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  مصر–األرجل في ميناء دمياط  دراسة التركيب النوعي و الكثافه العددية لمجدافيات

  2وائل التهامي – 3محمد موسي درغام – 2أحمد الغباشي – 1نجوي السيد عبد العزيز

 1- األسكندرية–لعلوم البحار و المصايد  المعهد القومي

  جامعه المنصورة– دمياط –كليه العلوم -2

  جامعه األسكندريةكليه العلوم-3

 مواقع تمثـل  سبعةعند  2004  إلي أبريل2003أجريت الدراسة شهريا لمده عام في الفترة من مايو 
  . خواص بيئية مختلفه داخل الميناء

 البيئة من انوعخمسة عشر  العذبة و المياهمن أنواع منها ستة  ا ، نوع21مثلت مجدافيات األرجل بـ
 أخري سجلت خالل  سبعةالسنه و نواع فقط كانت موجوده طوال فصول  أ سبعة و لوحظ أن،البحرية

  .   أنواع سجلت خالل شهر واحد فقط سبعةفصل أو أثنين فقط  و

كائن لكـل متـر مكعـب بمتوسـط      103×175 إلي 103×7  و تراوحت كثافه هذه المجموعه بين
  مكعب كائن لكل متر 56 103×سنوي

إلي أكتوبر و أيضا خـالل   ده ملحوظة خالل الفترة من يونيوأظهرت مجموعه مجدافيات األرجل زيا
إال أن يرقـات هـذه   . هذه المجموعـه   نتاجيةاشهر أبريل مما يوضح أثر أرتفاع الحراره على زياده 

يشير إلي أنتاجية عاليه لهذه المجموعـه داخـل    و هذا. من العدد الكلي لها % 84المجموعه احتلت 
و بالرغم من كثره األنواع فإن عددا قليال منهـا  . هذه األنتاجيه  بيئية لمثلمة الظروف الءالميناء و مال

و مثلت  Cyclopoids التي تنتمي إلي فصيلة الـ Oithona nana العددية مثل تمتع بسياده كثافته
  و3.8%بنسبة  Euterpina acutifrons المجموع الكلي لمجدافيات األرجل تلتها  من8.1%بـ 

Paracalanus   parvus  مجموعه   في توزيع فعاالامكانيا فلعيت الملوحة دور أما . 2.5%بنسبة
المحطة الثالثة   و التي تتميز بأعلي ملوحة أقل أنتاجية و تميزت1رقم مجدافيات األرجل فكانت محطة 

 . بأقل ملوحة و أعلي أنتاجية

كما أظهرت . لظروف البيئية ا أوضحت الدراسة أن أغلب األنواع المسجلة في الميناء موسمية و تتبع
المتعدد و معامالت األرتباط أن درجة الحراره  المعالجات األحصائية بإستخدام تحليل األنحدار الخطي

  . كثافه هذه المجموعه في الميناء كانت العامل األكثر فعاليه في توزيع و

بينما أظهر .  المختلفه الفصول أيضا كان ليخضور أ و األس األيدروجيني و الملوحه دور فعال خالل
  األنواع المختلفه من مجدافيات األرجل التحليل العنقودي نماذج مختلفه من األرتباط بين

 


