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مجلة بغداد للعلوم

المحتوى العضوي في رسوبيات نهري دجلة وديالى  ،جنوب مدينة بغداد وعالقته
مع بعض العوامل البيئية ومجاميع الالفقريات القاعية وقيم دليل التنوع األحيائي
داليا محمد علي حسن الكناني*

عماد الدين عبد الهادي المختار**

استالم البحث  ،17نيسان2014 ،
قبول النشر  ،43حزيران2014 ،

الخالصة :
أجريت هذه الدراسة للتعرف على العالقة بين المحتوى العضوي في الرسووبيا الااعيوة فوي عووقعين علوى
نهري دجلة وديالى جنوب عدينة بغداد وعالقته عع بعض العواعل البيئية وتواجد عجاعيع الالفاريا الااعية و قوي
دليل التنوع األحيوايي  .جمعوت نموا ش روهرية عون عووقعين علوى نهوري دجلوة وديوالى فوي عنهاوة التاايهموا  ،لل تور
تشرين الثاني 2007ولغاية تشرين األول .2008
أظهر النتايج اختالفا في الخصايص ال يزيايية والكيميايية للموقعين .ﺇ بلغ المعدل السنوي في نهوري دجلوة
وديوالى وعلوى التووالي ر درجوة حورار الميواه ° ) 20 ،19م ،األس الهيودروجيني ، )8 ، 8 pHاألوكسوجين
المذاب  )8، 4 DOعلغ /لتر ،المتهلب الكيموحيوي لألوكسجين  )44,3 BOD5علغ /لتر ،المواد الصلبة الذايبة
 )1585,632 TDSالمووووواد الصوووولبة العالاووووة  ، )44، 42 TSSالكوووودر  ،NTU)74,28والعسوووور الكليووووة
بداللووة )823,485 CaCO3علغ /لتوور ،الكبريتووا ˭ )366,183 SO4علغ /لتوور  ،وأخيوورا النتوورا 6 NO3
),4علغ /لتر .
وقد ظهر فروق ععنوية في عحتوى الماد العضوية كنسوبة عئويوة فوي نهور ديوالى ألشلوب أروهر الدراسوة  .ﺇ
كان المعدل السنوي للنسبة المئوية للماد العضوية في العينا في نهري دجلة وديالى وعلوى التووالي ر 1.1375,
). )0.7425
ل
أعووا المجوواعيع األحياييووه فاوود تضوومنت أنواع وا عوون أحيووا الاوواع الالفاريووه رووملت كوول عوون رالحشوورا والنووواع
والديدان قليلة األهالب والاشريا  .وبينت النتايج بان أعلى كثافة سكانية في نهر دجلة كانت لصنف الحشورا أ
بلغت  31493فورد/م ،)2تلتهوا النوواع ) 23177فورد/م ،)2ثو الديودان قليلوة االهوالب  10774فورد/م ،)2واخيورا
الاشريا ) 176فرد/م )2والتي أقتصر ظهورها في نهر دجلة فاط  .أعا في نهر ديالى فاد بلغت اعلى كثافة سكانية
) 82649, 18046 ،9908فرد/م )2للنواع والحشرا والديدان قليلة االهالب على التوالي .
أظهر قي التنوع البيولوجي لالفاريا الااعية قيما عليا لغزار األنواع و التجانس في نهور ديوالى وكانوت 18.6
و (8.29وعلووى التوووالي فووي رووهر رووباط  ،أعووا أوطو الاووي لغووزار األنووواع و التجووانس فاوود ظهوور فووي نهوور دجلووة
وكانت  1.56و  ) 3.31وعلى التوالي لن س الشهر .
وقوود أظهوور ععل و المجوواعيع الالفاريووة عالقووا ععنويووة عوجبووة وسووالبة عووع الخصووايص ال يزياويووة والكيمياويووة
والماد العضوية لرسوبيا كال النهرين .
الـكلـمات المـفتاحيـة  :تنـوع ٳحيائـي  ،التلوث العضوي ،الفـقـريـات القـاع ،نهري دجـلـة وديالـى

الـمقـدمـة :
تمتووواال االنلموووة البيئيوووة بوووالتواالن لوووذا فوووان اي
تووداخال ربمووا تووىدي الووى عووو أو هجوور األحيووا
والتي تعتبور روديد الحساسوية للتغيورا البيئيوة عثول
التلوث [ . ]1أن تركيبوة االنلموة الماييوة عون حيوث
كيميايية المياه فيها تايود أو تحود عون ظهوور أو وفور
األحيووا التووي تاهوون تلووب البيئووا وعنهووا الفاريووا
المياه العذبة ،ا ان أي تغير فيها ينتج عنوه تغيورا
فووي تركيبووة المجتمووع ،وعنهوواالتغيرا فووي قووي األس
الهيدروجيني ،الملوحة  ،وبعض األيونا والمعوادن
[.]2
وقوووود وجوووود [ ]3ثالثووووة أسووووس رييسووووة يمكوووون
أسوتخداعها لمراقبوة الميواه Aquatic monitoring
.2 .water
وهوي عراقبوة كول عون ر  .1الموا
* الجاععة التكنولوجية
** قس علوم الحيا  /كلية العلوم للبنا  /جاععة بغداد
4531

الووودقايل الماديوووة . 3 .Particulate matter
الكاينا الحية Living organisms
هنالب العديد عن عصادر التلوث في الميواه وعنهوا
التلوث العضوي  ،ٳ يعد التلوث العضوي في المياه
العذبووة عوون أكثوور عصووادر اليتوويلوث روويوعا ويعتبوور
المصوووودر االسوووواس للتوووويلوث هووووو عاتهوووويرحه عيوووواه
المجاري  domestic sewageسوا كانت ععالجة
 treatedأو الخوووووام عنهوووووا  ، rawباالضوووووافة الوووووى
ال ضووووال الزراعيووووة المتدفاووووة farm wastes
والصناعية  ، Industrialفضال عن عاينجرف عون
المناطل الحضرية . ]4[ Urban run-off
وتتضووووووومن الملوثوووووووا العضووووووووية بروتينوووووووا ،
كاربوهيدرا  ،دهون  ،أحماض نووية) وبتراكيوب
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األثار الناجمة عن االحداث التي اليت الكشف عنهوا
بواسهة اخذ العينا الكيميايية [. ]11

عتعدد  ،كما وتعد عياه المجاري الخام أو الصرفة)
عبوار عوون  99.9%عيوواه  0.1% ،أجسووام بوولبة )
ويشكل  70%عنها المواد العضووية  65%بوروتين
 25%،كاربوهيدرا و 10%دهون) [. ]5
كما وجد ب ن تدفل الماد العضووية يحصول تودريجيا
خووالل االنلمووة الماييووة  ،حيووث يحموول ععووه كميووا
كبيور عون الودقايل العالاوة )Suspended Solids
والتووي تزيوود عوون عكووور الميوواه وبالتووالي سوووف تالوول
عوون ن ا يوووة الضوووو المتووال لعمليوووة البنوووا الضوووويي
للنباتووا وتنتهووي عترسووبة فووي الاوواع وعتداخلووة عووع
خواص تلب الايعان  ،عما يصويره الوى عوواطن شيور
عاليمة للعديد عن الالفاريا [. ]6
يوووىثر التلووووث العضووووي علوووى تواجووود الكاينوووا
الحيوووة فوووي الجوووداول واالنهوووار و لوووب بتاليووول كميوووة
االوكسووجين الووذي يعتبوور عاعوول أسوواس وعه و لجميووع
االحيووا الماييووة للباوووا علووى قيووود الحيووا  .حيوووث أن
تركيووزه عوونخ ض جوودا ا ا عوواقورن بووذلب الموجووود
بووووالهوا  ،وأن كوووول عوووون درجووووة الحوووورار وأنووووواع
وتراكيووز المووواد الصوولبة الذايبووة والعالاووة تووىثر علووى
كميوووة األوكسوووجين الوووذايب فوووي الميووواه سووووا كانوووت
بحيوور أو جوودول أو حتووى فووي النهوور [ . ]7فتحلوول
الموواد العضوووية يسووبب ناصوا ل فووي نسووبة األوكسووجين
الذايب في الما  ،عما يىدي الى تشكل بيئة الهوايية
 ،وكنتيجووة طبيعيووة سوووف يووىدي لووب الووى أنحووالل
وتردئ النلام البيئي [. ]8
يعتموود تايووي التلوووث العضوووي لحوووض عووا علووى
عىررا هايدرولوجيوة تبحوث فوي خصوايص الميواه
وظواهرها ٳ أكد الدراسا بو ن عون بوين جميوع
المىررا البيولوجية  bioindicatorsهوي أحيوا
الااع الالفارية والالفاريا العيانية ،حيث لها عوقوع
خوواص عوون بووين المىروورا الحيويووة  ،فهووي عتحملووة
ألكثر الضوغوطا البيئيوة عون خوالل دورا حياتهوا
عوون بوواقي االحيووا الماييووة  ،كمووا أن تووراك الجووز
االكبر عن الماد العضوية على قاع االجسام الماييوة
كالهين  ،جعول تايوي عسوتوى التلووث ا بولة وثياوة
بدراسة هذه المجموعة عن األحيا [.]9
ٳ تعتبوووور الكاينووووا الحيووووة بشووووكل عووووام هووووي عوووون
المووووووتحمال للزيوووووواد الحابوووووولة فووووووي المتهلووووووب
الكيموحيووووي لألوكسوووجين ، BOO5وكوووذلب الغنوووى
العضووووووي ، Organic enrichmentوايضوووووا
االضووووهراب الحابوووول لجريووووان الميوووواه flow
 .disturbanceبينمووا توو ثير التوودهور الحابوول فووي
نوعية الميواه علوى األحيوا الالفاريوة فاود تو تسوجليه
بشكل واسع [.]10
وجوود العديوود عوون االنووواع المختل ووة والتابعووة
لالفاريوووا الاووواع ،ا روووملت اكثووور عووون  650نووووع
والتووي تكووون حساسووة للملوثووا المختل ووة والتغيوورا
الماديووة  ،حيووث أنهووا تميوول للعوويق فووي عنهاووة واحوود
ل توورا طويلووة كالعديوود عوون اليرقووا التووي التووزال
عوجوود لعود سونوا )  .عمووا يسومح للبواحثين تحديوود

المواد وطرائق العمل :
توو جمووع كافووة النمووا ش ألشووراض الدراسووة الحاليووة
روووهريا لل تووور عووون تشووورين الثووواني  2007ولغايوووة
تشرين االول  2008عون عواقوع الدراسوة  ،حيوث تو
الجمع والح ظ وال حص للعينا األحيايية والعواعول
البيئيووة بموجووب الهوورق الاياسووية والمعمووول بهووا عوون
قبووووووول جمعيوووووووة الصوووووووحة العالميوووووووة األعريكيوووووووة
. ]12[APHA
عواقع الدراسة ر
يعتبر نهور دجلوة عون المعوال األساسوية لمدينوة بغوداد
،ٳ يبلووغ طولووه داخوول المدينووة) )52.300كيلووو عتوور
وعرضه عابين) (500-190عتر[ ، ]13,14ويُحمل
النهر بكميا كبير عن الرواسب تصول ٳلوى1200
عتوور عكعووب فووي السوونة [ . ]15ويعوود نهوور ديووالى عوون
أه الروافد لنهور دجلوة  ،ٳ يبلوغ طولوه 386كو عون
عنبعووه وحتووى التاايووه بنهردجلووة وعلووى بعوود  10كوو
جنووووب بغوووداد [ ،]16تووو أختيوووار عووووقعين للدراسوووة
جنووب عدينوة بغوداد الخارطوة رقو  ، )1حيوث ياوع
الموقووع األول  )Tعلووى نهوور دجلووة ويمثوول الجووز
األخيووور عووون نهووور دجلوووة فوووي عنهاوووة الزع رانيوووة،
والموقوويع الثوواني  )Dياووع علووى نهوور ديووالى و يمثوول
الجز الس لي واالخيور للنهورٳ يبعود عون نهور دجلوة
بحدود 3ك قبل التاا النهرين  .ويبلغ ععدل عورض
النهر فوي ه ا الموقوع  45عتور ،وأقصوى عمول لوه 4
عتوور ،وطبيعووة قوواع النهوور طينيووة شرينيووة خاليووة عوون
الحصى  .بلوغ المعودل السونوي لسورعة التيوار خوالل
فتر الدراسة  48.6م/ثا.3

جمع العينا ر
عينا المياه ر
تووو جموووع عينوووا الميووواه باسوووتخدام قنووواني وينكلووور
الزجاجيووة المعامووة سووعة  250عوول  ،بعوود عجانسووتها
بمووا العينووة الم و خو وشلاهووا وهووي عغمووور بالمووا
لتجنب تكون فااعا هوايية ،و لب بموجوب الهورق
الاياسية المعمول بها عالميا عن قبول جمعيوة الصوحة
العالمية األعريكية . ]12[APHA
العينا األحيايية ر
4533
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تووو جموووع العينوووا األحياييوووة ب سوووتخدام Core
 samplerا قهر  6س ) وٳرت واع  22سو ) عوزود
بماووبض طولووه) 1عتوور)  ،وح لووت العينووا ب كيوواس
نلي ووة وعحكمووة الغلوول وحسووب عووا كوور فووي [، ]17
وبواقع  3عكوررا عون عوقوع الدراسوة روهريا وعون
المنهاووووة الاريبووووة عوووون الجوووورف النهووووري  ،حيووووث
اسوووتخدعت أكيووواس بوووولي أثيلينوووة حاويوووة علوووى %4
فورعووووالين لح ووووظ النمووووا ش والتووووي فحصووووت الحاووووا
عختبريووا ب سووتخدام عجهوور تشووريح (Dissecting
 microscope type Olympus BH-2وتوو
حسوواب أعووداد األحيووا أعتمووادا علووى تصووني ها الووى
المجاعيع الرييسة وحسوب عواورد فوي []18,19,20
وأخيرا نالت الى حاويوا بالسوتيكية بوغير ععلموة
وحاويووة علووى كحووول  %70وت و حسوواب التنوووع
االحيايي لها وبحسب طرياة رانون – وي ر .
ال حوبا الحالية والمختبرية ر
أجريووت فحوبووا حاليووة وعختبريووة علووى كوول عوون
عينووووا الميوووواه والرواسووووب الموووو خو عوووون عواقووووع
الدراسة  ،رملت ال حوبا الخابة بعينوا الميواه
قيوواس كوول عوون درجووة الحوورار ،Temperature
واالوكسووجين المووذاب )DOحالي وا ل  ،بينمووا ت و فحووص
كووول عووون ر األس الهيووودروجيني  ، PHالمتهلوووب
الكيموحيوووي لألوكسووجين، BOD5الكوودر ، NTU
العسووور الكليوووة بداللوووة  ، CaCO3الموووواد الصووولبة
والموووووووواد الصووووووولبة العالاوووووووة
الذايبوووووووة TDS
TSSوالكبريتووووا عختبريووووا ل ) ،وايضووووا توووو فحووووص
وقيوووواس نسووووبة الموووواد العضوووووية ) )O.M%فوووووي
الرواسب االطيان) ) عختبريا.
تحليل البيانا ر
تووو أسوووتخدم برنووواعج Statistical Analysis
) System SAS (2001لتحليول البيانوا وبحسوب
الهرق الاياسية العذكوور فوي [ ]21و لوب لغورض
حسووووووواب المعووووووودال واالنحوووووووراف المعيووووووواري .
وإلستخراش ال روق المعنوية ت استخدام فحص أقول
فرق ععنوي  .)LSD-testكما ت أستخدام ععاعول
األرتبوووواط  Correlation Coefficientأليجوووواد
العالقا بين األحيا والعواعل ال يزيايية والكيميايية
 .كموا تو اسوتخدام دليول التنووع البيولووجي )J , H
رووانون – وي وور للمجوواعيع الالفاريووة الااعيووة لعينووا
الدراسة وحسب المعادلة التالية ر
دليوول رووانون – وي وور Shannon – weaver
 indexحيث أن ر

النتائج والمناقشة :
يوضوووووح الجووووودول  )1ععاعووووول األرتبووووواط بوووووين
الص ا المدروسة وأحيا الااع خالل عود الدراسوة
تشووووورين الثووووواني  -2007تشووووورين االول . )2008
حيث أظهر نتايج الدراسة وجوود عالقوا ععنويوة
سوووالبة وعوجبوووة للعواعووول المدروسوووة عوووع الفاريوووا
الاوواع  ،فووي حووين اظهوور الموواد العضوووية عالقووة
سالبة عع جميوع المجواعيع التصوني ية التابعوة الحيوا
الااع الالفارية والشكل  )4يوضح هذه العالقا .
الجدول( )1معامل األرتباط بين الصفات المدروسة
وأحياء القاع خالل مدة الدراسة
(تشرين الثاني  -2007تشرين االول )2008
الص ا ال يزيايية
والكيميايية
TEMP
PH
DO
BOD5
˭SO4
NO3
)TH (CaCO3
NTU
TDS
TSS
O.M %

الحشرا

النواع

0.12
0.03
0.050.14
0.01
0.31
0.19
0.010.08
0.060.08-

0.14
0.050.010.18
0.15
0.38
0.19
0.02
0.13
0.110.09-

الديدان
الحلاية
0.04
0.040.07
0.06
0.29
0.23
0.13
0.100.11
0.190.17-

الاشريا

0.01
0.02
0.34
0.130.03
0.100.050.040.070.030.15-

0.5
0.4
0.3
0.2

0.1
0
DO BOD5 SO4˭ NO3

TEMP PH

-0.1
-0.2

الشكل (-1أ )
0.3
0.2

0.1
0
O.M %

TSS

TDS

NTU

TH
)(CaCO3

-0.1
-0.2

الشكل -4ب)

عدد افراد النوع nx = x
عدد األنواع = n
J = H / HMax
لوشارت عدد األنواع=HMax

الشكل ( )1معامل األرتباط بين الصفات المدروسة
وأحياء القاع خالل مدة الدراسة
(تشرين الثاني  -2007تشرين االول )2008
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البيئية في بيئة كال النهرين أدى الى وجود أختالف
واضح في قي التنوع البيولوجي لهذه المجموعة عن
األحيا  .حيث بينت نتايج الدراسة[ ]26ب ن اعلى
الاي للتنوع األحيايي  )Hقد ظهر في نهر ديالى
وكانت ، )18.6أعا اوط الاي فاد تميز بها نهر
دجلة وكانت  ، )3.31أعا عن قي التنوع  )Jايضا
كانت اعلى قيمة لها في نهر ديالى  )8.29وأوط
الاي ظهر في نهر دجلة  )1.56والجدول )2
يوضح لب  ،واالركال  )2،5توضح لب .

وجد عالقة ععنوية عوجبة بين كل عن درجة
الهيدروجيني والمتهلب
واالس
الحرار
الكلية
الكيموحيوي لألوكسجين والعسر
بداللة CaCO3والمواد الصلبة الذايبة والكبريتا
عع النواع  ،وعالقة ععنوية عع النترا  .بينما
كانت العالقة سالبة عع كل عن األوكسجين المذاب
والكدر والمواد الصلبة العالاة والنسبة المئوية
للماد العضوية .
في حين أظهر ععاعل االرتباط عالقة ععنوية
عوجبة بين الحشرا عع كل عن درجة الحرار
والمتهلب الكيموحيوي لألوكسجين و العسر الكلية
بداللة CaCO3والكدر والمواد الصلبة الذايبة
والكبريتا  ،وعالقة ععنوية عع النترا  .بينما
كانت العالقة سالبة عع كل عن األوكسجين المذاب
واألس الهيدروجيني والمواد الصلبة العالاة وايضا
الماد العضوية .O.M%
أعا بالنسبة للديدان قليلة األهالب فاد أظهر عالقة
ععنوية عوجبة عع كل عن درجة الحرار
واألوكسجين المذاب واالمتهلب الكيموحيوي
لألوكسجين والعسر الكلية بداللة  CaCO3والمواد
الصلبة الذايبة .وعالقة ععنوية عع الكبريتا
والنترا  ،بينما كانت العالقة سالبة عع كل عن
األس الهيدروجيني والكدر والمواد الصلبة العالاة
وايضا الماد العضوية .O.M%
في حين أوجد الاشريا عالقة ععنوية عوجبة
عع كل عن درجة الحرار واألس الهيدروجيني
والكبريتا  ،وعالقة ععنوية عع األوكسجين  .بينما
كل
عع
سالبة
عالقتها
كانت
عن O.M% ,NO3,TSS,TDS, ،,BOD5,TH
. )NTU
يلهر التلوث العضوي عندعا تتواجد كميا كبير
عن المركبا العضوية في المصدر المايي  ،والتي
تعتبر الماد االساس لألحيا المجهرية تحرر الى
المياه عن خالل عملية أستهالك األوكسجين الذايب
في الما  .وربما يستن ذ بمعدال أعلى عن تلب
التي تسمح بإعادته وسد الناص له عسببة ناص في
األوكسجين الذايب عما يىدي الى الحاق الضرر
بتلب االحيا عستابال [. ]5
أن قي التنوع البيولوجي تعكس الت ثيرا البيئية
على عجتمع أحيا الااع الالفارية  .ﺇ تعتبر قليلة
االهالب عن االنواع الشايعة التواجد بين أشلب
بيئا المياه الع بة [ ، ]22تدخل في دراسا تايي
التلوث العضوي لااع المسهحا المايية وعنها
الدراسا المحلية في العراق[ ، ]23,24كما
أظهر عجموعة النواع تنوعا علحوظا في
أنواعها على عدار السنة ولكال النهرين  ،أعا بنف
الحشرا فاد تميز بتشكيل عجموعة عتنوعة عن
األنواع عايد لمراتب تصني ية عديد  .ايضا لوحظ
وجود تنوع بسيط في بنف الاشريا أقتصر
ظهورها في نهر دجلة [ .]25أن أختالف العواعل

جدول ( )2قيم التنوع اإلحيائي ( )H,Jحسب
طريقة شانون – ويفر للمجاميع الالفقرية في
نهري دجلة وديالى مع نتيجة االختبار  LSDخالل
مدة الدراسة ()2008-2007
LSD Values
H
0.743
*1.803
2.47
*4.151
*2.25
1.21
1.162
2.712
1.728
0.817
*1.773
*2.057
---

J
0.847
*1.003
1.062
*1.656
*1.086
1.231
0.554
0.723
0.509
0.420
*1.072
*1.059
---

Location
Tigris River
Diyala River
H
J
H
J
6.19
2.72
6.29
2.46
4.63
1.97
12.22
5.59
7.02
3.2
8.07
3.76
3.31
1.56
18.13
8.29
10.9
4.84
18.6
8.16
12.85
5.88
6.73
2.73
6.63
2.43
3.8
1.65
15.08
6.24
9.86
4.32
9.49
3.4
4.77
1.86
4.84
2.46
4.55
2.30
12.12
5.67
5.32
2.75
4.26
1.93
12.35
5.39
2.109
0.472
3.267
1.02

Diyala River

Month

11 / 2007
12 / 2007
01 / 2008
02 / 2008
03 / 2008
04 / 2008
05 / 2008
06 / 2008
07 / 2008
08 / 2008
09 / 2008
10 / 2008
LSD Value

Tigris River

20
15
10
5

…

…

…

…

0

-

-

-

-

-

-

-

شكل ) )2يوضح قيم التنوع ( )Hفي نهري دجلة
وديالى خالل مدة الدراسة ()2008-2007
Tigris River

Diyala River

…

…

…

…

10
8
6
4
2
0

-

-

-

-

-

-

-

شكل ) )3يوضح قيم التنوع ( )Jفي نهري دجلة
وديالى خالل مدة الدراسة ()2008-2007
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االستنتاجات :
اوضووحت نتووايج الدراسووة بوو ن الفاريووا الاوواع
تتنوووع بشووكل عووالي فووي حساسوويتها للتلوووث الحابوول
في البيئة المايية  ،وربما تكون األكثر عاليمة لتايوي
التلوث الكاعن فوي تلوب البيئوا  .فوالبعض عنهوا هوي
عستجيبة جودا للتلووث  ،والوبعض عنهوا تسومح لر يوة
التغيووورا الوقتيوووة فوووي عجتمعاتهوووا والتلووووث الوووذي
تستجيب له .
كموووا أن تواجووود أو شيووواب نووووع او أكثووور عووون هوووذه
المجموعوووووة عووووون أحيوووووا الاووووواع الالفاريوووووة يعتبووووور
كمىروورحيوي علووى النلووام البيئووي التووي تتواجوود فيووه
أوالووذي تخت ووي عنووه  .وتعتبوور Chironomidae
) (Depteraأفضل عثال على التحمل العالي للتلوث
العضوووي لكونهووا تنت ووع عوون الغووذا العضوووي ،حيووث
تزداد ععدال التكاثر لديها بزياد الماد العضوية
كوووذلب الديووودان الماييوووة Aquatic worm
) (Oligocheataوالتي سجلت عن عايلة family:
) )tubificidaeهي عتحملوة جودال للتلووث العضووي
وقوووادر علوووى النجوووا فوووي اللوووروف الحووواد لوووناص
االوكسجين  anoxic conditionالحابل فيها .
تعود عيوواه نهوور دجلووة جنووب بغووداد نلي ووة أعتمووادا
علووى قووي  . )BOD5وب ضوول عاعوول التخ يووف فوو ن
النهوور اليعوواني عوون تلوووث عضوووي  ،فاوود انخ ووض
عستوى التلوث كلموا اتجهنوا جنوبوا  ،فوي حوين سوجل
نهر ديالى ارت اعا علحوظ في التلوث العضوي كلموا
اتجهنا نحو الجنوب .
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Abstract:
This study was conducted to detect the relationship between organic content in the
sediment of Rivers Tigris and Diyala, at two locations south of Baghdad, with some
environmental factors and the benthic invertebrates and values of diversity indices.
Monthly samples collected from the area for the period November 2007 to October
2008.
Results showed differences in the physical and chemical characteristics of the two
sites, Where the annual average in Tigris and Diyala were respectively for: water
temperature (19, 20) C°, pH (8, 8), dissolved oxygen (4, 8) mg / l , Biochemical
oxygen Demand BOD5 (3,44 ) mg/l, TDS (632,1585) mg / l, TSS (42, 44) mg / l,
turbidity (28,74) NTU, and total hardness as CaCO3 (485,823) mg / l ,Sulfate as SO4
˭(183,366),And finally nitrate as NO3 (4, 6) mg / l.
Significant differences were found in the organic matter content as a percentage in the
sediments of Diyala River for most months of the study period. Annual average of the
percentage of organic matter in the samples of Tigris and Diyala Rivers were
respectively: 0.7425 and 1.1375.
The benthic groups included variety of benthic organisms; insects, Oligochaetes,
Mollusks, and Crustaceans. Highest population density in Tigris River was for insects
31493 individual / m2, Mollusks 23177 individual / m2, Oligochaetes 10774 individual
/ m2, and Crusteacea 176 individual / m2 which were confined to Tigris River. In
Diyala River highest population density was 9908, 18046, 82649 individual / m2 for
Mollusks, Insects and Oligochaetes respectively.
Values of diversity indices of benthic invertebrates were highest for species richness
and equitability in Diyala River respectively, 18.6 and 8.29 in February, while lower
values for species richness and equitability in Tigris River were respectively 1.56 and
3.31 in the same month.
Most groups of invertebrate have shown significant positive and negative
relationships with the physical and chemical and organic characteristics in both
Rivers.
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