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 مورد نیاز خود را از خاک بگیرد در نتیجه رشد آن کم یا متوقف می شود 

گلدان یک گیاه را عوض کنیم چرا آن گیاه را با خاک اطراف ریشه اش به گلدان دیگر منتقل می  وقتی میخواهیم -6

 کنیم ؟ تا به تارهای کشنده آن آسیب نرسد 
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 می شود و از طریق آوندها به قسمت های مختلف گیاه می رسد
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