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 گیاهان مناسب برای پرچین :عنوان مماله 

 

 :مشادش 

به نورکم و سایه مماومند ولی طالیی برای نماط آفتاب گیر خیلی مناسبه ، شمشاد ها تنها ضعفشون   

حساسیت به بیماری سفیدک پودری و آفت شپشک هست که باعث میشه توی مناطك مرطوب و کاشتش 

درکل ولی  . و کلروپیرفوس سمپاشی بشه درمونش میکنه به راحتی البته یه پنکونازول  :توصیه نشه 

توی شهر عالیه و برای لاب کردن باغچه ها و مسیر ها خیلی خوشگل و عالی میشه ، همیشه سبزه و 

 .بافت متراکمی داره و به صورت باکس لابل هرس هست

 : ترون

همیشه سبز نیست ولی ولتی زمستون میشه کامل لخت نمیشه برگهای سیاهش روی گیاه بالی  

ولی درعوض خیلی کاربرد داره یکی . ه ازش گرفت همین مورد باشهشاید بشه تنها ایرادی ک ! میمونن

داره  از مهمترین کاربردهاش گرفتن جلوی دید همسایه توی خونه های ویالیی هست چون رشد زیادی 

! توی یک ارتفاع دلخواه لیچی کنید باالشو تا از پایین هم پر کنه ونخ نما نشه  ، فمط یادتون باشه باید 

 کل دهی و فرم پذیری عالی داره و شهرداری هم ازین مورد خیلی استفاده میکندترون لابلیت ش

 :بامبو

اگه دنبال یه پرچین الکچری هستی ، خوشگل باشه متراکم باشه پرپشت باشه به سرما گرما مماوم باشه 

… بامبو رو توصیه میکنم ، فمط به کمبود آهن حساسه باید ماهی یبار توی برنامه غذاییش باشه 

رس پذیر و لابل فرم دهیه باید مولع کاشت خودتون هرسش کنید تا ارتفاع دلخواه هم از باال و هم از ه

 .طرفین باید هرس بشه که شکل باکس رو بگیرد

 :زرشک لرمز

! زرشک زینتی لرمز هست که ترکیبش با شمشاد طالیی جادو میکنه و بسیار حیاط رو زیبا میکنه  

زرشک تنها مشکلش . اهان باهم خیلی زیبا میشه و به چشم میادترکیب لرمزی و طالیی این گی

 .حساسیت به سفیدک پودری هست ولی بعد ازکاشت چند نوبت باید هرس بشه تا شکل باکس رو بگیرد

 



 :یاس هلندی

بافت متراکم و برگهای براق و  همیشه سبز، برگهای پهن ، رشد متوسط و گلدار و خوشبو ومعطر  

محلول  باید ماهی یبار با اسیدهیومیک و اهن ..و آفات بمیه پرچین هارو نداره  هیچ کدوم از مشکالت

 تا حدی هم سایه رو تحمل میکنه یعنی زیر درخت هم میشه کاشت پاشی بشه و توی خاکش تغذیه بشه 

 :برگ بو

دوستان گیاهی بسیار معطره به طوری که ولتی داری مولع هرس کاری لیچیش میکنی بوی خوبی 

پرپشت بابرگهای دایم سبز، پهن وزیبا ، بسیار هرس پذیر و لابل فرم دهی به اشکال  اد گیاهی ازش می

مختلف، و مماوم به سایه گرما و سرما و خشکی اینا همه باعث شده گیاه خیلی پرطرفداری برای کاشت 

 .در فضای سبز شود

 :کاملیا

مثه ! لاطی با خاک اسیدی توصیه میشه به منظور انتخاب پرچین برای حیاط، این گیاه کاملیا برای ن

مثه اروپا ، مثه امریکای شمالی ، چون به خاک اسیدی و هوموسی نیاز داره و کاشتش ! شمال کشور

چه برسه بخواید به صورت پرچینش  توی خاک های معمولی کشور معمول نیست کال نگهداریش سخته 

یومیک و اهن بدید یه انتخاب خوب هست کنید ، البته اگه خاکش رو درست کنیدو مرتب بهش اسیده

چون گلهای درشت و خیلی زیبایی داره و برگهای پهن و برالی داره و به انواع افاتب و بیماری و 

 سرماو گرما هم مماوم است

 :سرو خمره ای

اگه دوست دارین سنگ های دیوار دیده نشه یا سبز بشه با یه گیاه همیشه سبز و منطمی من سروخمره 

عرفی میکنم، با کاشت این سرو کنار هم و بعدا هرس همشون یکی از بهترین پرچین های ای رو م

افات و ! و همیشه هم سبزه سبزه  لابل فرم دهی هست  هم رشد کمی داره هم ! ممکن به دست میاد 

 فمط همینطور که گفتم ارتفاع میگیره! بیماری به اون صورت نداره و بی دردسره 

 :پیراکانتا

که دنبال یه پرچین میگشت که بجای فنس برای لفس پرنده های خاصش بکاره و ما  دوس کشاورزی 

بهش پیراکانتا رو توصیه کردیم هم ارتفاع زیادی میگیره و هم تیغ های بدی داره وروباه و گربه 

ک ضمن اینکه همیشه سبزه و توی زمستون ها با میوه هایی که شبیه به زالزال. نمیتونن واردبشن

اگه توی خونه سگ یا حیوون خونگی دارید کاشتش رو توصیه نمیکنم چون . هستند بسیار زیبا میشه

 تنش رو زخم میکنه

 



 : رزماری

گیاهان همیشه سبز و دارای برگهای معطری هستند که من به عنوان پرچین استفاده کردم و ههمه 

و کال فضای سبزتون افت نمیگیره  برگهاش معطرن و آفات رو از خودش دور میکنه اوال . راضی بودن

دوما رشدش به صورت بوته ای هست و هرس پذیر و فرم پذیر هست اصال انگار خدا افریدش که ما ! 

ازش پرچین بسازیم ، برای ایجاد نوشته در فضای سبز کاربرد داره و شهرداری هم به این منظور زیاد 

 ازش استفاده میکنه

 :بلوط همیشه سبز

میشه با کنار هم کاشتش و هرس  ایران شده و توی نهالستان ها پیدا میشه ارد  این درخت تازهو

رنگش نمره ای ، . کردنش یه پیرچین زیبا ایجاد کرد که میوه هایی شبیه به بلوط روی خودش سبز کنه

 بسیار مماوم به گرما و خشکی و سرما و افتاب و فمط بحث لیمتش هست و نهالستانی که گیرش بیارید

                                                                                                                                          

 :آکوبا   

انتخاب گیاه برای پرچین ،گیاه آکوبا یکی از گیاهان مناسب برای پرچین در نماط سایه هستش که دارای 

این گیاه بسیار . مراه با خال های سفید و زیبا و حاشیه ای مضرس هستبرگهای پهن و دورنگ ه

هرس و فرم پذیر هست و رشد متوسطی داره ضمن اینکه بهترین رشد در نماط سایه و مرطوب اتفاق 

هرگز این گیاه رو زیر افتاب نکارید چون لکه های سیاه و سوخته روش ظاهر میشن که خیلی ! میوفته 

 .به گیاه ضرر میزنه

 :اسپیره

گیاه اسپره هم بسیار گیاه دوست داشتنی هست با اون برگهای مضرس و کوچیک خودش که توی 

خیلی بافت متراکمی داره و دست برلضا  . دستت خش خش میکنه لعنتی همیشه حس بهار رو داره

توی بهار گلهای سفیدی میده که به همین علت به گل عروس معروف ! مناسب نماط سایه دوست هست 

ت متراکم ، نیمه همیشه سبز بودن و هرس پذیری باعث شده این گیاه به یه گیاه مناسب برای باف! شده 

 .! پرچین در نماط سایه آفتاب تبدیل بشه تحملش به سایه کمتر از میخک هندی و آکوبا هست

 :میخک هندی

هرس و فرم رشد متوسط ، ! این گیاه میشه گفت مماوم ترین گیاه به سایه در بین این پرچین ها هست 

برگهای باریک و برالی داره انگار که ! مماوم هست  پذیری خوبی داره و بسیار به شرایط محیطی 

یه مدل مینیاتوریش لد کوتاه و خیلی متراکمی داره که حالت کپه ! اسپری براق کننده بهش زده باشید 

بزرگترین بدی هم هست  ای و بالشتکی میشه و یه مدل معمولی که لد بلندی میگیره و تنها بدیش که

 اینه که جاذب آفت شپشک آردآلود است


