دیفن باخیا

مشخصات :اسِ عَْی ایٔ ىیبٙ

 ، Dieffenbachia amoenaاس خبٕ٘ادٙ

ّ Araceaeیجبضذ .ایٔ جٖس دارای  30ىّٕ٘ ٚختَف اس ىیبٛبٓ ْٛیط ٚسجش چٖذ سبٍٚ
است م ٚثزای ثزىٜبی سیجبیص پزٗرش دادّ ٙی ض٘دٕذ .ىٕ٘ amoena ٚثّ٘ی ٕ٘احی حبرٙ
اّزینب ّی ثبضذ ٗ ارتفبع آٓ ث 60 ٚتب  120سبٕتیْتز ّی رسذ .ثزمٜبی ایٔ ىیبّ ٙستطیٌ ضنٌ
ٗ سجش رٕو ث٘د ٗ ٙداری ٍنٛ ٚبی سفیذ ٗ مزُ است.
مراقبت :دیفٔ ثبخیب ثٕ٘ ٚر ّت٘سط ،ىزّبی سیبد ،خبك ْٛیط ٚخیس ،رط٘ثت ٘ٛای
 70تب  90درصذ خبك قَیبیی تب مْی اسیذی احتیبد دارد.
کود :م٘د ّ٘رد ٕیبس ایٔ ىیب ٙرا ّی ت٘ا ٓ ثّ ٚیشآ  30ىزُ در ٍیتزٛ ،ز ٛفت ٚینجبر اس
فزٗدیٔ تب آثبّٓ ،صزف مزد.
خاکّ :خَ٘طی اس س ٚقسْت خبك جٖيَی ٗ یل قسْت خبك ّعٍْ٘ی ثزای
دیفٔ ثبخیب ّٖبست است.

ازدیاد :دیفٔ ثبخیب اس ىیبٛبٓ سْی ّی ثبضذ  .ثٖبثزایٔ در اّ٘ر تنخیز ٗ جبثجبیی آٓ
ثبیذ ّزاقجت مٖیذ ٗ اس دستلش استفبدْٕ ٙبییذ  .تب اس تْبس ثب ضی٘ ٙىیب ٙم ٚسْی ث٘دٗ ٙ
س٘سش سیبدی ایجبدّی مٖذ ،جَ٘ىیزی مٖیذ  .اس اٗاسط ثٜبر تب اٗیٌ تبثستبٓ  ،قَْٛ ٚبی
إتٜبیی سبق ٚرا ث ٚطً٘  10تب  12/5سبٕتیْتز ،ثب یل چبق٘ی تیش ،اسىیبّ ٙبدری جذا مٖیذ ٗ
س در پ٘در ٘ٛرّ٘ٓ ریط ٚسایی فزٗ ثزد ٗ ٙدر ىَذإی
ثزىٜبی پبییٖی قَْ ٚرا قطع ْٕبییذ .سپ
ثب قطزدٛبٕ 9 ٚتب  11سبٕتیْتز ،حبٗی مْپ٘ست ّخص٘ظ ثذر ٗ قَْ ٚقزار دٛیذ ٗ إٜٓب را ثب
میس ٚپالستینی ضفبف ثپ٘ضبٕیذ .تب سّبٓ ریط ٚدٛی م ٚتب ّ 2ب ٙطً٘ ّی مطذ ،دّب را  22تب
 24درج ٚسبٕتیيزادٕ ،يب ٙداریذ  .السُ است هاٛی میس ٚراثزداریذ تب ٘ٛادٛی إجبُ ض٘د ٗ اس
إتطبر آٍ٘دىیٜبی قبرچی جَ٘ىیزی ث ٚعٌْ آیذ  .سّبٕی م ٚریط ٚدٛی إجبُ ضذ ،میس ٚرا
ثزداضت ٗ ٚتغذیّ ٚصٖ٘عی را آغبس مٖیذ  .پس اس رضذ مبفی قَْ ،ٚآٓ را ث ٚىَذإی ثب قطزدٛبٕٚ
 13سبٕتیْتز ،حبٗی مْپ٘ست ىَذإیّٖ ،تقٌ ْٕبییذ.
عوارض و درمان :اىز دیفٔ ثبخیب ،ثیص اس إذاس ٙرضذ مزد ٗ ٙدارای سبقٛ ٚبی
ثَٖذّ ،حنِ ٗ ثذٗٓ ثزه ضذ ٙثبضذّ ،ی ت٘إیذ ثب رٗش تقسیِ سبق ،ِٛ ٚایٔ ىیب ٙرا تنخیز
مٖیذ .اىز ّطبٛذ ٙمزدیذ م ٚثزىٜب دیفٔ ثبخیب سرد ضذ ٗ ٙسیز إٜٓب تبر عٖنج٘ت ثست ٚاست،
ّطْئٖب مٖ ٚقزّش ث ٚآ ٓ آسیت رسبٕذ ،ٙثٖبثزایٔ ٛز دٗ ٛفت ٚینجبر ثبسِ مٖ ٚمص سِ پبضی
مٖیذ .ثزىٜبی ىیب ٙدراحز ٘ٛای خطل ٗ ىزُ ،خطنیذ ٙضذ ٗ ٙسق٘ط ّی مٖٖذ ٍ .نٛ ٚبی
س٘خت ٚرٗی ثزىٜب ٕیش در احز غجبر پبضی در آفتبة ّستقیِ حبدث ّی ض٘د

ْٛ .چٖیٔ در

٘ٛای سزد ٗ ّزط٘ة ،قبرچ ث٘تزی تیس ّی ت٘إذ فع اٍیت مزد ٗ ٙثزه ٗ سبقٛ ٚب را
ثپ٘سبٕذ .ثزای ّقبثَ ٚثب ایٔ عبرض ،ٚىیب ٙرا در دّبی  16درج ٚسبٕتیيزاد ٕيٜذاریذ ٗ غجبر
پبضی را مِ مٖیذ ٗ ثب سِ قبرچ مص ،سْپبضی ْٕبییذ  .ثزىٜبی رٕو پزیذّ ٗ ٙتْبیٌ ثٚ

سفیذٕ ،طبٕ ٚایٔ است م ٚیب ٕ٘ر سیبد است ٗ یب ىیب ٙث ٚتغذیّ ٚصٖ٘عی

احتیبد دارد  .اىز

دیذیذ ،ثزىٜبی پبییٖی ىیب ٙدیفٔ ثبخیب سرد ضذٍ ٗ ٙنٛ ٚبی ق ٜٙ٘ای در حبضی ٚإٜٓبّ ،طبٛذٙ
ّی ىزدد ،حتْب آثیبری ثیص اس إذاس ٙث٘د ٙاست ٘ٛ .ای سزد ٕیش ّی ت٘إذ ثبعج رٕو
پزیذىی ٗ سق٘ط ثزىٜب ض٘د.

