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توليد گل و گياهان زينتی
ِ
صنعتی اشتغالزا و سودآور
توليد گل و گياهان زينتی صنعتی اشــتغالزا
ِ
و ســودآور اســت ،هرچند فعالیــت در این زمینه
چالشهــای بســیاری را در ســاختار و بازاریابــی
یشــک
محصــوالت بــه همــراه دارد ،امــا ب 
برنامهریــزی اصولــی ،آمــوزش و حمایــت از
بهرهبــرداران ،میتوانــد بــه توســعه اقتصــادی
مناطق فعال در کشت گل و گیاه کمک بسیاری
ِ
کند.
یکــی دیگــر از مــواردی کــه سالهاســت
گلخانــهداران و فعــاالن ایــن عرصــه روی آن
صادرات تولیدات
ـرایط
تاکید دارند،
ِ
تســهیل شـ ِ
ِ
یســت کــه ســرانه
بهخصــوص در شرایط 
برابر
مصــرف گل در کشــورهای پیشــرفته چنــد ِ
مصــرف گل در ایــران ارزیابــی شــده کــه قطعــا
ِ
ایــن موضــوع اهمیــت توجــه بــه صــادرات و
تامیــن زیرســاختهای موردنیــاز را دوچنــدان
حمل
میکند؛ برای مثال گــران بودن هزینهی ِ
ـادرات
هوایــی به
عنــوان اصلیتریـ ِـن مانـ ِـع صـ ِ
ِ
ایــن محصــوالت ،بــر رقابـ ِـت تولیدکننــدگان در
بازارهــای جهانــی تاثیـ ِـر منفی گذاشــته اســت و
پتانسیلفراوانهنوز نتوانستهایمسهم
باوجود
ِ
ِ
مناسبی از بازار این محصول در خارج از کشور را
از آن خود کنیم.
تحــت کنتــرل بــودن عوامــل محیطــی،
افزایــش تولید در واحد ســطح و کاهش مصرف
آب و نهادههــای کشــاورزی از جملــه مزایــای
کشــتهای گلخانهای به شــمار میآیــد و یکی
دالیــل برگــزاری نمایشــگاههای مرتبط با این
از
ِ
حوزه عرضه محصول ،ارائه دستاوردها ،تبادل
اطالعات و شناسایی بازارهای مناسب است که
خوشــبختانه تا امروز برگزاری این رویداد نتایج
مطلوبی را به همراه داشته است.

نکتههایی که به ما میگوید چقدر با نگهداری اصولی گل و گیاه فاصله دارید!

زهکشیگلدان ،یک اصل کلیدی در سالمت گل
حســین حاجیعابــدی مدیــر مجموعــه قصــر گل یــزد زهکشــی
مناس ــب ،قار چکش ــی و آبی ــاری درس ــت را س ــه راز نگه ــداری گل
و گی ــاه میدان ــد و میگوی ــد :مجموع ــه قص ــر گل ج ــزو مع ــدود
گلخان هه ــای اس ــتان ی ــزد اس ــت ک ــه نح ــوه نگه ــداری گل و گی ــاه
را ب ــه مش ــتریان آم ــوزش میده ــد .ب ــرای مث ــال زهکشـ ـیگلدان
یش ــود ،داش ــتن
ی ــک اص ــل کلی ــدی در س ــامت گل محس ــوب م 
ســوراخهای بــزرگ و زیــاد وهمچنیــن پوک ههــای بخــش انتهایــی
گلــدان یکــی از راههــای نگهــداری بهتــر گل و اکســیژندهی اســت
یش ــود بلک ــه توضیح ــات
ک ــه در مجموع ــه م ــا ن ــه تنه ــا انج ــا م م 
کامــل و نحــوه اجــرای آن هــم در اختیــار مشــتریان قــرار میگیــرد.
ـتباه آبیــاری هفتگــی گلها
او در ادامــه بــا اشــاره بــه بــاور اشـ ِ
میگویــد :چیــزی به عنــوان آبیــاری هفتگــی نداریــم ،چراکه در
۹۰درصد از گلها هر زمان خاک به اندازه دو بند انگشت خشک
ن بین هم
شــد ،میبایســت آبیاری برای آنها انجام شود ،در ای 
سهــا
لهــا شــامل زاموفولیاهــا ،سانســوریا و کاکتو 
ده درصــد گ 
ت زمان آبیاری بیشتری نیاز دارند.
هستند که به مد 
حاجیعاب ــدی ادام ــه میده ــد :از ط ــرف دیگ ــر ب ــرای ان ــواع

که ــای مختلف ــی داری ــم ،ب ــرای مث ــال ش ــرایط آبی ــاری
له ــا خا 
گ
له ــا میبایســـت بـــر اســـاس آب و
ی ــزد بهگونـ ـهای اس ــت ک ــه گ 
خ ــاک همی ــن منطق ــه آبی ــاری ش ــوند ،درواق ــع  ۱۳خ ــاک مختل ــف
داری ــم ک ــه ب ــر حس ــب نی ــاز گل ب ــه م ــواد مغ ــذی بای ــد خ ــاک آن را
ترکی ــب و ب ــه گیاه ــان اضاف ــه میکنی ــم.
حاج ــی عاب ــدی تصری ــح میکن ــد :ب ــر اس ــاس همی ــن اص ــول
کلی ــدی س ــعی کردهای ــم در مجموع ــه قص ــر گل بهتری ــن کیفی ــت
را ب ــا نازلتری ــن قیم ــت در اختی ــار مشـــتریان قـــرار بدهیـــم تـــا
م ــورد رضای ــت آن ــان ق ــرار گی ــرد ،درواق ــع همش ــهریهای ی ــزدی
میتوانن ــد ب ــا بازدی ــد از مجموع ــه قصـــر گل از ایـــن امکانـــات
بهرهمن ــد ش ــوند.
بــه گفتــه او ،در همیــن راســتا یــک تیــم تخصصی گلخانــه داری
و کش ــاورزی را تش ــکیل ک ــه ب ــه من ــازل ،باغه ــا و فضاه ــای اداری
رس ــتورانها میرون ــد و چالشهای ــی را ک ــه در زمین ــه گل و گی ــاه
وج ــود دارد ،برط ــرف میکنن ــد .درواق ــع ای ــن تی ــم تخصص ــی ب ــر
مبن ــای نی ــاز گی ــاه ب ــه ن ــور و دم ــا ای ــن م ــوارد را برط ــرف میکنن ــد،
ضمــن اینکــه چیدمــان فضاهــای گفتــه شــده کــه شــامل گل آرایــی

میش ــود در تمام ــی مکانه ــاانج ــام میش ــود.
حاجیعابــدی بــا اشــاره بــه اینکه فعالیــت در حــوزه گل و گیــاه را

لهــا انــرژی خوبــی در
بــا عالقـ ه بســیار انجــام میدهــد ،میگویــد :گ 
فضــای زندگــی ایجــاد و ایــن انــرژی را بــه همــه منتقــل میکننــد.
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رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد:

نمایشگاههافرصتیمغتنمبرایارائهتوانمندیها
و دسترسی بدون واسطه محصول
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعــی اســتان یزد در حاشــیه بازدید از هشــتمین
نمایشــگاه گل و گیــاه ،نهــاده هــا ،ادوات باغبانی،
سموم آفت کش ،این نمایشگاه را فرصتی مناسب
بــرای عالقهمنــدان بــه گل و گیاه دانســت و گفت:
باتوجــه به اینکه در نمایشــگاهها تنوع محصوالت
زیاد اســت قدرت خریــد باال م ـیرود و بازدید کننده
میتوانــد خریــد خــود را بــه صــورت یکجــا و بــدون

واسطه و با قیمت مناسب تهیه کند.
محمدرضــا خلــف باغــی همچنیــن حضــور در
نمایشــگاهها را فرصتی مغتنم برای تولیدکنندگان
دانست و عنوان کرد :تولید کننده میتواند آخرین
تولیدات و محصوالت متنوع را به شکل گسترده در
این فضا در معرض دید عموم قرار دهد.
وی تصریــح کرد :هرچه نمایشــگاهها به صورت
تخصصــی و در زمان مناســب برگزار شــود ،بازخورد

آن هــم بــرای بازدیدکننده و هم بــرای تولیدکننده
حاضر در نمایشگاه موثرترخواهد بود.
رییس سازمان نظام مهندســی کشاورزی ادامه
داد :در ایــن نمایشــگاه ســازمان نظــام مهندســی
جهت راهنمایی ،مشاوره و پاسخگویی به سواالت
بازدیدکننــدگان در زمینههــای مختلــف همچــون
تغذیــه و نگهــداری گیاهان ،کارشناســان خود را در
غرفه نظام مهندسی مستقر نمود.

نمایشگاههای گل و گیاه ،بهترین بستر برای پاسخ به نیازهای تولیدکنندگان و خریداران
سعیدرضامیرجلیلی
مجرینمایشگاه

ضریب بازده ــی باالی تولی ـ ِـد گل و گیاه ،حمایت
باتوج ــه به
ِ
از تولیدکنن ــدگان خرد و عمده در این صنعت اهمیت بس ــیاری

خوشایندنگهداری
تجربه
ِ
از گلها و گیاهان در خانه

داشـــتن گوشهای سبز
نیاز مردم به
دارد ،از س ــوی دیگر عالقه و ِ
ِ
س ــبب ش ــده هم ــواره نمایش ــگاههای گل و گیاه مورد اســـتقبال
ق ــرار گی ــرد ،بنابراین برگ ــزاری چنیـــن رویدادی عـــاوه بر اینکه
بهتری ــن بس ــتر برای پاس ــخ ب ــه نیازهـــای آنها اســـت ،فرصت
خوب ــی اس ــت ت ــا چن ــد س ــاعتی را از فضای آلـــوده شـــهر فاصله
بگیری ــم و زی ــر س ــقفی ممل ــوء از گیاهـــان و گلهـــای رنگارنگ
نفس ــی تازه کنیم.

باعث
گیاهان آپارتمانی جایگزین بســیار مناســبی برای کســانی اســت که به
دالیل مختلف نمیتوانند گلهای بهاری را در خانه خود نگهداری کنند ،این گیاهان عالوه بر تصفیه هوای خانهِ ،
ِ
افراد ساکن در منزل میگذارند.
آثار مثبتی بر روحیه ِ
شادابی فضا میشوند و ِ
گیاهان آپارتمانی و گلها ،نیازهای این گیاهان و همچنین چالشهای این حرفه میخوانید:
تنوع
در ادامه صحبت با برخی از غرفهدارن هشتمین نمایشگاه گل و گیاهِ زد را در ِ
ِ
مورد ِ

بایدها و نبایدهای
گیاهان آپارتمانی
پرورش گل و
ِ
ِ

گل و گی ــاه ب ــه هم ــان ان ــدازه ک ــه باع ــث زیبای ــی و
یش ــوند در ص ــورت پژمردگ ــی و خش ــک
ط ــراوت محی ــط م 
ش ــدن ح ــس و ح ــال ناخوش ــایندی را منتق ــل میکنن ــد ،در
همیــن ارتبــاط کارشناســان حــوزه گل گیــاه معتقــد هســتند
ـان مــردم کــه آبدهــی
کــه ایــن تصــور اشــتباه و رایــج در میـ ِ
را تنه ــا غ ــذای گیاه ــان میدانن ــد؛ عام ــل اصل ــی خشـ ـک
ش ــدن و ح ــال ناخ ــوش گیاه ــان اس ــت.
ـوان تولیدکنن ــده س ــم ،ک ــود
احس ــان محم ــدی بهعن ـ ِ
و ب ــذر از ش ــرکت س ــبز داروی اصفه ــان در تش ــریح بای ــد
له ــا و گیا هه ــان سرس ــبز ب ــا رش ــد
نبای ده ــای پ ــرورش گ 
مطل ــوب میگوی ــد :ع ــده زی ــادی از م ــردم تص ــور میکنن ــد
آب تنه ــا غ ــذای م ــورد نی ــاز گی ــاه اس ــت درحالیک ــه گیاه ــان
ه ــم مث ــل انس ــانها ب ــه غ ــذا نی ــاز دارن ــد ،ب ــرای مث ــال
اس ــتفاده از ی ــک ک ــود خ ــوب و مناس ــب یک ــی از مهمتری ــن
ـات نگهــداری از گیاهــان اســت .مثــا کــود ســه بیســت
الزامـ ِ
مخص ــوص گیاه ــان ب ــرگدار اس ــت و باع ـ ِـث ش ــادابی
یش ــود.
گه ــا م 
بر 
او ک ــه فوقلیس ــانس رش ــته گیاهپزش ــکی اس ــت ادام ــه
میده ــد:عل ــت ش ــهرت ای ــن ک ــود ب ــه  ،20-20-20داش ــتن
 20درص ــد فس ــفات 20 ،درص ــد پتاس ــیم و  20درصـــد ازت
اســت .عــاوه بــر ایــن در اکثــر نمونههــای ایــن محصــوالت
یش ــود،
ک ــه توس ــط ش ــرکتهای مختل ــف س ــاخته م 
م ــوادی مانن ــد منگن ــز ،ب ــورات ،روی و آه ــن نی ــز وج ــود
دارد .وج ــود ای ــن س ــه م ــاده و ترکیب ــات ثانوی ــه آن باع ــث

ش ــده اس ــت خ ــواص ک ــود  3بیس ــت بس ــیار زی ــاد باش ــد و
نه ــای زراع ــی و کشـــاورزی ،گلخانههـــا و
از آن ب ــرای زمی 
گلدانه ــای گیاه ــان آپارتمان ــی اس ــتفاده ش ــود.
ـود "معج ــزه رش ــد" نی ــز از
محم ــدی تصری ــح میکن ــد :ک ـ ِ
دیگ ــر کوده ــای ش ــاخص ب ــرای گل وگی ــاه اس ــت ک ــه ب ــه
رشــد قــدی گل و گیــاه کمــک میکنــد ،و کــود آهــن هــم بــه
س ــبز مان ــدن برگه ــا و جلوگی ــری از زرد ش ــدن گی ــاه کم ــک
میکنــد ،درواقــع ایــن کــود بــه گیاهــان شــما کمــک میکنــد
تــا بــه رشــد ایــده آل خــود برســند .از طــرف دیگــر کــود -12
 36-12نی ــز ی ــک ترکی ــب ح ــاوی  36درصـــد نیتـــروژن و
ب هط ــور براب ــر از دو عنص ــر فس ــفر و پتاس ــیم اس ــت .وج ــود
مقادی ــر متناس ــب فس ــفر و پتاس ــیم در کن ــار درص ــد ب ــاالی
نیتــروژن (ازت) در ایــن کــود باعــث حفــظ و ایجــاد تعــادل
یش ــود .اســـید هیومیـــک نیـــز
تغذیـ ـهای در گیاه ــان م 
ظرفی ــت خ ــاک را افزای ــش میده ــد ،تهوی ــه آن را تس ــهیل
یش ــود ضم ــن اینک ــه درص ــد
و موج ــب ریشـ ـهزایی ب ــذر م 
نیت ــروژن موج ــود در خ ــاک را افزای ــش میده ــد.
بــه گفتــه او نــور ،آب و خــاک عناصــر مهــم مانــدگاری گل
ـود آب باعــث خشــکیدن
و گیــا ه هســتند .هما 
نطــور کــه نبـ ِ
یش ــود آب زی ــا د ه ــم خ ــوب نیســـت و باعـــث
گی ــاه م 
پژمردگــی و از بیــن رفتــن آن میشــود ،در پایــان هــم خــاک
مناســب بــا گل و گیاه؛کــه اگــر ایــن ســه مــورد رعایــت شــود
ـال خوب ــی دارد.
گی ــاه ح ـ ِ
احس ــان محم ــدی همچنی ــن در مـــورد آفتکشهـــا
ـورد ان ــواع
میگوی ــد :یک ــی از س ــوالهای رای ــج م ــردم در م ـ ِ
آف ــت در گیاه ــان و چگونگ ــی رفـــع آن اســـت ،آفتهـــا
ل حش ــرهها و قار چه ــای
ان ــواعگوناگون ــی دارن ــد ،ک ــه ش ــام 
یش ــود ک ــه ب ــرای گی ــاه ض ــرر دارن ــد .ب ــا ای ــن
بیم ــاریزا م 
توضیــح کــه حشــرهها شــامل شــته ،شپشــک ،مگــس ،کــرم
اس ــت ک ــه بای ــد از اس ــپری ب ــرای مه ـ ِـار آنه ــا اس ــتفاده ک ــرد،
چهــا شــرایط و عالیــم متفاوتــی دارنـد ،وقتــی گیاهــی
امــا قار 
ـرگ گی ــاه میس ــوزد و زرد
دچ ــار ق ــارچ میش ــود لبهه ــای ب ـ ِ
یش ــود ،ک ــه در ای ــن ص ــورت بایـــد از قار چکـــش
رن ــگ م 
اس ــتفاده ک ــرد.

بوننسایجینسینگ

محمدپناهی
دهکده گل محالت
نســای خیلــی ســخت نیســت،
نگهــداری از اینگونــه ب 
مقاومت باالیی دارد و همچنین نسبت به سایر بونسایها
رشــد ســریعتری دارد .جنســینگ از محبوبتریــن و

بیشـــک ترویـــج فرهنـــگ گیاهپـــروری و فضای ســـبز ،جلب
مشـــارکتهای مردمی در افزایش ســـرانه فضای ســـبز و حفظ و
ط زیســـت ،ترغیب بازدیدکنندگان به نگهداری
حراست از محی 
و پـــرورش گل و گیـــاه ،آشـــنایی هرچه بیشـــتر عالقهمنـــدان به
گونههـــای متنوع گیاهـــی ،حمایـــت از تولیدکننـــدگان داخلی و
ایجاد رقابت ســـالم بیـــن شـــرکتکنندگان جهت ارتقـــاء کمی و
کیفـــی تولیـــد از جمله اهداف برگزاری این نمایشـــگاه اســـت.

الزم بـــه ذکـــر اســـت باتوجـــه بـــه گس ــتردگی زمین ــه فعالی ــت
غرفـــهداران ،ایـــن رویـــداد همچنی ــن میتوان ــد فرصت ــی ب ــرای
ارائه دســـتاوردهای تولیدکنندگان در زمین ــه گل و گیاه و جذب
عالقهمنـــدان بـــه فعالیتهای اقتص ــادی در این زمینه باش ــد.
انجـــام حرکتهای ای ــن چنین ــی و ت ــداوم آن،
امیـــد کـــه بـــا
ِ
همـــراه با ایجاد بازار رقابتی ،بتوانیم گل و گیاه را در عرصههای
مختلـــف تولیـــد و به شـــکوفایی این صنع ــت کمک کنیم.

ُپرفروشتریــن انــواع بونســایها اســت و عالوه بــر زیبایی،
خاصیــت درمانــی هــم دارد .این گیــاه با نامهــای فیکوس
تایوانــی ( ،)Taiwan ficusانجیــر بانیــان ( )Banyan Figو
انجیر هندی ()Indian Laurel Figهم شناخته میشود.
ـاج همیشــه ســبز و ریشــههای
ایــن نــوع بو 
نســای بــا تـ ِ
غدهای شــکل و منشــعب و یک یا دو ریشــه هوایی ضخیم
که شبیه به تنه درخت هستند ،گیاهی مناسب برای تقریبا
انواع آب و هوا اســت ،البته به کم آبی و ســرمای زیاد زیر 12
ِ
درجه حســاس اســت ،بنابراین باید مراقب باشــیم تا دمای
محلی که این گیاه در آنجا نگهداری میشود معتدل باشد
تا دچار یخزدگی نشود.
ـاک مــورد نیــاز این گیاه معمــوال ترکیبــی از کوکوپیت و
خـ ِ
پرلیت است زیرا در ماندگاری آن تاثیر بسیاری دارد.
وســن آن تخمیــن زده
قیمـ ِـت ایــن گیاه براســاس ریشــه
ِ
میشود.

ل و گیاه راهکار افرایش تولید و بهرهوری
تسهیل صادرات گ 

امیـــد خا کپور ،تولیدکننـــده گل رز هلندی از شهرســـتان
محـــات در ارتباط با چالشهای پیـــشروی تولیدکنندگان
گل و گیـــاه در کشـــور مـــی گویـــد :دغدغـــه اول تولیدکننـــده
های گل و گیاه بحث فروش اســـت .ضمـــن اینکه در بحث
تولیـــد هـــم افزایـــش قیمـــت نهادهها ،نـــوع گلـــدان ،کودها،
سمومشـــامل قار چکش ها افتکش ها مـــا را با چالش جدی
مواجه کرده اس ــت.
او بـــا اشـــاره به اینکه کاهش هزینههـــای تولید عاملی در
جهـــت رونق تولید گل و گیاه اســـت ،تصریح می کند :تمامی
این چالشهـــا در نهایت درقیمت تمام شـــده و عرضه گل و
گیاه موثر اســـت و به همین دلیل اســـت که ما در فروش گل
وگیاه به دلیل افزایش قیمتی کـــه دارد دچار
مشکلمیشـــویم ،یعنـــی روندی که

تولیدکننـــده را هـــم متضرر میکند چراکه ق ــدرت خرید مردم
به واســـطه افزایش قیمت کاهش میابد.
خاکپـــور تســـهیل صـــادارت گل را عاملی مه ــم در جهت
تقویـــت اقتصـــادی گلخانـــهداران توصیف می کن ــد و ادامه
می دهد :برای مثال موانعگمرکی ش ــامل هزینههای انتقال
کشور مقصد ،انگیزه تولیدکننده برای صادرات محصول
به
ِ
را کاهش میدهد ،چراکه هزینه مناس ــب گمرکیارزشافزوده
خوبی بـــرای تولیدکننده به همـــراه دارد ،این درحالی اس ــت
کـــه در حال حاضر برای انتقـــال یک کانتینر گل هزینههای
یش ــود.
باالی  ۷۰تـــا ۸۰میلیون تومان دریافت م 
ته ــا افزایش
او معتقـــد اســـت :چنانچـــه ارتباط ــات دول 
یابد و موانع و مشـــکالت گمرکی تعدیل ش ــود ،خریدار کشـــور
ِمقصد رغبت بیشـــتری بهخریـــد محصول خواهد داش ــت،
بعـــاوه اینکـــه این امـــر ســـبب افزایش تولی ــد ،س ــودآوری و
ارزآوری بیشـــتری هم بـــرای تولید کننده خواهد ش ــد ورونق
تولید کشـــور را به دنبـــال دارد.
خاکپور برگزارینمایشگاههای گلو گیاهرااقدامیارزشمند
در کشـــور میدانـــد و می گویـــد :برپایی نمایش ــگاههای گل و
گیاه اقدام باارزشـــی اســـت ،به این دلیل که در تراکنشهای
ته ــا به ص ــورت م ــدتدار و
مالـــی بـــا کشـــور مقصـــد پرداخ 
چندماهـــه انجـــام میشـــود ،امـــا درنمایش ــگاه ه ــا ،ف ــروش
یش ــود که به این واس ــطه
محصـــول به صورت نقد انجام م 
می توان هزینهها را جبران کرد.

خاک َمرغوب برای رشد گل و گیاه
باید هر ِششماه یک بار تعویض شود
امیرمحمد احمدی که یک گلخانهدار مازندرانی اســت؛
ت خــاک و کــود مناســب میگویــد :خاک
دربــاره مشــخصا 
مرغــوب بــرای رشــد گل و گیــاه بایــد هــر شــشماه یــک بار
تعویــض شــود .به معنای دیگــر امالح مفید بــرای گل  ۶تا
 ۸مــاه باقــی میماند و پــس از آن خاک مواد مغذی و مفید
برای تغذیه و رشــد گیاه را از دســت خواهد داد چراکه امالح
مفید یک خاک پس از یک سال تمام میشود.
او در ادامــه در خصــوص ترکیبــات خاک بــرای گلهای
آپارتمانــی عنــوان میکنــد ۸۰ :درصــد از محتــوای خــاک
خاک برگ اســت و مابقی پرلیت،
بــرای گلهــای آپارتمانی ِ
کوکوپیــت ،پیتمــاس ،ورمیکومپوســت و در حــد  ۵تــا
۶درصد از کمپوست در این خاک استفاده میشود.
گیاه پرطرفدار و مقاوم
بامبو یک ِ
بخش دیگر صحبتهایش درباره گیاه بامبو
در
احمدی
ِ
که جزو گلهای پرطرفدار و مقاوم اســت ،میگوید :بامبوها
اغلــب بــه دو صــورت چینــی و تایلنــدی عرضــه میشــوند؛
بامبوهای چینی دارای جوانههای کوچک هستند و بعد از
رشد جوانهها سرزنی میشوند تا دوباره قد ِبکشند و یا اینکه
ِ

به صورت جداگانه جوانهها داخل آب استفاده میشوند.
او ادامــه میدهــد :نمونــه بعــدی بامب وهــای درجه یک
تایلندی سری  Aهستند؛ نحوه مراقبت بامبوهای تایلندی
و چینی در نوردهی و تعویض آب تفاوتی با هم ندارد ،فقط
تفاوت ظاهری دارند.
احمدی تاکید میکند :آب بامبوها میبایست هر  ۱۵روز
یک بار تعویض شود ،بهعالوه اینکه دو روز پس از تعویض
آب به ازای هر شــاخه بامبو ســه قطره غذای بامبو به گیاه
داد ه شود.
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ویژه هشتمین نمایشگاه گل و گیاه یزد

گیاه آپارتمانی مقاوم
پیشنهاد چند ِ
ِ

ریههای خانه

مجتبیشریفی
پرورش گل و گیاه شریفی
نه ــای آپارتمان ــی میتوانن ــد به ــار را ب ــه
ان ــواع گیاها 
خانههــای شــما آورده و حــال و هــوای آن را حســابی عــوض
کننــد .در ادامــه بــا چنــد گیـ ِـاه زیبــا و پرطرفــدار آشــنا شــوید:
سانسوریا
ـواع گیاه ــان آپارتمان ــی کمتوق ــع،
ـ
ن
ا
از
ـی
ـ
ک
ی
ـوریا
ـ
سانس
ِ
بخ ــواه و جانس ــخت ب ــرای ه ــر ن ــوع آب و ه ــوا ک ــه
کمآ 
عمــری بســیار طوالنــی دارد و حتــی بــه گیــاه نامیــرا معــروف
اس ــت.
ـواع گیاه ــان بوم ـ ِـی آفریق ــا،
ـ
ن
ا
از
ـی
ـ
ک
ی
ـوریا
ـ
س
سان
ِ
ماداگاس ــکار و جن ــوب آس ــیا اس ــت ک ــه تن ــوع بس ــیاری دارد.
ایــن گیــاه در محیــط ک منــور هــم قابلیــت نگهــداری دارد
و خ ــاک مناس ـ ِـب آن مخلوط ــی از ش ــن ،ماس ــه ،رس و م ــواد
ـاک ســنگین رشــد بیشــتری
آلــی اســت ،زیــرا سانســوریا در خـ ِ
دارد .رش ـ ِـد ای ــن گی ــاه بس ــیار عال ــی اس ــت و ب ــه س ــرعت
پاج ــوش میزن ــد.
ـاک آن مطمئــن
ـ
خ
ـودن
ـ
ب
ـک
ـ
خش
از
ـا
ـ
حتم
ـان آبیــاری
ِ
زمـ ِ
ـاک همیشــه خیــس ،باعــث پوســیدگی ایــن
شــوید ،زیــرا خـ ِ
یشــود ،پــس ا گــر اهــل ســفر هســتید ایــن گیــاه بســیار
گیــاه م 
مناســب خانــه شــما اســت.
بهتــر اســت بدانیــد کــه سانســوریا ،در تصفیــه هــوا بســیار
تاثیرگ ــذار اس ــت و حت ــی س ــمومی همچ ــون فرمالدئی ــد،
زایل ــن و تولوئ ــن را از محی ــط ج ــذب میکن ــد و کیفی ـ ِـت ه ــوا
را بهب ــود میبخش ــد.
فیکوسلیراتا
گه ــای ب ــراق
ای ــن گی ــاه همیش ــه س ــبز و مق ــاوم ب ــا بر 
ب ــه ش ــکل پن ــج ضلع ــی ،بوم ــی غ ــرب آفریقاس ــت .رن ــگ
گه ــای فیک ــوس لیرات ــا س ــبز تی ــره ب ــا رگب ــرگ روش ــن
بر 
ـورت
ـ
ص
ه
ب
ـود
ـ
خ
ـرورش
ـ
پ
ـی
ـ
اصل
ـل
ـ
مح
در
ـا
ـ
لیرات
.
ـتند.
هس ـ
ِ
ِ
درخــت بزرگــی اســت کــه ارتفــاع آن بــه  12متــر هــم میرســد
ول ــی در آپارتم ــان ارتف ــاع آن ب ــه  ۲مت ــر ی ــا کم ــی بیش ــتر
میر س ــد.
ایــن درخــت زینتــی مخصــوص مناطــق نیمــه گرمســیری
یتــوان آن را در گلــدان نیــز نگهــداری
و گرمســیری اســت و م 
ک ــرد ،ول ــی در ص ــورت کاش ــت در زمی ــن ،رش ــد ب ــه مرات ــب

ســـریعتری دارد.
گه ــای فیک ــوس لیرات ــا ع ــاوه ب ــر تصفی ــه ک ــردن و
بر 
کاه ــش گ ــرد و غب ــار ه ــوا ،رطوب ــت محی ــط را ه ــم کنت ــرل
میکنــد ،همیــن موضــوع هــم ســبب شــده ایــن گیــاه باعــث
کاهــش ابتــا بــه بیماریهایــی مثــل ســرماخوردگی ،گلــودرد
و عطس ــه ش ــود.
ـدان لیراتــا بایــد همــواره مرطــوب
ـ
گل
ـاک
ـ
خ
ـرود
یادمــان نـ
ِ
باشــد ،درواقــع ایــن گیــاه بــه علــت داشــتن برگهــای بــزرگ
و په ــن می ــزان تبخی ــر آب زی ــادی دارد و بخاطـــر همیـــن
موضــوع بایــد گیــاه را بیشــتر آبیــاری کــرد ،بنابرایــن پــس هــر
زمــان دیدیــد خــاک تــا عمــق  2الــی  3ســانتی متــری خشــک
شــده آب بدهیــد ،البتــه آبیــاری زیــاد باعــث ریــزش برگهــا
یش ــود.
م
لیرات ــا همچنی ــن ب ــه ن ــور مناس ــب و غیرمس ــتقیم نی ــاز
دارد ،ام ــا اصــا نبای ــد آفت ــاب مس ــتقیم بــه ایــن گیــاه بتابــد،
گه ــا ش ــروع ب ــه س ــوختن میکنن ــد .اگ ــر مق ــدار
چ ــرا ک ــه بر 
ن ــور کاف ــی باش ــد گی ــاه س ــریع ت ــر رش ــد میکن ــد.
ایــن گیــاه بــه خاکــی بــا زهکــش خــوب و دارای مــواد آلــی
فــراوان نیــاز دارد و تکثیـ ِـر آن بســیار راحــت اســت.
ُ
کروتونگورخری
نگه ــداری از ای ــن گی ـ ِـاه زیب ــا آس ــان اس ــت .فق ــط یادم ــان
ـان آب دوس ــت اس ــت ،البت ــه س ــطح
ن ــرود ک ــه ج ــزو گیاه ـ ِ
خ ــاک بای ــد بی ــن دو آبی ــاری خش ــک ش ــود و موق ــع آبی ــاری
گی ــاه س ــیراب ش ــود.
ُ
ـور زیــاد و غیرمســتقیم نیــاز دارد و
ـ
ن
ـه
ـ
ب
ـری
کروتــون گورخـ
ِ
ـگ زیباتــری خواهــد
ـور بیشــتری دریافــت کنــد ،رنـ ِ
هرچــه نـ ِ
داشــت.
ـورد اســتفاده بــرای آن مخلوطــی از خــاک بــرگ،
ـاک مـ ِ
خـ ِ
خــاک باغچــه و ماســه شســته نــرم اســت.
کاجمطبق
ِ
کاج مطب ــق ک ــه ب ــا ن ــام کپین ــاژ ه ــم ش ــناخته میش ــود،
گیاه ــی اس ــت ک ــه در طبیع ــت میتوان ــد ت ــا  60مت ــر رش ــد
کنــد امــا در داخــل خانــه ایــن گیــاه نهایتــا بــه حــدود  2متــر
میرس ــد ،البت ــه در صورت ــی ک ــه خ ــاک مناس ــب ،کودده ــی و
آبده ــی منظ ــم داش ــته باش ــد.
ای ــن گی ـ ِـاه همیش ــه س ــبز و زیبـــا ،قـــدی بلنـــد دارد و
گه ــای ســـوزنی شـــکل بـــه
ش ــاخههای افق ــی آن ب ــا بر 
ش ــکلی مترا ک ــم پوش ــانده ش ــده و ب ــا ب ــاال رفت ــن س ــن ای ــن
ـکل آن تیرهتـــر میشـــوند.
گی ــاه ،بر 
گه ــای س ــوزنی ش ـ ِ
زادگاه اصلــی ایــن گیــاه جزیــره نورفولــک اســترالیا اســت و
بــه آب و هوایــی معتــدل و بــدون یخزدگــی نیــاز دارد.
یادمــان نــرود کاج مطبــق دوســت نــدارد بیــش از حــد آب
دریافــت کنــد.
ا گ ــر بتوانی ــد ی ــک مراقب ــت منظـــم را بـــرای ایـــن
گی ــاه فراه ــم کنی ــد آنوق ــت ش ــاهد زیبایـــی ایـــن گیـــاه
خواهید بود.

شرایط نگهداری گلهای آپارتمانی
ضرورت آگاهی از
ِ
ِ
پیش از خرید

حبیبالــه تنکابنــی کارشــناس کشــاورزی و تولیدکننده
گل و گیاهــان آپارتمانــی از اســتان مازنــدران در هشــتمین
نمایشــگاه گل و گیاه اســتان یــزد میگوید :امــروزه بــا
گیــاه برای
رشــد زندگی آپارتماننشــینی داشتن گل و

طــراوت و زیبــای فضــای منــازل مســکونی امــری اجتناب
ناپذیــر اســت .بهمعنــای دیگر گلهــا و گیاهان به واســطه
تاثیــر مثبتی که بــر روح و روان انســان دارند و همچنین به
سبب تلطیف هوا و گازهای نامساعد میشوند،
دلیل اینکه ِ
بسیار ارزشمند هستند.
لهــای آپارتمانــی گونههــای
او بــا اشــاره بــه اینکــه گ 
متفاوتی دارند و بر اساس ویژگیهایی که دارند ،میبایست
در شــرایط متفاوتی نگهداری شــوند ،تصریــح میکند :مثال
بعضی گلها نورپســند هســتند و برخی به نــور کمتری نیاز
دارنــد کــه براســاس همیــن ویژگیهــای شــرایط نگهــداری
یشــود ،برای مثــال گیاه کروتون به نور بیشــتر
آنهــا محیا م 
و آ گلونما به نور کمتری نیاز دارد ،به همین دلیل الزم است
شرایط نگهداری
ـگام خریــد از گلخان ـهدار در مــورد
ِ
هنـ ِ
کنیم.
گیـ ِـاه موردنظرمــان اطالعاتــی کســب

َعدم ِحمایت بانکها و کمبود نقدینگی
َا َ
چالش تولید گلو گیاه
ر
ب
ِ

جــواد عابــدی یــک تولید کننــده گل و گیــاه در محالت
اســت و دربــاره چالشهــای تولیــد گل و گیــاه میگویــد :در
حــال حاضــر یکــی از چالشهای مهم پیــش روی گلخانه
نبــود نقدینگــی اســت .بــه معنای دیگــر بانکها در
داران ِ
کشــور حامــی تولیدکننــدگان نیســتند ،و چنانچــه حمایتی
هــم در قالــب تســهیالت صــورت میگیــرد بــا درصــد ســود
بــاال پرداخــت میشــود که دریافــت آن هم چیــزی جز ضرر
نیست.
عابــدی جلوگیــری از صــادرات گل و گیــاه را از دیگــر

چالشهــای بــازار ایــن تولیــدات معرفــی میکنــد و ادامــه
میدهد :کاهش چشــمگیر صــادرات گل و گیاه به ویژه به
کشــورهای همسایه از چالشهایی است که طی یک سال
اخیر به شــکل ملموســی در بازار و اقتصــاد این محصوالت
خودنمایی کرده و پیامدهای منفی آن کامال مشهود است،
ایــن در خالــی اســت که در گذشــته صــادرات گل و گیاه به
کشــورهای خارجی بهویژه کشورهای همسایه تاثیر مثبت
بسیار زیادی بر رونق اقتصاد گلخانهداران داشت.
او در ادامه عنوان میکند :از سوی دیگر معتقدم عالوه
یهــا و افرادی
بــر چالشهای گفته شــده ،ورود غیرحرفها 
کــه تخصــص و پیشــینه زیــادی در ایــن حرفــه ندارنــد ،از
آســیبها و چالشهــای این حوزه اســت .بــه معنای دیگر
ایــن افراد نه تنها گل و گیــاه مرغوبی تولید نمیکنند بلکه
بــا تولید و عرضه محصول نامرغــوب بازار گل و گیاه را هم
خراب میکنند.
او تصریــح میکنــد :عــاوه بر مــوارد گفته شــده افزایش
چند برابری نهادهها درحالی رخ داده اســت که قیمت گل
و گیاه نه تنها افزایش نداشــته است بلکه با کاهش قیمت
هم مواجه بودهایم.

بدون خاک
بستر
ِ
ِ
پرورش گیاه در ِ

بدون خاک یا هیدروپونیک ،نوعی روش پرورش
ِ
کشت ِ
براساس آن به خاک برای رشد گیاهان نیاز
که
است
گیاه
ِ
نیســت و عناصــر موجود در خاک (مــواد آلی و معدنی) به
اختیــار آنهــا قرار میگیــرد ،مجموعه
صــورت محلــول در
ِ
عنــوان بزرگترین واحد
تولیدی گل و گیاه ســرو و آســا به
ِ
تولیــدی گل گلدانــی در مرکــز و جنوب کشــور از این روش
گیاهان خود استفاده میکند.
پرورش
برای
ِ
ِ
محمــد آزادی ،کارشــناس ارشــد مهندســی کشــاورزی
گرایــش باغبانــی میگوید :مــا در این مجموعههــا با تنوع
ِ
رشــد گیاه
گیــاه گدانی ،از پرلیت و کوکوپیت برای ِ
 20نــوع ِ
بستر
در
بدون خاک استفاده میکنیم.
ِ
ِ
وی اضافه میکند :قسمتهای بیرونی نارگیل از الیاف
و رشتههای فیبری تشکیل شده و در صنعت کشاورزی از
این پوشــش برای بستر کاشــت گیاهان استفاده میشود.
در واقع پوســت نارگیل از کوکوپیت پوشــیده شــده اســت.
گیاهــان در کوکوپیــت ســریعتر و ســالمتر از خــاک رشــد
ســاختار کرکــی که دارد مانند
دلیل
ِ
میکننــد .کوکوپیت به ِ
اســفنج آب را به خوبی جذب میکند ،بنابراین با افزایش
هوادهــی و نفــوذ آب بــه رشــد ســریعتر ،قویتــر و ســالمتر
گیاهان کمک میکند.
آزادی تصریــح میکنــد :پرلیــت نیــز از نظــر فنــی نوعی
ســنگ است که از معادن آتشفشانی استخراج و سپس در
دمای شــدید گرم میشــود تــا به ماده معدنی ســفید رنگ
و ســبک تبدیــل شــود .پرلیــت به دلیــل محتــوای باالی
ســیلیکونی بســتری را برای نگه داشــتن اکسیژن ایجاد

میکنــد تــا هوادهــی را بــرای رشــد ریشــه گیاهــان افزایش
دهد.
ـرورش گل و گیاه کسـ ِـب
ـ
پ
در
اصلی
نکتــه
او،
گفتــه
بــه
ِ
گیاهان متناســب
اطالعــات کافــی در این زمینه و بررســی
ِ
ِ
محل زندگی و بعد از آن توجه به نیاز بازار است.
با
ِ
اقلیم ِ
آزادی ادامه میدهد :مردم این روزها عالقهی بسیاری
ـرایط اقتصادی در
بــه نگهــداری از گل و گیاه دارند ،اما شـ ِ
بســیاری از مواقــع مانع میشــود تــا آنطور کــه میخواهند
عمــل کننــد ،با ایــن وجــود خوشــبختانه هیچــگاه از این
عالقهی خود دست نکشیدهاند.
اقلیم چهار
ـودن
ـ
ب
دارا
دلیــل
او معتقــد اســت :ایران به
ِ
مطرح گل و گیاه در جهان به
تولیدکنندگان
فصل یکی از
ِ
ِ
شــمار میآید ،هرچنــد ضعفهای صادراتی ایــن اجازه را
به ایران نمیدهد آنطور که شایســته است عمل کند اما
قابل انکار نیست.
با این وجود ،این پتانسیل ِ
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هشتمین نمایشگاه گل و گیاه یزد برگزار شد

عنوان ریههای زمین
ضرورت توجه به پرورش و نگهداری گیاهان به
ِ
ِ
نمایش ــگاه گل و گی ــاه ،ب ــذر ،نهاد هه ــا ،س ــم ،ک ــود و گیاه ــان
ـتقبال کمنظیـ ِـر
دارویــی بــا حــال و هوایــی بــه یادماندنــی و بــا اسـ ِ
عالقهمنــدان بــه گل و گیــاه بــه مــدت  5روز برگــزار شــد.
در ای ــن روی ــداد بی ــش از  70غرف ــه از اس ــتانهای ته ــران،
اصفهــان ،مازنــدران ،گیــان ،مرکــزی ،البــرز ،همــدان ،گلســتان،
کهگیلویــ ه وبویراحم ــد و ی ــزد حض ــور داش ــتند.
ه ــدف از برگ ــزاری ای ــن روی ــداد ع ــاوه ب ــر تاکی ــد ب ــر اهمی ـ ِـت

عنـــوان ریههـــای زمیـــن و
پ ــرورش و نگه ــداری گیاه ــان ب ــه
ِ
گس ــترش فض ــای س ــبز ،ایج ــاد همگرایـــی ،کمـــک و حمایـــت
ترویـــج
تولیـــدات داخلـــی و
از تولیدکنن ــدگان داخل ــی ،تقوی ـ ِـت
ِ
ِ
فرهن ــگ نگه ــداری و اس ــتفادهی درســـت از گلهـــا وگیاهـــان
اس ــت.
حض ــور بی ــش از  70گلخان ــه و مجموع ـهی ب ــزرگ و فع ــال در
زمین ــه کاش ــت ،پ ــرورش و نگه ــداری گیاه ــان در ای ــن روی ــداد،

ایــن امــکان را بــه مخاطبــان داد تــا عــاوه بــر تنــوع بــرای خریــد،
ـان حاضــر در نمایشــگاه در زمینــه گل و گیــاه
ـور متخصصـ ِ
از حضـ ِ
نیــز بهــره ببرنــد.
نمایش ــگاه گل و گی ــاه از ُپربازدیدتری ــن نمایش ــگاهها اس ــت
و هم ــواره ب ــا اس ــتقبال مطلوب ــی از س ــوی م ــردم و غرفـ ـهداران
مواجـــه میشـــود.
دلیـــل تنـــوع گل وگیـــاه در کشـــور ،برگـــزاری
بیشـــک بـــه
ِ

چنی ــن روی ــدادی در ایج ــاد ش ــادابی و نش ــاط بخش ــی ب ــه ش ــهر
نی ــز تاثی ــر بهس ــزایی خواه ــد داش ــت.
گفتن ــی اس ــت ،ای ــن روی ــداد در مح ــل دائم ــی نمایش ــگاههای
بینالمللـــی اســـتان یـــزد و در فضای ــی ب ــه مس ــاحت بی ــش
از 5000مترمربـــع از تاریـــخ  26الـــی  30مهرم ــاه  1401میزب ــان
عالقهمنـــدان بـــود.

