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 یه ثایهتؼلق تِ اعتاى ّزهشگاى، تقز زُیچْاردُ جش يیاس ت

اجتواػات  یادار یػٌَاى ًوَد کِ ّوگ يیچٌ يیتَاى ا

خَد تَدُ، کِ تٌَع ٍ تزاکن آًْا  هتفاٍت  زاهَىیدر پ یهزجاً

 زیجشا زاهَىیتز ًَع گًَِ ّا در پ زیتاؽٌذ. عاختار جشا یه

کِ کوتز  زیي جشایاس ا یدر هٌاطق کِیگذار تَدُ، تِ ًحَ زیتاث

کِ اس ًظز اعتحکام  یدر هؼزض تاد ٍ اهَاج تَدُ گًَِ ّا

. ، ٍ در Acropora sppّغتٌذ هاًٌذ  یتحول کوتز یدارا

 یّا   در هؼزض اهَاج ٍ تاد ؾتزیت زکِیجشا يیاس ا یعوت

تا  یّا ثاؽٌذگًَِیکَػ ٍ ؽوال( ه ایغالة هٌطقِ)قَط 

دارًذ.  تیالثغ.Porites sppیهاًٌذ هغش ؾتزیاعتحکام ت

ارسػ ؽیالتی ایي آتشیاى تِ ٍیضُ هزجاى ّای ؽاخ گَسًی 

 جیخل ی، در آتْا.Acropora sppکِ غالة آًْا را جٌظ  

 یّا غتنیتاؽذ. اکَع یدّذ  هْن ه یه لیفارط تؾک

تِ دلیل خلل ٍ فزج ّای کِ تزای آتشیاى ایجاد هی  یهزجاً

اس هٌظز  اىیشآت ادیٍ تِ ٍاعطِ تٌَع س یالتیًوایٌذ اسهٌظز ؽ

 ارسؽوٌذ هی تاؽذ. ،یطیهح غتیس

 

 
 

 شیالت کارشناسان

 کارشناسان محیط زیست

 صیادان و افراد بومی

ان با فاکتوزهای آشنایی فساگیس

تاثیسگراز بس شیستی و غیس شیستی 

 هاسالمت مسجان

موثس بس و شناخته فاکتوزهای مهم 

 هازشدمسجان



 

 

هاًٌذ  یهزجاً یتَم ّا غتیاس گًَِ ّا در س یٍجَد تزخ

ػٌَاى  (،تِ Chaetodon melapterusپزٍاًِ سرد )

 گشارػ ؽذُ اعت. یاس عالهت جَاهغ هزجاً یؽاخص
 

 
 

جَاى ٍ  یػالٍُ تز رًگ هزجاًْا ٍجَد عزؽاخِ ّا

 یه یجاهؼِ عالن هزجاً کی یؽاداب اس جولِ ًؾاى ّا

 تَاًذ در ًظز گزفتِ ؽَد. 

 

 

 یّا یآؽفتگ قیخَد را اس طز زیتاث یػَاهل اًغاً  

 ذیگذارًذ. استْذ ی(، تِ جا هیغتیتَر ایٍ  یادی)صیطیهح

ٍعتارُ  Drupellaتَاى تِ    یهزجاى ّا ه یغتیس یگزّا

 َىیکاعیفی( ،اؽارُ ًوَد. اٍتزAcanthsar planci)ییایدر

 غتنیاکَع يیحول ؽذُ تِ ا یهَاد هغذ ؼی) در اثز افشا

  یواری، ت Co2ؼیي،افشای، گزم ؽذى سه یگذار رعَبّا(، 

 Bleaching or)یؽذگ ذیعف ذُیهزجاى ّا، پذ

Whitening   ٍ )… يیکٌٌذُ ا ذیهَارد تْذ گزدی اس 

 ذُیتَاى تذاى اؽارُ ًوَد. پذ یتَم ّا تَدُ کِ ه غتیس

 زیاعت کِ در چٌذدِّ اخ یاس جولِ هَارد ،یؽذگ ذیعف

ًوَدُ  ةیرا تِ ؽذت تخز طفار جیٍ خل ایدً یهزجاى ّا

 اىیهاّ غتگاُیتَم ّا س غتیس يیا کِیاعت. اس آًجائ

 اىیاس هاّ یتزخ ی(، ٍ جَاى ّاOrnamental fish)یٌتیس

 یخَد را در آًجا عپز یاس سًذگ یتَدُ کِ هزحلِ ا یتجار

جَاهغ  ةیدر تخز ذُیپذ يیدر اداهِ تِ ًقؼ ا ٌذیًوا یه

 پزداختِ خَاّذ ؽذ. یهزجاً

 

 

ٍ  یکیشی، ف ییایویٍاکٌؼ ؽ کی جِیًت یؽذگ ذیعف

تَدُ کِ در  شتاىیٍارد ؽذُ تِ هزجاى ه یاعتزط ّا

 يیاس ت  ٌَفالصلِیهزجاى ٍ دا يیت یغتیراتطِ ّوش تیًْا

  .رٍد یه

، اعتزط  یهاًٌذ درجِ حزارت ، ؽَر یطیهح زاتییتغ

 یاصل یهاٍراء تٌفؼ فاکتَرّا یٍ اؽؼِ ّا یطیهح یّا

  .تاؽٌذ یػاهل ه يیکٌٌذُ ا ذیتؾذ

 غتیّوش یاتتذا سئَساًتالّا یؽذگ ذیرخذاد عف در

کٌٌذ، کِ هقذار اس دعت  یرا تزک ه شتاىیهزجاى ه

 شتاىیهزجاى ه اتیرًگ ٍ اداهِ ح یدادى آًْا تز رٍ

 گذارد. یه زیتاث

 



 

 

 

ّا را جْت هثارسُ تا  یاعتزاتض یفارط تزخ جیخل یهزجاًْا

 یاًتخاب ًوَدُ اًذ: اًتخاب رؽذ ػزض یؽذگ ذیرخذاد عف

اس سئَساًتالّا کِ تِ  یدر هٌاطق کن ػوق، اًتخاب کالدّا

تز،  قیدر هٌاطق ػو غتگاُیگزها هقاٍم تز تَدُ، اًتخاب س

 .زاکنهت یتِ گًَِ ّا یؽاخِ ا یاس گًَِ ّا یتیجوؼ زییتغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


