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طبيعت كوچك
«محمد حسن طهرانـى»، مهندس فضاى سبز است. 
او گياهان را خيلـى دوست دارد و مـى گويد: «پرورش 
گل و گياه، يكـى از راحت ترين راه هايـى است كـه ما 
مى توانيم با طبيعت ارتباط برقرار كنيم و لّذت ببريـم و با 
خريد چند گلدان كوچك در خانه باغبانى كنيم.البتّه بايد 
دربـاره ي نگه دارى گياهان اّطالعات به دست بياوريم تا 
از آن ها خوب مراقبت كنيم. آدم هايى كه كارهاى باغبانى 
انجام مـى دهند، چيزهـاى جديدى در مورد گياهان يـاد 

مى گيرند و حّس مسئوليت پذيرى و اعتماد به نفس آن ها 
باال مي رود. از همه مهم تر اين كه آرامش بيش ترى دارند. 

خاك و گياه، تمركز و هوشيارى ما را زياد مى كند.»
شايد خيلى ها فكر كنند با آمدن زمستان همه ي گياهان، 
خشك و بى جان مى شوند؛ اّما اين طور نيست چون درختان 
و گياهانى وجود دارند كه در فصل زمستان هم شاداب و 
سبز هستند. براي اين كه اين گياهان در سرما اذيّت نشوند، 

در جايى به اسم گل خانه از آن ها نگه دارى مي كنند.

گل خانه چيست؟
گل خانه جايى است كه دور تا دور آن را با شيشه يا 
پالستيك هاى خاصـى مـى بندند تا نور آفتاب بتواند بـه 
داخـل آن برود. يك خانه شيشه اى بزرگ كه تابستان  خنك 
است و زمستان  هواى گرمى دارد تا گياهان در آن حالشان 
خوب باشد. البتّه گل خانه هايى هم وجود دارند كه همه ي 
ديوارهـاي آن ها، شيشه اى يا پالستيكى نيست؛ ولى سقف 
آن ها حتماً نورگير است. گياهان زيادى را در گل خانه نگه 
مي دارند؛ اّما گياهان آپارتمانى، كاكتوس ها و گياهانى كه 

به آن ها هميشه سبز مى گويند، بيش تر در گل خانه هستند.
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خودتان گل خانه بسازيد
ساختن يك گل خانه ي كوچك كار آساني است. به 
كمك يك بزرگ تر يك بطرى پالستيكى را از وسط ببريد 
و سر آن را روى گياه قرار بدهيد. البتّه گياه بايد كوچك 

باشد تا بطرى به آن فشار وارد نكند.
ظرف هاى  از  مى توان  كوچك،  خيلى  گياهان  براى 
شيشه اى مثل ظرف مربّا، استفاده كرد. يادتان باشد درِ 
ظرف را گاهى باز كنيد و بيش از اندازه، به گياه آب ندهيد.
براى درست كردن يك گـل خانـه ي ساده در بـاغچه، 
يك تنگ ماهى را به شكل وارونه روى گياه قرار بدهيد. 
حتّى داخل خود تنگ ماهـى هم مى توانيد گياه بكاريد. 

فقط بايد درِ آن را ببنديد تا شبيه گل خانه شود.

بخارى براى گل ها
آيا مى دانيد برخى از گياهان مثل ما آدم ها در زمستان 
سردشان مى شود؟ البتّه اين گياهان يك فرق مهم با ما دارند. 
آن ها وقتى سردشان مي شود، پژمرده مي شوند و از بين 
مى روند. براى اين كه اين اتّفاق نيفتد، باغبان ها در گل خانه 
بخارى هاى بزرگى مى گذارند. آن ها، بايد حواسشان به 
دماي اين بخارى باشد تا با سردتر شدن يا گرم تر شدن 
هوا، دماى آن را به درستي تغيير بدهند و گياهان هميشه 

سبز و شاداب بمانند.
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