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 با خانگی گیاهان. هستند بسته فضای در نگهداری جهت انتخاب بهترین آپارتمانی گیاهان

 افراد در نشاط افزایش و روحیه تغییر باعث دارند که زیبایی هایبرگ و شاخ همین

 و داشته را خانه شرایط در دادن گل توانایی که دارند وجود زیادی گیاهان. شوندمی

 .نمایید استفاده آنها از توانیدمی

ای اب نمایید از اهمیت ویژهاینکه شما چه مدل گیاهی را جهت نگهداری در آپارتمان انتخ

دهند. به همین خاطر نیاز است برخوردار است. بسیاری از گیاهان در فضای بسته گل نمی

 .که در انتخاب آنها نهایت دقت را به خرج دهید

دهند که از مهمترین آنها دالیل زیادی وجود داشته که گیاهان در محیط آپارتمان گل نمی

 .ه نمودتوان به موارد زیر اشارمی

 دالیل عدم گل دهی گیاه آپارتمانی چیست؟

نه آیند. خوشبختاگزینه مناسبی جهت نگهداری در فضای بسته به شمار می آپارتمانی گیاه

 .توانند خود را با محیط منزل وفق داده و رشد کنندبعضی از گیاهان می

وجود دارد، توجه به شرایط مناسب جهت گل دادن  اما مورد مهمی که در این مورد

آنهاست. البته این امکان برای تمامی گیاهان وجود ندارد. در ادامه به مهمترین این عوامل 

 :اشاره خواهیم کرد

 نیاز به گلدان بزرگ و خاک بیشتر جهت گل دادن دارند. در محیط  آپارتمانی گیاهان

وچک جهت نگهداری از گیاهان وجود دارد. به های کآپارتمان تنها استفاده از گلدان

 .دهندهای بسته گل نمیهمین دلیل بعضی از گیاهان در محیط

 ای نظیر: آپارتمان وجود های بستهدر محیط آپارتمانی گیاه نور زیاد جهت رشد

ندارد. نور ناکافی از جمله مهمترین مواردی است که رشد گیاه را به خوبی در محیط 

 .کندیمنزل فراهم نم
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توان گفت که جهت نگهداری گیاهان در خانه تنها مجاز به انتخاب با تمام این توضیحات می

محدودی از آنها هستید. انتخاب گیاهانی که در هر شرایط بتوانند به خوبی رشد نموده و گل 

 .دهند از جمله مهمترین مواردی بوده که باید مد نظر قرار داد

 آن گلدان خاک کردن عوض مناسب زمان و ترفندها ، گلدان کردن عوض مطالعه: پیشنهاد

 معرفی بهترین انواع گیاهان آپارتمانی گل دار

دسته از گیاهانی هستند که خیلی کنیم جز آنشاره میکه در ادامه به آنها ا آپارتمانی گیاهان

توان دهند و میدهند. خوشبختانه بعضی از گیاهان در تمام فصول سال گل میزود گل می

 .از آنها در محیط خانه استفاده نمود

را کنید. زیتوجه داشته باشید که چه نوعی را انتخاب می خانگی گیاهان البته هنگام خرید

 .ری آنها در منزل یکسان نیستشرایط نگهدا

 گیاه شمعی یا Hoya Carnosa 

رود که نگهداری از آن بسیار به شمار می آپارتمانی گیاهان دسته ازگیاه شمعی جزو آن

 .تواند در هر شرایط آب و هوایی به خوبی رشد نمایدآسان است. این گیاه می

تواند دوام زیادی از خود نشان داده و حتی گل دهد. این گیاه گیاه شمعی در برابر نور کم می

رود. البته ناگفته نماند که گیاه دار، بهترین گزینه جهت نگهداری در خانه به شمار میگل

 .ای شکل و درخشان استهای ستارهشمعی دارای گل

 درفش گیاه یا Anthurium 

بوده که به مراقبت زیادی احتیاج ندارد. این گیاه  آپارتمانی گیاهان ر ازدرفش گیاه، یکی دیگ

 .های سال و تحت هر شرایطی گل دهدتواند در تمام فصلمی

توانید آن را در مکانی که نور خورشید به طور غیر مستقیم گیاه میجهت رشد بهتر درفش

های مختلف قرمز، ه و در رنگهای این گیاه به شکل قلب بودتابد، نگهداری کنید. برگمی

 .دهدسفید، صورتی و بنفش گل می

https://greenlist.ir/%d8%b9%d9%88%d8%b6-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%af%d9%84%d8%af%d8%a7%d9%86/
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 بنفشه آفریقایی یا African Violet 

رود که نگهداری از آن کار به شمار می آپارتمانی گیاهان بنفشه آفریقایی از جمله بهترین

 .چندان سختی نیست. این گیاه از توانایی چندین بار گل دادن در سال برخوردار است

فریقایی دارای تنوع زیادی بوده که هر کدام از آنها زیبایی خاص خودشان را دارند. بنفشه آ

های نورگیر نظیر: آشپزخانه جهت رشد بهتر بنفشه آفریقایی بهتر است که آن را در مکان

 .قرار دهید

ن های آن آب نپاشید. ایجهت نگهداری بهتر از بنفشه آفریقایی توصیه شده که بر روی برگ

 .شودهای گیاه میای بر روی برگهای قهوهث ایجاد لکهکار باع

 گلوکسینیا یا Gloxinia 

 های پرزدارهای سبز تیره رنگ و گلاین گیاه از خانواده بنفشه آفریقایی بوده و از برگ

بوده که نگهداری از آن  آپارتمانی گیاهان دسته اززیبا برخوردار است. گلوکسینیا جزو آن

 .کمی دشوار است

دهی این گیاه در فصل زمستان بوده و حداکثر لذت بردن از گل دادن آن حداکثر دو ماه گل

 .است. گلوکسینیا جهت رشد به نور زیاد و خاک نسبتا مرطوب نیاز دارد

 گیاه اگزالیس یا Oxalis 

است که جذابیت خاصی دارد. این گیاه کوچک  خانگی گیاهان دسته ازگیاه اگزالیس جزو آن

 .های بنفش مثلثی شکل استدارای برگ

 دوستای در میان افراد گلالعادههایش از محبوبیت فوقاین گیاه به دلیل فرم جذاب برگ

ها ای است که انگار گروهی از پروانههای گیاه اگزالیس به گونهبرخوردار است. فرم برگ

 .اندبر روی آنها نشسته
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 گیاه اسپاتی فیلوم یا Peace Lily 

د. این ای دارالعادهبوده که زیبایی فوق آپارتمانی گیاهان گیاه اسپاتی فیلوم, نوع دیگری از

دهد. گل این گیاه سفید و بسیار ظریف بوده که نگاه کردن به آن گیاه در سال یکبار گل می

 .شودباعث تغییر خلق و خو می

رتمان استفاده نمود. گیاه توان از آن در محیط آپانگهداری از این گیاه راحت بوده و می

دسته از گیاهانی است که نقش بسیار مهمی را در تصفیه هوا برعهده اسپاتی فیلوم جزو آن

 .دارد

 پنجه مریم یا Cyclamen 

توان به پنجه مریم اشاره دارای تنوعات زیادی بوده که از جمله آنها می آپارتمانی گیاهان

های مختلف به رنگ صورتی، یاسی، ب با گلهایی به شکل قلکرد. این گیاه دارای برگ

 .قرمز و سفید است

توانید از مشاهده آن در محیط زندگی خود لذت های این گیاه زیاد بوده و میماندگاری گل

ببرید. از طرفی این گیاه به نور زیادی نیاز داشته و جهت رشد بهتر باید خاک آن مرطوب 

 .باشد

 ارکیده شاپرکی یا Phalaenopsis Orchid 

ارکیده شاپرکی جهت نگهداری در آپارتمان گزینه بسیار مناسبی است. این گیاه زیبایی بسیار 

 هانگیا دسته ازخاصی داشته و از محبوبیت زیادی برخوردار است. ارکیده شاپرکی جزو آن

 .دهدبوده که در سال چند بار گل می خانگی

شرایط را جهت رشد بهتر خود فراهم نماید. تواند تمامی البته این گیاه با کمترین مراقبت می

 .بهترین مکان جهت نگهداری از این گیاه، پنجره رو به غرب یا رو به شرق منزلتان است
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 جمع بندی زیباترین گیاهان آپارتمانی

روند. پیشنهادی جهت نگهداری در فضای بسته به شمار می ، بهترین گزینهآپارتمانی گیاهان

 .سازدقدر زیاد است که گاهی انتخاب آنها را با مشکل مواجه میآن خانگی گیاهان تنوع

اینکه شما چه نوع گیاهی را جهت نگهداری در منزل خود انتخاب نمایید از اهمیت 

ای برخوردار است. خاک مناسب، نور و آب کافی از جمله مهمترین عواملی العادهفوق

 .نظر شما تاثیر بگذارندمورد  خانگی گیاهان توانند در گل دادنهستند که می

 


