
Influence of salinity variations on zooplankton
community in el-mex bay, alexandria, egypt

Item Type Journal Contribution

Authors Zakaria, H.Y.; Radwan, A.A.; Said, M.A.

Citation Egyptian journal of aquatic research, 33(3). p. 52-67

Publisher National Institute of Oceanography and Fisheries (NIOF), Egypt

Download date 26/05/2023 22:14:31

Link to Item http://hdl.handle.net/1834/2211

http://hdl.handle.net/1834/2211


EGYPTIAN JOURNAL OF AQUATIC RESEARCH                                                                            ISSN: 1687-4285 
VOL. 33 NO. 3, 2007 

 

67 

تأ ثير التغيرات في الملوحة على مجتمع الهائمات الحيوانية في خليج المكس، 

 )مصر(األسكندرية 

 ي زآريا وأحمد عبدالمنعم رضوان ومحمد أحمد سعيديهويدا يح

 المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد

ء الغربي   آم بين رأس العجمي غربا والمينا      15يقع خليج المكس غرب مدينة األسكندرية بامتداد        

ر 10شرقا ويبلغ متوسط العمق حوالي         اه الصرف الزراعي                  . مت ه من مي ات هائل يج آمي اه الخل تقبل مي تس

ر مباشر                   9 10×7والصناعي تقدر بحوالي     ق غي نويا مباشرة من مصبات المصانع وبطري  متر مكعب س

ة                ى الصفات الطبيعي ؤثر بوضوح عل ات المكس والتي ت ر محطة طلمب وط عب رة مري ة  من بحي والكيميائي

 . والبيولوجية لمياه الخليج

للهائمات الحيوانية بصفه منتظمة بمعدل آل شهرين من سبع محطات               مياه  ولقد تم جمع عينات     

التغيرات  بهدف دراسة تأثير   2006 يناير   – 2005تمثل البيئات المختلفة بخليج المكس خالل الفترة مارس         

 .لمجتمع الهائمات الحيوانية في خليج المكسفي الملوحة على األنتاجية والترآيب النوعي 

م                 ة ه ل مائي ة آت وع  : وقد تم تقسيم خليج المكس تبعا لقيم الملوحة الى أربع يم    ) L(الن ل ق ا تق وفيه

ة عن  وع 10الملوح ف، الن ي األل زء ف ين ) M( ج ة ب راوح الملوح ا تت ف، 30 – 10وفيه ي األل زء ف   ج

وع         38.5 – 30وفيها تتراوح الملوحة بين     ) D(والنوع   اه البحر        ) S(  جزء في األلف والن ل مي والتي تمث

ة            .   جزء في األلف         38.5المتوسط حيث تزيد قيم الملوحة عن        ة العددي اد الكثاف ائج ازدي د أظهرت النت وق

ا أنخ         3 10×106.6حيث بلغت   ) L(للهائمات الحيوانية في النوع      ر المكعب بينم رد للمت ة     ف فضت األنتاجي

وع     )  فرد للمتر المكعب   3 10×5.9(الى أدنى قيمة     ات         آ). S(في الن ياده العجلي ائج س ا أظهرت النت ي   م  الت

وع  ي الن ة ف اه العذب ة المي اه الصرف حيث شكلت ) L(تنتمي لبيئ تلط بمي ة % 86المخ وع الكثاف من مجم

دافيات       %9.23بة   تلتها مجموعة األوليات بنس    العددية الكلية للهائمات الحيوانية     بينما سادت مجموعتي مج

ة              ة البحري ى البيئ ان ال ان تنتمي وع      األرجل ويرقات ذؤابيات األقدام اللت اه البحر        ) S(في الن ل مي والتي تمث

وعين       . علي التوالي % 19.17و% 49.46المتوسط بنسبة  ثال الن د م ة من      ) D(و) M(وق المراحل األنتقالي

وع  حيث آان ) S(الى النوع   ) L(النوع   ذي يتضح من الترآ      الي ) M( الن اه الصرف وال أثر بمي يب  زال مت

ر شيوعا        النوعي للهائمات الحيوانية به حيث التزال مجموعة العجليات        لكن بنسبة    %) 57.87( هي االآث

وع       ي الن ه ف ت علي ا آان ل مم ة األ ) L(اق ا مجموع دافيات األر  تليه م مج ات ث بة  ولي ل بنس % 21.32ج

 .علي التوالي% 13.45و

 


