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ها به  بندی گیاهان مقاوم بوده و از خانواده ساکولنت)زبان مادرشوهر( در رده سانسوریا

 .رودشمار می

توان آن را در محیط خانه پرورش  ، بسیار آسان بوده و میآپارتمانی گیاه نگهداری از این

 .داد

 .کننداکثر افراد این گیاه را به دلیل نگهداری آسانی که داشته در منزل نگهداری می

 .های خنجری شکل آن استبه زبان مادرشوهر به دلیل برگ سانسوریا گذاری گیاهنام

الی  90های آن به ا بوده که اندازه برگگیاه زبان مادرشوهر متعلق به مناطق غربی آفریق

 .رسد متر میسانتی 120

های  تواند به رشد خود ادامه داده و حتی در زمانترین شرایط هم میاین گیاه در سخت

 .مشخصی گل دهد

 .جهت اطالعات بیشتر در مورد گیاه زبان مادرشوهر در ادامه با ما همراه باشید

 ن مادرشوهر(خصوصیات کلی گیاه سانسوریا )زبا

 .است Sansevieria trifasciataنام علمی گیاه،  •

این گیاه با عناوین دیگری چون: گیاه ماری، ریسمان افعی و شمشیر سنت جورج   •

 .اندنامگذاری شده

 .ها تعلق دارداین گیاه به خانواده ساکولنت •

الی  90بعد از فراهم شدن شرایط مناسب جهت رشد به  سانسوریا ارتفاع گیاه •

 .رسدمتر میسانتی 120

 .آلوئه ورا برای رشد به نور کم و همچنین سایه نیاز دارد •

افتد، اما بهترین زمان جهت گل دادن آن دهی این گیاه به ندرت اتفاق میاگرچه گل •

 .فصل بهار است
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 .های این گیاه، سفید مایل به سبز استرنگ گل •

 .شودهای غربی آفریقا عنوان میمنطقه بومی گیاه زبان مادرشوهر، قسمت •

 .خاک این گیاه باید کمی اسیدی تا کمی قلیایی باشد PH سطح •

 .ماسه، بهترین خاک جهت رشد بهتر این گیاه در نظر گرفته شده است •

 شرایط الزم جهت نگهداری از گیاه سانسوریا )زبان مادرشوهر( 

 رشد به چه میزان نور نیاز دارد؟گیاه سانسوریا جهت  •

 .تواند به رویش خود ادامه دهد، گیاهی بسیار مقاوم بوده و در شرایط سخت میسانسوریا 

 .به همین دلیل این گیاه به نور مستقیم و زیاد، نیازی ندارد

های نورگیر منزل قرار داده تا بتواند از نور  به همین خاطر بهتر است که آن را در قسمت

 قیم خورشید، تغذیه کند غیرمست 

های فلوئورسنت هم در تامین نیاز گیاه زبان  استفاده از نور مصنوعی نظیر: نور المپ

 .تواند موثر باشدمادرشوهر می

 آبیاری گیاه سانسوریا به چه میزان در نظر گرفته شده است؟  •

 .دسته از گیاهانی است که جهت رشد به آبیاری کمی نیاز دارد، جزو آنسانسوریا 

 .البته زمان مناسب جهت آبیاری آن، هر دو هفته یکبار در نظر گرفته شده است

توانید جهت آبیاری آن اقدام که احساس کردید خاک گیاه به طور کامل خشک شد، میزمانی

 .نمایید

 بهترین دما و رطوبت مناسب برای رشد گیاه سانسوریا چیست؟  •

از جمله گیاهان مقاومی است که رطوبت و   سانسوریا شاید برایتان عجیب باشد که بدانید

 .دمای کم یا زیاد در رشد آن تاثیر چندانی ندارد

 .کنداین مورد تمام شرایط الزم جهت نگهداری از این گیاه را در فضای خانه فراهم می
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اما جهت اطالعات بیشتر شما عزیزان باید بگوییم که گیاه زبان مادرشوهر جهت رشد بهتر  

 .به محیطی با دمای متعادل و میزان رطوبت متوسط نیاز دارد

 کوددهی به گیاه سانسوریا به چه میزان باید باشد؟ •

وقت   ی خود هدیه بخشید، هر چندسانسوریا خواهید طراوت و سرسبزی را به گیاهاگر می

 .یکبار تمام مواد مغذی جهت رشد آن را فراهم نمایید

مغذی این گیاه بسیار  جهت تامین مواد 10- 10-10شده یا کودهایی با نسبت کودهای رقیق

 .مناسب هستند

تواند  شده میاید، استفاده از کود ذکراگر گیاه را در محیطی نظیر: باغچه منزل خود کاشته

 .جهت رشد آن موثر باشد

بته توجه داشته باشید که در صورت کاشتن گیاه زبان مادرشوهر در باغچه باید اطراف آن ال

 .های هرز به طور مرتب، هرس کنید را جهت جلوگیری از رویش علف

 استفاده از چه خاکی جهت رویش گیاه سانسوریا مناسب است؟  •

ی داشته باشد نیاز  آلاین گیاه جهت رشد بهتر به خاکی که ترکیبی از شن، ماسه، رس و مواد

 .دارد

ی خود دارید، بهتر است که به شرایط الزم جهت  اگر تمایل به کاشت این گیاه را در باغچه

 .رشد آن توجه نمایید

باشد. عالوه بر آن، مکانی را جهت کاشت   7.5الی  4.5خاک باید چیزی بین  PH سطح

 .م بر آن بتابدگیاه در باغچه انتخاب نمایید که نور کافی به طور غیر مستقی 

 شود؟ چه گلدانی جهت کاشت گیاه سانسوریا پیشنهاد می •

 .رودبه شمار می سانسوریا گلدان سفالی بهترین گزینه جهت کاشت گیاه

ها گلدان باید به اندازه کافی پهن و ارتفاع آن کوتاه باشد. زیرا رشد گیاه در این مدل گلدان

 .شودبهتر انجام می
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از طرف دیگر، توجه به زهکشی خاک جهت رشد بهتر گیاه از مهمترین نکاتی است که  

 .نباید نادیده گرفت

 های مختلف جهت تکثیر گیاه زبان مادرشوهرروش

پذیر است. کاشت بذر، قلمه  های مختلفی امکانن مادرشوهر به روشتکثیر گیاه زبا •

 .رودهای تکثیر این گیاه به شمار میزدن یا گذاشتن برگ در آب از جمله روش

استفاده از روش اول )کاشت بذر( در بسیاری از اوقات نتیجه مثبتی در پی نخواهد   •

 .داشت

را بررسی نموده و بعد از جدا های سالم توانید برگدر روش دوم )قلمه زدن( می •

 .کردن از گیاه، آنها را درون خاک قرار دهید

 .ها خواهید شدبعد از گذشت چند هفته متوجه رویش این برگ •

توان به آن اشاره  های دیگری است که میگذاشتن برگ در آب، یکی از روش •

 .نمود

ا کرده و  جهت انجام این کار نیاز است که یک برگ سالم را از گیاه اصلی جد •

 .داخل یک لیوان پر از آب قرار دهید

سپس بعد از چند روز، آب لیوان را عوض کرده و مجددا گیاه را درون آن قرار  •

 .دهید

توانید  البته این کار را تا زمان مشاهده رویش ریشه تکرار کنید. در نهایت می •

 .ها را به یک گلدان سفالی مناسب جهت رشد انتقال دهید ریشه

 تی در زمینه نگهداری از گیاه زبان مادرشوهر وجود دارد؟چه مشکل 

یا زبان مادرشوهر بسیار آسان است اما همواره   سانسوریا اگرچه نگهداری از گیاه •

 .تواند رشد آن را متوقف سازدمشکالتی در این زمینه وجود داشته که می
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رطوبت زیاد های قارچی که در اثر توان به بیمارییکی از مهمترین این موارد می •

 .و آبیاری بیش از حد بوده، اشاره نمود

 .کننده این گیاه به شمار روند توانند از جمله دیگر عوامل تهدیدها هم میآفت  •

 .تواند بسیار کاربردی به حساب آیدها در این زمینه میکشاستفاده از آفت  •

ها مطمئن باشید که شرایط نگهداری  در صورت متورم، زرد یا خشک شدن برگ •

 .از گیاه مساعد نبوده است

دالیلی نظیر: تشنگی بیش از حد، دریافت نور زیاد و باال بودن دمای محیط   •

 .ثیر منفی داشته باشدتواند در پژمردگی گیاه تامی

 گیری نتیجه

 .تواند به رشد خود ادامه دهد، گیاهی است که در هر شرایط محیطی میسانسوریا  •

 .در محیط زندگی خود استفاده نمایید  آپارتمانی گیاه توانید از اینشما می •

 گیاه  در این مقاله سعی شده تا شما را با راهنمای جامع نگهداری از این •

 .آشنا نماییم  مقاوم آپارتمانی

 


