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چكیده
در مطالعه حاضررا تراطاب ن ع امتمز ست رری م ط فعال یهای تن رران ر ی ضررع ی کلن های ماجان در منطقه جنمب شررا خل ج چانهار
(تسرلله شره ب نهیر ی س سرا های 1390-96نارسر شرب ر شهای نارسر شرامز میراهب م ر ق (امل ات غمتصر ی ااتن رلی خط
(Line Transectی جب رنگ (Coral Watchی نمد نارس های تنجام شب نیان دتد که م زتن رسمبگذتری در منطقه س سا های نممنه نادتری
ر نبی تفزتتی دتشی (p<0/05ی ن ی اتع کم اتع م زتن رسمبگذتری نه ااا ب در اان ان  1393سم ان  1390تنبتس گ ای شب (p<0/05ی
م زتن شفاف ی آب س ف صم نممنهنادتری تس ر نبی کاه ی ناخمردتر نمد (p<0/05ی ن ی اتع کم اتع م زتن شفاف ی نه ااا ب در سم ان
 1391اان ان  1393تنبتس گ ای شب دمای آب در سم د ر نممنهنادتری تس  22/2درجه سان گاتد در سم ان  1390نه  26درجه سان گاتد
در سم ان  1396ر س ب (p<0/05ی نار س فعال یهای تن ان در منطقه ن یان دتد که س امل ات الی ر ن گز الی ستادی در منطقه ر تش
ماجانها ر سمب کاد تتع ر سمنات نه دل ز تحبتث ممج شلع فاا در ن جه کاهش چاخش جاتان آب در منطقه نا مانب پس تس اه ن ی ن
م ز تا صا ماجان نه ن ا رت پم شانب پس تس تتع رخبتد ماجانها جلطکهای همزت ی خمد رت تس د سی دتد پس تس سف ب شبن تس ن ا خمد
جبت شبنب نه نظا م رسب دل ز تح مال تتع ن اتج نا س تس اسهای ناش تس فعال یهای تن ان در منطقه ناشب که در مجممع نااث تتجاد شاتتط
ن اتن در ضع ی سالم ماجانهای منطقه شب تسی
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Abstract
In the present study, the relationship between environmental factors and human activities on the status of coral
reef in the southeastern zone of Chabahar Bay (Shahid Beheshti Port) was investigated during the years of
2012-2018. The study methods were included direct observation (diving operations), Line Transect and Coral
Watch. The studies showed that the amount of sedimentation in the region had an increasing trend during the
sampling years (p<0.05). The highest and lowest sedimentation rates were measured in summer 2015 and
winter 2012, respectively (p<0.05). The transparency of water during the sampling seasons had a decreasing
trend (p<0.05). The highest and lowest levels of transparency were measured in winter 2013 and summer 2015,
respectively (p<0.05). Water temperature during the sampling period increased from 22.2 ° C in 2012 to 26 °
C in winter 2018 (p<0.05). The study of human activities in the region showed that during the dredging the
sea operation, a lot of mud and silt was deposited in the corals growing area and covered the seabed. After this
event, the corals lost their zooxanthella and separated from their seabed after bleaching. It seems that the
probable reason for these results is the occurrence of stress due to human activities in the region, which in
general has caused a critical situation in the health status of corals in the region.
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شل گ

جانجات ماجانها در خل ج چانهار

 .1مقدمه
نا ت ساس مع ارهای نمم شنا س آن نگهای ماجان
نعررب تس ج نگررزهررای نمت ح گام ررر ای م ه اا تع
تکمسررر ررر های پا امل ب جهان م رررمب م شرررمنب
(Riegl et al., 2011ی تس نظا س ر ر ماا ک ماجانها تس
شاخه ( Scleractiniaمه ااتع ماجانهای صخا ساس که
اقات طاً همگ س ستن ال1دتر نبی رد آن مس ت(2مه ااتع رد ی
رتسررر ه ن بتر تا3نمد اقات طاً  6000گم نه تس آن ها در
آبهای دن ا شررناسررات شررب تسرری (Pechenik, 1991ی
دترتی نمر
ماجان ها فقط م امتن نب در آنهای ک امق
ر شب کننب؛ ستات جلطکهای همزت ی که ماجانها نه آنها
تن هتنب نه نمر تح اج دترنب (Mahdi Abkenar, 2009ی
االشهای ت ل ه در خصمص درک امتمز کن ا کننب
رشررب ماجانها نا تتع فاضر ه تسر متر نمد که م غ اهات
مان نب تژگ های ف زتلم-شررر م ات آب جا تان های
ت انمسرر سررط آب درتا دمای سررط آب م زتن
گاسکانن ک ممجمد در جم مه ااتع امت مز م مان عی
کننب تس امسعه آن نگهای ماجان در ت انمسها ه نب
(Domínguez-Pérez et al., 2013ی2005( Montaggioni .ی
نیرران دتد که امتمز منطقهتی ماننب تژگ های ف زتلم-
شرر م ات آب امتمز جهان ماننب م زتن گاس کانن ک
سررط آب ت انمسها دمای آب نقش مهم در کن ا
رشرررب ماجان ها تس د ر سرررنمس ئ ک4اا د ر هلمسرررع5
دتشرر هتنب نا تتع حا مطالعات ر ی تک د ر سمالن تس
 540م ل من سررا طز تس د ر فانا س تک6نیرران دتد که
اغ اتت جهان آب همتت امتن ررر ه اأث اتت امب تی
ر ی انمع گمنهتی آن رررنگ های ماجان تتجاد نماتب
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ر انی ن ع گمنهتی در جمتمع ست ررر رتف ها رت تفزتتش
دهب (Kiessling, 2009ی اال نا آن رررنگهای ماجان
ن ر اری تس ترگان ر های م ر قا در آنها ن ز ن ررطی نه
اغ اتت م ط ن ار ح استنب (Richmond, 1993ی
تما تما س نه دل ز تفزتتش دمای آب امتمل نظ ا
ف عال ی های تن ررران آب سررر نگ های ما جان نهسمر
فزتت نب تی در معاض ا هب تب نانمدی اتر گاف هت نب
(Spalding et al., 2000ی اال نا ا هب تبتت ف زتل
ن ملمژتل ناخ تس ن ماریهای شرراتع ن ز
تکملمژتل
ماننب ن ماری نمتر سررف ب ن ماری نمتر س ر ا ن ماری نمتر
پبتب سررف ب شرربگ 7ن ز در
سرد ن ماری نمتر نارنج
دن ررا آب سرررنررگهررای ماجرران رت اهرربتررب م نمرراتررب
(Littler and Littler, 1995ی
در مطالعات م ب دی ضررع ی ن ماری آن ررنگهای
ماجان خل جفارس درتای امان نار س شب ت سی نا
تتع حا گزترش های مخ لف تس شررر مع ن ماری های
مخ لف در آن رررنگهای ماجان در خل جفارس درتای
امان در دس ر اس تسرری ( Coles 1994; Korrubel and
Riegl 1998; Riegl 2011ی  Abramovitchهم لارتن
(2003ی نا م قات ررره د گم نهMillepora dichotoma
 pistillata Stylophoraنه نمسررانات شررمری آب درتا در
مق اس آسماتیررگاه گزترش دتدنب که نه اتع دما ناتی
اجمع سئمستن الهای (جلطکهای همزت رریی م زنان 31/3
درجه سان گاتد ت سی دمای ناالاا تس آن م امتنب ناتی
آن ها کیررر نب ناشررررب .سطق گزترش 2011( Mileliی
تس اسهای اجمع تاف ه در تثا تفزتتش دما تس بی شبن
آب ت انمسها در حا تس ن ع نادن صرررخا های ماجان
 GBR8تسررری سطق گزترش تتع م قق سرررطم پات عاا
2Anthozoa
3Cnidaria
4Cenozoic
5Holocene
6Phanerozoic
7Bleaching

1Zooxanthellae

Barrier Reef

8Great
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ن ا ژن در مناسق ممرد مطالعه رتنطه م ق م نا کاهش
در صب سف ب شبگ ماجانها در تتع مناسق دتش ه تسی
(Mileli, 2011ی 2005( Fabriciusی در ا ق قات خمد
تتع چن ع ن ان دتشررری که همزت ررر ن ع ماجان
سئمستن ال نه مقبتر ستادی ا ی اأث ا فاک مرهای ف زتل
ها ن گ دترد.
ش م ات آبهای پ اتممن تتع تکم س
2009( Wooldridgeی دالتز مخ لف رت در سف ب شبگ
ما جان ها دخ ز م دت نب تتع پب تب رت در حق قی
تکن ی تس ساف ماجان ن طی نه نه ها گمنه اغ اتت در
م ط پ اتممن آن اعاتف م نماتب تفزتتش دما جاتان
رسرررمبگذتری اغ اتت شرررمری کاهش نمر تفزتتش
جا تان ممتد م غذی (شررررا مز ن اتت ها ی تس جم له
مهم اتع دالتز ت س اس ست ت سی که نااث اار ضه سف ب
شررربگ در ماجان ها م گادد تتع پبتب م امتنب در
مررق ر رراسهررای کررمچررک نررزر صررررمرت پررذترراد
(Wooldridge, 2009ی.
ناتی نار س ضع ی سالمی آن نگهای ماجان تس
ر ش های مخ لف تسررر فاد م شرررمد ر ش میررراهب
م ررر ق تس ساتق امل ات غمتصررر تل تس بتم ااتع
ر شها ت سی ااتن لی خط 1ن ز ر ش دتگای ت سی که
ناتی مطالعه ضررع ی سررالمی ماجان امسررط سرراسمان
 Reef Checkترت ئه شرررب تسررری جبت رنگ 2تل تس
سررراد ااتع در ا ع حا د قااتع ر شهای نارسررر
ضع ی آن نگهای ماجان تسی که س سا های تخ ا
امسط دتنیگا کمئ نزلنب تس اتل ا تنبتع شب تسی در تتع
ر ش تس تک جب ضب آب رنگ ت س فاد م گادد که
تس رنگهای گمناگمن نا درجات مخ لف کمانگ اا پا رنگ
ایررل ز شررب تسرری در تتع ر ش پس تس تن خاب نماه تا
امد ممرد نظا تن بت ر شعااتع سپس ا ا ااتع می
آن میررخ م گادد سررپس ها تک تس مناسق میررخ
شب نا جب رنگ مقات ه شب کب رنگ مانمسه ثطی

م گادد تسالاات جمع آ ری شررب نه سرراتی کمرت تچ
(www.coralwatch.orgی من قز شرررب ن اتج پس تس
اجزته ا ل ز نصمرت نممدترهای س من در تخ ار م قق
اتر م گ اد
نا جمد تتنله تکثا تکمسرر رر های ماجان در نقاب
مخ لف دن ا ممرد مطالعه د ق اتر گاف هتنب تس مناسق
ماجان تتاتن در ن ر اری تس نقاب جزتتا هنمس تسالاات
میخص در دسی ن ی .تل تس تتع مناسق خل ج چانهار
ت سی که در آبهای شمال درتای امان ت ع شب ت سی
نه دل ز نقش تهم ی نه سرررزتی ما جان ها تس ل اظ
تکملمژتل ت صادی در تتع مطالعه تس سه ر ش میاهب
م رر ق ااتن ررلی خط جبت رنگ ناتی نارسرر
امتمل مؤثا در نا س پبتب شررل ر گ سررف ب شرربگ
جانجات کلن های ماجان در جنمب شرراخ خل ج چانهار
تس فاد شب

 .2مواد و روشها
ناتی تجاتی تتع ا ق ق در تن بت نا امل ات غمتصررر
م ب د ماجانها در آبهای پ اتممن ضلع جنمب شا
خل ج چانهار (در جمتر تسلله شه ب نهی ی نا تس فاد تس
نق یههای در د س اس پاتشهای م بتن شنا سائ شب
نرا تسررر فرراد تس دسررر گررا  GPSم ررب د جغاتف ررات
تت ررر گا های ممرد م طال عه میرررخ گاد تب مم ع ی
جغاتف ات مناسق ترستان شب در م ب د ʺ25° 17ʹ 52
ااض شمال ʺ 60° 36ʹ 66سم شا نمد ( شلز 1ی
امل ات نممنهنادتری پاتش سررالمی ماجانها در منطقه
س تک د ر  6سرراله (90-1396ی امسررط گا غمتصر
ماکز ا ق قات شررر الا چان هار نا ث طی اصررررا تا
السنادتری نهسمر م ما تنجام شب ناتی نارس کم
ااتک م زتن پمشررش ماجانها تس ر ش LTI3تسرر فاد

Watches

2Coral

Intercept Transect
Transect

1Line

3Line
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شررب در تتع ر ش امسررط امل ات غمتصرر د م ب د
امق  2اا  5 3اا  8م ا تن خاب شرررب در ها امق 3
ااتن لی خط نه سم  20م ا نه ممتستت ساحز ن صب
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گاد تب ما جان های ستا ااتن ررر لی م طانق ر ش Hill

2004( Wilkinsonی اا حب سان م ا نارس شب

شکل -1تصویری از موقعیت منطقه مورد مطالعه .شکل مثلث منطقه رویش مرجانها را نشان میدهد.

ناتی نارسررر ضرررع ی سرررالمی ماجانها نه ر ش
 Coral watchن ز تس چارت مخصررمص تتع ر ش تس ر فاد
شب ( شلز 2ی در چارت تس کب  Dکه نزدتکااتع رنگ نه
رنگ ماجانهای منطقه نمد؛ تس فاد گادتب کب  D6نیان

دهنب نه اتع حالی کب  D1نیررران دهنب ضرررع ی
نامنا سب سالمی ماجانهای نمد در صب سف ب شبگ
سالمی ماجانها در ها تت گا پس تس تنبتس گ ای ناآ رد
گادتب

شکل -2چارت رنگی  Coral watchو نحوه انطباق با یک کلنی مرجانی (منبع :نگارنده)

م زتن ر سمبگذتری در منطقه تس ساتق ف ل ا کادن 1
ل ا آب منطقه اع ع شب(Rogers et al., 1994ی م زتن

شفاف ی آب نا ت س فاد تس س ی دت ک اع ع گادتب
دمای آب امسط دماسنج دتج ا در مناسق ناالی سط
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نا تسرراس ن اتج نه دسرری آمب م زتن رسررمبگذتری در
منطقه س سرررا های  1390-96تس تک ر نب تفزتتیررر
نا خمردتر نمد س د ر ن ممنرره نادتری ه ممتر م زتن
ر سمبگذتری در ف صز سم ان کاهش مجبدتً در ف صز
اان ررر ان تفزتتش تا فی ن یررر اتع کم اتع م زتن
رسرررمبگذتری نه ااا ب در اان ررر ان  1393معاد 20
م ل گام در ل ا سم ر ان  1390معاد  4م ل گام در
ل ا تنبتس گ ای شب (شلز 3ی

ما جان ها ت نبتس گ ای شرررب همنن ع د مای آب در د
تت ر گا مخ لف تس ررمی ن ر ا اا سررط درتا نا کمک
دسرر گا  CTDتنبتس گ ای شررب (Aminrad, 2011ی تتع
مناسق شامز1 :ی منطقهتی که آن نگهای ماجان در آن
حضمر دتش نب در م اصا ممج شلعها نمد 2ی منطقهتی
که ممجشلعها کم اتع اأث ا رت ر ی آن دتش نب

 .3نتايج
ن اتج م زتن رسمبگذتری در شلز  3آ رد شب تسی

اان ان

سم ان

پات ز

1394

1393

24

نهار

21
18
12
9

mg/L

15

6
3
0
1396

1395

1392

1391

1390

سا
شکل  -3نمودار مقایسه میزان کلی رسوبات معلق در آب منطقه مورد مطالعه طی فصول مختلف سالهای  1390تا 1396

ن اتج م زتن شفاف ی آب در شلز  4آ رد شب ت سی
م زتن شررفاف ی آب در منطقه ممرد مطالعه س سررا های
 96-1390ر نبی کاه ی دت شی نا ت ساس ن اتج نه د سی
آمب م زتن شررفاف ی آب در حبفاصررز سم رر ان  1390اا
سم ر ان  1393ن ع  500اا  600سرران م ا ثطی شررب تتع

م زتن در سا های نعب (اا 1396ی نه حب د  300سان م ا
کاهش تافی ن یر اتع م زتن شرفاف ی در سم ر ان 1391
معاد  600سان م ا کم اتع م زتن شفاف ی در اان ان
 1393معاد  12سان م ا تنبتس گ ای شب (شلز 4ی
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شکل -4نمودارمقایسه میزان شفافیت آب در منطقه مورد مطالعه طی فصول مختلف سالهای  1390تا 1396

ن اتج م زتن دمای آب در نممدتر شررلز  5آ رد شررب
ت سی ثطی م ما دمای آب س سا های  1390-96نا
دس ر گا  CTDدر م ز ست رری ماجانها تس ن ر ا درتا اا
سط آب در  2تت گا م فا ت تنبتس گ ای شب همانسمر
که م یخ ت سی در تت گا شمار  1که منطقه ت صل
سم ان

ر تش ماجان نمد در م ا صا ممج شلعها اتر دت شی
دمای آب نهسمر م مسط  1/78درجه سان گاتد ن ی ا تس
تت ر گا شررمار  2تنبتس گ ای شررب که اقاتطاً در ررمی
م ان خل ج ت ع شب نمد
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شکل -6نمودار تغییرات دمای آب در دو ایستگاه مختلف در منطقه مورد مطالعه

ن اتج پاتش م ق سالمی ماجانها نه ر ش غمتص
س سررا های  1390-96در شررلز 7آ رد شررب تسرری
ن اتج م یاهبتت م ق ن یان دتد که کلن های ماجان
تس ناح ه ا ان جلطکهای همزت رری خمد رت تس دسرری
دتدنب در تدتمه نارسررر ها میررراهبتت نیررران دتد که
جمع رری ناخ تس آنزترران نظ ا کامهررای لملررهتی تنمتع

آنف یانها ت سفنجها ن ز در نافیهای ا ان نماههای
ماجان تفزتتش تافی در ت تخا سا  1393امل ات شمع
کمن تسررلله جبتب شرره ب نهی ر آغاس شررب ه سمان نا
امل ات شرررمع کمن نارسررر های تنجام شرررب نه ر ش
ااتن لی خط ن یان دتد که  80در صب نماههای ماجان
تس ن ا خمد جبت شبنب (شلز 7ی

شکل -7تصویری ازمرجانها در پی پایش مستقیم سالمت مرجانها در منطقه مورد مطالعه (منبع :نگارنده)

کلن های جبتشررب در تثا ن ا ی کیرری ر حاصررز تس
فاآتنب جزر مب جانجا شررب در تثا تتع پبتب ررمی
ااج آنها در ن رسررمنات ن ر ا اتر گافی نه سرراای
جلطکهای همزت ی خمد رت تس د سی دتد در شلز  6نه
ضرررم تثاتت مخاب فعال ی های امسرررعه ننبری ر ی

می
کلن های ماجان م یخ ت سی سف ب شبگ
فم ان نفمذ تنمتع ناخمتسررر ه ها در ررر می ا ان
شل گ در ناح ه سمخ کلن های سال جبت شب تس
ن ا تس جمله ممترد مهم تسی که در اصمتا ستا میاهب
م گادد (شلز 8ی

نارس الز سف ب شبگ

شل گ
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شکل -8اثرات فعالیتهای انسانی روی کلنیهای مرجانی (منبع :نگارنده)

ن اتج ضررع ی سررالمی ماجانها نا تسرر فاد تس ر ش
 Coral Watchدر سا  1396در د منطقه ت سلله شه ب
کالن ای ت سلله شه ب نه ی در شلز  8آ رد شب
تسرری نا تسرراس ن اتج نه دسرری آمب تس ن ع  129کلن
نار س شب در ت سلله شه ب کالن ای  12کلن نما 2
تسلله شه ب نهی

 55کلن نما  62 3کلن نما  4ناالاا رت نه خمد
تخ صاص دتدنب تس ن ع  129کلن نارس شب در تسلله
شه ب نه ی ن ز اعبتد  49کلن نما  41 2کلن نما
 39 3کلن نما  4ناالاا رت نه خمد تخ صاص دتدنب
تت گا شه ب کالن ای
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نماتت رنگ ماجانها
شکل -9نمودار تعداد کلنی های مرجانی در هریک از گروهای رنگی بررسی شده با روش Coral Watch

 .4بحث و نتیجه گیری
ن اتج ا ق ق حاضا نیان دتد که س امل ات التا ن
جهی تحبتث ممج شلع فاا گز الی ستادی در منطقه

ممرد مطالعه ت ع در خل ج چانهار رسرررمب کاد تسررری
پ امب تتع کار کاهش م زتن چاخش جاتان آب در منطقه
پم شانب شبن م ز تا صا ماجانها نا ن ا نمد تتع
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فاآتنب نااث شرررب اا ماجان ها نهسررراای جلطک های
همزت ی خمد رت تس د سی دتد اال نا سف ب شبن تس
ن ا خمد ن ز جبت شمنب اار ضه سف ب شبگ پبتب تی
اله اله 1گ رر اد در تک منطقه نه شرربت ا ی ااث ا
مم ع ی حالیهای م ط فصررز سرراخ ار گمنههای
درگ ا تافرراخ م تف ررب (McClanahan, 2000ی دمررای
سط آب ایعیعات خمرش بی تس امتمز تصل نه جمد
آ رنررب پ ربتررب سرررف ررب شرررربگ الق م شرررمد
(Fitt et al., 2001ی در م طال عه Sadeghi Loghmani
(2015ی نا س امتمز ت س اسست (آلمدگ ساخی ساسهای
ی در خل ج
ساحل ص ب ص ادی تفزتتش نار ر سمن
چانهار (تسلله شه ب نهی ی اامز اخاتب ست گا ممرد
مطالعه معاف شررربنب که رشرررب ح ات ماجانها رت در
معاض خطا اتر دتد نب ما جان ها ناتی تدت مه ح ات ن اس
مطام نه نمر کاف ناتی تنجام ف م سن ز غذت ساسی دترنب
ها اامل که سررر طب کاهش م زتن نمر ممرد ن اس آن ها
گادد شرربتبتً آنها رت ا ی تسر اس اتر م دهب تل تس
تتررع اررمتمررز م ر ررزتن ذرتت مررعررلررق 2در آب تسرررری
(Rogers et al., 1994ی.
ن اتج ا ق ق حاضررا نیرران دتد که م زتن ذرتت معلق در
آب تس سررا  1390اا  1396ر نبی تفزتتی ر دتش ر ه تسرری
همانسمر که در شررلز  1ن ز نیرران دتد شررب م زتن ذرتت
معلق تس  5/8م ل گام در ل ا در سرررا  1390نه 12/62
م ل گام در ل ا در سرررا  1396رسررر ب تتع م زتن ناتی
کلن های ماجان کم ن ی ا تس آس انه نا س تس اس در آنها
تسی (Roger et al., 1999ی میخ شب تسی که حضمر
 12م ل گام در ل نا ذرتت معلق در آب نااث نا س تسررر اس
کامز در ماجانها م گادد (Rogers et al., 1994ی.
در اان ررر ان  1393نه دل ز امل ات التا ن م زتن
ذرتت معلق در آب های منط قه ممرد م طال عه اا 15/55
م ل گام در ل ا تفزتتش تافی که ن ار ن ی ا تس آ س انه
نا س ت س اس در آن نگهای ماجان نمد ن اتج م یاهبتت
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م ررر ق اائ بی نا تفزتتش ناگهان رسرررمنات معلق
اررأث اتت مخاب آنهررا نا کلن هررای ماجرران نمد س
نار س های تنجام شب در منطقه چنب ر س پس تس التا ن
ن اری تس کلن ها در حب س ع جلطکهای همزت ی
خمد رت تس دسررری دتدنب در اائ ب ن اتج نه دسررری آمب
نارس پاتکنش انمع ماجانهای سخی در خل ج چانهار
(تسلله شه ب نهی ی نیان دتد که ساخی ممجشلعها
تسررللههای در حا سرراخی نااث اغ ا تلگمی حاک
جاتان آب در تتع منطقه شررب تسرری تتع اامز نااث
تفزتتش ابرتج رسرررمب گذتری نه ح رررراب م آ تب
(Loghmani and Sadeghi, 2015ی
نا تفزتتش م زتن ذرتت معلق در آب کاهش جا تان
سط ع در منطقه رتزش رسرررمنات ر ی سرررط ماجانها
تفزتتش م تانب پل پ های ماجان ناتی جلمگ ای تس دفع
شرربن خمد جلطکهای اکسررلمل همزت رری مجطمر نه
ف ل ا کادن جمعآ ری رسررمنات نه کمک ااش ر ات خمد
خمتهنب شررب تتع تما نااث صرراف تناژی ستادی تس سررمی
پل پها م گادد صرراف تناژی ستاد ناتی ام ز نگهدتشرر ع
م ط نررهمنظمر نها گ ای تس نمر ناتی امررز ف مسرررن ز
جلطکهای همزت رری نااث اضررع ف آنها در ناتنا امتمز
نام رررااب م ط خمتهب شرررب ماجان ها ه تس ساتق
ف مسن ز اغذته م کننب ه شبها نا شلار سئمپالنل منها
ح ات خمد رت ا ضم ع م کننب جمد ذرتت معلق غ ا آل
در آب رسرررمب آنها نا اث کاهش م زتن غذتی درتاف
امسط ماجانها م گادد (Bak, 1978ی
ناتی تث طات تفزتتش نار ذرتت معلق در سررر من آب
ال تلخصمص در سط کلن های ماجان در منطقه ممرد
مطالعه شفاف ی آب ن ز نار س شب ن اتج نه د سی آمب
ن انگا تک ر نب کاهیررر در م زتن شرررفاف ی آب س
سررا های ممرد مطالعه نمد تتع ر نب کاهیرر س سررا
 1393نه کم اتع حب خمد ر س ب ام سعه ننبری تحبتث
ممج شلعهای م عبد در م ا جاتانات سط ع التا ن

1Patchiness

sediments

2Suspension

نارس الز سف ب شبگ

شل گ

جانجات ماجانها در خل ج چانهار

تس امب ااتع امتمز کاهش شفاف ی آب م مب م گادد
(Rogers et al., 1997ی آبهای ساحل ت س ان س ان
نلمچ ان ها ساله س فصز اان ان ا ی اأث ا پبتب
ممن من اتر دترد که خمد اامل نالقم در کاهش شفاف ی
آب در منطقه تسی نا امجه نه تتنله درتای امان تس جمله
آبهای ن ار غن تس ح ث ممتد مغذی م مب م گادد
لذت نهسمر سط ع م زتن ذرتت معلق در آن ن ررر طی نه
خل جفارس ن ی ا ت سی ح ضمر ر سمنات غ ا آل ستاد در
آب نا اث کبر شررربن کاهش نفمذ نمر ناتی در تا فی
سئمستن الها م گادد اامل ن ررر ار مخاب ناتی ست ررری
ماجانها ترستان شب ت سی پژ هشها ن یان دتد ت سی
که ح تک الته ناسک تس ر سمب ر ی سط کلن نااث
خفه شررربن ماجانها م شرررمد در تتع هنگام ماجانها
ناتی رفع رسمنات تس جاتان ممکمس تی تس فاد م کننب
که در هنگام اغذته اا ش م کننب تتع ممکمسهای نه
همات ر سمنات نه انمتن غذتت غ ا سط ع ممرد ت س فاد
اتر م گ اد در م ل هات که رسرررم نات س تاد تسررری
ماجررانه را نرره ما رآسررر ررب دتررب تس ن ع م ر نررب
( Mahdi Abkenar, 2009ی پس نه خمن م امتن ا لی
سف ب شبگ ماجانها رت نه ساخی ساسهای تنجام شب
نهمنظمر امسرررعه ننبری در خل ج چانهار ال تلخصرررمص
تحبتث ممجشررلعهات در تساتف منطقه ماجان ن ررطی
دتد م زتن شفاف ی آب در اان ان  1393نهسمر م م سط
 10سان م ا در پات ز  170 1393سان م ا در سم ان
 350 1393سررران م ا در نهار  50 1393سررران م ا
ثطی شب که در مقات ه نا سا های طز ن ار کم ا نمد
که اات ب کننب تتع فاتتنب تعن رسررمب گذتری ستاد ر ی
سط ماجانها سی
میاهبتت م بتن نیان دتد که ممجشلع تسلله شه ب
نه ی س سا های تخ ا ن ی ا تس  1500م ا نه سمی
غاب پ یا ی دت ش ه ت سی در سم تتع مبت ممج شلع
د م شه ب نه ی ن ز مان ع مخاسن ذخ ا نفی ت سلله
شه ب نه ی تحبتث گادتب س ششماهه ت سا
 1396ممج شلع دتگای در سمی شما شا منطقه
ر تش ماجانها نه سم ن ش تس  2000م ا تحبتث شرررب

205

طع تراطاب جاتانات م رر ق درتات اغ ا در م رر ا
جاتان آب نه تسرررطه تتجاد ممتنع در سرررا آنها نه دتخز
خل ج تدتمه سرراخی سرراسها سررطب اجمع رسررمنات در
منطقه ر تش ماجانها گادتب تسی
جا تا نات آب ن ز مان نب جا تان همت نار نبگ های
مم سم تس جمله امتمل ه نب که م امتننب نااث تتجاد
اغ اتت در دمای آب شمنب ها گمنه ساخی ساسی که
ممجب جلمگ ای تا کاهش جاتان آب در منطقه گادد
تتع تملان رت نه فاته م آ رد اا نااث اغ ا در دمای آب
منطقه ن ز گادد تتع تما سمتی م ئله گام شبن ابرتج
کا سم ع ناتب ترستان شمد ااک ب نا تتع ممضمع دترد که
اامز گام شرربن ابم اهمته چاخش سط ع آب تسرری
در هم ع تراطاب گزتر شهای سف ب شبگ ماجانها در
نقاب مخ لف دن ا س سررره دهه تخ ا تراطاب معن دتری
ن ع م زتن سف ب شبگ نا نمسانات م ط تفزتتش دما
نیان م دهب (Guest et al., 2012ی در اائ ب ممتد مذکمر
نارس ر نب اغ اتت در شاخ های ف زتلم-ش م ات آب
در مناسق ماجان خل ج چانهار نیررران دتد که تتع خل ج
دترتی م ط نا اغ اتت دمات م فا ت تسررری نطمرتله
ن طی نه آبهای آستد ت انمس هنب گاماا تسی تس سمی
امق نه سرررط نه سرررمی سرررمتحز تفزتتش دما دتب
م شررمد (Askary and Nora, 2010ی در مطالعه سررف ب
شرررربگ ما جان های الرک ن ز ترا طاب معن دتری در
نمسانات دمات پ یافی در صب سف ب شبگ ماجانها
گزترش شب (Behzadi et al., 2016ی
دمای منا سب ناتی ر شب ام سعه کلن های ماجانها
ن ع  25اا  29درجه سررران گاتد اع ع شرررب تسررری
(Goreau et al., 1979ی در صررمرتله دمای آب منطقه در
سمالن مبت حب د  1اا  1/5درجه سان گاتد ناالی تتع حب
اتر م گ اد نناناتتع آن رررنگ های ماجان م امتن نب نه
شبت دچار آس ب شمنب (Nugues and Roberts, 2003ی
نا ن گاه نه ن اتج تتع پژ هش م امتن ر نب تفزتتیررر
دمای آب در ررمیهات تس خل ج ا ی اأث ا سرراخی
ممج شلعها رت میاهب کاد همانسمر که نیان دتد شب
تخ الف م انگ ع دمای سرررا  1390نا سرررا  1396در
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منطقه ممرد مطالعه  2/9درجه سرران گاتد نمد همنن ع
تتع ن اتج ن یان دتد که م م سط دما در تت گا شمار 1
که ا ی اأث ا ممجشلعها اتر دتشی ن طی نه تت گا 2
حب د  1/8درجه سرران گاتد ن یرر ا تسرری نناناتتع تثا
امت مز مخ لف مان نب کاهش شرررب تب جا تان آب در تثا
تحبتث ممجشررلعها کاهش ابرتج امق م ز ست رری
صررخا های ماجان در تثا رسررمبگذتری نفمذ ن یرر ا
تشعه خمرش ب کاهش نارنبگ س سا های تخ ا نااث
تفزتتش ن ط ابرتج دمای منطقه شب ناشب نناناتتع
ن جه گ ای م شمد که در سم د دهه گذش ه تفزتتش
ابرتج دمای آب نهانمتن تصرررل ااتع اامز نه همات
تثاتت منف ساتا امتمز سف ب شبگ ماجانها در منطقه
مطالعاا سررطب شررب تنب ( ;Brown and Ogden, 1993
Berkelmans et al., 2004ی
در ا ق ق حا ضا نار س ضع ی سالمی کلن های
ماجان نا ر ش  Coral watchنیرران دتد که تس ن ع 129
کلن نارسرر شررب در منطقه شرره ب کالن ای تساتف
آنکه کم ا ا ی اأث ا امسررعه ننبری اتر دتشرر نب 12
کلن نما  55 2کلن نما  62 3کلن نما  4نه
ناال رت نه خمد تخ صاص دتدنب تتع دتد ها ن یان م دهب
 50درصررب کلن های ماجان که( نما  4نه ناالی تس ح ث
سررالمی در ضررع ی مناسررط دترنب مانق در مم ع ی
ح رررراسررر اتر دترنررب کم اتع اغ اتت در م ط
پ اتممسررر ب جبی رت نه همات دترد ترس تان کلن های
ماجان در تساتف تسلله شه ب نهی (جائ له ن ی اتع
ساخی ساسها در آن منطقه صمرت م گ ادی ن یان دتد
که ن ش تس  65درصررب کلن ها در ضررع ی ن اتن ن ررا
م نانب میرراهبتت م رر ق ن ز نیرران دتد که کلن ها
ماجان در سم تک سرررا چنب نار نه کل جلطک های
همزت رری خمد رت تس دسرری دتد مجبدتً آن رت جاتگزتع
نممدنب تتع حالی ها نار که ماجانها ا ی تسرر اس اتر
م گ انب نه جمد م آتب پس تس رفع تس ر اس مجبدتً نه
حالی ت خمد ناس م گادنب تعن جلطکهای همزت ررری
جبتبی رت جذب م نماتنب در مجممع نا س تتع حالی نه
نفع ما جان نطمد تگا در تل تس تتع حاالت شررراتتط
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سمان ناتی جاتگزتن مجبد جلطکهای همزت ی سمالن
گادد ماجان تس ن ع خمتهنب رفی
سطق نارس های تنجام شب خ ااتع حالی در سم
مبت نارس کلن های ماجان در ا ق ق حاضا در ت تتز
سرررا  1394رخ دتد در ح ع نارسررر تس ساتق امل ات
غمتص میاهب شب که غالب کلن ها تس ناح ه تاصا خمد
نه ن ا جبت شب هاکبتم نه تک سم م ماتز شب تنب نا
امجه نه تتنله ه چگمنه شل گ تا تثاتت فعال یهای
تن ان ناتی تتع تافاخ میاهب نیب نا نارس های ن ی ا
د اامز ستا ن ی اتع تح ما ناتی شل گ جانجات
کلن ها در نظا گاف ه شب:
م یاهبتت ثطی شب در سا  1394ن یان دتد که نه
دل ز اجمع ستاد ر سمنات تفزتتش آنها در ن ا منطقه
کلن های ماجان اا ستا می ااج خمد در ر سمنات فا
رف ه نمدنب نبته تسررری ا ی تتع شررراتتط کلن های
ماجان نه ساای جلطکهای همزت ی خمد رت تس د سی
خمتهنب دتد نا گذشی سمان ناح ه سف ب شب ممرد هجمم
تنمتع ممجمدتت ناخمتسررر ه نظ ا اما ا کام های لم لهتی
ممجمدتت چات کننب سر ار سرانان (تف ا ئ بها ی اتر
گاف ه پس تس مبا نافی آهل ناح ه سف ب شب در تثا
فعال ی ممجمدتت آنزتان م خلخز سرر رری م گادد در
چن ع حال کلن های نزر اا سرررنگ عاا م ررر عب
شل گ ن ی ای تس ناح ه آ س ب دتب م گادنب ا ی
تتع شرراتتط ن ا ی حاصررز تس کیررش جزر مب درتا تا
تناژی تممتج ن ز ادر نب ما جان ها رت تس ن ررر ا خمد جبت
ساسنب
تل دتگا تس امتمز تصرررل در جبتشررربن ماجان ها
تراعا شات تممتج صما ن ار شبتب حا صز تس ضانات
چلشهای تلل اتل شرررصررری ان نمد که ناتی کمن بن
سرر منهای آهن تسررلله نه کار م رفی چنب دل ز ناتی
تث طات تتع تما جمد دترد پاتش م بتن نیررران دتد که
ن ررر اری تس نماه ها در سم تک اا د ر س تس ن ررر ا جبت
شرربنب؛ نناناتتع م امتن گفی تتع امز نهسمر ناگهان نه
مع پ مس ه ت سی ضانات شبتب صما نا ش تس فعال ی
چلش های تلل اتل امسرررط نگارنب در هنگام امل ات
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غمتصرر نه حبی شرربتب نمد که مانع مانبن در ستا آب
تدت مه نمم نهنادتری شرررب نا ام جه نه ه جمتری منط قه
ماجان نا م ز تسررر قاتر چلش های تلل اتل در ها نار
ضرررانه غطار نام ر ی ن ررر ا درتا نه تنبتس حب د تک
سان م ا جانجا م شمد گمئ که ن ا درتا نه ماننب
نبن تن ان نطضدتر ت سی در ن جه تتع ضانات نماههای
ماجان که در م ز تاصررالیرران نه ن ر ا نه الی سررف ب
شبگ ضع ف تسی تس ن ا جبت خمتهنب شب
در تتع ضرررع ی کلن ها در ناتنا ن ا های حاصرررز تس
تناژی تممتج ن ا ی ک ی ی حا صز تس پبتب جزر مب
تصمتت تراعا شات حاصز تس فعال ی چلشهای تلل اتل
در منطقه ااب مقا می نبتش ه تس ن ا جبت خمتهنب شب
مطالعه حاضا شمتهب ممجمد در منطقه نیان م دهب که
اعبتد ستادی تس کلن های ماجان در خل ج چانهار تس ن ع
رف ه انها نخش کمچل تس آن ها نا مانب تسررری تتع
اعبتد تنبک ن ز چنبی تسررری که در م ررر ا امسرررعه
خیرررکسررراسی در تا نه منظمر تت جاد تک ن نبر نزر
(مگاپمرتی در منطقه اتر دترنب در صمرت امسعه منطق

 .6منابع

207

ننبی نانمدخمتهنب شررب لذت نه نظا م رسررب که انها رت
حفظ کلن های نا مانب تن قا آنها نه تک نقطه تمع
نه د ر تس تس اس ناشب

 .5نتیجه گیری کلی
ن اتج نه دسی آمب تس تتع پژ هش نیان دتد که امتمز
مخ لف ماننب کاهش شررربتب جاتان آب در تثا تحبتث
ممجشلعها کاهش ابرتج امق م ز ست ی صخا های
ماجان در تثا رسمبگذتری نفمذ ن ی ا تشعه خمرش ب
کاهش نارنبگ س سا های تخ ا نااث تفزتتش ن ط
ابرتج دمای منطقه شررب تسرری نناناتتع در سم د
د هه گذشررر ه تفزتتش ابرتج د مای آب نهانمتن
تصررل ااتع اامز نه همات تثاتت منف سرراتا امتمز ماننب
تراعاشات ناش تس فعال ی چلشهای تلل اتل در منطقه
نااث سررف ب شرربگ ماجان جبت سرراسی نماههای در
منطقه مطالعاا شب ناشنب
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