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 چکیده

چهار ، 7831های سخت خلیج چابهار پس از مطالعات اولیه و با عملیات میدانی در سال جهت مطالعه پراکنش و تنوع مرجان

متر  5-3متر و  2-8اطالعات از محدوده عمقی  ،با استفاده از روش ترانسکت خطی ایستگاه در خلیج انتخاب گردید. عنواننقطه به

جا مشاهده شد ها در آنای که حضور مرجانگلی بوده و بستر صخره-شکل سواحل در خلیج اکثراً از نوع شنی و شنی آوری شد.جمع

گونه در آن ثبت شد،  4که  جز ایستگاه تیسهخانواده شناسایی شد که ب 9گونه از  22برداری . پس از نمونهشرقی آن بودبخش جنوب

لیپار پوشش باالیی  ترین تعداد گونه را دارا بود که در ایستگاهبیش، Faviidaeانواده خ ها دیده شدند.ها در سایر ایستگاهاکثریت گونه

 های شهید بهشتی و لیپار از نظر میزان پوشش متر میان ایستگاه 2-8طرفه در  محدوده عمقی یک آزمون آنالیز واریانس را داشتند.

شاخص  داری بودند.ها فاقد اخالف معنیایستگاه ،متر 5-3ولی در محدوده عمق  .(P<25/2داری را نشان داد )ها اختالف معنیگونه

و در  هتل لیپارمتر در ایستگاه  2-8ترین میزان تنوع در عمق بیش ها محاسبه شد.هیل برای تمام ایستگاهسیمپسون و ترازی تنوع شانون،

 (.P>25/2) عمقی نشان ندادند دامنهداری در دو های تنوع اختالف معنیشاخص متر در ایستگاه شهید بهشتی دیده شد. 5-3عمق 

 مناطق مرجانی خلیج فارس از وسعت کمی برخوردارندهای مرجانی در خلیج چابهار با وجودی که در مقایسه با بسیاری از سنگفرش

های مختلف بوده که متاسفانه با های متنوعی بوده، که نشان از مناسب بودن شرایط اکولوژیکی خلیج برای رشد گونهولی دارای گونه

 ها به تدریج در حال نابودی است.های آنهای انسانی زیستگاهگسترش فعالیت

 

  دریای عمان، تنوع زیستی، های سختمرجان، چابهارخلیج  کلمات کلیدی:
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 مقدمه
های مرجانی حدود يك ششم خطوط ساحلی آبسنگ       

گيرند و حاوی جوامع گياهی و جانوری دريايی دنيا را دربر می

 .(Birkeland ،7991) باشندمتعددی می

و شهرنشينی  هاجنگل رفتن ميان از و كشاورزی رويه،بی صيد       

شده  های ساحلیها در آبباعث بار زياد رسوبات و ساير آالينده

 های بارور را كه يوتروفيكاسيون وسيع و فرسايش زيستگاه

های مرجانی، شالوده بسياری از با تخريب آبسنگ .دنبال داردبه

الشعاع قرار گرفته و صنعت گردشگری در جوامع ساحلی تحت

 كشورهای در حال توسعه استوايی را به نابودی خواهد كشاند

(Wilkinson ،4002.)  شش فاكتور اصلی فيزيكی باعث محدود

شود كه عبارتند از: ها در مناطق مختلف میشدن توسعه مرجان

گذاری و قرار گرفتن در معرض دما، نور، عمق، شوری، رسوب

درجه  42-42 های مرجانیهوا. دمای بهينه برای توسعه آبسنگ

توانند دماهای ها میباشد. اگرچه برخی مرجانگراد میسانتی

گراد را هم تحمل درجه سانتی 23-20گراد و درجه سانتی 78

های مرجانی قادر متر آبسنگ 20-10كنند. در اعماق باالتر از 

متر يا  42ها در عمق به توسعه و تشكيل نيستند و اغلب آن

شوند. همين مطلب توضيحی است برای حضور تر تشكيل میكم

نور نيز بايد ، ايرها و جزای قارّهها در مناطق حاشيهمرجان

موجود باشد تا زوگزانتال همزيست مرجان بتواند فتوسنتز انجام 

 .(Nybakken ،4002) دهد

 مرجانی هایآبسنگ Newell (7917) بندیتقسيم طبق       

شوند كه آرام محدود می -و هند جهان به دو منطقه اطلس

جزاير آرام در  -ناحيه هند ترين تراكم و تنوع مرجان دربيش

فيليپين، مجمع الجزاير اندونزی، گينه جديد و شمال شرق 

جنس  80باشد. در سرتاسر اين ناحيه تاكنون حدود استراليا می

گونه گزارش شده است كه حاكی از تنوع بسيار زياد  100و 

 مرجان در اين ناحيه است. 

 23در اقيانوس اطلس وضع متفاوت بوده و فقط حدود        

های غالب در هر نه مشاهده گرديده است. جنسگو 34جنس و 

( بوده كه دارای Acroporaهای شاخ گوزنی)دو ناحيه مرجان

گونه در اقيانوس اطلس  2گونه در اقيانوس آرام و فقط  400

و پاونا  Pocilloporaتوان های مهم میاست. از ديگر جنس

Pavona  و گونيوپوراGoniopora  را اشاره كرد كه در اقيانوس

های ياد شده در مناطق تر جنسشوند. بيشاطلس يافت نمی

 .(Newell ،7917) شوندمرجانی ايران يافت می

های مرجانی خليج فارس در شرايط بسيار سخت آبسنگ       

ها اكولوژيكی از لحاظ دما، شوری و كدورت قرار دارند. مرجان

ادر به ادامه حيات هستند كه دمای در اين منطقه در شرايطی ق

گراد درجه سانتی 72تر از ممكن است به پايين موارد برخی در آب

و  Coles) درجه هم فراتر رود 20رسد و در فصل تابستان از می

Fadlallah ،7997). 

دليل قرار گرفتن سواحل استان سيستان و بلوچستان هب       

اين استان دارای فون در مجاورت اقيانوس هند، محدوه آبی 

های آب در حركت جريان نحوهدليل هآبزيان اقيانوسی بوده و ب

خليج عمان احتماالً سواحل ايرانی خليج عمان محل اصلی 

باشد. لذا تأمين الرو مرجان در كشور عمان و خليج فارس می

جوار منطقه باعث شناخت نواحی هم اين هایمرجان فون شناخت

شرقی سواحل استان سيستان و ر در جنوبشود. خليج چابهامی

عنوان يك محيط آبی نيمه اين خليج به بلوچستان قرار دارد.

بسته، هم تحت تأثير محيط و عوامل خشكی و هم تحت تأثير 

كيلومتر  240محيط و عوامل دريايی قرار دارد. وسعت خليج 

ترين قسمت در دهانه متر و عميق 3مربع و عمق متوسط آن 

متر است. خليج چابهار يك محيط رسوبی  40حدود بوده كه 

مختلط است كه هم رسوبات آواری و هم رسوبات كربناته 

در حال  ،تنان، خارپوستان و غيره( در آن)مرجان، صدف نرم

تشكيل هستند. اكثر رسوبات خليج از نوع آواری بوده كه حاصل 

شناختی اطراف خليج است )زرشناس، فرسايش تشكيالت زمين

7231.) 

های كه اطالعات كمّی مطلوبی در مورد جمعيتدرحالی       

مرجانی بخش جنوبی خليج فارس موجود است، اما اطّالعات 

خصوص فارس و به ايرانی خليج های بخشاندكی راجع به مرجان

 باشد.بخش ايرانی خليج عمان موجود می

  

 هاشمواد و رو
 º30 22' 24" و º30 20' 42" جغرافيايی طول با چابهار خليج       

شرقی در جنوب º42 43' 08"و  º42 72' 71"و عرض جغرافيايی

پيش  .(4 )شكل سواحل استان سيستان و بلوچستان قرار دارد

اطالعات موجود درباره  7281در سال از شروع عمليات ميدانی 

های های دريايی، نقشهخليج چابهار شامل مطالعات قبلی، نقشه

برداری و مد روزانه مربوط به روزهای نمونه جدول جزرهوا،  و آب

آوری شد. سپس تعيين و اطالعات محلی در حد امكان جمع

های اطراف خليج چابهار در آب (Site selection) نقاط مرجانی

و شنای تصادفی  (7 )شكل (Manta Tow) مانتاتو روش دو كمكبه
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(Random Swimming) .انجام گرفت 

 

 
روش مانتاتو که برای تعیین نقاط مرجانی منطقه خلیج : 1شکل 

 چابهار استفاده شد

 2 ،های اوليه و عمليات ميدانیدر نهايت پس از بررسی       

 )جدول عنوان نقاط مرجانی در خليج شناسايی گرديدايستگاه به

( كه شامل: ايستگاه اول: اسكله شهيد بهشتی، ايستگاه دوم: 7

دريايی چابهار، ايستگاه سوم: هتل ليپار و ايستگاه  دانشگاه علوم 

ليج باشند كه موقعيت هر ايستگاه در خچهارم: اسكله تيس می

 نشان داده شده است. 4در شكل 

 

 
 ج چابهارهای مطالعاتی در منطقه خلی: موقعیت خلیج چابهار در دریای عمان و موقعیت ایستگاه2شکل 

 اسكله تيس :2، هتل ليپار :2، دانشگاه علوم دريايی :4، اسكله شهيد بهشتی :7

 

های مطالعاتی در : موقعیت جغرافیایی ایستگاه1جدول       

 خلیج چابهار

ایستگاهنام   طول شرقی عرض شمالی 

 "42º 71` 73" 30 º 23` 22 اول ) شهيد بهشتی(

 "º 73` 34" 30 º 23` 90 42 دريانوردی( دوم)دانشگاه

7942 03 " سوم ) هتل ليپار(  " 72 2130  

 "º 71` 17" 30 º 21` 71 42 چهارم ) تيس(

   

 روش ها ازبرای بررسی كمی تراكم و ميزان پوشش مرجان       

LIT (Line Intercept Transect) استفاده شد (Hill  و

Wilkinson ،4002 ؛English  ،؛ 7991و همكارانMuddy ،

عمقی محدوده . در هر ايستگاه دو (Loya ،7918)1978؛ 7997

نسكت به طول اتر 2انتخاب و در هر عمق  متر 2-8متر و  2-4

و همكاران،  English؛ Edward  ،4002) متر بررسی گرديد 40

توسط عمليات موازات ساحل در بستر دريا به هاترانسكت .(7991

متر موجودات كفزی زير ترانسكت تا حد سانتی غواصی نصب و

بررسی شدند. اطالعات ثبت شده شامل: درصد پوشش جوامع 

، (SC)4های نرم، مرجان(HC)7های سختكفزی شامل مرجان

، و عوامل غيرزيستی (Al)2ها، جلبك(DC)2های مردهمرجان

، (SP)1، اسفنج(Rb)3های مرجانی، خرده و تكه(SD)2شامل ماسه

70مغذی جلبك شاخص مواد ،(SI)9سيلت ،(RCK)8صخره
 (NIA )

                                                           
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 



 )دریای عمان(  خلیج چابهاردر  (Hard corals) های سختبررسی پراکنش و تنوع مرجان                           لقمانی و صادقی 

501 
 

های ها، شقايقفشانتنان، آبجمله نرم از (OF)7و ساير موجودات

توان از اطالعات كلی تا اطالعات دريايی بود. در اين روش می

تر از قبيل شكل رشد كلونی تا خانواده، جنس و گونه را جزئی

های سخت پس از تهيه فيلم و هايی از مرجانثبت كرد. نمونه

آوری و برای مطالعات بعدی به آزمايشگاه انتقال جمع ،عكس

كليدهای  باميكروسكوپ و زيرها يافت. در آزمايشگاه نمونه

Claereboudt (4003 )و Veron (4000 ) معمول شناسايی شامل

ها آماری داده در حد جنس و گونه شناسايی شدند. جهت آناليز

 Excel افزارنرم از جداول و نمودارها رسم برای و  SPSSافزارنرم از

آوری شده های جمعبرای نزديك كردن توزيع داده استفاده شد.

 .(Zar ،7982) استفاده شد arcsineبه توزيع نرمال از جذر 

ای در مفهوم شامل غنای تنوع گونه :های تنوعشاخص       

در يك جامعه( و ترازی )چگونگی  موجود هایگونه )تعداد ایگونه

ها باشد كه برای محاسبه آنها( میميان گونه در توزيع افراد

 ،شانون، های زيادی پيشنهاد شده است مثل مارگالفشاخص

در اين بررسی از  هيل.شلدون و ترازی، پيلو، سيمپسون

 هيل استفاده گرديد.سيمپسون و ترازی های شانون،شاخص

نام اين شاخص به :E (Hill Index))5(هیل ترازی شاخص       

نام شاخص آالتالو نيز خوانده اصالح شده هيل معروف است و به

 هنگامی 2Eبر خالف  2Eداد كه  نشان Alatalo (7987) شود.می

شود. شود، به صفر نزديك میكه يك گونه بسيار غالب می

استفاده  شناسیهای ترازی تنها زمانی در تحقيقات بومشاخص

چه يك نجامعه مشخص باشد. چنا ها درگونه كه تعداد شوندمی

به صفر  2Eتری يابد گونه منفرد در يك اجتماع غالبيت بيش

 نزديك شده و اين خاصيت مطلوبی برای شاخص ترازی است.

 

 
 

 
  

: (Simpson’s Dominance Index) شاخص سیمپسون       

دهد. رقم شاخص اين شاخص ميزان فراوانی جامعه را نشان می

دهنده ميزان احتمال متغير است و نشان 7تا  0سيمپسون از 

از كل جمعيت به  صورت تصادفی(تعلق دو فرد انتخاب شده )به

كه دو موجود باشد. به زبان ساده اگر احتمال اينمی ونهيك گ

ای جامعه فوق از يك گونه باشند، باال باشد در نتيجه تنوع گونه

 برداری پايين است.نمونه

 

                                                           
1 Other Fauna 

ها برابر است با نسبت فراوانی هر يك از گونه Piدر معادله فوق 

 در نمونه

i= 7 ،4... ، s 

Pi= ها در نمونهنسبت فراوانی هر يك از گونه 

ni=  تعداد افراد گونه i 

Nهای موجود در جمعيتگونه تمام شده مشاهده افراد كل = تعداد 

های در بررسی :Shannon-Wiener('Hتنوع شانون )شاخص 

ای دارد. اگر جوامع اكولوژيكی، شاخص شانون كاربرد گسترده

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.

  

























S

i n

ni
Ln

n

ni
H

1
 

n=  كل افراد نمونهتعداد، 

ni تعداد افراد متعلق به گونه = I 

sها= تعداد كل گونه 
 

 نتایج
چابهار  خليج تر سواحلبيش كه دادند نشان اوليه هایبررسی       

گلی بوده و قابليت جايگزينی توسط الروهای -از نوع شنی

تواند ای كه میهای مرجان را ندارد. سواحل صخرهتر گونهبيش

شرقی تر در جنوببرای الروهای مرجان باشد بيش مناسبی محل

 گونه مرجان 40 در مجموع .خليج چابهار قرار گرفته است

برداری از پس از نمونه جنس 72خانواده،  9 سخت شامل

 های مختلف شناسايی گرديد.ايستگاه

: های مختلفها در ایستگاهگونه پوشش درصد مقایسه       
های در ايستگاه های سختمرجانبا مقايسه درصد پوشش 

متری مشخص شد كه در  4-2عمقی  محدوده مختلف در

 مرجانیهای )اسكله شهيد بهشتی( در بين گونه 7 ايستگاه

 حدودبا ميانگين پوششی  Favia pallidaگونه مشاهده شده 

ها در طول درصد باالترين ميزان را در بين ساير گونه 2/4

چنين در اين ايستگاه گونه ترانسكت دارا بوده است، هم

Platygyra daedalea داشته است.  را پوشش ترينكم درصد 2/0 با

باالترين ميزان پوشش مربوط به گونه  4در ايستگاه 

Acanthastrea maxima  درصد بوده و  4/3 حدودبا پوششی

با  Acropora arabensisترين مقدار نيز مربوط به گونه كم

)هتل ليپار( گونه  2پوششی زير يك درصد است. در ايستگاه 

Porites sp.  درصد باالترين ميزان را  2/3 حدودبا پوششی
N

ni
Pi )(

1

2



s

i

Pi
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اين ايستگاه گونه  مشاهده شده در هایداشته كه در بين گونه

Acropora arabensis دارا بوده درصد  2/7با پوشش را ترين كم

داد گونه شناسايی شده را ترين تعاست. در ايستگاه تيس كه كم

بااليی را داشته و گونه  پوشش نسبتاً Favia favusدارا بود، گونه 

Favia pallida (.2شكل در مقابل آن قرار دارد ) ميزان ترينكم با 

ی مشاهده شده مرجان هاپوشش گونه درصد مقایسه       

باالترين  7در ايستگاه  :متر 5-8در محدوده عمقی  سخت

با  .Porites spميزان پوشش در اين عمق مربوط به گونه 

ترين مقدار نيز مربوط به گونه درصدی بوده و كم 4/3پوشش 

Acropora arabensis  4بوده است. در ايستگاه درصد  1/7با 

 74 ثبت باميزان پوشش بااليی را  Turbinaria peltataگونه 

 Acanthastrea hemprechiiبل آن گونه درصد داشته كه در مقا

خود اختصاص ترين ميزان پوشش را بهدرصد كم 2/0با حدود 

ترين ميزان پوشش مربوط بيش 2داده است. در ايستگاه شماره 

ترين درصد و كم 2/8با پوششی حدود  .Porites spبه گونه 

،كه زير يك Siderastrea savignyanaمربوط به گونه  پوشش

در اين عمق ايستگاه تيس فاقد  (.2شكل بوده است )درصد 

طرفه آزمون آناليز واريانس يك پوشش مرجانی بوده است.

(ycoaoooe -Oneاختالف معنی ) داری را در سطح اطمينان

 ها نشان دادمتر در بين ايستگاه 4-2را در محدوده عمقی  92%

(02/0>P)  كه در مرحله آزمونTukey داری اين اختالف معنی

و ليپار  و تيس نشان داد. اما  شهيد بهشتی هایرا ميان ايستگاه

متر ميان سه ايستگاه  اختالف  2-8 عمقی محدوده در مقايسه اين

 (.P>02/0داری را نشان نداد )معنی

 های مرجان سخت در ايستگاهميانگين درصد پوشش گونه       

درصد و  93/0متر برابر با  4-2شهيد بهشتی در محدوده عمقی 

درصد بوده است. در ايستگاه  20/4متری برابر با  2-8در عمق 

دانشگاه دريانوردی ميانگين درصد پوشش برای محدوده عمقی 

متری  2-8درصد و برای محدوده عمقی  87/7متری  2-4

درصد ثبت شد. در ايستگاه سوم در محدوده عمقی اول  79/4

و در محدوده عمقی درصد  21/4ها ميانگين پوشش برای گونه

درصد بوده است. در ايستگاه تيس كه  20/7متر برابر با  8-2

های مرحان سخت ثبت شد ترين درصد پوشش برای گونهكم

دست آمد همتری ب 4-2اين ميانگين فقط برای محدوده عمقی 

درصد بوده است در محدوده عمقی دوم گونه  81/0كه برابر با 

 مرجانی ثبت نگرديد. 

گردد كه در مشخص می 2و  2های شكلمقايسه با        

های شهيد بهشتی و ساحل دانشگاه هرچه از سطح به ايستگاه

. گرددها افزوده میبر ميزان حضور گونه شودعمق حركت می

كه در دليل اينهای هتل ليپار و تيس بهولی در مورد ايستگاه

ميزان كند اين تر بستر حالت شنی پيدا میهای عميققسمت

 يابد.حضور كاهش می

 
 متر2-3 قمطالعه شده در عم هاییستگاهدر ا سخت یهامختلف مرجان یهادرصد پوشش گونه نمودار: 3شکل 

ز انحراف) SDبار عمودی بيانگر   .باشدمی( معيار ا
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 متر5-8مطالعه شده در عمق  هاییستگاها درسخت  یهامختلف مرجان یهاپوشش گونه درصد نمودار: 4شکل 

  .باشدمی( معيار از انحراف) SD يانگرب یعمود بار 

 

های مختلف درصد پوشش گونه، 1و  3، 2های شكلدر        

متری و  4-2هر ايستگاه در دو محدوده عمقی  مرجان سخت در

متری با يكديگر مقايسه شده است. كه برطبق آن در  8-2

 73متری و  4-2گونه در عمق  70)شهيد بهشتی(  7ايستگاه 

ها مشاهده و متری در طول ترانسكت 2-8گونه در عمق 

ميانگين درصد پوشش هر گونه به ثبت رسيد. ميانگين درصد 

متری  2-8های مرجانی در اين ايستگاه در عمق هپوشش گون

متری باالتر است كه نشان از وجود شرايط  4-2نسبت به عمق 

ها در اين عمق است. تر رشد برای مرجانمساعدتر و مناسب

متر  4-2ای در عمق ترين ميانگين درصد پوشش گونهبيش

 2-8عمق ( و در % 2/4)حدود  Favia palidaمغزی  مرجان برای

طوركلی بوده است. به sp Porites.ای متری برای مرجان توده

متری دارای ميانگين درصد پوشش  4-2ها در عمق اكثر گونه

متری دارای ميانگين درص پوشش  2-8زير يك درصد و عمق 

 .(2شكل ) باالی دو درصد بودند

در ايستگاه ساحل دانشگاه دريانوردی در محدوده عمقی        

گونه  78متری  2-8گونه و در محدوده عمقی  72متری  2-4

توان ها مشاهده گرديد پس میدر طول مطالعه در ترانسكت

ها در هر دو محدوده گرفت كه از نظر وضعيت حضور گونه نتيجه

 وضعيت خوبی قرار دارد، مقايسه در عمقی اين ايستگاه در 

زنده های مرجان چنين از نظر ميانگين درصد پوشش گونههم

اين ايستگاه در هر دو محدوده عمقی نيز از وضعيت مناسبی به 

طوركلی شرايط رشد ها برخوردار است و بهنسبت ساير ايستگاه

باشد. باالترين ميانگين ها در اين ايستگاه مناسب میمرجان برای

متری برای  4-2درصد پوشش مرجان زنده در محدوده عمقی 

درصد و در محدوده  7/3حدود با  Acanthastrea maximaگونه 

با  Turbinaria peltataمتری برای مرجان بشقابی  2-8عمقی 

 .(3شكل ) درصد ثبت شد 74ميانگين حدود 

 72متری  4-2هتل ليپار برای محدوده عمقی  در ايستگاه       

گونه در طول  9متری  2-8گونه و برای محدوده عمقی 

هم مشخص  3شكل طوركه در ها مشاهده گرديد همانترانسكت

متر نسبت به محدوده  4-2ها در عمق است ميزان حضور گونه

چنين از نظر ميزان ميانگين تر است و هممتر بيش 2-8عمقی 

متر اين  4-2های مرجان زنده هم در عمق درصد پوشش گونه

ها كه ميانگين درصد پوشش اكثر گونهطوریهميزان باالتر بوده ب

ها درصد و برای اكثر گونه 4متری زير  2-8ی در محدوده عمق

درصد پوشش مرجان  4متری باالی  4-2در محدوده عمقی 

ها در اين ايستگاه در سخت زنده ثبت گرديد، بنابراين مرجان

تری را برای رشد و زيست متری شرايط مناسب 4-2عمق 

متر برای  4-2دارند. باالترين ميانگين درصد پوشش در عمق 
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درصد( و در  4/3) حدود  sp Porites.ای شكل گونه دهمرجان تو

متر هم برای همين گونه با ميانگين حدود  2-8محدوده عمقی 

توان نتيجه گرفت كه از نظر درصد بوده است بنابراين می 2/8

ای و های تودهشرايط زيستگاهی اين ايستگاه برای رشد مرجان

باشد.تر می( مناسب1شكل ) با توجه به  مغزی

 
)اسکله  شهید بهشتی( در دو  1 های مختلف مرجان سخت در ایستگاه شمارهنمودار میانگین درصد پوشش گونه: 5شکل 

 متری 5-8متری و  2-3محدوده عمقی 
ز انحراف) SD يانگرب یعمود بار   . باشدمی( معيار ا

 
) دانشگاه دریانوردی( در دو  2 های مختلف مرجان سخت در ایستگاه شمارهنمودار میانگین درصد پوشش گونه: 6شکل 

 متری 5-8متری و  2-3محدوده عمقی 

 .باشدمی( معيار از انحراف) SD يانگرب یعمود بار
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) هتل لیپار( در دو محدوده  3های مختلف مرجان سخت در ایستگاه شمارهگونهنمودار میانگین درصد پوشش : 7شکل 

 متری 5-8متری و  2-3عمقی 
 .باشدمی( معيار از انحراف) SD يانگرب یعمود بار

 

های اكولوژيكی تنوع، بررسی شاخص در :تنوع هایشاخص       

( و شاخص Lambada(، سيمپسون)Hشاخص اصلی، شانون) 2

های مختلف ( برای ايستگاه2Eای هيل )ترازی يا يكنواختی گونه

متری محاسبه گرديد.  2-8متری و  4-2در دو محدوده عمقی 

 باشد.می ايستگاه هر در هاگونه تعداد برابر  Sبررسی اين در چنينهم

 4-2ها در عمق در بررسی ايستگاه 8شكل با توجه به        

ترين مقدار ترازی محيطی مربوط متری مشخص گرديد كه بيش

 4و سپس ايستگاه شماره  88/0با ميانگين  2به ايستگاه شماره 

ترين مقدار نيز در ايستگاه شماره باشد و كممی 82/0با ميانگين 

های موجود مشاهده شد. از طرفی چون تعداد گونه 14/0با  2

ترين ميزان شاخص دنبال آن كمدر ايستگاه تيس پايين بوده به

 48/0و باالترين ميزان شاخص سيمپسون  282/0تنوع شانون 

چنين در بررسی شاخص باشد. هممربوط به اين ايستگاه می

شانون در اين محدوده عمقی باالترين مقدار مربوط به ايستگاه 

است. باالترين ميانگين تعداد فرد ثبت شده هم  730/7با  2

 باشد.می 2مربوط به ايستگاه شماره 

 9شكل متر در  2-8تنوع در عمق  هایمحاسبه شاخص       

شهيد بهشتی در شاخص ترازی  نشان داده شده است. ايستگاه

دارای باالترين مقدار در ميان ساير  39/0محيطی با مقدار 

قرار  34/0بوده و بعد از آن ايستگاه ساحل دانشگاه با ها ايستگاه

ای ثبت نگرديد، بنابراين دارد. چون در ايستگاه تيس گونه

ها در اين عمق و در اين ايستگاه صفر است. در محاسبه شاخص

با داشتن  4شاخص شانون مشخص گرديد كه ايستگاه شماره 

، 37/0ون با سيمپس نظر شاخص باالترين ميزان و از، 42/7مقدار 

ترين مقدار را دارا بوده است. در اين محدوده عمقی باالترين كم

بوده كه تفاوت  4تعداد گونه هم مربوط به ايستگاه شماره 

 ها  نيز دارد.محسوسی را با ساير ايستگاه

توان با يكديگر می 9و  8های شكلمقايسه  باطوركلی به       

متری نسبت به  2-8عمق ای در نتيجه گرفت كه تنوع گونه

 دو شكل مذكورچنين مقايسه متری باالتر است. هم 4-2عمق 

 عكس سيمپسون و شانون هایشاخص كه كندمی مشخص

شود و يكديگرند و هر جا غالبيت افزايش يابد از تنوع كاسته می

مقايسه آماری شود. با افزايش تنوع از ميزان غالبيت كاسته می

 عمقی ايستگاه و در دو محدوده دامنه تنوع در چهار هایشاخص

 (.P>02/0داری را نشان نداد )با يكديگر اختالف معنی
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  متر 2-3مطالعه شده در عمق  هاییستگاهتنوع در ا هایاخصشمقایسه  نمودار: 8شکل 

        

 
 متر 5-8مطالعه شده در عمق  هاییستگاهتنوع در ا یهاشاخص مقایسهمودار : ن9شکل 

 

 بحث
های جغرافيايی علّت قرار گرفتن در عرضفارس بهخليج       

وجود هايی را برای جوامع مرجانی بهمحدوديتگرمسيری، نيمه

كه دامنه وسيع تغييرات دمای آب، شوری طوریآورده است به

فارس، موجب كاهش باال و كدورت نسبتاً زياد آب در خليج 

اين منطقه گرديده و اين مناطق مرجانی  مرجانی در آبسنگ تنوع

 علّت شرايط خاص محيطی مذكور، همواره تحت استرس به

 .(4002و همكاران،  Baker) باشندمی

نسبتاً دريای عمان دارای عمق  ،در مقايسه با خليج فارس       

باشد. های اقيانوس هند میبا آب مستقيمارتباط  در زياد و

تغييرات شوری و درجه حرارت نسبت به خليج فارس بنابراين 

تر بوده كه اين امر شرايط را برای رشد و گسترش بسيار كم

كه در يك گزارش فقط طوریهكند بتر میها مناسبمرجان

كشور عمان گزارش  سخت از سواحل گونه مرجان 708

های درحالی است كه مرجان اين و (yeoltdioymC ،4003) شده

و  Sheppard) گونه است 38سخت گزارش شده از خليج فارس 

Sheppard ،7997؛ Burchard ،7912).  وجود شكل خاص

سواحل عمان در متعادل نگه  جريانات )جريانات فراجوشی( در

در فصل گرما اثر زيادی دارد. خليج  درجه حرارتداشته شدن 

كه كه در مجاورت دريای عمان و اقيانوس دليل اينچابهار به

دليل شكل جريانات آب محل ورود آبزيان هند قرار گرفته و به

همين علت الروهای مرجانی از طريق بهمختلف اقيانوسی بوده و 

 جريانات ورودی وارد خليج شده و در بسترهای مناسب 

های همين دليل اين منطقه دارای گونهكنند بهنشست میته

های مختلف )آلودگی، وجود استرس مرجانی است، هرچند متنوع

ساخت و سازهای ساحلی، صيد و صيادی، افزايش بار رسوبی 

های باارزش در ت اين گونهاها و رشد و حيهای آنو...( زيستگاه

 معرض خطر قرار داده است.
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ليج در اكثر نقاط دارای خدر مطالعه مشاهده شد كه اين        

بستری شنی يا گلی بوده كه از نظر اكولوژيكی شرايط مناسب را 

نشست و رشد الروهای مرجان را ندارند و پوشش برای ته

شرقی خليج مشاهده گرديد كه در جنوبمرجانی فقط در بخش 

ايستگاه جهت بررسی شكل پراكنش و تنوع  2اين بخش 

 ت انتخاب شد. خس هایمرجان

 72انواده و خ 9گونه مرجان سخت از  40 طوركلیبه       

گونه  1با داشتن  Faviidaeخانواده جنس شناسايی شد كه 

شده را دارا بوده است و  های شناسايیترين تعداد گونهبيش

، Poritidae ،Dendrophyliidae، Merulinidaeخانواده 

Pocilloporiidae  وCaryophyllidae  با داشتن يك گونه

اند و ترين تعداد گونه حاضر در منطقه را داشتهشناخته شده كم

 Siderastreidae گونه، 2دارای  Acroporidaeها، ساير خانواده در

 نظر ميزان از اند.گونه بوده 4 دارای Mussidaeگونه و  2 دارای

 ايستگاه طوركلی دربه بررسی، مورد هایايستگاه در هاگونه حضور

 79شناسايی شده ) هایگونه تمامی دانشگاه ساحل يعنی 4 شماره

 داشتن اند و سپس ايستگاه شهيد بهشتی باگونه( حضور داشته

گرديدند و در  مشخص 73 داشتن با ليپار هتل ايستگاه گونه، 78

گونه( به ثبت  2ای )ترين حضور گونهنهايت در ايستگاه تيس كم

 رسيد. 

       Shokri هایمرجان روی بر تحقيق با( 4000) همكاران و 

 سخت شناسايی مرجان گونه 22 كيش جزيره ساحلی هایآب

ها را دارا ترين تعداد گونهبيش Faviidaeكردند كه خانواده 

ها در سواحل آوری مرجانپس از جمعRosen (7917 ) بودند.

جنس  72ايرانی خليج فارس و امارات متحده عربی، در مجموع 

 Hargerساز خليج فارس را شناسايی نمود.های آبسنگاز مرجان

های اطراف جزيره هرمز را شناسايی گونه از مرجان 79 (7982)

 ها را ارايه نداده است.و بررسی نمود، ليكن ليستی از اين گونه

Harrington (7912)ها در جزيره ، طی گزارشی از رويت مرجان

 ميان آورده است.)شيدور( سخن به شتور

       Downing (7982 )های آبسنگ معتقد است كه تنوع گونه

Burchard  (7919 )باشد.های كشور كويت كم میساز در آب

را شناسايی نموده و  های اطراف جزاير عربستان سعودیمرجان

 Basson  (7911)مطالعات در وی تحقيقات نتايج از مختصری شرح

طور به Sheppard (7997)و  Sheppard گزارش شده است.

های بخش جنوبی خليج فارس را اجتماعات مرجان جامعی

های بعد هم ادامه يافت. بررسی نمودند. اين مطالعات در سال

های گونه از مرجان 22حدود  اخير های موجودبراساس گزارش

های جنس از مرجان 2 حدود و (4002و همكاران،  Rezai) سخت

؛ Samimi Namin ،4001) ايران گزارش شده است سواحل از نرم

Samimi Namin   وOfwegen، 4002). 

 Acroporidae خانواده گرديد اشاره نتايج بخش در طوركههمان       

دارای ميزان بااليی است و با حركت به سمت  4در ايستگاه 

شود. اين بعدی از ميزان پوشش آن كاسته می هایايستگاه

 مسأله به اين خاطر است كه خانواده مذكور، دارای مقاومت 

داشته  Poritidae معلق نسبت به خانوادهبرابر رسوبات  تری دركم

تر ای كمماسهكنند كه دارای رسوبات و در بسترهايی زيست می

 . (Riegl ،7997) تری دارندبوده و بنابراين رسوبات معلق كم

های ستميرسد با ساخت و سازهايی كه در كنار اكوسنظر میبه

مرجانی اسكله شهيد بهشتی صورت گرفته و روز به روز نيز 

دليل موقعيت يعنی هتل ليپار به 2 ايستگاه شماره يابد،توسعه می

نشست بسياری از الروهای مرجانی محل ته زيستی بهتر شرايط و

برداری با مشاهده وضوح در طی نمونهاست كه اين پديده به شده

 باشد.های مرجانی جوان در اين ايستگاه قابل اثبات میبوته

در عمق  تنوعترين ای بيشهای تنوع گونهاز لحاظ شاخص       

متر  2-8عمق و در  2و4های شماره متر مربوط به ايستگاه 2-4

نشان  2و  2های شكلديده شد. مقايسه  4و 7های در ايستگاه

دهد كه بين غالبيت و ترازی محيطی ارتباط وجود دارد و می

رسد زيرا كه غالبيت نمايانگر توزيع افراد در نظر منطقی میبه

غالب است و ترازی محيطی توزيع افراد در  یهابين كل گونه

 .باشدها میبين كل گونه

دهد كه ها نشان میهای تنوع در رابطه با ايستگاهشاخص       

 ها درتری نسبت به ساير ايستگاهايستگاه تيس دارای تنوع پايين

متری اين  2-8متری بوده و در عمق  4-2محدوده عمقی 

ايستگاه چون فاقد مرجان بوده است شاخص تنوع برای آن 

ساحل به سمت عمق ه از چمحاسبه نگرديد در اين ايستگاه هر

ای به نوع بستر تغيير شكل يافته از حالت صخره دروپيش می

در اعماق كم، در اين ايستگاه  شود.گلی تبديل می-حالت شنی

باشد و با های بزرگ میای و همراه با تكه سنگبستر صخره

 شود. اين ساحل گلی می-افزايش عمق بستر به سرعت شنی

صيادی تيس از آلودگی بااليی برخوردار به اسكله  نزديكی دليلبه

چنين نزديكی به دهانه خور سبب انتقال رسوبات است. هم

آبرفتی به اين منطقه شده است. وجود رسوبات دانه ريز آبرفتی 

سازد و ها نامساعد میبه خودی خود محيط را برای رشد مرجان

تغييرات  .شودگذاری در اين منطقه میباعث افزايش رسوب

ای يا گل و بندی رسوبات ماسهويژه قطر و دانههبستر ب جنس

تركيب های آهكی، فاكتورهای مهمی هستند كه الی زير صخره

و  Riegl) دهندتشكيل می را مرجانی اجتماع يا
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ها در ايستگاه اسكله شهيد بهشتی شاخص .(7992همكاران، 

هر دو رنج عمقی شرايط  دهد كه اين ايستگاه درنشان می

داراست و در  ها رااسب زيستگاهی را برای رشد مرجانمن

 2-8محدوده عمقی  2شكل ها با توجه به مقايسه حضور گونه

 هایقسمت احتماالً بنابراين شودمی يافت تریبيش هایگونه متری

تری قرار دارند كه البته ساخت و عمق تحت استرس بيشكم

 گيری است شكل حال در سازهايی كه در اطراف اين اسكله

 در كند.می تاييد را مطلب ها اينشكنموج احداث خصوصبه

حضور يا تعداد گونه مرجان  ترينبيش دريانوردی دانشكاه ايستگاه

ساحل از نوع شنی  سخت در هر دو محدوده عمقی ثبت شده،

شود و دوباره ای میمتر بستر صخره 2/0بوده و از عمق حدود 

متر  2-8گردد. در عمق بستر شنی میتدريج با افزايش عمق به

صورت پراكنده وجود دارد، كه در بعضی مناطق بستر سخت به

های منفرد در اين باعث نشست الرو مرجان و ايجاد كلونی

 . (3شكل ) شودمناطق می

حال ساخت  های درها و اسكلهشكن دليل ساخت موجهب       

در اسكله شهيد بهشتی، الگوی حركت جريان آب در اين منطقه 

 گذاری باعث افزايش رسوبتدريج بهتغيير كرده و اين امر 

در  7 ها در اين نقطه مانند ايستگاهشود و حيات مرجانمی

 باشد. معرض خطر می

در نزديكی اسكله شهيد ايستگاه هتل ليپار از نظر موقعيت        

ای بستر از نوع صخرهدر اين ايستگاه كالنتری قرار گرفته است. 

و سخت بوده كه با افزايش عمق مقداری شن و ماسه روی بستر 

دليل وجود پوشاند. كم بودن جريان در اين ناحيه بهاصلی را می

گذاری در اين منطقه شده اسكله كالنتری، باعث افزايش رسوب

های نسبتاً مقاوم فرصت امر تنها به برخی از مرجان است. اين

 نبودن يا بودن مناسب ایگونه غنای شاخص. رشد داده است

و  Currie) كندمی بيان مختلف هایگونه برای را زيستگاه

Small ،4002 .)ای شاخص تنوع، با توجه به نمودارهای مقايسه

تری ای بيشمتر از غنای گونه 4-2عمق  ،در ايستگاه هتل ليپار

برخوردار است بنابراين در اين محدوده عمقی شرايط زيستی 

 باشد.های سخت بهتر میبرای مرجان

با توجه به نوع ساخت و سازها در خليج  كه باعث بر هم        

دنبال آن تغيير شود و بهخوردن الگوی طبيعی جريان آب می

 2و  4 ،7های شماره گذاری خواهد شد، ايستگاهالگوی رسوب

شدت در خطر استرس ها مناسب هستند بهكه برای رشد مرجان

تر هستند چرا كه با ساخت اسكله جريان آب گذاری بيشرسوب

 تری برای تر شده و رسوبات شانس بيشدر اين مناطق آرام

طوركه در نتايج نشان داده نشين شدن دارند. همانته

تحت تاثير  ها در حال حاضر همشد، رشد و توسعه مرجان

 قرارگرفته است.

 

 تشکر و قدردانی
و ای بوده كه با همكاری مقاله حاضر نتايج بخشی از پروژه       

سيستان و بلوچستان  استان زيست محيط حفاظت سازمان حمايت

)شماره طرح  گرددوسيله قدردانی میانجام گرديده كه بدين

و دكتر چنين از مشاوره دكتر حميد رضايی هم .(7/12-9219

كاوه صميمی و همكاری مهندس علی دانشمند كمال تشكر و 

 .دقدردانی را دار

 

 منابع

گزارش نهايی پروژه  .1367، .جوکار، کو  .زرشناس، غ .1

مركز تحقيقات  .بلوچستان و بررسی خورهای استان سيستان

 صفحه. 718 شيالتی آبهای دور.

2. Alatalo, R.V., 1981. Problems in the measurement of 
evenness in ecology. Oikos. Vol. 37, pp: 199-204 

3. Baker, A.C.; Starger, C.J.; McCalanahan, T.T. and 

Glynn, P.W., 2004. Coral’s adaptative response to 

climate change. Nature. Vol. 430, 741 p. 

4. Birkelland, C., 1996. Introduction to Life and Death of 

Coral Reefs. Chapman and Hills, New York. pp: 78-90. 
5. Birkeland, D., 1997. Life and Death of Coral Reefs. 

Chapman and Hall, New York. 536 p. 
6. Burchard, J.E., 1979. Coral fauna of the western 

Arabian Gulf, environmental affairs, Aramco. Dhahran, 

Saudi Arabia. 120 p. 

7. Basson, P.W.; Burchard, J.E.; Hardy, J.E. and Price, 

A.R.G., 1977. Biotopes of the Western Persian Gulf. 

Aramco, Dahran. 284 p. 
8. Claereboudt, R.M., 2006. Reef corals and coral reefs of 

the Gulf of Oman.The historical association of Oman, 

Muscat. 344 p. 

9. Currie, P. and Small, K. J., 2004. Macrobenthic 
community responses to long-termenvironmental change 

in an East Australiansub-tropical estuarine. Coastal and 
Shelf Science. Vol. 63, pp: 315-331. 

10. Downing, N., 1985. Coral Reef Communities in an 
extreme environment: The northwest Persian Gulf. Proc. 

5thIntl.Coral Reef Congr. Tahiti. Vol. 6, pp: 343-348. 
11. Edward, J.K.P., 2005. Rapid assessment of status of 

corals in Gulf of Mannar after tsunami. Report. 12 p. 

12. English, S.; Wilkinson, C. and Baker, V., 1997. Survey 

Manual for Tropical Marine Resources. Austr. Inst. Mar. 
Sci. Townsville, Australia. 378 p. 

13. Hill, J. and Wilkinson, C., 2004. Methods for 
Ecological Monitoring of Coral Reefs. Version 1: A 

Resource for Managers. Austr. Inst. Mar. Sci. 
Townsville. Australia. 117 p. 

14. Harger, J.R.E., 1984. Rapid survey techniques to 
determine distribution and structure of coral 

communities. In: Anon.(ed.), Comparing Coral Reef 



 )دریای عمان(  خلیج چابهاردر  (Hard corals) های سختبررسی پراکنش و تنوع مرجان                           لقمانی و صادقی 

551 
 

Survey Methods. UNEP-UNESCO Workshop. Thailand. 

pp: 83-91. 
15. Harrington, F., 1975. Iran: Surveys of the southern 

Iranian coatline with recommendation for additional 
marine reserve. Country report No.4. Papers and 

proceeding of the regional meeting held at Tehran. IUCN 

Publication New Series. Vol. 35, pp: 50-75. 
16. Loya, Y., 1972. Community structure and species 

diversity of hermatypic corals at Eilat, Red Sea. Mar. 

Biol. Vol. 13, No. 2, pp: 100-123. 

17. Mundy, C., 1991. A Critical Evaluation of the Line 
Intercept Transect Methodology for   Surveying Sessile 

Coral Reef Benthos. James Cook University. MSc. 127 
p. 

18. Newell, N.D., 1971. An outline history of tropical 

organic reefs. Am. Mus. Novit. Vol. 2465, pp: 1-37. 

19. Nybakken, J.W., 2000. Marine Biology, an Ecological 
Approach. Addison, Wesely. 481 p. 

20. Nybakken, J.W., 2004. Marine Biology, an Ecological 
Approach. Addison, Wesely. 496 p. 

21. Rezai, H.; Wilson, S.; Claereboudt, M. and Riegl, B., 

2004. Coral reef status in the ROPME Sea Area; Persian 
Gulf, Gulf of Oman. In C. Wilkinson (ed.) Status of 

Coral Reefs of the World, Vol. 1. Washington D.C. 

USA. pp: 155-170. 

22. Riegl, B., 1999. Corals in a non-reef setting in the 

southern Persian Gulf (Dubai, UAE): fauna and 
community structure in response to mass mortality. Coral 

Reefs. Vol. 18, pp: 63-73. 

23. Riegl, B.; Schleyer, M.H.; Cook, P.J. and Branch, 

G.M., 1995. The structure of Africa’s southernmost coral 

communities. Bull. Mar. Sci. Vol. 56, No. 2, pp: 676-
691. 

24. Samimi Namin, K., 2007. New records of soft corals in 
the Persian Gulf. Arabian Sea International Conference 

on Science and Technology of Aquaculture, Fisheries 
and Oceanography, Kuwait. pp: 147-161. 

25. Samimi Namin, K. and Ofwegen, L.V., 2005. Status of 
Octocorals in Persian Gulf, Proceeding of first 

International Asia Pacific Coral Reef Symposium, Hong 

Kong, SAR, China. pp: 225-252. 

26. Sheppard, C.R.C. and Sheppard, A.L.S., 1991. Corals 
and coral communities of Arabia. Fauna of Saudi Arabia. 

Vol. 12, pp: 3-10. 
27. Shokri, M.R.; Ardakani, O.; Sharifi, A.; Abdoullahi, 

P. and Nazarian, M., 2000.Status of coral reefs around 
Kish Island inthe Iranian Persian Gulf.Proceeding of 

aninternational symposium on: The Extent andImpact of 

Coral Bleaching in the ArabianRegion. Riyadh, Saudi 
Arabia. pp: 198- 213. 

28. Veron, J.E.N., 2000. Corals of the World. Vol 3. 

Australia: Australian Institute of Marine Sciences and 

CRR Qld Pty Ltd. 241 p. 

29. Zar, G.H., 1984. Biostatistical analysis. Prentice-Hall 
International Inc. Engleweeod, NJ. 620 p. 

 


