
x 
 

 الملخص البحث

  

لشاطئ البحر كوندنغ مرك في ماالنج. المسرف: . المتنوع من الجنس الشعاب المرجانية في ا2013وحيودي، رفقي.  
  رميدي الماجستير، أحمد ناصيح الدين، الماجستير

  الكلمات الرئيسية: المتنوع من الجنس، الشعاب المرجانية، لشاطئ البحر كوندنغ مرك. 

الكائنات الحية االستوائية الذي قاعة في االول الشعاب المرجانية هي احد من النظام االيكولوجية في قاعة البحر   
المقدمي البحرية من الحاصل كلس الخصوص من الجناس الحجر المرجان. االيكولوجية من الشعاب المرجانية يعطي كا 

في ماالنج حتى األن الغداء و الكائنات الحية البحرية. البينات البحث من المتنوعة الشعاب المرجانية في الشاطئ البحر 
ف لمعرفة الجنس، في البيان المقفول، المتنوعة و الغالبه في الشاطئ البحر في ماالنج. محدود. و لذالك هذا البحث يهد

راجئا العثور من هذا البحث يستطيع أن يعطي الصوار ماياز و العيوبه في الشعاب المرجانية في الشاطئ البحر كوندنغ مرك 
  في ماالنج.

يقة لين ترنسيت، ثم على كل المحطة لصنع خمسة يؤخد في خمسة المحطة باالطر  هذا البحث باالكمي، و عينة  
ترنسك. المعرفة العينة في المعمل علم البيئة في شعبة بيولوجي، في كلية العلوم و التكنولوجية في الجامعة االسالمية 

    الحكومية مولنا مالك إبراهيم ماالنج.

الجناس الشعاب المرجانية يشتمل  سبعةالحاصل هذا البحث إن في الشاطئ البحر كوندنغ مرك في ماالنج وجد 
أكرمور دوني، أكرفر، فافيتس، غانيتر، منتمور، ملغير، ماسلمور، و مورتس الذي تتكون اثنان و عشرون الجناس يعني 

منتلغوما.،  ، فافيتس.، فافيتس حاليسور.، فافيتس سممانتا.أكرمورماليفر.، أكرمور سيما.، أكرمور سيما.، فافيتس أبديتا
ما.، فافيتس سيما.، فافيتس سيما.، غنيستر مستنتا، مونتمور أيقوتوبرسولتا، مونتمور دني، مونتمور سيما.، فافيتس سي

مونتمور سيما.، ماليغير أسوتا، ماليغير لملينا، ماليغير سيننسس، ماسليلمور فروسوسا، مورستي لوتيأ، و ستيلومور مستلالتا. 
المعايير من ، 21. 87% انية في الشاطئ البحر كوندنغ مرك في ماالنج يكبرالنتيجة من البايان (%) القفل الشعاب المرج

، هذا من المعايير المفسد. النتيجة المؤشر المتنوعة في في الشاطئ البحر  2001المدير الوزير المنطقة الحياة رقم. أربع، 
في هذه الفئة من كونها استقرار في  ، عند رأي المعايير من شانون وينر، هذا المدرجة2، 75كوندنغ مرك في ماالنج أكثر

  المجتمع.
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