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نوع از گل های آپارتمانی زیبا رو از سراسر جهان انتخاب کردیم. ما همچنین در مورد  ۲۰به همین ترتیب، ما در این مقاله 

گیاه شناسیشون و نوع رنگی که با اونا شناخته میشن؛ هر گل، حقایق جالبی رو بیان میکنیم، از جمله منشاء بومیشون، نام 

 !حتی در مورد نحوه نگهداریشون هم حرف هایی برای گفتن داریم

از گل های کالسیکی مثل گل ُرز و گل صد تومنی گرفته تا گل هایی با شکوفه های عجیب و غریب مانند پروتئوس و نیلوفر  

 .همراه باشین سبز آفرین سایت ی خانگی خواهید شد؛ باآبی، شما الاقل عاشق یکی از این گل های زیبا

   انوع گل های آپارتمانی زیب  ۲۰

 :میتونن نشاط و زندگی را به محیط خونه بیارن گل های زیبای آپارتمانی هر کدام از این

 (Sweet Pea) گل نخود  -۱

   

گل نخود به خاطر رایحه و گل های ظریفی که داره جزو بهترین گل های آپارتمانی شناخته میشه. این گل متعلق به مناطق  

 سال گذشته کشت شدن. این گونه از گل نخود زینتی با نام گیاه شناسی ۳۰۰ی بومی جزیره سیسیل هستش، که در ط

Lathyrus Odoratus شناخته میشه و به رنگ صورتی، قرمز، بنفش و سفید در دسترسه. 

 خاک: شنی، لومی، ماسه ای، حاصلخیز و غنی از هوموس  •
 نور: آفتاب کامل یا نیم سایه  •
 آبیاری: در زمان خشک بودن سطح خاک  •
 : کود مایعکود •
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 (Stargazer Lily) گل عروس لیلیوم -۲

   

عطر و بوی  عروس لیلیوم که به عنوان گل »اورینتال لیلیوم« هم شناخته میشه، به خاطر شکوفه های بزرگ ستاره ای که

خوبی هم دارن، معروفه. گلبرگ های اون ها به رنگ صورتی پُر رنگ دیده میشن. اگرچه اون ها بسیار زیبا هستن، اما 

یکی از سمی ترین گیاهان آپارتمانی زیبا هستن. گل عروس لیلیوم جدیدترین نوع از خانواده لیلیوم هستش که متعلق به 

 .مناطق بومی ژاپنه

 ماسه ای، حاصلخیز و غنی از هوموس  خاک: شنی، لومی، •
 نور: آفتاب کامل  •
 آبیاری: در زمان خشک بودن سطح خاک  •
 کود: کود مایع •

https://sabzafarin.com/
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 (Hydrangea) گل ادریسی -۳

   

گل ادریسی یا هورتانسیا یکی از گل های آپارتمانی زیبا و از پر شکوه ترین گل های تابستونیه که به شکوفه های دایره ای  

شکلش معروفه. این گل در رنگ های مختلفی از جمله آبی و بنفش تا سفید و صورتی در دسترسه. انواع مختلفی از این گل 

هستش. این گل متعلق به مناطق بومی   (Mophead Hydrangea) ماکروفیالسوجود داره که رایج ترین اون ها ادریسی 

 .آسیای جنوبی و شرقی بویژه ژاپن، چین و اندونزیه

 خاک: شنی، لومی، ماسه ای، حاصلخیز و غنی از هوموس  •
 نور: آفتاب و نیم سایه  •
 آبیاری: زیاد و همیشه مرطوب  •
 کود: کود مایع •

https://sabzafarin.com/
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 (Daffodil) گل نرگس  -۴

   

 گل نرگس به عنوان نمادی برای دوستی شناخته میشه و یکی از محبوب ترین گل های بهاری هستش. نام علمی این گل زیبا

Narcissus Pseudonarcissus  هستش. نرگس گیاه بومی اروپای غربی، به خاطر رنگ های زرد روشن گلبرگ هایش

 .که به وفور تو سراسر حومه شهر رشد میکنه معروف هستش

 خاک: خاک با بافت متوسط، نسبتاً سبک و غنی از مواد آلی  •
 نور: آفتاب کامل  •
 آبیاری: زیاد و همیشه مرطوب  •
 کود: کمپوست یا ورمی کمپوست  •

https://sabzafarin.com/
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 (Begonia) گل بگونیا -۵

   

بگونیا یکی از گل های آپارتمانی زیبا هستش که در بین باغداران بسیار محبوبیت داره. بگونیا اولین بار توسط چارلز 

در برزیل اونو پیدا کردش. این گل تو تابستان شکوفا میشه و   ۱۶۹۰هب فرانسیسکایی کشف شد که در سال  پلومیر، را

اگرچه ممکنه مراقبت از اون کار ساده ای نباشه، ولی شکوفه های زیبا و شاخ و برگ های جذاب اون به فضای منزل  

 .حبوب ترین اونا قرمز، زرد و نارنجیهجذابیت خاصی رو میبخشه. این گل رنگ های زیادی رو شامل میشه که م

 خاک: خاک با بافت متوسط، نسبتاً سبک و غنی از مواد آلی  •
 نور: فضای پُر نور و عدم نور مستقیم  •
 آبیاری: درزمان خشک شدن سطح خاک  •
 کود: کمپوست یا ورمی کمپوست  •

https://sabzafarin.com/
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 (Camellia) گل کاملیا  -۶

   

گل کاملیا یکی از محبوب ترین گل های آپارتمانی هستش. زیستگاه اصلی این گل واقع در شرق و جنوب آسیاس. بیش از  

ن ها گلبرگ های نوع از اون وجود دارن که به رنگ های مختلف اعم از سفید، صورتی و قرمز تقسیم میشن. او ۳۰۰۰

 .ظریفی دارن و به دلیل رایحه شیرینشون معموالً به عنوان جزئی از ترکیب عطرها مورد استفاده قرار میگیرن

 خاک: خاک با بافت متوسط، نسبتاً سبک و غنی از مواد آلی  •
 نور: فضای پُر نور و تابش مسقیم نور خورشید )در زمان آبیاری(  •
 آبیاری: در زمان خشک شدن سطح خاک  •
 کود: هر نوع کود طبیعی •

https://sabzafarin.com/
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 (Plumeria) گل پلومریا  -۷

   

مسیری از جمله هاواییه. این گل عطر و بوی بسیار  گل پلومریا متعلق به مناطق بومی قاره آمریکا در نواحی نیمه گر

شیرینی داره و همچنین میتونین از اون به عنوان گل هایی برای شادابی و خوشبو کردن محیط خونه استفاده کرد. این گل ها 

 .شکوفه های زیبا و باشکوهی در رنگ های صورتی، سفید، زرد و قرمز دارن

 هوموس خاک: شنی، لومی، ماسه ای و غنی از  •
 نور: فضای پُر نور و تابش مسقیم نور خورشید )شش ساعت در روز( •
 آبیاری: در زمان خشک شدن سطح خاک  •
 NPK کود: کود •

https://sabzafarin.com/
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 (Dahlia) گل کوکب  -۸

   

لبرگ های الیه الیه و شکوفه های برجستش شهرت زیادی داره و یکی از گل های آپارتمانی زیبا هستش.  کوکب به خاطر گ

ساالنه با شروع زمستون شکوفه ها شروع به گل دادن میکنن. این گل متعلق به مناطق بومی آمریکای جنوبی، مکزیک و  

ا محبوب ترین رنگ ها شامل ارغوانی روشن،  آمریکای مرکزی هستش. گل کوکب تقریباً در هر رنگی موجود هستش، ام

 .صورتی، نارنجی و قرمزه

 خاک: شنی، لومی، ماسه ای و غنی از هوموس  •
 نور: فضای پُر نور و تابش مسقیم نور خورشید )هشت ساعت در روز(  •
 آبیاری: در زمان خشک شدن سطح خاک  •
 با نیتروژن پایین NPK کود: کود •

https://sabzafarin.com/
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 (Tulip) گل الله  -۹

   

الله به خاطر شکل منحصر به فرد و رنگ های بسیاری که داره، بسیار پرطرفداره. این گل متعلق به مناطق بومی آفریقا،  

گرفته تا بنفش تیره موجود هستش و در هر رنگی از رنگین  آسیا و اروپا هستش. گل الله از رنگ قرمز و زرد روشن 

کمون یافت میشن. این گیاه از بهار تا اوایل تابستان شکوفه میدهن. الله های قرمز برای زمان ازدواج عالی هستن چون اون  

 .ها نمادی از عشق واقعی و همچنین الله های زرد نمادی از شادی هستن

 اً سبک و غنی از مواد آلی خاک: خاک با بافت متوسط، نسبت  •
 نور: فضای پُر نور  •
 آبیاری: در زمان خشک شدن سطح خاک )آبیاری متوسط(  •
 کود: کود معمولی  •

https://sabzafarin.com/
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 (Iris) گل زنبق یا آیریس -۱۰

   

یکی دیگه از گل های آپارتمانی زیبا بهار زنبق هستش. این گل که به خاطر رنگ های بنفش روشن و ارغوانیش مشهور  

هستش، نمادی از امید و اعتماده. شکوه گل زنبق به افراد این اجازه رو داده تا در هنرهای زیبا به عنوان یک مضمونی  

از معروف ترین نقاشی های ونسان ون گوگ این گل رو میشه دید. گل مثل وقتی که تو یکی نمادین حضور داشته باشه، 

 .زنبق بومی مدیترانه شرقی هستش و شکوفه دادنش در ماه خرداد رخ میده

 خاک: خاک سبک باغچه به عالوه مقداری شن و ماسه  •
 نور: نور غیر مستقیم  •
 آبیاری: متوسط )دو یا سه بار هفته( •
 کود: ورمی کمپوست یا کود حیوانی •

https://sabzafarin.com/
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 (Lotus) گل نیلوفر آبی -۱۱

   

نیلوفر آبی گلی آبزی هستش که به خاطر تولید شکوفه های بزرگش معروه. این گل متعلق به مناطق بومی آسیا هستش ولی  

بودیسم، به عنوان یک گل بسیار مقدس شناخته  از هند تا چین به وفور دیده میشه. نیلوفر آبی توی هر دو دین هندوئیسم و 

میشه و نمادی از هماهنگی، روشنگری و تولد دوبارس. این گل در بسیاری از رنگ های زیبا از جمله صورتی تیره و  

 .روشن، سفید و بنفش در بازار موجوده

 ک سبک باغچه به عالوه مقداری شن و ماسه خاک: خا  •
 نور: فضای پر نور و نور مستقیم )شش ساعت در روز(  •
 آبیاری: خشک سطح آب  •
 کود: کود شیمیایی  •

https://sabzafarin.com/
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 (Anemone) گل آنمون  -۱۲

  

کننده دارن. این گل گونه ای متعلق به مناطق   های زیادی از گل آنمون یا شقایق نعمانی وجود دارن که ظاهری خیرهگونه

بومی منطقه مدیترانه هستنش. نام این گل از گل یونانی آنموس به معنای »باد« گرفته شده. این گل تو رنگ های مختلفی از  

 .سفید رشد میکنه جمله صورتی، قرمز، بنفش و

 خاک: ترکیب خاک باغچه و خاک برگ •
 نور: فضای پر نور و نور غیر مستقیم  •
 آبیاری: هفته ای سه یا چهار بار  •
 کود: ورمی کمپوست  •

https://sabzafarin.com/
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 (Cherry Blossom) گل شکوفه گیالس  -۱۳

   

شکوفه های گیالس یکی از گل های آپارتمانی زیبا هستن. در طول بهار، درخت گیالس، توده های صورتی رنگ متشکل 

از شکوفه های ریزی رو تشکیل میده. همه ساله، جشنواره شکوفه های گیالس تو ژاپن برگزار میشه و گردشگرای زیادی 

 .رو از سراسر جهان به خودش جذب میکنه

 نسبتاً سبک و غنی از مواد آلی  خاک: خاک باغچه، •
 نور: فضای پر نور و نور غیر مستقیم  •
 آبیاری: خشک شدن سطح خاک  •
 کود: کود طبیعی •
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 (Orchid) گل ارکیده -۱۴

   

نوع ارکیده وجود داره که یکی از محبوب ترین  ۲۰۰۰۰ارکیده یکی از محبوب ترین گل های آپارتمانی هستن. بیش از 

نام داره. این شکوفه های بزرگ ارکیده متعلق به   ( Orchidaceae Phalaenopsis) گونه های اون،ارکیده فاالنوپسیس

ریکا هستن. ارکیده در فرفهنگ های مختلف نمادی از ظرافت، عشق و باروری مناطق بومی وگرمسیری آفریقا، آسیا و آم

 .هستش

 خاک: پوسته درخت )چیپس( و خزه درشت  •
 نور: فضای پر نور و نور غیر مستقیم  •
 آبیاری: خشک شدن سطح خاک  •
 کود: کود مایع •
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 (Magnolia) ماگنولیا -۱۵

   

یکی دیگه از گل های محبوب، ماگنولیا نام داره. این گل شکوفه های بزرگِ سفید خامه ای رنگی رو تولید میکنه که میتونه  

جذب زنبورهای بسیاری میشه. با  سانتی متر هم برسه. ماگنولیا به خاطر عطر و طعم شیرینی که داره، باعث  ۳۸به عرض 

 .این حال، گل های مگنولیا عمر کوتاهی دارن و تنها میتونن تا چند روز دووم بیارن

 خاک: خاک برگ، خاک لومی، ماسه ای با زهکشی مناسب  •
 نور: فضای پر نور و نور مستقیم )شش تا هشت نور مستقیم(  •
 آبیاری: خشک شدن سطح خاک  •
 NPK کود: کود •
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 (Chrysanthemum) گل داوودی  -۱۶

   

قبل از میالد در اونجا کشت میشده. این گل عالوه بر اینکه با گلبرگ    ۱۵گل داوودی از چین سرچشمه گرفته شده که از قرن 

دارای خواص دارویی فراوونی هم هستش و به عنوان داروی گیاهی  و الیه های رنگی زیبایی دیده میشه، بلکههایی پرپشت  

مورد استفاده قرار میگیره. با توجه به سابقه طوالنی که داره، معانی گل های داوودی کامالً نمادین هستن و جهت برقراری 

 .اری و آرزو کردنهارتباط استفاده میشن که شامل عشق و شور عمیق، وفاد

 خاک: خاک لوم و شن  •
 نور: آفتاب کامل تا سایه جزیی  •
 آبیاری: خشک شدن سطح خاک  •
 کود: كود كامل )ازت، فسفر، پتاس( •
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 (Passion Flower) گل ساعتی  -۱۷

   

  ۴۰۰تو خونه خودتون ازش استفاده کنین. بیش از  گل ساعتی یکی از دیگر از گل های آپارتمانی زیبا هستش که میتونین

گونه میوه گل ساعتی وجود دارن، اما محبوب ترین اون ها بذر میوه پشن فروت ارغوانی یا گل ساعتی هستش. گل های 

 .ساعتی بومی قاره آمریکا معموالً به رنگ های ارغوانی، بنفش کم رنگ یا آبی هستن

 ک معمولی با خاک برگ خاک: مخلوط ماسه با پیت ماس یا خا •
 نور: فضای پر نور با نور مستقیم )شش ساعت در روز(  •
 آبیاری: خشک شدن سطح خاک  •
 کود: كود مایع •
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 (Peony) گل صد تومانی -۱۸

   

صد تومانی به خاطر زیبایی و عطری که داره، جزو یکی از پرطرفدارترین گل های دنیا هستش. این گل متعلق به گل 

مناطق بومی چینه و چون بسیار با ارزش هستش، به عنوان شاه گل شناخته میشه. گل صد تومنی جزو گل های بسیار شلوغه 

شت زمان از هم باز میشن. این گل طیف گسترده ای از رنگ ها رو که گلبرگ های کامالً بسته ای داره، که به تدریج با گذ

داره، از تم رنگی پاستیلی و سفید گرفته تا قرمز روشن و جسورانه، یکی از محبوب ترین گل های مورد استفاده در 

 .دکوراسیون داخلی خونس

 خاک: خاک معمولی و خاک برگ و شن و یا خاک برگ با پیت موس  •
 ا نور مستقیم )پنج ساعت در روز( نور: فضای پر نور ب  •
 آبیاری: خشک شدن سطح خاک  •
 NPK کود: كود •
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 (Protea) گل شکر پاره -۱۹

   

هستش. این گل دارای اندازه شکوفه های نسبتاً بزرگه که میتونن تقریباً به   شکر پاره یکی از دیگر از گل های آپارتمانی زیبا

سانتی متر عرض هم برسن. با گلبرگ های صورتی بلندی که یک مرکز خزدار رو احاطه میکنن، به وفور در دسته گل  ۳۰

 .عروس استفاده میشن

 خاک: خاک شنی، ماسه ای و غنی از هوموس  •
 ر مستقیم نور: فضای پر نور با نور غی  •
 آبیاری: دو یا سه بار آب دادن هفتگی •
 کود: کود با فسفر کم  •
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 (Rose) گل رز  -۲۰

   

گل ُرز کالسیک به خاطر ظاهر خاصی که داره، به عنوان زیباترین گل تو جهان شناخته میشه. این گل نماد بین المللی 

یقه هر  عشقه. هزاران نوع مختلف از گل سرخ وجود دارن که تقریباً تو هر رنگی یافت میشن. این گل میتونه متناسب با سل

 .فردی انتخاب بشه

 خاک: خاک شنی، ماسه ای  •
 نور: فضای پر نور با نور غیر مستقیم  •
 آبیاری: خشک شدن سطح خاک و سیراب شدن گلدان  •
 کود: کود حیوانی •

 راه های نگهداری از گل های آپارتمانی 

گل های زیبای خودتون لذت بیشتری تازه نگه داشتن گل امری بسیار ضروریه، زیرا نه تنها این امکان رو به شما میده تا از 

ببرین، بلکه به چیزی پول میدین که ارزش خریدشو داره. یکی از موارد اصلی که باید در جهت حفظ تازگی گل ها به خاطر  

بسپارین، این هستش که باید اونا رو تغذیه کنین و تا حد ممکن باکتری ها رو از اون ها دور نگه دارین. اما در زیر روش  

 :و برای نگهداری از گل ها بیان میکنیمهایی ر

 از رشد باکتری ها جلوگیری کنین

به نظر میرسه این روزها سکه ها ارزش کمی دارن، اما به دلیل این که از مس ساخته شدن، هنوز هم بسیار مفید  :سکه ها

ه جلوگیری از رشد قارچ در  هستن. یک سکه رو به گلدون گلهاتون اضافه کنین و سپس خواهین دید که مس موجود در اون ب

 .گل های کمک میکنه. این امر اجازه میده تا آب شفاف تر بشه و گل ها موندگاری بیشتر پیدا کنن 
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استفاده از ماده شیمیایی قوی موجود تو سفید کننده ها، ممکنه آخرین چیزی باشه که بخوایین برای گل هاتون به   :سفید کننده

وجب میشه تا آب در گلدون از رشد باکتری ها در امان بمونه و گل ها مدت زمان بیشتری کار بگیرین. اما سفید کننده، م

شاداب بمونن. فقط چند قطره از سفیدکننده رو به گلدون خودتون اضافه کنین و متوجه خواهین شد که آب در طوالنی مدت  

 .روشن تر و شفاف تر میمونه

از رشد باکتری ها که توی رشد گل ها اثر میزارن، جلوگیری کنن. آسپرین آسپرین و سایر موارد ذکر شده میتونن  :آسپیرین

نوعی اسیده که به شکل قرص موجوده، بنابراین میتونین یکی از اون قرص ها رو ُخرد کرده و اون رو به آب خود اضافه  

 .کنین، تا موندگاری گل ها طوالنی تر بشه

یبا شاید جای تعجب داشته باشه! نوشابه زرد یا مشکی یا اسپرایت رو به  اضافه کردن نوشابه به گل های آپارتمانی ز :سودا

و مانع از رشد باکتری ها تو گلدون میشه، اما قند موجود در اون هم    آب گلدون خود اضافه کنین. نوشابه کمی اسیدی هستش

 .میتونه به تغذیه گل کمک کنه

 گل ها رو تغذیه کنین 

شکر به آب گلدون، به تغذیه گل ها کمک میکنه. همونطور که در باال ذکر شد،  اضافه کردن یک قاشق چایخوری :شکر

سودا هم دارای شکر هستش. با این وجود شکر میتونه رشد باکتری ها رو متوقف کنه. بنابراین، از اون در ترکیب با یکی  

 .از توصیه های فوق برای متوقف کردن باکتری ها استفاده کنین 

ز مواد غذایی مخصوص گل ها، حاوی مقداری قند و موادی برای کمک به مبارزه با باکتری ها  بسته هایی ا :غذای گل

 .هستن. اضافه کردن این مواد غذای به آب گل ها منبع غذایی خوبی رو برای اون ها فراهم میکنه

اثر تغذیه  

   ا کردن گل ه
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 ساقه ها رو دوباره برش بزنین 

یادتون باشه که هر چند روز یک بار ساقه های گل ها رو دوباره برش بزنین. این باعث میشه تا انتهای ساقه مرده از بین  

سانتی   ۲٫۵۴. هر بار حدود یک اینچ )بره و ساقه های تازه ای جایگزین اون بشه و گل ها بتونن آب بیشتری رو جذب کنن

متر( از ساقه یا کمی کمتر از این مقدار رو قطع کنین. هنگام بریدن مجدد ساقه ها، خود گل ها رو هم از لحاظ هر گونه 

برگ مرده یا شکوفه بررسی کنین. شکوفه های مرده رو جدا کنین، این کار باعث میشه تا بقیه گل ها طراوت بیشتری داشته 

 .باشن

 آب گلدون رو بررسی کنین 

سطح آب گلدان رو بررسی کنین و در صورت لزوم به اون آب اضافه کنین. هر چند روز ممکنه نیاز باشه که آب رو به  

طور کامل تغییر بدین. هنگام پُر کردن آب گلدون، از آبی استفاده کنین که به اندازه یه روز در گوشه ای از خانه قرار دادین.  

مواد مغذی مخصوص گل یا مواد ضد باکتری که قبالً از اون ها استفاده میکردین رو دوباره به آب اضافه   بعدش هر نوع

کنین. به یاد داشته باشین که گل هاتون رو از تابش مداوم مستقیم نور خورشید یا از هر نوع بخاری گرم یا خنک کننده تو  

 .خونه دور نگه دارین

 کالم آخر 

تا گل نیلوفر، چشم پوشی از گل های آپارتمانی زیبا کاری بسیار دشواره. وقتی روز بدی رو سپری  از گل صد تومنی گرفته 

میکنین، بعضی اوقات نگاه کردن به چیزی زیبا مانند گل، روح شما رو تازه میکنه. پس وقتی فرصتی این رو دارین که از  

 .ای زیبای خانگی رو خریداری کنینطبیعت نهایت استفاده رو ببرین، به بازار گل برین و یکی از گل ه
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