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حســـین حاجی عابـــدی مدیـــر مجموعـــه قصـــر گل یـــزد زه کشـــی 
مناســـب، قارچ کشـــی و آبیـــاری درســـت را ســـه راز نگهـــداری گل 
و گیـــاه می دانـــد و می گویـــد: مجموعـــه قصـــر گل جـــزو معـــدود 
گلخانه هـــای اســـتان یـــزد اســـت کـــه نحـــوه نگهـــداری گل و گیـــاه 
را بـــه مشـــتریان آمـــوزش می دهـــد. بـــرای مثـــال زه کشـــی گلدان 
یـــک اصـــل کلیـــدی در ســـامت گل محســـوب می شـــود، داشـــتن 
ســـوراخ  های بـــزرگ و زیـــاد وهمچنیـــن پوکه هـــای بخـــش انتهایـــی 
گلـــدان یکـــی از راه هـــای نگهـــداری بهتـــر گل و اکســـیژن دهی اســـت 
کـــه در مجموعـــه مـــا نـــه تنهـــا انجـــام  می شـــود بلکـــه توضیحـــات 
کامـــل و نحـــوه اجـــرای آن هـــم در اختیـــار مشـــتریان قـــرار می گیـــرد.

او در ادامــه بــا اشــاره بــه بــاور اشــتباِه آبیــاری هفتگــی گل ها 
که در  می گویــد: چیــزی به عنــوان آبیــاری هفتگــی نداریــم، چرا
ک به اندازه دو بند انگشت خشک  ۹۰درصد از گل ها هر زمان خا
شــد، می بایســت آبیاری برای آن ها انجام شود، در این  بین هم 
کتوس هــا  کا ده درصــد گل هــا شــامل زاموفولیا هــا، سانســوریا و 

هستند که به مدت  زمان آبیاری بیشتری نیاز دارند.
حاجی عابـــدی ادامـــه می دهـــد: از طـــرف دیگـــر بـــرای انـــواع 

گل هـــا خاک هـــای مختلفـــی داریـــم، بـــرای مثـــال شـــرایط آبیـــاری 
یـــزد به  گونـــه ای اســـت کـــه گل هـــا می بایســـت بـــر اســـاس آب و 
ـــاری شـــوند، درواقـــع ۱۳ خـــاک مختلـــف  خـــاک همیـــن منطقـــه آبی
ـــاک آن را  ـــد خ ـــذی بای ـــواد مغ ـــه م ـــاز گل ب ـــب  نی ـــر حس ـــه ب ـــم ک داری

ترکیـــب و بـــه گیاهـــان اضافـــه می کنیـــم.
ــول  ــن اصـ ــاس همیـ ــر اسـ ــد: بـ ــح می کنـ ــدی تصریـ ــی عابـ حاجـ
ـــت  ـــن کیفی ـــر گل بهتری ـــه قص ـــم در مجموع ـــعی کر ده ای ـــدی س کلی
را بـــا نازل تریـــن قیمـــت در اختیـــار مشـــتریان قـــرار بدهیـــم تـــا 
ــزدی  ــهری های یـ ــع همشـ ــرد، درواقـ ــرار گیـ ــان قـ ــت آنـ ــورد رضایـ مـ
گل از ایـــن امکانـــات  می تواننـــد بـــا بازدیـــد از مجموعـــه قصـــر 

بهره منـــد شـــوند.
بـــه گفتـــه او، در همیـــن راســـتا یـــک تیـــم تخصصی گلخانـــه داری 
و کشـــاورزی را تشـــکیل کـــه بـــه منـــازل، باغ هـــا و فضاهـــای اداری 
رســـتوران ها می رونـــد و چالش هایـــی را کـــه در زمینـــه گل و گیـــاه 
ــر  ــی بـ ــم تخصصـ ــن تیـ ــع ایـ ــد. درواقـ ــرف می کننـ ــود دارد، برطـ وجـ
مبنـــای نیـــاز گیـــاه بـــه نـــور و دمـــا ایـــن مـــوارد را برطـــرف می کننـــد، 
ضمـــن اینکـــه چیدمـــان فضاهـــای گفتـــه شـــده کـــه شـــامل گل آرایـــی 

ــود. ــام می شـ ــا  انجـ ــی مکان هـ ــود در تمامـ می شـ
حاجی عابـــدی بـــا اشـــاره بـــه اینکه فعالیـــت در حـــوزه گل و گیـــاه را 

بـــا عاقـــه  بســـیار انجـــام می دهـــد، می گویـــد: گل هـــا انـــرژی خوبـــی در 
فضـــای زندگـــی ایجـــاد و ایـــن انـــرژی را بـــه همـــه منتقـــل می کننـــد.

بانگهداریاصولیگلوگیاهفاصلهدارید! نکتههاییکهبهمامیگویدچقدر

زه کشی گلدان، یک اصل کلیدی در سالمت گل

توليِد گل و گياهان زينتیویژه هشتمین نمایشگاه گل و گیاه یزد
صنعتی اشتغال زا و سودآور

تولیِد گل و گیاهان زینتی صنعتی اشــتغال زا 
و ســودآور اســت، هرچند فعالیــت در این زمینه 
چالش هــای بســیاری را در ســاختار و بازاریابــی 
بی شــک  امــا  دارد،  همــراه  بــه  محصــوالت 
از  حمایــت  و  آمــوزش  اصولــی،  برنامه ریــزی 
بهره بــرداران، می توانــد بــه توســعه اقتصــادی 
مناطِق فعال در کشت گل و گیاه کمک بسیاری 

کند.
سال هاســت  کــه  مــواردی  از  دیگــر  یکــی 
آن  روی  عرصــه  ایــن  فعــاالن  و  گلخانــه داران 
تاکید دارند، تســهیِل شــرایِط صادراِت تولیدات 
ســرانه  کــه  شرایطی ســت  در  به خصــوص 
مصــرف گل در کشــورهای پیشــرفته چنــد برابِر 
مصــرِف گل در ایــران ارزیابــی شــده کــه قطعــا 
و  صــادرات  بــه  توجــه  اهمیــت  موضــوع  ایــن 
تامیــن زیرســاخت های موردنیــاز را دوچنــدان 
می کند؛ برای مثال گــران بودن هزینه ی حمِل 
هوایــی به عنــواِن اصلی تریــِن مانــِع صــادراِت 
ایــن محصــوالت، بــر رقابــِت تولیدکننــدگان در 
بازارهــای جهانــی تاثیــِر منفی گذاشــته اســت و 
باوجوِد پتانسیِل فراوان هنوز نتوانسته ایم سهم 
مناسبی از بازار این محصول در خارج از کشور را 

از آن خود کنیم.
محیطــی،  عوامــل  بــودن  کنتــرل  تحــت 
افزایــش تولید در واحد ســطح و کاهش مصرف 
کشــاورزی از جملــه مزایــای  آب و نهاده هــای 
کشــت های گلخانه ای به شــمار می آیــد و یکی 
از دالیــِل برگــزاری نمایشــگاه های مرتبط با این 
حوزه عرضه محصول، ارائه دستاوردها، تبادل 
اطاعات و شناسایی بازارهای مناسب است که 
خوشــبختانه تا امروز برگزاری این رویداد نتایج 

مطلوبی را به همراه داشته است.

سرمقاله

احمد قافی
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 

تجاری بین المللی منطقه یزد
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باتوجـــه به ضریِب بازدهـــی باالی تولیـــِد گل و گیاه، حمایت 
از تولیدکننـــدگان خرد و عمده در این صنعت اهمیت بســـیاری 

دارد، از ســـوی دیگر عاقه و نیاِز مردم به داشـــتِن گوشه ای سبز 
ســـبب شـــده همـــواره نمایشـــگاه های گل و گیاه مورد اســـتقبال 
قـــرار گیـــرد، بنابراین برگـــزاری چنیـــن رویدادی عـــاوه بر اینکه 
بهتریـــن بســـتر برای پاســـخ بـــه نیازهـــای آن ها اســـت، فرصت 
خوبـــی اســـت تـــا چنـــد ســـاعتی را از فضای آلـــوده شـــهر فاصله 
بگیریـــم و زیـــر ســـقفی مملـــوء از گیاهـــان و گل هـــای رنگارنگ 

کنیم. نفســـی تازه 

بی شـــک ترویـــج فرهنـــگ گیاه  پـــروری و فضای ســـبز، جلب 
مشـــارکت  های مردمی در افزایش ســـرانه فضای ســـبز و حفظ و 
حراست از محیط   زیســـت، ترغیب بازدیدکنندگان به نگهداری 
و پـــرورش گل و گیـــاه، آشـــنایی هرچه بیشـــتر عاقه منـــدان به 
گونه هـــای متنوع گیاهـــی، حمایـــت از تولیدکننـــدگان داخلی و 
ایجاد رقابت ســـالم بیـــن شـــرکت کنندگان جهت ارتقـــاء کمی و 

کیفـــی تولیـــد از جمله اهداف برگزاری این نمایشـــگاه اســـت.

الزم بـــه ذکـــر اســـت باتوجـــه بـــه گســـتردگی زمینـــه فعالیـــت 
غرفـــه داران، ایـــن رویـــداد همچنیـــن می توانـــد فرصتـــی بـــرای 
ارائه دســـتاورد های تولیدکنندگان در زمینـــه گل و گیاه و جذب 
عاقه منـــدان بـــه فعالیت های اقتصـــادی در این زمینه باشـــد.

امیـــد کـــه بـــا انجـــاِم حرکت های ایـــن چنینـــی و تـــداوم آن، 
همـــراه با ایجاد بازار رقابتی، بتوانیم گل و گیاه را در عرصه های 

مختلـــف تولیـــد و به شـــکوفایی این صنعـــت کمک کنیم.
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رییسسازماننظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعیاستانیزد:

نمایشگاه ها فرصتی مغتنم برای ارائه توانمندی ها 
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 عاقه منــدان بــه گل و گیاه دانســت و گفت: 
باتوجــه به اینکه در نمایشــگاه ها تنوع محصوالت 
زیاد اســت قدرت خریــد باال مــی رود و بازدید کننده 
می توانــد خریــد خــود را بــه صــورت یکجــا و بــدون 

واسطه و با قیمت مناسب تهیه کند.
محمدرضــا خلــف باغــی همچنیــن حضــور در 
نمایشــگاه ها را فرصتی مغتنم برای تولیدکنندگان 
دانست و عنوان کرد: تولید کننده می تواند آخرین 
تولیدات و محصوالت متنوع را به شکل گسترده در 

این فضا در معرض دید عموم قرار دهد.
وی تصریــح کرد: هرچه نمایشــگاه ها 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 زمینه هــای مختلــف همچــون 
تغذیــه و نگهــداری گیاهان، کارشناســان خود را در 

غرفه نظام مهندسی مستقر نمود.

سعیدرضا میرجلیلی
مجری نمایشگاه

نمایشگاه های گل و گیاه، بهترین بستر برای پاسخ به نیازهای تولیدکنندگان و خریداران

و  زیبایـــی  باعـــث  کـــه  بـــه همـــان  انـــدازه  گیـــاه  و  گل 
طـــراوت محیـــط می شـــوند در صـــورت پژمردگـــی و خشـــک 
شـــدن حـــس و حـــال ناخوشـــایندی را منتقـــل می کننـــد، در 
همیـــن ارتبـــاط کارشناســـان حـــوزه گل گیـــاه معتقـــد هســـتند 
کـــه ایـــن تصـــور اشـــتباه و رایـــج در میـــاِن مـــردم کـــه آب دهـــی 
ــی خشـــک   ــل اصلـ ــد؛ عامـ ــان می داننـ ــذای گیاهـ ــا غـ را تنهـ

شـــدن و حـــال ناخـــوش گیاهـــان اســـت.
کـــود  احســـان محمـــدی به عنـــواِن تولید کننـــده ســـم، 
و بـــذر از شـــرکت ســـبز داروی اصفهـــان در تشـــریح بایـــد 
نباید هـــای پـــرورش گل هـــا و گیاه هـــان سرســـبز بـــا رشـــد 
ــد  ــور می کننـ ــردم تصـ ــادی از مـ ــد: عـــده زیـ مطلـــوب می گویـ
ـــاز گیـــاه اســـت درحالیکـــه گیاهـــان  آب تنهـــا غـــذای مـــورد نی
هـــم مثـــل انســـان ها بـــه غـــذا نیـــاز دارنـــد، بـــرای مثـــال 
اســـتفاده از یـــک کـــود خـــوب و مناســـب یکـــی از مهم تریـــن 
الزامـــاِت نگهـــداری از گیاهـــان اســـت. مثـــا کـــود ســـه بیســـت 
شـــادابی  باعـــِث  و  اســـت  بـــرگ دار  گیاهـــان  مخصـــوص 

می شـــود. برگ هـــا 
او کـــه فوق لیســـانس رشـــته گیاه پزشـــکی اســـت ادامـــه 
ـــه 2۰-2۰-2۰، داشـــتن  ـــود ب ـــت شـــهرت ایـــن ک می دهـــد:  عل
2۰ درصـــد فســـفات، 2۰ درصـــد پتاســـیم و 2۰ درصـــد ازت 
کثـــر نمونه هـــای ایـــن محصـــوالت  اســـت. عـــاوه بـــر ایـــن در ا
می شـــود،  ســـاخته  مختلـــف  شـــرکت های  توســـط  کـــه 
مـــوادی ماننـــد منگنـــز، بـــورات، روی و آهـــن نیـــز وجـــود 
دارد. وجـــود ایـــن ســـه مـــاده و ترکیبـــات ثانویـــه آن باعـــث 

شـــده اســـت خـــواص کـــود ۳ بیســـت بســـیار زیـــاد باشـــد و 
از آن بـــرای زمین هـــای زراعـــی و کشـــاورزی، گلخانه هـــا و 

گلدان هـــای گیاهـــان آپارتمانـــی اســـتفاده شـــود.
ــز از  محمـــدی تصریـــح می کنـــد: کـــوِد "معجـــزه رشـــد" نیـ
ــه  ــه بـ ــت کـ ــاه اسـ ــرای گل و گیـ ــاخص بـ ــای شـ ــر کودهـ دیگـ
رشـــد قـــدی گل و گیـــاه کمـــک می کنـــد، و کـــود آهـــن هـــم بـــه 
ـــاه کمـــک  ـــری از زرد شـــدن گی ســـبز مانـــدن برگ هـــا و جلوگی
می کنـــد، درواقـــع ایـــن کـــود بـــه گیاهـــان شـــما کمـــک می کنـــد 
تـــا بـــه رشـــد ایـــده آل خـــود برســـند. از طـــرف دیگـــر کـــود ۱2-

۱2-۳6 نیـــز یـــک ترکیـــب حـــاوی ۳6 درصـــد نیتـــروژن و 
ــر فســـفر و پتاســـیم اســـت. وجـــود  ــر از دو عنصـ ــور برابـ به طـ
مقادیـــر متناســـب فســـفر و پتاســـیم در کنـــار درصـــد بـــاالی 
نیتـــروژن )ازت( در ایـــن کـــود باعـــث حفـــظ و ایجـــاد تعـــادل 
نیـــز  هیومیـــک  اســـید  می شـــود.  گیاهـــان  در  تغذیـــه ای 
ک را افزایـــش می دهـــد، تهویـــه آن را تســـهیل  ظرفیـــت خـــا
ــد  ــه درصـ ــن اینکـ ــود ضمـ ــذر می شـ ــه زایی بـ ــب ریشـ و موجـ

ــد. ک را افزایـــش می دهـ ــا ــود در خـ ــروژن موجـ نیتـ
ک عناصـــر مهـــم مانـــدگاری گل  بـــه گفتـــه او نـــور، آب و خـــا
و گیـــاه  هســـتند. همان طـــور کـــه نبـــوِد آب باعـــث خشـــکیدن 
باعـــث  و  نیســـت  خـــوب  هـــم  زیـــاد   آب  می شـــود  گیـــاه 
ک  پژمردگـــی و از بیـــن رفتـــن آن می شـــود، در پایـــان هـــم خـــا
گـــر ایـــن ســـه مـــورد رعایـــت شـــود  مناســـب بـــا گل و گیاه؛کـــه ا

گیـــاه حـــاِل خوبـــی دارد.
آفت کش هـــا  مـــورد  در  همچنیـــن  محمـــدی  احســـان 
ــواع  ــورِد انـ ــردم در مـ ــج مـ ــوال های رایـ ــی از سـ ــد: یکـ می گویـ
آفت هـــا  اســـت،  آن  رفـــع  چگونگـــی  و  گیاهـــان  در  آفـــت 
چ هـــای  گونـــی دارنـــد، کـــه شـــامل  حشـــره ها و قار انـــواع  گونا
بیمـــاری زا می شـــود کـــه بـــرای گیـــاه ضـــرر دارنـــد. بـــا ایـــن 
توضیـــح کـــه حشـــره ها شـــامل شـــته، شپشـــک، مگـــس، کـــرم 
اســـت کـــه بایـــد از اســـپری بـــرای مهـــاِر آن هـــا اســـتفاده کـــرد، 
چ هـــا شـــرایط و عایـــم متفاوتـــی دارنـــد ، وقتـــی گیاهـــی  امـــا قار
چ می شـــود لبه هـــای بـــرِگ گیـــاه می ســـوزد و زرد  ــار قـــار دچـ
چ کـــش  کـــه در ایـــن صـــورت بایـــد از قار رنـــگ می شـــود، 

اســـتفاده کـــرد.

امیرمحمد احمدی که یک گلخانه دار مازندرانی اســت؛ 
ک  ک و کــود مناســب می گویــد: خا دربــاره مشــخصات  خــا
مرغــوب بــرای رشــد گل و گیــاه بایــد هــر شــش ماه یــک بار 
تعویــض شــود. به معنای دیگــر اماح مفید بــرای گل 6  تا 
ک مواد مغذی و مفید  ۸ مــاه باقــی می ماند و پــس از آن خا
که اماح  برای تغذیه و رشــد گیاه را از دســت خواهد داد چرا

ک پس از یک سال تمام می شود. مفید یک خا
ک بــرای گل های  او در ادامــه در خصــوص ترکیبــات خا
ک  آپارتمانــی عنــوان می کنــد: ۸۰ درصــد از محتــوای خــا
ِک برگ اســت و مابقی پرلیت،  بــرای گل هــای آپارتمانی خا
تــا   ۵ حــد  در  و  ورمی کومپوســت  پیت مــاس،  کوکوپیــت، 

ک استفاده می شود. 6درصد از کمپوست در این خا

بامبو یک گیاِه پرطرفدار  و مقاوم
احمدی در بخِش دیگر صحبت هایش درباره گیاه بامبو 
که جزو گل های پرطرفدار و مقاوم اســت، می گوید: بامبو  ها 
اغلــب بــه دو صــورت چینــی و تایلنــدی عرضــه می شــوند؛ 
بامبو های چینی دارای جوانه های کوچک هستند و بعد از 
رشِد جوانه ها سرزنی می شوند تا دوباره قد ِبکشند و یا اینکه 

گانه جوانه ها داخل آب استفاده می شوند. به صورت جدا
او ادامــه می دهــد: نمونــه بعــدی بامبو هــای درجه یک 
تایلندی سری A هستند؛ نحوه مراقبت بامبوهای تایلندی 
و چینی در نوردهی و تعویض آب تفاوتی با هم ندارد، فقط 

تفاوت ظاهری دارند.
کید می کند: آب بامبو ها می بایست هر ۱۵ روز  احمدی تا
یک بار تعویض شود، به عاوه اینکه دو روز پس از تعویض 
آب به ازای هر شــاخه بامبو ســه قطره غذای بامبو به گیاه 

داده  شود.

امیـــد خاک پور، تولید کننـــده گل رز هلندی از شهرســـتان 
محـــات در ارتباط با چالش های پیـــش روی تولید  کنندگان 
گل و گیـــاه در کشـــور مـــی گویـــد: دغدغـــه اول تولید کننـــده 
های گل و گیاه بحث فروش اســـت. ضمـــن اینکه در بحث 
تولیـــد هـــم افزایـــش قیمـــت نهاده ها، نـــوع گلـــدان، کودها ، 
سمومشـــامل قارچ کش ها افت کش ها مـــا را با چالش جدی 

کرده اســـت. مواجه 
 او بـــا اشـــاره به اینکه کاهش هزینه هـــای تولید عاملی در 
جهـــت رونق تولید گل و گیاه اســـت، تصریح می کند: تمامی 
این چالش هـــا در نهایت درقیمت تمام شـــده و عرضه گل و 
گیاه موثر اســـت و به همین دلیل اســـت که ما در فروش گل 
و گیاه به دلیل افزایش قیمتی کـــه دارد دچار 

مشکلمی شـــویم، یعنـــی روندی که 

تولید کننـــده را هـــم متضرر می کند چراکه قـــدرت خرید مردم 
به واســـطه افزایش قیمت کاهش میابد.

خاکپـــور تســـهیل صـــادارت گل را عاملی مهـــم در جهت 
تقویـــت اقتصـــادی گلخانـــه داران توصیف می کنـــد و ادامه 
می دهد: برای مثال موانعگمرکی شـــامل هزینه های انتقال 
به کشوِر مقصد، انگیزه تولید کننده برای صادرات محصول 
را کاهش می دهد، چراکه هزینه مناســـب گمرکیارزش افزوده 
خوبی بـــرای تولید کننده به همـــراه دارد، این درحالی اســـت 
کـــه در حال حاضر برای انتقـــال یک کانتینر گل هزینه های 

باالی ۷۰ تـــا۸۰ میلیون تومان دریافت می شـــود. 
او معتقـــد اســـت: چنانچـــه ارتباطـــات دولت هـــا افزایش 
یابد و موانع و مشـــکات گمرکی تعدیل شـــود، خریدار کشـــور 
ِمقصد رغبت بیشـــتری بهخریـــد محصول خواهد داشـــت، 
بعـــاوه اینکـــه این امـــر ســـبب افزایش تولیـــد، ســـودآوری و 
ارزآوری بیشـــتری هم بـــرای تولید   کننده خواهد شـــد ورونق 

تولید کشـــور را به دنبـــال دارد.
خاکپور برگزاری نمایشگاه  های گل و گیاه را اقدامی ارزشمند 
در کشـــور میدانـــد و می گویـــد: برپایی نمایشـــگاه های گل و 
گیاه اقدام باارزشـــی اســـت، به این دلیل که در تراکنش های 
مالـــی بـــا کشـــور مقصـــد پرداخت هـــا به صـــورت مـــدت دار و 
چندماهـــه انجـــام می شـــود، امـــا درنمایشـــگاه هـــا، فـــروش 
محصـــول به صورت نقد انجام می شـــود که به این واســـطه 

می توان  هزینه ها را جبران کرد.

محمد پناهی
دهکده گل محالت

نگهــداری از این گونــه بن ســای خیلــی ســخت نیســت، 
مقاومت باالیی دارد و همچنین نسبت به سایر بونسای ها 
و  محبوب تریــن  از  جنســینگ  دارد.  ســریع تری  رشــد 

ُپرفروش تریــن انــواع بونســای ها اســت و عاوه بــر زیبایی، 
خاصیــت درمانــی هــم دارد. این گیــاه با نام هــای فیکوس 
تایوانــی )Taiwan ficus(، انجیــر بانیــان )Banyan Fig( و 

انجیر هندی )Indian Laurel Fig(هم شناخته می شود.
ایــن نــوع بون ســای بــا تــاِج همیشــه ســبز و ریشــه های 
غده ای شــکل و منشــعب و یک یا دو ریشــه هوایی ضخیم 
که شبیه به تنه درخت هستند، گیاهی مناسب برای تقریبا 
انواِع آب و هوا اســت، البته به کم آبی و ســرمای زیاد زیر ۱2 
درجه حســاس اســت، بنابراین باید مراقب باشــیم تا دمای 
محلی که این گیاه در آن جا نگهداری می شود معتدل باشد 

تا دچار یخ زدگی نشود.
ِک مــورد نیــاز این گیاه معمــوال ترکیبــی از کوکوپیت و  خــا

پرلیت است زیرا در ماندگاری آن تاثیر بسیاری دارد.
قیمــِت ایــن گیاه براســاس ریشــه وســِن آن تخمیــن زده 

می شود.

گیاهان آپارتمانی جایگزین بســیار مناســبی برای کســانی اســت که به دالیِل مختلف نمی توانند گل های بهاری را در خانه خود نگهداری کنند، این گیاهان عاوه بر تصفیه هوای خانه، باعِث 
کن در منزل می گذارند. شادابی فضا می شوند و آثاِر مثبتی بر روحیه افراِد سا

در ادامه صحبت با برخی از غرفه دارن هشتمین نمایشگاه گل و گیاهِ زد را در مورِد تنوِع گیاهاِن آپارتمانی و گل ها، نیازهای این گیاهان و همچنین چالش های این حرفه می خوانید: 

تجربه خوشاینِد نگهداری
از گل ها و گیاهان در خانه

بایدها و نبایدهای پرورِش گل و گیاهاِن آپارتمانی

خاک َمرغوب برای رشد گل و گیاه 
باید هر ِشش ماه یک بار تعویض شود

تسهیل صادرات گل  و گیاه راهکار افرایش تولید و بهره وری

بون نسای جینسینگ
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حبیب الــه تنکابنــی کارشــناس کشــاورزی و تولیدکننده 
گل و گیاهــان آپارتمانــی از اســتان مازنــدران در هشــتمین 

بــا نمایشــگاه گل و گیاه اســتان یــزد می گوید:  امــروزه 
گیــاه برای رشــد زندگی آپارتمان  نشــینی داشتن گل و 

طــراوت و زیبــای فضــای منــازل مســکونی امــری اجتناب 
ناپذیــر اســت. به معنــای دیگر گل هــا و گیاهان به واســطه 
تاثیــر مثبتی که بــر روح و روان انســان دارند و همچنین به 
دلیل اینکه سبِب تلطیف هوا و گازهای نامساعد می شوند، 

بسیار ارزشمند هستند.
گونه هــای  آپارتمانــی  گل هــای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  او 
متفاوتی دارند و بر اساس ویژگی هایی که دارند، می بایست 
در شــرایط متفا وتی نگهداری شــوند، تصریــح می کند: مثا 
بعضی گل ها نورپســند هســتند و برخی به نــور کمتری نیاز 
دارنــد کــه براســاس همیــن ویژگی هــای شــرایط نگهــداری 
آنهــا محیا می شــود، برای مثــال گیاه کروتون به نور بیشــتر 
گلونما به نور کمتری نیاز دار د، به همین دلیل الزم است   و آ

گلخانــه دار در مــورد  شرایِط نگهداری هنــگاِم خریــد از 
کســب  کنیم.گیــاِه موردنظرمــان اطاعاتــی 

مجتبی شریفی
پرورش گل و گیاه شریفی

بـــه  را  آپارتمانـــی می تواننـــد بهـــار  گیاهان هـــای  انـــواع 
خانه هـــای شـــما آورده و حـــال و هـــوای آن را حســـابی عـــوض 
کننـــد. در ادامـــه بـــا چنـــد گیـــاِه زیبـــا و پرطرفـــدار آشـــنا شـــوید:

سانسوریا
سانســـوریا یکـــی از انـــواِع گیاهـــان آپارتمانـــی کم توقـــع، 
کم آب خـــواه و جان ســـخت بـــرای هـــر نـــوع آب و هـــوا کـــه 
عمـــری بســـیار طوالنـــی دارد و حتـــی بـــه گیـــاه نامیـــرا معـــروف 

اســـت.
آفریقـــا،  بومـــِی  گیاهـــان  انـــواِع  از  یکـــی  سانســـوریا 
ـــیاری دارد. ـــوع بس ـــه تن ـــت ک ـــیا اس ـــوب آس ـــکار و جن گاس مادا

ایـــن گیـــاه در محیـــط کم نـــور هـــم قابلیـــت نگهـــداری دارد 
ـــواد  ـــه، رس و م ـــن، ماس ـــی از ش ـــِب آن مخلوط ک مناس ـــا و خ
ِک ســـنگین رشـــد بیشـــتری  آلـــی اســـت، زیـــرا سانســـوریا در خـــا
دارد. رشـــِد ایـــن گیـــاه بســـیار عالـــی اســـت و بـــه ســـرعت 

پاجـــوش می زنـــد.
ِک آن مطمئـــن  زمـــاِن آبیـــاری حتمـــا از خشـــک بـــودن خـــا
ِک همیشـــه خیـــس، باعـــث پوســـیدگی ایـــن  شـــوید، زیـــرا خـــا
گـــر اهـــل ســـفر هســـتید ایـــن گیـــاه بســـیار  گیـــاه می شـــود، پـــس ا

مناســـب خانـــه شـــما اســـت.
بهتـــر اســـت بدانیـــد کـــه سانســـوریا، در تصفیـــه هـــوا بســـیار 
تاثیرگـــذار اســـت و حتـــی ســـمومی همچـــون فرمالدئیـــد، 
زایلـــن و تولوئـــن را از محیـــط جـــذب می کنـــد و کیفیـــِت هـــوا 

را بهبـــود می بخشـــد.

فیکوس لیراتا  
ایـــن گیـــاه همیشـــه ســـبز و مقـــاوم بـــا برگ هـــای بـــراق 
بـــه شـــکل پنـــج ضلعـــی، بومـــی غـــرب آفریقاســـت. رنـــگ 
برگ هـــای فیکـــوس لیراتـــا ســـبز تیـــره بـــا رگبـــرگ روشـــن 
هســـتند. . لیراتـــا در محـــل اصلـــی پـــرورِش خـــود به صـــورِت 
درخـــت بزرگـــی اســـت کـــه ارتفـــاع آن بـــه ۱2 متـــر هـــم می رســـد 
کمـــی بیشـــتر  ولـــی در آپارتمـــان ارتفـــاع آن بـــه 2 متـــر یـــا 

می رســـد.
ایـــن درخـــت زینتـــی مخصـــوص مناطـــق نیمـــه گرمســـیری 
و گرمســـیری اســـت و می تـــوان آن را در گلـــدان نیـــز نگهـــداری 
ــب  ــه مراتـ ــد بـ ــن، رشـ ــت در زمیـ ــورت کاشـ ــی در صـ ــرد، ولـ کـ

ســـریع تری دارد.
برگ هـــای فیکـــوس لیراتـــا عـــاوه بـــر تصفیـــه کـــردن و 
ــرل  ــم کنتـ ــط را هـ ــوا، رطوبـــت محیـ ــار هـ ــرد و غبـ کاهـــش گـ
می کنـــد، همیـــن موضـــوع هـــم ســـبب شـــده ایـــن گیـــاه باعـــث 
کاهـــش ابتـــا بـــه بیماری هایـــی مثـــل ســـرماخوردگی، گلـــودرد 

و عطســـه شـــود.
ک گلـــداِن لیراتـــا بایـــد همـــواره مرطـــوب  یادمـــان نـــرود خـــا
باشـــد، درواقـــع ایـــن گیـــاه بـــه علـــت داشـــتن برگ هـــای بـــزرگ 
و پهـــن میـــزان تبخیـــر آب زیـــادی دارد و بخاطـــر همیـــن 
موضـــوع بایـــد گیـــاه را بیشـــتر آبیـــاری کـــرد، بنابرایـــن پـــس هـــر 
ک تـــا عمـــق 2 الـــی ۳ ســـانتی متـــری خشـــک  زمـــان دیدیـــد خـــا
شـــده آب بدهیـــد، البتـــه آبیـــاری زیـــاد باعـــث ریـــزش برگ هـــا 

می شـــود.
لیراتـــا همچنیـــن بـــه نـــور مناســـب و غیرمســـتقیم نیـــاز 
دارد، امـــا اصـــا نبایـــد آفتـــاب مســـتقیم بـــه ایـــن گیـــاه بتابـــد، 
گـــر مقـــدار  چـــرا کـــه برگ هـــا شـــروع بـــه ســـوختن می کننـــد. ا

نـــور کافـــی باشـــد گیـــاه ســـریع تـــر رشـــد می کنـــد.
کـــی بـــا زهکـــش خـــوب و دارای مـــواد آلـــی  ایـــن گیـــاه بـــه خا

فـــراوان نیـــاز دارد و تکثیـــِر آن بســـیار راحـــت اســـت.

ُکروتون گورخری
ـــا آســـان اســـت. فقـــط یادمـــان  ـــاِه زیب نگهـــداری از ایـــن گی
نـــرود کـــه جـــزو گیاهـــاِن آب دوســـت اســـت، البتـــه ســـطح 
ک بایـــد بیـــن دو آبیـــاری خشـــک شـــود و موقـــع آبیـــاری  خـــا

گیـــاه ســـیراب شـــود. 
ُکروتـــون گورخـــری بـــه نـــوِر زیـــاد و غیرمســـتقیم نیـــاز دارد و 
هرچـــه نـــوِر بیشـــتری دریافـــت کنـــد، رنـــِگ زیباتـــری خواهـــد 

داشـــت.
ک بـــرگ،  ِک مـــورِد اســـتفاده بـــرای آن مخلوطـــی از خـــا خـــا

ک باغچـــه و ماســـه شســـته نـــرم اســـت. خـــا

کاِج مطبق
کاج مطبـــق کـــه بـــا نـــام کپینـــاژ هـــم شـــناخته می شـــود، 
گیاهـــی اســـت کـــه در طبیعـــت می توانـــد تـــا 6۰ متـــر رشـــد 
کنـــد امـــا در داخـــل خانـــه ایـــن گیـــاه نهایتـــا بـــه حـــدود 2 متـــر 
ک مناســـب، کوددهـــی و  می رســـد، البتـــه در صورتـــی کـــه خـــا

آب دهـــی منظـــم داشـــته باشـــد.
بلنـــد دارد و  قـــدی  گیـــاِه همیشـــه ســـبز و زیبـــا،  ایـــن 
بـــه  شـــکل  ســـوزنی  برگ هـــای  بـــا  آن  افقـــی  شـــاخه های 
ــاال رفتـــن ســـن ایـــن  ــا بـ ــانده شـــده و بـ کـــم پوشـ شـــکلی مترا
می شـــوند. تیره تـــر  آن  شـــکِل  ســـوزنی  برگ هـــای  گیـــاه، 
زادگاه اصلـــی ایـــن گیـــاه جزیـــره نورفولـــک اســـترالیا اســـت و 

بـــه آب و هوایـــی معتـــدل و بـــدون یخ زدگـــی نیـــاز دارد.
یادمـــان نـــرود کاج مطبـــق دوســـت نـــدارد بیـــش از حـــد آب 

دریافـــت کنـــد.
ایـــن  بـــرای  را  منظـــم  مراقبـــت  یـــک  بتوانیـــد  گـــر  ا
گیـــاه ایـــن  کنیـــد آن وقـــت شـــاهد زیبایـــی   گیـــاه فراهـــم 

خواهید بود.
ک یا هیدروپونیک، نوعی روش پرورش  کشِت بدوِن خا
ک برای رشد گیاهان نیاز  گیاه است که براساِس آن به خا
ک )مــواد آلی و معدنی( به  نیســت و عناصــر موجود در خا
صــورت محلــول در اختیــاِر آن هــا قرار می گیــرد، مجموعه 
تولیدی گل و گیاه ســرو و آســا به عنــواِن بزرگ ترین واحد 
تولیــدی گل گلدانــی در مرکــز و جنوب کشــور از این روش 

برای پرورِش گیاهاِن خود استفاده می کند.
کشــاورزی  کارشــناس ارشــد مهندســی  محمــد آزادی، 
گرایــِش باغبانــی می گوید: مــا در این مجموعه هــا با تنوع 
2۰ نــوع گیــاِه گدانی، از پرلیت و کوکوپیت برای رشــِد گیاه 

ک استفاده می کنیم.  در بستِر بدوِن خا
وی اضافه می کند: قسمت های بیرونی نارگیل از الیاف 
و رشته های فیبری تشکیل شده و در صنعت کشاورزی از 
این پوشــش برای بستر کاشــت گیاهان استفاده می شود. 
در واقع پوســت نارگیل از کوکوپیت پوشــیده شــده اســت.  
ک رشــد  از خــا کوکوپیــت ســریع تر و ســالم تر  گیاهــان در 
می کننــد. کوکوپیت به دلیِل ســاختاِر کرکــی که دارد مانند 
اســفنج آب را به خوبی جذب می کند، بنابراین با افزایش 
هوادهــی و نفــوذ آب بــه رشــد ســریع تر، قوی تــر و ســالم تر 

گیاهان کمک می کند.
آزادی تصریــح می کنــد: پرلیــت نیــز از نظــر فنــی نوعی 
ســنگ است که از معادن آتشفشانی استخراج و سپس در 
دمای شــدید گرم می شــود تــا به ماده معدنی ســفید رنگ 
و ســبک تبدیــل شــود. پرلیــت به دلیــل محتــوای باالی 

کسیژن ایجاد  ســیلیکونی بســتری را برای نگه داشــتن ا

می کنــد تــا هوادهــی را بــرای رشــد ریشــه گیاهــان افزایش 
دهد.

بــه گفتــه او، نکتــه اصلی در پــرورِش گل و گیاه کســِب 
اطاعــاِت کافــی در این زمینه و بررســی گیاهاِن متناســب 
با اقلیِم محِل زندگی و بعد از آن توجه به نیاز بازار است.

آزادی ادامه می دهد: مردم این روزها عاقه ی بسیاری 
بــه نگهــداری از گل و گیاه دارند، اما شــرایِط اقتصادی در 
بســیاری از مواقــع مانع می شــود تــا آنطور کــه می خواهند 
عمــل کننــد، با ایــن وجــود خوشــبختانه هیچــگاه از این 

عاقه ی خود دست نکشیده اند.
او معتقــد اســت: ایران به دلیــل دارا بــودن اقلیِم چهار 
ِح گل و گیاه در جهان به  فصل یکی از تولیدکنندگاِن مطر
شــمار می آید، هرچنــد ضعف های صادراتی ایــن اجازه را 
به ایران نمی دهد آنطور که شایســته است عمل کند اما 

با این وجود، این پتانسیل قابِل انکار نیست.

جــواد عابــدی یــک تولید کننــده گل و گیــاه در محات 
اســت و دربــاره چالش هــای تولیــد گل و گیــاه می گویــد: در 
حــال حاضــر یکــی از چالش های مهم پیــش روی گلخانه 
 داران نبــوِد نقدینگــی اســت. بــه معنای دیگــر بانک ها در 
کشــور حامــی تولیدکننــدگان نیســتند، و چنانچــه حمایتی 
هــم در قالــب تســهیات صــورت می گیــرد بــا درصــد ســود 
بــاال پرداخــت می شــود که دریافــت آن هم چیــزی جز ضرر 

نیست.
از دیگــر  را  گیــاه  و  گل  از صــادرات  عابــدی جلوگیــری 

چالش هــای بــازار ایــن تولیــدات معرفــی می کنــد و ادامــه 
می دهد: کاهش چشــمگیر صــادرات گل و گیاه به ویژه به 
کشــورهای همسایه از چالش هایی است که طی یک سال 
اخیر به شــکل ملموســی در بازار و اقتصــاد این محصوالت 
خودنمایی کرده و  پیامدهای منفی آن کاما مشهود است، 
ایــن در خالــی اســت که در گذشــته صــادرات گل و گیاه به 
کشــورهای خارجی به ویژه کشورهای همسایه تاثیر مثبت 

بسیار زیادی بر رونق اقتصاد گلخانه داران داشت.
او در ادامه عنوان می کند: از سوی دیگر معتقدم عاوه 
بــر چالش های گفته شــده، ورود غیرحرفه ای هــا و افرادی 
کــه تخصــص و پیشــینه زیــادی در ایــن حرفــه ندارنــد، از 
آســیب ها و چالش هــای این حوزه اســت. بــه معنای دیگر 
ایــن افراد نه تنها گل و  گیــاه مرغوبی تولید نمی کنند بلکه 
بــا تولید و عرضه محصول نامرغــوب بازار گل و گیاه را هم 

خراب می کنند.
او تصریــح می کنــد: عــاوه بر مــوارد گفته شــده افزایش 
خ داده اســت که قیمت گل  چند برابری نهاده ها درحالی ر
و گیاه نه تنها افزایش نداشــته است بلکه با کاهش قیمت 

هم مواجه بوده ایم.

ضرورِت آگاهی از شرایِط نگهداری گل های آپارتمانی
پیش از خرید

پیشنهاِدچندگیاِهآپارتمانیمقاوم

ریه های خانه

پرورِش گیاه در بستِر بدوِن خاک

َعدم ِحمایت بانک ها  و کمبود نقدینگی 
َاَبر چالِش تولید گل  و گیاه
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نمایشـــگاه گل و گیـــاه، بـــذر، نهاده هـــا، ســـم، کـــود و گیاهـــان 
دارویـــی بـــا حـــال و هوایـــی بـــه یادماندنـــی و بـــا اســـتقباِل کم نظیـــِر 

عاقه منـــدان بـــه گل و گیـــاه بـــه مـــدت ۵ روز برگـــزار شـــد.
در ایـــن رویـــداد بیـــش از ۷۰ غرفـــه از اســـتان های تهـــران، 
اصفهـــان، مازنـــدران، گیـــان، مرکـــزی، البـــرز، همـــدان، گلســـتان، 

کهگیلویـــه  وبویراحمـــد و یـــزد حضـــور داشـــتند.
کیـــد بـــر اهمیـــِت  هـــدف از برگـــزاری ایـــن رویـــداد عـــاوه بـــر تا

گیاهـــان بـــه عنـــواِن ریه هـــای زمیـــن و  پـــرورش و نگهـــداری 
گســـترش فضـــای ســـبز، ایجـــاد همگرایـــی، کمـــک و حمایـــت 
از تولیدکننـــدگان داخلـــی، تقویـــِت تولیـــداِت داخلـــی و ترویـــِج 
فرهنـــگ نگهـــداری و اســـتفاده ی درســـت از گل هـــا وگیاهـــان 

ــت. اسـ
ـــزرگ و فعـــال در  ـــه و مجموعـــه ی ب حضـــور بیـــش از ۷۰ گلخان
زمینـــه کاشـــت، پـــرورش و نگهـــداری گیاهـــان در ایـــن رویـــداد، 

ایـــن امـــکان را بـــه مخاطبـــان داد تـــا عـــاوه بـــر تنـــوع بـــرای خریـــد، 
از حضـــوِر متخصصـــاِن حاضـــر در نمایشـــگاه در زمینـــه گل و گیـــاه 

نیـــز بهـــره ببرنـــد.
نمایشـــگاه گل و گیـــاه از ُپربازدیدتریـــن نمایشـــگاه ها اســـت 
ــه داران  ــردم و غرفـ ــوی مـ ــی از سـ ــتقبال مطلوبـ ــا اسـ ــواره بـ و همـ

مواجـــه می شـــود.
 بی شـــک بـــه دلیـــِل تنـــوع  گل وگیـــاه در کشـــور، برگـــزاری 

چنیـــن رویـــدادی در ایجـــاد شـــادابی و نشـــاط بخشـــی بـــه شـــهر 
نیـــز تاثیـــر به ســـزایی خواهـــد داشـــت.

گفتنـــی اســـت، ایـــن رویـــداد در محـــل دائمـــی نمایشـــگاه های 
بیـــش  مســـاحت  بـــه  فضایـــی  در  و  یـــزد  اســـتان  بین المللـــی 
میزبـــان  الـــی ۳۰ مهرمـــاه ۱4۰۱  تاریـــخ 26  از  از ۵۰۰۰مترمربـــع 

بـــود. عاقه منـــدان 

شد هشتمیننمایشگاهگلوگیاهیزدبرگزار

ضرورِت توجه به پرورش و نگهداری گیاهان به عنواِن ریه های زمین
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