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تلويث ميكن أن . السيء يف حياهتم ونطام بيئتهم احليوية العالية الذي يعمل الناس أّدى إىل العواقب 
من احملتمل لينقّص .  كادميومعادن ثقيلةم اليت ذوقّوة السّمة العالية النفاياتحيطم نظام البيئة احلياة عادة من 

يف  عادن الثقيلةامل، ألهنا ذوقّوة أن متتّص ادلانغروفاخلطرة يف ادلياة باستمرار وحدة طبيعية  عادن الثقيلةاملالتلويث 
. البيئة

أفيصينيا ) أشجار ادلانغروفهذا البحث هو نوع من البحث الوصفي أي دلعرفة ادلقدرة من 
يكون البحث مثبوتا واحد حمطة من أخذ . من كامييوم عادن الثقيلةاملإىل  (مارينا،ريزوفورا أفيقوالتا،سونرياتيا ألب

من ثالثة  أشجار ادلانغروفادلاء ادللح، مث ثالثة من  عينات، وثالثة من عينات الرواسب، منها تأخذ ثالثة ةعني
 الذي ةعنيوأما . يف فوج الوتد منه قسم اجلذر والورق (أفيصينيا مارينا،ريزوفورا أفيقوالتا،سونرياتيا ألب)األنواع 

ّصل حتلّل باستخدم القياس الطيفيأخذت حيلّل مقدار ادلعدن الثقل من كامييوم باستخدم  حتليل ، مث بينة حتح
.  دونكان نطاق، وإذا كان احلصل ادلغزى فتنفذ بتجربة التباين

( أفيصينيا مارينا،ريزوفورا أفيقوالتا،سونرياتيا ألب) أشجار ادلانغروفمن نتيجة البحث تدل على أن 
ريزوفورا ، مث  ففم0.240 مبعّدل سونرياتيا ألبمن الذرّية العالية هي  كادميوم معادن ثقيلةتستطيع أن جتمع 

عضو البنات اليت تستطيع أن جتمع .  ففم0.194 مبعّدل   أفيصينيا مارينا ، و ففم0.222 مبعّدل أفيقوالتا
، وورقه ففم0.425 ميكن أن جيمع كامييوم سونرياتيا ألبيف جذر . ادلعدن الثقل كامييوم األعلى هو قسم اجلذر

 أفيصينيا مارينايف جذر .  ففم0.050، يف ورقه  ففم0.393 ريزوفورا أفيقوالتايف جذر .  ففم0.054
 بصفة ادلواد السامة التدابري ادلضادةكانت ماجنروفا مظنون عحمل تقنية .  ففم0.046، يف ورقه  ففم0.341
 .، ومسوم التساهلفراغ، اإلالتخفيف الرتكيز، كما التحسن

 


