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 های کم نور دارندگیاهان آپارتمانی که دوام زیادی در محیط

 ای بوده که وجود آنها در محیط زندگی ما ضروری موجودات زنده آپارتمانی انگیاه

باشد. پاکسازی هوا، تولید اکسیژن و بهبود کیفیت زندگی از مهمترین مزایای می

 .رودنگهداری از گیاهان به شمار می

 دوست، ها به دلیل شرایط خاصی که داشته جهت نگهداری از گیاهان نوربعضی خانه

توان ها را میمناسبی نخواهند بود. اما در لیست گیاهان خانگی، برخی از مدلگزینه 

 .توانند رشد کنندنور هم میهای کمیافت که در هر شرایطی حتی در محیط

 دسته از افرادی هستید که تصور شما این است که همه گیاهان به آب، آیا شما جزو آن

اقع اینطور نیست. همه گیاهان تحت نور و خاک یکسان جهت رشد نیاز دارند؟ در و

 .کنندشرایط یکسان رشد نمی

 توانند در هر برخی از گیاهان از لحاظ فراهم نشدن نور، بسیار مقاوم بوده و می

شرایطی به رشد خود ادامه دهند. اگر عاشق نگهداری از گل و گیاه در محیط زندگی 

 .نی استفاده کنیدتوانید از گیاهان بسیار مقاوم آپارتماخود هستید، می

 بهتر است که در مورد شرایط نگهداری از آنها  آپارتمانی گیاهان البته قبل از تهیه

های هر کدام از گیاهان مورد عالقه اطالعات جامعی کسب نمایید. با شناخت ویژگی

 .تر در مورد انتخاب بهترین آنها اقدام نماییدتوانید راحتخود می

 توانند در هر شرایطی به رشد خود ادامه دوست میاز آنجا که گیاهان خانگی سایه

 .دهند، نگهداری از آنها بسیار آسان خواهد بود

 آورندمی خانه به را بهار که زیبا دار گل آپارتمانی گیاهان از نوع 8 مطالعه: پیشنهاد

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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 اسامی گلهای آپارتمانی سایه دوست

، کسب اطالعات در مورد شرایط نگهداری آپارتمانی گیاهان همانطور که گفتیم قبل از تهیه

 .باشداز آنها ضروری می

ی از مهمترین مزایای نگهداری از گیاهان خانگی مقاوم، شرایط بسیار آسان نگهداری از یک

رود. اگر یک مکان مناسب را داخل یا بیرون خانه برای این موجودات آنها به شمار می

 .سبز فراهم نمایید، بعد از مدتی متوجه رشد آنها خواهید شد

 ( گازمانیا ) اسکارلت ستاره 

 بسیار مقاوم است که آپارتمانی گیاهان ستاره اسکارلت که به آن گازمانیا گفته شده، جزو

 .نور استفاده نمودهای کمتوان از آن در محیطمی

 .این گیاه به نور غیر مستقیم خورشید جهت رشد نیاز داشته و عالقه زیادی به سایه دارد

آن  هاینور مستقیم خورشید بر روی برگ ای از اتاق که امکان تابیدناین گیاه را در گوشه

 .وجود نداشته، قرار دهید

 (نخشید ) آگلونما گیاه  

بندی گیاهان مقاوم قرار دارد. این گیاه دارای نخشید که به آن گیاه آگلونما گفته شده در رده

 .های آن به نور مستقیم خورشید جهت رشد نیاز ندارندهای مختلفی بوده که بعضی مدلگونه

تواند تجربه خوبی باشد. شما مند به گل و گیاه، نگهداری از آگلونما میبرای مبتدیان عالقه

های آگلونما متوجه شوید که این گیاه به چه میزان نور بندی برگتوانید بر اساس رنگمی

 .جهت رشد نیاز دارد

های رای برگهای روشن به نور متوسط و آگلونمای دابه عنوان مثال، آگلونمای دارای برگ

 .تیره به نور کم نیاز دارند
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 سپر گرده 

دسته توان جزو آنگیاه سپر گرده به نام گیاه برگ عبایی معروف است. این گیاه را می

 .دانست که در برابر خشکی و تغییرات دمایی بسیار مقاوم است آپارتمانی گیاهان از

ان تواست. گیاه برگ عبایی را میبه همین دلیل است که به آن، عنوان گیاه آهنین داده شده 

توانید این گیاه را با خیال راحت در هر دوست قرار داد. شما میبندی گیاهان سایهدر رده

 .قسمتی از منزل نگهداری نمایید

 گیاه جواهر زنگبار 

بوده که در شرایط بسیار  آپارتمانی گیاهان دسته ازجواهر زنگبار یا زاموفیلیا، جزو آن

 .د رشد نمایدتوانسخت می

زاموفیلیا، گیاهی است که ظاهر بسیار زیبایی داشته و حتی در صورت عدم وجود نور 

 .تواند با نور مصنوعی هم رشد نمایدطبیعی می

نور مستقیم خورشید به هیچ عنوان برای این گیاه مناسب نبوده و بهتر است مکان 

 .مخصوصی را جهت نگهداری از آن اختصاص دهید

 گیاه دوزخ 

باخیا، گیاهی است که همگی ما با آن آشنا هستیم. این گیاه به دلیل سمی که داشته به گیاه دیفن

 .دوزخ معروف است

باخیا برای کودکان یا حیوانات خانگی تایید شده و به همین دلیل بهتر خطرناک بودن دیفن

 .است از نگهداری این گیاه در محیط خانه خودداری شود

یار مقاومی بوده که به نور مستقیم خورشید جهت رشد نیاز ندارد. اما دیفن باخیا، گیاه بس

 .دوست هستندتوان در بازار یافت که به شدت نورهای آن را میبعضی از گونه
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 گیاه پاپیتال 

 توان از آن در هرنور بوده که میکم آپارتمانی گیاهان پاپیتال یا گیاه هدرا انگلیسی، جزو

 .شرایطی نگهداری نمود

های توان آن را در قسمتلبته ناگفته نماند که نام دیگر این گیاه، پیچک رونده است که میا

 .مختلف منزل آویزان نمود

میزان نور خورشید )نور غیرمستقیم(، مورد مهمی است که باید جهت نگهداری از گیاه 

 .پاپیتال مورد توجه قرار دهید

 گیاه پرسیاوشان 

گری است که به نور کم جهت رشد نیاز دارد. این گیاه بیشتر پرسیاوشان، گیاه آپارتمانی دی

 .های آپارتمانی استفاده نمودتوان از آن در محیطی دارویی داشته اما میجنبه

البته باید بگوییم نگهداری از این گیاه دشوار بوده و در صورت عدم رسیدگی به آن به 

 .ه به خاک آن نگاه کنیدزودی پژمرده خواهد شد. جهت آبیاری گیاه بهتر است ک

توانید جهت آب دادن به آن اقدام نمایید. توصیه شده در صورت خشک بودن خاک گیاه می

 .شده جهت آبیاری گیاه پرسیاوشان استفاده نماییدکه از آب جوشیده سرد

 نخل شامادورا 

تمانی های آپاربوده که استفاده از آن در محیط آپارتمانی گیاهان نخل شامادورا، یکی از

 .رسدگزینه مناسبی به نظر می

بندی گیاهان در دوران قدیم، این گیاه نماد ثروت و برکت بوده و به همین خاطر در رده

 .رودانرژی مثبت به شمار می

مناسبی به دور از نور مستقیم  دوست بوده و بهتر است که در مکاناین گیاه بسیار، سایه

 .خورشید قرار گیرد
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 گیاه طاووس 

ار نور قرهای گیاهان کمبندیگیاه طاووس که به آن گیاه کاالتیا ماکویانا گفته شده در رده

 نظیرش موردبیالعاده زیبایی داشته و به دلیل جلوه گرفته است. گیاه طاووس، ظاهر فوق

 .قرار گرفته است آپارتمانی گیاهان مندانتوجه اکثر عالقه

توجهی نسبت به م شود. زیرا در صورت هرگونه بیآبیاری این گیاه باید به موقع انجا

نگهداری از این گیاه، مرگ آن حتمی خواهد بود. جهت نگهداری از گیاه طاووس، نور کم 

 .یا متوسط جهت رشد موثر آن در نظر گرفته شده است

 گیرینتیجه

اسامی کنند. مان، نقش مهمی ایفا میدر تغییر حال و هوای محیط زندگی آپارتمانی گیاهان

 .دهندزیادی از گیاهان خانگی وجود داشته که نور کم را جهت رشد ترجیح می

را  خانگی مقاوم گیاهان هایتوانید اطالعات الزم در مورد ویژگیتنها با یک سرچ ساده می

کسب کرده و از آنها در محیط زندگی خود استفاده نمایید. در این مقاله سعی شده تا شما را 

 .آورند، آشنا نماییمنور دوام میهای کمنی که در محیطبا اسامی گیاها

 


