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 یگل رز آپارتمان یه باغچ

هیچ گلی به اندازه ُرز نمادی از عشق نیست! تنها کافیه عاشق بشین و اون موقع ست که معشوقه خودتون رو با یک شاخه  

گل رز خوشحال میکنین. اما حاال میتونین یه دسته یا اصالً یه باغچه ی گل رز آپارتمانی داشته باشین. تعجب آور نیس که 

  .در منزل خود دارن نیز، تمایل به پرورش اون ها خواهند داشتبسیاری از عاشقان گل رز که فضای محدودی 

خوشبختانه، پرورش گل رز تو گلدان و اون هم تو بالکن، پاسیو یا تراس امکان پذیره. همچنین میتونید از قسمتی از خونه که 

آپارتمانی زیبا داشته باشین   شرایط رشد گل رز رو داره نیز، نهایت استفاده رو ببرین. اگه شما میخواین یه باغچه ی گل رز

 . همراه باشین سبز آفرین که با هر بار نگاه کردن بهش احساس سر زندگی کنین؛ با یه مقاله دیگه از

 نوع مناسب گل رز رو انتخاب کنین 

وجود داره که برخی از اون ها میتونن تو  گونه گل رز  ۱۴۰۰۰گل رز یکی از متنوع ترین گیاهان سیاره ما هست. تعداد 

  ۱۱۰درجه فارنهایت مقاومت کنن، حتی انواع گل رز مناسب برای مناطق گرمسیری هم وجود داره که تا  ۴۰دمای باالی 

  .درجه فارنهایت دما رو میتونه تحمل کنه

نین باید فضای مناسبی رو هم برای  با توجه به آب و هوای خود، این گل های زیبا رو هوشمندانه انتخاب کنین. شما همچ

پرورش اون ها در نظر بگیرین و تصمیم بگیرین که آیا میخواین یک باغچه گل رز آپارتمانی داشته باشین یا فقط قصد 

 :دارین چندین شاخه گل رز رو پرورش بدین. مهمه که برای باغچه خودتون به دنبال نوع گل رز مناسب باشین

 

 گل رز مینیاتوری 

گل رز مینیاتوری نسبت به انواع دیگه گل رز، رشد نسبتاً آسونی داره، اون ها به سادگی نسخه کوچکی از گل های رز 

  .و سبدهای آویزی و گلدان ها نیز پرورش بدینبزرگ بوده و برای فضای بالکن ایده آل هستن. میتونین اون ها رو ت
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بالکن، میتونین گل باالرونده مینیاتوری مانند اطلسی قرمز هم پرورش بدین تا از فضای عمودی خود نهایت استفاده رو   تو

  سانتی متر هستن که در رنگ های قرمز، زرد، ۸تا   ۳ببرین. گل رزهای مینیاتوری، گل های کوچکی با ابعاد تقریباً 

صورتی، سفید، هلویی، نارنجی و بسیاری از رنگ های دیگه قابل پرورشن. به طور کلی، ارتفاع بوته های گل رز  

 .سانتی متر میرسه ۴۵مینیاتوری به بیش از 

 گل رز دورگه چای 

ن. اگر دوست دارین که در باغچه گل رز آپارتمانی خودتون گل های بزرگ داشته باشین، رز دورگه چای رو پرورش بدی

اون ها غنچه ای شکل و بسیار زیبا هستن. این گل روی یک ساقه بلند و مستقیم به شکلی زینتی رشد میکنه. قد گل رز 

سانت باشه. این نوع گل رز، به دلیل رنگ و  ۵دورگه چای میتونه به اندازه یک متر هم برسه. قطر هر شکوفه میتونه تا 

 .ن انواع گل رز تو جهان هستششکوفه های بزرگی که داره یکی از محبوب تری

 گل رز فلوریبوندا و پاسیو 

گل های رز فلوریبوندا دسته ای گل در باالی هر ساقه تولید میکنن، شکوفه های اون ها در مقایسه با گل های رز دورگه  

که طول اون سانتی متر قد بکشن. گل رز پاسیو نیز بوته هایی هستن  ۹۰چای کوچک تر هستن. این گل های رز میتونن تا 

 .سانتی متر رشد میکنه. اون ها عادت به رشد فشرده و متراکم دارن و تو گلدان ها به خوبی نمو پیدا میکنن ۶۰تا  ۴۵ها بین 

 گل های رز باید دارای ظروف و گلدان های مناسب باشن 

نواع بزرگ تر به گلدان های  تا بزرگ باشه تا بوته های گل رز به راحتی رشد کنن. ااندازه ظرف و گلدان باید متوسط 

سانتی متر و سوراخ های بزرگ زهکشی در کف گلدان احتیاج دارن. از طرف   ۴۰گسترده و پر عمق تری با حداقل قطر 

 .سانتی متر هم پرورش بدین ۳۰تا  ۲۵تا کوچک رو میتونین تو گلدان هایی با قطر دیگه، گل های رز کم رشد، متوسط 

رز آپارتمانی زیبا، از ظاهر گلدان ها هم غافل نشین. این گل ها با اینکه خود به تنهایی زیبایی  برای داشتن یه باغچه گل 

خیره کننده ای دارن، اما انتخاب گلدان مناسب و قشنگ، زیبایی اونا رو دوچندان میکنه. اگر در حال انتخاب گلدانی مناسب  

اگه زهکشی کافی وجود نداشته باشه، چند سوراخ در  برای اونا هستین، زهکشی خوب خاک برای گل رز امری ضروریه.

 .زیر گلدان ایجاد کنین

  نحوه کاشت گل رز در باغچه آپارتمانی

بهترین زمان برای کاشت گل رز، بهار تا اوایل تابستان هستش. پس از خرید گل رز، اون ها رو در اسرع وقت تو گلدان 

وچکی فروخته میشن. برای مناطق نیمه گرمسیری و گرمسیری، گل  های بزرگی بکارین، چون معموالً تو ظروف بسیار ک 

 .رز میتونه در هر زمانی بین پاییز تا زمستان کاشته بشه

اگه گل های رز رو با ریشه برهنه خریداری کردین، باید ریشه های اون ها رو برای یک یا دو ساعت تو آب غوطه ور نگه  

کنن و این امر قرارگیری اون ها رو تو مکان جدید آسون میکنه. سپس    دارین، این کار باعث میشه تا رطوبت رو جذب

ریشه گل رز خودتون رو درون خاک قرار بدین. هنگام ساخت باغچه گل رز آپارتمانی، اطمینان حاصل کنین که گل رز 

 .دقیقاً تو خاک گلدان قرار گرفته باشه

روز اون ها رو تو مکانی قرار بدین که فقط چند ساعت   گل های رز تازه کاشته شده رو خوب آبیاری کنین و برای چند

آفتاب دریافت کنن. سپس گلدان ها رو به موقعیتی که به اندازه کافی روشنه منتقل کنین و حداقل هفت ساعت باید نور  

 .خورشید به اون ها تابیده بشه، چون هیچ گل رزی تحمل سایه رو نداره
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آبیاری بشن، چون تحمل خشكی و بی آبی رو  لدان ها به صورت مناسب و عمیق تو تمام طول فصل، گل های رز باید تو گ

ندارن. پس از حدود دو تا سه هفته بعد از کاشت، گل رز آماده باروری میشه. این گل ها رو با استفاده از کود مخصوص که  

ت به رشد گیاهان گل سرخ کمک زیادی  میتونین از مغازه گل و گیاه محلی خود تهیه کنین، کود بدین، استفاده از کود کمپوس

 .میکنه

 

 تأثیر آب و هوا بر باغچه گل رز آپارتمانی 

که دما نسبتاً گرم تر از باغچه های داخل خونس! هنوز هم باید بعضی کارها مزیت اصلی رشد گیاهان تو بالکن این هستش 

رو برای گرم کردن گلدان ها و گیاهان انجام بدین، مالچ سنگین رو با مواد آلی ترکیب کنین و از اون ها در برابر هوای  

 .ن نگه دارینخنک محافظت کنین. تو زمستان در دمای بسیار پایین، گلدان گل رز خود را تو آپارتما

برای مناطق گرمسیری این روند برعکسه، شما باید از گل رز تو تابستان مراقبت کنین. آب و هوای خنک به خودی خود 

اون ها رو از بین میبره، بنابراین انواع گل های رزی که برای مناطق گرمسیری مناسب هستن رو رشد بدین و در این 

 .دن در برابر آفتاب نجات بدینصورت میتونین اون ها رو از سوزانده ش

  نحوه نگهداری از باغچه گل رز آپارتمانی

 :در زیر برخی مواد محیطی برای نگهداری بلند مدت باغچه گل رز خانگی الزم و ضرورین
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 خاک مناسب رز 

گل های رز که در داخل گلدان رشد میکنن، به مراقبت بیشتری نسبت به فضای بیرون نیاز دارن. اما با یه محیط مناسب تو  

آپارتمان، میشه این مورد رو جبران کرد. بسته به نوع گل، شما گلدان مناسب با اون گل رو باید انتخاب کنین. از مخلوط  

مغذی و کمی نفوذ پذیر باشن. مناسب ترین دستورالعمل شامل، دو قسمت خاک  خاک هایی استفاده کنین که غنی از مواد 

  .چمن، دو قسمت کود حیوانی کامالً تجزیه شده، یک قسمت شن و یک قسمت ماسه خواهد بود

مناسب ترین زمان برای کاشت گل رز تو فصل پاییز یا بهار هستش. ریشه ها رو از قبل برش بدین و حدود سه تا چهار 

رو درون خاک بکارین. یک کیسه یا پارچه برای زهکشی روی دهانه گلدان قرار بدین. پس از اون یک الیه ماسه رو  جوانه

  .در حدود یک تا دو سانتی متر روی خاک بریزین. سپس اطراف ریشه رو با خاک خوب پر کنین

بیاری کنین. تو فصل تابستان میتونین گل  بین خاک و لبه گلدان حدود دو سانتی متر فاصله بزارین و بالفاصله گلدان رو آ

های رز تازه روبه داخل بالکن ببرین. در این حالت توصیه میشه که اون ها رو درون جعبه هایی حاوی ماسه بزارین. 

 .همچنین خاک اونا باید همیشه مرطوب باشن تا گیاهان از هر گونه گرم شدن بیش از حد محافظت بشن

  تغذیه و هرس

گلدهی، گل های رز رو چند بار با کودهای معدنی تغذیه کنین؛ دو گرم از کودهای معدنی رقیق شده در یک  در طول زمان 

لیتر آب خوبه. در طول پاییز که برگ ها کم میشن، آبیاری رو کاهش بدین. به این ترتیب گیاهان دوره استراحت و خاموشی  

فصل زمستان و بهار شروع به شکوفایی کنن، باید با افزایش رو سپری میکنن. اگه ترجیح میدین که شکوفه های گل رز تو 

 .تدریجی دوز آب، اون ها رو تو زمان دلخواه داخل اتاق ها بیارین و آبیاریشون رو شروع کنین

هرس کردن از موارد مهم در باغچه گل رز آپارتمانی هستش. هرس گل )َسر شاخه زنی(، درست قبل از باز شدن و رشد  

ته. بسته به نوع گل رز، مرتب کردن ارتفاع اون ها متفاوت هستش. رز گل خوشه ای باید از سومین و گل کامل اتفاق میف

های رز دورگه چای باید در سومین یا چهارمین جوانه بریده بشن، نه قبل از پنجمین یا ششمین! انواع شکوفه ها در تمام  

  .با چند جوانه، به شکل مرتبی هرس میشن مدت تابستان به هرس نیاز دارن. گل های پر از شکوفه همراه
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   مقدار آبیاری

دونستن مقدار و زمان آبیاری گیاهان تو آپارتمان، میتونه کمی مشکل باشه. هر گیاه نیازهای متفاوتی داره و همچنین از  

میشه، ممکنه ظرفیت نگهداری آب در داخل خاِک تو گلدان نیز تأثیر میگیره. اگه متوجه شدین که خاک خیلی سریع خشک 

مجبور بشین هر روز گل رز خودتون رو آبیاری کنین. در غیر این صورت، میتونین تو روزهای متناوبی اون رو آبیاری 

کنین )یک یا دو روز درمیون(. یه روش خوب برای دونستن زمان آبیاری مناسب گل ها، قرار دادن انگشت خود در حدود  

ه مرطوب باشه نیازی به افزودن آب بیشتر نیستش، اما اگه خشک باشه گیاه شما  یک تا دو سانتی متر داخل خاک هستش. اگ

 .به آبیاری نیاز داره

 نور مناسب گل رز 

نور برای رشد گیاه ضروریه، بنابراین برای اینکه گل رز شما سالم باشه باید اون رو نزدیک یه پنجره جنوبی که دارای  

ه که گیاه شش تا هشت ساعت نور خورشید رو به اندازه کافی دریافت کنه. تهویه مناسب هستش قرار بدین. این باعث میش

اگه هیچ پنجره ای رو به جنوب ندارین، یا نور طبیعی زیادی تو اپارتمانتون یافت نمیشه، گل های رز رو میتونین با استفاده  

 .چراغ روشن باشه از نور فلورسنت پرورش بدین. به خاطر داشته باشین که هر روز باید شش تا هشت ساعت

 کنترل آفات 

برای مراقبت از باغچه گل رز آپارتمانی مهمه که از ایجاد و گسترش آفات جلوگیری کنین. گرد و غبار جمع شده بر روی  

برگ های گیاهان، منطقه مناسبی رو برای پرورش آفاتی مثل کنه ها، شته ها و کپک ها هستش، همه این ها تأثیر مخربی بر 

صابون و پاک کردن با پارچه نرم، با دقت شستشو   -میزارن. هفته ای یک یا دو بار برگ ها را با پاشیدن آب سالمت گل ها 

 .بدین. بنابراین تمیز و پاک بودن اون ها از گرد و غبار، به رشد و همچنین جلوگیری از آفات مضر کمک میکنه
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 کالم آخر 

پرورش گل رز تو فضای آپارتمان یه روش جالب برای لذت بردن از این گل زیبا و محبوبه. عالقه مندان به گل رز که به  

ردن گل های رنگارنگ مورد عالقشون پرورش دهنده های گل سرخ معروف هستن، در حال یافتن راه های جدیدی برای آو

سبز آفرین بخوانید زمستان    رو در پست دیگه گل های زیبای آپارتمانی به داخل آپارتمان هستند.همچنین شما می تونین بقیه

زمان مناسبی برای شروع ساخت باغ گل رز آپارتمانی هستش، چون گیاهان آماده ریشه دوانی میشن. به هر روی، برای راه 

 .اندازی باغچه آپارتمانی خودتون الزمه دانش و اطالعات کافی کسب کنین
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