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مقدمه
مرجانها موجوداتی هستند که در تولید و بهبود زندگی
آبزیان در دریا اهمیت فراوان دارند .آنها عملکردهای مهم و
فراوانی در اکوسیستم دریایی دارند و در توسعه و
توانمندسازی محیط زیست دریایی فوقالعاده موثرند .تاثیر
وجود مرجانها نه تنها در ارتقاء محیط زیست دریا و
زیستگاه هزاران آبزی حائز اهمیت است ،بلکه از نظر
اقتصادی و تولیدی نیز برای بشر بسیار حائز اهمیت
هستند .آبسنگهای مرجانی که بخش اعظم آنها را
مرجانها تشکیل میدهند ،در کاهش اثر گلخانهای CO2
در محیط زیست جهان موثرند ;(Ove Hoegh, 2005
) .Ajdari, 2009از سوی دیگر ،آبسنگهای مرجانی محل
بسیار مناسبی برای زاد و ولد آبزیان بخصوص ماهیان
میباشند که درصد بقاء الرو آبزیان را به طور چشمگیری
افزایش می دهند (خلفه نیل ساز و همکاران.)1384 ،
آبسنگهای مرجانی عالوه بر مورد مذکور ،پناهگاه بیش از
سه هزار گونه مختلف از آبزیان دریایی و نیز محل مناسبی
برای تغذیه آبزیان از جمله ماهیان ماکول و رنگی
میباشند .طبق ارزیابی دانشمندان ،زیبایی مرجانها،
وجود ماهیان رنگی ،شفافیت و پاکی آبهای محیط اطراف
مرجانها از جاذبه های گردشگری هستند که ساالنه می
توانند درآمدی بالغ بر  160000-800000دالر آمریکا
داشته باشند .هر یک متر مربع مرجان از نظر اقتصادی
برابر  47000دالر ارزش دارد (خبرگزاری فارس.)1390 ،
متاسفانه ،سالهاست که حیات مرجانها شدیدا تحت فشار
بوده و درصد زیادی از آن ها توسط بشر نابود شدهاند .لذا،
در صورت عدم اتخاذ برنامه پیشگیری و توسعهای مناسب،
نابودی و از دست رفتن بخش اعظمی از محیط زیست
جهانی آنها را در پی خواهد داشت .در ایران نیز بسیاری از
مناطق مرجانی در حال نابودی است و استفاده نابخردانه از
آنها باعث آسیبهای فراوانی شده است .برای مثال ،جزیره
کیش و قشم طی  30-40سال گذشته بیش از هفتاد
درصد از مناطق صخرههای مرجانی خود را به دلیل توسعه
بیرویه از دست دادهاند و اکنون فقط مقدار بسیار کمی در
جنوب شرق جزیره کیش باقیمانده است در صورت عدم
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معرفی دستگاه جدید انتقال مرجانها ...
جبران و پیشگیری ،خسارت وارده غیره قابل برگشت
خواهد شد (اژدری و اژدری 1384 ،؛ دهقان مدیسه و
همکاران .)1381 ،تاکنون گزارش پژوهشی در خصوص
جابجایی مرجانها در ایران ثبت نشده است ،در حالیکه
گزارشهایی از سایر کشورها از جمله قطر (Kilbane
 ،)and et al 2008جامائیکا ) (Kenny, 2012استرالیا و
آمریکا ( (Paul et al., 2005منتشر شده است .حفاظت از
محیط زیست منحصربفرد خلیج چابهار به دلیل دارا بودن
شاخصهای اکولوژیک ارزشمند در کشور و همچنین
اهمیت ویژه اقتصادی و اجتماعی در منطقه ،بسیار
استراتژیک محسوب میشود( .نیکویان و سواری.)1377 ،
انتقال مرجانها
انتقال مرجانها شامل مراحل بستر سازی (Bottom
) buildingبرای استقرار مرجانها در محیط جدید،
جداسازی مرجانها ) (detachmentاز محل قدیم،
جابجایی ) (Transportingو رساندن به محل جدید و
()Reattachment
جدید
محل
در
تثبیت
میباشد ).(Dizon and Edwards, 2010
تکنیکهای انتقال
الف) انتقال مرجانها با استفاده از پوشش مرطوب
در این روش مرجانها را پس از جدا نمودن از بستر به
سطح آب انتقال داده و در عرشه شناور گذاشته میشوند
که این روش به دلیل تلفات باال کاربرد زیادی ندارد.
ب) انتقال مرجانها در محفظههای آبی
در این روش مرجانها را پس از جداسازی در درون
حوضچه یا محفظه آبی قرار میدهند و به محل جدید با
رعایت شرایط فیزیکی ،شیمیایی و اکولوژیک مورد نیاز
جابجا میکنند (شکل .(Kilbane et al., 2008) )1
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شکل  :1انتقال مرجان ها در محفظه های آبی و ایجاد حوضچه در عرشه کشتی )(Kilbane et al., 2008
)Figure 1: The transfer of corals in water chambers and the creation of ponds on the deck (Kilbane et al., 2008

ج) انتقال مرجانها با سبد یا خرک قایقی (Carrier
)Basket

این سبد به صورت یک خرك دو طرفه با طول  3متر،
عرض  1متر و ارتفاع  30سانتی متر بوده که در دو طرف
شناور ثابت می گردد (شکل .)2
مواد و روش کار
منطقه مورد مطالعه
در راستای توسعه اسکله شهید بهشتی چابهار در محل
 E:60˚36ˊ26و  N:25˚17ˊ56 ˊ 17 ˚ 25تعداد زیادی
مرجان در معرض خطر قرار گرفته بودند که تصمیم به
جابجایی آنها به محلی دیگر با شرایط بهتر گرفته شد .با
پشتیبانی مالی سازمان بنادر و دریانوردی و با نظارت
سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به جابجایی به فاصله
چهار کیلومتر دورتر به روبروی هتل لیپار در ساحل منطقه
آزاد چابهار اقدام شد ( E:60˚37ˊ01و )N:25˚19ˊ24
(شکل  .)3طی اجرایی این مطالعات ،اطالعات الزم بر
مرجانها جهت انتقال جمعآوری شد و بر اساس آخرین
روشهای جهانی و با امکان ارتقای روش های موجود و در
شرایط مناسب با توجه به بیولوژی و اکولوژی مرجانها،
انتقال با روش جدید در مقایسه با روش های قدیم انجام
شد ) .(Ajdari et al., 2014

طراحی ،ساخت و آماده سازی دستگاه ها
در این مطالعه دو دستگاه یا در اصطالح سبد با طراحی
مختلف برای انتقال مرجانها در نظر گرفته شدند .یکی از
طرح ها با الگوبرداری از مدل  Paulو همکاران ()2005
(شکل  )2طراحی و ساخته شد به نام سبد حامل
) (Carrier basketو طرح دیگر طرحی جدید بود که در
این پروژه برای اولین باردر مرکز تحقیقات شیالتی چابهار
ساخته شد )( (Coral carrierشکل .)4
سبد حامل در قایق به شکل خرك سوار میشود و در
اطراف به مقدار  40-50سانتیمتر در آب فرو میروند که
مرجانها روی آنها چیده میشوند .جنس این سبد از
قوطی فلزی و شبکههای فلزی می باشند .سبد نوع جدید
و ابداع شده (حامل مرجان) ،به شکل مستطیل با طول 4
متر ،عرض  2متر و ارتفاع  30سانتیمتر با قوطی فلزی و
کف و اطراف با توری فلزی و مشبک به وزن 360
کیلوگرم ساخته شد .در چهار گوشه این سبد چهار
سیستم تانک تعادل ( )Balance tankبرای تنظیم تعادل
شناوری سبد تعبیه گردید ،که با پر و خالی شدن هوا در
آنها قابلیت قرارگیری در عمق دلخواه توسط غواص را
جهت استقرار مرجانهای حمل شده توسط دستگاه
میدهد.
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( و ساخته شده توسط کارشناسانPaul et al., 2005) ( هاواییCarrier Basket) ) اقتباس ازb  وa(  سبد قدیمی انتقال مرجان:2 شکل
(c) موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور در مرکز تحقیقات شیالتی چابهار
Figure 2: The old basket of coral transfer (a and b) was adapted from the Hawaiian Carrier Basket (Paul et al., 2005)
and made by experts from the National Fisheries Research Institute at the Chabahar Fisheries Research Center

B  نسبت به سایت جدید نقطهA  موقعیت مرجان های محصور شده در نقطه:3 شکل
Figrue 3: Position of the corals enclosed at point A relative to the new site point B

(Coral Carrier)  طراحی و ساخت سبد جدید برای انتقال به نام حامل مرجان:4 شکل
Figrue 4: Design and construction a new basket for the transfer (Coral Carrier)
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طراحی و در نتیجه کارایی این دو وسیله مورد استفاده در
این مطالعه بوده است (شکل 2و  .)4در این بررسی آنالیز
دادهها بر اساس درصد ها محاسبه گردیده است .از
مرجانهایی که در حین عملیات با دستگاه سبد حامل
منتقل شده بودند  38 ،29و  %35سالم و تعداد  62 ،71و
 %65آسیب دیده بودند ،اما در خصوص دستگاه حامل
مرجان در حین انتقال تعداد  69 ،84و  %75سالم منتقل
شده بودند و تعداد مرجانهای آسیب دیده  31 ،16و %25
بودند (جدول  1و شکل  .)5نتایج پایش مرجانهای منتقل
شده با دستگاههای سبد حامل و حامل مرجان به منظور
بررسی سالمت آنها در طول مدت یک سال در سه فصل
مختلف ،در جدول  2و شکل  6نشان داده شده است.
میانگین درصد کل مرجانهای جابجا شده و همچنین
تجزیه و تحلیل آماری وضعیت سالمت آنها با استفاده از
دو وسیله سبد و حامل مرجان طی یکسال در جدول 3
ارائه شده است.

جداسازی ،انتقال ،استقرار و تثبیت مرجانها
این عملیات بر اساس روشهایی که قبالً نیز شرح داده
شد ،جداسازی و انتقال و با نهایت دقت از دو نوع مختلف
سبد خارج و روی بسترهایی که از پیش ساخته شده
بودند ،مستقر شدند ) .)Ajdari et al., 2013
پایش سالمتی مرجانها
وضعیت سالمت و آسیب دیدگی مرجانهایی که در حال
انتقال با دو وسیله یعنی سبد حامل و حامل مرجان بودند،
از زمان جداسازی تا رسیدن به محل جدید ،بررسی،
شمارش و در جداولی ثبت و مقایسه گردیدند .در ادامه
پایش مرجانهای انتقالی که در محل جدید استفرار یافته
بودند ،به مدت یکسال و چهار مرتبه در سه فصل بترتیب
اواسط زمستان ،اوایل بهار ،اواخر بهار و اواسط پائیز انجام
شد .اطالعات بدست آمده با استفاده از روش های
آماری  ANOVAو  T-Testمورد تجزیه و تحلیل آماری
قرار گرفتند.

تجزیه و تحلیل آماری
در سالمتی مرجانهای منتقل شده با دستگاههای
 Carrier Basketو  Coral Carrierپس از انتقال اولیه
نشان داد که تعداد مرجانهای سالم منتقل شده با دستگاه
 Coral Carrierبسیار بیشتر بوده است و با دستگاه
 Carrier Basketدر سطح ) (P<0/05برای  ANOVAو
 T-TESTدارای اختالف معنی دار هستند (جدول 3و )4
(شکل .)7

نتایج
در مدت پایس مجموعاً  1268عدد مرجان از خانواده
) (Acroporidaeدر اندازه های مختلف با سبد حامل و
حامل مرجان بترتیب  148و  1120عدد با سه بار تکرار
منتقل شدند (جدول  .)1اختالف در تعداد مرجانهای
جابجا شده با سبد و حامل مرجان به دلیل تفاوت در

جدول  :1تعداد مرجان های سالم وآسیب دیده در ح ین جابجایی و انتقال و تعیین درصد آن ها با استفاده از دستگاههای سبد حامل و
حامل مرجان در خلیج چابهار 1390-91
Table 1: Number of healthy and damaged coral during transportation and transportation and determination of their
percentage using carriers carrier and coral carriers in Chabahar Bay 2011-2012
تعداد مرجانهای

درصد تعداد

درصد تعداد مرجانهای

آسیبدیده

مرجانهای سالم

آسیبدیده

سبد حامل

اول
دوم
سوم

59
39
50

17
15
18

42
24
32

29
38
35

71
62
65

حامل مرجان

اول
دوم
سوم

320
500
300

269
345
225

51
155
75

84
69
75

16
31
25

دستگاه حمل

(Carrier
)Basket

(Coral
)Carrier

دفعات حمل

تعداد مرجانهای
منتقل شده

تعداد مرجانهای سالم
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 میانگین درصد مرجانهای سالم و شکسته طی انتقال که با استفاده از دستگاههای انتقال سبد حامل و حامل مرجان طی مراحل:5 شکل
1390-91 انتقال در خلیج چابهار
Figure 5: The average percentage of healthy and broken coral during transportation, which is carried out using
carrier carriers and carrier carriers during transportation stages in Chabahar Bay 2011-2012.
Coral  وCarrier Basket(  درصد تعداد مرجان های سالم و آسیب دیده پس از انتقال با استفاده از دو نوع دستگاه انتقال:2 جدول

1390-91 ) در یک دوره مطالعه یکساله در خلیج چابهارCarrier
Table 2: Percentage of healthy and damaged corals after transplantation using two carriers (Carrier Basket and
Coral Carrier) in a one-year study period in Chabahar Bay 2011-2012.

مرجانهای آسیبدیده

مرجانهای آسیب دیده

مرجانهای آسیبدیده

مرجانهای آسیبدیده

)%( نمونه برداری چهارم

)%( نمونهبرداری سوم

)%( نمونهبرداری دوم

)%( نمونهبرداری اول

68

75

66

71

73
81

65
82

72
77

61
75

6
9
9

10
7
4

7
10
1

2
7
3

دستگاه حمل

سبد حامل

حامل مرجان

) طی دوره مطالعهCoral carrier  وCarrier basket(  میانگین درصد مرجانهای آسیبدیده توسط دو نوع دستگاه انتقال:6 شکل
یکساله در خلیج چابهار
Figrue 6: The average percentage of coral injured by two types of transmission (Carrier basket and Coral carrier)
during the one-year study period in Chabahar Bay
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جدول  :3میانگین درصد تعداد مرجان های سالم و آسیب دیده طی انتقال و بررسی یکساله با استفاده از دو نوع دستگاه انتقال
( Carrier basketو  )Coral carrierدر نمونهبرداریهای مختلف
Table 3: The average percentage of healthy and damaged corals during transfer and one-year review using two types
of transmission (Carrier basket and Coral carrier) in different sampling

نوع دستگاه

درصد میانگین

درصد میانگین

مرجان های

مرجان های

سالم در حین

آسیب دیده در

جابجایی

حین جابجایی

34
76

66
24

سبد حامل
حامل مرجان

درصد میانگین

درصد میانگین

درصد میانگین

مرجان های

مرجان های

مرجان های

آسیب دیده

آسیب دیده

آسیب دیده

نمونه برداری

نمونه برداری

نمونه برداری

اول

دوم

سوم

69
4

71
6

74

درصد میانگین
مرجان های
آسیب دیده نمونه
برداری چهارم
74
8

7

جدول  :4جدول مقایسه آماری جهت تجزیه و تحلیل و مقایسه میانگینها در انتقال مرجانها در خلیج چابهار
Table 4: Statistical comparison for analyzing and comparing averages in the transfer of corals
in Chabahar Bay
Source
Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares
2646.000
156.000
2802.000

df
1
4
5

)(ANOVA
Mean Square
2646.000
39.000

F
67.846

Sig.
0.001

شکل  :7تصاویری از پایش سایت مرجان ها در خلیج چابهار
Figrue 7: Screenshots of the coral site in the Chabahar Bay

بحث
طی مدت عملیات میدانی ،تعداد  1268کلنی مرجان در
اندازههای متفاوت (با قطر  20-100سانتیمتر) از سایت
اصلی در محدوده طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار
جدا شدند .پس از طی مسافت  4کیلومتر در سایت جدید
واقع در محدوده ساحلی دریایی هتل لیپار تثبیت شدند.

همانطوریکه در جدول شماره  3تعداد آنها ثبت شده است،
سالمتی مرجانهای انتقالی در یک دوره یکساله مورد
پایش قرار گرفتند و طبق آن از تعداد  148مرجان که
توسط دستگاه انتقال سبد حامل ها منتقل شده بودند،
 %34سالم و  %66آسیب دیده بودند ،اما از تعداد 1220
عدد مرجان که توسط دستگاه حامل مرجان ( Coral
63
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 )carrierمنتقل شده بودند %76 ،سالم و  %24آسیب
دیده بودند .این درصدها نشان می دادند که دستگاه حامل
مرجان ،تعداد مرجانهای سالم بیشتری منتقل کرده است
( %76در برابر  )%34و همچنین مرجانهای شکسته و
آسیب دیده کمتری نسبت به دستگاه سبد حامل منتقل
کرده است که نشانگر آن است که دستگاه ابداع شده
( )Coral carrierمیتواند مرجانها را با سالمتی بیشتر
حمل کند.
تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از روش  ANOVAدر
سطح  P<0/05برای شرایط انتقال تا محل جدید جهت
آگاهی از سالم و آسیب دیده بودن مرجانها در حین
انتقال و آزمون ) (T-Testدر سطح  P<0/05برای بررسی
دوره یکساله دو دستگاه را در مقایسه با یکدیگر نشان
میدهد .مرجانها در دستگاه حامل مرجانها در مقایسه
با دستگاه سبد حامل از نظر سالمتی مرجانها در حین
انتقال دارای اختالف معنیدار است که بدان معناست که
اگر مرجانها با دستگاه حامل مرجان انتقال داده شوند ،با
احتمال زیاد با سالمتی بیشتر و احتمال آسیب دیدگی
کمتر نسبت به سبد حامل به مقصد میرسند و این قدم
بزرگی در تکنیک انتقال مرجانها محسوب میشود .از
سویی ،مقایسه آنها در طی مدت یک سال در محل جدید
با توجه به آسیب ها و استرسهای وارده از نظر سالم و
زنده بودن تعداد مرجانها ،اختالف معنیداری دارند و
بدان معناست که مرجانهای منتقل شده با دستگاه حامل
مرجان دارای سالمتی بیشتری بودند.
 Kilbaneو همکاران ( )2008مطالعهای از جابجایی
مرجانهای در معرض خطر در محدوده طرح انتقال گاز در
قطر انجام دادند .در واقع ،لولههای انتقال گاز در ساحل
شهر صنعتی راس لفان از زیستگاه مرجانها عبور
میکردند وسبب تخریب و مرگ مرجانها میشدند .در
این طرح روش جابجایی مرجانها با استفاده از یک فروند
کشتی که در آن حوضچه بزرگی از پالستیک ضخیم ایجاد
شده و با آب شور پر شده ،اجرا گردیده است Kilbane et
) .)al., 2008در پایان سال ،نتایج بدست آمده از بررسی
وضعیت بازماندگی و سالمت مرجانهای انتقال و استقرار
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یافته در مکان جدید ،نشان داد که تنها  %34از آنها زنده و
سالمت هستند و به حیات خود ادامه میدهند .در حالیکه
نتایج حاصل از مطالعه پیش رو نشان داد که انتقال
مرجانها توسط وسیله ابداعی جدید(حامل مرجان) %76
بازماندگی را پس از یکسال استفرار داشته است .بنظر
میرسد روش جابجایی مورد استفاده در این دو مطالعه
عامل تفاوت در بازماندگی معنیدار مرجانهای انتقالی
باشد Kilbane .و همکاران ( )2008مرجانها را از بستر
جدا کردند ،از آب بیرون آوردند و به حوضچه در کشتی
منتقل نمودند و این جابجایی و مدت زمان حضور
مرجانها خارج از آب سبب فشار ،استرس و شکستن آنها
بوده است .عالوه بر شکنندگی مرجانها به علت زمان
طوالنی بیرون ماندن از آب (در فاصله سطح آب تا
حوضچه در کشتی و بعد برای عملیات تخلیه برای کاشت
مجدد و نیز طی فاصله بین عرشه کشتی تا سطح آب)
ظرافت و حساسیت مرجانها سبب افزایش آسیب دیدگی
و مرگ آنها خواهد شد.
اما در سیستم انتقال مرجانها با دستگاه حامل مرجان،
دستگاه با تغییر باالنس در آب غوطهور و به کنار زیستگاه
مرجانها برده میشود .مرجانها پس از جدا شدن درست
در کنار زیستگاه آنها به آرامی در محفظه دستگاه حامل
مرجان قرار داده میشوند ،با تزریق هوا به دستگاه حامل
مرجان در ارتفاع کمی باالتر از بستر قرار میگیرند و
سپس بدون اینکه از آب بیرون آورده شوند ،به آرامی با
طناب طویلی به قایق بسته شده و به محل جدید یدك
میشوند و باز به آرامی با تخلیه هوای تانکهای باالنس به
بستر در کنار زیستگاه جدید در محل جدید نشسته و
مرجانها کشت داده میشوند .به حداقل رساندن استرس
و فشار در وسیله حامل مرجان سبب افزایش بقاء و
سالمتی مرجانها میگردد .به همین دلیل این روش با
سایر روشها کامالً متفاوت است و در حفظ سالمتی
مرجانها به طور معنیداری عملکرد بهتری دارد.
این مطالعه نشان داد که دستگاه ابداع شده (دستگاه حامل
مرجان) قادراست در انتقال مرجانها با اختالف معنیداری
) )P<0/05نسبت به دستگاه سبد حامل در انتقال و
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سپس در سالمتی مرجانها موثر باشد .با توجه به نتایج
بدست آمده میتوان این دستگاه را به عنوان دستگاهی
مطمئن در انتقال مرجانها با درصد سالمتی باال توصیه
نمود .این دستگاه در اداره ثبت اختراع ایران با همین نام
به ثبت رسیده است و اکنون در دنیا می توان بدون دغدغه
نسبت به انتقال مرجانها با این دستگاه به شکل انبوه با
کمترین آسیب ،تلفات و استرس مورد استفاده قرار داد.
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Abstract
Corals belong to Anthozoa and Cnidaria class, consisting of densely populated polyps, each of them
individually lives with algae called Zugansentla. Coral reefs are one of the most important and
effective factors in marine ecosystems. For this reason, conservation and restoration of this aquatic
environment, especially in sustainable development programs, is mentioned. In 2011, a group of
coral reef located Shahid Beheshti pier in Chabahar was transferred to safe area under investment of
the ports and seaside organization. This corals were endangered due to e development of Shahid
Beheshti pier project. Since the corals are subtle, sensitive, fragile and vulnerable, their
displacement should be done with maximum caution in order to minimize the chances of breaking
and mortality. Coral Carrier was a vehicle which forty-five days used to move coral in the
development project of Shahid Beheshti pier. Qua in this period, 18,000 corals were transferred to a
proper location. The study showed that 34 and 76% corals safely relocated by coral basket and coral
carriers respectively. The results of one year monitoring significantly showed 26 and 92% survival
of corals performed with coral basket and coral carriers respectively at the level of P<0.05. Due to
the efficiency of the coral carrier's innovative device and its reliance on coral transfer, this device
can be a good alternative to the coral basket system.
Keywords: Corals, Coral relocation, Coral carrier, Carrier basket, Oman Sea
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