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  دهيکچ

عمـق، دمـا، شـوري،      (ي و شـيميايي آب      کن پارامترهاي فيزي  يتر  مهم  از يهاي مرجاني با برخ     نش آبسنگ کهدف از اين مطالعه بررسي برهم     

منطقه مطالعاتي بـه  . يش بودکبستر در جزيره  بستر و جنس    و دو پارامتر شيب   )  و سرعت جريان آب    aلروفيلک،  pHسيژن محلول،   کدورت، ا ک

هـاي محققـان      ها اين پارامترها با مطالعه يافته        از پهنه  که در هر ي   کبندي گرديد     تقسيم)  پهنه فاقد مرجان   ۱۱ پهنه داراي مرجان و      ۸( پهنه   ۱۹

 يالگـو سـپس جهـت بررسـي       .  گـردآوري شـدند    ۱۳۸۹ در تابستان    CTDبرداري ميداني توسط دستگاه     مختلف طي ساليان گذشته و نمونه     

ـ رمتريغ يبند دسته آزمونهاي مرجاني از  نش آبسنگکپرا   ، جهـت تعيـين درصـد   )Non-metric Multidimensional Scaling (nMDS) (کي

ـ  تفـاوت  جـاد يا پارامترهـاي مـوثر در       نيـي تع ي بـرا  اي و در نهايت     خوشه آزمون تحليل  از مرجان فاقد و مرجاني هاي  ايستگاه شباهت  نيب

بنـدي   نتـايج آزمـون دسـته   .  اسـتفاده شـد  PRIMER 5 در نرم افزار SIMPERهت شبا درصد آزمونهاي مرجاني و فاقد مرجان از  ايستگاه

 مطابق آزمـون تحليـل    . هاي مرجاني و فاقد مرجان بود        از ايستگاه  کاني هر ي  کنش م کبيانگر وجود تفاوت در الگوي پرا     ) nMDS (کمتري  رغي

، از نظـر  )NC 2(يش کو ايستگاه فاقد مرجان واقع در شمال شرقي جزيره ) CR 6(يش کايستگاه مرجاني واقع در شمال جزيره  اي نيز خوشه

 درصـد  ۱هاي مرجاني و فاقد مرجاني در سطح آماري          ديگر داشته و با ساير ايستگاه     کي و شيميايي آب شباهت بيشتري با ي       کپارامترهاي فيزي 

هاي مرجاني و فاقد مرجـان        بيشترين سهم در ايجاد عدم شباهت بين ايستگاه        SIMPER مطابق آزمون    چنين  هم. تفاوت بسياري را نشان دادند    
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۴۰  

  مقدمه

دريـايي محـسوب     وسيـستم کا پرتوليـدترين   مرجاني  وسيستمکا

 بـاال  اريبـس  ها  ستمياکوس ه اين ياول داتيتول ).۲۴ و   ۱۲(د  شو  مي

ـ نزد مناطق نيا در) P/R(تنفس به ديتول نسبت و بوده  ۱ بـه  کي

 بـا يتقر يمرجان ستمياکوس که است آن نشانگر شرايط اين. است

ـ نزد خـود  کمتابوليـ ) ماکسيکل (اوج نقطه به  اسـت  شـده  کي

 درصـد  ۲/۰ (کانـد  وسـعت  وجـود  ها بـا    وسيستمک اين ا  ).۱۲(

 درياهـا،  زيـستي  تنوع از درصد ۲۵ حدود ،)ها  مساحت اقيانوس 

 از درصـد  ۱۰ و جهان ييايدر انيماه يها  گونه درصد ۳۳ بايتقر

 جـاي  خـود  در را شـوند   يمـ  مـصرف  انسان توسط  که يانيماه

  ).۲۸ و ۲۳(اند  داده

عوامل مختلفي از قبيل عوامل طبيعـي و عوامـل انـساني در             

ه کـ باشـند    هاي مرجاني موثر مي     آبسنگنش، سالمت و بقاء     کپرا

 ي و شيميايي آب همچـون دمـاي       ک فيزي ياز اين ميان پارامترها   

 امواج ،يگذاررسوب نرخ نور، آب، عمق دورت،کشوري،   آب،

ـ در بـستر  يتوپوگراف دريايي، جريانات و  پرتـو  و a لروفيـل ک ا،ي

آب  ي و شـيميايي   کفيزي يپارامترها ينتر  مهم جمله فرابنفش از 

 شـمار  به مرجاني هاي  آبسنگ يبقا و سالمت نش،کپرا  در موثر

  ). ۱۲و۱۰ (روند مي

هاي جهان بـه گـستره         در تمام اقيانوس   يهاي مرجان   آبسنگ

 يهاي مرجان آبسنگ. اند دا کردهي پيسازگار خاصي از دماي آب

 ي درجه سانت۱۸ از مترک آنها ساالنه متوسط دماي هکيي ها آب در

ين تغذيـه  يزيـرا در دماهـاي پـا   . ودشـ  يل نمـي کتـش  باشد، گراد

لـسيم متوقـف   کربنـات  کها و بـه ويـژه فراينـد رسـوب       مرجان

 يهـا   يل آبـسنگ  کتـش  بـراي  دمـا   تـرين   مناسـب ). ۱۲(شود    مي

گـراد  ي درجه سـانت ۲۵ا  ت۲۳ساالنه بين  ميانگين ، دماييمرجان

هـا   البته اثر دماي آب روي رشد و سـالمت مرجـان      ). ۱۲ (است

 در غـرب    مـثالً .  نيـز بـستگي دارد     ي مرجان  به نوع گونه آبسنگ   

ماننـد خـانواده    (هـا     هـاي خاصـي از مرجـان        خليج فارس گونه  

Porites (ــده مــي ــاي کــشــوند  دي ــر از که در دم  درجــه ۱۸مت

  ). ۱۷(د ان گراد نيز بقا داشته سانتي

 تـر   پايين شوري تحمل به  قادر چنين  هم ي مرجان يها  آبسنگ

باشـند    نمـي ) تري گرم در ل   ۳۵ تا   ۳۲(دريا   آب يعيطب محدوده از

بـا   ).۱۲(شـوند  يده نميبه همين سبب در نواحي مصبي د). ۲۹(

 هاي شوري (يعيش از اندازه طبي بيها ي شورياين حال تا حد

 خليج يسرخ و سواحل جنوب يايتر در دري گرم در ل۵۵باالتر از 

 از رشـد بـه      ين مناطق يتر تحمل کرده و در چن       را راحت ) فارس

  ). ۱۷(ند برخوردارينسبت مطلوب

 ننـده کين متغيرهـاي محـدود      تـر   مهـم ي از   کعمق آب نيز ي   

 ، زيـرا  )۲۲(رود  مرجـاني بـه شـمار مـي        هـاي   آبـسنگ  گسترش

ــمتغ ــا ري ــون ييه ــا چ ــم آب، يدم ــوذ زاني ــور، نف ــرخ  ن ن

 بـه  توجـه  بـا  رهيغ و ، امواج و جريانات دريايي    يذارگ رسوب

به  عمق، محدوديت  علت).۱۲ (شوند يم رييتغ دچار آب عمق

ه نـور  کچرا  باشد، مي نور به ساز آبسنگ هاي مرجان نياز واسطه

 ينتـر   مهـم  از چنـين   هـم  و بقـا  عوامـل  ترين  ضروري از يکي

ـ      ندگي آبسنگ کپرا نندهکمحدود عوامل ه هاي مرجاني است، ب

 يها  آب در   ي مرجان يها  د، آبسنگ ي شد يخاطر همين وابستگ  

  تغييـر  چنـين   هم). ۳۰(  را دارند  يـن پراکندگ يشتريکم عمق ب  

 نتيجـه  در  و aلروفيـل   ک غلظت روي نور ميتک و يفيتک در

 يآهکـ  نـد يفرا). ۱۲(موثر است  ها  فتوسنتز مرجان  ميزان روي

 کمـک  بـا  و ديخورشـ  نـور  حـضور  در زيـ ن هـا   مرجان شدن

ــاکتر ــا يب ــنتز يه ــده فتوس ــا کنن ــرعت ب ــب س ــام يشتري    انج

   ).۱۸(شود  يم

نش ک پـرا ي رويانات دريايي نيز از طرق مختلف     يامواج و جر  

ـ شدت جر .  گذارند تأثيرهاي مرجاني      آبسنگ يداريو پا  ان آب  ي

زان پـراکنش الرو    يـ ن کننـده م   يـي توانـد تع    ي قدرت امـواج مـ     و

ه امـواج بـه علـت       کـ به عالوه اين  . ا باشد يها در بستر در     مرجان

ــاو  ــتن آب ح ــسيداش ــذا ي اک ــواد غ ــراوان و م ــد ييژن ف  مانن

ز دور کـردن مـواد زائـد ماننـد مـواد مغـذي              يـ هـا و ن     پالنکتون

 يگـذار بد هم باشند و مانع رسـو      يها مف    مرجان يتوانند برا   يم

 يالبتـه امـواج پـر انـرژ       ). ۱۲(ها شوند    مرجان يذرات معلق رو  

سته شـدن   کـ  منفي داشـته باشـند و منجـر بـه ش           تأثيرتوانند    يم

زان يـ هـاي مرجـاني بـه م        پراکنش آبـسنگ  ). ۳۱(شوندها    مرجان

ـ     يدگيچي و پ  ي و بلند  ي به پست  ياديز  تـأثير دليـل   ه   بستر دريـا ب



  ... شيميايي آب در پراکنش و  بررسي اثر پارامترهاي فيزيکي 

۴۱  

 کـه   ي کربنـات  يهـا    در تپه  ييايانات در يروي جهت و شدت جر    

ن يا). ۲۱( دارد   ي است بستگ  ي مرجان يها    محل سکونت آبسنگ  

ده به بستر بـوده     ي چسب يها موجودات   نکته از آن جهت که مرجان     

بـه  ) ها   پالنکتون ديص( خود   يي از مواد غذا   ين بخش يمتأ يو برا 

ــات دريجر ــان ــستهيياي ــد، از اهم  واب ــان    برخــوردار ياديــت زي

  ). ۱۲(است 

 گرمـسيري  عمق کم مناطق در هاي مرجاني بيشتر    وسيستمکا

پـراکنش  ) درجـه  ۳۰ از تـر   نييپـا  يها  عرض (گرمسيري نيمه و

ـ نيـز در   فـارس  جيخل). ۲۹  و ۱۲(دارند    مـه ين و يا  هيحاشـ  ياي

 کـره  يريگرمـس  مناطق يها  عرض محدوده در که است يا  بسته

است و از    شده واقع) يشمال درجه ۳۰ تا ۲۵ يها  عرض (نيزم

هـاي مرجـاني       آبـسنگ  يجمله مناطق مناسب جهت رشد و بقا      

خليج فارس و شـرايط     انزواي جغرافيايي    شود، اما   محسوب مي 

 در گـرم  ۴۲ تـا  ۳۶ (آب زيـاد   شوري مانندم بر آن    کاقليمي حا 

 درجـه  ۳۴  تـا   ۲۰ (آب فصلي دماي  تغييرات باالي دامنه ،)تريل

 نييپـا  نـسبتا  يفيـت ک و   )متر ۳۵ (مک عمق متوسط ،)گراد  سانتي

 هايي  گاز محدوديت  و نفت استخراجي هاي  فعاليت دليل به آب

 وجـود  بـه  هاي مرجـاني  زي به ويژه آبسنگ هاي آب   گونه براي را

گرايي بسياري از آبزيان در طي روند         ه سبب بومي  کاست   آورده

هـاي    از اين رو تنوع آبـسنگ     ). ۲۰و ۱۷(املي آنها شده است     کت

مرجاني خليج فارس در مقايسه با ساير مناطق مرجـاني مجـاور            

متر است  ک درياي عمان، درياي سرخ و اقيانوس هند         مانندخود  

  ). ۲۷و۱۷(

 جنـوبي  هـاي   بخـش  بـه  نـسبت  فارس خليج ايراني سواحل

 عنـوان  به. است داده جاي خود در را متريک مرجاني هاي  گونه

 ۵۰ عربـستان  سواحل در ،)۱۴(گونه ۳۴ تيکو سواحل در مثال

 گونـه  ۳۴ امـارات  سـواحل  در ،)۱۳ (گونـه  ۵۵ ايو  ) ۱۱ (گونه

 ثبـت  رجـاني م آبسنگ) ۱۶ (گونه ۵۳ عمان سواحل در و) ۱۳(

 گونه آبسنگ   ۳۵دهنده وجود    آخرين برآوردها نشان   .است شده

، تنـب   کوچک، فارور، بني فارور، تنب      کمرجاني در جزاير الر   

 گونه در خليج نايبنـد، جزيـره     ۲۷،  )۲(يشکبزرگ، هندورابي و    

ي ايراني خلـيج  ها آب گونه در ۳۰و  ) ۲۰(يش و جزيره فارور     ک

  . باشد مي) ۶(فارس 

يش تنهــا کــايــر ايرانــي خلــيج فــارس، جزيــره در بــين جز

يل شده اسـت و داراي      که در بستر مرجاني تش    کاي است     جزيره

). ۲( اسـت    گونـه  ۲۸هاي مرجاني با      باالترين ميزان تنوع آبسنگ   

ي کولوژيکيش از نظر اقتصادي، ا    کوسيستم مرجاني در جزيره     کا

و فرهنگي از اهميت و ارزش بسيار بااليي برخوردار اسـت بـه             

هاي تفرجـي و توريـستي        ه زير بناي بسياري از فعاليت     کطوري  

در  وسيـستم مرجـاني   کا). ۱۹(دهـد   يل مي کدر اين جزيره را تش    

وسيـستم  کهاي طبيعي و غيرطبيعـي، حـساسترين ا      برابر آشفتگي 

هـاي انـساني و اثـر         فعاليـت . رود   به شـمار مـي     يشکجزيره  در  

  وسيستمک اين ا  متقابل آن با تغييرات طبيعي، عامل اصلي تخريب       

 مرجـاني در جزيـره       وسيستمکدر حال حاضر ا   . رود  به شمار مي  

 مرجاني در سواحل     ين مناطق داراي آبسنگ   تر  مهمي از   کيش ي ک

شمالي خليج فارس است، از وضعيت چندان مطلوبي برخوردار         

اين منطقه مرجـاني در مقايـسه بـا سـاير منـاطق             ). ٢(باشد    نمي

 اگـر  خريب شديد قرار دارد  و     شمالي خليج فارس در معرض ت     

از  ياثـر  گريد ندهيآ سال چند تا يابد ادامه منوال نيهم به وضع

 از). ٢(نخواهد شد  دهيد يشکجزيره   با ارزش در    ستمياکوس اين

   جهــت  در تــالش و  ستميــ اکوس نيــا بــه  توجــه رو نيــا

 رانيمـد  يهـا   دغدغـه  نيتـر مهـم  جمله از آن ميترم و يبازساز

ــاحل ــه يسـ ــمار بـ ــ شـ ــق  . رود يمـ ــديريت موفـ ــه مـ   الزمـ

ـ کوسيستمي شناخت شـرايط ا    کچنين ا  م بـر ايـن     ک حـا  کولوژي

وشـيميايي آب در    ک پارامترهـاي فيزي   تـأثير  بـه ويـژه       وسيستمکا

هاي مرجـاني و اثـر متقابـل آنهـا بـا فـشارهاي                نش آبسنگ کپرا

  ). ٢(انساني است 

 از خاصـي  گـستره  بـه  جهان هاي  اقيانوس تمام در ها  مرجان

اند، در نتيجه     کرده دايپ يسازگار آب ي و شيميايي  کيزيشرايط ف 

 در يحفاظت يها  تالش با ارتباط در ژهيبه و  موضوع نيا دانستن

 از  ).۱۲(است يضرور خطر معرض در مرجاني يها  گونه مورد

اين رو در اين مطالعه سعي شده است تـا بـا بررسـي تغييـرات                

يش ک جزيره   ي و شيميايي آب در    کچندين ساله پارامترهاي فيزي   

، قـدم مـوثري در      هـاي مرجـاني     نش آبسنگ ک آنها در پرا   تأثيرو  
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 کولوژيک با ارزش ا    وسيستمک به مديريت و حفاظت اين ا      کمک

  .برداشته شود

  

  ها مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه

رامـون  يپي ساحلي   ها  آبمحدوده مورد مطالعه در اين پژوهش       

ـ ا .باشـد   ي متر م  ۱۵ تا عمق    يشکجزيره   در شـمال  دوده ن محـ  ي

هاي بندر لنگه، در     رانهک  جنوب يلومتريک ۱۸ج فارس و در     يخل

 ۳۶ درجـه و     ۲۶ دقيقـه تـا      ۲۸ درجـه و     ۲۶ يموقعيت جغرافياي 

 ۴ درجـه و  ۵۴ دقيقـه تـا      ۵۲ و درجه ۵۳ و يشمال عرض دقيقه

 پهنـه   ۱۹منطقـه مطالعـاتي بـه       . اسـت واقـع   دقيقه طول شـرقي     

  پهنه داراي آبسنگ مرجاني ۸ه از اين ميان    کبندي گرديد     تقسيم

  .)۱ لکش( پهنه فاقد آبسنگ مرجاني بود ۱۱و 

اي با منشا مرجـاني بـوده و در گذشـته             يش، جزيره کجزيره  

هـاي   م عمق سـاحلي آن سراسـر پوشـيده از آبـسنگ           کي  ها  آب

ولي امروزه به دليل تغييرات اقليمي و فشار        . مرجاني بوده است  

سيعي از  اين جزيره عـاري       هاي و   ناشي از عوامل انساني بخش    

 جزيـره  مرجـاني  يهـا   آبـسنگ . از آبسنگ مرجاني گشته اسـت     

 پــراکنش). ۲۰ (هــستند يا حاشــيه يهــا آبــسنگ نــوع از کــيش

 يمتـر  ۱۵ عمـق  تا حداکثر کيش در جزيره  هاي مرجاني     آبسنگ

 يمتـر  ۸ تـا  ۳ عمق ها در   اين گونه  حضور نيشتريب که باشد  يم

 در هــاي مرجــاني   آبــسنگ پوشــش بيــشترين. شــود يمــ دهيــد

امـا  . شـود  مـي  ديـده  يشکـ  جزيـره  شـمالي  و شرقي هاي  بخش

تخليه پـساب    ليدل ها در اين مناطق به        آبسنگ پراکنش وضعيت

 کـن  نيريشـ  آب ساتيـ ستأ وني و تفريحي و وجود    کز مس کمرا

 زنده هاي مرجاني     آبسنگ پوشش که يطور به بوده اندک تقريبا

). ۲ (رسـد يمـ  درصـد  ۳ تـا  ۲ بـه  بنـدرگاه  سـاحل  ينزديک در

 جزيـره  در تنـوع  نظر از مرجاني هايآبسنگ خانواده بزرگترين

ــ ــانواده يش،ک ــا Faviidae خ ــه ۸ ب ــوده گون ــد و ب  آن از بع

 گونـه  ۳ بـا  کدام هر Siderastreidae و Poritidae يها  خانواده

 در را يفراوان نيشتريب Acroporidae خانواده. باشند  يم مختلف

ــا آب ــر يه ــجز افاط ــ رهي ــس و دارد شيک ــانواده آن از پ  خ

Poritidae متعلـق  زيـ ن يفراوان نيکمتر. دارد قرار دوم مرتبه در 

  ).۲۰ (است Dendrophyllidae خانواده به

  

  ها آوري داده جمع

آب و بـستر     شـيميايي  و يکـ فيزي ي پارامترها ١٣٨٩در تابستان   

 يش مـورد سـنجش قـرار      کـ پيرامون جزيره    ستگاهي ا ٣٠در   دريا

 پهنـه داراي    ٨ ايـستگاه در     ١٢ ايستگاه تعـداد     ٣٠از اين   . گرفت

ايـن  .  پهنه فاقد مرجان واقع شـدند      ١١ ايستگاه در    ١٨مرجان و   

 آب، عمـق ( آب شـيميايي  و يکـ  پـارامتر فيزي   ٨ شامل پارامترها

 و  a لروفيلک ،pH محلول، ژنيسکا دورت،ک شوري، آب، دماي

بستر و    شيب(ستر دريا   ي ب ک پارامتر فيزي  ٢و  ) آب جريان سرعت

توسط  آب شيميايي و يکرامترهاي فيزي ا پ .باشند  مي )بستر  جنس

 يهـا   سـنگفرش  پـراکنش  ليـ دل بـه . ثبـت شـدند  CTD دستگاه 

 نقـاط  متـر،  ١٥ تـا  ١٢ حـداکثري  عمـق  تا يشک جزيره  يمرجان

 سـرعت . شـدند  انتخـاب  متـر  ١٥ عمق تا ثرکحدا يبردار  نمونه

 مدلـسازي  پروژه به توجه با دهش تعيين نقاط در نيز آب جريان

 تعيـين  يشکـ  جزيره ويژه به فارس خليج منطقه در ايران امواج

  .  دش

 بــا اســتفاده از گــرب نيــزبررســي جــنس رســوبات بــستر 

 و  جـنس   و تعيـين   )تکـرار در هـر ايـستگاه       ٣ با (برداري نمونه

ـ  هر از. بندي آنها در محيط آزمايشگاهي صورت گرفت  دانه  کي

 هکـ  شد برداشت گرم ٥٠٠ تقريبي وزن به اي  مونهن ها  ايستگاه از

 بنـدي   دانه درصد وزن،  شدن و تعيين   کشدن، ال  کخش از پس

 بـا  رسـوبات  درصـد  بررسـي  ايـن  در. دشـ  مـشخص  رسوبات

 براي) اي  صخره و سنگي قلوه (مترميلي ١٦ از تر بزرگ بندي  دانه

. گرفـت  قـرار  اسـتفاده  مـورد  آمـاري  هاي  تحليل در ايستگاه هر

ـ  هر در بستر شيب  روي از بـرداري نمونـه  هـاي ايـستگاه  از کي

  .شد مشخص سنجي عمق نقشه

 طـور هب تواندنمي فصل کي تغييرات هک ييآنجا در نهايت از  

 کي در آب شيميايي و يکفيزي پارامترهاي تغييرات بيانگر دقيق

 توسـط  شـده  ثبـت  باشد، اقـدام بـه گـردآوري تغييـرات         منطقه

   هـاي   ايـستگاه  بـا  هکگرديد   گذشته ساليان طي مختلف محققان
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  هاي دارا و فاقد آبسنگ مرجاني موقعيت محدوده مطالعاتي و پهنه. ۱شکل 

  )است ۱۳۸۹هاي مرجاني برگرفته از مطالعه رضائي و همكاران،  موقعيت آبسنگ(

  

ميـانگين   از نهايـت  در. داشتند همپوشاني مطالعه اين برداري  نمونه

ـ  هر يبرا ها  داده اين ساالنه  تحليـل  و تجزيـه  در  از پارامترهـا   کي

 منابع مورد استفاده براي تعيـين پارامترهـاي         ۱ جدول .دش استفاده

 مقادير اين پارامترها طي ساليان      ۲ جدولي و شيميايي آب و      کفيزي

  .دهند يش را نشان ميکگذشته در پيرامون جزيره 

  

  ها تجزيه و تحليل داده

 مرجــان و فاقــد مرجــان هــاي داراي نش ايــستگاهکپــرا  يالگــو

گيـري شـده بـا    تورهـاي زيـست محيطـي انـدازه    کبراساس فا 

ـ رمتريغ يبنـد  دسته آزمون از   استفاده   سيمـاتر  از (nMDS) کي

Euclidean distanceتورهـاي  که فاکـ ي ياز آنجا.  ترسيم گرديد

ور از واحـدهاي متفـاوتي برخـوردار        کزيست محيطـي مـذ    

ور حذف اثـر مقيـاس      لذا قبل از انجام آزمون به منظ      . بودند

سر کـ از طريـق    (ور  کتورهاي مذ کهاي فا   تمامي داده ) واحد(

  )  مشاهده از ميانگين و تقـسيم آن بـر انحـراف معيـار             مقدار هر 

  اي   خوشه تحليل از استفاده با  در ادامه  چنين  هم. استاندارد شدند 



  ۱۳۹۲زمستان / ششم شماره  / دومسال / کاربردي شناسی بوم

۴۴  

  منابع مورد استفاده جهت تعيين پارامترهاي فيزيكي و شيميايي آب. ۱جدول 

  توضيحات  منابع مورد استفاده  ارامترهاپ

  CTDبرگرفته از نقشه عمق سنجي و نتايج   )٨(، )٧(  عمق آب

  )١٣٨٠-٨٩( ساله ٩ميانگين   )٩(، )٨(، )٧(، )٤(، )٢(، )١(  دماي آب

  )١٣٨٠-٨٩( ساله ٩ميانگين   )٨(، )٧(، )٤(، )٢(، )١(  شوري

  )١٣٨٦-٨٩( ساله ٣ميانگين   )٨(، )٧(، )٢(  كدورت

  )١٣٨٠-٨٩( ساله ٩ميانگين   )٧(، )٤(، )٢(  كسيژن محلولا

pH١٣٨٠-٨٩( ساله ٩ميانگين   )٧(، )٤(، )٢(   آب(  

  )١٣٨٦-٨٩( ساله ٣ميانگين   )٧(، )٣(، )٢(  aكلروفيل 

  برگرفته از ميانگين سرعت جزرومد و امواج  )٨(، )٥(  شدت جريان آب

  برگرفته از نقشه عمق سنجي  )٨(  شيب بستر

  بندي رسوب برداري با گرب و آناليز دانه نمونه  )٧(، )٢(  رجنس بست

  

)Cluster analysis( فاقـد  و مرجاني هاي ايستگاه شباهت درصد 

 شـده  گيـري   انـدازه  محيطـي  زيست تورهايکفا براساس مرجان

تـشابه   شـاخص  اي  خوشـه  تحليل در. گرفت بررسي قرار  مورد

Euclideanگرفت قرار   مورد استفاده.  

 جـاد يا در   را تـأثير  نيشتريـ به  کـ  پارامترهـايي    نييتع يبرا

نند، ک ميهاي مرجاني و فاقد مرجان ايجاد          ايستگاه نيب تفاوت

 در (SIMPER: Similarity Percentage) شـباهت  درصد آزمون

ابتـدا  ). ۱۵( مورد استفاده قرار گرفـت  PRIMER 5نرم افزار 

 - ولمــوگروفک آزمــون از اســتفاده هــا بــا نرمــال بــودن داده

 آزمون از استفاده با ها  واريانس تساوي و) K-S (اسميرنوف

هـا را      ايـن آزمـون پـارامتر      .گرفـت  قرار سنجش مورد ليون

هاي مرجـاني     براساس اهميت آنها در ايجاد تفاوت بين زون       

در ايـن روش    . نـد ک م مرتب مـي   کو فاقد مرجان از زياد به       

ـ        کت هر ي  کسهم مشار  ه  از پارامترها به صورت درصـد ارائ

از اين آزمون به ترتيب براي تعيين درصد شـباهت          . شود  مي

 کهاي فاقد مرجان هر ي      هاي مرجاني و ايستگاه     بين ايستگاه 

 براي تعيين ميزان شباهت ما      چنين  همبه صورت جداگانه و     

هاي فاقد مرجان استفاده      هاي مرجاني با ايستگاه     بين ايستگاه 

  .دش

  نتايج

 ي مرجاني و فاقد مرجانها اني ايستگاهکنش مکالگوي پرا

 سبـا اسـتفاده از مـاتري      ) nMDS(بندي    نتايج نمودار دسته  

Euclidean distanceمحيطـي  زيست تورهايک براساس فا 

اني کنش مکدهنده بروز تغيير در پراشده، نشان گيري اندازه

هـاي مرجـاني و فاقـد مرجـان بـود بـه                از ايستگاه  کهر ي 

هـاي فاقـد    ز ايستگاههاي داراي مرجان ا ه ايستگاه کطوري  

 شـباهت   ميـزان  چنـين   هـم ). ۲ لکش(اند    مرجان جدا شده  

 يشکــمرجــان در جزيــره  فاقــد و مرجــاني هــاي ايــستگاه

آب بـا اسـتفاده از       ي و شيميايي  کفيزي پارامترهاي براساس

 ۳ل  کشـ ه نتـايج آن در      کـ صورت گرفت    اي  خوشه تحليل

  .نشان داده شده است

واقـع در  ) CR 6 (۶ماره ، ايستگاه مرجاني شـ ۳ل کمطابق ش

 ايـستگاه   چنـين   همله ميرمهنا و    کيش در غرب اس   کشمال جزيره   

واقـع در شـمال شـرقي جزيـره     ) NC 2 (۲فاقد مرجان شـماره  

ي و شــيميايي آب شــباهت کــيش، از نظــر پارامترهــاي فيزيکــ

هاي مرجاني و فاقـد       ديگر داشته و با ساير ايستگاه     کبيشتري به ي  

  .دهند  نشان ميمرجاني تفاوت بسياري را
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  پارامترهاي  براساس Euclidean distance ماتريس از استفاده با) nMDS (بندي دسته نمودار. ۲شكل 

  شده گيري اندازه فيزيکی و شيميايي

  

  
  شيميايي آب وي پارامترهاي فيزيك  براساسهاي مرجاني و فاقد مرجان ايستگاهاي   نتايج تحليل خوشه.۳شكل 

  

ــ ــاي م ــرا ؤپارامتره ــرات پ ــوي تغيي ــنش مکثر در الگ اني ک

  هاي داراي مرجان و فاقد مرجان ايستگاه

 به ترتيب بـراي تعيـين درصـد شـباهت بـين             SIMPERآزمون  

 چنـين   هـم هـاي فاقـد مرجـان و          هاي مرجاني، ايـستگاه     ايستگاه

. هاي فاقد مرجان استفاده گرديـد     هاي مرجاني با ايستگاه     ايستگاه

 ۹۲ه در مجموع بيشتر از      کز اين آزمون، پارامترهايي     با استفاده ا  

انـد در     هـاي مرجـاني بـوده       درصد مسئول شباهت بين ايـستگاه     

مطابق اين جدول شوري بـا سـهم        . اند   نشان داده شده   ۳ جدول

ــا کمــشار  درصــد ۲۰/۹۲ درصــد از مجمــوع ۰۴/۳۲تي برابــر ب

   pHبيشترين سهم و سپس دماي آب، شدت جريان، عمـق آب،            
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  )ميانگين شباهت = ۳۳/۹۶(هاي مرجاني با ارائه درصد مشاركتشان در اين شباهت    پارامترهاي موثر در شباهت بين ايستگاه.۳ل جدو

  ميزان تجمعي  درصد مشاركت  انحراف معيار شباهت  ميانگين شباهت  ميانگين فراواني  پارامترها

  ۰۴/۳۲  ۰۴/۳۲  ۷۱/۳۱  ۸۶/۳۰  ۸۵/۳۸  شوري

  ۴۴/۵۴  ۴۰/۲۲  ۹۶/۴۰  ۵۸/۲۱  ۰۸/۲۷  دماي آب

  ۲۷/۷۴  ۸۳/۱۹  ۹۹/۲۸  ۱۰/۱۹  ۳۳/۲۴  شدت جريان

  ۹۴/۸۰  ۶۷/۶  ۱۰/۱۰  ۴۳/۶  ۴۰/۸  عمق آب

pH ۸۰/۷  ۲۴/۶  ۹۰/۴۷  ۴۸/۶  ۴۲/۸۷  

  ۲۰/۹۲  ۷۸/۴  ۲۷/۱۳  ۶۰/۴  ۸۳/۵  اكسيژن محلول

  

  هاي فاقد مرجان با ارائه درصد  ثر در عدم شباهت بين ايستگاهؤپارامترهاي م. ۴جدول 

  )ميانگين شباهت=  ۰۳/۹۶(در اين شباهت مشاركتشان 

  ميزان تجمعي  درصد مشاركت  انحراف معيار شباهت  ميانگين شباهت  ميانگين فراواني  پارامترها

  ۷۱/۳۱  ۷۱/۳۱  ۸۶/۳۸  ۴۵/۳۰  ۵۹/۳۸  شوري

  ۴۰/۵۴  ۶۹/۲۲  ۸۲/۴۰  ۷۹/۲۱  ۶۰/۲۷  دماي آب

  ۲۱/۷۶  ۸۱/۲۱  ۷۷/۱۶  ۹۵/۲۰  ۰۹/۲۷  شدت جريان

  ۶۱/۸۳  ۴۰/۷  ۱۵/۱۰  ۱۰/۷  ۸۴/۹  عمق آب

pH  ۹۶/۷  ۲۹/۶  ۶۴/۴۱  ۵۵/۶  ۱۶/۹۰  

  

 پارامتر هر يفراوان نيانگيم. مرجان فاقد و مرجاني هاي ايستگاه تفاوت جاديا در پارامترهاي فيزيكي و شيميايي مشارکت درصد. ۵جدول

  .)شباهت عدم ميانگين = ۹۱/۴(است  شده داده ايستگاه نشان نوع  هريرو

  پارامترها
واني در ميانگين فرا

  هاي مرجاني ايستگاه

 در فراواني ميانگين

  فاقد مرجان هاي ايستگاه

  ميانگين

   عدم شباهت

 معيار انحراف

  عدم شباهت

درصد 

  مشاركت
  ميزان تجمعي

  ۰۶/۲۵  ۰۶/۲۵  ۴۰/۱  ۲۳/۱  ۲۳/۳  ۶۰/۵  شيب بستر

  ۴۴/۴۸  ۳۸/۲۳  ۶۰/۱  ۱۵/۱  ۰۹/۲۷  ۳۳/۲۴  عمق آب

  ۳۱/۶۲  ۸۸/۱۳  ۴۷/۱  ۶۸/۰  ۵۹/۳۸  ۸۵/۳۸  شدت جريان

  ۱۳/۷۶  ۸۲/۱۳  ۹۲/۰  ۶۸/۰  ۸۴/۹  ۴۰/۸  شوري

  ۸۲/۸۴  ۶۹/۸  ۲۹/۱  ۴۳/۰  ۶۰/۲۷  ۰۸/۲۷  دماي آب

  ۴۳/۹۳  ۶۱/۸  ۶۸/۲  ۴۲/۰  ۱۸/۳  ۱۹/۴  كدورت

  

 و  ۴۸/۶،  ۶۷/۶،  ۸۳/۱۹،  ۴۰/۲۲سيژن محلول به ترتيـب بـا        کو ا 

  .دهستنهاي مرجاني   درصد عامل شباهت بين ايستگاه۷۸/۴

هـاي     مسئول شباهت بـين ايـستگاه      هک پارامترهايي   چنين  هم

مطـابق ايـن    . انـد    ارائه شده  ۴ جدولاند نيز در      فاقد مرجان بوده  

تي کهاي مرجاني، شوري بـا سـهم مـشار          جدول همانند ايستگاه  

ين عامـل   تر  مهم درصد   ۱۶/۹۰ درصد از مجموع     ۷۱/۳۱برابر با   

در ادامه پارامترهاي   . استهاي فاقد مرجان      شباهت بين ايستگاه  

، ۶۹/۲۲ به ترتيـب بـا       pH آب، شدت جريان، عمق آب و        دماي

 درصـــد از ۱۶/۹۰ درصـــد از مجمـــوع ۵۵/۶ و ۴۰/۷، ۸۱/۲۱

  .ندمتري برخوردارکاهميت 
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۴۸  

ه در کــ پارامترهــايي SIMPERدر نهايــت بــا اســتفاده از آنــاليز 

ــشتر از  ــوع بي ــين   ۹۳مجم ــباهت ب ــدم ش ــاد ع  درصــد در ايج

اشتند با ارائه درصـد     هاي مرجاني و فاقد مرجان نقش د        ايستگاه

بـا  ). ۵ جدول(تشان در اين عدم شباهت مشخص شدند        کمشار

 بيشترين سهم در ايجاد عدم شباهت بـين دو          ۵توجه به جدول    

هاي مرجاني و فاقد مرجان را پارامتر شـيب بـستر    گروه ايستگاه 

 درصـد دارا بـود و بـه دنبـال آن پارامترهـاي شـدت                ۰۶/۲۵با  

دورت به ترتيب با سـهمي      کب و   جريان، شوري، عمق، دماي آ    

ــا   ــر بـ ــد در ۶۱/۸ و۶۹/۸، ۸۲/۱۳، ۸۸/۱۳، ۳۸/۲۳برابـ  درصـ

  .هاي بعدي اهميت قرار داشتند رتبه

  

  گيري بحث و نتيجه

هـاي مرجـاني و       اين بررسي با هدف بررسي ميزان شباهت پهنه       

هـاي چنـد سـاله        يش بـا توجـه بـه داده       کـ فاقد مرجان جزيـره     

ل بــستر صــورت کي آب و شــي و شــيميايکــپارامترهــاي فيزي

هاي مرجاني از نظـر       ه پهنه کنتايج اين بررسي نشان داد      . گرفت

هـاي فاقـد    ي و شيميايي آب و جنس بستر با پهنـه  کشرايط فيزي 

، پارامترهاي شـيب  ۵با توجه به جدول    . هستندمرجاني متفاوت   

دورت در  کبستر، عمق آب، شدت جريان، شوري، دماي آب و          

ــيش از  ــين دو گــروه   درصــ۹۳مجمــوع ب ــسئول تفــاوت ب د م

ه از ايـن ميـان سـه        کهاي مرجاني و فاقد مرجان بودند         ايستگاه

بيش ( ۳/۲ از جريان بيش  آب و شدت   عمق بستر، پارامتر شيب 

 بـين  شـباهت  عـدم  ايجاد در را تکمشار مجموع)  درصد۶۲از  

 در بـين دو     .دادند نشان مرجان فاقد و مرجاني ايستگاه گروه دو

 درصـد   ۲۵ده پـارامتر شـيب بـستر بـا بـيش از             گروه بررسي ش  

ميـانگين شـيب    . بيشترين سهم را در اين عدم شباهت دارا بـود         

 درجـــه و در ۵۹/۵هـــاي داراي مرجـــان،  بـــستر در ايـــستگاه

اين موضـوع بيـانگر     .  درجه بود  ۲۲/۳هاي فاقد مرجان،      ايستگاه

هاي مرجـاني در پيرامـون جزيـره          ه آبسنگ کاين واقعيت است    

م شـيب و    کـ دار را در مقايـسه بـا بـسترهاي            ق شيب يش مناط ک

ه ايـن امـر بـه دليـل         کـ دهنـد     هموار براي استقرار تـرجيح مـي      

ي آنهـا توسـط     يناپايداري رسوبات در چنين بسترهايي و جابجا      

 ناپايـداري  دليـل   بـه   دار  بسترهاي شـيب  . جريانات دريايي است  

 دهبو برخوردار تري  پائين گذاري رسوب نرخ از اغلب رسوبات،

 از هکـ  باشـند   مي اي  صخره و تر  درشت دانه بستر جنس داراي و

ــوبتري شــرايط ــا مرجــان الرو اســتقرار جهــت مطل  رشــد و ه

 در هـا   مرجـان   الرو .)۲۵(اسـت  برخـوردار  مرجـاني  هاي  لونيک

 و ينيپـا  گـذاري  رسـوب  نـرخ  همچـون  داريپا يکيزيف طيشرا

ي بـاالي  اسـتقرار  منطقـه از نـرخ     کي در محکم يبسترها وجود

ـ جد يهايکلن ليتشک و برخوردار بوده  ). ۲۵(دهنـد   يمـ  را يدي

 جهـت و شـدت      ي رو ياديزان ز يدار به م     مناطق شيب  چنين  هم

ــانــات دريجر  کــه محــل ســکونت ي کربنــاتيهــا  در تپــهيياي

ـ ا. دهـستن گـذار   تأثير اسـت    ي مرجان يها  آبسنگ ن نکتـه از آن     ي

 يده بـه بـستر بـوده و بـرا         ي چسب يها موجودات   جهت که مرجان  

بـه  ) ها  د پالنکتون يص( خود   يياي از مواد غذا     ن بخش عمده  يتام

ـ ت زيـ اند از اهم  وابستهييايانات در يجر  برخـوردار اسـت   يادي

)۲۱.(  

جريان آب   آب و شدت   پس از شيب بستر پارامترهاي عمق     

ــا   ــب ب ــه ترتي ــه ۸۸/۱۳ و ۳۸/۲۳ب ــم درصــد از جمل ــر مه ين ت

و فاقـد   هاي عـدم شـباهت بـين دو ايـستگاه مرجـاني               شاخص

مطابق اين بررسي ميانگين عمـق      . يش بودند کمرجان در جزيره    

ــستگاه ــاني   آب در اي ــاي مرج ــر۳۹/۷(ه ــا  )  مت ــسه ب در مقاي

. متـر اسـت   کبـه مراتـب     )  متـر  ۸۴/۹(هاي فاقد مرجان      ايستگاه

م کـ در منـاطق     نـور  شـدت  بـودن  باالتر ين دليل اين امر   تر  مهم

هـاي    نندگي آبـسنگ  کبه خاطر ماهيت فتوسنتز      .باشد  تر مي عمق

مرجاني، اين موجودات وابستگي شديدي به شدت نـور دارنـد           

 روي بـر  نـور،  ميـت ک و يفيـت ک در از سوي ديگر تغيير   . )۳۰(

هـاي    آبـسنگ  فتوسنتز ميزان روي نتيجه در و a لروفيل  ک غلظت

 شـدن  يآهکـ  نـد ي فرا چنـين   هـم ). ۱۲( گذار است  تأثيرمرجاني  

 يهـا   يبـاکتر  کمـک  با و ديخورش نور حضور در زيها ن   آبسنگ

  ).۱۸ (شود يم انجام يشتريب سرعت با فتوسنتزکننده

 يهـا   آبـسنگ  يبقا با ارتباط در عمق نيتر  از اين رو مناسب   

 درصـد  ۲ تـا  ۱ بـه  نـور  شـدت  آن در کـه  است يعمق يمرجان

 منـاطق  در ).۱۲(باشـد  يافتـه  اهشکـ  آب سـطح  در نـور  شدت



  ... شيميايي آب در پراکنش و  بررسي اثر پارامترهاي فيزيکي 

۴۹  

 نشکپـرا  مـده ع خورشـيد،  نـور  عمـود  تـابش  دليل به استوايي

 شـود   ديـده مـي    متر نيز  ۳۰ تا ۲۵ اعماق تا مرجاني هاي  آبسنگ

 قرار دليل به فارس خليج نقاط ساير و يشک جزيره در ، اما )۱۲(

 خورشـيد،  نـور  مايـل  تـابش  و اسـتوايي  نيمه نواحي در گرفتن

متـري شـده    کمرجاني محـدود بـه اعمـاق         هاي  نش آبسنگ کپرا

 ۱۱ثر تا عمـق     کيش حدا کهاي مرجاني در جزيره       آبسنگ .است

نش آنهـا در دامنـه      که عمـده پـرا    ک،  )۲۰و۱۹(نش دارند   کمتر پرا 

متـر  ک هـر چـه عمـق آب        طبيعتـاً . است) ۲۰( متر   ۸ تا   ۳عمقي  

هاي مرجاني در جزيره  باشد، به دليل افزايش شدت نور، آبسنگ    

اما امروزه  . نش باالتري برخوردار باشند   کيش نيز بايستي از پرا    ک

هـاي تفرجـي       بـه دليـل شـدت بـاالي فعاليـت          يشکدر جزيره   

و صيادي مخـرب، عمـده      ) غواصي، قايق سواري و ماهيگيري    (

)  متـر  ۶-۸(تـر آب     هاي مرجاني به مناطق عميق      نش آبسنگ کپرا

  .محدود گشته است

ه ميـانگين سـرعت     کـ  در اين بررسي مشخص شد       چنين  هم

ا در مقايسه ب) cm/s۳۳/۲۴ (هاي مرجاني  جريان آب در ايستگاه

متــري کاز ميــزان ) cm/s۰۹/۲۷ (هــاي فاقــد مرجــان  ايــستگاه

ي ساحلي پيرامـون جزيـره      ها  آببا اين وجود    . برخوردار است 

يش در مقايسه با نتايج به دست آمـده در سـاير نقـاط جهـان                ک

از شدت جريان مطلوبي بـراي بقـاء و سـالمت      ) ۳۲  و ۲۶،  ۲۲(

 تسـرع  نيتـر   مناسـب . هاي مرجـاني برخـوردار اسـت        آبسنگ

) cm/s  ۷۵ ) ۳۲ثرکحـدا  ،يمرجان يها ستمياکوس در جريان آب

ه کـ اعتقاد بر اين اسـت   و گزارش شده است) cm/s  ۶۰ )۲۲و

 هاي  آبسنگ پايداري بر تواند  مي مقدار نيا از شيب انيشدت جر 

. باشـد  داشـته  زيانبـار  آثـار  هـا   مرجـان  الرو اسـتقرار  مرجاني و 

مت  حــداقل ســرعت جريــان آب بــراي ســال     چنــين  هــم 

). ۲۶(شـده اسـت     گـزارش cm/s  ۱۰هاي مرجـاني،  وسيستمکا

 یپارامتر شدت جريان آب از اين جهـت بـراي سـالمت و بقـا              

 کننـده  نيـي تع توانـد   يه مـ  کهاي مرجاني با اهميت است        آبسنگ

 عالوه به. )۲۲(باشد   ايدر بستر در ها  مرجان الرو پراکنش زانيم

 ژنياکـس  ياوحـ  آب داشـتن  علـت  بـه  جريانات دريايي  هکاين

 مـواد  کـردن  دور زيـ ن و هـا   پالنکتون مانند ييغذا مواد و فراوان

هاي  ن بودن آبسنگکها با توجه به ماهيت سا    نتينوتر مانند زائد

 مـانع  و باشـد  هـم  ديـ مف هـا   مرجـان  يبـرا  تواننـد   يمـ  مرجاني

 امواج البته). ۱۲ (شود ها  مرجان يرو معلق ذرات يگذار  رسوب

 ستهکـ ش بـه  منجـر  و باشند داشته منفي ثيرتأ تواننديم يانرژ پر

ـ در اناتيجر گريد يسو  از ).۳۱ (گردند هامرجان شدن  بـا  يياي

ي ياراکـ ين بـودن  يز به دليـل پـا  ين) cm/s ۱۰متر ازک (کم شدت

ــورود آب حــاوي ا ــذائي همچــون  ک ــواد غ ــول و م سيژن محل

 اتتـأثير  ها  ها و خروج مواد زائد همچون نوترينت        تونکفيتوپالن

گـذارد    يمـ  جـا  بـر  يمرجان يها  ستمياکوس بر سالمت  ينامطلوب

  ). ۳۲ و ۲۲(

ه کـ توان ايـن گونـه نتيجـه گرفـت            مطابق اين بررسي مي   

جريان در   شدت آب و  توجه به پارامترهاي شيب بستر، عمق     

 و آب دمــاي شــوري، درجــه نخــست و ســپس پارامترهــاي

توانـد شـاخص خـوبي        دورت در درجه بعدي اهميـت مـي       ک

هـاي مرجـاني پيرامـون جزيـره          نش آبسنگ کابراي بررسي پر  

 هکـ  ي و شـيمايي   کـ فيزي پارامترهـاي  بـه  نگـاهي . يش باشد ک

 مـد  مرجاني هاي  آبسنگ مطالعه براي مختلف محققان توسط

 پژوهش اين از حاصل نتايج نندهکيديتأ است، گرفته قرار نظر

 مرجاني هاي  آبسنگ روي اي  مطالعه طي مثال به عنوان . است

ــژه بــه فــارس خلــيج ايرانــي جزايــر  ،)۲(يش کــ جزيــره وي

 دورت،کـ  شـوري،  آب، عمـق آب،    دمـاي  ماننـد  پارامترهايي

 پارامترهـاي  ينتـر   مهـم   به عنوان  a لروفيلک محلول و  سيژنکا

 نتيجـه تحقيـق     .گرفـت  قـرار  نظر مد آب ي و شيميايي  کفيزي

ــاي آب،  ،)۱۰( ــايي، دم ــات دري ــاي جريان  شــوري، پارامتره

ين تـر   مهـم  بـه عنـوان    را آب pH و محلول سيژنکا دورت،ک

ــاي فيزي ــپارامتره ــيمياييک ــه در ي و ش ــسنگ مطالع ــاي آب  ه

 قرار توجه شور مصر مورد  کدر   سرخ درياي سواحل مرجاني

 متغيرهـاي  مرجاني اسـتراليا،   بزرگ هاي  صخره منطقه در. داد

 بـر  عالوه aلروفيلک و عمق آب  دورت،ک شوري، دماي آب، 

 توجه مورد آب يفيتک ررسيدر ب  C و N، P مانند متغيرهايي

  . )۲۶(گرفت  قرار

 يمعرفـ  آب ي و شيميايي  کفيزي پارامترهاي شناخت و توجه
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ـ ز يندهايفرا يرو کهنيا به توجه با پژوهش نيا در شده  يستي

نـار توجـه بـه      کباشند، در     مي گذارتأثير زيهاي مرجاني ن    آبسنگ

ز کـ  پـساب مرا   ماننـد هـا   عوامل انساني موثر بر سالمت مرجـان      

 از )به ويـژه در سـواحل شـرقي و شـمالي          (وني و تفرجي    کمس

ــاهم ــس تي ــز اريب ــموفق در يادي ــه تي ــا برنام  از حفاظــت يه

 شيکــ رهيــجز يســاحل يهــا آب در مرجــاني هــاي وسيــستمکا

  .است برخوردار

  سپاسگزاری

ـ  آقا يدانند تا از همکـار      يفه خود م  ين مقاله وظ  يگان ا   نگارند ان ي

 - دور يها  آبالت  ي ش يقاتيتحقس مرکز   ي رئ يال اژدر يدکتر دان 

ج ي خل ي کارشناس پژوهشکده اکولوژ   يمي و محمود ابراه   ابهارچ

.  را داشـته باشـند     ي عمان کمال تشکر و قـدردان      يايفارس و در  

 و خـاطر حمايـت    يش بـه  کـ  منطقـه آزاد      از سـازمان   چنـين   هم

  .شود مي تشکر تحقيق اين مالي پشتيباني
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