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 هر آنچیزی که باید درباره مرجان مینیاتوری بدانید

های دیگری نظیر: فرفیون است که آن را با نام آپارتمانی گیاهان یکی از مینیاتوری مرجان

 .شناسندزینتی یا تاج خار هم می

توان در اشکال مختلفی چون: مینیاتوری، ابلق، تنوع گل مرجان بسیار زیاد بوده و آن را می

دسته از گیاهانی است که هر بزرگ، کوچک و هلندی در بازار یافت. گل مرجان، جزو آن

 .دن برخوردار استساله از توانایی گل دا

های جذابی چون: زرد، صورتی، قرمز و کرم موجود بوده به طور کلی، این گیاه در رنگ

 .رسدعدد می 8تا  2های حاوی گل آن به و تعداد بوته

فاق تر اتدهی آن سریعفراهم شود، رشد و گل مینیاتوری مرجان اگر تمامی شرایط برای گیاه

 .و منطقه بومی آن آفریقا است Euphorbia miliiه، خواهد افتاد. نام علمی این گیا

گیاه مرجان از لحاظ ظاهری به مانند کاکتوس بوده و مراحل رشد بسیار مشابهی با آن دارد. 

ن آن را تواآبی را در شرایط سخت داشته و به دلیل همین ویژگی میاین گیاه قابلیت تحمل کم

 .بندی کردها دستهدر رده کاکاتوس

 آورندمی خانه به را بهار که زیبا دار گل آپارتمانی گیاهان از نوع8 

ید تا شما را با راهنمای نگهداری و تکثیر گیاه مرجان در خانه آشنا در ادامه با ما همراه باش

 .نماییم

 مشخصات کلی مرجان مینیاتوری

 مینیاتوری مرجان نام علمی ،Euphorbia milii  بوده که به نام دیگری در زبان

 .تاج خار( معروف است) Crown of Thorns التین

 راهم کنید، اندازه آن در فضای بسته اگر تمام شرایط جهت نگهداری از این گیاه را ف

 .نیم تا یک متر و در فضای باز به یک تا دو متر خواهد رسید

https://greenlist.ir/%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%af%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%b1/
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 آب را داردمنطقه بومی گیاه مرجان، آفریقا بوده و قابلیت رشد در مناطق کم. 

  دست زدن به شیره داخلی این گیاه بدون دستکش، احتمال مسمومیت را برای انسان و

 .حیوانات خانگی افزایش خواهد داد

 هادهی در همه فصلاز قابلیت گل آپارتمانی گیاهان گیاه مرجان در مقایسه با سایر 

 .برخوردار است

 گیاه مرجان جهت رشد بهتر نیاز به خاک مغذی با PH ی دارداسیدی تا خنث. 

 دسته از گیاهانی است که جهت رشد نیاز به نور مستقیم خورشید این گیاه، جزو آن

 .دارد

 شرایط نگهداری از مرجان مینیاتوری چگونه است؟

، کار چندان سختی نبوده اما رشد سریع آن بستگی به مینیاتوری مرجان نگهداری از

 .چگونگی مراقبت شما از این گیاه دارد

توان هم در فضای باز و هم در فضای بسته آپارتمانی د که از این گیاه میجالب است بدانی

استفاده نمود. در ادامه شما را با نکات مهم در مورد شرایط نگهداری از گیاه مرجان در دو 

 :فضای باز و بسته آشنا خواهیم کرد

 در فضای باز توصیه شده که آن را زیر نور  مینیاتوری مرجان جهت رشد کافی

قیم خورشید قرار دهید. در صورت کاشت این گیاه در باغچه منزلتان باید آن را مست

 .ها به خوبی حفظ شودآبیاری کامل کرده تا آب در ریشه

  درجه بسیار باال بوده و تحت هر شرایطی  22توانایی این گیاه در دمای باالی

نداشته و بهتر  تواند رشد نماید. گیاه مرجان تنها در برابر هوای سرد تاب تحملمی

 .است که از نگهداری آن در هوای سرد زمستانی، پرهیز نمایید

 را در فضای خانه نگهداری نمایید بهتر است آن را  مینیاتوری مرجان خواهیداگر می

در قسمت غربی یا جنوبی که بیشترین مقدار نور جهت رشد گیاه فراهم بوده، قرار 
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ساعت تابش مستقیم نور خورشید  2الی  2ه دهید. در مجموع، این گیاه در کل روز ب

 .نیاز خواهد داشت

 آبی، دوام باالیی داشته و تاب تحمل هر شرایطی در فضای بسته این گیاه در برابر کم

را دارد. البته بهتر است که هر موقع خاک گیاه به طور کامل خشک شد، جهت 

 .آبیاری آن اقدام نمایید

 باشدگیاه مرجان بسیار ضروری می توجه به نکات زیر جهت نگهداری از

 خاک مرجان مینیاتوری 

جهت رشد سریع این گیاه توصیه شده که از خاک باغچه و شن استفاده شود. البته اضافه 

تواند به رویش هر چه کمپوست و شن درشت هم میکردن مقداری خاک کوکوپیت، ورمی

 .بیشتر این گیاه کمک نماید

 آبیاری گیاه مرجان 

رود که احتیاجی به آبیاری زیاد دسته از گیاهانی به شمار میمرجان مینیاتوری جزو آن

 .ندارد

 5تا  2جهت آبیاری گیاه مرجان به خاک آن توجه نمایید. زیرا خاک گیاه باید تا عمق 

ای یکبار و در فصل سرما هر دو متر خشک باشد. گیاه مرجان در فصل گرما، هفتهسانتی

آبیاری نیاز خواهد داشت. جهت آبیاری، بهتر است آب را مستقیما بر روی  هفته یکبار به

 .خاک اسپری نمایید

 میزان دمای مناسب جهت رشد گیاه مرجان مینیاتوری 

دهد. تاب تحمل گیاه مرجان در فصل گرما ، گرمای زیاد را ترجیح میمینیاتوری مرجان

گراد بسیار حساس است. بهترین تیدرجه سان 01بسیار زیاد بوده اما نسبت به دمای زیر 

 .گراد استدرجه سانتی 22الی  22دمای در نظر گرفته شده جهت رویش گیاه مرجان، 

 نحوه کوددهی گیاه مرجان 



  

    

 

4 
www.greenlist.ir 

 خانه در مینیاتوری مرجان گل تکثیر و نگهداری روش

اختصاص دهید، ابتدای بهار  مینیاتوری مرجان بهترین زمانی که باید جهت کود دادن به

 .الزامی است 5-01-5فرمول است. هر دو هفته یکبار جهت کود دادن به این گیاه با 

 آشنایی با شرایط تکثیر گیاه مرجان

را از دو طریق بذر و قلمه زدن، تکثیر نمایید. جهت  مینیاتوری مرجان توانید گیاهشما می

 2تا  2فروشی تهیه کرده و تکثیر گیاه مرجان در روش اول باید بذر آن را از مراکز گل

 .عدد بذر را در خاک گلدان بکارید

اری این گیاه باید به طور مرتب باشد. جهت حفظ رطوبت خاک بهتر است که سر آن را آبی

تا  05با یک پالستیک یا نایلون پوشانده و زیر نور غیر مستقیم خورشید در دمای مشخص 

 .گراد قرار دهیددرجه سانتی 25

متر سانتی 8های آن رشد کرده و به ارتفاع ماه زمان نیاز است تا جوانه 8الی  5بعد از 

 .تر منتقل نماییدتوانید گیاه را به گلدان بزرگبرسد. سپس می

را تکثیر نمایید. بهترین زمان  مینیاتوری مرجان توانید از طریق قلمه زدن، گیاهشما می

های برای انجام این کار، فصل بهار و تابستان است. جهت انجام این کار باید یکی از ساقه

 .متر از گیاه اصلی جدا کنیدسانتی 01تا  7سالم را به طول 

ت تواند خطرآفرین باشد. جهالبته توجه داشته باشید که شیره ساقه این گیاه، سمی بوده و می

 .خارج شدن شیره گیاه، آن را داخل آب ولرم کرده تا سم آن خارج شود

کامل سپس نیاز است که قلمه ساقه را به مدت چند ساعت در هوای آزاد گذاشته تا ته آن 

توانید در خاک کاکتوس یا خاک حاوی کمپوست درون خشک شود. در نهایت قلمه را می

 .گلدان بکارید. بعد از گذشت دو ماه، نتیجه رشد آن را خواهید دید

 


