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  صخالمل

بـــاقي كافـــة أفـــراد  ا تعتمـــد عليهـــيتالـــوالطاقـــة  ة الغذائيـــةلمـــاديف البيئـــات املائيـــة حيـــث أـــا متثـــل املنـــتج األول ل جوهريـــاً تشـــكل العوالـــق النباتيـــة دورا مهمـــا و 
دورا هامـا يف توزيـع  واملغـذيات الضـوء وحركـة امليـاه واخـرتاقدرجـة احلـرارة ك وكيميائيـةالفيزي عوامـلال بعـض تـؤديحيـث  املائيـة باألوسـاط السالسل الغذائيـة

 مـع بعضـها الـبعض لتحديـد نوعيـة وجـودة امليـاه وكـذلك هـذه العوامـل . تتظـافرألحـواض املائيـة إىل جانـب العوامـل األخـرىالعوالق وحدوث الطبقـات يف ا
حبـوض ميـاه سـد  (Epilimnion or Euphotic Zone)ألوساط املائيـة. يف هـذه الدراسـة مت مجـع عينـات امليـاه مـن الطبقـة السـطحية الكائنات احلية با

وب، أيضا كوادي غان خالل ايات فصل الشتاء وحىت بدايات فصل الصيف وذلك لدراسة أنواع العوالق النباتية املتواجدة ا معمليا بواسطة امليكروس
 لعوالـقلنتـائج هـذه الدراسـة  أظهـرتأمـا الـبعض األخـر فقـد مت قياسـه معمليـا وفـق الطـرق القياسـية.  ،مت قياس بعض العناصر الفيزيوكيميائيـة حقليـا مباشـرة

منهـا  خـالل فـرتة الدراسـة وسـائدةشـائعة جمموعـات  3 جـداتو مبياه سد وادي غان خالل فصـل الربيـع  املتواجدة بالطبقة السطحية للمياه املدروسة النباتية
 )Chlorophyceae(اخلضـراء  طحالـبأمـا جمموعـة ال ،مـن هـذه اموعـةع ا نـو أ 8حيـث مت التعـرف علـى  )Bacillariophyceae(جمموعة الـديتومات 

 4فقــد مت التعــرف علــى  Cyanophyceae (Cyanoprocaryota( موعــة العوالــق اخلضــراء املزرقــة بالنســبة ، أمــامنهــا أنــواع 6مت التعــرف علــى  فقــد
) فقـد مث التعـرف علـى نـوع واحـد فقـط مـن هـذه اموعـة. Xanthophyceaeأنواع من هذه اموعة، أما بالنسبة موعة الطحالب اخلضـراء املصـفرة (

ن مالحظــة عــدم تواجــدها ، علــى الــرغم مــشــهر مــارسايــات خــالل للعينــات املدروســة مــن حيــث الــوفرة والتنــوع طحالــب لاتواجــدت معظــم جمموعــات و 
 )12.06( pHرتفــاع درجــة او  /لــرت) جمم9.8ذائب (الــ مســتويات األكســجني رتفــاعهــذا قــد يكــون بســبب او بــنفس الــوفرة خــالل ايــات شــهر فربايــر 

خنفــاض يف ا لــوحظ شــهر يونيــو فقــد، أمــا خــالل ) جم/لــرت0.2( خنفــاض نســبة األمــالح الذائبــة الكليــةاوأيضــا  ºC12  وإخنفــاض درجــات حــرارة امليــاه
 خنفـاض يف تركيـز األكسـجني املـذاببـالرغم مـن االالـيت أظهـرت تواجـدا سـائدا لنـوع واحـدا منهـا  طحالـب اخلضـراءجمموعـة ال عدا ما جمموعات الطحالب

رتفــاع ابســبب  كــونقــد ي والــذي  ºC 26 ودرجــة حــرارة امليــاه /لــرت) جمم0.6الفوســفور ( مــع الزيــادة يف تركيــز) 6.2( pHوأيضــا درجــة  /لــرت) جمم4.1(
نتيجـة تـدفق امليـاه إىل احلـوض بسـبب هطـول خـالل تلـك الفـرتة  النباتيـة العوالـقأنـواع اىل تناقص أدى  /لرت والذي أدى بدوره) جمم90.8( العسورة نسبيا

البيئيــة الفيزيائيــة والكيميائيــة وبعــض لعوامــل نســتنتج مــن خــالل هــذه الدراســة أن ا األمطــار وذلــك خــالل بــدايات مجــع العينــات هلــذه الدراســة. ميكــن أن
  لعوالق يف هذا احلوض.أثري ودور كبري يف تواجد وتنوع أصناف وأنواع ااألنشطة البشرية هلا ت

  ، العوامل الفيزيوكيميائية.، الديتومات، العوالق اخلضراء، اخلضراء املزرقةEpilimnion:الدالة الكلمات
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Abstract 

Phytoplankton plays an important role in aquatic environments as it represents the first product of food cravings 
and energy on which the rest of the food chains depend on the aquatic community. Some physiochemical factors 
such as temperature, penetration of light, water movement and nutrients play an important role in the distribution 
of plankton and the formation of layers in water basins along with other factors. These factors combine with each 
other to determine the quality and quality of water as well as living organisms in aquatic communities. In this 
study, water samples from the surface layer (Epilimnion or Euphotic Zone) were collected from Wadi Gan Water 
Dam during the end of the winter until the beginning of the summer in order to study the types of phytoplankton 
found in the laboratory by microscope. Some physiochemical elements were also measured directly in the field, 
while others were measured by laboratory method . 

The results of this study of phytoplankton found in the surface layer of the studied water of the Wadi Gan Water 
dam during the spring showed the emergence of three common groups during the period of study, including the 
group of diatoms (Bacillariophyceae), where 8 types of this group were identified, and the group of green algae 
(Chlorophyceae) has been identified 6 types of them, as for Cyanophyceae (Cyanoprocaryota) group four species 
were identified  and for the Xanthophyceae  group only one type of this group was identified.  Most algae groups 
were present in abundance and variety of specimens studied during the end of March, although it was observed 
that they did not exist at the end of February. This may be due to high levels of dissolved oxygen (9.8 mg/l), high 
pH (12.06), low water temperature (12 °C) and also low total soluble salts (0.2 g/l). In June, there was a decrease 
in algal groups except for the group of green algae, which showed a predominant presence of one type, despite 
the decrease in the concentration of dissolved oxygen (4.1 mg/l and also the pH of 6.2) with the increase in the 
concentration of phosphorus (0.6 mg/l) and water temperature of 26 °C which may be due to the height of the 
hardness (90.8 mg/l), which in turn led to the decrease of phytoplankton species during this period as a result of 
the flow of water to the basin due to rainfall during the beginning of the collection of samples for this study. It 
can be concluded through this study that the physical and chemical environmental factors and the effect of some 
human activities have a significant role in the presence, diversity and species of phytoplankton in this basin. 

Keywords: Epilimnion, Diatoms, Green plankton, Bluish green, Physico-chemical factors. 

  المقدمة . 1

النظام البيئي  ؤدي إىل حدوث أنشطة فريدة ال غىن عنها يفييعترب املاء من العناصر املهمة ملكونات مجيع الكائنات احلية كما أنه 
اليت يعاين منها العامل  املياه العذبة أصبحت من املشاكلمصادر حيث أن الدورات الكيميائية احليوية. يف احمليط احليوي و و  األرضي
ن كل مرت مكعب احيث et al., 2012)   (Abujamاألسرع تدهورا يف معدل نوعية وجودة املياه عتبارها من املصادرااليوم ب

 )Photic zone(وخاصة الطبقة الضوئية للمياه  لنباتية واحليوانية والبكترييةتوي على العديد من الكائنات احلية املائية امن املياه حي
العديد من األحياء املائية ومنها  واليت حتتوي على غازات مذابة ومواد عالقة عضوية وغري عضوية تعمل كمواد مغذية ضرورية لنمو

اليت تعترب شكل من أشكال اهلائمات النباتية و  (Zooplankton).واحليوانية  )Phytoplanktonالنباتية ( اهلائمات العوالق او
 احلياة النباتية اليت تتواجد يف البيئات املائية العذبة منها واملاحلة واألماكن الرطبة إما هائمة أو طافية أو ملتصقة مبواد خمتلفة

)Peryphyton( املغمورة مثل الصخور ) (Epilithicمتعلقة بكائنات أخرى كالنباتات  أو)Epiphytic(  وذلك باجلزء املغمور
 حيث تعترب ،Sediment)( لألوساط املائية  (Epipelic, Epizoic)على أو يف ترسبات طبقة القاع  املتواجدة يف املياه، وأيضا

مثيل الضوئي بواسطة صبغات تالطعام من خالل عمليات الذاتية التغذية اليت تقوم بتخليق  احلية من الكائنات النباتية اهلائمات
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املواد الكربوهيدراتية وتكوين السكريات وإنتاج الكلورفيل يف وجود أشعة الشمس واملاء و ثاين أكسيد الكربون وذلك إلنتاج 
تعاين بشكل عام من  فةحيث ذكرت العديد من الدراسات أن األحواض املائية اليت تتواجد يف بيئات املناطق اجلا األكسجني،
ض املائية وهذا أيضا يؤدي إىل احو رتفاع يف درجات احلرارة واليت تؤدي بدورها إىل حدوث زيادة يف عمليات البخر لألتأثريات اال

ة يف تنوع الكائنات احلي هلا دور كبري واليت  (Subyani, 2005)زيادة يف الرتاكيز العالية من العناصر املعدنية واملواد العضوية 
  بالوسط املائي.

يف طبقات حدوث الخرتاق الضوء وحركة املياه دورا هاما يف توزيع العوالق و اتؤدي اخلصائص الفيزيائية مثل درجة احلرارة و كما 
 أن ميكن ات، حيثالبحري ب الكائنات احلية كذلكاملياه و  وجودة افر مع بعضها البعض لتحديد نوعيةظ. هذه العوامل تتاتالبحري 

املمارسات الزراعية املختلفة والري كبشكل كبري من خالل األنشطة البشرية   ات أو األحواضكيميائية للبحري و صائص الفيزياخل أثرتت
وإمكانية القدرة اإلنتاجية على و  تنوعها،توزيع األنواع و و  ،اليت تؤثر بالتايل على نوعية املياه وكميتهاو الطبيعية  كيةوكذلك الدينامي

   ات أو األحواض.البيئي العامل يف البحري  امالنظتوازن ل يتعط

لبيئية لتستقطب العوالق يف البيئات العذبة معظم الطاقة والعناصر الغذائية والغازات املذابة من املصادر اخلارجية 
حيث أن العوالق أو اهلائمات ) Fisher and Girmm, 1991; and Minshall, 1978(  (Allochthonous)احمليطة

الرئيسي هلا                غذائيالصدر عتبارها املاب وتنوعها دور كبري يف عملية توزيع الكائنات احلية بالوسط املائي النباتية هلا
(Rimet et al., 2009).  نتاج محض الدومك السام مثلاهلا القدرة على بعض أصناف هذه العوالق كما أن )Genus 

nitzschia-Pseudo(  )2002 .,et al Orsini( . تعترب العوالق أو اهلائمات النباتية املتواجدة يف اجلداول واألحواض من
ة الغذائية لباقي السلسلة الغذائية تجات ومن املكونات األساسية للماداملكونات املهمة يف النظام البيئي املائي حيث تعترب من املن

، كما  (Finaly et al., 2002)ك وغريها يف الوسط املائيللكائنات احلية كالعوالق احليوانية والفقاريات والالفقاريات كاألمسا
 ,Stevenson and Smol) ًا كمعيار للتلوث العضويضف البيئية يف البيئة املائية وأيالطحالب لتقييم الظرو  وُتستخدم العوالق 

2003).  

  أو الذهبية الطحالب الصفراءمنها  من العوالق م التعرف على جمموعةسيتمن خالل هذه الدراسة 
(Bacillariophyceae) ، جمموعة الطحالب اخلضراء املزرقة)(Cyanoprocaryota،  جمموعة الطحالب اخلضراء

(Chlorophyceae)  وجمموعة الطحالب اخلضراء املصفرة)(Xanthophyceae  حيث تتواجد هذه األنواع يف بيئات خمتلفة
ريها وذلك على هيئة خاليا منفردة أو على هيئة مستعمرات. معظم هذه األصناف مثل املياه العذبة واملاحلة ويف الرتب الرطبة وغ

 Dinophyceae, and Euglenophyceae( األصناف األخرى مثل افة اىلضسجلت يف مشال أفريقيا باإل
(Chrysophyceae, (Fathi et al., 2001). الكيميائية والفيزيائية ثر بالعوامل تتأالعذبة  هجتمعات الطحالب يف بيئة امليا

ستخدام بعض أنواع العوالق النباتية كمجموعة اأيضا يتم ، (Peterson, 1996)د اخلاضعة اىل زمن وموطن بيئي حمد واحليوية
منها            امللتصقة وخاصة لألنواع يف دراسة التنوع البيولوجي  (Bacillariophyceae)الديتوماتك الطحالب الذهبية

(Lange-Bertalot and Metzeltin, 1996).  
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كيلومرت جنوب مدينة   70حوض سد وادي غان الذي يقع مبنطقة الرقيعات والذي يبعد حوايل  منطقة الدراسة مشلت
، حيث تبلغ مساحة حبرية املاء أو شرقا 13°8’9.37“مشاال وخط طول  32°14’37.58“طرابلس والذي يقع بني خط عرض 

  مرتا .  315تداد طول السد ماهكتار ويبلغ  210احلوض 

 بالطبقة السطحية الضوئية  )Phytoplankton(النباتية  العوالق أو اهلوائم أنواع البحث اىل التعرف على هذا يهدف
(Euphotic zone) ا على هذهعوامل ال ودراسة بعض للمياه يف هذا احلوضةالبيئ الفيزيوكيميائية وبعض العوامل البيئية وتأثريا.  

  المواد وطرق البحث. 2

مل  500ووضعها يف قناين زجاجية سعتها  ملياه املدروسة خالل فرتات الظهرية من الطبقة السطحية الضوئية للمياها  مجع عيناتمت
% حيث مت بعد ذلك نقلها إىل املعمل وحفظها ومن 4ة الفورمالني ذات الرتكيز ماد حفظ العينات وذلك بإضافة قطرات من متو 

للتعرف عليها ولتحديد جمموعات (Anti-Mould Compound Microscope) مث فحصها عن طريق امليكروسكوب 
 س، أيضا حقليا ومباشرة مت قياس كل من درجة حرارة املاء، اهلواء، تركيز األكسجني، اإليصالية واألسا وأصناف العوالق النباتية

 إجراء مت.كما )(HACH Sension 156 نوع )Potable case(واألمالح الكلية الذائبة بواسطة جهاز  pHاهليدروجيين 
كيز وذلك لتقدير ترا  ،),APHA 1995( عتمدةامل القياسية ستخدام الطرقاجلميع العينات ب بعض التحاليل الكيميائية األخرى
موالري  0.1كيز الكربونات والبيكربونات وذلك بإضافة محض اهليدروكلوريك ذو تر   قياس تركيزمتبعض العناصر الكيميائية حيث 

فقد مت الكالسيوم واملاغنيسيوم و ، )Hardness(العسورة الكلية أما  ،ستعمال امليثيل الربتقايلأيضا باو  ،النيمع دليل الفينولفث
NO3 النرتاتاملغذيات ( ر تقديمت، كما ),E.D.T.A.  )2003 APHAبواسطةقياسها 

PO4والفوسفات  1-
) وذلك بعد 3-

بالطريقة إضافة ثالث قطرات من مادة الكلوروفورم عند مجع العينة مباشرة وحفظها عند درجات حرارة متدنية وقياسها معمليا 
نوع   (Multip-parameter Bench Photometer for environmental Testing) ستخدام جهازوذلك با اللونية

(HI 83206) .  

  والمناقشة  النتائج. 3

 للهـواء ة حـرارةجـقل وأعلـى در سجلت أ) فقد 1ل (و دباجلاملبينة من خالل النتائج الفيزيوكيميائية للعينات املدروسة مبنطقة الدراسة 
جل أقلهـا حيـث ُسـ ºC 25–12 رجـة حـرارة امليـاه فقـد تراوحـت بـنيامـا بالنسـبة لد ºC 13-23ربيع فصل الل خالل هذه الدراسة 

/لـرت حيـث مجم 9.8–4.1يف املـاء فقـد تـراوح بـني  عند شهر فرباير وأعالها عند شهر يونيو، أما بالنسـبة لرتكيـز األكسـجني الـذائب
 6.1–7.06بـني مـا شهر يونيو وأعالها يف شهر فربايـر، أمـا بالنسـبة لدرجـة األس اهليـدروجيين فقـد تراوحـت  يف جلت أقل درجةسُ 

ت شـهر مـارس امـا الكـربى فقـد سـجلت عنـد ايـات شـهر فربايـر، أمـا بالنسـبة لإليصـالية فقـد حيث سجلت أقل درجة عنـد ايـا
ى فقـد سـجلت عنـد ايـات شـهر حيث سـجلت الصـغرى عنـد ايـات شـهر فربايـر أمـا الكـرب  µS/cm 330– 100 تراوحت بني

جلت أقل قيمة عند ايات شهر فرباير أما لرت حيث سُ جمم/ 0.1–0.6، أما بالنسبة للمغذيات فقد تراوحت قيمة الفوسفور مارس
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 0.1 –42.6بـني مـا بالنسبة ملركبـات النيرتوجـني (النـرتات) فقـد تراوحـت القيمـة  اجلت عند بدايات شهر يونيو، أمالكربى فقد سُ 

   ./لرت حيث بلغت أعلى قيمة خالل شهر يونيو أما أقلها فكان عند شهر فربايرجمم
  

  الفيزيوكيميائية للعينات املدروسةالتحاليل  .1جدول 

  Parameters Units February March June 
Ambient. 
Temp. 
Water Temp. 
D.O. 
pH 
Conductivity 
HCO3

- 
CO3

-2 
NO3

- 

PO4
-3 

CaCO3 
TDS 
Ca++ 
Mg++ 

ºC 
ºC 

mg/l 
- 

µS/cm 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

13 
12 
9.8 

7.06 
100 

- 
- 

2.1 
0.1 
- 
- 
- 
- 

20 
19 
9.5 
6.1 
330 
110 
0.00 
2.9 
0.1 
75 
200 
22.6 
5.18 

23 
26 
4.1 
6.2 
140 

- 
- 

0.5 
0.6 
90.8 

- 
- 
- 

    

بالنسبة للخواص الكيميائية وعند قياس العسورة الكلية تبني أن أعلى قيمة للعسورة سجلت يف شهر يونيو حيـث بلغـت   
ــــث بلغــــت   90.8 ــــرت، مجم 75واقلهــــا يف شــــهر مــــارس حي ــــاس بعــــض العناصــــر كالكالســــيوم، /ل أيضــــا وخــــالل شــــهر مــــارس مت قي

 ، 0.00، 110، 5.18، 22.6( ونـت النتـائج علـى التـوايلغنيسـيوم، البيكربونـات، الكربونـات واألمـالح الكليـة الذائبـة حيـث دُ اامل

  /لرت).مجم 330

 يوضح) والذي 2دول (املبينة باجلة أيضا ومن خالل نتائج فحص عينات العوالق ميكروسكوبيا يف املعمل للمياه املدروس  
حسـب تـاريخ مجـع  متفاوتـة وأبنسـب قليلـة  ومنهـا مـا هـو متواجـد هو سـائد منها ما يها التعرف علمتجمموعات وأنواع العوالق اليت 

أنـواع  3حيث مت التعـرف علـى  )Bacillariophyceae(الصفراء جمموعة الطحالب العصوية أو  على سبيل املثال منهاالعينات، 
 نـوع 12منها وذلك خالل شهر فربايـر، أمـا خـالل شـهر مـارس فقـد لـوحظ تزايـد عـدد أنـواع هـذه اموعـة حيـث مت التعـرف علـى 

. اما جمموعة الطحالب أنواع فقط 3ذه اموعة حيث بلغ تناقص مرة أخرى يف أعداد هال، أما خالل شهر يونيو فقد لوحظ منها
أنواع من هذه اموعة من العوالق خالل شهر فرباير، اما عند شهر مارس  5مت التعرف على فقد  )Chlorophyceae(اخلضراء 

أنواع من هذه اموعـة، أمـا عنـد شـهر يونيـو فقـد تقاربـت أعـدادها باملقارنـة بشـهر مـارس حيـث مت التعـرف  9فقد مت التعرف على 
فقـــد مت  Cyanoprocaryota (Cyanophyceae)أنــواع مــن هــذه اموعــة. امـــا جمموعــة الطحالــب اخلضــراء املزرقــة  8علــى 

أمــا  ، التعــرف علــى نوعــان فقــطمــارس فقــد متالتعــرف علــى نــوع واحــد فقــط مــن هــذه اموعــة خــالل شــهر فربايــر، أمــا عنــد شــهر 
فقــــط مــــن هــــذه اموعــــة. أمــــا جمموعــــة العوالــــق اخلضــــراء املصــــفرة  التعــــرف علــــى ثالثــــة أنــــواع خــــالل ايــــات شــــهر يونيــــو فقــــد مت
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)Xanthophyceae(  موعـة منهـا وذلـك خـالل شـهر يونيـو. أيضـا مث التعـرف علـى نـوعفقد تواجـد نـوع واحـد فقـط مـن هـذه ا
  .وذلك عند العينة اليت مث فحصها خالل ايات شهر فربايرZooplankton) (واحد فقط من العوالق احليوانية 

  

  أصناف وأنواع العوالق اليت مث التعرف عليها والفرتة اليت تواجدت ا خالل هذه الدراسة .2جدول 
Appearance Date Family Genus/Class 
 
 
March 
March 
February, March, and June   
June 
March 
March 
March 
March 
February, and  March  
March  
March  
March, February 
March, and  June 
 
 
March, and June 
February, and March 
June 
February 
March, and June 
March 
March    
February, March, and 
 June 
March 
March  
March, and June 
March, and June 
February  
February, and June 
June 
 
 
June 
February, March, and  
June 
June 
June 
March 
 
June 
 

 
 
Fragilariaceae 
Achnanthaceae 
Fragilariaceae 
Naviculaceae 
Fragilariaceae 
Naviculaceae 
Stephanodiscaceae 
Pleurosigmataceae 
Pinnulariaceae 
Surirellaceae 
Naviculaceae 
Naviculaceae 
Cymbellaceae 
 
 
Hydrodictyaceae 
Scenedesmaceae 
Hydrodictyaceae 
Desmidiaceae 
Selenastraceae 
Desmidiaceae 
Desmidiaceae 
Hydrodictyaceae 
Desmidiaceae 
Scenedesmaceae 
Oocystaceae 
Scenedesmaceae 
Desmidiaceae 
Scenedesmaceae 
Microcystaceae 
Gomphosphaeriaceae 
 
 
Oscillatoriaceae 
Merismopediaceae 
 
Tribonemataceae 
 
Brachionidae 

 
1. Class  Bacillariophyceae 

Synedra sp.     
Achnanthes lemmermanii    [Hus.]. 
Synedra ulna  [Nitz.] Ehr. 
Navicula cryptocephala   [Kutz.]. 
Synedra acus   [Nitz.] Ehr. 
Navicula anglica var minuta   [CL.]. 
Cyclotella sp. 
Gyrosigma acuminatum   [Kutz.] Rabin. 
Pinnularia maior   [Kutz.] CL.  
Cymatopleura solea   [Breb.] w.sm. 
Navicula sp. 
Navicula radiosa   [Kutz.]. 
Cymbella cistula   [Hemp.]. Grun 

 
2. Class  Chlorophyceae 

Pediastrum boryanum v. Longicorne    
[Reinsch]. 
Crucigenia quadrata   [Morr.]. 
Pediastrum duplex   [Meyen]. 
Cosmarium  sp. 
Ankistrodesmus sp. 
Staurastrum paradoxum   [Menegh.]. 
Staurastrum gracile  [Ralfs.] 
Pediastrum simplex  [Meyen.] 
Staurastrum manfeltii   [Delpont]. 
Scenedesmus quadrispina   [Chod.]. 
Oocystis borgei   [Braun]. 
Coelastrum reticulatum   [Dang.]Senn. 
Staurastrum tetracerum  [Ralfs.] 
Scenedesmus ecornis   [Her. Ex Ralfs] Chod. 

 
 

3. Class  Cyanoprocaryota (Cyanophyceae) 
Microcystis incerta   [Lemm.] [Starmach]  
Comb. 
Gomphosphaeria lacustris, kuetzingianum type   
Oscillatoria sp. 
Agmenellum quadriduplicatum glauca type. 

 
4. Class  Xanthophyceae 
Tribonema microchloron v. cylindricum   [Ettl.]. 
 

  

يل بعض العوامل الفيزيائية  فيها مجع العينات وأيضا إعينات املدروسة إىل الفرتة اليت متللاحلرارة  اتيف درج ترجع التباينات  
 ةً ن اشعة الشمس املباشرة هي املصدر الرئيسي لدرجة احلرارة خاصأعتبار ائية احمليطة به بره بالظروف البيثأتو  اجلغرايف وطبيعة املوقع
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  امليــاهحــرارة فصــلية واملكانيــة يف تغيــري درجــة كمــا تســاهم التغيــريات ال  ،(Munn et al., 2002) املفتوحــة ألحــواضبالنســبة ل
(Fathi et al., 2001) ،الغطاء النبايت ومصدر  عمقو اليت تعتمد على سرعة اجلريان وحجم ونوعية  هاحلرارية للميااً اخلواص ضاي

  . لعواملااملائية الضحلة أكثر تأثراً ذه  ألحواضوكذلك املواد العالقة بالوسط املائي وطول الليل والنهار حيث أن ا هامليا

  تســـاهم كـــل مـــن درجـــة احلـــرارة  وتركيـــز املـــواد الغذائيـــة يف امليـــاه علـــى تكـــوين وتوزيـــع أصـــناف العوالـــق داخـــل األحـــواض املائيـــة كمـــا
Abrantes et al., 2006) (Lindstrom et al., 2004; and مثل  الفيزيائية والكيميائية تتأثر العوالق بالعوامل البيئية، أيضا

     .Buzzi, 2002) (Das and Chakrabarty 2007; and درجة احلرارةأيضا األس اهليدروجيين والضوء و 

خالل ايات شهر مارس  مياه احلوض خاصةيف  أكرب ألعداد وأنواع العوالق ل نتائج هذه الدراسة لوحظ تواجدمن خال  
 ,Synedra acus, Navicula cryptocephala, Gyrosigma acuminatum)) حيـث سـادت األنـواع مثـل 2( جـدول

and Cymbella cistula) وهـــي مـــن جمموعـــة الطحالـــب الذهبيـــة أو الـــديتومات(Bacillariophycaea)   ذكـــر حيـــث
(Farhani et al., 2006)  وأيضـا(Potapova and Charles, 2003) أن(Cymbella)  يفصـل خـاللجـد او عـادة تت 

 حيــث مت اإليصــاليةيف وســط عــايل  الكالســيوم بيكربونــاتو  الكالســيوموأــا قــادرة علــى العــيش يف تراكيــز خمتلفــة مــن  الشــتاء والربيــع
تســجيل أعلــى تركيــز لإليصــالية للعينــات املدروســة وذلــك عنــد ايــات شــهر مــارس وهــو بــدايات فصــل الربيــع والــيت بلغــت قيمتهــا 

µS/cm 330 ــــزت قــــد و ، )1دول (كمــــا باجلــــ ــــاهأــــا تفضــــل  حيــــثواســــع  بانتشــــار (Cymbella)متي مــــرت تقريبــــاُ  1بعمــــق  املي
(Celekli, 2006)  ا( هذه الدراسة ولكنها النتائج وهذا يتفق مع تتفق مع الدراسة اليت قامRound, 2002 الذي ذكر بأن (

(Cymbella) ا مل تتواجد  تفضل املياه القلوية والكلسيةشهر فرباير اليت سجلت القلوية أعلى معدل هلا حيث بلغت  يفحيث ا
أيضا هناك عدد من العوامل الـيت . 6.1جدت عند ايات شهر مارس وبدايات شهر مايو واليت بلغ متوسطها ولكنها توا 12.06

        تـــؤثر علـــى توزيـــع الـــديتومات يف اجلســـم املـــائي مثـــل التغـــري يف درجـــة حـــرارة املـــاء وشـــدة الضـــوء وكثافـــة اإلشـــعاع الســـاقط علـــى املـــاء
)1987(Descy et al.,  .  

 ,and Pediastrum simplex)  (Pediastrum boryanum v. longicorneوسـادت األنـواعأيضـا تواجـدت   
ـــق  هـــي، و (Chlorophycaea)وهـــي مـــن طائفـــة أو جمموعـــة الطحالـــب اخلضـــراء   قتصـــرالـــيت يو احلركـــة يف امليـــاه  احلـــرة مـــن العوال

 ,.Huisman et al) ب الرطبـة املغمـورة او بـالرت لنباتـات املائيـة تتواجـد ملتصـقة با ات اوالبحـري  يف هائمـة يف الغالـب تواجـدها

ملحوظـا يف  االـذي كـان تواجـده Pediastrum boryanum v. longicone)(ايضـا تظهـر هـذه األنـواع وخاصـة   ،(2005
مجيــــــــع العينــــــــات املدروســــــــة بشــــــــكل طبيعــــــــي يف امليــــــــاه العذبــــــــة علــــــــى شــــــــكل مســــــــتعمرات وبشــــــــكل خــــــــاص يف امليــــــــاه الراكــــــــدة 

)Nicholls,1997; Sitkowska, 1992; and Reynolds,1980(  وأيضــا تتواجــد يف األحــواض املائيــة ذات القاعديــة
حيـث بلغـت  Komarek and Jankovska, 2001)الضعيفة وغري امللوثة وهي تتواجد بشـكل عـام يف مجيـع املنـاطق املناخيـة (

  الدراسة. هذهنتائج عند شهر فرباير وهذا أيضا إىل حد ما يتفق مع  7.06القلوية درجة 

 Pediastrum)جمموعــات وانــواع وأعــداد العوالــق نســبيا حيــث تــوافرت األنــواع  اخنفضــتامــا خــالل شــهر يونيــو فقــد 

boryanum v. longicorne) ) وهو من الطحالب اخلضراءChlorophycaea  وأيضا ((Microcystis incerta)    وهو
يف درجـة احلـرارة  االرتفـاع) حيث ترتبط هذه األنواع  وتنشـط مـن خـالل Cyanoprocaryotaمن طائفة العوالق اخلضراء املزرقة (
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 ل مـن     ــــــــــــــــــــك  ث ذكـرــــــ، حيºC26 ة وهـي ـــات املدروســــاه للعينــــــــأعلـى درجـة حـرارة للمي ـــــــــــــــــــرت عند هذا الشهـــــــــــــــللمياه حيث بلغ
)Robarts and Zohary, 1987(  ان عدة أنواع من العوالق اخلضراء املزرقة عنـد خطـوط العـرض املعتدلـة تنشـط وتشـكل أعلـى

، الصيف عفصاعدا والذي يظهر من خالل فصل الربي ºC 20نوع من التزهر عند ارتفاع درجة احلرارة للمياه والذي يبدأ من درجة 
  وجود  ظاهرة أو أي مظهر من مظاهر التزهر يف هذا احلوض.  هذه الدراسة على الرغم من عدمنتائج واخلريف وهذا يتفق مع 

هلذا ومن خالل نتائج هذه الدراسة لوحظ تواجد وتنوع للعوالق خالل ايات فصل الشتاء وبدايات فصـل الربيـع حيـث   
ذكر واألس اهليدروجيين وتركيز النيرتوجني و  اإليصاليةأن الوفرة النسبية لألصناف تتناسب مع  (Barinova et al.,  2004)اكد 
وجد من خالل  هلذا، تتناسب مع تكوين الطحالب والكالسيوم اإليصاليةأن  (Celekli and Külköylüoğlu, 2007) أيضا

 أن يكون بسـببذلك وميكن  ،الشتاء عن فصلأكثر منها كانت الربيع   فصل الطحالب يفوأنواع د أصناف اعدأن أ هذه الدراسة
من خالل األنشطة البشرية كالرعي وغريهـا والـذي  Munn et al., 2002)( األخرى كما أشار البيئية احليوية العوامل تأثري بعض

عتـدال درجــات كائنـات احليــة يف مثـل هـذه األحــواض،  وأيضـا ميكــن عـزوه إىل اســتقرار وايـؤدى بـدوره إىل زيــادة األنشـطة احليويــة لل
احلرارة واإلضاءة وتوافر األكسجني الذي بلغ أعلى معدل له عند ايات فصل الشتاء وبدايات فصل الربيع (ايات شهري فربايـر 

 وارتفــاع/لــرت وأيضــا تــدفق امليــاه الــيت هطلــت خــالل تلــك الفــرتة ودخــول املغــذيات مجم 9.5، 9.8ومــارس) والــذي بلــغ علــى التــوايل 
 ) خــالل بــدايات تلــك الفــرتة نتيجــة لســقوط األمطــار والــذي يــؤثر بــدوره علــى درجــة1 دولاملبينــة باجلــ( 7.06لغــت القلويــة والــيت ب

هـذه الدراسـة. أمـا نتـائج وهـذا يتفـق أيضـا مـع   )(Ishida et al., 2006 اهليـدروليكي كمـا ذكـر لالضـطراب املـاء نتيجـة حـرارة
لـوحظ تنـاقص لألنـواع واألعـداد مـع تواجـد ملحـوظ للطحالـب اخلضـراء خالل ايات فصل الربيـع وبـدايات فصـل الصـيف والـذي 

يف درجة حرارة امليـاه للحـوض والـذي بلـغ  االرتفاععلى الرغم من  Chlorophceae)(واخلضراء  )Cyanoprocaryota(زرقة امل
يف  6.2لـرت واألس اهليـدروجيين والـذي بلـغ جمم/ 4.1كمية األكسجني والذي بلـغ   اخنفاضوهذا بدوره يؤدي إىل  ،درجة مئوية 26

البسـيط يف أحـد املغـذيات كالفوسـفور الـذي  االرتفـاععلى الـرغم مـن  يف كمية العوالق اخنفاضالوسط املائي والذي أدى بدوره إىل 
) 1دول (يف اجلــ واملبــني/لــرت مجم 0.5خنفــاض يف املغــذي النيرتوجيــين وهــو النــرتات والــذي بلــغ علــى الــرغم مــن اال /لــرتمجم 0.6بلــغ 

 واألنشطة الرعويـة ألراضيللتسميد خنفاض األنشطة البشرية خالل تلك الفرتة من ناحية عمليات االوالذي ميكن أن يكون نتيجة 
   .Ilja et al., 2006)كما ذكر ( وغريها من األنشطة

 األصـناف وتنـوع تواجـد يف كبـري ودور تـأثري هلـا والكيميائيـة الفيزيائيـة البيئيـة العوامـل أن الدراسـة هـذه مـن خـالل نستنتج  
  هذا احلوض . يف واألنواع
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