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إلى.... الذي أدبني فأحسن تأديبي ، وزرع في نفسي حب الناس وعمل 
الخير، وحفزني على الخوض في مخاض الحياة ألرسو بسفني في شاطئ 

 العلم والمعرفة........ 

 . ملسو هيلع هللا ىلصقائدي ومعلمي رسول هللا 

 إلى.... من أنار دربي وأرشدني......  

 شمسي وقمري أمي وأبي.

 والشامخين شموخ الجبال والقلوب الطاهرة الحنونةإلى.... سندي ، 

 أخوتي و أخواتي.

 إلى.... من تكتمل بها حياتي......

 ريحانة قلبي زوجتي.

 إلى.... قرة عيني ولذة فؤادي..... 

 دانيةرهف و بناتي

 

 أهدي ثمرة جهدي

                                                                                    
 حارث

 



 

 
 
 

وأنا أتقدم بهذه الرسالة أال أن أذكر بإكبار ما اوالنيه  الجزيل أتقدم بالشكر أن لي يطيب
من العناية والرعاية والتوجيه فضال عن  ر صباح فرج عبداالحدأستاذي الفاضل األستاذ الدكتو 

الصبر على متابعة هذه الرسالة من غير كلل وال ملل ، بل كان على طول الرحلة ومشاقها 
وسندًا لي إلتمام هذه الرسالة ، فجزاه اهلل تعالى عني خير مايجزي عباده  خير عون  

 الصالحين.                     

التربية والوفاء يقتضي أن أسدي جميل االمتنان والعرفان إلى رئاسة جامعة بغداد وعمادة كلية 
ابن الهيثم وألساتذتي األفاضل في رئاسة قسم علوم الحياة للمساعدات الجليلة للعلوم الصرفة 

 لتي قدموها لي طيلة مدة الدراسة.ا
لدكتور ابراهيم عزوز والدكتور محمد إلى الدكتور مهند رمزي نشأت وا وامتناني وجزيل شكري 

والمدرس المساعد ثائر صبيح والبايولوجي اقدم شيرين عبد  مهدي والدكتورة معزز عزيز
 لتقديمهم المساعدة لي خالل فتره دراستي. والباحث اقدم فراس مجيد جابك الرحمن

جمع العينات كما اتقدم بالشكر الجزيل للسيد حسين هادي مهدي لمساعدته ومرافقته لي في  
 من مناطق الجمع المختلفة في نهر دجلة .

 ْهذا وان الشكر وحده ال يكفي لزمالئي الذين كانوا خير عونا لي طيلة مدة الدراسة عسى أن 
 يكون دعائي لهم بالتوفيق والنجاح جزًء من الوفاء لهم . 

  وأخيرًا أود أن أشكر كل من ساعدني بكلمة طيبة ولم أستطع ذكر أسمائهم .
                                                                      

                              وعذرَا لمن نسيه قلمي........
  
    

 

وتقديرشكر   
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 الخالصة:

علما ان تها بصورة جيدة،دراس متفي العراق لم تالتربية  قفاصأفي  األسماكالبيئية لزراعة  اآلثارإن 

 دراسة االثار المترتبة على ذلك.لهذا النشاط يمارس على نحو متزايد وهناك حاجة كبيرة 

ت الدراسة الحالية على مواقع اقفاص تربية االسماك في نهر دجلة شمال بغداد للتعرف على يجر ا

الى دراسة بعض العوامل الفيزيائية  باإلضافةتاثير الكثافات السمكية العالية على مجتمع الهائمات القشرية 

 .والكيميائية

الكارب على تجمعات وكثافة تربية اسماك  أقفاصكان الهدف من هذه الدراسة التحقيق في اثر 

الدراسة ولمدة ستة اشهر من محطات  نصف شهرية حيث جمعت عينات، في نهر دجلةالهائمات القشرية 

هي  األولىالمحطة ثالث محطات مختارة في النهر:  في 1024ابتداء من شهر كانون الثاني ولغاية حزيران 

كم من جزيرة بغداد السياحية والثانية  5على بعد الراشدية  في في منطقة كاظم العليمحطة الراشدية تقع 

لمدينة تقع في منطقة الكريعات في جهة الرصافة من مدينة بغداد في المنطقة المقابلة  2محطة الكريعات 

ومنطقة  مدينة الكاظمية المقدسةبالقرب من جسر المشاة النهري )جسر الدوب( الرابط بين  الكاظمية المقدسة

لمدينة الكاظمية المقدسة تقع  في منطقة الكريعات المنطقة المقابلة  1محطة الكريعات  والثالثة الكريعات

 .2كم عن محطة الكريعات 2.54والتي تبعد مسافة 

 Calanoida من الهائمات القشرية وهي  رتبثالث  كثافة تحديد ودراسة شملت الدراسة

 قياس بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لمياه النهر الى اإلضافةب Cladocera و Cyclopoidaو

 سرعة جريان التيار والتي شملتهميتها ألتبعا المذكورة أعاله  وتأثيرها على مجتمع الهائمات القشرية الثالث
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نترات والفوسفات والتوصيلية الكهربائية والملوحة واالس الهيدروجيني واالوكسجين   الودرجة حرارة الماء و 

 .الذائب في الماء والمتطلب الحيوي لالوكسجين

لجميع المحطات كانت اوطأ من كثافات  متفرعة اللوامساظهرت نتائج الدراسة ان كثافات 

والكالنويدا  ية ان كثافات كل من السايكلوبويداوالكالنويدا. من جانب اخر اظهرت الدراسة الحال السايكلوبويدا

ولكن بأعلى الكثافات  معنوية إحصائيةوبدون فروق  كانت متذبذبة خالل اشهر الدراسة بين ارتفاع وانخفاض

في شهر حزيران وتظهر الدراسة ان اعلى الكثافات للمجاميع القشرية الثالث قيد الدراسة سجلت في شهر 

سلبي لكثافة االسماك العالية في اقفاص التربية على معدل كثافة اظهرت الدراسة الحالية وجود تأثير . حزيران

الهائمات القشرية من خالل انخفاض اعداد وكثافة مجتمع الهائمات القشرية في داخل االقفاص بالمقارنة مع 

االقفاص وبفروق احصائية متر من  200مجتمع الهائمات القشرية خارج االقفاص مباشرًة او على بعد 

 معنوية .

سم/ثا  82.50كان االعلىوفيما يخص نتائج العوامل الفيزيائية والكيميائية وجد ان معدل سرعة التيار المائي 

 الراشدية. في محطةسم/ثا سجل 43.33 االوطأ كان ، بينما  1الكريعاتفي محطة 

في م °32الى  1في محطة الكريعات في شهر كانون الثاني م °9كما تراوحت درجة حرارة الماء بين         

 مايكروسمنس/سم20.1.00وجد ان اعلى معدل للتوصيلية الكهربائية كان شهر حزيران في محطة الراشدية. 

 في حين كانفي محطة الراشدية  سم/مايكروسمنس 525.15، بينما اوطأ معدل  2في محطة الكريعات

واوطأ معدل لتركيز  2ملغم/لتر في محطة الكريعات0.22اقفاص التربية كان اعلى معدل لتركيز الملوحة في 

 ملغم/لتر.  0.40الملوحة سجل في محطة الراشدية 
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في شهر  2في محطة الكريعات 0.05الى  1في محطة الكريعات 5.10تراوحت قيم االس الهيدروجيني بين 

ملغم/لتر في محطة الراشدية  5..5ء فتراوح بين المافي اما تركيز االوكسجين المذاب ، اذار لكال المحطتين 

ملغم/لتر  4.22. كذلك المتطلب الحيوي لالوكسجين تراوح بين  2في محطة الراشدية والكريعات 5.50الى 

ملغم/لتر في محطة الراشدية خالل شهر شباط لكليهما . كما وجد ان  4.50الى  2في محطة الكريعات

 0.055الى  2ملغم/لتر في محطة الكريعات 0.022معدل تركيز الفوسفات خالل فترة الدراسة تراوح بين  

بينما وجد ان تراكيز النترات المسجلة ، خالل شهري نيسان واذار على التوالي 1في محطة الكريعاتملغم/لتر 

 0..2خالل شهر شباط بينما اعلى قيمة لها  1ملغم/لتر في محطة الكريعات 0.01غت اوطأ قيمة لها  بل

 .حزيران في محطة الراشدية ملغم/لتر خالل شهر

والتي  للحياة المائيةالعوامل الفيزيائية والكيمائية كانت ضمن الحدود الطبيعية  اظهرت نتائج الدراسة الحالية

 . قشريةتمع االحياء الليس لها تأثير على مج
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 water current 11سرعة تيار الماء  3-4-2
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 المقدمة: 

المكونات  احد ، وتشكلالقشرية من الهائمات جزأ مهماافية االقدام دومج وامسلال متفرعة رتبة تعد

 من كان لذا (،( Siefert,1972 األسماك  مجتمع مع بصورة مباشرة تتداخل التي الغذائي للهرم األساسية

وغذائها  األسماك مجتمع بين المتبادلة والتفاعالت للعالقات دقة أكثر معلوماتلتوفير  البحث عنها الجدير

 بشكل األقدامافية دومج وامسلال متفرعة تيوبرتب عام بشكل ةالقشريبالهائمات  المرتبط المباشر وغير المباشر

 و داللي (لالستثمار صالحيتها ومدى المائية المسطحات حالة بيئة لتحديد أهميتها عن فضال خاص،

 ( .2002 ، جماعته

 من العوالق وهي ، Water fleas الماء براغيثهو وامس لال متفرعة رتبة فرادإل االسم الشائع

 توفر عند كبيرة بذلك مجموعات وتشكل ، السريع العذري على التكاثر القدرة لها التي القشرية الحيوانية

 كغذاء قصوى اهمية لوفرتها ان كما. Goswami and Deevasy , (1991) لها البيئية المناسبة الظروف

 .(Oltra and Todolr,1997 )   .مباشر  بشكل لألسماك بروتيني طبيعي

 ذهه مجتمع تركيب و توزيع تباين سةراد وهو  ماهم جانبا أهملت اهذات ساتراالد فان ذكر مما بالرغم 

محطات  3 في يةالحال سةدراال يةلع ركزت ما وهو  العوامل الفيزيائية والكيميائية اختالف بسبب األحياء

 FAO (2006)بينت البحوث والتقارير الصادرة من في نهر دجلة في بغداد، حيث  األسماكمختلفة لتربية 

في األقفاص قد نمت نموا سريعًا خالل العقود الماضية، وتشهد حاليا تغيرات سريعة  االسماكتربية  أن

قفاص العائمة وتطويرها واستخدام كثافة . فتم التوجه نحو إنشاء األلالسماكاستجابًة لتصاعد الطلب العالمي 

أدت إلى التوسع باإلنتاج ومحاولة لالقفاص  في األقفاص باختيار مواقع مناسبة  االسماكعالية في تربية 

  في مناطق مائية مفتوحة غير مستغلة مثل البحيرات والخزانات واألنهار. االسماكفتح مجاالت جديدة لتربية 
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تربية االسماك تأثيرات بيئية مختلفة سواءًا على مجتمع الهائمات القشرية التي تم دراستها  ان القفاص

 او على العوامل االحيائية االخرى او التغيرات في العوامل الفيزيائية والكيميائية في مياه االنهار او البحيرات

الدراسة الحالية  تالعراق لذا فقد استهدف في القشريات قيد الدراسةلعدم وجود أية  دراسة شاملة عن هذه ونظرًا 
جوانب الحياتية والبيئية وتوضيح ما يكتنفها من غموض وقد تضمنت الدراسة الحالية الجوانب  الدراسة بعض 

 -اآلتية  : 

 ..القشريةالموضوعة في نهر دجله على مجتمع الهائمات  األسماكتربية  أقفاص تأثيردراسة  .1
في نهر  القشريةالتربية على مجتمع الهائمات  ألقفاصدراسة تأثير العوامل الفيزيائية والكيميائية  .2

 دجلة.
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 مراجعة المصادر :  1-2

 لمحة تأريخية : 1-2-1

على  حفاظ، وال) Ichthyology( علم األسماك رع منف يعد ) ingulturcFish( تربية األسماك أن

نتاج األسماك و ا المياهوتحسين نوعيته في  األسماك خزين خاصة بها لتوفير  اقفاصا في تكثيرهلطبيعية وا 

مع  و. Beveridge ),(1984 القيمة الحيوية رخيص الثمن ضروري لغذاء اإلنسان غذاء بروتيني عال

تضاعف عدد سكان العالم تتضاعف الحاجة الى الغذاء، ومن هنا جاء اصرار دول العالم على استغالل 

كافة الطاقات الغذائية إلنتاج وتوفير االغذية لسكانها وجاء دور المصادر المائية وتنوعها بالعالم وهذا يعني 

 (,FAO (2010للسكان  ان هناك امكانيات كبيرة إلنتاج االسماك وتوفير كميات من االغذية

المصادر في تربية االسماك هو اقامة مزارع االسماك الحديثة التي تعتمد  هان اهم طرق استغالل هذ

على االساليب العلمية الحديثة في تشغيلها واستثمارها واذا ماتوفرت مستلزمات االنتاج واالدارة الصحيحة لها 

 .(FAO,2007) علة في تحقيق االمن الغذائي للسكاناكميات كبيرة من االسماك تساهم مساهمة ف نتجتال

حياء تربية االان    Beveridge,  (1996) تربية اذ ذكر ال احد اقدم فروع تربية األسماك عدت          

، وانتقلت من الصين الميالد من 0222قبل الصينيون  قام بتطبيقهابطريقة االستزراع في األقفاص المائية 

 إلى بلدان أخرى. 

ية األسماك ، وقد تم دمج تربالميالد من 0022 قبل في بالد ما بين النهرين تربية االسماك مورست

تم م 8001. في عام FAO, (2006)الميالد في الصين قبل سنة  002قبل  رزفي البرك مع زراعة ال

http://kenanaonline.com/users/lobnamohamed/tags/6788/posts
http://kenanaonline.com/users/lobnamohamed/tags/6788/posts
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 لتربية األسماك في أوربا انطلقت منهافي تشيكوسلوفاكيا سابقًا والتي  لتربية أسماك الكارب  أحواض تأسيس

1997), Huguenin). 

تطور مهم  القالئل األخيرة من القرن العشرين حدث في السنوات أن  Zhukov،(8991ذكر)

 . المائية المرافقة لها باألحياءاالهتمام  إلى إضافةبفروع مختلفة  تربية األسماك في

الالفقريات المهمة وغيرها في تطور مستمر استزراع أن  Bachmann et. al  ,(8991)كما وجد 

عالية من  كميةعلى  تم فيها الحصول شرق اسيافي و ، في الدنمارك  االسماكمع مرور الزمن في مزارع 

وبكثافة  اقفاص صغيرةالذي يربى في  الكاربطن/هكتار سنويًا من  802تقدر وسطيًا بـ  االسماك والتي

 مهمة مرافقة لها .  هائمات قشريةالى وجود  إضافةمرتفعة 

لقد بدأ العمل في تربية األسماك داخل األحواض الترابية في إقليم جمهورية بيالروسيا الحالية في 

نهاية القرن السادس عشر، وذلك في األراضي التي تعود ملكيتها إلى النبالء وفي األديرة. وقد أصبحت 

رادزويل بالقرب من مدينة نسفيز )تعرف حاليًا باسم أراضي "ألبا" التي يملكها األمراء المنحدرون من عائلة 

مزرعة "ألبا" لألسماك( واحدة من أوسع مجمعات األحواض الترابية، حيث كان يربى فيها الكارب في سلسلة 

 .)  FAO, 200(6, من بحيرات السدود

 أحواض التفقيس في العالم: 1-2-2

جنوب شرق اسيا وأعتبرت في  كان محض اهتمتم سكانأن استخدام تربية االسماك في اقفاص 

 . Strange and Van-Gorder  ,1980 ) ) حينها من الطرائق الحديثة وغير التقليدية لتربية االسماك

http://kenanaonline.com/users/lobnamohamed/tags/232819/posts
http://kenanaonline.com/users/lobnamohamed/tags/232819/posts
http://kenanaonline.com/users/lobnamohamed/tags/6788/posts
http://kenanaonline.com/users/lobnamohamed/tags/6788/posts
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لهذه االقفاص على نهر الكيونج في الصين وكانت  المعلوماتاقدم   Beveridge،( 2004 حيث سجل) 

 تصنع من مواد بسيطة كالخيزران والقصب.

(8999 )، El-Rashidyإذ السنين آالف منذ ممارستها تم األقفاص في واالستزراع المائية األحياء تربية ان 

 .جاوة وفي كمبوديا من العظمى البحيرات منطقة وفي م 8020سنة الصين في التربية هذه نشأت

وقد أدت زيادة السكان على مستوى العالم الى زيادة استغالل مخزونات األسماك المحلية وبالتالي 

 ..Vanni et al)8991)أصبحت تربية األحياء المائية وتربية الحيوانات اكثر نشاطا خالل القرن الحالي 

ان الدراسات الحديثة حول اآلثار المختلفة الناجمة عن تربية االحياء المائية استندت الى جوانب 

النباتية  الهائمات، ودراسة هيكلية ( ,Alves & Baccarin 0221مختلفة منها دراسة التغايرات المائية ) 

ودراسة معظم ،  Starling, 1993  (Santos et al. 2009 ; Dias, 2008 and) والهائمات القشرية 

 .   (Zanatta, 2007يخص األسماك المرباة ) ما

كما استخدمت أقفاصًا خشبية لتربية االسماك منذ مطلع القرن العشرين حيث نشأ في جنوب شرق        

آسيا منذ مدة طويلة إذ كان السكان األصليون منذ زمن قديم يمارسون الصيد و يخزنون صيدهم في سالل 

تتدلى في الماء ويقدم لها فضالت طعام الصيادين فالحظ الصيادون زيادة في نمو األسماك  من الخيزران

المخزونة في تلك السالل التي تطورت إلى ما يعرف اآلن بالتربية أو االستزراع في األقفاص، والتي مارسـوها 

  في األنهار والبحيرات العذبة. 8122في أواخر سنة 

على الرغم من أنها ال تزال تمارس نفس م  8902اندونيسيا في سنة ست هذه التربية أيضا في ور م

 ..(FAO,2007)األساليب التقليدية في األقفاص في مناطق من اندونيسيا والهند 
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وهي قد كان للتكنولوجيا تأثير كبير في التطور في أماكن أخرى حيث تم استخدام األقفاص الحديثة 

ون مصنوعة من البوليمرات االصطناعية والمعادن وكان لليابان بال شبكة اصطناعية وغالبا ما تكعبارة عن 

شك لها الدور الريادي في هذا التطور حيث بدأت التجارب مع تربية األحياء البحرية في األقفاص واالستزراع 

         لتربية اسماك الكارب في البحيرات م8912وتطورت بعد سنة  م8902في األقفاص التجارية في أوائل عام 

, 2009)  (Kochi 8912، ومـــاليزيا في سنة 8912، أما تايلند فقد طورت تقنية الزراعة في األقفاص سنة 

في المياه الداخلية اما كوريا بدأت زيادة هذا النوع من التربية في أواخر سنة  8992في المياه البحرية وسنة 

 .((FAO , 2012 8992ثم تطورت ونجحت بشكل كبير في سنه  8912

وتطورت بعد  والتي نمت milkfishبتربية سمك  8912هذه التربية منذ عام سوا ر ما الفلبين  فيبينما 

( في Mekongعاما في منطقة دلتا ميكونغ ) 02ذلك وقد بدأ استخدام هذه التربية تجاريًا في األقفاص منذ 

نت   جميع المناطق الواقعة جنوب شرق الصينيشمل الصين، حيث  الذي ينبع  نهر الميكونغدلتا ، وقد تكوَّ

، وهو أمتار  0بمقدار  هذه الدلتا فوق سطح البحرترتفع  و بحر الصين الجنوبي يصب في و الصين من

، إذ تم انشاء أكثر من مياة االنهار دًا من أساليب التربية في التربية شكاًل جديتعد هذه ،  لها أعلى ارتفاع

   .Anderson and Garrison, 1997)) قفص في منطقة دلتا ميكونغ 0222

السيما في منطقة جنوب شرق  8992البرازيل فأستخدم هذا النظام بشكل مكثف في عام  في اما 

من  %22اسماك التراوت في األقفاص بالمياه العذبة والتي تشكل نسبة أكثر من  تم تربيةالبرازيل في أوروبا 

( Salmo salar، بينما بدأت النرويج بتربية اسماك السلمون  )8902اسماك التراوت المرباة في أواخر عام 

 .(FAO, 2012)باألقفاص  8912في سنة  باستخدام االقفاص في المحيط األطلسي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
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 في العراق: تأريخ تربية االسماكلمحة عن   1-2-3

 82حوالي )في بركة صغيرة في منطقة الزعفرانية،  8900بدأت تربية األسماك في العراق في عام   

  . (8911 ،السعدي) االعتياديباستزراع الكارب  (كم جنوب عن مركز مدينة بغداد

السمكي في العراق  تقدم كبير في صناعة االستزراعوجود   .AL-Lami et al  (8991)قد ذكرل

خالل السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي عندما تم تأسيس العديد من المزارع السمكية وكانت 

 تسمى بابل للمزارع السمكية والتي تم تغييرها الحقا لمزرعة أسماك الفرات.

انها بدأت في  (0220)، العبيدي اما دخول طريقة تربية األسماك في األقفاص إلى العراق فيذكر

اوائل الثمانيات في مشروع بحيرة الحبانية إال انه لم يكتب لها النجاح آنذاك ألسباب عدة كذلك تم تربية 

اسماك الكارب االعتيادي أو بعض األسماك المحلية كالكطان والبني في بحيرات الرزازة والثرثار وكانت 

طالقها في هذه البحيرات، وفي سنة الغاية منها ليس كمشروع تربية بل متابعة تكثير صغار  هذه األسماك وا 

 كانت أول محاولة استغالل لمياه المبازل عن طريق تربية اسماك الكارب االعتيادي في األقفاص.  8911

من القرن الماضي حيث تم التعاقد مع  8912الخطوة الكبيرة في هذا المجال كانت في العام  ولكن  

وهو  8910لبناء اكبر مفقس مختص بتكثير االسماك، وبالفعل تم تشغيلة في العام  شركة اكروبر الهنكارية

 (.0288  ،فاركا وفارس(والعشبي والفضي (  االعتياديمخصص لتكثير االسماك الكارب بانواعة الثالثة ) 

 كما تم بناء مشروع لتربية االسماك بالنظام المغلق في مفقس اسماك الصويرة وتم تجهيزه من قبل 

 .FAO (FAO, 2007)الدول المانحة عن طريق منظمة الغذاء والزراعة التابعة لألمم المتحدة  
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انه تم استيراد نظام التربية في األقفاص العائمة وقد وصلت اربعة  FAO,(2012)ذكر كما  

من المانيا وبتمويل من منظمة الفاو وتم نصبها في موقعين، الموقع  0221مستعمرات منها في نهاية عام 

االول قرب سدة الكوت واالخر قرب سدة الهندية، وتم تشغيلها وجربت لتربية اسماك الكارب واثبتت نجاحها 

 هر لكونها اقتصادية وذات مردود مالي جيد مقارنة بالتربية في االحواض الترابية.البا

ان المزارع السمكية والتي تستخدم النظم القديمة التقليدية في  (8911) وجماعته، السعدياشار قد و        

التربية وهي االحواض الترابية  ما تزال تعمل في مختلف محافظات العراق سواء في المنطقة الشمالية او 

والعشبي والفضي ( وبكميات  االعتياديهي تزود االسواق العراقية بمختلف انواع االسماك )الكارب و الجنوبية 

 .حاجة المستهلك العراقي تسد

البيئية في العراق وتوفر المسطحات المائية الواسعة والمتنوعة الظروف قد اعطى كل  ان الظروف       

ذلك امكانية انشاء مشاريع واسعة ومتنوعة لتربية االسماك في العراق حيث هناك المياه الدافئة والمياه الباردة 

ة كل هذا يشجع بإدخال اصناف جديدة من االسماك ذات قيمة تجارية وهناك المياه المالحة والمياه العذب

 .    (8911،الدهام )واقتصادية في عدة مشاريع انتاجية  

 دراسة اهمية الغذاء الحي في أقفاص التربية: 1-2-4

خالل فترة الحضانة والتي  إن من أهم المشاكل التي تعاني منها مفاقس األسماك ارتفاع نسبة الهالكات      

بعد مرور شهر واحد على الحضانة تحت أفضل الظروف، ويعد عدم انتظام  %12قد تصل إلى أكثر من 

توفر الغذاء المالئم خالل فترة الحضانة وانخفاض كفاءة الجهاز الهضمي لعدم تطوره من الناحية الوظيفية 

 . (8911 ، السعدي) من أهم هذه األسباب



 الفصل الثاني                                              مراجعة المصادر
 

9 
 

انه برزت أهمية توفير الغذاء الحي أو ما يعرف بالغذاء الطبيعي في  ( 0229),حنا وجماعته  اكد       

البيئة المائية لحضانة تلك اليرقات، حيث الحظ الباحثون في تجارب التغذية التي أجريت على يرقات انواع 

يرقات وانه يشكل مختلفة من األسماك والشبوطيات منها على وجه الخصوص إن الغذاء الحي هام جدًا لل

الركن األساسي والرئيسي في تغذية اليرقات وخاصة في األسبوع األول الذي يلي الفقس وامتصاص كيس 

المح إذ إن هذه اليرقات تفضل الغذاء الحي على العالئق المصنعة لسهولة تناولها بفعل حركتها في الماء 

لضعيفة نسبيًا وغير المتطورة، إضافة إلى ارتفاع واحتواءها على اإلنزيمات التي تحفز عمل القناة الهضمية ا

 .%12نسبة البروتين إلى أكثر من 

 : القشرية الهائمات فيتأثير المزارع السمكية  1-2-5

الحيوانية والنباتية اكثر نشاطا في الوقت الحالي  الهائماتلقد أصبحت تربية األحياء المائية وتربية         

سنويا، ويساهم االستزراع المائي  ٪00وفقا ألعلى معدل نمو في بلد مثل البرازيل ، ينمو هذا النشاط بنسبة 

 . Kubitza and Ono, 2004) من إنتاج األسماك الكلي في البرازيل ) ٪02بنسبة تقترب من 

تم دراسة اآلثار البيئية فقد  أما في البلدان اآلسيوية التي لها تاريخ طويل في تربية األحياء المائية        

عن زيادة في   Guo&Li  (2003),القوية  التي تتعلق باستزراع األقفاص السمكية فقد تم الكشف من قبل

رة بسبب انبعاث المواد العضوية من الكتلة الحيوية للقشريات الصغيتؤدي الى زيادة  النيتروجين والفوسفور 

 مزرعة األسماك في البحيرة الصينية. 



 الفصل الثاني                                              مراجعة المصادر
 

01 
 

بدراسة نماذج من األسماك المصرية بمصدريها  (0229) ،حنا وجماعتهأما في البلدان العربية فقد قام       

إذ أوضحا فيها كيفية تغذية األسماك وأهمية ذلك وكذلك التوازن  ،أسماك نهر النيل واألسماك البحرية 

 .في تلك المزارع القشرية الهائماتالغذائي للمواد العلفية والعوامل التي تؤثر على نمو 

ينتج من (  (Eutrophicationان االثراء الغذائي  Matsumura-Tundisi ، (0220)اشار        

اختالط المياه مع المغذيات المعدنية مما يؤدي الى اإلفراط في إنتاجية الكائنات ذاتية التغذية وخاصة 

، هذه اإلنتاجية العالية تؤدي إلى زيادة التجمعات  Blue-green algae  االمزرقة الخضراءالطحالب 

الذائب في المياه وبالتالي التأثير على وما يؤدي إلى نقص األوكسجين عمالبكتيرية وزيادة معدالت التنفس و 

 الحيوانات المائية.

إن إطالق المواد الى القاع ومن ضمنها أشكال مختلفة من الفوسفات  Collins،( 8912) كذلك اكد    

يعد التركيز المفرط للفوسفات هو السبب األكثر شيوعا لزيادة المغذيات في  كما يعزز من زيادة المغذيات

 يعد بذلكالبحيرات والمياه العذبة، والخزانات، ومنابع ومصبات األنهار في المحيط، كذلك فأن النايتروجين 

 .في بيئة المياه العذبة  من المغذيات األساسية

انتقالية للفوسفات والنترات والتي عادة ما تتسبب في حدوث  تعد مصبات األنهار ومياه الجرف مناطق       

لذلك فمن األفضل قياس وتنظيم مجموع المدخالت من الفوسفات والنترات للنظم  ،مشاكل غير مرغوب فيها

 .((Agostinho,et al 2007 المائية ، كما يجب قياس مجموع تركيز الفوسفات  فيها دائماً 

االستزراع في األقفاص السمكية النواع سمك ان   .Santos et al( 0229في هذا المجال، وجد )      

 في البرازيل تسبب بتغييرات طفيفة جدا في مستوى العوالق الحيوانية. لكاربا
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يؤدي الى  ان التوزيع المتساوي لكميات ونوعيات االسماك المستزرعة Zanatta ، (0221) كما وجد      

عدم وجود اختالف بين مواقع تربية االسماك في مستويات المغذيات )النيتروجين والفوسفور( ، وهذا يعود 

 ربما الى ان النطاق الزمني القصير لدراسة هذه المتغيرات والذي لم يكن كافيا لكشف واضح آلثارها .

 الهائماتحد اأأن زيادة المواد المغذية والكلوروفيل والتوصيلية و   Matsumura-Tundisi ،(2005ذكر )  

وخصوصا في التوزيع  الهائمات القشريةالنباتية والبكتيريا وعوامل أخرى يمكن أن يؤدي الى تغير بنية 

المتساوي لألنواع ومؤشر التنوع، واقترح أن التوصيلية كانت عامال مباشرا و مسؤوال عن انهيار أونمو 

في الخزانات في بحيره ساو باولو البرازيلية خالل  Calanoidaعات بعض أنواع العوالق الحيوانية مثل  مجتم

 العقود السابقة. 

بسيطة في حجم المجتمعات حدوث بعض التغيرات ال    Borges et al. (2010)كما وجد 

في البرازيل وان هذه وغيرها من  Jurumirimالماء وارتفاع حجم خزان  بسبب احتباس للهائمات القشرية

حدوث فروق ذات داللة  الخصائص هي التي تسمح بتطور ونمو تجمعات الهائمات الحيوانية، كما الحظ

بسبب النفايات العالقة في أقفاص المزارع السمكية ، مثل براز الحيوان  القشريةإحصائية في كمية الهائمات 

 على حد سواء. القشريةات محلية في كميات الهائمات ازياد إلىوبقايا الطعام ، وبالتالي يؤدي 

بعض  انه عند دراسة و .Sartori et.al،(0229)و .Nogueira et. al(0221)كما اوضح         

المتغيرات مثل )درجة الحموضة، والتوصيلية( انها ترتبط سلبا أو إيجابا مع وفرة من المجموعات خاصة 

التي اخذت منها ، على الرغم من عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المواقع القشريةالهائمات 

درجة حرارة الماء العالية تفاوتا واضحا في قفص  إلى باإلضافة، وبشكل عام أظهرت هذه المتغيرات العينات

 تربية االسماك في استراليا.
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 الهائماتالصينية و  مياه البحيراتفتمت المقارنة بين نوعية   Guo and Li،( 2003أما في دراسة )

بين مواقع مختلفة من اقفاص التربية السمكية وأظهرت ان مواقع االقفاص المتباعدة كانت اكثر   القشرية

الفسفور والنيتروجين كانت  ة بسبب مستويات المغذيات في المياه كما ان نسبة القشري لهائماتتركيزا وكثافة با

 .Cladoceransواع معينة من كبيرة وكذلك وجد زيادة في ان

كم بين اقفاص التربية السمكية يؤدي الى  02ان المسافه لغاية    Thatcher  ، (1998)كما وجد        

كما ان لمواسم التربية خالل اشهر  Copepoda و Cladocera   ألنواعزيادة ملحوظة في الكتلة الحيوية  

شهر حزيران قد سجل نموًا كبيرًا في  أنالحيوانية بشكل كثيف إذ وجد  الهائماتعلى نمو  أيضاالسنة تأثير 

 .  أيارمن شهر  أكثرالحيوانية  الهائماتنسبة 

مع  Cladoceraوجود عالقة سلبية بين انواع   Boxshall  and   Huys ( 8990)لقد وجد         

وذلك النها  Calanoidaحظ ارتفاع نسبة وال Calanoidaالتوصيلية واالرتباطات اإليجابية لها مع انواع 

 تعد أكثر تحمال للظروف البيئية مقارنة بالقشريات الصغيرة االخرى.

الهيدروجيني ، أظهرت األطوار  االسو   Copepodaعند دراسة  العالقات المتبادلة بين انواع         

قة االيجابية التي لوحظت بين مقارنة بالعال االس الهيدروجينيعالقة سلبية مع  Calanoidaالبالغة من 

 ، االس الهيدروجيني Copepoda االنواع االخرى من

( Nogueira, 2001 و ( Panarelli et al. 2003. 

زيادة  الى يؤديان  تركيز وزيادة الهائمات النباتية الخضراء  .Panarelli et al (0228لقد اقترح )         

ويرتبط هذا ارتباطا ايجابيا مع عملية  االستزراع في األقفاص السمكية، ألن  Cladoceraانواع ـ  اعداد
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ان   Nogueira( 0228كما اشار)  هي عاشبة وتتغذى على الهائمات النباتية. Cladoceraمعظم أنواع ـ 

تكون أقل وفرة في فصل الصيف   (Paranapanemaفي نهر )البرازيلية  هفي الميا Cyclopoidaيرقات 

 Calanoidaمع زيادة الهائمات النباتية في احواض االستزراع السمكي، وعادة في هذا الموسم وجد ان انواع 

ارتفاع درجات حرارة المياه يمكن أن يتداخل بشكل إيجابي في وفرة ـ  أن إذ Cyclopoidaاكثر وفرة من 

Calanoida  وبعض انواعCladocera   عائلتيمن   Daphniidae   وSididae. 

آثار تربية األسماك في األقفاص، حيث وجد ان نظام الزراعة   .Demir et al( 2001كما بين)       

ستزراع أ القشرية في مكانالهائمات  كثافة  انخفاض في األكثر كثافة يؤدي الى ظهور بعض التأثير المباشر

 ي تركيا. في اقفاص تربيه االسماك ف الكارباسماك 

ة في مزرعة أسماك القشريوفرة انواع من الهائمات  Dias and Bonecker،(2008)وبينت دراسة         

وفرة أكبر  ت( في البرازيل ، حيث لوحظParanapanema( في قفص روزانا في نهر )  Tilapia)البلطي

 بجانب األقفاص، ويرجع ذلك إلى كثرة المغذيات وتوافر الغذاء. Cladoceraمن أنواع ـ 

ووفرة النفايات في  قشريةتم الكشف عن وجود عالقة بين زيادة الهائمات الفقد عالوة على ذلك،         

في البرازيل مما ادى الى انخفاض االنتاجية   Jurumirimمزرعة األسماك في حوض تربيه االسماك 

في زيادة المغذيات  تؤدي الىالنفايات  زيادة، حيث ان  بسبب حدوث األمراض السمكية في ذلك القفص

 .  ),0220Guo and Li)  القشريةزيادة  مستويات الهائمات  إلىوالتي بدورها تؤدي 

يخلو من  اقفاص تربية االسماك في المياه الان وضع  Troell and Bery (1997)كما اشار         

يؤثر من ناحية على  األنهار مياهالسمكية في  األقفاصالسلبية على البيئة المحيطة حيث ان وضع  اآلثار
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حيائية كالتأثير على  إلىجمالية البيئة المحيطة  كما أنه يؤدي  االوكسجين  تركيزتغيرات كيميائية وفيزيائية وا 

القشرية في مكان  هائماتال مجتمع على التأثيرالمذاب وزيادة الرواسب وتلوث المياه وبالتالي يؤدي الى 

 .راألقفاص السمكية العائمة في االنها

( ان  االستزراع  السمكي المكثف يكون سببا في تعجيل اتخام المياه 0221),سلمانمن ناحية اخرى  ذكر 

قشرية بدوره يؤثر بصورة ايجابية على زيادة الهائمات ال الغذائي وهذا اإلثراءبالمغذيات والتي بدورها تسبب 

 .األسماكوالتأثير المباشر على يرقات 

 :Copepodaصنف مجذافية االقدام تحت  1-2-6

Kingdom      : Animalia 

Phylum   :Arthropoda 

subphylum   : Crustacea 

Class          : Maxillopoda 

Subclass      : Copepod 

Order           : Cyclopoda 

Order           : Calanoida 

Sars,(1903) ,  H.Milne Edwards,(1840) 
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Copepods   كلمة اغريقية االصل تشتمل على مقطعين االولCope  وتعنيOar  اي مجداف

وتعني قدم، تشير الى اللواحق الصدرية المستعملة في السباحة الشبيهة  Podosوالمقطع الثاني 

 .Marten and Reid, 2007)بالمجداف )

 1022( اذ تضم اكثر من Microcrustaceaافية االقدام من اكبر مجاميع القشريات الصغيرة )ذتعد مج

وقسم من انواع رتبة  Calanoidaة معظمها هائمة كأنواع رتبة نوع تعيش في مياة البحار والمياه العذب

Cyclopoida  والبعض االخر تكون قاعيةBenthic)  ) كأنواع رتبةHarpacticoida  وبعض انواع

 .Cyclopoida ((Bassat, 1989رتبة 

 

 :Cyclopoida: رتبة 1-6-2-1   

تمتاز اجسام افراد مجموعة  حيث يعيش افراد هذه الرتبة بوفرة في المياه العذبة ويكون معظمها هائمة 

 Copepoda ( بكونها عديمة الدرعCarapace وان اجسامها محاطة بهيكل خارجي واق كايتيني صلب )

يكون مندمجا مع ( الذي Headلوجود كاربونات الكالسيوم فيه، يقسم الجسم الى ثالث مناطق: الرأس ) 

الحلقة الصدرية االولى واحيانا الثانية من الحلقات الصدرية الستة مكونا المنطقة الرأسية الصدرية 

(Cephalo thorax( يحمل الرأس زوجين من اللوامس االول يدعى اللويمسات )Antennules ويكون )

المظلة، اما الزوج الثاني فيدعى قطعة ويستخدم للغوص ك 81-1طويال احادي التفرع تتراوح عدد قطعه من 

ينعدم وجود  ،( يكون قصيرا ثنائي التفرع يقع في الجهة البطنية ويستخدم للسباحة Antennaالالمس )

الوسطى العيون المركبة لكن المنطقة الرأسية الصدرية تحتوي على عين وسطية مفردة تدعى عين اليرقة 
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(Median nauplius eye ) صنف تحت  وتعد هذه العين صفة مميزة ألنواع ( . 8) شكل  .كما في

يلي المنطقة الرأسية الصدرية ستة حلقات صدرية حرة يحمل كل منها زوج من اللواحق ، مجذافية االقدام 

( اما الزوج السادس Maxillipedsالصدرية يتحور الزوج االول منها الى عضو تغذية يسمى االقدام الفكية )

بقية اللواحق للسباحة ، يلي الصدر منطقة ضيقة تدعى البطن  فيكون مختزل في حين تستخدم

 ِ(Abdomen التحمل حلقاتها الخمس لواحق عدا الحلقة المخرجية التي تحمل نهايتها الفرعيين الذنبيين )

(Caudal rami )(Barnes, 1987.) 

والتكاثر من النوع الجنسي وتحمل االنثى بيوضها في  االنثىاالجناس منفصلة والذكر اصغر حجما من      

جانبي الحلقة الجنسية والتي تتكون من اندماج الحلقة البطنية  على ( يقعانEgg sacsكيسين للبيض )

( Carnivorousتكون تغذية انواع هذه الرتبة والبالغة منها الحمة )، االولى مع الحلقة الصدرية السادسة 

الحيوانات االخرى إذ إن أجزاء فمها تكون محورة للمسك والقضم وهناك قله من األنواع  اي تتغذى بأفتراسها

التي تلتهم اإلناث فيها الذكور الصغيرة من النوع نفسه ولكن في حالة عدم توفر الفرائس قد تشترك الذكور 

إلى أن تكون لحجم ع الصغيرة ااواإلناث في افتراس األطوار اليرقية من النوع نفسه، في حين تميل االنو 

 . (Bassat ,1989عاشبة )
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 cyclopoda (Zooplankton Taxonomy)رتبة (: 1) شكل
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 Anderson,(1969) احدهما ذكر واالخر انثى (افراد سايكلوبودا2) شكل 

 :Calanoida:  رتبة 1-2-6-2

تمتاز اجسام افراد مجموعة  ، يعيش افراد هذه الرتبة بوفرة في المياه العذبة ويكون معظمها هائمة 

Copepoda ( بكونها عديمة الدرعCarapace وان اجسامها محاطة بهيكل خارجي واق كايتيني صلب )

( الذي يكون مندمجا مع Head)     لوجود كاربونات الكالسيوم فيه، يقسم الجسم الى ثالث مناطق: الرأس 

لصدرية الستة مكونا المنطقة الرأسية الصدرية الحلقة الصدرية االولى واحيانا الثانية من الحلقات ا

(Cephalo thorax( يحمل الرأس زوجين من اللوامس االول يدعى اللويمسات )Antennules ويكون )

قطعة ويستخدم للسباحة ، اما   00-81طويال احادي التفرع يصل الى نهاية الجسم  تتراوح عدد قطعه من 

 انيكون قصيرا ثنائي التفرع يقع في الجهة البطنية ويستخدم (Antennaالزوج الثاني فيدعى الالمس )

المنطقة الصدرية خمسة او أربع  أزواج من االرجل تتنفس الكالنويدا عن طريق  للسباحة يحمل الجسم في
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سطح الجسم . االجناس منفصلة والذكر اصغر حجما من االناث والتكاثر من النوع الجنسي وتحمل االنثى 

الحلقة الجنسية والتي تتكون من اندماج الحلقة  قرب في الوسط (Egg sacsلبيض )بيوضها في كيس ل

تتغذى الكالنويدا على الهائمات النباتية والطحالب عدد قليل ، البطنية االولى مع الحلقة الصدرية السادسة

رئيسي لالسماك منها مفترسة تتغذى على صغار الهائمات القشرية األخرى وتعتبر الهائمات القشرية الغذاء ال

في البيئة المائية. تتوزع الكالنويدا على نطاق واسع من المياه النهرية والبحرية وتكون بكثرة في اغلب 

االحيان قد يصل عددها في المحيطات الى عشرات اآلالف في المتر المكعب الواحد .وتؤلف الكالنويدا من 

 (.Bassat, 1989) من مجموع الهائمات القشرية في البيئة المائية 00-90%

 

 

    ((Calanoida microscope X40 المظهر الخارجي الفراد رتبة ( : 3) شكل
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 :  Cladocera: رتبة متفرعة اللوامس  1-2-7

Kingdom      : Animalia 

Phylum       : Arthropoda 

Subphylum: crustacea  

Class  :      branchiopoda   

Subclass     : phyllopod 

Order         : cladocera 

Sars,(1903)   

 

لها اهميه كبيره في السلسلة الغذائية وتعتبر غذاء طبيعيا من خالل موقعها كمستهلكات  متفرعة اللوامسرتبة 

والمستهلكين الثانويين  producers( وبالتالي تعد حلقه وصل بين المنتجين primary consumersاولية )

secondary consumers))  النسبة االكثر واالهم من الهائمات الحيوانية  متفرعة اللوامسحيث تؤلف

(Zooplanktons ) رفع  إلىيؤدي  مما لقدرتها على التكاثر العذري والتجمع بكثافات عـــاليةفي المياه العذبة

انعدام او  لالسماك كذلك اهميتها كدليل لنوعية المياه وممكن من خاللها معرفه وجود او اإلنتاجيالمستوى 

متبعة في  إستراتيجيةقلة االوكسجين في المياه والذي يعتبر كدليل تلوث المياه ونقصان االوكسجين من خالل 

حيث تحتوي دم حاوي على صبغات الهيموغلوبين الحمراء والتى تصبح ذات  متفرعة اللوامس أجناسجميع 
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ة ويتحول الى اللون الشفاف اواحمر باهت لون احمر براق كدليل على نقصان االوكسجين في البيئه المائي

 . (Barnes 1987 )ب في الماء وحسب نسبته في الماء عند توفر االوكسجين المذا

من رأس وجذع مضغوطين  جسمهاملم يتكون  0-2.0تراوح طولها بين يالحجم  متفرعة اللوامس صغيرةافراد 

ماعدا منطقة الراس والراس يكون منحني الى االسفل (  (carapaceمن الجانبين ويكون الجسم محاط بدرع 

وسطية تهتز باستمرار كما يوجد في بعض  compound eye))على هيئه المنقار ويحمل عين مركبه 

زوجين من اللوامس  كما يحمل الراس ،بسيطة تستعمل كصفه تصنيفيةعيينه اوعين  ((ocellusاالنواع 

antenna  الزوج االول منها الذي يدعى(anntennules)  وهي قصيرة تمتد من الخطم( rosterum) 

وتنتهي بأشواك حسية ومن خاللها يتميز الذكور عن االناث اذ تكون هذه اللويمسات اطول ومتحركة في 

وهذا الزوج هو  ((antennaeالذكر بينما في االنـــاث تكون اقصر وغير متحركة اما الزوج الثاني فيدعى 

فيتكون من عده حلقات ويكون محاط بشكل  (trunk)، اما الجذع كون ثنائي التفرع وي عضو الحركة الرئيسي

ذو مصراعين متحدان من الجهة الظهرية ومنفصالن من الجهة البطنية ويتميز  ((carapaseكامل بدرع 

واضح الدرع بشفافيته مما يسهل رؤيه التراكيب الداخلية وال يمكن تمييز المنطقة الصدرية عن البطنية بشكل 

 ( thoracic appendages)خمسه او سته ازواج من اللواحق الصدرية  thoraxحيث يحمل الصدر 

 .phyllopod (Arts and Sprules 1987) ةالورقي األقدامتدعى 

تجمع جزيئات الطعام الدقيقة على اهالب   filter feedingالتغذية في متفرعة اللوامس تغذية ترشيحية 

الماء  والخلف يتم ادخال، يقوم بجمع الغذاء بين أطرافه وتزداد كلما تحرك أطرافه إلى األمام القدام الورقيةا

  antennaeاللوامس بواسطه دفع الماء عن طريق الالمس الثاني    متفرعةفي  .الحركة إلى داخل الدرع
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والذي تكون متفرعة الى فرعين االول مقسم الى اربع قطع اما الثاني فانه مقسم الى ثالثة قطع وهو يمثل 

 . locomotive organ  (Green, 1967) ةعضوالحرك

 

 

 . المظهر الخارجي وبعض المكونات الداخلية النثى متفرعة اللوامس (: 4) شكل            
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 Materials and methods   ملالعوطرائق  المواد 

 . Materials and equipment: المواد واألجهزة المستخدمة3-1

 (.1,1استخدمت في الدراسة الحالية مجموعة من االجهزة والمواد موضخة في الجدولين)

 ة في الدراسة :مل(: االجهزة المختبرية المستع1جدول )

 المنشأ الشركة األجهزة والمواد

pH meter Hanna Romania 

Conductivity meter Hanna Romania 

Digital thermometer WTW Germany 

Humidity meter Octon Singapore 

Mercurial thermometer lobrak Germany 

Dissecting microscope Hamilton Germany 

Magnetic stirrer IKA RH basic 2 USA 

Spectrophotometer optima sp 3000 Tokyo japan 

Digital microscope camera Mshot China 

Incubator BINDER USA 

Balance ( 4 digits) Explorer  OHOUS France 

Refrigerator BECO Turkia 

Mechanical pipette AFCO Chaina 

 - - مايكروميتر 0.55فلتر 

 - - 50mlعلب بالستيكية

 - - اطباق بتري

Micropipette  باستور - - 

 Germany - دوارق واسطوانات مدرجة متنوعة االحجام

 Winkler bottles - Germany      قناني وينكلر

 milipore  0.45 Mm - Englandاوراق ترشيح 

 - - Buretteسحاحة 
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 ة في الدراسة :مل(: المواد الكيميائية المستع1جدول )

 المنشأ الشركة المنتجة المادة

 KCl Riedel-de haen  Germanyكلوريد البوتاسيوم 
 KOH Riedel-de haen Germanyهيدروكسيد البوتاسيوم 

 H2SO4 prolabo USAحامض الكبريتيك 
 MnSO4 Riedel-de haen Germanyكبريتات المنغنيز 

 Na2S2O3 BDH Chemicalثايوسلفات الصوديوم 
Ltd 

England 

 حامض االسكوربيك

Ascorbic acid  C6H8O6 
BDH Chemical 

Ltd  
England 

 ترترات البوتاسيوم االنتيموني

Antimony potassium tartrate 

C4H4KO7sb.(1/2)H2O 

Alpha 
bioscinces 

 USA 

 مولبيدات االمونيوم

 Ammonium   molybdate 
(NH4)6Mo7O24.4H2O. 

Alpha 
bioscinces 

USA 

 NaNO3 Riedel-de haen Germanyنترات الصوديوم  
  HCl prolaboحامض الهيدروكلوريك 

 محلي  ماء مقطر

 محلي  Formalin      فورمالين

 

 

 

 

 

 

 



 المواد وطرائق العمل                                             الفصل الثالث 
 

32 
 

  Description of the study areasطق الدراسةاوصف من :1 -3

 ةالمار بمدين ةاالسماك الواقعة على نهر دجل ةتم اجراء الدراسة في مواقع اقفاص تربي

 .في نهر دجلة بغداد اذ اختيرت ثالث مواقع للدراسة 

 -: محطة الراشدية : 3-1-1

 )شكلالسياحية  بغداد ةكم من جزير  5على بعد الراشدية )كاظم العلي(  ةمنطق تقع في

شاطئ  ةمقابل منطق تحديدا بغداد ةمن مدين ةالرصاففي جهة  كاظم العلى ةتقع منطقو   (5

 اسماك الكارب الفضي ةلتربي االسماك في النهر ةحيث تم وضع اقفاص تربي التاجيات

Hypophthalmi chthysmolitrix))  باتجاه الشارع العام نزوالا  من  متر 555مسافة على بعد 

يقل فيها رمي المخلفات أي  قليلة السكان األقفاص فيها تتي وضعال المنطقة أن إذ .النهر

النهر  حافةموقع االقفاص يبعد عن أن و  ،ةماهي سكنيماكثر  ةزراعي ةوهي منطق ،بأنواعها

متر مكعب وعمق  3 بلغتلقفص ل بعادأوب واألشجاريكثر فيها القصب  ةفي منطق متر55 ةمساف

شماال  33,82,33اما موقع المنطقه بالنسبة لخطوط الطول والعرض متر  5  النهر  

                   . Google earth, (2014)  شرقا  55,85,58

  -: 1محطة الكريعات 3-1-1

 ةلمنطق المقابلة المنطقةفي بغداد  ةجهة الرصافة من مدين في الكريعات ةقع في منطقت

 مدينة و  تالكريعا ةالنهري )جسر الدوب( الرابط بين منطق المشاة بالقرب من جسر الكاظمية

في  المنزليةعالية ويتم رمي المخلفات  ةسكاني ةالمنطقة ذات كثاف( 5 ) شكل المقدسة الكاظمية

النهر وال يوجد في  حافةعن  متر 55 ةتبعد مسافف األسماك ةتربي قفاصأل بالنسبة أما .النهر
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على  الدراسةوتم اجراء مرصوف بالحجر  الن حافات النهرالدراسة القصب او االشجار  ةمنطق

متر مكعب وعمق  2عمق القفص وكان  في هذه المنطقة ةنهر دجل في الموضوعةقفاص اال احد

  55,85,88شماال   33,83,55اما بالنسبة لخطوط الطول والعرض فهي تقع  متر 4النهر 

 شرقا.

 -: 1محطة الكريعات  3-1-3

، (5)شكل  الكاظمية ةالمنطقة المقابلة لمنطقالكريعات  في منطقهوتقع هذه المحطة 

ها القصب في ال يوجد ةسكاني ةفي النهر وهي منطق يتم رمي مخلفات المطاعم  المحطة هذهوفي 

من  متر 55 بعدوضعت االقفاص على  .ايضا بالحجرحافات النهر   ةومرصوف او االشجار

حسب برنامج  5محطة الكريعاتكم عن   5.55بعد  علىتقع   المنطقةهذه النهر  فجر 

Google earth  متر مكعب وعمق  2هي  ابعاد الحوض الخاص بالخرائط وتحديد المواقع

  55,38,55و   شماال 33,83,33فكانت  بالنسبة لخطوط الطول والعرض  أما متر 5رالنه

 شرقا.
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 (.google earth( تبين محطات الدراسة الثالثة )5) شكل
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 :Field workلعمل الحقلي : ا3-3

الى  الواحدة المحطةفي مواقع الدراسة الثالث حيث تم تقسيم  شهرياتم جمع العينات 

بمسافة وبعد القفص  وخارج القفصداخل القفص  و وهي قبل القفص ةثانوي مواقع ةاربع

اشهر ابتداء من شهر  ةسبع ةمن كل من المحطات الثانوية ولمد مكررات 5 بواقع  متر555

جمع الهائمات  ةك، وباستخدام شب 8555حزيران  نهاية شهر ةولغاي 8555 الثانيكانون 

 وقطر فتحة سم 55وطول مخروط الشبكة  سم 82 فوهةذات  net Zooplankton الحيوانية

 . مايكرون 55   الشبكة

وتفريغ   متر 3 لمسافة في النهر القشريةجمع الهائمات  ةبرمي شبك الهائمات القشريةجمعت    

لفحص عينات مل  55 ةسع بالستيكيةبعلب  نهاية الشبكة بقلبها الواقعة الشبكة قنينة محتويات

ضافة  Cladocera , Calanoida , Cyclopoda وهي المراد دراستها  الهائمات الحيوانية   وا 

عينات  ألخذ مل 855سعة وبالستيكية  ةمعتم ةفي حين استخدمت قناني زجاجي،  مالينلفور ا

 المأخوذة المياه ةومعامل ،عليها والفيزيائية الكيميائيةالفحوصات  إجراءمن النهر لغرض  هالميا

الفوسفات وكذلك  ةالى عين H2SO4 من مل5 إضافةم تبالمواد الكيميائية الالزمة للحفظ حيث 

مع مراعاة غلق فوهة القناني الزجاجية جيدا  DO ةموقعيا لعين KIو  MnSO4 من مل5 ةاضاف

 ةفي درجة حرار   BOD5 يحفظ و  DOو BOD5هواء داخل قناني فحص  ةوعدم وجود فقاع

فتم قياسها بجهاز فحص االس  االس الهيدروجيني اما فحوصات. لمدة خمسة ايام  85م  

كذلك تم فحصه موقعيا بجهاز   الكهربائية والتوصيلية ، wtwنوع بجهاز الهيدروجيني موقعيا 

والذي تم قياسة بمحرار  الماء حرارة ودرجةمخصص لفحص التوصيلية الكهربائية  wtwنوع 

 Coolصندوق تبريدحفظت العينات في  .  تيار الماء ةوسرعمْ   555-5زئبقي مقسم      
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box  لحين ايصالها للمختبر لحفظ العينات بدرجة حرارة واطئة يحتوي على اكياس الثلح 

 .  عليها الفحوصات المختبرية اجراء لحين  مْ  5 وحفظها في الثالجة بدرجة حرارة

  Physical measurementsالفيزيائية  القياسات: 3-4

لقائهابخيط  خشبةتم قياس سرعة الماء للمسطح المائي بربط  سرعة تيار الماء: 3-5-5 في  وا 

 متر وحساب زمن المسافة التي تقطعها البرتقالة وتحسب بالمعادلة التالية:3 لمسافةالماء 

 ن)ثا(. /س)م/ثا(= م)م( 

 (.(Edmondson and Winberg1971س= السرعة، م= المسافة، ن= الزمن   :إنحيث 

والمقاسة تم قياسها بمحرار زئبقي حقليا  :Water temperature الماء حرارة ةدرج 3-4-1

 . Centigradeةيئو الم بوحدات الدرجة

التوصيلية  بجهاز قياسهاتم Electrical conductivity: الكهربائية  التوصيلية 3-4-3

 ./ سمبالمايكروسمنس المقاسالكهربائية 

 -:التالية المعادلةحسب  الكهربائية التوصيليةتم استخراجها من  :الملوحة 3-4-4

 (.(APHA, 2012.1000/ 0.64× الكهربائية التوصيلية=  الملوحة 

 -: Chemical measurementsالكيميائية لقياساتا: 3-5

 . pH meterجهاز  ةبواسط pHالهيدروجيني فحص االس  -1-5-3
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 : ( DO) Dissolved oxygenاألوكسجين المذاب  -2-5-3

وعبر عنها , طريقة وينكلرحسب  التسحيح ة( بطريقDOتم قياس االوكسجين المذاب )

ضافة مل معتمه 855عينات المياه بقناني تم جمع  اذ .(APHA, 2012) لتر/بوحدات ملغم  وا 

اليها وحفظها بدرجة وهيدروكسيد البوتاسيوم  يوديد البوتاسيوم  KIو  MnSO4كبريتات المنغنيز 

المراد فحص  المياه تعاملو في المختبر  ،موقع جمع العيناتفي  Cool boxفي  C 4˚ حرارة

DO  حامض الكبريتيك المركز  بإضافةفيهاH2SO4  مرات ايضا  8 القنينة تم رج القنينةفي قعر

 مل55أخذت من العينة  ،الى رائق اصفر اللون هاختفاء الراسب وتحولحتى لمزج المحتويات 

مسبقا والموضوع في  المحضرثايوسلفات الصوديوم  ةبواسط ةبدورق مخروطي وتسحيح

ضافة مبدئيا تم تسحيح العينة بقطرتين من ثايوسلفات الصوديوم ،ةالسحاح  إذقطرتين من النشا  وا 

لحين اختفاء اللون  بالتسحيح بعد اضافه قطرات النشا الى اللون االزرق ونستمر العينةيتغير لون 

االوكسجين  ةالى عديم اللون تسجل القراءات قبل وبعد اضافة النشا وتحسب كمي هاالزرق وتحول

 .الذائب 

  BOD5 Biological oxygen demand) )نلألوكسجيالمتطلب الحيوي  فحص 3-5-3

لتر  /ر عنها بوحدات ملغمتم التعبيو  حسب طريقة وينكلر طريقةتم الفحص حسب 

(APHA, 2012) .وذلك  المتطلب الحيوي لألوكسجين عينات الماء المراد فحص تم حفظ حيث

هواء  ةذات سداد زجاجي مع مراعاة عدم وجود فقاع ةمعتم ةفي قناني زجاجي المياهجمع عينات ب

 ةلمد الحاضنةفي  C˚25 حرارة ةحقليا وحفظها بدرج H2SO4مل من 1وتم اضافة داخل القناني 

 . (DOثم يتم بعدها اتباع نفس الطريقه المتبعة في فحص ) ،خمس ايام

BOD5( =DO1 –DO5  ). 
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  BOD5 و  DOتحضير المحاليل الالزمة لفحوصات  3-5-3-1

 MnSO4كبريتات المنغنيز  - 1

في كميه من الماء  MnSO4.H2Oز يمن كبريتات المنغن غم525يحضر بإذابة   

 .  مل55المقطر ويكمل الحجم الى

      KI      ,KOHهيدروكسيد البوتاسيوم و يوديد البوتاسيوم - 1

من يوديد البوتاسيوم  غم 5.5و KOHمن هيدروكسيد البوتاسيوم غم 35يحضر باذابه 

KI  مل55في الماء المقطر ويكمل الحجم . 

 . مل 555ويكمل الحجم الى غم1.55يوزن   Na2SO3.5H2Oثايوسلفات الصوديوم  - 3

 :PO4قياس الفوسفات  3-5-5

 APHA, 2012))المذكورة في  الطريقةحسب في عينة الماء  تم قياس الفوسفات

تم اخذ عينات الماء بقناني حيث   Ascorbic acid method   حامض االسكوربيك ةبطريق

حامض  من 1ml ةوتم اضاف ˚4C حرارة ةوحفضها بدرج مل 355 -855 ةسع ةمعتم

عبر  الفوسفات ةير المحلول المختزل لفحص عينضويتم مختبريا تح %50 المخفف الكبريتيك

 .لتر /عن الوحدات ملغم
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 : كاالتي لمختز  المحلول التحضير   3-5-5-1

  Ammonium molybdateمن  مولبيدات  االمونيوم  غم 8.55ياخذ  .5

  magnetic stirrerةبواسط وتتم االذابة بالخلط ماء مقطر مل55ويذاب في 

 .مل 55ه ويأخذ من

وتتم  مقطرالماء من ال مل55في  حامض االسكوربيكمن غم 3.2 يذاب .8

 مل. 55 ةوياخذ من  magnetic stirar  بواسطة االذابة بالخلط

ترترات البوتاسيوم  ةمن مادالماء المقطر  في غم 5.55يذاب  .3

 85ه ويؤخذ من مل 35في    Antimony potassium tartrateاالنتيموني

                            .مل

من الماء  مل 582ويضاف الى  مل 85يؤخذ من حامض الكبريتيك المركز  .5

يتم بعد ذلك تكوين يسكب الحامض على الماء المقطر وليس العكس  المقطر،

 مل585مونيوم ويضاف لها من مولبيدات اال مل 55 بأخذالمحلول المختزل 

 البوتاسيوم من ترترات مل 85ثم يضاف من حامض الكبريتيك المخفف، 

بح لون المحلول المختزل واخيرا يضاف حامض االسكوربيك ليص، االنتيموني

 .العمل في مكان معتم ةالناتج اصفر اللون مع مراعا

وترج  ،من المحلول المختزل مل 8.5لها  ويضاف، العينةمن  مل 85 يؤخذ .5

وقياسها بجهاز المطياف  العينة يتم فحصبعدها  ،ةساع ةجيدا وتترك لمد

 .نانوميتر 225بالطول الموجي
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 APHA,(2012) تحضير المحاليل المتسلسلة لقياس الفوسفات  3-5-5-1

يؤخذ ثم  ، مل 555 في  K2PO4فوسفات البوتاسيوم من الماء المقطر  فيغم  5.53يرتحض

 2.8  ليصبح بتركيز ماء مقطر مل 855  الى يكمل الحجمويوضع في دورق و  مل 55ه من

 جزء بالمليون

 (جزء بالمليون 2.8من المحلول المركز ) مل 555 ثم يؤخذ flask اربع دوارق يتم تحضير .5

في كل من الدوارق  من الماء المقطر مل 55وضع يتم في الدورق االول و  وتوضع، 

 .الباقية الثالثة

ف الى الدورق يضوأ( بالمليونجزء  2.8)بتركيز  االول من الدورق  مل55  يؤخذبعدها   .8

 .( جزء بالمليون3.5) بتركيز مل 555 على  حاوي الثانيصبح الدورق يحيث ب  الثاني

مل 555 حاوي على ليصبح الثالثالدورق  إلىف أضيو  الثانيمن الدورق  مل 55 تم اخذ  .3

 . (جزء بالمليون5.2) بتركيز 

  حاوي على ليصبح  الرابعالى الدورق وتضاف  الثالث الدورقمن  مل 55 يؤخذبعدها   .5

 .(جزء بالمليون 5.2 )بتركيز  مل 55

من مل 55 على ةليصبح لدينا اربع دوارق حاوي الرابعمن الدورق  مل55 تم اهمال   .5

 تكوين المحاليل المتسلسلة والتي تم قياسها بجهاز المطيافو  (5) صورة  التراكيز المخففة

 .الفوسفات الناتج من العينة المفحوصة  ةومقارنتها بنسب نانوميتر 225بطول موجي 
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 PO4للفوسفات  ة( المحاليل المتسلسل7) شكل 

 

 :NO3 Measuring nitrateالنترات  قياس   3-5-6

 غم من  5.53 تم وزن إذ .APHA,( 2012) المتبعة الطريقةحسب  NO3النترات  قيست   

 NaNO3 ـبإذابةوذلك محاليل متسلسلة  لتحضيرNaNo3   من الماء المقطر  مل 5555في 

دوارق اخرى وضع  ةلذلك تم تحضير ثالث باإلضافة، وضع في دورق جزء بالمليون( 2)بتركيز 

 الثانيالدورق  إلى ةواضافت األولمن الدورق  مل555 أخذ تم .مقطرالماء من ال مل 555فيها 

من المحلول  مل5555 حاوي على الثاني  ليصبح الدورق ماء مقطر مل  555 على الحاوي 

 الى الدورق  ةواضافت الثانيمن الدورق  مل555اخذ تم و ، (جزء بالمليون 2)بتركيز  المخفف

 مل555ه أخذ من ثم ،(جزء بالمليون 5)محلول مخفف بتركيز مل 5555 ليصبح   الثالث

 555 تؤخذ منهاثم  ، (جزء بالمليون 8)بتركيز  مل 5555ليصبح الرابع الدورق  إلى وأضيف

من المحاليل متسلسلة مل  555 ىليحتوي كل منها ع دوارق  5 صبح لديناليوتهمل  مل

 (.2 شكل) .  نانوميتر285بطول موجي  بجهاز المطياف  جاهزة للقياسبتراكيز مخففة 
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 العينةبعد حفض  ةومقارنتها بالمحاليل المتسلسل المراد قياس النترات فيها العينةأخذت  

مم Millipore 5.55 تصفى العينة باستخدام اوراق الترشيح و  درجة مؤية˚5 حرارة ةبدرج

عبر عن  المطيافحصها بجهاز ويضاف لها قطرتان من حامض الهيدروكلوريك المخفف وتم ف

 لتر./الوحدات ملغم

 مل من حامض الهيدروكلوريك.5مل من الماء المقطر الى 55بإضافة . HCLطريقة تحضير

(APHA, 2012) 

 

 
 .NO3لـ  ة( تكوين المحاليل المتسلسل8) شكل

  

 :  Biological measurements االحيائية الفحوصات:3-6

اخذت  ةفي نهر دجل العائمة التربيةاقفاص  منثالث ال المواقع مناخذ العينات  بعد

،   Calanoida عينات الهائمات للمختبر لغرض عد وفرز وتشخيصها الى مجاميع

Cyclopoda  وCladocera  ،ذو  وتنظيفها من الشوائب بفلتر العينة ترشيح  حيث تم

 مكعبسم 5ةمساحمقسم الى مربعات بووضعت العينات في اناء بتري  مم5.55 بحجم فتحات
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وحساب  Dissecting microscope تشريح وتم فحص العينات تحت مجهر  ،للمربع الواحد 

كثافة السكان لكل مجموعه بوحدات وتسجيل  ةالمراد فحصها بكل عين القشرية وعد الكائنات

 .المكعب لترفرد /

 : اقفاص التربية المأخوذة منلألسماك  دراسة محتويات القناة الهضمية: 3-7

تم اجراء الفحوصات بأخذ عينات من االسماك الموضوعة داخل اقفاص التربية من 

مراحل  ةالقفص في عدسماك من نفس من االعينات  5خالل الطلعات الشهرية وتم اخذ 

 2.5و 5.5و   5.5و  3.5و  8.5كانت اول االسماك الذي جرى عليها العمل بعمرو  ةعمري

واجراء الفحوصات  تم افراغ 5الكريعاتشهر   وتم اخذ عينات االسماك من القفص في 

للسمكة  القناة الهضميةغلق تم و  وعاء بتريفي  القناة الهضميةوضع  حيث تم ،هالمختبرية علي

 هوتفريغ محتويات القناة الهضميةوتم بعدها استخراج محتويات  ةبالماء المقطر وتنظيف ةوغسل

لفحص الكائنات  مجهر تشريح أخذت العينة المراد فحصها تحت ثم  وعاء بتري اخرفي 

 . وتسجيله السماكل القناة الهضميةالقشرية الموجودة داخل 

 التحليل االحصائي 3-8

 Statistical Analysis System –SASالبرنامج تم تحليل البيانات باستعمال      

أقل فرق معنوي تبار خا باستخداموقورنت الفروق المعنوية بين المتوسطات  ،( 8558)

(LSD.) 
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 Results and Discussionالنتائج والمناقشة                               

 األحيائية: القياسات 4-1
 

وفي القفص وبعد القفص  قبل القفص الثالثة الهائمات القشرية اتكثاف مستوى
 م : 111مباشرة وبعد القفص ب 

 

ان كثافة الهائمات القشرية  الدراسة موضوعاظهرت الدراسة الحالية لمحطات تربية االسماك     

في كل محطة من المحطات الثالث كانت متباينة فيما بين انواع الهائمات القشرية التي تم دراستها 

كثافة للهائمات القشرية مستوى ل ( ان اعلى 3حيث بين جدول ) الكالدوسيرا والسايكلوبويدا والكالنويدا

للكثافة سجل في شهر  مستوىزيران بينما اقل فرد/لتر في شهر ح 61.61في محطة الراشدية بلغت 

فكان اعلى كثافة للهائمات القشرية الثالثة  6اما في محطة الكريعات ، فرد/لتر 1..1كانون الثاني 

فرد/لتر في شهر كانون الثاني، وفي محطة  6..1فرد/لتر في شهر حزيران واقل كثافة  61..6

 63..6القشرية الثالثة في شهر حزيران ايضا لكثافة الهائمات  مستوىسجل اعلى  2الكريعات 

 فرد/لتر في شهر نيسان. 1..1فرد/لتر واقل كثافة 
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 في المحطات الثالثة خالل اشهر الدراسة فرد/لتر (: كثافة الهائمات القشرية الثالثة3جدول )
 

 الكثافة

 الشهر

 المحطات في الثالثة القشرية الهائمات كثافة

 2محطة الكريعات 1محطة الكريعات محطة الراشدية

  لتر/فرد 9566 لتر/فرد 05.6 فرد/لتر 05.6 كانون الثاني

 لتر/فرد 95.6 لتر/فرد .1591    لتر/فرد  1508 شباط

 لتر/فرد 86509 فرد/لتر.8.56  لتر/فرد  8.58 اذار

 لتر/فرد .05.0 لتر/فرد .9509     لتر/فرد   .656 نيسان

  لتر/فرد 8.581  لتر/فرد 9508  لتر/فرد  .9500 ايار

  لتر/فرد ..8.58  لتر/فرد .8.589 لتر/فرد .80586 حزيران

 

 كانت في اوطأها قبل القفص  ( ان كثافة الكالدوسيرا في المحطات الثالث4يظهر الجدول ) 

في شهر كانون الثاني ثم ارتفعت تدريجيا في االشهر التالية بعدها سجلت اعلى الكثافات في شهر 

حزيران في جميع المحطات وبفارق معنوي احصائي عن الكثافات المسجلة في االشهر االخرى من 

 الدراسة.

لثاني في شهر كانون ا 2فرد/لتر في محطة الكريعات  2..4سجلت اوطأ كثافة للكالدوسيرا  

فرد/لتر فسجلت في محطة الراشدية في شهر حزيران. بشكل عام لم تظهر  6...6اما اعلى كثافة 

 فروق معنوية احصائية بين الكثافات المسجلة عدا الكثافات المسجلة خالل شهر حزيران.

لجميع المحطات كانت اوطأ  الكالدوسيرا( ان كثافات 4من جانب اخر يظهر نفس الجدول ) 

 وبفارق احصائي معنوي مع كلتيهما. السايكلوبويدا والكالنويدامن كثافات 
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متراوحة كانت  السايكلوبويدا والكالنويداكل من  اظهرت الدراسة الحالية ان كثافة من جانب اخر 

خالل اشهر الدراسة ولكن بأعلى الكثافات في شهر حزيران. سجل اوطأ  بين انخفاض وارتفاع

 مستوىبينما اعلى  2فرد/لتر في شهر نيسان في محطة الكريعات  1.41للسايكلوبويدا  مستوى

كثافة الكالنويدا  اامسجل في شهر حزيران في محطة الراشدية. فرد/لتر  24.42للسايكلوبويدا 

فرد/لتر لنفس المحطة  31.4و  2ي شهر ايار في محطة الكريعات فرد/لتر ف 62.6فتراوحت بين 

 في شهر حزيران.

بشكل عام ظهرت فروقات احصائية معنوية بين الكثافات المسجلة في شهر حزيران  

 للمجموعتين مع تلك المسجلة في االشهر االخرى من الدراسة.

د الدراسة سجلت في شهر الدراسة ان اعلى الكثافات للمجاميع القشرية الثالث قي اظهرت

حزيران. كما ان كثافات كل مجموعة من المجموعات الثالث المسجلة في كل شهر كانت متقاربة 

  .بين المحطات الثالث
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 القفص ( كثافة الهائمات القشرية في المحطات الثالث خالل اشهر الدراسة قبل4جدول )

 .p<0.05بمستوى احصائي  في الجدول عاموديا  االحصائية االحرف الصغيرة تمثل الفروق اختالف 
 .  p<0.05بمستوى احصائي في الجدول افقيا   االحصائية  االحرف الكبيرة تمثل الفروقاختالف 

 
        

 

 

 

 

 المحطة

 

 

الشهر 

.680 

 الراشدية

 فرد/لتر كثافة الهائمات القشرية

 الخطأ القياسي±

 8الكريعات 

 فرد/لتركثافة الهائمات القشرية 

 الخطأ القياسي±

 .الكريعات
 فرد/لتركثافة الهائمات القشرية 

 الخطأ القياسي±

 كالنويدا سايكلوبويدا كالدوسيرا كالنويدا سايكلوبويدا كالدوسيرا كالنويدا سايكلوبويدا كالدوسيرا

كانون 

 الثاني

.5.0 
±0.768 

Aa 

8.58. 
±1.38 

Bac 

8.5. 
±2.5 

Bac 

.5.9 
±1.41 

ACa 

1589 
±1.78 

Aa 

8.59. 
±2.71 

Ba 

05.. 
±1.20 

Aa 

651. 
±2.402 

Bab 

8.589 
±3.205 

Ba 

 9560 شباط
1.05 

Aab 

89588 
±2.413 

Bb 

865. 
±2.7 

Bb 

0500 

±1.35 
Aa 

8.51. 
±3.29 

Bbc 

80566 
±3.24 

Bab 

050. 
±1.27 

Aa 

80501 
±3.026 

Bac 

8.5.8 
±2.776 

Ba 

 اذار

 

1516 
±

1.66 
Ab 

.8506 
±0.90 

Bc 

.651 
±7.3 

Cc 

15.. 

±2.74 
Aab 

8.5.6 
±5.01 

ABbc 

.958. 
±8.96 

Bb 

9596 
±2.69 

Aa 

8951. 
±6.398 

Bac 

.659 

±10.19 
Bb 

..15 نيسان

±1.68 
Ab 

8.506 
±4.01 

Bba 

8950 
±2.4 

Bab 

15.6 

±2.81 
Aab 

8.586 
±3.97 

ABab 

865. 

±6.82 
Bab 

.5.6 
±1.72 

Aa 

0506 
±2.046 

Ab 

8.566 
±4.654 

Ba 

 9506 ايار
0.52± 

Ab 

8.5.. 
±0.97 

Ba 

8.56 
±0.7 

Bc 

0596 

±1.60 
Aa 

156. 
±2.02 

ABab 

8.5.. 
±2.74 

Ba 

050. 
±1.64 

Aa 

150. 
±2.041 

ABb 

8.58. 
±2.773 

Ba 

 8.5.8 حزيران
0.81± 
Ac 

.150. 
±1.62 

Bd 

.65. 
±3.4 

Bd 

8.581 
±2.41 

Ab 

.651. 
±3.74 

Bc 

.156. 
±5.09 

Bc 

14.23 
±2.57 

Ab 

.6561 
±3.936 

Bc 

.6506 
±5.417 

Cb 
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انخفضت كثافات المجاميع القشرية الثالث المدروسة داخل االقفاص بشكل كبير وواضح من      

كثافة المجاميع الثالث لم يصل الى  مستوى( ان .يظهر الجدول ) تلك المسجلة خارج االقفاص.

فرد/لتر خالل اشهر الدراسة داخل االقفاص، كما ان كثافات المجاميع القشرية الثالث في كل  ..1

 شهر لكل محطة غالبا لم يكن بينهما فروق احصائية معنوية .

م تأخذ الكثافات الواطئة جدا خالل اشهر الدراسة ولمن جانب اخر اظهرت الدراسة تذبذب       

نسق تصاعدي او تنازلي من بداية الدراسة حتى نهايتها. كما ان الفروق االحصائية ايضا تباينت 

 ضمن المحطة الواحدة بين الكثافات المسجلة لكل مجموعة قشرية.

 1.12فرد/لتر و  1.13اوطأ الكثافات لكل من الكالدوسيرا والسايكلوبويدا والكالنويدا كانت       

 .6فرد/لتر على التوالي في اشهر ايار وحزيران في الراشدية والكريعات  1.11فرد/لتر و 

فرد/لتر فسجلت في شهري اذار ونيسان في محطة  .1.3ان اعلى الكثافات لمجموعة الكالدوسيرا 

فرد/لتر في شهري اذار ونيسان في محطتي الكريعات  1.41بينما سجلت اعلى كثافة  6الكريعات 

فرد/لتر لمجموعة الكالنويدا في شهر  1.43وبويدا، فيما كانت اعلى كثافة لمجموعة السايكل 2و 6

 .( .كما في )الجدول  6كانون الثاني في محطة الكريعات 

ان نتائج الدراسة الحالية تظهر بوضوح تأثير الكثافات العالية لالسماك في حجم معين على      

بشكل رئيسي هي على االعالف لالسماك لكن  كثافة الهائمات القشرية علما ان تغذية هذه االسماك

ذلك لم يمنع من انخفاض اعداد الهائمات القشرية بشكل دراماتيكي عنه خارج االقفاص وقد يكون 

 السبب هو افتراسها من قبل مجاميع االسماك في االقفاص.  
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 القفص داخل الدراسة اشهر خالل الثالث المحطات في القشرية الهائمات كثافة( .)جدول

 
 .p<0.05بمستوى احصائي  في الجدول عاموديا  االحصائية االحرف الصغيرة تمثل الفروق اختالف 

 .  p<0.05بمستوى احصائي في الجدول افقيا   االحصائية  الفروق االحرف الكبيرة تمثلاختالف  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     المحطة
 

 

 

               الشهر

.680 

 الراشدية
فرد/لتر كثافة الهائمات القشرية  

الخطأ القياسي±  

8الكريعات   
فرد/لتر كثافة الهائمات القشرية  

الخطأ القياسي±  

.الكريعات  
فرد/لتر كثافة الهائمات القشرية  

 الخطأ القياسي±           

 كالنويدا سايكلوبويدا كالدوسيرا كالنويدا سايكلوبويدا كالدوسيرا كالنويدا سايكلوبويدا كالدوسيرا

كانون 

 الثاني

65.. 
±0.084 

Aa 

65.5 
±0.09 
Aac 

65.0 
±0.08 
Aab 

0.13 
±0.15 

Aa 

0.25 
0.58± 
Adc 

0.43 
0.22± 

Aa 

0.34 
0.09± 

Aa 

0.32 
0.06± 
Aad 

0.20 
0.08± 
Aabd 

 65.3 شباط
±0.052 

Aa 

65.00 
±0.104 

Aab 

65.1 
±0.06 

Aa 

0.15 
0.05± 
A a 

0.15 
0.14± 
ABac 

0.31 
0.07± 

Ba 

0.22 
0.05± 

Aa 

0.24 
0.10± 
Aac 

0.31 
0.09± 
Aac 

 65600 اذار
±0.07 

Ab 

6567 
±0.08 
ABb 

65.70 
±0.13 
Bab 

0.35 
0.01± 

Ab 

0.46 
0.06± 
Bbd 

0.24 
0.05± 

Ca 

0.06 
0.07± 

Ab 

0.06 
0.05± 

Ab 

0.027 
0.13± 
Bbd 

 ...65 نيسان
±0.13 

Aa 

6504 
±0.17 

Aa 

6501 
±0.13 

Aa 

0.21 
0.06± 

Aa 

0.33 
0.17± 
Aba 

0.20 
0.17± 
Aab 

0.33 
0.13± 

Aa 

0.46 
0.19± 

Aa 

0.42 
0.13± 
Acb 

 ..656 ايار
±0.03 

Ab 

65866 
±0.06 
ABb 

65800 
±0.08 

Bb 

0.35 
0.07± 

Ab 

0.29 
0.06± 

Aa 

0.10 
0.06± 

Bb 

0.03 
0.03± 

Ab 

0.10 
0.06± 
ABbc 

0.16 
0.08± 

Ba 
 65600 حزيران

±0.04   
Ab 

65.66 
±0.06 
Bbc 

65... 
±0.07 

Ca 

0.06 
0.13± 

Aa 

0.02 
±0.09 

Ac 

0.07 
±0.06 

Ab 

0.06 
±0.04 

Ab 

0.20 
±0.06 
Bcd 

0.35 
±0.07 
Ccd 
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( عودة كثافات الهائمات القشرية الى الزيادة المضطردة عما كانت عليه في 1يظهر الجدول )       

فرد/لتر والذي يسجل  1..4لم يقل عن  كثافة الكالدوسيرا مستوىداخل القفص. اذ يظهر الجدول 

فرد/لتر في شهر حزيران في  44..6في شهر الثاني في محطة الراشدية اما اعلى كثافة فكانت 

. سجلت اوطأ الكثافات في شهر كانون الثاني لجميع المحطات واخذت الكثافات 2محطة الكريعات 

ر حزيران ايضا لجميع المحطات. كانت باالرتفاع التدريجي وبالنهاية سجلت اعلى الكثافات في شه

ذات فرق معنوي احصائي مع نتائج االشهر االخرى عند مستوى نتائج كثافات شهر حزيران 

p<0.05   ولجميع المحطات. ظهرت فروقات احصائية متذبذبة بين االشهر كما هو موضح في

 (.1جدول )

نفس سياق كثافات الكالدوسيرا اذ بدأت بكثافات  اما كثافة مجموعة السايكلوبويدا فأتخذت      

واطئة في جميع المحطات في شهر كانون الثاني وتذبذبت كثافاتها خالل االشهر التالية ولكنها 

فرد/لتر  66.63اقصاها في شهر حزيران. سجلت اوطأ كثافة بشكل عام كانت بأتجاه الزيادة لتصل 

فرد/لتر فسجلت  36.63اما اعلى كثافة للسايكلوبويدا  6في شهر كانون الثاني في محطة الكريعات 

( وجود فروقات معنوية احصائيا بين 1في شهر حزيران. يظهر الجدول ) 2في محطة الكريعات 

من جانب اخر تماثلت كثافات الكالنويدا  p<0.05بعض الكثافات خالل اشهر الدراسة عند مستوى 

شهر الدراسة وتسجيل اوطأ الكثافات في شهر كانون مع كثافات السايكلوبويدا في تذبذبها خالل ا

شهر الثاني لكل محطة بالنسبة الى كثافات االشهر االخرى لنفس المحطة وكان شهر حزيران هو 

فرد/لتر في شهر كانون  61.61تسجيل الكثافات االعلى للكالنويدا لكل محطة. سجلت اوطأ كثافة 
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فرد/لتر فسجلت في شهر حزيران في محطة  36.44الثاني في محطة الراشدية اما اعلى كثافة 

  . 2الكريعات 

من المالحظ ان الكالدوسيرا اظهرت كثافات اوطأ بكثير عن كثافات كل من السايكلوبويدا        

 مع كل منهما. p<0.05والكالنويدا وبشكل عام كانت ذات فرق احصائي معنوي عند مستوى 

السايكلوبويدا والكالنويدا فكانت متقاربة وبدون فروق احصائية معنوية اما كثافات كل من        

 . 2يار وحزيران في الكريعات او  6في شهر شباط في الكريعات ولجميع المحطات فيما عدا 
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 مباشر القفص بعد الدراسة اشهر خالل الثالث المحطات في القشرية الهائمات كثافات( 1) جدول 

 
 .p<0.05بمستوى احصائي  في الجدول عاموديا  االحصائية االحرف الصغيرة تمثل الفروق اختالف 
 .  p<0.05بمستوى احصائي في الجدول افقيا   االحصائية  االحرف الكبيرة تمثل الفروقاختالف 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 المحطة

 

 الشهر

 .680 

 الراشدية

 فرد/لتر كثافة الهائمات القشرية

 ± الخطأ القياسي

 8الكريعات 

 [ة فرد/لترالهائمات القشريكثافة 
 ± الخطأ القياسي

 .الكريعات

 فرد/لتر كثافة الهائمات القشرية

 ± الخطأ القياسي

 كالنويدا سايكلوبويدا كالدوسيرا كالنويدا سايكلوبويدا كالدوسيرا كالنويدا سايكلوبويدا كالدوسيرا

 05.0 كانون الثاني
0.876± 

Aa 

82.60 
±6506  

Ba 

    10.96 
± .5.0  

Ba 

.5.0 
659 ± 
Aa 

8858. 
1.3± 
Ba 

8.5.0 1500 
2.5± 

Bad 0.97 0.60 

.5.0 
1.63± 

Aa 

8.51. 
1.75± 

Ba 

805.0 1500 
2.5± 

Ba 0.97 0.60 

 0569 شباط
0.63± 

Ab 

805.. 
2.493± 

Bb 

8.5.8 
1.72± 

Bab 

9560 
1.5± 
A ab 

8958 
2.40± 
B b 

865.. 865.. 
2.71± 

Cb 

0510 
2.43± 
Aabc 

86500 
2.88± 

Bb 

..5.. 865.. 
2.71± 

Bb 
 اذار 

 

1510 
1.75± 

Ab 

.8.66 
3.67± 

Bc 

.2 506  
8.24± 
Bbc 

1516 
1.66± 

Ab 

.8506 
0.80± 

Bc 

.6510 
7.36± 

Bc 

1510 
0.65± 

Ab 

.65.0 
5.26± 

Bcd 

.05.6 
5.70± 

Bc 
 .158 نيسان

0.66± 
Ab 

86566 
3.93± 

Bba 

84.93 
2.26± 

Bab 

15.. 
1.68± 

Ab 

15.4 
4.01± 
Bba 

17.4 
2.4± 
Bba 

1.06 
1.3± 

Abac 

19.06 
6.29± 
Babc 

24.73 
4.21± 

Bb 
 9596 ايار

0.49± 
Ab 

8.5.. 
1.25± 

Bab 

8.56. 
1.31± 

Ba 

9506 
0.25± 

Ab 

8.5.. 
0.79± 

Ba 

12.93 
0.97 ± 

Bd 

95.6 
65.6 ± 

Ac 

15.03 
1.67± 

Bab 

8156 
±6518  

Ca 
 8.5.9 حزيران

±1.41 
Ac 

..5.0 
2.18 
Bc 

.15.9 
3.46 
Bd 

8.50. 
0.84± 

Ac 

.050. 
1.62± 

Bd 

28.42   
0.41 ± 

Bc 

8..88 
8566 ± 

Ad 

38.93 
±.5.8  

Bd 

36.00 
.6. ± 

Cc 
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( .( ان كثافات المجاميع الثالث ازدادت بشكل عام عن تلك في جدول )1يظهر الجدول )      

 داخل االقفاص والى حد ما عن الكثافات المسجلة للمجاميع بعد القفص مباشرة.

م من القفص سجلت ارتفاعا  611من جانب اخر يظهر بوضوح ان كثافات الكالدوسيرا بعد       

ونفس  6( خاصة في محطة الراشدية والكريعات 1محسوسا عن كثافاتها بعد القفص مباشرة )جدول 

 الحال يمكن مالحظته لمجموعة السايكلوبويدا.

 2فرد/لتر في شهر كانون الثاني في محطة الكريعات  1.61 سجلت اوطأ كثافة للكالدوسيرا       

موما ظهرت عفرد /لتر فظهرت في منطقة الراشدية في شهر حزيران.  21.44اما اعلى كثافة 

فروقات معنوية احصائيا بين الكثافات المسجلة في شهر حزيران ولجميع المحطات مع الكثافات 

( وجود فروقات احصائية بين 1دوسيرا ويظهر الجدول )المسجلة في االشهر السابقة لمجموعة الكال

 كثافات بعض االشهر االخرى.

من جانب اخر سجلت كثافات الكالدوسيرا فروق احصائية معنوية مع كثافات كل من        

 السايكلوبويدا والكالنويدا ولجميع االشهر تقريبا.
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 القفص من متر 611 بعد الدراسة اشهر خالل الثالث المحطات في الكثافة مستوى( 1) جدول 

 
 .p<0.05بمستوى احصائي  في الجدول عاموديا  االحصائية االحرف الصغيرة تمثل الفروق اختالف  * 

 .  p<0.05بمستوى احصائي في الجدول افقيا   االحصائية  الكبيرة تمثل الفروقاالحرف اختالف 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المحطة
 

الشهر 

.680 

 الراشدية

 فرد/لتر القشريةكثافة الهائمات 

 ± الخطأ القياسي

 8الكريعات 

 فرد/لتر    كثافة الهائمات القشرية

 ±الخطأ القياسي

 .الكريعات
 فرد/لتر  كثافة الهائمات القشرية

 ±الخطأ القياسي
 كالنويدا سايكلوبويدا كالدوسيرا كالنويدا سايكلوبويدا كالدوسيرا كالنويدا سايكلبويدا كالدوسيرا

 1500 كانون الثاني
0.972± 

Aa 

86..0 
1.63± 

Ba 

83.1. 
1.57± 

Ba 

6500 
1.92± 

Aab 

8.500 
±1.63 

Ca 

8051. 
1.57± 

Ba 

6.97 
±0.6 
Aa 

16.22 
±2.4 
CBa 

18.51 
±1.7 
Ba 

586 شباط 65 
0.77± 

Ab 

23.88 
2.43± 

Bb 

16.08 
2.88± 

Cab 

586 76 
0.6 ±6  

Aab 

8156 
2.43± 

Cb 

..500 
2.88± 

Bb 

8.86  
1.7± 

Aa 

22.78 
3.6± 
Bb 

28.44 
8.2± 
Bb 

 اذار
 

588 87 
0.56± 

Ab 

.15.0 
5.2 ±9  

Bc 

..506 
5.10± 

Cb 

88566 
65.0±  

Aa 

.6506 
±5..6 
BCc 

..5.6 
5.70± 

Bc 

8.13 
0.6± 
Da 

14.66 
3.9± 
AEac 

17.9 
2.2± 
Ea 

586 نيسان 17 
1.23± 

Ab 

.0560 
±6.29 

Bb 

815. 
4.21± 

Bab 

86560 
1.34± 

Aab 

865.0 
±6.29 
Babc 

.059. 
4.21± 

Bb 

11.70 
0.40± 

Ab 

12.5 
1.2  ± 

Ac 

15.91 
1.38± 

Ca 
885.6 ايار

0.29± 
Ab 

8156. 
±1.67
Ba 

8.566 
0.81± 

Ca 

80 5.6  
0.29± 

Ab 

8.58. 
1.38± 
Cab 

81566 
0.8. ± 

Ba 

17.3
±1.42 

CBc 

28.26 
2.1± 
Dbd 

32.37 
3.4± 
Db 

 6511. حزيران
1.00± 

Ac 

.956. 
2.29± 

Bc 

..5.. 
2.80± 

Bc 

86511 
1.027± 

Ac 

.056.

2.29± 
Bc 

.0588 
2.80± 

Bc 

19.1 
1.2± 
Ac 

31.93 
2.59± 

Bd 

39.2 
2.11± 

Bc 
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 وتوجد السريع العذري التكاثر على القدرة لها التي لقشريةا الهائمات من االوامس متفرعة تعد       

 غذاء من مهما جزءا تشكل وهي لتكاثرها مناسبة البيئية الظروف تكون عندما مجموعات شكل على

 ( Goswami and Devassy 1991)  االسماك

اظهرت الدراسة على اقفاص تربية االسماك الموضوعة في نهر دجلة المار بمدينة بغداد مدى       

تأثير الكثافة السكانية لمجتمع االسماك الموضوعة داخل هذه االقفاص على مجتمع الهائمات 

وكانت النتائج المسجلة خالل الدراسة تشير الى ان كثافة جميع الهائمات  القشرية في نهر دجلة،

قبل القفص وبعد القفص  ات متباينة بين المواقع،مستوىالقشرية في محطات الدراسة الثالث كانت ب

داخل اقفاص تربية االسماك اذ  قشرية متر من القفص عن ما موجود من هائمات 611مباشرة  وبعد 

الكثافة داخل االقفاص بمستوى عالي جدا وصلت الى مرحلة انعدام وجود ات مستوىانخفضت 

 تهدراسحيث ذكر في   Dias (2007)وهذا يتفق مع دراسة  الهائمات القشرية داخل هذه االقفاص

نوع كالدوسيرا من على مجتمع الهائمات القشرية  تؤثر تاثيرا مباشرااقفاص تربية االسماك ان 

انخفاض في اوضحت هذه الدراسة حيث في البرازيل  Paranapanema riverوكالنويدا في نهر  

 مجموعة ان( 2162) الدوري اشارتكما . لالسماكاوقات النمو والتكاثر  مجتمع الهائمات في

 وذلك االشهر بعض في االحيان بعض في اختفائها مايفسر وهذا السبات الى تميل االقدام مجذافية

 . الغذائية المواد قلة او االفتراس عوامل اوزيادة المناسبة البيئية العوامل توفر عدم عند

كما يمكن ان تكون المناطق الزراعية المحيطة باقفاص تربية االسماك لها تاثير واضح وكبير       

التي   Maria – Helene et al. (2000) على زيادة كثافة الهائمات القشرية وهذا يتفق مع دراسة
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ان هناك عالقة وثيقة بين تواجد انواع متفرعة اللوامس ووجود االراضي الزراعية بينت خالل دراستها 

  .بالقرب من ضفة النهر

الى ان بعض مجاميع  قد يعود عداد متفرعة اللوامسفي  وتشير الدراسات الى ان االنخفاض      

Copepoda  يع بصورة مباشرة على مجام ىوالتي من ضمنها سايكلوبويدا وكالنويدا تتغذ

 يتفق مع وهذا هاولية في الميا مستهلكاتكالدوسيرا الصغيرة واعتبرت بذلك مجاميع الكالدوسيرا هي ال

في على الهائمات القشرية في  هفي دراست Marazzo and Valentin  (2004) ,  دراسة هما ذكرت

 خليج البرازيل .

كثافة الهائمات  مستوىاظهرت الدراسة الحالية على اقفاص تربية االسماك في المحطات ان       

للكثافة من  مستوىسجلت اقل في اقفاص تربية االسماك في المحطات الثالث القشرية كالدوسيرا 

خالل اشهر الدراسة وفي المحطات الثالث بينما   كثافة كل من سايكلوبويدا و كالنويدا مستوى

ات كثافة الهائمات القشرية كالنويدا وسايكلوبويدا بين االرتفاع التدريجي خالل مستوىتراوحت قيم 

شهر حزيران وبين االنخفاض في شهر خالل  زيادة ملحوظة اشهر الدراسة والتي سجلت على الغالب

ات كثافة الهائمات القشرية داخل اقفاص مستوىاضح في كذلك بين االنخفاض الو  ،كانون الثاني

 التفاعل على مباشر وغير مباشر بشكل القشرية الهائمات كثافة في االختالفات تعتمدحيث  ،التربية

 وكثافة والتنافس االفتراس مثل الحيوية والعوامل والكيميائية الفيزيائية العوامل مابين التداخل او

 ( .Salve et al., 2013)  النباتية العوالق

 هذه أكانت سواء الحيوانية العوالق كثافة في المؤثرة المهمة العوامل من االفتراس يعد      

 افتراس يكون وقد البعض بعضها على تتغذى التي لقشريةا الهائمات من او اسماكا المفترسات
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 بعض وفي القشرية الهائمات كثافة انخفاض اسباب اول هي للهائمات الكبيره والالفقريات االسماك

                  الحيوانية للهائمات السكانية الكثافة في تأثيرا اكثر االفتراس ضغط يكون الحاالت

                             اللوامس ومتفرعة االقدام لمجذافية المفترسة االسماك تواجد عند وخاصة المياه نوعية من

 (Jack and Thorp, 2002 )تواجد على المؤثرة العوامل من الغذائي االثراء ويعد كما      

                            الغذائي لالثراء احيائية كأدلة االحياء هذه تستعمل ولذلك وانتشارها الحيوانية الهائمات

 (Sharma et al., 2010.) 

في المحطات الثالث تقاربت  ات الهائمات القشرية كالدوسيرامستوىاظهرت الدراسة ان  قيم        

ات العامة اال في شهر حزيران اذ مستوىاتها خالل اشهر الدراسة ، ولم يسجل ارتفاع عن المستوىفي 

 من العديد نتائج مع متوافقة الحالية الدراسة نتائج جاءت حيث ارتفعت درجات الحرارة في هذا الشهر

 Ajeel دراسةمثل  والخريف الربيع في القشرية للهائمات كثافة اعلى سجلت التي المحلية الدراسات

et al., (2006) ودراسة العز ونهر الحمار وهور الحويزة هور في Ali (2010) الزاب نهر في 

 .الكبير

 سد بحيرة في القشرية الهائمات دراسة عند Rahemo and Ami (2012) توصل كما        

 واالفتراس والتلوث الغذاء توفر مثل المختلفة العوامل من العديد على تعتمد الكثافة ان الموصل

  .االسماك وبيوض

             متفرعة مجموعة في عليه ماهو عن االقدام مجذافية مجموعة زيادة ان كما       

                           االقدام مجذافية لمجموعة ومالئما جيدا غذاءا تعد اللوامس متفرعة ان الى يعود اللوامس

 (Herman and Aolito, 1985 ) 
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( في االهوار المعاده جنوب 2111)،مع دراسة السوداني ايضا الدراسة الحالية نتائج تتوافق       

بارتفاع درجات الحرارة خالل للسايكلوبويدا وكالنويدا  %26للكالدوسيرا و  %62العراق والذي سجل 

 . فصل الصيف

( في هور الحويزة وهور الحمار ونهر العز في 2111)،دراسة عجيل واخرون كما يتفق مع

فرد/لتر   3316-2.ات كثافة الهائمات القشرية مستوىمحافظة البصرة جنوب العراق اذ سجلت 

ي جميع محطات دراستهم بنسبة وكانت كالنويدا وسايكلوبويدا هي السائدة ف، خالل فصل الربيع

الصيف والربيع يعود الى توفر مصدر غذائي ان وفرة كثافة الهائمات القشرية في فصل   .14%

له اهمية كبيرة في زيادة اعداد  مالئم لهذه االفراد كما ان توفر بيئة مناسبة لمعيشة افراد النوع الواحد

الموجودة  النمو وتركيب انواع الهائمات النباتية والنباتات المائية مستوىاذ ان  افراد الهائمات القشرية

يقود تنوع انواع النباتات الى  في النمو والتوزيع المكاني للهائمات الحيوانية حيثتؤثر  في مياة النهر

 .تكوين مواطن بيئية صغيرة متجانسة من الهائمات القشرية

(Kuczynska-KippnandNagengast, 2006. ) 

 تفضله الذي الغذاء بتوافر تزداد الحيوانية الهائمات كثافة ان الى( 2161)،نشأت اشار كما       

  اخرى حيوانية وعوالق والطحالب البكتريا من الكائنات هذه
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 مأخوذة من داخل اقفاص التربية  السماك : دراسة محتويات القناة الهضمية4-2

من داخل اقفاص التربية بمراحل عمرية  من االسماكمن خالل الدراسة تم اخذ عينات 

االسماك  هذه ومعرفة مدى اعتماد محتويات القناة الهضميةدراسة مختلفة ونقلها الى المختبر لغرض 

 على الغذاء الحي.

تم تسجيل وجود بقايا و لعينات االسماك من القفص  ةالهضمي القناةتم خالل الدراسة فحص 

، وبالرغم من ان االسماك داخل االقفاص العائمة فحصتالتي  االسماكهائمات قشرية داخل امعاء 

لى الحصول على غذاء من خالل معلف غذاء موضوع فوق االقفاص يزود مدربة بطريقة معينة ع

االسماك في اقفاص التربية بالغذاء الالزم اال ان اعتماد االسماك على الغذاء الحي كان واضحا من 

خالل الدراسة . ومن ذلك يتضح ان هناك تأثير مباشر للكثافة السمكية في داخل اقفاص تربية على 

 قشرية في نهر دجلة . مجتمع الهائمات ال

اقفاص تربية االسماك يعاود الظهور بعد القفص  فيل كثافة الهائمات القشرية دمعارتفاع ان 

 .متر بمئةبعد القفص  عينات متر ولكن بكثافات تكون اعلى في بمئة مباشرة وبعد القفص

كثافة الهائمات  مستوىتأثير االسماك في اقفاص التربية على ان من هذه الدراسة تبين 

سلبيا  ومباشرا على مجتمع الهائمات القشرية والبيئة  يكونالقشرية في نهر دجلة المار بمدينة بغداد 

المائية من خالل الكثافة السكانية العالية لالسماك في اقفاص التربية في نهر دجلة وقلة كثافة 

 .متر 611بمع كثافتها بعد القفص مجتمع الهائمات القشرية قرب اقفاص تربية االسماك بالمقارنة 

 موقع ان كما القشرية، الهائمات انواع لتوزيع محددة عوامل والكيميائية الفيزيائية الظواهر تعد

 االحياء قبل من االفتراس وعامل العوامل هذه بينفي السلسلة الغذائية  الوسطي القشرية الهائمات
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 المفتوحة او المغلقة المائية البيئة في الهائمات هذه اعداد تحديد في مباشر تأثير له االخرى المائية

(Pinnel-Alloul et al., 1996). الهائمات ووفره تنوع لتفسير الرئيسي السبب تحديد الصعب من 

 ( والعكورةAyadi, 2002) الملوحة مثل الفيزيائية العوامل بينما( Velho et al., 2001) القشرية

 .القشرية الهائمات وتكاثر ونمو لتطور ومحددة خطيره عوامل تكون ان ممكن

 (Dejen et al.,2004 .)                                                 

( and Lucena, 2001) Wetzel, 2001; Fernández-Rosado مثل اخرين علماء

 في والمباشر الفعال هاير وتاث الحيوية وغير الحياتية البيئية العوامل وفعالية اثار الى اشاروا ايضا

 .المختلفة القشرية الهائمات ونمو وحركة وفره تحديد

 في االسماك لتربية محطات لثالث دراسته فيet al.    Badsi(0202)  دراسة اظهرت كما

 وكان السكان من األكبر الجزء تشكل وهي ةقشريال الهائمات وفره الحظ حيث المغرب جنوب

وذلك على   (٪21)  الثالثة المحطة في نسبتها بلغت والتي copepods الـ النواع االكبر النصيب

 هذه في ان المصب الى يشير االنواع  لهذه وهذا الثراء العالي الهائمات الحيوانية االخرىحساب 

 . يعتبر بيئة مواتية للتنمية المتعاقبة للعديد من األنواع المحطة

 الكالدوسيرا انواع ان ايطاليا في االسماك بحيرات في Amoros, (1972 ( دراسة اظهرت

 جدا وصغير شائع  Daphnia longispina النوع وكان واحدة محطة في وسجلت جدا قليلة كانت

  .الطبيعية المياه في
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السماك مأخوذه من  القناة الهضمية( توضح بقايا الهائمات القشرية في 12)  شكل

 (microscop camera X40)  احواض التربية
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 : الصفات الفيزيائية والكيميائية 4-3

  Velocity of water current: سرعة تيار الماء 3-4-1

 .12.2لسرعة تيار الماء ألشهر الدراسة الكلية كان  مستوى( ان اقل 4يظهر الجدول )

اص قفلسرعة التيار داخل ا مستوىبينما اعلى  ،سم/ثا في محطة الراشدية داخل اقفاص التربية

ب طوال فترة  2ومحطة الكريعات 6المحطتين الكريعات من سم/ثا سجل في كل66.67  التربية

سم/ثا سجل في  61.75 مستوىمتر فكان اقل  611اما بعد اقفاص التربية بمسافة  ،الدراسة

لسرعة تيار الماء كانت مساوية لما في داخل القفص في كال المحطتين  مستوىواعلى  الراشدية

 بين المحطات الثالثة فرق معنوياحصائيا لم تسجل سم/ثا.  66.67 وهي 2والكريعات 6الكريعات

عدم وجود فرق معنوي بين المحطات الثالثة  ايضا (4) الجدول كما يبين. P<0.05 مستوى تحت

الى استقرار ربما يعود متر من القفص طوال فترة الدراسة  611في الموقعين داخل القفص وبعد 

 يتفق وهذا مجرى النهر وطبيعة االرض في قاع النهرفي مائي تحت تأثير االنحدار سرعة التيار ال

 .   Monfort,(2006)مع

ية يقيد الحركة في عمود الماء في المقام األول إلى هجرات قشر ال الهائماتصغر حجم  ان

وقد حددت الدراسات السابقة أن التيارات  ،قصيرة من أجل العثور على الطعام أو لتجنب االفتراس

 ها                              وتهجير  القشرية الهائماتحركات  على التأثير لديها القدرة على المائية التي أنشأتها الرياح

                                                    في توزيع العوالق الحيوانية يؤثر بدوره وهذا من الكيلومترات كبيرةمسافات  الى

 (Pinel-Alloul, 1996 and Batchelder et al., 2002). 
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متر  111وبعد  القفص الشهر الدراسة الكلية داخل ±(. سرعة التيار والخطأ القياسي8الجدول )
 من اقفاص التربية في المحطات الثالثة 

 
 

 الموقع           

 

 المحطة

 الموقع من القفص

 التيار سرعة

 داخل القفص

 سم/ثا

 الخطأ القياسي ±

 التيار سرعة

 م من القفص 111بعد 

 سم/ثا

 الخطأ القياسي ±

 

 الراشدية 

0.5.. 

0580± 
Aa 

0859. 

.500± 
Aa 

 
 1الكريعات 

00509 

.51.± 
Aa 

00509 

.51.± 
Aa 

  
 2الكريعات 

 

00509 

0580± 
Aa 

00509 

.566± 

Aa 

 .p<0.05بمستوى احصائي  في الجدول عاموديا  االحصائية االحرف الصغيرة تمثل الفروق اختالف 
 .  p<0.05بمستوى احصائي في الجدول افقيا   االحصائية  االحرف الكبيرة تمثل الفروقاختالف 

 
لها  مستوىسجلت اعلى  ات سرعة التيار في محطة الراشديةمستوىان   (6)يظهر الجدول 

 62.64كثافة الهائمات القشرية الثالثة هو  مستوىوكان  سم/ثا 77.50بلغت  في شهر اذار وقد

كثافة الهائمات  مستوىوكان  سم/ثا 43.33في شهر حزيران  مستوىوادنى  ،(3فرد/لتر)جدول 

لها في شهر  مستوىفسجل اعلى  6اما في محطة الكريعات، فرد/لتر 61.66القشرية الثالثة هو 

وادنى  ، فرد/لتر 62.62كثافة الهائمات القشرية الثالثة هو  مستوىوكان  سم/ثا 80.00اذار 

كثافة الهائمات القشرية الثالثة هو  مستوىوكان  سم/ثا 46.67لها كان في شهر حزيران  مستوى
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لسرعة التيار في شهر شباط  مستوىفقد سجل اعلى  2اما في محطة الكريعات  فرد/لتر، 61..6

لسرعة  مستوىوادنى فرد/لتر،  1.36كثافة الهائمات القشرية الثالثة هو  مستوىوكان  سم/ثا 82.05

كثافة الهائمات  مستوىوكان في محطة الراشدية  سم/ثا 47.50 سجل في شهر حزيران  التيار

فرد/لتر. ان ارتفاع وانخفاض سرعة التيار له تأثير واضح على كثافة  .3..6القشرية الثالثة هو 

وجود عالقة عكسية بين سرعة التيار وكثافة  داخل الحوض حيث نالحظفي الهائمات القشرية 

انه كلما قلت سرعة التيار زادت كثافة الهائمات القشرية في الموقع  الهائمات القشرية اي

(Bridgeman, 2010)انه في محطة الراشدية في شهر اذار كانت  (6لوحظ من جدول ) . فقد

 62.64افق ذلك انخفاض في كثافة الهائمات القشرية الى )سم/ثا( ور  1..11عالية ) سرعة التيار

 43.33بينما نالحظ انه في شهر حزيران كانت سرعة التيار المائي منخفضة )( 3)جدول ( فرد/لتر

 Bridgeman)( وهذا يتفق مع فرد/لتر 61.66سم/ثا( مما ادى الى زيادة كثافة الهائمات القشرية )

 1 -3الذي سجل انخفاض في كثافة الهائمات القشرية عند سرعة تيار مائي اعلى من  ,2010)

سم/ثا، كما يتفق مع  1سم/ثا وسجل اعلى كثافة للهائمات القشرية عند سرعة تيار مائي اقل من 

اذ اشار الى ان مستوى التيار المائي يعتمد على مجموعة من   Ottoelnghi,(2004)دراسة 

الدفق وكثافة المياه وحجم وشكل القفص ونوع الشباك المستخدمة بالقفص وكثافة  ىمستو المتغيرات ك

 .االستزراع

اتضح من الدراسة الحالية ان االقفاص ال تتسبب بانخفاض ملحوظ على سرعة جريان التيار 

مع ما جاء في  ايضا وال يؤثر على انحراف او زيادة في بطيء التيار المائي ويتطابق ذلك المائي،
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دراسته التأثيرات البيئية لالستزراع السمكي في االقفاص العائمة على مياه في  )2163)،يدراسة عل

 سرعة جريان التيار المائي. فيان االقفاص ال تتسبب بانخفاض  واوضحنهر دجلة 

سجلوا نتائج مماثلة في  حيث( Pernica and Wells, 2012مع دراسة )  ايضا يتفق       

يجاد فروق ذات داللة إحصائية في2161-2116 سنة اب الى مايس شهر من تواريخ مختلفة  ، وا 

 سجل حيث مع الجانب الشرقي للبحيرة عند مقارنة الجانبين الغربيفي كندا  Opeongoبحيرة 

 تيار سرعة سجل والذي من البحيرة الجانب الشرقيعلى عكس  عالية تيار سرعة الجانب الغربي

 واطئة تيار سرعة عند القشرية للهائمات كثافة سجلوا أعلى الشرقيقسم ال في ان ، حيثواطئة

أن زيادة طاقة الرياح من شأنه أن يؤدي إلى زيادة االضطراب  ، حيث اوضحواصحيح والعكس

 ة. القشري هائماتتوزيع ال في واالختالط في عمود الماء الذي من شأنه أن يخلق أكثر عشوائية
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المحطات الثالثة خالل اشهر الدراسة في سرعة التيار المائي  )سم/ثا(  مستوى (9الجدول )
 2114حزيران  -كانون الثاني

 

 المحطة

 

 الشهر

 المحطة

 الراشدية

 سرعة التيار مستوى

 سم/ثا

 الخطأ القياسي   ±

 1الكريعات 

 سرعة التيار مستوى

 سم/ثا

 الخطأ القياسي ±

 2الكريعات 

 سرعة التيار مستوى

 ثاسم/

 الخطأ القياسي ±
 .9.59 كانون الثاني

3.14 ± 
Aab 

75.06 
.511± 

Aba 

995.6 

8500± 

Ba 

 ..965 شباط
.59.± 
Aa 

9.566 

851.± 
Ba 

1.5.6 

1.44± 
Cb 

 995.6 اذار
.5.6± 

ABb 

16566 

6± 
Ab 

9.566 

0 ± 
Bc 

 .159. نيسان
.59.± 
Ac 

9.566 

6± 
Ba 

985.. 

1.25± 
Cd 

 0.5.6 ايار
.586± 
Ad 

0.566 

.511± 
ABc 

06566 

.511± 
Be 

 ..0.5 حزيران
2.10± 
Ae 

00509 

2.88± 
ABd 

095.6 

1.11± 
Bf 

 .p<0.05بمستوى احصائي  في الجدول عاموديا  االحصائية االحرف الصغيرة تمثل الفروق اختالف 
 .  p<0.05بمستوى احصائي في الجدول افقيا   االحصائية  االحرف الكبيرة تمثل الفروقاختالف 
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  :Water Temperatureدرجة حرارة الماء  :3-4-2

م كانت 611بـ  وعلى بعد  ان درجات الحرارة داخل االقفاص وخارجها )61يظهر الجدول )

بينهما.   p<0.05مستوى  تحتمعنوي احصائي  فرقمتقاربة جدا في المحطات الثالث ولم تسجل 

لدرجة  مستوىكان قد سجل اعلى  القفصخارج القفص وداخل درجة حرارة الماء بين  مستوىان 

 فكانت لها مستوىم واقل ˚22. 08وبلغت 6حرارة الماء داخل أقفاص التربية في محطة الكريعات

سجلت  مستوىمتر فكانت اقل  611بعد القفص  درجة الحرارةاما  م في محطة الراشدية.˚21.25

 6لدرجة حرارة الماء كانت في محطة الكريعات  مستوىم، واعلى ˚ 21.50 2في محطة الكريعات

م ولم يسجل فارق معنوي بين المحطات الثالثة في الموقعين االول والثاني، وسجلت الفروق ˚22.16

 فروقا غير معنوية طوال فترة الدراسة . 2والكريعات 6بين المحطات الراشدية والكريعات

اذ توافقت مع دراسة التميمي ، ية العراقيةتتوافق نتائج الدراسة مع اغلب الدراسات البيئ  

دراسة ايضا مع و  م ،˚.2-23 حيث تراوحت درجات الحرارة لنهر ديالى جنوب بغداد بين (2114)،

لخواص البيئية لم في دراسة ˚31-62 اذ تراوحت درجات الحرارة بين (6666)،السعدي وجماعته

 .اقفاص التربيةالثروة السمكية في  انتاج بتطوير صلتهمادجلة والفرات و  يالعالي نهر 

في دراستهم الصفات الكيميائية والفيزيائية  )2161(،يتوافق ذلك ايضا مع الزرفي وجماعته

 . رافقها زيادة في الهائمات الحيوانية م˚.4-31حيث كانت درجات الحرارة بين  لمياه نهر الكوفه

لها اثر كبير في تعديل درجة ان عوامل خلط المياه وتجانسها وبعد االقفاص عن بعضها 

م حسب محددات نظام ˚.3الحرارة ووضعها في ضمن الحدود المسموح بها والتي هي اقل من 

 (.6664صيانة االنهار من التلوث )وزارة الصحة ،
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متر      111درجة حرارة الماء في المحطات الثالثة في داخل القفص وبعد  مستوى(. 11الجدول) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اختالف 
 .p<0.05بمستوى احصائي  في الجدول عاموديا  االحصائية االحرف الصغيرة تمثل الفروق 

 .  p<0.05بمستوى احصائي في الجدول افقيا   االحصائية  االحرف الكبيرة تمثل الفروقاختالف 
 

كان قد سجل في  الشهر الدراسةدرجة حرارة الماء لات مستوىاعلى ( ان 66الجدول ) يبين

وكانت كثافة الهائمات القشرية الثالثة في هذه  م  32.33 اذ بلغ محطة الراشدية في شهر حزيران 

  م˚10.25 بلغ سجل في شهر كانون الثاني  مستوىوادنى  ،(3)جدول  فرد/لتر 61.61الدرجة هو 

بين  ةمعنوي فرد/لتر وسجلت فروق احصائية 1..1كثافة الهائمات القشرية الثالثة هو وكانت 

 لدرجة الحرارة مستوىفسجل اعلى  6. اما في  الكريعاتدرجات حرارة الماء الشهر الدراسة جميعها

 61..6بالتوافق مع اعلى كثافة للهائمات القشرية الثالثة بلغت م ˚32.16 مستوىفي شهر حزيران ب

مع كثافة للهائمات  م˚10.75في شهر كانون الثاني  لدرجة الحرارة فكان مستوىادنى اما  /لترفرد

 مستوىفقد سجل اعلى  2اما في محطة الكريعاتفرد/لتر.  6..1القشرية الثالثة في تلك الدرجة 

 الموقع

 

 

 المحطة           

 الموقع من القفص

 داخل القفص
˚ درجات الحرارة مستوى

   م
 الخطأ القياسي ±

 من القفص م 111بعد 

 م˚ درجات الحرارة مستوى
  

 الخطأ القياسي ±

 21.22 الراشدية
±2.61 

Aa 

22.21 
±2.73 

Aa 

 22.12 1الكريعات 

±2.38 
Aa 

22.12 

±2.38 
Aa 

 21.11 2الكريعات 

±2.68 
Aa 

21.21 

±2.59 
Aa 
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في  (م˚6)كانون الثاني  لها سجل في شهر مستوىوادنى ( م ˚(31لدرجة الحرارة في شهر حزيران 

فرد/لتر. ومن النتائج  1.16و  63..6حين كانت كثافة الهائمات القشرية الثالثة على التوالي 

السابقة يتضح ان زيادة كثافة الهائمات القشرية تتوافق طرديا مع ارتفاع درجة الحرارة. هذه النتائج 

ن التتأثر بتغير المناخ وذلك  الحيوانية الهائماتان من  Mauchlin ,(6664)ه ماذكر تتفق مع 

 حساسة جداوهي  التكاثرو  التنفسو  ولها القدرة على التغذية، الهائمات القشرية تعتبر متغيرة الحرارة

              لدرجة الحرارة العالية حيث تزداد بازديادها والعكس صحيح. فضال عن تواجد تنوع حياتي 

                             دراسة مع الدراسة نتائج اتفقت حيثعالي للهائمات النباتية في مواقع الدراسة 

Lampert  and Sommer, (1997)  الحيوانية الهائمات مجتمعات زيادة ان الى اشاروا حيث 

 حرارة درجة عند لتر/فرد ..1-4 بلغت حيث الحرارة درجات وزيادة الربيع فصل في ذروتها تبلغ

 5م˚31

 محطة في مدراسته في واوجد حيث( 2162)، واخرون اكبر دراسة مع النتائج تتفق كذلك

 وبين الماء حرارة درجة بين طردية عالقة هناك ان البصرة محافظة في الكهربائية للطاقة النجيبية

 فرد 612 من الهائمات القشرية  تهكثاف ارتفعت حيث Balanus amphitrite amphitrite كثافة

 درجه في 2سم611 في فرد 631.2 الى شباط شهر في م˚61.4 حرارة درجة عند 2سم611 في

الهائمات  توزيع على تؤثر بصورة مباشرة الحرارة درجة ان وجد تموز شهر خالل م˚..24 حرارة

 الغدد اذ تؤثر على نضج للهائمات القشريةالحيوية  لفعالياتا على تأثيرها خالل وذلكالقشرية 

القدرة على  تحمل االرتفاع واالنخفاض  عديدة حاالت يكون في .والبيوض الحيامن وتكوين التناسلية

 الحرارةدرجات   فأن وبذلك .البالغة المراحل في امم اقل الجنينية للمراحل واليرقية في درجة الحرارة
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 الهالكاتا ةنسب علىكذلك و  الهائمات القشرية ووفرتها تكاثر مستوى على بصورة مباشرة تأثير يكون

 .(6641 واخرون، السعدي) يرقية ال طواراالاثناء

 في المياه حرارة درجة في زيادة فوجد زيادة في متفرعة اللوامس عند (6666)،الشاوياما  

 بسبب الطبيعية درجة حرارة الماء عن م˚61-4 بين تراوح بمدى العرب وشط علي كرمة نهري

    .التوالي على والهارثة النجيبيةمياه محطة كهرباء  متدفقات

 درجات في زيادة مترافقة مع القشرية الهائمات كثافة في مماثلة زيادة ايضا سجلتكما 

ايضا (  Roger and Faessel, 1989) م˚4-1 بين تراوح بمدى فرنسا في الراين نهر في الحرارة

 المياه حرارة درجات ان نيوزلندا في Waikato نهر على دراسته في Kusabs et al. (1990) وجد

 لتر/فرد 231من  المنطقه تلك في القشرية الهائمات كثافة زيادة الى ادى مما م˚1.-3 بينتراوحت 

 . الطبيعية النسبة عن لتر/فرد 121 في فصل الشتاء الى

حيث سجلت اعلى قيم  (.211)، جماعتهو  راضي توافقت نتائج الدراسة الحالية مع 

 م˚...-3للهائمات في موقع قريب من محطة كهرباء المسيب بسبب ارتفاع درجة حرارة الماء من 

ات مستوىمما ادى الى ارتفاع نسبتها وزيادة ملحوظة في ارتفاع  درجة حرارة الماء الطبيعيةعن 

 .تغذيتها وتكاثرها

 معينة انواع في ملحوظة زيادة سجلت حيث( 2162) ،الدوري دراسة مع الدراسة تتفق كما

 شهر في سجلت كثافة وادنى% 1.6 وبنسبة تموز شهر خالل ذروتها بلغت اللوامس متفرعة من

 كثافتها السكانية تتناسب طرديا مع درجات الحرارة. تكون االنواع بعض ان اي%  1.4 بنسبة ايلول
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                   درجة حرارة الماء خالل اشهر الدراسة في المحطات الثالثة مستوى (11الجدول )
 المحطة                              

 

 الشهر

 المحطة

 الراشدية

درجات الحرارة  مستوى

 م˚

 الخطأ القياسي ±

 1الكريعات
 م˚ ةدرجات الحرار مستوى

 الخطأ القياسي ±

 2الكريعات
 م˚درجات الحرارة  مستوى

 الخطأ القياسي ±

 ..865   كانون الثاني

±1.31 
A a 

  8659. 

± 2.75 
Aa 

6566 

±0 
Aa 

 ..805 شباط

±2.06 
Ab 

80566 

±2.52 
Aa 

8.566 

±1.73 
Ab 

 80566  اذار

±1.00 
Ab 

805.6 

±2.52 
Aba 

 805.6 

±0.50 
Bc 

 نيسان

 

 ..566 

±2.61 
ABc 

..566 

±0.50 
Ab 

 ..566 

±0.40 
Bd 

 95.6.  ايار

±0.957 
Ad 

.9566 

±2.614 
Ac 

 .1566 

±2.30 
Ae 

 ..5.. حزيران

±1.08 
Ae 

..580 

±1.49 
Ad 

 .8566 

±1.69 
Ae 

 .p<0.05بمستوى احصائي  في الجدول عاموديا  االحصائية االحرف الصغيرة تمثل الفروق اختالف 
 .  p<0.05بمستوى احصائي في الجدول افقيا   االحصائية  االحرف الكبيرة تمثل الفروقاختالف 

 
 التوصيلية الكهربائية والملوحة . :3-4-3

متر من  611لداخل القفص وبعد  ( ان12جدول )الدراسة الحالية المذكورة في بينت نتائج        

القفص قد سجل فروقا احصائية اذ انخفضت في محطة الراشدية داخل القفص عن محطتي 

التوصيلية الكهربائية في كل من محطتي  اتمستوىمتر انخفضت  611وبعد القفص  6،2الكريعات

في داخل  اذ سجل( 12يبين الجدول) كما  6وارتفعت في محطة الكريعات 2الراشدية والكريعات
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  917.58  6للتوصيلية الكهربائية سجل في محطة  الكريعاتمستوى القفص اعلى 

بفارق  س/سممايكروسمن  860.17في  محطة الراشدية  واقل قيمه لها سجل مايكروسمنس/سم

 مايكروسمنس/سم  943.17  مستوىمتر سجل اعلى  611اما بعد القفص  .معنوي بين المحطات

بفارق معنوي بين   846.92لها سجل في  محطة الراشدية    مستوىواقل  6في محطة الكريعات

متر  611ولم يسجل فرق معنوي بين داخل القفص وبعد   P<0.05المحطات  بمستوى احصائي 

 بالنسبة للتوصيلية الكهربائية . من القفص 

متر من القفص في  111على بعد التوصيلية الكهربائية في داخل القفص و  مستوى(. 12(الجدول
 المحطات الثالث  

الموقع    
 
 
 

 المحطة

 الموقع من القفص
 داخل القفص

ةالتوصيلية الكهربائي  
μs/cm 

الخطأالقياسي ±  

م من القفص 111بعد   
 التوصيلية الكهربائية

μs/cm 
الخطأالقياسي ±  

 221.18 الراشدية
77.81± 
Aa 

222.12 
±28.60 

Aa 
1الكريعات  118.22 

71.22± 
Aa 

127.18 
±30.24 

Ab 
2الكريعات  111.11 

27.12± 
Aa 

212.22 
±24.74 

Aab 
 .p<0.05بمستوى احصائي  في الجدول عاموديا  االحصائية االحرف الصغيرة تمثل الفروق اختالف 
 .  p<0.05بمستوى احصائي في الجدول افقيا   االحصائية  االحرف الكبيرة تمثل الفروقاختالف 

 
ات التوصيلية الكهربائية خالل اشهر الدراسة تباينت في مستوىتشير نتائج الدراسة الحالية ان كما    

ات ارتفاعا في محطة وانخفاضا في محطة اخرى . اذ ارتفعت مستوىالالمحطات الثالث وسجلت هذه 
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ات التوصيلية الكهربائية في كل من شهر شباط وآذار ونيسان وأيار وانخفضت في كل من مستوى

ات التوصيلية مستوى( أن قيم 63)يبين جدول شهري كانون الثاني وحزيران خالل فترة الدراسة . 

  للتوصيلية الكهربائية  مستوىأعلى  تراوحت مابينفي شهر شباط  الكهربائية في محطة الراشدية

  مستوىواقل  ،(3)جدول فرد/لتر 4.16بينما كانت كثافة الهائمات القشرية  مايكروسمنس/سم 6111

كثافة الهائمات القشرية  مستوىوبلغ  مايكروسمنس/سم .11 سجل في شهر كانون الثاني للتوصيلية

 .P<0.05بفارق معنوي بين األشهر تحت مستوى احصائي  فرد/لتر 1..1الى 

وبالرغم من ان سجلت فروقا معنوية خالل اشهر الدراسة بين كل   6اما في محطة الكريعات      

ات مستوىمن شهر كانون الثاني وشباط من جهة وبين اذار ونيسان و حزيران من جهة اخرى اال انه 

اتها في محطة الراشدية وكان مستوىكانت اعلى من  6اتالتوصيلية الكهربائية في محطة الكريع

  1032سجل في شهر شباط  6للتوصيلية الكهربائية في محطة الكريعات مستوىأعلى 

 839سجل  مستوىفرد/لتر، واقل  4.14كثافة الهائمات القشرية الى  مستوىوبلغ  مايكروسمنس/سم

فرد/لتر، وبفارق معنوي  6.12في شهر نيسان حيث بلغت كثافة الهائمات القشرية  مايكروسمنس/سم

احصائي بين االشهر، ولم يسجل شهر ايار فرقا معنويا عن باقي المحطات  تحت احتمالية 

P<0.05  فكانت مرتفعة ايضا عن  2التوصيلة الكهربائية في محطة الكريعات  مستوى. اما

     988.50له مستوىسجل اعلى اذ ضا فروقا معنوية بين االشهر اتها رغم انها سجلت أيمستوى

فرد/لتر، واقل  61.41في شهر آذار وكانت كثافة الهائمات القشرية الثالثة  مايكروسمنس/سم

حيث بلغت كثافة الهائمات القشرية مايكروسمنس/سم .466.1لها سجل في شهر أيار    مستوى

 بفارق معنوي إحصائي بين أشهر الدراسة.           فرد/لتر، 63.64الثالث 
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 في المحطات الثالثة خالل اشهر االدراسة  ةالتوصيلية الكهربائي مستوى) 13جدول)

 المحطة
 
 

 الشهر
 
 

                                        المحطة

 الراشدية
ئيةالتوصيلية الكهربا  

μS/cm 
الخطأالقياسي ±  

1الكريعات  
ئيةالكهربا التوصيلية  

μS/cm 
الخطأالقياسي ±  

2الكريعات  
 التوصيلية الكهربائية

μS/cm 
الخطأالقياسي ±  

كانون 

 الثاني
822.22 
±7.76 

Aa 

121.22 
±39.91 

Bac 

121.22 
±26.37 

Ba 
 1118.21 شباط

±16.64 
Ab 

1172.11 
±43.39 

Aa 

121.22 
±9.65 

Bb 
 122.21 اذار

±35.50 
Ac 

227.21 
±3.50 

Bb 

122.21 
±11.50 

Ac 
 212.82 نيسان

±3.037 
Ad 

271.11 
±49.00 

Ab 

122.1 
±17.45 

Bab 

 112.22 ايار
±48.52 

Ac 

127.82 
±42.53 

Abc 

211.82 
±23.55 

Bd 

 888.12 حزيران
±29.85 
Abad 

221.77 
±35.20 

Bb 

222.21 
±28.70 

Bd 

 .p<0.05بمستوى احصائي  في الجدول عاموديا  االحصائية االحرف الصغيرة تمثل الفروق اختالف 
 .  p<0.05بمستوى احصائي في الجدول افقيا   االحصائية  االحرف الكبيرة تمثل الفروقاختالف 

 

تركيز الملوحة  داخل أقفاص التربية وبعد  مستوى ان ( 64اظهر الجدول )اما عن الملوحة فقد 

متر من اقفاص التربية في المحطات الثالث في داخل اقفاص التربية لم تسجل فروقا  611

اما  . p<0.05مستوى احصائي لتراكيز الملوحة داخل االقفاص بين المحطات الثالث عند احصائية
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 6عن كل من الراشدية والكريعات 2اتمتر فسجل فرقا معنويا في محطة الكريع 611 بـ بعد القفص

 2في محطة الكريعاتملغم/لتر  0.57التربية لتركيز الملوحة داخل اقفاص  مستوىاعلى ان و 

 .في محطة الراشدية  ملغم/لتر 0.54 للملوحة مستوىاقل بينما  6والكريعات

 6في محطة الكريعاتملغم/لتر  0.57  للملوحة مستوىاعلى  فأنمتر   611 بـ اما بعد القفص    

 .في محطة الراشدية تم تسجيله ملغم/لتر0.52  مستوىادنى بينما 

( وجود فروق احصائية معنوية بين تركيز الملوحة في محطة الراشدية والتركيز 64يظهر الجدول )

 .  p<0.05 احصائيم عن القفص عند مستوى  611بعد  2و  6الملحي في محطة الكريعات 

 في هااجرا التي(  6662)، الموسوي الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات كدراسةتتفق نتائج  

 حدوث وجدوا حيث الرزازة بحيرة دراسة في (6662)، التميمي ودراسة البصرة في العرب شط مصب

 الرتفاع السبب يعزى وقد الباردة االشهر خالل الكهربائية والتوصيلية الملوحة قيم في انخفاض

 الى بالنسبة المذابة االمالح كمية من تقلل انها اذ الفترة تلك في االمطار وتساقط المياه مناسيب

 الحاصل الترب انجراف جراء من الى النهر المضافة االمالح كمية عن فضال المياه حجم وحدة

 .االمطار سقوط بفعل

وجد ان اعلى قيم للتوصيلية الكهربائية سجلت في  في دراسته( 6661)،الحلو  في حين ان      

االشهر الحارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة التبخر في مياه شط العرب في مدينة القرنة 

توليد  وجد ان الملوحة والتوصيليه الكهربائية في محطات فقد( 2111)،دراسة الجويد  اماالى الفاو، 

الداخله لمحطة حمدان  هاه الخارجة واحواض الترسيب اعلى من المياشط العرب في المي الطاقة في

 ، مباشر بشكل الحرارة بدرجات تتأثرو  للهواء معرضة واالحواض الخارجة المياه ان الى ذلك عزىو 
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 المياه مع بالمقارنة الخارجة المياه في منخفظة تكون التوصيلية فوجد ان البراضعية محطة في اما

 ازالة وعملية المواد من وغيرها شب من اليها المضافة الكيمياوية المواد بسبب برر ذلك و الداخلة

 .البشري لالستعمال صالحة جعلها لغرض االمالح

 الملوحة حسبت اذ الملوحة على ينطبق الدراسة هذه في الكهربائية التوصيلية على ماينطبق ان  

 0.64  بمعامل مضروبة الكهربائية التوصيلية قيم على باالعتماد

 نهر فروع احد وهو الجربوعية نهرفي )  2162)، توافقت الدراسة الحالية مع دراسة كاظمكما       

 111 وكانت في شهر تشرين الثاني لها مستوىالكهربائية اقل  التوصيلية الحلة والتي سجلت قيم

 وأشارت  . مايكروسمنس/سم 6614وبلغت  شباط شهر في االعلى ةالقيم وسجلت مايكروسمنس/سم

 ألنها الكهربائية التوصيلية قيم الملوحة تركيز واتبعت ،الملوحة قليلة النهر مياه ان الى الدراسة

  األصح للتركيز الكلي لاليونات في المياه العذبة التعبير الملوحة وتعد، قيمتها من مستخرجة

(,2001 Wetzel).  

حيث اوضح ان المياه الحاوية مدى ملوحة  Reid, (1961)  قبل حسب التصنيف المذكور من     

 وهذا ما يتوافق مع الدراسة الحالية . عذبةملغم /لتر هي مياه  (0.05-0.5بين )

في فصلي الشتاء  انخفاضهاان ارتفاع التوصيلية الكهربائية خالل أشهر الصيف والخريف و       

التبخر في الصيف وزيادة االمطار في الشتاء والربيع،  مستوىوالربيع يعود الى زيادة 

على نهر  )2161)، وجماعتهمع دراسة الزرفي لم تتفق  نتائج الدراسة الحالية  ان .(6641،الالمي)

 1925-962.5 تراوحت قيم التوصيلية الكهربائية بينالكوفه احد فروع نهر الفرات 

النهر مما أدى  علىالتوصيلية مرتفعة بسبب تأثير مياه المجاري  اتمستوىكانت  و مايكروسمنس/سم



شةوالمناق النتائج                                     الرابع الفصل  
 

70 
 

 راضي من جانب اخر فان .ات لقيم الملوحة المسجلة في النهرمستوىذلك إلى فروق معنوية بين ال

 كهرباء محطة قرب (العراق وسط) الفرات في القشرية ماتالهائ على تهمفي دراس (.211وجماعتة )

وهي عموما اعلى من  ملغم /لتر 1.11-1.14 سجلوا قيم عالية للملوحة تراوحت بين  المسيب

 تراكيز الملوحة المسجلة في دراستنا الحالية.

ة والتي تزيد من الى ارتفاع درجة حرارة الماء بسبب المتدفقات الحار  ايضا قد يعود سبب عدم التوافق 

 (.2111،الالمي وجماعتة ) الملوحة اتمستوىوبالتالي زيادة في  نسبة تبخر المياه

على نهر الفرات في محافظة الرمادي ومدينة  في دراستهم (2009)،زيدان وجماعته اما        

لها   مستوىاعلى  لية الكهربائية والملوحة حيث سجلات مرتفعة للتوصيمستوى فقد سجلواالفلوجة 

 . /سممايكروسمنس 1096لها  مستوىوادنى  مايكروسمنس/سم 1440

وقد يكون سبب ان قيم التوصيلة الكهربائية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمواد الصلبة الذائبة والعالقة        

ات التوصيلية الكهربائية والملوحة الى طرح فضالت المنازل الى النهر بدون رقابة أو مستوىارتفاع 

 .) (APHA, 2001 معاملة صحية 

 على الخواص الفيزيائية والكيميائية المؤثرة ( في دراسته 2161) ،ديوان من جانب اخر سجل 

ة قيم للتوصيلية الكهربائية واطئة بالنسبة لدراستنا الحالية تراوحت الشرب في مدينة بعقوب مياه ودةج

 .سم/يمنزمايكروس  583-067بين   

  ،جماعتهالمسجلة في دراسة سلمان و  اتمستوىات اقل من المستوىسجلت الدراسة الحالية       

ات التوصيلية الكهربائية مستوى تراوحت العباسية فقد نهر على لمنولوجية على دراستهم( في 2111)

 تعتمد القيم وهذه اعلى، كحد مايكروسمنس/سم 1560 و ادنى كحد\ مايكروسمنس/سم 1010 بين

 محطات في التلوث مصادر باختالف القيم هذه تاثر ولوحظ الماء في الذائبة االيونات تركيز على
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 بسبب الخلط عمليات وزيادة الدراسات اشهر بعض في المياه منسوب ارتفاع الى اضافة الدراسة

 ( .2002 مشكور،) السطح الى السفلى الطبقات من المواد وارتفاع االمواج

الكهربائية وزيادة التوصيلية الكهربائية ناتج من  ةماء النقي هو موصل رديء للتوصيليإن ال 

زيادة كمية االمالح الذائبة والتي هي عبارة عن البيكاربونات والكلوريدات والكبريتات وهي ايونات 

 .(MPCA,2000)سالبة وااليونات الموجبة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم  

ات التوصيلية الكهربائية والملوحة في مياه نهر دجلة لم مستوىو يتضح من الدراسة الحالية ان قيم 

ات التوصيلية الكهربائية مستوىيكن القفاص تربية االسماك في نهر دجلة األثر المباشر لرفع 

 كما ان قيمها الزالت ضمن المستويات المقبولة. والملوحة

م من القفص في  111تراكيز الملوحة في داخل القفص وبعد  مستوى (14) الجدول
 المحطات الثالث

 الموقع
 
 

 المحطة

 الموقع من القفص

 داخل القفص
 تركيز الملوحة

 ملغم/لتر
الخطأ القياسي ±  

م من القفص 111بعد   
 تركيز الملوحة

 ملغم/لتر
الخطأ القياسي ±  

 1.22 الراشدية
±0.02 

Aa 

1.22 
±0.01 

Aa 
1الكريعات   1.28 

±0.02 
Aa 

1.28 
±0.02 

Ab 
2الكريعات   1.28 

±0.01 
Aa 

1.22 
±0.01 
Bab 

 .p<0.05بمستوى احصائي  في الجدول عاموديا  االحصائية االحرف الصغيرة تمثل الفروق اختالف 
 .  p<0.05بمستوى احصائي في الجدول افقيا   االحصائية  االحرف الكبيرة تمثل الفروقاختالف 
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في المحطات الثالثة خالل اشهر الدراسة فروقا معنوية احصائية من شهر شباط  الملوحة قيمسجلت 

( خالل .6الجدول يبين ) ، لها في شهري حزيران وكانون الثاني مستوىالى شهر ايار، وسجل اقل 

ات الملوحة سجلت اعلى مستوى لها في محطة الراشدية  في شهر شباط  مستوى ان فترة الدراسة

لها سجل  مستوى، واقل (3)جدول  فرد/لتر 4.16كثافة الهائمات القشرية بلغ  مستوىملغم/ و  0.64

 1..1كثافة الهائمات القشرية الى  مستوىملغم/لتر بينما سجل  0.48في شهر كانون الثاني 

. اما في محطة  p<0.05فرد/لتر، وسجل فرق معنوي بين اشهر الدراسة تحت مستوى احصائي 

ملغم/لتر وكانت كثافة   0.66 قد سجلت الملوحة اعلى نسبة لها في شهر شباط ف 6الكريعات 

ملغم/ لتر وسجل 0.51   فرد/لتر، واقل مستوى لها سجل في شهر حزيران 4.14الهائمات القشرية 

 فرد/لتر. 61..6كثافة الهائمات القشرية بمقدار  مستوى

 وى لها في شهر آذار حيث بلغت سجلت الملوحة أعلى مست 2اما في محطة الكريعات       

فرد/لتر، وادنى مستوى لها سجل في  61.41كثافة الهائمات القشرية بلغ  مستوىملغم/لتر و   0.63

فرد/لتر، و سجل فارق معنوي  63.64ملغم/لتر وكثافة الهائمات القشرية بلغ 0.51 شهر ايار 

. اما في P<0.05ائي خالل اشهر الدراسة تحت مستوى احص 2للملوحة في محطة الكريعات

المحطات الثالثة خالل الشهر الواحد فكان هناك فروق معنوية مسجلة بين محطة واخرى في نفس 

ومن نتائج الدراسة نجد انه في محطة ،   p<0.05 الشهر طيلة فترة الدراسة تحت مستوى احصائي

افة الهائمات القشرية فيها كلما زادت التوصيلية الكهربائية في المياه قلت كث 2والكريعات 6الكريعات

 ان محطة الراشدية كانت التوصيلية اي العالقه عكسية بينهما مع وجود بعض التناقضات حيث نجد

الكهربائية عالية في شهر شباط وسجلت كثافة للهائمات القشرية عالية بينما سجلت اوطأ توصلية 
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عزى السبب الى ان القشرية وقد يجل كثافة اقل للهائمات كهربائية في شهر كانون الثاني الذي س

ت النباتية والمغذيات محطة الراشدية محاطة بمنطقه زراعية كثيفة النباتات واالعشاب وغنية بالهائما

 2والكريعات 6عامل رئيسي في غذية الهائمات القشرية على عكس محطة الكريعات التي تعتبر 

ك ان محطة الراشدية بعيدة عن الملوثات التي تعتبر محاطة بمناطق صخرية وقليلة النباتات، وكذل

البيئية مثل رمي النفايات وغيرها فتكون بيئة مالئمة جدا لنمو الهائمات القشرية بكثافة على عكس 

 التي تكون قريبة من رمي النفايات واالوساخ ومياه المجاري وغيرها وهذه 2و 6محطة الكريعات

 .االسباب تنطبق على الملوحة ايضا
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 تراكيز الملوحة في المحطات الثالث خالل اشهر الدراسة مستوى (11) الجدول

 المحطة 
 

 الشهر   

 
 

 المحطة
 الراشدية

 تركيز الملوحة
 ملغم/لتر

الخطأالقياسي ±  

1الكريعات   
 تركيز الملوحة

 ملغم/لتر
الخطأالقياسي ±  

2الكريعات   
 تركيز الملوحة

 ملغم/لتر
الخطأالقياسي ±  

 1.22 كانون الثاني
±0.005 

Aa 

1.21 
±0.02 

Ba 

1.28 
±0.02 
Bad 

 1.22 شباط
±0 
Ab 

1.22 
±0.01 

Bb 

1.21 
±0 
Cb 

 1.22 اذار
±0 
Ac 

1.22 
±0 
Bc 

1.27 
±0.01 

Ac 
 1.21 نيسان

±0 
Ad 

1.27 
±0.03 
Acd 

1.22 
±0.02 
Bab 

 1.27 ايار
±0.03 
ABd 

1.22 
±0.02 
Aca 

1.21 
±0.02 

Bd 
 1.21 حزيران

±0.01 
Aad 

1.21 
±0.03 

Ad 

1.22 
±0.03 

Ad 
 .p<0.05بمستوى احصائي  في الجدول عاموديا  االحصائية االحرف الصغيرة تمثل الفروق اختالف 
 .  p<0.05بمستوى احصائي في الجدول افقيا   االحصائية  االحرف الكبيرة تمثل الفروقاختالف 

 

 .pHاالس الهيدروجيني  :3-4-4

م من االقفاص لم  611داخل االقفاص وبعد  الهيدروجينيألس ا ان قيم( 61الجدول ) يوضح     

تسجل فروق معنوية احصائيا في المحطات الثالث كما لم تظهر فروق احصائية معنويا بين قيم 

األس الهيدروجيني داخل االقفاص بين المحطات الثالث ونفس الحال ينطبق على قيم األس 

 .  ت الثالثم بين المحطا 611الهيدروجيني خارج االقفاص بـ 



شةوالمناق النتائج                                     الرابع الفصل  
 

75 
 

في محطات  االس الهيدروجيني اتمستوىقد يعزى سبب المدى الضيق الذي تراوحت فيه      

الدراسة الى قابلية التنظيم العالية في المياه العسرة والقاعدية الضعيفة بسبب وجود البيكاربونات في 

كما نالحظ  الهيدروجين مياه النهر والتي تعمل كنظام بفر والذي يمنع وقوع التغاير في تركيز ايون

انه عندما يكون االس الهيدورجيني معتدل وضمن حدود ضيقه يؤدي الى زيادة معنوية في كثافة 

 (.Goldman and Horne, 1983; Hynes, 1972; Scott, 2000الهائمات القشرية ) 

دراسة بيئية ( في (2006مع ما جاء في دراسة سلمان وجماعتة  الحالية الدراسة نتائج توافقت     

 ضمن تقع انها يالحظ اذ 8.7 7.4- بين pH الهيدروجيني االس قيمة لنهر العباسية اذ تراوحت

( H+) الهيدروجين ايون بين العالقة خالل من عليها ويسيطر السطحية للمياه الطبيعية القيمة

 البيكاربونات تحلل عن ينتج الذي( OH+) الهيدروكسيل وجذر الكاربونيك حامض عن المنفصل

((Wetzel, 2001 .  

في دراستهم الصفات  (2010)الدراسة الحالية مع الزرفي وجماعته  نتائج تواقفت كما        

ان معظم القيم  pHقياسات األس الهيدروجيني   يالحظ من الفيزيائية والكيميائية لمياه نهر الكوفة اذ

وقد يعزى المدى الضيق  . 1.46-1..1فقد تراوحت ما بين   كانت واقعة ضمن المدى المقبول

الذي تراوحت به قيم درجة األس الهيدروجيني في محطات الدراسة إلى قابلية التنظيم العالية في 

 .  (Goldman and Horne, 1983)والقاعدية الغنية بالبيكاربونات المياه العسرة

  ويعزى السبب الى سعة المحلول المنظم بسبب وجود  ان المياه العراقية ذات طبيعة قاعدية       

 ( . 2111 ،وجماعته بيكاربونات الكالسيوم )سلمان
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 ،طه وجماعته و 2010 ،وجماعته الزرفي) تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة       

( حيث اشارت هاتان الدراستان الى ان االس الهيدروجيني لمياه نهر الكوفة تقع ضمن الحدود 2113

في دراستهم لتأثير العناصر    Rasheed et al. (2001)مع دراسة ايضا  تفقكما ت ،المقبولة

 .  7.54-8.85الثقيلة في مياه نهر دجلة والي تراوحت بين 

ان المياه العراقية قاعدية ضعيفة وتتراوح درجة االس الهيدروجيني  (2006) ،ذكر السعدي        

 .في دراسة بيئة مياه نهري دجلة والفرات  7-8.2  بين في معظمها

 لقيم األس الهيدروجيني بينت الدراسة الحالية ان محطات الدراسة تقع ضمن المدى الطبيعي       

تأثر بالموسم ودرجة حرارة المحيط وان عدم وجود ياالس الهيدروجيني  مستوىان و  ،لمياه نهر دجلة

 .فروق معنوية بين المحطات الثالثة قد يرجع لكون فترة الدراسة كانت درجات الحرارة فيها متقاربة 

ات االس الهيدروجيني بالنسبة لبقية االشهر في محطة مستوىاذار ونيسان انخفاضا في  وسجل شهر

عملية البناء الضوئي والتي تؤدي بدورها الى ارتفاع قيم ثنائي الى  وقد يعود سبب ذلك 2الكريعات

 ،اوكسيد الكاربون عن طريق تحلل المادة العضوية وعملية تنفس االحياء المائية كما ورد في السعدي

2006) . ) 

تبين الدراسة الحالية وجود فروقا معنوية احصائية بين االشهر في المحطات الثالثة وقد يعود       

 ب في ذلك الى كفاءة النهر في خلط المياه في عمود الماء وكفاءة التدفق وسرعة التيار المائيالسب

والتي ترتبط بنوع القفص وشكلة وفتحات الشباك المستعملة في اقفاص التربية ومكان القفص بالنسبة 

 5(FAO/UNDP 1982) . للنهر وكثافة استزراع السماك في االقفاص
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الدراسة الحالية الى ان اقفاص تربية االسماك الموضوعة في نهر دجلة المار بمدينة تشير كما       

في الوقت الحاضر نظرا لقلة  بغداد ليست من العوامل المؤثرة على اختالف االس الهيدروجيني

 ..1-6 االس الهيدروجيني يقع ضمن الحدود المسموح بها  لمياه االقفاص مستوىاذ ان  اعدادها

 .(1998) ،الصحةوزارة  حسب
 

متر في المحطات الثالث              111االس الهيدروجيني داخل القفص وبعد  مستوى (11)الجدول 
   

 الموقع

 

 

 المحطة

 الموقع من القفص

 داخل القفص
االس  مستوى

 الهيدروجيني

 الخطأ القياسي ±

 م من القفص 111بعد 

االس  مستوى

 الهيدروجيني

 الخطأ القياسي ±

 8.22 الراشدية
±0.09 

Aa 

8.22 
±0.08 

Aa 

 8.22 1الكريعات

±0.07 
Aa 

8.22 
±0.08 

Aa 

 8.22 2الكريعات 

±0.09 
Aa 

8.21 
±0.14 

Aa 

 .p<0.05بمستوى احصائي  في الجدول عاموديا  االحصائية االحرف الصغيرة تمثل الفروق اختالف 
 .  p<0.05بمستوى احصائي في الجدول افقيا   االحصائية  االحرف الكبيرة تمثل الفروقاختالف 

          

االس  اتمستوىالى ان  ايضا (61) الموضحة في الجدول تشير نتائج الدراسة الحالية        

الهيدروجيني تميل الى القاعدية الضعيفة خالل اشهر الدراسة في محطة الراشدية كانت متقاربة في 

 مستوىكل من شهر كانون الثاني وشباط واذار وارتفعت في شهر نيسان ثم انخفضت باقل من 
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فكانت  6اما في محطة الكريعات،ولى من الدراسة في كل من شهري ايار وحزيران االشهر اال

وارتفعت في شهر  ،ات متقاربة في كل من اشهر كانون الثاني وشباط ونيسان وايار وحزيرانمستوىال

فكانت النتائج متفاوتة بين االشهر ففي شهر كانون الثاني وايار  2في محطة الكريعاتاما اذار 

لفرق اما عن ا ات مرتفعة بالنسبة لبقية االشهر وانخفضت في شهري اذار ونيسان ،مستوىكانت ال

وية بين كل من شهر نبين المحطات الثالث في كل شهر من اشهر الدراسة فلم يسجل فروقا مع

 خرى من الدراسة فروقا معنويةبينما سجلت االشهر الثالث اال ،كانون الثاني وشباط وحزيران

 احصائيا.

 مستوىاالس الهيدروجيني سجلت خالل اشهر الدراسة في محطة الراشدية اعلى  اتمستوىان        

سجلت كثافة الهائمات  بالمقابل  7.42سجل في شهر ايار   مستوىواقل  8.02له في شهر نيسان 

اما في محطة (، 3فرد/لتر على التوالي )جدول  1.41و  6.12 هذين الشهرينفي ر  القشرية 

وبلغت كثافة  8.05لألس الهيدروجيني في شهر اذار حيث بلغ  وىمستاعلى  سجلف 6الكريعات

كان في شهر حزيران   لألس الهايدروجيني مستوىأقل بينما فرد/لتر،  62.62الهائمات القشرية 

لم تظهر فروق احصائية بين نتائج األس  للهائمات القشرية . فرد/لتر 61..6كثافة  مع 7.45

شباط ونيسان وآيار وحزيران، كذلك لم تظهر فروق احصائية بين نتائج األس  الهايدروجيني لالشهر

الهايدروجيني لشهري كانون الثاني وشباط، في حين ان قيمة األس الهايدروجيني في شهر اذار 

  كانت ذات فرق معنوي احصائي مع نتائج جميع االشهر االخرى.

مع كثافة  7.87شهر كانون الثاني   لها في مستوىسجلت اعلى  2في محطة الكريعات       

بينما سجلت كثافة  7.20لها في شهر اذار  مستوىواقل  فرد/لتر، 1.16 مستوىهائمات قشرية ب
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طات الثالثة حيث كانت قيم االس الهيدروجيني للمح  فرد/لتر، 61.41 مستوىالهائمات القشرية ب

 .4.1-1.21من المدى القاعدي الضيق ولم تتغاير كثيرا حيث تراوحت بين في الدراسة الحالية ض

 في النجيبية محطة على دراسته في وجد حيث( 2162) واخرون اكبر دراسة مع ايضا يتفق وهذا

 في قيمة واعلى 1.4 بلغت الثاني تشرين شهر في كانت الهيدروجيني لالس قيمة اقل ان البصرة

الهائمات  وكثافة الهيدروجيني االس بين طردية عالقة وجود عن فضال وشباط والثاني االول كانون

 في البصرة هائمات القشريةال بها عيشت التي pH الـ قيمةكما وجد في دراسات اخرى ان  . القشرية

 مياه في الهيدروجيني االس من الضيق المدى ان،  7-8.2 بين تراوحت الكرمة نهر مياه في

    الهيدروجيني االس في التغيرات يقاوم وبذلك Buffer Capacity قابلية الى والذي قد يعود االنهار

(Hynes, 1975.) 

 ان الى السابقة الدرسات نتائج بينت فقد الهائمات القشرية بكثافة pH  عامل عالقة اما 

 كاربونات ان حيث القشرية واجسامها اصدافها بناء في الكاربونات امالح تحتاج القشرية الهائمات

 اصدافها وتركيب الهائمات قشور تركيب في يدخل الذي الرئيسي العامل هي الكالسيوم

(Pechenik, 1985.) 
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 االس الهيدروجيني في المحطات الثالث خالل اشهر الدراسة                    ىمستو   (11)الجدول  

 المحطة 

 

 

 الشهر

 المحطة

 الراشدية

االس  ستوىم

 الهيدروجيني

 الخطأ القياسي ±

 1الكريعات 

االس  ستوىم

 الهيدروجيني

 الخطأ القياسي ±

 2الكريعات

االس  ستوىم

 الهيدروجيني

 الخطأ القياسي ±
 8.22 كانون الثاني

±0.02 
Aa 

8.81 
±0.17 

Aa 

8.28 
±0.41 

Aac 

 8.82 شباط

±0.17 
Aa 

8.22 
±0.12 

Aac 

8.28 
±0.17 

Aac 
 8.21 اذار

±0.20 
Aa 

2.12 
±0.05 

Bb 

8.21 
±0.10 

Cb 

 2.12 نيسان
±0.06 

Ab 

8.21 
±0.10 

Bac 

8.71 
±0.07 

Cb 

 8.22 ايار
±0.04 

Ac 

7.55 
±0.13 

Aac 

8.22 
±0.04 

Ba 

 8.27 حزيران
±0.11 

Ac 

8.22 
±0.05 

Ac 

8.22 
±0.07 

Ac 

 .p<0.05بمستوى احصائي  في الجدول عاموديا  االحصائية االحرف الصغيرة تمثل الفروق اختالف 
 .  p<0.05بمستوى احصائي في الجدول افقيا   االحصائية  االحرف الكبيرة تمثل الفروقاختالف 
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  Dissolved oxygenبالماء  المذاباالوكسجين  :3-4-1     
    

 فيها فرق بين المواقع في المحطات الثالثة والتي لم يسجلان هنالك  (64الجدول ) اوضح       

تلك خالل فترة الدراسة فروقا معنوية إحصائية بين تركيز االوكسجين المذاب في الماء   مستوى

والتي كان في داخل القفص  متر 611داخل القفص وبين المحطات الثالث بعد القفص  المحطات

لها في محطة الراشدية  مستوىملغم/لتر واقل   7.23 وبلغت 6لها في محطة الكريعات مستوىأعلى 

أما بعد القفص  ولم يسجل فارق معنوي بين المحطات الثالثة في داخل القفص . م/لتر،ملغ 6.94

لها  مستوىملغم/لتر  واقل  7.14 وكانت 2له في محطة الكريعات مستوىمتر فسجل أعلى  611

 ملغم/لتر ولم يسجل فارق معنوي بين المحطات الثالث. 6.98 وكانت سجل في الراشدية
 

متر  111تركيز االوكسجين المذاب في الماء  في داخل القفص وبعد  مستوى (18) الجدول
   من القفص في المحطات الثالث       

 الموقع  

 

 

 المحطة

 الموقع من القفص

 داخل القفص

 االوكسجين المذاب مستوى

 ملغم/لتر

 الخطأ القياسي ±

 م من القفص 111بعد 

 ملغم/لتر االوكسجين المذاب مستوى

 الخطأ القياسي ±

 2.12 الرشدية
±0.19 

Aa 

2.12 
± 0.20 

Aa 

 8.27 1الكريعات 

±0.15 
Aa 

8.11 
±0.16 

Aa 

 8.12 2الكريعات 

±0.14 
Aa 

8.12 
±0.14 

Aa 

 .p<0.05بمستوى احصائي  في الجدول عاموديا  االحصائية االحرف الصغيرة تمثل الفروق اختالف 
 .  p<0.05بمستوى احصائي في الجدول افقيا   االحصائية  االحرف الكبيرة تمثل الفروقاختالف 
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 لن لكنها متباينة عموما كانت الماء في المذاب االوكسجين تراكيز ان الى( 66)  الجدول يشير

 في لتر/ملغم .6.. تركيز اوطأ سجل حيث المائية االحياء على مؤثرة واطئة مستويات الى تنخفض

 محطتي في فسجل الدراسة خالل لتر/ملغم 1.11 تركيز اعلى اما الدراسة خالل الراشدية محطة

 .التوالي على وحزيران اذار شهري في 6 زالكريعات الراشدية

 تركيز بين احصائيا معنوية فروق وجود عدم الراشدية محطة في الدراسة الحالية  النتائج اظهرت

 الثاني كانون شهر من كل في االوكسجين تركيز وبين شباط شهر في الماء في المذاب االوكسجين

 ا  فرقسجل  وايار نيسان شهري في المسجل المذاب االوكسجين تركيز ان حين في وحزيران، واذار

.  P< .1.1 احصائي مستوى عند االخرى االشهر في المسجلة التراكيز جميع مع ا  احصائي ا  معنوي

 مع احصائي معنوي فرق ذو كان الثاني كانون شهر في المسجل المذاب االوكسجين تركيز ان كما

 .وحزيران وايار ونيسان اذار االشهر في المسجلة التراكيز

 تركيز بين معنوية احصائية فروق وجود فأظهرت 6 الكريعات محطة من المستحصله النتائج اما

 وايار واذار شباط اشهر في المسجلة التراكيز مع الثاني كانون شهر في المذاب االوكسجين

 .وحزيران

 في المسجلة التراكيز مع معنوي فرق ذو كان حزيران شهر في المسجل التركيز ان حين في

 في المذاب االوكسجين تركيز بين احصائي فرق تسجيل الى باالضافة جميعها االخرى الدراسة اشهر

 .نيسان شهر في المسجل ذلك مع اذار شهر
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 في المذاب االوكسجين تركيز بين معنوي احصائي فرق فوجد 2 الكريعات محطة يخص فيما

 بين معنوي فرق وجد كما التالية، االربعة االشهر في تركيزه مع وشباط الثاني كانون لشهري الماء

 .وايار نيسان شهري في تركيزه مع حزيران شهر في المذاب االوكسجين تركيز

 فيما بينهما احصائية فروق فظهرت الثالث المحطات بين االشهر خالل االوكسجين تركيز اما

 .الثاني كانون شهر خالل االوكسجين تركيز عدا

( بأن نتائج األوكسجين المذاب في الماء في محطة الراشدية 66) ذلك الجدول كما  يظهر      

 بينما بلغت كثافة الهائمات القشرية الثالثة  ملغم/لتر 7.70 له في شهر اذار مستوىسجل أعلى 

وبلغت كثافة الهائمات القشرية  ملغم/لتر  5.95لها في شهر ايار مستوىواقل  فرد/لتر، 62.64

 لها في شهر حزيران مستوىفسجلت اعلى  6اما محطة الكريعات .(3فرد/لتر )جدول  1.41الثالثة 

وكانت كثافة الهائمات القشرية  ملغم/لتر  6.65 سجل في شهر ايار  مستوىاقل و ملغم/لتر 7.70 

رق معنوي بين االشهر سجل في شهر حزيران اذ اوبف على التوالي،فرد/لتر  1.46و  61..6بين 

فكانت اعلى  2. اما في محطة الكريعات 6في محطة الكريعات المذاباالوكسجين  مستوىارتفع 

 1.11لها في شهر نيسان حيث بلغت  مستوىواقل  ملغم/لتر 7.60 لها كانون الثاني  مستوى

اما الفرق بين  .فرد/لتر على التوالي 1..1و  1.16ملغم/لتر وبلغت كثافة الهائمات القشرية بين 

المحطات الثالث خالل اشهر الدراسة فتم تسجيل فروقا  معنوية بين المحطات الثالث خالل فترة 

 معنوية . الدراسة ماعدا شهر كانون الثاني لم يسجل فية فروقا  

 قيمة بين طردية عالقه وجود اكد حيث( 2162) اكبر دراسة مع تتفق نتائج الدراسة  

 Balanus amphitrite اذ سجل ادنى كثافة للحيوان القشري  القشريات وكثافة المذاب جينساالوك
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بينما سجل اعلى   لتر/فرد 612المذاب في شهر شباط  لالوكسجين لتر/ملغم 2.4 عند التركيز

لالوكسجين المذاب  في شهر  لتر/ملغم 4.2 عند التركيز لتر/فرد 631.2للهائم القشري بلغت  كثافة

 .تموز

وهو مهم للمحافظة  المائية االحياء من كثير نمو لتحديدمهما  عامال   المذاب األوكسجين يعد    

 في العضوية المواد زيادة و لتغير تبعا   مستوياته تتغير كذلك ،على الحياة في النظم البيئية للمياة

فتقل قابلة ذوبان االوكسجين في الماء عند االرتفاع  .(Howard, 1998) الحرارة درجاتو  الماء

 .(6641 ،وجماعته السعدي)  بدرجات الحرارة

في الدراسة الحالية مع بعض الدراسات المحلية السابقة  المذابوبمقارنة نتائج قيم االوكسجين        

 ،ملغم /لتر ..63 -1.1ما بين  سجل تراكيز( اذ تراوحت 6666) ،منها دراسة السعدي وجماعته

 63.44-6..قيما تراوحت ما بين ( في دراسة على نهر الزاب االسفل 2116) ،كما سجلت الشواني

ملغم/لتر وسجل  6.4-..1دجلة قيما تراوحت ما بين  ( في نهر2114) ،ملغم/لتر وسجلت التميمي

   ملغم/لتر في نهر الفرات. ..61-3.1( قيما تراوحت مابين 2166)،الفتالوي 

يعزى  قد المذاب األوكسجين معدالت ارتفاع انالى ( 2114) ،محمود اشار من جانب اخر  

قد الذي هو و  النباتية للهائماتالدور المهم  كذلكاالنهار  هلميا الجيدة التهويةو  المستمر الخلط الى

 .التراكيز العالية المسجلة في الدراسة الحالية خالل شهر حزيران يؤدي لتفسير

في هذا الصدد يجب ان نشير الى ان تراكيز االوكسجين المذاب في الماء المسجلة في       

جلة في المياه الداخلية الجارية الدراسة الحالية هي جيدة عموما وهي ضمن مستويات التراكيز المس

 وبالتالي لن تؤثر سلبا على االحياء المائية المستخدمة لألوكسجين ومن ضمنها الهائمات القشرية. 
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في المحطات الثالث خالل اشهر  تركيز االوكسجين المذاب في الماء مستوى( 19الجدول )

 الدراسة                       

 المحطة

 

 

 الشهر

 المحطة

 الراشدية

 االوكسجين المذاب

 ملغم/لتر

 الخطأ القياسي ±

 1الكريعات 

 االوكسجين المذاب

 ملغم/لتر

 الخطأ القياسي ±

 2الكريعات 

 االوكسجين المذاب

 ملغم/لتر

 الخطأ القياسي ±
 8.28 كانون الثاني

±0.04 
Aa 

8.21 
±0.08 

Aa 

8.21 
±0.14 

Aa 

 8.12 شباط

±0.28 
ABabd 

6.93 
±0.19 

Acd 

8.22 

±0.14 
Ba 

 8.81 اذار

±0.10 
Ab 

2.81 
±0.10 

Bbd 

2.12 

±0.15 
Bbc 

 2.22 نيسان

±0.25 
Ac 

8.22 
±0.15 

Bac 

2.21 

±0.37 
Ab 

 2.12 ايار

±0.33 
Ac 

2.22 
±0.23 

Bd 

8.18 

±0.12 
Cb 

 8.21 حزيران

±0.10 
Ad 

8.81 
±0.18 

Be 

8.12 

±0.17 
Ac 

 .p<0.05بمستوى احصائي  الجدول عاموديا  في االحصائية االحرف الصغيرة تمثل الفروق اختالف 
 .  p<0.05بمستوى احصائي في الجدول افقيا   االحصائية  االحرف الكبيرة تمثل الفروقاختالف 
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 Biological Oxygen Demandالمتطلب الحيوي لألوكسجين  :3-4-1

م من  611ان قيم تركيز المتطلب الحيوي في داخل القفص وبعد  (21) الجدول يظهر       

كما ان التراكيز المسجلة للمتطلب الحيوي لالوكسجين  ،القفص اليوجد بينهما فروق احصائية معنوية

داخل القفص بين المحطات الثالث ليس بينها فروق احصائية والحال نفسه ينطبق على تلك التراكيز 

وقد يعود هذا االختالف الى طبيعة كل محطة من  ،بين المحطاتم من االقفاص  611بعد 

مما يسبب كثرة المواد  ،المحطات الثالثة وما يتلقاه من طرح للملوثات ومياه الصرف الصحي 

العضوية المطروحة الى النهر وتحلل هذه المواد العضوية بفعل البكتريا مما يزيد الطلب على 

 المواد وتفكيك لهضم المجهرية ءاالحياء لقب من لمستهلكةا االوكسجين وان كمية ،األوكسجين

 على الملوثة والمياه األنهار مياه في دةالموجو العضوية غير المواد من قسم استهالكوالعضوية 

تركيز االوكسجين المذاب في  مع وعكسيا العضوية المادة كمية مع طرديا تتناسب انواعها اختالف

 .( ,2111Weinerالماء)

في محطة  مستوىأن الفروق الحاصلة بين الموقعين في المحطة الواحدة قد سجلت أعلى        

  6لها سجل في محطة الكريعات مستوىفي،واقل  (ملغم/لتر (5.52في داخل القفص  2الكريعات

وال يوجد فارق معنوي بين المحطات الثالثة في داخل القفص . اما في  بعد  ،(ملغم/لتر (5.14

  الثانية للمتطلب الحيوي لألوكسجين في محطة الكريعات مستوىفقد سجل اعلى متر  611القفص 

ولم  (ملغم/لتر  (5.01  االولى لها سجل في محطة الكريعات مستوىواقل  ،(ملغم/لتر  (5.45

 يسجل 
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متر من القفص ،أما الفروق 611فرق معنوي بين المحطات الثالثة في الموقعين داخل القفص وبعد 

 بين الموقعين في كل محطة فلم يسجل فروقا معنوية بين المحطات الثالثة . 

( في دراسة الخواص البيئية 6666) وهذا يتوافق ما جاء في دراسة السعدي وجماعته         

اتها في شهر كانون الثاني مستوىتراوحت قيم األوكسجين المذاب أعلى  اذ الفراتألعالي نهري دجلة و 

 اتها في شهر أيار طوال فترة الدراسة.مستوىوأدنى 

عند مقارنة نتائج قيم المتطلب الحيوي لالوكسجين في الدراسة الحالية مع بعض الدراسات المحلية 

ملغم /لتر  4.3-1.6كسجين تراوحت مابين ( قيما للمتطلب الحيوي لالو 6666) ،فقد سجل الطائي

ملغم/لتر في نهر  4.2-2.2( قيما تراوحت مابين 6666) ،، وسجل مشكور في نهر شط الحلة

 ملغم/لتر . 24-1.1في نهر الزاب الكبير قيما تراوحت مابين  Ali, ( 2010)دجلة وسجل 

ات المذكورة مستوىاالوكسجين المذاب في الماء في الدراسة الحالية مع ال اتمستوىتقارب كما        

 مياه جودة على المؤثرة والكيميائية الفيزيائية الخواص بعض دراسة( 2161) ،في دراسة ديوان

 ملغم/لتر.  -12.0 5.5 قيم تراوحت ما بين سجلت والتي بعقوبة لمدينة الشرب

 Howard, 1998)درجات الحرارة ) قد يكون تبعا  لتغاير المذابان تغاير قيم االوكسجين    

وزيادة هذه القيم قد يكون بسبب  Wetzel, 2001)والضغط وتركيز االيونات المختلفة في الماء )

التهوية الجيدة والخلط المستمر في مواقع الدراسة اضافة الى كثافة الهائمات والنباتات المائية 

االضافات المباشرة الى و للفضالت العضوية ارتفاع ذلك  لك الىسبب ذ ( وقد يعود2001 ،الالمي)

( وهذا ما الحظته الدراسة من اضافة الفضالت العضوية الى 2005 وجماعته،حسن (مياه النهر 

 والفضالت البشرية وفضالت بقايا الحيوانات . النهر مباشرة 
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لتر، اذ كانت ملغم/ 61.2 -6.63مابين  الحيوي لالوكسجين المتطلب قيم تراوحت       

ات االوكسجين المذاب والمتطللب الحيوي لالوكسجين يقع في مديات غير متقاربة وقد يعود مستوى

وحسب مواصفات منظمة الصحة العالمية والتي أشارت إلى أن المصدر المائي يعتبر رديء أذا ذلك 

لة المار بمدينة بغداد في ملغم/لتر لذا فان مياه نهر دج .المتطلب الحيوي لألوكسجين   مستوىبلغ 

ات األوكسجين مستوىمحطات الدراسة والذي يسجل فروقا معنوية بين اشهر الدراسة وانخفضت 

ملغم /لتر لذلك تكون المحطات التي تمت  .اقل من  مستوىالمذاب في شهري نيسان وايار عن 

 الدراسة فيها ليست رديئة  فيما عدا ما تم تسجيله في هذين الشهرين.

قد يعود و وخالل فترة الدراسة لم تسجل المحطات الثالثة فروقا معنوية بين المواقع المدروسة       

سبب ذلك إلى كفاءة خلط مياه النهر وسرعة التيارات المائية ونظام التنقية الذاتية بالنسبة لنهر دجلة 

 ( .6666الشاوي، المار بمدينة بغداد )

 لمدينة والصناعية السكنية المطروحات لمياه (2113)،نيالجهصاواظهرت دراسة          

-4.63 بين ما المدروسة للمواقعالمذاب  كسجيناألو قيملة ان دج نهر مياه نوعية علىالموصل 

لعضوية والالعضوية المستهلكة اللمواد ل م الهائـالكقد يعود هذا الى وملغم/لتر،  2.13

جهرية المحللة للمواد العضوية والتي الماالحياء في نهر دجلة وقد يعود الى نشاط كسجين لالو

 ـ الماء في المذاب كسجيناألو حساب على ذلك نكاو نشاطهايزداد 

تبين الدراسة الحالية إن القيم المسجلة لألوكسجين المذاب في الماء مالئمة في نهر دجلة         

وان األقفاص السمكية العائمة في المحطات الثالثة ليست من العوامل المسببة النخفاض األوكسجين 

 المذاب في الماء.
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متر من القفص  111المتطلب الحيوي لألوكسجين في داخل القفص وبعد  مستوى. (21)الجدول 
 في المحطات الثالث                                       

 الموقع 

 

 

 المحطة

 الموقع من القفص

 داخل القفص

 لالوكسجين المتطلب الحيوي

 ملغم/لتر

 الخطأ القياسي ±

 م من القفص 111بعد 

 لالوكسجين المتطلب الحيوي

 ملغم/لتر

 الخطأ القياسي ±

 2.77 الراشدية
±0.3 

Aa 

2.71 
±0.28 

Aa 

 2.12 1الكريعات
±0.35 

Aa 

2.11 

±0.32 
Aa 

 2.22 2الكريعات
±0.16 

Aa 

2.22 

±0.16 
Aa 

 .p<0.05بمستوى احصائي  في الجدول عاموديا  االحصائية االحرف الصغيرة تمثل الفروق 
 .  p<0.05بمستوى احصائي في الجدول افقيا   االحصائية  االحرف الكبيرة تمثل الفروق

 

ات تركيز المتطلب الحيوي لألوكسجين سجل فروقا  معنوية مستوىأظهرت الدراسة الحالية أن         

بين كل من شهر وشباط و نيسان وأيار وحزيران من جانب وبين كل من كانون الثاني وآذار من 

في شهري نيسان وأيار في محطة  المتطلب الحيوي لالوكسجينجانب أخر إذ انخفضت تركيز 

سجل فرقا   6.أما في محطة الكريعات p<0.05دية خالل أشهر الدراسة تحت مستوى إحصائي الراش

ات مستوىمعنويا  بين شهري كانون الثاني وحزيران من جهة وبين باقي أشهر الدراسة وانخفضت 

ات تركيز المتطلب الحيوي مستوىعن باقي  المتطلب الحيوي لألوكسجين في شهري شباط وآذار

سجل كل من شهري كانون الثاني وشباط  2أما في محطة الكريعات شهر األخرى.لألوكسجين لأل

وبالنسبة للفروق بين المحطات الثالث خالل فترة الدراسة لم  فرقا معنويا عن باقي أشهر الدراسة.
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يسجل كل من شهر كانون الثاني ونيسان فروقا إحصائية وسجل كل من شهري شباط وآذار و أيار 

و  6إحصائية إذ انخفضت تركيز المتطلب الحيوي لألوكسجين في محطتي الكريعاتوحزيران فروقا 

 .p<0.05خالل هذه األشهر من الدراسة تحت مستوى إحصائي  2

طلب الحيوي لألوكسجين  فبالنسبة لعالقة متات المستوى( تفاوتا في 26) يظهر الجدول         

ملغم/لتر  6.50لها شباط   مستوىالمحطات الثالثة بأشهر الدراسة في محطة الراشدية سجل أعلى 

وسجلت كثافة الهائمات القشرية خالل هذين  ملغم/لتر  4.60واقل معد لها سجل في شهر نيسان  

وبفارق معنوي بين المحطات   ،(3جدول فرد/لتر على التوالي ) 6.12و  4.16ين بين مستوىال

للمتطلب  مستوىفقد سجل اعلى  6أما في محطة الكريعات  p<0.05تحت مستوى إحصائي 

  4.11لها سجل في شهر شباط   مستوىواقل   5.90الحيوي لألوكسجين في شهر كانون الثاني  

فرد/لتر على التوالي،  4.14و  6..1كثافة الهائمات القشرية بمقدار  مستوىبينما سجل  ملغم/لتر 

فقد سجل  2. أما في محطة الكريعات 6ولم يسجل فارق معنوي بين األشهر في محطة الكريعات

وكانت كثافة  ملغم/لتر 6.07للمتطلب الحيوي لألوكسجين في شهر كانون الثاني  مستوىاعلى 

كثافة  مستوىبينما  5.05سجل في شهر آذار  مستوىواقل  ،فرد/لتر 1.16الهائمات القشرية 

 .p<0.05إحصائي  معنوي تحت مستوىفرد/لتر،  61.41الهائمات القشرية كان بمقدار 

الهائمات ( الذي وجد في دراسته بين على كثافة 2162وهذه النتائج تتفق مع دراسة اكبر)

عالقه عكسية بين كثافة الهائمات القشرية وبين  الذي وجدفي محطة النجيبية في البصرة  القشرية

وشهر  الثاني كانون في شهر لتر /ملغم  3.1 معدل ادنى سجلت حيث متطلب الحيوي لالوكسجينال

 شهر كل من في لتر/ملغم  4.9 فقد سجل ـمتطلب الحيوي لالوكسجينلل اما اعلى مستوى شباط
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 ترواحت و 2سم 100/بالغ فرد   137-612 والذي بلغ لهائمات القشريةلالمسجلة  كثافةالو  تموز

 الثاني كانون الشهرين في كل من  لتر/ملغم 4.6 -3.6 بين  المتطلب الحيوي لالوكسجين قيمة

 المواد كمية تحديد خالله في الميا التلوثلتقدير  قياسا   يعد لالوكسجين الحيوي المتطلبان ،  وتموز

 لتوليد العضويةالمواد  الستهالكقد تؤدي  المياه في التي توجد البكتريا اناذ  المياه في العضوية

 (. 6664 الصابونجي،) المذاب االوكسجين علىباالعتماد لطاقةا

 ات المتطلب الحيوي لألوكسجين في المحطات الثالث خالل أشهر الدراسةمستوى(. 21الجدول )

 المحطة 

 

 

 الشهر

 المحطة

  الراشدية

 لالوكسجين المتطلب الحيوي

 ملغم/لتر

 الخطأ القياسي ±

 1الكريعات
 لالوكسجين الحيوي المتطلب

 ملغم/لتر
 الخطأ القياسي ±

 2الكريعات 
 لالوكسجين المتطلب الحيوي

 ملغم/لتر
 الخطأ القياسي ±

 2.22 كانون الثاني
±0.34 

Aa 

2.11 
±0.2 

Aa 

2.18 
±0.42 

Aa 
 2.21 شباط

±0.15 
Ab 

2.11 

±0.9 
Bb 

2.28 
±0.24 

Cac 
 2.12 اذار

±0.05 
Aa 

2.22 
±0.25 

Bb 

2.12 
±0.05 

Cb 
 4.20 نيسان

±0.9 
Ac 

2.11 
±0.10 

Ac 

2.22 
±0.21 

Abc 
 2.28 ايار

±0.27 
Ad 

2.12 
±0.11 

Bac 

2.28 
±0.22 

Bbc 
 2.22 حزيران

±0.21 
Ae 

2.81 
±0.19 

Ba 

2.27 
±0.12 

ABc 

 .p<0.05بمستوى احصائي  في الجدول عاموديا  االحصائية االحرف الصغيرة تمثل الفروق اختالف 
 .  p<0.05بمستوى احصائي في الجدول افقيا   االحصائية  تمثل الفروق االحرف الكبيرةاختالف 
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 :PO4: الفوسفات 3-4-1

ارتفع  6ففي محطة الكريعات .( ان هنالك فرق معنوي بين المحطات22الجدول ) يظهر       

والتي كان  2محطة الراشدية ومحطة الكريعات كل من في كان عليهالفوسفات عن ما  مستوى

متر من القفص اذ وجد  611الفوسفات متقارب في هاتين المحطتين داخل القفص وبعد  مستوى

سجل في  مستوىم/لتر داخل القفص واقل غمل 1.141 6للفوسفات في محطة الكريعات مستوىاعلى 

 مستوىمتر من القفص فقد سجل اعلى   611اما بعد  .ملم/لتر 1.13 2محطة الراشدية والكريعات

 1.12 2فسجل في محطة الراشدية والكريعات مستوىاما اقل  م/لترغمل 1.146  6في الكريعات 

 .p<0.05تحت مستوى احصائي  م/لتر،غمل

اظهرت الدراسة الحالية ان تراكيز الفوسفات المسجلة في المحطات الثالثة كانت اقل مما       

دجلة والفرات نهري ل العوامل البيئية( في دراسته 6666سجل في دراسة  السعدي واخرون )

 ملغم/لتر. 0.123الثروة السمكية والتي سجلت  بتطويروعالقتهما 

في دراسة نوعية مياه الشرب  )2111وكانت نتائج الدراسة متوافقة مع نتائج دراسة الفتالوي )      

ملغم /لتر. قد يكون المصدر الرئيسي 0.042 -0.004لبعض مشاريع أساله الماء والتي سجل فيها 

للفوسفات في الماء عن طريق مساحيق الغسيل الملقاة في نهر دجلة ودفق المجاري المنزلية التي 

ترمي فضالتها في النهر او األسمدة الكيميائية المنجرفة إلى النهر من األراضي الزراعية كما ذكر 

 لفحوصات الماء .في  (6661ذلك عباوي واخرون )
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قيم الفوسفات  كانت( على نهر دجلة في مدينة الموصل 2162وفي دراسة المشهداني وجاسم )      

 الثاني كانون شهر قع فيالمو في قيمة لأق كانت  حيثملغم /لتر .  1.26-.6.2 بين ما تتراوح

 . نيسان شهر في سجلت قيمة وأعلى

 دجلة نهر في هناك طرحا( ان 2116السنجري )( و 6664واظهرت دراسة كل من علي )      

 النهر في ها تأثيرا  أبرز من المدنية المصادر وتعد مختلفة مصادر ومن الملوثات من عديدة نواعال

 العضويةات الملوث على الصحي الصرف مياه يتوتح إذ ، طرحها لقب معالجة وجود لعدم وذلك

نهر  هميا ملوثات من آخر مصدرا لتشك فهي الصناعية الفضالت أما ،والميكروبية والالعضوية

نهر  ليحم كما الثقيلة المعادن أبرزها ثاتالملو من عديدة وأنواع كمياة كبيرة من تحتويه لما دجلة

 األنشطة في المستخدمة والمبيدات والفسفورية النتروجينية الملوثات دجلة كميات كبيرة من

 .عيةالزرا

 ( ان تراكيز2116( والسيطرة النوعية العراقيةوكما ورد في الجهاز المركزي للتقييس        

 ملغم /لتر . 0.4الفوسفات يجب ان التزيد عن 
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متر من  111تراكيز الفوسفات خالل فترة الدراسة داخل القفص وبعد  مستوى(.22الجدول)
 القفص في المحطات الثالثة 

 الموقع
 

 
 

 المحطة
 

                                        الموقع من القفص

 داخل القفص

 تراكيز الفوسفات مستوى

 ملغم/لتر

 الخطأ القياسي ±

 م من القفص 111بعد 

 تراكيز الفوسفات مستوى

 ملغم/لتر

 الخطأ القياسي ±

 1.17 الراشدية
±0.003 

Aa 

1.12 
±0.002 

Ba 
1الكريعات  1.12 

±0.008 
Aa 

1.12 
±0.008 

Ab 
2الكريعات  1.17 

±0.005 
Aa 

1.12 
±0.004 

Ba 
 .p<0.05بمستوى احصائي  في الجدول عاموديا  االحصائية االحرف الصغيرة تمثل الفروق اختالف 
 .  p<0.05بمستوى احصائي في الجدول افقيا   االحصائية  االحرف الكبيرة تمثل الفروقاختالف 

 
كيز الفوسفات كانت واطئة في جميع المحطات اتر  الى انايضا تشير نتائج الدراسة الحالية       

ملغم/لتر المسموح بها )الجهاز المركزي  للتقييس والسيطرة النوعية العراقية  1.4ت الحدود العليا حوت

ملغم/لتر في  1.166 مستوى( ذلك ففي محطة الراشدية سجل اقل 23) ( . يوضح الجدول2116

بينما اعلى  ( ،3فرد/لتر)جدول  1..1كثافة الهائمات القشرية  مستوىوكان  شهر كانون الثاني

كثافة  مستوىوسجل  ملغم/لتر سجل في شهري نيسان وحزيران 1.133لتركيز الفوسفات  مستوى

ات تراكيز مستوىعلما ان  فرد/لتر على التوالي، 61.61و  6.12الهائمات القشرية في هذا الشهرين 

الثاني وشباط واذار وايار ظهر بينهم فروق احصائية عند مستوى الفوسفات في كل من اشهر كانون 

p<0.05   . ولم يظهر فرقا احصائيا بين شهري نيسان وحزيران من جانب اخر في محطة الراشدية 
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ملغم/لتر كان في  1.123كان  لتركيز الفوسفات  مستوىفأن اوطأ  6اما في محطة الكريعات      

  كان لتركيز الفوسفات مستوىبينما اعلى  فرد/لتر، 1.41لقشرية كان وكثافة الهائمات ا شهر نيسان

كثافة الهائمات القشرية الثالث  مستوىبينما كان  ملغم/لتر مسجل في شهري شباط واذار .1.11

 فرد/لتر على التوالي.             62.62و  4.14هو 

بين كل من أشهر   p<0.05احصائيا ظهرت فروق احصائية معنوية عند مستوى احصائي       

كانون الثاني ونيسان وأيار وحزيران من جانب و بين شهري شباط واذار من جانب آخر . ومن جهة 

 مستوىاذ وجد ان اوطأ  6منحى مماثل لمحطة كريعات 2اخرى اظهرت النتائج في محطة كريعات

هائمات القشرية كثافة ال مستوىوكان  ،ملغم/لتر 1.161لتركيز الفوسفات كان في شهر نيسان 

 .1.14وكان لتركيز الفوسفات  مستوىوسجل في شهري شباط واذار أعلى فرد/لتر،  1..1

وظهرت احصائيا فرد/لتر على التوالي،  61.41و  1.36وكثافة الهائمات القشرية هو ملغم/لتر 

 . p<0.05ات تركيز الفوسفات بين جميع اشهر الدراسة عند مستوى مستوىفروق معنوية بين 

ومن هذه النتائج نالحظ انه بزيادة تركيز الفوسفات في المياه يؤدي بدوره ايضا الى زيادة كثافة       

     النباتية  الهائمات القشرية وذلك الن الفوسفات يعتبر من المغذيات المهمة لنمو هذه الهائمات

Agostinho et al., 2008))  إحصائية لتراكيز ( وجود فروق 23من جانب اخر يوضح الجدول )و

لتركيز الفوسفات طوال فترة   p<0.05الفوسفات بين المحطات الثالث تحت مستوى إحصائي

 الدراسة.
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 تراكيز الفوسفات الشهري في المحطات الثالث خالل فترة الدراسة مستوى (23جدول)

 المحطة
 
 

 الشهر

                                               المحطة

 الراشدية
تراكيز  مستوى

 الفوسفات
 ملغم/لتر

الخطأ القياسي ±  

1الكريعات   
 مستوى

الفوسفاتتراكيز  
 ملغم/لتر

الخطأ القياسي ±  

2الكريعات  
 زتراكي مستوى

 الفوسفات
 ملغم/لتر

الخطأ القياسي ±  
 1.111 كانون الثاني

±0.0005 
Aa 

1.178 
±0.01 
Bac 

1.128 
±0.007 
Ba 

 1.128 شباط
±0.005 
Abc 

1.182 
±0.009 
Bb 

1.122 
±0.01 
Cb 

 1.128 اذار
±0.007 
Abc 

1.182 
±0.01 
Bb 

1.122 
  ±0.005        
Cb 

±1.177 نيسان  
0.002 
Ac 

1.122±  
0.005 
Ba 

1.112±  
0.002 
Cc 

 1.122 ايار
±0.002 
Ab 

1.122 
±0.002 
Bc 

1.122 
±0.008 
Ba 

 1.177 حزيران
±0.006 
Abc 

1.122 
±0.01 
Aac 

1.127 
±0.004 
Aa 

 .p<0.05بمستوى احصائي  في الجدول عاموديا  االحصائية االحرف الصغيرة تمثل الفروق اختالف  
 .  p<0.05بمستوى احصائي في الجدول افقيا   االحصائية  االحرف الكبيرة تمثل الفروقاختالف 
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 : Nitrate  (NO3)النترات :3-4-8
 

من جانب اخر  ،في جميع محطات الدراسة  احصائيا  ( بعدم وجود فروق معنوية 24يشير الجدول )

وجدت فروق احصائية في محطة الراشدية بين تراكيز النترات خالل اشهر الدراسة فيما عدا بين 

شهري اذار ونيسان وايضا بين اذار وايار. كما وجدت فروق احصائية بين تراكيز النترات في محطة 

. اما الفروق بين تراكيز 2و  6حطتي الكريعات الراشدية لجميع اشهر الدراسة مع كل من م

 فكانت معنوية احصائيا فقط في اشهر شباط واذار ونيسان. 2و 6المحطتان الكريعات 

 اظهرت الدراسة الحالية ان تراكيز النترات المسجلة لم تتوافق مع التراكيز المسجلة في دراسة      

Al-Lami et al. (1996)   يعود  قدو لتر ملغم/ 0.19-3.85في تأثير نهر ديالى على نهر دجلة

او  مياه البزل التى تصب في نهر ديالى وارتفاع نسب النترات فيها الىسبب عدم التوافق في النتائج 

 دراسته.التغيرات وارتفاع درجات الحرارة في اشهر فصل الصيف خالل فترة 

لقادم من االراضي الزراعية الحاوية على االسمدة ان مصدر النترات في المياه هو السيح ا

والعبيدي، (EPA, 2002  النيتروجينية او تعرية الصخور الطبيعية او مياه الصرف الصحي

ملغم/لتر التؤثر على صحة االسماك وتحدد المعايير  4.2وان تركيز النترات التي تقل عن ( 2112

 .APHA(2005ملغم/لتر ) 61ان ال يزيد على القياسية لمياه الشرب تركيز النترات فيها يجب 

كما سجلت قيم النترات تباينا في قيمها تبعا لتغاير مواسم الدراسة والذي قد يكون نتيجة        

 .Gachter et al. 2004)االضافات الزراعية والبشرية )

نهر العباسية على في دراسته  2006))جماعته و  سلمانفي دراسة تتفق الدراسة الحالية مع        

ملغم/لتر كحد اعلى ، ان  3ملغم/لتر كحد ادنى و  0.52ان قيم النترات تراوحت بين تبين حيث 



شةوالمناق النتائج                                     الرابع الفصل  
 

98 
 

ارتفاع تراكيز النترات خالل الربيع والصيف ربما يعود الى زيادة التبخر بفعل ارتفاع درجة الحرارة 

 .ة ، وزيادة التحلل العضويالمذابوالتي تسبب زيادة االمالح 

يالحظ من خالل الدراسة الحالية  وجود فروق معنوية بين المحطات الثالثة سواء في داخل        

معنوية في المحطة الواحدة وقد يعود ذلك الى االختالفات  اتيوجد فروق متر وال 611القفص او بعد 

ف لكل محطة من المحطات الثالثة وقد يعود ايضا لالختال للهائمات الحيوانية الكثافة السكانية

 بدرجة حرارة الماء خالل اشهر الدراسة واالختالف في توزيع الغازات الحيوية واألمالح والمغذيات

((Gachter et al. 2004 . 

 فيباإلضافة الى ذلك فقد وجد فروق معنوية شهرية بين المحطات خالل فترة الدراسة          

الحية في االقفاص السمكية العائمة وقد يكون سبب االختالف هو زيادة الكتلة تركيز النترات  

اص توضع محاذية للنهر اذ تتأثر بانجراف مركبات قفواختالف مستويات سرعة المياه وذلك كون اال

النيتروجين من االراضي المحاذية للنهر والتي تعمل على تفاوت قيم النترات المسجلة عند محطات 

وبالتالي تأثيره المباشر على  ء خالل فصول السنةالدراسة او االختالفات في درجة حرارة الماء والهوا

ومن المالحظ ان تراكيز النترات التصل الى الحد المؤثر في البيئة المائية لنهر  الهائمات القشرية،

دجلة المار في مدينة بغداد وان القيم التي ظهرت في الدراسة والتقارب في تلك القيم في المحطات 

           ناتجة من اقفاص تربية االسماك التعد سببا لإلثراء الغذائيالثالثة يبين ان المغذيات ال

Muir & Young ,1998)) . 

( على نهر دجلة في مدينة 2162المشهداني وجاسم )دراسة  مع الحالية توافقت الدراسة كما        

في قيمة سجلت أدنى  وملغم/لتر   6..6 -1.41أن قيم النترات قد تراوحت ما بين الموصل 
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مدينة من أعلى قيمة عند خروج النهر كانت بينما في شهر حزيران لزاكة  لقرية ل المقابقع  المو

 لقرية البوسيف في شهر نيسان.ل والمقابل الموص

 في خطيرة تكون أن إلى تميل أنها كما المياه في حدة األكثر هي التلوث مشاكل ان             

 جزيئات ترسيب مثل المجاالت من العديد في السمكي االستزراع أنظمة فيها تتركز التي المناطق

 لمجتمع والكيميائية البيولوجية على سلبا ويؤثر واألقفاص وحول تحت البراز وكريات الطعام

 تتجاوز التيووالنيتريت  األمونيا النيتروجين، تؤثرنفايات ذلك، على وعالوة القاعية. الكائنات

 تسمم تسبب والتي المياه نوعية في تدهور إلى تؤدي المياه والتي الستقبال االستيعابية الطاقة

 (.2772لألسماك )مشكور، 

متر من القفص للمحطات  111تركيز النترات داخل القفص وبعد  مستوى( 24الجدول )
 الثالث.                             

 
 الموقع
 
 المحطة          

      داخل القفص
  تركيز النترات مستوى

 ملغم/لتر      
    الخطأ القياسي ±

م من القفص 111بعد   
تركيز النترات مستوى  

 ملغم/لتر     
الخطأ القياسي ±  

 1.21 الراشدية
±0.09 

Aa 

1.22 
±0.09 

Aa 

1الكريعات   1.27 
±0.09 

Ab 

1.11 
±0.09 

Ab 
2الكريعات   1.22 

±0.12 
Ab 

1.12 
±0.10 

Ab 
 .p<0.05بمستوى احصائي  في الجدول عاموديا  االحصائية االحرف الصغيرة تمثل الفروق اختالف 
 .  p<0.05بمستوى احصائي في الجدول افقيا   االحصائية  االحرف الكبيرة تمثل الفروقاختالف 
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ارتفاع تدريجي في تراكيز النترات في كل من المحطات  ايضا اظهرت نتائج الدراسة الحالية         

( ان ادنى .2)الجدول وانتهاء  بشهر حزيران . يوضح  2164الثالث بدءا  من شهر كانون الثاني 

في شهر شباط . اما  2ملغم/لتر في محطة الكريعات   0.825تركيز أليونات النترات كان  مستوى

 سجل في شهر حزيران في محطة الراشديةمملغم/لتر 1.90  فكان لتركيز النترات مستوىاعلى 

 61.61و  7.39والتي كانت لقشرية الثالثة خالل الشهرين المذكورين للهائمات ا عاليةسجلت كثافة 

 .(3فرد/لتر على التوالي     )جدول 

ات اشهر الدراسة ففي شهر اذار مستوىوجدت فروق معنوية احصائية في محطة الراشدية بين       

ولكن سجل فرقا معنويا  ايار لم يسجل فرقا معنويا فيما بينهما. وكذلك كل من شهر اذار ونيسان،و 

 بين نيسان وايار .

تركيز النترات في شهر حزيران  مستوىبين  p<0.05وجدت فروقا احصائية عند مستوى  كما      

لتركيز  مستوىادنى  تسجلف 6وتركيزها لالشهر االخرى في محطة الراشدية. اما محطة الكريعات

 6..1 )ملغم/لتر وكانت كثافة الهائمات القشرية .1.4 تالنترات في شهر كانون الثاني حيث بلغ

ملغم/لتر  6.11لتركيز النترات سجل في شهر حزيران وبلغ  مستوىواعلى (، 3 جدول) (فرد/لتر

ائي عند فرد/لتر، كما وجد فرق احص .61..6وبلغت كثافة الهائمات القشرية الثالثة 

بين تراكيز النترات بين كل من كانون الثاني من جهة وبين شباط واذار . اما في   p<0.05مستوى

شهر نيسان فلم يسجل فرقا معنويا مع تراكيز النترات في شهري كانون الثاني وشباط واذار وسجلت 

فقد   2الكريعات  ايار وحزيران فروقا معنوية فيما بينهم وبين باقي اشهر الدراسة  .اما في محطة

وبلغت كثافة الهائمات  (ملغم/لتر 1.42)للنترات في شهر شباط حيث بلغت  مستوىسجل ادنى 
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للنترات سجل في شهر حزيران حيث بلغ  مستوىفرد/لتر واعلى  1.36القشرية في هذ التركيز 

وجد فيها فرق فرد/لتر، كما  63..6ملغم/لتر وكثافة الهائمات القشرية في هذا التركيز بلغت  6.11

مما   P<0.05احصائي معنوي بين تراكيز النترات في جميع اشهر الدراسة االخرى عند مستوى ، 

ذكر اعاله نجد ان ارتفاع تراكيز النترات يتناغم مع ارتفاع درجة حرارة الماء ومن ناحية اخرى ارتفاع 

اء اي ان النترات تؤدي الى تركيز النترات يؤدي الى ارتفاع كثافة الهائمات القشرية ايضا في الم

تلك المنطقة، وهذا يتفق مع  المياه وهذا بدوره يؤدي الى زيادة الهائمات الحيوانية في اثراء غذائي في

 م 36-24 بين المياه حرارة درجة ارتفاع الذين اشارا الى ان عند  Gue and Li (2003)ةدراس

 النيتروجين في زيادة كما اشارا الى حدوث الدرجة هذه عند ذروتها وتبلغ النترات زيادة الى يؤدي

 مزرعة من العضوية المواد انبعاث بسبب الصغيرة للقشريات الحيوية والكتلة والكلوروفيل والفوسفور

ان االثراء الغذائي  ,Matsumura-Tundisi(1986)اشاركما ، الصينية البحيرة في األسماك

(Eutrophication)  ينتج من اختالط المياه مع المغذيات مما يؤدي الى اإلفراط في إنتاجية

 في تلك المياه. والهائمات النباتية الهائمات الحيوانية
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 3NO–تراكيز النترات خالل اشهر الدراسة في المحطات الثالثة   مستوى(.21الجدول )

 المحطة
 

 الشهر          

 

 المحطة
 الراشدية
 مستوى

لترملغم/ تركيزالنترات  
الخطأ القياسي ±  

1الكريعات  
تركيز  مستوى

 النترات
 ملغم/لتر

الخطأ القياسي ±  

2الكريعات  
اتتركيز النتر مستوى  

 ملغم/لتر
الخطأ القياسي ±  

كانون 

 الثاني
1.18 
±0.06 
Aa 

1.22 
±0.02 
Ba 

1.27 
±0.02 
Ba 

 1.22 شباط
±0.06 
Ab 

1.11 
±0.04 
Bb 

1.22 
±0.02 
Ca 

 1.22 اذار
±0.15 
Acd 

.1 89 
±0 
Bc 

1.11 
±0 
Cb 

 1.22 نيسان
±0.08 
Ac 

1.121 
±0.15 
Babc 

1.2 
±0.07 
Cc 

 1.28 ايار
±0.13 
Ad 

1.72 
±0.11 
Bd 

1.20 
±0.06 
Bd 

 1.11 حزيران
±0.05 
Ae 

1.21 
±0.068 
Be 

1.22 
±0.11 
Be 

 .p<0.05بمستوى احصائي  في الجدول عاموديا  االحصائية االحرف الصغيرة تمثل الفروق اختالف 
 .  p<0.05بمستوى احصائي في الجدول افقيا   االحصائية  االحرف الكبيرة تمثل الفروقاختالف 
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 : Conclusionاجات نتتاالس

ان تربية االسماك باالقفاص ذات تأثير واضح على كثافة الهائمات القشرية وقد تصل -1
 في بعض االحيان الى انعدام هذه الهائمات .

 هي االكثر تأثرًا .  cladoceraمجموعة  -2
لم يظهر تأثير واضح لكثافة االسماك العالية على مجمل نتائج العوامل البيئية  -3

والملوحة والتوصيلية الكهربائية ودرجة حرارة المدروسة والتي شملت سرعة التيار 
 واالوكسجين المذاب والمتطلب الحيوي لالوكسجين . الماء والنترات والفوسفات 

االقفاص في نهر دجلة خالل مدينة بغداد قد  ان قلة اعداد مزارع تربية االسماك في-4
يكون السبب االساس في عدم مالحظة تأثير كثافة االسماك على نتائج العوامل 

 البيئية . 
ان اسماك التربية مع انها تتغذى بشكل رئيسي على العليقة المصنعة لكن يظهر انها -5

من خالل دراسة الزالت تعتمد بشكل او بأخر على الهائمات القشرية وهو ما ظهر 
 المحتويات الغذائية في جهازها الهضمي.

المسموح بها بيئيا في  ان نتائج العوامل البيئية المدروسة كانت عموما ضمن الحدود-6
 االنهار .
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 :Recommendationالتوصيات 

على الهائمات النباتية والهائمات الحيوانية  اجراء دراسات حول تأثير مزارع االسماك باالقفاص .1
 االخرى مثل الدوالبيات واالبتدائيات .

( ضمن المجموعة speciesاجراء دراسات اوسع حول تأثير هذه المزارع على التنوع االحيائي ) .2
 الواحدة من الهائمات الحيوانية .

اقفاص تربية االسماك في كل اجراء دراسات مستمرة من قبل وزارة البيئة حول اثار زيادة اعداد  .3
 نهر على االحياء المائية االخرى .

وضع ضوابط بعدد مزارع تربية االسماك في كل نهر والمسافة الواجب توفرها بين مزرعة واخرى  .4
 لتجنب التأثيرات السلبية على واقع المسطح المائي.
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  المصادر العربية:

 
 . ماجستير رسالة.  الرزازة بحيرة عن بيئية دراسة(. 1991)  مهدي هللا عبد الناصر ،عبد التميمي -1

 . البصرة جامعة  . العلوم كلية
 

     لمياه نهري دجلة وديالى (. دراسة بيئية وبكتريولوجية1002) التميمي، عبد الفتاح شراد خضير -1

 ماجستير. كلية العلوم. جامعة بغداد.جنوبي بغداد. رسالة 
 

. المواصفات القياسية الخاصة بمياه (1001(الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقية  -3

 التحديث االول(. بغداد. العراق. 214الشرب رقم )
 

 
(. تأثير مياه المطروحات المدنية والصناعية لمدينة الموصل 1003خلف خدر ) الجهصاني، نوزت -2

 جامعة الموصل. .على نوعية مياه نهر دجلة. رسالة ماجستير. كلية العلوم

 

 في الفينولية والمركبات والفيزيائية الكيميائية الصفات قياس (.1002) عباس خضير ،اريج الجويد -5
 جامعة . العلوم كلية. ماجستير رسالة. العرب شط مياه من طاتومح الصحي والصناعي الصرف مياه

 البصرة.
 

 شط مياه كيميائية (.1994)  جواد محمد الحميد عبد والعبيدي، نعمة الرسول عبد الزهرة الحلو،عبد -2
 .103-189: 1الفاو . مجلة وادي الرافدين .  الى القرنة مدينة  عند العرب

 
(. اسماك العراق والخليج العربي / جامعة البصرة  جزء اول وثاني 1988، نجم قمر ) الدهام - -4

 وثالث.

 

 ومتفرعة Cladoceraدراسة نوعية وكمية للهائمات الحيوانية  . ( 2012 ) لفتة  ميسلون الدوري، -8
 التطبيقية،و الصرفة للعلوم الهيثم ابن مجلة . في بحيرة مدينة االلعاب في بغداد  Copepoda اللوامس 

.45-61 :(3)25 
 

. دراسة بعض (2010)عبد هللا ابراهيم ، شهيد و عبد العظيم كاظم ،محمد و لفتة صادق كاظمالزرفي،  -9

 4 .مجلة جامعة بابل / العلوم الصرفة والتطبيقية .الصفات الفيزيائية والكيميائية لمياه نهر الكوفة 

(18):1399-1211. 

 

عمان /االردن .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع  (. البيئة المائية .1002حسين علي ) ،السعدي -10

 صفحة. 102:
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(. دراسة الخواص 1999ثائر ابراهيم )قاسم،  وعلي عبد الزهرة على و الالمي،  حسين، السعدي -11

نهر دجلة والفرات وعالقتها بتنمية الثروة السمكية في العراق .مجلة ابحاث البيئة والتنمية  البيئية العالي

 .31-10(:1)1. المستدامة 
 

 .المائية البيئة علم .( 1986 ) الجليل ليث عبد والحّصان، قمر نجم الدهام، و علي حسين السعدي، -11
 .ص 538 البصرة جامعة .العلمي والبحث التعليم العالي وزارة

 
(. دراسة بيئية لنهر دجلـة ضـمن مدينـة الموصـل. رسـالة ماجـستير، 1001السنجري، مازن نزار ) -13

 كلية العلوم، جامعة الموصل.
 

 
 جنوب في المعادة األهوار في الحيوانية للهائمات ونوعية كمية دراسة. )1004السوداني واخرون ) -12

 صفحة. 23-23.العراق البصرة،البصرة، جامعة الزراعة، كلية البحرية، والثروة األسماك العراق. قسم
 

 هالك في النباتية المستخلصات بعض وتأثير بيئية راسة. د (2003) جعفر ياسر الهام السوداني، -15
 كلية .ماجستير رسالة .علي كرمة نهر في  Balanus amphitrite amphitriteيرقات البرنقيل 

 .ص 86 .جامعة البصرة .التربية
 

 في العضوي للتلوث بايولوجي كدليل القاعية الطحالب (1998) .هلل عبد علي أزهار الصابونجي، -12
 .ص 108 .البصرة جامعة .الزراعة كلية. دكتوراه أطروحة .قنواته وبعض شط العرب

 
 تواجد على الطاقة الحرارية توليد لمحطات الحارة تأثير المتدفقات (.1999جاسم ) عماد الشاوي، -14

 جامعة البصرة، رعة، ا الز كلية ماجستير، رسالة .العراق ، البصرة محافظة في األحياء المائية وكثافة
 .ص 522

 
 

(. دراسة بيئية ومايكروبايولوجية لنهر الزاب االسفل في منطقة 1001الشواني، طاؤوس محمد ) -18

 جامعة تكريت. -كوبري الى الحويجة. محافظة التأميم. رسالة ماجستير، كلية التربية/ بنات ألتون
 

(. العناصر النزرة في مياه ورواسب واسماك ونباتات نهر شط 1999الطائي، ميسون مهدي صالح ) -19

 جامعة بابل. -الحلة. اطروحة دكتوره. كلية العلوم
 

ك و تلوث البيئة . المؤتمر العلمي الـسنوي األول عن (. إنتاج األسما1001العبيدى،  على عبده ) -10

 .15-12اإلنتاج الحيواني و السمكي. كليـة الزراعـة. جامعـة المنصورة .
 

( . دراسة بيئية العوالق النباتية في بعض مبازل الجزء الشمالي 1002احمد جاسم محمد )، العزاوي  -11

 ص.21-55بغداد / العراق للمصب العام .رسالة ماجستير .كلية العلوم ،جامعة 
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لبعض مشاريع اسالة بغداد  (. دراسة نوعية مياه الشرب1004يعرب فالح خلف )، الفتالوي -11

 .55:21.اطروحة دكتوراة .كلية العلوم،جامعة بغداد/العراق 
 

(. دراسة بيئية لمجتمع الطحالب في نهر الفرات بين قضاء الهندية 1011الفتالوي، حسن جميل )  -13

 جامعة بابل. -العراق. اطروحة دكتوره. كلية العلوم –ذرة وقضاء المنا

 
 

 في االهوار مناطق للبعض النباتية الهائمات على بيئية (. دراسة1982 ) الزهرة عبد علي الالمي، -12
 .البصرة جامعة -العلوم كلية -ماجستير رسالة .جنوب العراق

 
 لتاثيرات. ا ( 2000 ) االمير عبد كاظم ومحسن، وهبي انمار صبري،و الزهرة عبد علي الالمي، -15

المستدامة.  والتنمية البيئة ابحاث مجلة . دجلة نهر على الثرثار لذراع الحيوانية تنوع الهائمات في البيئية

3(1 :)53-22. 
 

(. تنزع الهائمات الحيوانية في نهر دجلة قبل وبعد مدينة بغداد. 1001الالمي، علي عبد الزهرة )  -12

 .138-130: 11مجلة الفتح. 
 

(. مالحظات اولية حول 1008المختار، مصطفى احمد و النور، ساجد سعد و الزيدي، فالح موسى )  -14

( مع الحقن الهرموني والحفظ. Barbus sharpeyiالصفات الحياتية للسائل المنوي السماك البني )

 .31-19(: 1)5المجلة العراقية لالستزراع السمكي. 

 
 

ة خواص نهر دجلة للمنطقة المحصور(.دراسة 1011) علي احمد، وجاسميحيى داوود ، المشهداني  -18

 .24 – 52ص ،  2العدد ،  13لد المج، .مجلة علوم الرافدينليل وناحية حمام العصل بين مدينة المو
 

 صفحة. 122-1(. ألبيئة في ألوطن ألعربي ألواقع ... والمؤّمل. 1000المهنا، محمد مهنا )  -19

 

 رسالة .العراق/ البصرة مدينة عند العرب شط لمصب بيئية دراسة (.1991) جاسم نداء الموسوي، -30
 البصرة. العلوم جامعة كلية ، ماجستير

 
( . تقدير بعض العناصر 2005، حمودي عباس  )جواد وحميد ، فكرت مجيد وصالح و محمد،حسن -31

، مجلة ابحاث البيئة والتنمية  العراق وتاثيراتها –الثقيلة في المياه العادمة لشركة الفرات العامة 

 . 8 (1) :51 – 75المستدامة ، 

حنا، عزت لويس و مصطفى، اميرة محمد و حسن، نضال عبد الغفار و عبد الغني، محمد  -31

(. دليل االشتراطات البيئية لمشروعات االستزراع السمكي. وزارة الدولة 1009والنعناعي، طارق )

 قاهرة. مصر.لشؤون البيئة، جهاز شؤون البيئة. ال
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 البيئية المالمح .(1001ناجي ) عباس بالسم، و عبد الزهرة علي الالمي، و كامل لباس داللي، -33
 .12-11(:2)5 ، العراقية الزراعة مجلة . لالستثمار السمكي صالحيتة ومدى النجف لمنخفض بحر

 
الشرب لمدينة مياه  ودةعلى ج(. الخواص الفيزيائية والكيميائية المؤثرة  1010مهدي حاتم )، ديوان -32

 .324( : 1) 2 . بعقوبة.مجلة ديالى للعلوم الصرفة
 
 

مهند رمزي ، عبد المطلب جاسم ونشأت، علي عبد الزهره وحمادي، اسيل غازي والالمي، راضي -35

وسط  المسيب كهرباء محطة قرب الفرات نهر في الحيوانية الهائمات تركيب و (. توزيع1005)

 صفحة. Cladocera. 20-1:2  الموامس متفرعة رتبة .العراق
 

العوامل (. 1009وهران منعم )، ابراهيم عبد الكريم وسعود، تحسين علي وعبد الرحمن، زيدان -32

الفلوجة.مجلة جامعة االنبار للعلوم الرمادي وفي في مياه نهر الفرات الكيميائية والفيزيائية المؤثرة 

 .2(: 3) 2. الصرفة 
 

دراسة لمنولوجية  ( .1002حسن جميل )، ظم لفتة و جواداصادق كالزرفي، سلمان، جاسم محمد و  -34

 .صفحة  12 .العراق–لنهر العباسية 
 

 
. وجدان ورضا، عبير فوزي، و صالح مثنى مشكور، و حسين عزت زمام، و ناصر داخل طه، -38

 الخاص العدد. كربالء جامعة مجلة. الفرات نهر على الكوفة مدينة مجاري مخلفات تأثير(. 1003)

 (.كربالء في األولى البيئي التلوث ندوة)
 

(. الهندسة العملية للبيئة .فحوصات الماء وزارة 1990سليمان حسن ) ،سعاد عبد ومحمد، عباوي -39

 صفحة. 110التعليم العالي والبحث العلمي.جامعة الموصل
 
 

(. 1002) فارس محمدو عباس،  حسين هناءو محمد،  عباس طالبو خلف،  غالب شاكر، عجيل -20

 األحياء العراق. قسم جنوب العز ونهر الحمار وهور الحويزة هور في الحيوانية الهائمات توزيع
 صفحة. 153-120العراق  . البصرة جامعة . البحار علوم مركز .البحرية

 
 

 .بغداد مدينة دخوله قبل دجلة نهر على الثرثار لذراع البيئية التأثيرات (1998 ). ،عبد الزهرة،علي -21
 .صفحة 123 :المستنصرية الجامعة اطروحة دكتوراه،
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(. دراسة بعض التاثيرات البيئية لالستزراع السمكي في االقفاص العائمة 1013عماد كاظم ) ،علي -21

 صفحه. 113جامعة بغداد.  -على مياة نهر دجلة المار في محافظة بغداد. رسالة ماجستير .كلية الزراعه
 

(. تقانة التكثير االصطناعي لثالثة من االسماك العراقية 1988) فراس مجيدجابك ،فاركا، امرا و -23

( . Burbus grypus( والشبوط )Barbus xanthopterus( والكطان )Barbus sharpeyiالبني )

 مفقس الوحدة. تحت النشر.
 

(. دراسة بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية والهائمات النباتية في جدول 1011فالح ) كاظم، نهى -22

 .15-1(: 10)5مجلةالعلوم الصرفة/ جامعة بابل.  لجربوعية/محافظة بابل.ا
 

 
 المسطحات بعض ونباتات و رواسب مياه في الملوثات تراكيز.  .( 2008 )احمد آمال محمود، -25

 .ص 244 .جامعة البصرة العلوم، كلية دكتوراه، أطروحة .جنوب العراق في المائية
 

دراسة التلوث البيئي لنهر دجلة في مدينة الكوت. مجلة (. 1999مشكور، سامي كاظم حسن ) -22

 .82-44(: 1)2القادسية . 
 

(. تأثير المياه الثقيلة والصناعية لمدينة السماوة على تلوث مياه نهر 1001مشكور، سامي كاظم. ) -24

 .20-19(: 1)4الفرات. مجلة القادسية/ العلوم الصرفة. 

 
 

(. دراسة بيئية عن العوالق الحيوانية في بعض مبازل الجزء الشمالي 1002)  مطلوب، طالب هاشم -28

 جامعة بغداد.، كلية العلوم، رماجستيمن المصب العام. رسالة 
 

 
. 1924لسنة  15(. التشريعات البيئية ،نضام صيانة االنهار من التلوث رقم 1998وزارة الصحة ) -29

 ص.12دائرة حماية وتحسين البيئة ،:
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Abstract  
 

Abstract:  

The present study took place on fish farming cages located in the Tigris 

River  in the north  Baghdad, to in order to study the effects of high fish densities 

on zooplankton communies in addition to study of some physical and chemical 

factors. 

The environmental effects of fish farming in cages in Iraq have not been 

studied well, knowing that this activity is practiced increasingly and there was a 

significant need to study the implications of this important mater. 

The aim of this study was to investigate the effects of  carpfish farming 

cages on the density of zooplankton  in the Tigris River, The samples   were taken 

twiece a month  form  the three stations for six months from January to June 2014 

in three selected stations in the river stream : the first  place  was Al-Rashidiya 

station which located in Al-Rashidiya area (Kadhim Al-Ali), 5 km from tourist 

Baghdad island and the second station was Algriaat  1 which located in Algriaat  

area in Rusafa side of  Baghdad city corresponding to the Kadhimiya near the 

bridge of riverain pedestrian (Al-Duab bridge) connecting  between Al-Rashidiya, 

while the Al-Kadhimiya and the third station was  Algriaat 2 which located in 

Algria’at   zone corresponding to the area of Kadhimiya. 

The study included the identification studying the density of three grops of 

zooplankton which were Calanoida , Cyclopoida and Cladocera in addition to the 

measurement of some physical and chemical characteristics of river water and its 

effect on the three zooplankton  community according to their importance, which 

included velocity of  water current, water temperature electrical Conductivity and 
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Salinity, pH, dissolved oxygen(DO), biological oxygen demand (BOD), phosphate 

concentration  and  nitrate concentration .    

 The results of the present study showed that the density of Cladocera. Was 

lower than the densities of Calanoida & Cyclopida in the three station . On the 

other hand the current study showed that the densities of both Calanoida and 

Cyclopoida were oscillatory during the months of th study between highest and 

lowest, without in statistically significant differences, but the highest densities in 

June, and this study shows that the highest densities of the three groups of 

zooplankton  were recorded in June.  

The present study showed a negative effect of the high density of the fish in 

the cages on the density  rate of planktonic crustacea  by reducing  the numbers 

and the density of planktonic crustacea  community inside cages . Compared with 

planktonic crustacea  community outside the cages and with those within 100 

meters far from cages ,  the differences were statisticaly singnficance . 

On the other hand regarding to the results of the physical and chemical 

factors it was found a highest  that the velocity of water current rate was 82.50 

cm/s in Algria’at 2, while the lowest was 43.33 cm/s in Al-Rashidiya station. 

Water temperatures ranged between 9C° in Algria’at 2 to 32C°  in Al-

Rashidiya station during the study period. 

The highest rate of electrical conductivity was 1032.00 μS/cm in Algria’at 1, 

while the lowest  was 765.25 μS/cm in Al-Rashidiya station, while the highest rate 

of the salinity concentration in the fish cages was 0.66 mg/L in Algria’at   1 and 

the lowest concentration of salinity was  in Al-Rashidiya 0.48 mg/L. 
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pH values ranged between 7.20 in Algria’at 2 to 8.05 in Algria’at 1 in March for 

both stations,whil the concentration  of dissolved Oxygen in water  concentration 

ranged between 5.95 mg/l in Al-Rashidiya to 7.70 in Al-Rashidiya and Algriaat 1. 

and the Biological Oxygen Demand ranged was between 4.11 mg/l in Algriaat 1 to 

6.50 mg/L in Al-Rashidiya station during February for both stations . It was also 

found that the  lowest concentration of phosphate was 0.016 ml/l in Algriaat 2 in 

april while the highest concentration was 0.075 mg/l algreaat2 in march Also it 

was found that the lowest cocentration of nitrate 0.82 mg/l was recorded in al 

griaat 2 in fabruart while the highest conceneation 1.90 mg/l was recorded in Al 

Rashidya  in june. 

All the results of the physical and chemical factors founded were within 

normal allowable environmentally boundaries and which have no effect on the 

aquatic planktonic crustacea community. 
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