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آزالیا یک گل زینتی و فوق العاده زیبا و پر طرفدار در بین مردم می باشد و برای تراس، بالکن، و در 

گلدهی . آزالیا شبیه درخت های کوچک است و گیاه بومی در هند میباشد. کل فضای باز مناسب است

گیاه به صورت  این. این گیاه در ماه های سرد سال بوده در فصل های پاییز و زمستان صورت می گیرد

برگ های متناوب دارد که اغلب در لسمت انتهایی شاخه . درختچه یا درخت های نسبتاً کوچک است

گل های درشت و پرپر آن دارای . برگ ها کامل چرمی، خزان شونده یا پایا هستند. مجتمع می باشند

به صورت گروهی  گل ها منفرد هستند و یا اغلب. رنگ های مختلف لرمز، بنفش، سفید و زرد است

کاسه گل آزالیا دارای پنج کاسه برگ است و جام گل نامتمارن آن لیفی شکل و لوله ای . لرار دارند

بیش از . Azaleaاسم علمی آن خرزهره هندی معروف به . میوه آن کپسول شکل و دراز است. است

گل دهی در رده بندی  نوع از این گیاه زیبای گلدار وجود دارد که بر حسب اندازه ی گل و فصل ۵۰

. متر می رسد ۵جایگاه ویژه خود را دارند و ارتفاع و گسترش آن به حدود 

ای پر گل با  اغلب به صورت درختچهشود،  آزالیا که یکی از گیاهان تصفیه کننده هوا محسوب می

 .های بنفش، لرمز، صورتی و سفید است گل

خواهید در خانه گل  اگر می. الکن و فضای باز استگل باغچه و ب. گل آزالیا در اصل گیاه خانگی نیست

حتی در طول شب هم شما باید پنجره را باز . آزالیا نگه دارید باید به فکر یک نسیم دائمی نیز باشید

های لدیمی که پنجره و حیاط دارند ممکن و مناسب استالزم است برای ظهور  این برای خانه. نگه دارید

در ماه اسفند تا . دهد های پاییز و زمستان شکوفه می این گیاه در ماه. دها، محیط کمی سرد باش غنچه

های اردیبهشت  در ماه. اوایل اردیبهشت، گلدان را عوض کرده و به یک گلخانه یا اتاق کمی خنک ببرید

 های سفالی استفاده حتماً از گلدان. این گیاهان محیط گرم را دوست ندارند. تا خرداد در سایه لرار دهید

حتماً در معرض . باد مالیم و هوای مرطوب را دوست دارند. ها را از سرما محافظت کنند کنید تا ریشه

از نور خورشید در . وجه در جاهای گرم و خشک نگهداری نشود هیچ به. وزش نسیم یا باد مالیم باشند

 .های مهر و اسفند محافظت شود ماه

: انوع گل آزالیا 

های  این گیاه به صورت درختچه یا درخت. زیاد و تنوع رنگی فراوان است های آزالیا گیاهی با گونه

. های مختلف لرمز، بنفش، سفید و زرد است های درشت و پرپر آن دارای رنگ گل. نسبتاً کوچک است

. های این گیاه در کشور ما هستند دو نوع آزالیا هندی و آزالیای ژاپنی از مهمترین گونه

آزالیا هندی . ۱

. ای و یا تخم مرغی باریک است ها سبز تیره، نیزه رسد، برگچه متر می ۱٫۵این گونه به حدود  ارتفاع

سانتیمتر و به  ۸تا  ۵شوند و به شکل لیفی، به لطر  های آزالیا هندی معموال اواسط بهار باز می گل

. شوند یگل در انتهای شاخه ظاهر م ۵تا  ۲ای از  ها به صورت خوشه گل. سانتیمتر هستند ۳طول 

های پیشرس مانند  ها از مردادماه در گونه نوع آزالیای هندی وجود دارد که گل دادن آن ۵۰اکنون  هم



و آزالیا . ها مانند آزالیای هگس و آزالیای ویوالسه آ آزالیای پتریک و تا اردیبهشت در مورد دیرگل

. یابد ارنست تیه رز ادامه می

آزالیا ژاپنی . ۲

تفاوت آن با . شود این گل از گونه ابوستا وارژاپنیکا گرفته شده است و به نام کاروم نیز شناخته می

های آن ظریفتر است لیکن  ها و برگ تر و گل ها درشت های هندی در آن است که اندازه آن انواع گونه

ر اردیبهشت و حتی این گونه د. شود های سرخ و بنفش دیده می های بیشتری دارد و به رنگ تعداد گل

آزالیای بلوشینگ براید، آزالیا فیندلسن، آزالیا فیستا، آزالیا آمبروسیوس، آزالیا . زودتر به گل میرود

. های آزالیای ژاپنی هستند الس گارگر، آزالیا نیوبه و آزالیا مرواریدنوازی از گونه

: شرایط پرورش و نگهداری گل آزالیا 

: آبیاری گل آزالیا 

آزالیا همیشه مرطوب باشد و آبیاری می بایست زمانی صورت گیرد که خاک گلدان کامال خاک گلدان 

زمانی که خاک . خیس شده و آب اضافی از ته گلدان خارج و سپس آب اضافی زیر گلدانی خارج شود

بدون اینکه جذب و آب  گلدان خشک شود گل آزالیا پژمرده می شود و آب آبیاری را جذب نمی کند  

گلدان را در ظرفی بزرگی حاوی آب لرار دهید از کناره گلدان خارج می شود در این موارد   خاک شود

و پس از حدود نیم ساعت گلدان را از تا گلدان آزالیا آب مورد نیاز خود را از کف گلدان جذب خاک کند  

لیا با توجه به در فصل بهار و تابستان آزا. تا آب اضافی جذب شده از آن خارج گرددآب بیرون آورده  

شرایط آب و هوایی روزانه مانند گل های باغچه نیاز به آبیاری به صورت کافی دارد و از خشک شدن 

. خاک آزالیا به طور جد می بایست جلوگیری شود یک بار آبیاری کامل در روز کافیست

: رطوبت مورد نیاز گل آزالیا 

د نیاز آن، می توانید یک زیر گلدانی حاوی آزالیا عاشك رطوبت است و شما برای تامین رطوبت مور

. سنگ ریزه برای آن تهیه کنید و یا آن را غبار پاشی نمائید

: دمای مناسب گل آزالیا 

 ۶این گل از گرما متنفر بوده و با هوای گرم سازگار نیست، برای این که آزالیا غنچه بدهد حدالل به 

درجه ایی نیاز دارد، هرچند کمتر  ۱۰گراد و شبانه  درجه سانتی ۱۸هفته سرما با دمای روزانه حدالل 

بودن دما مشکلی برای گل ایجاد نمی کند اما باال بودن دما ممکن است مشکالتی را برای گل شما 

 .بوجود بیاورد

 

 



: کوددهی گل آزالیا 

اواخر آزالیا را از . یکی از مهمترین نکات برای نگهداری و پرورش گل آزالیا توجه به تغذیه گیاه است

اسفند با کود کامل و کود حاوی آهن کوددهی کنید و این کار را تا اوایل تیر ماه هر دو هفته یکبار انجام 

. توانید کود را در آب آبیاری حل و همزمان با آب دادن، به گیاه برسانید برای کوددهی می. دهید

تفاله . له چای به خاک گلدان استیک نکته کاربردی برای مرالبت بهتر از گیاه آزالیا، اضافه کردن تفا

کنیم ماهانه یکبار تفاله چای دم شده که سرد  بدین منظور پیشنهاد می. کند خاک را اسیدی می PHچای 

. را به خاک گلدان اضافه کنید تا اسیدیته خاک حفظ شود( مثال چای دم شده شب لبل)شده است 

: خاک مناسب گل آزالیا 

اسیدی و زهکشی مناسب برای نگهداری و پرورش گل آزالیا در  PHخاک سبک با حاصلخیزی زیاد، 

ترکیب تورب، خاکبرگ و ماسه یا ترکیب یک لسمت خاک پیت ماس، یک لسمت . گلدان مناسب است

. خاک گلدانی، یک لسمت شن و یک لسمت خاک پرلیت انتخاب خوبی برای بستر کاشت آزالیا است

: هرس گل آزالیا 

لدهی آزالیا در فصل بهار آزالیا را هرس نمایید و با هرس آزالیا خود را آرایش پس از تمام شدن دوره گ

هرس آزالیا محدود به دوره زمانی خاصی نمی شود و حداکثر تا اوایل تیر ماه می توان آن را .نمایید 

هرس نمود و اگر بعد از این تاریخ آن را هرس نمایید زمان کافی برای تشکیل غنچه نخواهد بود و 

. الیای شما تولید شاخ و برگ بدون گل می نمایدآز

: نور مورد نیاز گل آزالیا 

آزالیا از برخورد مستمیم نور خورشید با خودش متنفر است و تابش مستمیم نور آفتاب به این گل می 

برای رشد ( پاییز و زمستان ) این گل در دو فصل سرد سال . تواند باعث وارد شدن صدمه به آن شود

. کامل نیاز دارد اما در تابستان باید آن را در سایه بگذاریدبه نور 

: تکثیر گل آزالیا 

در روش تکثیر گل آزالیا می توانید با استفاده از للمه نیمه سخت ساله های جوان در اواسط تابستان 

سانتی متر داشته باشند و آنها را  ۱۰-۸به تکثیر آزالیا بپردازید به طوری که للمه ها باید طول حدود 

تی متر در بستر سان ۳الی  ۲در بستر کاشت که حاوی مخلوطی از پیت ماس و پرلیت هست به عمك 

درجه و غبار پاشی به ریشه و للمه  ۲۲توجه داشته باشید که دمای خاک باید حدود . کاشت فرو کنید

هفته در مکانی با  ۴ای  ۲انجام بشه و زمانی که للمه نشانه هایی از ریشه دار شدن نشان داد به مدت 

 .درجه کاهش دهید ۲درجه لرار دهید و سپس دما را  ۷دمای 

 



: ی از آزالیا بعد از گلدهی نگهدار

ای پر گل و شاداب است و یکی دو هفته بعد از  کنند که درختچه بیشتر افراد آزالیا را زمانی خریداری می

کنند عمر گلشان تمام  متاسفانه اغلب افراد گمان می. ریزند ها پژمرده شده و می آوردن به خانه کم کم گل

توانید در سال بعد نیز دوباره گلدانی پر  داری صحیح گیاه میشده است، در صورتی که با مرالبت و نگه

های خشک و  های آزالیا خشک شدند، با دلت گل به این منظور زمانی که تمام گل. گل داشته باشید

ها جدا کنید و گلدان را در محلی با دریافت نور غیر مستمیم خورشید و در  های جدید را از شاخه جوانه

ای یکبار  در این مدت نیاز آبی گیاه بسیار کمتر شده و هفته. رجه نگهداری کنیدد ۸تا  ۶دمایی بین 

. در اواخر بهار و اوایل تابستان الدام به للمه زدن گیاه کنید. آبیاری کافی است

میزان آب را باید . از اوایل پاییز که دوره استراحت شروع می شود و جوانه ها به وجود می آیند

این کار باید . درجه نگاه داشت ۱۰ی را لطع نمود و درجه حرارت محیط در حدود متعادل کرد وکود ده

. تا آغاز گلدهی یعنی اوایل بهار ادامه پیدا کند

: آفات و بیماری های گل آزالیا 

برای اینکه بتوانید به بهترین شیوه ممکن از هر گلی نگهداری کنید باید آفات و بیماری هایی که ممکن 

آن ها دچار بشود را بشناسید تا در هنگام بروز چنین مشکلی بتوانید راه حلی مناسب است گل شما به 

در ادامه با معرفی آفات و بیماری هایی که ممکن است آزالیا به آن ها . برای رفع آن بیماری پیدا کنید

. دچار شود را خواهیم گفت

. نی گرمتر منتمل نمایید علت سردی سردی هوا می باشد، گلدان را به مکا: سیاه شدن برگ ها 

وجود کنه ها های لرمز، استفاده از سم : زردی برگ ها و وجود تار عنکبوت در سطح زیرین آن ها 

کنه کش، تامین رطوبت 

استفاده از حشره کش : پرواز حشرات در اطراف گل 

کمبود و یا زیاد بودن آبیاری، گرم بودن هوا : خشک شدن گل ها و برگ ها 

. استفاده از مواد براق کننده و شیمیایی، عدم استفاده از مواد شیمایی: بر روی گل ها  وجود لکه سیاه

کمبود عناصر موجود در خاک، استفاده از مواد غذایی مصنوعی : عدم گلدهی و ریز بودن برگ ها 

آبیاری زیاد و یا گرم بودن هوا : باز نشدن غنچه ها 
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