المجلة العراقية لالستزراع المائي المجلد ( )11العدد (138 -125 :2014 – )2

125

دراسة مستوى التراكم الحيوي لبعض العناصر الثقيلة في أسماك الشانك

 Acanthopagrus latusالمصطادة من السواحل البحرية العراقية
غسان عدنان

النجار1

عباس عادل

حنتوش2

احمد جاسب

الشمري1

حامد طالب

قسم االستزراع المائي والمصائد البحرية /مركز علوم البحار /جامعة البصرة ،العراق

1

السعد2

2قسم الكيمياء البيئية البحرية والتلوث النفطي /مركز علوم البحار /جامعة البصرة ،العراق
ghssanadnan@yahoo.com

الخالصة

درستتت تراكيتتز العناصتتر الاليلتتة النحتتاو والكتتادميوم والكوبلتتت والحديتتد والمن نيتتز والنيك ت

اربع تتة اجت تزاء مت ت جس تتم أس تتما الش تتان Acanthopagrus latus

(كب تتد ،غالص تتم ،مب تتاي

تتي

عضالت) المصتطادة مت الستواح البحريتة العراقيتة للفتترة مت تشتري الاتاني  2010إلت تشتري الو

 ،2011قيستتت تركيتتز العناصتتر بواستتطة جمتتاز مطيتتا

االمتصتتا

ال ت ر

،

Flame Atomic

 ،Absorption Spectrophotometerوكان تتت الس تتما بمع تتد الط تتو ( )144مل تتم ومع تتد

الوز ( )61.2غم ،اظمرت النتتائج ا أعل الليتم تي كتبد السما خال

النيك ت وستتج  201.19متتايكروغرام/غم وز جتتا

ص الربيع لتراكيز عنصتر

تتي حتتي كانتتت اق ت اللتتيم كانتتت لعنصتتر الكوبلتتت

 1.12م تتايكروغرام/غم تتي الش تتتاء ،ام تتا تتي ال الص تتم ل تتد س تتج أعلت ت تركي تتز لعنص تتر النيكت ت 190
م ت تتايكروغرام/غم وز ج ت تتا

ت تتي الربي ت تتع وأقت ت ت تركي ت تتز س ت تتج

ت تتي الش ت تتتاء للك ت تتادميوم أ ك ت تتا 1.23

مايكروغرام/غم ،و ي العضالت بلي مستوى التركيز اابت تلريبا أ كانتت أعلت اللتيم لعنصتر النيكت ا
ستتج  148متتايكروغرام/غم تتي ص ت الربيتتع وستتجلت ادن ت اللتتيم ختتال
مستتوى تحستو الجمتتاز ،امتا المناست

ص ت الشتتتاء وكانتتت دو

لتد ستتجلت ارتفاعتا لتط تي صت الربيتع لجميتتع العناصتر وبليتتة

الفصو بليت مت ب بة الليم ودو مستوى تحستو الجمتاز ،وبينتت الد ارستة ا ترتيت

للعناصر حس

حس

الترتي

التالي كبد < غالصم< عضالت< مباي

شتاء> ربيع> خري > صي .

العضتاء الخازنتة

 ،امتا تركيتز العناصتر ختال الفصتو كتا

الكلمات المفتاحية :أسما الشان  ،التراكم الحيو  ،التلوث البيئي ،العناصر الاليلة.
المقدمة

المعاد هي عناصر مطلوبة لبناء أجسامنا وتواز السوائ وهياك إلنتاج البروتي والمرمونات مي مفتاح

لصحة الجسم والنظام ي ك وظائفه كما أنما بماابة المحفزات وتشار

ي العديد م الفعاليات اليضية ي

الجسم ) ، (Canli and Furness 1993ا النحاو والحديد جنبا إل جن
أج نظام نل اإللكترونات وتركي

االنزيمات وعوام مابطه وبالتالي هنا

مع معاد أخرى مطلوبة م
حاجة لجميع المعاد

الطاقة الخلوية ما الحديد والنحاو والكوبلت ) ،(Al-Saad and Al-Najare 2011ومع ل
الاليلة الخرى يمك أ تكو ضارة لمعظم الكائنات الحية ي مستوى معي م التعر

واالستيعا

ي إنتاج
المعاد
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) .(Chan et. al., 1999المعاد الاليلة موجودة ي البيئة المائية حيث يمك أ تتراكم عل
السلسلة ال ائية ،أ يمك استيعا
الي

الكميات الص يرة م المعاد الاليلة واما تخز

امتداد

ي شك أساسي لعملية

المتاحة (العمليات البيوكيميائية) أو إل شك ايضي خام والتي تكو معلدات ي الجسم إما بصفة
والكائنات

مؤقتة أو دائمة ) ،(Hashmi et. al., 2002أ تحديد مستويات الملواات ي المياه والرواس

الحية الدقيلة يمك ا نعتبر ه ا النظام البيئي المائي ملوث ام ال )(Altindag Usero et. al. 2005

; and Yigit 2005والسما جزء ال يتج أز م الحياء المائية والنظم البيئية باإلضا ة ال كونما مصد ار
للبروتي

آ تلع

دور ممم ي تد لات الطاقة ودورة المواد ال ائية والمحا ظة عل التواز البيئي ي ه ه النظم

البيئية ) ،(Chari and Abbasi 2005 ; Altindag and Yigit 2005والسما هي مؤشرات جيدة
لصحة النظام البيئي ونوعية المياه والملواات ما المعاد الاليلة والميدروكربونات والمبيدات الحشرية والسمدة

لما اللدرة عل

قت السما

بشك مباشر وك ل

قابليتما عل

االنتلا عبر السالس ال ائية بشك مباشر،

ويحدث التراكم ي الكائنات المائية عندما تكو كمية المادة السمية اكار مما كا يمك أ تفرزه الخاليا وتتركز
إل

ي ك مستوى م مستويات السلسلة ال ائية مما يؤد

ارتفاع مستوى السمية ي الحيوانات عند قمة

السلسلة ال ائية) ، (Al-Nagare, 2009والمواد السامة التي تترس
تتراكم ي الكائنات الحية ويتم امتصا
خطيرة للكائ حي م خال التدخ
التسب

ي الو اة .كما ا

)2008هنا

هنا

المواد السامة بشك أسرع مما يمك التخل

ي العمليات اليضية ما التنفو واللدرة عل
عالقة قوية بي

عالقة إيجابية بي

العوام

الحية).Daisuke (2009

وتمد

ي عمود الماء والرواس

الدراسة الحالية ال قياو تركيز بع

أنشطة اإلنسا

الكامنة سو

منما أ يسب

مشاك

إعادة اإلنتاج أو م خال

وتلوث البيئة .(Adeniyi et. al.,

البيولوجية وتركيز العناصر الاليلة ي تأايرها عل

الكائنات

العناصر الاليلة ي أعضاء وانسجه مختلفة م أسما الشان

 (= A. arabicus) A. latusوملارنة النتائج مع دراسات اخرى والممم تركيزها ي العضالت و ل بسب
ا ه ا الجزء هو المم ي االستخدام (الصالح لألك ) ومدى صالحيتما إل االستمال البشر .
المواد وطرق العمل

استخدمت ( )41عينة شمريا م إناث أسما

الشان  A. latusالمصادة م السواح البحرية العراقية

وأخ ت منما أنسجة م عدة أعضاء ،هي الكبد ،ال الصم ،المناس والعضالت ،كما واعتمدت الطريلة الم كورة
ي ) ROPME (1982لمضم عينات السما ل ر
غم م عينة السما
وحام

قياو تركيز العناصر الاليلة يما آ أخ وز 0.5

المجفده والمطحونة وهضمت ي  3م م مزيج حام

النتري  HNO3المركزي بنسبة ( )1:1ي أنابي

البيروكلوري

زجاجيه ,وم ام وضعت النابي

HCLO4
ي حمام مائي

بدرجة °70م لمدة  30دقيله ،وم ام نللت إل صفيحة التسخي إلتمام عملية المضم ( حت يصبح المزيج

رائلا ) ,بعدها أخ الراشح وأكم الحجم بالماء الملطر الخالي م االيونات ال  25م  ،ام حفظ العينات ي
قناني بالستيكية محكمة ال لق لحي

اجراء الفح

).Spectrophotometer ( F.A.A.S.

عليما بجماز Flame Atomic Absorption
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باستخدام اختبار أق
( )0.05و ل حس
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المتوسطات

النتائج إحصائيا ،واختبرت معنوية الفروق بي

رق معنو ) Least Significant Difference test (LSDعند مستوى معنو
ما أوضحه (الراو و خل

النتائج

يوضح الشك ( )1قيم عنصر النيك

اهلل.)2000 ،

ي العضالت لتركيتز أ ستج تركيتز ( )118.01متايكروغرام/غم وز

جتتا  ،وأقت تركيتتز كتتا للعناصتتر كتتادميوم وكوبلتتت ومن نيتتز أ كانتتت دو مستتتوى تحستتو جمتتاز الطيت
الت ر تتي صت الشتتتاء ،وأزداد ارتفتتاع عنصتتر النيكت ختتال

صت الربيتتع أ ستتج ( )148.09متتايكروغ ارم/غم

وز جا  ،ي حي كانت اق الليم لعنصر الكادميوم أ كانت دو مستوى تحسو جماز الطيت
ي حي سج عنصر الحديد أعل الليم خال

صت الصتي

خال

ص الخري

دو مستوى تحسو جماز الطي

اللمبتتي الت ر  ،وبلتتي الحديتد تتي نفتو الليمتتة

ي حي كات اق اللتيم لعنصتر الكوبلتت والنحتاو أ كانتت

اللمبي الت ر  .امتا شتك ( )2يظمتر التراكيتز ألملاسته لعنصتر النيكت

أ ستتج أعلت معتتد لتته ( )133.63متتايكروغرام/غم وز جتتا
( )1.12مت تتايكروغرام/غم وز جت تتا

اللمبتي الت ر ،

( )54,08متايكروغ ارم/غم وز جتا  ،وأقت اللتيم

كانتت لعنصتر المن نيتتز أ كانتت دو مستتتوى تحستو جمتتاز الطيت
التي سجلما ي ص الصي

اللمبتتي

تي الكبتد

تتي صت الشتتتاء ،وأقت تركيتتز لعنصتتر الكوبلتتت

ت تتي ص ت ت الشت تتتاء ،امت تتا ص ت ت الربيت تتع لت تتد ارتفت تتع عنصت تتر النيك ت ت ليست تتج

( )201.19متايكروغرام/غم وز جتتا  ،وأقت تركيتز كتتا لعنصتتر الكتادميوم ( )2.54متتايكروغرام/غم وز جتتا ،
ت تتي حت تتي ست تتج عنصت تتر الحديت تتد أعل ت ت ارتفت تتاع لت تتة خت تتال

متتايكروغرام/غم وز جتتا

صت تتلي الصت تتي

والخري ت ت

()100.97( ،)96.92

عل ت الت توالي .وأق ت تركيتتز لعنصتتر المن نيتتز ( )4.9متتايكروغرام/غم وز جتتا

الصتتي  ،وعنصتتر الكتتادميوم ( )8.34متتايكروغرام/غم وز جتتا

ختتال الخري ت  .وكمتتا وبتتي شتتك ( )3تركيتتز

العناصتتر تتي ال الصتتم وا علت تركيتتز ستتج ( )160.54متتايكرو غم/غتتم لعنصتتر النيكت

تركيتتز لعنصتتر الكوبلتتت ( )0.05متتايكروغرام/غم وز جتتا

ختتال

تتي حتتي ستتج اقت

ختتال الشتتتاء ،وكت ل استتتمر ارتفتتاع عنصتتر النيكت

ت ت تتي الربيت ت تتع ليص ت ت ت ال ت ت ت ( )19048مت ت تتايكروغرام/غم وز جت ت تتا  ،وأق ت ت ت تركيت ت تتز لعنصت ت تتر الكت ت تتادميوم ()1.88
م تتايكروغرام/غم وز ج تتا  ،ام تتا ص تتلي الص تتي
 )84.83مايكروغرام/غم وز جا
 )9.43متايكروغرام/غم وز جتا

والخريت ت

ل تتد س تتجال أعلت ت ارتف تتاع لعنص تتر الحدي تتد (،78.82

عل التوالي ،ي حي سج اق تركيز لعنصر الكاميوم والنحاو (،6.92
علت التتوالي ختال الصتي

والخريت  .كمتا ويوضتح شتك ( )4ا اقت تركيتز

لعنصر الكادميوم الكوبلت كا دو مستوى تحسو جماز الطي

لعنصتتر الحديتتد ( )40.32متتايكروغرام/غم وز جتتا

اللمبي ال ر

ختتال الشتتتاء ،امتتا النيك ت

ي المناس  ،وكتا أعلت معتد

لتتد ستتج أعل ت ارتفتتاع لتته تتي

المناست ت خ تتال الربي تتع ( )200.32م تتايكروغرام/غم وز جتتتا  ،وأقت ت تركي تتز كتتتا لعنص تتر الك تتادميوم ()1.66
متتايكروغرام/غم وز جتتا  ،امتتا صت الصتتي

كانتتت جميتتع العناصتتر دو مستتتوى تحستتو جمتتاز الطيت

الت ت ت ر ماع ت تتدا الحدي ت تتد ( )11.14م ت تتايكروغرام/غم وز ج ت تتا  ،وأرتفت ت تع ت تتي صت ت ت الخريت ت ت

مايكروغرام/غم وز جا  ،اق تركيز لعنصر الكادميوم كا دو مستوى تحسو جماز الطي

اللمبتتي

ليس ت تتج ()25.25
اللمبي ال ر .
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كمتتا تبتتي النتتتائج المبينتتة تتي الشتتك ( )5ا أعل ت قيمتتة ستتجلت تتي العضتتالت ختتال الد ارستتة لعنصتتر النيك ت
( )321.43مايكروغرام/غم وز جا  ،وأق قيمة سجلت لعنصتر الكتادميوم ( )4.15متايكروغرام/غم وز جتا .
كمتتا يبتتي شتتك ( )6التركيتتز الكلتتي للعناصتتر تتي الكبتتد أ ستتج أعل ت تركيتتز ( )458.12متتايكروغرام/غم وز

جتتا

لعنصتتر الحديتتد ،وأقت قيمتتة ستتجلت لعنصتتر الكتتادميوم ( )19.42متتايكروغرام/غم وز جتتا  .ويالحتتظ ايظتا

تتي شتتك ( )7وشتتك ( )8ارتفتتاع تتي عنصتتر النيك ت ( )224.33 ،422.08متتايكروغرام/غم وز جتتا
التت توالي ،وأقت ت تركي تتز لعنص تتر الك تتادميوم ( )1.66 ،20.01م تتايكروغرام/غم وز ج تتا
يوضح شك ( )9التركيز الكلي للعناصر ي أنسجة الجسم المختلفة خال

عل ت

علت ت التت توالي .تتي ح تتي

ترة الدراسة أ سج الكبد أعل تركيز

( )1038مايكروغرام/غم وز جتا  ،وستجلت ال الصتم ( )954متايكروغرام/غم وز جتا  ،تي حتي ستج كتال
مت العضتتالت والمناست ( )499 ،589متتايكروغرام/غم وز جتتا

علت التتوالي .وقتتد بينتتت النتتتائج وجتتود تتروق

معنويتتة عنتتد مستتتوى احتمتتا ( )P>0.05بتتي النيك ت وبليتتة العناصتتر والحديتتد وبليتتة العناصتتر والكتتادميوم وبليتتة
العناصتتر ولتتم يالحتتظ تترق معنتتو بتتي النحتتاو والكوبلتتت والمن نيتتز .كمتتا وتبتتي النتتتائج وجتتود تترق معنتتو عنتتد
مستوى احتما ( )P>0.05بي الربيع وبلية الفصو وايضا بي الشتاء وبلية الفصو .
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وق تتد بين تتت النت تتائج ا االجت تزاء الت تتي راكم تتت العناص تتر كان تتت علت ت الترتيت ت
مبتتاي

 ،امتتا ترتيت

الت تتالي كب تتد> غالص تتم> عض تتالت>

العناصتتر تتي الجستتم كتتا علت النحتتو التتتالي النيك ت > الحديتتد> النحتتاو> كوبلتتت> من نيتتز>

كادميوم.
يوضح جدو ( ) 1تركيز العناصر ي الجزاء المدروسة وقد بي أ عنصر الحديد والنيك هم أعل تركيز.
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تركيز العناصر في األجزاء خالل فترة الدراسة
جدول ( )1ا
Mn
Fe
Cu
Co

Ni

Cd
4.15

8.97

16.68

232.22

5.6

321.43

كبد

19.42

32.98

70.72

458.12

34.08

422.55

غالصم

20.01

37.39

49.29

372.26

53.02

422.08

1.66

13.88

35.5

198.39

25.14

224.33

عضالت

مباي
المناقشة

إ السما

ات الت ية الحيوانية يكو

يما تركيز العناصر الاليلة أعل م تل التي تكو

ات ت ية

نباتية أو مختلط أ ا أسما الشان تعد م السما المفترسة وهي ي قمة المرم ال ائي ،وبالتالي أنما تركز
الكميات اللليلة المتراكمة ي تل
ي السما

أعل
يمك

الحياء ) ،(Al-Saad and Al-Najare, 2011ويكو تركيز الملواات

المفترسة أعل م السما

مستوى تركيز للعناصر الاليلة
أ

تنتل

العناصر

الاليلة

ال ير مفترسة ) ،(Mortazavi and Sharifian, 2011وسج

ي النواع آكلة اللحوم ).(Carvalho, et. al., 2005
ي

البيئية

المائية

الملواة

خال

م

ويمك لم ه العناصر أ تكو بتركيز مرتفعة بما يكفي إلحداث ضرر ي أنسجة السما
) ،Piver, 1983أظمرت النتائج أ السما

مما يشير ال اختال

السالس

ال ائية

(Vouk and

تحتو عل مستويات مختلفة م العناصر الاليلة ي أنسجتما

مصادر تل الملواات ،وه ا ربما يرجع إل عدة عوام منما تركيزها ي البيئة او عادات
ي أنسجتما ) ،(Linde, et. al. 1998; Canli and Atli, 2003أ ا

الت ية او مستوى تركيز الده

قياو التراكم الحيو الكلي للعناصر ي أنسجة الكائنات المائية يعطي صورة دقيلة وواضحة ع تواجد ه ه

العناصر ي البيئة ) .(Reinfelder et. al., 1997أ اكد ) Al-Khafaji (1996ي دراسته حو قياو
تركيز العناصر النزرة ي أسما
السب

ي ل إل اختال

وطرح الفضالت اضا ه إل

الصبور  T. ilishaإ التركيز يختل

باختال

نوع السما  ،وقد يعزى

قابلية السما عل تنظيم مستوى العناصر داخ أجسامما م خال عملية الت ية
االختال

ي سلوكما وتنضيمما االزموز  .إ المعاد الاليلة تتجمع ي جسم

الكائ الحي بشك محدد و بتراكيز مختلفة م عضو إل

جميع الدراسات أ تجمع المعاد الاليلة (نحاو ،رصا

أخر (غالصم  ،كبد ،عظام ،عضالت) أ تؤكد

 ،زن  ،نيك  ،من نيز) ي الكبد أعل م العضالت،

و ل لللابلية الكبيرة ي تراكم المعاد الاليلة داخ نسيجه ال

يعزى لموقعة المميز داخ نظام الدورة الدموية

وه ا يمكنه م استلبا معظم المعاد الممتصة والمنتللة ع طريق الدم ،ضال ع دور الكبد ي تصنيع
بروتينات  Metallothioneinوالمممة ي ربط المعاد معما تمميدا لنللما إل أماك طرحما خارج الجسم

) ،(Chaffai et. al., 1997أ تنشط أنسجة الكبد بشك كبير ي امتصا
المعرو

وتخزي العناصر الاليلة ،م

أ كمية كبيرة م تفاعالت  metallothioneinتحدث ي أنسجة كبد السما وبالتالي تركز
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للتلوث ); Heath, 1987

العناصر الضارة ،كما ا تراكم العناصر ي الكبد تكو اشارة ال بدء التعر

 ،(Schlenk and Benson, 2001وقد تؤار زيادة العناصر الاليلة ي حالة تواز الكبد ي تحديد العالقة
بي النشطة اإلنزيمية وتركيز العناصر بسب
اإلنزيمات وطرحما إل

معلدات مع بع

كونة الجماز الكار ارتباطا ي إزالة السموم م خال تكوي

الدم لكي تنتل إل

أماك

طرح الفضالت ،وه ا ما اوضحة

) Alireza et. al., (2010ي النشطة النزيمية و اإلنحدار الخطي مع مجموعة متنوعة م

عمليات

التماي ال ائي والتمايز والنفا ية والنمو ي الخاليا ،وم خال النتائج للدراسة الحالية يالحظ ا هنال ت ب
ي تركيز العناصر الاليلة ي ك م الكبد وال الصم والعضالت ،ا كمية العناصر الاليلة ي العضالت كانت

اق م بلية اجزاء الجسم و ل بسب
سملة للكش

أ تت ل

قلة كمية الدهو الموجودة ي العضالت ،العناصر لاليلة ليست دائما

داخ النسجة والعضاء ما النسجة الدهنية ومع ضع

م االنسجة يكو م الصعوبة التخل

الدورة الدموية ي ه ه الجزء

منما ،وه يتفق مع دراسة ) (Agah et. al., 2007أ وجد ا

تركيز العناصر ي عضالت اربعة انواع م أسما الخليج العربي هو اق م تركيزها ي باقي اجزاء الجسم.
قد يعود السب

ال نوع الت ية او تركيز العناصر ي البيئة وا العضالت هي أخر جزء يحص

أو تراكم للمواد كو العضالت أنسجة غير نشطة ،وم

خال

النتائج يالحظ تباي

يه امتصا

للعناصر الاليلة ي

العضالت أ كا ارتفاع لعنصر الحديد والنيك  ،أ يمك لم ه العناصر ا تتراكم ع طريق امتصاصما أو
امتزازها عل

جدار الخلية ) ،(Walsh, 1977وه ا يظمر أ

العضالت ليست أنسجة نشطة ي تركيز

العناصر الاليلة ).(Al-Najare, 2012

اما ال الصم وموقعما ي جسم السمكة و وضتيفتما وتماستما المباشتر متع المتاء تأ تركيتز العناصتر الاليلتة

يمتتا يختل ت

بتتأختال

جما از متعدد الوظائ

تركيتتز العناصتتر تتي المتتاء ( ،)Evans, 1987كمتتا يمك ت مالحظتتة ا ال الصتتم تشتتك
(التنفو  ،التنظيم اليوني والزموز ) وغيرها م الوظائ

(Schlenk and Benson

) ،2001أ تعد ال الصم احد منتاطق التبتاد أاليتوني بتي البيئتة والكتائ الحتي و لت بستب
ي عملية التباد أاليوني وسح

والمتواد الكيميائيتة والتتخل

طبيعتة هت ا العضتو

الوكسجي بعملية التنفو ،وال الصم هي الموقع الرئيسي المتصا

الملواات

منمتا ) ،(Gardner, et al., 1994وقتد يحتدث تي شتك النستيج كترد عت علت

تناو المواد السامة أو استجابة تكيفية لمنع دخو الملواات ،وعند ارتفاع التركيز يكتو للجستم ردة عت قتو جتدا
تجاه اآلاار السمية وه ه الت يرات تسب

تنخر أو حت تشك الورام ي ه ه العضاء مات تلت التتي وجتدت مت

قبت ) ،(Oliveira, et. al., 2005كمتا وجتد ) Rauf, el at., (2001عالقتة مميتزة بتي تتراكم العناصتر
الاليلة وتمركزها ي اجزاء الجسم.

بينت النتائج ا المناس خال

ص التكاار تحو كميات اكبر مت التدهو

تي تركيبمتا النستيجي وبالتتالي

تكو مركز لتجمع لعناصر الاليلة خال ه ه الفترة أ تبدأ بتركيز العناصر بكميات قليلة إل أ تص إل أعل
معتتدالتما تتي موستتم التكتتاار ،ويمكت إ تعتتد هت ه العمليتتة جتتزء مت استتتراتيجيات التكتتاار للحفتتاظ علت النتتوع أ إ

بع

أنواع السما تحتو مبايضما عل مركبات سمية و بالتالي المحا ظة عل البي

وجماعته .)2012 ،كما ا التلوث له آاار سلبية عل التكاار ويؤد إل خل

مت اال تتراو (النجتار

ي العديد م المرمونات وم

دراسة مستوى التراكم الحيوي لبعض العناصر الثقيلة في أسماك الشانك
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133

معدالت التكاار ،وم خال النتائج المبينة ي تركيتز العناصتر
صلي الصي

ي صلي الشتاء والربيع وعنصر الحديد خال

تتي جميتتع اجتزاء الجستتم أ يعتتد عنصتتر الحديتتد مت العناصتتر المممتتة والضتترورية وال يتتر ستتامة حتت

العاليتتة و تتي حال تتة زيادتتته تتي الجس تتم تتأ الجس تتم ل تته الل تتدرة عل ت ال تتتخل

والخري
تتي التراكيتتز

من تتة ،وهت ت ا يتف تتق م تتع د ارس تتة ناص تتر

( ،)2007ي دراسته عل الت يرات الفصلية لمستتويات الميتدروكاربونات النفطيتة وعنصتر النيكت والفنتاديوم تي
المياه والرواس

وبع

السما والروبيا م المياه البحرية العراقية ،عنتدما تجتد الستميات المعدنيتة الطريتق إلت

جسم اإلنسا تبدء بالتفاع متع االنزيمتات والبروتينتات الخاصتة ) ،(Ademoroti, 1996وامتاك التفاعت هتي
رات انتزيم الكبريتتت وكت ل الجت ور الحترة المينيتتة ( )- NH2ومجموعتتات الكربوكستتي ( ،)-Hco3وأ ا وجتتدت

ت تتي البروتينت تتات يست تتب

التست تتمم البطت تتيء للنظت تتام عل ت ت مت تتدى ت ت ترة م ت ت الوقت تتت بست تتب

آاارهت تتا الست تتامة التراكميت تتة

) ،(Ukpebor et.al., 2005; Nriagu 1988كمتتا اوضتتحت النتتتائج ا تركيتتز العناصتتر الاليلتتة تتي
عضالت أسما الشان غير سامة وصالحة لألستمال البشر و ق الالئحة الماليزيتة ومنظمتة االغ يتة والز ارعتة
العالمية ).(Malaysian Food and Regulations, 1985; FAO/WHO, 1984

االجزاء الخازنة للعناصر الاليلة ع دراسة Mohamed, et

وقد اختلفت النتائج ي الدراسة الحالية ي ترتي

) al. (2009للت يترات الموستتمية لتركيتز المعتاد الاليلتتة تي أستما  Mugil Cephalusوبينتت د ارستته ا
ترتي

العضاء الخازنة للعناصر حس

التالي غالصم ،مباي

 ،كبد ،عضالت.
منظمتة الغ يتة والز ارعتة العالميتة ومنظمتة

بينت النتائج أ تراكيز العناصر غير ستامة لالستتخدام البشتر حست

الصحة العالمية ،إ كانت التراكيز ضم الحدود المسموح بما ).FAO/WHO.(1984
جدول ( )2يوضح نتائج الدراسة الحالية مع دراسات أخرى

المصدر
Al-Saad et al.,
)(1997
Al-Edanee et al.
)(1991
)Al-Khafaji (2005
Fowler et
)al.,(1993
الدراسة الحالية

Ni

Mn

Fe

Co

Cd

الموقع

14.16

1.40

43.9

14.30

ND

مصب شط العرب

26.00

10.70

51.5

-

11.90

خور الزبير

0.36

5.09

-

9.11

ND

شط العرب

-

7.52

12.5

20.04

13.35

كويت

224442

5.6-53

198458

8.9737.4

1.6620

الخليج العربي

االستنتاجات

 -1تتراكم العناصر الاليلة ي أنسجة الجسم المختلفة.
 -2تتراكم العناصر الاليلة بنسبة عالية ي النسجة الدهنية.
 -3زيادة العناصر الاليلة يؤد إل تل

أو تشوه خاليا النسيج.
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Abstract
Concentrations of cadmium, cobalt, cupper, iron, manganese and
nickel were determined in four organs (liver, gills, ovaries and
muscles) of Acanthopagrus latus, which collected from Iraqi marine
waters during the period between November 2010 and October 2011.
Heavy metals have been determined by means of Atomic Absorption
Spectrophotometry. The fish average weight was 61.2 g and the
average length was 144 mm. Nickel showed the highest values in liver,
gills and muscles during spring (201.19, 190.00 and 148.00 µg/gm dry
weight), respectively. While cobalt showed the lower value (1.12
µg/gm dry weight) in the liver and cadmium showed its lower value
(1.23 µg/gm dry weight) in the gills during winter. Muscles showed
constant levels of heavy metals, it showed the lower values (not
detected) during winter. Ovaries showed high levels for all heavy
metals during spring, but its value still instable during the other
seasons. This study showed that the concentration of heavy metals
distributed in the organs was as follows: liver > gills > muscles >
ovaries, while the heavy metals concentration had been distributed
during the seasons as follow: winter > spring > autumn > summer.

