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الخصائص البيئية ومجتمع الهائمات النباتية في مياه نهر الفرات عند مدينة المسيب
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 العراق-  بغداد/ و ازرة العموم والتكنولوجيا ـ دائرة البحوث الزراعية

لمستـ ـرة

البيئي ــة و مجتم ــل المائم ــاا النباتي ــة ه ــا مي ــاد نم ــر السـ ـراا عن ــد مدين ــة المل ــي

ــائ

الخالصة

ت ــم ه ــا ب ــدا البح ــث د ارل ــة ال

 وقد حدد ها المنطقة قيد البحث موقعان. وبا أول درالة من نوعما تجري ها بدد المنطقة2003\12\15  ولغاية2002\10\1من
pH  تم قياس درجـة الحـ اررة وأ ـد نمـادم الميـاد حقميـا هيمـا تـم قيـاس درجـة المموحـة و األس الميـدروجينا.ألجراء القيالاا الشمرية

 أظمــرا النتــائ أن.وتحديــد مجــاميل المائمــاا النباتيــة هــا بــدد النمــادم م تبريــا

وتركيــز أيــون الكاللــيوم هعـ عــن وعــد وتشـ ي
 و0.74  وتراوحـا درجـة المموحـة بـين. م ـ ل شـمر أ°31.5م هـا شـمر كـانون اليـانا و°11معدل درجة حـ اررة المـاء تـراوي بـين

148.1  و62.5  وتـراوي تركيـز أيـون الكاللـيوم بـين7.7  و7.2 لتـر هـا حـين تراوحـا درجـة األس الميـدروجينا بـين/ غم0.48
الع ــوية ال ــدايتوماا

 احتم ــا مجموع ــة الطحالـ ـ. جنل ــا27  نوع ــا م ــن المائم ــاا النباتي ــة تع ــود الـ ـ23  ت ــم تل ــجيل.لت ــر/ممغم

 نوعــا هـا حـين جـاءا مجموعـة الطحالـ43 ـة والتـا بمغـا

 المرتبـة األولـ مـن حيـث عـدد األنـواع المشBacillorophyta

 أنـواع هعـ عـن4 ب ـ..Cyanophyta المزرقـة.ال عـر. الطحالـ.مجموعـة..تمتمـا..أنواع.7 اليانية بـ. بالمرتبةChlorophytaال عر
Scenedesmus األنـ ـواع. تواجــدا.Pyrrophyta الــدوارة. والطحال ـ.Euglenaphyta.اليوغمينيــة. مــن الطحال ـ.نــوعيين لكــل
 ـ لNavicula crgptocephala وNitzschia palea وMelosira granulata  وOscillatoria sp وquadricuda
لتر هـا حـين/ ميـة³10×133 ل ه ل الربيل وبمغا

 وجدا قمة لكياهة المائماا النباتية.جميل ه ول اللنة ها موقل الدرالة

 التنت من الدرالة بان كياهة المائمـاا النباتيـة.لتر/ مية³10×108 ل ه ل الشتاء وبمغا
.ل ه ول اللنة هع عن احتمال تأيربا بالمحار الم طط ها تمك المنطقة
البيئية مجتمل المائماا النباتية المحار الم طط

لجما اقل كياهة لممائماا النباتية
تتأير بالعوامل البيئية أع د ها النمر

ائ

 نمر السراا ال: الكممات المفتاحية

Environmental Characteristics and Phytoplankton Community
of Euphrates River at Al-Musayab Area
Al- Kaabi, K.M.; Al- Shamma'a, A. A.; Al-Mahdawi, M. M. and Salman, S. K.
Ministry of Science and Technology- Agricultural Research Directorate
Baghdad - Iraq
Abstract
Environmental characteristics and phytoplankton community in Euphrates River at Al-Musayab region were
studied in this research for the period 1/10/2002 to 15/10/2003. Water temperature measurements and samples
collection were done monthly at two locations in the area under study. Water salinity, pH and calcium ion
concentration measurements besides identify and counting of phytoplankton groups in the water samples were
done in the laboratory. The results showed that water temperature ranged between 11°C at January and 31.5°C
at August, salinity was between 0.48-0.74 g/l, while pH ranged between 7.2 – 7.7, calcium ion concentrations
were ranged between 62.5 to 148.1 mg/l .Fifty two species of algal groups were identified at the two locations,
including 38 species of diatoms (Bacillarophyta), 7 species of Chlorophyta, 3 species of Cyanophyta and 2
species for Euglenaphyta and Pyrrophyta. The species Scenedesmus quadricuda, Oscillatoria sp., Melosira
granulata, Nitzschia palea and Navicula cryptocephala were recorded throughout the study period at the two
locations. The results showed that there was a peak of phytoplankton density in spring at the river of 133×103
cell/l, while the lowest density was recorded in winter of 108×103 cell/l. This study concluded that there was an
effect of environmental factors measurements on phytoplankton density throughout the annual seasons, beside
a probable role of zebra mussel in the area under consideration.
Key words : Euphrates River , Environmental Characteristics , Phytoplankton Community , zebra mussel
* البحث ملتل من أطروحة دكتوراد لمباحث االول
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المجلة العراقية للعلوم والتكنولوجيا
المواد وطرائق العمل

المقدمة

تعـد العوامـل البيئيــة مـن ابـم العوامــل التـا تـ ير هــا

بقـاء وتكايرونمواالحياءالمائيــة ومنماالمائمـاا النباتــية د
ان لتواهر درجاا الح اررة و المموحة واألس الميدروجينا
pHوغيربــا مــن العوامــل السيزياويــة والكيمياويــة لمميــاد
الــدور االب ــم هــا التغــايراا الس ــمية و التركي ـ

الكمــا

والنـ ـ ـ ــوعا لتمـ ـ ـ ــك االحيـ ـ ـ ــاء ال مـ ـ ـ ــا ;1998 ,ال مـ ـ ـ ــا
وأ رون . 2001 ,أجريا العديد مـن الد ارلـاا المتعمقـة
ببيئ ـ ــة المائم ـ ــاا النباتي ـ ــة و ع قتـ ـ ــما م ـ ــل ال

ـ ــائ

السيزياويــة والكيمياويــة لممــاء هــا نمــري دجمــة والس ـراا و

اشـارا تمـك الد ارلـاا الـ لـيادة الـدايتوماا الطحالـ

الع وية ها المياد العراقية اللـعدي ;1993 ,ال مـا
وأ ــرون ;2001 ,الكعبـ ــا ;2005 ,الك ـ ـ ـ ـعبا وا ـ ـ ـرون
 )3122و (Talling, 1980; Maulood et al.,
;1993; Hassan and Al-Saadi, 1995
). Sulaiman et al, 2005
بنالك عوامل عديدة ت ير هـا التغـايراا الس ـمية هـا
كياه ــة المائم ــاا النباتي ــة منم ــا درج ــة الحـ ـ اررة واالمط ــار

ولرعة جريان الماء والمغدياا النبــاتية و كياهـة االحيـاء
و ـ ــا أحي ـ ــاء الق ـ ــاع ال م ـ ــا

المتغدي ـ ــة بالترش ـ ــيح و

وا رون  ;3112الكـعبا  3112و (Wong et al.,
2003; Kerins et al., 2007; Higgins et al.,
)2008; Millance et al., 2008
وعم ملتوى البيئة المائية العراقية هقد أشار ال ما
وأ رون ( )2001ال

ان الظروف البيئية كالح اررة و

االعاءة و قمة الكدرة قد لاعدا عم

زيادة كياهة

المائماا النباتية ها نمر دجمة و دلك لوجود ال زاناا
عم النمر ميل زان اليريار و لد لامراء.
ال

تمدف الدرالة الحالية ال
ائ

معرهة تأيير بعض

السيزياوية و الكيمياوية من

التغايراا الس مية والتركي

ل درالة

النوعا والكما لمجتمل

المائماا النباتية لمعامين  2002و  2003ها نمر
السراا عند منطقة الملي

أوال  /العمل الحقمي

ا تي ــرا محطت ــان ه ــا منطق ــة المل ــي

جل ــر المل ــي

الق ــديم مباشـ ـرة والمحط ــة الياني ــة عمـ ـ بع ــد

 500مت ـ اًر شــمال المحطــة اللــابقة أمــام اللــوق المحــادي

لمنمــر  .جمعــا عينــاا ميــاد مــن المحطتــين شــمريا حجــم

كــل منمــا عشــر لت ـراا ومــن ملــة أمــاكن هــا كــل محطــة
بعددددد مزجم ــا جي ــداً ي ــم ع ــزل لت ــر واح ــد م ــن ك ــل منم ــا ه ــا
ال ــطوانة ب ل ــتيكية مدرجـ ــة حج ــم  2لتـ ــر اع ــيف اليمـ ــا

قطـ ـراا م ــن محم ــول لوك ــال solution
البوتالـ ـ ــيوم

 Logalيودي ــد

حـ ـ ــامض ال ميـ ـ ــك اليمجـ ـ ــا بنلـ ـ ــبة 100:1

لتيبيــا عــدد الطحالـ

والمحاهظــة عميمــا مــن التفسددل لن د ن

نقلهدددا الدددت الم تبدددر هــا بغــداد اج ـراء القيالــاا السيزياويــة
والكيمياويـ ــة التـ ــا شـ ــمما تركيـ ــز أيونـ ــاا الكاللـ ــيوم Ca++

ودرجـ ــة المموحـ ــة ودرجـ ــة األس الميـ ــدروجينا  pHوهح ـ ـ

محتوى المياد م تبريا من المائماا النباتية كماً ونوعـاً .وقـد

تــم القيــاس الحقمــا لدرجــة ح ـ اررة المــاء هــا منطقتــا الد ارلــة
شمرياً بولاطة المحرار الزئبقا البليط (ذو مدى °110م).
ثانيا  /العمل المختبري

 . 1القياسات البيئية لنهر الفرات (المسيب)

أ .تركيز أيوناا الكالليوم  Ca++ها الماء

تــم قيــاس تركيــز أيونــاا الكاللــيوم  Ca++هــا نمــادم
الماء بتلحيح  5مل من عينـة المـاء

سسـا الـ 50

مممت ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ـ ــن الم ـ ـ ـ ـ ـ ــاء المقط ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـ ـ ــل محم ـ ـ ـ ـ ـ ــول
EDTA(Ethylene Diamine Tetra Acetic
) acidالقيالا  0.01موالري بعد رهـل درجـة األس
الميـدروجينا  pHالـ  14 -13بإعـاهة قطـراا مـن

 NaOHالـ ـ أن يتغي ــر ل ــون المحم ــول م ــن ال ــوردي
الـ األرجـوانا الــدي يميــل نمايــة التلــحيح  .ويحلـ
 Ca++ممغم/لتر وهق المعادلة ):(Lind,1997

للفتـرة وهي أول دراسة

من نوعها تجري في تلك المنطقة.

االولـ ـ

تح ــا

)

(

حيث:
 =Aحجم العينة محمول  EDTAالمل ــتممكة
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مممتر .

ال

 =Bكميــة  (as CaCO3) EDTAف ي  1مللت ي
من
المحلول.
 .قياس درجة األس الميدروجينا  : pHتم دلك
بوالطة جماز .pHWPAC6-meter

 .2الفحوصات الكمية والنوعية لمهائمات النباتية

الشــمري الم تبــري لمحتــوى عينــاا الميــاد

مـ ــن المائمـ ــاا النباتيـ ــة والتـ ــا جمبـ ــا مـ ــن محطتـ ــا
النمدجــة ال ـ الم تبــر بوالــطة ألــطواناا ب لــتيكية
) .1964حلـ

(Round,

العــدد الكمــا أله ـراد المائمـاا النباتيــة

بال ـ ـ ـ ــت دام طريق ـ ـ ـ ــة الترل ـ ـ ـ ــي

لمعينـ ـ ـ ـ ـاا أد تترك ـ ـ ـ ــا

األلــطوانة لمــدة عش ـرة أيــام بعــدبا لــح

 900مممتــر

منمــا بطريقــة اللــايسون ووعــل المتبقــا هــا الــطوانة
أ رى مدرجـة حجـم 100مممتـر تركـا لمـدة لـبعة أيـام
لتترلـ

الطحالـ

بشــكل كامــل .بعــدبا لــح

حـوالا

 90مممتــر مــن المحمــول ووعــل الحجــم المتبقــا 10
أنـواع

مممتر هـا قنينـة ـغيرة لغـرض وعـد وتشـ ي
المائم ــاا النباتي ــة بأ ــد  1مممت ــر منم ــا عمـ ـ شـ ـريحة
زجاجي ـ ـ ــة وهح ـ ـ ــا مباشـ ـ ـ ـرة تح ـ ـ ــا المجم ـ ـ ــر ن ـ ـ ــوع

 Olympusعم ـ ـ ـ ـ قـ ـ ـ ــوتا تكبيـ ـ ـ ــر X450وX1000
وحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــددا أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواع المائمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتناداً ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
)1964

 (Round,ولحلـ ـ ــا

عـ ـ ــدد الـ ـ ــدايتوماا

وأنواعما وععا قطـرة داا حجـم معمـوم مـن العينـة
المرك ـ ـزة (10مللتييييي ) هـ ــا ولـ ــط الش ـ ـريحة الزجاجيـ ــة
وجسسا عم

ي ـ ــا

الـ ــدايتوماا هـ ــا القط ـ ـرة داا الحجـ ــم المعمـ ــوم بعـ ــدبا
يحلـ

يــا هــا أي حجــم مطمــو مــن المــاء

عــدد ال

 1مممتــر أو لتــر أمــا حلــا

يــا لممائمــاا

عــدد ال

 1مممتـر مـن

العينـ ــة المرك ـ ـزة ووعـ ــعر عم ـ ـ ش ـ ـريحة نـ ــوع Sedge

بوالطة جماز .YSI-33 SCT

حجــم  1لتــر كم ـاً ونوع ـاً لــتنادا ال ـ

الشـ ـ ـريحة عن ـ ــد تحريكم ـ ــا وال ـ ــدي يمي ـ ــل ع ـ ــدد

عدا الـدايتوماا هتـتم مـن ـ ل لـح

م .قياس درجة المموحة :قيلا درجة المموحة

تــم السحـ

يا الدايتوماا ها كل الملاحة التا تظمر عم

 WickRaffer-S50المتكون ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن  1000مرب ـ ـ ـ ــل
ـغير

ـف × 50عمـود د يـتم عـد ال

20

يـا

ه ــا ال ــف العم ــوي ي ــم الي ــانا وبك ــدا ودل ــك بتحري ــك
الشـ ـ ـريحة يمينـ ـ ـاً وش ـ ــماالً .ن ع ـ ــدد

ي ـ ــا المائم ـ ــاا

النباتي ــة ه ــا العين ــة المركـ ـزة 10مممت ــر الت ــا تمي ــل

حجــم لتــر واحــد مــن المــاء يحل ـ

مــن ـ ل عــر

العــدد المتواجــد هــا قطــاع الشـريحة × 10والــدي يميــل
عدد

يا المائماا النباتية ها لتر واحد.

النتائج والمناقشة
 .1القياسات البيئية لنهر الفرات (المسيب)

يبين الجدول  2ان درجاا الح اررة تراوحا بين

°11م و °31.5م ويعــزى لــب

دلــك ال ـ تــأير درجــة

ح اررة الماء بشكل واعح بدرجـة حـ اررة المـواء المحـيط
ـ ـ ـ ل ه ـ ـ ــول اللـ ـ ــنة )ال مـ ـ ــا  . 1998لـ ـ ــجما

درجـ ـ ــاا ح ـ ـ ـ اررة مقاربـ ـ ــة مـ ـ ــن قبـ ـ ــل النقي ـ ـ ـ

2004

وتراوحـا بـين °11م و °32.4م هـا نمـر السـراا عنـد
محطة الملي

الح اررية.

ولجما أعم درجة لممموحة ها نمـر السـراا هـا

تشـرين األول  2002وبمغـا  0.74غم/لتـر هـا حـين
أن أدن درجة لممموحة كانا ها شمري أ

و كـانون

سيحة ملـ نة  (Hot plateوأعـيف

األول  2003وبمغ ـ ــا  0.48غم/لت ـ ــر و ربم ـ ــا يع ـ ــزى

المـ ــادة الععـ ــوية وايعـ ــاي بياكـ ــل الـ ــدايتوماا .وتـ ــم

بوابــاا لــد حديي ــة بع ــد اح ــداث الح ــر اال يــرة ع ــام

لما قطرة من حـامض النتريـك المركـز  HNO3الدابـة
تحع ــير غط ــاء شـ ـريحة زجاجي ــة (Cover slide

وعــعا عميــر قط ـرة مــن الكنــدا بملــم ووعــل الغطــاء

عم ـ ـ الش ـ ـريحة بمـ ــدوء  .مع ـ ـ سدا الـ ــدايتوماا بولـ ــاطة
مجم ــر مركـ ـ ن ــوع  Olympusودل ــك بحل ــا ع ــدد

دلــك الـ ارتســاع منالــي

الميــاد هــا النمــر نتيجــة هــتح

 3114الكعبــا  . 3112تعبــر المموحــة عــن مجمــوع
التراكيز الموجبة واللالبة ل يوناا الموجودة ها عينة

المــاء .ويعــد المــاء عــدباً دا كانــا درجــة المموحــة هيــر
أقــل مــن  0.5غم/لتــر اوادا تجــاوزا بــدا التركيــز تعــد
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مويمحــة أو مالحــة ( .)Ried, 1961ولــدا هــأن ميــاد

الواطئة لـ  pHربما ارتبطا مل زيادة كياهة المحـار

نمــر الس ـراا تت ـراوي بــين عدبــة – مويمحــة  .ن معــدل

الم ط ــط وهعاليت ــر الترش ــيحية العالي ــة الت ــا أدا الـ ـ

درجــة المموحــة هــا نمــر الس ـراا الملــي

كــان عاليــا

نلبياً مقارنة بالمناطق التا تقل شـمال مدينـة الملـي

ان سـاض كياهــة المائمـاا النباتيــة وبالتـالا التقميــل مــن
هعاليـ ــاا البن ـ ــاء الع ـ ــوئا وال ـ ــتم ك ين ـ ــائا أوكل ـ ــيد

وقــد يعــزى دلــك الـ طبيعــة قعــر النمــر واألرض التــا

الكربــون المرتســل أيع ـاً مــن ـ ل مــا يطــري منــر هــا

تتسق مل ما أشار لير ) Al-Lami et al. (1998و

وبالتــالا ان ســاض قــيم  .pHولــجما قــيم مقاربــة لمــا

) Sabri et al. (1989ال ـ ان المموحــة هــا نمــر

( 2004أينــاء د ارلــتما

يمــر بمــا ومــا ي ـ

بــر مــن مبــازل وبــدد النتيجــة

السـراا تــزداد كممــا اتجمنــا جنوبـاً بلــب
ال ــناعية الم تمســة و ارتســاع منالــي

االلــت داماا

الميــاد الجوهيــة

عمميــة تــنسس الحيوان ــاا و تحمــل المموي ــاا العع ــوية
هــا الد ارلــة مــن قبــل النقي ـ
ها محطة الملـي

بمغا .8.1 – 7.3

الح ارريـة عمـ نمـر السـراا والتـا

ه ــا من ــاطق ول ــط وجنـ ـو العـ ـراق .ل ــجما درج ــاا

لــجما أعمـ قيمــة لتراكيــز أيونــاا الكاللــيوم هــا

 2004و تراوحــا

وبمغــا  148.1ممغم/لتــر هــا حــين لــجما

مموحــة متقاربــة مــن قبــل النقي ـ

بين  0.40و  0.78غم/لتر ها نمر السراا.

شــمر

ادن ـ قيمــة دار وبمغــا  62.5ممغم/لتــر وربمــا كــان

كانـ ـ ــا قـ ـ ــيم االس الميـ ـ ــدروجينا pHهـ ـ ــا موقـ ـ ــل

لزيادة ب كاا المحار الم طط المتواجدة ها النمر

الع ـ ــيق لقابمي ـ ــة التنظ ـ ــيم العالي ـ ــة ه ـ ــا المي ـ ــاد العلـ ـ ـرة

والناتجـ ـ ــة مـ ـ ــن التحمـ ـ ــل النلـ ـ ــبا ل

ـ ـ ــداف السارغـ ـ ــة

والقاعدية الغنية بالبييكربوناا ال ما  . 1998ن

لممحــاراا المالكــة وبالتــالا دوبــان كاللــيوم األ ــداف

الق ــيم المرتسع ــة نل ــبيا ل ــر  7.7ل ــجما ـ ـ ل أش ــمر

المتحممة ها المـاء دور هـا دلـك أمـا ان سـاض تركيـز

ـ ل ه ــما ال ريــف والشــتاء وقــد يعــود دلــك ال ـ

اوانتــام األه ـراد الجديــدة التــا تلــتممك الكاللــيوم لبنــاء

الد ارلــة عــمن المــدى  .7.7 – 7.2يعــود بــدا المــدى

تشـ ـرين األول وتشـ ـرين الي ــانا وك ــانون الي ــانا وش ــباط

بكياهة عالية والمرتبطة مل ارتساع درجة ح اررة الماء

أيوناا الكالليوم هقد يكون مرتبطاً مل مولم التكـاير

عممي ــة التـ ـوازن ه ــا قاعدي ــة الم ــاء المرتبط ــة بالكياه ــة

أ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداهما الكعبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا و ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون (3122

العاليـة لممائمـاا النباتيـة ـ ل بـدين الس ـمين نتيجــة

و) .(Lewandowski.et al., 1997لــجما قــيم

ال ـ ـ ــتم ك غ ـ ـ ــاز  CO2وبالت ـ ـ ــالا ره ـ ـ ــل درج ـ ـ ــة األس

تراوح ــا ب ــين  68.13و

 136ممغم/لتـــر ه ــا نمـ ــر

الميــدروجينا ) .(Sabri et al,1989أمــا القــيم

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراا عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد محط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة المل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

زي ـ ــادة عممي ـ ــاا التميي ـ ــل الع ـ ــوئا الت ـ ــا تـ ـ ـ دي الـ ـ ـ

مقاربة لتراكيز الكالليوم مـن قبـل النقيـ

 2004و

الح ارري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.
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الجدول ( :)1القياسات البيئية لنهر الفرات (منطقة المسيب) لمفترة من تشرين االول  3113الى كانون االول .3114
درجة الحرارة

المموحة

تركيز الكالسيوم

درجة األس

( °م )

(غم/لتر)

(ممغم/لتر)

الهيدروجيني

تشرين األول 3113/

24 – 23

0.74

112.8

7.7

تشرين الثاني

21 – 20.5

0.72

102.5

7.7

كانون األول

14.5 – 14

0.68

75.2

7.7

شباط3113/

13.5 – 13

0.67

92.2

7.7

آذار

20.5 – 19.5

0.52

62.5

7.5

حزيران

29.5 – 28.5

0.57

120.5

7.4

آب

31.5 –30

0.48

148.1

7.4

أيمول

29.5 – 28.5

0.50

128.5

7.3

تشرين الثاني

19 – 18

0.52

106.2

7.4

كانون األول

12 – 11

0.48

92.3

7.2

تأريخ أخذ العينة

 .2الدراسة النوعية لمهائمات النباتية

لجل  52نوعاً من المائمـاا النباتيـة هـا نمـر السـراا

الملـ ـ ــي

تعـ ـ ــود ال ـ ـ ـ  27جنلـ ـ ــا و احتمـ ـ ــا الطحال ـ ـ ـ

الع وية الدايتوماا المرتبة االول
الطحالـ ـ ـ

بـ  38نوعا تمتما

ال ع ـ ــر ب ـ ـ ـ  7أنـ ـ ـواع ي ـ ــم الطحالـ ـ ـ

المزرقة بـ  3أنواع يم الطحال

ال ع ـ ــر

اليوغمينيـة والـدوارة بنـوعين

لكل منمما .كان أكير عدد من األنـواع المش

ـة تميمـا

هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا األجنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس  Nitzschiaو  Naviculaو

 .Cymbellaلجل أعم تواجد ل نواع ها ه ل الربيل
ه ــا موق ــل الد ارل ــة وبمغـ ـا  41نوعـ ـاً .ول ــجل أق ــل ع ــدد
ل نـواع ـ ل ه ــل ال ــيف هـا منطقــة الملــي

وبمغـا

 14نوع ـ ـاً جـ ــدول  . 2أن مجموعـ ــة الـ ــدايتوماا شـ ــكما
النلبة األعم ألنواع المائماا النباتية .كانا أكيـر أنـواع
المائماا النباتية المش

ة

ل الدرالة الحالية من

الـ ــدايتوماا داا األ ـ ــل الق ـ ــاعا والت ـ ــا تنج ـ ــرف بسع ـ ــل
التيـ ــار و ا ـ ــة األنـ ـ ـواع التابع ـ ــة ل جنـ ـ ـاس Nitzschia
و Naviculaو .Cymbellaوبــدد النتيجــة تتســق مــل مــا
أشـ ــار اليـ ــر ال مـ ــا ( )1998هـ ــا د ارلـ ــتر البيئيـ ــة لـ ــدراع
اليريــار ونمــر دجمــة و قالــم و ا ــرون( )3112هــا ـزان
حم ـ ـرين .ن أغم ـ ـ

األن ـ ـواع الملـ ــجمة هـ ــا نمـ ــر الس ـ ـراا

تابعــة لمجموعــة الــدايتوماا .وبــدا يسلــر مــا دكــر مــن أن
لـ ــرعة جريـ ــان النمـ ــر لمـ ــا تـ ــأيير هـ ــا جـ ــرف الطحال ـ ـ
الممت ــقة
 Epiplicوالطحال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

عم ـ القــاع
الممت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقة عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ النباتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاا

 Epiphilicوجعممم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائدتان ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
عمود المياد ال ما  ; 1998قالم وا رون  3112و
((Maulood.et al., Al-Lami et al., 1998
;.1998
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 .3كثافة الهائمات النباتية

تراوحا الكياهة الس مية لممائم ـاا النباتية بـين 108

×  ³10و  ³10 × 133مية/لتر ها نمر السراا الجدول
 . 2ات دا التغايراا الس مية ها كياهة المائماا النباتية
أنماط ـاً م تمســة هــا نمــر الس ـراا د لــجما أعم ـ كياهــة
ل ه ل الربيـل  2003هعـ عـن زيـادة أ ـرى ـ ل

ه ل ال يف لنسس العام .وتواجدا مجموعة الدايتوماا
بكياهــة عاليــة مقارنــة بمجــاميل المائمــاا النباتيــة األ ــرى
وشــكما  %73.5مــن العــدد الكمــا لممائمــاا النباتيــة هــا
منطقة الدرالة .تمتما الطحال

 %17.8يم الطحال

ال عر التا شكما نلـبة

ال عر المزرقـة بنلـبة  .%6.3ن

ارتس ــاع كياه ــة ال ــدايتوماا عمـ ـ ل ــائر مج ــاميل المائم ــاا
النباتية وبالداا وهرة األجنـاس .NitzschiaوNavicula

و Cyclotellaو Cymbellaربمـ ـ ـ ــا يعـ ـ ـ ــود ل ـ ـ ـ ـ ت ـ ـ ـ ـواهر
المغـ ــدياا النباتيـ ــة و ا ـ ــة اللـ ــميكا بكميـ ــاا أكبـ ــر مـ ــن

الدايتوم ـ ـ ـاا أكيـ ــر  0.5ممغم/لتـ ــر ال مـ ــا  (1998و
)Kassim et al., Al-Lami et al., 1998
; . 1999الحظنا قمة لكياهة المائمـاا النباتيـة هـا ه ـل
الربيــل والتــا بمغــا  ³10 × 133ميــة/لتر وقــد يعــزى
دلـ ــك ال ـ ـ م ئمـ ــة درجـ ــة ح ـ ـ اررة المـ ــاء وت ـ ـواهر ااعـ ــاءة
والمغ ـ ــدياا النباتيـ ـ ــة وانـ ـ ـ ـ ـ ساض قيـ ـ ـ ـم الك ـ ـ ـ ـدرة ال مـ ـ ــا
 (1998و ) . Al-Lami et al, 1998توجــد عوامــل
أ ــرى ت ـ ير هــا التغــايراا الس ــمية هــا كياهــة المائمــاا
النباتي ــة منم ــا تواج ــد المح ــار الم ط ــط بكياه ــة عالي ــة ه ــا

النم ــر ه ــا وق ــا الد ارل ــة الكعب ــا  . 3112وق ــد ل ــجما
نتيجة مشابمة مـن قبـل ) Smith et al. (1998هـا نمـر
بادل ــن ه ــا نيوي ــورك وال ــدي دك ــر بـــان كياه ــة المائمـــاا

النباتية ان سعا حـوالا  17 – 16مرة بعد غزو المحار
الم طــط لمنم ــر مقارنــة بم ــا كان ــا عميــر كياه ــة المائم ــاا
النباتية قبل دلك.

حتيام
الجدول ( :)2الطحالب ) (Taxaالمشخصة في نهرالفرات عند مدينة المسيب.
الكثافة (خمية/مممتر)

Taxa

الصيف

الربيع

الشتاء

الخريف

0.75
1.25
6.25
40.75
-

5.25
1.25
1.5
0.75
1.75
1.75
6.25
2.5
0.5

1
7.75
3
2.25
2
41.25
0.75
1.25
2
1.25
-

22.5
2
9.25
1.25
3.25
58
-

Bacillarophyta
Achnanthes sp
Achnanthes minutissima
ِAmphora sp
Amphora coffeaformis
Coeconeis pediculus
Coeconeis placentula
Coeconeis plivarcuslypta
Coscindiscus lacustris
Cyclotella comta
Cyclotella kutzingiara
Cyclotella meneghiniana
Cyclotella ocellata
Cymbella affiinis
Cymbella cistula
Cymbella microcephala
Cymbella tumida
Cymbella ventricosa
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)مممتر/الكثافة (خمية

Taxa
Diatoma elongatum
Diatoma vulgare
Fragilaria construns
Gomophoneis olivacea
Gemophonema angustatum
Gomophonema constrictum
Melosira granulata
Navicula cryptocephala
Navicula cryvarverta
Navicula gracilis
Navicula parva
Nitzschia acicularis
Nitzschia clausi
Nitzschia dissipata
Nitzschia filiformis
Nitzschia palea
Nitzschia sigmoidea
Rhoicosphenia curvata
Surirella sp
Synedra acus
Synedra ulna
Chlorophyta
Chlamydomonas sp
Chlorella vulgaris
Dictyosphiaerium sp
Oocystis sp
Scenedesmus acutus
Scenedesmus dimorphus
Scenedesmus quadricuda
Cyanophyata
Microcystis sp
Oscillatoria sp
Phormidium sp
Euglenaphyta
Euglena sp
Phacus sp
Pyrrophyta
Gemidinium sp
Peridinium cinctum
Total

الخريف

الشتاء

الربيع

الصيف

1
5
0.5
1.75
2.25
11.25
7
1.5
2
21.75
3.75

4.25
0.75
0.5
2.5
1
1.5
4.5
0.25
2.25
5
0.5
1
1.5

0.75
0.75
2
3.5
2
5.5
1
2.25
5.75
1.5
21.25
0.75
0.75
5.25
0.5
30.75
1.25
1
1.25
2.25

2
7.25
25
-

0.75
1.75
2.5
2.75

6
1
1.25
1

1.25
0.75
1.25
1.5
2.5

2.75
4.25
1.75
1.5
15.25
13

1
59 -

1
-

1.25
1.25
1.75

5.75
-

-

-

1.5
0.5

-

5
113

1
1.5
108

0.75
133

128
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ال ما عما عبـد الزبـرة زبـون و محلـن كـاظم عبـد

األستنتاجات
ألتنت من الدرالة الحالية أن ال
لنمر السراا عند مدينة الملي

البيئية

ائ

ت ير ها التغايراا

الس مية لممائماا النباتية وقد يكون لتواجد المحار
الم طط ها النمر ايناء هترة الدرالة تأيير ها تمك
التغايراا .
المصادر

اللــعدي حلــين عمــا  . 3771االنتاجيــة االوليــة

لممائمـاا النباتيــة هــا الملـطحاا المائيــة هــا العـراق.
ـ ــسحة :

مجمـ ــة وادي ال ارهـ ــدين مجمـ ــد  6رقـ ــم 2
232-254.
قال ــم ي ــائر ابـ ـرابيم  . 2005الطحالـ ـ

الممت ــقة

عم القاع هـا ـزان حمـرين العـراق .مجمـة ام لـممة

لمعموم المجمد  2العدد .2
الكعب ـ ـ ــا ك ـ ـ ـ ـريم مـ ـ ـ ــوزان  . 2003د ارلـ ـ ـ ــة بعـ ـ ـ ــض
الجوان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

الحياتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة لممحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الم طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط

Pallas,1771)Dreissena polymorpha
ينائيــة الم ـراع :عائمــة الدرلــينا وع قتــر المتبادلــة
م ــل بع ــض أنـ ـواع األل ــماك .أطروح ــة دكت ــوراد كمي ــة
العموم  -جامعة االنبار

سحة .333

الكعبـ ـ ــا ك ـ ـ ـريم مـ ـ ــوزان و الشـ ـ ــماع عـ ـ ــامر عمـ ـ ــا و
المم ـ ــداوي محم ـ ــود م ـ ــطس

 . 2033التغ ـ ــايراا

الس ــمية لمجتم ــل المائم ــاا النباتي ــة وع قتم ــا بتواج ــد
المحـار الم طـط Dreissena polymorpha
 (Pallas,1771ها زان لد حديية .مجمة

جامعة الكوهة لعموم الحياة المجمد 3العدد .3

ال ما عمـا عبـد الزبـرة  . 3776التـأييراا البيئيـة
لدراع اليريار عم نمر دجمة قبل د ولر مدينة بغداد.
أطروحة دكتوراد الجامعة الملتن رية ـ كميـة العمـوم
سحة .321

االميــر و

ــبري أنمــار وببــا لــممان لــعاد كــاظم

 . 2003التــأييراا البيئيــة لــدراع اليريــار عم ـ نمــر
دجم ـ ـ ــة :

 -المائم ـ ـ ــاا النباتي ـ ـ ــة .المجم ـ ـ ــة العممي ـ ـ ــة

لمنظمــة الطاقــة الدريــة العراقيــة المجمــد 1العــدد 2
سحة .303- 334

النقي

نيـران عـدنان  . 2002د ارلـة بيئيـة وحياتيـة

لمنــوع

Dreissenapolymorpha,,(Pallas,

1771

نـ ـواعم ـ ـ

ــسيحية الغ

ــم ه ــا محط ــة

توليــد الطاقــة الكمربائيــة الح ارريــة هــا الملــي  .رلــالة
ماجلتير .كميـة العمـوم لمبنـاا جامعـة بغـداد
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