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 Introduction: Coral reefs provide the important and diverse part of ecosystem biologically. The 

population of hermatypic coral is declining around the world, in response to various stress factors 

including increasing sea surface temperatures. The increase of sea surface temperature leads to 

the collapse of symbiosis life between coral and its symbiont; so the algal colonies leave corals 

and results in the loss of corals’ colors. The highest threshold of bleaching has been observed in 

the coral reefs of the Persian Gulf. 

Materials & Methods: The highest threshold of bleaching has been observed in the coral reefs 

of the Persian Gulf. In this study, the status of the Persian Gulf coral reefs is shown in the Khark, 

Hendourabi, Kish and Larak Islands from January 2010 to September 2019 by direct observation 

and photographing.  

Result: According to the observations, the health of corals has fallen sharply over this period, 

and there is less than 10% live coral in some parts of the Larak and Hendorabi islands.  

Conclusion: Despite the exceptional capacity of the Persian Gulf corals to survive over high 

temperatures compared to other coral reefs, when the temperature exceeds the tolerance 

threshold, these corals will also be bleached. 
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های هرماتیپیک مرجان تیجمعکنند. یمایجاد را  ستمیاز اکوس یبخش مهم و متنوع شناسیستیآبسنگ ساز ازلحاظ زهای مرجان :مقدمه

سطح  ی. گرم شدن دماباشندیدر حال کاهش م هاانوسیاق یسطح یدما شیازجمله افزا یمختلف استرس عواملدر پاسخ به  ایسرتاسر دن

ها آن های جلبکی از مرجان و از بین رفتن رنگزیستزیست آن و خروج همبین مرجان و هم یستیزرابطه هممنجر به متالشی شدن  ایدر

 . است شده یدهد فارس یجخل یدر جوامع مرجان در دنیا، شده شناخته یشدگیدآستانه سف نیباالترگردد. می

ی از ژانویه بردارعکسمستقیم و  فارس، از طریق مشاهدهیجخلهای منظور بررسی وضعیت بخشی از مرجاناین تحقیق به ها:مواد و روش

  ، هندورابی، کیش و الرک صورت گرفت.خارک( در جزایر 1398)شهریور  2019( تا سپتامبر 1388)دی  2010

هایی از جزایر الرک افت کرده است و تنها در بخش شدتبهین فاصله زمانی در ا هابا توجه به مشاهدات انجام شده، سالمت مرجان نتایج:

 شود.یافت می مرجان زنده % 10تر از و هندورابی و خارک، کم

 مقاومت بسیار زیادی در سراسر دنیا، مناطق ریسا هایبا مرجان سهیدر مقا فارسیجخل هایمرجانکه با وجود این :گیری و بحثنتیجه

خواهند  دسفی نیز هامرجان نای رود، فراتر هاتحمل آن که دما از آستانه ی، زماناندو تغییر اقلیم نشان دادهباال  هاینسبت به درجه حرارت

 .شد
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 مقدمه
و  Kwonهای دریایی )اهمیت بسیار باالی اکوسیستم وجود با       

است که تغییرات آب و هوایی  شده ینیبشیپ(، 2009 همکاران،

پی داشته باشد که هم بر ساختار و هم  عواقب شدیدی برای دریاها در

و همکاران،  Gattusoدریا مؤثر است )زیست ها در محیطبر عملکرد آن

زیستی بین مرجان هم در رابطه (.2009و همکاران،  Kwon؛ 2015

، Symbiodiniumاز جنس  فتوسنتزکنندههای با جلبک سازآبسنگ

های جلبکی در طی فتوسنتز مواد غذایی ضروری را برای سلول

کنند و  سازند تا رشدها را قادر میکنند و آنها فراهم میمرجان

های آبسنگی مقادیر کافی از کلسیم کربنات را برای ساختن توده

(. Grandcourt ،2008؛ 2017و همکاران،  Hadaidiرسوب دهند )

های های سخت است که برخی از گونهاز مرجان Acroporaجنس 

شوند. گوزنی شناخته می تزئینی یا شاخ هایمرجان عنوانبهاین جنس 

باشد که سازندگان های مرجانی میغالب در آبسنگ هایها از جنسآن

اصلی ساختارهای کربنات کلسیمی در اکوسیستم آبسنگی محسوب 

سازند های مرجانی را میساختمان آهکی آبسنگ زنده شوند و الیهمی

(Reyes-Bermudez  ،2009و همکاران .)Porites  نیز جنس دیگری

وچک است. این جنس های کبا پولیپ آبسنگ سازهای از مرجان

ها از خود نشان داده هایی را در رابطه با افزایش دمای اقیانوسمقاومت

های انسانی و تغییرات اقلیمی فعالیت (.2013همکاران،  و Olsen) است

های مرجانی و کاهش های اخیر باعث نابودی اکوسیستمدر طی سال

اطتی شده های حفنتیجه کاهش کارآیی پروژه ها و درسطح پوشش آن

بندی به افزایش الیه منجر آب شدن گرم (.1396)سینایی و بلوکی،  است

فتوسنتز شود که تأمین مواد مغذی برای موجودات ها میاقیانوس

کند های سطحی محدود میها را به آبزیست مرجانهم کننده

(Steinacher  ،2010و همکاران .)با توجه به شرایط بسیار  درواقع

و هنوز هم در این مناطق وجود  برندسر میبه در آنها مرجان گرمی که

های مرجانی عموماً دهد که جمعیتانداز را به ما میدارند، این چشم

هایی که اند. با این اوصاف، مرجانی سازگار شدهخوببهبا این شرایط 

کنند و نزدیک به محدودیت تحملی در شرایط طبیعی زندگی می

های ی خود هستند، ممکن است نسبت به استرسطیمحستیزشرایط 

استرس (. Grandcourt ،2008تر از آن بسیار حساس باشند )بیش

زیستی بین های حرارتی دریایی در ارتباط همحرارتی در طی موج

( اختالل .Symbiodinium sppها )های جلبکی آنزیستو هم هامرجان

رنگ خود را از دست بدهند ها که مرجان شودیمکند و باعث ایجاد می

(Spalding و Brown، 2015.) لحاظ از سفیدشده هایمرجان 

ی شدگ دیسفاین  مدتیطوالن و ادامه اندشده بیتخرفیزیولوژیکی 

 Eakinاز بین بروند ) کامالًها شود که سطوح باالیی از مرجانمنجر می

های مرجانی آبسنگ (.2009و همکاران،  Oliver؛ 2016و همکاران، 

باشند می حرارتی تحمل مناطق استوایی نزدیک به محدودیت موجود در

(Glynn ،1993 بنابراین حتی افزایش بسیار کمی در درجه حرارت .)

ها داشته ها، ممکن است اثرات بسیار مهمی روی سالمت آناقیانوس

هفته از حداکثر درجه حرارت  4تا  3مدت دما به کهیزمانباشد. 

گراد باالتر رود، تأثیر خود را در درجه سانتی 1-2نی، در حدود تابستا

(. Hoegh-Guldberg ،1999گذارد )ی میجابهها ی مرجانشدگ دیسف

های سازگاری پاسخ های مرجانی شدیداً وابسته بهبقای آبسنگ بنابراین

ها به فشار گرم شدن جهانی های آنزیستها و همو تطبیقی مرجان

 شناختهی شدگدیسفآستانه  باالترین (.2014و همکاران،  Logan) است

 یک زیرمجموعه که است شدهدهید فارسجیخل، در جوامع مرجانی شده

ـ آرام است )شناسنیزمزیست  ؛ Coles ،2003ی از جوامع مرجانی هند

Sheppard  ،های ها یا گونهیکی از گونه کهیدرحال(. 1992و همکاران

، در مناطق دیگر معموالً در فارسجیخلهای مرجانبسیار نزدیک به 

های زیستشوند، همگراد سفید میدرجه سانتی 32دماهای باالتر از 

گراد را تحمل درجه سانتی 36دماهای باالتر از  فارس جیخلمرجانی در 

 عالوهبه(. Riegl ،2013و  Coles؛ 2013و همکاران،  Humeکنند )می

درجه  20تر از بسیار پایین که در زمستان تا کمها باید دماهای آن

 Sheppard؛ Coles ،2003کند را نیز تحمل کنند )گراد افت میسانتی

های فصلی درجه حرارت فارس جیخلهای (. مرجان1992و همکاران، 

گراد( و این درجه سانتی 33کنند )بیش از بسیار باالیی را تجربه می

های ال نینوی ار زیادی را در طی سالی بسیهایشدگدیسفها مرجان

دارد که  (. احتمالWilkinson ،2002) اندمتحمل شده 1998و  1997

 یصورتهای متأثر بعد از ریکاوری و برگشتن به حالت قبل، در آبسنگ

ی شدگدیسفمجدداً در معرض حرارت بسیار باال قرار نگیرند و دچار  که

دست آورند. طی زمان به زیست اولیه را درهای همنشوند، جمعیت

 دهیدبیآسهای ( در آبسنگPoritesجنس  ژهیوبهها )برخی از مرجان

های بسیار زیستمانند حتی اگر محتوی هممعمول باقی می صورتبه

چه بیان شد، توجه به آن (. با2004و همکاران،  Baker) مقاومی نباشند

به سایر نقاط  تری را نسبتتنش حرارتی بیش فارسجیخلهای مرجان

ها را در رابطه با شناخت و حفظ شوند که اهمیت آنجهان متحمل می

حاضر  اگرچه مطالعه کند.برابر می ها چندینمانده آنهای باقیجمعیت

در اثر گرم شدن جهانی حکایت  فارسجیخلهای از روند نابودی مرجان

ها دیده ی آنامیدی برای بازیاب فارسجیخلهایی از دارد، هنوز در بخش

 شود.می
 

 ها و روشمواد 
تا شهریور  1388ماه  از دیها در این مطالعه بررسی وضعیت مرجان    

صورت مستقیم با روش غواصی اسکوبا و از طریق مشاهده به 1398ماه 

با محفظه مخصوص در زیر  7برداری با دوربین کانن مدل جیو عکس
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صورت گرفت. این بررسی در جزایر خارک، هندورابی، الرک و  آب

 های مورد مطالعه موقعیت مکانی مرجان. (1)شکل  کیش انجام شد

 . آورده شده است 1در هر جزیره در جدول 

 

 
 های مورد بررسی در جزایر الرک، هندورابی، خارک و قشمنقشه پراکنش ایستگاه: 1شکل 

 موقعیت جغرافیایی مناطق بررسی شده در جزایر :1جدول 

ماهانه  جهت بررسی تغییرات دمایی سطح آب، نمودار نوسانات       

دی ماه از ، (Sea Surface Temperature or SST) ایسطح در یدما

حدود ) (2019)سپتامبر  1398شهریور ماه تا  (2010 هیژانو) 1388

مجموعه  نیحاصل شد. ا یاماهواره یهادادهاستفاده از (، با سال 10

و توسط  یریبارگ csv یهالیصورت فاصورت ماهانه بهداده به

، با هر ایستگاه SSTهای داده. ندشد زیآنال 2010اکسل  کروسافتیما

های عرض و طول جغرافیایی حول ایستگاه 04/0و در بازه  matپسوند 

و از سایت  NOAA ERD(، توسط 1مورد مطالعه )جدول 
coastwatch.pfeg.noaa.gov/erddap/griddap/jplMURSST41mda

y.htmlهای الزم وارد محیط ، تهیه شدند و جهت انجام کدنویسی

صورت ، بهSSTهای ( گردیدند. داده2016)نسخه  Matlabبرنامه 

-Multiدرجه، از تحلیل داده  01/0ماهیانه، با قدرت تفکیک فضایی 

scale Ultra-high Resolution (MUR) SST Analysis 1/4، نسخه 

برده دو ایستگاه که در هریک از جزایر نام جاییاز آن حاصل شدند.

گیری وجود گیری و در جزیره کیش، تنها یک ایستگاه اندازهاندازه

عنوان یک صورت جداگانه و بههای ایستگاه کیش، بهلذا از داده داشت،

ای جزایر اصلی استفاده های ماهوارهفرعی در کنار مقایسه داده ایستگاه

 شد. 

 (N°جغرافیایی )عرض  (E°طول جغرافیایی ) موقعیت نام جزیره ردیف

 26° 53.240´ °56 20.135´ شمال الرک 1

 26° 49.542´ 56° 19.085´ غربجنوب الرک 2

 26° 40.599´ 53° 40.333´ شرق هندورابی 3

 26° 40.730´ 53° 35.483´ غرب هندورابی 4

 29° 14.677´ 50° 20.443´ شرق خارک 5

 29° 16.694´ 50° 18.687´ شمال خارک 6

 °26 30.802´ °54 2.856´ شرق کیش 7
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در  نوساناتی را جزایر مورد بررسی،( در SST) ایسطح در یدما

 2019 سپتامبر تا( 1388)دی  2010 ژانویهمختلف از  یهاسال

نمودار تغییرات دمایی سطح آب در دهد. ینشان م( 1398)شهریور 

( و در جزیره کیش )شکل 2جزایر الرک، هندورابی و خارک )شکل 

، تفاوت در تغییرات دمایی بین 2( نشان داده شده است. در شکل 3

خوبی دیده ها بهها، بین ایستگاهفصل تابستان و زمستان، طی این سال

شود که اختالف دمایی خوبی دیده میشکل، بهشود. طبق این می

زیادتری بین فصل تابستان و زمستان در جزیره خارک، در مقایسه با 

ها متوسط اختالف دمای رو دادهآن دو جزیره دیگر وجود دارد و از این

گراد( در خارک، نسبت به دو ایستگاه درجه سانتی 15زیادتری )حدود 

گراد( درجه سانتی 8/10و هندورابی ) گراد(درجه سانتی 1/10الرک )

های مورد بررسی، در در کلیه سال SST ترین میزاننشان دادند. بیش

جزیره هندورابی دیده شد که حداکثر دمای سطحی آب در این جزیره 

)تابستان  2017گراد و در ژوئن تا سپتامبر درجه سانتی 34حدود 

ه دیگر جزایر همواره که جزیره خارک نسبت ببا وجود این. ( بود96

ترین دمای سطحی آب را دارا بوده است، حداکثر دمای سطحی را کم

تجربه کرد. همین شرایط در جزیره الرک و کیش نیز  96در تابستان 

دیده شد. ریتم تغییرات دمایی مشابه در ایستگاه کیش نیز دیده 

درجه  72/20(. حداقل دما در ایستگاه کیش، 3شود )شکل می

درجه  84/33 و حداکثر آن 2012مربوط به ماه مارچ گراد سانتی

 2017است. بنابراین سال  2017گراد مربوط به ماه آگوست سانتی

ی اگرچه دماترین نوسانات دمایی را در دمای سطحی آب داشت. بیش

 اهشک 2017نسبت به  ،2019و  2018های سطحی آب در سال

سال  .بوده است گرید یهالبا سا سهیدما در مقا نی، اما باالترافتی

در جزیره خارک دما در زمستان و آغاز بهار  نیترکم، شاهد 2012

. سفیدشدگی خاصی در طول سال (گراددرجه سانتی 5/16)بود 

 SSTترین ( دیده نشد و جزایر مورد بررسی، کم92و  91) 2013

)مرداد  2013گراد( را در تابستان در جوالی درجه سانتی 31)حدود 

 های مورد بررسی تجربه کرد. ( در مقایسه با سایر تابستان92

 

های شاخ گوزنی ، انبوه مرجانشدهانجامهای در طی بررسی       

Acropora sp. شکل  1389سال  خردادماهدر  خارک در جزیره(ـ4A )

در آذر  خارک های جزیرهها دارد و مرجاننشان از سالمت مرجان

های (. مرجانBـ4)شکل  اندیا کامالً از بین رفته اندیا سفید شده 1396

هندورابی در مرداد سال  جزیره .Acropora spشاخ گوزنی  سازآبسنگ

و با توجه به  (Aـ5بردند )شکل سر میسالمت کامل بهدر  1394

 آذرماههای همان جزیره در شرایط جوی و گرمایش جهانی، مرجان

(. روند اثرات Bـ5)شکل  اندشده نابودتقریباً همگی  1396سال 

 ها با توجه به افزایش دما در جزیرهی مرجانشدگدیسفگرمایش و 

، زمستان، بهار و تابستان پاییز فصل چهارطی  1388کیش در سال 

 
(1398)شهریور  2019( تا سپتامبر 1388)دی  2010جزیره اصلی، خارک، هندورابی و الرک از ژانویه  3مقایسه تغییرات دمایی سطح آب در : 2شکل   

 

 
(1398)شهریور  2019( تا سپتامبر 1388)دی  2010: ریتم تغییرات دمایی سطح آب در ایستگاه کیش از ژانویه 3شکل   
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 مرجان شاخ گوزنی جزیره است. نمونه شده دادهنشان  6در شکل 

برد. با سر می(، در سالمت کامل بهAـ6کیش در فصل بهار )شکل 

گرم شدن هوا و آمدن تابستان، با افزایش دمای سطحی آب دریا، 

ی اگونهبه( Bـ6های مرجانی رو به ضعیف شدن گذاشتند )شکل نمونه

اند )شکل ها سفید شدهای از مرجانکه با فرارسیدن پاییز، بخش عمده

6-Cدلیل عدم توانایی در ریکاوری و بازیابی سالمت، ( و در زمستان به

در  .Porites spهای مرجانی (. نمونهD-6اند )شکل کامالً از بین رفته

تفاوت  کهیطورشوند، بهدیده می 7الرک در شکل  شمال جزیره

های ( با مرجانAـ7)شکل  1396 ماه بهشتیاردهای زنده در مرجان

باشد، کامالً می 1396 ماه یداز  B-7ای که در شکل از بین رفته

های غرب در مورد مرجان شده عنوانهستند. شرایط  صیتشخقابل

های کامالً زنده حاوی پولیپ Aـ8کند. شکل الرک نیز صدق میجزیره

نشان  1393سال  ماه بهشتیاردزیست زوزانتله را در هم هایجلبک

های مرجان ٪10تر از کم 1396سال  ماهی ددهد و همان محل در می

 (. Bـ8زنده را در خود دارد )شکل 

 

 
که سفید شده  1396سال  آذرماهدر  آبسنگ سازهای ـ مرجانB. 1389سال  خردادماههای سالم در ـ مرجانA. خارکهای آبسنگ ساز جزیره : مرجان4شکل 

 رنجبر(. اند )عکس از محمدشریفیا کامالً از بین رفته
 

 
در  دهیدبیآسهای ـ مرجانB. انددهیندبیآسکه هنوز  1394سال  مردادماههای شاخ گوزنی در ـ مرجانAجزیره هندورابی.  آبسنگ سازهای : مرجان5شکل 

 اند )عکس از محمدشریف رنجبر(که کامالً از بین رفته و پوشیده از جلبک شده 1396سال  آذرماه
 

 
ـ هجوم هوای گرم Bهای شاخ گوزنی زنده و سالم در فصل بهار. ـ انبوهی از مرجانA. 1389فصل در سال  4کیش طی  جزیره آبسنگ سازهای : مرجان6شکل 

 تری سفید شده است.و فضای بیش اندشدهی که ضعیف اگونه بهها در فصل پاییز ـ همان مرجانCاند. گذاشته شدندیسفرو به  هامرجانهایی از و بخش

Dاند )عکس از سیامک بهزادی(ها توانایی ریکاوری نداشته و کامالً از بین رفتهـ مرجان 
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 بحث
در حال پیشرفت است و از بین  سرعتبهها ی مرجانشدگ دیسف       

سال گذشته  40درصد از پوشش مرجانی حداقل در طی  40رفتن 

(. اعضای جنس 2017و همکاران،  DeCarloبوده است ) سابقهیب

Porites نیتریمیقدشوند و های سرتاسر دنیا یافت میدر آبسنگ 

 هراست که در  شده زدهسال عمر دارند و تخمین  700ها حدود آن

های این جنس سطوح رشد کنند. برخی از گونه متریلیم 3/10 سال

و  Mobergدهند )باالیی از تحمل شوری و دما را از خود نشان می

شدگی (. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، نابود1997همکاران، 

 از مرحله که است یاگونهبه فارسجیخل مرجانی از اکوسیستم هاییبخش

اند. حالت مردگی کامل تغییر فاز دادهعبور کرده و بهی شدگدیسف

 زیست جلبکی و ادامهی که امکان ریکاوری و بازگشت هماگونهبه

اصوالً  Acroporaهای جنس ها غیرممکن است. مرجانزیست در آن

پذیری هستند های محیطی، جنس حساس و آسیبدر برابر استرس

و همکاران،  Shinzato)شوند سفید می شدتبهو در صورت تنش 

های جغرافیایی نیمه گرمسیری واقع (. خلیج فارس در عرض2011

هایی را برای جمعیت مرجانی ایجاد شده است و همین امر محدودیت

کرده است و تغییرات وسیع شوری، دما و کدورت باعث کاهش تنوع 

دلیل این شرایط خاص، عالوه بهبه ،های مرجانی شده استآبسنگ

(. 1394جوامع مرجانی همواره تحت تنش هستند )لقمانی و صادقی، 

درجه  38که درجه حرارت گاهی تا بیش از   است یدر حالاین 

فارس با دریای های خلیجمرجان رود. در مقایسهگراد نیز باال میسانتی

والً کنند )اصفصلی باالیی را تجربه نمی درجه حرارتسرخ که چنین 

 ENSO (El، در جریان فارسجیخلهای گراد(، مرجاندرجه سانتی 29

Nino Southern Oscillation  )هم  1998یا ال نینوی نوسان جنوبی

(. اختالف دمای آب Wilkinson ،2002اند )تری دیدههای کمآسیب

های سرد سال های غربی و شرقی خلیج فارس، در طول ماهبین بخش

های باشد ولی این تفاوت دمایی در ماهگراد میتیدرجه سان 4تا  3

(. اختالف دمای آب 2007و همکاران،  Nezlinشود )گرم سال کم می

 
های همان ناحیه که در مرجان -B. 1396سال  ماهبهشتیاردهای سالم در ـ مرجانAالرک.  در شمال جزیره .Porites sp آبسنگ سازهای : مرجان7شکل 

 شریف رنجبر(اند )عکس از محمدکامالً از بین رفته و پوشیده از جلبک شده 1396 ماهید
 

 
سال  ماهبهشتیزوزانتله در ارد ستیزهم هایجلبک یکامل زنده حاو هایپیپولـ Aالرک.  در غرب جزیره .Acropora sp آبسنگ سازهای : مرجان8شکل 

1393 .B شریف رنجبر(وجود ندارد )عکس از محمد ایمرجان زنده باًیتقر 1396سال  ماهیدـ  
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تواند به بیش های سرد و گرم سال، میسطحی خلیج فارس میان ماه

در مطالعه حاضر   (.Coles ،2003گراد نیز برسد )درجه سانتی 20از 

های نیز، اختالف دمای آب سطحی دریا در اطراف جزایر و در ماه

آب سطحی  که اختالف دمایطوریوضوح وجود دارد. بهسال به مختلف

درجه  22گراد )از درجه سانتی 10جزایر الرک و هندورابی، حدود 

گراد در تیر ماه(، در درجه سانتی 33گراد در بهمن ماه تا سانتی

درجه  5/21 )از گرادسانتی درجه 5/11 حدود کیش جزیره اطراف هایآب

گراد در مرداد ماه( و در درجه سانتی 8/33ماه تا  گراد در بهمنسانتی

گراد درجه سانتی 5/16گراد )از درجه سانتی 16جزیره خارک حدود 

گراد در مرداد ماه( بوده است. درجه سانتی 2/32در بهمن ماه تا 

های مرجانی تا حد زیادی به های آبسنگوسیستمعملکرد اک

ها به ی دارد، زیرا آنبستگهمها های چرخه زندگی مرجاناستراتژی

ها های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گونهی به ویژگیتوجهقابلمیزان 

های مرجانی با وابسته هستند. برای مثال، در دریای کارائیب، گونه

باال، عموماً به تغییرات محیطی مقاوم تولیدمثل و بازگشت جمعیتی 

های کوچکی هستند که در تقویت آبسنگ و هستند ولی عمدتاً کلنی

رود انتظار می کهیدرحالکنند. ایجاد زیستگاه کمک اندکی می

ی در تجمع کلسیم کربنات توجهقابلای که به شکل های تودهمرجان

شوند، دیگر می هایشرکت دارند و پناهگاهی برای بسیاری از گونه

داشته باشند  ثباتیبهای متغیر و تری در محیطمقاومت کم

(Darling  ،ترکیب گونه2012و همکاران .)کند که یک ها تعیین می

و همکاران،  Angeliniسیستم چگونه به تغییرات محیطی پاسخ دهد )

های های مشخص یا حذف گروهسری گونهو بنابراین حذف یک (2011

مهم کاربردی، با کاهش تولید کلسیم کربنات و کاهش پیچیدگی 

زند. حذف ها ضربه میبه عملکرد آبسنگ شدتبهتوپوگرافی آبسنگی، 

Acropora ها را تحت تأثیر و ساختار توپوگرافی آبسنگ شدنیآهک

 Acroporaدرصد  10 مرجانی از که پوششزمانی برای مثال دهد.می قرار

هایی از پایداری در تغییر پیدا کند، حالت Poritesدرصد  45به 

گردد  Acroporaجایگزین  Poritesکه شود و زمانیها دیده میمرجان

پس  شدنیآهکدرصد کاهش در قابلیت  56است که  شدهدادهنشان 

 Alvarez-Filipافتد و این میزان خطرناکی است )سال اتفاق می 7از 

 درصد انرژی 95از  شیها به مرجانجا کاز آن(. 2013و همکاران، 

، قطع آورنددست میزیست خود بهی همهاخود را از فتوسنتز جلبک

 یمرجان که ناش آهکی شدن ی، به عملکرد اصلیستیزارتباط هماین 

 ی، بقانیرساند. بنابرایم بیمثل است، آسدیاز نور، رشد بافت و تول

 یقیتطب یهاو پاسخ یبه سازگار یشدت بستگبه یمرجان یهاصخره

(. 2014و همکاران،  Logan) دارد نیکره زم ها با فشار گرم شدنمرجان

ها را تواند حساسیت مرجانو کاهش غلظت اکسیژن می pHکاهش 

و همکاران،  Anthonyنسبت به افزایش درجه حرارت باال ببرد )

ی شدگ دیسفدر حال حاضر بهترین روش برای جلوگیری از (. 2008

های مرجانی جلوگیری و مبارزه با گرم شدن این در آبسنگ بیش از

های مرجانی را نجات باشد که بتواند آبسنگتر هوا در آینده میبیش

(. زمان بازیابی و ریکاوری برای 2017و همکاران،  Hughesدهد )

و  هستند کلنی و قوی برای خوب دهندگانکه تشکیل های مرجانیگونه

هایی مرجان کهیوقت ولی سال است 15تا  10 سریعی دارند، حدود رشد

روند، جایگزینی ی از بین میشدگدیسفدلیل کنند بهکه زیاد عمر می

؛ 2013و همکاران،  Gilmour) ها به طول انجامدها ممکن است دههآن

Connell  ،هستند  یگروه متنوع یمرجان یهاصخره (.1997و همکاران

نشان  یطیمح راتیینسبت به تغها را از پاسخ یاگسترده فیکه ط

 ی، برخدنابیمیکاهش  یمرجان یهااز گونه یکه برخیدهند، درحالیم

 قیتحق جینتا باشند. افتهی شیافزا یحت ای داریممکن است پا گرید

فارس  جیخل یمرجان یهاکه گرچه جوامع صخره نشان دادحاضر 

در  ،مناطق جهان ریدر ساهای مشابه یا گونهها نسبت به همان گونه

شدت  لیدلبه هاتعداد و تراکم آن تر هستند، امامتنش گرما مقاوبرابر 

 اند. افتهیدرجه حرارت کاهش  ادیز

 

 تشکر و قدردانی
نویسندگان نهایت مراتب تشکر و سپاسگزاری را از جناب آقای        

مهندس اقبال زبیری جهت تهیه نقشه و سرکارخانم دکتر مریم سیوف 

های دمای سطحی آب دریا و جهرمی جهت تجزیه و تحلیل داده

 آورند. عمل میسازی نمودارهای تغییرات دمایی بهآماده
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