شرکت مهندسین مشاورگل و گیاه
گلسا
(گستر اوج)

معرفی شرکت
❖ “مهندسین مشاور گل و گیاه گلسا فعالیت خود را به صورت جدی از سال  1395در شهرستان تنکابن ( استان مازندران) آغاز
نمود .این مجموعه ،ضمن تولید انواع گل و گیاه زیبا و مقاوم آپارتمانی – فضای باز و تامین نیاز بازار داخل ،رویکرد صادراتی
خود را نیز توسعه داده است .این مجتمع به همراه تیم متخصص خود تالش نموده با اتکا به اهرم علم در کنار تالشی مستمر
ضمن ایجاد کیفیت حداکثری در محصوالت خود ،در فرآیند تولید حداقل مصرف انرژی را نیز به کار گیرد.
❖ این مجموعه با وجود گلخانه های زنجیره ای خود به خوبی می تواند تامین کننده نیاز های داخل به صورت جزئی – کلی
بوده و همچنین زمینه الزم جهت ارز آوری به داخل کشور را فرآهم آورد.
❖ در کنار تمامی موارد فوق االشاره ،این مجموعه در حوزه طراحی ،اجرا و نگهداری فضاهای سبز داخلی و خارجی در ساختمان
های اداری ،تجاری ،مسکونی ،تفریحی ،پزشکی و  ...را نیز در حوزه کاری خود قرار داده و به فعالیت می پردازد.
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گل های آپارتمانی

گیاه آرالیا با نام انگلیسی false castor oil plantو نام علمی
Fatsia Japonicaشناخته می شود .این گل از خانواده
Araliaceaeبوده و خاستگاه اصلی آن کشور ژاپن می باشد .گیاه
آرالیا گیاهی مقاوم به تغییرات درجه حرارت ،و همان طور که گفته شد
متعلق به خانواده ی آرالیاسه است .برگ های این گیاه شبیه گل
پاپیتال و پنجه ای با هفت بریدگی عمیق  ،همیشه سبز با رنگ سبز
روشن و براق است .گل آرالیا بسیار سریع الرشد و نگهداری از آن ساده
است  .در بعضی از کتب  ،آن را به نام فاتسیا ژاپونیکا Fatsia
japonicaمی شناسند  .برگ های آرالیا نسبت به ماده ی براق کننده
ی شیمیایی حساس هستند.

گل های آپارتمانی

آگلونما امرالد بی با نام علمی  Aglaonema Commutatumو از
خانواده  Araceaeجزء گیاهان بومی جنوب شرقی آسیا می باشد.
آگلونما در حدود چهل گونه گیاه علفى در هند و مالزى دارد که برخى
از آنها به خاطر داشتن برگ هاى ابلق به عنوان گیاه زینتى در گلخانه
ها نگهدارى مى شوند .امرالد بی (خلیج امارات) سبز تیره را با سبز-
خاکستری نقرهای ترکیب میکند تا گیاهی خانگی باشکوه و تمام عیار
بسازد .این گونه نسبت به شرایط نور کم از بسیاری گونههای چند رنگ
دیگر تحمل بیشتری دارد.

گل های آپارتمانی

آگلونما کاتالس با نام علمی  Aglaonema catlassو نام انگلیسی
Chinese Evergreenاز خانواده آراسه یا گل شیپوریان می باشد.
زیستگاه اصلی این گیاه جنوب شرقی آسیا بویژه جزایز کشور مالزی
می باشد .نام این آگلونما از برگهای بلند و رگهدار آن گرفته شده
است ،چون تقریبا شبیه به خنجر هستند .سطوح سبز-سفید کرمی با
رگها و لبههای سبز تیره چه در داخل خانه چه در بیرون منظرهای پر
طراوت ایجاد میکند.

گل های آپارتمانی

آگلونما سفید با نام علمی  Spring Snow Aglaonemaو از
خانواده  Araceaeجزء گیاهان بومی جنوب شرقی آسیا می باشد.
آگلونما در حدود چهل گونه گیاه علفى در هند و مالزى دارد که برخى
از آنها به خاطر داشتن برگ هاى ابلق به عنوان گیاه زینتى در گلخانه
ها نگهدارى مى شوند .آگلونما سفید گیاهی است که برای افراد خاص
پسند بسیار مناسب است.این گیاه به واسطه رگه های سفید در هم که
بر روی برگ های پهن خود دارد در کنار رنگ سبز روشن زمینه قرار
گرفته جلوه ای بسیار یافته است.

گل های آپارتمانی

آگلونما قرمز با نام علمی  Aglaonema hybridsو نام
انگلیسی  Chinese Evergreenاز خانواده آراسه یا گل شیپوریان
می باشد .زیستگاه اصلی این گیاه جنوب شرقی آسیا بویژه جزایز کشور
مالزی است .این گیاه برگهای به رنگ قرمز با خال های به رنگ سبز
تیره دارد .طول برگ ها حدود  ۲۰سانتیمتر و  1۰سانتیمتر پهنا دارند.
ساقه های آن کوتاه ،نیزه ای شکل و خم شده به طرف پایین است.
طول این گیاه حداکثر به  ۶۰سانتی متر میرسد .این گیاه در کشور
چین بسیار پر طرفدار است چون اعتقاد دارند که شانس و روزی با
خود به همراه داره .این گیاه مقاومت خوبی در برابر سایه و خشکی هوا
دارد.

گل های آپارتمانی

آگلونما مودستوم با نام علمی Aglaonema modestumو از
خانواده Araceaeجزء گیاهان بومی جنوب شرقی آسیا می باشد.
آگلونما در حدود چهل گونه گیاه علفى در هند و مالزى دارد که برخى
از آنها به خاطر داشتن برگ هاى ابلق به عنوان گیاه زینتى در گلخانه
ها نگهدارى مى شوند .برگهای سبز دارای رشتههای سفید دارد که از
ساقههای سبز کم رنگ آن میرویند .در حالی که در این تصویر
نشانههایی از آب دادن بیش از حد (بعضی از برگهای در حال زرد
شدن) در خود دارد ،اما همچنان طرح و الگوی برگها را کامال به
خوبی نشان میدهد.

گل های آپارتمانی

آگلونما نیتیدوم با نام علمی Aglaonema Nitidumو از خانواده
Araceaeجزء گیاهان بومی جنوب شرقی آسیا می باشد .آگلونما در
حدود چهل گونه گیاه علفى در هند و مالزى دارد که برخى از آنها به
خاطر داشتن برگ هاى ابلق به عنوان گیاه زینتى در گلخانه ها
نگهدارى مى شوند .برگ های ابلق نقره ای این نوع آگلونما زیبایی
ویژه ای به این نوع گیاه داده است .برگ های پهن ابلق با رگه های
نقره ای و با تعداد باال ،زیبایی خاصی به آن بخشیده است.

گل های آپارتمانی

گیاه «آلوئه ورا» با نام علمی Aloe spگیاهی است که به طور عمده
در مناطق خشک رشد می کند .آلوئه ورا با اینکه به خانواده زنبق تعلق
دارد اما در ظاهر شباهت بسیار زیادی به کاکتوس دارد .یک گیاه
بادوام با گلهای زرد است .برگهای سخت آبدار و نیزه ای این گیاه به
طول  ۲۰اینچ رشد می کند و طول کل گیاه تا  ۴پا می رسد .تنها
برگهای این گیاه ارزش دارویی دارند ،اما بخشهای مختلف برگها نیز
برای اهداف گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرند.

گل های آپارتمانی

گیاه آنتوریوم با نام علمی Anthoriumو از خانواده Araceae
می باشد .آنتوریوم گیاهی است بومی گواتماال و کوشاریکا بوده و
ارتفاع آن به بیش از  3۰تا  ۴۰سانتیمتر می رسد ،دارای برگهای
کمی پهن ،سبز تیره و به طول بیش از  18سانتیمتر می باشد گلها
با رنگهای قرمز ،صورتی ،زرد و یا سفید در اواخر بهار یا فصل
تابستان ظاهر می شوند  .از وسط اسپات گل آذین سنبله ای بیرون
می آید که زرد یا قرمز رنگ است .دوام گل آنتوریوم زیاد بوده و  ۲تا
 3ماه پایدارمی ماند.

گل های آپارتمانی

گیااهاساپاتیفیلاومبااناامعلمای  Spathiphyllum wallissiاز
خانواده  Araceaeمایباشادوباومیمنااطقگرمسایریآمریکااو
جنوبشرقیآسیاودارایحدود ۴۰گونهبودهکاهمعروفتارینآناان
Peace lilyمیباشدوبهعنوانگیاهیگلدانیوآپارتمانیطرفداران
بیشماریدارد.اسپاتیفیلومگیاهیچنادساالهوعلفایباابرگهاایی
همیشهسبزاستکهگلهایسفیدرنگیزینتبخشآنمیشود.برگ
هایاسپاتیفیلومسبزبراقونوکتیزاست.

گل های آپارتمانی

بابا آدم آلوکازیا با نام علمی  Alocasia amazonicaو نام های
انگلیسی Ephant’s Earaو  Kris plantیکی دیگر از گل و
گیاهان آپارتمانی بوده و از خانواده ی Araceaeاست  .آلوکازیا
نسبت به گیاه هم نوع خود از سرعت رشد بهتری برخوردار بوده و
ارتفاع آنان (در انواع مختلف آلوکاسیا) بین  ۶۰سانتیمتر الی  3متر
متغیر است و فضا را نیز از  3۰سانتیمتر الی  3متر بر روی زمین
میتوانند اشغال کنند .طول برگها در انواع مختف این گیاه از ۲۰
سانتیمتر تا  9۰سانتیمتر متغیر است .

گل های آپارتمانی

بابا آدم فیلگوش با نام علمی  Arctiumاز خانواده  Araceaeو
بومی مناطق گرم آسیا می باشد .بابا آدم انواع مختلفی دارد که رنگها و
اندازههای مختلف دارند .گونه مورد نظر ما دارای برگهای بزرگی است
که گاهی قطر برگها به یک متر و بیشتر هم میرسد .این گیاه در عین
وجود زیبایی قابلیت درمانی بسیاری را دارا می باشد که به اهمیت آن
نیز می افزاید.

گل های آپارتمانی

بامبو ها با نام علمی  Bambusa vulgarisگروهی خاص از خانواده
گسترده علف ها هستند .آن ها تضاد (کنتراست) جالبی از بافت ،رنگ،
شکل و اندازه از خود نشان می دهند .ساقه های قوی و ایستاده به
همراه شاخ و برگ دلربای این گیاهان باعث شده این گیاهان انتخابی
خوب برای یک گیاه پوششی باشند .استفاده از آنها در زمینه پشتی
گیاهان و گل ها ،بادشکن و پرچین مرسوم است و گیاهانی منحصر به
فرد برای کاشت در کنار آبشار و برکه اند.

گل های آپارتمانی

برگ انجیری با نام علمی  Monstera deliciosaبه خانواده
Araceaeتعلق دارد .این گیاه ،یک پیچ خزنده بومی جنگلهای بارانی
جنوب مکزیک تا جنوب کلمبیا است .این گیاه گاهی مانسترا و
همچنین فیلودندرون نیز خوانده میشود .همچنین انواع فیلودندرون با
برگهای پهن و بریدگیهای عمیق ،با نام برگ انجیری شناخته میشوند.
اگرچه این عمل اشتباه است اما خوشبختانه بسیاری از نیازهای این
گیاهان (فیلودندرونها و برگ انجیری)شبیه به یکدیگر است.

گل های آپارتمانی

گیاه برگ بیدی با نام علمی  Tradescantia albifloraو از خانواده
 Commelinaceaeمی باشد .این جنس داری  ۶۰گونه از گیاهان
خشبی و علفی چند ساله می باشد .انواع علفی آن به عنوان گیاهان
آپارتمانی پرورش داده می شوند .گونه مذکور بومی ،آمریکای جنوبی
است و برگهای زیبا و مناسبی برای آویز دارد .این برگ ها تخم مرغی
شکل ،پهن و بدون دم برگ و به رنگ سبز روشن با نوارهای سفید یا
کرم می باشند.

گل های آپارتمانی

بگونیا رکس با نام علمی به Begonia rexو از خانواده
Begoniaceaeمی باشد.تنوع در رنگ های زیبای این گیاه علفی در
برگها لذت و ارامش خاصی به بیننده میبخشد،خانواده ان
((بگونیاسه)) و مکان رویش اصلی آن هیمالیا ،می باشد .ساقه ها
گوشتی و خزنده،برگها به شکل قلب و یک رگبرگ اصلی برگ را به دو
قسمت نا مساوی تقسیم میکند،روی یک برگ انواع رنگ ها مشاهده
میشود.

گل های آپارتمانی

گیاه پاپیتال یا هدرا ( به فارسی  :گل عشقه یا پیچک ) با نام علمی
Hedera canariensisیکی از گیاهان همیشه سبز معروف
آپارتمانی است که به دالیل مختلف از قبیل رشد ساده و راحت ،
تحمل شرایط سخت ،تکثیر آسان و سازش سریع با درجه حرارت
هوای آزاد و همچنین خاصیت چسبندگی به دیوار و صعود بر روی آن
مورد توجه قرار گرفته و محبوب می باشد

گل های آپارتمانی

پتوس حصیری با نام علمی Monstera adansoniiو خانواده
Adansoniiمی باشد.که با نام های پتوس پنجره ای  ،مونسترا
آدانسونی  ،مانسترا حصیری نیز شناخته میشود در واقع پتوس برگ
حصیری نوعی برگ انجری است .این گیاه به دلیل حفره های درون
برگ هایش شناخته میشود ،هم درون گلدان های معمولی و هم درون
آویزها نگهداری می شود.این گیاه زیبا در دو حالت برگ پهن و برگ
باریک قابل ارائه می باشد.

گل های آپارتمانی

پتوس مروارید با نام علمی  Pears and Jade pothosاز خانواده
Araceaeمی باشد.این نوع پتوس حالتی ابلق داشته و رنگ برگهای
آن سبز تیره همراه با ِکرِم طالیی می باشد .جید سبز در اصل یک
گونه از ملکه مرمر است که به ملکه سبز موسوم می باشد .پتوس اغلب
به دمایی در حدود  1۶تا  ۲۴درجه سانتیگراد نیازمند است.

گل های آپارتمانی

گیاه نئون پتوس  Epipremnum‘Neonبا نام علمی
Epipremnum Aureumیکی از متفاوت ترین گونه ها در
خانواده  Araceaeاست .برگهای قلبی آن به صورت شفاف روشن یا
به رنگ زرد طالیی و دارای هیچ گونه تفاوتی نیست .برگهای جدیدتر و
جوان تر نسبت به برگهای قدیمی تر روشن تر هستند .شاخ و برگ با
افزایش سن رنگ می یابد .برای به دست آوردن بهترین رنگ  ،پتوس
نئون را در نور روشن رشد دهید .در لکه های کم نور  ،رنگ کسل
کننده تر و تیره تر خواهد بود.

گل های آپارتمانی

پوتوس ابریشمی با نام علمی  Scindapsus pictusاز گیاهان
آپارتمانی برگ زینتی با برگ های قلبی شکل و گوشتی است که اغلب
گونه های آن حالت باالرونده دارند و به راحتی تا سقف باال می روند.
پوتوس معمولی برگ های سبز پررنگ یک دست دارد ولی گونه های
مختلفی از پوتوس نظیر  Jessenia pothosبا برگ های سایه
روشنNeon pothos ،با برگ های یک دست سبز روشن و
golden pothosوجود دارد که این آخری همان پوتوس ابلق است
که یکی از پرطرفدارترین گونه ها بوده.

گل های آپارتمانی

گیاه پوتوس سینداپسوس (ابلق) با نام عملی Scindapsus aureus
به خانواده  Araceaeتعلق دارد و بومی آسیای جنوب شرقی است.
این گیاه در موطن خود به ارتفاع  ۲۰متر میسد با ساقهای که ۴
سانتیمتر قطر دارد و برگها تا حدود  1۰۰سانتیمتر طول و ۴5
سانتیمتر عرض دارند و توسط ریشههای هوایی خود به گیاهان دیگر
آویزان میشد .به عنوان یک گیاه گلدانی ارتفاع بسیار کمتری مییابد
و اندازه برگها و قطر ساقه نیز بسیار کوچکتر است.

گل های آپارتمانی

پوتوس با نام علمی  Epipremnum aureumکه پتوس یا لوکژ نیز
بدان گفته می شود از گیاهان بومی جزایر سلیمان و از خانوادۀ گل
شیپوریان است .این گیاه از جمله گیاهان باالرونده به شمار می آید و
مراقبت از آن بسیار آسان است .برگ های پوتوس قلبی شکل است
.این گیاه در محیط هایی مختلف به خوبی رشد کرده و پرورش
مییابد .سرعت رشد پوتوس بسیار زیاد است و به تنهایی قادر است که
یک اتاق را در زمان کمی تبدیل به یک جنگل کند.

گل های آپارتمانی

گیاه افرا پورتولیکا با نام علمی Portulacaria afraو از خانواده
 Portulacaceaeمیباشد .زیستگاه اصلی پورتوالکاریا آفریقای جنوبی
می باشد .شکل ظاهری آن یک بوته کوچک تزئینی با برگهای گوشتی
کوچک بر روی ساقه های قرمز مایل به قهوه ای و گلهای صورتی یا
سفید کوچک می باشد که در تابستان ظاهر می شود.

گل های آپارتمانی

زیروگرافیکا با نام علمی  Tillandsia-xerographicaگیاهان
هوازی) Air Plantاز تیره  Bromeliaceaeتیره آناناس) از جمله
انواع جذاب این گونه محسوب می گردد که ساختار ظاهری زیبایی
داشته ضمن آنکه توقع بسیار کمی نسبت به محیط زندگی خود دارد.
این گیاهان در طبیعت معموال از درخت آویز می شوند یا روی تنه
درخت زندگی می کنند .می توانید در صدف ،ظروف شیشه ای ،چوب
و … به عنوان دکوری استفاده کنید.

گل های آپارتمانی

تیالندسیا (گیاهان هوازی) با نام علمی Tillandsia cyaneaو از
تیره  Bromeliaceaeتیره آناناس) از تنوع باالیی برخوردار بوده
(حدود  ۴۰۰گونه) و مهمترین ویژگی اغلب اعضای این جنس از
گیاهان نداشتن ریشه است .گیاهانی اپیفیت هستند و در آمریکای
جنوبی و مرکزی و بخشهایی از کلمبیا ،پرو و مکزیک روی تنه
درختان ،با استفاده از رطوبت هوا زندگی میکنند.

گل های آپارتمانی

دیفنباخیا با نام علمی  ،Dieffenbachia Amoenaاز خانواده
Araceaeمیباشد .این جنس دارای  3۰گونه مختلف از گیاهان
همیشه سبز چند ساله است که برای برگهای زیبایش پرورش داده می
شوند.گونه  Amoenaبومی نواحی حاره امریکا می باشد و ارتفاع آن
به  ۶۰تا  1۲۰سانتیمتر می رسد .برکهای این گیاه مستطیل شکل و
سبز رنگ بوده و داری لکه های سفید و کرم است.

گل های آپارتمانی

رز صحرایی (آدنیوم) یا  Desert Roseبا نام علمی Adenium
Obesumیکی از گیاهان گلدار و گوشتی خانگی و تزئینی از راسته
گل سپاسی سانان و تیره خرزهره ایان می باشد که بومی مناطق
جنوبی و شرقی آفریقا و کشور عربستان می باشد و در فیلیپین و
تایلند با نام اسب صحرا نیز شناخته میشود .گل های این گیاه
درشت و زیبا و در عین حال مقاوم می باشد.

گل های آپارتمانی

زاموفیلیا با نام علمی  Zamioculcas Zamiifoliaگیاهی علفی و
همیشه سبز از خانواده Araceaمی باشد .این گونه گیاهی به تنش
های محیطی بسیارمقاوم است به گونه ای که خشک کردن این گیاه
به مراتب سخت تر از نگهداری و پرورش آن است .زاموفیلیا دارای
برگهای بسیار زیبا و چرمی است که دلیل اصلی محبوبیت این گیاه
همین موضوع می باشد.

گل های آپارتمانی

زاموفیلیا بلک با نام علمی )Zamioculcas zamiifolia (black
گیاهی علفی و همیشه سبز از خانواده Araceaeاست .این گونه
گیاهی به تنش های محیطی بسیارمقاوم است به گونه ای که خشک
کردن این گیاه به مراتب سخت تر از نگهداری و پرورش آن است.
زاموفیلیا دارای برگهای بسیار زیبا و چرمی است که دلیل اصلی
محبوبیت این گیاه همین موضوع می باشد.

گل های آپارتمانی

این گونه نوع ابلق سانسوریا با نام علمی Sansevieria
Trifasciataدارای برگهای سبز و طالیی رنگ بسیار زیبایی است .
خاستگاه این گیاه نیز به درستی شناخته نشده است و به امکان زیاد
تولید گلخانه ای می باشد  .برخی از گونه های نادر در نیجریه و کنگو
دیده شده اند .گیاه به وفور پاجوش میزند که به راحتی قابل تکثیر می
باشد  .این پاجوش ها در  9۰درصد مواقع بهرنگ طالیی براق بوده و
 1۰درصد غیر براق می شوند .

گل های آپارتمانی

این گونه نوع ابلق سانسوریا هانی (پاکوتاه) بانام علمی Sansevieria
Golden Honeyدارای برگهای ابلق دورنگ بسیار زیبایی دارد .
خاستگاه این گیاه نیز به درستی شناخته نشده است و به امکان زیاد
تولید گلخانه ای می باشد  .برخی از گونه های نادر در نیجریه و کنگو
دیده شده اند .گیاه به وفور پاجوش میزند که به راحتی قابل تکثیر می
باشد  .این پاجوش ها در  9۰درصد مواقع ابلغ بوده و  1۰درصد غیر
ابلق می شوند

گل های آپارتمانی

سانسوریا پاکوتاه بلک با نام علمی ‘ Sansevieria trifasciata
‘Black Dragonگیاهی از خانواده Asparagaceaeکه تحمل
محیط هایی با نور کم را دارد و براحتی به رشد خود ادامه می دهد.
این گیاه از رنگ درخشان و زیبایی بر خوردار است که جلوه ویژه را به
محیط اطراف خود می بخشد.

گل های آپارتمانی

این نمونه از سانسوریا با نام علمی Sansevieria Trifasciataاز
خانواده Asparagaceaeبوده و زیستگاه آن حوزه غرب آفریقا می
باشد .سانسوریا شمشیری در سه نوع سبز و ابلق و پوست ماری بیشتر
دیده می شود ،برگ های گیاه کشیده همچون شمشیر بوده و در محیط
سرپوشیده تا ارتفاع حدود  5۰سانتی متر رشد می کند ،در صورت قرار
گرفتن گیاه در طبیعت ارتفاع آن ممکن است به یک متر و حتی بیشتر
ی افقی
هم برسد .در نوع سبز برگ های گیاه سبزِ کم رنگ بوده و نوارها ِ
سبز پُر رنگ در برگ های گیاه وجود دارد.

گل های آپارتمانی

این نمونه از سانسوریا با نام علمی Sansevieria Trifasciataاز
خانواده Asparagaceaeبوده و زیستگاه آن حوزه غرب آفریقا می
باشد .سانسوریا شمشیری در سه نوع سبز و ابلق و پوست ماری بیشتر
دیده می شود ،برگ های گیاه کشیده همچون شمشیر بوده و در محیط
سرپوشیده تا ارتفاع حدود  5۰سانتی متر رشد می کند ،در صورت قرار
گرفتن گیاه در طبیعت ارتفاع آن ممکن است به یک متر و حتی بیشتر
هم برسد.نوع ابلق هم ترکیب رنگ به همین گونه است با این تفاوت که
نوار طالیی دور تا دورِ برگ را در بر گرفته و همین موضوع سبب زیبایی
دو چندان سانسوریا شمشیری ابلق شده است.

گل های آپارتمانی

سرخس با نام علمی  Polypodiopsidaاز گیاهان چند ساله است
که مخصوص آب و هوای گرمسیری است اما انواع مختلفی از سرخس
در مناطق مختلف جغرافیایی معرفی شدهاند به نامهای گوناگون و در
مناطق مختلف آب و هوایی حتی فضاهای سردسیر

گل های آپارتمانی

گل سینگونیوم یکی دیگر از گل های آپارتمانی است و نام علمی این
گیاه Syngoniumو از خانواده  Araceaeمی باشد  .این گل به
جنگل های استوایی در امریکای جنوبی و مکزیک تعلق دارد و بیش از
 3۰گونه ی مختلف از آن پرورش داده می شود  .گل سینگونیوم از
خانواده ی گل شیپوریان محسوب می شود .گیاه سینگونیوم در هر
شرایطی می تواند سازگار باشد و حتی در محیط های کم نور هم به
خوبی رشد می کنند

گل های آپارتمانی

گل سینگونیوم یکی دیگر از گل های آپارتمانی است و نام علمی این
گیاه Syngoniumو از خانواده Araceaeمی باشد  .این گل به
جنگل های استوایی در امریکای جنوبی و مکزیک تعلق دارد و بیش از
 3۰گونه ی مختلف از آن پرورش داده می شود  .گل سینگونیوم از
خانواده ی گل شیپوریان محسوب می شود .گیاه سینگونیوم در هر
شرایطی می تواند سازگار باشد و حتی در محیط های کم نور هم به
خوبی رشد می کنند

گل های آپارتمانی

گیاه شاخ گوزنی با نام علمی  Platycerium bifurcatumو از
خانواده  polypodiaceaeمی باشد .این جنس  17گونه مختلف از
سرخس های اپی فیت دارد .گونه مورد نظر بومی استرالیا بوده و ارتفاع
آن در طیبیعت به  5۰تا  8۰سانتی متر می رسد .سرخس شاخ گوزنی
دارای دونوع فروند است .برگها یا فروندهای مدور با لبه مواج در
قسمت عقب گیاه و برگهای شاخ گوزنی که تولید اسپور می کند در
جلوی برگهای قبلی قرار می گیرند

گل های آپارتمانی

گیاه شامادورا با نام دیگر  ،Neanthe Sellaو با نام علمی
Chammaedorea Elegansاز لحاظ شکل ظاهری شبیه به
 Kentiaمی باشد که نباید با آن اشتباه گرفته شود .اگر به گل
بنشیند ساقه ای گل دهنده می دهد که میوه های حبه ای از آن
آویزان هستند اصوال به ندرت گل می دهند اما در بعضی موارد در ۴-
 3سالگی مشاهده شده است .به شدت به کنه تارعنکبوتی حساس
است .شستشوی برگها عالوه بر از بین بردن کنه ها در جلوگیری از
ابتالء آنان موثر است

گل های آپارتمانی

شفلرا نام علمی  Schefflera actinophyllaگونه ای از گیاهان از
راسته کرفس سانان و تیره عشقه ایان متعلق به مناطق استوایی و نیمه
استوایی است که تنوعی بالغ بر  ۶۰۰گونه دارند ولی با این وجود
بسیاری از آنها در فارسی معموال به اختصار همین شفلرا نامیده می
شوند .شفلرا آکتینوفیال یا درخت چتر با نام علمی Schefflera
و شفلرا آربوریکال یا پنجه کالغی با نام علمی Schefflera
arboricolaدو گونه مهم از این خانواده هستند که به عنوان گیاهان
آپارتمانی و خانگی شهرت بیشتری دارند.

گل های آپارتمانی

فیکوس بنجامین با نام علمی  ،Ficus Benjaminaاز خانواده
Moraceaeمیباشد .این جنس  8۰۰گونه از گیاهان خزان کننده
وهمیشه سبز به شکل درخت ،درختچه و باالرونده دارد .گونه بنجامین
 ،بومی هندوستان بوده و ارتفاع آن در طبیعت حدود  ۲متر است.
شاخه ها حالت آبشاری و برگ های آن به شکل بیضوی و نوک تیز می
باشند .برگها هنگام جوانی سبز روشن هستند و به مرور به رنگ سبز
تیره در می آیند

گل های آپارتمانی

فیکوس ابلق با نام علمی Ficus elasticaبومی هند و جنوب شرقی
اندونزی است .در موطن خود تا ارتفاع 3۰-۴۰متر با تنه ای به قطر
۲متر میرسد .تنه گیاه دارای ساقه های هوایی در قاعده تنه است که
این ساقه ها به استحکام بیشتر گیاه در خاک کمک میکند .برگهای
ابلق سفید و سبز این گیاه جلوه خاصی به آن بخشیده است و جذابیت
خاصی را برای مخاطب به همراه خواهد داشت.

گل های آپارتمانی

گیاه آپارتمانی فیکوس االستیکا با نام علمی  Ficus elasticaگیاهی
است از خانواده موراسه Moraceaeکه در اصل زادگاهش جنوب
شرقی آسیا و مناطق استوایی است فیکوس االستیکا در زادگاهش
ارتفاعی در حدود  3۰متر پیدا میکند و برگهایی غول آسا تولید
میکند  .مانند اکثر فیکوسها ،این فیکوس هم ریشههایی آویزان تولید
میکند .

گل های آپارتمانی

فیکوس برگ ویلونی با نام علمی “” FICUS LYRATAاز دیگر
گیاهان خانواده موراسه محسوب می شود .این گیاه برگ هایی بشکل
پنج ضلعی یا شبیه به یک ویلون دارد و منظره خاص و منحصر به
فردی از خود نمایان می کند .گیاه همیشه سبز و زیبای فیکوس لیراتا
بومی غرب قاره آفریقا است .این گیاه در مناطق بومی خود میوه هم
می دهد .هر چند گیاهان سبز به دالیل مختلف از جمله چشم نواز
کردن محیط ،میهمان فضاهای داخلی می شوند

گل های آپارتمانی

فیلودندرون برگ انجیری با نام علمی Philodendron
Bipinnatifidumگیاهی است از خانواده " آراسه " و زادگاه آن
آمریکای جنوبی و دارای برگهای سبز براق است که با بزرگتر شدن
شکافها و دندانه های برگ عمیق تر و شکل برگ انجیری به خود
می گیرد  .ریشه های هوایی آن منحصر به ریشه های نزدیک قاعده
برگها است که باید به طرف خاک هدایت گردد .

گل های آپارتمانی

فیلودندرون قلب با نام علمی philodendron Scandensو از
خانواده Araceaeمی باشد.این گونه از فیلودندرون باالرونده و
احتیاج به تکیه گاه چوبی پوشانده از خزه دارد تا ریشه های هوایی
گیاه در ان رشد کند،خزه های تکیه گاه باید به وسیله غبارپاشی یا
ابیاری از باال مرطوب نگه داشت،رنگ برگها سبز تیره و در قسمت
زیرین متمایل به ارغوانی است

گل های آپارتمانی

این گیاه با نام های گوناگونی شناخته می شود  :راه راه صورتی،
Striped, Pink-stripe, or Pin-stripe calatheaهمچنین به
عنوان گیاهان عابد prayer plantsنیز نامیده میشوند .بومی
امریکای مرکزی و جنوبی (کلمبیا  ،ونزوئال) هستند  ،و برای منظور
گیاهان زینتی خانگی پرورش داده میشوند .مشهورترین و مقاومترین
گونه از جنس کاالتهآ که دارای دمبرگهای بلند و برگهای سبز براق با
خطوط سفید بین رگبرگهاست.

گل های آپارتمانی

کاالته آ ماکویا گیاهی با نام علمی ،Calathea makoyana
ازخانواده Marantaceaeمیباشد .این گیاه شامل  15۰گونه مختلف
است که به عنوان گیاهان همیشه سبز دائمی در گلخانه ها پرورش
داده میشودند و دارای برگهای بسیار زیبایی هستند .کاال تیا بومی
برزیل است و دارای ریزوم بوده و ارتفاع آن به  ۴5تا  ۶۰سانتی متر و
گسترش آن به حدود  3۰تا  ۴5سانتی متر می رسد .برگها تخم مرغی
شکل و در حدود  15سانتیمتر است.

گل های آپارتمانی

کاکتوس سرئوس پرویانوس با نام علمی cereus Validusاز خانواده
سرئوس ها و بومی مناطق جنوبی آمریکا می باشد .این گیاه ،کاکتوسی
خاص و بسیار کمیاب است که به دلیل شکل و ظاهر منحصر به فرد و
فوق العاده آن ،محبوبیت و جذابیت بسیاری دارد .این کاکتوس
همچنین با کاکتوس سیب پرو ،ملکه شب ،کاکتوس صخره ای یا
سرئوس صخره ای ،کاکتوس ستونی و کاکتوس حصاری نیز شناخته
می شود.

گل های آپارتمانی

گل کاالته آ گورخری با نام علمی  Calathea zebrinaنام یکی
دیگر از گل و گیاهان آپارتمانی است  .این گیاهان انواع مختلفی دارند
 .اما یکی از گیاهان معروف کاالته آ گورخری است  .این گیاه از راسته
ی زنجبیل سانان ،تیره ی مارانتائیان Marantaceaeمحسوب می
شود  .نگهداری این گیاه در خانه ممکن است برای شما کمی دشورار
باشد

گل های آپارتمانی

گل کروتون نام انگلیسی Garden Crotonو  Crotonشناخته می
شود .این گیاه متعلق به خانواده Euphorbiaceaeمی باشد.بی شک
گل کروتون یکی از زیبا ترین گیاهان آپارتمانی به شمار می رود .رنگ
های خاص و گرم این گیاه در مقایسه با غالبیت رنگ سبز در سایر
گیاهان آپارتمانی جلوه بی نظیری به کروتون داده است.

گل های آپارتمانی

این گیاه با نام علمی Cryptanthus bivittatusواز
خانواده Bromeliadدارای ۲۲گونه مختلف از گیاهان همیشه سبز
کوتاه می باشد که همگی بومی برزیل هستند.کریپتانتوس گیاهی
زمینی است که گسترش آن کم است و رشدش آهسته است و تا
ارتفاع  15سانتی متر می رسد .با برگ ها کوچک و زیباو چند رنگ که
در یک روزت مسطح با عرض  15تا  3۰سانتی متر میباشند.

گل های آپارتمانی

گل داوودی با نام علمی Dendranthema x grandiflorumگیاه
ملی ژاپن و زادگاه اصلی آن آسیا و به احتمال زیاد چین و ژاپن است.
مهمترین گل بریدنی در دنیا بوده و دارای بیش از  ۲۰۰گونه است که
در بین آن ها گونه ها و رقم های یک سااله علفی ،چندساله و
درختچه های کوچک و بوته ای وجود دارد .در سال های اخیر کاشت
و نگهداری ان در گلدان بخصوص انواع پاکوتاه ان در اپارتمان ها
معمول شده است،بعد از میخک از مهمترین و اقتصادی ترین گل های
تجارتی و است و علت ان طول عمر زیاد گل بریده ان در گلدان است

گل های آپارتمانی

گندمی با نام علمی Chlorophytum Comosumکه اغلب
به spider plantیا گیاه عنکبوتی از آن یاد می شود ،یکی از
محبوبترین گیاهان خانگی از خانواده مارچوبه سانان است که از
گیاهان پایا (گیاهانی با طول عمر بیش از دو سال) به شمار می رود و
بومی نواحی استوایی و جنوب آفریقاست .در زبان فارسی به این گیاه
سجافی ،سبزگیا و کلروفیتوم نیز گفته می شود

گل های آپارتمانی

گیاه زیبای لیندا با نام علمی Beaucarnea Recurvataمعروف به
نخل دم اسبی و از خانواده  Acanthaceaeمی باشد .این یک گیاه
همیشه سبز است که در حال رشد به  15فوت  ۶.3۴اینچ (۴.733۰
متر) و با گسترش قابل توجهی برای نگهداری آب می باشد .تنه اندکی
متورم تر در پایه است و فقط کمی شکسته است .و شکل آن تقریبا
کروی کادکس میباشد.

گل های آپارتمانی

مارچوبه زینتی با نام علمی  Asparagus Falcatusو از خانواده
Asparagaceaeمی باشد که به عنوان گیاهی دایمی و دارای ساقه
های نازک و منشعب شناخته می شود. .اغلب به خاطر شاخه های
برگ مانند تغییر شکل یافته که فیلوکالد یا کالدود نام دارند پرورش
داده می شوندوبرگهای آن بسیار ریز و فلس مانند است .مارچوبه
گیاهی همیشه سبز و باال رونده است که تا  7متر میتواند ارتفاع بگیرد

گل های آپارتمانی

گیاه “مینگ آرالیا” با نام علمی Hypoestes Phyllostachya
گیاهی دولپه ،چند ساله ،همیشه سبز ،درختچه ای یا درختانی پاکوتاه
و بومی هندوستان و از خانواده  Acanthaceaeمی باشد .این گیاه
نسبتاً کندرشد بوده ولی می تواند تا حدود یک تا دو متر ارتفاع نیز
رشد کند.

گل های آپارتمانی

نخل اریکا با نام علمی  Chrysalidocarpus Lutescensاست که
در فارسی به آن نخل تزیینی اریکا گفته می شود و از خانواده اریکاسه
( )Arecaceaeمی باشد .اریکا گیاه بومی مناطق جنوب شرقی آسیا
(ماداگاسکار) است و از مشخصات ظاهری گیاه اریکا می توان به
برگهای سبز رنگ و بلند و کشیده آن اشاره کرد.

گل های آپارتمانی

نخل کاریوتا از جنس Caryotaو با نام علمی Caryota Mitisدر
خانواده ی آریکاسه و بومی مناطق حاره ی آسیاست ،این جنس حدود
 13گونه دارد .گیاه آپارتمانی که به بلندی  ۲/1متر میرسد .در گیاه
بالغ هر برگ (فروند) شامل برگچههائی مجزا به طول  15و پهنای 1۰
سانتیمتر است که نوک هریک از برگچهها به نظر پاره پاره شده
میآید .این گیاه نوعی نخل خوشه ای محسوب میگردد و در شرایط
مساعد این گل تا ارتفاع  8متر می رسد .رنگ برگ های آن سبز
روشن است.

گل های آپارتمانی

فورستریانا یا هووا معروف به کنتیا (در ایران) با نام علمی Howea
 Forsterianaو از خانواده  Arecaeaeها یک گونه از گیاهان در خانواده
نخل و بومی جزایر استرالیا هست .گیاه کند رشد و رشد آن در نهایت به طول
ده متر میرسد.این گونه در دنیا یکی از پر فروش ترین گونه های گیاهان هست
و صادرات و واردات آن رونق به سزایی دارد و جزء پر طرفدارترین گیاهان در
دنیا محسوب می شود.

گل های آپارتمانی

نخل هاویا با نام علمی Haweaو از خانواده Arecaceae
می باشد.نخل هاویا شامل دو گونه است:نخل بهشتی یا نخل کنتیا
Foresteranaو نخل بهشتی چتری Belmoreanaمشخصات ظاهری نخل
هاویا چنین است :دارای برگ های شبیه پر پرندگان است و رنگ آن سبز تیره
می باشد.به کندی رشد می کند و مناسب سالن است.

گل های آپارتمانی

نام این گیاه برگرفته از نام یک گیاه شناس اتریشی میباشد.هوستا به علت
داشتن برگهای زیبا  ،پهن و معطر  ،گیاه زینتی محبوبی به شمار می آید و
امروزه در آمریکا و بریتانیا نیز به وفور کاشته میشود.این گیاه  ،جایزه انجمن
شایستگی باغبانی را از آن خود کرده است .از هوستا به عنوان گیاه پوششی به
خصوص در مناطق سایه دار استفاده میشود.از کاربردهای دیگر این گیاه:
استفاده برای مرزبندی کردن ،کاشت در مناطق ساحلی و باغهای صخره ای را
میتوان نام برد.

گل های آپارتمانی

یوفکا فیلی با نام علمی Yucca elephantipesگیاهی است زیبا از خانواده
Agavaceae/Liliaceaeبا برگ های کشیده و خنجری نوک تیز و به رنگ
سبز ؛ این گیاه دو گونه دارد یکی که فاصله برگ ها در آن زیادتر است و گل
نمی دهد و این نوع برای آپارتمان بیشتر توصیه می شود و نوع دیگر که فاصله
برگ های آن کمتر است و گل هایی به شکل زنگوله واژگون و سفید و کرم
رنگ می دهد و برای کشت در باغچه مناسبتر است .

گل های فضای باز

گیاه زینتی افرا با نام علمی  Acer spجز گیاهان بومی مناطق شرق آسیا
خصوصا ژاپن می باشد .این گیاه زیبا حساس به یخ بندان و آفتاب سوختگی و
بادهای شدید بوده و ارتفاع آن از نیم متر تا  7مترمتغیر است و برگهای آن
تنوعی در حدود سبز تا قرمز را دارا می باشد.و تاکنون  3۰۰گونه از آن
شناسایی شده است.

گل های فضای باز

اسم علمی برگ عبائی Aspidistra elatiorواز خانواده Liliaceaeمیباشد.
برگ عبائی گیاهی است بومی چین و ژاپن که داری ریزوم بوده و بدون ساقه
هوایی می باشد .برگهای آن سبز تیره  ،براق،پهن و به طول  3تا  5۰سانتیمتر
است .همچنین دمبرگ بلندی دارد که مستقیما از سطح خاک بیرون می آید.
ارتفاع بوته در حدود  3۰سانتیمتر و گسترش آن به  5۰سانتیمتر می رسد.

گل های فضای باز

درخت سوزنی کامیس پاریس سبز با نام علمی Chamaecyparis spو از
خانواده Cupressaceaeمی باشد .این گیاه دارای انواع متفاوتی بوده که
یکی از آنها به کامیس پاریس سبز معروف می باشد و دارای ریشه های عمیق و
گسترده بوده و به این واسطه از مقاومت باالیی برخوردار است .ای گیاه دارای
واریته هایی به رنگهای کبود ،سبزو طالیی می باشد.

گل های فضای باز

شمشماد سبز با نام علمی Euonymus japonicus Greenو نام
انگلیسی  Euonymousاز جمله گیاهان بسیار زیبا و دارای بیش از 17۶
گونه متفاوت و شناخته شده است که آن را در دسته بندی گیاهان زینتی قرار
می دهند .شمشاد از گیاهان بسیار سبز است و می توان هر زمان که رشد
زیادی داشت برای زیبا تر کردن شاخه های اضافی این گیاه را هرس نمود تا
عالوه بر زیبایی بیشتر رشد مناسب تری نیز داشته باشد.

گل های فضای باز

شمشماد طالیی با نام علمی Euonymus japonicus Aureo
Marginatus Golden Euonymusو نام انگلیسی Euonymousاز
جمله گیاهان بسیار زیبا و دارای بیش از  17۶گونه متفاوت و شناخته شده
است که آن را در دسته بندی گیاهان زینتی قرار می دهند

گل های فضای باز

شمشاد معمولی گونه ای از گیاهان گلدهنده بوده و در جنس  Buxusمی
باشد .این گیاه بومی نواحی غربی و جنوبی اروپا می باشد .همچنین در شمال
آفریقا و جنوب آسیا از انگلستان تا شمال موروکو تا برخی نواحی مدیترانه ای
مثل ترکیه نیز یافت می شود .در ایران در مناطق مختلف استان های گرگان و
مازندران و گیالن می روید .شمشاد معمولی گونه ای همیشه سبز می باشد

گل های فضای باز

شمشماد نعنایی با نام علمی ’microphyllus ‘Montcliffو نام
انگلیسی  Euonymousاز جمله گیاهان بسیار زیبا و دارای بیش از 17۶
گونه متفاوت و شناخته شده است که آن را در دسته بندی گیاهان زینتی قرار
می دهند .شمشاد از گیاهان بسیار سبز است و می توان هر زمان که رشد
زیادی داشت برای زیبا تر کردن شاخه های اضافی این گیاه را هرس نمود تا
عالوه بر زیبایی بیشتر رشد مناسب تری نیز داشته باشد.

گل های فضای باز

فوتونیا با نام علمی  Photiniaاز خانواده Maloideaeدرختچه همیشه سبز
محبوب با برگ های سبز براق ،گل های سفید و برگ های پهن و شاخه های
جوان قرمز است و گروهی از درختان و درختچه های کوچک در خانواده گل رز
است .فوتونیا بومی مناطق گرم و معتدل در جنوب و شرق آسیا است .اکثر
درختان فوتونیا به ارتفاع بالغی در حدود  1۰متر می رسند.

گل های فضای باز

کاج الوسون پیچ با نام علمی Chamaecyparis lawsoniana Ivonneو از
خانواده ،Chamaecyparisدرختی است هرمی شکل ،دارای پیچ و انحنایی بسار
زیبا .پوست تنه آن اسفنجی ،دارای برجستگی ها و فرورفتگی های فراوان و فلسی
است که به رنگ آجری دیده می شود.این گیاه زینتی زیبا در طی رشد خود میتواند
بسیار بلند گردد و نگهداری درست و هرس به موقع آن سرزندگی این گیاه و زیبایی
آن را دو چندان می نماید.

گل های فضای باز

کاج الوسون نوئل آبی با نام علمی picea pungens glaucaو از خانواده
،pinaceaeدرختی است از درختان مخروطی همیشه سبز شامل  35گونه،
متعلّق به خانوادهٔ کاجها ( Pinaceaeو بومی مناطق معتدل شمالی و
زیرشمالگانی زمین میباشد .کاجهای نوئل عمومًا درختانی بزرگ هستند و در
زمان رشد کامل ارتفاع آنها به  ۲۰تا  ۶۰متر ( ۶۶تا  ۲۰۰پا) میرسد.

گل های فضای باز

گل کاملیا درختچه ای زینتی و همیشه سبز از خانواده Theaceaبا نام
Camellia japonicaبومی آسیایی شرقی است .گل های کاملیا بزرگ و
شبیه گل رز اند .آنچه گل کاملیا را متنوع کرده اندازه گل ها و طیف رنگ های
آن است .این گل ها به تنهایی یا به صورت جفت در امتداد و مخصوصا در
انتهای شاخه ها ایجاد می شوند.

گل های فضای باز

درخت سوزنی کامیس پاریس سبز با نام علمی Chamaecyparis spو از
خانواده Cupressaceaeمی باشد .این گیاه دارای انواع متفاوتی بوده که
یکی از آنها به کامیس پاریس سبز معروف می باشد و دارای ریشه های عمیق و
گسترده بوده و به این واسطه از مقاومت باالیی برخوردار است .ای گیاه دارای
واریته هایی به رنگهای کبود ،سبزو طالیی می باشد.

گل های فضای باز

درخت مگنولیا سفید یا مگنولیا تابستانه با نام علمی Magnolia
grandifloraشناخته می شود و از خانواده Magnoliaceaeاست.
خواستگاه این درخت جنوب ایاالت متحده (از ویرجینیا تا فلوریدا و به سمت
شرق تا تگزاس) است .ماگنولیا درختی همیشه سبز و بسیار بزرگ از خانواده
مگنولیاسه میباشد که بومی جنوب شرقی آمریکا میباشد.

گل های فضای باز

بامبوی مقدس یا ناندیا با نام علمی Nandina domesticaو از
خانواده Berberidaceaeگیاهی پرساقه و همیشه سبزی است که با انبوه
پاجوش های خود رفته رفته به صورت درختچه ای پرپشت در می آید .شاخ و
برگ آن فراوان است اما به بیننده نوعی احساس سبُکی و نرمی القا می کند .در
باغهای سبک ژاپنی غالبا کاشته می شود

گل های فضای باز

نخل بادبزنی با نام علمی Chamaerops Humilisو از جنس گیاهان گلدار
در خانواده Arecaceaeاست .تنها گونه ای که در حال حاضر به طور کامل
پذیرفته شده استChamaerops humilis ،است که اغلب نخل بادبزنی
معرفی می گردد .بهترین نخل برای اتاق ها و فضاهای سرد است.ارتفاع آن در
خارج از اتاق به ۶متر با برگهایی به طول  ۶۰سانتی متر می رسد

گل های فضای باز

یاس هلندی با نام علمی ligustrum texanumو از خانواده Oleaceae
گیاهی بسیار مقاوم و زیبا با برگهای براق و ضخیم و رشدی متوسط از
جنس یاس ها میباشد.این درختچه که قابلیت هرس و شکل دهی هم دارد
بومی هوکایدو در ژاپن میباشد.گلهای سفید رنگ و معطر این گیاه در خرداد
ماه باز میشود.از معدود درختچه های مقاوم به کم آبی میباشد

تماس با ما

