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فييييٖ الوييييدة بيييي٘ي ييييبا ًّ٘ 2016طيييياى  2016جوعييييج عٌ٘يييياث هييييي ًبيييياث ال ييييوب ى

Ceratophyllum

ّ demersumهحيييار الو٘ييياٍ الع بيييت  Unio tigridisهيييي ويييص هححييياث يهحايييْرة بييي٘ي الوححيييت االّلييئ
ي )Aعلييئ بعيييد 1كييين قبيييا جطييير االهيييام ّالوححيييت ي )Eبعيييد جطييير الكْفيييت الفيييدٗن بوطيييافت  1كييين) علييئ ًِييير
الكْفيييت لدراضيييت حرك٘يييس عٌاييير الرصيييا

 Pbفِ٘وييياج ضييينلج الٌخييياى رى رعلييئ حرك٘يييس للرصيييا

فيييٖ ًبييياث

ال ييييوب ى  1344.4هيييياٗكرّ.رامج.نّ ،1-رعليييئ حرك٘ييييس فييييٖ هحييييار الو٘يييياٍ الع بييييت  434.2هيييياٗكرّ.رامج.ن
1ج ّ بٌ٘ييييج الٌخيييياى ح ييييْق ًبيييياث ال ييييوب ى عليييئ الوحييييار ب ييييارق هعٌييييْٕ بخرك٘ييييس عٌايييير الرصييييا

-

فييييٖ

الوححييياث  Cّ Dالفرٗبيييت هييييي هركيييس هدٌٗيييت الكْفييييت فيييٖ حييي٘ي ح ييييْق الوحيييار علييئ ال ييييوب ى فيييٖ حرك٘ييييس
الرصا

فٖ الوححاث اال رٓ البع٘دة عي هركس الودٌٗتج

الكلواث الو خاح٘ت :حرك٘س الرصا

ً ،Pbباث ال وب ى ،هحار الو٘اٍ الع بتًِ ،ر الكْفتج
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اضييخادهج العدٗييد هييي االح٘يياء الواى٘ييت كاولييت

انًقذيت:

ح٘اح٘يييييييييت  Bioindicatorsي
حعييد العٌاصيير الةف٘لييت هييي الولْئيياث الب٘ ٘ييت الوِوييت

Biological

 Indicatorاّ) Phyloindicatorّ /لف٘يييييياش

ّحضييين هنوْعيييت كب٘يييرة حفيييار  38عٌايييران هٌِيييا

الخليْد الوياىٖ بواخليا رًيْا الولْئياث ّ اصيت

هييييا ُييييْ فييييرّرٕ لل عال٘يييياث الحْ٘ٗييييت كالحدٗييييد

العٌاصييير الةف٘ليييت ي)19 ّ 9ج ًّ ييي نرا لخٌيييْ

ّهٌِييييييييا هيييييييياُْ ضييييييييام كييييييييالسىب ّالرصييييييييا

الٌباحييياث الواى٘يييت ّاًخ يييارُا الْاضيييا فيييٖ

ّالكييياوهْ٘م ّالٌ٘كييياي)1ج ّقيييد رصيييب حليييْد اليييٌ ن

الوطييححاث الواى٘ييت ّححولِييا الن٘ييد لل ييرّ

الب٘ ٘ييييت الواى٘ييييت بالعٌاصيييير الةف٘لييييت هييييي الو يييياكا

الب٘ ٘ييت الوخغ٘ييرة ففييد اضييخادم الو٘ييا ّاالضييدٕ

الوِويييت ّ ليييه لكًِْيييا ٘.ييير قابليييت للخحليييا ّحطيييبب

يً )6بييييياحٖ الكحيييييا verticillata

افيييرار حييياوة ّهسهٌيييت لواخليييا االح٘ييياء الواى٘يييت

ّال ييييييوب ى demersum

ي)10ج فضيييي ن عييييي قابل٘خِييييا الخراكو٘ييييت حخيييئ لييييْ

Ceratophyllum

هاخبرٗييييا ن لدراضييييت قييييدرحِا عليييئ اصيييي

كاًج بخراك٘س قل٘لت ي)20ج

Hydrilla
الييييٌ ن

الواى٘يييييت هيييييي ييييي ث حراكوِيييييا للولْئييييياث وا يييييا

حْجييد العٌاصيير الةف٘لييت فيييٖ الب٘ ييت الواى٘ييت بخراك٘يييس

اًطيييينخِا ّاهكاً٘ييييت حال٘اييييِا هييييي حلييييه الولْئيييياث

1-

ّ اصيييييت العٌاصييييير الةف٘ليييييتج ّ كييييير Meomon

عٌييييدها حكييييْى ُيييي ٍ الو٘يييياٍ بع٘ييييدة عييييي هايييياور

ّا يييييرّى ي )17اى ه٘كاً٘ك٘يييييت حيييييراكن العٌاصييييير

الةلييْد ،لكييي ُ ي ٍ الخراك٘ييس قييد حييسواو ًخ٘نييت الٌوييْ

وا يا النطين الٌبياحٖ حخوةيا بينى ُي ٍ العٌاصير

الطيييييييييرٗا للخنوٌعييييييييياث الطيييييييييكاً٘ت ًّ يييييييييا احِا

الطياهت حيرحب

بنيدراى الا ٗيا فيٖ الني ّر اّ

الواخل يييييت ّقربِيييييا هيييييي هاييييياور الو٘ييييياٍ ّعيييييدم

األّراق هوييا ٗوٌييا اًخفالِييا

هعالنيييييت الو٘ييييياٍ الةف٘ليييييت ّح رٗييييي الٌ اٗييييياثي)12ج

الٌباح٘يت اّ ححيرو بو٘كاً٘ك٘يت اصيت الئ هْاقيا

هٌا ضييييت جييييدان ال حخنيييياّز  50هيييياٗكرّ.نج لخيييير

ّٗوكييي اى حخعيير

٘.ر حطاضت فٖ الال٘ت ا حاسى فٖ ال نْاثج

االًِييار للخلييْد بالعٌاصيير

الةف٘ليت هيي هاياور هاخل يت كال ضي ث الوٌسل٘يت
ّالاييييٌاع٘ت ًّ ييييا اث

ٗعيد الوحيار هيي اكةير االح٘ياء الواى٘يت الخيٖ حٌحبي

الخعييييدٗي ّال عال٘يييياث

علِ٘ييا هع يين الوْاصي اث الْاجييب حْفرُييا فييٖ

السراع٘يت كإفيافت األضيودة ّالوب٘يداث هويا ٗيثئر

االولييييت

علئ الخيْازى الب٘ يٖ فيٖ الٌ يام الوياىٖ ي)8ج ّقيد

الوايرا

عٌييد و ْلييَ اليئ الب٘ ييت الواى٘ييت

اث الخغ ٗيت الخر ي٘ح٘ت ّهيي هاياور

 .اى٘يت هاخل ييت ٗعحييٖ هث ي نرا ٗ َوكييي اضييخغ لِا

ٗخ اعيييا هيييا كاربًْييياث الكالطيييْ٘م الوْجيييْوة فِ٘يييا
هكًْيييت كاربًْييياث الرصيييا

الح٘اح٘ييييت ) ،)Bioindicatorsا اى

الويدٓ الْاضيا لخيراكن العٌاصير الةف٘ليت فيٖ ئٌاى٘يت

ا ييييييييييار ّ Salvadoا ييييييييييرّى ي )17اليييييييييئ اى
عٌايير الرصييا

ي ث العاييارة

كييدل٘ا اّ ه خييا لخحدٗييد هطييخْٗاث الخلييْد فييٖ

الخيييٖ حخرضيييب فيييٖ

الب٘ يييت ي)19ج ُّييي ا هيييا وفيييا ضيييلواى ّ يييرّى ي)4

الرّاضبج

الييئ اضيييخادام ًيييْع٘ي هيييي هحييياراث الو٘ييياٍ الع بيييت

942

يجهــت انكىفــت نهعهــىو انزراعيـــت
ُوييييييا fluminea

ّ Carbicula

: ) 1 ( 10

الدراضيييتج ا حفيييا الوححيييت االّلييئ ي )Aعلييئ بعيييد
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1كييين عيييي جطييير االهيييام عليييٖ ّحفيييا علييئ فييي افِا
بعييييي

فيييييٖ ًِييييير

بطييييياح٘ي الٌا٘ييييياّ ،الوححيييييت الةاً٘يييييت ي)B

ال ييييراث فييييٖ الوٌحفييييت الووخييييدة هييييي ضييييدة الٌِدٗييييت

حفيييييا اضييييي ا جطييييير االهيييييام عليييييٖ ّحخييييينئر بو٘ييييياٍ

جٌْ هدٌٗت الكْفت بحْالٖ  15كنج

الونيييييارٕ الوٌسل٘يييييت هيييييي االح٘ييييياء الفرٗبيييييت هيييييي

ًّ يييران لخعييير

الٌِيييييرّ ،حفيييييا الوححيييييت الةالةيييييت ي )Cبعيييييد جطييييير

ًِييير ال يييراث فيييٖ ّضييي العيييراق

االهييام علييٖ بيي  1كيين بييالفر هييي بداٗييت كييْرً٘

لولْئييييياث هاخل يييييت ّهٌِيييييا العٌاصييييير الةف٘ليييييت ففيييييد
ا خ٘ييييير ًبييييياث ال يييييوب ى

الكْفييت ّحخطييلن ُ ي ٍ الوححييت ر.لييب ه٘يياٍ الونييارٕ

Ceratophyllum

ّ demersumهحيييييار الو٘ييييياٍ الع بيييييت

الٌاحنيييييت عيييييي االضيييييخعواالث الب يييييرٗت الااصيييييت

Unio

بودٌٗييييت الكْفييييت فضيييي ن عييييي الٌ اٗيييياث الوخراكوييييت

 tigridisفيييييييٖ الدراضيييييييت الحال٘يييييييت الضيييييييخاداهِا

علييئ فييي ا

كييدل٘ا ح٘ييْٕ لخلييْد ًِيير الكْفييت الًخ ييارُوا ف٘ييَ
ب كا ّف٘رج

يىاد وطزق انعًم:

ّحاييير
قبيييا جطييير الكْفيييت الفيييدٗن
َ

فِ٘يييا ا.ليييب

ه٘ييياٍ هحييياعن الوفاهيييت علييئ الكيييْرً٘

فضييي عيييي

ه٘ييييييياٍ الونيييييييارٕ الوٌسل٘يييييييت ّهححييييييياث .طيييييييا
الطييي٘اراث ّر ٘يييران حفيييا الوححيييت ي )Eبعيييد جطيييير

هٌحفت الدراضت:

الكْفت الفدٗن بوطافت  1كنج

ٗخ ييير ًِييير ال يييراث جٌيييْ هدٌٗيييت الك يييا بحيييْالٖ

جوييا العٌ٘يياث الٌباح٘ييت ّاضييخا

 5كييييين الييييئ فيييييرع٘ي ُويييييا ًِييييير الكْفيييييت ًِّييييير
العباضييي٘ت ٗبلييي

الٌِييير ،فيييٖ حييي٘ي حفيييا الوححيييت ي)D

الةف٘لت:

يييْث ًِييير الكْفيييت فيييوي هحاف يييت

جوعييج عٌ٘يياث الٌباحيياث الواى٘تبحرٗفييت الحايياو

الٌنيييييا  75.200كييييين ّهعيييييدث حايييييرٗ َ ييييي ث
الوْضييييين السراعيييييٖ ي-200

 )230م3جئاً٘يييييت

العٌاصيير

ال٘يدّٕ ّ.طيلج بوياء الٌِيرئن ًفليج الئ الواخبير

1-

ٗاخيييرق ًِييير الكْفيييت قايييبت الكْفيييت ّقايييبت ابيييْ

فييٖ وا ييا اك٘يياش ب ضييخ٘ك٘ت ً ٘ ييت ّهعلوييت

صيييييييا٘ر ّالو ييييييياا ّٗ ،يييييييخن الطييييييي٘حرة علييييييئ

بايْرة ّافيحتّ ،فيٖ الواخبير .طيلج العٌ٘ياث
بويياء الحٌ ٘ييت ئيين بويياء هفحيير واف ي

الخاارٗا الوحلفت فَ٘ هي ًاظن الكْفت ي)5ج

بدرجييت

º

حين ا خ٘ييار

حييرارة  38م إلزالييت ال ففرٗيياث الاييغ٘رة

وطييت هححيياث هاخل ييت علئ ًِيير

العالفييت بِييايّ ،)13بعييد لييه .طييلج االجييساء

الكْفيت فيٖ الوٌحفيت الْاقعيت بي٘ي قبيا جطير االهيام

الٌباح٘يت بوياء هفحير ياث هيي االًْٗياث ّج يج

عليييٖ ّبعيييد جطييير الكْفيييت الفيييدٗن ّالوْفيييحت فيييٖ

بدرجيت حيرارة º 70م ئين حٌيج العٌ٘ياث النافيت

ال ييكا يّ )1حو٘ييسث هع يين الوْاقييا الودرّضييت
بكةافيت الٌباحياث الواى٘يت ّالوحيار علئ

ّهييررث

يْث هيدة

ي ث هٌاييا ضييعت ئفْبييَ mesh 40

ّا ي ّزى . 0.5ين هيي العٌ٘يت ّّفيعج فيٖ
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الوحلييْث راىفنييا ي ،)14بعييدُا ركولييج

الٌخرٗيه الوركييس ّ HNO3حركييج

العٌ٘يت الئ حنين  50هيا باضيخادام الوياء الايالٖ

العٌ٘ياث لويدة  16ضياعت ئين ُضيوج بْفيعِا

هييي االًْٗيياث ّّفييعج فييٖ اّع٘ييت ب ضييخ٘ك٘ت

علئ ورجيت º 100م لويدة ضياعت ّاحيدةّ ،بعيد

٘يييا

لييه افيي٘ا  3هييا هييي حيياه

اصيييت لغييير
االهخاييا

البركلْرٗييه

ال حييي

بنِييياز

الي رٕ اللِبييٖ ّعبيير عييي الٌيياح

بْحدة هاٗكرّ.رامج .ن1-ج

ّ %70اجييرٕ للعٌ٘يياث حاييع٘د  refluxلوييدة
30وق٘فييت عليئ ورجييت حييرارة º 200م حخيئ

شكم ( )1خزيطت تبيٍ يحطاث جًع انعيُاث يٍ َهز انكىفت
جوييا عٌ٘يياث الوحييار ّاضييخا

ر يرٓ ئين جويدث لحي٘ي رجيراء عول٘يت اضيخارا

العٌاصيير

االًطينت ُّضيوِاّ ،حين جويا حيْالٖ  25فيرو

الةف٘لت:

للعٌ٘يت الْاحييدة ّبْاقيا ئي د هكييرراث بالٌطيبت

جوعيج عٌ٘ياث ًيْع٘ي هيي الوحيار الوٌخ يرة فيٖ
ًِير ال يراث فيٖ فخيراث اًا يا

هٌطيْ

للٌييييْ tigridaes

الوياء

 Unioي)16ج اضييييخادهج

الحرٗفييت الوْصييْفت هييي قبييا  Jacksonي)11

فيييٖ الٌِييير بحرٗفيييت النويييا الع يييْاىٖ باضيييخادام

لغير

هربيييا حدٗيييدٕ ّ ابعييياو ي)55*55ضييين بْاقيييا ضيييج

اضيخا

اًطينت اًيْا

هكيييرراث .ّ،طيييلج العٌ٘ييياث بوييياء الٌِييير

ّحفيدٗر العٌاصير الةف٘ليت فيٖ
الوحيار ححيج الدراضيت ،ا ج يج

االًطيينت الر ييْة عليئ ورجييت حييرارة  70م

ّّفييعج فييٖ رك٘يياش ب ضييخ٘ك٘ت هعلوييت ّفييٖ

ّلويدة  24ضياعت ُّضيوج بافيافت  10هيا هيي

الواخبير .طيلج بالوياء الوفحير الزاليت هيا علي

حييياه

علِ٘يا هيي ا ٘ياى اّ حاليب اّ رٕ هيْاو .رٗبيت

الٌخرٗيييه الوركيييسّ ، HNO3ب٘رّكطييي٘د

الِاٗيييدرّج٘ي ّّ H2O2فيييعج العٌ٘ييياث فيييٖ
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ًبيياث ال ييوب ى م الوحييارج ففييد كيير Meomon
ّا يييرّىي )17اى اًطييينت الٌبييياث ح يييكا عْاهيييا

جيياُسة لل ح ي

هةال٘يييت فيييٖ عكيييص صيييْرة الةليييْد ركةييير هويييا ُيييٖ

الي رٕ اللِبيٖ ّعبيير
1-

عل٘يييييَ فيييييٖ الوييييياء ّالرّاضيييييب بطيييييبب عول٘ييييياث

عي الٌاح بال هاٗكرّ.رامج .رام .

االوه اييييييا

الخحل٘ا االحااىٖ:

ّاالهخاييييييا

ج ّّجييييييد الا يييييياجٖ

ّ ييرّى ي )4فييٖ وراضييت علييئ ًِيير ال ييراث عٌيييد

اضيييييخادم البرًييييياه االحاييييياىٖ الخنيييييارٕ SPSS

هركيييس هدٌٗيييت الٌاصيييرٗت اى ًبييياث ال يييوب ى ركيييس

يالٌطيييات  )18الٗنييياو اقيييا فيييرق هعٌيييْٕ L.S.D

ركةييير

ححيييييج هطيييييخْٓ احخوال٘يييييت 0.05

العٌاصييير الٌيييسرة ّهٌِيييا عٌاييير الرصيييا

≤ Pال خبيييييار

هويييا ُيييْ هْجيييْو فيييٖ الحيييْر الييي اىب فيييٖ الوييياءج

هعٌْٗيييت ال رّقيييياث بيييي٘ي الوححييياثج كوييييا اضييييخادم

كويييا رظِييير ضيييلواى ّ يييرّى ي )3ارح يييا حرك٘يييس

 Tلف٘يييياش ال رّقيييياث بيييي٘ي عٌ٘يييياث

العٌاصييير الٌيييسرة فيييٖ اًطييينت ًيييْع٘ي هيييي الوحيييار

ا خبييييار test
الوححاثج

ّعييييسا لييييه اليييئ ارحبييييا حرك٘ييييس العٌاصيييير فييييٖ
االًطيينت بخرك٘ييس العٌاصييير بالحالييت الدقاىف٘ييت للوييياء

الٌخاى ّالوٌاق ت:

بطبب الخغ ٗت الخر ٘ح٘ت لِ ٍ االح٘اءج

ضيينلج الدراضييت الحال٘ييت ّفييرة عٌايير الرصييا
فيييٖ بعييي

االح٘ييياء الواى٘يييت لٌِييير الكْفيييت كييياٙحٖ:

شكم ( )2تزكيز عُظز انزطاص في َباث انشًبالٌ  Ceratophyllum demersumبىحذة
يايكزوغزاو .غى 1-في َهز انكىفت.
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فييييييييييٖ الوحييييييييييار 434.2

Ceratophyllum

هييياٗكرّ.رامج.ن 1-فيييٖ ً يييص الوححيييت ّقيييد ٗرجيييا

 ّ demersumيييييييييكا ي )3حرك٘يييييييييس عٌاييييييييير

الطيييبب الييئ حعييير

ُييي ٍ الوححيييت لخييينئ٘ر الخليييْد

Unio

بو٘يييياٍ الونييييارٕ

ا ييييار ضييييلواى ّ ييييرّى ي)2

ًبيييييييييياث ال ييييييييييوب ى
الرصييييا

فييييٖ هحييييار الو٘يييياٍ الع بييييت

 tigridisفييييييٖ هححيييييياث الدراضييييييت الحال٘يييييييت ،ا

الييييئ اى ارح يييييا حرك٘يييييس العٌاصييييير الٌيييييسرة فيييييٖ

ً حيييي هييييي ال ييييكل٘ي اى اعليييئ حرك٘ييييس لعٌايييير

عضيي ث االضييواو ٗعييْو اليئ زٗيياوة حرك٘سُييا فييٖ

فييييييييٖ ًبيييييييياث ال ييييييييوب ى 1344.4

الخنوعيييياث الطييييكاً٘ت

الرصييييييييا

الويييياء بييييالفر هييييي هٌييييا

هييييييياٗكرّ.رامج.ن 1-فيييييييٖ الوححيييييييت ّ Cاعلييييييئ

الخٖ ححر فض حِا هبا رةن الٔ الٌِرج

شكم ( )2تزكيز عُظز انزطاص في انًحار  Unio tigridisبىحذة يايكزوغزاو .غى

1-

في

َهز انكىفت.
ٗ ِييييير النيييييدّث ) ) 1اى اعلييييئ حرك٘يييييس لعٌاييييير
الرصييييا

بعييي

العٌاصييير الةف٘ليييت حْجيييد بخراك٘يييس عال٘يييت فيييٖ

ضيييينا فييييٖ ًبيييياث ال ييييوب ى ّب ييييارق

الٌباحيييياث الواى٘ييييت الٌاه٘ييييت بييييالفر هييييي النطييييْر

هعٌيييْٕ عيييي هحيييار الو٘ييياٍ الع بيييت فيييٖ الوححخييي٘ي

ّالخنوعيييييياث الطييييييكاً٘ت اث الحركييييييت الورّرٗييييييت

ّٗ D ّ Cعيييْو الطيييبب الييئ ّفيييرة ًبييياث ال يييوب ى

الكة٘ ييييت ،فضيييي عييييي قابل٘ييييت الٌبيييياث عليييئ ازالييييت

فيييٖ الوححخييي٘ي فضييي ن عيييي حعرفيييِوا لخييينئ٘ر ه٘ييياٍ

الخيينئ٘ر الطييوٖ للعٌاصيير الةف٘لييت هييي يي ث ربحِييا

الونيييييارٕ الوٌسل٘يييييت ّالوحييييياعن ّحييييينئ٘ر الحركيييييت

بنيييييدراى الا ٗيييييا فيييييٖ النييييي ّر اّ االّراق هويييييا

الورّرٗييييييت ،ا ّجييييييد ضييييييلواى ّ ييييييرّى ي )3اى

ٗوٌييييا اًخفالِييييا يييي ث العاييييارة الٌباح٘ييييت اّ ححييييرو
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بو٘كاً٘ك٘يييت اصيييت الييئ هْاقيييا ٘.ييير حطاضيييت فيييٖ

ر ييييي العٌ٘يييييت ّالعْاهيييييا الِ٘درّك٘و٘اى٘يييييت للٌ يييييام

حاييييسى فييييٖ ال نييييْاث ي)17ج فييييٖ حيييي٘ي

ف٘ييييييت االح٘يييييياء ،كييييييالحنن

الال٘ييييت

الب٘ ييييييٖ اليييييي ٕ حعيييييي٘

ٗ ِييييير النيييييدّث )) 1اى اعلييييئ حرك٘يييييس لعٌاييييير

ّالنيييييٌص ّاليييييدّرة الخكائرٗيييييت ّالخغييييياٗراث فيييييٖ

فيييييٖ الوححييييياث  D ّ B ّ Aضييييينا

حرك٘ييييب االًطيييينت لنطيييين الكيييياىي لِييييا حيييينئ٘ر فييييٖ

فييييٖ هحييييار الو٘يييياٍ الع بييييت ّب ييييارق هعٌييييْٕ عييييي

حرك٘ييييييس العٌاصيييييير الةف٘لييييييت فييييييٖ اًطيييييينت ئٌاى٘ييييييت

ًبيياث ال ييوب ى ّقييد ٗرجييا الطييبب فييٖ لييه لْقييج

الواييييرا ج فضييييي عييييي اًا يييييا

كةافييييت ًبييييياث

جويييا العٌ٘ييياث ا جويييا الوحيييار فيييٖ فايييا الرب٘يييا

ال يييوب ى فيييٖ الوححييياث الوييي كْرة بالوفارًيييت هيييا

ُّييييْ فخييييرة حكييييائر بالٌطييييبت للوحييييارّ ،قييييد بييييي٘ي

الوححخ٘ي  D ّ Cضابفت ال كرج

الرصيييييا

 Otchereي )15اى جِازٗيييييييت العٌاييييييير ّّقيييييييج

جذول ( (1تزكيز عُظز انزطاص في َباث انشًبالٌ  Ceratophyllum demersumوفي
انًحار  Unio tigridisبىحذة يايكزوغزاو .غى
الوححت

A

B

C

1-

في َهز انكىفت.

D

LSD

E

انكائٍ انحي
َباث انشًبالٌ

ND

يحاااااااار انًيااااااااِ 95.2

104.5

1344.4

336.7

137

26.9

197.3

434.2

313.4

308.8

22.4

انعذبت
T

10.24

8.7

3.15

9.8

11.2

 - 5ضيييلواى ،جاضييين هحويييدر حطيييي ،فكيييرث هن٘يييد

انًظادر:

ّ صييال  ،ه٘طييْى هِييدٕج2007ج حراك٘ييس حطييعت
 – 1االهييييي٘يً ،اوٗيييييا عوييييياو ج2011ج اضيييييخادام

عٌاصييييرئف٘لت

النييٌص  Porcellio sp.ول٘ييا ح٘ييْٕ لف٘يياش
هطييخْٓ الخلييْد لييبع

فييييٖ

عضيييي ث

اضييييواو

الحويييرّٕ Barbus luteus Heckelال يييله

العٌاصيير الةف٘لييت فييٖ

Heckel

هدٌٗيت بغيداوج الونليت العراق٘يت للعليْم 52 ،ي:)4

vorax

ّAspiusال ييييبْ

ّ Barbus grybus Heckelالكيييار

419 -415ج

ال ضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييٖ Richardson
molotrix
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ّالخٌو٘ت الوطخداهتج  10ي55 - 21 :)1ج

Djebaili, A. 2008. Cadmium as an
of
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use

plant as bio-indicator of pollution

ّ صييال  ،ه٘طييْى هِييدٕ ج 2010ج وراضييت ب٘ ٘ييت

influence

الضيخادام األح٘يياء الواى٘يت كنوليت ح٘اح٘يت لخليْد

)experimentation

beans
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Kalay

جاضيييين ّ فرُييييْو ،فيييياق الييييبج  2016ج الخييييراكن

Metals

العٌاصييييير الٌييييسرة فييييٖ الٌبييييياث

الوييياىٖ demersum

 Ceratophyllumفيييٖ

Heavy

of

Levels

.1998.

of cyprinus carpio, Barbus capito,
from

الٌاصييييييرٗت – جٌييييييْ العييييييراقج هنلييييييت جاهعييييييت
الكْفييييت لعلييييْم الح٘يييياة ،العييييدو الاييييا

8 - Canli; M. and A. M.

(Cd, Pb, Cu, Cr, and Ni in Tissue
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and

seyhan River, Turkey. Tr. J. Of

بييييالوثحور

Zoology, 22: 149-157.
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Metal

Pollution

Wittman.1981.

the aquatic Environment. Springer-

الخيينئ٘راث الب٘ ٘ييت الوحخولييت لخاييرٗا الو٘يياٍ

Verlag, New York.USA.

الاييٌاع٘ت لوعوييا جلييْو الكْفييت فييٖ الٌباحيياث
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10 - Gulfraz, M. ; T. Ahmad and
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416.
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Use Ceratophyllum demersum and Unio tigridis as Bioindicators to
lead contamination in Kufa River/ Euphrates basin
Aliaa Hussein Mizhir
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Abstract:
During the period between February 2016 to April 2016 Ceratophyllum
demersum and Unio tigridis specimens were collected from five stations
(confined between the first station (A) one km before Imam Ali Bridge and
the station (E) after one km from the ancient Kufa bridge) on the Kufa River
to study the lead concentration (Pb) in them. Results recorded that the highest
concentration of lead in the C. demersum 1344.4 µg. g-1, and the highest
concentration in

U. tigridis 434.2 µg. g-1. The results showed also significant

superiority of C. demersum on U. tigridis with lead concentration in stations
D and C which near the center of

Kufa city, while U. tigridis significant

superiority in lead concentration in the other stations far from the city center.
Keywords: Lead (Pb) concentration, Ceratophyllum demersum, Unio tigridis,
Kufa river.
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