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 چکیده

ز راه اسویدی شودن کواب، بور روی     ا غیرمسوتیی   روور  بوه هوا و یوا   مسوتیی  و از رریوب بور     صوورت  بهتواند آلودگی هوا می

بگووراردد در تحییووب  اثوور اروور آلووودگی هوووا بوور روی غلیووت فاکتورهووای بیوشوویمیایی کلروفیوو  کوو ، اسووید     توویریرگیوواه 

ی علفووی شوواکت تحموو  آلووودگی هوووا در سووه گونووه  ی محاسووره منیووور بووه PHمحتوووای آن نسووری بوور  و  آسووکوربی ،

ی آلووده و منطیوه   منطیوه  عنووان  بوه  تپوه  هفوت شودد منطیوه صونعتی نیشوکر     الملو  بررسوی   و اکلی  یونجه و شیکارشتر، 

آوری شوودندد صووورت تدووادفی  موو از ایوود دو منطیووه بووه موووردنیری پوواب انتبووان و گیاهووان عنوووان منطیووهشوووب بووه

انجوام شودد    SPSS افوزار  نورم تکورار و بوا اسوتفاده از     3براسواس   هوا  گیوری  انودازه آماری نتایج بدسوت آموده از    وتحلی  تجزیه

مالکوی بورای سونجو توانوایی یو  گیواه بورای میابلوه بوا آلوودگی هووا موورد اسوتفاده               عنووان  بهشاکت تحم  آلودگی هوا 

گیواه پواسیی    هوای  مکانیسو  تواننود از رریوب   گیردد بر ایود اسواس گیاهوانی کوه دارای شواکت بواستری هسوتند موی        قرار می

در برابور آلوودگی هووا تحمو       توری هسوتند  انی کوه دارای شواکت پوایید   سرب کاهو آلوودگی هووا شووندد در میابو  گیاهو     

 تحمو   شواکت  زانیو م از  اصو   جینتوا شواکت آلوودگی هووا اسوتفاده نموودد      عنووان  بوه  هوا  آنتوان از کمتری دارند، اما می

 هوا  آناز  تووان  موی  و هسوتند  هووا  یآلوودگ  بوه   سواس  اهوان یگ  وز  ،مووردنیر  اهیو گ سوه  هر که است دیا انگریب هوا یآلودگ

 استفاده کردد هوا شاکت آلودگی گیاهان عنوان به

 

 گیاهی علفی، گیاهان شاکت آلودگی هوا های گونه شاکت تحم  آلودگی هوا،هایکلیدی:واژه
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