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 Introduction & Literature Reviewالمقدمة واستعراض المراجع  -1
 :Introductionالمقدمة  1-1

تعد المياه من أىم مكونات النظام البيئي ألنيا تدخل في الكثير من العمميات الزراعية 

 حظيت البيئة المائية وماليا من أىمية في حياة الناس بالعديد من البحوث والدراساتوالصناعية لذا 

 (1992) FAOجراء التوعية الالزمة بأىمية الحفاظ عمى الموارد المائية اومنيا التأكيد واالىتمام ب

 لمائية ىي منظمة الصحةوالحد من التموث الحاصل فييا، وكان أول الداعين لمحفاظ عمى البيئة ا

التي كانت  EPA  (2005)ووكالة حماية البيئة ومنظمة الزراعة والغذاء WHO ((2003 العالمية

وورش العمل والندوات  جميع القارات من خالل مؤتمراتيا تؤكد عمى الحفاظ عمى الثروة المائية في

 ,APHAالمواصفات في مختمف ميادين الحياة )سترشادية التي تحدد االالتخصصية والدالئل 

من مساحة األرض الكمية وان ىذه التغطية   80%(. تشكل المياه حوالي2008السروي  ؛1999

تعرف بالغالف المائي الذي يعرف بأنو ذلك الحيز من الطبيعة الذي يحتوي عمى المياه الجارية 

)المتحركة( والمياه الساكنة )الراكدة( والمياه المتجمدة عمى شكل كتل ثمجية والمياه المحصورة في 

أجزاء مختمفة الطبيعة عمى شكل رطوبة أو جزيئات مرتبطة مع االجسام داخميًا أو خارجيًا وىو 

 ,Biosphere (Wetzelبذلك يشكل أكبر االغمفة البيئية التي يتكون منيا  الغالف الحيوي 

 (. 2009اني والسممان، نالمث،2001

فأن ال سيما ة ــعذبــياه الــة المــوم وبيئــالعمو ــمى وجــائية عــئات المــر بالبيــمق االمــدر تعـوبق

نوعية المياه وحياتية ونشاط االحياء المائية  فيمتابعة موضوع االنشطة البشرية المسببة وتأثيراتيا 

وديناميكيتيا وانسحاب ذلك في المحصمة النيائية عمى خصاص النظم المائية أخذ حيزًا واسعًا بين 

يثيا، لذا أصدرت منظمة الصحة العالمية تعريفًا لتموث المياه العذبة العموم البيئة قديميا وحد

 اشرة أوحالتو بطريقة مب ره أو تتغيرتركيب عناصتغير يما عند مموثاً  كاآلتي: يعد المصدر المائي
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 الطبيعية الستعماالتل لمياه أقل صالحيةا ذهىتصبح بحيث نسان بسبب نشاط االغير مباشرة 

،  اليساري ، ,Shehata, 2010 ،2008 ميالد،  ،2009اني والسممان، ن)المث ليا المخصصة

 (.  Kosun je andDba 2013؛2012

يعد تموث المياه من أخطر أنواع التموث في البيئة، وذلك لكون مجمل الحياة مرتبطة 

وال يمكن ألي عممية حيوية إال  ،بالماء، فيو يشكل الجزء األكبر من تركيب الخاليا الحية المختمفة

لذلك فأن تموث المياه وتغير نوعيتيا وخصائصيا . (2008،خرونآو  أن تتم في وسط مائي )الوائمي

يذه ل ا فييا االنسان المتمقي النيائيىو أحد المخاطر التي تيدد حياة الكائنات الحية كافة بم

حداث خمل بالخصائص افقط لتـأثيراتو في  ة عالمية ليسالمتغيرات، لذلك فأن تموث المياه يعد مشكم

بل يتعدى ذلك باالنتشار التدريجي الى مختمف  ،النوعية لمبيئة المائية عند المواقع التي يحدث فييا

المسطحات والنظم المائية ألن معظم المسطحات من انيار وبحار ومحيطات والنظم المائية 

 ؛2009المثناني والسممان  ؛2006تميمي، الداخمية ترتبط بدرجة أو أخرى ببعضيا البعض )ال

Obassi et al., 2013.) 

ة لمماء نفسو وفي نوعية في الطبيعة الفيزيوكيميائي هتؤثر التغيرات الحاصمة في نوعية الميا

أن يستعمل لتكوين أدلة  لتي تعيش فيو ويمكن ليذا التأثيروكمية الكائنات النباتية والحيوانية ا

ومن ىذه التغيرات عمى سبيل المثال ال الحصر التذبذب  في قيم  ،نوعية المياهحيائية لمحكم عمى ا

الييدروجيني والمموحة ومستوى العناصر  الرقمتباين قيم المستيمك حيويًا، األوكسجين الذائب و 

ن تجعل من المياه أوحدوث تمون في الوسط المائي أو  المغذية، أو تغير حالة الصفاء والشفافية

احداث سامة لبعض األنواع من األحياء، أو أن تسمح بنمو مفرط لبعض األنواع أو متزىرة أو 

مختمفة من المموثات  تركيزويحصل ىذا التغير نتيجة وصول  ،تغيرات مظيرية لمبعض االخر
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 et al., 2012; Abdel- Satar,2005) هالشبو السائمة الى مصادر المياوالسائمة و الصمبة 

Burkhard ;  ،2013حمد والسممان.) 

ألن  يائمات النباتية ونوعية المياهالعالقة بين اللذلك يؤكد الباحثون عمى دراسة   

التي المتنوعة  ت الحية ذاتية التغذيةمن الكائناوىي  متجانسة الغير تعد من التجمعات الطحالب 

عممية البناء الضوئي  بوساطةتحصل عمى غذائيا  كذلك، إذ تكون من أصول تطورية متنوعة

المنتجة لممواد العضوية واالوكسجين في المسطحات المائية أو من الفتات العضوي في الظروف 

غير المالئمة كما في اليوغمينيات وبعضيا يتحول الى تغذية افتراسية عمى البكتريا في جزء من 

طريقة تبادل المنفعة كما في من ثنائية االسواط الدوارة، أو بNoctiluca دورة حياتو كما في جنس  

مع  التي تساىم في بناء الشعاب المرجانية أو تتعايش داخمياً  Algae symbioticحالة الطحالب 

 2011، الفتالوي ؛2010 ،)السممان Acanthometraبعض االوالي كما في حالة جنس 

Barinova et al., 2010;توجد متفاعمة  االخرى (. الطحالب مثميا مثل المجاميع النباتية المائية

ومتعايشة في البيئات مع غيرىا من الحيوانات والنباتات وتكون متكيفة لمظروف البيئية المحيطة من 

 الطحالبتعد (. و Lata et al., 2010؛ 1992حرارة ومموحة وغيرىا من الظروف البيئية )ذرب، 

والكمي ليا ضروريًا في تشخيصيا  مسمسمة الغذائية المائية ويعد التقدير النوعيلالقاعدة االساسية 

جوانب اخرى ميمة ومنيا كون الطحالب المصدر  فضاًل عنولتحديد االنتاجية الحيوية في المياه 

الرئيسي لغذاء بعض االحياء المائية مثل بعض االوليات والقشريات واالسماك واالنسان في بعض 

 (.  Sen et al., 2014؛2011، دول العالم )الفتالوي

القة بين الطحالب والمياه المموثة التي تحتوي عمى فضالت المجاري والفضالت ــك عــىنال

تمك و  ياه المموثة بمياه المجاري ــمن المحالب ــالطاس ــدد اجنــة وعـــوعيــنفي ختمف ــة أذ تــالعضوي

 فضالتجود لتحديد وجود من عدم و  استعماليايدة عن مصبات المجاري لذلك يمكن ــبع توجدتي ــال
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ان الطحالب تتضــمن أنواعًا معينة تتحمل من ذ توجد أنواع واجناس إأخرى فضالت او منزلية 

عيش في مياه مموثــة بالمواد العضوية وأنواع أخرى ال تتحمل لذلك تختمف الطحالب بطبيعة ت

 András 2012 ) يعيش في المياه  العذبة النظيفةمعيشتيا منيا يعيش في المياه المموثة ومنيا 

et al., 2012;)من المشاكل عندما تنمو بشكل مفرط في المياه لذلك  اً دتسبب الطحالب عد ا. كم

من االفضل منع المشاكل التي تسببيا الطحالب قبل استفحاليا وىذا يتطمب السيطرة الفعالة عمى 

 (.2004 ،آل دوش ؛Cooke, 2006نمو الطحالب في مصادر المياه )

قابمية اللبعض الكائنات المائية مثل الالفقريات والنباتات المائية والقاعيات  إن لمطحالب كما

عمى زيادة تركيز المموثات المختمفة في أجساميا وكما لمطحالب دور في تخفيف حدة التموث في 

كسجين خالل تاج االو ــنايا بــك قيامــذلــمو وكــرض النــرات لغــنتــفات والــالفوس يستعملذ إياه ــالم

الذي ينشط بدوره البكتريا اليوائية التي تعمل عمى تحميل المواد العضوية في عممية البناء الضوئي 

الطحالب اليائمة  سيماال االحياء هلك أستعمل العديد من الباحثين ىذالمياه لذ

البشرية كأدلة حيوية في مراقبة عوامل التموث البيئي الناتجة من االنشطة   Phytoplanktonمنيا

 (.2014 ،االسدي؛  ;Barbour et al, 1999) Obassi et al.; 2013 المختمفة

 أهداف الدراسة الحالية:2-1 :

 :االتية صممت الدراسة الحالية لتحقيق االىداف 

حديد األنشطة جراء دراسة لمنولوجية لطبيعة مياه المشروع االروائي )نير بيت زوينة( وتا -1

 نوعية المياه والخصائص الفيزيوكيميائية. فيالتأثير ب البشرية المساىمة

 متابعة التغيرات الكمية والنوعية لميائمات النباتية في بيئة منطقة الدراسة. -2

اليائمات في  االدلة البيئية لتقييم نوعية المياه والتداخل بين المواقع والتنوع استعمال بعض -3

 .المستيدفة في الدراسة النباتية
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 Literature Reviewمراجع استعراض ال 1-3

العذبة بشكل خاص من الدراسات الميمة في الوقت الحاضر لما  هالمياة يلمنولجدراسة  دتع

مياه من جية تعانية معظم دول العالم ومنيا منطقتنا وبمدنا الحبيب من شحة في مصادر ىذه ال

لذلك ثيرات سمبية وتموث من جية أخرى، نشطة البشرية وما تسببو من تأاالوتنوع وتنامي مصادر 

 -Bioتم التأكيد في معظم الدراسات البيئية عمى أىمية موضوع الرقابة الحيوية البيئية 

monitoring ات ــغيرات سمبية عمى مكونــداث متــحاي ــودوره فر ــأثيــات التــتويــابعة مســي متــف

ث ــحــبــة أواًل والــبــة المراقــيــفــفة في كيــتمــق المخئر ــاد الطــعمى أيجمل ــة، والعــائيــة المــئيــم البيــالنظ

ي ــادره فــصــوع مـــع تنــب مــا يتناســيًا بمــئي ثانــوث البيــة التمــافحــكــوعة لمــتنــق مــرائــل وطــبــعن س

(. لذلك أكدت معظم ىذه 2006،السعدي ، Barbour et al., 1999; Cristi,1988ة )ــئــيـالب

 الدراسات عمى تناول جانين ميمين ىما:

دة من ة المائية ومقارنتيا مع المعايير الدولية المحديظم البيئمندراسة الصفات الفيزيوكيميائية ل -1

 FAOولية دومنظمة الزراعة والغذاء ال WHO ((2003قبل منظمة الصحة العالمية 

أو  ستويات وصنفت كمياه لمشرب واالستعمال البشريذ قسمت المياه الى عدة مإ 1992))

 الصناعية وغيرىا عمى اساس ىذه الخصائص.            الستعماالتألغراض الزراعة والري أو 

الدراسات الكمية والنوعية لمجتمع االحياء المائية والتأكيد عمى استعمال األدلة الحيوية في  -2

كواشف  وعدىاال الكائنات االكثر تحسسا لممتغيرات الرقابة البيئية، وذلك أما عن طريق استعم

األحياء المائية  الوسط المائي، أو عن طريق استعمال فيحيوية لتقييم التأثيرات المباشرة 

 هائية ونوعية الميايواص الفيزيوكيمليذه المتغيرات الناتجة عن تغير في قيم الخاالكثر تحماًل 

ىذه االحياء أدلة حيوية  عدتالنشطة البشرية المتراكمة و وارتفاع مستويات التموث الناتجة عن ا

 لمحكم عمى نوعية تمك المتغيرات التي تحتاج الى زمن لظيورىا.
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أذ وجدت الدراسات أن ىنالك عالقة وثيقة بين التواجد النوعي والكمي لبعض األحياء المائية       

عتمادىا كمعايير لتقدير إالكيميائية ودرجة التموث، ويمكن يتماشى مع تبدالت الوسط الفيزيائية و 

أو  اً بشري ،غير عضوي، اً يعضو  كمؤشر لنوعية التموث كونوجودة ونوعية المياه من جية و 

ستعمال معايير التنوع والغنى والسيادة والتباين والتحمل وغيرىا، وعدىا من امن خالل  اً صناعي

 (.2013 ،عبد عمي؛ ,Nukarangi 2010 ؛2007ة )السممان، المقاييس المعتمدة لممراقبة الحيوي

باألنشطة دراسة الصفات الفيزيائية والكيميائية لممياه العذبة وعالقتها  1-3-1
 : Anthropogenic impactsالبشرية 

نسان والنظم البيئية المائية أصبحت واحدة من العالقة المتبادلة بين تأثير اال أن دراسة      

التوجيات االساسية لمميتمين بشؤون البيئة وحماية المصادر الطبيعية، وقد ظير مصطمح التأثير 

في كتابات  رةفي البيئة ألول م Human impactأو   Anthropogenic impact البشري 

عمى يد  ةميزية ألول مر نكالدبيات االوفي ا Alexey Pavlovالباحث والعالم الروسي الجيولوجي 

المناخ  فيفي المراجع التي تناولت تأثير االنسان  Arthur Tansleyعالم البيئة البريطاني 

 Paul Crutzenالغالف الجوي  ( أما عالمJump et al., 2010والنباتات والمجتمعات الحيوية )

، وىذا المصطمح يستعمل في 1970في أواسط عام   Anthropoceneفأنو عرض مصطمح 

بشرية بعض األحيان لمتعبير عن المبعوثات التي تسبب تموث الغالف الغازي الناتج من االنشطة ال

التأثيرات  لجميع عمى نطاق واسع ينطبق ولكن بعض العمماء يرى أن ىذا المصطمحلمسكان ، 

نظميا ومكوناتيا، لذلك فأن التعبير االشمل لمتأثير البشري بأنو   بمختمف البيئة فيالكبيرة  البشرية

والتنوع الحيوي والمصادر الطبيعية االخرى في  Biophysicsالتاثير الذي ينسحب عمى المجال  

(. فعمى سبيل المثال يشير 2009 ،المثناني والسممان؛ Jump and Bampton, 1999البيئة )

، Huesemann and Huesemann, 2011; Jump et al., 2010; May,1988الباحثون )



 
 

7 

الى أن ىذا التأثير في مجال التنوع الحيوي قد أفقد البيئة كثيرًا من االنواع (  2012 ،الزبيدي

مرة عن الحالة الطبيعية ،  1000-100الحيوية من خالل مضاعفتو لمعدالت االنقراض  حوالي 

ا آثار سمبية وكما ىو معروف أن التطبيقات التقنية في مجال التعامل مع البيئة البد وأن تنتج عني

يجة لمحاولة االنسان استغالل واستثمار أكبر قدر ممكن من الموارد الطبيعية في البيئية، نتجانبية 

التي تمثل العالقة بين الموارد الطبيعية والتموث  PAT =1وتقاس ىذه التأثيرات بمعادلة عامة ىي 

 Kellogg et al., 2000) Huesemann andالناتج من مجمل النشاط المحمي 

Huesemann, 2011;.) 

لذلك اىتمت الدراسات الممنولوجية بدراسة العالقات التركيبية والوظيفية لمكائنات الحية 

ىذه الصفات  دإذ تعومدى تأثرىا بالخصائص الفيزيائية والكيميائية والبايولوجية لممحيط المائي 

والسممان  حمدوبالتالي تحديد مدى صالحيتو ) Water Qualityلتقدير وتقييم نوعية المياه  اً معيار 

. ألن التغيرات الحاصمة في نوعية المياه تؤثر في نوعية (2014 ،عبد االمير وآخرون، 2013

التأثير أن يستعمل لتكوين أدلة  ليذا والحيوانية التي تعيش فيو ويمكن وكمية الكائنات النباتية

ي تركيز األوكسجين حيائية لنوعية المياه ومن ىذه التغيرات عمى سبيل المثال ال الحصر، التغير فا

ن تجعل منيا سامة أحيانًا أر في لون وطعم ومموحة المياه أو الذائب أو العناصر المغذية أو تغي

 ،والسممان حمد؛ et al., 2012 Burkhard) قتصادياً االميمة  لبعض األنواع من األحياء

2013.) 

 الدراسات الدولية واالقميمية: 2-3-1:

المياه  نوعية فيالى تأثير المعادن الثقيمة Tripathy    (1989) اشارت دراسات الباحث

 ت النباتية.مجتمع اليائما فيباط ذلك بتغير يوكيميائية والمغذيات وارتوتغير بعض الخصائص الفيز 
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واالنير  لحياء المائية في الجداو الى ان عممية توزيع اال Fermier (2004)اشار الباحث      

ان والطبقة الطوبوغرافية ولزوجة الماء يالفيزيائية لممياه مثل سرعة الجر الضيقة تتأثر بالخصائص 

من ودرجات الحرارة وتبدل المواسم وغيرىا  ،وكمية المياه القادمة من المصدر وسرعة التدفق

 .النباتية والحيوانية كمًا ونوعاً اليائمات مجتمع  فيالعوامل التي تؤثر 

 Water quality monitory هيؤكد ان مراقبة نوعية الميا Cooke (2006)الباحث أما 

ق أخذ العينة ئمنيا طبيعة المواقع وطر   term 28في االنير تمتد الى مدى بعيد وتتطمب حوالي  

وطريقة الحفظ والنقل  المستعممةوتغاير الفصول ومواقع المراقبة عمى النير، ونوعية االدوات 

طبيعة  فيوغيرىا من العوامل المشتركة التي  تؤثر  الترسبات النيرية و جريان الماء ومعرفة طبقة

 النتائج المتحققة من العمل والمراقبة البيئية.

العديد من أنواع الطحالب قد حققت نجاحا كبيرا في أن  Lu et al  (2009)الباحثون  وجد

 أزدىارالنمو في شبكات المياه وأن اليائمات من الطحالب الخضراء المزرقة سببت مستويات من 

نوعية المياه المجيزة لمسكان والقيمة  فيفي بعض المواسم وأثرت كثيرا  water bloomالمياه 

 عقيم.االقتصادية لممبالغ المخصصة لمتنقية والت

من المياه في القرى  اً نموذج 75من خالل  دراستو لحوالي   Pathak (2012) الباحثوجد 

 اً فيزيائي ( عامالً 14من خالل تطبيق ) 2007-2011اليندية لممدة من  Sagerالقريبة من مدينة 

لتي ا من ىذه العوامل تتأثر بشكل مباشر بطبيعة االنشطة البشرية 83%ان، لنوعية المياه أوكيميائي

 ،الكموريدات، الحديد ،النترات، التوصيميةمن ىذه العوامل )و  ،القرى هيمارسيا السكان في ىذ

 النتريت ( يمكن أن تستعمل في مجال الرقابة البيئية لمنوعية المياه.

بدراسة الخصائص الفيزيوكيميائية والتحميل الميكروبي  Rajiv et al (2012) قام الباحثون

 ،pH، DO ـذ درست خصائص ال، إفي اليند  Tamil Nadnلمياه أنير مختمفة في غرب منطقة
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BOD5، COD والعسرة الكمية وعناصرMg   ،Ca  والعدد الكمي لمبكتريا المحتممة وكذلك بعض

رية الزراعية رت بمختمف االنشطة البشير قد تأثاالنوبينت نتائج الدراسة أن مياه ىذه  ،الفطريات

وجود تباين في الخصائص كذلك نزلية والصرف الزراعي وغيرىا، والخدمات الماألسماك مثل تربية 

كيميائية ومستويات التموث بين ىذه االنير حسب نوع النشاط البشري السائد في قطاع أي يو الفيز 

 من األنير المدروسة.

بدراسة عدد من الخصائص الفيزيوكيميائية في  Gideon et al (2013) قام الباحثون

بالكشف عن األيونات الموجبة  ( في نيجيريا، تمثمتOkuraكم من نير ) 34قطاع يمتد حوالي 

والبوتاسيوم والكاتيونات السالبة تمثمت بالكاربونات  لكاليسيوم والمغنيسيوم والصوديوملعناصر ا

بينت الدراسة و  ،وغيرىا والتوصيميةودرجة الحرارة  ،pHعوامل  عن فضالً والنترات والفوسفات 

مياه لمراقبة نوعية   Environmental Monitorالمتغيرات كمراقب بيئي هىذاستعمال مكانية إ

 النير.

ي ف Bertman نيره بدراسة فصمية لميا في ماليزيا Afig et al (2013)قام الباحثون 

وطرح مخمفات متباينة وطبقت عدة  تمتاز بتأثيرات بشرية ر،مختمفة من بيئة الني مواقع ست

وبينت نتائج . النترات والفوسفات ،TSS ،االمونيا ،المموحة ،pH، DO ،BOD5ختبارات لعوامل ا

كما بينت الدراسة ،  BOD5الدراسة أن مياه النير تقع ضمن المستوى الثاني من حيث االمونيا و

كذلك كان لموسم االمطار تأثير  ،بين الفصل الجاف والرطبختالف في مستوى المموحة اوجود 

 .النتائج والخصائص المدروسة فيي معنو 

 ,EPA الى معمومات تستند عمى تقارير صادرة من Davis (2014)اشار الباحث 

الييدروجيني في حوالي  الرقمية ىي التي تسببت في تغير قيم أن االمطار الحامض ،(2005)

ليا وصول  وكان المسبب الرئيس 4.2الى أقل من  pHي، أذ وصمت قيم بحيرة وجدول مائ100
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أكاسيد الكبريت والنتروجين المنبعثة من محطات توليد الطاقة ووسائط النقل المختمفة مما أدى الى 

 أحداث اضرار متباينة في مجتمع االحياء المائية ليذه البحيرات.

صفة فيزيائية وكيميائية  ةعشر  ىحدإحوالي Elzwayie et al (2014) . درس الباحث

لمياه بحيرة حجارة في جنوب ليبيا ووجد أن ىنالك عالقة كبيرة بين عوامل تغير المناخ واالنشطة 

ب من البحيرة وكانت السبب البشرية المتمثمة بالرعي وطرح مخمفات المدن والنفايات حول أو بالقر 

لية والمموحة والنترات واالوكسجين حداث تغيرات جوىرية في قيم عوامل االيصاإالرئيس في 

يمة في مياه ارتفاع مستوى القاع ومستوى تراكيز المعادن الثق فضاًل عنالمستيمك حيويا وغيرىا 

 نسحب عمى تنظيم المجتمع الحيوي لمبحيرة وتوازن النظام البيئي فييا.االبحيرة االمر الذي 

محطات  تأثيرات االنشطة البشرية في خمس Muhamad et al. (2014)درس الباحثون      

في منطقة الدلتا في نيجيريا، تمثمت ىذه النقاط بأنشطة مختمفة منيا   Mmubeto Riverعمى نير

 ،محطة تربية حيوانات ،منطقة طرح الفضالت  ،محطات غسيل السيارات ،يف الرمالمنطقة تنظ

لممياه المدروسة قد تأثرت بنوعية النشاط  كميائيةو الفيزيوتوصمت الدراسة الى العديد من الخصائص 

وكذلك  والتوصيمية والعكارة  BOD5بما يتعمق بخاصية  ال سيمالبشري لكل منطقة من الدراسة ا

 .Total Coliformمستوى التموث البكتيري 

( أن النظم البيئة المائية تتأثر Akoto and Abankwa (2014ن يدراسة الباحثبينت 

نزلية وصناعية غير معالجة، مياه ساخنة ومواد طويمة لمياه صرف م لمددتعرضيا  دبشدة عن

ية أو مواد صمبة بصورة مباشرة، جميع ىذه المؤثرات تقود الى تنامي نسب المعادن الثقيمة ضحام

الغذاء ى أداء سالسل وشبكات نوعية المياه وىذا بدوره ينعكس عم فيالتي تقوم بتأثيرات بيئية سمبية 

 مع الطحالب.مجت ال سيما

 



 
 

11 

 بيئة العراقية:لمالدراسات المحمية : 3-3-1

طبقت العديد من المحاوالت لباحثين عراقيين تناولت البحث في متابعة المتغيرات 

 من ىذه الدراسات: بعض يأتيما واقع مائية مختمفة من البالد وفيالفيزيوكيميائية في م

في اىوار والكيميائية  الصفات الفيزيائيةد من اسة عدبدر  (1986)في عام قام الباحث قاسم 

ىا من العوامل واشار الى أن ر واالوكسجين المذاب والمغذيات وغي والتوصيميةمنيا المموحة  العراق

التباين بين بيئة النيرين في تغاير قيم ىذه العوامل يرتبط بنوعية االنشطة البشرية والخدمية وطبيعة 

 ة. المخمفات التي تطرح لمبيئة المائي

 ض الخصائص الفيزيوكيميائية في ست( بدراسة بع2000قام الباحث السعدي وآخرون )

الرقم من نير ديالى تمثمت بدرجات حرارة الماء واليواء والمواد الصمبة الذائبة والعالقة و  مواقع

 الدراسة الكشف عن مستوى التموث تتات والكموريد وغيرىا، كما تضمنير الييدروجيني والعسرة والكب

روسة تتغاير حسب المحطات دببعض العناصر الثقيمة واشارت الدراسة الى أن معظم الصفات الم

 بحسب نوعية المؤثر البيئي وعوامل التموث.

استيم لقياس بعض الخصائص (  في در (2005وأخرون  اسماعيل أشار الباحثون  

المواد العالقة وااليصالية الكيربائية والمواد الصمبة الذائبة و  اليدروجيني الرقمكيميائية المتمثمة الفيزيو 

والكمور  ، Mg،Ca ـوال DO ،BOD5واالوكسجين الذائب و  THوالعسرة الكمية   TDSالكمية 

في القيم خالل اشير السنة  اً تذبذب اظيرت  النتائج   2005من عام  اً شير   11أخذت العينات لمدة 

  DOواالوكسجين المذاب pH ـ ستثناء الاالعامة بين المحطات ب عدالتوكذلك تذبذب بين الم

لكنيا تشكل  WHO (2003) بين الحدود المسموح بيا من قبل بالرغم من كون العوامل واقعة

 .لكيربائية والمواد الصمبة الكميةخطورة عمى صحة السكان الرتفاع قيم العسرة وااليصالية ا
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نير الفرات  فيئية المحتممة لممموثات المختمفة البي( تأثير العوامل  (2006سمماندرس 

والكيميائية وتوزيع  ةاذ درست بعض العوامل الفيزيائي 2005 -2004من  لممدة مواقع بواقع سبع 

الفرات كانت القاعدية خفيفة  وتحديد العناصر الثقيمة في اربعة نباتات مائية أظيرت الدراسة ان نير

وكانت مياه عسرة  ممغم (167-91) ات أذ تراوحت قيم القاعدية الكميةفييا ايونات البيكاربون تساد

 .جداً 

الممتدة من  لممدةدراسة في ثالث محطات  ( فقد نفذوا2009) والموسوي أما الصافي 

لك التكوين النوعي فيزيائية والكيميائية لممياه وكذوحدد من خالليا بعض العوامل ال 2009-2008

حيث اظيرت  نتائج الدراسة  ان محطة   ( لمتنوعHخالل الدراسة دليل شانون ) واستعمموالميائمات 

 .البراضعيةأكثر تنوعًا بالطحالب أكثر من من محطة حمدان 

ئية لنير الكوفة، بعض الصفات الفيزيائية والكيميا ( بدراسة2010قام الزرفي واخرون )

درجة ، التوصيمية ، pHتغيرات عواملوتم فييا متابعة لمدة اربعة اشير   2002وأجريت الدراسة

الكمية والكموريدات والكبريتات والنترات  العسرةمية والقاعدية الكمية والمموحة و الك الحرارة والحامضية

 .والنتريت والفوسفات

( فقد تركزت عمى بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية ومنيا 2010) اما دراسة رمل

pH ، والكموريدات والكبريتات وايون  المغنيسيوم ,دية الكمية والعسرة الكمية االيصالية والقاعالعكارة و

حيث كانت جميع العوامل  عض الجوانب البكتريولوجية لممياهتناول بفضاًل عن   TDSالبوتاسيوم و

انت اعمى من المحددات المدروسة ضمن المحددات  العراقية ماعدا الكبريتات وااليصالية والعكارة ك

 .العراقية 

( بمراقبة مياه نير دجمة جنوب مدينة بغداد واختيرت 2012)  ومحمد سممان انالباحث قام

لممياه باالعتماد عمى  اً ن نموذجيراسة، إذ قام الباحثون بفحص ثالثالد منطقة التويثة ألجراء
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رتفاع في مستويات االنير، وتوصمت الدراسة الى وجود المواصفة العراقية المتبعة لمراقبة مياه ا

ألفا وبيتا في عينات  المركباتوكذلك تسجيل نسب عالية لنشاط  المعادن الثقيمة والمحتوى البكتيري

 الماء التي تم اختبارىا.

تم قياس  ذإبقت في محافظة كربالء المقدسة بدراسة ط( 2013قام حمد والسممان عام )

 TDSبعض العوامل الفيزيوكيميائية منيا درجة الحرارة اليواء والماء وسرعة التيار وااليصالية و

ات عمى محط في خمس تموث الميكروبي،فضاًل عن ال الكموريدات،و    pHوالمموحة و ،والعكارة

دات الجدول ذات عكورة عالية تجاوزت المحد النتائج ان مياهت طول جدول بني حسن، واشار 

البيئية وكذلك الحال بالنسبة لمعدد الكمي لمبكتريا المرتبطة بعدد كبير من العوامل البيئية المدروسة 

 .ة لسكان المنطقة عمى ضفتي الجدولواالنشطة البشري

( بدراسة عدد من الخصائص الفيزيوكيميائية لمياه نيري 2013كما قام الباحث عموان )

 DOالييدروجيني وااليصالية والمموحة وقيم والرقمارة الماء الحمة والديوانية تمثمت بدرجة حر 

BOD5, المركبات الييدروكاربونية االروماتية متعددة الحمقات فضاًل عن  والمواد العضوية وغيرىا

PAHs ووجد أن ىنالك عالقة بين طبيعة المياه ونوعية االنشطة البشرية وتغاير قيم العوامل ،

 المدروسة في بيئة النيرين. 

العالقة بين بعض العوامل الفيزيائية   Ibrahim et al (2013)درس الباحثون كما 

روجين وبين الييدوالرقم والكيميائية مثل المواد الذائبة الكمية والعالقة والعكورة وااليصالية والحرارة 

ضمن مدينة بغداد وتقدير  المزرقة وبعض انواع البكتريا في مياه دجمة تواجد الطحالب الخضر

مموثة وأن مصادر التموث  دمياه النير تعأن صمت الدراسة الى متيا لمسباحة. وتو ءمدى مال

طرح مخمفات البيوت ومياه الصرف الصحي  وال سيمامن االنشطة البشرية لمسكان  االساسية ناتجة

 الى مياه النير.
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 البشرية: باألنشطةوعالقتها  النباتيةهائمات ـملكمية والنوعية لا : الدراسة4-3-1

الى أن الطحالب أظيرت تحسسًا لبعض المموثات حتى في  Palmer ((1969الباحث يشير    

الكائنات االخرى تحسسا منيا إال في التراكيز العالية، وأكدت البحوث  تظيرالمستويات التي لم 

لب أو أكثر ممكن أن يستعمل كدليل ستعمال نوع من الطحاد من السنين وجود محاوالت جادة اللعد

ىذه االنواع من الطحالب ممكن أن تستعمل في دراسة المياه النظيفة أن حيوي لتقييم نوعية المياه، و 

محدودة التنوع مع  عىائل بينما تميزت المموثة بمجتم والمموثة، إذ تميزت المياه النظيفة بتنوع حيوي

 سيادة اشكال قميمة.

( الى أن الطحالب كائنات ناجحة كمؤشرات حيوية لمراقبة 1984) Trainorالباحث  ريشي

كاثر لعدة مرات، تميل نوعية المياه لعدة خصائص تمتمكيا منيا: قصر دورة الحياة وتكرار عممية الت

ستجابة المباشرة لممتغيرات الفيزيائية الكيميائية في الوسط البيئي، يمكن الحصول عمييا الطحالب لال

كمفة مقارنة مع عوامل الكشف والمراقبة الحيوية االخرى، كما أن القيام بميمة بسيولة وغير م

 من االشخاص والمعدات المعقدة. اً كبير  اً تتطمب عدد المراقبة ال

 ,Volvex, Closterium, Navicula ,( فيذكر أن االجناس1989) Personأما الباحث 

Rivularia, Staurastrum, Oscillatoria, Spirogyra,  أدلة عمى تموث المياه  دغيرىا تعو

كما أن وجودىا يترافق مع حصول بعض  .حيوية لمتعرف عمى مستوياتوواستعممت كمؤشرات 

المتغيرات البيئية عمى نوعية المياه مثل الرائحة والمون والطعم أو تزىر المياه الذي يكون عامال 

 يسبب نفوق بعض الحيوانات التنسان، أو تلالبة بالعديد من األمراض الجمدية ميما في االصا

 فيشرب من ىذه المياه، كما أن بعض انواع الطحالب تسبب انسداد فتحات سحب المياه والتأثير ت

 حركة المياه في القنوات الفرعية.
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ومساعدوه بدراسة تركيب اليائمات في  .Mikhailyuk et al (2009)قام الباحثون 

وذلك من خالل اختيار ، في جميورية أوكرانيا Syrets Riverمنطقتين عمى جزء من نير سيرتس 

 Kanev Reservoirمحطتين لتحقيق ىذا الغرض، االولى منطقة نظيفة في الجزء المسمى 

متداده المموث بمصادر معدنية وعضوية ناتجة من المياه او  Dneiperوالثانية في مدخل نير 

، السطحية لمخمية،والمساحة  ة الخاليا، وفر من خالل تحديد الكتمة الحيويةالمصرفة من المدن، 

، بينت النتائج أن تركيب مجتمع اليائمات النباتية أتصف باالنتظام اً شير  24متدت الدراسة لمدة ا

قمم  4 -3مع زيادة ممحوظة في فصل الصيف، بينت النتائج في المنطقة المموثة سجمت من 

ذلك منطقة التموث  نع فضالً طحالب، متغيرة  لمنحنيات النمو خالل السنة لمجاميع مختمفة لم

متخصصة، بينما بعض االنواع  العضوي أتصفت بوجود أنواع من الطحالب ذات مساحة سطحية

لمراقبة تأثير االنشطة البشرية  ىذه النتائج معياراً  عدختفت أو أصبحت قميمة جدًا، ولذلك يمكن اقد 

 بيئة النير ومجتمع اليائمات النباتية. في

الى أن تطبيق الرقابة الحيوية عمى بيئة االنير  Lata et al. ( (2010 الباحثون ر اشا

مة في النظام البيئي المائي باستعمال الطحالب كأدلة حيوية لتقييم نوعية المياه والمتغيرات الحاص

قناعا ودقة، والسبب حسب رأييم يعود الى أن التغيرات في كل من الطحالب واإلنتاج ااألكثر  دتع

لعضوي والتكوين التصنيفي ليا يمكن أن تؤثر بشكل كبير تفاعالت سالسل وشبكات الغذاء ا

لتحديد المشاكل البيئة وطبيعة المياه وتحديد  استعمالياوديناميكيات النظام البيئي ولذلك يمكن 

 .األولويات لجيود مكافحة التموث

ع الطحالب في عمى مجتمفي دراستيم  Medevedeva et al (2012)وجد الباحثون 

لبيئة نظيفة وأخرى مموثة عمى  كنموذج( Rudnaya ورودنايا   Samarga )سامارغا بيئتي نيري

 الترتيب، في البيئة النظيفة والطبيعية ان ىنالك سيادة لمدايتومات: 
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Hannaea arcus, Meridion circulare, Diatoma mesodon, Encyonema 

silesiacum, Ulnaria ulna, U. inaequalis, Achnanthidium minutissimum, 

Didymosphenia geminata, Gomphoneis olivaceum, cyanoprokaryote, 

Homoeothrix janthina, chrysophyte Hydrurus foetidus. 

 اً نموذجي كانت دليالً  Didymosphenia geminata ومن بينيا الدايتومات الطحمبية من جنس  

وظيرت الدايتومات  ا  في المياه النظيفة، بينما في نير روديانا المموث كان مجتمع الطحالب مختمف

 .0.67 -23 .2 تراوح بين التموث تباينا بين البيئتين ةلمتموث العضوي، وسجمت أدل االكثر تحمالً 

مياه لب في تقييم نوعية البدراسة دور مجتمع الطحا .Kumar et al (2012)الباحثون قام 

عام  من اليند لممدة من Gujarat( في غرب Mahi estuaryمحطات ميمة في ) في خمس

نوعية المياه بتطبيق أدلة شانون لمتنوع وبالمر لمتموث والخصائص قيمت ، 2008-2009

مجاميع. بينت نتائج  تنتمي ألربع اً نوع 53وجود  Phytoplankton  الفيزيوكيميائية لممياه. سجمت

الدراسة دليل شانون لمتنوع قد ارتبط مع الخصائص الفيزيوكيميائية وأظير عالقة موجبة مع عوامل 

ارة واالوكسجين المذاب والقاعدية الكمية وعالقة سالبة مع عوامل النترات ر الييدروجيني والح الرقم

يم دليل شانون لممحطات الخمسة والعسرة الكمية، وكانت ق وسفات وثاني أوكسيد الكاربونوالف

( 1.47 -3.62( و ) 2.01 -3.43و )  (2.44 -3.65( و ) 1.72 -3.46( و ) 2.61 -3.73)

 ، وفصميا كانت قيم التنوع أعمى مام التنوع وجود تغاير عمودي وأفقيعمى الترتيب. كما بينت قي

 يمكن في فصل الصيف مقارنة مع بعض الفصول.

الذي  Kalpathyبدراسة عمى نير  Divya and Manonmani (2013)الباحثان قام 

تتعرض مياىو الى مموثات منزلية ومياه صرف صحي ومخمفات صناعية وزراعية مختمفة،  

 Planktonالدراسة عمى التغيرات البيئة الدورية التي تحصل عمى مجتمع اليائمات  تعتمدا

الطحالب الطحالب الخضراء والدايتومات و ع اليائمات النباتية، إذ تم متابعة توزيع وتنو  السيما
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الخضراء المزرقة، ومن بين ىذه الطحالب كانت الخضراء ىي الشائعة وتمثمت باالنواع 

 ,Ankistrodesmus falcatus, Chara sp. Chlamydomonas globosaواالجناس

Cladophora glomerata, Closterium acerosum, Oedogonium sp., Spirogyra 

varians and Volvox sp. and Ankistrodesmus falcatus was dominan.  ومن

ومن  Nostoc pruniforme and Scytonema spالخضراء المزرقة تواجدت أجناس 

 . Nitzchia spالدايتومات تواجد جنس 

 :الدراسات المحمية 5-3-1:
 ،التموث العضوي)دليل دلة أحيائية لمتموث ا( طبقت فييا خمسة 2006) دراسة التميمي

 ،ل النسب المئوية لمحساسية لمتموثودلي ،ودليل سيميسون لمتنوع، ودليل تحمل التموث ،دليل بالمر

لطين مع درجة ا موث في أنواع اليائمات النباتية وطحالبحيث توافقت جميع االدلة االحيائية لمت

 .تموث المنطقة

مكانية اذ تم دراسة إلكفل عمى سدة اليندية في مدينة اعمى نير الفرات ( 2010) دراسة الغانميو   

اكدت الدراسة  كذلك دراسة بعض العناصر الثقيمةالنباتات المنتشرة كأدلة حياتية لمتموث و  استعمال

 .مع معدالتيا في المياه والرواسب تراكيز العناصر الثقيمة مقارنةارتفاع 

ومعيشة الشرب  ألغراضجمة ( أجريت الدراسة لتقيم مياه نير د2010أما دراسة الجنابي )

مل اودليل التكالكندي  النموذجمدة الدراسة عمى المياه معت وباستعمالاالحياء المائية والري 

أما دليل  ةالى حافي رديئةمياه نير دجمة لغرض الشرب لميائمات النباتية كانت نوعية االحيائي 

غرض أما نوعية مياه نير دجمة أل ةالى حافي معتدلةالري كانت  ألغراضه نير دجمة ميانوعية 

 .ةالى مقبول ةحياء المائية كانت جيدمعيشة اال
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جاكارد  ودليل ،أدلة تنوع حيوي )دليل الغنى ةثالث( 2011في دراسة الفتالوي ) استعممت

لممقارنة بين انواع الطحالب اليائمة والممتصقة عمى النباتات والطين ( شانون ويفر دليلو لمتشابو 

 .رات بين قضاء اليندية والمناذرةفي نير الف

رتباطو بنير الفرات قرب الخالدية ا( عمى مياه مبزل الصوفية و 2012وفي دراسة الدراجي )

دليل التموث العضوي ودليل بالمر ودليل شانون لمتنوع  ،ادلة احيائية لمتموث ةثالث استعمالتم من 

 وقد توافقت جميع مؤشرات االدلة االحيائية لمتموث مع أنواع اليائمات النباتية.

زء من نير ( من خالل الدراسة التي طبقت في ج2012وجد الحيدري وعبد االمير )

يتأثر بتغاير معدالت عدد من  باتيةاليائمات الن نتشار وكثافة وتوزيع وتنوعاالفرات/شط الكوفة ان 

فضاًل العوامل الفيزيائية والكيميائية كالحرارة وسرعة الجريان والعمق والعكارة والعسرة والكموريدات 

تأثير كمية ونوعية المغذيات وأن اليائمات النباتية أظيرت استجابات متنوعة يمكن اعتمادىا  عن

 ئية.كمؤشرات بيئة لمراقبة النظم البيئية الما

ذ إر دجمة لمعيشة االحياء المائية وعية مياه ني( تم تقيم ن2012وفي دراسة حسن واخرون )

ومن خالل الدراسة وصفت مياه نير دجمة ( CCMالكندي ) النموذجالدراسة عمى ه اعتمد في ىذ

 فقير(. - يبأنيا تقع ضمن تقدير )حاف

ادلة لقياس التنوع البايولوجي )دليل  خمسة استعمالتضمنت ف Aljhashy (2013)  دراسة اما     

دليل ، نر لمتنوع  دليل جاكارد لمتشابودليل وي ،دليل شانون األنواع،دليل غنى  ،الوفرة النسبية

أما دليل الغنى فقد   445اعمى قيمة لدليل الوفرة النسبية لمطحالب اليائمة وبينت أن ( سورنسون

 يل قيمة شانون ودليل وينر لمتنوعا دليل جاكارد ودلأم ، 219بمغ أعمى قيمة لو بالنسبة لميائمات

 .    18 - - 153 21 التتاليا عمى يمكانت قي
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، دليل الغنىموث )تييا أربعة ادلة احيائية عن الف استعممت( فقد 2014اما دراسة السعدي )

ليل التنوع ختالف بين دادليل التواجد( لم يالحظ خالل الدراسة  ،دليل جاكارد لمتشابو ،دليل التنوع

أن أعمى نسبة لمتشابو  بين  أما دليل جاكارد لمتشابو 3.4-3.9ودليل شانون تراوحت القيم بين 

 %(.31)-( 61 %خالل فترة الدراسة )

  Bioindicators and water quality :الكواشف الحيوية ونوعية المياه6-3-1: 

أو مجتمع االحياء الذي  النوع البيئي :الكاشف او الدليل الحيوي أنويمكن أن يعرف 

يعطي تواجده في عينة الدراسة أو الموقع البيئي معمومات عن طبيعة الخصائص الفيزيائية أو 

االحياء وفيما يتعمق باستعمال  (.Bellinger and Sigee, 2010الكيميائية لموسط المدروس )

بشكل عام وطحالب  ككواشف حيوية لمتعرف عمى أو مراقبة نوعية المياه فأن الطحالب المائية

 المياه العذبة بشكل خاص تقود الى نوعين من المعمومات ىما:

كما يحصل في بحيرات المناطق  Long – term informationمعمومات طويمة االمد 

 Summer، عمى سبيل المثال حدوث ظاىرة تزىر المياه صيفا Temperate lakesالمعتدلة 

bloom ف الطحالب الخضراء المزرقة ومنيا جنس عن طريق طحالب المستعمرات من ص

Microcystis sp.  الذي يدل وجوده عمى توفر كميات عالية من المغذيات النباتيةnutrient 

 .Eutrophic statusالتي تؤدي الى ظاىرة االثراء الغذائي 

نموذج من المعمومات التي يمكن  وىو Short- term informationمعمومات قصيرة االمد 

من خالل التغيرات المتقطعة أو المنفصمة التي تحصل جراء االنشطة  اأو مالحظتي اعمييالحصول 

فة ـــحدودة كما يحصل بحالة ظيور نموات كثيلمدد مخصائص الوسط المائي  فيالبشرية وتأثيراتيا 

 استعمالضوية أو مغذيات أو ـــرح مواد عـــنة بسبب طـــات من الســـوقير أو ألـــفي بعض االش

متقطعة،  إذ يحصل عندىا تغير من النمو القميل الى النمو الكثيف وبالعكس،  مددالمنظفات في 
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وأحيانًا يحصل ذلك بسبب عمميات الحصاد لمطحالب أو زراعة االحياء المائية أو عمميات التنظيف 

ن النوعين وفي كال الحالتين يمكن االستفادة م كما في البحيرات الصغيرة وخزانات المياه المفتوحة.

ىذه المتغيرات كعالمات أنذار مبكر عن الحالة الصحية  تخاذالحيوية و من المعمومات في المراقبة ا

 Bellinger and  ؛2009، المثناني والسممان ; Liebmann, 1962لمنظام البيئي المائي )

Sigee, 2010.) 

 واالستجابة لمتغيرات الوسط المائي خصائص الكاشف الحيوي: 7-3-1 

 Characteristic of bioindicator and responses to aquatic media 
ودونت ألول مرة من  الحية المائية في البيئة العذبة ستجابة الكائناتالوحظت عممية تذبذب 

إذ ،  Cohn (1853)كما أشار الى ىذه المتغيرات الباحث  Kolenati (1848قبل الباحث )

االوساط المموثة يختمف عن أقرانو في االوساط غير المموثة الكائن الحي في  انالحظ الباحثان 

(Liebmann, 1962 ومنذ ذلك الو .)يسمى  مادقت تراكمت المعمومات تدريجيًا عنrestriction 

of organisms  كما في حالة )الفقريات القاع، اليائمات النباتية، االسماك، والنباتات الكبيرة

ردود أفعاليا  عدتي أو نموذج تطبيقي لمبيئة المائية و كتطبيق عمم (Macrophytesالمائية 

 & Bellinger ،2005الرفاعي  ) مموث أدلة بيئية أو مؤشرات حيويةتجاه العامل الاواستجاباتيا 

Sigee,; 2010 وعميو فأن الكاشف الحيوي ممكن أن يستعمل لتحديد طبيعة ونوعية المموث .)

بقاء المشكمة  مدةالتراكمية ليذا المموث وعن طول  ؤ عن الطبيعةبالبيئي من جية وكذلك التن

 في الوسط البيئي. حدوثيا المتوقع

 االهداف التي تحققها عممية استعمال الكواشف الحيوية:: 8-3-1

عمى النظم البيئية   Biological monitoringن عممية تطبيق الرقابة البيئية الحيوية إ  

 :االتيةالمائية والخاصة بمتابعة نوعية المياه تقود الى تحقيق االىداف 
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 Seasonal dynamicsمعرفة التغيرات الديناميكية الفصمية  -1

ستقرار االحياء اعية المياه واالنتاجية وثبوتية و تقسيم النظم المائية عمى أساس العالقة بين نو  -2

 المائية.

 ركية المغذيات والمموثات الداخمة لمنظام المائي وتحديد نقطة وصوليا اليو.متابعة ح -3

 النظام المائي. فيتشخيص طبيعة االنشطة البشرية المؤثرة  -4

 ستعماالت البشرية.مة مياه النظام المائي لالءدى مالمعرفة م -5 

 سة.م عممية حماية المصادر المائية في المنطقة المستيدفة في الدرايتقي -6 

مكانية تقييم االضافات السنوية لمستوى القاع من خالل تقدير كمية الرواسب الواصمة ا -7 

 لممسطح المائي. 
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 وصف منطقة الدراسة  2-1

ير بيت زوينة( ضمن مسمى )نزراعي التقع منطقة الدراسة المتمثمة ببيئة المشروع   

الذي يزود بالمياه من نير دجمة، ومن المعروف أن نير دجمة ينبع من مرتفعات محافظة ديالى 

خابور، وتصب فيو عدد االراضي العراقية عند مدينة فيش ويدخلول في تركيا جنوب شرق االناض

كبير من الروافد منتشرة في االراضي التركية وااليرانية والعراقية ومن اىميا الخابور والزاب الكبير 

وات المبطنة. روائية والقنتتفرع منو الكثير من المشاريع االوالزاب الصغير والعظيم ونير ديالى و 

 .2013)جعفر، ؛ 1979)العاني ، 

 عمى، يقسم المشروع  2005ه عام ؤ كم الذي تم انشا  17يقدر طول نير بيت زوينة حوالي     

المنطقة القريبة لممضخات  قسمين قسم ترابي وقسم مبطن يبدأ جريانو من ناحية جديدة الشط من

ة الموجودة عمى نير دجمة التي تقوم بنقل المياه من النير الى المشروع ويستمر النير الرئيس

مشروع نير بيت زوينة الى وصواًل الى منطقة الحويش يتعرض بجريانو داخل االراض الزراعية 

معالجة، الغير لرمي العشوائي لمفضالت المنزلة مموثات عديدة عند مروره بالمناطق السكنية منيا ا

 عن مخمفات احواض االسماك وتصريف االراضي الزراعية لمنير اىمية كبيرة باستصال  فضالً 

لمزراعة وتربية االسماك والدواجن. )مديرية المستعممة دونم  1600اراضي زراعية واسعة  تقدر 

 .النير من محافظة ديالى ونير دجمةيبين موقع  األتيوالشكل ( ، 2005الموارد المائية / ديالى، 
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 / محافظة ديالى ة( مواقع جمع العينات على نهر بيت زوين1الشكل )

 ( Google earth   ،2014)موقع  

Site- 1-  ، المضخة الرئيسية على نهر دجلةSite- 2- ، ملتقى البسل مع مشروع نهر بيث زوينة Site 3- 

 السكنيةالمنطقة  - Site- 5 المضخات الثانىية، Site 4احىاض االسماك، 
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  Sampling Locationمواقع جمع النماذج وطبيعة االنشطة البشرية   2-2

عمى تنوع االنشطة البشرية فييا  بناءً  الحالية ة مواقع لتنفيذ الدراسةختيار خمساتم   

 عد  ر دجمة الى نير بيت زوينة، و نقل الماء من ني عنضمن المضخات المسؤولة   1))الموقع

ة مع مبازل الصرف ( منطقة ممتقى نير بيت زوين2الموقع المصدر المزود لممياه، والموقع )

ل يتميز بوجود مضخات الديز ( 4) ( يمثل نشاط زراعة االسماك، والموقع3قع )الزراعي، والمو 

(  يمثل الجزء المتعرض 5التموث بالنفط ومشتقاتو( والموقع )) لسحب الماء الى الجزء المبطن

وصف مختصر لبيئة كل  يأتيوفيما  البشري ) الغسيل والتنظيف(. واالستعماللمصرف الصحي 

 موقع:

التي تمثل جديدة الشط ة عمى نير دجمة في ناحية يمثل منطقة المضخات الرئيس (:1الموقع )-

بالمنطقة القصب مصدر مياه النير )مشروع نير بيت زوينة( يمثل الغطاء النباتي المحيط 

Phragmites australis  ونبات الشمبالنCeratophyllum demersum. 

 

 

 

 

 

 

 .ات، يمثل ماء المصدر من نهر دجمةالموقع االول لجمع العين :1)صورة )
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ى النير بمبازل الصرف الزراعي لألراضي المجاورة لمنير ويبعد يمثل منطقة ممتق (:2الموقع )-

 Phragmites australisكم يمثل الغطاء النباتي السائد القصب   7عن الموقع االول بحوالي

 .غير مبطنا الموقع وتكون  ىذ

 
 الموقع الثاني لجمع العينات، منطقة التقاء مياه المشروع مع مياه الصرف الزراعي. :(2صورة )

يقع ضمن نير بيت زوينة بالمنطقة القريبة من مزارع واحواض تربية االسماك ويبعد  (:3الموقع )-

 Phragmites australisكم ويمثل الغطاء النباتي نبات القصب  5عن الموقع االول بحدود 

 .غير مبطن الموقع

 
 الموقع الثالث لجمع العينات قرب احواض تربية االسماك. :(3صورة )
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تساىم بيت زوينة وتكون غير مبطنة و يمثل منطقة المضخات الثانوية ضمن نير  (:4الموقع )-

كم ويمتاز ىذا الجزء بسيادة  2المبطن من النير بحدود بنقل المياه من الجزء المحفور الى الجزء 

 .Phragmites australisنبات القصب 

 
لرابع لجمع العينات، منطقة تسرب النفط ومشتقاتو من مضخات سحب الموقع ا :(4صورة )

 .الماء

 3الذي يمر بمحاذاة المنطقة السكنية بحدود حوالي لجزء المبطن والضيق ايمثل  (:(5الموقع  -

كم، وأغمب أشير الدراسة كانت مناسيب المياه فيو قميمة ويحتوي ىذا الجزء من المشروع عمى 

 .Phragmites australisغطاء نباتي متنوع ولكن يسود فييا نبات القصب 
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الذي يمر بمناطق السكن الجزء المبطن من النهر  –لعينات الموقع الخامس لجمع ا :(5صورة )

 ) الغسيل والتنظيف(.
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  Sample Collection Methods        النماذج جمع طرائق -3

  Water Samples الماء عينات 1-3

 خمسة من الماء تحت سطح اً سنتيمتر  (30) السطحية بعمق الطبقة من الماء عينات جمعت     

 من ديالى محافظة ضمن الشط جديدة ناحية عندالزراعي  زوينة بيت نير مشروع ضمن مختارة مواقع

 الى العينات نقمت بعدىا، بوليثين دلو ستعمالاب 2014 حزيران شير ولغاية 2013 االول تشرين شير

 في مباشرة القياسات بعض اجراء وتم المختبرية، والتحميالت القياسات ألغراض ،ثينية بولي قناني

 بواقع العينات أخذ من ساعة 24 خالل المختبر في قياساتيا اجراء تم فقد االخرى القياسات أما الحقل،

ًا أن العينات التي ،عمم لمعوامل المدروسة  الناتج في المعدل اعتماد وتم قياس لكل  قراءات ثالث

 . من اشير الدراسةجمعت كانت نصف شيرية لكل شير 

   Physical & Chemical Factors   والكيميائية الفيزيائية العوامل 2-3   

  Temperature الحرارة درجة   1-2-3

 عندمئوية،  درجة 100 لغاية  0من مدرج زئبقي محرار بأستعمال والماء  اليواء حرارة درجة

 . Stander Mothod,1998, 2007) ) .لممحرار القراءات معدل وأخذت موقع كل

  Depth Water (W.D) الماءعمق  2-2-3

 (Stander  سم بـ النتائج وعبر عن معمومة بقياسات معمم حبل طةاسبو  العمق قياس تم

Mothod,1998). 

  Penetration Lightالضوء نفاذية 3-2-3

    (    سم ـ)ب النتائج وعبر عن Sikey dick ساكي قرص طةاسبو  الماء شفافية قياس تم  

                ( Stander Mothod,1998) . 
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 NTU    Turbidity العكورة 3-2-4 

 Stander العكورة، طبقت الخطوات كما جاء في قياس جياز طةاسبو  العكورة قيست   

Method (1998)   2100 نموذجN Turbidimeter  صنع شركةHACH . 

  Conductivityة يالكهربائ التوصيمية 3-2-5

 Conductivity جياز ستعمالاب المدروسة واقعمال في مباشرة الكيربائية التوصيمية يستق   

Meter .شركة صنع  HACH  سم./ سيمنس بمايكرو النتائج عن عبرو 

   Salinity ةالمموح 6 -3-2

اما بالنسبة لممموحة تم حساب قيميا باالعتماد عمى قيم التوصيمة الكيربائية واستخراج قيم 

 ( وفق المعادلة االتية:,APHA 1978المموحة حسب )

 التوصيمة كهربائية      
       

 المموحة    

  Total Suspended Solid (T.S.S) الكمية العالقةالمواد  3-2-7

من العينة عمى ورقة  مل( 100ذ تم ترشح )إ APHA (2003) في المذكورة الطريقة اتبعت

ذ تجفف إ( Bمعمومة الوزن ) اً مايكروميتر  0.45قطرىا  Milipore filter paper ح غشائيةيترش

( ساعة وبعد ذلك توزن مرة اخرى 24لمدة ) ˚( م105-103)ىذه الورقة في فرن درجة حرارتو 

(Aواستخرجت النتائج ب )تباع المعادلة االتية:ا 

T.S.S Mg/L = 
         

                    
 

  . لتر / ممغمـ ب  النتائج عن عبر
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   Total Dissolved Solid (TDS) الكمية المواد الذائبة 3-2-8

 Conductivityالكيربائية التوصيمية قياس جياز طةاسبو  الكمية الذائبة االمالح قيست

Meter شركة صنع HACH لتر /بممغم النتائج عن وعبر . 

 (pH) الرقم الهدروجيني 3-2-9

    HPشركة صنع Hi96107 نموذج Pocket -Sized pH Meter جياز أستعمل

طة اسبو  بدقة الجياز معايرة مباشرة، وتمت المدرسة المواقع في لممياه الييدروجيني الرقم لقياس

 .  9.7.6.4 بقيم Buffer Solution الدارئة المحاليل

  Dissolved Oxygen (DO)   المذاب االوكسجين 3-2-10

     و بوسعيد، يالعكيد  (قبل من الموضحة (Winkler, 1888) ونكمر الطريقة تبعتا  

 .لتر / ممغم بـ النتائج عن التعبير تمو  2000)

    Biological Oxygen Demand (BODs) وكسجينل ل الحيوي المتطمب  3-2-11

 تحديد من خالل   BOD5 ( 0222  وبوسعيد، يالعكيد) قبل من المتبعة الطريقة اعتمدت

 من ايام خمسة أخذ العينة تم وضع العينات في الحاضنة وبعد الماء وعند في المذاب  O2 الـ  كمية

 المعادلة وفق لتر/ مغمم بـ عن النتائج وعبر (20) حرارة بدرجة الحاضنة في قناني ونكمر وجود

  :االتية

 أذ أن: ب(  -أ) = (لتر/ ممغم BoD5 (الحيوي االوكسجين كمية

 .لتر/ ممغم الحضن قبل الماء في االوكسجين كمية = أ

  .لتر/ ممغم الحضن بعد الماء في االوكسجين كمية= ب 

 

 



 
 

31 

  Total Alkalinity ( T.H)الكمية القاعدية 3-2-12

 ماء من مل 50 بتسحيح وذلك Stander method (1998) في الموضحة الطريقة اتبعت

 بـ النتائج عن وعبر البرتقالي المثيل كاشفاستعمال  بموالري  (0.02) الكبريتيك حامض ضد العينة

  .لتر/ ممغم

  Total Hardness (T.H) الكمية رةالعس 13 -3-2

 مل 25 بتسحيح وذلك Stander Method (1998) لــطريقة الموضــحة فيا تعــاتب

 القياسي EDTA محمول ضد Eriochrom صــبغة مـع بفــر مــن محمــول القــميل الــيو يــضاف

 . لتر / ممغم ـب  النتائج عن وعبر موالري  (0.01)

  Calcium  ( Ca)  الكالسيوم  3-2-14

  العينة من مل 50 بتسحيح وذلك  Stander Method (1998)المتبعة في الطريقة تبعتا

 . لتر / ممغم ـب النتائج عن وعبر كاشفاً  الميروكسايد الييا ويضاف EDTA محمول ضد

  Magnesium (Mg) المغنيسيوم 3-2-15

قيمة  Stander Method (1998) في المعادلة المقترحة تباعاب المغنيسيوم قيمة حسبت

  Mg= 0.024× قيمة الكاليسيوم  -2.5 ×العسرة الكمية 

   Nitrate (NO3)النترات  16 -3-2

 عمى االمتصاصية قيستو  2000)  وبوسعيد، يالعكيد ( قبل من المتبعة الطريقة تعتمدا

 . لتر / مغمم ـب النتائج عن وعبر  nm 206 الموجي الطول

 Reactive  Phosphate (PO4¯ᶟ)   الفعالة   الفوسفات 3-2-17

 العينة من مل 100 بأخذ2007)      ،)السممان والمثناني  قبل من الموضحة الطريقة اتبعت 

 عن وعبر nm 880 الموجي الطول عمى االمتصاصية وتقرأ المحمول المختزل من سم 10 ويضاف
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 : االتية المعادلة خالل من الفوسفات تركيز حساب وتم لتر/ ممغم بـ النتائج

  × 13االمتصاصية = لتر / ممغم Active  Phosphate الفوسفات تركيز

  Reactive Silicate الفعالة السميكا 3-2-18

 تخافيف عشرة بعمل )   0222  ،وبوسعيد العكيدي ( قبل الموضحة من الطريقة اعتمدت

 ممغم بـ النتائج عن وعبر nm 700 الموجي الطول عمى االمتصاصية وتقرأالمختزل المحمول  من

 .لتر/

   Sulphate (SO4)  الكبريتات 3-2-19

 اذ يتم فحص الكبريتات Stander Methods (1998) في الموضحة الطريقة اعتمدت

 المعادلة التالية. باستعمالتراكيزىا  وحددت Gravimetricبطريقة الـ 

SO4 mg / L =
                      

             
  

W2  ، وزن البودقة مع الراسب =W1 وزن البودقة وىي فارغة =. 

  Phytoplankton النباتية الهائمات 3-3

 وشممت نوعين من الدراسة:

  Qualitative Study النوعية الدراسة 3-3-1

 ُغمــرتذ إ اً مايكروميتر  20 قطرىا فتحات ذات الــنبــاتية اليــائمات جمع شبــكــة استعممت

 فُــرغـــت رميــة ثــم  50- 30 مـن الــرميــات عــدد تــراوحو  عــديدة مـرات وســحبــت الــماء فـي الشــبكة

 تفحص مــجــمــوعة مــجــموعتين عمى المــاء عيــنــات قســمت صغيرة زجاجية بقناني الــشــبكــة مــحــتويــات

 يحــضر والذي العــينــة ( لحفــظ(Lugals  Solutionمحمول  اضافة تم االخرى والمجموعة حيــة وىي

 ويكـــمل  KI البـــوتــاســيوم يــوديــد مــن غــم 20 ويضاف الـــماء في النــقــي اليود من غـم 10 أذابــة مــن

 مولود ; Liquid  glacial acetic acid  (Vollenweider, 1974 من سم200 الــى  الحــجـم
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مجير مركب نوع   باستخدام وفحــصت  دايتوميــة الغيــر  الطحــالب  صتــشخ ،(1990واخرون، 

kruss   100,بقــوة تكبــيريةx x02  غــيــر الطــحـالب وبأعــتماد عمــى المصــادر الخــاصة بتشــخيــص

 ةالــدايـــتــومــيــ

(Islam et al 1966 ; Vertes,1972 ; Islam et al ,1975 ; Prescot, 1982;  Habdua 

et al., 1995;Feliberto et al ,2004;  Hoyos and Vega ,2000; Barroso et al 

,2007; Bellinger and Sigee 2010;  

الــمواد  ةايتــومــية بــعدمـا تـم أذابــالــد لتــشــخــيص الطــحالــب دائــــميـة شـرائــح عــمــل مــت 

حــامــض النــتريــك الــمركــز، واعــتمــدت بالتـــشــخيص عــدد  بأستعمالالعــضـويــة وايــضــاح ىيــاكميا 

  الـــمصــادر مــن 

(Patrick and Remier , 1975 ;Vertes ,1972;Bourrelly, 1981 ; hakansson, 

1981 ;Prescot,1982; Hubdua  et al,1995). 

      Quantitative Study   الكمية الدراسة 2 -3-3

 :يأتي ين متتابعتين تمثمت بمالكمية لميائمات من الطحالب بخطوتتمت الدراسة ا      

الخطوة االولى وكان الغرض منيا الدراسة النوعية وتصنيف وتشخيص األنواع الطحمبية الموجودة 

تم توضيح  .طريقة الترسيب والحفظتباع ا اسة ولغرض الحصول عمى النتائج تمفي عينات الدر 

وذلك بتطبيق   Furet and Benson-Evan (1982)ت الطريقة من قبل الباحثين وشرح خطوا

أخذ لعدة دقائق ومن ثم  العينة القيام بتحريك  طريقة السيفون لترسيب اليائمات النباتية، من خالل

( 10مميمتر وأضيف الييا )  1000 ةالعينة وافرغت بأسطوانة مدرجة سعمميمتر( من ماء  1000)

 سحب تم وبعدىا  أيام،( وتركت دون تحريك لمدة عشرة Lugolʼs solutionمن محمول ) مل

 أخر حتى السحب أثناء تحريك االسطوانة عدم مراعاة مع السيفون ستعمالاب الماء من االعمى الجزء

 مميمتر  10 بنحو االولى االسطوانة وغسمت أخرى الى اسطوانة المحتويات العينة، ونقمت من مل 90

  المقطر. الماء من
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 الجزء سحببعد ذلك  تحريك دون ايام سبعة لمدة تركت ثم الثانية االسطوانة الى الغسيل ماء وأضيف

 الييا وأضيف  مل 10 لحد معممة بالحفظ خاصة قنينة الى ونقل مل 8 أخر حتى الماء من االعمى

كافة  المعمومات تثبيت بعد القنينة حفظت ثم مل 100 سعة االسطوانة غسل في المستعمل الغسيل ماء

 .لحين اجراء الفحص المجيري والتشخيص عمييا

الدم  ستعممت شريحة عد الكرياتايائمات النباتية غير الدايتومية خاليا ال ولغرض عد

بعد رج العينة جيدًا أخذت قطرة منيا ووضعت عمى ردىتي الشريحة  Haemocytometer البيض

دقائق، فحصت  الخاليا وذلك من دقيقة الى ثالث تقرارثم وضع غطاء الشريحة بيدوء بعد اس

وتم استخراج العدد الكمي لمخاليا وكما ىو موضح في x 40 الشريحة تحت المجير المركب وبقوة 

 ᶟادناه. 

معامل × مميمتر من العينة = عدد الخاليا في حقل مجيري واحد  1عدد خاليا اليائمات في 

   :التحويل

 معامل تركز العينة × من العينة  متريمممعامل التحويل = عدد الحقول المجيرية في 

 متر يمم 10متر الى يمم 1000لعينة مركزة من 0.01  معامل تركيز العينة =  

       مميمتر متر من العينة المركزة  =يمم 1عدد الحقول المجيرية في 

 حجم العينة المركزة في الحقل الواحد
       

 0.1× ²(ترممميجيري الواحد ) حجم العينة المركزة في الحقل المجيري الواحد = مساحة الحقل الم

 تر. مممي

طة قطارة أعتيادية اسأخذت قطرة من العينة المركزة  بو حساب عدد خاليا الطحالب الدايتومية   -2

عمى مركز الشريحة  ىذه القطرة، بعدما رجت العينة جيدًا وضعت 3مل 0.05معممة بحجم 

  الزجاجية بالتحديد ولضمان جفاف القطرة بالكامل وضعت الشرحة الزجاجية عمى صفيحة ساخنة 

ثم اضيف قطرة من حامض النتريك المركز وبعد تبخر لحين جفاف العينة،  ˚( م30-40) 
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ء عمى لتثبيت الغطاميو القميل من مادة الكندا بمسم الحامض وضع غطاء الشريحة بعدما وضع ع

الشريحة، ووضعت ىذه المادة بيدوء لتفادي حدوث الفقاعات وتم فحص وعد الدايتومات باستعمال 

 .االتيوك 40x- 100xالقوة 

× متر من ماء العينة االصمية يعدد خاليا الدايتومات في لتر واحد=عدد خاليا الدايتومات في مم

االصمية=عدد الخاليا في قطاع متر من ماء العينة ي، عدد خاليا الدايتومات في مم 1000

 معامل التحويل .× مستعرض 

 متر من العينة المركزة يمم 1عدد القطاعات المستعرضة في × = معامل تركيز العينةمعامل التحويل

 متر يمم 10متر الى يمم 1000لعينة مركزة من   0.01معامل تركيز العينة = 

)العينة =(  من ²تريممم1عدد القطاعات المستعرضة ) ²مميمتر  مساحة القطرة(
 مساحة الفطاع المستعرض

   ×20 

من  0.05متر واحد بما انو استعمل قطرة واحدة وىي تعادل ي: تمثل عدد القطرات في مم 20

، وفي الدراسة الحالية تم حساب الطحالب بطريقة المسح الكامل لمشريحة لذلك تم ضرب متريالمم

 . 3في مل نيائيال العددواستخرجت    20الناتج في 

 : Chlorophyll -a and Phaeophytin-a أ -والفايوفايتين أ -الكمورفيل 3-3-3

 االنتياء وقبل اً مايكروميتر  0.45 غشائية ترشيح ورق ستعمالاب العينة من اً مميمتر  250 رشح

 الى الكموروفيل تحمل لمنع ذلك (1%) المغنيسيوم كاربونات من مميمتر 2 أضيف الترشيح عممية من

 في الموضحةLorenzen المعادالت عتمدتا (Strickland and Parson, 1972)فايوفاييتين 

Vollenweider (1974) أ - الفايوفايتين و أ - الكمورفيل تركيز لتقدير   

  : يأتي كما

Mg chla, per sample = 11.9 {2.43 (Dᵇ_Dᵅ)} [V/L] 

Mg phae, per sample =11.9 (V/L) (1.7Dᵅ) _chl a 
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Da ضافة الحامض  امستخمص الكموروفيل الضوئية بعد  = كثافة 

Db ضافة الحامض امستخمص الكموروفيل الضوئية قبل  = كثافة 

V  االستخالص  المستعمل= حجم االستون 

L طول الخمية الضوئية سم = 

 وعبر عن النتائج بـ مايكروغرام / سم.

   Ecological indicesالبيئية دلة ألا 3-4

لية مجموعة من االدلة البيئية الحيوية المستعممة في دراسة الطحالب افي الدراسة الحطبقت 

 ومنيا:التموث ونوعية المياه و  االحيائي والغنى والتشابو واالختالف التنوع والتباينومراقبة 

 Marglef index (1968)دليل الغنى لماركميف  3-4-1

يم غنـــى ، أو أنـــو يُقـــالموجـــودة فـــي منطقـــة الدراســـةدد االنـــواع المختمفـــة يقـــيس ىـــذا الـــدليل عـــ

يعطـي  جماليـة بغـض النظـر عـن حجـم العينـة والامـن حيـث االنـواع بصـورة الموقع البيئي المدروس 

كمـا فـي المعادلـة  (2014)حسـين  ة وانمـا يتعامـل معيـا بمعيـار واحـدأىمية لألنواع السـائدة أو النـادر 

 :االتية

        
   

    
 

D ل الغنى = دلي ،S  ، تمثل عدد االنواع في العينة =N .تمثل العدد الكمي لألفراد في العينة = 

   Sorenson index,1942دليل التشابو لسورنسون  3-4-2

ويطبق ىذا الدليل لمعرفة معامل التشابة بين عينات موقعين أو نموذجين تحت الدراسة،    

ويعبر  ( 2014)حسين  المجتمعات الحيوية في النظم البيئية.م يويستعمل في الدراسات البيئية لتقي

 : يأتيعنو رياضيًا كما 
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 ذ أن:إ

 (QS)  دليل التشابو = 

(C عدد االنواع = ) بين  ةكالمشتر ( كل من الموقعينA(و )B) 

(A( عدد االنواع الموجودة في الموقع = )A( وغير موجودة في الموقع )B) 

(B عدد =  )( االنواع الموجودة في الموقعB( وغير موجودة في الموقع )A). 

 Bray and Curtise index, 1957س دليل االختالف لبراي وكورت 4-3 -3

)حسين اقع وىو دليل يعتمد عمى دليل التشابو لسورنسون ليبن مقدار االختالف بين المو 

 :االتيةعنو رياضيًا كما في المعادلة  ويعبر(  2014

         
 أو دليل االختالفف : يمثل قيمة االختالBCإذ أن، 

SQ.يمثل دليل التشابو لسورنسون : 

 دليل التواجد  3-4-4

رموز خاصة كما ذكرت من قبل المدروسة ب المواقعالتي سجمت في حددت الطحالب 

(Chandler (1970  التاليومبين في الجدول وكما : 
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 .Chandler (1970)عتمدت في وصف وظهور الطحالب حسب االتي  قيم التواجد :(1جدول )

 الرمز المستوى عدد االفراد في الشريحة
 present (p)متواجد   1-0
 frequent (f)متكرر  3-12
 common (C) شائع  5-11

 abundant (A)غزير  51-122
 very abundant (v)غزير جدًا   فما فوق -122

 

 Shannon Weaver diversity indexدليل شانون ويفر لمتنوع  3-4-5

             
 : عدد النوع المستيدف في العينة.nالموغارتم، و  Lتمثل كثافة النوع في العينة و piإذ أن: 

ثالثة  عمى Wilhm (1975)ذكر من قبل  ىذا الدليل لتصنيف نوعية المياه وحسب ما يستعمل

 :االتية (2) مستويات، مياه نظيفة ومتوسطة التموث وعالية التموث وحسب الجدول

 . حسب دليل شانون ويفر مستويات نوعية الماء(: 2جدول )

 نوعية المياه صنف المياه .Hدليل شانون ويفر 
 مياه نظيفة 1 3أكثر من 

 مياه متوسطة التموث 2 1-3من 
 عاليمياه ذات تموث  3 1أقل من 

 

 التحميل االحصائي: 3-5

في التحميل   Statistical Analysis System –SAS  (2012) ستعمل البرنامجا

لمختمفة، وقورنت الفروق المعنوية اشير السنة في الصفات أالمحطات و لدراسة تأثير  االحصائي

 (.LSDاختبار اقل فرق معنوي ) باستعمالبين المتوسطات 
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 النتائج -4
  factors Physical and chemicalالعوامل الفزيائية والكيميائية  4-1
شير تشرين  الممتدة بين ن عاماًل فيزيوكيميائيًا خالل مدة الدراسةيوعشر  اثنينتم قياس  

( 3والجدول ) ،قع الخمسة التي حددت في طريقة العملاوفي المو 2014 لغاية حزيرن  2013الثاني 
 ىذه العوامل ومعدالتيا في كل موقع والمعدل العام ليا في مجموع المواقع.يبين 

العوامل البيئية المدروسة ومعدالتها في كل موقع والمعدل العام لكل عامل في مجموع  :(3) جدول
 المواقع.

 المعدل العام S1 S2 S3 S4 S5 العوامل / المواقع

 23.41 22.91 23.95 24.35 24.23 21.64 مدرجة حرارة الهواء   

 18.71 17.81 18.76 19.07 19.19 18.75 م   درجة حرارة الماء

 139.35 51.53 140.22 144.33 225.42 135.25 العمق/ سم

 50.01 28.40 55.57 36.07 52.81 77.20 نفاذية الضوء/  سم

 NTU 15.70 14.42 30.37 21.75 32.13 22.87العكورة   

 711.44 800.79 682.11 730.85 707.72 635.75 التوصيمية الكهربائية مكروسيمينز /سم

 2.44 2.03 2.67 2.28 2.21 2.47 جزء بااللف -المموحة 

 11.78 14.72 10.19 16.73 9.57 7.71 ممغم /لتر TSSالمواد العالقة الكمية 

 442.74 462.95 446.94 437.02 485.68 381.12 ممغم / لتر TDSالمواد الذائبة الكمية 

 7.44 7.38 7.55 7.42 7.32 7.54 الرقم الهدروجيني

 7.06 2.82 8.05 7.71 8.16 8.57 االوكسجين المذاب  ممغم/ لتر

 2.19 1.95 2.05 1.88 2.22 2.89 المتطمب االحيائي الوكسجين ممغم/لتر

 134.21 141.64 131.61 133.24 137.63 126.96 القاعدية الكمية ممغم /لتر

 307.31 303.03 285.22 393.48 282.25 272.60 / لتر العسرة الكمية ممغم

 79.49 87.38 79.45 80.71 77.96 71.97 /لتر الكاليسيوم  ممغم

 128.26 141.22 132.37 129.67 123.46 114.60 مغمم /لتر  المغنسيوم

 2.23 3.30 2.87 3.77 3.77 4.54 النترات   ممغم / لتر

 0.93 1.18 0.78 0.98 1.15 0.60 الفوسفات الفعالة ممغم / لتر

 2.608 2.68 2.64 2.64 2.81 2.27 السميكات الفعالة ممغم /لتر

 207.5 225.38 210.07 218.48 196.20 187.37 االكبريتات ممغم / لتر
 5.29 6.88 5.68 6.48 2.03 5.42 أ   مكغم/ لتر -الكمورفيل 

 6.44 8.40 5.31 4.09 9.76 4.64 أ مكغم / لتر-الفايتوفايتين 

3اعداد الهائمات النباتية خمية/مل
 2923.6 2027.0 871.1 1344.4 2324.6 1898.14 
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 Temperatureدرجة الحرارة    1-2- 4
اليواء والماء  حرارةنجد أن درجة  (2،3والشكمين ) (5، 4) ينلو كما يظير من نتائج الجد 

االول، الثاني ، الثالث، الرابع ع العينات من المواقع المدروسة )ا خالل مدة الدراسة وجميمتراوحت قي
في الموقع  2013 م خالل شير كانون االول º 10.83 ( كحد ادنىS5,S4, S3, S2, S1والخامس 

S1  38.75 وºفي الموقع  الخامس   2014في حزيران  مS5  بالنسبة لحرارة اليواء، اما بالنسبة
 S5 في الموقع   2014م في شير حزيران º 28.50لمماء فكانت قيميا تتراوح بين اعمى قيمة ليا  

يواء الوكان المعدل العام لحرارة  2013خالل شير كانون االول  S5م في الموقع º 9.17الى 
(. أوضحت نتائج التحميل االحصائي وجود فرق 3التريب جدول ) م عمىº  18.71ولمماء ˚م 23.41

مع كل العوامل ماعدا  (>p 0.05)معنوي بين اشير الدراسة وكذلك بين المواقع، بنسب احتمالية 
)العمق ، التوصيمية الكيربائية ، الكمورفيل ،  p<0.05كانت بنسب احتمالية اعمى من العوامل التي 

 الكبريتات ، المتطمب الحيوي لالوكسجين ، العددالكمي لميائمات ( .
 .LSD( في مواقع الدراسة مع قيم °مالقيم الشهرية لدرجة حرارة الهواء ) :(4جدول )

 LSDقيمة  المواقع االشهر

S1 S2 S3 S4 S5 

 NS 09.99 00.99 0;.09 00.22 00.22 تشرين االول

 NS 02.22 09.00 09.00 9:.00 :2.;0 تشرين الثاني

 * :0.8 :00.2 07.09 :09.7 89.:0 9:.02 كانون اول

 NS 09.09 09.22 00.72 00.09 00.00 كانون الثاني

 * 0;.0 07.99 09.00 00.08 9:.09 00.97 شباط

 NS 0;.:0 02.07 8;.:0 00.97 :2.;0 اذار

 NS 90.00 92.97 :90.2 :90.7 99.;0 نيسان

 NS 99.07 99.22 99.07 90.07 90.07 ايار

 NS 97.:9 89.:9 98.99 98.22 :90.2 حزيران

 --- * LSD 9.90 * 8.0; * 8.:7 * :.00 * 8.;8قيمة 

( *P<0.05.) 
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 الدراسة.( في مواقع مئويةالقيم الشهرية لدرجة حرارة الهواء ) :(2) شكل
ايضا ارتباطات معنوية مع كل العوامل ماعدا العوامل التي اما درجة حرارة الماء فكانت  

ىي )الرقم اليدروجيني  p<0.05كانت االرتباطات  الغير معنوية بنسب احتمالية اعمى من 
،الكاليسوم ، المغنيسيوم ،الفوسفات ،الفايوفايتين ، الكبريتات ،االوكسجين المذاب ، المتطمب الحيوي 

 لالوكسجين ،العدد الكمي لميائمات النباتية (.
 .LSD( في مواقع الدراسة مع قيم °مالقيم الشهرية لدرجة حرارة الماء ) :(5جدول )

 LSD قيمة المواقع االشهر

S1 S2 S3 S4 S5 

 NS 07.02 72.;0 99.:0 72.:0 22.;0 تشرين االول
 NS 89.:0 72.:0 02.00 0;.;0 09.99 تشرين الثاني

 NS 09.; 0;.00 :00.7 09.22 00.00 كانون اول
 NS 0;.00 02.89 00.09 :02.7 00.07 كانون الثاني

 NS 00.89 09.22 09.72 09.22 09.07 شباط
 NS 09.22 09.22 09.07 22.;0 08.22 اذار

 NS 9:.02 00.97 00.07 09.72 00.07 نيسان
 NS 09.72 09.07 09.22 09.07 :08.7 ايار

 NS 72.:0 99.:0 09.09 22.:0 08.97 حزيران
 --- * LSD 7.9; * 7.00 * 7.8: * 8.:0 * 7.98قيمة 

( *P<0.05.)  
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   ( في مواقع الدراسة.مئويةالقيم الشهرية لدرجة حرارة الماء ) :(3) شكل

 Water  Depthالعمق  4-1-3
سم خالل شير  284.33يبين ان القيمة العميا لمعمق تراوحت بين ( 4والشكل )( 6الجدول ) 

خالل شير حزيران،  S5في الموقع الخامس 16.50 الى ادنى قيمة   S2شباط في الموقع الثاني 
(. كما اوضحت نتائج التحميل االحصائي وجود فروق معنوية 3سم جدول )133.35وبمعدل عام 

نت النتائج ،  وبيp<0.05بين المواقع واالشير وفروق معنوية بين المواقع نفسيا  بنسب احتمالية  
مالية اعمى من ايضا ارتباطات معنوية مع كل العوامل ما عدا العوامل التي كانت بنسب احت

p<0.05 (المواد الذائبة الكمية ،  م اليدروجيني، االوكسجين المذاب،درجة حرارة اليواء والماء ، الرق
 .(العدد الكمي لميائمات النباتية ،المواد العالقة الكمية ، العكورة ،الفايوفايتين والفوسفات ، والسميكات

 .LSDالقيم الشهرية لمعمق المائي /سم في مواقع الدراسة مع قيم  :(6جدول )
 LSDقيمة  المواقع االشهر

S1 S2 S3 S4 S5 

 * 08.00 08.09 89.:02 9:.000 000.22 099.99 تشرين االول

 * 98.99 08.72 000.89 090.09 9:.090 8.09: تشرين الثاني

 * 8;.:7 99.;0 0:9.99 9:.089 09.:07 098.22 كانون اول

 * 20.;0 22.;0 89.;:0 09.;:0 097.22 027.89 كانون الثاني

 * 80.99 98.22 0:0.22 9:.:07 0:0.99 070.89 شباط

 * 00.07 00.72 9:.070 002.99 22.;00 080.89 اذار

 * 80.;7 02.99 097.72 097.72 9:.002 009.89 نيسان

 * 02.90 009.89 009.89 009.72 008.99 9:.099 ايار

 * 8;.70 000.09 02.89 9:.079 99.;09 099.99 حزيران

 --- * LSD 9;.80 * 72.99 * 09.09 * 0:.92 * 78.;0قيمة 

( *P<0.05.)  
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 .القيم الشهرية لمعمق المائي/سم في مواقع الدراسة :(4) شكل

 Light transmition  الضوء نفاذية 4-1-4
سم في 14.50قيمة  ليا  ادنىان قيم الشفافية تراوحت بين   (5والشكل ) (7اوضح الجدول ) 

لمموقع  تشرين الثانيسم في شير  152.00قيمة ليا كانت  اعمى S5شير تشرين الثاني لمموقع 
S4 (، ومن خالل نتائج التحميل االحصائي 3سم جدول ) 50.01، وبمعدل عام لجميع المواقع

 . p<0.05المواقع واالشير وبين المواقع مع بعضيا بنسب احتمالية يتضح وجود فروق معنوية بين 
غير بينت نتائج التحميل االحصائي ان ىناك ارتباطات بين كل العوامل  ماعدا العوامل التي  

المموحة جة حرارة اليواء والماء، العمق ،وىي ) در  p<0.05معنوية بنسب احتمالية اعمى من 
  ( الفايوفايتين العددالكمي ليائماتوكسجين المذاب ، والكمورفيل ،،التوصيمية الكيربائية ، اال

 .LSDالقيم الشهرية لنفاذية الضوء /سم في مواقع الدراسة مع قيم  :(7جدول )

 LSDقيمة  المواقع االشهر
S1 S2 S3 S4 S5 

 * 09.99 97.22 99.09 89.:9 09.99 9.89: تشرين االول

 * 00.97 00.72 9:.00 98.89 22.;9 79.99 تشرين الثاني

 * 70.;0 90.09 9:.:8 09.22 87.22 9:.000 كانون اول

 * 7:.09 9:.90 99.:8 99.;7 9:.;9 020.89 كانون الثاني

 * 02.98 00.89 07.72 90.72 70.72 09.:: شباط

 NS 99.89 89.;9 97.22 79.99 09.22 اذار

 * :00.8 09.09 09.99 00.09 80.22 72.:: نيسان

 * 70.:0 09.72 09.72 09.72 00.22 0.99: ايار

 * ;09.0 09.;9 070.22 9:.07 99.99 92.99 حزيران

 --- * LSD 90.99 * 00.:7 * 00.70 * 98.9; * 02.89قيمة 

( *P<0.05.)  
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  .سم في مواقع الدراسة القيم الشهرية لنفاذية الضوء/ :(5) شكل

 Turbidityالعكورة  4-1-5
وحدة عكورة   106.98نالحظ ان القيمة العميا لمعكورة كانت (6والشكل ) (8من الجدول ) 

 S2ع لممواق  شباطة  خالل شير وحدة عكور  0.27والقيمة الدنيا  S5خالل شير شباط لمموقع 
(، واوضحت نتائج التحميل االحصائي وجود فروق 3وحدة عكورة جدول )22.87 وسجمت معدل عام 

مع كل العوامل   ( p<0.05)نوية بين المواقع واالشير، وبين المواقع فيما بينيا بنسب احتمالية مع
ئي وجودالفروق الغير المعنوية مع العوامل التالية حصايرت نتائج التحميل االظاما عدا العوامل التي 

) العمق ، الرقم اليدروجيني، الكبريتات ، السميكات ، العسرة الكمية ، المموحة ، الفوسفات الكمية 
 ،النترات ، الفايوفايتين ، العدد الكمي لميائمات ( . 

 .LSD( في مواقع الدراسة مع قيم NTUالقيم الشهرية لمعكورة /وحدة عكورة ) :(8جدول )

 LSDقيمة  المواقع االشهر
S1 S2 S3 S4 S5 

 * 00.89 02.;0 92.09 9;.99 09.89 9;.09 تشرين االول

 * 79.;0 08.99 :07.0 7:.09 07.; 09.22 تشرين الثاني

 NS ::.: ::.: 08.92 9.22 ;;.7 كانون اول

 * 09.87 9:.0 9:.0 8.07 2.70 08.99 كانون الثاني

 * 08.99 :;.028 90.:0 7:.90 2.09 7;.; شباط

 * 08.00 2:.99 :90.9 90.00 9.08 09.:0 اذار

 * 0;.00 09.77 90.00 90.09 0;.: 9.20 نيسان

 * 02.98 9;.99 08.29 99.27 :77.0 09.87 ايار

 * 08.99 29.;0 2:.09 00.;9 :09.0 22.;0 حزيران

 --- * LSD 08.00 * 00.9; * 0:.90 * 08.97 * 09.20قيمة 

( *P<0.05.)  
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 .( في مواقع الدراسةNTUالقيم الشهرية لمعكورة /وحدة عكورة ) :(6) شكل

 Conductivityالكهربائية  التوصيمية 4-1-6
نجد ان قيم االيصالية تراوحت خالل  مدة الدراسة بين القيمة  (7والشكل ) (9من الجدول ) 

خالل شير نيسان، اما ادنى قيمة ليا  S5ميكروسمنز/سم  في الموقع   1027.50العميا ليا 
 711.44، وسجمت معدل عام S1ميكروسمنز/سم في كانون الثاني في الموقع  514.83

(، واظيرت نتائج التحميل االحصائي وجود فروق معنوية بين المواقع 3ميكروسمنز/سم جدول )
مع كل العوامل ماعدا  )  p<0.05)واالشير وفروق معنوية بين المواقع مع بعضيا بنسب احتمالية 

عوامل التي اضيرت فروق غير معنوية بنسب غير معنوية وىي)درجة حرارة اليواء ،والرقم ال
والمغنيسيوم ، واالوكسجين المذاب ، والمتطمب الحيوي لالوكسجين ،  اليددروجيني ، الكاليسيوم ،

 والعدد الكمي لميائمات (.
 .LSDالقيم الشهرية لمتوصيمية الكهربائية )مايكروسيمنز/سم( في مواقع الدراسة مع قيم  :(9جدول )

 LSDقيمة  المواقع االشهر
S1 S2 S3 S4 S5 

 NS 0.72;7 9:.0;7 22.:79 790.89 808.99 تشرين االول

 * 020.8 8.99;9 779.22 789.22 89.:77 809.22 تشرين الثاني

 * ;.079 02.22; 889.89 22.;80 808.99 9:.700 كانون اول

 NS 9:.;70 709.09 798.09 778.89 798.72 كانون الثاني

 * 008.2 00.99: 899.89 909.99 900.09 907.22 شباط

 NS 00.89: 22.;2: 9:.9:9 9:.22: 929.09 اذار

 * :.098 0209.72 0209.09 9:.0208 90.22; 9:.8:0 نيسان

 * 000.7 00.09; 00.09; 00.09; 00.09: 9.09;7 ايار

 * 9.;08 9:.07: 900.99 980.99 22.:99 999.22 حزيران

 --- * LSD 000.: * 0:7.9 * 099.7 * 00;.9 * 088.0قيمة 

( *P<0.05.)  
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 .الكهربائية )مايكروسيمنز/سم( في مواقع الدراسة التوصيميةالقيم الشهرية  :(7) شكل

 Salinityالمموحة  4-1-7
جزء بااللف خالل شير حزيران في الموقع  4.88كانت قيم المموحة متراوحة بين اعمى قيمة  

S4جزء بااللف خالل شير اذار لمموقع   1.15، واقل قيمة فكانتS5 ( 10جدول) ( 8والشكل) 
(، نتائج التحميل االحصائي اوضحت وجود فروق 3جزء بالف جدول ) 2.44وسجمت معدل عام 

مع كل العوامل  ،p<0.05معنوية بين المواقع واالشير وفروق معنوية بين المواقع بنسب احتمالية 
،العكورة ، الرقم التوصيمية وىي ) p<0.05ماعدا العوامل التي اضيرت فروق غير معنوية اعمى من 

 .(جيني ، الكمورفيل ، الفايوفايتيناليدرو 
 .LSD/ جزء بااللف في مواقع الدراسة مع قيم القيم الشهرية لممموحة :(10جدول )

 LSDقيمة  المواقع االشهر
S1 S2 S3 S4 S5 

 * 0.08 0.00 0.08 0.72 0.70 :0.9 االول تشرين

 NS 0.20 9.09 ::.0 0;.0 0.99 الثاني تشرين
 NS 0.00 0.00 :0.8 :0.7 9.00 اول كانون
 NS ;0.9 ;0.9 0.92 9;.0 ::.0 الثاني كانون
 NS :0.0 0.08 :0.0 ;;.0 0.98 شباط
 NS 0.07 0.09 0.29 0.98 ;0.0 اذار

 NS 0.79 0.79 0.79 0.90 :0.9 نيسان

 NS :0.9 0.07 0.99 0.90 0.02 ايار
 NS :;.0 ::.0 0.02 0.02 0.00 حزيران

 --- LSD NS NS NS 0.07 * NS قيمة

( *P<0.05.)  
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  .القيم الشهرية لممموحة/ جزء بااللف في مواقع الدراسة: (8ل )شك

 T.S.S Total Suspended Maters)المواد العالقة الكمية ) 4-1-8
 49.87 ان قيم المواد العالقة الكمية كانت بين العميا  (9والشكل ) (11يوضح الجدول ) 

في شير اذار،  اما القيمة االدنى ليا كانت S5 والموقع  شباطخالل شير   S5ممغم/لتر في الموقع 
 11.78خالل شير كانون الثاني، وكان المعدل العام لممواقع S5, S4 في الموقعين  ممغم/لتر  2.00

(، أظيرت نتائج  التحميل االحصائي وجود فروق معنوية بين المواقع واالشير 3ممغم/لتر جدول )
مع كل العوامل ماعدا العوامل التي  ،p<0.05وكذلك بين المواقع مع بعضيا بنسب احتمالية 

جيني،المغنيسيوم ،الكبريتات ، ىي )الرقم اليدرو و  p<0.05اظيرت فروق غير معنوية اعمى من 
 .قاعدية الكمية ، النترات ، العدد الكمي لميائمات (وكسجين المذاب ، الاأل

 .LSDممغم/لتر في مواقع الدراسة مع قيم  T.S.Sالقيم الشهرية لممواد العالقة الكمية  :(11جدول )

 LSDقيمة  المواقع االشهر
S1 S2 S3 S4 S5 

 * 0.97 22.; 09.09 08.70 22.: 8.89 تشرين االول

 * 8.00 22.: 9:.: :00.2 8.99 2:.: تشرين الثاني

 * 0.79 7.22 7.22 00.98 7.22 9.29 كانون اول

 * 0.80 0.22 0.22 00.79 8.70 9.99 كانون الثاني

 * :00.7 9:.;0 09.; 90.:0 90.; 7.07 شباط

 * 0;.7 99.;0 22.:0 02.:0 02.22 :00.2 اذار

 * ;7.9 00.92 07.82 07.92 7.00 ;:.9 نيسان

 * 9:.8 08.22 00.22 09.29 00.89 0;.8 ايار

 * 7.98 22.; 22.: 99.;0 09.90 09.02 حزيران

 --- * LSD 8.00 * 7.2; * 8.09 * 8.90 * ;.00قيمة 

( *P<0.05)  
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 .لتر في مواقع الدراسة ممغم/ T.S.Sالقيم الشهرية لممواد العالقة الكمية  :(9ل )شك
 :Total Desolved Maters (TDS)الذائبة الكمية  المواد 4-1-9
ممغم/  861.60يبين أن القيمة العميا لممواد الذائبة الكمية كانت  (10والشكل ) (12) الجدول 

ممغم/ لتر خالل شير ايار في  278.83، اما ادنى  قيمة S2لتر خالل شير نيسان في الموقع 
(.  ومن خالل نتائج التحميل 3ممغم/لتر جدول ) 442.74، وسجمت معداَل عاما مقداره  S1الموقع 

االحصائي يتبين وجود وجود فروق معنويو بين المواقع واالشير وكذلك بين المواقع ذاتيا، بنسب 
مع كل العوامل ما عدا العوامل التي اظيرت فروق غير معنويو بنسب احتمالية  ,p<0.05احتمالية 

صيمية ، الكبريتات ، االوكسجين المذاب ، العكورة ، وىي )العمق ، التو  p<0.05اعمى من 
 الفوسفات الفعالة ، النترات ، العدد الكمي لميائمات النباتية (.

 .LSDممغم/لتر في مواقع الدراسة مع قيم  TDSالقيم الشهرية لممواد الذائبة الكمية :(12)جدول

 LSDقيمة  المواقع االشهر
S1 S2 S3 S4 S5 

 NS :9:0.9 9:9.20 0;.997 9:8.99 9:2.89 تشرين االول

 * 8.90: 9:.707 22.;97 99.:98 9:.980 020.09 تشرين الثاني

 NS 090.89 090.89 9.07;9 002.99 998.02 كانون اول

 * 7.:00 979.99 979.99 990.00 80.82: 0:.:97 كانون الثاني

 NS 709.72 002.89 0:7.22 0:0.89 09.:08 شباط

 NS 709.89 709.22 72.;;0 707.22 089.22 اذار

 * 8.99; 772.89 9:.770 770.89 720.22 99.:98 نيسان

 * 007.8 72.;00 9:.997 89.;09 89.;97 9:.:09 ايار

 * :.000 :0.:08 829.97 002.72 92.;09 89.;98 حزيران

 --- * LSD 097.: * 080.9 * 00;.28* 079.0 * 00;.8قيمة 

( *P<0.05.)  
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 .ممغم/لتر في مواقع الدراسة TDSالقيم الشهرية لممواد الذائبة الكمية  :(10ل )شك

 pHالرقم الهيدروجيني  4-1-10
قد سجمت في 7.98 اليدروجيني العميا  الرقمنجد ان قيمة ( 11والشكل ) ( 13من الجدول ) 

وكان  ،االولفي شير تشرين  S2فكانت في الموقع  6.25اما القيمة االدنى S4شير شباط لمموقع 
فروق معنوية بين االشير  د(. اظيرت نتائج التحميل االحصائي وجو 3جدول ) 7.44المعدل العام 

( مع كل العوامل ماعدا العوامل التي اظيرت فروق غير ومعنوية p<0.05 )اقع بنسب احتماليةو لموا
 .(دالعالقة الكمية ،المواد الذائبةوىي )النفاذية ،الفوسفات الفعالة ،النترات ،الموا

 .LSDالقيم الشهرية لمرقم الهيدروجيني في مواقع الدراسة مع قيم  :(13جدول )

 االشهر
 المواقع

 LSDقيمة 

S1 S2 S3 S4 S5 

 * 90;.2 9.89 :9.0 9.02 8.07 9.92 تشرين االول

 * 2.977 8.99 9.07 9.00 :9.9 9.70 تشرين الثاني

 * 2.9:9 9.22 9.80 9.77 9.09 8.87 كانون اول

 NS :9.7 9.87 9.70 9.89 9.70 كانون الثاني

 NS 9.70 :;.9 9.00 9.97 9.82 شباط

 NS 9.92 9.09 :9.7 9.72 9.89 اذار

 NS 9.09 9.09 9.92 9.02 9.99 نيسان

 NS 9.97 9.97 9.97 9.70 9:.9 ايار

 NS 9.99 :9.9 :9.8 9.87 9.89 حزيران

 --- * LSD 2.:87 * 2.9;0 * NS NS 2.:00قيمة 

( *P<0.05) 
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 القيم الشهرية لمرقم الهيدروجيني في مواقع الدراسة :(11ل )شك

  DO))Disolved Oxygen االوكسجين المذاب 4-1-11.
ان قيم االوكسجين المذاب تراوحت بين الحد االعمى  ( 12والشكل ) ( 14يبين الجدول ) 

ممغم/لتر في شير حزيران  3.65عند شير كانون الثاني وادنى قيمة  S2ممغم/لتر في الموقع 11.25
نتائج التحميل االحصائي وجود  اوضحت(. 3ممغم/لتر جدول ) 7.06، وبمعدل عام S5في الموقع 

امل مع كل العو ، p<0.05فروق معنوية بين االشير والمواقع ويبن المواقع مع بعضيا بنسب احتمالية 
وىي )درجة حرارة  p<0.05ماعا العوامل التي اظيرت فروق غير معنوية بنسب احتمالية اعمى من 

الماء ، النفاذية ، العمق ، القاعدية الكمية ،العسرة الكمية ، المعنيسوم ، النترات ، المواد العالقة الكمية ، 
 .لكمي لميائمات النباتية (المواد الذائبة الكمية ،العكورة ، المموحة ، الفوسفات ، العدد ا

 LSDلتر في مواقع الدراسة مع قيم  ممغم/ DO القيم الشهرية لألوكسجين المذاب(:14)جدول

 LSDقيمة  المواقع االشهر
S1 S2 S3 S4 S5 

 NS 8.99 7;.7 9.20 9:.8 8.72 تشرين االول

 NS :0.: 92.; 27.: :9.7 72.: تشرين الثاني

 NS :02.0 :02.0 77.; 97.; 99.; كانون اول

 NS 02.; 02.; 02.; 00.07 09.; كانون الثاني

 * 0.98 8.82 9;.: 9;.; 99.: 02.99 شباط

 NS 70.; 99.; 9;.: 09.; 70.: اذار

 NS 8.27 8.07 :8.9 8.20 7.92 نيسان

 * 0.90 0.07 9;.8 8.20 7.79 02.; ايار

 * 0.77 9.87 7.79 0.02 92.: 79.; حزيران

 --- * :LSD 0.89 * 9.20 * 0.99 * 0.08 * 9.7قيمة 

( *P<0.05) 
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 .لتر في مواقع الدراسة ممغم/ DO القيم الشهرية لألوكسجين المذاب (:12ل )شك

  Biochemecal Oxygen Demand( BOD5لمتطمب الحيوي لالوكسجين )ا 4-1-12
لشير كانون االول  BOD ـنالحظ أن القيمة العميا لم (13والشكل ) (15من خالل الجدول ) 

 ممغم /لتر خالل شير أيار لموقع 1.07ممغم/لتر، اما حدىا االدنى  4.35كانت S1في الموقع 
S5 نتائج التحميل االحصائي وجود فروق معنوية  أوضحت(. 3ممغم/لتر جدول ) 2.19،وبمعدل عام

مع كل العوامل ماعدا ، p<0.05ا وبنسب احتمالية بين االشير والمواقع وبين المواقع مع بعضي
وىي ) درجة حرارة  p< 0.05العوامل التي اظيرت فروق غير معنوية  بنسب احتمالية اعمى من 

اليواء والماء، العمق  االوكسجين المذاب ، القاعدية الكمية ،العسرة الكمية ، الكاليسيوم ، المموحة 
 ،الفوسفات ، الفايوفايتين(.

 .LSDممغم/لتر في مواقع الدراسة مع قيم  BOD5القيم الشهرية لممتطمب الحيوي لألوكسجين  :(15)جدول

 LSDقيمة  المواقع االشهر
S1 S2 S3 S4 S5 

 * :0.8 9.07 ::.2 9.79 0.00 0.89 تشرين االول

 NS 0.92 0.09 :0.2 0.09 0.89 تشرين الثاني

 * 0.98 2:.0 2:.0 0.99 9.07 0.97 كانون اول

 * 0.00 0.27 0.27 0.07 :9.7 0.99 كانون الثاني

 NS 0.09 9;.0 0.29 7:.0 0.99 شباط

 NS :0.0 9:.0 0.99 9:.0 9.92 اذار

 NS 0.29 0.09 0.09 0.07 0.97 نيسان

 NS 0.02 0.27 :0.2 2:.0 0.72 ايار

 * ;0.0 0.07 :0.9 0.02 0.77 9.97 حزيران

 --- * LSD 0.08 * 0.2; * 0.08 * 0.0; * 0.00قيمة 

( *P<0.05.)  
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 .ممغم/لتر في مواقع الدراسة BOD5القيم الشهرية لممتطمب الحيوي لألوكسجين  :(13ل )شك

 Total Alkalanity (TA)لقاعدية الكمية ا 4-1-13
ممغم /لتر في شير كانون الثاني لمموقع  178.50 سجمت نتائج القاعدية الكمية قيميا العميا 

S2   اما القيمة الدنى ليا فكانت في شير حزيران لمموقعS1  115.33  (، 16 جدول)ممغم /لتر
والشكل  نتائج التحميل االحصائي وجود فروق أوضحت(. 3) ممغم /لتر جدول 134.21عام  وبمعدل

ومع كل العوامل ماعدا العوامل التي  ( p<0.05معنوية بين االشير والمواقع بنسب احتمالية) (14)
النفاذية ،التوصيمية ،الكاليسيوم وىي ) p<0.05اظيرت فروق غير معنوية بنسب احتمالية اعمى من 

،المغنيسيوم ، القاعدية الكمية ، العسرة الكمية ، الكبريتات ، االوكسجين المذاب، الفايوفايتين ،العمق 
 . (الكمورفيل ، العددالكمي لميائماتالمواد الذائبة الكمية ،  ، الرقم اليدروجيني، النترات ،

 .LSD/لتر في مواقع الدراسة مع قيم  ممغمTA القيم الشهرية لمقاعدية الكمية  :(16جدول )

 LSDقيمة  المواقع االشهر
S1 S2 S3 S4 S5 

 NS 000.99 090.72 9:.099 090.09 002.89 تشرين االول

 NS 89.:00 098.22 002.22 72.;00 099.89 تشرين الثاني

 * :90.9 09.:08 000.99 000.99 22.:00 000.99 كانون اول

 * 77.:0 72.:00 008.22 9:.000 72.:09 000.89 كانون الثاني

 NS 009.99 9:.090 000.22 09.;00 072.22 شباط

 NS 070.89 098.89 090.89 097.22 89.;00 اذار

 NS 097.99 098.89 098.89 090.99 000.90 نيسان

 NS 002.98 002.89 002.89 097.89 000.22 ايار

 NS 22.;09 9:.002 000.09 99.;00 007.99 حزيران

 --- * LSD 00.7: * 90.89 * NS NS 0;.70قيمة 

( *P<0.05.)  
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 .الدراسة/لتر في مواقع  ممغمTA القيم الشهرية لمقاعدية الكمية  :(14) شكل

 Total Hardness (THالعسرة الكمية ) 4-1-14
قيم العسرة الكمية بين القيمة العميا خالل شير  نجد أن (15والشكل ) (17من خالل الجدول ) 

/لتر في شير مممغ 221.83اما القيمة الدنيا/لتر، ممغم  338.83كانون االول لمموقع الخامس 
(، أوضحت 3ممغم /لتر جدول) 307.31، وسجمت معداًل عامًا بمغ S4تشرين االول وفي الموقع 

مع كل   p<0.05بنسب احتماليةير والمواقع نتائج التحميل االحصائي وجود فروق معنوية بين االش
وىي  p<0.05اعمى من العوامل ماعدا العوامل التي اظيرت فروق غير معنوية بنسب احتمالية 

لمذاب ،المتطمب الحيوي ، االوكسجين االنترات ، الكبريتات درجة حرارة اليواء، التوصيمية،)
 .(، العكورة ، الكمورفيل ، الفايوفايتين ، الفوسفاتلالوكسجين، المواد الذائبة الكمية

 .LSD/لتر في مواقع الدراسة مع قيم  ممغمTH القيم الشهرية لمعسرة الكمية  (:17جدول )

قيمة  المواقع االشهر
LSD S1 S2 S3 S4 S5 

 NS 099.72 9:.000 099.99 9:.0:0 070.99 تشرين االول

 NS 090.09 099.22 099.89 072.09 080.99 تشرين الثاني

 * 90.09 9:.:99 0:.0:7 088.89 9:.090 099.09 كانون اول

 NS 080.99 090.99 099.72 008.22 9;.000 كانون الثاني

 NS 09.:90 22.;:0 72.;92 928.22 09.:;0 شباط

 NS 929.89 900.99 9:.920 72.:92 7.89;0 اذار

 * 80.09 997.22 990.89 990.89 000.99 89.::0 نيسان

 NS 990.22 900.99 990.22 900.22 090.99 ايار

 NS 909.89 89.:;0 902.09 89.;92 9:.920 حزيران

 --- * ;LSD NS 77.98 * 89.00 * 80.9; * 70.2قيمة 

( *P<0.05) 
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 ./لتر في مواقع الدراسة ممغمTH القيم الشهرية لمعسرة الكمية  (:15) شكل

 Calcium (Ca) الكاليسيوم 4-1-15
اما القيمة  S5/لتر عند شير ايار في الموقع  ممغم 101.36كانت القيمة العميا لمكاليسيوم 

وكان المعدل  (16والشكل ) (18جدول ) S4 /لتر في شير تشرين الثاني لمموقع  ممغم 52.08االدنى
ة بين نتائج التحميل االحصائي وجود فروق معنوي أوضحت(، 3/لتر جدول)  ممغم79.49العام 

مع كل العوامل ماعدا العوامل التي اظيرت فروق غير  .p<0.05بنسب احتمالية االشير والمواقع 
الكمية، النترات ، اليواء والماء، العسرة  وىي )درجةحرارةp<0.05معنوية بنسب احتمالية اعمى من 

 المواد العالقةالكمية ،السميكات الفعالة، الكمورفيل،العكورة، الفوسفات، الفايوفايتين(
 .LSD/لتر في مواقع الدراسة مع قيم  ممغمCa القيم الشهرية لمكالسيوم  :(18جدول )

 االشهر
 المواقع

 LSD قيمة
S1 S2 S3 S4 S5 

 * 02.90 9:.;9 :87.0 9:.88 09.;8 80.09 االول تشرين

 * 09.97 97.00 :70.2 70.72 :79.0 9:.70 الثاني تشرين

 * 9;.02 :0.:: 89.99 88.99 9:.82 :80.7 اول كانون

 NS 80.70 99.72 9:.:9 90.79 80.00 الثاني كانون

 NS 7.99; 7.99: 09.:: 2.02; 2:.0: شباط

 NS 22.;: 0.22; 8.29: 0.97: 9.99: اذار

 * 7:.07 8.99; 8.09; 8.09; 09.;: 90.22 نيسان

 * 00.99 020.98 020.99 020.99 9:.0; 90.80 ايار

 NS 8.09; 9:.8: 09.:: 9.22: 8.89: حزيران

 --- * LSD 09.98 * 0;.90 * 00.8; * 00.89 * 02.09 قيمة

( *P<0.05.)  
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  .في مواقع الدراسة/لتر  ممغمCa القيم الشهرية لمكالسيوم   :(16ل )شك

 Magncium (Mg)المغنيسيوم  4-1-16
 ممغم177.89 الذي يبين القيمة العميا لممغنيسيوم( 17والشكل )  19)من خالل الجدول ) 

/لتر فسجمت خالل   ممغم74.62، اما ادنى قيموS4/لتر التي سجمت  خالل  شير ايار لمموقع 
نتائج  أوضحت(. 3/لتر جدول) ممغم  128.26العام، وكان المعدل S1شير تشرين الثاني لمموقع 

مع  كل ( (p<0.05التحميل االحصائي وجود فروق معنوية بين االشير والمواقع بنسب احتمالية 
   وىي 5p<0.0العوامل ماعدا العوامل التي اظيرت فروق غير معنوية بنسب احتمالية اعمى من 

 .، الكمورفيلفوسفات، المتطب الحيوي لالوكسجينال، ، الكاليسيوم، السميكاتالتوصيمية،درجة الماء
 .LSDممغم/لتر في مواقع الدراسة مع قيم Mg القيم الشهرية لممغنيسيوم  :(19جدول )

 االشهر
 المواقع

 LSD قيمة
S1 S2 S3 S4 S5 

 * 00.89 000.90 002.09 8.98: 20.;: 0.09; االول تشرين

 * 8;.00 :009.0 0.00: 07.;9 :9.9: 90.80 الثاني تشرين

 * 70.;0 90.;09 90.;: 9:.020 8.29: 9.08; اول كانون

 * 09.:0 98.:; 80.:00 090.00 008.87 09.:; الثاني كانون

 NS 79.;07 9;.009 ;;.007 079.82 000.20 شباط

 * 02.:0 80.;00 :089.9 000.07 098.98 009.97 اذار

 * :07.8 082.02 082.02 082.02 008.00 ;000.7 نيسان

 * 90.;0 099.90 ;:.099 ;:.099 2:.009 000.90 ايار

 NS 080.92 007.02 :;.007 ;000.0 009.02 حزيران

 --- * :LSD 0:.79 * 90.9: * 09.77 * 09.00 * 0;.8 قيمة

( *P<0.05.)  
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 .ممغم/لتر في مواقع الدراسةMg القيم الشهرية لممغنيسيوم  :(17ل )شك

 Nitrate (NO3)النترات  4-1-17

ممغم/لتر في الموقع  6.55 يتبين أن القيم العميا لمنترات الكمية (18والشكل ) (20من الجدول )   
S2  لمموقع  االولممغم/لتر فكانت في تشرين  1.55خالل شير ايار، اما ادنى قيمةS4  وبمغ

جود فروق معنوية التحميل االحصائي و  نتائج أوضحت(. 3العام ليا ممغم/لتر جدول ) 2.23المعدل
ماعدا العوامل التي اظيرت فروق ،  ((p<0.05و بين كل العوامل  بنسب احتمالية بين النترات 

العسرة الكمية ، الكاليسيوم  العكورة ،العمق ،المواد الذائبة ، غير معنوية وىي )النفاذية ، التوصيمية ،
 .ين ، الكمورفيل ، الفايوفايتين(، المغنيسيوم ، المتطمب الحيوي لالوكسج

 .LSDالقيم الشهرية لمنترات ممغم/ لتر في مواقع الدراسة مع قيم  :(20جدول )

 LSDقيمة  المواقع االشهر
S1 S2 S3 S4 S5 

 * ;0.2 9.99 0.77 9.99 9.22 9.72 تشرين االول

 * 0.08 :0.7 0.89 9.00 0.89 0.22 تشرين الثاني

 * 0.29 0.89 9.00 0.29 0.07 9.72 كانون اول

 * 0.98 9.00 9.00 9:.9 7.02 7.72 كانون الثاني

 * ;0.9 0.07 9:.0 0.89 0.72 7.72 شباط

 NS 0.02 0.22 9:.0 0.92 0.07 اذار

 * 0.08 0.82 :9.0 9.00 9.02 7.22 نيسان

 * 0.79 7;.7 9.09 8.92 8.77 8.27 ايار

 NS 7.79 7.77 8.02 8.22 :7.7 حزيران

 --- * LSD 0.80 * 0.97 * 0.9; * 0.99 * 0.00قيمة 

( *P<0.05 .) 
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 .القيم الشهرية لمنترات ممغم/ لتر في مواقع الدراسة :(18ل )شك

 Active Phosphateالفوسفات الفعالة  4-1-18

ممغم/لتر  4.16 وسفات الفعالة فنجد أن القيمة العميا لم( 19والشكل )  (21من نتائج الجدول )   
 0.93 ، والمعدلS4فسجمت في اذار لمموقع   0.02اما القيمة االدنى S2كانت في شير ايار لمموقع 

نتائج التحميل االحصائي وجود فروق  أوضحت (.3) العام خالل مدة الدراسة كان ممغم/لتر جدول
مع كل العوامل ماعدا العوامل التي اظيرت (. p<0.05معنوية بين االشير والمواقع بنسبة احتمالة )

وىي ) درجة حرارة اليواء والماء، النفاذية ،  p<0.05فروق غير معنوية بنسب احتمالية اعمى من 
العمق، الفايوفايتين ، الكاليسيوم ، المغنيسيوم ، المموحة ، المتطمب الحيوي لالوكسجين ،المواد 

 ،السميكات(. العالقة الكمية ، المواد الذائبة الكمية
 .LSDالقيم الشهرية لمفوسفات الفعالة ممغم/لتر في مواقع الدراسة مع قيم (: 21) جدول

 االشهر
 المواقع

 LSD قيمة
S1 S2 S3 S4 S5 

 NS 2.89 2.20 2.92 2.09 2.00 االول تشرين

 NS 2.79 2.97 2.79 2.92 2.09 الثاني تشرين

 NS 9;.2 9;.2 0.27 ::.2 0:.2 اول كانون

 NS 2.00 2.00 2.00 2.80 0.28 الثاني كانون

 * 00:.2 :0.0 0.08 0.79 :0.9 2.08 شباط

 NS 2.09 2.08 :2.0 ;2.0 2.90 اذار

 * 08:.2 :0.7 ;0.9 0.07 9:.0 0.02 نيسان

 * 0.98 0.00 0.09 ;0.7 0.08 :0.0 ايار

 * 70;.2 0.20 2.27 :2.9 ;2.2 2.20 حزيران

 --- * LSD 2.::0 * 0.0; * 2.:;0 * 2.::0 * 2.;00 قيمة

( *P<0.05.)  
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 .القيم الشهرية لمفوسفات الفعالة ممغم/لتر في مواقع الدراسة(: 19) لشك

  السميكات الفعالة  4-1-19
 2013ممغم/لتر في شير تشرين الثاني  4.00السيمكات قيمًا تراوحت بين العميسجمت ا 

ونيسان  2013في شيري تشرين االول من عام  ممغم/لتر 2.10بينما سجمت القيم الدنيا  S4الموقع 
ممغم /لتر جدول 2.608 وكان المعدل العام ليا  (20والشكل ) (22جدول (، S1 وفي الموقع 2014

( وكانت قيم االشير االخرى بين ىذه القراءات، بينت نتائج التحميل االحصائي وجود فروق 3)
مع كل العوامل ماعدا العوامل التي اظيرت  ( p<0.05)االشير والمواقع بنسبة احتمالة  نمعنوية بي

العمق ، العسرة الكمية ، الكاليسيوم ، وىي ) p<0.05فروق معنوية بنسب احتمالية اعمى من 
 .المذاب ،العدد الكمي لميائمات( المغنيسيوم ، الكمورفيل ، الفايوفايتين ،  االوكسجين

 .LSDالقيم الشهرية لمسميكات الفعالة ممغم/لتر في مواقع الدراسة مع قيم  (:22) جدول

 االشهر
 المواقع

 LSD قيمة
S1 S2 S3 S4 S5 

 NS 1.58 2.58 2.12 2.20 2.91 2.10 االول تشرين

 * 1.62 2.31 4.00 2.41 3.31 2.12 الثاني تشرين

 NS 1.95 3.34 2.22 2.75 2.81 2.13 اول كانون

 NS 1.86 2.78 2.49 2.93 2.51 3.00 الثاني كانون

 NS 1.58 2.43 2.53 2.66 2.88 2.13 شباط

 NS 1.75 2.43 2.53 2.11 2.93 2.43 اذار

 NS 1.77 2.75 2.73 3.00 2.12 2.10 نيسان

 NS 1.63 2.74 2.73 2.83 2.93 2.11 ايار

 NS 1.49 2.78 2.41 2.89 2.92 2.31 حزيران

 --- LSD 1.88 NS 1.69 NS 1.52 NS 1.44 * 1.71 NS قيمة

( *P<0.05.)  
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 .سةلفعالة ممغم/لتر في مواقع الدراالقيم الشهرية لمسميكات ا(  20شكل )

 Sulphate (SO4)   الكبريتات 4-1-20
 283.00 بين العمياالى أن قيم الكبريتات قد تراوحت ( 21ولشكل )  (23تشير نتائج الجدول )   

 ممغم/لتر فكانت في ايار131.50 ، اما القيمة االدنىS4, S3ممغم/لتر في شير ايار ولممواقع
اظيرت نتائج التحميل االحصائي وجود  (.3ممغم/لتر جدول) 207.5، وكان المعدل العامS1لمموقع 

ير ماعدا العوامل التي اظيرت فروق غ p<0.05فروق معنوية بين كل العوامل بنسب احتمالية 
، روجيني ، التوصيمية ، الكاليسيوموىي )الرقم اليد p<0.05المعنوية  بنسب احتمالية اعمى من 

 .المواد الذائبة ،السيميكات، الكمورفيل ، الفايوفايتين ، المتطمب الحيوي لالوكسجين(
SO4 ريتات بالقيم الشهرية لمك :23))جدول 

 .LSDممغم/لتر في مواقع الدراسة مع قيم -

 االشهر
 المواقع

 LSD قيمة
S1 S2 S3 S4 S5 

 * 9;.08 097.22 09.::0 7.99;0 098.22 9:.000 االول تشرين

 * 99.02 097.22 09.:09 2.22;0 098.99 090.22 الثاني تشرين

 NS 087.22 087.22 098.22 22.:07 007.22 اول كانون

 NS 029.72 029.72 9.22;0 0.22;0 092.22 الثاني كانون

 * 99.70 092.22 9.72;0 020.22 2.22;0 0:0.22 شباط

 * 80.;9 092.72 000.22 000.22 020.22 0:7.22 اذار

 * 78.:0 080.72 22.:07 0:0.22 009.22 8.22;0 نيسان

 * 99.82 22.:09 0:9.22 0:9.22 72.:09 090.72 ايار

 * 99.90 22.;00 027.99 090.22 020.22 0:0.22 حزيران

 --- * LSD 70.88 * 0:.;0 * 00.80 * 7;.09 * 00.79 قيمة

( *P<0.05) 
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 .ملغم/لتز في مىاقع الدراستSO4-2 زيتاث بالقيم الشهزيت للك :(21) لشك

 Biological factorsالعوامل الحيوية  :4-2

 أ _ الكمورفيل:  4-2-1
مكغم/لتر ( خالل   (28.02القيم العميا لكموروفيل أ انيبين نيالذ (12والشكل ) (24من الجدول )

 ،S2مكغم/لتر، فكانت في شير كانون الثاني لمموقع  0.12، اما القيمة االدنىS5شير شباط لمموقع 
نتائج التحميل االحصائي وجود  أوضحت (.3مكغم/لتر جدول) 5.29وكان المعدل العام لمكموروفيل 

مع كل العوامل ما عدا  بين المواقع واالشير p<0.05 اعمى منمعنوية بنسب احتمالية غير فروق
العوامل التي اظيرت فروق معنوية وىي) الفوسفات ، العكورة ، المواد الذائبة الكمية ، المواد العالقو 

 الكمية ، المتطمب الحيوي لالوكسجين (.
 .LSDفي مواقع الدراسة مع قيم لمهائمات النباتية مكغم/لتر  -أ-القيم الشهرية لمكموروفيل  :24)جدول )

 االشهر
 المواقع

 LSD قيمة
S1 S2 S3 S4 S5 

 * 0.88 0.88 9.80 9.97 0.72 9.97 االول تشرين

 * ;0.2 0.99 9.00 7.22 0.02 2;.0 الثاني تشرين

 * :0.9 0.08 9;.0 7.89 7;.2 0.88 اول كانون

 * 0.88 0.80 9.00 0.72 2.00 9.07 الثاني كانون

 * 0.70 20.:0 ;8.; :0.9 ;2.0 9.29 شباط

 * :0.8 0.00 0.82 2.02 0:.0 ::.9 اذار

 * 0;.9 22.:0 00.00 00.09 8.98 07.87 نيسان

 * 0.99 :0.9 0.90 9;.0 2.00 :0.9 ايار

 * 9.20 ;0.0 0.92 87.; 0.07 0.00 حزيران

 --- * ;LSD 7.00 * 0.90 * 9.99 * 9.80 * 0.0 قيمة

( *P<0.05.)  
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 .مواقع الدراسةبمهائمات النباتية مكغم/لتر ل -أ-القيم الشهرية لمكموروفيل  (:22ل )شك

 أالفايوفايتين  4-2-2
مكغم/لتر كانت  25.93 نجد أن القيمة العميا لمفايوفايتين ( 11والشكل ) ( 25الجدول ) جمن نتائ

مكغم/لتر فكانت في شير تشرين االول لمموقع  0.85،  اما القيمة الدنياS5لشير اذار في الموقع 
S2نتائج التحميل االحصائي وجود فروق  أوضحت(. 3العام مكغم/لتر جدول) 6.44، وكان المعدل 

( مع كل العوامل ماعدا العوامل التي اظيرت  p<0.05) اعمى من  معنوية بنسب احتماليةغير 
لنفاذية ، الرقم اليدروجيني ، الكمورفيل ، المواد ا وىي ) ( p<0.05معنوية بنسب احتمالية )فروق 

 .(العكورة ، النترات الذائبة الكمية ، 
 .مكغم/لتر في مواقع الدراسة القيم الشهرية لمفايوفايتين لمهائمات النباتية  :25)جدول )

 االشهر
 المواقع

 LSD قيمة
S1 S2 S3 S4 S5 

 NS ;0.9 9.02 7.92 7:.2 ;0.0 االول تشرين

 * :0.8 9.92 0.99 9.22 99.: 0.00 الثاني تشرين

 * 9.99 0.08 0.97 9.97 ;00.9 0.90 اول كانون

 * 0;.9 0.80 0.90 9.09 00.99 0.90 الثاني كانون

 * 0.70 02.09 00.: :0.8 ::.09 8.78 شباط

 * 9.99 9;.07 0;.0 9.27 0;.07 8:.9 اذار

 * 8.80 00.00 09.98 0.99 ::.00 ;;.00 نيسان

 * 9.00 9.29 ;7.0 0.90 2;.0 0.02 ايار

 * 9.80 0.70 :0.0 9.07 0.07 0.70 حزيران

 --- * ;LSD 7.90 * 9.97 * 0.70 * 9.99 * 7.8 قيمة

( *P<0.05) 
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 .القيم الشهرية لمفايوفايتين لمهائمات النباتية مكغم/لتر في مواقع الدراسة (:23)ل شك

 

 النوعية والكمية لمهائمات النباتية الدراسة 4-3
Quality and quantity study of phytoplankton   

نوع مختمف من الطحالب في مواقع الدراسة الخمسة   200تمكنت الدراسة الحالية من تسجيل    
مختمف وتنتمي الى  اً جنس 72، تعود الى  2014ولغاية حزيران  2013لممدة من تشرين الثاني 

 ,Bacillariophyceae, Chlorophceae, Cyanophyceae االتيةطحالب االساسية أقسام ال

Euglenophyceae, Raphidophyceae, Dinophyceae,  Chrysophceae, 

Xanthophyceae,  Cryptophyceae, ( 26، وكما مبين في الجدول) ( 25، 24واالشكال ،
. ومن خالل النتائج يتضح أن الطحالب الدايتومية كانت ليا (7والممحق )( 29، 28، 27، 26

سبة نوب اً جنس 28تعود الى  اً نوع 131النسبة االكبر من التواجد في بيئة الدراسة وسجل منيا 
نوعًا  30إذ بمغ عدد أنواعيا  ثم تمييا مجموعة الطحالب الخضر من مجموع الطحالب، 65.5%

المزرقة الترتيب الثالث بعدد  حتمت الطحالب الخضرا، بينما %15وبنسبة مئوية  اً جنس 22تعود الى 
أنواع تعود لثالثة أجناس  8، تمييا الطحالب اليوغمينة بعدد %11سبة نأجناس وب 10و 22انواع 

، بينما سجمت كل %1.5أجناس وبنسبة  3أنواع تعود لثالثة  3، ثم الطحالب الكربتية %4سبة نوب
، وأخيرا طحالب %1لكل منيما ونسبة  2  تعود لجنسين 2من الطحالب الذىبية والدوارة نوعين 

 واحد جنس و واحد نوع منيما لكل Raphidophyceae ـالو  Chrysophyceae ـصفوف ال
 وعند دراسة توزيع وظيور اليائمات المدروسة عمى مستوى المواقع نجد أن ىنالك.  %0.5وبنسة

(. إذ 26تباين في الظيور والتنوع الحيوي لكل صف من صفوف الطحالب وكما مبين في الجدول )
و  50، وفي الموقع الثاني اً جنس 43تعود الى  اً نوع 90سجمت الطحالب تواجدًا في الموقع االول 

 جنساً 38 تعود الى  اً نوع 66وفي الموقع الرابع  اً جنس 38و  اً نوع 68، وفي الموقع الثالث اً جنس 35
 .اً جنس 45تعود الى  اً نوع 127بينما سجل الموقع الخامس تواجد 
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جدول )
2
6

): 
س واالنواع 

عدد االجنا
وصفوف

 
الهائمات النباتية المشخصة في منطقة الدراسة لممدة بين 
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 .األولالموقع اتية المشخصة الهائمات النب لصفوفالنسبة المئوية (: 24شكل )

 
 الموقع الثاني.اتية المشخصة الهائمات النب لصفوفالنسبة المئوية (: 25شكل )

Bacillariophyceae 
62% 

Chlorophyceae 
18% 

Cyanophyceae 
15% 

Euglenophyceae 
1% 

Dinophyceae 
2% 

Xanthophyceae 
1% 

Cryptophyceae 
0% 

Chrysophyceae 
1% 

Raphidophyceae 
0% 

 الموقع االول

Bacillariophyceae Chlorophyceae Cyanophyceae

Euglenophyceae Dinophyceae Xanthophyceae

Cryptophyceae Chrysophyceae Raphidophyceae

Bacillariophyceae; 
38.00% 

Chlorophyceae; 
28.00% 

Cyanophyceae; 
18.00% 

Euglenophyceae; 
4.00% 

Dinophyceae; 
4.00% 

Xanthophyceae; 
2.00% Cryptophyceae; 

4.00% 

Chrysophyceae; 
1.00% 

Raphidophyceae; 
0.00% 

 الموقع الثاني

Bacillariophyceae Chlorophyceae Cyanophyceae

Euglenophyceae Dinophyceae Xanthophyceae

Cryptophyceae Chrysophyceae Raphidophyceae
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 الموقع الثالث.اتية المشخصة الهائمات النب لصفوفالنسبة المئوية  (26شكل ) 

 
 الموقع الرابع.اتية المشخصة الهائمات النب لصفوف المئويةالنسبة (: 27شكل )

Bacillariophyceae; 
58.82% 

Chlorophyceae; 
17.64% 

Cyanophyceae; 
13.23% 

Euglenophyceae; 
5.88% 

Dinophyceae; 
0.00% 

Xanthophyceae; 
0.00% 

Cryptophyceae; 
1.47% 

Chrysophceae; 
1.47% 

Raphidophceae; 
1.47% 

 الموقع الثالث

Bacillariophyceae Chlorophyceae Cyanophyceae

Euglenophyceae Dinophyceae Xanthophyceae

Cryptophyceae Chrysophceae Raphidophceae

Bacillariophyceae; 
50.00% 

Chlorophyceae; 
22.72% 

Cyanophyceae; 
16.66% 

Euglenophyceae; 
6.06% 

Dinophyceae; 
0.00% 

Xanthophyceae; 
1.51% 

Cryptophyceae; 
1.51% 

Chrysophyceae; 
1.51% 

Raphidophyceae; 
0.00% 

 الموقع الرابع

Bacillariophyceae Euglenophyceae Dinophyceae Xanthophyceae

Cryptophyceae Chrysophyceae Raphidophyceae
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 الموقع الخامس.اتية المشخصة الهائمات النب النسبة المئوية لصفوف(: 28شكل )

 
 في جميع مواقع الدراسة.اتية المشخصة الهائمات النب النسبة المئوية لصفوف(: 29شكل )

 

Bacillariophyceae; 
77.16% 

Chlorophyceae; 
9.44% 

Cyanophyceae; 
7.87% 

Euglenophyceae; 
3.14% 

Dinophyceae; 
0.78% 

Xanthophyceae; 
0.78% 

Cryptophyceae; 
0.00% 

Chrysophceae; 
0.78% 

Raphidophceae; 
0.00% 

 الموقع الخامس

Bacillariophyceae Cyanophyceae Euglenophyceae Dinophyceae

Xanthophyceae Cryptophyceae Chrysophceae Raphidophceae

Bacillariophyceae; 
65.5% 

Centrales; 6.5% 

Pennales; 59% 

Chlorophyceae; 
15% 

Cyanophyceae; 
11% 

Euglenophyceae; 
4% 

Dinophyceae; 
 1% 

Xanthophyceae; 
 1% 

Cryptophyceae; 
1.5% 

 معدل المواقع

Bacillariophyceae Chlorophyceae Cyanophyceae

Euglenophyceae Dinophyceae Xanthophyceae

Cryptophyceae Chrysophceae Raphidophceae
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في وتواجدًا ( نجد أن بعض الطحالب سجمت ظيورا 27المبينة في الجدول )النتائج ومن  
 ,Aphanocapsa  quadricauda ي:أتوىي كما ي مواقع الدراسة وفي مختمف االشير جميع

Phormidium  sp. من الطحالب الخضرالمزرقة و  من الطحالب الخضر  Beterococcus 

brauniiـ، ومن صف ال Chrysophyceae  طحمبDinobryon  cylindericum  أما من
و  cymbula  Naviculaومن الريشية   Melosira   jugruesالطحالب الدايتومية المركزية 

Ntstichia. palea   وSynedra vaucheria  بينما االجناس التي ظيرت في موقع واحد من .
من الطحالب الخضراء المزرقة في  Chrooccus disperusو   .Aphanotheca spالدراسة ىي 

ظير في الموقع الثاني، ومن الطحالب الخضراء   Oscillatoria  formosaالموقع الثالث، بينما 
Microspora amoena  وScendesmus bijuga  في الموقع الثالثWestella linearis 

خامس واالول لفي الموقع ا  Zygnema collnisianum  ,    Scendesmus  quadricaudaو
 و Euglena  Sanguineaعمى الترتيب. أما من الطحالب اليوغمينية فقد ظيرت االجناس 

Lepocinis sphagonphila  وPhucus Pseudoswirenkot  خامس في المواقع الرابع وال
الثالث ظير الطحمب  الموقع في Raphidophyceaeومن الطحالب ، والثاني عمى الترتيب

Gonystomum semen ومن الدايتومات سجمت االجناسMelosira  arenaria  
من الدايتومات المركزية في  Stephanodiscus hantzchilو    Stephanodiscus astreaو

 ، و  Achnathes  affinisالموقع الثالث فقط، ومن الدايتومات الريشية ظير االجناس

microcepha A. و A. minutissima  و A.normii  وAsterionella  fomosa و 

Cymbella amphicephala و C. tumida  وC. affinis   و Cocconeis disculus 
  F. construens و  Fragilaria bervistriata و  E. pectinaleisو  Eunotia arcusو

F. capucina   و Frustulia rhomboids  و Gomphonemia angustatumوG. 

brasilienies وG.lanceolatum  وG. longiceps و G. tergestinu جنس وG. strigilis 
 .Nو N. contentaوNavicula gracilis  وجنسMastogloria braunii جنس و 

engmatica  و  N. gibbula  وN. goppertiana  و N. gracilodes و  N. muralis و 

N. protracta  وN.subhamelata وجنس  Neidium offineوجنس  Niitzschia clausii 
  N. linearis, N.intermedia و N. fascicuolataو  N. closterumو N. commutata و
 .Nو N. gracilisو  N. rostellataو N. pusillaو .parvula Nو N. obtusaو
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subcopitellata وvermicularis  N.وN. viridula  سجنو  Rhocosphenia curvata 

  Surirella biseriata وجنس Stauroneis anceps  وجنس Rhopalodia gibba وجنس
 Teyblionella levidensisو Tabellaria quadrisepta وجنس S. caproniiو
 Cryptomonas وجنس Chroomonas nordstelli وجنس Ceratium hirumdinellaو

erosa  في المواقع الثالث والرابع والخامس لجنسAchnathes  والموقع الخامس Cymbella  و  

 Asterionellaنما ظيرت افراد ، بي Cocconeis قع الثالث فقط، في الموEunotia  عين قو في الم
في الموقع الخامس  Frustuliaفي الموقع الخامس أو االول  Fragilaria، الرابع أو الخامس

تواجدىا في المواقع االول أو الثاني أو الخامس،   Gomphonemiaفقط، بينما تبادلت انواع جنس 
في الموقع الخامس أيضا،  Mastogloriaفي الموقع الخامس فقط، وجنس  Gyrosigmaوجنس 

الظيور في موقع واحد من المواقع، الخامس والثالث  Naviculaبينما تبادلت االنواع العائدة لجنس 
ورًا منفردًا في المواقع الخامس والثالث مت ظيسج Nitzschiaواالول والرابع، كذلك انواع جنس 

في الوقع الثاني فقط،  .Rhoicosphenia spنما ظيرت افراد جنس يوالرابع، ب
 Surirellaفي الموقع الخامس وجنس  sp.  Stauroneisجنس و   .Rhopalodia spوجنسي

sp.راد جنسي ف، في الموقع الخامس أو االول وا Tabellaria sp. , Teyblionella sp.في 
 و .Chroomonas spجنسي  قب، وظير في الموقع الثاني أفرادالموقعين الثاني واالول بالتعا

.Cryptomonas sp.  
من الهائمات النباتية المشخصة في المواقع الخمسة من منطقة الدراسة  تواجد االجناس واالنواع :(27جدول )

 .2013-2014خالل المدة من 

 صفوف الهائمات الموقع

 S5  S4  S3  S2 S1 Cyanophyceae                                                             

_ + _ _ _ Anabana  levanderi  Lemm                                     
+ + + + + Aphanocapsa   quadricauda  Kütz. 
_ _ + _ _ Aphanothece  sp.                                                          
_ _ + _ _ Chrooccus disperus  . G. M. Smith            
_ + _ _ + Gloeocapsa  compacta   Kütz.            
_ + + _ + G. rupestris Kütz .                                                        
+ _ _ + + Merismopedia elegans G. M. Smith       
+ + _ _ + M. gluca (Ehrenb)                                                      
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_ _ _ + _ M. tenussima Lemmermann                                       
+ + _ + + Nostoc  pruniforme (Kütz.) Hariot                         
_ + _ _ + Oscillatoria  articulata Garduer                                 
+ + + _ + O. bornetii  zukalila                                                   
+ _ + _ _ O. curviceps Agardh                                                   

_ _ _ + _ O.  formosa Bory                                                          
+ _ + _ _ O. granulate Van Goor                                              
+ _ _ _ + O. limosa  Bory                                                            
_ _ + _ + O.  rubescens De Candolle                                          
_ + _ + + O. subrevis Schmidie                                                   
+ + _ _ + O. tenuis  vartans                                                          
+ + + + + Phormidium  sp.                                                           
_ _ _ + _ Spirulina  laxa  G. M. Smith                                     
_ _ _ + _ S. major Kütz.                                                               

Chlorophyceae 
_ _ + + + Asterococcus limeuteicus G. M. Smith                 
+ + + + + Beterococcus braunii  Kütz                                         
+ +  + + Chlamydomonas  psedoperytyi  Prescott               

+ _ + + + Chlorella  vulgaris Bejerinck                             
+ + +  + Cosmarium  caelatumfa                                               
_ _ + + _ Dictyochloris  tragans                                               
+ _ _ + _ Gloeocystis gigas  Kütz.                                         

+ _ _ _ _ Geitlerinema  granulate                                               
+ _ _ _ _ Gladophora  insignis  (Ag. C. A.) Kg                    
_ + _ _ + Kirechneriella  aobesa G. S. West                   
_ _ + _ _ Macrochloris dissecla     Kütz.                                              
_ + _ _ _ *Oedogonium  minus (Wittr)          
+ + + _ + Oocystis eremosphaeria  G. M. Smith                        

_ + _ _ _ Pediastrum boryanum Kütz. 
_ _ + _ + P. clathratum  Kütz 
_ _ _ _ + Scendesmus acuminatus var. onainor  

_ _ + _ _ S. bijuga  (Trup) Lagher                               
+ + _ _ _ S. dimorphas (Turp)Ktz                                         

+ + - + + S. ecornis (Ralfs )                                       
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+ - + - - S. quadricauda  Kütz 
+ + _ + + Spirogra sp.                                                               
- _ - - + Stiogoclonium lubricum (Dillw.) Kuetzing                
_ + _ _ + Treubaria  sp.                                                           
_ _ + + _ T. satigerum  (Archer) G. M. Smith                          
_ _ _ + _ Tetraedron arthrodes  miforme                              
_ + _ + _ T. caudatum  (Corda) Hansgirg                                 
_ + _ + _ T. multicum  (A. Braun) Hansg                              
_ _ + + _ Ulothrix  moniliformis  Kütz.                                 
+ _ _ _ _ *Westella linearis G. M. Smith                                   
_ _ _ _ + Zygnema collnisianum  Transeau                             

Euglenophyceae 
_ + _ _ _ Euglena sanguinea  Her.                          
_ + + _ _ E. proxima  dangenrd                                         
+ + + + + E. gracliia  Klebs                                                          

+ _ _ _ _ Lepocinis sphagonphila  Lenmermum                        
+ + _ _ _ Phucus sp.  

+ _ + _ _ P. acuminatus Stokon                                      
_ _ _ + _ P. pseudoswirenkot   precot                                         
_ + + _ _ * P. tortus  ( Lemm.) Skvortzow            

Xanthophceae 
+ _ _ _ + Tribonema bombycinum (Ag.) Derbes and Solier     
_ + _ + _ Vaucheria sp.                                                                

*Raphidophyceae 
_ _ + _ _ *Gonystomum semen  Geitler                                       

Chrysophyceae 
+ + + + + Dinobryon  cylindericum     Iomf                                

Bacillariophceae 

Order Centralals 
_ _ + _ + Coscinodiscus  lacustris   Grunow                              
+ _ _ _ + Cyclotella  kuetzingiana Kütz. 
_ _ _ _ + C . meneg hiniaume  Kütz 
_ _ + _ _ Melosira arenaria  Moore  ex Ralfs                          
+ + _ + + M. distans  Grunow                                   
_ + _ _ + M. itatica O. Mueller                  
+ + + + + M. jugrues Agardhi                                                     
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+ + _ + _ M. varains L.  Agardh                                                 
+ _ + _ _ Stephanodiscus  astrea  (Ehr.) Gun                            
_ + _ _ _ S. dubius  var. radiosus                                                
_ _ + _ _ S. hantzchil  Grunow                                                   
_ _ _ _ + S. ratula  (Kütz.) Hendey                                               
+ _ _ _ + Thalassiosira  weissfloygii  Grunow                         

Order Pennales 
_ _ + _ _ Achnathes affinis Grunow                                          
_ + _ _ _ A. microcephale  (Kütz.) Grunow                                  
_ + _ _ _ A. minutissima  Kütz.                                
_ _ + _ _ Amphora  ocellata  Donkin                                          
_ _ + _ + A. nomanii  Rab                                                           
+ _ _ _ _ Asterionella  fomosa  A-G-C                                     
+ _ _ _ _ Cymbella  amphicephala  Naegeli                               
+ _ _ _ _ C. affinis  var. affinis (Kütz)                                       
+ _ _ _ _ C. caespitosa (Kütz) 
+ _ _ _ + C. helvetica  Kütz.                                                  
+ _ _ _ _ C. tumida (Breb.)  Van.Hustedt                                  
_ _ + _ _ Cocconeis disculus (Schumann)  Cleve                

+ _ _ _ + Diatoma  vulgare  Kütz. 

+ _ _ _ + D. elongatum Kütz 
+ + + _ + Diploneis ovalis (Hilse)  Cleve                                    
+ - - - - Eunotia sp. 

_ + _ _ _ Eunotia arcus Her                                                        
+ _ _ _ _ E. pectinalis  Kuetz                                                      
+ _ _ _ _ Fragilaria brevistriata Grunow                                   

_ _ _ _ + F. capucina var.graclis  (Oster.) A. Cleve                  
+ _ _ _ _ F.  construens (Ehr.) Grunow                                    
+ + + _ + F. crotonecis Kitton                                        
+ _ + _ + F. intermedia  Grunow                                                
+ _ _ _ + F. virescens Ralfs                                                         
+ _ _ _ _ Frustulia  rhomboids  (Ehr.) De Toni                 
_ _ _ + _ Gomphonemia angustatum   Kütz 
+ _ _ _ _ G. brasilienies  Lyngbya                                              
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+ _ _ _ + * G. capitatum                                                           
_ + _ _ _ G. lanceolatum Ehr.                                                     
+ _ _ _ _ G. longiceps  Ehr.                                                         
+ + _ _ _ G. parvulum  (Kütz.) Celeve               
+ _ _ _ _ G. tergestinu  Grun.                                                  
+ _ _ + + Gyrosigma acuminatmun  (Ktz.) Rabenhorst         
+ + + _ + G. batticum (Ehr.) Cleve                                             
+ + _ _ _ G. spencerii  Grunow                           
+ _ _ _ _ G. strigilis  (W. Smith) Griff et Henfey                       
+ - - - - Mastogloria braunii Grunow   

_ _ _ + + M. recta  Hustedt                                       
+  + + _ Navicula bacillum  Ehr                                               
_ + _ _ _ N. contenta  Kütz                                   

+ + _ _ + N.  cryptocephala Boy_ p                    

+ _ _ _ + N. cuspidate (Kütz.) Kuetz.                                              

+ + + + + N. cymbula Donk                                                                  
_ _ + _ _ N. engmatica  Germain                                                       
+ _ + _ _ N. halophila  Tuffen                                           
+ _ _ _ _ N. gibbula  Cleve                                                                 
+ _ _ _ _ * N.  goppertiana ( Bleisch) Grun.                                       
+ _ _ _ _ N. gracilis Hantzch 

_ _ _ _ + N. graciloides (Her.)   Hustedt           

+ + _ _ _ N. lanceolate   A. Cleve                                  

+ _ _ _ _ N. muralis  Kütz. 
_ _ + _ _ N. protracta  (Wisl.and por )                 

+ _ _ _ + N. rhyncocephata Kutz                     

+ _ _ _ + N. similis  Krasske                                                            

+ _ _ _ _ N.  subhamelata A. Cleve   

+ + _ _ + N. subtilissima  Hus 

+ _ _ _ + N. symmetrica Pat .                                      
+ _ _ _ + N. tripunctata  Kütz. 
+ _ _ _ + N. vividula  Kütz. 

+ _ _ _ _ Neidium offine  (Ehr.) Pfitz                                                   
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+ _ _ _ + Nitzschia acicularis  (Kütz.) W. Smith                                  
_ _ + _ + N. acut  Hantzsch                                                                   

+ _ _ + _ N. amphibia  Grunow                                                         

+ _ + _ + N. circumsuta  (Bil.) Grunow                                          
+ _ _ _ _ N. clausii   Hantzsch                                                               
_ _ + _ _ N. closterium  (Ehr.) Grunow                                               
+ _ _ _ _ N. commutata  Grunow                                                          
+ _ + _ _ N. dissipata A. Cleve                                      
+ _ _ _ + N. dubia W. Smith                                                        
+ _ _ _ _ N. fascicuolata (Grun.) Grunow                                           
+ _ _ _ + N.  filifromis  (W. Smith) Van Heurck                                 

+ + + _ + N. frustalulum (Kütz.)Grunow                                              
+ + _ _ + N.  frutulum (Kütz.) Grunow                                                
+ _ + _ + N. gracillis   Hantzsch                                                       
_ + _ _ _ N. gracilis   A. Cleve   

+ _ + + + N.  hantzschiana  A. Cleve                                

+ _ _ + _ N. hungarica Grunow                                                             
+ _ + _ _ N.  ignorata  Krasske                                                             
+ _ _ _ _ N.  intermedia  Hantzsch  ex Cleve et Grun                       

_ + _ _ _ N. lacunarum Hustedt                                                          
+ _ _ _ _ N. linearis  W. Smith                                                          

+ + _ _ + N. longissma  (Breb.) Ralfs                                                 
+ _ + _ + N. microcephata Grunow                                                      
+ _ _ _ + N. navicularis  (Breb. Ex Ktz.) Grun                                   

+ _ _ _ _ N. obtusa  W. Smith                                                            

+ + + + + N.  palea   (Kütz.)  W. Smith                                               
+ _ + _ + N. paleacea  (Grunow )                                                    

+ _ _ _ _ N.  parvula W. Sm                                                                  
+ _ _ _ _ N. pusilla  (Ktz.)Grunow                                                       
+ _ _ _ _ N. rostellata  Hustedt                                                
+ + + + _ N. romona  Grunow                                                          

+ _ _ _ +  N. sigma   Grunow                                             
+ _ _ _ + N. sigmoideu  ensemble                                         
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+ _ + _ _ N.sina var. rigidula Grunow                                               
+ _ _ _ _ N. subcopitellata  Hustedt                                                     
_ _ + _ + N. tridentula   Grunow                               

+ _ + _ + N. tryblionella F. Minor                                                       

+ _ _ _ _ N. vermicularis  (Kütz.) Hantzsch                                         
+ _ _ _ _ N.  viridula  (Kütz.)                                                               

+ + _ _ _ N. vitrea  Norman                                                                   

+ _ + _ _ Pinnularia  appendicateta  (Ag.) Cleve                  
_ + + _ _ Pleurosigma  salinarum Grunow                                
_ _ _ + _ Rhoicosphenia  curvata  (Kütz.) Grunow                    
+ _ _ _ _ Rhopalodia gibba (Ehr.) O. Muller                            
+ _ _ _ _ Stauroneis  anceps Ehr .                         
+ + + + _ S. salina  W. Smith                                                  
+ _ _ _ _ Surirella biseriata  de Brebissson                               
- - - - + S. capronii  de Brenisson 

+ _ _ _ + S. helvetica Brun.  
+ _ _ _ +  S. linearis W. Smith                                  
+ _ _ _ +  S. ovate Kütz                                                    
+ _ + _ _  S.ovalis  varbaltica Schumann                                   
+ + + + _ Synedra acus   Mayer                              
+ _ + _ _ S. tabalata   Grunow                 

+ + _ + _ S. ulna   Kütz.                                          
+ + + + + S. vaucheria  Kütz                                                 
_ _ _ + _ Tabellaria quadrisepta Kütz..  
_ _ _ _ + Teyblionella levidensis  W. Smith                               

Dinophyceae 
_ _ _ + + Dinoflagellata  sp.                                                       
_ _ _ + _ Ceratium  hirumdinella  (Muell) Du jardin        

Cryptophyceae 
_ _ _ + _ Chroomonas nordstelli  Hansgirg                         
_ + + _ _ Cryptomonas  sp. 

_ _ _ + _ Cryptomonas  erosa  Ehre                                           

 جديد تسجيل*  : غير موجود. -+ : موجود  و 
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من الهائمات النباتية التي تم تسجيمها في الدراسة الجديدة جناس واالنواع اال 4-4
 Checklist ofبعد التدقيق مع  في الدراسة الحالية  ستة أجناس وانواع جديدةتسجيل  الحالية:

algal florain Iraq (2014)  وتم اضافة صور مع المصدر الذي شخصت بو ىذة االجناس
 :   يأتي بماوتمثمت ىذه الطحالب 

Westella linearis G. M. Smith,  Navicula goppertiama  Bourrelly 1981, 

Oedogonium minus (Wittr.) Witrock 1875 . Gonyostomum seme  Geitler,  
Gomphoniuma capitum  Ehrenberg  , Phcus totrus (Lemm.) Skvortzow 

1928. 
Chlorophyceae: 

1- Westella linearis G. M. Smith . .(Vertes 1972), (Govindosamy et 

al,.2013) 

 Colonies of irregular shape and of about 40-80 cells, Cells usually small, 

spherical and arranged in groups of four or eight. Chloroplast single, cup-

shaped and with or without a pyrenoid, Cells 3-9 µm in diameter, 

Colonies 30-84 µm in diameter ( 8كما في صورة)  
2- Oedogonium minus (Wittr.) Prescott,1982 ..P1.34, Figs 7-9  
 Vegetative  cells capitellate walls sipally punctate, 9 -13 µm in 

diameter 30-78µm long . oogonia solitary. globose or pyriform-

globose. wall with spiral puncatations , oospores depressed globose 

not filling the oogonia wall smooth in diameter 30-42 µm in diameter 

26-36 µm long antheridia 9-13 µm in diameter .3-5 µm long  كمااا فااي
(9صورة )  

Euglenophyceae 

3- Phacus tortus (lemm.) Prescott,1982 P.110,PI.88,Fig .20  

 Cell broadly fusiform or  napiform , broadest in the anterior third of 

the cell, conically  rounded at the anterior end . tapering and spirally twisted 

in the posterior to form along , straight rarely slightly curved caudus , 

perplast with spiral striations paramy bodies 1 or 2 large centrally located 

circular plates flagllum 2/3 the length of the  cell  body , cell 38- 52 µm in 

diameter , 85- 112 µm long ( :كما في صىرة )    

 Raphidophyceaea :   

4- Gonyostomum semen .( Ehr.) Diesing (Negro et al .,2000) 

The vegetative cells are flattened dorsoventrally and vary in shape from 

lanceolate to circular. the anterior end is 1-lobed, the posterior short caudate. 

10 mμ 
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no cell wall is present. the cells are metabolic and often become amoeboid. 

The shallow longitudinal groove runs from anterior to posterior end on the 

ventral surface. two flagella are present, 1 projected forward, and 1 trailing 

along the ventral groove. a broadly conical cavity lies in the anterior 

cytoplasm and opens to the outside by a small aperture between the anterior 

lobe. a large anterior contractile vacuole, a centrally located ovoid nucleus 

(;كما في صورة )  
   Bacillariophceae  

Order Pennales 
Navicula goppertiana (Bleisch) Grun Bourrelly .1981 fig 8-13 P,209 - 7 

Body shape rhombic, L 10_30 ,W 8-5 m central region are 

clearly hole raphe be slightly curved in the center of the radial 

stries be about shutters of 16-18 in 10 μm ( 02كما في صىرة)  

6- Gomphoniuma capitatum.  .,Ehrenberg be a colony,  .  Vol.1 (1853) , 

plate 28, fig. 237,  Valve view.  Patrick and Remier .1972  p 119 ,fig length 

16-65μm Wide 6-13μm ,striae 10-12 in 10μm ( 00كما في صىرة)  

 
  9 صورة                                                                                            8 صورة               
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  Diesing, 1866        semen Gonyostomum (Ehr)                   ; صورة               

 

                  

  

 

                      

 

 

Gomphoniuma   capitatum W. Smith: 
 British Diatomaceae 1853                                                                               
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 British Diatomaceae 1853                                                              

 

10 mμ 

10 mμ 

10 mμ 

10 mμ 

 02   صورة



 
 

78 

 كمية لمهائمات النباتيةال الدراسة 4-5
Quantitative study of Phytoplankton 

 ,S5, S4, S3للدراسة الخمسة المواقع في واالعلى الدنى الحد في الكلية الهائمات قيم سجلت 

S4, S1  و 0141-971 ،4:91-441 ،9091-011، 8427- 0891 التالية المديات الترتيب على 

 980.0 ،4148.1 ،4:40.7 كذلك الترتيب على موقع لكل عامة وبمعدالت 3مل/ خلية 7971 -921

 أعلى أن نجد أحصاؤها تم التي الطحالب كمية بين المقارنة وعند ،3مل/ خلية 4042.7و 0022.2 ،

 الموقع في سجل 3مل/خلية 980.0 معدل وأقل S1 االول الموقع سجل 3مل/خلية 2923.6 معدل

 كذلك ،(:4) وجدول( 0) ملحق القيمتين هاتين بين S5, S4, S2المواقع معدالت وكانت ، S3الثالث

 3مل/خلية 8180 الطحالب من عدد أعلى وسجل الدراسة، مدة خالل واضحا تذبذبا   االشهر قيم سجلت

 سجل قد 3مل/خلية 220 الطحالب من عدد أقل كان بينما S2 الموقع في 2014 الثاني كانون شهر في

 بنسب غيرمعنوية  فروق جودو االحصائي التحليل نتائج بينت ،S3 الموقع وفي 2014 نيسان شهر في

 القاعدية) وهي معنوية فروق اظهرت التي العوامل ماعدا العوامل كل مع  p<0.05) ) اعلى  احتمالية

 (. العالقة المواد,  المذاب االوكسجين,  النترات,  الكاليسيوم,  الكلية العسرة,  الكلية

 .LSDاعداد الهائمات النباتية خمية/ مل لمواقع الدراسة وقيم  :(28جدول )

 االشهر
 LSDقيمة  المواقع

S1 S2 S3 S4 S5 

 * 249.53 2788 1360 300 2553 3280 تشرين االول

 * 306.22 6860 2254 840 1560 2280 تشرين الثاني

 * 274.59 2891 1400 1160 1040 2587 كانون اول

 * 394.06 3123 3020 2950 8180 7246 كانون الثاني

 * 361.38 820 800 1060 940 1860 شباط

 * 250.72 1860 880 470 2170 1780 اذار

 * 461.38 920 560 220 1020 2000 نيسان

 * 366.41 540 1106 340 480 2320 ايار

 * 382.13 1120 720 500 300 2960 حزيران

LSD486.74 * 375.22 * 381.49 * 457.02 * 319.44 قيمة * --- 

( *P<0.05.) 
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الطحالب المشخصة خالل اشير الدراسة في المواقع من جناس األنواع و األ أفراد وقد تباينت أعداد
  (.8 ،7 ،0 ،9 ،0) المالحقفي  ةموضحالراسة وكما مبين في الجداول الخمسة التي مثمت منطقة الد

 
 لمواقع الدراسة. ³اعداد الهائمات النباتية خمية/ مل :(30)شكل 

 Ecological indeces البيئية األدلة نتائج: 0-8

 طبق في الدراسة الحالية عدة أدلة حيوية تمثمت باآلتي:
 Sorensanودليل التشابو لسورنسون Marglef index (1968)دليل الغنى لماركميف  

index, 1942   ودليل االختالف لبراي وكورتسBray and Curties index, 1957  دليل و
( :و 9) واالشكال . Shannon Weaver diversity indexلمتنوع دليل شانون ويفر التواجد و 

 تبين قيم وعالقات ىذه االدلة مع المواقع  والطحالب المدروسة ونوعية المياه. (01 , :4)والجداول 
 Marglef index (1968)دليل الغنى لماركميف  0-8-0

نالحظ أن أعمى قيمة لدليل الغنى سجمت في الموقع الخامس إذ كانت  (31)كما يظير من الشكل 
بينما سجمت المواقع األول والثالث  6.434وأقل قيمة سجمت في الموقع الثاني وكانت  16.246

 عمى الترتيب. 11.152 ,9.896 ,9.023والرابع القيم 
 

 
 .المشخصة في مواقع الدراسة ةنباتيقيم دليل الغنى لمهائمات ال :(31شكل )
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   Sorensan index, 1942دليل التشابه لسورنسون  0-8-0
نجد أن قيم التشابو قد اختمفت بين المواقع وسجمت أعمى قيمة بين  (:4) من الجدول 

 . 0.508وأقل قيمة بين الموقعين الرابع والخامس وكانت  0.849الموقعين االول والخامس وكانت 
 قيم التشابه لسورنسون بين مواقع الدراسة. :(;0)جدول 

 دليل التشابه
Qsموقع الدراسة / 

S1 

 
S2 

 
S3 

 
S4 

 
S5 

 

     0 االولم. 
    0 0.595 م.الثاني
   0 0.575 0.733 م.الثالث
  0 0.547 0.741 0.696 م.الرابع

 0 0.508 0.637 0.555 0.849 م.الخامس

 Bray and Curties index, 1957دليل االختالف لبراي وكورتس  0-8-9
الخمسة، إذ واقع الدراسة ( يوضح قيم دليل االختالف لبراي وكورتس بين م01الجدول ) 

وأقل قيمة أختالف كانت بين  0.491الرابع والخامس وكانت  اختالف بين الموقعين قيمةى سجل أعم
 .0.150الموقعين االول والخامس 
 .الدراسة مواقع بين وكورتس لبراي االختالف قيم :(92) جدول

 دليل التشابه
Qsموقع الدراسة / 

S1 S2 S3 S4 S5 

     0 م. االول
    0 0.404 م.الثاني
   0 0.424 0.266 م.الثالث
  0 0.452 0.258 0.303 م.الرابع

 0 0.491 0.362 0.444 0.150 م.الخامس

 
 التواجد  دليل 0-8-0
( نجد أن قيم التواجد لميائمات المدروسة في المواقع 9ممحق )و ( 31كما يظير من الجدول )  

ذكرت من وفقًا لمقيم الخمسة قد تباينت من حيث الظيور ودرجة التواجد بين المواقع وأشير الدراسة 
 وكما ىو أدناه: Chandler (1970قبل )
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 .Chandler (1970)حسب  لطحالبعتمدت في وصف وظهور ااالتي  قيم التواجد :(31جدول )

 الرمز المستوى عدد االفراد في الشريحة

 present (p)متواجد   0-0
 frequent (f)متكرر  9-02
 common (C) شائع  7-00

 abundant (A)غزير  70-022
 very abundant (v)غزير جدًا   فوق فما -022

 

 Shannon Weaver diversity indexدليل شانون ويفر لمتنوع  0-8-7

( نجد أن أعمى قيمة تنوع حسب دليل شانون ويفر قد سجمت في 32الشكل )كما يظير من   
، وتباينت قيم المواقع الثاني والثالث  1.03وأقل قيمة سجمت في الموقع االول 1.878  الموقع الرابع

 .1.205و  1.226، 1.539والخامس عمى الترتيب، 

 
 .مواقع الدراسة صة فيالمشخ ةيم دليل التنوع لمهائمات النباتيق :(90شكل )
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  :المناقشة -5
 أسس عمى مبنياً  استثماراً  الداخمية المائية المسطحات واستثمار استغالل أىمية تأتي

 الواحد، البمد داخل الواحدة والمنطقة بمد لكل البيئية الظروف مع تتناسب ىادفة عممية وتطبيقات
 التي رالمعايي أىم تعد التي لممياه الكيموفيزيائية الخصائص دراسة ىو التطبيقات ىذه أىم بين ومن

 البيئية لمتطبيقات مالئمتيا ومدى بيئي نظام أي في المياه ىذه كفاءةو  نوعية عمى لمحكم تستخدم
  المختمفة، المائية األحياء واستزراع االىداف المتنوعة والزراعة الري مجال في سيما الو  المستقبمية

Murck,2005;Silvey,1956)  8002؛،Hassan؛  8002تقرير حالة البيئة , ؛2008 ،ميالد ؛
 .(8002، البيئي الواقع 2009,  ،وآخرون السممان

 عوامل أحدى كونيا من بالمجمل البيئية النظم عمى التأثير في ميماً  دوراً  تؤدي الحرارة درجة -   
 النظم ىذه داخل والكيميائية الفيزيائية ملابالعو  ترتبط وكونيا ،العالم في منطقة ألي الميمة مناخال

 اساس عمى بعضيا ومع  الوسط عوامل مع الحيوية انواعيا وعالقة وتوازنيا مكوناتيا عمى وتؤثر
 داخل أو البيئية بالنظم المحيط الجوي اليواء في الحرارة التبدالت ىذه لتحمل االحياء ىذه قابمية

 قد والماء اليواء لحرارة العام المدى أن نجد الدراسة من عمييا المتحصل النتائج ومن الماء، طبقات
 كبير مدى وىذا الترتيب، عمى° م (9.17 – 28.50 ( والماء° م( 38.75 -10.83) بين تراوحت
 وىذه السنة، وفصول أشير خالل الحيوية والكتمة والتنوع الكثافة في متغيرات أحداث يستطيع

 المثناني؛  8002نصر الدين ،  ؛0220، حنا)  الباحثون اليو ذىب ما مع تماشت االستنتاجات
 الدراسة نتائج وتماشت( 8008، الزبيدي؛  ;Mirish and Saksena, 2009  2009 ،والسممان

 عبد ، 8008،  اليساري ؛8002 ،وآخرون أسماعيل)  الباحثين دراسات اليو توصمت ما مع كذلك
 وروافده وفروعو دجمة نير عمى ائيةالم المواقع مختمف عمى دراساتيم في (8002 ،وآخرون االمير
 .العراق من أخرى مناطق في أو ديالى محافظة في سواء

 أن ونالحظ( 6) جدول سم( 165 – 284.33) بين  المدروسة لممواقع المائي العمق تراوح - 
 المنطقة سكان يمارسيا التي المختمفة النشاطات طبيعة الى يعود وىذا العمق قيم في تبايناً  ىنالك
 عمى الحفر عمميات وكذلك الزراعة مخمفات من النير الى تصل التي والرواسب المخمفات وتنوع
 مما طويمة لفترات وتركيا والتنظيف الكري عمميات بعد الترب مكونات بعض وانجراف النير جانبي
 االخرى دون مناطق في وتكدسيا النير حوض الى االمطار تساقط فترات اثناء منيا بكميات يدفع
 عبد ؛2013 ،والسممان حمد ؛ 2000، حمده ) الباحثون اليو ذىب ما مع يتفق االستنتاج وىذا
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 التوزيع عممية في يؤثر المائي العمق أن الى ىنا نشير أن الميم ومن(. 2014 ،وآخرون االمير
 الماء االحياء توزيع عمى وبالتالي الضوء نفاذية مقدار عمى وكذلك الماء طبقات دخل الحراري
 .( 2012 ،وآخرون حسنWetzel, 2001 ;)  الباحثين مع يتفق وىذا لنباتيةا اليائمات ومنيا

 أن ونجد الدراسة، مواقع في سم (152 – (14.5بين تراوحت قيماً  الضوء نفاذية مديات بمغت - 
 عوامل مع االرتباط مع العمق في التباين مع ميمة بدرجة تتماشى الضوء نفاذية قيم تذبذب نتائج

 ياهم في الطحالب كتمة في التباين عن فضالً  والذائبة العالقة االمالح وكمية والتوصيمة العكورة
 مع النتائج ىذه تتماشى.  االحصائي التحميل نتائج ذلك وتؤكد السنة، فصول خالل المشروع
 من( 2013 ،والسممان حمد ،Gideon et al., 2013 ؛2012 ،وآخرون ميالد) الباحثين دراسات
 .مختمفة مائية مواقع عمى اجريت تطبيقات خالل

 الشرب لمياه المقبول المعدل تجاوزت قد المدروسة المياه في معـدليا بأن العكورة  نتائج  توضح -
 الواليات في البيئة حماية لوكالة الشرب مياه دليل وحسب الشرب لمياه العالمية المواصفات ضمن
 وحدة( (0.3 عن يزيد ال بما الشرب ميـاه فـي العكـارة حددت التي 2002 لسنة األمريكية المتحدة
 قيم تتأثر الدراسة، مدة خالل عكورة وحدة( NTU 0.27 -106.98) بين مدياتيا تراوحت إذ عكورة،
 والذائبة العالقة المواد وجود منيا المائي المسطح في والحيوية البيئية العوامل من بمجموعة العكورة

 ىذه تتفق.  االحصائي التحميل نتائج ؤكدهت ما وىذا وغيرىا والسميكا والتوصيمية االخرى واالمالح
 المذين(  2011 ،وآخرون وشكري2009  وآخرون زيدان ) الباحثون اليو توصل ما مع الدراسة
 الرقم مع وكذلك والكالسيوم الكمية والعسرة التوصيمية وعوامل العكورة بين قوي ارتباط معامل وجودوا

 .روافدىما وبعض والفرات دجمة نيري مياه عمى دراستيم عند والمغنيسيوم الييدروجيني
 ،المياه في الذوبان عمى القدرة يال التي واالمالح االيونات مجموع الكيربائية التوصيمية تمثل - 

 أن نجد الدراسة نتائج ومن ،مئوية درجة 20-25 بين الحرارة درجة عند قيميا أفضل وتكون
 كما ،سم/مايكروسمينز( - 1027.5  514.83) الدراسة أشير خالل بين تراوحت العامة تيامعدال
 بدرجات تتأثر االيصالية قيم أن الى الدراسات وتشير لمدراسة، المختمفة المواقع في قيميا تباينت
 وحركة القاع وطبيعة المموثات ووصول الجريان وسرعة والعالقة الذائبة المواد ومجموع الحرارة
 وطبيعة التربة وانجراف االمطار وىطول الفصول وتبدل الحراة درجات تأثير عن فضالً  االحياء
 مع كبيرة بدرجة يتفق التفسير وىذا السنة، فصول من فصل لكل المنطقة لسكان البشرية االنشطة
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 ونتائج. (2014 ،الشريفي؛Burckner, 2011  ؛2009 ،وآخرون زيدان) الباحثون وجده ما
 . تنتاجاتاالس ىذه تؤكد االحصائي التحميل

 منيا العوامل من مجموعة مع أخرى وبدرجة االيصالية بقيم كبيرة بدرجة المموحة عامل يرتبط -
 التحميل نتائج وتدعم ،وغيرىا والصوديوم نيسيوموالمغ والكالسيوم والكمورايد الكبريتات وجود

 التوصيمية الشفافية وبين المموحة بين طردي ارتباط وجود بينت إذ االستنتاج ىذا االحصائي
 وقد ،الفعالة والسميكات والعكورة لالوكسجين الحيوي والمتطمب والكبريتات الكمية والعسرة الكيربائية

 قيمة أعمى تسجيل يعزى وقد باأللف، جزء (1.15- 4.88) بين الحالية الدراسة في قيميا حتتراو 
 جريان وذات نسبيا العمق قميمة المشروع مياه وكون التبخر مستويات ارتفاع الى حزيران شير في

 النقاط بعض في مباشرة مياىو الى تطرح التي الزراعي الصرف مياه تحممو ما عن فضالً  محدود
 السكنية المواقع واجواء المجاورة االراضي من المتساقط والغبار التعرية عمميات مساىمة عن فضالً 
 كما المائية االجسام في المموحة مستوى ارتفاع في تساىم عوامل كميا المشروع بيئة حول المنشرة
 أسماعيل ؛2007 والمثاني السممان ؛ 2002،  شكري  ؛1998، عبود ) الباحثون ذلك الى يشير

 عمى والمعتمدة المياه لتصنيف وضعت التي لممعاير ووفقا(.2014 ،الشريفي ؛2012 ،وآخرون
 استخداميا وأن Oligohaline المموحة قميمة المياه من المشروع مياه تعد الكمي المموحة مستوى
 وكذلك والتربة الزراعية لممحاصيل كثيرة مشاكل يسبب الصيف فصل في سيما الو  متكرر بشكل

 ،شكري) مباشر بشكل المياه أو المنتجات ىذه يستخدم الذي لإلنسان وبالتالي المائية لألحياء
 (. ;Stumm,1992 2001 ،صالح ؛2002

 مصادر من المياه في تتكون أن ممكن TSS الكمية العالقة والمواد  TDSالكمية الذائبة المواد -
 تحمل من الناتجة العضوية وغير العضوية والمركبات التربة وجزيئات االمالح طبيعية منيا مختمفة

 رحتط وصحي صناعي صرف ومياه وأسمدة وصناعية بمدية مخمفات من تأتي انيا أو االجسام،
 االساسية الصفات من تغير TSSو TDS ونوعية كمية فأن ولذلك ،مختمفة بطرق المياه مصادر الى
 من وغيرىا والمموحة الضوء ونفاذية والعكورة والرائحة والعسرة والمون الطعم حيث من النقي لمماء

 المعايير حددت وقد( 2014 ، النصراوي؛ 2012، الزبيدي ؛2012 ،وآخرون السممان) الخصائص
 ومن ،االحياء لمعيشة 500و المياه في لوجودىما عميا كقيمة TDS ـل لتر/ممغم1000 تركيز الدولية
 في قيمة أعمى وكان لتر/ممغم( - 861.60 278.83) تراوحت TDS قيم نجد الحالية الدراسة نتائج
 في لتر،/ممغم( 2 -49.87) بين تراوحت TSS وقيم أيار، شير في قيمة وأقل الثاني كانون شير
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     ينالجدول ،االشير بين واضحا تذبذباً  أظيرت قيميا أن المالحظ ومن وشباط الثاني كانون شيري
 المركبات وتحمل االذابة عممية في ميما دورا تؤدي الحرارة درجات أن معروف ىو  وكما( 9و8 )

 سميمان ،Burns and Powling, 1981 )الباحثون يشير كما ،TDS ومستويات المموحة وتزداد
 قيم تسجيل ىو الدراسة نتائج في المالحظ أن إال(. Shraddhal et al., 2011 ؛2009 ،وآخرون
 تنوع الى ذلك يعود وربما المختمفة، الدراسة مواقع وفي والدافئة الباردة االشير بعض في مرتفعة

 وحركة االمطار وتساقط الزراعي الصرف ومياه التربة انجراف عمميات سيما وال الخارجية المؤثرات
 الباحثون ذكره ما مع يتفق وىذا المائي، لموسط مختمفة أمالح يجمب مما وغيرىا والغبار الرياح

 ؛2012ومحمد، قاسم ؛2005 ،وآخرون كاظم ؛ 2000 ،صالح ؛1997 ،طميع ؛1996 ،اهلل عبد)
 والفرات دجمة نيري من مختمفة مواقع عمى نفذت دراسات خالل من( 2014 ،وآخرون االمير عبد

 .وفروعيما
 أغمب أن إذ المائي، الوسط في الميمة البيئية العوامل من واحدا يمثل pH الييدروجيني الرقم -

 متعادل الوسط يكون أن الى تميل المائية والنباتات الطحالب ومنيا المياه بيئة في الميمة الكائنات
 ىذا قيم أن نجد عمييا المتحصل النتائج ومن (2007 ،والمثناني السممان) خفيفة قاعدية ذو أو

 الوطنية المواصفات ضمن يقع وىو ،7.44 عام وبمعدل ،6.25 – 7.98  بين تراوحت العامل
 ربما والمواقع االشير معظم في العامل ىذا تذبذب عدم بأن ونعتقد والشرب، الري لمياه والدولية
 تقوم والطحالب النباتات أن إذ HCO3 والبيكاربونات CO3 و CO2 بين المتبادلة العالقة الى يعود
 لممياه الكاربون أوكسيد ثاني وطرح سحب خالل من لممياه التنظيمية السعة آلية في ميم بدور
 ،والسممان المثناني ؛1983 ،الناصح)  الضوئي البناء عممية خالل من الماء في نسبتو حسب

 (.Burckner, 2011 ؛2009
 ألنو وذلك المائي النظام في جدا الميمة العوامل من واحداً DO المذاب االوكسجين عامل -

 الوسط في النباتية ةالكتم ونوعية وكثافة جية من المياه نقاوة عمى لمحكم ميما راً ايكمع مليستع
 في تحصل التي التفاعالت معظم في لو الكيميائي الدور عن ناىيك الطحالب، سيما وال المائي
 تراوحت إذ متذبذبة ما نوعاً  األكسجين قيم  كانت وعموما ثانية، جية من أنواعيا بمختمف المياه
 عندما سيما وال المائية االحياء لمعظم مشاكل يسبب ما وىذا ،(لتر/ممغم(  3.65 – 11.25) مدياتو

 ىو وكما (2014،الواحد عبد، 2007 ،والمثناني السممان) لتر/ممغم 4 دون ما الى ينخفض
 عوامل عدة عمى يعتمد الطبيعية المياه في الذوبان عمى الجوي األكسجين غاز قابمية إن معروف
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 المياه في الذائبة والمركبات والمواد العوالق وكثافة والعميقة السطحية التيارات وحركة الحرارة كدرجة
 لألوكسجين ميماً  مصدراً  تعد كونيا Photosynthesis عممية تؤثر  وكذلك ، المموثات وكمية
 األكسجين ذوبانية من مرات خمس أكبر الضوئي البناء عممية بفعل المتكونة ذوبانيتو أن حيث
 في قيمو انخفاض في السبب أن نعتقد لذلك (.2009 ،وآخرون سميمان ؛2008 ،ميالد) الجوي
 ونشاط العضوي التحمل مستويات زيادة إلى يعود ربما المواقع وبعض والحارة الدافئة االشير بعض
 ,Alasadi) الباحثون يشير كما ،(2014 ،الشريفي) لألوكسجين المستيمكة المجيرية االحياء

 بعض تراكيز وارتفاع غنسيوم،والم والكالسيوم العسرة لزيادة أن (.2009 ،وآخرون السممان ؛2006
 النتائج تتفق المياه في إذابتو مستوى خفض في تأثير المياه في الموجودة يةالعضو  والمواد األمالح

 الحسني؛ 2014 ،والمختار الكناني ؛2011 ،الجنابي) الباحثين دراسات مع الييا التوصل تم التي
  (.2014 ،وآخرون

 الحكم في اآلخر ىو ميماً  مقياساً  يعد الذي BOD لألوكسجين الحياتي المتطمب مع  DOويرتبط -
 (4.35-10.07)تراوحت قيمو أن نجد النتائج ومن مائية، بيئة ألي العضوي التموث مستويات عمى
 أشير بين واضح بتذبذب أتسمت العامل ىذا قيم أن( 15) الجدول من نالحظ وكما ،لتر/ممغم
 مما أخرى، بعوامل تأثرت بل فقط أساس بشكل الحرارة درجات لتغير تخضع ولم والمواقع السنة
 المغذيات وتوفر الطحالب كتمة في والتغير بيئية مدخالت من النير بيئة الى يطرح ما أن الى يشير

 وال المائي الوسط في انتعاشيا لوعوام المجيرية االحياء وكمية ونوعية العضوية والمواد النباتية
 قيمو، تغيير في ميماً  دوراً  تؤدي التي ىي الييدروجيني الرقم قيم وتغير االمطار سقوط أثناء سيما

 االستنتاجات وىذه الباردة، االشير من وىو االول كانون شير في سجمت قيمة أعمى أن والدليل
( 2014 ،والنصراوي ؛2014 ،الشريفي ؛،2013 ،والسممان حمد) الباحثون اليو توصل ما مع تتفق
 لقيم تسجيل معيا وكان مختمفة اشير في BOD من العالية القيم بعض تسجيل الى اشاروا الذين
 المشكوك المياه من الدراسة منطقة مياه تعد والمواقع االشير نتائج من كثير وفي .DO من جيدة
 (.1991 ،وآخرون مولود) المموثة أو نظافتيا في
 كاربوناتيوالب الكاربونات من المياه محتوى عمى دليل الكمية القاعدية تعد TA الكمية القاعدية -

 العكيدي) الدراسة في المقصودة المياه يةنوع تقييم في ميما مؤشرا تعد وبذلك والييدروكسانات
( 115.33- 187.5)  بين تراوحت قد العامل ىذا مديات أن نجد النتائج ومن( 2000 ،وبوسعيد

 ذلك يعود وربما المواقع الدراسة اشير خالل القاعدية قيم في تذبذب كذلك نالحظ ومنو لتر،/ ممغم
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 منزلي وصرف عضوية ومموثات زراعي صرف مياه من البيئية المدخالت في كذلك التذبذب الى
 وكمية نوعية في والنقصان الزيادة أو المياه جريان وبطيء مختمفة وعضوية زراعية ومخمفات
 وىذه الكاليسيوم، وكاربونات CO2 ستيالكا أو تحرر ومقدار االخرى والطحالب اليائمات

 أن الى اشار عندما Dole-Olivier( 1998) الباحث اليو توصل ما مع تتماشى االستنتاجات
 والخصائص لألحياء الحيوية الكتمة عمى يؤثر االنير مياه مع ةالفرعي الجداول مياه ختالطا

 توصل ما مع النتائج ىذه تتوافق كما المائي، الوسط من المختمفة االعماق في ميائيةيوالك الفيزيائية
 الحساني ،2014 ،وآخرون االمير عبد ،2011 ،الجنابي،2001،  الماجد عبد ) الباحثون اليو

 بعض ارتفاع أما. القاعدية بصفة تتصف العراقية المياه معظم الى أشاروا الذين( 2014 ،وآخرون
 Luedeling et) الباحثون ذكره الذي التفسير مع فيتماشى نسبيا والدافئة البردة االشير في القيم

al., 2005 )في ميماً  دوراً  والمغنيسيوم والكالسيوم الكالسيوم كربونات تركيز الى أشاروا والتي 
 .والشتاء الخريف فصل في خصوصاً  القموية نسبة أو تعديل

 مصادرىا ومن العسرة مسببات أىم من والمغنيسيوم الكالسيوم أمالح ُتعدTH:  الكمية العسرة -
 عمى العسرة تركيز ويعتمد معو، تماسيا أثناء المياه في يذوب الذي الكمس حجر كذلك الطبيعية
 تموث وعوامل بيئية مدخالت من لو يتعرض وما المائي المجرى فييا تمر التي الجيولوجية العوامل
 السممان،2005، كاظم ) لمسكان البشرية االنشطة ومختمف المجاورة المناطق من اليو تطرح

 نفسة المائي المسطح مياه بكيمياء العسرة مستوى يتأثر كما(. 2012 العمواني ،2012 وآخرون
 ىذه وتتفق.  اتستنتاجاال ىذا االحصائي التحميل نتائج دوتؤك المذكورة، المتغيرات مع وتداخميا

 العسرة زيادة أن الى اشارا الذين( 2007) وجانكير مصطفى الباحثان ذكره ما مع االستنتاجات
 المائي المسطح مياه وضبابية الغرويات وزيادة عضوي أصل من الكدرة زيادة مع أحيانا ترتبط
ذابة H2OوCO2  الى حيوياً  العضوية المواد تحمل خالل منCO2 و المؤقتة العسرة زيادة لتاليوبا  وا 

 عسرة لتعطي H2CO3 + CaCO3 Ca(HCO3)2 بيكاربونات الى وتحوليا الكالسيوم كاربونات
 عمى دراستيم عند( 2009) وآخرون زيدان الباحثون اليو توصل ما مع النتائج تتفق كذلك. مؤقتة
 والصوديوم العكارة من كل مع الكمية لمعسرة معنوي ارتباط وجود الى الفرات نير من مختمفة مواقع

 عند معنويا ارتبط وكذلك 0.01 المستوى عند والشحوم والزيوت والكبريتات والمغنيسيوم والكالسيوم
 الحدود تجاوزت العسرة قيم أن ووجدوا الكيربائية، والتوصيمية الييدروجيني الرقم مع 0.05 المستوى
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 التى الثقيمة المياه وتأثير الفرات نير عمى المبازل تأثير بسبب الدراسة مناطق في بيا المسموح
 .المجاري طريق عن النير في تمقى
 المغنيسوم أن كما والقشريات والقواقع لألسماك الميمة العناصر من انيعد والمغنيسوم الكالسيوم -
 متباينة قيماً  سجل منيما كال أن ونالحظ( الكموروفيل إلنتاج) النباتية اإلنتاجية في ميماً  عامالً  يعد

 ممغم( 101.36 -52.08) بين تراوحت إذ( 17,16) الجدولين في كما السنة أشير خالل
CaCO3/ممغم( 74.62- 177.89)و لمكالسيوم لتر CaCO3/في التمعن وعند لممغنيسيوم، لتر 
 من اعتبارا العنصرين كال قيم في تدريجيا ارتفاعاً  ىنالك أن نجد المذكورين الجدولين في النتائج
 مائية نظم عمى الدراسات معظم اليو توصمت ما يخالف وىذا حزيران، شير الى شباط أواسط
 السممانو  Alasadi (2006) و( 2012)  وآخرون ميالد دراسة في كما متحركة أو ساكنة طبيعية
 النخفاض نتيجة الباردة االشير في العنصرين كال قيم ارتفاع الى أشاروا الذين( 2009) وآخرون
 مواقع في والمغنيسيوم الكالسيوم لقيم رتفاعألا ىذا نعزو أن ويمكن والدايتومات، الطحمبية الكتمة

 بزراعة المنطقة الشتيار وذلك التسميد مستويات وزيادة الزراعية االنشطة الى الحالية الدراسة
 ربما مختمفة ومعدنية عضوية اسمدة استخدام الى تحتاج التي المحاصيل وبعض والخضر الفواكو
 بحيرات مياه وصرف الزراعي الصرف مياه اختالط الى كذلك العناصر، ىذه من نسب عمى تحتوي

 عمى المغنيسيوم قيم تفوق النتائج من نالحظ كما .موقع من أكثر في المشروع مياه مع االسماك
 اليو توصل ما يعاكس وىذا العام، المعدل وفي السنة واشير المواقع معظم في الكالسيوم قيم

 لمواقع دراساتيم خالل من  (2005) الرفاعيو  1996)) والقزاز طميعو  (1996) عبداهلل الباحثون
 تركيز تغمب الى خالليا من اشاروا والتي ،والفرات دجمة نيري من وفروع روافد لمياه مختمفة

 أكبرCO2  غاز مع Ca تفاعل قابمية أن الى ذلك سبب واوعزوا المغنيسيوم تركيز عمى الكالسيوم
 يعود وقد ذائبة بيكاربونات الى تتحول الكالسيوم من كميات فان وبالتالي المغنيسيوم تفاعل من

 وتفاوت المذكورين العنصرين قيم تذبذب أن ونعتقد .لمرواسب الكمسية الطبيعة الى سببو ايضاً 
 المنطقة لسكان البشرية واالنشطة العوامل من كثير مع يتداخل الدراسة منطقة مياه في تراكيزىما
 . االستنتاج ىذا ئياالحصا التحميل نتائج وتؤكد المائي، لمنظام المدخالت وطبيعة

 العناصر احد النترات تعد معروف ىو وكما  ر،لت/ ممغم( 1.55 – 6.55)  النترات قيم تراوحت -
 سيما وال الزراعية األسمدة مصادره ىمأ من يعدو  والييدروجين األوكسجين جانب إلى الغذائية
 مصدر وان النيتروجين، تثبيت بعممية النترات قيمة وترتبط كاليوريا، النيتروجين عمى المحتوية
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 Whitton et al., (1991) أشار كما. العضوي والسماد الكيماوية زراعيةال األسمدة ىو النترات
 والتي النتروجين من لمحياة المتاحة االشكال أن الى( 2009) ونظام حمد الباحثان يشير وكما

 والنترات NH4 االمونيوم منو الالعضويين الشكمين ىما استعماليا من والطحالب النباتات تستطيع
NO3 النتريت ستعمالا من بأنواعيا البكتريا تطيعتس بينما NO2 تستطيع بينما ليما، باإلضافة 

. تيناتو والبر  االمينية االحماض مثل النتروجين من العضوية االشكال من االستفادة الحيوانات
 حملالت ىي خطوات خمسة خالل من البيئي الوسط في النتروجين صور تغير من تستطيع وبذلك

 االجناس أىم ومن النيتروجين، انتزاع أو النترجة وعكس والنترتة النترجةو  النشدرة وعممية البروتيني
 و Nitrobacter و Nitrosococcus و Nitrosomonas العمميات ىذه في المشاركة

Pseudomonas النتائج مالحظة وعند( 2009 ،ونظام حمد ؛2007 ،وآخرون السممان) وغيرىا 
 وكذلك السنة أشير خالل النترات قيم في تذبذب ىنالك أن نجد 18) والشكل ) (20)  الجدول في
 وكتمة الزراعي الصرف مياه انسياب معدل منيا عوامل عدة الى ذلك الباحثون ويعزي المواقع، بين

 نقص أو زيادة في كبيرا دورا تمعب أنيا إذ المائي المسطح في الموجودة والطحالب النباتات
 يشيرون( et al., 2002 Barinova و 2001السنجري ،1999)الراوي  الباحثين أن كما النترات،

 تخفض الحمضية التربة وان النترات تركيز تعديل في كذلك دورا يؤدي الييدروجيني الرقم إن الى
 لممياه والكيميائية الفيزيائية العوامل بعض تغير بين تربط الدراسات من العديد أن كما. ىاتركيز 
 ,.Afiq et al ؛2009 ،وآخرون سميمان) المائي الوسط في اشكاليا بكل تالنترا قيم وتغير

2013).  
 المحتوى من كجزء الطبيعية المياه في توجد أن يمكن الفوسفات أن الى البحوث تشير -  

 ضمن عالقة كبقايا أو ذائب بشكل والصناعية المنزلية الفضالت مياه وفي لممياه، الكيميائي
 ،المائي الجسم من نزوليا بعد Sediment القاعية الرواسب ضمن نجدىا أن يمكن كما المكونات،

 معيا تتحد أن يمكن التي االيونات وكثافة والعمق التيار طبيعة أىميا عديدة عواملنتيجة لتأثير 
 نوعية عمى الماء في الموجودة لمفوسفات الكيمياوي التركيب ويعتمد لمترسيب، قابمة مركبات نيوتكو 

 Barbour et ؛2004 ،الكرتيحي ؛2007 ،والمثناني السممان) الماء، الى المطروحة الفضالت

al., 1999 .)وبصورة التركيب، ىذا طبيعة تحديد في ميًما دوًرا لمماء الييدروجيني الرقم يمعب كما 
 حجم ترشيح ورقة عبر تمر أن يمكن والتي الذائب بشكمييا الفوسفور مركبات تصنيف يمكن عامة
 والفوسفات Ortho Phosphate أورثوفوسفات إلى الماء في العالق والشكل ،0.45 فتحاتو
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 تنتج األورثوفوسفاتو . Poly Phosphate المتعدد والفوسفات ،Organic Phosphate العضوية
 العضوية الفوسفات تنتج بينما الري، مياه ومن األسمدة مصانع فضالت طرح من االساس بالدرجة

 إلى فاتاألورثوفوس تحول أن اليائمات تستطيع إذ ،المائية والطحالب اتاتلمنب الحيوية الفعاليات من
 فضالت طرح االساسي مصدرىا فيكون المتعددة الفوسفات أما .العضوية الفوسفات مركبات
 تستخدم ممن وغيرىا المركبات غسيل وورش المنزلية الفضالت مياه أو الغسيل مساحيق مصانع

 بعض في تراكيزىا لزيادة منطقيا عاً اانطب يعطي ربما وىذا .بالتنظيف الخاصة والسوائل المساحيق
 ممغمPO4 (- 0.02 4.16 ) الفعالة الفوسفات قيم وتراوحت .وحزيران آيار شيري خالل المواقع

 الفوسفات قيم في التذبذب أن ذلك ومعنى (.22) جدول ،والمواقع االشير بين قيميا ذبذبتوت لتر/
 التحميل نتائج ذلك وتؤكد حيوية، وغير يويةح بيئية عوامل عدة بين التداخل الى يخضع الفعالة

 ومنيم العراقية البيئة من مختمفة مواقع عمى الباحثين دراسات من عدد مع يتفق وىذا .االحصائي
 ؛2014 ،النصراوي ؛2006 ،سممان   ؛et al.,2004  Diagomanolin  ؛2002 الداىري،)

 السنة اشير خالل الفوسفات قيم بذبتذ من مماثمة نتائج الى توصموا الذين( 2014 ،الشريفي
 المياه تقسم وعموما. المائي لموسط تطرح التي الخارجية المؤثرات وطبيعة العينات مواقع واختالف

 أكثر ،20–11 ،11–7 ،7 من أقل) ىي درجات أربعة إلى الفوسفات عمى احتوائيا أساس عمى
 تقع المدروسة المياه أن ونجد( United Nation, 1993) التوالي عمى( لتر/ رامممغ 20 من

 .S2 الموقع عند آيار شير في 4.16 كانت قيمة أعمى ألن االولى الدرجة ضمن
( الكالسيوم كبريتات) أو الجبس يعدو  السطحية المياه في SO4 اتتالكبري مصادر تختمف -  

 ىذه أحد( الحديد كبرتيد) البيريت يعد وكذلك الجوفية، المياه في لمكبريتات الرئيسي المصدر
 يعطي كبيرة بكميات الصوديوم وكبريتات المغنيسيوم كبريتات ووجود لألكسدة، تعرض إذا المصادر

 ضمن الكبريت يدخل التي المعدنية االسمدة تساىم كذلك ،2004) ،الكرتيحي) لممياه مر طعم
 والصرف التسميد عمميات تساىم وبذلك ،المائي لموسط الكبريتات من نسب بإضافة مكوناتيا
 ؛2011 ،العبودي السعيدي؛ ؛2008 ،الداىري) قيميا رفع في التربة وانجراف يوالصناع الزراعي
 الصحية المشاكل من العديد المياه في الكبريتات تركيز زيادة يسبب( 2012 ،وآخرون السممان

 مياه لصيانة العراقية المواصفات وكذلك WHO( 2011)عن الصادرة الدولية النشرة توصي لذلك
 الدراسة من ونجد. لتر/ممجم 250 -400 بين المياه في لمكبريتات تركيز أقصى يكون بأن االنير

 والمواقع االشير بين قيميا تذبذبت وقد لتر،/ ممغم131.5 –283) ) بين تراوحت الكبريتات قيم أن
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 والنباتات الطحالب وكمية والعمق لمماء يطرح ما طبيعة منيا العوامل من بعدد يرتبط وىذا الدراسية
 Thiobacillus بكتريا مثل المجيرية واالحياء البروتين بناء في الكبريت تستعمل التي المائية

thiooxidans ستنتاجاال وىذا المائي، الوسط في اتتالكبري كمية عمى االخرى ىي تؤثر التي 
 التحميل نتائج ذلك وتؤكد( 2009  والسممان المثناني ،2009 ونظام حمد) الباحثين آراء مع يتفق
 العراقية المياه معظم في عام بشكل الكبريتات وناتاي تراكيز ارتفاع سبب يعزى وعموما. صائياالح
 الكالسيوم ىي موجبة أيونات أربعة أساسي بشكل تحدده والذي ليا الكيميائي المحتوى عةطبي الى

 والكـموريـدات والكاربونات البيكاربونات ىي سالبة أيونات وأربع والبوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم
 في عمييا تحصل التي النتائج خالل من Talling( 1980) الباحث ذلك الى يشير كما .والكـبريتـات

 .العراقية المياه من مختمفةع  لمواق دراساتو

من  السيميكون مركب كسيدو أو ثاني أ Silicates (silicon dioxide) (Si02)  السميكات -
في  توجد الصمدة وزجاجية المظير، المواد المعدنية وىي من، واألوكسجين السيميكونعنصر 

 في كما أنيا وجدت والحجر الرممي والجرانيت. والكوارتز مثل الرمل األشكال مجموعة متنوعة من
في  األكثر وفرة ىو العنصر السيميكونو  والنباتات، الحيوانات لمختمف الييكل العظمي أجزاء

، من السيميكا عمى نسب مصادر المياه تحتوي معظم لماذا وىو ما يفسر ،كسجينو األ األرض بعد
 منيا أنماط بعدة وتكون الذائبة السيميكا بعض تحتوي عمى الطبيعية أنواع المياه جميعأذ أن 

(ortho, meta, di, and tri-silicates)، وفي بعض  السيليكا الغروية على أيضا تحتويو
درجة  وىذا يتوقف عمى، السيميكات أيون أو السيميكوني حامض بييئة توجد يمكن أن االحيان

 أخرى أو مركبات السيميكاتمن ٪ 90٪ إلى 80 عمىاالرض  الحموضة في المياه. وتحتوي قشرة
 السيميكا تذوب عمى ىذه األراضي أو عبر وعند مرور المياه  Orthosilicic acid .من السيميكون

 5 عادة بين في المياه الطبيعية السيميكا محتوىالمعادن تدريجيا، ويقدر والصخور و  الرمال من
 ;Martin, 2007) وىي ضروية لمصحة العامة عندما تنوجد بالحدود الطبيعية ،/لتر ممغم  -52

Guyonnet et al., 2007 .)بين تراوحت السميكا عامل مديات أن نجد من الدراسة الحالية 
 خالل تذبذبت تراكيزىا أن ونالحظ( 23) جدول والعميا، الدنيا الحدود في( لتر/ممغم 2.10 -4.00)

 .2013 عام من الثاني تشرين شير في اعالىا وسجمت والمواقع السنة اشير

 كمما إذ، Slime Algae-Brown النوع خاليا جدر بناء في  Silica/silicateالسميكا عملتست      
 لنمو المطمقة االحتياجات من السميكاو  .النوع ىذا ونمو انتشار زاد المياه في نسبتيا زادت
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 قميمة أنيا غير ، Xanthsphyceae, Chrysophyceas طحالب أنواع وبعض الدياتومات
   الى األثرية الكمية من يختمف السميكا من البحر ماء محتوى األخرى، لمطحالب بالنسبة األىمية

 ياألن ونظراً  ،لتر/ ممغم 77 الى وربما لتر/ممغم 27 الى مقداره يصل أحيانا ولكن. لتر/ممغم 4
 أن ويالحظ ،لنموىا المحددة العوامل من يعد فإنو لمدياتومات الخارجي الييكل تكوين في ميمة
 ولكنيا العادي الماء في الذوبان عديمة أنيا إذ الغذائية العناصر بقية عن تختمف الطبيعة في دورىا
 .الدياتومات في كبيرة بكميات وتستيمك جداً  القموي الماء في تذوب

 أن نجد والري المائية االحياء وتربية الشرب لمياه بيا المسموح الحدود بين المقارنة وعند
 والمغنسيوم والكالسيوم والقاعدية والتوصيمية الكدرة) مثل العوامل لبعض العامة المعدالت
 اشير خالل مستمرة عسرة وجود أن كما( 1)  الممحق في المؤشرة القيم تجاوزت قد (والفوسفات

 من اشارات مع الكبريتات من مؤثرة وتراكيز مرتفعة بتراكيز والمغنيسيوم الكالسيوم ووجود السنة
 ىذه مثل ستخدامال خطرة مؤشرات يعطي ،دجمة مياه ظممع في الصوديوم لوجود آخرين باحثين
 يشير كما والقمبية الدموية االوعية وامراض الجمدية االمراض سيما وال العامة الصحة عمى المياه
 (.2012 وآخرون السممان،  Mason, 1989  ،TCOEQ, 2005 ) الباحثون ذلك الى
 أو الري راضألغ المستعممة الماء خصائص لمجمل بيئياً  بيا المسموع الحدود بين المقارنة وعند  

 مؤشرات وجود الى تشير النتائج أن نجد( 7) الممحق في كما البشري ستيالكلال أو االحياء تربية
 في اليومي التطبيق عند المشروع مياه ومستعممي المنطقة سكان قبل من الييا االنتباه يجب ميمة

 .والزراعية البشرية االغراض ختمفم
 Biological factors  الحيوية العوامل

  الطحمبية الكتمة من المياه محتوى عمى بيئي كمؤشر الكموروفيل يعتمد ،أ الكموروفيل -  
 االساسي العامل تمثل الصبغة ىذه ألن وذلك المائي، البيئي لمنظام االجمالية الحيوية واالنتاجية

 عمى لمداللة الباحثين قبل من يستخدم كما العضوية، ادةــالم تاجــوان ضوئيــال البناء ميةــعم يــف
 ديره،ــلتق فــختمــالم اتــبالقياس لــموروفيــالك يةــكم حساب خالل من لمطحالب النسبية واالعداد التنوع
 البيئية لممتغيرات حالبـــالط لمجتمع الفسمجية اتـــجابـــاالست ابعةـــلمت ناسباً ــم امالً ــع عده نــيمك اــكم
 ,.Kadim et al ؛2012 ،وآخرون الحيدري ؛2014 ،الياسري) الفيزيوكيميائية العوامل مع سيما وال

2013،(Medevedeva et al., 2012;  . قيم أن نجد( 25) جدول ،الدراسة نتائج منو 
 0.12قيمة وأقل ،مكغم/لتر ( خالل شير شباط   (28.02  (قيمة أعمى وسجمت الكموروفيل
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 وجودمن النتائج  ونالحظ. (3)جدول لتر/مكغم 5.29 عام وبمعدل ،الثاني كانون في لتر/مكغم
 عمى يؤشر مما ،السنة شيور مختمف في واالنخفاض باالرتفاع العامل ليذا العامة القيم في تذبذب
 انتظام عدم سبب مما المتغيرات من كبير عدد تداخل الى وخضوعيا المشروع بيئة استقرار عدم

 ىذه االحصائية عالقاتال وتؤكد أ، الكموروفيل من ومحتواىا الطحمبية لمكتمة الفصمية تالتبدال
 عامل يعد وميالمغنيس ألن ،النتائج عمى اً تأثير  المغنيسيوم قيم لتذبذب أن نعتقد كذلك .التداخالت

 وآخرون ميالد الباحثون اليو ذىب ما مع يتفق ذاوى الكموروفيل ولإلنتاج النباتية اإلنتاجية في ميم
 كمية أن من ،(2014) وآخرون االمير عبد اليو ذىب ما مع التفسيرات تنسجم كذلك ،(2009)

 الى تخضع التي الطحالب كتمة في التغاير الى وأعزوىا المواقع في تغايرت دراستيم في الكموروفيل
 بأن ذكر الذيRossouw ( 2003) الباحث اليو ذىب ما مع تتفق كذلك الوسط، عوامل تغاير
 المتوفرة الغذائية لممستويات الطحالب استجابة لتقييم تستخدم أن يمكن الحيوية الكواشف من عدد
 أو الطحمبية االنواع تركيبو  تضاعف زمنو  الجاف الوزن يتضمن وىذا األنير، بيئة في

 استعمال في الميمة يريالمعا من يعد الذي الكموروفيل تركيز كذلك التنفس، معدل/االنتاجية
 . حيوية كمؤشرات الطحالب

 يشير وكما التوالي، عمى لتر/ مايكروغرام .( 85 .0 -25.93) بين فكانت الفايوفايتين قيم أما -  
 تعدpheophytin-a و chlorophyll-a بين العالقة أن الى Tomasz et al., 2014 الباحثون

 الطحالب، الحيوية الكتمة في والتغير النباتية لميائمات الفسمجية الحالة لمعرفة  كذلك اً جيد اً مؤشر 
 وذلك ،دقيقة نتائج عمى الحصول الصعبوبة من كوني أن يمكن العالقة ىذه مثل قياس أن ورغم
 وفق العينات أخذ طرقو  الماء تيارات تأثيرو  لمطحالب والمتجانس المكتمل غير التوزيع بسبب

 ، .Habdua et al،1995)  األخرى البيئية العوامل بين التداخلوكذلك  المتاحة الظروف
;Barbour et al.,1999,EPA, 2005, ; Onuoha, 2010 ;Moliner,2010)،  نتائج تؤكدو 

 . (26) جدول وكما يظير في االستنتاجات ىذهوالمواقع  االشير تاءآوقر  االحصائي الحميل
 ئةـــبي في العالقة ليذه دراستو خالل من( 2011) الفتالوي اليو ماذىب مع الدراسة نتائج قــتتف   

 Tomasz( 2012) ثـــالباح وـــالي ذىب ما عــم وكذلك والمناذرة، اليندية قضائي نــــبي الفرات نير

et al., نير مياه في الفايوفايتين/الكموروفيل بين النسبة أن وجدوا الذيين Warta River)) كانت 
 خالل  ,and 82.8 µg•dm3, 28.2 and 22.2 µg•dm3 88.8 الترتيب عمى

potamophase  الييدرولوجية الخصائص تغير دعن واضح بشكل ختمفتا وقد مايس شير في 
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 ىذه تتماشى كما .2008 عام من تموز شير في limnophase عند1.04 و  0.82 بين  لمنير
 في طبقت التي الدراسة خالل من( 2012) االمير وعبد الحيدري اليو ذىب ما مع االستنتاجات

 الطحالب، مجتمع وتنوع وتوزيع وكثافة نتشارا ان ذكرا عندما الكوفة، شط/لفراتا نير من جزء
 والعمق الجريان وسرعة كالحرارة والكيميائية الفيزيائية العوامل من عدد معدالت بتغاير يتأثر

 .المغذيات ونوعية كمية تأثير عن فضالً  والكموريدات والعسرة والعكارة
 :لمطحالب والنوعية الكمية الدراسة

 Phytoplankton and water quality المياه ونوعية النباتية الهائمات
 الحاصمة المتغيرات لمراقبة حيوية بيئية أدلة والنوعية الكمية وتغايراتيا النباتية اليائمات تستعمل -
 مراقبة في النباتية اليائمات استخدام إمكانية عمى البيئية الدراسات معظم تؤكد إذ المائية، البيئة في

 والرقابة الحماية عمميات وتقييم المختمفة المائية البيئية منظمل الصحية الحالة وتشخيص المياه نوعية
 كل في االول المنتج تعد خاص بشكل واليائمات عام بشكل الطحالب ألن وذلك البيئية،

 غنى أوليا ،مؤشرات عدة طريق عن لممياه البيئي التموث فيم مجال في وتدخل المائية المسطحات
 حالة الى يقود الذي Nutrients بالمغذيات المائي النظام غنى عن مؤشر ألنو الطحمبية االنواع
 ستعماالتلال ومالئمتو ونوعيتو الماء خصائص في تغيير من الحالة ىذه تسببو وما المفرط النمو

 مساىمتيا طريق عن وذلك عضويا المموثة المياه حالة في كبير بدور الطحالب تقومكما  ،المختمفة
 انواع بعض فأن المقابل في ولكن ،Purification الذاتية التنقية بعممية االخرى االحياء مع

 من تكون عندما سيما ال أحياناً  جدا خطرة وتكون مياهال تمويث في كبيرة بدرجة تساىم الطحالب
 .المياه ليذه المستيمكين واالنسان االحياء لمختمف السامة االنواع

 التي الغذائية السالسل عيةونو  تركيبة في وجوىري ميم دور النباتية واليائمات لمطحالب
 عمى قوي بشكل يؤثر الطحالب وأعداد تنوع بأن يؤشر ما وىذا المياه، في الحياة عمييا تعتمده
 معروفة الطحالب فأن كذلك(. Sen et al., 2014) االسماك ذلك في بما المائية الكائنات جميع
 الكبير العدد أن الحقيقة وفي ،Tastes and odors المياه وذائقة طعم في التغيرات تسبب بأنيا
 من أو الدايتومات من ىو ما فمنيا واالفراد، االنواع متباين يكون الظاىرة بيذه يشارك الذي منيا

 ,Euglenophytaمثل المسوطة الممونة الطحالب من أو المزرقة الخضراء الطحالب

Chrysophyta تجييز شبكات مشاكل في تساىم التي الطحالب عمى الجيدة االمثمة من تعد التي 
 مواد ينتج الطحالب من فقسم االطار، ىذا في الخضراء الطحالب بعض تساىم كذلك المياه،
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 لرائحة مشابية روائح ينتج وبعضيا spicy ينتج وبعضيا االزىار بعض تنتجو لما مماثمة عطرية
 كماgrassy odor (Silvey and Roach, 1965 .) الحشائش لرائحة ةيمشاب واالخر السمك
 نوعية في التغيرات من العديد يسبب الطحالب بعض وجود أن Person (1999) الباحث يشير
 بالعديد صابةلال عامال يكون الذي المياه تزىر الى ذلك يتجاوز أو والطعم والمون الرائحة مثل المياه
 التي أو المياه، ذهى تشرب التي الماشية نفوق أو االنسان في Skin rahens مثل االمراض من

 فتحات أو المياه معالجة محطات مياه أنابيبإنسداد  تسبب أنيا أو ،كاالسماك بداخميا تعيش
 الباحث أما. الري قنوات في الطبيعية المياه حركة عمى التأثير وكذلك ،المياه سحب مضخات

Round (1993) النقاوة درجة حيث من بيئية مناطق أو درجات خمسة الى االنير مياه فيقسم 
 بعض وأجناس أنواع وتواجد الييدروجيني الرقم مع وعالقتيا يالعضو  وغير العضوي والتموث

 . الدايتومات
 شير في الثاني الموقع في  6.25 قيم سجمت أنيا نجد الييروجيني الرقم قيم متابعة وعند

 جنس تواجد سجل وقد الثاني، تشرين من الخامس الموقع وفي 6.37 و االول تشرين
Achnanthes sp. ذو ىيدروجيني ورقم وفيرة مغذيات ذات المواقع ىذه أن عمى يدل وىذا ، فييا 

 ذات يكون عندما Round (1993) الباحث رأي حسب الموقع المائي ويصنف ،ضعيفة حامضية
 .Cymbella sp., Cocconeis sp التالية الدايتومات وتظير 6.5 -7.3 بين ىيدروجيني رقم

Amphora sp., والثالث االول المواقع في ظيرت قد االجناس ىذه أن ونجد الثالثة، الدرجة من 
 ظير الرابع الموقع وفي. الثاني وكانون الثاني تشرين االشير خالل الدراسة مواقع من والخامس

 بداية عمى يدلل والذي وشباط االول كانون شيري في   Gomphonema parvulum النوع
 طريقة في مبين وكما الموقع ىذا أن ونجد المياه، نوعية في واالنحدار الغذائي االثراءظاىرة  حدوث
 وواحده الصغيرة الماء سحب مضخات من عدد وجود يمثل ألنو ،ومشتقاتو بالنفط مموث العمل
 الباحث يعد وكما(. المشروع) أو النير من المبطن الجزء الى المبطن غير الجزء من كبيرة،

Round (1993) االجناس ظيور أن Gomphonema sp., Amphora sp., Navicula sp. 
ىذه  عدوت ( Pollution is not extreme الحد المتطرف يتجاوز لم) ولكنو تموث وجود عمى دليل
 قد .Gomphonema sp جنس أنكذلك  نجد النتائج متابعة وعند .لمتموث المتحممة االجناس من

 وجد بينما الثالث، الموقع في Amphora sp  وجنس الثالث الموقع عدا المواقع جميع في ظير
 النير بيئة في التموث درجات تباين عمى مؤشر وىذا الخمسة، المواقع في .Navicula sp جنس
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  الباحثون اليو ذىب ما مع يتفق االستنتاج وىذا عميو، المؤثرة البشرية االنشطة لتباين نتيجة
 (. 2014 ،الشريفي ،Burkhard, 2012 ،Dbaje and Kosun, 2013 ،2006  ،سممان)

  وقابميتيا الفصمية التغيرات الى يخضع قد الطحالب وأنواع وأعداد كمية في التباين أن كما
 العضوي التموث مستويات الى أو ونوعيتيا المغذيات من كمية وجود أو الحراري التباين تحملل

 ;Dell'Uomo, 1999) المتغيرات ليذه الطحمبية االنواع تحمل أو حساسية ومدى العضوي وغير
Barinava et al., 2005)، أن نجد األعداد توزيع يبين الذي( 2 ,2 ,2 ,8 ,8) المالحق ومن 

 االفراد مستوى عمى تواجد مقدار أعمى سجل قد الريشية الدايتومات من  .Navicula sppالجنس
 3200 وجود N. cryptocephala و N. goppertiana منو التالية االنواع سجمت إذ العينة في
 Cyclotella سجل بينما ،2013 عام من والثاني االول تشرين اشير في فرد2356  و

kutzingana  سجمت بينما. كذلك الثاني تشرين شير خالل فرد 800 المركزية الدايتومات من 
 من  .Aphanocaspa quadricu, Anabaina levanderi, Phormidium sp االجناس
 االشير في والخامس والرابع االول الموقع في ,800 ,540 ,800 المزرقة الخضراء الطحالب
 أعمى الخضراء الطحالب وانواع اجناس سجمت بينما الترتيب، عمى االول وتشرين الثاني كانون
 فرد 500 ,500,400 ,1400 ,700 وكانت والخامس والرابع والثاني االولفي المواقع  افراد كمية
 Oocystis eremosphaeria, Clamydomonas psedoperty, Chlorella االجناس من

vulgaris, من وعدد والمغذيات المياه نوعية في تباين عمى مؤشراً  يعطي وىذا الترتيب، عمى 
 انتعاشيا الى تؤدي االجناس لبعض محددة ظروف توفر الى تؤدي التي يائيةـــالفيزيوكيم العوامل

 ، (Ecological puls) لمنمو البيئية بالنبضة يسمى ما ضمن نموىا معدالت يرفع مما قصيرة لمدة
 ؛2007 ،وآخرون السممان ؛Fermior, 2004 ) الباحثون اليو ذىب ما مع يتفق التفسير وىذا

Burkhard et al., 2012 Ibrahim et al., 2013;.) 
 Elunua gracliia, Chrooccus disperus, Melosiraالطحالب أن نجد كما  

jugrues والطحالب والثاني، االول تشرين الخريف فصل من المتبقية االشير في سادت 
Scendesmus ecorins , Amphora noranii , Gomphonema capitaum ,Nitzshia 

circumsuta  ظيرت بينما وشباط، والثاني االول كانون لألشير الشتاء فصل في تواجدت 
 فصل في  Oscillatoria tenus , Navicula cymbula , Nitzschia frustulum الطحالب

 Stanroneis salinab ,Mastagloria الطحالب وظيرت ،ومايس ونيسان آذار لألشير الربيع
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dranlats، تراوحت بمقادير اً تواجد الطحالب ىذه وسجمت ،حزيران عينات في الصيف فصل بداية 
 ،وآخرون الكبيسي) الباحثون اليو توصل ما مع تتماشى النتائج وىذه ،فرد  220  و 020 بين ما

 خالل من( 2014 ،وآخرون طالب ؛2014  ،وآخرون االمير عبد ؛2011 ،الجنابي ؛2001
 مختمفة مواقع في والطين النبات عمى والممتصقة اليائمة الطحالب مجاميع مختمف عمى دراساتيم

 . أخرى مائية ومواقع والفرات دجمة نيري من
 الدراسة وأشير المواقع حيث من واختالفيا االفراد عدد في التباين ىذا تفسير يمكن عام وبشكل  

 سيما وال المغذيات ومستوى المائي عمقال واختالف الحرارة درجات في التباين الى يعود بأنو
 المائي والعمق الييدروجيني والرقم المموحة قيم في والتغاير االمطار وتساقط والنترات الفوسفات

 البيئية لممتغيرات واالستجابة التحمل عمى وقدرتو نفسو لمنوع الفسمجية بالطبيعة يرتبط ما عن فضالً 
 وآخرون الحيدري،  Oksiyuk, 2005) الباحثون اليو ذىب ما مع المنحى ىذا ويتفق المختمفة،

 (.2014 االمير عبد ،2012
 براي دليلو  المواقع بين لمتشابو سورنسون ودليل لمغنى ماركميف دليل) البيئية االدلة تطبيق وعند -

 الجداول في مبين وكما( وويفر لشانون التنوع ودليل التواجد ودليل المواقع بين ختالفلال وكورتس
 ميمة قيم وجود الى اشارت االدلة ىذه جميع نجد (.08 ,08 ,00 ,00 ,2) والمالحق( 80 ,80)

 اشارت إذ. الدراسة منطقة بيئة في المياه نوعية وكذلك اليائمات ونوعية كمية في تغاير عمى تدل
 وأقل 16.245 وكانت الخامس الموقع في سجمت قد قيمة اعمى أن لماركميف الغني دليل نتائج
 وىذه(. 1) شكل االثنين، بين قيماً  االخرى المواقع وسجمت ،6.434 الثاني الموقع في كانت قيمة

 في المشروع مياه تستعمل سكنية بمنطقة يمر الخامس الموقع كون من تفسيرىا يمكن النتائج
 الدور بعضل وفضالت منزلية المختمفة العضوية المواد فيو ترمى كما االغراض لمختمف الغسيل

 النترات سيما وال ميمة ومغذيات مالئمة بيئية يوفر مما الصحي الصرف مياه بعض تتسرب كما
 منطقة الثاني الموقع يمثل بينما الطحالب، انواع من عديد لنمو داعمة عوامل تعد التي والفوسفات

 عمى يؤثر مما المياه نوعية ةورداء المموحة نسبة وارتفاع زراعيال الصرف بمياه النير مياه التقاء
 Hakansson and) الباحثين من العديد اليو ذىب ما مع يتفق وىذا الطحالب، تنوع

Loker1981، Barinova et al.,2010 ،2014 األميرعبد ،2012 الدراجي ،2011الفتالوي.) 
 الموقعين بين سجمت 0.849 تشابو قيمة أعمى أن بينت فقد واالختالف التشابو أدلة أما

( 2) جدول ،0.508 والخامس الرابع الموقعين بين فكانت تشابو قيمة أقل بينما والخامس األول
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 الموقعين بين قيمة وأقل والخامس الرابع الموقعين بين كانت 0.491 اختالف قيمة أعمى بينما
 المذكورة، القيم بين الدليمين لكال االخرى المواقع قيم وكانت(. 3) جدول ،0.150 والخامس االول
 قيمة عمى تعتمد وكورتس لبراي االختالف دليل قيم ألن واالختالف التشابو قيم في تطابق نجد وىنا
 بين اختمف قد التشابو معامل أنكذلك  النتائج من ويتضح وىذا يؤكد دقة النتائج، سورنسن دليل

 العوامل قيم اختالف الى ذلك تفسير ويمكن االختالف، معامل وكذلك المدروسة الخمسة المواقع
 المشروع لبيئة الواصمة المياه كمية وكذلك ،الدراسة اشير خالل وتذبذبيا الكيميائية الفيزيائية
 والمواقع الدراسة منطقة لوصف التعرض عند وصفيا تم التي البشرية االنشطة وتنوع الزراعي
 وتباين المدروسة الطحالب كتمة وكمية تنوع عمى ذلك انسحب وبالتالي عمييا، المنتخبة الخمسة
 والنسب واالعداد التواجد جداول في الييا االشارة تم الي الطحمبية المجاميع في واالعداد التنوع
 عممياً  يستخدمان الدليمين كال أن الى ىنا االشارة الميم ومن(. 26) جدولو ( 3) جدول يةالمئو 

 المجتمعات في تدرس مختمفة مواقع من العينات من نموذجين أو المائية، المواقع بين لممقارنة
 (. 2014 ،حسين;  Stilling , 1999) وتقيميا البيئية
 في Chandler (1970) في جاء ما عمى قيمو حساب في أعتمد الذي التواجد دليل أما    

 و 1-2 من متواجد التالية، بالدرجات وظيورىا الدراسة في المشخصة االنواع تواجد ودرجة وتوزيع
 من أكبر بمستوى يكون عندما جدا وغزير 51-100 غزيرو  5-11 من وشائع3-10  من متكرر
 المواقع في المدروسة الطحالب تواجد أن( 3) جدول( 8) الممحق في الموضحة النتائج تبين ، 100

 في سيما وال V)) فوق فما 100 جدا الغزير قيم تجاوز بعضيا وأن القيم ىذه بين تباينت قد الخمسة
 قد أنيا النتائج من ويظير( (C والشائع( A) الغزير بين كانت االكبر النسبة بينما الخامس الموقع
 قد( (P المتواجد مرتبة ضمن تصنف التي واالنواع االجناس أما موقع، من أكثر في ظيرت
 توصل ما مع االستنتاجات ىذه وتتماشى الغالب، في موقعين أو واحد موقع في ظيورىا أنحصر

 مواقع عمى دراستيم عند( 2012 األمير، عبد ؛2012 ،الدراجي ؛2011 ،الفتالوي) الباحثون اليو
 . االخرى الداخمية والفروع والجداول والفرات دجمة نيري عمى مختمفة مائية

 لممواقع( 2)  الشكل في مبين وكما قيمو كانت التي ويفر لشانون التنوع دليل نتائج أما
 1.878 والرابع1.226  والثالث1.539  والثاني ، 1.03 االول، الموقع في الترتيب عمى الخمسة
 كذلك بل التنوع مستوى لمعرفة فقط ليس يستعمل الدليل ىذا أن المعروف ومن ،1.205والخامس
 وعالية التموث ومتوسطة نظيفة مياه بين المياه نوعية وتصنيف التموث درجة عمى منو يستدل
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 خفيفة بين الخمسة المواقع مياه تعد وعميو( 2) جدولWilhm (1975 ) في جاء وكما التموث
 Wilhmدليل حسب الثاني المياه صنف ضمن جميعيا وتصنف التموث متوسطة الى التموث

 يعطي وىذا. قيمة وأعمى قيمة كأقل 1.03 -1.878 بين كان التنوع دليل قيم ألن ،(1975)
 البشرية باألنشطة مباشر بشكل تأثرت قد( االروائي المشروع) النير مياه بيئة أن الى ميما استنتاجا

 بالكامل المنطقة ليا تتعرض التي االخرى البيئي التأثير عوامل وكذلك السكان قبل من تمارس التي
 ؛2006 ،سممان ؛Formie, 2004) الباحثون توصل وقد مختمفة، وداخمية خارجية مموثات من

 متشابو نتائج الى وغيرىم( 2014،الشريفي،Zuzana , 2011،Pathak, 2012 ؛2006 ،التميمي
 مموثات الى تتعرض الداخمية والفروع والجداول االروائية والقنوات الزراعية المشاريع كون من

 (والفرات دجمة)  الكبيرة االنير من اكثر فييا المياه نوعية عمى تؤثر متباينة
 الريدوفيسي منو  والديتومات الخضراء الطحالب من جديدة انواع ستة تسجيل النتائج بينت كما

 :وىي واليوغمينية
Westella linearis G. M. Smith, Navicula goppertiama Bourrelly.1981, 

Oedogonium minus (Wittr.) Witrock 1875. Gonyostomum seme Geitler, 
Gomphoniuma capitum Bourrelly .1981, Phacus tourus (Lemm.) Skvortzow 

1928 
 البيئية والمدخالت المغذيات وكمية ونوعية المياه طبيعة تغير أن أنطباعا يعطي وىذا

 من معينة أنواع الختفاء عوامل منفردة أو بمجمميا تكون ربما زوينة، بيت نير بيئة عمى المختمفة
 المتغيرات، ىذه طبيعة عن أدلة أو كواشف اعتبارىا يمكن والتي اخرى، أنواع وظيور الطحالب
 Dboje and) ،2012 الدراجي، Fremior, 2004)الباحثين آراء مع االستنتاجات ىذه وتتماشى

Kosun 2013 )  أنير أو النيرية البيئة نفس في الطحالب من مختمفة انواع ظيور سجموا الذين 
 البشرية واالنشطة التموث مستويات حيث من تختمف ولكنياالبيئية  المنطقة نفس في جداول أو

 وكمية الفصول وتبدل الحرارة ودرجات التيار وسرعة المزوجة حيث من المياه نوعية عمى المؤثرة
 وجود بينت التي االحصائي التحميل نتائج ذلك تدعم كما .العوامل من وغيرىا العضوية المادة
 واالعداد المشخصة لمطحالب والكمي النوعي التواجد وبين المواقع وتغير االشير بين ارتباط

 (.27) الجداول في والمبينة الدراسة في منيا المسجمة
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 اخلالصة
متداد اخبة متنوعة االنشطة البشرية عمى الدراسة الحالية في خمسة مواقع منت أجريت

المسمى )نير بيت زوينة( في منطقة جديدة الشط من محافظة ديالى، وذلك  االروائيالمشروع 

وعشرين عاماًل  اثنين، تضمنت الدراسة قياس 4102لغاية حزيران  2013لممدة من تشرين االول 

دراسة نوعية وكمية لمجتمع اليائمات النباتية  فضاًل عنفيزيوكيميائيًا لمياه بيئة النير، 

Phytoplankton ،تطبيق عدد من االدلة البيئية ةكما تم في الدراس.       

: يأتيكما كانت أظيرت نتائج الدراسة أن مديات العوامل الفيزيائية والكيميائية المدروسة 

 284.33( وعمق الماء )م(º  28.50 – 9.17( والماء º م 38.75 -10.83حرارة اليواء  )درجة 

( وحدة NUT 0.27 -106.98( سم، والعكورة )(14.50 -152( سم، نفاذية الضوء16.50 –

 (1.15- 4.88( مايكروسمينز/سم، المموحة )- 1027.50 514.83عكورة، التوصيمية الكيربائية )

ة ــميــة الكــمواد العالقــ( ممغم/لتر وال- 278.83 861.60) TDSة ــكميــذائبة الــمواد الــجزء باأللف، ال

TSS (49.87 - 2 ممغم/لتر )الييدروجيني  الرقمpH (7.98 – 6.25)،  األوكسجين المذابDO  

ممغم/لتر، BOD (4.35 – 1.07 )ن ــيــجــألوكســياتي لــب الحــمــتطــ( ممغم/لتر والم3.65 – 11.25)

- TH (338.83ة ــيــمــكــرة الــســعــر، الــ/لتغمــمـــ( م178.50 -115.33) TAية ــمــة الكـــديـــاعــالق

( 74.62- 177.89/لتر والمغنيسيوم )( ممغم101.36-52.08) /لتر، الكالسيوم ممغم (221.83

 PO4 (- 0.02والفوسفات الفعالة  ممغم /لتر،  ) NO3 ) 6.55 – 1.55 ممغم /لتر، النترات

ممغم 131.50 –283) )  بين SO4والكبريتات ممغم /لتر ( 2.10 -4والسميكات )( ممغم /لتر 4.16

مايكروغرام /لتر عمى  .( 85 .0 -25.93( والفايوفايتين )0.12 – 28.02 (  أ/لتر، الكموروفيل 

)المموحة والتوصيمية  وال سيما، أوضحت نتائج الدراسة أن معظم الخصائص المدروسة التتالي
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والكالسيوم والمغنيسيوم   TDSوالعكورة والمواد الذائبة الكمية   BOD5والعسرة الكمية والفوسفات وال 

عند المقارنة بين الحدود المسموح بيا بيئيًا لمجمل خصائص أعمى مؤثرة أو كانت ذات معدالت 

 توصيات منظمتي حسب ستيالك البشريراض الري أو تربية االحياء أو لالالماء المستعممة ألغ

 .وكذلك المواصفات العراقية لمياه االنير FAO الزراعة واالغذيةو  WHO الصحة العالمية 

 72تعود الى   Phytoplanktonاليائمات النباتية نوع مختمف من  200تم تشخيص 

 ,Bacillariophyceae األتيةالطحالب االساسية من سام أق 9وتنتمي الى  اً جنس

Chlorophceae, Cyanophyceae, Euglenophyceae, , Raphidophyceae, 

Dinophyceae,  Chrysophceae, Xanthophyceae,  Cryptophyceae,  ، شكمتو 

 %65.5سبة نوب اً جنس 28تعود الى  اً نوع 131سجل منيا ، أذ الطحالب الدايتومية النسبة االكبر 

 الخضرثم ، %15مئويةوبنسبة  جنس 22الى  تعودنوع  30الخضراء ، ثم تمييا مجموعة الطحالب 

أنواع تعود لثالثة أجناس  8، تمييا الطحالب اليوغمينة %11سبة نأجناس وب 10و اً نوع 22المزرقة 

، بينما سجمت كل %1.5أجناس وبنسبة  3أنواع تعود لثالثة  3، ثم الطحالب الكربتية %4سبة نوب

، وأخيرا طحالب %1لكل منيما ونسبة  2تعود لجنسين 2من الطحالب الذىبية والدوارة نوعين 

وجد منيا نوع واحد يعود الى جنس واحد  ,Raphidophyceae و Chrysophyceaeصفوف ال 

وعند دراسة توزيع وظيور اليائمات المشخصة عمى مستوى المواقع نجد أن   ،%0.5وبنسبة 

لك تباينًا في الظيور والتنوع الحيوي لكل صف من صفوف الطحالب، إذ سجمت تواجدًا في ىنا

، وفي الموقع اً جنس 35و نوعأ  50، وفي الموقع الثاني اً جنس 43تعود الى  اً نوع 90الموقع االول 

بينما سجل الموقع  اً جنس 38تعود الى  اً نوع 66وفي الموقع الرابع  اً جنس 38و  اً عو ن 68الثالث 

 .اً جنس 45تعود الى  اً نوع 127الخامس تواجد 
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في الحد الدنى واالعمى في المواقع الخمسة  النباتية يائماتلم الدراسة الكميةسجمت نتائج 

-011، 8427- 0891 :االتيةعمى الترتيب المديات   S5, S4, S3, S4, S1 لمنطقة الدراسة

وبمعدالت عامة لكل موقع عمى  3خمية/ مل 7971 -921 و 971-0141 ،441-4:91 ،9091

قارنة بين ، وعند الم3خمية/ مل 404297و 002292 ، 98090 ،414891، 4:4097الترتيب كذلك 

 S1سجل الموقع االول  3خمية/مل 2923.6ىا نجد أن أعمى معدل ؤ حصااكمية الطحالب التي تم 

 .S3 سجل في الموقع الثالث 3خمية/مل 98090وأقل معدل 

 Check list ناس وانواع جديدة بعد التدقيق معتسجيل ستة أجمن الدراسة الحالية  كما تمكنا في

of algal flora in Iraq (2014) يأتي  وتمثمت ىذه الطحالب بما : 

Westella linearis G. M. Smith, Navicula goppertiama Bourrelly .1981, 

Oedogonium minus (Wittr.) Witrock 1875. Gonyostomum seme  Geitler,  
Gomphoniuma capitum. Bourrelly .1981, Phcus tourus (Lemm.) Skvortzow 

1928. 

دليل الغنى لماركميف تمثمت باآلتي:  بيئيةالدراسة استعمال عدة أدلة في  كذلك تم

Marglef index (1968) ودليل التشابو لسورنسون Sorenson index,1942  ودليل االختالف

 Chandlerعمى عتماداً ا ودليل التواجد Bray and Curties index, 1957لبراي وكورتس 

 بينعالقة اللتقيم ، Shannon Weaver diversity indexلمتنوع  دليل شانون ويفرو  (1970

سجل أعمى قيمة لدليل الغنى في الموقع  ونوعية المياه. الطحالب المدروسةكمية ونوعية و  المواقع

، وأعمى قيمة بين الموقعين االول والخامسكانت  0.849  تشابو وأعمى قيمة، 16.246الخامس 

سجمو الجنس قد مقدار تواجد اما أعمى سجمت بين الموقعين الرابع والخامس،  0.491اختالف 

Navicula spp   التالية سجمت االنواع  إذ ،في العينةمن الدايتومات الريشية عمى مستوى االفراد  

في اشير تشرين  اً فرد2356 و  3200وجود  N.cryptocephalaو  N. goppertiana امني
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أعمى قيمة تنوع حسب دليل شانون ويفر سجمت في الموقع ، أما 2013االول والثاني من عام 

وىذا يعطي مؤشرًا عن التباين في نوعية المياه والمغذيات وعدد من العوامل 1.878 . الرابع 

الفيزيوكيميائية التي تؤدي الى توفر ظروف نمو وانتشار داعمة لبعض االنواع ومحددة لمبعض 

 االخر من اليائمات النباتية خالل أشير السنة والمواقع المختمفة.

 قيمة، يمكن أن كأقل وأعمى 1.03 -1.878بين  تقيم دليل التنوع التي كان أساسوعمى 

مياه المواقع الخمسة بين خفيفة التموث الى متوسطة التموث وتصنف جميعيا ضمن صنف  تعد

، وىذا يعطي استنتاجًا ميما مفاده أن مياه بيئة Wilhm,(1975 )المياه الثاني حسب دليل 

البشرية التي تمارس من قبل  شطةباألن( قد تأثرت بشكل مباشر ة)نير بيت زوين الزراعيالمشروع 

السكان وكذلك عوامل التأثير البيئي االخرى التي تتعرض ليا المنطقة بالكامل من مموثات خارجية 

 وداخمية مختمفة.
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Abstract 

The current study was conducted in five selected positions variety of 

human activities along the agricultural project named (Beat zwana River) 

located in Jadedat- alshat, within the province of Diyala, for the period from 

October 2013 until June 2014, the study included measurement of twenty-two 

physiochemical factors of river water environment, as well as to study the 

quality and quantity of community phytoplankton, has also been applied in the 

study a number of environmental indexes. 

 The range of studied properties were: 10.83 -38.75°C and 9.17 -28.5°C 

for air and water temperature, water depth (16.50 - 284.33 cm), light penetration 

(14.50 - 152cm) , turbidity (0.27-106.98) NTU, electrical conductivity,  

EC,(514.83 - 1027.5) µS/cm ,  salinity (1.15-4.88 part per thousand),  total 

dissolved solids, TDS (287.83- 861.6) mg/l and total suspended solids TSS (2- 

49.87) mg/l, pH (6.25- 7.98), dissolved oxygen, DO (3.65- 11.25)mg/l and  

Biological Oxygen Demand.  BOD5 (1.07- 4.35) mg /l, total alkalinity, TA 

(115.33- 178.5 ) mg /l, total hardness, TH    ( 221.83- 338.83) mg/l, Calcium, Ca 

(52.08-101.36) mg CaCO3/l, and Magnesium ,Mg (74.62- 177.89) mg CaCO3 /l,  

Nitrate NO3(1.55- 6.55) mg /l, effective phosphate PO4 (0.02 - 4.16) mg/l, 

Sulfate, SO4 (131.5- 283) mg/l ,effective Silicate (4-2.10) mg/l, , Chlorophyll -a, 

( 0.12- 28.02) and  Phaeophytin-a, (0.85- 25.93). mg/l, respectively. 

Results of the present study showed that most of the studied 

characteristics and private (Salinity, EC, TH, PO4, BOD5, Turbidity, TDS , Ca 

and Mg) were of  an influential or higher rates when comparing the permissible 

limits environmentally overall used properties of water for irrigation or 

aquaculture or for human consumption, according to recommendations of WHO, 

FAO Organization, as well as the Iraqi specifications for the river water, which 

shows that human activities in the region significant effect on water and 

environment of project. 

 The number of phytoplankton algae that have been diagnosed in this 

study reached 200 species belong to 72 genera, within  nine classes of the 

following basic algae Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Cyanophyceae, 

Euglenophyceae, Raphidophyceae, Dinophyceae, Chrysophyceae, 

Xanthophyceae,  and Cryptophyceae. The diatoms algae formed  the largest 

percentage, as record them 131 species belong to 28 genus, and consisting 

65.5%, followed by chlorophyceae 30 species belonging to 22 genus and 15%, 

then Cyanophyceae,22 species, to 10 genus and 11%, followed by algae 

Euglenophyceae 8 species belonging to 3 genus and 4%, then Cryptophyceae 3 
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species ,to 3 genus and 1.5%, while all of the Xanthophyceae and Dinophyceae  

recorded  2species  belonging to 2 genus and 1%, and finally the Chrysophyceae 

and Raphidophyceae, found them 1 species belong to 1 genus and 0.5%. Also 

the results showed that the distribution and biodiversity of diagnosed 

phytoplankton at the level of the sites, It was found that there is different for 

each classes from the ranks of the algae, as recorded presence in the first site 90 

species belonging to 43 genus, and at the site-2, 50 and 35 genus, and in site-3, 

68 species and 38 genus, 66 species belonging to 38 genus in site-4, while 

presence 127 species belonging to 45 genus at site-5.  

The quantitative study of  phytoplankton in the lower and the higher 

ranges at the five sites ( S1, S2, S3,S4 and S5) of the study area respectively 

recorded the following values, (1780-7246 , 300 - 8180 , 220 - 2950, 560-3020 

and 540- 6860 cells /ml, and rates generally each site respectively, as well as 

2923.6, 2027.0, 871.1, 1344.4 and 2324.6 cells/ml. when comparing the amount 

of algae that have been counted, we find that the highest 2923.6 rate cells/ml  

scored St-1 and less than the rate of 871.1 cells/ml  record in S3.  

       In the current study we were able to record six new genus and species after 

checking with (Checklist of algal flora in Iraq, 2014) and consisted of these 

algae to:  

Westella linearis G. M. Smith, Navicula goppertiama Bourrelly .1981, 

Oedogonium minus (Wittr.) Witrock 1875. Gonyostomum seme Geitler, 

Gomphoniuma capitum.  Bourrelly .1981, Phcus  tourus (lemm.) skvortzow 

1928. 

Also in the current study, many ecological indices were used and 

represented as follows: Richens index (Marglef index (1968), Similarity index 

(Sorenson index- 1942), Difference index (Bray and Curtis index, 1957), 

Presence index depended on (Chandler, 1970) and Shannon Weaver index for 

diversity, To evaluate the relationship between the sites and the quantity and 

quality of algae studied and water quality.  The highest value for  richness 

16.246, recorded ta S5  and the highest value of the similarity 0.849 was 

between S1 and S5, the highest value of the difference 0.491 recorded among of 

S4 and S5, the highest amount of the presence of his record genus Navicula spp 

from pennales diatoms,  feather at the level of individuals in the sample, as 

recorded following him to the species  N. goppertiana and  N. cryptocephala 

3200 and 2356 cell/ml in October and November in 2013, while the highest 

value of diversity 1.878, by Shannon Weaver index recorded in S4. This gives 

an indication of the variation in the quality of water and nutrients and a 

physiochemical factors that lead to growth provides supportive conditions and 
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the spread of some species and a specific one for some of phytoplankton during 

the months of the year and different locations. 

On the basis of diversity index values, that was between 1.03-1.878 as 

less and higher, can be considered waters of the five sites between light 

pollution to medium pollution, and classified all within the second water 

category according (Wilhm guide- 1975). And this gives a conclusion no matter 

what the view that the water agricultural project environment (Beat- Zwana 

River) may be directly affected by human activities practiced by the population 

as well as other environmental impacts experienced by the entire region from 

various external and internal factors pollutants. 
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