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دراسة بيئية وتشخيصية للطحالب في المياه الجوفية لمناطق منتخبة من مدينة
تكريت وضواحيها
رياض عباس عبد الجبار*

شيماء فاتح علي*

أستالم البحث  ,02كانون االول 0220 ,
قبول النشر , 9أيلول 0222 ,

الخالصة:

أُجريت الدراسة الحالية للتعرف على أنىواا الاحالىل الووجىوي لىي الويىاف اللوليىة لىقالت بنىالم ياةعىة لودينىة
يكريت,يتضون(بركز بدينة يكريت,بناقة اللزير  ,قرية عوينات) ةواقع يسىعة بةار,يراوتىت أعواق ىا بىاةين 9
أبتىىار لىىي الب ىىر 8إل ى  222بتىىر لىىي ا ةىىار 2و .5ويُرسىىت ةعىىخ الص ىىاي البي يىىة بىىن العوابىىز الييزياييىىة,
الكيويايية ,البايولوجية خالل بد بن ش ر أيلول 0229لغاية ش ر تزيران .0222
يوىايزت بةىار بناقىىة الدراسىة ةقن ىا قاعديىىة وال ىة يتىراو بعىىدالي ا( )8.428-8.448وكانىت قىيا اكوكسىىلين
الوىىباق قليلىىة ويكىىاي يكىىون بعدوبىىة لىىي ةعىىخ اكتيىىان إ يراوتىىت ة ىين()8.5-8.2بلغا/لتىىر ,واعتوىىاياى عل ى قىىيا
الوتالل الحيوي لألوكسلين كانت بياه ا(نظيف -نظيف جداى) وكانت العسىر يتبىع الصاةىية الليولوجيىة لوناقىة
الدراسة ووجد ةقن بياه ا عسر جداى لقد كانت بعدالي ا يتراو ةين()2992-2402بلغا/لتر .وكانىت لىي اكبلىل
نايلة عىن بيىون البيكارةونىات ,وسىللت بعىدالت قىيا الكبريتىات بىاةين ()428.0-058.0بلغا/لتىر .أبىا الوغىبيات
النبايية لكانىت قىيا السىليكا ات نسىبة عاليىة ( )22.925-8.28بلغا/لتىر ,ةينوىا بيونىات النتريىت واليوسىيات كانىت
بتبةبةىىة لىىي هىىبف ا ةىىار ويراوتىىت ةىىين ( )0.285-2.584( , )0.989-2.208بلغا/لتىىر علىى التىىوالي .وكىىبل
يضونت الدراسة يشصي الاحالل لي هبف ا ةار وشكلت الدايتوبات اكبلبية الساتقة بن أنواا ال ايوات النبايية
الووجىوي لىي بناقىىة الدراسىة ا ةلغىت نسىىبت ا  %48بىن بلوىىوا الاحالىل الوشص ىة ويلت ىىا الاحالىل الصضىىر
ةنسبة  %20.4ثا الاحالل الصضر الوزرقة ةنسبة  %24.0وأخيراى الاحالىل اليوبلينيىة التىي ةلغىت  , %5.2أبىا
قيا ةبغات الكلوروليز لكانت برييعىة نسىبياى ,وكانىت قىيا الكلوروليىز  aأقىز نسىبة بىن الكلوروليىز  bو cبوىا يل
عل نوعية الكاينات السايد  .ويلت نتايج التحليز عل يحديد عد عوابز ةي يىة بىرثر لىي يراكيىز الكلوروليىز لىي
الاحالل ةوناقة الدراسة.
الكلمات المفتاحية  :مياه جوفية  ،الفحوصات الفيزيائية والكيميائية لمياه االبار  ،الطحالب  ،صبغات
الكلوروفيل .

المقدمة :

وأساسيا لي قياس
ﹰ
الكلوروليز  aيعد برشرا ﹰب ﹰ
وا
نوعية الوياف وبدى نظالت ا وةالتيت ا
لالستعواالت الوصتلية ويحديد تاالت اإلثراء
الغبايي الورثر ة ور سلبية لي نوعية وةالتية
الوياف لوصتلف اكبراض لي كال النظابين الوياف
العبةة الراكد واللارية [ ,]5كوـا أن قياس يـراكيـز
الكلوروليز الكلي ( aو bو ) cللوياف يعبر عن قياس
كوية البناء الضويي للاحالل التي يحتوي ا ة ور
بـير بباشر ,وكبل يحدي وجوي زياي لي
الوغبيات النبايية ونوعيت ا لي يل الوياف[.]8
ي دف الدراسة الحالية إل يراسة الص اي
الييزياوية و الكيوياوية لوياف ةعخ ا ةار لي بنالم
بنتصبة بن بدينة يكريت وضواتي ا والتي يشوز
(بركز بدينة يكريت وبناقة اللزير وقرية
عوينات) ,وبدى يقثيرها لي الاحالل لي بواقع
الدراسة  ,ويحديد اكجناس السايد بن الاحالل
(ال ايوات) ضون بةار بناقة الدراسة ويحديد
يراكيز ال بغات الضويية كلوروليز ( )c, b, a

يعد الوياف اللولية بن الو اير الوايية التي يعتود
علي ا بعظا الدول ةوةي ا ب دراى بايياى يلبي أتياناى
 % 92بن اتتياجاي ا للواء ,ويحديداى يول الشرق
اكوسط وشوال ألريقا التي يعاني بن قلة أو شحة
الوياف و ات الوناخ ال حراوي ويتزايد اتتياجات
الشعوق للواء ةزياي عدي السكان وةازيياي التقدم
ال ناعي والزراعي والعوراني [.]2
يعد نوعية الوياف التي يشوز خواة ا الييزياوية,
الكيوياوية ,البايولوجية بن اللوانل اكسـاسية لي
يحديد ةالتية الوياف لقد ايل ت كقير بن يول
العالا إل وضع بقاييس بعينة للوياف لتقيو ا
وي نييـ ا[ .]0وأن البي ة الوايية يحتوي عل أعداي
هايلة بن الكاينات الحية و بن ا البكتريا وال ايوات
النبايية والحيوانية وكاينات أخرى[ .]2ويعد
الاحالل بن ةين الكاينات الحية ات اكهوية
الكبرى لي نظا البي ة الوايية و ل لدورها لي
السلسلة الغبايية ةوةي ا ب دراى بباييا ى ب وا ى
لل ايوات الحيوانية واكسواك والحيوانات الوايية
اكخرى [ .]4لبا لان يراسة ويحديد يراكيز

* قسا علوم الحيا  ,كلية العلوم  ,جابعة يكريت ,يكريت  ,العراق
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وي َا إيباا لريقة ونكلر الوحور Winkeler
 Azid Modificationكوا بوضحة لي []22
لـتحديد يـركيز اكوكسلين الـوباق لي الـواء,
استعولت لريقة قياس اكوكسلين الوباق نيس ا,
لي يحديد الوتالل الحيوي لألوكسلين النايج ةوتد
(بلغا /لتر) و ل اعتواياى عل الاريقة الووةولة
لي [ .] 8ي َا يقدير ايونات الكبريتات ةاريقة
 Turbidity Methodالووضحة لي[ ]20وقد
ﹸأجري التصييف لونع يلاوز التركيز الوناسل ل بف
الاريقة وعبر عن النتايج ةوتد بلغا/لتر.
واعتوىىىىاياى علىىىى لريقىىىىة [ ]9يىىىى َا يحديىىىىد يركيىىىىز
السىىليكات اليعالىىة للعينىىات ةاسىىتعوال ج ىىاز الايىىف
Spectrophotometer
الضىىىىويي( CE
 )1011CECLLوعلىىىىىى لىىىىىىول بىىىىىىوجي (810
نىىانوبيتر)  ,وعبىىر عىىن النتىىايج ةداللىىة بلغىىرام ر
سليكون – سليكا  /لتر ,وي َا قياس النتريت ةاالعتوىاي
عل الاريقة الونشور بن [ ]22و يا يحديد يركيىز
النتريىىت للعينىىات ةاسىىتعوال ج ىىاز الايىىف الضىىويي
()Spectrophotometer CE1011 CECLL
وعلىىى لىىىول بىىىوجي ( 543نىىىانوبيتر) وعُبىىىر عىىىن
النتايج ةوتد بايكرو برام ر نتىروجين  -نتريىت
 /لتر, .وكبل يى َا قيىاس اليوسىيات اليعالىة ةاالعتوىاي
على الاريقىىة الونشىىور بىىن [ ]22وقريىىت العينىىات
ةعد برور ساعتين ةوسالة ج از الواياف الضويي
()Spectrophotometer CE 1011CECIL
علىىى لىىىول بىىىوجي ) (885نىىىانوبيتر ,وعُبىىىر عىىىن
النتايج ةداللة بايكرو برام ر لوسىيور – لوسىيات
 /لتر.
أبىىىىا اليحوةىىىىات البايولوجيىىىىة لقىىىىد يىىىىا يشىىىىصي
Identification of
الاحالىل بيىر الدايتوبيىة
 non – Diatom algaeعنىىد الوةىىول إلىى
الوصتبىىر لتحىىت أبايىىة القنىىاني ووضىىعت لىىي بكىىان
ي إضىىىىاء جيىىىىد كىىىىي يكىىىىون جىىىىاهز لليحىىىى ,
ولح ت عينىات الاحالىل ةاسىتعوال الول ىر يحىت
القوى ال غرى والعليا وكانت العينات تديقىة وعنىد
يوضىىيا الاحلىىل علىى نحىىو جيىىد ةىىورت ةعىىخ
العينىىىات ةاسىىىتعوال بلىىىة ي ىىىوير وعرلىىىت أجنىىىاس
الاحالىىىل اعتوىىىاياى علىىى الو ىىىاير ا ييىىىة ;]5[(-
[.)]28[;]25[ ;]24وشص ت الاحالىل الدايتوبيىة
ةتحضىىير شىىرايا برقتىىة ولح ى ا عل ى قىىو 42X
ةاستعوال الول ر الوركل نوا  . Olympusوةعىد
لىىى وضىىىعت قاىىىر بىىىن النوىىىو وسىىىط شىىىريحة
زجاجيىىة وجييىىت عل ى ةىىييحة سىىـاخنة ةدرجىىة 70
يرجىىىة ب ويىىىة وأضىىىيف إلي ىىىا قاىىىر بىىىن تىىىابخ
النتري ى الوركىىز اليضىىا هياكىىز الىىدايتوبات وةعىىد
جيىىىاف القاىىىر وضىىىع باىىىاء الشىىىريحة الزجاجيىىىة
الحىىاوي عل ى قاىىر بىىن بىىاي Canada balsam
يركت لليوم التالي ثا لح ت.

ويقدير يقثير العوابز البي ية لي يراكيزها ,وإجراء
بقارنة بوقعية وش رية ةين العوابز الودروسة.
وصف منطقة الدراسة:
النوعية
يوتﹾ يراسة ةعخ الص اي
والتغيرات الش رية لوياف يسعة بةار لي ةعخ
الونالم بن بدينة يكريت وضواتي ا (بركز
الودينة وبناقة اللزير وقرية عوينات) ثالثة بةار
ةكز بناقة  ,إ يراوتت أعواق بةار قرية عوينات
يقريبا ,وةنيت ضون ا ةار
ﹰ
ﹰ
بترا
بن 02-9
الضحلة العوم أبا بةار بدينة يكريت لتراوتت
أعواق ا ةين  222-94بتر يقريباﹰ وبةار بناقة
اللزير يراوتت ةين  222-222بتر يقريباﹰ .وإن
ا ةار لي بناقة عوينات بن النوا الويتو أبا بةار
بدينة يكريت وبناقة اللزير ل ي بن النوا
الوغلم  ,وكز هبف ا ةار يضخ ةوضصات ك رةايية
ويُستعوز لي ري الوزروعات واكشلار وكبل
لشرق الحيوانات.

المواد وطرائق العمل :
جمع العينات Samples collection
ي َا جوع عينات بياف ا ةار بن يسعة بواقع
الدراسة(شكز (1ةواقع عينة واتد ش ريا ى خالل
بد الدراسة بن ش ر أيلول عام  0229لغاية ش ر
تزيران بن  ,0222إ ي َا أخب العينة بن ا ةار
ةوسالة تاوية ةوليقينية سعه  5لتر ةعد أن ي َا
بسل ا بريين ةواء العينة عند كز بحاة وي َا تيظ
العينات ةاستعوال قناني ةالستيكية سعة  0.5لتر
و ل ةغسل ا بريين ةواء العينة لي تين استعولت
قناني خاةة (ونكلر) سعة  250بز لغرض قياس
كوية اكوكسلين الوباق لي الواء وقياس الوتالل
الحيوي لألوكسلين ةاستعوال القناني الوعتوة  ,وي َا
بلم القناني البالستيكية جيداى ونقل ا إل الوصتبر
إلجراء التحاليز الييزياوية والكيوياوية ,واستعولت
قناني زجاجية بعقوة تلا  25بز للوع وتيظ
عينات الاحالل بن باء العينة.
أُستعوز الوحرار الزيبقي ي بدى بن ()222 -2
يرجة ب وية وةتدريج  0.1يرجة ب وية لقياس
يرجة ترار الواء  ,ويا قياس اكس ال يدروجيني
ةل از pH-meterويا قياس التوةيلية الك رةايية
ةاستعوال ج از Multi parameter analyzer
نوا  CONSORTC 830لقياس قاةلية التوةيز
الك رةايي للعينات ةعد بعاير الل از,وعُبر عن
النتايج ةداللة وتد (بايكروسيونس /سا) .كوا يا
قياس العسر الكلية ةحسل لريقة [ ]8ويا ي نيي ا
ةحسل الت نيف الوستعوز لتلوت الوياف لي
ةرياانيا ( جدول )0ويركيز بيون الكالسيوم اعتواياى
عل لريقة [ ]8و الـوغنسيوم اعتواياى عل لـريقة
[ .]9أبا القاعدية لقد قيست ةاريقة[.]22
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شكل (  ) 1خارطة تبين مواقع آبار منطقة الدراسة)) www. Google. com.
وأظ ىىرت نتىىايج قىىيا التوةىىيلية الك رةاييىىة لىىي
جىىىدول( )2وجىىىوي لروقىىىات زبانيىىىة وبكانيىىىة عنىىىد
بسىىتوى  p≤0.05ةىىين بةىىار الدراسىىة ,لقىىد يراوتىىت
بعىىدالي ا بىىاةين ( )2258-0220بايكروسونس/سىىا
لىىىي الب ىىىرين  2و 9علىىى التىىىوالي .وجىىىاءت النتىىىايج
بقارةىىة لدراسىىة [ , ]02وان هىىبا االخىىتالف لىىي قىىيا
التوةيلة لي بةار الدراسة قد يعوي إلى اخىتالف لىي
بسىىىار الويىىىاف لىىىي الابقىىىات السىىىيل بىىىن اكرض,
لعوليات الغسز ةوياف اكباار يلىرف بع ىا اكبىال
بىىن اكراضىىي الولىىاور وهىىبا بىىا ةينىىه[ .]22أبىىىا
بعىىىدالت قىىىيا العسىىىر الكليىىىة لقىىىد يراوتىىىت بىىىاةين
( )2992-2402بلغا/لتىىر لىىي الب ىىرين  2و 9علىى
التىىوالي .إن االرييىىاا لىىي قىىيا العسىىر يعىىوي للابيعىىة
الليولوجيىىة لل ىىصور اللبسىىية والكلسىىية الووجىىوي
لي الوناقة التي يسير بن خالل ىا الوىاء تتى ي ىز
إل الساا يقثير كبير لي زياي العسىر [ ,]23وقىد
يعوي إل زياي النشالات الزراعيىة وارييىاا يرجىة
الحىىىرار وزيىىىاي بعىىىدل التبصىىىر[ , ]24للقىىىد أشىىىار
العديد بىن البىاتقين إلى أن للص ىاي الليولوجيىة
ونوعية الترةة ولابيعة الوناخ يقثيراﹰ لي قىيا العسىر
لي أي نظام ةي ي([.)]08[ ;]08[; ]25

ويىىىىىىا االعتوىىىىىىاي علىىىىىى الو ىىىىىىاير التشصي ىىىىىىية
ا يية ([.)]29[;]28[ ;]28[ ;]24أبا قياس يراكيز
ةىىىىبغات الكلوروليىىىىز لـقىىىىـد أيبعىىىىت لريقىىىىة []22
لتحديد يراكيز ةبغات الكلوروليز (.)c , b , a

النتائج والمناقشة:
الخصائص الفيزيائية والكيميائية:
لقد أظ رت النتايج لي جدول ( )2وجـوي لروقات
بعنوية زبانية عند بستوى  p≤0.05واضحة ةين
قيا يرجات ترار الواء لوياف بةار الدراسة إال انه
لا يظ ر لروق بكانية ةين هبف ا ةار .لقد يراوتت
بعدالت يرجة ترار الوياف با ةين ()05.8-00.5
لي الب رين  8و 2عل التوالي .وأشارت قيا اكس
ال يدروجيني والقاعدية إل إن بياف ا ةار ات
قاعدية وال ة(جدول  ,) 0إ كانت بعدالت قيا
اكس ال يدروجيني لي بياف ا ةار باةين (-8.448
 )8.428لي الب رين  5و 2عل التوالي .ويقع قيا
اكس ال يدروجيني ضون بدى القيا لي الوواةيات
الووضوعة للوياف ال الحة لوعيشة اكتياء والبي
يتراو باةين (.]02[ )8.5-8.5
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بقارةة لنتايج يراسىة كنىة [ .]20وأعلى بىن يركيىز
القاعديىىىة لىىىي الدراسىىىة الىىىبي أجىىىراف علكىىىا [ ]22إ
سىىىىىلز قىىىىىيا القاعديىىىىىة الكليىىىىىة بىىىىىاةين()205-222
بلغا/لتر .إن أسباق التباين لي قيا القاعدية الكلية قد
يعوي إل لبيعة التكوين الليولوجي لوناقة الدراسة
 ,ويصتلىىف هىىبا التبىىاين ةحسىىل ب ىىدر الكارةونىىات
( )CO3والبيكارةونىىات ( )HCO3لىىي بيىىاف ا ةىىار.
وان ب ىىدري وا لىىي الويىىاف اللوليىىة هىىي ال ىىصور
الكلسية الوالبسة للوياف اللولية وكبل بياف
اكباىىىار التىىىي يكىىىون تاويىىىة علىىى ثنىىىايي اوكسىىىيد
الكارةون وكبل بن الوياف اللولية [. ]08
وأظ ىىىىىرت نتىىىىىايج الدراسىىىىىة ةىىىىىقن بعىىىىىدالت قىىىىىيا
اكوكسىىىىىىىلين الوىىىىىىىباق( )2.80-2.09بلغا/لتىىىىىىىر,
والدراسة الحالية جاءت أعل بن نتايج اةراهيا []2
إ يراوتىىت قىىيا اكوكسىىلين الوىىباق بىىا ةىىين(-0.0
 )0.8بلغىىىا /لتىىىر ,أقىىىز بىىىن نتىىىايج علكىىىا [ ]22إ
يراوتت قيوته ()9.5-2.8بلغا/لتر وكىبل أقىز بىن
نتىىىىىىايج بتىىىىىىي [ ]24إ كانىىىىىىت بعىىىىىىدالت يركيىىىىىىز
اكوكسلين الوىباق بىا ةىين ( )8.5 - 8.2بلغا/لتىر,
ولا يتااةم بع نتايج يراسة العبيىدي [ ]08إ كانىت
قيوىىىىىة اكوكسىىىىىلين الوىىىىىباق قليلىىىىىة أقىىىىىز بىىىىىن 2
بلغا/لتر.وسىىىلز بعابىىىز ةيرسىىىون عالقىىىة اريبىىىال
بعنويىىىة سىىىالبة ةىىىين اكوكسىىىلين الوىىىباق ويرجىىىة
تىىرار الوىىىاء ةقيوىىىة قىىىدرت ةىىىـ ( )r=-0.324عنىىىد
بسىىتوى بعنىىوي ( )p≤0.01بوىىا يىىدل عل ى العالقىىة
العكسية ةين وا ,إ يريي اريياا يرجة الحىرار إلى
زياي عوليات يحلز الوواي العضوية بوىا يىريي إلى
خيخ كويات اكوكسلين الوباق ةالواء وكبل لعدم
اتتكاك ىا الوباشىىر ةىىال واء اللىوي ,لضىالى عىىن عىىدم
وجىىوي الاحالىىل ةغىىزار لىىي الابقىىات السىىيل بىىن
الوياف.
ةىىنيت بيىىاف بةىىار الدراسىىة الحاليىىة عل ى أن ىىا بىىا
ةين(نظيىىف -نظيىىف جىىداى) ةحسىىل الت ىىنيف الشىىايع
الوسىىتعوز لتلىىوت الويىىاف لىىي ةرياانيىىا علىى أسىىاس
الوتالل الحيىوي لألوكسىلين (جىدول ,)0لقىد ةينىت
نتايج الدراسة الحالية ةقن بعدالت الوتالىل الحيىوي
يتىىىراو بىىىاةين ( )2.84-2.24بلغا/لتىىىر لىىىي بيىىىاف
الب ىىرين  2و 8عل ى التىىوالي .جىىاءت النتىىايج بااةقىىة
نسىىبيا ى لدراسىىىة ب ىىىدي[ ,]25وبقارةىىة للنتىىىايج التىىىي
يوةلت إلي ا الشواني [,]28وأين بن نتايج يراسة
العبيدي [.]08وسلز بعابز ةيرسون عالقة اريبىال
سىىىىىىىالبة ةىىىىىىىين الوتالىىىىىىىل الحيىىىىىىىوي لألوكسىىىىىىىلين
واكوكسىىلين الوىىباق قىىدرت ةىىـ ( )r=-0.463عنىىد
بسىىىىتوى بعنىىىىوي ( )p≤0.01بوىىىىا يركىىىىد العالقىىىىة
العكسىىية ةين وىىا ,إ يتناسىىل قيوىىة الوتالىىل الحيىىوي
لألوكسلين عكسىياى بىع اكوكسىلين الوىباق .وكىبل
عالقىىة اريبىىال بوجبىىة بىىع السىىليكا ةقيوىىة قىىدرت ةىىـ
( )r=0.372عند بسىتوى بعنىوي ( )p≤0.01إ إن
زيىىىاي الوتالىىىل الحيىىىوي ةتحلىىىز الوىىىواي العضىىىوية
والسيوا الدايتوبات وبن ثا قلة است الك السليكا بىن

وقىد أشىىارت النتىايج إلى أن بعىدالت قىىيا الكالسىىيوم
يراوتىىىىىت بىىىىىاةين( )2540-2289بلغا/لتىىىىىر لىىىىىي
الب رين  2و 9عل التىوالي .وجىاءت نتىايج الدراسىة
الحالية بقارةة لدراسىة العبيىدي[. ]08ويعىزى سىبل
هبا التباين إلى اخىتالف بسىارات الويىاف لىي لبقىات
اكرض ونضوت ا إل الوياف اللولية .سىلز بعابىز
اريبىىىىىال ةيرسىىىىىون وعالقىىىىىة اريبىىىىىال سىىىىىالبة بىىىىىع
الكلوروليىىىز  bةقيوىىىة قىىىدرت ةىىىـ()r=-2.029عنىىىد
بسىىىىتوى بعنىىىىوي( )p≤0.01وهىىىىبا يبىىىىين العالقىىىىة
العكسية إ يرثر الكالسيوم لي يحديىد الكلوروليىز .b
وةينىىىت نتىىىايج التحليىىىز اإلت ىىىايي ةووجىىىل اختبىىىار
يحليز التبىاين وجىوي لىروق بعنويىة زبانيىة وبكانيىة
لتراكيىىىز العسىىىىر الكليىىىىة وعسىىىىر الكالسىىىىيوم عنىىىىد
بستوى بعنوي()p≤0.05ةين بةار الدراسة.
أبىىا يركيىىز الوغنسىىيوم لقىىد أظ ىىرت نتىىايج الدراسىىة
الحاليىىىة لىىىي جىىىدول ( )2ةىىىقن بعىىىدالت قىىىيا يركيىىىز
الوغنسىىيوم يراوتىىت بىىاةين ( )582-222بلغىىا /لتىىر
لىىي الب ىىرين  2و 2علىى التىىوالي .إن زيىىاي يركيىىز
الوغنسيوم لي (باء الب ر ) 2لي ش ر ب ار نايلة بن
ارييىىاا الولوتىىة لي ىىا وقىىد يعىىوي إل ى أسىىباق بنيىىة أو
لسىىقول اكباىىار نتيلىىة بسىىل ا لألراضىىي الولىىاور
ليىىريي إل ى يرسىىل اكبىىال لىىي الويىىاف اللوليىىة ,إ
كىر[ ]09ةىىقن ارييىاا بلوتىىة الويىاف يزيىىد بىن نسىىبة
وجوي بيونات الوغنسيوم لي ا ةكويىات أكقىر قىد يعىوي
إل سىقول اكباىار ويرشىا اكبىال لي ىا .وجىاءت
نتىىايج الدراسىىة الحاليىىة أعل ى بىىن نتىىايج العديىىد بىىن
البىىىاتقين (اةىىىراهيا[ ;]22لليىىىع وبخىىىرون[,)]22إ
سللوا ( )288,294بلغا/لتر عل التىوالي.إ سىلز
بعابىىز ةيرسىىون عالقىىة اريبىىال بعنويىىة بوجبىىة ةىىين
الوغنسىىىىىىيوم والكلوروليىىىىىىز  aو bةقيوىىىىىىة قىىىىىىدرت
ةىىـ( )r=0.277و( )r=0.268عنىىد بسىىتوى بعنىىوي
( )p≤0.01علىىى التىىىوالي بوىىىا يىىىدل علىىى العالقىىىة
الارييىىىة ةىىىين هىىىبف العوابىىىز بىىىع الوغنسىىىيوم,إ إن
الوغنسىىىيوم لىىىه يور لىىىي عوليىىىة التركيىىىل الضىىىويي
للاحالىىىل .وعالقىىىة اريبىىىال سىىىالبة بىىىع الكالسىىىيوم
قدرت ةـ ( )r=-0.240عند بستوى( )p≤0.01بوا
يركىىد العالقىىة العكسىىية ةين وىىا .ةينىىت النتىىايج وجىىوي
لىىروق بعنويىىة زبانيىىة وعىىدم وجىىوي لىىروق بعنويىىة
بكانيىىىة عنىىىد بسىىىتوى بعنىىىوي( )p≤0.05ةىىىين بةىىىار
الدراسة.إن الابيعة الليولوجية للوناقىة وبىا يحويىه
بن ةىصوراللبس والكلىس  ,لىبا لوىن خىالل وةىان
هبف ال صور الوستور لي الويىاف اللوليىة بىن شىقنه
أن يرلىىع قىىيا الكالسىىيوم والوغنسىىيوم لىىي هىىبف الويىىاف
[. ]02
ةينىىىت نتىىىايج الدراسىىىة الحاليىىىة لىىىي جىىىدول( )2إن
القاعديىىىىىة لىىىىىي بيىىىىىاف ا ةىىىىىار يعىىىىىوي إلىىىىى بيونىىىىىات
البيكارةونات و ل كن قىيا اكس ال يىدروجيني أقىز
بن .8.2ويراوتت بعدالت قىيا القاعديىة خىالل بىد
الدراسىىىة ( )204.0-52.8بلغا/لتىىىر لىىىي الب ىىىرين 5
و 2علىىى التوالي.وجىىىاءت نتىىىايج الدراسىىىة الحاليىىىة
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بسىىتوى بعنىىوي ( )p≤0.01بوىىا يىىدل عل ى العالقىىة
الاريية ةىين هىبا العابىز بىع السىليكا .وةىين التحليىز
اإلت ايي وجوي لروق بعنوية زبانية وعدم وجىوي
لىىروق بعنويىىة بكانيىىة عىىن بسىىتوى ( )p≤0.05ةىىين
بةىىار الدراسىىة.وأظ رت نتىىايج الدراسىىة الحاليىىة لىىي
جىىىدول( )2ةىىىان بعىىىدالت يركيىىىز النتريىىىت اليعىىىال
يراوتىىىىىىىىىىىىىىت بىىىىىىىىىىىىىىا ةىىىىىىىىىىىىىىين ()0.989-2.208
بايكروبرام/لتر.وجىىىىاءت نتىىىىايج الدراسىىىىة الحاليىىىىة
أعل ى بىىن القىىيا لىىي الدراسىىة التىىي أجراهىىا العبيىىدي
[ ] 08إ يراوتىىىىىت يركيزهىىىىىا بىىىىىاةين( قىىىىىيا بيىىىىىر
بحسوسىىىة )22.42-بىىىايكروبرام/لتر.يعوي ارييىىىاا
يركيز النتريت إل سقول اكباار أو الىري الويىرل
ةعىىد عوليىىة التسىىويد لألراضىىي الزراعيىىة بوىىا يسىىبل
لىىي بسىىز يل ى اكراضىىي الولىىاور ل ةىىار وجىىرف
الترةىىىىة الحاويىىىىة علىىىى بركبىىىىات النتىىىىروجين التىىىىي
ب ىىدرها بصليىىات الحيوانىىات واكسىىود الكيوياويىىة
الوسىىتعولة لىىي تقىىول الشىىعير والحناىىة وبحاةىىيز
أخىىرى لغىىرض يحسىىين يل ى اكراضىىي [ .]08ولىىا
يسلز بعابز اريبال ةيرسون عالقة اريبال النتريت
بع الكلوروليز وبع ةقيىة عوابىز الدراسىة .أظ ىرت
نتىىىايج التحليىىىز اإلت ىىىايي ةووجىىىل اختبىىىار يحليىىىز
التبىىاين عىىدم وجىىوي لىىروق بعنويىىة زبانيىىة و وجىىوي
لىىروق بعنويىىة بكانيىىة عىىن بسىىتوى ( )p≤0.05ةىىين
هبف ا ةار.
وأظ رت نتايج الدراسىة الحاليىة ةىقن بعىدالت قىيا
يركيىىز اليوسىىيات اليعالىىة يراوتىىت بىىاةين (-2.584
 )0.285بىىايكروبرام/لتر لىىي الب ىىرين  4و 9علىى
التىىوالي .جىىاءت نتىىايج الدراسىىة الحاليىىة أعلىى بوىىا
يوةز إليه الـعديد بن البىاتقين (اةىراهيا[ ;]22كنىة
[;]20الشىىىىواني [ )]28إ سىىىىللوا (, 2.55882.29
 )0.889بىىىايكروبرام/لتر علىىى التىىىوالي.إ سىىىلز
بعابىىز اريبىىال ةيرسىىون عالقىىة اريبىىال بوجبىىة ةىىين
الكلوروليز  aواليسيور ةقيوة قدرت ةـ ()r=0.213
عنىىىد بسىىىتوى بعنىىىوي ( ,)p≤0.01بوىىىا يىىىدل علىىى
العالقىة الارييىة ةين وىا لاليسىىيور بىن اكبىال التىىي
يحتاج ا الاحالل لي نووها وازيهارها لىي البي ىات
الواييىىة .أظ ىىرت نتىىايج التحليىىز اإلت ىىايي ةووجىىل
اختبىىار يحليىىز التبىىاين وجىىوي لىىروق بعنويىىة زبانيىىة
وعىىىدم وجىىىوي لىىىروق بعنويىىىة بكانيىىىة عىىىن بسىىىتوى
( )p≤0.05ةين هبف ا ةار.

الدايتوبات .وأظ رت النتىايج وجىوي لىـروق بعنويىة
زبانيىىىة وعىىىدم وجىىىوي لىىىـروق بعنويىىىة بكانيىىىة عنىىىد
بستوى بعنوي ( ) p≤0.05ةين بةار الدراسة.
أظ رت نتايج الدراسة لي جدول( )2ةقن بعىدالت
يركيز الكبريتىات لىي بيىاف بةىار الدراسىة يتىراو بىا
ةىىين ( )428.0-058.0بلغا/لترلىىي بيىىاف الب ىىرين 2
و.8جىىاءت نتىىايج الدراسىىة الحاليىىة بقارةىىة لدراسىىة
العبيىىىىىىىىدي[ ] 08إ يراوتىىىىىىىىت قىىىىىىىىيا الكبريتىىىىىىىىات
بىاةين( )888-424بلغا/لتر.وكىبل بقارةىة لدراسىىة
إةراهيا[ ]22لنوعية الوياف اللوليىة لونىالم بصتىار
بىىىىىىن بحالظىىىىىىة نينىىىىىىوى إ يراوتىىىىىىت الكبريتىىىىىىات
بىىىىىاةين( )0282-248بلغا/لتر.وأعلىىىىى بىىىىىن قىىىىىيا
الكبريتىىىىات التىىىىي يوةىىىىلت إلي ىىىىا بتىىىىي [ ]24لىىىىي
يراسىىت ا إ يراوتىىت بىىاةين ()2822-52بلغا/لتىىر,
وأينىىىىىىى بىىىىىىىن نتىىىىىىىايج يراسىىىىىىىة ب ىىىىىىىدي [ ]25إ
سىىىلز( )4282بلغا/لتىىىىر علىىىى التىىىىوالي .إ سىىىىلز
بعابىىز اريبىىال ةيرسىىون عالقىىة اريبىىال بوجبىىة ةىىين
الكبريتات ويركيز الكالسيوم ةقيوة ( )r=0.288عند
بسىىتوى بعنىىوي ( )p≤0.01بوىىا يىىدل عل ى العالقىىة
الاريية ةين وا,وعالقىة اريبىال بوجبىة بىع اكبىال
البايبة الكلية والولوتة ةقيوىة قىدرت ةىـ ()r=0.292
و()r=0.328عند بستوى بعنىوي ) )p≤0.01على
التوالي.ةينت النتىايج وجىوي لروقىات بعنويىة زبانيىة
وبكانيىىة عنىىد بسىىتوى بعنىىوي ( )p≤0.05ةىىين بةىىار
الدراسة.
أبىىا الوغىىىبيات النباييىىىة لقىىىد أظ ىىىرت النتىىىايج ةىىىقن
بعىىىىدل يركيىىىىز السىىىىليكا يىىىىراو بىىىىا ةىىىىين( -8.28
 )22.925لىىي الب ىىرين 4و 9عل ى التىىوالي .وجىىاءت
نتىىايج الدراسىىة الحاليىىة أقىىز بىىن يركيىىز السىىليكا لىىي
الدراسة التي أجراها العبيدي [ ]08إ يراوتىت قىيا
السىىىىىىليكا بىىىىىىاةين ( )20.92-2.554بلغا/لتىىىىىىر .إن
التبىىىاين الووسىىىوي كبىىىال السىىىليكا يكىىىون ا أهويىىىة
بعينىىة ويىىريبط بىىع بىىد االزيهىىار الكليىىة للىىدايتوبات
التي يكون له هيكز يتكىون بىن بىاي السىليكا  ,وهىبف
الوىىاي يرخىىب بىىن البي ىىة بىىن الىىدايتوم ةسىىرعة كبيىىر
تت ي ز اكبر إل أن سىرعة لقىدان السىليكا أكبىر
بىىن سىىرعة اسىىترجاع ا إل ى البي ىىة [ ,]28وهىىبا بىىا
أكدف بعابز اريبال ةيرسون إ سلز عـالقة اريبىال
بوجبة ةىـين السىليكا والكلوروليىز  cةقيوىة قىدرت ةىـ
()r=0.219عنىىىىىد بسىىىىىتوى( )p≤0.05والوتالىىىىىل
الحيوي لألوكسلين ةقيوة قدرت ةـ( )r=0.372عنىد
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جدول( )1معدالت قيم العوامل المدروسة خالل مدة الدراسة ( )9010-9002م.
اآلبار
العوامل

1

2

3

4

5

6

7

8

2

يرجة ترار الواء)(C°

05.8

05.25

00.85

00.85

02

00.8

05.5

05.4

05.4

اكس ال يدروجيني

8.428

8.222

8.588

8.488

8.448

8.459

8.289

8.028

8.025

0222

0522

0220

2042

0952

2248

0988

2220

2258

2894

2852

2402

2908

2852

2880

2880

2920

2992

2202

2088

2289

2420

2282

2092

2400

2522

2540

582

280

222

528

482

492

282

420

448

204.0

84.4

89.0

84.0

52.8

58

85.0

80.4

80.0

2.09

2.29

2.02

2.52

2.85

2.80

2.82

2.58

2.52

2.28

2.42

2.24

2.58

2.52

2.84

2.44

2.50

2.48

082.8

284.8

058.0

284.8

258.4

228.8

202.8

428.0

282.0

9.885

22.245

8.888

8.28

8.592

8.884

22.20

9.204

22.925

2.225

2.288

2.482

2.88

0.988

2.995

2.028

2.208

2.04

2.288

2.828

2.80

2.584

2.588

2.840

2.890

2.828

0.285

8.584

8.828

8.284

8.20

8.258

8.224

8.9

8.882

8.098

8.8

8.950

8.002

8.290

8.020

8.528

8.2

8.222

8.890

02.825

02.824

02.822

02.424

02.255

02.59

02.942

02.450

04.82

التوةيلية الك رةايية
(µs/cm).
العسر الكلية
)(mg/l
عسر الكالسيوم
)(mg/l
عسر الوغنسيوم
)(mg/l
القاعدية الكلية
)(mg/l
االوكسلين الوباق
)(mg/l
الوتالل الحيوي لألوكسلين
)(mg/l
الكبريتات
)(mg/l
السليكا اليعالة
(µg Si-SiO3 /L
النتريت اليعال
(µg N-NO2/L
اليوسيات اليعال
)(µg P-PO4/L
الكلوروفيل a
)(mg/m3
الكلوروليز b
)(mg/m3
الكلوروليز c
)(mg/m3

يبين بن خالل نتايج الدراسة الحالية لي جدول ()2
إن الاحالل التىي يعىوي إلى ةىنف الىدايتوبات هىي
السىىىايد ةىىىين اكةىىىناف الودروسىىىة .أبىىىا الاحالىىىل
الصضر لقد وجدت ةققز كقالة بن الاحالل ثا يالهىا
الاحالىىىىىل الصضىىىىىر الوزرقىىىىىة ,ويلي ىىىىىا الاحالىىىىىل
اليوبلينية .إن سىياي اكجنىاس الدايتوبيىة يىريبط لىي
اكبلىىل ةتىىوالر يراكيىىز بيىىر بحىىدوي بىىن السىىليكا
لنووها  ,إ إن نسبة السليكا إلى الىوزن اللىاف ل ىبف
الكاينات ةنحو  %52-05لىي الصاليىا ات الوحتىوى
العالي وقد ينصيخ لي ةعخ اكتيان كوا لي جىنس
 Naviculaإل  .]29[ %42سللت نتايج الدراسة
الحاليىىىة يراكيىىىز عاليىىىة للسىىىليكا اليعالىىىة و إن هىىىبف
التراكيز كانت كالية لنوو الدايتوبات وسىيايي ا على
ةقية ال ايوات لضالى عن إن الدايتوبات بن الاحالل
التىىي يتوىىايز ةقاةليت ىىا عل ى النوىىو والتكىىاثر لىىي بىىدى
واسىىع بىىن الظىىروف البي يىىة .إ ةلغىىت نسىىبة أنىىواا
الاحالىىل الدايتوبيىىة  %48بىىن بلوىىوا الاحالىىىل
الوشص ة يـلىـت ا الاحالىل الصضىر ةنسىبة %20.4
والاحالىىل الصضىىر الوزرقىىة ةنسىىبة  , %24.0لىىي
تين ةلغت نسبة الاحالل اليوبلينية . %5.1
أظ ىىرت نتىىايج الدراسىىة الحاليىىة لىىي جىىدول ( )2ةىىقن
بعدالت يركيز ةبغة الكلوروليز aيراوتت باةين(

جدول( )9التصنيف الشائع المستعمل لتلوو الميواه فوي
بريطانيا والقيم المقاسه بوحدة ملغم/لتر  ،وعلى أساس
المتطلووب الحيوووو لجونسووجين  .لموودة  5أيووام فووي درجووة
حرارة  90م]38[°
المتطلب الحيوو لجونسجين BOD
1-0
2.5-1
4-2.5
6-4
10-6
15-10
20-15
< 20

صنف المياه Classification
نظيف جداى very clean
نظيف clean
بتوسط النظالة fairly clean
بشكوك ليه doubtful
ييتقر النظالة poor
رييءbad
رييء جداى very bad
بتريي جداى extremely bad

الطحالب المشخصة :
شىىص خىىالل هىىبف الدراسىىة سىىبعة وسىىبعون نوعىىاﹰ
بىىن الاحالىىل لىىي ا ةىىار الوصتليىىة والتىىي يعىىوي إل ى
ثوانية وخوسين جنساﹰ ويبين إن ا يعوي إل الوولكتىين
الرييسىىتين اللتىىين يضىىوان الاحالىىل وبوزعىىة عل ى
أرةعىىة أقسىىام وخوسىىة أةىىناف واثنتىىي عشىىر ريبىىة
ويضىىىا إتىىىدى وعشىىىرين عايلىىىة( جىىىدول  .)2ويعىىىد
الدراسة الحالية بىن أوايىز الوحىاوالت لتحديىد أنىواا
الاحالىىل لىىي الويىىاف اللوليىىة لىىي بحالظىىة ةىىال
الدين ,يوقلت إةتدا ىء بن الب ر اكول لي بركىز بدينىة
يكريت وإنت ا ىء ةالب ر التاسع لي قرية عوينات.
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 )8.098-8.20بلغا/سىىىا 2لىىىي الب ىىىرين  4و 9علىىى
التىىوالي  .وجىىاءت نتىىايج الدراسىىة الحاليىىة أقىىز بوىىا
يوةىىىىىىز إليىىىىىىه الاىىىىىىايي [ ]42إ سىىىىىىلز يركيىىىىىىز
الكلوروليز  )02.55( aبلغىا/م ,2وأعلى بىن نتىايج
يراسة اللبوري [ ]40إ يراوتت بىاةين (قىيا بيىر
بحسوسة )5.89-بلغا/م . 2أبىا قىيا الكلوروليىز , b
لقىىد أظ ىىىرت نتىىايج الدراسىىىة الحاليىىة ةىىىقن بعىىىدالت
يركيىىىز ةىىىبغة الكلوروليىىىز bيراوتىىىت بىىىاةين (
 )8.890-8.020بلغا/سا .2وجىاءت نتىايج الدراسىة
الحاليىىىىة أعلىىىى بوىىىىا يوةىىىىز إليىىىىه الاىىىىايي []42
واللبىىىىوري[ ]42إ سىىىىلال يركيىىىىز الكلوروليىىىىز b
( )9.90 , 8.08بلغا/م 2عل التوالي.
وقىىىيا الكلوروليىىىز  , cلقىىىد أظ ىىىرت النتىىىايج ةىىىان
بعىىىىدالت يركيزهىىىىا يراوتىىىىت بىىىىا ةىىىىين (-02.822
 )04.82بلغا/سىىىىا .2وجىىىىاءت النتىىىىايج أعلىىىى بوىىىىا
يوةز إليه الاىايي [ ]42واللبىوري[ ]42إ سىلال
( 8.82و  )58.50بلغىىىا/م 2علىىى التىىىوالي .وسىىىلز
بعابىىز اريبىىال ةيرسىىون عالقىىة اريبىىال بوجبىىة ةىىين
الكلوروليز  aواليسيور ةقيوة قدرت ةـ ()r=0.213
عنىىىىد بسىىىىتوى ( )p≤0.01لقىىىىد يلىىىىت العديىىىىد بىىىىن
الدراسىىات عل ى أن اليسىىيور يىىريي يوراى ب و ىاى لىىي
زياي إنتا الاحالل وازيهارها لىي البي ىات الواييىة
بوا يرثر لي نوعية يل الوياف .وكبل عالقة اريبىال
بوجبىىة ةىىين الكلوروليىىز  aو bبىىع الوغنسىىيوم ةقيوىىة
قىىىىىىىىىىىدرت ةىىىىىىىىىىىـ()r=0.277و()r=0.268عنىىىىىىىىىىىد

بسىىىتوى( )p≤0.01علىىى التىىىوالي بوىىىا يىىىدل علىىى
العالقىىىة ةيىىىن ا  ,إ يىىىدخز الوغنسىىىيوم لىىىي يركيىىىل
الكلوروليىىز وبىىن ثىىا لىىه يور لىىي عوليىىة التركيىىل
الضىىىويي للاحالىىىل .وعالقىىىة اريبىىىال بوجبىىىة ةىىىين
ةىىبغات الكلوروليىىز  bو cبىىع اكس ال يىىدروجيني
ةقيوىىىىة قىىىىدرت ةىىىىـ ( )r=0.314و( )r=0.299عنىىىىد
بسىىتوى ( )p≤0.01علىى التىىوالي ,بوىىا يىىدل علىى
يىىقثير كىىز بن وىىا لىىي ا خىىر .وسىىلز بعابىىز اريبىىال
ةيرسون وجوي عالقة اريبال بوجبة ةين الكلوروليز
 cبىىىع السىىىليكا ةقيوىىىة قىىىدرت ةىىىـ ( )r=0.922عنىىىد
بسىىىتوى بعنىىىوي ( )P≤0.01علىىى التىىىوالي  ,إ إن
السليكا يـدخز لي يركيل هيكز الىدايتوبات للىه يور
لي نوو وسياي الدايتوبات عل ةقية أنواا الاحالىل
 .وأظ ىىرت النتىىايج ل ىىبغات الكلوروليىىز  aو bوc
وجىىوي لىىروق بعنويىىة زبانيىىة وعىىدم وجىىوي لىىروق
بعنويىىة بكانيىىة عنىىد بسىىتوى ( )p≤0.05ةىىين بةىىار
الدراسىىىة.لقد سىىىلز الكلوروليىىىز  cأعلىىى قيوىىىة بىىىن
الكلوروليىز  aو bوقىىد يكىون سىىبل لى وجىىويف لىىي
الاحالل الع وية التىي يتوىايز ةانتشىارها وسىيايي ا
عل ةقية أقسام الاحالىل اكخىرى .ولىوتظ ةىقن قىيا
الكلوروليىىز  aيكىىون وال ىىة عنىىد سىىياي الىىدايتوبات
ويكون عالية عند سياي الاحالل اكخىرى ,إ أشىار
الركىىىىاةي [ ] 42بىىىىن خىىىىالل يراسىىىىته إلىىىى أن قىىىىيا
الكلوروليز  aكانت وال ىة ةسىبل سىياي الىدايتوبات
لوال بد الدراسة.

جدول ( )4توزيع الطحالب المشخصة في اآلبار التسعة خالل مدة الدراسة.
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الطحالب المشخصة
Kingdom: Monera
Division : Cyanophycophyta
Class:
Cyanophycophycae
Order:
Chroococales
Family: Chroococaceae
Genus:
Merismopedia sp.
Genus:
Aphanocapsa sp.
Genus:
Aphanotheca sp.
& Genus: Dactylococcapsis smithii Chodat
Chodat
Genus: Rhabdonema adriaticum Kützing
1844
Order:
Oscillatoriales
Family: Oscillatoriaceae
Genus:
Lyngbya sp.
Genus: Oscillatoria sp.
Genus: Spirulina laxa G.M. Smith . 1919
Order: Nostocales
Family: Nostocaceae
Genus: Nostoc sp.
Genus: Anabaena sp.
Family: Synechococcaceae
Genus: Synechococcus aeroginosus Nägeli
Kingdom: Protista
Division: Chlorophycophyta
Class :
Chlorophycophycae
Order:
Volvocales
Family:
Chlamydomonaceae

2014 )1(11 مجلد
Genus:
Chlamydomonas ssp.
Genus:
Protococcus viridis C.A.Agardh.
Family: Volvocaceae
Genus:
Volvox aureus
Genus:
Volvox sp.
Genus:
Pleodorina californica Shaw.
Genus:
Pleodorina sp.
Genus:
Eudorina elegans Ehrenberg . 1832
Genus:
Eudorina sp.
Order: Chlorococcales
Family: Oosystaceae
Genus: Chlorella ellipsoidea Gerneck 1907
Genus:
Tetraedon sp
Genus:
Treubaria setigerum (Archer) G. M.
Smith
Family:
Scenedesmiaceae
Genus: Crucigena tetrapedia (Kirch.) West &
West.
Genus:
Crucigena truncate C.M. Smith.
Genus:
Tetrallantos lagerheimii Telling.
Order: Chlorococcales
Family: Oosystaceae
Genus: Chlorella ellipsoidea Gerneck 1907
Order:
Ulotrichales
Family: Ulothricaceae
Genus:
Crucigena truncate C.M. Smith.
Genus: Ulothrix zonata (Weber & Mohr)
Kuetzing.
Order:
Siphonocladales
Family: Cladophoraceae
Genus:
Cladophora glomerata (L.) Kuetzing.
Genus:
Cladophora sp.
Order:
Zygnematales
Family: Zygnemataceae
Genus : Mougotia sp.
Genus :
Spirogyra sp.
Genus :Zygnema pectinatum (Vauch) Agardh .
1817
Genus :
Zygnema sp.
Genus : Mougotia sp.
Genus :
Spirogyra sp.
Genus: Ulothrix zonata (Weber & Mohr)
Kuetzing.
Family: Desmidiaceae
Genus :
Closterium sp.
Genus:
Cosmarium botrytis Menegh. Ex
Ralfs
Genus:
Staurastrum curvatum W.West
Class:
Charaphycophyceae
Order:
Charales
Family: Characeae
Genus :
Chara ssp.
Division: Euglenophycophyta
Class:
Euglenophycophyceae
Order:
Euglenales
Family: Euglenaceae
Genus:
Euglena gracilis Klebs.
Genus:
Euglena sp.
Genus:
Trachelomonas volvocina Ehrenberg.
Genus:Trachelomonas euchlora (Ehrenb)
Lemermann.
Division: Bacillariophycophyta
Class:
Bacillariophycophyceae
Order:
Centrales
Family: Thallassiosiraceae
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Genus:

Cyclotella menghinian keutzing
1930
Genus:
Biddulphia nitida Grev.
Genus:
Stephanopyxis apliculata Ehr.
Genus:
Stephanopyxis sp.
Genus:
Hyalodiscus subtilis J. W. Bailey
Genus:
Coscinodiscus apleulatus Ehr.
Genus:
Coscinodiscus sp.
Genus:
Aulacodiscus orientalis Greville 1864
Genus:
Triceratium undulatum Ehr.
Genus: Trigonium formosum(Brightwell)Hendey
1971
Genus:
Actinoptychus pellucidus
Genus : Actinoptychus ssp.
Genus: Ardissoneales Formosa
(Hantzsch)Grunow 1880
Order: Pennales
Family: Fragilariaceae
Genus: Fragilaria virescens Rafls
Genus: Meridion circulare (Greville,1823)
C.Agardh, 1831
Genus: Meridion circulare Var. constrium
Genus: Synedra delicatissima W.Smith
Genus: Synedra radians Kutz.
Genus: Syndra sp.
Genus: Neosyndra provincialis
Family: Naviculaceae
Genus: Mastogloia crucicula Grunow
Cleve, 1895
Genus: Mastogloia sp.
Genus: Navicula consors A. Schmidt 1874
Genus: Navicula lyra Ehr.
Genus: Navicula ssp.

Stauroneis phoenicenteron (Ehr.)
Hust.
Genus: Pinnularia sp.
Genus: Climaconeis slivae
A.K.S.K.Prasad, 2003
Family: Cymbellaceae
Genus: Cymbella microcephala Grum.
Genus: Cymbella sp
Genus:
Gomphonema consticum
Ehrenberg . 1944
Genus:
Gomphonema ventricosm Kutz.
Genus: Bacillaria paxillifer (O. F.
Müll.) Hendy 1951
Family: Nitizshiaceae
Genus:
Nitzschia sigmoidea (Ehr.)
W.Smith 1853
Genus:
Nitzschia sp.
Family: Surirellaceae
Genus:
Surirella linearis W. Smith
Genus:
Surirella sp.
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بتىىىىي  ,ليليىىىىان يعقىىىىوق .0228 .يراسىىىىة
.34
بيدانية وةي ية ةىار الووجىوي لىي ناتيىة ةرللىة
(نينىىىوى-العىىىراق) والونىىىالم الولىىىاور  .بللىىىة
بركىىىز البحىىىوت والتنويىىىة الوسىىىتدابة)2( 22 .
.98-80
ب ىىىدي  ,بحوىىىد جويىىىز  . 0228 .يراسىىىة
.35
الويىىىاف الىىىـلولية لىىىي سىىىابراء وبحاولىىىة يحسىىىين
نوعيت ىىا ةاريقىىة الترسىىيل الكيويىىاوي والتبىىايل
ا يوني  .رسالة باجستير/كلية ال ندسىة –جابعىة
يكريت.
الشىىىواني ,لىىىاووس بحوىىىد كابىىىز اتوىىىد .
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Abstract:
The present study is carried out to identify the algae in the groundwater of the three
areas of Tikrit city, including (the center of Tikrit , the region of AL-Jazira , Awainat
village) by nine wells, a depths ranged between 9 meter at well 8 and 110 meter at
wells 3 and 5 . And examined the environmental characteristics of physical, chemical
and biological factors during the study period from September 2009 to June 2010.
It is obtained that wells in the study area is lower alkalinity, average it ranged
(6.448-7.418). It was noted that the values of the dissolved oxygen are few and almost
non-existent in some cases it ranged between (6.5-6.3)mg/l , analysis of biological
oxygen demand refers to wells water (clean- very clean) average it ranged between
(1420-1990)mg/l . Reason of groundwater very hardness due to geological factors of
study area, which was mostly the result of ion bicarbonates, and recorded rate values
of sulphates (258.2-406.2)mg/l. As for plant nutrients, the values of silica were
relatively high (7.07-10.935)mg/l .While the concentration of active nitrite ions and
phosphate, were random during the study period, it ranged between(0.1282.979),(0.564-2.065)mg/l respectively. The biological side of this involved the
identifying of algal in the studies wells. Diatoms formed the highest majority of plan
plankton in the study area, the ratio of diatoms was 48%, then the Chlorophyceae was
32.4%, and the ratio of Cyanophyceae was 14.2%, and lastly the Euglenophyceae was
5.1%.
Chlorophyll values were relatively high , the values of chlorophyll a was lower
from chlorophyll b , c values .That’s indicate dominated species of organisms in the
study area. The results indicated analysis to limit many effect factors on concentration
of chlorophyll in algae in the study area.
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