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الخالصة
تعد تربية االسماك في اقفاص التربية من اقدم طرائق التربية لالحياء المائية فقد مارسھا الصينيون  ٢٠٠٠سنة
قبل الميالد ثم انطلقت الى بلدان اخرى ومورست في بالد ما بين النھرين منذ حوالي  ٣٥٠٠قبل الميالد ،وقد تم دمج تربية
األسماك في البرك مع زراعة الرز من  ٢٥إلى  ٢٢٠سنة قبل الميالد في الصين  .(2006)FAOكذلك قام المصريون
القدماء نحو  ٢٥٠٠قبل الميالد اذ تم أول مرة في عام ١٣٥٨م تأسيس أحواض لتربية أسماك الكارب في تشيكوسلوفاكيا
سابقا ً والتي انطلقت منھا لتربية األسماك في أوربا ).Huguenin (1997
ان اقفاص تربية االسماك التي تم اخذ عينات الھائمات القشرية وعينات المياه واالسماك ھي قفصين للتربية من
بين مجموع عشرة اقفاص اذ تبلغ مساحة القفص الواحد  ٣متر مكعب موضوع في مجرى نھر دجلة على بعد  ١٠امتار من
حافة النھر وتثبيت اقفاص التربية بأثقال موضوعة في قاع النھر وتثبيتھا بالحديد المغلون وربطھا بحافة النھر لتمنع
انجراف القفص بالتيار المائي .
تم دراسة رتبتين من الھائمات القشرية رتبة متفرعة اللوامس  Cladoceraورتبة مجدافية االقدام للصنفين
 Calanoidaو  ،cyclopodaحيث تم دراستھا داخل اقفاص لتربية االسماك موضوعة في نھر دجلة في منطقة الراشدية.
لقد تم دارسة الكثافات السكانية لمجاميع القشريات وقياس بعض العوامل الكيميائية والفيزيائية ،حيث جمعت عينات الھائمات
والمياه من موقعين )داخل اقفاص التربية وبعد  ١٠٠متر من اقفاص تربية االسماك(.
تمت الدراسة خالل ستة اشھر من شھر كانون الثاني الى نھاية شھر حزيران  ٢٠١٤وتم خاللھا قياس االس
الھيدروجيني ودرجة حرارة الماء والمتطلب الحيوي لالوكسجين واالوكسجين المذاب ،وبالنسبة للھائمات القشرية فقد
اختفت االنواع في داخل اقفاص التربية وتواجدت بعد  ١٠٠متر من االقفاص ،اما عن الفرق بين االفراد خالل اشھر
الدراسة سجل اعلى معدل له في شھر حزيران  ١٦٫٥٥فرد/لتر واقل معدل لالفراد سجل في شھركانون الثاني  ٦٫٦٠فرد
/لتر ،باالضافة الى وجود تغيرات في العوامل الفيزيائية والكيميائية ،حيث سجل اعلى درجة حرارة في شھر حزيران وقد
بلغت ˚32م سجلت خاللھا كثافة الھائمات القشرية الثالثة في ھذه الدرجة ھو  ١٦٫١٠فرد/لتر ،وادنى معدل سجل في
شھر كانون الثاني بلغ ˚10م وكانت كثافة الھائمات القشرية الثالثة ھو  ٦٫٥٠فرد/لتر .
سجلت درجة االس الھيدروجيني اعلى معدل لھا في شھر نيسان  ٨٫٠٢اما اقل معدل له فسجل في شھر ايار
 7.42كما سجلت كثافة الھائمات القشرية في ھذا المعدل بين  ٩٫٠٢و  ٧٫٤٦فرد/لتر على التوالي وترواحت قيم
االوكسجين المذاب في الماء فقد سجل اعلى معدل لھا في شھر آذار بلغ ٧٫٧٠ملغم/لتر ،بينما بلغت كثافة الھائمات القشرية
الثالثة  ١٢٫١٤فرد/لتر ،واقل معدل له سجل في شھر ايار  ٥٫٩٥ملغم/لتر وبلغت كثافة الھائمات القشرية الثالثة ٧٫٤٦
فرد/لتر .اما قيمة الـ  BODفقد اظھر اعلى معدل له في شھر شباط  ٦٫٥٠ملغم/لتر واقل معدل له في شھر نيسان ٤٫٢٠
ملغم/لتر وسجلت كثافة الھائمات القشرية خالل ھذين المعدلين بين  ٨٫٦١و  ٩٫٠٢فرد/لتر على التوالي.تھدف الدراسة
الحالية بحث تأثير الكثافة السكانية لالسماك في اقفاص التربية في كثافة الھائمات القشرية في منطقة الدراسة .
كلمات مفتاحية :الھائمات الحيوانية ،القشريات ،مجدافية االقدام ،متفرعة اللوامس ،االس الھيدروجيني.
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المقدمة
تعد رتبة متفرعة الموامس ومجذافية االقدام جزأ مھما من الھائمات القشرية ،وتشكل احدى المكونات األساسية للھرم
الغذائي التي تتداخل بصورة مباشرة مع مجتمع األسماك ] ، [١لذا كان من الجدير البحث عنھا لتوفير معلمومات اكثر دقة
للعالقات والتفاعالت المتبادلة بين مجتمع األسماك وغذائھا المباشر وغير المباشر المرتبط بالھائمات الحيوانية بشكل عام
وبرتبة متفرعة الموامس ومجذافية االقدام بشكل خاص ،فضآل عن اھميتھا لتحديد حالة بيئة المسطحات المائية ومدى
صالحيتھا لالستثمار].[٢
على مدى القرن الماضي ،ركزت الدراسات الحديثة للقشريات الصغيرة على المسطحات المائية مثل البحيرات
والخزانات وكانت مثل ھذه الدراسات واسعة النطاق ،على سبيل المثال تمت دراسة االختالف الزماني وأنماط الھجرة من
قبل ] [٣والتوزيع العمودي ] .[٤وكانت معظم ھذه الدراسات تقتصر على مناطق المياه المفتوحة وسط المسطحات المائية
] [٥بدال من ھوامش الغطاء النباتي.
على ھذا االساس تم االھتمام بھذه الحيوانات في العراق وتمت متابعة دراستھا في اماكن واوقات مختلفة فمثال تناولت
بعض الدراسات المحلية وصف تركيب مجتمع رتبة متفرعة اللوامس في بعض المسطحات المائية كدراسة ] [٦على انواع
معينة من الھائمات القشرية ،كما درست انواع منھا من قبل ] [٧في بحيره الحبانية وتناول دراستھا ايضا كل من ]،٩ ،٨
 ،[١٥ ،١٤ ،١٣ ،١٢ ،١١ ،١٠وبالرغم مما ذكر فان الدراسات ذاتھا اھملت جانبا مھما وھو دراسة تباين توزيع و تركيب
مجتمع ھذه األحياء بسبب اختالف العوامل الفيزيائية والكيميائية وھو ما ركزت علية الدراسة الحالية في  ٣محطات مختلفة
لتربية االسماك في نھر دجلة في بغداد ،حيث بينت البحوث والتقارير الصادرة من ] [١٦ان تربية األحياء المائية في
األقفاص قد نمت نموا سريعا ً خالل العقود الماضية ،وتشھد حاليا تغيرات سريعة استجابةً لتصاعد الطلب العالمي لالحياء
المائية ،فتم التوجه نحو إنشاء األقفاص العائمة وتطويرھا ومحاولة فتح مجاالت جديدة لتربية األحياء المائية في مناطق
مائية مفتوحة غير مستغلة مثل البحيرات والخزانات واألنھار ،وتعد تربية االسماك في اقفاص موضوعة في النھر ظاھرة
حديثة في العراق وھناك بعض الدراسات البيئية القفاص تربية االسماك ودراسات كيميائية وفيزيائية لھا ولم تتم دراسة ھذه
الظاھرة بايولوجيا ُ.

المواد وطرائق العمل
تم جمع عينات الھائمات القشرية من نھر دجلة المار بمدينة بغداد في منطقة الراشدية صباحا  ١٠-٩بوساطة شبكة
جمع الھائمات الحيوانية بفتحات  ٥٥مايكرون وتفريغ محتويات الشبكة بعلب بالستيكية سعة  ٥٠مل يضاف لھا %٤
فورمالين لحفظ نماذج عينات الھائمات القشرية فضال عن جمع عينات الماء بقناني زجاجية معتمة )قناني ونكلر( لفحص
االوكسجين المذاب في الماء  DOوالمتطلب الحيوي لألوكسجين  .BOD5ويتم معاملة المياه الخاصة لفحص االوكسجين
المذاب والمتطلب الحيوي بالمواد الكيميائية الالزمة لحفظ عينات المياه المأخوذة وذلك باضافة ١مل من  MnSO4و KI
موقعيا لعينة  DOواضافة  ١مل من  H2SO4لعينة  BOD5مع مراعاة غلق فوھة القناني الزجاجية جيدا وعدم وجود
فقاعة ھواء داخل قناني فحص  BOD5و DOويحفظ  BOD5في درجة حرارة  ٢٥م لمدة خمسة ايام  .وكذلك يتم قياس
االس الھيدروجيني ودرجة حرارة الماء موقعيا.
تم فحص عينات الھائمات القشرية في المختبر بوساطة مجھر تشريح وفحص االوكسجين المذاب ] [16وكذلك
المتطلب الحيوي لالوكسجين بعد خمسة ايام بعد حفظه بدرجة حرارة ْ ٢٥م .

النتائج
 -١القياسات البايولوجية:
اظھرت النتائج للھائمات القشرية ان معدالت افراد متفرعة اللوامس قبل القفص سجلت  7.90فرد/لتر ،اما داخل
القفص فقد سجل اقل معدل له  0.216فرد/لتر وبعد القفص  ١٠٠متر  12.85فرد/لتر بفارق معنوي بين المواقع  4.76اما
بالنسبة للفرق بين االشھر في محطة الدراسة فسجل اعلى معدل لمتفرعة اللوامس في شھر حزيران  12.21فرد/لتر واقل
معدل لھا سجل في شھر كانون الثاني  3.95فرد/لتر بفارق معنوي بين االشھر  5.73خالل مدة الدراسة كما في الشكل
).(١
يبين الشكل ) (٢ان افرد صنف مجدافية االقدام رتبة السايكلوبودا سجل قبل القفص  ١٨٫٨٦فرد/لتر اما داخل اقفاص
التربية فسجلت معدل  ٠٫٢٨٣فرد/لتر اما بعد اقفاص التربية  ١٠٠متر  ٢٦٫٤١فرد/لتر وبفارق معنوي بين المواقع ٥٫٤١
.اما بالنسبة للسايكلوبودا خالل اشھر الدراسة فقد اظھرت الدراسة ان اعلى معدل لھا سجل في شھرحزيران ٢٦٫٣٠
فرد/لتر واقل معدل لھا سجل في شھر كانون الثاني  ١٠٫٠٥وبفارق معنوي بين االشھر في محطة الدراسة  ٥٫٤٢تحت
احتمالية احصائية . ٠٫٠٥
اما عن الكالنويدا فقد اظھر الشكل ) (٣الفرق بين الموقعين في محطة الدراسة اذ سجل معدل افراد الھائمات القشرية
كالنويدا داخل القفص فقد سجل  ٠٫١٦٦فرد/لتر اما بعد  ١٠٠متر من القفص فقد سجل معدل  ٢٠٫٦٦فرد /لتر وبفارق
احصائي معنوي بين الموقعين داخل القفص وبعد  ١٠٠متر من القفص . ٤٫٨٢تحت احتمالية . ٠٫٠٥اما عن الفرق بين
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االفراد خالل اشھر الدراسة سجل اعلى معدل له في شھر حزيران  ١٦٫٥٥فرد/لتر واقل معدل لالفراد سجل في شھركانون
الثاني  ٦٫٦٠فرد /لتر وبفارق معنوي احصائي  ٥٫٨٣وتحت احتمالية .٠٫٠٥
 -٢القياسات الفيزيائية
تم قياس االس الھيدروجيني  pHخالل مدة الدراسة في المحطة بالموقعين بمعدل  ٧٫٦٦داخل القفص ،اما في بعد
القفص  ١٠٠متر فسجل  .٧٫٦٥ولم يسجل فارق معنوي بين الموقعين داخل القفص وبعد ١٠٠متر من القفص خالل مدة
الدراسة .اما الفروق المسجلة بين اشھر الدراسة بالنسبة لالس الھيدروجيني فقد سجل شھر نيسان اعلى معدل له ٨٫٠٢
واقل معدل له سجل في شھر ايار  7.42كما سجلت كثافة الھائمات القشرية في ھذا المعدل بين  ٩٫٠٢و  ٧٫٤٦فرد/لتر
على التوالي ،ولم يسجل فارق معنوي لالس الھيدروجيني خالل فترة الدراسة .كما في الشكل).(٤
كما يبين الشكل ) (٥ان معدالت درجة حرارة الماء طوال مدة الدراسة سجل اعلى معدل لھا في شھر حزيران وقد
بلغ ْ 32م وكانت كثافة الھائمات القشرية الثالثة في ھذه الدرجة ھو  ١٦٫١٠فرد/لتر ،وادنى معدل سجل في شھر كانون
الثاني بلغ ْ 10م وكانت كثافة الھائمات القشرية الثالثة ھو  ٦٫٥٠فرد/لتر وكان ھناك فروق معنوية بين االشھر في درجة
حرارة الماء طوال مدة الدراسة.
القياسات الكيميائية
-٣
بالنسبة لدراسة معدالت األوكسجين المذاب في الماء في محطة الدراسة يظھر الشكل ) (٦ان معدل االوكسجين
المذاب داخل القفص كان  ٦٫٩٤ملغم/لتر وبعد ١٠٠متر من القفص بلغ  ٦٫٩٨ملغم/لتر ولم يسجل فرق معنوي بين
الموقعين خالل مدة الدراسة اما بالنسبة للفرق بين االشھر طوال فترة الدراسة فقد سجل اعلى معدل لھا في شھر آذار بلغ
٧٫٧٠ملغم/لتر ،بينما بلغت كثافة الھائمات القشرية الثالثة  ١٢٫١٤فرد/لتر ،واقل معدل له سجل في شھر ايار ٥٫٩٥
ملغم/لتر وبلغت كثافة الھائمات القشرية الثالثة  ٧٫٤٦فرد/لتر .وبفارق معنوي احصائي  ١٫٨٨تحت احتمالية .٠٫٠٥
تم قياس المتطلب الحيوي لالوكسجين حيث يظھر الشكل ) (٧ان معدل الـ  BODداخل القفص بلغ  ٥٫٣٣ملغم/لتر
وبعد  ١٠٠متر من القفص بلغ  ٥٫٣٩ملغم/لتر ولم يسجل فارق معنوي بين الموقعين بالنسبة للمتطلب الحيوي لالوكسجين.
اما الفارق بين االشھر في المحطة خالل فترة الدراسة فقد اظھر اعلى معدل له في شھر شباط  ٦٫٥٠ملغم/لتر واقل معدل
له في شھر نيسان  ٤٫٢٠ملغم/لتر وسجلت كثافة الھائمات القشرية خالل ھذين المعدلين بين  ٨٫٦١و  ٩٫٠٢فرد/لتر على
التوالي ،وبفارق معنوي بين اشھر الدراسة  ، ٥٫٧٣تحت احتمالية احصائية .٠٫٠٥

المناقشة
للھائمات القشرية دور رئيس في السلسلة الغذائية للمياه العذبة عن طريق نقل الطاقة من المنتجات االولية متفرعة
اللوامس  Cladoceraومجذافية االقدام  [ 17 ] Copepodaالى المستوى االعلى في السلسلة الغذائية وتكونان جزءا
مھما في السلسلة الغذائية العضوية ]  . [18ان كثافة الھائمات الحيوانية في أي مسطح مائي تعتمد اعتمادا كبيرا على
تغيرات االنتاجية ]  [ 19والدراسة الحالية تؤكد وجود ھذه الھائمات بأعداد قليلة او قد تنعدم في داخل اقفاص التربية
يوضح ذلك ،كما ان قلة اعدادھا قد يعود الى تاثيرھا في بعضھا البعض ،يصاحبه نقصان اعداد متفرعة اللوامس فقد لوحظ
خالل اشھر البحث ان زيادة مجذافية االقدام التي قد تتغذى على مجاميع متفرعة اللوامس الصغيره وھذا يعود الى اسباب
عديدة منھا ان بعض مجاميع من متفرعة اللوامس منتجات اولية في المياه ] [20لذلك فقد يعد وجود االجناس خالل اشھر
السنة لعدة اسباب منھا اختالف اوقات النمو والتكاثر ووضع البيض ]  ،[21او انه يعتمد على درجة الحرارة فقد تكون
احيانا العالقة بينھا وبين تنوع االحياء عكسية ] . [22كذلك التأثير المباشر القفاص تربية االسماك في نھر دجلة يكون سبباً
اساسيا ً لقلة اعدادھا داخل القفص ورجوع تنوعھا بعد القفص  ١٠٠متر ومن تشريح الجھاز الھضمي لالسماك في االقفاص
وجد فتات للھائمات القشرية داخل اقفاص التربية.
اظھرت الدراسة الحالية وجود فرق معنوي مسجل في شھر ايار اذ انخفض معدل االوكسجين المذاب في الماء في
محطة الراشدية وقد يعود ھذا االختالف الى طبيعة ھذه المحطة المحاطة باألراضي الزراعية الكثيفة على طول امتداد النھر
في ھذه المنطقة كونھا منطقة زارعية وما تتلقاه من طرح للملوثات من المنازل واسمدة كيميائية ومياه الصرف الصحي
مما يسبب كثرة المواد العضوية المطروحة الى النھر وتحلل ھذه المواد العضوية بفعل البكتريا مما يزيد الطلب على
األوكسجين وھذا يتوافق ما جاء في دراسة ] .[23وتراوحت قيم االوكسجين المذاب اعلى معدالتھا في شھر كانون الثاني
وادنى معدالتھا في شھر ايار طوال فترة الدراسة وقد توافقت الدراسة الحالية مع ] [24الذي وجد ان قيم االوكسجين المذاب
في نھر الزاب االسفل في تكريت  0.20-6.59ملغم/لتر.
وحسب مواصفات منظمة الصحة العالمية التي اشارت الى ان المصدر المائي يعد رديئا ً اذا بلغ معدل المتطلب
الحيوي لألوكسجين  ٥ملغم/لتر لذا فان مياه نھر دجلة المار بمدينة بغداد في محطة الدراسة والذي لم يسجل فروقا معنوية
ولم يسجل االوكسجين المذاب معدالً اقل من  ٥ملغم /لتر لذلك تكون المحطات التي تمت الدراسة فيھا جيدة. .
يبين الشكل ) (٤ان معدالت االس الھيدروجيني سجلت خالل اشھر الدراسة في محطة الراشدية اعلى معدل له في
شھر نيسان  8.02واقل معدل سجل في شھر ايار  7.42ولم تسجل فروق معنوية بين االشھر في محطة الراشدية  .قد
يعزى سبب المدى الضيق الذي تراوحت فيه معدل االس الھيدروجيني في محطات الدراسة الى قابلية التنظيم العالية في
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المياه العسرة والقاعدية الضعيفة بسبب وجود البيكاربونات في مياه النھر التي تعمل كنظام بفر
] ٢٥و . [٢٦
كما يبين الشكل ) (٥ان مستوى درجة حرارة الماء للفرق في المحطة خالل اشھر الدراسة في محطة الراشدية
سجلت اعلى درجة حرارة لھا في شھر حزيران وقد بلغت معدل  32م˚ ،وادنى معدل سجل في شھر كانون الثاني  10م˚
بفرق معنوي  ٨٫٤١طوال فترة الدراسة ،تتوافق نتائج الدراسة مع اغلب الدراسات البيئية العراقية ،اذ توافقت مع دراسة
] [٢٧حيث كانت درجات الحرارة لنھر الفرات قرب محطة كھرباء المسيب من ْ ٢٥-٢٣م  ،ودراسة ] [٢٣حيث وجد ان
درجات الحرارة بلغت ْ ٣٠-١٢م عند دراسة الخواص البيئية ألعالي نھر دجلة والفرات وعالقتھما بتنمية الثروة السمكية
في العراق ،في مكان وضع االقفاص السمكية العائمة.
كما بينت نتائج الدراسة الحالية تقاربا ً في قيم درجات الحرارة بين المواقع في االشھر االربعة االولى من الدراسة
بفروق معنوية بينما اظھرت نتائج الشھرين االخيرين من الدراسة ارتفاعا ً غير معنوي في درجة حرارة الماء ،والسبب قد
يعود في ذلك الرتباط درجة حرارة المياه بصورة مباشرة بدرجة حرارة الھواء التي تتأثر بھا درجة حرارة الماء ].[٢٨
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Abstract
Two orders of zooblankton,were studied Cladocera and Copepeda in two classes
Calanoida and Cyclopoda, where it was studied inside floating cages and for breeding fish
placed in the Tigris River in the Rashidiya area. Has been study The population density of
zooplankton groups and measure some chemical and physical characters, was studie where
she collected samples of zooplankton and water from two locations of cages (inside the cages,
after 100m from cages).
The study was conducted within six months from January to the end of June 2014 during
which there was study of the Wallace pH, water temperature, biological oxygen demand and
dissolved oxygen, as to the zooplankton study the species disappeared inside cages of fish and
existed after 100 meters from the cages also the different between the individual through the
month study the highest range in June reached to 16.55 individual/ liter and the lowest range
record in January reached to 6.60 individual/ liter, in addition to having changes in the
physical and chemical factors, where the high water temperature ranged to 32C˚ where the
density of three zooplankton in this range is 16.10 per individual/ liter and the low range
record in January amounted to 10C˚ and three phytoplankton density are 6.50 per individual/
liter and highest rate of pH recorded in April to 8.02 and the lowest rate was recorded in
May reached to 7.42 also recorded the density of phytoplankton in this rate between 9.02 and
7.46 individual/ liter, respectively.
Also ranged dissolved oxygen values in the water has highest rate recorded in March
amounted to 7.70 mg/L, while the three phytoplankton density reached to 12.14 individual/
liter, and its lowest rate was recorded in May to 5.95 mg/L and density of the three individual
phytoplankton to 7.46 per individual/ liter. The value of the BOD has shown highest in
February reached to 6.50 mg/L and lower rate in April reached to 4.20 mg/L and recorded
phytoplankton density during these rates between 8.61 and 9.02 individual/ liter, respectively.
Keywords: Zooplankton, Crustaceans, Copepeda, Cladocera, pH.
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