
 ة المائيةيئيالبللظروف  دقيق بيئي مؤشر  Ostracoda الدرعيات

هي قشريات صغيرة أي القشرة او الـــدرع ,وOstrak=Shell التيني وتعني   Ostracodaان اصل كلمة الدرعيات

انتشار واسع وكبير في جميع انواع البيئات المائية جداول  وانهار و برك و مستنقعات و بحيرات الضحلة  اتالحجم ذ

منها والعميقة. وعلى الرغم من ذلك فقد نالت اهتماماً قليالً من قبل المختصين بسبب صغر حجمها وصعوبة التعامل مع 

 رغم من دورها الكبير في السلسة الغذائية. الدرع وإن أهميتها نظرياً وعملياً لم تقيم حتى االن بال

السوو    قوود يكووونو  يتكووون الوودرع موون مصووراعين   

او يتخووذ نم وواً  smoothالخووارجي للمصووراع ناعموواً  

 Ornamentedاو زخرفيووواً    Pittedنقريوواً فح(ووور  

او   Reticulate  ridge ت شوووبكيةذو مضــوووـلعا

 . Spinsواك   ــــــــــــاش

ثقووووب شوووعاعية او عاديوووة ونووووات ويغ وووي الووودرع ق  

ولهوووذل القنووووات اهميوووة فوووي تقسووويم مجووواميع االنوووواع 

بيئووووة وان  ,باالضووووافة الووووى اتخاذهووووا وظي(ووووة حسووووية

لووذا الوودرعيات غالبووا مووا تعكوور شووكل وتركيووب الوودرع 

   القديمووووووووةللبيئة وم(يووووووووداً كم شوووووووور اً يكووووووووون مهموووووووو

.Paleoenvironmental  وبصووورة عامووة درعيووات

   الميال العذبة تميل الن تكون قشرتها ناعمة ورقيقة وضعي(ة التكلر , وذو شكل يشبه حبة ال(اصوليا

التي ت ثر على عدها المسي ر الرئيسي يمكن حيث ان الملوحة والمركبات االيونية ومحتويات الماء مهمة كعوامل بيئية   

فووي دورة حــــووـياة  هــــــووـميةا ملوحووةلل انحيووث  )والعذبووة المويلحووة( البحريووة تواجوود وتوزيووع الوودرعيات البحريووة وغيوور

موون  عيات.وللملوحة عالقووة بتغيوور الشووكل الخارجــــــووـي للمصـــــــــووـراع فووي الوودرالكائنـــــــووـات مـــــــووـثل الدرعيـــووـات

 .رفةـــــحيث السمـــــــك او الزخ

للوصول الى ال ور البالغ بعودها مباشورة يتصولب المصورعان بشوكل مرات  8ف Moltingتعاني الدرعيات من االنسالخ 

بالتصلب  Epicuticleوقبل حدوث االنسالخ تبدا  بقة الكيوتكل الجديدة ,   بقات جديدة بأخذ المركبات من الماء المحي 

هوذا ال وور يكوون نوعوا موا سوريعا بالقشورة و    Trace elementsو خالل هذل العمليوة تنودمو وتتحود العناصور النوادرة 

,وهذل العناصر الكيميائية التي تتشكل منها القشرة يمكن من خاللها تشخيص بعض الظواهر في البيئات البحريوة والعذبوة 

  .منذ وقت تشكل القشرة الجديدة مثل التلوث

  Radiogenicوالمشوعة                    Stable sلبيانوات العناصور الثابتوة اً وتكون  القشرة الكلسية للدرعيات مصدر   

هوووذل البيانوووات تختبووور وتصوووقل بنووواء درعيـــــــــــوووـات الميــــــوووـال   Trace metals  وكوووذلك المعوووادن النوووادرة

   وتنظيمـــــــــــــــــــــها. paleohydrological ة  ــــــــــــــــــــالقديم

 وااليونات الذائبةعوامل الثابتة  مثل :توفر الغذاء و العمق واالر الهيدروجيني ان وجود الدرعيات يمكن ان تتحكم به ال

وتركيز االوكسجين ودرجة الحرارة وتراكيزالمواد الذائبة والملوحة والتوصـيلية الكــــهربائية والقــــــوة االيــــــــــــونية 

ان وجود الدرعيات يرتب  بالعوامل البيئية وعليه مرتب  بالخصائص ال(يزيائية ووم شــــر التــــشـبع الكلـــــسي. 

 والكيميائية للبيئة المائية لذا فان خصائص هذل الموا ن يمكن  تحديدها بوسا ة التحليالت الكيميائية وال(يزيائية. 



فهووي تووتحكم بوجووود هووذل  2gM,+والمغنيسوويوم   3HCOوكاربونووات الكالسوويوم    2Ca+يونووات الكالسوويومامووا بالنسووبة ال

او  -Clاو الكلوور +Naنمووذجي , وال تسوت يع العويي فوي الميوال التوي تتغلوب عليهوا ايونوات الصووديوم االى حد المجاميع 

 انواع ايونات اخرى و هذل االيونات الرئيسة تلعب دورا مهما في معرفة حساسية الدرعيات للمركبــــــــــــــات الذائبة.

حجم الدرعيات وكثرة اعدادها وحساسيتها للظروف البيئية تجعلها مثالية لتحديد االضو راب والتغيور فوي  كما ان صغر  

بيئات البحيرات حيث ان الدرعيات غير البحرية غالبا ما تستخدم كم شور للتغيورات ال(صولية  التوي تحودث فوي البحيورات 

ال(صلية الماضية فوي كيمــــــــوـيائية ودرجوة حــوـرارة الكبيرةوكذلك فان الدرعيات هي مصدر للمعلومات حول التغيرات 

 الـــــماء.

 ان امتالك الدرعيات لدرع مكون من قشرة كلسية يسهل تحولها الى متحجرات في ترسبات البيـــــئات المائــــــــــية التي 

المتحجورات المتكاملوة مون بوين مجموعوة ه الحيـــــــوان وتمتلوك الودرعيات معظوم سوجالت ــــــي فيــــــيتواجد او يعيـــــ

ان سوووجالت الووودرعيات تعوووود الوووى والم(صوووليات الكبيووورة بسوووبب الووودرع الثنوووائي المصوووراع الموووتكلر وصوووغر حجمهوووا.

 .مليون سنة مضت 055تقريبا أي قبل   Ordovicianال(ترة

والم شرات    Stratigraphialوعلم ال بقات Palaeontologistsتعد الدرعيات المتحجرة لدى علماء المتحجرات و    

وذات ت بيقات مهمة في استكشاف الن(  والغاز و موا يجعول منهوا موضووعا  مهمة  Environmental indicesالبيئية  

التركيب الكيميائي للقشرة يوفر معلومات بيئية مهمة حول الماضوي وذلوك الن نموو ف.ممتازا ايضا في دراسات الت ـــــور

 .بها ر الكيميائية المختل(ة التي تعتمد على درجة الحرارة والملوحة والماء المحي القشرة يمتص اوزان العناص

 Amino Acid اض االمينـــــــووـيةـــــــووـوتـــــــووـرازم االحم   Radiocarbon باسووتخدام تقنيووة الكوواربون المشووعو

Racemizatio   ال ين  وتقديرعمر لتقدير ومعرفة كم من الوقت مضى على موت الدرعيات وبهذل ال ريقةيمكن معرفة

 .المحي  با لقشرة

 

 

 نان زويرحم. 


