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الخالصة:
هدفت الدراسة الحالية الى دراسة مجتمع الالفقريات القاعية الدقيقة المصاحبة لنبات الشلنت المائي
 Ceratophyllum demersumفي قناة السالميات االروائية  /شمال بغداد  ،والعوامل الكيميائية والفيزيائية
السائدة في ماء القناة اثناء مدة الدراسة من ايلول  2015الى ايار  .2016تم أختيار موقعين لجمع العينات،
الموقع االول (م )1في بداية القناة عند تفرعها من نهر دجلة ،والموقع الثاني (م)2على بعد  10كم من الموقع
االول.
اوضحت نتائج الفحوصات الكيميائية والفيزيائية ان درجة حرارة الماء ترواحت بين 33-10م ،°و
سجل االس الهيدروجيني قيما بين  ، 7.8- 6.9اما االوكسجين المذاب والمتطلب الحيوي لالوكسجين فسجال قيما
تراوحت بين  9.2-7.2و  5.4 -1.2ملغم/لتر على التوالي .تراوحت قيم الملوحة بين %o 0.86 -0.45وسجلت
المواد الصلبة العالقة قيما تراوحت بين  674 -357ملغم/لتر.
عزل خالل اشهرالدراسة من نبات الشلنت ما مجموعه  9089فرد من الالفقرات الصغيرة توزعوا
على) )35نوعا ،شملت نوعا واحدا من الهايدرا (  ،)Hydra oligactisوعزل منه  13فردا  ،و نوعين من
المعكرات (  ،)Turbellariaوخمسة انواع من الديدان الخيطية ( ) Nematodaو سبعة انواع من الدوالبيات
( ،)Rotiferaو 14نوعا من قليلة االهالب المائية ( ) aquatic Oligochaetaو اربعة انواع من القشريات
( )Crustaceaو نوع واحد من يرقات الحشرات (  ،)Insect larvaeفضال عن تسجيل فرد واحد من دبة
الماء( شعبة  )Tradigradaعزل من الموقع (م .)2تم عزل أعلى عدد من الالفقريات الصغيرة ) (5600فرد
من الموقع (م ،)2بينما سجل عدد أفراد اقل في الموقع (م )1بلغ  3489فرد .سجل خالل الدراسة ثالث انواع من
الالفقريات عدت تسجيال جديدا لمجموعة الحيوانات العراقية وهي االنواع  ( Hydra oligactisالسعات –
مائيات) والنوع  ( Macrostomum tubaديدان مسطحة  -معكرات ) ،والنوع ( Dero cooperiديدان
حلقية -قليلة االهالب) .
الكلمات المفتاحية :الديدان الخيطية ،الدرعيات ،المعكرات ،قليلة االهالب ،االحياء القاعية الصغيرة ،نبات
الشلنت ،الدوالبيات.

المقدمة :
القاع اعتمادا على حجمها الى قاعيات كبيرة
 ،Macrobenthosو يبلغ حجمها اكبر من (1ملم) و
يمكن مشاهدتها بالعين المجردة مثل انواع عائلة
 Tubificidaeو بعض انواع القشريات
 ،Crustaceaو قاعيات قاعيات صغيرة
 ،Meiobenthosويتراوح حجم الفرد منها بين (1-
 )0.1ملم مثل انواع تحت العائلة  Naidinaeو

توجد الفقريات القاع الصغيرة غالبا في
االماكن التي تتمايز بنمو النباتات المائية والطحالب،
وذلك لتوافر الغذاء المتراكم على اسطحها الخارجية
و بوصفها مالجىء للحماية من المفترسات و من
الظروف البيئية غير المالئمة ،فضال عن أن النبات
يوفر االوكسجين المذاب بوصفه ناتج عرضي من
عملية التركيب الضوئي [ .]1قسم ] [2الفقريات
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الديدان الخيطية
. Turbellaria
تمتلك الفقريات القاع خصائص و صفات
مهمة بوصفها دالئل بيئية إذ تستعمل لتتقيم المياه
ومعرفة درجة تلوثها ،كونها احياء قليلة الحركة و
تتباين في تحملها للملوثات المختلفة فضال عن سهولة
جمع عيناتها ،ولها دور مهم في المراقبة البيئية
للتحري عن نوعية المياه وصالحيتها لالغراض
المختلفة [ ،]3كما انها تعد مصدرا غذائيا جيدا
لالحياء المائية االخرى كاالسماك والفقريات
االخرى ،وحلقات رئيسية في الشبكة الغذائية المائية
[.]4
تضم الفقريات القاع الصغيرة في بيئة
المياه العذبة 23 ،وحدة تصنيفية من اصل  33وحدة
تصنيفية عرفت على اساس انها احياء االقاع و تشمل
المائية
الالسعات
انواع
بعض
( )Class:Hydrozoaوالديدان المسطحة من صنف
المعكرات ) (Class:Turbellariaوشعبة الديدان
الخيطية ( (Phylum:Nematodaو بعض انواع
الدوالبيات ( (Phylum:Rotiferaوالديدان الحلقية
قليلة االهالب المائية ،aquatic Oligochaeta
وانواع من العلقيات المائية  .Hirudineو من
القشريات انواع صنف الدرعيات  Ostracodaو
بعض انواع مجذافية االقدام  ، Copepodaو انواع
مختلفة من يرقات الحشرات وبالغاتها .و قد توجد
احيانا انواع من متفرعة اللوامس قرب القاع خالل
النهار بسبب الهجرة العامودية لها].]5
حظيت الفقريات القاع في العراق باهتمام
العديد من الباحثين سواء في البيئات الجارية
اوالساكنة  6[ ،و  7و 8و  9و 10و 11و و  12و
عزل انواع
 .[13استهدفت الدراسة الحالية
الالفقريات القاعية الصغيرة من نوع معين من
النباتات السائدة في احد المواقع البيئية على نهردجلة
داخل مدينة بغداد ،وتشخيصها الى ادنى مستوى
تصنيفي ممكن
Nematoda

جمعت تسع عينات من نبات الشلنت
 Ceratophyllum demersumمن كل موقع
بواقع عينة كل شهر باستعمال كراءة يدوية شوكية
ذات ساق طويلة وذلك للمدة من بداية ايلول 2015
ولغاية حزيران  ، 2016بين الساعة 12-8صباحا
بواقع ثالثة مكررات لكل عينة .وضعت عينات
النبات مع قليل من ماء القناة في حاوية من البولي
أثيلين بسعة  15لتر ونقلت الى المختبر .وفي المختبر
وضعت النباتات في أحواض زجاجية ذات أبعاد
 20X20X40سم 2مع توفير تهوية جيدة باستعمال
مضخات هواء خاصة بتربية أسماك الزينة  .تركت
العينة لمدة  3-2أيام قبل البدء بعزل الالفقريات
الصغيرة من الراسب.
جمعت عينات من ماء القناة ألجراء
الفحوص الكيميائية مثل التوصيلية الكهربائية،
واالوكسجين المذاب ،بأستعمال حاويات البولي اثيلين
بحجم  5لتر و بواقع ثالثة مكررات لكل موقع .
وأستعملت قناني زجاجية معقمة ومعتمة بحجم 250
مل لغرض تقدير المتطلب الحيوي لألوكسجين
 .BODوأُجريت بعض القياسات في مواقع الدراسة
مباشرة ،ومنها قياس درجة الحرارة ،واالس
الهيدروجيني وتثبيت عينة االوكسجين المذاب ،تم
قياس درجة حرارة الماء مباشرة في الحقل بوساطة
محرار زئبقي بتدريج  100 -0م °أخذ ت القياسات
بالقرب من سطح الماء ) )30cmبعد السماح لدرجة
حرارة المحرار باالستقرار لمدة  3-2دقائق  .سجلت
قراءات األس الهيدروجيني  pHللمياه ،باستعمال
جهاز قياس األس الهيدروجيني بجهاز قياس حقلي
 Portable Digital pH Meterبعد معايرته
بالمحاليل القياسية ) . )9,7,4قيست التوصيلية
الكهربائية ) Electrical Conductivity (Ecفي
Portable Digital
الحقل باستعمال جهاز
 Conductivity Meterوعبر عن النتائج بوحدة
مايكروسيمينز/سم  .استخرجت قيم الملوحة للمياه
باالعتماد على طريقة حسابية

والمعكرات

التوصيلية الكهربائية مايكروسيمنز /سم × 0.64

المواد وطرائق العمل:
اختيرت قناة السالميات االروائية الجراء
الدراسة الحالية ،وهي قناة تستمد مياهها من نهر
دجلة ،شمال مدينة الكاظمية/شمال بغداد ،وتمتد غربا
لمسافة  15كم بطاقة تصريف 1,58م/3ثا.جزء من
القناة غير مبطن بطبقة كونكريتية (ابتداء من  0كم
ولغاية  2كم ) ،اما الباقي فهو ترابي غير مبطن .تم
أختيار موقعين من قناة السالميات لجمع عينات الماء
والنبات ،الموقع (م )1يمثل منطقة التقاء قناة
السالميات بنهر دجلة في مدينة الكاظمية عند دخول
المياه الى القناة ،اما الموقع (م )2فيقع على مسافة 10
كم تقريبا من محطة ضخ السالميات غرب نهر دجلة
و يمثل استمرار تدفق المياه القادمة من محطة الضخ
(الخارطة .)1

الملوحة (= )‰

1000

تم قياس األوكسجين الذائب ( ملغم/لتر ) في
الماء باستعمال جهاز  .DO-meterتم تعيين متطلب
األوكسجين الحياتي عن طريق قياس الفرق في قيمة
األوكسجين الذائب في الماء عند جمع العينات وبعد
مدة الحضانة  5أيام بدرجة 20-18م.
فحصت االفراد المعزولة جيدا بالمجهر البسيط
وعزلت بحسب المرتبة التصنيفية  .ولتشخيص وحفظ
االفراد المعزولة اعتمدت لكل مرتبة تصنيفة طريقة
خاصة بها ،فبعض المجاميع شخصت وهي حية
لكون اجسامها رقيقة ال تقاوم المثبتات او المواد
الحافظة ،مثل المعكرات والهايدرا وانواع من قليلة
االهالب .تم تشخيص المعكرات باستعمال مفتاح
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يوضح الجدول ( )2عدد أفراد المراتب
التصنيفية من الفقريات القاع الصغيرة المعزولة من
مواقع الدراسة المختلفة خاللمدة الدراسة .عزل خالل
الدراسة الحالية  9089فرد توزعوا على ثماني
مراتب تصنيفية وشخص  38نوعا ،شملت نوعا
واحدا من الهايدرا (صنف المائيات  )Hydrozoaهو
النوع ،Hydra oligactisوعزل منه  13فردا ،و
نوعين من المعكرات ( ،)Turbellariaوخمسة
انواع من للديدان الخيطية ( ) Nematodaو سبعة
انواع من الدوالبيات ( ) Rotiferaو  14نوعا من
قليلة االهالب المائية ( ) aquatic Oligochaetaو
اربعة انواع من القشريات (  ) Crustaceaو نوع
واحد من يرقات الحشرات ( ،)Insect larvae
سجل في الموقع (م )2أعلى عدد من الالفقريات بلغ
 5600فرد ،وتعزى الزيادة العددية في هذه المحطة
الى عدد القشريات المرتفع الذي بلغ  2070فرد،
بينما سجل عدد أفراد بنسبة اقل في الموقع (م)1
وبلغ  3489فرد.
توضح االشكال ( 1و  )2النسب المئوية
للمراتب التصنيفية المختلفة من الالفقريات الصغيرة
المعزولة من نبات الشلنت من الموقعين على
التوالي ،حيث سجلت قليلة االهالب اعلى نسبة مئوية
بلغت  %36من مجموع العدد الكلي من االفراد
المعزولة في الموقع (م ،)1تليها الدوالبيات بنسبة
 %22ثم القشريات  %17و الديدان الخيطية %10و
يرقات الحشرات  %9و المعكرات ، %6
وظهرالنوع  H. oligactisبنسبة  ،%0.08في
الموقع (م )2بينما سجلت القشريات النسبة االعلى
، %37تليها الدوالبيات بنسبة  %20وسجلت كل من
الديدان الخيطية وقليلة االهالب ويرقات الحشرات
نسبة  ، %13بينما سجلت المعكرات نسبة  ، %4و
ظهرالنوع  H. oligactisباقل نسبة بلغت .%0.17
سجل  13فردا من النوع ،H. oligactis
 3في الموقع (م )1و 10افراد في الموقع (م)2
(جدول  ،)2وعد تسجيل جديد للمجموعة الحيوانية
العراقية .لوحظت حاالت تكاثر الجنسي لالفراد اذ
ظهرت االفراد بحالة تبرعم خالل شهري شباط و
اذار.عزلت هذه االفراد في اغلب اشهر الدراسة اال
ان اعدادها قليلة تراوحت بين  3 -1فرد في كل عينة
وقد يعود السبب لصعوبة مشاهدتها والحاجة لدقة
وتركيزفي عملية العزل .يعود النوع H.oligactis
الى عائلة  Hydridaeرتبة Anthoathecata
صنف  Hydrozoaوتسمى ايضا بالهايدرا البنية
بسبب لونها البني  ،توجد ملتصقة على سيقان النباتات
المائية او على اوراق النباتات وعلى اسطح االحجار
و كذالك على االغصان المغمورة في المياه .تتمايز
االفراد بجسم كيسي الشكل وبطول يتراوح بين -20
 30ملم .يحيط بفتحة الفم مجسات  tentaclesيصل
طولها عند حالة إنبساطها  25ملم تستعمل عادة
للحركة و اصطياد الفرائس [.]22

تصنيفي []14اما الديدان الخيطية فشخصت بالمفتاح
التصنيفي [ 15و  .]16واستعمل المفتاح التصنيفي
[ ]17لتشخيص كل من الدوالبيات و متفرعة
اللوامس ،و المجذافيات اما الدرعيات فأستعمل لها
المفتاح التصنيفي [ ]18وشخصت قليلة االهالب
ويرقات
بأستعمال م المفتاح التصنيفي[.]19
الحشرات المائية تم تصنيفها وفق [.]20
عند االنتهاء من عملية العزل والتشخيص
سجلت البيانات األتية:
 -1عدد أفراد كل نوع في كل عينة ولكل موقع
 -2مجموع عدد األفراد الكلي المعزولة في كل
عينة ولكل موقع .
 -3المجموع الكلي للعينات المعزولة خالل مدة
الدراسة في كل موقع.
 -4النسبة المئوية لتكرار كل نوع في العينة
 frequencyبحسب الصيغة التي وردت في ][21
S = n /N*100
 = Sالنسبة المئوية لتكرار.
 = nعدد مرات ظهور النوع في العينات.
 = Nعدد العينات الكلي .
 -5تم تحليل النتائج إحصائيا على وفق النظام
اإلحصائي  SPSSاصدار  20.0لدراسة و معرفة
الفروق المعنوية بين اشهر الدراسة باستعمال تحليل
التباين ANOVAأستخرجت قيم االنحراف
المعياري ،و المعدل والمدى .ولدراسة الفروق
المعنوية بين مواقع الدراسة اجري اختبار . T-tes

خريطة ( : )1مواقع الدراسة ضمن قناة السالميات /
شمال بغداد ( المصدر )Google earth

النتائج والمناقشة :
يوضح الجدول ( )1البيانات االساسية للعوامل
الفيزيائية و الكيميائية لمواقع الدراسة و نتائج
التحليالت األحصائية بتطبيق اختبار SPSSللمقارنة
بين تلك العوامل في موقعي الدراسة خالل المدة من
ايلول  2015و لغاية ايار  .2016و بين اختبار T-
 testللمقارنة بين المواقع وجود فروق معنوية إذ
سجل قيمة 0.008
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 ،Trichotria sp.مقارنة بالموقع (م )1وعزل
منه 761فرد بسيادة النوع، Colurela sp.وسجلت
االنواع  R. neptuniaو  Colurela sp.اعلى
تكرار بلغ  %50وسجل النوع  T. cylndricaiاقل
تكرار بلغ .% 11.11
يعزى ارتفاع عدد االفراد في الموقع
(م )2ٳلى طبيعة العوامل الفيزيائية و الكيميائية للمياه
حيث تقل سرعة التيار في هذا الموقع ،فللعوامل
الفيزيائية و الكيميائية تأثير واضح في وفرة االنواع
[ ،]27و تعد غزارة النباتات من اهم االسباب التي
تؤدي الى ازدهار الدوالبيات فقد وضح [ ]28ان
الدوالبيات تفضل المواطن التي تكثر فيها النباتات و
الفتات ،حيث لوحظ وفرة نبات الشلنت في هذا الموقع
قياسا بالموقع (م ،) 2فضال عن غياب المفترسات .
سجل في الدراسة الحالية  14نوعا من
الديدان قليلة االهالب تعود الى العائلة ، Naididae
نوعين منها تنتميان الى تحت العائلة Tubificinae
هما النوعان  Tubifix tubifixو Limnodrilus
hoffmeisteriو  10انواع الى تحت العائلة
Chaetogaster
 Naidinaeضمت االنواع
 longiو  Slavina appendiculataو Nais
Allonais
elingiusو  N. variabilisو
 inaequalisو  Ophidonais serpentinaو
 Dero digitataو D. cooperiو Stylaria
 lacustrisو ،Stephensoniana trivandrana
فضال عن نوعين من تحت العائلة Pristninae
شملت النوعين  Pristina aequisetaو P.
 .longisetaبلغ مجموع عدد افراد ديدان العائلة
 Naididaeالمعزولة  2007فرد ( جدول . )2
يالحظ من هذا الجدول ان اعلى عدد تم عزله من
الموقع (م )1وبلغ  1251فرد بسيادة النوع N.
 variabilisمقارنة بالموقع (م )2إذ عزل منه 756
فرد بسيادة النوع  N. variabilisايضا وقد يعزى
السبب الى طبيعة القاع وعمق الماء وما مترسب
عليه من مواد عضوية ودبال فالموقع (م )1غير
مبطن بطبقة كونكريتية كما في الموقع (م .)2عد
النوع  D.cooperiتسجيال جديدا للمجموعة
الحيوانية العراقية استنادا الى [. ]29
سجلت اربعة انواع من القشريات تنتمي الى
اربع مراتب تصنيفية  ،الصنف الثانوي مجذافية القدم
 ،Copepodaتمثل بنوع من الجنس ،Cyclops sp
و الصنف الثانوي  Ostracodaوتمثل بنوعين،
والنوع
Stenocypris
hislopi
النوع
 Cypridopsis viduaو الصنف الثانوي غلصمية
القدم  Branchiopodaرتبة متفرعة اللوامس
 Order Cladoceraتمثل بنوع تابع للجنس
 ،Simocephalusبمجموع عدد افراد  2663فرد .
يالحظ من الجدول( )2ان اعلى عدد من القشريات
عزل من الموقع (م )2وبلغ  2070فرد بسيادة النوع
 S. hislopiإذ ظهر باعداد كبيرة في شهر

سجلت أنثى واحدة من دبة الماء water
 ( bearsتعرف ايضا بخنزير الطحلب) التابع لشعبة
 Tradigradaتم عزلها من عينات الموقع (م)2
خالل شهر اذار وكانت تحمل بيوضا في كيس متصل
بنهاية الجسم .يتمايز دب الماء بكونه حيوانا صغيرا
يتراوح طوله بين  1.5 - 0.5ملم مزود بثمانية
ارجل تنتهي كل منها بمخالب.ويمتاز بقدرته على
تحمل اقسى ظروف المعيشة كاالنخفاض الشديد في
درجة الحرارة [ .]23سجل نوع من دب الماء الول
مرة في العراق من قبل علي []24وشخص على انه
.Dactylobiotus dispar
عزل من المعكرات ما مجموعه 432
فرد موزعة على نوعين  ،النوع Macrostomum
 tubaوعزل منه  247فرد و بتكرار ،%50
والنوع  Stenostomum leucopsعزل منه 185
فرد بتكرار .%27.7عزل اعلى عدد من المعكرات
من الموقع (م )2وبلغ  219فرد بسيادة S. leucops
مقارنة بالموقع (م )1الذي عزل منه  213فرد
بسيادة النوع  .M. tubaعد النوع .M. tuba
تسجيال جديدا للمجموعة الحيوانية العراقية  ،حيث
اشارت ( )13الى وجود  6انواع من المعكرات في
بحيرة الدلمج شخصت لمستوى الجنس فقط.
تم في الدراسة الحالية عزل خمسة
اجناس من الديدان الخيطية وهي  Seinura sp.و
 Dorylaimus spو  Tubillus spو
 Actinolaimus spوMononchulus sp
بمجموع عدد افراد بلغ  1068فرد  .يالحظ من
الجدول ( )2ان اعلى عدد من الديدان الخيطية عزل
من الموقع (م )2وبلغ  723فرد مقارنة ب 345فرد
عزلت من الموقع (م )1و بسيادة  Seinura spفي
الموقعين  .سجل  Seinura sp.اعلى تكرار بلغ
 ، %33.3وسجل  Dorylaimus spو Tubillus
 spتكرار بلغ  ، %.22و Mononchulus spسجل
تكرار بلغ  ،% 16.6بينما سجل Actinolaimus
 spاقل تكرار بلغ  .%5.5ويمكن ان نستنتج من قيم
التكرار ان الديدان الخيطية موسمية الوجود او انها
دخيلة تنجرف الى الماء بعد االمطار  ،وهذا ما اكده
[ ]25وقد اشارت [ ]26الى وجود انواع من الديدان
الخيطية ضمت النوع التابع للجنس Dorylaimus
ونوع للجنس Macrolaimus.في تربة احد البساتين
في منطقة الجادرية  /بغداد.
عزل من مواقع قناة السالميات ما
مجموعة  1877فرد من الدوالبيات توزعت على
سبعة انواع هي االنواع  Rotaria neptuniaو
tettractis
و
Euchlanis
triquetra
 Trichotriatو Trichocerca cylindrica
و Colurela spو  Monostyla spوالنوع
 ( Eosphora anjasالجدول  .)2يالحظ من خالل
هذا الجدول ان اعلى عدد من الدوالبيات عزل من
الموقع (م )2وبلغ  1116فرد بسيادة النوع
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تصنيفية تعود خمسة انواع منها الى متفرعة اللوامس
و اربعة انواع منها الى مجذافية القدم مع الفقريات
القاع.
سجل نوع واحد من يرقات البرغش غير الواخز
 Chironomid larvaالتابع للجنس Polypodium
بمجموع  1028فرد خالل مدة الدراسة  .يالحظ من
الجدول( )2ان اعلى عدد من اليرقات عزل من
الموقع (م )2وبلغ  705فرد مقارنة بالموقع (م )1إذ
عزل منه  323فرد.

ايلول ،و تشرين االول و تشرين الثاني مقارنة
بالموقع (م )1الذي سجل فيه  593فرد بسيادة النوع
 Cyclops spوالذي سجل اعلى تكرار بلغ  %50و
سجل  C. viduaاقل تكرار بلغ  . %16.6عد النوع
 Stenocypris hislopiتسجيال جديدا للمجموعة
الحيوانية العراقية.
سجلت انواع وافراد قليلة من القشريات
في الدراسة الحالية مقارنة بما سجلته الدراسات
االخرى والخاصة بتنوع الهائمات الحيوانية  ،فقد
سجلت السراي [ ]14في هور الدلمج  12وحدة

جدول( : )1قيم العوامل الفيزيائية والكيميائية للماء في موقعي الدراسة خالل المدة من ايلول  2015ولغاية
ايار 2016
الموقع(م)1
33 - 10.5
7.24±70.4
7.8 – 7
0.23±7.37
9.2 -7.2
0.75±8.10
2.9 -1.4
0.47±2.3
1352 – 735
199.75±853.33
674 – 375
95.29±434.66
0.86 - 0.47
0.12±0.54

العوامل الفيزياوية والكيمياوية
درجة حرارة الماء (◦م)
االس الهيدروجيني
pH
االوكسجين المذاب
ملغم /لتر )(DO
المتطلب الحيوي لالوكسجين
) (BODملغم /لتر
التوصيلية الكهربائية () EC
مايكروسيمنز /سم
المواد الصلبة العالقة
ملغم /لتر) )TDS
الملوحة )(%o

 LSDلمواقع الدراسة
0.607
*
0.725
*
0.381
*
0.14
*
0.851
*
0.878
*
0.023
*

الموقع (م)2
27.8 – 10.5
6.55±18.68
7.6 – 6.96
0.26±7.40
8.8 – 7.2
0.48±7.95
5.4 - 2.2
1.31±3.5
1065 – 717
135.69±868.33
531 – 357
65.16 ± 428.66
0.63 - 0.45
0.088±0.55

 = NSعدم وجود فروق
*=، P≤0.05
(يمثل السطر األول المدى و السطر الثاني المعدل  ±االنحراف المعياري)
Insecte larva
9%

Turbellaria
6%
Nematoda
10%

Crustacea
17%

Rotifera
22%

Oligochaeta
36%

شكل ( :)1النسب المئوية للوحدات التصنيفية المختلفة في الموقع (م)1
Turbellaria
4%

Insecte larva
13%

Nematoda
13%
Rotifera
20%

Crustacea
37%

Oligochaeta
13%

شكل( :)2النسب المئوية للوحدات التصنيفية المختلفة في الموقع (م)2
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عدد افراد المراتب التصنيفية المختلفة من الفقريات القاع الصغيرة المعزولة من مواقع الدراسة:) 2( جدول
 شمال بغداد/ في قناة السالميات األروائية
عدد التكرار
%
50
27.7
33.3
22.2
22.2
5.5
16.6
50
33.3
38.8
27.7
11.11
44.4
50
16.6
5.5
27.7
44.4
38.8
50
11.11
44.4
38.8
11.11
38.8
16.66
22.22
27.7
50
22.22
16.6
27.7

مجموع عدد
االفراد
13
247
185
308
145
461
50
104
221
142
188
108
688
149
381
19
1
151
255
136
441
73
236
260
73
157
128
21
56
671
1797
43
152

عدد االفراد المعزولة
)2الموقع ( م
)1الموقع (م
10
3
107
140
112
73
179
129
44
101
381
80
50
0
69
35
127
94
0
142
83
105
13
95
688
0
41
108
164
217
3
16
1
0
92
59
115
140
18
118
206
235
33
40
26
210
126
134
40
33
32
125
8
120
10
11
46
10
246
425
1743
54
23
20
58
94

النوع

المرتبة التصنيفية

Hydra oligactis
Macrostoum tuba
Stenostomum leucop
Seinura sp
Dorylaimus sp
Tubillus sp
Actinolaimus sp
Mononchulus sp
Rotaria neptunia
Eosphora anjas
Trichotria tettractis
Monostyla sp
Trichocerca cylndricai
Euchlanis triquetra
Colurela sp
Tubifix tubifix
Limnodrilus hoffmeisteri
Chaetogaster longi
Slavina appendiculata
Nais elingius
N. variabilis
Allonais inaequalis
Ophidonais serpentina
Dero. digitata
D. cooperi
Stylaria lacustris
Stephensoniana trivandrana
Pristina aequiseta
Pristina longiseta
Cyclops sp
Stenocypris hislopi
Cypridopsis vidua
Simocephalus sp

Class Hydrozoa
Class Turbellaria

Phylum
Nematoda

Phylum
Rotifera

Subclass
Oligochaeta

Class
Crustacea
Class Insecta nematoceran
Chironomid larvae

1030

705

323

9089

5600

3489

المجموع

33

32

30

مجموع االنواع

Chironomid larvae

غير الواخز
 انفردت يرقات الذباب-7
 عن بقية انواع الحشراتChironomid larvae
.البالغة واليرقية بالوجو د في نبات الشلنت

:االستنتاجات
 اضافت الدراسة اربعة انواع من الالفقريات-1
 عدت تسجيالMeiobenthos القاعية الصغيرة
 منHydra oligactis
جديدا ضمت النوع
النوعين
 و،المائيات
صنف
الالسعات
Stenostomum  وMacrostomum tuba,
 المعكرات و النوع، من الديدان المسطحةleucops
. من القشريات الالدرعياتStenocypris hislopi
الشلنت
نبات
ان
الدراسة
 اثبتت-2
 يعد بيئة مناسبةCeratophyllum demersum
.اليواء مجتمع متنوع من الالفقريات القاعية الصغيرة
 من الديدان%80  لوحظ من خالل الدراسة ان-3
 وherbivourous الخيطية هي من اكالت النبات
. يبرز من فتحة الفمstylet تمتلك قليما
.  ظهرت انواع قليلة من الدوالبيات الملتصقة-4
 تمايزت قليلة االهالب المائية بسيادة تحت العائلة-5
. Niadinae
 قلة التيار وقلة المفترسات في الموقع الثاني ساعد-6
Cyclops sp على ازدهار القشريات جنس
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Abstract:
The aim of the present study is to study the meiobenthic invertebrate's
community associated with the aquatic plant Ceratophyllum demersum in AlSalamiyat irrigation canal / north Baghdad, with the chemical and physical parameters
of the canal water, during the study period from September 2015 to May 2016. Two
sites were chosen for sample collection, the first site (S1) at the beginning of the canal
near it's connection with Tigris river, and the second site (S2) after 10 km from the
first site.
The chemico-physical analysis results revealed that the water temperature
ranged from 10-30oC, and pH values ranged between 6.9-7.8, and the dissolved
oxygen concentration and the BOD values from 7.2-9.2 mg/l, and 1.2-5.4 mg/l,
respectively. The salinity values were ranged between 0.45 and 0.86 ‰, and the total
suspended solids were changed 357-674mg/l.
A total of 9089 individuals of meiobethic invertebrates were sorted out from
C. demersum during the study perid , representing 34 species including Hydra
oligactis (Hydrozoa , Cnidaria); two species of Turbellaria ( Platyhelminthes); five
species of Nematoda; seven species of Rotifera; 14 species of aquatic Oligochaeta
(Annelida); four Crustacea, and one species of chironomid larva species, in addition
to recording one individual of Tardigrada from (S2). The highest total number of
meiobenthic invertebrates of 5600 individuals were recorded at (S2), while at (S1)
less number of (3489) individuals were reported.
Four species were recognized as a new records for Iraqi fauna, including
Hydra oligactis (Hydrozoa:Cnidaria); Macrostomum tuba
(Platyhelminthes:
Turbellaria(, Dero cooperi (Annelida:Oligochaeta,) and Stenocypris
hislopi
)Crustacea: Otracoda(.
Key words: Meiobenthic, Oligochaeta, Turbellaria, Ostracoda, Nematoda: Rotifera,
Ceratophyllum
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