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 ڕووەکە گوڵدارەکان 

 گەور   ڕووەک ەکانەن کە گوڵیان هەیە، هەندێکو ڕووەکە گوڵدارەکان ئەو ڕو 
ی

    شو هەندێیک تریهەیە  ەیانگوڵ
ی

گوڵ

   . یان هەیەکو بچو 

 

 گەورە
ی

 بچوک گوڵ
ی

 و گوڵ

 جیهان ناوی
ی

ەکەی دەتوانێت یەک (یالمۆدسیا ئێ ڕاف) گەورەترین گوڵ تی ئیە. ئەم گوڵە تیر
ی

نیسیا ۆ دەنمەتربێت و لە وڵ

ەکەیان دەگاتە چەند میلیمەترێکو دەبێت. گوڵە بچ  گەورە   . وکەکان تیر

؟  ی ر
ێ دەڵێێ  زۆر بچووکت بینیوە؟ بە نەرویجی یان بە زماتی کوردی چی تی

ی
 گوڵ

 

 

 ڕووەیک یەک ساڵە و دوو ساڵە و فرە ساڵە

   یان چەند ساڵێک بژین.  ڵسا  وەکە گوڵدارە جیاوازەکان دەتوانن ساڵێک، دوو و ڕ 

Rafflesia arnoldii, Foto: Antoine Hubert, Flickr 
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 ڕووەیک یەک ساڵە

وەکە تەنها یەک ساڵ دەژین. تۆوەکە لە بەهاردا چەکەرە دەکات، و لە هاویندا گوڵ دەگرێت و تۆو  و جۆرەکاتی ئەم ڕ 

ەکەکانیش دەمرن. بەهاری داهاتوو تۆوەکان چەکەرە  و تۆوەکان لە پایزدا کامڵ دەبن ڕو  دروست دەکات. کاتێک کە 

ی ڕوەیک یەک ساڵە. و وەیک تازە دروست دەکەن. بەم جۆرە ڕو و دەکەنەوەو ڕ    ەکانە دەڵێر

 

            

ینەکانیشیان لە ڕۆژئاوای ئاسیاوە هاتوون. ساڵە ڕووەیک   ٨٠٠٠رۆڤ ماوەی م  پاقلەیەکان دەڕوێنێت، و جۆرە شیر

 

 ساڵە دوو ڕووەیک 

ەر ڕوەکێیک دووساڵیە ی ر
 سەوزەکاتی     و  گیێ

ی
 یەکەمدا تۆوەکە چەکەرە دەکات و پاشان گەڵ

ی
بۆ ماوەی دوو ساڵ دەژی. لەساڵ

 سەوزەکان خواردن بۆ ڕەگ گەورە
ی

لە ژێر   داهاتوو  نی یتا هاو هەدروست دەکەن. ڕەگەکەش  ەکەدەبن و دەردەکەون. گەڵ

گەشە دەکەن و دەگەن  تۆوەکانیان  دەگرێت و تۆو دروست دەکات. کاتێک  هاوینی داهاتوو گوڵ.  دەمێنێتەوە زەویدا 

ەر لە  و لەگەل هاتنی بەهاردا تۆوەکان چەکەرە دەکەنەوە و ڕ . مرنەد کانەکەوو ڕ  ی ر
ەر دروست دەکەن. گیێ ی ر

وەیک گیێ

   پا. ئەورو   بۆ   ساڵ لەمەوبەر لە گەڵ خۆیان هێناویانە ١٠٠٠استەوە هاتووە، عەرەبەکان ڕ ڕۆژهەالتی ناوە

 

Sukkererter Foto: Pxhere.com 

Gulrotblomst Foto: Pxfuel.com                    Gulrøtter Foto: Pxhere.com 
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 ساڵە فرەڕووەیک 

ە” ڕووەکێیک فرە ساڵەیە. لەپایزدا بەشە سەوزەکاتی سیس دەبن و پاشان دەمرن،   ” ی چق چقه” یا ” گوڵه پەپووله پاییر

 تازە دروست دەکەن
ی

 و ڕەیک
ی

م ڕەگەکانیان لە ژێر زەویدا دەمێنەوە. بۆ بەهاری داهاتوو گەڵ
ی

 .بەڵ

 

Løvetann Foto: Maxpixel.net 

                      

 واڵب هاندایج یتاڵو رۆز هب مهاڵب ،ەهاتوو ەاویئاس یالتهرهۆو خ وروپاهئ ه” ل زهییپه پوله پا هڵ” گو ایچق  چقه ” 

  . ەوهتۆب

ڕێگەی  ووەکە فرە ساڵەکان گەلێک جۆری تریان هەیە کە بۆ خۆگرتن و مانەوە لە بەرامبەر زستاتی ساردا گەلێک ڕ 

 جۆراوجۆریان هەیە. 
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                        Tulipaner Foto: Pixabay 

 

 اللە خواردن لە سەلکەکەیدا کۆدەکاتەوە و سەلکەکە لە زستاندا دەمێنێتەوە
ی

 و گوڵ  کاتێک بەهار د  .گوڵ
ی

ێتەوە گەڵ

 اللەیە لە وشەی فاریس تیوربانەوە هاتووە
ی

 .دروست دەکاتە. پێمان وایە کە وشەی تولیپان کە ناوی گوڵ

 

Bjørkeblomst Foto: pxhere.com     Høstløv fra bjørk Foto: Pixabay.com         Bjørk om vinteren Foto: Pixabay.com 
 

کانیان لە پایزدا دەوەرێت چونکە پێویستان بە ئاوە، لە زستاندا ئاو لە ناو زەویدا دەگاتە پلەی  گ
ی

 دارە گەورەکان، گەڵ
ی

ەڵ

یان نییە ڕووەکاکان پێویستیان بە ئاو نییە. بەم شێوەیە هە
ی

ی ودەبێت بە سەهۆڵ. کاتێک درەختەکان گەڵ تا ئەو  بەسێی

 دەمێننەوە.   کاتەی کە سەهۆڵکە دەتوێتەوە 
ی

   ن. گوڵ و تۆو دروست دەکە  و  ئەوکاتە گەڵ

 

 ڕووەیک کێوی

 کێوی. گوڵە کێوییەکان لە بەهارێیک زوودا  
ی

ڕووەکە گوڵدارەکان کە  لە رسوشتدا گەورە دەبن، پێیان دەگوترێت گوڵ

 کێوی 
ی

ێن. لە پایزیشدا گوڵ ێت. گولە کێوییەکان جۆری زۆریان هەیە، کە بەشێکیان لە  دەتوانرێت ببییی دەتوانرێت ببییی

 کێوی دەبینیت کە لەنەروی    ج گەورەدەبن
ی

ێن. لە الی خوارەوە ژمارەیەک گوڵ   . کەناری جادە و ڕێگەوبانەکان دەبییی
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Tistel Pixabay Rødknapp Pixabay 

Blåknapp Pixabay Blåveis Pixabay 

Løvetann Pixabay  Hestehov Pixabay 
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Blåklokke Pixabay 
Rødkløver Pixabay 

Tiriltunge Pixabay Prestekrage Pixabay 

Ryllik Pixabay Hvitveis Pixabay 


