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بنفشهها در بيشتر ايام سال گل میدهند اما باز هم به گل بهار معروف است .اگر
میخواهید در یک گلدان نسبت ًا بزرگ چند رنگ بنفشه بکارید ،بهتر است فاصله  ۱۰سانتی
میان آنها را رعایت کنید تا گلهای شان فضای کافی برای رشد کردن داشته باشند

گزارشي درباره گلكاريهاي آپارتماني
در آستانه فصل بهار

دعوت از بهار
در گوشه آپارتمان

پري�ا خداقليزاده /بهار براي ما شهرنش��ينها و
مخصوصاً پايتخت نش��ينها با چيزه��اي ديگري تداعي
ميياب��د يعني نه فق��ط با كوچ پرس��توها و رنگين كمان و
ش��كوفههاي درختهاي ميوه در مزرع��ه و باغهاي چند
هكتاري .تهران كه باش��ي و س��الهاي س��ال همدم دود و
ترافي��ك و ش��لوغي و ازدح��ام آنوقت بهار را ب��ا نمادهاي
آش��ناي ديگري ميشناس��يم .بهاري كه به زنده ش��دن
طبيعت معروف اس��ت ،اي��ن تهران چند ميلي��ون نفري
ب��راي ما با چيزهاي ديگري خاطره س��از ش��ده اس��ت .تا
همين چند س��ال پيش از اواسط اس��فند ماه پيرمردهاي
آش��نا با گاريهاي كوچكي در خيابانه��ا فرياد ميزدند:
«گلي  ...گل» گاريهايي كه پ��ر بودند از انواع گلدانهاي
كوچ��ك و ب��زرگ ش��معداني و رز و اقاقي��ا و جعبهه��اي
چوب��ي كوچك پر از بنفش��ه و پامچاله��اي رنگارنگ و ...
پيرمردهايي كه مشتري شان بيشتر خانهدارهايي بودند كه
دلشان ميخواست گلدانهاي كنار حوض را صفايي بدهند
و دستي به سر و روي باغچه بكشند .آنها كلنگي ميزدند و
درختهاي باغچه را هرس ميكردند و گلهاي جديد را از
گلدانها در ميآوردند و در دل حياط خانهها جا ميدادند.
اي��ن روزها هم فقط آمدن بهار مترادف با خانه تكاني و غبار
روبي از خانهها نيس��ت و باغچه تكاني را هم بايد به ليست
كارهاي قبل از عيد اضافه ك��رد .همين روزها هم هنوز در
بعضي از محلهها ميش��ود ردپاي اين گل فروشهاي دوره
گرد را پيدا كرد اما ديگ��ر خبري از آن خانههاي حياط دار
ط آنها بود نيست.
بزرگ كه بش��ود نگران گلكاريهاي حيا 
ح��اال نهايت ذوق ما براي آمدن به��ار خريدن چند گلدان
كوچك اس��ت آنقدر كه بتوان آنها را كن��ار پنجره جا داد و
نهايت چن��د بوته گل در حاش��يه باري��ك حياط كوچك
آپارتمانها.
بهاري در آستانه پاييز شدن
ه��ر چند بعض��ي از ش��هروندان تهراني به ع��ادت هر
س��ال با آمدن فصل به��ار به گلكاري و حت��ي درختكاري
منازل ،آپارتمانها و باغچههاي حياطهاي خانههايش��ان
ميپردازن��د اما به جرات ميتوان گف��ت هنوز هم خيلي از
همين مردم بي تف��اوت از كنار بهار ميگذرند در حالي كه
اين روزها وقت باز گذاشتن دربها براي آمدن بهار است .هر

كس با هر توان و البته هر فضاي محدودي هم كه در تراس
يا پش��ت بام يا حياط آپارتمانش وحتي لبه پنجرهها دارد
هم ميتواند در اين روزها ميزبان بهار و گلهاي رويايياش
باشد .موضوع مهم ديگر اينكه بس��ياري از اين گلكاريها
و تالشهايي كه براي بهاري كردن هر چه بيش��تر خانهها
ص��ورت ميگيرد عمر زيادي ندارند و درس��ت بعد از چند
هفته ،بيشتر اين گلها يا خشك ميشود و يا پالسيده شده
و از بي��ن ميرود .حال س��وال مهميكه در اين بين مطرح
است اينكه چرا ما در انتخاب اين بهار كوچكي كه قرار است
مهمان خانههاي آپارتماني ما باش��د در نهايت بياطالعي
دست به انتخابهايي ميزنيم كه عمر طوالني ندارند و بعد
از دست كم چند هفته دوباره همان خزان هميشگي به اين
باغچهها باز ميگردد .گله��ا و گياههايي كه در اين فصل
انتخاب ميش��وند اكثراً مشابه هم هستند اما اطالع يافتن
از مش��خصات اين گلها و نحوه كاشت آنها در باغچههاي
آپارتماني آن هم قبل از انتخاب و كاش��ت ميتواند بس��يار
موثر باش��د .با يك برنامهريزي مناس��ب و رسيدگي كافي
ب��ه خاك و كود باغچ��ه و زير و رو ك��ردن آن و البته كمك
افراد با تجربه ميتوان كاش��ت يا همان نشاء گياهان را آغاز

كرد .يكي از گلهاي مرسوم و مناسب گلكاري در اين فصل
پامچال است .بنفشه ،س��نبل،الله و انواع گلهاي آبشاري
و دي��واري ني��ز در اين فصل به وفور در بيش��تر باغ گلها و
گلخانهها در دسترس است.
مهندس رعنا عظيم پور ،كارش��ناس كش��ت گلهاي
زينتي درب��اره بهترين انتخابها و نحوه كاش��ت گلهاي
به��اري خانگي به اي��ران هفت ميگوي��د«:در واقع ما براي
كاش��ت و آماده كردن باغچههاي خانگي با دو موضوع روبه
رو هستيم .اول يك س��ري گلهايي كه در اين ايام مرسوم
اس��ت و در اكثر باغچههاي ش��خصي و يا
ش��هري ديده ميش��ود مثل بنفشه و
پامچال و ش��ب بو و  ...و دس��ته ديگر
بوتههاي گلهايي كه به صورت دائم
و غير فصلي ميت��وان در باغچههاي
كاش��ت مثل ان��واع رز و گياهان رونده
مانن��د پيچك و  ...اما كاش��ت اين گلهاي
ريز هم فوت و فنهايي دارد كه نميتوان به س��ادگي از كنار
آن گذش��ت .پامچالها معموالً به صورت نش��اءهای آماده،
تقريباً در همه جا پيدا ميش��ود .کافی است یک جعبه گل
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آم��اده را از بیرون بخرید و بع��د درون باغچه يا گلدانهاي
كوچك و بزرگ بكاريد .بعض��ي از پامچالها به صورت گل
داده و کاشته ش��ده در جعبه موجود است اگر اين گلها را
تهيه كرديد بهتر است برای جدا کردنش بيشتر دقت كنيد
ك��ه حتماً به گلهای توی جعبه آب کافی بدهید تا خاکش
نرم و مرطوب ش��ود و راحت بتوانید گلها را با ریش��ههای
شان از خاک جدا کنید .همين طور بهتر است از قبل داخل
گلدان هم قدری کود برگ یا کود حیوانی پوس��یده بریزید
و بعد خاکش را زیر و رو کنید تا کام ً
ال یکدس��ت ش��ود .اما
پامچال فقط مختص كاش��ت در باغچه نيست و ميتوانيد
در ان��واع گلدانهاي كوچك و بزرگ هم آنها را بكاريد .براي
اين كار بهتر اس��ت صبر کنید تا زمان گل دهی تمام شود،
بع��د اقدام به این جابجایی کنی��د .اين گل زيبا به آب زیاد و
روشنایی کافی نیاز دارد اما پامچال آپارتمانی بهتر است در
سایه آفتاب قرار بگیرد ».او همچنين درباره گل بنفشه كه
يكي ديگر از گلهاي كاش��ته شده مرسوم در اين ايام است
ميگويد«:بنفش��هها هم در بيش��تر ايام سال گل میدهند
ام��ا باز هم به گل بهار معروف اس��ت .اگر م��ی خواهید در
یک گلدان نس��بتاً ب��زرگ چند رنگ بنفش��ه بکارید ،بهتر
است فاصله  ۱۰سانتی میان آنها را رعایت کنید تا گلهای
ش��ان فضای کافی برای رشد کردن داشته باشند .آب کافی
و نور مستقیم اما مالیم بهترین کار برای افزایش طول عمر
گلهای بنفشه اس��ت .بر خالف باور عموم عمر اين گل در
صورت رعايت همه نكات مهم بس��يار باال اس��ت و گاهي تا
چند ماه هم دوام ميآورد .گلهاي مرس��وم ديگري نيز در
اين ايام براي كاشت موجود است مثل انواع روندهها .در بين
آنها هم گیاهان گلدار باالرونده یکی از بهترین گزینهها برای
پوشاندن دیوارهای زشت و مناظر نامتعارف شهری هستند.
گلهايي مثل کلماتیس ،گلیسین و رز آبشار طال از گیاهان
گلدار باالروندهای هس��تند که هر ساله در فصل بهار جلوه
متفاوتی در شهرها و خانهها ايجاد ميكند».
نقشهاي براي سبز كردن باغچهها
اما جداي از اينكه نحوه مناسب كاشت و نگهداري گلها
در اين فصل به چه ش��كلي رايج اس��ت باي��د از جاي خالي
بهار در خانههاي شهر زده ياد كنيم .خانههاي كوچكي كه
فق��ط از عرض باال ميرون��د و از زمين و به��اري كه در آن
ريش��ه دوانده است ،س��هم زيادي ندارند .اين روزها بهار و
گلدانهاي خانگي از همان حياطهاي باريك و تراسهاي
كوچك هم كوچ كرده اس��ت .حاال تنها كاري كه ميشود
براي مهمان كردن بهار در خانهها انجام داد همان گلدانها
و باكسه��اي گلهاي بهاري اس��ت .اين روزه��ا كه تمام
گلخانهها و فضاي س��بزها پر است از گلهاي هميشه بهار و
ي
پامچال و بنفشه و ميناي چمني و نرگس و الله و  ...با كم 
هزينه و البته اطالعات و استفاده از تجربه ديگران به راحتي
ميشود بهار را بار ديگر مهمان خانههاي آپارتماني كوچك
كرد .داشتن يك فضاي س��بز كوچك اما بهاري در گوشه
همين خانهها ،كار چندان س��ختي نيس��ت به شرط اينكه
خودمان را بسپاريم به دستان پر گل بهار...

