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  فارس خليجدر  هنگام جزيره سخت هايمرجان شناسايي
  )Scleractiniaراسته (

  2اشرفي قيم محمود، *2دهقاني حامد ،1عسگري علي الهه
  ايران تهران، شناسي، زيست گروه شرق، تهران واحد ،اسالمي آزاد دانشگاهعضو هيات علمي ـ 1

   ايرانتهران، دريا، بيولوژي گروه دريايي، فنون و ومعل دانشكده تحقيقات، و علوم واحد ،اسالمي آزاد دانشگاهـ 2
 hamed_dehghani86@yahoo.com  مسئول مكاتبات:  

  
  چكيده
 هاييپوليپ داراي سازآبسنگ هايمرجان. باشندمي دارا دريايي هاياكوسيستم بين در را ايگونه تنوع بزرگترين مرجاني هايآبسنگ
به  هامرجان هايگونه تشخيص براي تاكسونوميك ابزار يك عنوان به اغلب كه برندمي بسر كوچك شكل فنجاني هايحفره در كه هستند
 روش با. گرفت صورت هنگام جزيره اطراف سخت هايمرجان هايگونه تعيين منظور به 1391 بهار در بررسي اين. روندكار مي

Manta tow زير در هانمونه از. گرديد استفاده غواصي از بردارينمونه جهت سپس و شده مشخص گسترش حدود جزيره اطراف رد 
 شده منتقل آزمايشگاه به هانمونه. دگرديدن بردارينمونه ،به منظور شناسايي چكشو قلم  توسط هايي از آنهاتكه و شده عكسبرداري آب
 از استريوميكروسكوپ توسط. ور گرديدند تا زماني كه كراليت آنها قابل رؤيت شودغوطه دقيقه 60 تا 10 مدت به% 10 كننده سفيد  درو

 هاينتايج نشان داد مرجان .گرديد انجام ايگونه شناسايي )Veron )2000 شناسايي كليد از استفاده با و شد برداريعكس آنها كراليت
 Faviidae خانواده گونه از آنها شناسايي گرديدند كه در اين ميان، 33 و جنس 21 ده،خانوا 8 متر مشاهده و 6 الي 3 عمق در اكثراً زنده

 جزاير به نسبت مرجاني مناطق در هاماهي تنوع و بوده خوب هامرجان سالمت وضعيت .به خود اختصاص داده است را تنوع بيشترين
  . دندارن زيادي تراكم زينتي ماهيان صيد علت به ولي ميباشد باال اطراف
  ايگونه تنوع فارس، خليج هنگام، جزيره مرجاني، آبسنگ: كليدي كلمات

  
  مقدمه
 هايآب از وسيعي هايقسمت در مرجاني هايآبسنگ
 جزء و دارند وجود گرمسيري مناطق عمق كم و ساحلي

.  شوندمي محسوب دريايي هاياكوسيستم پرتوليدترين
 بين در ايهگون تنوع بزرگترين داراي مرجاني هايآبسنگ

- آبسنگ  اكوسيستم.]22[ باشندمي دريايي هاياكوسيستم

 موجود گونه ميليون 9 الي 1 زندگي محل ،مرجاني هاي
 نيداريا شاخه اعضاي از هامرجان .]21[ باشدمي زنده

 دريايي، هايعروس مانند متفاوتي اشكال شامل كه هستند
- يم دريايي هايشقايق و شيرين هيدرآب هيدروئيدها،

 دردهاني  ايحفره با مانندگل است جانوري مرجان. باشند
هايي حاوي سم كه اطراف آن را تنتاكول وسط

 تقارن داراي بدن. ]26[ نماتوسيست در بر گرفته است
 و گاسترودرم اليه (سلولي اليه دو از باشد ومي شعاعي

 گروه دو داراي هامرجان. است شده تشكيل) اپيدرم اليه

 Hermatypic هايمرجان شامل اول  گروههستند، عمده
 كه هستند هامرجان از گروهي گروه، اين مي باشند

 و در شده محسوب مرجاني هايآبسنگ تشكيل دهنده
 نام به همزيست داينوفالژله خودسلولي  هايميان اليه
 گرمسيري مناطق در هامرجان اين گونه. دارند زوگزانتله

 هايمرجان دوم  گروه.]22[شوند مي يافت
Ahermatypic مرجاني هايآبسنگ توليد در كه بوده 

و  آنها يافت شوندتوانند در ميان نداشته ولي مي نقشي
 در هرماتيپيك هاي مرجان.]22[پراكنش جهاني دارند 

 از اسكلتي دارد، نام پليپ كه خود بدني ساختار اطراف
 كراليت. دارند كراليت به نام كلسيم كربنات جنس

-Septoعمودي  هايصفحه حاوي شكلايلوله نيساختما

costae شودمي منشعب مركزي محور از كه است .
 مختلف بخش پنج داراي هرماتيپيك هايمرجان كراليت
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 هايجنس و هاگونه در آنها شكل كه است اسكلتي
 براي و باشدمي متفاوت سخت هايمرجان مختلف
 مختلف متقس پنج. ]26[شود استفاده مي آنها شناسايي
 ،Septo-Costae: از عبارتند راليتك اسكلت

Coenosteom) اسفنجي ساختار(، Synapticula 
 بدون اليه (Strome ،)كوستا و سپتا بين عمودي ميله(

 و خلل بدون اليه (Epitheca ،)ديواره درون فرج و خلل
 جهت بسياري تالش تاكنون. ]26[ )ديواره خارج در فرج

 جهان در) هرماتيپيك (تسخ هايمرجان شناسايي
 اطلس همچون شناسايي هاياطلس و است گرفته صورت
 در نيز مطالعاتي همچنين. ]26[است دسترس در ورون
-مي ميان اين از كه است پذيرفته انجام فارس خليج حوزه

 معرفي به منجر كه 1971 سال Rosen مطالعات به توان
 تامارا و ايراني سواحل سخت هايمرجان از جنس 15

. ]23[ كرد اشاره گرديد فارس خليج عربي متحده
Harger سخت هايمرجان از گونه نوزده 1984 سال در 

 سال در Harrington ،]19[ كرد معرفي را هرمز جزيره
 اشاره شتور جزيره هايمرجان از اي پاره مشاهده به 1976
 1977 سال در همكاران و Basson ،]20[است كرده

 جزاير هايمرجان ]12[ 1979 سال Burchard و [10]
 همچنين و كردند، شناسايي را عربستان كشور

Sheppard and Sheppard گزارش 1991 سال در 
 ارائه را فارس خليج جنوبي بخش هايمرجان از مفصلي

 جهت مطالعاتي نيز انمكشور محققين. ]24[ اندداده
 رضايي جمله آن از كه اندداده ارائه هامرجان شناسايي

 از ايپاره خصوص در خود مشاهدات 1375 نانيمار
 كرده معرفي را ايران دست دور جزاير سخت هايمرجان
 سالفاطمي و شكري در  و ]5[ 1376 صادقي ،]2[ است
 معرفي را كيش جزيره سخت هايمرجان [18] 2001
 شده مشاهده سخت هايمرجان 1387 مقصودلو و اندكرده
 قيم. ]7[ نمود عرفيم خود اطلس در را فارس خليج در

 از جديد گونه دو 1391 سال در همكاران و اشرفي
 اندنموده معرفيرا  الرك جزيره سازآبسنگ هايمرجان

 پراكنش از توصيفي اوليه مطالعات بار اولين براي. ]6[

 و مارناني رضايي توسط هنگام جزيره هايمرجان
 حامد همچنين و ]3[ پذيرفته انجام 1386 همكاران،

 گونه هشت خود ارشد كارشناسي نامه پايان در انيدهق
 و جزر منطقه سخت هايمرجان از خانواده سه به متعلق
 اين از پيش. ]8[ است كرده معرفي را هنگام جزيره مدي

 سخت هايمرجان شناسايي جهت جامعي مطالعه تحقيق
 جزيره در مطالعه اين. بود نپذيرفته انجام هنگام جزيره
 خليج. است پذيرفته انجام فارس ليجخ در واقع هنگام
 نيمه منطقه در  كه است اي بسته نيمه درياي فارس

 كيلومتر هزار 240 آن مساحت. است شده واقع گرمسيري
 نوسانات. ]4[ميباشد متر 35 آن متوسط عمق و است مربع

 متوسط شوري و C°34 الي 14 از فارس خليج در حرارتي
 در گرفتن قرار علت به فارس خليج. باشدمي  ppt40 آن

 را هاييمحدوديت گرمسيري، نيمه جغرافيايي هاي عرض
 كه طوري به. است آورده وجود به مرجاني جوامع براي
 در كدورت و باال شوري آب، دماي تغييرات وسيع يدامنه
 در مرجاني هايآبسنگ تنوع كاهش موجب فارس خليج
 خليج مرجاني هايآبسنگ و است گرديده منطقه اين

 تحت همواره محيطي خاص شرايط علت به فارس
 خليج جزاير از يكي هنگام جزيره. ]9[ باشند مي استرس
 شرقي طول بين و بوده  هرمز تنگه بخش در واقع فارس

 36' 43" شمالي عرض و 55 °54' 55" تا  °55  54' 40"
 از جزيره اين. است گرديده واقع 26 ° 41' 15" تا  °26

شكل  (گرددمي محدود قشم يرهجز به خود شمالي بخش
 3 آن عرض و كيلومتر 9 حدوداً هنگام جزيره طول. )1

. است مساحت مربع كيلومتر 50 داراي و است كيلومتر
 واقع آن در هنگام جزيره كه يامنطقه هواشناسي آمار طبق
 آن ساليانه دماي ميانگين و است فصل دو داراي است
 هاي مرجان. ]4[ باشدمي سلسيوس درجه 12/27 معادل
 اندازه تا هرمز يتنگه به نزديكي علت به هنگام ي جزيره

 عمان درياي فراجوشي از ناشي سرد آبهاي تأثير تحت اي
 جلبك ها مرجان سفيدشدگي، يپديده در. هستند

 تواندمي پديده اين كه ميدهند دست از را خود همزيست
 حد از بيش شدن گرم مانند محيطي شرايط تغيير اثر در
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 شناسايي مطالعه اين  هدف.]9[ گيرد صورت دريا آب
 :Order) (سخت (هرماتيپيك هايمرجان

Scleractinia (هنگام جزيره اطراف هايآب در موجود 
  .باشدمي

  

  
مت برداري با عالاي نمونهه ايستگاه. جزيره هنگام در خليج فارس قرار داشته و از شمال خود به جزيره قشم محدود ميشودـ1شكل 

  .ستاره بر روي نقشه مشخص شده است
  

  كار روشمواد و 
 جزيره اطراف هايآب در 1391 سال بهار در تحقيق اين

  :پذيرفت انجام زير مراحل طي هنگام
 در) Manta tow (مانتاتو عمليات انجام با :يابيايستگاه
 و گرديد شناسايي مرجاني مناطق هنگام، جزيره اطراف
 با ايستگاه 5و  شد زده تخمين ليك بطور منطقه هر تنوع
 در مناسب فاصله با متفاوت هايگونه داراي و باال تنوع

 و گرديد انتخاب بردارينمونه جهت جزيره اطراف
  .شد ثبت GPS دستگاه توسط ايستگاه هر مختصات

 توسط بردارينمونه ،ايستگاه هر از :بردارينمونه
 ايستگاه ردر ه. گرديد انجام غواصي روش با نگارندگان

 تكرار از قسمتي 3برداري با  نمونه چكش و قلم كمك با

- شماره قايق به انتقال آنها از پس و انجام شد  هااز مرجان

 آب زير در هانمونه از. گرديد ثبت آن اطالعات و گذاري
  .شد تهيه عكس نمونه برداري از قبل

 سفيد ماده توسط ساحل در ها نمونه:آزمايشگاهي فعاليت
گذاري شماره و شده سفيد دقيقه 20 مدت به% 10 هكنند

 آزمايشگاه ها داخل زيپ كيپ بهسپس نمونه. گرديد
هاي سفيد شده در آزمايشگاه نيوكل  از.گرديدند منتقل

عكس تهيه شد و سپس براي بررسي كراليت آنها، از 
  .دستگاه فتواستريوميكروسكوپ استفاده گرديد

ز استريوميكروسكوپ هايي كه ابا كمك عكس :شناسايي
هاي اطلس تهيه گرديد و بررسي و مقايسه آنها با گونه
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Veron, 2000 شناسايي در حد گونه انجام پذيرفت 
]26[.  
  

  نتايج
 گونـه  33 مجموع در هنگام جزيره پيرامون هايآبسنگ از
  .گرديد شناسايي خانواده 8 و جنس 21 از

 Acroporidaeخانواده 

  Acroporaجنس 
به  :Acropora downingi Wallace, 1999گونه 

 كلونيگويند زيرا اين گونه مرجان، مرجان ميزي نيز مي
از خصوصيات . به شكل پهن، افقي و مسطح رشد مي كند
 90ها با زاويه بارز اين مرجان اين است كه نوك شاخه

. گردد به سمت باال برآمده ميكلونيدرجه نسبت به 
ه نوك آن تيز گرديده ها از نوع پالكوئيد است ككراليت
هاي اي با نوك اين گونه اغلب قهوهكلونيرنگ . است

هاي اين گونه يكي از فراوانترين مرجان. باشدسفيد مي
 متر 6- 3ايراني است كه در جزيره هنگام در عمق هاي 

  .)2-1شكل  (هاي بزرگي كرده استتوليد آبسنگ
 Hodgson & Carpenter, 1995 گونه

Acropora arabensis:  شبيه بوته كلونيرشد اين 
قطر .  كوچكي داردمعموالًهاي باشد و اندازهخار مي

ها باشد و طول شاخهها نسبت به گونه قبل كمتر ميشاخه
هاي اين گونه از نوع پالكوئيد كراليت. باشدنيز كم مي

 اين گونه كلونيرنگ . است كه نوك آن تيز گرديده است
اين گونه با فراواني متوسط . باشداي پررنگ مياغلب قهوه

 .)2- 2شكل  ( متر حضور دارد3درجزيره هنگام در عمق 

رشد اين  :Acropora valida Dana, 1846گونه 
 متوسط معموالًهاي باشد و اندازه شبيه بوته خار ميكلوني
ها اشد ولي طول شاخهب كم ميها نسبتاًقطر شاخه. دارد

 نوع پالكوئيد است هاي اين گونه ازراليتك. بزرگ است
 اين كلونيرنگ . كه نوك آن حالت ستوني گرديده است

اين گونه . باشداي كم رنگ و شيري ميگونه اغلب قهوه
 .)2-3شكل  ( فراواني متوسط در جزيره هنگام استداراي

ن به اي :Acropora clathrata Brook, 1891گونه 
به  كلونيگويند زيرا گونه مرجان، مرجان ميزي نيز مي
از خصوصيات  .كندشكل پهن، افقي و مسطح رشد مي

 افقي و بدون برآمدگي كامالًبارز اين مرجان اين است كه 
ها از نوع پالكوئيد است كه نوك آن كراليت. نمايدرشد مي

اي با  اين گونه اغلب قهوهكلونيرنگ . تيز گرديده است
 اين گونه با فراواني كم در عمق. باشدهاي سفيد مينوك

 .)2-4شكل  (جزيره هنگام مشاهده شده استدر  متر 6- 3

 Faviidaeخانواده 

  Faviaجنس 
اغلب به  :Favia speciosa Dana, 1846گونه 

اي هاي سبز و قهوهكلونيشوند و اي ديده ميشكل توده
راليت سبز رنگ و فضاي بين دو  داخل كمعموالً. دارند

ع پالكوئيد است ها از نوراليتك. باشداي مياليت قهوهرك
. هاي نسبتاً زيادي در كنار هم آرايش يافته اندكه با فاصله

سپتاها بسيار زياد هستند و كوستاها در ادامه آنها به سمت 
متر  سانتي2ها درشتند و تا راليتك. اندبيرون آرايش يافته

اين گونه با فراواني كم  .قطر نيز ممكن است داشته باشند
  ).2- 5شكل ( در منطقه وجود دارد

به : Favia matthaii Vayghan, 1918گونه 
راليت از ك. شونداي ديده مي و نيمه تودهايهاي تودهشكل

 برجسته از كامالًنوع پالكوئيد است و سپتاها به صورت 
هاي اين  قابل مشاهده هستند يكي از مشخصهكلونيسطح 

. ود تاج پالي فرم در قسمت مركزي كراليت استگونه وج
ها از راليتباشد و كمتر مي سانتي1 معموالً راليت كقطر

فراواني اين گونه در منطقه متوسط . هم فاصله كمي دارند
  .)2- 6شكل  (باشدمي

يكي از :  Favia pallid Dana, 1846گونه 
باشد كه از ناحيه هاي جزيره هنگام ميفراوانترين گونه
اليت رك.  متر پراكنش يافته است12 عمق جزر و مدي تا

باشد كه از يكديگر با فاصله كمي ها از نوع پالكوئيد مي
 عدد در 30ها به تعداد سپتاها و كوستا .اندآرايش يافته

نگ داخل كراليت ر. اندراستاي يكديگر آرايش يافته
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- اي رنگ مي قهوهمعموالًراليت  سبز و بين دو كمعموالً

 شدبالب پالي فرم در اين گونه زياد مشهود نمي. باشد
 .)2-7شكل (

 Favites جنس

-كلوني :Favites pentagona Esper, 1794 گونه

 برخي .شونداي يا قشري ديده ميها به شكل نيمه توده
 معموالًها كلوني. نديآاوقات به شكل ستوني باقاعده در مي

ها از نوع راليتك. كنندبيش از يك متر رشد نمي
Cerioidمياد سپتاها كم تعد. ندستهاي نازك  با ديواره-

 يافته و به شكل يفورم توسعه خوبهاي پاليلوب. باشد
اند ها اغلب روشنكلوني .مده استآيك تاج مشخص در 

 باشنداي با صفحه دهاني سبز مي قرمز و قهوهمعموالًو 
 .)2-8شكل (

شكل  :Favites chinensis Werrill, 1866گونه 
ها راليتك.  استاي به صورت نيمه تودهمعموالًها كلوني

وستاها بخوبي از نوع كريوئيد است و سپتاها برعكس ك
 10 تا 8ها زياد عميق نيستند و راليتك. قابل مشاهده اند

اين گونه اغلب به رنگ سبز روشن يا . متر قطر دارندميلي
. شوددر جزيره هنگام به ندرت ديده مي. شودتيره ديده مي

 .)2- 9شكل  (است متر 5 تا 3عمق مطلوب اين نمونه 

 Platygyra جنس

 ,Platygyra daedalea Ellis & Solanderگونه

 .شونداي يا قشري ديده ميها به شكل تودهكلوني :1786
 با Sub meandroid و Meandroidها از نوع راليتك

سپتا خارجي است و ظاهر زبر . باشندميديوارهاي ضخيم 
مركز آن كلومال توسعه كمي يافته و  .و خشني دارد
تر از راليت در اين گونه پهنشيارهاي ك .مشخص نيست

ها در شب توسعه ليپو پ.ديواره بوده و متخلخل است
تواند ساير اين گونه يك گونه مهاجم است و مي. يابندمي

 معموالًها كلوني. هاي اطراف خود را هضم نمايدنمرجا
 ندمي باشاي و شيارها سبز ها قهوهديواره .روشن هستند

 .)2-10شكل (

  ,Milne Edwards, 1849 &Haimeگونه 
Platygyra sinensis: يمه ها به صورت پهن و نكلوني

ها در اين نمونه نسبت راليتعمق ك. شونداي ديده ميتوده
سپتاها . ش منظمي نداردبه نمونه قبلي كمتر است و آراي

. هاي اره مانند در حاشيه داخلي كراليت استداراي دندانه
نسبت به گونه قبل . باشندها از نوع مندروئيد ميراليتك

 متر 5 تا 3فراواني بسيار كمتري دارند و اغلب در عمق 
 باشداي مي اين گونه قهوهكلونيرنگ . گردندساكن مي

 .)2-11شكل (

  Goniastreaجنس 
  Milne Edwards & Haime, 1857گونه 

Goniastrea australiensis: ها به شكل نيمهكلوني 
ها داراي آرايش راليتك. شونداي و قشري ديده ميتوده

ا نسبت هراليت نوع مندروئيد هستند كه ديواره كمنظم و از
كلومال در . تر گرديده است ضخيمPlatygyraبه جنس 

هاي اين گونه در آبسنگ. باشد مشهود ميكامالًاين نمونه 
جزيره هنگام بسيار نادر است و در برخي اوقات با 

هاي مغزي كه فراواني بيشتري دارند اشتباه گرفته مرجان
ي، اها بسيار متنوع است و شامل قهوهكلونيرنگ . شودمي

 ).2-12شكل (ود شكرم، سبز و غيره ديده مي

 Leptastrea جنس

 ,Leptastrea transversa Klunzinger گونه

 ضخيم و يا ،هاي پهنكلونياين گونه داراي  :1879
 1هاي ، داراي سوراخكلوني سطح معموالًقشري است كه 

. ها ايجاد شده است ميلي متر است، كه توسط بارناكل2تا 
متر متغيير  سانتي30 تا 2 نيز در اين گونه از يكلوناندازه 
 در. باشدمي و چندضلعي Crioidها از نوع راليتك. است

 برجسته بوده  دسته سپتا وجود دارد كه عموما3ًاين گونه 
سپتاها با شيب .  عدد متغير است44 تا 3نها از آو تعداد 

كلومال نيز از تعداد . دنشوماليمي به كلومال متصل مي
ي تيغه تشكيل شده كه بصورت رديف قرار گرفته و به كم

 رنگي فراواني دارد تنوعاين گونه  .اند وصل شدهيكديگر
هاي تيره  به رنگ خاكستري، سبز يا زرد با كنارهمعموالًو 
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 در جزيره هنگام داراي فراواني متوسط .شودديده مي
 متر ديده 3و مدي تا عمق  از ناحيه جزر معموالًهستند و 

 ).2- 13شكل (شوند يم

 Cyphastrea جنس

 ,Cyphastrea microphthalma Lamark گونه

اي هستند اما در جايي كه  تودهمعموالًها كلوني :1816
ها بزرگ راليتك. يندآنور كم است به شكل قشري در مي

 عدد سپتاي 10 معموالًدر زير آب . باشندميو مخروطي 
هاي مختلف از نظر اوليه قابل تشخيص است كه در گونه
ها  اغلب داراي رنگ.تعداد اين سپتاها اختالف وجود دارد

 ).2- 14شكل (باشد نگ و يا كرم ميي تيره و كمراقهوه

 :Cyphastrea serailia Lamark, 1816 گونه
اي هستند اما در جايي كه نور كم  تودهمعموالًها كلوني

 ها بزرگ وراليتك. يندآاست به شكل قشري در مي
 عدد سپتاي 12 معموالًدر زير آب . باشندميمخروطي 

اوليه قابل تشخيص است كه در گونه هاي مختلف از نظر 
 كلوني رنگ اين .تعداد اين سپتاها اختالف وجود دارد

به گونه اي كم رنگ است و در جزيره هنگام نسبت وهقه
 ).2- 15شكل (قبلي فراواني كمتري دارد 

 Plesiastreaجنس 

 :Plesiastrea versipora Lamarck, 1816گونه 
اي هپوليپاي مشاهده گرديد كه  به شكل نيمه تودهكلوني

ها از نوع پالكوئيد با راليتك. باشدآن در طول روز باز مي
 عدد به 25ا به تعداد سپتاه .متر است ميلي6قطري كمتر از 
هاي اند و در ادامه آن لبراليت قرار گرفتهسمت مركز ك

فرم تاج پالي. شوددار ديده ميم به صورت دندانهفرپالي
باشد  سبز كمرنگ ميكلونيرنگ . است مشهود كامالً

 ).2-16شكل (

 Siderastreidae :خانواده

 Siderastrea جنس

 Siderastrea savignyana Milne گونه

Edwards and Haime, 1850 : ها به شكل كلوني
ها راليتك. كنندي متر رشد م1 كمتر از اند و كالًقشري

سپتاها بطور منظمي . متر قطر دارند ميلي4 تا 2زاويه دار و 
 عدد در ديواره به 35 تا 30اند و به تعداد رايش يافتهآ

 عدد از اين 15 تا 10. شكل بادبزني به هم پيوسته هستند
ها نيز داراي ديواره. اندسپتاها نيز با كلومال ادغام شده

اي مايل به قهوهها به رنگ كلوني .مدگي خوبي هستندآبر
 هستند راليت سياهكمرنگ با مركزيت سياه و ديواره كسبز 
 اغلب به شكل قشري بر روي آبسنگ ديده كلونياين 
-شود و در برخي اوقات نيز به زير شن و رسوبات ميمي

جزر و مدي تا عمق مطلوب اين نمونه از ناحيه . رود
 ).2- 17شكل (باشد  متر مي3حدود 

 Coscinaraea جنس

 :Coscinaraea columna Dana, 1846 گونه
به اي هستند، برخي اوقات نيز ها قشري يا تودهكلوني

ها از نوع راليتك. انداي گزارش شدهصورت تپه
Meandroidسپتاها و . باشندميعمق  با شيارهاي كم

هايي كلومال توسط بالچه. كوستاها زياد دندانه دار نيستند
يوسته و در ميان سپتاها و كوستاها آرايش يافته به هم پ

 سبز مايل به زرد كمرنگ و همچنين معموالً .است
 3 عمق مطلوب اين گونه .اي استخاكستري مايل به قهوه

 ).2-18شكل  (باشد متر در جزيره هنگام مي6تا 

 Anomastreaجنس 

 Anomastraea irregularisگونه 

Marenzeller, 1901: اي و قشري ه تودهبه شكل نيم
هاي آن نازك است ولي سپتاهاي ديواره. شودديده مي

راليت از ك. هاي نامنظم استه داراي حاشيهپهني دارد ك
قطر . ها استن كراليتنوع كريوئيد بدون فاصله بي

هاي اين گونه در نتاكولات. باشدمتر مي ميلي5ها راليتك
 اين گونه كلونيرنگ . طول روز باز و در شب بسته است

باشد  خاكستري و طوسي مي،در جزيره هنگام خاكستري
اين گونه . ها به سفيد متمايل شده استلونتاكاكه نوك ت

شكل (باشد م عمق ساحلي قابل مشاهده ميدر آب هاي ك
19 -2.( 

 Psammocoraجنس 
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 :Psammocora contigua Dana, 1846گونه 
كه از سطح باشند اي و كوچك ميها به شكل تودهكلوني

راليت ها نازك و ك. هاي كوچكي برآمده استآن ستون
باشد كه وجود سپتا و كوستاهاي دندانه دار اي ميستاره

. شودباعث ايجاد ظاهري زبر و خشن براي اين گونه مي
گردند ولي در زمان  ها اكثرا در زمان تاريكي باز ميپوليپ

. اند- روشنايي نيز به صورت باز شده رويت گرديده
پراكنش اين گونه در اطراف جزيره هنگام نسبتا خوب 

 تا 0هاي حاشيه جزيره در عمق باشد و در تمام آبسنگمي
 ها قهوه اي پررنگ كلونيرنگ .  متر قابل مشاهده است3

قاط به رنگ سبز نيز ديده شده است است ولي در برخي ن
 ).2-20شكل (

 ,Psammocora superficialis Gardinerگونه

اي با ساختاري كلم مانند ها به شكل تودهكلوني :1898
هاي برگ مانندي از سطح آن به سمت باشد كه ستونمي

مانند گونه قبل، اين گونه نيز . باال برافراشته شده است
-اي با عمق كم است ولي دندانهارههاي ستكراليتداراي 

باشد ها متخلخل ميكراليتفضاي بين . هاي كمتري دارد
اين گونه در . گردد ميكلونين امر باعث سبك شدن كه اي

هاي جزيره هنگام نسبت به گونه قبلي نادرتر است آبسنگ
ها در طول پوليپ. شود متر ديده مي6 تا 0هاي و از عمق

شوند اي ديده مياند و به رنگ قهوهشب گسترش يافته
 ).2-21شكل (

 Agariciidaeخانواده 

 Pavonaجنس 

 :Pavona frondifera Lamarck, 1816گونه 
 اين گونه اغلب توده اي با صفحات برگي ضخيم كلوني

 است و به دليل شباهتش به كاكتوس به آن كلونيبر سطح 
متر  ميلي6- 5ها راليتك. گويندمرجان كاكتوسي نيز مي

باشند كه به  سپتا مي9طول دارند و هر كدام داراي 
بل مشاهده صورت قطور و دندانه دار در زير لوپ قا

سپتاها به صورت يك در ميان بزرگ و كوچك در . است
هاي اطراف اين گونه در آب. اندكنار هم آرايش يافته

 متر به 6 تا 3  بين عمقمعموالًباشد و هنگام معمول مي
 ). 2- 22شكل (شود وفور ديده مي

 Dendrophyllidaeخانواده 

 Turbinariaجنس 

تمام  :Turbinaria peltata Esper, 1794گونه 
 هاي اين گونه به شكل صفحه اي و بشقابي مي كلوني

متر جزيره هنگام  7باشند و اكثرا در عمق هاي بيش از 
 ميليمتر 8ها از نوع پالكوئيد با قطر راليتك. شونديافت مي

هاي نسبتا زياد در كنار هم آرايش مي باشد كه با فاصله
 هاي پوليپستند و ها در هنگام روز باز هكلوني. انديافته

هاي سبز و زرد  به رنگمعموالًبسيار بزرگي دارند كه 
امعه اي هاي عميق، جاين گونه در آب. ديده مي شوند

 ).2-23شكل (دهد تك گونه را تشكيل مي

ها به شكل قشري و كلوني: Turbinaria sp1گونه 
اين گونه برعكس . برگي شكل با ضخامت كمي هستند

كند و از نظر  متر رشد مي3ي زير هاگونه قبل در آب
راليت ها از ك. يره هنگام بسيار نادر مي باشدفراواني در جز

.  ميليمتر قطر دارند12 و حدود نوع پالكوئيد مي باشند
راليت ها بسيار به هم فشرده شده اند و فضاي بين آنها ك

بسيار كم شده است با اين وجود ديواره آنها مشترك نمي 
 عدد قابل مشاهده هستند 20-18ه تعداد سپتاها ب. باشد

 ادامه نمي كلونيولي اندازه انها كوچك شده و تا مركز 
 ).2- 24شكل (باشد ي زرد و نارنجي مكلونيرنگ . يابند

 شكل قشري با ها بهكلوني :Turbinaria sp2گونه 
 8ها از نوع پالكوئيد با  راليتك. ضخامت كمي هستند

ها در اين گونه راليت بين كفشردگي. ميليمتر قطر هستند
راليت ها به ديواره ك. به گونه قبلي كمتر استنسبت 

-16سپتاها كوتاه و به تعداد . سمت باال برآمده شده است
ها بشدت راليت بين كفضاي. شوند عدد ديده مي17

 در جزيره هنگام كلونيتعداد اندكي . باشدمتخلخل مي
اند ساكن شده متر 3هاي زير  عمقمشاهده شده كه در

 ).2-25شكل (

 Pocilloporidaeخانواده 
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 Pocilloporaجنس 

ها به شكل قشري با كلوني :Pocillopora spگونه 
ها از نوع راليتك. شوندهاي برآمده مشاهده ميونست

فضاي . باشند از يكديگر ميهاي مجزاپالكوئيد با ديواره
هر راليت بشدت متخلخل و دندانه دار است كه ظابين ك

 عدد در كنار 6سپتاها به تعداد . دهد ميكلونيخشني به 
شخيص يكديگر آرايش يافته اند و كوستاها زياد قابل ت

- راليت به يكديگر متصل ميسپتاها در عمق ك. باشندنمي

كلومال در اين . دهدفرم را ميشوند و تشكيل تاج پالي
 اي، نارنجي وها قهوهكلونيرنگ . شودگونه مشاهده نمي

عمق مطلوب . در برخي نقاط بنفش مشاهده شده است
- 26شكل ( متر مي باشد 6 تا 2 جزيره هنگام اين گونه در

2.( 

 Stylophora جنس

 :Esper, 1797 Stylophora Pistillataگونه 
شوند و اي ديده ميها به شكل ستوني و شاخهكلوني
فرم رشد اين . متر دارند سانتي20 قطري كمتر از معموالً

 هر شاخه يا هك ونه بسيار منحصر بفرد است بطوريگ
شود ستون بعد از رشد كامل به دو ستون ديگر تقسيم مي

ها در آينده به دو ستون و سپس هر كدام از اين ستون
-  متشكل از شبكهكلونيشوند و در نهايت ديگر تبديل مي

ها از نوع پالكوئيد راليتك. آوردهاي زياد را به وجود مي
 عدد در 6سپتاها به تعداد . باشندهاي كوچك ميبا سپتا

 3راليت كمتر از قطر ك. اندر يكديگر آرايش يافتهكنا
فضاي . باشندابل تشخيص نميكوستاها ق. ميليمتر است

تيز شده است كه ها بشدت متخلخل و نوكراليتبين ك
به حجمش بسيار كمتر  نسبت كلونيشود وزن باعث مي

تهاي سپتاها به يكديگر متصل راليت اندر عمق ك. شود
 اغلب كلونيرنگ  .اندفرم را به وجود آوردهاند و پاليشده

باشد و در طول روز و شب طوسي، كرم و سفيد مي
در جزيره هنگام با فراواني . اندها گسترده شدهپوليپ

- 27شكل (اند  متر پراكنش يافته6-3هاي قمتوسط در عم
2.( 

 Mussidaeخانواده 

 Acanthastreaجنس 

 و ايشكل تودهه ها بكلوني :Acanthastrea spگونه 
متر  ميلي10ها بيش از راليتك. شونداي ديده مينيمه توده

سپتاها ضخيم و به . قطر دارند و از نوع پالكوئيد مي باشند
 تمايز يافته و كامالًها ديواره. اند عدد آرايش يافته16تعداد 

. ار گوشتي و ضخيم هستندها بسيپوليپ. باشندضخيم مي
هاي اطراف جزيره هنگام مي گونه بسيار نادري در آب

 از آن مشاهده شد كه كلوني 2باشد و در طول تحقيق تنها 
ها سبز و زرد كلوني رنگ . متر واقع شده بودند4در عمق 

 ).2- 28شكل (مي باشند 

 & Acanthastrea maxima Sheppardگونه 

Salm, 1998:هاي راليتري اين گونه كگذا دليل نام
اي ها به شكل نيمه تودهكلوني. باشدبسيار بزرگ آن مي

ها از نوع كريوئيد با ديواره مشترك مي راليتك. هستند
راليت از بين رفته كه در برخي نقاط ديواره بين دو كباشند 
سپتا و كوستاها به وضوح قابل مشاهده هستند و . است

ها اكثرا در شب پوليپ. ضخامت آنها افزايش يافته است
اين گونه از . شوند و رنگ آنها زرد و سبز مي باشدباز مي

 با  متر در جزيره هنگام6ناحيه جزر و مدي تا عمق 
 ).2- 29شكل (فراواني كم پراكنش يافته است 

 Poritidae خانواده

 Porites نسج

ها كلوني: Porites compressa Dana, 1846 گونه
. ها را تشكيل دهندريفهاي وسيع ممكن است پراكندگي
اي كه در قاعده به هم هاي استوانهاكثرا به شكل شاخه

هاي رشد و خصوصيات فرم. شونديشود، ديده موصل مي
 با Crioidراليت از نوع ك. ها بسيار مختلف استكراليت

 پالي وجود داشته و 8 معموالً. باشدميلي متر مي 3/1قطر 
 نقاط جزيره هنگام برخي  در.سپتاي تريپلت آزاد است

- مييهاي عظيم ريفهاي اين گونه باعث تشكيلكلوني

- هاي جزيره محسوب مي و يكي از فراوانترين گونهدنشو

گردد و عمق مطلوب آن از ناحيه جزر و مدي تا حدود 
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 و بنفش ايقهوه، اغلب خاكستري كم رنگ.  متر است10
 ).2- 30شكل  (ندتهس

 ,Porites lutea Edwards & Haimeگونه 

اي و فاقد ستون بر روي  تودهبه شكلها كلوني :1860
شوند  گنبدي ديده ميبه شكلسطح هستند در برخي نقاط 

. هاي پرتار فرش كرده استا كرمو اكثرا روي آنها ر
. باشندمتر مي ميلي1.3 با قطر Crioidها از نوع راليتك

ه هم وصل  پالي هستند و سپتاي تريپلت آنها ب8داراي 
هاي اين گونه در جزيره هنگام بسيار كم كلوني. شده است

رنگ . باشد متر مي6- 2باشند و عمق مطلوب آن مي
 ).2-31شكل  (باشداي مي سبز و قهوهكلوني

 Gonioporaجنس 

 ,Goniopora dgibotensis Vaughanگونه 

. اي هستنداي و نيمه تودهتودهها به شكل كلوني :1907
.  مشخص استكامالًهاي  با سپتاCrioidز نوع راليت اك

 قسمت تقسيم شده و هر 6 به معموالًكلومال برجسته و 
ها در روز گسترده پوليپ. باشد سپتا مي4قسمت داراي 

ها را در بين ساير پوليپاين جنس بزرگترين . اندشده
 به كلونيها از سطح پوليپها دارد كه گاها ارتفاع مرجان

ها اكثرا قرمز با پوليپرنگ . رسدمتر مينتي سا10بيش از 
اين گونه در جزيره هنگام با . باشدحفره دهاني بنفش مي

اين گونه . شود متر مشاهده مي3فراواني متوسط در عمق 
اال داشته به هايي كه كدورت بدر جزيره هنگام در مكان

 ).2- 32شكل (شود وفور يافت مي

 :Goniopora columna Dana, 1846گونه 
. باشنداي مياي و نيمه تودهه تودبه شكلها كلوني

متر قطر دارند و بخوبي باقاعده  ميلي3ها در حدود راليتك
سپتاها بخوبي قابل تشخيص و . اندو از كلومال جدا شده

ها به رنگ شيري با حفره دهاني پوليپ. باشندبلند مي
 8به ها در طول روز پوليپارتفاع . شوندسفيد ديده مي

-اين گونه در جزيره هنگام در مكان. رسدمتر نيز ميسانتي

شكل (شود اال داشته به وفور يافت ميهايي كه كدورت ب
33 -2.(  
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  فارس خليج -هرمز تنگه در واقع هنگام جزيره اطراف دريايي آبهاي در شده شناسايي مرجانهاي ـ2 شكل
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  )2 شكل ادامه(

  
بحث
 ، انجام پذيرفت1391 سال هارب فصل در كه تحقيقاين  در
 جزيره پيرامون هايآبسنگ از بردارينمونه بار يك طي

 خانواده 8 و جنس 21 از گونه 33 مجموع در هنگام
 خانواده در هامرجان تنوع بيشترين. شد شناسايي

Faviidae فراواني بيشترين و گرديد گزارش جنس 7 با 

 بسيار هارجانم برخي. باشدمي خانواده همين به متعلق نيز
 ولي شدند مشاهده شمار انگشت تعداد حد در و نادر

 و Faviidae هايخانواده اعضاي مانند ديگر برخي
Siderastridae بيشترين. داشتند پراكنش جزيره تمام در 

 از جزيره شرقي قسمت در سخت هايمرجان حضور
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 بود) قديم هنگام (جزيره جنوب تا) جديد هنگام (شمال
 ناحيه اين در شرايط بودن مساعد را، علت توانمي كه

 جريان و شيب بستر، مانند دانست هامرجان رشد براي
 قسمت در نيز هامرجان فراواني ميزان كمترين. مناسب آب

 بيشتر هايدستكاري آن علت كه باشدمي جزيره شمالي
 ناحيه اين اسكله در ساخت و فاضالب دفع قبيل از بشر
  .است
 بر را تحقيقاتي 1971 سال در Rosen بار، اولين براي
 15 آن طي و داد انجام فارس خليج هايمرجان روي
 و فارس خليج شمالي بخش سخت هايمرجان از جنس
 اين از نامي اما نمود گزارش را عربي متحده امارات
 Harger را تحقيق همين نظير. ]23[ نكرد ذكر ها مرجان

 جنس 19 جمعاً و داد انجام هرمز جزيره در 1984 سال در
  .]19[ كرد گزارش نام بدون را

-مي ناچيز و كم بسيار هنگام جزيره هايريف از اطالعات

 ازگزارشي  همكاران و رضايي توسط 1386 سال در. باشد
 در. ]3[ گرديد ارائه هنگام جزيره يزنده هايمرجان ميزان
 جزيره سخت هايمرجان پوشش ميانگين تحقيق اين

 در آنها پراكنش بيشترين همچنين و ددرص 48/48 هنگام
 به متعلق پوشش كمترين و شرق و شرقي شمال قسمت
 در. ]3[ است گرديده ذكر هنگام جزيره غربي هايقسمت
 قسمت در سخت هايمرجان حضور نيز اخير تحقيق
 شرايط  علت را بيانگرتوانمي كه است جزيره شرقي
 رشد ايبر مناسب دريايي هايجريان مثل محيطي مساعد
  . ]17[ دانست هامرجان

 جزيره مدي و جزر ناحيه سخت هايمرجان شناسايي
 در كه شد انجام دهقاني توسط 1388 سال در نيز هنگام
 گزارش خانواده 3 از مرجان گونه 8 جمعاً تحقيق اين

-مرجان وضعيت از اطالعات كمبود دليل به .]8[ گرديد

 هايمرجان  اطالعاتبا مطالعهاين  هنگام، جزيره هاي
 شكري. گرددمي مقايسه عمان درياي و فارس خليج ديگر

 مرجان روي بر تحقيقاتي طي 2000 سال در همكارانش و
 موفق كيش جزيره) متر 13 تا 8 (ساحلي هاي آب هاي
 مقايسه در كه شدند سخت مرجان گونه 35 شناسايي به
 S. savignyana، P هايگونه اخير تحقيق با

.compressa، C .columna، C. microphthalma، L. 

transversa و P. daedalea 25[ هستند مشابه[ .
 بيشترين مطالعه دو هر در Faviidae خانواده همچنين
 كه باشد آن بيانگر تواندمي كه داشتند را هاگونه و جنس
 خليج اكولوژيكي شرايط به نسبت خانواده اين اعضاي
 35 همكارانش، و Carpenter .باشند مي تر مقاوم فارس
 گزارش كويت ساحلي هايآب از را سخت مرجان گونه

 ساير Turbinaria sp1, sp2 گونه از غير به كه نمودند
  .]14 ,13[ بودند يكسان اخير تحقيق با ها گونه

Benzoni ريف بررسي به 2006 سال در همكارانش و-

 خانواده 7 وي تحقيقات در. پرداختند كويت مرجاني هاي
 هايگونه و ] 11[ شد شناسايي سخت مرجان هگون 17 و

S. savignyana، C. columna، F. pentagona و L 

.transversa مطالعه اين در شده شناسايي هايگونه با 
  .باشند مي يكسان
Coles در را سخت مرجان گونه 50 ،1996 سال در 
 شناسايي هايمرجان تمام كه نمود شناسايي عمان درياي
 بودن وسيع علت. باشند مي مشابه مطالعه دو هر در شده
 محيطي شرايط بودن نرمال عمان، درياي هايمرجان تنوع
 كه تحقيقاتي كلي طور به. باشدمي هامرجان رشد براي

 مرجاني هايريف روي بر اخير هايدهه در دانشمندان
 است شده گردآوري 1جدول در اندداده انجام منطقه

]16[.
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  .اندداده انجام منطقه مرجاني هايريف روي بر اخير هايدهه در دانشمندان كه اتيتحقيق ـ1جدول 

  
  و خليج فارس) مكران( آرام، درياي عمان -هاي اقيانوس هند  مقايسه مرجانـ2جدول 

  
   

 كه هاييگونه شود،مي مشاهده 2كه در جدول  طور همان
 پيشين مطالعات از كمتر اند،شده شناسايي تحقيق اين در
 پارامترهاي ساير و زياد شوري دليل به امر اين كه باشدمي

-گونه تنوع كه باشدمي باز هايآب به نسبت فارس خليج

  .]1[ است داده كاهش خليج اين در شدت به را اي
 صخره و سنگي هنگام جزيره نواحي اكثر در بستر جنس

 در كه باشدمي ايماسه نيز هاييقسمت البته است اي
. رسندمي نظر به كمتر بسيار ايصخره نواحي با همقايس
 مكان كه بوده ايصخره نيز شده مطالعه مناطق تمام بستر

 سواحل در. است سنگي هايمرجان رويش براي مناسب
 محدوده در گل و ماسه كمي يا و نبود علت به ايصخره
 در كه باشدمي برخوردار بااليي شفافيت از آب ساحلي

مناسب  بستري و شده وارد آب در حتيرا به نور نتيجه
 و طبيعي عوامل .نمايدها را مهيا ميبراي رويش مرجان

 به را هامرجان بقاي و سالمت تواندمي متعددي انساني
 توان عواملي را مانندكه از آن جمله مي بيندازد خطر

 هايفاضالب ساحلي، سازهاي و ساخت جهاني، گرمايش
 براي مرجان برداشت حد، از بيش ماهيگيري دفعي،

 .غيره مثال زد و تزئيني مصارف

- نمانده مستثني عوامل اين از نيز هنگام جزيره هايمرجان

 هامرجان حد از بيش برداشت همچون عموامي و اند
 ادوات جايگذاري و ماهيگيري قاچاقچيان، توسط

 مناطق در شكن موج ساخت و آبسنگ روي بر ماهيگيري
  .دنماييم تهديد را آنها مرجاني
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