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بھ چھ چیزی نیاز دارید 

 2نوشابھ پالستیکی بطری 
الپھلول ھعطق کی ای یرتیل

 نادوان ھلول دننام یکیتس

زا دیناوت(بھ جای آن می
  کی ای یکیتسالپ نادلگ کی 
یذغاک ناویل کی ای ریش نوتراک
 ).دینک هدااستفشده   فرصم هوھق 

  وبمب یاھساقھ

هدش ھلول ھمانزور ھکت کی ای
دار جوم یاوقم ای 

قیچی

چسب ضد آب 

کار کرد باید چھ 
دوزک، سر و تھ بطری  جھت ساخت دیوارھای خانھ حشره یا کفش

متر ببرید.سانتی 20نوشابھ پالستیک یا لولھ پالستیکی را بھ طول 

دار کھ در داخل  جوم یاوقم ای هدش ھلول ھمانزور ھکت ای وبمب یاھساقھ
ھای بمبو یا تکھ ساقھ -محفظھ شما قرار خواھد گرفت را درست کنید 

دار را بھ شکل چندین تکھ نوار مانند بھ  جوم یاوقم ای هدشروزنامھ لولھ
ھای فراوانی  ھلول ات دیھد شرب یدایز دادعت طول لولھ پالستیکی ببرید.

پر کند. درست شود کھ لولھ پالستیکی را

لولھ کنید. کنید، نوارھا را دار استفاده می جوم یاوقم ای ھمانزور زا رگا
میلیمتر در وسط ھر لولھ  4اطمینان حاصل کنید کھ سوراخی بھ قطر 

وجود داشتھ باشد. در صورت نیاز و جھت استوار کردن قطعات از 
نوار چسب استفاده کنید.

ھای روزنامھ را طوری داخل محفظھ قرار دھید کھ از داخل آن لولھ
بیرون نریزد. سر و تھ باز آنھا بھ طرف بیرون محفظھ باشد و از لبھ 

ود کھ در برابر باران محافظت  ش لصاح نانیمطا ات دوشن جراخ ھظفحم
شوند. می

خانھ حشره خود در را بھ طور تقریباً افقی، طوری کھ طرف باز آن 
کمی بھ پائین شیب داشتھ باشد تا آب در آن جمع نشود، در جای گرمی 

قرار دھید. 

نکتھ 3نکتھ 2نکتھ 1
روناج و یغاب تارشح زا یرایسب
  یارب یمھم عبنم کچوکنا

تأمین خوراک پرندگان و دیگر
جانوران مفید ھستند و بھ گرده 
افشانی گیاھان کمک می کنند. 

دراین صورت مھم است آنھا را تر
غیب کنیم تا وارد باغچھ شما شوند.  

خانھ حشرات در ارتفاع
حداکثر بھترین جا برای قر
ار دادن 1 متری است. آن
را بین شاخھ ھای یک در

خت یا بوتھ، و از ھمھ مھمتر، 
در جایی آرام قرار دھید. 

  

بھترین فصل برای ساخت  
خانھ حشره پائیز است، تا  

حشرات جائی برای خو 
اب زمستانی داشتھ باشند.  

 ار دوخ یاھلولھ
 !دیدنبب مکحم

ھوا سرد است! 
بِرررررر، 

 شوششششش! 
اندحشرات خوابیده

ززززززز! 

.1

.2

.3

.4

.5



حقایق سرگرم کننده 
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بھ چھ چیزی نیاز دارید 

نکتھ 1

نکتھ 2

کار کرد باید چھ 
.1

.2

.3

.4

.5

.6

آبخوری  ھای سینی
برای پرندگان  

یک ظرف ماست تمیز و بزرگ 

  1از فرد بزرگسال درخواست کنید کھ سوراخ کوچکی در حدود 
تر از لبھ ظرف ایجاد کند.  نیئاپ رتمیتناس

ظرف را با آب سرد پر کنید و سینی زیر گلدانی را رون آن قرار  دھید. 

اید، وارونھ کھ با ھم محکم گرفتھخیلی آھستھ و با دقت ھر دو را 
کنید. آب داخل ظرف بھ داخل سینی جریان میابد و وقتی کھ بھ 

شود.  سطح سوراخ برسد، جریان آن متوقف می

سینی آبخوری خود را جائی پرندگان احساس امنیت می کنند. 

دقت کنید و ببینید کدام یک از پرندگان جھت آشامیدن آب بھ آن  
روند.مکان می

خورند، آب از داخل ظرف ماست  ھمانطور کھ پرندگان آب را می
کند. سینی را دوباره پر می

پرندگان کمک می کنند تا آفات باغچھ
ھا کنترل شود و برای گرده افشانی  

مھم ھستند. بنابراین مھم است آنھا 
را ترغیب کنید کھ وارد حیاط شما شوند.  

مھم
در   آب آشامیدنی تازه و بھداشتی یک منبع محدود با ارزش است.

توان آب باران را در مخازن آب ذخیره کرد و  صورت امکان می
   .دومن هدافتسا نآ زا اھبرای آبیاری باغچھ

  و ناگدنھانپ یاھبھ دلیل محدودیت دسترسی بھ آب تازه در اردوگاه 
المللی استفاده مجدد از آب «خاکستری» (آب نسبتاً تمیزآوارگان بین

توان از آب  در مواقع امن می شود. یم قیوشت )مامح و اھسینک
«خاکستری» برای آبیاری باغچھ

سوراخ را خیلی پانین ق
رار ندھید وگرنھ آب سینی

خیلی سریع خالی می شود.     

سعی کنید سینی و ظرف 
را در جاھای مختلف 

- باال و پائین- باغچھ قرار  
دھید تا بھترین جا شناسائی شود. 

–شوند پرندگان مانند ما تشنھ می
بیشتر  مخصوصاً در ھوای گرم. 

پرندگان کوچک نیازمند آن ھستند
کھ حداقل روزی دو بار آب بنوشند

تا آب از دست رفتھ بدن را جبران کنند.  

مشاھده این پر
ندگان مشکل است 



میمون شت گل اک
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بھ چھ چیزی نیاز دارید 

کار کرد باید چھ 
.1

.2

.3

.4

.5

.6

 گل میمون  رذبیک پاکت 
(اَنتی رینوم) 

سینی بذر گیاه

کود مخصوص رشد بذر گیاه

شده از پلی اتیلنھای ساختھکیسھ

گذاری گیاهھائی جھت نشانھبرچسب

  هدنکارپ دوک یور ھلصاف اب ار اھرذب و دینک رپ دوک زا ار ینیس
  .دنوش هدناشوپ دوک اب اھرذب نیا ھک تسین مزال .دینک

اتیلن قرار  اید داخل کیسھ پلی یک سینی را کھ بدین شکل تھیھ کرده
ای کھ گرم و دھید و سر کیسھ را ببندید و آن را کنار پنجره

گیر باشد قرار دھید آفتاب

بھ اندازه کافی رشد کرده باشند کھ قابل لمس باشند،  ازمانی کھ بذرھ
 سانتیمتر انتقال دھید. 7.5ھائی با عمق  نادلگ ای اھآنھا را بھ سینی

ھا  لاھن ھلصاف ھک دیحاصل کن نانی، اطمدیکنیاستفاده م ینی س زا رگا
متر است. یسانت 10حدود   رگیکدیاز 

تری قرار دھید.   کنخ یاضف رد ار اھھا یا گلدانین سینیا

  نومیم لگ یاھزمانی کھ خطر یخبندان بر طرف شده باشد، جوانھ
سانتیمتر از  30را مستقیم در خاک باغچھ یا گلدان بزرگی با فاصلھ 

ھم، بکارید. 
 یھاگل کیو آن را در خاک نزد دیس یخود را بنو اهیبرچسب گ

.دیقرار دھ بایز میمون 

 یدنیاشوخ و ناشخرد یھااینھا گل
  ای ھچغاب رد اھنآ یامن و دنتسھ

گلدان بزرگ بسیار زیبا است.  

گل میمون در ھر نوع 
خاک در جای آفتاب

گیر باغچھ رشد می کند.  
بذر آن را می توان از

ژانویھ تا مارس کاشت.  

» رینوم اَنتیدر بسیاری از کشورھا نام عامیانھ «

  گل ھای آن مانند دھان اژدھا است. ولی در 
 کشور سوریھ نام عامیانھ آن  «لب ماھی» است 

– دلیل آن را متوجھ شده اید؟    

اسنپدرگون است چون اگر خوب نگاه کنید  

کنندهحقایق سرگرم
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بھ چھ چیزی نیاز دارید 

کار کرد باید چھ 

کرده و دنبال کنید
مسیری را درست

 

   .داد لیکشت هورگ ود ناوتب ات دارفا یفاک دادعت
اطمینان حاصل کنید کھ حداقل یک فرد بزرگسال 

در ھر گروه  وجود داشتھ باشد  
مقداری چوب، سنگ، برگ یا گل از روی زمین

 اھدامن یبایدر دیلک کی
کاغذ و مدادھای رنگی یا مدادھای شمعی

 تسا نکمم ھک –یک جایزه جھت انتھای مسیر 
ھکت ای هزیرگنس چوب قشنگی باشد.    

.1

.2

.3

.4

.5

.6

در   –خواھید با این مسیر سرگرم شوید تصمیم بگیرید در کجا می
داخل حیاط خود یا در پارک محل یا جنگل.

  هورگ ود ھب ار اھنآ و دینک توعد ار هداوناخ ای ناتسود زا هدع گی
آنھا. تقسیم کنید: یک گروه برای چیدن مسیر و دیگری برای دنبال کردن  

از یک گروه بخواھید کھ مسیر را طراحی کند. بھ خاطر داشتھ 
را در انتھای مسیر  )قشنگی چوب تکھ یا سنگریزهباشید کھ جایزه (

قرار دھید. 

صت بدھید کھ مسیر را طراحی کند  رف ریسم هدننکبھ گروه طراحی
  .دینیبب ار ریسم یاھتنا ات دینک لابند ار اھنآ سپس و

از کاغذ و مدادھای رنگی یا مدادھای شمعی استفاده کنید کھ نقشھ 
مسیر را بکشید. این کار ممکن است توسط گروه طراحی انجام  

 ھر دو گروه. شود یا

کودکان   –از سوی دیگر، این ممکن است یک فعالیت ردیابی باشد 
کنند. اند نقاشی توانند نقشھ مسیر را بکشند و آنچھ را کھ مشاھده کردهمی

ام! من گم شده
–

 

نزدیک گروه خود حرکت
کنید و مواظب باشید.

عکس بگیرید و از یک
فرد بزر گسال بخواھید 

کھ آن را با ما بھ 
اشتراک بگذارد 

عالئم واضح
تھیھ کنیدتا مر
دم گم نشوند!

بھ سمت راست برویدبھ سمت چپ بپیچید آغاز مسیر

بھ این سمتمستقیم
 نروید

من رفتم خانھ ھاتعداد گام

چرا یک فعالیت نقاشی با سنگر
  یاھتنا یارب ات دیشاب ھتشادن ایزه ھ

مسیر جایزه تھیھ کنید؟!



نکتھ 2نکتھ 1

©
 R

OY
AL

 H
OR

TI
CU

LT
UR

AL
 S

OC
IE

TY
 

LEMONTREETRUST.ORG @LEMONTREETRUST   #ONEGARDENATATIME
PRODUCED IN PARTNERSHIP WITH THE ROYAL HORTICULTURAL SOCIETY

بھ چھ چیزی نیاز دارید 

کار کرد باید چھ 
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

تصاویر حیو
انات با برگ 

برگ، شاخھ ھای کوچک و بذر گیاه  

پیداشدهآوری موارد  عمج یارب ھسیک کی

کاغذ
چسب 

حولھ آشپزخانھ 
روزنامھ

ھای بزرگکتاب

  کی ھب تاقالیی ای ،لحم کراپ ،دوخ طایح رد شدرگ ریسم رد
یری از ھائی کھ جھت ساختن تصو گرب گنر و دینک رکف یناویح

این حیوان الزم باشد. 
ھائی کھ ممکن است بھ تصویر شما اضافھ ھا یا دانھبرای شاخھ

 شوند تجسس کنید.  
ھب هدافتسا تھج یکچوک یاھبھ یاد داشتھ باشید کھ بھ دنبال برگ
عنوان چشم، منقار و چنگال باشید. 

ھا را در داخل یک کیسھ قرار دھید.  ھتفای نیا
در مسیر راه جای ساکتی را پیدا کنید و کالژ حیوان را روی 

زمین بسازید. 

ھای خود بھ خانھ ببرید و آنھا را تحت فشار  یافتھاز سوی دیگر 
 قرار دھید و از آنھا تصویر مد نظر خود را بسازید. 

 ھا را با یک حولھ آشپرخانھ خشک کنید.برگ
–ھا را روی آن پخش کنید یک برگھ روزنامھ را باز کنید و برگ

   .دنتسین کیدزن رگیدمھ ھب اھمطمئن شوید کھ برگ
قرار دھید و کتاب  ھایک برگھ دیگر از روزنامھ روی برگ

 سنگینی روی این برگھ روزنامھ بگذارید. 
حاال شما   –آن را برای برای مدت یک ھفتھ بھ این شکل رھا کنید 

کنید.   هدافتسا هاوخلد ریوصت رھ تخاس یارب ھامھیا ھستید کھ از برگ

بھ یاد داشتھ باشید کھ فقط 
 هداتفا نیمز ھب ھک یئاھ

کنید و پس از آناند جمع 
دستان خود را بشوئید. 

برگ

 ھازمانی کھ برگ
میرا تحت فشار قرار 

دھید سعی کنید آنھا را 
از ھم جدا کنید.

ئی کھ تحت فشار ھااز برگ

 و ینتشون ذغاک ،کیربت
  .دینک هدافتسا باتک کناشن

بوده اند جھت ساخت عکس، کارت  

بھ دلیل وجوفصل پائیز 
د برگ ھای رنگارنگ

فصل زیبائی است
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بھ چھ چیزی نیاز دارید 

کار کرد باید چھ 
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

با پیچ و خم   محفظھکاشت در 
رنگ، مدادھا یا گچ جھت تزئین کردن 

متھ یا ابزار مناسب دیگر 

آب پاش

کود گیاه، نھال یا گیاه مورد عالقھ شما  رذب

شود.

چند عدد ظرف متفاوت
باید بھ اندازه کافی محکم ھااین ظرف

 تھج خاروس دنچ دیاب و دننک لمحت
  ھفاضا اھنآ فک ھب بآ ھیلخت

 باشند تا بتوانند وزن کود را 

خشک است. یک ظرفی را انتخاب کنید و اطمینان حاصل کنید کھ تمیز و 

در   تخلیھاز شخص بزرگسالی درخواست کنید کھ چند سوراخ 
کند. شما دریل و پانچ کف ظرف 

کنید آن را در این مرحلھ در  میاگر از ظرف بزرگی استفاده 
جای مورد عالقھ قرار دھید. این ظرف پس از اینکھ از کود پر  

شود.  میشود، سنگین 
ظرف را با کود مناسب پر کنید. 

نوشتھ   رذبی گیاه را مطابق با دستور العملی کھ روی پاکت بذرھا
شده، یا نھال یا گیاه را در داخل کود بکارید.  

با استفاده از یک آب پاش مالیم آب فراوان بھ پای آنچھ کھ 
یا نھال از جای خود تکان  بذرھااید بریزید، طوری کھ کاشتھ

نخورند. 
اید در جای آفتاب گیری  هدرک ھیھت بیترت نیا ھب ار یفرظ !الویو

نزدیک یک پنجره یا در حیاط خود قرار دھید و رشد آن را  
 .دینک هدھاشم

عالی!

  یھای ما در منطقھ کردستان از چکمھھاخالق باشید! باغچھ
،لیبموتا ریاتی قدیمی، ھا، دوچرخھھای فوتبالتوپفرسوده شده، 

اند. از اینھا تشکیل شده  رگید دراومو  خالی غذای ھاظرف

بازیافت اجناس فرسوده بھ این شکل از انداختن استفاده مجدد و 
کند و یک روش مقرون بھ میگیری ومحل دفن زبالھ جلآنھا در 

شت است.  اصرفھ جھت ک

چرا از این فعالیت جھت رقابت با گروھی از دوستان استفاده 
شود.  میظرف برنده  ترینخالقانھنشود؟ 

مسابقات باغبانی ساالنھ و «ابتکار باغ ماه» درکر 
 –دستان باعث شده کھ افراد بیشتر باغبانی کنند 

در وب سایت ما وجود دارد.   بیشتر در این رابطھ  
اطالعات
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بھ چھ چیزی نیاز دارید 

کار کرد باید چھ 
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

فنجان یا ظروف
قسمت پائین جوراب شلواری 

گیاه شاھی  رذب

کود

کش یا نخ و قیچی
شاھی آدمک باجھت ساخت  اقالمی

 ءمانند مھره، تمیز کننده پیپ، نمد یا اشیا
گیاھان. ذبطبیعی مانند بلوط و 

چسب تفنگیچسب 

آن قطعھ از جوراب شلواری را داخل جام یا ظرف قرار دھید.  
جوراب شلواری را روی لبھ جام یا ظرف بکشید. 

شاھی داخل جوراب شلواری    رذببھ اندازه دو قاشق چای خوری 
بریزید. 

جوراب را با کود پر کنید. 
را ببندید. آن را    جوراب را از داخل ظرف در آورید و سر آن

روی کود قرار گرفتھ باشند.  بذرھاوارونھ کنید طوری کھ 
شود.تولید مقداری از جوراب و کود داخل آن را بکشید تا یک دماغھ 

دارید.  از کش یا نخ استفاده کنید تا این دماغھ را سر جای خود نگھ  
آزاد  بھ یاد داشتھ باشید کھ باالی آن بقیھ جوراب را تزئین کنید.

باشد تا شاھی مانند موی سر در آن رشد کند.  
این شخص شاھی را در یک نروکی قرار دھید و آن را فراوان 

  .دینک یرایبآ
این شخص شاھی را کنار یک پنجره قرار دھید. 

جوانھ زده باشند از یک بزرگسان درخواست   بذرھازمانی کھ 
  ھکنیا لیلد ھب .دربب بیلصکنید کھ روی آن را بھ شکل یک 

تونند از داخل جوراب بھ بیرون جوراب   یمی شاھی نھاجوانھ
 .دننک ذوفن

شاھی را  آدمک بای ھاوقتی کھ شاھی کامالً رشد کرده باشد مو
.دینک هدافتسا چیودناس ای دالاس ھیھت یارب و ببرید

با استفاده از کش یا نخ 
دماغ بزرگی بسازید!  

فراموش نکنید کھ از 
شاھی خود مراقبت  کنید

و آن را آبیاری کنید!

از آن عکسی بگیرید 
و از یک فرد بزرگسال  

درخواست کنید آن عکس را  
با ما در اشتراک بگذارد.  
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بھ چھ چیزی نیاز دارید 

کار کرد باید چھ 
.1

.2

.3

.4

سر بند چوب نی 
جام خالی ماست،یک 

چسب  .ھنھک سینت پوت ک

 تزئینات
یھاگیاه، شاخھ  رذب، ھا هرھم دننام
 .اھنیا لاثما و نابور ،هایگ 

 بطر ی پالستیکی کو 
چک، قوطی کنسرو،

  گنر ای یمئاد رھوج یھاقلم
آمیزی گنر یوم ملق

 زیت کون دادم کی ای یچیق

گیری کنید در مورد یک موضوع برای ساخت سربند خود تصمیم
  دوجوم کی ،ھناگیب کی ،ھناورپ کی ،ر خواھید یک زنبومی –

یا چھ چیز دیگری بسازید؟   تخیلی

ی شاد و ھا گنر ھک دینک هدافتسا گنر ای یمئاد رھوجی ھااز قلم
  .دینک ھفاضا دوخ دنبرس نیا ھب نشور

 از چسب استفاده کنید تا تزئینات را بھ سربند خود بچسبانید.
ممکن است بھ قیچی یا یک مداد نوک تیز جھت ایجاد سوراخ  

اطمینان  –، احتیاج باشد اقالمبرای اضافھ کردن بعضی از 
حاصل کنید کھ یک بزرگسال این کار را انجام بدھد. 

سربند خود را روی چوبی بلند قرار دھید و آن را تحسین کنید کھ  
چقدر خوش نما است.  

جھت استوار داشتن گیاھان از  
شود و  یمی بلند استفاده چوب ھا

قرار دادن سربند روی این چوب
نانابغاب هوقلاب تیحورجم زا ھا

کند. میجلوگیری 

مواظب باشید!
میاگر با رنگ سربند خود را تزئین 

PVA  1بھ  1و رنگ پوستر (نسبت (
کند. رنگ شما را ضد آب می

چسب 

ممکن است کھ باد یک گلدان کوچک
 را از جا بکند، در این آن را با روزنامھ پ  

  .دیدنبب ی رویھار کنید یا آن را با ورقھ
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بھ چھ چیزی نیاز دارید 

کار کرد باید چھ 
.1

.2

.3

.4

.5

.6

یک جعبھ ذخیره    
گیاه بسازید بذر

وکسیب ھبعج دننام مکحم ھبعج کی
  یکیتسالپ فرظ کی ای تیئ

باز یافت شده با درب محکم کھ
از ورود رطوبت جالگیری کند.

قیچی و چسب  یک مجلھ یا کاتالوگ یا دیگر ورقھ
 ژالوک ھیھت تھج ھا

 اوقم ای ذغاک
 توافتم یبذرھای ھاپاکت

  باختنا ھنھک گولاتاک اب ھلجم رد ار دوخ ھقالع دروم یھاعکس
کنید.

  اب ار اھنآ –و گیاھان تزئین کنید  ھای گلھاظرف را با عکس
چسب بچسبانید.

را بررسی کنید تا شناسائی کنید کھ برای چھ ماھی  بذرھاپاکت 
را مطابق با تاریخ کشت  ھادر سال مناسب کشت ھستند. پاکت

 .دینک میسقت اھنآ

ھناماس کی ،لاس یھابا ماه ھاقطعھ از کارت 12با برچسب زدن 
  .دینک داجیا یناگیاب

 ھای کشت آنھا در کنار کارتھارا بر حسب ماه  رذبی ھاپاکت
قرار دھید. 

را   بذرھاروی یک ورقھ کاغذ یا کارت دستورالعمل نگھداری 
بنویسید و آن را روی درب جعبھ بچسبانید. 

چھ ماھی بھترین
موقع کشت 

گیاه است؟   رذب
 رذبفراموش نکنید کھ درب جعبھ 
را در زمانی کھ از آن استفاده 

این عمل از نفوذ –شود، محکم کنید مین

بھ خوبی جوانھ بزند.   رذبشت ا ک

نگھدارید!  
ما را خشک

 رطوبت جلوگیری می کند تا زمان   

گیاھان را   رذبدانید کھ میآیا 
آوری کرد،  شود از باغچھ جمعمی

آنھا را خشک کرد و سال
بعد آنھا را کاشت؟ 
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بھ چھ چیزی نیاز دارید 

کار کرد باید چھ 
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

کوچک  ظرف  یک 
بسازید  نگھداری کرم  

 فافش یرتیل ود یکیتسالپ یرطب کی

ھا آب پاش برای مرطوب کردن الیھ

شن تیز
کود یا خاک یا مخلوطی از ھر دو

چند عدد کرم برای ھر بطری قیچی

 خوراک کرم 
ھویج رنده شده، پوست سبز

ی پژمرده     یجات، برگ ھا
شده، روزنامھ خورد شده

 گنر هایس یاوقم

را در   ھاچند عدد کرم از بیرون جم آوری کنید. زیر سنگ
محیطی مرطوب بررسی کنید، زیر انباشتھ کمپوست را اگر  

داشتھ باشید یا چالھ ای حفاری کنید. 
 .دینک ھیھت برد نآ زا ات دیربب ار یرطب یالاب زا مراھچ کی

یک شکاف کوچک کنار قسمت باالئی وارد کنید تا این قسمت 
روی قسمت پائینی مانند دربی قرار گیرد.  

ی متناوبی از شن، خاک، شن، کود، شن و  ھابطری را با الیھ
ھر الیھ را آب پاشی کنید تا مرطوب شود.  غیره پر کنید.

  یروط ھچ دینیبب و دینک ھفاضا یرطب یالاب ھب مرک ددع دنچ
کنند.میمسیر خود را بھ جھت پائین بطری حفاری 

  .دینک ھفاضا یرطب یالاب ھیال ھب ار مرک کاروخ

مقوای سیاه رنگ را دور بطری بپیچید تا داخل بطری را تاریک 
کند. کرم از روشنائی خوشش نمیاید و تاریک کردن داخل بطری 

شوند کھ بھ جھت پائین حفاری شود کھ آنھا مشاھده میباعث 
کنند. می

را در جای گرمی نگھداری کنید. ظرف نگھداری کرم

مطمئن  .ھا، مقوا را بردارید ھتفای تبث و هدھاشم یاھبرای زمان
مانند و بھ اندازه کافی خوراک میمرطوب باقی  ھاشوید کھ الیھ

کرم وجود دارد.  

ھ رھا کنید. را در داخل باغچھا پس از یک ھفتھ کرم

تابکرم ھابھ کرم
 دیھدن زایپ و 

!چھ بد مزه ،لیمو

کنندهسرگرم حقایق
بھ بھبود کفیت خاک کمک  ھاکرم
کنند و خاک سالم باعث می  می

شود کھ گیاھان بھ خوبی رشد کنند.  

ھاشوند چون کرم یمناپدید  ھاالیھ
کنند میشن و خاک را مخلوط  

حفاری ھاو در جاھائی کھ کرم
شوند. میئی پدیدار   کرده اند، کانال ھا

ھا ، کوپس از لمس کرم
اقالم دستھای  د و دیگر 

بشورید. خود را بخوبی 


