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                         Introduction المقدمة

ٌة البٌئٌة هماألتعرٌف واضح  وكذلك بٌان  إعطاءالبده من ( wet landsالرطبة ) األراضًعند دراسة 

عرفت من قبل العدٌد العلماء والمإسسات المختصة فً الشؤن البٌئً  إذجتماعٌة  لها.  األقتصادٌة واألو

أو  طبٌعٌة كانت سواء الخث،أو  البرك،أو  مواقع المستنقعات، ا هًؤنهفقد عرفها مإتمر رامسار ب

 أجزاء ذلك فً بما مالحة،أو  الملوحة قلٌلةأو  عذبه ،ةجارٌأو  راكدةمٌاه  بها مإقتة،أو  دائمة ، اصطناعٌة

. (2020 وأخرون التائب)أمتار  6 انحسار المد قل من عند عمقها ٌتراوح التً  المٌاه  الساحلٌة البحرٌة

منهما  كل خصائص وتجمع بعض والمائٌة رضٌةاأل البٌئٌة النظم حلقه الوصل بٌنعرفت على انها  كما

(Al-Lami et al., 2014)فً الرطبة األراضً أكبر العراق فهً تمثل جنوب مستنقعات . وفً ما ٌخص 

 هواراأل هذه تمٌزت وقد. والطٌور سماكاأل خاصة المائٌة للكائنات طبٌعً ملجؤ تعدو ، وسطاأل الشرق

 ,The Ahwar of Southern Iraq)النباتٌة  المائٌة والعوالق النباتات من الٌةعال ٌةولاأل بإنتاجٌتها

2015) (Clevering et al., 2001) ًالمنطقة . فً الحٌوٌة القمم وأندر أغنى من ةأحدو فهً وبالتال 

 تقلٌصإلى  أدى خالل عملٌة تجفٌف ممنهجة من خطٌرة أزمة هواراأل هذه واجهت التسعٌنٌات خالل

الحٌوٌة  القمم اختفاءإلى  خفاض فً المساحات المغمورة ألناادى هذا  إذ   ،%90بنسبة  ٌةصلاال مساحتها

 البٌئً النظام وبدأ ،هواراأل هذه المٌاه غمرت ، 2003 أبرٌل بعد. خرى األظمة الحٌوٌة ألنافٌها وتدهور 

 تعد. كذلك (Al-ameri&Jassim, 2009)  (Hamdan et al., 2010) أخرى مرة زدهاراأل فً

وهً . العراق  فً  الرئٌسةالرطبة العذبة  األراضًوابرز  أهممن   العراق وسط  وجنوب  فً هواراأل

 بؤنواع ٌتعلق قراض وخصوصا فٌماألناب واع المهددةألنامن   كبٌرة أعداد تعد نظم بٌئٌة مهمة إلٌواء

 .L.P)مثل كلب الماء العربً ناعم الفراء فً هذه البٌئات  األبعض منها ال ٌتواجد  التًات والطٌور ٌالثدٌ

maxwelli)وتقلٌل أثارها  ٌهاالداخلة الفً اختزال الملوثات  فهً تساعد كبٌرة ٌةأهم هوارلألأن  ، كما

على سبٌل المثال خزن الملوثات المختلفة فً الرواسب، وكذلك عملٌات المعالجة مكوناتها الحٌة على 

 ,.Worrall et al)النظم البٌئٌة فً االهوار  بعض احٌاء ( التً تقوم بهاBioremediationالحٌوٌة )

جزء  تقع فٌها وهً التً للمنطقة(  الباطنٌة)  التكتونٌة الحركات على بالحفاظ . كما تسهم االهوار(1997

 المتنفس ا تعد هًأنهكما لمنع تفكك التربة وتصحرها،  طبٌعً تمثل حاجز إذ، المناخً مهم للتوازن

 اوكسٌد ثانً امتصاص على تعمل التً والبردي كالقصب النباتات نتٌجة لكثرة فٌها تتواجد التً للمناطق

 ٌتها أهمعن  فضال  المنطقة لمناخ الملطف التبخر عامل عن فضال وكسجٌن،األوانتاج  الكاربون

ت الطبٌة والصناعٌة  األالذي له استخدامات هامه فً المج  الخضري بالكساء فهً غنٌة الكبٌرة قتصادٌةاأل

 السمكٌة للثروة مصدر اساسً  كما تعد ، والمهاجرة للطٌور المستوطنة  ا مؤوىأنهعن  فضالوالغذائٌة 
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فً  خاصة مهمة جذب سٌاحٌة منطقة كونها عنفضال ، سماكاألتمثل موطن للعدٌد من  فهً المنطقة فً

 العراق جنوب أهوارأن  . كما (Marsh, 2012) (Al-Hilli et al., 2009) والخرٌف الربٌع فصلً

 إذ. العراق جمهورٌة من الجنوبٌة المنطقة فً تقع مختلطة تراثٌة ملكٌة ٌة لها هًذاالمح  ثرٌةاألوالمدن 

 قٌم مع طبٌعٌة منها أربعة مكونات، سبعة من العالمٌةرشحت ضمن ألحة التراث  التً تؤلفت الممتلكات

 الحوٌزة أهوار الطبٌعٌة المكونات تشمل. دٌنٌه وثقافٌة خرىاأل الثالثة المكونات بٌنما بها مرتبطة ثقافٌة

 وأور أوروك فً ثرٌةاأل المدن الثقافٌة المكونات بٌنما تضم والغربٌة الحّمار الشرقٌة والوسطى أهوارو

الحوٌزة  على جانبً  أهوارتمتد  ، الطبٌعٌة بالمكونات ٌتعلق فٌما .ثرياأل إرٌدو تل موقع فضال عن

حواز فً جمهورٌه اٌران األمدٌنه   الشرقً والجنوب الشرق من ٌحدها. ٌرانٌةاألالحدود العراقٌة 

 دارٌةاأل الحدود والغرب الشمال ومن ، البصرة محافظة  الغربً والجنوب الجنوب ومن سالمٌة ،األ

 أول هور الحوٌزة ممتلك ٌعد. (N 31. 33) (E 47. 39 28،  )  مركزٌة ٌاتاثؤحدوب. مٌسان لمحافظة

تهتم  التًالدولٌة  ٌةهماأل ذات الرطبة األراضً رامسار للحفاض على اتفاقٌة ضمن هألنإع تم موقع

 ٌههماأل وتشخٌص والمستقبل الحاضر فً الرطبة األراضً لفقدان الممنهجة التدرٌجٌة الزٌادة بؤٌقاف

مكون هور  ٌحتوي حٌث. الترفٌهٌة وقٌمها والعلمً والثقافً قتصادياألدورها  وتنمٌة ٌكولوجٌةاأل

 المعاٌٌر على التركٌز وتم. دراجاأل متطلبات ضمن معاٌٌر( 9)أصل من معاٌٌر( 5على ) الحوٌزة

ٌة هماألذات  واعألنا من لعدد البٌوجغرافٌة عداداأل من% 1 ٌضم الممتلك إذ حٌائًاأل بالتنوع المرتبطة

 والحٌوانات النباتات من واعألناً ذومال والمتوطنة، قراضألناب المهددة واعألنا بعض فضال عن، العالمٌة

 رطبة ارض نادر لنمطأو  فرٌد مثال ٌعتبر  أنه فضال عن للتفرٌخ، ومكان لألسماك هام غذائً وكمصدر

 هً اهتمامنا محورأن  إذ. و(2019،صباحی) (2ٕٔٓ، سلمان ) رامسار اتفاقٌة معاٌٌر حسب طبٌعٌة

منه وتضم طٌف  هماأل الجزء تمثل إذ  الحوٌزة هور مكون  أجزاء ابرز من هأحدو وهً النعاجأم  بركة

هذا النظام من كل  الضروري معرفة ماد هذه البٌئة لذا منتمثل ع التً واع النباتٌة والحٌوانٌةألناواسع من 

تغذي الهور كالمٌاه الجوفٌة ومٌاه السٌول  التًتتضمن مصادر المٌاه المختلفة  التًالجوانب الهٌدرولوجٌة 

تتضمن دراسة الخواص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة لمٌاه ورواسب البركة ، وذلك  التًر ، والبٌئٌة هألناومٌاه 

ات المختلفة وما ٌالصناعات والتقنبنمو مر أكثر تعقٌدا األأصبح  إذنتٌجة لزٌادة مصادر التلوث وتنوعها 

 عناصرالبما فٌها  هاخطرة بشتى أنواعالنفاٌات السموم والكٌمٌائٌة ولفة كالمخلفات التمختحدثه من تؤثٌرات 

 والمطهرات ومواد التعقٌم وما ٌطرح من مٌاه الصرفسمدة األو استخدام المبٌدات فضال عنالسامة 

غٌر أو  مباشرة بصورة لمصادر المائٌة ملوثة ل تعدشطة ألناهذه كل الصحً  و والصناعًالزراعً 

 .(Sharifi, 2014) وغٌرها من مصادر المٌاه والبحٌرات الداخلٌة هواراألو ر هألناوخاصة مباشرة 

زادة تركٌزه عن أو  ا تواجد البعض منها إذ التًمالح المغذٌة  األوكذلك دراسة تركٌز العناصر النزرة  و
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سان على وجه ألنابمختلف اطٌافه ككل واألحٌائً التؤثٌر سلبا على النظام إلى  بها  ٌإدي الحدود المسموح

 فإندراسة الجانب البٌئً والجانب الهٌدرولوجً إلى  ضافة.(Minkoff & Baker, 2001)الخصوص 

واع الموجودة فً هذا النظام وتفاعالتها مع بعضها ألناٌتطلب معرفه  ٌة أذأهمالجانب البٌولوجً ال ٌقل 

ٌعانً  التًمعرفه  المشاكل  أجلخرى من جانب اخر. وكل ذلك من األمن جانب ومع المكونات البٌئٌة 

 الحفاظ على هذا النظام واستدامته . أجله طرح الحلول المناسبة من ؤولمنها هذا النظام ومح
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 :إلى  الٌةتهدف الدراسة الح

 . النعاجأم  لبركةاألحٌائً التنوع  بعض التعرف على -ٔ

مإشر الفرق  من خالل الجفاف الذي تتعرض لها منطقة الدراسةحالة و، الكشف عن الحالة المائٌة  -ٕ

 (GISبرنامج نظم المعلومات الجغرافٌة )بواسطة ( NDWIالمعٌاري للمٌاه )

 .جودة المٌاه معرفة مدىو للماء والفٌزٌائٌة الكٌمٌائٌة الخواصبعض  دراسة  -ٖ

 .وتؤثٌرها على باقً مكونات النظام البٌئً لرواسبل والفٌزٌائٌة الكٌمٌائٌة الخواصبعض  دراسة -ٗ

 .النعاجأم  لمكونات النظام البٌئً فً بركةالعناصر الثقٌلة فً بعض  التلوثحالة الكشف عن   -٘
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 Literature Review              اسات السابقةالدر -2

 Hydrological Studies ofلألراضً الرطبةالدراسات الهٌدرولوجٌة  -2-1

Wetlands    

 وهً المائٌة والمستنقعات الرطبة األراضً اغلب العراق فً الرسوبً السهل من الجنوبً الجزء ٌحتوي

 بصوة بالمٌاه  تمتلئ اخرى  أجزاء حٌن فً السنة مدار على بالمٌاه منها أجزاء تغطى منخفضه أراضً

  .(Worrall et al., 1997) ودجلة الفرات لنهري الفٌضانات موسم الربٌع فصل  فً فقط اي موسمٌة

بٌنت  إذالرطبة وماهً مصادر مٌاهها  األراضًنشوء  ت كٌفٌةولاتن التًالعدٌد من الدراسات توجد 

 ومٌاه الباطنٌة الجوفٌة والمٌاه الفرات ودجلة نهري من تستمد مٌاهها  العراق فً هواراألأن  دراسة

 بسبب المنطقة فًاألحٌائً  التنوع على المحافظة فً تقوم بدورها وهً. والمبازل والسٌول مطاراأل

 . (Al-Lami et al., 2014) النسبٌة فٌها لعزلتها والوافدة المستوطنة حٌاءاأل وكثره الكبٌرة مساحتها

 :إلى  (Tameemi&Al-kanani, 2020) وفق ما جاء به موقعها حسب هواراألوقد تم تقسٌم    

 األشم العزٌزٌة من الممتدة هواراأل تلك هواراأل من  المجموعة هذه وتشمل : دجلة شرق أهوار مجموعة -ٔ

 الحوٌزة  هور ٌعدو( الجكة،  السناف،   الحوشٌة،  الشوٌجة ، الحوٌزة) أهوار وهً جنوباً  حوازاألإلى 

 هكتار 48130  (Core Area) بلغت مساحة ال إذهكتار   90692 تهمساح تبلغحٌث  هاأكبرو هاأهم من

 خرٌطةهو و (1)رقم الشكل  أنظر هكتار  42560 (Buffer Zone)منة الاأل المنطقة شرٌط ومساحة

 .به المحٌطة منةاأل المنطقة فضال عن الممتلك حدود توضح

 واسط حتى محافظةإلى  التابعة سعد شٌخ ناحٌة من تمتد التً هواراأل وهً : دجلة غرب أهوار مجموعة  -ٕ

 .(الصحٌن،  عوده ،البرهان، الدمدمة،  السنٌة،  السعدٌة) أهوار وهً،  محافظة  البصرة فً القرنة مدٌنة

 نهر أفرع ىأحد الغراف وهو لنهر ٌسراأل الجانب فً تقع إذ : الغراف لنهر الموازٌة هواراأل مجموعة -ٖ

 ,Tameemi&Al-kanani)( البركة،  عجول أبً،  البرم ،أم زرك أبً) هً هواراأل هذه أهمو دجلة

 الحدود جانبً على تمتد التً هواراأل مجموعة من هً الحوٌزة أهوارأن  اوضحت دراسة. فقد (2020

 ونهر العراق فً والفرات دجلة لنهري فرعان هاأهمار هألنامجموعة من  ٌغذٌها التً العراقٌة، ٌرانٌةاأل

 تم إذ حوازاأل فً ٌنالرئٌس النهرٌن بٌن هواراأل تقع حوازي،األ الجانب على .حواز األ فً الكرخة

 ٌغذي الذي الرئٌس المصدر هو والكرخة الفرٌد البٌئً للنظام ستثنائٌةاأل بالطبٌعة عالمٌا عترافاأل

 والسابلة نهر البسٌتٌن ذلك فً بما للكرخة، الرئٌس الجسم من صغراأل ارهألنا من العدٌد تتفرع إذ هواراأل

 التًخرى األمطار هً األمٌاه  فإنار هألنامٌاه  فضال عن .(Al-Lami et al., 2014)والرفٌع  والحوف
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 المتساقطة مطاراألبكمٌات  المحطات كل فً شهراأل أعلى الثانً كانون شهر ٌّعد إذبالمٌاه  هواراألتغذي 

 الفصول مستوى على تباٌناً  أٌضاً  وهناك الصٌف أشهر هً شهراأل أقل بٌنما،  بالمٌاه للهور والمزود فٌه

 الشتاء فصلأن  وٌتضح،  الدراسة لمنطقة المعتمدة المحطات المناخٌة فً الساقطة مطاراأل كمٌات فً

، سعد و الطائً) (Kadlec et al., 2000)الخرٌف  فصل ثم الربٌع فصل ٌلٌه ىولاألالمرتبة  ٌحتل

أن إلى  ،  2018 سنةإلى  1973 سنة من الصناعٌة، قماراأل صور من المؤخوذة البٌانات وتشٌر .(ٕٕٓٓ

 تبلغ كانت التً لٌةاجماأل مساحتها ثلثً من ٌقرب ما فقدت إذ هكبٌر بصورة تقلصت هواراأل منطقة

 فترة فً هكتارا( (130133 من ٌقرب ماإلى  (مربع متر ألف 10ٌساوي  الهكتار) هكتارا( 311642)

 ألغراض المقامة التجفٌف عملٌات بسبب، العراقً الجانب فً هواراأل مساحة تناقصت إذ سنة 45

 الحلفاٌه حقل فضال عنفً البصرة   والجنوبً الشمالً مجنون حقلً موقعً فً النفط عملٌات استخراج

-Al)(Worrall et al., 1997) العراقً الجانب المٌاه وصول من منعت هذه فً محافظة مٌسان كل

ameri &Jassim, 2009). أم  هور هاأهمعدة اقسام  إلى  ٌمكن تقسٌم هور الحوٌزة  ذلك فضال عن

 دون باقً نوعها من فرٌدة بٌئٌة بمقومات ٌتمتع إذ،  الحوٌزة هور اقسام أهم من الهور هذا ٌعد إذ النعاج

 قبل النظام من تجفٌفه وقد تم الكحالء لقضاء الجغرافٌة الرقعة ضمن الهور هذا وٌقع،  مٌسان أهوار

 قتراباأل ٌتم كلما أنه إذ، تمتاز بعمقها   ٌرانٌةاأل الحدود من القرٌبة جزاءاأل ألن بصورة جزئٌة، السابق

أم  هور أنو العمٌقة فقط ، ماكناأل تلك فً المٌاه انحسار تم وبذلك،  العمق ٌزداد كلما الجزء من ذلك

 هور كما ٌتمٌز،  ٌرانٌةاأل األراضً فً الواقعة ارهألنا ٌستمد مٌاهه من الذي العظٌم بهور ٌتصل النعاج

 كبٌر بسبب بصورةتؤثر  النعاجأم  هورأن  كما،  الطبٌعٌة جمالٌته فضال عن حٌائًاأل بالتنوع  النعاجأم 

الخفاف )العراقٌة  األراضًإلى  ةاصلالو المٌاه على وسٌطرتها المنبع دول اختلقتها التًالمائٌة  زمةاألمن 

من خالل    دجلة نهرإلى  ترجعأن  ٌمكن الحوٌزة هور مٌاهأن إلى  ةشاراأل من . والبد(2019 وأخرون ،

 :تًاألتشمل  التً العدٌد من المصارف

وهذا  تقرٌباً  العزٌر شمال الزجٌة قرٌة عند دجلة نهر فً ٌصب مٌاهه  : الجريأم  مصرف -ٔ

 . الكحالء جدول بمٌاه ٌؤتً المصرف

الزجٌه  الجري فً قرٌةأم   مصرف من الجنوبإلى  دجلة نهر فً وٌنتهً:  الخرص مصرف -ٕ

 . الهور من والجنوبٌة الوسطى بالمٌاه ٌؤتً وهو أٌضاً 

 قرٌة الكسارة عند دجلة نهر فً وٌصب السابقٌن المصرفٌن من أكبر وهو : الكسارة مصرف -ٖ

 . كم( (410 بحوالً العزٌر شمال

 نهرإلى  الهور بمٌاه صغٌرة تؤتً وهما مصارف والروطة : الكبٌرة والمنٌحة الصغٌرة المنٌحة -ٗ

 .الكسارة مصرف من الجنوبإلى  دجلة وتقع
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 وٌصبها فً العزٌر جنوب من الهور بمٌاه ٌؤتً إذ المصارف هذه أوسع وهو : السوٌب مصرف -٘

 هذه أكبرو أهم من والسوٌب الكساره مصرف ٌعدو، كم( (112  بحوالً مدٌنة القرنة جنوب دجلة

 .  (Al-Ameri et al., 2015) الحاضر الوقت المصارف فً

 زٌادة تإدي  الفٌضانات ار ففً موسمهألناٌؤخذ نمط هٌدرولوجً مختلف عن  هواراألطبٌعة نظام أن  كما

 الجفاف ،  موسم خالل المطاف نهاٌة فً تجف التً واسعة من السهولغمر مساحات إلى  منسوب المٌاه

 الرواسب من ضًٌقا تتخذ شرًٌطا التً الجافة األراضًو المائٌة المسطحات بٌن الٌةانتق مناطق وهذه تشكل

إلى   أضافة.النباتٌة غٌر الطٌنٌة بالموائل ٌعرف ٌنشاء ما هذا. المجمعة المٌاه بكمٌة بشدة تتؤثر التً الطٌنٌة

 بالمٌاه خاصة خصائص لها ثانوٌة موائل هً التً المائٌة المجتمعات هنالك موائل اخرى كموائل ، ذلك

 الحرة، العائمة والنباتات ، المغمورة المائٌة النباتات كالنباتات من متنوعة تقطنها مجموعة التً الضحلة

 جزاءاأل تكونت فً التً الموائل من المزٌد ذلك هناك فضال عن .العائمة وراقاأل ذات المائٌة والنباتات

 غٌر الراكدة المٌاه بحٌرة اسم علٌها النباتات وٌطلق من الٌةالخ المٌاه مثل برك الحوٌزة أهوار من الٌةالشم

ٌدة تتشكل فً هذه الموائل بعض التكوٌنات الفر ما وغالًبا أمتار 4إلى  عمقها ٌصل إذبالنباتات  المغطاة

 من الثانً النوعأما  .قوٌة عائمة قصب مجموعات عن عبارة وهً ،الجبشاتأو  تعرف بالتهال التً

 داكنة برواسب وٌتمٌز السائد وهو الدائم هو موئل المستنقعاتف الحوٌزة أهوارضمن  الموجودة  الموائل

 للنباتات السائد النباتً الغطاء ونوع الشمسٌة لنباتاته نوعه من فرٌد الموطن هذا. سم 50إلى  سمكها ٌصل

النباتات هما نباتات  أنواع من نوعان الموائل على ٌهٌمن عامة  بصورةو .ظهرت فٌه التً الطوٌلة العشبٌة

 إنشاء ٌتم ذلك، فضال عن. Typha domingensis والبردي  ،Phragmites australus القصب

: نوعٌن على ٌشتمل ما وعادة منها، بالقربأو  المستنقعات ضفاف على الخشبً النباتً الغطاء

 الموئل  .Populus  sp وخاصة الغرب  ، المشاطئه الحور و.  Tamarix brachystachysالطرفة

 لتلك مماثلة رواسب على تحتوي التً المالحة المٌاهأو  الملوحة قلٌلة المستنقعات هو موئل خراأل الثانوي

 عادة توجد التً الرائدة الملح بحبال ٌتمٌز الموطن هذا فإن ، ذلك ومع ، الدائمة المستنقعات فً الموجودة

 ودرجات التناضح نتٌجة هو النباتات هذه مثل حدوثأن  .المٌاه مستوى منظمات بوابات من بالقرب

  و. Suaeda sp ذلك فً بما ، الملحٌة لنمو النباتات مناسبة ظروًفا تخلق التً المرتفعة الحرارة

Tamarix sp(Al-Lami et al., 2014). 
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إذ الخط األحمر هو  لمكون هور الحوٌزة ( Core Areaو ) (Puffer Zone)وضح منطقة ٌ (1) شكلال

 .(2ٕٔٓ، سلمان)  (Puffer Zone)( والخط األزرق هو حدود Core Areaحدود)

 Pollution in the aquatic environment  التلوث فً البٌئة المائٌة  -2-2

 مجتمعات تواجه التً القضاٌا أهم من والطبٌعٌة البشرٌة شطةألنابسبب  البٌئةإلى  الملوثات أن دخول

 الكٌمٌائٌة المركبات والمواد من متنوعة مجموعة وإنتاج قتصادياأل والنمو التطور الصناعً بسبب. الٌوم

 المائٌة البٌئة لتلوث أخرى طرٌقة البٌئة هً فً والزراعٌة الصناعٌة النفاٌاتأن  إذ ،ستهالكاأل زٌادة تلٌها

 أهمأن  .سان نفسهألنا وعلى البٌئة على جسٌمة ومخاطر منها مشاكل الكثٌر ٌسبب التً سانألنا قبل من

 نتٌجة الكوارث الطبٌعٌة مثلأو  والصخور التربة تجوٌة هو انتشار الملوثات من المصادر الطبٌعة أسباب

 ٌةأهم الموارد أكثر بٌن من هً المائٌة المواردأن  .(8ٕٔٓ، المنصوري) والفٌضانات الزالزل والبراكٌن

 النفاٌات البلدٌةأن  .خرىاألوالحٌوانات  سانألنل المٌاه احتٌاجات تلبٌة فً السطحٌة  المٌاه وخاصة ،

 ذلك فً والكٌمٌائٌة بما البٌولوجٌة وكذلك الملوثات الماء بطرق مختلفة  فً والزراعٌة تدخل والصناعٌة

 اصرنعال هذه بعضأن  من برغم المائٌة ، الموارد أٌضا تدخل(Heavy metals)  الثقٌلة عناصرال

 وتؤثٌرات سمٌة ٌسببأن  ٌمكن الغذائٌة السلسلة فً العالً التركٌزالدقٌقة لكن  المغذٌات مثل ضرورٌة

 .(2021واخرون ،  حسن) (2018 واخرون ، عتمان)للخطر  المائٌة ٌكولوجٌةاأل النظم وتعرٌض بٌئٌة

 التراكم ٌعنً ،(Bioaccumulation) األحٌائً التراكمإلى  تمٌل ألنها خطرة الثقٌلة العناصر تعدو

إذ . البٌئة فً بتركٌزها مقارنة  الوقت بمرور الحً جسم الكائن فً كٌمٌائٌة التركٌز لمادة زٌادة األحٌائً

( أو أٌضها) تكسٌرها من أسرع بصورة تنؤولها ٌتم وقت أي األحٌاء فً فً تمتلك القدرة على التراكم

 الملوثات  عن طرٌق توصٌالت المٌاه الثقٌلة العناصر تدخلأن  ، ٌمكنإخراجها من جسم الكائن الحً
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 فً الثقٌلة العناصر وإطالق التربة تكسر التً الحمضٌة األمطار من حتىأو  واألستهالكٌة، الصناعٌة

 العناصر سمٌة تإديأن  ٌمكن. (Tamer Khairy, 2019)الجوفٌة  والمٌاه واألنهار والبحٌرات الجدأول

 الضرر وإلحاق الطاقة، مستوٌات وانخفاض المركزي، العصبً الجهاز تقلٌلها وظائفأو  تلفهاإلى  الثقٌلة

إلى  األمد طوٌل التعرض ٌإدي قد. الحٌوٌة وغٌرها من األعضاء والكبد والكلى والرئتٌن بمكونات الدم

 باركنسون ومرض الزهاٌمر مرض تحاكً التً ببطء العملٌات وعصبً وعضلً جسدي تدرٌجًتلف 

 بعض مع األمد طوٌل والمتكرر المؤلوف غٌر التالمس ٌإدي قد. المتعدد والتصلب العضلً والحثل

 ،(pb) الرصاص مثل الملوثات بعض .(LS&CO, 2015)بالسرطان  األصابةإلى  مركباتهاأو  المعادن

 ،(Ba)والبارٌوم  ،( Ni) والنٌكل ، التكافإ سداسً الكروم( cr) ،الكروم( Hg) الزئبق ،(AS) الزرنٌخ

 ومبٌدات والزٌوت والشحوم ،( V) والفإنادٌوم ،( Se) والسٌلٌنٌوم ،( Co) والكوبالت ،( Cd) والكادمٌوم

 بعض هناك(. الملٌار فً جزء) البلٌون فً جزء نطاق فً وسامة حتى للغاٌة ضارة وغٌرها األفات

صغٌرة لكن عند زٌادة تركٌزها عن  بجرعات والحٌوان األنسان لصحة التً تكون مفٌدة العناصر

شابه هذه العناصر  وما ،( Fe) والحدٌد( cu) والنحاس( Zn) المطلوب  تصبح سامه ومضره مثل الزنك

 ،(Mn) زوالمنغنٌوالنحاس  الزنك مثل العناصر بعض فإن ، للزراعة بالنسبة. ضمن هذا الفئة  التً تقع

 مفٌدة وغٌرها والبوتاسٌوم والٌورٌا والنترات ، فضال عن الفوسفات(B) البورون ،الحدٌد ،(S) الكبرٌت

 الحدٌد مثل، الثقٌلة ضرورٌة العناصر بعض تعد. فً حٌن (Bundela et al., 2010)كمٌات مناسبه  فً

 سام تؤثٌر أنها ٌمكن أن تكون ذات كما، الحٌوي النظام فً مهم من دور والزنك وذلك لما لها والنحاس

 اساسٌة األخر من العناصر تكون غٌر البعض ، بٌنما به المسموح األعلى الحد عن تركٌزها ٌزداد عندما

الهاملً  ;  Ranau et al., 1999) (Hadeed, 2017)الجسم  إلى  تصل عندما وتعد سامة

ٌمكن أن تتسبب   الثقٌلة بعض العناصرأن  . (Hadeed, 2017)كما أشارت دراسة  .(2014،وآخرون

 Free الحرة والجذور، Reactive Oxygen Species(ROS)،  التفاعلً األكسجٌن أنواع تولٌد فً

Radicals ًعلى تثبٌط عمل  وتعمل، فً جسم الكائن الحً ضارة  القدرة على أحداث اّثار لها الت

المعادن فً جسم الكائن  التً لها دور فعال فً ازالة سمٌة (ntioxidant Enzyme ) األكسدة مضادات

وفً ما ٌلً بٌان اّثار اكثر العناصر الثقٌلة ضررا على البٌئة بصورة عامة واألنسان بصورة  . الحً

 خاصة التً تم دراستها فً هذا البحث

 وٌتم ، الثقٌلة المعدنٌة السموم من أخطر ٌعد للرصاص تؤثٌرات خطٌره  فهو : (Pbالرصاص ) •    

 لسمٌة الخطٌر التؤثٌرأن  .ستنشاق األ، و والماء الطعام ؤولتن خالل من العضوٌة غٌر شكالاأل امتصاص

 وظٌفً اختالل الهٌموجلوبٌن تثبٌط تخلٌقإلى  أًٌضا بالرصاص التسمم ٌإدي. الماسخ تؤثٌره الرصاص هو
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 العصبً للجهاز والمزمنة الحادة ضراراألو الوعائً القلبً والجهاز التناسلً والجهاز اصلوالمف الكلى فً

عند  الذكاء مستوى وانخفاض التعلم فً عجزإلى  وٌإديالمركزي وامراض ضعف الذاكرة 

 بصورةحٌاء المائٌة األعنصر الرصاص له اضرار حادة على أن  . كما(Sarah et al., 2019)طفالاأل

عصاب وجهاز الدواران فً األللمخ و مدمرة اّثارٌمتلك  ة أخص إذسماك بصوراألو عامة

 الحمضٌة الرصاص من بطارٌات  أساسٌة عنصر الرصاص بصورةٌنتج  .(Hadeed, 2017)سماكاأل

 على القائمة الحرارٌة الطاقة ومحطات عملٌات الصهر، لكترونٌة،األ النفاٌات الدهانات، ،(الرصاص)

مٌاه الصرف الصحً  تعد. كما ة  واحتراق الوقود  فً السٌاراتسوراأل ، صناعة والسٌرامٌك ، الفحم

بعنصر ظمة البٌئٌة المائٌة األنتلوث  التً الرئٌسةوالصناعً ومٌاه المخلفات الملوثة من المصادر 

 . (Kalay et al., 1999)  (2ٕٔٓ، سعٌدة و مصطفى)اص الرص

 فً الطوٌل المدى للغاٌة على منخفضة مستوٌات عند ةساممن العناصرال الكادمٌومٌعد  :(Cd) الكادمٌوم •

 سداداألن مرضإلى  ٌإديأن  ٌمكن العالً والتعرض كلوي وظٌفً اختاللإلى  التعرض البشر ٌإدي

 فً بؤلم ٌتمٌز أنه بخرة كما من اعراضهاألو الغبار استنشاق عن الناتج الكادمٌوم رئوي ، التهاب الرئوي

. المائٌة السوائل فرط  تراكم بسبب الرئة أنسجة بطانة ، وموت ودموي رغوي بلغم مع والسعال الصدر

 ، زٌادة العفوٌة والكسور العظام وهشاشة العظام تلٌن ; بمعنى بعٌوب العظام ، أًٌضا الكادمٌوم ٌرتبط

 أهمهاٌنتج من مصادر عدٌدة . (Halimatuss diyah, 2021)القلب  عضلة واضطرابات الدم ضغط

 واحتراق والمحارق الطالء والحمؤة ، لكترونٌةاأل النفاٌات ، البطارٌات نفاٌات ، الزنك صهرعملٌات 

وسنستعرض بعض الدراسات التً  .(Verma &Dwivedi, 2013) الوقود  ومٌاه الصرف الصحً

 وكما ٌؤتً: ومكوناتها النظم البٌئٌة المائٌة تناولت قٌاس تراكٌز العناصر الثقٌلة فً 

A- فً الماء والرواسب  العناصر الثقٌلة Heavy metals in water and sidmention :   أجرٌت

فً دراسة  فً المٌاه والرواسب ومنها  ةكٌز العناصر الثقٌلاتر قٌاس الكثٌر من الدراسات حول

 أهوار أجزاء( فً بعض Co, Cu, Fe, mn , Ni, pb , Cd ,Zn)النزرة لتراكٌز بعض العناصر 

ا ما عد ٌاهفً الم من تركٌزها أكبرفً الرواسب العناصر الثقٌلة تركٌز أن  ظهر العراق جنوب

 لالرتباط الثقٌلة  العناصر الٌةعالقابلٌة الهو هذه الزٌادة سبب  رجعالكادمٌوم و قد ٌو عنصري  الزنك 

 Ntekim) الحظ .(Al-ameri &Jassim, 2009)حبٌبات الرواسب سطوح على  متزازاألأو 

&Okon, 1993) ( إرتفاع مستوٌات العناصر الثقٌلةPb , Cu, Cd Zn,) ًخلٌج بونً رواسب  ف

ملوثا بتلك العناصر والسبب وراء ذلك تصرٌف المخلفات الخلٌج هذا أن إلى  واأشار إذشرق نٌجٌرٌا 

 Cuو  Znدراسة عن توزٌع بعض العناصر النزرة ) (Kruopiene, 2007)ا أجركما  الصناعٌة فٌه.
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فً لٌتوانٌا ومدى تؤثٌر مناطق النهر فً ذلك  Nemanas( فً رواسب نهر نٌمانس  Ni,Crو  Pbو 

اكد  المصب. الحظ ارتفاع فً تراكٌز هذه العناصر فً المناطق الوسطى من النهر مقارنة مع إذ، 

 ة وزٌاد pH ارتفاع قٌمأن  محافظة مٌسانفً دجلة  على نهر بحثةفً  (ٖٕٔٓ، مٌراألعبد و احمد)

قابلٌة ارتباط ً لها دور كبٌر فطٌان والمواد العضوٌة فً الرواسب النهرٌة األو المنغنٌزنسبة 

أجرٌت دراسة للكشف عن التغٌرات الموسمٌة لتراكٌز العناصر الثقٌلة فً  .الكادمٌوم فً الرواسب

 pb, Cd , Zn , Cuتم دراسة خمسة عناصر وهً ) إذفً الٌونان  Keritisمٌاه ورواسب نهر كٌرتس 

 ,.Papafilippaki et al)الصٌف  فصل فًهً علٌة اقل مما الشتاء فصل تركٌزها فً  كان إذ( Crو 

إلى  واأشار (Begum et al., 2009)قام بها  Cauveryفً دراسة على نهر کٌوفري  .(2008

 إذ Cr>Cu <Mn>Co>Ni>Pb>Znتً : األالعناصر الثقٌلة المدروسة فً مٌاه هذا النهر ك افرتو

ٌرجع سبب و كان عالً  عند المصب النهر بؤستثناء تركٌزها أجزاءمنخفضة فً جمٌع  كانت التراكٌز

 ت الصناعٌة والزراعٌةفضالو ال Fertilizers سمدةاألحركة لالعناصر نتٌجة  ازدٌاد التلوث بهذه

( فً Fe, Pb , Cr, Ni ,Vالعناصر العناصر )تركٌز  (Inengite et al., 2010) درس المختلفة . 

  و  5109.85معدل تركٌزها السنوي كانأن  وجدوا إذنٌجٌرٌا  فً  Kolo کولو خور رواسب 

 التًجافا على التوالً . من خالل الدراسة  وزناملغم/ كغم  0.001و 10.18 و  14.228و 1.60

على  مدٌنة الناصرٌة فً على بعض العناصر الثقٌلة فً نهر الفرات  (Al-khafaji, 2010) أجراها

من الماء ) الطور  أعلىتركٌز المعادن الثقٌلة فً الرواسب تكون أن  الحظالماء والرواسب فقد 

فً  Meenachil  مٌناجٌل دراسة عن تلوث مٌاه نهر (Nair et al., 2010)وقد أجری  الذائب( .

 مرتفعةلتراكٌز النتٌجة ل دمًاألالستهالك ل مناسبةمٌاه النهر غٌر أن  اوضحالهند بالعناصر الثقٌلة و

ومٌاه الصرف الصحً ت المنزلٌة فضالتصرٌف مٌاه الإلى  لحدٌد وعزا ذلكوالرصاص والكادمٌوم ل

ال تحتوي على أي هذه المنطقة  ألنالنهر  قاعالطبٌعة الصخرٌة لعن  فضالجرافات الزراعٌة ألناو

دراسة  (Saha and Hossian, 2011) (Leena et al., 2012)كما أجرى  نشاطات صناعٌة.

الجانج  نهر سوبٌات رمٌاه و( فً Zn  ،Cu ،Cr  ،Cd ،Niمن العناصر الثقٌلة ) (   5)لتقٌٌم التلوث 

 -52.8 ،  1.6- 0.4،  105.6 – 60.3 تراكٌزها تتراوح بٌنأن  الحظوا إذوسط األجانب السهل فً 

139.6  ، 70-346    ،24.59 - 894.9  mg/kg تركٌزأن  بٌن، وبالترتٌب  اوزنا جاف)  Ni وCu 

 (USEPA)مرٌكٌة األوكالة حماٌة البٌئة الحدود المسموح بها من قبل قد تجاوز  جإذنمالكل فً  (Znو 

مدٌاتها المتوسطة  اجتازت الحدود المسموحة لكل منفقد (  Crو  Cd)تراكٌز أما  للرواسب الملوثة

 Warriتركٌز العناصر الثقٌلة فً مٌاه نهر واري  (Aqua et al., 2011) الملوثة جدا. درسكذلك و

، قد تجاوز المحددات القٌاسٌة لالستخدامات البشرٌة.  Cd, Cr Mn , Ni تركٌزأن  فً نٌجرٌا ووجد
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لقٌاس تراكٌز بعض العناصر الثقٌلة مثل الحدٌد بار ألناالفرات فً مدٌنة  وفً دراسة على نهر

 ، وجدت  والخارصٌن والكوبلت والكروم والنحاس والمنغنٌز والكادمٌوم والزئبق و الرصاص

جمٌع العناصر الذائبة فً المٌاه كانت تراكٌزها ضمن الحدود المسموح  أن  (2018،الجبار و اللهٌبً)

 كانت تراكٌزها فوق المحدد البٌئً المسموح به. التًبها عالمٌا عدا عنصري الزئبق و الكادمٌوم 

من  ةالجنوبٌ جزاءاألمستوى العناصر الثقٌلة فً مٌاه ورواسب  (Al-Imarah et al., 2000) درس

ا وقد وجدوا ارتفاع تراكٌز بعض العناصر منهري دجلة والفرات وشط العرب والقنوات المرتبط به

ثان أكد الباح. للنشاطات البشرٌة والصناعٌة فً المنطقة ةوخاصة الكادمٌوم ، النحاس والرصاص نتٌج

(Al-Lami &Al-Jaberi, 2002) ةالثقٌلة فً الماء والجزٌئات العالق عناصرفً دراستهما بعض ال 

 ((Znالتراكٌز كان لعنصر  أعلىأن  والرواسب فً المنطقة العلوٌة من منتصف نهر دجلة العراق

تركٌز المعادن فً الرواسب اكثر استقرارا أن  وكذلك بٌنت الدراسة ((Cdوأقل التراكٌز كان لعنصر 

تراكٌز بعض العناصر وهً )  (ٖٕٔٓ ،كاظم) وقد بٌن تقرٌبا مما فً الماء خالل المواسم المدروسة.

Cu, Ni ,Pb , Cd , Zn ًشط العرب نهر من العلٌا الوسطى المنطقة فً والرواسب  الماء  ( ف  

خرى و األمن بٌن العناصر فً الطور العالق للمٌاه تركٌز  أعلىسجل  Znعنصر أن إلى  واأشارو

توصل .  للطور الذائب  تركٌز فً المٌاه أعلى Pbتركٌز له فً التربة فً حٌن سجل  أعلى Niسجل 

(Al-Obaidy et al., 2014)  فً المٌاه المستخدمة للري من نهر دجلة فً  ٌز الرصاصكترأن إلى

عنصر الكادمٌوم فقد كان تركٌزه ما أما  بالملٌون ، ءا( جز N. D -0.8ة الموصل تراوح مابٌن )مدٌن

( جزءا بالملٌون و عنصر  9.9 -5.8بٌن ) بالملٌون وعنصر الزنك ما  ( جزءN.D)- 19  بٌن

إنخفاض أن  (2008،المختار و البصام) بٌن ( جزءا بالملٌون .N.D)- 0.30النحاس كان تركٌزه بٌن 

 , Pb , Znتراكٌز بعض العناصر الثقٌلة فً نهر الفرات بٌن سدة الهندٌة وناحٌة الكفل بالشكل الذائب )

Fe  وCu) مخلفات الما ٌطرح من وانخفاض  مدةتلك الفً  العملٌات الصناعٌةنشاط توقف إلى  ٌعزى

وفرة الطحالب لها دور فً أن  العناصر كذلكمن هذه مرتفعة تحتوي على تراكٌز  التًصناعٌة ال

، الخفاجً) أشار. هاأنسجتتركٌز تلك العناصر داخل امتصاص و من خالل  ٌاهتراكٌزها فً المخفض 

وجود تراكٌز واضحة من العناصر الثقٌلة )الكادمٌوم إلى  فً دراسته على نهر الفرات (ٕٗٔٓ

تعطً ا لم أنهغٌر نحاس والحدٌد والمنغنٌز والنٌكل والرصاص والخارصٌن( والكوبلت والكروم وال

 تشابةلنهر ولقاع االطبٌعة الجٌولوجٌة إلى  ذلكسبب ٌرجع الدراسة وقد مواقع بٌن اختالف واضح 

فً تراكٌز  ملحوض النتائج إنخفاضاوضحت النهر وكذلك  تصب ملوثاتها فً التًمصادر التلوث 

سبب  قد ٌعودو  الدقائقً الشكل أو  مع تراكٌزها فً الطور تامقارن  الذائبفً الطور  الثقٌلة  العناصر

أو  متزازربما مٌلها لإلأو  الكائنات الحٌة المائٌة نسجةالتراكم فً أإلى  هذه العناصر ألنامٌإلى  ذلك
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تلك  دة فًمع المواد العضوٌة الموجو دةمعقمركبات الرواسب ،أو تكوٌن حبٌبات على أسطح  رتباطاأل

 Pb ،Cd Al اربعة من العناصر الثقٌلة هً :) (AL-TAEE et al., 2007)كما درست  .  الرواسب 

Hgًتركٌزها قد تجاوز المحددات المسموح بها من قبل منظمة الصحة أن  مٌاه نهر الحلة ووجدت ( ف

، الخفاجً) بٌن كذلك ماٌكغم/ لتر على التوالً. 75، 36، 114، 434بلغ معدل تركٌزها  إذ العالمٌة

 Cd , Pb , Ni , Mn , Fe, Cu, Crوجود تغٌرات فصلٌة فً تراكٌز بعض العناصر الثقٌلة ) (ٕٗٔٓ

, Co  وZnتً : األكان ترتٌب تراكٌز هذه العناصر فً الطور الذائب ك إذه نهر الفرات ( فً مٌا

Fe<Zn<Mn<Cu<Cd<Co<Pb<Cr<Ni . على  تهمافً دراس (ٕ٘ٔٓ، ًألنالسه و الكالبً)نٌب

( فً Zn , Cu, Cd,Niتركٌز العناصر الثقٌلة ) قٌم خفاض فً ألناأن  فً محافظة ذي قار نهر الغراف

قذف مٌاه إلى  ٌرجع ((Niخرى باستثناء عنصر النٌكل األفصل الشتاء و ارتفاعها فً فصول السنة 

قٌمة  أعلىأن  فً النهر .مباشر دون معالجة  بصورةت المنزلٌة فضالالصرف الصحً وكذلك ال

هذه المنطقة بالمٌاه المصرفة  هللنٌكل فً مٌاه شط العرب فً منطقة السٌبة وسبب الزٌادة هو تؤثر مٌا

. (ٖٕٔٓ، ناشور)من النٌكل فً المخلفات النفطٌة  الٌةعتتمٌز بنسبة  التًمن مصافً نفط عبادان 

ضمن  ( Zn , Fe, Pb , Cu, Ni,Cdلتوزٌع العناصر الثقٌلة ) (ٖٕٔٓ، مٌراألعبد و احمد)دراسة 

 فً محافظة مٌسان وبٌنت نتائج هذه الدراسة دجلةرواسب نهر المفصوالت المعدنٌة والعضوٌة لبعض 

وشدٌدة  ،Fe ,Pb Cd ومتوسطة التلوث بالعناصر Znرواسب منطقة الدراسة غٌر ملوثة بعنصر أن 

أن  ( 2012القصٌر ،اوضح )وقد  ملغم/كغم . 65.6مستوى له  أعلىبلغ  إذ Cuالتلوث بعنصر 

تصرٌف مٌاه إلى  ٌرجعكٌز بعض العناصر الثقٌلة فً مٌاه ورواسب نهر الدٌوانٌة اترقٌم فً رتفاع األ

بعض توزٌع  (Raaheem, 2009)  كذلك درس فً منطقة الدراسة . دون معالجة الصرف الصحً

الرواسب ( فً Mnوالمنغنٌز  Co والكوبلت Cuوالنحاس  Cd وهً )الكادمٌوم الثقٌلة  من العناصر

ٌعزى قد العناصر ، و كٌز هذهاترزٌادة ملحوظة فً قٌم الحظ  إذالشمالً لشط العرب  القاعٌة للجزء

 ,.Al-Ali et al)وجد  الزراعٌة الكٌمٌائٌة .والمخصبات المفرط للمبٌدات  عمالستاألإلى  السبب

 وصل تركٌز الرصاص إذمن النحاس فً رواسب شط العرب  أعلىتراكٌز الرصاص أن   (2010

جاف وٌعود  مٌكغم / غم وزن52.39  مٌكغم / غم وزن جاف بٌنما بلغ تركٌز النحاس 117.5إلى 

فات الزراعٌة و منها األوجود المخلفات الزراعٌة وبخاصة المبٌدات المستخدمة لمكافحة إلى  ذلك

بٌنت  طرح مٌاه المجاري غٌر المعالجة فً تلك الفترة .إلى  وكذلك (Pb3 As2زرنٌخات الرصاص )

 نهر الفراتل القاعٌة رواسبال الكادمٌوم فًعنصر من مرتفعة تراكٌز  وجود (ٕٔٔٓ، البصام)دراسة 

قد أن  الدراسةقد اوضحت و، الناصرٌة مدٌنة إلى  ووصوالمن القائم  ابتدءاالنهر مناطق كافة  فً

الفوسفاتٌة  مخصبات والمبٌداتمصدرٌن محتملٌن هما الٌرجع السبب فً زٌادة هذه العنصر هو 
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مٌاه قابل للذوبان والمصدر الثانً هو  بصورةالكادمٌوم عنصر من مرتفعة الحاوٌة على تراكٌز 

تؤثٌر إلى  (ٕ٘ٓٓ، الفالحً)كل من  أشاركما  للنهر بدون معالجة. ةالثقٌلة المصرفالصرف الصحً 

بعض العناصر الناتجة من المٌاه العادمة الصناعٌة لشركة مصافً الشمال / بٌجً فً تلوث التربة 

ملغم/ 0,11  -0.17بلغت ) إذ ةج هً ارتفاع قٌم الكادمٌوم والكوبلت فً المٌاه الصناعٌوكانت النتائ

تركٌزهما فً الترب فقد تجاوزت قٌمتها أما  ( ملغم/ كغم للكوبلت29.37 -0.23)كغم للكادمٌوم و 

ر غم/لت( مل9,05-13.65( ملغم/كغم و ) 1.47-5.56بلغ تركٌز الكادمٌوم ) إذالحدود الحرجة للسمٌة 

 مستوى على حواز تحتوياألهور  فً اختبارها تم التً عٌنات المٌاه  وفً دراسة كانت . للكوبلت

الصحة  الملٌون وان المعدل المقبول عالمٌا للرصاص  حسب  منظمة فً جزء 1602 رصاص

 الملٌون فً جزء 42 وهو ; الملٌون فً جزء 0.2 هو للكادمٌوم العالمٌة والمعدل. 12.5هو العالمٌة

 فً الملٌون فً جزء 407 وهو ; الملٌون فً جزء 25 هو للكوبالت العالمٌة المعدل. هواراأل فً

 فً الملٌون فً جزء   419إلى وٌصل ; الملٌون فً جزء 100 للكروم العالمٌة المتوسط ٌبلغ. هواراأل

 النباتٌة للحٌاة سامة هواراأل منطقة فً الكٌمٌائٌة المواد وجودأن  وان هذه النتائج تثبت. هواراأل

  .(Attieh &Ali, 2018)المنطقة  فً وللبشر والحٌوانٌة

B- تقطن البٌئة  التًالمجموعات الفقارٌة  أهمو أكبر أحدسماك األ :العناصر الثقٌلة فً االحٌاء المائٌة

 ,.Dallinger et al) المائٌة، وتقع فً قمة المستهلكات فً السلسلة الغذائٌة فً النظام البٌئً المائً

 الٌةععدٌد من دول العالم لكونها سماك من المصادر المهمة للبروتٌن الحٌوانً فً الألتعد ا. (1987

 التًكالحدٌد والزنك والكالسٌوم والفسفور  عناصرعن إحتوائها على بعض ال فضالالغذائٌة،  القٌمة 

ألسماك قابلٌة على تجمٌع العناصر الثقٌلة . ل(Alina et al., 2012)سان ألنافً بناء جسم  تدخل

تركٌز  زٌادةأن  .  (Hadeed, 2017)  ( Substrate)اء وتربة القاعمما فً الم أعلىبتراكٌز 

عبر السلسلة أو  مباشرةها الٌالمعادن فً انسجتها ٌحدث جراء انتقال هذه المعادن من الوسط المائً 

 اللمن خأو  المسار الهضمً عبر الغذاءأو  الخٌاشٌم اللجسم السمكة من خإلى  تدخل إذ الغذائٌة 

سماك بعوامل األوٌتؤثر تراكم هذه العناصر فً أجسام .   (Georgieva et al., 2014)م سطح الجس

 العمر والحالة الفسٌولوجٌة للسمكة فضال عنمستوى التلوث فً الماء المحٌط بها  هاأهممختلفة 

للمعادن الثقٌلة   Bioaccumulationاألحٌائً التراكم أن  . كما    (2ٕٔٓ، الخفاجً و خٌرهللا)

 tissu Target النسٌج الهدفأن  األعضاء فً الكائن الحً، األعمار والجنس واألواع وألناٌتباٌن بٌن 

لكبد والكلٌة والخٌاشٌم، بٌنما النسٌج اٌض كاألكثر نشاطا فً عملٌات األ لهذه المعادن هو العضو  

 ان إذ (Shanbehzadeh et al., 2014) ٌضٌةاألنشاط  العملٌات  حٌث العضلً ٌعد أقلها من

 فً وظائف هذهاختالل مٌنٌة ٌسبب األحماض األزٌمات وألناوالمعادن الثقٌلة مع البروتٌنات ارتباط 
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 النظم فً الغذائٌة السالسل تركٌبأن  كما  (Filipović Marijić &Raspor, 2003) . عضاءاأل

 البٌئة فً صغٌرة من الملوثات كمٌةأن  إذ، البٌئٌة الٌابسة بالنظم بل مقارنة تعقٌدا أكبر البٌئٌة المائٌة

الملوثات  من تؤثٌر حساسٌة أكبر ٌجعل النظم المائٌة مما ملموسة تغٌرات تحدثأن  ٌمكن المائٌة

(Förstner &Wittmann, 2012)  .لذا مقٌاس مهم لتلوث البٌئة المائٌة سماكاأل تعد وعلٌه 

 فً المصادر المختلفة بالعناصر للكشف عن التلوث  حٌاتٌة سماك  كؤدلةاألاستعملت بعض انواع 

 Aqua) (Schulz &Martins-Junior, 2001)الدراسات  من ت هذا الموضوع العدٌدؤولتن إذ الثقٌلة

et al., 2011) (Farkas et al., 2000)  
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إلى  وصوالً  جناساألب مروًرا واعألنا من ابتداء الحٌاة اشكال كل فً التباٌن ؤنهب حٌائًاأل التنوع ٌعرف   

، المثنانً و عبدهللا)ومنهم  اخرون ٌعرفه بٌنما (Sharma et al., 2007) فٌها تتواجد التً البٌئٌة ظمةألنا

 بٌئاتها فً واعألنا لهذه النسبٌة والكثافة المجتمع فً الموجودة واعألنل الكلً المجموع ؤنهب (ٕ٘ٔٓ

 وان بعضاً  بعضه ٌكمل التنوع من ودقٌقاً  متوازناً  نظاماً  رضاأل كوكبنا فً الحٌاة وتعتمد . المدروسة

  النظام  ذلك وظٌفة فً خلل وجودإلى  ةأشار ٌعد بٌئً نظام أي من واعألنا من مجموعةأو  نوع فقدان

(Al-Lami et al., 2014)للتغٌرات بصورة طبٌعٌة تتعرض الرطبة األراضًأن  من الرغم . على 

 البٌولوجً التنوع على بشدة ٌإثر المٌاه فً الحاد النقص فإن ، المٌاه تدفق مستوى فً الموسمٌة

 الرواسب وتراكم كسجٌناأل وتركٌز المٌاه جودة فً الكبٌرة للتغٌٌرات نظًرا الكبٌرة النباتات ومجتمعات

 الرطبة األراضً تختفً فقد ، التدفقات استعادة تتم لم اإذ أنه لدرجة وتوازنها ، المغذٌات وتوافر والملوحة

 لحماٌة وسٌلة اأنه طبٌعٌة محمٌة إنشاء خالل من الموقع فً الحفظ عملٌة أثبتت .بها المرتبطة واعألناو

 فً حٌائًاأل التنوع ٌحظى.  (Marsh, 2012)تكلفة  وأقلها الٌةعف لٌاتاأل أكثر ىأحدالبٌولوجً و التنوع

 من ذلك وٌتضح ، رضٌةاأل الكرة مكونات من مهماً  مكوناً  لكونه ولاأل لسببٌن كبٌرة ٌةؤهمب بةالعذ المٌاه

، خضٌر) والٌابسة البحرٌة البٌئٌة ظمةألنا مع بالمقارنة نسبٌاً  علىاأل تكون التً واعألنا غزارة خالل

أو  المهددة البٌئٌة ظمةألنا اكثر من تعد العذبة المٌاه فً البٌئٌة ظمةألناأن  هو خراأل والسبب (ٕ٘ٔٓ

 المٌاه فً حٌائًاأل التنوع تهدد التً المهمة موراأل بٌن من الصدارة موقع التلوث وٌتبوا للخطر المعرضة

إلى  ٌإديأو  المائٌة لألحٌاء المباشر الهالك عنه ٌنتج للملوثات البٌئٌة ظمةألنا تلك تعرضأن  إذ العذبة

 من الكثٌر تعرضأن إلى  (Silman et al., 2017) أشار .وقد والتكاثر للنمو المالئمة الظروف اختزال

 من% 20أن  إذ حٌائًاأل التنوع فً اختزال حدوثإلى  ادى العالم انحاء مختلف فً ثللتلو البٌئٌة ظمةألنا

 العذبة المٌاه فً حٌائًاأل التنوع انخفاض فإن انقرضت لذاأو   قراضألناب مهددةأما   العذبة المٌاه احٌاء

 التً الحٌاتٌة المجتمعات فً حٌاءاأل مراقبةأن  . الٌابسة على البٌئٌة ظمةألنا فً علٌه هو مما أكبر ٌكون
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 لحالة مباشراً  وصفاً  ٌعطً حٌائًاأل وتنوعها مجتمعاتها تركٌب ودراسة المٌاه مع مباشر تماس فً تعٌش

 مختلف مع وطبٌعتها الحٌوٌة العالقات نوع مع قوٌاً  ارتباطاً  حٌاءاأل مجتمع تنوع ٌرتبط إذ المائً، الجسم

 هو بٌئً نظام أي إلدارة ساسًاأل الغرض أصبح لذلك .(2ٕٔٓ، الخفاجً و خٌرهللا) البٌئة عوامل

 Al-Lami) التنوع هذا على وتحافظ تحدد التً البٌئٌة العملٌات فضال عن حٌائًاأل التنوع على المحافظة

et al., 2014)من كل أشار. و (Deeley &Marine, 1999)  إلى  ٌعود بٌئة أي فً التنوع زٌادةأن إلى

أن  (ٕ٘ٔٓ، المثنانً و عبدهللا) وبٌن التنوع وكثافته . كما على ٌعتمد المجتمع بقاء وان البٌئة هذه صحة

 النظام استقرارٌه عدمإلى  وبالتالً واعألنا باقً إقصاءإلى  ٌإدي قلٌلة أنواعأو  أحدو بنوع المجتمع سٌادة

 المجتمعات فإن ذلك فضال عن ،عالً احٌائً تنوعإلى  ٌإدي ما غالباً  البٌئً النظام تكاملأن  إذ البٌئً

 النظام وان المتطرفة الضغوط تحمل على محدودة قدرة ذات تكون قلٌلة بؤنواع متمثلة تكون ما غالباً  التً

 ذو بٌئً نظام هو فٌه الموجودة واعألنا توازن وإسناد دعم على والدٌنامٌكٌة الطبٌعٌة القدرة له الذي البٌئً

 تاجٌةألنا فضال عن حٌائًاأل التنوع خالل من تنعكس ما غالباً  البٌئً النظام صحةأن  إذ جٌدة مواصفات

 ,Purvis &Hector)الهالك  ومعدالت وتوزٌعها حٌاءاأل وحجم الغذاء شبكة وتعقٌد المغذٌات ودورة

 ٌمكن مختلفة مناطق فًأو  مختلفة زمنٌة مدد خالل انخفاضهأو  حٌائًاأل التنوع زٌادة .ان (2000

 .(2ٕٔٓ، الخفاجً و خٌرهللا) وطبٌعتها المختلفة البٌئة لتغٌرات فً العوامل دلٌالً  اعتماده

  ودورها البٌئً االهوار للنباتاتاألحٌائً التنوع  -2-3-1

 المستنقعات ٌتؤثر فً المائٌة النباتات توزٌع أن  (Al-newani et al., 2018)بٌنت نتائج دراسة كل من 

 كسجٌناأل وفرة على المٌاه ومستوى الحموضة ودرجة الحرارة درجة دتعتم إذ العوامل من بالعدٌد

 تمثل التً النباتٌة العوالق ونمو ٌةولاأل تاجٌةألنل مهمة عوامل فهً ، واستعادة الغمر الموسمٌة والفٌضانات

 التوزٌع فً الكبٌرة النباتات مجتمع فً تغٌٌر أي فإن ، البٌئٌة الناحٌة من. الغذائٌة السلسلة فً الهرم قاعدة

 تإديأن  ٌمكن ، واستنفاده كسجٌناأل ووفرة ، واعألنا وثراء ، والتعدٌل ، الغذاء شبكة بنٌة فً التغٌٌر مثل

وٌمكن بٌان اكثر .(Wetzel, 2001) النهر تدفق إعاقة وخطر الفٌضانات فً كثٌفة زٌادةإلى  المواقف هذه

 كما ٌؤتً: ً بٌئات االهوار العراقٌة ودورها البٌئً حول االنواع النباتٌة الموجودة ف

A- االهوار التنوع النباتً فً بٌئات 

 ظهرت نتائج الدراسةا إذالعراق،  مستنقعات فً المائٌة وشبه المائٌة النباتات من نوعا 104)) تسجٌل تم

فً حٌن  ،( %14)العائمة تشكل نسبة  وراقاأل ذات المائٌة النباتات مع الحر الطافً النباتً الغطاءأن 

من  (%26)فقد شكلت نسبة   الطوٌلة العشبٌة النباتاتأما  ،(%29)المغمورة نسبة  المائٌة شكلت النباتات
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 أنواع (Al-Mayah et al., 2012) وقد درس .(Al-newani et al., 2018) الغطاء النباتً الكلً

 شرٌن الثانً وت 2008 كانون االول بٌن( SNR) الطبٌعٌة Saffia محمٌة فً الكبٌرة المائٌة النباتات

والنوعً  الكمً للتحلٌل شهرٌة عٌنات أخذ تم. بٌانات قاعدة إنشاء وكذلك المجتمعات، حالة لمعرفة 2009

ا نوًعا 33 مجموعه ما تسجٌل تم إذ ًٌ  مائٌة وقد نباتات كانت( عائالت تسعإلى  تنتمً) نوًعا 12 و ، نبات

 العثور على تم بٌنما المحمٌة جمٌع فً هٌمنة كثراأل المجتمع أنه على Phragmites australis ظهر

Typha domingensis و Schoenoplectus litoralis صغٌرة كما كبقع معٌنة مناطق فً فقط 

 الثالثة شهراأل خالل(. مئوٌة كنسبة) النباتً الغطاء فً وانخفاض واعألنا مكونات فً اختالفات لوحظت

 نوعٌن باستثناء) المائٌة النباتات معظم اختفت الدراسة، من( تشرٌن الثانًو وتشرٌن االول أٌلول) الماضٌة

P. australis و Typha .، ( التنوع البٌلوجً   2018وقد درست )هدٌل  رداوي و النوانً واخرون

 تم إذ العراقٌة هوارلأل رئٌسٌة محطات عشر فً من  الفترة العراقٌة ( خالل هواراأل)النباتات المائٌة فً 

 المائٌة النباتات كثافة ارتفاع النتائج وأظهرت ، الدراسة مواقع فً المائٌة النباتات من سائدة أنواع تسجٌل

 65 بنسبة لإلعجاب المثٌر Phragmites australis تلٌها ، Typha sp %73 بنسبة شهر األ مدار على

 النتائج واظهرت ، ٌةاصل غٌر لكونها:  33 بنسبة أقل وفرة مع Ceratophyllum dermersum ثم: 

  المناخٌة للتغٌرات ستجابةاألوقدرتها على  المستنقعات فً المائٌة النباتات واعألناعلى قابلٌة  ةإالحصائٌ

 الحرارة، البٌئٌة كدرجة للعوامل لالستجابة ختالفات فً استراتٌجٌاتهااأل على عتماداأل من خالل

 لها البٌئً المناخ مزاٌاأن  .وغٌرها المٌاه، مستوى وارتفاع الكربون، أكسٌد وثانً لألكسجٌن، والتعرض

 بٌئٌة مناطق عشرة تتفاعل ، البٌئٌة العوامل على بناءً . العراقٌة  هواراأل فً النباتً التنوع على هام تؤثٌر

 التنوع خلق فً مهم دور ولعب النبات تؤثٌر لتوزٌع المناخٌة العوامل فٌه توجد الذي المحدد النبات مع

  .(Sabar &Al-Saadi, 2019)العراق فً البٌئً البٌولوجً

B-  الدور البٌئً للنباتات المائٌة 

 البٌولوجٌة ستجابةاألالبٌئة من خالل  فً التغٌرات لتقٌٌم المائٌة كما استخدمت بعض الدراسات النباتات

ااألحٌائً  الرصد برامج كانت إذ الحٌوٌة، بالمراقبة لبعض النباتات وتسمى هذه العملٌة  ًٌ ا نوع ًٌ  وشبه وكم

 قدرة على للملوثات الحٌوٌة المراقبة تعتمد إذ (Chaphekar, 1995) (Tamer Khairy, 2019)كمً 

 الحٌوٌة المراقبة تتمتع. واضحة ضارة اّثار دون الملوثات بعض من كبٌرة كمٌة على تراكم النباتات بعض

 ً للنوع صلاالاألحٌائً  والرصد ، النوع عٌنات على بناءً  بطرٌقتٌن إجراإها ٌمكن إذ ، مختلفة بمزاٌا

عملٌة مراقبة أن  كما .(Lewis, 1995)  (et al., 2021 Hssin) النشط السلبً والكائن المتوطن

صورة واضحة عن مدى حجم التلوث  إعطاءالبٌئٌة من خالل  النظم عمل فً مهًما دوًرا تلعب الملوثات 
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 من  هوارالمائٌة لأل الجودة تحدٌد تم. (Al-newani et al., 2018) فً النظام البٌئً  اصلالبٌئً الح

 ٌمكن لذلك ، البٌئٌة المراقبة خالل من والكٌمٌائٌة والبٌولوجٌة الفٌزٌائٌة الخواص جمٌع تفاعالت  خالل

-Al)البٌئٌة  الموارد حالة عن كمٌة معلومات توفر بٌئٌة خصائص اأنه على البٌئٌة دلةاأل  تعرٌف

Newani et al., 2009) (Latif et al., 2013).  وقد بٌن(Garstecki &Amr, 2011) تؤثٌر 

 على وكذلك المرتبطة الحٌة الكائنات على وأًٌضا العذبة المٌاه فً الكبٌرة النباتات تنوع فً التغٌٌرات

 بسبب للنبات البٌولوجً التنوع فً التغٌرات عن النظر وبغض. المفردة الكبٌرة الخالٌا أنواع

. النباتات مجموعات على كبٌر بصورة أًٌضا ٌإثر المٌاه جودة تدهور فإن المباشرة، البشرٌة ضطراباتاأل

 فً دورها بسبب بصورة عامة العذبة المٌاه وأجسام المستنقعات فً ٌةأهم أكثر الكبٌرة المائٌة النباتات تعد

 فً دورها فإن ، ذلك على عالوة. والالفقارٌات سماكاأل مثل للكائنات كسجٌناألو والغذاء الموائل توفٌر

 هائل دور هو المغذٌات وتوازن السامة المواد واحتواء الترسٌب زٌادة طرٌق عن المٌاه جودة على الحفاظ

 البٌئٌة النظم فً أساسٌة عناصر الكبٌرة المائٌة النباتات تعد ،سباباأل لهذه. البٌولوجً التنوع حماٌة فً

ًٌا تؤثًٌرا هناكأن  دراسة . وقد أبرزت(Marsh, 2012)  (Clevering et al., 2001) العذبة للمٌاه  سلب

 وزٌادة الخٌطٌة الطحالب ونمو التعكر نسبة ارتفاع وكذلك وكمٌتها المٌاه جودة انخفاض نتٌجة مستمًرا

 فً خاصة الحٌوٌة الكتلة وإنتاج ككل العذبة للمٌاه البٌئً النظام على مباشر تؤثٌر لها بدورها التً الملوحة،

 وكذلك النباتً المجتمع تكوٌن فً مهمة تحوالت تسبب سباباأل هذه كل. (Jin, 2008) المائٌة النباتات

 . (Al-Mayah et al., 2012)البٌولوجً  التنوع فقدان

فً هذه الدراسة ومعرفة مدى قابلٌته فً  Phragmites australisرا الستخدام نبات القصب ونظ 

 القٌصوب اسم علٌه ٌطلق  :نبذه عنه  إعطاءامتصاص ومراكمة العناصر الثقٌلة فً انسجته فالبد من 

 متر 3- 4  بٌن ارتفاعه ٌبلغ biennial plants الحول ثنائٌة النباتات من ، ٌعد common reed الشائع

 بٌنما الماء فً جذوره تكون النباتأن  اي Anchored plants الراسٌة النباتات من وٌعد طوٌلة واوراقه

نبات أن  .(Köbbing et al., 2013) (Mohamed et al., 2021 )الماء  خارج ٌقع النبات جسم معظم

 واسعة النباتات من ٌعد إذالتركٌز  منخفضهأو  الٌةع عضوٌة ترسبات ذات مٌاه فً النمو ٌمكنه القصب 

 ٌوجد (Pilon, 2018) (Duffy, 2010) والشمالً الجنوبً القطبٌن عدا ما العالم انحاء جمٌع فً تشارألنا

 و (Pilon, 2018) العراق فً صٌلةاأل النباتات من وٌعد الرطبة الموائل فً العراق فً واسعة بصورة

 وعلى الجنوبٌة المناطق فً والمستنقعات هواراأل مناطق فً كبٌرة بصورة العراق فً النوع هذا ٌنتشر

 الضحلة وفً المٌاه فً نباتاتها تنمو إذ العراق وشمال وسط لٌشمل انتشاره وٌمتد العرب شط ضفاف

 المالحة شبه الرطبة األراضً وبٌئات والحقول الجبلٌة المناطق فً الموجودة الغابات فً الطٌنٌة الترب

(Keddy, 2010) (Shipley et al., 1989) ًالقصب جنس ٌنتم Phragmites  النجٌلٌة العائلةإلى 
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Poaceae ًوالشعٌر والرز القمح مثل العالم فً قتصادٌةاأل المحاصٌل أهمو معظم على تحتوي الت 

 الدور ألنٌمث والبردي القصب نباتاتأن  عرف طوٌلة حقبة منذ. (Hamdan et al., 2010) وغٌرها

 من المٌاه تنقٌة على القادرة النباتات من انٌعد ماهألن لالهتمام مثٌرة وبصورة العلماء بحوث فً الرئٌس

ً  نظٌفاً  بٌئٌا موئال وتوفر فٌها تعٌش التً المٌاه فً الذائبة والملوثات الغذائٌة العناصر اخذهما خالل  خالٌا

 تبٌن التً البحوث من العدٌد وهناك ، (Al-Hilli et al., 2009) خرىاأل واعألنا من لكثٌر الملوثات من

إلى  البحوث هذه تشٌر كما مختلفة، بٌئٌة لظروف تعرضها عند المٌاه لتلوث كعالج والبردي القصب دور

.  (Alwan, 2006 ) المختلفة النباتات دور تفعٌل خالل من البٌئة فً حماٌة العلمً البحث اهتمام مجال

دراسة على مٌاه نهر الفرات فً المنطقة المحٌطة بشركة الفرات العامة للصناعات النسٌجٌة هناك  أنهكما 

، Hg ،Cu تتلوث المنطقة بالمٌاه الصناعٌة المطروحة من الشركة ، وجدت زٌادة فً تراكٌز العناصر إذ، 

Pb ،Fe  مفًٌدا مكمالً  القصب أحواض توفر .هً علٌه فً المٌاهمما فً جذور وأوراق القصب أكثر 

أن  كما. (Cooper, 1999) (Worrall et al., 1997) التقلٌدٌة الصحً الصرف مٌاه معالجة ظمةألن

فً  الٌةالشم وأمرٌكا أوروبا فً واسع نطاق ٌتم استخدامها على  Phragmites ، Typha sppج  إذنم

 نباتات اأنه Phragmites australis كما هناك دراسة أثبتت .(Brix, 1999)عملٌات المعالجة الحٌوٌة 

ا تتكاثر وناجحة فعالة غازٌة ًٌ  القدرة لدٌها التً الجذور خالل من أًٌضا وتتوسع البذور طرٌق عن جنس

. (Meyerson et al., 2000)رضاأل فوق بالنمو لحقت التً ضراراأل بعد السرٌع التعافً على

 Phragmitesالشائع القصب هو الذي ٌظهر تباٌنا كبٌر شٌوًعا كثراأل النوعأن  دراسة وأظهرت

australis ما وغالًبا  التربة وجفاف والملوحة المٌاه مستوٌات فً للتغٌرات الواسع تحمله لمدى نظًرا 

 ((Alwan, 2006 شاقة ظروف ظل فً للغاٌة كثٌف نباتً غطاء مع أحادٌة مزارًعا النبات ٌشكل

(Salman et al., 2014)(Marsh, 2012)  . 

 animal biodiversity            فً بٌئة االهوار  حٌائً الحٌوانًاألالتنوع  -2-3-2

إلى  كائنات فقرٌة وال فقرٌه  وسنتطرقإلى  عدة اصناف فٌمكن تقسٌمهاإلى  تنقسم الكائنات الحٌة الحٌوانٌة

 تً:األصناف ، وكاألاستنا على هذه حٌاء الفقرٌة نظرا لتسلٌط الضوء فً دراأل

           fresh water fishاسماك المٌاه العذبة  -1

التنوع  (Mohamed et al., 2008 )حٌاء ، فقد درس  األت العدٌد من الدراسات هذا الجانب من ولاتن

 من بحرٌة أنواع وسبعة العذبة المٌاه من نوًعا 18 مجموعه ما جمع جنوب العراق وتم أهوارالسمكً فً 

 الحوٌزة ففً ، معٌنة اختالفات هور لكل السمكً التركٌب أظهر. الحّمار وشرق الشٌوخ وسوق الحوٌزة
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فضال  العذبة المٌاه من نوعاً  15 فرز تم الشوٌخ سوق وفً ، العذبة المٌاه من جمٌعها نوعاً  17 تسجٌل تم

 المٌاه من نوًعا 16 مجموعه ما على الحصول فقد تم الشٌوخ سوق مستنقعات فًأما  .بحرٌٌن نوعٌن عن

 ، الحوٌزة مستنقعات ففً. علٌها العذبة المٌاه أنواع والحظ سٌطرت  البحرٌة ، واعألنا من وسبعة العذبة

( %36.22) بوفرة ىولاأل المرتبة فً L.abu وجاء ، العذبة المٌاه أنواع من سماكاأل تجمعات جمٌع تكون

 ,Saoud و Aspius vorax   10.84)%) ( Hussain ثم( %23.04بوفرة )  C. carassius ٌلٌه

 موجود نصفها ، للعراق الداخلٌة المٌاه فً موجودة نوعاً 65 أن  (Al-Daham, 1988). كما ذكر (2008

 العراق فً العذبة المٌاه نظام فً لألسماك جمالًاأل العدد (Coad, 1991)كما قّدر . الجنوبٌة هواراأل فً

-Al) وجمع غرٌبة. أنواع 7 و بحرٌة أنواع 8 و العذبة المٌاه من نوًعا 43 من ٌتكون نوًعا 58 لٌكون

Sha’maa, 2005) 20 ٌتم لم ، ذلك ومع. تجاري غٌر كانوا نصفهم ، الناصرٌة فً هواراأل من نوًعا 

 لم حال أي على ولكن ، الجفاف قبل هواراأل فً سماكاأل بتكوٌن تتعلق منفصلة مراجعة قائمة نشر

 ، (Al-Daham, 1988) ، (Mahdi, 1962)  مختلفة مصادر من تجمٌعها تم كما نوًعا 35 ٌتجاوزوا

(Ke, 1980) ،(Al-Hassan &Naama, 1986) و(Coad, 1991) أشار. وقد  (Al-thahaibawi, 

البٌئة  تحسن مع تدرٌجٌاً  العودة فً سماكاأل بدأت ، 2003 أبرٌل فً هواراأل عملٌة غمر بعدأن  (2019

 كانت رصدها تم التً هواراأل من جمعها تم التً واعألنا معظمأن  كما الحظ .وتوافر الظروف المالئمة 

لبعض  الموسمً العرب وكذلك التواجد  وشط والفرات دجلة ارأنه من مستمدة العذبة من اسماك المٌاه

 قادمة للتغذٌة الغالب فً هور الحمار كانت شرق فً توغلت التً البحرٌة واعألناأن  إذ .البحرٌة واعألنا

 )العرب  شط تستوطن فً مصب التًالبحرٌة  العائالتإلى  تنتمً البحرٌة واعألنا هذه وكانت والحماٌة

Hussain &Taher, 2007)  .71.8 بنسبة نوًعا 23 جمعها تم التً واعألنا عدد بلغ ستعادةاأل بعد % 

 فصائلإلى  تنتمً العذبة المٌاه أنواع من الغالب فً الغائبة واعألنا كانت. المفترض ًصلاال الرقم من

(cyprinidae B.grypus و B.scheich و B.subquinciatus و Cypriodontidaeوقد أدى ،) 

 للبٌئة الثنائٌة البنٌة فً كبٌرة تغٌٌرات ثأحدو كبٌر حدإلى  السمكً المجتمع تغٌٌرإلى  المستنقعات جفاف

 وبالتالً ، النباتٌة والعوالق المائٌة للنباتات ًولاأل تاجألنا وخاصة تاجألنا طرق وتغٌٌر السائدة القاسٌة

 و L.abu) هً سابًقا السائدة واعألنا. القاعٌة  والحٌوانات الحٌوانٌة للعوالق الثانوٌة تاجٌةألنا فً تغٌر

B.sharpeyi و C.carpio و B.luteus و S.triostegus ) حسب(Al-Daham, 1988)   و( 

Hussain et al., 1992)   .من فراداأل عدد فً خفاضألنا B. xanthopetrus و C. carpio مقارنة 

أن  كما .(Al-thahaibawi, 2019) القاعٌة الكائنات بخزانة مرتبًطا ٌكونأن  ٌمكن ، السابق بالسجل

 وشرق الشٌوخ وسوق الحوٌزة فً والملوحة الحرارة بدرجات واعألنا ارتباط بٌن الموجودة ختالفاتاأل

 ) الملوحة ٌلةوأقل مدٌة مستنقعاتالحمار  شرق ٌعد إذ ، مختلفة بٌئٌة ظروفإلى  ترجعأن  ٌمكن الحّمار
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Hussain &Taher, 2007). هً الحمار وشرق والحوٌزة الشٌوخ سوق أهوار فً السائدة واعألنا  ( 

L.abu و B. luteus و C. carassius ،) خالل ظهر غرًٌبا كان والثالث ، مستوطن كان ولاأل النوع 

ا مرتبطة تكونأن  ٌمكن وهٌمنتها واعألنا هذه وفرةوان  العرب ، شط نهر فً التسعٌنٌات ًٌ  بتوافر جزئ

 عددأن  (Hussain &Taher, 2007 ). كما بٌن (Al-Sha’maa, 2005) السائدة البٌئٌة والعوامل الغذاء

 الخاضعة الثالثة المستنقعات فً واعألنل جمالًاأل العدد من كبٌرة شكلت نسبة والبحرٌة الغرٌبة واعألنا

 الجفاف بسبب مشوهة ًصلاال التجمعأن إلى  ٌشٌر مما ، التجمعات من: 40-50 من تتكون التً للمراقبة

 مختلطا تجمعا العتبارها: 50 من أقلإلى  الحمار هور فً المحلٌة واعألنا وفرة وتناقصت ، الشدٌد

 Hussain )  فقط العذبة المٌاه بؤسماك مؤهولة الحوٌزة أهوار فً حٌن كانت ، والبحرٌة العذبة واعألنل

&Saoud, 2008) . 

 Reptiles and amphibians   والبرمائٌات الزواحف -2

 المجاورة والمناطق جنوب العراق  أهوار فً والبرمائٌات الزواحف من نوًعا 21 وجود السجالت تإكد

 المسجلة الكشف عن نوع من الزواحففقد تم  2017 لسنة مٌسان بٌئة مدٌرٌة تقرٌر فً ما جاء حسب. لها

 واعألنامن  تعد التً( Rafetus euphraticus) الرخوة الصدفة ذات الفرات سلحفاة هً هواراأل فً

ا المهددة الوحٌدة ًٌ  الزواحف من آخر نوع هناك .قلٌمًاأل المستوى على ضعٌفة اأنه على تقٌٌمها وتم عالم

 النطاق محدود نوع وهو ،( Stenodactylus affinis) صابع المشطٌةاألذو  برٌص أبً هو الرئٌسة

، كما ان هناك البٌانات فً ناقًصا لٌكون( هواراأل المستوى على) قلٌمًاأل المستوى على تقٌٌمه وتم للغاٌة

  (2ٕٔٓ، سلمان)  Scaled viperعدد من انواع االفاعً التً تعٌش حولة وداخل بٌئة االهوار مثل 

     birds  الطٌور -3

 السكان حركات استخدام تم البٌئٌة ، فقد  التغٌرات تتبع استراتٌجٌات أبرز من ةأحدو الطٌور تعد 

 ,Thapa &Saund) وتجزئتها الموائل لفقدان المدى طوٌلة العواقب لتوضٌح جابٌةألنا والقدرة شطةألناو

 حالة لتوضٌح جًدا قلٌلة دراسات هناك كانت (1980 و 1970 و 1960) عوام السابقةاأل فً .(2012

 ولاأل المٌدانً الدلٌل" آخرون وخبراء سالم نشر ، 2006 عام حتى السنوات هذه خالل العراق فً الطٌور

( العربٌة باللغة) العربٌة الدول فإن ، ذلك على عالوة. (Douabul et al., 2009)" العراق لطٌور

 العراق طٌور" كتاب إلى ةأساسٌ بصورة استناًدا ، ٌةالعراق بالمٌاه الصلة ذات الطٌور من العدٌد أدرجت"

 الطٌور أنواع جمٌع ٌشمل لكن لم" العراق فً المائٌة الطٌور" فً عمله (Areas, 2017)وصف  إذ "

خالل  من( 1961) فً ألوس قدمه حول ما جوهرٌة معلومات ٌضٌف ولم العراق فً المائٌة
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فً ( KBAs) الرئٌسة البٌولوجً التنوع لمناطق الطبٌعة مشروع.  وقد تم انشاء  (Allouse, 1961)كتابه

 Birdlife) ومنظمة العراقٌة البٌئة ووزارة  العراقٌة الجامعات مع بالتعاون ذلك تحقٌق تم إذ  2004عام

International) ، للتنمٌة الكندٌة الوكالة ذلك فً بما ، المانحٌن من عدد من دولٌة الٌةم ومساعدة 

(  2006-2008) من الٌةٌطاأل والبحار األراضًو البٌئة ووزارة( 2004-2006)للفترة من  الدولٌة

(Areas, 2017) .توقف محطة وكانت الالجئٌن لمالٌٌن موطًنا ٌوم ذات المستنقعات العراقٌة كانت قدو 

 الحزٌن ، كما ومالك والبجع النحام طٌور ذلك فً بما ، إفرٌقٌاإلى  سٌبٌرٌا من المهاجرة الطٌور لمالٌٌن

مجتمعات هازجة  من%90  و العالم فً (Marbled Teal) الرخامً البري البط من  %60-%40 أن 

وحسب  .(Salim et al., 2012) (Gula et al., 2010) للخطر معرضون ((warbler reedالقصب 

الرطبة  باحتوائها على موائل جٌده للعدٌد  األراضًتتمٌز   العالمٌةللتراث  هواراألملفة ترشٌح ما جاء فً 

 اؤنهسك من %1 من أكثر تسجٌل ٌتم إذ المائٌة الطٌور من نوًعا 68 لـ حرًجا تعد موطًنا إذمن الطٌور 

 ، ذلك  فضال عن ، هواراأل فً تتكاثر التً الطٌور من نوًعا 77 تسجٌل المنطقة ، فقد تم فً العالمٌة

 ، المهاجرة الطٌور من نوًعا 35لما ٌقارب  العالم سكان من%10  من مكون هور الحوٌزة أكثر ٌستضٌف

هو الحذف  هذه الحالة على وخٌر مثال الهجرة  ذروة مواسم فً %50إلى  النسبة هذه تصل واحٌانا

 ٌقارب بؤعداد كبٌرة بما لوحظ الذي Marmaronetta angustirostris( Marbled Teal) الرخامً

 من %40 حوالً وهذا العدد ٌمثل ، العراق جنوب أهوار فً الشتاء فصل فً 20000إلى  18000 من

  ((warbler Basra reed هازجة قصب البصرة خرىاأل البارزة مثلةاأل ومن. العالم  سكان

(Acrocephalus griseldis)الحد من %70 من أكثر ٌستوطن إذمواطن تكاثرها  هواراأل تعد إذ 

ا مهددة نوًعا12) ل) موطًنا هواراألكما تعد . العالم المقدر فً اؤنهلتعداد سك قصىاأل ًٌ  نوًعا (12) و عالم

 لتكاثر كبًٌرا موقًعا الحوٌزة أهوار عد. ت(Al-Lami et al., 2014) قراضألناب المهددة الطٌور من آخر

،و البلشون ( Phalacrocorax pygmeus) القزم الغاق شٌوًعا أكثرها من الطٌور من نوًعا165 حوالً 

 (Little Grebe) ، والغطاس الصغٌر ) Little Egret)) (Egretta garzetta)بٌض الصغٌر األ

(Tachy baptus ruficollis ، الشائع والنورس (Larus canus )، الرأس والنورس أسود (Larus 

ridibundus .)فرٌقٌةاألالزقه  مثل واعألنا لبعض الوحٌد الملجؤ ٌعدالمكون أن  كماThe African 

Darter)  ) ((Anhinga rufa  .المقدس منجل أبً لطائر التكاثر مواقع أحد الحوٌزة مكون ٌعدو 

(Threskiornis aethiopicus )، أًٌضا هً هواراأل هذه.  2005عام فً بالًغا طائًرا 26 تسجٌل تم إذ 

 البصرة ، وهازجة قصب(Turdoides altirostris) لثرثارة العراق الرئٌس التكاثر موقع

(Acrocephalus griseldis .)ا المهددة واعألنا من نوعان هناك ، ذلك على عالوة ًٌ  تقتصر التً عالم
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 بٌضاأل الرأس ذو والبط( Anser albifrons) الصغرى البٌضاء وزةاأل ; هواراأل من الجزء هذا على

(Oxyura leucocephala )(Areas, 2017) (2017، وآخرون بٌرلمان .) ن العدٌد م أسهمتوقد

 إذ ،(Black-winged Kite) الحدأة سوداء الجناح مثل للطٌور العالمٌة التكاثر توزٌع فهم فً الدراسات

 ثالثة اكتشاف تم إذ،  وسطاأل الفرات-القادسٌة محافظة فً تكاثره بٌئة على الضوء الباحثٌن بعض سلط

 إجمالً وبلغ( Phoenix dactylifera) التمر أشجار نخٌل فً 2017 ٌولٌو وشهر أبرٌل بٌن أعشاش

 هو ، للطٌوراألحٌائً التنوع  مخاطر أهمأن و. (Abed et al., 2014) %92 لألعشاش الناجح تاجألنا

 للتنوع تهدًٌدا كما ٌشكل ، تشظً الموائلإلى  ظمة البٌئٌة وٌإديألناٌعمل على تجزئة  الذي التحضر

 ,.Wolters et al) الموائل وانخفاض الشظاٌا بٌن تصالاأل انخفاض بسبب عامةبصورة   البٌولوجً

 تصالاأل صعوبةأو  انخفاض بسبب" جزر" شاءألن البٌئً النظام تدمٌر فً التحضر ٌتسببكذلك . (2000

 ,.Guetté et al) والمقٌمة المهاجرة واعألنا لطٌور تهدًٌدا المجزأة البٌئٌة النظم تشكل ، الشظاٌا بٌن

 الموائل تنوع من المتبقٌة جزاءاأل داخل تغٌٌرات حدوث فً أًٌضا التحضر ٌتسبب قد. (2017

(Palomino &Carrascal, 2006) مشاكل على التغلب فإن  لذلك ، جزاءاأل داخل ضطراباأل وزٌادة 

 تعدالحضرٌة.  المدن فً والمهاجرة المحلٌة الطٌور تنوع على للحفاظ المفتاح هو البٌئٌة النظم تجزئة

 العالمٌة ستعادةاأل من جزء اهألن خاصة ، 2004 عام منذ للعراق البٌولوجٌة الصحة على الطٌور مإشرا

 Ortega-Álvarez) علٌها والحفاظ بٌولوجٌا المهمة الموائل من الرطبة وغٌرها لألراضً

&MacGregor-Fors, 2009). 

 Mammals   الثدٌٌات  -4

 بها المحٌطة رضٌةاأل والمناطق هواراأل فً الثدٌٌات من نوًعا 38 تسجٌل تمفً ما ٌخص الكائنات الثدٌة 

 المتوطنة واعألنا من عدد على العثور ٌمكن(. داخلها الموجودة بالموائل البٌئً الرتباطها نظًرا) مباشرة

 تشمل إذالعدٌد من انواع الثدٌٌات   المكون ٌستضٌف إذ ،هواراأل فً المحدود النطاق من المستوطنة وشبه

الذٌل  قصٌر الجرذ ،( Gerbillus mesopotamiae)المستوطن  النهرٌن بٌن ما عضل بالد واعألنا هذه

(Nesokia bunnii)  ًثعالب من الفرعٌة واعألنا فضال عنجنوب شرق العراق  أهوارالذي ٌوجد فقط ف 

 أخرى أنواع هناك ستةأن  وقد وجد(. maxwelli Lutrogale Persicillata) الناعم الفراء ذات الماء

 فً إدراجها تم جنوب العراق وقد أهوار فً أًٌضا تتواجد التهدٌد من والقرٌبة التهدٌد فً حالة الثدٌٌات من

 ، كانت( Lutra lutra) سٌوٌةاأل وروبٌةاأل فؤلقضاعه ،الطبٌعة لحفظ الدولً لالتحاد الحمراء القائمة

 الطبٌعة لحفظ الدولً لالتحاد الحمراء القائمة فً تصنٌفها تم الٌوم ، ذلك ومع ، الحوٌزة فً تارٌخٌاً  شائعة
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 الصٌد فً فراطاألإلى  الماء ثعالب أعداد فً خفاضألنا كما ٌرجع سبب . التهدٌد من قرٌبة اأنه على

 .(Al-Lami et al., 2014)التسعٌنٌات  فً حدثت التً الشدٌدة التجفٌف وفترة

 

 Physical and chemical للمٌاه  والكٌمٌائٌة  الفٌزٌائٌة الخصائص -2-4

properties of water 

             المائٌة حٌاءاأل كثافة فًبصورة مباشرة  المائً للجسم والكٌمٌائٌة الفٌزٌائٌة الخصائصتإثر 

 كبٌر بصورة الخصائص تلك فً تحدث التً التغٌرات وتإثر .(Hato &Mossawy, 2013) وتوزٌعها

 . توصلت العدٌد من الدراسات(2ٕٔٓ، الخفاجً و خٌرهللا)ٌضٌة األ تفاعالتها وعلى المائٌة حٌاءاأل على

 وكٌمٌائٌةٌزالف الخصائص خالل من تحدٌده ٌتم المستنقعات فً الحٌة للكائنات البٌئً الوضعأن  حقٌقةإلى 

 أكثر من الحرارة درجة ، فتعد  (ٕٕٓٓ، المٌاحً) المجتمعات وازدهارها  وكذلك رفاهٌة  المائً للجسم

 Sivakumar)المائً  للجسم والحٌاتٌة والكٌمٌائٌة الفٌزٌائٌة الخصائص فً المإثرة البٌئٌة العوامل

&Karuppasamy, 2008) غاز وخصوصا الماء فً الغازات ذوبان فً تؤثٌرها خالل من ذلك وٌظهر 

 النباتٌة للعوالق الضوئً التركٌب معدل فً تؤثٌرها خالل من وكذلك الكاربون أوكسٌد وثانً وكسجٌناأل

 أشاركما .  (Sharifi, 2014) الحٌوانٌة العوالق منها المائٌة لألحٌاء ٌضاأل ومعدل المائٌة والنباتات

(Adam et al., 2007)  الحٌة الكائنات وتوزٌع وتشتت جودة فً ٌتحكم هاًما عامالً   الحرارة درجة أن 

 Matthew)خرى . كما بٌن األالمناخٌة  والظروف والجفاف الفٌضانات فضال عن المائٌة النباتات مثل

et al., 2009)  فصل  الهواء خالل حرارة درجة مع الماء حرارة درجة فً متزامنة هناك تغٌراتأن إلى

 ، وٌساعد هذا المرصودة المحطات لجمٌع ٌناٌر شهر فً ودنٌا قصوى حرارة درجة تسجٌل تم إذ الصٌف

 جمٌع فً  المختلفة الحٌة الكائنات أنواع ونمو وفرة فً والهواء الماء بٌن الحرارة  التباٌن فً درجة

 ، الموقع نفس داخل المحطات بٌن الحرارة درجات فً الفروق بعض وجودإلى  أشارمناطق الدراسة  كما 

 ٌقلل والعائمة المغمورة الكثٌفة النباتات قبل من الضوء امتصاص ألن العٌنات أخذ وقتإلى  ذلك وٌرجع

  ا تعد الكدرةكم . (Al-Abbawy &Al-Mayah, 2010; Panel et al., 2011)  الحرارة درجات من

 أشعة لكمٌة تعد مقٌاس إذحٌاء المائٌة ، األلها تؤثٌر كبٌر فً نمو وازدهار  التًمن الخصائص المهمة 

 عضوٌة موادأو  طٌنأو  رملأو  تربة دقائق تكون قد التً الماء فً العالقة الدقائق بفعل المبعثرة الضوء

 كما ، (2ٕٔٓ، الخفاجً و كاظم) (Avvannavar &Shrihari, 2007)حٌة  كائناتأو  عضوٌة وال

 الترشٌح ورق خالل من تمر ال التً المواد تلك اؤنهب تعرف التً الكلٌة العالقة للمواد ودلٌالً  مقٌاساً  تمثل

 ٌكون الذي الماء فً عالقة مختلفة مواد من وتتكون ماٌكرون( 0.45)فتحات ذي بور ملً نوع من
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 تصب بدورها التً ارهألنل المجاورة المناطق من مطاراأل طرٌق عن ٌجرف ما هو لها ساسًاأل المصدر

 الٌةعال الكدرة وتسبب ،(Joshi et al., 2005) الزراعٌة الفعالٌات طرٌق وعن هواراأل فً مٌاهها بعض

 المائٌة والنباتات الطحالبإلى  والوصول السطح اختراق من الضوء تمنع فهً البٌئً للنظام عدٌدة مشاكل

 المائٌة حٌاءاأل اغلب وهالك الذائب وكسجٌناأل قلة تسبب وبالتالً الضوئً التركٌب عملٌة وتبطئ

(Sharifi, 2014) حرارة درجةَ  وترفع الشمس ضوء ِمنْ  الحرارة َتمتص   العالقة الموادأن  فضال عن 

ْحملَهاأن  للماء ٌُْمِكنُ  التً الذائب وكسجٌنِ األ كمٌةَ  بذلك محدده الماءَ  ٌَ (Chinedu et al., 2011). كما 

 الٌةعال الكدرة ظروف فً الحٌة الكائنات ِمنْ  العدٌد تختنق اإذ المائٌة حٌاءاأل مجتمعات على الكدرة تإثر

حٌاء المائٌة الصغٌرة األعرقلة عملٌة السباحة لدى العدٌد من  فضال عن التنفسٌةِ  الٌاتها بَعْرَقلَة جداً 

(Majeed et al., 2021) . خواص ذات التؤثٌر الفاعل فً النظم البٌئٌة الهٌدروجٌنً من ال ساأل ٌعرف

 ، الماءِ  فً الهٌدروجٌنِ  أٌون وتركٌز القاعدٌةأو  الحموضة شدة قٌاسم أنه كما ٌمكن تعرٌفة على المائٌة ،

 حٌاءاأل بقاء فً تإثر التً الطبٌعٌة المٌاه فً حٌائٌةاألو الكٌمٌائٌة ظمةألنل المهمة المفردات من وٌعد

 ,Abowei) 8.5 - 6.5 بٌن ما المائٌة للحٌاة المالئم مثلاأل المدى ٌتراوح عامة وتكاثرها وبصورة المائٌةِ 

 درجات منها أسباب عدةإلى  المائٌة البٌئة فً الهٌدروجٌنً ساأل مستوٌات انتظام عدم ٌعود و.  (2010

 المواد وتحلل التنفسأو  الضوئً بالبناء إنتاجهأو  الكاربون اوكسٌد ثانً غاز استهالك لومعد الحرارة

 المائً بالجسمَ  تحٌطُ  التً المنطقة وجغرافٌةِ  للقاع الكٌمٌائٌة والطبٌعة والعمق العضوٌة

(Ponmanickam et al., 2007).  هو الهٌدروجٌنً ساأل مقٌاس أن  ت مجموعة دراساتأشاركما 

 الهٌدروجٌنً ساأل ٌتداخلأن  ٌمكن إذ . الحً للكائن الغذائً التمثٌل وعملٌة واعألنا على ٌإثر مهم عامل

 بصورة الهٌدروجٌنً الرقم ٌتؤثرأن  كما ٌمكن. من قبل االحٌاء المائٌة  كسجٌناأل امتصاص مع المنخفض

 ، الماء حرارة ودرجة ، الضوئً والبناء ، مونٌااألو ، كسجٌناألو ، الكربون أكسٌد ثانً بتركٌز كبٌر

 ,Marsh)وقد توصل . (Jensen &Gardner, 2017) (Rasheed, 2010)العضوٌة   المادة ومحتوى

 ساأل باستثناء العام مدار على مشابًها نمطً  تظهر الدراسة فترة مٌاه خاللال بارامترات بعضأن  (2012

 فً المٌاه كمٌة انخفاضإلى  ذلك وٌرجع  الخرٌف حتى تقرًٌبا الصٌف منتصف من ٌختلف الهٌدروجٌنً

 فً انخفاض لوحظ الدراسة فترة القلوٌة، وخالل وزٌادة مالحاأل تركٌز ارتفاعإلى  أدى مما المستنقعات

 جٌدا   دلٌالً  الكهربائٌة التوصٌلٌة تعد .المٌاه ونوعٌة لكمٌة الٌةعال حساسٌتها بسبب المغمورة واعألنا

 لقابلٌة مقٌاس وهً .(Wetzel, 2001)  الكلٌة الذائبة الصلبة بالمواد وثٌقة صلة ولها الذائبة لألمالح

 فً الذائبة ٌوناتاأل وتركٌز الحرارة درجة مع طردٌا وتتناسب الكهربائً راالتٌ اٌصال على المائً الجسم

 فً الموجودة ٌوناتاأل ألن ونظراً   النقً الماء من الكهربائً التوصٌل فً سرعة اكثر المالح فالماء الماء

التوصٌلٌة )  وقٌمة الماء فً المذابة مالحاأل كمٌة بٌن مباشرة العالقة فإن الكهربائٌة الشحنة بنقل تقوم الماء
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 ٌمكن العالقة هذه مالح الذئبة وقٌمة التوصٌلٌة الكهربائٌة( وبسبباألمة ٌتكون العالقة طردٌة بٌن ق

 وتضم (Jensen &Gardner, 2017) الماء ملوحة لقٌاس تقرٌبٌا مقٌاسا بوصفه التوصٌلٌة استعمال

 الكالسٌوم وتضم موجبةِ  رئٌسٌة اٌونات اربعة الماء فً التوصٌلٌة تسبب التً ٌوناتاألو مالحاأل

 والكبرٌتات والبٌكاربونات الكاربونات وهً سالبة اٌونات وأربعة والصودٌوم والبوتاسٌوم والمغنٌسٌوم

،  (Samrat et al., 2012) مونٌااألو النترات مثل المشحونة النتروجٌن مركبات فضال عن والكلورٌد

 اتعائد ارتفاع عن ناجمة تكون قد الكهربائٌة الموصلٌةأن  (Al-newani et al., 2018)كما اوضح 

تكون غنٌة  التًالمجاورة  تنزح من التربةأن  ٌمكن التًٌونات المختلفة األومالح األالرواسب من 

 ,Ajmi, 2010; Hussain &Grabe) بعض الدراساتكما اوضحت  .ٌونات المختلفةاألمالح واألب

2009; Katie &Pendias, 2006)  الكهربائٌة قٌمة الموصلٌةأن (EC) فً منخفضة تكونأن  ٌمكن 

ا ، كما  المرتفع الماء مستوى خالل الذي ٌحصل من  التخفٌفإلى  نتٌجة  وقاتاأل جمٌع ًٌ   ارتفاعأن  نسب

  الحرارة درجة الرتفاعوالذي ٌحدث نتٌجة  الماء تبخر بسبب ٌحدث أن  قٌمة التوصٌلٌة الكهربائٌة  ٌمكن

 . (Caselles et al., 2002; Kabata &Pendias, 1984)  النباتً الغطاء امتداد وزٌادة

 فً ذائبة أخرى أي موادأو  العضوٌة والمواد الالعضوٌة مالحاأللكل  مقٌاسا فهً الذائبة الصلبة المواد اما

 اأنه إذ كبٌرة ٌةأهم المائٌة البٌئة فً تقدٌرها . وٌكتسب(Weber-Scannell &Duffy, 2007) الماء

 والجذور ٌوناتاأل كمٌة عن برتع كما ، (Smith, 2014) فٌها حٌائًاأل والتكوٌن المٌاه نوعٌة تعكس

 الملوحة زٌادة خالل من السمٌة الذائبة الصلبة المواد تسببأن  وٌمكن المائٌة للحٌاة الضرورٌة ونوعٌتها

 الحٌاة دورات فً حادةأو  مزمنة تؤثٌرات وتسبب التنوع وتقلل الحٌة للمجتمعات ضررا تسبب التً

(Velasco et al., 2019)وصحة نوعٌة تقوٌم فً المستعملة المعاٌٌر أهم الذائب وكسجٌناأل . ٌمثل 

.  (Sharma &Kansal, 2011 ) المائٌة الحٌاة دعم على قدرتها مدى ولبٌان وسالمتها المائٌة جساماأل

 البٌئة فً الحٌة للكائنات والمكانً الزمانً التوزٌع وكذلك لنمو المحددة المهمةَ  العوامل من وٌعد كما

أو  علٌها المباشر القضاءإلى  تإدي وشحته والحٌوانٌة النباتٌة المائٌة حٌاءاأل لتنفس مهم عامل فهو  المائٌة

 فً المذاب وكسجٌناأل تركٌز وٌعتمد .(Davis, 1975; Saadi et al., 2006) الٌرقٌة أطوارها على

 الماءِ  وسرعةَ  وحجمَ  المحٌط فً للغاز الجزٌئً والضغط الحرارة درجة منها عدٌدة عوامل على المٌاه

 سطح مستوى عن خفاضألناو رتفاعاألو المائً الجسمِ  فً الحٌة الكائنات وعدد ونوع والفصل والمناخ

 المواد وجود على وكذلك الماءِ  فً المغّذٌةِ  المواد وكمٌة والذائبة العالقة الصلبة المواد وكمٌة البحر

 مع عكسٌا الماء فً ؤنهذوب قابلٌة تتناسب إذ (Kannel et al., 2007) الضوئً البناء ونشاط العضوٌة

 (Rajwa-Kuligiewicz et al., 2015) الجوي الضغط مع وطردٌا المذابة مالحاأل وكمٌة الحرارة درجة

 من الماء فً المذاب وكسجٌناأل من لكةالمسته الكمٌةإلى  مقٌاس فهو لألوكسجٌناألحٌائً  المتطلبأما  ،
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إلى  وتحوٌلها المادة العضوٌة تحلٌل لغرض المائٌة البٌئة فً المتواجدة الهوائٌة المجهرٌة حٌاءاأل قبل

 وٌستعمل .(Sonawane et al., 2020) وماء الكاربون اوكسٌد وثانً بسٌطة ) غٌر عضوٌة ( جزٌئات

 المائٌة لألجسام الذاتٌة التنقٌة عملٌة وتقوٌم العضوي التلوث درجة تقدٌر فً لألوكسجٌناألحٌائً  المتطلب

 و خٌرهللا) المذاب وكسجٌناأل مع وعكسٌا التلوث ودرجة الحرارة درجة مع طردٌا قٌمته وتتناسب

 ترسٌب على الماء لقابلٌة مقٌاس فهً الكلٌة العسرةأما  ( . Hassan et al., 2008)  (2ٕٔٓ، الخفاجً

 والمغنسٌوم الكالسٌوم اٌونً وٌعد ،(Belkhiri et al., 2010) (2018 ا واخرون ، عط) نابوالص

 أهم من المغنٌسٌوم هٌدروكسٌد بصورة والمغنٌسٌوم الكالسٌوم كبرٌتاتأو  الكالسٌوم كاربونات بصورة

 والصخور التربة طبٌعةإلى  الطبٌعٌة المٌاه فً ٌوناتاأل هذٌن تركٌز فً التغٌرات وتعود العسرة مسببات

 المائٌة مجسااأل انواع كل فً الكالسٌوم عادة المغنٌسٌوم وٌرافق (Lind, 1979) المٌاه علٌها تمر التً

 للنباتات الضرورٌة المغذٌات من الكالسٌوم وٌعد ، (Kamal et al., 2004)  اقل بتركٌز دائما ٌبقى ولكن

 البوتاسٌوم مثل خرىاأل العناصر فقدان عدم ضمان على ٌعمل إذ سماكاأل مثل خرىاأل المائٌة حٌاءاألو

 والنباتات الطحالب فً الكلوروفٌل جزئٌة لتركٌب ساسٌةاأل العناصر فهومن المغنسٌوم ،اما والصودٌوم

 Kumar et) (Sharifi, 2014)الطحالب  كثافة فً انخفاضا ٌسبب المغنٌسٌوم نقص فإن ولذلك المائٌة

al., 2010) . مثل ساسٌةاألالكاتٌونات  كما تلعب Ca و K و Mg وظائف متنوعة من مهمة أدواًرا 

 وأغشٌة الخالٌا جدران فً فهو ٌمتلك دور نشط ، سامة غٌر معدنٌة مغذٌة مادة الكالسٌوم ٌعد إذالنبات، 

هو  المغنٌسٌوم. (Marschner, 1995) وتطوره النبات نمو فً التحكم آلٌات فً وٌشارك البالزما

 أحدكذلك فهو  البوتاسٌوم لٌس ٌعد ، المقابل فً. خرىاأل زٌمألنا الكلوروفٌل وجزٌئات فً أساسً عنصر

 من. زٌمألنا أنشطة تنظٌم تناضح وفً كمنظم أساسً بصورة ٌعمل العضوٌة ولكنه الهٌاكل مكونات

 وتمٌل هذه الكاتٌونات الصخرٌة التجوٌة هو الكاتٌونات لهذه المهٌمن المصدر فإن ، حٌوي كٌمٌائً منظور

 ,Elderfield)  ورالصخ فً لتركٌزها بالنسبة المٌاه من بٌن عدة عناصر فً علىاألتكون أن إلى 

النباتٌة  الشجر أوراق النقل من إعادةإلى  مٌله فً وسًٌطا ٌكونأن إلى  المغنٌسٌوم ٌمٌل  .(1998

(Campo et al., 2000). الطبٌعٌة المٌاه فً برٌتالك بها ٌتواجد التً شكالاأل اكثر من فتعد الكبرٌتات 

 المسببة المواد من وهً المٌاه ، تلك فً الموجودة ٌوناتاأل مع متحدا الكبرٌتات اٌون بصورة وٌكون

 تراكٌز زٌادة ، وتعود اوالمغنسٌوم الكالسٌوم كبرٌتات شكل على وجودها عند الماء فً الدائمة للعسرة

 مباشراً  مصدراً   تشكل إذ الرسوبٌة للترب الجبسٌه الطبٌعة منها عدة أسبابإلى  المٌاه فً الكبرٌتات

 ارهألناب المحٌطة الزراعٌة المناطق فً سمدةاأل استعمال فضال عن الطبٌعٌة المٌاه فً الذائبة للكبرٌتات

 تمثل  .(Federation &Association, 2005)النهرإلى  النهاٌة فً تصل التً الكبرٌتات على والحاوٌة

 مصدرا المجاري تفضال وتعد وبقائه وتكاثرها حٌاءاأل لنمو وحٌوٌا النتروجٌن من مغذٌا شكال النترات
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 غٌر فً الشكل تكون موجودة التربة فً النٌتروجٌن من %1-2أن  كما،  والفوسفات للنترات مهما

 تسبب ولكنها للنباتات توافًرا كثراأل هو ، NO3 -النتراتأو  -مونٌوماأل مثل ،" المعدنً"أو  العضوي

 ثراءاألإلى  والفوسفات للنترات العالً المستوى . وٌإدي(Addiscott, 2005)البٌئٌة  المشاكل معظم

 مصادر من العضوي للتلوث جٌدا دلٌال ٌعد لها العالً المستوىأن  كما ، وكسجٌناأل واختزال الغذائً

 الكائنات لكل الطاقة اٌض عملٌات فً وسطٌاً  عنصراً  فٌمثل الفسفور اما.(Davies et al., 2009) بشرٌة

 مالئمة غٌر المٌاه تجعل التً الغذائً ثراءاأل عن المسإولة الرئٌسة المغذٌات أهم من وٌعد كما الحٌة

سام المائٌة جاألار وهألنا فً المتواجد الفسفور وٌؤتً ،(Adeyemo et al., 2008)  المائٌة للحٌاة

 بٌن ما والتفاعل بالنهر المحٌطة المناطق من التربة وانجراف الصخور منها مصادر عدة من خرى األ

 وٌتواجد (Verry, 2018)فً القاع  المٌتة الحٌوانات وبقاٌا النباتات بقاٌا من المتكونة والرواسب الماء

 وتستطٌع ذائبة عضوٌة فوسفاتأو  ال عضوٌه فوسفات شكل علىأما  المائٌة البٌئة فً الذائب الفسفور

 ,.Harrison et al., 2014; Hunter et al)  الذائبة عضوٌة الال الفوسفات استعمال فقط النباتٌة العوالق

2001). 

 The physical and chemical للرواسب الخواص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة -2-5

properties of the sediment 

باشر للملوثات فً البٌئة ا تعد المستلم المأنه، كما المختلفة نواع الملوثاتأل الرئٌستعد الرواسب المإشر 

والنهائً لما ٌحمله الماء من مواد طبٌعٌة ومخلفات منزلٌة وزراعٌة  الرئٌسكونها المجمع  المائٌة

التغٌر المفاجئ فً نوعٌة الماء الذي ٌغطً أن  . (ٖٕٔٓ، كاظم) (Abbas et al., 2006)وصناعٌة 

أن  فضال عن ،تحرر كمٌات كبٌرة من العناصر المتجمعة فً المنطقة الملوثة إلى  الرواسب قد ٌودي

إلى  تحرر المواد الملوثةإلى  بٌئة جدٌدة مإدٌةإلى  ار تنقل كمٌات من الرواسب الملوثةهألناعملٌات كري 

الرواسب وتحررها منها فً البٌئة إلى  ٌونات والعناصراألوصول أن  . (Lau &Chu, 1999)تلك البٌئة 

غٌر مباشر  بصورةأو  ا خالل عمود الماءؤنهمباشر من خالل انطالقها وذوب بصورةٌكون أن أما  المائٌة

مر الذي ٌسهل تراكمها األحٌاء القاعٌة المختلفة على الطبقة السطحٌة لها األسماك واألعن طرٌق تغذٌة 

قٌم أن  .  (ٕٕٓٓ، سعد و الطائً)  خرىاألحٌاء المستهلكة األإلى  وانتقالها هالحٌ اتأنسجة الكائنفً 

على سطوح حبٌبات ٌونات األأمتزاز لعملٌة أفضل مدى هو ( 8.5 -6.3 بٌن ) pHس الهٌدروجٌنً الاأل

تزداد نسبة تراكٌز العناصر المتحللة  pHكلما ازدادت قٌمة  أنه إذوهً عملٌة سرٌعة جدا ، الرواسب 

سة درا. كما بٌنت (Rifaat, 2005)ة والالعضوٌ ةالعضوٌالجزٌئات بالماء ، ومن ثم تمتص من قبل 

ت التحلٌال اللجنوب العراق من خ أهوارلتقٌٌم الخصائص البٌئٌة والوضع المورفولوجً لترب مناطق 
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هناك زٌادة فً تركٌز المادة أن إلى  ج من هذه الترب ، وقد خلصت هذه الدراسةإذأجرٌت لنم التً

. كما اوضحت (Karim et al., 2021) العضوٌة ، ونسبة كاربونات الكالسٌوم فً ترب جنوب العراق

 عطًت إذختزال  األكسدة واألٌتغٌر حسب ظروف أن  الرطبة  ٌمكن األراضًلون رواسب أن  ةدراس

ا لوًنا تعلوها التً الرطبة األراضًرواسب ( Fe3þ) المإكسد الحدٌدأكاسٌد  ًٌ  الرواسبأن  حٌن فً ، بن

رمادٌة   زرقاء صبغة للرواسب( Fe2þ) الحدٌدأكاسٌد  تعطً عملٌة وهً ، لقوه التزجٌج تخضع المختزلة

(Wang et al., 2011). إلى ٌشٌر مما وكسجٌن ،األ بعد لإللكترون مهمة نهائٌة مستقِبالت النترات تعد 

 النترات امتصاص ٌعتمد .(Bachand &Horne, 1999)العضوٌة  المادة أكسدة صلة فً  ا ذاتأنه

أن  كما .(Spieles &Mitsch, 2000) وكسجٌن المذاب األووفرة  الحرارة درجة على النتروجٌن ونزع

إلى  أجرٌت فً منطقة هور الحوٌزة توصلت التً(  2002،ه علً وزمٌلٌ)(AL-Sabah, 2013)دراسة 

والمحاصٌل ح تسببت فً تؤثٌرات مباشرة على التربة مالاألتحمل كمٌات كبٌرة من  هواراألمٌاه هذه أن 

عدم وجود طرائق معٌنة لتخلٌص هذه  فضال عنزٌادة قٌم التملح  الل عٌة فً هذه المناطق من خاالزر

 العذبة الكبرى الطاقة أنظمة من للكبرٌت خسارة أن أكبر كما اوضحت دراسة . الترب من هذه الملوحة

 (H2S) الهٌدروجٌن كبرٌتٌدإلى  طرٌق تحول الكبرٌتات عن تكون الجوي الغالفإلى  الرطبة لألراضً

المتحللة  النباتٌة العوالق من المثٌل ثنائً وكسٌجٌن  وكذلك من إنتاجاألظروف نقص من بسبب 

(Elderfield, 1998) . 
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  الفصل الثالث

 

 جهزة املستخذمت األاملىاد و

 املتبعت طرق العملو

The materials and equipment 
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The methods of work followed 
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   materials usedالمواد المستخدمة  -3-1

طالع على هذه المواد األجاز التحالٌل المختبرٌة وٌمكن ألنلقد تم استخدام مجموعة من المواد المختبرٌة 

 (1فً الملحق رقم )

 The devices usedجهزة المستخدمة   األ -3-2

طالع علٌها من خالل الملحق األجهزة المختبرٌة والحقلٌة المختلفة وٌمكن األستعانة بمجموعة من األتم 

 (2رقم )

 The exact location of Umm Al-Naaj pond النعاجأم  بركةالموقع الدقٌق ل -3-3

  ( معاٌٌر الخاصة بؤتفاقٌة9)أصل ( من5توفرت به ) إذالمهمة  الحوٌزةهور  أجزاء أحدنعاج أم  تعد بركة

 وتقع بركة العالمٌةضمن الحة التراث  إدراجهاوكذلك تم األحٌائً تنوع رامسار  وخاصة تلك المتعلقه بؤل

( و 31.60284º Nٌات مركزٌة )اثؤحدفً محافظة مٌسان  وتحدٌدا شرق قضاء الكحالء وب  النعاجأم 

(47.61991º E( الحظ الشكل رقم )وتوجد العدٌد من القرى المح2 . )ها قرٌه أبًأهمٌة للبركة من إذ 

الزراعٌة  األراضًالخنازٌر وكذلك مساحات شاسعة من أم  خصاف وقرٌة بنً هاشم وقرٌة المعٌل وقرٌة

مبزل ٌسمى مبزل )احمٌدة ( الحظ الصورة  هاأهمباتجاه الهور من خالل عدة مبازل  تبزل مٌاهها التً

بار ومحطات األحقل الحلفاٌا و هاأهم النعاجأم  ٌة لبركةذا( كما توجد العدٌد من المنشؤة النفطٌة المح1رقم )

التً توضح ابراج احتراق المخلفات  (2الحظ الصورة ) ابعة له والمحطة الغازٌة الثالثةالت التصفٌة

انعاج  أم  فً بركة مباشرةمصادر تصب  تشملف  النعاجأم  فً بركة  مٌاهتغذٌة المصادر أما  النفطٌة.

 لمدٌنة الشرقً الشمالً الجزء فً تقع التً العمارة سدة أعلى من الكحالء والذي ٌتفرعنهر وتتمثل ب

خصاف ( والزبٌر ) المعٌل (  أبًالطوس ) أم  هً   أفرعثالث إلى  وٌتفرع هذا النهر بدوره،  العمارة

تتسم  التًمطار  األ مٌاه فضال عن (3رقم ) شكلال نعاج الحظأم  تصب جمٌعها فً بركة التًسٌجً  والح

السودة وكذلك  بركةتشمل نهر المشرح الذي ٌصب فً  المصادر الغٌر مباشرة فأما  وي .بتذبذبها السن

عند زٌادة منسوب المٌاه فً اوقات  إذٌم ٌصرف مٌاهه فً بركة العظهور السناف الموسمً الذي 

مصرف  تشملفٌف المٌاه  منافذ تصرأما  نعاجأم  تتجه نحو بركة مٌاهال فإنالفٌضانات  فً هذه البرك 

  عندالسوٌب الذي ٌصب فً شط العرب قرٌة الكسارة  ومنفذ  عندالكسارة الذي ٌصب فً نهر دجلة 

 .(2ٕٔٓ، رضا) (Al-Lami et al., 2014) جنوب مدٌنة القرنة

 



 
ٖٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فً قضاء الكحالء / محافظة مٌسان ( النعاجأم  منطقة الدراسة )بركةلخرٌطة   (2الشكل )

 

•Maysan
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 (Al-Lami et al., 2014) مكون هور الحوٌزة  أجزاء أحد النعاجأم  ار المغذٌة لبركةهألنا( 3الشكل )

 

 النعاجأم  ( مبزل )احمٌدة( الذي ٌصرف مٌاهه فً بركة1صوره )
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  حتراق المخلفات النفطٌةاب ابراج الخاصة (2صورة  )

     sampling sitesمواقع اخذ العٌنات  -ٗ-ٖ

المائٌة )نبات القصب وسمك الكارب  حٌاءاألتم اختٌار ثالث مواقع لجمع عٌنات الماء والرواسب و

 تً:األوالبلطً( وهً ك

حٌث  وٌمثل هذا الموقع بٌئة نهرٌه النعاجأم  الطوس  ببركةأم  ٌشمل منطقة ارتباط نهر  : ولاألالموقع  -ٔ

  أفرععدة إلى  نهاٌة النهر تتفرعأن  كما لوحظ .تكون المٌاه جارٌة إذ 40cm-60ٌتراوح العمق من 

ترسبت  التًٌحملها النهر   التًباتجاه الهور ومكونه مجموعة من الجزر الناتجة من التراكمات الرسوبٌة 

موقع فسٌرد ذكرها فً تم رصدها فً هذه ال التًحٌاء المتواجدة األأما  ه الجرٌاننتٌجة انخفاض سرع

ن ضفاف النهر تواجد لعدد من المرتفعة م جزاءاأل( كما لوحظ فً 3-2)األحٌائً بالتنوع  الخاصة ةالفقر

 . هواراألالبوٌتات القصبٌة لسكان 
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( وتكون 50cmالى )10cm )ٌشمل الجزء الضحل من الهور والذي تتراوح اعماقه من ) الموقع الثانً :  -ٕ

تتغذى على المواد العضوٌة  التًعكوره  وتتمٌز هذه المنطقة بكثرة الطٌور  وأقلنسبٌا  راكدةالمٌاه 

نبات  هاأهمهذه المنطقة  بعض النباتات المائٌة الغاطسة و أجزاءحٌاء القاعٌة  كما تسود بعض األو

(  كما تم مالحظة رعً  قطعان الجاموس 3والذي ٌغطً مساحات شاسعة  الحظ الصور ) الشوٌجة

 فقرةً التم رصدها فً هذه المنطقة ف التًحٌاء  األ. وسٌرد ذكر من هذه المنطقة أجزاءبقار فً األو

 (.5-3الخاصة بالتنوع الحٌوي)

 

 خالل فترة فصل الشتاء النعاجأم  ( توضح انتشار نبات الشوٌجة فً بركة3الصورة )

( وتتمٌز 50cm- 250ٌتراوح عمقها من )  إذالعمٌقة من الهور  جزاءاألٌشمل  الموقع الثالث: -ٖ

وكذلك تتمٌز بؤحتواها على لمعظم  اسماك الهور  الٌةمٌاهها بل الركود وتعد هذه المنطقة البٌئة المث

الجزر أو  خر متحركة وتسمى با التهل األٌكون بعضها ثابت والبعض  التًمجموعه من الجزر القصبٌه 

حٌث ان الجزر الثابتة تكون مرتبطة بالقاع  خرى األللعدٌد من الطٌور والحٌوانات  توفر مؤوى إذالعائمة  

كة المٌاه وهً عكس الجزر المتحركة التً ٌمكنها الطفو فوق سط المٌاه وتكون وال ٌمكنها التحرك مع حر

 .حركتها حسب اتجاه الرٌاح وجرٌان المٌاه 

تم جمع العٌنات  من مواقع  :Sample collection mechanismجمع العٌنات  الٌة -3-5

جمعت العٌنات لكل من الماء  إذ  2022شهر حزٌران إلى    2021الثانً  الدراسة  ابتدئا من شهر تشرٌن
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 بصورة فصلٌةسماك )سمك الكارب والبلطً(  وعبر عن النتائج األوالرواسب والنبات ) نبات القصب( و

 وكما ٌؤتً:

 وآخرون الشاطر)حسب ما جاء فً  تم اعتماد طرق جمع العٌنات وحفضهاجمع عٌنات الماء:    -1

لتر  1 سعة  مصنوعه من البولً ثٌلٌن ٌكٌه تفً قنانً بالسمن كل موقع جمعت عٌنات الماء  إذ،  (2013

تم  إذ (DO , BOD)لجمع العٌنات الخاصة بفحص ال  وشفافة  مل  معتمه   300واستخدمت قنانً سعة 

ماء بعمق ثم  ملئت القنانً بغمرها بال، وذلك لتجنب تلوث العٌنة   مقطر بماء غسل القنانً ثالث مرات

20cm  جذاتقرٌبا ثم غلقت وهً تحت الماء وتم تعلٌم العٌنات وبعد  اتمام الجمع والتعلٌم  تم ارسال النم 

 لغرض اجراء الفحوصات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة .   مباشرةالمختبر إلى 

خاصة  بؤستخدام اداة  جمعت عٌنات الرواسب  فً اكٌاس ابالستٌكٌة جمع عٌنات الرواسب :  -2

ملئ حٌاء والنباتات المٌتة ثم تم األلتجنب  (5cm-10أخذ العٌنات من عمق )تم  إذصصة لهذا العمل ، مخ

كغم تقرٌبا    1ب حٌث كل مكرر ملئمن اماكن عشوائٌة  من كل موقع  بكٌاس وبواقع ثالث مكررات األ

كلغ   1المختبر تم خلط مكررات كل موقع واخذ منها  إلى  جذاوبعد اتمام الجمع والتعلٌم  وبعد وصول النم

 70ج  اكثر تمثٌال لمنطقة الدراسة ( ثم جففت تحت درجة حرارة إذلكً تكون النم ) تكوٌن عٌنة مركبة  

 وأخرون  الشاطر)وبعد ذلك  تم طحنها وغربلتها لكً تكون جاهزة لعملٌات الفحص المختلفة   مئوٌة 

2013)  

تم اختٌار نبات القصب النة من اكثر النباتات انتشارا فً بٌئة االهوار وكذلك  جمع النباتات : -3

تم جمع نباتات النهه من النباتات ثنائٌة الحول وٌمتلك قدرة كبٌرة لمقاومة الظروف المناخٌة التطرفة. وقد 

إلى  تم نقلهاالقصب بالٌد  ثم غسلت بماء الهور وحفظت فً اكٌاس ابالستٌكٌة  وبعد اكمال جمع العٌنات  

 المختبر 

تم اختٌار هاتٌن النوعٌن النهما من اكثر االنواع تواجدا فً الشانك(: الكارب وسماك ) األجمع  -4

عطً هذه بٌئة االهوار وكذلك من اكثر االنواع استهالكا من قبل البشر أضافة الى الحالة الفسلجٌة التً ت

، أمثال سمك الشانك لدٌة للتلوث بالعناصر الثقٌلةالستهالك غذاء ملوث او اكثر عرضة االسماك قابلٌة 

سماك بواسطة الشباك األ معجوقد تم  القابلٌة فً التغذٌة على الرسوبٌات التً تعتبر مستودع للملوثات.

سماك ووضعت فً اكٌاس ابالستٌكٌة األستعانة بالصٌادٌن المحلٌٌن  فً جمع األوتم  4cmقطر فتحتها 

 المختبر. إلى  وتم نقلها 
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ه   للمٌا الطبٌعً ختالفاأل مؤشر خالل من المٌاه الكشف عن حالة  -3-6

(NDWI)Normalized difference water index  

( من ArcGISفً منطقة الدراسة باستخدام برنامج نظم المعلومات الجغرافٌة )اجراء تحلٌل كشف الماء تم 

من الغٌوم  الٌةكانت خ  التًالمرئٌات الفضائٌة  اختٌار ( . وقد تمNDWIخالل دلٌل مإشر فرق المٌاه )

 علٌها الحصول وقد تملكل بكسل،  (m 30)وبدقة  افضل نتٌجة ممكنة إلى  خرى للوصولاألوالتشوهات 

من خالل القمر  (USGS، http://glovis.usgs.gov) مرٌكٌةاألة الجٌولوجٌ المسح موقع هٌئة من

 لرصدOperational land Imager OLI)  ونوع الحساس )  (Landsat 8-OLI) سات دألنالصناعً 

ابتداء من  بصورة فصلٌةخالل فترة الدراسة   فً منطقة الدراسة  تحدث التً والزمانٌة المكانٌة التغٌرات

ثم فصل الربٌع بتارٌخ  2022/01/25ثم فصل الشتاء بتارٌخ  2021/11/15فصل الخرٌف 

 ما تحلٌالت تطبٌق (. وتم1الحظ الجدول رقم ) ،2022/06/27 ثم فصل الصٌف بتارٌخ  2022/04/03

تم استخدام  إذالنتائج   ( لتحقٌقArcGISبواسطة برنامج ال ) الصناعٌة قماراأل صور على المعالجة بعد

، ثم تطبٌق المعادلة التالٌة  (R TOOI BOXداة )األ( من خالل NDWIشاء مإشر ال)ألنتصمٌم بلدر 

     
                       

                       
 

 لمرئٌات الفضائٌة . وأخٌراطٌاف الموجٌة الخاصة لاألوبٌانات  ( الملفات المنهجٌة2الجدول رقم ) ٌوضح 

 Mercator (UTM) ٌاتاثحداأل بنظام Universal Transverse على وإسقاط الصور تصحٌح تم

(WGS 84) datum (للحصول على قٌم مإشر الNDWIومساحة ) رض الجافة وشبة األكل من المٌاه و

 الجافة وكذلك النسبة المئوٌة لكل منهما .
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 المرئٌات الفضائٌة المدروسة  والبٌانات الخاصة بهاتوارٌخ ( ٌوضح 1الجدول رقم )

 

 

 

 

 

No. 

Raste

r 

Landsat Scene 

Identifier 

Date of 

acquisition 

Time Path/R

ow 

Sun 

elevati

on (°) 

Sun 

azimut

h (°) 

Cloud 

cover 

land 

( ) 

Geome

tric 

RMSE 

Model 

No. 

Band 

 Landsat 8 

OLI/TIRS 

(2021) 

        

1 LC72770442

021111LGN0

0 

2021/11/15 08:22:16 146/02

8 

68.11 100.56 0.01 8.444 B3, 

B5 

2 LC72770322

022101LGN0

0 

2022/01/25 09:01:44 136/03

9 

68.23 103.43 0.02 2.133 B3, 

B5 

3 LC72770432

022043LGN0

0 

2022/04/03 07:32:07 126/05

0 

68.11 54.98 0.00 5.322 B3, 

B5 

4 LC72770652

022109LGN0

0 

2021/09/05 11:22:32 165/06

9 

68.43 111.65 0.10 7.532 B3, 

B5  

5     LC887104220

21234LGN00 

2021/11/1

5 

09:12:11 144/03

8 

68.32 122.32 0 9.332 B3, 

B5 

6 LC797654220

21183LGN00 

2022/01/2

5 

09:02:54 166/04

9 

68.45 104.55 0.22 3.123 B3, 

B5 

7 LC423597654

22022LGN00 

2022/04/0

3 

08:12:08 146/04

3 

68.67 67.23 0.11 4.654 B3, 

B5 

8 LC653654220

21187LGN0 

2022/06/2

7 

12:12:33 155/09

9 

 

68.89 111.32 0.01 5.875 B3, 

B5  
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 للمرئٌات الفضائٌةالخاصة  باألطوال الموجٌة ( ٌوضح البٌانات 2الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensor Bands Wavelength 

(micrometers) 

Spatial 
resolution 

(meters) 

Landsat 
8 

Operational land 
Imager (OLI) 

Band 1: Coastal 
aerosol 

0.43 - 0.45 30 

  Band 2: Blue 0.45 - 0.51 30 

  Band 3: Green 0.53 - 0.59 30 

  Band 4: Red 0.64 - 0.67 30 

  Band 5: NIR 0.85 - 0.88 30 

  Band 6: SWIR 1 1.57 - 1.65 30 

  Band 7: SWIR 2 2.11 - 2.29 30 

  Band 8: Panchromatic 0.50 - 0.68 15 

  Band 9: Cirrus 1.36 - 1.38 30 

  Band 10: TIRS 1 10.60 - 11.19 100 

  Band 11: TIRS 2 11.50 - 12.51 100 
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 for water andوالكٌمٌائٌة للماء والرواسب       الفٌزٌائٌة الفحوصات -3-7

sediment  Physical and Chemical Tests                                                                                                                                                                                                                                                                       

                          Air and Water temperature                                    والماء الهواء حرارة درجة -1

 فً م( ˚ 0 - 100)  من المدرج الزئبقً المحرار باستعمال حقلٌا والماء الهواء حرارة تم قٌاس درجة    

تظار لحٌن ألناو الظل فً القراءات أخذت إذ  الهواء حرارة قٌاس درجةفقد تم  جمٌعها مواقع الدراسة

 عن سم 5 مسافة المحرار بغمر قٌاسها تم فقد الماء حرارة درجةأما  مستقرة ، قراءات على الحصول

 .(Federation, 2012)  لحٌن استقرار القرآة   تظارألناو الماء تقرٌبا سطح

  Hydrogen Ion Concentration                      الهٌدروجٌنً ساألتركٌز  -ٕ

للمٌاه بعد معاٌرته  الهٌدروجٌنً ساأل لقٌاس pH- meter الهٌدروجٌنً ساأل قٌاس جهاز استعمل       

  .(Federation, 2012)  فً المحالٌل القٌاسٌة وحسب الطرٌقة المذكورة فً 

                                            Electrical Conductivity                                             التوصٌلٌة الكهربائٌة -ٖ

 Electrical) الكهربائٌة التوصٌلٌة قٌاس جهاز باستعمال التوصٌلٌة الكهربائٌة للمٌاه قٌاس تم

Conductivity Meter بعد معاٌرته فً المحالٌل القٌاسٌة )  (Federation, 2012).  

                                                                                             Turbidity العكارةأو  الكدرة -ٗ

وذلك بعد معاٌرته بالمحالٌل  (Turbidity meter)   الكدرة قٌاس جهاز تم قٌاس العكارة باستعمال

 (  NTU)  Nephlometric Turbidity Unit  نفلومٌتر كدرة القٌاس بوحدة ، وعبر عن نتائج ،القٌاسٌة

 (Federation, 2012). 

  Total  Dissolved  Solids  (  TDS)                               الكلٌة الذائبة الصلبة مالحاأل -5

 ترشٌح خالل من (Federation, 2012) مرٌكٌةاأل الصحة جمعٌة من الموضحة تم اتباع الطرٌقة     

 معلومة جفنه الذي جمع فً تبخٌر الراشح تم إذ  ماٌكرون 45   ترشٌح ورق على العٌنة ماء من مل 100

 مع الجفنة وزنت ذلك وبعد ساعة  24 لمدة مئوٌة درجة103-105  حرارته درجة فرن فً  (B)الوزن 

                                                                                                  :اآلتٌة المعادلة طرٌق عن TDS الكلٌة الذائبة الصلبة المواد وحسبت( A) محتوٌاتها
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                   (8ٕٔٓ، صالح و كاظم) لتر(./)ملغم بوحدات النتائج عن وُعبر

            Total Solid Suspended (TSS)                               الكلٌة     الصلبة العالقة المواد -6

تم  إذالكلٌة   العالقة الصلبة لقٌاس المواد (Federation, 2012)اعتمدت الطرٌقة الموضحة من قبل 

 glass micro fiber من نوعأو  ماٌكرون( 45) ترشٌح قطر ورقة بؤستخدام النموذج من مل100 ترشٌح

filters(watman)  معروفة( الوزن b  )لفترة (˚م105 ) حرارة فرن بدرجة فً الورقة هذه جففت ثم 

 المواد وحسبت لتر(/بوحدات )ملغم الناتج عن وعبر( a)مع محتوٌاتها  وزنها تم ذلك وبعد ساعة( 24)

 -: اآلتٌة المعادلة من ( T.S.S) الكلٌة العالقة الصلبة

TSS = (a-b)×    /V. of sample (ml)                                                                                                                           

 Dissolved Oxygen (DO), Biological  لألوكسجٌناألحٌائً  والمتطلب المذاب وكسجٌناأل -7

Oxygen Deman (BOD5)  

تم  إذ لكل موقع  300mlملًء قنٌنتٌن سعة  تم إذ (8ٕٔٓ، كاظم) تمت عملٌة القٌاس حسب ما جاء فً  

 DO)ال )، وتمت عملٌة القٌاس باستخدام جهاز ىولاألالمذاب للعٌنات فً القنانً  وكسجٌناأل تقدٌر قٌمة

Meter  دقائق ثم تسجل القراءة  5تظار لمدة ألناوذلك بغمس القطب الخاص بل جهاز فً النموذج و  

قنانً  لتر( ، وتم حضن/  )ملغم بوحدة النتائج عن وتم التعبٌر (DOوكسجٌن المذاب )األلتحدٌد قٌمه 

األحٌائً  المتطلب تقدٌر وفً ما ٌخص  أٌام، خمسة مئوٌة  ولفترة 20  حرارة فً درجة خرىاألالعٌنات 

 حساب قٌمة تم إذ أعالهبنفس الطرٌقة  ونة وكسجٌن المذاب للعٌنات المحظاأل قٌاس تم BOD5 لألوكسجٌن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                :الٌةالت كما فً المعادلة BOD5 ال

                                                                                         

BOD5 (لتر/ملغم) لالوكسجٌن األحٌائً : المتطلب 

DOبتدائًاأل الذائب وكسجٌناأل :قٌمه  

DO النهائً الذائب وكسجٌناأل: قٌمة 
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                                                                Hardness Total   (TH)                                                            الكلٌة العسرة -8

مل من  50اخذ   تم إذ (2013 آخرون الشاطر) قبل من المبٌنة الطرٌقة بؤستخدام  الكلٌة تم قٌاس العسرة

 واستعمال   [PH=10]إلى  س الهٌدروجٌنًاأللرفع   المنظم المحلول من مل 1-2أضافة  ثم العٌنة 

Eriochrome Black T. (E.B.T)   ثم  حمر نبٌذياألاللون إلى  اضافته ٌتغٌر لون المحلول عندككاشف،

  dI sodium Ethylne Diamine Tetraacetic acid ( EDTA- 2Na)  محلول مع التسحٌح تم

 لتر/ملغم بوحدة النهائً الناتج عن ، وُعبر زرقاألاللون إلى  ٌتغٌر لون المحلولأن إلى  M0.01))بتركٌز 

(mg/l )الٌةالت المعادلة وحسب: 

   
     

 
      

 :أن  إذ   

A =تمثل كمٌة EDTA التسحٌح فً المستعملة. 

B =1ل المعادلة الكالسٌوم كاربونات من المكافئ تمثل الوزن ml  من EDTA . 

Mتمثل تركٌز ال =EDTA  

V=  المستخدم الماء عٌنة حجم ٌمثل. 

                                                                 Calcium  ( (                                                                       الكالسٌوم -9

  مل  2أضافة  تم إذ (2013 وأخرون ، الشاطر)  قبل منالمبٌنة  الطرٌقة حسب تم قٌاس الكالسٌوم      

 محلول مع ثم التسحٌح    [PH=10]إلى  س الهٌدروجٌنًاألمن العٌنة لرفع  50mlإلى  ( (NaOH  من

EDTA- Na   بتركٌز(M 0.01 واستخدم دلٌل المٌروكسٌد  )Murexid ( غرام 0.2-0.1بوزن)  ًلك

 المعادلة وحسب لتر/ملغم بوحدات الناتج عن وعبر اللون البنفسجً إلى  الوردي اللون ٌتغٌر لونه من 

 :الٌةالت

   
     

 
      

 :أن  إذ
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A = تمثل حجم EDTA التسحٌح فً المستعمل. 

B =1 ل المعادلة  الكالسٌوم كاربونات من المكافئ تمثل الوزنml من EDTA . 

Mتمثل تركٌز  ال =EDTA 

V =المستعمل الماء عٌنة تمثل حجم 

                                                                                     Magnesium(    (                                                                المغنٌسٌوم -11

،  (2013 أخرون ،الشاطر) كما جاء فً الحسابٌة بالطرٌقة المغنسٌوم فً الماء  قٌم تم استخراج     

  -:اآلتٌة لمعادلةوحسب ا

Mg (ml/l) = (TH – Ca) ×0.244                                                                                            

  . لتر/ملغم بوحدات الناتج عن وعبر 

                                                                                                                                                                                                              Sulfate  (SO4)                                                                         الكبرٌتات -11

إلى  واكمال الحجم  المرشحة العٌنة من  10ml أخذ تم إذ  العكارة طرٌقة باستخدام فحصت الكبرٌتات     

 جٌداً  لتسهٌل عملٌة الترسٌب ومزج المكٌفة المادة محلول من  مل20 له أضٌفو المقطر بالماء  مل 100

 العكارة  بعده مدة دقٌقة وتم التعبٌر جهاز باستخدام القٌاس وتم البارٌوم كلورٌد من  غم0.3 الٌة أضٌفو

  .(8ٕٔٓ، كاظم ) mg/l بـوحدة  النتائج عن

                                                Nitrate  (No3)                                                         النترات                  -ٕٔ

جهاز شعة فوق البنفسجٌة بؤستخدام األبطرٌقة التقدٌر ب (8ٕٔٓ، كاظم)حسب ما جاء فً تم قٌاس النترات 

مل من حامض  1أضافةمل من العٌنة و  25وذلك  بترشٌح spectrophotometer)سبكتروفوتومٌتر)األ

ثم على طول موجً  220NM متصاصٌة على طول موجً األثم تم قٌاس   (HCIكلورٌك ) ٌدرواله

275NM الموجوده فً نفس  تداخل المواد العضوٌةخٌر الزالة التؤثٌر الناتج من األالطول الموجً أن  إذ

تم حساب  الموجً، وعبر عن الناتج بوحدة ملغم/لتر.تمتص على هذا الطول  النترات الأن  إذالنموذج  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         :اآلتٌة النترات كما فً المعادلة

 ان: إذ
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:A  220على طول موجً   متصاصٌة للعٌنةاألتمثل قٌمهnm         

 :B 275متصاصٌه للعٌنه على طول موجً األتمثل قٌمةnm   

 F =4.43          

                                                                                Phosphate  (Po4) لفوسفاتا -ٖٔ

)الطرٌقة اللونٌة (  Vonado Molybdo Phosphoric Acid  بالطرٌقة اللونٌةتم قٌاس الفوسفات 

مل من الكاشف  5ا الٌه أضٌفمل من العٌنه المرشحة و 25اخذ  إذبؤستخدام جهاز السبكتروفوتومٌتر  

غرام من حامض   5.3مونٌوم و األغرام من مولٌبٌدات  6ٌحضر الكاشف من خلٌط  {لخاص  ا

 1ثم تطحن  جٌدا  ثم ٌضاف لكل    Antimony Pot. Tartaraateغرام من   0.14سكوربٌك  واأل

دقٌقة   10وترك المحلول ل   }مل 10:0.7مل من حامض الكبرٌتٌك المخفف بنسبة   100غرام من الخلٌط 

   ( للحصول على قٌمة) 3.06ثم ضرب الناتج ب )  NM 700ثم تم القٌاس على طول موجً 
( بعد   

 و كاظم) المجففة  KH2PO4سقاط على منحنى المعاٌرة  للتراكٌز القٌاسٌة للفوسفات والذي حضر من  األ

  .(8ٕٔٓ، صالح

                                                                                      POTASSIUM  (K)البوتاسٌوم   -14

(  PHOTOMETER) FLAME  انبعاث اللهبتم قٌاس البوتاسٌوم بطرٌقة التحلٌل اللهبً  بواسطة جهاز  

تم حساب التركٌز من خالل منحنى المحلول القٌاسً الذي تم  إذ،  (8ٕٔٓ، كاظم) وفق ما جاء فً 

لتر من الماء المقطر  وعبر عن الناتج بوحدة  1غرام كلورٌد البوتاسٌوم فً  1.907ابة إذتحضٌره من 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ملغم/لتر.

                                                              Organic matter(OM)  قٌاس المادة العضوٌة  -15

الترمٌد لتقدٌر  باتباع طرٌقة وذلك (2013وآخرون  الشاطر) تم  قٌاس المادة العضوٌة وفق ما جاء فً

مئوٌة ثم   105غرام من عٌنة الرواسب بدرجة حرارة   10تم تجفٌف  إذالمادة العضوٌة فً الرواسب  

 Matterتم حساب قٌمة  إذمئوٌة  ثم تم وزنها    550وزنت وتم ترمٌد العٌنة على درجة حرارة 

Percentage (O.M%) Total Organic  اآلتٌةوفق المعادلة  : 

     
وزن الجفنة مع العٌنة المرمدة  وزن الجفنة مع العٌنة الجافة 

وزن الجفنة فارغة  وزن الجفنة مع العٌنة الجافة 
      

 Volumetric analysis of sediment particles الرواسب لحبٌبات الحجمً التحلٌل -16
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  من قبل  المبٌنة  الرواسب لمكونات المئوٌة النسبة لتقدٌر  ((hydrometer المكثاف طرٌقة تم استخدام

  6 أضافةو  خالط فً المتجانسة و الرواسب المجففة من غرام 50تم خلط  إذ ،(2013 وآخرون الشاطر)

 محلول 50ml و مقطر ماء ml 150 ا الٌه اضاف لحرق المادة العضوٌة  ثم (H2O2) مل ماء اوكسجٌنً

 فً وضع ثم  دقائق 4-8 مدة الخلٌط ومزج( sodium hexa meta phosphate) المفرق كالكون

ثم ترك  المعلق  لكً تتوازن درجة حرارتة مع درجة   اللتر،إلى  المحلول واكمل حجم 1L سعة اسطوانة

 40 وبعد ثانٌة 20مرور  بعد بهدوء وبعدها وضع المكثاف الخلٌط مزج ثم (Cº 20-25حرارة الغرفة )

 لكل0.36   ٌضاف)  إذالقراءة  لتصحٌح حرارة المحلول  درجة مع اخذ قٌمه  المكثاف قراءة تإخذ ثانٌة

الطٌن  لحساب نسبة( º 20 من اقل حرارة درجة لكل 0.36وٌطرح  20Cº من أعلى حرارة درجة

الرمل فتم أما  الطٌن، نسبة لحساب القراءة ثم تم أخذ ساعة 2لفترة  وٌترك مزج الخلٌط ٌعاد ثم ، والغرٌن

 (.100) من و الغرٌن الطٌن نسبة حساب نسبة المئوٌة من خالل طرح

 Measure the concentration of heavy اصر الثقٌلةقٌاس تركٌز العن -3-8

metals 

 Flame Atomic اللهبً الذري متصاصاأل باستعمال جهاز طٌف الكلٌة العناصر الثقٌلةتراكٌز تم قٌاس   

Absorption Spectrophotomete (AAS)   الماء  فً الكلٌة  الثقٌلة العناصر تم حساب تراكٌزوقد

) نبات القصب( والحٌوانٌة )  النباتٌةحٌاء األ انسجةو الرواسب فً الثقٌلة العناصرأما  المعاٌرة منحنً من

 : اآلتٌةوحسب المعادلة  (2013،الشاطر)قد حسبت كما جاء فً ف اسماك الكارب والبلطً (،

         
       

 
  

 (.ppm) العٌنة فً العنصر تركٌز ٌمثل  :            :أن  إذ

 A  :(.لتر/ملغرام) المعاٌرة منحنً من المستخرج العنصر ٌمثل تركٌز 

 B  :(.مل) للعٌنة النهائً ٌمثل الحجم 

Dغرام (. هالجاف :  ٌمثل وزن العٌنة(     

 Rتمثل قٌمة الشاهد : 
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 : الٌةاجراء عملٌة القٌاس قمنا بأجراء الخطوات الت أجلومن 

 الثقٌلة العناصر أستخالص -3-8-1

A-  استخالص العناصر الثقٌلة الذائبة فً الماء(Dissolved Heavy Metals in water) 

تم تحضٌر عٌنات الماء لقٌاس التراكٌز الكلٌة للعناصر الثقٌلة وذلك بترشٌح العٌنات ألزالة الشوائب منها  

 اثلٌن البولً من قنانً فً وتم حفظ العٌناتمن حامض النترٌك لكل لتر من عٌنة المٌاه   1ml أضافةو

 .(ٖٕٔٓ،وآخرون الشاطر) (AASالذري ) متصاصاأل طٌف جهاز باستعمال القٌاس لحٌن

B- الرواسب من الثقٌلة العناصر استخالص     Extraction of Heavy Metals from 

Sediment   

 العٌنة المجففة والمطحونة  من غرام 1 وزن فً الرواسب تم  الثقٌلة العناصر اٌونات الستخالص

 حامض من مل 10 خلٌط من ا الٌه  أضٌف ثم محكم غطاء ذات مل  50حجم اختبار انبوبة فً ووضعت

وبعد  وعادتا ٌسمى هذا الخلٌط بالماء الملكً من حمض كلور الماء   ml 6 و تدرٌجبل ( N 0.5)النترٌك 

وذلك للسماح بؤكسدة المواد العضوٌة  ومن ثم  ساعة)هضم بارد (، 16 لمدة الهزاز جهاز فً ذلك وضعت

 ,Verma &Dwivedi) سٌكون جاهز للقٌا إذ بالماء المقطرمل  50إلى  تم ترشٌح المعلق  واكمل الحجم

2013). 

C- المائٌة        النباتات من الثقٌلة العناصر استخالص Extraction of Heavy Metals from 

Aquatic Plants        

 المقطر بالماء النباتات ثم تم غسل الزالة المواد العالقة بها ، القصب وتم غسلها نباتات جمعتأن  بعد

 طحنت ثم لحٌن اتمام عملٌة الجفاف. مئوٌة ، 50 حرارة فً فرن بدرجة وجففت ٌوناتاأل المنزوع

مزٌج من حامض النترٌك ) الثقٌلة من خالل هضمها بالماء الملكً الجافة وتم استخالص العناصر العٌنات

تحدٌد المحتوى الكلً للعناصر الثقٌلة فً طرٌقة الهضم هذه ٌمكن من خاللها  ألن كلور الماء(وحامض أ

 الشاطر) AAS)) الذري متصاصاأل طٌف بجهاز انسجة النبات وبعد اتمام عملٌة الهضم تم القٌاس

 .(ٖٕٔٓ،وأخرون 

D- سماك        األ من الثقٌلة العناصر استخالصExtraction of Heavy Metals from fish      

تم استخراج  إذ الدراسة مواقع عتٌادي واسماك البلطً )الشانك( مناألاسماك الكارب  عٌنات تم جمع

 لمدة مئوٌة   40 حرارة بدرجة سجة المستخرجةألناوجففت  بالستٌكً مشرط العضلٌة بوساطة سجةألنا

الثقٌلة من خالل هضمها   العناصر اٌونات استخالص وتم خزفً ، هاون باستخدام تم طحنها ثم ساعة 24
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 من مل 5 االٌه أضٌف انبوبة هضم ثم فً ووضعها الجافة والمطحونة  العٌنة من غرام1من خالل وزن 

 بدرجة وتم تسخٌنها ( 1:1( بنسبة ) (HNO3( وحامض النترٌك  HClO4بٌروكلورٌك )ال حامضكل من 

بعد ذلك ترك لٌبرد ثم تم اكمال  تكون محلول رائق أن إلى  الهضم ألكمال عملٌة مئوٌة  70-90 حرارة

 اوعٌة نظٌفةإلى  العٌنات نقلت وبعد ذلك  ٌونات ثم رشح الناتج ،األ من الخالً بالماء مل 50 إلى  الحجم 

من قبل ’ وفق الطرٌقة المستخدم تم الهضم  . (AASمتصاص اللهبً )األ طٌف بجهاز حتى القٌاس ومعلمة

(Al-Najare et al., 2016)  

  Blank solutionsالصوري  المصحح تحضٌر محالٌل -3-8-2

لم أن  ج غٌرذاتم تحضٌر محالٌل المصحح الصوري بؤستخدام نفس المواد المستخدمة فً عملٌة هضم النم

 .(Federation, 2012) المادة النموذج أضافة  تتم

 ( (Standardsolution المراد فحصها للعناصر القٌاسٌة تحضٌر المحالٌل -3-8-3

 (Federation, 2012)  فً المذكورة الطرق حسب فحصها المراد للعناصر القٌاسٌة المحالٌل م تحضٌرت

 ومعامل Bioconcentration factor (B.C.F) حٌائًاأل التركٌز معامل -3-8-4

  Biosedimentation Factor (B.S.F) حٌائًاأل الترسٌب

 حٌاءاأل فً عنصر لكل الكلً التركٌز معدل بقسمة  وذلك (Landis et al., 2017) لطرٌقة تبعا حسبت

(A )الماء فً تركٌزه الكلً  على (B )والرواسب (C ) اآلتٌةبالتوالً وحسب المعادالت  : 

        
 

 
 

       
 

 
 

والعناصر والمركبات  الثقٌلة النظام البٌئً بالعناصر تلوث درجة تقدٌر -3-8-5

الحٌة  الكائنات على مؤثر مدى اقل الحدود المسموح بها وتقدٌرمع بل مقارنة االخرى 

Effect Range-Low (ERL) 

والعناصر والمركبات  الثقٌلة غٌر بالعناصرأو  كانت ملوثة اإذ فٌما والرواسب تلوث المٌاه درجة تحدٌد تم 

لمنظمة  القٌاسٌة القٌم معوالمركبات  العناصر لهذه الكلً التركٌز قٌمة من خالل مقارنة وذلك االخرى

لصٌانة  (1967لسنة )( 25نظام )المحددات العراقٌة فً (، و2009( لسنة )WHOالصحة العالمٌة )

 .االنهار والمٌاه العمومٌة من التلوث
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 Statistical Analysis                              إالحصائًالتحلٌل  -3-8-6

 أجل، من  بٌاناتال تحلٌللStatistical Analysis System  -SAS (2012 ) إالحصائً البرنامج استعمل

 بٌن المعنوٌة الفروق قورنت إذ ، المدروسة الصفات فً السنة فصولو مواقعال ختالفاتأ تؤثٌر دراسة

 Correlation) رتباطاأل معامل تقدٌر تم كما. ( LSD) معنوي فرق اقل باختبار المتوسطات

coefficient )الصفات بعض بٌن (Cary, 2012). 
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 Results and discussionالنتائج والمناقشة 

بواسطة  (NDWI) هالطبٌعً للمٌا من خالل مؤشر الفرقالكشف المائً  حلٌلت -4-1

(GIS) 

فٌة  وبرامج التحلٌل ستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرااألخٌرة تم استخدام تقنٌات األونة األفً 

  الطبٌعً الفرق مإشر إدخال تم .( وغٌرها من البرامج ArcGISٌرداس وبرنامج )األبرنامج الجغرافً ك

 المسطحات عن للكشف المٌاه  أكثر مإشرات من ةأحدو ( وهMcFeetersً) بواسطة  (NDWI) للماء

 شعةاألوهً  Landsat TM لـ الطٌفٌة النطاقات بواسطة مرة ولأل إنشاإه استخداًما وتم المفتوحة المائٌة

ت أشارا كم. (McFeeters, 1996) (NIR) القرٌبة الحمراء تحت شعةاألو خضراألو الحمراء تحت

(Özelkan, 2020)  الطبٌعً  المٌاهفرق  مإشرأن إلى(NDWI )الصناعٌة  قماراأل صور من المستمدة

من خالل نتائج تحلٌل المرئٌات الفضائٌة . الخرائط  ورسم السطحٌة المٌاه اكتشاف فً بنجاح استخدامها تم

 جزاءاألهً )جزء المٌاه، المحٌطة بها  األراضًتم الحصول على اربع اصناف رئٌسٌة لمنطقة الدراسة و

فً أن  متغٌرة مع الزمن اي جزاءاألهذه أن  الجافة( وقد لوحظ جزاءاألشبه الجافة ،  جزاءاألالطٌنٌة ، 

توضح التغٌرات  التً (4,5,6,7رقم ) شكالاألخر ، ألحظ األ كل فصل ٌكون لها توزٌع مختلف عن

ة الدراسة  تبعا لتذبذب قلمنط وهذا ٌدل على التغٌرات المورفولجٌة والهٌدرولوجٌة فً كل جزء ،الفصلٌة 

) كمٌة التبخر والترسٌب والخارجة مطار ( األر  ومٌاه اهألنا) المٌاه السطحٌة المتمثلة بكمٌة المٌاه الداخلة 

وكذلك التغٌرات  من والى منطقة الدراسةللمٌاه وكذلك المٌاه المستخدمة من قبل البشر فً الزراعة ( 

هذه العوامل لها دور كل وان  شعاع الشمسً وطول مدة النهاراألالموسمٌة فً درجات الحرارة وشدة 

أن  وقد بٌنت نتائج الدراسة .تطراء علٌها التًت تحوالالفً تغٌٌر النظم البٌئٌة لالراضً الرطبة و رئٌس

قٌمة لمإشر  للجزء المائً فً فصل الصٌف ، بٌنما بلغت ادنى  0.25( هً NDWIقٌمة لمإشر ال) أكبر

 Mudflat رض الطٌنٌةاألفً جزء أما  .فً فصل الربٌع   waterفً الجزء المائً 0.085 (NDWIال )

فً  -0.052فً حٌن ادنى قٌمة  كانت فً فصل الصٌف  NDWI)) 0.061قٌمة لمإشر ال  أعلىفقد بلغ 

هً  ((NDWIقٌمة لمإشر ال  أعلىفقد كانت  semi arid فً الجزء شبة الجاف أما  .الربٌع فصل 

فً بل نسبة للمناطق أما  .فً فصل الربٌع   -0.11، فً حٌن كانت ادنى قٌمة فً فصل الشتاء   -0.077

-وادنى قٌمة هً فً  فصل الخرٌف ،   NDWI) )-0.16قٌمة لمإشر ال  أعلىفقد بلغت Arid  الجافة 

كانت فً ( (NDWI قٌم لمإشر ال أعلىأن  وٌتضح من خالل هذه النتائج. فً فصل الصٌف   0.21

 كمٌة المٌاه تتجه كل ما قلتأن  لوحظ إذالمناطق المائٌة ثم المناطق الطٌنٌة ثم شبه الجافه وبعدها الجافة 

قٌم أن  ، كما لوحظ(NDWIمإشر فرق المٌاه ال) مبدأوهذا هو ما ٌتفق مع  باتجاه السالب قٌمة المإشر

وهذا  من الفصول الباردة الشتاء والربٌع  أعلىكانت  لمإشر خالل الفصول الجافة الصٌف والخرٌفا
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تتركز وتنحسر او طفٌف بصورةالمغمورة بالمٌاه  األراضًفً فصول الجفاف تختفً اغلب  أن إلى  ٌشٌر

 لالطوال الموجٌة المنعكسة من الطبقة المائٌة  ةصورة واضحالمنخفضة مما ٌعطً   جزاءاألفقط فً 

عتبار عمق المٌاه والمساحة األ( هو ٌؤخذ بعٌن NDWIمإشر ال)أن إلى  ةشاراألذلك تجدر  فضال عن

العوامل عن الجسم المائً ، وان هذه  ا من خالل تباٌنات الطٌف المنعكسةالمغمورة ولون المٌاه  وقٌاسه

( NDWIتكون منخفضة فً فصول الجفاف )الصٌف والخرٌف ( فٌقل تؤثٌرها على قٌمة مإشر ال)

كما تم . (3والجدول رقم ) (11,10,9,8رقم ) شكالاأل، الحظ لتالً تكون قٌمة المإشر مرتفعة وبا

منطقة الدراسة ، فقد كانت  أجزاءمساحة كل جزء من الحصول من خالل نتائج التحلٌل الجغرافً على 

واقل ،فً فصل الربٌع  %18.712وبنسبة مئوٌة   (122.9km2)هً Waterمساحة للجزء المائً  أكبر

أما  .(18,14و16,12رقم ) لاشكاأل، الحظ  فً فصل الخرٌف  12.6ونسبة مئوٌة   km 83.35مساحة 

فً فصل الربٌع ،  %36.21وبنسبة مئوٌة بلغت   km2 237.9هً  Mudflatمساحة للجز الطٌنً  أكبر

 .(19,15و16,12رقم ) شكالاأل، الحظ فً فصل الصٌف  %8.9ونسبة  58.57km2فً حٌن  اقل قٌمة 

فً . فً فصل الشتاء  %48وبنسبة مئوٌة   km2 315.9مساحة فً الجزء شبه الجاف فقد كانت  أكبرأما 

رقم  شكالاأل، الحظ فً فصل الخرٌف  %36.91ونسبة مئوٌة  km2 242.5حٌن بلغت اقل قٌمة 

فً  %31.7 وبنسبة مئوٌة  km2 208.8 مساحة كانت فً الجزء الجاف  أكبراما .(18,14و17,13)

، الحظ فً فصل الشتاء  %3.58وبنسبة مئوٌة    km2 23.5بٌنما اقل مساحة كانت فصل الصٌف ، 

مساحة الجزء المائً أن  وٌتضح من خالل النتائج ،( 3رقم )الجدول  و (17,13و19,15 رقم ) شكالاأل

اه وتتقلص فً فصول الجفاف فصول توافر المٌ تعدوالجزء الطٌنً تزداد فً فصلً الشتاء والربٌع  وهً 

 إذ وهذا ما تم مالحظتة مٌدانٌاالقائم هناك األحٌائً هدد التنوع بالخطر وت نذرت بصورةالصٌف والخرٌف 

تجاه األالمٌاه تجري ب إذبالمٌاه فً فصول الجفاف بل العكس   النعاجأم  تغذٌة لبركةلوحظ عدم وجود 

المٌاه  أجزاءالطٌنٌة و جزاءاأل تعدو .الزراعٌة القرٌبة األراضًالمعاكس نتٌجة للري الزراعً لبعض 

وقد لوحظ من خالل  توفر الغذاء للعدٌد من الطٌور المائٌة  التًالموائل الطبٌعٌة  أهمالضحلة  من 

 فضال عنستطالع المٌدانً توافر العدٌد من انواع الطٌور فً المناطق الضحلة من منطقة الدراسة  األ

 (Jiang et al., 2015b)وهذا ٌتوافق مع ما الحظة  واع النباتٌة ،ألناا تدعم نمو كثٌف لبعض أنه ذلك

 المٌاه عمق ٌحدد إذ  الضحلة المٌاه فًتحدث   الرطبة األراضً فً القصوى واعألنا وفرةأن  أشارالذي 

 ,Anderson & Smith)من الباحثٌن منهم عدد  أشاركما . المائٌة   الطٌور موائل وحجم أًٌضا جودة

2000; Boettcher et al., 1995; Mitchell et al., 2006; Rajpar &Zakaria, 2011)  عمق أن

 المثال سبٌل على ، وتوافره الغذاء إنتاج علىالمائٌة له تؤثٌر كبٌر  للطٌور الرطبة األراضًالمٌاه فً 

 وقد اوضح  . والبرمائٌات سماكاأل مثل الفقارٌاتوبعض  والالفقارٌات النباتاتوجذور  وأوراق ،بذور
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(Jiang et al., 2015a)(Collazo et al., 2002; Velásquez &Navarro, 1993)  من العدٌدأن 

 ألن ، المتاحة الغذائٌة المواردإلى  التغذٌة ومواقع الغذائٌة النظم تغٌٌر بسهولة هاٌمكن المائٌة الطٌور أنواع

 والمناقٌر الرقبة  طول مثل للطٌور المورفولوجٌة بـالصفات محدودة لدٌها  الغذاءإلى  الوصول إمكانٌة

 حًدا تضع، كل هذه العوامل  أجسامهم ووظٌفة والشكل الحجمكذلك  ،، وقدرتها على السباحة  والساقٌن

أن  وقد لوحظ من خالل نتائج التحلٌل الجغرافًتحصل على غذائها  فٌه أن  الذي ٌمكن للطٌور الماء لعمق

مإشر  أو  للتغٌرات المناخٌة  ولذلك ٌمكن استخدامها كدلٌلالرطبة من اكثر النظم حساسٌة  األراضً

 .(Gu et al., 2007) (Ali &Jaber, 2020 )للتغٌرات المناخٌة  وهذا ٌتوافق مع ما جاء به 

 األراضًو النعاجأم  لبركة( ArcGISالبٌانات الخاصة بالتحلٌل الجغرافً بواسطة برنامج ) (3الجدول )

 خالل فترة الدراسة  المحٌطة بها

  Autumn        

  Water Mudflat Semi arid  Arid  

Color         

NDWI 0.24 -0.002 -0.093 -0.16 

Area 
Km2 83.358262 195.639291 242.492427 135.454701 

PIR % 12.68878 29.780177 36.912153 20.61889 

  Winter        

Color         

NDWI 0.22 0.039 -0.077 -0.18 

Area 
Km2 95.038247 222.400298 315.940072 23.566065 

PIR % 14.466705 33.853733 48.09234 3.587222 

  Spring         

Color         

NDWI 0.085 -0.052 -0.11 -0.17 

Area 
Km2 122.932332 237.914211 259.317617 36.780522 

PIR % 18.712737 36.215258 39.47328 5.598724 

  Summer         

Color         

NDWI 0.25 0.061 -0.096 -0.21 

Area 
Km2 98.563482 58.57632 290.924134 208.880747 

PIR % 15.003315 8.916477 44.284419 31.795789 
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 فً فصل الخرٌف  النعاجأم  بركةساسٌة لاألربعة األصناف األتمثل خرٌطة  ( 4) شكلال

 
 فً فصل الشتاء النعاجأم  لبركةساسٌة األربعة األصناف األتمثل خرٌطة ( 5) شكلال
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 فً فصل الربٌع النعاجأم  لبركةساسٌة األربعة األصناف األتمثل خرٌطة ( 6) شكلال

 
 فً فصل الصٌف النعاجأم  لبركةساسٌة األربعة األصناف األتمثل خرٌطة ( 7) الشكل
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 النعاجأم  بركة أجزاءكل جزء من ل ( NDWIلمٌاه )الطبٌعً ل فرقالتوضح قٌم مإشر خرٌطة ( 8) شكلال

 فصل الخرٌفخالل 

 
 النعاجأم  بركة أجزاءكل جزء من ل ( NDWIلمٌاه )الطبٌعً ل فرقالوضح قٌم مإشر ت( خرٌطة 9) شكلال

 فصل الشتاءخالل 
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أم  بركة أجزاءكل جزء من ل ( NDWIلمٌاه )الطبٌعً ل فرقالتوضح قٌم مإشر خرٌطة ( 10رقم ) شكلال

 فصل الربٌعخالل  النعاج

 

أم  بركة أجزاءلكل جزء من (  NDWIللمٌاه )توضح قٌم مإشر الفرق الطبٌعً خرٌطة ( 11) شكلال

 فصل الصٌفخالل  النعاج
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 خالل فصل الخرٌف  النعاجأم  بركة أجزاءتبٌن المساحة لكل جزء من  خرٌطة (12) شكلال

 
  شتاءخالل فصل ال النعاجأم  بركة أجزاءتبٌن المساحة لكل جزء من خرٌطة ( 13) شكلال
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 خالل فصل الربٌع النعاجأم  بركة أجزاءتبٌن المساحة لكل جزء من خرٌطة ( 14) شكلال

 

  خالل فصل الصٌف النعاجأم  بركة أجزاءتبٌن المساحة لكل جزء من خارطة ( 15) شكلال
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 خالل فصل الخرٌف  النعاجأم  بركة أجزاءلكل جزء من  ئوٌةنسبة المتبٌن الخارطة ( 16) شكلال

 

  خالل فصل الشتاء النعاجأم  بركة أجزاءلكل جزء من  ئوٌةنسبة المتبٌن الخارطة ( 17) شكلال
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 خالل فصل الربٌع النعاجأم  بركة أجزاءلكل جزء من  ئوٌةنسبة المتبٌن الخارطة ( 18) شكلال

 

  صٌفخالل فصل ال النعاجأم  بركة أجزاءلكل جزء من  ئوٌةنسبة المتبٌن الخارطة ( 19) شكلال

 



 
ٖٙ 

 The Bio diversity in the pond of  النعاجأم  بركة فًاألحٌائً  التنوع -4-2

Umm Al-Naaj 

من جانب انخفاض منسوب   الهائلة الضغوط عن النظر بغض. فرٌد بٌولوجً بتنوع النعاجأم  بركة تتمتع

تستقطب الكثٌر من  النعاجأم  ال تزال بركة هتمام من قبل الجهات الحكومٌة ،األة قلوالمٌاه والصٌد الجائر 

سماك األخرى كاألحٌاء األوتوفر حاضنه للعدٌد من  كالطٌور المهاجرة وبعض الثدٌات الكائنات الحٌة

 ( (Rafetus euphraticus ً(الفرات )الرفش الترس ملساء سلحفاة  هاأهموبعض البرمائٌات من 

 ٌمكن  إذ .الرئٌسة النباتات من كبٌرة أعداد فضال عن( mauremys caspicaالترس ) خشنة والسلحفاة

 ٌكولوجٌةاأل النظم بناء وإعادة الذاتً التؤهٌل إلعادة ةحٌوٌ ضرورٌة بٌئٌة محمٌة بركةال  هذه تمثل أن 

ساسً هو األ سببها التًفً الوقت الراهن   القاسٌة الظروف أعقاب فً خاصة ، واعألنا ومجموعات

مجموعة من البرامج إلى  حٌاء النباتٌة والحٌوانٌة استنادااألوقد تم تشخٌص  .(2ٕٔٓ، سلمان)البشر 

سماك المرصودة  األتشخٌص انواع تم  إذ مجموعة من المصادرإلى  المعتمدة عالمٌا  وكذلك استنادا

 Seek byكذلك استخدم البرنامج )و  ;Al-Faisal et al., 2014; Coad, 1991)عتماد على المصادر  لب

iNaturalist( والذي تم انشائة مقبل فرٌق )iNaturalist UK وهو مبادرة مشتركة بٌن أكادٌمٌة  )

للدلٌل الحقلً لطٌور  وفًقاالطٌور  جذاتشخٌص نم تموكالٌفورنٌا للعلوم والجمعٌة الجغرافٌة الوطنٌة ، 

كذلك استخدم و (Aziz, 2021 و Alwan) (Salim & Abed, 2017)(Salim et al., 2020)العراق 

امج ( ، كذلك برنiNaturalist UKقبل فرٌق )ن م ( والذي تم انشائه Seek by iNaturalistالبرامج  )

(Merlin Bird ID، الذي تم انشاإه بواسطة مختبر كورنٌل لعلم الطٌور  )  النباتات  فقد  تم تشخٌصها أما

 Seek byاستخدم  البرنامج  )وكذلك  (Sadi & Mayah, 1983)وفقا  لكتاب النباتات المائٌة فً العراق 

iNaturalist( و برنامج )Plant Net الذي ٌتٌح اٌضا امكانٌة تحدٌد حالة الحفظ للنوع المشخص وفق )

نفٌذها وفقا مج تم توان هذه البرناقامة . األوحالة ( ، IUCNللحفاض على الطبٌعة ) العالمٌةتحاد األمنظمة 

المإسسات من ابرزها جامعة  العدٌد من قبلجموعة من المنظمات البحثٌة ودعم من التفاقٌة االتحاد لم

 التً النعاجأم  تم رصدها  فً بركة التً السائدة المختلفة الحٌة الكائنات مجامٌع وفً ما ٌلً . ٌٌهمونبل

 األتً : تشمل إذ  فقط المجردة العٌن فً رإٌتها ٌمكن

  animal diversityالتنوع الحٌوانً    -4-2-1

مجامٌع منها  ( وقد تم رصد عدةHeterotrophsتسمى بالمستهلكات ) التًحٌاء األٌشمل طٌف واسع من 

 : متواجدة فً منطقة الدراسة وكما ٌؤتً
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A- سماك األfishs 

سم العلمً لكل نوع وكذلك حالة  األ(  الذي ٌبن 4كما فً الجدول رقم ) سماك األنوع من   (11)تم رصد  

 (.3غرٌب وكذلك تم تصوٌر كل نوع تم رصدة أنظر الصور فً الملحق رقم )أو  هل هو مستوطن

 خالل فترة الدراسة  النعاجأم  تم رصدها فً بركة التًك سمااأل( ٌمثل انواع 4الجدول )

 

B-  الطٌورBirds 

سم األ(  الذي ٌبن 5(  نوع من الطٌور منها المستوطنة ومنها مهاجره  الحظ الجدول رقم )26تم رصد ) 

تم  التًواع ألنا، وكذلك تم تصوٌر اغلب مهاجراأو  العلمً لكل نوع وكذلك حالة  هل هو مستوطن

 .(4فً الملحق رقم )رصدها أنظر الصور 

 خالل فترة الدراسة النعاجأم  تم رصدها فً بركة التً(  ٌبٌن انواع الطٌور 5الجدول رقم )

 حالة األقامة  سم العلمًاأل األسم المحلً للطٌر  ت

بلشون ابٌض صغٌر)  1
 بٌوضً(

Egretta garzetta مستوطن 

 زائر شتوي Ardea cinerea بلشون رمادي ) زركً ( 2

بلشون الماشٌة )  3
 أبٌقردان (

Bubulcus ibis  مهاجر 

 مستوطن Himantopus himantopus أبً المغازل  4

قطقاط ابٌظ الذٌل  5
 )طٌطوة(

Chettusia leucura مقٌم ومفرخ 

 مستوطن Chlidonia hybridus  المستنقعات خطاف 6

قطقاط شوكً الجناح  7
  ظفر(أبً )

Hoplopterus spinosus مستوطن 

سم العلمًاأل سم المحلً ) الشائع (األ ت قامة األحالة    

 غازي Tilapia zilli البلطً ) الشانك ( 1

 مستوطه Liza abu (الخشىي  (السوري 2

 غازي  Carassius auratus  )البجبج( الكرسييهالكارب  3

 مستوطه  Cyprinus carpio )السمتً( اديتيعاال الكارب 4

 مستوطه Silisu triostegaus الجري 5
 مستوطه  Barbus sharpeyi البىي 6
 مستوطه Barbus xanthopterus الكطان 7

 مستوطه Aspius vorax  كلالش 8

 مستوطه Barbus luteus الحمري 9

 مستوطه Mystus plussius السمير  أبي 10

 مستوطه Mastacembelus mastacembelus جالمرمري 11
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 زائر شتوي Armenicus Larus نورس ارمٌنً 8

 مستوطن genei     Larus نورس مستدق المنقار  9

صٌاد السمك الرفراف  10
 األبقع

Ceryle rudis مستوطن 

 مستوطن Passer domesticus عصفور دوري 11

 شتوي زأئر Sturnus vulgaris الزرزور الشائع 12

البجع األبٌض )نعجة  13
 الماء(

Pelecanus onocrotalus زأئر شتوي 

 مهاجر Philomachus pugnax الحجوالة 14

الغطاس الصغٌر )  15
 البرٌنجً(

Tachybaptus مستوطن 

 زائر شتوي Ciconia ciconia لقلق ابٌض 16

 مستوطن Streptopelia decaocto  الفاختة قمطو امٌم 17

 مستوطن Galerida cristata  جةمتو قبرة 18

 مقٌم Charadrius asiaticus قطقاط )زقزاق( قزوٌنً  19

 زائر شتوي Erithacus rubecula الحناء ابا 20

 زائر شتوي    Limosa Limosa بقوٌقة سوداء الذٌل  21

 كبيرأسود الرئس  رسنو 22

 (السمك وورش) 
Larus ichthyaetus زائر شتوي 

 مستوطن Recurvirostra avosetta النكات 23

 زائر شتوي Motacilla alba  اءٌضب ذعرة 24

 مستوطن Phalacrocorax pygmeus  القزم الماء غراب 25

 مستوطن Ardeola ralloides واق ابٌض صغٌر  26

 

C-   الثدٌاتMammals  

الهور ومن الٌابسة المحٌطة فً ما ٌخص الكائنات الحٌة الثدٌة فقد تم رصد مجموعة من الثدٌات فً داخل 

غرٌب وحالة أو  سم العلمً لكل نوع وكذلك حالة  هل هو مستوطناأل( الذي ٌبن 6به الحظ الجدول )

 الحفظ .

 

خالل فترة  والمناطق المحٌطة بها  النعاجأم  تم رصدها فً بركة التً( ٌبٌن انواع الثدٌات 6الجدول رقم )

 الدراسة 

 نوع األقامة طرٌقة الرصد العلمًسم األ سم المحلًاأل ت

تم تصوٌرة من قبل  Bubalus bubalis الجاموس 1
 الباحث

 مستوطن

تم مشاهدتة من قبل  Sus scrofa الخنزٌر  2
 الباحث

 مستوطن

كلب الماء العراقً  3
 ناعم الفراء 

Lutrogale 
perspicillata 

تم مشاهدتة من قبل 
 السكان المحلٌٌن

 مستوطن

 مستوطنتم مشاهدتة من قبل  capensis   رنب األ 4
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 السكان المحلٌٌن

)نمس ابن عرس  5
 قزم(

Herpestesjavanic
us 

تم مشاهدتة من قبل 
 الباحث

 مستوطن

تم مشاهدتة من قبل  Canis aureus أوى ابن 6
 السكان المحلٌٌن

 مستوطن

تم مشاهدتة من قبل  Canis lupus الذئب 7
 السكان المحلٌٌن

 مستوطن

 

  plant biodiversityالنباتً األحٌائً التنوع  -4-2-2

 واعألناتتمثل  إذ هواراأل ة فًطنستومواع الألناب تمثلت التً الرئٌسة النباتات واعألنا النعاجأم  بركة ملتتش

و  Lemna Minو  Typha domingensisو  Phragmites australisب) الرئٌسة

(Ceratophllum demersum .(2ٕٔٓ، سلمان) هناك عدة انواع من الطحالب موجودة اٌضا أن  كما. 

تم رصدها أنظر  التًواع ألناتم تصوٌر  قدو .سم العلمً لكل نوعاألٌبن ي الذ( 7الحظ الجدول رقم )

 .(5فً الملحق رقم )الصور 

 خالل فترة الدراسة  النعاجأم  السائدة فً بركة( ٌبٌن انواع النباتات والطحالب 7الجدول رقم )   

 سم العلمًاأل األسم المحلً  ت

  Phragmites australis القصب 1

 Typha  domingensis  البردي  2

 Potamogeton  crispus حامول ( –)حمٌرة  الماء دغل 3

 BergiacapensisL برجٌا 4

 Tamarax aphylla  طرفة(ال) البري ثلاأل 5

 Conyza dioscridis (L.) الكوناٌزا 6

 Ceratophyllum demersum ألنلشمبا 7

 Populous euphratca Oliv    الغرب 8

 Najus sp  الشوٌجة 9

 Cladium mariscus  الجرٌح 10

 Bacopa monnieri  الشحٌمة الماء بربٌن 11

 Lycium barbarum L صرٌم 12

 Azolla  filiculoides زوالاأل 13

 Cynanchum acutum  حلبالب -مدٌد  14

 Hydrilla verticillata هٌدرٌال 15

 Cladophora  crispate L طحلب الكالدو فورا 16
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 Physical and chemical للماء والكٌمٌائٌة الفٌزٌائٌة الخواص -4-3

properties of water  

 Air and water temperature والماء الهواء حرارة درجة  -1

فً الموقع  فصل الصٌف خالل تسجٌلها تم والماء للهواء حرارة درجة أعلىأن  الٌةالح الدراسة أظهرت

فً فصل الشتاء  قٌمة أقل تسجٌل تم بٌنما ، عاقب الت على مئوٌة درجة 25 و مئوٌة درجة 46 كانت ولاأل

 .(20,21) رقم شكالاألالتعاقب، الحظ على  مئوٌة درجة 9 و مئوٌة درجة 17 بلغت إذفً الموقع الثالث 

بٌن (  P<0.05عند مستوى معنوٌة ) وجود عالقة ارتباط طردٌة  إالحصائًالتحلٌل  نتائج وأظهرت

 ٌرات تبعاالتغإلى  تمٌل الماء حرارة درجةأن  مما ٌعنً r=0.78درجة حرارة الهواء والماء عند قٌمة 

 و المالكً) الباحثٌن دراسات الٌة تأشار ما مع ستنتاجاأل هذا الهواء وٌتفق حرارة درجة فً للتغٌر

وجود فروق  إالحصائًبٌنت نتائج التحلٌل  ، كما  (Sabar &Al-Saadi, 2019)(ٕٔٔٓ، الغانمً

التباٌن فً  هذه مثلٌعزى ( ، وP<0.05معنوٌة بٌن فصول السنة لكل من الهواء والماء عند مستوى )

 بصورة عامة  عراقفً ال  الجغرافً المناخ تقلبات إلى  خالل فصول السنةحرارة الماء والهواء  درجات 

 طولمقدار و الشمس سطوع شدةختالف فً  األ فً درجات الحرارة ناتج عن  خفاضألناورتفاع األأن  إذ

  التباٌنأن  كما ، شعة الشمسٌة خالل فصول السنة األوزاوٌة سقوط  الطقس وحالة الٌومٌة ضاءةاأل فترة

 ,Dallas)  العٌنات جمع أوقات فً ختالفاألو قعاالمو تباٌن نتٌجة ٌكون قد  الحرارة درجة فًالطفٌف 

الثانً والثالث لربما ٌعزى  فً الموقع خفاض الملحوظألناأن  كما (.2017، رحٌم ، الفتالوي) (2009

ض درجة بدورها تعمل على تلطٌف الجو وخف التً  الٌةعتكون كمٌة التبخر  إذما داخل الهور لوقوعه

 فً المإثرة العوامل أهم من ةأحدتعد و إذ  الحرارة ٌة درجةأهمإلى  بحاثاألكما تشٌر العدٌد من  الحرارة.

 فً الحرارة درجة على تعتمد والكٌمٌائٌة للمٌاه  الفٌزٌائٌة العوامل وذلك لكون معظم  المائٌة البٌئة

 والتغاٌر المذاب وكسجٌناأل ومستوى المختلفة المركبات وذوبان الكهربائٌة والتوصٌلٌة كالملوحة تغٌراتها

كما تإثر على   وغٌرها العضوي التحلل ومستوٌات الكاربون أوكسٌد وثنائً الهٌدروجٌنً ساأل قٌم فً

 (Edema &Sanni, 2008)و( (WHO,2004الكائنات الحٌة  بجمٌع اطٌافها  ونشاط تواجد وانتشار

Hussain &Taher, 2007)). درجة الماء كانت اقل من درجة حرارة الهواء وٌعود سبب ذلكأن  ٌالحظ 

اقل تؤثرا  مما ٌجعله الٌةعمتلك حرارة نوعٌة الماء ٌأن  إذاختالف الخواص الحرارٌة للماء والهواء إلى 

 .(Al-Atbee et al., 2020)بالحرارة مقارنة بالهواء 
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 النعاجأم   بركة درجة حرارة الهواء  فًالتغٌرات الفصلٌة لقٌم ( 20)الشكل 

 

 

 النعاجأم  بركةفً  حرارة الماء درجات التغٌرات الفصلٌة ل قٌم 21) ) شكلال

 water depth عمق المٌاه -2

والذي  فً فصل الربٌع فً الموقع الثالث  cm 250كان  منسوب للمٌاه  أعلىأن  تائج  تظهرمن خالل الن

كلما اتجهنا أن  وقد لوحظ تحتوي على عدة منخفضات  بؤعماق مختلفة إذ ٌمثل اقصى نقطة فً البركة

فً حٌن كان أقل منسوب ، وما ٌإٌد ذلك هو اتجاه جرٌان المٌاه الجنوب الشرقً ٌزداد عمق المٌاه  باتجاه

 انخفاض منسوب المٌاه إلى  وقد ٌرجع سبب ذلك  فً فصل الخرٌف فً الموقع الثانً  cm 20هو  للمٌاه

تكون  التًر المغذٌة للهور هألنامصبات  عندتحدث  التًعملٌات الترسٌب ضافة الى أالدرجة االساس ب
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بسبب اتساع مجرى سرعة الجرٌان  تترسب نتٌجة انخفاظ التًوزان واألمحملة بالرسوبٌات المختلفة 

 تشٌر التً )نسجة التربة ( لك النسبة المئوٌة لمكونات الرواسبوان ما ٌإٌد ذ على البركةنفتاحه النهر وا

من بٌن المكونات  علىاألكثر وزنا متواجدة تكون نسبتها هً األهً  التًالرسوبٌات الرملٌة أن إلى 

ومن  .(22)رقم  شكلالوالذي ٌوضح قٌم نسجة التربة  (9رقم )الحظ الجدول  ،خرى كالطٌن والغرٌناأل

تكون التربة مسطحة ، كما  إذ تكون بهذا العمق اغلب مساحة البركةأن  ستطالع المٌدانً تبٌناألخالل 

سماك  وربما ٌعود سبب ذلك لعدم مقدرة اغلب األفً هذا الموقع عدم تواجد ألي نوع من أن  لوحظ

فً هذا الموقع  رغم تواجد النمو الكثٌف لبعض النباتات الغاطسة عماق المنخفضة األسماك السباحة فً األ

معنوٌة عند مستوى وجود فروق إلى  تشٌر  إالحصائًنتائج التحلٌل أن  كما .مناسب لهاتمثل غذاء  التً

(P<0.05) عمق ٌعدو. بٌن المواقع فً فصلً الشتاء والربٌع ، وكذلك بٌن الفصول فقط فً الموقع الثالث 

 فًالتحكم  فً مهم دور من له لما المائً الوسط فًوالمإثرة  المهمة العوامل من البٌئٌة الناحٌة منالمٌاه 

 بمختلف والطحالب المائٌة النباتات وخاصة الحٌة الكائنات وانتشار وتوزٌع جهة من الماء خصائص

 Naselli-Flores) ثانٌة جهة من المائً الجسم داخل الضوء ٌةذانف مقدار على التؤثٌر خالل منانواعها 

&Barone, 1997)  .ٌعرف  ماأو  الحراري التوزٌع على التؤثٌر فًملحوظ  دورا المائً لعمقل كذلك

أن  وجدفقد  الماء، طبقات داخل المهمة التنفسٌة الغازات كذلك ذوبانو المائً الحراري التنضٌدأو  بالتطبق

 ماسها لت نتٌجة الطبقات السفلى بقٌةمقارنة ب وكسجٌناألمرتفعة من  تحتوي قٌم المٌاه من السطحٌة الطبقة

المتراكمة  العضوٌة موادكسدة فً الاأل لعملٌات نتٌجة ذلك من العكس على القاع ٌكون بٌنما ،مع الهواء 

 .(Capon et al., 2015)و  (Hall Jr &Ulseth, 2020; Markham &Kobe, 1941) فً القاع ،

 

 النعاجأم  بركةقٌم التغٌرات الفصلٌة فً عمق المٌاه فً  (22)الشكل 
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 Hydrogen ion concentration (pH) الهٌدروجٌن أٌون تركٌز -3

 ثالثفً فصل الربٌع فً الموقع ال 8.5لماء  فً ا PH لل  قٌمة أعلى تسجٌل تم أنه الٌةالح الدراسة أظهرت

النتائج أن  . كما((23رقم ل الشك، الحظ فً فصل الشتاء فً الموقع الثانً   7.1 قٌمة  أقل كانت بٌنما ،

ارتفاع ن . وإوجود فروق معنوٌة بٌن فصول السنة فً الموقعٌن الثانً والثالث إلى  تأشار  ةإالحصائٌ

ٌرجع فً هذا الموقع وكذلك  سبب توافر الظروف المالئمةبقد ٌكون  س الهٌدروجٌنً فً الموقع الثالثاأل

 وجود البٌكربونات بسبب تمٌل الى القاعدٌةالتً  طبٌعة المٌاه العراقٌةسبب ارتفاع االس الهٌدروجٌنً الى 

 Rahi et)كاربونات الكالسٌوم  ب التً تكون غنٌة هواراأل تربالتً مصدرها االساسً هو  الكربونات   و

al., 2019) (Abowei, 2010).  قد ٌكون سبب أرتفاع الكما PH  بداٌة  ٌعدقدوم فصل الربٌع الذي الى

الذي عنده ذوابانه فً الماء ٌنتج  اوكسٌد الكاربون ثانًالتً تستهلك دورة حٌاة للعدٌد من النباتات المائٌة  

ترتفع فً  PHاغلب قٌم ال أن  وٌتضحس الهٌدروجٌنً ،األالمسئول عن انخفاض  حامض الكاربونٌك

فً  ٌزداد الهٌدروجٌنً ساألأن  من (Sharifi, 2014)  الٌة توصل ما ٌتوافق مع الفصول الباردة وهذا

 الفصول الحارة  خالل النسبً خفاضألناأما  .التحلل مستوٌات خفاضألن نتٌجة نحو القاعدٌة الباردة شهراأل

 المٌاه ومٌل التحلل زٌادة على تعمل التً خرىاألحٌاء القاعٌة األو المجهرٌة حٌاءاأل  لنشاط ٌرجع ف

 النتائجأن  كما ٌالحظ. (Mwamburi, 2018)محدود  التلوث كون حالة فً التعادل باتجاه تدرٌجٌا

امتقاربة  ًٌ ٌمكن ترتفع  الهٌدروجٌنً ساأل معدالت أن القلوٌة ، إلى  تمٌل طفٌفة اختالفات وجود مع نسب

 ٌتفكك والذي ، الكربونٌك حمض لتكوٌن الماء فً الكربون أكسٌد ثانً نتٌجة لعدة تغٌرات ،كؤنحالل

 فً الكربون أكسٌد ثانً وكذلك اضمحالل ، الجٌري انحالل الحجر و ،(-HCO3) بٌكربونات لٌعطً

  الجرثومٌة شطةألنا طرٌق عن العضوٌة المواد وتحلل النباتات المائٌة بواسطة الضوئً التمثٌل عملٌة

 إنتاج طرٌق عن الهٌدروجٌنً الرقم انخفاض فً  الٌةعالحرارة ال درجات تتسببأن  وكذلك ٌمكن

ضمن  النتائججمٌع أن  لوحظ وقد (. ,2012سلمان) (Seybold et al., 2002)العضوٌة  حماضاأل

األنهار والمٌاه ( لصٌانة 1967( لسنة )25الحدود المسموح بها حسب المواصفة  العراقٌة القٌاسٌة  رقم )

عمال مهم فً تحدٌد ذوابان اٌون الهٌدروجٌن  ٌعتبر .(18الحظ الجدول رقم ) العمومٌة من التلوث

ألٌون أن  كما.  (Tiwari &DUBEY, 2011) النبات ٌمتصها التًوالمغذٌات فً المٌاه  العناصر

 تجوٌة على ٌعمل الهٌدروجٌن ألٌون العالً فالتركٌز،  الطٌنٌة المعادن تكوٌن فً تؤثٌرالهٌدروجٌن 

 فً اأٌض ؤهموٌس ٌوناتاأل من الكثٌر تحررإلى  ٌإدي مما وغٌرها والتمٌإ ابةذاإل عملٌة خالل من معادنال

 أخرى ظروف فً تبلورها واعادة  والكبرٌتات  الكاربوناتمثل الفوسفات و مالحاأل من العدٌد ذوبان

 العملٌات بٌنقوٌة  عالقة. كما أن هنالك (Al-Nussairi &Hassan, 2020)  جدٌدة ثانوٌة معادن لتكون 
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  (PH)بقٌم   تتصف التًبٌئات ال فًتنمو  عادة البكترٌاأن  إذ، الهٌدروجٌن أٌونوتركٌز  البٌولوجٌة

  . (Rousk et al., 2010) الفطرٌات فٌهافتكثر  ة الحامضٌ بٌئاتالأما  ، القلوٌة قلٌلةأو  متعادلة

 

 النعاجأم  بركة مٌاهتغٌرات الفصلٌة لالس الهٌدروجٌنً فً ال قٌم (23)الشكل 

 

 Electrical conductivity (E.C) ةالكهربائٌ ٌةالتوصٌل -4

فصل  خاللللماء قٌمة  أعلىأن   الكهربائٌة ةلٌٌالتوص قٌاس من علٌها الحصول تم التً النتائج أظهرت 

فً فصل   us/cm 2630 قٌمة أقل سجلت حٌن فً us/cm 5832  كانت الربٌع فً الموقع الثانً 

وجو فروق معنوٌة إلى  ةإالحصائٌت النتائج أشاروقد  ،(24ل رقم )الشكالحظ  ثانًالفً الموقع  الخرٌف

بٌن المواقع فً كل الفصول ما عدا الخرٌف ووجود فروق معنوٌة بٌن الفصول  (P<0.05مستوى ) عند

 البركةإلى  ةنوعٌة المٌاه القادم هو فً فصل الربٌع وقد ٌكون سبب ارتفاع التوصٌلٌة  ،فً كل المواقع  

-Al) نتٌجة لتصرٌف مٌاه المبازل ومٌاه الصرف الصحً فٌها مالح األمن  الٌةعقد تحتوي نسبة  التً

Musawi, 2012) ، بة من الحدود الطبٌعٌة ، فً حٌن كانت اقل قٌمة مسجلة قرٌ( 2015)سلمان ومسعود

لمٌاه العراقً  المعٌارٌن لكال بها الحدود المسموح تجاوزت علٌها الحصول تم التً القٌمأن  وٌتضح، 

 us/cm 2000   كان التً( (2009لسنة  العالمٌة الصحة منظمة معٌار ودلٌلاالنهار والمٌاه العمومٌة 

 نتجت التً مالحاأل كمٌةقد ٌكون  ةالكهربائٌ ٌةالتوصٌلقٌم  فً  الزٌادة أسبابأن  .(18الحظ الجدول رقم )

بدورها تصرف  التًار هألناتنجرف مع مٌاه  التً أمالح على المحتوٌة التربة وتآكل البشرٌة شطةألنا من

 لتركٌز الكلً المجموع عن الكهربائٌة التوصٌلٌة وتعبر .(Al-Asadi et al., 2020) هواراألإلى  مٌاها

وتعتمد  الكهربائً، ارالتٌ توصٌل على المائً المحلول لقدرة تمثل مقٌاس وهً الماء، فً المذابة المواد
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أن  كما . (Sharifi, 2014)وكذلك درجة حرارة الماء   ٌوناتاألمحتوى المٌاه من  على القدرة هذه

 ٌوناتاألالمحٌطة من  التربة مكونات من المٌاه فًٌذوب  ما بكمٌة قوٌة ارتباط عالقة الكهربائٌة للتوصٌلٌة

-Al-Seedi &Al) (Al-Mayah et al., 2012) قد توصل العدٌد من الباحثٌنو ،للذوبان القابلة مالحاألو

Aboody, 2011)   المٌاه فً  ذائبةال ٌوناتاأل من تزٌدالمحٌطة  للتربة وغسلها مطاراأل سقوطأن إلى

 فصلً المطري فً  لتذبذب فً التساقطا فإنلما تقدم   فضال ارتفاع قٌم التوصٌلٌة .إلى  وبالتالً تإدي

 هواراألفً  التبخر معدالت ازدٌادكبٌر فً  بصورة ؤهمس والخرٌف الصٌف فً وانعدامه والربٌع الشتاء

مالح وبالتالً ازدٌاد قٌمة األتركٌز نسبة إلى  وان تكرار هذه العملٌة بمرور السنٌن ٌإدي بصورة عامة

 مصادر وخصوصاً  الحوٌزة هور مناطق تغذي التً المٌاهأن  ذلك فضال عنالتوصٌلٌة الكهربائٌة ، 

 البنٌة عنفضال ،  المختلفة مالحاأل كٌزاتر فٌها تزداد نااٌر من القادمة ارهألنا الخارجٌة التغذٌة

هذه أن  إذ،  الرسوبً السهل منطقة فً قارالع من الجنوبً الجزء فً تقع الدارسة منطقةل الجٌولوجٌة

 هورمٌاه  ملوحة زٌادة فً العوامل هذه وأسهمت،  ماأل صخورها فً مالحاأل نسبة بارتفاع تتمٌز منطقةال

 . (Khudair &Al-Musawi, 2018)ة بصورة عامة الحوٌز

 

 النعاجأم  بركةفً لمٌاه هربائٌة للتوصٌلٌة الكالتغٌرات الفصلٌة لقٌم  (24)شكل ال

 

 (TURBIDTY)  العكارة  -5

 أقلأما  NTU 227 بلغت   إذ  ولاألللعكارة كانت فً الخرٌف فً الموقع  قٌمة أعلى فإنمن خالل النتائج 

وبٌنت النتائج  . (25)رقم  شكل ، الحظ ال فً الربٌع فً الموقع الثانNTUً 30 فقد كانت   للعكارة قٌمة

ع وكذلك بٌن المواقع ( بٌن الفصول فً كل المواقP<0.05مستوى ) عندوجود فروق معنوٌة  ةإالحصائٌ
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درجة عالقة ارتباط طردٌة ذات داللة معنوٌة بٌن إلى  ةإالحصائٌ، كما بٌنت التحالٌل  الفصول فً كل

)الذي ٌمثل  ولاألفً الموقع  العكورةزٌادة  أسباب أهمن من وإ. r=0.42  الحرارة للماء والعكورة عند

فضال خرى  األج الرواسب والمواد الرسوبٌة فً تهٌ تتسبب التًالنهر(  ناتج من حركة مرور الزوارق 

 العكارة  فً الزٌادة تكون قدو( ، 4تزامنت مع وقت الدراسة الحظ الصورة رقم ) التًعملٌة الكري  عن

الناتج من تفسخ  الجسٌمٌة العضوٌة المواد من الٌةع نسبةكذلك و ، الحٌة الكائنات نمو زٌادة عن ناتجة

 نتائج وان  .(Al-Kenzawi et al., 2011) الذائبة الصلبة المواد من عال   ومستوى ،النباتات والحٌوانات 

( 2016، والعزاوي صالح) (Al-Kenzawi et al., 2011) أخرى دراسات نتائجمتوافقة مع  الدراسة هذه

 قد قٌمجمٌع الأن  .وقد لوحظ الشتاء فً نخفضت بٌنما والخرٌف الصٌف فً العكارة قٌم بزٌادة أفاد الذي

( لصٌانة 1967( لسنة )25المسموح بها حسب المواصفة  العراقٌة القٌاسٌة  رقم ) حدودال تجاوزت

رغم أن  د لوحظوق .( 18الحظ الجدول رقم ) ،NTU 25هً  التًار والمٌاه العمومٌة من التلوث األنه

 طبٌعة القاع ذاتإلى  هاأهم أسبابعدة إلى  وٌرجع سبب ذلك  الٌةعالعكوة  ألناحركة الماء المنخفضة  

المحتوى العالً من الطٌن ، وكذلك المحتوى العالً من المواد العالقة فً عمود الماء الناتجة من تفسخ 

جفت فً  التً جزاءاألواعادة الغمر لبعض  انخفاض  منسوب المٌاهإلى  فضالخرى ،األحٌاء األالنباتات و

من خالل تؤثٌرها على اعاقة طسة اوقت نقص المٌاه . تإثر قٌم العكارة  المرتفعة على نمو النباتات الغا

خرى الموجودة فً عمود الماء من خالل اعاقة حركتها األحٌاء األانتقال الضوء ، كما تحد من ازدهار 

 .(Salman et al., 2014) ( 2020 ٌبً واخرون ،علا)

 

  بركة أم النعاج خالل فترة الدراسةلمٌاه فً لعكورة اقٌم التغٌرات الفصلٌة  (25)الشكل 
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 الدراسة  فترةخالل  النعاجأم  ار المغذٌة لبركةهألنا حد( توضح عملٌات الكري أل4صورة )

  Total dissolved solids (TDS) الكلٌة   الذائبة الصلبة المواد  -6

 1350 قٌمة وأدنى ،فً الربٌع فً الموقع الثالث  mg/l 3479مالح الذائبة الكلٌة لأل  قٌمة أعلىبلغت 

mg/l . ًوجود فروق  ةإالحصائٌ النتائج أظهرت.  (26) رقم لالشك، الحظ  فً الشتاء فً الموقع الثان

الربٌع بٌن الفصول فً كل المواقع وكذلك بٌن المواقع فً فصلً ( p<0.05معنوٌة عند مستوى )

فصل  خاللفً المٌاه   الذائبة الصلبة المواد من الٌةعال نسبةالأن  ؤموك. ( فً المٌاهTDSوالصٌف لقٌم ال)

غٌر أو  بطرٌقة مباشرة البركةإلى  تصرف مٌاهه التًسبب مٌاه المبازل الزراعٌة بكون قد تالربٌع 

إلى  دين الثلوج فً مناطق المنبع مما ٌإذوابا بزٌادة مرتبًطا هذا ٌكون وقد، افً هذا الفصل  مباشرة 

 هواراألإلى  خرى ومن ثمة وصولهااألمالح والرواسب األتجرف معها  التً المٌاه منسوب رفع

(Khudair &Al-Musawi, 2018) .لل أقل مستوى تسجٌل تم بٌنما TDS ًقد التً ،الشتاء فصل  ف 

 الصلبة للمواد والقصوى الدنٌا القٌم. (Al-Jawad et al., 2018) مطاراأل هطولبزٌادة  مرتبطة تكون

بها حسب المواصفة العراقٌة  المسموح الحدودفوق  اأنه وجد الدراسة هذه فً تسجٌلها تم التً الذائبة

 الصحة منظمة معاٌٌر ودلٌلار والمٌاه العمومٌة من التلوث األنه( لصٌانة 1967( لسنة )25رقم ) القٌاسٌة

ٌعزى سبب ارتفاع نسبة  كما قد .( 18الحظ الجدول رقم ) mg/l 1000 والتً هً( (2009 العالمٌة

بدورها تعمل كمستودع  التً الموقع ٌمثل اوطاء نقطة فً البركة هذا كونإلى  مالح فً الموقع الثالثاأل
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تركٌز  زٌادةعملٌات الجفاف المتعاقبة فً كل سنة تساعد على أن  إذخرى  األمالح والمواد األلتراكم 

 مٌاهأن إلى   (ٕٕٓٓ، الطائً)توصل كما مالح . األمالح  من خالل عملٌة التبخر وبالتالً زٌادة تراكم األ

 .االمالح هذه زاله أل معٌنة ئقاطر وجود عدم فضال عن مالحاأل من كبٌرة كمٌات تحملهور الحوٌزة 

 

 النعاجأم  كةرب مٌاهمالح الذائبة الكلٌة فً التغٌرات الفصلٌة لألقٌم  (26) الشكل

  

 TSS Total suspended solids)) الكلٌة  العالقة الصلبة المواد إجمالً -7

 ، ولاألفً الصٌف فً الموقع  mg/l 198.4الكلٌة  العالقة الصلبة لموادل قٌمة أعلىأن  الدراسة أوضحت 

جمٌع قٌم أن  وقد لوحظ.  (30)رقم الشكل الحظ ، الشتاء فً الموقع الثانً  فً  mg/l 22 قٌمة وأدنى

حسب الحدود الموضوعة من قبل منظمة  تجاوزت الحدود المسموح بها المواد الصلبة العالقة الكلٌة قد 

العمومٌة من ار والمٌاه األنه( لصٌانة 1967( لسنة )25رقم ) العراقٌة القٌاسٌة والمواصفة العالمٌةالصحة 

وجود فروق معنوٌة بٌن الفصول  إالحصائً( . كما بٌنت نتائج التحلٌل 18الحظ الجدول رقم ) التلوث،

تضٌفه من تغٌرات فً أو  تذبذب كمٌة المٌاه الداخلة وما تحدثهإلى  فً كل المواقع  وٌرجع سبب ذلك

اختالف طبٌعة إلى  ل وهذا ٌرجعمنطقة الدراسة ، وكذلك وجود فروق معنوٌة بٌن المواقع فً كل الفصو

المواقع الثانً والثالث فاٌمثل مناطق أما  ٌمثل بٌئة نهرٌة  جارٌة ولاألمواقع الدراسة فمثال الموقع 

 أن  فمثالالعدٌد من العوامل فً زٌادة المواد العالقة  ؤهمتسمفتوحة ومٌاهها راكدة قلٌلة الحركة . كما  

وسرعة   طبٌعة القاع فضال عن وكذلك سباحة ورعً قطعان الجاموس والسٌاح حركة زوارق الصٌادٌن 

وما ٌإٌد ذلك  ولاألفً الموقع  المواد الصلبة العالقة  تزٌد من  التً الرئٌسة سباباألجرٌان الماء هً من 

 عالقة ال الموادأن إلى  ٌعزى هذا التباٌنقد ، كما  لبة العالقة  طوال فترة الدراسة هو ارتفاع  قٌم المواد الص
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 ناتجة الماء فً معلقة مادةأو  ، الدقٌقة الحٌة الكائنات بعض ، الطمً ، الطٌن من خلٌط عن عبارة تكون قد

العالقة فً عمود  خرى المتفسخةاألٌاء حاألوناتجة من بقاٌا النباتات أو  الرمل مثل الشوائب بعض عن

 .(Piro &Carbone, 2014; Rossi et al., 2005) الماء 

 

 النعاجأم  بركةمٌاه التغٌرات الفصلٌة للمواد العالقة الكلٌة فً قٌم  (27) شكلال

 (BOD)لالوكسٌجٌن  األحٌائً  طلبتمالو ،( DO) المذاب كسجٌناأل -8

هً  ولاألفً الموقع  والربٌع الشتاء فصلً فً المذاب ألكسجٌنل قٌمة أعلىأن  من خالل النتائج لوحظ 

12.2 mg/l  11.78و mg/l    ً4.3   فصل الصٌف فً الموقع الثانً فً قٌمة أدنىو ،على التوال 

mg/l .  6.98 قٌمة أعلىفقد بلغت  لألوكسجٌن  البٌولوجً طلبمتال قٌمأما mg/l  فً  ولاألفً الموقع

 ٌعد .(29,28) رقم شكال األ، الحظ فً الموقع الثالث فً فصل الربٌع   mg/l 0.98 وأدنى قٌمة  الربٌع

 الكائنات نمو تحدد التً العوامل أحد وهً ، المٌاه جودة لتحدٌده المستخدمة القٌم أهم أحد كسجٌناأل قٌاس

 درجات حسبتتباٌن  وكسجٌن المذاباألقٌمة أن  كما.  (Ugwu et al., 2007) المائٌة البٌئة فً الحٌة

 عالقةالدراسات  نتائج أغلب  تظهر إذدرجة الحرارة  وكسجٌن المذاب بؤنخفاظاألتزداد قٌمة  إذ الحرارة

التحالٌل أن  كما ،(Rajwa-Kuligiewicz et al., 2015)ي الحٌو كسجٌناألو الحرارة درجة بٌن

وكسجٌن المذاب وبمعامل ارتباط األرة ووجود ارتباط معنوي عكسً بٌن درجة الحراإلى  تشٌر ةإالحصائٌ

r=-0.41  .والمستمرة الجٌدة لتهوٌةٌتؤثر بحركة الكتلة المائٌة واوكسٌجٌن المذاب األ قٌم تركٌز أن  كما 

عند مستوى معنوٌة  وجود فروق معنوٌةإلى  إالحصائًكما بٌنت نتائج التحلٌل  . (2013، شرٌفٌنٌا)

(p<0.05)  ان وكذلك بٌن المواقع فً فصلً الشتاء والربٌع .والثانً  ولاألبٌن الفصول فً الموقعٌن

 التًقد تكون نتٌجة لكثافة حركة مرور زوارق السكان المحلٌٌن  ولاألوكسٌجٌن  فً الموقع األزٌادة قٌمة 
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 ألنفصلً الشتاء والربٌع  ٌمثأن إلى  قع ممر اساسً لهم ، اضافٌمثل هذا الموتقوم بخلط الماء حٌث 

أما  ، وكسٌجٌن المذابتمثل مصدر لأل التًرة حٌاة جدٌدة للعدٌد من النباتات المائٌة الغاطسة بداٌة دو

وكسٌجٌن فً فصل الصٌف فً جمٌع المواقع قد ٌكون نتٌجة ارتفاع درجة الحرارة مما األانخفاض قٌمة 

 لألحٌاءوعملٌات التنفس  عملٌات تحلل المواد العضوٌة فضال عن وكسجٌناألانخفاض ذوابان إلى  ٌإدي

وكسجٌن الذائب لم تكون ضمن لنتائج لألم امعظأن  مع هذا.  ٌزداد نشاطها فً الربٌع والصٌف التًالمائٌة 

هً  التً (1967لسنة )لمٌاه االنهار والمٌاه العمومٌة  العراقٌة المدى المسموح به لمعاٌٌر المواصفات 

. (Liu et al., 2016)فً الماء  وقٌمته العضوي التلوثإلى  البٌولوجً لألوكسجٌن  الطلب ٌشٌر. (> (5

قد تجاوزت  ولاألفصلً الشتاء والربٌع فً الموقع فً  لألكسجٌن البٌولوجً الطلب قٌمةأن  وحظوقد ل

 <(3هً ) التً (1967لسنة )لمٌاه االنهار والمٌاه العمومٌة  (25رقم )العراقٌة  المواصفات حدود معاٌٌر

 الطلب قٌمةوجود فروق معنوٌة فً إلى  تشٌر ةإالحصائٌ النتائجأن  كما  ،(18الحظ الجدول رقم )

 عندكل المواقع وكذلك بٌن المواقع فً فصلً الشتاء والربٌع  فًبٌن الفصول  لألكسجٌن البٌولوجً

المائٌة  لألحٌاءعملٌات التنفس إلى  (BOD5ارتفاع ال) سبب ٌعزىأن  ٌمكنو .(p<0.05مستوى معنوٌة )

بدورها تعطً  التً لمواد العضوٌةالمحللة ل لألحٌاءفً هذه الفصول  الظروف المالئمةتوافر  وكذلك 

 ,Hiley)تكون متواجدة بكمٌات كبٌرة  التًتحدث للمواد العضوٌة  التًكسدة األلعملٌات  أكبرحرٌة 

أن  ولاألربما تعود لسببٌن وهذه القٌمة تم الحصول علٌها فقط فً المختبر أن  وهناك احتمال ،(1995

تنخفض نتٌجة الستهالكه فً   DOقٌم ال  فإن  BODا ارتفعت قٌم الإذأن  اغلب نتائج الدراسات تشٌر

كسدة األوالسبب الثانً قد ٌكون عدم توافر البٌئة المناسبة لحدوث عملٌات  كسدة المختلفة األعملٌات 

وهذا ٌجعل منة بٌئة مرور الزوارق حركة ٌمثل طرٌق ل نتٌجة لكون هذا الموقع حٌاء المجهرٌة األبواسطة 

حٌاء المجهرٌة القٌام بعملٌة تحلٌل المواد العضوٌة فً البٌئة األمما ٌجعل من الصعب على  غٌر مستقرة

قد ٌرجع كما . األحٌائًالمدروسة  بٌنما فً المختبر تكون الظروف متوفرة للبكترٌا للقٌام بعملٌات التحلل 

الثانً وكذلك فً فصل  لموقعلل وفصال جمٌع  لألوكسجٌن فًاألحٌائً للمتطلب نخفضة القٌم المسبب 

نتٌجة لعدم توفر الظروف المالئمة انخفاض عملٌات التحلل البٌولوجً إلى  ولاألالخرٌف للموقع 

(Karathanasis et al., 2003) خفاض ألنفً الموقع الثالث نتٌجة خفاض ألنا، فً حٌن قد ٌكون سبب

تم الحصول علٌها فً هذه  التًالمادة العضوٌة فٌه وما ٌعزز ذلك هو القٌم المنخفضة للمادة العضوٌة 

 الدراسة . 
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 النعاجأم  بركةفً الوكسٌجٌن المذاب التغٌرات الفصلٌة لقٌم  (28) شكلال

 

 النعاجأم  بركةفً لألوكسجٌن األحٌائً لمتطلب التغٌرات الفصلٌة لقٌم  (29) شكلال

 TH))  Total hardness كلٌةال العسره -8

 ،الربٌع فً الموقع الثانً فصل فً  mg/l 2680  لعسرة المٌاه هً ةقٌم أعلى أن  الدراسة هذه أظهرت 

أن  كما،  (30)رقم  شكلال، الحظ فصل الشتاء فً الموقع الثانً  فً mg/l 650 قٌمة أقل كانت بٌنما

كل المواقع وكذلك بٌن المواقع فً  فًوجود فروق معنوٌة بٌن الفصول إلى  تشٌر ةإالحصائٌ النتائج

وجود عالقة إلى  ةإالحصائٌ( . كما بٌنت النتائج p<0.05مستوى معنوٌة ) عندفصلً الربٌع والصٌف 

أن  ٌمكن. و r=0.81بٌن درجة حرارة الماء وقٌم العسرة الكلٌة عند ارتباط طردٌة ذات داللة معنوٌة قوٌة 

 التًو فً هذا الفصل البركةإلى  زٌادة منسوب المٌاه الداخلةإلى  الربٌع فصل فً الٌةعال العسر قٌم تعزى
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 المالصقة التربةتآكل  المسببة للعسرة الناتجة من مالحاألتحمل معها تكون قادمة من أماكن مختلفة حٌث 

-Al)ر  اهواالاطق ضمن منمطار األعملٌات غسل التربة المحٌطة نتٌجة لهطول إلى  ضافة أار ، هألنل

Mukhtar &Al-Yaseen, 2019; HUSSAIN et al., 2015). التًجمٌع نتائج العسرة أن  كما لوحظ 

( لسنة 25الحدود المسموح بها حسب المواصفة  العراقٌة القٌاسٌة  رقم )أعلى من تم الحصول علٌها هً 

ا مٌاه أنهتصنف على  إذ، mg/l 500هً  التًار والمٌاه العمومٌة من التلوث األنه( لصٌانة 1967)

طبٌعة إلى  ٌرجع عامة بصورةوان سبب ارتفاع العسرة فً المٌاه  .(18الحظ الجدول رقم )، عسره 

تحدث نتٌجة  التًعملٌات التلوث  فضال عن تمر بها هذه المٌاه التًمالح التكون غنٌة بؤالتً  األراضً

تزٌد من عسرة المٌاه بما تحتوٌه من مواد  التًلتصرٌف مٌاه المبازل ومٌاه الصرف الصحً والصناعً 

 فً العسرة قٌم ارتفاعإلى  تأشار التً الدراسات من كثٌر مع ال متطابقة  وان نتائج هذه الدراسةعسره ، 

، الغانمً و )المالكً (Al-Seedi &Al-Aboody, 2011)  (Al-Mayah et al., 2012) العراقٌة المٌاه

 ;Abdul-Kareem et al., 2011) الٌةت  متوافقة مع ما توصلت هذه الدراسة جٌئأن  كما . )ٕٔٔٓ

Khudhair, 2015) . 

 

 النعاجأم  بركةفً لعسرة الكلٌة التغٌرات الفصلٌة لقٌم  (30)الشكل

 Calcium (Caالكالسٌوم ) -9

 380الثالث هًفً الموقع الربٌع فصل  فً فً المٌاه  قٌمة للكالسٌوم أعلىأن  من خالل النتائج لوحظ

mg/l   ، 153 وهً   ولاألفً الموقع الشتاء فً فصل  قٌمة وأدنى mg/l،  كما .(31رقم )ل الشكالحظ 

كل المواقع  فًللمٌاه بٌن الفصول  كالسٌوموجود فروق معنوٌة فً قٌم الإلى  تأشار ةإالحصائٌ النتائجأن 
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فً قٌم  التباٌن أن . كماp<0.05)مستوى معنوٌة ) عندوكذلك بٌن المواقع فً فصلً الربٌع والصٌف 

وكذلك تذبذب  بركةالإلى  كمٌة ونوعٌة المٌاه الداخلةالتذبذب العالً فً إلى  ٌعزى بٌن الفصول كالسٌوم ال

سٌوم تفوق الحدود المسموح بها حسب لجمٌع قٌم الكاأن  ظكما لوح .بٌن فصول السنة كمٌة التبخر 

 التًوالمٌاه العمومٌة من التلوث ار هألنا( لصٌانة 1967لسنة ) (25القٌاسٌة  رقم )العراقٌة  المواصفة 

الطبٌعة  الجٌولوجٌة إلى  ، وقد ٌرجع سبب ارتفاع قٌم الكالسٌوم (18رقم ) ، الحظ الجدول mg/l 75هً 

تراكمت  بمرور  التًمن الكالسٌوم   الٌةعكمٌة الرسوبٌات المحتوٌة على كمٌات إلى  لألرض وكذلك

 عنصر ٌعدانتشارا كما  رضٌةاأل القلوٌة العناصر ٌعد أكثر الكالسٌومأن  كما،  هواراألالزمن فً مناطق 

 الٌةهذه الدراسة متوافقة مع ما توصلت أن  . كما (ٕٙٔٓ، حسن) والحٌوان لنباتا فً تركٌب  أساسً

 من والمغنٌسٌوم البوتاسٌومامتصاص  منٌحد  كبٌرة بكمٌاتالكالسٌوم زٌادة قٌمة أن  .(ٕٕٓٓ، الطائً)

 . (8ٕٓٓ، جساس) النبات قبل

 

   النعاجأم  بركةمٌاه التغٌرات الفصلٌة للكالسٌوم فً قٌم  (31) شكلال

 

 Magnesium (Mg) المغنٌسٌوم  -11

فً فصل الربٌع فً الموقع  mg/l 510قٌمة للمغنٌسٌوم فً المٌاه هً  أعلىأن  أظهرت  هذه الدراسة

.  (32) رقم لالشكالحظ  ،mg/l 78 وهً    ولاألفً فصل الشتاء فً الموقع  قٌمة وأدنى الثانً ،

( 25العراقٌة القٌاسٌة  رقم )جمٌع قٌم المغنٌسٌوم تفوق الحدود المسموح بها حسب المواصفة  أن  ولوحظ

 (18الحظ الجدول رقم ) ،mg/l 50هً  التًار والمٌاه العمومٌة من التلوث هألنا( لصٌانة 1967لسنة )

منظمة الصحة  حسب ما جاء فً تقرٌر فً عسرة المٌاه  ؤهمتس التًالعناصر  أهمالمغنٌسٌوم  من  ٌعدكما 
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وجود فروق معنوٌة إلى  تأشار ةإالحصائٌ النتائجأن  كما . (WHO,1997) (1997فً سنة ) العالمٌة

 عندكل المواقع وكذلك بٌن المواقع فً فصلً الربٌع والصٌف  فًفً قٌم المغنٌسٌوم  للمٌاه بٌن الفصول 

 التً هوارألالطبٌعة الهٌدرولوجٌة لإلى  القٌم المرتفعة لربما تعودأن  كما .(p<0.05مستوى معنوٌة )

مالح األتركٌز إلى  للمٌاه مما ٌإدي الٌةعال ونسبة التبخر والترشٌحتتمٌز مٌاهها بؤنخفاض سرعة الجرٌان 

تركٌز اٌون المغنسٌوم فً أن  (Sharifi, 2014)و (Lind, 1979) اوضحا، كما  (ٕٕٓٓ، الطائً)فٌها 

تركٌز أن  كما وقد لوحظ. تمر علٌها  هذه المٌاه التًالمٌاه الطبٌعٌة ٌعتمد على طبٌعة التربة والصخور 

ب خالل فترة الدراسة وربما ٌعود سب فً المٌاه منخفض مقارنة ببقٌة المواقع ولاألالمغنسٌوم فً الموقع 

ونسبة تبخر اقل مما فً المواقع   أعلىة الجرٌان عتكون سر إذنهرٌة  ٌمثل بٌئة ولاألالموقع أن إلى  ذلك

 .خرى األ

 

  النعاجأم  بركةمٌاه التغٌرات الفصلٌة لتركٌز المغنسٌوم فً قٌم  (32)الشكل 

 

 Nitrates( NO3) نتراتال -11

فً فصل الربٌع فً   mg/l 26.7 هً  الماء فً لنتراتل قٌمة  أعلىأن  من خالل نتائج التحلٌل تبٌن

 رقم لالشكالحظ  ،فً فصل الشتاء فً الموقع الثانً    mg/l 4.22الموقع الثالث ، بٌنما أدنى  قٌمة هً 

الحدود المسموح بها حسب المواصفة  العراقٌة القٌاسٌة  ضمن  نتراتجمٌع قٌم الأن  لوحظ. كما  (33)

 راٌمع ودلٌل،mg/l 50هً  التًار والمٌاه العمومٌة من التلوث األنه( لصٌانة 1967( لسنة )25رقم )

إلى  تأشار ةإالحصائٌ النتائجأن  كما.  (18الحظ الجدول رقم )(  (2009لسنة  العالمٌة الصحة منظمة
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ٌن الثانً والثالث وكذلك بٌن المواقع فً قعالمو فًللمٌاه بٌن الفصول   نتراتوجود فروق معنوٌة فً قٌم ال

 الفٌزٌائٌة العملٌات على النترات تركٌزات تعتمد .(p<0.05مستوى معنوٌة ) عند فصل الربٌع فقط

مالح القادمة األوكذلك كمٌة  الزراعٌة التدفقات على وكذلك لوجٌة فً الماء والرواسب وٌوالب والكٌمٌائٌة

 ، النباتٌة العوالق طرٌق عن ستهالكاألحجم  ضخامة بسبب ٌتفاوت فقد خفاضألناأما  ،ارهألنامع مٌاه 

 تضٌف التً النباتات بقاٌاو المتحللة المواد وجود زٌادة بسببقد تكون   النترات تركٌز فً الزٌادةأن  كما

 ,Marwan) (Berman &Chava, 1999; Nyholm, 2013)المٌاه إلى  العضوٌة النٌتروجٌن مركبات

تطرحها  التًت فضالارتفاع نسبة الإلى  فصل الربٌع خالل النترات تركٌز فً الزٌادة تعزى قد. (2011

من مركبات  الٌةعتحتوي نسبة  الفضالتهذه أن  إذتزدهر فً هذا الموسم  التًحٌاء المائٌة األالعدٌد من 

نترات تحت ظروف معٌنه ، وما ٌدعم ذلك هو وجود عالقة ارتباط طردٌة إلى  تتحول التًالنتروجٌن 

 المذاب كسجٌناأل توافرزٌادة أن  كما r=0.47 .  عندذات داللة معنوٌة  بٌن المادة العضوٌة والنترات 

قد  التًالزراعٌة  األراضًتصرٌف مٌاه  مبازل  فضال عن ، نتراتإلى  النترٌت تحول فرصةٌزٌد من 

فصل  فً المسجلة المنخفضة القٌمأن  كما .(2ٕٔٓ، الخفاجً و خٌرهللا) تكون محملة بؤمالح النترات

تحدث فً الرواسب  التً ٌوكٌمٌائٌةنترٌت بسبب العملٌات الباإلى  النتراتاختزال إلى  الخرٌف نتٌجة

 (Rier &Stevenson, 2006)تستهلك النترات  التًوكذلك  قد تكون بسبب نمو العدٌد من النباتات 

(Hauxwell et al., 2003).  بٌن عالقة هناككما NO3 إطالقإلى  هذا ٌإدي ، الحرارة درجة مع 

  .(Frederick, 1956; Palacios et al., 2013) مٌاهال فً والنترات النترٌت

 

 النعاجأم  بركة مٌاهالتغٌرات الفصلٌة  لتركٌز النترات فً قٌم  (33) شكلال
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 SO4 Sulfates)) كبرٌتاتال -12

 أدنى بٌنما ،فً فصل الربٌع فً الموقع الثالث  ، mg /l 1157هً  مٌاهال فً لكبرٌتاتقٌمة ل أعلىأن  

 النتائجوتوصلت ( 34)رقم  لالشكالحظ ، mg/l 344فصل الشتاء فً الموقع الثانً وهً  فً قٌمة

كل المواقع وكذلك بٌن  فًوجود فروق معنوٌة فً قٌم الكبرٌتات  للمٌاه بٌن الفصول إلى  ةإالحصائٌ

ساسً لتباٌن قٌم األ.ان السبب (p<0.05مستوى معنوٌة ) عندعدا فصل الخرٌف ل وفصكل الالمواقع فً 

 زٌادةلفصل الربٌع  فً الكبرٌتات لزٌادة الرئٌس السبب الكبرٌتات هو اختالف وتنوع مصادرها ،فقد ٌرجع

 ، كبرٌتاتال على المحتوٌة فاتاأل ومبٌدات الكٌماوٌة لألسمدةتصرٌف مٌاه المبازل الزراعٌة المحتوٌة 

قد تكون أو  ،(Pester et al., 2012) (9ٕٔٓ، عبود) خرىاأل البشرٌة الصناعٌة و شطةألناونتٌجة ل

الناتج من  ابراج الحرق فً الحقول النفطٌة  الكبرٌت أكسٌد ثانً الزٌادة فً الكبرٌتات ناتجة من انبعاثات 

 الكبرٌتات قٌمجمٌع أن  كما لوحظ ، (McDevitt et al., 2019) (2الحظ الصورة رقم )المجاورة 

( لصٌانة 1967( لسنة )25الحدود المسموح بها حسب المواصفة  العراقٌة القٌاسٌة  رقم ) تتجاوز

ما عدا الموقع الثانً ( 18الحظ الجدول رقم )، mg/l 400هً  التًار والمٌاه العمومٌة من التلوث األنه

هو مصدر الكبرٌتات فً المٌاه أن  كما .فً فصل الشتاء الذي كانت قٌمتة ضمن الحدود المسموح بها 

و الرواسب  محلول المتواجدة فً مركبات الكبرٌتات هاأهمالكبرٌت المتواجدة فً اشكال مختلفة  تمركبا

 شكالاأل التربة وهذه من الصلب الجزء فً والكبرٌتات  التربة فً معقدات مدمصه حالة فً الكبرٌتات 

 شكل على هو الرطبة  األراضً معظم فً الموجود الكبرٌت فإن بصورة عامةو،  أتزان حالة فً تكون

 عن النبات مسإولة فً الموجود دٌالكبرٌت مركبات آصرةأن إلى  الدراسات بعض وتشٌر ، عضوٌة مادة

إلى  كما قد ٌعزىللنبات.  الغذائٌة  المواد عمل فً مهمة كٌمٌائٌة طاقةإلى  الضوئٌة الشمسٌة الطاقة تحوٌل

 إلى  ناتجة من تحول المركبات العضوٌة للكبرٌتقد ٌكون القٌم المرتفعة للكبرٌتات أن 

 .(8ٕٓٓ، جساس) (Whitmire &Hamilton, 2005)كبرٌتات
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 النعاجأم  بركة مٌاهالتغٌرات الفصلٌة للكبرٌتات فً قٌم  (34) شكلال

 Phosphates (PO4) فوسفاتال -13

 وأدناها ، mg/l 2.17  فصل الربٌع فً الموقع الثالث هً خاللالماء  فً للفوسفات  كانت قٌمة أعلىان 

كما  .(35رقم ) لالشك فً موضح هو كما، فصل الخرٌف فً الموقع الثانً فً mg/l 0.0076 كانت

حسب  بها المسموح ودالحد قٌم الفوسفات  فً الموقعٌن الثانً والثالث  فً فصل الربٌع تجاوزأن  لوحظ

 التًار والمٌاه العمومٌة من التلوث األنه( لصٌانة 1967( لسنة )25العراقٌة القٌاسٌة  رقم )المواصفة  

وقد ٌكون سبب ذلك هو عملٌات التعرٌة والجرٌان السطحً ( ، 18الحظ الجدول رقم )، mg/l 0.5هً 

 تذبذب الدراسة نتائج أظهرت . (Colborne et al., 2019; Logan, 1982)وغسل التربة المجاورة 

من قبل النباتات والهائمات  الستهالكه نتٌجةهوه  قد ٌكون سبب هذا التذبذبو فً الماء الفوسفات تركٌز

 النتائجأن  كما . (Fried et al., 2003; Logan, 1982) تزدهر فً مواسم معٌنة من السنة  التً النباتٌة

كل المواقع وكذلك  فًوجود فروق معنوٌة فً قٌم الفوسفات  للمٌاه بٌن الفصول إلى  تأشار ةإالحصائٌ

 تكون زٌادةأن  ٌمكن. و(p<0.05مستوى معنوٌة ) عندبٌن المواقع فً كل الفصول عدا فصل الخرٌف 

الغٌر معالجة مٌاه الصرف  فً المنظفات من الٌةع نسبةناتجة من وجود  الماء عٌنة فً الفوسفات تركٌز

(Korostynska et al., 2012) (2018، الجبوري) .  ٌكون قد الفوسفات من الٌةعال مستوٌاتالوان 

 سانألنانشاطات الناتجة من  النباتٌةوالمبٌدات  والمغذٌات سمدةاألعلى  احتواء المٌاه المغذٌة للبركة بسبب

 ٌكون قد. (Ghane et al., 2016)(Korostynska et al., 2012) الصناعٌة شطةألناو المختلفة

 ،طبٌعة محتوى الرسوبٌات على نسب قلٌلة من الفوسفات بسبب  المناطق بعض فً الفوسفات انخفاض

انخفاض إلى  ٌإدي مما الفوسفات تستهلك التً المائٌة والنباتات النباتٌة العوالق عدد دٌادزا فضال عن
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تإثر فً نمو وانتشار النباتات المائٌة والطحالب فً  التًالمغذٌات  أهمتعد الفوسفات  من  ، كماقٌمته 

 إالحصائًكما بٌنت نتائج التحلٌل . .(Fried et al., 2003; Ghane et al., 2016)العراقٌة  هواراأل

ماء عند معامل وجود عالقة ارتباط عكسٌة ذات داللة معنوٌة بٌن درجة حرارة الماء وقٌم الفوسفات فً ال

اوضحت بارتفاع قٌم الفوسفات فً الفصول  التًوهذا ٌدعم نتائج التحلٌل المختبري    r=-0.18ارتباط 

 الباردة وانخفاضها فً الفصول الحارة.

 

 النعاجأم  بركة مٌاهالتغٌرات الفصلٌة للفوسفات فً   قٌم  (35)  الشكل

 Potassium (Kالبوتاسٌوم ) -14

والربٌع الخرٌف  ًفً فصل  mg/l 28فً الماء  للبوتاسٌوم  قٌمة  أعلىأن  التحلٌل تبٌنمن خالل نتائج 

مٌاه المبازل الزراعٌة ومٌاه زٌادة كمٌة إلى  قد ٌرجع سببها التًوالثانً على التوالً  ولاألفً الموقع 

البوتاسٌوم  سبب ارتفاعأما  صل الربٌع ،المحتوٌة على نسب معٌنة من الفوسفات  فً فالصرف الصحً 

  mg/l 13.5للبوتاسٌوم  أدنى  قٌمة سجلت بٌنما  . ارتفاع نسبة التبخرإلى  فً فصل الخرٌف قد ٌرجع

جمٌع قٌم البوتاسٌوم أن  ، وقد لوحظ (36) شكل رقمالكما موضح فً  ،ولاألفً الموقع  ربٌع فً فصل ال

الحظ الجدول ،  (WHO) العالمٌةفً المٌاه  تجاوزت الحدود المسموح بها حسب محددات منظمة الصحة 

هو صعوبة تفككه من الصخور والتركٌب المٌاه قد ٌكون انخفاض قٌم البوتاسٌوم  فً و .(18رقم )

أن  ( (1997 فً سنة  العالمٌةمنظمة الصحة  تأشاروقد  .(8ٕٓٓ، جساس)ٌة ولاألالبلوري للمعادن 

أن  كما فً زٌادة قٌمة المواد الصلبة المذابة . ؤهمٌس أنه األالعناصر القلٌلة الضرر  أحد ٌعدالبوتاسٌوم 

 ولاألقع المو فًللمٌاه بٌن الفصول   لبوتاسٌوموجود فروق معنوٌة فً قٌم اإلى  تأشار ةإالحصائٌ النتائج

 واأشار وقد  .(p<0.05مستوى معنوٌة ) عند صٌفوكذلك بٌن المواقع فً كل الفصول عدا فصل الفقط 
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 ٌعدبنسبة تركٌز الكالسٌوم ، كما  قٌم البوتاسٌوم تتؤثرأن  (2020 العٌبً واخرون ،; ٕٙٔٓ، حسن)

 وبالتالً انخفاض تراكٌزة فً المٌاه، البطٌئة التفكك من رسوبٌات التربةعنصر البوتاسٌوم من العناصر 

قابلٌة الحتواء خرى األالطٌن ٌجعلها من اكثر انواع الترب  مادة من الناعمة الترب محتوى زٌادةأن 

 . طوٌلة زمنٌة لفترة تحتاج وانما بسرعة تتغٌر ال بالترب البوتاسٌوم نسبة حٌث أن ،البوتاسٌوم

 

 النعاجأم  بركةمٌاه التغٌرات الفصلٌة لتركٌز البوتاسٌوم فً قٌم  (36)شكل ال

 Organic matter (O.Mالمادة العضوٌة )%  -15

فصل  فً  %6.413كانت  فً الرواسب  (%O.M)لل قٌمة أعلىأن  تبٌن الٌةمن خالل نتائج الدراسة الح 

، كما   فً فصل الربٌع فً الموقع الثالث 0.039% قٌمة أقل كانت بٌنما ، الخرٌف فً الموقع الثانً

المدروسة لبٌان حجم التلوث فً المإشرات  أهم أحدتعد المادة العضوٌة  .((37رقم شكلموضح فً ال

قدرة المواد العضوٌة على تحرٌر وامتصاص المغذٌات النباتٌة من خالل تكوٌن  عنفضال البٌئات المائٌة ،

والعناصر الثقٌلة، حٌث أن عالقة االرتباط بٌن المواد  ٌونات المعدنٌةاألمع معقدات ذائبة وغٌر ذائبة 

العضوٌة والعناصر الثقٌلة تكون دائما طردٌة أي ان كل ما زاد كمٌة المواد العضوٌة  سٌزداد تكٌز 

 ,Bolan &Duraisamy, 2003; Hernandez-Soriano &Jimenez-Lopez) العناصر الثقٌلة فٌها 

 الموادكل المكونات العضوٌة فً جمٌع مراحل التحلل وكذلك  علىالمادة العضوٌة تشتمل أن  . (2012

لمختلفة الناتجة من نشاط الكائنات الحٌة ا خرىاأل العضوٌة والمواد المٌكروبٌة فرازاتاألو الٌةالدب

ت العدٌد من أشاروقد   .(Al-Kenzawi, 2009; Rushdi et al., 2006) المتواجدة فً تلك البٌئة

 التًخرى مثل درجة الحرارة األهناك عالقة بٌن المادة العضوٌة وبقٌة العوامل البٌئٌة أن  الدراسات

 ;Kirschbaum, 1995)حٌاء الجهرٌة المحللة للمواد العضوٌة فً الرسوبٌات األبدورها تحدد نشاط 
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Porcal et al., 2015). وفقنسبتها فً الرواسب للرواسب حسب ٌمكن تقٌٌم نتائج المادة العضوٌة ، 

 ٌتضح إذ ، (8رقم )كما فً الجدول و  )3102, وآخرون الشاطر) (U.S.P.Aمرٌكٌة ) األ الزراعة دائرة

. مرتفعة  فً جمٌع فصول السنة تكون نسبة المادة العضوٌة فً الرواسبأن إلى  اغلب النتائج تشٌرأن 

 فًبٌن الفصول  (OM)وجود فروق معنوٌة فً قٌم المادة العضوٌة إلى  تأشار ةإالحصائٌ النتائجأن  كما

مستوى معنوٌة  عندوكذلك بٌن المواقع فً كل الفصول عدا فصل الخرٌف  والثانً  ولاألٌن قعالمو

(p<0.05 ). مالح المغذٌات األالنمو الكثٌف للنباتات المائٌة نتٌجة لتوافر إلى  وقد ٌرجع سبب ذلك

هناك دور كبٌر للنباتات المائٌة بعد موتها فً زٌادة نسبة المادة العضوٌة فً أن  إذ، والظروف المالئمة 

 التًتها  فضالأضافه الى  حٌاء المائٌة  بعد موتهااألالمواد العضوٌة الناتجة من  فضال عن ، الرواسب

نتائج هذه الدراسة أن  كما. (Al-Kenzawi, 2009; Rushdi et al., 2006) الجسم المائً إلى  تطرحها

قٌمة المادة أن  أشار( الذي 2008) محمود ، (Craine et al., 2013) الٌةتتفق مع ما توصل  ال

حٌاء المجهرٌة المحللة للمواد األخفاض نشاط ألنالعضوٌة تزداد مع انخفاض درجة الحرارة نتٌجة 

أن  إذ اختالف البٌئات المدروسة إلى  د ٌرجع سبب ذلكالعضوٌة فً درجات الحرارة المنخفضة ، وق

تكون نهاٌة  التًلنمو العدٌد من النباتات دروسة حالٌا تمثل بٌئة مٌاه راكدة  مما ٌجعلها مالئمة مالبٌئة ال

مادة عضوٌة وهذا ما ٌفسر ارتفاع المادة العضوٌة فً إلى  دورة حٌاتها فً الفصول الحارة وتحول كتلتها

 . (Ågren &Bosatta, 2002) دراسة  متوافقة معت ، كما انة الدراسة الحالٌة جؤالفصول الحارة 

 (U.SP.Aمرٌكٌة ) األ الزراعة دائرةوفق  فً التربة المادة العضوٌةنسبة ( تقٌٌم نتائج 8الجدول )

 المستوى المادة العضوٌة %

 منخفض % 0.86

 متوسط 1.29 – % 0.86

 كاف 1.29اكثر من %
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  النعاجأم  فً  بركة العضوٌةلمادة ل التغٌرات الفصلٌة قٌم (37) شكلال

 

 Soil Texture نسجه التربة  -16

تتكون من خلٌط من    النعاجأم  بركةالرواسب فً أن  أظهرت نتائج التحلٌل الحجمً لحبٌبات التربة

و من خالل . (9رقم )موضحة فً الجدول النسب المئوٌة لهذه المكونات أن  إذالرمل والغرٌن والطٌن  

 García-Gaines)(U.S.P.A )مرٌكٌة األ الزراعة دائرة قبل من المقترح التربة نسجهمثلث 

&Frankenstein, 2015) الموقع  نسجةأن  بٌنت هذه الدراسة ، (38الحظ الشكل )  التربة نسجه لتحدٌد

كانت الموقع الثالث فأما  ملٌة لومٌهالموقع الثانً ر لومٌه فً حٌن كانت نسجه هً رملٌة طٌنٌة ولاأل

ت من خالل تؤثٌرها فً نمو فً نمو النباتالها تؤثٌر مباشر  التًالتربة من العوامل المهمة  .تعد نسجة لومٌه

 Moore)كما تإثر بصورة غٌر مباشرة فً امتصاص وجاهزٌة المغذٌات النباتٌة  جذورها

&Lawrence, 2013; Wesseling et al., 2009)دور مهم فً تحدٌد نوعٌة  التربة  لنسجةأن  . كما

 مالح والمواد العضوٌة كما ونوعا األالعناصر وحتفاظ بؤٌونات األوكذلك قابلٌتها على  الرواسب وخواصها

فاظ على متزاز كلما قل قطر حبٌباتها وبالتالً زٌادة قابلٌتها فً الحاألتزداد قابلٌة الرواسب على  إذ

وان نتائج  .(Tran et al., 2021) (ٕٓٔٓ، عبود و خثً) على سطح حبٌباتها العناصر المختلفة الممتزه

 فً دراسة تقٌٌم ترب هور الحوٌزة  (ٕٕٓٓ، سعد و الطائً)ئت به تتفق تقرٌبا مع ما جٌ الٌةاسة الحالدر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .ٌزة تراوحت بٌن الطٌنٌة والرملٌةترب هور الحوأن إلى  توصلت التً
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 النعاجأم  كةربفً  نسجة التربة خالل فترة الدراسة مكونات  ( قٌم9)الجدول 

 Sand% Silt% Clay% Texture الموقع

 Sandy Clay  Loam 24.8 27.85 1 .48 ولاأل

 Sandy Loam 13.2 39.37 52.38 الثانً

 Loam 13.2 36.4 50.3 الثالث

  

 

 (U.S.P.Aمرٌكٌة ) األ الزراعة دائرة قبل من المقترح ( مثلث نسجة التربة38الشكل )
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 Heavy Metals العناصر الثقٌلة  -4-4

حتى   الحٌة الكائنات ألجسام سامة مواد تعدو نسبٌا الٌةع كثافة لدٌها التً العناصر هً الثقٌلة اصرنعال 

وتكمن خطورتها  والهواء والماء الغذاء طرٌق عن أجسامناإلى  تصلأن  ، وٌمكن المنخفضةفً التراكٌز 

 (Tiimub &Afua, 2013) الوقت بمرور هاتركٌز زٌادةو الحً الكائن جسم فً كماالترفً قابلٌتها على 

 حادة رراأض وتسبب للتحلل قابلة غٌر اأنه إذ الغذائٌة السلسلة عبر تقالألنالها القدرة على أن  ، كما

 مئات أعلى كٌزارتإلى  المطاف نهاٌة فً تصل وقد، (Smith, 2014) المائٌة حٌاءاأل لمختلف ومزمنة

 إمكانٌة وبالتالً، (Hadeed, 2017)الغذائٌة  والمواد والرسوبٌات المٌاه فً تقاس التً من تاالمر

 الطبٌعٌة  بٌئتها فً معٌشتها اءجر كٌزالتر تعرضت التً سماكاأل للحوم هؤولتنفً حالة  سانألناإلى  انتقالها

 Kalay) (2021،محمد و اسامه) منخفضة ومعدالت قلٌلة كٌزابتر كانت ولو حتى كمٌةاالتر قابلٌتها بسبب

et al., 1999). ( وقد تم اختٌار العناصر الثقٌلةpb, Cd, Ni)  فً هذه الدراسة لكونهما من اكثر العناصر

 ٌعدكما  .(2016،الطلٌباوي والعتابً) تركٌزا فً الحقول النفطٌة القرٌبة لبركة أم النعاج حسب ما جاء به

لٌس لها اي دور حٌوي وتكمن خطورتهم بعدم  التًعنصري الرصاص والكادمٌوم من العناصر السامة 

من الرصاص  تسبب تغٌرات بٌئٌة كؤختفاء المحارٌات وبعض  الٌةعالتراكٌز الأن  إذتحللهم وتراكمهم  

الل احالله القشرٌات كذلك ٌسبب بعض المشاكل التنفسٌة لألسماك كما ٌسبب مشاكل فً العظام من خ

من  العظمً الجهاز على سامة تؤثٌرات للكادمٌومأن  كما،  (Olmedo et al., 2013)محل الكالسٌوم  

 لٌن وبالتالً ٌسبب  الكالسٌوم ٌقلل من امتصاص إذ والكالسٌوم أٌض عنصري الفوسفور على خالل تؤثٌره

هو وان عنصر الكادمٌوم . (Friberg, 2018; Genchi et al., 2020) (Osteomalacia) العظام

 إٌتاي) شخاص بمرضاأل من كبٌرة بها أعداد أصٌب التً بالٌابان الشهٌرة الحادثة فً الرئٌس المسبب

 ,.Nishijo et al) (ألم تعنى إٌتاي كلمة) بعنصر الكادمٌوم ملوث أرز همؤولبسبب تن( Itai-Itai إٌتاي

 الجانبً التؤثٌر سلبٌة وان صحٌة تؤثٌرات له وٌكون السمٌة  عالً ٌعدعنصر النٌكل أن  فً حٌن.  (2017

أن  ٌمكن. مراضاأل على السٌطرة لمركز وفقا مسجلة ، له الحساسٌة تفاعالت هو للنٌكل شٌوعا كبراأل

 وتقلٌص ، المزمن الهوائٌة الشعب والتهاب ، الكلوي جهاداأل فً النٌكل من كمٌات كبٌرة ؤولتن ٌسبب

 Harasim &Filipek, 2015; Küpper)الرئة  سرطان تاألالح بعض وفً ، الرئة وظائف

&Kroneck, 2007).  فً هذه الدراسه  والبلطً (عتٌادي األ)الكارب وقد تم أختٌار نوعٌن من االسماك

من قبل البشر. وفً ما ٌلً نتائج  النهما من أكثر االنواع تواجدا فً بركة أم النعاج واكثرهما أستهالكا

سماك األعٌن من وفً كل من الماء والرواسب ونبات القصب ون( pb, Cd, Ni)لعناصر الثقٌلة لالدراسة 

 :تً األ( وهً ك النعاجأم  ) بركة هواراألفً بٌئة  والبلطً ( عتٌادياأل)الكارب 
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 Heavy metals in water العناصر الثقٌلة فً المٌاه  -4-4-1

فً  PPM 0.0983قٌمة سجلت لعنصر الرصاص هً  أعلىأن  تبٌن الٌةمن خالل نتائج الدراسة الح

( فً فصل الشتاء فً NDالموقع الثانً فً فصل الشتاء ، فً حٌن ادنى قٌمة كانت خارج حدود الكشف )

والثانً فً فصلً الشتاء والربٌع كانت خارج الحدود المسموح   ولاألقٌم الموقع أن  الموقع الثالث ، كما

وجود فروق  إالحصائًوقد بٌنت نتائج التحلٌل  . PPM 0.05هً  التًبها لعنصر الرصاص فً المٌاه 

( بٌن المواقع فً كل الفصول عدا فصل الصٌف وكذلك وجود فروق P<0.05مستوى ) عندمعنوٌة 

 0.0221قٌمة  أعلىسجلت فقد ( Cdعنصر الكادمٌوم )أما  معنوٌة بٌن الفصول فً الموقع الثانً فقط .

ppm  ( فً فصل الشتاء فً الموقع الثانً بٌنما ادنى قٌمة هً خارج حدود التحسسND ًفً فصل )

كانت خارج الحدود المسموح قٌم ال جمٌع أن على التوالً ، كما ولاألالثالث و الربٌع والصٌف فً الموقع

 .ما عدا قٌم الموقعٌن االول والثالث  فً فصلً الصٌف والربٌع على التوالً  PPM 0.005هً  بها التً

( بٌن المواقع فً كل P<0.05مستوى ) عندوجود فروق معنوٌة  إالحصائًوقد بٌنت نتائج التحلٌل 

 الٌةالنتائج اقل مما توصل أن  وقد لوحظالفصول وكذلك وجود فروق معنوٌة بٌن الفصول فً كل المواقع. 

(Abo-Ksour, 2016)  الٌةقٌم نتائج الدراسة الحأن  العراقٌة ، كما تبٌن هواراألفً دراستة على بعض 

سجلت  التً، فً بركة ام النعاج  2012)ا مدٌرٌة بٌئة مٌسان لسنة )الٌهتوصلت  التًمن النتائج  أعلى

0.005 ppm) 0.002( لعنصر الرصاص و ppm) لعنصر النٌكل فً حٌن كانت قٌمة عنصر الكادمٌوم )

البركة. قد ٌعزى سبب ارتفاع إلى  ٌنذر بؤن هناك زٌادة فً الملوثات الداخلةخارج حدود التحسس ، وهذا 

قربهما من ابراج إلى  والثانً والكادمٌوم فً الموقع الثانً  ولاألعنصر الرصاص فً الموقعٌن 

عن طرٌق المٌاه المستخدمة أما  تقالألناٌمكن لهذه العناصر  إذومحطات العزل التابعة لشركة نفط مٌسان 

عن طرٌق تطاٌر العناصر مع الدخان الناتج عن حرق الغازات أو  عملٌات العزل والتصفٌة والحفر فً

( 2رقم ) صورةالحظ ال ح السائدة باتجاه البركة،اه الرٌااتجأن  إذوالمخلفات النفطٌة فً ابراج الحرق و

نسبٌا فً اغلب الحقول النفطٌة التابعة لشركة نفط  الٌةعوان ما ٌعزز ذلك هو تواجد العناصر الثقٌلة بنسب 

 (Al-Suleimani, 2006)  الٌةما توصل . وكذلك  (2016،الطلٌباوي والعتابً)مٌسان حسب ما جاء به 

المخلفات النفطٌة من مصافً الموثة بفً المٌاه لتراكٌز العناصر الثقٌلة  الٌةعقٌمة هناك  ذ أشار الى أنأ

تكون ملوثة من  التًالبركة وإلى  ربما قد ٌنتج التلوث من خالل زٌادة الحصة المائٌة الداخلةأو  ،نفط ال

هذا المحطات تصرف أن  إذمحطات معالجة  مٌاه الصرف الصحً فً قضاء العمارة وقضاء الكحالء 

خٌرة األونه األفً أن  ، كماللبركة الرئٌسالمغذي  ٌعدنهر دجلة الذي اه مٌإلى  مٌاهها دون معالجة فعلٌة

لتسٌٌر زوارقهم  هواراألتستخدم البنزٌن من قبل الصٌادٌن وسكان  التًحتراق األزاد استخدام محركات 

أن  ٌمكن هفإنما تقدم  فضال عن وان استخدام هذه المحركات ٌنتج العدٌد من الملوثات ، هواراألداخل 
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لوحظت بكثرة فً السنوات  التًالعواصف الترابٌة إلى  هواراألٌعزى ارتفاع نسب العناصر الثقٌلة فً 

المٌاه إلى  تصل التًتمتز على سطوح حبٌباتها العناصر الثقٌلة المتواجدة فً الجو  التًالقلٌلة الماضٌة 

 0.0882   قٌمة له هً  أعلى( فكانت Niعنصر النٌكل )أما  . الٌةعن طرٌق ترسبها بفعل الرطوبة الع

ppm ( فً فصل الربٌع فً الموقع الثانً  وادنى قٌمة هً خارج حدود التحسسND فً فصل الصٌف )

مستوى  عندوجود فروق معنوٌة  إالحصائًوقد بٌنت نتائج التحلٌل  والثالث ، ولاألفً الموقعٌن 

(P<0.05بٌن المواقع فً فصلً الشتاء والربٌع  وكذلك وجود فر ) وق معنوٌة بٌن الفصول فً الموقعٌن

جمٌع القٌم أن  كما  أعالهالمذكورة  نفسها سباباألإلى  كما ٌعزى تواجد عنصر النٌكلالثانً والثالث .

حسب . للعلم تم اخذ الحدود المسموح بها   PPM 0.1هً  التًكانت ضمن الحدود المسموح بها  

، الحظ الجدول رقم لمٌاه االنهار والمٌاه العمومٌة (1967( لسنة )25المواصفة  القٌاسٌة العراقٌة رقم )

إلى  قٌم جمٌع العناصر المدروسة  فً الموقع الثالث منخفضه وقد ٌرجع سبب ذلكأن  وقد لوحظ. (18)

هذا أن  بعد هذا الموقع عن مصادر التلوث وكذلك عدم وقوعه باتجاه الرٌاح الملوثة من ابراج الحرق كما

اقً منطقة الدراسة فً فصول الجفاف الصٌف والخرٌف نتٌجة انخفاض منسوب الموقع ٌنفصل عن ب

 ( اللذان ٌبٌنان قٌم العناصر الثقٌلة فً المٌاه .10( والجدول رقم )39ٌمكن مالحظة الشكل رقم )المٌاه . و

 خالل فترة الدراسة النعاجأم  بركة مٌاهفً  لثالث مواقع  العناصر الثقٌلة المدروسة( 10الجدول )

العناصر 
الثقٌلة فً 

 المٌاه 

الرصاص 

(pb(ppm 
  Ni(ppm)النٌكل   cd (ppm) الكادمٌوم  

 الثالث الثانً ولاأل الثالث  الثانً  ولاأل الثالث  الثانً ولاأل
 - 0.014 0.02 - 0.0051 0.0083 - 0.0293 0.04 الخرٌف 

0.076 الشتاء 
1 

0.0983 ND* 0.0086 0.0221 0.0096 ND 0.058 ND* 

0.062 الربٌع 
1 

0.067 0.01 0.0059
1 

0.0175 ND 0.01 0.0882 0.0074
1 

ND* 0.0087 - 0.045 0.05 الصٌف 
1 

- 0.0178 0.0326 - 

UP LIMITE 0.05 0.05 0.05 0.01 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 
 

 ND) =  )No detectionٌوجد تحسس أوخارج حدود التحسس  : الظهحمال
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 النعاجأم  بركة مٌاهالرصاص والكادمٌوم والنٌكل فً  تراكٌز عناصرل التغٌرات الفصلٌة ( 39) شكلال

 

 Heavy metals in the sedimentالعناصر الثقٌلة فً الرواسب  -4-4-2

 ,.Abbas et al)ظمة البٌئٌة  المائٌة ألناٌمكن من خاللها مراقبة  التًدلة  األ أهمالرواسب  من  تعد

الرواسب تمثل المصدر  هألنتلوث الرواسب من اكثر المصادر اجهادا للنظام البٌئً  ٌعد، كما  (2006

اي تلوث  فإنساسٌة للهرم الغذائً األتمثل القاعدة  التًتعتمدها النباتات المائٌة  التًساسً للمغذٌات األ

 Aderinola et)المستوٌات المختلفة  للهرم الغذائً إلى  ٌنتقل عبرة السلسة الغذائٌة أن  للرواسب ٌمكن

al., 2009) رتباط مع الرواسب ومدى األ. وتعتمد سمٌة العناصر الثقٌلة وحركتها على كٌفٌة و قابلٌة

. وقد لوحظ  (Caeiro et al., 2005)حالل فً محلول التربة ألناها على تراكمها فً الرسوبٌات و قابلٌت

فً الموقع  PPM 164.2221قٌمة سجلت لعنصر الرصاص هً  أعلىأن  الٌةمن خالل نتائج الدراسة الح

،  ولاألفً فصل الشتاء فً الموقع  17.901ppmفً فصل الخرٌف ، فً حٌن سجلت ادنى قٌمة  ولاأل

وقد بٌنت  ، PPM 300هً  التًجمٌع القٌم كانت ضمن الحدود المسموح بها لعنصر الرصاص أن  كما

 فقط ( بٌن المواقع فً فصل الصٌفP<0.05مستوى ) عندوق معنوٌة وجود فر إالحصائًنتائج التحلٌل 

فقد ( Cdعنصر الكادمٌوم )أما  . الثانًو ولاأل ٌنوكذلك وجود فروق معنوٌة بٌن الفصول فً الموقع

بٌنما ادنى قٌمة هً خارج حدود  ولاألفً فصل الشتاء فً الموقع   0.988ppmقٌمة  أعلىسجلت 
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 العناصر الثقٌلة فً المٌاه
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جمٌع  القٌم كانت ضمن الحدود أن  الشتاء فً الموقعٌن الثانً و الثالث ، كما( فً فصل NDالتحسس )

وجود فروق  إالحصائً. وقد بٌنت نتائج التحلٌل   PPM 3هً  التًالمسموح بها لعنصر الكادمٌوم  

( بٌن المواقع فً كل الفصول عدا فصل الخرٌف وكذلك وجود فروق P<0.05مستوى ) عندمعنوٌة 

قٌمة له هً  أعلى( فكانت Niعنصر النٌكل )أما  .والثانً  ولاألمعنوٌة بٌن الفصول فً الموقعٌن 

86.7965 ppm   فً فصل الصٌف فً    21 .11وادنى قٌمة هً ولاألفً فصل الشتاء فً الموقع

نصري الرصاص والنٌكل كانت ضمن الحدود المسموح بها ما عدا قٌمة قٌم عأن  الموقع الثانً ، كما

هً  التًوكانت خارج الحدود المسموح بها   التًفقط هً  ولاألالنٌكل فً فصل الشتاء فً الموقع  عنصر

75 PPM ، ( 18الحظ الجدول رقم)  مستوى  عندوجود فروق معنوٌة  إالحصائًوقد بٌنت نتائج التحلٌل

(P<0.05 بٌن )وقد . المواقع فً كل الفصول وكذلك وجود فروق معنوٌة بٌن الفصول فً كل المواقع

من قبل مدٌرٌة بٌئة مٌسان لسنة  لرواسب بركة ام النعاج  تفوق القٌم المقاسة الٌةقٌم الدراسة الحأن  لوحظ

ٌن لم تسجل لعنصر النٌكل فً ح (65ppm)لعنصر الرصاص  و  (9ppm )   سجلت  التً(  2011) 

  (2011،ٌاسٌن)درس   قدو. الوقتهناك زٌادة للملوثات بمرور أن  وهذ ٌعنًقٌمة لعنصر الكادمٌوم، 

تركٌز أن  ظهروا العراق جنوب أهوار أجزاءفً المٌاه والرواسب فً بعض  ةكٌز العناصر الثقٌلاتر قٌاس

 رجعوقد ٌ،  الٌةوهذا ٌتوافق مع الدراسة الح ٌاهفً الم من تركٌزها أكبرفً الرواسب العناصر الثقٌلة 

حبٌبات الرواسب . سطوح على  متزازاألأو  لالرتباط الثقٌلة  لعناصرل الٌةعالقابلٌة الهو هذه الزٌادة سبب 

نسجه التربة وقابلٌة حبٌباتها على تراكم  هاأهمكما ٌرجع تراكم العناصر الثقٌلة فً الرواسب لعدة عوامل 

وتخزٌن العناصر الثقٌلة وكذلك على المحتوى الطبٌعً للعناصر الثقٌلة فً الرواسب وكذلك نوعٌة الغطاء 

قدرة على تراكم بعض الناصر الثقٌلة فً انسجتها  مثل هناك بعض النباتات لدٌها أن  إذالنباتً وكثافته 

قدرة إلى  . وقد ٌعزى سبب انخفاض قٌم تراكٌز العناصر الثقٌلة (Lee &Scholz, 2007)نبات القصب 

ضمن مركبات غٌر ضارة إلى  على معالجة واختزال العناصر الثقٌلة وتحوٌلها هوارالنظام البٌئً لأل

من خالل تراكمها فً انسجة الكائنات الحٌة ، او من خالل تكوٌن معقدات كٌمٌائٌة اقل ضررا الرواسب

. للعلم تم اخذ (Verhoeven &Meuleman, 1999)  (Kadlec et al., 2000)الحٌوانٌة والنباتٌة  

 ,Programme &Chemical)( WHO) العالمٌةالمعتمدة من قبل منظمة الصحة الحدود المسموح بها 

العناصر الثقٌلة فً ( اللذان ٌبٌنان قٌم 11( والجدول رقم )40الشكل رقم ). ٌمكن مالحظة (1996

  .الرواسب
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 خالل فترة الدراسة النعاجأم  بركةرواسب فً  لثالث مواقع  م العناصر الثقٌلة المدروسة( ق11ٌالجدول )

العناصر 
الثقٌلة فً 

 الرواسب 

 cdالكادمٌوم   pb(ppm)الرصاص 
(ppm) 

  Ni(ppm)النٌكل  

 الثالث  الثانً   ولاأل الثالث  الثانً   ولاأل الثالث  الثانً   ولاأل
164.2 الخرٌف 

221 
129.741  0.117

5 
0.0525  66.21 21.49  

17.90 الشتاء 
1 

43.0951 27.183
1 

0.988 ND* ND* 86.796
5 

45.904
5 

58.435
9 

22.24 الربٌع 
2 

38.21 23.122 0.527 0.231 0.008
22 

11.5 33.21 42.6 

65.37 الصٌف 
7 

58.43  0.22 0.581  41.46 11.21  

UP 
LIMITE 

300  300 300 3 3 3 75 75 75 

 

 ND) =  )No detectionٌوجد تحسس أوخارج حدود التحسس  ظه: الحمال

 

 

أم  بركةرواسب الرصاص والكادمٌوم والنٌكل فً  لعناصر الثقٌلةل التغٌرات الفصلٌة  قٌم (40) شكلال
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 Heavy metals in the common reed plant بالثقٌلة فً نبات القص العناصر -4-4-3

وذلك نظرا لقابلٌتها على  ،ستخدام  فً معالجة المٌاه الملوثة األالقصب من النباتات الشائعة  ٌعد نبات

وقد استخدم نبات القصب كدلٌل . (Lee &Scholz, 2007) امتصاص وتراكم العناصر الثقٌلة فً انسجتها

 و عزٌز)ظمة البٌئٌة المائٌة من قبل العدٌد من الباحثٌن ألنحٌوي لكشف عن التلوث بالعناصر الثقٌلة ل

 ,.Chaturvedi et al)(Brunhoferova et al., 2022) (Al-mayah, 2009)(2019،ماضً

قٌمة سجلت لعنصر الرصاص فً القصب هً  أعلىأن  الٌةئج الدراسة الحنتاتوصلت . (2006

46.5375 PPM  13.26فً فصل الخرٌف ، فً حٌن سجلت ادنى قٌمة ppm  ًفً فصل الشتاء ، ف

عنصر النٌكل أما  .  (ND( كانت خارج حدود التحسس )Cdحٌن جمٌع قٌاسات تركٌز عنصر الكادمٌوم )

(Ni فكانت )5.2375 قٌمة له هً  أعلى ppm  فً فصل الخرٌف وادنى قٌمة خارج حدود التحسس

(ND) ، ( اللذان ٌبٌنان قٌم العناصر 12( والجدول رقم )41ٌمكن مالحظة الشكل رقم ) فً فصل الشتاء

( P<0.05مستوى ) عندوجود فروق معنوٌة  إالحصائًوقد اوضحت نتائج التحلٌل  الثقٌلة فً القصب .

السنة ، وكذلك وجود فروق معنوٌة بٌن فصول السنة لعنصر النٌكل  فً عنصر الرصاص بٌن فصول

من تركٌزهما فً المٌاه فً  أعلىتراكٌز عنصري الرصاص والنٌكل  فً نبات القصب أن  وقد لوحظ.

جمٌع الفصول و هذا ٌدل على قابلٌة نبات القصب على تراكم العناصر الثقٌلة الموجودة فً المٌاه داخل 

هناك أن  فضال عن( ، 15الحظ الجدول رقم )BCF) حٌائً )األانسجته وما ٌوكد ذلك معامل التركٌز 

 ,Arnot &Gobas) (2011، الغانمً و المالكً)نفس النتٌجة إلى  توصلت التًالعدٌد من الدراسات 

2004) (Weisbrod et al., 2007) .تركٌز العناصر الثقٌلة ٌكون مرتفع فً فصلً أن  كما لوحظ

نبات القصب ٌكون أن إلى  الخرٌف والصٌف  ومنخفض فً فصلً الشتاء والربٌع وقد ٌرجع سبب ذلك

ٌكون قٌمة فً حٌن  أعلىفً به ناضج فً فصلً الصٌف والخرٌف مما ٌجعل قٌم العناصر المتراكمة 

لً الشتاء والربٌع مما ٌجعل قٌم العناصر منخفضة ، كما قد ٌرجع فً فص نبات القصب فً مرحلة الشباب

زٌادة تراكٌز العناصر الثقٌلة فً إلى  سبب ارتفاع تركٌز العناصر الثقٌلة فً  فصلً الصٌف والخرٌف

 إذمن تؤثره من المٌاه  أكبرالرواسب فً تلك الفصول وما ٌعزز ذلك هو تؤثر  نبات القصب بالرواسب 

تكون ممتدة فً الرواسب ،  التًطبٌعة نبات القصب الذي ٌعتمد فً تغذٌته على جذوره إلى  ٌرجع ذلك

أن  . كما لوحظ(Nguyen et al., 2013) (Chaturvedi et al., 2006) الٌةوهذا ٌتوافق مع توصل 

إلى  ( لم ٌسجل تركٌز ملحوظ فً انسجة نبات القصب  وربما ٌرجع سبب ذلكCdعنصر  الكادمٌوم )

أن أو  الحد الذي ال ٌمكن لنبات القصب امتصاصه ،إلى  ٌز الكادمٌوم  فً الماء والرواسبانخفاض تراك

 تمكنها من اقتناص عنصر الكادمٌوم .  لقصب ال تستطٌع افراز مواد مخلبٌةخالٌا جذور نبات ا
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  خالل فترة الدراسة النعاجأم  بركةفً نبات القصب ل( قٌم العناصر الثقٌلة المدروسة 12الجدول )

الرصاص  تركٌز العناصر الثقٌلة فً القصب

(ppm)pb 

 Ni (ppmالنٌكل ) Cd (ppmالكادمٌوم  )

 ND 5.2375 46.5375 الخرٌف

 ND ND 13.26 الشتاء

 ND 2.225 26.82 الربٌع

 ND 3.11 38.351 الصٌف

 

 

 النعاجأم  بركة لنبات القصب فًقٌم التغٌرات الفصلٌة لتراكٌز العناصر الثقٌلة  المدروسة  (41) شكلال

 خالل فترة الدراسة 

 Heavy metals in regular carp عتٌادياألاصر الثقٌلة فً سمك الكارب تركٌز العن -4-4-4

 فً المستهلكات قمة فً وتقع، المائٌة تستوطن البٌئات التً الكائنات الفقارٌة أهمو أكبر سماك مناأل تعد

 العدٌد فً الحٌوانً لبروتٌنمصادر ا أهم من سماكاألكما تعتبر   ئً،الما البٌئً النظام فً الغذائٌة السلسلة

 ,.Ali et al., 2011; Alina et al )(Hadeed, 2017) عالٌةذات قٌمة غذائٌة  لكونها العالمبلدان  من

تحمً  التً  المشبعة غٌر ساسٌةاأل الدهنٌة حماضاأل من عال   محتوى ذاتسماك األ تعد كما. (2012

 ,.Alina et al) (Programme &Chemical, 1996) من امراض الجهاز الدوري سانألناجسم 

2012; KRISHNA et al., 2017) .فً مما أعلى كٌزابتر الثقٌلة العناصرتراكم  علىالقدرة  لألسماك 
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 فً  الموجودة العضوٌة الموادأضافة الى  الصغٌرة حٌاءاألو الطحالب على تغذٌتهاوالرواسب نتٌجة ل الماء

 فً الثقٌلة  العناصرتراكم  وٌتؤثر.(Olaifa et al., 2004; Park &Presley, 1997) المائٌة البٌئة

 فضال عنسماك األتقطنها هذه  التًالبٌئة المائٌة  فً التلوث مستوى هاأهم لبعدة عوام  سماكاأل نسجة أ

أن  الٌةنتائج الدراسة الحتوضح  كما.  (2ٕٔٓ، الخفاجً و خٌرهللا) للسمكة الفسٌولوجٌة والحالة العمر

 تعدوهً  فً فصل الشتاء  PPM 17.238قٌمة سجلت لعنصر الرصاص فً سمك الكارب  هً  أعلى

كانت خارج ، فً حٌن ادنى قٌمة (WHO) العالمٌةمن الحدود المسموح بها حسب منظمة الصحة  أعلى

فً فصل   ppm 0.1675( هً Cdقٌمة سجلت لعنصر الكادمٌوم ) أعلىأن  كما،  (NDحدود التحسس )

( فً فصل NDبٌنما ادنى قٌمة كانت خارج حدود التحسس )من الحدود المسموح بها،  أعلىوهً الخرٌف 

سماك  فاقت قٌم الحدود المسموح بها لمنظمة األوان قٌم عنصري الرصاص والكادمٌوم فً  الشتاء ،

 Derakhshan et al., 2018; Vinodhini)  اوقد وجد(. 18الحظ الجدول رقم ) ،العالمٌةالصحة 

&Narayanan, 2008)  ارب سجة العضلٌة ألسماك الكألناالرصاص والكادمٌوم فً  تراكٌز عنصريأن

( Niعنصر النٌكل )أما  . الٌة، وهذا ٌتوافق جزئٌا مع نتائج الدراسة الحكانت ضمن الحدود المسموح بها

فً فصل   2.221ppmكانت فً فصل الخرٌف وادنى قٌمة   ppm 3.405 هً  قٌمة له أعلىفكانت 

سمك ٌبٌنان قٌم العناصر الثقٌلة فً  اللذٌن (13( والجدول رقم )42رقم ) ة الشكل وٌمكن مالحظ، الربٌع 

(  بٌن P<0.05مستوى ) عندوجود فروق معنوٌة  إلى إالحصائًت نتائج التحلٌل أشاروقد  .الكارب

، وقد ٌرجع سبب هذه الفروق بٌن الفصول فً قٌم (Pb,Cd,Niفصول السنة فً كل العناصر المدروسة )

 معاملأن  ٌتضحكما سماك . األتتواجد بها هذه  التًتباٌنها فً المٌاه والرواسب إلى  العناصر الثقٌلة

قد حٌائً  وهذ األمن معامل الترسٌب  أكبرفً كل العناصر المدروسة  حٌائً لسمك الكارب األالتركٌز 

قدرتها على  أن أو  كبٌر فً تغذٌتها على الرواسب بصورةسماك لربما ال تعتمد األهذا أن  ٌدل على

قد ٌكون هناك مصدر أو  سب من المتوفرة  فً الروا أكبرامتصاص العناصر الثقٌلة المتوفرة فً المٌاه 

خرى الحظ األ سماك كالنباتات والحٌاء المائٌةاألواع من ألنامداد هذه خر ٌحتوي على العناصر الثقٌلة  إلا

ارتفاع إلى  فصل الشتاء  قد ٌرجعوالنٌكل  فً  رصاصارتفاع تركٌز الأن  كما .(15الجدول رقم )

( BCFحٌائً ) األوما ٌإٌد عالقة الترابط هذه هو معامل التركٌز   فً الفصل نفسهتركٌزهما فً المٌاه 

سماك األمن تؤثٌر الرواسب على تراكم العناصر الثقٌلة فً هذا النوع من  أكبرتؤثٌر المٌاه إلى  الذي ٌشٌر

. 
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  خالل فترة الدراسة النعاجأم  فً بركةسمك الكارب ل( قٌم العناصر الثقٌلة المدروسة 13الجدول )

العناصر الثقٌلة فً 

 سمك الكارب

 Ni (ppmالنٌكل ) Cd (ppmالكادمٌوم  ) pb(ppmالرصاص )

 ND 0.1675 3.405 الخرٌف 

 ND  3.2977 17.238 الشتاء 

 2.221 0.0624 0.121 الربٌع 

 3.112 0.0156 2.162 الصٌف 

up limate 0.5 0.1  

 

 

 قٌم التغٌرات الفصلٌة لتراكٌز العناصر الثقٌلة المدروسة فً سمك الكارب خالل فترة الدراسة (42) شكلال

 فً بركة ام النعاج

  Heavy metals in tilapia العناصر الثقٌلة فً سمك البلطً )الشانك( -4-4-5

الهرم الغذائً  وقد اثبتت  قمة فً الحٌوانٌة وهً التغذٌة سماك المفترسة ذاتاألالشانك  من   أسماكتعد 

مختلطة أو  نباتٌة تغذٌة تكون ذات التً تلك من أعلىفٌها   الثقٌلة العناصر تركٌزأن  العدٌد من الدراسات

تاش تع التًالخرى  حٌاءاأل فً المتراكمة القلٌلة الكمٌات  تمتلك قدره فً تركٌز  اهفإن التغذٌة وبالتالً

 ,.Abdel-Baki et al) أشار. وقد (Ghannam et al., 2015; Yacoub et al., 2021)علٌها 

عن  اللحوم آكلةسماك األ  أنواعإلى  تنتقلأن  ٌمكن الملوثة  المائٌة البٌئةفً  العناصر الثقٌلةأن  (2011
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سماك فً حالة تراكمها بما ٌكفً األ أنسجة فً ضرر اثأحد العناصر لهذه وٌمكن الغذائٌة السالسلطرٌق 

إلى  ذلك سبب رجعٌ وقد سماكاأل نوع باختالف ٌختلف مقدار التراكم أن  (Sharifi, 2014).  كما اكد 

 التغذٌةٌض واألعملٌات  خالل من أجسامها فً العناصرمراكمة  أو  ازالة على سماكاأل قابلٌة اختالف

 المعادنأن  .زموزياأل ٌمهاالتغذٌة وتنظسلوكٌات وعادات  فً ختالفاألإلى  افةأض الفضالت وطرح

 كبد  غالصم) أخرإلى  عضو من مختلفة كٌزابتر و محدد بصورة الحً الكائن جسم فً تتجمع الثقٌلة

للكبد قابلٌة كبٌرة فً تراكم العناصر الثقٌلة  أن  العدٌد الدراسات فعلى سبٌل المثال  تإكد ( عضالت عظام

 الدورة نظام داخل الممٌز موقعةإلى  ذلكقد ٌرجع سبب و خرى فً الجسم األعضاء األمن بقٌة  أعلى

فً تخلٌق  الكبد دور  فضال عن الدم طرٌق عن والمنتقلة الممتصة المعادن معظمل ه عرضٌ وهذا الدموٌة

 ,.Asuquo et al)  (Yacoub et al., 2021)خارج الجسم إلى  المعادننقل  فً المهمةالبروتٌنات 

2004; Sonone et al., 2020) . ظمه المائٌة ألناسماك  فً تحدٌد تلوث األاستخدمت العدٌد من انواع 

 ,.Asuquo et al)ا تعطً صوره واضحه عن  حالة التلوث فً العناصر الثقٌلة أنه إذبالعناصر الثقٌلة  

2004; Sonone et al., 2020).  قٌمة سجلت لعنصر الرصاص  أعلىأن  الٌةنتائج الدراسة الحتوضح

  PPM 18.138 ، فً حٌن ادنى قٌمة كانت الخرٌففً فصل  ppm 45.1215 فً سمك البلطً  هً

لعنصر الرصاص فً انسجة   العالمٌةوهذه القٌم تفوق القٌم المسموح بها لمنظمة الصحة   فً فصل الشتاء

فً فصل الخرٌف  ppm 0.085 ( هً Cdقٌمة سجلت لعنصر الكادمٌوم ) أعلىأن  ، فً حٌنسماك األ

تركٌز عنصري أن  وٌتضح ، والربٌع الشتاء ً( فً فصلNDبٌنما ادنى قٌمة كانت خارج حدود التحسس )

ثر اسماك الشانك تكون اكأن إلى  الرصاص والكادمٌوم ترتفع فً الفصول الحارة  وقد ٌرجع سبب ذلك

 ٌإديالذي  الرئٌسةتدفق المٌاه من المصادر انخفاض لعملٌات التبخر و نشاطا فً البٌئات الحارة ، اضافه

وان هذه الزٌادة فً تركٌز العناصر الثقٌلة تنعكس على فً المٌاه  الملوثة ارتفاع تركٌز العناصرإلى 

تركٌزها فً فً المٌاه و العناصر الثقٌلةتركٌز بعض بٌن هناك عالقة طردٌة أن  ٌتضح إذحٌاء المائٌة، األ

هناك تراكم عالً أن  الذي ٌدل على ( BCFحٌائً )األاسماك الشانك ، وما ٌعزز ذلك هو معامل التركٌز 

 3.497 هً  قٌمة له أعلى( فكانت Niعنصر النٌكل )أما  .لعنصري الرصاص والنٌكل فً سمك الشانك

ppm  1.8422 وادنى قٌمة كانت  شتاءفً فصل ال ppm ، وقد ٌرجع سبب ارتفاع  فً فصل الربٌع

 ,.Aqua et al)اختالف عادات وانماط التغذٌة فً اسماك الشانك إلى  تركٌز النٌكل فً فصل الشتاء

ٌبٌنان قٌم العناصر الثقٌلة فً سمك  اللذٌن (14( والجدول رقم )43رقم )الشكل وٌمكن مالحظة  .(2011

(  بٌن P<0.05مستوى ) عندوجود فروق معنوٌة  إلى إالحصائًت نتائج التحلٌل أشاروقد  . بلطًال

( ، وقد ٌرجع سبب هذه الفروق بٌن الفصول فً قٌم Pb,Cd,Niفصول السنة فً كل العناصر المدروسة )

معامل  من خالل وقد لوحظسماك . األتتواجد بها هذه  التًتباٌنها فً المٌاه والرواسب إلى  العناصر الثقٌلة
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ٌمتلك قدرة  إذسمك الشانك ٌكون متؤثر بالمٌاه الملوثة اكثر مما فً الرواسب أن  (BCF)  حٌائًاألالتركٌز 

دى حٌوي لمعرفة مدلٌل امكانٌة استخدامه كإلى  قد ٌشٌر وهذا مراكمة العناصر الثقٌلة من المٌاهعلى 

 تواجد وواضحة  عن دقٌقه وٌمكن عطاء  صورة( . 15الحظ الجدول رقم ) تلوث المٌاه بالعناصر الثقٌلة،

 الكائنات أنسجة فً للعناصر الكلً األحٌائً التراكممعرفة مقدار من خالل  البٌئة فً العناصر الملوثة 

نسبة أن  (Abumourad et al., 2013)ت  دراسة  أشاركما . (ٖٕٔٓ، عدنان غسان،  النجار) المائٌة

لبشري وغٌر صالحة لالستهالك اعضالت سمك الشانك كانت مرتفعة  عنصري الرصاص والكادمٌوم فً

وهذا ٌتوافق مع الدراسة ( 18الحظ الجدول رقم )، العالمٌةحسب الحدود المسموح بها لمنظمة الصحة 

 .من الحدود المسموح بها قرٌب فً ما ٌخص عنصر الرصاص فً حٌن كان عنصر الكادمٌوم الٌةالح

 خالل فترة الدراسة النعاجأم  ٌلة المدروسة لسمك الشانك  فً بركة( قٌم العناصر الثق14الجدول )

العناصر الثقٌلة فً 
 سمك البلطً

الرصاص 

(ppm)pb 
 Ni (ppmالنٌكل ) Cd (ppmالكادمٌوم  )

 2.88 0.085 45.1215 الخرٌف

 ND 3.497 18.138 الشتاء

 ND 1.8422 19.652 الربٌع

 2.371 0.00752 37.3321 الصٌف

UP LIMITE 0.5 0.1  

 

 

التغٌرات الفصلٌة لتراكٌز العناصر الثقٌلة المدروسة فً سمك الشانك خالل ( ٌمثل قٌم 43الشكل رقم )

 فً بركة ام النعاج فترة الدراسة
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 ( (BSFحٌائً األ( ومعامل الترسٌب  (BCFحٌائً األمعامل التركٌز  -4-4-6

نسبة تركٌز  ألن( هما قٌم ٌمث(BSFحٌائً األ( ومعامل الترسٌب  (BCFحٌائً األمعامل التركٌز   إن

حٌاء األوقدرة تركٌزها فً الماء والرواسب  فٌعطٌان فكرة عن قابلٌة إلى  حٌاء نسبةاألالعناصر الثقٌلة فً 

كلما تزداد  قٌمة أن  إذ، من المصادر المختلفة  فً اجسامها لعناصر الثقٌلة على امتصاص وتراكم  ا

اكمة العناصر الثقٌلة فً على مر لألحٌاء أكبرقابلٌة  دل على ها تنؤفأو تتجاوز الواحد الصحٌح  العامل

دراسة اجرٌت على  نتائج فقد أظهرت .(Gagneten et al., 2009; Ravera, 2001)  اجسامها

 ، تحلٌلها تم معادن ثمانٌة من لستة  الرخوة سجةألنا فً الكشف حد من أعلى تركٌزات سود األ سرطانال

 التركٌز معامل أن إلى  وتوصلت الدراسة ، عتباراأل فً الرواسب فً الموجودة المعادن أخذ وتم

امتراكمة  المعادنأن إلى  ٌشٌر هذا .والنٌكل والمنغنٌز النحاسو الكادمٌوملكل من  1< حٌائًاأل ًٌ  فً حٌو

  فإن( 15ومن خالل مالحظة الجدول رقم ). (Simonetti et al., 2018) القاعٌة الالفقارٌات هذه أنسجة

 حٌائًاألمن معامل الترسٌب  أعلى Niو   Pbحٌائً فً نبات القصب لعنصري األمعامل التركٌز  ٌبٌن

عنصر ال أن  فً حٌنلملوثة اكثر من الرواسب الملوثة ، نبات القصب ٌتؤثر بالمٌاه ا أن  ٌدل على وهذه

cd فً كل  وسمك البلطً  حٌائً لسمك الكارب األمعامل التركٌز أن  كانت متساوٌة . وكذلك ٌتضح

قد  سماكاألواع من ألناهذا أن  حٌائً  وهذ ٌدل علىاألمن معامل الترسٌب  أكبرالعناصر المدروسة  

المواد على كبٌر فً تغذٌتها  بصورةلربما ال تعتمد أو  تتؤثر بالمٌاه الملوثة اكثر مما فً الرواسب ،

من المتوفرة  فً  أكبرالمتوفرة فً المٌاه على امتصاص العناصر الثقٌلة  هاتقدر أن أو  العضوٌة القاعٌة

سماك األواع من ألنامداد هذه ألخر ٌحتوي على العناصر الثقٌلة قد ٌكون هناك مصدر اأو  الرواسب 

سمك أن  حٌائًاألستنتاج  من معامل التركٌز والترسٌب األكما ٌمكن  .خرى األكالنباتات والحٌاء المائٌه 

حٌاء المدروسة تراكما للعناصر الثقٌلة ) الرصاص والكادمٌوم ( من األالبلطً ) الشانك ( هو من اكثر 

من المٌاه وعنصر  سمك الكارب  اكثر تراكما لعنصر النٌكل أن  المٌاه ٌلٌها نبات القصب فً حٌن

 الكادمٌوم من الرواسب.
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فً نبات القصب ( (BSFحٌائً األ( ومعامل الترسٌب  (BCFحٌائً األمعامل التركٌز ( قٌم 15الجدول )

 .واسماك الكارب واسماك البلطً

 

 

 

أم  بركةث مواقع فً فً ثال لخواص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة للمٌاه التغٌرات الفصلٌة ل( قٌم 16الجدول )

 النعاج

 الصٌف الربٌع الشتاء الخرٌف الفصول المواقع ةالخواص المقاس

 46 35 19 26 ولاألالموقع  Cº درجة الحرارة الهواء

 41 33 18 24 الثانً الموقع 

 - 31 17 - الموقع الثالث 

 25 15 10 14 ولاألالموقع  Cº درجة الحرارة الماء

 22 14 10 13 الموقع الثانً 

 - 14 9 - الموقع الثالث 

 45 60 55 40 ولاألالموقع  cm   مٌاهعمق ال

 25 23 40 20 الموقع الثانً 

 - 250 200 - الموق الثالث 

 7.87 7.3 7.3 7.69 ولاألالموقع  PHال 

 7.8 8.1 7.1 7.74 الموقع الثانً 

 - 8.9 7.6 - الموقع الثالث 

us/cm   EC  2733 2600 2921 2780 ولاألالموقع 

 2987 5380 2861 2630 الموقع الثانً 

 - 5832 3174 - الموقع الثالث 

TDS   mg/l  1749 1668 1371 1946 ولاألالموقع 

 1911 3171 1350 1841 الثانً الموقع 

 - 3479 1397 - الموقع الثالث 

DO   mg/l  4.8 11.78 12.2 4.6 ولاألالموقع 

 4.3 4.68 7.6 5.7 الموقع الثانً 

معامل التركٌز والترسٌب 
 حٌائًاأل

  cd لكادمٌوما ((pb ppmالرصاص
(ppm) 

 Ni(ppm)النٌكل 

 0.0441 0.011 0.4915 التركٌز فً الماءمعدل 

 49.145 0.494 90.73 التركٌز فً الرواسبمعدل 

 2.618 0 29.895 التركٌز فً القصبمعدل 

BCF 59.365 0 60.824 للقصب 

BSF  0.05327 0 0.329 للقصب 

 2.805 0.08375 8.619 التركٌز فً سمك الكاربمعدل 

BCF 63.6 7.613 17.5361 لسمك الكارب 

BSF  0.057 0.17 0.288 لسمك الكارب 

 2.65 0.0425 31.175 التركٌز فً سمك البلطًمعدل 

BCF  ً60.1 3.863 63.428 لسمك البلط 

BSF  ً0.054 0.086 0.343 لسمك البلط 
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 - 4.76 6.9 - الموقع الثالث 

BOD   mg/l  2.6 6.98 5.7 3.8 ولاألالموقع 

 1.9 2.51 2.3 3 الموقع الثانً 

 - 0.98 2.8 - الموقع الثالث 

Turb   NTU  107 55 58 227 ولاألالموقع 

 44 30 78 86.7 ثانًالموقع ال 

 - 38 89 - ثالثالموقع ال 

TH   mg/l  1046 785 680 972 ولاألالموقع 

 1596 2680 650 900 ثانًالموقع ال 

 - 2500 700 - ثالثالموقع ال 

Ca   mg/l  192 165 153 187.2 ولاألالموقع 

 234 300 160 185.6 ثانًالموقع ال 

 - 380 175 - ثالثالموقع ال 

Mg    mg/l  138 210 78 122.97 ولاألالموقع 

 231.3 510 85 106.38 ثانًالموقع ال 

 - 470 90 - ثالثالموقع ال 

No3    mg/l  7.13 7.21 5.71 6.0357 ولاألالموقع 

 10.56 25.6 4.22 5.4911 ثانًالموقع ال 

 - 26.7 6.29 - ثالثالموقع ال 

Po4     mg/l  0.0116 0.025 0.21 0.0186 ولاألالموقع 

 0.0138 0.97 0.017 0.0076 ثانًالموقع ال 

 - 2.17 0.031 - ثالثالموقع ال 

So4     mg/l  677 774 581 493.45 ولاألالموقع 

 558 1064 344 457.18 ثانًالموقع ال 

 - 1157 454 - ثالثالموقع ال 

TSS     mg/l  198.4 158 140 187.2 ولاألالموقع 

 78.2 98 22 97.2 ثانًالموقع ال 

 - 112 43 - ثالثالموقع ال 

K      mg/l  19.7 13.5 17.4 28 ولاألالموقع 

 24.2 27.9 23.7 21 ثانًالموقع ال 

 - 25.2 22.5 - ثالثالموقع ال 

 

 

لمٌاه والرواسب والقصب (  لpb,cd,Niتراكٌز العناصر الثقٌلة ) التغٌرات الفصلٌة فً ( قٌم17الجدول )

 فً بركة ام النعاج واسماك الكارب والبلطً

 
 
 

 

 Ni (ppmالنٌكل ) Cd (ppmالكادمٌوم  ) pb(ppmالرصاص ) العناصر المقاسة
 المواقع         

 لفصولا

 الثالث الثانً األول الثالث الثانً األول الثالث الثانً األول
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0.06 الربٌع
21 
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0.01
75 
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UP LIMITE 300-
50 
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نبات   

 القصب

 Ni (ppmالنٌكل ) Cd (ppmالكادمٌوم  ) pb(ppmالرصاص ) 
 ND 5.2375 46.5375 الخرٌف
 ND ND 13.26 الشتاء
 ND 2.225 26.82 الربٌع

 ND 3.11 38.351 الصٌف
 
سماك األ

الكارب 
 العشبً

 Ni (ppmالنٌكل ) Cd (ppmالكادمٌوم  ) pb(ppmالرصاص ) 
 ND 0.1675 3.405 الخرٌف
 ND 3.2977 17.238 الشتاء
 2.221 0.0624 0.121 الربٌع

 3.112 0.0156 2.162 الصٌف

اسماك 
 البلطً

 Pb (ppm) Cd (ppm) Ni( ppm) 
 2.88 0.085 45.1215 الخرٌف
 ND 3.497 17.238 الشتاء
 ND 1.8422 19.652 الربٌع

 2.371 0.00752 37.3321 الصٌف
 

من  المحددات الجدٌدة لنظام صٌانة االنهار والمٌاه العمومٌة1967 ( لسنة 25نظام رقم )( 18الجدول )

 . WHO, 2009)) العالمٌة، المعٌار الثانً هو معٌار  منظمة الصحة التلوث

Units Iraqi 1967 
WHO 2009 

Variable 

 

- 6.5- 8.5 6.5- 8.5 PH 

NTU 25  - Turbidity 

u.s\cm 2000 2000 EC µs/cm 

mg\l 1000 1000 TDS mg/l 

mg\l  0 TSS mg/l 

mg\l 500 - TH (CaCO3) mg/l 

mg/l 75 - Ca)  )Calsum 

mg/l 50 - Magnesum (Mg) 

Mg/l - 12 Potasum (K) 
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mg\l >5 >5 Dissolved Oxygen 

mg\l <3 - BOD5  mg/l 

mg\l 15 - Nitrate (NO3) 

mg\l 200 200 Sulphate (SO4) 

mg\l 0.1 - Phosphate (PO4) 

ppm 0.05 - Pb) فً المٌاه ) 

ppm 0.005 - Cd)فً المٌاه ) 

ppm 0.1 - Ni)فً المٌاه ) 

ppm - 300 Pb) )ًالرواسب ف 

ppm - 3 Cd) )ًالرواسب ف 

ppm - 75 Ni)فً الرواسب ) 

ppm  0.5 Pb)  ًسماكاأل( ف 

ppm  0.1 cd) ًسماكاأل( ف 
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 Conclusions ستنتاجاتاأل -5-1

هناك تباٌن  وتطرف ملحوظ فً قٌم اغلب الخواص الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة المقاسة  وهذا أن  لقد لوحظ -ٔ

قد أو  ٌحد من انتشارهاأو  واعألناوكثافتة مما قد ٌنتج عنة انخفاض فً األحٌائً ٌنعكس سلبا على التنوع 

جودة مٌاه وتربة   هذا التطرف ٌإثر على  فإنذلك  فضال عن ٌعٌق أوٌإثر على عملٌة تكاثرها وازدهارها .

 لألستخدامات المختلفة.وٌقلل من حٌوٌتها وخصوبتها، وكذلك ٌجعل من مٌاه االهوار غٌر مناسبة  هواراأل

خالل فصول  هواراألإلى  تباٌن وتذبذب  كبٌر فً كمٌة  المٌاه الداخلةإلى  تشٌر نتائج التحلٌل الجغرافً -ٕ

 . هواركبٌر على النظام البٌئً لأل السنة وهذا التباٌن قد ٌكون له تؤثٌر

تتناسب مع المساحات المغمورة  المتواجدة  حٌاءاألد انواع عدتنوع حٌوي فرٌد وان  وجودلقد لوحظ  -ٖ

، وان نتائج  بٌانات التحلٌل األحٌائً وحجمها فكل ما زاد حجم المساحات المغمورة تزداد كثافة التنوع 

 فضال عن المساحات المغمورة وٌقابلها ازدٌاد فً المساحات الجافة ،انخفاض حاد فً إلى  الجغرافً تشٌر

وهذا  هواراألبٌئة إلى  ةاصلالو هٌرادات المائٌاألة وأقلما تم مالحظتة  مٌدانٌا من انخفاظ منسوب المٌاه  

الحٌة )اسماك ، طٌور ، ثدٌات ومكوناتة   هوارعامل حاسم فً القضاء على النظام البٌئً لأل ٌعد

 .(وغٌرها ائٌات ،...( وغٌر الحٌة )تدهور التربة ، وتغٌر خواص المٌاه ،برم

صر الثقٌلة  فً من خالل نتائج التحلٌل المختبري  لقد وجد تراكٌز خارج الحدود المسموح بها لبعض العنا -ٗ

حٌاء المائٌة  مما ٌجعلها غٌر مالئمة لالستهالك األوكذلك فً بعض  مٌاه ورواسب بركة أم النعاج 

ما تم مالحظتة  مٌدانٌا من له من مصادر وهذا  ال بده تراكٌز للعناصر الثقٌلة البشري ، وان وجود

ما تنتجه عوادم  مٌاه الصرف الصحً والزراعً وكذلكمصادر مصادر الخاصة بالتلوث النفطً و

 . خرىاألحٌاء األوما تسببة من ضوضاء  تهدد الطٌور المائٌة  فضال عن محركات الزوارق 

بعض العناصر الثقٌلة فً انسجتة  مما ٌجعلة دلٌل  ات القصب قدرة كبٌرة  فً مراكمة د لوحظ امتالك نبلق -٘

الفٌسلوجٌة بعض الممٌزات هناك هذه المٌزة   فضال عنٌتواجد بها  و التًحٌوي جٌد لمراقبة النظم البٌئٌة 

 ثقٌلة.زلة العناصر الخرى تجعل من نبات القصب عنصر مهم فً عملٌات  المعالجة الحٌوٌة الاأل

ستنتاج ٌمكننا األوهذه   سماك المدروسةاألنستنتج من الدراسة وجود لبعض تراكٌز  العناصر الثقٌلة  فً  -ٙ

 هوارواع فً الكشف عن تواجد العناصر الثقٌلة فً قمة الهرم الغذائً للنظام البٌئً لألألنامن استخدام هذه 

 واع غٌر مالئمة لالستهالك البشري.ألناهذه أن إلى  ستنتاج ٌسترعً انتباهنا األ، كذلك هذا 
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 Recommendations التوصٌات -5-2

 المائٌة األهوار مشاكل رفعوكذلك دراسة أقامة دعوى قضائٌة لدى االمم المتحدة ضد دول المنبع  ٌجب  -ٔ

 العالمٌة التراث الئحة فً العراقٌة هواراأل إدراج من ستثماراألو من أجل منح العراق حصتة المائٌة

 الدول من ثابتة مائٌة حصة على الحصول وضمان للتحرك لدفع االمم المتحدة وذلكلكسب الدعوى 

 أدراج االهوار تفاقٌةأ ألن الجفاف من علٌها والمحافظة باستمرار بالمٌاه هواراأل أمداد جلأل المجاورة

 . جفافها خطر وإبعاد بالمٌاه تزوٌدها حق تكفل

 الدولٌة المحاكم مستوى على التحرك وكذلك  وعالمً وعربً دولً تحشٌدلوضع خطط مدروسة لتحرك  -ٕ

 والمعاهدات تفاقٌاتاأل ابرام ةؤولومح والفرات لدجلة المائٌة حصته من حقة فً العراق المطالبة أجل من

 الذاتً كتفاءاأل على الحصول لتحقٌق منًاألو جتماعًاألو قتصادياأل الجانب واستغالل المنبع دول مع

 .المٌاه من

التً تصرف مٌاهها الى  الزراعٌة المبازل مٌاهٌجب القٌام بفحوصات مستمرة للمٌاه المغذٌة لالهوار و  -ٖ

 ذلك ألناالهوار ومنع تصرٌفها او معالجتها قبل تصرٌفها فً حالة كانت مٌاهها خارج المحددات القٌاسٌة 

 .الوقت بمرور االضرار فً النظم البٌئٌة لالهوارإلى  سٌإدي

 سماك،األ النباتات،) هواراأل فً البٌئً النظام عناصر جمٌع جردل البٌئٌة بحاثاألو بالدراسات القٌام -ٗ

 والحٌوانٌة النباتٌة واعألنا دخول على السٌطرةوذلك من أجل ...( الزواحف، الحشرات، اللبائن، الطٌور،

  .المنطقة فً نوعها من فرٌده انظمة تعد التً هوارلأل البٌئٌة النظم مكونات على حفاظلل الدخٌلة

 من اؤنهوسك هوارلأل التحتٌة بالبنٌة هتماماألاألهوار، و سكان بٌن والصحً البٌئً الوعً نشر على العمل -٘

 .من خالل وضع خطط مدروسة  ...(،المدارس الكهرباء، امدادات ، الشرب مٌاه الطرق،) انشاء خالل

، ودراسة تؤثٌرها على التنوع الحٌوي ارهألناإلى  تصرٌفهامعالجة مٌاه الصرف الصحً والزراعً قبل  -ٙ

  .فً بٌئة االهوار 

وضع حد لعملٌات الحفر والتنقٌب دراسة انواع المخلفات النفطٌة ومدى تؤثٌرها على النظم البٌئٌة لالهوار،  -2

 هاتلوث نعمأو  التقلٌل أجلوالمناطق المجاورة  لها ووضح مسافه امنه من  هواراألعن النفط فً مناطق 

 بالمخلفات النفطٌة.

والتدمٌر والقطع وضع قوانٌن صارمه فً ما ٌخص الصٌد الجائر والقتل الغٌر مببر للكائنات الحٌة  -8

حتراق الداخلً لما األتستخدم محركات  التًوكذلك منع الزوارق ، هواراألالمتواجدة فً المتعمد للنباتات 

ودراسة مدى تؤثٌرها على التنوع  خرىاألحٌاء األٌة وتضر الطٌور المائ الٌةعتسببة من تلوث وضوضاء 

 .الحٌوي  

األحٌائً على التنوع  الثقٌلة بالعناصر التلوث تؤثٌر وكذلكدراسة تؤثٌر تغٌر خواص المٌاه والرواسب  -9

 .هواراألدرست بٌئة  التًخرى األوالدراسات  الٌةعتماد على نتائج الدراسة الحاألب
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  المالحق 

 حماض والمحالٌل المستخدمة فً التحلٌل المختبري األ( جدول المواد و1ملحق )

 

 

 

 الشركة المصنعة  المادة أسم ت

 Erichrom black T                                                         BDHتً ٌروكروموبالكاأل كاشف 1

 Di Potassium chromate                                                 Flukaالبوتاسٌوم کرومات داي 2

 Hydrochloric acid Biosolve                                                    الهٌدروكلورٌك حامض 3

                           Ethylene diamine tetra acetic حامض رباعً أمٌن ثنائً اثلٌن 4

  acid disodium  (EDTA Na2)                                     الصودٌوم ثنائً ألخلٌك 

HIMEDIA 

 

 MnSO4. H20 Merck                                                        المنغنٌز كبرٌتات محلول 5

 Nitric acid BDH                                                                                    النترٌك حامض 6

7 Ascorpic Acide                                                           سكوربٌكاأل حامض  Shcarlau 

 Fluka                                                                          الفوسفات  بوتاسٌوم هٌدروز  8

 Silver nitrate Merck                                                                          الفضة نترات 9

 Sodium azide Panreac                                                                                 آزاٌد صودٌوم 10

 Sulpharic acid BDH                                                                           الكبرٌتٌك حامض 11

 Botasum chloride BDH                                                                   البوتاسٌوم كلورٌد 12

 Millipore filter paper 0.45um                           HMC                    حجم ترشٌح ورق 13

 Sodium thiosulphate                                                        BDH   الصودٌوم ثاٌوسلفات 14

 Sodium hydroxide                                                           BDH  الصودٌوم هٌدروكسٌد 15

 Ammonium Molybide                                                              BDH مونٌوماأل مولبٌد 16

 Barium chloride(        CDH)                                                البارٌوم كلورٌد 17

 Standard sulphate Solution Metrohm                                       القٌاسً الكبرٌتات محلول 18

 Sodium Sulphate(        BDH)                                        الصودٌوم كبرٌتات 19

 Diphenylamine    Merck  دلٌل 20

  H2O2 GCC     الهٌدروجٌن بٌروكسٌد محلول 21

  Merck ( الكالكون) الصودٌوم فوسفات مٌتا هكسا 22

24 Antimony Pot. Tartarate BDH 

 KH2 NO3 Fluka نترات بوتاسٌوم هٌدروز 25
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 دوات المستخدمة فً الدراسةاألجهزة واألجدول  (2ملحق )

الشركه  المودٌل أسم الجهاز ت
 المصنعة

 المنشاء

 Atomic Absorptionمتصاص الذري األجهاز  1
Spectrophtometer 

AA-7000 Shimadzu Japan 

 UV-VISجهاز الطٌف الضوئً  2
Spectrophotometer 

UVmini 1240 Shimadzu Japan 

 Flame photometer PFP7 Jenway Germanyجهاز الطٌف اللهبً  3

 Turbid meter 2020wi Lamotte USAجهاز قٌاس العكارة  4

 PH meter SD300PH Lovi bond Germanyمقٌاس الدالة الحامضٌة  5

 EC meter Cond7110 WTW Germanyمقٌاس التوصٌلٌة الكهربائٌة  6

 Mercury thermometer       - Gallenمحرار زئبقً  7

Kamp 
Germany 

 Electric oven 2005Oven OSAWA Indiaفرن كهربائي  10

 Hydrometer   HYDRO7001 Barnant USA مكثاف )هايدروميتر( 11

 Incubactor 2 Model Memmert Germanyحاضىة  12

 Van Veen Grapجهاز جمع الرواسب  13

sampler 
 محلً تصىيع محلي   -    

 GPS       VISTA Cx etex Germanyجهاز تحديد المىقع  14

   

 

 خالل فترة الدراسة  النعاجأم  تم رصدها فً بركة التًسماك األ( صور انواع 3ملحق رقم )

 

Barbus xanthopterus 



 
ٔٗٔ 

 

Barbus sharpeyi 

 

Liza abu 

 

Mystus plussius 



 
ٕٔٗ 

 

 2 (Cyprinus carpio,)-( , Carassius auratus) 1-سماك األالصىري تىضح ثالث اوىاع مه 

 - 3 Barbus luteus 

 

Silisu triostegaus 

1 

2 

3 
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Aspius vorax 

 

Mastacembelus mastacembelus 
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 خالل فترة الدراسة  النعاجأم  تم رصدها فً بركة التً( صور انواع الطٌور 4ملحق رقم )

 

Pelican White , pelecanus onocrotalus 

  

White-tailed Plover, Chettusia Leucura 

 



 
ٔٗ٘ 

 ralloides Squoacco Heron, Ardeola 

 

Grey Heron , Ardea cinerea 

 



 
ٔٗٙ 

 

 
Black –winged stilt, Himantopus himantopus 

 

Pygmy Cormorant , Phalacrocorax pygmeus 
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Ruff, Philomachus pugnax

 

Cattle Egret, Bubulcus ibis 



 
ٔٗ8 

 

 

Little Egret, Egretta garzetta 
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Spur-winged plover , Hoplopterus spinosus 

 

Starling, Sturnus vulgaris 



 
ٔ٘ٓ 

 

 Little Grebe , Tachybaptus 

 

Black-tailed Godwit , Limosa  Limosa 

 



 
ٔ٘ٔ 

 

Slender-billed Gull , Larus genei 

 

Great Black –headed Gull , Larus ichthyaetus 

 



 
ٕٔ٘ 

 

Whiskered Tern, Chlidonia hybridus 

 

 

Armenian Gull, Larus armenicus 

 



 
ٖٔ٘ 

 

White Wagtail, Motacilla alba 

 

 

Caspian plover, Charadrius asiaticus   

 



 
ٔ٘ٗ 

 

House Sparrow, passer domesticus 

 

 

 White Stork, Ciconia ciconia 



 
ٔ٘٘ 

 

Pied Kingfisher ,Ceryle rudis 

 

Avocet, Recurvirostra avosetta 



 
ٔ٘ٙ 

  

 

Robin, Erthacus rubecula 
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 خالل فترة الدراسة النعاجأم  تم رصدها فً بركة التًواع النباتٌة ألناصور  (5الملحق )

 

 

Phragmites australis 



 
ٔ٘8 

 Tamarax aphylla 

 

  Populous euphratca Oliv 
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 Ceratophyllum demersum 

 

 Conyza dioscridis (L.) 



 
ٔٙٓ 

 

Typha domingensis 



 
ٔٙٔ 

 

Bergiacapensis L 



 
ٕٔٙ 

 

Cladophora crispate L  

 

Potamogeton crispus 

 

 

 



 
ٖٔٙ 

 

Cladiumnariscus 

 

armata Najas  



 
ٔٙٗ 

 Lycium barbarum L 

 Cynanchumacutum 



 
ٔٙ٘ 

 

 

 

Bacopamonnieri 
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lead (17.238ppm), then nickel (3.405ppm), then cadmium (0.1675ppm). Lead 

(45.1215ppm), then nickel (3.497ppm), then cadmium (0.085ppm). It was noted 

that lead exceeded the permissible limits, and the presence of these 

percentages in carp and tilapia fish makes them unsuitable for human 

consumption. The results also showed that the highest values of the studied 

heavy elements were recorded in the sediments, and this makes it one of the 

most sensitive components of the Umm Al Na’aj pond ecosystem, and it can be 

adopted as evidence for the presence of heavy elements in the ecosystem. It 

was also noted that the reed plant is one of the most studied organisms that 

accumulates heavy elements, and this makes it an important vital guide for 

detecting heavy elements. Accumulation of elements and this also can be 

adopted as a bio-evidence to detect the presence of heavy metals in aquatic 

ecosystems. 
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the water depth ranged between (20-250 cm), and the values of DO and BOD 

(12.2-4.3) (6.98-0.98 mg/l) respectively, while the values of TSS ranged between 

(198-22 mg/l). Also, (PH, EC, TDS, Ca, Mg, NO3, PO4, SO4, K, MO%, and soil 

texture) were measured for the water, where the pH values for water were 

between (8.5-7.1) and the pH values indicated that the water of Umm Al-Naaj 

pond tend to be basic. The EC values for water ranged between (5830-2600 

us/cm), the TDS values for water ranged between (3479-1350 mg/l), and the Ca 

values for water ranged between (380-153 mg/l), it was found that the Mg 

values for water ranged Between (510-78 mg/l), the values of No3 ranged 

between (26.7-4.22 mg/l), and it was noted that the sulfur values for water 

ranged between (1157-344 mg/l), and the phosphate values ranged between 

(2.17-0.0076 mg). /l), and potassium values ranged between (28-13.5 mg/l), 

while the values of organic matter in the sediments varied between (6.41-

0.039%). As for the texture of the soil, it was sandy loam. It was noted through 

the results that each of (TDS, TSS, EC, TURY, BOD, TH, Ca, Mg, PO4, SO4, K) 

exceeded the permissible limits according to the World Health Organization for 

the year (2009) and the Iraqi Standard Specification No. (25 ) for the year (1967) 

to conserve rivers and public waters from pollution, and this rise in 

concentrations makes them unsuitable for the growth and prosperity of 

biodiversity. As for the heavy metals, the values of lead (Pb), cadmium (Cd) and 

nickel (Ni) in water ranged between (0.0983-ND) (0.0221-ND) (0.0882-ND), 

respectively, and with a unit (ppm), and it was found that the two elements of 

lead (Pb) Nickel (Ni) in water has exceeded the permissible limits according to 

the Iraqi standard and the parameters of the World Health Organization, and 

this may make the person who consumes this water vulnerable to poisoning. As 

for the sediments, it ranged between (164.2221-17.9) (ND-0.988) (86.7965-

11.21), respectively, and by unit (ppm), and the element nickel (Ni) exceeded the 

permissible limits according to the standard of the World Health Organization. In 

biology, the reed plant contained concentrations of heavy metals, where the 

highest value was for lead Pb (46.5375 ppm), then nickel (5.2375 ppm), and for 

cadmium, Cd concentrations were outside the sensitivity limits, and the 

presence of heavy elements in these plants It makes it dangerous to the living 

things that eat it, such as buffaloes and cows, because of the ability of heavy 

elements to move through the food chains and accumulate. As for the 

concentration of heavy elements in carp fish, the highest value was recorded for  
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Abstract 

The current study was conducted on Umm Al-Naaj pond, one of the parts of the 

world heritage component of Al-Hawizeh Marsh, where the study was 

conducted in two directions. The first described the existing plant and animal 

organisms, as well as the hydrological situation and differences in the size of the 

submerged and land areas throughout the study period, through field inspection 

and GIS programs. The second direction is the study of some physical and 

chemical properties and three heavy elements (lead, Pb, cadmium, Cd, nickel, 

Ni) for water and sediments, as well as the same heavy elements in reeds and 

two types of fish (tilapia and common carp) to know the environmental 

condition of the study area and its suitability for different organisms as well as 

the human impact on it And the negative repercussions resulting from these 

effects on humans. The results of the geographical analysis showed that the 

largest value of the (NDWI) indicator is 0.25 for the water part in the summer, 

while the lowest value for the (NDWI) indicator was 0.085 in the water part in 

the spring, and the area of each part of the study area was the largest The water 

part is (122.9 km2), with a percentage of 18.712% in the spring, and a lesser area 

of 83.35 km and a percentage of 12.6% in the autumn. It is clear from the results 

of the geographical analysis that Umm al-Naaj pond suffers from a severe 

shortage of water, especially in the dry seasons (summer and autumn), and this 

was also observed in the field, which makes its habitats vulnerable to collapse 

and desertification in an alarming manner that threatens the existing 

biodiversity there. With regard to biodiversity, many organisms of regional and 

global importance were observed. From the side of birds, (26) species were 

observed, such as Pelican White, Pelecanus onocrotalus, Black-tailed Godwit, 

Limosa Limosa and Water Crow Pygmy Cormorant, Phalacrocorax pygmeus. As 

for fish and amphibians, 11 species have been observed, the most important of 

which are flankers, Barbus xanthopterus, brownfish, Barbus sharpeyi and the 

smooth turtle (Rafetus euphraticus), As for plant diversity (15) species were 

observed, and many plants of importance were noted such as reed, Phragmites 

australis, sedge, Typha domingensis. As for the study of the physical and 

chemical properties and heavy elements, (temperature, turbidity, water depth, 

DO, BOD, and TSS for water) were measured. The air and water temperature 

ranged between (46-17) (25-9) Celsius, and turbidity between (227-30 NTU) and 
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