
طبق گفته محققان، از زمان های 
برخی  بوی  استنشاق  قدیم 
گیاهان برای کاهش استرس، 
مبارزه با التهاب و افسردگی و 
خواب راحت تاثیرگذار بوده است و این نتایج به 
عنوان اولین شواهد علمی، صحت ادعاها در مورد 

گیاهان و کاهش اضطراب را ثابت می کند. 

بابوییدنگلچهاتفاقیبرایمغزمیافتد؟
در روزهای زیبای بهاری، هیچ چیز مانند چند دقیقه 
وقت گذاشتن و تحسین شکوفه های زیبا نیست. 
رایحه ها اغلب می توانند خاطرات گذشته را برای ما 
زنده کنند. چندین مطالعه پزشکی نشان داده است که 
خاطرات و احساسات را می توان با بوهای خاص 
تشدید کرد. به عنوان مثال، ممکن است استنشاق 
بوی چمن تازه، خاطرات یک صبح تابستان در 
کودکی شما را به یادتان بیاورد. این پدیده به دلیل 
آناتومی مغز رخ می دهد. علم تاکید می کند که بو 
کردن گل رز در زمان خواب باعث تقویت مغز  
می شود. همانطور که از ظاهر امر پیداست، وقت 
گذاشتن و بوییدن گل رز دارای مزایای چشمگیری 
از لحاظ سالمتی است. رایحه این گل می تواند 
منجر به حفظ اطالعات و موفقیت در یادگیری 
شود و استشمام آن در زمان خواب به تقویت مغز 
در طول شب کمک کند. به عنوان بخشی از این 
مطالعه، محققان پنجاه دانش آموز کالس ششم را 
مورد آزمایش قرار دادند. از گروه اول خواسته شد 
هنگام مطالعه بخور معطر گل رز را روی میز تحریر 
خود قرار بدهند، در حالی که گروه دوم بخور بدون 
عطر در نزدیکی میز مطالعه شان گذاشتند. بر اساس 
مطالب یکسانی که دانش آموزان مطالعه کرده بودند از 
واژگان امتحان گرفته شد. میزان اطالعات حفظ شده 
توسط دانش آموزانی که با بخور گل رز مطالعه کردند، 
نسبت به گروه دیگر که فقط بخور ساده داشتند، بیشتر 
بود. برخی از دانش آموزان هنگام خواب همچنان 
از بخور معطر گل رز استفاده کردند. هنگامی که 
از بخور در هر دو مرحله مطالعه و خواب استفاده 
شد، دانش آموزان در یادگیری موفقیت قابل توجهی 

نزدیک به 30 درصد بیشتر از خود نشان دادند. 
دکتر یورگن کورنمایر، یکی از نویسندگان این مطالعه 
در بیانیه ای اعالم کرد که یکی از یافته های خاص که 
فراتر از مطالعه اولیه بود این است که بوی عطر گل 
باید تمام شب مورد استشمام قرار بگیرد تا عملکرد 
بهتری داشته باشیم. زمانی که همراه با استشمام بخور 
معطر رز می خوابید، می توانید مغز خود را تقویت 
کنید و اطالعات بیشتری را که در طول روز فرا 

گرفته اید، به خاطر بسپارید.

بوچگونهبررویبدنوذهنشما
تأثیرمیگذارد؟

بر اساس تحقیقات انجام شده، اگر هنگام خواب 
در اتاقتان از عطر گل استفاده کنید، نسبت به بوهای 
نامطبوع یا زننده، رویاهای مثبت تری را خواهید دید. 
اگرچه استفاده از رایحه قبل از خواب بر رویاهایی 

که افراد می بینند تأثیر می گذارد اما تاثیر بوهای اصلی 
در دیدن رویای مثبت نزدیک به یک درصد از کل 
رویاها بوده است. آنچه ما بیشتر در رویاهایمان 
می بینیم از نگرانی ها و عالیق روزمره مانند دوستان، 

رانندگی، خرید و ورزش تاثیر می پذیرد.
حس بویایی ما ممکن است به اندازه بسیاری از 
حیوانات قوی نباشد. حدود پنج میلیون سلول 
گیرنده در بینی انسان وجود دارد در حالی که در 
بینی سگ 200 میلیون سلول یافت می شود اما 
همین مقدار گیرنده بویایی در انسان نقش مهمی 
برای بروز احساسات چه از نظر جسمی و چه 
روحی ایفا می کند. این طور تصور می شود که 
تاثیر بو به دلیل اهمیت مرگ و زندگی از زمان 
انسان های اولیه همچنان در مکانیسم مغز ما بجا 
مانده است. سلول های بو در بینی با سیستم لیمبیک 
مرتبط هستند که از نظر دوران تکاملی یکی از 

قدیمی ترین قسمت های مغز به شمار می رود و 
احساسات، رفتار و حافظه طوالنی مدت را کنترل 
می کند. کنترل حس بویایی نیز از همین بخش است 
و در انسان اولیه این حس بسیار قوی تر بوده و به 
او کمک می کرد تا از طریق بوییدن هم از وجود 
دشمنان و هم غذا آگاه شود. اگرچه امروزه اهمیت 
بویایی تا حد زیادی از بین رفته اما تأثیرات آن 
بر مغز و بدن همچنان باقی است. همانطور که 
تحقیقات به طور روز افزون نشان می دهند، بوها 
تقریباً روی همه چیز از رویاها و احساسات گرفته 
تا رانندگی، استرس، بازی، درد، تمرکز، حافظه و 
حالت های عاشقانه نیز تأثیر می گذارد به طور مثال 
درحالیکه بوی اسطوخودوس هورمون های خوب 
را آزاد می کند و ما را خوشحال تر کند، بوی گل رز 
فشارخون را پایین می آورد و اکالیپتوس هوشیاری 

را افزایش می دهد.

بوچگونهبرپولخرجکردنتأثیرمیگذارد؟
بوها می توانند بر روی آنچه می خریم و میزان 
هزینه ما تأثیر بگذارند. محققان دانشگاه شیکاگو 
در یک آزمایش حراج کفش به این نتیجه رسیدند 
که وقتی در مکان حراج، عطر مطبوع پخش می شد 
خریداران نسبت به مکانی که رایحه دل انگیز در 
آنجا وجود نداشت، کفش بیشتر می خریدند زیرا 
خرید کفش در مکان اول جذابیت بیشتری داشت.

چگونهبوبرتمرکزتأثیرمیگذارد؟
نعناع، توت فرنگی و اسطوخودوس همگی بسیار 
مفید هستند. در کشور ژاپن در کارخانه چای، 
هنگام استراحت کارکنان با اسپری کردن عطر 
اسطوخدوس، عملکرد کارکنان در تولید بهبود 
می یابد. ورزشکاران دومیدانی که نعناع استشمام 
می کنند، سریع تر می دوند و تمرکز بهتری نسبت 
در  وقتی  کودکان  دارند.  ورزشکاران  سایر  به 
می گیرند،  قرار  تازه  توت فرنگی  عطر  معرض 

در امتحانات عملکرد بهتری دارند. 

بوچگونهرویاهاراتحتتأثیرقرارمیدهد؟
بوییدن گل قبل از خواب می تواند به رویاهای 
مثبت تری منتهی شود. در تحقیقی که در مرکز 
اختالالت خواب دانشگاه   هایدلبرگ انجام شد، 
گروهی از مردان و زنان در معرض استشمام بوی 

گل یا سولفید هیدروژن قرار گرفتند یا اصاًل بویی 
در اتاق وجود نداشت. نتایج نشان داد که محتوای 
احساسی رویاهای بعدی با بوهای استشمام شده 
ارتباط دارد. کسانی که در معرض بوی مطبوع قرار 
گرفتند به طور قابل توجهی رویاهای دلپذیرتری 
داشتند تا کسانی که هیچ بویی به مشام آنها نرسید 
بود و افرادی که در معرض بوی گوگرد قرار گرفتند، 
منفی ترین خواب ها را دیدند. اکنون محققان در 
حال بررسی این موضوع هستند که آیا بوی خوش 

می تواند خطر کابوس را کاهش دهد؟

بویاییچگونهبربیخوابیواسترس
تأثیرمیگذارد؟

اسطوخودوس، وانیل، قهوه و گل رز، هر کدام به 
تنهایی می توانند موثر باشند. بر اساس گزارشی از 
آزمایشات بالینی دانشگاه مریلند، مشخص شد که 
بوی اسطوخودوس می تواند در رفع بی خوابی، 
اضطراب، استرس و درد بعد از عمل تاثیرگزار 
باشد. طبق گفته محققان اکنون شواهد علمی وجود 
دارد که نشان می دهد آروماتراپی با اسطوخودوس 
ممکن است فعالیت سیستم عصبی را کند کرده، 
کیفیت خواب را بهبود بخشد، آرامش را افزایش 
دهد و خلق و خوی را در افرادی که از اختالالت 
قهوه  بوی  ببخشد.  بهبود  می برند،  رنج  خواب 
همچنین می تواند باعث آرامش شود، رایحه وانیل 
اثر آرام بخش دارد، بوی گل رز باعث کاهش 

تنفس و فشارخون می شود.

بوچگونهبرحافظهتأثیرمیگذارد؟
بوها محرک های بسیار قوی برای خاطرات خاص 
هستند و در درمان بازیابی خاطرات از دست 
رفته یا بهبود حافظه مورد استفاده قرار می گیرند. 
تحقیقات دانشگاه تورنتو نشان می دهد که خاطرات 
و  شدیدتر  مختلف  واضح تر،  بوهای  از  ناشی 
احساسی تر هستند. این طور استدالل می شود که 
قسمتی از مغز که بوی بدن را پردازش می کند با 
قسمت هایی که در احساسات و حافظه دخیل 

هستند، ارتباط مستقیم دارد.

صحت ادعاها در مورد بوی برخی گیاهان برای کاهش استرس و افسردگی

بو، چه تأثیری بر روی بدن شما دارد؟بو، چه تأثیری بر روی بدن شما دارد؟
رایحه ها اغلب می توانند خاطرات 

گذشته را برای ما زنده کنند. 
چندین مطالعه پزشکی نشان داده 

است که خاطرات و احساسات را 
می توان با بوهای خاص تشدید 

کرد. به عنوان مثال، ممکن است 
استنشاق بوی چمن تازه، خاطرات 
یک صبح تابستان در کودکی شما 

را به یادتان بیاورد. این پدیده به 
دلیل آناتومی مغز رخ می دهد
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همه ما خواسته های مشابهی برای فرزندانمان در ذهن می پرورانیم. والدین دوست 
دارند فرزندان با عشق و محبت بزرگ شوند، دنبال رویاهایشان بروند و به موفقیت 
برسند و در عین حال خوشحال باشند اما پدرها و مادرها چقدر بر روند شادی 
فرزندان خود کنترل دارند؟ از چه راهی می توانیم خانه را به مکانی شاد برای 

بچه ها تبدیل کنیم؟
بنا به گفته فوستر، مطمئن ترین راه برای ارتقاء رفاه عاطفی همیشگی فرزندان این 
است که به آنها کمک کنید با شما، سایر اعضای خانواده، دوستان، همسایگان، مربیان 
مهد کودک، حتی با حیوانات خانگی ارتباط درستی برقرار کنند. ادوارد هالوول، 
روانپزشک کودک و نویسنده کتاب ریشه های کودکی شاد در بزرگسالی می گوید: 
»ارتباط در کودکی کلید شادی است.« خوشبختانه ما می توانیم ارتباط اصلی و 
اساسی فرزندان با خودمان را با توجه به آنچه دکتر  هالوول آن را عشق دیوانه وار 
و ابدی می نامد به سادگی تقویت کنیم. بنا به گفته او این ایده گاهی احمقانه به 
نظر می رسد و اغلب نادیده گرفته می شود اما اگر فقط یک نفر در زندگی کودک، 
او را بدون قید و شرط دوست داشته باشد، کودک می تواند در برابر نامالیمات 
زندگی مقاومت کند. با این حال، تنها داشتن عشق عمیق کافی نیست. فرزند شما 
باید این عشق را احساس کند. تا جایی که ممکن است کودکتان را در آغوش 
بگیرید، زمانی که کودک گریه می کند با او همدلی کنید، با صدای بلند برای او 

شعر بخوانید، با هم غذا بخورید، موزیک بگذارید و بخندید.
سعی نکنید کودک خود را فقط شاد کنید. به نظر می رسد چنین ایده ای خالف 
واقعیت باشد اما بهترین کاری که می توانید برای خوشبختی طوالنی مدت فرزند 
خود انجام دهید این است که از تالش برای خوشحال نگه داشتن او در کوتاه مدت 
دست بکشید. بانی هریس می گوید: اگر ما فرزندان خود را در یک حباب قرار 
دهیم و تمام آرزوها و خواسته های آنها را برآورده کنیم، فرزندان انتظار دارند که 
همیشه همه چیز بر همین منوال باشد اما در دنیای واقعی هیچ چیز به همین شکل 
نیست. برای اینکه از زیاده روی جلوگیری کنید باید متوجه باشید که شما مسئول 
خوشبختی فرزند خود نیستید. برای والدینی که نسبت به عواطف فرزندان خود 
احساس مسئولیت می کنند بسیار سخت است که به فرزندشان اجازه بدهند عصبانیت، 
ناراحتی یا سرخوردگی را تجربه کنند. ما بعنوان والدین بدون معطلی وارد صحنه 
می شویم تا فرزندمان را شاد کنیم و هر چیزی که باعث ناراحتی او می شود را از 
پیش پا برداریم. متأسفانه با این شیوه کودکان هرگز یاد نمی گیرند با احساسات 
منفی کنار بیایند بنابراین در سنین نوجوانی و بزرگسالی در معرض شکست قرار 
می گیرند. با پذیرش این موضوع که شما نمی توانید باعث شادی فرزندتان بشوید به 
یقین از موضع عقب نشینی کرده و به او اجازه می دهید مهارتهای مقابله را بیاموزد. 
شادی را در خودتان پرورش دهید. ما نمی توانیم شادی فرزندان خود را کنترل 
کنیم اما در برابر خودمان مسئول هستیم و از آنجائیکه کودکان همه چیز را از ما یاد 
می گیرند، حاالت روحی ما مهم است. والدین شاد احتماالً فرزندان شادی خواهند 
داشت، درحالی که فرزندان والدین افسرده دو برابر از   افسردگی بیشتر رنج می برند. 
در نتیجه یکی از بهترین کارهایی که می توانید برای رفاه عاطفی فرزند خود انجام 
دهید این است که مراقب خودتان باشید: زمانی را به استراحت اختصاص دهید، 
آرام باشید و مهمتر از همه ساعاتی را عاشقانه وقت بگذرانید و روابط خود را با 
همسرتان تقویت کنید. اگر والدین رابطه خوب و متعهدانه ای نسبت به هم داشته 

باشند، کودک غالباً فرزندانتان را به طور ناخودآگاه خوشبختی را تجربه می کند.
ویژگی  های خوب را تمجیدکنید. جای تعجب نیست اما مطالعات نشان می دهند 
عزت نفس و شادی با هم مرتبط هستند. فرزندان ما نمی توانند یکی را بدون دیگری 
داشته باشند. این چیزی است که ما به طور شهودی می دانیم. کودک ما خط خطی 

می کند و ما او را پیکاسو می نامیم، بچه ای به دروازه گل می زند و او را بکام خطاب 
می کنند، اگر بچه ای 1 را با 2 جمع کند فکر می کنیم برای مسابقات منسا آماده است. 
اما این مدل از تمجید دستاورد ها می تواند نتیجه معکوس داشته باشد زیرا ممکن 
است کودک فکر کند باید برای جلب رضایت شما چنین کارهایی را انجام بدهد 
و می ترسد که در صورت عدم موفقیت از چشم والدینش بیفتد و آنها دیگر او را 
دوست نداشته باشند. تعریف از ویژگی های خاص مانند هوش، زیبایی، ورزشکار 
بودن همچنین می تواند در آینده اعتماد به نفس کودکان را تضعیف کند زیرا وقتی 
بزرگ می شوند به این باور می رسند که ارزش آنها برای خصوصیاتی است که 
خودشان در ایجادش نقشی نداشته اند و به طور بالقوه این موارد زودگذر هستند. 
برای مثال وقتی از زیبایی کودکی تعریف می شود، در زمان پیری که او زیباییش 
را از دست می دهد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ زیرا او همیشه برای زیباییش مورد 
ستایش قرار گرفته است. تحقیقات نشان می دهد بچه هایی که عمدتا به دلیل بعضی 
از موفقیت ها تحسین می شوند، در آینده ترسو خواهند شد زیرا هراس دارند در 
صورت عدم موفقیت، بعنوان فردی کم ارزش و کم هوش مورد خطاب قرار گیرند. 
منظور از گفتن این موارد عدم تحسین فرزندان نیست بلکه باید مسیر تعریف و 

تمجید تغییر کند. ما باید از تالش کودک تعریف کنیم نه نتیجه کار.
به کودک اجازه بدهید موفقیت و شکست را تجربه کند. اگر واقعاً می خواهید 
عزت نفس کودک خود را تقویت کنید، به جای تمرکز روی تمجید از کودک، بیشتر 
روی فرصتهای فراوان برای یادگیری مهارت های جدید تمرکز کنید. دکتر هالوول 
می گوید مهارت به جای تحسین، سازنده عزت نفس واقعی است. خوشبختانه هر 
کاری که کودکان زیر 4 سال انجام می دهند فرصتی برای دستیابی به تسلط است 
زیرا همه چیز برای آنها تازگی دارد: سینه خیز حرکت کردن، راه رفتن، تغذیه و لباس 
پوشیدن، استفاده از گلدان و سوار شدن بر سه چرخه. ما باید به فرزندانمان اجازه 
دهیم کاری که توانایی آن را دارند خودشان انجام دهند. اشتباه بزرگی که والدین 
مرتکب می شوند این است که بیش از حد کارهای فرزندان خود را انجام می دهند. 
اگرچه دعوای بین دو کودک برای ما خوشایند نیست اما اگر به کودکان اجازه تجربه 
شکست را ندهیم آنها هرگز لذت برنده شدن را تجربه نخواهند کرد. درکودکان 
کسب تجربیات مکرر تسلط، باعث می شود آنها احساس توانمندی کنند در نتیجه 
با اشتیاق و خوش بینی به چالش های آینده نزدیک می شوند که این تجربیات 

برای زندگی شاد مهم است.
مسؤولیت های واقعی را بر عهده کودکان بگذارید. احساس خوشبختی تا حد 
زیادی بستگی به اهمیت کاری دارد که انجام می دهیم و اینکه چقدر برای دیگران 
ارزشمند است. بدون این احساس ما در هراس هستیم که مبادا ما را کنار بگذارند. 
به عبارت دیگر، مردم به طور ذاتی نیاز دارند که با ارزش باشند. بنابراین هرچه 
بیشتر بتوانید به فرزند خود بفهمانید که او از سنین پایین سهم بزرگی در خانواده 
دارد، بیشتر احساس ارزشمندی و خوشبختی می کند. بچه های 3 ساله می توانند 
نقش های معنادار خانوادگی را ایفا کنند، خواه پرکردن ظرف غذای حیوان خانگی 
باشد و یا چیدن دستمال سفره بر روی میز شام. در صورت امکان، نقشی را 
برای کودک تعیین کنید که در افزایش نقاط قوت فرزندتان کارآیی دارد. به عنوان 
مثال، اگر کودک کوچک شما دوست دارد که وسایل را مرتب کند، کار مرتب 
کردن چنگال ها و قاشق ها را به او بسپارید. اگر او نقش مراقب را ایفا می کند 
می توانید از او بخواهید تا خواهرش را سرگرم کند و خودتان غذا میل کنید. تا 
زمانی که شما به کودکتان تلقین می کنید که او در وظایف خانواده سهیم است، 
این احساس، اعتماد به نفس و روابط فرزند شما را افزایش می دهد که هر دو 

پیش نیازی برای شادی پایدار هستند.

چگونه زندگی کودک خود را شاد کنیم؟
گل های مقاوم آپارتمانی برخالف بیشتر گیاهان که به میزان 
مشخصی نور و آب نیاز دارند، به آب و نور کم مقاوم هستند و 
یا حتی میزان کم آن را ترجیح می دهند. این ویژگی های مثبت، 
آن ها را به گیاهان آپارتمانی مقاوم در شرایط گوناگون تبدیل کرده 
است. در این متن چند مورد از این گیاهان را معرفی می کنیم.
گیاه زاموفیلیا: گیاه آپارتمانی زی زی یا زاموفیلیا ساقه های 
بلند و برگ های سبز تیره و براق دارد. برگ ها یکی یکی روی 

ساقه دیده می شوند و فاصله میان برگ ها زیاد است.
مقاومت زاموفیلیا: با اینکه به نور متوسط نیاز دارد، ولی می تواند 
نور کم را تحمل کند و به همین دلیل اغلب جزو گیاهانی 
هستند که برای فضای اداری انتخاب می شوند. به گفته یکی 
از کارشناسان گیاهی زاموفیلیا بیشتر دوست دارد در فضای 
خشک نگهداری شود و این گونه به نظر می رسد که در شرایط 

سخت هم رشد می کند.
آگلونما: گل آگلونما یکی دیگر از گل های مقاوم آپارتمانی 
است. هر چند نباید هیچ یک از گیاهان را شکنجه کنید، ولی گیاه 
آگلونما مقاومت بسیار باالیی دارد. تنوع ظاهری آگلونما در لکه 
و خطوط جالبی است که بر روی برگ های آن ظاهر می شود.
مقاومت آگلونما: گل آگلونما می تواند نور کم تا متوسط را 
تحمل کند و آبیاری را زمانی می توانید انجام دهید که متوجه 

شوید سطح خاک خشک است.
گیاه هوازی: همان طور که از اسمش برداشت می شود، این گیاه 
عنکبوتی شکل برای رشد خود حتی نیاز به خاک هم ندارد. 
شما می توانید آن ها را آزادانه و هرطور که دوست دارید در 
فضای خانه آویزان کنید. آن ها را در گلدان های زیبا و تزئینی 

یا بر روی قفسه دیواری و شلف قرار دهید. 
آبیاری گیاه هوازی بسیار آسان است: آنها را هر 10 روز 

یکبار بین 3-2 ساعت در آب غوطه ور کنید.
گیاه سانسوریا: این گیاه که در زبان التین زبان مادر شوهر 
هم گفته می شود، یکی از گیاهان مقاوم آپارتمانی است که 
نگهداریش راحت است و بسیاری از افراد برای نگهداری در 

فضای داخلی منزل آن را انتخاب می کنند. 
یک باغبان حرفه ای می گوید: ممکن است فکر کنید که این 
گیاه مرده است، ولی برگ  های کوچک کنار آن نشان می دهد 

که این گیاه همچنان به رشد خود ادامه می دهد.
مقاومت سانسوریا: این گیاه به آبیاری کم نیاز دارد  و در نور 
کم هم به خوبی رشد می کند. دقت کنید سانسوریا را در فضای 

سرد نگهداری نکنید. 
گیاه سانسوریا به این دلیل که در هنگام شب کربن دی اکسید 
را جذب و اکسیژن متصاعد می کند، برای اتاق خواب بسیار 

مناسب است.
پوتوس: پوتوس از رایج ترین گل های مقاوم آپارتمانی است. 
این گیاه یک انتخاب عالی برای کسانی است که در نگهداری 

و خرید گل مبتدی هستند.
مقاومت گیاه پوتوس: در نور متوسط رشد خیلی خوبی دارد 

اما با نور کم هم از خود مقاومت نشان می دهد. فقط باید به 
این نکته دقت داشته باشید که در نور کم فاصله بین برگ ها 
زیاد می شود. این گیاه به آب زیادی نیار ندارد و باید صبر 
کنید تا سطح خاکش خشک شده و دوباره آبیاری کنید. یک 
موضوع مهم دیگر این است که این گیاه توانایی تصفیه هوای 
محیط اطرافش را دارد و در نتیجه برای خانه و محل کار 

بسیار مناسب است.
برگ عبایی: برگ عبایی با برگ های صاف و پهن خود می تواند 
در شرایط سخت مقاومت داشته باشد و اگر دوست دارید یک 
نمای همیشه سبز داشته باشید، بهترین گزینه برای انتخاب است.
مقاومت برگ عبایی: این گیاه زیبا در هر خاکی با کمترین 
میزان آب به زندگی سبزش ادامه می دهد. نور متوسط شرایط 
ایده آلی را برای این گیاه فراهم می کند اما در نور کم نیز مقاوم 
است. برای آبیاری این گیاه نیز باید صبر کنید تا سطح خاک 
خشک شده و سپس مجدداً آبیاری کنید؛ چون به خاک مرطوب 

عالقه ای ندارد.
اسپاتی فیلوم: گیاه اسپاتی فیلوم که گل هم می دهد.کسانی که 
به گیاهان گل دار عالقه دارند، می توانند این گیاه را انتخاب کنند. 
مقاومت اسپاتی فیلوم: چون این گیاه با نور کم مشکلی ندارد، 
برای خانه و آپارتمان های کم نور و بدون پنجره مناسب است. 
در مورد آبیاری هم فقط به هفته ای یک بار آبدهی نیاز دارد. 
این گیاه با نور فلورسنت، خوب رشد می کند و برای تزیین 

حمام ایده خوبی است.
گیاه لیندا: لیندا یکی از گل های مقاوم آپارتمانی زیبا و مقاوم 

است که برگ های افشان و باریک زیبایی دارد. 
مقاومت لیندا: پیاز این گیاه توانایی ذخیره آب به مدت طوالنی 
را دارد و به همین دلیل نیازش به آبیاری بسیار کم است. میزان 
نور متوسط هم برای بقا و رشد این گیاه کافیست اما در نور 

زیاد به بهترین شکل رشد می کند.

گیاهان مقاوم آپارتمانی
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