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آشــنایی بــا گــروه علــوم باغبانــی و
مهندســی فضــای ســبز دانشــگاه فردوســی
مشــهد
» ســحر طهرانچــی /باغبانــی مجموعــهای از علــوم ،فنــون
و هنــر در زمینههــای گیاهشناســی ،فیزیولــوژی گیاهــی،
خاکشناســی و تغذیــه گیاهــی ،ژنتیــک و اصــاح نباتــات،
گیاهپزشــکی ،میــوهکاری ،ســبزیکاری ،گلــگاری ،گیاهــان
دارویــی و طراحــی فضــای ســبز اســت .دوره کارشناســی شــامل
دو رشــته بــه نامهــای مهندســی علــوم باغبانــی و مهندســی
فضــای ســبز مــی باشــد.
هــدف از ایجــاد ایــن دورههــا تربیــت افــرادی اســت کــه
بتواننــد بــه عنــوان کارشــناس در زمینههــای مختلــف تولیــدی،
برنامهریــزی منطقــهای و مطالعاتــی و همچنیــن بــه عنــوان
مــدرس در مراکــز آمــوزش و واحدهــای تحقیقــات کشــاورزی
و یــا بــه عنــوان مدیــر و مجــری واحدهــای تولیــدی دولتــی
و خصوصــی بخــش کشــاورزی منشــا خدمــات باشــند .دوره
کارشناســی علــوم باغبانــی از ســال  1373راهانــدازی شــده
اســت .تعــداد واحدهــای دوره کارشناســی  143واحــد مــی باشــد.

دوره تحصیالت تکمیلی

گــروه مهندســی علــوم باغبانــی و مهندســی فضــای ســبز بــا
هــدف تربیــت افــرادی کــه بتواننــد از اســتعدادهای موجــود بــه
خوبــی بهرهبــرداری نمــوده و بــا رفــع مشــکالت ،کمیــت و
کیفیــت محصــوالت باغــی را ارتقــا بخشــیده و همچنیــن بــه
منظــور تربیــت متخصصیــن جهــت تدریــس دروس باغبانــی و
برخــی علــوم مربــوط در ســطح کارشناســی در آموزشــکدهها و
دانشــکدههای کشــاورزی از ســال  1381اقــدام بــه پذیــرش
دانشــجو در مقطــع کارشناســی ارشــد نمــود.
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به نام یگانه آفریدگار هستی
آنکــه از نیســتی ،هســتی آفریــد چــرا کــه
ســزاوار خداونــدیاش چنیــن بــود و درود
بــر بهانــهی آفرینــش از ســالهی ابراهیــم
حنیــف ،حضــرت محمــد مصطفــی (ص)
و درود بــر حجــت خــدا ،بــر زمیــن بانــی
عدالــت ،فاتــح خیبــر علــی ابــن ابیطالــب(ع)
و همــدم تنهایــی-اش مــادر حســن و
حســین(ع) ،حضــرت فاطمــه (س).
بــا ســپاس و ثنــای بــی حــد بــر آســتان
صفــات بــی همتــای احدیــت و بــا یــاری
و تــاش جمعــی از دانشــجویان ،نشــریه
علمــی -دانشــجویی جوانــه ،تدویــن و
شــروع بــه کار نمــود .آنچــه باعــث شــد تــا
نشــریه پــا بگیــرد و بعــد از مدتهــا دوبــاره
فعالیــت خــود را آغــاز نمایــد و فرصتــی نــاب
تعبیــر شــود؛ ایــن بــود کــه اصحــاب فکــر و
قلــم و دانشــجویان؛ محملــی بــرای بیــان
نظــرات و اندیش ـههای خــود داشــته باشــند
و همچنیــن در ایــن راســتا شــاهد تعامــل
و تفاهــم بیشــتر دانشــجویان بــا اســاتید
محتــرم نیــز باشــیم.
امیــد اســت بــا همــکاری و همراهــی ارزنــده
شــما دانشــجویان و اســاتید بزرگــوار گــروه
علــوم باغبانــی و همچنیــن فعــاالن و
فارغالتحصیــان برجســته در ایــن زمینــه،
بتوانیــم بســتری بــرای رشــد و گســترش
در حــال حاضــر دانشــجویان کارشناســی ارشــد در چهــار گرایــش
فیزیولــوژی و اصــاح گیاهــان زینتــی ،فیزیولــوژی و اصــاح
درختــان میــوه ،فیزیولــوژی و اصــاح ســبزیها و فیزیولــوژی و
اصــاح گیاهــان دارویــی ،ادوی ـهای و نوشــابهای در ایــن گــروه
مشــغول تحصیــل میباشــند .دانشــجویان در ایــن دوره 32
واحــد درســی را میگذراننــد.
هــدف از پذیــرش دانشــجو در مقطــع دکتــری تربیــت
دانشآموختگانــی اســت کــه امــور مربــوط بــه آمــوزش ،پژوهــش
و برنامهریــزی علمــی در گرایشهــای مختلــف ایــن رشــته را
انجــام دهنــد و بــه امــور آمــوزش و پژوهــش در دانشــگاهها و
موسســات تحقیقاتــی پرداختــه و یــا در ســازمانهای اجرایــی
بــه امــور برنامهریــزی مبــادرت ورزنــد .دوره دکتــری در گــروه
علــوم باغبانــی دانشــکده کشــاورزی از ســال  1388بــا پذیــرش
 11دانشــجو در گرایشهــای فیزیولــوژی و اصــاح درختــان
میــوه ،فیزیولــوژی و اصــاح ســبزی هــا ،فیزیولــوژی و اصــاح
گیاهــان زینتــی فعالیــت خــود را آغــاز نمــود .همچنیــن گــروه
مهندســی علــوم باغبانــی و مهندســی فضــای ســبز در ســال
 1392در گرایــش فیزیولــوژی و اصــاح گیاهــان دارویــی،
ادوی ـهای و نوشــابهای هــم اقــدام بــه پذیــرش دانشــجو نمــود.
تعــداد واحدهــای ایــن دوره  36واحــد مــی باشــد.
تعــداد اعضــای هیــات علمــی گــروه علــوم باغبانــی و مهندســی
فضــای ســبز  10نفــر مــی باشــد کــه شــامل  3اســتاد ،یــک
دانشــیار 5 ،اســتادیار ،یــک مربــی و همچنیــن دارای  3مربــی
امــور آموزشــی (دانشــجویان مقطــع دکتــری) میباشــد.

آزمایشــگاهها و امکانــات گــروه علــوم باغبانــی
و مهندســی فضــای ســبز
ایــن گــروه دارای  6آزمایشــگاه بــه نامهــای آزمایشــگاه
تحصیــات تکمیلــی ،آزمایشــگاه گیاهــان زینتــی ،آزمایشــگاه

ایــن علــم زیبــا فراهــم آوریــم.
نشریه جوانه با آدرس
javane.um.ac@gmail.com
و @Javane_Mag
همــواره از ارســال مطالــب و مقــاالت علمــی،
نظــرات و پیشــنهادات شــما اســتقبال مــی نماید.
باغبانی هنری زیباست که از دستان پینهزده یک
باغبان شروع شده و به گلی زیبا ختم میشود؛

در پناه حق
الدن آژدانیان ،دانشجو کارشناسی ارشد سبزیکاری
فیزیولــوژی باغــی ،آزمایشــگاه کشــت بافــت ،آزمایشــگاه
باغبانــی عمومــی و همچنیــن دارای دو آتلیــه طراحــی شــماره
 1و  2در محــل ســاختمان قدیــم علــوم باغبانــی و یــک اتــاق
خشــک کــن میباشــد .دیگــر امکانــات ایــن گــروه شــامل:
 محوطه گروه جمعا به مساحت  14400مترمربع گلخانه تونلی (کوانست)  5واحد جمعا  2060مترمربع گلخانه پالستیکی دیگر  4واحد جمعا  373مترمربع گلخانه شیشهای یکطرفه  450مترمربعتولیدات گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز
 تولید گیاهان آپارتمانی بیش از صد نوع تولید گیاهان باغچهای (گلهای فصلی بهاره و پاییزه) تولید انواع درختان و درختچه های زینتی تولیــد گیاهــان دائمــی مــورد اســتفاده در فضــای ســبز نظیــررزهــا ،شمشــادها ،گیاهــان پرچینــی و ....
 همــکاری در طراحــی فضــای ســبز مــورد احــداث در دانشــکدهکشــاورزی و دانشــگاه فردوســی مشــهد

زمینــه هــای همــکاری و خدمــات بــا بخــش
خصوصــی و ســایر نهادهــا و ادارات
خدمــات مشــاورهای در کلیــه طرحهــای باغــی شــامل
باغــات میــوه ،ســبزیکاری زیــر پوشــش ،میوههــای ریــز،
گلــکاری ،طراحــی محیطهــای ســبز شــهری و برونشــهری،
تولیــد بــذور اصــاح شــده ،کشــت ،پــرورش و تولیــد بــذر
گیاهــان دارویــی ،پــرورش قــارچ خوراکــی و کلیــه طرحهــای
گلخانـهای ،نهالســتانها و تولیــد نهــال اصــاح شــده درختــان و
درختچههــای زینتــی.

؛دانشکده کشاورزی در یک نگاه

سحر طهرانچی
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دانشــكده كشــاورزی
فردوســي
دانشــگاه
مشــهد درســال 1352
بــا هــدف تاميــن نيــروی
انســاني متخصــص و
ماهــر در رشــتههای

گوناگــون كشــاورزي تأســيس شــد .هــدف كلــی
تاســيس چنيــن دانشــكده ای در شــرق كشــور
تاميــن نيــروی انســانی در ســطح كارشناســی،
كارشناســی ارشــد و دكتــری جهــت پيشــبرد
فعاليتهــای برنامــه ريــزی ،توليــد ،تبديــل،
نگهــداری و توزيــع محصــوالت كشــاورزی و
مــواد غذايــی بــوده اســت .فعاليتهــای آموزشــی
دانشــكده كشــاورزی مشــهد از مهرمــاه  1353در

دو رشــته كارشناســی زراعــت و اصــاح نباتــات و
علــوم و صنايــع غذايــي آغــاز شــد و در ســالهای
بعــد بــا پذيــرش دانشــجو در ســایر رشــتهها
ادامــه یافــت .هــم اکنــون ایــن دانشــکده در
ســال تحصیلــی 93و 94پذیــرای  1207دانشــجو
در مقطــع کارشناســی 725 ،دانشــجو در مقطــع
کارشناســی ارشــد و  721دانشــجو در مقطــع
دکتــری میباشــد.
ايــن دانشــكده از بــدو تاســيس تــا كنــون حــدود
 40000دانــش آموختــه در مقاطــع مختلــف
تحصيلــی و در رشــتههای گوناگــون داشــته اســت.
نتايــج حاصلــه از فعاليتهــای تحقيقاتــی اعضــای
هيــات علمــي ايــن دانشــكده در ســالهای
گذشــته آثــار مفيــد و ارزنــدهای در برنامــه
ريزیهــای كشــاورزی در نهادهــای اجرايــي و

همچنيــن افزايــش محصــوالت كشــاورزی داشــته
اســت .اعضــای هيــات علمــی ايــن دانشــكده بــا
نهادهــا و ســازمانهای اجرايــي بســياری ماننــد:
وزارت جهــاد كشــاورزی ،وزارت نيــرو ،ســازمان
جنگلهــا و مراتــع ،اداره كل صنايــع و اســتاندارد
و غیــره همــكاری داشــته و طرحهــای مشــترک
آموزشــی ،تحقيقاتــی و مشــاورهای در زمينههــای
مختلــف را بــه اجــرا درآورده انــد .همچنيــن در
برگــزاری ســمينارها و كنگرههــای علمــی ايــن
دانشــكده بســيار فعــال بــوده اســت.

2

اردیبهشتی ،از نوع نمایشگاهی در مشهــد

3

شــرکت داخلــی و  8شــرکت داخلــی از کشــورهای
روســیه ،ترکیــه ،چیــن ،آذربایجــان ،تاجیکســتان،
ترکمنســتان ،هلنــد و اندونــزی در فضایــی بــه
مســاحت  20هــزار مترمربــع فعــال اســت.
وی بیــان کــرد :در حاشــیه ایــن نمایشــگاه کارگاه
آمــوزش ملــی بــرای کارشناســان فضــای ســبز
شــهرداریهای کشــور بــا موضــوع فضــای
ســبز پایــدار و تکنولوزیهــای نویــن نیــز برگــزار
میشــود.

حضور گسترده مردمی در

نمایشگاه

داخلی و شرکت خارجی خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی شــهرداری
مشــهد ،احمدرضــا ســامی در نشســت خبــری کــه
بــا موضــوع برگــزاری شــانزدهمین نمایشــگاه گل
و گیــاه مشــهد برگــزار شــد ،گفــت :شــانزدهیمن
نمایشــگاه ملــی گل و گیــاه مشــهد از  18تــا 22
اردیبهشــت مــاه در محــل نمایشــگاه بینالمللــی
مشــهد برگــزار خواهــد شــد.
وی افــزود :ایــن نمایشــگاه در طــول هفتــه از
ســاعت  17تــا  23و در روز جمعــه از  11صبــح تــا
 23بــرای بازدیــد عمــوم شــهروندان دایــر اســت.
مدیرعامــل ســازمان پارکهــا و فضــای ســبز
شــهرداری مشــهد تصریــح کــرد :ســال گذشــته در
مــدت زمــان  5روز  400هــزار نفــر از شــهروندان از
نمایشــگاه گل و گیــاه مشــهد بازدیــد کردنــد.
ســامی عنــوان کــرد :در شــانزدهمین نمایشــگاه
گل و گیــاه مشــهد  650غرفــه در قالــب 350

لینک خبر

الدن آژدانیان
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مدیرعامــل ســازمان
پارکهــا و فضــای
ســبز شــهرداری
مشــهد از برگــزاری
شــانزدهمین نمایشــگاه
گل و گیــاه مشــهد بــا
حضــور  350شــرکت

حضور پر شور و استقبال گـرم مردم
از غرفه دانشگاه فـردوسی مشهد در
نمایشگاه ستــودنی بود .همــهروزه
شــاهد حضــور تعــداد زیــادی از بازدیــد
کننــدگان بودیــم کــه از تجربیــات و علــم
مشــاوران و کارشناســان حاضــر در غرفــه
اســتفاده میکردنــد ،کــه ایــن خــود نشــانهای
از اعتمــاد و همبســتگی بیــن دانشــگاهیان و
عمــوم مــردم بــود .در ایــن بیــن حضــور گــرم
یــک خانــواده چهــار نفــره بــه همــراه فرزنــد
خردســال شــان در غرفــه ،نظــر مــرا جلــب
کــرد کــه ســبب گفــت و گویــی دوســتانه بــا
مــادر خانــواده شــد.
ایشــان بــه دلیــل عالقــه شــخصی کــه بــه
گل و گیــاه و باغبانــی دارنــد ،هــر ســاله
ســعی میکننــد تــا در ایــن نمایشــگاه حضــور
داشــته باشــند .همچنیــن اظهــار داشــتند کــه
نمایشــگاه نســبت بــه ســال پیــش خیلــی
بهتــر و قویتــر برگــزار شــده بــود و حضــور
فعــال مــردم در غرفههــا و خریــد آنهــا باعــث
ایجــاد نشــاط و شــادی در فضــای نمایشــگاه
شــده بــود .باعــث افتخــار بــود کــه ایــن
بازدیــد کننــده گرامــی ،غرفــه دانشــگاه را بــه
عنــوان اولیــن محــل بازدیــد انتخــاب کــرده
بودنــد.
همچنییــن ســایر عالقــه منــدان بــه باغبانــی
از ایــن غرفــه بازدیــد کــرده و از محصــوالت
دانــش بنیــان دانشــکده خریــداری کردنــد.
امیــد اســت تــا شــاهد موفقیتهــای بیشــتر
دانشــکده در آینــدهای نــه چنــدان دور باشــیم.

کســب عنــوان غرفــه برتــر
توســط دانشــگاه فردوســی
مشهــــــد در نــمایــــــشگاه
دانشــکده کشــاورزی دانشــگاه فردوســی مشــهد بــا حضــور موفــق خــود در
شــانزدهمین نمایشــگاه بیــن المللــی گل و گیــاه مشــهد عنــوان غرفــه نمونــه
در زمینــه تخصصــی ایــن نمایشــگاه را کســب کــرد.
ایــن دانشــکده بــه منظــور ارائــه دســتاوردهای خــود در زمینــه گل ،گیــاه
و باغبانــی همچنیــن امکانــات دانشــگاه فردوســی مشــهد در زمینــه ابــزار
آالت باغبانــی و کشــاورزی در شــانزدهمین نمایشــگاه بیــن المللــی گل
و گیــاه کــه از تاریــخ  18الــی  22اردیبهشــت مــاه در محــل نمایشــگاه
بیــن المللــی مشــهد برپاشــده بــود شــرکت نمــود و بــا توجــه بــه ارزیابــی
مســئوالن نمایشــگاه توانســت عنــوان غرفــه نمونــه در زمینــه تخصصــی
ایــن نمایشــگاه را کســب نمایــد.
مصاحبه/

فائزه کیومرثی
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آقــای دکتــر نویــد وحدتــی
دکتــرای گیاهــان زینتــی
در گــروه علــوم باغبانــی
دانشــگاه فردوســی مشــهد
از محصــول دانــش بنیــان،

بــه عنــوان محلــول نگهدارنــده گلهــای شــاخه بریــده
رونمایــی نمــود.
لطفــا دربــاره محصولــی کــه در اینجــا بــه
نمایــش گذاشــتهاید کمــی توضیــح دهیــد.
در اینجــا دو محصــول از شــرکت دانشبنیــان دانشــگاه
فردوســی تحــت عنــوان گل نــگاران تــوس معرفــی و
رونمایــی کردهایــم تــا هــم بــرای مــردم آشــنایی ایجاد
شــود و هــم در زمینــه بازاریابــی و تجاریســازی
محصــوالت شــروع بــه کار کــرده باشــیم.
یکــی از ایــن محصــوالت تحــت عنــوان کــود مایــع
محــرک بــرای رشــد گیاهــان آپارتمانــی اســت کــه
ایــن محصــول حــاوی تمــام مــواد غذایــی مــورد نیــاز
و هورمونهــای محــرک شــاخهزایی بــرای گیــاه
میباشــد .طریقــه اســتفاده ایــن محصــول بــه صــورت
اســپری بــه روی برگهــا بــه مــدت هــر دو هفتــه
یــک بــار اســت .محصــول دیگــر محلــول نگهدارنــده
گلهــای شــاخه بریــده تــازه اســت کــه چنــد ســالی
بــر روی آن تحقیــق شــده و مقــاالت معتبــری از آن
در دانشــگاه تربیــت مــدرس تهــران بــه چــاپ رســیده
اســت .بــا اســتفاده از ایــن محصــول توانســتیم عمــر
گل جایــی بســیاری از گیاهــان شــاخه بریــده را
افزایــش دهیــم .
تمامــی مــواد موجــود در ایــن محصــول از مــواد
طبیعــی اســتفاده شــده اســت و کامــا بــی خطــر و

ایمــن بــوده و هــم چنیــن از نظــر اقتصــادی بــه صرفــه اســت.
تا به االن استقبال مردم از این محصول چگونه بوده است؟
در حــال حاضــر محلــول محــرک رشــد گیاهــان آپارتمانــی بیشــتر مــورد اســتقبال واقــع شــده و از
آن جــا کــه ســرانه مصــرف گل در کشــور مــا پاییــن اســت ،فــروش محلــول گلهــای شــاخه بریــده
نیــز کمتــر بــوده اســت.
بــا وجــود ایــن کــه غرفــه شــما نســبت بــه ســایر غرفههــا یــک غرفــه دانــش
بنیــان و دانشــگاهی بــوده ،میــزان اســتقبال مــردم را چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
فضــا ســازی کــه در غرفههــا صــورت گرفتــه اســت بــه دلیــل آن کــه اهــداف علمــی را دنبــال
میکنــد قطعــا متفــاوت اســت و هــدف مــا معرفــی محصــوالت دانــش بنیــان و عرضــه آن بــه
مــردم و بیشــتر پاســخگویی و مشــاوره بــوده اســت.
برای جناب آقای دکتر وحدتی آرزوی موفیت و سربلندی میکنیم.

4

محمد اسدی
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مصاحبه/
» فائــزه کیومرثــی  /بــرای اولیــن بــار محلــول
محــرک رشــد گلهــای شــاخه بریــده توســط یکــی
از دانشــجویان دکتــری گیاهــان زینتــی دانشــگاه
فردوســی مشــهد رونمایــی شــد.
در رابطه با محصولی که در نمایـشگاه
عرضـه کردید ،کمی توضیح دهید.
محصوالتــی کــه مــا در ایــن جــا بــرای اولیــن بــار
عرضــه میکنیــم براســاس یافتههــای پژوهشــی
دانشــجویان ارشــد و دکتــرا بــوده اســت .یکــی از
ایــن محصــوالت محلــول محــرک رشــد گلهــای
شــاخه بریــده اســت کــه میتوانــد عمرگلهــا را
در شــرایط منــزل  10الــی  15روز و در برخــی تــا
 20روز افزایــش دهــد .محصولــی دیگــری کــه در
اینجــا ارائــه کردیــم محلــول محــرک رشــد بــرای
گیاهــان آپارتمانــی اســت کــه کاربــرد و کاربــری
آســانی دارد .از ویژگــی هــای مهــم ایــن محلــول
وجــود عناصــر الزم در آن اســت کــه گیــاه را از هــر
کــودی بــی نیــاز میکنــد و مانــع از شــور شــدن
خــاک هــم میشــود.
از دیگــر مشــخصههای ایــن محصــول وجــود
هورمــون محــرک شــاخهزایی اســت کــه میتوانــد
در ســبزینگی گیــاه مؤثــر باشــد و باعــث مانــدگاری
مــواد غذایــی بــر روی برگهــا و در نتیجــه شــادابی
و طــراوات گیــاه میشــود.
بـرنـامه شما برای تجاریسازی این
محصول چیست؟
مشــکلی کــه امــروزه در بحــث نگــه داری گیاهــان
آپارتمانــی وجــود دارد ،استرســی اســت کــه بــه گیــاه
وارد میشــود و طبــق تحقیقاتــی کــه در ایــن
زمینــه انجــام دادهایــم ،مقالـهای تهیــه کردهایــم در
رابطــه بــا کاهــش اســترسهایی کــه بــه گیاهــان
آپارتمانــی وارد میشــود .و بــه دنبــال آن هســتیم
کــه عــاوه بــر تولیــد محصــول در جهــت تحریــک
رشــد گیــاه بتوانیــم در کاهــش اســترسها
وتنشهــای ایــن گیاهــان هــم موثــر باشــیم .تالش
مــا بــر ایــن اســت کــه در آینــده بتوانیــم ایــن فاکتور
راهــم بــه محلــول محــرک رشــد اضافــه کنیــم و در
جهــت تجــاری ســازی آن اقــدام نمائیــم.
بــرای جنــاب آقــای مهنــدس دولتخواهــی آرزوی
موفقیــت و ســربلندی میکنیــم.

محققــان دانشــگاه
گونــه
فردوســی
جدیــدی از گیــاه زنبــق
را کشــف کردنــد کــه
ایــن گیــاه بــا نــام
«زنبــق فردوســی»
ثبــت شــد.

اعضــای هیــات علمــی گــروه گیاهشناســی
(هرباریــوم) پژوهشــکده علــوم گیاهــی دانشــگاه
فردوســی مشــهد موفــق شــدند گونــه جدیــدی از
گیــاه زنبــق را کشــف کننــد.
ایــن گونــه گیاهــی از جنــس زنبــق ( )Irisو
متعلــق بــه تیــره زنبقیــان ( )Iridaceaeاســت
کــه بــرای نخســتینبــار از کوههــای هزارمســجد
و اهللاکبــر در شــمال اســتان خراســانرضــوی
جمــعآوری شــده و پــس از مطالعــات تخصصــی
گیاهشناســی بــر روی نمونههــای هرباریومــی و
نمونههــای زنــده از ایــن گیــاه در رویشــگاههای
طبیعــی ،بهعنــوان گونــه جدیــدی بــرای علــم
گیــاه شناســی و دنیــا معرفــی شــده اســت.
ایــن گونــه جدیــد ،بــه افتخــار شــاعر بلنــدآوازه
ایرانزمیــن ،حکیــم ابوالقاســم فردوســی ،بــه
نــام علمــی  Irise Ferdowsiiیــا «زنبــق
فردوســی» نامگــذاری شــد و نمونــه تیــپ یــا ســند
آن ،تحــت شــماره  ۴۵۱۷۰در هرباریــوم دانشــگاه

فردوســی مشــهد نگهــداری میشــود.
رویشــگاه نمونــه تیــپ ایــن گونــه ،بــر روی دامنــه
کوههــای هــزار مســجد و مشــرف بــه روســتای
پــاژ ،زادگاه حکیــم ابوالقاســم فردوســی قــرار گرفتــه
اســت.
«زنبــق فردوســی» در دامنــه ارتفاعــی بیــن 1400
تــا  2750متــری اســتپهای کوهســتانی بــا شــیب
مالیــم و بســتر ســنگآهکی میرویــد و از نظــر
علــم ردهبنــدی گیاهــی از خویشــاوندان وحشــی
زنبقهــای زینتــی محســوب میشــود.
بــا توجــه بــه جمعیتهــای بســیار پراکنــده ایــن
گونــه و نیــز تخریــب زیســتگاهها بــر اثــر چــرای
بیرویــه دام ،شــخم زنــی مراتــع کوهســتانی بــرای
کشــاورزی دیــم و عملیــات جادهســازی ،ایــن گونــه
گیاهــی بــر مبنــای معیارهــای اتحادیــه جهانــی
حفاظــت از طبیــع ( ،)IUCNگونــهای درخطــر
انقــراض محســوب میشــود.
گــزارش ایــن اکتشــاف علمــی در قالــب یــک مقالــه
تخصصــی در نشــریه  Phytotaxaکــه جــز نمایــه
 JCRقــرار دارد ،بــه چــاپ رســیده اســت.
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» الدن آژدانیان/کارشناسی ارشد سبزیکاری
محققــان فرانســوی بــا ابتــکار خالقانــه
گلــدان هوشــمند و منحصــر بــه فــرد بــه
نــام  Parrot Potطراحــی کــرده انــد کــه
ایــن گلــدان مجهــز بــه امکانــات بلوتــوث
مــی باشــد و از ایــن طریــق بــا کاربــر در
ارتبــاط اســت.
در صحنــه علــم و دانــش خالقیــت و نوآوری بــه عنوان
یــک جــزء جداناپذیــر و کلیــدی بــه شــمار مـیرود علم
و دانــش روز بــه روز پیشــرفت میکنــد و ایــن پیشــرفت
مدیــون ذهنهــای آمــاده و خالقــی اســت کــه
در زمینــه هــای گوناگــون از جملــه طراحــی گلــدان
هوشــمند شــگفتی آفریــن شــده اســت .محققــان بــا
ایــده مبتکرانــه ای اقــدام بــه ســاخت یــک گلــدان
هوشــمند و منحصــر بــه فــردی بــه نــام Parrot
 Potکردهانــد کــه ایــن گلــدان بــا تشــخیص دمــای
محیــط و کاهــش رطوبــت خــاک ،زمــان نیــاز گلــدان
بــه آبیــاری را مشــخص مــی کنــد.
گلــدان هوشــمند  Parrot Potمجهــز بــه آرای ـهای
از حســگرهای مختلــف اســت کــه بــرای انــدازه گیــری
ســطح رطوبــت ،دمــا و میــزان کــود موجــود در خــاک
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
در صــورت تشــخیص خشــکی و کاهــش ســطح
رطوبــت خــاک ،گلــدان از طریــق بلوتــوث کاربــر را
مطلــع میکنــد.
در داخــل گلــدان ،محفظــه دو لیتــری آب در نظــر

گرفتــه شــده اســت کــه بــرای آبیــاری خــودکار گیــاه
بمــدت ســه هفتــه کافــی اســت؛ درصورتــی کــه سیســتم در
حالــت خــودکار تنظیــم شــده باشــد ،گلــدان بــا تشــخیص
نیــاز گیــاه بــه آب از طریــق نازلهــای مخصــوص اقــدام
بــه آبیــاری گیــاه مــی کنــد.
برنامــه نــرم افــزاری مخصوصــی طراحــی شــده اســت کــه
از طریــق آن نــوع گیــاه در بانــک داده هــا مــورد بررســی
قــرار گرفتــه و میــزان نــور ،زمــان آبیــاری و کوددهــی بــه
گیــاه مشــخص میشــود.
تنهــا مشــکل ایــن گلــدان هوشــمند اســتفاده از بلوتــوث
بــه جــای وای فــای اســت؛ در غیــر اینصــورت کاربــر
میتوانســت از راه دور یــا هنــگام مســافرت ،عملکــرد
آبیــاری را تنهــا بــا فشــردن یــک دکمــه انجــام دهــد ،امــا
بدلیــل مصــرف بــاالی باتــری شــرایط اســتفاده از وای
فــای وجــود نداشــته اســت.
ایــن گلــدان هوشــمند در نمایشــگاه کاالهــای مصرفــی
الکترونیــک ( )2015 CESالسوگاس ( 6-9ژانویــه)
معرفــی شــده اســت.

از مشهد تا شاهرود

حمید احمدپور
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آشــنایی بــا
کــود هربــان
در مصاحبــه بــا
امیــن موحــدی

جنــاب آقــای امیــن موحــدی ،اول از همــه بگوییــد
چطــور شــد کــه رشــته علــوم باغبانــی را انتخــاب
کر د ید ؟
در طــول دوره دبیرســتان تــا زمــان کنکــور عالقــه زیــادی بــه
رشــته پزشــکی داشــتم .عالقــه ای هــم بــه کشــاورزی داشــتم
امــا اطالعاتــی در مــورد گرایشهــای آن نداشــتم .بــا نزدیــک
شــدن بــه زمــان کنکــور و بــا توجــه بــه شــرایط ســخت آن
از انتخــاب ایــن رشــته منصــرف شــده و در نهایــت رشــته
علــوم باغبانــی را بــا اولویــت اول در دانشــگاه فردوســی قبــول
شــدم .از ســال اول ورود بــه دانشــگاه همیشــه بــه دنبــال
فعالیتهــای فراتــر از درس بــودم و در حیطــه باغبانــی
فعالیتهــای مختلفــی از جملــه پــرورش قــارچ ،طراحــی بــاغ
و پــارک و پــرورش گل رز انجــام م ـیدادم.
چگونــه وارد کار تولیــد و عرضــه ایــن نــوع کــود
شــدید؟
ابتــدای ســال  94بــا معرفــی یکــی از اطرافیــان بــا شــرکت
تولیــدی ایــن نــوع کــود آشــنا شــدم و پــس از آزمایــش
مقدماتــی محصــول و مشــاهده نتایــج امیدوارکننــده آن ،عــزم
خــودم را بــر همــکاری و فعالیــت در ایــن زمینــه جــذم کــردم.
بــه همیــن منظــور ســفری بــه شــاهرود کــه محــل اصلــی
تولیــد ایــن محصــول و تهــران کــه نمایندگــی اصلــی آن
بــود داشــتم و پــس از پذیــرش نمایندگــی و ارزیابــی تجربــی
آن در اســتانهای مختلــف و دریافــت نتیــاج فــوق العــاده از
محصــول ،موفــق بــه کســب نمایندگــی انحصــاری در اســتان
خراســان رضــوی شــدم.
کمــی در رابطــه بــا خــود محصــول برایمــان
توضیــح دهیــد .ایــن کــود چگونــه اولیــن بــار بــه
بهــره بــرداری رســید و چــه ویژگیهــای خاصــی
دارد؟
ایــن کــود دومیــن کــود معدنــی دنیاســت کــه هیــچ مشــابه
داخلــی نــدارد و تنهــا مشــابه خارجــی آن در اختیــار یــک
شــرکت آمریکایــی میباشــد کــه بــه مــدت  40ســال و
در بیــش از  40کشــور مختلــف از جملــه کشــور خودمــان
فعالیــت دارد .مقایســه بیــن محصــول دو شــرکت گویــای ایــن
اســت کــه هیــج گونــه تفاوتــی میــان دو محصــول وجــود
نــدارد کــه میتــوان علــت آن را ارگانیــک بــودن و عــدم
دخالــت انســان در آن دانســت .چــه بســا نمونــه داخلــی
ایــن محصــول (هربــان) در چنــد عنصــر غنــی تــر از نمونــه
خارجــی میباشــد.
اولیــن بــار چگونــه بــه اهمیــت خــاک ایــن معــدن
پــی بــرده شــد؟
معــدن اســتخراج ایــن کــود کــه در شــاهرود قــرار دارد،
ابتــدا بــا کاربــری اســتخراج رنگیــزه و خــاک صنعتــی مــورد
اســتفاده قــرار میگرفــت؛ امــا داســتان جالبــی در پشــت
کشــف خاصیــت کــودی ایــن خــاک معدنــی اســت.
یــک هیئــت فرانســوی بــرای عقــد قــرارداد خریــد
رنگیزههــای اســتخراجی وارد ایــران میشــوند .بــه منظــور

ارزیابــی محصــول قســمتی از خــاک معــدن بــه وســیله
الــک غربــال میشــود و ســنگهای ارزشــمند جــدا شــده
و باقــی مانــده خــاک بــه عنــوان قســمت زائــد بــه دورن
باغچــه صاحــب معــدن ریختــه میشــود .پــس از گذشــت
چنــد هفتــه صاحــب معــدن متوجــه رشــد بــی ســابقه گیاهــان
محــل و شــادابی بــی ســابقه آنهــا شــده و بدیــن ترتیــب پــی
بــه خــاص بــودن خــاک مــورد نظــر از حیــث محتــوی مــواد
مغــذی میبــرد.
در همیــن رابطــه مدتــی بعــد یــک آنالیــز  XRFکــه یــک
آزمایــش زمینشناســی بــرای تعییــن عناصــر موجــود در
خــاک اســت روی نمونــه مــورد نظــر انجــام شــد کــه نتیجــه
آن حاکــی از وجــود  60نــوع عنصــر مختلــف در داخــل ایــن
خــاک بود.ایــن  60عنصــر شــامل  16جــزء ماکــرو ،میکــرو
و عناصــر کــم یــاب ماننــد النتــان میباشــد .پــی بــردن
بــه ایــن ویژگیهــای خــاک نقطــه عطــف
بهرهبــرداری گســترده بــا کاربــری متفــاوت
از معــدن فــوق اســت.
در میــان عناصــر فــوق ،آیــا عنصــری
هــم وجــود دارد کــه موجــب آســیب
احتمالــی بــه گیــاه شــود؟
شــماری از عناصــر موجــود در ایــن خــاک،
عناصــر ســنگین میباشــند کــه قطعــا بیشــتر
شــدن از حــد مجــاز میتوانــد خطرافریــن
باشــد؛ بــه عنــوان مثــال غلظــت بیــش از  PPM 25عنصــر
آرســنیک موجــب غیرقابــل مصــرف شــدن ایــن کــود بــرای
مصــارف کشــاورزی میشــود؛ امــا خوشــبختانه تمــام عناصــر
ســنگین موجــود ،پایینتــر از حــد مجــاز خــود میباشــند کــه
ایــن را مرهــون ایــن ویژگــی خــدادادی معــدن هســتیم.
نتایج موفقیت آمیز این کود از چه زمانی شروع شد؟
پــس از علــم بــه غنــی بــودن خــاک فــوق از عناصــر مختلــف
آزمایشهــای مختلــف بســیاری بــر روی باغهــای متعــدد
انجــام شــد.
نتایــج فوقالعــادهای ماننــد رشــد و باردهــی بیشــتر و بهبــودی
کیفیــت محصــول و مقابلــه بــا آفــات و تنشهــای محیطــی
ماننــد ســرما و یخبنــدان مشــاهده شــد.
ایــن کــود چــه مزایایــی نســبت بــه کودهــای
شــیمیایی دارد؟
مضــرات کودهــای شــیمیایی بــر کســی پوشــیده نیســت و
ایــن موضــوع بــه تاییــد کشــاورزان نیــز رســیده اســت.
افزایــش شــوری خــاک ،ســفت شــدن خــاک ،آســیب رســانی
بــه آبهــای زیرزمینــی و کاهــش کیفیــت محصــول از آثــار

اســتفاده ایــن نــوع کودهــا میباشــد.
از طــرف دیگــر کــود معدنــی هربــان مانــدگاری بســیار باالیــی
دارد بــه طــوری کــه بــا افــزودن آن بــه خــاک گیــاه ،نیــاز
بــه کوددهــی از هیــچ نوعــی بــه مــدت یکســال نمیباشــد.
همچنیــن ایــن کــود جــاذب رطوبــت اســت کــه بــه معنــی
نیــاز آبــی کمتــر گیــاه نســبت بــه گیــاه کوددهــی بــا ســایر
کودهــای شــیمیایی و حیوانــی میباشــد .عــاری بــودن از
علفهــای هــرز و ارگانیــک بــودن نیــز از دیگــر مزیتهــای
کــود معدنــی هربــان میباشــد.
اقدامــی در ایــن رابطــه بــرای تعامــل بــا
ســازمانهای دولتــی (چــه در زمینــه تحقیقاتــی و
چــه در زمینــه توزیــع و فــروش) انجــام دادهایــد؟
بلــه ،ایــن محصــول در بهمــن ســال 1395
بــه ثبــت جهــاد کشــاورزی رســید و همچنین
اندکــی بعــد مجــوز ســازمان آب و خــاک
کشــور را نیــز دریافــت کــرد .در حــال حاضــر
نیــز همکاریهــای گســتردهای بــا اداراتــی
از جملــه شــهرداری تهــران ،شــهرداری
مشــهد ،آســتان قــدس رضــوی و غیــره در
زمینــه کاربــرد وســیع در باغــات و نیــز امــور
پژوهشــی در حــال انجــام اســت.
برنامــهای بــرای صــادرات محصــول بــه
کشــورهای خارجــی نیــز داریــد؟
بلــه ،مذاکراتــی بــا کشــورهایی از قبیــل هلنــد ،افغانســتان،
ترکمنســتان ،روســیه و ســایر کشــورها درحــال انجــام اســت،
کــه تاکنــون صــادرات ایــن محصــول بــه تنــاژ  25تــن
بــه پاکســتان انجــام شــده اســت .تاســیس دفتــر بازرگانــی
در عمــان بــرای تعامــل بــا کشــورهای اطــراف نیــز از
برنامههــای پیــش رو میباشــد.
از جنــاب آقــای مهنــدس موحــدی دانشــجو علــوم باغبانــی
دانشــگاه فردوســی مشــهد کمــال تقدیــر و تشــکر را داریــم.
انشــاهلل آینــدهای روشــن همــراه بــا موفقیــت داشــته باشــید.
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