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دراسة بيئية للهائمات النباتية الدايتومية في نهر اليوسفية  ,العراق
عادل حسين طالب*

فكرت مجيد حسن*

وصال عدنان سعدون*

استالم البحث  ،5حزيران2014 ،
قبول النشر  ،11حزيران2014 ،

الخالصة:
أجريت دراسة بيئية للهائمات النباتية (الدايتومات) في نهر اليوسفية بعد تفرعه من نهنر الفنرات ،إذ حنددت اربعنة
مواقع على طنول النهنر لهنال الدراسنة للمندآ من ذار  3310ولغاينة ايلنول  .3310وشنملت الدراسنة قيناع بعن
الخصننائا الفيزيائيننة والايميائيننة للميننال فرننال ع ن دراسننة دميننة ونوعيننة للنندايتومات .تراوحننت قنني الخصننائا
المدروسة دما يلني  44 – 11م °و  03 – 11م °لدرجنة حنرارآ الهنواا والمناا  ،و  7.8 - 1.1و 1347 – 111
ماياروسمينز/س ن و 7.3 - 1.4ملغ /لتننر لا ن مندرجننة ا ع الهينندروجيني والتوةننيلية الاهربائيننة وا ود ن ي
النناائع علننى التننوالي .ت ن تشننخيا ( )84وحنندآ تصنننيفية للنندايتومات ودانننت ال ننيادآ للنندايتومات الريشننية حيننث
س لت 14وحدآ و  13وحدات تصنيفية تعود الى الدايتومات المردزية .أذ تراوحت ا عداد الالينة للندايتومات فني
المواقنع المدروسنة وعلنى التنوالي )413 × )28.3-48.6خلينة /لتنر و )413 × ( 33.6-51.5خلينة /لتنر و (
)413 × 39.8-67.2خليننة /لتننرو (413 ×( 22.3-38.0خليننة /لتننر .لننوحف فنني الدراسننة تواجنند دننال من النننوعي
 Asterionellaformosa Hassallو  Diploneispuella Schumannفنني الموقننع ال نناني ف ننن .فنني حنني
 Cymbella prostate Berkeleyسنننن فنننني جميننننع المواقننننع ولنننن ي نننن فنننني الموقننننع ا ول والنننننو
hantzschiiGrunowStephaenodicusس ن فنني الموقننع ا ول وال الننث و Anomoeoneis sp.س ن فنني
الموقننع ا ول والرابننع ف ننن و Didymosphenia geminate (lyngb.) Schmidtس ن فنني الموقننع ا ول
وال الث ف ن و Mastogloia sp.س في الموقع ال ناني والرابنع ف نن .بيننت الدراسنة سنيادآ الاحالنع العصنوية
الريشية مما يدل على است رار النرام البيئي.
الكلماات المفتاحياة :ئائماات نباتياة  ,دراساة مياة ,دراساة نوعياة ,بيئاة ميااه ارياة ,نهار الفارات ,دايتومااات
ريشية ,دايتومات مر زية.

المقدمة:
هناك اهتمام دبير بموضو البيئنة المائينة وذلن
لما تغايه الميال م م احة ت در بحنوالي  %81من
م نناحة ا رو وتاننون ن نننبة المحياننات والبحنننار
أد ر م  %18م هال الم احة أمنا الن نبة المتب ينة
فتم ننننن المينننننال العابنننننة فننننني ا نهنننننار والبحينننننرات
والمصنننادر ا خنننر ]. [2,1تعتبرالاحالنننع ومننن
ضنننمنها الننندايتومات ةننناحبة الننندور النننرئي فننني
ال ل نننلة الغاائينننة فننني المينننال ل يامهنننا بعملينننة البنننناا
الروئي  ،وعلينه تعند الاحالنع عمومنا والهائمنات
النباتية على وجنه الخصنوا المنت نات ا ولينة فني
العديد من ا نممنة المائينة حينث تعند أحند المصنادر
الرئي نننة لتغاينننة ا سنننماك ويرقاتهنننا و يرهنننا مننن
ا حيننننناا المائينننننة م اللرخوينننننات و ال شنننننرياتوالتي
بم مـننـوعها تشننا أه ن مصـننـادر الغننااا لسن ـننـان
] .[4وهي بال تشنا ال اعندآ ا ساسنية للعديند من
ال الس الغاائية فــــي البيئــــــة المائيــــة ] .[3ان
الدايتومات تحتنو علنى ةنبغات الالوروفين aو c
و الزان وفي والاناروتي وتخنزن الغنااا علنى شنا
زيننت حيننث نحص ن علننى نتي ننة سننالبة عننند اجننراا
اختبار ا يودي للنشا وجندارها مانون من ال نلياا
وهو يترم جزئي علو وسفلي واحدهما اةغر
*ق

من ا خننر .ومن ال نندير بالننادر ان الميننال الابيعيننة
ترهر سيادآ في ن بة الندايتومات من م من اننوا
واعداد الاحالع فيهنا ].[5اجرينت دراسنات عديندآ
حننننول بيئننننة الاحالننننع فنننني نهننننر الفننننرات وبعنننن
الم نننننناحات المائيننننننة المرتباننننننة بننننننه ][9,8,7,6
وأجرينننت دراسنننات للتغينننرات الموقعينننة والفصنننلية
للهائمات النباتية في منا نة أعنالي الفنرات][11,10
 .هننندفت الدراسنننة إلنننى تحديننند بعننن الخصنننائا
الفيزيائيننة والايميائيننة لميننال نهننر اليوسفية.ودراسننة
الدايتومات دما ونوعا وتغايراتها اثناا فترآ الدراسنة
ودراسة التنو الحيو و تحديد اماانية اسنت مارميال
نهننر اليوسننفية فنني إنمنناا ال ننروآ ال ننماية م ن خننالل
التوةننية باسننتزراعها بشننا مباشننر أو منن خننالل
استخدام مياهها في إنشاا مزار تربية ا سماك.
وةف منا ة الدراسة
يعد نهر اليوسفية واحدا م أهن فنرو نهنر الفنرات
داخ ا راضي العراقية لما له من أهمينة اقتصنادية
بالغننة فنني اجنتنناا الزراعنني العراقنني ،يتفننر نهننر
اليوسنننفية مننن الرنننفة الي نننر لنهنننر الفنننرات إلنننى
ال نوب الغربي لمديننة بغنداد بحندود 43دن .وي نير
بات ال الشرق في أراضني خصنبة جندا حتنى ي تنرب
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العدسنننننة الزيتينننننة 100Xبإتبنننننا طري نننننة ال انننننا
الم تعرو ). (Microtransect method

م ن الرننفة اليمنننى لنهننر دجلننة ،يبل ن طولننه  17د ن
ويتراوح عرضنه  34-17م فيمنا يتنراوح عم نه بني
 4-0م ][12يننرو هنناا النهننر م نناحات واسننعة من
ا راضنني الزراعيننة التنني تشننتهر بزراعننة الب نناتي
دالنخينن والفوادننه والبااطننا والحبننوب فرننال عنن
تربيننة الحيوانننات م ن ا ب ننار وال نناموع وا نننام
والماعز وح ول الندواج دمنا وانتشنرت فني العشنر
سننننوات ا خينننرآ تربينننة ا سنننماك فننني ا حنننواو
ا ةنناناعية][12يتميننز النهننر ب ننا طيننني ويشنناهد
نبات ال صع با افنة عالينة علنى ضنفتي النهنر  ،إمنا
فننني م نننر النهنننر فتتواجننند نباتنننات مائينننة اط نننة
وطافية دما وت ع مدينتي اليوسفية والرشيد على هناا
النهنننر ومننن ال ننندير بالنننادر عننندم وجنننود أ معلننن
ةننناعي (معم ن اومصنننع ) يل نني فرننالته فنني هنناا
النهر.اختينننرت أربعنننة مواقنننع علنننى طنننول النهنننر
لغرو اجرااالدراسة (الموقع ا ول ) فني منا نة
ةدر اليوسفية ا اول تفر لنهر اليوسفية م نهنر
الفننرات فنني الايلننو واحنند منن نهننر اليوسننفية امننا
(الموقننع ال نناني) في ننع علننى بعنند  13د ن ت ريبننا م ن
الموقع ا ول والموقنع ال النث ي نع فني مديننة ال صنر
ا وسن اما الموقع الرابع ي ع في مدينة الرشيد .

النتائج والمناقشة:
درجة الحرارآ م العوام البيئية المهمةلما لهنا من
تنننرثير دبينننر فننني الصنننفات الفيزياوينننة والايمياوينننة
والحياتيننة للم ننام المننائي نهننا تننبثر فنني ذوبننان
الغننازات وا مننالح].[23اضننهرت الدراسننة الحاليننة
إندرجننة حننرارآ المنناا س ن لت منند م ن التغيننرات
الواضحة خالل مدآ الدراسنةإذإنرعلى درجنة حنرارآ
للمينال º03م فيالموقعننالرابع خننالل شننهر تمننوز وأقن
درجننة حننرارآ º11م فنني الموقننع ا ول خننالل شننهر
ذار وبمعنندل º 38.34م ب ننبع تننرثر درجننة حننرارآ
الماا بدرجنة حنرارآ الهنواا ب نبع الت لبنات لدرجنة
حنننرارآ الهنننواا اليومينننة والفصنننلية إذيتمينننز مننننا
العننراق بتفنناوت دبيننر فنني درجننات الحرارآإذسن لت
أعلى قيمنة لدرجنة حنرارآ الهنواا º 44م تمنوز فني
الموقننع الرابننع واق ن قيمننة دانننتº 11م فينناذار فنني
الموقننع ال نناني وبمعنندل 01.8 3وقنند لوحمننت هننال
المنناهرآ م ن البنناح ي ] [11,24ول ن يالحننف وجننود
فروفات دبيرآ في ال ي بي المواقنع وذلن لوقوعهنا
ضننننم الرقعننننة ال غرافيننننة نف ننننها ،وأن التغيننننرات
الموقعيننة فنني درجننة حننرارآ المنناا ربمننا تعننز إلننى
ا خنتال فني وقنت جمنع العيننات فني ذلن اليننوم إذ
س لت درجات الحرارآ الواطئة في بداينة النهنار ثن
ترتفننع دلمننا اقتربنننا م ن منتصننف النهننار .ينندل ا ع
الهينننندروجيني علننننى فعاليننننة يننننون الهينننندروجي ،
ويعبر عننه بال يمنة ال نالبة للو نارت م لنوب تردينز
يون الهيدروجي في اللتر الواحد في درجنة حنرارآ
معينننننننة .ويم نننننن ا ع الهينننننندروجيني فعاليـــــننننننـة
يــننننننننـونالهيدروجي الحـننننننننـر يننننننننـر المننننننننرتبن
بالاـــــنننننننننـاربونات او ال ــنننننننننـواعد ا خـــنننننننننـر
][25تراوحت قي ا ع الهيندروجيني منا بني -1.1
 7.8فنني مواقننع الدراسننة دافننة .وامننا ع ن التغيننرات
الشننهرية ف نند سنن لت أعلننى قيمننة7.8فنني ايننار فنني
الموقننع ال الننث واق ن قيمننة  1.1فنني ب فنني االموقننع
الرابننننع وبمعنننندل ( )8.71ونالحننننف إن قنننني ا ع
الهينندروجيني مت اربننة فنني المواقننع دافننة خننالل منندآ
الدراسننة ،وتمي ن الننى ال اعديننة فنني ا لننع ا حيننان
ا حيان وهاا يتفنق منع الدراسنات ال ناب ة] [26بني
 7.43 - 8.11و ] [27بيــــننننـ  7.3 - 8والاننننائي
] [28بنني  7.9 - 7.5ويعننود ال ننبع إلننى وجننود
الااربونننننات والبيااربونننننات فنننني الميننننال الابيعيننننة
بم تو عالي] .[29يالحف انخفناو ن نبي فني قني
ا ع الهينننندروجيني خننننالل شننننهر ب فنننني جميننننع
المواقع قد يعنز إلنى تحلن بعن النباتنات المائينة
والهائمننات النباتيننة والمننواد العرننوية وإنتنناا نناز
ثنننننائي اود ننننيد الانننناربون النننناائع] [31,30يمانننن
تعريننننف التوةننننيلية الاهربائيننننة علننننى أنهننننا قابليننننة
توةنني  1سنن  0مننـ المنناا للتيننار الاهربننائي عننـند

المواد وطرائق العمل:
جمعننت عينننات الميننال لالشننهر ( اذارو ني ننان
ومنناي و حزينننرن و تمننوز و اب وايلنننول ) 3310
حينث تن جمنع العيننات فني ينوم واحند من دن شنهر
ابتننندااا مننن ال ننناعة ال امننننة ةنننباحا فننني الموقنننع
ا ولوأخننات العينننات منن الاب ننة ال نناحية العليننا
بعمق 03-33س م وسن م نر النهنر وبواقنع 0
ماننررات لان موقننع بوسنناطة حاويننة بننولي اثيلينيننة
معلمنننننة سنننننعة  0لتنننننروت اضنننننافة  03مننننن مننننن
محلو للود في دن حاوينة وذلن لغنرو الدراسنة
النوعية و الامية للهائمات النباتينة دمنا تن قيناع دن
م درجة حرارآ الميال والهواا باسنتخدام المحنرار
الزئب نني اللننا دنننت اقن تدري ننة فيننه هنني 1و ا ع
الهينننندروجيني والتوةننننيلية الاهربائيننننة باسننننتخدام
جهاز(multimeterمودي  H19811ةنع شنردة
 )HANAدما ت قياع ا ود ن ي الناائع باري نة
تحننوير ا زاينند ) (Azide Modification
الموةوفة في]. [13
تننن تشنننخيا ا ننننوا مننن ةنننف الدايتوماتبعننند
إذابنننننننة المنننننننادآ العرنننننننوية وإيرننننننناح هيادلنننننننـها
( )Clearingوذل باستخـدام حامنـ النتريـــــنـ
المردــــــــننننننـز] [14وفحصــــــــــننننننـها ب ـــــننننننـوآ
تابيريــــــــــننننننـة  100Xبا عتمــــــــننننننـاد عننننننـلى
عـــــــدد مــــــ المصــــــــادر [22 ,20 ,19 ,18
. ,17 ,16 ,15 ,13].ت إتبا طري نة الترسنيع فني
دراسة العندد الالني للهائمنات النباتيةإذح نبت خالينا
الدايتومات بوساطة م هر ضنوئي مردنع باسنتخدام
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درجة حرارآ  31درجة مئوينة والعامن ا ول النا
تعتمد عليه التوةيلية الاهربائية هنو درجنة حنرارآ
المناا ،حينث إن زيننادآ درجنـة حننرارآ المنـاا درجننـة
مئوينننننـة واحننننندآ ت نننننبع زينننننادآ فنننننـي التوةيلينننننـة
الاهربائينننـة  .[32] %3أمنننا العامننن ال ننناني اللنننا
تعتمنننند عليننننه التوةننننيلية الاهربائيننننة هننننو ترديننننز
ا مالحاذ تزداد التوةيلية الاهربائية بزيادآ ترادينز
ا مننالح الاائبننة ،والعامن ال الننث هننو نننو ا يونننات
الموجودآ وتراديزهاوقد يعود سبع زيادآ التوةيلية
الاهربائية إلى ما تحمله ا نهار م أطنان الرواسع
الرملية والعناةر المختلفنة المحملنة بنا مالح ][33
 .وهننناا منننا بينتنننه نتنننائح الدراسنننة الحالينننة أذ بلغنننت
التوةيلية الاهربائية اقن ال ني فني ب وأعلنى ال ني
في ايلنول اذتراوحنت قني التوةنيلية الاهربائينة بني
أعلى قيمة لها 1347ماياروسمنز/س في ايلنول فني
الموقنننع ا ول و اقننن قيمنننة  111ماياروسمنز/سننن
س لت فني ب فني الموقنع ال النث .ت اربنت معند ت
تراديننز ا ود ن ي فنني جميننع المواقننع  ،وأ هننرت
التغيرات الشهرية في تراديز ا ود ي الناائع أن
اقننن قيمنننة سننن لت لالود ننن ي الننناائع داننننت1.4
ملغ /لتننر فنني ب فنني ا لموقننع الرابننع وأعلننى قيمننة
دانت  7.3وقد س لت فني ذار فني الموقعا ولودمنا
هو متوقع فان ال ني العلينا التني سنـ لت لجود ن ي
النننناائع دانننننت فينننناذار ب ننننبع انخفنننناو درجننننات
ال حنننننـرارآ إذأن درجنننننة الحنننننرارآ تنننننتحا بامينننننة
ا ود ن ي النناائع فالمننا ارتفعننت درجننة الحننرارآ
قلنننننت دمينننننة ا ود ننننن ي الننننناائع ،ن ذوبـــنننننـان
الغننننازات يتنـــــننننـاسع عا ـــــننننـيا مـــننننـع درجننننة
حــــننـرارآ المــــننـاا ][35,34قنند أشننير الننى ان ميننال
نهر دجلة والفرات وعموم الم احات المائية في
العــراق ذات تهويــــة جيــــــدآ[36].بينت الدراسنة
الحالية سيادآ الدايتومات الريشنية اذ تن ت ن ي 11
نو و 33جن تعنود للندايتومات الريشنية فني حني
س ن لت النندايتومات المردزيننة  7انننوا و 1اجننناع
ف ا ننندول.4وتتفنننق هنننال الحالنننة مننن حينننث سنننيادآ
النندايتومات الريشننية علننى الدايتومـــننـات المردزيننة
مـــع ][37إذ أشار الى زيادآ عدد أننوا الندايتومات
الريشنننية  1أضنننعا الننندايتومات المردزينننة.وبينت
الدراسة ان العدد ا دبرم الدايتومات تواجدت فني
الموقع ال الث وشنهر حزينران طيلنة فتنرآ الدراسنة.
ومنن النندايتومات المشخصننة تميزتا جننناع التاليننة
بترنننننننمنها ادبنننننننر عننننننندد لالننننننننوا )Nitzschia
و Naviculaو،Cymbella,Syndra
 Cyclotellaو (Achnanthesجنننننندول  3وهنننننناا
يتفنننق منننع منننا جننناا ][38إذ وجننندإنا نوا التابعنننة
لججنننناع المشنننار إليهنننا هننني ا د ر.دمنننا امتنننازت
بع ا نوا بوجودها في جميع المواقع واثناا مدآ
Achnanthesbrevipesvar.
الدراسنننننة م ننننن
intermedia
)(Kütz.
Cleve
و,CyclotellacatenataBrunو

Cyclotellaglometra
BachmannوCyclotellameneghiniana
و.Cymbellaaffis,وNitzschiapalea
و navicula cincta (Ehr.) Ralfs,
Fragilariabicapitata
Mayer,Syndra
ulnaجندول .3ويعننود هنناا التواجند إلننى قدرآ البيننة
هننال ا نننوا علننى التحم ن الواسننع للعوام ن البيئيننة
المختلفنننة المنننروو البيئينننة والموقعينننة ،وتفرنننيلها
العني فنني المينال ذات الابيعننة ال اعدينة ،وم اومتهننا
للعي فني المينال ذات الترادينز الملحينة ال ليلنة][30
.بينننت الدراسننة الاميننة إن العنندد الالنني للنندايتومات
فننني المواقنننع ا ربعنننة ( )134 × 1118.11خلينننة /
لترجنندول. 0بينننت نتننائح الدراسننة ان العنندد الالنني
للدايتومات تبناي فني المواقنع ا ربعنة حينث سن لت
أعننداد دبيننرآ فنني الموقننع ال الننث م ارنننة مننع المواقننع
الدراسننية ا خننر (شننا  4وجنندول )3و إن ادبننر
عنننندد دلنننني للنننندايتومات سنننن فنننني الموقننننع ا ول
Syndra Ulna
( )134 ×81.71يعنود للننو
 var. oxyrhynchusKützingأمننننا أقنننن عنننندد
للدايتومات دلي سن فني الموقنع ا ول (× 1.11
 )413خلية  /لتر يعنود للننو Didymosphenia
. geminate (lyngb.) Schmidtو ان ادبر عندد
دليللننننندايتومات فننننني الموقنننننع ال ننننناني دـــــــــنننننـان
( )413 ×78.84يعود للنــــو Syndra Ulna
var. oxyrhynchusKützingأما أقن عندد دلني
للنندايتومات فنني الموقننع ال نناني دننان ()413× 3.17
خلية  /لتر  .ويعود للنو  . Eunotia sp.إن ادبنر
عنندد دلنني للنندايتوماتفي الموقننع ال الننث دـــــــــننـان
Cyclotella.
( )413 ×14.13يعنود للنـــننـو
.MeneghinianaKützingوهنننو مننن الاحالنننع
الدالنة علنى وجنود ترادينز عالينة من نا  H2Sفني
المياهرما أق عدد دلي للدايتومات في الموقع ال الث
دنننان ( )134 × 1.41خلينننة  /لتنننر  .ويعنننود للننننو
 . BacillariaparadoxaGmelinإن ادبننر عنندد
دلننني للننندايتومات فننني الموقنننع الرابنننع دـــــــــنننـان
( ) 413 ×13.11يعنننننننننننننننننننننننود للنـــنننننننننننننننننننننننـو
 .CyclotellacatenataBrun.أمننننننا أقنننننن عنننننندد
للدايتومات في الموقنع الرابنع دنان ()413 × 3.74
خليننننننننننننننننة  /لتننننننننننننننننر  .ويعننننننننننننننننود للنننننننننننننننننو
Anomoeoneisspجدول  .3هرت جميع ا نوا
فنننننننننننننننننننننننننننني جميننننننننننننننننننننننننننننع المواقننننننننننننننننننننننننننننع
باسننننت ناا Asterionellaformosa Hassallو
 Diploneispuella Schumannهنننننرا فننننني
الموقعال نننناني ف ننننن و Cymbella prostate
 Berkeleyهننر فنني جميننع المواقننع ول ن يمهننر فنني
الموقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننع ا ول
 StephaenodicushantzschiiGrunowهننننننر
فنننني الموقننننع ا ول وال الننننث و Anomoeoneis
 sp.هنننننننر فننننننني الموقنننننننع ا ول والرابنننننننع ف نننننننن
و )Didymosphenia geminate (lyngb.
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دانننت هننال الزيننادآ فنني اشننهر فص ن الصننيف ب ننبع
طول ساعات النهاروشدآ ا ضااآ ودرجنة الحنرارآ
وهنناا مننا جنناا بننه ] [39م ن بينننت الدراسننة ن ننع
تواجنننند النننندايتومات فنننني المواقننننع ا ربعننننة وعلننننى
التنننوالي )%17،%00،%31،%30(.حينننث داننننت
اعالهنا فني الموقنع ال النث واقلهنا فني الموقنع الرابننع
شننا .3ربمننا يعننز ذلنن الننى ان تراديننز ال ننلياا
دانننت اعلننى مننا ياننون فنني الموقننع ال الننث واقلهننا فنني
الموقع الرابع.

 Schmidtهنننر فننني الموقنننع ا ول وال النننث ف نننن
و Mastogloia sp.هرفي الموقنع ال ناني والرابنع
ف ننن جنندول  .3س ن لت أعلننى قيمننة للنندايتومات فنني
الموقنننع ال النننث و(( )134×392.17خلينننة/لتر) أمنننا
اقننن قيمنننة ف ننند سننن لت فننني الموقنننع الرابنننع وداننننت
(( )134×211.75خليننننة/لتر) جنننندول  .3وسنننن لت
أعلنننى قيمنننة فننني حزينننران وداننننت ( )134×67.2
(خليننة/لتر) امننا اقنن قيمننة ف نند سنن لت فنني ايلننول
وداننننت (( )134×22.3خلينننة/لتر) جننندول . 0ربمنننا

دول ( )1قيم المعدل والخطأ القياسي للعوامل البيئية للمواقع االربعة اثناء فترة الدراسة
المعدل  ±الخار ال ياسي Mean ± SE
الموقع ال اني
الموقع ال الث
8.7±0.01
8.1±0.01
8.8±0.08
08.1±0.01
740.4±65.7
710.1±89.7
31.3±2.2
37.1±1.8
03.3±2.5
00.3±2.1

الموقع الرابع
8.1±0.02
8.0±0.02
114.3±83.8
31.1±1.9
01.1±2.4

العام البيئي
الموقع ا ول
8.7±0.01
8.83.31±
111.8±98.7
34.4±2.1
37.1±2.3

اآلع الهيدروجينيpH
ا د ي الاائعDO
التوةيلية الاهربائيةEC
درجة حرارآ المااAT
درجة حرارآ الهواا WT

دول ( )2يمثل العدد الكلي من الهائمات النباتية (الدايتومات ) (خلية/لتر) × 114في ميع المواقع اثناء مدة
الدراسة
الموقع الرابع

الموقع ا ول

الموقع ال اني

الموقع ا ول

2.54
30.80
7.34
90.99
74.04
60
81.38
72.06
-

36.17
3.95
30.66
86.19
84.78
94.52
87.32
67.54
5.79
7.91

20.48
2.11
25.43
67.82
72.06
73.61
40.41
25.85
1.13

27.97
1.69
23.73
74.88
60.05
65.56
15.54
29.81
4.52
4.23

40.69
43.80
72.34
54.68
6.35
4.52
12.29
0.847
2.26
43.80
27.83
29.67
54.68
26.28
25.43
28.40
8.19
5.65
1.69
28.11
20.62
17.23
44.08
27.69

81.38
86.47
68.95
83.22
82.51
20.48
12.717
22.74
31.22
1.41
37.02
52.13
56.66
73.75
70.36
33.06
25.43
14.27
16.95
2.26
4.66
83.08
77.57
81.95
84.92
59.34

63.86
40.69
59.62
59.76
71.21
15.82
12.2931
12.99
6.78
6.78
14.13
26.56
42.10
42.24
68.67
46.77
20.06
38.29
35.89
6.92
13.56
1.41
0.98
76.58
51.00
50.30
70.93
52.98

72.34
73.89
54.82
40.97
45.21
10.17
14.69
10.45
2.82
11.30
22.60
45.21
38.00
56.52
50.30
5.51
12.43
12.99
14.69
1.55
3.24
67.54
56.23
56.37
58.07
45.21
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الصفو
BACILARIOPHYCEAE
Centrales
Aulacoseira granulate (Ehr.) Ralfs
A. variansAgardh
Cosinodiscus sp.
CyclotellacatenataBrun.
C. glometra Bachmann
C. meneghinianaKützing
C. ocellata Pant
C. striata (Kütz.) Grunow
StephaenodicushantzschiiGrunow
Stephaenodiscus sp.
Pennales
Achnanthesbrevipesvar. intermedia (Kütz.) Cleve
A.exigueGrunow
A. hungaricaHustedt
A .linearis W. Smith
Achanthes sp.
Amphora ovalisvar.pediculusKützing
A. perpusillaGrunow
A. proteusGreger
Amphora sp.
Anomoeoneis sp.
Asterionellaformosa Hassall
BacillariaparadoxaGmelin
Caloniespermagna Bailey
Cocconeispediculus Ehrenberg
C. placentula Ehrenberg
CymbellaaffinisKützing
C. aspera Ehrenberg
C. laevisNaegeli
C. prostate Berkeley
Cymbella sp.
DiatomavulgareBory
D. vulgarevar.brevisGrunow
Didymosphenia geminate (lyngb.) Schmidt
Diploneispuella Schumann
Eunotia sp.
Fragilariabicapitata Mayer
F. brevistriataHustedt
F. mesoleptaRalfs
Fragilaria sp.
Gomphonemagracile Ehrenberg
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Gomphonema sp.
Gyrosigmatenuirostrum (Grun.) Cleve-Euler
Gyrosigmasp.
Mastogloia sp.
Navicula atoms (Kütz.) Grunow
N. cincta (Ehr.) Ralfs
N. cuspidateKützing
N. gracilis Ehrenberg
N. gregariaDonkin
Naviculanotha Wallace.
N. radiosaKützing
N. smilisKrasske
Naviculasp.
NitzschiaacicularisW.Smith
N. amphibia Grunow
N. apiculata (Greg.)Grunow
N. communisRabenhorst
N. dissipateKützing
N. fonticolaGrunow
N. holsaticaHustedt
N. hungaricaGrunow
N. obtusaeW. Smith
N. paleaKützing
N. paleaceaGrunow
N. rectaHantzsch
Nitzschia sp.
Pleurosigma sp.
SurirellacaproniiBrѐbisson
S. ovalisKützing
SyndraactinastroidesLemmermann
S. acusKützing
S. nana Meister
S. ulna(Nitz.)Ehrenberg
S. ulna var. oxyrhynchusKützing
Syndra sp.

59.34
32.64
27.83
3.10
70.79
56.52
11.30
14.13
30.80
67.54
8.33
12.99
56.66
67.82
73.47
58.21
55.10
8.47
15.40
17.52
57.65
59.48
61.04
57.90
53.69
56.52
7.065
39.56
48.04
67.25
70.65
73.19
73.47
76.86
75.17

40.69
26.70
14.97
81.95
59.48
29.67
16.39
44.50
51.57
25.43
14.69
71.49
61.88
69.94
64.43
42.95
57.79
61.04
56.66
51.85
37.44
66.69
70.65
57.93
66.97
11.86
48.74
39.56
40.83
68.10
73.75
76.58
87.74
85.62

43.52
21.76
26.56
5.08
67.25
54.54
54.25
53.12
73.61
70.79
45.35
44.08
44.08
76.16
77.43
49.59
82.37
71.78
72.34
68.53
68.95
48.32
81.95
79.12
82.94
82.66
14.27
62.17
22.60
83.64
71.92
81.24
85.48
91.13
93.40

17.52
16.95
8.47
31.36
51.71
14.97
17.37
5.65
6.78
10.03
13.70
11.44
39.56
42.67
25.43
20.91
29.10
42.95
39.28
37.86
44.93
72.06
58.78
34.05
51.43
1.69
17.09
14.83
68.95
56.23
60.05
64.43
45.92
56.80

 في ل موقع لكل شهر اثناء مدة الدراسة114× )لتر/) يمثالعداد الدايتومات (خلية3( دول
الشهر

المواقع
الموقع ا ول
34.4
40.1
46.07
48.6
45.2
39 .02
28.3
281.69

ذار
ني ان
يار
حزيران
تموز
ب
أيلول
الم مو

الم مو

الموقع ال اني
42.4
44
41.4
54
51.5
45.04
33.6
311.94

الموقع ال الث
47.6
56
60.4
67.2
64.03
58.04
39.8
392.17

الموقع الرابع
25
28.4
30
38
34.05
34
22.3
211.75

149.4
168.5
177.87
207.8
194.78
176.1
124
1197.55

) الدايتومات الريشية والمر زية في ميع المواقع اثناء مدةG.( ) وا ناسSp.() اعداد انواع4(دول
الدراسة
الم مو

الموقع الرابع

الموقع ال الث

الموقع ال اني

الموقع ا ول

Sp.

G.

Sp.

G.

Sp.

G.

Sp.

G.

Sp.

G.

51

22

40

17

48

17

48

11

48

33

8

4

5

4

8

4

7

4

8

4
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شكل (ا) خارطة توضح مواقع الدراسة على نهر
اليوسفية

لتر/ 114 ×) العدد الكلي للدايتومات خلية4( شكل
في مواقع الدراسة اثناء مدة الدراسة

S1

: المصادر

 علي عبد الزهرآ، ح ي علي و الالمي، ال عد.1
 دراسة الخواا.)1111(  ثائر إبراهي، و قاس
البيئية عالي نهر دجلة والفرات وعالقتهما
 م لة أبحاث.بتنمية ال روآ ال ماية في العراق
01.-33 )3(3 ،البيئة والتنمية الم تدامة
2.Prescott, G. W. (1982). Algae of the
western Great Lakes Area. William,
C. Brown Co., Publ. Dubuque,
Iowa, 977 .
3.Barber,
H.G.
and
Haworth,
E.Y.(1981). A guide to the
morphology of the diatom frustules
with a key to the British freshwater
genera.
Freshwater
Biological
Association, Scientific Publication
No.44, 113pp.
4.Hustedt , f( 1930) Bacillariophyat
(Diatomeae) Dr.A.pascher .Die
susswasser –flora mitteleuropas Heft
10 ,1-466.
 دائرآ ر،وزارآ الموارد المائية العراقية.1
3311. اليوسفية
6.Al-Haidarey,
M.J.S.
(2009).
Assessment and sources of some
heavy metals in Mesopotamian
marshes, Ph.D. thesis, College of
Science for Women, University of
Baghdad, 275pp.
7. Al-Lami, A.A.; Sabri, A.W.;
Kassim, T.I. & K. A. Rasheed
(1996).Phytoplankton of Samarra
Reservoir (Iraq).ActaHydrobiologia,
38(3/4): 77-86.
8.Al-Obaidy,A.H.M.J.; Bahram, K.M.
&Abass, J.K. (2010). Evaluating

S2

S3

S4

) نسب توا د الدايتومات في المواقع2( شكل
االربعة اثناء مدة الدراسة

No. of Taxa

G/Pen.

SP/Pen.

G/Cen.

SP/Cen.

60
50
40
30
20
10
0
S1

S2

Sites

S3

S4

) اعداد انواع وا ناس الدايتومات الريشية3( شكل
والمر زية في المواقع االربعة اثناء مدة الدراسة
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in water Supplies and in Polluted
Water. Municipal Environmental
Resesrch Laboratory Office of
Research and Development U.S.
Environmental
Prot
action
AgencyCincinnatimOhi o, 124pp.
19.Pankow, H. (1976). Algenflora der
ostseeII.plankton
(einschl.
BenthischerKieselalgen).
Gustav
Fischer Verlag. Stuttgart. 493pp.
20.Hem, J.D. (1985).Study and
Interpretation of the Chemical
Characteristics of Natural Water. 3nd
Edition Publisher by Dept. of the
Interior, U.S. Geological Survey,
263 pp.
21.Hinton, G.C.E. and Maulood, B.K.
(1980).Some diatoms from brackish
water habitats in Southern Iraq.
Nova Hedwigia, 33: 487-497.
22.Boney,
A.
D.
(1975).
Phytoplankton. Camlot Press. Ltd.
Southampton. 116pp
دراسة بيئية.)3331( .علي ح ون، حماد.30
باتريولوجية لميال رافدالزاب ا سف وأثرل في
 دلية، رسالة ماج تير.نوعية ميال نهردجلة
 ا133 ، جامعة الم تنصرية،العلوم
 دراسة.)1171(  عبد ال لي ةمد، الزبيد.34
بيئية ع الاحالع (الهائمات النباتية) لبع
مناطق ا هوار ال ريبة م ال رنة– جنوب
. جامعة البصرآ،  رسالة ماج تير.العراق
 عبد الرحم عبد ال بار و ح ي علي،الابي ي.31
.)3331( ال عد وعباع مرترى إسماعي
دراسة بيئة للهائمات النباتية في نهر دجلة قب
 م لة، العراق،وبعد مرورها بمدينة بغداد
-13( )3(4،أبحاث البيئة والتنمية الم تدامة
)87
 عبد الفتاح شراد خرير عباع،التميمي.31
 دراسة بيئية وباتيرية لميال نهر.)3334(
 ق. رسالة ماج تير.دجلة وديالى جنوبي بغداد
. جامعة بغداد،علوم الحياآ دلية العلوم
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Abstract:
An environmental study conducted on diatoms in Al Yusifiya river beyond its
branching from Euphrates river. Four sites were selected along the river for the period
from march 2013 to September 2013. The present study involved the measurement of
physicochemical parameters, also the qualitative and quantities of diatoms. The
studied parameters values ranged as follows: 19-44Cº and 16-30 Cº for air and water
temperature respectively, 6.9-8.7, 595-1248 µS/cm, 6.4-8.0 mg/l for pH, electric
conductivity and dissolved oxygen respectively. A total of 74 taxa were recorded for
diatoms, where the pinnate diatom was the predominant and recorded 64 taxa while
10 taxa for centric diatoms. The total number of diatoms was 1197.55*104 cell /l. The
total number values were ranged as follows:( 28.3-48.6) *104 cell /l in the first site
,( 33.6-51.5) *104 cell /l in the second site,( 39.8-67.2) *104 cell /l in the third site
and ( 22.3-38.0) *104 cell /l in the fourth site. Two species Asterionellaformosa
Hassall and Diploneispuella Schumann were noticed in site 2 only, while C.
prostateBerkeleyfound in
all
studied sites
expect
in
site 1.
StephaenodicushantzschiiGrunow
and
Didymosphenia
geminate
(lyngb.)
Schmidtwere recorded in sites 1 and 3, Anomoeoneissp was recorded in sites 1 and 4
only. The Mastogloiasp was noticed only in sites 2 and 4.
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