
 گلهای آپارتمانی وشرایط نگهداریشان جذابتریننوع از 6 معرفی

 

گیاهان و گلهای آپارتمانی آشنا کند تا بتوانید نوع از  6وبسایت معماریان در نظر دارد شما را با  ، مقدمه: در این مقاله   

را انتخاب کنید. همچنین در هر با توجه به سلیقه خود و چیدمان منزلتان بهترین گیاهی که مناسب دکوراسیونتان میباشد 

همانطور که را با سهولت بیشتری انجام دهید؛  مورد مختصری از شرایط نگهداریشان را مطرح کردیم تا انتخاب خود

  ارتمانی بسیار اهمیت دارد.آپ نگهداری صحیح از گیاهان " مطرح شدآموزش نگهداری گیاهان آپارتمانیدر مقاله "

 

 

   :(Aloe)لووراآ.1
 گیاهی چند کاره برای منزل شما

و  پوست و مو چه در زمینه زیبایی ،ن اطالع داریدفراوان آ به طور حتم نام این گیاه پرطرفدار را شنیده اید و از فواید

اسب پارتمانی منآهمچنین این گیاه برای پرورش در محیط های  ؛زبانزد استهمیشه چه در موارد خوراکی نام این گیاه 

 چه چیزی بهتر از این؟ ،ن نیز بهره برداست و میتوان از زیبایی های آ
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 :شرایط نگهداری 
 

 ز تیره سریشیاندر مورد نگهداری از الوورا باید گفت که این گیاه ا ( :به انگلیسیAsphodelaceae) 

 ( میباشد.Asphodebideaeو رده سگل ها )به انگلیسی: 

  درجه سانتی گراد( باشد 24تا17ن بهتر است خنک )حدود ط نگهداری آمحی. 

  بیاری ن این گیاه میشود. فاصله بین هر آن موجب خشک شدآ بیاری زیادن کم باشد و آطوبت خاک آر

ب زیاد آب از زهکش گلدان خارج نشود چراکه آ بیاری دقت کنیدهفته باشد و در هنگام آ 2هتر است ب

لوورا به خواب زمستانی . همچنین در نظر داشته باشید که آلوورا میگرددموجب فاسد شدن ریشه های آ

 بیاری را به ماهی یکبار تغییر دهید.ب کمتری احتیاج دارد پس میزان در این زمان به آ میرود و

 



  :(Urn plant)آكمئاگلدان نقره ای یا .2

 نقره ای و صورتی کنار هم جادویی اند.

است اصالتآ برزیلی  یکی از گلهای اپارتمانی  زیباست که( Aechmea fasciataگلدان نقره ای یا آکمئا با نام علمی )

معروف ترین گیاه در بین خوانواده خود است که با رنگ های صورتی و نقره ای خود روح تازه ای به محیط  این گیاه

همچنین رشد آهسته این گیاه موجب میشود که برای محیط های کوچک مناسب تر باشد و بتواند با  یدهد.اطرافش م

 بیننده ای را ببرد. رگهای بیضوی شکل خود دل هرب

 

 

 



 

 

 

 :شرایط نگهداری 
 

  :به انگلیسی( گلدان نقره ای از تیره اناناسیان و خوانوادهBromeliaceae.میباشد ) 

  میبایست معتدل رو به گرم باشد.ن محیط نگهداری آ 

  اما از خیس کردن زیادی خاک بپرهیزید ن باید مرطوب باشداک آخ. 

 ر متوسط )نیم سایه( احتیاج دارد.این گیاه به نو 

  توجه داشته باشید که کود را به قسمت میانی  رد امابه کود دهی دا هفته یکبار نیاز 3و تابستان هر همچنین در بهار

 گیاه ندهید. 

  نکته قابل توجه در مورد این گیاه این است که آکمئا به وسیله قلمه تکثیر پیدا میکند و از انجایی که بعد از گل دهی

هنگامی در  جدا نکنید. برای تکثیر این گیاهکه تمام پاجوش ها را  ود، باید مراقب باشیدبخش اعظم گیاه از بین میر

ها را جدا سید ابتدا خاک گلدان را خیس و سپس با استفاده از چاقویی تیز، آنها به یک دوم گیاه مادری رکه ارتفاع پاجوش

 بهترین زمان برای انجام این کار بهار یا تابستان است. .نموده و هر یک را در گلدانی جداگانه بکارید



 

 :(Tillandsiaندسیا).تیال3

 

 اگر به دنبال گیاهی عجیب و متفاوت برای منزل خود هستید تیالندسیا گیاه مورد نظر شماست. 

گونه دارد. زیستگاه این گیاه صحراها، کوه ها و  650این گیاه هوازی، همیشه سبز و گلده است که تنوعی در حدود 

 .مال مکزیک، جنوب شرقی امریکا، جزایر کاراییب و آرژانتین استجنگل های ش

 نکته جالب: گونه ای از این گیاه رو بنام فیزیکدان سوییسی "کارل لینائوس" نام گذاری کردند! 

 ندید!ناسبی برای شما که به فیزیک عالقمگزینه م

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 :شرایط نگهداری 

  :به انگلیسی( این گیاه نیز تیره اناناسیان و خوانوادهBromeliaceae) .میباشد 

  دارد.  به خاک خشک و محیطی گرم نیاز 

 درجه( دمای مناسبی  30تا  17درجه سانتی گراد است ودمای معمولی خانه )بین  7 حداقل دمای مورد تحمل آن

 برای نگهداری آن است. 

 .تیالندسیا به کود دهی جواب مثبت میدهد اما مقدار مصرفی نباید زیاد باشد 

   مستقیم و زیاد برای تیالندسیا مضر است پس نور منزل، نور مناسبی برای آن است. نور 

  .از آنجایی که تیالندسیا گیاهی هوازی است احتیاج به تهویه مناسب دارد ودر محیط های خفه رشد خوبی نمیکند 

  هر دو طریق تقسیم بار در هفته کافیست؛ فصل رشد آن بهار و تابستان است و از  2آبیاری به صورت اسپری و

 .و کاشت بذر تکثیر میشود

 



 (:Croton.کروتون)4
 

 رنگ های پاییزی را برای دکور منزلتان میپسندید؟ 

نام علمی این  کروتون با رنگ های قرمز، نارنجی، زرد و سبز خود به محیط زندگیتان روحی متفاوت میبخشد.

( است و در فارسی اصیل به آن تارفل به معنای سر رنگی نیز Codiaeum variegatum) گیاهان آپارتمانی

میگویند. مناطق رشد آن اندونزی، مالزی، استرالیا و جزایر غربی اقیانوس آرام است. گونه های آپارتمانی آن حداکثر 

 متر رشد میکنند و با برگهای چرمی، نرم، نوک گرد و رنگارنگ خود دلبری میکنند.  1تا 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 :شرایط نگهداری 
 

  :به انگلیسی( این گیاه از تیره فرفیونیانEuphorbiaceae.است ) 

 آپارتمانی مقداری مشکل است چرا که کروتون به نور، دما و رطوبت خاصی احتیاج  اننگهداری از این گیاه

 رد و از جابه جا شدن بیزار است.دا

  .سعی کنید مکان مناسبی برایش در نظر بگیرید و اجازه دهید این گیاه در محل ایده آل خود، خودنمایی کند 

   3الی 2به طور کلی میتوان گفت که گیاهانی که رنگهای گرم دارند نیازمند نور بیشتری هستند. کروتون نیز به 

نور الزم برگ های آن بیشتر رو به سبز ساعت نور مسقیم در روز احتیاج دارد و در صورت دریافت نکردن 

 شدن میروند و برگ های پیرتر زود تر میمیرند.

   ا درجه است. 25تا  15درجه را تحمل نمیکند و دمای مطلوب آن بین  13کروتون دمای زیر 



 ار روز یکب 4بار در هفته و در زمستان هر  3الی 2ین گیاه به شدت آب دوست است و بهتر است که در تابستان ا

آبیاری شود؛ اما باید توجه داشته باشید که زهکشی گلدان به خوبی انجام شده باشد که موجب فاسد شدن ریشه آن 

 نشود.

 

 
 

 

 (:Poinsettiaبنت قنسول).5
 

 برگ یا گلبرگ؟ مساله این است! 

 میگیرند!در واقع از این برگ های رنگی به نام براکته یاد میشود که اطراف گلهای بنت قنسول را فرا 

به عنوان گل کریسمس نیز یاد میشود. جذابیت  (Euphorbia pulcherrimaاین گیاه شاد و زیبا با نام علمی )از 

 12این گلهای آپارتمانی باعث شده که از آنها در صنعت تبلیغات به شدت استفاده شود. همچنین در ایاالت متحده 

 دسامبر را به نام این گل نام گذاری کردند.  

 آنها نیز یافت میشود.ارند اما سفید، صورتی، زرد و مرجانی ت قنسول ها در اکثر موارد براکته های قرمز رنگ دبن

 در پاییز گل میدهد و تمام زمستان دارای گل میباشد. همچنین براکته ها نیز در زمستان پدیدار میشوند.

 



 

 



 

 



 

 

 

 :شرایط نگهداری 
 

  به انگلیسی: این گیاه از تیره( فرفیونیانEuphorbiaceae.است ) 

 ساعت نور غیر مستقیم برای آن کافیست 6به نور متوسط رو به زیاد احتیاج دارد. روزانه  سولنبنت ق . 

  درجه است. 10گرمای متوسط نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن 

  شود در غیر اینصورت برگها ریزش پیدا میکنند. اما آبیاری احتیاج به آبیاری مداوم دارد و نباید اجازه داد خاک آن خشک

 نباید بیش از اندازه باشد چراکه باعث آسیب میشود پس زهی کشی آن الزم است.

 .مخلوطی از خاک و برگ و یا مخلوطی از پیت موس+ پرالیت و یا خاک برگ +کوکوپیت برای این گیاه مناسب است 

 

 (:Gardeniaگاردنیا ).6
 



 که مینیمالیست هستید!برای شما 

 انی بینظیر با رنگ سفید خود بهترین گزینه برای دکوراسیون های مدرن هستند. این گلهای آپارتم

این نوع گیاهان آپارتمانی همیشه سبز، بومی کشور چین هستند و تنها در آنجا وجود داشتند تا اینکه گلفروش های 

تصمیم گرفتند که آنهارا به عنوان وسیله زینتی بفروشند. در حال حاضر گاردنیا در اکثر کشور های آسیای دور  یچین

 رشد میکند.

 گلهای گاردنیا در بهار و تابستان رشد میکننه و بسیا خوشبو هستند.

 

 

 



 

 



 

 

 

 :شرایط نگهداری 
 

  به انگلیسی روناسیاناین گیاه از تیره(Rubiaceae.است ) 

 .گاردنیا به نور زیاد احتیاج دارد اما نور مستقیم بخصوص در ظهر تابستان به آن صدمه وارد میکند 

  بار در هفته آبیاری نیاز دارد اما باید توجه کنید که از آب  1بار در هفته و در پاییز و زمستان 3در طول بهار و تابستان به

 بدون امالح استفاده شود.

  تا درجه است و در بهار و تابستان بهتر است گیاه را گرم نگه دارید. 20بین دمای مورد نیاز گاردنیا 

  بار پاشی کنید اما سعس کنید که گل هل و غنچه ها خیس نشوند چراکه زرد میشوند.، در بهار و تابستان با آب بدون امالح 

 .خاک گیاه باید اسیدی باشد و در بهار و تابستان یکبار کود آهن دار اضافه شود 

 

 



 

گیاهان زیادی وجود دارند که شما میتوانید در آپارتمان خود پرورش دهید و از زیبایی آنها در منزل لذت ببرید. در اینجا 

 سعی کردیم تعدادی از این گیاهان آپارتمانی را به همراه مختصری در مورد شرایط نگهداری آنها, به شما معرفی کنیم.

 

 

 

 

شما می توانید انواع محصوالت دکوری را با بهترین قیمت و ضمانت اصالت کاال خریداری  فروشگاه تخصصی معماریاندر 

 .نمایید
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