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و گیاه  خشک کردن گلروشهای : عنوان مماله 

 

 نحوه خشک کردن گل های مهم زندگی تان

ما اینجا می خواهیم چگونگی حفاظت و خشک .دسته گل عروسی یادگاری بزرگی برای هر عروس است

 .کردن دسته گل های مهم زندگی تان به شما آموزش دهیم

هاي زیباي رز كه  اگر بشود دسته گل شب نامزدي یا عروسي، سبد گل اولین جلسه خواستگاري، شاخه

شما در دانشگاه آورده را   ته گلي كه ین دوست براي لبولياي یا دس براي تولد فرزندت هدیه گرفته

 .انگیز به عنوان دكوري زیبا حساب كرد هاي خاطره شود روي این گل خشن كنید، آن ولت مي

لبل از انتخاب روش خشک کردن خود، در نظر گرفتن بودجه شما و انتظاراتان از دسته گل خود را در 

 .نظر بگیرید

دستگاه پرس گل دو صفحه نئوپان است  .اي باشد تواند روش خوب و ساده ها مي روش پرس كردن گل

براي استفاده از این . اند هایي دارد و به وسیله پیچ و مهره روي هم بسته شده طرفش سوراخ 4كه در 

ها تحت  ي گلولت. ها را الي روزنامه لرار داد و آن را بین دو صفحه دستگاه گذاشت دستگاه باید گل

ها الي روزنامه روي گل به  شوند اما دلت داشته باشید هنگام لرار دادن گل فشار لرار بگیرند، خشن مي

ها و  از جمله ژریرا، بنفشه، مارگریت و گل)ها  این روش براي خشن كردن بیشتر گل. طرف پایین باشد

هاي جعفري و داوودي نباید با این   مناسب است، اما گل  (هایي كه ارتفاع و عمك كمتري دارند  برگ

 .روش خشن شوند

توانید از تعدادي كتاب سنگین نیز براي این كار استفاده  البته اگر این دستگاه در دسترستان نبود، مي

 .كنید

ها را  براي این كار باید ابتدا شن .هاي خشن و خوبي از كار درآورد  شود گل هاش شن هم مي با دانه

دلت داشته باشید كه درون شن . ها را داخل شن خواباند سپس باید گل. ان كردشست و كامال تمیزش

 .هاي گل نرسد هاي درشت نباشد تا آسیبي به گلبرگ سنگریزه

ها موجود است،  این ماده شیمیایي كه در داروخانه. تواند روش خوبي باشد  استفاده از سیلیكاژل هم مي

 .آید گیرد به رنگ صورتي درمي رطوبت را به خود مياي به رنگ آبي آسماني است كه ولتي  ماده



 .هاي تازه را درون این ماده فرو برد و تا زمان خشن شدن آنها صبر كرد توان گل پس مي

توان استفاده كرد یعني ولتي مرطوب و صورتي رنگ است، آن را درون  سیلیكاژل را چندین مرتبه مي

 .فر گاز لرار داده تا دوباره آبي رنگ شود

هاي درشتي دارد، به همین دلیل الزم است لبل از استفاده آسیاب و سپس الن  ادتان باشد این ماده دانهي

 .هاي حساسي چون لیلیوم و آنتریوم است استفاده از سیلیكاژل بهترین روش براي خشن كردن گل. شود

هاي  مثل شاخه اي هاي خوشه هم روش خوبي براي گل ها در محلول گلیسیرین و آب داغ خشن كردن گل

روش كار به این صورت است كه باید ین لسمت از گلیسیرین را با دو لسمت آب داغ . اكالیپتوس است

 .هاي گل را درون آن فرو برد نمن زده مخلوط كرد و شاخه

ولی می توانید با این روش گل ها را به روش  شاید گران لیمت باشد  خشک کردن با هوای خشک

ر هنگام خشک کردن شکل اصلی خود را از دست داده و در برخی موارد بسیار گل د. طبیعی خشک کرد

در . و گل چند روز بعد از عروسی، دچار پوسیدگی می گردند. تیره و یا سیاه و سفید تبدیل خواهد شد

 .حالی که گل رز می تواند با هوای خشک، سوسن و ارکیده نمی تواند با هوا خشک کرد

در صورتی . گل وارونه یا آویزان را با استفاده از اسپری مو خشک کنند ند بسیاری از مردم می خواه

که تجربه نشان داده است ، اسپری مو یک پوشش ضخیم به اندازه کافی برای جلوگیری از ریختن گل 

حلك آویز گل وارونه هیچ کمکی برای خشک شدن نمی کند، فمط ممکن است گل از . را ارائه نمی دهد

 .ت پایین با گرانش ، آنها را به سمت باال پژمردگی فرق داشته باشدپژمردگی به سم

ارکیده، نیلوفرهای، و همه انواع . از آخرین فن آوری برای حفظ عروسی دسته گل است یخ خشک شدن

متاسفانه شما نمی توانید این کار را در خانه انجام دهید بدون . حفاظت کرد گل می توان با یخ خشک 

در دسته گل عروسی  روش یخ خشک کردن . خشک کردن را نمی توان استفاده کردیخ  نیاز خالء 

 .هزینه بر است

 . در نهایت باید گفت خشک کردن برای حفاظت گل برای تدام ماندگاری برای سال های متمادی است

زیرا . پس بهتر است بدانید گل خشک ولتی در معرض هوا لرار گیرد هرگز همواره خشک نمی شود

البته استفاده از یخ خشک .ممداری رطوبت در هوای اتاق می تواند برای گل خشک مضر باشد همیشه

 .تمامی رطوبت موجود در گل را میگیرد

 .گل خشک شده را در محفظه خالء برای جلوگیری از خراب شدن و پوسیدگی نگهداری کنید

ها را  یعني گل ن استفاده كنید،توانید از روش اتو كرد ها با این روش مي تر خشن كردن گل براي سریع

بین دو دستمال كاغذي لرار دهید و چند ورق روزنامه زیر و روي آن لرار دهید و سپس اتو را روي 

 .این روش راه خوبي براي خشن كردن گل رز و كاملیا خواهد بود. آن بگذارید



 :ویک روش جدید و ساده با استفاده از مایکروویو

 :ل زیر را انجام دهیدبرای خشک کردن گل ها مراح

 .چهار الیه دستمال کاغذی را روی سینی ماکروویو لرار دهید و روی آنها کاغذ خشک کن پهن کنید

اگر گل ها بزرگ هستند از دستمال های بیشتری . گل ها را با فاصله روی کاغذ خشک کن بچینید

 .استفاده کنید

 .با چند دستمال کاغذی بپوشانید یک الیه کاغذ خشک کن روی گل ها پهن کنید و روی آن را

 .ظرف سنگین را روی گل ها و دستمال ها لرار دهید و دستگاه را روشن کنید

اگر گل ها و برگ های . برای خشک شدن گل ها به سه تا چهادرت دلیمه حرارت متوسط نیاز دارید

 .انتخابی شما تیره رنگ هستند، از درجه حرارت پایین تری استفاده کنید

دلیمه گل ها را بررسی کنید تا در صورت جابجا شدن برگ ها یا گلبرگ ها، آنها را در جای هر یک 

گل ها بعد از این مدت باید به طور . رطوبت گل ها را نیز باید در هر بار بررسی کنید. خود لرار دهید

ای خشک البته فراموش نکنید که گل های بزرگ و آب دار به زمان بیشتری بر. کامل خشک شده باشند

شدن نیاز دارند اما این فرآیند نباید به سرعت و با درجه حرارت زیاد انجام شود چرا که در این شرایط 

 .گل ها بسیار شکننده خواهند شد

 .بعد از اینکه گل ها خشک شدند آنها را برای چند دلیمه داخل دستگاه خاموش نگه دارید

 : می توان خشک کرد رو وساده ترین روش که با این روش گلهای رز زیادی 

گلها رو بعداز چیده شدن توسط یک نخ ببندید و آنها را به صورت آویزان به مدت دو هفته در هوای 

خشک اتاق رها کنیُدبعداز حدود دو هفته گلها خشک میشن و اگر در جای خشک و خنک و دور از 

 .ه باشیددسترس حشرات نگهداری بشه تا مدتها میتونید گلهای خشک زیبایی داشت

 .گلهای رز رو سعی کنید به صورت غنچه خشک کنیدچون ماندگاری بیشتری خواهد داشت:نکته

 

 


