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بسم هللا الرحمن الرحیم

:دانشجو

:شماره دانشجویی

:استاد

:نام درس

:مرکز

:دانشگاه

گیاه زینتی سانسوریا
سانسوریا: نام رایج

 :Mother in law`s tongueنام انگلیسی

Sansevieriaنام علمی :

Liliaceaeخانواده :

.آیدمیحساببهنامساعدعواملبرابردرگیاهانترینمقاومازیکی

.استمتفاوتمختلفهایواریتهدرهابرگرنگوشکل

ابلقتاالدارخسبزازنیزآنهارنگکهگوشتیوکوچکدیگربعضیوکشیدهوبلندهایبرگدارایبعضی
.استمتفاوترنگزردحاشیهبا

.می شودمحسوبمبتدیانبرایگزینهبهترینوآساننگهداریدارایودارندکندینسبتارشد

.شدخواهدهابرگانتهایپوسیدگیباعثزیادآبیاریومقاومآبیکمبرابردر

.شدخواهدنمایانآنمعطروریزگل هایشودنگهداریخوبکهشرایطیدر

درکهاینیزهیاشمشیرییا(سانسویریا)سانسوریا.باشدمیهاخانهدرزیاداستفادهموردگیاهاناز
Mother)شوهرمادرزبانآنبهگاهیانگلیس in lows tongue .گویندمی(

Sansevieriaگیاهاینعلمیاسم:مشخصات trifasciataخانوادهازLiliaceaeباشدمی.

وبودهآفریقاغرببومینظرموردگونه.استسبزهمیشهچندسالهگیاهانازگونه60شاملجنساین

وتقیممسگیاهاینبرگهای.رسدمیمتریکحدودتامناسبشرایطودرمترسانتی45درحدودآنارتفاع

اینبلقانوعدر.دارندخاکستریعرضیمانندنواررگههایبوده،تیرهسبزبرگها.هستندشکلشمشیری

نامساعدشرایطبهنسبتگیاهاین.هستندهاکنارهدرزردومتندرازسبزمخلوطیهابرگ،زینتیگیاه

معطروزیباایساقهآنگل.کردنگهداریراآنتوانمیمنزلنقاطمختلفودربودهمقاوممحیطی

صورتهبواستجنوبیآفریقایگرمسیریمناطقبومیگیاهاین.دهدمیگلمناسبشرایطدرمیباشدو

چندستیزیگیاهاین.استلیلیاسهیاسوسنیانخانوادهازایگونهسانسوریاگیاه.کندمیرشدایبوته

غربگیاهایناصلیزیستگاه.داردسبزرنگبهایکشیدهوشمشیریهایبرگوبودهسبزهمیشهساله،

.باشدمیدبلنوکوتاههایگونهدارایسانسوریا.رسدمیمتریکازبیشگاهیگیاهطول.باشدمیآفریقا

.کرددارینگهراآنتوانمیمنزلمختلفنقاطدروبودهمقاوممحیطینامساعدشرایطبهنسبتگیاهاین

نگهداری و کاشت سانسوریا

درفیدسوسبزترکیبیرنگبهکهاستگلیدارایهمچنینگیاهاین
عطرمامانداردخاصیجذابیتآنگلالبتهرویدمیگیاهمیانیبخش
برگگیاهی،اللهخانوادهازریزومدارایاستگیاهیسانسوریا.است

جودوگیاهایندربرگرنگوبرگاندازهدرزیادیتنوعواستزینتی
میمانندشمشیروسختمستقیم،ضخیم،سانسوریادرهابرگ.دارد
ونداردودوجگیاهایندرساقه.داردبیشتریمحبوبیتآنابلقنوع.باشد
نیزیرزمیساقهدارایولی.شودمیخارجخاکسطحازمستقیمهابرگ
هایساقهاینروییازمستقیماًهابرگکهباشدمیریزومبنام

.شودمیاستفادهآنهاازتکثیربرایوشودمیخارجزیرزمینی
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انواع گیاه سانسوریا

سانسوریا پاکوتاه گیاه سانسوریا شمشیری

لند،بپاوکوتاهپاسادهبرگسانسوریا
ندبلپاوپاکوتاهایلقبرگسانسوریا

بیشترکههستنگیاهاینازانواعی
.میبینیم

تکثیر سانسوریا
طولدوطرفرستاسردرکهرنگیزردنوارهایولی،.کنیدتکثیربرگتقسیماتازطریقتوانیدمیراسانسوریا

اواسطاتبهاراواخر.کنیدتکثیرپاجوشطریقراازگیاهایناست،بهتربنابراین.روندمیبینازدادامتدادبرگ
بیروناازگلدانرگیاهکار،اینبرای.استتکثیربرایزمانبهترین.استمقاوممقابلجابجاییدرگیاهکهتابستان

حاویمناسبدرگلدانوکنیدجدادقتبامیرسند،سانتیمتر20بهآنهابلندیکهراپاجوشهاییوآورید
تکیهعنوانبهراچوبیخوردتکانمیزیادپاجوشاگر.دهیدقرارکاکتوسوگوشتیگیاهانمخصوصکمپوست

نگاهسانتیگراددرجه21تا18حدوددمایومناسبنوردرراگلدان.شودمحکمگیاهتابگذاریدگلداندرگاه
.باشد،مرطوبکمخیلیهمیشهخاککنیدوسعیدارید

صورتبهدرجه18-20دمایدروبریدهمترسانتی10طولبههاییقسمتبهراهابرگ،برگدرقلمه
شدهبریدهمحلازبجاناوجوانهریشهتادهیممیقرار(ماسه)کشتمحیطدرعمودی

جدیدگیاهان،گردداستفادهابلقهایگونهازچنانچهولیراحتاستبسیارتکثیرروشاین.گرددظاهربرگ◦
.باشدمیمطلوبنتیجهبهرسیدنتابودنطوالنی.بودنخواهندطالییحاشیهشدهدارایایجاد

ایبر.داردنیزبهتریونتیجهباشدمیبرگقلمهراهازتراسانوکوتاهترزماندرجوشپاازروشازدیادروش◦
.بکاریدگلدانیکدرراجوشپاچندترکوتاهوترمطلوبنتیجهبهرسیدن

ازشماگیاهچوننزاریدماسهدروارونهروسانسوریاازقطعههربرگ،روشبهتکثیرزماندرباشیدداشتهدقت•◦
.میرهبین

◦

بصورتقلمهنپاییازقطعهیکحتماماسهدرکاشتازقبلطالییدورواریتهازسانسوریابرگیقلمهتکثیربرای•◦
اینغیردرباشنطالییدورهمشدهمتولدتازههایجوانهمیکنهکمککاراین.بکاریدروگیاهبعدوببریدهشتی
.میانبوجودسادهجدیدهایجوانهصورت

خوابتونقاتادرگیاهاینازمیکنمپیشنهادبهتونپس.دارهمحیطهوایتصفیهدرباالییتواناییگیاهاین•◦
.میارهارمغانبهبراتونروسالمتیهمومیدهخوابتوناتاقبهخاصیزیباییهم.کنیداستفاده

◦

خودشیگوشتوآبپربافتبخاطرکهاینهدارهتوقعکمگیاهاینکهایدیگهمثبتومفیدنکاتازیکی•◦
ایتههفسهدوسفرهایبهراحتخیالباپس.دارهخشکیوآبیبیبرابردرمقاومتدرزیادیبسیارتوانایی

.باشیدنداشتهنگرانیهیچوبرید

روهواکهسوریاسانازخوشبوگلیکتولدینیمیشینهگلبهشدنشبالغزماندرسانسوریااماندونیداینوشاید•
ندارهخاصیزیباییاماهستسبزوسفیدرنگبهگلاین.میکنهمعطر

سانسوریا ابلق
:قلمهباتکثیرروشازابلقسانسوریاپرورش

اکثرکهاییجآناز:کردتکثیرراابلقسانسوریامیتوانبرگقلمهروشازاستفادهباگویدمیکهایمقاله
انتظارتواننمیردیگبرگقلمهبروشسانسوریاتکثیرازبعدکهمیدانندگیاهاینتکثیربهمندعالقهافراد

ابتدا.شودمیرنگسبزتماماو(حاشیهرنگطالیینوارهایداراییعنی)باشدابلقبصورتجدیدگیاهداشت
رااییهقلمه،برگبرای.آوردبدستآنازراابلقنوعبتوانتاباشدابلقگیاهخودکهداشتتوجهباید

کهبلندهایبرگاز،(زنندنمیجوانه)شوندنمیسبزکوچکهایباشند،برگبلندوتازهکهکنیدانتخاب
2راهابرگحال.ببریدسانت8بهسانت8هررابرگ.باالبهسانت30حدود–کنیداستفادهاندشدهبالغ

.نکاریدتهوسرراهابرگکهباشیدداشتهیادبه.شوندکاشتآمادهتاگذاشتهکنارروز3یا

یکواقعدردهید،برشهشتعددصورتبهرابرگپایین،باید(رنگطالییحاشیهنوارهایبا)بماندابلقشماگیاهاینکهبرای
هماسبسترحال!شدخواهدسبزرنگوسادهشماگیاهندهیدانجامراکارایناگر.نماییدجدا(سانتی8قلمه)برگپایینازمثلث
قسمتکهحدیتانماییدفروآندرونراهابرگوکردهتهیه

یکدرعدد10حدوددرفشردهصورتبهراهاآنتوانمیوندارداهمیتیگلداندرهابرگتعداد.رودخاکزیرشکلهشت
.میدهیمقراردرجه20-18دمایبامحلیدرراگلدان.کاشتسانت20دهانهقطرباگلدان

جداراهاآنتوانمیزنند،آنوقتمیجوانهچهارمهفتهدروکنندمیشدندارریشهبهشروعهابرگهفته3گذشتازپس
خاکقسمتیکوپوسیدهبرگخاکقسمت2ازمخلوطیآنهابرایخاکترینمناسب.دادقرارمجزاهایگلداندروکرده
استلومی

سبزقسمتحذفباکهشودمیمشخصباالتصویربهدقتکمیکرد،باتکثیرابلقصورتبهراسانسوریاتوانمیروشاینبا
یلدلهمینبهوکنداقدامهسترنگطالیینوارهایدارایکهخودپایهدواززدنجوانهبرایشودمیناچاربرگ،گیاهازرنگ
.شودمیابلق

https://namnak.com/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B3.p48584
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:نیازها

نمیتحملارآفتابمستقیمتابش،استزندگیادامهبهقادرهمسایهدرولیاستگیاهایننوریشرایطبهترینکاملنور:نور
.کند

.استنورمناسبتابشاثربرهابرگروزیباینقوش

برایمی شودردقاتاپردهازکهنوری.بتابدگیاهبهکافینوربایدهابرگشدنزیباتربرایامااستمقاومکمنوربهگیاهاینکهبا
استعالیگیاهاین

:کود

نمودمصرف،ماهمهرتافروردینازیکبار،هفتههرلیتر،درگرم3میزانبهتوانمیراسانسویریانیازموردکود

.

:دما

تابستاندراست،16فصلایندرمطلوبحرارتدرجهولیداردتحملقدرتسانتیگراددرجه10حرارتدرجهتازمستاندر
یخدچاروآوردنمیتابحدازبیشسرمایواستحساسسرمابهنسبت.درجه24انسانبرایمطلوبحرارتدرجهدر

گرددمیزدگی

:آبیاری

.داردآبیاریزمانازنشانشدخشککامالًخاکسطحزمانیکه

.نرودبیناززیادآبیاریازگیاهتابگیریدنظردرآبیاریانجامبرایراعالمتهمینزمستانوتابستاندر

ابیاری.نیدکخودداریممکنحدازبیشابدهیازپسدارهپایینیابینیازابداروگوشتیهایساقهداشتنعلتبهسانسوریا
رویپاشیغباروابپاشیازضمندر.میشهیکبارانجامهفتهدوالیروزدهزمستانودریکبارایهفتهتابستاندرسانسوریا

.کنیدخودداریگیاهاینهایساقه

:خاک

یایدهپوسبرگ“همونیاآلیموادورسماسه،شن،ازمخلوطییعنی.هستسنگینولومخاکسانسوریابرایخاکبهترین
جوانهبیشتریسرعتبهوداشتخواهدمطلوبتریبسیاررشدسنگینخاکدرسانسوریا.کممیزانبهالبته”پوسیدهدامیکود

دهدمیپاجوشو

.استخشکهوایطالبودارندهوارطوبتبهنیازیبرخیتصوربرخالفگیاهاین:رطوبت

.دکنیتغذیهراآنکودسازندهشرکتتوسطشدهتوصیهمیزاننصفبایکبارهفتهدوهرتابستانوبهاردر:تغذیه

یدباشنداشتهآنرشدافزایشدرسعیزیادتغذیهبابنابراینمی شوددسته بندیکمرشدباگیاهانجزوسانسوریا

.می شوداستفادهگیاهاینبرایمعمولیوسنگینخاکازتولیدهزینهکاهشجهتگلخانه هااکثردر:مناسبخاک

ودمی شبیشتراستگیاهاینتکثیراصلیروشکهپاجوش دهیباشدغنی تروسبکخاکچههرکهاستحالیدراین

.کنیدتعویضبزرگ ترسایزیکباراگلدانزدبیرونگلدانانتهایسوراخازریشهزمانیکه:گلدانتعویض

اندامدرششدنکندودهیپاجوشکاهشوریشهرشدبهگیاهتوجهباعثگلدنتعویضزماندربزرگبسیارگلدانانتخاب
.شدخواهدهوایی

.کنیدتمیزآبقسمت۹وطبیعیآبلیمویقسمت1محلولبهآغشتهونرمپارچهبارابرگ ها:هابرگکردنتمیز

.شدخواهندسبزمعموالًحاصلهگیاهانبرگازتکثیرصورتدرابلقهایواریتهدر:ازدیاد

می شودمحسوبپاجوشجداسازیتکثیر،روشبهترینگیاهایندر

.در واریته های ابلق در صورت تکثیر از برگ گیاهان حاصله معموالً سبز خواهند شد:ازدیاد

در این گیاه بهترین روش تکثیر، جداسازی پاجوش محسوب می شود

ازدیاد سانسوریا

گلدانکف.نیدکدقتبسیاربایدآنآبیاریدرکهباشدمیریشهپوسیدگیمساعدبسیاررنگیسانسوریا:هابیماری

کهدهندمیقرارحملهموردراگیاهاینقارچیبیماری هایهمچنین.باشدداشتهآبخروجبرایهاییسوراخحتماً

واهساقهشدنزردقارچیهایبیماریهاینشانهاز.کرداستفادهبندازیمکارومانکوزبهایکشقارچازتوانمی

.باشدمیگیاهبدنهوساقهدررنگتغییروریشهپوسیدگیهابرگ

:استشدنناپدیدحالدرآنهانقوشوپریدهرنگهابرگ◦

نوربهخودیرنگترکیبحفظبرایابلقگیاهان.کنیدمنتقل(مستقیمغیرنور)روشناییبهراگیاهاست،کمنور◦

دارندسانسوریاسبزنوعبهنسبتبیشتری

◦



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

7/28/2020

4

:لکه های قهوه ای روی برگ هاست◦

.آبیاری را تا زمان خشک شدن کامل سطح خاک قطع کنید. آبیاری زیاد دلیل این عارضه است◦

بهتر است برگ های صدمه دیده را حذف کنید◦

:برگ ها از قاعده پوسیده اند◦

.آبیاری را زیاد از حد انجام داده اید◦

:روی برگ ها لکه های پوسیده مشاهده می شود◦

.پاشیدن آب روی برگ ها دلیل آن است، این گیاه غبارپاشی نیاز ندارد◦

◦

:برگ های جدید بدشکل و حشرات ریزی روی آنهاست◦

.را بخوانیدکنترل شپشک آردآلودمقاله هفت خوان برای . شپشک آردآلود عامل آن است◦

:خشک، شل و قهوه ای شده اندبرگ ها ◦

.دقیقه درون ظرف پر از آب قرار دهید15گیاه خیلی تشنه است، گلدان را به مدت ◦

:زخم های پنبه ای روی برگ ها مشاهده می گردد◦

.را بخوانیدکنترل شپشک آردآلودمقاله هفت خوان برای . شپشک آردآلود عامل آن است◦

◦

:برگ های جدید نرم بوده و خم می شوند◦

.کوددهی را متوقف کنید. گیاه کم توقع است. زیاد از حد کود داده اید◦

:آموزش نگهداری سانسوریا رنگی

زرد،بی،آقرمز،رنگ هایبهمعموالًهستند،رنگیآنهانوککههستیمسانسوریاییکاکتوسشاهدایرانبازاردرروزهااین

رنگتنهااینیولباشدمیگیاهطبیعیرنگاینکهرسدمینظربهاولنگاهدرهارنگسایروسبزسفید،مشکی،نارنجی،

ایگونهبهرنگاینخاصیت.استشدهزدهمخصوصدستگاهبابیشترفروشوزیباییبرایکهاستمخصوصیمصنوعی

آناندازههبواستمتفاوتبازاردررنگیسانسوریاقیمت.آیدمیکشاصطالحبهوکنندمیرشدگیاهشدنبزرگباکه

صورتبهاقعروترکیهمرزطریقازهلندمانندکشورهاییازوهستندوارداتیهارنگیسانسوریاایناکثر.داردبستگیان

کهاست(یآفریقاینیزه)ایلولهسانسوریایااینیزهسانسوریاهمانواقعدرسانسوریانوعاین.شودمیکشورواردقاچاق

Sansevieriaرنگیسانسوریاعلمینام.استشدهرنگ Cylindricaباشدمی

سانسوریاخاصیت های 

:عوارض و درمان

نبه عامل ان حشره است،با پ:زخم های سفید پنبه ای شکل روی برگها مشاهده میشود 
.روز یکبار سمپاشی کنید14آغته به سم حشره کش افات را از بین ببرید و یا هر 

ی علت ان استفاده از مواد براق کننده شمیای:ای روی برگها مشاهده میشودقهوهنقاط 
.است،غبارپاشی برای تمیز کردن برگها کفایت میکند

ماس برگها در ت:روی برگها نقاط سوخته مشاهده میشود و حاشیه انها خشک شده است
.با شیشه داغ هستند،برگها را ازاد کنید

ا قطع تغذیه بیش از اندازه عامل ان است،تغذیه ر:برگهای جدید نرم هستند و میریزند 
کنید،گیاه کم توقع است و نصف میزان توصیه شده را الزم دارد

.دهیدقرارابازپرتشتدروندقیقه15مدتبهرااست،گلدانتشنهخیلیگیاه:میشوندایقهوهوشدهخشکبرگها

تاباریکهفتهدوهرنفوذیکشحشرهسماست،باشپشکانعامل:انهاسترویریزیحشراتوشکلبدجدیدبرگهای
.کنیدسمپاشیعالئمرفع

عقطرااست،ابیاریانعاملاندازهازبیشکنید،ابیاریحذفرادیدهصدمهبرگهای:استبرگهارویایقهوههایلکه
.کنیدشروعکمتریمیزانباراابیاریشود،سپسخشکخاکسطحتاکنید

افتابتقیممستابشکنید،مواظبمنتقلروشناییبهرااست،گیاهکمنور:استشدهزایلانهانقوشوپریدهرنگبرگها
.باشید

ازبلقگلدانخاکسطحدهیداست،اجازهبودهانعاملاندازهازبیشابیاری:اندنمودهپوسیدنبهشروعقاعدهازبرگها
گیاه،ایناستغبارپاشیانشدند،عاملمشاهدهبرسطحدرپوسیدههایلکهنمائید،اگرابیاریشود،سپسخشکابیاری
.نداردغبارپاشیبهاحتیاج

"سانسوریا"خواص 

. !ناساتوسطشدهتاییدهواتصفیهدستگاه1

آزمایشاتقطب.استداخلبرایالعادهفوقهواتصفیهدستگاهیکزیرااستداخلیفضاهایبرایآلایدهگیاهیکسانسوریا
رمالدئید،فمانندسمومیبردنبینازبرایمداومطوربهسانسوریاکهاستشدهمشخصناسا،پاکهوایمطالعاتومختلف
وسازیاتومبیلهایکارخانهمانندصنایعیکهمعناستبداناین.داردکاربردنیتروژناکسیدهایوتولوئنزایلن،

رامیاییشیمواداینکهمکانهاییودفاتروچاپآنها،فروشندگانورنگسازندگانهواپیماسازی،هایکارخانهنمایشگاهها،
.بردخواهندزیادیسودخود،اطرافدرسانسوریاچندینداشتننگهبامی کنند،استفادهخودکاالهایدر

ضاییفهایایستگاهدرهواکردنتمیزبرایمناسبحلراهیککردنپیدامطالعات،اینانجامازناسااصلیهدفواقعدر
اندبردهپینیزهواتصفیهدرسانسوریاویژگیبهبینایندرکهاستبوده

http://digibagh.ir/%d8%b4%d9%be%d8%b4%da%a9-%d8%a2%d8%b1%d8%af%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%88-%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%a2%d9%86/
http://digibagh.ir/%d8%b4%d9%be%d8%b4%da%a9-%d8%a2%d8%b1%d8%af%d8%a2%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%88-%d9%87%d9%81%d8%aa-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%a2%d9%86/
https://namnak.com/%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87.p64993
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شبدرقویسازاکسیژنیک2.
واستژناکسیبههواکربناکسیددیاززیادیحجمتبدیلشب،درشمشیریسانسوریاگیاهجالبهایویژگیازیکی

.استکردهتبدیلخواباتاقیبرامناسبایگزینهبهراگیاهاینعاملهمین

6داشتنابمی توانیدنیزاتاقدرهواجریاننبودصورتدرحتیکهاستایاندازهبهاتاقیکدرسانسوریاسازیاکسیژن
فتوسنتزعملباروزطولدرگیاهاناکثرکهدرحالیستاین.کنیدتنفسراحتیبه(فردهربرای)سانسوریاگیاه8الی

راحتیبهمی توانواستعلمیکامالسانسوریاویژگیاین.می کننددفعراکربناکسیددیشبوکردهجذبرااکسیژن
:دادشرحراآن

CO2باتاریکواکنش.2وH2Oونورواکنش.1:می گیردصورتشکل2بهگیاهاندرفتوسنتزعمل

O2هوادرموجودH2Oباروزنورترکیبازاولواکنشدر می شودانجامروزطولدرعملاینومی شودآزاد(اکسیژن)
.می کنندعملاینگونهگیاهانبیشترکه

برایالزمانرژی.می شودمصرفهاقندتهیهبرایCO2است،معروف(کالوینچرخه)تاریکواکنشبهکهدومواکنشدر
ورتصچهبهسازیاکسیژنطریقهاما.می شودتامیناستکردهجذبروزطولدرگیاهکهنوریطریقازاکسیژنتولید
تابگذاردازبراخودهایروزنهشبدرسانسوریاکهمی شودسببعملکرداینواستمقاومخشکیبهسانسوریاگیاه!؟است
می شودآزاداکسیژنوجذبکربناکسیددیهارزونههمینطریقازوبرسدحداقلبهآبرفتنهدر

”سندروموآلرژیبامبارزهبهسانسوریابا3. SBS بروید”
یشتربهوادررارطوبتاینکارباومی کندآزاداکسیژنآنجایبهومی کندجذبراهوادرموجودسمومسانسوریاگیاه
کهچرااسندبشنبیشترراگیاهاینبایدحتماآلرژیبهمبتالافرادبنابراین.می دهدکاهشراآندرموجودسموموکرده
هاکارخانهوعمومیفضاهایاینبرعالوه.آنهاستبیماریدرمانوآلرژیعالئمکاهشبرایارزانوآسانروشیک

وجودهبافرادعمومبرایراشدهتصفیههواییکتاکننداستفادهآنازوببرندبهرهگیاهاینفوایدازبایدحتما
.بیاورند

)بیمارساختمانسندرومنامبهنادرهایبیماریازیکی SBS محلوساختمانیکدرآنعالئمکهداردوجودنیز(
ممکنافضیکدرگرفتنقراربافردکهمی کندعملصورتاینبهساختمانسندروم.می شودپدیداربیماردرخاص
دمعتهوع،حالتسرگیجه،خارش،سرفه،گلو،وبینیگوش،سوزشمانندعالئمیبهخفیفیاوحادطوربهاست

بدنعالئم،تمامیمکان،آنترکازبعدکهاینجاستجالبوشوددچارعضالتدردوسینهقفسهگرفتگیحتیتمرکز
..می کنندترکرابیمار

داخلوایهپایینکیفیتبهمربوطاستممکنتنهاعالئماینونداردخاصیبیماریهیچگونهفردآلرژینوعایندر

باشدساختمان

وادموآفاتدفعسمومکپی،هایدستگاهداخلی،لوازمیااثاثفرش،درموجودشیمیاییموادهوا،مناسبتهویهعدم

یممی توانچگونهاما.می شوندفرددربیمارساختمانسندرومعالئموجودسببهمه…وهاباکتریکننده،تمیز

وآلرژیبرایآمادهداروییکسموماینبردنبینازباسانسوریاگیاه!؟کنیمدرمانراخودبیمارساختمان

استSBSسندروم

مثبتانرژیوشوییفنگ4.

نقاطدرگرفتنارقرباسانسوریا.نیستاینگونهامامی کنندمعرفیبدشوییفنگیکراسانسوریاگیاهافراد،ازایعده

دروتاسقویمحافظیکگیاهاین.بیاوردهمراهبهخودبامفیدیبسیارشوییفنگانرژیمی تواندمنزلازخاصی

دفعآنمثبتانرژیکهدهیدقرارمنزلازنقاطیدربایدراسانسوریااما.می کندعملعالیبسیارمنفیانرژیبرابر

.استشرقیجنوبوجنوبیشرقی،هایگوشهمنزل،درآنگیریقراربرایموقعیتبهترین.نشود

تهشکهداشتنداعتقادودادندمیپرورشخودهایخانهدرارزشباگیاهیکعنوانبهراگیاهاینقبالًهاچینی

ضیلتفهشت.می کننداعطابرخوردارند،گیاهاینازکهکسانیبههدیهعنوانبهرافضیلشانهشتآنها،خدایان

راضیلتفهشتبتواننداینکهبرایآنها.شعروقدرتهنر،سالمت،شعور،طوالنی،زندگیزیبایی،سعادت،:ازعبارتند

می دادندقرارخودخانهدرورودینزدیکراسانسوریاگیاهکنند،خانهواردشوییفنگازقبل

استآسانبسیارآنازنگهداریوسختآنکشتن5.
ایستادهازهمبباشیدنداشتهتوجهیآنهابههفتهچندشمااگرواستآسانبسیارسانسوریاگیاهازنگهداری

باویجایهردرراحتیبهواستخانهداخلنگهداریبرایگیاهترینسادهسانسوریا!می ماندشمامنتظر
می کندنشانخاطرراخانهدرگیاهاینوجودضرورتامرهمینومی کندرشدشرایطیهر
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؟!سانسوریاخریدچرا

:زیرامی شودمحسوبآپارتمانیگیاهانبهترینجملهازسانسوریا

.داردراحتیبسیارنگهداری▪

.می کندرشدخانهداخلدراینقطههردر▪

.می گیردکمیفضایطولیرشددلیلبه▪

.داردخشکیبهزیادیمقاومت▪

.استخانهداخلبرایمناسبیگزینه▪

خریداولیهشرطگیاهسالمتوداردبستگیهاپاجوشتعدادوآنهاارتفاعبرگها،تعدادبهسانسوریاقیمت▪
شتننداونقلوحملمشکالتگیاه،وگلبازارهایدرسانسوریامتنوعهایقیمتبهتوجهبا.استآن

آنالینروشفمعتبرمراکزازراآپارتمانیگیاهاندیگروسانسوریامی شودتوصیهگیاه،سالمتازاطمینان
.کنیدتهیهگیاهوگل

پایان


