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  .نھر Brantas ماالنج ،Makrozoobentos التنوع، ، البیولوجیة مؤشر: البحث كلمات

  
Brantas ماالنج.  ± 000 12كیلومتر تصریف منطقة مع طویلة كیلومترا 320±  لدیھا نھر ھو نھر 

Brantas البحریة، لمیاه الالزمة مؤشر على للحفاظ االستمراریة، على حافظت المناطق المنبع أو المصدر ھو نھر 
 Makrozoobentos استخدام ھو منھم واحد المیاه نوعیة مراقبة أو لمعرفة استخدامھا یمكن التي الطبیعیة ومؤشرات

 البیولوجیة مؤشر نھر التنوع Makrozoobentos على البحوث إجراء من بد ال ولذلك .البیولوجیة مؤشر كما
Brantas ماالنغ في التنوع لتحدید الدراسة ھذه من الغرض وكان. ماالنج المیاه نوعیة Brantas 

Makrozoobentos الفیزیائیة العوامل وبعض التنوع مستوى على المیاه نوعیة حالة النظر وجھات ومعرفة نھر 
 .النھر ماالنج Brantas والكیمیائیة

 أخذ تم. وصفیة كمیة أسالیب باستخدام نوفمبر 2012- 2012 االول تشرین اكتوبر في البحث أجري وقد
 تم وقد. أیكمن ونعرات الشباك استخدام طریق عن قیاسھا تم التي منطقة كل في الخمسة المراقبة مراكز في عینات
 في والتكنولوجیا العلوم كلیة األحیاء، قسم. والبصریات Makrozoobentos البیئة علم مختبر في العینات تحدید
 مختبر في ااختبارھ للمیاه والكیمیائیة الفیزیائیة عوامل أن حین في ماالنج إبراھیم مالك موالنا جامعة اإلسالمیة الدولة
 ماالنج محمدیة جامعة الكیمیاء، وزارة

 
 ،Hydropcyshidae :ھي عائلة 12: من یتكون Makrozoobentos وجدت الدراسة نتائج على بناء

Coenagrionidae، Dytiscidae، Gomphidae، Bulimidae، Pyralidae، I Lumbricidae، II 
Lumbricidae، Hirudidae، Potamonautidae، Thiaridae، Planaridae. مالحظات ھناك محطة كل في 

 ،IV (2،092) محطة ،III (2.345) محطة ،II (2،378) محطة ،I (2.092) محطة التنوع، مؤشر قیمة على عدة
 وبناء المیاه، نوعیة حالة في تغییر ھناك V محطة إلى I محطة من الخروج أن على یدل فإنھ ،V (1.553) محطة
 ارتباط وجود أظھرت Brantas النھر في الفیزیائیة الكیمیاء والمعلمات والھیمنة التنوع مؤشرات القیمة احتساب على
 2،5 التنوع القیمة مؤشر كان إذا ،Makrozoobentos مؤشر والھیمنة التنوع لقیمة والكیمیاء الفیزیاء عوامل بین
 نوعیة التنوع 1،0 حتي 1،9 المؤشر قیمة كانت إذا والثاني، األول الصف المیاه نوعیة في المیاه نوعیة ثم 0 ،2 حتي
 سادت التي األسرة وجود عدم یعني 0 من قریبة ھیمنة مؤشر قیمة كانت إذا. المیاه نوعیة معاییر III الدرجة في المیاه

 األنواع ھناك أن یعني 1 إلى المھیمنة مؤشر أغلق عندما. مستقرة صحیة حالة في المجتمع ھیكل أو األخرى األنواع
 .البیئیة الضغوط بسبب مستقرة، غیر بنیة المجتمع أو األسرة تھیمن التي ألخرىا
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