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چکیده
ي تاژکـدار همزیسـت بـا آبسـنگ مرجـانی سـخت گونـه        ي سـلولی  ، ضریب میتوزي و اندازهتراکم

Poritescompressa بند در خلـیج فـارس بررسـی گردیـد    در جزایر الرك، خارکو و خلیج ناي .
الرك که در نزدیکی تنگه هرمز قرار دارند، مواد مغـذي فراوانـی را از دریـاي    يمرجان هاي جزیره

ساله نفت و گـاز،  15مرجان هاي خلیج ناي بند در اثر توسعه فعالیت هاي . عمان دریافت می کنند
خـارکو کـه در غربـی تـرین قسـمت      يهمواره در معرض استرس قرار دارند و مرجان هاي جزیـره 

شمالی خلیج فارس واقع شده اند، در معرض مواد آلی ورودي از رودخانه هـا و فعالیـت هـاي نفتـی     
گزانتال در مرجـان  زئـو و اندازه ي سـلولی  تراکم، ANOVAنتایج آنالیز هاي آماري طبق.هستند

در حالی که ضریب میتوزي در این جزیره کمتـرین  الرك بیشتر از مناطق دیگر بوديههاي جزیر
همچنـین تفـاوت   .خارکو نشـان داد يو همینطور تفاوت معنی داري را با جزیرهمقدار را دارا بوده

معنی داري در هیچ یک از فاکتورها بین جزیره ي الرك و خلیج ناي بند و بین جزیـره ي خـارکو و   
.اي بند مشاهده نشدخلیج ن
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مقدمه
. قع شده استخلیج فارس یک دریاي حاشیه اي نیمه بسته است که در شمال غرب اقیانوس هند وا

موجودات زنده این خلیج به خصوص آبسنگ هاي مرجان ساز در شرایط سخت زیسـت محیطـی از   
ــی آب ورودي     ــاال و کم ــر ب ــایین، تبخی ــد پ ــاال، جزروم ــرارت ب ــوري و ح ــل ش ــی  ،قبی ــت م زیس

,.Fadlallah et al(کنند شرایط فوق باعث تنوع کم جمعیت هاي مرجانی در مقایسه بـا  .)1995
) تاژکدار درون همزیست(زئوگزانتال.)Price 1993(شده استجمعیت هاي مرجانی اقیانوس هند 

,.Porter et al(در بافت مزودرم مرجان هـاي آبسـنگ سـاز یافـت مـی شـوند       1984, Gates;

ا عموما در اثر بیـرون شـدن زئوگزانتالهـا، از دسـت دادن     پدیده سفید شدگی در مرجان ه.)1990
,Hoegh-Guldberg and Smith 1989)یـا هـر دو در مرجـان اسـت    ورنگدانه هاي جلبـک 

Glynn 1993, Brown 1997). و بـراي سـالمتی و مقاومـت متنـوع تـرین     این پدیده تهدیدي
لذا.(Hoegh-Guldberg 1999)استکوسیستم هاي اقتصادي بر روي زمینیکی از مهمترین ا

Hoegh-Guldberg(اسـت آبسـنگ سالمتشاخصمعموالمرجانیآبسنگهايموقعیتبررسی

در ایـن  .دباشـ مـی برخـوردار بسـزایی اهمیـت ازباارزشاکوسیستمهاياینازحفاظتو)1999
Poritesزئوگزانتال همزیست با مرجان سخت گونه ازپژوهش  compressa  استفاده گردید، زیـرا

جزایر خلـیج  . )1شکل(این گونه داراي پراکنش وسیع در کل خط ساحلی شمال خلیج فارس است
فارس موقعیت هاي جغرافیایی متفاوتی دارند، و این موضوع باعث تفـاوت در شـرایط زیسـتی ایـن    

بـه علـت ورود آب هـاي    ،طوریکه جزیره الرك در شمال غربی خلـیج فـارس  ه ب. جزایر نیز می شود
اقیانوس هند داراي مواد مغذي بیشتر بوده و خلیج نایبند و جزیره خارکو در شمالی تـرین قسـمت   
خلیج فارس در معرض مواد مغذي کمتر و همچنین در معرض استرس هاي محیطی بیشـتر ماننـد   

خـارکو در معـرض   جزیرهاز طرفی.)Fatemi and Shokri 2001(ي نفتی قرار دارندآلودگی ها
، مند، زهره و هندیجان می باشد که این رودهـا مـواد   اروند رودهایی مانند خانه آب هاي ورودي رود

مطالعات مختلفی بر روي تراکم زئوگزانتالي همزیسـت بـا   .ره به همراه دارندمغذي را براي این جزی
بـا مطالعـه بـر    2012در سـال  Bakerو Cunning: اینکهمرجان ها صورت گرفته، از آن جمله 

روي گونه هایی از آبسنگ هاي مرجانی نشان دادنـد کـه گرمـا باعـث افـزایش تـراکم زئـوگزانتالي        
گردد در حالی که در شرایط استرس دمایی  این تراکم کاهش می یابـد،  همزیست با آبسنگ ها می 

,Cunning and Baker(که منظور از استرس دمایی، افزایش یا کاهش ناگهانی دمـا مـی باشـد    

نشان دادند که تراکم زئوگزانتالي در دو عمق متفاوت محققان2011طور در سال همین. )2012
همزیست با مرجان هاي آبسنگ ساز با افزایش عمق، کاهش می یابد که این خود نـوعی پاسـخ بـه    
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در حالی که ضریب میتوزي در عمق بیشتر، افـزایش داشـت،  همچنـین    کاهش میزان نور می باشد
Seyfabadi(ی در دو عمق مختلف، تفاوتی را نشان ندادمیزان اندازه ي سلول et al., در . )2011

نشان داد که تراکم زئوگزانتال در مرجان هایی کـه مـرگ و میـر بیشـتري     Stimson، 2002سال 
دارند، کمتر بوده و در ایـن شـرایط سـرعت خـروج زئـوگزانتال از بافـت مرجـان افـزایش مـی یابـد           

)Stimson et al., 2002( .Saxby با انجام مطالعه ي فصلی بر روي آبسنگ هـا،  2001در سال
اینطور گزارش کرد که در زمستان و در اثر دماي پایین، تراکم زئوگزانتال بدلیل دسترسی نـاچیز بـه   

بـا  1998در سال SmithوSaxby et al. 2003(.Hoegh-Guldberg(نور، کاهش می یابد
مطالعه اي بر روي آبسنگ هاي مرجانی در جزیره ي لیزارد اسـترالیا، نشـان دادنـد کـه در صـورت      

مـی گـردد   Bleachingافزایش نور و دما، تراکم زئـوگزانتال کـاهش یافتـه و منجـر بـه پدیـده ي       
)Jones et al., بـر روي  1995در سـال  Fittو Warnerهمچنین مطالعـه اي توسـط   . )1998

گونه هاي مختلفی از مرجان ها صورت گرفت که در این مطالعه اثر نور و دما بررسـی گردیدکـه در   
یک گونه میزان فتوسنتز در نور طبیعی و دماي باال کاهش داشت و در گونه اي دیگر در دماي بـاال  

مشاهده گردید و اینطور عنوان گردید که نور از عوامـل  Bleachingو کاهش میزان نور، پدیده ي
Fitt and Warner(مهم در این پدیده و تعیین کننـده ي میـزان تـراکم زئـوگزانتال مـی باشـد       

در مرجـان هـا و شـقایق هـاي دریـایی کـه در معـرض        تراکم زئوگزانتال ، بنا بر مطالعه اي.)1995
ولـی ضـریب میتـوزي در ایـن     نشـان داد نسبت به گروه کنترلراسیانید بودند کاهش چشمگیري

,.Cervino et al)شرایط براي حفظ پایداري، افـزایش یافـت   1989محققـان در سـال   .(2003
درجه سانتیگراد باعث کاهش تراکم زئوگزانتال می شود، همچنین 30نشان دادند که دماي باالتر از 

مرجان هایی که در معرض دائمی نور و مرجان هایی که بـه طـور کامـل در تـاریکی بودنـد کـاهش       
,Hoegh-Guldberg and Smith(زوگزانتال را نشـان دادنـد   بررسـی دیگـر راجـع بـه     .)1989

تفاوت پارامترهاي زئوگزانتال در گونه هاي مرجانی مقاوم تر نسبت به سفید شدگی و مرجـان هـاي   
بـا مـرگ و   نتیجه این که گونه هـایی  .حساس به مرگ و میر بیشتر در جزیره اکیناوا صورت گرفت

میر پایین تر عموما داراي تراکم باالتري از زئـوگزانتال در هـر سـانتی متـر مربـع از سـطح مرجـان        
Stimson)هستند et al., و همکاران، دو روش متفاوت را براي 1992Brownدر سال .(2002

اندازه گیري ضریب میتوزي به کار بردند که در هر دو روش با افزایش دما، سرعت تقسـیم میتـوزي   
,Brown(براي حفظ شرایط بهینه، افزایش یافت  1992(.

از آنجا که آبسنگ هاي مرجانی از اهمیت بسـزایی برخـوردار بـوده، لـذا بررسـی و مطالعـه ي جوامـع        
مرتبط و همزیست با این موجودات کمک شایانی در حفاظت و بکارگیري راهبرد هاي الزم براي حفظ 

ت ي سـالم ي حاضر، بررسی عوامل تهدید کنندهکند و هدف مطالعهسالمت این موجودات با ارزش می
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این موجودات یعنی انواع آلودگی، از جمله آلودگی نفتی و کـدورت و اثـر آنهـا بـر روي میـزان تـراکم       
. زئوگزانتال و سالمت آبسنگ هاي مرجانی می باشد

هامواد و روش
Poritesقطعات مرجان سخت گونه ي  compressa      با عملیـات غواصـی در طـول خـط سـاحل

24´5“و طول جغرافیایی26˚51´15“رض جغرافیاییع(شمالی خلیج فارس از جزایر الرك
30”شــمالی و طــول جغرافیــایی29˚1206´90“عــرض جغرافیــایی (، خــارکو)شــرقی56˚
شـمالی و طـول   27˚2904´82“عـرض جغرافیـایی   (و خلیج ناي بنـد ) شرقی 50˚1906´

جمـع آوري  1391متر در خـرداد 4-6در عمق ) 2شکل ()شرقی52˚3406´02“جغرافیایی 
در جعبـه هـاي   )نمونـه 15از هر ایستگاه ( جمع آوري شدههايمرجانه ازقطع٤٥جمعا .شدند

و آب (air brush)یونولیت حاوي یخ به آزمایشگاه منتقل گردید و توسط دستگاه شستشو با هـوا  
اه هموژنـایزر  محلول حاصـل توسـط دسـتگ   . فیلتر شده دریا، زئوگزانتالها از بافت مرجان جدا شدند

تعـداد زئـوگزانتال بـا اسـتفاده از الم     . درصد فـیکس گردیـد  38همگن شد و سپس توسط فرمالین 
شمارش گردید و در نهایـت طبـق محاسـباتی    40×هماسیتومتر و میکروسکوپ نوري با بزرگنمایی 

Gibson et).)3شـکل  (تعداد زئوگزانتال در حجم اولیه شسته شده بدست آمـد   al., از آنجـایی  (2012
وگزانتال در واحـد  ئکه این حجم از یک مقدار مشخصی از مرجان شسته شده و هدف تعیین تعداد ز

سطح مرجان است بنابراین با اندازه گیري سطح مرجـان بـا روش آلومینیـوم فویـل، رسـم منحنـی       
.)1فرمول (آمدوزن و با یک تناسب ساده میزان زئوگزانتال در واحد سطح مرجان بدست -سطح

1فرمول 

M : تعداد زوگزانتال در محلول اولیه
V3:حجم آب دریاي فیلتر شده

Z:تعداد سلول در حجم زیر الم تقسیم بر حجم مایع حاوي زوگزانتال
V1:حجم محلول اولیه
V2:حجم محلول سانتریفیوژ شده
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اندازه گیري تراکم زئـوگزانتال  به منظور بدست آوردن شاخص میتوزي از همان نمونه هایی که براي
بکار برده شد، استفاده شد فقط با تفاوت این نکته که در اینجا تعداد زئوگزانتال هایی را که در حـال  

در نهایت براي بدست آوردن شـاخص  . و شیار تقسیمی واضحی دارند، شمرده شدندهستندتقسیم
عداد کل سـلول هـاي بررسـی شـده در     میتوزي زئوگزانتالي در حال تقسیم، به صورت درصدي از ت

قطر سلولی زئوگزانتال ي کـروي بـا اسـتفاده از میکرومتـر     . روي الم هماسیتومتر در نظر گرفته شد
Shapiro-Wilkابتدا براي پـی بـردن بـه نرمـال بـودن داده هـا از آزمـون        . چشمی سنجیده شد

و براي نرمـال کـردن   شه چهارماز ریي مربوط به تراکم،استفاده شد که جهت نرمال کردن داده ها
، داده هاي مربوط به اندازه ي سـلولی  استفاده شدداده هاي مربوط به ضریب میتوزي، از ریشه دوم

-One-wayســپس جهــت مقایســه داده هــاي مربــوط بــه ســه منطقــه از آزمــون .نرمــال بودنــد

ANOVA در فضايSPSS (version 20)استفاده گردید.
نتایج و بحث

Poritesزئوگزانتالي همزیست با مرجان سخت گونه ي دازه ي سلولیو انتراکم compressa

در حالی که میزان ضریب میتوزي در جزیره ي در جزیره الرك، بیشتر از دو منطقه دیگر بود
% 95با One-way-ANOVAبر اساس آزمون ). 3شکل(خارکو از دو منطقه ي دیگر بیشتر بود 

، ضریب میتوزي و اندازه ي سلولیبین میزان تراکم) P<0.05(داري ی اطمینان اختالف معن
همچنین . زئوگزانتالي همزیست در واحد سطح مرجان بین جزیره الرك و جزیره خارکو وجود دارد

، ضریب میتوزي و اندازه ي سلولیبین میزان تراکمداريی بر اساس این آزمون اختالف معن
بین جزیره خارکو و خلیج ناي بند و بین جزیره الرك زئوگزانتالي همزیست در واحد سطح مرجان

با توجه به نتایج بدست آمده می توان اینگونه تفسیر .)P>0.05(و خلیج ناي بند مشاهده نشد
نمود که موقعیت خلیج فارس باعث ایجاد محیطی استرس زا براي میزبان و همزیست تک 

و اندازه ي گزانتال از مرجان و کاهش تراکماست و در این حالت امکان جدا شدن زئوشده سلولیاش 
و مرگ (Bleaching)آن وجود دارد که در نهایت هم منجر به پدیده ي سفید شدگی سلولی

,Hoegh-Guldberg(میزبان می گردد و به نظر می رسد دلیل افزایش چشمگیر تراکم.)1999
به خارکو به دلیل فقدان فعالیت هاي پتروشیمی تزئوگزانتال در جزیره الرك نسباندازه ي سلولی

در جزیره الرك باشد که محیطی به دور از استرس را براي این موجودات فراهم کرده است و 
اعث ورود مواد مغذي فراوان، شوري و دماي کمتر می همچنین ارتباط آن با اقیانوس هند که ب

زئوگزانتال در جزیره و اندازه ي سلولی کاهش تراکم ا علتام.نیز مزید بر علت می باشد،شود
می خارکو عالوه بر فعالیت هاي نفتی که محیطی استرس زا را براي این موجودات فراهم می کند،
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باعث باال رفتن باشدکه، مند، هندیجان و زهرهاروند رودهاي ورود مواد آلی از رودخانه تواند بدلیل 
تصور بر این است که ازدیاد . زئوگزانتال می شودو اندازه ي سلولیکدورت آب و کاهش تراکم

و این دلیلی بر ، باعث ایجاد استرس شدهفعالیت هاي صنعتی و پتروشیمی در خلیج ناي بند
دلیل افزایش شاخص میتوزي در .نتال در این خلیج می باشدزئوگزاو اندازه ي سلولیکاهش تراکم

جزیره ي خارکو را می توان وجود محیطی استرس زا عنوان کرد که در این شرایط براي جبران 
.کاهش تراکم، تقسیم سلولی یا ضریب میتوزي زئوگزانتال افزایش می یابد

ا کارهاي انجام شده، عوامل مهمی در با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق و مقایسه ي آن ب
نابودي این اکوسیستم هاي با ارزش نقش دارند که از مهمترین این عوامل آلودگی نفتی و کدورت 
می باشد و از آنجاییکه آبسنگ هاي مرجانی پناهگاه طیف عظیمی از ارگانیسم هاي دریایی می 

و یکی از شاخص هاي مهمی که . ستباشند لذا حفاظت از این اکوسیستم ها بسیار حائز اهمیت ا
ست، بنابراین بررسی و ادر حفظ حیات مرجان ها دخیل می باشد، زئوگزانتالي همزیست با آنها

.مطالعه ي این ارگانیسم هاي همزیست به حفظ بقاي این موجودات کمک شایانی می کند

Poritesآبسنگ مرجانی : 1شکل  compressa
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b

a

b

b

c

c

a

,Fatemi and Shokri(هاي ایران هاي مرجانی در شمال خلیج فارس، آبپراکنش آّبسنگ:2شکل  2001(

مقایسه ي تراکم، ضریب میتوزي و اندازه ي سلولی زئوگزانتالي همزیست با مرجان سخت گونه ي:3شکل 
Porites compressaدر سه ایستگاه الرك، ناي بند و خارك
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تشکر و قدردانی
نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از شرکت توسعه نفت و گاز پارس جنوبی و شرکت 

هاي نفتی خارك براي در اختیار قرار دادن امکانات الزم و همینطور جناب آقاي آرش شیروانی پایانه
.اري ابراز می دارندجهت همکاري در نمونه برد
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Abstract
Density, mitotic index and cell size of Symbiotic dinoflagellates of reef building
coral "Porites compressa" of Larak Island, Khark Island and Nay band Bay was
studied. Corals of Larak Island that are near to strait of Hormoz have exposed to
high nutrients from Oman Sea. Corals of Nayband Bay are always exposed to
high environmental stress because of developement in oil and gas activities for
about 15 years. Corals of Khark Island located in western north Persian Gulf are
exposed to organic matter, oil activities and fresh waters. According to ANOVA
analysis, the density and cell size of zooxanthellae in corals of Larak Island is
higher than from other locations, and also showed significantly different to
Khark Island. In addition, there have not seen significant difference among all
of factors between Larak Island and Nay band Bay and between Khark Island
and Nay band Bay.
Keywords: Zooxanthellae, Poritescompressa, Larak, Khark, Nay Band Bay.
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