
نباتات الظل  

(التنسيق الداخلي)



قد تكون أشجاراً أو شجٌرات أو نباتات .. هً عبارة عن مجموعة غٌر متجانسة من النباتات 

لجمال مجموعها : تزرع هذه النباتات إما.. إلخ... سرخسٌةعشبٌة أو حولٌات أو نباتات 

وتحتاج نباتات هذه المجموعة إلً كثافة ضوئٌة .. الخضري أو الزهري أو االثنٌن معاً 

والبعض منها ال ٌتحمل ارتفاع شدة الضوء، .. ورطوبة جوٌة مرتفعة نسبٌاً .. منخفضة نوعاً ما
..لذلك أصبحت األماكن المظللة والرطبة هً أفضل أماكن تربٌتها



:وتنمظى َباتاث انظم إىل

 :َباتاث ظم ورلُت
وهذه .. وهٍ جمًىػت يٍ اننباتاث متتاس جبًال أورالها

:لد تكىٌ
 االطربجضأورالها خعزاء يثم انمفص انصدرٌ، 

.واالطبدطرتا
 انبىثضواألصفز يثم  كاالبُطأو خعزاء بأنىاٌ أخزي 

.واألرانُا واندفنباخُا
،  وانكزوتىٌ، انكىنُىصأو يشخزفت بأنىاٌ يتؼددة يثم 

.وانكالدَىو

:َباتاث ظم يشهزة
وهذه تشكم أسهارها ػنصزاً يهًاً يٍ ػناصز اجلًال  

يف َباتاث انتنظُك انداخهٍ، وتشرع َباتاث هذه 
اجملًىػت أطاطاً يٍ أجم أسهارها اجلًُهت يثم انبنفظج 

.اإلفزَمٍ وػصفىر اجلنت



:ػهًتتىلف درجت اننجاح يف انؼناَت باننباتاث انداخهُت

ــ يمدار اجلهد ادلبذول يف رػاَتها1
.ادلناطبت نكم َباثــ تىفري االدتُاجاث2

.ــ ػدو يؼايهت مجُغ اننباتاث يؼايهت واددة3

وهً غانباً يف يؼظى اننباتاث  اخلاصت نهنباث أثناء فرتة انظكىٌ وانزادت انيت َمم فُها أو َتىلف يؼدل اننًى نهنباثــ ادلؼايهت4
.انشَنت يف انشتاء

يثم يالدظت يظهز وشكم .. نبعغ دلائك دُث ميكٍ يؼزفت انكثري ػٍ دانتها انصذُتيالدظت اننباتاث َىيُا بؼناَت-5
ويالدظت شكم .. وانفطزَتومنى انظاق واألػزاض ادلزظُت يثم أػزاض َمص األمسدة وأيزاض اإلصابت احلشزَتاألوراق

.نهزٌططخ انرتبت وكذنك وسٌ األصُص دلؼزفت يدي داجت اننباث



:االحتياجات األساسية لنباتات الظل
:ــ الماء 1

أعداد نبات الظل التً تموت بسبب اإلفراط فً الري أكبر بكثٌر من التً تموت بسبب الجفاف، وٌرجع السبب فً 

كما أنهم قد ٌزٌدون الري فً .. ذلك إلى مبالغة معظم الناس فً ري نباتاتهم معتقدٌن بذلك أنهم ٌحافظون علٌها
.فصل الشتاء وٌقللونه فً فصل الربٌع والصٌف وعكس ما ٌحتاجه النبات

:ــ التربة 2
ٌجب أن تزرع نباتات الظل فً أصص مملوءة بمخلوط تربة له قوام مناسب وٌحتفظ برطوبة مناسبة وجٌدة 

.الصرف والتهوٌة
:ــ الحرارة 3

تختلف درجات الحرارة المناسبة من نبات آلخر وٌفضل دائماً أن ٌقتنً الهاوي النباتات التً تتفق وظروف 
.تناسب أغلب النباتات 25ــ  18وعموماً فإن درجة الحرارة من .. الحرارة السائدة فً منزله

:ــ اإلضاءة 4
رغم أن نباتات الظل احتٌاجاتها من الضوء قلٌلة لكنها تحتاج إلى الضوء حتى تقوم بتصنٌع الغذاء الالزم لنموها، 

وٌمكن القول أن هناك نباتات تتحمل اإلضاءة المنخفضة فٌمكن .. وقلة اإلضاءة تؤثر فٌها وتسبب ضعفها وشحوبها
وفً ..زراعتها بعٌداً عن النوافذ ونباتات أخرى ٌجب أن تكون قرٌبة من النوافذ ألن احتٌاجاتها من الضوء أكبر

أو مزٌج من .. ومصابٌح الصودٌوم الزئبقومصابٌح ..  الفلورسنتحالة عدم توفر الضوء الطبٌعً ٌمكن استخدام 

حٌث لكل نوع من اإلضاءة تأثٌر معٌن على .. وهذا الموضوع طوٌل وفٌه الكثٌر من التفصٌالت.. إضاءاتعدة 

النمو وبعضها ٌسرع النمو وبعضها  ٌبطءالنبات فبعضها ٌزٌد من التفرٌع الجانبً وبعضها ٌحد منه، وبعضها 
..ٌؤدي الصفرار لون النبات وهكذا



:ــ التسميد
ٌحتاج النبات إلى الهواء والماء والضوء لٌعٌش وٌنمو، إال أن هذه المقومات األساسٌة لٌست وحدها كافٌة إنما 

ٌجب أن ٌكون هناك إمداد للنبات بالعناصر الغذائٌة التً تدخل فً تكوٌن خالٌاه وبالتالً تساعده على النمو 

والتفرٌع والتكاثر، وٌتم ذلك عن طرٌق التسمٌد الذي ٌمد النبات بهذه العناصر، وكل العناصر الغذائٌة مهمة 

(  وبوتاسٌوم وفوسفورأزوت )إال أن النباتات تحتاج بعضها بكمٌات كبٌرة وتسمى العناصر الكبرى .. للنباتات

، المنجنٌز، البورون، المغنسٌوم)وهناك عناصر صغرى لها نفس األهمٌة لكن ٌحتاجها النبات بكمٌات قلٌلة 
(.....الٌود

ــ التهوية 6

الكربون من الهواء الجوي وٌخرج األكسجٌن كناتج ثانوي لعملٌة  أوكسٌدأثناء النهار ٌمتص النبات غاز ثانً 

التمثٌل الضوئً، وكثٌر من نباتات التنسٌق الداخلً حساسة لألدخنة المتصاعدة من المواقد أو مصابٌح الغاز أو 

الفحم أو دخان السجائر، وتقاوم األصناف ذات األوراق الجلدٌة السمٌكة هذه األدخنة بطرٌقة أكبر من  مدافئ
.غٌرها من النباتات

ــ الرطوبة 7

معظم نباتات التنسٌق الداخلً الورقٌة تفضل الجو الرطب وٌرجع سبب موت الكثٌر من هذه النباتات إلى أجهزة 

المكٌفات )التكٌٌف، التً تسبب بجفاف الجو بدرجة كبٌرة، لذلك ٌفضل استعمال أجهزة التكٌٌف التً ترطب الهواء 
.كما ٌمكن استعمال أجهزة ترطٌب خاصة، أو الرش برشاشات الماء الٌدوٌة( الصحراوٌة

:ــ تنظيف األوراق 8
تنفذ أشعة الضوء وٌتم تبادل الغازات من خالل األوراق، لذلك فإن تنظٌف األوراق باستمرار ال ٌعمل على تحسٌن 

.مظهرها فقط وإنما ٌساعد أٌضاً على القٌام بوظائفها الحٌوٌة




