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أداء النمو  ىأثر استبدال الذرة الصفراء بناتج فرز جذور البطاطا كمصدر غير تقليدي للطاقة عل

  سماك البلطي النيليال العامةصفات الوالكفاءة الغذائية وكذلك 
  

  احمد محمد فھيم -العزب  محمد دسوقي السيدال -محمد محمد السعيد الشين  -د الحكيم نبيل فھمي عب
  مصر   -القاھرة  -قسم اإلنتاج الحيواني  -كلية الزراعة  -جامعة األزھر

  
ر  ر صالحة لالستھالك اآلدمي  كمصدر غي ا الغي يم استخدام جذور البطاط ى تقي ذه الدراسة إل ھدفت ھ

د الجنسن بدالً متقليدي للطاقة  ي وحي ق اسماك البلطي النيل و ،  ،الذرة الصفراء في عالئ ي  أداء النم ك عل ر ذل واث
وقد أجريت ھذه الدراسة . العامة لھاصفات الكفاءة تحويل مركبات الغذاء ، التحليل الكيميائي ألجسام األسماك وكذلك 

اه ٠.٧٠×م عرض ٢.٢٥× م طول ٧.٥(في أحواض أسمنتية   م ). م عمق المي يم كل حوض باستخدام الشباك ت تقس
لتمثيل أربع معامالت غذائية ،وھي ) لكل منھمام ٠٠.٧×  ٢.٢٥×  ٢.٥(الدقيقة إلى ثالثة أجزاء متساوية في الحجم 

ابطة  ة الض رول(المعامل ذور ) CSP100(٪  ١٠٠و ) CSP50( ٥٠؛ ) CSP25( ٢٥، و) CSP0) (الكنت ن ج م
م تسكين كل مكرر كل معاملة من  .، على التواليالبطاطا  المعامالت الغذائية السابقة أجريت في ثالث مكررات وت

ي  ة البلطي النيل ي (بزريع وزن األول م ٠.٣١  ال دل ) ج مكة  ٢٠بمع رر ٨٠أي  ٣م/ س ل مك مكة لك ت . س د كون وق
و  ٠٤٥٠٪ بروتين خام ، و  ٣٣الطاقة حيث احتوت علي حوالي والبروتين  العالئق التجريبية لتكون متساوية في كيل

ة  ومي . كجم/ كالورى طاقة كلي دل ي ة بمع ق التجريبي ي العالئ ة األسماك عل م تغذي ة  ٤و  ٦و  ١٠و  ٣٠ت ٪ من كتل
م من  ٢٠-٥جم ومن  ٥ –جم  ١جم ومن  ١األسماك الحية وذلك من بداية التجربة حتى وزن  ة -٢٠جم ث ى نھاي حت
د  دايتھاأسبوعي ٢٢التجربة على التوالي حيث انتھت ة التجربة بع ة . ن ب ة لألسماك في أربع ق التجريبي دمت العالئ ق

  .وجبات متساوية يوميا في الساعة التاسعة والحادية عشر قبل الظھر والواحدة والثالثة بعد الظھر على التوالي
  :النتائج التي تم الحصول عليھا يمكن تلخيصھا في ما يلي 

٪ من المادة الجافة ، البروتين  ٧٦.٩٣و  ٣.٨٧؛  ٤.٦؛  ١.٠؛  ٦.١؛  ٩٢.٥تحتوي جذور البطاطا على  - ١
والي ى الت روجين ، عل ة من النيت ة الخالي . الخام ، الدھن الخام ؛ الرماد ؛ األلياف الخام والمركبات الغذائي

  .كجم/ كيلو كالوري طاقية كلية  ٣٦٧١كما احتوت علي 
ادة في  ٪ من طاقة الذرة الصفراء حسنت معنويا ١٠٠إحالل جذور البطاطا بمعدل  - ٢ ائي والزي وزن النھ ال

ا والمجموعة الضابطة% ٢٥الوزن مقارنة بمجموعة  ة .جذور نطاط ذرة الصفراء بطاق ة ال إحالل طاق
  جذور البطاطا على جميع المستويات المختبرة لم يؤدي إلي تأثيرات معنوية معامل الحالة ومعدل البقاء

دل  - ٣ ا بمع ذور البطاط ذرة  ١٠٠،  ٥٠إحالل ج ة ال ن طاق رت الصفراء ٪ م ي أث ق البلطي النيل ي عالئ ف
ابقين  تويين الس ك كل من المس معنويا معدالت التحويل الغذائي بالمقارنة مع مجموعة الضابطة ، ومع ذل

  .مع المجموعة الضابطةحسنت معنويا كفاءة تحويل البروتين مقارنة 
ة  - ٤ ات معنوي ي اختالف ة للتصافي إحالل جذور البطاطا محل طاقة الذرة الصفراء أدت إل بة المئوي في النس

  .للحم مقارنة مع المجموعة الضابطة النسبة المئوية للمخلفات والنسبة المئويةللرأس ووالنسبة المئوية  
ا  ١٠٠و  ٥٠و  ٢٥بمستويات   إحالل طاقة  جذور البطاطا محل طاقة الذرة الصفراء - ٥ ؤثر معنوي م ي ٪  ل

  .علي التركيب الكيماوي لألجسام
وزن  ىذرة الصفراء بطاقة جذور البطاطا أدإحالل طاقة ال - ٦ إلي تخفيض تكلفة إنتاج واحد كجم زيادة في ال

والي  الل  ١.٢٤٪ و  ٤.٦٧بح دالت اإلح د مع ي  ١٠٠و  ٥٠٪ عن ابطة عل ة الض ة بالمجموع ٪ مقارن
دارھا  ٢٥التوالي في حين أن إحالل طاقة جذور البطاطا محل الذرة الصفراء بنسبة  ادة مق ٪ أدت إلي زي

  .٪ في تكلفة إنتاج كجم زيادة في الوزن مقارنة بالمجموعة الضابطة ٥.٧٢
ا ١٠٠-٥٠يمكن االستنتاج بإمكانية إحالل  بناءا علي النتائج السابقة ٪ من طاقة الذرة الصفراء بطاقة جذور البطاط

لو كالورى من الطاقة كي ١٠٠٠من دون أي آثار سلبية على أداء النمو ومقاييس تحويل مركبات الغذاء مع تقليل سعر 
  .الكلية
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اثر الثوم الطازج أو المجفف كإضافات غذائية طبيعية علي أداء النمو وكفاءة تحويل مركبات الغذاء في 

  اسماك البلطي النيلي
  

  أحمد محمد عشري-الدسوقي السيد محمد العزب  -محمد محمد السعيد الشين  -حكيمنبيل فھمي عبد ال
  جمھورية مصر العربية -القاھرة - قسم اإلنتاج الحيواني - كلية الزراعة -جامعة األزھر

  
فة علي ھدفت ھذه الدراسة إلي تقدير اثر إضافة الثوم الطازج أو المجفف إلي عالئق اسماك البلطي النيلي بمستويات مختل  

أجريت ھذه الدراسة . أداء النمو وكفاءة تحويل مركبات الغذاء ومكونات الذبيحة وكذلك التركيب الكيماوي ألجسام األسماك الكاملة
ي ). م عمقا للماء ٠.٧×م عرض ٢.٢٥ ×م طول ٧.٥(في أربعة أحواض خراسانيه  ا إل جميع األحواض التجريبية قسمت كال منھ
تضمنت التجربة خمسة معامالت غذائية ) م ٠.٧ ×  ٢.٢٥ × ١.٨٧٥(م مكعب من الماء ٣ل قسم علي أربعة أقسام حيث احتوي ك

وم الطازج  ٥و المعاملة الثانية غذيت علي العليقة األساسية المحتوية علي  C)( )الكنترول(وھي المعاملة الضابطة  / جرام من الث
ة األ) FG5(كجم عليقه  ي العليق ي المعاملة الثالثة غذيت عل ة عل وم الطازج  ٣ساسية المحتوي ه / جرام من الث ) FG3(كجم عليق

توي  اف بمس وم الج ا الث ية المضاف إليھ ة األساس ي العليق ذيت عل ة غ ة والخامس ة الرابع ي  ٣و  ٥المعامل رام عل و ج رام للكيل ج
ةو تم خلط كل من الثوم الطازج والجاف بالعليقة األساسية خلطا جيدا لضمان التوزي، التوالي كل . ع الكامل لھذه اإلضافات الغذائي

دة  ه صحية جي د الجنس في حال ة البلطي وحي ة مكررات وسكن كل مكرر بزريع ة مثلت في ثالث امالت الغذائي معامله من المع
ة  ٢٠(وحدة زريعة لكل مكرر  ٦٠وزن ابتدائي بمعدل ) جرام ٠.٢٦( ر مكعب/ وحدة زريع ي ) مت ية عل ة األساس وت العليق احت

ه . كيلو كلوري طاقه كلية ٤٥٠٠بروتين خام و % ٣٣حوالي  من %  ٤و ٦و ١٠و ٣٠غذيت األسماك في التجربة بمعدالت تغذي
حتى نھاية  ٢٠جرام ومن  ٢٠إلي  ٥جرام ومن  ٥إلي  ١من ، جرام ١إلي  ٠.٢٦وزن الكتلة الحية لألسماك وذلك علي أوزان من 

والي ٢٢التجربة بعد  ي الت دايتھا عل اوية الساعة التاسعة و ق. أسبوع من ب ه متس ات يومي ع وجب ي أرب ة عل ق التجريبي دمت العالئ
  .الحادية عشرة صباحا والساعة الواحدة والثالثة بعد الظھر علي التوالي

   -:وتتلخص النتائج المتحصل عليھا في األتي
ي  -١ ة عل ية المحتوي ة األساس ي العليق ذاة عل وم الطازج /جم٣سجلت المجموعة المغ ي األوزان كجم من الث ا اعل معنوي

اء ) ٣.٨١(و معدل نمو نوعي ، ) جم٨٩.٧٦(والزيادة الكلية في الوزن ) جم٩٠.٠٢(النھائية  دل للبق وكذالك اعلي مع
رول(في حين أن اقل قيم معنويا للمقاييس السابقة تم تسجيلھا في المجموعة الضابطة %) ٩٣.٨٩( ي ) كنت ذاة عل المغ

وم العليقة األساسية الخالية من ال وم في صورتيه سجلت ، ث ا الث ق المضاف إليھ ي العالئ ذاة عل اميع المغ ع المج جمي
  .اعلي قيم لمعامل الحالة مقارنة بالمجموعة الضابطة

وم الجاف  -٢ ا الث ل /جم٥سجلت المجموعة المغذاة علي العليقة األساسية المضاف إليھ دل لتحوي ا أفضل مع كجم معنوي
ل ال اءة تحوي دل لكف ذاء وأفضل مع ة الغ ين أن المجموع ي ح روتين ف ه للب ة إنتاجي دل قيم ذالك أفضل مع روتين وك ب

  .الغذائي السابقة مالمقارنة سجلت أسوأ معدالت لمقاييس التقيي
وم المجفف  -٣ سجلت إضافة الثوم في صورتيه إلي عالئق البلطي النيلي تأثيرات معنوية علي نسب التصافي لصالح الث

أوضحت النتائج أيضا أن ، موعة الكنترول أظھرت معنويا اقل نسبه للتصافي كجم في حين أن مج/جم٣،  ٥بمستوي 
دي  دليل الكب ات وال إضافة الثوم في صورتيه إلي عالئق البلطي النيلي أظھرت تأثيرا ملحوظا في نسبة اللحم والمخلف

 . الجسمي
بة  -٤ ي نس ة عل ار معنوي ي أي أث ة إل ذالك لم تؤد إضافة الثوم في صورته الطازجة أو الجاف ة وك ادة الجاف ة والم الرطوب

الرماد في أجسام األسماك الكاملة في حين أدت إضافة الثوم في صورتيه إلي أثار معنوية علي النسبة المئوية لكل من 
 .البروتين والدھن في المادة الجافة مقارنة بالمجموعة الكنترول

ة -٥ ي النامي ق البلطي النيل ي عالئ دم في  إضافة الثوم الطازج أو الجاف إل وي سيرم ال ي محت ة عل ار معنوي ا أث ان لھ ك
 .اسماك البلطي من البروتين الكلي وااللبيومين الكلي والجلوبيولين الكلي وكذالك الدھون الكلية

و /جم٣و ٥كجم علف أو المجفف بمستوي /جم٣و ٥ضافة الثوم الطازج بمستوي إ -٦ اج كيل ة إنت كجم علف خفضت تكلف
 . مقارنه بالمجموعة الضابطة علي الترتيب ٪ ٦.٠٥و  ٩.٧٢ ; ٦.٠٢ ; ٦.٣٩جرام مكتسب بنسبة 

  -:بناءا علي النتائج السابقة   
تفادة من / جم٥ينصح بإمداد عالئق البلطي النيلي النامي بالثوم الجاف بمستوي     و واالس كجم علف لتحسين أداء النم

  .   سماك البلطي النيليمركبات الغذاء وكذلك تخفيض تكلفة إنتاج كيلو جرام وزن مكتسب من ا
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  من خليج   كاريبدس ناتاتوربعض الجوانب البيولوجية لسرطان البحر السابح 
  البحر األحمر-السويس 

  
   ٢على عبد الفتاح جاب هللا  -  ١وفاء سعيد سالم

  .االسماعيلية - جامعة قناة السويس -كلية العلوم - قسم علوم البحار -١
  .المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة  -جامعة أم القرى -كلية العلوم  -قسم األحياء -٢

  
اتوربدأ سرطان البحر السابح      دس نات يج السويس  كاريب بالتواجد بالمصيد التجارى لخل

وحيث أنه من األنواع الصالحة لألكل  ،صة فى السنوات الثالث األخيرة بكميات كبيرة نسبيا وخا
ريات  ن القش رى م واع األخ ع األن ويس م ة الس واق مدين ى أس تھلك ف رض للمس بح يع د أص فق

ى دراسة بعض الجوانب . االقتصادية ذا البحث إل ونظرا ألھميته كثروة بحرية جديدة فقد ھدف ھ
م . لوجية لھذا السرطان مثل التركيب العشيرى والنسبة الجنسية وموسمية التكاثر والخصوبةالبيو ت

بتمبر   ارا من س ة السويس اعتب ة بمدين اء األتك ى ٢٠٠٧تجميع السرطان بصفة شھرية من مين ال
ق  ٢٠٠٨مايو و (عدا شھور الموسم المغل ى ). أغسطس -يوني اث عل وق اإلن أظھرت الدراسة تف

ى  ذكور عل ن ال ل م ام لك ات األحج ت توزيع وفمبر واختلف بتمبر ون ين س رة ب دا الفت ام ع دار الع م
مم  ١٣٠,٥ – ٤٧,٥مم و ١٤٨,٤ -٧٠(الجنسين حيث وصلت الذكور إلى أحجام أكبر من اإلناث 

وفمبر ). عرض درقة على التوالى ين ن اث ب رة للنشاط المنسلى لإلن كما أوضحت النتائج وجود فت
و رة خم ا فت ارس تالھ دالتھاوم ى مع ر ناضجة أعل ل الغي اث ذوات المناس جلت اإلن ث س . ل حي

ين  امھن ب ام وتراوحت أحج يض طوال الع ة للب اث الحامل م عرض ١١٨,٤ – ٨٣تواجدت اإلن م
ين  اث ب ا  ٣٣٥٥٢٩بيضة و ٤٥٢٣٠درقة وكانت خصوبة اإلن رابط واضح بينھ بيضة وظھر ت

لموسم المغلق على مجتمعات ھذا النوع من وناقشت الدراسة مدى فاعلية نظام ا. وبين حجم الجسم
  .القشريات وإذا كان تطبيقه يساعد على المحافظة على االستھالك األمثل لھذا المصدر الجديد
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ية على األداء االنتاجى وكفاءة األستفادة من ذغـأثر محتوى العليقة من البروتين ومعدل الت

 العـذبة والبلطى النيلى فى نظام االستزراع المتعدد هالغذاء لجمبرى الميا
  

           ٢اجالل احمد عمر -١محمد ابراھيم عبد الحميد وفا -١أشرف محمد عبد السميع جودة
  ١شيماء محمد احمد حبالة - ٢ناجى محمد البراماوى

 .القاھرة –المعھد القومى لعلوم البحار والمصايد -ة االسماك معمل تغذي -١
 .جامعة االسكندرية -سابا باشا -كلية الزراعة -قسم انتاج االسماك -٢

  
روتين  ة من الب وى العليق و  ٣٠(أجريت ھذه الدارسة لبيان أثر أستخدام مستويين من محت

، صباحا  ٨:٠٠( ٣، ) ظھرا ١١:٠٠صباحا و  ٨:٠٠( ٢مع معدل تكرار يومى للتغـذية %)  ٣٥
را  ١١:٠٠، صباحا  ٨:٠٠( ٤و ) مساء ١٤:٠٠ظھرا و ١١:٠٠  ١٧:٠٠مساء و  ١٤:٠٠، ظھ
ى )  مساء ـذبة والبلطى النيل اة الع رى المي ات جمب على األداء اإلنتاجى و األستفادة من الغذاء ليرق

ات  ر مكعب ٣.٧٥مساحة (المرباه فى بنظام االستزراع المتعدد فى الھاب مكرر  ٣باستخدام ) مت
  .لكل معاملة

دد  م تسكين ع ة  ١٥٠ت ا/يرق رى المي ة من جمب دائى   هھاب ـذبة ذات وزن ابت ±   ٠.٠٢الع
دائى   صغار ٣٧جم مع   ٠.٢ ى ذات وزن ابت جم و استمرت  ٠.٢±   ٠.٠٥اسماك البلطى النيل

  .يوم  ٨٤ھذة التجربة لمدة 
  :أظھرت نتائج التجربة ما يلى

 ذاء المستھلك، نوية لمعدل وزن نھائى لألسماك أن أعلى قيمة مع وعى ، الغ وزن الن دل ال مع
ا ةو كفاء رى المي ـيرقات جمب د سجلت ل ذائى ق ل الغ ة و هالتحوي اسماك البلطى  صغارالعذب

 .بروتين% ٣٥التى تغذت على العليقة التى تحتوى على 
   تفادة يوم ادت الى زيادة معدالت /مرات ٤زيادة معدل تكرار التغذية الى النمو و كفاءة االس

ة اه العذب رى المي ات جمب ى ، من الغذاء ومعدل اإلعاشة ليرق ا صغار اسماك البلطى الت بينم
 .يوم اعطى نفس النتائج/مرات ٣او  ٢تغـذت على معدل تكرار التغذية 

  وزن ة لل ة معنوي ى قيم ار وجد ان اعل ا فى االعتب وبأخذ الوزن الكلى من الكتلة الحيوية لھاب
ة النھ ائى ومعدل الوزن المكتسب وكمية الغذاء المستھلك كانت للھابات التى تغذت على عليق

 . يوم/مرات  ٣بروتين ومعدل تكرار يومى % ٣٥تحتوى على 
ة ل رار التغذي دل تك ائج البحث ان مع د اوضحت نت اجى  هوق ى االداء االنت وى عل أثير معن ت

ا رى المي ى هوكفاءة االستفادة من التغذية لكل من جمب ة والبلطى النيل أن . العذب ائج ب وتوصى النت
ر ة جمب ا ىتغذي ة  هالمي ى  ٤العذب ماك البلطى النيل ا واس رات يومي ا تحت  ٣او   ٢م رات يومي م

ن  تفادة م اءة االس اجى وكف ى افضل اداء انت ة للحصول عل ر مثالي ددة تعتب ة المتع ظروف التربي
 . التغذية

  
  
  
  
  



  ٧٨ ) ٢٠١٠(   الثانىالعدد  –عشر  الرابع المجلد  –ة والمصايد المجلة المصرية للبيولوجيا المائي

  
على بقاء و انتاج بيض قوقع بولينس ) ثياريدي ( تأثير قوقع ميالنويدس تيوبركيوالتا 

  .بالشيستوسوما ھيماتوبيم نقلة للعدوىو على ) بالنوربيدي( ترنكاتس 
  

  ١ماجدة ايوب  - ٢ستيتة سليم -  ١سامية البرديسي  - ٢عبد هللا ابراھيم - ١فؤاد يوسف

  .مصر –إمبابة  -وراق الحدر -قسم الرخويات الطبية معھد تيودور بلھارس   - ١
  .مصر -القاھرة  -جامعة عين شمس  - كلية العلوم  -قسم علم حيوان  – ٢

 
مرض تعد المقاومة البيولوجية للقواقع الناقلة للطفيليات عامال اساسيا في المكافحة للحد من        

تجريبيا ) ثياريدي  –امامية الخياشيم (و قد قيمت قواقع الميالنويدس تيوبركيالتا . البلھارسيا
القوقع ، لتأثيرھا على بقاء و انتاج البيض و معدل العدوى و انتاج السركاريا للبولنيس ترنكاتس

  .العائل للشيستوسوما ھيماتوبيم في مصر
وانتاج بيض  التا ان له تأثير سلبي واضح على بقاءوكيوقد اثبت قوقع ميالنويدس تيوبر        

و اظھرت النتائج ايضا ان ھذا التأثير يصبح اكثر فعالية مع زيادة كثافة . قوقع البولينس ترنكاتس
  .قوقع الميالنويدس مع قوقع البولينس

ال كبيرا وقد وجد ان معدل عدوى قوقع البولنيس بالشيستوسوما ھيماتوبيم قد اختزل اختزا        
و نفس النتائج قد لوحظت مع استمرار . بوجود قوقع ميالنويدس اثناء تعريض القواقع للميراسيديا

كما لوحظ االختزال الشديد . وجود الميالنويدس مع البولينس المعرض للميراسيديا طوال التجربة
. جموعة الضابطةوانتاج السركاريا بمقارنتة بالم لمعدل عدوى البولينس بالشيستوسما ھيماتوبيم

  %.٧٨.٢وجد ان معدل انتاج السركايا الدوري قد انخفض بنسبة 
وقد تبين ان تأثير اضافة الميالنويدس يؤدي الي انخفاض شديد في نسبة األصابة 

  .بالبلھارسيا و ھذا يدعم استخدام ھذه القواقع في المقاومة البيولوجية للقواقع للناقلة للطفيلى

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٩٣ ) ٢٠١٠(   الثانىالعدد  –عشر  الرابع المجلد  –المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد المجلة 

  
  البحر األحمر  –على خليج العقبة، جنوب سيناء ) أفيسينيا مارينا(بيئة مانجروف نبات الشورى 

  
   ٣وليد محمود مرسى السيد  - ٢إشراق كمال خفاجى  - ١على عبد الفتاح جاب هللا

  ٤فودة مصطفى مختار
  المملكة العربية السعودية –مكة المكرمة  -جامعة أم القرى -كلية العلوم  –قسم األحياء  -١

  مصر -اإلسماعيلية  - جامعة قناة السويس -كلية العلوم - قسم النبات -٢
  مصر -جھاز شئون البيئة  -محمية أشتوم الجميل ببورسعيد  -٣

 مصر -يئة جھاز شئون الب -قطاع المحميات الطبيعية -٤
  

فى محميات نبق  أفاسينيا ماريناأجريت الدراسة على تجمعات مانجروف نبات الشورى 
يناء  وب س رة  –ورأس محمد بمنطقة جن ة خالل الفت يج العقب ات . ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥خل ل نبات وتمث

ا ينيا مارين يج  أفاس ى سواحل خل يناء عل وب س انجروف بجن امي من أشجار الم د الن وع الوحي الن
ة ذه . العقب اقطة بھ ات األوراق المتس ادرات وكمي ع الب انجروف وتوزي ب الم ة تركي م دراس ت

ار  ٩٩وقد أوضحت الدراسة أن المساحة الكلية لتجمعات المانجروف تبلغ حوالي . المحميات ھكت
ين . غطاء خضرى لھذه المساحة% ٤٢بنسبة  ا ب اع األشجار م راوح متوسط ارتف  ٦ - ١و ٧ويت

ى م والمساحة القاعدي  ٢و ار/ ٢م ٩و٢ة لألشجار تصل ال ى . ھكت د أعل ة رأس محم ومثلت منطق
ار/ ساق ٤٢٨(كثافة ألشجار المانجروف  ة ) ھكت نويا بمنطق ة األوراق المتساقطة س وبلغت كمي

  . سنة مسجلة أعلى كمية تساقط لألوراق أثناء شھر ابريل/ ھكتار/ كجم  ٢٠٣٧و ٦الرويسية 
ا م ادرات أنھ ع الب ة توزي رت دراس ىأظھ دة ف ة جي ة بطريق ة وزع ة  محمي ق خاص نب

بمنطقة أبو زبد وتتمركز بمنطقة المد والجزر فى منطقة المنقطعة والغرقانة بمتوسط كثافة يصل 
ادرة ١٨٤٨إلى  ار/ ب راھن .  ھكت ى ال ة الوضع البيئ ة فى متابع ذه المعلومات ذات قيم ر ھ وتعتب

  .      لمجتمعات المانجروف بمنطقة جنوب سيناء وصونھا
 



  ١٠٩ ) ٢٠١٠(   الثانىالعدد  –عشر  الرابع المجلد  –المجلة المصرية للبيولوجيا المائية والمصايد 

  
  الھائمات النباتية على بعض السواحل المصرية للبحر األحمر عشائر

  
  ٢ماھر عبد العزيز أعمر -٢محسن محمد الشربينى - ١فيدكار فاضل مدكور

  مصر - جامعة بورسعيد -كلية العلوم  - قسم علوم البحار -١
  مصر  – جامعة قناة السويس -كلية العلوم  - قسم علوم البحار -٢

  
ى طول بعض  ة محطات عل ن ثماني ة م ات النباتي ن الھائم ات سطحية م ع عين م تجمي ت
يناء وخليجى السويس  رة س وب شبه جزي ين جن وزع ب السواحل المصرية للبحر األحمر والتى تت

ً وقد تم دراسة الھ. والعقبة ميا ا موس اً وكم ة نوع ة . ائمات النباتي زت مجتمعات الھائمات النباتي تمي
ً  ١٨١(بالتنوع العالى نسبياً  ا) نوعا يتين ھم وعتين أساس ة السوطيات : متمثلة فى مجم  ١١٦(ثنائي

 ً ا دياتومات ) نوع ً  ٦٠(وال ا ة ). نوع ن ثنائي واع م دد األن ث ع ن حي ائدة م اس الس ت األجن وكان
ا . Ceratium, Protoperidinium, Dinophysis and Gonyaulax :السوطيات ھى بينم

دياتومات ائدة من ال ة ھى الس اس التالي  Chaetoceros, Rhizosolenia and :كانت األجن
Nitzschia   . يم المتوسطات ه حيث تراوحت ق ة بقلت ائم للھائمات النباتي وقد تميز المحصول الق

ا لتر و/  خلية ٣١٠×٧.٧و  ١.٤٠الموسمية بين  ز بھ ى تتمي ة الخصوبة الت التى بدورھا عكست قل
ة  ذة المنطق د . ھ بب تزاي يف بس ى الص ة ف ات النباتي وى للھائم ادة القص رت الزي د ظھ وق

 Trichodesmiumوجنس ) لتر/  خلية ٣١٠×٩(  من الدياتومات  Hemiaulus hauckiiأعداد
ة ٣١٠×٣( ر/  خلي ت ال) لت ى مثل ة والت ب الخضراء المزرق ن الطحال ات م ية للھائم ة األساس كتل

ودة ة الموج ة . النباتي ات المختلف ى المحط واع األخرى ف بعض األن بياً ل ة نس ة عالي رت إنتاجي ظھ
ة واع التالي ل االن ددة مث اء مواسم متع  Nitzschia closterium, Pseudo-nitzschia :وأثن

delicatissima, Rhizosolenia alata and R. calcar-avis. .ة أخر د ومن ناحي ى فق
انى . وجدت ھناك إختالفات قليلة فى تركيب الھائمات فى منطقة الدراسة ع المك وقد أوضح التوزي

ذه  ا ھ زداد فيھ ذى ت م ال ائدة والمواس واع الس ى األن ف ف ويس يختل يج الس ة أن خل ات النباتي للھائم
  .األنواع عما ھو فى خليج العقبة وجنوب شبه جزيرة سيناء

 
 


