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 خانه  هوای کردن تصفیه برای آپارتمانی گیاهان بهترین

 

توانند  می یآپارتمان گیاهان طبق تحقیقات به عمل آمده توسط دانشمندان سازمان فضایی ناسا،

وثر عمل کنند.باور گذشتگان هم بر این بود که وجود گیاهان  در تصفیه کردن هوای خانه م 

تواند در حفظ سالمت روحی انسان تاثیر زیادی  به دلیل تولید اکسیژن در طول روز می

 .داشته باشد

روز، اکسیژن تولید کرده و برای  تعداد مشخصی از گیاهان وجود داشته که در طول شبانه

 .سالمتی بسیار مفید هستند

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

 گیاهان آپارتمانی و مزایای استفاده از آنها در خانه 

 .، موجودات سبزی بوده که وجود آنها در محیط زندگی ما ضروری استآپارتمانی  گیاهان

اکسید کربن داشته که پس از دریافت آن و  این موجودات زنده جهت رشد خود نیاز به دی

 .کنندانجام عملیات فتوسنتز، اکسیژن تولید می

 .کنندتوان گفت که گیاهان در تولید هوای پاک، نقش مهمی ایفا میاین توضیحات می با تمام

 :توان به موارد زیر اشاره نموداز مهمترین مزایای استفاده از گیاهان در خانه می

 نقش گیاهان آپارتمانی در تولید اکسیژن •

 .توانند نقش خود را در تولید اکسیژن به خوبی ایفا نمایندگیاهان در طی فرآیند فتوسنتز می

تر  کننده هوا، قویهای تصفیهشاید این تعبیر به راستی درست باشد که گیاهان حتی از دستگاه

 .کنندعمل می

 .مان ایفا کنند توانند نقش مثبتی در محیط زندگیبه همین دلیل گیاهان می

وه دیگری از گیاهان هم در مرطوب شدن هوا نقش مهمی داشته و استفاده از آنها در اتاق گر

 .تواند گزینه پیشنهادی مناسبی به شمار آیدکودک می
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2 
www.greenlist.ir 

 خانه  هوای کردن تصفیه برای آپارتمانی گیاهان بهترین

 

های موجود در هوا باعث بهبود کیفیت  به طور کلی، گیاهان با تولید اکسیژن و کاهش آالینده

 .شوندزندگی انسان و سایر موجودات زنده می

 های موجود در هواش گیاهان آپارتمانی در جذب آلودگی نق •

های موجود در هوا اشاره  توان به جذب آلودگیمی آپارتمانی گیاهان از مهمترین مزایای

 .نمود

 .متاسفانه، امروزه آلودگی به مهمترین معضل زندگی بشری تبدیل شده است

های موجود در هوا، استفاده گیها جهت رفع آلودحلترین و موثرترین راههزینهیکی از کم

 .از گیاهان خانگی است

توانید تا حدودی در کاهش  تان میشما با نگهداری از این موجودات سبز در محیط زندگی

 .های هوا، نقش موثری داشته باشیدآلودگی

 نقش گیاهان آپارتمانی در کاهش استرس روزانه  •

توانند در کاهش استرس  می آپارتمانی گیاهان همانطور که در جمالت قبلی اشاره نمودیم،

 .ها نقش مهمی داشته باشندروزانه انسان

های مثبت را در  های مضر موجود در هوا و پاکسازی محیط، انرژیگیاهان با جذب آالینده

 .کنندفضا پراکنده می

تنها کافی است که چند گیاه آپارتمانی را خریداری نموده و از آنها در محیط زندگی خود  

 .هداری نمایید. بعد از مدتی شاهد تاثیر مثبت حضور آنها در منزل خود خواهید بودنگ 

 معرفی چند گیاه آپارتمانی مفید جهت تصفیه هوای خانه از دیدگاه ناسا 

های انجام شده، اسامی چند گیاه آپارتمانی موثر جهت تصفیه هوا از سوی  طبق بررسی

 .محققان ناسا عنوان شده است
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گفته شده که در ادامه به معرفی   هوا تصفیه جهت مفید آپارتمانی گیاهان به این گیاهان،

 :پردازیم مهمترین آنها می

 گیاه آپارتمانی زبان مادرشوهر •

به گیاه سانسوریا معروف است. در لیست گیاهان معرفی شده از سوی   این گیاه آپارتمانی

 .ناسا، این گیاه در رتبه اول قرار دارد

 .کندتر عمل میکنندگی هوا در مقایسه با گیاهان دیگر بسیار قویسانسوریا از لحاظ تصفیه

د ادامه  تواند به رشد خو این گیاه حتی در شرایط سخت محیطی از لحاظ کمبود نور و آب می

 .دهد

جهت نگهداری از این گیاه تنها کافی است که آن را زیر نور غیرمستقیم خورشید قرار  

 .دهید

آبیاری این گیاه هم باید در فواصل زمانی مشخص مثال هر دو هفته یکبار پس از خشک  

 .شدن کامل خاک آن انجام شود

 کالغیگیاه آپارتمانی پنجه •

کالغی به شمار  ، گیاه شفلرا یا پنجههوا تصفیه جهت یدمف آپارتمانی گیاهان یکی دیگر از

 .رودمی

خواب نگهداری  های سمی که داشته بهتر است در فضای بیرون اتاقاین گیاه به دلیل برگ

 .شود

کالغی در صورت مهیا شدن شرایط الزم جهت رشد  گاهی اوقات امکان دارد که گیاه پنجه

 .متر برسد  3به ارتفاع 

ی جنوبی یا شرقی است. نور  نه جهت رشد موثر این گیاه، پشت پنجرهبهترین قسمت خا 

 .های این گیاه شودتواند باعث آسیب به برگمستقیم خورشید می
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 گیاه آپارتمانی کاکتوس  •

ها از کس پوشیده نیست. کاکتوسمزایای نگهداری از کاکتوس در محیط زندگی بر هیچ

 .روندتصفیه هوا به شمار میدر   آپارتمانی گیاهان مفیدترین و موثرترین

نگهداری از کاکتوس در خانه باعث کیفیت زندگی و کاهش استرس روزانه در افراد 

 .شودمی

بر سالمتی   توانند در جلوگیری از تاثیرات منفی پارازیتها میناگفته نماند که کاکتوس

 .انسان، بسیار مفید باشند 

ها، شرایط نگهداری بسیار آسانی دارند. آبیاری آنها هم  بر همگان پوشیده نیست که کاکتوس

 .هر چند هفته یکبار باید انجام شود

 مادرگیاه آپارتمانی اشک •

 .مادر است، گیاه اشکهوا تصفیه جهت مفید آپارتمانی گیاهان از یکی دیگر

توان  باخیا، گیاهی است که از آن میشناسند. دیفنباخیا میگیاه را با نام دیفن اکثر افراد این

 .در خانه نگهداری نمود

البته ذکر این نکته ضروری است که نگهداری از این گیاه برای کودکان و حیوانات خانگی،  

 .رناک عنوان شده استخط

 .این گیاه شرایط نگهداری خاصی داشته که نیاز است مورد توجه قرار گیرد

ای دوبار در تابستان از  ای یکبار در زمستان و هفتهنور غیرمستقیم خورشید و آبیاری هفته

 .رودباخیا به شمار میجمله شرایط نگهداری از گیاه دیفن

 ورا گیاه آپارتمانی آلوئه •

 .رودموثر در تصفیه هوا به شمار می آپارتمانی گیاهان ورا از جمله دیگرآلوئه

 .کندهای شیمیایی در تولید هوای پاک، نقش مهمی ایفا میاین گیاه با حذف آالینده



  

    

 

5 
www.greenlist.ir 

 خانه  هوای کردن تصفیه برای آپارتمانی گیاهان بهترین

 

 .از پوست، اهمیت زیادی دارد ورا نه تنها جهت پاکسازی هوای خانه بلکه در مراقبتآلوئه

مند شوید به شرایط خاص آن جهت  ورا در منزل خود بهرههخواهید از مزایای آلوئ اگر می

 .رشد، توجه کنید

آبیاری بیش از حد و نور مستقیم خورشید از مهمترین عوامل پژمردگی این گیاه محسوب  

 .شوندمی

 گیاه آپارتمانی صلح  •

 .فیلوم بوده که همگی با آن آشنا هستید نام دیگر گیاه صلح، اسپاتی

 .کننده هوا یاد شده استاز این گیاه در لیست ناسا به عنوان موثرترین گیاه تصفیه

شرایط نگهداری از اسپاتی فیلوم بسیار خاص بوده و اگر تمایل به نگهداری از این گیاه در  

کود دهی و آبیاری آن توجه  تان دارید به نکات مهم از جمله: نور، خاک، نحوهمحیط زندگی

 .نمایید

 گیری نتیجه

توان به موارد زیر  که در تصفیه هوا نقش مهمی داشته می آپارتمانی گیاهان  از جمله دیگر

 :اشاره نمود

 عنکبوتی گیاه یا گندمی گیاه •

 عشقه  یا پاپیتال گیاه •

 دراسینا گیاه •

 پوتوس  گیاه •

 اسطوخودوس گیاه •

 آگلونما  گیاه •

 بونسای  گیاه •



  

    

 

6 
www.greenlist.ir 

 خانه  هوای کردن تصفیه برای آپارتمانی گیاهان بهترین

 

های تزیینی نظیر: شامادورا، ققنوس، پروانه، آرکا و راپیس در  الزم به ذکر است که نخل

 .تصفیه هوا بسیار موثر هستند

البته قبل از تهیه ضروری است که در مورد شرایط نگهداری از آنها اطالعات جامعی  

 .زندگی خود نگهداری نماییدکسب نموده و سپس از این موجودات سبز در محیط

 


