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ప్రాజెక్టు  ని 

తరగతి: 10వ తరగతి 

విషయం: జీవశాస్్తరం 

ప్రాజెక్టు  ేరు: Air purifying house plantsను  ంచుదాం. ఇంటివాతావరణాతుి ఆరోగయకరంగా 

                ఉంచుదాం. 

ప్రాజెక్టు  లక్ష్యాలట:  

1. విదాయరథు లు ఇంటి రిస్తరాలలోతు గాయౌలోకి విడుదలగు toxic substances ఎకకడ నుండి విడుదల 

అవుతాయో తెలుస్తుకుంటారథ. 

2. Toxic substances యొకక  రభావం ఆరోగయం  ై ఏ విధంగా వుంట ందో  అవగాహన 

చేస్తుకుంటారథ. 

3. Air purifying plants యొకక ఉయోగాలను తెలుస్తుకొతు వాటితు  ంచుకుంటారథ. 

రిక్లపన: అతుి చెట ు  గాయౌలోతు టాకిిక్ దారాు లను గరహ ంచి చుటటూ  వుని గాయౌతు రివుభ్రం  

             చేస్ా్ య. 

ఎంచుక్టనన సరధనాలట:  స్తరవే, రశాివయ  

విధానం:  

1. మా జట ూ లోతు కొందరథ విదాయరథు లు మాకు దగగరగా వుండు కొతుి చెట ు  వుండే ఇళ్ళను, కొతుి 

చెట ు  లేతు ఇళ్ళను గమతుంచి వాటి వివరాలను సేకరించితిమి. 

2. మాకు దగగరలో వుండు రాయవరణవేత్ను కయౌసి air purifying plants కు స్తంబంధ ంచిన 

స్తమాచారాతుి రశ్ిల రూంలో అడిగి తెలుస్తుకొంతిమి. 

3. ఇంటరనిట్ నుండి వీటికి స్తంబంధ ంచిన చితరా లను సకేరించితిమి. 

4. కొతుి తిరకల నుండి ఈ మొకకలకు స్తంబంధ ంచిన  స్తమాచారాతుి సేకరించితిమి. 
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సరవే: 

      మా గరర ప్ స్తభ్ుయలు సేవ్ చేసిన ఇలుు  వాటి వివరాలు కిరంద విధంగా వునివి. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

చెట ు  వుండ ేఇళ్ళళ చెట ు  లేతు ఇలుు  

1. ఆరోగయంగా వునాిరథ. 
2. మానసిక రశాంతతో వునాిరథ. 
3. స్తేచఛమ ైన గాయౌతో కాలుష్య రహ తంగా వుంద . 

1. కనుి, చరమం, అలరజీకి స్తంబంధ ంచిన రోగాలు 
వునివి. 

2. గాయౌ ూరజ్గా కలుషితం. 
3. మానసిక రశాంతత లేదు. 

  ాశ్రనవళి:  

             రాయవరణవేత్ నుండి రశ్ిల రూంలో సేకరించిన స్తమాచారము. 

1. నేడు రాయవరణం ఏ విధంగా కలుషితం అవుత ంద ? దీతుతు తువారించడంలో మన పాతర ఏమిటి? 

                  నేటి మానవుడు శాస్్తర స్ాంకవతిక మరియు పారిశరా మిక అభివృద ి  వలు  విశ్ే విజవత 

కావాలతు రయతిిస్తు్ నాిడు. అయతే ఈ కరమంలో రకృతికి తీవర విఘాతం కయౌగిస్తూ్  అనేక 

కలుషిత దారాు లను వాతావరణములోకి విడుదల చసే్తూ్  తన ఉతుకినే రశాిరుకం 

చేస్తుకుంట నాిడు. 

               స్ాంకవతిక రిజఞా నం వలు  మనుష్ కు అభివృద ి  చేదారథ. కాతు రకృతి స్తరే నాశ్నం 

అయంద . రకృతి విత ్ లు  రిగి భ్రగరహం రోజురోజుకు తుుుల కొయౌవిగా మారథతోంద . మతుషితు 

కాలుష్య కోరల నుండి కాపాడే మారగం ఏమిటి? అనేద  రశ్ి అయతే దీతుకి జవాబు ఈ air 

purifying plants ను  ంచడం. ( రకృతి మారగం )  
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2. ఇంటి రిస్తరాలలో వుండ ేగాయౌలోకి కాలుష్య దారాు లు ఏ విధంగా విడుదల అవుతాయ? 

మనం తుతయ అవస్తరాలకు ఉయోగించు house hold  

cleaning agents, nail polish, pesticides, cigarettes,  

fertilizers, kerosene, dry cleaning solutions, detergents 

 మొదల ైన వాటి నుండి విష్ దారాు లు విడుదల అవుతాయ. 

3. ఇంటి వాతావరణంలోకి విడుదల అయయయ ముఖ్యమ ైన విష్ దారాు లు ఏవి? అవి ఎకకడ నుండి 

విడుదల అవుతాయ?    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACT OF TOXINS PRESENT IN THE CLEANING PRODUCTS 
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What are the health problems caused by the toxins present in home air?  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home air toxic substances ను తగిగంచడాతుకి రిష్ాకరం ఏమిటి? 

               ఇంట ి రిస్తరాలలోకి విడుదలగు విశాదారా్ లను తగిగంచుటకు ఉయోగడు 

మారగమే రకృతి మారగం. అంటే ఇంటి దగగరవ చెటు ను  ంచడం. స్ాధారణముగా చెట ు  కొ౨ ను 

గరహ ంచి ఓ౨ ను విడుదల చేస్ా్ య. కాతు కొతుి చెట ు  ఈ తు చెయయడంతో పాట  ఇంట ి

రిస్తరాలలోకి విడుదల అగు  విష్ దారాు లను కూడా ీయౌివేస ిఆ గాయౌతు వుభ్రం చేస్ా్ య. అవే 

AIR PURIFYING PLANTS. వీటితు  ంచడం దాేరా కాలుష్ాయతుి తగిగంచడంతో పాట  AC 

అవస్తరం కుడా వుండదు. ఇలుు  అంత చలు గా వుంట ంద . 
AIR PURIFYING HOUSE PLANTS 

GERBERA DAISY: ఈ మొకక గాయౌలోతు బ ంజీన్ ను తొలగిస్తు్ ంద .  

అంతేకాక ఇద  CO ను లీుికొతు రవయంతా O2 ను ఇస్తు్ ంద . ఈ  

మొకక వుంటే తుదర బాగా వస్తు్ ంద . అందుకవ దీతుతు బ డ్ రూమ్ లలో  

 ంచుతారథ. 
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ENGLISH IVY: ఇద  తీగలాగా పాకుత ంద . ఇద  ఫారామయీ్హ ైడ్ ను లీుికుంట ంద . దీతు గాయౌ 

                                   ీలుికోవటం వలు  అలరీి, ఉబబస్తం రావు. ఇద  బ ంజీన్ ను కుడా 

                                   ీలుికుంట ంద . ఈ మొకకను టేబుల్  ై వుంచడం వలన ఏకాగరత  

                                   రథగుత ందతు ఒక రిశోధనలో వెలు డెైంద . 
 

 

RUBBER PLANT: ఇద  ఫారామయీ్హ ైడ్ ను మరియు గాయౌలోతు స్తూక్ష్మజీవులను  

                                 ీలుికుంట ంద .ఈ మొకక ఎకుకవ మొత్ంలో O2 ను ఉతుత్ి చేసి 

                                 ఇంటిలోతు గాయౌతు వుభ్ర రథస్తు్ ంద . 
 

 

 

 

CHRYSANTHEMUM: ఈ మొకకను  ంచడం వలన ఇద  గాయౌలోతు బ ంజీన్, కనసియ్న్,  

                                     అమ్మమతుయా, ట్ైరకోు రోఇథ య్న్, మొదల ైన వాటితు ీలుికుంట ంద . 
 

 

 

 

 

ALOEVERA: ఇద  ఇంటిలోతు గాయౌతు స్తేచింగా మారిడంలో రముఖ్ పాతర వహ స్తు్ ంద .  

                                        యంట్ి నందు కల బ ంజీన్ ను గరహ ంచడంలో తోడుడుత ంద . 
 

 

 

 

CHINESE EVERGREEN: ఈ మొకక మనకు స్తరిడా O2 ను అంద స్తు్ ంద . ఇద  కుడా  

                                   గాయౌలో వుండు ఫారామయీ్హ ైడ్ ను మరియు బ ంజీన్ ను 

                                   ీలుికుంట ంద . ఇద  Detoxifier లాగా తుచేస్తు్ ంద . 
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BOSTON FERN: ఇద  best humidifier. గాయౌలో తేమను ఎకుకవసేు 

 ఉంచడాతుకి ఉయోగ డుత ంద .ఇద  చుటటూ  గాయౌలోతుకి విడుదల  

అగు కనసియ్న్ మరియు ఫారామయీ్హ ైడ్ ను ీలుికుంట ంద . అతుి  

మొకకలలోకి దీతుతు అతి ముఖ్యమ ైన వుభ్రరిచే మొకకగా ేర్కంటారథ. 

SNAKE PLANT: దీతునే Mother in laws tongue అతు కుడా అంటారథ. 

ఇద  ఫారామయీ్హ ైడ్ ను వడపో స్తు్ ంద . దీతుతు బాత్ రూమ్ి లో ఏ కారనిర్ లో  

అయనా ఉంచుతారథ. 
 

 

SPIDER PLANT: ఈ మొకక స్ాయ్డులా వుంట ంద . ఇద   

గాయౌలోతు CO మరియు ఇతర కలుషితాలను ీలుికుంట ంద .  

రనండు రోజులోు  90% కలుషితాలను లీుికుంట ంద . 

PEACE LILLY: ఇద  గాయౌలో వుండు అతుి కలుషిత దారాు లను  

ీలుికుంట ంద .ఇద  ఒకకటే ఇంటిలోతు గాయౌతు 60% దాకా వుభ్ర రథస్తు్ ంద .  
 

 

 

ANTHURIUM: ఈ మొకక ఆకులు గుండె ఆకారంలో వుంటాయ.  

ఇద  చుటటూ  గాయౌలో వుండ ే ఫారామయీ్హ ైడ్ ను మరియు అమ్మమతుయాను  

ీలుికుంట ంద . 

విశ్లేషణ:  

           సేకరించిన స్తమాచారాతుి అధయయనం చేసిన తరథవాత చెట ు  వుండే ఇళ్ులోతు వారథ 

స్తేచఛమ ైన గాయౌతు ీలుితూ ఆరోగయంగాను, మానసిక రశా౦తతను కయౌగి వుంటారథ.అదే విధంగా 

చెట ు  లేతు ఇంటలిో వుని వారథ కలుషిత గాయౌతు ీలుితూ అనేక రకాలయన రోగాలతో బాధ 

డుత నిట ు  తెయౌసింద . 
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నిరరా రణ: మన చుటటూ  వుని గాయౌతు వుభ్ర రిచే ఈ మొకకలను మన ఇంటిలో  ంచడం వలన 

ఇంటి రిస్తరాలు రివుభ్రంగా ఉండడమే కాక రాయవరణ కాలుష్యం కూడా దెబబ తగుగ త ంద . 

           చెట ూ , రాయవరణం ఆతమ మరియు శ్రజరం లాంటివి. రాయవరణం దెబబతింటే చెట ూ  

స్తంక్షోభ్ంలో డుత ంద . చెట ు  లేకపో తే రాయవరణం రమాదంలో చికుకకుంట ంద . 

రాయవరణాతుి రక్షించుటకు మనం చేయు రతి చిని రయతిం భావి తరాలకు అంద ంచే ఒక 

గ్ు వరం. 

చెట్లే  వ ంట్ే క్ష్వమం 

చెట్లే  లేక్ప్ో తే క్ష్యమం 

ధనావరదములట: ఈ పరా జనకుూ  తురేహ ంచడాతుకి స్తహకరించిన స్తుకనయ టీచర్ గారికి మా 

ధనయవాదములు. స్తరనసన స్తమాచారాతుి ఇచిిన రాయవరణవేత్కు రతేయక ధనయవాదములు. 

ఉయోగించిన వనరథలు: మా ఉపాధాయయురాలు మరియు ఇంటరనిట్.     
 

                 


