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  چكيده
بررسي  1394هاي مرجاني جزاير خارگ و خارگو در سال  و سالمت آبسنگ در اين مطالعه وضعيت پوشش مرجاني

استفاده گرديد. وضعيت Line Intercept Transect  (LIT). جهت بررسي وضعيت پوشش مرجاني از روش ندشد
هاي  هاي وضعيت و گسترش مورد بررسي قرار گرفتند. همچنين فعاليتها با استفاده از شاخصسالمت مرجان

هاي ناشي از ساخت و سازهاي ساحلي و صيادي بودند، نيز مورد بررسي  در هر منطقه كه عمدتا شامل فعاليتانساني 
%) 77% تا 64قرار گرفتند. بررسي درصد پوشش مرجاني نشان داد كه وضعيت پوشش مرجاني جزيره خارگ (

زيره خارگ در وضعيت بهتري ها در جهاي سالمت مرجان%) است و شاخص62% تا 48تر از جزيره خارگو (مناسب
. همچنين ندهاي انساني بيشتر در جزيره خارگ مشاهده شد نسبت به جزيره خارگو مشاهده شدند. اما ثبت فعاليت

هاي مرجاني در اين جزيره در معرض  تر در جزيره خارگ نشان داد كه آبسنگهاي مقاوموجود غالبيت گونه
  .تواند منجر به نابودي آنها گرددنتيجه مي تهديدات انساني بيشتري قرار دارند كه در

  .درصد پوشش مرجاني، تهديدات انساني، شاخص وضعيت، شاخص گسترش كلمات كليدي:

  
  مقدمه. 1

ده با تنوع زيستي باال يهايي پيچسامانهبومهاي مرجاني  آبسنگ
- آن شوند.هاي كم عمق مناطق گرمسيري ديده ميكه در آب هستند

كره زمين  يهاسامانهبومترين و پرتوليدترين ها يكي از متنوع
زيادي را براي  شناختيبومشوند كه خدمات اقتصادي محسوب مي

- بوم). اين (Burt et al., 2014 كنندساكنين مناطق ساحلي فراهم مي

هاي تنشابل ـعلت اثرات متقه بشته ذها در يك قرن گامانهـس
. هستندحال تخريب  سابقه در ه صورت بياي و جهاني، بمنطقه

انساني در هر منطقه  هاي فعاليتاي ناشي از هاي منطقهتنشعمدتا 
هاي بيش از حد آلودگي -1ها شامل كه مهمترين آناست 

اربري ـهاي كهشيو-2هاي شهري، صنعتي و كشاورزي فاضالب
گذاري در زايش رسوبـامناسب و ضعيف كه منجر به افـي نـاراض

برداشت بيش از اندازه از منابع به  - 3شود و مناطق مرجاني مي
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. (Valavi et al., 2009) باشدرويه آبزيان ميخصوص صيد بي
هاي جهاني شامل گرم شدن كره زمين و افزايش دماي آب تنش

كه منجر به افزايش  هستندها و اسيدي شدن آب درياها اقيانوس
هاي مرجاني در طول دو دهه گذشته شده  فيد شدگي آبسنگس

هاي  درصد از آبسنگ 30 انجام شده هايتخمينبر اساس است. 
 2030اند و تا سال صورت جدي تخريب شدهه مرجاني تاكنون ب

. (Wilkinson, 2004) ها از بين خواهند رفتدرصد از آن 60حدود 
هاي دريايي آن مشتمل كه محيط استيري خليج فارس داراي جزا

. تقريبا تمامي اين جزاير باشدهاي مرجاني ميبر آبزيان و زيستگاه
 ,Sheppard and Sheppard(هستند اي مرجاني به صورت حاشيه

هاي مرجاني در اين خليج در شرايط نامساعدي سامانه. بوم1991)
د. در ندار راراز نظر ميزان شوري، دماي آب و جزر و مد شديد ق

اي طوالني دماي باالي هاي مرجاني براي دوره اين منطقه آبسنگ
درجه) را در تابستان و دماي پايين آب ( كمتر از  30آب (بيش از 

. (Valavi et al., 2009) كننددرجه) را در زمستان تحمل مي 16
افزايش دما در برخي مناطق مرجاني خليج فارس همانند خليج 

. (Bolouki et al., 2013) رسدد ميادرجه سانتيگر 34بند به ناي
علت تحمل دما و ه هاي مرجاني خليج فارس بسامانهامروزه بوم

 ,.Burt et al( شوري باال مورد توجه محققين قرار گرفته است

هاي مرجاني  با وجود اينكه چندين مطالعه وضعيت آبسنگ. 2014)
كيش را مورد بررسي قرار بند، فارور، هنگام، الرك، قشم و در ناي

 ,.Shokri et al., 2000; Rezai et al., 2010; Kavousi et al( اندداده

(2011; Shojae et al., 2012; Bolouki et al., 2013.  ولي با اينحال
ر ابسياري از جزاير ايراني خليج فارس به درستي مورد بررسي قر

ندارد. جزاير  ها وجوداند و اطالعات كافي در خصوص آننگرفته
شوند كه خارگ و خارگو مهمترين اين جزاير محسوب مي
هاي آنها اطالعات كافي در خصوص وضعيت پراكنش مرجان

دارد. هدف از اين مطالعه تخمين وضعيت پوششي ـوجود ن
هاي جزاير خارگ و خارگو به منظور بررسي وضعيت مرجان

  است.سالمت آنها 

  هامواد و روش. 2

  منطقه مورد مطالعه 2-1

ايستگاه در جزيره  4هاي مورد نياز براي اين مطالعه از داده
، 5S( ايستگاه در جزيره خارگ 3) و 4Sو 1S ،2S ،3S( خارگو

6S 7وS ( جدول)جزاير شدندآوري جمع 1394در سال  )1 .
كيلومتري شمال غربي شهر بوشهر  57خارگ و خارگو در فاصله 

). خارگ 1اند (شكل ارس قرار گرفتههاي شمالي خليج فدر آب
شود و مهمترين پايانه صادرات نفتي خليج فارس محسوب مي

كيلومتري از جزيره خارگ قرار  5جزيره خارگو كه در فاصله 
  .گرددثر طبيعي ملي محسوب مياعنوان ه بدارد 

  برداريهاي نمونهموقعيت جغرافيايي ايستگاه: 1جدول 
  عرض جغرافيايي  طول جغرافيايي  ايستگاه

1 S  E "37/19 '20 °50  N "94/49 '17 °29  
2 S  E "99/6 '21 °50  N "69/5 '19 °29  
3 S  E "15/38 '20 °50  N "07/7 '20 °29  
4 S  E "57/54 '19 °50  N "38/29 '18 °29  
5 S  E "16/55 '17 °50  N "83/27 '16 °29  
6 S  E "11/35 '17 °50  N "48/45 '14 °29  
7 S  E "99/56 '19 °50  N "69/45 '12 °29  

  
  در خليج فارس مورد مطالعهمنطقه  :1شكل 

  بررسي وضعيت پوشش 2-2

هاي مطالعاتي با استفاده از روش مانتاتو و انتخاب ايستگاه
ها به نحوي انجام غواصي مقدماتي صورت گرفت. ايستگاه
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د و نهاي هر جزيره باش كه معرف كل آبسنگ ندانتخاب شد
مرجاني آن جزيره را پوشش  هايهاي آبسنگمجموعهتمامي 

به  متري در هر ايستگاه 100د. سپس يك ترانسكت خطي نده
 20ترانسكت  4منظور بدين .موازات خط ساحلي پهن گرديد

متر نسبت به يكديگر روي بستر مرجاني در  5متري با فاصله 
متري پهن گرديد. سپس با انجام عمليات غواصي  6تا  3اعماق 

 Hill and( ندت گرديدبسكت ثنتمام مشاهدات زير ترا

Wilkinson, 2004; English et al., 1997; Hodgson et al., 

كه عبارت  بودندگروه اصلي  10اين مشاهدات شامل  .2006)
 ،)SC( نرم هاي)، مرجانHC( هاي سختاست از مرجان

 مواد مغذي هاي شاخصكب)، جلRKC( هاي تازه مردهمرجان
)NIA(، هااسفنج )SP(، هاصخره )RC(، بستر ماسه) ايSD ،(

) و ديگر موارد كه شامل هر RB( خرده مرجان ،)SI( سيلت
  است. )OTگونه مورد طبيعي (

هاي شاخص مواد مغذي معيار تشخيص جلبك 2006از سال 
هاي با اندازه كمتر از تغيير كرد كه براساس تعريف جديد جلبك

شوند هاي شاخص مواد مغذي نميمتر شامل جلبكسانتي 3
(Hodgson et al., 2006). ) شاخص وضعيتCIجهت رتبه (-

محاسبه  هاي هر منطقه مرجانيتنشبندي اجتماع مرجاني و 
بندي ) جهت رتبهDIگسترش ( گرديد و همچنين شاخص

از اده ـا استفـسپس بشد.  مرجاني محاسبهتوسعه اجتماع 
 مورد (Idris et al., 2006) يـابـارزيدي كيفيت ـبندرجه دولـج

براي محاسبه شاخص وضعيت  ).2(جدول  گرفتارزيابي قرار 
  .Idris et al., 2006)(استفاده شد  1از رابطه 

  هابندي شاخص: درجه2جدول 
  كيفيت  درصد پوشش هابندي شاخصدرجه

  خيلي فقير  <%20  <-602/0
  فقير  40تا % 20  -176/0تا  -602/0

  متوسط  60تا % 01/40  176/0تا  -175/0
  خوب  80تا % 01/60  602/0تا  175/0

  خيلي خوب  >01/80  > 602/0

)] CI = log10                                     1رابطه  )]  

 بابرابر است با درصد منطقه پوششي   LCكه در اين رابطه
برابر است با درصد منطقه  HC+SC( ،DC(زنده هاي مرجان
برابر است با  AL، (DC+RB)مرجان هاي مرده  با پوششي

برابر است با  OT، و جلبك وسيلهبهدرصد منطقه پوششي 
همچنين براي  .هاي ديگرفون توسط درصد منطقه پوششي

 Idris et(استفاده گرديد  2محاسبه شاخص گسترش از رابطه 

(al., 2006.  

)]DI=log10                                   2رابطه  )]  

با  برابر است با درصد منطقه پوششي ABكه در اين رابطه 
  .)…+RC+SD+SI( هايغيرزيست

  هاي انساني . بررسي فعاليت2-3

به منظور بررسي تاثيرات انساني روي اين مناطق مرجاني، 
بومي و يا  افرادمخرب با استفاده از اطالعات  عواملمهمترين 

  مشاهدات ميداني ثبت گرديد.
آوري رويه ماهيان، جمعشامل صيد بي عواملمهمترين اين 

ناشي از حضور غواصان در  ها، تاثيراتها و فروش آنمرجان
هاي مناطق مرجاني، آلودگي فاضالب شهري، آلودگي فاضالب

مهره مانند ميگو، تاثيرات ناشي از صنعتي، صيد آبزيان بي
سازي و ازي، ساخت و سازهاي ساحلي همانند اسكلهلنگراند

هستند  وجود تاسيسات صنعتي بزرگ در مناطق ساحلي
(Hodgson et al., 2006).  

  تجزيه و تحليل آماري 2-4

ها با هاي مربوط به پوشش مرجاني ايستگاهآناليز آماري داده
طرفه انجام گرفت. نرمال بودن يك ANOVAاستقاده از آزمون 

ها با استفاده از آزمون هاي مربوط به درصد پوشش مرجانداده
Kolmogorov-Smirnov  مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به

ها نرمال نبودند لذا هاي مربوط به درصد پوشش مرجاناينكه داده
نرمال شدند و سپس به منظور  1تبديل آركسينوس با استفاده از

هاي مختلف ايستگاهها در بررسي اختالف درصد پوشش مرجان
افزار در نرم Tukeyآزمون طرفه و پسيك ANOVAاز آزمون 

SPSS استفاده گرديد. 16، نسخه  

——— 
1 Arcsin 
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  نتايج و بحث .3

علت شرايط نامساعد محيطي از جمله دماي ه خليج فارس ب
باال، شوري زياد، كدورت و آلودگي نفتي داراي پراكنش و تنوع 

 .(Rezai et al., 2010; Burt et al., 2014)است  پايين مرجاني
تخريب و  باالي رخنعالوه براين برخي شرايط ديگر از جمله 

هاي انساني  هاي مرجاني به دليل فعاليت خسارت وارده به آبسنگ
و نبود بستر مناسب منجر گرديد بسياري از  گسترده و كنترل نشده

به صورت  ياداراي مناطق محدود مرجاني باشند و  ،جزاير
 تخريب شوندخليج فارس  رگسترده در محدوده آبي جزاي

(Shokri et al., 1999, 2000; Kavousi et al., 2011).  با اين حال
هاي مرجاني  كه محدوده پراكنش آبسنگ دادمطالعه حاضر نشان 

و در جزيره خارگو به صورت گسترده تمام جزيره را در برگرفته 
. علت اصلي اين امر را شوديده ميدر اطراف جزيره خارگ نيز د

توان در شفافيت مناسب آب و وجود بستر مناسب جهت مي
 6ايستگاه بررسي شده فقط  7در گسترش مناطق مرجاني دانست. 

گروه اصلي مشاهده شدند كه شامل مرجان سخت،  10گروه از 
ند اي، اسفنج و ساير موارد بودصخره، خرده مرجان، بستر ماسه

  .)2شكل (

  
 هاي مختلف مورد مطالعهوضعيت پوشش بستر در ايستگاه :2شكل 

%) و 27/77در خارگ ( 6بيشترين پوشش مرجاني در ايستگاه 
) %13/48در خارگو ( 1كمترين پوشش مرجاني در ايستگاه 

). احتماال دليل تفاوت وجود بستر سخت 3شكل ( مشاهده شد
ر و شناسي بستمناسب جهت نشست الروي بيشتر و يا ريخت

جريانات آبي متفاوت در اطراف جزيره خارگ نسبت به خارگو 
 2و  1توان در ايستگاه ها را ميبيشترين ميزان خرده مرجان است.

). علت اصلي اين 3در شرق جزيره خارگو مشاهده نمود (جدول 
- هاي مرجاني و لنگراندازي قايقبرخورد امواج به كلني خداد،ر

غالب بودن دليل ه كه ب تاسهاي صيادي در اطراف جزاير 
و ) 4(شكل در اين منطقه   Acroporaوشش مرجاني جنسپ

ها، خرده ها نسبت به ساير مرجانشكننده بودن اين مرجان
  . ندها بودهاي مشاهده شده بيشتر از ساير ايستگاهمرجان

  
هاي مورد مطالعه در خارگ و : متوسط پوشش مرجاني در ايستگاه3شكل 

دهنده عدم وجود ). حروف مشابه نشانSEخطاي معيار( خارگو به همراه
  ). ≤05/0Pدار است (اختالف معني

  
  ي مورد مطالعههاها در ايستگاه: غالبيت مرجان4شكل 

 1385زيست در سال اي كه سازمان حفاظت محيطدر مطالعه
انجام داد پوشش مرجاني ثبت شده در اطراف جزيره خارگو را 

). هر چند 1386برآورد نمود (ولوي، بيشتر از جزيره خارگ 
تواند يكي از داليل هاي انتخابي جهت بررسي مياختالف ايستگاه

هاي مطالعه حاضر با مطالعه تفاوت در ميزان پوشش مرجان
زيست باشد، اما بررسي ميزان خرده سازمان حفاظت محيط

دهند كه تخريب هاي ثبت شده در دو مطالعه نشان ميمرجان
هاي  ها در جزيره خارگو به علت افزايش فعاليتجانگسترده مر

هاي صيادي و تاثيرات ناشي از اين  فعاليتانساني كه عمدتا شامل 
منجر به كاهش پوشش مرجاني شده  )4مي باشند (جدول  فعاليت

  ها در منطقه افزايش يافته است.و ميزان خرده مرجان
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  مطالعههاي مورد ها در ايستگاه: وضعيت پوششي مرجان3جدول 

 شاخص وضعيت شاخص توسعه ساير موارد اسفنج ايبستر ماسه خرده مرجان صخره  سخت  مرجان هاگاهتايس
S1 48/13 7/83 24/40 17/33 0/00 2/33 1/43 0/26 

S2 49/25 19/60 13/20 14/24 0/08 3/64 1/25 0/47 

S3 62/99 12/58 0/13 22/16 0/00 2/15 1/44 1/44 

S4 53/69 28/96 3/20 3/43 0/00 10/73 0/76 0/59 

S5 71/39 12/24 0/25 14/25 0/00 1/88 1/31 1/53 

S6 77/27 17/27 0/04 5/09 0/00 0/32 0/98 2/33 

S7 64/98 24/91 0/43 8/95 0/00 0/74 1/06 1/75 

  
در (از خانواده خارپوستان) با توجه به افزايش جمعيت توتيا 

ها از شديد آن تغذيه ) و1395حسيني، جزاير خارگ و خارگو (
 ،هاي مورد مطالعهاهگا در هيچ كدام از ايستـها تقريبجلبك
هاي ي ديده نشده و اغلب جلبكذهاي شاخص مواد مغجلبك

متر سانتي 3داراي اندازه كمتر از  ،هامشاهده شده روي صخره
  بودند كه ثبت نشدند.

  خارگ و خارگو جزاير هاي انساني درنتايج بررسي فعاليت :4جدول 
  هاي انساني فعاليت  خارگ خارگو
  ماهيگيري با قالب و دام  
  ناتييها براي تزمرجانآوري جمع  
  حضور گردشگر و غواص  
×  هاي شهريآلودگي فاضالب  
×  هاي صنعتيآلودگي فاضالب  
  آبزيمهرگان صيد بي  
  تاثيرات ناشي از لنگر  
×  خشك كردن دريا به نفع ساحل  
×  ساخت و سازهاي عظيم صنعتي  
×  آلودگي نفتي  
×  خروجي آب شيرين كن  

مشاهده فعاليت مورد نظر  
  عدم مشاهده فعاليت مورد نظر× 
 

 ،2و  1هاي ها از نظر جنس غالب در ايستگاهغالبيت مرجان
Acropora 7،و  5، 4، 3هاي و در ايستگاه هستند Porites  و در

هستند  Merulinidaeاز خانواده  ايهاي تودهمرجان 6ايستگاه 
 Favitesيا  Dipsastraea و Platygira هايامل جنسـكه ش
علت ه ). اين تفاوت در نوع پوشش اغلب ب4(شكل  دنباشمي

را زيدهد محيطي ايجاد شده رخ ميشرايط متفاوت زيست
اغلب نسبت به كدورت و   Acroporaهاي جنسمرجان

رسوبات معلق و همچنين افزايش دما داراي مقاومت كمتري 
  .(Riegl, 1999) هستند

هاي انساني در جزيره  ت ناشي از فعاليتترين تاثيراعمده
هاي ناشي از  خارگ ثبت گرديد كه شامل دو گروه عمده فعاليت

هاي ناشي از ساخت و سازهاي ساحلي و  صيادي و فعاليت

كه در جزيره خارگو تعداد در حالي .گرددشهري در اين جزيره مي
هاي صيادي و  هاي انساني ثبت شده محدود به فعاليت فعاليت

). تعداد 4شود (جدول تاثيرات ناشي از اين فعاليت مي
هاي انساني مشاهده شده در جزيره خارگ بيشتر از جزيره  فعاليت

ها در تخريب مناطق  اما سهم هر يك از اين فعاليت بود،خارگو 
و  نيستآنها به درستي مشخص هر يك از ميزان تاثير  مرجاني و

  .باشدبيشتري مي جهت بررسي اين موضوع نياز به مطالعات
ها و پوشش مرجاني منطقه نشان بندي شاخصنتايج كيفيت

داراي وضعيت پوششي متوسط  4و  2، 1هاي د كه ايستگاهندهمي
ها داراي وضعيت و ساير ايستگاه و شاخص وضعيت خوب بوده

باشند. پوششي خوب و شاخص وضعيت خيلي خوب مي
ها داراي درجه خيلي خوب شاخص توسعه در تمامي ايستگاه

  ). 5، شكل 5جدول ( هستند

  هاي مورد مطالعهها در ايستگاهبررسي وضعيت شاخص :5جدول 
 شاخص وضعيت  شاخص توسعه  وضعيت پوشش  هاايستگاه

S1 خوب  خيلي خوب  متوسط  
S2 خوب  خيلي خوب  متوسط 

S3 خيلي خوب  خيلي خوب  خوب 

S4 خوب  خيلي خوب  متوسط 

S5 خيلي خوب  خوبخيلي   خوب 

S6 خيلي خوب  خيلي خوب  خوب 

S7 خيلي خوب  خيلي خوب  خوب 

  
  ي مورد مطالعههاهاي توسعه و وضعيت در ايستگاه: نمودار شاخص5شكل 
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هاي چند بررسي وضعيت پوشش مرجاني و شاخص هر
هاي مناسبي جهت بررسي وضعيت وضعيت و توسعه، شاخص

 ,Idris et al., 2006; Brown( هستندهاي مرجاني بوم سامانه

تر جزيره مرجاني مناسب دهنده پوششها نشان) و بررسي1988
 كه نيست ياما اين بدان معن است.خارگو جزيره خارگ نسبت به 

هاي سامانهخارگ نسبت به بومجزيره هاي مرجاني بوم سامانه
هاي  ا وجود فعاليتزير هستند،تر خارگو سالمجزيره مرجاني 

 نساني در جزيره خارگ و انجام ساخت و سازهاي ساحليابيشتر 
در منطقه منجر شده كه هاي شهري و صنعتي و تخليه فاضالب

قرار  تخريبدر معرض خطر هاي اين جزيره از مرجانبسياري 
هاي بيشتر انساني در اطراف جزيره خارگ  وجود فعاليت گيرند.

اد اختالل در تواند با ايجمي 7همانند ساخت اسكله در ايستگاه 
جريان آب موجب افزايش دماي آب در اين ايستگاه گردد. 

هاي اطراف همچنين كدورت ناشي از ساخت اسكله روي مرجان
هاي اسكله تاثيرگذار است و تاثير ناشي از وجود خروجي پساب

تواند موجب افزايش دماي آب و مي 7و  6صنعتي در ايستگاه 
طور فعاليت گردد و همينهاي صنعتي همچنين افزايش آلودگي

موجب افزايش  6و 5گذاري خطوط انتقال نفت در ايستگاه لوله
باعث شوند. احتماال اين عوامل گذاري ميرسوبات در زمان لوله

- هاي مرجاني مقاوم به تغييرات دمايي و رسوبشده كه گونه

هاي حساس مرجاني جايگزين گونه Poritesگذاري همانند 
با توجه به اهميت مناطق مرجاني خليج  .دنگرد Acroporaهمانند 
ها تمامي آنء هاي مرجاني و ارتقاسامانهلزوم توجه به بوم ،فارس

به مناطق حفاظت شده دريايي و ممنوعيت صيد در اين مناطق 
ولين قرار ئجهت بازسازي جمعيت ماهيان بايد مورد توجه مس

فارس نسبت  هاي خليج. با توجه به مقاومت بيشتر مرجاندنگير
هاي محيطي از قبيل دما و كدورت ضروري است به تنش

هاي انساني در هريك از  تحقيقاتي در خصوص ميزان فعاليت
ها در اين مناطق  مناطق مرجاني و شدت هر يك از اين فعاليت

زاي انساني در انجام گيرد تا ضمن بررسي مهمترين عوامل تنش
ليت تاثيرگذار روي هر هر منطقه نسبت به حذف و يا تعديل فعا

  يك از مناطق مرجاني اقدامات الزم صورت بگيرد.

  گيري . نتيجه4

هاي مرجاني در خليج فارس به صورت  كه آبسنگبا اين
اند، اما وضعيت محدود در اطراف جزاير ايراني پراكنده شده

ها در اطراف جزاير خارگ و خارگو مناسب بوده پوششي مرجان
هاي  دهنده وضعيت خوب آبسنگانهاي سالمت نشو شاخص

مرجاني در اين جزاير هستند. هر چند جزيره خارگ داراي 
اما تري نسبت به جزيره خارگو است، وضعيت پوششي مناسب
عدم وضع هاي انساني در جزيره خارگ و  باال بودن ميزان فعاليت

گيرانه به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي قوانين سخت
در مناطق مرجاني تاكنون هاي صيادي غيرقانوني  و فعاليتساحلي 

قرار  تخريبدر معرض خطر ها از مرجانمنجر شده كه بسياري 
ناپديري به تواند صدمات جبرانگيرند و ادامه اين روند مي

  .مانده وارد نمايدهاي باقيمرجان

  . سپاسگزاري5

پروژه، دانند از مشاور آماري نويسندگان بر خود الزم مي
جناب آقاي حسين پاشا زانوسي و اعضاي تيم غواصي آقايان 
احسان توسل پور، وحيد مرشدي، مصطفي كامياب و حامد 

زيست و قناعتيان تشكر نموده و از سازمان حفاظت محيط
دانشگاه خليج فارس به دليل حمايت جهت انجام پروژه تشكر و 

  قدرداني نمايند.
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