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چکیده
جهت مطالعه پراکنش و تنوع مرجان های سخت خلیج چابهار پس از مطالعات اولیه و با عملیات میدانی در سال  ،7831چهار
نقطه بهعنوان ایستگاه در خلیج انتخاب گردید .با استفاده از روش ترانسکت خطی ،اطالعات از محدوده عمقی  2-8متر و  5-3متر
جمعآوری شد .شکل سواحل در خلیج اکثراً از نوع شنی و شنی-گلی بوده و بستر صخرهای که حضور مرجانها در آنجا مشاهده شد
بخش جنوبشرقی آن بود .پس از نمونهبرداری  22گونه از  9خانواده شناسایی شد که بهجز ایستگاه تیس که  4گونه در آن ثبت شد،
اکثریت گونهها در سایر ایستگاهها دیده شدند .خانواده  ،Faviidaeبیشترین تعداد گونه را دارا بود که در ایستگاه لیپار پوشش باالیی
را داشتند .آزمون آنالیز واریانس یکطرفه در محدوده عمقی  2-8متر میان ایستگاههای شهید بهشتی و لیپار از نظر میزان پوشش
گونهها اختالف معنیداری را نشان داد ( .)P>2/25ولی در محدوده عمق  5-3متر ،ایستگاهها فاقد اخالف معنیداری بودند .شاخص
تنوع شانون ،سیمپسون و ترازیهیل برای تمام ایستگاهها محاسبه شد .بیشترین میزان تنوع در عمق  2-8متر در ایستگاه هتل لیپار و در
عمق  5-3متر در ایستگاه شهید بهشتی دیده شد .شاخصهای تنوع اختالف معنیداری در دو دامنه عمقی نشان ندادند (.)P<2/25
سنگفرش های مرجانی در خلیج چابهار با وجودی که در مقایسه با بسیاری از مناطق مرجانی خلیج فارس از وسعت کمی برخوردارند
ولی دارای گونه های متنوعی بوده ،که نشان از مناسب بودن شرایط اکولوژیکی خلیج برای رشد گونههای مختلف بوده که متاسفانه با
گسترش فعالیتهای انسانی زیستگاههای آنها به تدریج در حال نابودی است.

کلمات کلیدی :خلیج چابهار ،مرجانهای سخت ،تنوع زیستی ،دریای عمان

* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

ioa.aocl_noaheo.oohay.moc
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لقمانی و صادقی

بررسی پراکنش و تنوع مرجانهای سخت ( )Hard coralsدر خلیج چابهار (دریای عمان)

مقدمه
آبسنگهای مرجانی حدود يك ششم خطوط ساحلی
دريايی دنيا را دربر میگيرند و حاوی جوامع گياهی و جانوری
متعددی میباشند (.)7991 ،Birkeland
صيد بیرويه ،كشاورزی و از ميان رفتن جنگلها و شهرنشينی
باعث بار زياد رسوبات و ساير آاليندهها در آبهای ساحلی شده
كه يوتروفيكاسيون وسيع و فرسايش زيستگاههای بارور را
بهدنبال دارد .با تخريب آبسنگهای مرجانی ،شالوده بسياری از
جوامع ساحلی تحتالشعاع قرار گرفته و صنعت گردشگری در
كشورهای در حال توسعه استوايی را به نابودی خواهد كشاند
( .)4002 ،Wilkinsonشش فاكتور اصلی فيزيكی باعث محدود
شدن توسعه مرجانها در مناطق مختلف میشود كه عبارتند از:
دما ،نور ،عمق ،شوری ،رسوبگذاری و قرار گرفتن در معرض
هوا .دمای بهينه برای توسعه آبسنگهای مرجانی  42-42درجه
سانتیگراد میباشد .اگرچه برخی مرجانها میتوانند دماهای
 78درجه سانتیگراد و  23-20درجه سانتیگراد را هم تحمل
كنند .در اعماق باالتر از  20-10متر آبسنگهای مرجانی قادر
به توسعه و تشكيل نيستند و اغلب آنها در عمق  42متر يا
كمتر تشكيل میشوند .همين مطلب توضيحی است برای حضور
مرجانها در مناطق حاشيهای قارّهها و جزاير ،نور نيز بايد
موجود باشد تا زوگزانتال همزيست مرجان بتواند فتوسنتز انجام
دهد (.)4002 ،Nybakken
طبق تقسيمبندی  )7917( Newellآبسنگهای مرجانی
جهان به دو منطقه اطلس و هند -آرام محدود میشوند كه
بيشترين تراكم و تنوع مرجان در ناحيه هند -آرام در جزاير
فيليپين ،مجمع الجزاير اندونزی ،گينه جديد و شمال شرق
استراليا میباشد .در سرتاسر اين ناحيه تاكنون حدود  80جنس
و  100گونه گزارش شده است كه حاكی از تنوع بسيار زياد
مرجان در اين ناحيه است.
در اقيانوس اطلس وضع متفاوت بوده و فقط حدود 23
جنس و  34گونه مشاهده گرديده است .جنسهای غالب در هر
دو ناحيه مرجانهای شاخ گوزنی( )Acroporaبوده كه دارای
 400گونه در اقيانوس آرام و فقط  2گونه در اقيانوس اطلس
است .از ديگر جنسهای مهم میتوان  Pocilloporaو پاونا
 Pavonaو گونيوپورا  Gonioporaرا اشاره كرد كه در اقيانوس
اطلس يافت نمیشوند .بيشتر جنسهای ياد شده در مناطق
مرجانی ايران يافت میشوند (.)7917 ،Newell
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آبسنگهای مرجانی خليج فارس در شرايط بسيار سخت
اكولوژيكی از لحاظ دما ،شوری و كدورت قرار دارند .مرجانها
در اين منطقه در شرايطی قادر به ادامه حيات هستند كه دمای
آب در برخی موارد ممكن است به پايينتر از  72درجه سانتیگراد
میرسد و در فصل تابستان از  20درجه هم فراتر رود ( Colesو
.)7997 ،Fadlallah
بهدليل قرار گرفتن سواحل استان سيستان و بلوچستان
در مجاورت اقيانوس هند ،محدوه آبی اين استان دارای فون
آبزيان اقيانوسی بوده و بهدليل نحوه حركت جريانهای آب در
خليج عمان احتماالً سواحل ايرانی خليج عمان محل اصلی
تأمين الرو مرجان در كشور عمان و خليج فارس میباشد .لذا
شناخت فون مرجانهای اين منطقه باعث شناخت نواحی همجوار
میشود .خليج چابهار در جنوبشرقی سواحل استان سيستان و
بلوچستان قرار دارد .اين خليج بهعنوان يك محيط آبی نيمه
بسته ،هم تحت تأثير محيط و عوامل خشكی و هم تحت تأثير
محيط و عوامل دريايی قرار دارد .وسعت خليج  240كيلومتر
مربع و عمق متوسط آن  3متر و عميقترين قسمت در دهانه
بوده كه حدود  40متر است .خليج چابهار يك محيط رسوبی
مختلط است كه هم رسوبات آواری و هم رسوبات كربناته
(مرجان ،صدف نرمتنان ،خارپوستان و غيره) در آن ،در حال
تشكيل هستند .اكثر رسوبات خليج از نوع آواری بوده كه حاصل
فرسايش تشكيالت زمينشناختی اطراف خليج است (زرشناس،
.)7231
درحالیكه اطالعات كمّی مطلوبی در مورد جمعيتهای
مرجانی بخش جنوبی خليج فارس موجود است ،اما اطّالعات
اندكی راجع به مرجانهای بخش ايرانی خليج فارس و بهخصوص
بخش ايرانی خليج عمان موجود میباشد.

مواد و روشها
خليج چابهار با طول جغرافيايی " 30º 20' 42و "30º 22' 24
و عرض جغرافيايی" 42º 72' 71و " 42º 43' 08در جنوبشرقی
سواحل استان سيستان و بلوچستان قرار دارد (شكل  .)4پيش
از شروع عمليات ميدانی در سال  7281اطالعات موجود درباره
خليج چابهار شامل مطالعات قبلی ،نقشههای دريايی ،نقشههای
آب و هوا ،جدول جزر و مد روزانه مربوط به روزهای نمونهبرداری
و اطالعات محلی در حد امكان جمعآوری شد .سپس تعيين
نقاط مرجانی ( )Site selectionدر آبهای اطراف خليج چابهار
بهكمك دو روش مانتاتو )( (Manta Towشكل  )7و شنای تصادفی
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) (Random Swimmingانجام گرفت.

شکل  :1روش مانتاتو که برای تعیین نقاط مرجانی منطقه خلیج
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در نهايت پس از بررسیهای اوليه و عمليات ميدانی2 ،
ايستگاه بهعنوان نقاط مرجانی در خليج شناسايی گرديد (جدول
 )7كه شامل :ايستگاه اول :اسكله شهيد بهشتی ،ايستگاه دوم:
دانشگاه علوم دريايی چابهار ،ايستگاه سوم :هتل ليپار و ايستگاه
چهارم :اسكله تيس میباشند كه موقعيت هر ايستگاه در خليج
در شكل  4نشان داده شده است.

چابهار استفاده شد

شکل  :2موقعیت خلیج چابهار در دریای عمان و موقعیت ایستگاههای مطالعاتی در منطقه خلیج چابهار
 :7اسكله شهيد بهشتی :4 ،دانشگاه علوم دريايی :2 ،هتل ليپار :2 ،اسكله تيس

جدول :1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای مطالعاتی در
خلیج چابهار
نام ایستگاه

عرض شمالی

طول شرقی

اول ( شهيد بهشتی)
دوم(دانشگاه دريانوردی)
سوم ( هتل ليپار)
چهارم ( تيس)

"42º 71` 73
"42 º 73` 34
" 42 79 03
"42 º 71` 17

"30º 23` 22
"30 º 23` 90
" 30 21 72
"30 º 21` 71

برای بررسی كمی تراكم و ميزان پوشش مرجانها از روش
 (Line Intercept Transect) LITاستفاده شد ( Hillو
4002 ،Wilkinson؛  Englishو همكاران7991 ،؛ ،Muddy
7997؛  .)1978)7918 ،Loyaدر هر ايستگاه دو محدوده عمقی
 4-2متر و  2-8متر انتخاب و در هر عمق  2ترانسكت به طول
 40متر بررسی گرديد ( 4002 ،Edward؛  Englishو همكاران،

 .)7991ترانسكتها بهموازات ساحل در بستر دريا توسط عمليات
غواصی نصب و موجودات كفزی زير ترانسكت تا حد سانتیمتر
بررسی شدند .اطالعات ثبت شده شامل :درصد پوشش جوامع
كفزی شامل مرجانهای سخت ،(HC)7مرجانهای نرم،(SC)4
مرجانهای مرده ،(DC)2جلبكها ،(Al)2و عوامل غيرزيستی
شامل ماسه ،(SD)2خرده و تكههای مرجانی ،(Rb)3اسفنج،(SP)1
صخره ،(RCK)8سيلت ،(SI)9جلبك شاخص مواد مغذی)NIA( 70
1

Hard Corals
2
Soft corals
3
Dead Corals
4
Algae
5
Sand
6
Rubble
7
Sponge
8
Rock
9
Silt
10
Nutrient Index Algae
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لقمانی و صادقی

و ساير موجودات (OF)7از جمله نرمتنان ،آبفشانها ،شقايقهای
دريايی بود .در اين روش میتوان از اطالعات كلی تا اطالعات
جزئی تر از قبيل شكل رشد كلونی تا خانواده ،جنس و گونه را
ثبت كرد .نمونههايی از مرجانهای سخت پس از تهيه فيلم و
عكس ،جمع آوری و برای مطالعات بعدی به آزمايشگاه انتقال
يافت .در آزمايشگاه نمونهها زيرميكروسكوپ و با كليدهای
معمول شناسايی شامل  )4000( Veronو )4003( Claereboudt
در حد جنس و گونه شناسايی شدند .جهت آناليز آماری دادهها
از نرمافزار  SPSSو برای رسم نمودارها و جداول از نرمافزار Excel
استفاده شد .برای نزديك كردن توزيع دادههای جمعآوری شده
به توزيع نرمال از جذر  arcsineاستفاده شد (.)7982 ،Zar

در معادله فوق  Piبرابر است با نسبت فراوانی هر يك از گونهها
در نمونه
s... ،4 ،7 =i
 =Piنسبت فراوانی هر يك از گونهها در نمونه
 =niتعداد افراد گونه i
 =Nتعداد كل افراد مشاهده شده تمام گونههای موجود در جمعيت
شاخص تنوع شانون (' :Shannon-Wiener)Hدر بررسیهای
جوامع اكولوژيكی ،شاخص شانون كاربرد گستردهای دارد .اگر
در نمونه تنها يك گونه حضور داشته باشد ،اين شاخص برابر
صفر خواهد بود و حداكثر آن زمانی است كه هر فرد متعلق به
يك گونه باشد.
 ni   ni 
  Ln 
 n   n 

شاخصهای تنوع :تنوع گونهای در مفهوم شامل غنای
گونهای (تعداد گونههای موجود در يك جامعه) و ترازی (چگونگی
توزيع افراد در ميان گونهها) میباشد كه برای محاسبه آنها
شاخصهای زيادی پيشنهاد شده است مثل مارگالف ،شانون،
سيمپسون ،پيلو ،شلدون و ترازیهيل .در اين بررسی از
شاخصهای شانون ،سيمپسون و ترازیهيل استفاده گرديد.
شاخص ترازیهیل ) :)Hill Index( (E5اين شاخص بهنام
اصالح شده هيل معروف است و بهنام شاخص آالتالو نيز خوانده
میشود )7987( Alatalo .نشان داد كه  E2بر خالف  E2هنگامی
كه يك گونه بسيار غالب میشود ،به صفر نزديك میشود.
شاخصهای ترازی تنها زمانی در تحقيقات بومشناسی استفاده
میشوند كه تعداد گونهها در جامعه مشخص باشد .چنانچه يك
گونه منفرد در يك اجتماع غالبيت بيشتری يابد  E2به صفر
نزديك شده و اين خاصيت مطلوبی برای شاخص ترازی است.

S



i 1 

H  

 =nتعداد كل افراد نمونه،
 =niتعداد افراد متعلق به گونه I
 =sتعداد كل گونهها

نتایج
بررسیهای اوليه نشان دادند كه بيشتر سواحل خليج چابهار
از نوع شنی-گلی بوده و قابليت جايگزينی توسط الروهای
بيشتر گونههای مرجان را ندارد .سواحل صخرهای كه میتواند
محل مناسبی برای الروهای مرجان باشد بيشتر در جنوبشرقی
خليج چابهار قرار گرفته است .در مجموع  40گونه مرجان
سخت شامل  9خانواده 72 ،جنس پس از نمونهبرداری از
ايستگاههای مختلف شناسايی گرديد.
مقایسه درصد پوشش گونهها در ایستگاههای مختلف:

شاخص سیمپسون ):(Simpson’s Dominance Index
اين شاخص ميزان فراوانی جامعه را نشان میدهد .رقم شاخص
سيمپسون از  0تا  7متغير است و نشاندهنده ميزان احتمال
تعلق دو فرد انتخاب شده (بهصورت تصادفی) از كل جمعيت به
يك گونه میباشد .به زبان ساده اگر احتمال اينكه دو موجود
فوق از يك گونه باشند ،باال باشد در نتيجه تنوع گونهای جامعه
نمونهبرداری پايين است.
s

ni
N

Pi 

)    ( Pi 2
i 1

Other Fauna
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با مقايسه درصد پوشش مرجانهای سخت در ايستگاههای
مختلف در محدوده عمقی  4-2متری مشخص شد كه در
ايستگاه ( 7اسكله شهيد بهشتی) در بين گونههای مرجانی
مشاهده شده گونه  Favia pallidaبا ميانگين پوششی حدود
 4/2درصد باالترين ميزان را در بين ساير گونهها در طول
ترانسكت دارا بوده است ،همچنين در اين ايستگاه گونه
 Platygyra daedaleaبا  0/2درصد كمترين پوشش را داشته است.
در ايستگاه  4باالترين ميزان پوشش مربوط به گونه
 Acanthastrea maximaبا پوششی حدود  3/4درصد بوده و
كمترين مقدار نيز مربوط به گونه  Acropora arabensisبا
پوششی زير يك درصد است .در ايستگاه ( 2هتل ليپار) گونه
 Porites sp.با پوششی حدود  3/2درصد باالترين ميزان را
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داشته كه در بين گونههای مشاهده شده در اين ايستگاه گونه
 Acropora arabensisكمترين پوشش را با  7/2درصد دارا بوده
است .در ايستگاه تيس كه كمترين تعداد گونه شناسايی شده را
دارا بود ،گونه  Favia favusپوشش نسبتاً بااليی را داشته و گونه
 Favia pallidaبا كمترين ميزان در مقابل آن قرار دارد (شكل .)2
مقایسه درصد پوشش گونههای مشاهده شده مرجان
سخت در محدوده عمقی  5-8متر :در ايستگاه  7باالترين
ميزان پوشش در اين عمق مربوط به گونه  Porites sp.با
پوشش  3/4درصدی بوده و كمترين مقدار نيز مربوط به گونه
 Acropora arabensisبا  7/1درصد بوده است .در ايستگاه 4
گونه  Turbinaria peltataميزان پوشش بااليی را با ثبت 74
درصد داشته كه در مقابل آن گونه Acanthastrea hemprechii
با حدود  0/2درصد كمترين ميزان پوشش را بهخود اختصاص
داده است .در ايستگاه شماره  2بيشترين ميزان پوشش مربوط
به گونه  Porites sp.با پوششی حدود  8/2درصد و كمترين
پوشش مربوط به گونه ،Siderastrea savignyanaكه زير يك
درصد بوده است (شكل  .)2در اين عمق ايستگاه تيس فاقد
پوشش مرجانی بوده است .آزمون آناليز واريانس يكطرفه
( )One- ycoaoooeاختالف معنیداری را در سطح اطمينان
 %92را در محدوده عمقی  4-2متر در بين ايستگاهها نشان داد
( )P>0/02كه در مرحله آزمون  Tukeyاين اختالف معنیداری

را ميان ايستگاههای شهيد بهشتی و ليپار و تيس نشان داد .اما
اين مقايسه در محدوده عمقی  2-8متر ميان سه ايستگاه اختالف
معنیداری را نشان نداد (.)P<0/02
ميانگين درصد پوشش گونههای مرجان سخت در ايستگاه
شهيد بهشتی در محدوده عمقی  4-2متر برابر با  0/93درصد و
در عمق  2-8متری برابر با  4/20درصد بوده است .در ايستگاه
دانشگاه دريانوردی ميانگين درصد پوشش برای محدوده عمقی
 4-2متری  7/87درصد و برای محدوده عمقی  2-8متری
 4/79درصد ثبت شد .در ايستگاه سوم در محدوده عمقی اول
ميانگين پوشش برای گونهها  4/21درصد و در محدوده عمقی
 2-8متر برابر با  7/20درصد بوده است .در ايستگاه تيس كه
كمترين درصد پوشش برای گونههای مرحان سخت ثبت شد
اين ميانگين فقط برای محدوده عمقی  4-2متری بهدست آمد
كه برابر با  0/81درصد بوده است در محدوده عمقی دوم گونه
مرجانی ثبت نگرديد.
با مقايسه شكلهای  2و  2مشخص میگردد كه در
ايستگاههای شهيد بهشتی و ساحل دانشگاه هرچه از سطح به
عمق حركت میشود بر ميزان حضور گونهها افزوده میگردد.
ولی در مورد ايستگاههای هتل ليپار و تيس بهدليل اينكه در
قسمتهای عميقتر بستر حالت شنی پيدا میكند اين ميزان
حضور كاهش میيابد.

شکل  : 3نمودار درصد پوشش گونه ها ی مختلف مرجان ها ی سخت در ا یستگاه های مطالعه شده در عم ق  2 - 3متر
بار عمودی بيانگر

SD

( انحراف از معيار ) می باشد .

501

لقمانی و صادقی

بررسی پراکنش و تنوع مرجانهای سخت ( )Hard coralsدر خلیج چابهار (دریای عمان)

شکل  : 4نمودار درصد پوشش گونه ها ی مختلف مرجان ها ی سخت در ا یستگاه های مطالعه شده در عمق  5 - 8متر
بار عمود ی ب يانگر

SD

در شكلهای  3 ،2و  ،1درصد پوشش گونههای مختلف
مرجان سخت در هر ايستگاه در دو محدوده عمقی  4-2متری و
 2-8متری با يكديگر مقايسه شده است .كه برطبق آن در
ايستگاه ( 7شهيد بهشتی)  70گونه در عمق  4-2متری و 73
گونه در عمق  2-8متری در طول ترانسكتها مشاهده و
ميانگين درصد پوشش هر گونه به ثبت رسيد .ميانگين درصد
پوشش گونههای مرجانی در اين ايستگاه در عمق  2-8متری
نسبت به عمق  4-2متری باالتر است كه نشان از وجود شرايط
مساعدتر و مناسبتر رشد برای مرجانها در اين عمق است.
بيشترين ميانگين درصد پوشش گونهای در عمق  4-2متر
برای مرجان مغزی ( Favia palidaحدود  )% 4/2و در عمق 2-8
متری برای مرجان تودهای  Porites sp.بوده است .بهطوركلی
اكثر گونهها در عمق  4-2متری دارای ميانگين درصد پوشش
زير يك درصد و عمق  2-8متری دارای ميانگين درص پوشش
باالی دو درصد بودند (شكل .)2
در ايستگاه ساحل دانشگاه دريانوردی در محدوده عمقی
 4-2متری  72گونه و در محدوده عمقی  2-8متری  78گونه
در طول مطالعه در ترانسكتها مشاهده گرديد پس میتوان
نتيجه گرفت كه از نظر وضعيت حضور گونهها در هر دو محدوده
عمقی اين ايستگاه در مقايسه در وضعيت خوبی قرار دارد،
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( انحراف از معيار ) می باشد .

همچنين از نظر ميانگين درصد پوشش گونههای مرجان زنده
اين ايستگاه در هر دو محدوده عمقی نيز از وضعيت مناسبی به
نسبت ساير ايستگاهها برخوردار است و بهطوركلی شرايط رشد
برای مرجانها در اين ايستگاه مناسب میباشد .باالترين ميانگين
درصد پوشش مرجان زنده در محدوده عمقی  4-2متری برای
گونه  Acanthastrea maximaبا حدود  3/7درصد و در محدوده
عمقی  2-8متری برای مرجان بشقابی  Turbinaria peltataبا
ميانگين حدود  74درصد ثبت شد (شكل .)3
در ايستگاه هتل ليپار برای محدوده عمقی  4-2متری 72
گونه و برای محدوده عمقی  2-8متری  9گونه در طول
ترانسكتها مشاهده گرديد همانطوركه در شكل  3هم مشخص
است ميزان حضور گونهها در عمق  4-2متر نسبت به محدوده
عمقی  2-8متر بيشتر است و همچنين از نظر ميزان ميانگين
درصد پوشش گونههای مرجان زنده هم در عمق  4-2متر اين
ميزان باالتر بوده بهطوریكه ميانگين درصد پوشش اكثر گونهها
در محدوده عمقی  2-8متری زير  4درصد و برای اكثر گونهها
در محدوده عمقی  4-2متری باالی  4درصد پوشش مرجان
سخت زنده ثبت گرديد ،بنابراين مرجانها در اين ايستگاه در
عمق  4-2متری شرايط مناسبتری را برای رشد و زيست
دارند .باالترين ميانگين درصد پوشش در عمق  4-2متر برای
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مرجان تودهای شكل گونه  ( Porites sp.حدود  3/4درصد) و در
محدوده عمقی  2-8متر هم برای همين گونه با ميانگين حدود
 8/2درصد بوده است بنابراين میتوان نتيجه گرفت كه از نظر

سال هفتم ،شماره  ،4زمستان 9314

شرايط زيستگاهی اين ايستگاه برای رشد مرجانهای تودهای و
مغزی ( با توجه به شكل  )1مناسبتر میباشد.

شکل  : 5نمودار میانگین درصد پوشش گونه های مختلف مرجان سخت در ایستگاه شماره ( 1اسکله شهید بهشتی) در دو
محدوده عمقی  2 - 3متری و  5 - 8متری
بار عمود ی ب يانگر

SD

( انحراف از معيار ) می باشد .

شکل  : 6نمودار میانگین درصد پوشش گونه های مختلف مرجان سخت در ایستگاه شماره  ( 2دانشگاه دریانوردی) در دو
محدوده عمقی  2 - 3متری و  5 - 8متری
بار عمود ی ب يانگر

SD

( انحراف از معيار ) می باشد .
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شکل  : 7نمودار میانگین درصد پوشش گونه های مختلف مرجان سخت در ایستگاه شماره  ( 3هتل لیپار) در دو محدوده
عمقی  2 - 3متری و  5 - 8متری
بار عمودی بيانگر ( SDانحراف از معيار) میباشد.

شاخصهای تنوع :در بررسی شاخصهای اكولوژيكی تنوع،
 2شاخص اصلی ،شانون( ،)Hسيمپسون( )Lambadaو شاخص
ترازی يا يكنواختی گونهای هيل ( )E2برای ايستگاههای مختلف
در دو محدوده عمقی  4-2متری و  2-8متری محاسبه گرديد.
همچنين در اين بررسی  Sبرابر تعداد گونهها در هر ايستگاه میباشد.
با توجه به شكل  8در بررسی ايستگاهها در عمق 4-2
متری مشخص گرديد كه بيشترين مقدار ترازی محيطی مربوط
به ايستگاه شماره  2با ميانگين  0/88و سپس ايستگاه شماره 4
با ميانگين  0/82میباشد و كمترين مقدار نيز در ايستگاه شماره
 2با  0/14مشاهده شد .از طرفی چون تعداد گونههای موجود
در ايستگاه تيس پايين بوده بهدنبال آن كمترين ميزان شاخص
تنوع شانون  0/282و باالترين ميزان شاخص سيمپسون 0/48
مربوط به اين ايستگاه میباشد .همچنين در بررسی شاخص
شانون در اين محدوده عمقی باالترين مقدار مربوط به ايستگاه
 2با  7/730است .باالترين ميانگين تعداد فرد ثبت شده هم
مربوط به ايستگاه شماره  2میباشد.
محاسبه شاخصهای تنوع در عمق  2-8متر در شكل 9
نشان داده شده است .ايستگاه شهيد بهشتی در شاخص ترازی
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محيطی با مقدار  0/39دارای باالترين مقدار در ميان ساير
ايستگاهها بوده و بعد از آن ايستگاه ساحل دانشگاه با  0/34قرار
دارد .چون در ايستگاه تيس گونهای ثبت نگرديد ،بنابراين
شاخصها در اين عمق و در اين ايستگاه صفر است .در محاسبه
شاخص شانون مشخص گرديد كه ايستگاه شماره  4با داشتن
مقدار  ،7/42باالترين ميزان و از نظر شاخص سيمپسون با ،0/37
كمترين مقدار را دارا بوده است .در اين محدوده عمقی باالترين
تعداد گونه هم مربوط به ايستگاه شماره  4بوده كه تفاوت
محسوسی را با ساير ايستگاهها نيز دارد.
بهطوركلی با مقايسه شكلهای  8و  9با يكديگر میتوان
نتيجه گرفت كه تنوع گونهای در عمق  2-8متری نسبت به
عمق  4-2متری باالتر است .همچنين مقايسه دو شكل مذكور
مشخص میكند كه شاخصهای شانون و سيمپسون عكس
يكديگرند و هر جا غالبيت افزايش يابد از تنوع كاسته میشود و
با افزايش تنوع از ميزان غالبيت كاسته میشود .مقايسه آماری
شاخصهای تنوع در چهار ايستگاه و در دو محدوده دامنه عمقی
با يكديگر اختالف معنیداری را نشان نداد (.)P<0/02
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شکل  :8نمودار مقایسه شاخصهای تنوع در ایستگاههای مطالعه شده در عمق  2-3متر

شکل  :9نمودار مقایسه شاخصهای تنوع در ایستگاههای مطالعه شده در عمق  5-8متر

بحث
خليجفارس بهعلّت قرار گرفتن در عرضهای جغرافيايی
نيمهگرمسيری ،محدوديتهايی را برای جوامع مرجانی بهوجود
آورده است بهطوریكه دامنه وسيع تغييرات دمای آب ،شوری
باال و كدورت نسبتاً زياد آب در خليج فارس ،موجب كاهش
تنوع آبسنگ مرجانی در اين منطقه گرديده و اين مناطق مرجانی
بهعلّت شرايط خاص محيطی مذكور ،همواره تحت استرس
میباشند ( Bakerو همكاران.)4002 ،
در مقايسه با خليج فارس ،دريای عمان دارای عمق نسبتاً
زياد و در ارتباط مستقيم با آبهای اقيانوس هند میباشد.
بنابراين تغييرات شوری و درجه حرارت نسبت به خليج فارس
بسيار كمتر بوده كه اين امر شرايط را برای رشد و گسترش
مرجانها مناسبتر میكند بهطوریكه در يك گزارش فقط
 708گونه مرجان سخت از سواحل كشور عمان گزارش

شده ( )4003 ،Cyeoltdioymو اين درحالی است كه مرجانهای
سخت گزارش شده از خليج فارس  38گونه است ( Sheppardو
7997 ،Sheppard؛  .)7912 ،Burchardوجود شكل خاص
جريانات (جريانات فراجوشی) در سواحل عمان در متعادل نگه
داشته شدن درجه حرارت در فصل گرما اثر زيادی دارد .خليج
چابهار بهدليل اينكه كه در مجاورت دريای عمان و اقيانوس
هند قرار گرفته و بهدليل شكل جريانات آب محل ورود آبزيان
مختلف اقيانوسی بوده و بههمين علت الروهای مرجانی از طريق
جريانات ورودی وارد خليج شده و در بسترهای مناسب
تهنشست میكنند بههمين دليل اين منطقه دارای گونههای
متنوع مرجانی است ،هرچند وجود استرسهای مختلف (آلودگی،
ساخت و سازهای ساحلی ،صيد و صيادی ،افزايش بار رسوبی
و )...زيستگاههای آنها و رشد و حيات اين گونههای باارزش در
معرض خطر قرار داده است.
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در مطالعه مشاهده شد كه اين خليج در اكثر نقاط دارای
بستری شنی يا گلی بوده كه از نظر اكولوژيكی شرايط مناسب را
برای تهنشست و رشد الروهای مرجان را ندارند و پوشش
مرجانی فقط در بخش جنوبشرقی خليج مشاهده گرديد كه در
اين بخش  2ايستگاه جهت بررسی شكل پراكنش و تنوع
مرجانهای سخت انتخاب شد.
بهطوركلی  40گونه مرجان سخت از  9خانواده و 72
جنس شناسايی شد كه خانواده  Faviidaeبا داشتن  1گونه
بيشترين تعداد گونههای شناسايی شده را دارا بوده است و
خانواده ،Merulinidae ،Dendrophyliidae ،Poritidae
 Pocilloporiidaeو  Caryophyllidaeبا داشتن يك گونه
شناخته شده كمترين تعداد گونه حاضر در منطقه را داشتهاند و
در ساير خانوادهها Acroporidae ،دارای  2گونهSiderastreidae ،
دارای  2گونه و  Mussidaeدارای  4گونه بودهاند .از نظر ميزان
حضور گونهها در ايستگاههای مورد بررسی ،بهطوركلی در ايستگاه
شماره  4يعنی ساحل دانشگاه تمامی گونههای شناسايی شده (79
گونه) حضور داشتهاند و سپس ايستگاه شهيد بهشتی با داشتن
 78گونه ،ايستگاه هتل ليپار با داشتن  73مشخص گرديدند و در
نهايت در ايستگاه تيس كمترين حضور گونهای ( 2گونه) به ثبت
رسيد.
 Shokriو همكاران ( )4000با تحقيق بر روی مرجانهای
آبهای ساحلی جزيره كيش  22گونه مرجان سخت شناسايی
كردند كه خانواده  Faviidaeبيشترين تعداد گونهها را دارا
بودند )7917( Rosen .پس از جمعآوری مرجانها در سواحل
ايرانی خليج فارس و امارات متحده عربی ،در مجموع  72جنس
از مرجانهای آبسنگساز خليج فارس را شناسايی نمودHarger .
( 79 )7982گونه از مرجانهای اطراف جزيره هرمز را شناسايی
و بررسی نمود ،ليكن ليستی از اين گونهها را ارايه نداده است.
 ،)7912( Harringtonطی گزارشی از رويت مرجانها در جزيره
شتور (شيدور) سخن بهميان آورده است.
 )7982( Downingمعتقد است كه تنوع گونههای آبسنگ
ساز در آبهای كشور كويت كم میباشد)7919( Burchard .
مرجانهای اطراف جزاير عربستان سعودی را شناسايی نموده و
شرح مختصری از نتايج تحقيقات وی در مطالعات )7911( Basson
گزارش شده است Sheppard .و  )7997( Sheppardبهطور
جامعی اجتماعات مرجانهای بخش جنوبی خليج فارس را
بررسی نمودند .اين مطالعات در سالهای بعد هم ادامه يافت.
براساس گزارشهای موجود اخير حدود  22گونه از مرجانهای
سخت ( Rezaiو همكاران )4002 ،و حدود  2جنس از مرجانهای
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نرم از سواحل ايران گزارش شده است (4001 ،Samimi Namin؛
 Samimi Naminو .)4002 ،Ofwegen
همانطوركه در بخش نتايج اشاره گرديد خانواده Acroporidae
در ايستگاه  4دارای ميزان بااليی است و با حركت به سمت
ايستگاههای بعدی از ميزان پوشش آن كاسته میشود .اين
مسأله به اين خاطر است كه خانواده مذكور ،دارای مقاومت
كمتری در برابر رسوبات معلق نسبت به خانواده  Poritidaeداشته
و در بسترهايی زيست میكنند كه دارای رسوبات ماسهای كمتر
بوده و بنابراين رسوبات معلق كمتری دارند (.)7997 ،Riegl
بهنظر میرسد با ساخت و سازهايی كه در كنار اكوسيستمهای
مرجانی اسكله شهيد بهشتی صورت گرفته و روز به روز نيز
توسعه میيابد ،ايستگاه شماره  2يعنی هتل ليپار بهدليل موقعيت
و شرايط زيستی بهتر محل تهنشست بسياری از الروهای مرجانی
شده است كه اين پديده بهوضوح در طی نمونهبرداری با مشاهده
بوتههای مرجانی جوان در اين ايستگاه قابل اثبات میباشد.
از لحاظ شاخصهای تنوع گونهای بيشترين تنوع در عمق
 4-2متر مربوط به ايستگاههای شماره 4و 2و در عمق  2-8متر
در ايستگاههای 7و  4ديده شد .مقايسه شكلهای  2و  2نشان
میدهد كه بين غالبيت و ترازی محيطی ارتباط وجود دارد و
بهنظر منطقی میرسد زيرا كه غالبيت نمايانگر توزيع افراد در
بين كل گونههای غالب است و ترازی محيطی توزيع افراد در
بين كل گونهها میباشد.
شاخصهای تنوع در رابطه با ايستگاهها نشان میدهد كه
ايستگاه تيس دارای تنوع پايينتری نسبت به ساير ايستگاهها در
محدوده عمقی  4-2متری بوده و در عمق  2-8متری اين
ايستگاه چون فاقد مرجان بوده است شاخص تنوع برای آن
محاسبه نگرديد در اين ايستگاه هرچه از ساحل به سمت عمق
پيش میرود نوع بستر تغيير شكل يافته از حالت صخرهای به
حالت شنی-گلی تبديل میشود .در اين ايستگاه در اعماق كم،
بستر صخرهای و همراه با تكه سنگهای بزرگ میباشد و با
افزايش عمق بستر به سرعت شنی-گلی میشود .اين ساحل
بهدليل نزديكی به اسكله صيادی تيس از آلودگی بااليی برخوردار
است .همچنين نزديكی به دهانه خور سبب انتقال رسوبات
آبرفتی به اين منطقه شده است .وجود رسوبات دانه ريز آبرفتی
به خودی خود محيط را برای رشد مرجانها نامساعد میسازد و
باعث افزايش رسوبگذاری در اين منطقه میشود .تغييرات
جنس بستر بهويژه قطر و دانهبندی رسوبات ماسهای يا گل و
الی زير صخرههای آهكی ،فاكتورهای مهمی هستند كه تركيب
يا اجتماع مرجانی را تشكيل میدهند ( Rieglو
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همكاران .)7992 ،در ايستگاه اسكله شهيد بهشتی شاخصها
نشان میدهد كه اين ايستگاه در هر دو رنج عمقی شرايط
مناسب زيستگاهی را برای رشد مرجانها را داراست و در
مقايسه حضور گونهها با توجه به شكل  2محدوده عمقی 2-8
متری گونههای بيشتری يافت میشود بنابراين احتماالً قسمتهای
كمعمق تحت استرس بيشتری قرار دارند كه البته ساخت و
سازهايی كه در اطراف اين اسكله در حال شكلگيری است
بهخصوص احداث موجشكنها اين مطلب را تاييد میكند .در
ايستگاه دانشكاه دريانوردی بيشترين حضور يا تعداد گونه مرجان
سخت در هر دو محدوده عمقی ثبت شده ،ساحل از نوع شنی
بوده و از عمق حدود  0/2متر بستر صخرهای میشود و دوباره
بهتدريج با افزايش عمق بستر شنی میگردد .در عمق  2-8متر
در بعضی مناطق بستر سخت بهصورت پراكنده وجود دارد ،كه
باعث نشست الرو مرجان و ايجاد كلونیهای منفرد در اين
مناطق میشود (شكل .)3
بهدليل ساخت موج شكنها و اسكلههای در حال ساخت
در اسكله شهيد بهشتی ،الگوی حركت جريان آب در اين منطقه
تغيير كرده و اين امر بهتدريج باعث افزايش رسوبگذاری
میشود و حيات مرجانها در اين نقطه مانند ايستگاه  7در
معرض خطر میباشد.
ايستگاه هتل ليپار از نظر موقعيت در نزديكی اسكله شهيد
كالنتری قرار گرفته است .در اين ايستگاه بستر از نوع صخرهای
و سخت بوده كه با افزايش عمق مقداری شن و ماسه روی بستر
اصلی را میپوشاند .كم بودن جريان در اين ناحيه بهدليل وجود
اسكله كالنتری ،باعث افزايش رسوبگذاری در اين منطقه شده
است .اين امر تنها به برخی از مرجانهای نسبتاً مقاوم فرصت
رشد داده است .شاخص غنای گونهای مناسب بودن يا نبودن
زيستگاه را برای گونههای مختلف بيان میكند ( Currieو
 .)4002 ،Smallبا توجه به نمودارهای مقايسهای شاخص تنوع،
در ايستگاه هتل ليپار ،عمق  4-2متر از غنای گونهای بيشتری
برخوردار است بنابراين در اين محدوده عمقی شرايط زيستی
برای مرجانهای سخت بهتر میباشد.
با توجه به نوع ساخت و سازها در خليج كه باعث بر هم
خوردن الگوی طبيعی جريان آب میشود و بهدنبال آن تغيير
الگوی رسوبگذاری خواهد شد ،ايستگاههای شماره  4 ،7و 2
كه برای رشد مرجانها مناسب هستند بهشدت در خطر استرس
رسوبگذاری بيشتر هستند چرا كه با ساخت اسكله جريان آب
در اين مناطق آرامتر شده و رسوبات شانس بيشتری برای
تهنشين شدن دارند .همانطوركه در نتايج نشان داده
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شد ،رشد و توسعه مرجانها در حال حاضر هم تحت تاثير
قرارگرفته است.
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