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Abstract 

    The term "eutrophic" refers to system rich in nutrients, and hence Eutrophication 
means nutrient enrichment, particularly by increasing levels of nitrogen and 
phosphorus [1]. In lakes, phosphorus is generally regarded as the limiting nutrient for 
primary production [2] implying that increasing phosphorus concentrations will result 
in increasing production of phytoplankton and benthic algae. Excessive amounts of 
phytoplankton cause low Secchi depths and may consequently wipe out the benthic 
flora by shading the light [3]. Toxic cyanobacteria tend to bloom when nutrient levels 
are high [4]. Apart from being a nuisance in their own right, settling phytoplankton 
may cause anoxia in hypolimnetic waters as their decomposition consumers oxygen 
[5], and this may result in extinction of the benthic fauna [6] and fish feeding on such 
animals. Altogether, these Eutrophication effects threaten the foundations of aquatic 
ecosystems. The low oxygen levels in hypolimnetic waters associated with 
Eutrophication may also cause mobilization of phosphorus in the sediments, thus 
inducing a feedback mechanism where already high nutrient levels increase even more.  
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  موديل تنبؤي لألثراء الغذائي في هور الحويزة

 الخالصة

 الى النظام البيئي الغني بالمواد المغذية والذي يطلق عليه االثـراء            (eutrophic)يشير التعبير 
يعتبـر عنـصر الفـسفور فـي      .[1]الغذائي، خصوصاً بزيادة تراكيز كل من النتروجين والفـسفور    

 ويشير الى زيادة في اعداد التجمعات وخاصة الهائمـات          [2]ليالبحيرات المغذي والمحدد لالنتاج االو    
النباتية والطحالب والقاعيات حيث تسبب الكميات الكبيرة والمفرطة في اعداد الهائمات النباتيـة الـى               
انخفاض المستوى الذي يقرأ فيه قرص ساكي والذي يدل على مستوى عكورة المياه ممـا يقلـل مـن      

 السامة تكون تجمعات نتيجـة زيـادة تراكيـز       cyanobacteriaبكتريا   .[3]كمية الضوء الداخل للمياه   
التحلل الحاصل في الهائمات النباتية وتفسخها يؤدي الى حدوث اضرار في تلـك البيئـة     .[4]المغذيات

اهمها استهالك االوكسجين المذاب مما يؤدي الى انقراض العديد من االحياء ومنها االسـماك وكـذلك     
 وبما ان االسماك تعتمد على االحياء القاعية التي قد تاثرت سـلبا ايـضا بـاالثراء             [6]ةاالحياء القاعي 

الغذائي مما يؤثر على السلسلة الغذائية في النظام البيئي المائي فضالً عن انخفاض تركيز االوكـسجين   
 .المذاب كما وان التراكيز العالية من المغذيات سوف يتركز في الرواسب ويحدث نفس االضرار
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