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 الملخص
 

البحث . لكيفية مياه سد ونوريجو حي فجيرووجو مدينة تولونجأغونج حيويالمؤشر كال  الالفقارياتتنوع . 2102. فوزية، اثىن
: املشرف األول . ية موالنا مالك إبراهيموالتيكنولوجية، باجلامعة اإلسالمية احلكوم العلوم كلية،   احلياة علم شعبة. العلمي

  .M.Aأمية الشريفة، : ، املشرف الثاين .M. Si، احلاجة ألفة أوتامي دكتوراهال

 

 ، سد ونورجيو حي فجريووجو مدينة تولوجنأغونجالالفقاريات، ضرب:  الكلمة الفاحتة
 

تنوع (. Kali Gondang)الصعيد الواقع يف كايل غوندانج ( Brantas)رجيو هو أحد سدود بنهر برانتاس سد ونو 
. أعمال الناس حول سد ونورجيو كجعله حمال للسياحة، وانتفاعهم مياه السد للحياة اليومية، والزراعة وتربية األمساك، يسبب التلوث

وهدف . لكيفية مياه سد ونورجيو حي فجريووجو مدينة تولوجنأغونج يو احلشؤشر كامل  الالفقارياتلذلك حيتاج إىل حبث يف تنوع 
حي فجريووجو مدينة تولوجنأغونج مع معرفة كيفية املياه  لكيفية مياه سد ونورجيو يو احلشؤشر كامل  الالفقارياتالبحث هو معرفة تنوع 

 .الكيمياءو الفيزياء من ناحية 

يف سد ونورجيو حي  2102ونيو إىل شهر أوغستوس ييستخدم هذا البحث طريقة الكمي وصفي، وجير  منذ شهر   
ستعمال شبكة املاء وأيكمن دريدجي تشؤخذ العينة من مخس حمطات يف كل جزء من املياه با. فجريووجو مدينة تولوجنأغونج

(Ekman Dredge .) قسم البيولوجيا، بكلية الطبيعة والتيكنولوجية، باجلامعة ، يف البصر  يف خمترب علم البيئة ومث تعني العنية
 .ماإلسالمية احلكومية  موالنا مالك إبراهي

، (Gerridae 1) 0جريد  : نوعا، وهي 02يف مياه سد ونورجيو تتكون من  الالفقارياتنتيجة البحث هي أن 
 ، وليبلوميد (Mesoveliidae) ، ومصوفليد (Gerridae 3) 3، وجريد  (Gerridae 2)2 وجريد  

(Libellulidae) وسوناجريونيد ، (Coenagrionidae) وأيسند ، (Aeshnidae) وشريونوميد ، 
(Chironomidae) وفيفيبابرد ، (Viviparidae) وطياريد ، (Thiaridae)  وباليمونيد (Palaemonidae) ،

يف مياه سد  الالفقارياتأصناف حسب -درجة تلوث املاء أن تصنيف ال مشؤسسا على. (Potamonautidae) وبوتامونوتيد 
، (1,99) 3، واحملطة (1,81) 2احملطة ، و (2,13) 0على نتيجة إحصاء التنوع يف احملطة . مل تزل خفيفة -سيطرهتاو ونورجيو 
تدخل يف  2110سنة  22معايري نوعية مياه سد ونورجيو حسب قانون احلكومة منرة  (. 2,12) 5، واحملطة (2,20) 4واحملطة 

، و DO ، وPHونتيجة أخذ القياس على . الصنف الثاين، وهو املياه املعدة للسياحة املائية، وتربية األمساك، والرتبية واملساقاة

COD و ،NO3 و ،TDS  معايري نوعية املياه للصنف الثاين، وأما تدل على المياه في تلك المحطات الخمس يناسب
يدل على أن احملطات اخلمس ال يناسب معايري نوعية املياه للصنف الثاين بل يناسب معايري ف BODو  PO4أخذ القياس على 

وأما تناسب مبعايري نوعية املياه للصنف الثاين  5، 4، 0ن النتيجة يف احملطة يدل على أ TSSنوعية املياه للصنف الثالث، و
 .يناسب مبعايري نوعية املياه للصنف الثالث 3و  2للمحطة 
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