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 بایمتعلق به استان هرمزگان، تقر رهیچهارده جز نیاز ب

 یدارا یعنوان نمود که همگ نیچن نیتوان ا یم

خود بوده، که تنوع و  رامونیدر پ یاجتماعات مرجان

بر نوع گونه  ریباشند. ساختار جزا یتراکم آنها  متفاوت م

در  کهیگذار بوده، به نحو ریتاث ریجزا رامونیها در پ

که کمتر در معرض باد و امواج  رین جزایاز ا یمناطق

 یتحمل کمتر یکه از نظر استحکام دارا یبوده گونه ها

 نیاز ا ی. ، و در سمتAcropora sppستند مانند ه

غالب  یها   در معرض امواج و باد شتریب رکهیجزا

با  یها باشندگونهیکوش و شمال( م ایمنطقه)قوس 

 تیالبغ.Porites sppیمانند مغز شتریاستحکام ب

دارند. ارزش شیالتی این آبزیان به ویژه مرجان های 

، .Acropora sppشاخ گوزنی که غالب آنها را جنس  

باشد.  یدهد  مهم م یم لیفارس تشک جیخل یدر آبها

به دلیل خلل و فرج های که  یمرجان یها ستمیاکوس

و به واسطه  یالتیبرای آبزیان ایجاد می نمایند ازمنظر ش

ارزشمند می  ،یطیمح ستیاز منظر ز انیزآب ادیتنوع ز

 باشد.
 

 شیالت کارشناسان

 کارشناسان محیط زیست

 صیادان و افراد بومی

آشنایی فراگیران با فاکتورهای 

تاثیرگذار بر زیستی و غیر زیستی 

 ها سالمت مرجان

موثر بر و شناختن فاکتورهای مهم 

 ها رشدمرجان



 
 

مانند  یمرجان یبوم ها ستیاز گونه ها در ز یوجود برخ

(،به عنوان  Chaetodon melapterusپروانه زرد )

 گزارش شده است. یاز سالمت جوامع مرجان یشاخص
 

 
 

جوان و  یعالوه بر رنگ مرجانها وجود سرشاخه ها

 یجامعه سالم مرجان کی یشاداب از جمله نشان ها

 تواند در نظر گرفته شود.  یم

 

 

 یها یآشفتگ قیخود را از طر ریتاث یعوامل انسان  

گذارند.  ی(، به جا میستیتور ایو  یادی)صیطیمح

توان به    یمرجان ها م یستیز یگرها دیازتهد

Drupella ییایوستاره در(Acanthsar planci اشاره، )

حمل  یمواد مغذ شی) در اثر افزا ونیکاسیفینمود. اوتر

، گرم شدن  یگذار رسوبها(،  ستمیاکوس نیشده به ا

 دیسف دهیمرجان ها، پد  یماری، ب Co2شین،افزایزم

 گردی از …( و   Bleaching or Whitening)یشدگ

توان  یبوم ها بوده که م ستیز نیکننده ا دیموارد تهد

 یاز جمله موارد ،یشدگ دیسف دهیبدان اشاره نمود. پد

 جیو خل ایدن یمرجان ها ریاست که در چنددهه اخ

 نیا کهینموده است. از آنجائ بیرا به شدت تخر سفار

 Ornamental)ینتیز انیماه ستگاهیبوم ها ز ستیز

fishبوده که  یتجار انیاز ماه یبرخ ی(، و جوان ها

در  ندینما یم یخود را در آنجا سپر یاز زندگ یمرحله ا

 یجوامع مرجان بیدر تخر دهیپد نیادامه به نقش ا

 پرداخته خواهد شد.

 

 

و  یکیزی، ف ییایمیواکنش ش کی جهینت یشدگ دیسف

بوده که در  زبانیوارد شده به مرجان م یاسترس ها

 نیاز ب  نوفالژلهیمرجان و دا نیب یستیرابطه همز تینها

  .رود یم



، استرس  یمانند درجه حرارت ، شور یطیمح راتییتغ

 یاصل یماوراء بنفش فاکتورها یو اشعه ها یطیمح یها

  .باشند یعامل م نیکننده ا دیتشد

 ستیهمز یابتدا زئوزانتالها یشدگ دیرخداد سف در

کنند، که مقدار از دست  یرا ترک م زبانیمرجان م

 زبانیمرجان م اتیرنگ و ادامه ح یدادن آنها بر رو

 گذارد. یم ریتاث

 

 

 

 

ها را جهت  یاستراتژ یفارس برخ جیخل یمرجانها

انتخاب نموده اند: انتخاب  یشدگ دیمبارزه با رخداد سف

از  یدر مناطق کم عمق، انتخاب کالدها یرشد عرض

 ستگاهیزئوزانتالها که به گرما مقاوم تر بوده، انتخاب ز

شاخه  یاز گونه ها یتیجمع رییتر، تغ قیدر مناطق عم

 .راکممت یبه گونه ها یا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


