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 شود؟چرا استفاده از گیاهان آپارتمانی در اتاق خواب توصیه می

 در فضای اتاق خواب در بهبود روحیه و وضعیت  آپارتمانی گیاهان استفاده از

 .سالمتی افراد بسیار تاثیرگذار هستند

  مسلما وجود گل و گیاه در اتاق، حال و هوای جدیدی را ایجاد کرده و در زیبایی هر

 .ش مهمی داردچه بیشتر محیط نق

 با این حال، تنها مزیت استفاده از گیاه، زیبایی آن در اتاق نیست. 

 است آپارتمانی گیاهان زیبایی از مهمترین معیارهای استفاده از. 

 ای تصور کنید که هر روز صبح، چشم گشوده و از مشاهده رنگ سبز اما لحظه

 .کنیدخوابتان انرژی دریافت می گیاهان در فضای اتاق

  عالوه بر تمام این توضیحات، گیاهان باعث نوربخشی به محیط خانه، بهبود وضعیت

 .شوندروحی و کاهش استرس در افراد می

 وری شما در طول روز تاثیر خواهد این امر به تدریج در بهبود کیفیت زندگی و بهره

 .گذاشت

 ازهای مضر از ی دستگاه تهویه هوا عمل کرده و با جذب گبه مثابه آپارتمانی گیاهان

 .محیط در ایجاد هوای پاکیزه، نقش مهمی دارند

  انتخاب رنگ نادرست دیوارها و چیدمان غلط عناصر داخلی در محیط به مانند

 .دهندتر جلوه میروحچیزی که هست، بیگازهای سمی هستند که فضا را از آن

 ر در زیبات در واقع گیاهان به ایجاد سرزندگی و نشاط بیشتر در فضا کمک کرده و

 .توانند نقش مهمی داشته باشندنشان دادن دکوراسیون منزلتان می

 اتاق در آپارتمانی گیاهان از استفاده مزایای با وجود توضیحات تکمیلی در مورد 

باید گفت که نظرات مختلفی درباره نگهداری از آنها در محیط زندگی وجود  خواب

 .دارد
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 اکسید کربن از خود منتشر ل روز، گاز دیگیاهان طی انجام عمل فتوسنتز در طو

 .کنندمی

 اند. اما با ها و حیوانات هشدار دادهای درباره این گاز و مضرات آن برای انسانعده

 .باره، زیاد استنظر در ایناین حال اختالف

 خواب وجود همچنان این تصور غلط درباره معایب استفاده از گیاهان خانگی در اتاق

 .دارد

  های آپارتمانی، گونه خطری در مورد نگهداری از گیاهان در محیطاالن هیچتا به

 .گزارش نشده است

 آورندمی خانه به را بهار که زیبا دار گل آپارتمانی گیاهان از نوع 8 مطالعه: پیشنهاد

 آشنایی با انواع گیاهان آپارتمانی مناسب برای اتاق خواب

اده خوابتان انتخاب کنید، باید ببینید که استفمناسب برای اتاق آپارتمانی گیاهان قبل از اینکه

 . .تواند نیازتان را رفع نمایداز کدام گیاه می

هدف بعضی از افراد از نگهداری گیاهان در محیط آپارتمانی، تصفیه هوای اتاق بوده اما 

 .هدف بعضی دیگر از افراد از تهیه آنها، رفع بوهای بد در محیط است

پردازیم. خواب میگیاه مناسب جهت نگهداری در اتاق 7ه مقاله به بررسی و مقایسه در ادام

 .سپس تصمیم با شماست که از چه گیاهی در محیط زندگی خود استفاده نمایید

 سانسوریا 

ه است ک آپارتمانی گیاهان دسته ازگیاه سانسوریا که به آن گیاه مار هم گفته شده، جزو آن

 .استفاده از آن در محیط خانه، بسیار رواج دارد

دسته از گیاهانی است گیاه سانسوریا در لیستی که از سوی محققان ناسا ارائه شده، جزو آن

 .که در تصفیه هوا نقش مهمی دارد

https://greenlist.ir/%da%af%db%8c%d8%a7%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%af%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%b1/
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اکسید کربن را به اکسیژن تبدیل کرده و در بهبود هوای گیاه سانسوریا در طول شب، دی

 .گذاردای میالعادهتاثیر فوقخواب، اتاق

این گیاه به آبیاری کمی نیاز داشته و جهت رشد بیشتر نیاز است که در زیر نور غیرمستقیم 

 .خورشید، نگهداری شود

 فیلودندرون برگ قلبی 

های این گیاه به شکل قلب بوده و به همین خاطر به فیلودندرون برگ قلبی ظاهر برگ

 .معروف است

رود که در ت معرفی شده از سوی محققان ناسا، جزو گیاهانی به شمار میاین گیاه در لیس

 .تواند داشته باشدجذب گاز فرمالدئید نقش مهمی می

 .توان در محیط خانه از آن استفاده نمودفیلودندرون گیاه بادوامی بوده و می

 .های این گیاه سمی بوده و خوردن آنها باعث مسمومیت خواهد شدبرگ

به آبیاری کمی نیاز داشته و جهت رشد بیشتر نیاز است که در زیر نور متوسط تا این گیاه 

 .مستقیم خورشید، نگهداری شود

 پیچک انگلیسی 

است که باعث از بین رفتن های سمی  آپارتمانی گیاهان دسته ازگیاه پیچک انگلیسی جزو آن

 .شوددر فضای اتاق می

تواند در تسویه کردن هوای اتاق یلن و تولوئن میاین گیاه با جذب گاز فرمالدئید، بنزن، زا

 .نقش مهمی را ایفا نماید

شده، گیاه پیچک انگلیسی در جذب گازهای ناشی از مدفوع حیوانات در طبق تحقیقات انجام

 .تواند بسیار تاثیرگذار باشدهوا و همچنین در کاهش عالئم حساسیت می
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رشد بیشتر نیاز است که در زیر نور متوسط این گیاه به آبیاری منظم نیاز داشته و جهت 

 .خورشید، نگهداری شود

 پتوس طالیی 

این گیاه آپارتمانی از لحاظ شکل ظاهری، شباهت زیادی به گیاه فیلودندرون برگ قلبی 

 .دارد

 .دکناین گیاه در تمیز کردن هوای سمی و حذف بوهای بد از فضای اتاق، نقش مهمی ایفا می

 .نگهداری از پتوس طالیی، چندان سخت نبوده و تنها به آبیاری منظم نیاز دارد

این گیاه جهت رشد بهتر باید در زیر نور متوسط خورشید نگهداری شود. تحمل و دوام این 

خواب استفاده توان از آن در فضای اتاقهای آپارتمانی، بسیار باال بوده و میگیاه در محیط

 .نمود

 ا گل گندمیگل عنکبوتی ی 

هایی نظیر: فرمالدئید، بوده که آالینده آپارتمانی گیاهان گیاه گل گندمی از جمله دیگر

 .کندمونوکسید کربن، بنزن و زایلن را از هوا جذب می

 .همین امر در بهبود کیفیت هوای اتاق تاثیرگذار خواهد بود

از خورشید جهت رشد نی گل گندمی یا عنکبوتی، گیاهی است که به نور مالیم و غیرمستقیم

 .کنددارد. آبیاری اندک جهت نگهداری از این گیاه، کفایت می

 کائوچو 

های موجود در توان به عنوان گیاهی نام برد که در جذب سموم و آالیندهگیاه کائوچو را می

 .کندمحیط، نقش مهمی را ایفا می
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خواب وفق داده و باعث ایجاد تواند خود را به خوبی با شرایط اتاقاین گیاه آپارتمانی می

 .حال بهتر در فضا شود

البته ناگفته نماند که این گیاه به آبیاری کمی نیاز داشته و جهت رشد بیشتر نیاز است که در 

 .زیر نور مالیم و اندک خورشید، نگهداری شود

 نخل اریکا 

 .اریکا است های آپارتمانی استفاده نمود، گیاهتوان از آن در محیطگیاه دیگری که می

اند تواکسید کربن از فضای اتاق میگیاه اریکا، طبع گرمسیری داشته و در حذف گاز دی

 .بسیار موثر عمل نماید

 .این گیاه بهتر است در زیر نور غیرمستقیم خورشید و در خاک مرطوب نگهداری شود

 بندی نهاییجمع

ان توداشته که از مهمترین آنها می خواب، مزایای زیادیدر اتاق آپارتمانی گیاهان استفاده از

 .به بهبود کیفیت هوا و ایجاد سرزندگی بیشتر در محیط اشاره نمود

 خواب خودتوانید در اتاقدر این مقاله سعی شده تا شما را با مهمترین گیاهان خانگی که می

 .استفاده نمایید، آشنا نماییم

 


