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استخدام ديدان ( TUBIFICDAEديدان حمقية – قميمة االىالب) في تقييم
التموث العضوي لمياه نير الفرات في مدينة السماوة -العراق.
صاحب شنون ابراىيم
كمية التمريض – جامعة المثنى
الخالصة :
تم تقييم التموث العضوي باستخدام ديدان  ( Tubificidaeديدان حمقية – قميمة االىالب ) كمؤشرات حياتية
لمتموث العضوي في نير الفرات عند مدينة السماوة  ،جمعت العينات شيريا من تشرين الثاني  2102إلى تشرين
االول  .2102من ثالث محطات عمى طول النير ،درست بعض العوامل البيئية مثل ( درجة الح اررة ،و االس
الييدروجيني ،والنسبة المئوية لممادة العضوية لقاع النير ) والتي بمغت (  ) 22-02م٪ 02 (، ) 4.7-4.7(، o
 )٪ 2220عمى التوالي .كشفت نتائج المؤشرات الحياتية لمتموث العضوي في ىذه الدراسة أن المحطة  S2أكثرتموثا من المحطتين  S1و  .S3ففي المحطة  S2بمغت النسبة المئوية لديدان  Tubificidaeقميمة االىالب
الشعرية ضمن الفقريات القاع (، )%07.44كما سجمت فييا أعمى قيمة لمؤشر التموث (  ) Dإذ بمغت( 1.70
)  .اما مؤشرات التموث العضوي األخرى (  IOو  EOو  ) IOBSفقد سجمت (  )222 ،F9 ،2.7عمى
التوالي في محطة  .S2أخي ار وبناءا عمى المؤشرات الحياتية المستخدمة يمكن اعتبار النير ذا تموث عضوي
معتدل ).(Moderate Organic Pollution
الكممات المفتاحية :قميمة االىالب ،تموث عضوي ،نير الفرات
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.1المقدمة :
تمتاز عائمة

( Tubificidaeديدان حمقية ) من صف قميمة االىالب القاعية  Oligochaetaباىتمام خاص

في دراسات تموث البيئة المائية وتضم عديد االجناس ،اكثرىا انتشا ار الجنس  Tubifexوتمتاز اغمب افراد ىذه
العائمة بقدرتيا عمى العيش في بيئات مائية مموثة(إبراىيم .)2000،و لالفقريات القاع أىمية كبيرة في حفظ
التوازن البيئي بين راسب القاع وعمود الماء واستيالك المواد العضوية في راسب القاع وىي غداء جيداً لألسماك
والطيور المائية وأحياء األخرى ) .)Atanackovic,et.al,2013وتبرز أىمية ال فقريات القاع كونيا تستخدم
كدالئل حياتية في تحديد جودة المياه وصالحيتيا لالستخدام البشري ) (Kucuk ,2008وقد َع َد بعض الباحثين
توفر ىذه الديدان بكثافة عالية دليل تموث لمياه االنيار،إذ اعتمدت كثافة ديدان قميمة األىالب كأدلة حياتية
لمتموث العضوي ). )Aston ,1973أما) (Carr & Hiltunen ,1965فقد اعتمدا الوفرة العددية لقميمة
االىالب المائية فإذا كان عدد الديدان يتراوح بين ( 0111-0111فرد/م )2فان ذلك يشير إلى حالة تموث شديد
إما إذا كانت كثافة الديدان بين ( 999-011فرد/م )2فإنيا تمثل حالة تموث عضوي خفيف لمماء .وأشار
) )Aston ,1973الى اعتماد النسبة المئوية ألفراد عائمة  Tubificidaeضمن ال فقريات القاع) (%Tubiفي
تقييم التموث العضوي .ولنفس الغرض استخدم ) (Parele & Astapenok ,1975دليل التموث ) ) Dوذلك
باالعتماد عمى نسبة عدد أفراد عائمة ( Tubificidaeديدان حمقية-قميمةاالىالب) إلى عدد أفراد مجتمع قميمة
األىالب إذ أن . Tubi/Olig =Dووضع ) )Lafont, M. ,1984دليل التموث  IOمن خالل المعادلة التالية
 IO=10 S/Tاذ ان =Sعدد انواع الفقريات القاع و =Tمعدل الوفرة العددية لمجموع Tubificidaeعديمة
االىالب الشعريو.وأضاف دليل التموث ) ) EOاعتمادا عمى النسب المئوية ألفراد عائمة Tubificideعديمة
االىالب الشعرية ضمن احياء القاع .فقد درست جميع األنيار الفرنسية حتى الصغيرة والوقتية منيا.
واتخذ( )Rosso ,et.al ,1994دليل التموث )Oligocheta Index Of Sediment Bioindiction(IOBS
واكد الباحثون ان لقيم  IOBSعالقو سالبو مع شدة التموث بالمعادن الثقيمة و المشتقات النفطية واضاف
) ) Rosso,et.al,1994الى جانب المؤشر  IOBSمؤش ار اخر لتأكيد معرفة مدى تموث االنير بالمعادن الثقيمة
والمشتقات النفطية والمبيدات وىو دليل التموث  TUSPويعتمد ىذا الدليل عمى النسبة المئوية لديدان عائمة
 Tubificidaeعديمة االىالب الشعرية ضمن مجتمع قميمة االىالب  Oligochaetaواثبتوا وجود عالقو موجبو
بين قيم  TUSPوكمية المموثات بقاع المسطح المائي .كما استخدام ) )Prygiel,et.al,2000المؤشرين
البيئيين TUSPو  IOBSعمى نطاق واسع في تقييم حالة التموث في االنيار الفرنسية وفروعيا .واكد أن
استخدام ىذا المؤشر يعطي نتائج حقيقية عن التموث .وبين ) )Aston, 1973أىمية قميمة االىالب كمؤشرات
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لمتموث البيئي في الدراسات الحقمية .اذ ان ديدان  Tubificidaeتمتاز بمقاومة جيده لممبيدات الزراعية
المستخدمة في الحقل( الجدوع . )2001 ,اشار( Prygiel,et.al ,( 2000ان البحوث في الدول المتقدمة
أنجزت نماذج متكاممة لألنير والبحيرات مكنتيا من تنظيم ىذه المسطحات والسيطرة عمى اغمبيا وحمايتيا من
التموث .و عمى الرغم من وجود العديد من البحوث العممية ال يوجد أي نموذج بحثي شامل لدراسة التموث ألي
مسطح مائي في العراق إذ ساىمت بعض البحوث في دراسة العوامل التي توثر عمى طبيعة وخواص مياه نير
الفرات ( )Ali,2009فيما استخدم باحثون آخرون بعض المؤشرات الحياتية لمتموث والتي تعتمد عمى انواع من
الفقريات القاع مثل الديدان الحمقية قميمة االىالب(إبراىيم( ) 2000,جوير( )2000،إبراىيم)2005 ،
(جوير )2009،اما البحوث عن التموث العضوي لنير الفرات في مدينة السماوة فيي قميمة ولم تتناول دراسة
المؤشرات الحياتية لمتموث(مشكور2002،وعبد المنعم2012،وعمكم وابتيال. )2012،وتيدف الدراسة الحالية والتي
تكادتكون اول دراسةتستخدم ديدان عائمة  Tubificidaeفي دراسة مستوى التموث العضوي لنيرالفرات في مدينة
السماوة باستخدام بعض دالئل التموث الحياتية التي تعتمد كثافة وتنوع ديدان عائمة Tubificidaeوالتعرف عمى
العوامل البيئية(الفيزيائية والكيميائية) لمحطات الدراسة المنتخبة وتغيراتياالشيرية والموقعية.
 .4المواد وطرائق العمل  :Materials & Methodsجمعت عينات المياه والقاع شيريا من
ابتداء من شير تشرين الثاني  2102لغاية تشرين االول  .2102ووفقا لما ورد عن
محطات الدراسة شكل()0
ً

(  ) APHA ,1999تم قياس درجة ح اررة المياه(درجة مئوية) و درجة األس الييدروجيني وحسبت قيم BOD
بوحدة قياس ممغم/لتر،وحسبت قيم المادة العضويةفي رواسب قاع النيروعبرعن الناتج بالنسبةالمئويةمن الوزن
الجاف لمعينة ) (% of dry weightوقيست قابمية التوصل الكيربائي باستخدام جيازقياس التوصيميةالكيربائية
من نوع  Philips-PW9525وبوحدة قياس (مميسيمنس/سم) وبداللة قيم التوصيل الكيربائية تم حساب قيم
المموحة معب اًر عنيا بـ جزء من األلف( )‰وكما ورد في ).(Mackereth et al., 1978

3
Volume3, Issue 1, 2014

Muthanna Journal of Agricultural Science

4112 لسنة

3 المجمد

1  العدد..................... مجمة المثنى لمعموم الزراعية

4
Muthanna Journal of Agricultural Science

Volume3, Issue 1, 2014

مجمة المثنى لمعموم الزراعية  .....................العدد 1

المجمد 3

لسنة 4112

وفيما يتعمق بالدراسة الكمية والنوعية لالفقريات القاع فقد جمعت العينات شيريا من ضفتي كل محطة بمسافة 0
م عن ضفة النير باستخدام كراءة نوع GrabSampler

ذات أبعاد (20×00سم) ثم جمعت الفقريات القاع

في قناني بولي أثيمين خاصة وحفظت بإضافة الفورمالين . %7فحصت العينات في المختبر باستخدام مجير
مركب ومجير تشريح ضوئي واعتمد في التشخيص عمى بعض المفاتيح التصنيفية () Edmondson,1959
( .)Ahmed ,1975 ( )Brinkhurst,1971وحسبت أعدادىا (فرد/م .)2ولدراسة مستوى التموث العضوي في
نير الفرات عند مدينة السماوة استخدمت بعض دالئل التموث الحياتية التي تعتمد عمى تنوع وكثافة قميمة
األىالب  Oligochaetaالقاعية من عائمة :(Organic Pollution Bio indicators( Tubificidae
 .0النسبة المئوية ألفراد قميمة األىالب ( Oligochaetaضمن الفقريات القاع ) )(%Oligكما ورد
في(.)Goodnight & Whitley ,1961فقد عَّدا وجود ىذه الديدان بنسبة تقل عن %41من إحياء القاع يشير
إلى عدم وجود تموث عضوي واذا كانت تتراوح بين  %71-41فان تموث المياه قميل أما إذا توفرت الديدان
بنسبة أكثر من  %71فان ىذا دليل تموث شديد.
 .2الكثافة السكانية (فرد/م )2لقمية األىالب  Oligochaetaكما ذكر في Carr,& Hiltunen,,1965).
فقد اعتمدت الوفرة العددية لقميمة االىالب المائية فإذا كان عدد الديدان يتراوح بين ( 0111-0111فرد/م )2فان
ذلك يشير إلى حالة تموث شديد إما إذا كانت كثافة الديدان بين ( 999-011فرد/م )2فإنيا تمثل حالة تموث
خفيف لماء النير.
.2النسبة المئوية ألفراد عائمة  Tubificidaeضمن الفقريات القاع ) (%Tubiوفقاً لـ ) (Aston,1973إذ أن
المحطة ذات اعمى نسبة مئوية تعد اكثر تموثا من المحطات ذات اقل نسبة مئوية.
 .7نسبة وفرة أفراد عائمة  Tubificidaeإلى مجتمع قميمة األىالب ): (Tubi/Oligوذلك باالعتماد عمى نسبة
عدد أفراد عائمة ( Tubificidaeديدان حمقية) إلى عدد أفراد مجتمع قميمة األىالب  Tubi/Oligويرمز ليا
بالرمز) (Dووفقا لـ ـ )(Parele,.& Astapenok, ,1975فأذا كانت قيمة( )0-127 =Dفالتموث شديد واذا
كانت ()1221 =Dفتعد المحطة خاليو من التموث واما اذا كانت قيمة ( )1200-1220 =Dفالتموث ضعيف.
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 .0معامل التموث  : Ioوكما في ) ( Lafont,1984من المعادلة التالية IO=10 S/T
اذ ان =Sعدد انواع الفقريات القاع و= Tمعدل الوفرة العددية لمجموع Tubiعديمة االىالب الشعرية .فاذا كانت
قيمة Ioبحدود ( )7-0.0فأنيا تدل عمى بداية تموث وعندما تكون القيمة بحدود ( )0-2.0فان التموث متوسط
وكمما انخفضت قيمة  Ioفان التموث اعمى.
 .4دليل التموث : Eoحيث اعتمد ) ( Lafont,1984عمى النسب المئوية ألفراد عائمة Tubificideعديمة
االىالب الشعرية ضمن الفقريات القاع ووضع حرف لكل درجو وكاآلتي 90 ≤A :تموث شديد جدا و bعندما
تكون النسبة  %91-40تموث شديد  C ،عندما يكون النسبة  %41-71تموث متوسط  D ،عندما تكون -24
 %70تموث قميال  E ،عندما تكون  20-04بداية تموث و  %00 < Fغير مموث .اما الرمز oاسفل الحرف E
فانو قيمة تعبر عن عدد األنواع في المحطة فعندما تكون  0=oفيذ يعني ان عدد األنواع = 2 -0نوع اما اذا
كانت  2=oفان عدد األنواع =2-0نوعين وىكذا لكل نوعين قيمة واحدة تصاعديا .
 .7دليل التموث  )Rosso ,et.al ,1994( TUSPاعتمادا عمى النسب المئوية ألفراد عائمةTubificide
عديمة االىالب الشعرية ضمن مجتمع قميمة االىالب .اذا اثبت وجود عالقو موجبو بين قيم  TUSPوكمية
المموثات بقاع السطح المائي .
 .7دليل التموث  (IOBSدليل قميمةاالىالب عمى تموث القاع ) من معادلة )(Rosso,et.al ,1994وىي :
IOBS = 10 S\T

اذ ان  = Sعدد انواع الفقرات القاع .

 =Tالنسبة المئوية ألفراد عائمة  Tubificideضمن مجتمع قميمة االىالب  :ان ىذا المؤشر يستخدم دليال
لتقيم التموث بالمشتقات النفطية فإذا كانت قيمة  IBOSاكبر من  2فانو يؤشر حالو جيده لمماء اما اذا كانت قيم
 IBOSبحدود( )2-2فان حالة التموث تكون النير معتدلة التموث ويكون التموث عاليا High pollutionاذا
كانت القيم بحدود ( )0-2واذا كانت اقل من واحد فأنو حالة التموث والتسمم . high toxicity
 -9قياس العجز النوعي :استخدمت معادلة  Kothe'sلتقييم العجز النوعي ) Species deficit (Fوكماورد
في )....................(Meynell,1973
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 :Axعدد األنواع في محطة أخرى.

 -3النتائج والمناقشة RESULT&DISCUSSION :
أ-العوامل البيئية -:لم يحظ نير الفرات في مدينة السماوة بدراسات بيئية وافية ال سيما في الدراسات
المتعمقة بال فقريات القاع ومستوى التموث  ،لذلك فان ىناك صعوبة في مقارنة النتائج التي تم الحصول عمييا
في ىذه الدراسة مع ما توفر من دراسات سابقة لمنير بشكل دقيق ،ال سيما وان الخصائص الممنولوجية لمنير وما
يحتويو من أحياء تتأثر بالتغيرات الفصمية والموقعية لمعوامل البيئية النير .يشير الجدول ()0
جذول ( :)1انًذي و(انًعذل ) نجعض انعىايم انجُئُخ فٍ انًحطبد انًُتخجخ خالل يذح انذراصخ.
يحطبد انذراصخ
S2
S1
انعىايم انجُئُخ
درجخ حرارح يبء انُهر(و)0
انتىصُم انكهرثبئٍ
(يهُضًُُش/صى)

انًهىحخ /00

0

(جزء يٍ االنف)

pHاالس انهُذروجٍُُ
انًتطهجبد انحُىَخ نالوكضجٍُ
(يهغى/نتر)

انًبدح انعضىَخ ()%

S3

)23.2(32 – 13.5
)4.4(5 – 3.5

(23)31 – 13
)4.5( 5.2 - 3.6

)23.2(31– 13.5
)4.5(5 – 3.6

)2.2(3.2 - 2.2
)5.2( 2.2 - 5.5
)1.5(3 – 1

)2.2(3.3 - 2.3
)5.4(2 – 6.5
)2.4(3.5 – 1.5

)2.2(3.2- 2.3
)5.5(2.2 - 6.5
)2.3(4 – 1

)16.2(20 – 12

)12.1( 22.1 - 14.5

)15(20 – 14.5

الى مديات ومعدالت العوامل الفيزيائية والكيميائية لمياه محطات النير المدروسة اذ سجمت اعمى قيمة لدرجة
ح اررة مياه النير 22م

o

في المحطة (  (S1درجة ح اررة المياه شكل (.)0إن لدرجة الح اررة تأثي اًر ميماً في ذوبان

األوكسجين والغازات األخرى وتختمف األحياء في مدى تحمميا لدرجات الح اررة وىذا ما تم مالحظتو في الدراسة
الحالية فان مجموعة الديدان من عائمة  Tubificidaeازدادت كثافتيا خالل الربيع والصيف .ان درجة الح اررة
المسجمة في الدراسة الحالية مقاربة لما سجل في دراسات سابقة في النير (مشكور()2002 ،عبد المنعم و ابتيال
عقيل ( )2012،عمكم و عبد المنعم .)2012 ،ان قيم األس الييدروجيني المسجمة في الدراسة الحالية شكل ()2
واقعة ضمن محددات (نظام صيانة األنيار والمياه العمومية من التموث .رقم  20سنة  0944والتعديالت
الممحقة بو).
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انًتطهجبد انحُىَه نألوكضجٍُ ( BOD5يهغى /نتر)
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شكل( )4التغيرات الشيريو لمعدالت درجة حرارة ماء النير (م˚) في المحطات المنتخبو خالل مدة الدراسو.

انًتطهجبد انحُىَه نألوكضجٍُ ( BOD5يهغى /نتر)
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شكل( )3التغيرات الشيريو في قيم المتطمبات الحيويو لألوكسجين ( BOD5ممغم /لتر)لنماذج مياه النير في
المحطات المنتخبو خالل مدة الدراسو.
إذ ان معدالت قيم األس الييدروجيني كانت محصورة بين  4.0في المحطتين S2و S3واعالىا  7.2في
المحطتين( S1و ) S2اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة حول القاعدية الخفيفة لممياه الداخمية في العراق
بسبب وفرة أيونات البيكربونات والكربونات (إبراىيم )2000،و(إبراىيم )2005،كما لوحظ انخفاض قيم  pHمع
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انخفاض دراجة الح اررة في النيرين إذ لوحظ انخفاض قيم  pHخالل فصل الشتاء ،وليذا السبب فانو ال توجد
فروق كبيرة بين قيم االس الييدروجيني المسجمة في الدراسة الحالية في جميع محطات الدراسة .ولوحظ من نتائج
الدراسة الحالية شكل( )2زيادة معدالت قيم( )B.O.D.بشكل عام كمما اتجينا جنوب النير اذ سجل أعمى قيمة لو 7
ممغم \ لتر في المحطة) (S3في تموز 2102وقد يعزى سبب ذلك إلى تعرض النير خالل جريانو إلى الكثير من
المموثات والمواد العضوية التي تمقى إليو بصورة مباشرة أو غير مباشرة .وكانت نتائج الدراسة اعمى مما سجمتو
(شكرخان )2008 ،في نير الفرات .فيما سجمت معدالت مقاربة لمدراسة الحالية في نير آس ي في نيجيريا
( )Arimoro,et.al, 2007ان قيم التوصيل الكيربائي شكل ( )7والمموحة شكل ( )0في محطات الدراسة
الثالث ىما أعمى مما سجل لقيم التوصيل الكيربائي ولمموحة عمى نير الفرات ()Yahya,2011
6

انتىصُم انكهرثبئٍ (يهُضًُُش /صى)
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شكل (  ) 7التغيرات الشيرية في قيم التوصيل الكيربائي (مميسيمنس /سم) لنماذج مياه النير في المحطات
المنتخبة خالل مدة الدراسة.

9
Volume3, Issue 1, 2014

Muthanna Journal of Agricultural Science

مجمة المثنى لمعموم الزراعية  .....................العدد 1

المجمد 3

لسنة 4112
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شكل ( )5التغيرات الشيريو في قيم المموحة (جزء من األلف  )%1لنماذج مياه النير في المحطات المنتخبو
خالل مدة الدراسو.
ان ارتفاع المموحة في فصل الربيع و الصيف ربما يعود الى انخفاض منسوب المياه في النير وزيادة نواتج نشاط
االحياء المائية وىذا يتفق مع ما وجده (إبراىيم )2005،في نير الديوانية .تتناسب قيم المتطمب الحيوي
لألوكسجين سمبيا مع كمية األوكسجين المذاب ،و طرديا التموث ودرجة الح اررة (إبراىيم .)2000،وبينت التحميالت
اإلحصا ئية عدم وجود فروق معنوية في النسب المئوية لممواد العضوية في رواسب القاع في كل محطات
الدراسة .ان القيم المسجمة في ىذه الدراسة جدول( )0وشكل( )4وشكل ( )4أعمى لما سجمو (غالي وجماعتو ،
.)2003
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شكل (  ) 6التغيرات الشيريو في قيم األس الييدروجيني  pHلنماذج مياه النيرفي المحطات المنتخبو خالل
مدة الدراسة .
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شكل ( ) 7التغيرات الشيريو في قيم المادة العضوية ( ) %لنماذج قاع النير في المحطات المنتخبو خالل
مدة الدراسو.
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لقد كانت التيوية جيدة في النير مع انخفاض في قيم المتطمب الحيوي لألوكسجين فيما كان األس الييدروجيني
في الجانب القاعدي .ولم يتم مالحظة وجود فروق معنوية بين الخصائص الفيزيائية والكيميائية المقاسة مما اثر
إيجاباً في التنوع وكثافة األحياء المائية المدروسة في محطات الدراسة جدول (.)2
جذول ( :)2يعذالد انكثبفه انضكبَُه (فرد \و )2نهًجبيُع انتصُُفُخ انًختهفخ وَضجتهب انًئىَه انً الفقرَبد انقبع
(االرقبو ثٍُ االقىاس).
انًراتت انتصُُفُه
Tubificidaeراد االهالة انشعرَه
 Tubificidaeعذًَخ األهالة انشعرَه
انًجًىع انكهٍ نًجًىعخ عبئهخ Tubificidae
يجًىعخ قهُهخ األهالة األخريother Oligochaete
انًجًىع انكهٍ نذَذاٌ قهُهخ األهالة Oligochaete
الفقرَبد انقبع األخري
انًجًىع انكهٍ نالفقرَبد انقبع

S1
)13.53(64
) 5.50(25
)12.24(21
)26.25(125
)46 (212
)53.21(255
453

S2
) 31.12 (136
)14.65 (64
) 45.25 (200
) 10.32(45
) 56.12 (245
)43.20 (121
436

S3
) 25.25(102
) 2.20(36
) 35(145
) 2.20(3
) 46.22(121
) 53.50(210
321

ب -الدالئل الحياتية لمتموث العضوي:اكدت (جوير  )2000 ،عمى اىمية استخدام دالئل التموث التي
تعتمد قميمة االىالب في تقييم التموث العضوي فباإلضافة لدقة ىذه المؤشرات فإنيا تعطي صورة واضحة لتاريخ
وجود ىذه المموثات في المسطح المائي .واشارت (جوير وابراىيم  )2009 ،الى اعتماد أكثر من دليل يعتمد قميمة
االىالب في تقيم التموث لمقارنة النتائج وتدقيق حصول التموث أو عدمو .ان دالئل التموث المستخدمة في ىذه
الدراسة تعتمد عمى كثافة مجتمع قميمة االىالب  Oligochaetaمن عائمة  Tubificidaeويشير الجدول))2
إلى قيم األدلة الحياتية لمتموث وكاآلتي-:
.0النسبة المئوية ألفراد قميمة االىالب  Oligochaetaضمن الفقريات القاع ) :(% Oligتؤشر النسبة المئوية
لقميمة االىالب ضمن الفقريات القاع الى ان حالة مياه النير جيدة وخالية من التموث العضوي حسب ىذا
المؤشر .اذ بمغت %74و  %04.09و %74.29في المحطات()S3,S2,S1عمى التوالي وعمى الرغم من
تسجيل كثافات عالية لالفقريات القاع جدول ( ) 2إال ان النسبة المئوية لقميمة االىالب ضمن الفقريات القاع في
ىذه الدراسة ال تشكل حالة تموث اكيدة ،فقد ذكر ) (Goodnight & Whitley, 1961إذ كانت نسبة قميمة
االىالب اقل من  % 60فان حالة الماء جيدة .لقد سجل (إبراىيم .)2111،حالة تموث خفيف في احد محطات
نير الديوانية وذكر ان التنقية الذاتية لمنير تؤثر ايجابياً في خفض مستوى التموث في مناطق النير البعيدة عن
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مصادر التموث المباشر .من الممكن وجود نسب عالية من قميمة االىالب يقابميا نسب عالية من الفقريات قاعية
بسبب وفرة المواد الغذائية وقمة التموث ). (Emere & Nasiru, 2008

جذول ( :) 3انًؤشراد انحُبتُخ نهتهىث انعضىٌ (ثذالنخ قهُهخ األهالة) فٍ انًحطبد انًُتخجخ خالل يذح انذراصخ.
انًحطبد
2S

1S

3S

انًؤشراد انحُبتُخ نهتهىث
Oligochaeta%
Oligochaeta Density indv/m2

46
212

56.12
245

121

Tubificidae%

12.24

45.25

35

D.
Io
Pollution Degree)) E0
IOBS
TUSP
No. of Benthic Invertebrate
Taxa

0.41
9.3
F13
5.2
%12.4

0.21
2.8
F9
2.2
% 26

0.20
6.1
F11
2.5
%20

25

12

22

انحذود انطجُعُخ نهتهىث*

%60< 46.22

2

< 100فرد \و
انًحطخ األقم َضجخ يئىَخ
تكىٌ أقم تهىثب
≤0.30
>2
Fانتضهضم
>3
<%60
انًحطخاألكثرتُىعبَ تكىٌ أقم
تهىث عضىٌ

* نظافة المحطة من التموث العضوي

 .2الكثافة السكانية (فرد/م )2لقميمة االىالب :لقد سجل ىذا المؤشر حالة تموث خفيفة في جميع محطات الدراسة
الحالية إذ ان معدل الكثافة السكانية ليذه الديدان في جميع المحطات كان اكثر من  100فرد/م ،2حسب مؤشر
) ( Carr & Hiltunen, 1965والذي يعد وجود الديدان بكثافة تتراوح بين  999-100فرد /م 2فإنيا تشير إلى
وجود حالة تموث خفيف لمجسم المائي .لقد أشار (غالي ،وجماعتو  )2003،إلى وجود حالة تموث خفيفة في اربع
محطات من نير الديوانية ،بحسب ىذا المؤشر .إن اقل كثافة سكانية لمجتمع قميمة االىالب في الدراسة الحالية
كانت في المحطة )) S3اذ ربما تبتعد الديدان إلى عمق أكثر من العمق الذي أخذت منو العينات ،باإلضافة إلى
االنحدار الشديد لضفتي النير في ىذه المحطة.
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 .2النسبة المئوية ألفراد عائمة  Tubificidaeضمن الفقريات القاع ) :(% Tubiيبين الشكل( )7ان التغيرات
الشيرية في كثافة افراد عائمة  Tubificidaeفي المحطة( )S1بقيت مستقرة وبمستوى كثافة اقل من المحطتين
األخيرتين وىذا يعودان ىذه المحطة تقع في اعمى المدينة.
300
275

انكثبفه انضكبَُه(فرد\و)2
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شكم(  -:)2انتغُراد انشهرَه فٍ قُى انكثبفه انضكبَُه(فرد\و)2نعبئهخ (Tubificidaeدَذاٌ حهقُخ –
قهُهخاالهالة) فٍ انًحطبد انًُتخجه خالل يذح انذراصه.
ان كثير من النشاطات البشرية تؤثر في كثافة وتنوع قميمة االىالب (إبراىيم (2005 ،إن أعمى نسبة مئوية لديدان
عائمة  Tubificidaeضمن الفقريات القاع كانت  45.87في المحطة ( )S2وبداللة نتائج ىذا المؤشر (جدول )2
فان المحطة ( (S1تعد األكثر نظافة من التموث بالمقارنة بين محطات النير .لقد وجدت (جوير )2111 ،إن نسبة
ديدان عائمة  Tubificidaeضمن الفقريات القاع في احد المناطق المموثة في نير دجمة جنوب بغداد قد بمغت
 %54كما (إبراىيم )2000 ،نسبة مئوية ليذه الديدان بمغت %45في وسط نير الديوانية .وبينت الدراسة الحالية أن
كثافة الديدان التابعة لعائمة  Tubificidaeىي السائدة ضمن ديدان قميمة االىالب .وىذا ما الحظو (إبراىيم،
صف قميمة االىالب
(2005في دراستو عمى نيري الدغارة و الديوانية من إن ديدان ىذه العائمة كانت سائدة ضمن
َ

وباالخص منيا األنواع  Tubifex tubifexو. Limnodrilus sp.
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أن ديدان

Tubificidaeتزداد بصورة كبيرة في األنيار المموثة بالمواد العضوية .وبناءاً عمى مؤشرParele & D
) )Astapenok ,1975إذ كانت قيمة Dتتراوح بين  1-0.8فإن النير يعد مموثاً تموثاً شديداً وىذا ما وجد في
المحطتين (S2و )S3مع وجود حالة تموث خفيف في المحطة ( .)S1وبالمقارنة مع دراسات سابقة فقد سجل
(إبراىيم ،)2000،في نير الديوانية قيماً لدليل التموث  D.تراوحت بين .0.74-0.32وسجمت (جوير)2000 ،
قيماً لدليل التموث  D.تراوحت بين  0.66-0.46في نير الفرات .ان كمية المادة العضوية في القاع تمعب دو اًر
كبي اًر في انتشار ىذه الديدان اذ سجمت في ىذه الدراسة اقل نسبة لممادة العضوية في قاع المحطة(.(S1
.0دليل التموث  : IOسجمت اقل قيمة ليذا الدليل()2.7في المحطة( (S2وىذا يدل عمى وجود حالة تموث اذ ان
النير يمقى فيو وبصورة مباشرة مياه المجاري و مخمفات بشرية وصناعية سيما وان ىذه المحطة سجمت اكبر
عدد من ديدان  Tubificidaeعديمة االىالب الشعرية خالل ىذه الدراسة وىذاما اكده (غالي ،وجماعتو
 )2003،من ان ىذه الديدان تزداد اعدادىا في البيئات المائية المموثة.
.4درجة التموث  :EOيشير الجدول( )7الى ان الدليل EOيوضح ان جميع محطات الدراسة الثالث خالية من
التموث اذ سجمت درجة التموث  F11،F9،F13وعمى التوالي  .لقد اثبت (إبراىيم )2000،ان سبب االختالف في
درجة التموث قد يكون حاالت وقتية مرتبطة بتغيرات بيئية فصمية اثرت في اعداد ديدان Tubificidaeعديمة
االىالب الشعرية خالل اشير الدراسة.
.4دليل التموث  : IOBSحسب ىذا الدليل كانت المحطة (

 ) S1ذات حالو جيده بيولوجيا good

 biological qualityاذان قيمة المؤشر اكبر من  2فقد بمغت (

 ، ) 5.9بينما تشير قيمة الدليل الى ان

المحطتان) S2و  (S3فييما حالو تموث معتدل  Moderate pollutionاذ بمغت قيمة  222( IOBSو)224
وعمى الترتيب .وقد عد مؤشر IOBSالذي قيمتو  2-2بانو يشير الى حالة تموث معتدل بينما لو كانت قيمو
اقل من  2فأنيا تدل عمى حالة تموث وقد سجل ) ) Prygiel,et.al,2000قيم ل 227=IOBSفي أحد انيار
فرنسا وعد ذلك حالة جيدة وان النير خال من التموث بالسموم والمشتقات النفطية والمعادن الثقيمة .إن حالة النير
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حسب ىذا المؤشر تشير الى ان المحطة(  (S1خالية من المموثات السامو والمشتقات النفطية بينما تشير الى
توفر نسب ضئيمة من المعادن الثقيمة و المشتقات النفطية في المحطات الباقية.
 .8دليل التموث  :TUPSاستخدم ) (Rosso,et.al , 1994المؤشر  TUPSالى جانب المؤشر  IOBSاذ
اثبت وجود عالقو موجبو بين النسبة المئوية لقميمو االىالب عديمة االىالب الشعرية ضمن مجتمع قميمة االىالب
وكمية المموثات والمعادن الثقيمة و مشتقات النفط في راسب قاع النير اما )) Prygiel,et.al,2000
فقدعدوا ان المؤشران  TUPS ، IOBSيعطيان نتائج دقيقة في تقييم التأثير السام لممعادن الثقيمة و المشتقات
النفطية في نوعية المياه عند دراستيم لألنيار الفرنسية .و في الدراسة الحالية كانت قيم

 TUPSفي جميع

محطات الدراسة اقل من  %41اذ بمغت اعمى قيمة لممؤشر  %24 TUPSفي المحطة  ، S2اما اقل قيمو
لو فكانت  %12.4في المحطة  . S1و ىذا يدل بالمقارنة مع قيم  IOBSبان مياه النير في جميع المحطات
المدروسة خالي من مموثات المعادن الثقيمة و المشتقات النفطية سيما و ان زيادة معدل الوفرة العددية ألحياء
القاع قد اثرت ايجابيا في اعطاء قيمة ( Fخالية من التموث ) في محطات الدراسة.
ج -وفرة األنواع والعجز النوعي  : Species Richness & Species deficitشخص في
المحطة ) 20 (S1نوعا وىو اعمى عدد من الوحدات التصنيفية سجل في المحطات المدروسة جدول ( )2وىذا
يدل عمى ان بيئة ىذه المحطة مالئمة لتوفر عدد اكبر من األنواع بالمقارنة مع محطات النير األخرى .وان عدد
أنواع الفقريات القاع والوفرة العددية لمنوع الواحد في موقع معين يعطي دالالت واضحة لنوعية المياه في تمك
البيئة .إن عدد األنواع في المحطة S2كان ( )07وحدة تصنيفية صاحبو ارتفاع في كثافة ديدان
(Tubificidaeجدول )2وىذا يدل وجود نسبة عالية من التموث العضوي في ىذه المحطة .إذ أن ديدان
 Tubificidaeال تفضل العيش في األماكن قميمة التموث او ان انخفاض عدد األنواع ربما يعود إلى وجود
عوامل مؤثرة أخرى مثل وجود المفترسات .وىذا ما وجده (إبراىيم )2000،في المحطة  S5في نير الديوانية إذ
انخفض فييا عدد األنواع المسجمة( )22وحدة تصنيفية بالمقارنة مع المحطتين S4و S6في نير الديوانية .وفي
ىذه الدراسة نجد إن عدد األنواع المشخصة في المحطة  S1بمغ( )20وحدة تصنيفية صاحبو كثافة عالية لقميمة
االىالب وىذا يفسر وجود عوامل ايجابية أخرى غير توفر المادة العضوية مثل نظام أوكسجين مالئم أو إن
األنواع الموجودة في المحطة  S1ىي من النوع المقاوم لمظروف البيئية غير المالئمة .وعند تطبيق معادلة
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العجز النوعي بين محطات الدراسة كانت اقل قيمة كانت ( )02بين المحطتين  S1و  S3قد يكون السبب ىو
التنقية الذاتية لمنير وىذا يعطي اشارة الى التشابو الكبير لألنواع الموجود في ىاتين المحطتين وخاصة االنواع
الحساسة لمتموث التي تبتعد عن البيئات ذات التموث العضوي في المحطة  S2التي تقع في مركز المدينة وقريبة
من مخمفات النشاطات البشرية والتي تمقى الى النير مباشرة وبدون معالجة إذ كانت اعمى قيمة لمعجز النوعي
ىي( )27بين المحطتين  S1و . S2وبمقارنة المؤشرات الحياتية المستخدمة في الدراسة الحالية يمكن االستنتاج
أن دليالً واحداً ال يمكن تطبيقوُ عمى جميع البيئات لوجود عوامل بيئية مختمفة قد تؤثر عمى النتائج ولكن يمكن
استخداميا بنجاح عند استخدام أكثر من دليل في المحطة الواحدة .اذ ان ىذه الدالئل تعطي صورة واضحة عن
تاريخ التموث في الجسم المائي (جوير.)2000 ،لقد كانت الوفرة النوعية في المحطة  S2اقل مما في المحطتين
 S1وS3

فيما كانت السيادة لديدان Tubificidaeعديمة االىالب الشعرية التي تزداد اعدادىا في البيئات

المموثة عضويا .فيما سجمت الفقريات القاع أعمى كثافة وأعمى عدد من األنواع في المحطة S1التي تقع في
اعمى النير بعيدا عن مركز المدينة .إن دالئل التموث في الدراسة الحالية تشير إلى إن المحطة  S1و S3اقل
تموثاً من المحطة  S2التي تأكد حصول حالة تموث عضوي فييا.
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USE OF TUBIFICIDAE (ANNELIDA-OLIGOCHAETA)
IN EVALUATING THE ORGANIC POLLUTION IN THE
EUPHRATES RIVER IN THE CITY OF AL-SAMAWAIRAQ.
Sahib Shanon Ibrahim
College of Nursing,Al-Muthanna University
Abstract
Organic pollution was assessed using worms Tubificidae (Annelida - Oligochaeta) as
bioindicators of organic pollution in the Euphrates River in the city of Al-Samawa,
samples were collected monthly, during the period from November 2012 to October
2013. From three selected stations along the river, In addition to some ecological
factors (temperature, pH, and the ratio of organic matter of the bottom of the river),
which amounted to (13-32) 0C, (7.4-7.8), (12% -22.1%) respectively. Revealed as a
result of Bio indicators of organic pollution in this study that the station S2 more
polluted than the two stations S1 and S3. In the station S2 percentage of worms
Tubificidae without hair seta in the total number of benthic invertebrates (14.67 %)
and the highest value recorded for the pollution index (D) , was ( 0.81 ) . other
indicators of organic pollution (IO and E0 and IOBS) were recorded (2.8, F9, 2.2) ,
respectively, in the station S2. Finally, according to pollution bio indicators the river
may be regarded as (Moderate organic pollution).

Key Words : Oligochaeta,Organic Pollution,Euphrates River.
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