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Abstract of Thesis 

 

   الخالصة:

ثـــالث محطات للدراســـــة إعتمـــاداً على مستوٌات تعرضها للتلوث: المحطـة األولى )قنــاة العشـــار، قرب الناظم  أُختٌرت      

مقابل مبنى ضرٌبة البصرة( ، والمحطة الثانٌـــة )شـط العـــرب، قرب مستشفـى الصدر التعلٌمً( والمحطـة الثالثة )القرنة، ملتقى 

ولغاٌة تشرٌن األول  3102ت عٌنات الماء واألسماك والرواسب شهرٌاً، أبتداءاً من تشرٌن الثانً نهري دجلةوالفرات(. ُجمع

خالل مدة الجزر. قٌست مجموعة من المتغٌرات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة: درجة حرارة الهواء والماء، الملوحة والتوصٌلٌة  3102

المذاب، المتطلب الحٌوي لألوكسجٌن، القاعدٌة الكلٌة، العسرة الكلٌة، الكهربائٌة، نفاذ الضوء، األس الهٌدروجٌنً، األوكسجٌن 

النترٌت، النترات الفعالة، الفوسفات الفعالة، كلوروفٌل أ فً الماء والكاربون العضوي الكلً فً الرواسب، وتم تحدٌد نسجة التربة 

سة الحالٌة الطحالب الخٌطٌة القاعٌة لكل محطة من خالل معرفة النسب المئوٌة لمكوناتها. كما تم تشخٌص فً الدرا

Filamentous Benthic algae  فً مناطق المد والجزر، والقشرٌات الخارجٌةcopepoda  المتطفلة على األسماك

لتقٌٌم مستوى  فً الدراسة الحالٌة كما تم استخدام دلٌل التلوث العضوي،  بوصفها أدلة باٌلوجٌة للتلوث فً المحطات المنتخبة

 .الثانٌة واالولى على التوالً للمحطةقٌم الدلٌل بٌن جٌد جدا وضعٌف  اذ تراوحتلعضوي فً المناطق المدروسة التلوث ا

 

Summary 

     Three Stations were selected based on its pollution level, first station was (Ashar Chanel) the 
second station was (Shatt Al Arab) and the third station was (Qurna). Samples of waters, fish, 
sediments were collected monthly, collection of these samples started from Nov. 2013 till Oct. 
2014 during the ebb time, group of physical and chemical variables had been measured like air and 
water, temperature, salinity, electrical conductivity, light penetration, pH, dissolved oxygen, 
biological oxygen demand,Total alkalinity (TA), Total hardness (TH), reactive nitrite, nitrate and 
phosphate, chlorophyll a in water, total organic carbon (TOC) in sediments, Soil texture was 
identified for each station through knowing the ratios of its components, Also, through the current 
study banthic algae were identified in areas of intertidal area, the parasitic copepod on fish also 
identified as biological indicator for the pollution at the selected stations.  The monthly variations 
in Organic Pollution Index (OPI) were different between three stations and ranged (VeryGood and 
Poor). 

Evaluation of organic pollution level and its effect on diversity of the filamentous algae and fishes 

infected with copepods from three stations in Basrah province 


