قزيثا توام هزجاًْاي غخزُ ساس داراي سٍگشاًتالّاي ّوشيست هي تاضٌذ  .در ٍاقع هزجاًْاي ّزهاتيپيك اغلة تا سٍگشاًتال هعٌي پيذا هي
ت
كٌذ .سٍگشاًتالّا ديٌَفالصلِ ّايي تك سلَلي هي تاضٌذ كِ تِ غَرت ّوشيست در ٍاكَئل ّاي غطايي هزسي سلَلْاي گاستزٍدرم هزجاى
سًذگي هي كٌذ ) .(Rowan & Powers, 1992اهزٍسُ ّوشيستي سٍگشاًتال ٍ هزجاى در هعزؼ خطز ًاضي اس فعاليتْاي اًساًي ٍ تغييز
آب ٍ َّاي جْاًي قزار دارد  .افشايص دهاي آب دريا  ،آلٍدگي ّاي ضيويايي ( (Jones & Hoegh-Guldberg, 1999افشيص اضعِ
فزاتٌفص ) ،(Le Tissier & Brown, 1996اسيذي ضذ ى اقياًَس

) ٍ (Kleypas et al., 2006آلَدگي تاكتزيايي

) (Rosenberg et al., 2007استزس ّايي هي تاضٌذ كِ تز رٍي ثثات ّوشيستي سٍگشاًتال ٍ هزجاى تاثيز گذار هي تاضٌذ ٍ هٌجز تِ
سفيذ ضذگي هي ضًَذ  .هکاًيسن ّاي هتعذدي سثة كاّص تزاكن سٍگشاًتال هي ضًَذ كِ در ٌّگام افسايص استزس ّز كذام تاعث آسية
ّاي هتفاٍتي تِ سلَل ّاي هيشتاى هي ضًَذ ).(Lesser & Farrell, 2004
سفيذ ضذى هزجاًْا در ٍاقع پاسخي هي تاضذ تِ ضزايط هحيطي آًْا (( Fang et al., 1997; Hoegh-Guldberg & Jones, 1999
ٍ در اثز تغييزات استزس ّاي فيشيکي ٍ يا ضيويايي در هح يط رخ هي دّذ ( ( Kleppel et al., 1989فاكتَرّاي فيشيکي ضاهل تغييزات
دهاًَ ،ر ٍ ضَري هي تاضذ در حاليکِ فاكتَرّاي ضيويايي ضاهل هسوَهيت ٍ هَاد سوي ضذ هزجاى ّا هي تاضذ  .سفيذ ضذگي ضاهل جذا
ضذى ّوشيستي تيي آتسٌگْا ٍ دايٌَفالصالّاي ّوشيست تا آى هي تاضذ .
اكثز گشارشات  ،رخذاد سفيذ ضذگي آتسٌگْا هزتَط هي ضَد تِ افشايص دهاي سطحي آب دريا ( Hoegh-Guldberg & Jones,
 .)1999تا تَجِ تِ رخ دادُ پذيذُ ال ًيٌَ در سال  ٍ 2016 ٍ 2015دريافت گشارضاتي در خػَظ سفيذ ضذگي آتسٌگ ّاي هزجاًي در
جشايز خليج فارس تِ ساسهاى هحيط سيست هعاٍىت هحيط سيست دريايي اقذام تِ تزرسي آتسٌگ ّاي هزجاًي خليج چاتْار (سايت جذيذ)،
ًاي تٌذ ،عسلَيِ ٍ خاركَ ًوَد .در ايي راستا اطالعات تکويلي ًيش اس تزخي هتخػػيي در سايز جشايز دريافت گزديذ .
تز اساس هطالعات اًجام ضذُ در سال  2015هطخع ضذ كِ هيشاى سفيذ ضذگي در آتْاي خليج فارس اس  5درغذ در هٌطقِ ًاي تٌذ تا 45
درغذ در كيص ٍ خاركَ هتفاٍت تَد ّز چٌذ تزرسي ّاي تکويلي در هاُ ّاي آتي ًطاى داد كِ در تزخي هٌاطق اس جولِ در جشيزُ خاركَ
سفيذ ضذگي تزگطت پذيز تَدُ ٍ تسياري اس هزجاًْا ضزايط طثيعي خَد را تاسيافتٌذ اها ايي هَضَع در تهام جشايز عوَهيت پيذا ًکزد .
تزرسي ّاي هحذٍدي در سال ً 2016يش اًجام گزفت كِ هتاسفاًِ حجن سفيذ ضذگي در تزخي ًقاط

اس جولِ جشايز ٌّذٍراتي ٍ خاركَ

افشايص ًطاى داد تِ غَرتيکِ در خاركَ سفيذ ضذگي تيطتزيي هيشاى هطاّذُ ضذُ ًسثت تِ سايز جشايز تَد كِ هتاسفاًِ ايي تار سفيذضذگي
تزگطت پذيز ًيَدُ ٍ در تزخي ًقاط ايي جشيزُ تيص اس  45درغذ سفيذضذگي هزجاًْا هطاّذُ گزديذ.
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