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رميدي : المشرف. ماالنجدنومليا  ساحل منطقةخنداج ميراك  أنواع شوكيات الجلد التنوع في .3102,مصباح الفتاح,رمضانى

ين المغستيرذاحمد نصيح ال,المغستير   

 

خنداج ميراك, التنوع، شوكيات الجلد: كلمات البحث   

 

ممثلو ما يقرب من كل األسرة في اللغات من الحيوانات . المستوى النظم اإليكولوجية البحرية التي لديها تنوع بيولوجي عالي

الكائنات الحية التي تعيش في مياه المحيط يتأثر الطبيعة من حوله، سواء في شكل من النباتات . يمكن العثور عليها في المحيط

الشعاب المرجانية ومفيدة خاصة أن شوكيات الجلد هي واحدة من أهم الحيوانات في النظام البيئي البحري من . أو الحيوانات

شاطئ على الشاطىء خنداج ميراك . عنصر واحد في السلسلة الغذائية، أي مخلفات األكل والحيوانات الصغيرة األخرى

ويهيمن على هذا . دنومليو وتقع في ماالنغ ريجنسي على وجه التحديد في منطقة الساحل الجنوبي من مقاطعة جاوة الشرقية،

.مميز من قبل الصخور الصلبة والشعاب المرجانية الشاطئ بشكل  

ماالنغ   وقد أجري البحث في. ساحل خنداج ميراك تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تنوع واألنواع هيمنة شوكيات الجلد

هذا هو البحث الكمي وصفي. (3102) في شهري حزيران وتموزخنداج ميراك  ريجنسي بيتش استرجاع البيانات العينة من  .

ويتم التثبيت على . ويتم أخذ العينات شوكيات الجلد عند الجزر باستخدام القطع الساحات األسلوب .خالل المالحظة المباشرة

م  (8) مع تباعد من متر، (011)  مؤامرة خط القطع التي انتشرت من الشاطئ إلى منتصف منطقة المد والجزر لمسافة

.    المؤمرات (01) الواردة القطع ، وكل مرات في مراقبة القطع  م    . م( 2×2) وحجم المؤامرة من  المؤامرة، ويتكون  

(2) ، ويتم ذلك كل محطات (2)من شاطئ يتكون خنداج ميراك  وأظهرت النتائج أن هذا النوع من شوكيات الجلد وجدت في 

Echinothrix calamaris, Echinometra viridis, Echinometra oblonga, Diadema setosum,  

Holothuria sp وهي, انواع (8) من   : Echinometra sp, , Tripneustes gratilla, Ophiarachna affinis 

فيي حيين بلغيت قيمية . وهو ما يعني تنوع شوكيات الجلد يجري, (3,112)خنداج ميراك بلغت تراكميا  شوكيات الجلد تنوع في

  خنيداج فيي INP أنيا كيان أعليى. . هيمنية منخفضة أو معدومية مين األنيواع التييمما يعني هيمنة , (1,00) هيمنة التراكمي من

 فيييي المحطييية الثانيييية هيييي أيضيييا عليييى نيييوع مييين( Ophiarachna affinis %0014) فيييي محطييية مييين نيييوع مييييراك

(Ophiarachna affinis %2810) , األنواع من  وكانت المحطة الثالثة (Tripneustes gratilla%2318) 

 


