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جدول: نام علمی و مشخصات گیاهان زینتی

دمای 
مناسب 

رشد
نیاز به آب

نیاز به 
روشنایی

روش متداول 
تکثیر

اندام 
زینتی

شکل گیاه نام تیره نام علمی نام

°27ـ24° متوسط بسیار زیاد پاجوش / بذر
برگ ها و 

گل ها
قائم/خمیده آناناس

 Aechmea

fasciata
آئکمیا

°21ـ16° متوسط بسیار زیاد قلمه
برگ ها و 

گل ها
قائم/ بوته ای پنیرک Abutilon pictum آبونیلون

°24ـ16° متوسط زیاد بذر / قلمه برگ ها درخت مانند کاج مطبق
 Araucaria

excelsa
آروکاریا

°13ـ10° زیاد زیاد قلمه / بذر گل ها درختچه ای اریکاسه Azalea indica آزالیا

°21ـ16° متوسط متوسط تقسیم بوته
برگ ها و 

گل ها
بوته ای شیپوری

 Spathiphyllum

wallisii
اسپاتیفیلوم

°21ـ18° زیاد زیاد قلمه
برگ ها و 

گل ها
بوته ای مشعلی

 Aphelandra

squarrosa
آفالندرا

°24ـ21° زیاد زیاد قلمه گل ها قائم فرفیون
 Acalypha

hispida
آکالیفا

°21ـ16° کم بسیار زیاد قلمه / پاجوش / بذر گل ها ُرزت کراسوال
 Echeveria

secunda
اکوریا

°21ـ16°

زمان گل دهی 
زیاد/سایر مواقع 

کم
بسیار زیاد بذر / پیاز گل ها قائم آماریلیس

 Amaryllis

belladonna
آماریلیس

°24ـ16°
کم 

تا متوسط
بسیار زیاد پاجوش / بذر برگ ها ُرزت خنجریان

 Agave

americana
آگاو

16º24ـº متوسط متوسط قلمه، تقسیم بوته برگ ها بوته ای شیپوری .Aglaonema sp آگلونما

°24ـ21° بسیار زیاد متوسط قلمه گل ها خزنده آپوسیناسه
 Allamanda

cathartica
آالماندا

°24ـ18°
کم 

تا متوسط
بسیار زیاد پاجوش/بذر

گل ها و 
برگ ها

ُرزت زانتوروآسه Aloe vera آلوئه ورا

21° زیاد متوسط پاجوش / بذر گل ها بوته ای شیپوری
 Anthurium

scherzerianum
آنتوریوم

°21ـ16° کم تا متوسط خیلی زیاد قلمه
براکتۀ 
گل ها

قائم/بوته ای فرفیون Euphorbia milii افوربیا

بخش سوم: جدول های استاندارد
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°21ـ18° متوسط متوسط
قلمه / بذر / 

خوابانیدن
برگ ها باالرونده شیپوری

 Monstera

deliciosa
برگ انجیری

°21ـ16° بسیار زیاد زیاد قلمه برگ ها خزنده برگ بیدی
 Tradescantia

fluminensis
برگ بیدی

°21ـ10° متوسط
کم تا 
متوسط

تقسیم ریشه برگ ها قائم مارچوبگان Aspidistra lurida برگ عبایی

°18ـ16° زیاد متوسط
قلمه/تقسیم ریزوم/
تقسیم توبرکول/

بذر
گل ها بوته ای بگونیا .Begonia sp بگونیا

°21ـ18° متوسط بسیار زیاد قلمه
براکتۀ 
گل ها

بوته ای افوربیاسه
 Euphorbia

pulcherrima
بنت قنسول

°21ـ18° متوسط زیاد قلمه / بذر گل ها ُرزت
بنفشۀ 
آفریقایی

 Saintpaulia

ionantha

بنفشۀ 
آفریقایی

°16ـ10° بسیار زیاد زیاد بذر / تقسیم بوته گل ها بوته ای پریموال
 Primula

obconica
پامچال

°24ـ18° زیاد متوسط قلمه / پاجوش برگ ها قائم پاندانوس
 Pandanus

veitchii
پاندانوس

°21ـ16° متوسط زیاد
قلمۀ برگ / تقسیم 

بوته
برگ ها و 
گل آذین

بوته ای فلفلی ها
 Peperomia

caperata
پپرومیا

°21ـ16° متوسط زیاد قلمه برگ ها باالرونده شیپوری Pothos aureus پوتوس

°21ـ16° متوسط متوسط قلمه برگ ها بوته ای گزنه ها Pilea cadierei پیله آ

°21ـ16° زیاد متوسط قلمه / بذر برگ ها بوته ای نعناع Coleus blumei حسن یوسف

18°21° متوسط زیاد
تقسیم بوته / 
پاجوش / بذر

گل ها قائم، خمیده آماریلیس Clivia miniata خورشیدی

°21ـ16° متوسط متوسط
قلمه / 
پاجوش

برگ ها
قائم / 

درخت مانند
خنجریان

 Dracaena

fragrans
دراسنا

°24ـ18° زیاد زیاد قلمه برگ ها بوته ای شیپوری
 Dieffenbachia

amoena
دیفن باخیا

°26ـ18° متوسط زیاد
تقسیم ساقۀ 

زیرزمینی / قلمه
برگ ها بوته ای شیپوری

 Zamioculcas

zamiifolia
زامیوکالکاس

°21ـ18° خیلی زیاد متوسط
تقسیم بوته / قلمۀ 

برگ
برگ ها بلند و قائم خنجریان

 Sanseviera

trifasciata
سانسوریا 

°21ـ16° بسیار زیاد زیاد
گیاهچه / تقسیم 

بوته
برگ ها علفی مارچوبگان

 Chlorophytum

comosum
سجافی

°21ـ16° متوسط بسیار زیاد قلمه برگ ها رونده کراسوال
 Sedum

morganianum
سدوم
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16º21ـº زیاد
زیاد 

تا منوسط

ریزوم / تقسیم 
بوته / خوابانیدن / 
پاجوش / گیاهک

برگ ها قائم / خمیده سرخس ها
 Nephrolepis

exaltata

سرخس 
معمولی 

مجعد

زمان 
گل دهی 

16°

متوسط زیاد پیاز گل ها قائم مارچوبگان
 Hyacinthus

orientalis
سنبل

°21ـ16° بسیار زیاد زیاد تقسیم بوته برگ ها علفی جگنیان
 Cyperus

alternifolius
سیپروس

°16ـ13° زیاد متوسط قلمه برگ ها باالرونده ویتاسه Cissus antarctica سیسوس

°18ـ13° متوسط زیاد غده / بذر گل ها بوته ای پریموال
 Cyclamen

persicum
سیکالمن

°24ـ16° زیاد متوسط قلمه برگ ها
بوته ای / نیمه 

باالرونده
شیپوری

 Syngonium

podophyllum
سینگونیوم

°21ـ16° بسیار زیاد متوسط بذر / قلمه برگ ها
قائم / درخت 

مانند
آرالیاسه

 Schefflera

actinophylla
شفلرا

°24ـ18° متوسط بسیار زیاد قلمه / بذر گل ها قائم شمعدانی
 Pelargonium

.spp
شمعدانی

°13ـ10° بسیار زیاد کم قلمه برگ ها باالرونده آرالیاسه Hedera helix عشقه

°16ـ13° متوسط / زیاد زیاد قلمه / پاجوش برگ ها قائم آرالیاسه Fatshedera lizei فاتسهدرا

°16ـ13° متوسط/زیاد
متوسط / 

زیاد
قلمه / پاجوش برگ ها قائم آرالیاسه Fatsia japonica فاتسیا

°16ـ13° متوسط بسیار زیاد بذر میوه ها بوته ای سوالناسه
 Capsicum

annuum
فلفل زینتی

°18ـ13° متوسط متوسط قلمه برگ ها خزنده مشعلی
 Fittonia

verschaffeltii
فیتونیا

°21ـ16° بسیار زیاد زیاد بذر / پاجوش برگ ها بوته ای نخلیان
 Phoenix

roebelenii
فنیکس

°21ـ16° متوسط زیاد
قلمه / خوابانیدن/ 

بذر
برگ ها شبیه درخت انجیر Ficus elastica

فیکوس 
االستیکا

°21ـ16° متوسط زیاد
قلمه / خوابانیدن/ 

بذر
برگ ها شبیه درخت انجیر Ficus benjamina

فیکوس 
بنجامین

°21ـ13° زیاد متوسط
قلمه / خوابانیدن/ 

بذر
برگ ها خزنده انجیر Ficus pumila

فیکوس 
رونده

°21ـ16° متوسط زیاد قلمه / بذر برگ ها
باالرونده / 

خزنده
شیپوری

 Philodendron

scandens
فیلودندرون 

°21ـ16° متوسط بسیار زیاد بذر/ قلمه/ پیوند
خارها و 

گل ها
کروی کاکتوس

 Echinocactus

grusonii
کاکتوس
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°18ـ13° زیاد بسیار زیاد ریزوم / بذر اسیدی قائم/بوته ای شیپوری
 Zantedeschia

aethiopica

کاال 
)شیپوری(

°24ـ18° زیاد متوسط تقسیم بوته برگ ها بوته ای/ قائم مارانتاسه
 Calathea

makoyana
کاالتئا

°24ـ18° زیاد متوسط غده برگ ها بوته ای شیپوری
 Caladium

hortulanum
کاالدیوم

°21ـ16° متوسط بسیار زیاد قلمه / بذر گل ها ُرزت کراسوال
 Kalanchoe

marmorata
کاالنکوئه

°24ـ18° بسیار زیاد متوسط قلمه برگ ها قائم فرفیون
 Codiaeum

variegatum
کدیائوم

°21ـ16° زیاد متوسط
قلمه / خوابانیدن/ 

بذر
برگ ها قائم/ بوته ای خنجریان

 Cordyline

australis
کردیلین

16° متوسط بسیار زیاد قلمه / بذر گل ها بوته ای آویز Fuchsia گل آویز

°24ـ18° متوسط بسیار زیاد قلمه
براکتۀ 
گل ها

باالرونده گل کاغذی
 Bougainvillea

glabra
گل کاغذی

°21ـ16° زیاد متوسط قلمه برگ ها رونده کاسنی
 Gynura

aurantiaca
گینورا

°21ـ16° کم تا متوسط متوسط قلمه/پاجوش برگ ها قائم مارچوبگان
 Dracaena

sanderiana
الکی بامبو

°16ـ13° متوسط زیاد پیاز گل ها قائم سوسنیان Tulipa الله

°18ـ16° متوسط متوسط تقسیم بوته برگ ها بوته ای مارانتاسه
 Maranta

leuconeura
مارانتا

°21ـ16° زیاد زیاد تقسیم بوته برگ ها گسترده مارچوبگان
 Asparagus

 densiflorus

«Sprengeri»
مارچوبه زبره

°21ـ16° بسیار زیاد
متوسط 

تا کم
پاجوش برگ ها ُرزت آناناس

 Neoregelia

carolinae
نئورِژلیا

°21ـ18° متوسط زیاد بذر / پاجوش برگ ها درختچه نخلیان
 Chamaerops

humilis

نخل بادبزنی 
پاکوتاه

°21ـ16° بسیار زیاد متوسط بذر / پاجوش برگ ها خمیده مارچوبگان
 Beaucarnea

recurvata

نخل دم 
اسبی

°24ـ18° متوسط متوسط بذر برگ ها بوته ای / قائم نخلیان
 Chamaedorea

elegans

نخل شامه 
دورئا الگانس

°21ـ16° زیاد زیاد بذر برگ ها بوته ای نخلیان
 Howea

belmoreana
نخل هوئا

°16ـ13° زیاد زیاد قلمه گل ها درختچه هیدرانژآسه
 Hydrangea

macrophylla
هیدرانژآ
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جدول: قیمت روز انواع گل و گیاه فصلی در بازار تهران. تاریخ آخرین به روز رسانی قیمت ها: دوشنبه 
31 اردیبهشت 13۹۷*

نرخ نامه انواع گل و گیاه )دسته ای ـ شاخه ای( )واحد: تومان( 

درجه یک درجه 2 واحد نام گل ردیف

20000 1۵000 شاخه آفتابگردان 1

14000 12000 شاخه آلستر مریا 2

4۵000 40000 شاخه استرلیزیا 3

3۵000 30000 شاخه انتوریوم 4

140000 120000 شاخه بامبو با برگ ۵

60000 ۵0000 شاخه بامبو بدون برگ 6

30000 20000 دسته بید قرمز 7

4۵000 3۵000 دسته بید فری 8

20000 1۵000 دسته تاج خروس 9

10000 7000 شاخه داوودی 10

30000 2۵000 دسته داوودی مینیاتوری 11

18000 1۵000 شاخه رز ایرانی 12

49000 3۵000 شاخه رز خارجی 13

1۵000 10000 شاخه زنبق 14

10000 7000 شاخه ژربرا خارجی )درشت( 1۵

18000 1۵000 شاخه شب بو 16

3۵000 30000 شاخه شیپوری 17

3۵000 30000 دسته صد تومانی 18

30000 20000 دسته فرزیا 19
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نرخ نامه انواع گل و گیاه )دسته ای ـ شاخه ای( )واحد: تومان( 

درجه یک درجه 2 واحد نام گل ردیف

1۵000 10000 دسته قرن فل 20

1۵000 10000 شاخه گالیل 21

1۵000 10000 شاخه الله واژگون 22

80000 60000 شاخه لیلیوم اوریانتاال 23

40000 30000 دسته لیسیانتوس 24

70000 ۵0000 شاخه لیلیوم 2۵

1۵000 10000 شاخه مارگریت 26

10000 7000 شاخه میخک 27

30000 20000 دسته میخک مینیاتوری 28

20000 1۵000 دسته میمون 29

7000 3000 شاخه نرگس هلندی 30

20000 1۵000 دسته همیشه بهار 31

نرخ نامه انواع گل و گیاه فصلی تا اطالع ثانوی )واحد: تومان(

درجه 1 درجه 2 واحد نام گل ردیف

170000 1۵0000 گلدانی آزالیا کوچک 1

400000 3۵0000 گلدانی آزالیا متوسط 2

700000 600000 گلدانی آزالیا سایز زباله 3

6۵000 ۵۵000 گلدانی استوس اورموم )باغچه ای( 4

30000 2۵000 گلدانی اسپسپوروم )باغچه ای( ۵
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نرخ نامه انواع گل و گیاه فصلی تا اطالع ثانوی )واحد: تومان(

درجه 1 درجه 2 واحد نام گل ردیف

220000 170000 گلدانی آلگلونما )سایز زباله( 6

80000 70000 گلدانی آلگلونما بزرگ 7

60000 ۵0000 گلدانی آلگلونما کوچک 8

100000 ۵0000 گلدانی آلوورا 9

3۵000 2۵000 گلدانی آنوما )باغچه ای( 10

60000 ۵0000 گلدانی امپیشن 11

1۵000 12000 گلدانی آلیسوم )باغچه ای( 12

270000 210000 گلدانی آمستر بزرگ 13

200000 1۵0000 گلدانی آمستر متوسط 14

3۵0000 2۵0000 گلدانی اریکا یزرگ 1۵

100000 80000 گلدانی اریکا کوچک 16

200000 170000 گلدانی اریکا متوسط 17

120000 90000 گلدانی اسپاتی فیلوم بزرگ 18

۵۵000 4۵000 گلدانی اسپاتی فیلوم کوچک 19

6۵000 ۵۵000 گلدانی اسپاتی فیلوم متوسط 20

1۵000 20000 گلدانی اطلسی)باغچه ای(  21

3۵000 2۵000 گلدانی اطلسی )آویز( 22

90000 70000 گلدانی امپیشن 23

120000 100000 گلدانی برگ انجیری چوبدار 24

1۵0000 120000 گلدانی )برگ انجیری فری بزرگ10( 2۵
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نرخ نامه انواع گل و گیاه فصلی تا اطالع ثانوی )واحد: تومان(

درجه 1 درجه 2 واحد نام گل ردیف

60000 ۵0000 گلدانی )برگ انجیری فری کوچک 4( 26

100000 خزه دار 90000 گلدانی )برگ انجیری فری متوسط 7(  27

30000 20000 گلدانی برگ بیدی 28

40000 30000 گلدانی بگونیا 29

80000 7۵000 گلدانی بنت قنسل 30

230000 200000 گلدانی بنجامین بزرگ 31

6۵000 ۵0000 گلدانی بنجامین کوچک 32

200000 160000 گلدانی بنجامین متوسط 33

۵0000 40000 گلدانی بنفشه 34

30000 20000 گلدانی پاپیتال استکانی 3۵

2۵000 1۵000 گلدانی پاپیتال ستاره ای 36

1۵0000 120000 جعبه ای پامچال )بسته به تعداد گل در 
جعبه قیمت می گیرد( 37

280000 220000 گلدانی پاندانوس بزرگ 38

1۵0000 130000 گلدانی پاندانوس کوچک 39

220000 170000 گلدانی پاندانوس متوسط 40

2۵000 20000 گلدانی پیله آ کوچک 41

22000 17000 گلدانی تاناستوم )باغچه ای( 42

20000 1۵000 گلدانی جعفری )باغچه ای( 43

30000 20000 گلدانی چسب آجری 44
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نرخ نامه انواع گل و گیاه فصلی تا اطالع ثانوی )واحد: تومان(

درجه 1 درجه 2 واحد نام گل ردیف

۵0000 40000 گلدانی حسن یوسف 4۵

2۵0000 180000 گلدانی دراسنا بزرگ چند شاخه 46

60000 40000 گلدانی دراسنا کوچک 47

100000 80000 گلدانی دراسنا متوسط 48

180000 1۵0000 گلدانی دیفن باخیا بزرگ 49

70000 ۵0000 گلدانی دیفن باخیا کوچک ۵0

100000 80000 گلدانی دیفن باخیا متوسط ۵1

4۵000 3۵000 گلدانی رز گلدانی ۵2

1۵000 10000 گلدانی رعنا ۵3

30000 20000 گلدانی ساناز ۵4

100000 80000 گلدانی سرخس بزرگ ۵۵

4۵000 3۵000 گلدانی سرخس کوچک ۵6

60000 40000 گلدانی سرخس متوسط ۵7

۵0000 40000 گلدانی سینره ۵8

4۵000 30000 گلدانی سینره مینیاتوری ۵9

8۵000 70000 گلدان گل درشت سیکلمن 60

3۵000 30000 گلدان گل ریز سیکلمن 61

60000 ۵0000 گلدانی سینگونیوم کوچک 62

80000 60000 گلدانی سینگونیوم متوسط 63

۵0000 40000 گلدانی سنبل 64
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نرخ نامه انواع گل و گیاه فصلی تا اطالع ثانوی )واحد: تومان(

درجه 1 درجه 2 واحد نام گل ردیف

1۵0000 120000 گلدانی شاه پسند )باغچه ای( 6۵

110000 90000 گلدانی شفلرا بزرگ 66

6۵000 ۵۵000 گلدانی شفلرا کوچک 67

90000 6۵000 گلدانی شفلرا متوسط 68

30000 2۵000 گلدانی شقایق 69

۵0000 40000 گلدانی شمعدانی 70

3۵000 30000 گلدانی شمعدانی آویز 71

18000 1۵000 گلدانی صلوی 72

8۵000 70000 گلدانی فوشیا 73

100000 60000 گلدانی فیتوس چماقی بزرگ 74

70000 40000 گلدانی فیتوس چماقی متوسط 7۵

80000 60000 گلدانی فیتوس کاسه ای آویز 76

4۵000 2۵000 گلدانی فیتونیا پونه ای )بزرگ(  77

30000 1۵000 گلدانی فیتونیا پونه ای )کوچک(  78

1۵0000 120000 گلدانی فینیکس بزرگ 79

40000 30000 گلدانی فینیکس کوچک 80

80000 60000 گلدانی فینیکس متوسط 81

20000 1۵000 گلدانی قلمپور )باغچه ای( 82

400000 300000 گلدانی کاج منطبق بزرگ 83

1۵0000 130000 گلدانی کاج منطبق کوچک 84
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نرخ نامه انواع گل و گیاه فصلی تا اطالع ثانوی )واحد: تومان(

درجه 1 درجه 2 واحد نام گل ردیف

2۵0000 200000 گلدانی کاج منطبق متوسط 8۵

30000 2۵000 گلدانی کاالنکوا 86

130000 80000 گلدانی نکروتن برگ درشت گورخری 87

80000 60000 گلدانی کروتن برگ درشت معمولی 88

100000 6۵000 گلدانی کروتن برگ سوزنی 89

17000 1۵000 گلدانی گازانیا )باغچه ای(  90

1۵0000 100000 گلدانی گوش گرگی چوبدار 91

90000 70000 گلدانی گوش گرگی متوسط 92

70000 60000 گلدانی گوشواره 93

3۵000 2۵000 گلدانی الله 94

170000 1۵0000 گلدانی لیلیوم 9۵

180000 1۵0000 گلدانی لیندا بزرگ 96

70000 ۵۵000 گلدانی لیندا کوچک 97

140000 120000 گلدانی لیندا متوسط 98

2۵000 20000 گلدانی مارگریت گل ریز )باغچه ای(  99

4۵000 3۵000 گلدانی محبوبه شب 100

20000 1۵000 گلدانی مملوس )باغچه ای( 101

1۵000 12000 گلدانی میمون )باغچه ای(  102

40000 30000 گلدانی ناز ژاپنی 103

30000 2۵000 گلدانی نخل مرداب کوچک 104
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نرخ نامه انواع گل و گیاه فصلی تا اطالع ثانوی )واحد: تومان(

درجه 1 درجه 2 واحد نام گل ردیف

4۵000 40000 گلدانی نخل مرداب متوسط 10۵

20000 1۵000 گلدانی همیشه بهار )باغچه ای( 106

60000 40000 گلدانی یاس رازقی 107

۵0000 30000 گلدانی یاس سفید )چمپا(  108

190000 170000 گلدانی یوکا بزرگ 109

80000 6۵000 گلدانی یوکا کوچک 110

120000 90000 گلدانی یوکا متوسط 111

* نقل از سایت ممتاز نیوز
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با توجه به مندرجات نامه شماره 230۵/۵01/96 مورخ 1396/۵/28 معاونت توسعه بازرگانی و 
صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، موضوع عدم نیاز به اخذ مجوز صادرات برای ُگل های 
به نظر  نامه در زیر درج گردیده است(، چنین  با رعایت سایر مقررات و ضوابط )تصویر  زینتی 

می رسد که امر صادرات گل در مقایسه با گذشته سهل تر شده است.

بخش چهارم: قوانین و دستورالعمل ها
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نمی شوند؛  بیماری ها  و  آفات  آپارتمانی هرگز دچار  زینتی  گیاهان  در شرایط محیطی مطلوب، 
و  آفات  مورد حمله  گیاهان،  سایر  مانند  نیز  آنها  و  نیست  این گونه  اغلب شرایط  متأسفانه  ولی 
ترشح  بیرون  به  موادی  از خود  آفاتی که  اثر  در  قرار می گیرند. مخصوصاًً  بیماری های مختلفی 
می کنند، وضع وخیم تری رخ می دهد؛ چون این ترشحات موجب تقویت حمله قارچ ها می شوند. 

پیشگیری بهتر از درمان
از اندام های زنده گیاهان تغذیه می کنند. ضمناً از نوع  آفات گیاهان زینتی یا گلخانه ای معموالًً 
حفاظتی که توسط برگ ها و سایر بخش های مرده گیاه فراهم می شود، استفاده می برند. بنابراین 
باید اطراف گیاه را کاماًلً تمیز نگهداریم و تمام قسمت های خشک شده یا افتاده را جمع آوری 

کنیم. این کار ساده از شیوع بیماری های قارچی نیز جلوگیری می کند.
با حرارت مرکزی گرم  را می پسندند؛ مثل خانه هایی که  آفات گلخانه ای، هوای گرم و خشک 
می شوند. پس باید با مه پاشی روزانه یا با قرار دادن گلدان در یک سینی پُر از آب، هوای مرطوب 

و تهویه کافی را در اطراف گیاه فراهم نماییم.
آفات گلخانه ای با سرعت بسیار زیادی تکثیر می یابند. به محض مشاهده یک حشره، بایستی اقدام 
کرد و نباید این کار را به فردا واگذار نمود. می توان آفات بالغ و نابالغ قابل مشاهده را تا حد امکان با 
دست له کرد. شته و مگس سفید را می توان با اسپری کردن آب صابون رقیق، از روی گیاه شست. 
الکل متیلیک پاک  با پنبه آغشته به  شپشک آردآلود را در جایی که در حال النه سازی است، 
می کنند. شپشک های سپردار را می توان با یک مسواک کهنه تمیز کرد. «عسلک» و «فوماژین 
یا دوده سیاه» را که باعث خشک شدن برگ ها می شوند، به راحتی می توان با اسپری آب صابون 
یا با استفاده از یک پارچه یا اسفنج خیس از بین برد. عسلک، مایعی است که توسط گیاهان و یا 
از بدن حشراتی مثل شته ها، شپشک ها و مگس های سفید ترشح می شود و باعث جلب مورچه ها 

شده، محیط مناسبی را برای توسعه بیماری قارچی دوده سیاه فراهم می سازد.

بخش پنجم: آفات و بیماری های مهم گیاهان زینتی

کنترل آفات و بیماری های گیاهان زینتی

عسلک روی برگ ها
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در صورتی که شدت خسارت آفت یا بیماری بسیار زیاد بوده و با اعمال یاد شده نتوانند آنها را از 
بین ببرند، به مواد شیمیایی متوسل می شوند. البته در این حال باید نهایت احتیاط الزم را به عمل 
آورد و از موادی استفاده نمود که به هیچ نحو به انسان و محیط زیست صدمه ای وارد نسازند. در 
موقع مصرف سموم باید کاماًلً مطابق مفاد برچسب قوطی سم عمل کرد. در صورت مشاهده عالئم 

مسمومیت، الزم است فوراً به پزشک مراجعه نمود.
خیلی  نیز  «پِرم ترین»  «ِرسمِ ترین»و  ذکرند.  قابل  «پیِرتروم»  و  صابون  آب  بی خطر،  سموم  از 
و  «دیِمتوات»  است. سموم  مواد  این  از  دیگری  نمونه  هم  «دریس»  دارند.  شباهت  پیرتروم  به 
به عنوان  باید فقط  آنها  از  اما  آفات گلخانه ای هستند؛  برعلیه  بسیار مؤثری  «ماالتیون» سموم 

آخرین وسیله استفاده نمود.

از  یعنی  بیولوژیک؛  روش  از  بیماری ها  و  آفات  از  بسیاری  کنترل  برای  وسیع  در سطح  امروزه 
دشمنان طبیعی آفات استفاده می کنند. این روش به وفور در طبیعت رخ می دهد و جمعیت آفات 
توسط دشمنان آنها به طور طبیعی کنترل می شود. در این بخش سعی می کنیم به طور خالصه به 

شرح مشخصات آفات متداول و مهم گیاهان زینتی و روش های ساده 
کنترل آنها اشاره کنیم.

اما  رنگ اند؛  قرمز  آفت  این  بالغ  کنه های  تارعنکبوتی:  قرمز  کنۀ 
نوزاد آنها زرد مایل به صورتی می باشد. آفت، تارهای ظریفی را در 
سطح زیری برگ ها می تند که ممکن است باعث زرد و پژمرده شدن 
برگ ها شود. گهگاه در صورت لزوم باید اندام های گیاه را با ذره بین 
جست وجو کرد؛ چون احتمال دارد که کنه ها در اوایل مرحله زندگی 

خود بوده و با چشم غیرمسلح دیده نشوند.

بیماری دوده سیاه یا فوماژین روی برگ ها که در ترشحات آفاتی مانند شپشک ها تولید می شود.

کنه قرمز تارعنکبوتی
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برای کنترل کنه ها به یکی از روش های زیر اقدام می کنند:
اسپری آب، روغن حشره کش یا آب صابون به تمام شاخ و برگ های گیاه.

استفاده از کنه های شکاری.
کندن و دور ریختن گیاهانی که شدیداً به آفت آلوده می باشند.

شته: این آفات به اندام های سبز گیاه حمله کرده، شیره آن را مکیده و مایع چسبناک عسلک از 
خود باقی می گذارند.

گیاهی  از شیره  و  می کنند  زندگی  برگ ها  زیری  در سطح  این حشره  الرو های  مگس سفید: 
بال  جفت  دو  دارای  بوده،  پروانه ها  جزو  سفید  مگس  می کنند.  ترشح  عسلک  خود  از  مکیده، 
می باشد و به هیچ وجه با مگس های حقیقی که متعلق به دوباالن هستند، ارتباطی ندارد. اولین 
خسارت  بودن  شدید  صورت  در  که  باشد  برگ ها  شدن  زرد  است  ممکن  سفید  مگس  عالمت 
باعث ریزش سریع برگ ها می شود. ریشه کن کردن کامل مگس سفید سخت است؛ لذا ممکن 

شتۀ سبز یکی از آفات مکنده

در نتیجه آن، ساقه و برگ های گیاه ضعیف شده، گاهی به خود پیچیده و از بین می روند. شته ها 
می توانند ناقل ویروس ها بوده و نیز موجب ایجاد دوده سیاه شوند. برای کنترل آنها با پاشیدن آب 

با فشار روی گیاه و یا استفاده از آب صابون اقدام می کنند.

اثر شته ها بر روی فاتسیا
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است این کار زمان زیادی الزم داشته باشد. یک عالمت مطمئن 
شناخت این آفت آن است که وقتی برگ ها را تکان می دهند، 
این حشرات کوچک مثل یک ابر سفید در هوا پراکنده می شوند. 
برای کنترل آنها باید تمام برگ ها؛ مخصوصاًً سطح زیری آنها را 
به دقت با ماالتیون سم پاشی کرده و به فواصل سه روز سم پاشی 

را تکرار نمود.

شپشک آردآلود: تشخیص شپشک های آردآلود روی گیاه 
معموالًً آسان است. حشرات بالغ در پوششی پنبه ای پیچیده 
شده اند. ممکن است روی شاخه و یا در سطح زیری برگ ها 
انبوه دیده شوند. در حالت کم بودن تعداد آفت،  به صورت 
به راحتی می توان آنها را کنترل نمود؛ اما اگر مشکل ادامه 
یابد و تعداد آفت زیاد شود، گیاه پژمرده و برگ ها زرد شده 

و می ریزند.

مگس سفید

برای کنترل آنها به یکی از روش های زیر اقدام می کنند:
پنبه  با  و  نموده  را جمع آوری  آنها  باشد،  اندکی شپشک روی گیاه وجود داشته  تعداد  چنانچه 
آغشته به الکل متیلیک جای آنها را پاک می کنند. در صورت کثرت تعداد آفت، گیاه را با سم 

ماالتیون یا دیمتوات سم پاشی می کنند.
شپشک سپردار: چون این حشرات پس از بلوغ بی حرکت و 
معموالًً به رنگ زرد یا قهوه ای هستند، گاهی شپشک سپردار 
را با شاخه های چوبی گیاه اشتباه می کنند؛ اما تشخیص آن 
آسان  سرخس،  روی  مثاًل  سبز؛  برگ های  و  شاخ  میان  در 
می شود  محافظت  مومی  پوشش  توسط  حشره  بدن  است. 
و در یک نقطه از گیاه ثابت مانده، با مکیدن شیره گیاهی 
باعث ضعف و پژمرده شدن آن می گردد. برای کنترل آن به 

یکی از روش های زیر اقدام می کنند:

شپشک آردآلود در آگلونما

شپشک سپردار روی شاخه فیکوس
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جدا  و  خراشیده  به وسیله ای  گیاه  روی  از  را  حشرات 
می کنند. سپس تمام اندام گیاه را با محلول آب و صابون 

می شویند.
سم پاشی  به دقت  دیمتوات  با  را  برگ ها  و  شاخه ها 

می نمایند.
تریپس: این حشرات اگرچه بال دارند، معموالًً جهنده 
آنها شیره شاخ و برگ های نرم را مکیده و به  هستند. 
گل ها نیز حمله می کنند. در نتیجه، روی شاخ و برگ ها 
نوارها و لکه هایی ایجاد می شوند. ترشحات بدن حشرات 
مذکور روی گیاه به رنگ سیاه درآمده و برگ ها آلوده 
می شوند. خسارت این آفت نسبت به برخی آفات دیگر 
رشد  و  بوده  بد منظر  گیاه  روی  آن  اثر  اما  است؛  کمتر 
گیاه را کم می کند. بهتر است در مراحل اولیه بروز عالئم 

نسبت به کنترل آن اقدام نمود.
روش کنترل تریپس به شرح زیر است:
سم پاشی گیاه با ماالتیون یا دیمتوات.

قطع اندام هایی از گیاه که شدیداً صدمه دیده اند و مصرف گرانول سم دیازینون در خاک.
نماتدها: نماتدها موجودات کرمی شکل ریز میکروسکوپی 
هستند که نمی توان توسط چشم غیرمسلح آنها را رؤیت 
نمود. از مهم ترین نماتدها در باغبانی آنهایی هستند که یا 
در خاک و یا داخل ریشۀ گیاهان زندگی کرده و از ریشه 
نماتدهای  از  زیادی  گونه های  هرچند  می کنند.  تغذیه 
مولد  نماتدهای  آنها  دارند، عمده ترین  ریشه خوار وجود 
از  که  غده  مولد  نماتدهای  می باشند.  ریشه  در  غده 
زینتی هستند،  گیاهان  و  در گل ها  نماتدها  عمده ترین 
در گیاهانی مانند اطلسی، شمعدانی و گل   میمون دیده 

می شوند.
عالمت نماتدهای مولد غده روی قسمت های هوایی گیاه 
آلوده، شبیه عالئم کمبود آب و مواد غذایی؛ پژمردگی، 

کاهش رشد، زردی و امثال آن است.
کار،  مطمئن ترین  است.  مشکل  نماتد  کامل  کنترل 
پیشگیری و انتخاب واریتۀ مقاوم می باشد. نظر به اینکه 
نماتدها ممکن است از طریق آب، خاک، ادوات، نشاء و 

بقایای ریشۀ گیاهان آلوده منتقل شوند، لذا باید برای پیشگیری، نکات بهداشتی الزم را کاماًلً 
رعایت نمود.

سفیدک پودری: عالمت این بیماری وجود پودر سفیدرنگ روی برگ ها می باشد، که ممکن است 
روی شاخه ها و گل ها نیز توسعه یابد. سفیدک یک بیماری قارچی است که به ویژه به گیاهانی 
که شاخ و برگ نرم و آبداری دارند، حمله می کند. هرچند این بیماری در گیاهان آپارتمانی کمتر 
بروز می کند و میزان خسارت آن ممکن است کم باشد؛ اما گاهی به زیبایی ظاهر گیاهان زینتی 

تریپس

پیاز و بوتۀ الله سالم )سمت چپ تصویر( و 
مبتال به نماتد )سمت راست تصویر(.



33۹

لطمه وارد می سازد. برای کنترل این بیماری، برگ هایی 
را که شدیداً آلوده شده اند باید حذف نموده و گیاه را با 

یک سم قارچ کش مناسب محلول پاشی نمود.

سفیدک پودری روی برگ

بوترتیس )Botrytis(: بوتریتیس یا کپک خاکستری، بیماری قارچی دیگری است که به دلیل 
تشکیل کپک خاکستری رنگ کرک مانند روی گیاه، به خوبی از سفیدک قابل تشخیص می باشد. 
بوتریتیس در تمام گیاهان آپارتمانی کاماًلً عمومیت دارد. اولین عالمت آن بروز لکه های آبدار در 
سطح زیری برگ هاست که بعداً قهوه ای رنگ می شوند. در حالت پیشرفته کپک خاکستری رنگ 
کرک داری روی گیاه ایجاد می شود. عالمت بیماری در گلبرگ ها در نقاطی مشاهده می شود که 
با گلدان در تماس می باشد. معموالًً انبوه بودن شاخ و برگ، هوای سرد و مرطوب، و نیز دادن آب 
بیش از اندازه، از عوامل مساعد کننده شرایط بروز این بیماری به شمار می روند. بیماری بیشتر به 

برگ های مسن و اندام های گل صدمه می زند.

برای کنترل آنها به یکی از روش های زیر اقدام می کنند:
قطع برگ ها و سایر اندام های گیاه که به شدت عالئم کپک روی آنها مشاهده می شود.

کاستن از مقدار آبیاری و مه پاشی.
جلوگیری از انبوهی و پرپشت شدن بیش از اندازه گیاه.

سوختگی ناشی از قارچ بوتریتیس در برگ های آگلونما و گل بنفشۀ آفریقایی
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خودداری از آبیاری گیاه از باالی بوته.
اصالح وضعیت تهویه محیط اطراف گیاه.

لکه برگی: در گیاهان زینتی، تحت عنوان لکه برگی بیماری های زیادی مشاهده می شوند که 
عامل مولد آنها ممکن است قارچ یا باکتری باشد. از جمله بیماری های لکه برگی که در اثر عوامل 
بیماری لکه برگی آفالندرا، اسپاتیفیلوم، بنت قنسول، پپرومیا،  ایجاد می شوند، می توان  قارچی 
دیفن باخیا و فیلودندرون را نام برد. عالمت این بیماری، لکه های گردی هستند که عموماً حاشیه 
مشخصی دارند و رنگ دور لکه تیره تر است. در صورت وجود تعداد زیادی لکه، آنها با هم یکی 
شده و به شکل لکه بزرگ تر قهوه ای شبیه سوختگی در می آیند. در اکثر موارد وجود این لکه ها 

اهمیت اقتصادی نداشته؛ اما از زیبایی گیاه می کاهند.
در مدیریت این نوع بیماری ها، مشابه سایر بیماری های قارچی، پیشگیری از بروز بیماری از قبیل 
انتخاب بذر، قلمه یا پیوندک سالم، از مهم ترین اصول کنترل بیماری محسوب می گردد. عالوه براین 

می توان به روش ضدعفونی خاک نیز نسبت به کنترل بیماری اقدام نمود.

لکه برگی قارچی در برگ های اسپاتیفیلوم و آگلونما

سیکالمن،  سینرر،  آزالیا،  بگونیا،  آلوئه،  بیماری  این  میزبان های  از  و طوقه:  ریشه  پوسیدگی 
سینداپسوس  و  پامچال  فیلودندرون،  پپرومیا،  کاالنکوئه،  هیدرانژآ،  آویز، شمعدانی،  گل  دراسنا، 
قابل ذکرند. اغلب اولین عالمت مشهود این بیماری کاهش میزان رشد است که با کلروز برگ ها و 
گاهی، مخصوصاًً در شرایط هوای آفتابی، با پژمردگی دنبال می شود. در صورت بررسی گیاه بیمار، 
زخم موجود در قاعدۀ ساقه )معموالًً به رنگ سیاه و مرطوب(، پوسیدگی ریشه )معموالًً همراه با 

پوسته پوسته شدن آن( و یا پوسیدگی پیاز فوراً آشکار می شود.

پوسیدگی حاصل از قارچ فیتوفتورا در فیکوس )راست( و کاالنکوئه )چپ(
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عامل بیماری انواع مختلفی از قارچ ها می باشد. این قارچ ها خاکزی هستند و در هوای مرطوب و 
نسبتاً گرم بهتر رشد می کنند. نظر به اینکه گاهی عالئم آفات و بیماری ها روی گیاهان مختلف 
متفاوت است، در زیر تصاویر نمونه ای از گیاهان زینتی آلوده به آفات و بیماری های عمده نشان 

داده می شوند. مقایسه آنها با اندام های سالم مشابه، تشخیص عالئم حاصله را آسان می سازد.

سفید  مگس 
در سطح زیری 
دیده  برگ ها 

. د شو می 

کنه ها سبب توقف 
رشد و پیچیدگی 
شاخه ها می شوند.

رنگ پریده بودن برگ ها 
و درازای شاخه ها، نشانۀ 

سرمای زیاد است.

زردی برگ ها در اثر خشکی هوا، 
آبیاری  یا  و  آفتاب  زیاد  تابش 

می آید. پیش  نادرست 

عدم تشکیل گل در اثر نبودن 
نور کافی و یا در هوای خشک 

سرد پیش می آید.

سفید  کپک مانند  لکه های 
نشانۀ  گل ها  و  برگ ها  روی 
بیماری سفیدک یا بوتریتیس 

باشد. می 

برگ ها  روی  کاهی رنگ  لکه های 
مستقیم  زیاد  تابش  اثر  در  که 

می شوند. ایجاد  آفتاب 

لکه های قهوه ای که 
آب  پاشیدن  اثر  در 
ایجاد  برگ ها  روی 

می شوند.

)Saintpaulia ionantha( عالئم خسارت برخی از آفات و بیماری ها در بنفشه آفریقایی

شپشک های آردآلود به صورت 
پنبه ای  و  سفید  مجموعه ای 

می باشند.

سیاه شدن قاعدۀ ساقه در اثر دادن آب 
زیاد که به پوسیدگی و مرگ اندام های 

هوایی منجر می شود.
در  اغلب  قهوه ای چروکیده،  های  لکه 
می آیند.  پیش  فیزیکی  صدمات  اثر 
این قسمت را می توان برید و به محل 

زد. قارچ کش  پودر  بریدگی 
شپشک های آردآلود را به صورت لکه های سفید 
مومی پشمی روی سطح گیاه می توان دید آنها 

را به دقت با پنبه پاک کنید.

الرو  و  حلزون  تغذیۀ  اثر 
به صورت  که  حشرات 
حفرات بزرگی درمی آیند.

آفت  یک  ریشه،  آردآلود  شپشک 
آن  کنترل  که  کاکتوس هاست  عمومی 
سخت است برای مشاهدۀ آن باید گیاه 

درآورد. گلدان  از  را 

تیغ های روی گیاه در اثر تماس 
در پوست بدن فرو می روند. در 
کاغذ  از  گیاه  این  با  کار  موقع 

روزنامه استفاده کنید.

باز  محیط  در  گیاه  این 
میوه های  و  می دهد  گل 
می کند.  تولید  خارداری 
اما این کار در محیط بسته 

می دهد. رخ  کمتر 

)Opuntia microdays( در کاکتوس )عالئم آفات و بیماری ها )سمت راست( در مقایسه با گیاه سالم )سمت چپ
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)Cyclamen persicum( در سیکالمن )عالئم آفات و بیماری ها )سمت راست( در مقایسه با گیاه سالم )سمت چپ

عالئم آفات و بیماری ها )سمت راست( در مقایسه با گیاه سالم )سمت چپ( 
)Ficus elastics Robustà( در فیکوس االستیکا

گیاه  به  است  ممکن  آردآلود  شپشک های 
حمله کنند. مرتبًا باید برگ ها را بازدید نمود.

وقتی شاخه یا برگ قطع می شود، شیرابه از 
آن ترشح می نماید. با استفاده از خاک زغال 
یا خاکستر سیگار می توان آن را متوقف نمود.

و  شده  زرد  به تدریج  که  خمیده  برگ های 
می ریزند، نشانۀ آب دادن بیش از حد است.

نکنیم  کنترل  را  سپردار  شپشک های  اگر 
و  شاخ  باید  می کنند.  ایجاد  مشکالتی 
را  برگ ها  زیری  سطح  مخصوصًا  برگ ها؛ 

کرد. کنترل  مرتبًا 
لکه برگی یک بیماری قارچی است که روی 

می کند. تولید  قهوه ای  لکه های  برگ ها 

بلندمدت  اندازه در  از  دادن آب بیش 
می شود. ریشه ها  پوسیدگی  باعث 

مواظب  گیاه  کردن  پاک  موقع 
وارد  صدمه  برگ ها  به  که  باشید 
نشود. این گونه عالئم برای همیشه 

می مانند. باقی  برگ ها  روی 

ساقۀ مرکزی به صورت عمودی 
می کند.  رشد  انشعاب  بدون 
ایجاد  باعث  آن  انتهای  قطع 

می گردد. انشعاب 

تارعنکبوتی  قرمز  کنه های  و  شته ها 
مرتبًا  می کنند.  حمله  گیاه  این  به 

کنید. کنترل  را  آنها  وجود 

زردی برگ ها با لکه های قهوه ای نشانۀ 
است  ممکن  است.  بوتریتیس  بیماری 
و  به زودی کپک خاکستری ظاهر شده 

گیاه را از بین ببرد.

سفت  و  بازمانده  رشد  از  برگ ها  اگر 
شوند ممکن است گیاه به کنۀ سیکالمن 
مبتال شده باشد؛ که پشت برگ ها حالت 

غبارگرفته ای پیدا می کند.

آن  نشانۀ  برگ ها  ریزش  و  زردی 
از  بیش  محیط  در  گیاه  که  است 

دارد. قرار  گرمی  حد 

ساقه، برگ و گل ها ظاهری شاداب 
و حالتی عمودی دارند.

در  خوش فرم  گل  غنچۀ  تعدادی 
می شوند. دیده  برگ ها  میان 

برگ ها شکل خوب و حالت 
جذابی دارند.

سایر  با  مخلوط  سیکالمن ها 
نیستند؛  خوشایند  گیاهان 
بادوامی  خاص  گونه های  اما 
اتاق های  مناسب  که  هستند 

می باشند. خنک 
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)Kalanchoe blassfeldiana( در کاالنکوئه )عالئم آفات و بیماری ها )سمت راست( در مقایسه با گیاه سالم )سمت چپ

)Primula obconica( در پامچال )عالئم آفات و بیماری ها )سمت راست( در مقایسه با گیاه سالم )سمت چپ

شپشک های آردآلود معموالً این گیاه را آلوده می کنند. آنها 
در نزدیکی دم برگ ظاهر سفید و پشم آلودی دارند. آنها را 

به محض مشاهده با یک پارچۀ خیس یا پنبه پاک کنید.
برگ ها ترد و شکننده بوده و در صورت عدم دقت 
صدمه می بینند. نوک آنها به آسانی شکسته، یک 

خط قهوه ای در نوک برگ باقی می ماند.

بگذاریم خاک خیلی خشک  چنانچه 
یا  چروکیده  پایینی  برگ های  شود، 

می شوند. زرد 
اگر گیاه به هیچ دلیل قابل توضیحی 
گلدان  از  را  آن  باشد،  شده  پژمرده 
شپشک  وجود  نظر  از  درآورده 
قرار  بازدید  مورد  ریشه  آردآلود 

دهید.

که  کنید  انتخاب  را  گیاهی 
براقی  و  شاداب  برگ های 
گل  شاخه های  و  داشته 
نشکفته  غنچۀ  تعدادی 

دارند.

بوده  آبدار  و  شاداب  برگ ها 
جای  در  گیاه  وقتی  معموالً  و 
آفتاب گیر نگهداری شود، رنگ 

دارند. سرخی 

گاهی روی برگ های جوان شته یافت می شود. برگ های 
تماسی  سم  یک  با  دقت  به  را  گیاه  یا  و  چیده  را  آلوده 
پامچال  برای  حشره کش  سموم  همۀ  می کنند.  سم پاشی 

کرد. عمل  سم  برچسب  مطابق  باید  نیستند.  مناسب 
برگ های زیری ضعیف و زرد ممکن است نشانۀ آب دادن 
بیش از حد باشد. خاک را باید مرطوب نگه داشت؛ اما 

نباید گذاشت گیاه در آب قرار گیرد.

برگ های سبز رنگ نسبتًا 
با  قلبی شکل  یا  زبر، گرد 
پوشانیده  نرمی  موهای 

شده اند.

گلبرگ  و  عرض  سانتی متر   2/5 گل ها 
ظاهر  باالیی  دندانۀ  دارند.  قلبی شکل 
گل ها  می دهد.  آن  به  قسمتی   10
 30 تا  شاخه ها  چتری  گل آذین  روی 

دارند. بلندی  سانتی متر 

آب  برگ  روی  کرک های 
می دارند  نگه  خود  در  را 
برگ  پوسیدن  موجب  و 
کپک  بیماری  بروز  و 
خاکستری می شوند. نباید 

کرد. مه پاشی  را  گیاه 

از  سرخرطومی  هاللی شکل  الروهای 
ریشه ها تغذیه می کنند و نهایتاً باعث 
پژمردگی و مرگ گیاه می شوند. معموالً 
برای  که  می شوند  دیده  آنها  زمانی 
نجات گیاه دیر شده است؛ با این حال 
شاید یک پودر حشره کش مفید باشد.
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)Begonia x biemalis( در بگونیای غده ای )عالئم آفات و بیماری ها )سمت راست( در مقایسه با گیاه سالم )سمت چپ

قرار  کنه ها  حمله  مورد  جوان  برگ های  و  شاخ 
می گیرند.

بگونیاهای  شاخه های  و  برگ ها 
رشد  فصل  یافتن  پایان  با  خزان کننده 
شروع به ریزش می کنند. اینها را نباید 
از غده جدا کنید؛ چون ممکن است به 

برسانند. صدمه  غده 
هوای  در  بوتریتیس  قارچ 
برگ ها  به  مرطوب  و  خنک 

می کند. حمله 
حد  از  زیاده  دادن  آب 
هوا  پایین  دمای  با  همراه 
باعث پژمردگی و قهوه ای 

می شود. برگ ها  شدن 
ابتال  مستعد  بگونیاها  از  بسیاری 
برگ ها،  در  پودری  سفیدک  به 

هستند. شاخه ها  و  دم برگ ها 

گل ها معموالً سه تایی 
وسطی  که  هستند 
دوتای  و  نر  و  بزرگ 
ماده  و  کوچک  دیگر 

. هستند

گوشتی  شاخه های 
تا  ضخامت  با  قائم 

سانتی متر  2/5

برگ های نرم سبز به  طول 
با  سانتی متر  15ـ20 
رگبرگ های سبز روشن تر

غده )ساقه متورم( روی سطح 
خاک گلدان
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زیادی  گیاهان  و  گل ها  آویزان:  سبدهای   1
آبشاری  حالت  آنها  برگ  و  شاخ  که  دارند  وجود 
بالکن  از  آویزان  سبدهای  در  و  داشته  مجنون  یا 
می بخشند.  خانه  به  خاصی  جلوه  خانه،  سقف  یا 
از جمله آنها می توان سرخس، بگونیا، سیسوس و 
سجافی را نام برد. برای انجام این کار از سبدهایی 

می کنند. استفاده  مختلف  اشکال  و  جنس  با 
اهمیت  حائز  استفاده،  مورد  سبد  نوع  انتخاب 
در شکل  را  سبدها  این  از  نمونه ای  است.  خاصی 
سبدها  این  در  است  بهتر  می کنید.  مشاهده  زیر 
پالستیکی  گلدان های  مانند  سبک؛  گلدان های  از 
میز  باالی  و  اطاق  گوشه  سقف  کرد.  استفاده 

نهارخوری، از محل هایی هستند که برای آویزان کردن سبدها مناسب اند.

بخش ششم: ضمائم

الف( ظروف کشت

سبدی آویزان از گل بگونیا 

2 جعبه های گل: جنس این جعبه ها ممکن است از 
چوب یا فلز بوده و در داخل سالن ها یا پشت پنجره ها 
را  گل ها  انواع  می توان  آنها  داخل  در  می شوند.  نصب 
پنجره  پشت  در  مخصوصاًً  جعبه ها  این  نمود.  کشت 
مشرف به خیابان آپارتمان ها، به زیبایی نمای ساختمان 

می افزایند.
3 گلدان ها: برخی از گلدان ها از نظر شکل و ظاهر 
نگهداری گل  لحاظ کیفیت  از  دیگر  بعضی  و  زیباترند 
به نکات  گلدان  انتخاب  در  باید  دارند.  بیشتری  ارزش 
مربوط به زیبایی و در عین حال مناسب بودن آن برای 

راحتی انجام کار مراقبت از گل، توجه نمود.
به طور کلی گیاهان در هر ظرفی که خاک را نگهداشته و زهکش خوبی داشته باشند، می توانند 

انواع سبدهای سقفی

جعبه گل پشت پنجره 
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انواع سفال، پالستیک، شیشه، سرامیک، سبدهای سیمی،  رشد کنند. گلدان های سنتی شامل 
جعبه ها، بشکه ها، ظروف فلزی و لعابی و امثال آن می باشند. تعدادی از آنها نسبت به سایرین 
دوام بیشتری دارند؛ اما ضرورتی ندارد که خود را به انواع سنتی محدود کنیم. ممکن است از 
یک جعبه چوبی، ظرف بالاستفاده، حتی وان حمام به عنوان گلدان استفاده کرد. هرکس با ابتکار 
خود می تواند از ظروف خاص ارزان قیمت گلدانی بسازد. در موقع انتخاب باید دید که گلدان در 
معرض دید قرار خواهد گرفت، یا در داخل جعبه پشت پنجره، دور از دید مستقیم مستقر خواهد 
شد. در صورتی که مستقیماً در معرض دید قرار خواهد گرفت، باید رنگ آن با رنگ گیاهان انتخابی 

هماهنگ باشد. در زمان خرید گلدان باید به اندازه، جنس و چگونگی زهکشی آن توجه شود.
ابعاد گلدان باید در حدی باشد که گنجایش مقدار خاک الزم برای رشد بوته تا زمان تعویض آن را 
داشته باشد. قطر دهانه گلدان باید پهن تر از قطر قاعده آن باشد. معموالًً ارتفاع گلدان را برابر قطر 
دهانه آن در نظر می گیرند؛ هرچند این مقدار در انواع مختلف گیاهان ممکن است متفاوت باشد.

جنس گلدان نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. گلدان های سفالی خیلی جذاب به نظر می رسند 
و سنگینی آنها این حسن را دارد که در صورت بلند بودن گلدان، در اثر باد یا هرگونه ضربه ای زود 
نیفتند. در هر حال به علت وجود منافذی در گلدان های سفالی، جدارۀ آنها آب موجود در خاک 

گلدان را به خود جذب می کنند؛ لذا این گونه گلدان ها آب بیشتری مصرف می کنند.
از  فایبرگالس سبک  یا  گلدان پالستیکی  است جابه جا شوند،  گاهی الزم  گلدان هایی که  برای 

گلدان های سفالی یا چوبی مناسب تر است. آنها زود خشک نمی شوند و معموالًً ارزان ترند.

انواع گلدان های پالستیکی )راست( و سفالی )چپ( 

سبدهای چوبی از نظر وزن و داشتن منافذ، حد واسط بین سفال و پالستیک قرار دارند. به سبب 
گلدان هدایت  داخل خاک  به  را کمتر  هوا  زیاد  فلزی، گرمای  گلدان های  برخالف  بودن،  عایق 
از  نوع  این  به  که  است  مهمی  ایراد  پوسیدن چوب  در  رطوبت  تأثیر  حال  هر  در  اما  می کنند؛ 

گلدان ها وارد است.
عامل مهم دیگر در انتخاب گلدان، منافذ زهکش آنهاست. برخی از مردم در ته گلدان مقداری 
است؛  مؤثر  گلدان کمی  زهکشی  در  این عمل  یا سنگریزه می ریزند.  خرده های سفال شکسته 
باشد.  داشته  اضافی خاک گلدان  برای خروج آب  باید سوراخ هایی  ته گلدان  اما در هر صورت 
در صورتی که در گلدان خریداری شده این سوراخ ها وجود نداشته باشد، باید خود به این کار اقدام 
کنیم. در غیر این صورت ممکن است آب زیادی در ته گلدان جمع شده، باعث پوسیدن ریشه ها 
و مرگ بوته درون آن شود. ته هر گلدان معمولی باید حدود 6 عدد سوراخ، هر یک به قطر 12 

میلی متر باشد.
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گلدان دیواری مدل گوش فیل

گلدان دیواری مدل طاقچه دکوری
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گلدان تزیینی دیواری مدل مثلثی و لوزی

گلدان تزیینی دیواری مدل دایره ای



34۹

گلدان دیواری مدل صدفی

مدل های گلدان تزیینی دیواری چوبی
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مدل های گلدان تزیینی دیواری مربعی

گلدان مدل الماسی
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هر گیاهی که به داخل خانه آورده می شود اگر در دسترس کودکان یا حیوانات خانگی قرار گیرد، 
ممکن است خطرناک باشد. حتی گیاهانی که سمی شناخته نشده اند، احتمال دارد که در افراد 

خاص ایجاد حساسیت کنند.
یا حیوان خانگی  نباشد، هنوز ممکن است در یک کودک  الزاماً خطرناک  گیاهی که خوردنش 
حساسیت پوستی ایجاد کند. لیکن فواید بهداشتی گیاهان آپارتمانی اغلب بر این خطرات برتری 
دارند. در هر صورت باید در موقع انتخاب گیاه آپارتمانی به نکات زیر درباره شاخ و برگ توجه 

نمود. گیاهان می توانند:
 هوا را تصفیه کنند.

 اکسیژن تولید کنند.
 بر زیبایی خانه بیفزایند.

1 گیاهان آپارتمانی بی خطر
هرچند گیاهان آپارتمانی زیادی هستند که بی خطر شمرده می شوند، اما در اینجا بر آنهایی تکیه 

می شود که گیاهان معروف و متداولی هستند. این گیاهان به شرح زیرند:
 کاکتوس کریسمس: شاید سالم ترین گیاه در میان گیاهان آپارتمانی باشد که برخالف نامش 

نه تنها سمی نیست، بلکه حتی برگ هایش فاقد تیغ هستند.
توصیه  خانه ها  تمام  در  آن  نگهداری  که  است  گیاهانی  از  یکی  سجافی:  یا  گندمی  برگ   
و حیوانات  برای کودکان  به عنوان گیاه تصفیه کننده هواست. همچنین  انتخاب خوبی  می شود. 
خانگی مضر نیست. اما سگ ها و گربه ها مزه آن را زیاد دوست دارند و ممکن است گاهی آن قدر 

از آن بخورند که مریض شوند. پس بهتر است گلدان سجافی را در جای بلندی قرار دهید.
 بنفشه آفریقایی: گیاه زیبایی است که در بعضی کشورها از آن به عنوان هدیه در روز مادر 

استفاده می کنند.
 پیله آ: پیدایش چنین گیاه زینتی در بین خانواده گزنه ها غافلگیرکننده است. ارزش تزیینی آن 
بیشتر به خاطر برگ های بیضی شکل و نوک تیز آن است. رشد سریعی داشته و در دمای معتدل 

نزدیک پنجره ها به خوبی نگهداری می شود.
 شامائدرئا: دارای ساقه نازک و حلقه حلقه ایست که 6 تا 8 برگ پرمانند زینت بخش آن است. از 
نخل های نادریست که به آسانی با فضای نه چندان روشن آپارتمان خو می گیرد و نیز در آپارتمان 
به گل می نشیند. البته میوه هایش جنبه تزیینی زیادی نداشته و می توان به محض پیدا شدن 

آنها را حذف نمود.
 برگ بیدی: این گیاه به مراقبت کمتری نیاز و به راحتی از طریق قلمه زدن تکثیر می یابد. 
برای خانه هایی که کودک یا حیوانات خانگی دارند، گیاه بی خطری است که می تواند جایگزین 

گیاهان سمی شود.
نگهداری  زیاد  اماکن  سایر  و  فروشگاه ها  خانه ها،  در  آن  از  مختلفی  گونه های  امروزه  بامبو:   
می شوند و بسیار مقاومت از خود نشان می دهند. البته بامبو برای حیوانات اهلی خانگی سمی 

است.
 پپرومیا: گیاهان بی شمار کوتاه قد با برگ های ابلق و رنگارنگ است. می تواند در تمام فصل ها 

زینت بخش آپارتمان ها باشد.

ب( گیاهان از نظر سالمت انسان و حیوانات خانگی
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جدول: گیاهانی که نگهداری آنها در منازل از نظر سالمتی انسان و حیوانات خانگی مشکلی ندارد.

تصویر گیاه نام علمی گیاه نام فارسی گیاه ردیف

Schlumbergera spp. کاکتوس کریسمس 1

Chlorophytum comosum
برگ گندمی یا 

سجافی 2

Saintpaulia ionantha بنفشه آفریقایی 3

Pilea cadierei پیله آ 4
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Chamaedorea elegans شامائدرئا ۵

Tradescantia zebrina برگ بیدی 6

Peperomia caperata پپرومیا 7
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جدول: میزان سمیت برخی از گیاهان آپارتمانی

سمی برای حیوانات سمی برای انساننام گیاه
تصویر گیاهخانگی

بلیکمفیلودندرون

بلیبلیپوتوس

کمکمسینگونیوم

متوسطلیلیوم
برای حیوانات خانگی 

هم دارای سمیت 
متوسط دارد.

بلیبلیاسپاتیفیلوم
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متوسطمتوسطدیفین باخیا

بسیار زیادبسیار زیادخرزهره

بلیبلیکاالدیوم

متوسطمتوسطسانسوریا

بلیکمعشقه
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