
x 

 

 الملخص

  

حياء،  قسم األ. األطروحة. مونجانالالمنحدر في  ليجينيسفي ) فب(تحليل محتوى الرصاص . ٢٠١٢. ولأمني، حممد زين

 سي.موتامي، اولفة ا. وكطارد) ١: (املشرف. ماالنج مالك ابراهيم موالنا اإلسالمية الدولةجامعةاكلية العلوم والتكنولوجي

  ا.، ماوميياتوس شاريفة .)٢(

  

  .، وكثافة حركة املرور)فب(، الرصاص ليجينيس : ت البحثكلما

  

هو معدن ثقيل ما هو خطري جدا وهلا مسية عالية املستوى لعدم القابلة للتحلل وميكن أن ترتاكم يف ) فب(الرصاص   

، أي من ديكاطاربييوانباستخدام ) فب(ميكن حتديد مستويات امللوثات من الرصاص . الكاحل ليجينيسأنسجة الكائنات احلية مثل 

اجللد املتزايد لقياس  ليجينيسيف هذه الدراسة، وتستخدم اخلشب . الواردة يف املؤشر امللوثات )فب(خالل حتليل حمتوى الرصاص 

  .يف اهلواء الناجتة عن انبعاثات السيارات) فب(تركيزات امللوثات من الرصاص 

موجنان اختيار خمتلف الات املراقبة مع األخذ يف من قبل مخس حمط ٢٠١٢وقد أجري البحث يف متوز واغسطس اب   

األعلى كثافة ( بباتوالطريق السريع  ديكية مقصود استنادا إىل مستوى من الكثافة املرورية واجتاه الرياح، واليت تقع على الطريق السريع

األقل كثافة ( يف سومبريوودي، والطرق السريعة )متوسطة الكثافة املرورية( مانتوفوالطرق السريعة فانتورا ، الطريق السريع )حركة املرور

 ٣-٠مرت ومسافة مرت املالحظة  ١٥٠مع ارتفاع  ٣اليت اختذت يف كل حمطة، واليت هي على األشجار عينة  ليجينيس). حركة املرور

أنواع والرصاص احملتوى يف الكاحل  يجينيسلحتليل املعلمات كانت . مرتا و ٢٠مرتا  ١٠، )أقرب مسافة من الطريق السريع(

  .ليجينيس، تواجه الرتدد ونسبة الكثافة ليجينيس 

هافيليا ، سف ، جرافيسليفراريا سفيف األنواع اخلمسة يف حمطات املراقبة اموجنان هو  ليجينيس ٧ وجدوا أظهرت النتائج  

هناك اختالفات يف مستويات الرصاص . فرميلييا سوجلتا، و ا سجريفتاجريفطاتيجيي، ليجيديال ايالاييوكروما، اوفيكرافا ارطا ,ليفيئريي

 الرصاص مستويات املتوسط. موجنان، اليت تتأثر كثافة حركة املروراليف مراكز املراقبة اخلمسة يف منطقة  ليجينيسعلى املنحدر ) فب(

 ٢, ٣٢(، وحمطة ي )ففم ٤,١٧(طة د ، وحم)ففم ٤,٢٩( ، وحمطة ج)ففم ٦,٠٢(حمطة ،  ب )ففم ٦,٠٧(حمطة ا   يف) فب(

نسبة ليجينيس وأقل كثافة . %٦٦.٧ - %٣٣.٣تردد قاء يف حمطات املراقبة اخلمسة يف اموجنان  ليجينيستراوحت ). ففم

 .%٦٨،٠٣وعلى نسبة عالية من  %١٧.٩٤

 


