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 راهنمای پرورش گیاه سرخس :عنوان مماله 

 

 NEPHROLEPIS EXALTATA: نام انگلیسی 

 LOMARIOPSIDACEAE :  خانواده 

نواحی استوایی : بومی 

جز نهانزادان آوندی محسوب می شوند انواع سرخس ها شامل پر سیاوشان . این گیاهان فالد گل هستند

( پتریس)سرخس معمولی ( داولیا)، سرخس پا خرگوشی ( آسپلنیوم)، سرخس النه پرنده ای ( آدیانتوم)

لاره استرالیا ، امریکا جنوبی می باشد منشأ سرخس ها مناطك گرمسیری در … ، سرخس برگ بیدی و

گونه در طبیعت هستند و بومی مناطك استوایی  ۳۰ها دارای بیش از  سرخس. ، آسیای شرلی است

های مازندران، گیالن،  ها به طور وحشی در نواحی شمال کشور در استان در کشور ما سرخس. است

شت بین لنگرد و لزوین، جاده ییالق سواحل دریای خزر بین آستارا و اردبیل، بین درختان ناحیه خالود

این گیاه بسیار ایده آل برای نگهداری در منزل و . شود جواهر ده رامسر و استان آذربایجان دیده می

. محل کار است

سرخس گیاه زینتی و آپارتمانی بسیار زیبا و پر طرفداری است که به خوبی لابلیت تصفیه ی هوا را 

دارد 

افزایش طبیعی آنها از طریك هاگ . بک ها، خزه ها و گلسنگ ها هستندگیاهان مشابه سرخس ها، جل

سرخس های مناطك و نیمه گرمسیری در منازل به خوبی رشد و نمو میکند ولی به طور کلی . می باشد

در مورد بسیاری از آنها محلی خنک و مرطوب در نظر گرفته میشود و .خشکی زیاد هوا را نمیپسندد

در صورتی که شرایط سرد و مرطوب برای سرخس .نسبت سرد بهتر انجام میشود رشد آنها در اتالی به

 .ها مهیا باشد در خاکی سبک و شنی و مرطوب این گیاهان به رشد و نمو خود ادامه میدهد

: برخی از انواع سرخس 

ostrich ferns  :ی ها این یکی از بلندترین و با شکوه ترین انواع سرخس در فضای باز است، با برگ

برگ در این سرخس در رفت و برگشت به سمت باال که شبیه به یک . رسد که اغلب به پنج متر طول می

آب آنها هر ولت سطح زمین . این سرخس خاک مرطوب و سایه نیاز دارد. کنند هست گلدان رشد می

. ها نیاز است و رطوبت بر روی برگ. خشک شد



Japanese painted ferns  :کنید، این  های سخت زندگی می له با زمستاناگر شما در یک منط

. درجه را می تواند تحمل کند ۳۰F-و تا . سرخس در فضای باز گیاه مناسبی برای باغ شما خواهد بود

اینچ طول  ۱۸ای هستند و رشد آنها تا  های مخروطی در این سرخس مخلوط زیبا از بنفش و نمره برگ

. و بینهایت برای ایران مناسب هست. دارد

Australian tree fern  :طور که از نام آن پیداست، این گیاه است که در والع یک درخت است  همان

هایی هشت پا و تنه حدود شش اینچ  کند، با برگ فوت ارتفاع رشد می ۳۰که به طور معمول به حدود 

آن را در آب و های بارانی در نیوزیلند و استرالیا، به طوری که فمط  که در سراسر جنگل. در دور است

. توان کرد هوای با بارش سنگین و دمای گرم را کشت می

Asparagus fern  :ترین نوع خوب سرخس است،  اگر چه سه رلم از این سرخس وجود دارد، شایع

کنند و به  آنها به خوبی در نور روشن رشد می. برگ سوزن مانند دارد که تحریک کننده پوست أست

. دانند ها نمی ضمناً گروهی این نوع را جزء خانواده سرخس. نیاز دارنددلیل رشد زیاد هرس مکرر 

Bird nest ferns  :دار یک باغ  سرخس النه پرنده مانند و ارائه یک تضاد بزرگ برای گیاهان گل

. کنند ها و درختان و همچنین در خاک رشد می توانند در سنگ آنها در سایه کامل و می. است

Cinnamon fern  : ها، و نیاز به  کند به همراه نهرها و رودخانه سرخس اغلب وحشی رشد میاین

ممدار زیادی آب دارد اگر در یک باغ کاشته شود این رشد ممکنن است حدود پنج متر لد بکشد و دارای 

. آنهایی که سبز روشن نابارور هستند و آنهایی که بارور. دو نوع از برگ هستند

Boston fern  :ن انواع گیاهان اپارتمانی هست، اگر چه آنها نیز در خارج از منزل تری این محبوب

. کنند وحشی در بسیاری از مناطك رشد می

Holly ferns  :آنها . ها و در گرما و به نور و آب مماوم هستند در بین بوته. این مدل متنوع است

. درسه گونه از جمله ژاپنی، هاوایی و شرق هند موجود هستند

Maidenhair ferns  :این گیاه . شوند ترین انواع سرخس داخلی محسوب می به عنوان یکی از ظریف

آنها به یک چالش به . منحصر به فرد است سیاه و سفید دارای ساله نازک و کوچک، برگ خوش طعم

در نور مستمیم بالفاصله . های با رطوبت باال رونك دارند آنها به عنوان بهترین در محیط. رشد معروفند

. میرند و در گوشه حمام به دلیل نیاز رطوبت باال بهترین محل نگهداری هست می

Staghorn ferns  :کند،  اگر چه این گونه معموالً در پوست درختان در آسیا، آفریما و استرالیا رشد می

اگر در خاک درشت دانه با زهکشی خوب کاشته شود رشد . دانند آن را یک گیاه اپارتمانی خوب می

های سبز حاصلخیز هستند، شبیه شاخ  برگ. این گیاه دارای دو مجموعه از برگ. خواهد داشتخوبی 

 .گوزن، و بسیار زیبا

 



: شرایط نگهداری و پرورش سرخس 

: دمای مناسب پرورش سرخس 

گراد است،  درجه سانتی ۲۲تا  ۱۶درجه حرات مناسب برای نگهداری و تکثیر گیاه سرخس دمای بین 

. کنند درجه تحمل می ۳۰گراد و گرما را تا  درجه سانتی ۱۰ها سرمای هوا را تا  با این وجود سرخس

:  آبیاری گیاه سرخس 

بار آبیاری  ۳الی  ۲طبك خاک سبک گیاه هفته ای .حتما بین دو آبیاری سطح خاک خشک شده باشد

نکته ای که باید توجه داشته باشید این است که سرخس طالب رطوبت باالست ولی هنگام .مناسب است

. آبیاری باید دلت کنید که بر روی برگ ها آب ریخته نشود که موجب ریزش آن می گردد

: ب پرورش گیاه سرخس نور مناس

توجه . تواند به رشد خود ادامه دهد سرخس به نور متوسط خورشید نیاز دارد و در محیط سایه نیز می

داشته باشید از لرار دادن گیاه سرخس در برابر نور مستمیم خورشید خودداری کنید، زیرا باعث 

. ها خواهد شد برگ ای رنگ در حاشیه یا پهنک های لهوه ها و ایجاد لکه چروکیدگی برگ

: خاک مورد نیاز گیاه سرخس 

خاک جنگلی و یا خاکبرگ، برای رشد سرخس مطلوب ومناسب است ولی اگر بخواهیم بهتر شرح بدیم 

بهترین خاک برای این گیاهان خاک بسیار سبک ،مخلوطی از خاک لوم، پیت ماس و شن درشت یا 

خاک فمط میزان خیلی کمی کود دامی پوسیده  اگر بتوان به این مخلوط. ذغال به نسبت مساوی است

سرخس هایی . و یا مواد مشابه اضافه میشود( باید خاطر نشان کنم کود دامی ولی از کود مرغی هرگز)

. که به صورت دارزی می باشند، به خاکی که از پیت و خاک اره و شن تشکیل شده باشد نیاز دارند

: کوددهی گیاه سرخس 

و گیاهی برگساره است در نتیجه باید برگهای آن رنگ سبز خود را برای همیشه این گیاه گل نمی دهد 

حفظ کنند، برای این کار شما به کودهای اوره ماهیانه یکبار در فصل رشد گیاه نیاز دارید که میتوانید 

هر  گرم در لیتر، ۱البته میتوانید کود مورد نیاز این گیاه را به میزان . رشد بسیار خوبی داشته باشد

. هفته یکبار، از فرودین تا شهوریور، مصرف کرد

: هرس گیاه سرخس 

های انبوه از زیبایی خاصی برخوردار است، اما زمانی که ازدحام  گیاه سرخس به دلیل داشتن برگ

. های لارچی در گیاه شناخته شود تواند عاملی برای شیوع بیماری ها بیش از اندازه شود، خود می برگ

شود در صورت ازدحام برگسار بخصوص در مرکز گیاه، یا گیاه را با عمل  صیه میاز همین رو تو



تمسیم بوته کوچک کنید و از یک گیاه دو یا چند گیاه تهیه کرده و هر یک را به شکل گیاهی مستمل 

. ها از تعداد برگسار در طی چند مرحله کم کنید بکارید و یا با جدا کردن برگ

: تکثیر گیاه سرخس 

زمانی كه گیاه ساله های رونده ریشه زا تولید می كند در . ا می توان به سه رورش تكثیر كردسرخس ر

صورت تماس انتهای ساله ها با خان گیاهان كوچن بوجود می آیند كه پس از ریشه دار شدن، با جدا 

و  كردن و پرورش آنها می توان گیاهان جدیدی تولید كرده این روش زمانی كه گیاه در طول بهار

سانتیمتر، حاوی  ۹تابستان فعالی است عملی خواهد بود برای این روش گلدانهایی با لطر دهانه 

خان را به اندازه كافی مرطوب كنید و دمای . كمپوست بذر و للمه یا كمپوست گلدانی مناسب خواهد بود

. درجه سانتیگراد نگاهدارید ۲۰تا  ۱۸محیط را 

هاگها را روی . هاگهای بوحود آمده در سطح زیرین برگها استروش دیگر تكثیر سرخس، استفاده از 

ین صفحه كاغذ سفید جمع آوری كنید و در سینی بذر حاوی كمپوست بذر و للمه، به شكل پراكنده روی 

درجه  ۲۱گلدان یا سینی بذر را با كیسه پالستیكی شفاف بپوشانید و در دمای . سطح خان بكارید

سانتیمتر شدند، آنهار ا بیرون آورده و هر  ۵/۲ی كه سرخسها جوان تمریبا زمان. سانتیگراد نگاه دارید

. سانتیمتر حاوی كمپوست گلدانی بكارید و زمانی كه بزرگتر شدند ۶ین را در گلدانی با لطر دهانه 

بهتر است آبیاری از . گیاه را همیشه دور از تابش مستمیم خورشید بگذارید. گلدانها را نیز بزرگتر كنید

ضمنا گاهی گیاه را با . ر انجام گیرد یعنی گلدان را در بشمابی لرا داده و آب را داخل بشماب پر كنیدزی

. ین سمپاش كوچن خیس نمایید

. روش سوم تکثیر ، تمسیم بوته میباشد
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