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 الملخص
 

فممكقبمم قممم قق(قMgوالائعمم Cd مروتتوالبمميقPb)الكلممي قتممتقتيممتركقتكبرمماقعنممرقالنقيلممكقال ير مم 
(قوسمم قBarbus luteusقوعر قم قاألسممي قااتقاليرمم قاتصتلميتر ق مميقسمم قال ممك )لبعتقالالنضالتقو

والم قيفظم قترمكقالماوك(ققالمقتشكةقفمكققرمكقالامكاتق)ع متقامتمتاتقم (ققCyprinus carpioالبيكبقالنيت ق)ق
لولريقإلمتق تقواقتييلريقضم قالس س  قالغاائر ققاألسمي فكقأجسيتق اهقال ير  قعرتفقمنكف قمتىقتكابتقالنقيلكق

ق.اإلقسي جستق
صعم قتخولممقم يفظم ققوالم ققرمكقالامكاتقلمم قخمممقمقميم قمخت ام قق9002النرقيتقخال قعيتققجمنت

مترقم قالمرميتر قق–المكرنرم قق–وسمقمترق قتركقالاوكقق–عر قوالعر قتركقالاوكقو تتقخكوجمقم قالم يفظ ق)ق  
عشممب ققي ضممتقبممالقمقرمموجممكىقتممتقفلمم ققالنضممالتقوالبعممتقممم قالنرقمميتقالمتكوسمم ق قبمممي.قومترقمم قالعوبمممي ق(ق

)م غ/بمغقمميتةقالماك ققميمتكةققتيتركقم توا يقم قالنقيلكقالمتكوسم قعيسمتختاتقجرمياقاتمتلمي قوتتمستي ق ق
ق.جيف ق(

قع تقعي رم قمم قتكبرماهأقالنيت قبي قالبيكبتكبراقالكلي قفكقعضالتقاسمي قشركقالقتيئجقإلتقأ قت
فكقعضالتقاسمي قال مك ق قولبقريقمياالتقضم قال توتقالمسموحقعريققل مييررمقوالموالمايتقالسموكر قأمميق

رقمميتقالتممكقجمنممتقممم قعيلقسمع قل مقمميم قالتممكقتممتقأخماقالنرقمميتقمقرمميقفيممتقلمو ظقاكتاممي قتكبرمماقالكلممي قفمكقالن
 مقمي قالمريتر قمييكق قععيصكقالمقيم ققولبقريقلتقتا قضم ققال توتقالمسموحقعري.ق

عيمرتققك ق(ضمالتققبمالقالقموعر ق)البميكبقوال ممفمكقعالبميتمروتققوالائعم ققلمو ظقاكتامي قتكبرماقبمميق
لموالممايتقالسمموكر  ققولبقرمميقمياالممتقضممم قال ممتوتقالمسممموحقعرمميققل ميمميررمقواق قمكتانمم قفممكقبممالقالقمموعرر 

 ولو ظقاكتاي قتكبراقالبيتمروتقفكقالنرقيتقالتكقجمنتقم قمقمي قالمريتر قمييكق قععيصكقالمقيم .
وم قجر قأخكى قفيتقأظركتقالقتيئجقاكتاي قتكبراقالكلي قوالبيتمروتقوالائع قفكقبعتقاألسمي ق

قالنضالت قفك قتكبرا ي قمع قمييكق  قعقلك ق قالمتكوس  قتكبرا قاكتاع قال توتققوصت قع  الكلي قوالائع 
قق.المسموحقعريقفكقبعتقاألسمي قالمأخواةقم قمقمي قالمريتر قمييكق قعيلمقيم قاألخكىقالمتكوس 

ق–ائعممم قالقق–النقيلمممكقال ير ممم قق–قال ممممك اسممممي قق–اسممممي قالبممميكبقق–قرمممكقالامممكاتقالكلماااات المفتاحٌاااة  
 بيتمروت.الق-كلي ال

 

 والدراسات المرجعٌة المقدمة
ق

يلمواتقالضميكةقعيللم  قالتمكقرقتجرميقيلمكقإلتقت موثقعميلتقاألسممي قعمت وثقالعرئ قع تقالمستوىقالنأتىق
اإلقسي )قم  قاستختاتقالمعرتاتقولكفقمريهقالمجميك قوقمواتجقاألقشمم قاللمقيعر قوالاكاعرم قإلمتقالمسمم يتق

 Farkas ت موثقالعرئم ق)قتتلم قصيمنم قع متقممتىقكإلتق تقأ قمتىقت وثقاألسمي قفكقمبي قميقرنممق(ققالميئر 
et al., 2002 ق(.قق

موضمو قالسميع  قوألمع قورنتقت وثقمريهقاألقريكقوالع ميكقعمخ اميتقاللمقيع قفمكقجمرمعقأق ميلقالنميلتق
وصتقظركتق ماهقالمشمب  قعشمب قخمرمكقفمكقالريعمي قأوت قعسمعبقالتيمتتقاللمقيعكقالريئم قوتعتمميتقالريعميقرر قع متق

ق.قق قممم قوجعميترت قبممميقظرمكتق مماهقالمشممب  قأرضميقفممكقأوكعميقل سممعبققاسممماألسممي قبغمماالقأسيسمكقفممكقبم قوجعمم
قالميئرمم   رمميلاأل لمخت ممف ومامقمم  أضممكاكق مميتة وتسممعب ل ت  مم  صيع مم  غرممك النقيلممكقال ير مم ققو مماهق
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((Gulfraz et al.,  2001والمنميت  السميم  البرميورميت متعيرميت تممت  األسممي قفمن وم قجر قأخمكىق .ق 
  ماه ت موث ع مت اليورم  المتتئ  أ مت األسممي  فمك العكرتموقت الغشميل اسموتات ورنتعك فكقأجسيمري وتتكبا ال ير  

 بيقمت بعرمكة األسممي  بيقمت األسمي  قوب مي أمنيل تقظرف عقت ال  مال ظ  ورمبق  .ال ير   األسمي قعيلمنيت 
قعري.  السموت راتاتقتكبرا وعيلتيلك اللغركة األسمي  تأب  ألقري خموكة أب ك ل ومري

 ,Cu, Mn, Zn, Cd)ق أ قمستوريتقب قم قالمنيت قال ير  ققObasohanوجتقق9002قوفكقعيتق
Cr, Ni and  Pbصتقااتاتتقفكقل وتقوأجاالقاسمي قق)ق(Parachanna obscura)قصتقق لتكج قأقري

 قفكققرجركريقوالا قبيقتقمري مقليل قOgbaألع تقغركقليل  قلإلقسي قكغتقأقريقبيقتقتنرشقفكققركق
 )ل نقيلكقال ير  قصكقأجسيمريق bioaccumulationل شكبققمميقرت قأ قاألسمي قتيوتقعنم ر قتكابتق رو 

FEPA, 2003و WHO,1985)ق
(قأ قالتممكابتقال رممو قل منمميت قVinodhini, and Narayanan,2008وفممكقالرقممتققفيممتقوجممتقق)

قاألسممي ارميتةقفتمكةقتنمكرق ماهقاتاتقممعقرمق(قتاخم قأقسمج قعنمرقاألسممي Cr, Ni, Cd and Pbال ير م قق)
ققق.أ وارمخعكر قضم ققفكقتجكع وال ققل مريهقالم و  قعراهقالمنيت 

اقعنتقالمنيت قال ير  قالتكقت وثقالميلقوتتكبالائع قوالبيتمروتقوالكلي قوالاكقرخقم قعر ققرنتعك
قالم و يتقا تقإ وققال قفكقاألسمي قعشب قمعيشك. قبعركقم  قعنتت قالناع  قخال قت وثقالمريه قبعركة  تقأ مر 

بميقأ قالقظتق قق.(Vutukuru, 2005; Dirilgen, 2001; Canli et al., 1998)النيوتقالي ر  قالميضر ق
م قمخ ايتقالمت قوم ققواتجقاللكفقاللقيعكقوقبال قم ققبعركالميئر قالمعرنر قرمب قأ قتلع قم و  قعشب ق

ق.عنرقاستختاميتقاإلقسي 
وقع متقالتقمو ققالتواا قالعرئكققفمكقالعرئم قالمسمتيع  قلرميققع تق قلمقآ يكقمتمكةالت وثقعيلنقيلكقال ير قإ 
.قق.(Farombi, et al., 2007; Vosyliene and Jankaite, 2006) رميلقالميئرم قفررميال رمو قلأ

 و ميتقالضميكةقلرماهقالمقالتمأ ركات كقالبيئ قالا قتقرستمرعقالقجيةقمم ققاألسمي ال رواقر قفي ققاألقوا م قعر قو
(Olaifa et al., 2004; Clarkson, 1998; Dickman and Leung, 1998).ق

عشممب قواسممعقفممكقتيرممرتقلمم  قاألقظممم قالميئرمم ققوالمم قبممو قالم و مميتقتقتيمم قضممم ققاألسمممي قوتسممقختتق
 Farkas et)عم قالتمأ ركاتقالضميكةقوالمسمعع قل مموتقفمكقاألقظمم قالميئرم ققالس سم  قالغاائرم قو مكقالمسم ول ق

al., 2002; Yousuf and El-Shahawi, 1999).ق
ق9002) تتققوصتق قالقوقنضالتال(قمستوريتقعنرقالنقيلكقفكق,.Türkmen et al ق  قكقتبعت

 ,Cdب قم قق قفوجتواقأ قتكبراققققAegeanفكقالع كقالمتوسمقوع كققالمقتشكةعشكةققو قم قاألسمي ق
Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb و Zn ق:قفكقالنضالتقبيقتق

–0.03قق ,2.78–0.18 ,136–9.18 ,7.05–0.51 ,1.48–0.07 ,0.45–0.01> ,0.39–0.01>
ع تقالتوالكق.قبميقأ قتكبراق ماهقالنقيلمكقفمكقالنضمالتقق)م غ/بغ(ق ق 53.5–3.51 - 1.28–0.21 ,1.72

قققق.المتكوس بي قاص قم قت  قالموجوتةقفكقبعتقاألسمي ق
نقيلمكقال ير م ق)الكلمي قوالبميتمروتقوالائعم (قفمكققموعر قتيلكقوجموتقعنمرقالإلتققوتهدف الدراسة الحالٌة

(قوالتمكقتشمب ققBarbus luteusوسم قال ممك ققCyprinus carpioم قاألسمي ق)قسم قالبيكبقالنيت ق
قم يفظ قتركقالاوك(ااتقاليرم قاتصتليتر قالنيلر ق.ع تقامتتاتققجالقبعركقم قاسمي ققركقالاكاتق)

 

 البحثمواد وطرائق 
 

ق ميق:قتتقجمعقعرقيتقلقوعرر قم قاألسمي قالمقتشكةقفكققركقالاكاتنات  جمع العٌ
ققBarbus luteusوسم قال مك قققCyprinus carpioسم قالبيكبقالنيت ق

ق:مترق قالعوبمي و تتق  عر قوالعر ققالمقمي قالممتتةقم قم يفظ قتركقالاوكقوفكققوال قفك
  قوكق:قعقتقتخو قالقركقلم يفظ قتركقالاق  عر قوالعر
 ق:قوسمقالمترق قوسمقمترق قتركقالاوك
  قعقتقخكوجقالقركقم قمترق قتركقالاوكققق:قالمكرنر
  قبتقع قمترق قتركقالاوك(ق00:قفكقمترق قالمريتر ق)تعنتق والكققالمريتر
  ق(ع قمترق قتركقالاوكقبتق090:قفكقمترق قالعوبمي قوع تقعنتققالعوبمي

النرقميتقمتجيقسم قمم ق رمثقالنممكقوالموا ققوعميقمميق قوبيقمتقق9002خال قعيتق رثقجمنتقالنرقيتق
قق.كاتقلب ققو ققم قب قمقمي قمبكق الثعمنت ققوفكقبالقالقوعر ق
 تجهٌز العٌنات 
 ت اظ ومجمت  لقتو  ضم  مسعي ي مقظا  عالستربر  أوعر  فك المختعك إلت السمبر  النرقيت إ ضيكتتققبمي

 ع تقالشب قالتيلك:ققتمتسمي قإلجكالقعم ر قالرضتقوالتكقم قعضالتقاألقالنرقيتقوعنتقال قتتقأخا..معكتةق
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ق متل متخ  قمم قالمرميهقوالسموائ  ققسميع ق90لممتةققت قق3± ق001توضعقالنرقيتقفكقالاك قع تقتكج ق كاكةق .0
 إلتقعوتكة.النرقيتققتم  ق

ت110ع ممممتقتكجمممم ق ممممكاكةقمكريمممم قالجيفمممم قغممممكاتقممممم قالعمممموتكةقالقيتجمممم قوترضممممتقعيل0ر خمممماق .9
O
 وعوجمممموتقق

HCl ق9ق(عريك ق قوفيي قلمكري قUbalua, et al. 2007) 
النقيلمكقيمتكقم توا ميقمم قر متققمم قق91ر خاقالقميتجقمم ق ضمتقبم قعرقم قوربمم قعيلمميلق قميئكقالتيمرمكقإلمتق .3

 قSpectrophotometerوال قعواسم قجرياقاتمتلمي قالماك قق(Pb, Cd, Hg)قققال ير  قالمتكوس 
Atomic Absorption لنقيلكقال ير  قبقم غ/بغق.رنعكقع قتكباقا تقق 

 الطرق اإلحصائٌة 
(mg/kg) وق سممميبقققالقيتجممم تكاسممم قإ لممميئر قل يمممرتقوتممممتقLSDعنمممتق سممميبققعمممر قالمتوسمممميتقق

 .اتق كافقالمنريك قل متوسميت.ق
ق

 والمناقشة  النتائج
 

قالرصاص  -أولا 
سمممي قالبمميكبق(ققتكبرمماقالكلممي قفممكقعضممالتقوبعممتقأ0تعممر قالقتمميئجقالمنكوضمم قفممكقالجممتو قكصممتق)

قرممكقالاممكاتقوضممم قم يفظمم قترممكقالمماوك.ققممم ال مممك ققالمقتشممكةقفممكقخمسمم قمقمميم قمخت امم ققاسمممي النمميت قو
كبقالنيت قبيقتقأع متقعي رم قمم قتكبرا ميقيالقتيئجقإلتقأ قتكبراقالكلي قفكقعضالتقاسمي قالبق اهقوتشرك

عرمميققل ميمميررمقوالموالممايتققفممكقعضممالتقل مموتقاسمممي قال مممك ق قولبقرمميقمياالممتقضممم قال ممتوتقالمسممموح
قم غقكلي ق/بغقميتةقجيف ق(ق.قق0.3)قققق9002ل نيتقق121السوكر قكصتق

أميقعيلقسمع قل مقميم قالتمكقتمتقأخماقالنرقميتقمقرميقفيمتقلمو ظقاكتامي قتكبرماقالكلمي قفمكقالنرقميتقالتمكق
(ق%1عقمتقمسمتوىققق LSDجمنتقم قمقمي قالمريتر قمييكق قععيصكقالمقميم قوعامك قمنقمو ق)بمميقتظرمكهقصمرتق

ولبقريقلتقتا قضم ققال توتقالمسموحقعريققوفكقبالقالقوعر قم قاألسمي ققالمتكوسم  قوعشمب قعميتقفأقممقرمبم ق
قتكتربقالمقيم قتعنيقلتكبراقالكلي قفكقعضالتقاألسمي قوفييقل تيلكق:قق

قالمريتر ق<قالمكرنر ق<قالعوبمي ق<قوسمقمترق قتركقالاوك<ق  عر قوالعر 
لسممعبقفممكقاكتاممي قمسممتوىقالكلممي قفممكقاألسمممي قالمتكوسمم قلوجمموتقعنممرقملمميكفقوكعممميقرنمموتقا

اللكفقالل كقالتكقتلبقفكقالقركقعتو قمنيلج قوبال قوجوتقعنرقاللمقيعيتقالخارام قفمكقالمقميم قوالتمكق
قتيوتقعكمكقعنرققواتجريقفكقالقركقوعتو قمنيلج .ق

ق

ارب العاادي والحماري فاً منااطق مختلفاة الك (   متوسط تركٌز الرصاص فً عضالت وكبد أسماك 1) جدول
 (/ كغ مادة جافة Pbملغ )من نهر الفرات فً محافظة دٌر الزور  

 الموقع على نهر الفرات النوع
 التركٌز )ملغ /كغ(

 الكبد العضالت
قق  الكارب العادي

 0.013±0.299 0.015±0.097 حلبٌة وزلبٌة 
 0.013±0.338 0.015±0.197 وسط مدٌنة دٌر الزورق

 0.008±0.373 0.010± 0.220 المرٌعٌةق
 0.033±0.459 0.006±0.263 المٌادٌنق

 0.027±0.342 0.015±0.197 البوكمالق
LDS 5%  0.024 ق0.058ق

قق  الحمري
  0.008±0.256 0.012± 0.067 حلبٌة وزلبٌةق

 0.013±0.286 0.012± 0.143 وسط مدٌنة دٌر الزورق
 0.013±0.338 0.006±0.197 المرٌعٌةق

 0.023±0.416 0.010±0.250 المٌادٌنق
 0.003±0.311 0.015±0.157 البوكمالق

LDS 5%  0.021 0.056 

 
ق ق ق قالمتكوس  قلبالققوعكقاألسمي  قالبعت قالكلي قفك قتكبرا قاكتاي  قلو ظ قأخكىقفيت ققي ر  وم 

يتقاليريسر قالسوكر ق قوبقترج قمييكق قمعقتكبراهقفكقالنضالتقوعيرتقتتنتىقال توتقالمسموحقعريقتعنيقل مولا
قعراهق قالمقيم قرمب قاعتعيكهقم شكقع قتكج قت وثقالمريه قفكق اه إللييلقعنرقالمخ ايتقاللقيعر قوغرك ي

قالنقيلك.ق
 الكادمٌوم   -ثانٌاا 
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فكقعضالتقوبعتقأسمي قالبيكبقالنيت قواسمي قال مك قق(قتكبراقالبيتمروتق9رظركقالجتو قكصتق)
يم قالمتكوس قم ققركقالاكات.قوتعر ق اهقالقتيئجقإلتقأ قتكبراقالبيتمروتققبي قمتييكبقفكقالمقتشكةقفكقالمق

قل مييررمق ق قعري قالمسموح قال توت قضم  قمياالت قولبقري ق( قوال مرك  ق)البيكب قالقوعر  قبال ق عضالت
ق.ق(قم غقبيتمروتق/بغقميتةقجيف ق0.01)قق9002ل نيتقق121والموالايتقالسوكر قكصتق

ق قعيلقسع  قأمي قتكبرا قلو ظقاكتاي  قفيت قالنرقيتقمقري قأخا قتت قالتك قالنرقيتقالتكققالبيتمروتل مقيم  فك
(ق%1عقتقمستوىققق LSDجمنتقم قمقمي قالمريتر قمييكق قععيصكقالمقيم ق)وعاك قمنقو قبميقتظركهقصرتق

يتقفأقمقرمب قولبقريقلتقتا قضم ققال توتقالمسموحقعريققوفكقبالقالقوعر قم قاألسمي ققالمتكوس  قوعشب قع
قفكقعضالتقاألسمي قوفييقل تيلكق:قققالبيتمروتتكتربقالمقيم قتعنيقلتكبراق

قالعوبمي ق<ق  عر قوالعر قوسمقمترق قتركقالاوك<قالمريتر ق<قالمكرنر ق<
فكقالبعتقلبالققوعكقاألسمي قالمتكوس قق قمييكق قمعقتكبراهقفكققالبيتمروتبميقلو ظقاكتاي قتكبراق

فكقاألسمي قالمأخواةقم قمقمي قق نتىقال توتقالمسموحقعريقتعنيقل مولايتقاليريسر قالسوكر وعيرتقتتالنضالتق
ق.ولب قرمب قاعتعيكهقم شكقع قتكج قت وثقالمريهقعراهقالنقيلك قالمريتر قوالمكرنر 

ق
الكارب العاادي والحماري فاً منااطق مختلفاة  (   متوسط تركٌز الكادمٌوم فً عضالت وكبد أسماك 2)جدول 

 (/ كغ مادة جافة  Cdملغ )نهر الفرات فً محافظة دٌر الزور   من

 الموقع على نهر الفرات النوع
 التركٌز )ملغ /كغ(

 الكبد العضالت

    الكارب العادي
 0.008±0.019 0.006±0.013 حلبٌة وزلبٌة 

 0.008±0.038 0.006±0.027 وسط مدٌنة دٌر الزورق
 0.001±0.058 0.001±0.040 المرٌعٌةق

 0.008±0.067 0.006±0.047 المٌادٌنق
 0.008±0.024 0.006±0.017 البوكمالق

LDS 5%  0.0093ق0.014ق
قق  الحمري

 0.008±0.019 0.006±0.013 حلبٌة وزلبٌةق
 0.008±0.038 0.006±0.027 وسط مدٌنة دٌر الزورق

 0.008±0.053 0.006±0.037 المرٌعٌةق
 0.001±0.072 0.001±0.050 المٌادٌنق

 0.008±0.018 0.006±0.013 البوكمالق
LDS 5%  0.0094 0.014 

 

    الزئبق-ثالثا
ق) قكصت قالجتو  ق3رظرك قتكبرا قالبيكبقالنيت قواسمي قال مك قققالائع ( قأسمي  فكقعضالتقوبعت

قالقتيئجقإلتقأ قتكبراق قوتعر ق اه قفكقالمقيم قالمتكوس قم ققركقالاكات. قالائع المقتشكة فكقبي قمتييكبقق
قل مييررمق ق قعري قالمسموح قال توت قضم  قمياالت قولبقري ق( قوال مرك  ق)البيكب قالقوعر  قبال ق عضالت

ق.(ق/بغقميتةقجيف قائع م غقق0.5)قق9002ل نيتقق121والموالايتقالسوكر قكصتق
فمكقالنرقميتقالتمكقجمنمتققالائعم أميقعيلقسع قل مقيم قالتكقتتقأخاقالنرقيتقمقريقفيتقلو ظقاكتاي قتكبراق

%ق(قولبقرميق1عقمتقمسمتوىققق LSDمقمي قالمريتر قمييكق قععيصكقالمقيم ق)وعاك قمنقمو قبمميقتظرمكهقصمرتقم ق
لتقتا قضم ققال توتقالمسموحقعريققوفكقبالقالقوعر قم قاألسمي ققالمتكوس  قوعشمب قعميتقفأقممقرمبم قتكترمبق

قفكقعضالتقاألسمي قوفييقل تيلكق:قققالائع المقيم قتعنيقلتكبراق
ق<قالمكرنر ق<قوسمقمترق قتركقالاوك<قالعوبمي ق<ق  عر قوالعر المريتر ق
قلو ظقاكتاي قتكبراق قفكققالائع بمي ق قمييكق قمعقتكبراه فكقالبعتقلبالققوعكقاألسمي قالمتكوس ق

فكقاألسمي قالمأخواةقم قمقمي قق النضالتقوعيرتقتتنتىقال توتقالمسموحقعريقتعنيقل مولايتقاليريسر قالسوكر 
وقظكاقلبو ق ااقالجالقغركقمأبو قورتتقالتخ  قمقمقولب قرمب قاعتعيكهقم شكقع قتكج قت وثقق المريتر ق

قالمريهقعراهقالنقيلك.
 مم  المرمم قوالتمك األمموك مم  رنمت ال ير م  النقيلمك األسممي قمم قعنمرق عضمالت م توى تكاس  إ 

مميأس غممتالا عيعتعيك ممي اإلقسممي  جسممت إلممت رلمم قمقرممي مممي منكفمم قبمرمم  رممتت خاللرممي قيسممريقوكخرل 
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 (Olaifa et al., 2004,) تكجم  عيلضمكوكة المميئكقتقرنبمم الجسمت فمك الموجوتة النقيلك تكبرا أ  بمي 
ق.(Gulfraz et al., 2001) األ ريل فك تكابمري عتو قمال ظ  الت وث

 
الكااارب العااادي والحمااري فااً مناااطق  (   متوسااط تركٌااز الزئبااق فااً عضااالت وكبااد أسااماك 3الجادول رقاام )

 (/ كغ مادة جافةMgملغ )مختلفة من نهر الفرات فً محافظة دٌر الزور  

 الموقع على نهر الفرات النوع
 التركٌز )ملغ /كغ(

 الكبد العضالت
    الكارب العادي

 0.021±0.263 0.026±0.220 حلبٌة وزلبٌة 
 0.027±0.330 0.021±0.303 وسط مدٌنة دٌر الزورق

 0.021±0.423 0.015±0.377 المرٌعٌةق
 0.031±0.567 0.015±0.457 المٌادٌنق

 0.031± 0.357 0.021± 0.307 البوكمالق
LDS 5%  0.037 0.047 

    الحمري
 0.015±0.263 0.021±0.213 حلبٌة وزلبٌةق

 0.025±0.333 0.020±0.270 وسط مدٌنة دٌر الزورق
 0.020±0.440 0.010±0.360 المرٌعٌةق

 0.045±0.597 0.012±0.413 المٌادٌنق
 0.015± 0.337 0.012± 0.283 البوكمالق

LDS 5%  0.028 0.048 

 
 رنتممت وكعممي النقيلمك م  تكابراققمتايوت  ع ت المتكوس  األسمي  ا توالقعضالت القتيئجق أظركت

 كالمتموف والكواسمبقوالغماال المميل ت وث وتكج  فكقاألسمي  اترر عم ريت مقري النوام  م  ع تقالنترت ال 
 ال كاكة.ق وتكج  Canli et al., 1998) مقريقق) أخكى عوام  إضيف  لري

 فكققرك الميئر  األ ريل فك ال ير   النقيلك اتاكتاي قتكبراالسيعي ققالتكاسيت م  النترت أظركت ليت
قاألمكق  2006وس مي   2005 والاتالو   2001 والم يكق)ليل   والقعيتيت بيلم يلب الاكات  الا  (
قالنقيلك تكبرا كتاي ا راسك قع ت عسعب األسمي  عضالت فك  اه  والريئميت والقعيتيت الم يلب تغارتري

 م  ووجوتقالنترت الاكاعك ل قشيم ربو  صت اقم الغاائر  قبمي الس س   فك أتقت مواصع تم   ال رواقر قوالتك
اقأس القرك إلت معيشكة فضالتري التكقتمكح السبيقر  والتجمنيت المليقع  النقيلك تكابرا اريتة فك يسريتوك 
 رشرك البعتقوالب ر  فك النقيلك تكابت أ  إا عضالتقاألسمي   فك اريتتري وعيلتيلك والكواسب فكقالميل ال ير  
ق فتكات ت وثقفك إلت األسمي  تنكر إلت فكق تكابمري عرقميق(Mount and Stephan, 1967) سيعي 

 األعضيل.  اه فك اترر اريتة عان  امقر ق تر   وعاتكات تل م و ي المستمك إلتقالتنكر رشرك النضالت
 وعيلتيلك الم رمقالميئك فك ال يل  الت وث ميتاك أ قتنبم األسمي  لنضالت رمب  اقم رتعر  ال  م 
قفك  ريتر  بأتل  استنميلري قرمب .العرئر  المكاصع  عكامج ل ت وث قبمي قلقركقق  قال يل  قالت وث قميتاك استقتيج

عيعتعيكق ااقالت وثقوم ق تقمييومتمقومقنمق قوقأسعيبالمريتر قوعيلتيلكقرجبقمنكف ققمترق ل قفكقالاكاتقوخي
الا قتمك قلتكاس قميتاكقتكابتقالنقيلكقال ير  قفكقاألسمي قالمقتشكةقفكققركقالاكات)ع تققاألو  ااقالع ثق

ق قتركقالاوك( قم يفظ  قالمقاأل ريلع تققاألع يثتكبراقعقرولتامتتات قفكققركقالاكاتقوخيل قالقركر  قتشكة
األسمي قعبيف قأقواعريقوأجقيسريقعغكرقمنكف قمتىقت و ريققعمخت فقالنقيلكقال ير  قوال قلمقعقولولريقإلتق

قالس س  قالغاائر ق.
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ACCUMULATION OF SOME HEAVY METALS IN HIMRI 
(Barbus luteus) AND COMMON CARP(Cyprinus carpio ( 
FISHES IN EUPHRATES RIVER- SYRIA 
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ABSTRACT  
 

The concentrations of some heavy metals (Pb, Cd and Mg) were 
determined in the muscles and liver of two economic  species of fishes (Himri 
“Barbus luteus” and Common Carp “Cyprinus carpio(“in Euphrates River- Deir 
Ezzor governorate -  Syria, to assessment the accumulation levels of these 
metals in fishes and their transporting in food chains and finally arrived to human 
body. 

The samples were collocated in 2009 from five sites along the Euphrates 
River  (i.e. Halabia and Zalabia, Deir Ezzor city, Al-Mrayea,  Al-Mayadeen and 
Al- Bou Kamal), tested elements were determined in muscles and livers  by 
Atomic adsorption spectrophotometer as mg/kg dry mater.  

The results indicated that the Pb concentrations in muscles of Common 
carp were abit higher than in Himri fishes but they still in the permissible levels of 
Syrian standards. On other hands, the Pb concentration of samples collected 
from Al-Mayadeen was  higher than in samples  collected from other sites  but it's 
still in the permissible levels of Syrian standards .  

The concentrations of Cd and Mg were high in muscles of two tested fish's 
species -and in same values for two species- but them still in the permissible 
levels of Syrian standards. On other hands, the Cd and Mg concentrations of 
samples collected from Al-Mayadeen were higher than in the samples collected 
from other sites. 

In two tested species ,the concentration of Pb,Cd and Mg in liver were 
higher than in muscles and the concentration of Pb and Mg  in liver of samples 
collected from Al-Mayadeen were over the permissible levels of Syrian standards 
comparison with other tested sites.    
Keywords:  Euphrates River, Barbus luteus, Cyprinus carpio, heavy metals –Pb- 

Cd- Mg. 
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