادمغذی
بر
گیاه
بلکه
منتقلنمیکند،
ِ
موردی نیاز خود را دریافت میکند.
کود بیز ،در
عامل
قرص ِ
علیرضا فتوحیِ ،
فروش ِ
ِ
تشریح تفاوت این محصول با کودهای معمول در
بازار میگوید :اکثر مردم عالقه زیادی به نگهداری
علم نگهداری از گیاهان
گیاهان آپارتمانی دارند ،اما ِ
را ندارند ،درواقع مردم به این نکته واقف هستند
که گیاهان برای رشد و زنده ماندن به کوددهی نیاز
دارند ،اما آ گاهی ندارند که هر گیاه چه میزان کود نیاز
دارد.

نیاز گیاه
جذب عناصر بر
اساس ِ
ِ
ِ

به گفته او ،در گذشته این قرص از کانادا وارد
کشور میشد و برای نخستین بار یک شرکت دانش
باانجام تحقیقات روی این محصول و با
بنیان،
ِ
انبوه آن در
همکاری یک سرمایه گذار ،برای تولید ِ
کشور اقدام کرد.
فتوحی ادامه میدهد :مشابه خارجی این
محصول هر قوطی بین  ۳۰تا  ۵۰دالر معادل  ۷۰۰تا
یک میلیون تومان برای مصرف کننده هزینه در پی

دارد ،اما در حال حاضر خریدار میتواند با یک دهم
بازار ایران تهیه کند.
هزینه این محصول را در ِ
ورود خودش به این کسب
او یکی از دالیل ِ
وکار را عالقه زیاد به گلهای آپارتمانی میداند و
میگوید :به دلیل آنکه در روند کوددهی به گلها از
انواع کودهای شیمیایی استفاده میکردم و همیشه
با چالشهای زیادی مواجه بودم ،علیرغ م رشته
تحصیلی متفاوت ،به مدت دو سال تحقیق روی

گیاهان آپارتمانی و روش نگهداریشان را انجام
دادم ،تا اینکه به طور اتفاقی با این قرص آشنا شدم
عملکرد مطلوب ،تبلیغ و
و بعد از مدتی به دلیل
ِ
برندسازی برای این محصول را آغاز کردم .طی این
دو سال نیز خوشبختانه رضایت مشتریان را جلب
کردهایم و نسبت به شعارها و اهدافی که داشتیم
بازخورد خوبی هم دریافت کردیم ،چراکه ما معتقد
معمول خانوادهها برای
هستیم این کود دردسرهای
ِ

نگهداری از گیاهان را برطرف کرده است.
فتوحی همچنین در تشریح بازار مصرف این
محصول توضیح میدهد :این کود برای تمامی
افرادیکهگلهایآپارتمانی،باغچهای،سیفیجات
و میوههای بوتهای دارند ،مناسب است.
به گفتهاو،بر اساسیکمقالهعلمیهمانطور که
بودن گیاهان در روحیه افراد خانواده تاثیر
سرحال ِ
میگذارد ،در مقابل پژمردگی گیاهان نیز تاثیر منفی
بر روحیه دارد.
کود بیز معتقد است :برخی
فروش
عامل
قرص ِ
ِ
ِ
ِ
از کودهای شیمیایی موجود در بازار مجوزها و
تاییدیههای الزم برای عرضه به بازار مصرف را ندارد،
باوجود آثار مخرب
سود مطلوب
ِ
دلیل حاشیه ِ
اما به ِ
برای گیاهان ،در اختیار مصرف کننده قرار میگیرد.
او خواهان توجه ناظران بر روند عرضه کودهای
شمیایی از سوی فروشندگان میشود و میگوید:
برخی از فروشندگان معتقد هستند چرخهی عرضه
ی نامناسب و در پی آن از بین رفتن
کودهای شیمیای 
گلها سبب میشود که این روند به خرید مجدد گل
و گیاه منجر شود ،اما این رویکرد درستی نیست و
میبایستناظرانومسئولینبهاینمهمتوجه کنند.

برای اطالع از رویدادهای نمایشگاه و شرکت در قرعهکشی عدد  1400را به  100090ارسال کنید

SANATYAZD.IR

دوﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪاﺟﺘﻋﻋﯽاﻗﺘﺼﺎدی

ما را دنبال کنید:

www.yazdfair.com

ایران سبز
ویژه نمایشگاه تخصصی ِ
گل ،گیاه ،باغبانی ،نهال و صنایع وابسته

صفحه اینستاگرامYazd.fair :

پنجشنبه 19اسفند  10 1400مارس 7 2022شعبان 1443سال ششم ویژه نامه رایگان شماره 132
دبیر بخش صنعت :احسان افضلیپور تحریریه :مینا وکیلنژاد عکس :محمدابراهیم فالح
سردبیر :مهسا رشتیپور
صاحب امتیاز و مدیرمسئول :سهیل شریعتمداری
تلفن03538248292 :
چاپخانه :سروش یزد نشانی:یزد .صفائیه ،خیابان شهید تیمسار فالحی ،کوچه الدن ،ساختمان پنجم
صفحه آرایی :مجتبی دهقانی

پرورش گیاهان سخت تکثیر
کشت بافت ،روشی نوین برای
ِ
ِ
کشت بافت ،گیاهانی که در طبیعت
روش ِ
در ِ
بهسختیتکثیرمیشوند،درقالبفرآیندیجدید
کشت،در یکفضایبستهقرنطینهوبعداز آنبه
بدون آب و کود تغذیه میشوند و
ِ
مدت یکسال ِ

بستر
بعد از
ِ
گذشت یکسال تا یکسال و نیم به ِ
خاکبازگرداندهمیشوند.
حسین شاطری ،نماینده مرکز تحقیقات
گیاهی جهاد دانشگاهی کشور میگوید :در این

گیاهان
برداشت
مرکز همچنین کشت ،پرورش و
ِ
ِ
روش استاندارد صورت میگیرد و پس
دارویی به ِ
از بستهبندی به این دلیل که مجوز سازمان غذا
تجویز آنهاتوسط
ودارورادریافتمیکند،امکان
ِ

پزشکوجوددارد.
به گفته او ،ونوس ،گلسنگ ،بنفشه آفریقایی
روش
از جمله گیاهانی هستند که در این مرکز به ِ
کشتبافتکثیرمیشوند.
ِ

نظیر مردم از برگزاری نمایشگاه گل و گیاه در اسفندماه
ِ
استقبال کم ِ

شرکتهای حاضر در نمایشگاه
مجتمع گل و گیاه سرو-یزد
گروه تولید کشاورزی آسا-یزد
مجتمع تولیدی گلباغ بابک-محالت
مجتمع گل شاخه بریده رز-یزد
گل و گیاه نازگل -یزد
گل و گیاه خاکپور-محالت
گل و گیاه ذوالفقاری-محالت
گل و گیاه تنکابنی -تنکابن
تولید گلباغ جزیره -محالت
گل و گیاه پونه-مازندران
ماهی فایتر-یزد
نظام مهندسی کشاورزی-یزد
مزرعه سبز-مازندران
کاکتوس امیر-چهارمحال
دهکده گل-محالت
یزد گل-یزد
گلدان پالستیکی گلآذین -مازندران
گل و گیاه رهنما -مازندران
شرکت ایلیا زیتون-یزد
گلخانه گل مادر -یزد
گلخانه قصر گل -یزد
گلخانه نیوکاکتوس-یزد
گل و گیاه عابدی -محالت
زیرگلدانی چوبینه-یزد
خانه کاکتوس -یزد
میوه خشک یاوری -یزد
کاکتوسخانه-یزد
گل و گیاه شاطری-یزد
داروگیاهی دیپال-یزد
گلدان چینی یمنا -یزد
محصوالت تخصصی آلوئهورا-مازندران

نمایشــگاه گل و گیاه در روزهای پایانی ســال جاری به دلیل
همزمانی با روز درختکاری و هفته منابع طبیعی ،با حال و هوای
بهاری و استقبال متفاوت مردم و شرکت کنندگان روبرو شد.
مردمــی که همه ســاله در آســتانه بهــار گل و گیــاه و درخت و
سبزه میخریدند ،امسال با تنوع بیشتر و قیمتهای مناسبتر

در نمایشگاه روبرو شدند.
غرفــهداران و شــرکتکنندگان نیــز از میــزان فروش و شــرایط
نمایشگاه ابراز رضایت کردند.
زمانســنجی مناســب بــرای برگزاری هر نمایشــگاه بــا توجه
بــه مناســبتهای ملــی و مذهبــی و شــرایط گوناگــون آب وهــوا

اقلیــم هــر منطقــه از جملــه مــوارد مهمــی اســت کــه متولیــان
و
ِ
برگزاری نمایشگاه بینالمللی یزد باید در تقویم اجرایی برگزاری
نمایشگاهها در سال آینده مدنظر قرار دهند.
بیشــک حضور متفاوت و کمنظیر مردم در نمایشــگاه گل و
گیاه اهمیت این توجه را بیش از پیش نشان میدهد.

