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فواید نگهداری گل وگیاه
درمنزل ومحیط کار

نغمه خلیلی راد
کارشناس ارشدآموزش بهداشت 
و مربـی مرکـزآمـوزش بهـورزی
دانشگاه علوم پزشکی گیالن

»روگرز«  دانشگاه  رفتارشناسی  محققان  پژوهش  نتایج 

در نیوجرسی آمریکا نشان داده است افراد با نگاه کردن 

آن ها  عطر  و  رنگ  طراوت،  از  بردن  لذت  و  گیاه  و  گل  به 

می توانند حالت روحی نامتعادل خود را تغییر داده و به 

حالت طبیعی بازگردند؛ درواقع گل، مسبب تعدیل رفتار 

در طول شبانه روز بوده و هر بار نگاه کردن به گل و گیاه 

عاملی برای ایجاد یک اتصال عصبی مثبت در مغز است.

گیاهان دی اکسید کربن را به اکسیژن تبدیل می کنند؛ 

بین  از  را  مضر  آالیــنــده هــای  و  می کنند  تصفیه  را  هــوا 

به طور  و  شــده  تمیزتر  هــوا  گیاهان،  بــاوجــود  می برند. 

هم  ــی  روان نظر  از  و  می شود  حفظ  آن  رطوبت  طبیعی 

فواید قابل توجهی دارند. وجود گل و گیاه موجب شادی 

بررسی ها  می شود.  کارایی  افزایش  و  استرس  کاهش  و 

خانه  محیط  در  گیاهان  نگهداری  با  است  داده  نشان 

و  خــواب آلــودگــی  اســتــرس،  ســـردرد،  چــون  نشانه هایی 

سرماخوردگی کاهش می یابد.

بخار  فرمالدئیدها،  مانند  مــوادی  بسته  محیط های  در 

آمونیاک، تریکلرواتیلن، مونواکسید کربن، بنزین و غیره 

وجود دارند که از محیط، شرایط و لوازم مصرفی روزمره 

وارد محیط زندگی ما شده و با ما در تماس قرار می گیرند؛ 

براق کننده ها،  ناخن،  الک های  پرینترها،  جوهر  مانند 

چرم های مصنوعی، رنگ ها، چسب ها، بنزین و گازوییل، 

با  می توانیم  که  غیره  و  فوم ها  الستیک ها،  و  رزین ها 

پرورش و نگهداری گیاهان در محیط های زندگی مان از 

تاثیرات مخرب این گازها و سموم مضر آن بکاهیم.

کمک به سالمت خانواده

وضعیت  بــر  می تواند  گیاه  و  گــل  کــه  ــت  اس ثابت شده 

جسمی و روحی افراد تأثیر مثبت داشته باشد. به عقیده 

هماهنگی  عوامل  از  گیاهان  اینکه  دلیل  به  کارشناسان 

در طبیعت هستند، به هماهنگ ساختن نیروهای فکری 

تعادل  آن هــا  به  و  کــرده  کمک  نیز  افــراد  بدن  جسمی  و 

در  که  ــرادی  اف است  بهتر  دلیل  همین  به  می بخشند. 

برای  هرروز  می کنند،  زندگی  طبیعت  به دوراز  و  شهرها 

محیط  در  آزاد  هــوای  تا  بگذارند  باز  را  پنجره ها  مدتی 

داخل جریان یابد و گیاهان بتوانند با استفاده از این هوا 

به سالم سازی محیط کمک کنند. 

طبق تحقیقات ناسا، گیاهان تا 87 درصد مواد آلی فّرار و 

سایر مواد سمی را در 24 ساعت از بین می برند. مواد آلی 

فّرار شامل فرمالدئید، بنزنوتری کلرو اتیلن هستند. طبق 

تحقیقات ناسا، گیاهان، با جذب آالینده ها به درون خاک 

و تبدیل آن ها به غذای گیاه، این مواد را از بین می برند.

افزایش کارایی کارمندان

توان بخشی  و  نتایج آن در مجله هنر  طبق مطالعه ای که 

آمریکا به چاپ رسیده است، خالقیت و کارایی کارمندان 

قرار  گیاه  دفترکارشان  در  که  مؤسساتی  و  شرکت ها 

نیز  تگزاس   A&M دانشگاه  ــت.  اس بیشتر  می دهند، 

در  که  کارکنانی  می دهد  نشان  که  داد  انجام  پژوهشی 
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اتاقی  در  که  کارکنانی  به  نسبت  بیشتری  ایــده  درصــد 

بودند که در آن مجسمه وجود داشت تولید کردند.

طبق تحقیقات دانشگاه کشاورزی نروژ، نرخ بیماری در 

محل  کار دارای گیاه تا 60 درصد کمتر بوده است.

سریع تر شدن روند بهبود بیماران

شیکاگو  دانشگاه  قلب  متخصص  کــورتــیــس«،  »بــرونــو 

می گوید: »گیاهان موجب می شوند افراد احساس آرامش 

بیشتری کنند و مثبت اندیش تر شوند«. بررسی ها نشان 

تختشان  که  بیمارستان  در  بستری  بیماران  است  داده 

از  سریع تر  بسیار  است،  باغ  نمای  با  پنجره ای  روبــروی 

بهبود می یابند؛  به دیوار است،  رو  بیمارانی که تختشان 

ریکاوری  اتاق های  در  زینتی  گیاهان  وجــود  همچنین 

بیمارستان ها به بیماران آرامش و تسلی می دهد و منجر 

به بهبود سریع تر آن ها می شود.

بهبود روابط و غمخواری

ــادی  زی ــت  وق کــه  مــردمــی  ــت  اس داده  نشان  تحقیقات 

روابــط  داشــتــن  بــه  تمایل  می کنند،  صــرف  گیاهان  بــا 

صمیمی تری با دیگران دارند که این حس باعث افزایش 

احساس شفقت و غمخواری نسبت به یکدیگر می شود.

تأثیر در یادگیری

بررسی ها نشان داده است میزان یادگیری در کودکانی 

نسبت  می کنند،  سپری  گیاه  و  گل  با  را  روز  از  مدتی  که 

به سایر همسن های خودشان که در تماس با گل و گیاه 

محیط های  در  حضور  به عالوه  اســت؛  بیشتر  نیستند، 

کودکان  توانایی های  افزایش  و  بهبود  باعث  طبیعی 

و  تمرکز  افزایش  بی نظمی،  کاهش  باال،  توجه  ازجمله 

ارتباط بیشتر با محیط اطراف می شود.

سالمت روانی

از  می شوند،  باغبانی  سرگرم  روز  طول  در  که  ــرادی  اف

دید  همچنین  هستند؛  برخوردار  بیشتری  روان  سالمت 

زیباتری نسبت به زندگی و آینده دارند.

کاهش استرس

صرف  را  خود  وقت  که  افرادی  داده انــد  نشان  تحقیقات 

کاشت و نگهداری گل و گیاه می کنند، نسبت به سایرین 

و  روح  گیاهان  دارنــد.  زندگی شان  در  کمتری  استرس 

روان انسان ها را تسکین می دهند و به عنوان راهی برای 

از بین بردن استرس معرفی می شوند.

اثرات درمانی باغبانی

که  افرادی  برای  را  درمانگر  یک  نقش  می تواند  باغبانی 

کند.  ایفا  شده اند،  فیزیکی  یا  روحی  آسیب های  دچار  

عمل پرورش دادن یک گیاه، راهی است که به افراد برای 

و  روانی  فشارهای  اطرافشان،  مشکالت  کردن  فراموش 

بهبود سالمت ذهنی و روحی کمک می کند.

https://golital.com            :منابع
www.bartarinha.ir/fa

	

	


