
 (5)ج  /8171كانون االول   71ـــ 71جامعة تكريت /  -وقائع المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم 

92 

 

 

 
 االرتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

 

 

 

في قطاع من  Phragmites australisنبات القصب دراسة نوعية فصمية لمدايتومات الممتصقة عمى 
 نهر دجمة شمال بغداد

 ابراهيم مهدي السممان،  بثينة عبد العزيز حسن المكدمي
 ، بغداد ، العراق جامعة بغداد -كمية التربية لمعموم الصرفة /ابن الهيثم

  

 البحث معلومات
 الكممات المفتاحية:  

 

 بثينة عبد العزيز حسن المكدمي االسم:
   البريد االليكتروني:

Buthena.a.hasan17@gmail.com  

 رقم الهاتف:
 

 الملخص
 Phragmitesاجريتتتر درانتتتة فوليتتتة فصتتتمية لمومالتتتم الدايتوميتتتة الممتصتتت ة لمتتت  فبتتتار ال صتتتم 

australis Trin ex Stand  فتتتط عوتتتان متتن  فهتتتر دجمتتتة المفو تتتة الواععتتة بتتتين ع تتتا  التتتدجيل
)ممافظتتة صتتلد التتدينم التت  مفو تتة جنتتر المثفتت  اتتمال مديفتتة بغتتداد ، ا تيتترر نتتتة مواعتت  لجمتت  

، اتتتتممر الدرانتتتتة  4102ولغايتتتتة كتتتتافون ااول متتتتن لتتتتام  كتتتتافون الثتتتتافطالعيفتتتتار اتتتتهريا ابتتتتتدا  متتتتن 
لمتتت  فبتتتار ال صتتتم و لربعتتتة فصتتتول .تمكفتتتر الدرانتتتة متتتن التغيتتترار الفوليتتتة لمتتتدايتومار الممتصتتت ة 

جفنتًا، فنتتبر اافتوان الما صتة  الت  لواذمهتتا ا   24فولتًا متن التتدايتومار  تعتود الت   333تات ي 
 31لاذمتتتتة ،  04%)12.41لاذمتتتة، كافتتتتر النتتتيادا لمتتتتدايتومار الرياتتتية ا  اتتتتكمر فنتتتبة   01بمغتتتر 
فولتتًا م متتتن  01اجفتتتا ،  6%)اربعتتتة لواذتتل ،0..4 فتتتون م، بيفمتتا التتتدايتومار المرك يتتة 302جتتف ، 

وجتتتدر الدرانتتتة ا تتتتلد فتتتط العتتتدد الكمتتتط لفتتتوان التتتدايتومار العتتتدد الكمتتتط لمتتتدايتومار الما صتتتة .
ا  ان المموتتتتة الرابعتتتتة تحوعتتتتر بعتتتتدد اافتتتتوان لتتتتن الما صتتتتة بتتتتا تلد الحصتتتتول لممموتتتتار كافتتتتة 

المموتة  الثافيتة اعتل لتدد لعفتوان بمت  فولا، فط متين  نتجمر  6.المموار اا رى فط ال ريد م 
متتن التتدايتومار المرك يتتة   THALASSIOSIRACEAEفولتتًا  تتلل الصتتيد. تحوعتتر لاذمتتة  33

متتتن التتتدايتومار المرك يتتتة   NAVICULACEAEبعتتتدد اافتتتوان فتتتط متتتين  كافتتتر النتتتيادا لعاذمتتتة 
هتا لمتدايتومار الرياتية ا  فون جديد ي اد لمحمورا العراعية يعتود جميع 04.تمكفر الدرانة من تنجيل 

 .Achnanthes exigua var.heterovalva Krasske , Aوصحر وصورا بالكامرا الرعمية وهط 

grimmei  Krasske ,  Anomoeoneis serians var.apiulata  ,A. vitera  Grun  

Denticula thermalis Kutz. Gomphocymbella  ancyli (Cleve)Hust., 

Gomphonema subtile, G. tenellum Kutz., Navicula  capitatoradiata  nomen  

novum., N. subrhyncocephala  Hust., Nitzschia  incospicua  Grun., N.obtusa 

var.multistriata Hohn., Synedra. affinis var. faciculata (Kutz.)Grun., 

S.cyclopum Brutschy., S.incisa A.Boyer 
 المقدمة
، بنتتيوة وانتعة اافتاتتارميتة االبيتهتتا ماذيتة المعياتتة كاذفتتار الومالتم 
لهتا دور كبيتر لجدار الع تيم، التكاثرية لم  ا ا تمتوي اجنامهاالتركيم 

وااالبهتتتا ، متفولتتتة   تتترية بأاتتتكال تتميتتت فتتتط انتتتت رار الفظتتتام البيذتتتط، 
بعتتتتتتتتتتتتا يجفانتتتتتتتتتتتتها بداذيتتتتتتتتتتتتة الفتتتتتتتتتتتتواا و  Eukaryoticم ي تتتتتتتتتتتتة الفتتتتتتتتتتتتواا 

Prokaryotic  [0].اعنتام الومالتم  متن الكبر  نمال  الدايتومار عدت
 :Divissionتفتمتتتتتتط ملتتتتتت  عنتتتتتتم الومالتتتتتتم ال هبيتتتتتتة ا   ،الثمافيتتتتتتة

Chrysophyta  وصتتتتتتتتتتتدBacillariophyceae،  ومالتتتتتتتتتتتم وهتتتتتتتتتتتط
البيذتتار الماذيتتة المالمتتة والع بتتة نتتوا   م تمتتد يماديتة ال ميتتة تتواجتتد فتتط

يو عاليتتتتتة  Planktonicكافتتتتتر جاريتتتتتة يم راكتتتتتدا وتتواجتتتتتد ممتتتتتا هاذمتتتتتة 
Benthic   تتميتت  . [4] ت تمتتد وتتفتتون منتم ونتتو التصتتاعها.وال اليتة

م يتتتتدل  العمبتتتتة SiO2التتتتدايتومار باماوتهتتتتا بجتتتتدار متتتتث ن بالنتتتتميكا )
Frustule   م نتتتوم لمتتت  فصتتتحين )لمتتتوي و نتتتحمطم تنتتتم  بالمصتتتاري،

Valve  يتتتتتتتتتتتدا لن متتتتتتتتتت  بع تتتتتتتتتتهما ويرتبوتتتتتتتتتتان بالفنتتتتتتتتتتجة الرابوتتتتتتتتتتة
Connecting band يعتتتد اتتتكل ال ليتتتا الدايتوميتتتة وتركيبهتتتا واتتتكل.

التث فتتتتار النتتتتمكية لمتتتت  جتتتتدارافها صتتتتحار انانتتتتية لتاتتتت ي  افوالهتتتتا 
والتمتتتتادا لمتتتت  وري تتتتة ترتيتتتتم التث فتتتتار النتتتتمكية لمتتتت  جتتتتدار ال ميتتتتة 
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 Order:Pennalesالرياتتتتتيار  -0الدايتوميتتتتتة، ت نتتتتتم لمتتتتت  رتبتتتتتتين   
 هكبيتتر  اهميتتةمتتدايتومار .  لOrder: Centrales[0] المرك يتتار  -4و

عالتتتدا  تعتتتدكمتتتا متتتن المتتتادا الع تتتوية فتتتط المميوتتتار،  %21ا  تفتتتتتتت  
تحتوق التداد  هاان يلتداداي نانية لمنمنمة الغ اذيتة فتط الونتو المتاذط ا

لتغيتترار اتممتل وانت  للهتا متدى  ا  اناا ترى الم تمحتة يفوان الومالم 
التتتتتدايتومار لمتتتتت  تمتصتتتتتق اامتتتتتم  ،[ 6,4,2، 3]فتتتتتط العوامتتتتتل البيذيتتتتتة 

 تتتتوم يا  ان الفبتتتتار المتتتتاذط هتتتتو كتتتتاذن متتتتط  ،الفباتتتتتار الماذيتتتتة الم تمحتتتتة
 وجتد امتتا وافيتًا بصتورا مترا يو ااونتًا يو بتتار اً تيبعمميتة البفتا  ال توذط 
يعتتتتتد فبتتتتتار ال صتتتتتم .،[.]منتتتتتم فتتتتتون الفبتتتتتار فتتتتتط المنتتتتتو  المتتتتتاذط 

Phragmites australis Trin ex Stand  متتن الفباتتتار الماذيتتة
 باإل تتتافةالنتتتاذدا فتتتط العديتتتد اوفتتتط اامتتتم المنتتتومار الماذيتتتة العراعتتتط 

 [3,3]الماذية ال  افوان ا رى من الفباتار 
بتتين م تمحتتة لمموا فتتة دورا هامتتا الومالتتم الممتصتت ة لمتت  الفبتتار  معتتم ت

التتتتدايتومار الجتتتت   تاتتتتتكل و [ 9]مجتتتتامي  الكاذفتتتتار الميتتتتة وبتتتتين البيذتتتتة. 
التتترذي  التتتتناذدا لمتتت  الوتتتتمالم الممتصتتت ة اا تتترى )لمتتت  الفتتتتبارم فتتتط 

متن و  [,12,11,10]ولها اهمية كبيره فط البيذتة البيذة ممتمية يو لتالتمتيتة 
هتط  الومالم الدايتوميتة لل ااولن لم  المصادر المتوفرا وجد ان 

فتط البيذتار فبتار الناذدا لم  افوان الومالم اا ترى الممتصت ة لمت  ال
العديتتتتتد متتتتتن  تتتتتتوفروبتتتتتالرام متتتتتن  [3،3]الماذيتتتتتة الم تمحتتتتتة فتتتتتط العتتتتتراق 

ومفهتا العتراق فهتار فتط ا الفبتارالومالم الممتص ة لمت   لم الدرانار 
اا ان الدرانتتار التصتتفيحية لمتتدايتومار  [ ,14 ,03,04,15]فهتتر دجمتتة 

الماليتة  ددل لك تهت [ 16]عميمة م ارفة بالدرانار البيذية  فط ه ا الفهر 
فبتتتار التتت  التعتتترد لمتتت  التغيتتترار الفوليتتتة لمتتتدايتومار الممتصتتت ة لمتتت  

 دجمة امال بغداد. من فهرعوان فط  ال صم
 المواد وطرق العمل

الدرانتتة متتن فهتتر  ليفتتارلجمتت   واعتت تتتم ا تيتتار نتتر مموقععا الدراسععة: 
 تتمن ممافظتتة  مع تتا  التتدجيل) دجمتتة ابتتتدا  متتن عريتتة  منتتة وتتوير 

مديفتتتة دجمتتتة فهتتتر التتت  مفو تتتة جنتتتر المثفتتت  عبتتتل د تتتول صتتتلد التتتدين 
م، وعتتد بمغتتر منتتافة المفو تتة 0الكاظميتتة  تتمن ممافظتتة بغتتداد )الاتتكل 

  تتتتلداا هتتت ه المواعتتت  لمتتت  انانتتت ،ا تيتتترر.كتتتم .6المدرونتتتة متتتوالط 
اافاتتوة الباتترية ا  يمتتر الفهتتر  تتلل المفتتاوق النتتكفية لمتت  ال تتحتين 
ف ًل لن الم ارن وامواا تربيتة اانتماك الثابتتة والعاذمتة، ف تًل لتن 
بعا المفاآر والمعامل الصغيرا التتط تم تط بم محاتهتا الت  الفهتر. هت ه 

  المتاتؤثر فط ال وا  الحي ياذيتة والكيمياذيتة كمتا تتؤثر لمت   اا افار
. ولمعرفتة التتأثيرار الم تمحتتة لهت ه اا تافار لمت  ميتتاه الومالتم ومفهتا

الفهتر وتتأثير  لتك فتط تواجتتد وا تحتا  بعتا افتوان التدايتومار الممتصتت ة 
 لم  فبار ال صم  تم ا تيار ه ه المواع . 

صتتتلد  )ممافظتتتة وتتتوير  تتت   تتتمن عريتتتة  منتتت . ي0م. -وعتتت  ااولالم
 .فيةتتمي  ب مة المفاوق النكم الدين

كتتم  .، وتبعتتد متتوالط  طفاميتتة العبتتايج ت تت   تتمن .4م -الموعتت  الثتتافط
 .اا تربية اانماكامو  فرابو  متا ، تمن الموع  ااول
بعتتتد اتتتركة ابتتتن نتتتيفا فتتتط ع تتتا  الوارميتتتة  . متتتدد3م -الموعتتت  الثالتتت 

، وتتميتتتت  بافتاتتتتار كتتتتم ت ريبتتتتا 41تبعتتتتد لتتتتن الموعتتتت  الثتتتتافط مو  العامتتتتة
واعحتتتتا  تربيتتتتة اانتتتتماك العاذمتتتتة، ووتتتترد ميتتتتاه مظتتتتاذر تربيتتتتة ااب تتتتار 

 .صمط وصفالط صرد
 دجمتت   تتمنفهتتر ب ماتترون وتتارقالت تتا     تت   بعتتدي.2م. -الموعتت  الرابتت 
لتصتتتريد ميتتتاه  المبتتت ل ويعتتتد ،ع تتتا  الوارميتتتة ممتتتد فتتتط مفو تتتة الاتتتي 

الصتترد الح تتلر الصتتفالية متتن مفاتتأا فصتتر العامتتة ا تتافة التت  ميتتاه 
 ال رالط لممفو ة. 
م تتتاذر ب الثرثتتتار تتميتتت بعتتتد الت تتتا  الفهربتتت ران  ت تتت 4م الموعتتت  ال تتتام 

   .الفهر م  الم محار البمدية وف لر المفا ل ال ريبة منااب ار 
بعتتتد  النتتتاب ة كتتتم متتتن المموتتتة 3بعتتتد  ت تتت  لمتتت  6م. -النتتتاد  الموعتتت 

بوجتتود يكتتدا  متتن  تتميتت  غتت ل والفنتتي ،ج يتترا بغتتداد والاتتركة العامتتة لم
 والموالم. المفا لفحايار 
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 طريقة جما العينات : 
 Phragmites australis Trin exجمتتعر ليفتار فبتار ال صتم 

Stand   اتتتتتتهريًا متتتتن مواعتتتت  الدرانتتتتة ا  يعتتتتد لاتتتتواذيا وبتتتتاج ا  م تمحتتتتة
ا صتتتر .[03] جمعتتتر منتتتم وري تتتةالفبتتتار النتتتاذد فتتتط كتتتل المواعتتت  ،

، وفمصتتتتتتر بتتتتتتتالمجهر  [ .03,0] الدايتوميتتتتتتة بعتتتتتتتد اي تتتتتتاد هياكمهتتتتتتتا 
،ويلتمتتتد لمتتت  بعتتتا المصتتتادر 011xال تتتوذط وتمتتتر العدنتتتة ال يتيتتتة 

  [44,42,43,44,40,41,01] .الدايتومار  المتوفرا فط تا ي 
 النتائج والمناقشة

جميتتت  وانتتتعة اافتاتتتار فتتتط الفبتتتار ال صتتتم متتتن الفباتتتتار الماذيتتتة يعتتتد 
افت  الفبتار النتاذد فتط بالدرانتة الماليتة  جتدرو ا   ةالعراعي المواع  الماذية

  Gramineae الفجيميتتتة   لمعاذمتتتةيعتتتود فبتتتار ال صتتم  واعتتت ،جميتت  الم
اورعتت  ، لديمتتة التحتترنانتتووافية بنتتيوة بنتتي ان تميتت  يمعمتتر  فبتتاروهتتو 

ينتتتالد اتتكم  لمتت  فمتتو لتتتدد  ونتتم  21 – 31 متتوالط اتتريوية وولهتتا
ومالتتتتتم بمتتتتت  لتتتتدد ال .[46,.4]كبيتتتتر متتتتتن الومالتتتتم الممتصتتتتت ة لميتتتت  

فولًا تعتود الت   333الما صة الممتص ة لم  فبار ال صم  الدايتومية
لاذمتة،   01ر بمغتا  الت  لواذمهتا  اافتوان الما صتة فنتبر جفنًا  24

فنتتتبة م وبفولتتتا 01اجفتتتا ،  6)اربعتتتة مفهتتتا تعتتتود لمتتتدايتومار المرك يتتتة 

 31 )لاذمتتتة لمتتتدايتومار الرياتتتية  04% متتتن العتتتدد الكمتتتط، بيفمتتتا 0..4
% متتن العتتدد الكمتتط 12.41واتتكمر الفنتتبة ااكبتتر  مفتتون  302جتتف ، 
الومالتتتتتم الممتصتتتت ة التتتتدايتومار  تبتتتتترم، تع3,4م والاتتتتكمين )0)جتتتتدول 

الدرانتتتتار  متتتتا بيفتتتتت   وهتتتت ا  ،النتتتتاذدا لمتتتت  الفباتتتتتار الماذيتتتتة الم تمحتتتتة 
 .[4,00,,41,43]المممية مية و العال
بالفنتتتبة للتتتداد  واعتت ا تلفتتتار وا تتمة بتتتين المبيفتتر الدرانتتتة الماليتتة  

المت   كتانا   م،4)جدولافوان التدايتومار الممتصت ة لمت  فبتار ال صتم
تغمبتتتتر فيتتتت  لاذمتتتتة وعتتتت   الثتتتتافط فولتتتتًا فتتتتط الم 040لتتتتدد كمتتتتط لعفتتتتوان 

NAVICULACEAE 43  لعتتتتتتتتتتاذمتط كتتتتتتتتتتان فولتتتتتتتتتتًا ، واعتتتتتتتتتتل لتتتتتتتتتتدد
COSCINODISCACEAE, HEMIDISCACEAE   نتتجلا 

فتط نتجل فولتًا  .00. بيفما ادف  لدد كمط لعفوان لاذمةفون وامد لكل 
و NAVICULACEAE لتتاذمتط ميتت  نتتجمر فيتت  وعتت  النتتاد الم

BACILLARIACEAE  42  فولتًا لكتتل مفهمتا فتتط متين نتتجل فتتون
و  AMPHIPLEURACEAEوامتتتتتتتتتتتتتتتتد لكتتتتتتتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتتتتتتتن لتتتتتتتتتتتتتتتتاذمتط 

COSCINODISCACEAE . واعت  الثالت  والرابت  وااول فتط المامتا
و 021و 041م  بمغتتر، وال تتام  وجتتد بيفهتتا ت تتارم فتتط التتداد اافتتوان 

 لم  التوالط. وع فولًا لكل م 024و 023
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 التابعة لها ونسبها المئوية( عائالت الدايتومات الممتصقة عمى نبات القصب وعدد االجناس واالنواع 3جدول)
 الرتبة والعاذمة لدد ااجفا  لدد اافوان الفنبة المذوية %

   Order. Centrales 
47.37% 9 3 THALASSIOSIRACEAE 
36.84% 7 1 MELOSIRACEAE 
10.53% 2 1 COSCINODISCACEAE 
5.26% 1 1 HEMIDISCACEAE 

 19 6 Total 

   Order PENNALES 

25.16% 79 10 NAVICULACEAE 
18.79% 59 4 BACILLARIACEAE 
15.91% 50 8 FRAGILARIACEAE 
11.47% 36 1 CYMBELLACEAE 
8.60% 27 1 GOMPHONEMATACEAE 
6.68% 21 1 ACHNANTHACEAE 
3.82% 12 1 CATENULACEAE 
2.87% 9 2 SURIRELLACEAE 
1.91% 6 1 COCCONEIDACEAE 
1.27% 4 2 EUNOTIACEAE 
0.96% 3 1 DIPLONEIDACEAE 
0.96% 3 2 RHOPALODIACEAE 
0.64% 2 2 AMPHIPLEURACEAE 
0.64% 2 2 RHOICOSPHENIACEAE 
0.32% 1 1 NEIDIACEAE 

 302 31 Total 
 

 
 الممتصقة عمى نبات القصب خالل مدة الدراسة Centrales(النسب المئوية لعائالت الدايتومات المركزية  9شكل)

 

 
 الممتصقة عمى نبات القصب خالل مدة الدراسة Pennales( النسب المئوية لعائالت الدايتومات الريشية 0شكل)

 

واف حتتتاا تفتتتون اافتتتوان يتتترتبو متتت   ارتحتتتانان  [31,30]البتتتامثون  بتتتين
ان [32] وجتتدبدرجتتة وفتتون التمتتو  بيفمتتا  يتتتأثروان التفتتون ، يتتادا التمتتو  

تو ي  افتوان الومالتم الممتصت ة لمت  ووفرا العديد من العوامل توثر فط 
مركتتتتة المتتتتا  العمتتتتق و تاتتتتمل هتتتت ه العوامتتتتل الفباتتتتتار الماذيتتتتة الم تمحتتتتة و 

ف تتتتًل لتتتتن اتتتتكل الفبتتتتار والتمتتتتو  وتتتتتراكم الم محتتتتار ووفتتتترا الميوافتتتتار 
الفبتتار المتتدرو  فتتط ان  يتتادا لتتدد اافتتوان الممتصتت ة لمتت  . الم تتيد
فصتتول الثتتافط يعتتود التت   يتتادا المغتت يار واهمهتتا النتتميكا  تتلل  الموعتت 

 باإل تتتافة التتت  تميتتت  الموعتتت  [، .0]النتتتفة متتت  التتتتدال نتتترلة الجريتتتان 
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لم وت  والمترق اي  كمتا ان فبتار ال صتم ا يتعتراب مة مركة ال وارق 
لفمتو وتكتاثر والتصتاق كتافط يجعل الوعتر ويمة مدا الدرانة مما  موجود

الماليتة مت  متا  كتره  فتا. تتحتق فتاذج[32,33]ن الومالم مافوان م تمحة 
ان العوامتتتتل البيذيتتتتة و صوصتتتتا درجتتتتة المتتتترارا وكميتتتتة التتتت ي بتتتتين [34]

فتتط تتتأثر  ااوكنتتجين المتت ام وال الديتتة والفحا يتتة ف تتًل لتتن المحترنتتار
 .  تو ي  وكثافة الومالم الممتص ة لم  الفبار

واذتتل العلتتم تاتت   فيهتتا  لنتتاد ا الموعتت  ان فلمتتظ م 4متتن الجتتدول )
و  EUNOTIACEAEو  HEMIDISCACEAE التاليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

NEIDIACEAE  وRHOICOSPHENIACEAE  و
RHOPALODIACEAE  لهت ه العواذتل  تابعتةبعتا اافتوان ال مي

 Eunotiaفظيحتتتتة فنتتتتبيا  مثتتتتل الفتتتتون الميتتتتاه التح تتتتل التواجتتتتد فتتتتط 

bilunaris   العفاصتتر تراكيتت  لاليتتة متتن نتتجمر فيتت   ا  ان هتت ا الموعتت
العديتتتد متتتن  لتتك وجتتتود  ومتتتا يؤكتتتد[41]اامتتتم فصتتول النتتتفة فتتتط الث يمتتة 

والعاذتتتدا اافتتتوان الم اومتتتة لمتمتتتو  الع تتتوي و التمتتتو  بالمعتتتادن الث يمتتتة 
 ,Nitzschia palea مثتتتتل وعتتتتت  فحنتتتت فتتتتط الملمعواذتتتتل النتتتتاذدا 

Gomphonema parvulum [36]التتتداد ب يتتتة المواعتتت  كافتتتر  امتتتا
 .جدا فيهااافوان  مت اربة 

فبتار الفتط العتدد الكمتط لفتوان التدايتومار الممتصت ة لمت   ا تلدوجد 
المتت  لتتدد كمتتط نتتجل   ا  م،3كافتتة )جتتدول واعتت بتتا تلد الحصتتول لمم
ت تتتارم ال ريتتتد والربيتتت  فتتتط  ،بيفمتتتافولتتتًا  011بمتتت  لعفتتتوان فتتتط الاتتتتا  

اعتتل لتتتدد  .امتتافولتتًا لكتتل مفهمتتتا لمتت  التتتوالط  061,041لتتدد اافتتوان 
فجتد  م2الجتدول)فولتًا ، ومتن ملمظتة  040الصتيد فتط نجل لعفوان 
ال ريتد   تللاا ترى  واعت بعدد اافتوان لتن الم راب  تحوقال وع ان الم
 33لتتدد لعفتتوان بمتت   بيفمتتا نتتجل الموعتت   الثتتافط اعتتل فولتتاً  6.ا  بمتت  

 تتتوفردرجتتة متترارا المتتا  و ان اتتدا وفحا يتتة ال تتو  و الصتتيد.  فتتط فولتتاً 
تتؤثر بصتورا لامتة فتط تفتون وكثافتة الومالتم الممتصت ة لمتت   المغت يار

درجتة المترارا ، ب لممية البفتا  ال توذط تتتأثر، ا  ان [.3]فبار ال صم 
فتتط متتين اتتدا اإل تتا ا تعتمتتد لميهتتا متتدى فحتتا  الواعتتة الامنتتية دا تتل 
لمتتود المتتا  م  يمكتتن لمومالتتم الممتصتت ة الت اوهتتا وتمويمهتتا التت  واعتتة 

لمتتت  ان افتاجيتتتة الومالتتتم الممتصتتت ة لمتتت  [33]كيمياذيتتتة ولتتت لك ياتتتار 
وجتتتد فتتتط عتتتل متتتن تمتتتك الموجتتتودا لمتتت  ااوراق. نتتتاق  فبتتتار ال صتتتم ا

ا ترى وفط درانتتار  A. minutissimum  درانة الماليتة نيادا الفونال
الفتتتتون متتتتا ، بيف[ 31,34] م تمحتتتتة ا تتتترىلمتتتت  فبتتتتار ال تتتتتصم وفبتتتتتاتار 

Melosira variains  فتتتط جميتتت   وعتتت  النتتتاد الملتتتم ياتتت   فتتتط
 ربمتا يعتود ان لك بيفما ا   فط جمي  المواع  والنبم فط الحصول 

[ 21]منانتتتية لاليتتتة لممبيتتتدار و المرك يتتتة هتتت ا الفتتتون متتتن التتتدايتومار 
اهتالط المفتا ل ال ريبتة متن  ومن   لل ال يارار الاهرية لمموع  وجتد ان

وفبتار  هترا الم تمحتة لمكافمتة الماترار ينتعممون مبيدار مجرى الفهر 
لتت لك يعتتد الفتتون  الفتتون المتت كورممتتا نتتبم ف تتدان  وعتت الم فحتت الفيتتل فتتط 

M. variains   منانتتتا لمتمتتتو  بمبيتتتدار االاتتتام والماتتترار. لمتتت
 Nitzschiaان الفتتتون [20]البتتتامثون  بتتتين متتتن  لتتتك تمامتتتا العكتتت  

linearis   وعتت اكثتتر م اومتتة لمتمتتو  بالمبيتتدار، ا  اتت   فتتط المهتتو 
 تتتلل  الثالتتت  وعتتت  تتتلل الاتتتتا  وفتتتط الم ااول وعتتت الم وفتتتط النتتتاد 

الربيتت   اتت    تتلل Surirella brebissoniالفتتون  امتتا ال ريتتد . 
يكثتتر تواجتتد هتت ا الفتتون فتتط  ميتت ،  وال تتام  الرابتت  وععينفتتت و فتتط المتت

يح تتتل الميتتتاه الع بتتتة عميمتتتة التمتتتو  ،كمتتتا افتتت  معتدلتتتة المتتترارا  الحصتتتول
عفصتتر الكتتادميوم والفيكتتل  فتتط لالمنانتتة  فتتوانيعتتد متتن ااا  بالكتتادميوم 

 [.24,33]الما  وه ا يتتحق م   
 

 ( عدد االجناس واالنواع لعائالت الدايتومات الممتصقة عمى نبات القصب في المحطات كافة خالل مدة الدراسة9) جدول
 العوائل المحطات

St.6 St.5 St.4 St.3 St.2 St.1 

Sp. G. Sp. G. Sp. G. Sp. G. Sp. G. Sp. G. 

1 1 1 1 2 1 - - 1 1 2 1 COSCINODISCACEAE 

- - - - - - - - 1 1 - - HEMIDISCACEAE 

4 1 3 1 4 1 2 1 4 1 6 1 MELOSIRACEAE 

4 1 3 1 5 2 4 2 5 3 1 1 THALASSIOSIRACEAE 

17 4 28 4 26 5 27 4 28 6 13 4 FRAGILARIACEAE 

9 1 8 1 6 1 7 1 11 1 8 1 ACHNANTHACEAE 

1 1 - - - - - - - - - - AMPHIPLEURACEAE 

24 2 18 2 34 4 23 3 27 3 26 3 BACILLARIACEAE 

4 1 6 1 4 1 6 1 5 1 7 1 CATENULACEAE 

3 1 3 1 3 1 5 1 3 1 5 1 COCCONEIDACEAE 

9 1 17 1 14 1 20 1 19 1 16 1 CYMBELLACEAE 

2 1 - - 1 1 1 1 - - - - DIPLONEIDACEAE 

- - - - 1 1 2 1 3 2 2 2 EUNOTIACEAE 

15 1 17 1 15 1 16 1 10 1 19 1 GOMPHONEMATACEAE 

24 5 36 7 26 5 32 6 28 6 30 5 NAVICULACEAE 

- - 1 1 - - - - - - - - NEIDIACEAE 

- - 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 RHOICOSPHENIACEAE 

- - - - - - 1 1 2 2 - - RHOPALODIACEAE 

2 2 3 1 6 2 3 1 2 1 11 2 SURIRELLACEAE 

117 22 145 24 149 28 150 26 151 32 148 25 Total 
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 غير موجود -
 ( عدد االجناس واالنواع لعائالت الدايتومات الممتصقة عمى نبات القصب المشخصة في فصول  الدراسة في جميا المحطات0جدول)

 العواذل الحصول
 اتا  ربي  صيد  ريد

Sp. G. Sp. G. Sp. G. Sp. G. 

0 0 0 0 0 0 0 0 COSCINODISCACEAE 

- - 0 0 - - - - HEMIDISCACEAE 

4 0 4 0 2 0 4 0 MELOSIRACEAE 

6 4 6 4 3 4 4 3 THALASSIOSIRACEAE 

4. 3 4. 2 30 2 46 3 FRAGILARIACEAE 

1 0 01 0 01 0 1 0 ACHNANTHACEAE 

- - - - 0 0 0 0 AMPHIPLEURACEAE 

34 2 42 3 4. 3 3. 3 BACILLARIACEAE 

. 0 4 0 3 0 . 0 CATENULACEAE 

2 0 4 0 2 0 2 0 COCCONEIDACEAE 

02 0 04 0 41 0 42 0 CYMBELLACEAE 

4 0 0 0 - - - - DIPLONEIDACEAE 

- - 0 0 - - 2 4 EUNOTIACEAE 

01 0 06 0 44 0 40 0 GOMPHONEMATACEAE 

34 2 34 . 4. 4 33 . NAVICULACEAE 

4 0 0 0 4 0 4 0 RHOICOSPHENIACEAE 

- - 0 0 - - 4 4 RHOPALODIACEAE 

3 0 3 0 2 4 2 4 SURIRELLACEAE 

160 23 151 29 159 25 190 36 Total 

 غير موجود_ 

(لجميا المواقا  Penوالريشية . Cen( لمدايتومات الممتصقة عمى نبات القصب )المركزية ..Sp( و االنواع )G( اعداد األجناس ).3جدول )
 اثناء مدة الدراسة

 المموار الرتبة الحصل

St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 

G. Sp. G. Sp. G. Sp. G. Sp. G. Sp. G. Sp. 

 Cen. 3 2 3 2 3 3 4 3 4 2 4 2 الاتا 
Pen. 44 64 03 43 04 43 02 44 41 61 04 24 

 Cen. 0 4 0 2 4 4 0 2 3 2 4 3 الربي 
Pen. 04 64 04 44 03 43 00 24 00 43 00 40 

 Cen. 4 4 4 4 4 3 4 3 0 0 4 3 الصيد
Pen. 04 44 01 36 06 41 02 24 00 23 03 36 

 Cen. 4 4 4 4 4 4 3 4 0 0 0 4 ال ريد
Pen. 04 2. 02 .3 02 .0 0. .0 04 42 01 21 

 

 المشخصة ألول مرة في العراق : األنواع الدايتومية الجديدة

فولتتًا متتن التتدايتومار الرياتتية لول متترا فتتط  50الماليتتة  الدرانتتة رنتتجم
  هتط اافوانو   [ 23] لن Checklist of algalالعراق التمادا لم  

Achnanthes exigua var.heterovalva Krasske , A. 

grimmei  Krasske ,  Anomoeoneis serians 

var.apiulata  ,A. vitera  Grun  Denticula thermalis 

Kutz. Gomphocymbella  ancyli (Cleve)Hust., 

Gomphonema subtile, G. tenellum Kutz., Navicula  

capitatoradiata  nomen  novum., N. 

subrhyncocephala  Hust., Nitzschia  incospicua  

Grun., N.obtusa var.multistriata Hohn., Synedra. 

affinis var. faciculata (Kutz.)Grun., S.cyclopum 

Brutschy., S.incisa A.Boyer 
تتمرأ يبعتتاد هتت ه اافتتوان وصتتحاتها النانتتية باا تتافة التت  تصتتويرها  و ِّ

 و كما يمط 
Division: Chrysophyta 

Class: Bacillariophyceae (Diatomaceae)   
Order: Pennales 

Suborder: Raphidineae 
Family: ACHNANTHACEAE 

Achnanthes exigua var.heterovalva Krasske.  

Pl.1,fig.1  

(Hustedt 1930, 202, fig.288; Patrick and Reimer 

1966,258, pl. 16, fig.25). L.10-15µ., W.5-6 μ,30 in 10 

μ. . 
( اش الرفييو  الاينييو  تموعش 0يتميز هذا النوع  مموي يت ون موش ال)وم   

 متسع  يعض ال)يء مش اينب امثر مش الاينب الثيني
Achnanthes grimmei Krasska   pl.1,fig.2 
(Hustedt 1930,205,fig302;Patrick and Reimer 1966 

,274 , pl.18 ,fig . 22-23) L.10-20 μm ,W.3-4 μm ,16 

in 10 μ  Epipelic and phytoplankton Diatom. 

Family:  NAVICULACEAE 

Anomoeoneis serians var.apiulat  Boyer .     

Pl.1,fig.3      
 (Hustedt 1930,264,fig.426; Patrick and Reimer 

1966,379,pl.33,fig.3-6) 
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L.50-80µ ,W. 12.5-20µ ,Striae 21-24µ يتمي  بصمام  ي   
  .مافار  ارجية متموجة بعا الاط 

Anomoeoneis vitera  Grun.     Pl.1,fig.4 

Patrick and Reimer 1966, 380, Pl.33,fig.12-13, 

Germain,1981,164,pl.62,    fig.5-12 ) L.14-35µ ,W.4-

6µ ,Striae 30-35 in 10   
تين، الرفايتتتتة منتتتتت يمة يتميتتتت  باتتتتكل افنتتتتيابط موتتتتول  ي فهتتتتايتين بتتتتار  

 م2) ل يوية الاك
Gomphocymbella  ancyli  (Cleve) Hust.  Pl.1,fig.5 
(Hustedt, 1930, 366, fig.681, Kociolek, and Stoermer 

,1993) . 
L.30-45µ, W. 7-8µ, Strea  10-13  in 10µ 

يتميتتت  بصتتتمام  ي متتتافتين ظهريتتتة وبوفيتتتة ممدبتتتة ،عمتتتم مفمفيتتتة فمتتتو 
 الجهة البوفية ،الرفاية ونوية ومفمفية يي ا

Family:  GOMPHONEMATACEAE 

Gomphonema  subtile  Ehr.  Pl.1,fig.6. 
(Hustedt, 1930, 376, fig. 709,: Patrick and  Reimer, 

1975,117, pl.  16, fig. 1:   
Germani, 1981,302, pl. 111, fig. 10-12.) 

فتط المركت  ولمتت    ار فهتايتين منتتدعة ومفو تة مرك يتة مفتح تتة ،يوجتد
جتتد امتتد الجتتافبين تتتث ن ف وتتط فتتط فهايتتة امتتد التث فتتار النتتمكية، كمتتا يو 

 م. b44فيها تث فار عصيرا من الجافبين كما فط الاكل) 
Gomphonema  tenellum  Kutz.  Pl.1.,fig,7 
 .Patrick and  Reimer, 1975,124, pl.17 ,fig. 16a-b) Gم

olivacium   تاب  

اا افهتتتا ت تمتتتد بوجتتتود تتتتث ن نتتتمكط باتتتكل ف وتتتة فتتتط المركتتت  ولمتتت  
 م..)جافم وامد كما مؤار فط الاكل

Family:  NAVICULACEAE 

Navicula capitatoradiata  nomen  novum      pl.2,fig. 

8 

 (Germain, 1981, 188, pl.72 ,fig.7: Rushforth and 

Spaulding 2010,7figs. ;Hofmann et al. . 2011, p. 374, 

pl. 36, figs 28-34)  
L.35-40µ ,W.8µ ,Stries 12-13 in 10µ 

N. cryptocephala var. intermedia ل د ا   ه ا الفون فط  
 بعا المصادر باف 

N. salinarum var. intermediaفط مين التبر من الفون  م 

Cox,1995 (Gasse,(1981)Germain   اا اف  التبر فون جديد
 (Patrick and Reimer 1966)من عبل 

ا  يتميتت  lanceolate ، ووتترفين اتتكمهما rostrateممتتتده ووويمتت ، 
 (1986)باكل افنيابط متواول 

الرفايتتتة  يويتتتة  تتتي ة ، المفو تتتة المموريتتتة بي تتتوية التتت  ايتتتر مفتظمتتتة 
الاتتكل وتظهتتر التث فتتتار النتتمكية فتتتط الممتتور بالتفتتتاوم عصتتير ووويتتتة 

 وتكون مفمفية باكل اير مفتظم بال رم من المرك   
   Navicula  subrhyncocephala  Hust.  Pl.4,fig.1   

(Hustedt, 1930, 156; pl. 1, fig. 11,: Germain,  

1981,182, pl.69,fig. 7) 

يتميتت  بوجتتود مفو تتة مرك يتتة ايتتتر متفتتاظره، التث فتتار النتتمكية متوا يتتتة 
 L.35-40 µ.W. 6-7µوتميتل عمتتيل فتتط المركتت ، والميتت ا ااو تت  

,Striea 13-15 in 10   . وجود هاار مرك ية  وا مة لمعيان 

Family:  BACILLARIACEAE 

Denticula  thermalis  Kutz.     Pl.2,fig.10    

(Hustedt 1930,382 ,fig.726, Patrick and Reimer 

1966,174,pl. 22, fig.18-19.) L.15-20 µ.,W.5-7µ , 

Striea 4-5 in 10µ. costa  
 يوجد صحان من تث فار باكل ث وم بين

Nitzschia  incospicua  Grun.    Pl.2,fig.11   
Hustedt 1930,356, pl.134,fig.23-26 . 

 اكم  بي وي متواول، التث فار كبيرا فط المرك  واكثر و ود

Nitzschia obtusa var.multistriata  Hohn.  Pl.2,fig.12 
(a ,b )  

 (Krammer and Lange-Bertalot, 1988, plate 17, fig.1: 

Hohn 1966, p. 489; pl. 2, fig. 7) 
 فهايار مدوره ،تث فار اير مفتظمة Sمرد  ياب   اكم 

Sub Order: A RAPHIDINEAE 

Family: FRAGILARIACEAE 
Synedra   incisa  A.Boyer   Pl.2,fig.13   
 (Patrick and Reimer 1966,142, pl.5 ,fig.14-15.) L.23-

50µ,W.3-4µ .Striea 18-20 in 10µ  
اكم  مفمفط فط المفظتر الم امتط، مف تبا او متاوي لمت  ت صتر متن 

 امد جوافب  ل لك يكون اكم  اير مفتظم  
Synedra  affinis var. faciculata (Kutz.) Grun.   

Pl.2,fig.14 

(Hustedt 1930,159 ,fig. 186a,b)    L.20-100 μm, W.3-

7 μm, 10-14 in 10  μ 
Synedra  cyclopum Brutschy      Pl.2,fig.15  

(Patrick and Reimer 1966,155,pl.8,fig.6-7.)L.25-

93µ,W. 3-4µ  Striea 14 in 10µ. 
مفمفتتط بعتتا الاتتط  او م تتو  ،المفو تتة المرك يتتة لري تتة والفهتتايتين 

 . ي تين
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1-Achnanthes exigua var.heterovalva Krasske ,2- A. grimmei  Krasske , 3- Anomoeoneis serians var.apiulata 

 , 4-A. vitera  Grun  5- Gomphocymbella  ancyli (Cleve)Hust., 6- Gomphonema subtile, 7- G. tenellum Kutz 
 

 
8-  Navicula  capitatoradiata  nomen  novum ,9-  N. subrhyncocephala  Hust , 10-  Denticula thermalis Kutz., 

11-Nitzschia  incospicua  Grun., 12-  N.obtusa var.multistriata Hohn, 13- Synedra incisa A.Boyer, 14- S. 

affinis var. faciculata (Kutz.)Grun.,  15- S.cyclopum Brutschy., 
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A qualitative study of Epiphytic Diatoms from Phragmites australis in a 

section of the Tigris River North of Baghdad 
Magdamy , Ibrahim M.A Alsalman  Buthena  A. 

College of Education for pure Sciences (Ibin- Alhaitham) , Baghdad University , Baghdad , Iraq 

 

Abstract 
Seasonal Variation and quality of Epiphytic Diatomic Algae from Phragmites australis Trin ex Stand plant was 

conductedin the sector of the Tigris  River and in the area between Dejail spend in Salahuddin province to the 

Muthanna Bridge area to the north city of Baghdad , sample were collection monthly for (4 seasons )from six 

siets starting January until December  in 2014. The study included Seasonal Variation and quality of Epiphytic 

Diatomic Algae from P. australis  ,the study diagnosed  (333) taxa were identified, algae belonging to 19 family 

and 45 Genus ,dominated by Pennales with 94.29% (15 family ,39 genus,314 species), while centrales diatom 

5.71% (4 family,6gnus,19species) from all number. The study found difference from all number of diatom 

species between seasons and all stations. High number of species 76species from st. 4 in autum ,while low 

number 38species from st.2 in summer , sovereign THALASSIOSIRACEAE high number of species from 

centrales diatom, while  NAVICULACEAE dominant from pennales diatom. The study record 15 new species 

as new record  of Iraqi Fluora, belong to pennales diatom ,that were: Achnanthes exigua var.heterovalva 

Krasske, A. grimmei  Krasske,  Anomoeoneis serians var.apiulata  ,A. vitera  Grun  Denticula thermalis Kutz. 

Gomphocymbella  ancyli (Cleve)Hust., Gomphonema subtile, G. tenellum Kutz., Navicula  capitatoradiata 

nomen novum., N. subrhyncocephala  Hust., Nitzschia  incospicua  Grun., N.obtusa var.multistriata Hohn., 

Synedra. affinis var. faciculata (Kutz.)Grun., S.cyclopum Brutschy., S.incisa A.Boye 
 
 
 
 
 
 


