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مجلة بغداد للعلوم

دراسة مجتمع ديدان النايدد ( ديدان حلقية  :قليلة االهالب) المرتبطة بنوعين من
النباتات المائية في نهر دجلة داخل مدينة بغداد
منار داود سلمان*

هيفاء جواد جوير*

استالم البحث  ،31اذار2014 ،
قبول النشر  ،30حزيران2014 ،

الخالصة:
استهد فت الدراسة الحالية العالقة بين تنوع الديدان ونوع النباا الااا ا الاتواةادل ه يا  .واساتددم لها ا الضار
نوهين مان النباتاا الاا ياة ،نباا الشا نت  Ceratophyllum demersumونباا هرارل النيا Eichhornia
 .crassipesةاعت  41هينة من النباتا بواقع هينة واحدل فا ك شهر و ل فترل من اي ول  1141ولضاية اي اول
 ، 1143من مواقع مدت فة من نهر دة ة داخ مدينة بضداد .
هزل من نبا الشا نت  4114فارد تنتااا الام ناانياة اةناا ت ا  41ناوع  41 ،ناوع منعاا يعاود لتحات العا اة
 ، Naidinaeراا انناواع  Chaetogaster limnaeiو  C. diastrophusو  Ophidonais serpentineو
. Dero digitataو D. evelinaeو  Nais pseudobtosaو  N.simplexو  N.stolciو N.Paradalis
و  N.elingiusو  N. variabilisو  ، N. communisاضاااافة الااام خاااااة اناااواع تعاااود لتحااات العا اااة
 ، Pristininaeنوهين من الجنس  Pristinaرا  P. longisetaو  P. aequisetaونالنة انواع من الجنس
 Pristinellaرا و  P. . Jenkinaeو  P. osborniو  .P. Simaوسج النوع  D. digitataاه م وفارل
هددي ب ضت  131فرد وشال  % 14.44مان الاجااوع الل اا لالفاراد الاعزولاة وساج ناابة تاردد  .%43اماا
نبااا هراارل الني ا ف ااد هاازل من ا  418فاارد تعااود الاام سااتة انااواع ف ااي رااا اننااواع  C. diaphanousو
 Ophidonais serpentinaو  Stylaria lacustrisو  Slavina appendiculataو N. variabilis
واخيرا" النوع  Allonais inaequalisولا يعازل اي ناوع تاابع لتحات العا اة  .Pristininaeرا ا وقاد ساج
النااوع  Slavina appendiculataاه اام وف ارل هدديااة ب ضاات  161وسااج نااابة % 31.3ماان مجاااوع انفااراد
الاعزولة ي ي النوع  Allonais inaequalisوهزل من  114فرد بنابة مئوية  %13.3من مجاوع الديدان.
الكلمات المفتاحيةNaidid worms; Naidinae; aquatic oligochaeta :

المقدمة:
بع ااها ملااون ماان أرااالب ابريااة وشااعرية كاااا فااا
أناواع الجانس  Nais sppأو قاد تحاا أراالب
ابرية ف اي مثا اناواع الجانس . Paranais spp.
 prostomiumاو ال طعاااة
البروساااتوميوم
الجااااية األولاام مااا قب ا الف ا قااد ياتااد فااا بع ا
اننااواع ه ام شاال خرطااوم  proboscisكاااا فااا
أنواع الجنس  ، Stylaria spp.العيون موةودل فا
بع األنواع ]1و .[3
ةااع برنلهارسات وةيااان ][ 1ديادان النايادد
فااا ها ااة واحاادل رااا العا ااة نايااددي Family
 Naididaeب اانها الجانس  Pristinaان ان تاي
] [3اهتبر اناواع الجانس  Pristinaها اة منفصا ة
ساااارا العا ااة برسااتينينا Family Pristinidae
لت ا ةاانس واحااد رااو الجاانس  Pristina ،ي ا ا
الاام ةناااين نااانويين اهتاااادا ه اام وةااود أو هاادم
وةود الدرطوم مع البروساتوميو ،فالديادان الحاوياة
ه م خرطوم تناب الم تحت الجنس Subgenus
) Pristina( Pristinaوالديدان غير الحاوية ه م
خرطاااااوم الااااام تحااااات الجااااانس)Pristinella
( .Subgenus Pristina

تنتااا ديادان النايادد  Naidid wormsالام
شعبة الديدان الح ية  Phylum Annelidaصنف
الاارةيا  Class Clitellataالصانف الثاانوي
Subclass Oligochaetaالعا ة  Naididaeو
ت انواهاا "ما ياة شافافة صاضيرل الحجا حياث ن
يتجاوهطولهاا 2سا  ،تعايا انواههاا غالباا فاا قااع
الااطحا الاا ية وه م النباتاا الاا ياة ولابع
أنواهها ال اب ية ه م الاباحة  .ت مجاوهة النايدد
 Naidinaeوالعا اااة الثانوياااة
العا اااة الثانوياااة
.[4] Pristininae
تاايز اننواع التابعاة لتحات العا اة نايديادي
Subfamily Naidinaeبحزم ارالب ظهرية تبادأ
بعاااد الح اااة الثانياااة هاااادل باساااتثنا الناااوع
Stephanosoniana trivandrana.وفيا تباادأ
حازم انراالب الرهرياة مان الح اة الثانياة  .بعا
األنااواع نتحا ا حاازم أرااالب ظهريااة مث ا انااواع
الجنس  Chaetogaster sppوقد ت ا الحزماة
الرهرية ر ب واحد هصوي الشال كااا فاا الناوع
 Ophidonais serpentinaأمااا ب يااة األنااواع
فتحاااا الحااازم الرهرياااة مجاوهاااة مااان األراااالب
*قا ه وم الحيال  /ك ية الع وم ل بنا  /ةامعة بضداد
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تناولت اغ ب الدراسا فا العراق هن العا ة
Naididaeتواةدرا كاجاوهة ضان أحيا ال اع
.حيث ت األشارل لها فا نهر الفرا من قبا ] [ 4
وفا نهر دة ة ] [5وفا بحيرل ال ادسية ] [6وفا
نهار الديوانياة ] [7و ساج ه اا]  [8مان هيناا
قاهية من نهر الازاب اللبيار األناواع التالياة Nais
 paradalisو  C.langiو . Stylaria
 lacustris ..ساج ] [9هناد دراساته لاجتااع
ق ي ة األرالب فا أروار ةنوب العراق وةود ناانياة
انواع تعود لديدان النايادد فاا اراوار ةناوب العاراق
شاا ت  Amphichaeta Spو نالناة اناواع ل جانس
 Deroونوع تابع لل مان الجانس  Naisوالجانس
 Pristinaاضاافة ل ناوهين Paranais litoralis
و  . Stylaria fossularisو شااادل العبااااد
][11الناوع  Chaetogaster limnaeiالاعازول
مان قواقاع أراوار البصارل ةناوب العاراق  .كااا
شدل نفس الباحث ] 1[ 4نوهين من ديدان النايدد
الناوع  Pristina probocsicaو الناوع P.
 ،aequisetaو شاادل العباااد والايااا ][1
النوهين  P.longisetaو ,P. macrochaeta
فاا هيناا ماخخوذل مان منااط ما ياة ضاح ة فاا
]
ةدول العااافية الاارتبي بشاي العارب .ساج
 [13النوع  Stylaria lacustrisفا نهار دة اة
ةناوب بضاداد و وساج العبااد ] 11 [14نوهاا مان
 Naididaeماان أرااوار ةنااوب العااراق
العا ااة
ل اااااافة الااااام ناااااوع واحاااااد مااااان العا اااااة
 ،Aeolosomatidaeو أشاااار راضاااا ][15
الااام تشاااديل  14ناااوع تعاااود الااام تحااات العا اااة
 Naidinaeونااااااااااااااااوهين ماااااااااااااااان
العا ة  Aeolosomatidaمن  6مواقع ه ام نهار
دة ة داخ مدينة بضداد  .و أشار ][16فا دراسة
لاجتااع الديادان الح ياة ق ي اة األراالب فاا ناال
مواقع ه م نهر الفرا فا ق ا الااايب الام ان
أه م هدد أفراد ب غ  788فردا "من مجاوهة تحات
العا اة  Naidinaeتنتااا الام  21نوهاا ,ف اال
هان خاااة اناواع مان تحات العا اة Pristininae
ونوهين من العا ة . Aeolosomatidae
اشااارل الاام مااا ت اادم ماان الدراسااا فااا العااراق
حااول دياادان الناياادد يباادو ان اكثاار الدراسااا اكااد
ه م تشديل العينا وتااجي تواةادرا فاا مواقاع
الدراساااة الادت فاااة وقاااد خ ااات مااان دراساااة تركياااب
الاااالان لالناااواع الادت فاااة وتبااااين اهااادادرا خاااالل
فصاااول الاااانة وتحدياااد مواسااا تلانرراااا وهالقتااا
باااالاتضيرا البيئياااة الادت فاااة  .اساااتهدفت الدراساااة
الحاليااة بشاال اساسااا العالقااة بااين تنااوع الدياادان
ونوع النبا الاا ا الاتواةدل ه يا  .واساتددم لها ا
الضار نااوهين ماان النباتااا الاا يااة ،نبااا الشا نت
 Ceratophyllum demersumونباااا هرااارل
الني Eichhornia crassipes

المواد وطرائق العمل:
ةاع النبا الاا ا الش نت Ceratophyllum
 demersumونبااا هراارل النيا Eichhornia
 crassipesشاااهريا"من نهااار دة اااة داخااا مديناااة
بضااداد باسااتددام كاارا ل شااوكية ذا ساااق طوي ااة.
وضااعت النباتااا فااا حاويااا بالسااتيلية مااع ال ي ا
من ما النهر ،ة بت بعدرا الم الادتبار و وضاعت
فا أحوا هةاةية ذا أبعاد ( 40x20x20س )
مااع تاااوفير تهوياااة ةياادل باساااتددام م ااادا راااوا
خاصة بتربية أسااك الزينة  .تترك العينة لاادل 3-1
أيام قب البد بعزل الديدان من الراسب .
ولضر هزل الديدان ياحب ق ي من الراساب
ماان قاااع حااو العينااا النباتيااة بواسااطة قطااارل
صاااضيرل ويوضاااع فاااا طبااا بتاااري قطااار 10سااا
ومااحت  84.5سا  1ويفحال تحات مجهار تشاري
 dissecting microscopeل تحري هن الديدان .
ت اات ي الدياادان والتااا تايااز بحركتهااا الدوديااة بااين
ذرا الراسااب وتوضااع فااا هةاةااة ساااهة حاويااة
ه اام كايااة ق ي ااة ماان  %31كحااول أني ااا وتتاارك
لادل  43دقي ة ،نا تضاا بااا م طار وتوضاع ه ام
شرا هةاةياة نريفاة ،و يااحب منهاا الااا الزا اد
بواسطة ورق ترشي نا تضاار باح اول التوضاي .
ياتعا قطرل مان الل ياايرين  glycerinاو قطارل
مااان مح اااول ( (Ammanas lactophenol
كاح اول توضااي هناد تح ااير الشارا الا قتااة ،و
polyvinyl
قطاااااااارل ماااااااان lactophenol
لتح يرالشرا الدا اياة  .تضطام الديادان بضطاا
الشاااريحة وتتااارك الااام الياااوم التاااالا لحاااين اظهاااار
الصاافا التشااريحية قب ا أن تفحاال تحاات الاجهاار
الاركب ه م ال ول  4Xو ، 10Xأما األراالب ف اد
تا فحصااها ه اام ال ااول  40Xو  . 100Xشدصاات
العينا بانهتااد ه ام الافااتي التصانيفية ] 1و[ 3
.
بعد األنتها من ها ية العزل والتشديل ت تااجي
البيانا التالية :
هدد األفراد الاشدصة من ك ناوع وفاا
-4
ك هينة ومجاوع هدد األفاراد للا ناوع فاا ةاياع
أشااااهر الدراسااااة كاااا لك الاجاااااوع الل ااااا ل فااااراد
الاعزولة فا ك هينة .
هدد األفراد التلانرية الجناية والالةنااية
-1
واألفراد الالتلانرية فا ك هينة .
حااب النابة الائوية ألفراد ك نوع
-3
وفا النهاية حاابت الناابة الائوياة لتاردد
-1
النوع فا هينا الدراسة Frequency %

النتائج والمناقشة:
يشااير الجاادول  4الاام اهااداد اننااواع الادت فااة
من الديدان النايدد الاعزولة من نبا الش نت ونباا
هررل النيا الااا يين ماع الناابة الا ياة للا ناوع و
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 ( .%46.6الجااادول  .)4كااااا هااازل Allonais
 inaequalisمن هررل الني وال ي يالان تايياز
مااان شااال انراااالب انبرياااة فاااا الحااازم الرهرياااة
وتلون منشطرل فا النوع انول والان الع وي فيهاا
اقصر من الان الاف ا مع وةاود  1-4مان انسانان
البينية .
ت ا تشااديل خااااة انااواع ماان تحاات العا ااة
 Pristininaeهزلت ةايعا من الشا نت ولا يااج
اي فاارد منهااا ه اام هراارل النيا  ،نوهااان منهااا تابعااة
Pristina longiseta
ل جانس  Pristinaهما لنوا
لنو ا  P. aequisetaوالنوهااان يتاااايزان بامتااداد
البروساااتوميوم ه ااام شااال خرطاااوم  ،اضاااافة الااام
نالنة انواع من الجنس  Pristinellaرااا الناوع P.
 jenkinaeوالناااوع  P. Simaوالناااوع P.
 osborniحيااث انااواع ر ا ا الجاانس تتاااايز بعاادم
امتااداد البروسااتوميوم بشاال خرطااوم .يعتباار النااوع
انول تاجي ةديد ل فونا العراقياة ،.حياث شدصات
من ا ساابعة افااراد هزلاات ماان نبااا الش ا نت باعاادل
طااول  1.1م ا ( صااوررل  ، )4-4تاااايز افااراد
بعاادم وةااود الدرطااوم فااا م دمااة البروسااتوميوم .
تبدأ الحزم الرهرية من الح ة الثانية ( صورل )1-4
و تتاالف مان  1-4ر ااب شاعري غيار مااانن و 1-4
ر اااب اباااري ذا نهاياااة منشاااطرل بشااال منفااار (
صااورل . ) 3 -4اساانان اله ااب انبااري طوي ااة نااابيا
ويلااون الااان الاااف ا ضااعف طااول الااان الع ااوي
واهر من ( صورل. )1 -4هدد انرالب البطنياة
 6-1فا الحزم انمامية ( صورل )3 -4و  3-1فا
الحاازم الد فيااة ،و تلااون الع ياادل فااا ارااالب الحاازم
البطنياة انمامياة وسااطية وللان تت اادم باتجاا م دمااة
اله باااب تااادريجيا" باتجاااا الد اااف ( صاااورل.)6 -4
يدت اااف رااا ا الناااوع هااان الناااوع  P. Simaبشااال
انراااالب انبرياااة التاااا تلاااون مشاااطية فاااا الناااوع
انخير .
يت ا ماان نتااا ج الدراسااة ان نبااا الش ا نت يااخوي
انااواع واهااداد اكثاار ماان نبااا هراارل النيا حيااث ان
الشااابالن ماان النبااا الضاطاااة والاااات رل واوراق ا
كثيفة وصضيرل الحج بيناا هررل الني مان النباتاا
الطافيااة وذا انوراق العري ااة .فنااوع النبااا يعااد
من العواما الر يااة الاحاددل لتوهياع ووفارل ديادان
النايدد اضافة الم طبيعة ال اع فالنبا ذا التركياب
الاورفولوةا الاع د ونااو كثياف يلاون اكثار مال ا
كااوطن لديادان النايادد ] [18كااا ذكار] [19باخن
نوع النباتا الاا ية را العام الر ياا ال ي يحدد
توهياع ووفارل ديادان النايديادي  Naididaeحياث
تحرم فاا دراسات هان تواةاد أناواع ديادان النايادد
ه م نالنة نباتا ما ياة راا الشاويجة Cabomba
واألنااان  Ipomeaوهشابة الاروحاة Najas
األنااواع  Dero(Dero) niveaو
وسااج
D.(D.) digitataو  Stylaria lacustrisو
Allonais inaequalisباوفرل تتناساب وتركياب

تااردد النااوع فااا هينااا الدراسااة .هاازل ماان نبااا
الش نت  1428فارد مان الديادان خاالل مادل الدراساة
تعود الم  41نوع من الديدان ب اانها اربعاة اناواع
تعود الم العا ة . Pristininae
اماا هراارل النيا الاا يااة ف ااد هاازل منهااا  418فااردا"
طي ااة ماادل الدراسااة تنتاااا الاام سااتة انااواع ف ااي ول ا
ت اي نوع من انواع الجانس  . Pristinaلاوح
ماان الجاادول ( )4ان اننااواع التااا تواةااد ه اام
نوها النبا را الناوع Ophidonais serpentina
والنااوع  . Nais variabilisوقااد سااج النااوع O.
 serpentinaنااابة مئويااة ونااابة تااردد متاان ااة فااا
العيناااا الاعزولاااة مااان النبااااتين ،اماااا الناااوع N.
 variabilisفعزل منا اربعاة افاراد ف اي مان هرارل
الني م ارنة بعادد انفاراد  134الاعزولاة مان نباا
الش نت.
وهند تشديل العيناا الاعزولاة مان نباا الشا نت
ات ا انهااا ت اا  41نوهااا" موههااة ه اام ناانيااة
اةنااااااا  ،حيااااااث سااااااج نااااااوهين ماااااان الجاااااانس
 Chaetogasterالنااوع  C. limnaeiوالنااوع
 . C. diastrophusيتاايز ر ا الجانس بعادم وةاود
انرالب فا الحزم الرهرية  ،و يتواةد النوع انول
منها داخ فجول الجبة لابع اناواع ال واقاع الاا ياة
وخاصااة انااواع الجاانس  . Lymneaeامااا النااوع
 Ophidonais serpentinaف ااد هاازل ماان النباااتين
ويالاان تشديص ا باااهولة حيااث يات ااك ر ااب واحااد
هصوي الشل فا الحزم الرهرية  ،وغالبا" ما يف د
اله ب الرهري مان بعا الح اا واحياناا" يدتفام
ك يا".
ت تشديل نوهين من الجنس  Deroمن نبا
الش نت ف اي رااا الناوع  D. digitataو الناوع D.
 ، evelinaeويتاااااايز افااااراد راااا ا الجاااانس بوةااااود
الضالص فا نهاياة الجاا  .يوةاد اربعاة اهوا مان
الضالص فا النوع انول وناانياة اهوا فاا الناوع
الثااااانا  .هاااازل النااااوهين  Stylaria lacustrisو
 Slavina appendiculataمن هررل الني ف اي فاا
ر الدراسة ا ن انها سجال ساب ا" بوفرل هالياة مان
نباتاا اخارم مان قبا راضاا ] [15و الجناابا ]
 .[ 17تاتاااااه انااااواع الجاااانس  Stylariaبامتالكهااااا
خرطاوم طويا ناابيا ياتاد مان البروساتوميوم حيااث
ينشااخ فااا النااوع  S. lacustrisماان ن اارل وسااي
البروسااتوميوم ال ا ي يرهاار ه اام شاال شاافا تحاايي
بالف  .اما الناوع  S. appendiculataفايالن تايياز
العينااا الحيااة منهااا وذلااك للااون ةاادار الجا ا فيهااا
محاااا بااادقا مااان الرواساااب  ،وتلاااون انراااالب
الشعرية ل ح ة الاادسة طوي ة .
هزلت ست انواع من الجنس  Naisمن نباا
الش ا نت كااان اكثررااا وفاارل (  134فاارد) واهالرااا
تردد (  )%13روالنوع  N. variabilisوراو الناوع
الوحيد من الجنس  Naisال ي هزل من هررل الني
وللان باهاداد ق ي ااة ( اربعاة افاراد ف ااي ) وتاردد ب ااغ
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سااج فااردين ف ااي فااا شااهر كااانون انول  ،وسااج
النااوع  S. lacustrisظهااور فااردين اي ااا"خالل
شااهر تاااوه وتاااايز برهااور ر ااب كاايس الحيااامن
 spermathecal chaetaeوسااج ت ناانيااة افااراد
ةناية من النوع  N. variabilisخالل شهر كانون
انول وال ي تاايز برهور اله ب ال يبا Penial
 .chaetaeهزلاات نالنااة افااراد ةناااية ل نااوع A.
 inaequalisخااالل شااهر ب ،وفااردين ماان النااوع
 P. longisetaفا كانون اول.
تتلاانر أفاراد ديادان النايادد Naidids worms
نةناايا بواساطة التباره Paratomic fission
ملونة س ا ة من األفراد] ،[1.فعندما يص الفارد
حجا معاين باضاافة قطاع خ فياة يبادأ ان ااام ال طاع
الوسطية ل فرد ملونة ما ياام بانط ة انن ااام يات
مان خاللهاا األنفصاال النهاا ا,،حياث ت اع النهاياة
الد فية ل دودل األصا ية أماام منط اة انن ااام ،بينااا
يتلاون الفارد الجدياد خ اف منط اة انن ااام ]. [20
ف اد در ][21التلاانر فاا الناوع D. dorsalis
ح ياا ومدتباري .ح ياا فاا ح اول الاره الاضااورل
بالايا فا اليابان حيث أشاار الام ان أغ اب الديادان
متلانرل نةنايا بواسطة التبره بيناا يبادأ ظهاور
الديادان بالضاة ةناايا اساتجابة لجفااس الترباة بعاد
تصاريف مياا الح ا  .ونحا مدتبرياا "ان تاوفر
الض ا وانوكاجين يااهد ه م هيادل اهداد الديدان
من خالل التلانر الالةناا  .وفاا العاراق ساج ت
راضاااا ]  [ 15هااادد ق يااا مااان انفاااراد التلانرياااة
ل نااوع  N. variabilisفااا نهاار دة ااة بيناااا كااان
النوع سا دا" مان باين  14ناوع مااج فاا الدراساة
ان انها ل تشر الم وقت ظهوررا فا العيناا وكاان
التلانر الالةناا رو الاا د طي ة فترل الدراساة  ،و
سج ت الجناابا ] [17ظهاور أفاراد نةنااية ل ناوع
 O. serpentinaخاالل األشاهر ذار ونيااان
ومايس وقد ب ضت ذروتها فا شهر ذار كاا ساج ت
هدد ق ي من األفراد الناضاجة ةناايا "خاالل نفاس
األشهر ب ضت ذروتها خالل شهر نياان.

النباا مان حياث حجا أوراقا وتفارع ساي ان التاا
توفر ب لك سطو كافية ل طح ب الا تص ة من ةهة
وبيئة لتلانر الديدان وحاايتها من ةهة اخرم.
يوضااا ةااادول ( )1هااادد الديااادان الاعزولاااة
خالل اشاهر الدراساة ،حياث يالحا تبااين فاا ذرول
ظهاااور انناااواع بااااختالس اشاااهر الاااانة فبع اااها
متواةدل فا اغ ب اشاهر الدراساة وقاد تدتفاا لفتارل
اخت فت باختالس اننواع  ،وفا نفاس الوقات تباينات
ذرول اهدراررا وتواةدرا فا البيئة بتباين انناواع ،
 C. diaphanusسااج ت اه اام وفاارل
ففااا النااوع
هدديااة لا خااالل انشااهر كااانون انول وشااباط وفااا
الناوع  S. appendiculataخاالل انشاهر مان كاانون
اول حتاام نهايااة شااباط وسااج النااوع D. digitata
اه اام هاادد افااراد خااالل انشااهر شااباط و ذار بيناااا
اه م هدد ل نوع  D. evelinaeسج فا شهر تااوه
و ب وسج النوع  N. variabilisاه م وفرل هددية
خااالل شااهر شااباط وخااالل انشااهر اي ااول وتشاارين
اول كاناات الااايادل العدديااة ل نااوع A. Inaequalis
وال ي سج اه م وفرل ل خالل شهر تشرين اول .
اه ااام وفااارل هددياااة ل ناااوع  P. longisetaساااج ت
خالل شباط .وبشل هام فان انشهر من كانون اول
وحتااام نهاياااة حزياااران تعاااد الفتااارل الاناسااابة لجااااع
العينا وخاصة شهر شباط ال ي سج ذرول الوفرل
العددية ل ديدان ،
يعتااااد التبااااين فاااا اهاااداد الديااادان ولالناااواع
الادت فة خالل اشهر الدراسة الم التباين فا مواس
التلاا ر الجنااا والالةنااا  ،حياث تتلاانر ديادان
الناياادد  Naididsةنااايا ونةنااايا والتلااانر
الالةناا ساا د طاول الاانة ويت اان هاادل تباره
األفاراد  Paratomyوال يا مان األفاراد تتلاانر
بالتجز اة Architomy ,أماا التلاانر الجنااا فهاو
نادر الحدو  ،ففا الديادان البالضاة ةناايا "يتوقاف
التلاانر الالةنااا وقاد نحا ليرنار وةااهتا (
 ) Learner et al,1978موسا تلاانر ةنااا
واحاد خاالل الاانة هاادل يرهار خاالل الصايف
والدريف كاا ذكر ان البالضا تااو بعاد وضاعها
ل شران  .ف د لاوح فاا الدراساة الحالياة هادد ق يا
من انفراد التلانرية ،ففا النوع C. diaphanous
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عدد افراد االنواع المختلفة من ديدان النايدد المعزولة من نوعين من النباتات المائية خالل: ) 1 ( جدول
فترة الدراسة ونسبتها المئوية ونسبة التردد كل نوع في عينات الدراسة
الش نت
Ceratophyllum demersum

نوع النبا
نوع الديدان

العدد الل ا

%النابة

% التردد

4
19
4
430
217
7
8
106
5
104
258
7
199
45
7
3
5

0.23
1.33
0.23
30.11
43.1
0.49
0.56
7.42
0.35
7.28
17.07
0.49
13.94
3.15
0.48
0.21
0.35
4114
41

16
50
8.3
83
33
-

Chaetogaster diaphanous
C.limnaei
C. diastrophus
Ophidonais serpentine
Dero digitata
D. evelinae
Stylaria lacustris
Slavina appendiculata
Nais pseudobtosa
N.simplex
N.stolci
N.Paradalis
N.elingius
N. variabilis
N. communis
Allonais Inaequalis
Pristina longiseta
P. aequiseta
Pristinella jenkinae
P. sima
P. osborni
الاجاوع الل ا
هدد اننواع

16
25
58
16
41
75
25
83
33
8
16
8

هررل الني
Eichhornia crassipes
النابة
العدد الل ا
% التردد
%
108
12.1
83
6
0.67
8
79
8.85
58
467
52.3
91
4
0.44
16
228
25.5
83
481
6

2012

حزيران

مايس

نياان

ذار

شباط

كانون الثانا

كانون ااألول

تشرين الثانا

تشرين األول

أي ول

أشهر الدراسة

تاوه

2013
ب

الاجاوع الل ا
ل ديدان

 عدد ديدان النايديد المعزولة من نباتي الشلنت وزهرة النيل المائيين خالل اشهر الدراسة: )2( جدول

108

2

2

2

5

_

_

35

37

5

4

10

6

79

9

9

11

8

_

_

_

_

_

10

20

12

467

6

9

21

10

_

18

195

50

104

11

25

18

420
217
106
104
258

17
77
_
_
_

32
120
_
_
_

15
_
21
_
_

40
18
11
5
8

30
2
_
_
10

112
_
20
32
22

110
_
12
20
101

33
_
23
25
23

20
_
11
22
29

21
_
8
_
40

_
_
_
_
12

_
_
_
_
15

232

12

14

20

22

_

_

7

15

11

4

82

43

199

_

3

21

10

23

65

43

10

12

4

8

_

45

_

_

_

_

_

10

12

_

2

21

_

_

413
6

448
6

444
1

431
41

63
1

118
1

333
8

146
4

146
8

433
8

431
6

81
3
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Abstract:
The present study is concern with the interaction between the naidid worms
diversity and the species of aquatic plant within which the worms found . For this
purpose, two species of aquatic plant were used, Ceratophyllum demersum and
Eichhornia crassipes. 12 samples of aquatic plants were collected , as one sample
monthly for a period from September 2012 to September 2013 from different site on
Tigris river within Baghdad City.
From C. demersum, 1428 individuals, were sorted during the study period, related to
17 species. 12 species of subfamily Naidinae which are Chaetogaster limnaei , C.
diastrophus , Ophidonais serpentine , Dero ( Dero) digitata. , D.(D.) evelinae , Nais
pseudobtosa , N.simplex, N.stolci , N.Paradalis , N.elingius , N. variabilis and
N.
communis. In addition to five species of subfamily Pristininae, two species of Pristina
, which are P. longiseta and . P. aequiseta, and three species of pristinella, which are
P. . Jenkinae , P. sima , and P. osborni. Dero ( Dero) digitata was recorded the
higher number of 430 individuals,with a percentage of 28.11% of the total sorted
worms.
About the aquatic plant Eichhornia crassipes, a total of 829 worms were sorted from
it, which are related to six species of Naidinae , which are diaphanous , Ophidonais
serpentine, Stylaria lacustris , Slavina appendiculata , N. variabilis and finally the
species Allonais inaequalis . There was no any species of Pristininae sorted from this
plant. The highest number of 467 individuals was recorded by the species Slavina
appendiculata, with a percentage of 52.3% of the total number and 228 individual
with a percentage of 25.5% was recorded by Allonais inaequalis.
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