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مقدمة  

تزداد أعداد املشاتل التى تعنى بنباتات الزينة يف األردن يوماً بعد يوم، ويزداد اإلقبال من الراغبني يف اقتناء 

نباتات الزينة، خاصة مع توجه سكان املدن اىل العيش يف شقق سكنية، وقلة الذين يستطيعون عمل حدائق 

املقتنني وحتى  الخربة لدى  النباتات متوت، لألسف، بسبب قلة  إال أن معظم هذه  منزلية حول سكناهم. 

معظم البائعني الذين ال يستطيعون اإلرشاد بكيفية العناية بهذه النباتات. من هنا جاءت فكرة عمل هذا 

الكتاب، فالناظر إىل واقع انتشار املشاتل، يجد غالبيتها معارض عىل شكل مشاتل، ومعظم القامئني عليها 

ليسوا أخصائيني. 

إن إكثار هذه النباتات سهل، وال يتطلب الجهد الكبري، وإكثارها بدل استريادها يوفر املال، كام أن معرفة 

احتياجات النباتات وما يناسبها من مواقع داخل املنزل، يضمن نجاحها وعدم فقدانها، فإذا استطعنا الحفاظ 

عىل النبات بوضع جيد داخل املنزل، فاننا بذلك نكون قد ساهمنا يف تشجيع الناس عىل اقتناء هذه النباتات، 

ملا تضيفه من بهجة ورسور داخل املنزل.

يضيف هذا الكتاب معرفة جيدة بالنباتات املنزلية، كونه يحتوي عىل معلومات شاملة ملعظم نباتات الزينة 

الداخلية املتوفرة، حيث تم تعريف النباتات من ناحية اسمها العلمي، االنجليزي، عائلتها، إضافة إىل اإلسم 

العريب حسب ما هو متداول بني املشاتل. كام يحتوي هذا الكتاب عىل وصف موجز ودقيق لكل نبات يك 

يسهل التعرف عليه، إضافة إىل كل ما يحتاجه النبات من حرارة وإضاءة وأهم مشاكله وغريها. كام تم تدعيم 

هذا الكتاب بصور حديثة تم التقاط معظمها يف املشاتل املنترشة يف عامن وضواحيها، إضافة إىل صور من 

بعض املنازل واملؤسسات الوطنية.

يوفر هذا الكتاب إىل كل راغب وراغبة يف اقتناء نباتات زينة املعلومة العلمية الدقيقة عن كيفية املحافظة 

ارتفاع أسعارها. كام يوفر املعلومات  املراجع األجنبية مع  العربية وقلة توفر  املراجع  عليها يف ظل غياب 

اإلرشادية الصحيحة عن كيفية العناية بهذه النباتات بشكل يضمن نجاح اقتنائها أو تربيتها لبيعها.

نسأل الله عز وجل أن يفيد من هذا العمل املتواضع كل محب للنباتات وكل راغب يف اقتنائها، وال يسعنا 

العون  يد  ما قدم  الصور يف مشاتلهم وإىل كل  التقاط  الذين يرسوا عملية  املشاتل  أن نشكر أصحاب  إال 

واملساعدة يف جمع الصور واملعلومات والتجهيز لطباعة هذا الكتاب، نخص بالذكر املركز الوطني للبحث 

واالرشاد الزراعي الذي وفر الدعم املادي لطباعة هذا الكتاب.

لكم منا جميعاً جزيل الشكر والعرفان عىل ما قدمتموه لنا.

املؤلفان
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الفصل األول  

مبادئ زراعة نباتات الزينة الداخلية
متهيد

بيان  يتم  الداخلية، حيث  الزينة  نباتات  تطبيقها مبارشة عىل  الكتاب معلومة واضحة ومفصلة ميكن  يعطي هذا 
الشكل العام للنبات وكيفية اختيار نوع النبات املناسب باإلضافة إىل طبيعة حجمه ورسعة منوه وإزهاره ليتناسب 
الري  العامة من اإلضاءة والحرارة والرطوبة ومياه  الكتاب االحتياجات  الحديقة. كام تضمن  أو  البيت  وموقعه يف 
والتسميد األمثل لألنواع املختلفة من نباتات الزينة الداخلية. باإلضافة إىل رشح حول التقليم واإلكثار ومتوسط العمر 
والنباتات املالمئة للتعايش معاً، ويتميز بلغة سهلة واضحة ودقيقة مع إدراج بعض التفاصيل ما دعت إليه الحاجة.

وحرصنا عىل إدراج ما ميكن الحصول عليه من األنواع املذكورة بسهولة عن طريق املشاتل ومحالت األزهار املتخصصة، 
كام وتم التطرق إىل بعض نباتات الزينة التي يصعب الحصول عليها بسبب تقديرنا لحاجة بعض املختصني واملهتمني 

برتبية نباتات الزينة اىل اقتناء أنواع جديدة مميزة بسبب نجاحهم الكبري يف اقتناء وتربية األنواع التقليدية.
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النباتات يف املنزل

تنترش نباتات الزينة الداخلية يف كل جزء من حياتنا وال 
تقترص تربيتها عىل الفنادق الفخمة، البنوك، املكاتب، 
أيضاً يف  اإلنتظار عند األطباء والرشكات بل تكرث  غرف 
رفوف  الضيوف،  غرف  الشبابيك،  حواف  عىل  بيوتنا 
مميزاً  شيئاً  تضفي  فهي  الحاممات.  يف  وحتى  املطابخ 
اإلحساس  من  نوعاً  وتنرش  العادية  حياتنا  نوعية  عىل 
بالتجديد واألمل عند رؤيتها كل صباح، لذا فإننا نعتني 

بها وندين لها بالكثري.

العديد من األسباب؛  االنتشار؟ هناك  فلامذا هي بهذا 
بالتغريات  ميلء  عامل  وسط  املعارص  اإلنسان  يعيش 
والضغط  الصناعي  والجمود  والتعقيد  التكنولوجية 
فهي  املرنة  الثباتية  ميثل  هنا  النبايت  العنرص  النفيس، 
مبثابة  إنها  االساسية،  حاجاتها  توفر  عىل  اعتامداً  تنمو 
أثاث حي، أو يشء يضفي عىل املكان راحة أكرب، يفجر 

إحساساً بالكامل مع كل ورقة تنمو أو زهرة تتفتح.

يرجع تاريخ تربية نباتات الزينة إىل ما يزيد عن 5000 
بيوتهم،  يف  النباتات  باقتناء  الصينيون  قام  حيث  سنة 
وتربية  بجمع  الفراعنة  قيام  عىل  أدلة  هناك  ان  كام 
الحدائق  إن  امليالد.  قبل  سنة   1400 منذ  النباتات 
املعلقة يف بابل زرعت عىل الرشفات كام أن الحضارات 
الداخل.  من  بيوتها  بها  زينت  واإلغريقية  الرومانية 
احتياج  أن  بحقيقة  حال  أية  عىل  اإلقرار  يجب  ولكنه 
هذه املجتمعات إىل تربية النباتات كانت ألغراض طبية 
وعطرية أكرث من استخدامها ألغراض تجميلية. ازداد يف 
القرن التاسع عرش انتشار نباتات الزينة يف املجتمعات 
دخول  مع  أشكالها  وتنوعت  تجارتها  وازدهرت  ببطء 
واقتنائها  تربيتها  املمكن  من  التي  األنواع  من  العديد 

وخاصة مع تطور التقانات الزراعية املختلفة.

ميكنك عزيزي القارئ تعلم أمور فنية من هذا الكتاب، 
لتجد  حولك،  تنظر  أن  يكفي  بالجامل  للشعور  ولكن 
تنوعاً كبرياً يف نباتات الزينة عىل الرشفات، يف الحدائق 
الطبيعية  باأللوان  املمتلئة  العامة  والحدائق  املنزلية 
فال  لنا  النباتات  بحاجة  نعرتف  أن  ويجب  الساحرة، 
الرعاية  بعض  إىل  تحتاج  ألنها  بنفسها  اإلعتناء  ميكنها 
الكتاب؛  من  الهدف  هو  وهذا  متطلباته،  حسب  كل 
الزينة والتعامل  نباتات  تربية  إرشادك إىل ارسار نجاح 

مع املشاكل التي قد تواجهها.

ما املقصود بنباتات الزينة الداخلية؟

إما  املنازل  داخل  ترىب  التي  النباتات  من  أنواع  إنها 
لجاملية أوراقها أو ألزهارها أو لكليهام. يجب أن تكون 
هذه األنواع قادرة عىل الحياة والنمو يف الظروف التي 
نعيشها أو نعمل فيها مع األخذ بعني اإلعتبار بأن هذه 
الظروف متغرية يومياً وليست مصممة بالذات ملصلحة 
هذه النباتات. تحتاج نباتات الزينة الداخلية اىل إضاءة 
كافية من ضوء النهار، وميكن تزويدها بالضوء طبيعياً 
أو صناعياً بإدخال مصدر لإلنارة. ولكن بشكل عام يجب 
تجنيبها التعرض لضوء الشمس املبارش يف منتصف النهار 
كونه قد يسبب حروقاً لألوراق. وكلام ابتعدت نباتات 
املبارشة  الشمس  ألشعة  التعرض  عن  الداخلية  الزينة 

كلام ازداد نجاحها وازدادت اخرضاراً.

التعرض  دون  املتجدد،  الهواء  النباتات  هذه  تفضل 
للجفاف أو تركها يف األماكن املغلقة باستمرار. كام أنها 
بعضها  أن  مع  الحرارة  درجات  يف  التباين  عدم  تفضل 
من  أكرث  املركزية  التدفئة  من  أجواء  يف  البقاء  يتحمل 
اآلخر، لكن توفر الرطوبة الجوية رضوري لنجاح هذه 
األنواع من النباتات. كام أنه من املهم تحديد احتياجاتها 
بأن  ريها من وقت آلخر، علامً  والعمل عىل  املياه  من 
يكمن يف  الداخلية  الزينة  نباتات  أسباب موت  معظم 

زيادة الري أكرث مام يسببه أي يشء آخر. 

أنواع نباتات الزينة الداخلية

1. النباتات الورقية

شبه  أو  االستوائية  املناطق  من  األنواع  هذه  أصل 
االستوائية، لذلك فإن معظم أنواعها تحتاج إىل درجات 
حرارة تزيد عن º 10م، وتتأثر برسعة بالربودة كام أن 
معظمها ال يزهر ولكن إذا أزهرت فاألزهار غري جذابة 
قرصه  أو  النهار  بطول  تتأثر  ال  وهي  مرغوبة.  وغري 

بسبب أصولها اإلستوائية.

2. النباتات املزهرة يف اصص أو قصارى

وشك  عىل  أو  املشاتل  يف  مزهرة  تنتج  النباتات  هذه 
أزهارها  لجامل  مزهرة  كنباتات  للمنزل  وتباع  اإلزهار، 
براعم  عىل  تحتوي  وهي  تشرتى  ما  وغالباً  الجذابة، 

جاهزة للتفتح يف املنزل.
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3. نباتات السالل املعلقة

متهدلة،  تكون  أن  النباتات  من  املجموعة  لهذه  ميكن 
لذا فهي تزرع يف أصص ميكن تعليقها. وقد تكون هذه 
النباتات خرضية مثل املكحلة والهيدرا، أو مزهرة مثل 

نبات حلق الست.

كيف تختار نبات الزينة املالئم؟

 تتوفر شتى األنواع من نباتات الزينة لدرجة أنه ميكن 
بسهولة اختيار النبات الخطأ. ميكنك النظر إىل األصدقاء 
حولك لرتى أي من النباتات التي لديهم منتعشة، ولكن 
ال تنبهر باألنواع التي تتواجد يف البنايات العامة؛ فهذه 
بدء  عند  للمشتل  وتعاد  مستأجرة  تكون  قد  النباتات 
تأثرها بالظروف غري املناسبة. عند رشائك لنبات إسأل 
نفسك األسئلة الخمسة التالية، ستعطيك اإلجابة قامئة 
صغرية من أنواع النباتات التي تتناسب واحتياجاتك، ثم 

قم باختيار النوع الذي ترغب به. 

السؤال األول: هل أحتاج إىل نبات يظهر جامله طيلة 
السنة؟

النباتات الخرضية تحتفظ بجاملها طوال  عملياً جميع 
املزهرة،  النباتات  مع  مختلف  الوضع  لكن  السنة. 
داخل  له  مكان  وال  محددة  جاملية  فرتة  له  فبعضها 
تحتفظ  مزهرة  أنواع  وهناك  اإلزهار.  فرتة  بعد  املنزل 

بجاملها طيلة السنة.

السؤال الثاين: كم من الوقت واملهارة أمتلك؟ 

بعض أنواع النباتات متتلك قدرة كبرية عىل البقاء، ومن 
األمثلة عىل هذه النباتات: ورق الصالونات، جلد النمر 
بقيت  )إذا  العصارية  النباتات  أنواع  وبعض  واالراليا. 
تربتها جافة( وأنواع السايربس )إذا بقيت رطبة(. تتحمل 
هذه األنواع من النباتات تباين كبري يف الظروف البيئية 
السجادة،  الهيدرا،  أيضاً:  األمثلة  ومن  بها؛  املحيطة 
القفص الصدري، الهواء الناعم والخشن، الفيلوديندرون 
واليهود الزاحف. ويف الجهة املقابلة هناك أنواع قليلة 
مثل:  البيئية  الظروف  يف  للتباين  )حساسة(  التحمل 
الجاردينيا، الكالثيا واألكاليفا. وهذا هو التحدي ملستوى 

خربة مريب النباتات املنزلية.

السؤال الثالث: كم أرغب يف اإلنفاق؟

للحصول عىل النباتات يفضل رشاؤها يف أصص قطرها 
من 10 – 15 سم، لكن بعض األنواع مكلفة أكرث بكثري 
فإذا  إكثارها.  أو صعوبة  بسبب بطء منوها  من غريها 
رغبت بالحصول عىل هذه النباتات وميزانيتك محدودة، 
ميكن رشاء نباتات صغرية الحجم أو زراعة بذورها وأخذ 

عقل خرضية منها. 

السؤال الرابع: ما هو الحجم والشكل الذي اريده؟

فيام يتعلق بالحجم والشكل املناسب هذا أيضاً مرتبط 
بجاملية األزهار واملجموع الخرضي.

السؤال الخامس: ما هي ظروف النمو املتوفرة؟

سيكون  الضوء  من  كم  هو  هنا  األسئلة  أهم  من  لعل 
متوفراً وهل باإلمكان تدفئة املوقع خالل الشتاء؟

خطوات اختيار نباتات الزينة املناسبة

أوالً: تبدأ عملية االختيار من املنزل املراد رشاء نباتات 
له: يجب تفقد املنزل بشكل جيد لتحديد املواقع التي 
يتوقع منها ان تناسب النباتات، وذلك من خالل انتقاء 
اىل معرفة  اضافة  دافئة ورطبة.  االضاءة،  مواقع جيدة 
امكانية اجراء بعض االضافات أو التعديالت عىل هذه 
املواقع من خالل اضافة اضاءة او توفري مصدر للرطوبة. 
وبعد تحديد هذه املواقع نحدد بشكل جيد ما يناسب 
االعتبار  بعني  االخذ  بعد  وذلك  نباتات،  من  موقع  كل 
درجة الحرارة، الضوء والرطوبة املتوفرة يف هذا املوقع. 

ثانياً: رشاء النباتات من املشتل: عند انتقاء النباتات من 
املنتقاة  النباتات  املشتل يجب مراعاة أن تكون أوراق 
مكتملة وغزيرة النمو، ألوانها زاهية وتبدو بصحة جيدة، 
متساوية تقريباً يف الحجم مع ظهور أوراق حديثة، خلو 
عدم  من  التأكد  أنواعها،  اآلفات مبختلف  من  النباتات 
األصيص، ويف  الترصيف يف  فتحات  الجذور من  خروج 
براعم  عليها  نباتات  نختار  نباتات مزهرة،  اختيار  حال 

زهرية غري متفتحة ليك تتفتح يف املنزل.

ثالثاً: نقل النباتات اىل املنزل: يجب نقل النباتات بحذر 
إىل املنزل وذلك من خالل تثبيتها بشكل جيد يف السيارة 
مثل  النقل  عملية  أثناء  لها  الالزمة  الحامية  وتقديم 

استخدام سيارة مظللة.
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بري  القيام  يجب  املنزل:  اىل  النباتات  وصول  رابعاً: 
النباتات جيداً بعد وصولها إىل املنزل وتركها لتجف مدة 
أسبوع بعيداً عن أشعة الشمس، ثم توضع بعد ذلك يف 

املكان املناسب والذي تم تحديده مسبقاً لكل نبات.

نباتات  من  للعديد  مناسبة  غري  بيوتنا  أغلب  ان  ومبا 
الحرارة  اإلضاءة،  ناحية  من  مهيأة  غري  كونها  الزينة 
والرطوبة، إال أنه يوجد العديد من النباتات التي تتحمل 
ومنها  بيوتنا  يف  تنجح  أن  وممكن  الصعبة  الظروف 
القط،  بأنواعه، مخلب  الفيكس  مثل:  الورقية  النباتات 
القفص الصدري، جلد النمر، اليوكا، الدراسينا والعديد 
املزهرة:  النباتات  ومن  الفيلوديندرون.  نباتات  من 
امكانية  اىل  باالضافة  هذا  االفريقي.  والبنفسج  األزاليا 

نجاح العديد من الصباريات والنباتات العصارية.

إحتياجات نباتات الزينة الداخلية

أوالً: الضوء

بعيداً  غذائها،  تصنيع  أجل  من  للضوء  النباتات  تحتاج 
عن الصباريات فإن القليل من نباتات الزينة الداخلية 

طويلة،  لفرتة  املبارشة  الشمس  أشعة  تحمل  تستطيع 
إال أن النباتات املزهرة تحتاج إىل كمية إضاءة أكرث من 
النباتات  من  املوشحة  األنواع  أن  إىل  إضافة  الورقية، 
من  املوشحة  غري  من  أكرث  إضاءة  إىل  تحتاج  الورقية 
ساعات   6 اىل  األقل  عىل  النباتات  تحتاج  النوع.  نفس 
من الظالم كل 24 ساعة، وقد تحتاج إىل تزويد النبات 
بإضاءة صناعية إذا تم وضعه يف أماكن غري مناسبة من 

ناحية اإلضاءة.

حسب  الداخلية  الزينة  نباتات  تقسيم  تم  فقد  لذا 
احتياجاتها من االضاءة إىل: 

- نباتات تستطيع تحمل أشعة الشمس املبارشة: تعني 
)شدة  املغطاة  غري  الجنوبية  النوافذ  يفضل  النبات  أن 

اإلضاءة 170 - 360 ألف لوكس(.

النوافذ  يفضل  النبات  التحمل: هنا  نباتات متوسطة   -
ضوء  تستقبل  التي  الرشقية  وبالذات  املغلقة  نصف 
الشمس حتى حوايل العارشة صباحاً، أو النوافذ الغربية 
تتم  وقد  الظهرية.  بعد  الشمس  ضوء  تستقبل  التي 
املنزل )شدة  املنعكس يف  الشمس  اإلستفادة من ضوء 

اإلضاءة 40 – 80 ألف لوكس(.
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- نباتات تحتاج إىل اضاءة قليلة: النبات يفضل النوافذ 
الشاملية غري املغطاة باألشجار )شدة اإلضاءة 10 اآلف 

لوكس(.

نباتات ال تحتاج إال إىل  الشديد: وهي  الظل  نباتات   -
التي  األماكن  من االضاءة، وتناسبها  قليلة جداً  كميات 
تتلقى أقل كمية من الضوء حيث النباتات القوية فقط 
الضوء  من  القليلة  الكمية  بهذه  العيش  من  تتمكن 

)شدة اإلضاءة 5 اآلف لوكس(.

ثانياً: الحرارة

بالعمليات  للقيام  الحرارة  إىل  النباتات  تحتاج 
ضويئ،  متثيل  من  املختلفة  والحيوية  الفسيولوجية 

جدول 1: اإلحتياجات الحرارية للنباتات املنزلية يف فصل الصيف

درجة الحرارة ليالًدرجة الحرارة نهاراًنوع درجة الحرارة

16 – 20 °م21 – 24 °مدافئة

10 – 16 °م18 – 21 °ممعتدلة

3 – 10 °م13 – 18 °مباردة

جدول 2: النباتات املنزلية و ما يناسبها من إضاءة وحرارة ليلية

نباتات اإلضاءة الكاملةنباتات متوسطة األضاءةنباتات الظل والظل الشديددرجة الحرارة الليلية

باردة

3 – 10 °م

AucubaAzaleaAcacia

FatshedreraCamelliaLilium

FatsiaCampanulaNarcissus

HederaCrocusPittsporum

PhyllitisPrimulaSempervivum

RhoicissusSkimmiaSolanum

AsparagusBegoniaAgapanthus

معتدلة

10 – 16 °م

AspidistraChrysanthemumAloe

CissusCliviaCitrus

HoweiaFuchsiaEcheveria

PellaeaHydrangeaLantana

PterisImpatiensLaurus

ScheffleraPileaRosa

SelaginellaSaxifragaSedum

TetrastigmaTulipYucca

دافئة

16 – 20 °م

AdiantumBegoniaAnanas

BertoloniaCrassulaBougainvillea

ChlorophytumDieffenbachiaCanna

FicusDracaenaCereus

MonsteraGardeniaColeus

SansevieriaPileaHaemanthus

SiderasisSaintplauliaNerium

SyngoniumStephanotisOpuntia

الزينة  نباتات  نقل، منو…إلخ، وبشكل عام فإن أغلب 
أقل من  تتعرض إىل درجات حرارة  أال  الداخلية يجب 
10 °م ليك ال متوت. ويفضل دامئاً اختيار درجات الحرارة 
الليلية الدنيا يف الصيف، بسبب أن درجات الحرارة يف 

النهار تتغري اعتامداً عىل شدة اإلضاءة )جدول 1، 2(.
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تتمتع العديد من النباتات يف فصل الشتاء بفرتة سكون 
وكذلك  اإلضاءة  وفرتة  الحرارة  درجات  تكون  عندما 
العديد  الحفاظ عىل  قليلة، ويجب  املائية  اإلحتياحات 
العصارية  النباتات  من  وغريها  الصباريت  أنواع  من 

بحالة شبه جافة وعىل درجة حرارة º 8 – 5م.

ثالثاً: الري

أن  إال  الري،  زيادة  بفعل  النباتات  من  العديد  متوت 
إذا  خاصة  برسعة  تجف  الصغرية  األصص  يف  النباتات 
كان األصيص من الفخار، وأحد أفضل الطرق ملعرفة ما 
األصبع  بغرز  أم ال هو  إىل ري  بحاجة  النبات  كان  إذا 
حوايل 1 سم أسفل سطح الرتبة فإذا كانت الرتبة جافة 
بعد  الفحص  فيعاد  رطبة  كانت  إذا  أما  ريها،  يجب 
النباتات يف احتياجاتها املائية،  يوم أو يومني. وتختلف 
فبعض النباتات تحتاج فقط إىل رش بضع قطرات من 
بأن  يعني  املاء داخل األصيص من وقت آلخر، و هذا 
إىل  تحتاج  وأخرى  كافية.  تكون  املاء  من  قليلة  كمية 
إىل  بالوصول  للرتبة  السامح  يعني  وهذا  متوسط  ري 
الجفاف قبل الري مرة أخرى. واألخرية تحتاج إىل وجود 
رطوبة دامئة يف الرتبة مام يعني بأن املاء سيظهر عند 

الضغط عىل الرتبة باألصبع.

طرق ري األصص

1 - الري من األعىل: من أسهل الطرق أن تروي الرتبة 
من  يخرج  املاء  رؤية  عند  التوقف  ويجب  األعىل  من 
الري يف  يكون  ان  ويفضل  السفلية.  الترصيف  فتحات 
باملاء؛  الرتبة  إلشباع  كافياً  وقتاً  إلعطاء  وذلك  الصباح 
ألمراض  مناسبة  بيئة  بتوفري  املسايئ  الري  يقوم  حيث 
وتجنب  النبات  من  بالقرب  املاء  إضافة  يجب  الرتبة. 
ترطيب األوراق أو بعرثة الرتبة. وميكن إضافة األسمدة 
السائلة مع مياه الري، كام يتم التخلص من أي ترسبات 

لألمالح عىل سطح الرتبة بغسلها باملاء.

2 - الري من األسفل: ميكن ري النباتات ذات الجذور 
من  لفرتة  بوضعها  األفريقي  البنفسج  مثل  الرهيفة 
الزمن يف صواين تحتوي عىل املاء، يتم خاللها امتصاص 
خالل  من  وذلك  الرتبة،  عرب  األصيص  أسفل  من  املاء 
فتحات الترصيف السفلية. ميكن التوقف عن الري عند 
ظهور بقع رطبة عىل السطح العلوي للرتبة وذلك بإزالة 

األصيص من الصواين.

3 - الري بالتغطيس: وهو الري بغمر األصيص يف املاء، 
تربة جيدة  املزروعة يف  الشجرية  للنباتات  ويتم عادة 
الرصف تسهل خروج املاء الفائض عن الحاجة، أو كحالة 
الشديد.  الجفاف  من  تعاين  التي  للنباتات  إضطرارية 
حيث ان تغطيس األصص يزيل الهواء من الرتبة وميكن 
مشاهدة فقاعات الهواء تخرج من الرتبة برسعة، ترتك 
الهوائية  الفقاعات  ينتهي خروج  املاء حتى  يف  األصص 
وترفع جانباً لترصيف املاء الزائد ولدخول الهواء الجديد 

اىل الرتبة.

مع  التعامل  وعند  الحاالت  جميع  يف  العرس:  املاء 
مياه  استخدام  يجب  األزاليا،  مثل  الحساسة  النباتات 
زادت  إذا  مناسبة  غري  تكون  قد  الصنبور  مياه  عذبة. 
امللوحة فيها عن 150 جزء باملليون، لذلك فهي بحاجة 
إىل الرتشيح  أو استخدام مياه مقطرة لتخفيف امللوحة. 
كام أن استخدام مياه ذات درجات حرارة تشبه درجة 
املياه  الري أفضل بكثري من استخدام  الغرفة يف  حرارة 
النبات،  نوع  تعتمد عىل  الري  بأن كمية  الباردة، علامً 

املوسم، نوع الرتبة ونوع األصيص املستخدم.

رابعاً: الرطوبة

مقدار  تحدد  التي  وهي  الجوية،  الرطوبة  بها  ويقصد 
وأغلب  النتح،  طريق  عن  النباتات  من  املايئ  الفاقد 
رطوبة  إىل  تحتاج  الورقية  الداخلية  الزينة  نباتات 
أوراقها طبقة  نباتات تكسو  أن هناك  إال  نسبيا،  عالية 
شمعية مثل نبات الشمعة والكاوتشوك حتى ال تفقد 
والصباريات  العصارية  النباتات  وهناك  بسهولة،  املاء 
التي تتحمل ظروف الجفاف بسبب قدرتها عىل إغالق 
ثغورها التنفسية بشكل جيد. ويف العادة تكون البيوت 
املدفأة جافة بدرجة كبرية بسبب أن زيادة حرارة الهواء 

تقلل الرطوبة النسبية يف الجو.

طرق زيادة الرطوبة النسبية

النباتات يف مجموعات  النباتات: يساعد وضع  تجميع 
إن عملية  البعض عىل منع جفافها،  قريبة من بعضها 
اىل  تؤدي  والتي  النبات  بها  يقوم  التي  الغازات  تبادل 
حدوث النتح، متكنها من زيادة الرطوبة يف الجو املحيط 
بها؛ حيث تعمل النباتات املوضوعة يف مجموعات عىل 
تعديل الجو املحيط بها مبا يناسبها. و لعله من املناسب 
املتقاربة  املائية  االحتياجات  ذات  النباتات  تجميع 

لتسهيل خدمتها وتحسني صحتها.
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الرطوبة  من  باملاء  الرذاذي  الرش  يزيد  الرذاذي:  الرش 
املياه  استعامل  ويفضل  بالنباتات،  املحيطة  الجوية 
ترسبات  تكون  لتجنب  املعدنية  األمالح  من  الخالية 

بيضاء عىل األوراق.

استخدام صواين ترطيب: من خالل وضع صواين مملوءة 
باملاء و فرد حىص صغرية يف هذه الصواين بسامكة )3-5 
سم(،  ومن ثم توضع األصص فوق هذه الحىص. وينصح 
باستعامل صواين بالستيكية أو معدنية مقاومة للصدأ، 
متلئ الصواين باملاء حتى مستوى الحىص، ومن ثم توضع 
مالمسة  عدم  االعتبار  بعني  األخذ  مع  عليها،  النباتات 
النبات للامء. حيث يعمل تبخر املاء اىل جعل الرطوبة 

املحيطة باألصص عالية.

استخدام أجهزة مرطبة: وذلك باستعامل أجهزة مرطبة 
أو مبخرة للامء تعمل بالكهرباء ميكنها نرش الرطوبة يف 

الجو بواسطة مروحة صغرية.

يؤدي  األوراق  بغسل  القيام  الخرضي:  املجموع  غسل 
اىل زيادة الرطوبة وتنظيف الثغور التنفسية من الغبار 
مياه  استخدام  يفضل  اآلفات.  مكافحة  يف  واملساعدة 
عذبة دافئة وميكن رش األوراق باملاء أو غسلها بلطف 
باستخدام اسفنجة ناعمة. إذا كان هناك مشكلة آفات 
السائل  الصابون  من  مخفف  محلول  استخدام  ميكن 
مبعدل ملعقة طعام لكل لرت ماء، ثم غسل األوراق مباء 
عذب وتركها لتجف بعيداً عن الشمس )يفضل القيام 

بذلك صباحاً(.

تحذيرات

املكسوة  األوراق  ذات  النباتات  غسل  تجنب  يجب   -
بالزغب أو التي تحتوي عىل أشواك صغرية، حيث ميكن 
إزالة الغبار باستخدام ريشة رسم صغرية وإزالة اآلفات 

باستخدام عيدان القطن املغمورة بالكحول.

- ال ينصح باستعامل ملمع األوراق أو الزيوت أو الشمع 
التي قد ترض بالنباتات.

الحارة  األماكن  أو  الهواء  النباتات يف مجرى  تضع  - ال 
مثل  الجيدة  الرطوبة  ذات  األماكن  يف  ضعها  ولكن 

الغرف الزجاجية، املطابخ أو الحاممات.

خامساً: التسميد 

الرتبة  خالل  من  الغذائية  العنارص  النباتات  متتص 
للمحافظة عىل حيويتها. وقد تحتاج النباتات إىل إضافة 
برتبة  تزويدها  تم  لو  حتى  أشهر،  عدة  بعد  األسمدة 
جديدة ومغذية كل سنة. وكلام زاد منو النباتات زادت 
بثالثة  النباتات  األسمدة  تزود  الغذائية.  إحتياجاتها 
مكتوبة  تكون  ما  عادة  وهي  رئيسة؛  غذائية  عنارص 
عىل العبوة بشكل أرقام متثل نسب تواجد كل منها يف 
الخلطة. ميثل سامد 5 – 10 – 5 خلطـة تحتـوي علـى 5 
% نيرتوجني )N( و10 % فوسفور )P( و 5 % بوتاسيوم 
)K(، وهذه الخلطة السامدية جيدة للنباتات املنزلية. 
ويجعلها  لألوراق  الخرضي  النمو  النيرتوجني  يحفز 
السيقان  الفوسفور لتحفيز منو  بينام يستعمل  خرضاء، 
و الحصول عىل جذور صحية، أما البوتاسيوم فيستعمله 
األمراض.  مقاومة  ويف  زهري  مجموع  إنتاج  يف  النبات 
عنارص  عىل  السامدية  الخلطات  معظم  تحتوي  كام 
الحديد   ،)Cu( النحاس   ،)Ca( الكالسيوم  مثل  أخرى 
)Fe(، الكربيت )S( والزنك )Zn(. تباع األسمدة بأشكال 
بطيء  السامد  من  أعواد  أو  حبيبات  مثل  مختلفة؛ 
الذوبان الذي قد يحتاج إىل اسبوعني أو أشهر حتى يتم 
يف  الذائبة  األنواع  تبدأ  ،بينام  الغذائية  عنارصه  تحرير 

املاء أو السائلة بالعمل مبارشة.

قواعد عامة يف التسميد

من  باستخدامها  املسموح  املعدالت  تتخطى  ال   -  1
املصنع، ومن األفضل تكرار التسميد عدة مرات مبحاليل 

مخففة بدالً من استخدام معدل عايل من السامد.

2 - قم بالتسميد عند مالحظة ظهور أوراق جديدة يف 
الربيع واستمر خالل الصيف، وعادة ما يعترب التسميد 

غري رضوري خالل فرتات سكون النبات أو بطء منوه.

3 - ال تسمد النبات إذا كان يعاين من العطش أو من أي 
آفات، أوالً اسقي النبات، ثم قم مبكافة اآلفات و أخرياً 

قم بالتسميد.

4 - راقب سطح الرتبة ملالحظة تكون أية أمالح.

يف  التدوير  إعادة  تعطي  الحاالت  من  العديد  يف   -  5
أصص جديدة نتائج أفضل من التسميد.

6 - كلام زادت عمليات الري والتسميد، زادت الحاجة 
إلعادة الزراعة يف أصص جديدة.
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سادساً: إعادة الزراعة أو التدوير 

يقصد بها نقل النبات إىل أصيص أكرب وذلك عندما متأل 
جذوره األصيص، عند ظهور أعراض مرضية عىل النبات 
أو عندما ينكرس األصيص. أعد زراعة النباتات الصغرية 
مرة واحدة يف السنة، ويفضل القيام بذلك خالل موسم 
أو  ذبول  أعراض  مالحظة  عند  عام  وبشكل  النمو. 
مالحظة منو الجذور من فتحات الترصيف أو مالحظة 
إصفرار يف األوراق السفلية، فإنه قد حان الوقت إلعادة 
بري  وينصح  أكرب.  جديدة  أصص  يف  النباتات  زراعة 
جيد للنباتات املراد نقلها إىل أصص جديدة مام يسهل 
خروج النبات مع طوبارته ودون تفتت للرتبة أو متزق 
للمجموع الجذري. وطريقة القيام بذلك تتلخص بوضع 
اليد فوق الرتبة مع الحفاظ عىل جعل الساق مير من 
خالل األصابع الوسطى، ثم يتم قلب النبات رأساً عىل 
عقب حتى يسقط النبات والرتبة عىل راحة اليد، وميكن 
طرق حافة الوعاء بشكل خفيف عىل حافة طاولة. ال 
بالجذور ويف  تلتصق  التي  القدمية  الرتبة  بتحريك  تقم 
ميكن  للوعاء  الداخلية  بالحواف  الجذور  التصاق  حالة 
االستعانة بسكني حاد لتحريرها. ضع قليل من الرتبة يف 
الوعاء الجديد ثم ضع النبات وقم باحاطة جذوره برتبة 
جديدة مع بعض الضغط حتى تتامسك الرتبة الجديدة 
جيداً  رياً  النبات  بري  قم  الساق.  حول  القدمية  مع 
يف  بالنمو  للجذور  تسمح  حتى  ري  دون  لفرتة  واتركه 

الرتبة الجديدة. حاول أن ال تفكك الرتبة ليك ال تتحطم 
الجذور، لكن إذا تحطم جزء من الجذور فيفضل إزالة 

جزء من األوراق للتعويض.

ميكن استعامل العديد من أنواع األصص لزراعة النباتات 
جيد  ترصيف  لديها  مثالً  الفخارية  فاألصص  املنزلية؛ 
عىل  تحتوي  البالستيكية  األصص  األمالح.  تجّمع  لكنها 
الحاجة  عن  الزائد  املاء  من  للتخلص  خاصة  فتحات 
ومتوفرة بعدة ألوان وأحجام كام يسهل حملها. األصص 
ليس  الزجاج  أو  البورسالن  السرياميك،  من  املصنعة 
لديها ترصيف جيد وهي باهظة الثمن ويسهل كرسها. 

األوعية املعدنية قد تكون سامة للنباتات. 

سابعاً: الرتبة

تعترب خلطة الرتبة العادية املتوفرة يف املشاتل مناسبة 
ملعظم أنواع النباتات، تفضل بعض أنواع النباتات الرتبة 
تحضريها  وميكن  العضوية،  باملواد  الغنية  الحامضية 
بخلط تربة املشتل بالبيتموس الرطب. وتفضل نباتات 
أخرى تربة قلوية جيدة التهوية؛ حيث ميكن خلط تربة 
املشتل بالرمل أو مبادة البرياليت، أما نباتات الصبار مثالً 
فتفضل الرتبة الخفيفة جيدة التهوية. والخلطة العادية 
املثالية )أو القياسية( للرتبة تحتوي عىل جزء واحد من 
الكومبوست  واحد من  السطحية وجزء  الحديقة  تربة 

وجزء واحد من الرمل أو البرياليت.
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الفصل الثاين  

نباتات الزينة الورقية
مقدمة

بشكل  تعيش  التي  األنواع  هي  الورقية  الزينة  نباتات 
احتياجاتها  لها  توفرت  طاملا  املنزل  تحت ظروف  دائم 
العام  طوال  صحي  الخرضي  مجموعها  يبقى  الخاصة. 
مع أن بعض األنواع تحتاج إىل غرف غري مدفأة لتمضية 
مبرور  مظهره  جامل  يفقد  اآلخر  والبعض  الشتاء، 
النباتات عىل غريها يف  الزمن. سادت هذه األنواع من 
خالل  الداخلية  الزينة  بنباتات  اإلهتامم  انطالق  بداية 
االنطالقة  بدأت  حيث  املايض،  القرن  من  الخمسينات 
بنباتات الكاوتشوك والهيدرا، ومن ثم تلتها مبارشة باقي 

األنواع النباتية. 

يف هذه األيام تشرتك نباتات الزينة الورقية مع نباتات 
الورقية  األنواع  لكن  العالية،  املزهرة يف مكانتها  الزينة 
ما زالت تثبت سيادتها عىل معظم مجموعات نباتات 
أوراقها  لجامل  الورقية  األنواع  ترىب  الداخلية.  الزينة 
وسيقانها عوضاً عن أزهارها، ويظهر سحر نباتات الزينة 
الصدري  القفص  نباتات  مثل  أوراقها  جامل  من  هذه 
الخنشار،  مثل  الكيل  تأثريها  أو من  البيجونيا ركس،  و 

الهواء الناعم والخشن.

لسان  الزبرينا،  املجموعة، مثل  قليلة من هذه  نباتات 
الحامة و البربوميا تنتج أزهاراً صغرية أحياناً، لكنها ترىب 
من أجل مجموعها الخرضي وطبيعة منوها العام. وهذا 
الورقية  الزينة  نباتات  من  الهدف  أن  يعني  ال  بالطبع 
هو فقط تزويدنا بخلفيات دامئة الخرضة عىل حساب 
األنواع ذات األزهار امللونة الرباقة. وميكن الحصول عىل 
أنواع من النباتات متعددة األلوان عىل مدار السنة مثل 
البيجونيا  الدراسينا،  الكوردالني،  السجادة،  الكروتون، 
لها  النباتات  من  كثرية  أنواعاً  أن  وحتى  وغريها.  ركس 
باألبيض  ومنقطة  مرقطة،  مخططة،  خرضية  مجاميع 

أو الكرميي، مثل نباتات العنكبوت، االجلونيام، اليهود 
الزاحف، الدايفنباكيا، قلب عبد الوهاب املوشح والهيدرا. 
كام أن هناك ميالً متزايداً لرتبية األنواع متعددة األلوان 
متعددة  النباتات  بدأت  وقد  القدمية،  األصناف  من 
البايك  والتني  الفاتسيا  الصدري،  القفص  مثل:  األلوان، 

تحتل مكاناً أكرب من األنواع الخرضاء.  

تتبع نباتات الزينة الورقية ملجموعة النباتات الداخلية، 
حيث أن بعضها يقيض فرتة الشتاء يف بيئة بعيدة عن 
مبدأ  ذكر  تم  العائلة.  عن  بعيدة  مدفأة  وغري  التجمد 
دميومة النبات لفرتات طويلة، وهذا صحيح؛ حيث أنه 
ومع العناية املناسبة قد يستمر منو النباتات ملدة أطول 
من رفيقاتها. ولكن من الصحيح أيضاً أن بعض األنواع 
تضعف برسعة كبرية مع مرور الزمن. من األمثلة عىل 
املنمش،  والوجه  املخمل  نبات  السجادة،  أنواع  ذلك 
ثالث  أو  سنتني  بعد  جذابة  وغري  نحيفة  تصبح  حيث 
نباتات  من  أنواع  هناك  ذلك،  إىل  باإلضافة  سنوات. 
الزينة الورقية ال ميكن االعتامد عليها حيث تصبح نحيلة 
وبال أوراق إذا كانت الظروف عري مناسبة لنموها. وهنا 
ميكن تربية عقل جديدة أو رشاء أنواع بديلة عن األنواع 
املؤقتة  الخرضاء  الزينة  نباتات  عىل  املثال  الضعيفة. 
سيقان  الشتاء عىل شكل  الذي مييض  الكاالديوم  نبات 

أرضية ساكنة.

املناسبة  بالعناية  يتعلق  فيام  التعميم  الصعب  من 
الحساسية  شديد  فبعضها  الورقية،  الزينة  لنباتات 
والبعض اآلخر شديد التحمل. وبشكل عام فإن األنواع 
ذات األوراق الخرضاء الكبرية الالمعة تتحمل الظروف 
املختلفة، أما األنواع متعددة األلوان فتحتاج إىل عناية 

خاصة وري أقل، ولكل نبات احتياجاته الخاصة.
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 Aglaonema trewbii
اإلسم االنجليزي:

Silver Queen, Chinese Evergreen

اإلسم العريب: األجلونيام

الوصف النبايت

 )Araceae Family( العائلة  إىل  النبات  هذا  يتبع 
وأصله من جنوب رشق آسيا وأندونيسيا. وهي نباتات 
عشبية معمرة تنمو إىل ارتفاع 20 - 150 سم. األوراق 
مدبب،  بيضاوي  شكلها  السيقان  عىل  متبادلة  تنمو 
لونها أخرض داكن، طولها 10 - 45 سم وعرضها 4 - 16 
ولونها  تقريباً،  مرئية  غري  األزهار  الصنف.  حسب  سم 
أبيض إىل أخرض مبقع باألبيض، عصارتها سامة لإلنسان 
وتسبب تهيج للجلد وإذا تم ابتالعها تسبب تهيج للفم، 

الشفاه، اللسان والحلق.

االحتياجات النباتية

الشمس  )تجنب  املتوسط  التظليل  ظروف  اإلضاءة:   -
املبارشة(.

- الحرارة: من 23 - 26 °م نهاراً، 15 - 18 °م ليالً ويجب 
أال تقل الحرارة شتاًء عن 10 °م.

- الري: تحتاج إىل تربة رطبة خالل موسم النمو )تجنب 
واحدة  ومرة  صيفاً  األسبوع  يف  مرتني  مبعدل  اإلشباع(، 

شتاًء.

- الرطوبة: تفضل الرطوبة الجوية العالية.

- إعادة الزراعة: مرة كل ثالث سنوات يف الربيع.

- اإلكثار: خالل فصيل الربيع – الصيف، بواسطة العقل 
التاج، أو الرتقيد  الساقية، أو من خالل تقسيم منطقة 

الهوايئ.

أهم أنواع نباتات الزينة الورقية

- أهم املشاكل:

بسبب  حوافها،  احرتاق  مع  لألسفل  األوراق  التفاف  ا. 
التعرض للربودة.

ب. ذبول األوراق مع احرتاق رؤوسها، بسبب التعرض 
للهواء الجاف.

ج. شحوب االوراق، بسبب نقص الضوء أو التسميد.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Ananas comosus 
 Pineapple                                  :اإلسم االنجليزي

اإلسم العريب: األناناس

الوصف النبايت

أحد أفراد العائلة )Bromeliaceae Family( وموطنه 
اللون  زهرية  أزهاراً  الناضجة  النباتات  تنتج  الربازيل. 
قابلة  غري  ولكن  خفيفة  طيبة  رائحة  ذات  مثار  تتبعها 
الخرضي  مجموعها  لجامل  النباتات  هذه  ترىب  لألكل. 
الكبري أخرض اللون مع وجود اصفرار طبيعي يف الحواف 

الخارجية وأشواك.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تحتاج إىل ضوء الشمس املبارش لضامن جودة اللون يف األوراق.

- الحرارة: تحتاج إىل حرارة دافئة ترتاوح ما بني 18 - 21 °م.

- الري: يفضل ترك الرتبة تجف بني الريات.

- الرطوبة الجوية: تحتاج إىل رطوبة جوية عالية.

- إعادة الزراعة: تتم إعادة زراعته مرتني قبل اكتامل منوه.

- اإلكثار: بواسطة الخلفات، أو قطع الجزء العلوي من الثمرة.

- التسميد: عند بداية إنتاج الثامر تتم إضافة األسمدة أسبوعياً.

- أهم املشاكل:

ا. انكامش األوراق مع جفاف واحرتاق رؤوسها، وذلك عند زيادة ظروف الجفاف والحرارة.

ب. لون األوراق يصبح باهتاً، عند عدم كفاية اإلضاءة.

ج. ضعف النمو وعدم ظهور األزهار، بسبب قلة التسميد.

د. ظهور جذور جانبية، بسبب زيادة الري.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

 Aralia elegantissima 

Finger Aralia, Paper Plant        :اإلسم االنجليزي

اإلسم العريب: االراليا االصبعية

الوصف النبايت

Araliaceae Fam- العائلة  إىل  النبات  هذا  )ينتمي 
ily( وأصله من جنوب املحيط الهادئ. األوراق مقسمة 
يجعلها  ما  برونزي  لونها  باألصابع،  وريقات شبيهة  إىل 
الواحدة  النبتة  تحتوي  النباتات، وقد  باقي  مميزة عن 

عىل أكرث من شكل لألوراق.

االحتياجات النباتية

- اإلضاءة: ضوء ساطع )تجنب الشمس املبارشة(.

- الحرارة: تحتاج إىل 21 °م صيفاً و15 °م شتاًء.

- الري: يجب املحافظة عىل رطوبة الرتبة يف الصيف، وتخفيف الري يف الشتاء.

- الرطوبة: ترش األوراق باملاء باستمرار.

- إعادة الزراعة: مرة كل سنتني يف الربيع.

- اإلكثار: خالل فصل الربيع بواسطة العقل الساقية )إستخدم هرمون التجذير(.

- أهم املشاكل: حروق يف األوراق، و ذلك عند التعرض للشمس املبارشة أو بسبب نقص الرطوبة الجوية.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Araucaria heterophylla
Araucaria, Norfolk Island Pine :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: األوركاريا

الوصف النبايت

Araucariaceae Fami- )يتبع هذا النبات إىل العائلة 
ly( وأصله من جزر نورفلوك. النبات بطيء النمو يحمل 
أغصاناً سهلة الكرس يغطيها منوات ابرية حساسة، أفضل 
تربية له كنبات وسطي )وضعه وسط النباتات(، لضامن 
النمو املتامثل ويفضل إبقاؤه يف أصص لتحديد منوه. قد 

يصل منوه إىل 1.5 مرت.

االحتياجات النباتية

- اإلضاءة: ضوء ساطع إىل متوسط التظليل )تجنب الشمس املبارشة(.

- الحرارة: متوسطة ويفضل إبقاءه تحت الربودة صيفاً.

- الري: يعطى املاء بانتظام من الربيع إىل الخريف، مع الري الخفيف يف الشتاء.

- الرطوبة: ترش األوراق باملاء أحياناً، وخاصة إذا كانت الغرف مدفأة شتاًء، قم بالتهوية صيفاً.

- إعادة الزراعة: مرة كل 3 - 4 سنوات يف الربيع.

- اإلكثار: صعب ويفضل رشاء النبات جاهزاً.

- أهم املشاكل: سقوط األوراق واألغصان، بسبب زيادة الحرارة، جفاف الهواء أو جفاف الوسط الزراعي.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Aspidistra elatior 

Cast Iron Plant                         :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: ورق الصالونات

الوصف النبايت

 )Liliaceae Family( العائلة  إىل  النبات  هذا  ينتمي 
واضحة  ساق  له  ليس  نبات  وهو  الصني.  من  وأصله 
تحت  املوجودة  الرايزومات  من  األوراق  تظهر  حيث 
األرض، تحمل االوراق عىل عنق ورقة قد يبلغ طوله 1 

مرت، وتتحمل النبتة أصعب الظروف.

االحتياجات النباتية

- اإلضاءة: ضوء غري مبارش )تتحمل األماكن املظلمة(.

- الحرارة: من 10 - 15 °م، تفضل األماكن الباردة.

- الري:حافظ عىل الرتبة رطبة باستمرار.

- الرطوبة: تفضل الرطوبة العالية ولكنها تتحمل 
الجفاف بشكل جيد.

- إعادة الزراعة: مرة كل 2 - 3 سنوات يف املنزل 
وسنوياً يف البيت البالستييك.

املنطقة  من  النبات  )تفسيخ(  اإلكثار:بتقسيم   -
التاج.

- أهم املشاكل:

شدة  زيادة  بسبب  األوراق،  عىل  بنية  بقع  أ - 
اإلضاءة، ينصح بالنقل إىل مكان مظلل.

ب - تفسخ األوراق، بسبب زيادة التغذية.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Aucuba japonica
Spotted / Japanese Laural          :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: الغار املبقع

الوصف النبايت

 )Cornaceae Family( ينتمي هذا النبات إىل العائلة
وأصله من الصني واليابان. وهو من الشجريات املناسبة 
منه  امللونة  األصناف  خاصة  شتاًء  املدفأة  غري  للغرف 
)غالباً الصفراء(. ويعترب من الشجريات متوسطة الحجم 
إىل  ويحتاج  مرتاً   1.5 ارتفاعه  يبلغ  األوراق،  متساقطة 
إبرية الشكل خرضاء باهتة  الربيع. األوراق  التقليم يف 
طولها من 2 - 5 سم يتحول لونها إىل األصفر ومن ثم إىل 
الربتقايل قبل سقوطها يف الخريف تاركة أغصانها البنية 

حتى الربيع القادم.

االحتياجات النباتية

- اإلضاءة: ضوء ساطع أو مظلل )تجنب ضوء الشمس املبارش يف الصيف(.

- الحرارة: يجب الحفاظ عىل الربودة يف الخريف والشتاء )من 7 - 13 °م( بحيث ال تقل الحرارة عن 3 °م، ودافئة 
يف الصيف بحيث ال تتجاوز 24 °م.

- الري: من 2 - 3 مرات أسبوعياً من الربيع إىل الخريف، يف الشتاء مرة كل 7 - 10 أيام.

- الرطوبة: تفضل الرطوبة العالية ويفضل رشها باملاء وخاصة 
عند ارتفاع درجات الحرارة.

- إعادة الزراعة: سنوياً يف الربيع.

- اإلكثار: بالعقل الساقية يف الصيف أو بالبذور )بطيئة النمو(.

- أهم املشاكل:

أ - سقوط األوراق من قاعدتها، بسبب جفاف أو برودة الهواء.

ب - صغر حجم األوراق الحديثة، بسبب عدم كفاية التسميد.

ج- تبقع األوراق، بسبب تعرضها للغازات الضارة أو الدخان.

د- ذبول األوراق، بسبب زيادة برودة املوقع.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Beaucarnea recurvate 

Elephant Foot, Pony Tail          :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب:  قدم الفيل

الوصف النبايت

Asparagaceae Fam- )ينتمي هذا النبات إىل العائلة 
دامئة  األشجار  من  وهو  املكسيك.  من  وأصله   )ily
املنطقة  يف  انتفاخ  ولديه  م   4.7 ارتفاعه  يبلغ  الخرضة 
السفلية من الساق بشكل ملحوظ هدفه تخزين املاء 
ساقه  يؤذيه.  لن  الجذور  منطقة  يف  الجفاف  فإن  لذا 
منحنية  طويلة،  امللمس  جلدية  وأوراقه  النخيل  تشبه 

لألسفل يظهر عليها أحياناً أزهاراً بيضاء صغرية.

االحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تنمو بشكل جيد تحت اإلضاءة غري املبارشة للشمس.

- الحرارة: ما بني 20 - 22 °م.

- الري: تجنب زيادة الري ويجب السامح للوسط الزراعي بأن يجف بني الرية واألخرى.

- الرطوبة: يحتاج إىل رطوبة متوسطة.

- إعادة الزراعة: عند الرضورة يف الربيع.

- اإلكثار: من النموات الجانبية )الخلفات( عند إعادة الزراعة )ليس سهالً(.

- أهم املشاكل:

ا- سقوط األوراق فجأة وتبقع األوراق األخرى باللون البني، بسبب زيادة برودة املوقع.

ب- تديل األوراق لألسفل، بسبب نقص الري.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Begonia rex
اإلسم اإلنجليزي:

Rex Begonia, King Begonia, Iron 
Cross Begonia

اإلسم العريب: بيجونيا ركس

الوصف النبايت

 Begoniaceae( ينتمي هذا النبات إىل العائلة
وآسيا  الجنوبية  أمريكا  من  وأصله   )Family
الطويلة،  الشجريات  من  وهو  اإلستوائية. 
أوراقه ذات ألوان رائعة الجامل المعة كاملعدن 

وبألوان خالبة. 

االحتياجات النباتية

- اإلضاءة: يتحمل اإلضاءة الساطعة وغري املبارشة للشمس، يتحمل اضاءة الشمس املبارشة يف الشتاء.

- الحرارة: ما بني 16 - 26 °م.

- الري: يجب السامح للوسط الزراعي بأن يجف بني الرية واألخرى.

- الرطوبة: يحتاج إىل رطوبة جوية عالية.

- إعادة الزراعة: يحتاج إىل إعادة الزراعة يف الربيع.

- اإلكثار: بالبذور، بالعقل الساقية، باألوراق املربعمة )العينية( أو بالعقل 
الورقية )نصل الورقة(.

- أهم املشاكل:

أ - إصفرار األوراق، بسبب قلة اإلضاءة.

ب - سقوط األوراق، بسبب ظروف الجفاف.

ج - ضعف الساق وطولها مع استطالة للمسافات بني العقد، بسبب نقص 
اإلضاءة.

د - حواف األوراق تصبح بنية، بسبب قلة الرطوبة الجوية.

ه - سقوط نهايات النبات، بسبب جفاف الهواء.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

 Caladium bicolor 
اإلسم اإلنجليزي:

 Fancy Leaved Caladium, Angel Wings

اإلسم العريب: كالديوم

الوصف النبايت

 )Araceae Family( العائلة  إىل  النبات  هذا  ينتمي 
وقليلة  الشكل  مستدقة  األوراق  الربازيل.  من  وأصله 
السامكة. ألوانها مميزة يف الظل من أبيض، زهري، أحمر 
تكون  االحيان  بعض  ويف  واضحة  عروق  مع  أخرض  أو 

حواف األوراق بلون أخرض شاحب.

االحتياجات النباتية

- اإلضاءة: يتحمل اإلضاءة الساطعة وغري املبارشة للشمس.

- الحرارة: ما بني 15 - 18 °م يف الصيف و 13 °م يف الشتاء.

- الري: خالل فرتة النمو 2 - 3 مرات أسبوعياً.

- الرطوبة: يحتاج إىل رطوبة جوية عالية.

- إعادة الزراعة: يحتاج إىل إعادة الزراعة كل سنتني يف الربيع.

- اإلكثار: تقسيم منطقة التاج )تقسيم الدرنات(.

- أهم املشاكل:

أ - تفقد األوراق ألوانها، بسبب نقص اإلضاءة.

ب - سقوط األوراق، بسبب ظروف الجفاف.

ج - تصبح حواف االوراق بنية، بسبب قلة الرطوبة الجوية.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Calathea makoyana
Prayer Plant                              :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: كالثيا

الوصف النبايت

Marantaceae Fam- )ينتمي هذا النبات إىل العائلة 
بيضاوية  األوراق  الجنوبية.  أمريكا  من  وأصله   )ily
يد  كأنها  ورقة  كل  تبدو  األعىل.  إىل  وتنمو  الشكل 
تسمية  وسبب  صنف.  لكل  مميزة  بعالمات  مدهونة 
النبات بهذا اإلسم هو التفاف أوراقها إىل األعىل يف الليل 

لتبدو كاليدين اللتني تدعوان.

االحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تظليل جزيئ، تجنب تعريضها ألشعة الشمس املبارشة.

- الحرارة: تتطلب حرارة دافئة عىل األقل 15 °م يف الشتاء.

- الري: يجب املحافظة عىل إبقاء الرتبة رطبة طوال الوقت.

- الرطوبة: ترش األوراق باملاء بانتظام.

- إعادة الزراعة: يحتاج إىل إعادة الزراعة كل سنتني يف الربيع.

- اإلكثار: تقسيم النبات )تفسيخه( عند إعادة الزراعة.

- أهم املشاكل:

أ - حواف األوراق بنية وجافة، سقوط األوراق أو منو متقزم، بسبب زيادة جفاف الهواء، لذا يجب رش األوراق باملاء 
بانتظام.

ب - أوراق ملتفة، مبقعة واألوراق السفلية صفراء تتساقط، بسبب قلة الري، لذا يجب املحافظة عىل إبقاء الرتبة 
رطبة.

ج- إختفاء اللون يف األوراق، بسبب زيادة شدة اإلضاءة.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Chamaedorea elegans
Parlor Palm                              :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: نخيل القاعات

الوصف النبايت

Arecaceae Fam- العائلة  إىل  النبات  هذا  )ينتمي 
املناطق  يف  غالباً  تتم زراعته  املكسيك.  ily( وأصله من 
املعتدلة كنبات منزيل حيث ينمو بشكل بطيء ويصل 
الناعم ما  إىل ارتفاع 2 مرت، ويرتاوح طول سعفه الالمع 

بني 30 - 60 سم.

االحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تظليل جزيئ.

- الحرارة: 13 °م يف الشتاء و 18 °م يف الصيف.

- الري: يجب املحافظة عىل إبقاء الرتبة رطبة طوال الوقت.

- الرطوبة: يحتاج إىل رطوبة نسبية عالية.

- التسميد: يتم بإضافة نصف الجرعة املوىص بها من السامد السائل إىل مياه الري يف الربيع.

- إعادة الزراعة: يحتاج إىل إعادة الزراعة كل 2 - 3 سنوات يف آذار.

- اإلكثار: بالبذور أو النموات الجانبية )الخلفات(.

- أهم املشاكل:

أ - تحول حواف األوراق اىل اللون البني، بسبب زيادة جفاف الهواء أو التعرض لضوء الشمس املبارش.

ب - جفاف السعف وموته، بسبب اكتظاظ النمو يف االصص.

ج - تعفن السعف من منطقة سطح الرتبة، بسبب زيادة الربودة والظروف الرطبة.

د - عدم ظهور منوات جديدة، بسبب الحاجة للسامد.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: يفضل ظروف التظليل الجزيئ.

- الحرارة: باردة اىل متوسطة، مع معدل حرارة ما بني 7 - 13 °م يف الشتاء.

- الري: يجب املحافظة عىل الري بانتظام.

- الرطوبة: ترش األوراق باملاء أحياناً.

- التسميد: مرتني إىل ثالث مرات يف الربيع.

- إعادة الزراعة: يحتاج إىل إعادة الزراعة يف الربيع عند الرضورة.

- اإلكثار: بالعقل الساقية يف الربيع والصيف.

- أهم املشاكل:

أ - بقع المعة عىل االوراق تسقط فيام بعد، بسبب التعرض ألشعة الشمس املبارشة.

ب - حواف األوراق بنية ومجعدة، بسبب زيادة برودة الهواء.

ج - األوراق السفلية مبقعة وملتفة تسقط فيام بعد، بسبب زيادة مياه الري.

د - األوراق ذابلة، بسبب زيادة الربودة.

ه - النمو بطيء، تحتاج إىل تسميد.

Cissus atarctica
Kangaroo Vine, Grape Ivy        :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: العنب الرويس 

الوصف النبايت

 )Vitaceae Family( العائلة  إىل  النبات  هذا  ينتمي 
الواجهات  لتغطية  زراعته  يفضل  أسرتاليا.  من  وأصله 
واملناطق الكبرية األخرى حيث يبلغ ارتفاعـه حـوالــي 
3 م ويغطيه مجموع خرضي داعم من االوراق الجلدية.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

 Codiaeum variegatum
Croton                       :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: كروتون

الوصف النبايت

Euphor- العائلة  إىل  النبات  هذا  )ينتمي 
biaceae Family( وأصله من ماليزيا والهند 
الرشقية. تزرع العديد من أصناف هذا النبات 
الغار  نبات  تشبة  بأوراق  بعضها  املختلفة، 
وأخرى تشبه نبات البلوط، جميعها لها عروق 

صفراء قوية وألوان براقة فيام بني العروق.

االحتياجات النباتية

- اإلضاءة: اإلضاءة الجيدة رضورية )النوافذ الرشقية أوالغربية هي املكان األمثل(.

- الحرارة: تتطلب حرارة دافئة وعىل األقل 15 °م خالل الشتاء.

- الري: بغزارة من الربيع إىل الخريف، وري خفيف خالل الشتاء .

- الرطوبة: ترش األوراق باملاء بانتظام.

- إعادة الزراعة: يف الربيع عند الرضورة.

- اإلكثار: عقل ساقية يف الربيع أو باألوراق املربعمة )العينية(، يلزم استخدم هرمون تجذير.

- أهم املشاكل:

أ - فقدان األوراق السفلية؛ إذا لوحظ لون بني عىل أطرافها تكون بسبب جفاف الوسط الزراعي، اما اذا لوحظ احرتاق 
يف حواف األوراق فيكون بسبب زيادة الربودة.

ب - االوراق تفقد لونها، بسبب عدم كفاية اإلضاءة.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Coleus blumei 
اإلسم اإلنجليزي: 

Coleus, Flame Nettle, 

Painted Leaf Plant

اإلسم العريب: السجادة

الوصف النبايت

Lam- العائلة  إىل  النبات  هذا  )ينتمي 
وهو  أنجوال.  من  وأصله   )iaceae Family
تنمو  الخرضة،  ودامئة  معمرة  عشبية  شجرية 
إىل ارتفاع 60 - 75 سم برسعة. ترىب بسبب 

القيمة التنسيقية ألوراقها الكبرية.

االحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تحتاج إىل إضاءة جيدة ولكن بعيداً عن أشعة الشمس املبارشة.

- الحرارة: ما بني 16 - 21 °م.

- الري: يجب املحافظة عىل رطوبة الرتبة طيلة الوقت.

- الرطوبة: تحتاج إىل رطوبة جوية عالية.

- إعادة الزراعة: كل سنتني يف الربيع.

- اإلكثار: بالعقل الساقية العشبية أو العقل الساقية القمية )الطرفية(.

- أهم املشاكل:

أ - السيقان طويلة ضعيفة وشاحبة، بسبب عدم كفاية اإلضاءة.

ب - سقوط األوراق خاصة يف الشتاء، نتيجة لقلة مياه الري، لكن إذا سقطت يف الصيف فتحتاج إىل ري.
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 Cordyline terminalis
اإلسم اإلنجليزي:

Cordyline, Good Luck Plant, Ti plant

اإلسم العريب: الكوردالني، النبات االحمر

الوصف النبايت

 Agavaceae( العائلة  إىل  النبات  هذا  ينتمي 
Family( وأصله من املنطقة اإلستوائية يف أمريكا 
إىل  تنمو  معمرة  خشبية  أشجار  وهو  الجنوبية. 
ارتفاع 4 م، وتنمو أوراقها الكبرية )طولها 30 - 60 
سم وعرضها 5 - 10 سم( عىل قمة ساق خشبية. 
األوراق قد تكون خرضاء كاملة، مخططة باألحمر، 

عليها بقع حمراء أو زهرية أو ذات لون كرميي.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تحتاج إىل كمية كبرية من الَضوء أو إضاءة أشعة الشمس غري املبارشة.

- الحرارة: ما بني 18 -  24 °م.

- الري: يجب ترك الرتبة العلوية تجف بني الرية واالخرى يف الشتاء .

- الرطوبة: تحتاج إىل رطوبة جوية معتدلة.

- إعادة الزراعة: كل 2 - 3 سنوات.

- اإلكثار: بالعقل الساقية )مقاطع ساقية(.

- أهم املشاكل:

أ - حواف األوراق تصبح بنية وتبدأ األوراق السفلية بالسقوط، بسبب قلة الرطوبة.

ب - اختفاء اللون من األوراق، بسبب نقص اإلضاءة.

ج - سقوط األوراق وعدم وجود منوات حديثة، تكون بحاجة إىل تسميد.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Cyperus alternifolius
Umbrella Plant                         :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: املظلة

الوصف النبايت

 )Cyperaceae Family( ينتمي هذا النبات إىل العائلة
وأصله من مدغشقر. وهو نبات عشبي معمر مع أوراق 
منحنية تخرج من أعىل الساق الذي قد يصل ارتفاعه 
للامء ويف  املحبة  النباتات  - 45 سم. وهو من  إىل 30 
الطبيعة يكون متواجداً قرب املستنقعات وعىل حواف 

البحريات واألنهار بطيئة الجريان. 

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تظليل خفيف.

- الحرارة: حوايل 12 °م يف الشتاء و 20 °م يف الصيف.

- الري: يجب املحافظة عىل بقاء الرتبة رطبة طيلة الوقت.

- الرطوبة: تحتاج إىل رطوبة جوية عالية، يجب ترطيب األوراق باستمرار.

- إعادة الزراعة: كل سنة يف الربيع.

- اإلكثار: بتفسيخ النباتات يف الربيع أو بعد انتهاء اإلزهار بوضع األوراق يف ماء دافئ وهي ما تزال ملتصقة بالنبتة 
األم. 

- أهم املشاكل:

أ - حواف األوراق بنية، بسبب جفاف الجو أو التعرض ألشعة الشمس املبارشة.

ب - ال يوجد منوات حديثة، بسبب أن الرتبة مضغوطة أو أنها بحاجة إىل التسميد.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Dieffenbachia spp.
- Dieffenbachia amoena )Dieffenbachia, 
Dumb Cane( 

- Dieffenbachia picta )Giant Dumb Cane( 

اإلسم العريب: دايفنباكيا

الوصف النبايت

Araceae Fam- العائلة  إىل  النباتات  هذه  )تنتمي 
أوراق كبرية  للنبات  أمريكا والربازيل.  ily( وأصلها من 
مستطيلة الشكل وذات لون كرميي أو أخرض فاتح مع 
بقع خرضاء داكنة أو خطوط طولية عىل طول العروق 

والحواف.

اإلحتياجات النباتية

بعيداً  لكن  إضاءة جيدة  اىل ظروف  تحتاج  اإلضاءة:   -
عن اشعة الشمس املبارشة.

- الحرارة: ما بني 22 - 26 °م خالل النهار، 11 - 18 °م 
خالل الليل، يجب أن ال تقل الحرارة عن 14 °م خالل 

فصل الشتاء.

بانتظام ومبعدل مرتني يف األسبوع صيفاً ومرة  الري:   -
كل 7 - 10 أيام شتاًء.

ترطب  لذا  عالية،  جوية  رطوبة  إىل  تحتاج  الرطوبة:   -
األوراق يومياً برشها باملاء يف الصيف.

- إعادة الزراعة: كل سنة يف الربيع.

- التسميد: بانتظام ومبعدل 2 - 3 مرات كل شهر خالل 
الربيع لغاية منتصف الخريف.

- اإلكثار: بواسطة املقاطع الساقية بطول 8 - 10 سم، 
أو النموات الجانبية )الخلفات( وذلك يف نهاية 

الشتاء اىل بداية الربيع.

- أهم املشاكل:

أ - األوراق السفلية تصبح صفراء و تذبل، يعود ذلك إىل 
انخفاض درجات الحرارة أو التعرض إىل الهواء البارد.

أو  الري  مياه  قلة  بسبب  األوراق،  إصفرار حواف  ب - 
التعرض للهواء الجاف أو البارد.

ج - تغري لون األوراق، بسبب التعرض إىل أشعة الشمس 
املبارشة.

د - سقوط األوراق، بسبب انخفاض درجات الحرارة أو 
التعرض للهواء الجاف أو البارد.

Dieffenbachia amoena

Dieffenbachia picta
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Dracaena spp.
Agavaceae Fam- )تنتمي هذه النباتات إىل العائلة  

ily( وأصلها من املناطق املدارية يف إفريقيا.

Dracaena draco 
Dragon Tree                             :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: الدراسينا

الوصف النبايت

يعترب هذا النبات أحادي الفلقة وذو منو شجري مع أنه 
ليس من األشجار الحقيقية. ويبدو كساق وحيدة عند 
بداية النمو. يتوقف الساق عن النمو عىل عمر 10 - 15 
سنة، ويبدأ ظهور شمروخ زهري بأزهار بيضاء معطرة 
تشبه أزهار الزنبق تتطور لتشبه التوت املرجاين. ومن 

ثم تظهر الرباعم الطرفية كالتاج ويبدأ النبات بالتفرع. ينمو كل فرع ملدة 10 - 15 سنة 
ومن ثم تتم إعادة التفرع مرة أخرى حتى مرحلة النضج ويصبح شكله كاملظلة. ينمو 

النبات ببطء، مام يتطلب حوايل عرش سنوات ليصل إىل ارتفاع 1.2 مرت.

Dracaena fragrans 
Corn Plant                             :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: نبات الذرة

الوصف النبايت

متعددة  النمو،  بطيئة  شجرية  عن  عبارة  هو 
السيقان، قد تصل النباتات الناضجة إىل ارتفاع 15 
مرتا أو أكرث مع منطقة تاج ضيقة وفروع منتصبة 
الرئييس  الساق  قطر  يصل  وقد  العادة،  نحيلة يف 
إىل 30 سم. وقد تصبح السيقان يف الغابات أفقية 
النمو مع فروع جانبية منتصبة. للنباتات الصغرية 
جذع واحد غري متفرع مع أوراق متجمعة تتفرع 
ذلك  بعد  لتنتج  القمة،  موت  أو  اإلزهار  بعد 
فرعني جديدين أو أكرث؛ يزداد التفرع مع املراحل 

الزهرية الالحقة.

Dracaena draco 

Dracaena fragrans 
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Dracaena marginata 
 Madagascar Dragon Tree          :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: الدراسينا، تنني مدغشقر

الوصف النبايت

ثعبان  تشبه  بفروع  الشجرة  شكل  النبات  هذا  يأخذ 
تنمو  أن  وميكن  العمر،  يف  التقدم  مع  القامة  طويل 
رفيعة خرضاء مخططة  أوراق  ولها  أمتار،   3 إىل  لتصل 

باأللوان الصفراء والحمراء مع حافة حمراء.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: التظليل هو أفضل املواقع.

- الحرارة: حوايل 18 - 24 °م.

- الري: يجب املحافظة عىل بقاء الرتبة رطبة طيلة الوقت.

- الرطوبة: ال بد من ترطيب األوراق بانتظام وميكن للنبات 
العيش تحت ظروف الجفاف.

- إعادة الزراعة: كل سنتني يف الربيع.

- اإلكثار: عقل ساقية )مقاطع ساقية( بطول 5 - 7.5 سم، يجب استعامل هرمون التجذير.

- أهم املشاكل:

أ - موت النبات، بسبب زيادة كمية مياه الري خالل الشتاء أو أن النبات وضع يف ظروف شديدة الربودة. 

ب - أطراف األوراق بنية والحواف صفراء، بسبب جفاف الهواء.

ج - بقع بيضاء جافة عىل األوراق، بسبب زيادة التعرض ألشعة الشمس املبارشة، يف هذه الحالة نقوم بنقل النبات 
إىل مكان مظلل.

د- بقع بنية عىل األوراق، بسبب زيادة الري.
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 Fatsia japonica
 Japanese Aralia                         :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: األراليا، حشيشة امللوك

الوصف النبايت

 )Araliaceae Family( ينتمي هذا النبات إىل العائلة
يصل  الخرضة  دامئة  شجرية  وهو  اليابان.  من  وأصله 
ارتفاعها من 3 - 6 مرت، مع سيقان قليلة التفرع. األوراق 
مرتبة حلزونيا، كبرية، )20 - 50 سم(، وعليها سويقات 
 9  -  7 لها  امللمس،  جلدية  سم،   50 إىل  طولها  يصل 
فصوص واسعة، مقسمة إىل نصف أو ثلثي الطريق إىل 
قاعدة الورقة؛ حواف الفصوص خشنة، مع أسنان حادة.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: ظروف إضاءة جيدة باإلضافة إىل 3 - 4 ساعات من اشعة الشمس املبارشة.

- الحرارة: خالل موسم النمو ما بني 14 - 20 °م، لكن النبات يتحمل درجات حرارة حتى 25 °م.

- الري: معتدل ويزيد يف الصيف.

- الرطوبة: يجب ترطيب األوراق باملاء يومياً يف فصل الصيف.

- إعادة الزراعة: يحتاج النبات إىل إعادة زراعة كل سنة خالل السنوات األوىل ومن ثم تتم إعادة الزراعة عند زيادة 
املجموع الجذري.

- التسميد: يتم التسميد 6 - 8 مرات خالل فصيل الربيع والصيف.

- اإلكثار: بواسطة البذور، العقل الساقية خالل الصيف أو بواسطة النموات الجانبية )الخلفات(.

- أهم املشاكل:

ا- تجعد األوراق، بسبب جفاف الهواء وزيادة درجات الحرارة )أكرث من º 30م( خالل الصيف. 

ب- األوراق صفراء وتتساقط، إذا كانت األوراق ذابلة مصفرة يعود السبب إىل زيادة مياه الري، وإذا كانت جافة 
فيعود السبب إىل زيادة الحرارة. 

ج- األوراق شاحبة مع حواف بنية، بسبب عدم كفاية مياه الري، ينصح بإزالة هذه األوراق وري النبات.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

 

Ficus spp.
 )Moraceae Family( العائلة  إىل  النباتات  هذه  تنتمي 

وأصلها من الهند. 

Ficus benghalensis
Banyan Tree of India, Bengal Fig    :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: التني البنغايل

الوصف النبايت

له أوراق تشبه أوراق نبات الكاوتشوك غري أنه يوجد عليها 
زغب وهي صغرية يف بداية النمو. 

Ficus benjamina
Weeping Fig                                     :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: التني البايك

الوصف النبايت

الطبيعية،  الظروف  ارتفاع 30 مرتا يف  إىل  وهي شجرة تصل 
مع أفرع تتدىل عليها أوراق المعة )6 - 13 سم(، بيضاوية مع 
طرف مستدق. مثارها الصغرية مفضلة من قبل بعض الطيور 

مثل حاممة الفاكهة. 

Ficus elastica
   Rubber Plant                                     :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: الكاوتشوك

الوصف النبايت

وهي شجرة كبرية، تصل اىل ارتفاع يزيد عن 30 م. تنمو من 
الجذع جذور هوائية تتطور وتتعمق لتثبيت النبات يف الرتبة 
بيضاوية  المعة  األوراق  الثقيلة.  فروعه  دعم  يف  واملساعدة 
عريضة )5 - 15 سم( وطويلة )10 - 35 سم(. تنمو الورقة يف 
غشاء مرستيمي قمي، و الذي يكرب مع تطور ورقة جديدة، 
النبات، يف  عندما تنضج تخرج من الغشاء الذي يسقط من 
أن  تنتظر  ناضجة  غري  ورقة  يتواجد  الحديثة  الورقة  داخل 

تتطور. 

Ficus benghalensis

Ficus benjamina

Ficus elastica
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Ficus lyrata
Fiddle Back Fig, Banjo                              :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: الكمنجا

الوصف النبايت

ميكن لهذا النوع أن ينمو مثل شجرة قامئة بذاتها من تلقاء نفسها، 
ويزيد طولها عن 12 - 15 مرتا. األوراق كبرية، مختلفة يف الشكل، 
ولكنها عريضة وتشبه القيثارة أو الكامن. يصل طولها إىل 45 سم 
ملمسها  أصغر،  عادة  أنها  من  الرغم  عىل  سم،   30 إىل  وعرضها 

جلدي، وعروقها بارزة وحوافها مموجة. 

Ficus Radicans
Varigata                                                  :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: الكاوتشوك املوشح

الوصف النبايت

لها تفرعات ثنائية، األوراق جلدية بنية اللون، الضلع األوسط بارز.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: ظروف إضاءة جيدة وبعضها يحتاج إىل تظليل خفيف.

- الحرارة: دافئة ال تقل عن 13 °م يف الشتاء.

- الري: الحرص عىل ترك الرتبة تجف بني الريات.

- الرطوبة: ترطيب األوراق أحياناً باملاء يف الصيف.

- إعادة الزراعة: يف الربيع كل سنتني.

- التسميد: مرة كل أسبوعني خالل موسم النمو.

- اإلكثار: بالعقل الساقية لألشجار وبالعقل الطرفية والرتقيد الهوايئ 
للبعض اآلخر او بالورقية املربعمة )العينية(.

- أهم املشاكل:

أ - سقوط األوراق املفاجئ، بسبب زيادة مياه الري، تدين درجات الحرارة يف الشتاء، قلة اإلضاءة أو زيادة التسميد.

ب - سقوط األوراق السفلية، بسبب زيادة مياه الري.

ج- األوراق تبدو شاحبة والتفرعات صغرية، بسبب الحاجة إىل التسميد أو إعادة الزراعة.

د- األوراق متجعدة وتجف، بسبب التعرض ألشعة الشمس املبارشة، باإلضافة إىل قلة الري وقلة الرطوبة الجوية.

Ficus lyrata

Ficus Radicans
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Hypoestes spp.
 Acanthaceae( العائلة   إىل  النباتات  هذه  تنتمي 

Family( وموطنها من مدغشقر.

Hypoestes phllostachya
Frechle Face                              :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: الوجه املنمش  )أخرض(

الوصف النبايت: 

أوراقه غضة خرضاء مع بقع بيضاء.

Hypoestes sanguinolenta
Frechle Face, Polka, Dot Plant :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: الوجه املنمش )أحمر(

الوصف النبايت

يعترب هذا النوع األكرث شيوعاً، األوراق خرضاء مع بقع 
إىل  الوردي  إىل  األبيض  من  تتدرج  أن  وميكن  وردية، 

األحمر. 

اإلحتياجات النباتية

الشمس  اشعة  عن  بعيده  إضاءة  ظروف  اإلضاءة:   -
املبارشة.

- الحرارة: ما بني 18 - 21 °م.

- الري: املحافظة عىل بقاء الرتبة رطبة قليالً، حساسة 
لزيادة مياه الري.

- الرطوبة: تحتاج إىل رطوبة جوية متوسطة.

- إعادة الزراعة: عند الحاجة.

- اإلكثار: بواسطة البذور يف الربيع.

- أهم املشاكل:

أ - ذبول األوراق، بسبب درجات الحرارة املنخفضة.

عدم  بسبب  خرضاء،  وتصبح  اللون  تفقد  األوراق  ب - 
كفاية اإلضاءة.

Hypoestes sanguinolenta

Hypoestes phllostachya
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اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: يجب أن يبقى يف منطقة شبه ظليلة.

- الحرارة: متوسطة دافئة؛ 13 °م شتاًء و 18 °م صيفاً.

- الري: املحافظة عىل رطوبة قليلة يف الرتبة.

- الرطوبة: ترش األوراق باملاء إذا كانت الغرف مدفأة.

- إعادة الزراعة: عندما يصبح وعاء الزراعة شديد االمتالء.

- التسميد: أضف نصف الجرعة املقررة من السامد السائل إىل ماء الري يف الربيع.

- اإلكثار: بالبذور أو من الخلفات الجديدة.

- أهم املشاكل:

أ- رؤوس األوراق بنية، بسبب الهواء الجاف أو قلة الري.

ب- األوراق مصفرة؛ بسبب قلة الري.

 

 Latania borbonica
Chinese Fan Palm                     :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: التانيا

الوصف النبايت

 Livistona chinensis يعرف هذا النبات أيضاً باسم
وينتمي إىل العائلة  )Arecaceae Family( وأصله من 
أمريكا الوسطى. السعف مقسم إىل العديد من األجزاء 
التي تنشأ من نقطة يف األساس؛ وقد تكون هذه األجزاء 
مقسمة كلياً أو جزئيا. أعناق األوراق طويلة، قد تصل 

إىل 60 سم أو أكرث، ويف الغالب مسننة.
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Monstera deliciosa
اإلسم اإلنجليزي:

Swiss Cheese Plant, Mexican Breed Fruit

اإلسم العريب: القفص الصدري

الوصف النبايت

 )Araceae Family( العائلة  إىل  النبات  هذا  ينتمي 
هوائية،  جذور  النبات  لهذا  املكسيك.  من  وموطنه 
أوراق  مع  م   20 ارتفاع  إىل  النمو  عىل  القدرة  ولديه 

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: ظروف إضاءة بعيده عن أشعة الشمس املبارشة )مناطق مظللة(.

- الحرارة: ما بني 18 - 26 °م.

- الري: املحافظة عىل الرتبة قليلة الرطوبة خالل الشتاء، وري النبات جيداً مع السامح للرتبة بالجفاف بني الريات 
باقي السنة .

- الرطوبة: ترش األوراق باملاء يف الغرف املدفأة وتغسل األوراق الكبرية وتلمع أحياناً.

- إعادة الزراعة: تنقل النباتات إىل أوعية أكرب كل سنتني يف الربيع.

- اإلكثار: عندما يصبح النبات طويالً، يتكاثر بعقل ساقية طرفية تقص اسفل جذر هوايئ، أو بواسطة األوراق املربعمة 
)العينية(.

- أهم املشاكل:

أ - ادماع األوراق عند الحواف؛ بسبب زيادة رطوبة الرتبة، لذا يجب السامح لها بأن تجف وأن يتم زيادة الفرتة ما 
بني الرية واألخرى.

ب - حواف ورؤوس األوراق بنية؛ بسبب الهواء الجاف لذا ينصح برش األوراق باملاء.

ج- عدم وجود ثقوب يف األوراق؛ بسبب نقص يف اإلضاءة، الهواء البارد، قلة الري او عدم التسميد. و ينصح بدفع 
الجذور الهوائية داخل الرتبة.

جلدية امللمس، المعة، قلبية الشكل وكبرية الحجم؛ طولها 25 - 90 سم وعرضها 25 - 75 سم. النباتات الصغرية لها 
أوراق أصغر كاملة بال أقسام أو ثقوب، ولكن رسعان ما تتقسم وتنتج أوراقاً مثقبة. تنمو الشتالت الربية نحو املناطق 

املعتمة حتى تجد جذع شجرة، ثم تبدأ يف النمو نحو الضوء، متسلقة الشجرة.
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Peperomia obtusifolia
اإلسم اإلنجليزي:

Baby Rubber Plant, Pepper Face

اإلسم العريب: البربوميا

الوصف النبايت

 )Piperaceae Family( ينتمي هذا النبات إىل العائلة
البحر  ومنطقة  )املكسيك  االستوائية  أمريكا  وموطنه 
إىل  ينمو  الخرضة  دائم  معمر  نبات  وهو  الكاريبي(. 
ارتفاع 25 سم أو أكرث، مع أوراق عىل شكل كوب جلدي 

امللمس.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: ظروف إضاءة جيدة بعيداً عن أشعة الشمس املبارشة.

- الحرارة: ما بني 16 - 18 °م.

- الري: يجب السامح للرتبة بالجفاف بني الريات.

- الرطوبة: يحتاج النبات إىل رطوبة جيدة لذا ترش األوراق باملاء أحياناً.

- إعادة الزراعة: تجنب إعادة الزراعة )إحتياج قليل(.

- اإلكثار: بالعقل الساقية أو الورقية املربعمة )العينية(، ويسهل إكثاره من الربيع وحتى نهاية الصيف.

- أهم املشاكل:

أ - حواف ورؤوس األوراق بنية؛ بسبب قلة الرطوبة الجوية أو تدين مفاجئ لدرجات الحرارة.

ب - سقوط مفاجئ لالوراق؛ بسبب تدين درجات الحرارة.

ج- ذبول وتغري لون األوراق؛ بسبب زيادة الري يف الشتاء.
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Philodendron spp.
 )Araceae Family( العائلة  إىل  النباتات  هذه  تنتمي 

وموطنها أمريكا الجنوبية.

Philodendron bipinnatifidum

Tree Philodendron                              :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: ورق الكمنجا

الوصف النبايت

األنواع  هذه  الربازيل.  من  وأصلها  النمو  قليلة  نباتات  هي 
حيث  األرضية،  املساحات  تغطية  يف  كبري  بشكل  معروفة 
تنترش منواتها عادة من جذع أريض شبيه باألشجار عىل طول 
وتنمو  سم   30 إىل  لتصل  تنمو  عريضة  األوراق  مرت.   3  -  2

تقريبا عىل شكل دائرة من وسط النبات.

Philodendron domesticum, (P. hastatum)

Elephant Ear Philodendron              :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: فيلوديندرون دوميستكم

الوصف النبايت

أوراق المعة عىل شكل يشبه األسهم يصل  لها  األنواع  هذه 
طولها إىل 30 سم، وعرضها إىل 22 سم عندما تنضج.

Philodendron scandens

اإلسم اإلنجليزي: 

Climbing Philodendrons, Sweet Heart Plant

اإلسم العريب: فيلوديندرون سكاندنس

الوصف النبايت 

هذه األنواع شائعة للغاية وتعد من أسهل النباتات يف النمو. 
الالمعة. وتنمو  األوراق  - 13 من  الرقيقة 8  السيقان  تحمل 
الحفاظ  كمقطورة، لذلك يجب أن ترىب متسلقة، كام يجب 
أقىص  للحصول عىل  دعامة  واستخدام  الهوائية  الجذور  عىل 

قدر من النمو.

 Philodendron bipinnatifidum

Philodendron domesticum

 Philodendron scandens
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Philodendron selloum
Lacy Tree Philodendron              :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: فيلوديندرون سيلم

الوصف النبايت

ما  وعادة  بعمق،  مفصصة  كبرية،  بسيطة،  األوراق 
تتهدل. ميكن لهذه األنواع أن تنمو لتصل إىل 4 - 5م، 
وهي متصله بأعناق طويلة ملساء. خرضاء اللون غامقة، 
وحيث أنها تزرع يف املناطق املدارية، ال يوجد أي تغيري 

يف اللون مرتبط مبوسم الخريف.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: ظروف إضاءة جيدة بعيدة عن اشعة الشمس املبارشة.

- الحرارة: يف الصيف ما بني 12 - 18 °م نهاراً و 12 - 18 °م ليالً، و ال تتحمل حرارة أقل من 8 °م.

- الري: باعتدال مع تقليله خالل الشتاء.

- الرطوبة: يحتاج النبات إىل رطوبة عالية خاصة يف الصيف.

- إعادة الزراعة: كل 3 - 4 سنوات يف الربيع.

- التسميد: مرتني يف األسبوع خالل موسم النمو.

- اإلكثار: بالرتقيد الهوايئ للنباتات الكبرية، بالعقل الساقية )حيث ميكن االستفادة من الجذور الهوائية(،  أو باستخدام 
األوراق املربعمة )العينية(، و ذلك خالل الربيع.

- أهم املشاكل:

أ - إدماع حواف األوراق، بسبب زيادة الري.

ب - إصفرار األوراق، بسبب زيادة الري.

ج- األوراق صغرية و شاحبة، بسبب نقص االضاءة.

د - بقع بنية عىل االوراق، سببه جفاف الجو.

ه- تشوهات يف تفتح األوراق، سببه نقص االضاءة، برودة الجو أو نقص التسميد.

Philodendron selloum
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Phoenix canariensis
 Pygmy Date Palm                     :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: النخيل املقزم

الوصف النبايت 

 )Arecaceae Family( العائلة  اىل  النبات  هذا  يتبع 
النبات  هذا  يعترب  الكناري.  جزر  اىل  موطنه  ويعود 
أصلب من نبات النخيل، لكن هذا النبات املنزيل يعترب 
جذاباً جداً بسبب بطئ منوه فنخلة عمرها 5 سنوات قد 
تصل اىل ارتفاع 1 - 1.5 م. السعف مقسم إىل العديد 
من األجزاء التي تنشأ من قاعدة مركزية مع تقوسات 

رشيقة وضيقة لألوراق.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: ظل قليل خارج املنزل يف الصيف، أو غرف مدفأة مع اضاءة جيدة.

- الحرارة: ما بني 10 - 16 °م ليالً، و ال تقل عن 4 °م شتاًء. الحرارة الدافئة رضورية لتشجيع النمو.

- الري: تحتاج إىل رطوبة ارضية عالية.

- الرطوبة: تحتاج إىل رطوبة جوية عالية، خاصة يف الجو الحار.

- إعادة الزراعة: سنوياً خاصة يف السنوات االوىل، حيث أن مجموعها الجذري كبري.

- اإلكثار: بالبذور أو بالخلفات.

- أهم املشاكل:

أ - أطراف االوراق بنية؛ بسبب ملوحة املاء، زيادة الري يف الشتاء أو جفاف الرتبة خاصة عندما متأل الجذور األصيص.

ب - بقع صفراء؛ بسبب نقص اإلضاءة.
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Pilea cadierei
Aluminum Plant                       :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: نبات األملنيوم، البيليا 

الوصف النبايت

 )Urticaceae Family( ينتمي هذا النبات إىل العائلة
وموطنه فيتنام. يحتوي هذا النبات عىل أوراق موشحة، 
الشكل  منتظمة  غري  وعالمات  المع،  فيض  لون  مع 
متعاكسة،  األوراق  تنمو  الجانبية.  للعروق  موازية 
السيقان خرضاء، تنتج هذه النباتات غطاء أريض سميك 

طوله حوايل 30 سم.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: ظروف إضاءة جيدة، مع التعرض الشعة الشمس لبضع ساعات خالل النهار )لكن ليس خالل الصيف(.

- الحرارة: دافئة )º 25 - 18م( خالل الصيف، ولكن يجب أن ال تقل عن 10 °م خالل الشتاء.

- الري: معتدل مع السامح للرتبة بالجفاف بني الريات، خالل الشتاء يتم الري عند الحاجة.

- الرطوبة: يحتاج النبات إىل رطوبة جيدة لذا ترش األوراق باملاء أحياناً.

- التسميد: خالل موسم النمو مرة كل 3 أسابيع.

- إعادة الزراعة: خالل الربيع عندما يصبح النبات مكتظاً.

- اإلكثار: بالعقل الساقية الطرفية.

- أهم املشاكل:

أ - فقدان اللون الطبيعي لألوراق مع حواف بنية؛ بسبب عدم كفاية اإلضاءة أو تغري مفاجئ للحرارة.

ب - سقوط لالوراق خالل الشتاء؛ بسبب زيادة الري والتعرض للهواء البارد.
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Sansevieria trifasciata
اإلسم اإلنجليزي:

 Mothers-in-Law Tongue, Snake Plant

اإلسم العريب: لسان الحامة، جلد النمر

الوصف النبايت

 Asparagaceae( العائلة  إىل  النبات  هذا  ينتمي 
معمر  نبات  يعترب  أفريقيا.  غرب  وموطنه   )Family
السيقان  طريق  عن  منوه  ينترش  كثيف،  الخرضة  دائم 
)الرايزومات( والتي تظهر فوق  الرتبة  املوجودة أسفل 
الكثيفة  أوراقها  تنمو  األحيان.  بعض  يف  األرض  سطح 
عاموديا من قاعدة عىل الساق. األوراق خرضاء داكنة 

محاطة برشيط أخرض- رمادي فاتح، وعادة ما يرتاوح الطول ما بني 70 - 90 سم والعرض 5 - 6 سم.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: أشعة الشمس غري املبارشة وتستطيع أن تتحمل األماكن املعتمة.

- الحرارة: ما بني 16 - 24 °م.

- الري: املحافظة عىل الرتبة رطبة قليالً، ألن زيادة الري تسبب 
أرضاراً.

- الرطوبة: تستطيع تحمل ظروف الجفاف )نباتات عصارية(.

- إعادة الزراعة: تعاد الزراعة عندما يتصدع وعاء الزراعة.

الورقية،  املقاطع  الورقة(،  )نصل  األوراق  بواسطة  اإلكثار:   -
تقسيم املنطقة التاجية للنبات )التفسيخ(.

- التسميد: مرة كل 3 أسابيع خالل موسم النمو.

- أهم املشاكل:

أ - عفن قواعد األوراق؛ بسبب زيادة مياه الري.

ب - تصبح األوراق شاحبة اللون؛ بسبب عدم كفاية اإلضاءة.



- 47 -

دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Schefflera Spp.
 )Araliaceae Family(  تنتمي هذه النباتات إىل العائلة

وموطنها أسرتاليا. 

Schefflera actinophylla
Umbrella Tree                           :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: شجرة األخطبوط

الوصف النبايت

شجرة دامئة الخرضة يصل طولها إىل 15 م، األوراق خرضاء 
سبع  من  مجموعات  يف  تنمو  الحجم  متوسطة  مركبة 
السيقان  متعددة  النباتات  هذه  تكون  ما  عادة  أوراق. 
وتنمو أزهارها يف أعىل الشجرة. وغالبا ما ينمو عىل أشجار 

الغابات املطرية األخرى.

Schefflera arboricola
Umbrella Tree                           :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: الشفلرية

الوصف النبايت

هي شجرية دامئة الخرضة يصل طولها إىل 3 - 4 م، قامئة 
بذاتها وال تتشبث بجذوع األشجار األخرى. األوراق مركبة 
من 7 - 9 وريقات طول كل منها 9 - 20 سم وعرضها 4 - 

10 سم )مع أنها تكون أصغر عند الرتبية(.

اإلحتياجات النباتية 

- اإلضاءة: أضاءة ساطعة بعيداً عن أشعة الشمس املبارشة.

- الحرارة: ما بني 14 - 22 °م مع تجنب ارتفاع الحرارة 
عن 25 °م.

مع  الخريف،  وحتى  الربيع  من  بحرية  تروى  الري:   -
اإلعتدال يف الشتاء.

باملاء  األوراق  )ترش  رطبة  إىل ظروف  تحتاج  الرطوبة:   -
باستمرار(.

- إعادة الزراعة: مرة كل 2 - 3 سنوات للنباتات الصغرية 
يف الربيع، بينام يتم تغيري الطبقة السطحية للرتبة )5 سم( 

للنباتات الكبرية.

- اإلكثار: بالعقل الساقية أو باألوراق املربعمة )العينية(.

 Schefflera arboricola

Scheffleara actinophylla

- التسميد: 5 - 6 مرات خالل موسم النمو.

- أهم املشاكل:

أ - احرتاق األوراق؛ بسبب نقص الرطوبة الجوية أو 
التعرض ألشعة الشمس املبارشة.

نقص  بسبب  األوراق؛  بني  ما  املسافات  زيادة  ب - 
اإلضاءة.
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 Senecio cineraria 
Dusty Miller                             :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: الشنارية

الوصف النبايت

 )Asteraceae Family( ينتمي هذا النبات إىل العائلة
نباتات  وهي  املتوسط.  األبيض  البحر  مناطق  وموطنه 
تبدأ  كحوليات.  تزرع  للشتاء،  متحملة  عشبية  معمرة 

زراعة البذور 10 - 15 أسبوع قبل موعد الصقيع. وهي نباتات شائعة ورقية ترىب ألوراقها اللطيفة الفضية كام أنها 
ملبده توفر تباين جيد للمصاطب، األوعية والحدود. يصبح منوها يف املناطق الخالية من الصقيع عىل شكل شجرية 
مع مرور الوقت، وتنمو عادة إىل 30 - 60 سم. األوراق جذابة طوال موسم النمو. األزهار قليلة وتنتقص من تأثري 
األوراق. والعديد من األصناف نادرا ما تنتج األزهار. و عادًة ما يقوم عامل الحديقة بإزالة الرباعم الزهرية الحديثة 
حال ظهورها. ميكن قص النباتات إذا أصبحت طويلة السيقان. وميكن أخذ عقل من الخريف اىل الشتاء، ولكن غالباً 

يتم رشاء نباتات جديدة يف الربيع.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: أشعة الشمس املبارشة اىل التظليل الجزيئ، مع 
أنها تستطيع أن تتحمل األماكن شديدة التظليل.

النهار،  خالل  عالية  حرارة  درجات  إىل  تحتاج  الحرارة:   -
وباردة خالل الليل.

- الري: املحافظة عىل ري الرتبة باعتدال.

- الرطوبة: تفضل ظروف الجفاف.

الزراعة  الزراعة عندما يصبح وعاء  تعاد  الزراعة:  إعادة   -
مكتظاً.

- اإلكثار: عقل ساقية عشبية يف الخريف أو بالبذور.

- التسميد: مرة كل 3 أسابيع خالل موسم النمو.

- أهم املشاكل: ال يوجد مشاكل خطرية.
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Syngonium podophyllum 
Goose Foot Plant, Syngonium :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: رجل األوزة

الوصف النبايت

 )Araceae Family( العائلة  إىل  النبات  هذا  ينتمي 
وموطنه املكسيك. وهي عبارة عن نباتات شبه متخشبة 
تنمو إىل ارتفاع من 10 - 20 °م أو أكرث متسلقة عىل 
من  النمو  ملرحلة  وفقاً  شكلها  تغري  األوراق  األشجار. 
أكرث  الكبرية  النباتات  أوراق  تتقسم  ما  وغالبا  النبات، 
األوراق  تكون  عندما  املنزل؛  يف  الصغرية  النباتات  من 
يف  التقدم  ومع  والمع،  غامق  التوشيح  يكون  صغرية 
العمر تحتاج السيقان عادة إىل دعائم للتسلق، يف نفس 

الوقت األوراق تصبح مقسمة.

االحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تحتاج إضاءة جيدة وأشعة شمس غري مبارشة.

- الحرارة: ما بني 18 - 26 °م خالل الصيف وحوايل 15 °م يف الشتاء.

- الري: املحافظة عىل الرتبة رطبة طوال الوقت، ويقل الري خالل الشتاء.

- الرطوبة: يتم رش النبات باملاء باستمرار.

- إعادة الزراعة: تعاد الزراعة كل 3-2 سنوات يف الربيع.

- اإلكثار: بالعقل الساقية أو بالورقية املربعمة )العينية( التي تحتوي عىل الجذور، من الربيع وحتى الصيف.

- أهم املشاكل:

أ - األوراق شاحبة اللون؛ بسبب قلة التسميد، أو تحتاج إىل إعادة الزراعة، أو بسبب قلة اإلضاءة.

ب - زيادة اللون األخرض يف األوراق؛ بسبب نقص اإلضاءة.
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Yucca elephantipes
Spineless Yucca                          :اإلسم األنجليزي

األسم العريب: اليوكا 

الوصف النبايت

 )Agavaceae Family( ينتمي هذا النبات إىل العائلة
النبات أن ينمو  وموطنه أمريكا االستوائية. ميكن لهذا 
م،   5  -  4 إىل حوايل  اتساع  مع  م،   9 ارتفاع  إىل  ليصل 
قد يوجد له ساق واحدة سميكة أو عدد من السيقان 
لقدم  مشابهة  متضخمة،  سميكة  قاعدة  من  الناتجة 
إىل  وتصل  شوكية،  غري  الشكل،  طولية  األوراق  الفيل. 

1.2 م طول.

االحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تحتاج إضاءة جيدة مع بضع ساعات من أشعة الشمس املبارشة.

- الحرارة: تحتاج إىل حرارة عالية )16 - 24 °م( خالل موسم النمو، وال تقل عن 7 °م خالل الشتاء.

- الري: معتدل، يقل خالل الشتاء ويزيد خالل الصيف.

- الرطوبة: تتحمل الظروف الجافة، لكن ميكن رش األوراق باملاء خالل الصيف.

- إعادة الزراعة: تعاد الزراعة كل 2 - 3 سنوات يف الربيع.

- التسميد: أسبوعياً خالل موسم النمو.

- اإلكثار: من خالل الخلفات )يف بداية الربيع(، بالعقل الساقية أو باملقاطع الساقية بطول 10 سم، يفضل استخدام 
هرمون تجذير، ودرجة حرارة حوايل 27 °م.

- أهم املشاكل:

أ - اصفرار األوراق الذي يبدأ من األوراق السفلية؛  بسبب قلة إضاءة املوقع.

ب - موت النبات؛ بسبب زيادة مياه الري خالل فصل الشتاء، أو تعرض النبات لظروف جوية باردة.
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الفصل الثالث  

نباتات الزينة املزهرة
مقدمة

نباتات الزينة املزهرة هي األنواع التي ميكن أن تعيش 
بشكل دائم تحت ظروف الغرفة، رشيطة أن يتم تلبية 
احتياجاتها الخاصة. ويبقى املجموع الخرضي عىل قيد 
الحياة بعد اإلزهار، إال أنه قد ال يكون جذاباً. وتحتاج 
بعض أنواع هذه النباتات إىل قضاء فصل الشتاء يف غرفة 
غري مدفأة، بينام يحتاج عدد قليل منها لقضاء جزء من 

الصيف يف الهواء الطلق. 

تلعب النباتات املزهرة دوراً متزايد األهمية يف تجميل 
اللون  من  ملسة  تضيف  فهي  الداخل.  من  املنازل 
عند  البسيطة  الداخلية  الحديقة  أو  األصص  ملجموعة 
إضافة نوع واحد أو أكرث من النباتات املزهرة. بالطبع 
فإن أزهار القطف متتعت بشعبية واسعة لعدة قرون 
كوسيلة لجلب األزهار اىل الداخل، لكن اإلضافة الحديثة 
فهناك  أصص.  مزروعة يف  املزهرة  النباتات  هي وجود 
الكامل،  اإلزهار  حتى  الرباعم  تفتح  مراقبة  عند  سحر 
ويف كثري من األحيان اإلنتظار حتى ظهور براعم جديدة.

هناك نوعان من النباتات املزهرة؛ فالعديد من األصناف 
تزهر بشكل مؤقت يف الداخل، بينام هناك أصناف أخرى 
ميكن أن تزهر بشكل دائم يف داخل الغرفة الخاصة بك. 
وهذه املجموعة األخرية تشكل معظم النباتات املزهرة 

الداخلية. 

هذه النباتات تأيت يف عدة أحجام، أشكال وروائح، وهي 
مجموعة واسعة. فيمكنك مثالً أن تريب طائر الجنة يف 
نبات  تربية  بينام ميكن  يتجاوز 15 سم،  حيز صغري ال 
كبري  حيز  يف  العمالقة  األزهار  ذو  الجنة  عصفور  مثل 
نسبياً. وميكنك رشاء أنواع مثل الكالنشوا ذات األزهار 
البيض  كوب  مع  النبات  حجم  يتناسب  وقد  الصغرية. 
إذا كنت تريب البنفسج االفريقي، ولكنك قد تحتاج إىل 
منت  إذا  األكاسيا  أو  الداتورة  مثل  لنبات  كبري  حوض 
روائح  من  العبقة  األزهار  روائح  ترتاوح  كامل.  بشكل 
عطرية قوية مثل أزهار نباتات الجاردينيا و الياسمني، 

إىل روائح كريهة مثل زهرة نبات الكاريون. 

ميكنك أن تختار النباتات حسب موسم اإلزهار؛ فهناك 

نباتات مثل الكالنشوا والياسمني الزهري تتألأل أزهارها 
أخرى  ونباتات  الشتاء،  فصل  يف  املعيشة  غرف  يف 
مثل  الربيع، وغريها  تزهر يف  األنثوريم  و  الكوبرا  مثل 
وأخرى  الصيف،  يف  تزهر  ال  الكامبانيو  و  الهبسكس 
مثل االفلندرا واالولندر تزهر يف الخريف، وهناك أنواع 
الرعاية أن تبقى مزهرة  عديدة والتي ميكن مع بعض 
وطبعة  االفريقي  البنفسج  مثل  تقريبا؛  العام  طوال 
الدبوس. ال ترىب جميع أنواع النباتات املزهرة من أجل 
بعضها  رشاء  يتم  نباتات  هنالك  حيث  فقط،  أزهارها 
عن  عوضاً  مثارها  لجامل  واألرديسيا  الحمضيات  مثل 
جامل أزهارها. أزهار نبات الهبسكس تعيش ملدة يوم 
واحد أو اثنني فقط، وباملقابل فإن زهرة نبات األكيميا 
ميكن أن تستمر لعدة أشهر. وقد يكون موسم اإلزهار 
يف بعض النباتات فرتة عابرة أو قد تزهر بشكل متقطع 
معظم أيام السنة، ولكن مع كل هذا التنوع يف النباتات، 
إزهار.  أي  هناك  يكون  لن  عنده  وقت  هناك  يأيت  قد 
وال  جذابة  النباتات  تكون  ال  الحاالت  هذه  معظم  يف 
األنواع  لهذه  األفضل  من  لذا  املرحلة.  هذه  يف  سيام 
بحيث  داخلية  حديقة  أو  أصص  مجموعة  يف  ترىب  أن 
اإلزهار وميكن  تكون يف مرحلة  إبعادها عندما ال  يتم 
استبدالها بأنواع أخرى مزهرة. بعض األنواع لها أوراق 
جميلة جداً بحيث أنها تستحق الرتبية لجامل أوراقها؛ 
من األمثلة الجيدة عليها األفلندرا، الخبيزة، البتوسبورم 
والربوميلدز. وبسبب هذه امليزة ميكن لهذه األنواع أن 

ترىب عىل مدار السنة.

الداخلية  النباتات  لرعاية  العامة  القواعد  بعض  هناك 
املزهرة  النباتات  معظم  بأن  تجد  وسوف  املزهرة، 
بحاجة اىل مزيد من الضوء أكرث من تلك الورقية، ولكن 
لكل  الخاصة  االحتياجات  عىل  تطلع  أن  دامئاً  يجب 
إدراج  عىل  فقد حرصنا  الكتاب.  هذا  الواردة يف  نبات 
اإلحتياجات النباتية ملا أمكننا الحصول عليه من أنواع 
النباتات املوجودة يف املشاتل ومحالت األزهار املحلية، 
كام تم التطرق إىل أنواع جديدة مميزة إلمكانية نجاحها 

محلياً.
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اهم أنواع نباتات الزينة املزهرة

Abutilon hybridum 
اإلسم األنجليزي:

Flowering Maple, Chinese Maple, White 
Parlor Maple

اإلسم العريب: أبو تيلون

الوصف النبايت: 

Malvaceae Fam- العائلة   إىل  النبات  هذا  )ينتمي 
قوية  شجرية  وهي  الجنوبية.  أمريكا  من  وأصله   )ily
)عىل  معلقة  أزهارها  الجميز  تشبه  كبرية  أوراق  مع 
الصيف  أوائل  بني  نحيلة  سيقان  تحملها  شكل جرس( 
بيضاء  ببقع  تكون موشحة  ما  غالباً  أوراقها  والخريف. 
نصف  إىل  سنوياً  التقليم  إىل  بحاجة  وهي  صفراء.  أو 

حجمها، للمحافظة عىل حجم صغري يف املوسم التايل.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: بضع ساعات من ضوء الشمس يومياً تعترب مفيدة.

- الحرارة: دافئة معتدلة، باردة شتاًء )º 15 - 10م(.

- الري: تحتاج إىل الري الجيد خالل موسم النمو من الربيع إىل الخريف، الري باعتدال خالل الشتاء.

- الرطوبة: قم برش األوراق باملاء أحياناً.

- إعادة الزراعة: مرة كل سنة يف الربيع.

- االكثار: يتم بواسطة عقل ساقية، أو بالبذور.

- أهم املشاكل: ال يوجد مشكالت زراعية.
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Anthuriums 
Malvaceae Fam- العائلة   النباتات إىل  )تنتمي هذا 

ily( وأصلها من كولومبيا. 

Anthurium andreanum
اإلسم األنجليزي:

Oilcloth Flower, Painter’s Palette

األسم العريب: األنثوريوم

الوصف النبايت:

تعترب هذه األنواع كبرية نسبياً )60 - 90 سم( ومالمئة 
من  العديد  لها  املعيشة،  غرف  من  أكرث  للمستنبتات 

األلوان منها األبيض، الوردي، الربتقايل واألحمر.

Anthurium scherzerianum
Flamingo Flower                       :اإلسم األنجليزي

األسم العريب: االنثوريوم )زهرة الطائر املايئ(

الوصف النبايت: تنمو هذه األنواع إىل ارتفاع حوايل 30 

 Anthurium andreanum
سم، ولها ذيل مجعد، اللون املعتاد هو أحمر المع. 

االحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تحتاج إىل مواقع ذات إضاءة جيدة.

- الحرارة: تحتاج إىل حرارة دافئة، ويجب أن ال تقل الحرارة عن º 15م خالل الشتاء.

- الري: اعطاء كميات قلية من املاء كل بضعة أيام للحفاظ عىل الرتبة رطبة طوال الوقت.

- الرطوبة: قم برش األوراق باملاء باستمرار.

- إعادة الزراعة: مرة كل سنتني يف الربيع.

إعادة  عند  النموات  تفسيخ  االكثار:   -
الزراعة.

- أهم املشاكل: 

أ - األوراق صفراء أو جافة، بسبب جفاف 
الرتبة أو قلة الرطوبة الجوية.

بسبب  وتسقط،  تجف  األوراق  ب - 
الجفاف، تنقل النباتات إىل أماكن محمية. 

يوجد  وال  صغرية  الجديدة  األوراق  ت - 
إزهار، بسبب نقص التغذية.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Aphelandra squarrosa 
Zebra Plant, Tiger Plant           :اإلسم األنجليزي

األسم العريب: أفلندرا

الوصف النبايت:

Acanthaceae Fam- )ينتمي هذا النبات إىل العائلة  
النباتات  ily( وأصله من املناطق االستوائية. من أنواع 
الهشة والنامية بشكل جيد. األزهار  بأوراقها  املدهشة 
مصفرة  خرضاء  كورقة  تخرج  فاقع،  أصفر  لون  ذات 

تتكون عىل أكرث من جانب وذات شكل هرمي.

االحتياجات النباتية 

- اإلضاءة: ساطعة، بعيداً عن أشعة الشمس املبارش.

- الحرارة: تحتاج إىل حرارة دافئة، ويجب أن ال تقل الحرارة عن º 13م خالل الشتاء.

- الري: حافظ عىل الرتبة رطبة باستمرار.

- الرطوبة: قم برش األوراق باملاء باستمرار.

- إعادة الزراعة: مرة كل سنة يف الربيع.

- االكثار: بواسطة عقل ساقية يف الربيع.

- أهم املشاكل: 

الهواء  أو  الرتبة  جفاف  بسبب  األوراق،  فقدان  أ - 
البارد.

الرطوبة  نقص  بسبب  بنية،  األوراق  أطراف  ب - 
الجوية. 
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Begonia semperflorens 
Wax Begonia                              :اإلسم األنجليزي

األسم العريب: البيجونيا الشمعية

الوصف النبايت:

Begoniaceae Fam- )ينتمي هذا النبات إىل العائلة  
ily( وأصله من آسيا االستوائية وأمريكا الجنوبية. وهي 
مع  ولكن  اإلزهار،  قليلة  ورمبا  الخرضة،  دامئة  نباتات 
ميزة الحفاظ عىل أوراقها طوال السنة. متنوعة اإلرتفاع؛ 
من شجريات بارتفاع 15 سم إىل نباتات متسلقة طويلة 
القامة بارتفاع 25 سم. للنجاح مع هذه األنواع يجب 
الباردة،  الليايل  الحارة،  الجافة  األيام  النبات  تجنيب 

والكثري من املياه أو الشمس.

االحتياجات النباتية: 

- اإلضاءة: ساطعة، تجنب ضوء الشمس املبارش.

- الحرارة: تحتاج إىل حرارة دافئة، ويجب أن ال تقل الحرارة عن º 13م خالل الشتاء.

- الري: حافظ عىل رطوبة الرتبة باستمرار من الربيع إىل الخريف، وأترك الرتبة لتجف بني الريات خالل الشتاء.

- الرطوبة: الرطوبة رضورية، لذا قم برش املاء يف الهواء حول النبات.

- إعادة الزراعة: إذا دعت الحاجة يف الربيع.

- االكثار: بواسطة العقل الساقية العشبية.

- أهم املشاكل: 

أ - اصفرار األوراق، بسبب نقص اإلضاءة، زيادة أو نقصان الري.

ب - فقدان األوراق، بسبب قلة اإلضاءة، زيادة الحرارة أو زيادة الري.

ج - قمم األوراق بنية، بسبب قلة الرطوبة الجوية.

د - سقوط الرباعم الزهرية، بسبب جفاف الهواء أو قلة الري.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Calathea spp.
.)Marantaceae(  تنتمي هذه النباتات إىل العائلة

Calathea crocata
Eternal Flame                           :اإلسم األنجليزي

األسم العريب: كالثيا )اللهب الخالد(.

الوصف النبايت:

أزهارها  بسبب  الخالد  باللهب  النبتة  هذه  تسمى 
الربتقالية املشعة، أصلها من الربازيل، وهي نبتة معمرة 
مضغوطة ميكن أن يكون من الصعب املحافظة عليها، 
داخل  تبقى يف  أن  أو  بيت زجاجي  إما  تتطلب  والتي 
برتقالية  األزهار  مجعدة.  مضلعة  األوراق  املنزل. 
حامل  عىل  مثبتة  تنمو  وهي  اللهب.  تشبه  وصفراء، 
تستخدم  ما  وغالبا  سم   60 حوايل  ارتفاع  إىل  يصل 

كديكور عىل طاولة. 

Calathea warscewiczii
Calathea, Calathea Plant         :اإلسم األنجليزي

األسم العريب: نبات الكالثيا

الوصف النبايت:

دامئة  عشبية  نباتات  وهي  كوستاريكا.  من  أصلها 
ذات  جذابة  أوراق  تنتج  واستوائية،  معمرة  الخرضة، 
عىل  السمكة  ذيل  يشبه  ومنط  داكنة  خرضاء  خلفية 
الرائعة  امللونة  األوراق  هذه  تنتهي  العلوي.  الجانب 
بنسيج مخميل وهو سمة هذا النوع. قد تنمو األوراق 
لون  لها  م.   1  -  0.5 باتساع  م،   1  -  0.5 إىل  لتصل 
وإىل  ورقة.  لكل  السفيل  الجانب  عىل  متاميز  أرجواين 
جانب أوراقها الجذابة، تنتج أيضا عناقيد زهرية تشبه 
اللون يف  أبيض كرميي  مخروط مبهرج تغطي مخروط 
بداية ظهورها، و بعد خروجها تتحول تدريجيا إىل اللون 
األصفر ثم اللون الوردي مع مرور الوقت. وهي مرتبة 
شكلها  من  تجعل  والحافات،  املخروط  حول  حلزونياً 
من  إليها  ينظر  عندما  الجوري  الورد  زهرة  مثل  يبدو 

األعىل.

االحتياجات النباتية 

- اإلضاءة: تظليل جزيئ، تجنب ضوء الشمس املبارش.

- الحرارة: تحتاج إىل أماكن دافئة.

- الري: حافظ عىل رطوبة الرتية خالل الصيف.

- الرطوبة: تحتاج إىل رطوبة جوية جيدة.

- إعادة الزراعة: مرة كل سنتني يف الربيع.

- االكثار: تفسيخ النموات عند إعادة الزراعة.

- أهم املشاكل: 

األوراق تسقط والنمو  بنية وجافة،  األوراق  نهايات  أ - 
األوراق  برش  قم  الهواء،  جفاف  زيادة  بسبب  متقزم، 

باملاء بانتظام.

ب - األوراق مجعدة، مبقعة والسفلية صفراء وتتساقط، 
بسبب قلة الري، يجب الحفاظ عىل رطوبة الرتبة.

ألشعة  التعرض  زيادة  بسبب  لونها،  تفقد  األوراق  ج - 
الشمس.

Calathea crocata

Calathea 
warscewiczii
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Camellia japonica
Japanese Camelia    :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: كاميليا

الوصف النبايت:

 ،)Theaceae Family( العائلة  إىل  النبات  هذا  ينتمي 
وأصله من اليابان. وهو شجرية لها أوراق المعة طولها 
10 سم، األزهار مفردة أو مزدوجة عرضها ما بني 7.5 
– 12.5 سم. تظهر الرباعم بكرثة يف أوائل الربيع، لكن 
تسقط برسعة إذا تم نقل النبات من مكان اىل اخر، أو 
أو يف رطوبة  الحرارة  إذا حصل تغري مفاجئ يف درجة 

الرتبة. ضع األصيص خارج املنزل خالل الصيف.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: ساطعة، تجنب ضوء الشمس املبارش.

- الحرارة: باردة، حافظ عليها ما بني º 15 - 7م.

عدم  وتجنب  دامئا  الرتبة  رطوبة  عىل  حافظ  الري:   -
ترصيف املاء الزائد.

- الرطوبة: قم برش األوراق باملاء دامئاً.

- إعادة الزراعة: إذا دعت الحاجة بعد اإلزهار.

استخدام  مع  الصيف  يف  الساقية  بالعقل  اإلكثار:   -

هرمون التجذير، يفضل التدفئة من األسفل.

- أهم املشاكل: 

أ - سقوط الرباعم، بسبب التغري يف الرطوبة الجوية.

نقص  بسبب  خرضاء،  عروق  مع  األوراق  اصفرار  ب - 
عنرص الحديد.

Clianthus formosus
Glory Pea            :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: البازيالء املتفاخرة

الوصف النبايت:

 Fabaceae( ينتمي هذا النبات إىل العائلة
Family(، وأصله من اسرتاليا. يصل هذا 
أواخر  ويزهر  سم،   60 ارتفاع  إىل  النبات 
يف  األزهار  تتوضع  الصيف.  اىل  الربيع 
سم   5 طولها  اللون،  حمراء  مجموعات 
ريشية  األوراق  الطائر،  منقار  وتشبه 
طولها 15 سم. قم بتقليم وتربية النبات 
توفري  مع  الصيف  يف  اإلزهار  انتهاء  بعد 

التهوية الكافية.

اإلحتياجات النباتية 

- اإلضاءة: ضوء الشمس املبارش.

دافئة، حافظ  الحرارة: معتدلة   -
عىل الربودة أثناء الشتاء.

الصيف  يف  جيداً  تروى  الري:   -
ويخفف الري يف الشتاء.

- الرطوبة: قم برش األوراق باملاء 
أحياناً يف األيام الحارة.

- إعادة الزراعة: إذا دعت الحاجة 
يف الربيع.

- اإلكثار: بالبذور يف الربيع.

- أهم املشاكل: ال يوجد.

Clianthus formosus

Camellia japonica
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Datura candida
اإلسم اإلنجليزي:

James Town Weed, Angel’s Trumpet

اإلسم العريب: الداتورة

الوصف النبايت:

Solanaceae Fam- العائلة  إىل  النبات  هذه  )ينتمي 
ily(، وأصله من أمريكا الجنوبية. ميكن لهذا النبات أن 
ينمو الرتفاع 1م، األوراق واسعة جداً ومسننة بخشونة، 
وميكن أن تصل ازهاره إىل أكرث من 25 سم طول، وتزهر 
ما بني متوز وحتى ترشين األول مع أزهار واسعة قمعية 
الشكل. تحتاج هذه النباتات إىل مساحة واسعة ورعاية 
نباتات  وهي  سامة  النبتة  هذه  أجزاء  جميع  جيدة. 
الطلق  الهواء  يف  الصيف  من  جزءاً  تقيض  األحوض، 

وكامل فصل الشتاء يف مكان بارد ومضاء جيداً.

اإلحتياجات النباتية 

- اإلضاءة: ساطعة جيدة، تستفيد من تعرضها لبعض ضوء الشمس املبارش.

- الحرارة: معتدلة دافئة، حافظ عىل الربودة أثناء الشتاء.

- الري: تروى جيداً يف الصيف ويخفف الري يف الشتاء.

- الرطوبة: قم برش األوراق باملاء أحياناً يف األيام الحارة.

- إعادة الزراعة: إذا دعت الحاجة يف الربيع.

- اإلكثار: بالبذور أو بالعقل الساقية يف الربيع، تحتاج إىل هرمون تجذير.

- أهم املشاكل: ال يوجد.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Euphorbia milii
Crown of Thorns               :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب:  ايفوربيا

الوصف النبايت:

Euphorbia- العائلة  إىل  النبات  هذا  )ينتمي 
يعترب هذا  وأصله من مدغشقر.   ،)ciae Family
النبات من نباتات الصبار املزهرة، وهو عبارة عن 
شجرية قد تنمو يف األرض لتصل إىل 1.5 - 1.8 م 
ارتفاع. وقد تسقط األوراق خالل موسم السكون 
ورقية  براعم  تظهر  ما  رسعان  ولكن  )الصيف(، 
السيقان  تحمل  اثنني.  أو  جديدة يف غضون شهر 
أزهار صغرية يحيط بها وريقات حمراء اللون وهو 
يف  عادة  تظهر  والتي  الزهر،  لرأس  املعتاد  اللون 
ألوان  وترتاوح  الصيف.  منتصف  إىل  الربيع  أوائل 

األزهار من االبيض الكرميي، األحمر الغني، الوردي، الربتقايل وحتى األصفر. باالضافة اىل ذلك، معظم األنواع لديها 
أشكال مختلفة من األلوان عىل األزهار. العصارة سامة والسيقان مليئة باألشواك لذلك يجب استخدام قفازات لحامية 

األيدي من األشواك عند التعامل مع النبات.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تحتاج إىل إضاءة ساطعة قدر اإلمكان، مع الحامية من ضوء الشمس املبارش.

- الحرارة: دافئة يف الصيف مع درجات حرارة ال تقل عن º 13م يف الشتاء.

- الري: باعتدال مع مراعاة جفاف الرتبة بني الريات.

- الرطوبة: قم برش األوراق باملاء خالل الربيع والصيف.

- إعادة الزراعة: كل سنتني يف الربيع.

- اإلكثار: بالعقل الساقية يف الربيع والصيف، دع العصارة الحليبية تجف قبل وضع العقل يف تربة التجذير.

- املشاكل: ال توجد مشاكل تذكر.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Gardenia jasminoides
Gardenia, Cape Jasmine           :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: جاردينيا

الوصف النبايت:

 ،)Rubiaceae Family( ينتمي هذا النبات إىل العائلة
وأصله من الصني واليابان. وهو عبارة عن شجرية دامئة 
الخرضة تنمو إىل ارتفاع 30 - 60 سم. تحتاج إىل أيام 
حارة )º 21م(، ليايل باردة )º 16م( وجو رطب. أزهار 
الجاردينيا شبه مزدوجة أو مزدوجة مع بتالت شمعية. 

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: ساطعة، تجنب ضوء الشمس املبارش يف 
الصيف.

- الحرارة: أفضل درجة حرارة ما بني º 24 - 18م.

- الري: حافظ عىل الرتبة رطبة بأستمرار، وقلل الري 
يف الشتاء.

- الرطوبة: قم برش األوراق باملاء دامئاً )تحتاج إىل 
رطوبة جوية عالية(.

- إعادة الزراعة: كل 2 - 3 سنوات يف الربيع.

- اإلكثار: بواسطة العقل الساقية القمية يف الربيع، 
مع استخدام هرمون التجذير.

- أهم املشاكل: 

أ - سقوط الرباعم السفلية قبل تفتحها، بسبب نقص يف الرطوبة الجوية.

ب - تصبح األوراق شاحبة ومصفرة، بسبب قلة اإلضاءة.

ج - الرباعم مشوهة الشكل؛ بسبب انخفاض درجات الحرارة )أقل من º 16م(.

د - الرباعم متشققة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Hibiscus rosa-sinensis
China Rose, Rose Mallow :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: هبسكس

الوصف النبايت:

 ،)Malvaceae Family( ينتمي هذا النبات إىل العائلة
وأصله من املناطق شبه االستوائية. الهبسكس هو مثال 
الورقية  شبه  أزهاره  املشمسة.  النوافذ  حواف  لنباتات 
الكبرية تستمر فقط ليوم أو يومني ، ولكن مع الرعاية 
األزهار  من  متواصلة  سلسلة  هناك  سيكون  املناسبة 
التي قد تستمر من الربيع إىل الخريف. من املمكن أن 
يعيش هذا النبات ملدة 20 عاما أو أكرث اذا تم تقليمه 

خالل الشتاء ليبقى النبات صغرية الحجم.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: يحتاج إىل إضاءة ساطعة قدر اإلمكان، قم بالتظليل اذا اشتدت حرارة الشمس.

- الحرارة: دافئة يف الصيف )º 21 - 18م(، ال تقل الحرارة عن º 12م يف الشتاء.

- الري: حافظ عىل الرتبة رطبة بأستمرار، وقلل الري يف الشتاء.

- الرطوبة: قم برش األوراق باملاء أحياناً.

- إعادة الزراعة: كل سنة يف الربيع.

- اإلكثار: بالعقل الساقية يف أواخر الربيع.

- أهم املشاكل: 

أ - سقوط الرباعم، بسبب جفاف الرتبة أو تغري مفاجئ يف الحرارة.

ب - تجعد األوراق، بسبب شدة جفاف الجو.

ج - فقدان األوراق، بسبب الجفاف )جفاف الرتبة أو الجو(.
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Impatiens spp.
Impatiens pasittacia
Parrot Flower           :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: نبات الببغاء

Impatiens sultani
Patience Plant, Busy Lizzie     :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: طبعة الدبوس، نبات الدبوس

الوصف النبايت:

 Balsaminaceae( العائلة   إىل  النباتات  هذه  تنتمي 
Family(، وأصلها من زنجبار. هذه النباتات لها سيقان 
اللون.  وردية  أو  حمراء  بيضاء،  أزهاراً  تحمل  عصارية 
العقل الساقية سهلة جداً، وقد يبقى النبات يزهر عىل 

مدار العام تقريباً مع الرعاية املناسبة.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تحتاج إىل إضاءة ساطعة مع التعرض قليالً 
يف  املبارش  الشمس  ضوء  تجنب  الشتاء،  يف  للشمس 

الصيف.

- الحرارة: معتدلة دافئة، ال تقل عن º 13م يف الشتاء. 
لضامن  الشتاء  يف  ºم   16 حول  الحرارة  عىل  حافظ 

اإلزهار.

الري  وقلل  باستمرار،  رطبة  الرتبة  عىل  حافظ  الري:   -
يف الشتاء 

ولكن تجنب  باملاء أحياناً  الرطوبة: قم برش األوراق   -
األزهار املتفتحة.

- إعادة الزراعة: إذا دعت الحاجة يف الربيع.

- اإلكثار: بالعقل الساقية العشبية يف أي وقت من السنة، أو بالبذور يف الربيع.

- أهم املشاكل: 

أ - سقوط األوراق املفاجئ، بسبب التعرض لدرجات حرارة منخفضة لفرتة طويلة أو عدم انتظام الري.

ب - ذبول األوراق صيفاً، حافظ عىل الري بانتظام.

ج- قلة اإلزهار، بسبب نقص اإلضاءة أو التسميد أو األنخفاص يف درجات الحرارة أو التدوير املبكر.

Impatiens sultani

Impatiens pasittacia
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Jasminum sampac
Jasmine        :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: الفل

الوصف النبايت:

 ،)Oleaceae Family( العائلة  إىل  النبات  هذا  ينتمي 
املزهرة،  الشجريات  أنواع  أحد  الصني. وهو  وأصله من 
األنواع تتطلب استخدام دعامات.  النمو ومعظم  قوي 
يبدأ اإلزهار من الربيع وميتد إىل الخريف وفرتة السكون 
من ترشين أول وحتى آذار، بعد مرحلة اإلزهار تحتاج 

النباتات إىل تقليم وإعادة زراعة إذا لزم األمر.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تحتاج إىل إضاءة ساطعة مع التعرض قليالً للشمس.

- الحرارة: ما بني º 26 - 20م يف الصيف وأن ال تقل عن º 8م يف الشتاء.

- الري: حافظ عىل الرتبة رطبة باستمرار.

- الرطوبة: ميكن رش األوراق باملاء قبل مرحلة اإلزهار.

- إعادة الزراعة: مرة كل 3 - 4 سنوات.

- اإلكثار: بالعقل الساقية مع استعامل هرمون تجذير يف الربيع، أو بالرتقيد الهوايئ.

- التسميد: مرة كل 3 أسابيع خالل موسم النمو، النبات حساس لنقص عنرص الحديد.

- أهم املشاكل: 

أ - جفاف األغصان، بسبب زيادة التعرض ألشعة الشمس خالل الصيف.

ب - إصفرار األوراق مع عدم تفتح أزهار جديدة، بسبب نقص عنرص الحديد.

ج- األزهار مشوهة الشكل؛ بسبب زيادة التعرض ألشعة الشمس املبارشة.

د- تغري لون األزهار من اللون األبيض إىل األصفر، بسبب الرش باملاء خالل عملية الري.
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Kalanchoe spp.
Crassulaceae Fam- )تنتمي هذه النباتات إىل العائلة 
ily(، وأصلها من الصني. ميكن إعتبارها أيضا من نباتات 
ميكنها  صغرية  عصارية  نباتات  وهي  املزهرة.  األصص 
املعتاد  الوقت  ولكن  السنة  من  فصل  أي  يف  اإلزهار 
األبيض،  باأللوان  تتوفر  األزهار  الربيع،  هو  لإلزهار 

األصفر، الربتقايل وحتى األلوان الحمراء.

Kalanchoe blossfeldiana
اإلسم اإلنجليزي:

Air / Panda plant, Christmas Kalanchoe

اإلسم العريب: كلنشوه عيد امليالد

الوصف النبايت:

القصري،  النهار  نباتات  من  وهي  مدغشقر،  موطنها 
وميكن حثها عىل اإلزهار يف أي وقت عن طريق الحد 
بالعقل  تكاثر  يومياً.  لتستقبل 10 ساعات  اإلضاءة  من 
بالبذور  أو  ايار  اىل  نيسان  شهر  القمية خالل  الساقية 

يف الربيع.

Kalanchoe daigremontiana
اإلسم اإلنجليزي:

Devil’s backbone, Mexican hat plant

اإلسم العريب: نبات القبعة املكسيكية

الوصف النبايت: 

هي نبات عصاري موطنه َمْدَغْشَقر. لهذه النبتة طريقة 
توالد غري إعتيادية فباإلضافة إىل الزهور والحبوب تنتج 
نُبيتات عىل طول جوانب أوراقها تسمى أجنة خرضية 
دقيقة،  بجذور  مصغرة  نبتة  نُبيتة هي  كل  متساقطة. 
األرض،  تصل  حاملا  بالنمو  تبدأ  النبيتات  تقع  عندما 
والكثار هذه النبتة يتم جمع األجنة الخرضية املتساقطة 
يف نهاية الصيف ومن ثم تنرث مبارشة يف اصص و تروى.

Kalanchoe blossfeldiana

Kalanchoe daigremontiana
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Kalanchoe marmorata
Cotyledon Plant, Flaming Katy :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: كلنشوه  متوهجة

الوصف النبايت:

لها أوراق عصارية سميكة صدفية مبقعة باللون البني 
و شبه دائرية الشكل. وتكاثر هذه النبتة بواسطة العقل 

الورقية )نصل الورقة(، وذلك خالل الصيف.

Kalanchoe tubiflora
Chandelier Plant     :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: كلنشوه اسطوانية، نبات الرثيا

الوصف النبايت:

أوراقها اسطوانية )طولها 7.5 سم( مع وجود تلم عىل 
طول السطح العلوي، و تكاثر بواسطة األجنة الخرضية 

املتساقطة.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تحتاج إىل إضاءة الشمس املبارشة.

- الحرارة: تحتاج إىل حرارة معتدلة دافئة، ال تقل عن 
º 10م يف الشتاء.

- الري: معتدل، مرة كل أسبوع مع الحفاظ عىل جفاف 
الرتبة بني الريات، تخفف الريات يف الشتاء.

الجافة  الظروف  تحت  أفضل  بشكل  تنمو  الرطوبة:   -
نسبياً.

- إعادة الزراعة: كل سنة بعد مرحلة اإلزهار.

- التسميد: مرة كل 3 أسابيع خالل موسم النمو، النبات 
حساس لنقص عنرص الحديد.

- أهم املشاكل: 

أ - األوراق مهدلة وخاصة يف أشهر الشتاء، بسبب زيادة 
مياه الري.

ب - أوراق صغرية تظهر بعد اإلزهار، النبات بحاجة إىل 
تدوير.

Kalanchoe marmorata
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Lantana camara
Yellow Sage, Red Sage          :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: زهرة ام كلثوم

الوصف النبايت:

Verbenaceae Fam- العائلة  إىل  النبتة  )تنتمي هذه 
ily(، موطنها املناطق اإلستوائية. تنتج هذه النبتة أزهاراً 
جائراً  تقليامً  وتتطلب  اللون،  حمراء  أو  وردية  صفراء، 
كل عام للحفاظ عىل منو صحي. ميكن تربيتها عىل شكل 
شجرية صغرية أو كنباتات معلقة الستخدامها يف السالل 

املعلقة. جميع أجزاء هذه النبتة سامة.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تحتاج إىل إضاءة الشمس املبارشة.

- الحرارة: تفضل درجات الحرارة الدافئة يف الصيف والباردة )º 13م( يف الشتاء.

- الري: بانتظام من الربيع وحتى الخريف، يقلل الري يف الشتاء.

- الرطوبة: يتم رش األوراق باملاء أحياناً ولكنها تتحمل الظروف الجافة.

- إعادة الزراعة: إذا دعت الحاجة يف شهر شباط.

- التسميد: إحتياجها قليل من العنارص.

- اإلكثار: بالعقل الساقية يف شهر آب، أو بالبذور يف شهر كانون الثاين.

- أهم املشاكل: بشكل رئييس تتأثر بالصقيع، تلوث الهواء واملاء وبحاجة اىل مكافحة لآلفات.
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Pelargonium spp.

Pelargonium grandiflorum
(P. domesticum)
Geranium                 :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: الخبيزة العطرة

Pelargonium hortorum
Geranium                 :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: حبيزة فرنجية

Pelargonium peltatum
اإلسم اإلنجليزي:

 Trailing Pelargonium, Ivy-leaved Geranium

اإلسم العريب: الخبيزة الكاذبة

الوصف النبايت

 Geraniaceae( العائلة   إىل  النباتات  هذه  تنتمي 
إفريقيا.  وجنوب  الجنوبية  أمريكا  وموطنها   ،)Family
هي واحدة من النباتات املنزلية املزهرة املفضلة عاملياً، 
طويلة  ازهار  فرتة  ولديها  واإلكثار،  النمو  سهلة  وهي 
ومجموعات أزهارها كبرية وملونة ومن أكرثها شعبية 
النوع P. zonale؛ التي تزهر تقريبا عىل مدار السنة 
إذا بقيت عىل حافة نافذة مشمسة وعىل درجة حرارة 
50 سم،  النبات حوايل  ارتفاع  متوسط  أكرث.  أو  ºم   13
امليتة  إزالة األزهار  أكرث لكنها تتطلب  تنمو  وميكن أن 

والتقليم يف أوائل الربيع.

Pelargonium grandiflorum
(P. domesticum)



- 68 -

دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تحتاج إىل إضاءة الشمس املبارشة.

باردة  النهار،  خالل  عالية  حرارة  إىل  تحتاج  الحرارة:   -
خالل الليل.

مع  اإلزهار  مرحلة  قبل  جيد  ري  إىل  تحتاج  الري:   -
الحفاظ عىل جفاف الرتبة بني الريات، ومن ثم تخفف 

الريات.

- الرطوبة: تفضل الظروف الجافة، ال ترش االوراق باملاء.

- إعادة الزراعة: إذا زرعت يف اصص تحتاج إىل إعادة 
الحديقة  يف  زرعت  وإذا  منوها،  اكتظاظ  عند  زراعة 

تحتاج إىل التقليم سنوياً.

)ال  الصيف  خالل  العشبية  الساقية  بالعقل  اإلكثار:   -
تستعمل هرمون التجذير(، أو بالبذور يف الربيع.

- التسميد: مرة كل 3 أسابيع خالل موسم النمو، النبات 
حساس لنقص عنرص الحديد.

Pelargonium peltatum

Pelargonium peltatum

- أهم املشاكل: 

أ - أمراض فطرية، بسبب زيادة مياه الري.

ب - األوراق السفلية تصبح صفراء، بسبب قلة الري.

ج- إصفرار األوراق مع ظهوربقع بنية، بسبب زيادة الرطوبة الجوية.

د- تلون حواف األوراق باللون األحمر، بسبب برودة الجو.
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Pittosporum tobira
Pittosporum, Mock Orange     :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: البتوسبورم

الوصف النبايت:

Pittosporaceae Fam- )تنتمي هذه النبتة إىل العائلة 
ily(، وموطنها اليابان. وهي شجرة مسطحة من األعىل، 
األوراق داكنة يف الربيع؛ تزدحم الفروع مع عناقيد من 
األزهار العطرة أنبوبية الشكل والتي تشبه النجوم من 

األعىل، األوراق جلدية امللمس )بطول 10 سم(.

اإلحتياجات النباتية 

- اإلضاءة: إضاءة جيدة، بعيداً عن أشعة الشمس املبارشة يف الصيف.

- الحرارة: تحتاج إىل حرارة دافئة يف الصيف، مع º 9 - 4م يف الشتاء.

- الري: تحتاج إىل ري معتدل مع مراعاة جفاف الرتبة بني الريات.

- الرطوبة: ميكن رش االوراق باملاء خالل الصيف لزيادة الرطوبة الجوية.

- إعادة الزراعة: تتحمل البقاء عدة سنوات يف األصص، عند الرضورة تعاد زراعتها يف الربيع.

- اإلكثار: بالعقل الساقية القمية )يستعمل هرمون التجذير(، أو بالرتقيد الهوايئ.

- التسميد: 5 - 6 مرات خالل موسم النمو.

- أهم املشاكل: عدم اإلزهار؛ بسبب قلة اإلضاءة، ينصح بنقلها إىل مكان جيد اإلضاءة.
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Saintpaulia ionantha
African Violet                   :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: البنفسج األفريقي

الوصف النبايت:

 Gesneriaceae( العائلة  إىل  النبتة  هذه  تنتمي 
نبات  وهي  إفريقيا.  رشق  وموطنها   ،)Family
سم   15  -  7 اىل  يصل  حيث  النمو  قليل  عشبي 
طول. أوراقه زغبية ترتتب يف مجموعات عنقودية 
تسمى التيجان. تنمو األزهار يف مجموعات وتظهر 
النباتات  عىل  للمحافظة  السنة،  من  وقت  أي  يف 
وثابتة،  دافئة  يتطلب ذلك: حرارة  املزهر،  بشكلها 
عالية مع  إضاءة جيدة، رطوبة جوية  بحرص،  ري 

تسميد منتظم.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: جيدة مع حاميتها من الشمس املبارشة يف الصيف.

- الحرارة: تحتاج إىل حرارة معتدلة دافئة، ال تقل الحرارة عن º 15م يف الشتاء. تجنب الربودة والتغري املفاجئ يف 
درجات الحرارة.

- الري: فقط حافظ عىل جفاف سطح الرتبة بني الريات مع إبقاء الرتبة رطبة.

- الرطوبة: يحتاج إىل رطوبة جوية عالية )ترش االوراق باملاء(.

- إعادة الزراعة: عند الرضورة يف الربيع.

- اإلكثار: بالعقل الورقية مع أعناقها، أو بالبذور يف الربيع.

- أهم املشاكل: 

أ - بقع بلون القش عىل األوراق، بسبب زيادة التعرض ألشعة الشمس.

ب - بقع بنية عىل األوراق، بسبب استعامل املاء البارد يف الري.

ت - إصفرار األوراق، السبب الرئيس جفاف الهواء، أو زيادة التسميد.

ث - عدم ظهور أزهار، بسبب نقص اإلضاءة وخاصة يف الشتاء، جفاف الجو، برودة الهواء، أو كرثة التدوير.
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Vallota speciosa
Scarborough-Lily                 :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: فالوتا

الوصف النبايت:

 Amaryllidaceae( العائلة  إىل  النبتة  هذه  تنتمي 
Family(، وموطنها جنوب إفريقيا. وهي نبات أبصال؛ 
تزرع أبصالها يف الربيع، األوراق تشبه السيف طولها 30 
سم، واألزهار تشبه الجرس )اللون برتقايل محمر( يبلغ 
بطول  أزهار  تتواجد عىل حوامل  قطرها حوايل 7 سم 

30 - 60 سم.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: ساطعة مع تظليل جزيئ.

- الحرارة: تحتاج إىل حرارة معتدلة اىل دافئة، حافظ عىل حرارة باردة يف الشتاء )º 16 - 10م(.

- الري: جيد عند بدء جفاف الرتبة.

- الرطوبة: قم برش االوراق باملاء احياناً.

- إعادة الزراعة: مرة كل 3 - 4 سنوات.

- اإلكثار: باألبصال املتفرعة يف الصيف أو بالبذور.

- أهم املشاكل: ال يوجد.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

الفصل الرابع

نباتات الزينة املزهرة يف أصيص
مقدمة

التي  األنواع  هي  أصيص  يف  املزهرة  الزينة  نباتات 
تزهر بشكل مؤقت تحت ظروف الغرفة وغالباً ما يتم 
البعض  أن  إال  اإلزهار.  فرتة  انتهاء  بعد  منها  التخلص 
ميكن تخزينه يف داخل البيوت كنباتات بدون أوراق أو 
كأبصال، والبعض اآلخر ميكن وضعه يف البيت الزجاجي 
املزهرة يف  النباتات  العكس من  الحديقة. وعىل  أو يف 
املنزل، ميكن ألنواع النباتات التي تنتمي لهذه املجموعة 
اإلقامة بشكل مؤقت يف غرفة املعيشة، املطبخ أو الصالة. 
القادمة  املرحلة  تعتمد  اإلزهار،  مرحلة  تنتهي  عندما 
من حياة النبات عىل نوع النبات نفسة؛ فبعضها ميكنه 
البقاء ملدة عام آخر بعد نقله إىل الحديقة أو إىل غرفة 
باردة، بينام يتم تخزين البعض اآلخر، كاألبصال، إلعادة 

زراعتها مرة ثانية يف الوقت املناسب من السنة. 

القاعدة األساسية قبل رشاء النبات هي التحقق ما إذا 
كان هذا النبات املزهر والذي تبدو أزهاره جذابة عىل 
رفوف املحال أو يف موضع يف وسط حديقة ما اذا كان 
املزهرة. من  األصص  نباتات  من  أو  مزهر  منزيل  نبات 
املزهرة  األصص  نباتات  تختار  أن  يجب  ال  أنه  الواضح 
إذا كنت تريد نباتاً تزين به غرفة املعيشة الخاصة بك 

بشكل دائم.

الحال  بطبيعة  هو  النمو  يف  اإلستمرارية  عدم  يعترب 
أن  البداية  يف  غريباً  ويبدو  األنواع،  هذه  مساوئ  من 
ليس غريبا  النباتات شعبية واسعة. ولكن  لهذه  يكون 
العثور  ميكن  والتي  املزهرة  األصص  نباتات  بعض  أن 
عليها هنا، هي أكرث إثارة؛ مثل: البنسية، األزاليا، الكريز، 

الهايسنثس، السنارة والجلوكسينا.

هناك مجموعة هامة من نباتات األصص املزهرة، يشار 
هدايا”،  “نباتات  أو  أزهار”  “نباتات  باسم  أحيانا  إليها 
املنزل.  داخل  النبايت  املشهد  يف  اساسياً  دوراً  تلعب 
من  جميلة  باقة  تعطي  املظلمة  الشتاء  أشهر  فخالل 
أو  الحديقة  عن  غائبة  األزهار  تكون  عندما  األلوان 
أزهار القطف غالية الثمن. نباتات مثل األزاليا، البنسية، 

الرباعم  مرحلتي  تكون مرشقة يف  والكريز  مريم  بخور 
واإلزهار الكامل، ويتم رشاء بعضها  مثل نباتات الفلفل 
والباذنجان يف مرحلة اإلمثار. هذه النباتات ميكن العثور 
عليها يف عدد ال يحىص من املنازل لتعطي أزهاراً أو مثاراً 

مرشقة لريحب بها يف السنة الجديدة.

والتي  الحديقة،  أبصال  هي  املهمة  الثانية  املجموعة 
توفر عرض أزهار الربيع األسايس يف الداخل، مثل أنواع 
من  تبقى  ما  والزنبق.  الهايسنثس  الرنجس،  التيوليب، 
املزهرة هي مجموعة مختلطة؛ فهناك  نباتات األوعية 
أنواع ملفتة للنظر مثل البيجونيا، السنارة والجلوكسينا، 
الجلوروسيا،  مثل  النمو  ورسيعة  متسلقة  وأخرى 
وعرشات األنواع من الحوليات الجميلة مثل فم السمكة 
بعض  إىل  باإلضافة  البذور.  من  انتاجها  يتم  والتي 
الشجريات مثل أنواع من الرمان والورد املقزم التي تفقد 
أوراقها يف فصل الشتاء. كام يوجد أيضا عدد من األبصال 

غري الصلبة والتي ميكن زراعتها داخل املنزل.

تتالىش جميع  أشهر، سوف  رمبا  أو  أسابيع  بضعة  بعد 
أنواع األزهار وتقريباً تسقط األوراق وقد ميوت النبات. 
لهذه  األساسية  السمة  هو  ألنه  خطأك،  ليس  هذا 
رؤوسها  إبقاء  البنسيه  مثل  لنبات  ميكن  املجموعة. 
الشائعة  األنواع  ومعظم  أشهر،  لبضعة  للنظر  ملفتة 
يجب ان تبقى مزهرة ملدة 4 - 7 أسابيع، لهذا يجب 
اعتبار هذه النباتات كبديل طويل األمد ألزهار القطف 
بدالً من إعتبارها نباتات داخلية ذات حياة قصرية جداً.

األوراق  األزهار وتسقط  تتالىش  أن ال  ينبغي  وبالطبع، 
يف غضون أيام، هذا من شأنه أن يشري إىل وجود خطأ 
ما. وكقاعدة عامة تحتاج نباتات األصص املزهرة لتبقى 
زاهية إىل ظروف باردة وتربة رطبة، والعدو األكرب لنمو 
معظم أنواعها هو الهواء الدافئ عموماً. وعندما ينتهي 
موسم إزهار نباتات األوعية املزهرة، بعضها ميكن إعادة 
إزهاره العام املقبل واملاليني من أنواعها غري مفيد ويتم 

التخلص منها كل عام.
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أهم أنواع نباتات الزينة املزهرة يف أصيص
 

Antirrhinum majus
Snap Dragon            :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: فم السمكة

الوصف النبايت:

 Scrophulariaceae( العائلة  إىل  النبات  هذا  ينتمي 
املتوسط.  األبيض  البحر  حوض  من  وأصله   )Family
كحوليات،  رئييس  بشكل  تزرع  معمرة،  نباتات  وهي 
ميكن أن تصل إىل ارتفاع 30 سم أو أكرث، تنتج األزهار 
ألوان  لها  النباتات  هذه  أصناف  أزهار  الصيف.  طوال 

مختلفة مثل الربتقايل واألحمر واألصفر واألزرق ... 

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: أكرب كمية من اإلضاءة املتوفرة.

- الحرارة: يجب أن تكون أقل من الحرارة املعتدلة، لكنها تتحمل االرتفاع يف درجات الحرارة.

- الري: تحتاج إىل الري املعتدل واملنتظم.

- الرطوبة: تفضل ظروف الجفاف.

- إعادة الزراعة: ال يحتاج إىل إعادة زراعة، يجدد النبات كل سنة.

- اإلكثار: بواسطة البذور يف الربيع.

- أهم املشاكل: مدة اإلزهار قصرية بسبب االرتفاع الشديد يف درجات الحرارة.
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Azalea indica 
(Rhododendron indicum)
Indian Azalea or Azalea             :اإلسم االنجليزي

اإلسم العريب: األزاليا

الوصف النبايت:

 )Ericaceae Family( العائلة  إىل  النبات  هذا  ينتمي 
 Rhododendron الصحيح  اإلسم  الصني.  من  وأصله 
Azal- ولكن ال يزال معظم الناس يسمونه ،indicum

ea. وهي شجرية مزهرة مقزمة )30 - 45 سم(، تزهر 
األزهار  تذبل  صحيحة  رعاية  ودون  الشتاء،  فصل  يف 
عىل  للحفاظ  اثنني.  أو  أسبوع  خالل  األوراق  وتسقط 

األزهار ولتحفيزها يف العام القادم يجب أن تبقى النباتات رطبة جداً )وليس فقط رطبة(، األجواء باردة واإلضاءة 
ساطعة، يجب أيضاً إزالة األزهار املنتهية عىل الفور.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تحتاج إىل إضاءة ساطعة بعيداً عن أشعة الشمس املبارشة.

- الحرارة: حافظ عىل أجواء باردة للنبات )من º 15 - 10م(.

- الري: حافظ عىل رطوبة الرتبة طوال الوقت مع استعامل مياه عذبة.

- الرطوبة: قم برش األوراق باملاء يومياً طوال موسم اإلزهار.

- إعادة الزراعة: نهاية الصيف كل سنة.

- اإلكثار: بواسطة العقل الساقية القمية، تحتاج إىل هرمون تجذير.

- أهم املشاكل: 

أ- األوراق مجعدة؛ بسبب قلة الري )تحتاج إىل نقع يف املاء عدة مرات يف األسبوع(، أو بسبب الهواء الجاف.

ب- موسم اإلزهار قصري؛ بسبب الهواء الحار الجاف. 

ج- إصفرار األوراق؛ بسبب وجود أمالح الكاليسوم يف الرتبة أو مياه الري.
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Begonia spp.

Begonia erythrophylla 
اإلسم اإلنجليزي: 

Beefsteak Begonia, Kidney Begonia

اإلسم العريب:بيجونيا رشائح اللحم

Begonia marginal
Elephant Ear Begonia           :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: بيجونيا اذن الفيل

Begonia tuberhybrida
Basket Begonia            :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: بيجونيا السلة

الوصف النبايت:

 Begoniaceae( العائلة  إىل  النباتات  هذه  تنتمي 
وأمريكا  االستوائية  آسيا  مناطق  من  وأصلها   )Family
وليفية.  درنية  النباتات  هذه  جذور  غالبية  الجنوبية. 
وهي نباتات جميلة وميكن أن تصل إىل ارتفاع طويل مع 
كتلة من األزهار الصغرية ذات اللون الوردي واألبيض، 

يحيط بها طوق من األوراق الخرضاء الالمعة.

Begonia erythrophylla

Begonia marginal
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اإلحتياجات النباتية

املبارش،  الشمس  ضوء  عن  بعيداً  ساطعة،  اإلضاءة:   -
يفيدها التعرض لبضع ساعات من شمس الشتاء.

- الحرارة: تحتاج إىل حرارة دافئة معتدلة، ويجب أن ال 
تقل الحرارة عن º 13م يف الشتاء. تجنب زيادة الحرارة 

عن º 21م.

- الري: تروى جيداً يف مرحلة اإلزهار، مع تجنب بقاء 
الرتبة رطبة باستمرار.

الهواء  برش  قم  مطلوبة،  الرطبة  األجواء  الرطوبة:   -
املوجود حول النبات باملاء.

- إعادة الزراعة: مرة كل سنة.

- اإلكثار: االنواع الدرنية تكاثر بواسطة تقسيم الدرنات 

عند إعادة الزراعة، االنواع االخرى تكاثر بواسطة العقل الساقية القمية، العقل الورقية او مقاطع يف الورقة.

- أهم املشاكل: 

أ- إصفرار األوراق؛ بسبب عدم كفاية اإلضاءة، زيادة أوتقليل الري.

ب- سقوط األوراق؛ بسبب قلة اإلضاءة، زيادة الري، أو ارتفاع الحرارة. 

ج- أطراف األوراق بنية؛ بسبب قلة الرطوبة الجوية.

د- سقوط الرباعم الزهرية، بسبب قلة الرطوبة الجوية أو نقص الري.

هـ- موت النبات كامالً؛ بسبب زيادة مياه الري.

Begonia tuberhybrida
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Canna indica
Canna          :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: الكانا، الزنبق

الوصف النبايت:

 )Cannaceae Family( ينتمي هذا النبات إىل العائلة
نباتات ميكن أن ترىب كنباتات  الهند. وهي  وأصله من 
حديقة، وهي طويلة القامة إىل حد ما، ولكن تم اآلن 
تطوير أنواع مقزمة مع أزهار ذات ألوان حمراء، زرقاء 
وبنفسجية، وقد يصل ارتفاع النبات إىل 140 سم. ميكنها 
كبرية  أوراق  ولها  الساطعة،  الشمس  أشعة  تتحمل  أن 

جدا، لذلك فإنها تفقد كمية كبرية جداً من املاء. 

اإلحتياجات النباتية 

- اإلضاءة: تحتاج إىل الكثري من اإلضاءة ومن ضوء الشمس.

- الحرارة: تحتاج إىل حرارة دافئة، حتى يف الشتاء.

- الري: معتدل، قم بزيادة مياه الري مع ارتفاع درجات 
الحرارة.

- الرطوبة: تتحمل ظروف الجفاف.

- إعادة الزراعة: عندما ميتلئ الوعاء بالنبات يف الربيع.

- اإلكثار: بواسطة الخلفات أو من خالل تفسيخ النبات.

- أهم املشاكل: تجعد يف األوراق، بسبب قلة مياه الري.
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Chrysanthemum morifolium
Chrysanthemum     :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: الكريز

الوصف النبايت:

 ،)Asteraceae Family( ينتمي هذا النبات إىل العائلة
نباتات  النبات معاملة  يتطلب هذا  الصني.  وأصله من 
اليوم القصري لتحفيز عملية اإلزهار التي تحدث بشكل 
ولكن  الشتاء.  وأوائل  الخريف  فصل  خالل  طبيعي 
وتظليل  إصطناعية  إضاءة  اآلن  يستخدمون  املزارعني 
لتحفيز اإلزهار يف أي وقت من السنة، وميكن استخدام 

مثبطات النمو أيضا إلنتاج نبات مرتاص.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: اإلضاءة الساطعة رضورية، مع الحامية من ضوء الشمس وسط النهار.

- الحرارة: تحتاج إىل حرارة باردة، من º 15 - 10م.

- الري: حافظ عىل رطوبة الرتبة باستمرار، قم بالري عدة مرات خالل األسبوع.

- الرطوبة: ترش األوراق باملاء أحياناً.

- إعادة الزراعة: يتم التخلص من النبات.

- اإلكثار: بواسطة العقل الساقية الطرفية يف بداية الصيف، 
تحتاج إىل هرمون تجذير.

- أهم املشاكل: 

ا- األوراق ذابلة؛ بسبب قلة مياه الري ولو لفرتة بسيطة 
من الزمن.

ب- قرص فرتة اإلزهار، بسبب الزيادة يف درجات الحرارة.

الرباعم  تكون  قد  التفتح؛  يف  الزهرية  الرباعم  فشل  ج- 
خرضاء عند رشاء النبتة أو أن موقع النبات ال يصله إضاءة كافية.
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Cyclamen persicum
Cyclamen                         :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: بخور مريم، رجل الحامم، قرن الغزال، 
عصا الراعي، زعمطوط 

الوصف النبايت:

Primulaceae Fam- )تنتمي هذه النبتة إىل العائلة 
ily(، وأصلها من سوريا ولبنان. تعترب واحدة من أكرث 
وسحرها  شيوعاً  الشتوية  املزهرة  األوعية  نباتات 
واضح. النمو مرتاص، أزهارها الجميلة محمولة عىل 
سيقان طويلة واألوراق مزخرفة عليها نقوش باللون 
الفيض واألخرض. عند انتهاء مرحلة اإلزهار وتوقف 
متوت  ثم  والجفاف  باإلصفرار  األوراق  تبدأ  الري، 
مرحلة  يف  الدرنة  )تدخل  الصيف  فصل  بداية  يف 

السكون(.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: ظروف إضاءة جيدة.

- الحرارة: تحتاج إىل حرارة باردة لزيادة عمر األزهار )º 16 - 10م(، الظروف الدافئة تقلل عمر األزهار.

- الري: تروى فقط خالل موسم النمو )يف الشتاء(.

- الرطوبة: تحتاج إىل رطوبة جوية عالية.

- إعادة الزراعة: ميكن إجراؤه خالل فصل الصيف.

- اإلكثار: بالبذور أو بواسطة تقسيم الدرنة خالل الصيف.

- أهم املشاكل: 

ا- اصفرار األوراق؛ بسبب قلة الرطوبة الجوية مع ارتفاع درجات الحرارة، أو بسبب التعرض للشمس املبارشة.

ب- طراوة وتهدل يف األوراق؛ بسبب زيادة مياه الري.

ج- قرص فرتة اإلزهار؛ بسبب زيادة الحرارة )أكرث من º 21م(، أو أخطاء يف الري مع نقص يف الرطوبة الجوية أو 
التسميد.



- 80 -

دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Dahlia variabilis
Pot Dahlia                :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: األضاليا

الوصف النبايت:

 ،)Asteraceae Family( ينتمي هذا النبات إىل العائلة
معمر،  درين عشبي  نبات  هو  و  املكسيك.  من  وأصله 
ينمو إىل ارتفاع 30 سم، ولديه وريقات بيضاوية الشكل 
طولها 5 سم مع زهرة واحدة أو مزدوجة قطرها 5 سم. 
أشكال األزهار متغرية، مع رأس واحدة لكل ساق؛ وهي 
قد تكون صغرية بقطر 5 سم أو قد تصل إىل 30 سم. 
الساق ورقي، يرتاوح يف االرتفاع ما بني 30 سم إىل أكرث 
من 1.8 - 2.4 م. غالبية األنواع ال تنتج أزهاراً عطرة. 
مثل معظم النباتات التي ال تجتذب الحرشات امللقحة 
من خالل عطرها، لكنها زاهية ومتنوعة األلون، باستثناء 

األزرق.

اإلحتياجات النباتية 

- اإلضاءة: اإلضاءة الساطعة رضورية ولكن تحتاج إىل الظل يف وسط النهار.

- الحرارة: باردة، من º 16 - 10م.

- الري: حافظ عىل تربة الوعاء رطبة يف جميع األوقات.

- الرطوبة: قم برش األوراق باملاء أحياناً.

- إعادة الزراعة: النبات حويل، لذا يتم زراعة البذور كل عام.

- اإلكثار: بالبذور يف الربيع.

- أهم املشاكل: ال يوجد.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Dianthus caryophyllus
Carnation               :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: القرنفل

الوصف النبايت:

 Caryophyllaceae( العائلة  إىل  النبات  هذا  ينتمي 
Family(، وموطنه حوض البحر األبيض املتوسط. يزرع 
له  حولية،  مزهرة  أوعية  نبات  باعتباره  النبات  هذا 
أوراق رفيعة تشبة أوراق األعشاب. وتحتاج إىل ظروف 
يتم  اإلزهار  مرحلة  نهاية  بعد  اإلزهار،  لتحفيز  باردة 

التخلص من النبات.

اإلحتياجات النباتية 

- اإلضاءة: اإلضاءة الساطعة رضورية.

- الحرارة: حافظ عىل برودة النبات )º 15 - 10م(.

- الري: حافظ عىل رطوبة الرتبة يف جميع األوقات.

- الرطوبة: قم برش األوراق باملاء أحياناً.

- إعادة الزراعة: يتم تجديد النبات سنوياً.

- اإلكثار: بالبذور يف الربيع.

- أهم املشاكل:

ا- غياب األزهار؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ب- قرص مدة اإلزهار؛ بسبب الهواء الحار الجاف.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Euphorbia pulcherrima
Poinsettia                :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: البنسيه

الوصف النبايت:

 Euphorbiaceae( العائلة  إىل  النباتات  هذه  تنتمي 
امللونة  القنابات  املكسيك.  من  وأصلها   ،)Family
العلوية عبارة عن أوراق وليست أزهاراً. تتوفر بأشكال 
وردية وبيضاء اللون وتصل إىل ارتفاع 120 سم. إلطالة 
فرتة اإلزهار، حافظ عىل النباتات عىل درجة حرارة ثابتة 

مع الكثري من اإلضاءة. عصارتها البيضاء مادة سامة.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تحتاج إىل إضاءة ساطعة قدر اإلمكان يف الشتاء، قم بحاميتها من ضوء الشمس يف الصيف.

- الحرارة: دافئة يف الصيف مع درجات حرارة ال تقل عن º 15 - 13م يف الشتاء.

- الري: باعتدال مع مراعاة جفاف سطح الرتبة بني الريات.

- الرطوبة: قم برش األوراق باملاء دامئاً خالل موسم اإلزهار.

- إعادة الزراعة: كل سنتني يف الربيع.

- اإلكثار: بالعقل الساقية يف بداية الصيف، استخدم هرمون التجذير.

- أهم املشاكل: 

أ - سقوط األزهار القمية، حواف األوراق صفراء أو بنية؛ بسبب 
جفاف الهواء مع ارتفاع درجة حرارة الغرفة.

ب - ذبول و من ثم سقوط األوراق؛ بسبب قلة مياه الري.

ج- سقوط األوراق دون ذبول؛ بسبب انخفاض درجة الحرارة، الجو 
حار وجاف، أو بسبب قلة اإلضاءة.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Fuchsia hybrida
Ladies Eardrops       :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: حلق الست

الوصف النبايت:

Onagraceae Fam- العائلة  إىل  النبات  هذا  )ينتمي 
النبات  هذا  يتواجد  الكاريبي.  جزر  من  وأصله   ،)ily
مع مجموعة واسعة من األلوان واألشكال واألحجام، يف 
تكون  قد  جرس.  شكل  عىل  السيقان  من  تتدىل  أزهار 
مزدوجة،  أو  مزدوجة  شبه  أو  منفردة  األزهار  هذه 
أو  األحمر  الوردي،  األبيض،  من  األلوان  يف  متازج  مع 
األرجواين. وقد توفر مجموعة من هذه األنواع الهجينة 
النبات  هذا  يعترب  لذا  الخريف.  إىل  الربيع  من  أزهاراً 
املنزلية  النباتات  جميع  من  أكرث  للغاية  فيه  مرغوباً 
املزهرة يف أصيص. يحتاج هذا النبات اىل تقليم منتظم 

للحفاظ عىل حرية إزهاره وحسن مظهره.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: ساطعة، بعيداً عن أشعة الشمس املبارشة.

- الحرارة: باردة يف الشتاء )º 15 - 10م(، دافئة يف الصيف )º 22م(.

- الري: حافظ عىل رطوبة الرتبة يف جميع األوقات من الربيع إىل الخريف، مع تقليل الري يف الشتاء.

- الرطوبة: قم برش األوراق باملاء أحياناً خالل موسم النمو.

- إعادة الزراعة: كل سنة يف الربيع.

- اإلكثار: بالعقل الساقية يف الربيع، تحتاج إىل هرمون تجذير.

- أهم املشاكل: 

ا- سقوط األوراق؛ بسبب الظروف الحارة الجافة.

ب- سقوط الرباعم الزهرية؛ بسبب سوء الري )زيادة أو نقصان يف مياه الري(.

ج- إزهار ضعيف؛ بسبب بقاء النباتات رطبة ودافئة يف الشتاء.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Gerbera jamesonii
 اإلسم اإلنجليزي:

Gerbera Diasy, Barbeton Daisy

اإلسم العريب: الجريبريا

الوصف النبايت:

Asteraceae Fam- العائلة  إىل  النبات  هذا  )ينتمي 
مضغوطة،  نبتة  وهي  إفريقيا.  جنوب  وموطنه   ،)ily
األزهار  تظهر  30-25 سم.  بارتفاع  أزهار  تنتج حوامل 
بني شهري أيار وآب. وميكن الحصول عىل كال النوعني 
من  مجموعة  تعطي  واملزدوجة،  املفردة  األزهار،  من 
األلوان الالفتة للنظر )األصفر، الربتقايل، األحمر، الوردي 

واألبيض(. يجب التخلص من النباتات بعد اإلزهار.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تحتاج إىل إضاءة ساطعة مع بعض ضوء الشمس املبارش.

- الحرارة: دافئة معتدلة )º 22 - 10م( 
عند اإلزهار.

- الري: حافظ عىل رطوبة الرتبة دامئا.

باملاء  األوراق  برش  قم  الرطوبة:   -
أحياناً.

تدوير،  اىل  تحتاج  ال  الزراعة:  إعادة   -
قم بتغيري النبات.

- اإلكثار: بالبذور يف الربيع.

- أهم املشاكل: إزهار ضعيف؛ بسبب 
ظروف قلة اإلضاءة.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Hydrangea macrophylla
اإلسم اإلنجليزي:

Big-Leaf Hydrangea, French Hydrangea

اإلسم العريب: القرطاسية

الوصف النبايت:

 Hydrangeaceae( العائلة  إىل  النبتة  هذه  تنتمي 
Family(، موطنها الصني واليابان. وهي شجرية طولها 
من 1 - 3 مرت، لها حلقة مفتوحة من األزهار. األوراق 
قمية  وأزهارها  سم،   15  -  10 بطول  مسننة  بيضاوية 
بيضاء،  وبألوان  سم(   20  -  15 بني  ما  )عرضها  كروية 
أواخر  إىل  الربيع  من  تزهر  وزرقاء،  أرجوانية  وردية، 

الخريف.

اإلحتياجات النباتية

أشعة  عن  بعيداً  ساطعة  إضاءة  إىل  تحتاج  اإلضاءة:   -
الشمس املبارش.

- الحرارة: باردة، ال تزيد عن º 7م يف الشتاء.

إىل  الربيع  من  دامئاً  الرتبة  رطوبة  عىل  حافظ  الري:   -
الخريف.

- الرطوبة: قم برش األوراق باملاء أحياناً.

- إعادة الزراعة: سنوياً يف الصيف.

- اإلكثار: بالعقل الساقية.

النبات بشكل  التقليم سينمو  يتم  إذا مل  املشاكل:  - أهم 
وقد  تحمله  الساق  عىل  الصعب  من  يصبح  حتى  رأيس 
يسقط النبات مع احتامل أن ينكرس، لذا قم بتقليم النبات 

عند بداية ظهور الرباعم الورقية.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Petunia X Hybrida
Petunia                    :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: البيتونيا

الوصف النبايت:

 ،)Fabaceae Family( العائلة  إىل  النبات  هذا  ينتمي 
الحولية  النباتات  من  البيتونيا  األرجنتني.  من  وأصله 
املزهرة، وهي واحدة من األزهار األكرث شيوعاً. األزهار 
واسعة عىل شكل البوق، األوراق متفرعة زغبية ولزجة 
طوال  وتزهر  اإلزهار  غزيرة  األصناف  معظم  ما.  نوعا 
الصيف. ميكن أن تتواجد البيتونيا اآلن بألوان مختلفة، 
عدا األزرق الحقيقي، وطبيعة منوها مفرتشة أو متدلية 

من أصص. 

اإلحتياجات النباتية

تحمل  تستطيع  لكنها  الشمس(،  أشعة  من  األقل  عىل  ساعات  )خمس  املبارشة  الشمس  إضاءة  تفضل  اإلضاءة:   -
التظليل الجزيئ.

- الحرارة: باردة قليالً وخالية من التجمد، تستطيع تحمل الظروف الصعبة واألجواء الحارة.

- الري: السامح بجفاف الرتبة بني الريات.

- الرطوبة: تفضل الظروف الجافة.

- إعادة الزراعة: هذا نبات حويل، تعاد زراعة البذور سنوياً.

- اإلكثار: بالبذور؛ تحتاج البذور إىل إظاءة لتنبت، لذا ال تغطى البذور، انقلها إىل مكان أبرد بعد اإلنبات لتنمو.

- أهم املشاكل: منو العديد من السيقان النحيلة والقليل من األزهار؛ بسبب زيادة مياه الري.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Rosa chinensis
Fairy Rose                :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: الورد الجوري

الوصف النبايت:

 ،)Rosaceae Family( العائلة  إىل  النبات  ينتمي هذا 
وأصله من الصني. والورود التي ترىب داخل املنزل هي 
مامثلة لتلك الورود التي تزرع خارج املنزل؛ من ناحية 
الرائحة العبقة، املجموعة الواسعة من األلوان واألشكال 
)بارتفاع 15 - 30 سم(، وهناك  الشجريات  مبا يف ذلك 
ميكن  العناية  وجود  مع  والعادية.  املتسلقة  األنواع 
لهذه النباتات أن تنمو بنجاح، وتعطي أزهاراً من بداية 
يؤدي  القدمية  األزهار  إزالة  الصيف.  أواخر  إىل  الربيع 
إىل إطالة موسم اإلزهار، وتقلم هذه النباتات يف الشتاء.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تحتاج إىل إضاءة عالية، لذا النوافذ املشمسة مكانها املثايل.

- الحرارة: تحتاج إىل حرارة معتدلة دافئة، حافظ عىل حرارة من º 21 - 10م خالل موسم النمو.

- الري: معتدل، مع مراعاة جفاف الرتبة قليالً بني الريات.

- الرطوبة: ترش األوراق باملاء دامئاً.

- إعادة الزراعة: تعاد الزراعة يف الخريف.

- اإلكثار: بالعقل الساقية يف بداية الربيع، بالتطعيم أو الرتكيب.

- أهم املشاكل: سقوط األوراق؛ بسبب أي تغري يف البيئة مثل زيادة الكيامويات خالل موسم النمو.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Salvia splendens
Salvia, Scarlet Sage               :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: السالفيا

الوصف النبايت:

 ،)Lamiaceae Family( تنتمي هذه النبتة إىل العائلة
سم،   15  -  10 ارتفاع  اىل  تصل  قد  املكسيك.  موطنها 
األكرث شيوعا هو  اللون  مختلفة،  بألوان  األزهار  وتنتج 
األحمر. يبدأ اإلزهار يف وقت مبكر من الصيف ويستمر 
لهذه  املميز  اللون  هو  الفاقع  واألحمر  الخريف.  إىل 
وفرية  بأعداد  األزهار  تحمل  العطرة.  الرائعة  النباتات 
الجديدة  املهجنة  األنواع  منتصبة.  طويلة  حوامل  عىل 
تعطي أزهاراً وردية، أرجوانية أو بيضاء، والتي بدورها 

أضافت جاذبية لهذه األنواع املفضلة.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تحتاج إىل ظل قليل واألفضل وجود أشعة الشمس غري املبارشة.

- الحرارة: من º 27 - 15م، وتتحمل درجات حرارة أقل أو أكرث من هذا املعدل.

- الري: السامح للرتبة بالجفاف بني الريات.

- الرطوبة: تفضل الظروف الرطبة.

- إعادة الزراعة: تعاد الزراعة يف أوعية أكرب كل عدة أشهر إذا كان منوها رسيعاً.

- اإلكثار: بالبذور؛ تحتاج البذور إىل إضاءة لإلنبات فال تغطى البذور بعد زراعتها.

- أهم املشاكل: ال يوجد مشاكل تذكر.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Senecio cruentus
Cineraria             :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: السنارة

الوصف النبايت:

Asteraceae Fam- )ينتمي هذا النبات إىل العائلة 
ily(، من النباتات الحولية وأصله من جزر الكناري. 
إىل  األحمر  من  اللون  يف  ترتاوح  مخملية  األزهار 
األزرق أو األبيض. اإلزهار قد يطول إذا وضع النبات 
يف مكان بارد وأعطي املاء الفاتر فقط. ميكن ألنواع 
هذه النباتات أن تصل إىل ارتفاع 40 سم، وقد تستمر 

فرتة اإلزهار ملدة 4 - 6 أسابيع.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تحتاج إىل إضاءة ساطعة بعيداً عن أشعة الشمس املبارشة.

- الحرارة: الحرارة الباردة )º 10 - 7م( هي الحرارة املثالية.

- الري: حافظ عىل رطوبة الرتبة، وميكن الري من األسفل لتجنب التفاف املنطقة التاجية أو األوراق.

- الرطوبة: قم برش املاء حول النبات أحياناً.

- إعادة الزراعة: ال يحتاج؛ فهو من النبات الحولية ويتم تغيريه سنوياً.

- اإلكثار: بالبذور يف بيت زجاجي مربد.

- أهم املشاكل: 

ا- األوراق صفراء وذابلة؛ بسبب الجو الجاف البارد.

ب- قرص فرتة اإلزهار؛ بسبب زيادة درجات الحرارة أو شدة إضاءة الشمس أو قلة مياه الري.

ج- انهيار وموت مفاجئ للنبات؛ بسبب زيادة مياه الري.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Sinningia speciosa
Gloxinia اإلسم اإلنجليزي:    

اإلسم العريب: الجلوكسينا

الوصف النبايت:

Gesneriaceae Fam- )ينتمي هذا النبات إىل العائلة 
من  النبات  هذا  ينمو  الربازيل.  جنوب  وموطنه   ،)ily
سم.   3 إىل  يصل  وقطرها  الربيع  يف  املتوفرة  الدرنات 
تنمو األوراق الزغبية لتصل إىل 25 سم. تظهر األزهار 
زرقاء  حمراء،  وردية،  بيضاء،  بألوان  الصيف  أواخر  يف 

وأرجوانية.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: ساطعة بعيداً عن أشعة الشمس املبارشة.

- الحرارة: تحتاج إىل حرارة دافئة تزيد عن º 15م خالل موسم النمو.

- الري: حافظ عىل الرتبة رطبة طوال الوقت.

- الرطوبة: ميكن رش املاء حول النبات أحياناً.

- إعادة الزراعة: من األفضل تجديد النبات.

- اإلكثار: بالبذور يف الربيع أو بالعقل الورقية أو الساقية يف بداية الصيف.

- أهم املشاكل: 

ا- أوراق ملتفة مع أطراف بنية؛ بسبب الهواء الحار والجاف.

ب - انهيار وموت النبات، الدرنة طرية ومتعفنة؛ بسبب زيادة مياه الري.

ج- إستطالة وشحوب يف األوراق مع حواف بنية؛ بسبب عدم كفاية اإلضاءة.

د- فشل تفتح الرباعم الزهرية؛ بسبب الهواء الجاف أو البارد.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Spathiphyllum wallisii
Peace Lily, Flame Plant              :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: الرشاع، الكوبرا

الوصف النبايت:

 ،)Araceae Family( العائلة  إىل  النبات  هذا  ينتمي 
وأصله من كولومبيا. تنمو هذه األنواع إىل ارتفاع حوايل 
30 سم، األوراق المعة وتنمو مبارشة من الرتبة. تنتج 
مع  الشاحب  األخرض  اللون  إىل  تتحول  بيضاء  أزهاراً 
تقدم العمر، تظهر األزهار يف الربيع وأحيانا يف الخريف 

مرة أخرى.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تظليل جزيئ يف الصيف، إضاءة ساطعة يف الشتاء.

- الحرارة: تحتاج إىل حرارة دافئة، ال تقل عن º 12م يف الشتاء. 

- الري: حافظ عىل الرتبة رطبة باستمرار.

- الرطوبة: ترش االوراق باملاء دامئاً.

- إعادة الزراعة: كل سنة يف الربيع.

- اإلكثار: يتم تفسيخ النبات عند إعادة الزراعة.

أهم املشاكل:

ا- موت النبات؛ بسبب زيادة كمية املياه املعطاه خالل الشتاء أو أن النبات تعرض للبقاء يف ظروف باردة.

ب- نهايات األوراق بنية وحوافها صفراء؛ بسبب الهواء الجاف.

ج- األوراق عليها بقع بيضاء جافة؛ بسبب زيادة التعرض ألشعة الشمس املبارشة، يجب نقل النبات إىل مكان مظلل.

د- بقع بنية عىل األوراق؛ بسبب زيادة مياه الري.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Tagetes erecta
اإلسم اإلنجليزي:

Mexican Marigold, Aztec Marigold

اإلسم العريب: القدسية

الوصف النبايت:

 ،)Asteraceae Family( تنتمي هذه النبتة إىل العائلة
وموطنها املكسيك وأمريكا الوسطى. يصل هذا النبات 
إىل ارتفاعات ترتاوح ما بني 50 - 100 سم. وهو يزرع 
ألهداف طبية، احتفالية وتجميلية وكذلك كنباتات زينة 
النباتات  حامية  عىل  ويساعد  القطف.  أزهار  ولتجارة 

من آفة النيامتودا عندما يتم زراعته يف الحقول.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: أكرب كمية ممكنة من اإلضاءة.

تتحمل  دافئة،   - معتدلة  حرارة  إىل  تحتاج  الحرارة:   -
درجات الحرارة العالية.

- الري: تحتاج إىل ري معتدل عادي.

- الرطوبة: تفضل الظروف الجافة.

- إعادة الزراعة: يتم تجديد النبات كل سنة.

- اإلكثار: بالبذور يف الربيع.

- أهم املشاكل: ال يوجد.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Viola tricolor
Viola, Pansy    :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: البنفسج

الوصف النبايت:

Violaceae Fam- )ينتمي هذا النبات إىل العائلة 
نباتات  وهي  أوروبا.  مناطق  من  وأصله   ،)ily
معمرة ذاتية اإلكثار بالبذور، األزهار مميزة باللون 
تعترب  النباتات  هذه  واألبيض.  األصفر  األرجواين، 
أساساً من مزهرات املوسم البارد، وهي جميلة يف 

األصص وكنباتات حواف أو كنباتات مصاحبة لألبصال. 
وتنتج  سم،   30  -  20 ارتفاع  اىل  النبات  هذا  يصل  قد 

األزهار طوال الصيف.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: يفضل إضاءة الشمس الكاملة إىل تظليل جزيئ.

- الحرارة: يفضل األماكن الباردة. 

- الري: حافظ عىل الرتبة رطبة دامئاً.

- الرطوبة: متوسط الحاجة من الرطوبة، لذا ترش االوراق باملاء أحياناً.

- إعادة الزراعة: كل سنة يف الربيع بواسطة البذور.

البذور  نفسة من  إنتاج  النبات  يعيد  الربيع، وكذلك  أو يف  تنضج  بارد حاملا  البذور يف مكان  بزراعة  اإلكثار: قم   -
املتساقطة ذاتياً. 
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Zantedeschia aethiopica
Calla Lily, Aram Lily         :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: الكاال

الوصف النبايت:

Araceae Fam- العائلة  إىل  النبتة  )تنتمي هذه 
انها واحدة من  إفريقيا.  ily(، وأصلها من جنوب 
أجمل نباتات العامل الداخلية، تحمل أزهاراً بيضاء، 
وردية أو صفراء، شكلها كاالبواق املقلوبة، و تحمل 
عىل سيقان بارتفاع 90 سم. اإلزهار يكون يف أوائل 
الربيع اىل الصيف، ساق الزهرة قد يصل طوله اىل 

15 سم.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: ضوء الشمس املبارش.

- الحرارة: ما بني º 18 - 15م. 

- الري: معتدل.

- الرطوبة: تتحمل ظروف الجفاف.

- إعادة الزراعة: سنوياً.

- اإلكثار: بالريزومات )تقسبم منطقة التاج(.

- أهم املشاكل: إصفرار األوراق؛ بسبب عدم 
كفاية اإلضاءة. 
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Zinnia elegans
Zinnia          :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: الزينيا

الوصف النبايت:

Asteraceae Fam- العائلة  إىل  النبات  هذا  )ينتمي 
األوعية  نباتات  من  يعترب  املكسيك.  من  وأصله   ،)ily
املزهرة الحولية بطيئة النمو، وواحد من أجمل النباتات 
الداخلية. األوراق متقابلة، جالسة، مستوية إىل بيضاوية 
الوردي  الربتقايل،  باللون األحمر،  أزهاراً  الشكل. يحمل 
عىل  محمولة  مقلوبة،  أبواق  شكل  عىل  األصفر،  أو 
سيقان بارتفاع 15 - 45 سم يف أوائل الربيع اىل الصيف.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: األماكن املظللة، ولكنها تتحمل ضوء الشمس املبارش.

- الحرارة: تفضل األماكن الحارة. 

- الري: حافظ عىل الرتبة رطبة طوال الوقت.

- الرطوبة: تفضل ظروف الجفاف.

- إعادة الزراعة: من النباتات الحولية، يتم زراعة البذور سنوياً.

- اإلكثار: بالبذور يف الربيع.

- أهم املشاكل: إصفرار األوراق؛ بسبب عدم كفاية اإلضاءة.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

الفصل الخامس

نباتات السالل املعلقة والنوافذ
مقدمة

نباتات السالل املعلقة هي مجموعة من النباتات التي لها القدرة عىل التهدل، ويتم زراعتها يف أصص ميكن تعليقها، 
قد تكون من نباتات الزينة الورقية، مثل: الهيدرا، اليهود الزاحف واملكحلة، أو من النباتات املزهرة، مثل صبار عيد 

الفصح.

أهم أنواع نباتات السالل املعلقة والنوافذ
 

Asparagus spp.
 Asparagaceae( العائلة  إىل  النباتات  هذا  تنتمي 

Family( وأصلها من جنوب إفريقيا.

Asparagus meyeri
اإلسم اإلنجليزي:

Plume Asparagus, Foxtail Fern

اإلسم العريب: هواء خشن مكبس

الوصف النبايت:

لها أوراق منجلية الشكل كبرية بطول 90 سم، املجموع 
الخرضي كثيف إبري الشكل مع أشواك عىل السيقان.

Asparagus plumosus
Asparagus Fern        :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: الهواء الناعم

الوصف النبايت:

قوية خرضاء  لها سيقان  املعمرة،  املعلقة  النباتات  من 
جداً  ناعمة  األوراق  أمتار.  عدة  إىل  طولها  يصل  وقد 
ومتشعبة بشكل كبري ولها تفرعات طولها 7 ملم وقطرها 
0.1 ملم تنشأ يف كتل عىل ارتفاع 15 سم من السيقان، 
أزهارها  امللمس.  ناعم  أخرض  خرضي  مجموع  تعطي 
البيضاء املخرضة حجمها 0.4 ملم جرسية الشكل تظهر 
من الربيع إىل الخريف، يظهر بعدها مثار توتية صغرية 

خرضاء تتحول إىل اللون األسود عند النضج.

Asparagus meyeri

Asparagus plumosus
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Asparagus sprengeri 
اإلسم اإلنجليزي:

Asparagus Fern, Emerald Fern  

اإلسم العريب: الهواء الخشن

الوصف النبايت:

شبكية  لكن  متوازية  عروق  مع  مستقيمة  أوراق  لها 
وأزهارها ترتتب ثالثياً. العديد منها له بصيالت وبعضها 
له رايزومات. عادة ما يكون لديها أوراق ضيقة بعروق 

متوازية، الثامر تغلف بذوراً تتفرق بالهواء.

Asparagus sprengeri
اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: ضوء الشمس غري املبارش، لكن الهواء الخشن يتحمل إضاءة الشمس املبارشة.

- الحرارة: من 18–24 °م، وال تقل عن 10 °م يف الشتاء.

- الري: حافظ عىل الرتبة رطبة.

- الرطوبة: تحتاج إىل رطوبة جوية جيدة.

- إعادة الزراعة: كل سنتني يف الربيع، أزل األوراق الضعيفة والصفراء عند إعادة الزراعة.

- اإلكثار: بواسطة البذور يف الربيع، أو بتقسيم املنطقة التاجية.

- التسميد: أضف نصف الجرعة السامدية مرة كل اسبوعني.

- أهم املشاكل: 

أ - إصفرار وسقوط األوراق؛ بسبب زيادة ظروف الجفاف.

ب - تساقط األوراق؛ بسبب إنخفاض الحرارة.

ج- األوراق تصفر وتصبح بنية وتسقط، بسبب التعرض للشمس املبارشة أو لقلة مياه الري وخاصة يف الصيف.

د- األوراق صفراء مع بقع بنية لكن ال تسقط؛ بسبب ارتفاع الحرارة أكرث مام يتحمل النبات.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Chlorophytum comosum
Spider Plant              :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: العنكبوت، راخي شعره

الوصف النبايت:

Asparagaceae Fam- )ينتمي هذا النبات إىل العائلة 
واألوراق  رسيع  منوه  إفريقيا.  جنوب  من  وأصله   )ily
بيضاء  أزهاراً  السلكية  السيقان  تنتج  جذابة،  مقوسة 
تنمو  صغرية.  نباتات  تليها  والصيف  الربيع  يف  صغرية 
جذاباً  منظراً  لتعطي  األم  النبات  عىل  النباتات  هذه 

وخاصة يف السالل املعلقة.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تحتاج إىل إضاءة جيدة بعيداً عن أشعة الشمس املبارشة.

- الحرارة: ما بني 12 - 24 °م، تتحمل درجات حرارة أعىل لكنها حساسة للربودة )أقل من 7 °م(.

- الري: حافظ عىل الطبقة العلوية من الرتبة )2 سم( جافة بني الريات.

- الرطوبة: قم برش األوراق باملاء يف الصيف.

- إعادة الزراعة: كل سنتني يف الربيع.

- اإلكثار: بواسطة تقسيم املنطقة التاجية أو النموات الحديثة التي تنمو عىل السيقان الجارية أو املدادات.

- التسميد: 2 - 3 مرات يف الربيع.

- أهم املشاكل: 

ا- حواف األوراق بنية؛ بسبب الهواء الجاف، قلة السامد او رضر ميكانييك.

ب- األوراق شاحبة متهدلة وتتساقط؛ بسبب ارتفاع الحرارة مع عدم كفاية اإلضاءة. 

ج- حواف األوراق بنية يف الشتاء؛ بسبب زيادة مياه الري.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Epipremnum aureum
(Pothos argyraeus or Scindapsus aureus)

Garden Pothos, Devil’s Ivy       :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب:  قلب عبد الوهاب املوشح 

الوصف النبايت:

 )Araceae Family( العائلة  إىل  النبات  هذا  ينتمي 
وأصله من مناطق جنوب رشق آسيا. وهي كرمة دامئة 
الخرضة يصل طولها إىل 20 م، يصل قطر الساق إىل 4 
باألسطح.  تلتصق  هوائية  جذور  بواسطة  تتسلق  سم، 
ألوانها  سم،   20 طولها  الشكل،  قلبية  تبادلية  األوراق 
لزيادة  السيقان  رؤوس  بقص  قم  بيضاء.  أو  صفراء 

الكثافة واملحافظة عىل النباتات من الجفاف.

اإلحتياجات النباتية 

- اإلضاءة: جيدة، ضوء الشمس غري املبارش.

- الحرارة: تحتاج إىل حرارة دافئة، ويجب أن ال تقل الحرارة عن 10 - 13 °م يف الشتاء. 

- الري: تروى باعتدال طوال السنة. حافظ عىل جفاف الرتبة بني الريات.

- الرطوبة: تحتاج إىل رطوبة جوية جيدة.

- إعادة الزراعة: مرة كل 2 - 3 سنوات يف الربيع.

- اإلكثار: بواسطة األوراق املربعمة )العينية( يف الربيع - الصيف.

- التسميد: تحتاج إىل السامد السائل شهرياً من شباط إىل ترشين أول.

- أهم املشاكل: 

ا- خسارة التوشيحة؛ بسبب عدم كفاية اإلضاءة.

ب- إصفرار وسقوط األوراق؛ بسبب زيادة الري يف الشتاء. 

ج- نهايات األوراق بنية متجعدة؛ بسبب الهواء الجاف.

د- األوراق ذابلة ملتفة؛ بسبب الهواء البارد.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Gynura sarmentosa
Velvet Plant              :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: نبات املخمل

الوصف النبايت:

 )Asteraceae Family( ينتمي هذا النبات إىل العائلة
وأصله من الهند. تنمو هذه النباتات برسعة، وال يوجد 
لديها احتياجات خاصة، تغطى األوراق بنموات زغبية 
أرجوانية المعة لتعطي النبات شكالً مخملياً )طولها 7 
سم(، تنتج أزهاراً صغرية تشبه الهندباء يف الربيع؛ والتي 
تقلم  منفرة.  فرائحتها  التربعم  مرحلة  يف  إزالتها  يجب 

الرؤوس يف بعض األحيان.

اإلحتياجات النباتية 

- اإلضاءة: تحتاج إىل إضاءة جيدة مع ضوء الشمس املبارش لعدة ساعات خالل اليوم.

- الحرارة: ما بني 18 - 24 °م خالل موسم النمو، ال تقل الحرارة عن 10 °م يف الشتاء.

- الري: معتدل، مع التخفيف يف الشتاء.

- الرطوبة: من األفضل رش االوراق باملاء يف الظروف الجافة.

- إعادة الزراعة: بعد 3 - 4 سنوات يف الربيع، يلزم تقليم قليل للسيقان الزاحفة عند إعادة الزراعة.

- اإلكثار: بواسطة العقل الساقية العشبية.

- أهم املشاكل: 

أ - يتحول لون األوراق إىل األخرض، بسبب عدم كفاية اإلضاءة.

ب - بقع سوداء عىل األوراق؛ بسبب تراكم املاء عىل األوراق.
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دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Hedera spp.
Araliaceae Fam- العائلة  إىل  النباتات  )تنتمي هذه 
دامئة  معمرة  نباتات  وهي  اوروبا.  من  وأصلها   ،)ily
الخرضة يصل ارتفاعها إىل 30 م باتساع 21 م. األوراق 
األصفر.  أو  باألبيض  تتلون  أو  خرضاء  الشكل  مثلثية 

النباتات متسلقة تتمسك مبا يحيط بها برسعة.

Hedera canariensis
Canary Island Ivy    :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: الهيدرا

الوصف النبايت:

جذوراً  ميتلك  وال  رسعة  أقل  ومنوه  كبرية  أوراق  له 
تفيد  له؛  الكايف  الدعم  توفري  الرضوري  فمن  هوائية، 
كغطاء  أو  معلقة  كسالل  التوزيع  يف  النباتات  هذه 

لألرض بني النباتات الكبرية.

Hedera helix
English Ivy                :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: الهيدرا

الوصف النبايت:

الجذور  السيقان تحمل  النمو،  النبات قوي  يعترب هذا 
الهوائية التي تتشبث بورق الجدران واألعامل الخشبية. 

اإلحتياجات النباتية 

ضوء  تجنب  الشتاء،  يف  الساطعة  اإلضاءة  اإلضاءة:   -
الشمس املبارش يف الصيف.

- الحرارة: تحتاج اىل حرارة باردة خالية من التجمد، ال 
يجب تدفئة الغرف يف الشتاء.

- الري: بانتظام مع الحفاظ عىل الرتبة رطبة يف الصيف 
وتخفيف الري يف الشتاء لكن دون جفاف الرتبة.

- الرطوبة: حافظ عىل الرطوبة الجوية عالية خاصة يف 
الظروف الجافة.

- إعادة الزراعة: يف الربيع كل سنتني.

- التسميد: مرة كل أسبوعني.

- اإلكثار: بواسطة العقل الساقية القمية يف الربيع.

Hedera canariensis

- أهم املشاكل: 

ا- منو ضعيف للنبات؛ بسبب االرتفاع الكبري يف درجات 
إىل  النبات  وانقل  السيقان  هذه  من  تخلص  الحرارة، 

موقع بارد.

ب- األوراق الجديدة صغرية الحجم، بسبب زيادة شدة 
اإلضاءة.

قلة  بسبب  جافة؛  وتصبح  بنية  األوراق  نهايات  ج- 
ورش  املتأثرة  األوراق  من  تخلص  الجوية،  الرطوبة 

األوراق باملاء. 

Hedera helix
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Hoya carnosa
Wax Plant           :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: الشمعة

الوصف النبايت:

Asclepiadaceae Fam- )يتبع هذا النبات العائلة 
هذه  عىل  يسهل  الصني.  جنوب  من  وأصله   ،)ily
ميكن  متسلقة.  مزهرة  كنباتات  ترىب  أن  االنواع 
لسيقانها القوية أن تصل إىل 4.5 م أو أكرث، ويجب 
أن يتم تربيتها عىل أسالك، أو كعريشة أو عىل عصا، 
ولكن من األفضل زراعتها يف سالل معلقة. السيقان 
الحقاً.  األوراق  تظهر  ثم  ومن  أوالً  تنمو  الجديدة 
بالكرميي  تتلون  أو  أخرض،  ولونها  ملساء  األوراق 
شكل  عىل  وهي  الشمعي،  النبات  عىل  واألخرض 
شمع  قطرات  تشبه  مجموعة  يف  وتخرج  نجمة 
صغرية. تظهر األزهار العطرية ما بني أواخر الربيع 
والسيقان،  االوراق  إبط  من  الخريف  وبدايات 

وميكن أن تنتج الرحيق بكميات زائدة ليسقط من األزهار. ال يتم إنتاج األزهار عند بداية ظهور الدوابر، ولكن عند 
خروج الرباعم. تنتج األزهار الجديدة يف كل موسم عىل هذه الدوابر، لذا ال ينبغي أن تتعرض لألذى أو يتم إزالتها.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: ظروف إضاءة ساطعة، يفيدها التعرض لبعض من أشعة الشمس املبارشة.

- الحرارة: تفضل الظروف الدافئة مع درجات حرارة º 13 - 10م يف الشتاء.

- الري: معتدل، مرة يف األسبوع من الربيع إىل منتصف الخريف، يخفف الري يف الشتاء.

- الرطوبة: قم برش األوراق بانتظام وتجنب الرش عند اإلزهار.

- إعادة الزراعة: قد تصل إىل ارتفاع 4.5 م دون الحاجة إىل إعادة زراعة، وقد تحتاج إىل إعادة زراعة خالل السنوات 
األوىل من النمو ويف الربيع.

- اإلكثار: بالعقل الساقية، استعمل ساق ناضجة يف الربيع، ومن املمكن االستفادة من السيقان التي يتم التخلص 
منها عند إعادة الزراعة.

- التسميد: كل 10 أيام خالل موسم النمو.

- أهم املشاكل: 

ا- إصفرار األوراق؛ بسبب زيادة مياه الري.

ب- بقع بنية عىل األوراق؛ بسبب زيادة مدة تعرضها لضوء الشمس املبارش.

ج- جفاف األوراق مع انحناء إىل الداخل؛ بسبب الهواء الجاف مع زيادة الحرارة.

د- سقوط الرباعم؛ بسبب تغيري موقع النبات. 
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Nephrolepis exaltata
Ladder Fern              :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: الخنشار

الوصف النبايت:

 Lomariopsidaceae( العائلة  إىل  النبات  هذا  ينتمي 
املناطق اإلستوائية. الرسخسيات  Family(، وأصله من 
األماكن  تتحمل  ألنها  املنازل  يف  لتنمو  مناسبة  نباتات 
جذع  من  الخرضي  املجموع  يخرج  متاماً.  املظلمة 
السعف املركزي والذي ينمو باستقامة وطوله من 46 
األوعية  76 سم يف  إىل  ينمو  أن  ميكنه  كام  50 سم،   -
الكبرية، و يتواجد عىل السطح السفيل لألوراق الكبرية 
أكياس بوغية. ينتج النبات سيقان زاحفة )ستولونات(، 
تنتهي بنباتات صغرية. كام وينمو النبات بشكل جيد يف 

األصص أو السالل املعلقة.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تظليل جزيئ.

- الحرارة: º 15 - 13م يف الشتاء، º 21 - 18م يف الصيف.

- الري: حافظ عىل الرتبة رطبة يف جميع األوقات.

- الرطوبة: تحتاج إىل رطوبة جوية عالية.

- إعادة الزراعة: مرة كل سنة يف الربيع.

- اإلكثار: بتقسيم املنطقة التاجية يف الربيع أو بواسطة النموات الحديثة التي تنتجها السيقان الجارية )الستولونات(، 
أو بواسطة األبواغ.

- التسميد: أضف السامد السائل إىل مياه الري مرة كل أسبوعني يف الصيف.

- أهم املشاكل: 

أ - األوراق تصبح بنية، بسبب جفاف الهواء أو التعرض ألشعة الشمس املبارشة.

ب - جفاف األوراق؛ بسبب إزدحام النباتات يف األصيص. 
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Parthenocissus tricuspidata
Boston Ivy                :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: مخلب القط

الوصف النبايت:

 ،)Vitaceae Family( العائلة  إىل  النبتة  هذه  تنتمي 
رسيعة  خشبية  كرمة  وهي  واليابان.  الصني  وموطنها 
ومختلفة  مخرضة  بيضاء  المعة  أوراق  لديها  النمو، 
)وأحيانا  الفصوص  ثالثية  تكون  ما  عادة  الشكل ولكن 
يف ثالث وريقات(. يصل هذا النبات عادة اىل طول من 
45-9 م أو أكرث، وينترش من 1.5 - 3 م. وهو متسلق 
قوي ال يحتاج إىل دعامات؛ فهو يتمسك باألسطح )مثل 
منوات  بواسطة  الخشبية(  الجدران  أو  الحجر  الطوب، 
نهاية  يف  تقع  ماصة(  أقراص  أيضا  )وتسمى  الصقة 
املحاليق. يتحول لون أوراق النبات من األحمر القرمزي 

اىل األرجواين القرمزي يف الخريف.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: الشمس املبارشة إىل التظليل الجزيئ، يستطيع تحمل أشعة الشمس املبارشة.

- الحرارة: معتدلة دافئة، ال تقل عن º 13م يف الشتاء.

- الري: حافظ عىل الرتبة جافة إىل متوسطة الرطوبة.

- الرطوبة: قم برش األوراق باملاء دامئاً.

- إعادة الزراعة: مرة كل 2 - 3 سنوات.

- اإلكثار: بالعقل الساقية أواخر الشتاء.

- أهم املشاكل: مبجرد أن متسك سيقان النبات بجوانب الجدران أو البنايات يصعب إزالتها، تسبب تلف األسطح 
املدهونة وترتك بقاياها عليه، يسهل عىل هذه النباتات الوصول إىل مناطق مجاورة.
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Rhipsalidopsis gaertneri
Easter Cactus            :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: صبار عيد الفصح

الوصف النبايت:

Cactaceae Fam- العائلة  إىل  النبات  هذا  )ينتمي 
ily(، وأصله من جنوب رشق الربازيل، وهو أحد انواع 
الصباريات يف موطنها  تتعلق هذه  الغابات.  صباريات 
الطبيعي عىل األشجار يف الغابات واألدغال ولديها أوراق 
يجعلها  مام  متهدلة،  منوها  وطبيعة  السيقان  تشبه 
الجذب  عامل  هي  األزهار  املعلقة.  للسالل  مناسبة 
توفري فرتة سكون  النبات؛ حافظ عىل  الرئييس يف هذا 
باردة وجافة، ال تنقل النبات عندما تظهر الرباعم ودع 

السيقان تتصلب يف الهواء الطلق خالل فصل الصيف.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: قم باختيار مكان إضاءته جيدة، لكن بعيداً عن أشعة الشمس املبارشة.

- الحرارة: من º 21 - 13م يف الصيف، º 13 - 10م يف الشتاء.

- الري: قم بزيادة الري عند انتهاء فرتة السكون وبدء تكون الرباعم.

- الرطوبة: قم برش األوراق باملاء باستمرار.

- إعادة الزراعة: سنوياً بعد انتهاء مرحلة اإلزهار مبارشة.

- اإلكثار: بالعقل الساقية يف الصيف، دع العقل تجف لبضعة أيام قبل وضعها يف تربة التجذير الخاصة )البيتموس(.

- أهم املشاكل: ال يوجد إزهار؛ بسبب نقل النبات.

 



- 106 -

دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Rhoicissus spp.
Rhoicissus capensis 
Cape Grape               :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: الداليا

Rhoicissus rhomboidea
Cissus, Grape Ivy    :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: الغريب

الوصف النبايت:

 ،)Vitaceae Family( تنتمي هذه النباتات إىل العائلة
وأصلها من جنوب إفريقيا. تتسلق هذه األنواع بشكل 
خرضاء  األوراق  الغرفة.  لتقسيم  جيدًة  وتعترب  جيد، 

Rhoicissus rhomboidea

Rhoicissus capensis

داكنة )طولها 5 سم(، تحمل عىل سيقان طويلة، وهي مرتبة ثالثياً وغالبا ما تكون برونزية اللون وهي صغرية. كام 
أنها تنمو جيداً يف السالل املعلقة. يوجد اختالف بسيط بني هذين النوعني، حيث ان اوراق نبات الداليا مفصصة 

أكرث من الغريب.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تفضل ظروف التظليل الجزيئ.

يف  ºم   15  -  13 بني  ما  هي  حرارة  أفضل  الحرارة:   -
الشتاء، º 21 - 15م يف الصيف.

- الري: مرتني أسبوعياً يف الصيف.

- الرطوبة: قم برش األوراق باملاء أحياناً.

- إعادة الزراعة: مرة كل سنة يف الربيع.

- اإلكثار: بالعقل الساقية الطرفية.

- التسميد: مرة كل أسبوعني.

- أهم املشاكل: 

ا- أجزاء النبات ضعيفة ومصابة؛ تحتاج إىل تقليم.

للشمس  التعرض  األوراق؛ بسبب  بقع المعة عىل  ب- 
املبارشة.

ج- نهايات األوراق بنية وجافة؛ بسبب جفاف الهواء.
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Sedum sieboldii
Christmas Cheer      :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: السيدم

الوصف النبايت:

Crassulaceae Fam- )ينتمي هذا النبات إىل العائلة 
معمر  النمو،  بطيء  نبات  وهو  اليابان.  وموطنه   ،)ily
سم   10 اىل  ارتفاعه  يصل  قد  االوراق،  ومتساقط 
يعطي  املتديل   النبات  بعرض 20 سم. هذا  وانتشاره  
أوراقاً خرضاء شاحبة دائرية الشكل بجدالت ثالثية عىل 
الساق.  تظهر األزهار الوردية يف الخريف. هذا يتطلب 
املنخفضة يف فصل  الحرارة  الحامية من درجات  بعض 

الشتاء، و غالبا ما يزرع كنبات زينة داخيل.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تحتاج إىل إضاءة ساطعة.

- الحرارة: تفضل الحرارة الدافئة، ال تقل عن º 13 - 10م يف الشتاء.

- الري: مرتني أسبوعياً من الربيع إىل منتصف الخريف.

- الرطوبة: تتحمل ظروف الجفاف.

- إعادة الزراعة: عند امتالء وعاء الزراعة يف الربيع.

- اإلكثار: بالعقل الساقية.

- أهم املشاكل: مشاكله قليلة، فقط احميه من الربد يف الشتاء.
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Senecio rowleyanus
String of Beads         :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: املسبحة

الوصف النبايت:

 ،)Asteraceae Family( تنتمي هذه النبتة إىل العائلة
موطنها جنوب غرب إفريقيا. هذا النبات غريب حقاً؛ 
أو  القالدة  مثل  حلقات  عليها  طويلة  مهدلة  السيقان 
الشكل  كروية  خرضاء  أوراق  عن  عبارة  هي  املسبحة 

تشبه حبوب البازيالء .

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تحتاج إىل إضاءة ساطعة.

- الحرارة: تفضل الحرارة الدافئة، ال تقل عن º 13 - 10م يف الشتاء.

- الري: مرتني أسبوعياً من الربيع إىل منتصف الخريف، يخفف الري يف الشتاء.

- الرطوبة: تفضل الرطوبة الجوية لكنها تتحمل ظروف الجفاف.

- إعادة الزراعة: عند امتالء وعاء الزراعة يف الربيع.

- اإلكثار: بالعقل الساقية وبتقسيم املنطقة التاجية.

- أهم املشاكل: 

أ - إصفرار األوراق؛ بسبب زيادة مياه الري.

ب - جفاف الرؤوس، بسبب زيادة ظروف الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة.
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Tradescantia plants
 Commelinaceae( العائلة  إىل  النباتات  هذه  تنتمي 

Family(، أصلها من أمريكا الشاملية  والجنوبية.

Tradescantia albiflora
اإلسم اإلنجليزي:

Wandering Jew, Wandering Sailor

اإلسم العريب: اليهود الزاحف

الوصف النبايت:

الرمادي  أو  والفيض  باألصفر  مخططة  النباتات  هذه 
وردية  مسحة  لها  األصناف  بعض  خرضاء.  خلفية  عىل 
عىل األوراق وهي األكرث جاذبية، وأحيانا تظهر األوراق 
واألوراق  صغري  النبات  هذا  األخرض.  باللون  جميعها 

الناضجة عليها منوات زغبية قليلة.

Zebrina pendula
Inch Plant                  :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: زيربينا

الوصف النبايت:

بسبب وجود  املجموعة  أيضا مع هذه  تصنيفها  ميكن 
تلوناً.  أكرث  لكنها  فقط،  طفيفة  تصنيفية  اختالفات 
وأرجوانية  األعىل  من  االلوان  ومتعددة  المعة  األوراق 
خرضاء  األوراق  اسطح  الوان  تكون  قد  األسفل.  من 
والحواف فضية مع اللون الوردي، األخرض، البنفسجي 
لها  تنتج هده األنواع أزهاراً صغرية وليس  أو األخرض. 

أهمية كبرية، وتفضل درجات حرارة أعىل قليال.

Setcreasea purpurea
 Purple اإلسم اإلنجليزي:              

Heartاإلسم العريب: املكحلة

الوصف النبايت:

لكنها متلك  أيضاً،  ارتباط وثيق مع هذه املجموعة  لها 
ترىب يف ظروف  عندما  الجذاب  الغني  األرجواين  اللون 
إضاءة جيدة. األوراق عليها منوات زغبية قليلة. األزهار 

وردية وتظهر يف فصل الصيف.

Tradescantia albiflora
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اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: اإلضاءة الساطعة رضورية، لذا إضاءة شمس 
املبارشة تفيد املكحلة.

- الحرارة: دافئة يف الصيف º 24 - 18م، º 10 - 7م يف 
الشتاء.

- الري: حافظ عىل الرتبة رطبة دامئا، ما عدا يف الشتاء.

- الرطوبة: تفضل األجواء الرطبة.

- إعادة الزراعة: كل ربيع.

- اإلكثار: بالعقل الساقية العشبية.

- أهم املشاكل: 

ضعيفة  والسيقان  طويلة  األوراق  بني  ما  املسافات  أ - 
وطويلة؛ بسبب عدم كفاية اإلضاءة.

ب - األوراق بنية؛ بسبب زيادة ظروف الجفاف

ج- نهايات األوراق بنية؛ زيادة التعرض لضوء الشمس 
املبارش.

كفاية  عدم  بسبب  تصبح خرضاء؛  املوشحة  االنواع  د- 
اإلضاءة.

Zygocactus truncactus
Christmas Cactus                :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: صبار عيد امليالد 

الوصف النبايت:

 ،)Cactaceae Family( تنتمي هذه النبتة إىل العائلة
وأصلها من جنوب رشق الربازيل. يشبه هذا النبات صبار 
عيد الفصح )Rhipsalidopsis gaertneri(؛ وتستخدم 
أيضاً يف السالل املعلقة ولها نفس اإلحتياجات النباتية. 
الحواف هي مفتاح لتحديد الهوية؛ فهذه األنواع تحمل 
زوائد مدببة، يف حني أن أنواع صبار عيد الفصح حوافه 

مسطحة ضحلة. 

اإلحتياجات النباتية

أنظر إحتياجات صبار عيد الفصح.
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الفصل السادس  

الصباريات
مقدمة

الصباريات هي عائلة من النباتات العصارية التي تحمل 
عملياً  السميكة.  سيقانها  عىل  صغرية  صوفية  خصالت 
أشواك.  تحمل  ومعظمها  أوراق  بال  الصباريات  جميع 
الغرفة وكثري منها ميكن  وتقيم بشكل دائم يف ظروف 
إدخالها مرحلة اإلزهار. قد تكون الصباريات قد فقدت 
قليالً من شعبيتها والتي شاعت منذ 50 عاماً، ومل تعد 
نعرث  نزال  ال  لكننا  مبيعاً،  الكتب  أفضل  قوائم  تتصدر 
عليها يف ماليني املنازل، وال تزال أقل النباتات الداخلية 

فهامً.

عىل  تزدهر  التي  النباتات  من  اعتبارها  يتم  ما  وغالبا 
الرغم من قلة العناية بها، وال نكاد نجد أي نبات داخيل 
آخر ميكنه النمو مع ظروف صعبة وسيئة وما زال يجلب 
الرسور لصاحبه. لذلك فهناك املاليني من الصباريات يف 
املنازل يف جميع البالد التي يتم االحتفاظ بها شبه حية 
الزيادة يف الحجم، وال يكاد  النظر عن  وخرضاء، بغض 
مظهرها يتغري عىل مر السنني. بعد كل ذلك، وكام يعلم 
الجميع، فهي نباتات صحراوية تزدهر عىل نظام غذايئ 
أسايس من الرتبة الرملية وظروف الجفاف والحرارة عىل 
عندك  تزهر  فسوف  كنت محظوظاً  وإذا  السنة،  مدار 

كل سبع سنوات.

كل ما تقدم غري منطقي؛ فالرمال الناعمة جداً قد تقتلها 
وليك  سكون.  فرتة  يف  يضعها  الصيف  وجفاف  فعالً. 
تتطور بشكل سليم وتنتج أزهاراً بشكل مستمر تحتاج 

الصباريات إىل درجات حرارة باردة يف الشتاء والتي قد 
الهواء  من  الكثري  تفضل  الصيف  ويف  ترتجف،  تجعلك 
الطلق النقي أكرث من غرفة حارة مضغوطة. إذا أعطيتها 
العناية املناسبة، سوف تعود هذه النباتات الصحراوية 
تزهر  قد  نوعها،  عىل  واعتامداً  الحياة،  قيد  إىل  املغربة 

بشكل منتظم مثل أزهار نرجس بري يف الربيع.

النباتات،  من  ومتنوعة  واسعة  عائلة  هي  الصباريات 
وأنواعاً  أرضية  صغرية  أنواعاً  نجد  حيث  الطبيعة،  يف 
صحاري  كصباريات  الجبال  تعانق  شاهقة  أخرى 
مثل  وجود  من  الرغم  عىل  الجنوبية-الغربية.  أمريكا 
الواسعة من األحجام واألشكال وأنواع  املجموعة  هذه 
األزهار، إال أن هناك بعض امليزات والقواسم املشرتكة. 
 Pereskia, Young :فجميعها بال أوراق باستثناء أنواع
الصوفية  الخصالت  من  عدداً  تجد  وسوف   ،Opuntia
تجد  سوف  الحاالت  معظم  يف  الخشنة(،  الوسائد  )أو 
إبراً، زغب  أشواكاً،  تكون  قد  الوسائد  منوات من هذه 

طويل أو خطافات قصرية.

تنقسم عائلة الصباريات إىل مجموعتني )جدول رقم 3(:  
صباريات الصحارى وصباريات الغابات. املوطن األصيل 
واإلحتياجات النباتية لهاتني املجموعتني مختلفة. جميع 
صباريات  هي  الفصل  هذا  يف  املذكورة  الصباريات 
الغابات  أنواع من صباريات  بينام جاء ذكر  الصحارى، 
Rhipsal- الخامس  الفصل  يف  معلقة  سالل  )كنباتات 

.)Zygocactus و idopsis

جدول رقم )3(: مقارنة بني صباريات الغابات وصباريات الصحارى

صباريات الصحارى صباريات الغابات

وعىل  األمريكية،  الحارة  الصحراوية  شبه  املناطق  هو  الطبيعي  املوطن 

الرغم من هذا اإلسم، فإن عدداً قليالً جداً ميكنه العيش يف الرمال وحدها. 

تقريباً جميع الصباريات تنتمي إىل هذه املجموعة وهناك املئات لتختار 

من بينها. ويتم إكثار معظم أنواعها بسهولة من العقل الساقية.

تنمو  أنها  حيث  اإلستوائية،  أمريكا  غابات  مناطق  هو  الطبيعي  املوطن 

هناك كنباتات متطفلة عىل األشجار. ليست هناك سوى عدد قليل من 

األنواع املتوفرة تجارياً، ومعظمها ميكن التعرف عليها من منوات سيقانها 

الورقية املسطحة.

تحتاج القليل جدا من املاء ما بني منتصف الخريف وأوائل الربيع. قد تحتاج بعض املاء والتغذية خالل أشهر الشتاء.

مناسبة  لإلزهار.  وخاصة  الشمس،  أشعة  من  ممكن  قدر  أكرب  تتطلب 

للنوافذ الجنوبية.

للنوافذ  مناسبة  السنة.  من  الحارة  األشهر  خالل  الظل  بعض  تتطلب 

الرشقية والشاملية.
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أهم أنواع الصباريات
 

Aloe barbadensis
Golden Tooth Aloe              :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: النبات الطبي

الوصف النبايت:

 Xanthorrhoeaceae( العائلة  إىل  النبات  هذا  ينتمي 
ال  نباتات  وهي  إفريقيا.  جنوب  من  وأصله   )Family
خرضاء-  إىل  خرضاء  لحمية،  سميكة  األوراق  ساقية، 
رمادية اللون. حواف الورقة عليها أسنان صغرية. تنتج 
األزهار يف الصيف عىل حامل يصل ارتفاعه إىل 90 سم، 
حالة  يف  عليه  للحفاظ  أحمر.  إىل  وردي  أزهاره  ولون 
وذلك  مسامية،  تربة  استخدم  سنوات؛  لعدة  جيدة 
بإضافة الرمل أو البرياليت إىل خليط الرتبة، وتجنب رش 
تجاويف  يف  املياه  تراكم  يؤدي  ألنه  األوراق  عىل  املاء 
تحتوي  التعفن.  اىل  يؤدي  إىل  وبالتايل  األوراق  قاعدة 
عىل  تساعد  لزجة  سوائل  عىل  األنواع  هذه  أوراق 

تخفيف اآلم الجروح الصغرية أو الحروق.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: ضوء الشمس املبارش.

- الحرارة: من º 16 - 10م يف الليل، حافظ عىل الربودة يف الشتاء )º 8م(.

- الري: معتدل يف الصيف، قليل جداً يف الشتاء.

- الرطوبة: تتحمل ظروف الجفاف بشكل كبري.

- إعادة الزراعة: كل 2 - 3 سنوات يف الربيع.

- اإلكثار: بواسطة العقل الساقية )الخلفات( أو بالبذور.

- نوع الرتبة: جزء من خليط الزراعة القيايس مع جزئني من الرمل.

- أهم املشاكل: تعفن النبات؛ بسبب تراكم املياه يف قواعد تجاويف األوراق. 
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Cephalocereus senilis
Old Man Cactus      :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: صبار الرجل العجوز 

الوصف النبايت:

 )Cactaceae Family( العائلة النبات إىل  ينتمي هذا 
يف  باإلنقراض  مهدد  وهو  املكسيك.  رشق  من  وأصله 
زراعتة  وشيوع  إلكثاره  الواسع  اإلنتشار  ولكن   ، الربية 
خفضت الطلب عىل األنواع الربية. يعترب النبات طويل 
القامة وقد يصل ارتفاعه اىل 5 - 15 م. السيقان غالباً غري 
)اشواك متحورة(،  بزغب طويل  متفرعة، وهي مغلفة 
عىل شكل معطف أبيض اىل فيض اللون توحي اىل شكل 
الرجل العجوز، وهذه األشواك تعمل عىل حامية النبات 
من الصقيع ومن الشمس. األزهار تظهر باللون األحمر، 
األصفر، واألبيض ، عىل الرغم من أن النبات قد ال يزهر 

حتى عمر 10 - 20 سنة 

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تحتاج إىل إضاءة جيدة من أشعة الشمس، وذلك لتشجيع منو الزغب.

- الحرارة: ما بني º 20 - 16م يف الليل، حافظ عىل الربودة يف الشتاء.

- الري: بانتظام، تروى جيداً يف الصيف وال تروى يف الشتاء )تفضل الرتب جيدة الرصف أكرث من باقي الصباريات(.

- الرطوبة: تفضل الرطوبة الجيدة.

- إعادة الزراعة: عندما يصبح النبات طويالً جداً.

- اإلكثار: بواسطة العقل الساقية.

- أهم املشاكل: ال يوجد منو؛ بسبب قلة الري يف الصيف، أو زيادة الري يف الشتاء.
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Chamaecereus silvestrii
Peanut Cactus          :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: صبار فصدق العبيد

الوصف النبايت:

 )Cactaceae Family( العائلة النبات إىل  ينتمي هذا 
وأصله من املكسيك. وهو من الصباريات املتقزمة، مع 
تغلق  الصيف.  أو  الربيع  يف  يزهر  قد  املناسبة  الرعاية 

األزهار ليال وتعاود التفتح يف الصباح.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تحتاج إىل إضاءة جيدة مع عدم تعرضها كثرياً للشمس املبارشة.

- الحرارة: ما بني º 16 - 10م يف الليل، حافظ 
عىل الربودة يف الشتاء. تستطيع تحمل الصقيع.

وال  الصيف  يف  جيداً  تروى  بانتظام،  الري:   -
تروى يف الشتاء.

- الرطوبة: تتطلب رطوبة جوية قليلة.

زراعتها،  إعادة  الصعب  من  الزراعة:  إعادة   -
ميكن إعادة زراعتها عند األكتظاظ.

- اإلكثار: بواسطة الخلفات.

- أهم املشاكل: ال يوجد منو؛ بسبب قلة الري 
يف الصيف، أو زيادة الري يف الشتاء.
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Cleistocactus strausii
Silver Torch              :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: املصباح الفيض

الوصف النبايت:

Cactaceae Fam- العائلة  إىل  النبات  هذا  )ينتمي 
ily( وأصله من مناطق بوليفيا واألرجنتني. صبار طويل 
القامة، يف كثري من األحيان له شعر أبيض ليبدو كنبات 
هذا   .)Cephalocereus senilis( العجوز  الصبار 
يف  ضيقة  ممدودة  أزهاراً  ويحمل  النمو  رسيع  الصبار 
األعىل عندما يصل ارتفاعه اىل 50 - 100 سم. ال حاجة 
للحفاظ عىل جفاف الرتبة لهذا الصبار يف فصل الشتاء، 

كام أنه ال يحتاج إىل درجة حرارة أقل من º 15م.

اإلحتياجات النباتية 

- اإلضاءة: جيدة ويف مواقع مشمسة طوال العام.

- الحرارة: حوايل º 20 - 16م يف الليل، حافظ عىل الربودة يف الشتاء. 

- الري: تروى باعتدال يف الصيف. ال تدع الرتبة تجف كثرياً يف الشتاء.

- الرطوبة: تفضل ظروف جوية رطبة.

- إعادة الزراعة: عندما يصبح النبات طويالً جداً، بينام وعاء الزراعة صغرياً.

- اإلكثار: الطريقة االفضل بواسطة البذور، وكذلك بواسطة العقل الساقية.

- نوع الرتبة: جزء من خليط الزراعة القيايس مع جزئني من الرمل.
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Echinocactus spp.
 )Cactaceae Family( العائلة  إىل  النباتات  هذه  تنتمي 

وأصلها من املكسيك.

Echinocactus grusonii
 Golden Ball              :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: صبار الكرة الذهبية

الوصف النبايت: 

تصبح  كرة  شكل  عىل  الساق  ببطء،  النوع  هذا  ينمو 
إىل  الطول  يف  تصل  برميل(،  )شكل  النضج  عند  ممدودة 
90 سم. لون الساق أخرض شاحب ومضلع بشكل كبري مع 
ساق تتفرع بشكل شعاعي، األشواك صفراء. تنتج التفرعات 
Echinocactus grusoniiالجديدة مع التقدم يف العمر وتحدث بعض التفرعات حتى 

يف األحجام الصغرية. تنتح األزهار فقط عىل الصبار األكرب الناضج والذي تلقى ما يكفي من ضوء الشمس املبارش، 
وذلك من نهاية الربيع إىل الصيف. األزهار نهارية، صفراء حيوية )4 - 5 سم( وتشكل حلقة دائرية يف الجزء العلوي 
من النبات، ولكنها ليست واضحة جداً بسبب كونها صغرية مقارنة مع ساق بحجم برميل، وتضيع يف الصوف الكرميي 

اللون يف قمة النبات. وقد ال تزهر، لذلك فإن قيمتها الزخرفية هي بسبب جامل شكلها الكيل وأشواكها الحادة. 

Echinocactus horizonthalonius
  Barrel Cactus            :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: الصبار الربمييل

الوصف النبايت: 

يعترب هذا الصبار مشابه لصبار الكرة الذهبية، إال أن لديه 
أشواكاً أقل عىل الساق الكروي.

اإلحتياجات النباتية 

فصل  عدا  املبارش  الشمس  ضوء  إىل  تحتاج  اإلضاءة:   -
الربيع.

- الحرارة: ما بني º 20 - 16م يف الليل، حافظ عىل الربودة 
يف الشتاء )º 10 - 8م(.

- الري: تروي جيداً طوال السنة ولكن تبقى جافة طوال 
الشتاء )ال تدعها تذبل(.

- الرطوبة: تفضل الظروف الجافة.

وعاء  بينام  كبرياً  طولها  يصبح  عندما  الزراعة:  إعادة   -
الزراعة صغرياً.

- اإلكثار: بواسطة البذور أو الخلفات الجانبية.

Echinocactus horizonthalonius

مع  القيايس  الزراعة  خليط  من  جزء  الرتبة:  نوع   -
جزئني من الرمل.

- أهم املشاكل: قد تنشأ الجذور خالل الشتاء؛ بسبب 
تدفئة النبات، حافظ عىل النباتات باردة خالل هذه 

الفرتة.



- 117 -

دليل نباتات الزينة الداخلية ... وأرسار نجاحها

Echinopsis species
Cactaceae Fam- العائلة  إىل  النباتات  هذه  )تنتمي 

.)ily

Echinopsis longispina 

اإلسم اإلنجليزي:

Easter Lily Cactus, Sea Urchin Cactus

اإلسم العريب: صبار قنفذ البحر

الوصف النبايت:

أصله من األرجنتني. تنمو هذه األنواع ببطء، لها رأس 
كروي أو عمودي وأشواك طويلة. أزهارها تبدو غزيرة 
بالنسبة إىل صغر حجم الصبار. قد تكون األزهار بيضاء، 
أرجوانية، حمراء أو ليلكية شاحبة اللون مع عبق يظهر 

يف الليل خالل فصل الصيف. 

Echinopsis lageniformis
Bolivian Torch Cactus          :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: صبار الشعلة البوليفية

Echinopsis lageniformis

Echinopsis longispina

الوصف النبايت:

هي من الصباريات العامودية رسيعة النمو، موطنها صحارى بوليفيا 
ينمو  - 8 أضالع. قد  فاتح وله عادة 4  النبات أخرض  لون  العالية. 
النبات إىل طول 2 - 5 م. قطر الساق قد يصل إىل 15 - 20 سم. 
ترتاوح األشواك يف التلون من العسيل إىل البني، وتوجد عىل العقد 
يف مجموعات تصل إىل أربعة أشواك. ميكن لهذه األشواك أن تنمو 
لتصل إىل 6 - 7 سم يف النباتات البالغة ومتباعدة بشكل متساٍو عىل 

األضالع، تبعد 2.5 إىل 3 سم عن بعضها البعض.

اإلحتياجات النباتية

- اإلضاءة: تفضل األماكن ذات ضوء الشمس املبارش.

عىل  حافظ  الليل،  يف  ºم   20  -  16 بني  ما  الحرارة:   -
الربودة يف الشتاء.

- الري: حافظ عىل جفاف قليل طوال السنة ال تروي 
يف الشتاء.

مع  تجف  لكنها  الجافة،  الظروف  تفضل  الرطوبة:   -
الهواء الجاف.

- إعادة الزراعة: نادراً ما تعاد الزراعة.

- اإلكثار: بواسطة البذور أوالخلفات الجانبية.

- نوع الرتبة: جزء من خليط الزراعة القيايس مع جزئني 
من الرمل.

- أهم املشاكل: ال إزهار؛ بسبب عدم كفاية اإلضاءة.
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Opuntia microdasys
Bunny Ears                :اإلسم اإلنجليزي

اإلسم العريب: اذن األرنب

الوصف النبايت:

 )Cactaceae Family( العائلة النبات إىل  ينتمي هذا 
كالشجرية،  الصبار  هذا  مظهر  املكسيك.  من  وأصله 
وينترش النبات الناضج ليغطي ما بني 60 - 150 سم من 
تتواجد عىل  األشواك  نسبياً،  النمو  بطيء  األرض. وهو 
السيقان التي تشبه األوراق، وقد يصل ارتفاع السيقان 
براعم فقط  األزهار هي عبارة عن  - 45 سم.  من 30 
يبدأ  التشكيل.  كاملة  الرشائح  يف  نقاط  عىل  تتواجد 
التربعم يف أواخر الربيع، ويبلغ ذروته يف أوائل الصيف 
مع نهايات بعرض 5 سم. ألوانها األصفر الكرميي، و التي 
تنتهي بلون الدراق عند تلقيحها. تتحول األزهار اىل مثار 
بطول 5 سم، والتي تتفاوت يف اللون من األرجواين إىل 

األحمر.

اإلحتياجات النباتية

الصيف،  يف  والكامل  املبارش  الشمس  ضوء  اإلضاءة:   -
والجزيئ يف الشتاء.

- الحرارة: يفضل حرارة ما بني º 37 - 21م، يحتاج اىل 
الربودة خالل أشهر الشتاء )º 18 - 10م(.

تجف  الرتبة  دع  النمو،  موسم  خالل  باعتدال  الري:   -
بني الريات.

- الرطوبة: حافظ عىل رطوبة جوية قليلة.

دع  قليلة،  الزراعة  إعاد  اىل  حاجتها  الزراعة:  إعادة   -
مفاصلها تجف ملدة 2 3- أيام قبل إعادة زراعتها.

- اإلكثار: بواسطة البذور أو بالعقل الساقية.

- نوع الرتبة: أجزاء متساوية من خليط الزراعة القيايس 
مع الرمل.

- أهم املشاكل: 

بسبب  األسفل؛  يف  طري  عفن  مع  القمة  يف  ذبول  أ - 
زيادة الري يف الشتاء.

أو  الصيف،  يف  الري  قلة  بسبب  منوات،  يوجد  ال  ب - 
زيادة الري يف الشتاء.

يف  التدفئة  زيادة  بسبب  ومشوه؛  متطاول  الساق  ت - 
الشتاء أو قلة اإلضاءة يف الصيف.
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الفصل السابع  

اكثار نباتات الزينة الداخلية
مقدمة

الطرق  بواسطة  النباتات  أعداد  مضاعفة  هو  اإلكثار 
الخرضية(.  )بالطرق  الالجنسية  أو  )بالبذور(  الجنسية 
إىل  إضافتها  ميكنك  التي  الطرق  من  العديد  هنالك 
مجموعتك من النباتات املنزلية، ولكن اإلكثار هو واحد 
استخدام  ميكن  حيث  متعة.  الطرق  وأكرث  أسهل  من 
العديد من االوساط الزراعية مثل البيتموس، البرياليت، 
الفريموكيواليت، الرمل...أو خليط من األوساط الزراعية 

املختلفة.

تدفئة  لها  ويوفر  النباتات  باكثار  يقوم  الذي  الشخص 
سفلية )أسفل الوسط الزراعي(، فأن هذا اليشء يعترب 
العقل، ولكن ميكنك تحقيق نفس  لتجذير  مفيداً جداً 
للتجذير  عقل  يحتوي  أصيص  وضع  طريق  عن  األثر 
داخل كيس من البالستيك، مع مراعاة استخدام أسالك 
أو عيدان ملنع التالمس ما بني الكيس والعقل. ضعها يف 
الشمس  أشعة  عن  بعيداً  ولكن  جيداً،  مضائة  منطقة 
تعادل 15 درجة  الحرارة  املبارشة، بحيث تكون درجة 
مئوية أو أكرث. تزال العقل عندما يظهر النمو، والنباتات 
الناتجة متثل نفس النبات الذي اخذت منه العقل. هذا 
وسيتم الحديث هنا عن طرق اإلكثار التي ورد ذكرها 
املنزلية يف هذا  النباتات  اكثار  الحديث عن  تم  عندما 

الكتاب فقط.

البذور

عندما  الربيع  أوائل  يف  البذور  تزرع  عامة،  كقاعدة 
يستخدم  الذي  الزراعي  الوسط  طويالً.  النهار  يصبح 
النبات البذور قد يتكون من مزيج قيايس من خلطات 
االوعية والتي تخلط مع ما يساويها بالحجم من الرمل 
الخشن، كام يتوفر بعض الرتب الخاصة بانبات البذور 
يف األسواق. العديد من البذور تتطلب تدفئة زائدة ليك 
تنبت، ويف مثل هذه الحاالت تعترب الحاضنات املدفأة 
هي األفضل. إذا مل يكن لديك حاضنة مدفأة، استخدم 
باملاء  الوعاء  هذا  بغسل  قم  البالستيك.  من  وعاء 
سطح  عىل  البذور  بنرث  قم  البكترييا،  إلزالة  والصابون 

الرتبة ومن ثم تغطيتها بطبقة رقيقة من البيتموس أو 
أي مادة عضوية متوفرة. ضع االصيص يف صواين تحتوي 
عىل ماء دافئ حتى تظهر الرطوبة عىل سطح االصيص. 

عند مالحظة ظهور الرطوبة عىل السطح، أزل االصيص 
الزائد، ومن ثم قم  املاء  ليك يتخلص من  وضعه جانباً 
بتغليف االصيص بكيس من البالستيك، وذلك للحفاظ 
اضاءته  مكان  يف  األصيص  والرطوبة. ضع  الحرارة  عىل 
املبارشة. عندما  الشمس  أشعة  عن  بعيداً  جيدة ولكن 
تظهر ورقتي البذور، تليهام أول ورقتني حقيقيتني، اآلن 
تنمو  الناتجة مساحة أكرب يك  يجب أن تعطى األشتال 
وتتطور، لذا تزال من االصيص وتزرع يف وسط زراعي أو 
خليط من األوساط الزراعية التي تتناسب ونوع النبات. 

األبواغ

ذلك،  من  بدال  أزهاراً.  أو  بذوراً  تنتج  ال  الرسخسيات 
عىل  أبواغاً  تطور  فإنها  والصيف  الربيع  فصيل  خالل 
السوداء  البقع  )أوراقها(.  سعفها  من  السفيل  الجانب 
أبواغ.  حاالت  الحقيقة  يف  هي  السعف  عىل  الظاهرة 
ميكنك الحصول عىل األبواغ من خالل سعفة من النبات 
تحولت اىل اللون األسود، وتخزينها يف كيس من الورق. 
البوغية قد جفت ونرثت  بعد أسبوع ستكون األكياس 
من  قطعة  عىل  الكيس  محتويات  بسكب  قم  االبواغ. 
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تبدو مثل  بقع رمادية صغرية  األبيض، ستالحظ  الورق 
الغبار والتي هي عبارة عن األبواغ. وهي خفيفة جداً 
حتى أن األنفاس قد تؤدي اىل تطايرها، يجب رش هذه 
القيايس  الزراعي  الوسط  االبواغ عىل مزيج متساو من 
ضع  بالستييك.  أصيص  يف  بيتموس  من  مياثله  ما  مع 
بكيس  بتغطيته  قم  باملاء،  مملوء  صحن  يف  األصيص 
عندما  باملاء.  مملوًء  الصحن  عىل  وحافظ  بالستييك، 
يظهر وحل أخرض عىل الرتبة، فهذا يعني أنك حققت 
يجب  والتي  مؤنثة  وأخرى  مذكرة  أبواغ  هناك  نجاحا. 
أن تتالقح إلنتاج نباتات جديدة. هذا الوحل هو البيئة 
حوايل  الناتجة  الرساخس  طول  يصبح  عندما  املثالية، 
3 سم، أزل كيس البالستيك وارفع بلطف 1 سم مربع 
أصيص جديد. ميكنك  والرتبة وضعها يف  الرسخس  من 
تقسيمها مرة أخرى، إذا رغبت بذلك، عندما تحصل عىل 

طول بحوايل 5 سم. 

العقل

عندما  والذي  خرضي،  نسيج  من  جزء  عن  عبارة  هي 
بانتاج  يقوم  مناسبة سوف  بيئية  ظروف  تحت  يوضع 
األجزاء املفقودة، وتستخدم للنباتات العشبية املعمرة، 
تقوم  سوف  الفاكهة.  وأشجار  الخشبية  الزينة  نباتات 
من  مكون  زراعي  وسط  يف  جذور  بتكوين  العقل 
والناعم،  الخشن  البيتموس  من  متساوية  كميات 
من  خوفاً  استخدام  أول  بعد  منها  التخلص  يتم  والتي 
انتشار االمراض. استخدام هرمون تجذير سوف يضمن 
تربة  يف  العقل  وضع  قبل  استخدم  ما  إذا  النجاح  لك 
التجذير. احرص عىل أن تبقى تربة التجذير رطبة ولكن 
غري مشبعة. كام وميكن أن تؤخذ العقل بطرق مختلفة، 

ومنها: الساقية، الورقية، الورقية املربعمة والجذرية.

بناًء  اقسام  اربعة  اىل  تقسيمها  ميكن  الساقية:  العقل 
عىل نسيج الساق املستخدم: عقل خشبية، شبه خشبية، 

لينة )عقل طرفية( وعشبية.

العصاري  الجديد  النمو  انها  الطرفية:  أو  اللينة  العقل 
الربيع  من  وتؤخذ  الخشبية،  لألنواع  تستخدم  اللني، 
بأخذ  هي  شيوعاً  األكرث  الطريقة  الصيف.  أوائل  حتى 
قمة الفرع بطول حوايل 7.5 - 12.5 سم، وقطعها أسفل 
اتصال الورقة بالساق )أسفل العقدة(. تتم إزالة األوراق 
التجذير.  تربة  يف  العقل  غرس  ويتم  بلطف  السفلية 

األوراق التي تركت عىل العقل يجب عدم السامح لها 
لتعوض  جذور  يوجد  ال  كونه  املاء  من  الكثري  بفقدان 
الفاقد. يلزم استخدام أوكسني برتكيز 500 - 1250 جزء 

يف املليون.

الخشبية  النباتات  ألنواع  تستخدم  الساقية:  املقاطع 
نبات  مثل  أو غري ساكنة،  كانت ساكنة  الناضجة سواء 
تؤخذ  الساق  من  مقاطع  عن  عبارة  العقل  الدراسينا. 
يعامل  أن  ينبغي  - 10 سم،   7 بطول  العام  مدار  عىل 
الجزء السفيل من املقطع الساقي باألوكسني )2500 - 

5000 جزء يف املليون(.

العقل الساقية العشبية: وهي عبارة عن سيقان عصارية 
من نباتات غري خشبية مثل نبات الخبيزة، والتي تؤخذ 
يف  املوجودة  النباتات  خاصة  السنة،  مدار  عىل  عقلها 
استوائية.  مناطق  يف  النامية  تلك  أو  املحمية  البيوت 
تحتاج إىل ري رذاذي متقطع، ضبايب، أو رطوبة جوية، 
وليس  سم،   12.5  -  7.5 بني  ما  يرتاوح  العقل  وطول 

هنالك حاجة الستخدام األوكسني.

مجموعات:  أربع  إىل  تقسيمها  وميكن  الورقية:  العقل 
الورقة، مقاطع ورقية وأجنة  الورقة، نصل وعنق  نصل 

خرضية متساقطة.

غالباً  العقل  هذه  الورقة:  أو عنق ونصل  الورقة  نصل 
ما تؤخذ للنباتات الغري خشبية والعشبية. تؤخذ العقل 
عىل مدار السنة طاملا توفر هنالك أوراق، وتحتاج اىل 
رش رذاذي، ضبايب أو رطوبة جوية. طول العقل يختلف 
حسب نوع النبات من ناحية طول الورقة، فمثالً نبات 
 10  -  7.5 من  الورقية  العقلة  طول  يكون  النمر  جلد 
سم، بينام بعض النباتات األخرى قد يلزم فقط مقاطع 
السيتوكاينني )مثل  العقل بهرمون  يلزم معاملة  ورقية. 
البنزل أدينني( لتشجيع منو الرباعم برتكيز 100 جزء يف 

املليون.

خشبية  الغري  للنباتات  تستخدم  الورقية:  املقاطع 
من  جزء  أخذ  خالل  من  السنة،  مدار  عىل  والعشبية 
لسان  البيجونيا،  مثل  الورقية  النباتات  أوراق  الورقة. 
الحامة، البنفسج االفريقي والعديد من النباتات، ممكن 
سوف  خاللها  من  والتي  أجزاء  اىل  تقطيعها  يتم  أن 
تتطور الجذور. استخدم هرمون السيتوكاينني لتشجيع 

تكون الرباعم.
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الورقة املربعمة )العينية(: تتكون من نصل وعنق الورقة 
ابطي،  برعم  يحوي  الساق  من  صغري  جزء  اىل  إضافة 
تستخدم هذه الطريقة يف النباتات الخشبية والعشبية 
خالل موسم النمو، اما النباتات االستوائية فتكاثر عىل 
مدار السنة. تحتاج اىل رش رذاذي، ضبايب، رطوبة جوية 
ميكن  الكاوتشوك،  مثل  نباتات  بالبالستيك.  تغطية  أو 
واحدة.  ورقة  مع  الساق  من  جزء  خالل  من  اكثارها 
الورقة ترجع لألعىل لتقليل التبخر. يجب وضع العقل يف 

التجذير  استخدام تربة  يلزم  سم.   3  -  1.5 عمق  عىل 
 -  1000 برتكيز  أوكسني 
املليون.  3000 جزء يف 
النباتات  تنمو  سوف 
خالل  من  الجديدة 
مرئية  الغري  الرباعم 
ابط  يف  واملوجودة 
مع  املتصلة  الورقة 

الساق.

جذور  من  جذرية  قطع  عن  عبارة  الجذرية:  العقل 
رقيقة لحمية لنباتات خشبية أو عشبية. تؤخذ يف نهاية 
الشتاء اىل بداية الربيع عندما تكون الجذور قد خزنت 
بعد.  الجديدة  االفرع  تنمو  مل  ولكن  كربوهيدرات، 
تعتمد عىل نوع النبات، فمن املمكن أن تزرع مبارشة 
الجذرية  العقلة  طول  أصيص.  يف  توضع  أو  الحقل  يف 
يرتاوح ما بني 2.5 - 5 سم، عادًة ال تعامل باالوكسني، 

لكن السيتوكاينني ممكن استخدامه لتشجيع الرباعم.

الرتقيد الهوايئ: يعترب الرتقيد الهوايئ طريقة خاصة جداً. 
هنا العقل تحض عىل انتاج الجذور قبل أن تفصل عن 
النبات االم. تجرى هذه الرتاقيد بشكل عميل يف حاالت 
الكاوتشوك،  نباتات  يف  كام  مثالً  واحدة  ساق  وجود 
حيث  االوزة.  ورجل  الفيلودندرون  الصدري،  القفص 
يتم إزالة لبعض األوراق من عىل العقد لتفسح املجال 
أسفل عقدة(،  اللحاء  )إزالة حلقة من  التحليق  الجراء 
األوكسني  بهرمون  يظهر  الذي  الخشب  تعفري  ممكن 
بواسطة ريشة رسم ناعمة. ومن ثم نقوم بربط كيس 
تحليقها،  جرى  التي  املنطقة  حول  شفاف  بالستيك 
نغلق  ثم  برتطيبه، ومن  ونقوم  بالبيتموس  الكيس  منأل 
نستمر  األسفل.  األعىل ومن  من  ونربطه جيداً  الكيس 
الجذور خالل  تتطور  للنبات. سوف  الطبيعية  بالعناية 
بضعة أسابيع، قم بإجراء قطع للنبات أسفل الرتقيدة، 

ومن ثم زراعتها يف تربة مناسبة.

األجنة الخرضية املتساقطة: تتواجد عىل حواف األوراق 
الكالنشوا، مجرد أن  الصيف، مثل  املسننة خالل أشهر 
أصيص  يف  ونرثها  باليد  بإزالتها  قم  األجنة  هذه  تظهر 
أن تضغط بشكل بسيط  بيتموس رطب. يجب  يحوي 
أيام،  عدة  بعد  الرطبة.  التجذير  تربة  مع  تتالمس  ليك 
قم  التجذير،  تربة  يف  تتطور  سوف  جديدة  نباتات 

بإزالتها برفق وزراعتها يف أصيص صغري.
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تفسيخ الجذور أو املنطقة التاجية: تعترب طريقة سهلة 
الكثار النباتات التي يوجد لها أكرث من ساق خارج من 
اكرث،  أو  نبتتني  اىل  الطوبارة  تفسيخ  يتم  حيث  الرتبة، 
وزراعة كل جزء لوحده يف أصيص جديد، مثل نباتات 
والتي  الصالونات،  وورق  كالخنشار  الورقية  الزينة 
املزهرة  والنباتات  ربيع.  كل  بداية  تفّسخ يف  أن  يجب 
الذي  الوقت  يف  يقّسم  والذي  األفريقي  البنفسج  مثل 
للنباتات  التقليم  بعض  يلزم  قد  مزهراً.  فيه  يكون  ال 
الورقية اليجاد توازن ما بني املجموع الخرضي واملجموع 
من  تحتوي عىل جزء  أن  يجب  تفسيخة  كل  الجذري. 
الجديدة  النباتات  زراعة  يجب  القدمية.  النبات  جذور 
يف اصيص يزيد عن طوبارتها مبا ال يقل عن 5 سم يف 
النباتات رسيعة النمو مثل الهواء الخشن  القطر. لكن 
أو الناعم، يجب استخدام أصيص يزيد بحوايل 10 سم 
يف القطر. تروى النباتات ملرة واحدة فقط وترتك لحني 

ظهور منوات جديدة ومن ثم تروى بانتظام.

من  تخرج  سيقان  عن  عبارة  والرسطانات:  الخلفات 
املنطقة التاجية للنبتة أو من خالل املجموع الجذري، 
هذه  تكاثر  الديفنباكيا...الخ.  الكوردالني،  اليوكا،  مثل 
الجانبية  الصغرية  النباتات  إزالة  خالل  من  النباتات 
)الخلفات( التي تنمو عىل سيقان النبات االم، ومن ثم 
تجذيرها بعد استخدام األوكسني، أما الخلفات الخارجة 
وإذا  األم  النبات  عن  فتفصل  الخرضي  املجموع  من 

كانت تحوي جذوراً فتزرع مبارشًة.

منتفخة  متحورة،  سيقان  عن  عبارة  الساقية:  الدرنات 
السيقان  هذه  وتقوم  الرتبة،  سطح  أسفل  وموجودة 
النباتات  قبل  من  تستخدم  الغذائية،  املواد  بتخزين 
ليك تصمد خالل الشتاء أو خالل األشهر الجافة، وذلك 
لتزود النبات بحاجته من الطاقة والعنارص الغذائية من 
أجل النمو يف املوسم القادم. كام ويوجد جذور متدرنة. 
النباتات التي تكاثر بالدرنات الساقية، يجري استخراجها 
اىل  تقسيمها  فيجري  الكبرية  أما  منها،  الصغري  وزراعة 
عدة أجزاء، مثل نبات بخور مريم. بينام النباتات التي 
املتدرنة مثل االلسرتوماريا، فتكاثر من  بالجذور  تكاثر 

خالل تفسيخ الجذور.

تفسيخ األبصال: البصلة عبارة عن قواعد أوراق منتفخة 
أحادية  النباتات  قبل  من  وتنتج  األرض  تحت  تنمو 
محاطة  ومضغوطة  متحورة  ساق  عىل  تحتوي  الفلقة. 

الليليوم  مثل  الغذاء،  تخزن  التي  الحرشفية  باالوراق 
أكرث  النباتات  تنتج  النمو،  موسم  نهاية  يف  والتيوليب، 
من بصلة، بعد أن تجف األوراق وتدخل االبصال طور 
بعضها  عن  وفصلها  الرتبة  من  ازالتها  ميكن  السكون، 

البعض من أجل إعادة زراعتها.

خالل  من  اكثارها  ميكن  والصباريات:  العصاريات 
سيقان  عن  عبارة  الواقع  يف  هي  )التي  الورقية  العقل 
يف الصباريات(، حيث يجري ازالتها عن النباتات وتركها 
لعدة أيام ليك تجف قاعدتها قبل زراعتها يف خليط من 
الرتبة يحوي البيتموس والرمل. عقل النباتات العصارية 
الصيف،  نهاية  اىل  الربيع  بداية  من  أخذها  ممكن 
بينام عقل الصباريات فتؤخذ نهاية الربيع اىل منتصف 

الصيف.

السيقان الجارية أو الستولونات: بعض أنواع النباتات 
سيقان  الصيف  نهاية  يف  تعطي  العنكبوت،  نبات  مثل 
رفيعة وطويلة تنتهي بنباتات صغرية، إذا تالمست هذه 
النباتات مع تربة رطبة فإنها ستكّون جذوراً، ثم تفصل 

هذه النباتات وتزرع يف أصيص صغري.
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أوالً: األمراض النباتية

املنزلية  للنباتات  النباتية هي منو غري طبيعي  األمراض 
مسببات  تواجد  يسببها  املغلقة  األماكن  يف  ترىب  التي 
الفطريات،  مثل  مجهرية  حية  كائنات  وهي  األمراض، 
هذه  تستطيع  والفريوسات.  النيامتودا  البكترييا، 
يف  النباتات  عىل  مرضية  أعراض  تسبب  أن  الكائنات 

األماكن املغلقة إذا تم توفر ثالثة رشوط:

- إذا كان املسبب املمرض موجوداً.

- إذا كان النبات قابالً لإلصابة باملمرض النبايت الخاص.

- إذا كانت الظروف البيئة مواتية لتطور املرض. وحيث 
فإن  جافة،  تكون  ما  عادة  املغلقة  األماكن  بيئة  أن 

األمراض النباتية نادرا ما تتطور عىل النباتات املنزلية.

ونادرا ما تصاب نباتات الزينة الداخلية بأمراض نباتية 
خطرية؛ ألن البيئة الداخلية عادة ما تكون جافة لتساعد 
التطور، ومع ذلك فقد  النباتية عىل  األمراض  مسببات 
تصاب نباتات الزينة التى ترىب ىف املنزل بأعفان الجذور 
االوراق  لفحة  مثل  الورقية  األمراض  وبعض  والذبول 
اآلفات  مشاكل  إن  الدقيقي.  والبياض  االوراق  وتبقع 
املرضية  املسببات  بني  من  شيوعاً  األكرث  الحرشية هي 
وهي تتسبب يف مشاكل للنباتات املنزلية. إجامالً، ميكن 
برشاء  منها  التقليل  أو  املرضية  املسببات  منع  بداية 
نباتات قوية وخالية من األمراض الصحية؛ وتذكر دامئا 
نظيفة  وأواين  عناية  ووسائل  معقمة  تربة  استخدام 
مطهرة وتجنب زيادة الري. ميكن إجامالً اعتامد محلول 

الكلور املتوفر واملخفف بنسبة )10 ٪( كمطهر عام.

1 - أمراض الرتبة

فيام ييل أهم األمراض النباتية األكرث شيوعا عىل نباتات 
الزينة املنزلية، مع رشح مبسط حول األرضار واألعراض 
واسرتاتيجيات اإلدارة املتاحة ألصحاب املنازل للسيطرة 

عليها ) ملزيد من التوضيح أنظر جدول رقم 4(.

Damping-off              سقوط البادرات

يعترب هذا املرض من األمراض املدمرة للبادرات حديثة 
أسفل  تتعفن  أو  بأكملها  البذور  تتحلل  وقد  اإلنبات 
املسنة  النباتات  متوت  ال  عادة  مبارشة.  الرتبة  سطح 
والجذور.  السيقان  عفن  أعراض  عليها  يظهر  ولكن 
تتلخص الظروف املالمئة للمرض بارتفاع نسبة الرطوبة 
يف الرتبة وزيادة الرطوبة الجوية، إضافة إىل  انخفاض 
وارتفاع  ºم(   ٢٠ من  )أقل  اإلنبات  قبل  الحرارة  درجة 

درجة حرارة الرتبة بعد اإلنبات )أعىل من ٢٥ ºم(. 

املكافحة 

أو  للبذور  سواء  الزراعة  ىف  معقمة  تربة  استخدام   -
استخدام  أو  األصص  أو  الرتبة  تلوث  وتجنب  العقل، 

أدوات زراعة ملوثة

- استخدام املطهرات الفطرية عىل البذور والعقل قبل 
الزراعة.

-  التأكد من أن املبيد الفطري موىص به ويصلح للنبات 
املعني.

أمراض تعفن الجذور واملناطق التاجية

Root and Crown Rot Diseases

عادة ما يتم مالحظة أعراض أعفان الجذور أو مناطق 
الذبول  وجود  فيشري  واألوراق.  السيقان  من  التاج 
عفن  مرض  أن  إىل  األوراق  يف  اإلحمرار  أو  واإلصفرار 

الفصل الثامن  

أهم األمراض النباتية واآلفات الحرشية ومكافحتها
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عن  االمراض  هذه  وتتسبب  موجود.  التاج  أو  الجذر 
ذلك  يف  مبا  األجناس،  مختلفة  فطريات  عدة  طريق 
 Fusarium, Rhizoctonia, التالية:  الفطريات 
 Phytophthora ,Verticillium, Sclerotium

.and Pythium

تؤدي  ما  غالباً 
إىل  الري  مياه  زيادة 
تعفن  أمراض  تطور 
ميكن  والتي  الجذور 
الرتبة  يف  تتفاقم  أن 
أو  الثقيلة  الطينية 
الرصف.  سيئة  األواين 
فحص  ميكن  وعادة 
الجذور بعناية للتأكد 
هذه  وجود  من 

مع  برفق  وعائه  من  النبات  بإزالة  ذلك  يتم  األمراض؛ 
الحفاظ عىل الجذور والرتبة سليمة قدر اإلمكان. تظهر 
الجذور الصحية عادة باللون األبيض إىل الكرميي وتكون 
قوية، يف حني الجذور املصابة تعاين من الضعف وعادة 
ما يتغري لونها إىل البني الداكن. وكثري من أمراض تعفن 
الساق  إتصال  )منطقة  التاج  منطقة  تصيب  الجذور 
املنطقة،  هذه  يف  دامئاً  املاء  تراكم  بسبب  بالجذور( 

ونسبب تفسخ القرشة الخارجية للجذر.

املكافحة

اإلصابة  شديدة  الحاالت  يف  النبات  عالج  ميكن  ال   -
ولكن  بني(،  لون  وذو  طري  بأكمله  الجذري  )النظام 
ميكن إجراء عملية إكثار للنبات باستخدام عقل ساقية. 

- قد يتم عالج النبات إذا تم إزالة الجذور البنية املصابة 
بأداة حادة نظيفة، وإعادة زراعته يف وعاء جديد نظيف 
يف تربة زراعية جديدة معقمة إذا كان بعض الجذور ال 

تزال قوية وبيضاء.

املعقامت  باستخدام  وقائية  إجراءات  اتخاذ  ميكن   -
)محلول كلور مخفف 10 %( عند زراعة العقل والري 
Mancozeb, Copper hy- عامة  فطرية  )مببيدات 

املقاومة  باستخدام  أو   )droxide, Chlorothalonil
.)Trichoderma harizianum( الحيوية املتاحة

- من املمكن استخدام بعض املبيدات الفطرية الجهازية 

عند اللزوم، مع العلم بأنه ال يوجد مبيد فطري واحد 
ميكنه مقاومة جميع الفطريات املسببة ألعفان الجذور.

2 - األمراض الورقية 

أمراض أوراق النباتات املنزلية هي أكرث ندرة من تعفن 
يف  الرتفاع  األوراق  تعرضت  فإذا  ذلك،  ومع  جذورها. 
نسبة الرطوبة أو الرش املتكرر باملاء، ميكن أن يحدث 
الورقية  األمراض  أعراض  تشمل  عليها.  مرضية  مشاكل 
الدقيقي،  البياض  اللفحات،  األوراق،  تبقع  الشائعة 

االصفرار، اإلحمرار أو تساقط األوراق.

تشخيص  وتم  مبكر  وقت  يف  األعراض  اكتشفت  إذا 
للنبات،  مرضية  إدارة  تؤدي  ما  غالبا  املريض،  املسبب 
من مامرسات شخصية بإزالة النموات املصابة، والعناية 
األمراض  بعض  النبات.  صحة  تحسن  إىل  املكثفة، 

تبقع  مثل  الورقية  الفطرية 
أوراق النباتات الداخلية، هي 
ناجمة  األحيان  من  كثري  يف 
عن عوامل بيئية، أو الحرشات 
أخرى.  عوامل  أو  املفصلية 
ممرضات  تسببها  ما  ونادرا 

نباتية داخل البيئة املنزلية. 

املكافحة

- الوقاية يف البداية، برضورة التخلص من األنسجة امليتة 
سواء عىل النباتات أو عىل أسطح الرتبة.

بأي طريقة مع  النباتات  - تحاىش إحداث جروح عىل 
أخذ  عملية  بعد  األم  النباتات  عىل  زوائد  ترك  عدم 

العقل.

- إجراء عمليات التهوية داخل املنزل ملنع ارتفاع نسبة 
الرطوبة ويتم ذلك يف الصباح الباكر وقبل ارتفاع درجة 

الحرارة الناشئة عن ضوء الشمس.

- ميكن استخدام املبيدات الفطرية املتاحة واملوىص بها 
Chlorothalonil, Potassium bicar-  لكل نوع، مثل:

bonate, Thiophanate methyl, Mancozeb

عىل  قادرة  الفطريات  أن  اإلعتبار  بعني  األخذ  يجب   -
تكرار  عند  خاصة  للكيامويات  مقاومة  سالالت  إنتاج 
استخدام نفس املبيد لفرتات زمنية طويلة، لذلك يجب 

عدم الرتكيز عىل إستخدام مبيد فطرى واحد.
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جدول رقم )4(: أهم األمراض التي ميكن مواجهتها يف النباتات املنزلية، أسبابها، أعراضها، والوقاية منها

الوقاية واملكافحة األعراض املسبب املرض

- التخلص من األوراق املريضة. تقليل 

الرطوبة الجوية. زيادة التهوية حول 

النباتات، استخدم املبيدات الفطرية 

املتوفرة.

- املضادات الحيوية للبكترييا غري فعالة.

- تختلف من نبات إىل آخر. بقع دائرية 

صفراء - بنية، قد تتجمع لتشكيل مساحة 

واسعة من األنسجة امليتة عىل األوراق. 

- تبقع زاوي بني العروق.

- مسبب فطري: 
Colletotrichum, 
Alternaria, Cercospora, , 
Ascochyta, Bipolaris

- مسبب بكتريي:
Erwinia,  Xanthomonas

تبقع األوراق 

واللفحات

إزالة األوراق املصابة والتخلص منها 

لتقليل انتشار املمرض.. زيادة التهوية 

وتقليل الرطوبة النسبية حول النباتات. 

استخدم املبيدات الفطرية املتوفرة.

منو أبيض إىل رمادي مغرب كالطحني عىل 

األوراق وميكن أن تتأثر السيقان والرباعم 

كذلك، وقد يسبب تشوهات يف النمو.

مسبب فطري: 

Oidium spp.

البياض 

الدقيقي

إزالة والتخلص من األجزاء املصابة. 

الحفاظ عىل النباتات تحت ظروف بيئية 

مناسبة، ألن هذا املرض يتطور فقط 

يف ظل ظروف عالية الرطوبة. استخدم 

املبيدات الفطرية املتوفرة.

بقع صغرية تبدو مائية، تتوسع لتشمل 

مناطق أخرى، يتحول لونها من البني 

الفاتح إىل األسود. تحت الرطوبة العالية، 

يصبح منو الفطر الرمادي واضحاً عىل 

األنسجة النباتية امليتة.

مسبب فطري:

 Botrytis spp.

العفن 

الرمادي

فحص الجذور للتأكد من خلوها من 

اإلصابة وأعراض املرض عند رشاء 

النباتات.

استخدم مبيدات النيامتودا املتوفرة.

التقزم، منواألوراق غري طبيعي، ذبول، تلون 

يشبه أعراض نقص العنارص، عقد عىل 

الجذور.

مسبب نيامتودي: كائنات 

مجهرية غالبيتها يصيب الجذور 

وبعضها األوراق والرباعم  

واألبصال
Meloidogyne, 
Aphelenchoides, 
Detylenchus

أمراض 

النيامتودا 

النباتية

 رشاء نباتات خالية من األمراض

 الفريوسية، إدارة الحرشات واآلفات

 وغسل اليدين واألدوات املستخدمة

 واالمتناع عن التدخني عند التعامل مع

.النباتات يساعد يف منع االنتشار

أعراض متغرية حسب الفايروس، تشمل 

التبقع الحلقي، التقزم، تجعد وتربقش 

األوراق. هذه األمراض نادرة يف األماكن 

املغلقة عىل النباتات املنزلية. بعضها 

ينتقل ميكانيكياً عن طريق األيدي 

واألدوات امللوثة، وبعضها اآلخر يتطلب 

حرشات لإلنتقال من نبات إىل آخر.

تتسبب عن الفريوسات النباتية، 

وهي غري قابلة للشفاء وأحيانا 

قاتلة

TMV, CMV, TYLLCV

أمراض 

الفايروسات

ثانياً: اآلفات الحرشية

 أهم اآلفات الحرشية األكرث شيوعا عىل نباتات الزينة 
واألعراض  األرضار  حول  مبسط  رشح  مع  املنزلية، 
واسرتاتيجيات اإلدارة املتاحة ألصحاب املنازل للسيطرة 

عليها.

Aphids         املن

شكل  عىل  جسم  مع  لينة  ملم(   3( دقيقة  حرشات 
البني  فهناك  األنواع خرضاء ومع ذلك،  كمرثى. معظم 
املحمر أو األسود. الحرشات البالغة قد تكون مجنحة. 
تظهر عىل شكل تجمعات عىل السيقان الحديثة النمو 
هذه  وتنترش  لألوراق  السفلية  األسطح  وعىل  والرباعم 
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ارتفاع درجة  بسبب  والصيف  الربيع  أشهر  ىف  الحرشة 
الحرارة. ينجم الرضر عن هذه الحرشات من امتصاص 
العصارة النباتية بأجزاء فمها املاصة الثاقبة. تتغذى عىل 
عملية  أثناء  نباتية  ينقل فريوسات  وقد  النبات  عصارة 
منو  قوة  يف  انخفاضاً  اإلصابة  أعراض  تشمل  التغذية. 
النبات وأوراقاً مشوهة. تفرز املن نفايات سكرية مام 

يسهل منو العفن األسود وظهور النمل.

املكافحة

 2  -  1 استخدام  دافئ،  النبات مبحلول صابوين  يرش   -
لغسل  املستخدم  السائل  الصابون  من  صغرية  مالعق 
تستخدم  ال  املياه.  من  واحد  غالون  لكل  االطباق 

منظفات الغسيل.

- من املمكن استخدام حرشة أبو العيد املفرتسة ألطوار 
املن يف حال توفرها.

حرشية  مبيدات  ترش  الشديدة،  اإلصابة  حالة  يف   -
جهازية أو إضافة املبيدات الجهازية عىل شكل حبيبات 

أو سائل مخفف إىل الرتبة.

Mealybugs              البق الدقيقي

حرشات صغرية لينة جسديا والحرشات البالغة )4 ملم( 
النهاية  من  تفرز  بيضاء  قطنية  شمعية  بطبقة  مغطاة 
بامتصاص عصارة  الرضر  الجسم. وتسبب  الخلفية من 

النهاية  ويف  للنبات  وتقزم  اصفراراً  يسبب  مام  النبات 
املوت. كام يفرز البق الدقيقي مواد سكرية، مثل املن، 

تسبب تكون العفن األسود.

املكافحة

 2  -  1 استخدام  دافئ،  النبات مبحلول صابوين  يرش   -
االطباق  لغسل  السائل  الصابون  من  صغرية  مالعق 
للغالون الواحد من املياه. ال تستخدم منظفات الغسيل. 

- يف حالة اإلصابة الشديدة، استخدام املبيدات الحرشية 
الجهازية عىل شكل حبيبات أو سائل مخفف إىل الرتبة. 
تضاف املياه الدافئة والصابون لتساعد املبيد يف التأثري 

والحد من نشاط اآلفة.

Scale insects             الحرشات القرشية

منها  البالغة  ولكن  متحركة  وغري  لينة  حرشات  وهي 
محمية بواسطة غطاء صلب كاملدرعة، قد يكون باللون 
عىل  تتواجد  البني.  أو  األبيض  أو  الرمادي  أو  األسود 
غري  األطوار  النباتية.  الجذور  أو  السيقان  أو  األوراق 
البالغة تكون متحركة وتخرج من البيوض املحمية أيضاً 
والتي تضعها األنثى تحتها. وعندما تجد مكاناً للتغذية 
فإنها تستقر وتبدأ بإفراز الغطاء الواقي تغطي به أكرث 
من أجسامها. ينتج الرضر عن امتصاص عصارة النبات، 
مام يقلل بشكل كبري النمو والنشاط ويتسبب بسقوط 
األوراق. الحرشات القرشية كاملن أيضاً تساعد يف تطور 

العفن األسود.

املكافحة

- تتشابة مع مكافحة البق الدقيقي يف الرش لكن مع 
هو  والهدف  األمر.  لزم  إذا  أسابيع  ثالثة  كل  التكرار 
الغطاء  تكون  قبل  ما  الحرشة يف مرحلة  السيطرة عىل 

الواقي.

الحرشات القرشية

ينمو العفن

األسود  لوجود 

إصابة باملن
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Thrips           الرتبس

الحرشة  لون  ملم(،   1( جدا  صغرية  البالغة  الحرشات 
كرميي إىل بني مع أجنحة مهدبة. األطوار غري الناضجة 
أو  إنزعاجها  عند  ورسعة  بسهولة  تتحرك  مجنحة.  غري 
النباتات كام  الرتبس عىل عصارة  تتغذى  عليها.  التأثري 
للتغذية  ونتيجة  النباتية.  الفريوسات  لنقل  أنها محطة 
عىل السطح السفيل لألوراق تصبح األوراق مبيضة أو 
فضية اللون أو مرقطة. حواف األوراق الصغرية تنحني 

وقد متوت كام قد تفشل الرباعم الزهرية يف التفتح.

املكافحة

- تتشابة مع مكافحة املن برش النبات مبحلول صابوين 
دافئ، استخدام 1 - 2 مالعق صغرية من صابون غسل 
االطباق السائل للغالون الواحد من املياه. ال تستخدم 

منظفات الغسيل.

- من املمكن استخدام الحلم املفرتس للرتبس يف حال 
توفره.

حرشية  مبيدات  ترش  الشديدة،  اإلصابة  حال  يف   -
جهازية أو إضافة املبيدات الجهازية عىل شكل حبيبات 

أو سائلة إىل الرتبة.

White flies                الذبابة البيضاء

حرشات بيضاء صغرية )2 ملم( مجنحة تطاير من سطح 
النبات إذا شعرت باالنزعاج. من الصعب رؤية الحوريات 
)األطوار غري الناضجة( وهي خرضاء شاحبة اللون وغري 
والحوريات تسبب  الكاملة  الحرشات  مجنحة. كل من 
من  العصارة  امتصاص  طريق  عن  للنباتات  الرضر 
األوراق ونقل الفريوسات النباتية. تعاين النباتات املصابة 
من التقزم واألصفرار. تفرز الحرشة مركبات سكرية مثل 

املن يساعد عىل تطور العفن األسود.

املكافحة

- تتشابة مع مكافحة املن برش النبات مبحلول صابوين 
دافئ، استخدام 1 - 2 مالعق صغرية من صابون غسل 
االطباق السائل للغالون الواحد من املياه. ال تستخدم 

منظفات الغسيل.

- من املمكن استخدام الحلم املفرتس للحوريات يف حال 
توفره.

حرشية  مبيدات  ترش  الشديدة،  اإلصابة  حالة  يف   -
جهازية أو إضافة املبيدات الجهازية عىل شكل حبيبات 

أو سائل إىل الرتبة.

الذبابة البيضاء

شكل  عىل  الجهازية  الحرشية  املبيدات  استخدام   -
الدافئة  املياه  إضافة  مع  الرتبة.  إىل  سائل  أو  حبيبات 
والصابون لتساعد يف الحد من اآلفات. استخدام 1 - 2 
مالعق صغرية من سائل غسل االطباق للغالون الواحد 

من املياه. ال تستخدم منظفات الغسيل.
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Red Spider mites     الحلم األحمر

نوع من مفصليات األرجل يشبه العنكبوت الدقيق جداً 
والتي بالكاد ميكن رؤيتها بالعني املجردة. ميكن التعرف 
عىل هذه اآلفة بوجود بقعتني داكنتني عىل الجسم من 
الجهة الخلفية. من أهم رشوط تفيش هذه اآلفة وجود 
البيئة الدافئة والجافة، فتنترش اإلصابة عند ارتفاع درجة 
الحرارة وانخفاض الرطوبة. يفضل توفري الرطوبة الجوية 

العالية حول النبات بالرش باملاء الرذاذي. تعمل أطوار 
هذه اآلفة عىل امتصاص عصارة النبات من داخل الخاليا 
حريري  بناء  وجود  لها  املميزة  األعراض  ومن  النباتية، 
عىل السطح السفيل من الورقة من جراء التغذية تصبح 
بقع صفراء صغرية عليها وقد  األوراق شاحبة، ووجود 
تسبب تساقط األوراق التي غالباً ما تكون مرقطة. من 

األعراض أيضاً تشوه األوراق، الذبول، تقزم النبات.

املكافحة 

- تتشابة مع مكافحة املن برش النبات مبحلول صابوين 
دافئ، استخدام 1 - 2 مالعق صغرية من صابون غسل 
االطباق السائل للغالون الواحد من املياه. ال تستخدم 

منظفات الغسيل. 

- من املمكن استخدام الحلم املفرتس للحلم العنكبويت 
يف حال توفره.

حرشية  مبيدات  ترش  الشديدة،  اإلصابة  حالة  يف   -
جهازية أو إضافة املبيدات الجهازية عىل شكل حبيبات 

أو سائل إىل الرتبة.

استخدام املبيدات يف مكافحة األمراض والحرشات 

ال بد من التنويه إىل أن املبيدات الكياموية وبالعبوات 
املتاحة ملكافحة األمراض والحرشات هي مواد  املنزلية 
عىل  للرش  الخفيفة  برتاكيزها  وفعالة  السمية  شديدة 
كيفية  يف  تختلف  لكنها  املغلقة،  األماكن  يف  النباتات 
عليها، وميكن  تسيطر  التي  اآلفات  أو  واألمراض  عملها 
قراءة  من  التأكد  بعد  بأمان  ما  نبات  عىل  استخدامها 
وفهم امللصق واتباع التعليامت بدقة لتتجنب التسبب 

يف أي رضر لنفسك أو للنبات أو للبيئة.

يف أغلب األحيان، تكون تكلفة رشاء املبيدات أكرث من 
معني،  مبيد  اختيار  تم  فإذا  نفسه.  النبات  استبدال 
الحرشة  أو  املرض  أنه وصف لالستخدام ضد  تأكد من 
الزراعي  املهندس  باستشارة  لديك، وال ترتدد  املوجودة 
املختص والتأكد من املشكلة وقد تضطر إلحضار عينات 

نباتية مصابة حديثاً لتشخيص اإلصابة بدقة.

إصابة شديدةإصابة متوسطةإصابة خفيفة

الحلم األحمر

لسالمتك إتبع التدرج املوضح يف الشكل أعاله عند مالحظة أية أصابة للبدء باملكافحة

والذي يقلل من استفحال وانتشار اإلصابة عىل النباتات املنزلية قبل اللجوء إىل الكيامويات
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جدول رقم )5(: أهم املشاكل الفسيولوجية التي تواجه نباتات الزينة، أسبابها وطريقة معالجتها.

الحل السبب املشكلة

نقل إىل موقع إضاءته أفضل نقص اإلضاءة عدم وجود منو

تعريض النبات بشكل أفضل لإلضاءة نقص اإلضاءة منو غري متوازن

 نقل اىل موقع اضاءته افضل والتقليل من

النيرتوجني
نقص اإلضاءة أو زيادة النيرتوجني النباتات طويلة ونحيلة

 نقل إىل موقع إضاءته افضل والتقليل من

النيرتوجني
نقص اإلضاءة أو زيادة النيرتوجني االزهار صغرية أو ال تتكون

اضافة بعض االسمدة خاصة النيرتوجينية نقص التسميد االوراق الحديثة صغرية

 نقل النبات إىل موقع أقل إضاءة وحرارة

مع تفقد وجود حرشة املن
زيادة شدة اإلضاءة أو الحرارة االوراق مجعدة أو ملتفة

غري موقع النبات ورش االوراق باملاء نقص الرطوبة الجوية أو زيادة الحرارة حواف االوراق بنية أو مبقعة

ماء بارد عىل األوراق أو زيادة ري قم بتهوية الرتبة و جرب الري السفيل تبقع االوراق

غري موقع النبات وسمد بالحديد نقص إضاءة، رصف سيئ، نقص حديد
 اوراق شاحبة مع عروق

خرضاء

 غري موقع النبات و تفقد حاجته إلعادة

الزراعة

 نقص رطوبة جوية، زيادة حرارة أو زيادة

شدة إضاءة
اوراق صفراء

 حاول تقليل هذه التغريات وأثرها ودع

النبات يتأقلم مع املوقع

 تغري مفاجئ يف املوقع أو الحرارة أو الضوء،

نقص الري أو التسميد
سقوط االوراق

رش االوراق باملاء بانتظام نقص رطوبة جوية أوراق باهتة

 نقل النبات إىل موقع أبرد و رش األوراق

باملاء بانتظام

 جفاف الرتبة، نقص أو زيادة اإلضاءة، إرتفاع

الحرارة، نقص الرطوبة الجوية
الذبول

إعادة زراعة النبات الرتبة ترصف املاء برسعة أو النبات مكتظ جفاف النبات برسعة

غسل الرتبة عدة مرات أو إعادة الزراعة تراكم أمالح من األسمدة

 صبغات بيضاء او خرضاء عىل

 جوانب االصيص وزبد عىل

الرتبة

ثالثاً: األمراض الفسيولوجية

املشاكل املدرجة يف القامئة هنا، هي يف الغالب ناتجة 
عن أخطاء يف العناية بالنباتات. اذا كان هنالك مشكلة 
غري موجودة يف هذه القامئة، تفقد وصف النبات، إذا مل 
تكن ايضاً مدرجة يف وصف النبات، باإلمكان أخذ النبات 

واستشارة أخصايئ املشاتل واالستفادة من رأيه. ال تعالج 
النبات حتى تستطيع تحديد املشكلة التي يعاين منها، 
للنبات  وذلك ألن أي معالجة خاطئة قد تسبب رضراً 
مثل أي مرض نبايت. يوضح الجدول رقم 5 ملخصاً ألهم 

مشاكل نباتات الزينة، أسبابها وطريقة معالجتها.
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72Scrophulariaceae

116Sea Urchin Cactus

10Sedum

106Sedum sieboldii

10Selaginella

10Sempervivum

47Senecio cineraria

88Senecio cruentus

107 Senecio rowleyanus

108 Setcreasea purpurea

10Siderasis

15 Silver Queen

114Silver Sorch

89Sinningia speciosa

10Skimmia

45Snake Plant

72Snap Dragon

57Solanaceae

10Solanum

90Spathiphyllum wallisii

97Spider Plant

49Spineless Yucca

20Spotted Laural

10Stephanotis

107String of beads

41Sweet Heart Plant

39Swiss Cheese Plant

10, 48Syngonium

48Syngonium podophyllum 

T
91Tagetes erecta

10Tetrastigma

56 Theaceae

29Ti Plant

53Tiger Plant

108Tradescantia albiflora

66 Trailing Pelargonium

41Tree Philodendron

10Tulip

U
30 Umbrella Plant

46Umbrella Tree

44Urticaceae

V
70Vallota speciosa

99Variegata

65Velvet Plant

92 Verbenaceae

92Viola  tricolor

92Viola, Pansy

92Violaceae

103Vitaceae

W
108Wandering Jew

108Wandering Sailor

54Wax Begonia

101Wax Plant

35Weeping Fig

51White Parlor Maple

X
111  Xanthorrhoeaceae

Y
65Yellow Sage

10Yucca

49Yucca elephantipes

Z
93Zantedeschia aethiopica

53Zebra Plant

108Zebrina pendula

94Zinnia

94Zinnia elegans

110Zygocactus

109Zygocactus truncactus

Appendixملحق األسامء
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52Painter’s Palette

63Panda Plant

17Paper Plant

25Parlor Palm

61Parrot Flower

103Parthenocissus tricuspidata

92Pansy

61Patience Plant

90Peace Lily

113Peanut Cactus

66Pelargonium

66Pelargonium grandiflorum (P. 
domesticum)

66 Pelargonium hortorum

66, 67Pelargonium peltatum

10Pellaea

40Peperomia obtusifolia

40Pepper Face

85Petunia

85 Petunia X Hybrida

41Philodendron

41Philodendron hastatum

41Philodendron bipinnatifidum

41Philodendron domesticum

41Philodendron scandens

42Philodendron selloum

43Phoenix canariensis

10Phyllitis

10Pilea

44Pilea cadierei

16Pineapple

40Piperaceae

68Pittosporaceae

68Pittosporum

68Pittosporum tobira

95 Plume Asparagus

81Poinsettia

37Polka

21Pony Tail

79Pot Dahlia

98Pothos argyraeus

24Prayer Plant

10Primula

78Primulaceae

10Pteris

108Purple heart

43Pygmy Date Palm

R
65Red Sage

22 Rex Begonia

104, 109Rhipsalidopsis gaertneri

73Rhododendron indicum

105Rhoicissus

105Rhoicissus capensis

105Rhoicissus rhomboidea

10Rosa

86Rosa chinensis

86Rosaceae

60Rose Mallow

35Rubber Plant

59 Rubiaceae

S
10Saintplaulia

69Saintpaulia ionantha

87 Salvia

87Salvia splendens

10Sansevieria

45 Sansevieria trifasciata

10Saxifraga

70Scarborough-Lily

87Scarlet Sage

10, 46Schefflera

46Schefflera actinophylla

46Schefflera arboricola

98Scindapsus aureus
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100 Hedera canariensis

100 Hedera helix

60 Hibiscus rosa-sinensis

10 Howeia

101Hoya carnosa

10Hydrangea

84Hydrangea macrophylla

84 Hydrangeaceae

10, 37Hypoestes

37Hypoestes phllostachya

37Hypoestes sanguinolenta

I
10, 61Impatiens

61Impatiens pasittacia

61 Impatiens sultani

108Inch Plant

73Indian Azalea

22Iron Cross Begonia

66Ivy-leaved Geranium

J
57 James Town Weed

34 Japanese Aralia

56Japanese Camelia

20Japanese Laural

62Jasmine

62Jasminum sampac

K
63Kalanchoe

63Kalanchoe blossfeldiana

63Kalanchoe daigremontiana

64Kalanchoe marmorata

64Kalanchoe tubiflora

26Kangaroo Vine

74Kidney Begonia

22King Begonia

L
42Lacy Tree Philodendron

102Ladder Fern

82 Ladies Eardrops

28 Lamiaceae

10Lantana

65Lantana camara

38 Latania borbonica

10Laurus

19Liliaceae

10Lilium

38Livistona chinensis

102Lomariopsidaceae

M
33Madagascar Dragon Tree

60 ,52 ,51Malvaceae

55 ,24Marantaceae

39Mexican Breed Fruit

63Mexican Hat Plant

91Mexican Marigold

68Mock Orange

10Monstera

39Monstera deliciosa

35Moraceae

45Mothers in Law Tongue

N
10Narcissus

102Nephrolepis exaltata

10Nerium

18Norfolk Island Pine

O
52Oilcloth Flower

112Old Man Cactus

62Oleaceae

82 Onagraceae

10Opuntia

117Opuntia microdasys

P
28Painted Leaf Plant
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10, 32, 33Dracaena

32Dracaena draco

32Dracaena fragrans

33Dracaena marginata

33Dragon Tree

31Dumb Cane

47Dusty Miller

E
104Easter Cactus

116Easter Lily Cactus

10Echeveria

115Echinocactus

115Echinocactus grusonii

115Echinocactus horizonthalonius

116Echinopsis

116Echinopsis lageniformis

116Echinopsis longispina

74Elephant Ear Begonia

41Elephant Ear Philodendron

21Elephant Foot

96Emerald Fern

100English Ivy

98Epipremnum aureum

73 Ericaceae

55Eternal Flame

58Euphorbia milii

81Euphorbia pulcherrima

58, 81Euphorbiaceae

F
56, 85  Fabaceae

86Fairy Rose

23Fancy Leaved Caladium

10Fatshedrera

10Fatsia

34Fatsia japonica

10, 35, 36Ficus

35 Ficus benghalensis

35 Ficus benjamina

35Ficus elastic

36Ficus lyrata

36 Ficus radicans

36 Fiddle Back Fig

17 Finger Aralia

28Flame Nettle

90Flame Plant

64Flaming Katy

52Flamingo Flower

51 Flowering Maple

95Foxtail Fern

37Frechle Face 

84French Hydrangea

10Fuchsia

82Fuchsia hybrida 

G
98Garden Pothos

10, 59 Gardenia

59Gardenia jasminoides

66Geraniaceae

66Geranium

83 Gerbera Daisy

83Gerbera jamesonii

69, 89Gesneriaceae

31Giant Dumb Cane

56Glory Pea

89Gloxinia

115Golden Ball

111Golden Tooth Aloe

29Good Luck Plant

48Goose Foot Plant

26, 105 Grape Ivy

99 Gynura sarmentosa

H
10Haemanthus

10, 100Hedera
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C
104, 109, 112, 
113, 114, 115, 
116, 117

Cactaceae 

23 Caladium bicolor

55Calathea

55Calathea crocata

24Calathea makoyana

55Calathea Plant

55Calathea warscewiczii

93Calla Lily

10Camellia

56 Camellia japonica

10Campanula

100Canary Island Ivy

10, 76 Canna

76Canna indica

76 Cannaceae

105Cape Grape

59Cape Jasmine

80 Carnation

80Caryophyllaceae

19Cast Iron Plant

112, 114Cephalocereus senilis

10Cereus

113 Chamaecereus silvestrii

25 Chamaedorea elegans

64Chandelier Plant

60China Rose

15Chinese Evergreen

38Chinese Fan Palm

51Chinese Maple

10Chlorophytum

97 Chlorophytum comosum

109Christmas Cactus

106Christmas Cheer

63Christmas Kalanchoe

10, 77Chrysanthemum

77 Chrysanthemum morifolium

88Cineraria

10, 105Cissus

26 Cissus antarctica

10Citrus

114 Cleistocactus straussii

56 Clianthus formosus

41Climbing Philodendrons

10Clivia

27 Codiaeum variegatum

10, 28 Coleus

28Coleus blumei

108 Commelinaceae

29 Cordyline

29 Cordyline terminalis

32Corn Plant

20Cornaceae

64 Cotyledon Plant

10Crassula

63, 106Crassulaceae

10Crocus

27Croton

58Crown of Thorns

78Cyclamen

78Cyclamen persicum

30Cyperaceae

30Cyprus alternifolius

D
79 Dahlia variabilis

57Datura candida

63Devil's backbone

98Devil's Ivy

80Dianthus caryophyllus

10, 31 Dieffenbachia

31Dieffenbachia amoena

31Dieffenbachia picta

37Dot Plant
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ملحق األسامء

A
51Abutilon hybridum

10Acacia

 37, 53Acanthaceae

10 Adiantum

69African Violet

10 Agapanthus

29, 32, 49 Agavaceae

15Aglaonema trewbii

63Air Plant

10 Aloe

111Aloe barbadensis

44Aluminum Plant

70Amaryllidaceae

10Ananas

16 Ananas comosus

23Angel Wings

57Angel’s Trumpet

52 Anthurium andreanum

52Anthurium scherzerianum

72 Antirrhinum majus

53 Aphelandra squarrosa

15, 23, 31, 39, 
41, 48, 90, 93, 
98

Araceae

17Aralia elegantissima

17, 34, 46, 100Araliaceae

93Aram Lily

18Araucaria

18 Araucaria heterophylla

18 Araucariaceae

25, 38, 43Arecaceae

101Asclepiadaceae

21, 45, 95, 97Asparagaceae

10Asparagus

95, 97Asparagus Fern

95 Asparagus meyeri

95Asparagus plumosus 

96Asparagus sprengeri 

10Aspidistra

19Aspidistra elatior 

47, 77, 79, 83, 
88, 91, 94, 99, 
107

Asteraceae 

10Aucuba

20 Aucuba japonica

10, 73Azalea

73Azalea indica 

71Aztec Marigold

B
40Baby Rubber Plant

61Balsaminaceae

36Banjo

35Banyan Tree of India

83Barbeton Daisy

115Barrel Cactus

74Basket Begonia

21Beaucarnea recurvate

74 Beefsteak Begonia

10Begonia

74Begonia erythrophylla

74 Begonia marginal

22Begonia rex

54Begonia semperflorens

75Begonia tuberhybrida

22, 54, 74Begoniaceae

35Bengal Fig

10Bertolonia

84 Big-Leaf Hydrangea

116Bolivian Troch Cactus

103Boston Ivy

10Bougainvillea

16Bromeliaceae

117Bunny Ears

61Busy Lizzie
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يضيف هذا الكتاب معرفة جيدة بالنباتات املنزلية، كونه يحتوي عىل 
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وصف دقيق وموجز لكل نبات ليك يسهل التعرف عليه، اضافة اىل كل 

ما يحتاجه النبات من حرارة، اضاءة...وأهم مشاكله. كام تم تدعيم هذا 

الكتاب بصور حديثة تم التقاط معظمها يف املشاتل املنترشة يف عامن 

وضواحيها، اضافة اىل بعض املنازل واملؤسسات
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