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  چكيده
) ايران -فارس خليج( كيش جزيره مرجاني هاي آبسنگ توزيع با محيطي زيست عوامل ارتباط بررسي مطالعه اين در
 آب، دماي عمق، شامل آب محيطي زيست عوامل. گرديد شناسايي عوامل اين ترين مهم سپس و گرفت قرار نظر مد

 تابستان در ايستگاه 30در CTD دستگاه توسط آب ستون در a كلروفيل و اسيديته محلول، اكسيژن كدورت، شوري،
 بستر شيب گرديد، تعيين برداري نمونه با بستر رسوبات بندي دانه ها ايستگاه از يك هر در همچنين. گرديد ثبت 1389

 تفاوت. آمد دست به ايران امواج سازي مدل پروژه از آب جريان سرعت و شد استخراج سنجي عمق نقشه روي از
 توزيع در موثر عوامل ترين مهم سپس. شد بررسي واريانس آناليز آزمون توسط محيطي زيست عوامل ميانگين
 واريانس آناليز آزمون نتايج. گرديدند شناسايي) PCA( اصلي هاي مؤلفه به تجزيه آزمون توسط مرجاني هاي آبسنگ
 دار معني اختالف داراي شاهد و مرجاني منطقه دو در بستر شيب و محلول اكسيژن آب، عمق متغيرهاي كه داد نشان

)05/0P <مي ( نتايج طبق. باشند PCA، مولفه سه )PC (از درصد 157/73 عمجمو در كه شدند شناسايي هم از مستقل 
 مولفه با a كلروفيل و آب عمق كدورت، عوامل بين بااليي همبستگي نتايج همچنين. گرفتند مي بر در را اتتغيير كل
 اين نتايج. داد نشان سوم مولفه با محلول اكسيژن و آب دماي و دوم مولفه با بستر شيب و بستر جنس شوري، اول،

 .دارد وجود كيش جزيره در مرجاني هاي آبسنگ توزيع با شده ذكر عوامل بين داري معني تاثير داد نشان مطالعه

  .، جزيره كيش، خليج فارسPCA هاي مرجاني، عوامل زيست محيطي، آبسنگكلمات كليدي: 
    

  مقدمه. 1

كم  ساحليمناطق ششم  يكدر  تقريبا مرجانيهاي  آبسنگ
 100هاي ساحلي بالغ بر  گرمسيري، در آب عمق گرمسيري و نيمه

 ;Sorokin, 1993; Birkeland, 1997( شوند كشور دنيا يافت مي

Spalding and Grenfell, 1997 خليج فارس نيز با وجود قرار .(
هاي باالتر از استوا) از  گرمسيري (عرض گرفتن در مناطق نيمه

رود.  هاي مرجاني به شمار مي د حضور آبسنگجمله مناطق مستع
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انزواي خليج فارس و شرايط محيطي حاكم بر آن در مقايسه با 
هاي مرجاني  ها و درياها باعث شده است تا آبسنگ ساير اقيانوس

در اين منطقه از پراكنش و تنوع كمتري برخوردار باشند (رضايي 
  ). 1389و همكاران، 

هاي  عوامل مختلفي در پراكنش، سالمت و بقاي آبسنگ
مرجاني موثر هستند كه از اين ميان عوامل محيط زيستي آب 
همچون دماي آب، شوري، كدورت، عمق آب، نور، نرخ رسوب 

هاي دريايي، توپوگرافي بستر دريا،  گذاري، امواج و جريان
 ترين عوامل و تابش اشعه فرابنفش از جمله مهم aكلروفيل 

 ,Birkeland, 1974; Ammar and Montaserروند ( شمار مي به

هاي جهان به گستره  هاي مرجاني در تمام اقيانوس ). آبسنگ2006
اند. دانستن اين موضوع به  سازگاري پيدا كرده خاصي از دماي آب

هاي مرجاني  هاي حفاظتي در مورد گونه ويژه در ارتباط با تالش
 ترين ). مناسبBirkeland, 1997در معرض خطر ضروري است (

 23ساالنه بين  ميانگين هاي مرجاني، دماي تشكيل آبسنگ براي دما
هاي  ). آبسنگHarvell et al., 2002درجه سانتيگراد است ( 25تا 

درجه  18 از كمتر آنها ساالنه متوسط دماي هايي كه آب در مرجاني
شوند. زيرا در دماهاي پايين تغذيه  تشكيل نمي باشد، سانتيگراد
شود  ويژه فرايند رسوب كربنات كلسيم متوقف مي ها و به مرجان

)Birkeland, 1997 البته اثر دماي آب روي رشد و سالمت .(
در  ،مرجاني نيز بستگي دارد. براي مثال  ها به گونه آبسنگ مرجان

) Poritesها (جنس  هاي خاصي از مرجان غرب خليج فارس گونه
درجه سانتيگراد نيز بقا  18شوند كه در دماي كمتر از  ديده مي

  ). Coles and Fadlallah, 1991اند ( داشته
 محدوده از تر پايين شوري تحمل به هاي مرجاني قادر سنگآب

). Sorokin, 1993گرم در ليتر) نيستند ( 35تا  32دريا ( آب طبيعي
 Lukens andشوند ( به همين سبب در نواحي مصبي ديده نمي

Selberg, 2004; Rousseau, 2006; Tittensor et al., 2009.(  با
 هاي ندازه طبيعي (شوريهاي بيش از ا اين حال تا حدي شوري

سرخ و سواحل جنوبي خليج  گرم در ليتر در درياي 55باالتر از 
تر تحمل كرده و در چنين مناطقي از رشد به  فارس) را راحت

  ). Coles and Fadlallah, 1991نسبت مطلوبي برخوردار هستند (
 عمق آب نيز يكي از مهمترين متغيرهاي محدود كننده

 ;Leverette, 2005رود ( شمار مي مرجاني به هاي آبسنگ گسترش

Dawson et al., 2009ميزان آب، دماي چون هايي متغير )، زيرا 
 غيره و هاي دريايي گذاري، امواج و جريان نرخ رسوب نور، نفوذ
 علت ).Done, 1995( شوند مي تغيير دچار آب عمق به توجه با

نور  به ساز آبسنگ هاي مرجان نياز به واسطه عمق، محدوديت
 از همچنين و بقا عوامل ترين ضروري از چرا كه نور يكي است،

هاي مرجاني  پراكندگي آبسنگ ي كننده محدود عوامل ترين مهم
هاي مرجاني در  است. به خاطر همين وابستگي شديد، آبسنگ

 ,.Spieler et alهاي كم عمق بيشترين پراكندگي را دارند ( آب

 و aكلروفيل  غلظت روي بر نور كميت و كيفيت در ). تغيير2001
 ,Birkeland( دارد تاثير ها فتوسنتز مرجان ميزان روي نتيجه در

 خورشيد نور حضور در نيز ها مرجان شدن آهكي فرايند). 1997
 انجام بيشتري سرعت با كننده نتزفتوس هاي باكتري كمك با و

   ).Crossland, 1984(شود  مي
هاي دريايي نيز از طرق مختلفي روي توزيع و  امواج و جريان
هاي مرجاني تاثير گذارند. شدت جريان آب و  پايداري آبسنگ
ها  تواند تعيين كننده ميزان پراكنش الرو مرجان قدرت امواج مي

علت داشتن آب حاوي  اينكه امواج بهعالوه  در بستر دريا باشد. به
ها و همچنين با دور  فراوان و مواد غذايي مانند پالنكتون اكسيژن

ها مفيد  توانند براي مرجان كردن مواد زائد مانند مواد مغذي، مي
ها  گذاري ذرات معلق بر روي مرجان هم باشند و مانع رسوب

توانند تاثير  ). البته امواج پر انرژي ميBirkeland, 1997شوند (
ها گردند  منفي داشته باشند و منجر به شكسته شدن مرجان

)Armono, 1999هاي مرجاني به ميزان زيادي به  ). توزيع آبسنگ
شدت  روي جهت و كهپستي و بلندي و پيچيدگي بستر دريا 

هاي كربناتي كه محل سكونت  دريايي در تپه هاي جريان
 Wilson(بستگي دارد گذارد؛ تاثير مي ،هاي مرجاني است  آبسنگ

et al., 2007; Guinan et al., 2009( اين نكته از آن جهت كه .
ها موجوداتي چسبيده به بستر بوده و براي تامين بخشي از  مرجان

اند  ها) به جريانات دريايي وابسته نمواد غذايي خود (صيد پالنكتو
  ). Birkeland, 1997از اهميت زيادي برخوردار است (

 و پراكنش با تاثير روي نيز بستر دريا شناختي ساختار زمين
الرو  زيع، استقرار و بقايشده بر تو نشين ته رسوبات ثبات

 هرچه . بستر درياهاي مرجاني موثر است سازگان ها در بوم مرجان
 از محل در رسوبات ثبات عدم دليل به ،باشد تري تند شيب داراي
. بود خواهد برخوردار ها مرجان سكونت براي تري مطلوب شرايط
 و بلندي و پستي با دار شيب مناطق اغلب مرجاني هاي آبسنگ

 دهند مي ترجيح سكونت براي را اي زياد و صخره پيچيدگي
)Guinan et al., 2009.(   

بر رشد و بقاي كدورت نيز از جمله عوامل محيط زيستي موثر 
رود. عواملي از قبيل تخليه رواناب  شمار مي هاي مرجاني به آبسنگ
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علت افزايش مواد  به ها شكوفايي جلبك و ها به دريا رودخانه
ها، افزايش ميزان جامدات معدني معلق، سرعت  روانابمغذي 
 شوند. افزايش گذاري باال باعث افزايش كدورت آب مي رسوب
 نتيجه در و آب دريا از بيشتري اعماق تا نور نفوذ از آب كدورت
 كردن مسدود باعث كرده، جلوگيري مرجاني هاي آبسنگ فتوسنتز
 شود مي ختم انهآ گمر به نهايت در و شده ها مرجان پوليپ دهانه

)Birkeland, 1997.( 
تر نيز ذكر شد عوامل محيط زيستي مختلفي  گونه كه پيش همان

هاي مرجاني در مناطق ساحلي  در رشد، سالمت و توزيع آبسنگ
هاي  است در مطالعات مربوط به آبسنگموثر هستند كه الزم 

بر و زمان بر بودن  مرجاني در نظر گرفته شوند. با توجه به هزينه
ها، هدف از اين  خصوص در ارتباط با مرجان مطالعات دريايي به

مطالعه شناسايي مهمترين اين عوامل است تا در چنين مطالعاتي 
ن آنها با هدف اين عوامل، برخي از مهمتري جاي توجه به تمامي  به

ها و زمان، مورد بررسي قرار گيرند. از اين رو  جويي در هزينه صرفه
هدف از اين مطالعه بررسي عوامل محيط زيستي آب موثر روي 

عنوان يكي از جزايري  هاي مرجاني جزيره كيش، به توزيع آبسنگ
  اي قابل توجهي است. است كه داراي تنوع و فراواني گونه

 ها. مواد و روش2

  ي مورد مطالعه . منطقه2-1

پيرامون هاي ساحلي  آب ،محدوده مورد مطالعه در اين پژوهش
 كيلومتري 18در شمال خليج فارس و در كه  بود جزيره كيش

 28درجه و  26هاي بندر لنگه، در موقعيت جغرافيايي  كرانه جنوب
 52 و درجه 53 و شمالي عرض دقيقه 36درجه و  26دقيقه تا 
  .)1شكل است (شده واقع دقيقه طول شرقي  4رجه و د 54دقيقه تا 

  هاي مرجاني جزيره كيش . وضعيت آبسنگ2-2

اي با منشاء مرجاني است و در گذشته  جزيره كيش، جزيره
مرجاني  هاي عمق ساحلي آن سراسر پوشيده از آبسنگ هاي كم آب

دليل تغييرات اقليمي و فشار ناشي از  بوده است. ولي امروزه به
هاي وسيعي از اين جزيره عاري از آبسنگ  انساني بخشعوامل 

). با اين وجود 1389و همكاران،  مقصودلومرجاني گشته است (
كيش همانند بسياري از جزاير ايراني خليج فارس  همچنان جزيره

طوري  ، بهشود مي محسوب ايران هاي در آب مرجاني مهم مناطق از
ي شود (رضاي مرجاني ايران محسوب مي عنوان سايت پايش كه به
  ).1389مكاران، و ه

  
برداري (موقعيت  هاي نمونه موقعيت منطقه مطالعاتي و ايستگاه :1شكل 

  )1389هاي مرجاني برگرفته از نتايج رضايي و همكاران،  پهنه

 گونه 21 و خانواده 9حداقل  بيانگر وجود برآوردها آخرين

شامل  تعداد اين كه است كيش جزيره ساحلي هاي آب در مرجان
). 1389و همكاران،  ومقصودل( آهكي نيستغيرهاي  مرجان
اي بوده و  ساز حاشيه هاي جزيره كيش اغلب از نوع آبسنگ مرجان

هاي مرجان نرم نيز در اين منطقه ديده  تعداد معدودي از گونه
هاي شرقي و شمالي  شوند. بيشترين پوشش مرجاني در بخش مي

 پراكنش وضعيت جزيره شمال شود. در جزيره كيش ديده مي

 بوده اندك جود تاسيسات آب شيرين كن تقريبادليل و به ها مرجان

به  بندرگاه ساحل نزديكي در زنده هاي پوشش مرجان كه به طوري
  ).1389ي و همكاران، رسد (رضاي درصد مي 3تا  2

 است متري 15 عمق تا حداكثر كيش جزيره هاي مرجان پراكنش

شود.  ديده مي متري 8تا  3عمق  ها در مرجان بيشترين حضور كه
تنوع در جزيره  نظر از هاي مرجاني خانواده آبسنگ ترين بزرگ
هاي  گونه و بعد از آن خانواده 8با  Faviidaeخانواده  كيش،

Poritidae  وSiderastreidae  گونه مختلف هستند 3هر كدام با .
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هاي اطراف  بيشترين فراواني را در آب Acroporidaeخانواده 
در مرتبه دوم  Poritidaeجزيره كيش دارد و پس از آن خانواده 

ترين فراواني نيز متعلق به خانواده  قرار دارد. كم
Dendrophyllidae است )Fatemi and Shokri, 2001.(  

  ها آوري داده . جمع2-3

 30منظور سنجش عوامل زيست محيطي آب دريا در  به
ايستگاه فاقد مرجان) پيرامون  18ايستگاه مرجاني و  12ايستگاه (

استفاده گرديد.  1CTDاز دستگاه  1389ر تابستان جزيره كيش د
محيطي آب شامل عمق، دما، شوري، كدورت،  عوامل زيست

، هدايت 2، چگاليaاكسيژن محلول، اسيديته، ميزان كلروفيل 
هاي   دليل توزيع آبسنگ به. هستند 4و سرعت صوت 3الكتريكي

متر در جزيره كيش، نقاط  15تا  12مرجاني تا عمق حداكثري 
متر انتخاب گرديدند. برداشت  15برداري حداكثر تا عمق  نمونه

ها با استفاده  بندي در هر يك از ايستگاه رسوبات جهت تعيين دانه
ها  از گرب و با سه تكرار انجام گرفت. از هر يك از ايستگاه

گرم برداشت شد كه پس از انتقال به  500اي به وزن تقريبي  نمونه
هاي  س با استفاده از الكآزمايشگاه خشك شده و سپ

بندي  آزمايشگاهي و تعيين وزن رسوبات با ترازو، درصد دانه
رسوبات مشخص گرديد. در اين بررسي درصد رسوبات با 

اي) براي  ميليمتر (قلوه سنگي و صخره 16تر از  بندي بزرگ دانه
هاي آماري مورد استفاده قرار گرفت. شيب  هر ايستگاه در تحليل

برداري نيز از روي نقشه  هاي نمونه از ايستگاه بستر در هر يك
عمق سنجي مشخص شد. ضمن اين كه سرعت جريان آب نيز در 

سازي امواج ايران در  نقاط تعيين شده با توجه به پروژه مدل
  منطقه خليج فارس به ويژه جزيره كيش تعيين گرديد. 

 هاي آماري . تحليل2-4

بر توزيع  براي بررسي تاثير عوامل محيط زيستي آب
هاي مرجاني، تفاوت ميانگين هر يك از عوامل در ميان  آبسنگ
هاي فاقد مرجان توسط  هاي داراي مرجان با ايستگاه ايستگاه

——— 
1 Conductivity-Temperature-Depth 
2 Sigma T 
3 Conductivity 
4 Sound V 

) بررسي 17(نسخه   SPSSتجزيه واريانس يك طرفه در نرم افزار
  گرديد. 

هاي مرجاني نيز با  مهمترين عوامل موثر در توزيع آبسنگ
 SPSS در نرم افزار  PCA(5هاي اصلي ( آزمون تجزيه به مؤلفه

) شناسايي گرديدند. در اين مطالعه ابتدا نرمال بودن 17(نسخه 
) و K-Sاسميرنوف ( -ها با استفاده از آزمون كولموگروف داده

مورد سنجش قرار  6ها با استفاده از آزمون ليون تساوي واريانس
حذف هاي پرت از فرايند تجزيه و تحليل  گرفت و سپس داده

و آزمون  KMO(7شدند و در نهايت با استفاده از ضريب كايزر (
 PCA ها براي آزمون  از مناسب بودن تعداد نمونه 8بارتلت

  اطمينان حاصل گرديد.
در اين بررسي همچنين ميزان اشتراك متغيرها و همبستگي  

بين آنها نيز مورد ارزيابي قرار گرفت. ميزان اشتراك بيانگر نسبتي 
 9FSنس متغيرهاي اصلي است كه با توجه به ضريب از واريا

براي هر يك از متغيرها بايد  FSشود. همواره ضريب  محاسبه مي
باشد. در صورتي كه مقدار اين ضريب  5/0مساوي يا بيش از 

باشد آن متغيير از فرايند  5/0براي هر يك از متغيرها كمتر از 
PCA هاي باقيمانده با متغير  ادامه تجزيه و تحليل حذف شده و

صورت خواهد گرفت و اين روند آنقدر تكرار خواهد شد تا 
گردد  5/0 از بيش يا متغيرها مساوي براي تمامي FSضريب 

)Reid and Spencer, 2009( .  
مورد استفاده در اين تجزيه و تحليل مبتني بر  PCAروش 

ها است و آن  داده 11وريماكس و چرخش 10ماتريس همبستگي
 د،بو يك ازگتر ربز نهاآ مشخصه يشهر كه )PCها (مولفه از ادتعد

 ). باNorman and Streiner, 1994شدند ( بنتخادر اين مطالعه ا
 متغيرها از يك هر ضرايب توان مي همبستگي ماتريس به توجه
 ميزان ي دهنده نشان ضرايب اين. نمود تعيين ها را  مولفه به نسبت

 شمار به ها مولفه از يك هر با عوامل محيط زيستي ميان همبستگي
عوامل محيط  همبستگي توان مي ساده بندي طبقه يك در. روند مي

 تا 0(كم  همبستگي گروه سه به اصلي هاي مولفه با را زيستي
 زياد همبستگي و) 599/0 تا 4/0(متوسط  همبستگي ،)399/0

——— 
5 Principal Component Analysis 
6 Levene test 
7 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
8 Bartlett test 
9 Factor Solution 
10 Correlation Matrix 
11 Varimax Rotation 
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كرد كه در اين بررسي متغيرهاي با  بندي تقسيم) 1 تا 6/0(
  زياد مورد توجه قرار گرفتند.همبستگي 

  . نتايج3

هاي  آب بين ايستگاه زيستي محيط . مقايسه ميانگين عوامل3-1
  مرجاني و شاهد

مقادير ثبت شده عوامل محيط زيستي آب پيرامون  1جدول 
 -دهد. نتايج آزمون كولموگروف جزيره كيش را نشان مي

تي آب اسميرنوف روي اين مقادير نشان داد كه عوامل محيط زيس
). آزمون ليون <05/0Pباشند ( دريا از توزيع نرمال برخوردار مي

عوامل محيط زيستي را در دو منطقه   نيز برابري واريانس تمامي
). استقالل ميانگين و واريانس <05/0Pمرجاني و شاهد نشان داد (

ها تائيد گرديد. زيرا در  ها نيز با توجه به نرمال بودن داده ايستگاه
هاي مختلف آماري، تنها در توزيع نرمال است كه هيچ  عبين توزي

همتا و زارع،  اي بين ميانگين و واريانس وجود ندارد (بي رابطه
طرفه نشان داد  ). در نهايت نتايج آزمون تجزيه واريانس يك1387

كه ميانگين عواملي از قبيل عمق آب، اكسيژن محلول و شيب 
داري با  ني تفاوت معنيهاي داراي پوشش مرجا بستر در ايستگاه

  ).>05/0Pهاي بدون پوشش مرجاني دارند ( ايستگاه

  عوامل محيط زيستي آب پيرامون جزيره كيش :1جدول 
زيستي  محيط عوامل

  آب
 هاي مرجاني ايستگاه

)SE ± (ميانگين  
هاي فاقد  ايستگاه

  ميانگين) ± SEمرجان (
 كل منطقه

)SE± (ميانگين  
 m( 16/3 ± 59/8  02/3±33/10 09/3±46/9عمق آب (
 0C( 12/0 ± 92/32  74/0±96/32 43/0±94/32دماي آب (

 psu( 02/0 ± 21/38  82/0±12/38 22/0±17/38شوري (
 NTU( 25/0 ± 86/3  23/0±95/3 24/0±90/3كدورت (
 mg l-1(  08/0± 37/5  16/0±62/5 12/0±50/5محلول (اكسيژن
 96/7±09/0 94/7±17/0  98/7 ± 02/0 اسيديته
 a)g/litµ( 17/0 ± 40/1  20/0±29/1 19/0±35/1كلروفيل

 69/4±42/0 45/3±42/0  92/5 ± 42/0 )%شيب بستر (
 m/s(  02/0± 17/0  03/0±18/0 02/0±18/0سرعت جريان آب (

 kg/m3( 08/0 ± 72/22  51/0±69/22 30/0±70/22چگالي (
 ms/cm(  14/0 ± 64/65  44/1±53/65 79/0±58/65(الكتريكيهدايت
 m/s( 09/0 ± 57/1550  11/0±22/1554 10/0±40/1552صوت (سرعت

        

) در =002/0P) و اكسيژن محلول (=032/0Pمتغير عمق آب (
هاي مرجاني از ميانگين به مراتب كمتري نسبت به  ايستگاه
بودند. متغير شيب  هاي فاقد پوشش مرجاني برخوردار ايستگاه
هاي مرجاني از ميانگين باالتري  ) نيز در ايستگاه=005/0Pبستر (

هاي فاقد پوشش مرجاني برخوردار بود.  نسبت به ايستگاه
داري در ميانگين ساير  همچنين مطابق اين آزمون تفاوت معني

، aعوامل از قبيل دماي آب، شوري، كدورت، اسيديته، كلروفيل
يان آب، چگالي، هدايت الكتريكي و جنس بستر، سرعت جر

سرعت صوت در دو منطقه مرجاني و شاهد با يكديگر مشاهده 
  ). <05/0Pنشد (

  هاي مرجاني  . عوامل موثر بر توزيع مكاني آبسنگ3-2

بيانگر  )K-Sاسميرنوف ( -نتايج حاصل از آزمون كولموگروف
بود  05/0براي هر يك از عوامل بيش از  Pاين نكته بود كه مقدار 

 هاست. همچنين در اين بررسي ضريب كه بيانگر نرمال بودن داده
 در قبولي قابل مقدار بدست آمد كه 540/0برابر با  )KMO( كايزر
 PCAرود. همواره در آزمون  شمار مي تجزيه و تحليل به اين

نشان  5/0 است و مقادير بيش از 5/0حداقل ضريب كايزر برابر با 
ها براي تجزيه و تحليل است  دهنده مناسب بودن تعداد نمونه

را  نتايج اين بودن دار معني نيز بارتلت ). آزمون1384(فرشادفر، 
 ها براي تجزيه و تحليل در خصوص مناسب بودن تعداد نمونه

عوامل نيز مورد بررسي قرار گرفت و  اشتراك داد. ميزان نشان
را نشان داد. تنها سه  5/0مل بيش از عوا براي اغلب FSضريب 

ترتيب از  عامل چگالي، هدايت الكتريكي و سرعت صوت به
برخوردار بودند كه از  48/0و  38/0، 45/0برابر با  FSضريب 

ها حذف شدند. هيچ يك از اين عوامل نيز  ادامه تجزيه و تحليل
درصد را با يكديگر نشان ندادند. در  80همبستگي باالتر از 

دست آمد كه  ) بهPC، سه مولفه اصلي (PCAيت مطابق روش نها
 ). سه مولفه اول2ريشه مشخصه آنها بزرگتر از يك بود (جدول 

گرفتند. مطابق  در بر مي را اتتغيير درصد از 157/73 عمجمودر 
درصد  167/18درصد، مولفه دوم  141/44اين جدول مولفه اول 

را در خود جاي  از كل اطالعات درصد 848/10و مولفه سوم 
ول جد در مطالعه ردمو عوامل كليه بر تجزيه ينا نتايجداده است. 

  ت.سا همدآ 3
  aآب و كلروفيل همچنين در اين بررسي عوامل كدورت، عمق

، عوامل شوري، جنس بستر (PC1)همبستگي بااليي با مولفه اول 
و عوامل دما و (PC2) و شيب بستر همبستگي بااليي با مولفه دوم 

را نشان  (PC3)سيژن محلول همبستگي بااليي با مولفه سوم اك
 ترين مهم منظور تعيين . استفاده از هر سه مولفه به)3دادند (جدول 

 دليل به مرجاني، هاي  توزيع آبسنگ در متاثر محيط زيستي عوامل
 بار به منفي نتايج و شده اشتباه به منجر تواند مي زياد پيچيدگي

حال، تجسم صحيح فضاي دو بعدي يا سه بعدي  اين با. آورد
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تواند مفيدتر باشد. بردارها در اين  استفاده از اين نمودارها مي
گيري شده بوده و طول، جهت و  نمودار مربوط به صفات اندازه

 زاويه بين آنها در برگيرنده اطالعاتي در مورد همبستگي عوامل
  .است

  )PCAهاي اصلي ( وش تجزيه به مولفهها در ر واريانس هر يك از مولفه :2جدول 
  درصد تجمعي واريانس
(% of Cumulative 

Variance) 

  درصد واريانس
)% of Variance(  

  وزن مولفه
)Eigenvalues( 

  هاي اصلي مولفه
(Principal 

Component) 
141/44 141/44 414/4 1 
309/62 167/18 817/1 2 
157/73 848/10 085/1 3 
599/82 443/9 944/0 4 
583/90 984/7 798/0 5 
720/95 137/5 514/0 6 
989/99 269/4 427/0 7 
997/99 009/0 001/0 8 
999/99 002/0 000/0 9 
000/100 001/0 000/0 10 

) براي هر يك از عوامل محيطي PC1 ،PC2 ،PC3: ضرايب سه مولفه اصلي اول (3جدول 
  اند.) صورت بولد مشخص شده به 5/0از تر  بر اساس ماتريس همبستگي (ضرايب بزرگ

  هاي اصلي  مولفه  عوامل محيطي
PC1 PC2 PC3 

 -440/0 -421/0  647/0 عمق آب
 539/0 195/0  306/0 دماي آب

 -386/0 -668/0  -434/0 شوري
 014/0 048/0  988/0 كدورت

 937/0 -184/0  -107/0 اكسيژن محلول
 -031/0 489/0  -142/0 اسيديته
 -a 608/0  137/0- 212/0كلروفيل

 -163/0 732/0  041/0 جنس بستر
 -057/0 675/0  105/0 شيب بستر

 -062/0 314/0  -098/0 سرعت جريان
    

را با عوامل مورد نظر در  PC2و  PC1هاي  وابستگي 2شكل 
دهد. در اين نمودار عواملي را كه  يك فضاي دو بعدي نشان مي

 PC2و  PC1بزرگترين بردار ويژه مثبت يا منفي (قدر مطلق) را با 
دهند، مهمترين عواملي هستند كه مد نظر قرار دادن آنها  نشان مي

 برداري، بيشتر حائز اهميت است. در مطالعات صحرايي و نمونه
بيشترين رابطه را با عوامل عمق آب،   PC1شود كه مالحظه مي

دهد. قابل توجه است كه اين  نشان مي  a  كدورت و كلروفيل
دهند. براي مثال  نشان نمي PC3و  PC2متغيرها سهم زيادي در 

و  PC1بيشترين رابطه را با  988/0متغير كدورت آب با ضريب 
را به ترتيب در  014/0و  048/0ترين ضرايب  همين متغير كم

PC2  وPC3 هاي كوچك بين  ي ديگر زاويهدهد. از سو نشان مي
 ي است. رابطها عوامل محيط زيستي بيانگر رابطه قوي بين آنه
بيانگر  PC1با  aباالي عوامل عمق آب، كدورت و كلروفيل 

متغير  2. مطابق شكل استهمبستگي باالي آنها با يكديگر 

و عمق آب با  aآب، متغيرهاي كلروفيل كدورت با متغير اسيديته 
شدت جريان، متغير جنس بستر با اكسيژن محلول و متغير دماي 

  دهند. آب با شوري آب همبستگي منفي را نشان مي

  
  )PC2) و دوم (PC1ي عوامل محيط زيستي با مولفه اول ( رابطه :2شكل 

  گيري . بحث و نتيجه4

اكسيژن محلول و شيب عمق آب،  عوامل در اين مطالعه بين
 وجود داري معني اختالف شاهد و مرجاني منطقه دو بستر در

داشت. اين امر بيانگر اين نكته است كه اين عوامل در مقايسه 
با ساير عوامل محيط زيستي آب از اهميت و تاثير بيشتري در 

هاي مرجاني در پيرامون جزيره كيش برخوردار  توزيع آبسنگ
هاي مرجاني در  ن ميانگين عمق ايستگاهتر بود هستند. پايين

هاي شاهد در اين مطالعه تائيد كننده عمده  مقايسه با ايستگاه
هاي كم عمق جزيره كيش  هاي مرجاني در آب پراكنش آبسنگ

). Fatemi and Shokri, 2001متر) است ( 8(كمتر از 
هاي مرجاني عمقي  ترين عمق، در ارتباط با بقاء آبسنگ مناسب

 سطح در نور شدت درصد 2تا  1به  نور ر آن شدتاست كه د

در مناطق  .)McDonald et al., 2006باشد ( كاهش يافته آب
استوايي به دليل تابش عمود نور خورشيد، عمده پراكنش 

 ,Birkelandمتر است ( 30تا  25هاي مرجاني تا اعماق  آبسنگ

1997; Mcdonald et al., 2006 در جزيره كيش و ساير نقاط .(
متر)  10هاي مرجاني در اعماق كم (حداكثر  خليج فارس آبسنگ

 ;Maghsodlou et al., 2008بيشترين پراكنش را دارند (

Eghtesadi-Araghi, 2011تواند به دليل قرار  ). اين امر مي
گرفتن خليج فارس در نواحي نيمه استوايي و تابش مايل نور 

  خورشيد باشد. 
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 آن در اغلب ها مرجان كه اييه ايستگاه بستر رسد مي نظر به
از پيچيدگي و تنوع شيب به نسبت باالتري در  دارند پراكنش

. هاي فاقد پوشش مرجاني برخوردار است مقايسه با بستر ايستگاه
هاي مرجاني در پيرامون  اين نتايج بيانگر اين نكته است كه آبسنگ

هاي باالتري دارند،  جزيره كيش اغلب در بسترهايي كه شيب
كنش بيشتري نسبت به مناطق با شيب كمتر (مسطح) دارند. در پرا

كل هرچه يك زيستگاه پستي و بلندي و پيچيدگي زيادي داشته 
). Guinan et al., 2009باشد از تنوع بيشتري برخوردار است (

دليل ناپايداري رسوبات، اغلب از نرخ  به همچنين مناطق پر شيب
و داراي جنس بستر دانه  تري برخوردار بوده يناري پايرسوب گذ

تري جهت  اي هستند كه از شرايط مطلوب درشت و صخره
هاي مرجاني برخوردار است.  ها و رشد كلوني استقرار الرو مرجان

رخ رسوب ها در شرايط فيزيكي پايدار همچون ن الرو مرجان
هاي محكم در يك منطقه استقرار پيدا  ين و وجود بسترگذاري پاي

 Petersen andدهند ( هاي جديدي را مي لنيكنند و تشكيل ك مي

Tollrian, 2001 مناطق پرشيب به ميزان زيادي روي جهت و .(
هاي كربناتي كه محل سكونت  شدت جريانات دريايي در تپه

. اين نكته از آن جهت گذار هستند هاي مرجاني است تاثير آبسنگ
بخشي ها موجوداتي چسبيده به بستر بوده و براي تامين  كه مرجان

ها) به جريانات دريايي  از مواد غذايي خود (صيد پالنكتون
 ,.Mortensen et alاند از اهميت زيادي برخوردار است ( وابسته

2001; Reid et al., 2006; Guinan et al., 2009 .(  
هاي مرجاني و شاهد از  متغير اكسيژن محلول نيز در ايستگاه

ه به وسعت كم پوشش داري برخوردار بود. با توج تفاوت معني
مرجاني زنده نسبت به كل منطقه ساحلي جزيره كيش (به ويژه در 

رسد دليل افزايش غلظت  بخش شرقي و شمالي)، به نظر مي
اكسيژن محلول، شدت و جهت جريانات دريايي و امواج در 

 هاي اشد. مناطق داراي امواج و جريانپيرامون جزيره كيش ب
ول فراواني بوده و مواد زائد شديد دريايي حاوي اكسيژن محل

هاي  ها را كه منجر به انجام واكنش مانند مواد مغذي و پساب
كنند  ها دور مي شوند را نيز از پيرامون مرجان اكسيژن خواه مي

)Armono, 1999; Guinan et al., 2009 بخش غربي، شمال .(
غربي و جنوب غربي جزيره كيش (در برگيرنده اغلب 

دريايي به نسبت  هاي ز امواج و جريان) اهاي شاهد ايستگاه
شديدتر و سواحل بكرتري (غيرمسكوني) در مقايسه با بخش 
شرقي، شمال شرقي و جنوب شرقي (در برگيرنده اغلب 

هاي مرجاني) جزيره كيش برخوردار است. همچنين  ايستگاه

دليل مسكوني و تجاري  سواحل شرقي و شمال شرقي جزيره به
جمعيتي باال در معرض ورود پساب فراواني بودن و وجود تراكم 

در دريا فرايندي  ها قرار دارد كه روند طبيعي پااليش اين پساب
  . استخواه  اكسيژن

 داري معني تفاوت شاهد و مرجاني منطقه دو ساير عوامل در
دليل وسعت كم  تواند به اين امر مي .ندادند نشان را يكديگر با

هاي ساحلي جزيره كيش  آب هاي مرجاني زنده در سازگان بوم
از مناطق مرجاني پيرامون جزيره كيش  باشد. امروزه بخش اعظمي

دهند و اجتماعات  هاي مرجاني مرده تشكيل مي سازگان را بوم
ي و باشند (رضاي برخوردار مي مرجاني زنده از وسعت كمي 

 ). 1389همكاران، 
هاي محيطي از تغييرپذيري زيادي و در عين حال از  داده

روابط دروني نيز برخوردارند، در نتيجه تفسير و شناسايي آنها با 
هاي معمول آماري مانند رگرسيون كاري دشوار و زمان بر  روش

 اصلي در اين روش، هاي مولفه تحليل و تجزيه خواهد بود. در
 زيادي و مهم بخش بيانگر) PC( اصلي هاي مولفه از اندكي تعداد

بررسي نيز نتايج حاصل از تجزيه  در اين. هستند اطالعات كل از
 آورد دست هرا ب) PC( مولفه اصلي هاي اصلي، سه و تحليل مولفه

ها  داشتند. هر يك از اين مولفه يك از تر بزرگ مشخصه ريشه كه
ها  ر برگيرنده واريانس آنمتغير اوليه بوده و د 10تركيب خطي از 

ارزيابي از نظر . از اين رو عوامل محيط زيستي مورد نيز هستند
هاي جديد كه با  صفت به راحتي با تعداد كمي از مولفه 10

يكديگر همبستگي ندارند قابل توجيه بوده و اين موضوع در 
مثال  راي. بقابل نمايش است فضاي دو بعدي يا سه بعدي نيز

مولفه اول بر برتري عواملي همچون عمق آب، كدورت و 
د دارد، در حالي كه مولفه نسبت به ساير عوامل تاكي aكلروفيل 

دوم توجه به عوامل شوري، جنس بستر و شيب بستر و مولفه 
سوم توجه به عوامل دما و اكسيژن محلول را در مقايسه با ساير 

هاي مرجاني جزيره كيش  عوامل در مطالعات ميداني آبسنگ
  داند.  ارجح مي

نگاهي به عوامل محيط زيستي كه توسط محققان مختلف براي 
هاي مرجاني مد نظر قرار گرفته است، تائيد كننده  مطالعه آبسنگ

ي و همكاران رضاي مثال راينتايج حاصل از اين پژوهش است. ب
 هاي مرجاني جزاير ايراني اي روي آبسنگ طي مطالعه )1389(

خليج فارس به ويژه جزيره كيش، عواملي از قبيل دماي آب، 
عنوان  را به a شوري، كدورت، اكسيژن محلول و كلروفيل

و   Ammarمهمترين عوامل محيط زيستي آب مد نظر قرار دادند. 



  كيش)هاي مرجاني (مطالعه موردي: جزيره  كار و همكاران / بررسي ارتباط عوامل زيست محيطي با توزيع آبسنگدانه

98 

Montaser )2006( عوامل دما، شوري، كدورت، اكسيژن محلول ،
ترين عوامل محيط زيستي در  عنوان مهم هو اسيديته آب را ب

هاي مرجاني سواحل مصري درياي سرخ مورد  مطالعه آبسنگ
در  2008در سال  1دريايي استراليا موسسه علوم توجه قرار دادند.

، عوامل دما، شوري، كدورت، 2هاي بزرگ مرجاني منطقه صخره
را عالوه بر عواملي از قبيل نيترات، فسفات و  aعمق و كلروفيل 

  كربن را براي بررسي كيفيت آب مورد توجه قرار داد. 
توجه و شناخت عوامل محيط زيستي آب معرفي شده در اين 

نيز  ها توجه به اينكه روي فرايندهاي زيستي مرجانپژوهش با 
هاي  ، از اهميت بسيار زيادي در موفقيت برنامهتاثير گذار هستند

هاي مرجاني در آبهاي ساحلي جزيره كيش  حفاظت از آبسنگ
  .  استبرخوردار 

  سپاسگزاري. 5

 آقايان همكاري از تا دانند مي خود وظيفه مقاله اين گاننگارند
 -دور آبهاي شيالت تحقيقاتي مركز رئيس( اژدري لدانيا دكتر

 خليج اكولوژي پژوهشكده كارشناس( ابراهيمي محمود و) چابهار
  .باشند داشته قدرداني را و تشكر كمال) عمان درياي و فارس

 منابع

. اصول آمار در علوم منابع 1387زارع چاهوكي، م. ع.،  ؛.همتا، م. ر بي
  .300 فحهطبيعي. جلد دوم. انتشارات دانشگاه تهران، ص

 انتشارات دوم. جلد آماري. هاي روش و اصول. 1384 ،.ع فرشادفر،
 .734 فحهص بستان. طاق

 ؛.جليلي، م ؛.غفاري، پيغام ؛.كبيري، ك ؛.صميمي، ك ؛.رضائي، ح
. بررسي 1389غواصي، م.،  ؛.قوام مصطفوي، پ ؛.هشترودي، م

زيست بوم شناسي سواحل دريايي جزيره كيش با استفاده از سامانه 
  تهران. ،). موسسه ملي اقيانوس شناسيGISاطالعات جغرافيايي (

هاي  مرجان. 1389، م.، جليلي ؛.، پاقتصادي عراقي ؛.، ع. ومقصودلو
. انتشارات موسسه ملي سخت آبهاي ساحلي ايران در خليج فارس

 اقيانوس شناسي، تهران.
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