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(گستر اوج)



معرفی شرکت

آغاز(مازندراناستان)تنکابنشهرستاندر1395سالازجدیصورتبهراخودفعالیتگلساگیاهوگلمشاورمهندسین“❖
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.آوردفرآهمراکشورداخلبهآوریارزجهتالزمزمینههمچنینوبوده

ساختماندرخارجیوداخلیسبزفضاهاینگهداریواجراطراحی،حوزهدرمجموعهایناالشاره،فوقمواردتمامیکناردر❖

.پردازدمیفعالیتبهودادهقرارخودکاریحوزهدرنیزرا...وپزشکیتفریحی،مسکونی،تجاری،اداری،های



خدمات

مشاوره و 
طراحی

اجرا و نگهداری

تامین عمده و 
جزئی

صادرات



گل های آپارتمانی

falseانگلیسینامباآرالیاگیاه castor oil plantعلمینامو
Fatsia Japonicaخانوادهازگلاین.شودمیشناخته

Araliaceaeاهگی.باشدمیژاپنکشورآناصلیخاستگاهوبوده
شدگفتهکهطورهمانوحرارت،درجهتغییراتبهمقاومگیاهیآرالیا
لگشبیهگیاهاینهایبرگ.استآرالیاسهیخانوادهبهمتعلق
سبزگرنباسبزهمیشه،عمیقبریدگیهفتباایپنجهوپاپیتال
سادهآنازنگهداریوالرشدسریعبسیارآرالیاگل.استبراقوروشن
Fatsiaژاپونیکافاتسیانامبهراآن،کتبازبعضیدر.است

japonicaنندهکبراقیمادهبهنسبتآرالیاهایبرگ.شناسندمی
.هستندحساسشیمیاییی



گل های آپارتمانی

Aglaonemaعلمینامبابیامرالدآگلونما Commutatumازو
.باشدمیآسیاشرقیجنوببومیگیاهانجزءAraceaeخانواده
ىبرخکهداردمالزىوهنددرعلفىگیاهگونهچهلحدوددرآگلونما

لخانهگدرزینتىگیاهعنوانبهابلقهاىبرگداشتنخاطربهآنهااز
-بزسباراتیرهسبز(اماراتخلیج)بیامرالد.شوندمىنگهدارىها

عیارتماموباشکوهخانگیگیاهیتامیکندترکیبنقرهایخاکستری
رنگچندگونههایبسیاریازکمنورشرایطبهنسبتگونهاین.بسازد
.داردبیشتریتحملدیگر



گل های آپارتمانی

Aglaonemaعلمینامباکاتالسآگلونما catlassانگلیسینامو
Chinese Evergreenباشدمیشیپوریانگلیاآراسهخانوادهاز.

مالزیورکشجزایزبویژهآسیاشرقیجنوبگیاهایناصلیزیستگاه
دهشگرفتهآنرگهداروبلندبرگهایازآگلونماایننام.باشدمی

باکرمیسفید-سبزسطوح.هستندخنجربهشبیهتقریباچوناست،
رپمنظرهایبیروندرچهخانهداخلدرچهتیرهسبزلبههایورگها
.میکندایجادطراوت



گل های آپارتمانی

Springعلمینامباسفیدآگلونما Snow Aglaonemaازو
.باشدمیآسیاشرقیجنوببومیگیاهانجزءAraceaeخانواده
ىبرخکهداردمالزىوهنددرعلفىگیاهگونهچهلحدوددرآگلونما

لخانهگدرزینتىگیاهعنوانبهابلقهاىبرگداشتنخاطربهآنهااز
خاصافرادبرایکهاستگیاهیسفیدآگلونما.شوندمىنگهدارىها

کههمردسفیدهایرگهواسطهبهگیاهاین.استمناسببسیارپسند
قرارزمینهروشنسبزرنگکناردرداردخودپهنهایبرگرویبر

.استیافتهبسیارایجلوهگرفته



گل های آپارتمانی

Aglaonemaعلمینامباقرمزآگلونما hybridsنامو
Chineseانگلیسی Evergreenشیپوریانگلیاآراسهخانوادهاز

کشورزایزجبویژهآسیاشرقیجنوبگیاهایناصلیزیستگاه.باشدمی
بزسرنگبههایخالباقرمزرنگبهبرگهایگیاهاین.استمالزی
.دارندپهناسانتیمتر1۰وسانتیمتر۲۰حدودهابرگطول.داردتیره
.استپایینطرفبهشدهخموشکلاینیزهکوتاه،آنهایساقه
کشوردرگیاهاین.میرسدمترسانتی۶۰بهحداکثرگیاهاینطول
ابروزیوشانسکهدارنداعتقادچوناستطرفدارپربسیارچین
هواخشکیوسایهبرابردرخوبیمقاومتگیاهاین.دارههمراهبهخود
.دارد



گل های آپارتمانی

Aglaonemaعلمینامبامودستومآگلونما modestumازو
.باشدمیآسیاشرقیجنوببومیگیاهانجزءAraceaeخانواده
ىبرخکهداردمالزىوهنددرعلفىگیاهگونهچهلحدوددرآگلونما

لخانهگدرزینتىگیاهعنوانبهابلقهاىبرگداشتنخاطربهآنهااز
ازکهداردسفیدرشتههایدارایسبزبرگهای.شوندمىنگهدارىها

تصویرایندرکهحالیدر.میرویندآنرنگکمسبزساقههای
زردحالدربرگهایازبعضی)حدازبیشدادنآبازنشانههایی

بهکامالرابرگهاالگویوطرحهمچنانامادارد،خوددر(شدن
.میدهدنشانخوبی



گل های آپارتمانی

Aglaonemaعلمینامبانیتیدومآگلونما Nitidumخانوادهازو
Araceaeدراآگلونم.باشدمیآسیاشرقیجنوببومیگیاهانجزء

هبآنهاازبرخىکهداردمالزىوهنددرعلفىگیاهگونهچهلحدود
هاگلخانهدرزینتىگیاهعنوانبهابلقهاىبرگداشتنخاطر

اییزیبآگلونمانوعایناینقرهابلقهایبرگ.شوندمىنگهدارى
هایرگهباابلقپهنهایبرگ.استدادهگیاهنوعاینبهایویژه
.استبخشیدهآنبهخاصیزیباییباال،تعدادباواینقره



گل های آپارتمانی

Aloeعلمینامبا«وراآلوئه»گیاه spعمدهطوربهکهاستگیاهی
تعلقزنبقخانوادهبهاینکهباوراآلوئه.کندمیرشدخشکمناطقدر

گیاهیک.داردکاکتوسبهزیادیبسیارشباهتظاهردرامادارد
بههگیاایناینیزهوآبدارسختبرگهای.استزردگلهایبابادوام
تنها.رسدمیپا۴تاگیاهکلطولوکندمیرشداینچ۲۰طول

یزنبرگهامختلفبخشهایامادارند،داروییارزشگیاهاینبرگهای
.گیرندمیقراراستفادهموردگوناگونیاهدافبرای



گل های آپارتمانی

AraceaeخانوادهازوAnthoriumعلمینامباآنتوریومگیاه

ودهبوکوشاریکاوگواتماالبومیاستگیاهیآنتوریوم.باشدمی
برگهایدارایرسد،میسانتیمتر۴۰تا3۰ازبیشبهآنارتفاع
گلهاباشدمیسانتیمتر18ازبیشطولبهوتیرهسبزپهن،کمی

فصلیابهاراواخردرسفیدیاوزردصورتی،قرمز،رنگهایبا
بیرونایسنبلهآذینگلاسپاتوسطاز.شوندمیظاهرتابستان

تا۲وبودهزیادآنتوریومگلدوام.استرنگقرمزیازردکهآیدمی
.ماندپایدارمیماه3



گل های آپارتمانی

Spathiphyllumگیااهاساپاتیفیلاومبااناامعلمای wallissiاز
مایباشادوباومیمنااطقگرمسایریآمریکااوAraceaeخانواده

گونهبودهکاهمعروفتارینآناان۴۰جنوبشرقیآسیاودارایحدود
Peace lilyدارانمیباشدوبهعنوانگیاهیگلدانیوآپارتمانیطرف
هااییاسپاتیفیلومگیاهیچنادساالهوعلفایباابرگ.بیشماریدارد

برگ.ودهمیشهسبزاستکهگلهایسفیدرنگیزینتبخشآنمیش
.هایاسپاتیفیلومسبزبراقونوکتیزاست



گل های آپارتمانی

Alocasiaعلمینامباآلوکازیاآدمبابا amazonicaهاینامو
Ephant’sانگلیسی EaraوKris plantوگلازدیگریکی
آلوکازیا.استAraceaeیخانوادهازوبودهآپارتمانیگیاهان
وبودهبرخورداربهتریرشدسرعتازخودنوعهمگیاهبهنسبت
متر3الیسانتیمتر۶۰بین(آلوکاسیامختلفانواعدر)آنانارتفاع
زمینرویبرمتر3الیسانتیمتر3۰ازنیزرافضاواستمتغیر

۲۰ازگیاهاینمختفانواعدربرگهاطول.کننداشغالمیتوانند
.استمتغیرسانتیمتر9۰تاسانتیمتر



گل های آپارتمانی

وAraceaeخانوادهازArctiumعلمینامبافیلگوشآدمبابا
ورنگهاکهداردمختلفیانواعآدمبابا.باشدمیآسیاگرممناطقبومی

تاسبزرگیبرگهایدارایمانظرموردگونه.دارندمختلفاندازههای
عیندراهگیاین.میرسدهمبیشترومتریکبهبرگهاقطرگاهیکه

آنیتاهمبهکهباشدمیدارارابسیاریدرمانیقابلیتزیباییوجود
.افزایدمینیز



گل های آپارتمانی

Bambusaعلمینامباهابامبو vulgarisخانوادهازخاصگروهی
رنگ،،بافتازجالبی(کنتراست)تضادهاآن.هستندهاعلفگسترده
بهایستادهوقویهایساقه.دهندمینشانخودازاندازهوشکل
ابیانتخگیاهاناینشدهباعثگیاهانایندلربایبرگوشاخهمراه
شتیپزمینهدرآنهاازاستفاده.باشندپوششیگیاهیکبرایخوب

بهرمنحصگیاهانیواستمرسومپرچینوبادشکنها،گلوگیاهان
.اندبرکهوآبشارکناردرکاشتبرایفرد



گل های آپارتمانی

Monsteraعلمینامباانجیریبرگ deliciosaخانوادهبه
Araceaeارانیبجنگلهایبومیخزندهپیچیکگیاه،این.داردتعلق

ومانستراگاهیگیاهاین.استکلمبیاجنوبتامکزیکجنوب
بارونفیلودندانواعهمچنین.میشودخواندهنیزفیلودندرونهمچنین
.یشوندمشناختهانجیریبرگنامباعمیق،بریدگیهایوپهنبرگهای
ینانیازهایازبسیاریخوشبختانهامااستاشتباهعملایناگرچه
.استیکدیگربهشبیه(انجیریبرگوفیلودندرونها)گیاهان



گل های آپارتمانی

Tradescantiaعلمینامبابیدیبرگگیاه albifloraخانوادهازو
Commelinaceaeگیاهانازگونه۶۰داریجنساین.باشدمی

اهانگیعنوانبهآنعلفیانواع.باشدمیسالهچندعلفیوخشبی
وبیجنآمریکایبومی،مذکورگونه.شوندمیدادهپرورشآپارتمانی

رغیمتخمهابرگاین.داردآویزبرایمناسبیوزیبابرگهایواست
یادسفینوارهایباروشنسبزرنگبهوبرگدمبدونوپهنشکل،
.باشندمیکرم



گل های آپارتمانی

Begoniaبهعلمینامبارکسبگونیا rexخانوادهازو
Begoniaceaeدرعلفیگیاهاینزیبایهایرنگدرتنوع.باشدمی

انمیبخشد،خانوادهبینندهبهخاصیارامشولذتبرگها
اهساقه.باشدمیهیمالیا،آناصلیرویشمکانو((بگونیاسه))

دوبهرابرگاصلیرگبرگیکوقلبشکلبهخزنده،برگهاوگوشتی
اهدهمشهارنگانواعبرگیکمیکند،رویتقسیممساویناقسمت
.میشود



گل های آپارتمانی

علمیامنبا(پیچکیاعشقهگل:فارسیبه)هدرایاپاپیتالگیاه
Hedera canariensisمعروفسبزهمیشهگیاهانازیکی

،راحتوسادهرشدقبیلازمختلفدالیلبهکهاستآپارتمانی
حرارتدرجهباسریعسازشوآسان،تکثیرسختشرایطتحمل
نآرویبرصعودودیواربهچسبندگیخاصیتهمچنینوآزادهوای
باشدمیمحبوبوگرفتهقرارتوجهمورد



گل های آپارتمانی

Monsteraعلمینامباحصیریپتوس adansoniiخانوادهو
Adansoniiمونسترا،ایپنجرهپتوسهاینامباکه.باشدمی

برگپتوسواقعدرمیشودشناختهنیزحصیریمانسترا،آدانسونی
ندروهایحفرهدلیلبهگیاهاین.استانجریبرگنوعیحصیری

درونهمومعمولیهایگلداندرونهممیشود،شناختههایشبرگ
گبروپهنبرگحالتدودرزیباگیاهاین.شودمینگهداریآویزها
.باشدمیارائهقابلباریک



گل های آپارتمانی

Pearsعلمینامبامرواریدپتوس and Jade pothosخانوادهاز
Araceaeرگهایبرنگوداشتهابلقحالتیپتوسنوعاین.باشدمی

کیاصلدرسبزجید.باشدمیطالییِکرِمباهمراهتیرهسبزآن
اغلبسپتو.باشدمیموسومسبزملکهبهکهاستمرمرملکهازگونه
.استنیازمندسانتیگراددرجه۲۴تا1۶حدوددردماییبه



گل های آپارتمانی

علمینامباEpipremnum‘Neonپتوسنئونگیاه
Epipremnum Aureumدرهاگونهترینمتفاوتازیکی

ایروشنشفافصورتبهآنقلبیبرگهای.استAraceaeخانواده
ودیدترجبرگهای.نیستتفاوتیگونههیچدارایوطالییزردرنگبه

بارگبوشاخ.هستندترروشنترقدیمیبرگهایبهنسبتترجوان
توسپ،رنگبهترینآوردندستبهبرای.یابدمیرنگسنافزایش
کسلرنگ،نورکمهایلکهدر.دهیدرشدروشننوردررانئون
.بودخواهدترتیرهوترکننده



گل های آپارتمانی

Scindapsusعلمینامباابریشمیپوتوس pictusگیاهاناز
اغلبکهتاسگوشتیوشکلقلبیهایبرگبازینتیبرگآپارتمانی

.ندرومیباالسقفتاراحتیبهودارندباالروندهحالتآنهایگونه
ایهگونهولیدارددستیکپررنگسبزهایبرگمعمولیپوتوس
Jesseniaنظیرپوتوسازمختلفی pothosسایههایبرگبا
Neonروشن، pothosوروشنسبزدستیکهایبرگبا

golden pothosاستابلقپوتوسهمانآخریاینکهداردوجود
.بودههاگونهپرطرفدارترینازیکیکه



گل های آپارتمانی

Scindapsusعملینامبا(ابلق)سینداپسوسپوتوسگیاه aureus

.استشرقیجنوبآسیایبومیوداردتعلقAraceaeخانوادهبه
۴کهساقهایبامیسدمتر۲۰ارتفاعبهخودموطندرگیاهاین

۴5وطولسانتیمتر1۰۰حدودتابرگهاوداردقطرسانتیمتر
گردیگیاهانبهخودهواییریشههایتوسطودارندعرضسانتیمتر
مییابدکمتریبسیارارتفاعگلدانیگیاهیکعنوانبه.میشدآویزان

.استکوچکتربسیارنیزساقهقطروبرگهااندازهو



گل های آپارتمانی

Epipremnumعلمینامباپوتوس aureumنیزلوکژیاپتوسکه
لگخانوادۀازوسلیمانجزایربومیگیاهانازشودمیگفتهبدان

وآیدمیشماربهباالروندهگیاهانجملهازگیاهاین.استشیپوریان
تاسشکلقلبیپوتوسهایبرگ.استآسانبسیارآنازمراقبت

پرورشوکردهرشدخوبیبهمختلفهاییمحیطدرگیاهاین.
کهاستقادرتنهاییبهواستزیادبسیارپوتوسرشدسرعت.مییابد

.کندجنگلیکبهتبدیلکمیزماندررااتاقیک



گل های آپارتمانی

Portulacariaعلمینامباپورتولیکاافراگیاه afraخانوادهازو
Portulacaceaeجنوبییآفریقاپورتوالکاریااصلیزیستگاه.میباشد

گوشتیبرگهایباتزئینیکوچکبوتهیکآنظاهریشکل.باشدمی
ایصورتیگلهایوایقهوهبهمایلقرمزهایساقهرویبرکوچک
.شودمیظاهرتابستاندرکهباشدمیکوچکسفید



گل های آپارتمانی

گیاهانTillandsia-xerographicaعلمینامبازیروگرافیکا
Air(هوازی PlantتیرهازBromeliaceaeجملهاز(آناناستیره
زیباییظاهریساختارکهگرددمیمحسوبگونهاینجذابانواع

.داردودخزندگیمحیطبهنسبتکمیبسیارتوقعآنکهضمنداشته
تنهروییاشوندمیآویزدرختازمعموالطبیعتدرگیاهاناین

بچوای،شیشهظروفصدف،درتوانیدمی.کنندمیزندگیدرخت
.کنیداستفادهدکوریعنوانبه…و



گل های آپارتمانی

Tillandsiaعلمینامبا(هوازیگیاهان)تیالندسیا cyaneaازو
بودهبرخوردارباالییتنوعاز(آناناستیرهBromeliaceaeتیره
ازجنسایناعضایاغلبویژگیمهمترینو(گونه۴۰۰حدود)

کایآمریدروهستنداپیفیتگیاهانی.استریشهنداشتنگیاهان
تنهرویمکزیکوپروکلمبیا،ازبخشهاییومرکزیوجنوبی

.میکنندزندگیهوارطوبتازاستفادهبادرختان،



گل های آپارتمانی

Dieffenbachiaعلمینامبادیفنباخیا Amoena،خانوادهاز
Araceaeگیاهانازمختلفگونه3۰دارایجنساین.میباشد

میادهدپرورشزیبایشبرگهایبرایکهاستسالهچندسبزهمیشه
آنارتفاعوباشدمیامریکاحارهنواحیبومیAmoenaگونه.شوند

وکلشمستطیلگیاهاینبرکهای.رسدمیسانتیمتر1۲۰تا۶۰به
.استکرموسفیدهایلکهداریوبودهرنگسبز



گل های آپارتمانی

Desertیا(آدنیوم)صحراییرز RoseعلمینامباAdenium

Obesumراستهازتزئینیوخانگیگوشتیوگلدارگیاهانازیکی
مناطقبومیکهباشدمیایانخرزهرهتیرهوسانانسپاسیگل

وپینفیلیدروباشدمیعربستانکشوروآفریقاشرقیوجنوبی
اهگیاینهایگل.میشودشناختهنیزصحرااسبنامباتایلند
.باشدمیمقاومحالعیندروزیباودرشت



گل های آپارتمانی

Zamioculcasعلمینامبازاموفیلیا Zamiifoliaوعلفیگیاهی
تنشبهگیاهیگونهاین.باشدمیAraceaخانوادهازسبزهمیشه
یاهگاینکردنخشککهایگونهبهاستبسیارمقاوممحیطیهای
دارایزاموفیلیا.استآنپرورشونگهداریازترسختمراتببه

گیاهنایمحبوبیتاصلیدلیلکهاستچرمیوزیبابسیاربرگهای
.باشدمیموضوعهمین



گل های آپارتمانی

Zamioculcasعلمینامبابلکزاموفیلیا zamiifolia (black)
گونهاین.استAraceaeخانوادهازسبزهمیشهوعلفیگیاهی
شکخکهایگونهبهاستبسیارمقاوممحیطیهایتنشبهگیاهی
.استآنپرورشونگهداریازترسختمراتببهگیاهاینکردن

یاصلدلیلکهاستچرمیوزیبابسیاربرگهایدارایزاموفیلیا
.باشدمیموضوعهمینگیاهاینمحبوبیت



گل های آپارتمانی

Sansevieriaعلمینامباسانسوریاابلقنوعگونهاین

Trifasciataاستزیباییبسیاررنگطالییوسبزبرگهایدارای.
زیادانامکبهواستنشدهشناختهدرستیبهنیزگیاهاینخاستگاه

کنگوونیجریهدرنادرهایگونهازبرخی.باشدمیایگلخانهتولید
میکثیرتقابلراحتیبهکهمیزندپاجوشوفوربهگیاه.اندشدهدیده
وبودهبراقطالییبهرنگمواقعدرصد9۰درهاپاجوشاین.باشد
.شوندمیبراقغیردرصد1۰



گل های آپارتمانی

Sansevieriaعلمیبانام(پاکوتاه)هانیسانسوریاابلقنوعگونهاین

Golden Honeyداردزیباییبسیاردورنگابلقبرگهایدارای.
زیادانامکبهواستنشدهشناختهدرستیبهنیزگیاهاینخاستگاه

کنگوونیجریهدرنادرهایگونهازبرخی.باشدمیایگلخانهتولید
میکثیرتقابلراحتیبهکهمیزندپاجوشوفوربهگیاه.اندشدهدیده
غیردرصد1۰وبودهابلغمواقعدرصد9۰درهاپاجوشاین.باشد
شوندمیابلق



گل های آپارتمانی

Sansevieria‘علمینامبابلکپاکوتاهسانسوریا trifasciata

‘Black DragonخانوادهازگیاهیAsparagaceaeتحملکه
.دهدمیادامهخودرشدبهبراحتیوداردراکمنورباهاییمحیط
بهارویژهجلوهکهاستخورداربرزیباییودرخشانرنگازگیاهاین

.بخشدمیخوداطرافمحیط



گل های آپارتمانی

Sansevieriaعلمینامباسانسوریاازنمونهاین Trifasciataاز
میآفریقاغربحوزهآنزیستگاهوبودهAsparagaceaeخانواده
یشتربماریپوستوابلقوسبزنوعسهدرشمشیریسانسوریا.باشد
طمحیدروبودهشمشیرهمچونکشیدهگیاههایبرگشود،میدیده

قرارصورتدرکند،میرشدمترسانتی5۰حدودارتفاعتاسرپوشیده
بیشترحتیومتریکبهاستممکنآنارتفاعطبیعتدرگیاهگرفتن

فقیانوارهایِوبودهرنگکمسبزِگیاههایبرگسبزنوعدر.برسدهم
.داردوجودگیاههایبرگدررنگپُرسبز



گل های آپارتمانی

Sansevieriaعلمینامباسانسوریاازنمونهاین Trifasciataاز
میآفریقاغربحوزهآنزیستگاهوبودهAsparagaceaeخانواده
یشتربماریپوستوابلقوسبزنوعسهدرشمشیریسانسوریا.باشد
طمحیدروبودهشمشیرهمچونکشیدهگیاههایبرگشود،میدیده

قرارصورتدرکند،میرشدمترسانتی5۰حدودارتفاعتاسرپوشیده
بیشترحتیومتریکبهاستممکنآنارتفاعطبیعتدرگیاهگرفتن

کهاوتتفاینبااستگونههمینبهرنگترکیبهمابلقنوع.برسدهم
باییزیسببموضوعهمینوگرفتهبردررابرگدورِتادورطالیینوار
.استشدهابلقشمشیریسانسوریاچنداندو



گل های آپارتمانی

استسالهچندگیاهانازPolypodiopsidaعلمینامباسرخس
سرخسازمختلفیانواعامااستگرمسیریهوایوآبمخصوصکه
دروگوناگوننامهایبهشدهاندمعرفیجغرافیاییمختلفمناطقدر

سردسیرفضاهایحتیهواییوآبمختلفمناطق



گل های آپارتمانی

اینمیعلنامواستآپارتمانیهایگلازدیگریکیسینگونیومگل
بهگلاین.باشدمیAraceaeخانوادهازوSyngoniumگیاه

ازیشبوداردتعلقمکزیکوجنوبیامریکایدراستواییهایجنگل
زاسینگونیومگل.شودمیدادهپرورشآنازمختلفیگونه3۰

هرردسینگونیومگیاه.شودمیمحسوبشیپوریانگلیخانواده
هبهمنورکمهایمحیطدرحتیوباشدسازگارتواندمیشرایطی
کنندمیرشدخوبی



گل های آپارتمانی

اینمیعلنامواستآپارتمانیهایگلازدیگریکیسینگونیومگل
بهگلاین.باشدمیAraceaeخانوادهازوSyngoniumگیاه

ازیشبوداردتعلقمکزیکوجنوبیامریکایدراستواییهایجنگل
زاسینگونیومگل.شودمیدادهپرورشآنازمختلفیگونه3۰

هرردسینگونیومگیاه.شودمیمحسوبشیپوریانگلیخانواده
هبهمنورکمهایمحیطدرحتیوباشدسازگارتواندمیشرایطی
کنندمیرشدخوبی



گل های آپارتمانی

ازوbifurcatumPlatyceriumعلمینامباگوزنیشاخگیاه
ازمختلفگونه17جنساین.باشدمیpolypodiaceaeخانواده
ارتفاعوبودهاسترالیابومینظرموردگونه.داردفیتاپیهایسرخس

گوزنیشاخسرخس.رسدمیمترسانتی8۰تا5۰بهطیبیعتدرآن
درمواجلبهبامدورفروندهاییابرگها.استفرونددونوعدارای
درندکمیاسپورتولیدکهگوزنیشاخبرگهایوگیاهعقبقسمت
گیرندمیقرارقبلیبرگهایجلوی



گل های آپارتمانی

Neantheدیگرنامباشامادوراگیاه Sella،علمینامباو
Chammaedorea Elegansبهشبیهظاهریشکللحاظاز

Kentiaگلبهاگر.شودگرفتهاشتباهآنبانبایدکهباشدمی
آنازایحبههایمیوهکهدهدمیدهندهگلایساقهبنشیند
-۴درمواردبعضیدرامادهندمیگلندرتبهاصوالهستندآویزان

اسحستارعنکبوتیکنهبهشدتبه.استشدهمشاهدهسالگی3
ازریجلوگیدرهاکنهبردنبینازبرعالوهبرگهاشستشوی.است
استموثرآنانابتالء



گل های آپارتمانی

Scheffleraعلمینامشفلرا actinophyllaازگیاهانازایگونه
نیمهوییاستوامناطقبهمتعلقایانعشقهتیرهوسانانکرفسراسته

وجوداینباولیدارندگونه۶۰۰بربالغتنوعیکهاستاستوایی
مینامیدهشفلراهمیناختصاربهمعموالفارسیدرآنهاازبسیاری
Scheffleraعلمینامباچتردرختیاآکتینوفیالشفلرا.شوند

Scheffleraعلمینامباکالغیپنجهیاآربوریکالشفلراو

arboricolaنگیاهاعنوانبهکههستندخانوادهاینازمهمگونهدو
.دارندبیشتریشهرتخانگیوآپارتمانی



گل های آپارتمانی

Ficusعلمینامبابنجامینفیکوس Benjamina،خانوادهاز
Moraceaeکنندهخزانگیاهانازگونه8۰۰جنساین.میباشد

امینبنجگونه.داردباالروندهودرختچهدرخت،شکلبهسبزوهمیشه
.استمتر۲حدودطبیعتدرآنارتفاعوبودههندوستانبومی،

میزتینوکوبیضویشکلبهآنهایبرگوآبشاریحالتهاشاخه
سبزرنگبهمروربهوهستندروشنسبزجوانیهنگامبرگها.باشند
آیندمیدرتیره



گل های آپارتمانی

Ficusعلمینامباابلقفیکوس elasticaشرقیجنوبوهندبومی
قطربهایتنهبامتر۴۰-3۰ارتفاعتاخودموطندر.استاندونزی

هکاستتنهقاعدهدرهواییهایساقهدارایگیاهتنه.میرسدمتر۲
رگهایب.میکندکمکخاکدرگیاهبیشتراستحکامبههاساقهاین
جذابیتواستبخشیدهآنبهخاصیجلوهگیاهاینسبزوسفیدابلق

.داشتخواهدهمراهبهمخاطببرایراخاصی



گل های آپارتمانی

Ficusعلمینامبااالستیکافیکوسآپارتمانیگیاه elasticaگیاهی
جنوبزادگاهشاصلدرکهMoraceaeموراسهخانوادهازاست
اهشزادگدراالستیکافیکوساستاستواییمناطقوآسیاشرقی
تولیدآساغولبرگهاییومیکندپیدامتر3۰حدوددرارتفاعی
تولیدانآویزریشههاییهمفیکوساینفیکوسها،اکثرمانند.میکند
.میکند



گل های آپارتمانی

FICUS“علمینامباویلونیبرگفیکوس LYRATA”دیگراز
کلبشهاییبرگگیاهاین.شودمیمحسوبموراسهخانوادهگیاهان

بهمنحصروخاصمنظرهوداردویلونیکبهشبیهیاضلعیپنج
لیراتافیکوسزیبایوسبزهمیشهگیاه.کندمینمایانخودازفردی
مهمیوهخودبومیمناطقدرگیاهاین.استآفریقاقارهغرببومی
نوازچشمجملهازمختلفدالیلبهسبزگیاهانچندهر.دهدمی

شوندمیداخلیفضاهایمیهمانمحیط،کردن



گل های آپارتمانی

Philodendronعلمینامباانجیریبرگفیلودندرون

Bipinnatifidumآنزادگاهو"آراسه"خانوادهازاستگیاهی
شدنربزرگتباکهاستبراقسبزبرگهایدارایوجنوبیآمریکای
ودخبهانجیریبرگشکلوترعمیقبرگهایدندانهوشکافها

دهقاعنزدیکهایریشهبهمنحصرآنهواییهایریشه.گیردمی
.گرددهدایتخاکطرفبهبایدکهاستبرگها



گل های آپارتمانی

philodendronعلمینامباقلبفیلودندرون Scandensازو
وباالروندهفیلودندرونازگونهاین.باشدمیAraceaeخانواده
یهوایهایریشهتاداردخزهازپوشاندهچوبیگاهتکیهبهاحتیاج
یایغبارپاشوسیلهبهبایدگاهتکیههایکند،خزهرشداندرگیاه

متقسدروتیرهسبزبرگهاداشت،رنگنگهمرطوبباالازابیاری
استارغوانیبهمتمایلزیرین



گل های آپارتمانی

صورتی،راهراه:شودمیشناختهگوناگونیهاینامباگیاهاین
Striped, Pink-stripe, or Pin-stripe calatheaبههمچنین

prayerعابدگیاهانعنوان plantsبومی.میشوندنامیدهنیز
ظورمنبرایو،هستند(ونزوئال،کلمبیا)جنوبیومرکزیامریکای
مقاومترینومشهورترین.میشونددادهپرورشخانگیزینتیگیاهان
بابراقسبزبرگهایوبلنددمبرگهایدارایکهکاالتهآجنسازگونه

.رگبرگهاستبینسفیدخطوط



گل های آپارتمانی

Calatheaعلمینامباگیاهیماکویاآکاالته makoyana،
مختلفگونه15۰شاملگیاهاین.میباشدMarantaceaeازخانواده

پرورشهاگلخانهدردائمیسبزهمیشهگیاهانعنوانبهکهاست
ومیبتیاکاال.هستندزیباییبسیاربرگهایدارایومیشودندداده
ومترسانتی۶۰تا۴5بهآنارتفاعوبودهریزومدارایواستبرزیل

مرغیتخمبرگها.رسدمیمترسانتی۴5تا3۰حدودبهآنگسترش
.استسانتیمتر15حدوددروشکل



گل های آپارتمانی

cereusعلمینامباپرویانوسسرئوسکاکتوس Validusخانوادهاز
کتوسیکاگیاه،این.باشدمیآمریکاجنوبیمناطقبومیوهاسرئوس
وفردبهمنحصرظاهروشکلدلیلبهکهاستکمیاببسیاروخاص
کاکتوساین.داردبسیاریجذابیتومحبوبیتآن،العادهفوق

ایایصخرهکاکتوسشب،ملکهپرو،سیبکاکتوسباهمچنین
ناختهشنیزحصاریکاکتوسوستونیکاکتوسای،صخرهسرئوس

.شودمی



گل های آپارتمانی

Calatheaعلمینامباگورخریآکاالتهگل zebrinaیکینام
دارندمختلفیانواعگیاهاناین.استآپارتمانیگیاهانوگلازدیگر

تهراسازگیاهاین.استگورخریآکاالتهمعروفگیاهانازیکیاما.
میمحسوبMarantaceaeمارانتائیانیتیرهسانان،زنجبیلی

راردشوکمیشمابرایاستممکنخانهدرگیاهایننگهداری.شود
باشد



گل های آپارتمانی

Gardenانگلیسینامکروتونگل CrotonوCrotonمیشناخته
شکبی.باشدمیEuphorbiaceaeخانوادهبهمتعلقگیاهاین.شود
رنگ.ودرمیشماربهآپارتمانیگیاهانترینزیباازیکیکروتونگل
یرسادرسبزرنگغالبیتبامقایسهدرگیاهاینگرموخاصهای

.استدادهکروتونبهنظیریبیجلوهآپارتمانیگیاهان



گل های آپارتمانی

Cryptanthusعلمینامباگیاهاین bivittatusواز
سبزهمیشهگیاهانازمختلفگونه۲۲دارایBromeliadخانواده
یاهیگکریپتانتوس.هستندبرزیلبومیهمگیکهباشدمیکوتاه
تاواستآهستهرشدشواستکمآنگسترشکهاستزمینی
کهرنگچندزیباووکوچکهابرگبا.رسدمیمترسانتی15ارتفاع

.میباشندمترسانتی3۰تا15عرضبامسطحروزتیکدر



گل های آپارتمانی

Dendranthemaعلمینامباداوودیگل x grandiflorumگیاه
.تاسژاپنوچینزیاداحتمالبهوآسیاآناصلیزادگاهوژاپنملی

کهاستگونه۲۰۰ازبیشدارایوبودهدنیادربریدنیگلمهمترین
وچندسالهعلفی،ساالهیکهایرقموهاگونههاآنبیندر

کاشتاخیرهایسالدر.داردوجودایبوتهوکوچکهایدرختچه
هااپارتماندرانپاکوتاهانواعبخصوصگلداندراننگهداریو

ایهگلتریناقتصادیومهمترینازمیخکازاست،بعدشدهمعمول
تاسگلداندرانبریدهگلزیادعمرطولانعلتواستوتجارتی



گل های آپارتمانی

Chlorophytumعلمینامباگندمی Comosumاغلبکه
spiderبه plantازیکیشود،مییادآنازعنکبوتیگیاهیا

ازکهاستسانانمارچوبهخانوادهازخانگیگیاهانمحبوبترین
وودرمیشماربه(سالدوازبیشعمرطولباگیاهانی)پایاگیاهان
گیاهنایبهفارسیزباندر.آفریقاستجنوبواستوایینواحیبومی

شودمیگفتهنیزکلروفیتوموسبزگیاسجافی،



گل های آپارتمانی

Beaucarneaعلمینامبالیندازیبایگیاه Recurvataبهمعروف
گیاهیکاین.باشدمیAcanthaceaeخانوادهازواسبیدمنخل

۴.733۰)اینچ۶.3۴فوت15بهرشدحالدرکهاستسبزهمیشه
اندکیهتن.باشدمیآبنگهداریبرایتوجهیقابلگسترشباو(متر

قریباتآنشکلو.استشکستهکمیفقطواستپایهدرترمتورم
.میباشدکادکسکروی



گل های آپارتمانی

Asparagusعلمینامبازینتیمارچوبه Falcatusخانوادهازو
Asparagaceaeساقهدارایودایمیگیاهیعنوانبهکهباشدمی

هایشاخهخاطربهاغلب..شودمیشناختهمنشعبونازکهای
پرورشرنددانامکالدودیافیلوکالدکهیافتهشکلتغییرمانندبرگ
مارچوبه.استمانندفلسوریزبسیارآنشوندوبرگهایمیداده

دبگیرارتفاعمیتواندمتر7تاکهاستروندهباالوسبزهمیشهگیاهی



گل های آپارتمانی

Hypoestesعلمینامبا”آرالیامینگ“گیاه Phyllostachya

اکوتاهپدرختانییاایدرختچهسبز،همیشهساله،چنددولپه،گیاهی
گیاهاین.باشدمیAcanthaceaeخانوادهازوهندوستانبومیو

نیزاعارتفمتردوتایکحدودتاتواندمیولیبودهکندرشدنسبتاً
.کندرشد



گل های آپارتمانی

Chrysalidocarpusعلمینامبااریکانخل Lutescensکهاست
ریکاسهاخانوادهازوشودمیگفتهاریکاتزیینینخلآنبهفارسیدر
(Arecaceae)سیاآشرقیجنوبمناطقبومیگیاهاریکا.باشدمی
بهتوانمیاریکاگیاهظاهریمشخصاتازواست(ماداگاسکار)

.کرداشارهآنکشیدهوبلندورنگسبزبرگهای



گل های آپارتمانی

CaryotaعلمینامباوCaryotaجنسازکاریوتانخل Mitisدر
دحدوجنساینآسیاست،یحارهمناطقبومیوآریکاسهیخانواده

گیاهدر.میرسدمتر۲/1بلندیبهکهآپارتمانیگیاه.داردگونه13
1۰پهنایو15طولبهمجزابرگچههائیشامل(فروند)برگهربالغ

هشدپارهپارهنظربهبرگچههاازهریکنوککهاستسانتیمتر
شرایطدرومیگرددمحسوبایخوشهنخلنوعیگیاهاین.میآید
سبزآنهایبرگرنگ.رسدمیمتر8ارتفاعتاگلاینمساعد
.استروشن



گل های آپارتمانی

Howeaعلمینامبا(ایراندر)کنتیابهمعروفهووایافورستریانا

ForsterianaخانوادهازوArecaeaeخانوادهدرگیاهانازگونهیکها
طولبهنهایتدرآنرشدورشدکندگیاه.هستاسترالیاجزایربومیونخل
هستگیاهانهایگونهترینفروشپرازیکیدنیادرگونهاین.میرسدمترده
درگیاهانطرفدارترینپرجزءوداردسزاییبهرونقآنوارداتوصادراتو

.شودمیمحسوبدنیا

http://www.kahroba-shop.ir/


گل های آپارتمانی

ArecaceaeخانوادهازوHaweaعلمینامباهاویانخل
کنتیانخلیابهشتینخل:استگونهدوشاملهاویانخل.باشدمی

ForesteranaچتریبهشتینخلوBelmoreanaنخلظاهریمشخصات
تیرهسبزآنرنگواستپرندگانپرشبیههایبرگدارای:استچنینهاویا
.استسالنمناسبوکندمیرشدکندیبه.باشدمی



گل های آپارتمانی

علتبهاهوست.میباشداتریشیشناسگیاهیکنامازبرگرفتهگیاهایننام
ویدآمیشماربهمحبوبیزینتیگیاه،معطروپهن،زیبابرگهایداشتن
انجمنزهجای،گیاهاین.میشودکاشتهوفوربهنیزبریتانیاوآمریکادرامروزه

بهششیپوگیاهعنوانبههوستااز.استکردهخودآنازراباغبانیشایستگی
:گیاهایندیگرکاربردهایاز.میشوداستفادهدارسایهمناطقدرخصوص
راایصخرهباغهایوساحلیمناطقدرکاشتکردن،مرزبندیبرایاستفاده
.بردناممیتوان



گل های آپارتمانی

Yuccaعلمینامبافیلییوفکا elephantipesخانوادهاززیبااستگیاهی
Agavaceae/Liliaceaeرنگبهوتیزنوکخنجریوکشیدههایبرگبا

گلواستزیادترآندرهابرگفاصلهکهیکیداردگونهدوگیاهاین؛سبز
فاصلههکدیگرنوعوشودمیتوصیهبیشترآپارتمانبراینوعاینودهدنمی
رمکوسفیدوواژگونزنگولهشکلبههاییگلواستکمترآنهایبرگ
.استمناسبترباغچهدرکشتبرایودهدمیرنگ



گل های فضای باز

Acerعلمینامباافرازینتیگیاه spآسیاشرقمناطقبومیگیاهانجز
ووختگیسآفتابوبندانیخبهحساسزیباگیاهاین.باشدمیژاپنخصوصا
آنبرگهایواستمترمتغیر7تامترنیمازآنارتفاعوبودهشدیدبادهای
آنازگونه3۰۰تاکنونو.باشدمیداراراقرمزتاسبزحدوددرتنوعی

.استشدهشناسایی



گل های فضای باز

Aspidistraعبائیبرگعلمیاسم elatiorخانوادهوازLiliaceaeمیباشد.
اقهسبدونوبودهریزومداریکهژاپنوچینبومیاستگیاهیعبائیبرگ
سانتیمتر5۰تا3طولبهوبراق،پهن،تیرهسبزآنبرگهای.باشدمیهوایی
.یدآمیبیرونخاکسطحازمستقیماکهداردبلندیدمبرگهمچنین.است
.رسدمیسانتیمتر5۰بهآنگسترشوسانتیمتر3۰حدوددربوتهارتفاع



گل های فضای باز

Chamaecyparisعلمینامباسبزپاریسکامیسسوزنیدرخت spازو
کهبودهمتفاوتیانواعدارایگیاهاین.باشدمیCupressaceaeخانواده
ومیقعهایریشهدارایوباشدمیمعروفسبزپاریسکامیسبهآنهاازیکی

دارایگیاهای.استبرخوردارباالییمقاومتازواسطهاینبهوبودهگسترده
.باشدمیطالییسبزوکبود،رنگهایبههاییواریته



گل های فضای باز

Euonymusعلمینامباسبزشمشماد japonicus Greenنامو
17۶ازبیشدارایوزیبابسیارگیاهانجملهازEuonymousانگلیسی

قراریزینتگیاهانبندیدستهدرراآنکهاستشدهشناختهومتفاوتگونه
رشدکهزمانهرتوانمیواستسبزبسیارگیاهانازشمشاد.دهندمی

اتنمودهرسراگیاهایناضافیهایشاخهکردنترزیبابرایداشتزیادی
.باشدداشتهنیزتریمناسبرشدبیشترزیباییبرعالوه



گل های فضای باز

Euonymusعلمینامباطالییشمشماد japonicus Aureo

Marginatus Golden EuonymusانگلیسیناموEuonymousاز
شدهشناختهومتفاوتگونه17۶ازبیشدارایوزیبابسیارگیاهانجمله
دهندمیقرارزینتیگیاهانبندیدستهدرراآنکهاست



گل های فضای باز

میBuxusجنسدروبودهگلدهندهگیاهانازایگونهمعمولیشمشاد
مالشدرهمچنین.باشدمیاروپاجنوبیوغربینواحیبومیگیاهاین.باشد
ایرانهمدیتنواحیبرخیتاموروکوشمالتاانگلستانازآسیاجنوبوآفریقا
ورگانگهایاستانمختلفمناطقدرایراندر.شودمییافتنیزترکیهمثل

دباشمیسبزهمیشهایگونهمعمولیشمشاد.رویدمیگیالنومازندران



گل های فضای باز

microphyllusعلمینامبانعناییشمشماد ‘Montcliff’نامو
17۶ازبیشدارایوزیبابسیارگیاهانجملهازEuonymousانگلیسی

قراریزینتگیاهانبندیدستهدرراآنکهاستشدهشناختهومتفاوتگونه
رشدکهزمانهرتوانمیواستسبزبسیارگیاهانازشمشاد.دهندمی

اتنمودهرسراگیاهایناضافیهایشاخهکردنترزیبابرایداشتزیادی
.باشدداشتهنیزتریمناسبرشدبیشترزیباییبرعالوه



گل های فضای باز

سبزهمیشهدرختچهMaloideaeخانوادهازPhotiniaعلمینامبافوتونیا
هایشاخهوپهنهایبرگوسفیدهایگلبراق،سبزهایبرگبامحبوب
رزگلخانوادهدرکوچکهایدرختچهودرختانازگروهیواستقرمزجوان
ثراک.استآسیاشرقوجنوبدرمعتدلوگرممناطقبومیفوتونیا.است

.رسندمیمتر1۰حدوددربالغیارتفاعبهفوتونیادرختان



گل های فضای باز

Chamaecyparisعلمینامباپیچالوسونکاج lawsoniana Ivonneازو
بسارانحناییوپیچدارایشکل،هرمیاستدرختی،Chamaecyparisخانواده

لسیفوفراوانهایفرورفتگیوهابرجستگیدارایاسفنجی،آنتنهپوست.زیبا
تواندمیخودرشدطیدرزیبازینتیگیاهاین.شودمیدیدهآجریرنگبهکهاست
یباییزوگیاهاینسرزندگیآنموقعبههرسودرستنگهداریوگرددبلندبسیار
.نمایدمیچنداندوراآن



گل های فضای باز

piceaعلمینامباآبینوئلالوسونکاج pungens glaucaخانوادهازو
pinaceae،گونه،35شاملسبزهمیشهمخروطیدرختانازاستدرختی

وشمالیمعتدلمناطقبومیوPinaceae)کاجهأ  خانوادهبهمتعلّق
درودهستنبزرگدرختانیعموماًنوئلکاجهای.میباشدزمینزیرشمالگانی

.میرسد(پا۲۰۰تا۶۶)متر۶۰تا۲۰بهآنهاارتفاعکاملرشدزمان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%84


گل های فضای باز

نامباTheaceaخانوادهازسبزهمیشهوزینتیایدرختچهکاملیاگل
Camellia japonicaوبزرگکاملیاهایگل.استشرقیآسیاییبومی

هایگرنطیفوهاگلاندازهکردهمتنوعراکاملیاگلآنچه.اندرزگلشبیه
درمخصوصاوامتداددرجفتصورتبهیاتنهاییبههاگلاین.استآن

.شوندمیایجادهاشاخهانتهای



گل های فضای باز

Chamaecyparisعلمینامباسبزپاریسکامیسسوزنیدرخت spازو
کهبودهمتفاوتیانواعدارایگیاهاین.باشدمیCupressaceaeخانواده
ومیقعهایریشهدارایوباشدمیمعروفسبزپاریسکامیسبهآنهاازیکی

دارایگیاهای.استبرخوردارباالییمقاومتازواسطهاینبهوبودهگسترده
.باشدمیطالییسبزوکبود،رنگهایبههاییواریته



گل های فضای باز

Magnoliaعلمینامباتابستانهمگنولیایاسفیدمگنولیادرخت

grandifloraخانوادهازوشودمیشناختهMagnoliaceaeاست.
متسبهوفلوریداتاویرجینیااز)متحدهایاالتجنوبدرختاینخواستگاه

انوادهخازبزرگبسیاروسبزهمیشهدرختیماگنولیا.است(تگزاستاشرق
.میباشدآمریکاشرقیجنوببومیکهمیباشدمگنولیاسه



گل های فضای باز

Nandinaعلمینامباناندیایامقدسبامبوی domesticaازو
انبوهباکهاستسبزیهمیشهوپرساقهگیاهیBerberidaceaeخانواده
وشاخ.آیدمیدرپرپشتایدرختچهصورتبهرفتهرفتهخودهایپاجوش
در.کندمیالقانرمیوسبُکیاحساسنوعیبینندهبهامااستفراوانآنبرگ

شودمیکاشتهغالباژاپنیسبکباغهای



گل های فضای باز

Chamaeropsعلمینامبابادبزنینخل Humilisگلدارگیاهانجنسازو
کاملطوربهحاضرحالدرکهایگونهتنها.استArecaceaeخانوادهدر

Chamaeropsاست،شدهپذیرفته humilisبادبزنینخلاغلبکهاست
درنآارتفاع.استسردفضاهایوهااتاقبراینخلبهترین.گرددمیمعرفی
رسدمیمترسانتی۶۰طولبهبرگهاییبامتر۶بهاتاقازخارج



گل های فضای باز

ligustrumعلمینامباهلندییاس texanumخانوادهازوOleaceae

ازمتوسطرشدیوضخیموبراقبرگهایبازیباومقاومبسیارگیاهی
داردهمدهیشکلوهرسقابلیتکهدرختچهاین.میباشدهایاسجنس
ردادخدرگیاهاینمعطرورنگسفیدگلهای.میباشدژاپندرهوکایدوبومی
میباشدآبیکمبهمقاومهایدرختچهمعدوداز.میشودبازماه



تماس با ما


