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 حیاط/درون خانه و نیز باغچه/ بندی گیاهان براساس نوع کاربرد جهت آپارتمان تمسیم

 گیاهان گوشتی 

، اوفوربیا، بشمابی، (ساق عروس)، اشوریا (شاخ بزی)، آلوئه (خنجری)او ها، آپتنیا، آگ کاکتوس

 سدوم، کراسوال، گاستریا، هائورسیا

 گل آشوریاکاکتوسگل آگاو

 ای گیاهان درون خانه 

بیدی، برگ عبایی،  آرالیا، آفالندرا، آکالیف، آکمئا، آکیوبا، آگلونما، آلوکازیا، اسپاتی فیلوم، برگ

آ، یوکا، پوتوس  ، پیله(نخل مرداب)، پنجه کالغی (برگ لاشمی)، پپرومیا (کاج پیچی)پاندانوس 

، (مادر هزاران)، ساکسیفراژ (آبوتیلون)ای  ، حسن یوسف، خورشیدی، زنگوله(سینداپسوس)

، سیکاس، سینگونیوم، فیتونیا، فیکوس، (پیچ کانگورو)سانسوریا، دیفن باخیا، سرخس، سیسوس 



، کوردیلین، گازمانیا، (کرچک هندی)، کروتون (فیل گوش)آ، کاالدیوم  ئهفیلودندرون، کاج مطبك، کاال

 گندمی، لیندا، مارانتا، مارچوبه، مشعلی، نخل های زینتی

 آرالیاآکالیفآفالندرا

 دهنده گلدانی  گیاهان گل 

نتی، آفریمایی، پامچال، سیکالمن، سینره، شمعدانی، فلفل زی المنسول، بنفشه آزالیا، آویز، بگونیا، بنت

 کاالنکوئه، کالسئوالریا، گلوسینیا، گیالس مجلسی، هورتانسیا

 بگونیابگونیابگونیا برگی

 گیاهان سوخوار زینتی 

آالله، آلسترومریا، آماریلیس، اختر، استرنبرگیا، موگه، گل حسرت، زعفران زینتی، زنبك، سوسن، 

نتوس، گالیول، گل الله، الله سنبل، سیرک، شمایك نعمانی، گل صد تومانی، فریزیا، گل کوکب، گاال

 آماریلیسگل آلسترومریاآالله, واژگون، گل مریم، گل نرگس، همانتوس، همروکالیس 

 گل بریدنی

، استاتیس، پرنده بهشتی، داودی، ژربرا، شیپوری، لیزیانتوس، (دارزی)، ارکیده (گلدم)آنتوریوم 

 ماگریت، میخک، ورد

 ای گلهای باغچه

 به سرماگلهای یکساله حساس ( الف

گل )ای، جعفری، گل حنا، رعنا زیبا  آلترنانترا، آهار، ابری، اطلسی، پریوش، تاج خروس، گل تکمه

ساله، الدن، الله عباسی،  ساله، فلوکس یک پسند یک ، زلف عروس، سلوی، شاه اشرفی، شاه(شاد

 ساله، گل ناز آفتابی، یخ در بهشت لوبلیا، میمون، مینای یک

 وم به سرماگلهای یکساله مما( ب

، اشرفی، بنفشه، پنستمون، گل جاوید، زبان در لفا، (درخشنده)گردان زینتی، آیبریس، اسکابیوزا  آفتاب

سیلن، شب بو، شب بوی خیری، شب بوی معمولی، شب بوی ویرجینیا، شمایك، شمایك کالیفرنیا، 

 ، همیشه بهار(نخود زینتی)، مینا چمن، نخود گل (گل عسل)، مروارید (عدسی)لرنفل، کتانی 

 ( دائمی)گلهای چندساله ( ج

الملوک، ختمی پرپر، کوکب کوهی، گازانیا، گرزی،  ای، برگنیا، تاج ای، برگ نمره استکانی، انگشتانه

 مینای دائمی، گل مغربی



 گیاهان پوششی

، آرتمیزیا، آرکتواستافیلوس، (سبد نمره)، آجوگا، آرابیس (بامبو بهشتی)آئوپودیوم، درختچه آتش 

گوش )، آروندیناریا، آساروم، آالله خزنده، اپیدیوم، اُرس، ارودیوم، استاکیس (شنرو)کتوتکا، آرناریا آر

ساندرا، پتنتیال، پیچ  ، استکانی، اوبریتا، باکاریس، بداغ، گل برف، بنفشه، بومادران، موچسب، پاکی(بره

ی وحشی و هندی، توکریوم، فرنگ الدوله، پیچ تلگرافی، پیچک زمینی، پیراکانتا، تمشک، توت امین 

فراژ،  سبز، ساجینا، ساکسی انگور همیشه اسبی، دایکوندرا، رز، رزماری، ریب تیموس، چمن یال

، سرخدار خزنده، سیتیوس، سیزاب، (برف تابستانه)سانتولینا، سدوم، سراتواستیگما، سراستیوم 

گربه، علف  لفسیسوس، شاه پسند، شیرخشت، عشمه، علف ترکی، علف جاروب، علف چای، ع

بند، فرانکنیا، فستوکای آبی، فلوکس، کوتیوال، کورنوس، کورونیال، کینوتوس، گاردنیا  هفت

، گالیوم، گل آفتاب، گلکوما، گوشوارک، گیاه یخی، المیوم، لیپیا، لوتوس، لیریوب، (آفریمایی یاس)

هوستا، والدستئینیا،  ، نعناع،(شیخ بهار)لیسیماکیا، مارچوبه زبره، مازوس، منداب، مینا مکزیکی 

 ای یاسمن، یاسمن ستاره

، ارودیوم، دیکوندرا، فرانکنیا و لیپیا لابلیت استفاده (شنرو)از گیاهان پوششی ذکرشده، گیاهان آرناریا 

 جای چمن را دار  به

 

 

 


