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 چكیده
 ج چانهار خل  جنمب شررا های ماجان  در منطقه کلن  ضررع ی ی تن رران  ر ی هافعال یمطالعه حاضررا تراطاب ن ع امتمز ست رری م  ط    در 

 ااتن رلی خط   )امل ات غمتصر ی  یراهب  م ر ق  می نارسر  شرامز هار شنارسر  شرب  1390-96های )تسرلله شره ب نهیر  ی س  سرا 

(Line Transect  ی   جب   رنگ(Coral Watchهای نممنه نادتری گذتری در منطقه س  سا دتد که م زتن رسمبهای تنجام شب  نیان نارس   ی نمد

ی  >05/0p ای شب )گ تنبتس 1390  سم  ان  1393اان  ان   ب درنه ااای گذتررسمبی  ن ی اتع   کم اتع م زتن >05/0pر نبی تفزتتی  دتشی )

صم   شفاف ی آب س  ف ی  ناخمردتر نمد ) تس ینادترنممنهم زتن  شفاف ی >05/0pر نبی کاه ی اتع   کم اتع م زتن  ااا ب در سم  ان ه نی  ن 

گاتد  سان درجه  26نه  1390گاتد در سم  ان  سان درجه  2/22ی تس نادترنممنه ای شب  دمای آب در سم  د ر  گتنبتس  1393  اان  ان  1391

س ب ) 1396در سم  ان  س  >05/0pر یان دتد کههافعال یی  نار ر تش  در منطقه   الی ستادیز گ  امل ات الی ر ن  س  ی تن ان  در منطقه ن

سمنات نه دل ز تحبتث ممج  رسمب کاد  هاماجان ی ن  شلع فاا    در ن  جه کاهش چاخش جاتان آب در منطقه نا   مانب تتع ر   پس تس اه ن

شانب  پس  صا  ماجان نه ن  ا رت پم سی دتدخمد ر همزت ی یهاجلطک هاماجان  تتع رخبتدتس م ز تا سف     ت تس د شبن تس ن  ا خمد پس تس  ب 

ناشب که در مجممع نااث تتجاد شاتتط ی تن ان  در منطقه هافعال یی ناش  تس هاتس اسرسب دل ز تح مال  تتع ن اتج نا س  م نه نظاجبت شبنب  

 ی منطقه شب  تسی هاماجانن اتن  در  ضع ی سالم   

   ااتن لی خط   جب   رنگ ستن الئمس  ماجان   خل ج چانهار  سف ب شبگ  آن نگ واژگان کلیدی:
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Abstract 
In the present study, the relationship between environmental factors and human activities on the status of coral 

reef in the southeastern zone of Chabahar Bay (Shahid Beheshti Port) was investigated during the years of 

2012-2018. The study methods were included direct observation (diving operations), Line Transect and Coral 

Watch. The studies showed that the amount of sedimentation in the region had an increasing trend during the 

sampling years (p<0.05). The highest and lowest sedimentation rates were measured in summer 2015 and 

winter 2012, respectively (p<0.05). The transparency of water during the sampling seasons had a decreasing 

trend (p<0.05). The highest and lowest levels of transparency were measured in winter 2013 and summer 2015, 

respectively (p<0.05). Water temperature during the sampling period increased from 22.2 ° C in 2012 to 26 ° 

C in winter 2018 (p<0.05). The study of human activities in the region showed that during the dredging the 

sea operation, a lot of mud and silt was deposited in the corals growing area and covered the seabed. After this 

event, the corals lost their zooxanthella and separated from their seabed after bleaching. It seems that the 

probable reason for these results is the occurrence of stress due to human activities in the region, which in 

general has caused a critical situation in the health status of corals in the region. 
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 مقدمه . 1
ماجان    یهاآن نگشناس    نمم مع ارهای نا تساس

گام ررر ایهرراجنگررز تس نعررب ح   نمت ه  ی   تعاام

 شرررمنب  مپا امل ب جهان م  رررمب  های  ررر  تکمسررر

(Riegl et al., 2011  تس  هاماجانتس نظا سرر  رر ماا ک  ی

ساس که ی صخا  هاماجانتع اامه ) Scleractiniaشاخه 

طاً همگ  س ستن الاقا نبی 1ت تع رد ی اامه ) 2آن مس ت   رد دتر

تا   رتسررر ه طاًنمد    اقا 3ن بتر نه تس آن 6000 ت ها در گم

ی  Pechenik, 1991تسرری ) دن ا شررناسررات  شررب  یهاآب

های ک  امق    دترتی نمر امتنم فقط  هاماجان نب در آن

شب کننب؛ ستات  نه آنها  هاماجانی که ی همزت هاجلطکر

  یMahdi Abkenar, 2009) تنب نه نمر تح  اج دترنب تن  ه

 کننب  کن ا  امتمز درک خصمص در ت ل ه یهااالش

 م غ اهات  که نمد تسرر متر فاضرر ه تتع نا هاماجان رشررب

نب تان آب  شررر م ات -ف زتلم هایتژگ   مان  یهاجا

 م زتن   آب سررط  دمای درتا  آب سررط  ت  انمسرر  

مز تعاامه  جم  در ممجمد گاسکانن ک عی امت مان  م

ه  نب  ها انمست  در ماجان  یهاآن نگ امسعه تس کننب 

(Domínguez-Pérez et al., 2013ی. Montaggioni (2005ی 

-ف زتلم هایتژگ   ماننب یتمنطقهامتمز  که دتد نیرران

 ماننب م زتن گاس کانن ک  جهان  امتمز   آب شرر م ات 

 در کن ا  مهم  نقش آب دمای   ها انمست  آب سررط 

 5اا د ر  هلمسرررع 4سرررنمس ئ ک د ر  تس هاماجان رشرررب

تس  سمالن  د ر  ر ی تک مطالعات حا     نا تتعتنبدتشرر ه

 که دتد نیرران 6فانا س تک د ر م ل من سررا   طز تس  540

ی تامب   اتتاأث امتن ررر ه همتت    آب جهان  اغ  اتت

   نماتب تتجاد ماجان  یهاآن رررنگ یتگمنه انمع ر ی

 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 Zooxanthellae 

ها رت تفزتتش فتر ست ررر   در جمتمع یتگمنه ر انی ن ع

ی ماجان   هاآن رررنگاال   نا ی  Kiessling, 2009دهب )

ن ررطی نه  ن ز هام رر قا در آن های  رر ن رر اری تس ترگان

 ی Richmond, 1993) تنبح اسن  ار اغ  اتت م  ط  

 نظ ا امتمل    آب دمای تفزتتش دل ز نه تما تما س 

عال ی نگتن ررران  آب  یهاف  سمرنه ی ماجان هاسررر

نب فزت تب در تیت هب نبگاف ه  اترنانمدی    معاض ا  ت

(Spalding et al., 2000  تبتت نا ی  اال هب  ف زتل   ا

 شرراتع ن ز های مارین تس ن ملمژتل   ناخ    تکملمژتل 

 نمتر ن ماری سرر ا   نمتر ن ماری سررف ب  نمتر ن ماری ماننب

ن ز در  7 شرربگ  بسررف پبتب    نارنج  نمتر ن ماری سرد 

 نمرراتررب  م ی ماجرران  رت اهرربترربهرراسرررنررگآب  دن ررا

(Littler and Littler, 1995 ی 

 یهاآن ررنگ ن ماری  ضررع ی م ب دی در مطالعات

سی  فارس   درتای امان جخلماجان   شب  ت س    نا نار

مارینمخ لف  تس شررر مع  هایگزترش حا   تتع های  

فارس   درتای  جخل ماجان  در یهاآن رررنگ مخ لف در

 Coles 1994; Korrubel andدر دسرر اس تسرری ) امان

Riegl 1998; Riegl 2011 ی Abramovitch  لارتن   هم

قات ررره نای 2003) نه د  م    Millepora dichotomaگم
pistillata Stylophora در  درتا آب نه نمسررانات شررمری

 ناتی دما نه اتع گزترش دتدنب که آسماتیررگاه  مق اس

 3/31 ی همزت رریی م زنانهاجلطکسئمستن الهای ) اجمع

سی گاتد سان  درجه  ناتی امتنب م آن تس ناالاا دمای   ت

نب  هاآن ی Mileli (2011سطق گزترش  .ناشررررب کیررر

شبن  تس بی   دما تثا تفزتتش در تاف ه اجمع یهاتس اس

ماجان   یهاصرررخا نادن  ن ع تس حا  در ها انمست  آب
8GBR اات عپا سطق گزترش تتع م قق سرررطم   تسررری 

2 Anthozoa 

3 Cnidaria 

4 Cenozoic 

5 Holocene 

6 Phanerozoic 

7 Bleaching 

8 Great Barrier Reef 
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 کاهش نا م  ق م  رتنطه مطالعه ممرد مناسق در ن  ا ژن

 تسی دتش ه تتع مناسق در هاماجان شبگ  سف ب صب در

(Mileli, 2011  یFabricius (2005 قاتدر ا قی خمد   

   ماجان ن ع همزت ررر   دتشررری که ن ان تتع چن ع

   ف زتل  فاک مرهای  ااأثا ی  ستادی مقبتر نه سئمستن ال

 .دترد ن  گ  ها    تکمس تتع پ اتممن یهاآب ش م ات 

Wooldridge (2009شبگ   سف ب در رت مخ لف  ی دالتز

جان نب  م دخ ز هاما تب  رت  دت پب قی در  تتع   حق 

ی  تس ساف ماجان ن طی نه اغ  اتت در  گمنهها  نه  تکن

تب  آن م  ط پ اتممن  جاتان  دما تفزتتش اعاتف م نما

 تفزتتش   نمر کاهش اغ  اتت شرررمری  ی گذتررسرررمب

تان غذی ) ممتد جا مزم له      ی ها  اتتن شررررا تس جم

س اس ست مهم اتع سی دالتز ت سف ب  نااث که ت ضه  اار

نب م پبتب  تتع گادد  م هاماجانشررربگ  در   در امت

 پررذترراد صررررمرت   نررزر  کررمچررک هررای رراسمررقرر

(Wooldridge, 2009ی. 

سالمی  ضع ی  س    ی ماجان  تس هاآن نگناتی نار

ر ش میررراهب   شرررمد  می مخ لف  تسررر فاد  هار ش

ااتع تم  بم ررر ق   تس ساتق امل ات غمتصررر  تل  تس 

سی هار ش سی که  1ااتن لی خط   ت ن ز ر ش دتگای ت

 امسررط سرراسمان  نماجاناتی مطالعه  ضررع ی سررالمی 

Reef Check  جبت   رنگ ئه شرررب  تسررری   تل  تس  2ترت

ی نارسررر  هار شااتع  قد تع   در ا ع حا  ااسررراد 

ی تخ ا هاسا ی ماجان  تسی که س  هاآن نگ ضع ی 

امسط دتنیگا  کمئ نزلنب تس اتل ا تنبتع شب  تسی  در تتع 

ضب آب   رنگ   س فاد  ر ش تس تک جب    که گادد  مت

ی گمناگمن نا درجات مخ لف کمانگ اا پا رنگ هارنگتس 

تا  ایررل ز شررب  تسرری  در تتع ر ش پس تس تن خاب نماه

ااتع   می  ا اتع   سپس اار شعممرد نظا تن بت  امد 

گادد  سررپس ها تک تس مناسق میررخ   مآن میررخ  

شب    کب رنگ مانمسه ثطی  شب  نا جب   رنگ  مقات ه 

 
 

 

 
1 Line Transect 

 تچ جمع آ ری شررب  نه سرراتی کمرت  گادد  تسالاات م

(www.coralwatch.orgقز شرررب    ن اتج پس تس ی  من 

اجزته  ا ل ز نصمرت نممدترهای س من  در تخ  ار م قق 

 گ اد  م اتر 

ب ماجان  در نقا های  رر  تکمسرر تکثا نا  جمد تتنله

 مناسق تس  تنبگاف ه  اتر د  ق مطالعه ممرد دن ا مخ لف

 تسالاات هنمس جزتتا   نقاب تس ن رر اری در تتاتن ماجان 

 مناسق خل ج چانهار تتع تس تل  .ن  ی دسی در میخص 

سی که در شمال  درتای امانهاآب ت سی   ی  شب  ت  ت ع 

 ل اظ تس هاماجان سرررزتی نه تهم ی   نقشنه دل ز 

 در تتع مطالعه تس سه ر ش میاهب  ت  صادی    تکملمژتل 

م رر ق    ااتن ررلی خط    جبت   رنگ  ناتی نارسرر  

در نا س پبتب  شررل رر گ   سررف ب شرربگ     مؤثاامتمل  

 ج چانهار جنمب شرراخ خل های ماجان  در کلنجانجات  

 تس فاد  شب 

 

 هاروش. مواد و 2
 غمتصررر  امل ات ناتی تجاتی تتع ا ق ق  در تن بت نا

شا    ی پ اتممنهاآبدر  هاانماج م ب د  ضلع جنمب 

 تس تس فاد  نا خل ج چانهار )در جمتر تسلله شه ب نهی  ی

سائ  های م بتن ی در دس اس   پاتشهانقیه شب   شنا

جغاتف ررات   م ررب د  GPSدسررر گررا   تس تسررر فرراد  نرا

گا ت عه میرررخ  ت ررر  طال مم ع ی  تب گادهای ممرد م

 25° 17ʹ 52ʺجغاتف ات  مناسق ترستان  شب  در م ب د  

شا   نمد 60° 36ʹ 66ʺااض شمال      ی 1شلز ) سم  

در منطقه  هاماجانی   پاتش سررالمی نادترنممنهامل ات 

غمتصرر   گا   امسررط ی1396-90) سرراله 6د ر   تک س 

هار چان قات شررر الا   طی نا ماکز ا ق     اصررررا تا ث

 کم  نارس  م  ما تنجام شب   ناتی مرسنه ینادترالس

تسرر فاد   3LTIتس ر ش  هاماجان پمشررش م زتن   ااتک 

2 Coral Watches 

3 Line Intercept Transect 

http://www.coralwatch.org/
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غمتصرر  د  م ب د   امل ات امسررطشررب  در تتع ر ش 

 3م ا تن خاب شرررب  در ها امق  8اا  5   3اا  2امق  

صب  ساحز م ا نه ممتستت 20خط  نه سم   ااتن لی ن

تب   طانق ر ش هاماجانگاد لی م    Hillی ستا ااتن ررر

Wilkinson (2004م ا نارس  شب  سان  حب ی اا 

 
 دهد.یمرا نشان  هامرجانموقعیت منطقه مورد مطالعه. شکل مثلث منطقه رویش تصویری از -1 شکل

 

نه ر ش  هاماجانناتی نارسررر   ضرررع ی سرررالمی 

Coral watch   ن ز تس چارت مخصررمص تتع ر ش تسرر فاد

شلز  ااتع رنگ نه تکنزدکه  Dی  در چارت تس کب 2شب )

نیان  D6ی منطقه نمد؛ تس فاد  گادتب  کب هاماجانرنگ 

نیررران دهنب   ضرررع ی  D1دهنب  نه اتع حالی   کب 

سالمی  سب  صب هاماجاننامنا     شبگ  بسفی نمد  در

آ رد  ای ناگتنبتس در ها تت  گا  پس تس  هاماجان سالمی

 گادتب 

 
 منبع: نگارنده() یمرجان یکلن یکو نحوه انطباق با  Coral watch یچارت رنگ-2 شکل

 

سمبم زتن   1ی در منطقه تس ساتق ف ل ا کادن گذترر

شب)آب  ل  ا ی  م زتن Rogers et al., 1994منطقه اع  ع 

ی  دت ک اع  ع گادتب   س س فاد  تس  شفاف ی آب نا ت

دمای آب امسط دماسنج دتج  ا  در مناسق ناالی سط  



 1400اان  ان   2  شمار  74اتن  د ر  تت  ع الت  مجله منانع سط ش 200

 

جان نبتس  هاما مای آب در د  گت  ای شرررب  همنن ع د

تت رر گا  مخ لف تس   ررمی ن رر ا اا سررط  درتا نا کمک 

ی  تتع Aminrad, 2011)شررب  ای گتنبتس  CTD دسرر گا 

ی ماجان  در آن هاآن نگی که تمنطقهی 1مناسق شامز: 

ی تمنطقه ی2نمد ها شلعممجحضمر دتش نب   در م اصا  

  ا رت ر ی آن دتش نب اأثکم اتع  هاشلعممج که

 . نتايج3
آ رد  شب  تسی   3شلز ی در گذتررسمبن اتج م زتن 

ی در گذتررسررمبآمب  م زتن  نه دسررینا تسرراس ن اتج 

تس تک ر نب تفزتتیررر   1390-96ی هاسرررا منطقه س  

س  د ر   نمد   ممنررهناخمردتر  م زتن نادترن ممتر   ه ی 

سمب صز سم  ان کاهش   گذترر صز  مجبدتًی در ف در ف

فی  ن یررر اتع   کم اتع م زتن اان ررر ان تفزتتش  تا

 20 معاد  1393 ب در اان ررر ان نه ااای گذتررسرررمب

در  گام ل م 4معاد   1390 ا   سم رر ان گام در ل  ل م

 ی 3 شلز ای شب )گتنبتس ل  ا 

 
 1396تا  1390ی هاسالنمودار مقایسه میزان کلی رسوبات معلق در آب منطقه مورد مطالعه طی فصول مختلف -3شکل 

 

شفاف ی آب در  سی   4 شلزن اتج م زتن  شب  ت آ رد  

ی هاسررا م زتن شررفاف ی آب در منطقه ممرد مطالعه س  

ساس ن اتج نه دسی ر نب 96-1390 شی  نا ت ی کاهی  دت

اا  1390سم رر ان  حبفاصررزآمب  م زتن شررفاف ی آب در 

سرران  م ا ثطی شررب  تتع  600اا  500ن ع  1393سم رر ان 

سان  م ا  300ی نه حب د 1396اا )ی نعب هاسا م زتن در 

 1391کاهش تافی  ن یر اتع م زتن شرفاف ی در سم ر ان 

م ا   کم اتع م زتن شفاف ی در اان  ان  سان  600معاد  

 ی 4 شلز ای شب )گتنبتس سان  م ا  12معاد   1393
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 1396تا  1390ی هاساله مورد مطالعه طی فصول مختلف نمودارمقایسه میزان شفافیت آب در منطق-4شکل 

آ رد  شررب   5 شررلزن اتج م زتن دمای آب در نممدتر 

سی  ثطی م  ما دمای آب س   نا  1390-96ی هاسا ت

تس ن رر ا درتا اا  هاماجاندر م ز ست رری  CTDدسرر گا  

 سمرهمان  شب ای گتنبتس تت  گا  م فا ت  2سط  آب در 

سی در  یخ  ت شمار  تکه م صل   1ت  گا   که منطقه ت

صا   شی  هاشلعممجر تش ماجان  نمد   در م ا  اتر دت

 گاتد ن ی ا تس سان درجه  78/1م مسط  سمرنهدمای آب 

تطاً در   ررمی اقا ای شررب که گتنبتس  2تت رر گا  شررمار  

 م ان  خل ج  ت ع شب  نمد 

 
 1396 تا 1390ی هاسالطی فصول مختلف  میزان متوسط دمای آب در منطقه مورد مطالعه تغییرات نمودار-5 شکل
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 دو ایستگاه مختلف در منطقه مورد مطالعه دمای آب در تغییرات نمودار-6 شکل

 

نه ر ش غمتص   هاماجانن اتج پاتش م  ق   سالمی 

 آ رد  شررب  تسرری  7در شررلز 1390-96ی هاسررا س  

یان دتد که  یاهبتت م  ق   ن های ماجان   کلنن اتج م

ی همزت رری خمد رت تس دسرری هاجلطکتس ناح ه ا  ان   

نیررران دتد که  ها   میررراهبتت  نارسررردتدنب  در تدتمه 

تی  تنمتع هررای لملررهنظ ا کامجمع رری ناخ  تس آنزترران 

یان سفنجآنف های های ا  ان  نماهن ز در نافی ها     ها  ت

سا   شمع  1393ماجان  تفزتتش تافی  در ت تخا  امل ات 

نا  سمانه تسررلله جبتب شرره ب نهیرر   آغاس شررب   کمن 

های تنجام شرررب  نه ر ش امل ات شرررمع کمن   نارسررر 

یان دتد که  های ماجان  نماه درصب 80ااتن لی خط  ن

 ی 7شلز شبنب )تس ن  ا خمد جبت 

 
 منبع: نگارنده(مطالعه )در منطقه مورد  هامرجانپایش مستقیم سالمت  در پی هامرجانتصویری از -7شکل

 

های جبتشررب  در تثا ن ا ی کیرریرر  حاصررز تس  کلن

فاآتنب جزر   مب جانجا شررب    در تثا تتع پبتب    ررمی 

در ن رسررمنات ن رر ا  اتر گافی   نه سرراای  هاآنااج  

شلز هاجلطک سی دتد  در   نه 6ی همزت ی خمد رت تس د

عال یتثاتت مخاب   ضرررم  نبری ر ی هاف ی امسرررعه ن

سف کلن سی   یخ  ت شبگ    می های ماجان  م  ب 

می ا  ان    هاناخمتسررر هفم ان   نفمذ تنمتع  در   ررر

شب  تس  کلنشل  گ  در ناح ه سمخ    سال  جبت های 

ن  ا تس جمله ممترد مهم  تسی که در اصمتا ستا میاهب  
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 انی )منبع: نگارنده(های مرجیکلنی انسانی روی هافعالیتاثرات  -8شکل

 

نا تسرر فاد  تس ر ش  هاماجانتج  ضررع ی سررالمی ن ا

Coral Watch  شه ب  1396 سا در سلله  در د  منطقه ت

شلز  ی   در  شه ب نه سلله  شب   8کالن ای   ت آ رد  

کلن   129آمب  تس ن ع  نه دسرریتسرری  نا تسرراس ن اتج 

شه ب کالن ای  سلله  شب  در ت س     2کلن  نما   12 نار

ناالاا رت  4کلن  نما   62   3کلن  نما   55  نه خمد  

کلن  نارس  شب  در تسلله  129تخ صاص دتدنب  تس ن ع 

ی   کلن  نما   41  2کلن  نما   49ن ز اعبتد  شه ب نه

 مد تخ صاص دتدنب   ناالاا رت نه خ 4کلن  نما   39   3

 
 Coral Watchهای مرجانی در هریک از گروهای رنگی بررسی شده با روش یکلننمودار تعداد -9شکل 

 

 . بحث و نتیجه گیری4
ن اتج ا ق ق حاضا نیان دتد که س  امل ات التا ن  

منطقه  گز   الی ستادی در فاا شلع تحبتث ممججهی 

  ممرد مطالعه  ت ع در خل ج چانهار رسرررمب کاد  تسررری

چاخش جاتان آب در منطقه م زتن کاهش  پ امب تتع کار

صا   شبن م ز تا شانب   تتع  نا ن  ا نمد  هاماجان  پم
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اا نااث شرررب  نب   یهاجلطکسررراای نه هاماجان فاآت

سی دتد همزت ی سخمد رت تس د شبن تس     اال   نا  ف ب 

شمنب   ضهن  ا خمد ن ز جبت   تیتب پب شبگ  سف ب اار

 ا ی ااث ا تشررب نه منطقه در تک   گ رر اد  1اله اله

 یهاگمنه سرراخ ار   فصررز م  ط   یهاحالی مم ع ی 

 دمررایی  McClanahan, 2000) تافرراخ م  تف رربدرگ ا 

 جمد  نه تصل تس امتمز  خمرش بی ایعیعات   آب سط 

  الق  م  شرررمدشرررربگ   سرررف ررب بتررب پرر آ رنررب 

(Fitt et al., 2001 عه  ی طال  Loghmani   Sadeghiدر م

س اسامتمز  ی نا س2015) ساسهاساخی آلمدگ  ) ستت  ی 

سمن  نار تفزتتش ص ادی    ص ب ساحل   در خل ج    ی   ر

اامز اخاتب ست  گا  ممرد چانهار )تسلله شه ب نهی  ی 

رت در  هاماجانرشرررب   ح ات  هک نبمطالعه معاف  شرررب

مه ح ات ن اس  هاماجان  نبدتد معاض خطا  اتر ناتی تدت

ساسی دترنب   سن ز   غذت  مطام نه نمر کاف  ناتی تنجام ف م

کاهش م زتن نمر ممرد ن اس  طب  که سررر اامل    هاآنها 

دهب  تل  تس  مرت ا ی تسرر اس  اتر  هاآنتبتً شرربگادد  

 تسرررری در آب  2مرر ررزتن ذرتت مررعررلررق  تتررع اررمتمررز

(Rogers et al., 1994ی. 

ن اتج ا ق ق حاضررا نیرران دتد که م زتن ذرتت معلق در 

  ه تسرریر نبی تفزتتیرر  دتشرر  1396اا  1390آب تس سررا  

 نیرران دتد  شررب  م زتن ذرتتن ز  1که در شررلز  سمرهمان

 62/12ه ن 1390سرررا   درگام در ل  ا  ل م 8/5معلق تس 

 رسررر ب  تتع م زتن ناتی 1396در ل  ا در سرررا   گام ل م

 هاآنهای ماجان  کم  ن ی ا تس آس انه نا س تس اس در  کلن

حضمر میخ  شب  تسی که   یRoger et al., 1999) تسی

گام در ل نا ذرتت معلق در آب نااث نا س تسررر اس م ل  12

 .یRogers et al., 1994) گاددم  هاماجانکامز در 

اان ررر ان   ز امل ات التا ن  م زتن نه دل 1393در 

اا هاآبذرتت معلق در  عه  طال قه ممرد م  55/15ی منط

س انه  ل م ی ا تس آ گام در ل  ا تفزتتش تافی که ن  ار ن 

س اس در  ی ماجان  نمد  ن اتج میاهبتت هاآن نگنا س ت

 
 

 

ناگهان  رسرررمنات معلق    اائ بی نا تفزتتش  م ررر ق   

هررای ماجرران  نمد  س   کلننا  هررانآ اتت مخاب اررأث

س شب  در منطقه  نار پس تس التا ن  چنب ر س های تنجام 

س ع   کلنن  اری تس  ی همزت ی هاجلطکها در حب  

خمد رت تس دسررری دتدنب  در اائ ب ن اتج نه دسررری آمب  

سخی در خل ج چانهار  یهاماجان انمع   پاتکنش نارس 

   هاشلعممج ساخی )تسلله شه ب نهی  ی نیان دتد که

 حاک   نااث اغ  ا تلگمی  سرراخی حا  در یهاتسررلله

 نااث تتع اامز    تسرریمنطقه شررب تتع در آب جاتان

تبنه ح رررراب م ی گذتررسرررمب ابرتج  تفزتتش  آ

(Loghmani and Sadeghi, 2015 ی 

تان نا  کاهش جا تفزتتش م زتن ذرتت معلق در آب   

 هاماجانرسرررمنات ر ی سرررط   رتزش سط ع  در منطقه 

نب   متفزتتش  های ماجان  ناتی جلمگ ای تس دفع  پپلتا

مجطمر نه     همزت رریسررلملاکی هاجلطکشرربن خمد   

 ی رسررمنات نه کمک ااشرر ات خمدآ رجمعف ل ا کادن   

تتع تما نااث صرراف تناژی ستادی تس سررمی  خمتهنب شررب  

 دتشرر عنگه ز گادد  صرراف تناژی ستاد ناتی ام مها  پپل

 ز  ای تس نمر ناتی امررز ف مسرررنگنها  منظمرنررهم  ط 

 در ناتنا امتمز هاآننااث اضررع ف ی همزت رری هاجلطک

اب  هب شرررب م  ط  نام رررا تس ساتق ه   هاماجان خمت

ها النل مننا شلار سئمپ هاشب   ه  کننب مف مسن ز اغذته 

ضم ع م  کننبح ات خمد  غ ا آل     جمد ذرتت معلق رت ا

ها نا اثرسرررمب  در آب  کاهش م زتن غذتی درتاف    آن

 ی Bak, 1978) گادد م هاماجانامسط 

نار ذرتت معلق در سررر من آب  طات تفزتتش  ناتی تث

های ماجان  در منطقه ممرد  کلنتلخصمص در سط   ال

شب   شفاف ی آب ن ز نارس   ن اتج نه دسی آمب  مطالعه  

ن انگا تک ر نب کاهیررر  در م زتن شرررفاف ی آب س  

  تتع ر نب کاهیرر  س  سررا  ی ممرد مطالعه نمدهاسررا 

سعه ننبری  تحبتث  1393 س ب  ام نه کم اتع حب خمد ر

تا ن    الی م عبد در م  ا جاتانات سط ع  هاشلعممج

1 Patchiness 

2 Suspension sediments 
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گادد  متع امتمز کاهش شفاف ی آب م  مب ااامب تس 

(Rogers et al., 1997س   ان هاآب  ی س ان  ساحل  ت ی 

 ا پبتب  اأث  نلمچ  ان ها ساله س  فصز اان  ان ا ی 

ممن من  اتر دترد که خمد اامل  نالقم  در کاهش شفاف ی 

 جمله تسنا امجه نه تتنله درتای امان در منطقه تسی   آب

 گادد  مم  مب  ی ن  ار غن  تس ح ث ممتد مغذیهاآب

نهرتت معلق در آن سط ع  م زتن ذ سمرنهلذت  طی   ن ررر

ی ا  جخل سی فارس ن  ضمر  ت سمناتح در ستاد  غ ا آل  ر

فی  آب تا کاهش نفمذ نمر ناتی در کبر شررربن    اث  نا

  اامل  ن ررر ار مخاب ناتی ست ررری  گاددم سئمستن الها 

سی  هاماجان شب  ت سی  هاپژ هش ترستان   یان دتد  ت ن

سمبناسک تس ح   تک الته که  سط  کلن   ر  نااثر ی 

 هاماجاندر تتع هنگام م  شرررمد   هاماجانخفه شررربن 

 تی تس فاد  م  کننب ناتی رفع رسمنات تس جاتان ممکمس 

ش  م  کننب    نه های ممکمستتع که در هنگام اغذته اا

سمنات نه انمتن غذتت  غ ا سط ع  س فاد   همات  ر ممرد ت

تاد تسررری  گ اد   اتر م  نات س که رسرررم هات   در م ل

 ر نررب دتررب    تس ن ع م آسررر ررب نرره ما ر اهررماجرران

(Mahdi Abkenar, 2009   نه خمن  ی الی  امتنم پس 

ی تنجام شب  ساسها   ساخی رت نه هاسف ب شبگ  ماجان

تلخصرررمص  الامسرررعه ننبری در خل ج چانهار  منظمرنه

ن ررطی ت  در تساتف منطقه ماجان  هاشررلعممجتحبتث 

شفاف ی آب در اان  ان  دتد  م مسط  سمرنه 1393م زتن 

سم  ان در سان  م ا   170  1393پات ز در سان  م ا   10

 سررران  م ا 50  1393نهار در سررران  م ا    350  1393

شب که در مقات ه نا   ی  طز ن  ار کم ا نمدهاسا ثطی 

که اات ب کننب  تتع فاتتنب تعن  رسررمب گذتری ستاد ر ی 

  سی هاسط  ماجان

تسلله شه ب  شلعممج میاهبتت م بتن  نیان دتد که

ی   س   ی ا تس هاسا نه سمی  1500ی تخ ا ن  م ا نه 

سی   ش ه ت یا ی دت  شلعممجدر سم  تتع مبت غاب پ 

ی   ن ز مان ع مخاسن ذخ ا  نفی شه ب نه سلله  د م    ت

ی   تحبتث گادتب   سا   ماههششس   شه ب نه ت   

شا   منطقه  دتگای شلعممج 1396 شما   سمی  در 

م ا تحبتث شرررب   2000ن ش تس  نه سم  هاماجانر تش 

 طع تراطاب جاتانات م رر ق   درتات    اغ  ا در م رر ا 

نه دتخز  هاآنتتجاد ممتنع در سرررا   تسرررطهنهجاتان آب 

خل ج   تدتمه سرراخی   سرراسها سررطب اجمع رسررمنات در 

    تسیگادتب هاماجانمنطقه ر تش 

تان همت    نب جا مان نات آب ن ز  تا نبگجا های  نار

سم  تس جمله امتمل  ه  نب که  امتننب نااث تتجاد  ممم

ساسی که  ساخی    شمنب  ها گمنه  اغ  اتت در دمای آب 

گادد منطقه ممجب جلمگ ای   تا کاهش جاتان آب در 

آ رد اا نااث اغ  ا در دمای آب  م فاته نه تتع تملان رت 

ادد  تتع تما سمتی م ئله گام شبن ابرتج  گن ز منطقه 

ناتب ترستان  شمد   ااک ب نا تتع ممضمع دترد که کا  سم ع 

 اامز گام شرربن ابم اهمته   چاخش سط ع  آب تسرری 

شدر هم ع تراطاب    در هاماجانشبگ   سف ب هایگزتر

دتری  معن تخ ا تراطاب دهه سررره س  دن انقاب مخ لف 

 دما تفزتتش   م  ط  نمسانات م زتن سف ب شبگ  نا ع ن

ی  در اائ ب ممتد مذکمر Guest et al., 2012دهب ) منیان 

ش م ات  آب -های ف زتلمشاخ نارس  ر نب اغ  اتت در 

خل ج تتع در مناسق ماجان  خل ج چانهار نیررران دتد که 

  نطمرتله تسررریدترتی م  ط  نا اغ  اتت دمات  م فا ت 

تسی   تس سمی  ااگامهنب ی آستد ت  انمس هاآبن طی نه 

دتب   دماامق نه سرررط    نه سرررمی سرررمتحز تفزتتش 

 سررف ب مطالعه دری  Askary and Nora, 2010شررمد ) م

جان شرررربگ  طاب الرک ن ز یهاما  در دتری معن ترا

 هاماجان شبگ  سف ب صب در پ یافی   دمات  نمسانات

 ی Behzadi et al., 2016شب ) گزترش

سعه  شب   ام سب ناتی ر  هاماجانهای  کلندمای منا

 اع  ع شرررب  تسررری گاتد درجه سررران  29اا  25ن ع 

(Goreau et al., 1979 دردر صررمرتله دمای آب منطقه  ی 

گاتد ناالی تتع حب  سان درجه  5/1اا  1حب د مبت سمالن  

ناناتتعگ ادم   اتر  نه امتنم  ی ماجان هاآن رررنگ   ن نب 

  یNugues and Roberts, 2003) بمندچار آس ب ش شبت

نه ن اتج  نا گاه   نب تفزتتیررر   م تتع پژ هش ن امتن ر 

 ا سرراخی اأثا ی   ت  تس خل ج ها  ررمیدمای آب در 

که نیان دتد  شب   سمرهمانرت میاهب  کاد   هاشلعممج

در  1396نا سرررا   1390تخ الف م انگ ع دمای سرررا  
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گاتد نمد  همنن ع  سرران درجه  9/2منطقه ممرد مطالعه 

سط دما در تت  گا تتع  یان دتد که م م  1شمار   ن اتج ن

 2 اتر دتشی ن طی نه تت  گا   هاشلعممج ا اأثکه ا ی 

تتع تثا ننانا  تسرریگاتد ن یرر ا  سرران درجه  8/1حب د 

نب  مان مز مخ لف  تان آب در تثا امت تب جا کاهش شرررب

ست رری  م ز  کاهش ابرتج  امق هاشررلعممجتحبتث 

ی    نفمذ ن یرر ا گذتررسررمبی ماجان  در تثا هاصررخا 

ی تخ ا نااث هاسا تشعه خمرش ب   کاهش نارنبگ  س  

ناشب  نناناتتع تفزتتش ن ط    ابرتج  دمای منطقه شب  

  تفزتتش شمد که در سم  د  دهه گذش هن  جه گ ای م 

مز  تصرررل انمتننهابرتج  دمای آب  اا نه همات  ااتع 

در منطقه  هاماجانسف ب شبگ  تثاتت منف  ساتا امتمز  

 ;Brown and Ogden, 1993) تنبسررطب شررب  مطالعاا 

Berkelmans et al., 2004 ی 

سالمی  ضع ی  س    ضا نار های  کلندر ا ق ق حا
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در منطقه شرره ب کالن ای   تساتف  کلن  نارسرر  شررب 

 12 ا امسررعه ننبری  اتر دتشرر نب  اأثکم ا ا ی  کهآن

نه  4کلن  نما   62   3کلن  نما   55  2کلن  نما     

صاص دتدنب   نه خمدناال رت  یان م  دهب  هاتتع دتد تخ  ن

تس ح ث  ینه ناال 4نما  ی ماجان  که) ها کلنرصررب د 50

در مم ع ی    مانق   دترنبسررالمی در  ضررع ی مناسررط  

ح رررراسررر   اتر دترنررب   کم اتع اغ  اتت در م  ط 

نه همات  دتردپ اتمم جبی رت  تان  سررر ب  های  کلن  ترس

جائ له ن ی اتع )ماجان  در تساتف تسلله شه ب نهی   

ساسها در آن منط صمرت ساخی    یان دتد  مقه  گ ادی ن

ها در  ضررع ی ن اتن  ن ررا  کلندرصررب  65که ن ش تس 

ها  کلننانب  میرراهبتت م رر ق   ن ز نیرران دتد که  م

ی هاجلطکچنب نار نه کل   سرررا  ماجان  در سم  تک

رت جاتگزتع  آن مجبدتًهمزت رری خمد رت تس دسرری دتد    

ا ی تسرر اس  اتر  هاماجاننممدنب  تتع حالی ها نار که 

نه  مجبدتًآتب   پس تس رفع تسرر اس  م نه  جمدگ انب  م

ی همزت ررری هاجلطکگادنب تعن   مت   خمد ناس  حالی

نه نماتنب  در مجممع نا س تتع حالی  مجبتبی رت جذب 

حاالت شررراتتط  نفع جان نطمد    تگا در تل  تس تتع  ما

الن  ی همزت ی سمهاجلطکسمان  ناتی جاتگزتن  مجبد 

 ماجان تس ن ع خمتهنب رفی  گادد 

ااتع حالی در سم     خهای تنجام شب   نارسسطق 

های ماجان  در ا ق ق حاضا در ت تتز  کلنمبت نارس  

رخ دتد  در ح ع نارسررر  تس ساتق امل ات  1394سرررا  

خمد  ها تس ناح ه تاصا  کلنغمتص  میاهب  شب که غالب 

  نا تنبشب ک سم م ماتز نه ن  ا جبت شب    هاکبتم نه ت

شل  گ    تا تثاتت  چهامجه نه تتنله  ی هافعال یگمنه 

ن ی ا  های  نا نارس نیبتن ان  ناتی تتع تافاخ میاهب  

د  اامز ستا ن ی اتع تح ما  ناتی شل  گ    جانجات  

 ها در نظا گاف ه شب: کلن

سا   شب  در  یاهبتت ثطی  یان 1394م نه دتد که  ن

در ن  ا منطقه  هاآنسمنات   تفزتتش ستاد ر ز اجمع دل

سمنات فا   ی ماجان ها کلن اا ستا   می ااج خمد در ر

های  کلنا ی تتع شررراتتط نبته  تسررری  رف ه نمدنب 

سی ی همزت ی خمد رت هاجلطکساای ه ن ماجان  تس د

خمتهنب دتد  نا گذشی سمان ناح ه سف ب شب  ممرد هجمم 

ناخمتسررر ه نظ لهی هاکام ا اما ا  تنمتع ممجمدتت  ی  تلم

سر ار  سرانان )تف ا ئ بها      ی  اتر   ممجمدتت چات کننب 

گاف ه   پس تس مبا  نافی آهل  ناح ه سف ب شب  در تثا 

گادد  در  مفعال ی ممجمدتت آنزتان م خلخز   سرر رری 

حال    عب  عسرررنگ   اانزر های  کلنچن ع  اا م ررر 

س ب دتب ی ای تس ناح ه آ ا ی گادنب   م  شل  گ  ن 

ن ا ی حاصررز تس کیررش جزر   مب درتا   تا  تتع شرراتتط

نب  جانتناژی تممتج ن ز  ادر جبت  هاما رت تس ن ررر ا خمد 

 ساسنب 

 هاماجانجبتشررربن در تل  دتگا تس امتمز تصرررل  

ضانات  صز تس  شبتب حا صما  ن  ار  شات   تممتج  تراعا

ی تلل اتل  شرررصررری ان  نمد که ناتی کمن بن هاچلش

چنب دل ز ناتی  رفی  مکار ه ی آهن  تسررلله نهاسرر من

طات تتع تما  جمد دترد  که تث  پاتش م بتن  نیررران دتد 

در سم  تک اا د  ر س تس ن ررر ا جبت  هانماه ن ررر اری تس

نه ناگهان   سمرنهامتن گفی تتع امز  مشرربنب؛ نناناتتع 

سیپ مس    مع   ضانات شبتب صما  ناش  تس فعال ی ه ت

گارنب  در هنگام امل ات  یهاچلش تلل اتل  امسرررط ن
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مانبن در ستا آب   مانع که نمد شرربتب  ینه حبغمتصرر   

مه  نهتدت نه   شررربی نادترنمم جه  قه جمتره نا ام ی منط

ی تلل اتل  در ها نار هاچلشماجان  نا م ز تسررر قاتر 

حب د تک  تنبتس ر ی ن ررر ا درتا نه    ضرررانه غطار نام

د   گمئ  که ن  ا درتا نه ماننب مش مجانجا   م ا سان 

سی   دترنطضنبن تن ان  ضانات در ن  جهت  یهانماه  تتع 

سررف ب  نه الی  ماجان  که در م ز تاصررالیرران نه ن رر ا

  خمتهنب شبجبت ن  ا تس  ضع ف تسیشبگ   

ها در ناتنا ن ا های حاصرررز تس  کلندر تتع  ضرررع ی 

صز تس پبتب  جزر  ی  حا ی   مب   تناژی تممتج  ن ا ی ک

شات حاصز تس فعال ی چلش صمتت   تراعا  های تلل اتل ت

خمتهنب شب   ن  ا جبتااب مقا می نبتش ه   تس در منطقه 

دهب که  ممطالعه حاضا   شمتهب ممجمد در منطقه نیان 

ماجان  در خل ج چانهار تس ن ع  هایاعبتد ستادی تس کلن 

تتع   مانب  تسررری نا  هاآنرف ه   انها نخش کمچل  تس 

چنبی تسررری که در م ررر ا امسرررعه   اعبتد تنبک ن ز 

نبر نزر  خیرررک تک ن جاد  نه منظمر تت تا  سررراسی در

در صمرت امسعه منطق    دترنب)مگاپمرتی در منطقه  اتر 

انها رت  که رسررب  نظا م ه ن    لذتخمتهنب شرربنانمدننبی 

نه تک نقطه تمع    هاآنمانب  تن قا   نا های  کلنحفظ 

 ناشب تس تس اس  نه د ر

 

 نتیجه گیری کلی. 5
امتمز  ن اتج نه دسی آمب  تس تتع پژ هش نیان دتد که

نب کاهش شررربتب جاتان آب در تثا تحبتث  مان مخ لف  

ی ها  کاهش ابرتج  امق م ز ست ی صخا هاشلعممج

ی    نفمذ ن ی ا تشعه خمرش ب گذتررسمبماجان  در تثا 

ی تخ ا نااث تفزتتش ن ط  هاسا   کاهش نارنبگ  س  

  ابرتج  دمای منطقه شررب  تسرری  نناناتتع در سم  د  

مای آب  ابرتج  د گذشررر ه  تفزتتش  هه   انمتننهد

ااتع اامز نه همات  تثاتت منف  سرراتا امتمز ماننب  تصررل

  در منطقه های تلل اتل تراعاشات ناش  تس فعال ی چلش

ی در اهنااث سررف ب شرربگ  ماجان    جبت سرراسی نماه

 شب  ناشنب  منطقه مطالعاا 
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