
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 خانه  در  بنجامین فیکوس گیاه  تکثیر و نگهداری  کامل راهنمای

 تیم تحریریه گرین لیست 



  

    

 

1 
www.greenlist.ir 

 خانه  در بنجامین  فیکوس گیاه تکثیر و نگهداری  کامل راهنمای

 

 هر آنچیزی که باید درباره گیاه فیکوس بنجامین بدانید

به شمار رفته که از قابلیت پرورش در   آپارتمانی گیاهان  از جمله بنجامین فیکوس گیاه

خانه برخوردار است. اما از آنجا که این گیاه بسیار حساس بوده، نیاز است که تحت شرایط  

 .خاصی نگهداری شود

دسته از افراد توان استفاده نمود. اما نگهداری از آن به آناز گیاه بنجامین در هر محیطی می

 .شوددر محیط منزل خود را دارند، توصیه نمیکاری که تمایل به پرورش گیاه تازه

بوده که به نام گل انجیر مجنون هم معروف است.   ficus benjaminaنام علمی این گیاه، 

های بزرگ آن بوده که اگر به خوبی از گیاه  مهمترین ویژگی بنجامین در شاخ و برگ

 .شوندهای آن زرد مینگهداری نشود، برگ

علق به مناطق استوایی و نیمه استوایی بوده که در صورت  ، متبنجامین فیکوس گیاه

 .العاده زیبا تبدیل خواهد شدنگهداری مساعد به یک درختچه فوق

های تیره،  های باریک منشعب شده از یک تنه خاکستری روشن با برگاین گیاه دارای شاخه

 .متراکم و براق است. این گیاه نیاز به هرس مداوم دارد

ت، رشد گیاه آنقدر زیاد است که ضروری است سالی یکبار، گلدان آن را در غیر اینصور 

  گیاه عوض نمایید. در ادامه مقاله قصد بر آن است تا شما را با راهنمای نگهداری و تکثیر

 .آشنا نماییم بنجامین فیکوس

 آنها  نگهداری نکات و  ارزان  کاکتوس خرید راهنمای مطالعه: پیشنهاد

 مشخصات کلی گیاه فیکوس بنجامین 

نام علمی این گیاه، فیکوس بنجامین بوده که آن را با اسامی دیگری نظیر: ناالن،   •

 .شناسندبنجامین یا درخت فیکوس می

  180تا  60ط آپارتمانی پرورش داد و اندازه بالغ آن به توان در محی این گیاه را می •

 .رسدسانت می

https://greenlist.ir/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b3/
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آن کمی اسیدی تا    PHباید سرشار از مواد مغذی و  بنجامین فیکوس گیاه خاک •

 .خنثی باشد

 .دهد ای نظیر: آپارتمان به ندرت گل میبنجامین در فضای بسته •

متر هم    18از به متر و در فضای ب   2تا  1ارتفاع این گیاه در فضای بسته به  •

 .رسدمی

 .دهدگیاه بنجامین، نور زیاد آفتاب را جهت رشد ترجیح می •

ها و حیوانات خانگی  بعضی گزارشات، حاکی از مسمومیت این گیاه برای انسان •

 .است

 شرایط نگهداری از گیاه بنجامین چگونه است؟ 

، شرایط نگهداری خاصی دارد. به همین دلیل بهتر است که تنها افراد بنجامین فیکوس گیاه

 .مند به گل و گیاه جهت نگهداری از آن اقدام نمایندعالقه

فیکوس بنجامین جهت رشد بهتر به نور غیر مستقیم و زیاد و خاک غنی از مواد مغذی نیاز  

 :بنجامین اشاره شده استدارد. در ادامه به تعدادی از شرایط مهم جهت نگهداری از گیاه 

 نور طبیعی جهت رشد گیاه بنجامین  •

در   بنجامین فیکوس گیاه دهد. البتهاین گیاه، نور زیاد اما با تابش غیرمستقیم را ترجیح می

 .فضاهای باز تنها به مقدار کمی نور جهت رشد نیاز دارد

یاد اما غیرمستقیم تغذیه  اما این گیاه در فضاهای بسته چون: آپارتمان، نیاز دارد که از نور ز

هایی نظیر: گلخانه و پاسیو، بهترین انتخاب جهت رشد این گیاه به شمار  نماید. مکان

 .روندمی
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 خاک مساعد جهت رشد گیاه فیکوس بنجامین  •

جهت رشد به خاک غنی از مواد مغذی نیاز دارد. البته انتخاب خاکی   بنجامین فیکوس گیاه

ای برخوردار است. توجه داشته باشید که در  اهمیت ویژهکه زهکشی خوبی داشته باشد از 

 .تر رشد نمایدهای مشخصی به گیاه کود بدهید تا سریعزمان

 آب جهت رشد گیاه فیکوس بنجامین  •

بنجامین، گیاهی است که جهت رشد بهتر نیاز به آب کافی دارد. البته توجه داشته باشید که  

ی بیش از حد این گیاه باعث ریزش برگ آن و  نیازی به آبیاری زیاد گیاه نیست. آبیار

 .شودپوسیده شدن آن می

روید، بهتر است آبیاری آن را به یک آشنا بسپارید. زیرا گیاه اگر برای مدتی به مسافرت می

 .شودفیکوس در برابر هرگونه تغییر در برنامه آبیاری آن پوسیده و پژمرده می

 کوس بنجامین دمای هوا و رطوبت کافی جهت رشد گیاه فی •

نیاز به شرایط خاصی نظیر: دما و رطوبت جهت رشد دارد. دمای  بنجامین فیکوس گیاه

گراد، بهترین دما جهت  درجه سانتی 29تا    23درجه و دمای روزانه  21تا  18شبانه 

 .عملکرد بهتر این گیاه است

دهد.  است که رطوبت باال را در محیط ترجیح می آپارتمانی گیاهان دسته از این گیاه جزو آن

 .رطوبت پایین محیط در خشک یا چروک شدن برگ گیاه تاثیر زیادی داردیادتان باشد که 

 کود کافی جهت رشد گیاه بنجامین  •

بهتر است که در اوایل فصل رشد از کودهای   بنجامین فیکوس گیاه جهت رشد بهتر

 .مخصوص استفاده نمایید 

فصل پاییز و  توانید در اوایل فصل بهار و تابستان هر ماه یکبار و در به عنوان مثال می

 .زمستان هر دو ماه یکبار جهت کوددهی به این گیاه اقدام نمایید
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 آشنایی با شرایط تکثیر گیاه بنجامین 

است که بدون استفاده از هورمون   آپارتمانی گیاهان دسته ازجزو آن بنجامین فیکوس گیاه

 .توان آن را تکثیر نمودزایی از طریق قلمه زدن میریشه

که قلمه این گیاه را در فصل بهار و تکثیر آن را در تابستان انجام دهید.   البته توصیه شده

 .گیاه فیکوس در فضای آپارتمانی میوه نخواهد داد

متر  سانتی 10تا  8ای به اندازه بهتر است در ابتدا، قلمه بنجامین فیکوس گیاه جهت تکثیر

 .مه حذف نماییدهای اضافی را از نیمه پایینی قلرا از گیاه جدا کرده و برگ

انتهای قلمه را داخل گلدان حاوی پیت ماس قرار داده و طوری آن را بپوشانید که با 

گونه تماسی نداشته باشد. یک چوب را داخل خاک طوری قرار دهید که  پالستیک هیچ

 .پالستیک به طور ایستاده قرار گیرد

رار دهید. به دمای اطراف قلمه قلمه را در مکانی که نور زیاد اما غیر مستقیم داشته باشد، ق

هفته زمان الزم است تا   4تا  2درجه بیشتر باشد.  20توجه نمایید. زیرا دمای آن باید از 

 .قلمه به اندازه کافی ریشه بزند

توانید پالستیک را سوراخ کرده تا گیاه بتواند در دمای اتاق رشد نماید.  بعد از این مدت می

ه را به یک گلدان مناسب منتقل کرده و از آن به خوبی مراقبت  توانید قلمهفته می 6بعد از 

 .نمایید تا به یک درختچه زیبا تبدیل شود

 گیری نهایی نتیجه

است که اگر به صورت مناسبی از   آپارتمانی گیاهان دسته ازجزو آن بنجامین فیکوس گیاه

تواند خود را با  می کند. این گیاه، رشد سریعی داشته وآن نگهداری شود، به خوبی رشد می

 .هر شرایطی وفق دهد

تر منتقل شود. نگهداری از این  البته بهتر است که گیاه بعد از رشد کافی به یک گلدان بزرگ

 .گیاه شرایط خاص خود را داشته و بهتر است در این زمینه اطالعات زیادی کسب نمایید


