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تعالی بسمه 

:دانشجو

:شماره دانشجویی

:استاد

:درس

بهکهاستگیاهیسرخگلیارزگل
)رزاسهخانواده Rosacea)گل

ایندرکهداردتعلقسرخیان
۳۱۰۰وجنس۱۰۷حدودخانواده

داردوجودگونه

Rosaعلمینام spp:

:Rosaceaeخانوادهنام

)رزراستهنامباراستهاینودارندقرارراستهیکدردیگرخانواده۲۴همراهبهرزها Rosales )

شودمیشناخته

.دارندفراوانکاربردداروییوخوراکی،زینتیگیاهانعنوانبهرزخانوادهازجنس۷۰حدود

داشتهشمالیآمریکایمنشاعدد۱۸،آسیاییمنشاآنانازگونه۹۵کهداردگونه۱۴۰حدودرزگیاه

.اندگرفتهمنشاآفریقاواروپاازمابقیو

.استشدهگرفتهROSAفرانسویکلمهازرزگلنام

برایداشتنیدوستومحبوبگلیوباشدمیهفته۴تا۲بینآننوعبهبستهگیاهاینهایگلعمر
.باشدمیگلتاجحتیوگلسبد،گلباکس،گلدستهانواعبصورتاستفاده

وهاپرچینها،خیابان،هاپارک،هاباغ،سبزفضاهایزیباسازیبرایمعمولا ،سرخگلهایبوته
.شوندمیاستفادههاخانه

.داردشهرتهاگلٔ  ملکهعنوانبهرز

چای،ٔ  یهتهعطرسازی،برایگلاینازبلکهنیستگلاینزیباییازبردنلذتبرایتنهارزپرورش
شودمیاستفادهدیگرخوراکیموادبسیاریولیکورمربا،

رززیبایگلازاستفادهموارد

هبوداردتأثیرانسانرفتنخواببهراحتدرواستعصبیسیستمبخشآرامشرزعطر

گرمهرواستدنیااسانسگرانترینرزاسانس.شودمیبردهبکاردرمانیعطردرسببهمین

گاهجایدرگرفتنقرارکثرتنظرازرزگل.داردقیمتجهانیبازاردرطالگرمیکمعادلآن

انگلستان،آمریکا،ایران،کشور۱۰ِدروداردهاگلتمامیمیاندررانخستمقامملیگل

ملیلگعنوانبهبلغارستانولوکزامبورگمراکش،سعودی،عربستانعراق،رومانی،ایتالیا،

.استشدهانتخاب

:رزگلانواع

،کردشناساییرارزگلهایازنوعهرنژادبتواناینکهبرای

اززیردیبنتقسیمکهاندگرفتهنظردرآنبرایمتفاوتیهایبندیدستهدنیاسراسردر

:آنهاستترینمعروف

http://rezvanflower.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%DA%AF%D9%84
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یا رز گالیکا (Rosier de france)دو فرانسرُز گل سرخ فرانسه–۱

.بیشتر به رنگ قرمز تا صورتی پررنگ است و عطر خوبی دارد

س دلیل نامگذاری آن این است که این رز از غرب آسیا به اروپا برده شده و در حوالی پاری
برای به مصرف رسیدن در صنعت عطرسازی کشت می شد

((Eglantierنسترن اکالنتیِر–۲

.یکی از گونه های وحشی گل رز می باشد که بومی اروپا، آسیای باختری و شمال آفریقا است

ت خودرو گونه های بسیاری از آن در جنگلهای شمال، منطقه ارسباران، و ارتفاعات فوقانی ایران بصور
.یافت می شود

.گلهای ریز آن خوش عطر هستند

Rosier aodeur )گل چای رُزیِه آدور دوته–۳ de the)

همانطور که از نامش مشخص است عطری شبیه عطر چای.این رز بومی منطقه چین است
.دارد

((Rosier de Perseگل سرخ ایران  رُزیِه دو پِرس–۴

Rosier) Multifloreگل سرخ خوشه ای رُزیِه مولتی فلور پُلی آنتا–۵ Polyanta)

تعداد گل های آن زیاد و رنگ آنها سفید است.این گل بومی مناطق چین ، کره و ژاپن می باشد
گل سرخ مینیاتور رُزیِه مینیاتور–۶

Rosier Miniature
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Rosier Bengaleگل سرخ بَنگال  رزیِه بنگال–۷ )) روش۲پرورش گل رز با استفاده از 

دو راه موثر برای پرورش گل رز وجود دارد که یکی از آن ها از طریق برش و دیگری از طریق 
بیشتر باغبان ها سعی می کنند که خودشان کار برش را انجام دهند . دانه های آن می باشد 

و تجهیزات کافی را برای این کار فراهم می کنند تا بتوانند از دانه های کاشته شده، رز های 
.جدید به دست بیاورند

.پرورش رز با استفاده از روش قیچی کردن 1.

انواعاولیدباوهستندترقویرزگلهایبوتهواستترپایینکمیدمازیراباشدمیبهارفصلدرکاراینانجامبرایزمانبهترین
ساقهازهککنیدسعیودهدتحویلشمابهراهارزبهترینشودمیباعثزیراکنیدانتخابایغنچهوجوانههیچبدونراروشنسبز
.نکنیداستفادهکاراینبرایقدیمیوچوبیهای

کاربهترینوبکاریدزمینمتریسانتی۵تانیمدوعمقدرراآنسپسودهیدبرشراگیاهازمترسانتی۱۵تا۱۰حدوداستبهتر
.باشدداشتهثابتیجایکهبکاریدمکانیدرراجدیدرزهایکهاستاین

کهنیدکسعیودهیدآبراجدیدگیاهسپسداشت،خواهدگیاهبرمنفیاثرزیرادهیدتغییرراهاآنجایکهنباشیدمجبورمرتب
.کندجذبراخورشیدنورتواندمیراحتیبهزیرادهیدقرارایشیشهکاسهیکدرراآن

هایدانگلدرزیادیبسیارتاثیربرشسرعتمتاسفانهوکندمیرشدبهشروعرزگلآلایدهدمایوکافیرطوبتوجودصورتدر
کهنیدکسعیهستید،تجربهبیافرادجزوهمشمااگروآمدنخواهددرآبازخوبیرزگلباشد،تجربهبیفردکهزمانیوداردشما
.بگیریدکمککسیازباراولینبرای

انجاماربیکروزچندهرراکاراینوباشدمیکافیاندازهبهکهشویدمطمئنتاکنیدچکراخاکرطوبتکهکنیدسعیهمیشه
راگوبگیرندقرارپوششبدونروزطولدرهارزکهبگذاریدتوانیدمیرسدمیفارنهایتدرجه۷۵حداقلبهدماکهزمانیودهید
هاآنیتفعالحقیقتدروشدندفعالغیرهاگلاینکهدهممیتضمینشمابهکند،نمیتغییرمدتیبرایشماگیاهکهدیدید

.افتدمیاتفاقزمینزیردرکهباشدمیمناسبرشدنیازمند

پرورش گیاه رز از دانه ها. 2

ه این راه برای بیشتر ما از این حقیقت آگاه نیستیم اما رز هم می تواند دانه تولید کند و البته ک
نید و پرورش این گل ها شایع و رایج نیست اما می توانید یک گل رز را از ساقه آن منتشر ک

ارید در طول زمان با خشک شدن دانه ها در خاک می توانید آن ها را بیرون بکشید و دوباره بک
.و بهتر است که این دانه ها را در فصل بهار بکاریم

نظر سایر نکات و ریزه کاری هایی که باید در مورد پرورش گل رز بدانیم و آن ها را در
بگیریم

فاصله•

کهشودمیباعثزیرانکاریددیگرگیاهانبهنزدیکحدازبیشرارزگلکهکنیدسعی•
سعیجهنتیبهترینبرایوبپردازندرقابتبهگیاهاندیگرباآبوخورشیدجذبنظراز

گیاههرازسانتیمتر۹۱ودیگررزگلازمتریسانتی6۱فاصلهدرحداقلراهاآنکنید
بایدنید،کاضافهخودباغچهبهرارزگلکهگیریدمیتصمیمکهزمانیوبکاریددیگری
.باشیدداشتهخوبیریزیبرنامه

اگروبکاریدهستندبادمعرضدرکههاییمکاندیگریادرختزیرنبایدراگیاهاناین
رشدخوبیبهرزهااحتمالااستبادیحدازبیشکنید،میزندگیآندرکهمحلی

.کردنخواهند

۷تانیموشیشبینهاآنphکهکنندرشدبارورکامالاخاکبابایدشماهایرزخاک•
رانندهکباروروتقویتیموادمقداریکهاستبهترباشد،ضعیفخاککهزمانی.باشدمی

.کننددریافترامغذیموادکافیاندازهبههاگلاینتاکنیماستفادههاآنبرای

نور•

هماینازپیش.دارندنیازروزدرخورشیدمستقیمنورساعت۸تا6بهحداقلرزهایگل
آنوداشتخواهندبیشتریرشدکنند،دریافتبیشترینورچقدرهرمعمولاکهگقتیمنمناکدر
اطقمندراگروبدهندشکوفههمبازوکنندتحملنیزراخورشیدقویهایاشعهتوانندمیها

کاراین،بکاریدخودباغچهجنوبیقسمتدرراخودگیاهکهاستبهترکنید،میزندگیشمالی
.برودبالرشدشوبرسداوبهکافیگرمایکهشودمیباعث

https://namnak.com/%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF.p52651
https://namnak.com/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D9%84-%D8%B1%D8%B2.p74523
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رزگلپرورشبرایمهمعوامل

رزگلپرورشمراحل

آبمیزان

سطحهمیشهباید.باشدمیگالون6تا3حدوداستانداردهایرزگلبرایمناسبآبدهیمیزان
اقلیمیشرایطوخاکنوعاساسبربایدسنجشاینکهبسنجیدراگیاهاینبهشدهرسیدهآب

.باشد

امااشدبمیتابستاناوایلدراگرمخصوصاابمانند،مرطوبهاگلکهکنیددقتبایدهمیشهو
یسعامادهیدکاهشراپاییزفصلدردادنآبوباشدخیسحدازبیشخاککهندهیداجازه
.کنیدجلوگیریخاککاملشدنخشکازکهکنید

دما

وباشدمیروزدرفارنهایتدرجه6۰تا۴۰بینحدوداارزهایگلکاشتبرایمناسبدمای
.باشندداشتهخوبیمقاومتنیزبالترهایدمادرتوانندمیگیاهانایندیگرطرفاز

کردنبارور

.ارنددنیازشدنباروربهاولوهلهدرگیاهاناینکهندهیدآبرزگلبهکاشتهنگامهرگز
مغذیموادتواندمیکهکنیداستفادهارگانیکهایبارورکنندهازکهاستاینراهبهترین

انواعامخصوصمصنوعی،هایبارورکنندهکهباشیدداشتهیادبهو.برساندخاکبهراسالم
.کندمیحساسراگیاهها،آنمایع

ایجبهوکنندجذبخودبهراحشراترویشازبعدگیاهاناینشودمیباعثنتیجهدرو
توانیدمیهمچنینوکنیداستفادهگرانولرتقویتیمادهفنجانیکحدودتوانیدمیمواداین
واتفسفمنیزیم،کلسیم،کهشودمیباعثکاراینودهیدقرارموزپوستگیاههرپیشدر

.برسدگیاهبهسولفور

گیاهیکود

کهزمانهرواستگیاهاناینداشتننگهمرطوببرایهاراهبهترینازیکیگیاهیکود
درراکاریناتوانیدمیبهترنتیجهبرایامابدهیدگیاهبهراکودهااینتوانیدمیخواستید

.دهیدانجامبهاراوایل

ضخیمهایلیهازمترسانتی۲.۵حدودآنازبعدوکنیدجداراهرزهایعلفهمهازاول
بیسازمترسانتی۱۵حدودگیاهاناینکهباشیدمراقبودهیدبرشراهابرگمثلگیاه
آبگیاههبپروسهاینانتهایدرتوانیدمیاست،خشکزمیناگروباشدداشتهفاصلهگیاه

.بدهید

کردنهرس

میواردآسیبگیاهانبهکنید،رویزیادهکارایندراگرزیراباشیدمراقبکردنهرسموقع
بایدن.دهیدانجامراهرساولینسپسوکنیدصبربهاراواسطتاتوانیدمیآنجایبهوشود
راهبهترین.دهیدبرشراارتفاعازسومدووکردهرسیکسانروشیکبارارزهاانواعتمام
.دهیدبرشزمینسطحتاراهاآنمترسانتی3۰.۵تا۱۵حدودکهاستاینکردنهرسبرای

آنپرورشنکاتوخانگیرزگلکردنهرس
آنکاشتنکاتورزگلپرورش
هاآفتوهابیماری

نهخوشبختااماشوندرزهایگلدیدگیآسیبباعثتواندمیهاآفتوحشراتازبعضی
ترعایبایدکهضرورینکتهوداردوجودعواملاینبامقابلهبرایموثریبسیارهایدرمان
.کنیدشروعرادرمانبهاقدامترزودچههرکهاستاینکنید

آلفیدها

میوآوردمیوجودبهرشدحالدرهایگلبرایرامشکالتترینرایجموذیحشراتاین
برگلبالیردتوانیدمینیزاوقاتگاهیوببینیدگیاهساقهبهچسبیدنهنگامراهاآنتوانید

.کنیدپیدایشانها

ووندشرزگلشدنضعیفباعثتوانندمیکشند،میراگیاهشیرهحشراتاینکهزمانیو
.نزنددمهصگیاهبهکهکنیداستفادهمناسبکشحشرهیکازتوانیدمیهاآنبامقابلهبرای

حشراتوسوسک

نجاستایمشکل.نیستندبرداردستنکند،تخریبراهاآنتاوکنندمیحملهرزهایگلبه
برایرامناسبهایروشودادانجامکاریتواننمیطریقاینازدیدهآسیبگلبرایکه

همهازتابکاریدسیرعددیکرزگلکناردرتوانیدمیهمچنینوکنیداستفادههاآنبامقابله
.باشنداماندرحشراتاین

https://namnak.com/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B2.p54512
https://namnak.com/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D9%84-%D8%B1%D8%B2.p74523
https://namnak.com/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D8%B3%DB%8C%D8%B1.p10977
https://namnak.com/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D9%84-%D8%B1%D8%B2.p74523
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پرورش گل رز و موانع آن
جلوگیری از بیماری های رایج برای گل رز

و روش های جلوگیری به اندازه کافی می تواند به گل های رز کمک کند که رشدد قدوی
د، این است سالمی داشته باشند و بهترین کاری که می توانید برای این گیاهان انجام دهی

.که فضای آفتابی را برای پرورش گل رز استفاده کنید

کنید که مقدار مناسبی از بارورکننده های طبیعی را یک بار در ماه استفاده کنید و سعی
بدار از خشک شدن گیاه جلوگیری کنید و مرتب به آن ها آب بدهید و هر چندد وقدت یک

.گل ها، ساقه ها و برگ ها را هرس کنید

بدانیدآنپرورشنحوهوروندهرزگلکاشتدربارهبایدآنچه

زملهایآمادگیاستبهتررزگلکاشتبرای.شوندمیدیدهمختلفاشکالورنگدررزها
بهارروندهرزگلکاشتداریمقصدمطلبایندر.کنیدایجادگیاهمناسبپرورشبرایرا

.دهیمآموزشمندانعالقهشما

محسوبمناسبایگزینهدارند،طبیعیحصاربهنیازکههاییمکانبرایروندهرزگلکاشت
رینتمهم.دادپرورشبازمحوطهدریاگلداندرخانگیشکلبهتوانمیرارزاین.شودمی

محیطدرگلاینیعنی.استکاشتبرایمناسبمحلروندهرزگلپرورشبراینکته
.باشدرشدبهقادربایدجدیدش

رزرورشپبرای.رسدمیمطلوبیحدبهشرایطبرقراریصورتدرارتفاعینظرازروندهبالرز
گلاندازهبامتناسبشدهتهیهداربست.داریدنیازداربستیاچهارچوبیکبهرونده

درراتداربسبراینیازموردارتفاع.بگیردقراررزگلمحدودهدربایدداربستاین.شماست
.کنیدهیهتبالترارتفاعدرنیزراداربستبایداست،مرتفعرزیکشمارزاگر.بگیریدنظر

درونچ.نماییدتعویضراداربستتوانیدنمیرزشدنمرتفعزماندرباشیدداشتهدقت

یمناسبداربستمنظوربدین.شدخواهدصدمهدچارشماروندهرزبرگوشاخصورتاین

نباشیدآنمجددتغییروتعویضبهمجبورتاکنیدتهیهرا

کاشت گل رز رونده

.این نوع گل باید رشد زیادی داشته باشد. برای کاشت گل رز رونده از نوع مرغوب استفاده کنید
بهتر . در محیط های خشک بهتر است از رزهای مقاوم به کم آبی و گرمای زیاد استفاده کنید

است نوع رز را متناسب با شرایط کاشت گیاه و محیط اطراف انتخاب کنید

.باشدرزارتفاعبرابردوبایدشدهایجادگودال.کنیدایجادگودالیک,روندهرزگلپرورشبرای
رایاهگاینبنابراین.باشددورگامیکاید،گرفتهنظردرآنبرایکهحصاریازبایدشمارز

.بکاریدحصارکناردردقیقاانباید

رایاهگگودالحفرازبعد.باشدداشتهجریانهوارزبرگوشاخبینکندمیکمکموضوعاین
میمشخصگیاهمنطقههوایوآبراگیاهرویبرشدهریختهخاکمیزان.دهیدقرارخاکدر

اینچ۲بابرابرگرمهوایوآبدرواینچ6بابرابرسردهایمحیطدرخاکریزیمقداراین.کند
.باشدمی

.

برایرامناسبیکود.دهدمیقرارتاثیرتحتراآنجذبمیزانگیاهرویبرگرفتهقرارخاک
هایبرگهککنیدانتخابراروشینیزگیاهاینآبیاریبرای.کنیدانتخابروندهرزگلکاشت

دادخواهندآسیبصورتاینغیردر.نشوندخیسآبیاریحیندررز
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.ببندیدهگرفتنظردرفنسیابستداربهراآنرسید،شمانظرمداندازهبهگلساقهکهزمانی
یمحکمفلزیمیلهیاچوبازداربستبهروندهرزگلکردنمتصلوداربستساختبرای

بهنبایدهاینکضمن.بگیردرارزگیاهآزادانهرشدجلوینبایدکردنمحکماین.کنیداستفاده
سازدواردآسیبیرزگیاهساقهوبدنه

این.ازیدسمتصلداربستیافنسبهترتیببهراهاآنها،ساقهسایرشدنپدیدارورشدبا
نبدوروندهرزاگر.گرددمنظمروندهرزرفتنبالترتیبورشدشودمیباعثموضوع
التحبهورسدمینظربهشلختهونامنظمصورتایندرکند،رشدبالسمتبههدایت
بودخواهدوارفته

در.یردگانجامبهتررشدتاکنیدهرسراقبلیهایساقهبایدجدید،هایساقهرشدازبعد
گلزدنقلمهلینکبهتوانیدمیعزیزانشما.شدیدآشناروندهرزگلکاشتبامطلباین
رزگلبامرتبطمطالبسایرازومراجعهسبزانهسایتدررزگلآفاتطورهمینورز

کنیدکسبزیادیاطالعات

رزگلبهترپرورشبرایروش5
راسادههایقانونایناگراست،آسانانگیزترشگفتایمنظرهایجادبرایرزهاکردندستکاری

تمامدرکهکنیدتشویقراخودرزهایتوانیدمیبیشتر،توجهومراقبتکمیبا.کنیدرعایت
ونیدکجداراپالسیدههایگلوکنیدتغذیهراآنهاکنید،مراقبتآنهااز.بدهندگلتابستان
وضعیتبهشمارزهایکهکنندمیتضمینزیرنکته۵.باشیدبیماریوآفتهاینشانهمراقب
.رسندمیانگیزیشگفت

پالسیدههایگلچیدن•
گلوکندیمتولیددانهبیشترگیاهصورتاینغیردر.بچینیدراپالسیدههایگلمنظمطوربه

هایساقهولیشود،چیدهآنهاگلقسمتبایدفقطسالمهایساقه.دهدنمیبیشتریهای
قطرشانهکجاییازراهاساقه.شودبهتررشدشانتاشوندقطعترپایینازبایدضعیفوباریک

.یدبکنراکاراینبچینیدراجوانهکلشدیدمجبوراگرحتیکنید،هرسبودمداداندازهبه
اههورمونکههستندجاهاییهاقسمتاین.ببریدراکاملوسالمهایبرگازبالترهمیشه
.بدهدگلوجوانهسریعترقسمتاینازتواندمیگیاهبنابرایناند،شدهمتراکم

الشبرگافزودنوتغذیه••

باراآنهاستانتابدر.کنیدتهیهلشبرگرزهابرایپوسیدهکودیاکمپوستباپائیزوبهاردر
یاشیلنگبآگرفتنومنظمآبیاریبا.بدهندبهتریهایگلتاکنیدتغذیهمنیزیموپتاس
گیریجلوگیاهبرگوشاخرویبرسفیدکشدنتشکیلازگیاه،قاعدهسویبهآبپاش
.کنید

گاهتکیهتهیه••

ها،رکتیبههاساقهبستنوگیاهدوربههاییتیرکدادنقرارباراقدیمیایبوتهرزهای
هایستونآلچیق،هایتیرکبهآنهابستنبارافشردهوروندهرزهای.کنیدحمایت
اقهس.دارندنیازگاهتکیهبههممعمولیرزهای.کنیدحمایتهرمی،هایستونیاعمودی

.کنیدمحکمتیرکبهآنهابستنوکنارشاندرتیرکدادنقرارباراآنهااصلی

بیماریمهاروکنترل•

وکسفیدسیاه،خالهمچونهاییبیماریازتاکنیدانتخابرارزهابیماریبهمقاومهایگونه
هماریبیمبهمقاومهایگونهحتیشود،پیشگیریمرطوبوگرمهایتابستاندرپوسیدگی

فونتعریسکتاکنیددورگیاهازوکنیدجمعراهارزافتادههایبرگ.شوندبیماراستممکن
.کنیداستفادهکشقارچازلزومصورتدرویابدکاهشمجدد

کنیدانتخابرادرسترز••
مناسبماشباغچهبرایرزکدامکهکنیدفکرشوید،رزیکاززیباییعکسمسحورآنکهازقبل
کلردجدیدهایگونهحالیکهدردهند،میگلتابستانکلدرندرتبهقدیمیهایگونه.است

دارندگلتابستان

کنیم؟مراقبتخودباغچهدرآنازودهیمپرورشرارزگلچگونه
جزءراهاگلاینبتواناحتمالوداردوجودجهاندررزگلازنوع3۰۰تقریبا

بردمیلذتآنداشتنازهرکسیکهدانستدنیاسراسردرهایگلپرطرفدارترین

بدانیدبایدرزگلپرورشازقبلکهمهمینکات
.کنندمیرشدپاییزتابهاراواسطازمعمولهارز•

.دارندنیازمستقیمنورساعت۸تا6بهحداقلهارز•

.باشدروزطولدرفارنهایتدرجه6۰تا۴۰بیندماکهدهیدپرورشرارزگلبایدزمانی•

.باشدبارورخاکوبالخاکPHکهکندمیرشدزمانیرز•

.ندارندراجنگلدرروییدنتواناییهاگلاینمعمول•

بهاکخنوعواقلیمیشرایطاساسبرکهکنیدسعیبایدودارندنیاززیادیآببههارز•
.دهیدآبهاآن

http://sabzaneh.com/16/%d9%82%d9%84%d9%85%d9%87-%d8%b2%d8%af%d9%86-%da%af%d9%84-%d8%b1%d8%b2
http://sabzaneh.com/700/%d8%a2%d9%81%d8%a7%d8%aa-%da%af%d9%84-%d8%b1%d8%b2
https://namnak.com/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D9%84-%D8%B1%D8%B2.p74523
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(خارجی)هلندیوایرانیرزتفاوت

:شودمیزیادیمواردشاملهلندیوایرانیرزتفاوت

داردمعمولیایرانیرزبهنسبتتریدرشتهایوگلهابرگهلندیرز

رگگلبباهلندیرزوروشنقرمزرنگبهمعمولیگلبرگدارایایرانیقرمزرزهمچنین
.باشدمیتیرهقرمزرنگبهومخملیهای

.استبهترکمیمحیطینامساعدشرایطبهنسبتایرانیرزمقاومت

مرعباشد،میآنگلمفیدعمریاماندگاریزمانمدتهلندیرزوایرانیرزاصلیتفاوت
!داردروز۲۰الی۱۰بینعمریهلندیرزوماندمیتازهروز6الی3بینایرانیرزمفید

:معنی رز قرمز•

.در کل دنیا نماد عشق پاک استگل رز قرمز•

:معنی رز زرد•

.در کل دنیا نماد دوستی ، شادی بخش و سالمتی استگل رز زرد•

:معنی رز صورتی•

.در کل دنیا نمادی از تحسین ، سپاسگزاری و زیبایی استگل رز صورتی•

:معنی رز آبی•

.در کل دنیا نماد رسیدن به غیر ممکن ها ، آرامش ، مرموز بودن و تخیالت استگل رز آبی•

:معنی رز سفید•

.در کل دنیا نماد عشق پاک و خالصانه و احترام استگل رز سفید•

:معنی رز نارنجی•

• در کل دنیا نماد قدردانی ، اشتیاق و افتخار است گل رز نارنجی

پایان


