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خلیج فارس در مقایسه با سایر نقاط جهان دارای محیط زیست متفاوتی برای زیست مرجانها میباشد.
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 2۳گونه بیشترین تنوع از نظر تعداد گونه را دارند .پس از این دو خانواده  Poritidaeبا  11گونه دارای
تنوع بیشتری نسبت به سایر خانوادهها میباشد .جزیره الرک بیشترین تعداد گونه را دارا میباشد.

کــلید واژهها :مرجان ،خلیج فارس ،دریای عمان ،شناسایی گونه ،تعداد گونهها
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 1۷جزیره مرجانی و برخی مناطق ساحلی در قسمت شمالی خلیج فارس و همچنین خلیج چابهار در دریای
عمان مهمترین مناطق مرجانی ایران را تشکیل میدهند .دور از دسترس بودن جزایر مرجانی و پراکندگی
تحقیقات صورت گرفته منجر گردیده تا اطالعات صحیحی در خصوص تعداد گونههای آبسنگ مرجانی
شناسایی شده در دسترس نباشد .در این تحقیق سعی شده تا با بررسی میدانی برخی مناطق مرجانی همانند
شیدور  ،فارسی ،خارگ ،خارگو ،هندورابی و نایبند و گردآوری مطالعات انجام شده در سایر مناطق مرجانی
اطالعات کاملی را در خصوص تنوع گونهای مرجانهای شناسایی شده در آبهای ایرانی خلیج فارس ارایه
دهد .براساس نتایج تعداد گونههای آبسنگهای مرجانی شناسایی شده در آبهای ایرانی خلیج فارس ۹۶
گونه میباشد که با محاسبه  ۶گونه آبسنگ مرجانی که صرفا از خلیج چابهار گزارش شده تعداد گونههای
شناسایی شده در آبهای ایران را به  1۰2گونه میرساند .گونههای شناسایی شده از  1۳خانواده و 4۰
جنس هستند که از میان این خانوادهها Merulinidae ،و  Acroporidaeهر کدام به ترتیب با  2۹و

مقدمه
آبسنگهای مرجانی اکوسیستمهایی پیچیده با تنوع زیستی باال میباشند که در آبهای کم عمق مناطق گرمسیری دیده میشوند .آنها یکی از
متنوع ترین و پرتولیدترین اکوسیستمهای کره زمین محسوب میشوند که خدمات اقتصادی اکولوژیکی زیادی را برای ساکنین مناطق ساحلی
گونههای آبزی محسوب میشوند .در مقیاس جهانی ،ارزش کل کاالها و خدمات اقتصادی ارائه شده توسط صخرههای مرجانی در حدود ۳۷۵
میلیارد دالر آمریکا در سال تخمین زده شده است که این مقدار برابر با مقدار متوسط حدود  ۶۰۷۵دالر در هر هکتار از صخرههای مرجانی در سال
میباشد[ .]۳این اکوسیستمها همچنین ،به عنوان موج شکنهای طبیعی ،حافظ نواحی ساحلی در برابر نیروهای فرسایشی عمل میکنند و برای
جوامع انسانی از لحاظ تأمین غذا اهمیت ویژه ای دارند .همچنین ،مکانهای مناسبی برای تفریح ،غواصی و صنعت اکوتوریسم می باشند.
با تمام این مزایا ،متاسفانه صخرههای مرجانی مناطق گرمسیری در سراسر جهان توسط عوامل مخرب مختلف در محیطهای ساحلی تحت تاثیر
قرار میگیرند .فعالیتهای محلی و منطقهای انسانی از قبیل صید بیش از اندازه ،آلودگی ،یوتریفیکاسیون ،ساخت و سازهای ساحلی و رسوبات و
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فراهم میکنند [ .]1-2این اکوسیستمها دارای تولیدات اولیه و ثانویه باال ،تنوع باالی جانوری ،مکانی امن برای تولیدمثل ،پرورش ،تغذیه بسیاری از
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همچنین اختالالتی از قبیل گرم شدن جهانی ،اسیدی شدن آب اقیانوسها ،بیماریها و طوفانهای شدید همگی عوامل عمده کاهش دهنده
فاجعه بار در فراوانی و تنوع مرجانها میباشند [.]4-1۰
آبسنگهای مرجانی از نظر پراکندگی محدود بوده و رشد آنها به طور عمده بین عرضهای جغرافیایی  2۵درجه شمالی و جنوبی در نواحی
گرمسیری رویت میشود [ .]11جهت رشد و گسترش مرجانها نیاز به شرایط ویژه ای می باشد که معین می کنند صخرههای مرجانی در چه
جاهایی توسعه یابند .مهمترین فاکتورهای موثر در گسترش مرجانها شامل دو دسته عمده میباشند :فاکتورهای زیستی و فاکتورهای غیرزیستی.
مهمترین فاکتورهای غیر زیستی عبارتند از دما ،نور ،عمق ،شوری ،رسوبگذاری و کدورت ،فعالیت امواج ،در معرض هوا قرار گرفتن ،بستر سخت و
مناسب ،اشعه ماوراء بنفش و آلودگیها .مهمترین فاکتورهای زیستی شامل همزیستی پولیپ مرجانی و زوزانتال ،رقابت برروی فضای قابل زیست
و شکار و شکارگری میباشد .از بین فاکتورهای غیر زیستی شش فاکتور دما ،نور ،عمق ،شوری ،رسوبگذاری و کدورت و در معرض هوا قرار گرفتن
جزو مهمترین فاکتورهای غیر زیستی در گسترش مرجانها میباشند [.]11-1۳
خلیج فارس یک دریای قارهای کم عمق نیمه محصور در نواحی گرمسیری است که با توجه به دمای باالی تابستان (بیش از  ۳4درجه سانتیگراد)،
شوری باال (بیش از  )psu ۳۸و جزر و مد بسیار زیاد ،سخت ترین شرایط محیطی را برای حضور جوامع مرجانی فراهم میکند[ .]14-1۸این عوامل
عالوه بر تاثیر بر همزیستی پولیپ مرجانی و زوزانتال که میتواند منجر به ایجاد سفید شدگیهایی در مرجانها شود

[]1۹-21

در میزان رشد و

کلسیفیکاسیون آنها [ ]22-2۳و یا ایجاد بیماری در آنها موثر میباشد[ .]24عالوه بر این عوامل وجود برخی از تهدیدات منطقهای از قبیل جنگهای
آب شیرین کن و همچنین بهره برداری بیش از اندازه از منابع زنده دریایی [ ]2۵-2۹منجر گردیده که شرایط برای رشد و گسترش آبسنگهای
مرجانی در خلیج فارس پایین تر از حد مطلوب باشد و میزان تخریب رخ داده در زیستگاههای مرجانی خلیج فارس بیشتر از سایر مناطق دنیا گزارش
شود[.]2
وسعت دقیق پوشش مرجانی در خلیج فارس مشخص نیست براساس گزارشات متفاوت وسعت مناطق مرجانی در خلیج فارس از  ۳۰۰۰تا 12۰۰۰
کیلومتر مربع برآورد شده [ .]۳۰تنوع زیستی آبسنگهای مرجانی خلیج فارس در مقایسه با تنوع زیستی موجود در اقیانوس هند نسبتا کم میباشد
[ .]۳1 ،۳2آبسنگهای مرجانی حوزه اقیانوس هند-آرام چهار منطقه بوم شناختی را تشکیل میدهند )1 :منطقه هند-آرام مرکزی  )2منطقه مرکزی و
غرب اقیانوس هند و دریای سرخ  )۳منطقه اقیانوسیه مرکزی و غرب آرام استوایی  )4منطقه مرکزی و شرق دور آرام .هر کدام از این مناطق بر
اساس میزان اشتراک و تفاوتهای تنوع گونههای آبسنگهای مرجانی آن منطقه به نواحی مختلف تقسیم میشوند (شکل  .)1بر این اساس منطقه
مرکزی و غرب اقیانوس هند و دریای سرخ به  2۵ناحیه بوم شناختی تقسیم شده است ،که خلیج فارس و دریای عمان دو ناحیهای هستند که در
این منطقه قرار میگیرند [.]۳۳
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منطقه ای ،استخراج منابع نفت و گاز ،حمل و نقل تانکرهای نفتی ،ساخت و سازهای ساحلی ،آلودگی فاضالبهای شهری ،صنعتی و تأسیسات

مهمترین مناطق مرجانی ایران در اطراف  1۷جزیره ایرانی شامل خارگ ،خارگو ،فارسی ،الوان ،شیدور ،هندورابی ،کیش ،فارور ،فارورگان ،سیری،
تنب بزرگ ،تنب کوچک ،ابوموسی ،قشم ،هنگام ،الرک و هرمز و همچنین در امتداد برخی مناطق ساحلی همانند خلیج چابهار ،سواحل بندر لنگه،
در مناطق ایرانی محدود است .احتماال دلیل اصلی منسجم نبودن اطالعات در خصوص آبسنگهای مرجانی ایران ،پراکنده بودن مناطق مرجانی
و پوشش مرجانی غالب آبسنگهای مرجانی در جزایر به دور از ساحل و عدم دسترسی به یک بانک اطالعات جامع گونههای دریایی میباشد .در
این مطالعه سعی شده با گردآوری مطالعات انجام شده در خصوص کلیه گونههای شناسایی شده از سال  2۰۰1تا  2۰2۰در آبهای شمالی خلیج
فارس و بررسیها ی میدانی در برخی مناطق مرجانی که تاکنون اطالعاتی از آنها در دسترس نبوده همانند فارسی و شیدور و همچنین مناطقی
مانند خارگ ،خارگو ،هندورابی و خلیج ناییند ،محدوده پراکنش آبسنگهای مرجانی در جزایر مذکور و لیست گونههای شناسایی شده در آبهای
ایران مشخص گردد.
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خلیج نایبند ،طاهری و عسلویه ،بندر دیر و سواحل شهر بوشهر گسترش مییابند [ 2۹و  .]۳4-۳۶اطالعات درباره تنوع آبسنگهای مرجانی خلیج فارس
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شکل  -1کالدوگرام شباهت نواحی اکولوژیک خلیج فارس و دریاهای همسایه بر اساس اشتراک گونههای آبسنگ مرجانی (برگرفته از

روش جمع آوری اطالعات
اطالعات مورد نظر در این تحقیق با بررسی مطالعات انجام شده معتبر در خصوص شناسایی گونههای آبسنگهای مرجانی از سایتهای
انجام شده است به دست آمده است .به منظور شناسایی نمونههای مرجانی ،در مناطقی که اطالعات کافی وجود نداشت با انجام عملیات غواصی
و عکسبرداری در زیر آب و همچنین نمونه برداری از نمونههای ناشناخته از سال  1۳۹4تا  1۳۹۷و استفاده از کلیدهای شناسایی و منابع معتبر
علمی منطقهای و بینالمللی انجام گرفت [ .]۳۷-۳۸کلیه گونههای شناسایی شده در سایت  WORMSمورد بررسی قرار گرفت تا کیفیت اطالعات
و شباهتهای گونهای مورد شناسایی قرار گیرد.
اطالعات مربوط به وضعیت پراکنش آبسنگهای مرجانی در جزایر فارسی ،شیدور ،خارگ ،خارگو ،هندورابی و نایبند با استفاده از روش ریف چک
به روشهای  Manta towو  (LIT) Line Intercept Transectمورد بررسی قرار گرفت [ .]۳۹-41در نهایت با توجه به قابلیتهای فراوانی
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 Researchgateو Google scholarو سایت سازمان حفاظت محیط زیست ،که توسط سایر محققین در محدوده آبهای ایرانی خلیج فارس
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که امروزه محیطهای  GISبرای تولید نقشه و آنالیزهای مکانی در اختیار قرار میدهند ،تهیه نقشههای نهایی در محیط نرم افزار ArcGIS 10

انجام شد.

نتایج
عمده آبسنگهای مرجانی اطراف جزایر از عمق یک تا یک و نیم متری پایین تر از خط جزر آغاز ،و با عرض یک تا دو کیلومتر در اطراف جزایر،
تا عمق حداکثر حدود  2۰متری ،در محلهایی که نور و سایر شرایط محیطی مناسب باشند ،پراکنش دارند .محدوده پراکنش ،وسعت و همچنین
درصد پوشش آبسنگهای مرجانی با توجه به شرایط حاکم بر مناطق مختلف خلیج فارس متفاوت می باشد .اکثر مرجانهای مشاهده شده در
اطراف جزایر ایرانی خلیج فارس از نوع حاشیه ای و کلونیهای پراکنده (پچ) می باشند .مرجانهای  Poritidae ،Acroporidaeو
 Merulinidaeاز نظر غالبیت و درصد پوشش مهمترین سازندگان آبسنگ در خلیج فارس محسوب می شوند (شکل  .)2نقشه پراکنش و درصد
پوشش آبسنگهای مرجانی در جزایر خارگ ،خارگو ،شیدور ،فارسی ،هندورابی و خلیج نایبند با استفاده از دادههای میدانی پیش از سال 1۳۹۶ترسیم
گردید (شکل .)۳
در این تحقیق پس از بررسی منابع مختلف فارسی و انگلیسی از کل  12۰گونه آبسنگ مرجانی گزارش شده از خلیج فارس ۹۶ ،گونه از آبهای
ایران در خلیج فارس گزارش شده است .از خلیج چابهار نیز  2۹گونه گزارش شده است که  1۶گونه با خلیج فارس مشترک بوده و  ۶گونه صرفا
رساند (جدول .)1

الف

ب

ج

شکل  :2خانواده های غالب مشاهده شده در خلیج فارس الف Acroporidae :ب Merulinidae :جPoritidae :
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از خلیج چابهار گزارش شده است که مجموعا تعداد گونههای گزارش شده از آبهای ایرانی در خلیج فارس و خلیج چابهار را به  1۰2گونه می
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=Dجزیره هندورابی=E ،جزیره شیدور=F ،جزیره فارسی
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شکل  :3پراکنش و درصد پوشش آبسنگهای مرجانی در برخی از مناطق خلیج فارس =Aجزیره خارگو=B ،جزیره خارگ=C ،خلیج نایبند،
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 گونههای مرجانی شناسایی شده در آبهای ایرانی خلیج فارس و دریای عمان:1جدول
محل حضور

گونه

جنس

خانواده

، فارور و فارورگان، هنگام، الرک،تنب کوچک

Montipora aequituberculata Bernard,
1897

Montipora

Acroporidae

چابهار
الرک
 تنب بزرگ،تنگه هرمز
الرک
الرک
تنگه هرمز
 الرک، تنب بزگ،ابوموسی
تنب کوچک
، تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی،چابهار
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 خارگ، نایبند، هندورابی، هنگام، قشم،الرک

Astreopora
Acropora

 فارسی، فارور و فارورگان، کیش،و خارگو
 فارور و فارورگان،الرک
 چابهار،الرک
الرک
چابهار
الرک
ابوموسی تنب کوچک
ابوموسی
فارور و فارورگان
 تنب بزرگ،ابوموسی
 فارور و فارورگان،خارگ و خارگو
 فارسی، الرک، تنب بزرگ و کوچک،چابهار
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Montipora spumosa
(Lamarck, 1816)
Montipora spongiosa
(Ehrenberg, 1834)
Montipora incrassata
(Dana, 1846)
Montipora tuberculosa
(Lamarck, 1816)
Montipora informis
Bernard, 1897
Montipora danae
Milne Edwards & Haime, 1851
Astreopora myriophthalma
(Lamarck, 1816)
Acropora arabensis
Hodgson & Carpenter, 1995

، الرک، تنب بزگ و کوچک، ابوموسی،سیری
 فارور، کیش، خارگ و خارگو، هندورابی،قشم

Acropora horrida
(Dana, 1846)
Acropora nasuta
(Dana, 1846)
Acropora muricata
(Linnaeus, 1758)
Acropora khayranensis Claereboudt,
2006
Acropora mossambica
Riegl, 1995
Acropora microphthalma
(Verrill, 1870)
Acropora pharaonis
(Milne Edwards, 1860)
Acropora tortuosa
(Dana, 1846)
Acropora gemmifera
(Brook, 1892)
Acropora aspera
(Dana, 1846)
Acropora valida
(Dana, 1846)
Acropora clathrata
(Brook, 1891)

 فارسی،و فارورگان
، الرک، تنب بزگ و کوچک، ابوموسی،سیری
 فارور، کیش، خارگ و خارگو، هندورابی،قشم

Acropora downingi
Wallace, 1999

 الوان و شیدور، هنگام، فارسی،و فارورگان
فارور و فارورگان

Anacropora forbesi
Ridley, 1884

Anacropora

1400  بهار،2  شماره،10 دوره

نسخه ویژه خلیج فارس

مجله علوم و فنون شیالت

محل حضور

گونه

جنس

خانواده

، الرک، تنب بزگ و کوچک، ابوموسی،سیری

Pavona decussata
(Dana, 1846)

Pavona

Agariciidae

 فارور، کیش، خارگ و خارگو، هندورابی،قشم
 نایبند، هنگام، فارسی،و فارورگان
 الرک،تنب بزرگ
 سیری، فارور و فارورگان،هندورابی
نایبند
کیش
، کیش، نایبند، الرک، تنب کوچک،چابهار
 کیش، سیری،فارور و فارورگان
 کیش، قشم، الرک،تنب کوچک
 فارور و فارورگان،سیری
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تنب برزگ
 نایبند،هندورابی
قشم

تنگه هرمز
 تنب بزرگ و، ابوموسی، سیری،چابهار
 سیری، کیش،کوچک
، تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی،چابهار
، کیش، خارگ و خارگو، نایبند، قشم،الرک

Turbinaria reniformis
Bernard, 1896
Turbinaria mesenterina
(Lamarck, 1816)
Tubastraea coccinea
Lesson, 1830
Cladopsammia gracilis
(Milne Edwards & Haime, 1848)
Astraeosmilia maxima
(Veron, Pichon & Wijsman-Best,
1977)
Goniastrea retiformis
(Lamarck, 1816)
Dipsastraea favus
(Forskål, 1775)

Leptoseris

Duncanopsammia

Tubastraea
Cladopsammia
Astraeosmilia

Goniastrea
Dipsastraea

Dipsastraea pallida
(Dana, 1846)

شیدور
الرک
 چابهار،تنگه هرمز
، سیری، فارور و فارورگان، نایبند،هندورابی
الوان و شیدور
 فارور و فارورگان، کیش، نایبند،هندورابی
 فارور و فارورگان، کیش،هندوراابی
تنب بزرگ
چابهار
 تنب بزرگ،ابوموسی
 ابوموسی، فارور و فارورگان، کیش،قشم

Dipsastraea amicorum
(Milne Edwards & Haime, 1849)
Dipsastraea matthaii
(Vaughan, 1918)
Dipsastraea rotumana
(Gardiner, 1899)
Dipsastraea speciosa
(Dana, 1846)
Favites abdita
(Ellis & Solander, 1786)
Favites acuticollis
(Ortmann, 1889)
Favites flexuosa
(Dana, 1846)
Favites spinosa
(Klunzinger, 1879)
Favites chinensis
(Verrill, 1866)

Dendrophylliidae

Turbinaria

 الوان و، فارسی، سیری،فارور و فارورگان

، هنگام، الرک، تنب کوچک،ابوموسی
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Pavona diffluens
(Lamarck, 1816)
Pavona cactus
(Forskål, 1775)
Leptoseris foliosa
Dinesen, 1980
Leptoseris mycetoseroides
Wells, 1954
Duncanopsammia peltata
(Esper, 1790)

Favites

Merulinidae

1400 ،بلوکی کورنده و همکاران

... تنوع گونهای مرجانهای سخت در آبهای ایرانی خلیج فارس

محل حضور

گونه

، تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی،چابهار

Favites pentagona
(Esper, 1795)

، خارگ و خارگو، هندورابی، قشم،الرک

جنس

خانواده

 فارسی، سیری، فارور و فارورگان،کیش
 چابهار، فارور و فارورگان،کیش
 هنگام، الرک، تنب کوچک،ابوموسی
، تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی،چابهار
، کیش، خارگ و خارگو، هنگام، قشم،الرک

Favites complanata
(Ehrenberg, 1834)
Favites micropentagonus
Veron, 2000
Platygyra daedalea
(Ellis & Solander, 1786)

Platygyra

، نایبند، فارسی، سیری،فارور و فارورگان
الوان و شیدور
 هنگام،الرک
نایبند
 تنب بزرگ و، ابوموسی، سیری،چابهار
 فارور و، هنگام، الرک، کیش،کوچک

Platygyra acuta
Veron, 2000
Platygyra sinensis
(Milne Edwards & Haime, 1849)
Cyphastrea microphthalma
(Lamarck, 1816)

Cyphastrea
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 فارسی، الوان شیدور،فارورگان
 قشم،الرک
 خارگ و، نایبند، هندورابی، قشم،چابهار
 نایبند، ابوموسی، فارور و فارورگان،خارگو
 قشم،الرک
 تنب بزرگ و، ابوموسی، سیری،چابهار
 الرک،کوچک
الرک
 فارور و فارورگان،الرک
تنگه هرمز
الرک
 هنگام،الرک
الرک

[ DOR: 20.1001.1.23225513.1400.10.2.13.5 ]

 الرک،تنب بزرگ
، قشم، الرک، تنب بزرگ و کوچک،ابوموسی
 کیش، خارگ و خارگو،هنگام
 الرک، تنب بزرگ، ابوموسی،چابهار
چابهار
چابهار
 کیش، الرک، تنب بزرگ،ابوموسی
 کیش، الرک، تنب کوچک،چابهار

Cyphastrea chalcidicum
(Forskål, 1775)
Cyphastrea serailia
(Forskål, 1775)
Astrea devantieri
(Veron, 2000)
Hydnophora pilosa
Veron, 1985
Leptoria phrygia
(Ellis & Solander, 1786)
Echinopora gemmacea
(Lamarck, 1816)
Echinopora irregularis
Veron, Turak & DeVantier, 2000
Echinopora grandicula
Claereboudt, 2006
Echinopora hirsutissima
Milne Edwards & Haime, 1849
Lobophyllia recta
(Dana, 1846)
Lobophyllia radians
(Milne Edwards & Haime, 1849)
Acanthastrea echinata
(Dana, 1846)
Acanthastrea hemprichii
(Ehrenberg, 1834)
Homophyllia bowerbanki
(Milne Edwards & Haime, 1857)
Homophyllia australis
(Milne Edwards & Haime, 1848)
Echinophyllia aspera
(Ellis & Solander, 1786)
Sclerophyllia maxima
(Sheppard & Salm, 1988)

Astrea
Hydnophora
Leptoria
Echinopora

Lobophyllia

Acanthastrea

Homophyllia

Echinophyllia
Sclerophyllia

Lobophylliidae

1400  بهار،2  شماره،10 دوره

مجله علوم و فنون شیالت

محل حضور

گونه

جنس

خانواده

 فارور و فارورگان،کیش

Galaxea fascicularis
(Linnaeus, 1767)
Madracis kirbyi
Veron & Pichon, 1976
Seriatopora caliendrum
Ehrenberg, 1834
Pocillopora damicornis
(Linnaeus, 1758)

Galaxea

Euphylliidae

Madracis

Pocilloporidae

خارگ و خارگو
فارور و فارورگان
، تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی،چابهار
 فارور و فارورگان،الرک
 قشم،الرک
تنگه هرمز
 خارگ و، هنگام، الرک،تنب بزرگ و کوچک
 کیش،خارگو
 فارور و فارورگان، کیش،هندورابی
سیری
تنگه هرمز
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 فارور و، الرک، تنب بزرگ وکوچک،ابوموسی
 سیری،فارورگان
، الرک، تنب بزرگ و کوچک،ابوموسی
هننگام
الرک
 تنب بزرگ، ابوموسی،سیری
 چابهار، الرک،تنب بزرگ و کوچک
، الوان، تنب بزرگ و کوچک،ابوموسی
 فارسی، الوان و شیدور، کیش، سیری،هنگام
، هنگام، الرک، تنب برگ و کوچک،ابوموسی
، نایبند، فارور و فارورگان، کیش،سیری

Seriatopora
Pocillopora

Stylophora subseriata
(Ehrenberg, 1834)
Stylophora danae
Milne Edwards & Haime, 1850
Stylophora pistillata
(Esper, 1792)

Stylophora

Goniopora lobata
Milne Edwards, 1860
Goniopora albiconus
Veron, 2000
Goniopora planulata
(Ehrenberg, 1834)
Goniopora djiboutiensis
Vaughan, 1907

Goniopora

Poritidae

Goniopora columna
Dana, 1846
Porites somaliensis
Gravier, 1910
Porites nodifera
Klunzinger, 1879
Porites solida
(Forskål, 1775)
Porites lobata
Dana, 1846

Porites

Porites harrisoni
Veron, 2000

 خارگ و، هندورابی، الوان و شیدور،فارسی
 چابهار،خارگو
، هنگام، الرک، تنب برگ و کوچک،ابوموسی
 خارگ، نایبند، فارور و فارورگان، کیش،سیری

Porites lutea
Milne Edwards & Haime, 1851
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 فارسی، الوان و شیدور،وخارگو
چابهار
، خارگ و خارگو، نایبند، تنب کوچک،چابهار
 الوان و شیدور، ابوموسی،کیش
، الرک، تنب بزرگ و کوچک،ابوموسی
 نایبند، کیش، سیری،هنگام
 هنگام،الرک
 قشم،الرک

Pseudosiderastrea tayamai
Yabe & Sugiyama, 1935
Siderastrea savignyana
Miln Edwards & Haime, 1849

Pseudosiderastrea

Psammocora stellata
(Verrill, 1866)

Psammocora

Psammocora profundacella
Gardiner, 1898
Psammocora digitata
Milne Edwards & Haime, 1851

Siderastreidae

Siderastrea
Psammocoridae

تنوع گونهای مرجانهای سخت در آبهای ایرانی خلیج فارس ...
خانواده

جنس

Coscinaraeidae

Coscinaraea

بلوکی کورنده و همکاران1400 ،
گونه

محل حضور

Psammocora contigua
)(Esper, 1794

الرک ،هندورابی ،نایبند ،خارگ و خارگو،
کیش ،فارور و فارورگان

Psammocora columna
Dana, 1846
Coscinaraea monile
)(Forsskål, 1775
Anomastraea irregularis
von Marenzeller, 1901

Anomastraea
Leptastrea

Scleractinia incertae
sedis

چابهار ،ابوموسی ،تنب کوچک ،هندورابی،
خارگ وخارگو ،کیش
تنب کوچک ،قشم ،خارگ و خارگو
تنب کوچک ،هندورابی ،خارگ و خارگو ،فارور
و فارورگان

Leptastrea transversa
Klunzinger, 1879

سیری ،ابوموسی ،تنب بزرگ و کوچک،
الرک ،قشم ،خارگ و خارگو ،کیش

Leptastrea bottae
)(Milne Edwards & Haime, 1849
Leptastrea purpurea
)(Dana, 1846

Carophyllidae

Plesiastrea

Plesiastrea versipora
)(Lamarck, 1816

Heterocyathus

Heterocyathus aequicostatus
Milne Edwards & Haime, 1848

تنب بزرگ
تنب بزرگ ،الرک ،خارگ و خارگو ،چابهار،
ابوموسی ،سیری ،نایبند
چابهار ،تنب کوچک ،الرک ،قشم ،هنگام،
نایبند ،خارگ و خارگو ،کیش ،سیری
چابهار

عربستان سعودی و امارات متحده عربی به ترتیب با  ۵۰و  ۳4گونه شناسایی شده در جایگاه بعدی قرار دارند .در بین جزایر ایرانی الرک با حدود
 ۶۳گونه شننناسننایی شننده دارای باالترین تنوع مرجانی در خلیج فارس می باشنند .تعداد گونههای شننناسننایی شننده در تنب کوچک  ۳۶گونه ،در
ابوموسننی ۳۵گونه  ،در فارور و فارورگان ،تنب بزرگ  ۳4گونه ،در کیش  ۳2گونه ،در چابهار  2۹گونه ،در قشننم  2۳گونه ،در سننیری 24گونه ،در
خارگ و خارگو  22گونه ،در هندورابی و نایبند  2۰گونه ،در هنگام  1۶گونه ،در فارسی  12گونه و در الوان و شیدور  ۹گونه می باشد (شکل .)4
۱۴۰
۱۰۲

۸۰

۶۳
۵۰
۳۴

۳۲

۲۶ ۲۹ ۲۳

۲۹ ۲۴

۳۴

۷

کل خلیج فارس
ایران
عربستان سعودی
امارات متحده عربی
قطر
کویت
بحرین
عراق
الرک
چابهار
سیری
ابوموسی
تنب کوچک
تنب بزرگ
قشم
هنگام
هندورابی
نایبند
خارگ و خارگو
کیش
فارسی
الوان و شیدور
فارور و فارورگان
شکل  :4تعداد گونههای شناسایی شده در مناطق مختلف ایران و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس

۶۰
۴۰
۲۰
۰
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۹

۱۲

۲۲
۱۶ ۲۰ ۲۰

۲۳

۳۵ ۳۶ ۳۴

۱۰۰

تعداد گونه های شناسایی شده

۱۲۰

۱۲۰
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تعداد گونههای آب سنگهای مرجانی شنا سایی شده در ک شورهای حا شیه خلیج فارس متفاوت بوده و بعد از ایران با  1۰2گونه شنا سایی شده

مجله علوم و فنون شیالت

نسخه ویژه خلیج فارس

دوره  ،10شماره  ،2بهار 1400

است.

بحث
تخریب آبسنگهای مرجانی به دنبال استرسهای گوناگون رخ می دهد .محیطهای پر استرس می تواند گسترش و دوام آبسنگهای مرجانی را
محدود سازد .به لحاظ اهمیت تاثیر فزاینده عوامل طبیعی و انسانی بر مرجانها ،هم اکنون  ۵۸درصد آبسنگهای مرجانی دنیا در معرض خطر بر
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شکل  : 5کالدوگرام شباهت مناطق مرجانی ایران در خلیج فارس و دریای عمان براساس اشتراک گونه های آبسنگ مرجانی شناسایی شده

اثر فعالیتهای انسانی [ ]42و یا در معرض گرم شدن آب و هوایی قرار دارند [ .]4۳-44این در حالی است که بیش از  ۹۵درصد از مناطق مرجانی در
خلیج فارس در معرض خطر قرار دارند [ ]2در آبهای شمالی خلیج فارس و سواحل ایران نیز این عوامل منجر به ایجاد تاثیرات منفی و سفید
شدگی آبسنگهای مرجانی گردیده است .سفیدشدگی گسترده آبسنگهای مرجانی در سال  1۳۹۶منجر به تخریب گسترده مرجانها در خلیج
 Acropraبودند در برخی از جزایر دچار سفیدشدگی و در نهایت مرگ شدند [.]4۵-4۶
گزارشات دریافتی از غواصان محلی و محققین دانشگاهی حاکی از سفیدشدگی گسترده در مناطق مرجانی مورد بررسی در این تحقیق می باشد.
انجام بررسیهای میدانی جدید و مقایسه آن با وضعیت پوشش مرجانی در تحقیق حاضر می تواند اطالعات دقیقتری را در خصوص میزان
سفیدشدگی مرجانها در این مناطق در اختیار ما قرار دهد .از کل  12۰گونه آبسنگ مرجانی گزارش شده در خلیج فارس در مطالعات انجام شده
توسط محققین در آبهای ایرانی در خلیج فارس [ ]4۷-۵۹حدود  ۷2گونه بین آبهای شمالی و جنوبی خلیج فارس مشترک بوده و  24گونه صرفا
از آبهای ایرانی و همین تعداد نیز صرفا از آبهای جنوبی خلیج فارس گزارش شده است .گونههای مشاهده شده در آبهای ایران از  1۳خانواده
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فارس گردید به صورتیکه برطبق برخی از گزارشات حدود  ۹۵-۸۵درصد از مرجانهای موجود در خلیج فارس که عمدتا شامل مرجانهای جنس

تنوع گونهای مرجانهای سخت در آبهای ایرانی خلیج فارس ...

بلوکی کورنده و همکاران1400 ،

و  4۰جنس هستند که از میان این خانوادهها Merulinidae ،و  Acroporidaeهر کدام به ترتیب با  2۹و  2۳گونه بیشترین تنوع از نظر
تعداد گونه را دارند .پس از این دو خانواده  Poritidaeبا  11گونه دارای تنوع بیشتری نسبت به سایر خانوادهها میباشد به این ترتیب این سه
خانواده بیش از ۶۰درصد تنوع گونهای مرجانهای آبسنگ ساز را در خود جای میدهند و سایر خانوادههای باقیمانده کمتر از  4۰درصد تنوع گونهها
را نمایندگی میکنند .در خلیج فارس حضور گونه های مختلف درجزایر متفاوت نشان دهنده تفاوت در تنوع گونه ای مرجانها در این جزایر است.
با ترسیم کالدوگرام خوشه بندی سلسله مراتبی به روش سینگل لینک ) (Single Linkبراساس مربع فاصله اقلیدسی جزایر ایرانی خلیج فارس
به دو گروه متمایز قابل تفکیک هستند .گروه اول جزایر شرقی شامل جزایر ابوموسی ،سیری ،تنب کوچک ،تنب بزرگ ،الرک ،هنگام ،قشم و هرمز
و گروه دوم جزایر غربی مشتمل بر جزایر فارور ،فارورگان ،هندورابی ،شیدور ،الوان ،فارسی ،خارگ ،خارگو و خلیج نایبند است( .شکل  .)۵جزیره
کیش که از نظر مکان جغرافیایی در ناحیه ای بینابین دو گروه قرار دارد ،از نظر ترکیب گونه ای بیشترین شباهت را با گروه اول نشان می دهد.
خلیج چابهار نیز در گروه جداگانه ای تقسیم بندی می شود .این طرز قرار گرفتن ترکیب گونه ای آبسنگ های مختلف خلیج فارس به احتمال قوی
بازتابی از شیب شرقی-غربی در عوامل فیزیکی-شیمیایی آب و بستر خلیج فارس و شاید محدودیت در تامین الرو با دور شدن از تنگه هرمز است.
نتیجه گیری
تعداد گونه های مرجانی آبسنگ ساز نه تنها در بخش های مختلف خلیج فارس ،شامل جزایر واقع در تنگه هرمز ،جزایر مرکزی ،جزایر و سواحل
غربی متفاوت است بلکه ترکیب آنها هم در بین این سه گروه جزایر متفاوت است .این تفاوتها عالوه بر تنوع در عوامل محیطی موثر بر مرجانها،
هم آشکار است .در بین جزایر مورد مطالعه در آبهای ایران ،جزیره الرک دارای بیشترین تنوع مرجانی شناسایی شده می باشد .با توجه به شناسایی
 1۰2گونه مرجانی در مطالعات اخیر در آب های ایران با وجود مطالعات کم صورت گرفته توسط محققین ایرانی در سواحل ایران نسبت به مجموعه
تحقیقات صورت گرفته توسط سایر محققین در سواحل جنوبی و ناشناخته بودن برخی از مناطق مرجانی آب های شمالی خلیج فارس ،می توان
نتیجه گرفت که سواحل و جزایر ایرانی از نظر تنوع مرجانی دارای تنوع باالی آبسنگ های مرجانی می باشد .شناسایی های صورت گرفته غالبا
به روش شناسایی مورفولوژیک بوده و با توجه به وجود احتمال خطا در شناسایی های مورفولوژیک انجام گرفته ،لزوم انجام مطالعات شناسایی
ژنتیکی آبسنگ های مرجانی در آینده می تواند اطالعات دقیق تری را در خصوص تنوع مرجانی خلیج فارس در اختیار محققان قرار دهد.
تشکر و قدردانی :با یادی از مرحوم دکتر ولوی از تمام افرادی که در طول سالهای گذشته با انجام پژوهشهای مهم بر روی مرجانهای
خلیج فارس ،زمینه را برای شناخت بهتر این اکوسیستمهای ارزشمند فراهم کردهاند و در شکلگیری تحقیق حاضر نقش داشتند تشکر و قدردانی
میشود.
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ABSTRACT

ARTICLE TYPE

The Persian Gulf has a different environment for corals compared to other parts
of the world. 17 coral islands and some coastal areas in the northern part of the
Persian Gulf as well as Chabahar Bay in the Oman Sea are the most important
coral regions of Iran. The inaccessibility of coral islands and the dispersion of
research have led to inaccurate information on the number of coral reef species
identified. In this research, by field study of some coral regions such as Shidvar,
Farsi, Kharg, Khargo, Hindurabi and Nayband, as well as collecting studies
conducted by other researchers in other coral regions, thorough information
about the diversity of coral species identified in the Persian Gulf have been
presented. According to studies, the number of species of coral reefs identified
in the Persian Gulf waters is 96 species, which by calculating 6 species of coral
reefs that are reported only from Chabahar Bay, brings the number of species
identified in Iranian waters to 102 species. The identified species are from 13
families and 40 genera, among which, Merulinidae and Acroporidae each with
29 and 23 species, respectively, have the highest diversity in terms of number of
species. After these two families, Poritidae with 11 species has more diversity
than other families. Among the studied islands, Larak Island has the highest
number of species.
KEYWORDS: Coral, Persian Gulf, Oman Sea, Species identification, Species
richness
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