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توزيع و تركيب الهائمات الحيوانية في نهر الفرات قرب محطة كهرباء المسيب وسط
العراق .1رتبة متفرعة الموامس Cladocera

أسيل غازي راضي *,عمي عبد الزهرة الالمي ,عبد المطمب جاسم حمادي ومهند رمزي نشأت
قسم بحوث االسماك،دائرة البحوث الزراعية  ،و ازرة العموم والتكنموجيا
ص ب ،567بغداد العراق *و ازرة البيئة

الخالصة
درس التركيب الكمي و النوعي لرتبة متفرعة الموامس
 Cladoceraلممدة من تموز  2002ولغاية آذار  2002في ثالثة مواقع

قبل المتدفقات الحارة لمحطة كيرباء المسيب المشيدة عمى نير الفرات
وسط العراق عندىا وأسفميا (المواقع  S1و S2و S3عمى التوالي) .تم
تشخيص  23نوعآ تعود الى  57جنسآ  ،لوحظ سيادة واضحة ألفراد كل
من األجناس  Alonaو  Ceriodaphniaو  . Daphniaكما تكرر
تواجد افراد كل من األنواع  Alona guttataو Chydorus gibbusو
 Scapholebris kingiفي جميع المواقع طوال مدة الدراسة.سجل في
الموقع اسفل المتدفقات (  ) S3اعمى المعدالت لمتنوع الحياتي بقيمة
 29.2مقارنة بالموقعين األخرين  ،ودلت الدراسة الحالية عمى تباين
مجتمع األحياء ذاتيا في المواقع الحالية بسبب تاثير المتدفقات الحارة

لمحطة كيرباء المسيب.

المقدمة:
تعد رتبة متفرعة الموامس جزآ ميما من

اليائمات الحيوانية،وتشكل احد المكونات
األساسية لميرم الغذائي التي تتداخل بصورة

مباشرة مع مجتمع األسماك()Siefert,1972
 ،لذا كان من الجدير التحري عنيا لتوفير

معمومات اكثر دقة لمعالقات والتفاعالت
المتبادلة بين مجتمع األسماك وغذائيا

المباشر وغير المباشر المرتبط باليائمات
الحيوانية بشكل عام وبرتبة متفرعة الموامس

بشكل خاص ،فضآل عن اىميتيا لتحديد حالة

بيئة المسطحات المائية ومدى صالحيتيا

لؤلستثمار(داللي و جماعتة.)2000،

تعرف افراد رتبة متفرعة الموامس

ببراغيت الماء  ، Water Fleasوىي من

العوالق الحيوانية القشرية التي ليا القدرة عمى
التكاثر العذري السريع  ،وتشكل بذلك

مجموعات كبيرة عند توفر الظروف البيئية

المناسبة ليا(.)Goswami and Peevasy , 1991
كما ان لوفرتيا اىمية قصوى كغذاء بروتيني

طبيعي لؤلسماك  ،فانيا تعتمد بشكل مباشر
في تغذيتيا الشرىة عمى اليائمات النباتية

A. G. RAHDI,* A.A. AL-LAMI, A.A. AL-RUDAINY AND M.R. NASHAAT

وبصورة غير مباشرة عمى بعض العوامل

و تبعد مسافة  56كم جنوب غرب مدينة

والمـموحة

(شكل  ، )5اختيرت المواقع الثالثة في البحث

تناولت بعض الدراسات المحمية وصف

التميمي( ، )2002اذ يمتد الموقع األول

المسطحات المائية كدراسة الالمي و جماعتو(

المحطة ولمسافة  2كم اعالي مجرى النير،

 ) 2001 aالتي وجدت سيادة واضحة ألفراد

اما الموقع الثاني( )S2فيبعد مسافة  5كم عن

البيئية كدرجة ح اررة المياه وتركيز األوكسـجين
المـذاب

(.)Oltra&Todoli ,1997

تركيب مجتمع رتبة متفرعة الموامس في بعض

بغداد وحوالي  57كم شمال قضاء المسيب

الحالي

كما

تم

وصفيا

في

دراسة

()S1من مضخات سحب المياه الواقعة شمال

النوع  Bosmina longirostrisمن بين 22

مضخات سحب المياه ويمتد من المنطقة

نوعآ تم تسجيميا في خزان بحيرة الحبانية ،كما

المقابمة لممتدفقات الحارة ولمسافة تتراوح بين

بين  22نوعا تم تسجيميا في مياه نير دجمة

الصيف عمى التوالي الى جنوب محطة

لوحظ تواجد افرادالنوع ذاتو بكثافة عالية من

قرب الزاب األسفل( الالمي وجماعتو2002،

 297الى  2كم خالل فصمي الشتاء و
الكيرباء  ،ويمتد الموقع الثالث( )S3عند

(.اما دراسة مطموب( )2002فقد ركزت عمى

نياية الموقع الثاني و لمسافة  2كم اسفل

تباين تركيب مجتمع العوالق الحيوانية بسبب

مجرى النير ،ويتميز مقطع نير الفرات بكثافة

 ،وبالرغم مما ذكر فان الد ارسات ذاتيا اىممت

عمى طول الضفة المقابمة لمحطة الكيرباء .

مموحة مبازل الجزء الشمالي من المصب العام

جانبا ميما وىو دراسة تباين توزيع و تركيب

مجتمع ىذه األحياء بسبب اختالف درجات

ح اررة المياه وىو ما ركزت عمية الدراسة

الحاليو في نير الفرات قرب المتدفقات الحارة

ألحدى اضخم محطات توليد الكيرباء وسط

العراق .

المواد و طرق العمل:

.1وصف منطقة الدراسة:
نفذت الدراسة قرب المتدفقات الحارة
لمحطة كيرباء المسيب الح اررية المشيدة عمى
نير الفرات وسط العراق لممدة من تموز

 2002ولغاية آذار  . 2002تقع محطة
الكيرباء عمى الضفة اليمنى من مجرى النير

عالية لؤلراضي الزراعية والبساتين التي تمتد

.2القياسات الفيزيائية و الكيميائية:
جمعـ ــت عين ـ ـات الميـ ــاه شـ ــيريآ مـ ــن

الطبق ـ ــة الس ـ ــطحية (عم ـ ــق 20س ـ ــم تح ـ ــت

س ـ ــطا الم ـ ــاء)عن ـ ــد منتص ـ ــف الني ـ ــر(م ـ ــن
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الس ـ ــاعة  .ولغاي ـ ــة الس ـ ــاعة  55ص ـ ــباحاً)

 50م ـ ــل وت ـ ــم تش ـ ــخيص انـ ـ ـواع رتب ـ ــة متفرع ـ ــة

 .2002قيســت بعــض الخصــائص البيئيــة

ش ـريحة زجاجيــة ســعة 5مــل وبواســطة المجيــر

والميــاه باســتخدام المح ـرار الزئبقــي البســيط

التص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنيفية ومني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا (Pennak,1978

لمم ـ ـ ـ ــدة م ـ ـ ـ ــن تم ـ ـ ـ ــوز 2002ولغايـ ـ ـ ـ ــة آذار
حقمياً ،وشممت كل مـن درجـة حـ اررة اليـواء
ذي الت ـ ـدريج مـ ــن صـ ــفر الـ ــى  500درجـ ــة
مئوي ـ ـ ـ ــة .قيس ـ ـ ـ ــت التوص ـ ـ ـ ــمية الكيربائي ـ ـ ـ ــة

(مايكروس ـ ــيمنز/س ـ ــم)

 ،ودرج ـ ــة األس

الم ـ ـ ـوامس و حسـ ـ ــاب ع ـ ــدد افرادىـ ـ ــا باسـ ـ ــتخدام
المرك ـ ـ ــب ،كم ـ ـ ــا اعتم ـ ـ ــدت بع ـ ـ ــض المص ـ ـ ــادر

؛  . ) Edmondson,1959كـذلك تـم د ارسـة
التن ــوع الحي ــاتي لؤلحي ــاء قي ــد الد ارس ــة لغ ــرض
المقارنـة بـين المواقـع الثالثـة باسـتخدام معيـار

الييـ ــدروجيني باسـ ــتخدام جيـ ــاز pH-Ec-

 Shannon – Weaver Diversityكمــا

 TDS Meterنوع  ،HI 9811ولحسـاب

جاء في الالمي (. )5..3

اآلتية): (Mackereth et.al.,1978

 .1الخصائص الفيزيائية والكيميائية:

المموحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمت المعادل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

النتائج و المناقشة:

المموحةةة (غةةم/لتةةر) = التوصةةيمية الكهربائيةةة

يتوض ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـ ــدول (  ) 5م ـ ـ ـ ــديات

وقيس ـ ــت ك ـ ــذلك ك ـ ــدرة المي ـ ــاه باس ـ ــتخدام

الكيميائيــة لمميــاه فــي المواقــع الثالثــة فــي نيــر

 HACHc.cوعبــر عــن النــاتج بـ ـ وحــدة كــدرة

والمياه تغيرات واضحة خالل األشير المختمفـة

باسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام جيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاز قيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس األوكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجين

الي ـ ـواء أدنـ ــى قيمـ ــة ليـ ــا ( 595م) فـ ــي الموقـ ــع

(مايكروسيمنز/سم)× 06000.4

ومعــدالت قــيم بعــض الخصــائص الفيزيائيــة و

جي ـ ـ ــاز قي ـ ـ ــاس الك ـ ـ ــدرة  Turbidmeterن ـ ـ ــوع
نفثــالين ،كمــا قــيس تركيــز األوكســجين الــذائب

الفـ ـ ـرات  ،وأظي ـ ــرت ق ـ ــيم درج ـ ــة حـ ـ ـ اررة اليـ ـ ـواء
وف ــي جمي ــع المواق ــع  .إذ س ــجمت درج ــة حـ ـ اررة

 Oxymeter YSIن ــوع  51-Bوعب ــر ع ــن

الثــاني  S2خــالل كــانون الثــاني  2002واعمــى

 .3الدراسةةةة الكميةةةة والنوعيةةةة لرتبةةةة متفرعةةةة

خـ ــالل آب مـ ــن السـ ــنة نفسـ ــيا ،وبمعـ ــدل عـ ــام

اس ــتخدم وع ــاء بالس ــتيك حج ــم  50لت ــر

عمــى الت ـوالي .بينمــا كانــت درجــة ح ـ اررة الميــاه

الناتج بـ ممغم/لتر.

المواس:

ألمرار كمية من مياه الموقع (بحـدود  20لتـر)

خــالل شــبكة خاصــة بجمــع اليائمــات الحيوانيــة
ن ــوع (Bios

– )Hydroقط ــر فتحاتي ــا 77

م ــايكرون  ،ث ــم جم ــع مرك ــز المي ــاه ف ــي قن ــاني
خاصـة حاويــة عمـى الفورمــالين

( تركيــز 2

 ، )%ومختبريآ تم تركيز العينـات السـابقة الـى

قيم ـ ــة لي ـ ــا ( 2293م) ف ـ ــي الموقـ ـ ـع الثال ـ ــث S3
 2696م و 26م و 2693م في المواقع الثالثة

بم ــدى ب ــين ادن ــى قيم ــة  5297م خ ــالل ك ــانون

الث ـ ــاني  2002ف ـ ــي الموق ـ ــع األول  S1واعم ـ ــى

قيمة  2697م في الموقع الثـاني  S2خـالل آب

لمعـ ــام ذاتـ ــو بمعـ ــدل عـ ــام فـ ــي المواقـ ــع الثالثـ ــة

 2792م و 22م و 2.95م عم ـ ـ ـ ـ ــى التـ ـ ـ ـ ـ ـوالي .

كان ــت االختالف ــات طفيف ــة ف ــي مع ــدالت درج ــة

ح ـ اررة الي ـواء ،وممي ـزة لقــيم درجــة ح ـ اررة الميــاه

درجـ ــة ح ـ ـ اررة الي ـ ـواء خـ ــالل فصـ ــمي الصـ ــيف

الى طبيعة منـاخ العـراق والتفـاوت الواضـا فـي

درجة ح اررة المياه في المواقع الثالثة فيي

في المواقع الحاليـة فـي نيـر الفـ ارت وىـي تعـود

والشــتاء  ،أمــا عــن االختالفــات الواضــحة فــي

جدول ( : ) 1معدالت ومديات قيم بعض الخصائص الفيزيائية و الكيميائية لممياه في نهر الفرات قرب
محطة كهرباء المسيب لممدة من تموز  2002ولغاية آذار 2003
الخاصية

الموقع

درجة حرارة الهواء ( مْ )
درجة حراة المياه ( مْ )
تركيز المموحة (غم  /لتر)
الكدرة(وحدة كدرة نفثالين)
درجة األس الهيدروجيني
تركيز األوكسجين المذاب
(ممغم  /لتر)

S1
2297 – 390
509. ± 2696
2.90 – 5297
596 ± 2792
0935 – 0963
0902 ± 0956
7590 – 5590
795 ± 2096
395 – 592
0952 ± 595
5597 – 69.
0952 ± .92

ارتبطت بالتغيرات الفصمية لدرجة ح اررة

S3

S2
2290 – 595
5093 ± 2690
2697 – 2297
592 ± 2290
0936 – 0952
0902 ± 0930
6590 – 2297
590 ± 2295
8.3 – 7.5
0.12 ± 8.0
59. – 795
0955 ± 69.

2293 – 392
5093 ± 2693
2297 – 5397
592 ± 2.95
0..4 – 0950
0902 ± 0958
6090 – 2290
297 ± 2590
3.5 – 595
0957 ± 596
39. – 695
0957 ± 596

الطبيعية بسبب المتدفقات الحارة لمحطتي
كيرباء

النجيبية

واليارثة

عمى

اليواء فضالعمى ان لممتدفقات الحارة لمحطة

التوالي(الشاوي،)5...،وسجمت كذلك زيادة

في تمك المواقع بزيادة درجة ح اررة المياه بمدى

 6الى  3م في نير الراين في فرنسا (Roger

كيرباء المسيب أثرآ واضحاً في تباين قيميا
تراوح بين  2الى  50م عن البيئة الطبيعية
عمى مدار السنة .توافقت النتائج الحالية

مماثمة في درجة ح اررة المياه بمدى تراوح بين

) ، and Faessel, 1989وبين  3الى 50م
في نير  Waikatoفي نيوزلندا (Kusabs

لدرجة ح اررة اليواء والمياه مع دراسات محمية

) et. al., 1990وكانت كذلك بسبب

  5..3الربيعي،)2005،

بالنسبة لمتغيرات في تركيز مموحة المياه فقد

سابقة في بيئة المياه الداخمية( الالمي،

وفي دراسة مشابية سجمت زيادة في درجة
ح اررة المياه في نيري كرمة عمي وشط العرب

بمدى تراوح بين  3الى  50م عن البيئة

المتدفقات الحارة لمحطات الكيرباء  .و

سجمت أدنى القيم  0963غم/لتر خالل كانون
الثاني بمعدل  0955غم/لتر في الموقع األول
 ،في حين كانت اعمى القيم  0936غم/لتر

A. G. RAHDI,* A.A. AL-LAMI, A.A. AL-RUDAINY AND M.R. NASHAAT

خالل آب  2002بمعدل  0930غم/لتر في

المسجمة لمكدرة كانت خالل فصل الخريف

الحالية في نير الفرات من المياه المويمحة

انيا كانت متقاربة في الموقعين الثاني و

زيادة طفيفة في الموقعين الثاني و الثالث

ويبدو أن سرعة جريان المياه وأرتفاع ح اررتيا

األول ،ولوحظت نتائج مشابية في زيادة

الى زيادة الخمط خالل عمود المياه بسبب

الموقع الثاني (جدول ، )5اذ تعد مياه المواقع
) .( Reid,1961و أظيرت قيم المموحة

المتأثرين بالمتدفقات الحارة مقارنة بالموقع

وأعمى القيم خالل فصل الشتاء عالوة عمى

الثالث مقارنة بالموقع األول في نير الفرات،
في الموقعين المتأثرين بالمتدفقات الحارة أدت

تركيز مموحة المياه المتأثرة بالمتدفقات الحارة

االذابة الحاصمة لممواد العالقة كالغرين والطين

المسيب

موجبة بين درجة ح اررة المياه مع قيم المموحة

شتاء  ،وسجمت نتائج مماثمة
مواسم األمطار
ً
في نيري كرمة عمي وشط العرب جنوب
العراق ( الشاوي  ، )5... ،في حين كانت

العرب

القيم الحالية أعمى مما سجل في مواقع أخرى

تبخرالمياه بسبب ارتفاع درجة الح اررة قرب

الربيعي . )2005 ،لوحظت تغيرات طفيفة في

عمى أن مموحة المياه في نيري دجمة والفرات

الى  392في المواقع الثالثة في نير الفرات

بمعدل  5902غم  /لتر خالل فصل الربيع في
نيرالفرات

شمال

قضاء

(الربيعي ، )2005،كما لوحظت عالقة ارتباط
في

نيري

كرمة

(الشاوي)5...،

.

عمي

تؤدي

وشط

زيادة

نسبة

المتدفقات الحارة الى تركيز األمالح،عالوة
تتزايد باالتجاه جنوباً بسبب االستخدامات

التي تزداد بسبب الغسل المستمر لمتربة خالل

من نير الفرات ); Al-Lami et. al.,1998
قيم األس الييدروجيني بمدى تراوح بين 595

(جدول  ، ) 5وكانت النتائج الحالية متوافقة

المختمفة لممياه وارتفاع مناسيبيا الجوفية في

مع بعض الدراسات المحمية السابقة حول

(الالمي وجماعتو

الداخميةفي

مناطق وسط العراق

 . )2002،اظيرت النتائج وجود تذبذب

القاعدية

الخفيفة

لممياه

الع ارق(الرديني وجماعتو  2005،الالمي

واضا في قيم الكدرة في المواقع الثالثة ،

وجماعتو،) 2002 ،ان التغيرات الضيقة في

وسجمت أدنى قيمة خالل تشرين االول 2002

مديات درجة األس الييدروجيني تعود الى

األول واعمى قيمة بحدود  65وحدة كدرة

والقاعدية

البيكاربونات

 ،2002وبمغت معدالت القيم في المواقع

الطفيف لمقيم في مياه الموقعين الثاني و

الثالثة  2096و 2295و  25وحدة كدرة

الثالث خالل فصل الشتاء قد يعود الى

وبمغت  55وحدة كدرة نفثالين في الموقع
نفثالين في الموقع الثاني خالل كانون االول

قابمية التنظيم العالية في المياه العسرة
الغنية

بأيونات

والكاربونات ( ،)Reid,1961أما االرتفاع

نفثالين عمى التوالي خالل مدة الدراسة (جدول

تأثرىما بالمتدفقات الحارة التي وفرت درجة

 ، )5واشارت النتائج الى ان أدنى القيم

الح اررة المناسبة خالل االشير الباردة لعمميات

التركيب الضوئي ،وبطبيعة الحال فأن العكس

ىو ما يحصل تماماً في االشير الحارة خالل

 ،) 2002،اما األنخفاض الواضا في تركيز
األوكسجين الذائب في مياه الموقعين الثاني و

فصل الصيف(الالمي وجماعتو،)2002 ،

الثالث قرب المتدفقات الحارة بشكل عام

المتدفقات الحارة لمحطات الكيرباء المشيدة

الرتفاع درجة الح اررة التي ترتبط عكسياً مع

وسجمت نتائج مقاربة في بيئات مختمفة قرب

وخالل فصل الصيف خصوصآ كان نتيجة

عمى نير الراين في فرنسا (Roger and

تركيز األوكسجين الذائب فييا  .لقد كانت

المممكة المتحدة )(Wright et. al., 2000

كرمة عمي وشط العرب عمى التوالي نتيجة

نسبياً في المواقع الثالثة  ،وسجمت اعمى القيم

الحارة(الشاوي،)5...،وسجمت نتائج مماثمة

) Faessel ,1989وعمى نير  Thamesفي

 .تميزت تراكيز األوكسجين الذائب بارتفاعيا
 5597ممغم/لتر خالل كانون الثاني في

القيم الحالية اعمى من تمك المسجمة في نيري
تأثرىما

بالمتدفقات

في دراسات مشابية لبيئات اخرى مختمفة قرب

الموقع األول وادناىا  795ممغم/لتر في الموقع

المتدفقات الحارة لمحطات

الثاني خالل آب  2002بمعدالت تراوحت

).( and Faessel,1989 ; Kusabs et al ,1990

بين 69.الى  .92ممغم/لتر في

المواقع

الحالية في نير الفـرات (جدول ،)5تتوضا
أىمية تحديد تركيز األوكسجين الذائب في

المسطا المائي كونو يوفر دليالً عن ظروف
ذلك المسطا ،ومدى مالئمتو لمعيشة االحياء
التي تحتاج الى الطاقة لدعم نموىا وادامة

حياتيا خالل عممية التنفس  ،وعموماً فأن
تركيز  2ممغم/لتر أو أقل يعد مجيداً لالحياء

المائية ) ،(Lind,1979وتميزت القيم الحالية
بأنيا لم تقل عن  7ممغم/لتر وانيا من

المستويات

المالئمة

لحياة

االحياء

) ،(FAO,1987وتوافقت النتائج الحالية القيم
المرتفعة لؤلوكسجين الذائب مع ما جاءت بو
بعض الدراسات المحمية السابقة حول سرعة

جريان المياه وطبيعة التيوية الجيدة في مواقع

مختمفة من نير الفرات والمسطحات المائية

األخرى(الربيعي ; 2005،الالمي وجماعتو

الكيرباء Roger

 .2الدراسةةةةةةة الكميةةةةةةة و النوعيةةةةةةة لمتفرعةةةةةةة
الموامس:

شخص في الدراسة الحالية  23نوعا

من رتبة متفرعة الموامس  ،تعود الى 57
جنسا  ،وسجل اعمى عدد لؤلنواع لبعض

األجناس منيا  3انواع لمجنس  Alonaو 6

انواع لمجنس Daphniaو 7انواع لمجنس
 . Ceriodaphniaتميز الموقع الثالث
بتسجيل اعمى عدد ألنواع متفرعة الموامس اذ

شخص فيو  23نوعآ مقارنة بأقل األنواع
المسجمة في الموقعين الثاني واألول عمى

التوالي (جدول  ، )2وكان عدد األنواع
المسجمة في الدراسة الحالية اعمى مما وجد
في بعض الدراسات المحمية السابقة  ،اذ

شخص  .أنوع من األحياء ذاتيا في المصب

العام (الكبيسي  ) 5..6 ،و تواجد  22نوعآ

منيا في نير دجمة(.) Sabri et. al.,1989
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ويبدو ان زيادة تواجد انوع مختمفة من متفرعة

وتكاثرىا نتيجة لنسب المغذيات النباتية

الموامس في الموقع الثالث اسفل التدفقات

المرتفعة فضآل عن تواجد تنوع حياتي عالي

الحارة لمحطة كيرباء المسيب يعود الى وفرة

لميائمات النباتية في الموقع نفسو (الالمي

وتنوع األحياء الدقيقة كاليائمات النباتية التي

وجماعتو  ; 2002 ،التميمي  ، ) 2002 ،ان

تعد غذاء اساسياً ليذه األحياء ذات التغذية

ارتفاع قيم تراكيز األوكسجين في الدراسة

الترشيحية بسبب درجة ح اررة المياه المالئمة

الحالية بمدى تراوح بين  795الى  5596ماغم

وجماعتو ،) 2002 ; 2001b ،اشارت كذلك

المائية المختمفة من شانو ان يوفر ظروفآ

ان زيادة تواجد انواع متفرعة الموامس يعود

بكثافات عالية في المواقع الحالية في نير

ليا مقارنة بالموقعين الثاني واألول (الالمي
دراسة) Manglo and Akbar (1988aالى

الى كثافة الغطاء النباتي والنباتات المائية في

 /لتر بسبب حركة المياه وتواجد النباتات
بيئية مناسبة وغير طبيعية لتواجد ىذة األحياء

الفرات ( الالمي و جماعتو ; 2001 b ،

بيئتيا ،ووجدت دراسة )Maria et.al.(2000

 ،) Scholdt and Andrson , 2001في

عالقة وثيقة بين تواجد انواع متفرعة الموامس

حين لوحظ بان اقل كثافة كمية ألف ارد متفرعة

و زيادة األراضي الزراعية المتاخمة لبيئتيا

الموامس كانت قد سجمت في الموقع الثاني

وىو مقارب لما لوحظ في الدراسة الحالية .ان

وبمغت  5069.فرد  /لتر (جدول  2و شكل

الموامس في مواقع الدراسة الحالية يرتبط

المياه في الموقع ذاتو بمدى تراوح بين  5الى

بطبيعة المياه المتواجدة فييا و مدى تأثرىا

 50مْ عن البيئة الطبيعية  ،وان مثل ىذة

دورآ فعاآل في تباين الظروف البيئية لممياه

األحياء وىي بالتاكيد سوف تبتعد باتجاه البيئة

المواقع الثالثة ذاتيا ( التميمي . ) 2002 ،

والموقع الثاني بشكل خاص .يتوضا من

األختالفات الحاصمة في كثافة انواع متفرعة

بالمتدفقات الحارة التي من شانيا ان تمعب
(الفيزيائية و الكيميائية و البايولوجية ) في

 )2وىذا بالتاكيد يعود الى ارتفاع درجة ح اررة

الح اررة تكون مؤذية ألنواع عديدة من ىذة
األكثرمالئمة كالموقع األول بشكل عام

يتوضا من جدول  2و شكل  2تسجيل

خالل شكل ( )2التغيرات الشيرية لمكثافة

 6.79.فرد  /لتر في الموقع الثالث اسفل

الحالية سيادة واضحة لبعض األنواع فقد

اعمى كثافة كمية ألفراد متفرعة الموامس بمغت

محطة كيرباء المسيب  ،وقد يعود ذلك الى

الكمية لؤلنواع السائدة  ،اذ شيدت الدراسة

تكرر ظيور أفراد كل من النوع Alona
خالل .و 6و .أشير و النوع

ان ارتفاع درجة ح اررة المياه في الموقع ذاتو

guttata

بمدى تراوح بين  2الى  797مْ عن البيئة

 Chydorus gibbusخالل  .و  6و 3

الطبيعية كان محفزآ لزيادة نشاطيا و بالتالي

أشير والنوع  Daphnia galeataخالل .

كان ىناك ارتفاع في معدالت تغذيتيا

و  2و  3أشير و النوع Scapholebris

 kingiفي المواقع الثالثة عمى التوالي ،

ايجابيا سواء في الموقع الثالث اسفل

البيئية المختمفة في نير الفرات عند المواقع

يبدو واضحا في الدراسة الحالية بان

مدة الدراسة  .و كما موضا في جدول ()2

مالئمة جدآ لتواجد انواع مختمفة من متفرعة

قد سجل في الموقع الثالث بمعدل  29.2ثم

توفره من غذاء متاح و درجة ح اررة مناسبة

ويبدو ان قدرة تحمل ىذة األنواع لمظروف
الحالية ساعد عمى تواجدىا وظيورىا طوال
فان اعمى قيم التنوع الحياتي لمتفرعة الموامس

المتدفقات الحارة او الموقع األول شماليا .

مياه نير الفرات في الموقع الثالث كانت بيئة
الموامس بسبب الظروف البيئية المالئمة وما

الموقع األول بمعدل  2905مقارنة بادنى القيم

لزيادة تواجد افرادىا مقارنة بالموقعين األخرين

يبدو ان الظروف البيئة القاسية في مياه

تواجد انواع مختمفة من األسماك في منطقة

خالل األشير الحارة و الدافئة كان مرده سمبيآ

بسبب الظروف غير الطبيعية و المالئمة

المالحظة في الموقع الثاني بمعدل  ، 5.7و

الموقع الثاني المتاثرة مباشرة بالمتدفقات الحارة
عمى تواجد افراد األنواع المختمفة من رتبة

متفرعة الموامس  ،في المقابل كان التاثير

 ،وىذا مفيد جدا في الموقع ذاتو ومحفزآ عمى

الدراسة الحالية التي تتغذى عمى تمك األحياء
المتوفرة نتيجة المتدفقات الحارة لمحطة كيرباء

المسيب عند نير الفرات .

جدول(  :) 2الكثافة الكمية فرد  /لتر  ( ,النسبة المؤية ) و عدد مرات تواجد افراد متفرعة الموامس في نهر
الفرات قرب محطة كهرباء المسيب لممدة من تموز  2002ولغاية آذار 2003
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المصادر

،كمية العموم  ،الجامعـة المستنصرية ،

التميمي  ،لؤي محمد عباس ( . )2002بيئة
وحياتية و تقييم مجتمع األسماك في

نير الفرات قرب محطة كيرباء المسيب

.اطروحة دكتوراه ،كمية الزراعة ،
جامعة البصرة  525،ص .

الشاوي،

عماد

جاسم

(.)5...

تأثير

 522ص .
الالمي،عمي عبد الزىرة وعمي ،إيمان حسن و
عباس  ،انعام كاظم و راضي  ،اسيل

غازي ( .)2001 aالتغيرات الفصمية و

الموقعية لالفقريات متفرعة الموامس في

خزان الحبانية  ،العراق  .مجمة ابن

المتدفقات الحارة لمحطات توليد الطاقة

الييثم لمعموم الصرفة

الح اررية عمى تواجد وكثافة األحياء

التطبيقية . 37 – 55 : )2( 52 ،

المائية في محافظة البصرة  ،العراق.
رسالة ماجستير ،كمية الزراعة ،جامعة
البصرة 522 ،ص.
الالمي،عمي عبد الزىرة ( .)5..3التأثيرات

و

الالمي  ،عمي عبد الزىرة و عباس  ،انعام
كاظم ومفتن ،فاطمة شغيت (.)2001b

تنوع المفقريات متفرعة الموامس في نير
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DISTRIBUTION AND COMPOSITION OF ZOOPLANKTON IN
EUPHRATES RIVER NEAR AL-MUS
AIB POWER STATION
A. G. RAHDI,* A.A. AL-LAMI, A.A. AL-RUDAINY AND M.R. NASHAAT
Agricultural Research and Food Technology Directorate, Ministry of Sciences and Technology,
P.O.Box 765, Baghdad, Iraq.* Ministry of Envionment

Abstract
Quantity and quality composition of Cladocera were
studied throughout a period from July 2002 to March 2003.
Three sites in Euphrates near Al-Mussaib power station were
selected (S1, S2 and S3). The present study recorded 38 taxa
of Cladocera, belonged to 15 genera , some of these were
dominant as Alona , Ceriodaphnia and Daphnia. The species
of Alona guttata, Chydorus gibbus and Scapholeberis kingi
occurred at all sites throughout the study period . The highest
mean values of bio-diversity (2.94) were recorded at S1
below the thermal effluent compared with other two sites.
The present study showed variation in the composition of the
community due to the effluent of Al-Mussaib power station
in Euphrates river.

