ﺑﺎغ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳ ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﺎغ ﮔﯿﺎهﺷﻨﺎﺳ ﻣﺸﻬﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎغ ﮔﻞ رز ،ﻗﻄﻌﻪ
آﻣﻮزﺷ و ﻧﻤﺎﯾﺸ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﯿﺎﻫ ﻣﻨﻄﻘﻪ روﯾﺸ اﯾﺮان ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آرﺑﺮاﺗﻮم و
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿ ﮔﯿﺎﻫ ،ﺑﺎغ ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﺑﻮﻣ اﯾﺮان ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﯿﺎﻫ ﺳﻮزﻧ ﺑﺮﮔﺎن،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸ ﺑﺎغ ﺻﺨﺮهای و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺜﯿﺮی
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎغ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﻬﺪاری از ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺎﻧ ژن زﻧﺪه
ﮔﯿﺎﻫ ،آﺷﻨﺎﯾ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫ ،اﻧﺠﺎم
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ و ﭘﮋوﻫﺸ ،ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه و…
اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای رزرو ﺗﻮر ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻮر ﻣﺸﻬﺪ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ رزرو ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎغ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳ ﻣﺸﻬﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ  22ﺧﺮداد  1392ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  25ﻫﺘﺎر و 11
ﮐﻠﺴﯿﻮن از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎری و ﻋﻠﻢ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳ اﻓﺘﺘﺎح ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
دارای  44/776ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭼﻤﻦ  25252 ،ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮔﻞ داﺋﻢ 14950 ،اﺻﻠﻪ
درﺧﺖ و درﺧﺘﭽﻪ 12300 ،ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﺮﭼﯿﻦ 9500 ،ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮔﻞ ﻓﺼﻞ و
 68200ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻌﺒﺮ اﺳﺖ.
ﮐﻠﺴﯿﻮن ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾ ﻣﻌﻄﺮ
ﮐﻠﺴﯿﻮن ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾ ﻣﻌﻄﺮ در زﻣﯿﻨ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﯾ و ﻧﯿﻢ ﻫﺘﺎر و ﺑﺎ ﺟﻤﻊ
آوری ﺣﺪود  400ﻧﻤﻮﻧﻪ ژﻧﺘﯿ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود  180ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎه داروﯾ و
ﻣﻌﻄﺮ از  60راﺳﺘﻪ ﮔﯿﺎه در ﺑﺎغ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳ ﻣﺸﻬﺪ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻫﺪاف ﮐﻠﺴﯿﻮن ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾ ﻣﻌﻄﺮ
 -1ﺟﻤﻊ آوری ژرم ﭘﻼﺳﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی داروﯾ و ﺑﺮرﺳ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺸﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﻧﺒﻮه
 -2داﺷﺘﻦ ﺟﻨﺒﻪ آﻣﻮزﺷ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ و ﮐﺸﺎورزی
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ارﺗﻘﺎی ﻓﺮﻫﻨﯿﺎه درﻣﺎﻧ
 -3ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی
ﺑﺎغ رز
ﺑﺎغ رز ﻧﯿﺰ از دﯾﯿﺮ ﮐﻠﺴﯿﻮن ﻫﺎی ﺑﺎغ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳ ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﯾ ﻫﺘﺎر  30ﮔﻮﻧﻪ در  120رﻗﻢ ﮔﻞ رز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎغ ﺻﺨﺮهای
ﺑﺎغ ﺻﺨﺮه ای ﯾ دﯾﺮ از ﮐﻠﺴﯿﻮن ﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎن
دارای اﻧﻮاع ﮔﻞ و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﭘﯿﺎزی  ،ﻓﺼﻠ و ﺻﺨﺮه ای اﺳﺖ.
ﺑﺎغ ﻣﯿﻮه
ﯾ دﯾﺮ از ﮐﻠﺴﯿﻮن ﻫﺎ ﺑﺎغ ﻣﯿﻮه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﺷﺪه از ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎغ ﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤ اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﺎغ ﻣﯿﻮه ﺑﺎ  140رﻗﻢ درﺧﺖ ﻣﯿﻮه و  30ﮔﻮﻧﻪ درﺧﺖ ﻏﯿﺮ
ﻣﺜﻤﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎرون ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﻠﺴﯿﻮن ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ
ﮐﻠﺴﯿﻮن ﻧﻬﺎﻟﺴﺘﺎن و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﯾ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮ اوﻟﯿﻪ ﮐﺎﺷﺖ و ذﺧﯿﺮه ﮔﺎه ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﯿﺎﻫ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎغ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﺷﻮد .در اﯾﻦ ﮐﻠﺴﯿﻮن ﺑﯿﺶ از  ۴۰ﮔﻮﻧﻪ و رﻗﻢ زﯾﻨﺘ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘ در ﺣﺎل

ﺗﺜﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺸﻨﻮاره داﺋﻤ ﮔﻠﻬﺎی داوودی
ﺟﺸﻨﻮاره داﺋﻤ ﮔﻠﻬﺎی داووری در ﺑﺎغ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل در ﭘﺎﺋﯿﺰ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد .ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾ ﻫﺘﺎر اﯾﺠﺎد ﮔﺮدﯾﺪه و  700ﻧﻤﻮﻧﻪ ژﻧﺘﯿ
از ﮔﻞ داوودی از ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮔﯿﺎه داوودی
ﮔﯿﺎه داوودی ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤ ،Chrysanthemum spp ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
 Asteraceaeﺗﻌﻠﻖ دارد و زﯾﺴﺖ ﮔﺎه اﯾﻦ ﮔﯿﺎه ﺷﺮق آﺳﯿﺎ و اﻟﺒﺘﻪ ﭼﯿﻦ
اﺳﺖ.ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻی در رﻧ و ﺷﻞ و ارﺗﻔﺎع ﮔﯿﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮔﯿﺎه داوودی از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﻠﻬﺎی زﯾﻨﺘ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد .ﯾ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮔﻞﻫﺎی دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ
دارای ﺑﯿﺶ از  200ﮔﻮﻧﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺮﯾﺪه و ﮔﻠﺪاﻧ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﺷﻮد.ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎه داوودی دارای ارﻗﺎم ﯾ ﺳﺎﻟﻪ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ  ،ﮐﻢ ﭘﺮ و ﭘﺮر را
ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮد ،اوج ﮔﻠﺪﻫ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﭘﺎﺋﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده و در ﺷﺮاﯾﻂ روز
ﮐﻮﺗﺎه ﮔﻞ ﻣدﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻞ داوودی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﯿﺎه داروﯾ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه ﮐﻪ از
ﮔﻞﻫﺎی ﺧﺸ آن در درﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮه ﺑﯿﻨﺎﯾ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺷﻮد.
آدرس ﺑﺎغ ﮔﯿﺎه ﺷﻨﺎﺳ ﻣﺸﻬﺪ  :ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻠﻮار ﺟﻤﻬﻮری ،ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﭼﻬﺎر راه
ﻣﻘﺪم و ﭘﻞ ﻏﺪﯾﺮ
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