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 شممت خمس مناطق مختمفة الموقع2013  ولغاية اذار2012 اجريت ىذه الدراسة في محافظة القادسية لمفترة من كانون االول

 لغرض تقدير بقايا النيكل والزرنيخ والزئبق في،الجغرافي ىي مركز الديوانية وناحية السنية وناحية الدغارة وناحية الشافعية وقضاء الحمزة
 حيوان حميب تعود لثالث150  عينة حميب اخذت من150  بمغ عدد العينات المشمولة بالدراسة.الحميب الخام لالبقار واالغنام والماعز

 استخدم جياز طيف االمتصاص الذري، منطقة/ عينة10  عينة وبواقع50  عينة والماعز50  عينة واالغنام50 انواع ىي األبقار

( فيP<0.05)  اظيرت النتائج وجود اختالفات معنوية. في قياس تركيز المعادنAtomic Absorption Spectrophotometry
 و0.283  و0.563 تركيز النيكل والزرنيخ والزئبق باختالف نوع الحيوان اذ كان اعمى تركيز ليذه المعادن في حميب االغنام اذ بمغ

 لتر عمى التوالي وجاءت ىذه/ ممغم0.037  و0.122  و0.221 لتر عمى التوالي وادناه في حميب االبقار اذ بمغ/ ممغم0.124
لتر/  ممغم0.01 لتر لمزرنيخ و/  ممغم0.05 مل حميب لمنيكل و100/  مايكرو غرام7.2 المستويات اعمى من الحدود المسموح بيا دوليا

( في تركيز المعادن الثقيمة بين المناطق المشمولة بالدراسة وكان اعمىP<0.05)  كما اظيرت النتائج وجود اختالفات معنوية.لمزئبق
 لتر بالنسبة/ ممغم0.119 لتر لمزرنيخ و/  ممغم0.246  لتر لمنيكل و/ ممغم0.494 مستوى لمتموث بيذه المعادن في قضاء الحمزة

 لتر وقد/  ممغم0.061  لتر والزئبق/  ممغم0.167 لتر والزرنيخ/  ممغم0.382  وادناه في ناحية الدغارة اذ بمغ تركيز النيكل،لمزئبق
 يستنتج من ىذه الدراسة بان ارتفاع تركيز المعادن.اظيرت الدراسة وجود زيادة معنوية في تركيز النيكل والزئبق في الحميب في شير اذار

 اما في المناطق االخرى فقد،الثقيمة في قضاء الحمزة ربما يعود الى رمي مخمفات االنشطة الصناعية في مياه نير الديوانية دون معالجتيا

يعود الى استخدام مخمفات مياه الصرف الصحي في ري المزروعات وبالتالي انتقالو عن طريق االعالف الى الحيوانات المزرعية
. الزئبق، الزرنيخ، النيكل، التموث:الكممات المفتاحية
.* البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث الثاني
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ABSTRACT
This study was carried out in Al-Qadisiya Governorate during the period from December , 2012 to March , 2013. Involving
five regions with different geographical locations (Diwania city center , Saniya District , Shafeia District, Daghara District
and Al-Hamza District ) to determine the residues of nickel , arsenic and mercury in raw milk of cows , sheep and goats . A
total of 150 raw milk samples were collected from 150 animals belong to the three species, involved 50 samples for cows, 50
samples for sheep and 50 samples for goats (10 samples / region) selected randomly. Atomic absorption spectrophotometry
was used to determine the concentration of nickel (NI) , arsenic (AS) and mercury (Hg) . The results showed that a significant
differences (p0.05) in the concentrations of nickel , arsenic and mercury among milk of cows , sheep and goats . Sheep milk
had a higher concentration of nickel 0.563mg / l , arsenic 0.283 mg / l and mercury 0.124 mg / L-1 and lower concentration
pattern of these metal in cow's milk ( 0.221 , 0.122 and 0.037 mg / L-1) respectively . The results also revealed a significant
differences (p0.05) among studied regions . The higher concentrations of these metal were in Al-Hamza District for nickel
0.494 mg / L-1 ,for arsenic 0.246 mg / L-1 and for mercury 0.119 mg / L-1 . While the lower level of contamination were in
Daghara District . The results of the present study showed an increase in concentrations of nickel and mercury in March
month . It could be concluded that high concentration of studied heavy metals in Al-Hamza District may be due to getting rid
of the residues of industrial activities in Al-Diwania river without treatment, while in the other locations may be due to
using sewage water for agricultural irrigation .
Key Words : pollution , nickel , arsenic and mercury .
*Part of MSc. thesis for the second author.
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حيواف حميب تعود لثالثة انواع مف الحيوانات الزراعية ىي

المقدمة

االبقار 50عينة واالغناـ  50عينة والماعز 50عينة .جمعت

يعتبر الحميب مادة غذائية حيوية وميمة لصحة االنساف

ىذه العينات بواسطة قناني بالستيكية نظيفة ومعقمة سعة

لكونو يمبي كافة االحتياجات الغذائية لمجسـ افضؿ مف اي

غذاء اخر مف خالؿ احتوائو عمى المركبات الغذائية

 500مؿ ،وقبؿ عممية الجمع تـ غسؿ الضرع جيدا بالماء

البروتينات

النظيؼ إلزالة الغبار والمموثات العالقة بو لتجنب تموث

الضرورية

لمجسـ

والتي

تشمؿ

كؿ

مف

الحميب اثناء عممية الحمب وكذلؾ غسؿ اليديف جيدا

والكربوىيدرات والدىوف والمعادف والفيتامينات االساسية لمنمو

واستعماؿ القفازات المعقمة لغرض جمع الحميب  ،بعد جمع

والمحافظة عمى الصحة خالؿ المراحؿ الثالثة مف حياف

العينات تـ تبريدىا الى درجة ح اررة (4ـ )ºونقمت مباشرة

االنساف ( ،)1اال اف الحميب يعتبر احد مصادر الخطر

لممختبر بواسطة صندوؽ حاوي عمى الثمج وحفظت بدرجة

الرئيسية التي تيدد حياة االنساف( )2بسبب تزايد المعادف

ح اررة (20-ـ )ºلحيف تحميميا وقبؿ التحميؿ تـ اذابة العينات

الثقيمة السامة والخطيرة في البيئة مع زيادة التطور التكنولوجي

وتجنيسيا عف طريؽ رجيا يدويا .جميع االدوات المستخدمة

واالسراؼ في استخداـ ىذه المعادف في صناعة المواد

المختمفة .اف المعادف الثقيمة تنتشر عمى نطاؽ واسع في

في العمؿ تـ تعطيسيا في حامض النتريؾ  %10لمدة 24

البيئة واف مستوى ىذه المعادف السامة في الحميب ومنتجاتو

ساعة ثـ غسميا بالماء المقطر الف الماء االعتيادي المستخدـ

يعتمد عمى الظروؼ البيئية وعمميات التصنيع المختمفة ()3

في التخفيؼ قد يكوف مصد ار لمتموث ثـ جففت في مكاف

نظيؼ.

وقد اشار  Okadaواخروف ( )4الى اف سبب وجود المعادف

تقدير المعادن الثقيمة في عينات الحميب :تـ تقدير تركيز

الثقيمة في حميب االبقار ىو تعرض األبقار الحموب الى

النيكؿ والزرنيخ والزئبؽ باستخداـ جياز طيؼ االمتصاص

التموث البيئي او استيالؾ االعالؼ المموثة مما يؤدي الى

انتقاؿ ىذا التموث الى حميبيا عف طريؽ السمسمة الغذائية

الذريAtomic Absorption Spectrophotometry

وتراكمو في الحميب مما يشكؿ خطورة عمى صحة المستيمؾ

مف نوع –pyennicam sp 9/ air –Acetylene- Flame

لذلؾ يمثؿ الحميب مؤش ار حيويا جيدا لمتموث البيئي ( ،)5ألنو

) Atomic-Absorption- spectrophotometryوحسب

ومنيا المعادف الثقيمة ( .)6ونظ ار لقمة الدراسات حوؿ الكشؼ
عف المعادف الثقيمة في الحميب الخاـ لمحيوانات الزراعية

التحميل االحصائي :تـ تحميؿ بيانات التجربة وايجاد
المتوسطات  +الخطأ القياسي باستخداـ التجربة العاممية

المختمفة في العراؽ استيدفت الدراسة الحالية تقدير بقايا

وحسب التصميـ العشوائي الكامؿ وذلؾ باالعتماد عمى

المعادف الثقيمة السامة (النيكؿ والزرنيخ والزئبؽ) في الحميب

البرنامج االحصائي الجاىز ) (spss ,2011االصدار 17

ما جاء بػ .)3( AOAC

يمكف اف يحتوي عمى كميات مختمفة مف المموثات السامة

الخاـ لألبقار واالغناـ والماعز في مناطؽ مختمفة مف

وتـ اختبار معنوية الفروقات بيف المتوسطات باتباع اختبار

محافظة القادسية.

دنكف متعدد الحدود (.)8
النتائج والمناقشة

المواد وطرائق

اجريت ىذه الدراسة في محافظة القادسية لمفترة مف كانوف

مقارنة تركيز المعادن الثقيمة (ممغم  /لتر) في حميب االبقار

مختمفة في موقعيا الجغرافي ىي مركز الديوانية وناحية السنية

وجود اختالفات معنوية ) (P<0.05في متوسطات تركيز

االوؿ  2012ولغاية اذار  .2013شممت خمس مناطؽ

واالغنام والماعز اظيرت نتائج الدراسة الحالية (الجدوؿ )1

وناحية الشافعية وناحية الدغارة وقضاء الحمزة .لغرض تقدير

النيكؿ والزرنيخ والزئبؽ في حميب األبقار واالغناـ والماعز اذ

بقايا بعض المعادف الثقيمة (النيكؿ والزرنيخ والزئبؽ) المموثة

كاف اعمى تركيز ليا  0.563و  0.283و  0.124ممغـ /

جمع عينات البحث :تـ جمع عينات الحميب الخاـ

 0.221و  0.122و  0.037ممغـ  /لتر عمى التوالي  .اف

لمحميب الخاـ لألبقار واالغناـ والماعز.

لتر عمى التوالي في حميب االغناـ وادناه في حميب االبقار

المستخدمة في الدراسة مف خمس مناطؽ مختمفة شممت 150

االختالفات التي ظيرت في محتوى الحميب مف المعادف
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الثقيمة بيف االنواع المختمفة (األبقار واالغناـ والماعز) قد

ذلؾ الى االختالؼ في سموؾ التغذية بيف االنواع  .وقد

تعزى الى االختالؼ في سموؾ وطبيعة التغذية وااليض لكؿ

توصؿ  Aslamواخروف ( )13في الباكستاف الى اف حميب

+منيا .اذ اف االغناـ والماعز تعد حيوانات رعي غير مقيدة

االبقار احتوى عمى تركيز اعمى مف النيكؿ  22.394ممغـ

في طبيعة تغذيتيا مما يجعميا تصؿ الى مسافات بعيدة وىذا

/لتر مقارنة مع حميب الماعز  20.402ممغـ  /لتر وىذه

يؤدي الى تناوليا كميات مف المواد الغذائية المموثة بالمعادف

النتيجة جاءت اعمى مما توصمت اليو الدراسة الحالية .وكاف

طريقة تغذيتيا وحركتيا ( ،)9كما اف االختالؼ المظيري في

اعمى مما اشار اليو  Aslamواخروف ( )13والذي بمغ

تركيب الفـ لألغناـ والماعز الذي يحتوي عمى شفة عميا

 0.078-0.076ممغـ  /لتر .اال انو في حميب الماعز كاف

مشقوقة ومتحركة يجعميا قادرة عمى تناوؿ االجزاء النباتية

مقاربا لما توصؿ اليو  )14( Aliفي جنوب افريقيا والذي بمغ

بصورة كبيرة مقارنة مع االجزاء النباتية االخرى  ،ىذا مف

في حميب االبقار اعمى مما سجمو  Qinواخروف ( )15في

ناحية ومف ناحية اخرى توجد عوامؿ اخرى لالختالؼ مثؿ

الصيف والذي بمغ  0.015مايكرو غراـ  /لتر وفي حميب

نظاـ التربية وىذا ما اشار اليو باحثوف اخروف(.)11 ، 10

االغناـ كاف اعمى مما اشار اليو  Borysواخرون ()16

وفي دراسة اجريت مف قبؿ  Manuelواخروف ( )12عمى

والذي بمغ  0.006ممغـ  /لتر وفي حميب الماعز كاف اعمى

متوسط تركيز الزرنيخ في حميب األبقار في الدراسة الحالية

الثقيمة بدرجة اكبر مف االبقار التي غالبا ما تكوف مقيدة في

 0.20ممغـ  /لتر .اما بالنسبة لعنصر الزئبؽ فقد كاف تركيزه

السفمى والعقدية والجذور التي تتراكـ فييا المعادف الثقيمة

حميب االبقار واالغناـ والماعز في اسبانيا لوحظ ارتفاع في

مما توصؿ اليو  )14( Aliفي جنوب افريقيا والذي بمغ

تركيز النيكؿ في حميب االغناـ  18.6مايكرو غراـ  /لتر

 0.05ممغـ  /لتر.

عف حميب االبقار  15.0مايكرو غراـ  /لتر واعزى سبب
جدول .1متوسط تركيز المعادن الثقيمة (ممغم  /لتر) في الحميب الخام لألبقار واالغنام والماعز(المتوسط  +الخطأ القياسي).
نوع
الحيواى
األبقــــــــــــــار
األغنــــــــــــــام
الواعـــــــــــــــز
الوتوســــــظ العام

عذد
الوشاهذاث

العناصر الوعذنيت

العناصر الوعذنيت (هلغن  /لتر)
Ni
الوتوسظ  +الخطأ القياسي

As
الوتوسظ  +الخطأ القياسي

Hg
الوتوسظ  +الخطأ القياسي

50
50
50
150

0.003 ± 0.221c
0.010 ± 0.563a
0.005 ± 0.516b
0.013 ± 0.434

0.002 ± 0.122c
0.008 ± 0.283a
0.003 ± 0.211b
0.006 ± 0.205

0.002 ± 0.037c
0.005 ± 0.124a
0.002 ± 0.113b
0.003 ± 0.091

الحروف المختمفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود اختالفات هعنويت )(P<0.05

جدول  . 2متوسط تركيز المعادن الثقيمة (ممغم  /لتر) في حميب االبقار واالغنام والماعز لممناطق الجغرافية المختمفة

الونطقــــت الجغرافيت
هركــــــــز الذيوانيـــت
ناحيــــــــــت السنيــه
ناحيــــــــــت الشافعيت
ناحيــــــــــت الذغــارة
قضـــــــــــاء الحوـــزة
الوتوســــــــــظ العــام
الحروف المختمفة ضمن العمود

عذد
الوشاهذاث

العناصر الوعذنيت

(المتوسط +الخطأ القياسي).
العناصـر الوعذنيـت (هلغن  /لتر)
Hg
As
Ni
الوتوسظ  +الخطأ
الوتوسظ  +الخطأ
الوتوسظ  +الخطأ
القياسي
القياسي
القياسي
0.008 ± 0.109ab
0.014 ± 0.231ad
0.028 ± 0.461ab
0.007 ± 0 . 091ab 0.011 ± 0.206ab
0.027 ± 0.425ab
a
bc
0.006 ± 0.074
0.010 + 0.175
0.026 ± 0.404a
ab
c
0.005 ± 0.061
0.010 ± 0.167
0.026 ± 0.382a
0.008 ± 0.119b
0.016 ± 0.246d
0.033 ± 0.494b
0.003 ± 0.091
0.006 ± 0.205
0.013 ± 0.434
وجود اختالفات معنوية ).(P<0.05

30
30
30
30
30
110
الواحد تشير الى

تركيز النيكؿ والزرنيخ والزئبؽ

مقارنة تركيز المعادن الثقيمة (ممغم  /لتر ) في الحميب بين

في قضاء الحمزة ومركز

الديوانية اذ بمغت لمنيكؿ  0.494و  0.461ممغـ /لتر

المناطق المختمفة :يتضح مف جدوؿ  2ارتفاع متوسطات
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والزرنيخ  0.246و  0.231ممغـ /لتر والزئبؽ  0.119و

شير اذار اذ بمغت  0.494و  0.218و  0.106ممغـ /

 0.109ممغـ /لتر عمى التوالي وادناه في ناحية الدغارة اذ

لتر عمى التوالي اف االختالفات الحسابية البسيطة في تركيز

والزرنيخ  0.167والزئبؽ 0.061

المعادف الثقيمة المشمولة بالدراسة (النيكؿ والزرنيخ والزئبؽ)

ممغـ  /لتر عمى التوالي .اف االختالفات في تراكيز المعادف

بيف اشير السنة قد تعزى الى التبايف في الظروؼ المناخية

الثقيمة باختالؼ المناطؽ الجغرافية يمكف اف يعود الى

(كالرياح والمطر) فمثال ارتفاع معدالت سقوط االمطار في

المناطؽ فضال عف االختالؼ في االنشطة البشرية بيف

التربة مما يزيد مف تركيزىا في المياه الجوفية ومياه االنيار

المناطؽ التي تربي فييا الحيوانات كالمخمفات الصناعية

وبالتالي وصوليا الى حيوانات الحميب  ،وتعتبر مياه االمطار

والبمدية واالنشطة الزراعية كاستخداـ مياه الصرؼ الصحي

الحامضية المصدر الرئيسي لتموث المياه بعنصر النيكؿ حيث

بو ايضا باحثوف اخروف (.)19 ، 18 ، 17

مف التربة ومف ثـ زيادة تركيزه في المياه وىذا ما يفسر بموغ

مقارنة تركيز المعادن الثقيمة (ممغم  /لتر) في الحميب بين

عنصر النيكؿ اعمى مستوى في شير اذار  .كما اف مياه

بمغت لمنيكؿ 0.383

شير اذار يؤدي الى تحريؾ المعادف الثقيمة الموجودة في

االختالفات في جيولوجيا وىيدرولوجيا (الطبيعة المائية) تمؾ

اف ىذا النوع مف المياه تكوف لو القابمية عمى تحريؾ النيكؿ

في ري المزروعات وكذلؾ االسمدة الكيميائية .وىذا ما افاد

االمطار غالبا ما تحتوي عمى عنصر الزئبؽ غير العضوي

اشير السنة :يتضح مف النتائج في الجدوؿ  3عدـ وجود

الذي يترسب في مياه االنيار وىذا ما اكده  Steinواخروف

اختالفات معنوية في متوسطات تركيز الزرنيخ باختالؼ

( .)20اف ارتفاع نسبة التموث بالمعادف الثقيمة في الحميب

اشير السنة في الوقت الذي لوحظ فيو وجود اختالفات

الخاـ يدؿ عمى ارتفاع التموث البيئي في المناطؽ المختمفة

معنوية ) (p<0.05في تركيز عنصر النيكؿ بيف شير اذار

وانتقالو الى الحيوانات المزرعية عف طريؽ االعالؼ والمياه

مقارنة بشير كانوف االوؿ وكانوف الثاني وشباط .في حيف

التي تعتبر المصدر الرئيسي لتواجد المعادف السامة في

سجؿ عنصر الزئبؽ اختالفا معنويا ) (p<0.05بيف شير

الحميب وىذا مف المتوقع اف يكوف لو تأثيرات خطيرة عمى

اذار وكال مف كانوف الثاني وشباط  .كما اظيرت نتائج

الصحة العامة فضال عف صحة الحيوانات الرضيعة

الدراسة الحالية ارتفاع في تركيز النيكؿ والزرنيخ والزئبؽ في

جدول  .3متوسط تركيز المعادن الثقيمة (ممغم  /لتر) في الحميب الخام ألشير السنة المختمفة (المتوسط +الخطأ القياسي).

()2012
كانـوى االول
كانـوى الثاني ()2013
()2013
شبـــاط
()2013
آرار
الوتوســــــــــظ العام

المشاىدات

اشير السنة

عدد

العنصـــر المعــدنـي

العناصـر الوعذنيـت (هلغن  /لتر)
Ni
الوتوسظ  +الخطأ القياسي

As
الوتوسظ  +الخطأ القياسي

Hg
الوتوسظ  +الخطأ القياسي

30
21
43
56
110

0.028 ± 0.397a
0.027 ± 0.418a
0.023 ± 0.415a
0.022 ± 0.494b
0.013 ± 0.434

0.014 ± 0.202
0.012 ± 0.196
0.011 ± 0.201
0.012 ± 0.218
0.006 ± 0.205

0.008 ± 0.089a b
0.006 ± 0.081a
0.006 ± 0.083a
0.006 ± 0.106b
0.003 ± 0.091

الحروف المختمفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود اختالفات معنوية ).(P<0.05

التوالي اما بالنسبة لمماعز فقد بمغ  0.570و  0.242و

تأثير التداخل بين نوع الحيوان والمنطقة الجغرافية عمى

 0.132ممغـ  /لتر عمى التوالي  .وادناه في ناحية الدغارة اذ

تركيز النيكل والزرنيخ والزئبق في الحميب الخام

بمغ  0.192و  0.094و  0.019ممغـ  /لتر عمى التوالي

يتضح مف نتائج الجدوؿ  4وجود اختالفات في مستويات

لألبقار و  0.499و  0.230و  0.082ممغـ  /لتر عمى

النيكؿ والزرنيخ والزئبؽ في حميب االبقار واالغناـ والماعز

التوالي لألغناـ اما في الماعز فقد بمغ  0.464و  0.181و

باختالؼ المناطؽ الجغرافية  ،ففي حميب االبقار كاف اعمى

 0.086ممغـ  /لتر عمى التوالي وقد يعود سبب االختالفات

تركيز لمنيكؿ والزرنيخ والزئبؽ في قضاء الحمزة اذ بمغ

في مستويات المعادف الثقيمة المشمولة بالدراسة باختالؼ

 0.256و  0.140و  0.057ممغـ  /لتر عمى التوالي وفي

المناطؽ الجغرافية ونوع الحيواف الى عدة عوامؿ منيا

االغناـ بمغ  0.641و  0.356و  0.167ممغـ  /لتر عمى
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الخصائص الفردية وطبيعة التغذية ونوع التربة والتموث البيئي

جدول  .4تأثير التداخل بين نوع الحيوان والمنطقة الجغرافية عمى تركيز النيكل والزرنيخ والزئبق في الحميب الخام.
الونطقــت

نوع الحيواى

األبقـــــــــــــــــار

هركز الذيوانيت
ناحيت السنيـت

10

bc

0.009 ± 0.217

b

0.006 ± 0.127

b

0.002 ± 0.036

ناحيت الشافعيت

10

0.009 ± 0.207c

0.006 ± 0.113c

0.002 ± 0.027c

ناحيت الذغارة

10

0.009 ± 0.192d

0.006 ± 0.094d

0.002 ± 0.019d

قضاء الحوزة

10

0.009 ± 0.256e

0.006 ± 0.140a

0.002 ± 0.057e

هركز الذيوانيت

10

0.009 ± 0.595a

0.006 ± 0.331a

0.002 ± 0.159a

ناحيت السنيـت

10

0.009 ± 0.549b

0.006 ± 0.280b

0.002 ± 0.118a

ناحيت الشافعيت

10

0.009 ± 0.517bc

c

a

ناحيت الذغـارة

10

0.009 ± 0.499c

0.006 ± 0.230c

0.002 ± 0.082a

قضاء الحوــزة

10

d

d

a

هركز الذيوانيـت

االغنـــــــام
الواعــــــــــــــــــــز

عـذد
الوشاهذاث
10

Ni
الوتوسظ  +الخطأ القياسي
0.009 ± 0.238a

As
الوتوسظ  +الخطأ القياسي
0.006 ± 0.139a

Hg
الوتوسظ  +الخطأ القياسي
0.002 ± 0.046a

0.011 ± 0.641

0.006 ± 0.219

0.008 ± 0.356

0.002 ± 0.094

0.003 ± 0.167

10

0.011 ± 0.509a

0.008 ± 0.203a

0.003 ± 0.105a

b

b

b

ناحيت السنيـت

10

ناحيت الشافعيـت

10

0.009 ± 0.489c

0.006 ± 0.196c

0.002 ± 0.102c

ناحيت الذغـارة
قضاء الحوــزة

10
10

0.010 ± 0.464d
0.009 ± 0.570e

0.007 ± 0.181d
0.006 ± 0.242e

0.003 ± 0.086d
0.002 ± 0.132e

0.009 ± 0.512

0.006 ± 0.211

0.002 ± 0.119

الحروف المختمفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود اختالفات معنوية )(P<0.05

جدول .5تأثير التداخل بين نوع الحيوان واشير السنة عمى تركيز النيكل والزرنيخ والزئبق في الحميب الخام.

نوع
االبقــــــــــــــار

الحيوان

الشير

عدد المشاىدات

Ni
الوتوسظ  +الخطأ القياسي

As
الوتوسظ  +الخطأ القياسي

Hg
الوتوسظ  +الخطأ القياسي

كانوى االول ()2012
كانوى الثاني ()2013

10
10

0.006 ± 0.222
0.009 ± 0.217

0.004 ± 0.126
0.006 ± 0.127

0.002 ± 0.036
0.002 ± 0.036

)(2013
)(2013

14
16

0.008 ± 0.224
0.011 ± 0.192

0.006 ± 0.118
0.008 ± 0.092

0.002 ± 0.039
0.003 ± 0.017

()2012

10

0.009 ± 0.595

0.006 ± 0.331

0.002 ± 0.159

كانوى الثاني ()2013

6

0.007 ± 0.533

0.005 ± 0.250

0.002 ± 0.107

()2013

14

0.008 ± 0.554

0.006 ± 0.288

0.002 ± 0.121

()2013
آرار
كانوى االول ()2012
كانوى الثاني ()2013

20
10
5

0.010 ± 0.668
0.009 ± 0.549
0.014 ± 0.514

0.007 ± 0.357
0.006 ± 0.228
0.010 ± 0.212

0.003 ± 0.170
0.002 ± 0.127
0.004 ± 0.120

()2013
()2013

15
20

0.011 ± 0.510
0.006 ± 0.498

0.008 ± 0.211
0.004 ± 0.200

0.003 ± 0.119
0.002 ± 0.101

شباط
آرار

الواعــــــــــــز

االغــــــــــــــــنام

كانوى االول

شباط

شباط
آرار

لجميع الحيوانات المشمولة بالدراسة االبقار واالغناـ والماعز،

تأثير التداخل بين نوع الحيوان واشير السنة عمى تركيز

اال انو وجدت اختالفات حسابية بسيطة حيث لوحظ ارتفاع

النيكل والزرنيخ والزئبق في الحميب الخام :اظيرت نتائج

في تركيز عنصر النيكؿ والزئبؽ بالنسبة لألبقار في شير

الدراسة الحالية في الجدوؿ  5عدـ وجود اختالفات معنوية

شباط اذ بمغ  0.224ممغـ  /لتر لمنيكؿ و  0.039ممغـ /

في تركيز المعادف الثقيمة المشمولة بالدراسة بيف اشير السنة
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/  ممغـ0.127 لتر لمزئبؽ في حيف كاف تركيز الزرنيخ اعاله

7.AOAC , 2000 . Methods of Analysis by
Association of Official Analytical Chemists .
Washington , D.C., 1132 .
.
8.Duncan , D. B . 1955 . Multiple range and
multiple F test . Biometrics . 11 : 1-42 .
9.Herwig , N., K. Stephan ., U . Panne ., W.
Pritzkow and J .Vogl. 2011 . Multi –elements
screening in milk and feed by SF-ICP –MS .
Food Chem . 124: 1223-1230.
10.Javed , I ., I.U. Jan ., F. Muhammad ., Z.U
. Rahman ., M.Z . Khan ., B. Aslam and J.I
Sultan. 2009 . Heavy metal residues in the
milk of cattle and goats during winter season .
Bull . Environ . Contam . Toxicol . 82 : 616 620.
11.Haenlein , G.F.W . and W.L. Wendorff
.2006. Sheep Milk –Production and Utilization
of Sheep Milk . In Park , Y.W . and G.F.W.
Haenlein , (Eds.) , Handbook of milk of Non –
Bovine Mammals . Blackwell Publishing
Professional , Oxford , UK and Ames , Iowa ,
USA . 137-194.
12.Manuel , A., P.J.Amaro . M. R . Sanchez
and G. Zurwra .1998 . Nickel content in raw
Cow's , ewe's and goat's milk . Department of
Food Hygiene and Technology . University of
Cordoba , Spain . 78 : 699-706.
13.Aslam , B. , I. Javed ., F.H. Khan and Z.
Rahman .2011. Up take of heavy metal
residues from sewerage sludge in the milk of
goat and cattle during summer season .
Pakistan . Vet . J. 31 : 75-79.
14.Ali , Y.D. 2010 . Toxic Elements In The
Food Chain : Exposure Pathways To Infants In
Selected Areas Of Limpopo Province . MSc.
Thesis , Faculty Of Environmental Science .,
University Of South Africa .pp.54.
15.Qin L.Q . , X.P . Wang ., W . Li., W.J.
Tong. (2009) . The minerals and heavy metals
in cow's milk from Chain and Japan . J. Health
Sci . 55 (2) : 300-305.
16. Borys , M., T. Pakulski . B. Borys ., E.
Pkulska and E. Wegrzyn .2006 . The content
and retention of some major and
trace
minerals in sheep's milk cheese . Arch . Tierz .
Dummerstrof
.,
special
Issue
49 : 263-267 .
17.Derakhshesh , S.M. and E. Rahimi. 2012 .
Determination of lead residue in raw cow milk
from different regions of Iran by flameless
atomic absorption spectrometry . Amer –Eura.
J .Toxicol .Sci . 4 (1) :16-

 اما بالنسبة لحميب االغناـ فقد،لتر في شير كانوف الثاني
كاف اعمى تركيز لمنيكؿ والزرنيخ والزئبؽ في شير اذار اذ بمغ
 لتر عمى التوالي وادناه/  ممغـ0.170  و0.357  و0.668
 لتر عمى التوالي في/  ممغـ0.107  و0.250  و0.533

شير كانوف الثاني وفي حميب الماعز كاف اعاله في شير
لتر/  ممغـ0.127  و0.228  و0.549 كانوف االوؿ اذ بمغ
 و0.498  وادناه في شير اذار اذ بمغ. عمى التوالي
 اف االختالفات.  لتر عمى التوالي/  ممغـ0.101  و0.200

البسيطة قد تعزى الى تأثير العوامؿ البيئية والمناخية والتي

تختمؼ مف منطقة ألخرى ونوع الغذاء الذي يتناولو الحيواف
فتؤدي الى تبايف في نسب التموث بالمعادف الثقيمة وتؤثر عمى
.)22(صحة الحيواف وىذا ما اكده باحثوف اخروف
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