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Abstract الخالصة
تناولت الدراسة الحالية كثافة الھائمات النباتية وبعض العوامل البيئية في نھر ديالى للمدة من آذار ولغاية تشرين االول
ةhل البيئيhيم العوامhان قhة بhائج الدراسhت نتh بين.الىhر ديhطي لنھhزء الوسhي الجh لغرض تنفيذ الدراسة تم اختيار محطتين ف.2004
 واالس2سم/ مياكروسمنز1160 – 877  ْم والتوصيلة الكھربائية31.3 – 20.1  درجة حرارة المياه:كانت ضمن المديات التالية
تhة وكانhات النباتيhن الھائمhوع مh ن60 شخيصhم تh ت.لتر/ ملغم11.7 – 8.1  واخيرا االوكسجين الذائب8.2 – 7.6 الھيدروجيني
ذلكh وك3مhس/ ةh خلي3057 تhا وبلغhدد للخاليhر عhجلت اكبh لقد س.السيادة للدايتومات ثم تلتھا الطحالب الخضر والخضر المزرقة
. في فصل الربيع في المحطة الثانية3سم/ ( خلية1630) الدايتومات

Abstract
The present investigation aims to study phytoplankton density and some ecological
factors in Diyala River from March to October 2004. Two stations were selected in middle
region of Diyala river. Results revealed that the ecological factors within the ranges: water
temperature 20.1-31.3ºC, Electrical conductivity 877-1160 Ms/cm2, pH 7.6-8.2 and dissolved
oxygen 8.1-11.7 mg/l). A total of 60 algal taxa on was identified dominated by diatoms, then
green and blue greens algae in the studied stations. Higher cell numbers as at all 3057 cell/ cm3
and diatoms 1630 cell/cm3 were recorded in spring season in st.2. Seasonal variations of the cell
numbers were discussed.
Keywords: seasonal variation, phytoplankton biomass, Diyala River
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المقدمة Introduction
تفاقمت مشكلة التلوث في البيئة منذ ان بدأ االنسان يسخر مصادر البيئة الطبيعية لخدمته ومع زيادة السكان ازداد حجم
الفضالت التي تطرح الى البيئhة المحيطhة ومنھhا البيئhة المائيhة إذ تhؤثر التغيhرات الحاصhلة فhي نوعيhة الميhاه علhى نوعيhة وكميhة
الھائمات النباتية والحيوانية التي تعيش فيھا ).(1
ان دراسة الخصائص البيئية للميhاه الجاريhة اخhذت المجhال االوسhع مhن بحhوث المختhصين فhي مجhال البيئhة المائيhة إذ
اجريت دراسات على نھري دجلة والفرات وروافدھما ).(5 ،4 ،3 ،2
تناولت الدراسة الحالية الجزء الوسطي من نھر ديالى الذي يستغل الجزء االكبر من مياھhه الغhراض الزراعhة فhضال
عن مياه الشرب .لقد اصبحت مياھه في االونة االخيرة ملوثة بشكل كبير) .(6ان معظم الدراسات البيئية تناولت االجزاء الhسفلى
من النھر وعليه فان الدراسة الحالية تناولت نھر ديالى ضمن مدينة بعقوبhة إذ ان ھنhاك العديhد مhن مhصادر الميhاه والتhي تhضيف
بعض المخلفات الى حوض النھر في اثناء جريانھا داخل المدينة وعليه فان معرفة الواقع البيئي للنھر ُتعhد مھمhة كقاعhدة لبيانhات
تھم الباحثين في الدراسات المستقبلية لنھر ديالى.

وصف منطقة الدراسة Description of Study Area
يُعد نھر ديالى من الروافد الرئيسة لنھر دجلة إذ ينبع من المرتفعhات الواقعhة غhرب ايhران وشhرق العhراق ،يبلhغ طhول
النھر  386كم ومساحة حوض النھر  32000كم 2تتغذى اغلبھا مhن ميhاه االمطhار وقليhل مhن الثلhوج) .(6يبلhغ معhدل التhصريف
السنوي للنھر  5.5مليار متر مكعب وتوجد مجموعة من السدود على مجرى النھhر منھhا سhد ديhالى التننظيمhي الغhاطس 120كhم
شمال شرق العاصمة بغداد .يلتقي نھر ديالى بنھر دجلة حوالي 10كم جنوب بغداد ،تصب في نھر ديالى مياه الفhضالت مhن قنhاة
الجيش وكذلك المياه المعالجة من محطة الرستمية قبل التقائه بنھر دجلة).(1

المواد وطرائق العمل Materials and Methods
ابتhداء مhن آذار ولغايhة تhشرين االول 2004
ُأخذت عينات شھرية من محطتي الدراسة في نھر ديالى لمدة سبعة أشھر
ً
فhي الجhhزء الوسhhطي لنھhر ديhhالى )شhhكل  .(1تhم قيhhاس درجhhة حhرارة المhhاء ودرجhhة الحامhضية  pHوكhhذلك التوصhhيلة الكھربائيhhة
باستخدام جھاز نوع  LG 91أما االوكسجين الذائب وتم قياسه باالعتماد على الطريقhة الموضhحة مhن قبhل ) .(7تhم اخhذ عينhات
الطحالب باستعمال شبكة جمع الھائمات حجم الثقوب  20مايكرون وحفظت فhي محلhول بتركيhز  %4فورمhالين ثhم شخhصت فhي
المختبر باالعتماد على المصادر المعتمدة من قبل ).(10 ،9 ،8
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شكل ) :(1خارطة تبين محطات جمع العينات )

( ضمن منطقة الدراسة

النتائج والمناقشة Results and Discussion
بالنظر لعدم وجود اختالفات واضحة بين المحطتين تم اخذ المدى والمعدل للعوامل البيئية فيھما كما موضح في جدول ).(1

جدول ) :(1المدى والمعدل للعوامل البيئية في منطقة الدراسة

المدى

العامل البيئي

31.3 – 20.1
8.2 – 7.6
1160 – 877
11.7 – 8.1

درجة حرارة الماء )ْم(
االس الھيدروجيني
2
التوصيلة الكھربائية مايكروسيمنز /سم
االوكسجين الذائب ملغم/لتر

المعدل
26.3
7.9
989.4
10.08

اظھhhرت النتhhائج ان درجhhة حhhرارة المhhاء كانhhت مرافقhhة للتغhhايرات فhhي درجhhات حhhرارة الھhhواء ومطابقhhة لمنhhاخ العhhراق
) ،(11وبالنسبة لدرجة الحامضية فقد كانت ضمن القيم القاعدية الضعيفة ولقhد تhم تhسجيل مثhل ھhذه النتhائج فhي دراسhات عراقيhة
سابقة في المنطقة ) .(13 ،12تراوحت قhيم التوصhيلية الكھربائيhة فhي منطقhة الدراسhة بhين  1160-877مايكروسhيمنز  /سhم 2إذ
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كانت القيم مرتفعة في فصل الصيف بسبب درجات الحرارة العالية وتبخر المياه إذ ان ھنالك عالقة طردية بين درجات الحرارة
والتوصhhيلة الكھربائيhhة ) .(14امhhا قhhيم االوكhhسجين الhhذائب فقhhد تراوحhhت بhhين 11.7-8.1ملغhhم/لتhhر إذ تميhhزت الميhhاه بكونھhhا جيhhدة
التھوية والسيما في فصل الربيع من الممكن ان يعود السبب الى النمو الجيhد للھائمhات النباتيhة إذ ان لعمليhة البنhاء الhضوئي دورا
ايجابيا في زيادة تركيز االوكسجين ).(15
تhhم تhhشخيص  60نhhوع مhhن الھائمhhات النباتيhhة خhhالل مhhدة الدراسhhة )جhhدول  (2حhhضيت المحطhhة االولhhى بhhاكبر عhhدد مhhن
االنواع وبلغ  51نوع و المحطة الثانية وبلغ  42نhوع .لقhد كانhت الhدايتومات ھhي الhسائدة فhي كhال المحطتhين  %33 ، %40مhن
مجموع االنhواع المشخhصة علhى التhوالي ،تتبعھhا الطحالhب الخhضراء  %20 ، %25والخhضراء المزرقhة  %11 ، %11علhى
التوالي .بلغت درجة التشابه ) ( Similarity Indexبين المحطتين  %79باستعمال دليل التشابه ) .(16وان مثل ھذه النتhائج تhم
االشارة اليھا من قبل اخرين ) 6و (17شمال وجنوب منطقة الدراسة.
اما بخصوص الدراسة الكمية فقد لوحظ من )الشكل  (2ان اعداد الخاليا سجلت ذروتھا في فصل الصيف  3057خلية
/سم 3في المحطة الثانية و  2840خلية/سم 3فhي المحطhة االولhى .لقhد كhان للhدايتومات دورا كبيhرا فhي زيhادة الكتلhة الحيhة والتhي
كانت سائدة على المجاميع االخرى في محطات الدراسhة .لقhد سhجلت اقhل عhدد مhن الخاليhا  720خليhة/سhم 3فhي المحطhة االولhى
خالل الصيف .لقد تميزت المحطة الثانية باعلى كثافة من الخاليا خالل الدراسة قد تتعدى الى الواقhع البيئhي لھhذه المحطhة والتhي
تتأثر ببعض مصادر المياه من المناطق السكنية والزراعية والتي تؤدي الhى درجhة مhن االثhراء الغhذائي وان مثhل ھhذه الحالhة تhم
االشارة اليھا من قبل ) (18في نھر كرمة علي في مدينhة البhصرة و ) (5فhي نھhر الونhد داخhل مدينhة خhانقين .وان سhيادة الخاليhا
الدايتوميhة فhhي الكتلhhة الحيhة تhhم االشhhارة اليھhا مhhن قبhhل العديhد مhhن البhhاحثين علhى الميhhاه الداخليhhة العراقيhة ) 16و  (19فhhي الجhhزء
الشمالي والجنوبي لنھر ديالى على التوالي .سجلت االنواع تكرارا عاليا خالل فترة الدراسة في كلتا المحطتين:
Fragillaria ulna ، Cymbella affinis،Pediastrum duplex
وان مثل ھذه النتائج تم االشارة اليھا فhي العديhد مhن الدراسhات البيئيhة ) .(22 ،21 ،20تواجhد بعhض االنhواع بكثافhات
عددية سادت على بقية االنواع )شكل  .(3فقhد ظھhر  Cymbella affinisبكثافhات بلغhت  1130 ،875خليhة/سhم 3فhي محطتhي
الدراسة اما  678 ،435 Fragillaria ulnaخلية /سم 3وفي نفس المدة وھذه انعكست على العدد الكلhي للخاليhا وھhذه مطابقhة
لما جاء به ).(24 ، 23
لقد ظھرت من خالل النتائج بان مياه المنطقة المدروسة نظيفة وبحاجة الى دراسات مستفيضة لتغطية الجوانhب البيئيhة
األخرى للحصول على معلومات بيئية متكاملة وبالتعاون مع دائرة حماية البيئة والجھات ذات العالقة.
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شكل ) :(2يوضح كثافة الخاليا للصفوف الرئيسة للطحالب خالل فترة الدراسة

شكل ) :(3يوضح اعداد الخاليا لالنواع السائدة في محطات الدراسة
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 قائمة بأنواع الھائمات النباتية المشخصة في منطقة الدراسة و عدد مرات ظھورھا:(2)جدول
Groups
Cyanophyceae
Anabaena sp.
Aphanocapsa sp.
Chroococus turgidus
Chroococcn sp.
Microcystis sp.
Oscillatoria prineps
Oscillatoria flos-aque
Oscillatoria sp.
Spirulina sp.
Chlorophyceae
Ankistrodesmus sp.
Botryococus braunii
Coclastrum microporum
Closterium acerosum
Cosmarium sp.
Dictyosphearium pulchella
Pediastrum dyplex
Pediastum tetrus
Pediastum simplex
Oocystis burgi
Mugoutia sp.
Scenedesmus quadricauda
Scenedesmus diamorphus
Scenedesmus bijuga
Spirogyren sp.
Ulothnix sp.
Tetraedron minimum
Tetreadom sp.
Eglenophyceae
Euglena acus
Phacus caudatum
Trachelomonas sp.

St.1

St.2

App.

+
+

+
+
+

3
1
3

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

1
2
3
2
1
2

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

1
2
1
3
4
2
6*
1
2
1
1
2
3
1
2
1
2
1

+
+
-

+
+

1
1
2
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Groups
Dinophyceae
Perdinium cinctum
Peridinium sp.
Bacillariophyceae
“Centrales”
Aulacoseira sp.
Cyclotella comta
Cyclotella kuetzingiana
Cyclotella sp.
Stephanodiscus sp.
“Penales”
Anomoeneis exilis
Bacillaria paxillifer
Caloneis sp.
Camphylodiscus sp.
Cocconeis sp.
Cymatoplura solea
Cymbella affinis
Cymbella aspera
Cymbella sp.
Diploneis sp.
Diatoma sp.
Fragillaria ulna
Nitzschia sp.
Navicula sp.
Pinnularia sp.
Surirelu ovalia
Surivelu ovata
Synedra ulna
Synedra sp.
Stanronein sp.
Tabellaria sp.
Total = 60
Common Species = 33

St.1

St.2

App.

+
+

+
-

2
1

+
+
+
+
+

+
+
+
+

5
4
2
4
1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
51

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
42

4
2
1
2
1
3
6
2
4
1
2
6
7
5
2
2
2
6*
4
2
2
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