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بررسی وضعیت سفیدشدگی مرجان ها در جزیره کیش ،خلیج فارس
5

آزاده صالح دوست*،1محمد جواد جامی ، 2حسین نگارستان ،3رضوان موسوی ندوشن 4و بابا مخیر
 4 ،2 ،1و  -5گروه شیالت ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
 -3موسسه تحقیقات شیالت ایران
تاریخ دریافت90/5/1 :

تاریخ پذیرش09/3/20:

چکیده
تشکیالت مرجانی ،یکی ازبارورترین زیستگاه های دریایی از لحاظ تولیدانرژی ونرخ تولیدموادآلی محسوب می شوند.
سفید شدگی همراه با مرگ مرجان یا عدم مرگ مرجان پاسخی به نوسان شرایط محیطی و استرس می باشد .این
مطالعه در آبهای اطراف منطقه آزاد کیش در خلیج فارس صورت گرفت .روش مورد استفاده در این مطالعه در
بهارسال  1399به جهت بررسی وضعیت مرجانهای زنده و مرده در اطراف جزیره کیش  ،از روش Timed swims
یاTSاستفاده شده است .مشاهده در  6منطقه از آب های اطراف جزیره کیش شامل ناحیهBig ،Persian Gulf
 ،coralژوراسیک پارک  ،کلبه هور  ،کشتی یونانی و شمال جزیره .صورت گرفت .در ناحیه ژوراسیک پارک 45درصد
از مرجان ها مانندکلنی بزرگ جنس های  Acropora spو Porites spبطور کامل سفید شده و از بین رفته
بودند .کمترین میزان از نظر سفید شدگی در شمال جزیره و در حدود  19درصد دیده شد .در ناحیهPersian Gulf
نیزکلنی مرجان های مرده متعلق به جنس های  Acropora sp.و Porites sp.مشاهده شد.جنس Acropora
(مرجان شاخ گوزنی) کامال" سفید شده و رسوب جلبکی روی این مرجان ها را پوشانده بود .فعالیت های انسانی مثل
لنگر انداختن قایق های تفریحی و اسنور کلینگ در نواحی کم عمق ساحلی می توانند اثر مخرب بروی صخره های
مرجانی داشته باشند.
واژگان کلیدی :ریف های مرجانی،سفید شدگی،جزیره کیش ،خلیج فارس
٭نگارنده پاسخگوAzadeh.saleh@yahoo.com :

مقدمه
مرجان ها ،یکی ازبارورترین زیستگاه های دریایی از لحاظ تولید انرژی و نرخ تولید مواد آلی محسوب می شوند و
روابط میان ارگانیزم ها دراین محیط جالب توجه می باشد ریف های مرجانی ،زیستگاه اجتماعات متنوعی ازبی
مهرگانند ( رضایی مارنانی.)1335،درخلیج فارس تشکیالت مرجانی از دو نوع می باشد :حاشیه ای و یا از نوع تخت یا
پراکنده .مرجان ها متعلق به شاخه  Coelentralaورده  Anthozoaمی باشد.راسته  Scleractiniaدارای 9خانواده
16،جنس و 31گونه می باشد.در رده بندی جهانی صخره های مرجان ایران در رده پنجاهم قرار دارد & (Spalding

) .Grenfell,1997تراکم بیشتر تشکیالت مرجانی خلیج فارس در قسمت جنوبی می باشد و در قسمت شمالی
(سواحل ایران)مرجان ها بصورت پراکنده قرار دارند.در خصوص وسعت دقیق پوشش مرجانی در این منطقه گزارشی
در دست نیست اما اسپالدینگ و گرنفل وسعت پوشش مرجانی تنها در منطقه خلیج فارس را 3999کیلومتر مربع
واسمیت آنرا 12999کیلومتر مربع قید کرده اند ). (Spalding & Grenfell,1997در منطقه خلیج فارس تنوع
مرجانی در دریای عمان و در سواحل کشور عمان بیش از نقاط دیگر است) . (Anon, 1999مطالعات انجام شده
توسط مرکز ملی اقیانوس شناسی ایران در سال های  1399تا 1394در جزایر کیش ،فارور ،بنی فارور،الرک ،هنگام
وخلیج نایبند31گونه مرجان سخت را مورد شناسایی قرار داده است.در میان مرجان های شناسایی شده ،خانواده
فراوان ترین مرجان سخت می
 Faviidaeمتنوع ترین و خانواده های  Acroporidaeو Poritidae
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باشند)مقصودلو 21 .)1393،گونه مرجان سخت در جزیره کیش شناسایی شده است که از میان خانواده
Favideaدارای بیشترین تنوع هستند.جنس های  Porites sp. , Acropora sp.جزء فراوان ترین مرجان ها در
جزیره کیش می باشند .خانواده های Agarisideaو Denderophyllidaeجز مرجان هایی هستند که به ندرت در
جزیره کیش دیده شده اند) .(Shokri et al., 2001ترکیب مرجانی موجود در خلیج فارس تعادلی از گونه های هند
وآرام است و یک گونه از مرجان های بومی اخیرا" در خلیج فارس شناسایی و بنام Acropora arabensis
نامگذاری شده است).(Maghsoudlo et al., 2008
مطالعاتی بر تشکیالت مرجانی خلیخ فارس وجود دارد مانند :صادقی در سال 1336بروی نرم تنان همزیست با
مرجان تحقیق نموده و  10گونه مرجان شناسایی نمود .شکری و فاطمی در سال1399در مورد تنوع مرجان های
جزیره کیش و مقصودلو در سال 1391شناسایی  29گونه مرجان در جزیره کیش را انجام و گزارش نمودند .اقتصادی
عراقی در سال 1392در زمینه پروتئین های استرس در مرجان پژوهشی را ارائه دادند .رضایی مارنانی بروی سفید
شدگی وبیماری باند زرد) (Yellow –Band Diseasدر مرجان های جزیره کیش و مقصودلو در سال  1396بر
مرگ ومیر و درصد مرجان های زنده ی کیش در  ROPMEمطالعاتی انجام دادند  .اولین سفید شدگی بر اثر
استرس گرمایی در سال  1031توسط نیکولز و یونگ ثبت شد .به طوریکه در طی یک دوره از دمای تابستانه باال در
 Great Barrier reefدر سال  1020تعداد زیادی از مرجان ها سفید شدند و بعد از چند هفته مرجان ها خود را
بازسازی کردند .سفید شدگی ساختار مرجان ها همراه با مرگ مرجان یا عدم مرگ مرجان پاسخی به نوسان شرایط
محیطی و تحت استرس بودن مرجان است.تحت شرایط استرس زا مکانیزم های سفید شدگی شامل کاهش در مقدار
رنگدانه های زوگزانتال (کاهش در کلروفیل aو)c2و در چگالی زوگزانتال در بافت مرجان رخ میدهد).(Obura,2008
بسیاری از مرجان ها در آب های جزایر خلیج فارس در سال  1335توسط رضایی مارنانی مطالعه شد و گزارشی از
سفیدشدگی مرجان ها ارائه نشده است(رضایی مارنانی.)1335،در سال 1333سفید شدگی مرجان ها در سواحل
ایران در جزایر کیش ،فارور و هندورابی توسط رضایی وهمکاران مطالعه شد( .) Rezaei et al., 2004در سال
 1333به دلیل باال رفتن درجه حرارت آب در تابستان به مدت طوالنی شرایط ناگواری برای مرجان ها بوجود آمد.در
سال 1339در حدود  39درصد از مرجان های مناطق کم عمق جزیره کیش از بین رفتند.به خصوص توده
های  Favia spp.و از تودهای  Poritesدر حدود  39درصد از هر کلونی بزرگ سطح سفید شده نشان داده اند( (

.Rezaei et al., 2004در طی سال های  1006و 1009در اثر باال رفتن دمای سطحی خلیج فارس بسیاری از
مرجان های شاخ گوزنی جزیره کیش از بین رفتند).(Shokri et al., 2001درسال  1399سفیدشدگی در اطراف
جزیره کیش مشاهده نشد و مرجان ها توانستند بازسازی نمایند .درسال  1391سفید شدگی با وسعت کمتری در
مرجان های جزیره کیش دیده شد (.( Rezaei et al., 2004در اواخر مرداد ماه سال  1396سفید شدگی در
قسمت شمالی خلیج فارس اتفاق افتاد در حالیکه هیچ گزارش سفید شدگی از قسمت جنوبی وجود نداشت.سفید
شدگی بروی جزایر کیش ،فارور وهندورابی موثر بود.دما در سطح آب به  36درجه سانتی گراد و در عمق  19متری
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به  34درجه سانتی گراد به مدت یک ماه رسید) .(Maghsoudlo et al., 2008با توجه به حساسیت و اهمیت
باالی تشکیالت مرجانی ،هدف از انجام این پژوهش بررسی وضعیت سفیدشدگی مرجان ها جزیره کیش می باشد.

مواد و روش ها
این مطالعه در آب های اطراف منطقه آزاد کیش در خلیج فارس صورت گرفت.در خلیج فارس تعداد  13جزیره
مسکونی متعلق به ایران است و در این میان جزیره کیش یک منطقه آزاد تجاری است .خلیج فارس دریایی نیمه
بسته در جنوب غرب آسیا در محدوده  23الی 39درجه شمالی و  49الی  56درجه شرقی میباشد(حافظ نیا.)1331،
مرکز بخش کیش از شهرستان بندر لنگه در΄ 53° 54تـا΄ 54°94طـول جررافیـایی و ΄ 26˚39تـا ΄ 26˚ 34عـر
جررافیایی واقع شده است.این جزیره در  9/1مایل دریایی ( 15کیلومتری )کرانـه هـای جنـوبی جمهـوری اسـالمی
ایران واقع شده است .این جزیره تقریبا بیضی شکل ،بلندترین طول آن درامتداد شرق به غرب 15کیلومتر وعـر آن
 3/0کیلومتر ازبندگاه (گمرک) درشمال تاساحل جنوب شرق(اقیانوس دریایی درجنـوب) اسـت( شـکل ()1انتشـارات
جررافیایی نیروهای مسلح.)1393،
نقاط قرمز
رنگ مکان های
برداری
منونه
شده می باشد.

شکل -1نقشه جزیره کیش.نقاط قرمز رنگ محل ارزیابی شده است). (www.iran zamin.com
این مطالعه در فصل بهار و پاییز سال  1399و در 6منطقه از آب های اطراف جزیره کیش صورت گرفت.
جدول  -1مناطق ارزیابی شده در جزیره کیش.
ردیف

ناحیه مورد بررسی

1

Persian Gulf

2

Big coral

3

ژوراسیک پارک

4

کلبه هور

موقعیت جررافیایی خصوصیات منطقه
)

درقسمت شرق جزیره -مرجان ها بصورت پراکنده در اعماق بیش از  3متر قـرار
داشتند.

)
(

در قسمت انتهای شرقی جزیره -مرجـان هـا بصـورت کلنـی هـای بزرگـی قـرار
داشتند.

)

دقیقا" روبروی پـارک دلفـین در قسـمت انتهـای جنـوب شـرقی جزیـره بسـیار
پراکنده.
در غرب جزیره واقع شده است  -مرجان ها بصورت پراکنده با تراکم کم.
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)

5

کشتی یونانی

6

شمال جزیره

)
)

در قسمت جنوب غربی جزیـره واقـع شـده اسـت .مرجـان هـا بصـورت بسـیار
پراکنده.

در قسمت شمال جزیره واقع شده است .مرجان ها بصورت توده در عمق کم.

روش مورد استفاده در این مطالعه به دلیل بررسی وضعیت میزان مرجان های زنده و مرده در اطراف جزیره کیش
،روش نیمه کمی)Timed swims (Semi Quantitativeیا TSمی باشد .این روش که یکی از  4روش کاربردی
بررسی مرجان ها به شمار می رود ،شامل شنا کردن غواص در عمق های ثابت با سرعت ثابت در زمانی معین ،می
باشد و در مقیاس وسیعی از بستر مرجانی بدون آسیب زدن به ساختار مرجان صورت می گیرد(مقصود لو.)1393،با
این روش میتوان درصد پوشش مرجان ،تنوع گونه ای و میزان سفید شدگی را برآورد کرد.با توجه به زمان موجود
میتوان فراوانی را نیز بصورت کیفی گزارش کرد .در این پژوهش که دو عمق معین از ستون آب در نظر گرفته
شد.عمق اول 1-4:متر و عمق دوم  5-19متر2.غواص همزمان وسعت  25متر مربع را در عر  5دقیقه غواصی
کرده و میزان سفید شدگی مرجان ،مرجان مرده،صخره وشن را بصورت درصد گزارش نمودند ،سپس در 5دقیقه دوم
25متر مربع دیگر مورد بررسی قرار گرفت  ،ودر نهایت 299مترمربع از هر ناحیه ارزیابی گردید .با توجه به بررسی هر
ناحیه  ،درصد مرگ مرجان ها)  ،(Dead coralدرصد مرجان زنده ) ، (Hard coralدرصد جلبک ) (Algaeودرصد
صخره ) (Rockمشخص شد.روش های ارزیابی مرجانها توسط Hillو  Wilkinsonاز انستیتو علوم دریایی استرالیا
در سال 2994منتشر شده است.
نتایج
در بررسی سفید شدگی مرجان های جزیره کیش  6ناحیه از نظر زنده و مرده بودن مرجان مورد مشاهده و مطالعه
قرار گرفت و نتایج به شرح زیر ارائه می گردد.
سایت Persian Gulf
در این سایت کلنی مرجان های مرده جنس  Acropora sp.و توده ایPorites sp.مشاهده شد.جنس Acropora

(مرجان شاخ گوزنی) بصورت سفید شده و رسوب جلبکی روی این مرجان ها مشهود بود و تا امروز گزارش جدیدی
از بازسازی مرجان شاخ گوزنی در جزیره وجود ندارد .توده های مرده و عظیم مرجان شاخ گوزنی پناهگاهی برای
انواع جانوران دریایی از جمله خارپوستان و خرچنگ های زاهد شده بود و همانطور که در شکل( )2قابل مشاهده
است روی مرجان شاخ گوزنی را رسوب جلبکی فرا گرفته است.

شکل -2مرجان (Acropora spمرجان شاخ گوزنی) بصورت سفید شده در سایت .Persian Gulf
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از دیگرجنس های موجود دراین سایت جنس مرجان های انگشتی یا  Porites sp.بود .جنس مذکور از توده های
وسیعی برخوردار نبود و بیشتر بصورت پراکنده با درصد سفید شدگی کم قرار داشت .از این جنس دو گونه در این
سایت بانام علمی  P.lutea , P.compersaتوسط مشاهده شد .از جنس  . Cyphastrea sp.به صورت سفید
نشده و کلنی کوچک در فراوانی کم دیده شدند.در شکل ( ) 3ارزیابی بستر و میزان مرجان زنده با استفاده از
روش TSدر این سایت ارائه شده است .البته مقدارکمی خرده مرجان) (Rubbleبروی بستر دیده می شد که در اثر
مرگ مرجان های بسیار قدیمی تر بوده است.

Persian Gulf Site
Algea
8%

Other
12%

Dead coral
27%

Rock
30%
Hard coral
23%

شکل  -3نمودار ارزیابی بستر و میزان مرجان زنده با استفاده از روش TSدر سایت. Persian Gulf
سایت Big coral

در این سایت وضعیت سفید شدگی مرجان ها بیشتر بوده ،مرجان شاخ گوزنی زنده ای یافت نشد و تمام کلنی های
این جنس مرده مشاهده شد.مرجان  Porites sp.با نسبت مساوی ،هم به صورت مرده و هم بصورت زنده دیده
شد.به طور مثال گونه  P.luteaبصورت کلنی های با اندازه بسیار کوچک و سفید نشده و از گونهP.compersa
بصورت کلنی های  5سانتی متری وسفید نشده و کلنی های بزرگتر سفید شده مشاهده شد.
از جنس Plathygyra sp.بصورت سفید نشده وکلنی با اندازه متوسط با فراوانی کم در مجموع299متر مربع در این
سایت مشاهده شد .جنس Favia sp.در کلنی های بسیار کوچک و با تراکم کم شناسایی شد .بطور کلی در رابطه با
این سایت می توان گفت که درصد مرگ مرجان ها در این سایت باالتر از سایت  Persian Gulfبوده است .خرده
مرجان و مرجان سخت با درصد باالتری نسبت به ناحیه مرجانی  Persian Gulfمشاهده شد و درصد بسیار زیادی
از مرجان های شاخ گوزنی مرده با رسوب جلبکی دیده شد .در شکل( )4ارزیابی بستر و میزان مرجان زنده با استفاده
از روش TSدر سایت  Big coralارائه شده است.
Algea
25%

Sand
10%

سایت Big coral
Other
Rubbel
18%

10%

Hard coral
17%

Dead coral
20%

شکل  -4نمودار ارزیابی بستر و میزان مرجان زنده با استفاده از روش TSدر سایت . Big coral
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سایت پارک ژوراسیک
در این ناحیه متاسفانه درصد بسیار باالیی از مرجان ها مانند کلنی های بزرگ جنس های  Acropora sp.و
 Porites sp.بطور کامل سفید شده بودند .تنها کلنی های 3سانتی متری از  Porites sp. , Plathygyra sp.و
Favia sp.در تراکم کم وپراکنده به صورت زنده دیده شد .شفافیت آب تا عمق  3متر بود وتوده چشمگیری در این
ناحیه مشاهده نشد و تنوع کم  ،میزان سفید شدگی و مرگ مرجان ها در باالترین حد ممکن بود .به دلیل خروجی
آب پارک دلفین مقدار بسیار زیادی از مواد مرذی و مواد آلی وارد آب خلیج فارس می شود .این منطقه به دلیل
سفید شدگی در سال  1396دارای مرجان مرده زیادی بود و از طرفی وجود شرایط بد محیطی مانند افزایش مواد
مرذی ،لنگراندازی قایق ها و عوامل دیگر باعث شده است تا بازسازی بارزی صورت نگیرد .در شکل ( )5میزان مرجان
زنده قابل مشاهده است.

سایت پارک ژوراسیک
Rock
30%

Other
Rubbel
12%3%

Hard coral
10%

Dead coral
45%

شکل  -5نمودار ارزیابی بستر و میزان مرجان زنده با استفاده از روش TSدر سایت پارک ژوراسیک.
سایت کلبه هور
مرجان ها در این ناحیه در روی بستر بصورت صخره ای قرار داشتند و پوشش مرجانی زیادی وجود نداشت.جنس
های  Porites sp.و Favia sp.با بیشترین فراوانی و بیشتر بصورت پراکنده در کلنی های کوچک و بزرگ با فواصل
زیاد ازهم ،وجود داشت .کلنی های کوچک اغلب به صورت زنده ولی کلنی های بزرگ سفید شده بودند و روی این
مرجان ها خارپوستان و خرچنگ ها تجمع کرده بودند .مشاهدات نشان داد که جنس های  Porites sp.و Favia
 sp.خود را پس از حادثه سفید شدگی  1396بازسازی کرده اند .در شکل ( )6درصد حضور مرجان زنده و مرده با
استفاده از روشTSدر منطقه کلبه هور ارائه شده است.

سایت کلبه هور
Rock
15%

Hard coral
23%

Rubbel
Other
8%10%
Dead coral
44%

شکل -6نمودار میزان ارزیابی بستر و میزان مرجان زنده با استفاده از روش TSدر سایت کلبه هور.
سایت کشتی یونانی
مرجان های این ناحیه به صورت صخره ای و پراکنده قرار داشتند و جنس  Acropora sp.زنده مالحظه نشد.
کلنی های بزرگ دو جنس Porites sp.و Acropora sp.سفید شده به نظر می آمدند ولی کلنی های کوچک زنده
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بودند .با حرکت از سمت ساحل به دریا مرجان شاخ گوزنی مرده در توده های بزرگ بیشتر و مرجان خرد شده نیز به
وفور دیده می شد .شفافیت آب در حدود  5متر بود وکدورت نسبت به سایر ایستگاه ها بیشتر به نظر می رسید .در
شکل ( )3میزان مرجان زنده و مرده در این منطقه ارائه شده است.

کشتی یونانی
سایت
Other
Rubbel
12%10%

Rock
18%

Dead coral
40%
Hard coral
20%

شکل  -3نمودار ارزیابی بستر و میزان مرجان زنده با استفاده از روش TSدر سایت کشتی یونانی.
شمال جزیره
تنوع مرجان ها در این قسمت از جزیره باالتر بوده و کلنی ها به نسبت کوچکتر دیده شد .به دلیل عمق کمتر ،کلنی
بزرگی وجود نداشت .همه کلنی ها کوچک و درصد سفید شدگی کمتر بود .در مجموع گونه های Plathygyra sp.
؛ گونه P.compersaو P.luteaوFavia spinosa, Favia chinensisبا تعداد مشاهده باال و جنس Stylopora
 sp.با تعداد مشاهده بسیار کم دیده شد.حداکثر عمق 3متر وشفافیت عالی بود .در شکل ( )9درصد مرجان های
زنده و مرده در این منطقه ارائه شده است و در شکل ( )0مرجان زنده  Porites sp.در محیط طبیعی ارائه شده
است.

سایت شمال جزیره کیش
Other
5%
Rock
40%

Sand
40%

Dead coral
Hard coral
10%
5%

شکل  -9نمودار ارزیابی بستر و میزان مرجان زنده با استفاده از روش TSدر سایت شمال جزیره.
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شکل -0مرجان زنده  Porites sp.در شمال جزیره (تصاویر از نگارنده).
بحث و نتیجه گیری
بر اساس بررسی های انجام شده درسال های قبل تعداد  36گونه مرجان در آب های خلیج فارس شناسایی شده
است(مقصودلو .)1393،عوامل بسیار زیادی مرجان ها را مورد تهدید قرار می دهند مانند سفید شدگی و طوفان ،
افزایش توسعه ساحلی و . ...بر طبق مشاهدات انجام شده در دو فصل بهار و پاییز در سال  ، 1399تفاوتی در میزان
مرگ و میر و سفید شدگی مرجان ها مالحظه نشد ولی این تفاوت در بین ایستگاه های نمونه برداری شده  ،قابل
درک و مشهود بود.
تمامی مرجان های شاخ گوزنی در آب های شمالی خلیج فارس در پی سفیدشدگی در سال (1396بخصوص مرجان
های اطراف جزیره کیش ) از بین رفتند ،بطوریکه در حال حاضر هیچ مرجان شاخ گوزنی بصورت توده زنده و در
حال رشد در این منطقه دیده نمی شود.گونه های مرجان  Acropora sp.در نواحی مورد بررسی اغلب بصورت
توده مرده با رسوب جلبکی فراوان دیده شده بخصوص در ناحیه ژوراسیک پارک و Big coralبیشتر مشهود بود.
مرجان های شاخ گوزنی مرجان هایی ترد و شکننده ای محسوب می شوند( )Rogers, 1994و به همین دلیل
اغلب به دلیل فعالیت های قایق رانی ،لنگر اندازی و صیادی بیش از حد در قسمت شرق جزیره تخریب و خرد شده
اند.
در ناحیه  Big coralکه وسیع ترین ناحیه مرجانی در جزیره کیش است  ،بیشتر مرجان ها در نتیجه ی تخریب با
لنگر ،سفید شدگی و توسعه ساحلی مانند (احداث برج های تابان در نزدیکی ساحل) از بین رفته اند (Shokri et
) al., 2000ولی به دلیل وسعت مرجانی باال در این منطقه علی الرغم تخریب و از بین رفتن صخره های مرجانی،
هنوز حجم باالیی مرجان زنده به چشم می خورد .پس از گزارش سفیدشدگی مرجانی توسط  Maghsoudloو
همکاران در سال  2999و به دلیل سرعت کم بازسازی در مرجان ها ،مرجان شاخ گوزنی زنده در اطراف جزیره کیش
به جز یک کلنی جوان از آنها در اطراف جزیره هندورابی مشاهده نشده است .در تحقیق حاضر نیز در هیچ یک از
ایستگاه های مطالعه ای این مرجان رویت نشد.
درناحیه  Persian Gulfبه دلیل تردد باالی جت اسکی  ،اسنورکلینگ و غواصی بیش از حد ،تخریب مرجان های
شکننده تر مانند مرجان شاخ گوزنی صورت می گیرد .فعالیت های انسانی مانند لنگر انداختن قایق های تفریحی و
اسنور کلینگ در نواحی کم عمق ساحلی ( احتمال لگد مال شدن مرجان های شکننده بخصوص مرجان شاخ گوزنی
و خرد شدن مرجان ها ) می توانند اثر مخرب بروی صخره های مرجانی داشته باشند).)Rogers,1994از طرفی
چون این ناحیه روبروی اسکله بزرگ تفریحی است ،مرجان های نزدیک ساحل بیشتر در معر زیر پا ماندن قرار
دارند و استرس باالیی را متحمل می شوند ولی با این حال مرجان های توده ای در این ناحیه دارای کلنی های
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بزرگی بودند و به دلیل وجود مرجان زنده بیشتر از سایر نقاط بیشتر مورد توجه می باشند .این در حالی است که ،در
سال  Fatemi 2991و  Shokriنواحی  Big coral ، Persian Gulfو ژوراسیک پارک را مورد بررسی قرار
داده و مرجان های این نواحی را زنده وسالم گزارش کرده بودند .
در ناحیه کشتی یونانی و کلبه هور وسعت ناحیه مرجانی کمتر بود و به نظر می رسید بیشترین عامل مرگ مرجان
ها در این مناطق ،عمق کم و بیرون ماندن مرجان ها از آب در زمان جزر باشد .این ناحیه در سال  1399توسط
 Shokriو  Fatemiسالم گزارش شده بود ) ( Fatemi & Shokri, 2001و این در حالی است که در مطالعه
حاضرتمام مرجان های شاخ گوزنی در این مناطق از بین رفته و فقط چند کلنی کوچک  Porites sp.زنده
مشاهده شدند.
سایت Big coralداری مرجان های زنده و مرده بود و بر روی این مرجان ها به دلیل وجود مواد مرذی  ،رسوب
جلبک تجمع یافته و این موضوع برای بسیاری از جانوران و شکم پایان گیاه خوار زیستگاه و مکانی مناسب ایجاد
می نماید .با توجه به نتایج مطالعه حاضر به دلیل وجود غذا و وجود مواد مرذی بیشتر از قبیل جلبک ها در ناحیه
 ، Big coralچرا کنندگان به ترذیه از این جلبک ها می پردازند تنوع و فراوانی نیز به همین دلیل در این ایستگاه
باالتر از همه می باشد .البته در دو ناحیه ژوراسیک پارک و  Persian Gulfنیز بروی مرجان ها  ،بخصوص مرجان
های مرده شاخ گوزنی  Acropora sp.رسوب جلبکی نیز مشاهده می شود ولی مقدار رسوب به وسعت مشاهد
شده در ناحیه  Big coralنبود.
بطور کلی مرجان های جزیره کیش در وضعیت نه چند ان مناسبی به سر می برند که در هر فصل تابستان با باال
رفتن درجه حرارت امکان سفیدشدگی و در پی آن ،عدم بازسازی مرجان وجود دارد و عوامل استرس زایی که توسط
انسان به اکوسیستم تحمیل می شود ،نقش مهمی را در سفیدشدگی مرجان ها ایفا می نماید .این زیستگاه پویا نیاز
به حفاظت بیشتر و مراقبت دقیق تری دارد و این امر مستلزم مطالعات بیشتر در این زمینه می باشد.
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