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Abstract: 

This study was conducted in the western part of Mosul city from 20/9/2020 to the end of 

spring 2021 to assess the tolerance of some trees and shrubs against air pollution based on the air 

pollution tolerance index APTI. The sites were tested according to the different traffic density and 

human activities, and included areas Residential, main and secondary roads, samples of healthy 

leaves were collected for 19 species of trees and shrubs in the season of summer, winter, spring and 

autumn, and included some evergreen species such as orientalis Biota, Nerium oleander, Cupressus 

sempervirens var pyramidalis, Cupressus sempervirens var.horizantalis,  Casuarina equistifolia, 

Olea europaea, Eucalyptus camaldulenses, Pinus brutia, Dypsis lutesens, Washingtonia filifera, 

Tamarix articulate, Callistemon viminalis, Leucaena leucephala, And falling leaves, Melia 

azedarach, Morus alba, Ziziphus spina-christi, Ficus carica, Albizia lebbeek, Populus euphratica.. 

Some biochemical characteristics were used to evaluate the ability of these species to resist 

pollutants and the possibility of using them for planting on the roadsides. Analysis of variance and 

LSD test were used to find out the statistical differences between the different species. The results of 

this study indicated that there was a significant difference between the different species, as a result, 

the highest value of the relative moisture content of the callistemon viminalis trees in the Al tayaran 

area was (87.461%) among all other plant species, the Leucaena leucephala trees contained a high 

percentage of chlorophyll, reaching (1.3375 mg/gm) at a probability level (p ≤ 0.01) and it was 

significantly superior to all other species in different locations, in addition to the highest value found 

for ascorbic acid in Nerium oleander leaves, which was (0.6377 mg/g) at (p ≤ 0.01) and significantly 

outperformed all other trees in different sites, while Morus alba trees had the highest pH value 

(6.8683) and outperformed most of the other species in different sites. The APTI values for all 

species ranged between (9.067 and 6.505) and callistemon viminalis trees had the highest APTI value 

among all roadside plants and were significantly superior to most other species in different locations, 

also Morus alba at Al tayaran region was tolerant to air pollution.  
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 : الخالصة 
الفترة من  أ الدراسة في الجزء الغربي من مدينة الموصل في  م تحمل بعض يلتقي  30/4/2021الى نهاية    2020/9/20جريت هذه 

، تم Air Pollution tolerance index (APTI)األشجار والشجيرات ضد تلوث الهواء اعتمادًا على مؤشر تحمل تلوث الهواء  
اختال حسب  المواقع  و   فاختبار  المرورية  وطرق االكثافة  سكنية  مناطق  وشملت  البشرية،  وفرعية،    اً ألنشطة  عينات   جمعترئيسة 

و   19لـ  السليمة  االوراق والخريف،  والربيع  والشتاء  الصيف  موسم  في  والشجيرات  األشجار  من  بعضنوعًا  دائمة الاالنواع    شملت 
مثل  .Cupressus sempervirens var  العمودي  السروو   Nerium oleander  الدفلةو   Biota orientalis  الثويا  الخضرة 

Pyramidalis  االفقي  والسرو  Cupressus sempervirens var.Horizantalis  والكازوارينا  Casuarina equistifolia 
 الزينة   ونخيل  Pinus brutia  البروتي  والصنوبر  Eucalyptus camaldulenses  واليوكالبتوس  Olea europaea  والزيتون 

Dypsis lutesens  والشنطونيا  Washingtonia filifera  واالثل  Tamarix articulate  البطل  وفرشاة  Callistemon 

viminalis  واللوسينيا  Leucaena leucephalaوالمتساقطة االوراق مثل السبحبح ,  Melia azedarach  االبيض  والتوثMorus 

alba  والنبق  Ziziphus spina-christi  والتين  Ficus carica  وااللبيزيا  Albizia lebbeek    والقوغPopulus euphratica .
استخدامها للزراعة على جوانب الطرق.   امكانيةقدرة هذه االنواع على مقاومة الملوثات و لتقييم  بعض الصفات البيوكميائية  استخدمت  

واختبار   التباين  تحليل  استخدام  وجود   LSDتم  الى  الدراسة  هذه  نتائج  أشارت  المختلفة.  االنواع  بين  االحصائية  الفروق  لمعرفة 
منطقة الطيران؛   فية البطل  ااختالف معنوي بين االنواع المختلفة، نتيجة لذلك كان أعلى قيمة للمحتوى الرطوبي النسبي ألشجار فرش

إذ    ؛ %( من بين جميع االنواع النباتية االخرى، احتوت أشجار اللوسينيا على نسبة عالية من الكلوروفيل87.461بلغت قيمتها )  إذ
( )أ  1.337بلغت  احتمالية  مستوى  عند  المواقع ≤0.01  ملغم/غم(  في  االخرى  االنواع  جميع  على  ملحوظ  بشكل  متفوقة  وكانت   )

قيمة    ضافةباإلالمختلفة،   أعلى  الدفلة   عثرالى  اوراق  في  االسكوربيك  لحامض  بلغت  ؛عليها   إذ 
ألشجار   ان( وتفوقت بشكل ملحوظ على جميع األشجار االخرى في المواقع المختلفة، بينما ك0.01  ≤ملغم/غم( عند ) أ    0.6377)

لجميع   APTI( وتفوقت على معظم االنواع االخرى في المواقع المختلفة. تراوحت قيم  6.8)  pHالتوث أعلى قيمة للرقم الهيدروجيني  
جوانب   من بين جميع انواع النباتات الموجودة على  APTIة البطل أعلى قيمة  ا( وكان ألشجار فرش6.505و  9.067االنواع بين )

االبيض في منطقة الطيران بانه   التوثواظهر    .مختلفةالمواقع  الشكل ملحوظ على معظم االنواع االخرى في  الطرق وكانت متفوقة ب
 من االنواع المقاومة.

 
 APTIمؤشر تلوث الهواء, , الموصل مدينة الطريق، جوانب شجيرات، اشجار، الهواء، تلوثالكلمات الدالة : 

 

 
 المقدمة 

 وكميـات تزيـد اوسواء التربة والمياه والهواء يعرف التلوث البيئي بأنه وجود اي مادة من المواد الملوثة في البيئة بأنواع مختلفة 
علـى  أضـراراً [، كما أن للتلـوث البيئـي 1عن الحد الطبيعي وتؤدي الى حدوث خلل في التوازن الطبيعي لمكونات النظام البيئي]تنقص  

الصحة العامة، وتعد التربة ملوثة إذا احتوت علـى مـادة او مـواد بتركيـزات عاليـة تهـدد صـحة االنسـان او النبـات وينـتج التلـوث البيئـي 
[. وينـتج 2ية بصورة مستمرة في المدن الحضـرية وانتشـارها علـى مسـاحات واسـعة علـى سـطح الكـرة االرضـية ]من زيادة االعداد البشر 

التلــوث بســبب تــدخل االنســان فــي قــوانين البيئــة، واخاللــه بتــوازن عناصــرها ومكوناتهــا، وكــذلك بســبب التقــدم الصــناعي علــى المســتوى 
العالقة من الملوثات التي تهدد البيئة والصحة البشرية والغبار عبـارة عـن جسـيمات   ةالدقائق العالقالعالمي واتساع المدن, ويعد الغبار  

ومــن وقــت ألخــر، ويعــد الغبــار احــد الســمات  آخــرمــايكرون, وتختلــف كميــة الغبــار مــن مكـان الــى  1-50صـلبة يتــراوط قطرهــا مــا بــين 
[، 3بب تصاعد االتربة والرمال وحملهـا الـى مسـافات بعيـدة]الرئيسية للمناخ الجاف وشبه الجاف والذي يتميز بوجود تقلبات مناخية تس
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ــواء ــل التحمـــل لتلـــوث الهـ ــل يســـمى دليـ ــاد علـــى حســـاب دليـ ــواء وذلـــك باالعتمـ ــى تلـــوث الهـ ــدالئل حيويـــة علـ ــتخدام النباتـــات كـ ــد اسـ  ويعـ
Air Pollution tolerance index  (APTIوالذي يعتمد على مجموعة من المقاييس كمقدار الكلوروفيـل ال ) كلـي لـروراق ومقـدار

ــبي لــــروراق اضــــافة الــــى مقــــدار حــــامض االســــكوربيك فــــي pHاالس الهيــــدروجيني ) ( لمســــتخلص االوراق والمحتــــوى الرطــــوبي النســ
 في اختيار االنواع المالئمة لتشجير جوانب الطرق يكون جيدا. APTI[. أن االعتماد على دليل التحمل للتلوث الهوائي 4االوراق]

 

 العمل وطرائقه مواد 
اختيرت مواقـع مختلفـة مـن السـاحل االيمـن لمدينـة الموصـل تميـزت بتباينهـا مـن حيـث تركيـز الملوثـات اسـتنادا الـى التبـاين فـي 

والفرعيـة فـي السـاحل االيمـن لمدينـة  الرئيسـةالكثافة المروريـة واالنشـطة البشـرية ,إذ شـملت المواقـع المختـارة المنـاطق السـكنية والطـرق 
تم اخذ العينات مـن اوراق االشـجار الناضـجة والسـليمة ولتسـعة عشـر أنـواع نباتيـة اختيـرت مـن االنـواع االكثـر انتشـارا منهـا و   الموصل،

مستديمة الخضرة وهي الثويا، الدفلـه، السـرو االفقـي، السـرو العمـودي، الزيتـون، الكازوارينـا ,اليوكـالبتوس، الواشـنطونيا، فرشـاة البطـل، 
بر واألثــل واللوســينيا امــا المتســاقطة االوراق فهــي اشــجار النبــق، البيزيــا، الســبحبح، التــين، التــوث االبــيض، القــوغ نخيــل الزينــة، الصــنو 

الفراتي. اخذت من كل شـجرة ثـالث عينـات مـن االوراق الناضـجة والسـليمة ومـن مواقـع وارتفاعـات مختلفـة مـن الشـجرة لرنـواع التسـعة 
 2020/11/8والخريفــي فــي  2020/9/20والصــيفي فــي  2021/4/4الموعــد الربيعــي بتــاري   مواعيــد، أربعــةعشــر المــذكورة ســابقا فــي 

[. اخذت العينات الطرية لتقدير المقاييس البايوكيميائية والتـي شـملت تقـدير 5على وفق الطريقة التي اتبعها ]  2021/1/2في    والشتوي 
لمسـتخلص االوراق والـذي مـن  pHوراق، فضـاًل عـن قيـاس الــ الكلوروفيل الكلـي وحـامض االسـكوربيك والمحتـوى الرطـوبي النسـبي لـر

( واستخدم تحليل البيانات وفق نظام التجارب العاملية وبتصميم القطاعات العشوائية  APTIخاللها قدر دليل التحمل لتلوث الهواء ) 
امـا الخصـائص البيوكيميائيـة فقـد  LSD  Least Significant Defferences اختبارالكاملة وتمت المقارنة بين المعامالت حسب 

 قدرت وفق الطرق االتية: 
  Relative Water Content (RWC) تقدير المحتوى الرطوبي النسبي لألوراق 

 Fresh) الطـري  الـوزن  علـى للحصـول حسـاس ميـزان باسـتخدام طازجـة وهـي وزنهـا وتـم نوع كل من طرية اوراق ثالث أخذت

wight )كامل يوم لمدة المقطر الماء في العينة لنفس االوراق غمرت ثم (over night )وأزيـل االوراق ونشـفت المـاء من أخرجت ثم 
 الفــرن  فــي االوراق جففــت ذلــك وبعــد( Turgid weight) االنتفــاخي الــوزن  علــى للحصــول اخــرى  مــرة وزنــت ثــم عنهــا الزائــد المــاء

 ( Dry weight) الجاف الوزن  على للحصول وذلك الوزن  ثبات حين الى م  70 حرارة درجة عند  الكهربائي
 [.6االتية] المعادلة من النسبي الرطوبي المحتوى  حساب  ويتم

(1 .....)RWC=[(FW-DW)/(Tw-Dw)]× 100 
Fw  = (  غم )  الطري   الوزن/  Dw  / )غم( الوزن الجاف=Tw  )الوزن االنتفاخي )غم = 
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( خارطة توضح األحياء في الضفة اليمنى من مدينة الموصل ومواقع اخذ العينات 1الشكل )  

 
 Total Chlorophyll (TCHتقدير الكلوروفيل الكلي في اوراق النبات )

ر الكلوروفيــل الكلــي بحســب الطريقــة التــي اوردهــا إذ اختيــرت االوراق الخضــراء الطريــة مــن كــل نــوع ومــن ثــم [؛ 7]Arnonقــد 
غــم  0.0001غـم مــن االجـزاء الورقيـة باســتخدام ميـزان حساسـيته 0.2اجـري تقطيعهـا باســتخدام المقـص لتسـهيل عمليــة سـحقها،واخذت 

لهــا الــى ان اصــبحت اشــبه بالعجينــة وبعــد ذلــك اضــيف لهــا  الهــرسعمليــة  وأجريــتولكــل عينــه،ومن ثــم وضــعت فــي الهــاون الخزفــي 
% واستمر السحق الى ان تحول خليط االسيتون والعجينة الورقية الى اللون األخضر واصـبح لـون 80مليلتر من االسيتون بتركيز 12

 3000دقـائق بسـرعة  5( لمـدة Centrifuge) تـم جمـع  العجينة قريبـا مـن االبـيض، وبعـدها وضـع الخلـيط فـي جهـاز الطـرد المركـزي 
لتســجيل تـم جمـع الراشـح فــي انبوبـة اختبـار مدرجـة دورة دقيقـة لغـرض فصـل الراشـح عــن الراسـب، وبعـد انتهـاء عمليـة الطــرد المركـزي 

( وسـجلت Spectrophotometerقيمة حجم الراشح النهائي لكل عينة ورقية، ثـم اخـذ الراشـح ووضـع فـي جهـاز المطيـاف الضـوئي )
والنســـبة بـــين  bو aنـــانومتر، وبعـــد ذلـــك تـــم حســـاب قـــيم الكلوروفيـــل  663و 645ة الضـــوئية عنـــد طـــول المـــوجتين قـــراءة االمتصاصـــي

 :والكلي من المعادالت التالية bالى  aكلوروفيل 

(2....)Chlorophyll a =12.7*O.D 663 -2.69 * O.D 645. 
(3....)Chlorophyll b =22.9*O.D 645 – 4.68 * O.D 663. 
(4....)Total chlorophyll content a+b = 8,02 * O.D 663 + 20.0 * O.D 645 

  تقدير محتوى االوراق من حامض االسكوربيك
 2-6 صــبغة بمحلــول التســحيح طريقــة باســتخدام [8] واخــرون  He اليهــا اشــار التــي الطريقــة حســب االســكوربيك حــامض قــدر

 االوراق مــن غــرام( 1) اخــذ تــم ؛ إذ (dichlorophenol indophenols titration method 2,6انــدوفينول ) كلوروفينــول داي
 بمقدار االوكزاليك حامض اليها واضيف عجينة شكل على اصبحت ان الى صغيرة قطع الى تقطيعها بعد الهاون  في وسحقت  الطرية

 دقيقـة/  دورة 4000 عنـد المركـزي  الطـرد جهـاز فـي وضـع ثـم، متجـانس الخليط اصبح ان الى السحق واستمر 2% مليلتر تركيزه  10
 التسـحيح عمليـة اجريـت ثـم، مخروطـي دورق  فـي ووضـع مليلتـر 3 منـه اخـذ رائق محلول على الحصول تم  وبعدها  دقائق  عشرة  ولمدة
 محلـول حجـم وسـجل الفـاتح الـوردي اللـون  الـى المخروطـي الـدورق  في الرائق المحلول لون  تغير ان الى الصبغة  محلول  بإضافة  عليه

 الحجـم معـدل واخـذ سـححت التـي الصـبغة لمحلـول حجـوم ثالثـة لـدينا ليكـون  عينـة لكـل  مـرات  ثـالث  التسـحيح  عملية  وكررت،  الصبغة
 للعينــات المســتخدم الصــبغة محلــول حجــم مــا بــين والتناســب النســبة طريــق وعــن، الدقــة زيــادة اجــل مــن ســححت التــي الصــبغة لمحلــول
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 حـــامض مــن االوراق محتــوى  تقـــدير تــم النباتيــة للعينــات الصـــبغة مــن اســتهلك مــا مـــع مقارنــة مســبقاً  تحضــيرها تـــم قــد والتــي القياســية
 .االسكوربيك

 :( لألوراقpHتقدير االس الهيدروجيني)
خذ نصف غرام من االوراق الخضراء الطرية ثم قطعـت هـذه أوذلك ب[، 9]واخرون  Kuddusاستخدمت الطريقة التي اوردها   

مـل مـن المـاء المقطـر وتركـت  50 أضـيف ثـماالوراق الى قطع صغيرة وطحنت بشكل جيد في الهـاون الـى ان اصـبحت عجينـة ومـن 
 لمحاليل المنظمة.بعد معايرته باستخدام ا pHمقياس الـ  باستخدام جهاز pHلمدة يوم كامل في غرفة مظلمة. وبعدها تم قياس الـ 

 Air pollution tolerance indcx( APTIدليل التحمل لتلوث الهواء )
 تركيـــز لـــروراق، النســـبي المـــائي المحتـــوى ، األوراق فـــي الكلـــي الكلوروفيـــل وهـــي الهـــواء تلـــوث لتحمـــل مؤشـــرات عـــدة اعتمـــدت

ــم/ملغم األوراق فـــي األســـكوربيك حـــامض ــذه جمعـــت وقـــد ( pH) األوراق لمســـتخلص الحموضـــة ودرجـــة، غـ ــة فـــي المؤشـــرات هـ  معادلـ
 :أدنــاه مبينــة كمــا هــي [10وآخــرون ] Ragragقبــل مــن والمســتخدمة Rao[4]و Singh الباحثــان قبــل مــن الموصــوفة الطريقــة بحســب

(5....)APTI={A (T+p)+R}/10 
 ، (pH) األوراق لمســتخلص الهيــدروجيني األس=  P،(غــم/ملغم) الكلــي الكلوروفيــل=T(،غــم/ملغم) األســكوربيك حــامض= A: ان إذ

R = قيمـة تكـون  عنـدما للتلـوث الحساسـة:إلى النباتـات أساسـها علـى وصـنفت)%(.لروراق النسـبي المـائي المحتوى APTI< 10 
 .16قيمتها اكثر من  تكون  عندما للتلوث ومقاومة ،  APTI >16  10>  قيمتها تكون  عندما التحمل ومعتدلة

ـــ  ـــ  APTIكمــا تــم تصــنيف االنــواع اعتمــادًا علــى العالقــة مــابين االنحــراف القياســي لقــيم الــ ـــ  APTIومعــدل القــيم لـ  Liuوذلــك طبقــًا لـ
 (1[ كما في )الجدول 13, ]Dingو
   Ding ،[13]و Liu( تصنيف درجات تحمل االنواع النباتية للتلوث الهوائي طبقًا لـ  1الجدول) 

 رقم المعيار  التقييم معيار التقييم
APTI>Mean APTI+SD  متحملTolerant 1 

Mean APTI<APTI<Mean APTI+SD  معتدل التحملModerately tolerant 2 

Mean APTI-SD<APTI<Mean APTI  متوسطIntermediate 3 

APTI<MeanAPTI-SD   حساسSensitive 4 

 
 النتائج والمناقشة

   Total Chorphyll (TCHالكلوروفيل الكلي في األوراق ملغم/غم )
( وجود تأثير عالي المعنوية لفصول السـنة علـى تركيـز الكلوروفيـل الكلـي فـي اوراق األشـجار  2يظهر جدول تحليل التباين ) 

ملغم/غم( تفوق  0.033( والبالغ )3) في الجدول LSD( ويظهر من تحليل اختبار اقل فرق معنوي 0.01 ≥أ )عند مستوى احتمالية 
علــى فصــلي )الشــتاء والربيــع ( بينمــا لــم يظهــر فــرق  (ملغم/غــم 0.9105)فصــل )الخريــف( والــذي بلــغ معــدل تركيــز الكلوروفيــل فيــه 

( 2ملغم/غم (. كمـا يظهـر الجـدول ) 0.7714إذ بلغ ) ؛ما اقل معدل هو في فصل الشتاءأمعنوي بين الفصلين )الصيف والخريف(.  
( لعامـل نـوع األشـجار فـي المواقـع المختلفـة علـى تركيـز الكلوروفيـل، يظهـر اختبـار اقـل فـرق  0.01 ≥معنوية ) أ  وجود تأثير عالي ال

نيا فـي موقـع منطقـة الطيـران علـى جميـع األشـجار فـي ياللوسـ ( تفـوق اشـجار0.13582( والبـالغ قيمتـه )3في الجـدول )  LSDمعنوي  
( باســتثناء اللوســينيا فــي دورة الطيــران 0.01 ≥أ  )م( وذلــك عنــد مســتوى احتمــال ملغم/غــ 1.3375)إذ بلغــت قيمتــه  ؛المواقــع االخــرى 

ملغم/غـم( أمـا عنـد دراسـة تـأثير التـداخل مـا بـين فصـول السـنة  0.4052) ةفـي حـي الثـورة والبالغـكانـت بينما اقل قيمة ألشجار الثويـا 
ــأثير عــالي المعنويــة للتــداخل فــي فصــول الســنة ونــوع وجــود  (2ونــوع األشــجار فــي المواقــع فيظهــر مــن جــدول تحليــل التبــاين رقــم ) ت

 LSD( فيظهـر مـن اختبـار 0.01 ≤األشجار في المواقع على تركيز الكلوروفيل الكلي فـي اوراق األشـجار عنـد مسـتوى احتماليـة ) أ 
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ــا  3الجــــــدول )  ــرى فـــــــي ( تفـــــــوق أشـــــــجار االلبيزيــــ ــجار فـــــــي المواقـــــــع االخــــ ــيف علـــــــى جميـــــــع األشــــ  إذ بلغـــــــت قيمتهـــــــا  ؛فصـــــــل الصــــ
فصل الربيع واللوسينيا لفصلي الخريـف والشـتاء وااللبيزيـا لفصـل الخريـف في ال أنها لم تختلف معنويا مع النبق إملغم/غم( 1.6899 )

اتضـح مـن هـذه و ملغم/غـم(.   0.2155)إذ بلغـت ؛ ما اقل قيمة للتوث في سايدين الرفاعي لفصل الشتاءأ  ،والكازورينا لفصل الصيف
هـي  Nerium oleanderوالدفلـه  Ficus caricaوالتـين  orientalis Biotaسـة ان مقـدار الكلوروفيـل الكلـي ألشـجار الثويـا الدرا

إذ وجــد ان مقــدار الكلوروفيــل الكلــي ألشــجار الثويــا  ؛فــي القــاهرة [11] وآخــرون  Fawziaأعلــى مــن القــيم التــي حصــل عليهــا الباحــث 
 Cupressusلــى التـــوالي كمـــا ان مقـــدار الكلوروفيــل الكلـــي للســـرو االفقـــي ع ملغم/غـــم 0.3و 0.208و 0.317والتــين والدفلـــه بلـــغ 

sempervirens var. Horizantalis  هي أقل نسـبيًا مـن القـيم التـي حصـل عليهـا الباحـثAmini  يـران والـذي إفـي [ 12]خـرون آو
أقل من القيم التي وجدها   Eycalyptus camalduleneisن مقدار الكلوروفيل الكلي ألشجار اليوكالبتوس كما أملغم/غم  8.69بلغ

  ملغم/غم. 6.195و 9.063في بغداد والتي تراوحت بين  Reabee  [13]و Alobaidyالباحثان 
األشـجار فـي مواقعهـا وتـداخالتها مـع فصـول السـنة فـي الخـواي البايوكيميائيـة ألوراق االنـواع النباتيـة ودليـل التحمـل ( تحليل التباين لتأثير انواع 2الجدول) 

 لتلوث الهواء. 
 M.Sمتوسط المربعات   

 مصادر التباين 
درجات  
 كلوروفيل الكلي  حامض االسكوربيك  APTI الحرية 

المحتوى الرطوبي النسبي  
  %RWS 

pH 

 3 السنة فصول 
113.6923565 

* 

0.80160676  

 **   0.94900454 **  14672.45897 

**   
2.06294524 

 **   
 65 األنواع 

4.4927879 

** 

0.03305532 

**   
0.45831183 

**   
301.60261  

**   
0.17094628 

**   
   0.01160202   0.38673   0.06206370   0.01705410 0.9133045 2 القطاعات 

التداخل بين  
 1.8067666 195 الفصل واألنواع  

** 

0.02703421 

**   0.13898110 **  245.13392 

 **   0.08994542 ** 

 0.00719809 5.6387 0.02868202 0.00753688 0.176532  526 الخطأ التجريبي 
 . %5وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال * 

 . %1احتمال ** وجود فروقات معنوية عند مستوى 
( لتـأثير نـوع االشـجار فـي موقعهـا وتـداخلها مـع فصـول السـنة فـي محتـوى االوراق مـن الكلوروفيـل الكلـي LSD( نتائج اختبار اقل فـرق معنـو) ) 3الجدول) 

 ملغم/ غم  
الموقع  اسم نوع الشجرة  رقم العينة   المعدل  فصل الربيع فصل الصيف فصل الخريف  فصل الشتاء  

المعاش  سوق   سايدين نبق  1   0.9976 0.8831 0.7751 1.4469 1.0257 
الرفاعي   سايدين نبق  2  0.8830 0.9093 1.0760 0.4941 0.8406 

السواس  دورة  نبق  3  1.1296 1.0386 1.1495 0.6977 1.0039 
المحطة   منطقة نبق  4  0.7984 0.9567 0.9875 0.9411 0.9209 
الثورة  حي نبق  5  0.9570 0.8016 0.7592 1.2130 0.9327 
 0.8432 0.6781 0.8633 0.8633 0.9681  تموز17 نبق  6
السواس  دورة  الى بغداد دورة  من نبق  7  0.9079 0.8871 0.8871 1.0921 0.9436 
غازية  محطة نبق  8  1.0816 1.2049 1.0716 0.9723 1.0826 
الطيران  دورة  يوكالبتوس  9  0.8359 0.6202 0.7494 0.9919 0.7993 

الحديدة   السكك  منطقة يوكالبتوس  10  0.6036 0.7494 0.9089 0.5425 0.7011 
الطيران  دورة  يوكالبتوس  11  0.6476 0.6162 0.7750 0.6454 0.6711 
اليابسات   سايدين يوكالبتوس  12  0.8402 1.0203 1.0316 1.0446 0.9842 
المحطة   منطقة يوكالبتوس  13  0.9667 1.2390 0.9546 0.7260 0.8908 
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الموقع  اسم نوع الشجرة  رقم العينة   المعدل  فصل الربيع فصل الصيف فصل الخريف  فصل الشتاء  
الثورة  حي يوكالبتوس  14  0.7568 0.9193 1.0464 0.8408 0.8846 
السواس  دورة  يوكالبتوس  15  0.8542 0.8508 0.9841 0.8496 0.8846 
العقرب   سيطرة يوكالبتوس  16  0.5364 0.9211 1.2109 0.4620 0.7826 
بغداد  دورة  يوكالبتوس  17  0.5709 0.6623 0.7273 0.8974 0.7145 
الرفاعي   سايدين يوكالبتوس  18  0.9459 0.7971 0.7693 0.5126 0.7562 
المعاش  سوق   سايدين يوكالبتوس  19  0.5459 1.2453 1.2453 0.9315 0.9920 
 0.7450 0.9443 0.4722 1.0018 0.5618 تموز17 زيتون  20
غازية  محطة زيتون  21  0.7722 0.6999 1.0231 0.9601 0.8638 
الطيران   منطقة زيتون  22  0.8033 0.8124 0.7754 0.8176 0.8022 
الثورة  حي زيتون  23  1.3671 0.5720 0.6451 0.7801 0.8411 
الحديدية   السكك  منطقة زيتون  24  1.0382 0.5609 0.6427 0.8180 0.7650 
السواس  دورة  الى بغداد دورة  من دفلة  25  0.6384 0.9591 0.6111 0.6987 0.7268 
 0.9222 0.7490 1.1960 1.196 0.5481 تموز17 دفلة  26
اليرموك  جسر دفلة  27  0.7965 0.9493 0.9493 0.5756 0.8177 
السواس  دورة  دفلة  28  0.8014 1.0722 0.6325 0.7348 0.8102 

الدندان  دورة  دفلة  29  1.0182 1.4574 1.0010 0.9364 1.1032 

الرفاعي   سايدين دفلة  30  1.0926 1.0606 0.8471 0.6589 0.9148 

الدندان  دورة  توث  31  0.4348 1.0811 1.0229 1.1207 0.9149 

الرفاعي   سايدين توث  32  0.2155 0.7204 0.6050 1.0023 0.6358 

الطيران   منطقة توث  33  0.6741 0.8759 0.8767 0.6460 0.7682 

الطيران  دورة  توث  34  0.3206 1.1312 0.4941 0.9355 0.7204 

الطيران  دورة  ثويا  35  0.5086 0.4640 0.6653 0.8214 0.6148 

بغداد  دورة  ثويا  36  0.3764 0.6087 0.7537 0.4344 0.5433 

اليابسات   سايدين ثويا  37  0.6932 0.6919 0.6031 0.4832 0.6179 

الثورة  حي ثويا  38  0.3359 0.4724 0.4724 0.3399 0.4052 

الطيران   منطقة سرو افقي  39  0.7131 0.5492 0.5888 0.7425 0.6484 

الرفاعي   سايدين سرو عمودي 40  0.3959 0.7727 0.5396 0.7578 0.6156 

الثورة  حي لوسينيا  41  1.1322 0.9853 1.3186 0.9267 1.0907 

الطيران  دورة  لوسينيا  42  1.1596 1.4568 1.2845 0.8784 1.1948 

الطيران   منطقة لوسينيا  43  1.5211 1.4969 1.3200 1.0119 1.3375 

الطيران   منطقة تين  44  0.3853 0.5788 0.5788 0.6000 0.5357 

الحديدية   السكك  منطقة تين  45  0.6530 0.5387 0.6885 0.4752 0.5889 

غازية  محطة تين  46  0.4023 1.2226 1.2226 0.5377 0.8463 

الرفاعي   سايدين البيزيا  47  1.0934 1.4879 1.2074 0.7081 1.1242 

اليرموك دورة  البيزيا  48  1.2560 1.6899 1.6899 0.6414 1.3193 

غازية  محطة سبحبح  49  0.6377 0.9218 0.9885 1.1426 0.9226 

الطيران   منطقة سبحبح  50  0.4346 1.0740 1.0740 1.1803 0.9407 

السواس  دورة  سبحبح  51  0.7179 1.1877 1.2661 1.0143 1.0465 

الطيران   منطقة فرشاة البطل  52  0.5400 0.3844 0.9408 0.4430 0.5770 
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الموقع  اسم نوع الشجرة  رقم العينة   المعدل  فصل الربيع فصل الصيف فصل الخريف  فصل الشتاء  
بغداد  دورة  البطل   فرشاة 53  0.5627 0.6177 0.4763 0.6750 0.5829 

البطل   فرشاة 54  0.7877 0.6946 0.7869 0.9128 0.7565 تموز 17 

المعاش  سوق   سايدين واشنطونيا  55  0.6329 0.7177 0.5114 0.9217 0.6960 

السواس  دورة  واشنطونيا  56  1.1091 1.0507 1.0507 0.9314 1.0355 

غازية  محطة واشنطونيا  57  0.7894 0.8906 0.8906 1.0812 0.9130 

 1.0512 1.1721 0.9489 0.9489 1.1348  تموز17 واشنطونيا  58

المحطة  دورة  واشنطونيا  59  1.0887 0.9963 1.1803 0.9606 1.0565 
اليرموك دورة  نخيل الزينة  60  0.8205 0.4272 0.4272 0.7463 0.6053 

غازية  محطة نخيل الزينة  61  0.7162 1.1674 0.4852 0.7938 0.7906 

غازية  محطة كازوارينا  62  1.2630 1.0272 1.1435 0.7175 1.0378 

 1.0208 0.6798 1.4707 1.1232 0.8097 تموز17  كازوارينا  63

المحطة   منطقة اثل  64  0.2667 0.8939 1.1695 0.3562 0.6716 

المحطة   منطقة قوغ  65  0.3045 0.4432 0.5710 0.5642 0.4707 
 0.8948 0.8712 0.9588 0.9588 0.7905 الطيران   منطقة صنوبر  66

 0.771 المعدل 
 شتاء 

0.910 

 خريف 
0.894 

 صيف 
0.797 

  ربيع 

 0.27165للتدخل بين الفصل والنوع النباتي / 0.13582للنوع النباتي/ / 0.03344/للفصول   LSDعلمًا ان قيمة 

 
 : pHدرجة الحموضة لمستخلي األوراق 

( ≤0.01عنـد مسـتوى احتماليـة )أ pH( وجود فروقات معنوية لفصـول السـنة مـن حيـث قـيم 2يظهر جدول تحليل التباين رقم )
( تفـوق فصـل الربيـع علـى فصـول )الشـتاء 0.01675( والبـالغ )4فـي الجـدول رقـم ) LSDويظهر من تحليل اختبار اقل فـرق معنـوي 

( 2)( كمـا يظهـر الجـدول رقـم 6.4790)(( وأقـل قيمـة لفصـل الصـيف 6.7226والصيف والخريف( إذ بلغت اعلى قيمة لفصل الربيع 
فـي  LSD، إذ يظهـر اختبـار ألقـل فـرق معنـوي pHألشجار في المواقع المختلفة من حيـث قـيم وجود تأثير عالي المعنوية لعامل نوع ا

إذ  ؛( تفـوق أشـجار التـوث فـي موقـع سـايدين الرفـاعي علـى جميـع األشـجار فـي المواقـع االخـرى 0.06804( والبالغ قيمتُه )4الجدول )
انهــا لــم تختلــف معنويــًا مــع أشــجار النبــق فــي دورة الســواس بينمــا ( اال 0.01أ≤أ ( عنــد مســتوى احتمــال )6.8683بلغــت أعلــى قيمــة )
 ( ألشجار اليوكالبتوس في دورة السواس. 6.3400كانت اقل قيمة )

ــأثير التــداخل مــا بــين فصــول الســنة ونــوع األشــجار  أشــجار اللوســينيا فــي منطقــة الطيــران لفصــل  قــد تفوقــتامــا عنــد دراســة ت
( ألشـجار اليوكـالبتوس لفصـل الصـيف 6.1367( وبلغـت اقـل قيمـة )7.1433بلغـت قيمتـُه )الخريف على بعـض األشـجار االخـرى إذ  

والتـين  orientalis Biotaلمسـتخلص االوراق ألشـجار الثويـا  pHفي منطقة السكك الحديدية، اتضح من هذه الدراسة ان مقـدار الــ 
carica Ficus والدفلةNerium oleander  هي قريبة من القـيم التـي حصـل عليهـاFawzia  فـي القـاهرة الـذي وجـد  [11]وأخـرون

ــة  ــت  pHان قيمــ ــين والدفلـــــة بلغــ ــة  6.1و 7.5و 5.55ألشــــجار الثويـــــا والتــ ــوالي كمـــــا أن قيمــ ألشـــــجار الســــرو االفقـــــي  pHعلـــــى التــ
Cupressus sempervirens var. Horizantalis  هـي قريبـة ايضـًا مـن القـيم التـي وجـدها الباحـثAmini  فـي  [12]خـرون آو

قريبـة مـن القـيم التـي وجـدها الباحـث  Eycalyptus camalduleneisألشـجار اليوكـالبتوس pHوكـذلك ان مقـدار 5.3إذ بلغت ؛ايران
Alobaidy وReabee  [13]  5.54و 6.44في بغداد والتي تراوحت بين.  

 االوراق  pH( لتأثير نوع األشجار في موقعها وتداخلها مع فصول السنة في درجة الحموضة لمستخلي LSDنتائج اختبار أقل فرق معنو) )( 4الجدول ) 
 المعدل  فصل الربيع فصل الصيف فصل الخريف  فصل الشتاء  اسم الموقع  نوع الشجرة  رقم العينة 

 6.5900 6.4200 6.4767 6.6767 6.7867 سايدين سوق المعاش  نبق  1 
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 المعدل  فصل الربيع فصل الصيف فصل الخريف  فصل الشتاء  اسم الموقع  نوع الشجرة  رقم العينة 
 6.7133 6.9033 6.5700 6.5700 6.8100 سايدين الرفاعي  نبق  2
 6.8492 6.9100 6.8567 6.8000 6.8300 دورة السواس  نبق  3
 6.6933 6.8067 6.5033 6.6433 6.8200 منطقة المحطة  نبق  4
 6.7425 6.9567 6.5067 6.7000 6.8067 حي الثورة  نبق  5
 6.7075 6.7967 6.6367 6.7100 6.6867 تموز 17 نبق  6
 6.6533 6.8067 6.4667 6.6967 6.6433 من دورة بغداد الى دورة السواس  نبق  7
 6.7083 6.8067 6.5133 6.8633 6.6500 محطة غازية  نبق  8
 6.4817 6.6167 6.4633 6.2833 6.5633 دورة الطيران  يوكالبتوس  9

الحديدة منطقة السكك   يوكالبتوس  10  6.7133 6.6433 6.1367 6.8200 6.5783 
 6.4233 6.7067 6.1633 6.3133 6.5100 دورة الطيران  يوكالبتوس  11
 6.4583 6.6400 6.3000 6.4200 6.4733 سايدين اليابسات  يوكالبتوس  12
 6.4325 6.4800 6.1433 6.6300 6.4767 منطقة المحطة  يوكالبتوس  13
الثورة حي  يوكالبتوس  14  6.3633 6.5100 6.2967 6.5100 6.4200 
 6.3400 6.8133 6.3800 5.8833 6.2833 دورة السواس  يوكالبتوس  15
 6.3783 6.9067 6.3867 5.8433 6.3767 سيطرة العقرب  يوكالبتوس  16
 6.6250 6.7067 6.6000 6.4533 6.7400 دورة بغداد  يوكالبتوس  17
الرفاعي سايدين   يوكالبتوس  18  6.8067 6.6033 6.1900 6.4567 6.5142 
 6.4942 6.2267 6.5600 6.4367 6.7533 سايدين سوق المعاش  يوكالبتوس  19
 6.5042 6.7400 6.2533 6.2867 6.7367 تموز17 زيتون  20
 6.4425 6.8067 6.400 6.2767 6.2867 محطة غازية  زيتون  21
 6.6067 6.8467 6.6833 6.3433 6.5533 منطقة الطيران  زيتون  22
 6.5433 6.5567 6.5333 6.3467 6.7367 حي الثورة  زيتون  23
 6.4700 6.6500 6.5700 6.2767 6.3833 منطقة السكك الحديدية  زيتون  24
 6.6400 6.6867 6.6900 6.4333 6.7500 من دورة بغداد الى دورة السواس  دفلة  25
 6.5550 6.4900 6.5000 6.4733 6.7567 تموز17 دفلة  26
 6.5817 6.8100 6.4400 6.6433 6.4333 جسر اليرموك  دفلة  27
 6.5842 6.5200 6.6133 6.4833 6.7200 دورة السواس  دفلة  28

 6.5933 6.7067 6.4867 6.6400 6.5400 دورة الدندان  دفلة  29

 6.6258 6.7000 6.5267 6.3467 6.9300 سايدين الرفاعي  دفلة  30

 6.7617 6.9067 6.6067 6.8833 6.6500 دورة الدندان  توث  31

 6.8683 6.9100 6.6967 6.9600 6.9067 سايدين الرفاعي  توث  32

 6.6883 6.8433 6.3167 6.8433 6.7500 منطقة الطيران  توث  33

 6.6700 6.8167 6.2167 6.9067 6.7400 دورة الطيران  توث  34

الطيران دورة  ثويا  35  6.8333 6.7367 6.6833 6.7067 6.7400 

 6.6217 6.8067 6.2033 6.7400 6.7367 دورة بغداد  ثويا  36

 6.6817 6.8333 6.3433 6.9000 6.6500 سايدين اليابسات  ثويا  37

 6.6358 6.7067 6.2733 6.7500 6.8133 حي الثورة  ثويا  38

 6.7192 6.8100 6.5767 6.7367 6.7533 منطقة الطيران  سرو افقي  39

 6.6217 6.8967 6.6000 6.4400 6.5500 سايدين الرفاعي  سرو عمودي 40
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 المعدل  فصل الربيع فصل الصيف فصل الخريف  فصل الشتاء  اسم الموقع  نوع الشجرة  رقم العينة 
 6.7058 6.6800 6.6100 6.8033 6.7300 حي الثورة  لوسينيا  41

 6.7108 6.5167 6.7833 6.9033 6.6400 دورة الطيران  لوسينيا  42

 6.7608 6.5767 6.6767 7.1433 6.6467 منطقة الطيران  لوسينيا  43

 6.7050 6.7733 6.5667 6.8400 6.6400 منطقة الطيران  تين  44

 6.7492 6.8033 6.5567 6.9000 6.7367 منطقة السكك الحديدية  تين  45

 6.7042 6.8667 6.4633 6.7467 6.7400 محطة غازية  تين  46

 6.7625 6.8700 6.6100 6.8200 6.7500 سايدين الرفاعي  البيزيا  47

 6.7125 6.9033 6.5633 6.6433 6.7400 دورة اليرموك البيزيا  48

 6.7925 6.8133 6.7933 6.9033 6.6600 محطة غازية  سبحبح  49

 6.7208 6.7733 6.7233 6.9233 6.4633 منطقة الطيران  سبحبح  50

 6.7083 6.9000 6.5933 6.8067 6.5333 دورة السواس  سبحبح  51

البطل فرشاة   52  6.5908 6.8067 6.2033 6.5500 6.8033 منطقة الطيران  

 6.4858 6.6467 6.1900 6.4567 6.6500 دورة بغداد  فرشاة البطل  53

 6.6833 6.9000 6.2767 6.6567 6.9000 تموز 17 فرشاة البطل  54

 6.5400 6.5300 6.600 6.2833 6.7467 سايدين سوق المعاش  واشنطونيا  55

 6.3583 6.2533 6.3433 6.2867 6.5500 دورة السواس  واشنطونيا  56

 6.5392 6.6767 6.3933 6.5500 6.5367 محطة غازية  واشنطونيا  57

 6.5558 6.7833 6.5500 6.4467 6.4433  تموز17 واشنطونيا  58

 6.6817 6.4233 6.7267 6.8467 6.7300 دورة المحطة  واشنطونيا  59

 6.6350 6.7067 6.3400 6.6600 6.8333 دورة اليرموك نخيل الزينة  60

 6.6958 6.6133 6.5967 6.8300 6.7433 محطة غازية  نخيل الزينة  61

 6.5775 6.8967 6.4333 6.5400 6.4400 محطة غازية  كازوارينا  62

 6.5767 6.8367 6.4167 6.5233 6.5300 تموز17  كازوارينا  63

 6.4492 6.5167 6.3167 6.7200 6.2433 منطقة المحطة  اثل  64

 6.5108 6.8967 6.4000 6.5500 6.1967 منطقة المحطة  قوغ  65

 6.6283 6.6867 6.5233 6.4633 6.8400 منطقة الطيران  صنوبر  66

 6.6480 المعدل 

 شتاء 
6.6049 

 خريف 

6.4790 

 صيف 
 

6.7226 

  ربيع 

 0.13609/ التداخل بين الفصل والنوع النباتي  0.06804للنوع النباتي  / 0.01675للفصول  LSDعلمًا أن قيمة 
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 :RWCالمحتوى الرطوبي النسبي لألوراق% 
( وجود تأثير عالي المعنوية لفصـول السـنة علـى قيمـة المحتـوى الرطـوبي النسـبي فـي أوراق 2يظهر جدول تحليل التباين رقم )

إذ %( 0.4688( والبــالغ )5فــي الجــدول ) LSD( ويظهــر تحليــل اختبــار أقــل فــرق معنــوي 0.01 ≤األشــجار عنــد مســتوى احتماليــة )أ
%( كمـا يظهـر 63.434%( وتفوقت معنويًا على جميع الفصـول وأقـل قيمـة لفصـل الصـيف)81.624اعلى قيمة لفصل الربيع )  بلغت

فـي الجـدول  LSDفة إذ يظهر اختبار اقل فرق معنـوي ( وجود تأثير عالي المعنوية لعامل نوع األشجار في المواقع المختل2الجدول )
%( 87.461( تفوق أشجار فرشاة البطل في منطقة الطيران على األشجار في بعض المواقـع إذ بلغـت قيمتهـا )1.9044( والبالغ )5)

%( وعنـــد مقارنـــة 64.003( وكانـــت اقـــل قيمـــه ألشـــجار اللوســـينيا فـــي دورة الطيـــران إذ بلغـــت )0.01 ≤وذلـــك عنـــد مســـتوى احتمـــال )أ
األشــجار نفســها فــي المواقــع المختلفــة يظهــر لنــا أن أعلــى قــيم ألشــجار )النبــق واليوكــالبتوس والزيتــون والدفلــة والتــوث( فقــد بلغــت علــى 

ال يوجـــد فـــرق معنـــوي بـــين أشـــجار الثويـــا فـــي المواقـــع  فـــي حـــين( 81.206%و 80.636و 78.629و 85.416و 81.266التـــوالي ) 
ــة )المختلفـــة إذ بلغـــت  ــل قيمـــة )73.417%أعلـــى قيمـ ــران وأقـ ــجار 71.715( فـــي دورة الطيـ ــيم ألشـ ــا أعلـــى القـ ــداد، أمـ ــي دورة بغـ %( فـ

؛ إذ تفوقـت هـذه االنـواع 82.981%)و 74.717و 75.786و 72.895)اللوسينيا والتين وااللبيزيا والسبحبح( فقـد بلغـت علـى التـوالي )
%( 87.461ي بين أشجار فرشاة البطل في المواقع المختلفة وكانت أعلـى قيمـة )على معظم االنواع االخرى، بينما ال يوجد فرق معنو 

تموز  17%( في 82.219تموز, في حين أشجار الواشنطونيا بلغت أعلى قيمة ) 17%( في 85.611في منطقة الطيران وأقل قيمة )
ال يوجـد فـرق  فـي حـينسـوق المعـاش،  ( فـي سـايدين75.860%وتفوقت على جميع األشـجار فـي المواقـع االخـرى وكانـت اقـل قيمـة )

تمــوز وأقــل قيمــة  17( فــي 82.027%)معنــوي بــين أشــجار نخيــل الزينــة فــي المواقــع المختلفــة. أمــا أعلــى قيمــة ألشــجار الكازوارينــا 
 LSD%( في المحطة الغازية، اما عند دراسة تأثير التداخل ما بين فصول السنة ونوع األشجار يظهـر مـن تحليـل اختبـار 77.360)

( تفــوق أشــجار االثــل لفصــل الشــتاء فــي دورة المحطــة علــى األشــجار فــي المواقــع االخــرى إذ بلغــت 3.8088)( البــالغ 5الجــدول رقــم )
%( ألشجار اللوسينيا في دورة الطيران لفصـل الصـيف، اتضـح مـن هـذه الدراسـة 49.507%( بينما بلغت أقل قيمة )94.972قيمتها )

هـي  Nerium oleanderوالدفلـه  carica Ficus والتـين orientalis Biotaبي ألشـجار الثويـا ان مقـدار المحتـوى الرطـوبي النسـ
القــاهرة إذ وجــد ان مقــدار المحتــوى الرطــوبي النســبي  مدينــة [ فــي11وأخــرون ] Fawziaقريبــة مــن القــيم التــي حصــل عليهــا الباحــث 

% كما ان مقدار المحتوى الرطوبي النسبي للسرو االفقي 60و 91.49%% و66.09ألشجار الثويا والتين والدفله بلغت على التوالي 
Cupressus sempervirens var. horizantalis  هـي قريبـة مـن القـيم التـي حصـل عليهـا الباحـثAmini  [ فـي 12] وأخـرون

 Eycalyptus camalduleneis% وكــذلك ان مقــدار المحتــوى الرطــوبي النســبي ألشــجار اليوكــالبتوس 67.74ايــران والــذي بلــغ 

dehnh  أعلــى نســبيًا مــن القــيم التــي وجــدها الباحثــانAlobaidy وReabee [13 وذلــك فــي دراســتهم التــي اجريــت فــي بغــداد ]التــي 
 %.48.268% و58.193تراوحت بين 

( لتـأثير نـوع األشـجار فـي موقعهـا وتـداخلها مـع فصـول السـنة فـي المحتـوى الرطـوبي النسـبي لـألوراق % LSD( نتائج اختبار أقل فرق معنو) ) 5الجدول ) 
RWC 

رقم  
الموقع  اسم نوع الشجرة  العينة  المعدل  فصل الربيع فصل الصيف فصل الخريف  فصل الشتاء  

المعاش  سوق   سايدين نبق  1   83.103 71.663 67.378 74.956 74.275 
الرفاعي   سايدين نبق  2  82.316 82.63 62.49 69.197 74.158 
السواس  دورة  نبق  3  92.021 84.168 57.674 81.337 78.800 
المحطة   منطقة نبق  4  83.968 88.362 65.67 75.178 78.294 
الثورة  حي نبق  5  83.026 80.647 74.258 87.133 81.266 
 74.582 80.136 68.458 72.05 77.683  تموز17 نبق  6
السواس  دورة  الى بغداد دورة  من نبق  7  90.299 84.423 58.218 82.039 78.745 
غازية  محطة نبق  8  83.578 63.109 64.226 54.219 66.283 
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رقم  
الموقع  اسم نوع الشجرة  العينة  المعدل  فصل الربيع فصل الصيف فصل الخريف  فصل الشتاء  

الطيران  دورة  يوكالبتوس  9  72.029 91.287 65.984 79.546 77.211 
الحديدة   السكك  منطقة يوكالبتوس  10  88.646 84.34 71.422 86.328 82.684 
الطيران  دورة  يوكالبتوس  11  72.542 83.401 53.138 82.974 73.014 
اليابسات   سايدين يوكالبتوس  12  86.298 81.584 55.672 90.244 78.450 
المحطة   منطقة يوكالبتوس  13  89.281 85.722 62.441 81.667 79.778 
الثورة  حي يوكالبتوس  14  71.128 84.409 60.896 88.363 76.199 
السواس  دورة  يوكالبتوس  15  88.807 93.475 79.21 80.171 85.416 
العقرب   سيطرة يوكالبتوس  16  85.296 77.319 51.294 78.39 73.074 
بغداد  دورة  يوكالبتوس  17  86.733 68.398 55.89 86.012 74.258 
الرفاعي   سايدين يوكالبتوس  18  88.681 93.263 69.385 60.884 78.053 
المعاش  سوق   سايدين يوكالبتوس  19  85.284 82.793 60.506 61.76 72.586 
 74.738 74.544 75.473 72.466 76.467 تموز17 زيتون  20
غازية  محطة زيتون  21  87.325 65.892 52.917 67.681 68.454 
الطيران   منطقة زيتون  22  56.71 73.905 58.766 77.729 66.777 
الثورة  حي زيتون  23  74.853 68.577 63.372 78.999 71.450 
الحديدية   السكك  منطقة زيتون  24  74.391 94.25 64.541 81.333 78.629 
السواس  دورة  الى بغداد دورة  من دفلة  25  84.115 75.407 63.577 80.419 75.879 
 80.636 80.583 71.736 86.528 83.699 تموز17 دفلة  26
اليرموك  جسر دفلة  27  83.199 75.264 63.547 79.481 75.373 
السواس  دورة  دفلة  28  83.793 73.087 78.373 83.377 79.658 
الدندان  دورة  دفلة  29  82.932 65.018 55.727 78.931 70.652 

الرفاعي   سايدين دفلة  30  75.951 71.312 80.755 84.905 78.231 

الدندان  دورة  توث  31  89.269 85.331 57.299 82.431 78.582 

الرفاعي   سايدين توث  32  85.238 72.708 51.186 75.433 71.141 

الطيران   منطقة توث  33  86.614 93.077 80.644 91.128 67.866 

الطيران  دورة  توث  34  78.292 83.054 72.9 90.578 81.206 

الطيران  دورة  ثويا  35  72.31 68.627 62.956 89.776 73.417 

بغداد  دورة  ثويا  36  71.214 74.451 50.47 90.725 71.715 

اليابسات   سايدين ثويا  37  73.45 73.117 71.111 74.515 73.048 

الثورة  حي ثويا  38  71.534 74.674 64.763 80.608 72.895 

الطيران   منطقة سرو افقي  39  76.71 69.913 72.356 85.343 76.080 

الرفاعي   سايدين سرو عمودي 40  87.454 83.217 60.492 59.275 72.610 

الثورة  حي لوسينيا  41  61.339 66.875 50.362 83.285 65.465 

الطيران  دورة  لوسينيا  42  63.299 61.808 49.507 81.399 64.003 

الطيران   منطقة لوسينيا  43  72.529 78.566 55.49 84.997 72.895 

الطيران   منطقة تين  44  71.365 64.351 66.276 77.241 69.808 

الحديدية   السكك  منطقة تين  45  79.905 75.202 68.909 79.131 75.786 

غازية  محطة تين  46  82.097 67.67 65.309 75.925 72.750 
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رقم  
الموقع  اسم نوع الشجرة  العينة  المعدل  فصل الربيع فصل الصيف فصل الخريف  فصل الشتاء  

الرفاعي   سايدين البيزيا  47  66.582 72.219 62.235 89.056 72.524 

اليرموك دورة  البيزيا  48  65.283 90.428 58.826 84.33 74.717 

غازية  محطة سبحبح  49  76.652 72.139 66.602 86.618 75.503 

الطيران   منطقة سبحبح  50  84.256 81.695 57.969 88.05 77.992 

السواس  دورة  سبحبح  51  93.420 70.361 76.067 92.075 82.981 
الطيران   منطقة فرشاة البطل  52  91.711 85.395 85.606 87.132 87.461 

بغداد  دورة  البطل   فرشاة 53  91.671 89.252 82.858 82.201 86.496 

البطل   فرشاة 54  85.611 89.218 71.459 89.405 92.363 تموز 17 

المعاش  سوق   سايدين واشنطونيا  55  90.688 73.352 54.364 85.034 75.860 

السواس  دورة  واشنطونيا  56  91.212 74.747 62.51 88.881 79.337 

غازية  محطة واشنطونيا  57  93.538 68.427 61.783 87.296 77.761 

 82.219 88.495 71.276 82.775 86.328  تموز17 واشنطونيا  58

المحطة  دورة  واشنطونيا  59  92.294 67.981 62.555 84.674 76.876 

اليرموك دورة  نخيل الزينة  60  84.573 81.304 70.718 86.238 80.708 

غازية  محطة نخيل الزينة  61  91.398 80.477 70.795 82.691 81.340 

غازية  محطة كازوارينا  62  86.462 68.387 66.643 87.947 77.360 

 82.027 83.88 75.451 82.406 86.37 تموز17  كازوارينا  63

المحطة   منطقة اثل  64  94.672 69.155 55.353 90.969 77.537 

المحطة   منطقة قوغ  65  63.434 82.935 54.646 88.362 72.344 

 75.440 83.741 65.898 73.66 78.463 الطيران   منطقة صنوبر  66

 المعدل 
81.487 

 شتاء 
77.635 

 خريف 
63.434 

 صيف 
81.624 

  ربيع 

 3.8088/التداخل بين الفصول والنوع النباتي  1.9044/للنوع النباتي  0.4688للفصول  LSDعلمًا ان قيمة 

 
 ( AAتركيز حامض االسكوربيك في األوراق ملغم/غم)

( وجــود تــأثير عـــالي المعنويــة لفصــول الســنة علــى قيمــة حــامض االســكوربيك فـــي اوراق 2يظهــر جــدول تحليــل التبــاين رقــم )
( تفـوق 0.01714( والبـالغ )6فـي الجـدول ) LSD( ويظهر تحليل اختبـار اقـل فـرق معنـوي 0.01 ≤األشجار عند مستوى احتمالية )أ

ملغم/غـــم( علـــى الفصـــول االخـــرى وكانـــت اقـــل قيمـــة فـــي فصـــل الشـــتاء إذ بلغـــت  0.5502فصـــل الخريـــف والـــذي بلـــغ معـــدل قيمتـــُه )
شــجار فــي المواقـع المختلفــة إذ يظهــر اختبــار ( وجـود تــأثير عــالي المعنويــة لعامـل نــوع األ2( ملغم/غـم( كمــا يظهــر الجــدول )0.4107

ملغم/غـم ( فـي  0.637( تفوق أشجار الدفلة البـالغ قيمتهـا )0.01 ≤( ) أ0.069( والبالغ )6في الجدول رقم )  LSDأقل فرق معنوي  
محطة الغازيـة، ملغم/غم( ألشجار الكازوارينا في ال 0.3823أقل تركيز )  في حين كانتموز على األشجار في المناطق االخرى   17

تفـوق  0.13925( البـالغ ))6الجـدول ) LSDأما عند دراسة تأثير التداخل بين فصول السنة ونوع األشجار يظهر من تحليـل اختبـار 
ملغم/غــم( فــي دورة الســواس وأقــل قيمــة  0.8267أشــجار الدفلــة لفصــل الخريــف علــى األشــجار فــي المواقــع االخــرى إذ بلغــت قيمتــُه )

تمــوز والمحطــة الغازيــة, اتضــح مــن هــذه الدراســة ان مقــدار حــامض  17ألشــجار الكازوارينــا لفصــل الشــتاء فــي  ملغم/غــم( 0.2480)
هي أقل من القيم التي حصل  Nerium oleanderوالدفله  carica Ficusوالتين  orientalis Biotaاالسكوربيك ألشجار الثويا 

علـى التـوالي  والـدفلىفـي القـاهرة إذ وجـد ان مقـدار حـامض االسـكوربيك ألشـجار الثويـا والتـين  [11]وأخـرون    Fawziaعليها الباحث  
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 .Cupressus sempervirens varملغم/غــــم كمــــا ان مقــــدار حــــامض االســــكوربيك للســــرو االفقــــي  27.4و 14.2و 15.5

horizantalis هي قريبة من تلـك القـيم التـي وجـدها الباحـثAmini  ملغم/غـم وكـذلك ان  1.59فـي ايـران والـذي بلـغ  [12]خـرون آو
قريبــة مــن القــيم التــي وجــدها الباحثــان  Eycalyptus camalduleneis dehnhمقــدار حــامض االســكوربيك ألشــجار اليوكــالبتوس 

Alobaidy وReabee  [13] ملغم/غم. 0.335و 0.478ي بغداد والتي تراوحت بين وذلك في دراستهم التي اجريت ف 
 ( لتــأثير نــوع األشــجار فــي موقعهــا وتــداخلها مــع فصــول الســنة لتركيــز حــامض االســكوربيك فــي األوراقLSD( نتــائج اختبــار أقــل فــرق معنــو) ) 6الجــدول ) 

 ملغم/غم  
الموقع  اسم نوع الشجرة  رقم العينة   المعدل  فصل الربيع فصل الصيف فصل الخريف  فصل الشتاء  

المعاش  سوق   سايدين نبق  1   0.4133 0.4923 0.3617 0.4133 0.4202 
الرفاعي   سايدين نبق  2  0.4547 0.4477 0.4133 0.4133 0.4322 
السواس  دورة  نبق  3  0.5787 0.403 0.5167 0.3720 0.4676 
المحطة   منطقة نبق  4  0.5787 0.4923 0.5167 0.5787 0.5416 
الثورة  حي نبق  5  0.5373 0.4923 0.3617 0.4547 0.4615 
 0.4108 0.4133 0.3617 0.4923 0.3760  تموز17 نبق  6
السواس  دورة  الى بغداد دورة  من نبق  7  0.5787 0.4030 0.4133 0.4133 0.4521 
غازية  محطة نبق  8  0.4960 0.4477 0.4133 0.2480 0.4012 
الطيران  دورة  يوكالبتوس  9  0.4547 0.4650 0.4650 0.2480 0.4082 
الحديدة   السكك  منطقة يوكالبتوس  10  0.4960 0.35800 0.5540 0.3307 0.4347 
الطيران  دورة  يوكالبتوس  11  0.3720 0.4923 0.3617 0.4133 0.4098 
اليابسات   سايدين يوكالبتوس  12  0.4133 0.4650 0.4133 0.4133 0.4262 
المحطة   منطقة يوكالبتوس  13  0.4547 0.5167 0.5167 0.2893 0.4443 
الثورة  حي يوكالبتوس  14  0.4547 0.4923 0.6200 0.4133 0.4951 
السواس  دورة  يوكالبتوس  15  0.3767 0.4650 0.4947 0.4133 0.4374 
العقرب   سيطرة يوكالبتوس  16  0.3720 0.5683 0.3130 0.4133 0.4167 
بغداد  دورة  يوكالبتوس  17  0.6200 0.4923 0.3130 0.3307 0.4390 
الرفاعي   سايدين يوكالبتوس  18  0.4547 0.5817 0.3407 0.3720 0.4372 
المعاش  سوق   سايدين يوكالبتوس  19  0.4547 0.6717 0.4947 0.3307 0.4879 
 0.4279 0.4547 0.3787 0.4650 0.4133 تموز17 زيتون  20
غازية  محطة زيتون  21  0.5787 0.6200 0.4650 0.4133 0.5192 
الطيران   منطقة زيتون  22  0.3307 0.5167 0.5500 0.4547 0.4630 
الثورة  حي زيتون  23  0.2893 0.5167 0.6003 0.5373 0.4859 
الحديدية   السكك  منطقة زيتون  24  0.2893 0.5683 0.3787 0.4133 0.4124 
السواس  دورة  الى بغداد دورة  من دفلة  25  0.3720 0.8267 0.4163 0.5373 0.5381 
 0.6377 0.7027 0.4947 0.7750 0.5787 تموز17 دفلة  26
اليرموك  جسر دفلة  27  0.5373 0.8267 0.4947 0.4547 0.5783 
السواس  دورة  دفلة  28  0.4380 0.5683 0.6003 0.6613 0.5670 
الدندان  دورة  دفلة  29  0.4960 0.6717 0.3130 0.4133 0.4753 

الرفاعي   سايدين دفلة  30  0.4547 0.6717 0.4543 0.6613 0.5605 

الدندان  دورة  توث  31  0.5373 0.6200 0.4580 0.4547 0.5175 

الرفاعي   سايدين توث  32  0.5787 0.5683 0.5167 0.4960 0.5399 

الطيران   منطقة توث  33  0.6273 0.5683 0.3130 0.4133 0.4805 
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الموقع  اسم نوع الشجرة  رقم العينة   المعدل  فصل الربيع فصل الصيف فصل الخريف  فصل الشتاء  
الطيران  دورة  توث  34  0.5373 0.5167 0.3617 0.4547 0.4676 

الطيران  دورة  ثويا  35  0.2480 0.6717 0.3580 0.2893 0.3917 

بغداد  دورة  ثويا  36  0.2893 0.5167 0.4920 0.4133 0.4278 

اليابسات   سايدين ثويا  37  0.2893 0.5167 0.6717 0.3307 0.4521 

الثورة  حي ثويا  38  0.4133 0.6200 0.6003 0.4133 0.5117 

الطيران   منطقة سرو افقي  39  0.2893 0.6200 0.4533 0.4960 0.4647 

الرفاعي   سايدين سرو عمودي 40  0.2893 0.5683 0.4533 0.3720 0.4207 

الثورة  حي لوسينيا  41  0.2893 0.5683 0.5243 0.4133 0.4488 

الطيران  دورة  لوسينيا  42  0.4960 0.5683 0.4533 0.3720 0.4724 

الطيران   منطقة لوسينيا  43  0.4133 0.6200 0.5167 0.3307 0.4702 

الطيران   منطقة تين  44  0.2893 0.4650 0.4947 0.4547 0.4259 

الحديدية   السكك  منطقة تين  45  0.4960 0.4650 0.6003 0.4547 0.5040 

غازية  محطة تين  46  0.3307 0.5683 0.4947 0.3307 0.4311 

الرفاعي   سايدين البيزيا  47  0.5787 0.6200 0.6717 0.5787 0.6122 

اليرموك دورة  البيزيا  48  0.3720 0.5167 0.5243 0.5373 0.4876 

غازية  محطة سبحبح  49  0.2893 0.6200 0.5243 0.4960 0.4824 

الطيران   منطقة سبحبح  50  0.3720 0.6717 0.5243 0.5373 0.5263 

السواس  دورة  سبحبح  51  0.3307 0.6717 0.4533 0.4960 0.4879 

الطيران   منطقة فرشاة البطل  52  0.2893 0.6200 0.4533 0.3720 0.4337 

بغداد  دورة  البطل   فرشاة 53  0.3307 0.5683 0.5300 0.3720 0.4502 

البطل   فرشاة 54  0.4957 0.5373 0.4533 0.6200 0.3720 تموز 17 

المعاش  سوق   سايدين واشنطونيا  55  0.3307 0.6200 0.4030 0.3720 0.4314 

السواس  دورة  واشنطونيا  56  0.3307 0.5167 0.4133 0.3720 0.4082 

غازية  محطة واشنطونيا  57  0.4960 0.5683 0.6003 0.3307 0.4988 

 0.4536 0.3720 0.6467 0.4650 0.3307  تموز17 واشنطونيا  58

المحطة  دورة  واشنطونيا  59  0.4547 0.5167 0.5683 0.3307 0.4676 

اليرموك دورة  نخيل الزينة  60  0.3307 0.5167 0.5243 0.5373 0.4772 

غازية  محطة نخيل الزينة  61  0.2893 0.5167 0.5683 0.4547 0.4572 

غازية  محطة كازوارينا  62  0.2480 0.4133 0.6200 0.2480 0.3823 

 0.3877 0.2893 0.6003 0.4133 0.2480 تموز17  كازوارينا  63

المحطة   منطقة اثل  64  0.3307 0.5683 0.5683 0.4547 0.4805 

المحطة   منطقة قوغ  65  0.2893 0.4650 0.5683 0.4133 0.4340 

 0.4657 0.4547 0.5243 0.5167 0.3670 الطيران   منطقة صنوبر  66

 0.4107 المعدل 

 شتاء 
0.5502 

 خريف 
0.4832 

 صبف 
0.4246 
  ربيع 

 0.13925/التداخل بين الفصول والنوع النباتي  0.06963للنوع النباتي  / 0.01714للفصول  LSDعلمًا ان قيمة 

 
 APTI( Air Pollution tolerance index)دليل تحمل تلوث الهواء
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( 0.05 ≤عنـد مسـتوى احتماليـة )أ  APTI( وجـود تـأثير معنـوي لفصـول الســنة علـى قـيم 2يظهـر جـدول تحليـل التبـاين رقـم )
( تفــوق فصــل الشــتاء علــى فصــول الربيــع والصــيف 0.0830( والبــالغ )7فــي الجــدول ) LSDويظهــر تحليــل اختبــار أقــل فــرق معنــوي 

( وجــود تــأثير 2كمــا يظهــر الجــدول ) (7.000( وأقــل قيمــة لفصــل الصــيف )8.752والخريــف وكانــت أعلــى قيمــة هــي لفصــل الشــتاء )
في  LSDإذ يظهر اختبار اقل فرق معنوي  APTIلعامل نوع األشجار في المواقع المختلفة على قيمة (  0.01  ≥عالي المعنوية ) أ  

بلغـت قيمتهـا ( تفوق أشجار فرشاة البطل في منطقة الطيران على معظم األشجار في بعض المواقـع إذ 0.3370( والبالغ )7الجدول )
( ألشجار اللوسينيا في دورة الطيران، وعنـد مقارنـة األشـجار نفسـها فـي المواقـع المختلفـة مـن حيـث قيمـة 6.505وأقل قيمة )  (9.067)

APTI  ( وأقـل قيمـة 8.545يظهر لنا أن أشجار النبق في حـي الثـورة قـد تفوقـت علـى األشـجار فـي المواقـع االخـرى إذ بلغـت قيمتهـا )
 قـد بلـغفي سايدين الرفـاغي، أمـا أعلـى القـيم ألشـجار )اليوكـالبتوس والزيتـون والدفلـة والتـوث والثويـا واللوسـينيا والتـين(  (7.703بلغت )

( علـــى التـــوالي وتفوقـــت علـــى مثيالتهـــا مـــن األشـــجار فـــي بعـــض  8.828و 7.783و 7.456و 9.038و 8.679و 8.133و 8.900)
ن أشجار االلبيزيا في المواقع المختلفـة، أمـا أعلـى القـيم ألشـجار) السـحبح وفرشـاة البطـل المواقع االخرى، بينما ال يوجد فرق معنوي بي

(, بينما لـم يظهـر فـرق معنـوي بـين أشـجار نخيـل 8.394و 8.747و 9.067و 8.983على التوالي )  فقد بلغوالواشنطونيا والكازوارينا(  
 الزينة للمواقع المختلفة، 

( البـــالغ 7الجـــدول ) LSDمـــن تحليـــل اختبـــار  فيظهـــرامـــا عنـــد دراســـة تـــأثير التـــداخل مـــا بـــين فصـــول الســـنة ونـــوع األشـــجار 
( 10.046إذ بلغـت قيمتهـا ) ؛( تفوق أشجار التين في المحطة الغازيـة لفصـل الصـيف علـى كافـة األشـجار ولكافـة الفصـول0.6739)

الصــيف فــي منطقــة الطيــران واللوســينيا لفصــل الصــيف فــي حــي الثــورة, ويالحــ   ألشــجار الزيتــون لفصــل (5.368وبلغــت أقــل قيمــة )
التــي ســجلت خــالل فصــل الصــيف فــأن أشــجار التــين تعــد مــن االنــواع معتدلــة التحمــل للملوثــات  APTIباالعتمــاد علــى معــدل قــيم الـــ 

للملوثــات ويمكــن أســتخدامها كــدليل  متحسســةأمــا األشــجار االخــرى فتعتبــر  16وأقــل مــن  10كانــت اكثــر مــن  APTIلكــون أن قيمــة 
اظهـــرت الدراســـة  Rao [4]و singhوذلـــك حســـب تصـــنيف درجـــات المقاومـــة لــــ  ,10أقـــل مـــن  APTIعلـــى تحمـــل الهـــواء ألن قيمـــة 

ـــ ــيم الـ ــي لقـ ــى االنحـــراف القياسـ ــاد علـ ــث  APTIباالعتمـ ــل للباحـ ــدرجات التحمـ ــًا لـ ــدل وطبقـ ــى المعـ ــاد علـ   Ding ،[13]و Liuوباالعتمـ
( وجــد ان أشــجار فرشــة البطــل تعــد )متحملــة(, وأشــجار )النبــق والزيتــون والســرو االفقــي والســرو العمــودي والدفلــة والتــوث 1) الجــدول 

أمـا أشـجار  تعد) معتدلـة التحمـل (, APTIوالتين والسبحبح والواشنطونيا ونخيل الزينة والقوغ والصنوبر( وباالعتماد على معدل قيم الـ
وكذلك أشجار الزيتون الناميـة فـي المحطـة الغازيـة وحـي الثـورة هـي ) حساسـة (. والتـوث االبـيض فـي   ,متحسسةا فتعد  الثويا واللوسيني

منطقة الطيران تعد متحملة للتلوث لذا يجب ان تعطي االولويـة فـي بـرامج عمليـات التشـجير لجوانـب الطـرق, اتضـح مـن هـذه الدراسـة 
هـي أقـل مـن القـيم التـي  Nerium oleanderوالدفلـة  carica Ficusوالتـين  orientalis Biotaألشـجار الثويـا  APTIان قيمـة 

 15.7ألشـجار الثويـا والتـين والدفلـة بلغـت علـى التـوالي  APTIفي القـاهرة إذ وجـد ان قيمـة الــ  [11]خرون آو  Fawziaحصل عليها  
هي قريبة من القيم التي  Cupressus sempervirens var. horizantalisللسرو االفقي APTIكما ان قيمة  27.46و 20.17و

للكازوارينــا  APTIكمــا ان قيمــة  8.89فــي دراســته التــي اجريــت فــي ايــران والــذي بلــغ  [12]وأخــرون  Aminiحصــل عليهــا الباحــث 
Casuarina equistifolia  ــان ــل عليهــــا الباحثـ ــيم التــــي حصـ فــــي مدينــــة )  Paulsamy [15]و Senthilkumarقريبــــة مــــن القـ

Varanasi 6.93( التي تعد من اقدم المدن الهندية والذي بلغ معدل قيمتها. 
 APTI( لتأثير نوع األشجار في موقعها وتداخلها مع فصول السنة في دليل تحمل لتلوث الهواء  LSD( نتائج اختبار أقل فرق معنو) ) 7الجدول ) 

الموقع  اسم نوع الشجرة  رقم العينة   المعدل  فصل الربيع فصل الصيف فصل الخريف  فصل الشتاء  
المعاش  سوق   سايدين نبق  1   8.768 7.706 7.221 7.811 7.876 
الرفاعي   سايدين نبق  2  8.503 8.560 6.524 7.226 7.703 
السواس  دورة  نبق  3  9.077 8.539 6.241 8.404 8.065 
المحطة   منطقة نبق  4  8.659 8.919 6.924 7.957 8.115 
الثورة  حي نبق  5  9.429 8.005 7.671 9.075 8.545 
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الموقع  اسم نوع الشجرة  رقم العينة   المعدل  فصل الربيع فصل الصيف فصل الخريف  فصل الشتاء  
 7.885 8.323 7.175 7.536 8.507  تموز17 نبق  6
السواس  دورة  الى بغداد دورة  من نبق  7  9.460 9.067 6.156 8.223 8.227 
غازية  محطة نبق  8  8.556 6.877 6.752 7.611 7.449 
الطيران  دورة  يوكالبتوس  9  8.438 9.367 8.254 8.139 8.550 
الحديدة   السكك  منطقة يوكالبتوس  10  9.250 8.49 7.567 8.872 8.545 
الطيران  دورة  يوكالبتوس  11  8.635 8.555 5.539 8.597 7.831 
اليابسات   سايدين يوكالبتوس  12  9.352 8.390 5.772 9.260 8.193 
المحطة   منطقة يوكالبتوس  13  9.184 8.933 6.565 8.371 8.263 
الثورة  حي يوكالبتوس  14  9.762 8.658 6.318 9.137 8.468 
السواس  دورة  يوكالبتوس  15  9.403 9.613 8.254 8.330 8.900 
العقرب   سيطرة يوكالبتوس  16  8.569 7.807 5.478 8.140 7.498 
بغداد  دورة  يوكالبتوس  17  9.102 7.166 5.718 8.513 7.625 
الرفاعي   سايدين يوكالبتوس  18  9.464 9.187 7.138 9.06 8.712 
المعاش  سوق   سايدين يوكالبتوس  19  9.594 8.709 6.428 9.646 8.594 
 7.839 7.780 7.742 7.844 7.990 تموز17 زيتون  20
غازية  محطة زيتون  21  8.505 6.448 5.618 6.782 6.838 
الطيران   منطقة زيتون  22  9.167 7.529 5.368 8.353 7.604 
الثورة  حي زيتون  23  7.432 7.260 6.748 6.2800 6.930 
الحديدية   السكك  منطقة زيتون  24  8.085 9.921 6.644 7.883 8.133 
السواس  دورة  الى بغداد دورة  من دفلة  25  8.559 8.263 6.683 8.302 7.952 
 8.679 8.815 7.547 9.450 8.904 تموز17 دفلة  26
اليرموك  جسر دفلة  27  8.355 8.101 6.716 7.875 7.762 
السواس  دورة  دفلة  28  9.104 7.804 8.370 8.994 8.568 
الدندان  دورة  دفلة  29  8.717 6.823 6.083 8.083 7.427 

الرفاعي   سايدين دفلة  30  9.057 7.684 8.400 9.174 8.578 

الدندان  دورة  توث  31  9.389 9.172 6.057 8.708 8.331 

الرفاعي   سايدين توث  32  8.803 7.633 6.025 7.381 7.460 

الطيران   منطقة توث  33  8.838 9.670 8.255 9.389 9.038 

الطيران  دورة  توث  34  9.623 8.626 7.431 9.899 8.894 

الطيران  دورة  ثويا  35  7.442 7.382 6.535 6.066 6.856 

بغداد  دورة  ثويا  36  7.242 7.889 5.689 6.144 6.741 

اليابسات   سايدين ثويا  37  7.249 7.469 7.209 6.72 7.161 

الثورة  حي ثويا  38  7.653 8.127 6.806 7.237 7.456 

الطيران   منطقة سرو افقي  39  8.367 7.379 7.530 8.159 7.859 

الرفاعي   سايدين سرو عمودي 40  9.054 8.830 6.338 8.206 8.107 

الثورة  حي لوسينيا  41  6.299 7.161 5.368 8.677 6.876 

الطيران  دورة  لوسينيا  42  6.363 6.185 5.383 8.090 6.505 

الطيران   منطقة لوسينيا  43  8.465 8.539 6.004 8.122 7.783 

الطيران   منطقة تين  44  7.436 6.155 9.951 8.996 8.134 
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الموقع  اسم نوع الشجرة  رقم العينة   المعدل  فصل الربيع فصل الصيف فصل الخريف  فصل الشتاء  
الحديدية   السكك  منطقة تين  45  8.74 8.089 9.967 8.517 8.828 

غازية  محطة تين  46  8.526 7.056 10.046 7.787 8.354 

الرفاعي   سايدين البيزيا  47  8.257 7.612 6.748 8.327 7.736 

اليرموك دورة  البيزيا  48  7.905 9.221 6.414 8.156 7.924 

غازية  محطة سبحبح  49  8.51 7.539 7.150 8.191 7.847 

الطيران   منطقة سبحبح  50  9.457 8.553 6.169 9.46 8.410 

السواس  دورة  سبحبح  51  9.864 8.738 8.248 9.081 8.983 

الطيران   منطقة فرشاة البطل  52  9.359 9.033 8.856 9.021 9.067 

بغداد  دورة  البطل   فرشاة 53  8.649 9.128 8.642 7.671 8.522 

البطل   فرشاة 54  9.058 9.662 7.325 9.317 9.928 تموز 17 

المعاش  سوق   سايدين واشنطونيا  55  9.406 7.739 5.662 8.955 7.940 

السواس  دورة  واشنطونيا  56  9.528 7.809 6.250 9.309 8.224 

غازية  محطة واشنطونيا  57  8.827 6.671 6.608 9.306 7.853 

 8.747 9.176 7.637 8.810 9.366  تموز17 واشنطونيا  58

المحطة  دورة  واشنطونيا  59  9.376 7.540 7.128 8.601 8.161 

اليرموك دورة  نخيل الزينة  60  9.320 8.328 7.400 9.477 8.632 

غازية  محطة نخيل الزينة  61  9.734 8.715 7.441 9.111 8.750 

غازية  محطة كازوارينا  62  8.655 7.304 7.154 8.042 7.789 

 8.394 8.372 7.960 8.471 8.773 تموز17  كازوارينا  63

المحطة   منطقة اثل  64  9.939 7.476 5.969 9.572 8.239 

المحطة   منطقة قوغ  65  9.106 8.710 7.827 9.032 8.669 

 8.131 8.524 7.203 8.172 8.627 الطيران   منطقة صنوبر  66

 8.752 المعدل 
 شتاء 

8.143 

 خريف 
7.000 

 صيف 
8.396 

  ربيع 

 0.6739/التداخل بين النوع النباتي والفصول  0.3370/ للنوع النباتي  0.0830للفصول  LSDعلمًا ان قيمة 
 

 االستنتاجات 
لمســتخلص االوراق تعــد صــفة جيــدة لهــذه األشــجار تمكنهــا مــن مقاومــة الملوثــات  pHتفــوق أشــجار التــوث مــن حيــث الـــ  إن

فــي خصوصــًا الحامضــية منهــا ويعــد الزيتــون والتــوث والثويــا وااللبيزيــا والســبحبح والقــوغ مــن االنــواع متوســطة التحمــل للتلــوث الهــوائي، 
وان اعلــــى قيمــــة لمقــــدار الغبــــار لوحــــدة المســــاحة الشــــجار  رشــــاة البطــــل والكازوارينيــــا واالثــــلاألنــــواع الفقيــــرة شــــملت اللوســــنيا وف حــــين
 بتوس في منطقة المحطة. اليوكال

 التوصيات
نوصي باستخدام االنواع التي اثبتـت مقاومتهـا للتلـوث الهـوائي فـي تشـجير جوانـب الطـرق ذات الكثافـات المروريـة العاليـة وهـي 

واالفقـي فضـاًل عـن نخيـل الزينـة واسـتخدام اللوسـينيا وفرشـاة البطـل فـي  اشجار التين اليوكالبتوس والصـنوبر البروتـي والسـرو العمـودي
 المواقع االقل تلوثًا.
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