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  ي مرجاني ها سنگفرش سالمت تيوضع مطالعه ويي شناسا 

  )عماني ايدر( چابهار جيخل

  دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار يگروه زيست شناسي دريا، دانشكده علوم درياي :*يلقمان مهران •

چابهار - دشناسي درياي عمان و اقيانوس هن مركز ملي اقيانوس، موسسه ملي اقيانوس شناسي :يصادق نيپرو •
 

  1390دي  :تاريخ پذيرش            1390مهر  :تاريخ دريافت

  چكيدهچكيدهچكيدهچكيده 

ايستگاه بعنوان نقاط ايستگاه بعنوان نقاط ايستگاه بعنوان نقاط ايستگاه بعنوان نقاط     4444عمليات ميداني پس از شناسايي عمليات ميداني پس از شناسايي عمليات ميداني پس از شناسايي عمليات ميداني پس از شناسايي     ،،،،هاي مرجاني خليج چابهارهاي مرجاني خليج چابهارهاي مرجاني خليج چابهارهاي مرجاني خليج چابهار    شناسايي و بررسي وضعيت سنگفرششناسايي و بررسي وضعيت سنگفرششناسايي و بررسي وضعيت سنگفرششناسايي و بررسي وضعيت سنگفرش    برايبرايبرايبراي

فاكتور اصلي فاكتور اصلي فاكتور اصلي فاكتور اصلي     8888ها كه در آن ها كه در آن ها كه در آن ها كه در آن     يت پوشش مرجانيت پوشش مرجانيت پوشش مرجانيت پوشش مرجانجهت مطالعه وضعجهت مطالعه وضعجهت مطالعه وضعجهت مطالعه وضع. . . . مرحله انجام گرفتمرحله انجام گرفتمرحله انجام گرفتمرحله انجام گرفت    3333آغاز و تا پايان سال در آغاز و تا پايان سال در آغاز و تا پايان سال در آغاز و تا پايان سال در     1387138713871387مرجاني در سال مرجاني در سال مرجاني در سال مرجاني در سال 

گونه مرجان گونه مرجان گونه مرجان گونه مرجان     20202020در نهايت در نهايت در نهايت در نهايت . . . . متر استفاده شدمتر استفاده شدمتر استفاده شدمتر استفاده شد    5- - - - 8888متر و متر و متر و متر و     2222- - - - 3333عمقي عمقي عمقي عمقي     يييي    محدودهمحدودهمحدودهمحدودهدر دو در دو در دو در دو ) ) ) ) LIT((((    مد نظر بود، از روش ترانسكت خطيمد نظر بود، از روش ترانسكت خطيمد نظر بود، از روش ترانسكت خطيمد نظر بود، از روش ترانسكت خطي

طبق طبق طبق طبق     ....بودبودبودبودا ا ا ا هههه    بيشترين تعداد گونهبيشترين تعداد گونهبيشترين تعداد گونهبيشترين تعداد گونهداراي داراي داراي داراي      Faviidaeخانواده خانواده خانواده خانواده . . . . خانواده و يك گونه مرجان  نرم شناسايي گرديدخانواده و يك گونه مرجان  نرم شناسايي گرديدخانواده و يك گونه مرجان  نرم شناسايي گرديدخانواده و يك گونه مرجان  نرم شناسايي گرديد    9999جنس و جنس و جنس و جنس و     14141414سخت از سخت از سخت از سخت از 

در در در در Siderastrea savignyana و و و و     Favia favus ، ، ، ،Favia matthaii،،،،    Platygyra daedaleaهاي هاي هاي هاي     گونهگونهگونهگونههاي بعمل آمده هاي بعمل آمده هاي بعمل آمده هاي بعمل آمده     بررسيبررسيبررسيبررسي

بيشترين درصد پوشش مرجان زنده در عمق بيشترين درصد پوشش مرجان زنده در عمق بيشترين درصد پوشش مرجان زنده در عمق بيشترين درصد پوشش مرجان زنده در عمق . . . . وجود داشتندوجود داشتندوجود داشتندوجود داشتند) ) ) ) تيستيستيستيس((((    4444ها در ايستگاه ها در ايستگاه ها در ايستگاه ها در ايستگاه     كمترين تعداد گونهكمترين تعداد گونهكمترين تعداد گونهكمترين تعداد گونه. . . . تمام ايستگاهها مشاهده گرديدندتمام ايستگاهها مشاهده گرديدندتمام ايستگاهها مشاهده گرديدندتمام ايستگاهها مشاهده گرديدند

هاي زنده هاي زنده هاي زنده هاي زنده     مرجانمرجانمرجانمرجان    بيشترين پوششبيشترين پوششبيشترين پوششبيشترين پوشش. . . . ديده شدديده شدديده شدديده شد    1111    هاي مرده در ايستگاههاي مرده در ايستگاههاي مرده در ايستگاههاي مرده در ايستگاه    و بيشترين ميزان پوشش مرجانو بيشترين ميزان پوشش مرجانو بيشترين ميزان پوشش مرجانو بيشترين ميزان پوشش مرجان    3333در ايستگاه در ايستگاه در ايستگاه در ايستگاه     درصددرصددرصددرصد        33335متر با متر با متر با متر با     2222- - - - 3333

در بررسي انديس در بررسي انديس در بررسي انديس در بررسي انديس . . . . ديده شدديده شدديده شدديده شد    2222هاي مرده در اين عمق باز هم در ايستگاه هاي مرده در اين عمق باز هم در ايستگاه هاي مرده در اين عمق باز هم در ايستگاه هاي مرده در اين عمق باز هم در ايستگاه     ثبت و بيشترين ميزان مرجانثبت و بيشترين ميزان مرجانثبت و بيشترين ميزان مرجانثبت و بيشترين ميزان مرجان    1111وووو2222متر در ايستگاه متر در ايستگاه متر در ايستگاه متر در ايستگاه     5    - - - - 8888در عمق در عمق در عمق در عمق 

و همچنين وضعيت ميزان رشد و توسعه و همچنين وضعيت ميزان رشد و توسعه و همچنين وضعيت ميزان رشد و توسعه و همچنين وضعيت ميزان رشد و توسعه ) ) ) ) - - - - 28282828/0000((((متري ايستگاه چهارم ميزان استرس باال متري ايستگاه چهارم ميزان استرس باال متري ايستگاه چهارم ميزان استرس باال متري ايستگاه چهارم ميزان استرس باال     3333- - - - 2222    ، در عمق، در عمق، در عمق، در عمق))))CI((((و وضعيت و وضعيت و وضعيت و وضعيت     (DI)توسعه توسعه توسعه توسعه 

    5- - - - 8888در عمق در عمق در عمق در عمق     4444ايستگاه ايستگاه ايستگاه ايستگاه . . . . بودبودبودبود    يييياز نظر شاخص توسعه و شرايط در وضعيت خوباز نظر شاخص توسعه و شرايط در وضعيت خوباز نظر شاخص توسعه و شرايط در وضعيت خوباز نظر شاخص توسعه و شرايط در وضعيت خوب        3333    و ايستگاهو ايستگاهو ايستگاهو ايستگاه        بودبودبودبود    ) ) ) ) - - - - 77775/0000((((    مرجاني بسيار ضعيفمرجاني بسيار ضعيفمرجاني بسيار ضعيفمرجاني بسيار ضعيف

در در در در طبق محاسبه طبق محاسبه طبق محاسبه طبق محاسبه باشد و باشد و باشد و باشد و     ها مناسب نميها مناسب نميها مناسب نميها مناسب نمي    براي رشد مرجانبراي رشد مرجانبراي رشد مرجانبراي رشد مرجان    فاقد اكوسيستم مرجاني بود و طبق محاسبه  انديس توسعه اين زيستگاهفاقد اكوسيستم مرجاني بود و طبق محاسبه  انديس توسعه اين زيستگاهفاقد اكوسيستم مرجاني بود و طبق محاسبه  انديس توسعه اين زيستگاهفاقد اكوسيستم مرجاني بود و طبق محاسبه  انديس توسعه اين زيستگاهمتري، متري، متري، متري، 

        .  .  .  .  باشدباشدباشدباشد    داراي وضعيت توسعه خوب و شرايط محيطي و ميزان استرس معمولي ميداراي وضعيت توسعه خوب و شرايط محيطي و ميزان استرس معمولي ميداراي وضعيت توسعه خوب و شرايط محيطي و ميزان استرس معمولي ميداراي وضعيت توسعه خوب و شرايط محيطي و ميزان استرس معمولي مي    2222وووو1111اين عمق ايستگاههاي اين عمق ايستگاههاي اين عمق ايستگاههاي اين عمق ايستگاههاي 
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه
ع از سطح بمايل مر 600000هاي مرجاني حدود  سنگفرش

درصد كل مساحت كره زمين است  17/0كره زمين كه در واقع 

هاي  سنگفرش همچنين). 14(دهند  را بخود اختصاص مي

مرجاني حدود يك ششم خطوط ساحلي دريايي دنيا را در 

 باشند گيرند و حاوي جوامع گياهي و جانوري متعددي مي برمي

هاي ورترين اكوسيستمهاي مرجاني يكي از بار سنگفرش. )2(

عمق مناطق گرمسيري جهان و جزء اكوسيستم آبهاي كم دريايي

هاي نواحي گرمسيري، اين مناطق بعد از جنگل. باشـندمي

  درصـد 17آنها توليد جهـان بـود و مساحـت  پر زيستگاهدومين 

هاي مرجاني  سنگفرش ).1( هاي دريايي اســتكـل تمـام اقليـم

هاي  سطح در ميان اكوسيستم نوع در واحدداراي بيشترين ت

درصد  4-5شده است كه شايد حدود  دريايي هستند و برآورد

هاي  گونه جانوري در سنگفرش 91000ها يا در حدود  كل گونه

هاي مرجاني به علّت تشكيل سنگفرش .)14( مرجاني يافت شود

سلولي به نام زوگزانتال با مرجانها همزيستي نوعي تاژكدار تك

بود و از  Symbiodiniumمتعّلق به جنس  باشد كه عمدتاٌ يم

آيند كه از يك طرف عناصر حياتي اكوسيستم مرجاني بشمار مي

فرآيند فتوسنتز بر عهده دارند و  تأمين مواد آلي را با استفاده از

از طرف ديگر باعث كمك به رسوب كربنات كلسيم بر سطح 

پوشش زياد مرجاني . )1(شـوند ها و آهكي شدن آنها ميمرجان

ممكن است نشانگر سالمت سنگفرش مرجاني در يك ناحيه 

باشد، در صورتيكه سنگفرش مذكور ممكن است در حال متالشي 

از اينرو . ن باشدييپا شدن بر اثر مرگ و مير زياد يا احياء

. )1(بكارگيري پارامترهاي شاخص بايد با احتياط انجام پذيرد 

هاي زماني متفاوت نشانگر  دوره تغييرات پوشش مرجاني در

 وضعيت .)15( باشد مي هاي مرجاني بهتري از وضعيت سنگفرش

هاي مرجاني تنها وابسته به ميزان پوشش مرجانهاي  سنگفرش

ماسه و جلبك  مانندباشد و لذا ساير تركيبات  زنده و مرده نمي

بدليل قرار گرفتن . نيز در بررسي وضعيت مرجانها نقش دارند

ستان سيستان و بلوچستان در مجاورت اقيانوس هند، سواحل ا

محدوه آبي اين استان داراي فون آبزيان اقيانوسي بود و بدليل 

چگونگي حركت جريانهاي آب در خليج عمان احتماالً سواحل 

ايراني خليج عمان محل اصلي تأمين الرو مرجان در كشور عمان 

اين منطقه لذا شناخت فون مرجانهاي . باشد و خليج فارس مي

خانواده  17از ميان . شود باعث شناخت نواحي همجوار مي

خانواده از آبهاي سواحل  14ساز گزارش شده،  مرجانهاي ريف

 :سه خانواده باقيمانده عبارتند از. كشور عمان گزارش شده است

  Trachyphylliidae  ،با يك گونهMeandrinidae  با يك گونه

شود و خانواده  مي وس هندكه محدود به نواحي غربي اقيان

Rhizangiidae  تنها با يك گونه محدود به اقيانوس اطلس

بنابراين فون مرجاني خليج عمان در سطح خانواده . )4( شود مي

جنس مرجان  41گونه در  107در اين ميان . باشد بسيار غني مي

رغم تنوع و ب. )4(از آبهاي سواحل كشور عمان گزارش شده است 

برخي از مناطق استان سيستان و  زياد مرجانها درپوشش نسبتاً 

هاي غالب مرجان و  بلوچستان، متاسفانه اطالع چنداني از گونه

از خليج چابهار تاكنون . باشد نحوه پراكنش آنها در دست نمي

كه در ) 21(گونه مرجان سخت شناسايي و معرفي شده  3 فقط

ر از خليج هاي بيشتري براي اولين با حاضر تعداد گونه تحقيق

  .چابهار معرفي ميگردد

  

        روشهاروشهاروشهاروشها    وووو    موادموادموادمواد
 60° 45ʹ 32ʺ و 60° 30ʹ 25ʺجغرافيايي طول با چابهار خليج

 جنوب در 25° 26ʹ 08ʺ و 25° 15ʹ 17ʺجغرافيايي عرض و

). 1 شكل( دارد قرار بلوچستان و سيستان استان سواحل شرقي

 متر 6 آن متوسط عمق و كيلومترمربع 320 چابهار خليج وسعت

 اتيعمل شروع از پيش .است كيلومتر 13 آن دهانه عرض و

 چابهار خليج درباره موجود اطالعات 1387 سال در ميداني

 هوا، و آب هاينقشه دريايي، هاينقشه قبلي، مطالعات شامل

 و بردارينمونه روزهاي به مربوط روزانه مد و جزر جدول

 نقاط نييتع سپس. شد آوريجمع امكان حد در محلي اطالعات

 به چابهار خليج اطراف آبهاي در )Site selection( يمرجان

 شناي و) 2 شكل((Manta Tow) تو مانتا روش دو كمك

  . گرفت انجام  (Random swimming) تصادفي

 4ي دانيم اتيعمل و هياولي ها يبررس از پس تينها در

 جدول( ديگرديي شناسا جيخل دري مرجان نقاط بعنوان ستگاهيا

 )2 ستگاهيا ،يبهشت ديشه اسكله )1 ستگاهيا: املش كه )1

 )4  ستگاهيا و پاريل هتل )3 ستگاهيا چابهار،يي ايدر علوم دانشگاه

 شكل در جيخل در ستگاهيا هر تيموقع كه باشند يم سيت اسكله

 .است شده داده نشان 1
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  چابهار جيخل منطقه در يمطالعاتي ستگاههايا تيموقع و عماني ايدر در چابهار جيخل تيموقع: 1 شكل

  سيت اسكله :4 پاريل هتل :3 ييايدر علوم دانشگاه :2 يبهشت ديشه اسكله :1
  

  

  

  

  

  

  .قرار گرفت استفادهمورد  چابهار جيخل منطقهي مرجان نقاط نييتعي برا كه) Manta Tow( مانتاتو روش: 2 شكل

  
  

  ار موقعيت جغرافيايي ايستگاههاي مطالعاتي در خليج چابه: 1 جدول

  موقعيت جغرافيايي           ايستگاه

:N  )شهيد بهشتي( 1ايستگاه   °25  17ʹ 16ʺ                                 E: 60 ° 36ʹ 33ʺ  

:N  )دانشگاه دريانوردي چابهار( 2ايستگاه   °25  16ʹ 62ʺ                                E:60°  36ʹ 90ʺ 

:N   )هتل ليپار( 3ايستگاه   °25  19ʹ 20ʺ                                E:60°  37ʹ 21ʺ 

:N  )تيس( 4ايستگاه   °25  17ʹ 71ʺ                                 E:60° 37ʹ 17ʺ            
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براي بررسي كمي تراكم و ميزان پوشش مرجانها از روش 

(Line Intercept Transect) LIT  ه پيشنهادك  GCRMN 

(Global Coral Reef Monitoring Network) باشد،  مي

 5- 8متر و  2-3عمقي  محدودهدر هر ايستگاه دو . استفاده شد

متر بررسي  20ترنسكت بطول  3انتخاب و در هر عمق  متر

ها به موازات ساحل در بستر دريا توسط عمليات  ترانسكت. گرديد

موجودات كفزي زير ترانسكت طبق روش  غواصي نصب و

English  1997(كاران و هم(  و  Hill  وWilkinson )2004 (

درصد : اطالعات ثبت شده شامل. حد سانتيمتر بررسي شدند تا

) Hard Corals(هاي سخت  پوشش جوامع كفزي شامل مرجان

(HC)هاي نرم ، مرجان )Soft corals((SC)هاي مرده  ، مرجان

)Dead Corals((DC)ها  ، جلبك)Algae((Al)  و عوامل

هاي مرجاني  ، خرده و تكهSand((SD)( مل ماسهغيرزيستي شا

)Rubble( (Rb) اسفنج ،(SP)(Sponge)،  صخره(Rock) (RCK) ،

 (Nutrient Indexمغذي، جلبك شاخص مواد  (SI) (Silt) سيلت

(Algae  )NIA ( و ساير موجودات(OF)(other funa)  از جمله

ش در اين رو. بود هاي دريايي ها، شقايق فشان نرمتنان، آب

تر از قبيل شكل رشد  از اطالعات كلي تا اطالعات جزئيتوان  مي

  . ثبت كردكلوني تا خانواده، جنس و گونه را 

هايي از مرجانهاي سخت پس از تهيه فيلم و عكس  نمونه

دانشگاه چابهار  آوري و براي مطالعات بعدي به آزمايشگاه  جمع

سكوپ كامپوند ها بوسيله ميكرو در آزمايشگاه نمونه. انتقال يافت

و ) Veron  )2000و كليدهاي معمول شناسايي شامل

Claereboudt  )2006 (در حد جنس و گونه شناسايي شدند .

 نمودارها رسم براي و  SPSSافزار ها از نرم آناليز آماري داده براي

براي نزديك كردن  .استفاده شد Excel افزار نرم از جداول و

 arcsineه توزيع نرمال از جذر آوري شده ب هاي جمع توزيع داده

  ). 27(استفاده شد 

  

  

  : ها هاي سالمتي پوشش مرجان شاخص

 شاخصاين : Development Index (DI)توسعه  شاخص -

دهنده توسعه جامعه سنگفرشهاي مرجاني است و توسط  نشان

هاي زنده و مرده، جلبك، ساير جانوران و عوامل  مرجان

  .)13( شود توصيف مي (Abiotic)غيرزيستي 

DI = log [(LC + DC + AL + OF)/AB] 

LC = هاي زنده،  درصد پوشش مرجان= DC درصد پوشش 

 ABَ =رصد پوشش گروه جلبكي، د = AL هاي مرده، مرجان

درصد   OF = و درصد پوشش گروه غيرزيستي، مانند ماسه

  .پوشش ساير جانوران

گر اين انديس نشان :Condition Index (CI)وضعيت  شاخص -

هاي مرجاني است و ميزان استرس را  وضعيت جامعه سنگفرش

تركيب گروه غيرزيستي . دهد ها نشان مي در هر يك از سنگفرش

زيرا تركيب غيرزيستي  .دخالت داشته باشد شاخصنبايد در اين 

مفهوم مستقيمي در وضعيت مرجانها نداشته و تنها براي توسعه 

  .مرجانها مفهوم دارد

CI = log [(LC/ (DC + AL + OF)]  

  :كه در آن

LC =  هاي زنده درصد پوشش مرجان، DC  = درصد پوشش

 OF =  و درصد پوشش گروه جلبكي AL =، هاي مرده مرجان

  .درصد پوشش ساير جانوران

اند، با اين وجود نياز به  فرموله شده ها شاخصاگرچه اين 

از صلي هدف ا. برداري نمود از آنها بهرهبتوان مقياسي دارند تا 

نشان دادن وضعيت جامعه مرجاني در جهت  ،ها اين انديس

بايست  هاي كمي مي بنابراين، داده ).13(باشد  مديريت منابع مي

به اطالعات كيفي تبديل شوند و كيفيت هر انديس به پنج 

مقياس بسيار فقير، فقير، معمولي، خوب و بسيار خوب 

يتمي اين بررسي مقياس  لگار). 2جدول (شوند  بندي مي تقسيم

 .در نوسان است <+6/0 تا  >- 6/0از 

 ها يساند يبررس يبرا يكم ياسمق :2 جدول

  
 

 

 

 

 

 (log) لگاريتمي مقياس كيفيت

 > -602/0 ضعيف بسيار

 -602/0تا  -176/0 ضعيف

 -175/0تا  176/0 معمولي

 177/0تا  602/0 خوب

 <602/0 خوب بسيار
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        ججججيييينتانتانتانتا
 كربنات ساختار براساس معموالٌ تسخ هاي مرجان شناسايي

 مرجان هر ظاهري شكل بر عالوه. گيرد مي  صورت آنها كلسيمي

 بكار گونه هر شناسايي در نيز كوراليت ميكروسكوپي ساختار

 :شامل  شدهيي شناسا مرجاني ها گونهي كل بطور). 26( رود مي

خانواده ). 3 جدول(ندبود گونه 20و جنس 14 خانواده، 9

Faviidae ها را دارا بود و  گونه بيشترين تعداد گونه 7ا داشتن ب

، Poritidae ،Dendrophyliidae، Merulinidaeخانواده 

Pocilloporiidae  وCaryophyllidae  با داشتن يك گونه

ي حاضر در منطقه را داشتند و ساير  كمترين تعداد گونه

 Siderastreidae 3گونه،  3داراي  Acroporidaeها،  خانواده

 حضور ميزان نظر از. گونه بودند 2داراي  Mussidaeگونه و 

 تمام )2ايستگاه ( دانشگاه ساحل كلي بطور ايستگاهها، در ها گونه

 بهشتي شهيد ايستگاه در ،)گونه 20( شده شناسايي هاي گونه

 گونه 4 تيس ايستگاه در و گونه 16 ليپار هتل ايستگاه گونه، 17

  .  رسيد ثبت به

 Favia favus ،Favia matthaii ،Platygyraهاي  گونه

daedalea و  Siderastrea savignyana كليهطبق بررسي در 

 Heterocyathusهاي  همچنين گونه. ايستگاهها مشاهده گرديدند

aequicostatus  وPocillopora damicornis  فقط در ايستگاه

  .مشاهده گرديدند )ساحل دانشگاه ( 2شماره 

) شهيد بهشتي( 1هاي شماره  ايستگاهقابل ذكر است كه در 

به ) Soft Coral( يك گونه مرجان نرم) هتل ليپار( 3و شماره 

  .مشاهده گرديد Sinularia compressaنام 

  

  )1387( هاي سخت شناسايي شده از خليج چابهارهاي مرجانليست گونه: 3جدول

  

 خانواده گونه

Acropora arabensis (Hodgson & Carpenter, 1995) 

Acropora valida (Dana, 1846) 

Acropora khairanensis (Claereboudt, 2006) 

Acroporidae 

Favia favus (Froskål, 1775) 

Favia matthaii (Vaughan, 1918) 

Favia pallida (Dana, 1846) 

Favites pentagona  (Esper, 1794)  

Cyphastrea microphthalma (Lamarck, 1816) 

Cyphastrea serailia (Froskål, 1775) 

Faviidae 

Coscinaria columna (Dana, 1846) 

Siderastrea savignyana (Milne-Edwards & Haime, 1950) 

Pseudosiderastrea tayami (Yabe & Sugiyama, 1935) 

Siderastreidae 

Porites sp.  Poritidae 

Heterocyathus aequicostatus (Milne-Edwards & Haime, 1848) Caryophyllidae 

Turbinaria peltata (Esper, 1794) Dendrophyliidae 

Acanthastrea maxima (Sheppard & Salm, 1988) 

Acanthastrea hemprechii (Ehrenberg, 1834) 
Mussidae 

Hydnophora pillosa (Veron, 1985) Merulinidae 

Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) Pocilloporiidae 
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درصد شن : فاكتور اصلي 8براي بررسي درصد پوشش بستر 

)Sand( مرجان سخت ،)Hard coral( مرجان نرم ،)Soft 

coral( مرجان مرده ،)Dead coral( خرده مرجاني ،)Rubble( ،

اي  و ميزان پوشش صخره) Sponge(، اسفنج )Algae(جلبك 

)Rock (عمقي محدوده دو در )نظر مد) متر 5- 8 و متر 2- 3 

 2-3در عمق  1 نمودار بررسي با). 2 و 1 نمودارهاي( ار گرفتقر

شود كه درصد پوشش مرجان سخت در متري، مشخص مي

با ) تيس( 4و در ايستگاه ) درصد 35(بيشترين ميزان  3ايستگاه 

  . داردكمترين درصد پوشش را  درصد 5

اختالف  (One Way ANOVA)آناليز واريانس يك طرفه 

را بين ايستگاههاي  =P<0.05 (df=11, F ,22.166(داري  معني

نشان  (HC)براي فاكتور درصد پوشش مرجان سخت  مختلف

 3 هم در اين عمق فقط در ايستگاه) SC( مرجان نرم. داد

ميزان . درصد را دارا بوده است 10زير  يمشاهده شد كه پوشش

ولي بطور  ، بيشترين مقدار بوده،1 هاي مرده در ايستگاهمرجان

درصد بوده  5هاي مرده در كل ايستگاهها زير مرجان صدكلي در

 داري را بينآناليز واريانس يك طرفه اختالف معني. است

  هاي مردهايستگاههاي مختلف در رابطه با ميزان درصد مرجان

(DC)  نشان داد(df=11, F=10.25, P<0.05) . ميزان

مقدار داراي بيشترين  1نيز در ايستگاه  (Rb)هاي مرجاني  خرده

ها در مرجان است كه آندهنده  كه نشان) درصد 30بيش از (بود 

با . انداين منطقه تحت تاثير عوامل مختلف تخريب قرار گرفته

انجام آزمون آناليز واريانس يك طرفه و مقايسه ايستگاههاي 

        ,df=11( دارياختالف معني (Rb) مختلف براي اين فاكتور

(F=58.91, P<0.05)  از نظر ميزان  4ايستگاه . ت آمدبدس

اي و ميزان پوشش بستر شني در ميان ساير پوشش بستر صخره

از نظر پوشش جلبكي . ها باالترين ميزان را دارا بوده استايستگاه

  .بودباالترين ميزان داراي درصد  20با بيش از  3ايستگاه 
  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

خرده مرجان،  سفنج،نرم، شن، ا يهازنده، مرجان يهاجانمر :مختلف بستر شامل ارضعو وششدرصد پ :1 نمودار

 2- 3 عمق محدودهدر  چابهار يجشده در خل يبررس يستگاهمرده و صخره، در چهار ا يهاجلبك، مرجان

  .باشدمي) معيار انحراف ±( يانگرب وديعم هايبار  .متر

  

ميزان عوارض بستر بصورت درصد پوشش براي  2در نمودار 

از در ايستگاههاي مختلف تخمين زده شده كه  متري 5- 8عمق 

از نظر پوشش مرجان : توان به مواردي شامل جمله نتايج آن مي

بود كه ) درصد 40( داراي باالترين ميزان 2سخت ايستگاه 

تعيين  براي. دهد نيز تقريباً همين مقدار را نشان مي 1 ايستگاه

اي سخت ه دار بودن يا نبودن درصد پوشش مرجان اختالف معني

بين ايستگاههاي مختلف از آزمون آناليز واريانس استفاده شد كه 

 . (df=11, F=48.71, P<0.05)داري را نشان داد اختالف معني

 10ديده شدكه پوششي زير  1تنها گونه مرجان نرم در ايستگاه 

 90در اين عمق با پوشش  تقريباٌ 4ايستگاه . درصد را دارا بود

با پوششي بيش  3ي داشت و ايستگاه منطقه شن ،درصدي از شن

درصد در مكان بعدي قرار دارد و كمترين پوشش شن هم  60از 
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 4و  3 بر طبق همين نتايج ايستگاههاي. بود 1مربوط به ايستگاه 

باشند و بيشترين ميزان پوشش  اي مي نيز فاقد پوشش صخره

تقريباً . استدرصد  20با ميزان  1 اي مربوط به ايستگاه صخره

با مقايسه . مشاهده نگرديد 4و  3اي در ايستگاههاي  جان مردهمر

ايستگاه با آناليز واريانس يك طرفه مشخص شد اختالف  4

بين ايستگاهها از نظر  ,F=94.91, P<0.05)  (df=11داري معني

توان گفت كه ايستگاه مي. وجود دارد  (DC)پوشش مرجان مرده

  .تري قرار دارد بها در وضعيت مناساز نظر سالمت مرجان 3
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مرجان،  خردهنرم، شن، اسفنج،  يها زنده، مرجان يها درصد پوشش عوارض مختلف بستر شامل مرجان :2 مودارن

 متر، 5- 8 عمق محدوه اردرچابه يجشده در خل يبررس يستگاهمرده و صخره، در چهار ا يها جلبك، مرجان

  .باشدمي) معيار انحراف±( يانگرب وديعم هايبار

، بررسي شود مشاهده مي 4 و 3 همانطور كه در نمودارهاي 

دهد كه  متر نشان مي 2-3در عمق  ،(DI)انديس توسعه 

هاي ايستگاههاي بررسي شده از لحاظ توسعه مرجاني  مرجان

 1 ايستگاهدر بطور مثال . نيستندوضعيت چندان مناسبي را دارا 

دهد  مي را نشان -68/0اين شاخص حدود ) اسكله شهيد بهشتي(

 وباشد  داراي وضعيت ضعيف مي 1كه بر طبق جدول 

دهنده نامناسب بودن شرايط محيطي براي رشد و توسعه  نشان

به اوج  4اين وضعيت در ايستگاه . ها در اين منطقه است مرجان

 3از بين ايستگاههاي بررسي شده تنها ايستگاه . رسد خود مي

و امكان رشد و  ستداري برخوراز وضعيت بهتر) هتل ليپار(

البته بايد توجه داشت كه براي تقسير بهتر نتايج . توسعه دارد

بنابراين بررسي . ها، بايد هر دو را با هم بررسي نمود شاخص

  ):3نمودار ( متر بصورت زير است 2- 3در عمق  ها شاخص

 توسعه ميزان و ضعيف استرس داراي :يك شماره ايستگاه

 اگرچه كه گرفت نتيجه گونه اين توان مي. باشد مي ضعيف بسيار

 امكان كم بسيار ميزان به توجه با ولي است كم استرس ميزان

 ادامه صورت همين به وضعيت كه صورتي در و توسعه و رشد

  . رفت خواهند بين از ناحيه اين هاي مرجان كند، پيدا

 ايستگاه اين در توسعه و استرس ميزان :دو شماره ايستگاه

 به محيطي شرايط اگر كه است معني بدين ينا. است معمولي

 منطقه اين در خود بقاي به ها مرجان بماند، باقي صورت همين

  .دهند مي ادامه

 و رشد وضعيت و معمولي استرس وضعيت :سه شماره ايستگاه

 در ها مرجان كه است آن دهنده نشان اين. باشد مي خوب توسعه

 ماندن باقي صورت در و بوده توسعه و رشد حال در منطقه اين

 افزايش زمان گذشت با ناحيه اين در مرجاني بستر فعلي، شرايط

 و داده آوري جمع مدت طول در كه است ذكر به الزم. يابد مي

 شد ديده منطقه اين در بسياري كوچك هاي اسپت عكسبرداري،

  . دارد همخواني حاصل نتيجه با كه

 باشد، مي ضعيف ايستگاه اين وضعيت :چهار شماره ايستگاه

 رشد ميزان وضعيت همچنين و باال استرس ميزان داراي طوريكهب

 اين طبيعي بطور. است) -75/0( ضعيف بسيار مرجاني توسعه و

  . باشد نمي مناسب ها مرجان زيست براي منطقه
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  يمتر 2- 3ق عم در يمطالعات يستگاههايتوسعه در ا و يتوضع هاي شاخصمحاسبات  يجنتا :3 نمودار

  

 متر 5-8 عمق در وضعيت ،ها شاخص نمودار بررسي اب

 عمق اين در بهتري وضعيت كه شود مي مشخص ،)4 نمودار(

 ايستگاههاي شرح به ذيل در كه دارد وجود ها مرجان براي

  :شود پرداخته مي مختلف

 شرايط و خوب توسعه وضعيت داراي :يك شماره ايستگاه

 صورتيكه در بنابراين. باشد مي ليمعمو استرس ميزان و محيطي

 ميزان كه اين بدليل بماند، باقي صورت همين به محيطي شرايط

 حيات به ها مرجان است، استرس ميزان از بيشتر توسعه و رشد

 توسعه مرجاني منطقه آينده در و داده ادامه ناحيه اين در خود

 يها شكن موج ساخت ادامه بدليل كه است ذكر به الزم. يابد مي

 نموده تغيير بسيار محيطي شرايط متأسفانه بهشتي، شهيد اسكله

  . است افزوده ها مرجان استرس ميزان بر و

 شرايط و خوب توسعه وضعيت داراي :دو شماره ايستگاه

 اين در وضعيت. باشد مي معمولي استرس ميزان و محيطي

  . باشد مي قبلي مشابه ايستگاه

 ايستگاه اين در توسعه و استرس ميزان :سه شماره ايستگاه

 به محيطي شرايط اگر كه است معني بدين اين. است معمولي

 منطقه اين در خود بقاي به ها مرجان بماند، باقي صورت همين

  .دهند مي ادامه

 درصد محاسبه بخش در كه همانطور :چهار شماره ايستگاه

متري  2-3با عمق  ايستگاه اين شد ذكر نيز ها مرجان پوشش

  .باشد نمي مناسب ها مرجان رشد براي و است مرجاني اكوسيستم

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يمتر 5- 8در عمق  يمطالعات يستگاههايو توسعه در ا يتوضعهاي  شاخصمحاسبات  نتايج :4 نمودار
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        بحثبحثبحثبحث
بار  3 بادر خليج چابهار و  1387سال  يتحقيق حاضر ط

 صورت گرفتمتر  8-5متر و  3- 2عمق  دوعمليات ميداني در 

جنس و  14خانواده و  9گونه مرجان سخت از  20كه در مجموع 

يك گونه مرجان نرم شناسايي گرديد كه بسياري از آنها براي 

دهد  اين نتايج نشان مي. شوند اولين بار از اين منطقه گزارش مي

خانواده . هاي سخت است مرجان خليج چابهار اكثراً داراي پوشش

Faviidae   گونه را دارا بود كه تعداد رين گونه بيشت 7با داشتن

شرايط مناسب محيطي براي رشد و تكثير  ي دهنده نشان

متاسفانه اطالعات جامعي . هاي اين خانواده در منطقه است گونه

هاي مرجاني سخت و نرم از خليج چابهار ثبت  در رابطه با گونه

برخي از مطالعاتي كه توسط محققين در مورد . نگرديده است

: از عبارتندصورت گرفته  خليج فارس و درياي عمانهاي  مرجان

Rosen )1971 ( از سواحل ايراني خليج فارس و امارات متحده

ساز را شناسايي  هاي سنگفرش جنس از مرجان 15عربي، 

هاي سخت اطراف  گونه از مرجان Harger  )1984 (19.نمود

 .جزيره هرمز را شناسايي نمود

Sheppard  وSheppard )1991( ور مفصل اجتماعات بط

كه  هاي بخش جنوبي خليج فارس را بررسي نمودند مرجان

 .اند هاي ايران را داده گونه مرجان سخت در آب 35احتمال وجود 

Rezai  گونه از مرجانهاي سخت  35 )2004(و همكاران

 Alderslade و  Samimiو ) Samimi )2005خليج فارس و 

فارس را معرفي  هاي نرم خليج جنس از مرجان 5، )2007(

جزيره كيش  گونه را از Fatemi )2001 (24 و Shokri. نمودند

هاي سخت  گونه از مرجان Pichon  )1978( ،25 .معرفي كردند

 .كردندسواحل پاكستان را گزارش 

Claereboudt )2006 (هاي مرجان خانواده 17 ميان از 

 عمان كشور سواحل آبهاي از خانواده 14 شده، گزارش ساز ريف

  . بودند گونه 107 و جنس 41 شامل كه نمود گزارش

عربستان كشورهاي در  1998گرم شدن آب دريا در سال 

سعودي، بحرين، قطر و امارات متحده عربي سبب مرگ و مير  

متر و مرگ و مير كمتر در اعماق  3ها تا عمق  مرجان سنگين 

در به عمدتاً قا  Porites هاي بزرگ  تنها مرجان  ).25( بيشتر شد

شدت تحت تاثير قرار گرفته و تلف ه هاي ديگر ب مرجان . بقا بودند

، منطقه كم عمق تبديل به خرده 1998   سال پس از. شدند

اين  ها محو شدند و گوزني گرديد و مرجان مرجانهاي شاخه 

 گرم  هايي كه پس از اين  اكثر مرجان. ادامه دارد مساله امروز نيز 

 

بودند     F. pallida و  Favia spinosa شدن ظاهر شدند شامل  

پراكندگي زيادي داشته، اما پيش از اين كمتر در اجتماعات  كه 

يك بررسي در امارات  در . داشتندمرجاني خليج فارس حضور  

 90اين دو گونه  هاي تازه تشكيل شده  متحده عربي، مرجان

چه  اگرداد،  مي تشكيل  را    هاي نشست كرده  از كل مرجان درصد

   Porites  از گرم شدن آب  ترين جنس در خليج فارس بعد  مقاوم

هاي مرده  مرجان بود و جنس غالب در ميان  1998 سال دريا در

هاي  در ميان گونه). 25( شد در اعماق باالتر را نيز شامل مي

شناسايي شده در تحقيق حاضر نيز مشخص شد كه خانواده 

Faviidae هاي شناسايي شده را  عداد گونهگونه بيشترين ت 7 با

هاي  دهنده مقاوم بودن آنها نسبت به ساير خانواده كه نشان رددا

باشد بطوريكه اكثراً در تمام  مرجان و قدرت پراكنش آنها نيز مي

  .دندايستگاههاي مطالعاتي مشاهده گردي

هاي مرجاني هميشه وابسته به  سالمت عمومي سنگفرش

اين به علت نقش . باشد و سخت مي هاي زنده نرم مرجان ميزان 

هاي  ها در ساخت و حفظ اكوسيستم است كه اين ارگانيزم اي  پايه

به  هاي سخت  جانمرپوشش زنده .   )7(  كنند  مرجاني ايفا مي 

ترين تركيب يك سنگفرش مرجاني محسوب  عنوان پر اهميت

هاي سخت بعنوان شاخص  و درصد پوشش مرجان) 5(گردد  مي

كه غذا و  زماني .   )3(  رود  ك سنگفرش بكار ميسالمتي ي 

بعنوان هاي مرجاني  سنگفرشزيستگاهها در دسترس باشند 

هاي همزيست بشمار  شماري از ارگانيزم پناهگاهي براي تعداد بي 

برداشت  ها، مثل  در ساختار ساده مرجان هر گونه تغيير. روند مي 

جي چنين ها يا اختالالت ديگر به فرسايش تدري مرجان

  .)3( انجامد زيست باروري مي محيط

شود كه درصد  مشخص مي 2و  1مقايسه نمودارهاي  با

هاي بيشتر به نسبت باالتر بوده و تمام  پوشش مرجان در عمق

، از درصد پوشش بااليي برخوردار 4غير از ايستگاه بايستگاهها 

بر ميزان شن افزوده  4به سمت  1با حركت از ايستگاه . هستند

همچنين . گذاري باشد تواند بيانگر افزايش رسوب شود، كه مي يم

متري در تمام  2-3اي به نسبت در عمق  پوشش بستر صخره

در ) Rb(هاي مرده  بين خرده مرجان. ها بيشتر بود ايستگاه

متري اختالف  5-8متري و عمق  2-3در عمق  1ايستگاه 

 Rbي متر 2-3عمقي  محدودهبطوريكه در وجود دارد محسوسي 

متري  5- 8درصد بود در حاليكه اين فاكتور در عمق  35نزديك 

       آناليز واريانس يكطرفه اختالف. درصد رسيده است 10به زير 
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را از نظر ميزان  (df=11, F=13.53, P<0.05)داري  معني

  .ايستگاه نشان داد 4هاي مرجان در ميان  خرده

هاي  رجانبا توجه به نمودارهاي مربوط به درصد پوشش م

متري  5-8در عمق  2و  1سخت مشخص است كه ايستگاههاي 

متري داراي بيشترين درصد  2-3در عمق  3 و 2و ايستگاههاي 

نتايج اين مطالعه نشان . باشند هاي زنده مي پوشش مرجان

تحت استرس   3 و 2 ،1هاي ايستگاههاي  دهد كه مرجان مي

از ميزان توان داليل مختلفي اعم  بيشتري هستند كه مي

هاي ماهيگيري، محل صيادي و  گذاري بيشتر، تردد قايق رسوب

غيره را نام برد كه براي مشخص كردن دقيق آن نياز به مطالعات 

مرتبط با كمبود بسترهاي  علت ديگر احتماالٌ. باشد بيشتر مي

داده و رشد  تكيهها به آن  بايست مرجان  سختي است كه مي

جا يكسان نبوده و چگونگي همه  بسترهاي سخت در  .كنند

هاي حائز اهميتي را در چگونگي  پراكنش بستر سخت تفاوت

الزم به ذكر است كه افزايش . كند ها ايجاد مي پراكنش مرجان

گذاري بتدريج باعث كاهش بستر مناسب براي  ميزان رسوب

مهمترين فاكتور زيست  . شود نشست الروهاي مرجاني مي

گذارد،  ها تاثير مي ني مرجانمحيطي كه بر پراكنش و فراوا

تاثير   .)6( است   اندركنش فاكتورهاي زيستي و فيزيكي

نور و جريانات دريايي بر  مانندمحيطي  فاكتورهاي زيست

هاي مرجاني يك سنگفرش مرجاني  بندي ارگانيزم منطقه 

تغييرات جنس بستر بويژه قطر  ). 6(   شناخته شده است يفرآيند

هاي آهكي،  اي يا گل و الي زير صخره  ماسهبندي رسوبات  و دانه

تحت تركيب يا اجتماع مرجاني را  فاكتورهاي مهمي هستند كه 

هاي جديد اسكله  ساخت موج شكن .)19( دهند تاثير قرار مي

شهيد بهشتي باعث آرام شدن جريان آب در اين منطقه شده و با 

هاي آب در خليج چابهار، ميزان  توجه به جهت جريان

گذاري در سواحل اين خليج به شدت افزايش يافته است  رسوب

گيري براساس مشاهدات مستقيم و كيفي در طول  كه اين نتيجه

ها و  نشين شده روي مرجان برداري و مشاهده رسوبات ته نمونه

بنابراين عامل اصلي . آيد محاسبه شده بدست مي هاي شاخص

اختار طبيعي معلق كردن رسوبات در اين منطقه احتماالً تغيير س

هاي وارد شده بر اثر بار  به غير از استرس. باشد ساحل مي

از ميان رفتن  برايعوامل نيز ممكن است  رسوبات، ساير 

آوري  جمع .داشته باشند نقش مهمي هاي خليج چابهار مرجان

ها، مانسون، صيد ماهيان تزئيني، لنگر انداختن در نقاط  مرجان

تخريب . شوند محسوب مي مرجاني از جمله علل مرگ و مير

هاي مرجاني  ها بر اثر لنگر انداختن معموالً در سنگفرش مرجان 

 .)20 و 12(  دهد  روي مي 

مرحله اول  هاي خليج چابهار در خطر اصلي تخريب مرجان

  ساخت و ساز و تغيير در شكل ساحل در مناطق مرجاني 

 ، ازاين مسأله به خودي خود باعث تغييرات اكولوژيك. باشد مي

ها و  گذاري، تغيير الگوي حركت جريان جمله  افزايش رسوب

شود و در نهايت منجر به تخريب و از بين رفتن زيستگاه  غيره مي

هاي ماهيگيري و  نزديكي بسيار زياد اسكله. گردد مرجاني مي

هاي بسيار كم و نواحي  اقدام ماهيگيران به تورريزي در عمق

ها  ر علل تخريب مرجانساحل به منظور صيد طعمه از ديگ

  .باشد مي

محاسبه شده در مورد وضعيت و توسعه، نشان هاي  شاخص

عمق دو   محدودهدهد كه كليه ايستگاههاي بررسي شده در  مي

تحت استرس بوده و در اين ميان تنها ايستگاه شماره  ،مطالعاتي

تواند در  از وضعيت بهتري برخوردار است و مي) هتل ليپار( 3

ماندن شرايط محيطي براي مدت بيشتري مقاومت صورت باقي 

ها  مرجان ،اين در حالي است كه با توجه به شرايط موجود. كند

  . در ايستگاههاي بررسي شده در معرض از بين رفتن قرار دارند

  

        تشكر و قدردانيتشكر و قدردانيتشكر و قدردانيتشكر و قدرداني
اي بوده كه با همكاري  مقاله حاضر نتايج بخشي از پروژه 

تان و بلوچستان انجام سازمان حفاظت محيط زيست استان سيس

گرديده كه بدينوسيله از حمايت و همكاري آن سازمان قدرداني 

آقاي دكتر حميد رضايي و   همچنين از مشاوره. گردد مي

مهندس علي دانشمند  و كاوه صميمي دكتر همكاري آقايان

  .ميكمال تشكر و قدرداني را دار
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AbstractAbstractAbstractAbstract 

For identify and study of coral reefs in Chabahar Bay, field study started after four coral 

stations were chosen in 2008 and was conducted in three stages by the end of the year. For 

investigating the status of coral cover; eight main factors were considered. LIT method 

elected in two depths of 2-3m, and 5-8m. Finally, 20 hard coral species of 14 geneses and 9 

families and one soft coral species were identified. The most species were belonged to 

Faviidae families.  Favia favus, F. mattahi, Platygyra daedalea and Siderastrea savignyana 

observed in all stations. Station (4) had lowest species. The highest percentage of live coral 

cover in 2-3m depth with 35% was observed in station 3 and the highest dead coral was seen 

in station 1. In 5-8m depth, stations 1 & 2 had the highest live corals and highest dead corals 

were observed in station 2. The DI and CI indexes in 2-3m depth the highest stress (- 0.28) 

was observed in station4 and development and growth status was very weak (- 0.75). Station 3 

in term of DI and CI indexes had a good status. In 5-8m depth, station 4 has no corals 

ecosystem and also on index results this habitat is not suitable for corals development and 

growth. In this depth, stations 1 and 2 had good condition and stress rate.  
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