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  چكيده
 با استفاده از روش هاي متداول Hedera helix. L تشريحي اندامهاي رويشي و زايشي گياه در اين پژوهش ساختار

 در ساقه Hedera helix. Lگياه . سلولي و بافت شناسي و به كار گيري ميكروسكوپ نوري مورد بررسي قرار گرفت
وندهاي چوب و آبكش و در اطراف  دسته آوندي شامل آ7داراي اپيدرم، در زير آن بافت كالنشيم جهت استحكام ، داراي 

  . دن در اطراف فيبر ها مجاري ترشحي گياه قرار دار.آوندها مقاديري فيبر مي باشد 
 منطقه تهران كه تحت نظارت شهرداري و داراي ايستگاههاي هواشناسي 9 از هانبراي بررسي تاثير آلودگي هوا، گيا

به دليل تاثير . تهيه و مطالعات بافت شناسي بر روي آنها انجام شدسپس از تمامي نمونه ها برش . ند، جمع آوري شدندبود
  . آلودگي هوا بر روي ساقه، پهنك و دمبرگ اين اندام ها مورد بررسي قرار گرفتند 

ستگاهها بودند نشان مي دهد يبازار، مهرآباد و ژئوفيزيك كه از جمله آلوده ترين ا بررسي بر روي چهار ايستگاه فاطمي،
جات آوندي عموما ثابت بوده و قطر آوند ها به خصوص آوندهاي چوب افزايش يافته و ميزان فيبر نيز به تعداد دست

  . خصوص در ساختار ساقه افزايش يافته است
عالوه بر ساختار ساقه ، در ساختار برگ نيز شاهد افزايش تعداد و قطر آوند هاي چوب به خصوص در رگبرگ مركزي 

  .شترين نقش آلودگي هاي تاثير گذار مربوط به اكسيد هاي نيتروژن باشدبه نظر مي رسد بي .بوديم
  

  ، آلودگي هوا ، فيبر ، آوند چوبHedera helix. L : كليديه هايواژ
  

 قدمهم
 Araliaceaeاز خانواده  Hedera helix.Lگياه 

گياهي درختچه اي و باال رونده است كه از اروپا به ساير 
 Wyman 1994, Randal(كشورها منتقل شده است

et al 1996(  )3پراكندگي اين گياه به دليل رشد ). 4و
 ).Westbrook 1998( )5(زياد به شدت فراوان است

عشقه توانايي جذب بسياري از آلودگي ها را دارد و به طور 
انبوه براي كاهش آلودگي هوا به خصوص در منازل و 

). 6( (Comradebunny 2008)ادارات كاشت مي شود
گياه با رويش فراوان، گياهان اطراف خود را به تدريج اين 

عشقه توانايي رشد با درجات مختلفي از . از بين مي برد
ساقه هاي رويشي ). Reichard 2000( )7(نور را دارد

آن داراي ريشه هاي نابجايي هستند كه به وسيله آن ها به 
ديوار يا ساقه درختان مجاور خود مي چسبند و سبب 

اين كار نابودي گياهان ديگر را به .  مي شوندتثبيت خود
 دنبال دارد ولي به عنوان انگل از اين گياه ياد نمي شود

) Elliott 1995( )8 .( ساقه هاي گل دهنده گياه ريشه
نابجا توليد نمي كنند و هميشه كوتاه و حالت ايستاده 

عشقه در دوره زندگي خود داراي دو ساختار برگي . دارند
برگ هاي ساده كه داراي ). Dirr 1998( )9( است

دمبرگ هاي بلند هستند و برگ هاي ساقه هاي جوان كه 
در معرض نور كم قرار دارند و در حاشيه چند بخشي و 

 وقتي گياه وارد مرحله زايشي. تقريبا پنجه اي هستند
 مي شود، ساقه داراي ساختار ضخيم و چوبي مي گردد
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)Richard 2000( )7 .(سبز، متناوب، برگ ها هميشه 

گلها سفيد يا زرد، پلي گام و . پايا، گوشتي و چرمي هستند
ميوه آن . در گل آذين هاي انتهايي چتر مجتمع هستند

ميوه هاي عشقه تيره .  هسته است5 تا 2شفت و حاوي 
 رنگ، از قهوه اي تا بنفش مشاهده مي شوند

)Dirr 1998( )9 .( دانه هاي عشقه داراي هدرين
 ).Barnea et al 1993( )10( تندهس) توكسين(

برگ هاي عشقه و ميوه هاي آن داراي ماده اي به نام 
 هدرين هستند كه مصرف آن موجب مسموميت شديد 

به عالوه در اندام هاي اين گياه مقدار زيادي .مي شود
  )1.(ساپونين وجود دارد

به انواع متعددي از آالينده ها كه دراثر فعاليت هاي 
ان ساخت وارد جو مي شوند آلودگي هوا طبيعي و يا انس

مي گويند كه عبارتند از وجود هر نوع آالينده اعم از 
جامد، مايع، گاز و پرتوهاي زيان بار كه زندگي را براي 

  . انسان و ديگر جانداران به خطرمي اندازد 
 آالينده اصلي را به عنوان معيار 6موسسات بين المللي 

و دسته اوليه و ثانويه تقسيم انتخاب نموده و آنها را به د
 آالينده مونواكسيد 5آالينده هاي اوليه شامل .كرده اند 

كربن، دي اكسيد نيتروژن، دي اكسيد گوگرد، ذرات معلق 
آالينده ي .  ميكرون و سرب هستند10با قطر كمتر از 

در كشور ما يكي از بيشترين اثرات .ثانويه اوزن مي باشد 
وط به تركيبات و اكسيد هاي تخريبي برروي گياهان، مرب

نيتروژن است زيرا اين گاز در هوا اكسيد شده و در بخار 
خبر گزاري (آب حل مي شود و اسيد توليد مي كند 

 NOميزان خطرآالينده ).2( )1387جمهوري اسالمي 
 مي باشد زيرا با سرعت كمتري در آب حل NO2كمتراز 

 & Mansfild).شده و وارد ساختار گياه مي شود 
Freer-Smith1981)) 11 .( NO2 به طور عمده از

SO2 مضر تر مي باشد و اگر NO2+  SO2 شود ميزان
  Calson)خطر اين آالينده چندين برابر مي شود

1983,Whitmore & Mansfield 1983,Freer-
Smith 1985,Whitmore 1985)). 1113و12و( 

ريزش باران اسيدي موجب اسيدي شدن خاك شده و 
يك عنصر مغذي براي گياه است از خاك پتاسيم كه 

فلزات سمي براي گياه در خاك انباشته . شسته مي شود
همچنين فعاليت ميكروب هايي را كه مواد آلي . مي شوند

موجود در خاك را به عناصر مغذي مورد نياز گياه تبديل 

در پژوهش حاضر با توجه به . مي كنند، مختل مي كند
تعداد فراوان برگ هاي آن رشد بسيار سريع گياه عشقه، 

با سطح برگي قابل توجه و برگهاي به نسبت پايدار و 
هميشه سبز، ضمن بررسي ساختار تشريحي اندامهاي 
متفاوت گياه، اثر آلودگي هاي هواي شهر تهران بر اين 

  .گياه تقريبا مقاوم مورد بررسي قرار گرفته است
  

 :مواد و روش ها 
تگاه هواشناسي در  ايس9 اطالعات آلودگي هوا از 

 جمع آوري 1386سطح شهر تهران در اسفند سال 
واقع در انتهاي ( اين ايستگاه ها شامل پارك رز.گرديد

واقع در انتهاي (، مهرآباد، ژئوفيزيك )بزرگراه حكيم غرب
 بازار، فاطمي، اقدسيه، ترافيك  ، تهرانسر،)اميرآباد شمالي

پارك رز با و شهر ري بودند كه ) واقع در ميدان پونك(
كمترين ميزان آلودگي به عنوان نمونه شاهد انتخاب 

  .گرديد 
 منطقه داراي ايستگاه هاي 9گياهان مورد بررسي از 

در سطح شهر تهران جمع آوري )ثابت و سيار (هواشناسي 
به دليل تاثير بيشتر آلودگي هوا بر ساختارهاي . شد

هوايي، بخش هاي ساقه و برگ گياه جداسازي شدند و 
گليسيرين به نسبت _پس از شستشو در فيكساتور الكل

از نمونه هاي تمام ايستگاه ها به كمك .  قرار گرفتند 1:1
برش هاي اوليه براي رنگ . تيغ برش هاي دستي تهيه شد

پس از رنگبري .قرار گرفتند % 30_15بري در آب ژاول 
براي پاك كردن آب ژاول باقي مانده شستشو به كمك آب 

% 3سپس برش ها در اسيد استيك .  گرفتمقطر انجام
پس از اين مرحله شستشو چندين بار . قرار داده شدند

توسط آب مقطر انجام گرفت تا خاصيت اسيدي از بين 
در اين پژوهش از .رفته و رنگ آميزي خوب انجام گيرد

آبي متيل استفاده شد _رنگ آميزي مضاعف كارمن زاجي
قرار گرفته و بخش هاي كه نمونه ها ابتدا در كارمن زاجي 

سلولزي آان ها به رنگ قرمز در آمد و سپس توسط آبي 
. متيل بخش هاي چوبي به رنگ آبي قابل مشاهده بودند

نمونه ها بر روي الم قرار گرفته به كمك ميكروسكوپ 
  . نوري بررسي و عكس برداري شدند 

  

  :نتايج 
 ، )الف -1شكل ( در برش عرضي از ساقه گياه عشقه
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مي دهند  ي ترين بخش را سلولهاي اپيدرمي تشكيلبيرون

كه در سطح خارجي كوتيني شده و در برش مستطيلي 
 درزير اپيدرم، سلول هاي .شكل به نظر مي رسند

 اليه، 5 تا4كالنشيمي ديده مي شوند كه به صورت
سلولهايي بارنگ پذيري بيشتر و فضاي داخل سلولي 

. ه مي شوندكوچكتر از سلول هاي پارانشيم پوست ديد
دروني ترين . پس از كالنشيم، پارانشيم پوستي قرار دارد

اليه پوست، آندودرم است كه از سلولهاي پارانشيمي است 
و به طور فشرده در كنار هم قرار گرفته اند و مانند 

در . به خوبي مشخص نيست آندودرم بسياري از ساقه ها
 داخل بافت پارانشيم در مجاورت با فيبر ها مجاري

استوانه مركزي شامل دايره . دنترشحي مشاهده مي شو
محيطيه، دستجات آوندي، سلولهاي فيبر و مغز است 

    ).الف-1شكل (
 برگ در پهنك پهنك همانند ساختار :ساختار برگ

ساختار برگ در  .)ب-شكل ا(اغلب گياهان دو لپه اي است
 برش عرضي شامل دو بخش اپيدرم زيرين و زبرين 

. ندرا در برگرفته ا) مزوفيل(افت ميان برگ مي باشد كه ب
اپيدرم فوقاني به صورت يك رديف سلولهاي به هم فشرده 

پارانشيم . است كه سطح خارجي آن كوتيني مي باشد
مزوفيل از زير اپيدرم شروع شده وبه صورت نامتقارن 

پارانشيم نردباني در زير اپيدرم زبرين از دو رديف . است
يده كه به طور متراكم در كنار ياخته هاي طويل و كش

 سپس پارانشيم .يكديگر قرار گرفته اند، تشكيل شده است
حفره اي بقيه فضاي مزوفيل برگ را اشغال كرده است كه 
ياخته هايي كروي تا كشيده با فضاهاي بين سلولي زياد 

در اپيدرم زيرين روزنه ها قابل . در بين آنها مي باشد
) آنموسيتيك( تيپ آالله روزنه ها از. مشاهده هستند

  .هستند
-كالهك هاي فيبردر اطراف آوند هاي آبكش 

رگبرگ مياني برگ  در.  مشاهده مي شونداسكلرانشيمي
  .در اطراف فيبر مجاري ترشحي قابل مشاهده اند

در برگ  هاي مسن تر در زير اپيدرم در محل رگبرگ 
اصلي چند اليه ياخته هاي كالنشيمي ديده مي شوند و در 

ير آن و بقيه رگبرگ اصلي از ياخته هاي پارانشيمي پر ز
  .شده اند

     
        

  
  1,5xابژكتيف برش عرضي ساقه عشقه -الف-1شكل 

  x 10 ابژكتيف برگ عشقه  پهنك برش عرضي از-ب-1شكل 
  

Cu= ،كوتيكولXy= ،بافت هادي چوبPhl=، بافت آبكش Ep= ،اپيدرمSp =
ي رامج=S.c مغز، =Mروزنه، =Stم نردباني، پارانشي=Ppپارانشيم حفره اي، 

  فيبر و اسكلرانشيم،=Fپارانشيم پوست،  =Pكالنشيم، =Co ترشحي،
  

اطالعات حاصل از بررسي برش هاي گياهان تمامي 
. ايستگاه هاي هواشناسي مورد مقايسه قرار گرفتند

در ايستگاههاي مختلف نمودارها بر اساس ميزان آلودگي 
 ايستگاه 4بيشترين ميزان آلودگي مربوط به . رسم گرديد 

فاطمي، مهرآباد، ژئوفيزيك و بازار بود كه بيشترين تاثير را 
  . بر روي ساختار تشريحي گذاشته بودند

نمونه هاي پارك رز به عنوان گياهان كنترل انتخاب 
اه پارك رز گرديدند و ساير ايستگاه ها با نمونه هاي ايستگ

در اين بررسي ها تمامي نمونه ها و برش ها . مقايسه شدند
 .بررسي شدند  × 4 با ابژكتيف

  
  )نمونه شاهد(ايستگاه پارك رز 

طبق آماركمترين ميزان آلودگي در پارك رز بود كه 
برش هاي تهيه شده از نمونه هاي جمع آوري شده در 

اختار  دسته آوندي در س7پارك رز داراي تعداد مشخص 
ساقه بوده كه دستجات آبكش و چوب تناسب خوبي 
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داشته، اندازه ضخامت دسته هاي چوب و آبكش تقريبا 
برابر بود و با توجه به اينكه گياهان تقريبا در يك سن به 

از نظر ميزان رشد رويشي، تعداد برگ ها و ( سر مي بردند
و از نظر ميزان رشد ساختار ) عدم رسيدن به سن گلدهي

 در يك سطح بودند در ساختار ساقه فيبر مشاهده رويشي
  ) . الف-2شكل ( نمي شد

در ساختار برگ كه برش ها از محل رگبرگ مركزي 
تهيه شده اند ، آوندهاي چوب در مركز قرار گرفته و 

ساختار فيبر .آوندهاي آبكش اطراف ناحيه را فرا گرفته اند
در اطراف آوند هاي رگبرگ مركزي مشاهده مي شود 

 ). ب-2شكل (
  

 
 

  
 x 4ابژكتيف) نمونه پارك رز(برش عرضي ساقه عشقه-الف-2شكل

  x 4ابژكتيف) نمونه پارك رز( برش عرضي برگ عشقه-ب- 2شكل 
Cu=كوتيكولEp= ،اپيدرمP=  ،پارانشيم پوستيF= ،فيبر و اسكلرانشيم

Phl=، بافت آبكش Xy= ،بافت هادي چوبيM=مغز Co-كالنشيم  
  

  ايستگاه فاطمي
تگاه فاطمي يكي از آلوده ترين ايستگاه هاي تهران ايس

 در نمونه برش هاي ساقه، تشكيل . به شمار مي آيد
 دسته و 8 به 7دسته هاي آوندي جديد و افزايش آن ها از 

بافت فيبر بر روي آوند هاي . گاهي بيشتر ديده مي شود
 آبكش قابل مشاهده است، تفاوت مشخصي در ساختار 

  مقايسه با نمونه شاهد مشاهده آوند هاي آبكش در
  ). الف-3شكل (نمي شود 

 دهانه  در برش برگ از محل رگبرگ مركزي، قطر
. آوند هاي چوب به سمت مركز در حال افزايش است

ميزان فيبر اطراف آوند هاي آبكش در رگبرگ مركزي در 
-3شكل (مقايسه با نمونه شاهد ، تفاوت قابل توجهي ندارد

 ).ب

 
 

  
 4ابژكتيف) فاطمي( برش عرضي ساقه عشقه -فال-3شكل 
  x 4ابژكتيف) فاطمي( برش عرضي برگ عشقه-ب-3 شكل 

Cu=كوتيكولEp= ،اپيدرمP=  ،پارانشيم پوستيF= ،فيبر و اسكلرانشيم
Phl=، بافت آبكش Xy= ،بافت هادي چوبيM=مغز Co-كالنشيم   

  
  ايستگاه مهرآباد

ار كم بوده، در نمونه مهرآباد ساختار فيبر در ساقه بسي
همانند نمونه فاطمي قطر دهانه آوند ها ي چوب به سمت 

در ساختار ). الف-4شكل (داخل ساقه افزايش يافته است
 ).ب-4شكل (برگ تاثيرات مشابه ايستگاه فاطمي مي باشد
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  x 4ابژكتيف) مهرآباد( برش عرضي ساقه عشقه -الف-4شكل 

  x 4بژكتيفا) مهرآباد( برش عرضي برگ عشقه -ب-4شكل 
Cu= كوتيكولEp=  ،اپيدرمP=   ،پارانشيم پوستيF=  ،فيبر و اسكلرانشيم

Phl= ، بافت آبكش Xy=  ،بافت هادي چوبيM= ،مغز Co= كالنشيم  
  

  ايستگاه بازار
بيشترين ميزان افزايش تعداد آوند هاي چوب در 

 در اين ايستگاه قطر دهانه.ايستگاه بازار مشاهده شد
يش قابل توجهي يافته و ميزان آوند ها آوند هاي چوب افزا

به حدي افزايش مي يابد كه از كناره هاي آوند آبكش 
آوندها به يكديگر متصل شده و به سمت . خارج مي شود

ميزان بافت فيبر . افزايش تعداد دسته ها پيش مي روند
  ).الف-5شكل (افزايش مي يابد

ميزان بافت چوب در رگبرگ مركزي برگ افزايش 
و قطر دهانه آوند چوب نيز افزايش مي يابد و بخش يافته 

 مركزي برش افزايش سيستم چوبي را نشان مي دهد
  ). ب-5شكل (

 
 

  
  x 4ابژكتيف) بازار( برش عرضي ساقه عشقه -الف-5شكل 
  x 4ابژكتيف) بازار( برش عرضي برگ عشقه -ب -5شكل 

Cu= كوتيكولEp=  ،اپيدرمP=   ،پارانشيم پوستيF=  اسكلرانشيم، فيبر و
Phl= ، بافت آبكش Xy=  ،بافت هادي چوبيM= ،مغز Co =كالنشيم  

  

  ايستگاه ژئوفيزيك
ساختار ساقه در اين ايستگاه نيز، در مقايسه با نمونه 
شاهد از نظر آوند هاي چوب تفاوت قابل توجهي داشته و 
افزايش تعداد آوند ها به حدي است كه در حال پيوستن 

افزايش قطر . دستجات آوندي استبه بافت فيبر باالي 
دهانه آوند هاي چوب كه به سمت مركز پيش مي رود 

  ).الف-6شكل (قابل مشاهده است
در ساختار رگبرگ مركزي نيز مانند ايستگاه هاي قبل 

-6شكل (افزايش قطر دهانه آوند چوب مشاهده مي شود
).ب

   
     x 4ابژكتيف) ژئوفيزيك( برش عرضي ساقه عشقه -الف-6شكل 

  x 4ابژكتيف) ژئوفيزيك( برش عرضي برگ عشقه -ب-6شكل 
Cu=كوتيكولEp= ،اپيدرمP=  ،پارانشيم پوستيF= ،فيبر و اسكلرانشيمPhl=، بافت آبكش Xy= ،بافت هادي چوبيM=مغز، Co =كالنشيم 
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  معرفي آالينده هاي اصلي هواي تهران: 1جدول شماره 

فرمول 
  شيميايي

CO O3  SO2  PM  NOx,NO  NO2  

نام 
  تركيبات

دي اكسيد   اوزن  منواكسيد كربن
  گوگرد

  دي اكسيد نيتروژن  اكسيد هاي نيتروژن  ذرات معلق

 

 

 
:5نمودار   

 

  
  :بحث و نتيجه گيري

با توجه به نمودار هاي رسم شده و نتايج بدست آمده 
از آلودگي هاي خاص هر منطقه، مي توان نتيجه گرفت 

ر مجموع در كليه ميزان آلودگي با اكسيد نيتروژن د
مناطق از نسبت بااليي برخوردار است به طوري كه ميزان 

NOx و NOبه غير (  در تمامي ايستگاه هاي مورد بررسي
از مهمترين آلودگي ها و بيشترين ميزان ) از ايستگاه بازار

از اين نتايج اين گونه مي توان . آلودگي به شمار مي رفتند
وي ساختار تشريحي برداشت نمود كه تاثير اصلي بر ر

گياهان اين مناطق در اثر تاثير آالينده هاي نيتروژن دار 
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 Calson)اين نتيجه با مشاهدات. بوده است

1983,Whitmore & Mansfield 1983, Freer-
Smith 1985, Whitmore 1985)) 1113و12و( 

اين آالينده ها توسط وسايل نقليه موتوري . همخواني دارد
اين آالينده . ارت باال توليد مي شودو صنايع در درجه حر

  در اثر فعل و انفعاالت آالينده موجود در جو نيز توليد 
  . مي گردد

در ايستگاه هاي بازار، فاطمي و ژئوفيزيك ميزان ذرات 
 و NOx نيز درصد بااليي دارد و عالوه بر (PM)معلق 
NO ميزان NO2 عموما در بيشتر ايستگاه ها از ميزان 

با توجه به اينكه در نمونه . رخوردار بودقابل توجهي ب
مهرآباد فيبر تشكيل نشده و به عكس درنمونه هاي 
فاطمي و بازار و ژئوفيزيك بافت فيبري تشكيل شده ، به 

 در ايجاد فيبر نقش PMنظر مي رسد كه آلودگي از نوع
  . موثري داشته باشد 

 در PMپاسخ گياه عشقه به افزايش اكسيد نيتروژن و 
فزايش ميزان آوندهاي چوب و افزايش قطر آوند ها محيط ا

كه اين .و تشكيل فيبر بر روي آوند هاي آبكش مي باشد 
 (Gwen Nyhus Stewart 2004)نتيجه با تجربيات 

 . هم خواني دارد )14(
دربررسي هاي انجام شده بر روي برگ ها ومقايسه 
كوتيكول برگ ها ، مشاهده شد كه ميزان كوتيكول در 

هاي ايستگاه هايي كه در معرض آلودگي بيشتري نمونه 
به طوري كه در برگ ها . قرار داشتند افزايش يافته است

ميزان كوتيكول تجمع يافته بر روي پهنك برگ، در 
مقايسه با نمونه شاهد از قطربيشتري برخوردار بود كه اين 

 Viougeas.M.a et all)نتيجه با مشاهدات تجربيات 
  .داردهم خواني )15((1995

  

  :تشكر و قدرداني
الزم مي دانم از زحمات تمامي استادان بزرگوارم در 
گروه زيست شناسي واحد تهران شمال و مسئولين محترم 

  .آزمايشگاه محموديه سپاسگذاري نمايم
از جناب آقاي كريم منصوري راد، مشوق عزيز كه در 
جمع آوري اطالعات و تهيه نمودار ها مرا ياري كردند 

  . كنمتشكر مي
از مسئولين محترم شركت كنترل كيفيت هوا كه 
اطالعات آماري الزم در زمينه هاي آالينده هاي جوي 

  .شركت را در اختيار اينجانب قرار دادند سپاسگزارم

  :منابع و ماخذ
سيستماتيك (، كروموفيت هاي ايران )1377(قهرمان، ا،  -1

 انتشارات مركز نشر دانشگاهي، ص -جلد دوم ) گياهي 
798.   

خبر گزاري جمهوري اسالمي ايران، كتابچه آموزشي  -2
 شركت كنترل كيفيت هوا وابسته به -آلودگي هوا

انتشارات شهرداري تهران، كانون - شهرداري تهران 
  .1387اطالع رساني طرح ونقشه، سال 

3- Wyman,. M., (1994), Forest ecology and 
management 88:65-70 

4- Randal, R., et al (1996), Light 
acclimation in leaves of the juvenile and 
adult life phases of ivy, 177-182. 

5- Westbrook, B., et al (1998), The validity 
and interpration of insect food plants 
records, 1, 153-167. 

6- Comradebunny. (2008), Topten 
houeplantsfor controlingindoor air 
pollution. 

7- Reichard (2000), Phase change in 
Hedera helix induction of the mature to 
jovenil phase change by gibberelin, 34, 
141-147. 

8- . Elliott, D., (1995), Hedera clemate 
indicators, 66, 463-483. 

9- Dirr (1998), Manual of wody landscape 
plants. p. 1078. 

10- Barnea, G., et al (1993), Properties 
antiappetantes et actions insecticides 
decstrates Hedera helix, 118, 85. 

11- Mansfild & Free Smith (1981), 
Saponins with Molluscicidal Activity 
from Hedera helix. Helvetica Chimica 
Acta 63, 606-609. 

12- Whitmore, C., et al (1985), Impacts of 
Russian biomass burning on uk air 
quality atmospheric environment. p:1-16. 

13- Calson, M., et al (1983), Topten 
houeplantsfor controlingindoor air 
pollution. 

14- Gwen Nyhus Stewart, (2004), Impact 
of air pollution on gardening.  

15- Viougeas, M. A., (1995), structural 
changes and permeability of ivy (Hedera 
helix) leaf cuticles in relation to leaf 
development and after selective chemical 
treatments, 337-348. 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

