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و... را داشته باشد گياه آپارتمانی گياھی است که قابليت رشد در مکانھای سرپوشيده مانند منازل، ادارات

و يا د3يل بھداشتی از جمله به عنوان تصفيه ھوای و معمو3 برای اھداف تزئينی، اثرات مثبت روانی

 داخل ساختمان پرورش داده می شوند.

و نيمه استوايی ھستند. عوامل اصل ی که در ھنگام مراقبت از اين گياھان اغلب بومی مناطق استوايی

شو گياھان و آپارتمانی بايد در نظر گرفته ، کود ، رطوبت و دما د عبارتند از آبياری، نور، مخلوط خاک

مبارزه با آفات . اين گياھان با نشان دادن عLيمی در ظاھر خود نيازمنديھايشان را مانند نور، دما،

و گرم بودن محي و سرد ، و امراض خود را به ما منتقل رطوبت، تشنگی گرسنگی و حمله آفات ط زيست

 می نمايند . در اين بخش به معرفی چند گونه از گياھان آپارتمانی می پردازيم.



(كروتن )كوديئوم

: 6تعدادگونه

 محل بومي : مالزي

نوع : علفي دائمي  

150 : (cm	)بلندي به 

لبه صافبرگ ها : هميشه سبز لب دار يا بيضي با  

: كوچك غيرقابل توجه  گل ها

: گاهي در گلخانه فصل گل  

 موقع كاشت يا تعويض گلدان : اواخر زمستان قلمه يا خوابانيدن

 دانستني هاي كوديئوم

در آپارتمان كار نسبتا مشكلي و ظريف نگه داري اين گياه است ولي به علت برگ هاي طويل

و رنگي بعضي از افراد اين گياه را حتي به مدت كوتاه نگه داري مي كنند. اين گياه بايد در 

در20تا16محيطي قرار گيرد كه دماي آن بين درجه سانتي گراد باشد . اين گياه بايد فقط

و اصال نبايد جابه جا شود. نور كا في مي خواهد به شرط اين كه دماي يك محل قرار گيرد

مناسب آن رعايت شود حتي مي توان آن را در برابر نور مستقيم خورشيد هم قرارداد.خاك 

گلدان بايستي هميشه مرطوب باشد ولي نبايد آبياري به صورت غرقابي صورت بگيرد . برگ 

، چون برگ هاي اين گياه مورد توجه هاي آن را بايد هر روز يك بار با آب ولرم شستشو كرد

.  حشرات است بايد مواظب بود كه حشرات به آن حمله نكنند



 شفلرا

:  150تعدادگونه

: هندوستان شرق آسيا  محل بومي

 نوع : درختچه اي كوچك

: 150تا 15 (cm )بلندي به 

و سبز تيره  برگ ها : پنجه اي هميشه سبز شفاف

و خوشه اي به رنگ سبز : كوچك  گل ها

ها فصل گل : كليه فصل

: اواخر زمستان قلمه زدن در موقع كاشت يا تعويض گلدان

و بهمن و خوابانيدن در دي  فروردين

 دانستني هاي شفلرا

و از مراقبت از اين گياه به غير از آبياري آن كار چندان دشواري نيست . اين گياه تحمل خشكي را ندارد

جهتي هم نبايد به هنگام آبياري آن را غرقاب نمود بهتر است گلدان گياه را در ظرف مخصوصي قرار 

.گياه را دور از نور دهيد كه در آن آب ريخته شده باشد اين كار از پوسيدگي ريشه جلوگيري مي كند 

مستقيم خورشيد قرار دهيد ولي محل نگه داري آن بايد نور كافي داشته باشد. خاك مناسب اين گياه

.تعويض گلدان بايد در اواخر  مخلوطي از سه قسمت خاك معمولي با دو قسمت پيت وماسه مي باشد

و براي تكثير اين گياه مي توانيد در فروردين ما ه از آن قلمه بزنيد ويا به طريق زمستان صورت گيرد

و بهمن اين عمل را انجام دهيد .خوابانيدن در دي



 بنفشه آفريقايي

: 6تعدادگونه

: گرمسير آفريقا  محل بومي

 نوع : علفي دائمي

10تا : (cm )بلندي به 

و كرك دار سبز تيره ، گوشتي با سطح مخملي  برگ ها : بيضي

: بنفش ،ارغواني ،سفيد ،زرد يا هاله اي از رنگ هاي ديگرگل ها  

ي فصل ها به ويژه زمستان  فصل گل : همه

: هنگامي كه گياه گل ندارد با قلمه زدن از برگ يا شاخه  موقع كاشت يا تعويض گلدان

 دانستني هاي بنفشه آفريقايي

است. پس از گل هايي به رنگ بنفش با گلبرگ هاي مخملي مهم ترين ويژگي اين گياه

.امروزه اين  و پرورش آن سبب توليد انواع مختلفي از آن شده است انتقال به ساير نقاط

و  ، سفيد يا هاله اي از رنگ بنفش يا ارغواني گياه با گل هايي به رنگ ارغواني بنفش

.اين گياه در آپارتمان تابستان ها گل مي دهد  رنگ هاي متنوع ديگر هم مشاهده مي شود

.خاك ولي اگر در گلخانه يا محيط مناسب قرار گيرد مي تواند در هر فصلي به گل نشيند

.تكثير اين گياه با و ماسه است اين گياه مخلوطي از خاك معمولي ،خاك برگ يا پيت

ي مرطوب صورت مي گيرد . دماي مناسب اين گياه باالتر  در ماسه ي برگ يا ساقه قلمه

در15از  . فصل زمستان كمترين مقدار آب ودر تابستان به آب درجه سانتي گراد است

. زيادي نياز دارد به شرط اين كه خاك گل نشود



	مارچوبه زينتي

: 100تعدادگونه  
 محل بومي : جنوب اروپا
 نوع : علفي باالرونده

نامحدود : (cm )بلندي به 
 برگ ها : رشته اي ظريف وخاردار

: خوشه اي ظريف سفيد ومعطرگل ها  
 فصل گل : تابستان

: اسفند يا فروردين با موقع كاشت يا تعويض گلدان
 تقسيم ريشه يا بذر

 دانستني هاي مارچوبه

گونه هاي بسيار متنوعي دارد برخي گونه ها شاخه هاي ظريف وطويل پوشيده از كرك

، برخي گونه ها برگ هاي كاذب نوك  تيز دارند. هاي پر مانند به رنگ سبز تيره دارند

معموال از اين گونه مارچوبه ها را براي گل آرايي شاخه گل هاي بريده استفاده مي كنند 

و هواي معتدل در هواي آزاد مي رويد واز آن  .گونه اي مارچوبه هم وجود دارد كه در آب

و داربست استفاده مي كنند.گل هاي اين گياه به صورت خوشه هاي براي پوشش ديوار

.خاك اين گياه بايد كامال قابل ظريف به رن در برخي گونه ها معطر هستند و گ سفيد

.تكثير اين نفوذ به هوا وآب ونبايد آبياري به اندازه اي باشد كه خاك به صورت گل درآيد

. ي تقسيم ريشه به سادگي انجام مي گيرد  گياه به وسيله



 گلوكسينيا

: 20تعدادگونه

 محل بومي : برزيل

 نوع : دائمي علفي با غده

26تا 24 : (cm )بلندي به 

و مخملي  برگ ها : بيضي گوشت دار سبز تيره

: زنگوله اي آويزان  گل ها

 فصل گل : در تمام فصل ها

: اسفندماه  موقع كاشت يا تعويض گلدان

 دانستني هاي گلوكسينا

هايي از آبي ارغواني، صورتي تا قرمز الكي تنوع رنگ يكي از مهم ترين ويژگي هاي اين گياه است ،رنگ

و نوارهاي رنگي در ميان انواع آن مشاهده  ،سفيد در اين گياه ديده مي شود وحتي گل هايي با سايه ها

و مراقبت  و اين ويژگي سبب شده كه اين گياه به توجه مي شود برگ هاي اين گياه نرم ومخملي است

ن ياز به خاكي مخلوط از لوم يا پيت ،ماسه ومقداري كود شيميايي زيادي نياز داشته باشد . اين گياه

دارد.غده هاي اين گياه را در اسفند ماه زير خاك گلدان قرار مي دهند غده ها بايستي نزديك به سطح 

(نور مستقيم خورشيد مضر است ) قرار  خاك قرار گيرند . پس از كاشت گلدان را در محيطي با نور زياد

و به طور .پس از خاتمه گل دادن وزرد بگيرد منظم آبياري شود به طوري كه آب به برگ ها برخورد نكند

و در جعبه اي حاوي پيت خشك تا كشت بعدي نگه  شدن برگ ها بايد غده ها را از گلدان خارج كرد

.  داري كرد



 برگ انجيري

:اعدت 30دگونه

، آمريكا  محل بومي : گرمسيري هندوستان

: هميشه سبز باالروند نوع  

600تا : (cm )بلندي به 

 برگ ها : بريدگي عميق بيضي شكل

: سنبله  گل ها

 فصل گل : تابستان

موقع كاشت يا تعويض گلدان : پاييز، با خوابانيدن

 وقلمه

برگ انجيري دانستني هاي  

هم6يكي از بزرگترين گياهان آپارتماني است ارتفاع اين گياه گاهي به  متر

ي اصلي اين گياه70مي رسد.برگ هاي اين گياه هم گاهي تا قطر سانتي متر مي رسد. ساقه

در همان ناحيه خروج  و قسمتي از ساقه را ريشه هاي هوايي توليد مي كند كه بايد ريشه هوايي

.اين  و موادمعدني دسترسي پيدا كند در آن قسمت به آب ريشه هوايي به زير خاك كرد تا گياه

ب ايد دور از نور مستقيم خورشيد قرار گيرد ولي بايد نورغيرمستقيم به آن برسد . برگ گياه

) روز يك بار) با آب نيم گرم شستشو كرد . اين30تا20هاي اين گياه را بايد به طور مرتب

گياه هر دو هفته يك بار به كود شيميايي نياز دارد . خاك گلدان اين گياه مخلوطي از خاك 

و كود برگي است خاك بايد به خوبي آب را از خود عبوردهد.تكثير اين باغچه ،پيت  ،ماسه

ي خوابانيدن يا قلمه زدن صورت مي گيرد .   گياه به وسيله


