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 الملخص

، Al ،As ،Cd ،Co ،Cr ،Cu ،Fe ،Mn ،Mo ،Ni ،P ،Pb ،V ،Zn)لـ أجريت هذه الدراسة لقياس التراكم األحيائي 

Ca ،K ،K ،Na ،Mg، S ،Sr، Hg) ة فمن األنشو اتمئة وخمس عينلعضالت الو ضميفي الكبد والجهاز اله

 :الرئيسية الثالثة الدراسةفي مناطق  ينمحلي ينالتي تم شراؤها من صياد (Stolephorus indicus)الهندية 

اإلمارات العربية المتحدة. الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تقييم  دولة أم القيوين فيو عجمان، الشارقة،

 ياتة مستومقارنباإلضافة إلى  ة الهندية،فلألنشو الكبد والجهاز الهضميوتركيز المعادن الثقيلة في العضالت 

لثقيلة تحقيق في تأثير المعادن اال وأيضا بموجب المبادئ التوجيهية الدولية، المرساةحدود الالمعادن الثقيلة مع 

 Phalacrocorax) يسقطرال الغرابة الهندية وفهم توزيع المعادن الثقيلة في فعلى الكتلة الحيوية لألنشو

nigrogularis.)  تم استخدام نظام(ICP-OES) لتحديد المعادن الثقيلة (Al, As Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, 

Ni, P, Pb, V, Zn, Ca, K, Na, Mg, S, Sr) م ت أنسجة األنشوفة الهندية. لدراسة تركيز الزئبق،في  بالتزامن

، إلى جانب نظام توليد البخار المستمر عبر (Varian SpectrAA 220FS) ر المحوري المتزامنااستخدام المنظ

كل الدراسة. تباين مستوى المعادن الثقيلة بشمناطق ية النموذج للتمييز بين أظهرت بعض المعادن أهم .اإلنترنت

 Feأعلى تركيز لجميع المعادن. تجاوزت المعادن  على الكبد احتوىكبير بين أنسجة األسماك. كما هو متوقع، 

 ور. تم العثاإلرشادات الدوليةمن قبل الحد األقصى المسموح به  الجهاز الهضميفي الكبد و Cdو Crو Cuو Znو

لحد الصالح لألكل بتركيز يزيد قليال  عن ا لألنشوفة الهندية في الجزء )العضلي(الكادميوم النحاس على  أيضا  

ا على .األقصى المسموح به صحي مياه الصرف ال جودة وبالتالي، قد يظهر الخطر المحتمل في المستقبل، اعتماد 

يدل تراكم المعادن الثقيلة في المستويات الغذائية لك، على ذ عالوةالمحلية واألنشطة الصناعية في المنطقة. 

المنخفضة على أن المستويات الغذائية األعلى قد تحتوي على تراكيز عالية من المعادن الثقيلة بسبب التضخم 

الخليج  يلتوفير التوزيع المكاني والزمني للمعادن الثقيلة ف لمراقبةينبغي إجراء مزيد من برامج ااألحيائي. لذلك، 

 العربي.

، Stolephorus indicus ، التراكم، سمك، أنسجة،الخليج العربيالمعادن الثقيلة، : كلمات البحث الرئيسية

Phalacrocorax nigrogularis. 
 


