
 

 المائي الحيوي للرصد اداة البيولوجية المؤشرات

 ان ثيح وسالمته البيئي النظام لمراقبة بيولوجية كمؤشرات  البيولوجية االنواع تستخدم     

 الملوثات وكذلك المائية البيئة في المتغيرة اوالفيزائية الكيمييائية بالعوامل تتاثر االنواع هذه

 لجودة مؤشر  تعتبر البيئية للمتغيرات الحساسة  الحية الكائنات بعض ان حيث,  المتراكمة

 مثل   المائية البيئة تلوث لرصد تستخدم اذ الحياة قيد على البقاء على قدرتها خالل من المياه

 قد او ، النحاس بأيونات البحر مياه تلوث لونه تغير يعكس قد (Ostrea) المحاربعض انواع 

 .العضوي بمبيدالفوسفات التلوث بسبب للكارب  الدماغ إنزيم نشاط في تغييرات تحدث

 او التكيف على المقدرة لها الكائنات بعض الن فقط  بالتلوث يتحدد ال االنواع وجود ان

 الجغرافية والمنطقة والمناخ وعممقها المياه سرعة مثل اخرى مقاييس هناك ولكن المقاومة

 .حيوي كمؤشر النوع استخدام عند اهمية االمور هذه اعطاء  يجب لذا وغيرها

 عن ومعلومات  اعراض ظهور خالل من ملوثات وجود على دليل الحيوي المؤشر يقدم

 الى باالضافة السكانية وتجمعاتها والسلوك  الخارجي والشكل  العناصر مثل  البيئية راتيغتال

 .الغذائي التمثيل

 وتكون. االنهار او المائية للمسطحات البيئية للـصحة الجيدة المؤشرات من الالفقاريات ُتعد و

 وان. عليها والتعرف منها عينة أخذ السهل ومن األحيان، من كثير في موجودة الالفقاريات

 .البيئية الحالة عن موضوعي حكم من اعطاء من تمكن الالفقاريات مجموعة حساسية

 مراقبة ومجموعات الباحثين قبل من واستخدامها" اإلشارة" طريقة وضع تم أستراليا، ففي   

 .المياه صحة لمراقبة المجتمعية المياه

 للتقييم السريعة البروتوكالت (EPA) البيئة حماية وكالة نشرت قد المتحدة، الواليات وفي    

 هذه وتستخدم. والسمك ملتصقة قاعية نباتات إلى إضافة الالفقاريات على بناء   الحيوي،

 المسح لتصميم والمحلية االتحادية الحكومية المؤسسات من العديد قبل من البروتوكالت

 الواليات في النهر جريان لمراقبة التطوعية المؤسسات تعمل.المياه نوعية لتقييم الحيوي

 الالفقاريات طرق المؤسسات هذه تستخدم ما وعادة الحكومية، الهيئات مع بالتعاون المتحدة

 دراسة يمكن وبسهولة معينة، معدات استخدام دون المجال هذا في األنواع تحديد إجراءات وتتم

 .تطوعية تدريب جلسات في األساليب

 أنه على (SASS) "إفريقي الجنوب النقاط تسجيل نظام" وضع تم إفريقيا، جنوب امافي 

 نوعية لتقييم استخدامه ويتم القاعية، الالفقاريات على بناء   الحيوي، للتقييم السريع األسلوب

  .إفريقيا جنوب أنهار في المياه

 




