
9911 تابستان، 2، شماره 91دوره   مجله علوم و فنون دريايي

25

جهت کاشت  ()بیوراک لکتریکیا يهازهیستساز روش از دهستفاا با مرجانی يهامبو یستز سعهتو

مرجان در خلیج چابهار

2مهدی بلوکي ،9*سینايي محمود

ايران چابهار، اسالمي، آزاد دانشگاه چابهار، واحد شیالت، گروه. 9

 معاونت دريايي سازمان حفاظت محیط زيست ايران. 2

91/91/9911تاريخ پذيرش:    29/91/9911 تاريخ دريافت:
10.22113/jmst.2018.110731.2093  : (DOI) شناسه ديجیتال 

 :چکیده

 Pocillopora)مرجان  یقلمه هابازماندگي نیز میزان  رشد و  و نرخ تاثیرات استفاده از روش بیوراک بر میزان

damicornis)  مرجاني بر روی سازه های فلزی  یقلمه ها مورد ارزيابي قرار گرفت.در طول چهار ماه در خلیج چابهار

مرجاني در سازه  یقلمه هامیانگین رشد . قرار گرفتدر پروسه بیوراک  ولت 1و تحت میدان الکتريکي به میزان 

متر ثبت  سانتي 21/5± 2/9مرجاني در سازه غیر بیوراک یه هاقلممیانگین رشد  وسانتي متر  11/99± 9/9بیوراک

مرجاني در سازه بیوراک با سازه غیر  هایقلمه دار بین میزان رشد گرديد. نتايج نشان دهنده وجود اختالف معني 

 اب P.damicornis)) مرجاني یقلمه ها رشد میزان روی بر گرفته صورت نتايج بررسي . >p) 95/9بیوراک مي باشد)

 رشد افزايش در سازه بیوراک نسبت به سازه شاهد مرجاني یقلمه ها  که دهد مي نشان بیوراک تکنولوژی از استفاده

نتايج اين تحقیق نشان دهنده ی تحريک رشد باالتر مرجان  دارد.و نرخ زنده ماندن باالتری  برابری دو حدود

((P.damicornis اين امر مي  مي باشد.قرارگیری در میدان الکتريکي  و همچنین پاسخ و واکنش سريع اين گونه به

در طرح های حفاظت و بازسازی  مرجان هاتواند استفاده از تکنولوژی بیوراک را به عنوان محرک افزايش رشد و بقاء 

 مرجان ها گسترش دهد.
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 مقدمه. 1

 اکوسیستم ترين قديمي از يکي مرجاني های آبسنگ

 که باشند مي کره زمین سطح در آمده وجود به های

 سال میلیون صدها از بیش به آنها پیدايش تاريخچه

 گردد مي بر پیش سال( میلیون ۲92از  )بیش

(Pandolfi, 2011). خاطر به مرجاني های آبسنگ 

 عمودی و قياف سطوح در خود زيستي نظیر بي تنوع

 گونه غنای لحاظ از .اند شده مشهور غذايي زنجیره

 بوده های باراني جنگل نظیر مرجاني های آبسنگ ای،

 هر. دارند را ييباالبسیار  ای گونه غنای و تنوع که

 که کنند مي ايجاد بعدی سه ساختارهای آنها دوی

 دوی هر و است جانوری گونه میلیون ها زندگي محل

 .هستند غذايي های جیرهزن سر آنها، از

 و درياها آب تراز سطح در تغییرات قبیل از عواملي 

 محیطي زيست جمله تغییرات از هوا، دمای افزايش

 سال میلیون دو از ) زمان گذشت حاصل که هستند

اين . باشند مي (کنون تا دوره کواترنری از قبل

 شیبي در گذشته، های زمان طول در تغییرات

 ها ريف زيستي حیات احیاء و تبازگش با متناسب،

غیرمستقیم  و مستقیم اثرات اما . است بوده متناسب

 اکسید دی میزان افزايشنظیر  انساني فعالیت های

 منتقله های آلودگي شیالتي، های فعالیت کربن،

 در صنعتي توسعه کشاورزی، فعالیت های توسط

 و نفتي صنعتي، های بخش توسعه  بنادر، و سواحل

 ديگر عوامل از بسیاری و صیادی و صید یها فعالیت

 و آب تغییرات افزايش سرعت ودهه های اخیر  در

 تغییرات نرخ از سريعتر برابر صد انسان توسط هوايي

 ها اکوسیستم پذيری سازش قابلیت و زمین عادی

 باعث در خالل دهه های اخیربه نحوی که  .ستا

 و مرجاني های آبسنگ احیاء توانايي کاهش

 ,.Pandolfi et al) گرديده استها  ريف تماکوسیس

2006 .) 

اخیر  سالیاناين عوامل سبب گرديده است تا در 

 روش از دهستفاا با مرجاني یهامبو يستز توسعه

مورد توجه ويژه  (Biorock) لکتريکيا یهازهيستساز

 بر هانمرجا شدر تسريع سساابر روش يناقرار گیرد. 

 لکتريکيا انمید بهکمک ی،فلز یهازهسا روی

 هشد اریگذ پايه ها زهسا ينا افطرا در هشدديجاا

 نمازسا توسط مريکاآ رکشو در وریفنا ينا. ستا

Biorock هايي زهسا روش ينا در. است هشد حياطر 

 حتي و مختلف هندسي لشکاا به رماتوآر جنس از

 در يادر به لنتقاا از پس و هشد ساخته وتمتفا دبعاا

 در و همستقرشد يادر بستر روی بر نظر ردمو عمق

. ددميگر اربرقر مغناطیسي انمید هازهسا ينا افطرا

 دهستفاا مستقیمقبر از مغناطیسي انمید ديجاا جهت

 به هشد ساختهیفلز زهسا آن در که شيرو به دشو مي

 قطب زهسا ينا يکيدنز در و هشد متصل کاتد قطب

 موجب مغناطیسي انمید ينا. دگیر مي ارقر ندآ

 يادر آب در دموجو تکربنا و کلسیم یهانيو ترکیب

 بر هکيآ اليه رتصو به ترکیب ينا نشد نباشتها  و

 یکلنيها ديجاا ایبر. ددميگر راکبیو  رساختا روی

 یگونهها از قلمههايي  ،هازهسا ينا روی بر مرجاني

 Biorock یهازهسا روی بر و هشد نظرتهیه ردمو

ش ايجاد میدان الکتريکي سبب افزاي .ميشوند متصل

و  راکبیو زهسا روی بر قلمهها قابل مالحظه رشد

 یکوسیستمهاا زیسازبا و حیاا افزايش سرعت

 . ( Goreau, 2009; Robbe , 2010) ددگر مرجانيمي

 مهمترين ، Acropora و Porites مرجانهای

 عمان دريای و فارس خلیج در آبسنگ سازندگان

 مشاهده مرجاني پوشش بیشترين و شده محسوب

 ,Rezai) باشد مي جنس دو اين به وطمرب شده

 و فارس خلیج اکولوژيک ويژه و سخت شرايط .(1995

 در ها مرجان ای تنوع گونه و بقا روی بر ،عمان دريای

 سرعت به توجه با. است گذاشته فراواني تاثیر آبها اين

 و انساني فعالیت های از ناشي آلودگي های افزايش

 که رسد مي نظر به بعید محیطي، زيست تغییرات

 خود باشند قادر سنگفرش مرجاني جامعه و ها مرجان

 سازش حاضر، عصر و آينده در محیطي، تغییرات با را

 و بهبود جهت تواند مي که راههايي از يکي .دهند

 بازسازی و احیا ،شود واقع موثر مرجاني مناطق توسعه

 که باشد،مي  اين مناطق با کمک تکنولوژی بیوراک

 حال در مرجاني های اکوسیستم ناجي تواند مي



 9911 تابستان، 2، شماره 91دوره    مجله علوم و فنون دريايي

 

25 
 

به کمک  ها مرجان  بازسازی و احیا. باشد تخريب

 تجمع و تولید افزايش در تواند مي تکنولوژی بیوراک

 ذخائر بهبود سبب نهايت در که باشد موثرنیز  آبزيان

لزوم اجرای طرح های احیا و  ،از اين رو. شد خواهد

ز بازسازی اکوسیستم های مرجاني با استفاده ا

 در .دارای اهمیت فراواني مي باشدتکنولوژی بیوراک 

 خوبي تجارب دنیا کشورهای از بسیاری در  زمینه اين

 ژاپن، استرالیا، توان مي جمله آن از که دارد وجود

 Robbeبرد) نام آمريکا کويت، تايلند، اندونزی، مالزی،

, 2010;Pandolfi  et  al., 2006; Goreau, 2009  et 

al., 2010; Stromberg ; et al., 2016   Zamani et 

al., 2012; Natasasmita) . با اين حال در مناطق

مرجاني و گونه های مختلف آن در اکوسیستم های 

جامعي در اين  و اقدام ان تاکنون مطالعهردريايي اي

 کاشت تحقیق اين در زمینه صورت نگرفته است.

تفاده از ارزيابي اس اهداف:  با بیوراک روش به مرجان

در   P. damicornis)) روش بیوراک در رشد گونه

استفاده از اين روش در  امکان سنجي و  خلیج چابهار

 و مطالعه مورد طرح های احیاء و بازسازی مرجان ها

 .گرفت قرار بررسي

 

 . مواد و روش ها2

 ماه فروردين لغايت آبان از پروژه اين اجرايي مراحل

 قرارگیری محل گرفت.صورت در خلیج چابهار  9911

 مرجاني سنگفرش کنار در شاهد و بیوراکهای   سازه

 در و زيست محیط حفاظت سازمان توسط قبال که

 تعیین است، شده تشکیل ها مرجان انتقال پروسه

 و فیزيکي فاکتورهای مناسب شرايط (.9) شکل گرديد

 زای استرس عوامل وجود عدم نیز و آب شیمیای

 نظر از آن ويژه وقعیتم همچنین و محیطيجدی 

 های شاخص از ساحل از برق جريان برقراری امکان

 مکاني در سازه محل. بود محل اين انتخاب در مهم

 آسیب باعث ها قلمه به رسیدگي که شد داده قرار

سازه فلزی از  .نگردد اصلي مرجاني سنگفرش ديدن

× عرض× متر) طول  9×9×5/9ابعاد  جنس آهن با

 تیم توسط منتقل و سپس دريا هب ارتفاع( ساخته و

 هر در که سازه دو تعداد. گرديد ثابت بستر در غواصي

 شتنددا کاشت قابلیت مرجان قطعه 59 از بیش سازه

 میزاني به ها سازه بین فاصله. گرفتند قرار محل در

 بر الکتريکي میدان اثرات سو يک از که گرديد تعیین

 فاصله گردي سوی از و نباشد گذار تاثیر شاهد سازه

 دو در محیطي فاکتورهای که نباشد حدی به آنها بین

 ايجاد و اندازی راه جهت .باشند داشته تفاوت سازه

 شده توصیه روش از ها سازه محل در الکتريکي میدان

 جريان. گرديد استفاده Goreau  (2991) توسط

 توسط ساحل از ولت 92 میزان بهDC   الکتريسیته

قلمه  نصب محل در. شد ادهد انتقال سازه به کابل

 های میله و کاتد قطب عنوان به سازه مرجاني، یها

 های میله. گرديد انتخاب آند قطب عنوان به تیتانیوم

 مستطیل صفحات شکل به و يکديگر کنار در تیتانیوم

 و آب عمق در صفحه. شدند ساخته و طراحي شکل

 جريان اتصال با. گرفتند قرار آهني سازه  مقابل در

 يک که گرديد سبب ولت 92 ولتاژ با کتريسیتهال

 که گردد ايجاد کاتد و آند قطب بین الکتريکي میدان

 کاشته مرجاني هایقلمه  الکتريکي میدان اين در

 ولت 92 ساحل محل در برق ولتاژ میزان. شدند

 از پس و دريا در مسیر طول در که چرا گرديد انتخاب

 محل در ، اژولت افت و بیوراک سازه محل به رسیدن

 ايجاد جهت DC برق ولت 1 تا 1 میزان نظر مورد

 اطمینان جهت. گرفت قرار اختیار در الکتريکي میدان

 ولتاژ مرجان رشد دوره طول در و همواره اينکه از

 مرجاني یقلمه ها کاشت ی سازه محل در نظر مورد

 کاتد و آند های قطب از نیز سیم رشته دو باشد، برقرار

 اندازه با ساحل در. شد برگردانده ساحل سمت به

 نیز و DC برق تامین محل از خروجي ولتاژ گیری

 را برق ها سازه از که هايي کابل از ورودی ولتاژ

 برق تامین و ارتباط برقراری به نسبت اند داده برگشت

 .گرديد حاصل اطمینان سازه محل در نیاز مورد
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 : محل قرارگیری سازه بیوراک9شکل 

 

سازه قرار  دررویمرجان با استفاده از چسب  ایه قلمه

 تا 99 بافاصله و منظم های رديف در ها قلمه. گرفت

 اتمام از پس .گرفتند قرار يکديگر از متر سانتي 95

 سازه در مرجاني جديد های قلمه تمام دادن قرار

 مورد ها سازه  هفتگي صورت به بیوراک، غیر و بیوراک

 های بررسي با .گرفت قرار بازديد و منظم مراقبت

 و آفت و آسیب بروز از ها قلمه  دوره، طول در هفتگي

 مهم فاکتورهای از برخي .شدند حفظ نیز بیماری

نظیر درجه حرارت، عمق آب،شفافیت  محیطي

سنجش ، pHآب،اکسیژن محلول، شوری و 

 های قلمهشامل رشد  موردبررسي های دادهگرديد.

مرجاني، تعداد  ها قلمه(، تصاوير از cmمرجاني ) 

زنده در انتهای تحقیق و پارامترهای کیفي  های مرجان

بر اساس رشد  ها مرجان. میزان رشد باشند ميآب 

 های قلمهدر نظر گرفته شد. سنجش  ها آنطولي 

صورت گرفته و  های برداری عکسمرجاني با استفاده از 

 CPCE  (Coral Point Count افزار نرمبا استفاده از 

with Excel extensions)  صورت گرفت.  9/۲ورژن

حاصل از رشد مرجان با استفاده از فرمول  های داده

 )Wijaya2999 (و   Kudusتوسط  شده توصیه

 استفاده گرديد.

B=Lt-L0 

B= رشد مرجان )cm)/   Lt= میزان رشد مرجان در مشاهدات هفتگي )cm(/  L0 میزان طول مرجان در ابتدای )

 )cmتحقیق =

 استفاده گرديد. Natasasmita (2991 )توسط   شده ارائهرشد بر اساس فرمول  يآي کار
          

     

P  ( رشد مرجانآيي کارمیزان )= (Cm/week)/   Lt میانگین طول مرجان در انتهای دوره )

 ن مشاهده ) هفتگي(کل زما  =Cm)/  T( میانگین طول مرجان در ابتدای دوره آزمايش= L0  /)Cmآزمايش= 

 ستفاده گرديد.( ا2991) Natasasmita  مرجاني ) نرخ بازماندگي( بر اساس فرمول  ها قلمهو میزان زنده ماندن 

P = Lt-L0 

T 
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SR=(Nt/N0×100%) 

SR= / )%( درصد بازماندگي   Nt زنده در انتهای آزمايش= های مرجان/ تعداد کل    N0 زنده در  های مرجانتعداد کل  

 ابتدای آزمايش=

 

مار توصیفي ) میانگین، انحراف معیار و ...( توسط آ

 بررسي گرديد. Excel 2010   Microsoft افزار نرم

 SPSS 91ورژن ) افزار نرمآماری داده با  لیوتحل هيتجز

به دلیل غیر نرمال بودن و پراکندگي  انجام پذيرفت.)

 جهت از آزمون غیر پارامتريک استفاده گرديد. ها داده

 ازبس دار يمعن تفاوت وجود عدم يا ودوج دقیق تعیین

 Mann–Whitney U-test  غیر پارامتريک آزمون

 سطح در داده میانگین بین اختالف .شد استفاده

 .گرفت قرار ارزيابي مورد% 5 معنای

 

 نتایج. 3

) نرخ( رشد و همچنین  ييکار آنتايج مربوط به میزان 

  P.damicornis)مرجان) یها قلمهدرصد بازماندگي 

نشان  9در سازه بیوراک و غیر بیوراک در جدول 

مرجاني کاشته  یها قلمهاست.  نتايج رشد  شده داده

شده در سازه بیوراک و سازه شاهد در خالل 

 2طول تحقیق در شکل  درهفته بررسي  وهشت ستیب

نشان  2که شکل  طور هماناست.  شده دادهنشان 

 P.damicornis))مرجان یها قلمهروند رشد  دهد يم

در سازه بیوراک نسبت به سازه شاهد دارای افزايش 

مرجاني در سازه  یها قلمهمیانگین رشد است. 

ثبت گرديد اين در  متر يسانت 11/99± 9/9بیوراک

مرجاني در  یها قلمهحالي است که میانگین رشد 

 ثبت گرديد. متر يسانت 21/5± 2/9بیوراکسازه غیر 

بین میزان  دار يمعنوجود اختالف  دهنده نشاننتايج 

مرجاني در سازه بیوراک با سازه غیر  یها قلمهرشد 

کار نتايج مربوط به میزان  . >p) 95/9)هستبیوراک 

چنین درصد بازماندگي ) نرخ( رشد و هم ييآ

در سازه بیوراک و   P.damicornis))مرجان یها قلمه

نتايج  است.  شده دادهنشان  9غیر بیوراک در جدول 

فیزيکي و شیمیايي آب  فاکتورهایمربوط به سنجش 

 یها هفتهدر خالل  ها سازهدر محل قرارگیری 

 .است شده دادهنشان  2در جدول  يموردبررس

 

 گیري بحث و نتیجه. 4

 يک در زندگي به قادر فقط که اين دلیل به ها، مرجان

 جزو محیطي هستند، مشخص و محدود ناحیه

 کنار در. گردند مي محسوب حساس جانوران

 اين نیز متعدد ديگری عوامل محیطي، پارامترهای

 تقريباً که کند مي تهديد را ارزشمند های اکوسیستم

 محصول غیرمستقیم يا و مستقیم صورت به همگي

 عوامل اين ازجمله. هستند انساني مخرب های فعالیت

 تغییر اقلیم و گرمايش شکوفايي جلبکي، به توان مي

 ساحلي صنايع های ندهآالي و ها فاضالب ورود جهاني ،

 و سوختي مواد ديگر و نفت نشت فراساحلي، و

 لنگر توريسم، صنعت مخرب های فعالیت شیمیايي،

 های برداشت و صیادی های قايق و ها کشتي

 ,Precht and Aronsonنمود) اشاره سودجويانه

 های اکوسیستم اين نابودی از پیش لذا. (2004

 ازنظر بحراني اطنق بايست مي پذير، ارزشمند و آسیب

ضمن  صحیح مديريت با و شناسايي حفاظتي،

 جلوگیری تر بیش های آسیب از ذخاير، اين بازسازی

 از حفاظت لزوم فوق، موارد تمامي نمود.

های  کارگیری روش مرجاني و نیز به های اکوسیستم

جهت حفاظت و  را نوين نظیر تکنولوژی بیوراک

  سازد. مي ضروری ها بازسازی مرجان
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 بیوراک غیر و بیوراک سازه در  P.damicornis))مرجان یها قلمه بازماندگي درصد و رشد ييکار آ: 9جدول 

 

 

 

 

 

  

 

  است دار يمعنحروف مشابه بیانگر عدم اختالف                           
 

 
 يموردبررسشاهد در طول دوره  سازه به نسبت بیوراک سازه در  P.damicornis)) مرجان رشد : روند میانگین2شکل 

 
 سازه بیوراک قرارگیریفاکتورهای فیزيکي و شیمیايي آب در محل : 2جدول 

 فاکتورهاي فیزیکی و شیمیایی 

 هفته

 

(mg/l) اکسیژن  

 محلول

pH (
o
C) درجه حرارت   (psu )شوری   

1 ۲/1  91/1  1/21  9/91  

2 ۲/1  91/1  1/21  ۲/91  

3 9/1  91/1  ۲/21  9/91  

4 9/1  91/1  5/21  1/91  

5 2/1  91/1  1/21  1/91  

6 2/1  91/1  1/21  1/91  

7 9/1  91/1  9/21  1/91  

8 2/1  9۲/1  9/21  1/91  

9 9/1  95/1  9/21  1/91  

11 2/1  91/1  ۲/21  1/91  

نرخ بازماندگی  (Pرشد ) ییکار آ 

 )درصد(

 a99/9±21/9 15 شاهد

 b99/9±91 /9 999 بیوراک
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11 9/1  91/1  1/21  1/91  

12 9/1  91/1  1/21  1/91  

13 9/1  95/1  1/21  1/91  

14 2/1  91/1  1/21  1/91  

15 9/1  91/1  9/99  1/91  

16 9/1  91/1  9/99  1/91  

17 9/1  91/1  2/99  1/91  

18 9/1  91/1  9/99  5/91  

19 ۲/1  9۲/1  1/21  ۲/91  

21 5/1  91/1  1/21  9/91  

21 ۲/1  91/1  1/21  2/91  

22 9/1  91/1  5/21  9/91  

23 1/1  91/1  ۲/21  1/91  

24 1/1  95/1  ۲/21  1/91  

25 1/1  91/1  9/21  1/91  

26 1/1  91/1  9/21  1/91  

27 1/1  91/1  5/21  1/91  

28 1/1  91/1  ۲/21  1/91  

 ±میانگین

انحراف 

 معیار

99/1 ± 29/9  91/1 ± 99/9  19/21 ± 95/9  91/91 ± 91/9  

 
 

 

نشان  چهارماههدر بازه زماني  آمده دست بهنتايج 

 های قلمهزه بیوراک تمامي ر ساکه د دهد مي

تا انتهای دوره تحقیق سالم   P.damicornis))مرجان

اين در حالي است که در سازه غیر  ند،و زنده بود

مرجان از بین  های قلمهبیوراک در حدود پانزده درصد 

 بیوراک سازه در ها مرجان بازماندگي افزايش. رفتند

 تقسیم افزايش غشاء، بازسازی تحريک اثر در تواند مي

. باشد مرجاني های قلمه های بافت ترمیم و سلولي

مرجاني که بر روی سازه بیوراک مستقر  های قلمه

توانايي بازسازی خود را در مقابل صدمات  شوند مي

 روی برکه  هايي مرجانبرابر بیشتر از  29فیزيکي تا 

نشان  شوند ميغیربیوراک مستقر  های سازه

(. همچنین et al., 2009 Goreau)دهند مي

تا  توانند ميبیوراک  های سازهمستقر در  های مرجان

برابر در مقابل افزايش دمای آب که سبب سفید  59

داشته و  بیشتریمقاومت  ،گردند مي ها مرجانشدگي 

.  نتايج دهد مينرخ بازماندگي باالتری را از خود نشان 

 ها مرجانصورت گرفته بر روی  های بررسيحاصل از 

که  دادمالديو نشان کشور بیوراک در  یها سازهدر 

در مقابل پديده  ها مرجانمیزان رشد و نرخ بازماندگي 

مرتبه در زمان افزايش درجه  59تا  91سفید شدگي 

 et al., 2016)بیشتر بود  9111حرارت آب در سال 
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Natasasmita).  که است گرديده مشخصهمچنین 

 گیرند يم قرار بیوراک پروسه معرض در که هايي گونه

 انرژی عنوان به را NADP و ATP بیشتری میزان

 میزان و کرده تولید حیات برای پايه بیوشیمیايي

 et al., 2010) سازند مي پروتئین بیشتری

Stromberg). و الکتريکي میدان در مرجان قرارگیری 

 و رشد افزايش سبب بیوراک تکنولوژی از استفاده

( Symbiodinium spp) همزيست های جلبک میزان

 افزايش سبب بیوراک تکنولوژی از استفاده. گردد مي

 به نسبت همزيست های جلبک تراکم% 1/2۲

% 9/1۲ میانگین افزايش همچنین و شاهد های نمونه

 (.Goreau, 2014)  گردد مي miotic index رشد نرخ

همزيست  های جلبکدر اين تحقیق تراکم 

زايش اين اف حال بااينقرار نگرفته است  موردبررسي

و نرخ  يکي از داليل افزايش رشد تواند مي ها جلبک

ه شده بر روی سازه کاشت های مرجان بیشتر بازماندگي

اثرات  ٔ  درزمینهمطالعات متعددی  د.بیوراک باشن

مثبت استفاده از تکنولوژی بیوراک در افزايش رشد و 

 et) ختلف مرجاني صورت گرفته استم های گونهبقاء 

al., 2010 Stromberg ;Goreau, 2014; Borell et 

al., 2010;Kimberley, 2007.) استفاده از  حال بااين

 سرقت و خطر زياد نسبتاً هزينه به دلیل اين روش

انجام  پس نیز باشد. هايي محدوديترای اد تواند مي

 .هستتحقیقات بیشتر در اين زمینه ضروری 

الزم است که  ها مرجاندر  زمان پايش و انتقال 

 پارامترهایکه يکي از  ها مرجانايط محیط طبیعي شر

محسوب  ها مرجانمهم در زنده ماندن و رشد 

 .et al., 2012 (Bakti)نیز بررسي گردد  گردند مي

محل قرارگیری سازه بیوراک در خلیج چابهار و در 

محل  عنوان بهمادر که مرجاني  سنگفرشنزديکي 

قال پس از انجام پروسه انت ها مرجانقرارگیری 

جانمايي گرديده بود قرار دارد و مشخص گرديد که 

در کنار  سنگفرش قرارگیریمیزان جريان آب به دلیل 

ساحل و در خلیج چابهار دارای جريان پايین و مناسب 

عمق آب نیز  .است ها مرجانبرای رشد و توسعه 

 برسد. ها مرجانکه نور کافي به انتخاب شد  طوری به

فیزيکي و شیمیايي آب نشان  نتايج بررسي پارامترهای

که محل قرارگیری سازه بیوراک در شرايط  دهد مي

 قرار دارد. ها مرجانبرای رشد و بازماندگي مطلوب 

 اين کار نحوه در مهمي نقششرايط محیطي 

بحث در مورد اثر  حال بااين. نمايد مي ايفا تکنولوژی

شرايط محیطي و فاکتورهای فیزيکي و شیمیايي آب 

کامل  طور بهتکنولوژی بیوراک  آيي کار بر میزان

مشخص نگرديده است که اين امر نیازمند بررسي و 

 .استتحقیقات بیشتری 

 های قلمهبررسي صورت گرفته بر روی میزان رشد 

با استفاده از تکنولوژی   P.damicornis))مرجان 

مرجاني در  ها قلمهکه قرارگیری  دهد ميبیوراک نشان 

ولت سبب افزايش رشد  1میزان میدان الکتريکي به 

مرجاني نسبت به  های قلمهدو برابری در حدود 

کي قرار نداشتند که در میدان الکتري هايي مرجان

افزايش  دهنده نشانگرديده است. نتايج اين بررسي 

مرجاني در سازه بیوراک  های قلمهنرخ زنده ماندن 

نسبت به سازه غیربیوراک بودند. استفاده از اين 

يک  عنوان به تواند ميوژی و نتايج اين بررسي تکنول

باال در حفاظت و نیز بازسازی  آيي باکارابزار مهم و 

مرجاني در سواحل مرجاني  های اکوسیستم

قرار گیرد.  مورداستفادهو دريای عمان  فارس خلیج

مختلف مرجاني و  های گونهتحقیقات بیشتر در زمینه 

و  ها محیطاين تکنولوژی در  سازی بومي

 های محدوديتو  مختلف دريايي ايران های اکوسیستم

 است. موردنیاز نظیر استفاده از تکنولوژی بیوراک

 تشکر و قدردانی

کاشت مرجان به  "پروژه از بخشي حاصل مقاله اين

 تحت که است " روش بیوراک در خلیج چابهار

 دانشگاهي درون طرح عنوان به معنوی و مادی حمايت

 گرفته صورت  چابهار واحد سالميا آزاد دانشگاه در

.است
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Abstrct 

The effects of using the biorock method on the growth and survival of coral (Pocillopora 

damicornis(  in the Chabahar Bay were evaluated. Coral pieces were placed on steel structures

under a 6V electric field in the biorock process. The coral growth, growth performance and 

survival rates of corals during the twenty-eight weeks were studied. The mean coral growth in 

the biorock structure was 10.66 ± 0.3cm and the mean coral growth was 5.27 ± 0.2 cm in the 

non biorock structure. The results show a significant difference between coral growth in the 

biorock with non biorock structures (p <0.05). The results of this survey on the growth rate of 

Coral (P.damicornis( in the biorock structure compared to the control structures showed a

two-fold increase in growth and a higher  survival  rate. The results of this study indicated that 

stimulation of coral growth by biorock method as well as the rapid responses of this species to 

the electrical field during the biorock process which could be used to stimulate coral growth 

survival for the protection and rehabitation program. 
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