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عن المؤلفين

ميشال بيشون، أخصايئ علم املحيطات البيولوجية، أستاذ جامعي، حاصل عىل وسام السعفات األكادميية "Palmes Académiques" برتبة ضابط، هو 
خبري يف الشعاب املرجانية والذي كان قد درسها عىل مدى السنوات ال 50 املاضية. وكان رائد أبحاث لعدة فرق بحثية متخصصة يف الشعاب املرجانية 
حيث تعمل يف معظم مناطق الشعاب الرئيسية يف البحر األحمر واملحيط الهندي )جزر ماسكارين وجزر القمر ومدغشقر وجزر املالديف( واملحيط 
الهادئ. عاش ألكرث من 22 عاما يف أسرتاليا حيث دّرس اوال يف جامعة جيمس كوك يف تاونزفيل وثم انتقل ليصبح نائبا ملدير املعهد االسرتايل للعلوم 
البحرية. عمل الحقا مع طالبه وزمالؤه األسرتاليني عىل الحّيد املرجاين العظيم كام عمل يف أماكن أخرى من املحيط الهادئ بالتعاون مع فرق أمريكية 
ويابانية وفرنسية. وقد نرُش له أكرث من مائة ورقة علمية يف مجالت علمية دولية، غالباً عن الشعاب املرجانية، وشارك يف تأليف أربعة كتب عن الشعاب 
الدولية  الجمعية  - أمري موناكو" وعضو مجلس يف  لـ"مؤسسة ألربت االول  العلمي  العظيم يف اسرتاليا. هو عضو يف املجلس  املرجاين  للحّيد  املرجانية 
لدراسات الشعاب املرجانية وخبري علمي يف برنامج العاملي للبحار التابع لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة. اما االن فهو يعيش يف أسرتاليا ويعمل كاستشاري 

للعلوم البحرية االستوائية وباحث فخري يف متحف كوينزالند االستوائية، يف تاونسفيل.

فرانشيسكا بنزوين، حاصلة عىل درجة الدكتوراه من املدرسة التطبيقية للدراسات العليا. فرانشيسكا هي عاملة أحياء بحرية ومتخصصة يف النظاميات 
املتكاملة للشعاب املرجانية التي تعيش يف الشعاب املرجانية الصلبة. منذ حصولها عىل درجة املاجستري عن الدراسة التي قامت بها يف خليج عدن يف 
اليمن قبل 12 عاما وهي تغوص وتدرس الشعاب املرجانية يف جميع أنحاء منطقة املحيط الهادي الهندي وأصبحت مهتمة عىل نحو متزايد يف مشكلة 
الحدود بني األنواع من الشعاب املرجانية. وهي تشارك حاليا يف مشاريع مختلفة تتناول دراسة التنوع البيولوجي والجغرافية البيولوجية من الشعاب 

املرجانية الصلبة من خالل نهج متعدد التخصصات مبا يف ذلك األدوات التقليدية واملبتكرة.

كلود هرني شينوا، مهندس يحمل شهادة دكتوراه يف البيئة. متخصص يف القضايا البيئية ولديه عدة اوراق علمية هامة عن تحلل املواد الهيدروكربونية. 
التحق يف رشكة توتال E & P يف عام 2001، أمىض ثالث سنوات يف إندونيسيا ويعمل حاليا مسؤوال عن املسائل البيئية ملشاريع يف الرشق األوسط. قاد 
دراسات بيئية أساسية ودراسات تقييم األثر البيئي باإلضافة اىل عمليات التدقيق. منذ عام 2005 وهو يعمل عىل مسائل التنوع البيولوجي مع رشكة 
توتال وخاصة انه انضم إىل الفريق العلمي املسؤول عن رصد الشعاب املرجانية ملرشوع الغاز الطبيعي املسال يف اليمن. هو غطاس مؤهل وذو خربة، 

انتهز فرصة عمله يف هذا املرشوع ليطلق التقييم العلمي للتنوع البيولوجي للشعاب املرجانية يف اليمن ومدته ثالث سنوات.

إريك دوتريو، مهندس زراعي ويحمل شهادة الدكتوراه يف علم البيئة البحرية من جامعة مونبلييه الفرنسية. خربته يف مجال االستشارات الدولية أتت 
به لتطوير العديد من املشاريع يف مختلف البلدان وخاصة يف منطقة الرشق األوسط. أثناء عمله يف تطوير األنشطة التجارية لـرشكة CREOCEAN يف 
هذه البلدان كان إريك يعمل كمدير مرشوع من املشاريع الرصد البحرية الكبرية، وخاصة يف اليمن. خربته يف هذا البلد تعود إىل عام 1997 حيث عمل 
كغواص تجاري ومصور. ألف الكثري من التقارير الفنية واملطبوعات التي تتعلق بالبيئة البحرية وتقييم تلوث املياه وإدارة املناطق الساحلية باإلضافة 

اىل كتابته أربعة كتب تتعلق بالبيئة البحرية والغوص مبا يف ذلك عرشات املنشورات الغري تقنية عن التنقيب تحت املاء وعامل الغوص.
www.creocean.fr قم بزيارة موقع CREOCEAN ملزيد من املعلومات حول

اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة و الموارد الطبيعية

يساعد اإلتحاد الدويل لصون الطبيعة العامل عىل إيجاد حلول عملية للتحديات األكرث إلحاحاً التي 
تواجه البيئة و التنمية.

يعمل اإلتحاد الدويل لصون الطبيعة عىل التنوع البيولوجي، وتغري املناخ ، والطاقة ، وسبل عيش 
امليدانية يف  املشاريع  وإدارة   ، العلمي  البحث  العاملي من خالل دعم  االقتصاد  اإلنسان وتخضري 
املتحدة والرشكات معا  الحكومية واألمم  الحكومات واملنظامت غري  ، وجلب  العامل  أنحاء  جميع 

لتطوير السياسات والقوانني وأفضل املامرسات.

، يجمع أكرث من  العامل  البيئية يف  املنظامت  الطبيعة من أقدم وأكرب  الدويل لصون  اإلتحاد  يعترب 
1200 من الحكومات و أعضاء املنظامت الغري حكومية و تقريبا 11،000 من الخرباء املتطوعني يف 
160 دولة. ويدعم عمل اإلتحاد أكرث من 1000 موظف يف 45 مكتبا ، ومئات من الرشكاء يف القطاع 

العام واملنظامت غري الحكومية والقطاع الخاص يف جميع أنحاء العامل.

متوفر   <<

تستحق الشعاب املرجانية للساحل الجنويب لليمن واملنترشة بني البحر األحمر واملحيط الهندي وعىل الساحل الشاميل لخليج عدن االنتباه الكامل 
واالهتامم من علامء الطبيعة وعلامء البيئة والغواصني املحرتفني والهواة بل من العامة ايضاً. بالرغم ان ال مجال ملقارنتها بالحجم الهائل لنظم الشعاب 
املرجانية الرئيسية يف العامل، فان هذه الشعاب تعترب كجواهر صغرية حقيقية وتقدم للمغامر تحت املاء أو املستكشف أو الغطاس املحب لالطالع 

مشاهد جميلة ال مثيل لها يف خضم دوامة حياة سمكية نادرا ما تشاهد يف مكان آخر.

يقدم لنا هذا الدليل امليداين املكتوب من قبل خرباء يف هذا املجال ومصَور بشكل جميل من قبل مصِور موهوب أرسار وعلم الحيد املرجاين والشعاب 
املرجانية ويقربنا من اكرثمن مثانني نوع من أنواع الشعاب املرجانية الشائعة والتي ميكن العثور عليها يف هذه املنطقة. سيكون هذا الدليل بال شك 

رفيق ال غنى عنه لجميع عشاق الغوص ومحبي الطبيعة الذين يرغبون يف تجربة سحر الشعاب املرجانية بعيدا عن االماكن املعروفة.
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عن المؤلفين

ميشال بيشون، أخصايئ علم املحيطات البيولوجية، أستاذ جامعي، حاصل عىل وسام السعفات األكادميية "Palmes Académiques" برتبة ضابط، هو 
خبري يف الشعاب املرجانية والذي كان قد درسها عىل مدى السنوات ال 50 املاضية. وكان رائد أبحاث لعدة فرق بحثية متخصصة يف الشعاب املرجانية 
حيث تعمل يف معظم مناطق الشعاب الرئيسية يف البحر األحمر واملحيط الهندي )جزر ماسكارين وجزر القمر ومدغشقر وجزر املالديف( واملحيط 
الهادئ. عاش ألكرث من 22 عاما يف أسرتاليا حيث دّرس اوال يف جامعة جيمس كوك يف تاونزفيل وثم انتقل ليصبح نائبا ملدير املعهد االسرتايل للعلوم 
البحرية. عمل الحقا مع طالبه وزمالؤه األسرتاليني عىل الحّيد املرجاين العظيم كام عمل يف أماكن أخرى من املحيط الهادئ بالتعاون مع فرق أمريكية 
ويابانية وفرنسية. وقد نرُش له أكرث من مائة ورقة علمية يف مجالت علمية دولية، غالباً عن الشعاب املرجانية، وشارك يف تأليف أربعة كتب عن الشعاب 
الدولية  الجمعية  - أمري موناكو" وعضو مجلس يف  لـ"مؤسسة ألربت االول  العلمي  العظيم يف اسرتاليا. هو عضو يف املجلس  املرجاين  للحّيد  املرجانية 
لدراسات الشعاب املرجانية وخبري علمي يف برنامج العاملي للبحار التابع لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة. اما االن فهو يعيش يف أسرتاليا ويعمل كاستشاري 

للعلوم البحرية االستوائية وباحث فخري يف متحف كوينزالند االستوائية، يف تاونسفيل.

فرانشيسكا بنزوين، حاصلة عىل درجة الدكتوراه من املدرسة التطبيقية للدراسات العليا. فرانشيسكا هي عاملة أحياء بحرية ومتخصصة يف النظاميات 
املتكاملة للشعاب املرجانية التي تعيش يف الشعاب املرجانية الصلبة. منذ حصولها عىل درجة املاجستري عن الدراسة التي قامت بها يف خليج عدن يف 
اليمن قبل 12 عاما وهي تغوص وتدرس الشعاب املرجانية يف جميع أنحاء منطقة املحيط الهادي الهندي وأصبحت مهتمة عىل نحو متزايد يف مشكلة 
الحدود بني األنواع من الشعاب املرجانية. وهي تشارك حاليا يف مشاريع مختلفة تتناول دراسة التنوع البيولوجي والجغرافية البيولوجية من الشعاب 

املرجانية الصلبة من خالل نهج متعدد التخصصات مبا يف ذلك األدوات التقليدية واملبتكرة.

كلود هرني شينوا، مهندس يحمل شهادة دكتوراه يف البيئة. متخصص يف القضايا البيئية ولديه عدة اوراق علمية هامة عن تحلل املواد الهيدروكربونية. 
التحق يف رشكة توتال E & P يف عام 2001، أمىض ثالث سنوات يف إندونيسيا ويعمل حاليا مسؤوال عن املسائل البيئية ملشاريع يف الرشق األوسط. قاد 
دراسات بيئية أساسية ودراسات تقييم األثر البيئي باإلضافة اىل عمليات التدقيق. منذ عام 2005 وهو يعمل عىل مسائل التنوع البيولوجي مع رشكة 
توتال وخاصة انه انضم إىل الفريق العلمي املسؤول عن رصد الشعاب املرجانية ملرشوع الغاز الطبيعي املسال يف اليمن. هو غطاس مؤهل وذو خربة، 

انتهز فرصة عمله يف هذا املرشوع ليطلق التقييم العلمي للتنوع البيولوجي للشعاب املرجانية يف اليمن ومدته ثالث سنوات.

إريك دوتريو، مهندس زراعي ويحمل شهادة الدكتوراه يف علم البيئة البحرية من جامعة مونبلييه الفرنسية. خربته يف مجال االستشارات الدولية أتت 
به لتطوير العديد من املشاريع يف مختلف البلدان وخاصة يف منطقة الرشق األوسط. أثناء عمله يف تطوير األنشطة التجارية لـرشكة CREOCEAN يف 
هذه البلدان كان إريك يعمل كمدير مرشوع من املشاريع الرصد البحرية الكبرية، وخاصة يف اليمن. خربته يف هذا البلد تعود إىل عام 1997 حيث عمل 
كغواص تجاري ومصور. ألف الكثري من التقارير الفنية واملطبوعات التي تتعلق بالبيئة البحرية وتقييم تلوث املياه وإدارة املناطق الساحلية باإلضافة 

اىل كتابته أربعة كتب تتعلق بالبيئة البحرية والغوص مبا يف ذلك عرشات املنشورات الغري تقنية عن التنقيب تحت املاء وعامل الغوص.
www.creocean.fr قم بزيارة موقع CREOCEAN ملزيد من املعلومات حول

اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة و الموارد الطبيعية

يساعد اإلتحاد الدويل لصون الطبيعة العامل عىل إيجاد حلول عملية للتحديات األكرث إلحاحاً التي 
تواجه البيئة و التنمية.

يعمل اإلتحاد الدويل لصون الطبيعة عىل التنوع البيولوجي، وتغري املناخ ، والطاقة ، وسبل عيش 
امليدانية يف  املشاريع  وإدارة   ، العلمي  البحث  العاملي من خالل دعم  االقتصاد  اإلنسان وتخضري 
املتحدة والرشكات معا  الحكومية واألمم  الحكومات واملنظامت غري  ، وجلب  العامل  أنحاء  جميع 

لتطوير السياسات والقوانني وأفضل املامرسات.

، يجمع أكرث من  العامل  البيئية يف  املنظامت  الطبيعة من أقدم وأكرب  الدويل لصون  اإلتحاد  يعترب 
1200 من الحكومات و أعضاء املنظامت الغري حكومية و تقريبا 11،000 من الخرباء املتطوعني يف 
160 دولة. ويدعم عمل اإلتحاد أكرث من 1000 موظف يف 45 مكتبا ، ومئات من الرشكاء يف القطاع 

العام واملنظامت غري الحكومية والقطاع الخاص يف جميع أنحاء العامل.

متوفر   <<

تستحق الشعاب املرجانية للساحل الجنويب لليمن واملنترشة بني البحر األحمر واملحيط الهندي وعىل الساحل الشاميل لخليج عدن االنتباه الكامل 
واالهتامم من علامء الطبيعة وعلامء البيئة والغواصني املحرتفني والهواة بل من العامة ايضاً. بالرغم ان ال مجال ملقارنتها بالحجم الهائل لنظم الشعاب 
املرجانية الرئيسية يف العامل، فان هذه الشعاب تعترب كجواهر صغرية حقيقية وتقدم للمغامر تحت املاء أو املستكشف أو الغطاس املحب لالطالع 

مشاهد جميلة ال مثيل لها يف خضم دوامة حياة سمكية نادرا ما تشاهد يف مكان آخر.

يقدم لنا هذا الدليل امليداين املكتوب من قبل خرباء يف هذا املجال ومصَور بشكل جميل من قبل مصِور موهوب أرسار وعلم الحيد املرجاين والشعاب 
املرجانية ويقربنا من اكرثمن مثانني نوع من أنواع الشعاب املرجانية الشائعة والتي ميكن العثور عليها يف هذه املنطقة. سيكون هذا الدليل بال شك 

رفيق ال غنى عنه لجميع عشاق الغوص ومحبي الطبيعة الذين يرغبون يف تجربة سحر الشعاب املرجانية بعيدا عن االماكن املعروفة.
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تمهيد

االهتامم  محور  هي  الحيوي  التنوع  عىل  املحافظة  إن 
أفضل  يف  بالكامل  إدراجها  يتم  أن  ويجب  هذە  أيامنا  يف 

املامرسات ألي مجموعة صناعية. 

أصدرته رشكة  الذي  الحيوي  للتنوع  امليداين  الدليل  يستند 
توتال عام 2007 عىل نهج يتكون من ثالث خطوات وهي: 
الصناعية  األنشطة  وتأثريات  الحيوي  التنوع  معرفة   )1(
من  بالحد  الحيوي  التنوع  حامية   )2( عليه  املحتملة 
التأثريات و/أو التعويض ومن خالل ادراج اعتبارات التنوع 
الحيوي بطريقة أكرث فعالية يف أدوات اإلدارة البيئية و )3( 
العلمي واملساعدة يف  البحث  املساهمة يف  امليض قدماً يف 

الحيوي. التنوع  زيادة املعرفة حول 

الرئيسة.  املتطلبات  من  الحيوي  التنوع  معرفة  تعترب 
ويتطلب هذا القيام بدراسات بحثية تفصيلية حول األنواع 
مرجعية  تأسيس  يف  تساعد  البيئية  واألنظمة  واملوائل 
من  التقليل  لتفادي،  خطط  عمل  تشمل  الحامية  أساسية. 
أنشطتنا.  تأثري  من  الناتجة  البيئية  البصمة  تعويض،  أو 
املتعلقة  األبحاث  ودعم  تعزيز  يف  قدماً  امليض  أجل  ومن 
بالتنوع الحيوي فقد قامت مجموعة توتال بتطوير ووضع 

املواقع  بالقرب من  الحيوي  التنوع  ملراصد  تجارب جديدة 
الصناعية. وتهدف هذە املراصد إىل ما ييل:

من  العالقة  ذات  الحيوية  املؤرشات  تقييم  •ضامن  	
وذلك  للبيئة،  األولية  للدراسات  العاملي  النهج  خالل 
التنوع  املنتظمة حول حيوية  املراقبة  باستخدام برامج 
يف  البيئة  متثل  مختارة  مناطق  يف  والبيئة  الحيوي 

املوقع. 
فريق  مبساعدة  وصحتها  البيانات  تناسق  من  •التحقق  	

الخرباء. من 
البيئة. تقارير ألصحاب املصلحة حول جودة  •تقديم  	

بتطويرە  توتال  مجموعة  قامت  الذي  املفهوم  أصالة  إن 
متابعة  تنفيذ عملية  يضمن  أنه  األول  ِشقني:  يندرج ضمن 
 6/5 )كل  بالبيئة  تتعلقان  تفصيليتني  دراستني  بني  دامئة 
سنوات( وتغطيان املساحة التي تم تقييمها خالل الدراسة 
السلطات  من  ممثلني  يجمع  أنه  والثاين  للبيئة،  األولية 
والعلامء  الحكومية  غري  واملؤسسات  املحلية  واملجتمعات 
التنوع الحيوي واملوظفني من الداخل عىل الطاولة  وخرباء 

. نفسها
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تنفيذها  تم  التي  التفصيلية  واألبحاث  الدراسات  تتفق 
الغاز  مرشوع  مثل:  واإلنتاج  االستكشاف  مشاريع  إطار  يف 
متاماً  توتال  مجموعة  بقيادة  اليمن  يف  السائل  الطبيعي 
تنفيذ  تم  2010(. وقد  السياسة )شينوا وآخرون،  مع هذە 
دراسات أولية قبل البدء بأي نشاط موقعي يف اليمن، وقد 
نوعاً   85 يقارب  ما  وجود  الدراسات  هذە  نتائج  من  تبني 
مراقبة  برنامج  تنفيذ  إىل  أدى  مام  الصلب،  املرجان  من 
التنوع  عمل  خطة  ضمن  ومن  اإلنشاءات.  أعامل  خالل 
للحد  الحامية والتعويض  تنفيذ تدابري  الحيوي املشرتكة تم 
وكجزء  املرجانية.  الشعاب  مجتمعات  عىل  التأثريات  من 
لرشكة  واإلنتاج  االستكشاف  عمل  فريق  يقوم  املرصد،  من 
الغاز  ملرشوع  والسالمة  للصحة  التنفيذي  والفريق  توتال 
اليمن، بالعمل ضمن رشاكة مع علامء  السائل يف  الطبيعي 
عىل  املحافظة  أجل  من  الطبيعة  لحامية  الدويل  االتحاد 
املرجاين يف  التنوع  املعرفة حول  البيئة. أخرياً، وبسبب ُشح 
الحيوي  التنوع  فهم  جداً  املهم  من  كان  فقد  عدن،  خليج 
املعرفة  املساهمة يف رفع  أجل  املرجاين يف خليج عدن من 
الدراسة  هذە  تهدف  اليمن.  يف  الحيوي  للتنوع  العلمية 
الفريدة من نوعها - بقيادة العلامء: األستاذ ميشال بيشون 
)مستشار يف الدراسات البحرية يف منطقة االستواء وباحث 

تاونزفيل،  يف  االستوايئ  كوينزالند  متحف  يف  مشارك  فخري 
ميالنو  )جامعة  بينزوين  فرانشيسكا  والدكتورة  أسرتاليا(، 
وعامل  شينوا  هرني  كلود-  الدكتور  البيئة  وعامل  بيكوكا(، 
توفري  إىل   - دوتريو  إريك  الدكتور  أوشن  كري  من  البحار 
واملجتمع  املوظفني  بني  الوعي  وزيادة  العلمية  املعلومات 
تعزيز  عىل  أيضاً  يساعد  وسوف  العام.  والجمهور  العلمي 
وقد  فيها،  تعيش  التي  واألنواع  البيئية  بالنظم  معرفتهم 

تطلب تحقيق هذا العمل ما يقارب ثالث سنوات.

إن موضوع هذا الكتاب مهّم. إن قامئة الجرد هذە للمرجان 
مساهمة  عدن، هي  خليج  يف  اليمن، وخصوصاً  يف  الصلب 

الحيوي. التنوع  ملعرفة  رئيسة 

جان- فرنسوا فيدايل
البيئة مدير 

والبيئة املستدامة  للتنمية  توتال  رشكة 
البيولوجي التنوع  لجنة  رئيس 

البيئة منشآت من أجل 
كانون األول/ديسمرب 2009
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إستهالل

فإنك  البحرية  باألحياء  يتعلق  كتاب  أي  بتصفح  قمت  إذا 
ستجد فصوالً تتحدث عن جميع النظم البيئية التقليدية مثل 
األعشاب البحرية ومسطحات أعشاب البحر من نوع الِكلب 
والشعاب املرجانية وشجريات املانغروف وغريها الكثري. وعادة 
ما يتم كتابة هذە الفصول من منظور تبيان املوائل املتكاملة 
أن  إال  املرجانية.  الشعاب  أو  املانغروف  بيئة  مثل  والغنية 
كوكبنا  يف  توجد  التي  الضحلة  الساحلية  املوائل  من  العديد 
تعيش عىل مقربة من املستويات الحرجة لقدرتها البيئية عىل 
االحتامل، أو حيث يتداخل أحد األنظمة البيئية بآخر، وهناك 
املناطق  هذە  وتعترب  "واضحة".  أمثلة  عىل  تحتوي  سواحل 
البيئية  إىل األنظمة  الناحية العلمية. وينظر حالياً  مهمة من 
البحرية باهتامم كبري خصوصاً يف ظل الضغوط التي تتعرض 
لها، مثل ارتفاع درجة حرارة البحر أو زيادة حموضة املحيط، 

وزيادة ضغط الصيد والتلوث.

هي  الكتاب  هذا  يف  وصفها  تم  التي  اليمن  سواحل  وتعترب 
عىل  رسيعة  نظرة  إلقاء  من  ويتبني  املواقع.  هذە  إحدى 
وكام  أنه  إال  االستوائية.  املناطق  ضمن  تقع  بانها  الخريطة 
هو معروف فإن هذە املنطقة تستقبل تيارات مائية صاعدة 
مام  صيف  كل  يف  ملموس  بشكل  باملغذيات  وغنية  باردة 

عىل  يؤثر  وهكذا  بأكمله،  الساحل  طبيعة  تغيري  عىل  يعمل 
موائله البحرية. إن هذا األمر مهم لسببني. األول أن الشعاب 
املرجانية التي يركز عليها هذا الكتاب تعيش يف بيئة ُمرهقة 
حيث أن التيارات املائية الصاعدة مؤذية للشعاب املرجانية 
ألسباب تتعلق بدرجة الحرارة واملواد املغذية. وبعبارة أُخرى، 
التي  الكثري عن املرجان والشعاب املرجانية  فإنّنا رمبا نتعلم 
تعيش يف مثل هذە الظروف، وما هي قدرتها االحتاملية أكرث 
والغنية.  التقليدية  املرجانية  بالشعاب  تتعلق  التي  تلك  من 
الثاين، إن هذە املنطقة غري معروفة نسبياً وأصبح عاملنا صغرياً 
بحيث بات من غري االعتيادي اليوم أن نعرث عىل أجزاء كبرية 
من ساحل كهذا تُعرف عنه معلومات قليلة، ولهذا الساحل 

أهمية جوهرية كبرية.

 هذا الكتاب ذو قيمة. ألنه يركز عىل الشعاب املرجانية، وقد 
إنه معروض  شائبة. كام  تشوبها  ال  أشخاص ذوو خربة  كتبه 
نتيجة  صعب  أمر  املاء  تحت  التصوير  إن  جميلة.  بطريقة 
لعدد من العوامل مثل عكورة املياە والصعوبة تكمن يف أن 
تجربتي  فمن  وعليه،  للضوء،  انتقائية  مصفاة  تعمل  املياە 
وأن  نتوقع  ما  غري  عىل  تكون  ما  غالباً  الصور  أن  الشخصية 
مشاهد  توضح  هنا،  املستخدمة  املختارة  الكبرية  املجموعة 
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متنوعة جداً للتصوير تحت املاء بالتأكيد، فإنها يف الواقع متثل 
تتضمن  التي  املرجانية  الشعاب  من  جداً  جميلة  مجموعة 
مجتمعات من الشعاب البدائية إىل الشعاب املرجانية املعلقة 
طبيعة  ذات  اإلنحدار  الربكانية شديدة  الصخور  عىل جدران 

مختلفة متاماً عن ذلك املرجان املرتبط ببحار املرجان.

أخرياً، أعتقد أن هذا الكتاب مهم لسبب آخر يتزايد اإلعرتاف 
به حالياً. وهو طفرة جديدة يف علم الجغرافيا الحيوية: التي 
تختص بالرتابط بني األنواع، وببساطة أي األنواع يعيش أين. 
كانت  إن  معرفة  إىل  متزايدة  بحاجة  ألننا  مهم  أمر  وهذا 
اليوم(،  منها  الكثري  )وهناك  املناطق مستهلكة بشدة وكيف 
وميكن مساعدتها من املناطق األقل استخداماً من قبل البرش. 
أصبحت  املناطق  بني  التأهيل"  "إعادة  و  الرتابط  عملية  إن 

محور  وسيعمل  مىض،  وقت  أي  من  أهمية  أكرث  موضوعاً 
الكتاب التصنيفي عىل التأكد من أنها هي أحد املواضيع التي 
ستصبح مفيدة بشكل متزايد يف السنوات القليلة املقبلة. إنه 

يخربنا فعالً عن منطقة رائعة جداً.

الربوفيسور تشارلز شيبارد
كلية العلوم الحياتية

جامعة وارويك، كوفنرتي
اململكة املتحدة
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المقدمة

وشعاب  مجتمعات  من  يشكله  وما  الصلب  املرجان  يعترب 
من  مهامً  جزءاً  عدن  خليج  غرب  طول شامل  عىل  مرجانية 
الرتاث الطبيعي لليمن، ويلعب دوراً رئيساً يف النظام البيئي 
إىل  باإلضافة  التجارية.  األسامك  صيد  ولنشاطات  الساحيل 
للتطور  قيامً  مصدراً  متثل  املرجانية  املجتمعات  فإن  ذلك، 
التجاري يف املستقبل بالرغم من أن معظم السواحل ال تزال 
املرجانية  الشعاب  وصف  إن  السياحية.  املواقع  من  خالية 
واملجتمعات املرجانية يقترص حتى اآلن عىل األوراق العلمية 
والتقارير الفنية يف اليمن ومل يتم نرش أي دليل حقيل حول 

هذە الالفقاريات.

لدراسة  مستمر  مرشوع  مخرجات  أحد  الكتاب  هذا  يعترب 
التصنيف والتنوع وتوزيع املرجان الصلب يف اليمن. وال يهدف 
هذا الكتاب إىل تقديم كافة أنواع املرجان الصلب يف اليمن 
أو مناقشة تصنيفه، بل وإن الهدف الرئييس منه هو إعطاء 
مقدمة عامة حول املرجان والشعاب املرجانية وعرض املناطق 

املرجانية الرئيسة يف شامل غرب خليج عدن ووصف وتوضيح 
كل أجناس املرجان ومعظم األنواع التي تعيش يف الخليج. تم 
عرض تكوين وبنية املجتمعات املرجانية عىل طول الساحل 
مناطق متت  لخليج عدن يف ست  الغريب  الشامل  اليمني يف 
دراستها بني عامي 2007 و 2009، وهي املكال وبروم وبري عيل 

وجزر سخة الشاطئية وبلحاف وعدن.

طول  عىل  تقع  التي  للسواحل  األرضية  التضاريس  ساهمت 
شامل غرب خليج عدن، ووجود تيارات مائية صاعدة باردة 
وغنية باملغذيات ومرتبطة بهبوب رياح موسمية من الجهة 
غرب  شامل  بني  للخليج  الجغرايف  واملوقع  الغربية  الجنوبية 
املحيط الهندي والبحر األحمر، يف توفري ظروف غري اعتيادية 
لتشكيل املرجان املرتبط بالشعاب املرجانية ويف تكوين وبنية 
الحقيل  الدليل  هذا  وسيعمل  نفسها.  املرجانية  الشعاب 
ألي  كمرجع  عدن  خليج  غرب  شامل  يف  املرجانية  للشعاب 
شخص مهتم مبعرفة املزيد عن مكنونات وحياة وتوزيع هذە 
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املياە  من  مسطح  يف  للغاية  واملتنوعة  البسيطة  الالفقاريات 
غري النموذجية لبيئة الشعاب املرجانية االستوائية.

كباقي األسامء الشائعة، فإن كلمة "مرجان"، لوحدها أو عندما 
ترتبط بتعديل معني، فإنها تشري إىل مجموعة غري متجانسة 
من الكائنات الحية تنتمي إىل مجموعة بدائية إىل حد ما )من 
وجهة نظر علم التطور( من املجموعات البحرية أو حيوانات 
املياە العذبة والقراصات )Cnidaria(. ويوجد فرق واضح بني 
"الشعاب املرجانية الصلبة" )أو "الشعاب املرجانية الصخرية"( 
والتي متتلك هيكالً يتكون من كربونات الكلسيوم و"الشعاب 
املرجانية اللينة"، التي تشري إىل املرجان ذي الثامين زوائد وال 
متتلك هيكالً ضخامً ومل يتم تفصيل األخرية ضمن هذا الكتاب. 
غري  مجموعة  ذاتها  حد  يف  الصلبة  املرجانية  الشعاب  تعترب 
متجانسة من الكائنات الحيوانية املختلفة متاماً، وتربز يف هذە 
التي   "scleractinian" املجموعة "الشعاب املرجانية الصلبة

تعترب األكرث شيوعاً.

ميكن العثور عىل ما يقرب نصف عدد أنواع الشعاب املرجانية 
الصلبة "scleractinian" يف بيئة الشعاب املرجانية االستوائية، 
وبالتايل فإنه ميكن إطالق مصطلح "املرجان املؤسس للشعاب 
سيتناول  األنواع.  هذە  عىل  األحيان  بعض  يف  املرجانية" 
رئييس  بشكل  املرجان  من  الفئة  هذە  الحقيل  الدليل  هذا 
التي  روعة  األكرث  األنواع  عرض  وسيتم  التالية  الصفحات  يف 
من  الغريب  الشامل  يف  اليمني  الساحل  طول  عىل  وجدت 

خليج عدن. وقد تم تضمني نوعني آخرين ملرجان غري صلب 
"non-scleractinian" يف هذا الدليل ُعرث عليهام يف املنطقة 
املعروف  املرجان  لنوع  املتكلسة  الهيدرونيات  وهام:  نفسها 
)Millepora platyphylla( واملرجان  الناري"  "املرجان  باسم 
األورغ"  أنبوب  "مرجان  باسم  واملعروف  الثامين  الزوائد  ذي 

.)Tubipora musica(

يتم تصنيف الفئات الرئيسة الثالث للشعاب املرجانية الصلبة 
التي يتم التعامل معها يف هذا الدليل الحقيل من وجهة نظر 

علم الحيوان عىل النحو التايل:
الهيدرونيات  العلوي  الصف   :Millepora latyphylla النوع 
 ،)Leptolida( الجوف  معائيات  صف   ،)Hydrozoa(
الناري  املرجان  العائلة   ،)Capitata( الرأس  ذوات  رتبة 

 .)Milleporidae(
املمصات  ذات  األزهار  الصف   :Tubipora musica النوع 
الزوائد  ذي  املرجان  الصف  تحت   ،)Anthozoa(
األورغ   أنبوب  مرجان  العائلة   ،)Octocorallia( الثامين 

 .)Tubiporidae(
املمصات  األزهار ذات  الصف   :Scleractinian coral النوع 
الست  الزوائد  ذي  املرجان  الصف  تحت   ،)Anthozoa(
 .)Scleractinia( العائلة املرجان الصلب ،)Hexacorallia(

يوجد المرجان الصلب بشكل رئيسي في شمال غرب خليج عدن: 
متفرعة  مستعمرات  ل 

ّ
)يشك والذي   Stylophora pistillata مثل 

مستعمرات  )يشكل  والذي   Galaxea astreataو األعلى(  في 
ضخمة في األسفل(.

منظر أمامي من الشاطئ بين منطقتي بير علي وبلحاف. 12

1 املالحظة: بعد بويلون وآخرون. )2006(. تصنيف الهيدرونيات غري مستقر إىل حد كبري، ويتم استخدام عدد من األنظمة املوازية حالياً.
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)Galaxea fascicularis( من المرجان النجمي )Polyps( بوليبات



1011



1213

1

األجزاء اللينة

الصلبة  املرجانية  الشعاب  فإن  الحيوان  نظر علم  من وجهة 
تفرز  أنها  إال   )Actiniaria( البحر  شقائق  من  جداً  قريبة 
هذە  ومعظم  الجريي،  الحجر  من  يتكون  خارجياً  هيكالً 
من  تتكون  املستعمرة  إن  أي  مستعمرات،  تشكل  الشعاب 

وحدات فردية مرتابطة.

املرجان  ملستعمرة  الحيوية  األساسية  الوحدة  البوليب  يعترب 
أسطواين  صغري  كيس  هو  والبوليب  أدناه(.  الشكل  )أنظر 
الشكل يتألف من طبقتني من األنسجة وهام األدمة الخارجية 
)ectodermis( واألدمة الداخلية )endodermis( أو )األدمة 
عن  الطبقتان  هاتان  وتنفصل   )gastrodermis( املعدية( 
 )mesoglea( رقيقة  هالمية  طبقة  بواسطة  البعض  بعضهام 
)هيكل الخلية فيها غري متاميز(. الجزء العلوي من األسطوانة 
يشبه القرص ويسمى بالقرص الفموي. وتوجد للبوليب فتحة 
واحدة يف املنتصف، وهي الفم، ويحيط بالفم دائرة واحدة 
مدها  أو  والتي ميكن ضمها  اإلصبعية  الزوائد  تشبه  أكرث  أو 
الخارجية مجموعة  األنسجة  متتلك طبقة  مختلفة.  بدرجات 
الزوائد  بكرثة عىل  تكون موجودة  والتي  الالذعة  الخاليا  من 

األدمة  خاليا  تحتوي  البحرية.  الهوائم  اصطياد  عىل  وتعمل 
املرجانية  للشعاب  املؤسس  املرجان  أنواع  املعدية يف معظم 
تكافلية مع  تعيش ضمن حياة  الخلية  عىل طحالب وحيدة 
تلعب   .*"zooxanthellae" زوزانثيل  باسم  وتعرف  املرجان 
هذە الخاليا التكافلية دوراً رئيساً يف علم فسيولوجيا مستعمرة 
املرجان وعمليات األيض فيها. وكباقي الطحالب املائية، فإنها 
الضويئ،  التمثيل  لعملية  كوقود  الشمس  ضوء  إىل  تحتاج 
بأقىص عمق  للعمق ويرتبط وجودها  وبالتايل فهي حساسة 
الوحيدة  االتصال  وسيلة  الفم  يعترب  الشمس.  أشعة  تخرتقه 
بني مياە البحر املفتوحة وتجويف املعدة للبوليب، وينقسم 
)يف  الرخوة  األنسجة  من  سلسلة  بواسطة  التجويف  هذا 
األغشية التي تغطي املعدة( التي تلتصق بالجدار وترتتب عىل 
املرجان  مبستعمرة  املختلفة  البوليبات  تتصل  شعاعي.  شكل 
األنسجة  من  تتكون  أفقية  صفيحة  بواسطة  أفقي  بشكل 
تسمى غشاء الهيكل )coenenchyme( والتي تعترب امتداداً 
 )Corallites( البوليب  هيكل  يرتبط  قد  املعدي.  للتجويف 
أو  ثقوب  عىل  يحتوي  ما  وغالباً  متاميز،  غري  هيكل  برتسب 
الجريي )coenosteum(. ويقع  بالهيكل  حويصالت ويسمى 
الهيكل الجريي يف األسفل، ويُفَرز يف طبقة األدمة السفلية من 

.)coenenchyme( غشاء الهيكل

ل المرجان الصلب
ُّ

علم تشك

فم

بلعوم

التجويف البطني

غشاء الهيكل

 اخليوط الرفيعة املكونة لألنسجة
الرخوة التي تغلف املعدة

الزوائد اإلصبعية

القرص الفموي

األنسجة الرخوة التي تغلف املعدة

األدمة اخلارجية

األدمة الداخلية

ترابط داخلي للبوليب

الهيكل

252 الفهرس صفحة  التعريفات في  إرفاق  *: مت 
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الهيكل

إفراز  عىل  للبوليب  الخارجية  لألدمة  السفلية  الطبقة  تعمل 
الهيكل الذي يَُغطى فيام بعد بالكامل باألنسجة الحية. يعترب 
معدن األراجونيت العنرص الرئيىس للهيكل وهو أحد األشكال 
الهيكل  بنية  وتعترب  الكلسيوم.  لكربونات  املتعددة  البلورية 
وبالتايل  األنواع،  تصنيف  تساعد يف  التي  الهامة  العنارص  من 
يجب فهم أهم صفاتها للوصول إىل تفسري صحيح لكل األنواع 
املعروضة يف هذا الدليل. يوجد هناك تطابق بني شكل األنسجة 
الحية والهيكل وكذلك األمر بالنسبة إىل البوليب وهيكله الذي 
الشكل  )أنظر  فيه  البوليب  يتموضع  كأس  شكل  عىل  يكون 
أدناه(. يحيط بالبوليب جدار بشكل أفقي يسمى "الِقراب" 
صفائح  بواسطة  الداخل  من  البوليب  وينقسم   ،)Theca(
تكون  وقد   ،)Septa( بالحاجز  تسمى  شعاعي  بشكل  مرتبة 
الجزء من هيكل  ُمثقبة. يسمى  والحواجز  الجداران  كل من 
وقد   .)calice( بالخندق  الجدار  ضمن  يقع  والذي  البوليب 
البوليب  الحاجز إىل خارج نطاق جدار هيكل  ميتد جزء من 

البوليب  يكون جدار هيكل  ال  قد   .)costae( الضلع  ليشكل 
الشعاعية ممتدة  العنارص  الحاالت وتكون  يف بعض  موجوداً 
من مركز هيكل البوليب إىل مركز آخر وتسمى عندها ضلع 
الحاجز )septocostae(. قد تنغرز يف بعض األحيان الحواجز 
الحرة للهوامش العلوية للبوليب برسعة داخل الخندق أو قد 
تكون أفقية وتصل تقريباً إىل وسط هيكل البوليب ثم تسقط 
بشكل عمودي نحو أرضية هيكل البوليب وبالتايل تشكل شكالً 
قد   .)Fossa( "الحفرة"  ويسمى  الصغرية  املركزية  البرئ  يشبه 
يكون الهامش العلوي للحاجز الحر ناعم امللمس إال أنه يكون 
مزيناً يف معظم األحيان بسلسلة من التسننات التي تختلف يف 
الشكل من الدائري وذي األثالم إىل ثاليث الحواف التي تنتهي 
بأطراف حادة وحتى أنها قد تكون شوكية. قد تكون األجزاء 
الداخلية للتسننات السفلية القريبة من مركز هيكل البوليب 
تسمى  أفقية  نتوآت  شكل  وتأخذ  ممتاز  بشكل  متطورة 
الدعامة )Palus( جمعها دعامات )Pali(. يحتل الجزء املركزي 
من هيكل البوليب بروز عمودي ملتٍو أو مدّور والذي يشكل 

العمود الصغري الذي ميتد لألعىل من قاعدة هيكل البوليب.

احلاجز

اجلدار

تزيني األضالع
أو أشواك( )حبيبات 

الروابط الكلسية 
بني احلواجز

الدعامات
العمود 

الهيكل اجليري

الضلع

احلاجز املسنن

األطراف اخلارجية 
للحواجز

تركيبة هيكل البوليبتشريح البوليب للمرجان الصلب
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ترتيب هيكل البوليب

تختلف  النسبي  برتتيبه  البوليب  هيكل  تربط  التي  العالقة 
باختالف األنواع وتعترب صفة هامة يف تصنيف املرجان. التايل 

يوضح الرتتيبات الرئيسة لهيكل البوليب:

هذا  )Plocoid(: يف  املنفصلة  الجدران  ذات  البوليبات 
الرتتيب تكون هياكل البوليبات منفصلة متاماً عن بعضها 
البعض، ويتم تعبئة الفراغ بينها بواسطة الهيكل الجريي 
ذي التطورات املختلفة. ومع ذلك ال يصل الهيكل الجريي 
إىل ارتفاع الهامش العلوي للجدار وغالباً ما يكون الضلع 

متطوراً بشكل جيد.

البوليبات ذات الجدران األنبوبية )Phaceloid(: تتطور 
فيه هياكل البوليبات بشكل عمودي مستقل عن بعضها 

البعض وتتصل فقط عند قاعدة مشرتكة.

توجد   :)Cerioid( املشرتكة  الجدران  ذات  البوليبات 
البوليبات  هياكل  بني  مشرتكة  جدران  الرتتيب  هذا  يف 
تؤدي  هيكل جريي.  يوجد  وال  البعض  لبعضها  املجاورة 
متعدد  شكل  إىل  الحاالت  معظم  يف  الجدران  مشاركة 

األضالع لهياكل البوليبات.

 :)Meandroid( البوليبات ذات جدران األودية املشرتكة
يحدث عندما تربز هياكل البوليبات داخل الجدار نفسه 
بأطوال مختلفة مشكلّة للعديد من املراكز - تكون غري 
األودية  مجموعة  أو  السلسلة  تشرتك  أحياناً-.  واضحة 
املتجاورة يف جدار مشرتك وغالباً ما تكون متموجة أو عىل 

شكل تعرجات، ومن هنا جاء اسم "جدران األودية".

 Flabello-( البوليبات ذات جدران األودية غري املشرتكة
البوليب عىل شكل  meandroid(: عندما يكون هيكل 
سلسلة أو أودية، ولكن تظل جدرانها منفصلة عن بعضها 

البعض.

 :)Hydnophoroid( األشكال  متعددة  البوليبات 
عندما  املنفصلة  الجدران  ترتيب  من  معني  نوع  هي 
هضبة  البوليب  هيكل  وجدران  الجريي  الهيكل  يصنع 
حول  تنترش   )Hydnophores( قرناً  أو   )Monticules(
مراكز هياكل البوليبات. تشكل الحواف الرقيقة املمتدة 

من أعىل القرن ألسفله الحواجز.
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شكل المستعمرة

املرجان  منو مستعمرات  لشكل  الرئيسية  الفئات  توضيح  تم 
أشكال  لها  املرجان  أنواع  أن  من  وبالرغم  التالية.  الصور  يف 
هذە  مثل  يف  كبري  داخيل  تباين  يوجد  أنه  إال  منوذجية  منو 

امليزة، وال يكفي االعتامد عىل شكل النمو وحدە لتحديد نوع 
املرجان. ينتج هذا التباين يف شكل املستعمرة بسبب تأثريات 
العوامل الجينية والبيئية عىل حد سواء ومساهمتهام النسبية 

هي متخصصة بالنوع.
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Acropora المرجان

non-Acropora المرجان

الضخم

فوق الضخم

المغلفة

الملتفة

Tabular Acropora المرجان

ذات التفرعات المسطحة

147

258

36
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التغذية

حد  إىل  انتهازية  ُمتغذيات  الصلبة  املرجانية  الشعاب  تعترب 
كبري، وهذە الخاصية تعطيها ميزة تنافسية عىل العديد من 
الكائنات القاعية األخرى، وبخاصة يف مياە املحيطات الفقرية 

باملغذيات.

الطحلب  خالل  من  الضويئ  التمثيل  عملية  نواتج  وتعترب 
التكافيل املعروف باسم زوزانثيل أحد املصادر الرئيسة لتوفري 
العضوية  غري  املغذيات  تدوير  ويتم  للمرجان،  الالزم  الغذاء 
التي يحتاجها طحلب الزوزانثيل )مثل النرتات والفوسفات( من 

املنتجات التي يفرزها حيوان املرجان، 
الشعاب  منو  يفرس  أن  ميكن  وهذا 
املحيطات  مياە  يف  الصلبة  املرجانية 
الفقرية باملغذيات. أيضاً تعترب الشعاب 
اللحوم  آكالت  من  الصلبة  املرجانية 
األدمة  عىل  السعة  زوائد  متتلك  كونها 
وتشل  تلتقط  كحربة  تعمل  الخارجية 
فريستها، ومن ثَم تنقلها إىل التجويف 

املعدي حيث يتم هضمها.

التكاثر

أن  الصلبة  املرجانية  الشعاب  تستطيع 
تتكاثر بطريقة جنسية أو الجنسية.

عادة يحدث التكاثر الالجنيس من خالل 
الرباعم التي تكون من خالل املجسات 
الخارجية )extratentacular( )عندما 

وخارج  املجسات  حلقات  خارج  جديد  فرد  إنتاج  يتم 
الداخلية  املجسات  خالل  من  أو  البوليب(  هيكل  جدار 
الفراد الجديد ضمن  إنتاج  )intratentacular( )عندما يتم 

حلقات املجسات للعينة األصيلة(.

تعترب أكرث األنواع املرجانية ثنائية الجنس*، إال أن بعضها هو 
أحادي الجنس*. يتم إنتاج األمشاج يف الغدد التناسلية التي 
تقع يف األنسجة الرخوة التي تغطي املعدة. ويكون اإلخصاب 
البيوض  يتم قذف حزم من  األنواع خارجياً حيث  يف معظم 
حيوان  من  مخاطية  مادة  يف  املعبأة  املنوية  والحيوانات 
عنه  ينتج  الذي  اإلخصاب  يحدث  حيث  املاء،  إىل  البوليب 
يرقة تسبح بحرية تسمى بالنوال )Palanola(. أما بالنسبة إىل 
األنواع األخرى من املرجان، فإن اإلخصاب يحدث داخلياً ويتم 

تحرير الريقة يف املاء الحقاً.

 مدة طور الريقة تختلف بشكل كبري بني أنواع املرجان، ورمبا 
نهاية  يف  شهر.  من  أكرث  إىل  فقط  ساعات  بضع  من  تستمر 
مرحلة الريقات، تستقر البالنوال يف القاع وتنتج البوليب الذي 

يبدأ بإفراز الهيكل الجريي.

1

املرحلة السطحية املرحلة القاعية

2

مرجان علم أحياء المرجان الصلب من  لمستعمرة  القصوى  بصورته  ممتد  بوليب 
Goniopora

دورة حياة الشعاب المرجانية الصلبة

1

2

البويضات

التكاثر اجلنسي

التكاثر الالجنسي 
والتجزئة( )التبرعم 

اإلخصاب الداخلي 
)احلاضنة(

استقرار، حتول

بيضة
بوليب

اإلخصاب اخلارجي 
)يلقى على نطاق 

واسع(

مستعمرة بالغة

يرقة البالنوال 
)يرقة(
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النمو

واملحافظة  تطوير  يف  األساس  حجر  الصلب  املرجان  يعترب 
عىل الشعاب املرجانية، ويعترب كل من الضوء ودرجة حرارة 
معدالت  عىل  للسيطرة  أهمية  األكرث  العوامل  البحر  سطح 
تتحكم  أخرى  عوامل  توجد  ذلك  إىل  باإلضافة  املرجان،  منو 
املياە وبروز املرجان فوق  العمق وحركة  بنمو املرجان مثل 
ويتم  وامللوثات.  الدقيقة  الجسيامت  وترسبات  البحر  سطح 
املستعمرات  أنواع  حالة  يف  للفروع  الطويل  النمو  قياس 
اما  واملكسوة(،  القصرية  النتوآت  أو  )املتفرعة  املتشعبة 
معدل  يصل  أن  ميكن  القطر.  قياس  فيتم  الضخمة  األنواع 
النمو لألنواع املتفرعة مثل العديد من أنواع املرجان القممي 
 15-10 ومبتوسط  السنة  يف  سنتيمرتاً   25 إىل   )Acropora(
إىل  بالنسبة  النمو  معدالت  وتختلف  السنة.  يف  سنتيمرتاً 
األنواع الضخمة وال سيام تلك طويلة العمر من أنواع املرجان 
اإلصبعي للجنس بورايتس )Porites( مبتوسط بني 8 إىل 18 

مليمرتات يف السنة.

المرض والوفيات

يف  نخر  تسبّب حدوث  التي  األمراض  من  عدد  تسجيل  تم 
املرجانية،  األنسجة  من  مجموعة  وفاة  إىل  أدى  املرجان 
مرور  مع  كلها  املستعمرة  وفاة  إىل  يؤدي  قد  الذي  األمر 
املرجانية  األنسجة  تصيب  التي  األمراض  هذە  أحد  الوقت. 
 )Cyanophytes( املزرقة  الخرضاء  الطحالب  تسببها  قد 
املثال،  سبيل  )عىل  النوعني  كال  من  خليط  أو  البكترييا  أو 
نوع  من  عضوية  بكترييا  تسببه  الذي  األسود  الحزام  مرض 

هذا  انتشار  ازداد  وقد   ،)Phormidium corallyticum(
انتشاراً  القليلة املاضية، وكان أكرث  العقود  املرض عىل مدى 

يف املناطق التي تنخفض فيها نوعية املياە.

ميكن أن يتأثر العديد من األنواع املرجانية بأعداء طبيعيني 
مام يؤثر عىل منو املرجان أو تغيري شكل املستعمرة مع الوقت 
ومن األمثلة عىل هذە األعداء الرخويات واإلسفنج والديدان 
قد  القرشيات.  من  أنواع  وعدة  الضئيلة  والديدان  الحلقية 
يف  )خاصة  الحاالت  من  كثري  يف  األنواع،  هذە  غزو  يسبب 
يف   )cirriped سرييبيد  نوع  من  بالقرشيات  اإلصابة  حالة 
الشعاب  والتي لوحظت عىل  الوردية  البقع  تطوير متالزمة 
الشويك  البحر  نجم  يعترب  ولكن  اليمن.  جنوب  يف  املرجانية 
يف  املتخصصات  من   )Acanthaster planci الهيلامن  )أبو 
التهام املرجان وعندما يوجد بأعداد كبرية فإنه قد يسبب ما 

يزيد عن %90 من حاالت الوفيات للمرجان الصلب.

أو  املدارية  للعواصف  نتيجة  العرَضية  الوفيات  تحدث  قد 
الرواسب  تحت  املستعمرات  دفن  تستطيع  التي  األعاصري 
أو تعمل عىل تجزيئها. وقد تؤدي هذە األحداث إىل فيضان 
ملوحة  تقليل  عىل  بدورها  تعمل  التي  الساحلية  األنهار 
املستعمرات )بسبب فقدان  ابيضاض  إىل  البحر مام سيؤدي 
الطحلب املعروف باسم زوزانثيل(، ويف كثري من األحيان إىل 
وفاة املستعمرة جزئياً أو كلياً. تعترب درجات الحرارة القصوى 
يف  خاصة  البحر  سطح  حرارة  درجة  إرتفاع  وبالتحديد  أيضاً 
املرجان.  ابيضاض  أسباب  إحدى  هي  الدافئة  املواسم  نهاية 
ابيضاض املرجان يف مساحة جغرافية واسعة  وقد تم تفسري 
العقود  يف  البحر  لسطح  املرتفعة  الحرارة  درجات  نتيجة 

املاضية كدليل عىل ظاهرة االحتباس الحراري.
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يعتبر مرجان القلنسوة Stylophora pistillata من األنواع سريعة 
النمو بين الشعاب المرجانية الصلبة

بطنية  الحلزونات  إلى  المنتمي   Drupella الدروبيال  حلزون 
األقدام يتغذى على مستعمرة من المرجان القممي من جنس 

Acropora اكربورا

للمرجان  مستعمرة  يغزو   Pyrgomatid cirripeds سيريبيد  نوع 
 لألنسجة 

ً
 ورديا

ً
اإلصبعي من جنس Porites وقد يسبب انتفاخا

المرجانية
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درجة الحرارة

األنواع  من  املرجانية  للشعاب  سة  املؤسِّ املرجان  أنواع  تعترب 
املرتبطة باملياە الدافئة وتعيش يف البحار االستوائية يف معدل 
ينخفض  مئوية.  درجة   28 إىل   24 بني  ترتاوح  حرارة  درجة 
العرض  نحو خطوط  االستواء  عن خط  نبتعد  عندما  التنوع 
مياە  حرارة  درجة  متوسط  انخفاض  بسبب  وذلك  العليا 
تتجاوز  أن  تستطيع  التي  األنواع  من  القليل  ويوجد  البحر. 
خط تساوي الحرارة للمنطقة املحددة مبتوسط درجة حرارة 
بحر سنوية تبلغ 20 درجة مئوية. وعموماً، ميكن أن تتحمل 
العديد من األنواع درجات حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية عىل 
مدار السنة إال أن بعضها فقط يتحمل درجات حرارة مرتفعة 
قريبة من  تحّمل  بدرجة  األنواع  تعيش معظم  دائم.  بشكل 
درجات  اختالفات  تسبب  أن  القصوى وميكن  الحرارة  درجة 
العالقات  يف  االضطرابات  من  مجموعة  كبري  بشكل  الحرارة 

التكافلية )االبيضاض(.

التملح

تستطيع معظم أنواع املرجان الصلب أن تعيش يف مياە بحر 
الوضع  يرتاوح  بني 30 و‰42، حيث  ملوحتها  نسبة  ترتاوح 
املثايل بني 35 إىل ‰38. وال تساهم املياە العذبة التي تدخل 
إىل البحر يف انخفاض نسبة امللوحة فقط ولكنها تجلب معها 
إىل  العضوية  غري  الغذائية  املواد  من  عالية  مستويات  أيضاً 
البيئة البحرية والتي تتجاوز يف كثري من األحيان حدود قدرة 
منو  عدم  تفسري  ان  التحمل.  عىل  الصلبة  املرجانية  الشعاب 
أشكال مرجانية يف مصاّب األنهار وبالقرب من مصاّب األنهار 

الكربى أو الدلتا هو نتيجة النخفاض ملوحة البحر ومستويات 
أنواع املرجان ال ينمو يف  العالية. وهناك عدد من  املغذيات 
املعتاد  من  بكثري  أعىل  ملوحتها  درجة  تكون  التي  املناطق 
والتي تصل إىل ما ال يقل عن ‰42 ويف بعض الحاالت إىل 

‰45 مثل البحر األحمر وخليج العرب.

الضوء

الضوء  من  األدىن  الحد  إىل  الصلبة  املرجانية  الشعاب  تحتاج 
بواسطة  الطبيعي  الضويئ  التمثيل  عمليات  تنفيذ  لضامن 
املياە فإن  الزوزانثيل. وبشكل عام فإنه كلام ازدادت عكورة 
األعامق التي ستوجد فيها الشعاب املرجانية الصلبة ستنخفض. 
وبالرغم من أن متطلبات اإلضاءة متغرية ومتخصصة بحسب 
األنواع  هذە  من  قليلة  أعداداً  أن  إال  كبري  حد  إىل  األنواع 
املرجانية تستطيع أن توجد يف املستويات القصوى او الدنيا 
ويوجد   ،)Porites( اإلصبعي  املرجان  نوع  مثل  الضوء  من 
القليل من األنواع التي تستطيع أن تتحمل إضاءة ساطعة وأن 
تتعرض ألشعة الشمس بشكل كامل عند انخفاض املد لعدة 
ساعات، لكن هنالك انواع أخرى كثرية يصيبها االبيضاض و/
أو املوت عند تعرضها ألشعة الشمس املبارشة. وعىل العكس 
والفيص   )Porites lutia( املحدب  املرجان  أنواع  فإن  متاماً، 
)P. lobata( ميكنها أن توجد عىل أعامق كبرية من منحدرات 
شدة  يف  لالنخفاض  نتيجًة  فإنه  وبالتايل  املرجانية.  الشعاب 
الشعاب  تنوع  فإن  الطيفي،  الرتكيب  يف  والتغريات  الضوء 

املرجانية الصلبة سينخفض بشكل ملحوظ.
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الحيود  توزيع  على  تؤثر  التي  الرئيسة  البيئية  العوامل 
المرجانية
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حركة المياه

قد  فإنه  الضخمة  املرجان  مستعمرات  إىل  النظر  عند 
نادراً  أنها  إال  األمواج،  مقاومة  عىل  قادرة  أنها  عليها  يبدو 
مثل  جداً  املرتفعة  املياە  حركة  ذات  املواقع  يف  توجد  ما 
قاعدة  فإن  أخرى،  ناحية  ومن  املرجانية.  الشعاب  مقدمة 
أصغر  تكون  عليها  ترتكز  التي  الضخمة  املرجانية  األنواع 
بكثري من حجم املستعمرة الكبرية نسبياً. يوجد تنافس كبري 
أخرى  أجناس مرجانية  قبل  البيئات من  مثل هذە  يف  أيضاً 
عىل املوقع مثل املرجان القممي )Acropora( والقرنبيطي 
لذلك،  ونتيجة  الجريية.  الطحالب  حتى  أو   )Pocillopora(
بعض  مثل  الضخمة  املرجانية  األنواع  تعيش  ما  غالباً  فإنه 
الشعاب  مناطق  يف   )Porites( اإلصبعي  املرجان  أنواع 
املسطحة  املرجانية  الشعاب  مثل  املحمية  املرجانية 
املياە  حركة  تساهم  عامة،  بعبارات  املرجانية.  واملنحدرات 
تدرجات  ضمن  للمرجان  املختلف  النمو  أشكال  توزيع  يف 
املغلف   )1( التايل:  النحو  عىل  املياە  حركة  لقوة  متنوعة 
 )4( و  مسطح  أو  رقائقي   )3( املتفرع،   )2( اإلصبعي،  أو 

الضخم.

الترسيب

الوظائف  عىل  سلباً  الدقيقة  الجسيامت  ترسبات  تؤثر 
تعمل  حيث  الصلبة  املرجانية  للشعاب  الرئيسة  الحيوية 
مينع  مام  الضوء  نفوذ  كمية  تقليل  عىل  الرواسب  هذە 
التمثيل  عملية  تنفيذ  من  زوزانثيل  التكافيل  الطحلب 
سطح  عىل  تستقر  التي  الرسوبيات  جزيئات  متنع  الضويئ. 
املياە  بني  الطبيعي  التبادل  الحية  املرجانية  الشعاب 
وأنسجة حيوان املرجان مام يقلل من كفاءة التقاط وابتالع 
توفري  الصلبة عىل  املرجانية  الشعاب  الفرائس، وقد عملت 
عدد من اآلليات للتخلص من جزيئات الرسوبيات وتتضمن 
)الزوائد(  املجسات  وحركة  الهدبية  التيارات  اآلليات  هذە 
 .)Porites( وإنتاج املخاط خاصة يف حالة املرجان اإلصبعي
من  وفرية  كميات  بإفراز  األخرية  الحالة  يف  املرجان  يقوم 
املخاط الذي يعمل عىل التقاط جزيئات الرواسب الدقيقة 
بعض  مرور  بعد  منها  التخلص  يتم  والتي  ومحارصتها 
املرجانية   الشعاب  من  تتطلب  اآلليات  هذە  كل  الوقت. 
بذل طاقة، مام يعني أن هذە الطاقة مل تعد قادرة عىل أن  
مام  التكاثر،  أو  النمو  مثل  الحيوية  الوظائف  نحو  تتوجه 
واألنواع  املستعمرة  حيوية  انخفاض  من  حالة  إىل  سيؤدي 

واملجموعة.

3

5

4

الهيدروديناميكية تؤثر على توزيع  الطاقة  مستويات عالية من 
أنواع المرجان المختلفة وشكل المستعمرة

يمكن أن يتعرض المرجان إلى العوامل الجوية عند انخفاض المد

االمرجان اإلصبعي )Porites( يستطيع تحّمل إضاءة شديدة في 
المياه الضحلة الواضحة

يتغير تركيب وبنية مجتمعات المرجان مع العمق

 على بوليبات المرجان
ً
تؤثر ترسبات الجسيمات الدقيقة سلبا
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مجتمعات مرجانية تعيش في مياه ضحلة على الحد الساحلي 
بين بير علي وبلحاف
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ميكن متييز ثالثة أنواع أساسية من أشكال الشعاب املرجانية 
البارزة  واألرايض  الشعاب  تشّكل  بني  العالقة  عىل  اعتامداً 
القريبة منها، وهذە هي: الشعاب الجافة والشعاب الحاجزية 
والشعاب الحلقية مع وجود حاالت وسطية متكررة بني هذە 

األنواع.

الشعاب الجافة: هي شعاب مرجانية ممتدة مع الخط 
الشعاب  مع  ممتدة  أو  بارزة  أرضية  لكتلة  الساحيل 
القارية(.  الجزيرة  )تتضمن  البارزة  األحفورية  املرجانية 
متثل الشعاب البدائية الجافة التي مل تطور منصة علوية 
بني  انتقالية  مرحلة  املنبسطة(  )الشعاب  الشكل  أفقية 
املرجانية  الشعاب  فيها  تسود  التي  القاعية  املجتمعات 
البالغة واملتطورة بشكل جيد،  الجافة  الصلبة والشعاب 
ويف التالية الذكر قد تظهر قناة ضيقة ضحلة عىل شكل 
املنبسطة  املرجانية  الشعاب  بني  توجد  أو مزراب  قارب 
والشاطئ. إن أبسط أشكال الشعاب الجافة هي تلك التي 
تشكل طبقة متصلة بالكامل أو شبه متصلة فوق القاعدة 
الصخرية وتعترب هذە الفئة هي األكرث شيوعاً يف جنوب 
مجتمعات  بني  انتقالية  مرحلة  بوضوح  وتشكل  اليمن 
املرجان السائد واملتطور فوق الطبقات الصلبة وتشكيالت 
أو  بانخفاض  الجافة  الشعاب  تتميز  الحقيقية.  الشعاب 
الجريي والقليل  للحجر  املنتجة  املكونات  انعدام قساوة 
)إن وجد( من صايف الرتاكامت الرأسية ويشار اليها أحياناً 

باسم "شعاب املرجان السجادية".

الشعاب الحاجزية: 2. الشعاب الحاجزية: تقع الشعاب 
ملسطحات  الشاطئ  عن  بعيدة  مسافة  عىل  الحاجزية 
أرضية غري مرجانية تنفصل عن بعضها البعض من خالل 
بحريات وقد يختلف عمق البحرية بني بضعة أمتار وصوالً 
األمتار  فيرتاوح بني بضع مئات  العرض  أما  إىل 100 مرت 
التي  الحاجزية  الشعاب  تعترب  الكيلومرتات.  إىل عرشات 
تأسست بعيداً عن أرايض القارات اليابسة أقرب بشكل 
الجافة  الشعاب  تنشأ  قد  القاري.  الجرف  إىل حافة  عام 
وقد  الحاجزية.  الشعاب  بحريات  يف  بالشاطئ  امللتصقة 
تتطور أيضا مجموعة من "شعاب الجرف املتوسطة " يف 
موقع متوسط بني الشعاب الجافة )إن وجدت( والشعاب 

الحاجزية يف البحرية.

الشعاب الحلقية: الشعاب الحلقية هي تشكيل للشعاب 
بعيداً عن منطقة الشاطئ وتكون حلقية الشكل يف العادة 
وتحيط ببحرية مركزية وتخلو من أي أرٍض غري مرجانية. 
من  القصوى(  )األبعاد  الحلقية  الشعاب  حجم  يختلف 
بعض  يف  كيلومرت  مائة  من  أكرث  إىل  األمتار  مئات  بضع 
الشعاب  كارولني.  جزر  أو  املالديف  جزر  مثل  الحاالت، 
ويف  املحيط،  يف  تنشأ  تشكيالت  هي  الحقيقية  الحلقية 
الرباكني  من  العلوي  الجزء  عىل  تتكون  الحاالت  معظم 
الغارقة يف البحر وال توجد عىل الحواف القارية. يف الواقع، 
يوجد هناك العديد من املراحل االنتقالية بني هذە األنواع 
كل  وهيكل  شكل  يف  كبري  تباين  هناك  ويوجد  الرئيسة، 

واحد منها.

1

1

2

3

األنواع الرئيسية للشعاب المرجانية

ينابيع مياه منخفضة

أمثلة على شعاب جافة
محدثة من ِقَبل بيشون، 1972

ينابيع
مياه

منخفضة الشعاب املنبسطة الشاطئ

شعاب جافة- تشكيل مبني

طبقة سطحية من الشعاب 
املرجانية الصلبة تقع على قاعدة 

صلبة
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االنحدار اخلارجي
البحر( )متجه نحو 

االنحدار الداخلي
البحيرة( الشعاب املنبسطة)متجه نحو 

ينابيع مياه منخفضة

حواف الشعاب احللقية البحيرة

الطبقات البركانية 
التحتية

إطار
الشعاب اجليري

تراكم
الرسوبيات

املسار
الصخري

حواف
الطحالب

خارجي داخلي

الشعاب احلاجزية
محدثة من ِقَبل بيشون، 1972

الشعاب احللقية
محدثة من ِقَبل بيشون، 1972
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الشكل  حيث  من  املرجانية  الشعاب  تعقيد  درجة  تختلف 
مثل  العوامل  من  عدد  عىل  وتعتمد  كبرية  بدرجة  والبيئة 
البيئية.  والعوامل  والجغرايف-الحيوي  الجيولوجي  التاريخ 
بعض  يف  تتشابه  املرجانية  الشعاب  معظم  فإن  ذلك،  ومع 
يف  تنوعها  أقىص  يف  تتوفر  والتي  والبيئية  الشكلية  الصفات 
أنظمة الشعاب الحاجزية الناضجة التي تتعرض بشكل دائم 

إىل أمواج املحيطات القوية.

واملتجه  الشعاب  من  املغمور  الجزء  هو  الخارجي:  املنحدر 
منطقة  وهام  منطقتني  من  يتكون  ما  وغالباً  البحر،  نحو 
وصوالً  البحر  سطح  من  متتدان  اللتان  واألخاديد  النتوءات 
الشعاب  مقدمة  وجود  مع  تقريباً  مرتاً   25  -  20 عمق  إىل 
تحت  تحديداً  املنطقتان  هاتان  وتظهر  األسفل  يف  املنحدرة 
ظروف حركة املياە املكشوفة بشدة. وتتكون منطقة النتوآت 
نحو  تتجه  التي  األثالم  من  متتالية  مجموعة  من  واألخاديد 
الثغرية.  األخاديد  من  مجموعة  بعضها  عن  وتفصلها  البحر 
العلوي  الجزء  عىل  تقع  التي  املرجانية  املجتمعات  تتكون 
األنواع  من  الغالب  يف  العلوية  جوانبها  وعىل  األخاديد  من 
و   Favia rotumana( مثل  الصغرية  أو  املغلفة  الضخمة 
.Favites spp و.Leptoria spp( باإلضافة إىل نتوآت صغرية 
القممي  املرجان  من  وسادة  شكل  عىل  النمو  مكتملة  غري 
)Acropora(. ويصبح املرجان القممي )Acropora( املتفرع 
األعامق  يف  شائعاً  والصفائحية  املغلفة  باألنواع  املرتبط 

األقل من ذلك أو يف املناطق املعرضة بشكل أقل إىل أمواج 
األنواع بشكل كبري يف  القوية. وتقل وفرة وتنوع  املحيطات 
جنس  من  املرجانية  األنواع  تكون  املرجاين.  املنحدر  مقدمة 
واضحة   Porites, Leptoseris, Echinophyllia, Oxypora
القرنبيطي  املرجان  من  أنواع  ترافقها  ما  وغالباً  الوجود 

.)Faviidae( وبعض أنواع املرجان املخي )Turbinaria(

بني  الحد  متثل  التي  املنطقة  هي  املرجاين:  الحيد  مقدمة 
فيها  الخارجي وتسود  املنبسطة واملنحدر  املرجانية  الشعاب 
طحالب مرجانية مغلفة وال توجد أي أنواع مرجانية صلبة يف 
هذە املنطقة يف ظل الظروف الصعبة. وقد تغطي الطحالب 
املرجانية املغلفة مبجملها الطبقة التحتية لتشكل أثالماً مرتفعة 
بشكل واضح فوق مستوى الشعاب املرجانية املنبسطة. وقد 
تظهر مستعمرات من املرجان الناري عىل الهامش املتجه نحو 

البحر من الثلم الطحلبي.

الفرعية  األفقية  القاعدة  هي  املنبسطة:  املرجانية  الشعاب 
يتجاوز  الشعاب. وقد  العلوي من هيكل  الجزء  التي تشكل 
عرضها 1000 مرت، وميكن أن تظهر عند انخفاض املد والجزر 
يف فصل الربيع. تنقسم إىل شعاب منبسطة خارجية )باتجاە 
البحر( وشعاب منبسطة داخلية )باتجاە الشاطئ( وذلك من 
ذات  املخلّفات  تراكامت  من  تتكون  خالل مسارات صخرية 
املرجانية  الشعاب  وجود  من  تقريباً  الخالية  الحيوي  األصل 

1

تقسيم مناطق الحيد
المرجاني

 جزيرة رملية
منخفضة اإلرتفاع

تراكمات رسوبية
منطقة النتوآت 

واألخاديد

 إنحدار
احليد
خندق مائي داخلياألمامي

رصيف طحلبي 
)خندق مائي

خارجي(

ب
حال

ط
أثالم ال

خري
ص

سار ال
امل

 مساحة من شعاب
البحيرة

مستوى سطح البحر 
)مياه منخفضة(

 منطقة األمواج
املتكسرة مقدمة الشعاب

االنحدار اخلارجي
البحر( )متجه نحو 

شعاب منبسطة
خارجية

شعاب منبسطة
داخلية

إنحدار الشعاب املرجاني اخللفي 
)البحيرة(

محدثة من ِقَبل بيشون، 1972

املقياس( )مالحظة: الرسومات ال تطابق 
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رصيفاً  الخارجية  املنبسطة  الشعاب  تشكل  ما  غالباً  الصلبة. 
من  مزيج  من  يتشكل  مرت.   100 إىل  عرضه  يصل  مسطحاً 
الطحالب املرجانية والشعاب املرجانية الصلبة. تتكيف أنواع 
الهيدروديناميكية،  الطاقة  من  العايل  املستوى  مع  املرجان 
اما بعض األنواع فيتوقف منوها وتصبح مغلفة بالكامل مثل 
أنواع مرجانية ضخمة  تسود   .)Acropora( القممي  املرجان 
 )Faviidae  - املخي  املرجان  عائلة  من  )معظمها  وصغرية 
وأعداد قليلة من أنواع املرجان القممي )Acropora(. تعترب 
املنطقة املحاذية التجاە البحر يف الشعاب املنبسطة الداخلية 
ذات تنوع مرجاين عاٍل وتسود فيها أنواع من املرجان القممي 
املرتبطة  الحيوانات  من  كبري  تنوع  يصاحبه   )Acropora(
باملرجان الصلب. وعندما نتجه باتجاە البحرية تصبح األنواع 
الضخمة مثل )املرجان املخي - Faviidae واملرجان اإلصبعي 
- Porties عىل وجه التحديد( هي العنارص الرئيسة ملجتمع 
املرجان. وتختلف الرتاكامت الرسوبية أيضاً من حيث املساحة 
الداخيل للشعاب  النصف  السطحية والسامكة ويكون كامل 
تكون  التي  الكبرية  للرسوبيات  تراكم  عن  عبارة  الداخلية 
بوجود  للسامح  وذلك  والجزر  املد  منطقة  يف  جداً  مرتفعة 

استبدالها  يتم  أن  املمكن  من  والتي  صلبة  مرجانية  شعاب 
مبسطحات األعشاب البحرية.

طبيعة  ذا  البحرية  انحدار  قوام  يكون  قد  البحرية:  انحدار 
األعشاب  فيها مستعمرات  الحالة ستنمو  رسوبية، ويف هذە 
املعيشة. ولكن  الفطرية حرة  املرجانية  الشعاب  أو  البحرية 
من  خليطاً  البحرية  انحدار  قوام  يكون  الحاالت  معظم  يف 
الحبيبات.  مختلف حجم  من  والرسوبيات  الحيوية  الصخور 
تسود عىل انحدار البحرية من الجهة العلوية أنواع مرجانية 
يختلف  الذي   )Acropora( القممي  املرجان  مثل  متفرعة 
مع  تتشابه  مناطق  مالحظة  وميكن  منوە.  تشكيالت  يف 
انحدار  يصل  عندما  الخارجية  املنحدرات  يف  املوجودة  تلك 
بشكل  "مضغوطة"  تكون  أنها  إال  كبرية  أعامق  إىل  البحرية 
عمودي وذلك نظراً لضعف صفو املياە حيث تسود األنواع 
التي تستطيع أن تتحمل كميات كبرية من الرسوبيات عليها 

.)Porties - املرجان اإلصبعي(

12

2

مقطع بياني عبر الشعاب المرجانية يوضح المناطق المختلفة 
التي تم شرحها في النص

إلى  تصل   )Porites( اإلصبعي  المرجان  من  ضخمة  مستعمرة 
ًثالثة أمتار في االرتفاع وهي نموذجية لشمال غرب خليج عدن 

حيث تتراوح المجتمعات المرجانية بين 5 أمتار و 15 مترا
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البيئة الطبيعية للشعاب
المرجانية

تتكون الشعاب املرجانية من صخور كربونية وجريية تتشكل 
من بقايا هياكل الكائنات الحية واملعروفة باملرجان الصلب، 
ومع مرور الوقت فإن تركيب وبنية وشكل الشعاب املرجانية 
ثابتة كام هي عليه. إن الشعاب بشقيها األحفوري  ال تبقى 
نتاج  الحية هي  بالكائنات  واملغطاة  املغمورة  تلك  أو  البارز 
العديد من العمليات التي ساهمت وال تزال تساهم يف تشكيل 
لتوازن  نتيجة  املرجانية  الشعاب  تنمو  املرجانية.  الشعاب 
باستمرار  يجري  حيث  والبناء  الهدم  عمليات  بني  دينامييك 
بناء الشعاب املرجانية وتدمريها بواسطة أحداث متزامنة لها 
تأثريات عكسية عىل الشعاب املرجانية نفسها وتتضمن هذە 
وقتاً  جميعها  تستغرق  وكيميائية-فيزيائية  حيوية  عمليات 
وميكن  لإلنسان  مرئية  العمليات  هذە  بعض  وتكون  طويالً 
اآلخر  والبعض  الغوص  أثناء  أو  املد  انخفاض  عند  مالحظتها 

يتطلب وقتا أطول بكثري.

من  العديد  األرض  طبقات  وعلامء  البيئة  علامء  إقرتح 
يف  عام  توافق  يوجد  أنه  إال  بالشعاب  الخاصة  التعريفات 
اآلراء بني علامء الشعاب املرجانية عىل تعريف الشعاب بأنها 
موقعية  مكونات عضوية  إثر  تشكلت  مميزة  كربونات  بنية 
أو مرتبطة وعملت عىل تكوين تضاريس بارزة يف قاع البحر 
)وود، 1999(. تتضمن عملية تطّور الشعاب املرجانية ما ييل: 
)1( تشكل إطار له أبعاد ثالثية يتم بناؤها بواسطة الكائنات 
والالفقاريات  املرجانية  والشعاب  الجريية  )الطحالب  الحية 
بواسطة  اإلطار  يف  املتبقية  الفجوات  ملء   )2( األخرى(، 
رسوبيات تتكون من الكربونات التي تنتجها الكائنات البحرية 
الرئيسة لإلطار  املكونات  أيضاً، و )3( عملية تدعيم وتقوية 
الجريي  الحجر  ترسيب  عىل  تعمل  بحرية  كائنات  بواسطة 

)الطحالب الجريية أساساً(.

ففي الوقت الذي تحدث فيه العمليات الثالث السابق ذكرها، 
تساهم القوة امليكانيكية لحركة املياە وتأثري تعرية الرسوبيات 
الشعاب  هياكل  تآكل  يف  للكربونات  الكيميايئ  واالنحالل 
املرجانية. وعالوة عىل ذلك، وهو أمر مثري لالهتامم من وجهة 
نظر املراقب من تحت املاء، وجود عوامل أخرى تعمل عىل 
تآكل الشعاب املرجانية مثل البكترييا والفطريات والطحالب 
الجلد واألسامك  والرخويات وشوكيات  والديدان  والقرشيات 
التي تنمو وتتغذى وتختبئ يف الشعاب املرجانية، وقد تسمى 
هذە العمليات بالتآكل الحيوي. تقوم بعض األنواع مثل أسامك 
الببغاء أو قنافذ البحر برعي الشعاب املرجانية للتغذي عىل 

املرجانية  الشعاب  تآكل سطح  تعمل عىل  وبذلك  الطحالب 
وتسمى )التآكل الحيوي الخارجي(. وتعمل أنواع آخرى مثل 
الطحالب الخيطية واإلسفنج أو ذوات الصدفتني عىل املعيشة 
تدمريە إلنشاء  وبالتايل  املرجاين  الجريي  الحجر  داخل  والنمو 
غرف خاصة بها مام يضعف الهيكل من الداخل. تلعب جميع 
عمليات التآكل الحيوي دوراً هاماً يف تكوين الرسوبيات من 
عمليات  يف  دوراً  تلعب  فإنها  وبالتايل  الشعاب  تآكل  خالل 

تشّكل الشعاب بطريقة أو بأخرى.

وال تلعب العمليات املعتمدة عىل العوامل الفيزيائية والحيوية 
أيضا  تعمل  املرجانية ولكنها  الشعاب  يف تطور  وحدها دوراً 
مبعدالت مختلفة، حيث تكون معدالت البناء والهدم متوازنة 
يف بعض الشعاب بينام تغلب إحدى العمليتني عىل األخرى 
بعض  منو  معدالت  تستقر  لذلك،  ونتيجة  اآلخر.  البعض  يف 
الشعاب املرجانية عىل مر الزمن ولكن بعضها اآلخر يستمر 
يف النمو يف حني ينخفض البعض اآلخر. ويتحكم العديد من 
العوامل مبصري الشعاب مثل العواصف االستوائية واالبيضاض 
والتلوث  املرجانية  واألمراض  املفرتسة  الحيوانات  وتفيش 
الشعاب  حيوية  يف  انخفاض  إىل  تؤدي  أن  ميكن  وجميعها 
امليت  املرجاين  الهيكل  ويرتك  وفاتها.  إىل  حتى  أو  املرجانية 
لعميات التآكل الحيوي ومع ازدياد معدالت التآكل الحيوي 
فإن صايف عملية بناء الشعاب املرجانية تصبح ضعيفة. عالوة 
عىل ذلك، فإن زيادة املواد الغذائية والهوائم البحرية أو املواد 
العضوية تنتج ظروفاً مؤاتية لنمو الالفقاريات املفلرتة للغذاء، 
الحيوي  التآكل  عىل  تعمل  التي  الكائنات  معظم  سيام  وال 
األنواع وبالتايل فإن ذلك سيؤثر  تندرج ضمن هذە  الداخيل 
أنه  خصوصاً  املرجان  عىل  عموماً،  ليس  لكن  سلبي،  بشكل 

يحتاج إىل مياە تنخفض فيها نسبة املغذيات.

وأخريا، هناك حاالت ال تتوفر فيها ظروف بيئية مناسبة بالرغم 
التي تساهم يف عمليات بناء  الحية  الكائنات  من وجود كل 
منفصلة  بنية  تطور  عدم  إىل  يؤدي  مام  املرجانية،  الشعاب 

ثالثية األبعاد من الكربونات.
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المرجان  نوع  من  الشعاب  على  الببغاء  لسمكة  قضم  عالمات 
)Porites( اإلصبعي

مرجان  فوق  ينمو   )Clathria Microciona( األحمر  اإلسفنج 
 على الهيكل المرجاني

ً
 بقعا

ً
إصبعي )Porites( تاركا

مقطع مقرب اإلسفنج نفسه )على اليمين( ينمو على المرجان 
اإلصبعي )على اليسار(

مستعمرات من )Stylophora pistillata( تنمو على مرجان قممي 
أنبوبي )Acropora( ميت

للشعاب   
ً
حيويا  

ً
تآكال يسبب   )Echinostrephu( البحر  قنفذ 

المرجانية

فوق  شائع  بشكل  تنمو  اليسار(  )على  وردية  مرجانية  طحالب 
هيكل مرجاني ميت

1

3

5 2

4

6

14

25

6 3
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تحتاج الشعاب املرجانية الصلبة التي تضم طحلب الزوزانثيل 
إىل مياە بحر دافئة، ونتيجة لذلك ينحرص وجودها يف املناطق 
األنواع  تتخصص  املحيطات.  من  االستوائية  وشبه  االستوائية 
يف مقدرتها عىل احتامل درجة الحرارة وبشكل عام يتناقص 
التنوع املرجاين تدريجياً من األجزاء الدافئة يف املحيطات )خط 
االستواء( وصوالً إىل املناطق الباردة يف خطوط العرض العليا 
حرارة  درجة  يف  تعيش  التي  األنواع  من  قليل  عدد  ويوجد 
أقل من 18 درجة مئوية لسطح البحر. تكون قدرة الشعاب 
املرجانية عىل النمو محدودة أو معدومة عندما يبقى متوسط 
درجة الحرارة دون 21 درجة مئوية وتصبح الشعاب املرجانية 
ما  السنوي  الحرارة  درجة  معدل  يكون  عندما  حاالً  أفضل 
الجريية  الرتاكامت  أهمية  تقل  مئوية.  درجة   30 و   25 بني 
املرجانية وتنوع األنواع من املنطقة االستوائية باتجاە حدود 

شامل وجنوب خطوط العرض.

من وجهة نظر جغرافية، توجد الشعاب املرجانية واملجتمعات 
املرجانية القاعية يف اإلحداثييات املمتدة تقريباً بني 30 درجة 
شامالً إىل 30 درجة جنوباً مع حدود قصوى لتوزيعها بني 35 

إحداثيات  وتقل  العامل.  يف  جنوباً  درجة   31 و  شامالً  درجة 
الجانب الرشقي للمحيط  املرجان يف  لتوزيع  العرض  خطوط 
الباردة  املياە  تيارات  الهادئ وذلك بسبب  األطليس واملحيط 
الغريب  الساحل  عن  بعيداً  االستواء  خط  نحو  تتدفق  التي 
)تيارات  وأمريكا  الكناري(  وجزر  بنغويال  )تيارات  إلفريقيا 
املناطق  هذە  ويف  كاليفورنيا(.  وتيارات  البريو  يف  هومبولت 
ال تزال التكوينات املرجانية ضعيفة مع وجود تنوع قليل يف 
األنواع ويرجع ذلك إىل العوامل الجغرافية الحيوية والظروف 

البيئية غري املواتية.

مناطق  جميع  يف  واسع  نطاق  عىل  الجافة  الشعاب  تتوزع 
العامل  يف  الرئيسة  األنواع  وتعترب  املرجانية.  الشعاب  توزيع 
وهي السائدة أيضاً يف البحار املحيطة بالجزيرة العربية، ويف 
جنوب رشق آسيا، ويف منطقة البحر الكاريبي. تتطور الحيود 
الحاجزية الكبرية واملعقدة عادًة يف املحيط الهندي واملحيط 
الهادئ، وال سيام يف شامل رشق أسرتاليا )يف "الحاجز املرجاين 
وفيجي.  الجديدة  وكاليدونيا  الجديدة  غينيا  وبابا  العظيم"( 
يف  جيد  بشكل  متطورة  حاجزية  لشعاب  أمثلة  إيجاد  ميكن 

1

التوزيع العالمي للشعاب 
المرجانية والمرجان السائد 

في المجتمعات القاعية
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املحيط األطليس مثل الشعاب الحاجزية ألمريكا الوسطى والتي 
متتد مقابل سواحل بليز وكوبا. ويبلغ املجموع الكيل للشعاب 
ويف  القاري  الجرف  عن  بعيداً  تأسست  وقد   ،425 الحلقية 
األجزاء املتوسطة للمحيطات، ويتكون العديد من األرخبيالت 
يف  وتوياماتو  مارشال  جزر  مثل  الحلقية  الشعاب  خالل  من 

املحيط الهادي أو جزر املالديف يف املحيط الهندي.

توجد اختالفات كبرية يف املراجع املتوفرة حول تقدير املساحة 
يف  املرجانية  الشعاب  تغطيها  التي  للمسطحات  اإلجاملية 
تنوع  حقيقة  إىل  االختالف  هذا  ويعود  العامل،  أنحاء  جميع 
التقنيات واملنهجيات املستخدمة يف حساب املساحة ويف تنوع 
وتعدد التعريفات التي تم اعتامدها للشعاب املرجانية. إحدى 
املساحات املعتمدة بشكل كبري تبلغ 617.000 كيلومرت مربع 

الحديثة  التقييم  )سميث، 1978(. واعتمدت بعض عمليات 
الصناعية حيث  األقامر  نتائج تحليل صور  إىل حد كبري عىل 
)سبالدنخ  مربع  كيلومرت   284.000 بحواىل  املساحة  قدرت 
وآخرون، 2001(. تشكل الشعاب املرجانية يف املحيط الهندي 
اإلجاملية  املساحة  من   92٪ من  يقرب  ما  الهادئ  واملحيط 
املرجانية  الشعاب  تشكل  بينام  العامل،  يف  املرجانية  للشعاب 
من   7.6٪ ب  يقدر  ما  العربية  بالجزيرة  املحيطة  البحار  يف 

اإلجاميل العاملي.

1

2

2

مناطق ذات أهمية خاصة لنمو الشعاب املرجانية 

مناطق قد يوجد فيها مجتمعات مرجانية سائدة

ينحصر وجود المرجان الصلب المحتوي على الزوزانثلي مثل أنواع 
المرجان اإلصبعي )Porites( الضخم في األجزاء االستوائية وشبه 

االستوائية من المحيطات

توزيع الشعاب المرجانية والمجتمعات المرجانية في جميع أنحاء 
العالم
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تعترب الحيود املرجانية هي األكرث تنوعاً من بني جميع النظم 
أبعاد  من  تضاريسها  شكل  تنوع  بسبب  البحرية  البيئية 
األنواع  من  للعديد  متعددة  بيئات  عش  يوفر  مام  مختلفة 
مْن  أكرث  أن  املعروف  ومن  بها.  املرتبطة  والنباتية  الحيوانية 
100.000 نوع )باستثناء الكائنات الدقيقة( تعيش يف الشعاب 
املرجانية وال تزال الدراسة حول هذە األنواع غري مكتملة إىل 
البيئية  النظم  أكرث  املرجانية هي  الشعاب  وتعترب  بعيد.  حّد 
الحجر  تراكم  ويعترب  العامل،  يف  التكلس  نشاط  حيث  من 
مختلف  يف  الدميومة  عىل  القدرة  ولديه  هائالً  فيها  الجريي 

األوقات الجيولوجية.

كأصول  تعترب  فهي  الجوهرية،  الرتاثية  قيمتها  جانب  وإىل 
وموارد حيث إنها تلعب دوراً فعاالً للغاية يف حامية الشواطئ 
العواصف  تسببها  أن  ميكن  التي  امليكانيكية  األرضار  ضد 

)تسونامي(.  العاتية  املد  موجات  وحتى  واألعاصري  العنيفة 
وذلك بسبب اإلطار الجريي املقاوم لألمواج. وعالوة عىل ذلك، 
فإن مسطح املياە الذي يقع بني الشعاب املرجانية والشاطئ 
املفتوح  البحر  املوجودة يف  تلك  أكرب من  هو محمي بشكل 
من أمواج املحيطات القوية وهو املمر املايئ املفضل لليخوت 
الصغرية وقوارب اإلسناد التي تساعد يف عملية النقل البحري 
وصيد األسامك املحلية. وتوجد أعداد كبرية من أنواع األسامك 
التي تسكن بيئات الشعاب املرجانية، وهذە األسامك تشكل 
املصدر الرئيس للغذاء للسكان املحليني يف حال تم استخدامها 
بطرق تقليدية أو من خالل الصيد التجاري عىل نطاق صغري. 
ذلك  يف  )مبا  الرخويات  مثل  الالفقاريات  أنواع  بعض  وتعترب 
األخطبوط والحبار( والقرشيات وشوكيات الجلد ذات قيمة 
غذائية هامة. ويف اآلونة األخرية يتم استخدام الشعاب املرجانية 
من  الكثري  تجذب  التي  النشطة  الحيوية  للمركّبات  كمصدر 

1

دور وأهمية الشعاب
المرجانية
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االهتامم من رشكات األدوية يف جميع أنحاء العامل. كام إنها 
السياحي.  ترفيهية وللرتويج  تستخدم بشكل متزايد ألغراض 
املرجانية كمثال عىل  الشعاب  ما تعترب  أنه كثرياً  بالرغم من 
النظم الحيوية املتنوعة للغاية وبأنها ناضجة ومستقرة، إال أن 
األدلة تتزايد حول هشاشة التوازن البيئي للشعاب املرجانية 
وميكن بسهولة أن تدمرها االضطرابات يف نطاق زماين ومكاين 
التدخل  إىل  وباإلضافة  "ثانوية".  إعتبارها  الخطأ  ومن  قصري 
يف تكاملية إطار الشعاب املرجانية، فإن التأثريات الترشيحية 
والبيئية ستؤدي بشكل رئيس إىل انخفاض يف معدالت التكلس 
األنواع  تنوع  يف  وكذلك  والخصوبة  والنمو  الضويئ  والتمثيل 
ووفرة األعداد والغطاء املرجاين. قد تؤدي مثل هذە التغيريات 
اىل تغيري هوية األنواع السائدة وقد يؤدي انخفاض التكلس يف 
أسوأ السيناريوهات إىل استبدال الكائنات املتكلسة املرجانية 
اللحمية  بالطحالب  املرجانية(  والطحالب  الصلب  )املرجان 

والشعاب املرجانية اللينة يف نهاية املطاف.

يف الوقت الحارض يوجد اهتامم متزايد حول االنخفاض العاملي 
املساحة  من   20٪ بأن  ويقدر  املرجانية،  الشعاب  حيوية  يف 
ال  بشكل  تدهورت  قد  العامل  يف  املرجانية  للشعاب  الكلية 
ميكن أن يعود إىل وضع سوّي ومن املرجح أن ينهار ٪25 يف 

السنوات ال 20 - 25 القادمة.

تتعدد التأثريات عىل الشعاب املرجانية وأسباب تدهور النظام 
البيئي لها وميكن تصنيفها إىل أسباب طبيعية أو برشية.

اإلضطرابات الطبيعية

إضطرابات التغري املناخي
إىل  تؤدي  أن  )تسونامي(  العاتية  املد  وأمواج  ميكن ألعاصري 
أرضار مادية كبرية وهي أحداث ال ميكن التنبؤ بها ومتكررة 
مع  بأكملها  الشعاب  من  أجزاء  تدمر  أن  وميكن  الحدوث. 
قدرتها عىل قلب مستعمرات ضخمة وكبرية جداً ونقلها إىل 
أجزاء مختلفة أو جرّها إىل أسفل املنحدر بعيداً عن الشعاب 
املرجانية. ويتم أيضاً فصل املستعمرات الهشة األصغر حجامً 
من  كبرية  كميات  تحريك  مع  صغرية  بقايا  إىل  وتحطيمها 
الرسوبيات التي تعمل عىل دفن مساحات واسعة، مام يؤدي 
من  نجت  قد  تكون  قد  التي  املستعمرات  جميع  موت  إىل 

التأثريات الحركية لألمواج.

إن عملية إعادة إحياء املناطق التي تم تدمريها من اضطرابات 
حجم  عىل  وتعتمد  كبرية  بدرجة  متفاوتة  تكون  األعاصري 
إىل 10  املناطق  تحتاج هذە  الحاالت  أغلب  بينام يف  الرضر، 
سنوات إلعادة إحيائها بالكامل، إال أن بعض التقديرات تشري 

إىل حاجتها إىل 100 سنة يف بعض الحاالت.
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الحبار )Sepia( يخفي بيوضه في إطار المرجان المبني

عادة ما توجد السلحفاة ذات منقار شبيه الصقر
)Etmochelys imbricata( في المجتمعات المرجانية الضحلة

في  توجد  ما   
ً
وغالبا القاع  سكان  من  البليني  سمكة  تعتبر 

مستعمرات المرجان

مستعمرة مرجان كبيرة انقلبت نتيجة حركة المياه القوية
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)Acanthaster planci( نجم البحر الشويك
من   )Acanthaster planci( الشويك  البحر  نجم  يعترب 
الصلب،  املرجان  التهام  يف  املتخصصة  املفرتسة  الحيوانات 
ويوجد بكثافات منخفضة جداً يف الشعاب املرجانية للمحيط 
الهندي واملحيط الهادئ، ويف بعض األحيان قد ميكن مالحظة 
أعداد كبرية منه قد تصل إىل عدة عرشات من األفراد البالغني 
الهندي  املحيط  مختلفة من  أجزاء  الواحد يف  املربع  املرت  يف 
عىل  القضاء  الشويك  البحر  نجم  ويستطيع  الهادئ.  واملحيط 
مستعمرة مرجانية يف وقت قصري جداً يف حال وجودە بكثافات 
عالية حيث إنه يقوم بهضم األنسجة املرجانية من خالل نقلها 
اللون.  أبيض  املرجان  يرتك هيكل  املعوي، مام  التجويف  إىل 
وبعد ذلك تقوم الطحالب الخيطية والسميكة باستعامر هذە 
والتي  املرجانية  باملقابر  يشبه  ما  مشّكلة  برسعة،  الهياكل 
تكون عرضة أيضا للتآكل الحيوي. ويعتمد التعايف من اإلصابة 
بنجم البحر الشويك بشكل رئيس عىل شدة هذا الحدث ولكنه 

قد يستغرق 10 سنني - 12 سنة.

األمراض
متتلك الشعاب املرجانية الصلبة مجموعة متنوعة من آليات 
وتتضمن  بالجراثيم،  اإلصابة  من  أنفسها  لحامية  الدفاع 
أو  الحيوية  املضادات  ومركّبات  املخاط  إنتاج  اآلليات  هذە 
لعدد  عرضة  تزال  ال  فإنها  ذلك،  ومع  السامة.  األيض  نواتج 
)البكترييا،  الدقيقة  الحية  الكائنات  قبل  االعتداءات من  من 
مجموعات  مثل  الالفقارية  الطفيليات  أو  الزرقاء(  البكترييا 
التكلس  شديدة  الهياكل  أما  املثقوبة.  والديدان  األوليات 
غري الطبيعية فهي ممكن ان تكون ناتجة عن الطفيليات أو 
من خالل عالقة تعايشية، فقد تم تسجيل حاالت اضطراب 

القممي  املرجان  يف  سيام  وال  )األورام(  الخاليا  تكاثر  يف 
)Acropora(. تؤدي هذە األنواع الرسطانية يف بعض األحيان 
غزو  إىل  يؤدي  مام  املخاط،  إفراز  عىل  القدرة  فقدان  إىل 
الطحالب الخيطية وتُظهر الفروع التي تحمل األورام انخفاض 

يف معدالت النمو.

التأثيرات البشرية

تتزايد ضغوط التأثريات البرشية عىل الشعاب املرجانية مام 
منظور  من  املرجانية  الشعاب  إدارة  يف  رئيساً  تحدياً  ميثل 
األنشطة  بسبب  التأثريات  هذە  وتنتج  املستدامة.  التنمية 
املرجانية  الشعاب  من،  بالقرب  أو  حول،  تقع  التي  البرشية 
مبا يف ذلك األنشطة الصناعية والتجارية والرتفيهية والتقليدية 

املتعلقة بالسكان املحليني.

جمع العينات وصيد األسامك
كانت عملية جمع املوارد الحية للشعاب )الطحالب واألسامك 
وشوكيات الجلد والرخويات والقرشيات( من أجل االستهالك 
البرشي من األنشطة التقليدية القدمية للسكان املحليني الذين 
هذە  كانت  وبينام  املرجانية.  الشعاب  من  بالقرب  يعيشون 
االزدياد  أن  إال  املايض  يف  مستدامة  بطريقة  تتم  املامرسات 
استمرار  من  تبعها  وما  البرشية  السكانية  الكثافة  يف  األخري 
لعمليات الجمع التقليدية وصيد األسامك قد أصبحت اآلن عبئاً 
عىل النظام البيئي للشعاب املرجانية. باإلضافة إىل ذلك فقد 
ازدادت عمليات جمع املرجان واألسامك بهدف استخدامها يف 
املعارض البحرية بشكل رسيع جداً. ومن املعروف أن جميع 
وال  املرجانية،  الشعاب  كبري عىل  بشكل  تؤثر  األنشطة  هذە 
تقترص عىل تعكري التفاعالت املعقدة بني األنواع عند استخراج 

1
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هذە الكائنات، ولكن بسبب تدمريها للبنية األساسية ثالثية 
األبعاد لقوام الشعاب املرجانية.

التلوث
من  معظمها  يف  الناتجة  التأثريات  جميع  التلوث  يشمل 
املدخالت عىل بيئة الشعاب املرجانية التي تنتقل عن طريق 
تلك  أو  أريض،  مصدر  من  الذائبة  الكيميائية  واملواد  املياە 
وجود  أو  الفيزيائية  البحر  مياە  جودة  يف  تغري  عن  الناتجة 
بازدياد  وتزداد  للتلوث  املحتملة  املصادر  تتعدد  البكترييا. 
ومع  الشاطئ  من  بالقرب  تعيش  التي  السكانية  الكثافة 
املصادر  تتضمن  الرسيعة.  االقتصادية  التنمية  متطلبات 
املدخالت  التايل:  املرجانية  الشعاب  بيئة  يف  للتلوث  الرئيسة 
الرصف  ومياە  الصناعية،  واملنظفات  الحرشية  املبيدات  من 
والتلوث  الساحلية،  املياە  يف  املغذيات  وزيادة  الصحي، 
توليد  محطات  من  الساخنة  السائلة  والنفايات  النفطي، 
الطاقة، والنفايات السائلة من محطات تحلية املياە الشديدة 
امللوحة  انخفاض  يسبب  األمطار مام  مياە  امللوحة، وجريان 
والرسوبيات  الذائبة  العضوية  غري  املغذيات  نسبة  وارتفاع 
الدقيقة الحجم واملعادن الثقيلة وبشكل عام جميع النفايات 
الصناعية. ال ميكن كشف ملوثات املياە بسهولة خصوصاً يف 
شكلها الذائب ما مل يتم تطبيق برنامج مراقبة لجودة املياە، 
وغالباً ما يتم التعرف عليها بعد أن يصبح الرضر عىل النظام 

البيئي للشعاب واضحاً.

اإلضطراب
تعمل االضطرابات الفيزيائية املرتبطة غالباً بالتنمية االقتصادية 
عىل تعديل شكل تضاريس قاعدة املرجان الطبيعية وذلك من 
التي  الرسوبية  الجزيئيات  إنتاج كميات كبرية من  خالل عملية 
يتم نقلها بسهولة عن طريق التيارات املائية. ومن الواضح جداً 
الرئيس  أن تدمري إطار الشعاب املرجانية هو سبب االضطراب 
للنظام البيئي للشعاب املرجانية. وتعترب املستويات العالية من 
الجسيامت الدقيقة املعلقة أو الراكدة هي أحد أهم الضغوط 
الرئيسة  الفيزيائية  االضطرابات  تتضمن  الصلب.  املرجان  عىل 
)الصخور  البناء  مواد  الستخراج  والتسوية  والردم  التجريف 
البحرية واملرايس  لبناء املوانئ، واألرصفة  أو  املرجانية والرمال(، 
ومرايس القوارب، ومهابط الطائرات، واملنشآت الصناعية، وأماكن 
األنشطة  تتسبب  قد  السياحية،  واملنتجعات  السيارات،  وقوف 
الرتفيهية واملعيشية والتجارية أيضاً يف اضطرابات فيزيائية شديدة 
لبيئة الشعاب املرجانية مثل تكسري املرجان من قبل الغواصني أو 

مرايس القوارب.

املرجانية،  الشعاب  عىل  أيضاً  الحيوية  االضطرابات  تؤثر  قد 
خصوصاً يف حال إدخال أنواع غريبة والتي قد تصبح غازية، 
بطرق  األنواع  هذە  إدخال  عملية  تحدث  أن  ميكن  حيث 
مختلفة، إال أن معظمها يحدث من خالل وسائل بحيث يتم 
نقل الكائنات الحية عىل بدن السفينة امللوث أو من خالل مياە 
مياە  الحيوية من خالل  الغازية  األنواع  نقل  يعترب  الصابورة. 
الصابورة من التهديدات الرئيسة للشعاب املرجانية خصوصاً 
يف  وخاصة  البحرية  املالحة  حركة  يف  األخرية  الزيادة  ظل  يف 

البحار االستوائية.
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نجم البحر الشوكي )Acanthaster planci( يتغذى على البوليب

التقليدي للسكان المحليين في شمال غرب  الصيد هو النشاط 
خليج عدن

هياكل  قبل  من  المرجانية  الشعاب  أسماك  تنجذب  أن  يمكن 
اصطناعية

إطارات مستخدمة تلوث المجتمعات المرجانية الضحلة
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صخرية  تشكيالت  مع  تتعاقب  الرمال  من  متصلة  مساحات 
بركانية على طول الساحل بين بير علي وبلحاف
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غرب  وشامل  األحمر  البحر  جنوب  بني  عدن  خليج  يقع 
كان  حيث  نسبياً  ضيق  مياە  مسطح  وهو  الهندي،  املحيط 
املندب  باب  طريق  عن  األحمر  للبحر  الوحيد  املنفذ  يعترب 
عدن  خليج  سواحل  يحد  كيلومرتاً.   29 عرضه  يبلغ  الذي 
وشبوة  حرضموت  محافظات  الغربية  الشاملية  الجهة  من 
وعدن يف اليمن، أما السواحل الغربية فتحدها جيبويت وتقع 
جيبويت  مع  الحدود  من  الجنوبية  السواحل  عىل  الصومال 
يف  تتناوب  التي  الرمال  ترتامى  االفريقي.  القرن  إىل  وصوالً 
ظهورها مع التشكيالت الصخرية عىل امتداد الساحل بينام 
توجد عىل طول الساحل اليمني تشكيالت صخرية من أصول 

بركانية وال تزال فوهات الرباكني الخامدة مرئية حتى اآلن.

مربع.  كيلومرت   220.000 حواىل  عدن  خليج  مساحة  تبلغ 
عدن  خليج  مياە  تنشأ  مرت.   1.800 عمقه  متوسط  ويبلغ 
الجهة  العرب من  بحر  ومياە  األحمر  البحر  مياە  تدفق  من 
خصائص  ذات  مائية  طبقات  أربع  متييز  وميكن  الغربية 
وشينوا،  )السعفاين  الخليج  قاع  إىل  السطح  من  مختلفة 

األحمر  البحر  ملياە  السطحية  الطبقات  تختلف   .)2007
ومياە بحر العرب خالل السنة نظراً لنظام الرياح املوسمية، 
وتؤثر التغريات املوسمية يف نظام الرياح بشكل كبري يف بيئة 
وعلوم املحيطات لخليج عدن. تهب الرياح الشاملية يف خط 
االستواء ملنطقة غرب املحيط الهندي من الشامل الرشقي يف 
حني تهب تلك القادمة من جنوب خط االستواء من الجنوب 
منخفض  ضغط  منطقة  يف  الرياح  كلتا  وتلتقي  الرشقي، 
تسمى نطاق التقارب االستوايئ والتي تتشكل عندها الغيوم 
واملطر. يقع نطاق التقارب االستوايئ إىل الجنوب من خليج 
عدن خالل فرتة الرياح املوسمية الشتوية حيث يكون املناخ 
الشامل  إىل  الرشق  من  رياح  هبوب  مع  وجافاً  حاراً  فيه 
الغريب. ويتغري الوضع بشكل كبري خالل فرتة الرياح املوسمية 
الشامل  إىل  االستوايئ  التقارب  نطاق  يتحرك  عندما  الصيفية 
من خليج عدن مام يعمل عىل تكوين رياح غربية قوية تهب 
بقوة واستمرار عىل طول الساحل وتعمل عىل إزالة الطبقات 
رأسية  تيارات  يف  يتسبب  مام  املياە  من  الدافئة  السطحية 
ونتيجة  باملغذيات.  غنية  املياە  هذە  وتكون  وأعمق.  أبرد 

المناخ البحري لخليج عدن
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صورة جوية لجزيرة غضرين على مقربة من بير علي

في  مارس  آذار/  شهر  في  خضراء  البحر  مياه  تصبح  أن  يمكن 
عدن نتيجة الزدهار الهوائم النباتية

بقع الهوائم النباتية

، في أوقات معينة من السنة، التقاط الصور ألي 
ً
يستحيل تقريبا

شيء في الماء من دون تصوير الهوائم النباتية 
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املياە  تصبح  الصيف  يف  املوسمية  التغريات  هذە  لجميع 
يف  هذا  ويتسبب  باملغذيات.  غنية  عدن  لخليج  السطحية 
النباتية  البحرية والهوائم  زيادة ملحوظة يف كمية األعشاب 
الشبكة  ضمن  األنواع  لجميع  غذاء  توفري  وبالتايل  املجهرية 
متثل  التي  السطح  أسامك  إىل  وصوالً  قاعدتها  من  الغذائية 
مورداً هاماً للغاية للسكان املحليني. وال يكون تأثري التيارات 
الغريب عىل  بالقوة نفسها يف كل املواقع يف الشامل  الرأسية 
طول الساحل اليمني لخليج عدن وتكون أقوى يشء يف املكال 
وبروم وتكون أضعف ما تكون يف بري عيل وبلحاف ومناطق 
عدن. ومع ذلك، يتأثر الساحل اليمني كله يف فصل الصيف 
إىل  ويشار  السواحل  ترضب  التي  القوية  األمواج  خالل  من 

املياە باللون األخرض.

عدن  خليج  املوسمية يف  الرياح  تأثري  فإن  ذكرە،  وكام سبق 
الرأسية الساحلية هي أمر مفيد للكتلة  بالتيارات  واملتعلقة 
الحيوية السمكية وما يصاحبها من تأثري عىل صيد األسامك 
تتكيف  الحية  الكائنات  بعض  أن  من  وبالرغم  املحلية. 

التيارات  تصاحب  التي  املوسمية  البيئية  الظروف  مع  جيداً 
الرأسية إال أن البعض اآلخر من الكائنات يحتاج إىل ظروف  
الحال  السنة. هذا هو  مدار  "االستوائية" عىل  استقراراً  أكرث 
املياە  تفضل  التي  الصلبة  املرجانية  الشعاب  إىل  بالنسبة 
الدافئة الفقرية باملغذيات وال تستطيع أن تصمد عادًة أمام 
التغري الكبري للظروف املثالية التي تحتاجها للنمو. عىل الرغم 
من أن العديد من الشعاب املرجانية غري قادرة عىل التكيف 
ليست  املثال  تالئم منوها، فعىل سبيل  التي ال  الظروف  مع 
كل األنواع التي تعيش يف منطقة الخليج سليمة وقادرة عىل 
االستكشافات  يف  وحتى  الواقع  يف  يعتقد  كان  لقد  التحمل. 
بأن املرجان  لسواحل شامل غرب خليج عدن  األخرية نسبياً 
السواحل  طول  عىل  موجودة  غري  املرجانية  والشعاب 

اليمنية.
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يف  تحايك  الرأسية  التيارات  عن  الناتجة  الظروف  بأن  يعتقد 
نصف  يف  العليا  العرض  خطوط  يف  املوجودة  تلك  الواقع 
وهذا  الزائف".  األعىل  العرض  خط  "تأثري  الشاميل  الكرة 
يعني بأن مياە خليج عدن تكون أكرث تشابهاً لتلك املوجودة 
الصيف  فصل  يف  االستوايئ  املناخ  من  املعتدلة  املناطق  يف 
سبب  لتفسري  العلامء  دفع  الذي  الرئيس  السبب  هو  وهذا 
قلة أنواع الشعاب املرجانية التي تعيش يف خليج عدن عن 
وشامل  األحمر  البحر  جنوب  يف  للخليج  املجاورة  املناطق 
الهندي. ومن املثري لالهتامم بشكل أكرب عدم  غرب املحيط 
تسجيل العديد من األنواع التي توجد عادة يف البحر األحمر 
هو  أيضاً  الحرية  يثري  ومام  عدن.  خليج  الهندي يف  واملحيط 
بني  وذلك  نفسه  عدن  خليج  يف  جوهرية  اختالفات  وجود 
سواحل اليمن وجيبويت وحتى بني عدن واملكال كام سيالحظ 

يف توزيع األنواع التي تم تقدميها يف هذا الكتاب.

ال يؤثر املناخ البحري املتقلب لخليج عدن فقط يف الحد من 
وجود أنواع معينة من بعض الكائنات الحية، ولكنه يؤثر أيضاً 

عىل البيئة البحرية عموماً وعىل مختلف العمليات التي تؤدي 
إىل بناء الشعاب املرجانية. ومن املعروف أن الظروف الالزمة 
املطلوبة  نفسها  ليست  املرجانية  الشعاب  تشكيل  لعمليات 
املرجانية  الشعاب  ميكن  أخرى،  وبعبارة  املرجان.  لتشكيل 
أن تنمو بدون تشكيل املرجان. وكام ذكر سابقاً فإن تشكيل 
إطار الشعاب املرجانية من خالل املرجان الصلب هو إحدى 
هذا  عىل  املرجانية  الشعاب  لتشكيل  املطلوبة  العمليات 
التيارات  عمليات  تسببها  التي  تلك  مثل  ظروف  ويف  النحو. 
املرجانية  الشعاب  فإن  عدن  خليج  غرب  شامل  يف  الرأسية 
تتشكل عىل هيئة سجاد مثري لإلعجاب، وتغطي بالكامل قاع 
تكون  منو ضعيف حيث  ذات  تكون  ولكنها  الصعب،  البحر 
عملية تدعيم الشعاب ضعيفة مام يجعل عملية بناء الشعاب 
املرجانية محدودة. لذلك ال تشكل الشعاب املرجانية قاعدة 
والتي  املنبسطة(  املرجانية  )الشعاب  منوذجية  شبه  أفقية 
ميكن العثور عليها يف العديد من الشعاب املرجانية األخرى، 
فعىل سبيل املثال، يكون الهيكل ثاليث األبعاد يف البحر األحمر 
املرجان  من  مزيج  وجود  بسبب  وذلك  جيد  بشكل  متطوراً 

1

المجتمعات المرجانية
في شمال غرب خليج عدن
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بحجم املستعمرة وعىل وجه الخصوص، إىل وفرة املستعمرات 
من جنس املرجان االصبعي. وبالتايل فإن التكوينات املرجانية 
اليمنية يف شامل غرب خليج  السواحل  تقع عىل طول  التي 
عدن هي أقرب إىل "املرجان السجادي السميك" عنه من تلك 
"الشعاب املرجانية املنبسطة" )أي الشعاب املتاخمة مبارشة 
للشاطئ(. ومع األخذ بعني االعتبار فإن التشكيالت املرجانية 
التي تظهر يف هذە املنطقة باإلضافة إىل تنوع الحياة البحرية 
وجهة  من  شبيهة  الكبري  املرجاين  الغطاء  ومساحة  الغنية 
الهندي  املحيط  يف  املنترشة  املرجانية  للشعاب  وظيفية  نظر 

والهادئ.

عدن  خليج  غرب  شامل  ملنطقة  املميزة  الخصائص  ومن 
السميك  السجاد  شكل  عىل  املرجانية  التشكيالت  هي 
من  أحادي  نوع  إيجاد  وميكن  واحد.  نوع  من  املكون 
 Acropora spp. السجاد املرجاين ألنواع رسيعة النمو مثل
الشعاب. ومع ذلك  مكان يف  أي  .Montipora spp يف  او 
توجد أنواع أقل شيوعاً وبسامكات تصل بني 1-3 أمتار وبعرض 
هذە  مثل  وتوجد   .Pocillopora damicornis من  مرتاً   50
التشكيالت يف مناطق بري عيل وبلحاف ولكنها ال توجد يف املكال 
وبروم أو عدن، وقد تم إيجادها أيضاً يف ُعامن ويف الساحل 
الرشقي لبنام التي تقع عىل املحيط الهادئ وهي املناطق التي 
تتأثر غالباً بالتيارات الرأسية. مل يتم العثور بعد عىل العالقة 
التي تربط بني تشكيالت Pocillopora monospecific أحادي 
النوع والظروف املتعلقة بالتيارات الرأسية حتى اآلن، لكنها 
بالتأكيد حقيقة أنه ستنمو الشعاب املرجانية حيثام وجدت 
نادراً  كبرية  مستعمرات  تشكيل  خالل  من  الرأسية  التيارات 
و   Goniastrea retiformis مثل  أخرى  أماكن  يف  توجد  ما 

.Lobophyllia hemprichii و Galaxea astreata

مستعمرة أحادية النوع من Lobophyllia hemprichii في بروم

Montipora أن يغطي عدة أمتار من قاع  يمكن لنوع واحد من 
البحر

يشكل Goniastrea retiformis مناطق أحادية النوع في منطقة 
بير علي

Pocillopora damicornis أحادي النوع
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التشكيالت  من  صلبة  طبقة  على  متطورة  مرجانية  مجتمعات 
البركانية في شمال غرب خليج عدن 
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قدمت املسوحات والدراسات حول الشعاب املرجانية الصلبة التي تم تنفيذها عىل طول ساحل اليمن لخليج عدن واملقدمة 
يف هذا الكتاب معلوماٍت عن توزيع وخصائص املجتمعات املرجانية الرئيسة يف املنطقة وقد تم توضيح ملخص حول هذە 

النتائج يف هذا الفصل.

أنواع  ِبأربعة  الجنويب  اليمني  الساحل  املناطق عىل طول  وتقسيم  املرجاين  املجتمع  لبنية  الرئيسة  الخصائص  تلخيص  ميكن 
مقطعية كام ييل:

املقطع  هذا  يرتبط  األول:  املقطعي  النوع 
باملناطق الصخرية التي ترتفع بشكل معتدل يف 
بدايتها، ومن ثم تبدأ باالنحدار بشكل حاّد حتى 
تصل إىل رسوبيات قاع البحر. تسود املجتمعات 
املناطق  يف  ساحقة  بأغلبية  الضخمة  املرجانية 
الضحلة، خصوصاً أنواع املرجان الذي يتبع لعائلة 
Porites spp. وعائلة Faviids. وعند االنخفاض 
التحتية  الطبقة  مساحة  تقّل  أكرب،  أعامق  إىل 
ولكن يبقى التنوع املرجاين عالياً، ويتم استبدال 
بعض األنواع الضخمة باستثناء األنواع من عائلة 
مثل  وجدولية  متفرعة  مرجانية  بأنواع   Faviids

.)Acropora, Stylophora pistillata(

النوع  يشبه  أنه  من  بالرغم  الثاين:  املقطعي  النوع 
أن  إال  التضاريس،  شكل  حيث  من  الثالث  املقطعي 
كبرية  أنواع  بوجود  تتميز  الضحلة  املياە  مجتمعات 
)أو   Pocillopora damicornis مثل  النوع  أحادية 
عائلة  من  متنوعة  مجموعة  تليها   ،)Goniastrea
Favia, Favites, Goniastrea(-Faviidae( مع وجود 
ومع   .Goniastrea retiformis لنوع  سيادة  احتامل 
 Porites, زيادة العمق توجد أنواع مرجان ضخمة مثل
Stylophora pistillata, Platygyra daedalea املعقد 

يرافقها مجموعة متنوعة من األنواع الصغرية الحجم.

 بنية المجتمع النموذجية
وتقسيم المناطق
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هذا  يف  يوجد  الثالث:  املقطعي  النوع 
يبدأ  حيث  ضحلة  صخرية  تشكيالت  املقطع 
نوع  من  املرجانية  املجتمعات  من  مزيج 
Stylophora pistillata وأنواع Porites بالسيادة 
بأنواع  استبدالها  يتم  ثم  ومن  املقطع،  هذا  عىل 
 Lobophyllia و Echinopora و Platygyra من
يف  توجد  التي   Acropora مجتمعات  إىل  وصوالً 
تسود  العارية.  التحتية  الصخور  طبقات  أدىن 
و   Stylophora pistillata و   Porites مثل  أنواع 
املتفرع    Acropora Platygyra daedalea ونوع 

عىل عمق يصل إىل ما يقارب 5 إىل 6 أمتار.

عندما  املقطع  هذا  يظهر  الرابع:  املقطعي  النوع 
تتشكل الطبقات التحتية الصلبة املتمثلة بالتشكيالت 
الربكانية عىل شكل نتوآت أو دعامات متتد عىل أعامق 
كبرية، وعادة ما تصل إىل 20 - 25 مرتاً. ويشبه هيكل 
املقطع  هذا  من  الضحلة  لألجزاء  املناطق  وتقسيم 
وتصبح  األول.  املقطعي  النوع  يف  املوجودة  تلك 
العمق  زيادة  مع  سائدة  والرقائقية  املغلفة  األنواع 
 Echinopora gemmacea, Hydnophora exesa,(
بأنواع  عادة  مصحوبة  وتكون   )Turbinaria spp.-
خصوصاً  الصلب  املرجان  ويصبح   .Platygyra من 
عمق  تحت  موجوداً   Tubastraea micranthus
مثل  الصلبة  غري  املرجانية  الشعاب  وكذلك  مرتاً   15

.Antipathes
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املكالّ

مزدهر  منفذ  وهي  محافظة حرضموت،  عاصمة  هي  املكال 
ومركز مهم لصيد األسامك املخصصة للتصدير. وتعترب املدينة 
الساحل، حيث  الرئيسة عىل طول  الصناعية  املناطق  إحدى 
توجد كربى مصانع تعليب األسامك ومحطات توليد الطاقة 
والنفط ومرافق تخزين املواد الكيميائية وغريها من املرافق 
الصناعية مثل مصنع األسمنت. يسكن املكال حواىل 300.000 
الزيادة  اليمن. وقد تسببت  الرابعة يف  نسمة، وهي املدينة 
الجبال  يف  الضواحي  تطوير  يف  السكان  عدد  يف  األخرية 
بعض  يف  الرتايب  الردم  مالحظة  وميكن  الصخرية،  والسواحل 

املناطق للسامح ألعامل البناء.

ُعرفت مجتمعات الشعاب املرجانية يف جميع أنحاء منطقة 
املنشورة. وقد  واملراجع  السابقة  الدراسات  املكال من خالل 
تم اختيار مواقع الدراسة الخاصة بنا، بحيث تغطي مجموعة 
متكاملة من الظروف البيئية مثل التعرض والشكل، وبالتايل 
املدشات  بني  الواقع  والخليج  الصخرية  التشكيالت  تضمنت 
املائية  الحركة  أنشطة  من  جزئياً  محمية  )وهي  األرضية 

الدامئة(، ومساحة األرض املسطحة مقابل ميناء املدينة.

معظم  البازلتية يف  الربكانية  الفهوات  من  مجموعة  يوجد 
عمق  إىل  لتصل  املاء  تحت  ومتتد  املكال  منطقة  شواطئ 
معظم  الربكانية  التشكيالت  هذە  وتشكل  مرتاً.   25-20
متيل  فإنها  العمق،  زيادة  ومع  املاء،  تحت  التي  الطبقة 
بعضها  عن  مفصولة  النتوآت  من  سلسلة  يف  االنتظام  إىل 
البعض مبمرات رسوبية. تجدر اإلشارة هنا بأن مجتمعات 

الشعاب املرجانية يف املياە الضحلة تتبع إىل النوع املقطعي 
األول السابق ذكرە، وتسود فيها أنواع مرجانية من جنس 
 .Montipora و   Pavona و   Acropora و   Stylophora
من  البحر  قنفذ  املنطقة  بهذە  املرتبطة  الالفقاريات  ومن 
لنوع  تتبع  قرشيات  وأنواع   Diadema setosum نوع 
بشكل  يتوفران  قد  وكالهام  الحلزون  شبيهة  الصدفة 
لتنتج  الحلزون  شبيهة  األصداف  بقايا  ترتاكم  حيث  كبري 
التشكيالت  تفصل  التي  القنوات  يف  رسوبيات خشنة جداً 
الربكانية. كام يوجد أسفل املنطقة الضحلة التي تسود فيها 
Porites من  ضخمة  مستعمرات  اإلصبعي  املرجان   أنواع 
رئيسة  حيوية  عنارص  ومتثل    )P. lutea و P. lobata(
املرجان  أنواع  من  مجموعة  ترتبط  قد  املرجاين.  للمجتمع 
وجود  مع  املتكتل  املرجان  من  املسطحة  باألنواع  املخي 
مستعمرات أصغر حجامً من بعض أنواع Acropora )مبا يف 

.)Acropora downingi ذلك

يستمر النوع املقطعي الرابع يف الظهور يف املواقع التي يكون 
فيها عمق الطبقة التحتية يرتاوح بني 5 - 8 أمتار. ومع زيادة 
قاع  بني  )املسافة  للنتوآت  العمودي  التمدد  يزداد  العمق 
الرسوبيات والجزء العلوي من التشكيالت الربكانية(، ويكون 
متييز أنواع الشعاب املرجانية بني الجزء العلوي من التشكيالت 
شبه  أو  الشكل  عمودية  تكون  ما  غالباً  التي  والجوانب 
عمودية واضحاً. تتنوع الحيوانات املرجانية يف هذە املنطقة 
املخي  املرجان  عائلة  من  املغلف  املرجان  سيادة  ويالحظ 
).Cyphastrea spp و Favites pentagona(جنباً إىل جنب 

1

المناطق المستكشفة
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منظر من مدينة المكال

Porites مجتمعات مرجانية سائدة من نوع المرجان المخي و

تقع   Echinopora gemmacea من  ومغلفة  كبيرة  مستعمرات 
في مجتمعات مرجانية قاعية

Turbinaria mesenterina مستعمرات ملتفة من

مع .Leptastrea spp، وأيضاً توجد أنواع مرجانية شائعة من 
)ديسمرت(  سنتيمرتات  )بضعة عرش  الحجم  متوسط  املرجان 
باإلضافة إىل  املعقد   Platygyra daedalea Porites و  مثل 
 Echinopora gemmacea من  كبرية  مرجانية  مستعمرات 
مع   Turbinaria spp. أو   Hydnophora exesa و 
و   Siderastreids من  الحجم  صغرية  مستعمرات  وجود 
الفطرية  املرجانية  الشعاب  وتالحظ   .psammocorids
بشكل  املرجان  مساحات  تقّل  الرسوبية.  املناطق  يف  عادة 
سيام  وال  الربكانية  للتشكيالت  العميقة  األجزاء  يف  حاّد 
الفرعية،  الرأسية  الجانبية  الجدران  من  السفىل  األجزاء  يف 
 )Faviidae( املخي  املرجان  عائلة  من  مرجان  بقايا  أن  إال 
مثل  بأنواع  العميقة  املنطقة  هذە  تختص  ظاهرة.  تبقى 
و   Leptoseris glabra و   Leptoseris mycetoseroides
 Blastomussa merleti و   Parasimplastrea omanensis
يوجد  فإنه  الصلبة،  املرجانية  الشعاب  عن  النظر  وبغّض 
مشاهدة  وميكن   Antipathes sp. األسود  املرجان  أنواع 
 Fungia gravis مثل )fungiids( مرجان فطري حر املعيشة
بني  الواقعة  الرسوبيات  قاع  عىل   Cycloseris spp. و 
بشكل  الربكانية  التشكيالت  تتحكم  ال  الربكانية.  التشكيالت 
الصخور  بني  املرتبعة  الخلجان  يف  املناطق  وتقسيم  املجتمع 
معظم  يف  موجودة  الربكانية  القواعد  تزال  وال  الشاطئية. 
متسلسل  بشكل  ترتتب  بازلتية  صفائح  شكل  عىل  الحاالت 
قد  العكس  ولكن عىل  أمتار،  بضعة  إىل  مرت  ميتد طوله من 
يصبح هيكل املرجان هو الصفة الغالبة بقدر ما توجد هناك 
طبقة تحتية. وبشكل عام، فإن املجتمعات املرجانية الصلبة 
عىل  الصخرية  التشكيالت  يف  تفعل  كام  عمق  عىل  متتد  ال 
الصخور الشاطئية. توجد قيعان رسوبية تخلو تقريباً من أي 
حياة للمرجان عىل أعامق أقل من 9 إىل 10 أمتار وتستبدل 

املناطق الضحلة التي يهيمن عليها املرجان.

تضم منطقة ميناء املكال غطاء واسعاً من املجتمعات املرجانية 
من النوع املقطعي الثاين. وقد متت دراسة منطقة امليناء يف 
الجزء الجنويب لحطام سفينة وعىل عمق 5 أمتار تقريباً وصوالً 
التحتية مكونة من  إىل عمق 14 مرتاً. وقد تبني بأن الطبقة 
رسوبيات متيل بلطف عند الجهة الجنوبية. وإىل الجنوب من 
حطام السفينة، توجد مستعمرات كبرية إىل كبرية جداً )أكرب 
من مرتين( من Porites التي تعيش قريبة جداً من بعضها 
البعض يف بعض األحيان. وقد تظهر بعض أنواع Fungia يف 
مكونات  أيضاً  وتوجد  املستعمرات.  بني  املوجودة  الفراغات 

املستعمرات  مثل  املرجانية  املجتمعات  من  أخرى  هامة 
و    Platygyra daedalea نوع  من  الكبرية  الضخمة 
 Lobophyllia corymbosa و   Lobophyllia hemprichii
تعيش جنباً إىل جنب مع املستعمرات املغلفة أو الصفائحية 
 Echinopora gemmacea من  سواء(  حد  عىل  )الكبرية 
عن  وبعيدأ   .Turbinaria sp. و   Hydnophora exesa و 
الشاطئ تقطع التشكيالت الربكانية غطاء الرسوبيات ولكنها 
تربز فقط لعدة عرشات من السنتيمرتات فوق األرض الرملية 
الذي  املرجان  من  مختلفة  مستعمرات  فيها  تسود  حيث 
وعائلة  القببي  املرجان  وعائلة  املخي  املرجان  لعائلة  يتبع 
الطبقات  بني  أنواع  مالحظة  هنا  وميكن  الصخري،  املرجان 
التحتية الصلبة والرسوبية مثل Acanthastrea maxima و 

.Parasimplastrea omanensis
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بروم قرية صغرية مخصصة للصيد التقليدي وتقع جنوب غرب 
املكال. تشكل الكتلة الجبلية الواقعة غرب قرية بروم صخوراً 
شاطئية تنحدر بشكل مفاجئ يف البحر، وقد استعمرت نسبة 
املرجانية.  املجتمعات  قبل  من  التحتية  الطبقة  من  عالية 
طبيعة  ذات  تشكيالت  الشاطئية  الصخور  هذە  ويقابل 
بركانية مغطاة بشواطئ رملية وشواطئ صخرية تصطف يف 
تجمعني  يف  املرجانية  املجتمعات  تتنظم  مستقيمة.  صفوف 
ذات  واملناطق  الربكانية  الشاطئية  الصخور  مقابل  رئيسني 

األغلبية الرسوبية من الخلجان.

الحمم  تدفقات  مع  الربكانية  الشاطئية  الصخور  تتوافق 
الربكانية التي متتد إىل البحر. تتشابه التضاريس تحت البحر 
املكال  منطقة  يف  الربكانية  التشكيالت  يف  املوجودة  تلك  مع 
متتد  بازلتية  نتوآت  مع  والرابع(  األول  املقطعيني  )النوعني 
لعدة أمتار وتنفصل من خالل قنوات رسوبية. متتد الطبقة 
طبقة  وتسود  مرتاً   22 إىل   18 عمق  حتى  الربكانية  التحتية 
تسود  ذلك.  عن  تزيد  التي  األعامق  عىل  رسوبية  تحتية 
 Stylophora pistillata نوع  من  الصلب  املرجان  أنواع 
تتبع  التي  املرجان  أنواع  من  والعديد  الضحلة  املياە  يف 
تظهر  أن  وميكن   )Faviidae( املخي  املرجان  لعائلة 
و   A. muricata خصوصاً   Acropora من  أنواع  عدة 
A. downingi وأنواع .Pavona spp. قد تكون الهيدرونات 
هذە  يف  أيضاً  موجودة   Millepora platyphylla من 
 Tubipora musica املنطقة، وتوجد أنواع بشكل وفري مثل

وتشتمل  األنبويب.  املرجان  نوع  من  الثامين  الزوائد  ذي 
يف  )مبا  البحر  قنافذ  أسايس عىل  بشكل  األخرى  الالفقاريات 
القرشيات  من  أنواع  وتوجد   .)Echinostrephus sp. ذلك 
التي  الرسوبية  املناطق  تجمعات  يف  بوفرة   )cirripeds(
واضح  مناطق  تقسيم  يوجد  الصخرية.  النتوآت  بني  تفصل 
العلوي  الجزء  تفصل  الربكانية  للنتوآت  العميقة  األجزاء  يف 
عمودي  بشكل  متيل  التي  الجانبية  الجدران  عن  األفقي 
حاّد أو أنها تتدىل قليالً. يستعمر الجزء العلوي من النتوآت 
معظمه  يف  يكون  صغرية  مخي  مرجان  قبل  من  األغلب  يف 
أنواع  وبعض   ،)Favia و Cyphastrea( املغلف  النوع  من 
ملتفة  أو  رقائقية  كبرية  مستعمرات  وأيضاً   Leptastrea
  Echinopora gemmacea و   Hydnophora exesa من 
عائلة  من  أنواع  إىل  باإلضافة   Turbinaria spp. و 
أيضاً  وميكن   ،Psammocoridae وعائلة   Siderastreidae
املياە  منطقة  يف  تنمو  التي  املجتمع  عنارص  بعض  مالحظة 
الضحلة )مثل بعض أنواع Stylophora pistillata(. تستعمر 
املخي،  املرجان  جنس  من  املغلف  املرجان  أنواع  بعض 
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منظر من قرية بروم

منظر جوي للشواطئ الصخرية في بروم

بركاني  قاعدة  حجر  على  تنمو  منبسطة  مرجانية  مستعمرات 
وهي مستعمرات نموذجية للمجتمعات المرجانية القاعية في 

بروم

Platygyra daedalea )يمين(  Lobophyllia hemprichii )يسار( و 
ينموان بشكل مشترك ومباشرة على صخر قاعدة بركاني

.Coscinaraea sp و .Turbinaria sp عىل جوانب النتوآت، 
ويف الواقع توجد مجموعة من األنواع املامثلة لتلك املوجودة 
زيادة  ومع  أقل.  بوفرة  ولكن  األفقي  العلوي  الجزء  يف 
ومتيل  تناثراً  أكرث  الصلب  املرجان  تجمعات  تصبح  العمق 
مع  جيداً  تتكيف  التي  األنواع  من  مجموعة  مكانها  ليحل 
Leptoseris spp. أنواع  التي تضم  الخافتة  اإلضاءة   ظروف 

و   Echinophyllia aspera و   Oxypora lacera و 
 Parasimplastrea omanensis و   Blastomussa merleti
مامثلة  بيئات  يف  لوحظ  كام   .Acanthastrea maxima و 
تعيش   Antipathes sp. األسود  املرجان  أنواع  بأن  املكال  يف 
الرسوبية  التحتية  الطبقة  عىل  يوجد  منفردة.  بصورة  فيها 
و   Fungia fungites الربكانية  النتوءات  بني  املمتدة 
الفطري  املرجان  أن  إىل  اإلشارة  تجدر   .Cycloseris spp.
أكرب   Fungia fungites يكون  هو أكرث وفرة يف بروم وأيضاً 
حجامً من ذلك املوجود يف املكال. تتكون الطبقة التحتية يف 
الرسوبيات  من  رئيس  بشكل  الرملية  واملنتجعات  الخلجان 
متّت  وقد  فقط،  البحر  باتجاە  بلطف  متيل  التي  الكربونية 
دراستها حتى عمق 12 - 14 مرتاً. تظهر الحيوانات املرجانية 
 Porites جنس  من  مبستعمرات  أمتار   10 و   4 بني  الصلبة 
أمتار(،   3 و  مرتين  بني  قطرها  )يصل  جداً  كبرية  ضخمة 
املرجان  الحجم من  الضخمة كبرية  املستعمرات  وغريها من 
الدماغي  املرجان  )Platygyra daedalea(وعائلة  املخي 
وعائلة   )L. hemprichii و   Lobophyllia corymbosa(
أعداد  توجد  وعادة   )Pavona cactus( املرشومي  املرجان 

الضحلة.  املناطق  Acropora muricata يف  أنواع  قليلة من 
تظهر بعض التشكيالت الربكانية التي تخرج من الرمال باتجاە 
التحتية  الطبقة  من  صفائح  وتشكل  الرملية  الخلجان  فتحة 
الرسوبيات.  فوق  السنتيمرتات  عرشات  لعدة  ومتتد  الصلبة 
تزال موجودة  )والتي ال  أعالە  املذكورة  األنواع  إىل  باإلضافة 
هذە  استعامر  يتم  أصغر(  متوسط  مستعمرة  بحجم  ولكن 
الحجم  الصغرية  املستعمرات  من  العديد  بواسطة  الصفائح 
 )Faviidae( نسبياً من األنواع التي تنتمي إىل املرجان املخي
املرجان  وعائلة   )Siderastreidae( القببي  املرجان  وعائلة 
املرجانية  الشعاب  تكون  قد   .)Psammocoridae(الصخري
الفطرية )Fungiid( موجودة عىل طبقة تحتية رملية، ولكن 
عموماً فهي أقل وفرة من تلك املوجودة يف األخاديد الرسوبية 

أو القنوات التي تفصل النتوآت بازلتية.
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التي  الخامدة  الرباكني  من  مجموعة  عيل  بري  بقرية  يحيط 
تتعاقب مع امتدادات رملية حيث تعترب القرية منطقة صيد 
رئيسة يف اليمن. وقد تم العثور عىل بقايا أثرية هامة داخل 
وحول الصخور الشاطئية من قانا التي تقع غرب القرية. وقد 
البخور"  "طريق  طول  عىل  رئيسة  تجارية  نقطة  قانا  كانت 
الرملية  الكثبان  من  كيلومرتاً   130 تقريباً  ويوجد  السابق. 
يتم  ومل  عيل.  وبري  بروم  بني  متتد  التي  والصخور  الساحلية 
تحديد املجتمعات املرجانية الخاصة بني املنطقتني الساحليتني. 
يف  والخلجان  والجزر  الصخرية  التشكيالت  تتميز  ذلك  ومع 
منطقة بري عيل مبجتمعات مرجانية كثيفة ومتنوعة. ونتيجة 
لتنوع املقاطع العمقية والتعرض والظروف املختلفة واألعامق 
املناطق  وتقسيامت  التشكيالت  من  مجموعة  ظهرت  فقد 
للمجتمعات املرجانية عىل كل من الساحل والجزر الساحلية 
من هيالنيا ومجموعة جزر غدارين. وبشكل عام فإنه ميكن 
متييز املحطات عىل طول الساحل ومحطات الجزيرة بشكل 

واضح.

وهناك ميزة خاصة للمجتمعات املرجانية املوجودة يف جميع 
أنحاء منطقة بري عيل، وهذە امليزة غري موجودة يف بروم أو 
أمتار  عدة  إىل  يصل طوله  مرجاين  املكال وهي وجود سجاد 
مكون من النوع املرجاين نفسه، ومن املمكن أن تصل تغطية 
هذە السجادات أحادية النوع يف كثري من األحيان إىل 100٪ 

من مساحة الطبقة التحتية. تم العثور عىل وحدات منوذجية 
أحادية النوع من Pocillopora damicornis )النوع املقطعي 
للرياح  املواجه  الجانب  وعىل  املحمية  الظروف  يف  الثاين( 
للجزر الرئيسة. ويتم إنتاج نوع آخر من األنواع أحادية النوع 
Porites يف  الذي يحل محل   Goniastrea retiformis وهو 
دورە البيئي يف عملية تأسيس بناء الشعاب املرجانية ويشكل 
يف بعض األوقات مستعمرات "عمالقة" بحانب بعضها البعض 
Acropora ومرجان  لتشكل ما يشبه الضفاف. وأخرياً، ميكن 
Stylophora تشكيل مدرجات أحادية النوع، ويف حال وجدت 
الشكل  من  قريب  بناء  تشكيل  ميكنه  فإنه  أقل  أعامق  عىل 

.Goniastrea و Pocillopora الثاليث األبعاد لـ

يوجد املوقع الوحيد الذي تطورت فيه املجتمعات املرجانية 
يف  الرئيس  الربي  الساحل  طول  عىل  صخرية  تشكيالت  إىل 
املنطقة الغربية لبري عيل. ومتتد هذە املنطقة بني مرت واحد 
إىل عرشة أمتار مع وجود غطاء عاٍل جداً من املرجان يقع بني 
مرتين و 4 أمتار يسود فيه Porites ويشكل السجاد املستمر 
للمستعمرات املتجاورة )النوع املقطعي الثالث(. تبدأ الشعاب 
املرجانية السائدة بالظهور يف حجر الربكان األسايس تحت عمق 
4 إىل 5 أمتار مثل Stylophora و Galaxea وأنواع املرجان 
 .Cyphastrea و Favites و Platygyra القببي املختلفة مثل
تقل مساحة الغطاء املرجاين فجأة يف أعمق نقطة من نطاق 

بري عيل والجزر الصغرية القريبة منها

1
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الضحلة  المرجانية  والمجتمعات  علي  بير  لقرية  جوي  منظر 
أمامها

المياه  في  السائد  النوع   Montipora شبيه   Acroporids يعتبر 
الضحلة لخليج بير علي 

  Goniastrea retiformis يتبع  النوع  أحادي  مرجان  من  صفوف 
على حدود مدخل خليج بير علي

51

عن  الصلبة  التحتية  الطبقة  توقف  وقبل  املرجان  توزيع 
مستعمرات  من  وفرية  متبعرثة  أنواع  تظهر  حيث  الظهور 
و  القببي  املرجان  وأنواع   Siderastrea و   Coscinaraea
Stylophora. تتعاقب الخلجان الرملية مع الصخور الشاطئية 
يف جميع أنحاء املنطقة. تم العثور عىل مجتمعات مرجانية 
متطورة ومحمية نسبياً عىل كال جانبي الخليجني ومتتد نحو 
املركز يف بعض األحيان عىل عمق بني مرت و 15 مرتاً. ينحدر 
من  أقل وضوحاً  املقطع بشكل تدريجي مع تحديد مناطق 
تلك املوجودة عىل التشكيالت الصخرية للمجتمعات املرجانية 
)نوع املقطع الثاين(. يتم العثور عىل أنواع أحادية عىل عمق 
1.5 مرت و 4 أمتار من مرجان Pocillopora و/أو مسطحات 
Goniastrea. وبدالً من ذلك تنمو مستعمرات كبرية خليطة 
وسائدة من Porites يف كثري من األحيان مثل Echinopora و 
Stylophora و Oxypora وأنواع املرجان القببي. قد تتناوب 
ركيزة  توفر  والتي  امليت  املرجان  ركام  من  املتكونة  املناطق 
و   Acropora و   Montipora مثل  املتفرع  املرجان  لنمو 
Pavona و Stylophora يف الظهور أو أنها قد تتبع تجمعات 
الشعاب املرجانية الضخمة واملغلفة املذكورة سابقاً يف منطقة 
املياە العميقة. ميكن أن تفصل املساحات الرملية التي يصل 
أنواع مختلفة من تجمعات  طولها بني 10 أمتار إىل 15 مرتاً 
الشعاب املرجانية. يف بعض املناطق قد توجد مناطق أحادية 
ما  Acropora، وغالباً  أو حية من مرجان  ميتة جزئياً  النوع 
باتجاە  تتجه  رملية  بواسطة ممرات  املساحات  تنفصل هذە 
إىل  تصل  التي  األعمق  املناطق  ويف  للخليج.  الواردة  األمواج 
 Porites كبرية من  تتناثر مستعمرات ضخمة  و 12 مرتاًَ   11
مثل  القببي  املرجان  وأنواع   Galaxea و   Goniastrea و 
Platygyra و Leptoria مع مناطق رملية أو تحت األنقاض 
ولكن  نسبياً  شائعة  غري  اللينة  املرجانية  الشعاب  املرجانية. 

شيوعاً.  األكرث  Tubipora musica هي  و   Millepora أنواع 
تعترب هيالنيا إحدى الجزر املنخفضة التي ترتفع 700 مرت من 
شاطئ قانا غرب خليج بري عيل، وتنفصل الجزيرة عن الساحل 
من خالل مسطح مياە ضحل تحيط به املجتمعات املرجانية 
تكوينها  حيث  من  حقيقة  اختالفات  متثل  التي  املتنوعة 
املواجهة  املناطق  بني  تحتويه  الذي  الحي  املرجاين  والغطاء 
للرياح وتلك املناطق املقابلة للريح. ويتميز الساحل الرشقي 
العكس  وعىل  منخفض،  وتنوع  قليلة،  مرجانية  مبجتمعات 
متاماً تكون هذە املجتمعات متطورة بشكل أكرب وأكرث تنوعاً 
من  النوع  أحادية  ضفاف  توجد  الغريب.  الساحل  طول  عىل 
Pocillopora damicornis يف الشامل الغريب، وتتميز جزيرة 
قاعدة  صخر  عىل  تنمو  التي  املرجانية  بالتجمعات  غدارين 
أسايس بركاين يقع عىل عمق يرتاوح بني مرت و 15 مرتاً. يتشابه 
التشكيالت  عىل  املوجودة  لتلك  املناطق  تقسيم  مخطط 
الصخرية الساحلية )نوع املقطع الثالث( إال أن املقطع ينحدر 
عىل  مبارشة  املرجانية  الشعاب  تنمو  تدريجياً.  أكرث  بشكل 
عاّم،  . وبشكل  متدلًّ الربكاين وبشكل  األسايس  القاعدة  صخر 
فقد تم العثور عىل أعىل غطاء مرجاين بني عمق 4 و 6 أمتار. 
  Pocillopora damicornis تتطور املناطق أحادية النوع من
يرتاوح  الجزيرتني وعىل عمق  من  الغريب  الشامل  نقاط  عند 
حتى  التحتية  الطبقة  متتد  أن  وميكن  أمتار.   6 و  مرتين  بني 
عمق 18 إىل 20 مرتاً. ومع ذلك، يوجد الغطاء املرجاين عىل 
توجد مستعمرات  فقط حيث  مرتاً  بكثري من 15  أقل  عمق 
العثور  تم  العثور عىل  بني هذە ميكن  ومن  متناثرة.  صغرية 
 )Acanthastrea maxima( السمني  الخرشوف  مرجان  عىل 
بكرثة يف  األنواع  وقد متت مالحظة هذە  الجزيرتني.  كلتا  يف 
بروم واملكال إال أنها مل تسجل يف بلحاف وبري عيل أو الجزر 

األخرى.
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تقع جزيرة سخة عىل بعد 10 كيلومرتات من شاطئ خليج 
بري عيل وهي متثل تشكيالً صخرياً متسعاً يصل إىل كيلومرت 
واحد ينشأ من قاع البحر عىل عمق 60 مرتاً. الجزيرة تتمتع 
بشعبية بني الصيادين املحليني، ومام يدلل عىل أنشطة الصيد 
هي شباك وحبال الصيد املهجورة. ومع ذلك، فإن تجمعات 
الشعاب املرجانية يف جميع أنحاء جزيرة سخة هي يف حالة 
الجانبني  عند  ينفصل  دائري  للجزيرة مخطط  صحية جيدة. 
األعامق  مقاطع  تعترب  خليجني.  بواسطة  والجنويب  الشاميل 
انحدار أكرب يف قاع  للخليجني مختلفة إىل حد ما مع وجود 
بعض  وتوجد  الجنويب،  للخليج  عنه  الشاميل  للخليج  البحر 
تسود  املرجانية.  املجتمعات  مناطق  تقسيم  يف  االختالفات 
أنواع Stylophora يف كال الخليجني عىل األعامق املمتدة بني 
مرت و 5 أمتار وتنمو أجناس املرجان الناعم مثل Sinularia و 
Litophyton عىل قاع البحر الصخري وأيضاً عىل مستعمرات 
تكون  الجنويب  الخليج  يف  جزيئ.  بشكل  امليت   Porites
تتميز  بكرثة.  متوفرة   Montipora امللتفة  املستعمرات 
الذي   Millepora من  كبرية  مستعمرات  بوجود  املنطقة 
ميتد توزيعه يف الطرف الغريب من الخليج الجنويب ويف املياە 
النوع من  الضحلة للخليج الشاميل. توجد مساحات أحادية 

Acropora يف كال الخليجني  ويكون حجمها أكرب يف الخليج 
 Stylophora الشاميل. ويوجد مساحات محصورة التوزيع من
يف الخليج الجنويب. يف كال الخليجني توجد مستعمرات كبرية 
إىل  تصل  رمال  تفصلها  مرت(   3.5 إىل  )تصل   Porites من 
املرجانية  للمجتمعات  األبرز  امليزة  وهي  أمتار،   10 مساحة 
شعاب  عىل  العثور  تم  أمتار.   10 عمق  تحت  تعيش  التي 
  Tubastraea مرجانية ال تحتوي عىل طحلب الزوزانثيل مثل
و dendrophylliids( Rhizopsammia( بشكل شائع تحت 
أنواع مستعمرات Porites املتديل التي تشبه الفطر يف شكلها. 
تكون الطبقة التحتية منحدرة بشدة خارج الخليجني وتكون 
رأسية الشكل تقريباً، ونسبة األنواع املرجانية فيها منخفضة. 
نوعاً  املرجاين مرتفع مع تسجيل 45  التنوع  فإن  ومع ذلك، 
طحلب  عىل  تحتوي  ال  التي  املرجانية  الشعاب  من  مختلفاً 
الزوزانثيل والطحالب الصلبة املحتوية عىل الزوزانثيل مبا يف 
 antipatharians و Psammocora explanulata ذلك عائلة
)املرجان األسود( و .Xenia sp )املرجان اللني( وهذا الجنس 
غري معروف إال من هذا املوقع عىل طول السواحل اليمنية 

من املكال إىل عدن.
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الخليج الجنوبي لجزيرة سخة

الخليج الشمالي لجزيرة سخة 

الجنوبي الخليج  في  أمتار   5 عمق  على  كبير  مرجاني   غطاء 

منطقة Millepora أحادية النوع

في  شائع  بشكل  زوزانثلي  غير  كأسي  مرجان  مشاهدة  يمكن 
الخليج الشمالي

البحر  القليل لقاع  النموذجي وغطاء المرجان  المقطع المنحدر 
خارج الخليجين
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تقع بلحاف عىل بعد حواىل 20 كيلومرتاً إىل الجنوب الغريب 
من بري عيل، وبقيت تستخدم كمقر موسمي للصيادين حتى 
لتفريغ  طبيعي  صغري  ميناء  استخدام  تم  وقد   .2005 عام 
الدامئة  املنشآت  وكانت  الصيد،  فرتة  أثناء  الصيد  حمولة 
الرئيسة هي املباين العسكرية وبعض البقايا األثرية. بلحاف 
الحمم  من  حقول  به  يحيط  خامد  بركان  من  يتكون  كيب 
الربكانية وبعض الشواطئ الرملية البيضاء الصغرية. يتم تطوير 
طول  عىل  الغريب  الجزء  عىل  جيد  بشكل  الساحلية  الكثبان 
هي  بلحاف  تعترب  هذا،  يومنا  يف  عدن.  إىل  املؤدي  الطريق 
موقع الصناعة اإلسرتاتيجية لليمن مع محطة للغاز الطبيعي 

املسال تم تشغيليها منذ عام 2009.

تتشابه املجتمعات املرجانية يف منطقة بلحاف مع تلك التي 
تتميز  حيث  سكحا  وجزيرة  عيل  بري  ساحل  يف  وصفها  تم 
التجمعات القاعية املوجودة يف جميع أنحاء منطقة بلحاف 
وعىل طول السواحل الصخرية بأنها من النوع املقطعي الثالث 
أنواع  تسود  مرتفع.  إىل وجود غطاء مرجاين صلب  باإلضافة 
من املرجان املتفرعة عىل أعامق ترتاوح بني مرت إىل 3 أمتار 
  Stylophora pistillata و   Pocillopora damicornis مثل 

عىل   Porites من  مستعمرات  وتسود   ،Pavona cactus و 
عىل  مبارش  بشكل  مثبتاً  ويكون  أمتار   5 عن  يقل  عمق 
الطبقة التحتية التي تقع عىل عمق يرتاوح بني 0.15 إىل 1.5 
أنواع  وتعترب  البعض.  لبعضها  مجاورة  تنمو  ما  وغالباً  مرت، 
Favites pentagona هي األكرث انتشاراً بني األنواع املرجانية 
يف بلحاف عىل األغلب. وتوجد كل من املستعمرات املرجانية 
كصفة   Echinopora و   Lobophyllia و   Platygyra ألنواع 
مشرتكة يف هذە املنطقة. ونادراً ما يتم مصادفة Millepora و 

Tubipora musica والشعاب املرجانية اللينة.

يف  املرجانية  الشعاب  لنمو  الالزمة  التحتية  الطبقة  تصل 
 14 ارتفاع  إىل  بلحاف  منطقة  حول  الرئيسني  الخليجني 
عىل  تسود  بالرسوبيات.  البحر  قاع  تغطية  يتم  أن  قبل  مرتاً 
مستعمرات  من  مساحات  املواقع  هذە  يف  الضحلة  املنطقة 
مع  وجودە  يف  يتناوب   Acropora من  النوع  أحادية 
وعادة  اللينة.  املرجانية  والشعاب   Stylophora pistillata
ما يتم العثور عىل مستعمرات ملتفة من Montipora التي 
يصل قطرها إىل 1.5 مرت، وميكن العثور عىل مستعمرات كبرية 
جداً من Millepora أو Galaxea astreata بني 4 و 6 أمتار. 

1

بلحاف
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الغاز  ومصنع  بلحاف  في  الصخرية  للشواطئ  جوي  منظر 
الطبيعي المسال

للشعاب  الشائعة  األنواع  أحد   Stylophora pistillata يوجد 
في  أمتار   3 إلى  متر  بين  يتراوح  عمق  على  الصلبة  المرجانية 

منطقة بلحاف 

Acropora hyacinthus إمتداد كبير للمرجان

يسود جنس Porites تحت عمق 5 أمتار في منطقة بلحاف

التي ترتاوح بني  الغالبة عىل األعامق  الصفة  فإن  ومع ذلك، 
5 و 9 أمتار هي وجود مستعمرات كبرية من Porites الذي 
يصل قطرە إىل 4 أمتار وارتفاع 4.5 مرت. وغالباً ما تفصل هذە 
املستعمرات الضخمة العمالقة أمتار من الرمال والركام الكبري 
تكون   .Echinopora و   Platygyra جنس  من  ملستعمرات 
معظم مستعمرات Porites الكبرية "فطرية الشكل" نظراً إىل 
عوامل التآكل عند القاعدة، ويف كثري من األحيان يكون جزء 
املستعمرة  كامل  تـنهار  أو  ميتاً،  املستعمرة  سطح  من  كبري 
شعاب  منو  عىل  تعمل  جديدة  تحتية  طبقة  لتوفر  وتتفكك 
مرجانية صلبة ولينة وخاصة Stylophora pistillata وتوجد 

و   Galaxea astreata من  كبرية  ضخمة  مستعمرات  أيضاً 
 .Lobophyllia hemprichii و   Goniastrea retiformis
يف  عليه  كانت  مام  أصغر  الكيل  املستعمرات  حجم  يكون 
لجنس  يكون  وأكربها  أمتار،   9 عمق  تحت  الضحلة  املياە 
أنواع  تصبح  سنتيمرتاً.   50 يتجاوز  ال  الذي  الرأيس  املرجان 
.Cyphastrea spp و  Favites peresi و املرجان من جنس 
Acanthastrea echinata و .Goniopora spp شائعة، وميكن 
  Parasimplastrea omanensis مصادفة أنواع مرجانية مثل
لتوزيع  الحدودية  األعامق  عىل   Blastomussa merleti و 

املرجان.
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ويبلغ  اليمن  يف  تطوراً  وأكرثها  املدن  أكرب  إحدى  هي  عدن 
 170 مسافة  عىل  تقع  نسمة.   800.000 حواىل  سكانها  عدد 
يف  طبيعي  ميناء  يقع  املندب.  باب  من  الرشق  إىل  كيلومرتاً 
فوهة بركان خامد يف عدن القدمية ويشكل حالياً شبه جزيرة 
تتصل بالرب الرئيس عن طريق برزخ منخفض. وقد استخدم 
بني  ألصوان  القدمية  اململكة  قبل  من  مرة  أول  امليناء  هذا 
الجانب  عىل  الحديث  امليناء  يقع  امليالد.  قبل  قرون   7 و   5
ميتد  الربكان  من  الجنويب  الجانب  الجزيرة.  شبه  من  الغريب 
تنمو  التي  التحتية  الطبقة  تتكون  البحر.  يف  مفاجئ  بشكل 
عليها الشعاب املرجانية بشكل عام من صخر قاعدة أسايس 
)بازلتي( مائل بشكل حاّد. ونظراً إىل الطبيعة الرسوبية لبعض 
بكثري.  ألطف  بشكل  تنحدر  فقد  الصغرية  الساحلية  الجزر 
أمتار   8 إىل   6 عمق  حتى  الربكانية  الصخرية  الطبقة  تشكل 
أشكال  مع  كتل  أو  كبرية  كتل  فيها  تظهر  أو  مستمرة  طبقة 
يف  فوضوية  بطريقة  البعض  بعضها  مع  تراكمت  هندسية 
كثري من األحيان. وتختفي هذە الطبقة عىل عمق أبعد من 

معظمها  يف  تتكون  رسوبية  تحتية  طبقة  محلها  وتحل  ذلك 
من الرمال الناعمة أو الرمال الطينية. أما يف األجزاء الضحلة 
تغطيها  أو  عارياً  قوامها  فيكون  أمتار(،   3 إىل   0 بني  )ترتاوح 
أنواع من القرشيات مثل القنافذ طويلة األشواك أحياناً. وتوجد 
و  املغلف(.  )الشكل   Millepora مثل  أخرى  سائدة  أنواع 
Stylophora pistillata الصلب و .Pavona spp. تسود أنواع 
مرجانية ضخمة أو مغلفة/منبسطة بأغلبية ساحقة عىل أعامق 
  Psammocoridae تقل عن 3 أمتار، وتتضمن متثيالً لعائلة
والعديد   )P. albopicta و   Psammocora stellata )مثل 
من  كل  وفرة  أكرثها  ومن  الرأيس  املرجان  أنواع  من 
 Cyphastrea microphthalma و   Platygyra daedalea
املرجان  أنواع  توجد  أيضاً   .Favites complanata و 
و   Echinopora gemmacea مثل  والرقائقي  املغلف 
تكون   .Pavona explanulata و   Hydnophora exesa
األنواع الضخمة مع مستعمرة حجم أكرب أوضح باتجاە الجزء 
 P. harrisoni و Poriteslutea السفيل من املنحدر )مثل أنواع

1

عدن
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و .Lobophyllia spp و .Favia spp( وتوجد جنباً إىل جنب 
 .Turbinaria peltata و   Turbinaria mesenterina مع 
تحل  التي  الرسوبية  الطبقة  عىل   Fungia fungites يوجد 
محل الصخور الربكانية يف األعامق التي ترتاوح بني 7 إىل 10 
أمتار. يقطع املنحدر الصخري يف منطقة راس انتوك أخدود 
عميق يصل إىل 1.5 مرت وعرضه حوايل 3 إىل 4 أمتار، وتتناثر 
يف الجزء السفيل من هذا األخدود حطام مرجانية ورسوبيات 
خشنة باإلضافة إىل وجود مستعمرتني كبريتني جداً )تصل إىل 
 Astreopora myriophthalma إحداهام  مرت(   1 من  أكرب 
واآلخر لـ Hydnophor aexesa. تتميز جزيرة حبان الربكانية 
يكون  البحر.  باتجاە  مبنحدر صغري  تنتهي  بصفيحة صخرية 
الجزء  يف  رسوبية  طبيعة  ذا  الجرف  حافة  تحت  البحر  قاع 
وتسود  الجزيرة  يف  للرياح  املواجه  الجانب  من  املحمي 
املرجانية  والشعاب  الخرضاء  الطحالب  املياە  هذە  يف 
Fungia fungites حرة املعيشة وقد تكون األخرية  متوفرة 
لكل مرت مربع( ويكون  فرداً   40 يقارب  ما  إىل  بكرثة )تصل 
معظم هذە األفراد قويًة وعىل شكل قباب. وتشري التقديرات 

إىل أن مثل هذە األنواع أحادية النوع متتد عىل مدى مئات 
حامية  األقل  األجزاء  يف  قليالً  العمق  يزداد  املربعة.  األمتار 
وفرة  وتقل  حبان(،  لجزيرة  والجنوبية  الشاملية  )النهايات 
مجموعات  وتبدأ  ملحوظ  بشكل    Fungia fungites أنواع 
أشكال  ذات  األخرى  الصلبة  املرجانية  األنواع  من  متنوعة 
هذە  وتشتمل  تدريجياً،  بالظهور  املختلفة  املستعمرات 
األنواع عىل وجه الخصوص Porites lutea و P. rus وأنواع 
 Favites pentagona و Favites complanata و Favia spp.
و   Pavona clavus و   Cyphastrea microphthalma و 
 Lobophyllia hemprichii و   P. decussata و   P. cactus
 .Echinophyllia aspera و   Echinopora gemmacea و 
ومع ذلك تبقى وفرة وكثافة Fungia fungites العالية هي 

السمة الالفتة للنظر يف هذا املوقع.
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منظر لمدينة عدن

Fungia fungites حرة المعيشة على عمق 3  تجمع كثيف من 
أمتار 

Goniopora هو من أجناس المرجان الشائعة في عدن

Turbinaria mesenterina مستعمرة ملتفة من

المجتمعات  في  السائدة  األنواع  من   Stylophora pistillata
المرجانية الضحلة
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توجد مستعمرة ضخمة من المرجان Leptoria phrygia في المقدمة 
وجنس Porites في المؤخرة
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1

لتصنيف  املستخدمة  العلمية  العملية  هو  التصنيف  علم 
أنواع  جميع  تسمية  تم  وقد  األحافري،  أو  الحية  الكائنات 
الحيوانات وتصنيفها باستخدام اسم يتكون من مقطعني منذ 
عام 1758 بحسب النظام الذي اقرتحه العامل كارولوس لينيوس، 
حيث يُعرب املقطع األول عن اسم الجنس واملقطع الثاين عن 
اسم النوع )ما يُعرف بنظام التسمية الثنائية(. ِمثال: اسم مرجان 
القلنسوة )Stylophora pistillata( يتكون من مقطعني حيث 
يُعرب املقطع األول )Stylophora( عن اسم الجنس بينام ميثل 
املقطع الثاين )pistillata( اسم النوع. ويعرف النوع بحسب 
التي تتشابه يف  العلمي األحيايئ بأنه جميع األفراد  التعريف 
صفاتها الشكلية مع بعضها البعض، وميكنها أن تتزاوج إلنتاج 
أفراد قادرة عىل اإلنجاب. أما الجنس فإنه الفئة التصنيفية التي 
تسبق النوع ويتكون من مجموعة من األنواع التي تتشابه يف 
الصفات الشكلية. وغالباً ما يَعُقب التسمية الثنائية اسم العامل 
الذي قام بوصف النوع ألول مرة، باإلضافة إىل تاريخ الوصف. 
ويتم كتابة األسامء العلمية باللغة الالتينية التي قد تبدو أكرث 
تعقيداً، ومن الصعب تذكرها مقارنة مع تلك األسامء الشائعة، 
أن  املزايا  هذە  ومن  الواقع.  يف  املزايا  من  العديد  لها  أن  إال 
وسيلة  ومتثل  دولياً  عليها  متفق  أسامء  الالتينية هي  األسامء 

اتصال عاملية للمعلومات حول هذا الحيوان الذي أطلق عليه 
االسم، وبالتايل تعمل عىل تجنب الخلط بني األسامء الشائعة 
غري املوحدة. عىل سبيل املثال، يف العديد من األدلة الحقلية 
املنشورة ملختلف مناطق املحيطني الهندي والهادئ فقد متت 
 )Pocillopora damicornis( القرنبيطي  املرجان  تسمية 
اليمن  واسع يف  نطاق  املنترشة عىل  املرجان  أنواع  أحد  وهو 
بالعديد من األسامء الشائعة مثل: "املرجان الثؤلويل" "واملرجان 
هذە  استخدام  تم  وقد  القرنبيطي"،  "املرجان  أو  الرشيطي" 
وألنواع  أخرى  صلب  مرجان  ألنواع  نفسها  الشائعة  األسامء 
املرجان  أو  الهيدرونات  املثال،  سبيل  )عىل  أخرى  قراصات 
والقارئ  للمؤلف  يسمح  العلمي  االسم  فإن  ولذلك  األسود(، 
باالطمئنان حول هوية األنواع بغض النظر عن اللغة أو املوقع 

الجغرايف.

تُظهر  التي  األنواع  يتم وضع جميع  فإنه  ذلك،  إىل  باإلضافة 
الهرمي معاً  التصنيفي  الرتتيب  أوجه تشابه موحدة بحسب 
العائلة،  )الجنس،  عليا  رتب  ذات  )أصناف(  مجموعات  يف 
التعرف  يتم  فإنه  تقليدي  وبشكل  الشعبة(،  الصف،  الرتبة، 
الحيوان.  )شكل(  هيئة  أسس  التشابه هذە، عىل  أوجه  عىل 

مقدمة
إلى علم التصنيف
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أخذ عينات مرجانية

بعد وضع العالمات وتنظيف العينات تترك لتجف

يتم دراسة العينات النظيفة والجافة تحت مجهر تشريحي

استخراج الحمض النووي وتحليله

الصلبة  املرجانية  الشعاب  أنواع  حالة  يف  املثال،  سبيل  عىل 
إىل طبيعة تشكل  استناداً  األنواع  يتم تحديد وتصنيف  فإنه 
الشامل  يف  عادة  املسجلة  واألنواع  األجناس  تنتمي  الهيكل. 
التصنيف  بحسب  ذلك  بعد  واملذكورة  عدن  لخليج  الغريب 
عائالت  عرش  إىل  الهيكل  تشكل  لطبيعة  املعتمد  التقليدي 
وهي: )عائلة مرجان الكأس املثقب، وعائلة املرجان القممي،  
وعائلة  القببي،  املرجان  وعائلة  الصخري،  املرجان  وعائلة 
املرجان  وعائلة  الفطري  املرجان  وعائلة  املرشومي،  املرجان 
الدماغي،  املرجان  وعائلة  املخي،  املرجان  وعائلة  اإلصبعي، 
وعائلة املرجان الكأيس(. ومع ذلك، فقد قدمت نتائج تحليل 
للتحقق  جديدة  أداة  األخريين  العقدين  يف  النووي  الحمض 
الشعاب املرجانية مع بعضها  أنواع  التي تربط  الطريقة  من 
البعض. وتستند نظرية التطور عىل افرتاض أن جميع أشكال 
الحياة املوجودة عىل كوكبنا مرتبطة بأصول مشرتكة. وبفضل 
استخدام تسلسل الجينات فقد أصبح من املمكن إعادة بناء 
البعض  بعضها  بني  املختلفة  املرجانية  الشعاب  ترابط  كيفية 
وبني غريها من الحيوانات. كانت النتائج مثرية للدهشة بطرق 
الصلب  املرجان  أن  الوراثية  النتائج  أظهرت  فأوالً  مختلفة: 
تسميان  منظومتني  أو  مختلفتني،  مجموعتني  إىل  ينتمي 
فرعية  وحدات  وهي  القوية،  واملنظومة  املعقدة  باملنظومة 
تعتمد أسس التشكل الهيكيل ومل يحدث أن تم االعرتاف بها 

الثانية  النتيجة  وكانت   .)1996 وبالومبي،  )رومانو  قبل  من 
شكلياً  محددة  هي  كام  العائالت  معظم  أن  املتوقعة  غري 
 .)2008 وآخرون،  )فوكامي  تطورية  عملية  نتائج  متثل  ال 
وبعبارة أخرى، فإننا كنا ننظر املجموعات التصنيفية للشعاب 
ببعضها  الواقع ليست مرتبطة  التي هي يف  املرجانية نفسها 
يحتاج  الحايل  التصنيف  نظام  أن  يعني  وهذا  وثيقاً،  ارتباطاً 

إىل مراجعة.

إن عملية مراجعة األنواع وتصنيفها هي عملية مستمرة، وقد 
تصنيفها،  من  والتحقق  واألجناس  األنواع  بعض  دراسة  متت 
يهدف هذا  دراسة. ال  إىل  بحاجة  يزال  منها ال  الكثري  أن  إال 
التصنيف  مراجعة  عملية  يف  املساهمة  إىل  الحقيل  الدليل 
تجنب  ميكن  ال  نفسه  الوقت  يف   ولكن  املرجانية،  لألنواع 
اتفق  التي تم اعتامدها. ولذلك، فقد  النتائج األخرية  مراعاة 
وصف  تقديم  يف  املنظومتني  تقسيم  اعتامد  عىل  املؤلفون 
أنواع الشعاب املرجانية املوجودة يف الجزء الشاميل الغريب من 
خليج عدن والحفاظ يف هذا التقسيم عىل العائالت التقليدية 
اعتبار  تم  وقد  وراثياً.  ومتميزة  محددة  مبجموعات  املتصلة 
التقليدي  التصنيف  التي تبني بأن تصنيفها بعيد عن  األنواع 
ومل يتم اعتامد هذا التصنيف حتى اآلن بأنها أنواع غري مؤكدة 

التصنيف )حرفياً ذات تصنيف غري مؤكد(.
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عائلة المرجان القممي )فرييل، 1902(
املنظومة املعقدة
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•	Acropora downingi
•	Acropora hyacinthus
•	Acropora muricata
•	Astreopora myriophthalma

تتضمن عائلة املرجان القممي خمسة أجناس توجد ثالث منها 
يف شامل غرب خليج عدن وهي Acropora و Montipora و 
بالنسبة إىل  Astreopora، ويعترب الجنس األول أكرثها تنوعاً 
جميع أجناس املرجان الصلب ولغاية اآلن فقد تم وصف ما 
يزيد عن 120 نوعاً. يتضمن جنس Acropora جميع األنواع 
“شعاب  باسم  إليها  يشار  ما  وغالباً  مميز  بشكل  املتفرعة 
املستعمرة  شكل  يختلف  عام  وبشكل  املرجانية”.  املرجان 
بشكل كبري من ُمتشجر إىل إصبعي وعذقي وما يشبه الطاولة 
األجناس  Montipora من  يعترب جنس  أيضاً  املغلف.  وحتى 
املتنوعة، إال أن شكل منو املستعمرة يكون فيه عىل األغلب 
عمودي  بشكل  ينمو  وأحياناً  الشكل،  صفائحي  إىل  مغلفاً 
ليشكل ما يشبه القمع أو يكون عىل شكل زوائد غري منتظمة 
ضخمة  مستعمرات   Astreopora جنس  ويشكل  عمودية. 
مسطحة تصل إىل ألوف الكيلوغرامات. تكون فتحات هياكل 
مليمرت( يف   3 إىل  مليمرت   2 من  )أقل  جداً  البوليبات صغرية 
جنس Acropora و Montipora، وأكرب قليالً منها يف جنس 
الرتبة األوىل* يكون فيها  Astreopora )3 إىل 4 مليمرتات(. 
الحاجز متطوراً بشكل جيد يف جنس Acropora ويتضاءل إىل 
أشواك بارزة بشكل أفقي يف جنس Montipora ويف دورتني* 
يكون   .Astreopora جنس  يف  تقريباً  املشابه  التطور  من 
الهيكل الجريي مغطًى بشكل كثيف بأسنان صغرية أو أشواك 
صغرية والتي من املمكن أن تتطور إىل درنات* أو ثآليل* يف 
جنس Montipora. ويبقى تصنيف األنواع من جنس املرجان 
للشخص  مجازفة  أنه  وحتى  صعباً  أمراً  الحقل  يف  اللوحي 
القليل من التشخيصات املميزة وهي  العادي، وذلك لوجود 

أمور يصعب متييزها تحت املاء.

إن عائلة املرجان القممي هي عائلة مهيمنة وبأغلبية ساحقة 
واملحيط  الهندي  املحيط  من  كل  يف  املرجانية  الشعاب  يف 
ال  فإنها  جغرافياً،  االنتشار  واسعة  أنها  من  وبالرغم  الهادئ. 
متتد إىل الرشق من جزيرة بيتكرين، وبالتايل فهي غري موجودة 

يف رشق املحيط الهادئ.

•	Montipora aequituberculata
•	Montipora circumvallata
•	Montipora monasteriata
•	Montipora spongiosa

غابة من جنس Acropora المتفرعة، غالبا ما
تنمو في مناطق الشعاب الشبه محمية

األنواع املستعرضة
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الصفات
تفرعات  مع وجود  لوحياً  أو  املستعمرة جدولياً  يكون شكل 
أفقية قوية )يصل قطرها إىل 20 مليمرتاً( تظهر فيها فتحات 
متواصلة ومتكررة. بالرغم من أن هذا األمر غري مألوف فقد 
الفروع قصرية  كانت  وإن  متشجراً  ليصبح  التفرع  مييل منط 
نسبياً، بالرغم من أن املخطط العام للمستعمرة يبقى ضمن 
احجام  إىل  تتطور  أن  املستعمرات  ميكن  الجدويل.  الشكل 
كبرية جداً يصل قطرها إىل 5 أمتار كحد أقىص. وتوجد هياكل 
بوليبات شعاعية ذات احجام مختلفة بشكل مزدحم وتتصل 
ببعضها البعض وهي أيضاً ذات شكل أنبويب مع فتحة منحرفة 
الهيكل  املتفرع  الجانب  إىل  األحيان  بعض  يف  تصل  بقوة 
أو توجد يف  إما معزولة  الجريي مزين بأشواك صغرية تكون 

خطوط مسطحة أفقية.
ألوان  تتواجد  الشوكوال وأحياناً  لون  بني غامق يشبه  اللون: 

إضافية خرضاء غامقة

الموئل والوفرة
باملوائل   Acropora downingi ارتباط  عدم  من  بالرغم 
واملناطق  املنحدرات  يف  يوجد  أنه  إال  كبري  بشكل  املعرضة 
وهو  أمتار.   5 إىل  مرت  من  فيها  العمق  يرتاوح  التي  الضحلة 
من األنواع الشائعة يف شامل غرب خليج عدن حيث توجد 

املستعمرات الكبرية يف املناطق ذات املياە الصافية.

التوزيع
)اليمن(،  األحمر  البحر  جنوب  يف  النوع  هذا  وجود  ينحرص 

وخليج عدن، وخليج عامن، والخليج شامل دولة الكويت.
يوجد هذا النوع يف الشامل الغريب من خليج عدن يف مناطق 

املكال وبروم وبري عيل وجزيرة سخا وبلحاف.

Acropora downingi )واالس، 1999(

2

1
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تفاصيل أطراف الفرع: هيكل بوليب شعاعي مزدحم مع فتحة 
منحرفة بقوة

فروع قصيرة وقوية على طرف المستعمرة

مستعمرة نموذجية تشبه اللوح مع أفرع متصلة متكررة

مستعمرة كبيرة نامية بشكل أفقي

مستعمرة ذات شكل جدولي قوية مع فروع قصيرة وسميكة 
ومتطابقة

1
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12

الصفات
قمة  اللوح )جدويل( مع وجود  مثل  املستعمرة  يكون شكل 
منبسطة بشكل أفقي يف كثري من األحيان إال أنها قد تكون 
عىل شكل دوارة كبرية أو حتى صفوف متساوية. يصل قطر 
املستعمرة  وتتصل  أقىص  كحد  مرت   2 من  ألكرث  املستعمرة 
بالطبقة التحتية من خالل جذع سميك وقصري يرتاوح ارتفاعه 
الصفيحة  الجذع  إىل 40 سنتيمرت، وتربز من هذا  ما بني 30 
بعضها  مع  املتصلة  األفقية  الفروع  من  املصنوعة  القاعدية 
البعض يف كثري من األحيان. تربز العديد من األفرع القاعدية 
التي تصل إىل 5 مليمرت وبقطر يرتاوح بني 3 إىل 4  القصرية 
األفرع  متيل  القاعدية.  الصفيحة  من  عمودياً  ومتتد  سنتيمرت 
إىل الخارج نحو محيط املستعمرة، وتزدحم هياكل البوليبات 
البعض  ببعضها  تتصل  حيث  األفرع  طول  عىل  الشعاعية 
بشكل دائم. يكون جدار هيكل البوليب غري متكافئ للغاية 
حيث يكون الجزء الخارجي متسع تدريجياً مثل الشفاە ومتتد 
بتالل أو  إىل الخارج من األفرع. يكون الهيكل الجريي مزيناً 

أشواك مسطحة أفقياً ومعزولة.
اللون: معظمها بنى فاتح إىل متوسط وأحياناً مع ظالل باللون 

الوردي أو األزرق عىل أطراف املستعمرات.

الموئل والوفرة
قد يتواجد املرجان Acropora hyacinthus يف املياە الضحلة 
جداً أو حتى يف أجزاء الشعاب املرجانية املعرضة للمد والجزر 
إال أنها ال تتواجد يف املناطق األكرث تعرضاً لألمواج أو عمليات 
األمواج العاتية. وغالباً ما توجد هذە األنواع عىل املنحدرات 
العليا أو املتوسطة وهذا يتوقف عىل كمية التعرض لنشاطات 
الحركة املائية. A. hyacinthus هو من األنواع غري الشائعة 

يف منطقة الدراسة.

التوزيع
بتوزيع   Acropora hyacinthus املرجان  توزيع  يتشابه 
املرجان A. muricata لكنه ميتد رشقاً إىل جزيرة بيتكرين يف 

املحيط الهادئ.
يف  عدن  خليج  غرب  شامل  يف  األنواع  هذە  عىل  العثور  تم 

مناطق بري عيل وبلحاف.

مرجان  بني  التشابه  بعض  وجود  من  الرغم  عىل  مالحظة: 
من   A. downingi ومرجان   Acropora hyacinthus
بوجود  ينفصالن  قد  فإنهام  املستعمرة  منو  شكل  حيث 
يف  عمودياً  املمتدة  الرقيقة  األحادية  األفرع  من  العديد 
أو بشكل  Acropora hyacinthus بينام تكون ممتدة أفقياً 
شبه أفقي من الفروع األكرث ثباتاً والتي متيل إىل إعطاء منط 
يختلف  أن  أيضاً  وميكن   .Acropora downingi يف  متشجر 

هذين النوعني يف التشكل الشعاعي لهيكل البوليب.

Acropora hyacinthus )دانا، 1846(
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وقد  الحجم  متساوية  مجسمات  مع  قصيرة  طرفية  أفرع 
تطورت جدرانها السفلية لتشبه الشفه الممتدة إلى الخارج

أطراف فرع مع هياكل بوليبات كبيرة بيضاء ومحورية

منظر عام لمستعمرة اشبه بالطاولة كاملة ونامية بشكل جيد 

ً
أطراف مستعمرة مع أفرع صغيرة ممتدة صعودا
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الصفات
يكون شكل املستعمرات لهذا النوع متشجراً وغالباً ما تتجمع 
يف غابة كثيفة كبرية أو ضمن تشكيالت أحادية النوع. تكون 
األفرع مستدقة قليالً وميكن أن يصل طولها إىل 25 سنتيمرت 
مع قطر قاعدە يصل يف حدە األقىص إىل ما يقارب 20 مليمرت. 
تنفصل املستعمرات إما باإلنقسام بحيث تعطي فروع ممتدة 
التشعبات  ذات  الطرفية  الوردة  يشبه  متعدد  بشكل  أو 
األقرص. يصل اإلرتفاع اإلجاميل للمستعمرة ما بني 40 إىل 50 
سنتيمرت. يكون حجم هيكل البوليب األحادي الرئييس أو ما 
يسمى بهيكل البوليب املحوري الذي يقع عىل طرف كل فرع 
أكرب بشكل ملحوظ من هيكل البوليب الثانوي أو الشعاعي 
الذي يتوزع عىل طول األفرع. يكون هيكل البوليب الشعاعي 
متجاوراً بشكل متكرر )متالمس( عىل الفروع وموحداً إىل حد 
ما يف الحجم، ويكون شكلها أنبويب لكنه قد يكون مائالً قليالً 
تكون  األفرع.  أطراف  نحو  منبسط  بشكل  يتموضع  بحيث 
الجريي يف معظمها عىل شكل أشواك صغرية  الهيكل  زخرفة 

بسيطة.
لون  فاتح وأحيانا يكون  بني  أو  بيج  أو  اللون  اللون: كرميي 

أطراف األفرع أرجواين شاحب مزرق.

الموئل والوفرة
تحت  الشائعة  األنواع  من   Acropora muricata يعترب 
شبه  أو  املحمية  املوائل  يف  املنخفض  والجزر  املد  مستوى 
املحمية مثل منحدرات البحريات. وميكنها أن تشكل مدرجات 

أحادية النوع.

التوزيع
إىل مدغشقر ويف  والخليج، وجنوباً  األحمر  البحر  من شامل 

املحيط الهادي رشق بولينيزيا الفرنسية.
يف  عدن  خليج  غرب  شامل  يف  األنواع  هذە  عىل  العثور  تم 

مناطق بروم وبري عيل وبلحاف.

2

1

Acropora muricata )لينيوس، 1758(
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معظمها  في  شعاعية  بوليبات  هياكل  مع  الفرع  طرف 
ً
متالمسة وأنبوبية ومتقاربة أحيانا

مستعمرة كبيرة على منتصف المنحدر المرجاني

جزء من مجموعة أحادية النوع

أطراف الفرع مع هيكل بوليب محوري أبيض اللون

3

4
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الصفات
يكون شكل املستعمرة مغلفاً بشكل سميك أو ضخامً بصورة 
املستعمرات  تكون  أن  ميكن  أملس.  سطح  مع  منتظمة  غري 
الصغرية نصف كروية الشكل تقريباً إال أن املستعمرات األكرب 
حجامً تكون منبسطة بشكل أكرث مع وجود أطراف حرة. تصل 
أبعاد املستعمرة القصوى إىل 2 مرت. أما فيام يتعلق برتتيب 
يكون  حيث  منفصلة  جدران  ذات  فتكون  البوليبات  هياكل 
الجريي  الهيكل  فوق  ويقع  مخروطي  البوليب  هيكل  شكل 
هيكل  فوق سطح  منتظم  غري  بشكل  مييل  ما  وغالباً  بقليل 
ومبتوسط  مليمرت   4 إىل  األقىص  القاعدة  قطر  يصل  املرجان. 
هياكل  بعض  املستعمرات  أجزاء  بعض  يف  تظهر  مليمرت.   3
مغمورة  تكون  أو  السطح  عىل  الطرفية  الصغرية  البوليبات 
ذات إطار خارجي دائري  الخنادق عميقة جداً  قليالً. تكون 
مبعدل قطري يرتاوح بني 1 إىل 2.5 مليمرت. الحاجز يف دورتني 
له تطور مامثل تقريباً حيث تنخفض بشكل عمودي تقريباً 
كام يف الحواف املنخفضة. ويف مناطق أعمق من الخنادق ميتد 
محور  من  يقرب  ما  إىل  ليصل  الوسط  نحو  الرئييس  الحاجز 
انها  أو  السنية  األطراف  من  الحواجز  تخلو  البوليب.  هيكل 
الجريي  الهيكل  يوجد عمود.  وال  قليل  بشكل  متوفرة  تكون 
شبيك الشكل مع العديد من األشواك الصغرية ذات األطراف 
مخروطي  البوليب  هيكل  شكل  يكون  الحادة.  أو  املدببة 
ليظهر شكل  ومييل إىل أن يكون مرتباً يف خطوط مستقيمة 

شبيه بالضلع.
وصوالً  البيج  لون  بني  متدرجاً  اللون  يكون  عادة  اللون: 

لتدرجات اللون البني املختلف.

الموئل والوفرة
أي  يف   Astreopora myriophthalma مرجان  يتواجد  قد 
الهائل فإن  النمو  البيئة املحمية وبالرغم من شكل  عمق يف 

هذا النوع نادراً ما يتم العثور عليه يف املياە الهائجة.

التوزيع
واملحيط  الهندي  املحيط  يف  كبري  بشكل  النوع  هذا  يتوزع 
الهادي ويف رشق جزيرة بيتكرين، ولكنه غري موجود يف الخليج 

وهاواي ورشق املحيط الهادئ.
تم تسجيل هذا النوع يف شامل غرب خليج عدن يف مناطق 

عدن وبري عيل وبروم واملكال.

Astreopora myriophthalma )المارك، 1758(
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مستعمرة مغلفة سميكة

أشواك  مع  والضلع  الجيري  الهيكل  لزخرفة  قرب  عن  مقطع 
مسننة

سطح الهيكل، مع هيكل بوليب مخروطي شبه مغمور 

مستعمرة عادية وضخمة وكبيرة وبشكل غير عادي

منظر عن قرب لسطح مستعمرة مع هياكل بوليب غير منتظمة 
في الشكل والحجم والتوجه
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الصفات
املستعمرات امللتفة تشكل صفائح قد تنتج طبقات دوارة يف 
املستعمرات الكبرية. وغالباً ما يغطي سطح املستعمرة أشكال 
أفرع.  إىل  تتطور  مل  والتي  القصرية  املدورة  باملطبات  شبيهة 
اما قطر  1 مرت،  إىل  املستعمرة من 20 سنتيمرت  يرتاوح قطر 
هيكل البوليب فهو صغري ويرتاوح بحوايل 0.6 مليمرت وتحيط 
الحليامت  شبكية*  وتكون  ممدودة،  قرابية  حليامت  بها 
موجودة أيضاً. تعطي الحليامت* سطح هيكل املرجان مظهر 
وبري. يوجد ستة حواجز أولية تصل إىل ما يقرب من نصف 
طول قطر الخندق، أما الحواجز الثانوية فهي ربع طول قطر 

الخندق.
اللون: من البني الفاتح إىل الغامق مع لون وردي إىل وردي 

باهت عىل الحواف.

الموئل والوفرة
بشكل عام، فإن هذا النوع يفضل املوائل املحمية. وتتواجد 
معظمها يف املياە الضحلة )من 1 إىل 5 مرت(. ويعترب هذا النوع 
واملرجان   Montipora spongiosa املرجان  من  شيوعاً  أقل 

M. circumvallata والتي من املمكن أن تتواجد معها.

التوزيع
يف  عدن  خليج  غرب  شامل  يف  األنواع  هذە  عىل  العثور  تم 

مناطق بري عيل وبلحاف وقد سجلت أيضاً من موريشيوس.

مالحظة: تم التعرف عىل بعض العينات من البحار املحيطة 
بالجزيرة العربية، من البحر األحمر إىل الخليج، عىل أنها تعود 
للمرجان Montipora aequituberculata ولكن هناك حاجة 

إىل مراجعة هذە العينات للتأكد من هذا التصنيف.

Montipora aequituberculata )برينارد، 1897(
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منظر عن قرب لسطح مستعمرة وبري في الوسط الحيوي

طريق  عن  أخذت  والحليمات  البوليب  لهيكل  قرب  عن  منظر 
)SEM( مجهر إلكتروني ماسح

منظر عن قرب لسطح الهيكل المرجاني تظهر الحليمات

مستعمرة ملتفة نموذجية

على  منتظمة  غير  مرئية  نتوءات  المستعمرة،  أطراف  تفاصيل 
السطح
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الصفات
املستعمرة ذات شكل ملتف مع وجود صفائح تشكل طبقات 
بشكل  متطورة  بارزة  منوات  عليها  األحيان  بعض  يف  متصلة 
العلوية.  الجهة  إىل  الحرة  األطراف  وتشري  ضعيف،  أو  جيد 
مرت.   1 من  أكرث  إىل  سنتيمرت   20 من  املستعمرة  قطر  يبلغ 
الجريي بشكل مستقل  الهيكل  الدرنات* منترشة عىل سطح 
عن هيكل البوليب وتلتصق بالحواف التي متيل إىل أن تكون 
هيكل  هامش  عىل  عمودية  وتكون  البعض  لبعضها  موازية 
املرجان. تلتصق النتوءات يف النموات البارزة لتشكل منط من 
بوليبات  حجم  يكون  اللهب.  ألسنة  تسبه  التي  اإلسقاطات 
الخطوط  يف  وترتتب  مليمرت   0.6 بـ  ويقدر  صغرياً  املرجان 
الفاصلة بني النتوءات. تصل ستة حواجز أولية إىل نصف طول 
قطر الخندق تقريباً، أما الحواجز الثانوية فتكون قليلة جداً 

إىل غري موجودة.
لون  يكون  الداكن.  األخرض  اللون  إىل  البني  من  اللون: 
ما  وغالباً  املستعمرة.  بقية  من  أشحب  والنتوءات  الدرنات 
متتد البوليبات أثناء النهار وميكن أن يكون لونها مرتاوحاً بني 

األبيض والبني الشاحب.

الموئل والوفرة
الغالب  يف   Montipora circumvallata املرجان  يتواجد 
البيئات  يف  مرت(   5 إىل   1 بني  ترتاوح  )التي  الضحلة  املياە  يف 

املحمية وميكن أن تكون شائعة عىل الصعيد املحيل.

التوزيع
يف  عدن،  خليج  األنواع يف شامل غرب  العثور عىل هذە  تم 

مناطق بري عيل وجزيرة سخة وبلحاف وعدن.

األنواع  مع  الهيكل  صفات  النوع  هذا  يتشارك  مالحظة: 
املسجلة تحت اسم Montipora circumvallata )ايهرنبريغ، 
ومن  العرب  بحر  إىل  األحمر  البحر  من  واملسجلة   )1834

أرخبيل مسكريني.

Montipora circumvallata )ايهرنبريغ، 1834(
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مستعمرة صغيرة تظهر شكل النمو الملتف النموذجي

منظر عن قرب لهيكل البوليب أخذت عن طريق مجهر إلكتروني 
)SEM( ماسح

 
منظر عن قرب لسطح هيكل المرجان تظهر درنات تنصهر إلى 

نتوءات

مستعمرة كبيرة مع نموات تصاعدية متطورة بشكل جيد

مستعمرة ذات صفائح تشكل طبقات
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الصفات
وتشكل  امللتف،  إىل  املغلف  من  املستعمرة  شكل  يختلف 
يف بعض األحيان ما يشبه املقابض يف األجزاء الوسطى، عىل 
الرغم من أنها ال ميكن أن تكون متفرعة. متيل األجزاء الطرفية 
يف املستعمرات امللتفة إىل األسفل. يرتاوح قطر املستعمرة بني 
20 سنتيمرت إىل 1 مرت.  هيكل البوليب صغري الحجم ويبلغ 
قطرە 0.6 مليمرت. تتواجد عىل الهيكل الجريي درنات دائرية 
إىل بيضاوية يف املقطع ويكون قطرها من 1.5 إىل 2.5 مرة من 
قطر هيكل البوليب، وتنترش بشكل منتظم عىل سطح الهيكل 
الجريي وبشكل مستقل عن هيكل البوليب ونادراً ما تلتحم 
شوكية  بادرات  أو  أشواك  إىل  تتحول  الحواجز  النتوءات.  يف 
تربز من خالل الجدار. تصل ستة حواجز أولية إىل نصف طول 
قطر الخندق تقريباً، بينام تكون الحواجز الثانوية أقل بكثري 

أو تكون غري موجودة.
متتد  ما  وغالباً  الداكن.  األخرض  اللون  إىل  البني  من  اللون: 
البوليبات أثناء النهار وميكن أن تكون بيضاء إىل زرقاء شاحبة 
يعطي  مام  أكرث شحوباً  عادة  الدرنات  لون  ويكون  بنية.  أو 

املستعمرة الحية مظهرها النموذجي.

الموئل والوفرة
بالرغم من أنها من األنواع غري املهيمنة، إال أنها تعترب األكرث 
شيوعاً ضمن جنسها ويتم العثور عليها يف أعامق ترتاوح ما 

بني 3 و 6 مرت.

التوزيع
بأنها  العرب  وبحر  األحمر  البحر  يف  األنواع  هذە  سجلت 
ميتد  ورمبا   .Montipora monasteriata املرجان  أنواع  من 
توزيعها إىل رشق املحيط الهندي واملحيط الهادئ حيث أنها 

أعطيت أسامء أنواع أخرى.
وجدت يف شامل غرب خليج عدن يف مناطق بروم وبري عيل 

وبلحاف وعدن.

Montipora monasteriata )فورسكال، 1775(
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مستعمرة مغلفة

البيضاوية أخذت عن  البوليب والدرنات  منظر عن قرب لهيكل 
 )SEM( طريق مجهر إلكتروني ماسح

مرتبة  درنات  تظهر  المرجاني  الهيكل  لسطح  قرب  عن  منظر 
بانتظام

مستعمرة تظهر أطراف حرة مائلة لألسفل

منظر عن قرب لسطح مستعمرة في الوسط الحيوي والبوليبات 
الصغيرة مرئية في قاعدة الدرنات
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الصفات
من املستعمرات املتفرعة الشكل حيث تكون الفروع قصرية 
ودائرية يف املقطع ومتيل إىل اإلنقسام جهة األطراف لتعطي 
شكل كتل أو مراوح من أفرع قصرية، مع أطراف دائرية أو 
املستعمرة  البوليب. يختلف قطر  تخلو من هيكل  منبسطة 
وصوالً  سنتيمرت   10 أبعادها  متوسط  يبلغ  صغرية  كتل  من 
ألحجام أكرب من ذلك قد تصل إىل 1 مرت. يخلو سطح الهيكل 
متطورة  شفاە  وجود  مع  الدرنات  أو  الحليامت  من  الجريي 
عىل الجانب السفيل من األفرع. هيكل البوليب صغري يصل 
إىل 0.8 مليمرت. تصل ستة حواجز أولية إىل ثلث طول قطر 
غري  إىل  جداً  قليلة  فتكون  الثانوية  الحواجز  أما  الخندق، 

موجودة.
اللون: من البني الفاتح إىل الداكن أو األخرض الغامق، ودامئاً 
أثناء  غالباً  البوليبات  متتد  األفرع.  أطراف  عىل  شاحباً  يكون 

النهار وميكن أن يكون لونها شاحب إىل بني داكن.

الموئل والوفرة
شامل  يف   Montipora spongiosa املرجان  عىل  العثور  تم 
غرب خليج عدن ومعظمها تعيش يف املياە الضحلة )1 إىل 3 
املوائل املحمية حيث  األنواع  مرت(. بشكل عام، تفضل هذە 

ميكن أن تشكل مدرجات أحادية النوع.

التوزيع
وقد  وموريشيوس.  األحمر  البحر  يف  معروفة  األنواع  هذە 
تم تسجيل شكل منو مامثل يخلو من وجود الهيكل الجريي 
 Montipora stellata مرجان  أنه  عىل  ُعامن  يف  املزخرف 

)برنار، 1897( بواسطة كالريبوديت )2006(.
األنواع يف شامل غرب خليج عدن من  العثور عىل هذە  تم 

مناطق املكال إىل عدن.

Montipora spongiosa )ايهرنبريغ، 1834(
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الشفاه  تظهر  المرجاني  الهيكل  سطح  من  قرب  عن  منظر 
المتطورة على الجانب السفلي من الفرع

مجهر  طريق  عن  أخذت  البوليب  لهيكل  قرب  عن  منظر 
)SEM( إلكتروني ماسح

منظر لألفرع

هيكل  من  تخلو  منبسطة  أطراف  تظهر  التي  األفرع  ًتفاصيل 
البوليب ويكون البوليب البني اللون مرئيا

مستعمرة كبيرة تظهر شكل نمو نموذجي
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عائلة المرجان المشرومي )جراي، 1847(
املنظومة املعقدة
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•	Gardineroseris planulata
•	Leptoseris glabra
•	Leptoseris mycetoseroides

املحيط  يف  تسجيله  تم  الذي  املرشومي  املرجان  عائلة  تضم 
و   Pavona وهي  أجناس  خمسة  الهادئ  واملحيط  الهندي 
  Pachyseris و Coeloseris و Gardineroserisو Leptoseris
حيث تتواجد األجناس الثالثة األوىل يف شامل غرب خليج عدن. 
يكون شكل املستعمرة يف أجناس املرجان السابق ذكرها ورقياً 
 Gardineroseris أو مغلفاً أو رقائقياً أو دون الضخم باستثناء
تكون هياكل  أيضاً  الذي يكون فيه شكل املستعمرة ضخامً. 
البوليبات إما سطحية )يف Pavona و Leptoseris(، أو مرتبة 
املركز* وذات جدران  أحادية  أو   )Pachyseris )يف  أودية  يف 
مشرتكة وعميقة جداً )يف Gardineroseris(. تكون الحواجز 
رقيقة جداً ومتعددة وقريبة من بعضها البعض وكثرياً ما متتد 
يف ضلع الحاجز الذي ميتد من مركز هيكل البوليب إىل املركز 
املنترشة  العائالت  من  املرشومي  املرجان  عائلة  تعترب  التايل. 
بيئياً مع وجود أنواع ممثلة يف جميع أنواع املوائل املرجانية 
كبري  بشكل  األمواج  لتكرس  املعرضة  املناطق  يف  وتتواجد 
املنحدرات  من  األعمق  األجزاء  إىل   )Pavona أنواع  )بعض 
الخارجية حيث تصبح أنواع Pachyseris و Leptoseris من 
العائلة  املرجانية. تعترب هذە  املجتمعات  املهيمنة يف  األنواع 
جميع  يف  جداً  الواسع  الجغرايف  التوزيع  ذات  العائالت  من 
البحر  شامل  ومن  الهادئ  واملحيط  الهندي  املحيط  أنحاء 

االحمر وشامل الخليج إىل رشق املحيط الهادئ.

•	Pavona cactus
•	Pavona clavus
•	Pavona decussata

•	Pavona explanulata
•	Pavona maldivensis
•	Pavona varians

األنواع املستعرضة

Pavona explanulata مستعمرة كبيرة غير اعتيادية من
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الصفات
بصورة  ضخمة  أو  سميك  مغلف  املستعمرة  شكل  يكون 
أنها  إال  سنتيمرتات  بضعة  قطرها  يكون  وعادة  منتظمة  غري 
املستعمرة  تتشكل  أقىص.  كحد  مرت   1 إىل  أحياناً  تصل  قد 
تظهر  ولكنها  مشرتكة  جدران  ذات  البوليبات  تكون  بحيث 
مضلع  البوليب  هيكل  مراكز.  ثالثة  لها  قصرية  أودية  أحياناً 
بدقة وأقل إنتظاماً يف كثري من األحيان يف خطوطه العريضة، 
ويكون قطرە عميق يرتاوح بني 5 إىل 8 مليمرت كحد أقىص. 
تكون الجدران رقيقة وحادة وتعطي املستعمرة أحياناً مظهر 
يشبه قرص العسل. الحواجز يف هذا النوع كثرية جداً ورقيقة 
ومرتبة بشكل غري واضح وتكون الزخرفة ناعمة جداً والحيز 

بني الحاجزين ضيقاً جداً.
وتكون  الفاتح  البني  إىل  الفاتح  األصفر  بني  يرتاوح  اللون: 
أكرث من  فاتح  لون أصفر  الجدران ذات  العلوية من  األجزاء 

بقية املستعمرة.

الموئل والوفرة
التي  األنواع  Gardineroseris planulata من  يعترب مرجان 
تم  الرسوبية.  املوائل  ويتجنب  الصلبة  األسطح  عىل  تعيش 
بني  يرتاوح  عمق  )عىل  املنحدرات  منتصف  يف  عليه  العثور 
متوفر  ولكنه  نسبياً  الشائعة  األنواع  9 مرت(. وهو من  إىل   3

بشكل جيد يف أي مكان.

التوزيع
يتواجد يف البحار املحيطة بالجزيرة العربية، باستثناء الخليج. 
واملحيط  الهندي  املحيط  يف  كبري  بشكل  النوع  هذا  يتوزع 
ألمريكا  الشاميل  الساحل  إىل  األحمر  البحر  ومن  الهادئ 

الوسطى والجنوبية وجنوباً حتى اإلكوادور.
تم العثور عىل هذە األنواع يف شامل غرب خليج عدن عىل 

طول الساحل اليمني. 
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Gardineroseris planulata )دانا، 1846(
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مستعمرة ضخمة كبيرة غير اعتيادية

 وحاد مع حواجز 
ً
منظر عن قرب لهيكل بوليب له جدار رقيق جدا

جانبية مزينة بنعومة

الرقيقة  الحواجز  من  العديد  تظهر  بوليبات  لهياكل  تشكيالت 
والمرصوصة بقوة

مستعمرة كبيرة على منتصف المنحدر المرجاني

. الحظ األطراف البيضاء
ً
مستعمرة ذات نمو رقائقي أقل شيوعا

النوع الشبيه بقرص العسل من ترتيب هيكل البوليب مع خنادق 
مضلعة غير منتظمة
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الصفات
إىل  الحرة  األطراف  ذي  املغلف  بني  املستعمرة  يرتاوح شكل 
سنتيمرت   25 إىل   10 يقارب  ما  من  حجمها  ويتباين  امللتف 
كحد أقىص. يكون شكل هيكل البوليب منفصل ومستدير إىل 
بيضاوي )الجدران املنفصلة(، ويصل قطرە إىل 6 مليمرت. تكون 
هياكل البوليبات مزدحمة بشكل عام يف منتصف املستعمرة 
وبعيدة أكرث عن بعضها البعض نحو املحيط حيث أنها تبدأ 
بامليالن نحو طرف هيكل املرجان وترتتب يف سلسلة متحدة 
وتلك  بقوة  متناوبة  الضلع  وحواجز  الحواجز  تكون  املركز. 
ذات الرتتيب األول تكون أسمك وأكرث بروزاً، وتوجد حبيبات 
عىل الجوانب الفرعية للحواجز وحواجز الضلع. يكون العمود 

متطوراً بشكل جيد وله شكل بيضاوي عموماً.
اللون: من البيج الباهت إىل البني وتكون أفواە البوليبات يف 
بعض األحيان ذات لون أخرض براق وتكون أطراف املستعمرة 

عادة ذات لون أبيض.

الموئل والوفرة
اإلنارة  سيئة  املوائل  يف   Leptoseris glabra املرجان  ينمو 
املرجانية  الشعاب  منحدرات  منتصف  يف  عليه  العثور  وتم 
إىل العميقة منها وتحت عمق 10 مرت حيث ينمو عىل حجر 
أساس بركاين. يعترب هذا النوع أقل شيوعاً بكثري من املرجان 
ميكنهام  النوعني  كال  أن  إال   ،Leptoseris mycetoseroides

التواجد معاً عىل املنحدرات العميقة.

التوزيع
جزيرة  وإىل  األحمر  البحر  يف  األنواع  هذە  عىل  العثور  تم 
الشعاب  إىل  ورشقاً  الغريب،  الهندي  املحيط  يف  ريونيون 
املرجانية املوجودة يف الحاجز املرجاين العظيم وجزر سليامن 

التي تقع يف املحيط الهادئ.
تم تسجيل هذە األنواع يف شامل غرب خليج عدن يف مناطق 

املكال وبروم وجزيرة سخة.

Leptoseris glabra )دينيسن، 1980(
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 من هياكل البوليبات
ً
مستعمرة صغيرة، مع عدد قليل نسبيا

متناوبة  أضالع  وحواجز  حواجز  يظهر  المرجان  هيكل  سطح 
بقوة

على  زائد  بشكل  ينمو  اليمين(  )على   Leptoseris glabra
Leptoseris mycetoseroides )على اليسار( 

مستعمرة صغيرة مغلفة بشكل جزئي مع أطراف حرة

مستعمرة صفائحية متواجده في بيئتها النموذجية، على صخرة 
حيوية المنشأ مظللة شبه عمودية
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الصفات
يرتاوح شكل املستعمرة من الرقائقي الصفائحي وامللتف إىل 
املستعمرة  حجم  يختلف  الضخم.  ودون  السميك  املغلف 
 30 إىل   20 يقارب  ما  إىل  أقىص  سنتيمرتات كحد  بضعة  من 
أن  وميكن  سطحي  البوليب  هيكل  شكل  يكون  سنتيمرت. 
سلسلة  شكل  عىل  يرتتب  أو  املنفصلة(  )الجدران  ينفصل 
قصرية غري منتظمة. الهيكل الجريي يحمل أثالم أو تالل والتي 
تكون عادة شديدة التباين يف اإلرتفاع والطول، وميكن أن يتم 
العثور عىل مثل هذە االختالفات يف نفس األثالم. ترتتب هذە 
األثالم كأنها تعزل عدد صغري من هياكل البوليبات يف أودية 
قصرية يف بعض العينات. تكون حواجز الضلع متعددة وقريبة 
جداً من بعضها البعض مع أطراف علوية رقيقة جداً، وهي 
اإلرتفاع  يف  قليالً  تتناوب  أو  متساوية  شبه  أو  متساوية  إما 

وهي متواصلة عىل مدى األثالم أو التالل.
اللون: من األصفر الباهت إىل اللون البني والرمادي، وأحياناً 

مع ظالل من اللون الرمادي واألخرض أو األرجواين.

الموئل والوفرة
يفضل املرجان Leptoseris mycetoseroides املوائل املظللة 
ويتم العثور عليه يف منتصف املنحدرات واملنحدرات العميقة 
التي  الكهوف  مداخل  وعند  املعلقة  الجدران  يف  وكذلك 
نشأت يف مقدمة الحيد املرجاين. ينمو هذا النوع يف منتصف 
والشقوق  الفتحات  ويف  متديل  وبشكل  لألسفل  املنحدرات 
جداً  الضخمة  املرجانية  املستعمرات  قاعدة  عىل  املوجودة 

.Porites وخصوصاً تلك التي تنتمي لجنس

التوزيع
يعترب املرجان Leptoseris mycetoseroides هو األكرث شيوعاً 
يتواجد  Leptoseris. ال  من جنس  انتشاراً  األكرث  ليس  ولكن 
هذا النوع يف املنطقة الشاملية للخليج وميكن العثور عليه يف 
البحر األحمر حتى موزمبيق يف غرب املحيط الهندي  شامل 
املحيط  يف  الواقعة  الفرنسية  وبولينيزيا  هاواي  إىل  ورشقاً 

الهادئ.

تم العثور عىل هذە األنواع يف شامل غرب خليج عدن عىل 
طول الساحل اليمني.
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Leptoseris mycetoseroides )ويلس، 1954(
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هيكل البوليب مع العديد من حواجز الضلع المتساوية المستمرة 
فوق األثالم

منظر عن قرب لمستعمرة حية ذات صفيحة فموية خضراء

ً
مستعمرة مغلفة تعيش في بيئتها النموذجية المظللة جزئيا

 
الطرف المغلف الرقيق من مستعمرة متعرجة
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الصفات
شكل املستعمرة ملتف ويف معظم األحيان تكون عىل شكل 
أوراق كبرية منتصبة ومتعرجة ذات وجهني مع أطراف رقيقة. 
أنها  ميكن رؤية املستعمرة يف بعض األحيان من األعىل عىل 
تشبه قرص العسل عندما يكون شكل األوراق الكبرية املتجاورة 
يف الزاوية الصحيحة. يبلغ قطر املستعمرة ما يقارب 5 إىل 8 
أحادية  املستعمرات  أن  إال  سنتيمرت   25 إىل  ويصل  سنتيمرت 
النوع قد يصل عرضها إىل أكرث من 1 مرت وما يقارب 15 إىل 20 
سنتيمرت يف اإلرتفاع. هيكل البوليب سطحي ومفصول بشكل 
املركز  متحدة  صفوف  يف  األحيان  من  كثري  يف  ويرتتب  كبري 
الكبرية.  األوراق  لشكل  الحر  الطرف  مع  تقريباً  وبالتوازي 
حاجز  موجودة.  غري  أو  واضحة  غري  البوليب  هيكل  جدران 
الضلع يكون ضمن ترتيبني متناوبني ويسري بشكل مبارش يف 
التايل  املركز  إىل  البوليب  مركز هيكل  صفوف مستقيمة من 

ويكون العمود متطوراً بشكل غري جيد.
اللون: يتكون اللون يف الغالب من ظالل اللون األصفر وعموماً 
يكون اللون يف قاعدة املستعمرة أغمق قليالً وتكون أطراف 

شكل األوراق الكبرية املنتصبة ذات صبغة أفتح.

الموئل والوفرة
ميكن العثور عىل املرجان Pavona cactus يف معظم املوائل، 
املعرضة  املوائل  ضمن  املعيشة  تستطيع  أنها  من  وبالرغم 
بشكل جيد لألمواج أو املناطق التي جرفتها التيارات فيمكن 
املرجانية  األنواع  وبني  املتوسطة  األعامق  يف  عليها  العثور 

الكبرية الحجم.

التوزيع
املرجان  نوع  أن  إال  الخليج،  يف  تسجيلها  عدم  من  بالرغم 
الهندي  املحيط  يف  كبري  بشكل  يتوزع   Pavona cactus
واملحيط الهادئ، ومن شامل البحر األحمر جنوباً إىل موزمبيق 
سوسايتي  جزر  حتى  ورشقاً  الهندي  املحيط  يف  ومدغشقر 

وجزر مارشال يف املحيط الهادئ.
تم العثور عىل هذە األنواع يف شامل غرب خليج عدن عىل 

طول الساحل اليمني.
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Pavona cactus )فورسكال، 1775(
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صفوف  في  ويسير  والسمك  الطول  في  يتناوب  الحاجز  ضلع 
مستقيمة بين هياكل البوليبات

أوراق كبيرة معوجة ومفصولة بشكل  مستعمرة تظهر شكل 
كبير من خالل أطراف بيضاء

Pavona cactus مستعمرة كاملة من

نحو  تميل  بإحكام  مرصوصة  كبيرة  أوراق  شكل  علوي:  منظر 
الجانب الشبيه بقرص العسل
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الصفات
يكون شكل املستعمرة يف العادة عمودي وتكون األعمدة ذات 
شكل أسطواين لها نهايات مستديرة وأحياناً منتفخة )ومن هنا 
األعمدة من  "عمودي"( ومتتد هذە  بـ  النوع  تسمية  جاءت 
قاعدة مغلفة إىل ملتفة الشكل يصل إرتفاعها إىل 20 سنتيمرت 
وبقطر يرتاوح بني 3 إىل 5 سنتيمرت. تكون األعمدة موحدة من 
حيث الحجم إىل حد ما وتكون جوانبها ناعمة. يختلف قطر 
املستعمرة من ما يقارب 10 سنتيمرت إىل مستعمرات عمالقة 
يصل عرضها إىل أكرث من 10 مرت. شكل هيكل البوليب دائري 
األعمدة،  من  العلوي  الجزء  يف  أفضل  بشكل  متييزە  وميكن 
حيث يوجد جدار مميز يبلغ قطرە ما يقارب 5 مليمرت وقد 
يكون مريئ أكرث من بقية املستعمرة يف األغلب. حاجز الضلع 
بقوة،  متناوبني  ترتيبني  يف  بإحكام  ومرصوص  نسبياً   قصري 
ويكون له طرف علوي حر رقيق ولكنه ميكن أن يكون أكرث 
سمكاً نحو الجزء املتوسط ملنتصف املسافة بني مراكز هيكل 
البوليب املتجاورة وبخاصة نحو أطراف األعمدة، وتكون ذات 

عرض موحد عىل األجزاء األخرى من املستعمرة.
اللون: يوجد اختالف بسيط يف ألوان املستعمرات التي تتكون 

يف األساس من ظالل اللون األصفر.

الموئل والوفرة
املحمية  شبه  املوائل   Pavona clavus املرجان  يفضل 
عدن  خليج  غرب  النوع يف شامل  هذا  وجد  وقد  واملحمية. 
عىل عمق يرتاوح بني 3 و 5 مرت. هذە األنواع ليست وفرية 

جداً ولكن ميكن أن تشكل مستعمرات كبرية.

التوزيع
الهندي  Pavona clavus يف املحيط  املرجان  العثور عىل  تم 
وجنوباً  والجنوبية،  الوسطى  أمريكا  سواحل  إىل  الغريب 
شامل  يف  األنواع  هذە  تتواجد  وال  واإلكوادور.  كولومبيا  إىل 

الخليج.
األنواع يف شامل غرب خليج عدن من  العثور عىل هذە  تم 

مناطق بري عيل وجزيرة سخة وبلحاف وعدن.

Pavona cactus )دانا، 1846(
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جزء عقدي من المستعمرة يظهر طرف مدور ومنتفخ

الهيكل: هيكل بوليب دائري مع حواجز متناوبة بقوة

منظر عن قرب لسطح مستعمرة حية

نحو  عمودية  وتوسعات  ملتفة  أطراف  مع  كبيرة،  مستعمرة 
المركز

مستعمرة عمودية صغيرة أكثر نموذجية
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الصفات
ذات  املنتصبة  الكبرية  األوراق  شكل  من  املستعمرة  تتكون 
الوجهني أو الصفائح املتطورة العمودية. تكون هذە األوراق 
)تصل ما بني 5 إىل 8 مليمرت(  الشكل سميكة نسبياً  الكبرية 
ومع أطراف علوية ومستقيمة تقريباً وأوجه مسطحة جانبياً. 
يف بعض املستعمرات، تحتوي األوراق الكبرية عىل أثالم تسري 
قطر  يرتاوح  الحرة.  العلوية  األطراف  عىل  عمودي  بشكل 
إىل 50 سنتيمرت مع  8 سنتيمرت وصوالً  إىل   5 املستعمرة من 

إرتفاع قد يصل إىل 25 سنتيمرت.
الكبرية  لألوراق  الحر  العلوي  الطرف  طول  يصل  أن  ميكن 
املرجان  مستعمرة  وتتشابه  سنتيمرت.   10 إىل  الصفائح  أو 
املرجان  مع  متعددة  نواح  يف   Pavona decussata
تختلف  أنها  إال  واإلتساع  الخشونة  ومنها   Pavona cactus
أو  إلتواًء  أقل  تكون  حيث  الكبرية  األوراق  شكل  حيث  من 
إعوجاجاً وأنه نادراً ما تشكل مستعمرات أحادية النوع والتي 
تظهر يف بعض األحيان ألنواع املرجان الصباري األخري الذكر. 
هيكل البوليب سطحي ويتوزع بشكل غري منتظم مع العديد 
متناوبني  ترتيبني  يف  املرتبة  الضلع  حواجز  أو  الحواجز  من 
البوليب  لهيكل  باملركز  تتصل  ما  األحيان وعادة  يف كثري من 
املجاور. جدران هيكل البوليب غري محددة أو غري موجودة 

والعمود فيها متطور.
البيج،  اللون  إىل  باهت  بني  الغالب  يف  اللون  يكون  اللون: 

وأحياناً مع مسحة خرضاء.

الموئل والوفرة
ال تتوفر أنواع املرجان Pavona decussata بشكل جيد إطالقاً 

ولكنها تتواجد يف جميع أنواع البيئات املرجانية.

التوزيع
يتوزع هذا النوع بشكل كبري يف البحر األحمر وشامل الخليج 

إىل وسط املحيط الهادئ )جزيرة واليس وساموا(.
تم العثور عىل هذە األنواع يف شامل غرب خليج عدن عىل 

طول الساحل اليمني.
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Pavona decussata )دانا، 1846(
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مستعمرة مع أطراف علوية ذات شكل أوراق كبيرة مجزأة إلى 
فصوص غير منتظمة

سطح هيكل يتناوب مع حاجز ضلع. الحظ عدم وجود جدران 
لهيكل البوليب

مجسات ممتدة خالل فترة النهار

منتصبة  وجهين  ذات  متطورة  رقائقية  كبيرة  أوراق  شكل 
 وسميكة 

ً
عموديا

منظر عام لمستعمرة
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الصفات
وكثرياً  رقائقي  إىل  منبسط  من  املستعمرة  هذە  يكون شكل 
توسعات  مع  تتواجد  وغالباً  ضخمة،  أو  مغلفة  تصبح  ما 
رأسية عىل شكل عمود أو هراوة متطورة يف املنتصف تصل 
القصوى  أبعادها  تزيد  وقد  سنتيمرت،   15 إىل   10 إرتفاع  إىل 
العريضة  خطوطه  يف  دائري  البوليب  هيكل  واحد.  مرت  عن 
األجزاء  تبدو  مليمرت.   6 إىل   5 بني  ما  األقىص  قطرە  ويرتاوح 
ويرجع  قليالً  جاحظة  املرجان  هيكل  من  صفائحية  األكرث 
ذلك إىل حقيقة بروز حاجز الضلع القريب من طرف هيكل 
بني  مام  سمكاً  أكرث  ويكون  واضح  بشكل  الرئييس  البوليب 
هياكل البوليبات. يوجد شكل ثاليث يشبه الوتد ضمن هياكل 
فيه  تتواجد  الذي  الخندق  وسط  إىل  تقريباً  يصل  البوليبات 
أعمدة واضحة وغالباً ما تكون متطورة. متيل هياكل البوليبات 
القريبة  تلك  سيام  وال  املستعمرة  من  الصفائحية  األجزاء  يف 
من أطراف هيكل املرجان ألن ترتتب يف صفوف متوازية مع 
األطراف. تتوازى حواجز الضلع املوجودة بني هيكل البوليب 
مع بعضها البعض، وتكون مرصوصة بإحكام وبتناوب واضح 

يف الطول والسمك.
اللون: يف الغالب يكون لونها أخرض ورمادي، ولكنهام متغايران 
بشكل كبري وقد متت مالحظة ألوان البني والبيج وتدرجات 

اللون البني وحتى اللون الوردي.

الموئل والوفرة
يفضل املرجان Pavona explanulata البيئات املحمية جزئياً 
أو الهادئة، وقد تم العثور عىل هذا النوع يف منتصف املنحدرات 

ولكنه ميكن أن متتد أحياناً إىل املنحدرات السفلية.

التوزيع
يتوزع هذا النوع بشكل كبري يف املحيط الهندي ومن شامل 
الخليج إىل جنوب مدغشقر، وميتد يف  البحر األحمر وشامل 
املحيط الهادئ من اليابان إىل جزيرة لورد هاو ورشقاً إىل جزر 
أوسرتال واملاركيز ويف بولينيزيا الفرنسية وال يتواجد يف رشق 

املحيط الهادئ.
تم تسجيل هذە األنواع يف شامل غرب خليج عدن من مناطق 

بروم إىل عدن.
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Pavona explanulata )المارك، 1816(
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مالمح الهيكل: حواجز سميكة وبارزة بوضوح، والعمود متطور

مستعمرة منبسطة كبيرة مع سطح هيكل مرجان ناعم

مستعمرة ضخمة مع توسعات رأسية عمودية متطورة بشكل 
جيد وسميكة

منظر عن قرب لبروز عمودي. الجزء البارز من حاجز الضلع يظهر 
باللون األبيض
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الصفات
بروزات متطورة عمودية تشبه شكل  املستعمرة من  تتكون 
تنشأ  أعمدة  أو  مقابض  شكل  عىل  أو  املنتظمة  غري  الهراوة 
من قاعدة رقائقية إىل مغلفة الشكل وغالباً ما تكون متطورة. 
السنتيمرتات  عرشات  بضعة  من  املستعمرة  قطر  يرتاوح 
للربوزات الرأسية ويصل إرتفاعها ما بني 10 إىل 15 سنتيمرت. 
شكل هيكل البوليب دائري ويشبه يف حجمه تلك املوجودة 
يف املرجان Pavona clavus. يوجد جدار بارز يعطي هيكل 
البوليب شكله املنتفخ وأحياناً يعطي شكل قوقعي ألجزاء من 
إىل 5 مليمرت ويكون  يبلغ متوسط   القطر من 3  املستعمرة. 

حاجز الضلع قصرياً وغري منتظم يف كثري من األحيان.
اللون: من أصفر غامق إىل بني

الموئل والوفرة
املوائل  نوع  نفس  Pavona maldivensis يف  يعيش مرجان 
التي يعيش فيها املرجان العمودي ولكن ميكن أن  املرجانية 
ما  ونادراً  للخطر،  عرضة  أكرث  مناطق  إىل  البيئي  مداە  يصل 
غري  النوع  هذا  البعض.  بعضهام  مع  النوعني  هذين  يتواجد 

شائع.

التوزيع
البحر األحمر إىل  Pavona maldivensis من  يتوزع مرجان 

جزر غاالباغوس وبنام وكولومبيا يف رشق املحيط الهادئ.
منطقة  يف  عدن  خليج  غرب  شامل  يف  األنواع  هذە  وجدت 

بلحاف.

Pavona maldivensis )جارديرن، 1905(
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سطح هيكل المرجان مع هيكل بوليب بارز بوضوح

منظر عن قرب يبين هيكل دائري واضح لبوليب صغير

منظر عام لمستعمرة

الشكل الشبيه بالهراوة على الجزء العلوي من المستعمرة
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الصفات
شكل املستعمرة مغلف سميك أو ضخمة، مع خطوط عريضة 
غري منتظمة وتتواجد أحياناً عىل شكل درنة غري متصلة وحرة 
سنتيمرت   15 املستعمرة  لحجم  األقىص  الحد  يصل  املعيشة. 
ولكنه يرتاوح يف معظم األحيان بني 5 و 10 سنتيمرت. هيكل 
أثالم  يحمل  املرجان  هيكل  سطح  ولكن  سطحي  البوليب 
رقيقة  ضلع  حواجز  وتغطي  واإلرتفاع،  الطول  منتظمة  غري 
مزدحمة هذە التالل املتقطعة وغالباً ما تربط مراكز هيكل 
األحيان  بعض  يف  ميكن  البعض.  ببعضها  املجاورة  البوليب 
التي تعيش بحرية  املستعمرات  التالل وخاصة يف  أو  لألثالم 
أن تكون قصرية جداً وتأخذ شكل مخروطي مضلع من خالل 
حاجز الضلع. هذا الجانب من سطح هيكل املرجان بالذات 
)إنظر   Hydnophora املرجان  لجنس  جداً  مميزة  صفة  هو 
"املرجان  اسم  جاء  امليزات  لهذە  نظراً  و   )168 رقم  صفحة 

.)hydnophoroid( "القرين
أو  الفاتح  البني  اللون  إىل  والبيج  باهت  أصفر  اللون: 

الرمادي.

الموئل والوفرة
هذا هو النوع األكرث انتشاراً من بني جميع األنواع التي تنتمي 
هذا  يتحمل  أبداً.  وفري  غري  ولكنه   Pavona املرجان  لجنس 
النوع الظروف املوجودة يف املناطق املكشوفة، وتلك املجروفة 
بالتيارات القوية. هذا النوع هو األقل وفرة ولكنه يوجد يف 

املوائل املحمية أكرث مثل منحدرات البحريات.

التوزيع
أنحاء  كل  يف  كبري  بشكل   Pavona varians املرجان  يتوزع 
املحيط الهندي واملحيط الهادئ، وقد كان موجوداً يف شامل 
من  تسجيله  وتم  الجنوبية  أمريكا  سواحل  وعىل  الخليج 

كولومبيا واإلكوادور.
تم العثور عىل هذە األنواع يف شامل غرب خليج عدن عىل 

طول الساحل اليمني.

13

2

Pavona varians )فرييل، 1864(
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سطح  على  منتظم  غير  بشكل  مرتبة  ومخاريط  قصيرة  أثالم 
المستعمرة

منظر عن قرب لشكل هيكل البوليب

ترتيب حواجز الضلع مع أثالم ومخاريط مضلعة لحواجز الضلع

منظر عام لمستعمرة Pavona varians )منتصف الصورة(

ً
مستعمرة مغلفة سميكة، مع سطح أملس نسبيا

4

5
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عائلة المرجان الكأسية )جراي، 1847(
املنظومة املعقدة
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•	Rhizopsammia wettsteini
•	Tubastraea aurea
•	Tubastraea micranthus

املرجان  أجناس  من  القليل  الكأسية  املرجان  عائلة  تتضمن 
املمثلة  األنواع  غالبية  وتعترب  واألنواع.  بالزوكزانثيل  املرتبط 
لهذە العائلة من تلك غري املرتبطة بالزوكزانثيل وتقيم بالبحار 
مسامية  هياكل  بتشكيالت  العائلة  هذە  تتميز  العميقة. 
عىل  كبري  بشكل  حبيبات  توجد  والحاجز.  الجدار  تتضمن 
محيط  يف  املوجودة  الحرة  األطراف  أن  إال  الحاجز  جانبي 
نحو  ضعيف  بشكل  ومسننة  ناعمة  تكون  املرجان  هيكل 
 Turbinaria الوسط. تم العثور عىل جنس وحيد من املرجان
املرتبط بالزوكزانثيل يف الجزء الشاميل الغريب من خليج عدن، 
من  غريها  عن  كبرياً  اختالفاً  الشكلية  صفاته  تختلف  حيث 
وجه  وعىل  العائلة  هذە  ضمن  املسجلة  املرجان  أجناس 
التحديد فإنها تختلف يف طبيعة شكل منوها الذي يكون يف 
معظمه منبسطاً أو ورقياً، ويكون حجم هيكل البوليب صغري 
املرجان  الحجم. تشكل أجناس  والحواجز متساوية يف  نسبياً 
 Dendrophyllia بجنس  واملتمثلة  بالزوكزانثيل  املرتبط  غري 
صغرية  مستعمرات   Rhizopsammia و   Tubastraea و 
البوليبات  هياكل  األقل يف  ويظهر عىل  أنبوبية  ذات جدران 
لهذە  والنموذجية  املندمجة  الحواجز  من  الناضجة منط  غري 
العائلة. حيث تتكون الحواجز من دورات علوية أطول تندمج 
أمام الحواجز للدورات السفلية يف منط مميز )تصميم هنديس 
وتوجد  اإلنارة  سيئة  بيئة  يف  األنواع  هذە  تعيش  للحواجز(. 

أيضاً يف شامل غرب خليج عدن.

•	Turbinaria mesenterina
•	Turbinaria peltata
•	Turbinaria reniformis

األنواع املستعرضة

 
ً
Turbinaria mesenterina )إلى اليسار( أحد أنواع المرجان األكثر شيوعا
من جنس المرجان البرجي. تنتمي المستعمرة المتفرعة إلى اليمين الى 

Stylophora pistillata )عائلة مرجان الكأس المثقب(
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الصفات
يف  متفرعاً  ليصبح  مييل  متغصن  املستعمرة  منو  شكل 
ينمو  أن  الواحد  البوليب  لهيكل  ميكن  الكبرية.  املستعمرات 
شعاعي  صغري  برعم  خاللها  من  ينشأ  جديدة  فروع  ليكون 
مستعمرات  العثور عىل  من سهولة  بالرغم  البوليب.  لهيكل 
أي  يف  مرت   1.5 إىل  إرتفاعها  يف  تصل  األنواع  من هذە  كبرية 
الحد  وصل  فقد  والهادئ  الهندي  املحيطني  يف  آخر  مكان 
األقىص الذي تم تسجيله ملستعمرة يف شامل غرب خليج عدن 
إىل ما يقارب 20 سنتيمرت. قد يصل قطر هيكل البوليب إىل 
8 مليمرت، وقد تندمج حواجز الدورات العلوية أمام حواجز 
الدورات السفلية يف بعض هياكل البوليبات يف منط منوذجي 
مميز لهذە العائلة. يف العادة يكون الهيكل الجريي مسامياً، 
ويكون العمود إسفنجي متطور إسفنجي ومعظمه له شكل 
إهليجي عىل الخطوط العريضة تتموضع عميقاً يف الخندق. 

هذە األنواع هي غري مرتبطة بالزوكزانثيل.
اللون: املستعمرات لديها لون وردي باهت، ولكن امللحقات 

التي تربط البوليبات ميكن أن تكون برتقالية زاهية.

الموئل والوفرة
 Rhizopsammia wettsteini يتم العثور عموما عىل مرجان
يف البيئات ضعيفة اإلضاءة وعادة معلقة تحت املستعمرات 
املرتبطة  األنواع  مع  تتواجد  ما  غالبا  وإنه  الكبرية   Porites
يف  املوجودة  األخرى   dendrophylliids بالزوكزانثيل 

املنطقة.

التوزيع
سجل هذا النوع أصال من البحر األحمر.

تم تسجيل هذە األنواع يف جزيرة سخة وبلحاف شامل غرب 
خليج عدن.

2

1

Rhizopsammia wettsteini )شري وبيالي، 1983(
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الندماج  النموذجي  النمط  تبين  بوليب  لهيكل  قرب  عن  منظر 
الحواجز )تصميم هندسي للحواجز(

 بينما يكون لون النهايات 
ً
 شاحبا

ً
يكون لون هيكل البوليب ورديا

على شكل المدادة عند القاعدة البرتقالي

جنس  من  كبيرة  مستعمرة  أسفل  موجود  نموذجي  تجمع 
Porites

الطحلبي  المرجان  هيكل  مع  النوع  هذا  يتواجد  ما   
ً
غالبا

واإلسفنج

3

4

4

1

2

3
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الصفات
يكون شكل قاعدة املستعمرة مغلفاً وترتتب هياكل البوليبات 
للمستعمرات  قطر  أقىص  يصل  أنبوبية.  جدران  شكل  عىل 
الكبرية إىل ما يقارب  7 سنتيمرت وتكون عىل شكل مستدير 
البوليبات  هياكل  يف  تربعم  يحدث  ال  وسادة.  شكل  عىل  أو 
األحادية عموماً وال تتشكل التفرعات إطالقاً. يصل قطر هيكل 
البوليب إىل 1 سنتيمرت أما طوله فيصل إىل 1.5 سنتيمرت. مييل 
هيكل البوليب يف محيط هيكل املرجان إىل أن يكون أصغر 
بشكل قليل أو متدفقاً مع  )حوايل 5 مليمرت( ومرتفعاً  قطراً 
املميز  النموذجي  النمط  مالحظة  يتم  مل  الجريي.  الهيكل 
إلندماج الحاجز يف هياكل البوليبات الناضجة يف هذە العائلة. 
تصل رتب الحواجز األوىل للعمود اإلسفنجي املتطور ومعظم 
األعمدة دائرية الشكل إىل إهليجية قليالً يف خطوطها العريضة 
وتتموضع عميقاً يف الخندق. يكون الهيكل الجريي يف العادة 

مسامياً. هذە األنواع هي غري املرتبطة بالزوكزانثيل.
اللون: وردي فاتح إىل برتقايل وأحمر

الموئل والوفرة
البيئات  يف  عادة   Tubastraea aurea عىل  العثور  يتم 
يف  املوجودة  الشقوق  مثل  اإلضاءة  ضعيفة  أو  العميقة 
Porites. تتوزع هذە األنواع  الكبرية من جنس  املستعمرات 
 5 بني  ترتاوح  أعامق  يف  سخة  جزيرة  يف  بوفرة  تنمو  حيث 
النوع  هذا  يتواجد  أخرى.  أماكن  يف  نادرة  وهي  مرت.   30 و 
و   Tubastraea micranthus من  أخرى  أنواع  مع  عادة 

.Rhizopsammia wettsteini

التوزيع
سجل هذا النوع يف البحر األحمر وخليج عدن وخليج عامن، 
الهادئ  الهندي واملحيط  املحيط  وهو منترش بشكل كبري يف 

وللرشق إىل هاواي.
تم تسجيل هذە األنواع يف شامل غرب خليج عدن من مناطق 

بروم وجزيرة سخة وبلحاف.

Tubastraea aurea )كوي و جيامرد، 1833(

3

12
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مقطع جانبي يظهر الحواجز في هيكل البوليب
 

الحاجز في  إندماج  منظر عن قرب يظهر عمود متطور ونمط 
هيكل البوليب 

لهيكل  األنبوبية  الجدران  ترتيب  توضح  نموذجية  مستعمرة 
البوليب

من  كبيرة  مستعمرة  أسفل  عليها  العثور  تم  التي  المستعمرات 
Porites

مجموعة من المستعمرات أسفل صخور حيوية معلقة

4
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الصفات
يف  متفرعاً  ليصبح  مييل  متغصن  املستعمرة  منو  شكل 
ينمو  أن  الواحد  البوليب  لهيكل  ميكن  الكبرية.  املستعمرات 
شعاعي  صغري  برعم  خاللها  من  ينشأ  جديدة  فروع  ليكون 
مستعمرات  العثور عىل  من سهولة  بالرغم  البوليب.  لهيكل 
أي  يف  مرت   1.5 إىل  إرتفاعها  يف  تصل  األنواع  من هذە  كبرية 
الحد  وصل  فقد  والهادئ  الهندي  املحيطني  يف  آخر  مكان 
األقىص الذي تم تسجيله ملستعمرة يف شامل غرب خليج عدن 
إىل ما يقارب 20 سنتيمرت. قد يصل قطر هيكل البوليب إىل 
8 مليمرت، وقد تندمج حواجز الدورات العلوية أمام حواجز 
الدورات السفلية يف بعض هياكل البوليبات يف منط منوذجي 
مميز لهذە العائلة. يف العادة يكون الهيكل الجريي مسامياً، 
ويكون العمود إسفنجي متطور ومعظمه له شكل إهليجي 
هذە  الخندق.  يف  عميقاً  تتموضع  العريضة  الخطوط  عىل 

األنواع هي غري مرتبطة بالزوكزانثيل.
اللون: من أخرض غامق إىل بني

الموئل والوفرة
يتم العثور عادة عىل Tubastraea micranthus يف البيئات 
متوجهة  تنمو  أن  ميكن  حيث  اإلضاءة  ضعيفة  أو  العميقة 
لألسفل. حيث تتوزع هذە األنواع حيث تنمو بوفرة يف جزيرة 
سخة بني أعامق ترتاوح بني 5 و 30 مرت. وهي نادرة يف أماكن 
التي  واملوائل  الظروف  النوع  هذا  يتحمل  أن  ميكن  أخرى. 

تتميز بالهدوء واملياە الصافية.

التوزيع
سجل هذا النوع يف البحر األحمر وخليج عدن وخليج عامن، 
وهو يعيش بشكل كبري يف املحيط الهندي واملحيط الهادئ إىل 

الرشق من جزيرة بولينيزيا الفرنسية.
تم تسجيل هذە األنواع يف شامل غرب خليج عدن من جزيرة 

سخة وبلحاف.

Tubastraea micranthus )إيهرنبريغ، 1834(

2

1



106107

الحاجز في  إندماج  منظر عن قرب يظهر عمود متطور ونمط 
هيكل البوليب 

منظر عن قرب لفرع في في الوسط الحيوي

من   
ً
بدءا النموذجي  التفرع  نمط  تظهر  نموذجية  مستعمرة 

الجدران األنبوبية لهيكل البوليب

المستعمرات المتفرعة الكبيرة مثل هذه غير شائعة في منطقة 
الدراسة

3
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الصفات
وعىل  الوجه*  أحادي  رقائقي  أساساً  املستعمرة  شكل  يكون 
إىل  الحاالت  املرجان* يف معظم  يتطور هيكل  الكأس.  شكل 
واملعوجه  رأسياً  املنطوية  الكبرية  األوراق  شكل  عىل  سلسلة 
وغري املنتظمة بشكل كبري. وقد يلتحم شكل األوراق الكبرية 
املستعمرات  تتشكل  قمع.  أو  مجوفة  أنابيب  ليشكل  هذە 
عدة  أو  واحدة  صفيحة  من  الغالب  يف  العميقة  املياە  يف 
طبقات. شكل هيكل البوليب مخروطي أو أسطواين محدب 
فوق  مليمرت   3 إىل   2 بني  يرتاوح  ارتفاع  إىل  ويصل  تقريباً 
نحو  البوليب  هيكل  محور  مييل  ما  وغالباً  الجريي.  الهيكل 
أن  إىل  البوليب  هيكل  مييل  املستعمرة.  من  العلوي  الجزء 
هيكل  من  واملقعرة  الوسطى  األجزاء  يف  وضوحاً  أقل  يكون 
الجريي.  الهيكل  مع سطح  متدفقاً  يصبح  أن  املرجان وميكن 
 2 من  القاعدة  عند  البوليب  لهيكل  الخارجي  القطر  يرتاوح 
مليمرت.   2 إىل   1.5 من  الخندق  فتحة  وتكون  مليمرت   5 إىل 
الحواجز الرئيسية ترتتب يف رتبتني متساويتني. متتد الحواجز 
نحو العمود لتصل إىل ثلثي قطر الخندق. األطراف الداخلية 
عمودية وتنفصل بوضوح عن العمود، ويف بعض املستعمرات 
ميكن متييز رتبة ثالثة من الحواجز غري املتطورة بشكل جيد. 
العريضة  الخطوط  عند  إهليجي  شكل  وله  موجود  العمود 

ويكون عادة متطوراً أو بارزاً.
الرمادي  اللون  وأحياناً  والبني،  األصفر  اللونني  ظالل  اللون: 

واألخرض.

الموئل والوفرة
املناطق  يف   Turbinaria mesenterina عىل  العثور  ميكن 
أسفل املد إىل مناطق تقع أسفل املنحدرات وغالباً يف منتصف 
وأعىل املنحدرات يف أعامق ترتاوح بني 1 و 2 مرت إىل 10 مرت 
تقريباً. يتواجد هذا النوع يف معظم املناطق إال أنه غري شائع 

أبداً.

التوزيع
البحار  يف   Turbinaria mesenterina عىل  العثور  تم 
املوجودة يف جميع أنحاء الجزيرة العربية إىل جنوب مدغشقر 
أوسرتال(  )جزر  الفرنسية  بولينيزيا  إىل  ورشقاً  وموزمبيق، 
الواقعة يف املحيط الهادئ، ولكنه غري موجود يف جزر هاواي.

تم العثور عىل هذە األنواع يف شامل غرب خليج عدن عىل 
طول الساحل اليمني.

Turbinaria mesenterina )المارك، 1816(

13
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جزء من مستعمرة ذات شكل صفائحي مع هيكل بوليب مزدحم 
ومخروطي الشكل

حواجز متطورة بشكل جيد ما تزال منفصلة عن العمود الصغير 
بيضاوي الشكل في الخطوط العريضة

ً
، مع مجسات بوليب ممتدة جزئيا

ً
هيكل بوليب محدب جدا

ً
مستعمرة ذات شكل كأسي نموذجي مع أطراف متموجة قليال

مستعمرة رقائقية بسيطة ويتم مشاهدتها في كثير من األحيان 
في بلحاف

4

5
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الصفات
إما  وتتصل  الكأس(  )شكل  الكأس  يشبه  املستعمرات  شكل 
بساق يخلو من هياكل البوليبات أو بصفائح قرشية سميكة 
يصل  التحتية.  بالطبقة  األقل  عىل  أجزاءها  أحد  يف  تلتصق 
الحد األقىص لحجم املستعمرة يف خليج عدن إىل ما يقارب 
40 سنتيمرت ولكن معظم املستعمرات هي ذات حجم أصغر 
العريضة  الخطوط  عند  ودائري  كبري  البوليب  هيكل  بكثري. 
ويبلغ الحد األقىص لقطرها من 5 إىل 8 مليمرت. تنفصل هياكل 
البوليبات عن بعضها البعض بشكل جيد مبا يقارب 1.5 من 
قطر كل هيكل بوليب عىل حدة، وميكن أن تتدفق مع سطح 
الهيكل الجريي أو تكون مغمورة قليالً أو مخروطية وجاحظة 
قليالً لتصل إىل 2 مليمرت. يكون قطر فتحة الخندق من 3 إىل 
4.5 مليمرت. ترتتب الحواجز يف ثالثة رتب حيث تكون الرتبة 
الثانية أقل تطوراً بقليل من الرتبة األوىل وتكون الرتبة الثالثة 
غري واضحة أو غري موجودة يف بعض األحيان. تصل الحواجز 
بشكل  وتسقط  الخندق  قطر  نصف  أو  ثلث  إىل  الرئيسية 
أقىص  حد  مع  متطور  العمود  املركزية.  الحفرة  يف  مفاجئ 
شكله  ويكون  الخندق،  يف  املوجود  نصف  إىل  يصل  للقطر 
إما دائري يف الخطوط العريضة أو عىل شكل قبة أو تحمل 
املنتفخة أفقياً يف أجزائها املركزية. وغالباً  سلسلة من األثالم 

تتوسع البوليبات واملجسات جزئياً أو كلياً أثناء فرتة النهار.
اللون: رمادي أخرض إىل أزرق مخرض أو بني متوسط. ميكن أن 
تكون املجسات ذات لون بني شاحب أو رمادي مع أطراف 

بيضاء. لون القرص الفموي أبيض إىل رمادي باهت.

الموئل والوفرة
تم العثور عىلTurbinaria peltata  يف املناطق السفلية من 
املنحدرات وعىل النتوءات الربكانية أو أنها تكون عالقة عىل 
رقيقة.  رسوبيات  بطبقة  املغطية  الربكانية  الحمم  تدفقات 
لنمو  تصلح  ال  بيئات  ويف  العكر  املاء  يف  عليها  العثور  ميكن 

الشعاب املرجانية. يعترب هذا النوع من األنواع غري الشائعة.

التوزيع
الخليج  شامل  يف   Turbinaria peltata عىل  العثور  تم 
مدغشقر  جنوب  إىل  العرب  وبحر  عامن  وخليج  )الكويت( 
وموزمبيق ولكنه غري موجود يف البحر األحمر. وميتد وجودە 
جزيرة  إىل  اليابان  يف  هونشو  جنوب  من  الهادئ  املحيط  يف 
 31°33’ ولغاية  ’54°34 شامالً  إحداثيات  من  )أي  هاو  لورد 

جنوباً(، ورشقاً إىل جزيرة واليس.
األنواع يف شامل غرب خليج عدن من  العثور عىل هذە  تم 

مناطق املكال وبروم وعدن.
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Turbinaria peltata )إسرب، 1794(
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األطراف  على  األبيض  اللون  حية.  لمستعمرة  قرب  عن  منظر 
في  الموجود  البني  اللون  مع  يتباين   

ً
جزئيا الممتدة  للمجسات 

نسيج الهيكل الرئيسي
 

قصيرة  حواجز  يظهر  البوليب  لهيكل  قرب  عن  منظر  الهيكل: 
الخطوط  عند  الشكل  بيضاوي  كبير  قبة  شكل  على  وعمود 

العريضة

عن  جيد  بشكل  البوليب  هيكل  ينفصل  المرجان،  هيكل  سطح 
بعضهم البعض وتطور ممتاز للهيكل الجيري

منظر لمستعمرة مغلفة سميكة كاملة
 

سطح مستعمرة حية توضح القرص الفموي األبيض
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الصفات
جزيئ  أو  كامل  بشكل  مغلف  أو  منبسط  املستعمرة  شكل 
تالفيف  وجود  بدون  أو  مع  الربكان  فتحة  مثل  أو  ورقي  أو 
طبقية. هيكل املرجان أحادي الوجه مع أطراف مستوية أو 
ذات حافة من النتوءات املدورة غري املنتظمة. يختلف حجم 
املستعمرة ويرتاوح يف الغالب من 20 إىل 60 سنتيمرت كأقىص 
بعد، ولكنه أحياناً قد يصل إىل أكرث من 1.5 مرت. يرتتب هيكل 
البوليب عىل شكل الجدران املنفصلة ومن املمكن أن تكون 
مزدحمة وبعيدة بأقل من قطر واحد عن بعضها البعض أو 
مفصولة بشكل أكرب من ذلك مع وجود هيكل جريي متطور 
بعض  يف  منتظمة  غري  خطوط  يف  ترتتب  قد  جيد.  بشكل 
هيكل  تقريباً.  املرجان  هيكل  طرف  مع  وبالتوازي  العينات 
البوليب جاحظ فوق سطح الهيكل الجريي مبا يقارب 1 إىل 
2 مليمرت ويكون شكله مخروطي حيث يبلغ متوسط قطرە 
مليمرت   4 إىل   2 و  املخروط  قاعدة  عند  مليمرت   7 إىل   5 من 
وأحياناً  حاجزاً  إثنا عرش  يوجد  سميك.  الجدار  الفتحة.  عند 
أكرث بقليل يف هياكل البوليبات الكبرية جداً. الحواجز متساوية 
يقارب من نصف طول نصف قطر  الحجم وتصل إىل ما  يف 
الخندق، وتقل سامكتها تدريجياً من الجدار إىل أقىص املنطقة 
حبيبات  عليهام  والجانبني  ناعمة  الحاجز  أطراف  الداخلية. 

بشكل كبري. العمود متطور عىل شكل قبة.
اللون: من أصفر غامق إىل ظالل اللون البني، و نادراً ما تكون 
واضحاً  واألطراف  الفموي  القرص  لون  يكون  إخرضاراً.  أكرث 

باللون األصفر.

الموئل والوفرة
Turbinaria reniformis يف معظم أنواع  ميكن العثور عىل 
بيئة الشعاب املرجانية التي ترتاوح من تحت سطح البحر إىل 
قاع املنحدر. يستطيع أن يتحمل هذا النوع الظروف واملوائل 
الجزيئات  وذات  العكرة  باملياە  تتميز  التي  وتلك  الهادئة 

الرسوبية العالقة الدقيقة بشكل جيد.

التوزيع
الكويت(  )دولة  الخليج  شامل  يف  النوع  هذا  تسجيل  تم 
األحمر وخليج عدن وخليج عامن، وهو من  البحر  وجنوب 
األنواع ذات اإلنتشار الكبري يف املحيط الهندي واملحيط الهادئ 

ورشق جزر كوك.
تم العثور عىل هذە األنواع يف شامل غرب خليج عدن عىل 

طول الساحل اليمني.

Turbinaria reniformis )برينارد، 1896(
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فوق  جاحظ  أسطواني  يكون  يكاد  مخروطي  بوليب  هيكل 
الهيكل الجيري

الخندق مع عمود  إلى نصف قطر  حاجز على شكل وتد يصل 
متطور بشكل جيد

مستعمرة صغيرة مغلفة شاحبة اللون

من  الخارجي  الجزء  في  خطوط  في  منظم  البوليب  هيكل 
المستعمرة

مستعمرة مع جحوظ نادر وهياكل بوليبات مخروطية وأقراص 
فموية صفراء واضحة
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املنظومة املعقدة

عائلة المرجان اإلصبعي )جراي، 1842(
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•	Goniopora lobata
•	Goniopora minor
•	Porites annae
•	Porites harrisoni

تضم عائلة املرجان اإلصبعي عدداً قليالً من األجناس، وتتميز 
والحاجز  )الجدار  الهيكل  ببنية  رئييس  بشكل  العائلة  هذە 
والهيكل الجريي( املليئة بالثقوب والحبيبات. ال يبقى الرتتيب 
كل  يف  مرئياً  منتظم  تسلسل  يف  للحواجز  الصلب  النموذجي 
من جنيس Porites و Goniopora وهام الجنسني الوحيدين 
املمثلني لهذە العائلة واللذان تم تسجيلهام يف شامل غرب خليج 
عدن. تم توضيح مخطط الحاجز لهذين الجنسني يف الشكل 
أدناە. يكون حجم هيكل البوليب لجنس Porites صغرياً جداً 
)أقل من 3 مليمرت( ويرتاوح ما بني 6 إىل 8 مليمرت يف جنس 
أطرافها  وتكون  ثقوب  بوجود  الحواجز  تتميز   .Goniopora
العلوية مزينة بحبيبات، وبشكل عام فإن الهيكل الجريي متطور 
قليالً. من الصعب رؤية البوليبات لجنس Porites يف ساعات 
النهار، بينام تكون بوليبات جنس Goniopora طويلة جداً تصل 
إىل 5 سنتيمرتات أو أكرث وتتمدد بالكامل خالل فرتة النهار حيث 
تحمل تاج يتكون من 24 مجس ترتتب حول القرص الفموي. 
ميكن أن يبني كال الجنسني وباألخص جنس Porites مستعمرات 
ضخمة كبرية جداً قد تصل إىل عدة أمتار. يف الواقع يعترب جنس 
Porites هو باين الشعاب املرجانية الكربى، وهو صفة سائدة 
الكبرية  املستعمرات  من  العديد  مع  املرجانية  املجتمعات  يف 
الحجم. جنس Porites هو إحدى العائالت املهيمنة يف معظم 
الشعاب املرجانية يف املحيط الهادئ وعىل وجه الخصوص فقد 
الشعاب  الجنس يف جميع  لهذا  ممثلة  أنواع  عىل  العثور  تم 
وسواحل  الرشقية  الهادئ  املحيط  جزر  يف  املهدبة  املرجانية 

أمريكا الوسطى والجنوبية وجنوباً إىل اإلكوادور.

•	Porites lobata
•	Porites lutea
•	Porites rus

األنواع املستعرضة

السائدة  الصفة  وهي   Porites جنس  من  كبيرة  ضخمة  مستعمرات 
للشعاب المرجانية في جنوب اليمن
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الصفات
يصل  أن  وميكن  سميك  لوحي  أو  مغلف  املستعمرة  شكل 
أقىص حجم لها إىل عدة عرشات السنتيمرتات. هيكل البوليب 
ضحل ومضلع يف حدودە الخارجية ويبلغ متوسط حجمه بني 
3 إىل 5 مليمرت. ال يكون الرتتيب النموذجي للحواجز "جنس 
Goniopora" واضحاً بشكل دائم. وبشكل عام ميتد الحاجز 
اللوح  يشبه  الذي  املسطح  العمود  إىل  ليصل  الكبري  الرئييس 
الرئيسية  تلك  الثانوية مع  الحواجز  تندمج  يف شكله.  تقريباً 
الدعامة متطورة بشكل جيد  الحاالت، وقد تكون  يف معظم 
أو بالكاد يتم متيزها. األطراف العلوية للحواجز مزخرفة مع 
وجود 2 أو 3 حبيبات متطورة. جدار هيكل البوليب سميك 
البوليبات  تتمدد  مزخرفة.  تسننات  أو  حبيبيات سميكة  مع 
خالل فرتة النهار يف كثري من األحيان وتكون هذە البوليبات 

قصرية وأنبوبية واملجسات قصرية مع أطراف مدببة.
اللون: يكون اللون رمادياً يف الغالب وعند متدد املجسات فإن 
لون القرص الفموي يكون شاحب جداً ومناقضاً للون أطراف 

الفم الوردية الواضحة.

الموئل والوفرة
املناطق  مثل  الهادئة  املناطق   Goniopora lobata يفضل 
العميقة للمنحدر والخلجان املحمية. يستطيع هذا النوع أن 
العكرة بشدة وميكنه تحمل درجة معينة من  املياە  يتحمل 
الجسيامت العالقة أو ترسب الرسوبيات. ال يعترب هذا النوع 

من األنواع ذات الوفرة إطالقاً.

التوزيع
يتوزع هذا النوع يف البحر األحمر وساحل أفريقيا الرشقية إىل 

وسط املحيط الهادئ.
خليج  غرب  شامل  يف   Goniopora lobata عىل  العثور  تم 

عدن عىل طول الساحل اليمني.
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Goniopora lobata )ميلن إدوارد و هاميي، 1860(
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تحتية  طبقة  فوق  تتموضع  الضخمة  دون  كبيرة  مستعمرة 
رسوبية

النموذجي  الترتيب  توضح  العينات  إلحدى  البوليبات  هياكل 
 Goniopora للحواجز غير المتطورة بشكل كامل في جنس

 أثناء النهار
ً
بوليب أنبوبي طويل متمدد دائما

بسبب  بالكامل  مخفية  الهيكل  مالمح  لمستعمرة.  عام  منظر 
البوليبات المتمددة

منظر عام لمستعمرة أخرى
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الصفات
شكل املستعمرة مغلف سميك يف بعض األحيان، ولكنها تكون 
ضخمة يف الغالب حيث يصل أقىص قطر لها إىل 20 سنتيمرت. 
 4 إىل   2 من  حجمه  ويرتاوح  الشكل  دائري  البوليب  هيكل 
مليمرت مع جدران سميكة. يوجد 12 حاجز رئييس تكون إما 
متساوية أو تتساوى تقريباً يف الحجم، وتكون هذە الحواجز 
سميكة وذات حبيبات كثرية. تكون األطراف العلوية للحاجز 
الثانوي يف معظم  الحاجز  مسننة بشكل غري منتظم ويظهر 
الحاالت. تكون الدعامة متطورة عمودياً بشكل جيد وسميكة 
تعطي  بحيث  البعض  لبعضها  مجاورة  أو حتى  وقريبة جداً 
العمود  ويكون  البوليب،  التاج يف وسط هيكل  يشبه  مظهر 

متطوراً بصعوبة.
أو  البني  اللون  ظالل  من  الغالب  يف  اللون  يتكون  اللون: 
عندما  اللون  الفاتح  الفموي  القرص  لون  ويظهر  األخرض، 
تتمدد البوليبات ويكون لون املجسات بني مثل الشوكوال مع 

أطراف بيضاء واضحة.

الموئل والوفرة
األنواع  من  غريە  مثل   Goniopora minor املرجان  يعترب 
األخرى لجنس Goniopora التي تتحمل بيئات املياە العكرة 
للجسيامت  املعتدلة  الرسوبيات  ذات  واملناطق  جيد  بشكل 

الدقيقة.

التوزيع
بالرغم من أن املعلومات حول توزيع هذا النوع غري مكتملة 
فإنه قد تم تعريفه يف املحيط الهندي وغرب املحيط الهادئ.

ميكن العثور عىل Goniopora minor يف شامل غرب خليج 
عدن عىل طول الساحل اليمني ولكن وفرته قليلة جداً.

2
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Goniopora minor )كروسالند، 1952(
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جنس  في  للحواجز  المميز  الترتيب  تبين  بوليبات  هياكل 
Goniopora

معهود  غير  إنكماش  مع  كروية  نصف  صغيرة  مستعمرة 
للبوليبات

منظر عام لمستعمرة

مستعمرتين ضخمتين صغيرتين على أطراف الرقعة الرسوبية
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الصفات
شكل املستعمرة عقدي أو عمودي إىل متفرع، حيث تتطور 
املستعمرة من قاعدة ذات شكل مغلف يصل طولها وقطرها 
مدوراً  الفرع  طرف  شكل  يكون  سنتيمرت.   60 يقرب  ما  إىل 
بعض  ويف  تقريباً  الشكل  بصيل  يكون  قد  الغالب  يف  أنه  إال 
املستعمرات ميكن أن يكون مسطحاً. تُظهر النتوءات البارزة 
من القاعدة املغلفة تباينات كثرية من حيث الشكل فترتاوح 
املليمرتات  من  القليل  إرتفاعه  يبلغ  الذي  املقبض  من شكل 
إىل األعمدة التي يصل ارتفاعها إىل 15 سنتيمرت. يكون هيكل 
البوليب يف هذا الجنس من املرجان عميق وكبري نسبياً ويبلغ 
مليمرت ويكون مفصوالً   1.4 ولغاية  متوسط حجمه من 1.2 
كام  مميز  مخطط  للحاجز  يكون  ومسنن.  رقيق  بجدار 
وحيد  "خارجي"  حاجز  من  يتألف   "Porites "جنس  يف  هو 
نهاياته(،  أقىص  يف  يندمج  زوج  )كل  جانبية  أزواج  وأربعة 
وعموماً توجد فتحة بطنية ثالثية معاكسة لهندسة التخطيط 
لحواجز  اإلندماج  يحدث  أن  ميكن  الخارجي*.  التوجيهي 
الفتحة البطنية الثالثية* يف بعض األحيان يف هياكل البوليبات 
للفتحة  اإلندماج  يحصل  أن  ندرة  األكرث  من  ولكنه  األصغر، 
البطنية الثالثية عند نهاية أطرافها. توجد حبببات عىل الطرف 
صعوداً  جاحظة  الداخلية  الحبيبات  وتكون  للحاجز  العلوي 
مثل القضبان العمودية )فصوص الدعامة( وتصل إىل مستوى 
الطرف العلوي للجدار. العمود موجود وهو متطور ومسطح 

أفقياً بشكل عام.
اللون: ظالل اللون البني، ويكون لون أطراف الفروع أو العقد 

شاحب إىل أبيض.

الموئل والوفرة
فإنه   Porites annae شاكلة  عىل  الضخمة  باألنواع  مقارنة 
أكرث  أحد  يعترب  فإنه  ذلك،  ومع  النوع.  يهيمن هذا  ما  نادراً 
األنواع شيوعاً يف الجزء الشاميل الغريب من خليج عدن، وميكن 

أن يكون وفرياً يف املوائل الضحلة العكرة.

التوزيع
من خليج عدن إىل رشق اسرتاليا وساموا.

تم العثور عىل هذە األنواع يف شامل غرب خليج عدن عىل 
طول ساحل اليمن.

Porites annae )كروسالند، 1952(

1

2

3
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منظر عن قرب لفرع قصير يظهر البوليب

بوليب  لهيكل  ماسح  ضوئي  مجهر  خالل  من  قرب  عن  منظر 
يوضح الترتيب النموذجي للحواجز 

ترتيب  يوضح  ماسح  ضوئي  مجهر  خالل  من  قرب  عن  منظر 
هيكل البوليب

تفاصيل المستعمرة ذات األفرع القصيرة

مستعمرة مع أطراف أفرع نموذجية مستديرة

4

5

1
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الصفات
يكون شكل املستعمرة عىل األغلب عمودي وقد يصل حجمها 
إىل 1.5 مرت وتكون غري منتظمة إطالقاً، وقد يكون شكلها أيضاً 
يتطور سطح هيكل  الصغرية.  العينات  أو عقيدي يف  مغلف 
املرجان يف املستعمرات الكبرية إىل أعمدة ذات شكل أسطواين 
أو مخروطي أو غري منتظم. يكون ترتيب هياكل البوليبات يف 
منط الجدران املشرتكة، أما شكل هيكل البوليب فهو متعدد 
رقيق  جدار  مع  مليمرت   2 إىل   1 من  قطرە  ويرتاوح  األضالع 
تتضمن تخطيط  إثنا عرش حاجزاً  أو محبحب. يوجد  مسنن 
توجيهي واحد خارجي ويوجد أربعة أزواج جانبية تندمج يف 
أطرافها الداخلية وفتحة بطنية ثالثية، وتكون أطراف الفتحة 
ميكن  ذلك،  ومع  الحاالت.  معظم  يف  حرە  الثالثية  البطنية 
هياكل  بعض  يف  الثالثية  البطنية  الفتحات  إندماج  مالحظة 
أو عن طريق قضيب  الحاجز،  إما يف أقىص طرف  البوليبات 
عريض. يوجد حبيبات عىل األطراف العلوية للحاجز، وتوجد 
كبرية  منها  خمسة  يكون  بحيث  عام  بشكل  دعامات  ستة 
وواحدة فقط صغرية تقع أمام الحاجز الخارجي إعتامداً عىل 

ترتيب الحواجز. العمود صغري إبري الشكل أو غري موجود.
أكرث  يكون  قد  لكنه  داكن،  بني  اللون  يكون  ما  غالباً  اللون: 
أو  الرمادي  اللون  من  ومع مسحة  األحيان  بعض  يف  شحوباً 

األزرق.

الموئل والوفرة
عىل  متوفراً   Porites harrisoni املرجان  يكون  أن  ميكن 

الصعيد املحيل ولكنه ال يعترب من األنواع الشائعة جداً.

التوزيع
يتوزع هذا النوع عىل نطاق كبري يف البحار املحيطة بجميع 
أنحاء شبه الجزيرة العربية، وكثرياً ما تم تعريفه خطأً عىل أنه 

.Porites compressa املرجان
خليج  غرب  شامل  يف   Porites harrisoni نوع  تسجيل  تم 

عدن من مناطق املكال اىل عدن.

Porites harrisoni )فريون، 2002(

1
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ً
أعمدة أسطوانية غير منتظمة وهيكل جيري أبيض شاحب تقريبا

بوليب  لهيكل  ماسح  ضوئي  مجهر  خالل  من  قرب  عن  منظر 
يوضح اإلندماج الجزئي للفتحة البطنية الثالثية

األطراف  مع  الثالثية  البطنية  الفتحة  يبين  الذي  الحواجز  ترتيب 
الحره

مستعمرة كبيرة مع توسعات عمودية متطورة

             منظر عام لمستعمرتين نموذجيتين

4

56

14
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الصفات
مستعمرة ضخمة أو عىل شكل قبة تصل إىل 5 أمتار يف طولها 
وقطرها. ميكن أن يكون سطح املستعمرة عىل نحو أملس متاماً 
أو متموجاً أو حليمي أو له حدبة. هيكل املرجان ضحل ويبلغ 
قطرە 1.5 مليمرت وهو مفصول بجدار رقيق مسنن. يوجد إثنا 
عرش حاجزاً "جنس Porites" ذات تخطيط مميز، مع حاجز 
واحد خارجي وأربعة أزواج جانبية )كل زوج يندمج يف أقىص 
نهاياته(، وثالثة حواجز بطنية مع أطراف حرە. توجد حبيبات 
عىل الطرف العلوي للحاجز، وتكون الدعامة متطورة بشكل 
موجود  العمود   .8 يشبه  شكل  عىل  توجد  ما  وعادة  جيد 

ومتطور بشكل عام.
أو  وردية  مسحة  مع  وأحياناً  البني،  اللون  من  ظالل  اللون: 

خرضاء.

الموئل والوفرة
يف  املرجان شيوعاً  أنواع  أكرث   Porites lobata املرجان  يعترب 

الجزء الشاميل الغريب من خليج عدن.

التوزيع
يتوزع هذا النوع من شامل البحر األحمر وشامل الخليج إىل 
جنوب أفريقيا، ورشقاً إىل بنام وكولومبيا واإلكوادور يف رشق 

املحيط الهادئ.
تم العثور عىل هذە األنواع يف شامل غرب خليج عدن عىل 

طول الساحل اليمني.

Porites lobata )دانا، 1846(

1

2
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منظر عن قرب من خالل مجهر ضوئي ماسح لهيكل بوليب يبين 
الترتيب النموذجي للحواجز

 
يمكن أن تكون البوليبات مرئية خالل فترة النهار

مستعمرة على شكل قبة كبيرة في المياه الضحلة

مستعمرة مع سطح كثير الحدبات
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الصفات
املستعمرة ضخمة أو عىل شكل قبة وهي قادرة عىل الوصول 
إىل أحجام كبرية قد تصل إىل 5 أمتار يف الطول والقطر. سطح 
متاماً  األملس  من  فيتدرج  كبري  تفاوت  عىل  يدل  املستعمرة 
للمتموج فالحليمي واملحدب أو الفيص، وحتى أن الفصوص 
غالباً  كبرية.  بدرجة  متغرية  تطورات  تظهر  قد  الحدبات  أو 
الحواف  من  سلسلة  املستعمرة  من  السفيل  الجزء  يبني  ما 
السميكة املفصولة من خالل أجزاء متدلية، ويف بعض األحيان 
تكون متآكلة حيوياً بشدة ومن ثم تتصل املستعمرة بالطبقة 
بكثري  أصغر  قطرها  يكون  التي  السويقة  خالل  من  التحتية 
من الجزء األكرب من املستعمرة. هيكل البوليب ضحل وصغري 
من  مفصولة  وهي  مليمرت   1.5 إىل   1 بني  املعدل  يف  يرتاوح 
مخطط   "Porites" للحاجز  يكون  مسنن.  رقيق  جدار  خالل 
مميز ويظهر للعيان فقط عند استخدام املجهر املركب حيث 
)كل  جانبية  أزواج  وأربعة  الخارجي  الوحيد  الحاجز  يظهر 
زوج يندمج يف أقىص نهاياته( وثالثة حواجز مندمجة )بطنية 
الخارجي.  الحاجز  مقابل  هندسية  بطريقة  مرتبة  ثالثية( 
من  الغالب  يف  الثالثية  البطنية  للحواجز  اإلندماج  ويتحقق 
خالل قضيب عريض يربط بني جانبي جوانب الحواجز الثالثية 
الحواجز  تندمج  أن  ندرة  األكرث  ومن  الثاليث(،  )التشكيل 
الطرف  عىل  حبيبات  توجد  األطراف.  عند  الثالثية  البطنية 
جاحظة  الداخلية  الحبيبات  وتكون  الحاجز  من  العلوي 
صعوداً مثل القضبان العمودية )فصوص الدعامة( وتصل إىل 
مستوى الطرف العلوي للجدار. العمود موجود وهو متطور 

بشكل عام.
أو  وردية  مسحة  مع  وأحياناً  البني،  اللون  ظالل  اللون: 

خرضاء.

الموئل والوفرة
يعترب Porites lutea أحد أكرث أنواع املرجان شيوعاً عىل طول 
لخليج عدن ويرجع ذلك  الغريب  الشامل  اليمني يف  الساحل 
إىل عدد كبري من املستعمرات الكبرية جداً واملجاورة لبعضها 
النوع الصفة األكرث  البعض يف كثري من األحيان، ويعترب هذا 

وضوحاً يف مجتمعات الشعاب املرجانية يف املنطقة.

التوزيع
أفريقيا  جنوب  إىل  الخليج  وشامل  األحمر  البحر  شامل  من 
ورشقا إىل جزر ريفيالجيجيدو وشعاب جليبريتون الحلقية يف 

رشق املحيط الهادئ.
تم العثور عىل هذە األنواع يف شامل غرب خليج عدن عىل 

طول الساحل اليمني.

2

1

Porites lutea )ميلن إدوارد و هاميي، 1860(
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منظر عن قرب من خالل مجهر ضوئي ماسح لهيكل بوليب يبين 
نوع اإلندماج الرمحي للفتحة البطنية الثالثية

عليها  حواجز  وأطراف  رقيقة  جدران  البوليب:  هيكل  شكل 
على  بيضاء  كبقع  مرئية  الدعامات  فصوص  تكون  قد  حبيبات. 

الطرف الداخلي للحاجز

مستعمرة كبيرة وضخمة وتكاد تكون ملساء

مستعمرة مثل القبة مع سلسلة من الشفاه الجاحظة والحواف
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الصفات
متفرعة.  أو  الضخم  ودون  ضخم  مغلف  املستعمرة  شكل 
يكون  سنتيمرت.   60 و   20 بني  للمستعمرة  قطر  أقىص  يصل 
الخندق مستديراً يف حدودە الخارجية وحجمه صغري جداً يف 
مليمرت.   0.7 و   0.6 بني  قطرە  يرتاوح  حيث   Porites جنس 
أشواك  الخنادق من خالل هيكل جريي شبيك وذي  تنفصل 
ناعمة. ميكن ترتيب هيكل البوليب يف سلسلة قصرية مفصولة 
بأثالم عىل الصعيد املحيل. يوجد إثنا عرش حاجزاً مبا يف ذلك 
يف  تندمج  جانبية  أزواج  وأربعة  الخارجي  الواحد  الحاجز 
األطراف الداخلية والفتحة البطنية الثالثية التي تندمج عادة 
الحاجز  من  العلوي  الطرف  عىل  حبيبات  يوجد  نهاياتها.  يف 
 .6 الدعامات  عدد  يكون  وعادة  متطورة  الدعامة  وتكون 
العمود صغري إبري الشكل ويتموضع يف منطقة عميقة نسبياً 

يف الحفرة.
اللون: من البني الفاتح إىل البنفسجي الشاحب والرمادي.

الموئل والوفرة
وميكن  الشائعة  غري  األنواع  من   Porites rus املرجان  يعترب 
البيئات  يف  أمتار   5 و   3 بني  ترتاوح  أعامق  يف  عليه  العثور 

املحمية نسبياً والرسوبية.

التوزيع
هاواي  إىل  األحمر  البحر  يف  كبري  بشكل  النوع  هذا  يتوزع 

وجزر سوسايتي.
تم تسجيل هذە األنواع يف شامل غرب خليج عدن من مناطق 

بري عيل وبلحاف وعدن.

1

3

2

Porites rus )فورسكال، 1775(
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بين  متطور  جيري  هيكل  تظهر  ماسح  ضوئي  لمجهر  صورة 
هيكل البوليب

منظر عن قرب من خالل مجهر ضوئي ماسح لهيكل بوليب يبين 
الترتيب النموذجي للحواجز

 
بالكاد  البوليبات  تكون  حيث  مستعمرة  لسطح  قرب  عن  منظر 

مرئية

سطح مستعمرة مع بوليبات واضحة وأثالم متطورة بشكل جيد

مستعمرة تظهر نمو نموذجي غير منتظم دون الضخم
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املنظومة املعقدة

عائلة المرجان القببي )فوغان و ويلز، 1943(
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•	Siderastrea savignyana

تتضمن عائلة املرجان القببي ستة أجناس، حيث ميكن العثور 
 Siderastrea :عىل ثالث منها يف شامل غرب خليج عدن وهي
أظهرت  فقد  ذلك،  ومع   .Anomastrea و   Coscinaraea و 
الدراسات الحديثة أن جنس املرجان األول ينتمي إىل املنظومة 
الجنسني  ينتمي  حني  يف  الصلبة  املرجانية  للشعب  املعقدة 
 .)2008 وآخرون،  )فوكامي  القوية  املنظومة  إىل  اآلخرين 
ونظراً لإلختالف العميق يف نظرية النشوء والتطور بني جنس 
هو  يعترب  أوالً  املذكور  فإن  اآلخرين  والجنسني   Siderastrea
جنس املرجان النموذجي لهذە العائلة، ويتبع لعائلة املرجان 
القببي مع جنس آخر تم تسجيله يف املحيط الهادئ وهو جنس 

.Pseudosiderastrea

األنواع املستعرضة

Siderastrea savignyana هو الممثل الوحيد لعائلة المرجان القببي 
في الشعاب الموجودة في جنوب اليمن
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الصفات
 20 لها  قطر  أقىص  يصل  حيث  مغلف  املستعمرات  شكل 
سنتيمرت، ويبلغ الحد األقىص لحجم هيكل البوليب 5 مليمرت. 
الخارجية  البوليبات مضلعة يف حدودها  يكون شكل هياكل 
بعض  يف  رقيق.  جدار  ويفصلها  البعض  لبعضها  ومتجاورة 
العينات قد تكون الحلقة املتصلة* مرئية داخل جدار هيكل 
البوليب. الحواجز رقيقة ومتعددة ويف بعض األحيان تندمج 
يف مجموعات ثالثية الشكل نحو مركز هيكل البوليب. يصل 

حوايل 12 حاجز كبري إىل العمود الصغري الواضح.
اللون: يكون اللون بني شاحب إىل وردي باهت، ويكون أكرث 
قتامة نحو مركز هيكل البوليب. يكون لون الجزء العلوي من 
الحاجز والجدران أبيض يف العادة وهو من الصفات املميزة 

للغاية تحت املاء.

الموئل والوفرة
يعترب املرجان Siderastrea savignyana من األنواع الشائعة 
متوفرة  البازلتية  التحتية  الطبقة  فيها  تكون  التي  املواقع  يف 
عليه يف  العثور  يتم  ما  وعادة  البحر،  قاع  من  وتشكل جزءاً 
املجتمعات املرجانية القاعية وقبل أن يتم استبدال القاعدة 

بالرمال.

التوزيع
يعترب املرجان Siderastrea savignyana من األنواع الشائعة 
يف البحار املحيطة بالجزيرة العربية، وإىل حد أقل يف منطقة 
غرب املحيط الهندي وجنوباً ملدغشقر. ويقل وجودە بشكل 

حاد عندما نتجه رشقاً نحو املحيط الهادئ.
تم العثور عىل هذە األنواع يف شامل غرب خليج عدن عىل 

طول الساحل اليمني.

Siderastrea savignyana )ميلن إدوارد و هاميي، 1850(

1
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جدران  ذات  األضالع  متعددة  البوليبات  هياكل  الهيكل:  مالمح 
رقيقة وحلقات داخلية متصلة

مستعمرة مغلفة صغيرة مع جدران بيضاء نموذجية

الوردي  الفموي  البيضاء والقرص  الجدران  بيبن  منظر عن قرب 
ً
الصدئ ومجسات ممتدة جزئيا

2
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3
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املنظومة املعقدة

غير مؤكدة التصنيف
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•	Galaxea astreata
•	Galaxea fascicularis

تم نسب جنس Galaxea املرتبط بالزوكزانثيل إىل عائلة مرجان 
 .Madrepora املجرة )جراي، 1847( وجنباً إىل جنب مع أجناس
التي تعترب من األجناس غري املرتبطة بالزوكزانثيل. وقد أثبتت 
النتائج األخرية املستندة إىل األدلة الجزيئية إىل أن هذا الجنس 
تبقى من جنس  ما  أن  املعقدة يف حني  املنظومة  إىل  ينتمي 
مرجان املجرة مبا يف ذلك نوع الجنس لعائلة Oculina تنتمي 
إىل املنظومة القوية )فوكامي وآخرون، 2008(. ولحني الحصول 
عىل املزيد من القرارات التصنيفية الرسمية فإنه سيتم إعتبار 
كال النوعني من املرجان الحليبي املسجالن يف شامل غرب خليج 

عدن من األنواع غري مؤكدة التصنيف.

األنواع املستعرضة

 
ً
قد يشكل المرجان Galaxea astreata مستعمرات ضخمة كبيرة جدا

في مناطق الشعاب المحمية
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الصفات
أو عىل شكل  أو عمودي  أو ضخم  مغلف  املستعمرة  شكل 
هراوة. وميكن أن تنتج مستعمرات ضخمة* قد يصل عرضها 
ترتيب  يكون  اإلرتفاع.  يف  مرت   1.5 من  وأكرث  أمتار  عدة  إىل 
هيكل البوليب ضمن منط الجدران األنبوبية، أما شكل هيكل 
البوليب فهو دائري يف حدودە الخارجية ويرتاوح أقىص قطر له 
بني 4 إىل 5 مليمرت ويكون بارزاً بنسبة تصل إىل 1.5 سنتيمرت 
فوق القاعدة املشرتكة للهيكل الجريي. غالباً ما تنفصل هياكل 
البوليبات عن بعضها البعض مبسافة تزيد عن قطر واحد أو 
يكون  للتطور.  الجريي  للهيكل  كبرية  يرتك مساحة  اثنني مام 
من  رؤيته  وميكن  وواضحاً  للغاية  حويصيل  الجريي  الهيكل 
األعىل يف املستعمرات الحية. تتواجد الحواجز يف ثالثة رتب، 
املطاف متطورة  نهاية  والثانية يف  األوىل  الرتبة  بحيث تكون 

بشكل جيد وبارزة.
اللون: يكون اللون رمادي فاتح يف معظم املستعمرة ونادراً ما 
يكون بلون أخرض وتكون األجزاء البارزة من الحاجز الرئييس 

أكرث شحوبا أو مبيضة.

الموئل والوفرة
املحمية  شبه  املوائل   Galaxea astreata املرجان  يفضل 
تكون  حيث  والعميقة  الوسطية  املنحدرات  مثل  واملحمية 
وميكن  جداً.  كبرية  مستعمرات  وتشكل  وفرية  األنواع  هذە 
العثور عليها من منتصف املنحدر ولألسفل ورمبا تتواجد مع 
نفس  معه  تتشارك  الذي   Galaxea fascicularis املرجان 
شكل منو املستعمرة وترتيب هياكل البوليبات، وبالتايل فإنه 
غري  للغواص  املاء  تحت  النوعني  هذين  متييز  الصعب  من 

املتمرس ما مل تتواجد املستعمرات جنباً إىل جنب.

التوزيع
مركز  لغاية  األحمر  البحر  من شامل  النوع  هذا  توزيع  ميتد 

املحيط الهادئ )فيجي(.
يف  عدن  خليج  غرب  شامل  يف  األنواع  هذە  عىل  العثور  تم 

مناطق عدن إىل بري عيل.

12

Galaxea astreata )المارك، 1816(
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بوليبات مع أنسجة بيضاء سميكة على األجزاء البارزة من الحاجز 
الرئيسي ومجسات شفافة

ومفصولة  رقيق  جدار  تظهر  بوليبات  هياكل  الهيكل:  مالمح 
بشكل كبير مع حواجز بارزة وواضحة

خليج  في  األنواع  لهذه  المتشكلة  الضخمة  المستعمرة  شكل 
عدن

مستعمرة مغلفة سميكة تميل إلى أن تصبح ضخمة
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الصفات
يكون  أن  وميكن  الضخم  دون  أو  مغلف  املستعمرة  شكل 
 10 إىل  تصل  فقد  عام  متوسط  وبشكل  إىل  صغري  حجمها 
البوليبات  إىل 15 سنتيمرت كأقىص بعد. يكون ترتيب هياكل 
فوق  الفردي  البوليب  هيكل  ويتموضع  أنبوبية  جدران  ذي 
الجريي بحوايل 2.5 سنتيمرت حيث  للهيكل  القاعدة املشرتكة 
البوليبات  القاعدة حويصلية جداً. تكون هياكل  تكون هذە 
ويفصلها  املستعمرات  معظم  يف  البعض  بعضها  من  قريبة 
فقط بضعة مليمرتات عن بعضها البعض. )بصفة عامة، تبعد 
البوليب  البوليب(. شكل هيكل  بأقل من قطر واحد لهيكل 
دائري مضلع غري منتظم ويبلغ متوسط أقىص أبعادە بني 5 
إىل 8 مليمرت. الحواجز رقيقة وتتواجد يف 4 أو 5 رتب حيث 
تكون أول رتبتني متطورتني وبارزتني بشكل جيد فوق طرف 
جدار هيكل البوليب مام يعطي املستعمرة شكلها الشائك أو 
النجمي. بالكاد يكون الهيكل الجريي لجزء القاعدة املشرتكة 

للمستعمرة مرئياً يف املستعمرات الحية.
اللون األخرض ويف بعض  الغالب يتكون من ظالل  اللون: يف 
األحيان يكون اللون أخرض زاهي يتدرج نحو أخرض شاحب 
األقل  ومن  الرئيسية،  للحواجز  البارزة  النهايات  يف  وأبيض 
لون  يكون  الطوب.  لون  مثل  أحمر  اللون  يكون  أن  شيوعاً 

املجسات أخرض شاحب أو رمادي بني مع نهايات بيضاء.

الموئل والوفرة
البيئات  يف   Galaxea fascicularis املرجان  يتواجد  ما  نادراً 
يستطيع  فإنه  ذلك،  األمواج. ومع  منطقة  مثل  املعرضة جداً 
الصمود يف املناطق التي جرفتها تيارات املد والجزر القوية. من 
األنواع غري املألوفة يف املناطق املحمية جداً، وقد تم تسجيل 
هذا النوع يف جميع املناطق يف شامل غرب خليج عدن من 

إرتفاع يقارب 2 مرت ولألسفل إال أنه غري متوفر بكرثة.

التوزيع
يتوزع هذا النوع من شامل البحر األحمر رشقاً إىل بولينيزيا 

الفرنسية، ولكنه غري موجود يف شامل الخليج.
تم العثور عىل هذە األنواع يف شامل غرب خليج عدن عىل 

طول الساحل اليمني.

2

1

Galaxea fascicularis )لينيوس، 1767(
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هياكل البوليبات متحدة عن طريق قاعدتها بالهيكل الجيري، 
مع حواجز متعددة رقيقة

بوليبات خضراء زاهية ومجسات مع نهايات مدورة

بوليبات بنية ومجسات تتموضع فوق هيكل جيري أخضر

شكل  على  المستعمرات  من  النوع  هذا  من  نموذجي  تجمع 
الوسادة الصغيرة
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املنظومة القوية

عائلة المرجان المخي )غريغوري، 1900(
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•	Cyphastrea microphthalma
•	Cyphastrea serailia
•	Echinopora gemmacea
•	Favia favus

•	Favites complanata
•	Favites halicora
•	Favites pentagona
•	Favites peresi

•	Goniastrea retiformis
•	Hydnophora exesa
•	Leptoria phrygia
•	Platygyra daedalea

•	Favia matthai
•	Favia pallida
•	Favia rotumana
•	Favites abdita

تعترب عائلة املرجان املخي من العائالت املتنوعة يف وقتنا الحايل 
وبشكل عام فإنها تتميز بتنوع عايل جداً حيث تم تسجيل 20 
جنس يف املحيط الهندي واملحيط الهادئ. إعتربت هذە العائلة 
من العائالت غري املتجانسة من الناحية الشكلية وقد أظهرت 
الدراسات الجزيئية األخرية أنها ليست أحادية النمط الخلوي* 
)فوكامي وآخرون، 2008(. وبالرغم من استبعاد بعض األصناف 
التي ال عالقة لها يف الواقع بهذە العائلة فام تزال الصفات العامة 
أن  من  بالرغم  نسبياً.  قليلة  لها  املمثلة  األنواع  من  تبقى  ملا 
الشكل املهيمن للمستعمرة هو الضخم، إال أنه ميكن مشاهدة 
أشكال النمو الرقائقي أو حتى املتفرع. وباملثل، فقد يختلف 
حجم هيكل البوليب من الصغري )3 مليمرت أو ما يقارب ذلك 
يف جنس Cyphastrea( إىل األحجام الكبرية )قد تصل إىل 20 
العائلة  تعترب هذە   .)Favites Favia وجنس  لجنس  مليمرت  
منترشة عىل نطاق واسع جغرافياً وميكن العثور عليها يف جميع 
املوائل املرجانية. تعترب بعض أجناس Favia و Favites من بني 

كربى األنواع املؤسسة للشعاب املرجانية.

األنواع املستعرضة

Favites peresi مما  للمرجان  البوليب  تسهل مالحظة شكل هيكل 
يجعله من األنواع السهلة التصنيف
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الصفات
شكل املستعمرة مغلف سميك أو ضخم بشكل غري منتظم. 
يبلغ متوسط   حجم املستعمرة ما يقارب 30 سنتيمرت. هيكل 
من  حجمه  ويرتاوح  منتظم  شكل  ذو  دائري صغري  البوليب 
قليالً.  مرتفع  وجدار  واضحة  معامل  مع  أقل  أو  مليمرت   3
يكون ترتيب هيكل البوليب يف العادة ضمن نظام الجدران 
املنفصلة. ميكن أن تكون هياكل البوليبات قريبة من بعضها 
البوليب.  لهيكل  يقارب قطر واحد  ما  إىل  البعض وقد تصل 
يكون عدد الحواجز الرئيسية 10 وهي متطورة بشكل جيد 
وواضحة. ترتيب التجزئة العرشية للحاجز الرئييس مميز جداً 
وهو صفة محددة للنوع. يتطور الضلع بشكل معتدل وقد 
يتساوى أو يكون قريب من التساوي مع الهيكل الجريي إال 
أنه ال ميتد ما بعدە، وقد ينخفض إىل صفوف عليها حبيبات 
أو تكون شوكية. الهيكل الجريي عليه حبيبات كثيفة ودقيقة 

والعمود متطور.
البيج والرمادي  الباهت إىل  اللون من األخرض  اللون: يرتاوح 
أو البني. غالباً ما يكون لون الهيكل الجريي أكرث شحوباً من 
هيكل البوليب، ولكن العكس صحيح يف كثري من األحيان يف 
إضاءة من  واألقل  املقعر  الجزء  املتعرجة وعىل  املستعمرات 

الحيوان.

الموئل والوفرة
ميكن العثور عىل مرجان Cyphastrea microphthalma عادًة 
يف شامل غرب خليج عدن وعىل أعامق قليلة من سطح البحر. 
يعترب هذا النوع من األنواع املنترشة بشكل كبري ولكنه ليس من 
األنواع ذات الوفرة الكبرية إطالقاً. يؤدي الحجم الصغري نسبياً 
للمستعمرات ولهياكل البوليبات إىل جعلها غري واضحة نسبياً 
ولكن ترتيب التجزئة العرشية للحاجز الرئييس هو التشخيص 

الواضح للغاية لهذا النوع وميكن رؤيته تحت املاء.

التوزيع
يتوزع هذا النوع بشكل كبري من شامل البحر األحمر وشامل 
الخليج إىل جنوب أفريقيا ورشقاً إىل بولينيزيا الفرنسية )جزر 

سوسايتي وجزر أوسرتال(.
Cyphastrea microphthalma عىل  مرجان  العثور عىل  تم 

طول الساحل اليمني يف الشامل الغريب لخليج عدن.

Cyphastrea microphthalma )المارك، 1816(

13

2



142143

منظر عن قرب لبوليبات ممتدة بشكل جزئي، حيث يظهر الضلع 
والفم باللون األبيض

 للحاجز الرئيسي
ً
ترتيب التجزئة العشرية المميز جدا

لهياكل   
ً
نسبيا الصغير  الحجم  ُيظهر  المستعمرة  من  جزء 

البوليبات

منطقة  من  بالقرب  نمت  منتظمة  غير  ضخمة  مستعمرة 
رسوبية

 أثناء فترة النهار
ً
مستعمرة فصية مع بوليبات ممتدة جزئيا

4
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الصفات
أو  الضخم  ودون  سميك  مغلف  املستعمرة  شكل  يكون 
شكل  أبعادها.  أقىص  يف  سنتيمرت   25 إىل  تصل  وقد  ضخمة 
هيكل البوليب دائري منتظم والحد األقىص لقطرە 3 مليمرت 
البوليب  هيكل  يكون  قد  املعامل.  واضح  جدار  وجود  مع 
متدفقاً مع سطح املستعمرة أو بارزاً بشكل قليل أو جاحظاً 
بوضوح مبا يقارب 1 إىل 2 مليمرت فوق الهيكل الجريي. يكون 
وتكون  املنفصلة  الجدران  البوليب عىل شكل  هيكل  ترتيب 
تبتعد  أو  البعض  لبعضها  تقريباً  متجاورة  البوليبات  هياكل 
عن بعضها البعض بحوايل قطرين. عدد الحواجز الرئيسية 12 
حاجز ويكون الجزء الداخيل لها والقريب من العمود مزخرفاً 
املقابل  الضلع  يكون  فصية.  دعامة  مع  األحيان  من  كثري  يف 
بعض  ويف  متساوي  شبه  أو  متساوياً   12 وعددها  للحواجز 
مزخرفاً  يكون  أيضاً  جيد.  غري  بشكل  متطوراً  يكون  األحيان 
يكون  قد  الجريي  الهيكل  أو حبيبات.  بأشواك مدورة  بشدة 
حويصيل للغاية أو متقرح أو مضغوطاً بشكل جيد ومغطى 
بشكل كبري بالعديد من األشواك أو الحبيبات. العمود بشكل 

عام متطور.
اللون: يتكون من مجموعة متنوعة من اللون األخرض الباهت 
والرمادي والبيج أو البني ويكون داكناً بشكل أكرث يف املناطق 

املظللة.

الموئل والوفرة
يعترب مرجان Cyphastrea serailia من األنواع الشائعة بشكل 
كبري ولكنه غري متوفر بكرثة عىل اإلطالق. من النادر أن يتم 
يتواجد  ولكنه  البحر،  بالقرب من سطح  النوع  مالحظة هذا 
بكرثة يف منتصف املنحدرات ولألسفل حيث يتواجد مع أنواع 

.C. microphthalma مرجان

التوزيع
يف  واسع  نطاق  عىل   Cyphastrea serailia مرجان  ينترش 
األحمر  البحر  شامل  ومن  الهادئ،  واملحيط  الهندي  املحيط 
وشامل الخليج إىل جنوب أفريقيا، ورشقاً إىل هاواي وبولينيزيا 

الفرنسية.
تم العثور عىل هذا النوع عىل طول الساحل اليمني يف الشامل 

الغريب لخليج عدن.

و   Cyphastrea serailia مرجان  نوعي  كال  يعترب  مالحظة: 
C. microphthalma قريبني من بعضهام البعض من الناحية 
الجينية ويتواجدان أيضاً مع بعضهام البعض. ومع ذلك فإن 
شكل مرجان Cyphastrea serailia متغري بشكل أكرب وميكن 
متييزە بسهولة من هذا األخري بوجود 12 حاجز رئييس بدالً 

.C. microphthalma من 10 يف مرجان

12

Cyphastrea serailia )فروسكال، 1775(
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الشكل  وأسطوانية  بارزة  بوليبات  هياكل  يبين  قرب  عن  ًمنظر 
تقريبا

هياكل بوليبات لديها 12 حاجز رئيسي. الضلع  شبه متساوي

منظر عام لمستعمرة

واضحة  إسطوانية  صغيرة  بوليبات  هياكل  مع  مستعمرة 
ولكنها جاحظة بشكل غير منتظم
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الصفات
مغلفاً  أو  لوح  أو عىل شكل  رقائقي  املستعمرة  يكون شكل 
تتكاثر  األحيان،  بعض  يف  مرت.   2 إىل  أبعادها  أقىص  وتصل 
ال  ولكنها  الصفائحية  القاعدة  من  عمودي  بشكل  الخاليا 
شكل  عىل  البوليب  هيكل  يرتتب  التفرع.  مرحلة  إىل  تصل 
أسطوانية  البوليبات  هياكل  ويكون شكل  املنفصلة  الجدران 
أو مخروطية بشكل أكرث شيوعاً وتجحظ فوق سطح هيكل 
األعىل  يف  القطر  يكون  مليمرت.   4 إىل   2 يقارب  مبا  املرجان 
دائرية.  البوليب  هيكل  فتحة  تكون  مليمرت.   6 إىل   4 بني 
تكون هياكل البوليبات مائلة قليالً نحو طرف هيكل املرجان 
جداً  بارزة  الرئيسية  الحواجز  تكون  املستعمرات.  بعض  يف 
الجدار وتصبح أرق برسعة نحو وسط  بالقرب من  وسميكة 
هيكل البوليب. تشكل فص علوي قد يتطور يف بعض األحيان 
امللمس.  وبري  متطور  املسنن  الحاجز  خشنة.  زخرفة  إىل 
منبسطة  تصبح  رأسية  عارضة  من  ويتألف  متطور  العمود 
املسامي  شكله  العمود  يعطي  مام  األطراف  نحو  وعمودية 
واملضغوط إىل حد ما إىل وسط هيكل البوليب. يكون الضلع 
متطوراً بشكل جيد وسميك وهو متساوي الحجم يف معظمه 
عام  بشكل  السميكة  الحبيبات  من  بسلسلة  مزخرفاً  ويكون 
أو بأشواك صغرية يف القليل من األحيان. تسري ألسفل جدار 

هيكل البوليب ومتتد عىل األطراف املحيطة بهيكل املرجان.
اللون: يرتاوح من اللون الرمادي واألزرق أو الرمادي املخرض 

إىل ظالل مختلفة من اللون البني.

الموئل والوفرة
يعترب املرجان Echinopora gemmacea من األنواع الشائعة 
وميكن العثور عليه يف جميع املواقع. متت مالحظة تواجد هذا 
 Porites lutea النوع يف الغالب عىل منتصف املنحدر مع أنواع
و Platygyra daedalea وميكن أن متتد تقريباً إىل الحد األدىن 

الذي تتطور فيه الشعاب املرجانية.

التوزيع
يتواجد هذا النوع يف جميع أنحاء البحر األحمر وخليج عدن 
يتواجد  أيضا  الخليج.  يف  موجود  غري  ولكنه  العرب،  وبحر 
بولينيزيا  حتى  الهادئ  املحيط  ويف رشق  الهندي  املحيط  يف 

الفرنسية )جزر أوسرتال(.
يف  اليمني  الساحل  طول  عىل  األنواع  هذە  عىل  العثور  تم 

الشامل الغريب لخليج عدن.

Echinopora gemmacea )المارك، 1816(
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تفاصيل هياكل البوليبات وضلع مزخرف

ضلع خشن وهيكل جيري خشن واضحين من خالل األنسجة

مستعمرة مع أطراف رقائقية وتكاثر خاليا عمودي نحو الوسط

مستعمرة رقائقية مع لون رمادي مزرق شائع

3
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الصفات
شكل املستعمرة ضخم بشكل غري منتظم إىل نصف كروي وقد 
يصل أقىص قطر لها حوايل 1 مرت. ترتيب هيكل البوليب واضح 
عىل شكل الجدران املنفصلة. يصل حجم هياكل البوليبات إىل 
5 مليمرت وتكون بارزة مخروطية الشكل عموماً ويصل أقىص 
قطر لها عند القاعدة حوايل 20 مليمرت. عمق الخندق متغري 
الحواجز  تتواجد  مليمرت.   10 إىل  للفتحة  قطر  أقىص  ويصل 
متييز  ميكن  ال  الحاالت  من  كثري  ويف  رتب  أربع  أو  ثالث  يف 
متطورة  الرئيسية  الحواجز  ذلك.  يصعب  أو  الرتب  هذە 
بشكل جيد وتصل إىل العمود وتكون أطرافها الحرة العلوية 
وبارزة  وتكون سميكة  متطورة بشكل جيد  بتسننات  مزينة 
قليال أعىل من القراب لتصبح رقيقة أو حتى رقيقة جداً نحو 
مركز هيكل البوليب. قد تظهر األعمدة الفصية تطوراً متغايراً 
بشكل كبري. يشبه العمود شكل الشعاع الصغري وهو واضح 
الضلع موجود ومتطور  التطور.  مع درجة مختلفة من  دامئاً 
املفصول  املخروطي  البوليب  بشكل جيد خاصة عىل هيكل 
بشكل جيد، ولكن الضلع يكون رقيقاً يف بعض األحيان ويظهر 
عىل شكل صفائحي، باإلضافة إىل ذلك فإنه قد يكون ناعامً أو 
مزيناً بأشواك صغرية متباعدة بانتظام. تكون األضالع لهياكل 
البوليبات املتجاورة مرتاصفة أو حتى مستمرة. أكرث الصفات 
الشكلية للمرجان Favia favus متغرية جداً وبالرغم من أن 
الصعب تصنيفه وخاصة تحت  أنه من  إال  النوع شائع  هذا 

املاء.
باهت  رمادي  بلون  عام  بشكل  موحداً  اللون  يكون  اللون: 
وبني أو رمادي مخرض، ولكن ميكن لبعض العينات أن تكون 

مرقشة باللون البني والرمادي.

الموئل والوفرة
يعيش املرجان Favia favus يف العادة يف منتصف املنحدرات 
حيث أنه قد يكون متوفراً بشكل جيد. يعترب من األنواع األقل 
شيوعاً يف املياە الضحلة واملناطق ذات املياە القوية املضطربة 

ويف األجزاء األعمق من املنحدرات.

التوزيع
شامل  يف  موجود  غري  ولكنه  كبري  بشكل  النوع  هذا  يتوزع 
األحمر  البحر  أنحاء  جميع  يف  النوع  هذا  يتواجد  الخليج. 
أفريقيا.  وجنوب  انهاكا  جزيرة  إىل  وجنوباً  الهندي  واملحيط 
ميتد توزيع هذا النوع يف املحيط الهادئ رشقاً إىل جزر غامبري 

وجزر أوسرتال. 
تم تسجيل هذا النوع عىل طول الساحل اليمني يف الشامل 
الغريب لخليج عدن وقد تم تسجيل هذا النوع أيضاً يف عدن.

2

1

Favia favus )فروسكال، 1775(
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ومخروطية  الحجم  كبيرة  بوليبات  هياكل  الهيكل:  مالمح 
 مع ضلع متطور بشكل جيد

ً
الشكل قليال

نمط اللون البني المرقش اإلعتيادي واللون الرمادي 

منظر عام لمستعمرة ضخمة 

نفس العينة كما هي في الصورة رقم )2(؛ مستعمرة كاملة
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الصفات
يصل  ما  ونادراً  منتظم  غري  بشكل  ضخم  املستعمرة  شكل 
يف أقىص أبعادە إىل 30 سنتيمرت. يرتتب هيكل البوليب عىل 
شكل الجدران املنفصلة. تتواجد هياكل البوليبات بالقرب من 
بارز بشكل قليل فوق هيكل  الجدار  البعض ويكون  بعضها 
نسبياً  ضحلة  البوليبات  هياكل  عنه.  دامئاً  ومنفصل  املرجان 
مام يعطي هيكل املرجان مظهراً مفتوحاً، ويصل أقىص قطر 
لها 12 مليمرت. تتواجد الحواجز يف رتبتني حيث تصل الرتبة 
الرئيسية إىل العمود، وتكون مزخرفة بتسننات متطورة ولكنها 
املرجان  يف  والبارزة  املوجودة  كتلك  أبداً  متطورة  تكون  ال 
Favia rotumana. العمود موجود وتكون الدعامات الفصية 
موجود  الضلع  يكون  بوضوح.  وبارزة  جيد  بشكل  متطورة 
وتكون  ومتساوي  جيد  بشكل  ومتطور  تقريباً  دائم  بشكل 
مزخرفة بحبيبات واضحة يف كثري من األحيان أو تتكون من 

خرزات تشكل دوائر متحدة املركز.
ويف  البني،  اللون  من  مختلفة  ظالل  إىل  األصفر  من  اللون: 

القليل من األحيان يكون اللون رمادي أو أخرض باهت.

الموئل والوفرة
Favia matthai عىل نطاق واسع ولكنه غري  يتوزع املرجان 
متوفر أبداً. تم العثور عليه يف منتصف املنحدرات )4 إىل 5 

مرت( ولألسفل.

التوزيع
يتواجد هذا النوع يف شامل البحر األحمر وخليج عامن وغرب 
املحيط الهندي رشقاً إىل وسط املحيط الهادئ )جزر أوسرتال 

وجزر بيتكرين(.
تم العثور عىل هذا النوع عىل طول الساحل اليمني يف الشامل 

الغريب لخليج عدن.

13

2

Favia matthai )فوغان، 1918(
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رئيسية  حواجز  مع  البوليبات  لهياكل  المنفصلة  الجدران  ترتيب 
بارزة

 مع حاجز 
ً
الهيكل، هياكل بوليبات كبيرة وضحلة نسبيا مالمح 

رئيسي بارز ودعامات فصية

نفس العينة كما في الصورة رقم 1؛ شكل اللون البني الشاحب

مستعمرة دون الضخمة على منتصف منحدر الحيد المرجاني

جزء من مستعمرة مع أقراص فموية رمادية

4
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الصفات
نصف كروي  تقريباً  أو  منتظم  املستعمرة ضخم وغري  شكل 
إىل   25 بني  املستعمرة  متوسط  لقطر  أقىص  ويرتاوح  الشكل 
50 سنتيمرت وقد يصل إىل 1 مرت. يرتتب هيكل البوليب عىل 
أو  أو بيضوي  املنفصلة ويكون شكلها دائري  الجدران  شكل 
البوليبات  هياكل  مليمرت.   12 إىل  قطرە  ويصل  منتظم  غري 
البعض،  بعضها  من  قريبة  تكون  أو  واضح  بشكل  منفصلة 
ولكن الجدران تظل دامئا متميزة وتربز يف كثري من الحاالت 
فوق الهيكل الجريي بقليل. تتواجد الحواجز يف رتبتني أو ثالثة 
حيث تكون حواجز الرتبة األوىل متطورة وسميكة بالقرب من 
الجدار، وغالباً ما تكون بارزة قليالً. تغطس األطراف العلوية 
برسعة نحو مركز هيكل البوليب وتكون مزينة بسلسلة من 
قد  قصرية.  ولكنها  جيد  بشكل  املتطورة  الثالثية  التسننات 
الحاجز  جانبي  عىل  يوجد  صغرية.  فصية  دعامات  تتواجد 
حبيبات ناعمة. العمود موجود وعموماً يكون متطوراً بشكل 
الحجم  أو قصري وموحد من حيث  الضلع غري موجود  جيد. 

ويكون ذي حبيبات أو خرزات.
الباهت  لألخرض  والبيج  األصفر  من  اللون  يرتاوح  اللون: 
والرمادي املزرق أو البني، وعموماً يكون اللون موحد إىل حد 

ما يف جميع أجزاء املستعمرة الواحدة.

الموئل والوفرة
يتواجد املرجان Favia pallida يف كافة املواقع وميكن العثور 
عليه يف جميع موائل الشعاب املرجانية باستثناء مناطق املياە 

الضحلة جداً وال سيام يف منتصف املنحدرات.

التوزيع
يتوزع هذا النوع بشكل كبري يف شامل البحر األحمر وشامل 
توياماتو وجزر  إىل  أفريقيا ورشقاً  إىل جنوب  الخليج  جنوب 

أوسرتال يف املحيط الهادئ.
يف  اليمني  الساحل  طول  عىل  األنواع  هذە  عىل  العثور  تم 

الشامل الغريب لخليج عدن.

Favia pallida )دانا، 1846(
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مع  البوليبات  لهياكل  النموذجي  المنفصلة  الجدران  ترتيب 
في  موحد  قصير  وضلع  الجدار  من  قريبة  سميكة  حواجز 

الحجم

عينة لها لون بني مرقش وأصفر ومراكز خضراء

مستعمرة ضخمة صغيرة

تلك  األلوان يشبه  منظر عن قرب لسطح مستعمرة حية: نمط 
الظاهرة في الصورة رقم 2
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الصفات
كروي.  شبه  أو  منتظم  غري  بشكل  ضخم  املستعمرة  شكل 
سنتيمرت   15 إىل   8 من  األغلب  يف  املستعمرة  قطر  يرتاوح 
وقد تصل إىل 30 سنتيمرت. يرتتب هيكل البوليب عىل شكل 
الداخلية. شكل هياكل  الجدران املنفصلة وتتربعم املجسات 
البوليبات شبه دائرية أو غري منتظمة بعض اليشء يف حدودها 
الجدران  وتبقى  البعض،  بعضها  قريبة من  وتكون  الخارجية 
يرتاوح  دامئاً.  متميزة  الجريي  الهيكل  فوق  بوضوح  البارزة 
الحواجز  مليمرت.  إىل 18  بني 15  البوليب  لهيكل  قطر  أقىص 
الحاجز  مالحظة  ميكن  رتب.   3 أو   2 يف  وتتواجد  متعددة 
الرئييس كونه بارز بشكل غري منتظم ويتقوس فوق الجدار. 
تكون تسننات الحاجز متطورة جداً وهي خشنة بشكل غري 
منتظم ال سيام بالقرب من جدار هيكل البوليب. قد تكون 
خشنة.  بتسننات  أحياناً  ومزينة  موجودة  الفصية  الدعامات 

العمود موجود ومتطور بشكل جيد.
مع  الرمادي،  اللون  إىل  الشاحب  األصفر  اللون  من  اللون: 

أقراص فموية بلون داكن بشكل أكرب.

الموئل والوفرة
يعترب املرجان Favia rotumana من األنواع غري الشائعة جداً 
الظروف  النوع  هذا  يفضل  املواقع.  موجود يف جميع  ولكنه 
يتواجد يف  املياە، وميكن أن  أو شبه املعرضة لحركة  املعرضة 

املياە الضحلة.

التوزيع
يتواجد هذا النوع يف البحر األحمر والخليج إىل وسط املحيط 

الهادئ )جزر أوسرتال وجزيرة بيتكرين(.
تم العثور عىل هذا النوع عىل طول الساحل اليمني يف الشامل 

الغريب لخليج عدن.

Favia rotumana )غارديرن، 1899(
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مع  ولكنها  البعض  بعضها  من  قريبة  كبيرة  بوليبات  هياكل 
جدران مميزة وحاجز رئيسي بارز

بشكل  جاحظة  جدران  مع   
ً
قليال منتظمة  غير  بوليبات  هياكل 

 فوق سطح المستعمرة
ً
عمودي تقريبا

موحد  باهت  لون  مع   
ً
تقريبا الشكل  كروية  نصف  مستعمرة 

وأقراص فموية أكثر قتامة

مستعمرة ضخمة صغيرة لونها رمادي أزرق غامق
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الصفات
شكل املستعمرة ضخم وغري منتظم أو نصف كروي الشكل 
تقريباً وأحياناً تنمو عليها نتوءات غري منتظمة يكون حجمها 
إىل  أحياناً  تصل  قد  ولكنها  الغالب  يف  سنتيمرت   50 من  أقل 
شكل  عىل  البوليب  هيكل  يرتتب  ذلك.  يقارب  ما  أو  مرت   1
الجدران املشرتكة. تكون هياكل البوليبات واضحة ومتعددة 
األضالع ويصل قطرها إىل 12 مليمرت. تكون الحدود الخارجية 
األحيان.  من  القليل  يف  الشكل  دائرية  شبه  البوليب  لهيكل 
تتوحد الحواجز يف مظهرها وتكون متباعدة بشكل متساوي 
وتكون ذات سامكة موحدة وبارزة يف بعض األحيان وميكن 
يحمل  العلوي  الطرف  املشرتكة.  الجدران  عىل  تستمر  أن 
تسننات ثالثية منتظمة ومتطورة أو حتى أنها قد تكون بارزة. 
العمود  التطور.  ضعيفة  أو  موجودة  غري  الفصية  الدعامات 
موجود ومضغوط والجدار متغري السمك ويرتاوح بني 1 إىل 

2 مليمرت.
قرص  مع  والبني  البيج  لون  ظالل  من  اللون  يتكون  اللون: 
فموي بلون أخرض زاهي. ميكن متييز الحاجز الرئييس كأرشطة 

بنية ضيقة عىل خلفية فاتحة يف الجدار املشرتك.

الموئل والوفرة
بشكل  الشائعة  األنواع  من   Favites abdita املرجان  يعترب 
كبري، وهو األقل وفرة يف املناطق ذات املياە املعكرة أو ذات 
الرسوبيات. ويفضل هذا النوع املياە الصافية وينترش بشكل 
شائع يف منتصف املنحدرات عىل أعامق ترتاوح بني 5 و 10 

مرت.

التوزيع
األحمر وجنوب مدغشقر  البحر  النوع يف شامل  يتوزع هذا 
)جزر  الفرنسية  لبولينيزيا  الرشق  إىل  الهندي  املحيط  يف 

سوسايتي(، ولكنه غري موجود يف الخليج.
تم العثور عىل هذا النوع عىل طول الساحل اليمني يف الشامل 

الغريب لخليج عدن.

2

1

Favites abdita )إليس وسوالندر، 1786(
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الهيكل: هياكل بوليبات ذات جدران مشتركة متعددة  مالمح 
األضالع مع جدران رقيقة

ًمستعمرة لونها بيج إلى بني مع هياكل بوليبات غير منتظمة 
قليال

منظر عام لمستعمرة كاملة ذات شكل مغلف سميك وضخمة 
 
ً
تقريبا

خضراء  فموية  وأقراص  بنية  جدران  مع  مشترك  لون  نمط 
فاتحة
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الصفات
شكل املستعمرة ضخم ونادراً ما تكون نصف كروية الشكل مع 
سطح متساوي يف الشكل يف معظمه. تصل أبعاد املستعمرة 
البوليبات شبه  القصوى ألكرث من 50 سنتيمرت. شكل هياكل 
دائري يف حدودها الخارجية مع ميل طفيف لتصبح متعددة 
األضالع تقريباً يف بعض املستعمرات أو يف جزء من املستعمرة. 
مليمرت،   14 إىل   10 بني  يرتاوح  البوليب  لهيكل  حجم  أقىص 
مليمرت.   3 و   2 إىل  ليصل  املشرتك  الجدار  سمك  ويرتاوح 
الحواجز متعددة وتتواجد يف رتبتني واضحتني للغاية، ويكون 
الحاجز الرئييس متطوراً ويصل إىل العمود حيث تكون بارزة 
وسميكة يف جانبها الخارجي القريب من جدار هيكل البوليب 
ورقيقة بشكل مفاجئ أو تدريجي نحو املركز. طرف الحاجز 
الدعامات  بـ 4 إىل 6 تسننات ثالثية متطورة.  العلوي مزين 
يستمر  قد  الرئييس  الحاجز  دامئاً.  وواضحة  الفصية موجودة 
فوق الجدار الشائع يف بعض املستعمرات أو أجزاء من هذە 
املستعمرات، أما الحواجز الثانوية فهي صغرية جداً ورقيقة. 

العمود متطور بشكل جيد وكبري الحجم.
اللون: اللون رمادي بني أو أخرض باهت ويكون لون القرص 

الفموي مخرضاً.

الموئل والوفرة
تم العثور عىل املرجان Favites complanata يف جميع املوائل 
واملناطق  العالية  الرسوبيات  ذات  البيئات  تحمل  ويستطيع 
 .Favites abdita ذات املياە املعكرة بشكل أفضل من املرجان
وبالرغم من أن هذا النوع يستطيع تحمل درجة معينة من 
يف  أكرب  بشكل  يتواجد  أنه  إال  واملضطربة  الضخمة  األمواج 

منتصف املنحدر.

التوزيع
يتوزع هذا النوع من شامل البحر األحمر إىل جنوب مدغشقر 
وتوياماتو( يف  )جزر سوسايتي  الفرنسية  بولينيزيا  إىل  ورشقاً 
املحيط الهادئ. تم ذكر تواجد هذا النوع يف الخليج من قبل 

بورشارد )1979(.
تم العثور عىل هذا النوع عىل طول الساحل اليمني يف الشامل 

الغريب لخليج عدن.

1

Favites complanata )إيهرنبريغ، 1834(
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هياكل بوليبات مضلعة في حوافها الخارجية ودعامات فصية 
متطورة بشكل جيد

منظر عام لمستعمرة كاملة على منتصف المنحدر وقريبة من 
الطبقة الرسوبية

ً
جدران سميكة بنية وأقراص فموية أفتح لونا

2

3

1

2
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الصفات
شكل املستعمرة ضخم ولكنها غري منتظمة يف كثري من األحيان 
وتعمل عىل تطوير نتوءات ذات زوايا أو نتوءات عادية تصل 
هيكل  يرتتب  األحيان.  بعض  يف  بالتفرع  شبيهة  مرحلة  إىل 
البوليب عىل شكل الجدران املشرتكة، ويف الغالب يكون شكل 
هيكل البوليب شبه دائري ولكنه قد يصبح مضلعاً تقريباً يف 
يبلغ متوسط قطر هيكل  أجزاء منها.  أو  املستعمرات  بعض 
رتبتني  يف  وتتواجد  متعددة  الحواجز  مليمرت.   10 البوليب 
الطرف  البوليب.  إىل مركز هيكل  منها  الرئيسية  الرتبة  تصل 
الدعامات  ناعمة.  منتظمة  بتسننات  مزين  للحاجز  العلوي 
الفصية موجودة ومتطورة بشكل جيد يف بعض املستعمرات. 
وواضح.  موجود  والعمود  بضعف  متطورة  الثانوية  الحواجز 
حواجز  مليمرت.   3 إىل  ويصل  جداً  سميك  املشرتك  الجدار 
البعض ال تستمر فوق  القريبة من بعضها  البوليبات  هياكل 
يف  ناعم  مبلمس  منها  العلوي  الجزء  ويظهر  املشرتك  الجدار 

بعض أجزاء هيكل املرجان.
املزرق  والرمادي  البني  إىل  البيج  لون  من  يرتاوح  اللون: 
أو  ورمادي  داكن  بني  الفموي  القرص  لون  يكون  واألخرض. 

أخرض.

الموئل والوفرة
نسبياً  الشائعة  األنواع  Favites halicora من  املرجان  يعترب 
لحركة  التعرض  من  متفاوتة  درجات  يتحمل  أن  ويستطيع 
الغالب  يف  النوع  هذا  يتواجد  العالقة.  والجسيامت  األمواج 
عىل منتصف املنحدرات وعىل أعامق ترتاوح بني 2 إىل 3 مرت 

ولألسفل.

التوزيع
من شامل البحر األحمر إىل جنوب مدغشقر ورشق ساموا ويف 

املحيط الهادئ. مل يتم تسجيله يف منطقة الخليج.
تم العثور عىل هذا النوع عىل طول الساحل اليمني يف الشامل 

الغريب لخليج عدن.

Favites halicora )إيهرنبريغ، 1834(
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جدار  مع  الخارجية  حدودها  في  دائرية  شبه  بوليبات  هياكل 
سميك مشترك والعديد من الحواجز

مستعمرة صغيرة دون الضخمة مع لون بني سائد

والنمط  منتظمة  غير  نتوءات  مع  نموذجية  ضخمة  مستعمرة 
الرمادي األزرق الشائع

منبسطة بشكل غير إعتيادي ومغلفة بشكل أكبر من المستعمرة 
الضخمة 

3

4

4
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الصفات
كثري  يف  وتكون  ضخمة  أو  سميك  مغلف  املستعمرة  شكل 
من األحيان غري منتظمة مع سنام أو نتوءات تصل إىل بضعة 
األحيان  بعض  يف  تتطور  قد  ولكنها  اإلرتفاع  يف  سنتيمرتات 
متوسط   حجم  يبلغ  متفرع.  شبه  شكل  أو  شجرة  شكل  إىل 
بعض  يف  تصل  قد  ولكنها  سنتيمرت   20 من  أقل  املستعمرة 
هيكل  يرتتب  أبعادها.  أقىص  يف  املرت  يقرب  ما  إىل  العينات 
البوليب عىل شكل الجدران املشرتكة، وتشكل الرباعم يف كثري 
متعدد  البوليب  األحيان مجسات خارجية. شكل هيكل  من 
األضالع ومن املألوف أن يكون خاميس األضالع ويرتاوح أقىص 
الجدران رقيقة عموماً.  إىل 7 مليمرت، وتكون  له بني 6  قطر 
الرتبة  سامكة  تتناقص  بحيث  رتبتني  يف  الحواجز  تتواجد 
الرئيسية منها بانتظام من الجدار إىل مركز هيكل البوليب، أما 
الثانية للحاجز فتكون أقرص بكثري ولكن طولها يكون  الرتبة 
متغرياً بدرجة كبرية. يكون طرف الحاجز العلوي مسنن وتكون 
عملية تطوير التسننات للحاجز متغرية بشكل كبري. الدعامات 
تشكيل  وتعمل عىل  بشكل جيد  ومتطورة  الفصية موجودة 
الحاجز  يكون  قد  التطور.  الضعيف  العمود  مميز حول  تاج 
وبري  مظهر  املستعمرة  يعطي  مام  الجدار  فوق  بقوة  بارزاً 
الشكل ولكن هذا الشكل متغري بدرجة كبرية من مستعمرة 

ألخرى. وتستمر الحواجز فوق الجدار املشرتك بشكل عام.
اللون: يرتاوح من لون البيج إىل اللون األحمر شبيه لون الطوب 
إىل ظالل اللون البني واألزرق الرمادي، ونادراً ما يكون اللون 

أحمر زاهي. يكون لون القرص الفموي بني أو أخرض.

الموئل والوفرة
يعترب املرجان Favites pentagona من األنواع األكرث شيوعاً يف 
جنس Favites ويتواجد يف جميع املوائل. يتواجد من تحت 

سطح البحر إىل الجزء السفيل من املنحدر.

التوزيع
يتواجد هذا النوع يف شامل البحر األحمر وشامل الخليج إىل 
)جزيرة  الهادئ  املحيط  وسط  إىل  ورشقاً  مدغشقر،  جنوب 

اليس وساموا(.
تم العثور عىل هذا النوع عىل طول الساحل اليمني يف الشامل 

الغريب لخليج عدن.

Favites pentagona )اسبري، 1794(
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مستعمرة ضخمة مع هياكل بوليبات مضلعة صغيرة ومميزة

وحواجز  نموذجية  خماسية  بوليبات  هياكل  الهيكل:  مالمح 
الدعامات  من  جيد  بشكل  متطور  وتاج  الجدار  فوق  مستمرة 

الفصية

مستعمرة غير منتظمة الشكل مع توسعات عقدية ولكل منها 
عدد قليل من هياكل البوليبات

مستعمرة صغيرة مغلفة سميكة غير منتظمة 

وأقراص  خماسية  معظمها  بوليبات  هياكل  مع  مستعمرة 
فموية خضراء فاتحة اللون

بنية  فموية  وأقراص  بيضاء  بجدران   
ً
شيوعا أقل  ألوان  نمط 

اللون

4
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الصفات
األحيان  بعض  يف  سميك  مغلف  أو  ضخم  املستعمرة  شكل 
ويصل حجمها إىل ما يقارب 1.5 مرت يف أقىص أبعادها. يرتتب 
املشرتكة، وتكون هياكل  الجدران  البوليب عىل شكل  هيكل 
البوليبات ضحلة وشكلها مضلع بدقة مع جانبني مستقيمني 
حيث يرتاوح أقىص قطر لها بني 12 إىل 20 مليمرت مع جدران 
رقيقة جداً. تعطي هذە الصفات الشكلية سطح هيكل املرجان 
مظهراً يشبه قرص العسل الكبري. الحواجز متعددة وتتواجد 
فجأة  الحرة  العلوية  أطرافها  تسقط  رقيقة  رتبة   3 أو   2 يف 
نحو أرضية الهيكل الجريي ومن ثم تستمر كحافة رقيقة نحو 
العمود. أطراف الحاجز مزينة بالعديد من التسننات املتطورة 
بشكل عام. تتواجد دعامات فصية يف معظم املستعمرات عىل 
شكل تاج يظهر بوضوح نحو مركز املستعمرة. العمود موجود 

ومتطور بشكل جيد.
اللون: من األصفر إىل البني الشاحب أو الرمادي، وأحياناً مع 

مسحة من اللون الوردي الفاتح أو األخرض.

الموئل والوفرة
يفضل Favites peresi املياە الصافية واملوائل املحمية باعتدال، 
يف  املنحدرات وغالباً  الشائعة يف منتصف  األنواع  ويعترب من 
املناطق التي تسيطر عليها أجناس Porites الضخمة واملرجان 

.Platygyra daedalea

التوزيع
ينحرص تواجد هذا النوع يف البحر األحمر وخليج عدن وبحر 
املحيط  غرب  وجنوب  ألفريقيا  الرشقي  والساحل  العرب 

الهندي.
من  عدن  خليج  غرب  شامل  يف  النوع  هذا  عىل  العثور  تم 

مناطق بري عيل وبلحاف وعدن.

Favites peresi )فور و بيشون، 1978(
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هياكل بوليبات عميقة مضلعة وغير منتظمة مع قرص فموي 
فاتح اللون

الرقيقة  الحواجز  من  العديد  مع  كبيرة  بوليبات  هياكل  هيكل: 
التي تسقط بسرعة نحو أرضية هيكل البوليب والعمود متطور 

بشكل جيد

 يشبه 
ً
هياكل البوليبات متعددة األضالع بوضوح تشكل مظهرا

قرص العسل

مستعمرة كبيرة ضخمة نموذجية 

هندسية  خارجية  حواف  مع  بوليبات  هياكل  تظهر  مستعمرة 
 ورقيقة وحادة

ً
وجدران بيضاء عالية جدا

4

5

1

5

24

3



166167

الصفات
إىل  السميك  املغلف  من  شكلها  ويرتاوح  ضخمة  املستعمرة 
قد  التي  األسنمة  من  سلسلة  أحياناً  وتشكل  الكروي  نصف 
قد  منخفضة.  عمودية  بروزات  إىل  األحيان  بعض  يف  تتطور 
يصل الحد األقىص لحجم املستعمرة ألكرث من 2 مرت. يرتتب 
هيكل البوليب عىل شكل الجدران املشرتكة. هيكل البوليب 
أو 6 جوانب عىل  صغري وعادة يكون متعدد األضالع مع 5 
التوايل، ويكون أقىص قطر لها 4 مليمرت. تكون الجدران رقيقة 
املستعمرة  لسطح  الخلية  مظهر  وتعطي  عام  بشكل  جداً 
ولكنها قد تصل إىل 1 مليمرت يف بعض املستعمرات أو أجزاء 
منها. الحواجز رقيقة وتتواجد يف رتبتني متميزتني حيث يكون 
من  وقريب  أفقي  البداية  يف  الرئييس  للحاجز  الحر  الطرف 
الخندق  إىل  تقريباً  ثم يغطس بشكل عمودي  الجدار، ومن 
إىل  الوصول  قبل  سميكة  متطورة  فصية  دعامات  وينتج 
العمود. وهذا األخري )العمود( صغري الحجم ويتألف من عدد 
أطراف  الرقيقة فقط.  الصغرية  الشعاعية  الربوزات  قليل من 

الحواجز مزخرفة بتسننات صغرية غري منتظمة.
اللون: يف الغالب يرتاوح اللون من البيج إىل البني الفاتح، وقد 
يالحظ يف بعض األحيان وجود لون أرجواين قزحي خفيف أو 

أخرض فاتح عىل الجدران.

الموئل والوفرة
املياە  يف   Goniastrea retiformis املرجان  يتواجد  أن  ميكن 
الضحلة جداً وحتى يف منطقة املد والجزر. ميكن أن يعمل عىل 

تشكيل مستعمرات كبرية جداً عىل املنحدرات العليا.

التوزيع
يتوزع هذا النوع بشكل كبري يف جميع أنحاء املحيط الهندي 
واملحيط الهادئ ومن شامل البحر األحمر إىل جنوب موزمبيق، 

ورشقاً إىل ساموا وال يتواجد يف الخليج.
تم تسجيل هذا النوع يف شامل غرب خليج عدن من مناطق 

بلحاف وبري عيل حيث أنها تكون وفرية محلياً.

Goniastrea retiformis )المارك، 1816(
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مالمح الهيكل: هياكل بوليبات صغيرة مضلعة بدقة مع جدران 
 وحواجز رقيقة ودعامات فصية سميكة

ً
رقيقة جدا

 مما هو عليه 
ً
تعمل األنسجة على جعل الجدار يبدو أكثر سمكا

في المستعمرات الحية 

دائرية  بطريقة  نمت  الضخمة  الكبيرة  المستعمرات  من  سلسلة 
إلى شكل فصوص نصف كروية

اللون النموذجي لهذا النوع هو البيج والبني الفاتح
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الصفات
شكل املستعمرة متغري بدرجة كبرية من املغلف أو حتى دون 
أشكال  عىل  نتوءات  تتطور  ما  وغالباً  الرقائقي،  إىل  الضخم 
تتطور هذە  املستعمرة. قد  وأحجام غري منتظمة نحو مركز 
تقريباً يف بعض املستعمرات، وقد  النتوءات إىل منط متفرع 
من  أكرث  إىل  كبرية جداً  لحجم مستعمرة  األقىص  الحد  يصل 
املستعمرة هضبات مخروطية  تغطي سطح  أحياناً.  مرت   1.5
يصل  وارتفاعها  مليمرت   10 إىل   5 من  طولها  يرتاوح  )قرن( 
بني 6 إىل 7 مليمرت يف بعض العينات، وميكن مالحظة ميالن 
هذە الهضبات لإلندماج يف تالل قصرية. عادة ما يكون محور 
متيل  ولكنها  املرجان،  هيكل  سطح  عىل  عمودي  الهضبات 
نحو قمم األفرع يف املستعمرات املتفرعة أو أجزاء من هذە 
املستعمرات. تشكل هذە الهضبات جزءاً من الهيكل الجريي 
دائرة  يف  ترتتب  التي  البوليبات  هياكل  بني  املشرتك  والجدار 
عند قاعدة الهضبات. تتواجد الحواجز يف 2 أو 3 رتب عىل 
جانبي الهضبات حيث تصل رتبة الحاجز الرئيسية إىل مركز 
هيكل البوليب يف حني تتطور الصغرى فقط يف الجزء العلوي. 
الجانب  عىل  املوجودة  الحواجز  تستمر  األحيان  بعض  يف 
املقابل للهضبات فوق القمة. يكون الطرف الحر مسنن بدقة 
وبشكل غري منتظم. غالباً ما تتمدد مجسات البوليبات بشكل 

جيد خالل فرتة النهار يف العينات الحية.
اللون: اللون متغري بدرجة كبرية من البيج والبني الفاتح إىل 

البني الداكن واألخرض والرمادي املزرق.

الموئل والوفرة
يعترب املرجان Hydnophora exesa من األنواع الشائعة ويتواجد 
يف الغالب يف منتصف املنحدرات جنباً إىل جنب مع املرجان 
 Echinopora gemmacea واملرجان   Platygyra daedalea
اللذان يعتربان من املكونات الهامة لنسق الشعاب املرجانية يف 
املناطق التي يسيطر عليها جنس Porites الكبري. ميتد تواجد 

هذا النوع أحياناً إىل الجزء األعمق من املنحدر.

التوزيع
ميتد توزيع هذا النوع من شامل البحر األحمر وشامل الخليج 
املحيط  وسط  إىل  ورشقاً  الهندي  املحيط  غرب  جنوب  إىل 

الهادئ )جزيرة اليس وساموا(.
تم العثور عىل هذا النوع عىل طول الساحل اليمني يف الشامل 

الغريب لخليج عدن.

13
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طرف مستعمرة لوحية الشكل مع بوليبات خضراء اللون ممتدة 
بشكل جزئي أثناء فترة النهار

تحمل  قرون  أو  بهضبات  المرجان  هيكل  سطح  تغطية  يتم 
حاجز رقيق وبارز في جوانبهم

أطراف مستعمرة تبين ميالن القرون لإلندماج في تالل قصيرة

مستعمرة كبيرة دون الضخمة مع نتوءات غير منتظمة

مستعمرة مغلفة إلى دون الضخمة لونها بني

4

5

1

5
2

4

3



170171

الصفات
إىل  منتظمة  غري  أو ضخمة  سميك  مغلف  املستعمرة  شكل 
نصف كروية.يبلغ متوسط   حجم املستعمرة بني 50 سنتيمرت 
و 1 مرت. ترتتب هياكل البوليبات عىل منط الجدران الخندقية 
املشرتكة. األودية عميقة وتكون ذات عرض موحد جداً يرتاوح 
يف متوسطه من 3 إىل 5 مليمرت ويكون الطول متغرياً بشكل 
الحواجز  تكون  وحيد.  مركز  إىل  أبداً  يتناقص  ال  ولكنه  كبري 
ومتباعدة  بدقة  ومرتبة  متساوية وسميكة  أو شبه  متساوية 
تكون  مشرتك.  جدار  فوق  قليالً  ومقوسة  وبارزة  بانتظام 
مستمرة من وادي إىل آخر عموماً ويوجد تسنن ضيق أحياناً 
العلوي  الطرف  الجدار. ميتد  ولكنه مميز عىل مستوى أعىل 
الحر للحاجز نحو محور الوادي ومن ثم يسقط فجأة بشكل 
غري  العمود  مراكز  تكون  صغرية.  تسننات  ويحمل  عمودي 
يف  العمود  متثل  عمودية  رقيقة  صفائح  وتتواجد  واضحة 
املركز املحوري لألودية حيث تكون متقطعة يف العادة ويصل 
توحيد  إن  مليمرت.   15 إىل   12 إىل  العينات  بعض  يف  طولها 
وترتيب الحواجز يعطي الشكل السلس ملستعمرات املرجان 
تصنيفها  ميكن  التي  األنواع  من  وهو   Leptoria phrygia

بسهولة تحت املاء.
اللون: من اللون األخرض إىل اللون البيج والبني. وبشكل عام 
فإنه يوجد هناك فرق ملحوظ وحتى أنه الفت للنظر يف اللون 
القريب  للحاجز  العلوي  والطرف  لألودية  املركزي  الجزء  بني 

من الجدار املشرتك.

الموئل والوفرة
ال يكون املرجان Leptoria phrygia وفرياً جداً وميكن العثور 

عليه يف الغالب عىل املنحدرات الوسطى والدنيا.

التوزيع
واملحيط  الهندي  املحيط  يف  كبري  بشكل  النوع  هذا  يتوزع 
الهادئ، ومن شامل البحر األحمر إىل جنوب أفريقيا ورشقاً إىل 
بولينيزيا الفرنسية )جزر غامبري وجزر أوسرتال( وال يتواجد يف 

الخليج وخليج عامن.
تم تسجيل هذا النوع يف شامل غرب خليج عدن من مناطق 

بري عيل وبلحاف.
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Leptoria phrygia )إليس وسوالندر، 1786(
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مستعمرة ضخمة منتظمة موحدة باللون البيج 

سميك  جدار  مدى  على  تستمر  رقيقة  حواجز  الهيكل:  مالمح 
 تستمر إلى العمود

ً
ورقائقي وتقريبا

منظر عن قرب لسطح مستعمرة تبين النمط النموذجي لترتيب 
البوليبات ذات الجدران الخندقية المشتركة 

مستعمرة ضخمة ولكنها غير منتظمة الشكل

من  األسفل  الجزء  في  تقع  الشكل  في  مماثلة  مستعمرة 
المنحدر المرجاني
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الصفات
أساساً  كروية  نصف  أو  منتظمة  وغري  ضخمة  املستعمرة 
ويكون أقىص قطر لها بني 20 إىل 60 سنتيمرت ويصل عرض 
البوليبات  هياكل  ترتتب  مرت.   1.5 إىل  املستعمرات  بعض 
بنمط الجدران الخندقية املشرتكة مع عدة مراكز تتصل كل 
يختلف  الجدار.  نفس  مقيد ضمن  بوليب  بفم  منها  واحدة 
شكل الوادي اختالفاً كبرياً حيث أنها قد تكون قصرية أو حتى 
عدة  إىل  تصل  قد  جداً  طويلة  أو  واحد  مركز  إىل  منخفضة 
أن  الكبرية جداً. ميكن  املستعمرات  السنتيمرتات يف  عرشات 
للغاية  معوجة  أو  البعض  لبعضها  وموازية  مستقيمة  تكون 
ومطوية بشكل معقد. قد يتغري منط البوليبات ذات الجدران 
الخندقية املشرتكة فجأة من أحد أجزاء املستعمرة إىل األجزاء 
األخرى. يرتاوح عرض الوادي من 5 إىل 7 مليمرت وعمقها إىل ما 
يقارب 5 مليمرت. الجدار رقيق ومشرتك بني األودية املتجاورة. 
الحواجز رقيقة بحيث يرتاوح متوسط حجمها من 9 إىل 12 
لكل سنتيمرت وتكون بارزة ومسننة بشكل ملحوظ ومستمرة 
من واد إىل آخر. غالباً ما ترتبط األجزاء البارزة من الحاجز مع 
بعضها البعض من خالل صفائح رقيقة. قد تتواجد الدعامات 
الجزء  يف  ضعيف.  بشكل  متطورة  تزال  ال  ولكنها  الفصية 
األوسط من األودية تكون الربوزات الصفائحية موجودة عىل 

شكل شعاع صغري* عمودي أو ملتوي. املراكز غري واضحة.
اللون: ظالل من اللون األخرض إىل اللون الرمادي ويكون اللون 

البني أقل كثرياً، وقد يكون القرص الفموي أخرض زاهي.

الموئل والوفرة
يعترب املرجان Platygyra daedalea أحد أكرث أنواع املرجان 
شيوعاً وأسهلها تصنيفاً. ميكن العثور عىل هذا النوع يف جميع 
املواقع، وهو األكرث شيوعاً يف منتصف املنحدرات ويف املناطق 
التي تسيطر عليها أجناس Porites الضخمة والكبرية، ولكنه 

ميتد يف كثري من األحيان إىل أعامق أكرب من األخري ذكرە.

التوزيع
ومن  الهادئ  واملحيط  الهندي  املحيط  كبري يف  بشكل  ينترش 
شامل البحر األحمر وشامل الخليج إىل جنوب أفريقيا ورشقاً 

إىل بولينيزيا الفرنسية.
تم العثور عىل هذا النوع عىل طول الساحل اليمني يف الشامل 

الغريب لخليج عدن.

Platygyra daedalea )إليس وسوالندر، 1786(
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ً
مستعمرة صغيرة نصف كروية تقريبا

مشترك  جدار  فوق  وبارزة  مستمرة  حواجز  الهيكل:  ًمالمح 
والبروزات الصفائحية منبسطة طوليا

منظر عن قرب لسطح مستعمرة تبين تطور األودية ذات الطول 
المختلف

في  حيوي  منشأ  ذات  صخور  على  تنمو  ضخمة  مستعمرة 
منتصف المنحدر المرجاني

التغير  مستعمرة ضخمة ولكنها ذات شكل غير منتظم. الحظ 
الخندقية  الجدران  ذات  البوليبات  نمط  في  للنظر  الالفت 

المشتركة لألودية من أحد أجزاء المستعمرة لآلخر
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املنظومة القوية

عائلة المرجان الفطري )دانا، 1846(
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•	Cycloseris vaughani
•	Fungia fungites
•	Fungia gravis
•	Herpolitha limax

تعيش معظم أجناس عائلة املرجان الفطري بشكل حر )غري 
مرتبط( يف مرحلة البلوغ. وقد تم العثور عىل اثنني من أجناس 
يف   Fungia وجنس   Cycloseris جنس  وهام  العائلة  هذە 
حياتها.  فرتة  املعيشة طوال  منفردة  تبقى  عدن حيث  خليج 
التحتية  بالطبقة  املعيشة  الحرة  األنواع  من  اليافعات  تتصل 
عرب ساق رقيق ملدة زمنية تصل إىل سنتني، وبعد ذلك يقوم 
حرة.  إنفرادية  معيشة  ليعيش  نفسه  بفصل  البوليب  هيكل 
شكل هيكل البوليب الكأيس الرئييس منبسط أو أنه انعكس يف 
بعض األجناس ليعطي شكل قبة محدبة بشدة أو هيكل يشبه 
الجرس. ميكن لهيكل البوليب الواحد يف األشكال اإلنفرادية أن 
يكون كبري جداً يصل قطرە إىل 50 سنتيمرت وتكون الحواجز 
جنس  عىل  العثور  تم  لقد  مائة(.  من  )أكرث  جداً  متعددة 
مستعمرة Herpolitha يف شامل غرب خليج عدن أيضاً. غالباً 
الفطري  املرجان  عائلة  املوجود يف  والحاجز  الجدار  يكون  ما 
مثقوب بشكل كبري. الحاجز والضلع مزينني للغاية بتسننات 
هذە  )الضلع(.  متغرية  أشكال  ذات  وأشواك  )حواجز(  ثالثية 
الشعاب املرجانية لديها قدرة ملحوظة عىل اإلنقسام والتجدد 

لتطوير مرجان كامل.

األنواع املستعرضة

بالطبقة  مرتبطة  تزال  ما  يافعة  أفراد  من  تجمع   :Fungia fungites
التحتية
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الصفات
البلوغ.  مرحلة  يف  حر  بشكل  وتعيش  اإلنفرادية  األنواع  من 
شكل هيكل املرجان دائري أو شبه دائري تقريباً ويصل أقىص 
قطر له بني 6 إىل 7 سنتيمرت وشكله منبسط أو محدب قليالً. 
الحفرة املركزية ممدودة وقصرية. الحواجز متعددة مستقيمة 
ملحوظ.  بشكل  متكافئة  وغري  البعض  بعضها  من  وقريبة 
الحواجز يف الرتبة الدنيا بارزة وتكون أطرافها الحرة مرتفعة 
سمكاً  أكرث  لتصبح  ومتيل  العليا  الرتبة  حواجز  فوق  بوضوح 
أخرى  مرة  أضيق  تصبح  ولكنها  املرجان  هيكل  مركز  نحو 
املركزية.  الحفرة  يف  تقريباً  عمودي  بشكل  تغطس  أن  قبل 
تحمل األطراف الحرة العديد من )40 إىل 70 لكل سنتيمرت( 
الجانب  يظهر  قد  الصغرية.  الحبيبات  أو  الحادة  التسننات 
السفيل )البعيد عن الفم( من هيكل املرجان ندبة منفصلة يف 
مركزها. الجانب الداخيل يحمل العديد من األضالع املتطورة 
الضلع  املرجان.  قطر هيكل  نصف  من  الخارجي  النصف  يف 
وأحياناً  ورقيق  واضح  بشكل  بارز  الدنيا  الرتبة  يف  املوجود 
تكون  بحبيبات صغرية  مزينة  الحرة  األطراف  تكون  رقائقي. 

شوكية وبرية يف بعض األحيان تتشابه مع تسننات الحاجز.
اللون: ظالل لون البيج والبني الشاحب أو حتى الرمادي.

الموئل والوفرة
يعيش مرجان Cycloseris vaughani عىل الطبقات التحتية 
الرسوبية، والتي يرتاوح حجم الرسوبيات فيها من الدقيق إىل 
الرمال الطينية. تتواجد يف الغالب يف املناطق املحمية وغالباً 

عىل أعامق أقل من 8 مرت. هذە األنواع ليست وفرية ابداً.

التوزيع
ينترش هذا النوع يف خليج عدن ومدغشقر يف املحيط الهندي، 
ورشقاً إىل هاواي وجزيرة ايسرت يف املحيط الهادئ ولكنه غري 

موجود يف الخليج.
تم  وقد  عدن  خليج  غرب  شامل  يف  شائع  غري  النوع  هذا 

تسجيله فقط يف منطقة املكال.

12

Cycloseris vaughani )بوشام، 1923(
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متساوي  غير  حاجز  )الفم(  العلوي  الجانب  يظهر  واحد:  فرد 
بشكل ملحوظ مع حواجز رئيسية بارزة وسميكة

)البعيد عن الفم( مع ضلع رقيق  الجانب السفلي  الفرد:  نفس 
متطور بشكل جيد على الجزء الخارجي لهيكل المرجان

عينة لونها بني مخضر في بيئتها الرسوبية النموذجية

غير  تربة  ذات  تحتية  طبقة  على  تعيش  داكن  لون  ذات  عينة 
مضمومة خشنة
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الصفات
البلوغ.  مرحلة  يف  حر  بشكل  وتعيش  اإلنفرادية  األنواع  من 
شكل هيكل املرجان دائري ونادراً ما يكون بيضاوي الشكل يف 
حوافه الخارجية ويصل قطرە إىل 20 سنتيمرت وهو مسطح أو 
محدب قليالً. الحواجز متعددة ومرتبة مثل مسامري العجلة 
العلوية  الحرة  األطراف  قليالً.  ممدودة  مركزية  حفرة  حول 
املجسات  مالحظة  وميكن  صغرية،  ثالثية  بتسننات  مزينة 
متمددة جزئياً خالل فرتة النهار. يحمل الجانب السفيل من 
شعاعي  بشكل  مرتب  ضلع  أو  رقيقة  تالل  املرجان  هيكل 
ليصبح أقل وضوحاً تجاە الجزء املركزي. يحمل الضلع أشواك 
مزينة  األحيان  بعض  يف  نهاياتها  تكون  صغرية  مخروطية 

بأشواك صغرية جداً.
اللون: ظالل لون البيج وأحياناً مع أطراف وردية.

الموئل والوفرة
أو  املحمية  شبه  املناطق   Fungia fungites املرجان  يفضل 
املحمية مثل منحدرات البحرية، وكثرياً ما يتم العثور عليه يف 
اإلنفرادية  األنواع  أكرث  يعترب من  الرسوبية.  التحتية  الطبقات 

والحرة املعيشة التي تم تسجيلها يف شامل غرب خليج عدن.

التوزيع
واملحيط  الهندي  املحيط  يف  كبري  بشكل  النوع  هذا  ينترش 
الهادئ، ومن شامل البحر األحمر إىل جزر سوسايتي وبولينيزيا 

الفرنسية ولكنه غري موجود يف الخليج.
تم العثور عىل هذا النوع عىل طول الساحل اليمني يف الشامل 

الغريب لخليج عدن.

Fungia fungites )لينيوس، 1758(

13

2



178179

كامل.  بشكل  ممتدة  مجسات  مع  حي  لفرد  قرب  عن  منظر 
ويمكن رؤية التسننات الثالثية بوضوح على طرف الحاجز 

 وحفرة 
ً
الجانب العلوي )الفم( مع حواجز متعددة رقيقة نسبيا

مركزية طويلة

المحيط  باتجاه   
ً
وضوحا أكثر  رقيق  ضلع  مع  السفلي  الجانب 

الخارجي لهيكل المرجان

عينة مقوسة بشدة على شكل جرس تعيش على طبقة تحتية 
صلبة

عينة صغيرة منبسطة مع مجسات ممتدة فوق طبقة تحتية 
من رسوبيات دقيقة
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الصفات
من األنواع اإلنفرادية وتعيش بشكل حر يف مرحلة البلوغ. ال 
يكون هيكل املرجان دائرياً أبداً ولكن يف معظم الحاالت يكون 
يف استطالة قليلة مع نهايات مدورة ويكون بيضاوي الشكل 
يف القليل من الحاالت. يرتاوح متوسط   طوله من 12 إىل 15 
سنتيمرت. ميكن أن تصل الحفرة املركزية إىل ¼ الطول اإلجاميل 
لهيكل املرجان. الحواجز مستقيمة وقريبة من بعضها البعض. 
الحاجز للرتبة الدنيا سميك وأكرث بروزاً من تلك املوجودة يف 
الرتبة العليا والتي تكون أيضا رقيقة ومثقبة. فصوص املجسات 
غري موجودة. يحمل الطرف العلوي الحر للحاجز العديد من 
)قد تصل إىل 30 لكل سنتيمرت( الحبيبات أو التسننات. عىل 
تشبه  التي  الثقوب  من  قليل  عدد  يوجد  السفيل  السطح 
العينات  املرجان يف  بالقرب من طرف هيكل  واضحة  الشق 
الجزء  يف  منفصلة  ندبة  مالحظة  وميكن  سناً(.  )أكرب  الكبرية 
سناً  األصغر  األفراد  يف  الفم  عن  البعيد  السطح  من  املركزي 
فقط. يحمل الجانب الداخيل العديد من األضالع املتساوية أو 
شبه املتساوية والتي متتد من الطرف تقريباً إىل وسط هيكل 
تندمج  جانبياً  مضغوطة  بحبيبات  الضلع  ويزخرف  املرجان. 
أسطوانية  وتصبح  الخارجي،  املحيط  نحو  قصرية  صفائح  يف 

الشكل نحو مركز هيكل املرجان.
املتوسط  البني  إىل  البيج  لون  من  يتكون  الغالب  يف  اللون: 

واملجسات لونها شفاف والفم بلون بني أو أرجواين.

الموئل والوفرة
يعيش املرجان Fungia gravis عىل الطبقات التحتية الرسوبية، 
املنحدرات  وعىل  املتكدس  املرجان  بني  عليه  العثور  وتم 
املوجودة يف البيئات املحمية. ال يعترب من األنواع الوفرية أبداً.

التوزيع
يتوزع هذا النوع من جزر سيشل إىل جزر سوسايتي ولكنه 

غري موجود يف الخليج.
تم  وقد  عدن  خليج  غرب  شامل  يف  شائع  غري  النوع  هذا 

تسجيله من منطقة بروم فقط.

1

2

Fungia gravis )نيمنزو، 1955(
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الجانب السفلي لضلع غير متساوي مزين مع شقوق في طرف 
هيكل المرجان

سطح الفم مع العديد من الحواجز بحيث يكون الحاجز الرئيسي 
 أكثر من غيره

ً
 وبارزا

ً
أكثر سمكا

عينة حية مقوسة بشكل واضح في الجزء المركزي من هيكل 
المرجان والمجسات ممتدة بشكل جزئي

الترتيب  الحظ  األعلى.  من  عمودي  بشكل  رى 
ُ
ت كما  العينة 

التناوبي للحواجز

3

4

4
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2
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الصفات
من األنواع التي تعيش يف مستعمرات حرة يف مرحلة البلوغ. 
هيكل املرجان يستطيل حيث يبلغ متوسط طوله من 3 إىل 
تظهر  قد  مدببة.  أو  مدورة  نهايات  مع  عرضه  أضعاف   6
علوي  سطح  مع  العريض  املقطع  يف  مسطحة  املستعمرة 
محدب قليالً أو مقوس بشدة. ترتتب مراكز هيكل البوليب يف 

مجموعتني مختلفتني كالتايل:
قد  والتي  مركزي  أخدود  يف  مصطفة  املراكز  من  •سلسلة  	
وتفصلهم  املرجان  لهيكل  النهايتني  إىل  تصل  ال  أو  تصل 
بروزات الحاجز من كال الجانبني للمحور املركزي وتندمج 
األصيل  املركز  السلسلة  هذە  تتضمن  البعض.  بعضها  مع 

القديم عمراً واملتموضع بشكل مركزي.
هيكل  موزعة عىل سطح  الثانوية  املراكز  من  متغري  •عدد  	
املرجان، وقد تكون مرتبة يف خطوط متحدة املركز ولكنها 
تكون موزعة بشكل غري منتظم يف معظم األحيان وال سيام 

يف العينات الكبرية.
تسري بروزات الحاجز من مركز إىل آخر، ويف بعض الحاالت قد 
متتد الحواجز من األخدود املركزي إىل أطراف الهيكل املرجاين. 
الطرف العلوي مزين بشكل ناعم بأسنان صغرية غري منتظمة. 
جدار هيكل املرجان )تحت السطح( مثقب. قد تكون الندبة 
السطح  تحت  ما  ويكون  املركزي.  الجزء  يف  مرئية  املنفصلة 

مغطى بشكل كثيف بأشواك صغرية.
البيج، مع اختالف بسيط بني  اللون  اللون: أصفر رمادي إىل 

العينات.

الموئل والوفرة
من األنواع غري الشائعة مثل معظم األنواع من عائلة املرجان 
 Herpolitha limax املرجان  عىل  العثور  تم  وقد  الفطري، 
الشبيه بالخف عىل الطبقات التحتية للرتبة غري املضمومة التي 
تتكون من الرمل الناعم إىل الحىص يف الغالب. من األنواع غري 
الوفرية أبداً ولكنها ليست من غري املألوفة يف املناطق الرسوبية 

للشعاب املرجانية.

التوزيع
إىل  األحمر  البحر  شامل  من  كبري  بشكل  النوع  هذا  ينترش 
الفرنسية  بولينيزيا  إىل  ورشقاً  وموزمبيق،  مدغشقر  جنوب 

وهو غري موجود يف الخليج.
تم  وقد  عدن  خليج  غرب  شامل  يف  شائع  غري  النوع  هذا 

تسجيله فقط يف عدن.

Herpolitha limax )اسبري 1797(

1

2

3



182183

األخدود  من  كل  في  المراكز  الفم(  )سطح  الهيكل  يظهر 
هيكل  سطح  فوق  منتظم  غير  بشكل  والموزعة  المركزي 

المرجان

عينة على نحو غير إعتيادي بلون الطوب األحمر المظلم

أضالع  تبين  والتي  الفم،  عن  البعيد  الجانب  طرف  الهيكل: 
متساوية ومزينة بشكل كبير

عينة كبيرة بلون بيج/بني فاتح نموذجي )من اليمن على البحر 
األحمر(

عينة أخرى داكنة اللون على بنية تحتية صخرية )من اليمن على 
البحر األحمر(

4

5

1

5
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املنظومة القوية

عائلة المرجان الدماغي )اورمتان، 1890(
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•	Acanthastrea echinata
•	Acanthastrea maxima
•	Echinophyllia aspera
•	Lobophyllia corymbosa

•	Lobophyllia hemprichii
•	Oxypora lacera
•	Symphyllia radians

األنواع املستعرضة

الفطري  املرجان  عائلة  يف  كمثلها  الدماغي  املرجان  عائلة  تخضع 
أظهرتها  التي  األخرية  النتائج  بسبب  رئيسية  تصنيفية  ملراجعة 
تقليدياً  املنسوبة  واألنواع  لألجناس  والشكلية  الجزيئية  التحليالت 
إىل هذە العائلة )فوكامي وآخرون، 2008(. عىل سبيل املثال، جنس 
يف  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبطان  ال   Micromussa وجنس   Blastomussa
الواقع من الناحية الوراثية ببقية األجناس يف هذە العائلة يف حني أن 
جنس Echinophyllia وجنس Oxypora يندرجان بشكل تقليدي إىل 
عائلة مختلفة وهي عائلة مرجان كأس الزهرة )فوغان ويلز، 1943( 
 ،Symphyllia وجنس Lobophyllia وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجنس
الدماغي.  املرجان  لعائلة  منوذجية  كأجناس  إعتامدهام  تم  واللتان 
باإلضافة إىل ذلك، فقد تم اكتشاف أن عائلة املرجان الدماغي املسجل 
يف املحيط الهادئ واملحيط األطليس تنتميان إىل مجموعتني منفصلتني 
الكبرية  الزهرة  لعائلة جنس مرجان  النموذجي  الجنس  بشكل جيد. 
املسجل يف املحيط األطليس هو بالتايل بعيد عن كل األجناس املذكورة 
ببقية  ارتباطاً  أكرث  الهادئ وهو  املحيط  تسجيلها يف  تم  والتي  أعالە 
وبالتايل،  األطليس.  املحيط  يف  املسجل  الدماغي  املرجان  عائلة  أنواع 
)داي  الجذري  املرجان  عائلة  بالفعل  حددوا  قد  املؤلفني  بعض  فإن 
 Lobophyllia اآلخرين جنس  و هورنغ، 2009( مبا يف ذلك من بني 
 Echinophyllia وجنس Acanthastrea وجنس Symphyllia وجنس
وجنس Oxypora والتي تم تسجيلها جميعها يف شامل غرب خليج 
من  املجموعة  لهذە  إعطاءە  سيتم  الذي  اإلسم  كان  مهام  عدن. 
عندما  للوراثة  بالنسبة  وثيقاً  ارتباطاً  املرتبطة  املرجانية  الشعاب 
أصناف  عىل  ستشتمل  فإنها  الرسمية  التصنيفية  املراجعة  نرش  يتم 
وكذلك  الهيكل  وشكل  حجم  حيث  من  كبري  بشكل  شكلياً  متنوعة 
حجم وشكل هياكل البوليبات. ميكن أن يختلف شكل هيكل املرجان 
من هيكل بوليب إنفرادي كبري يصل قطرە إىل عدة سنتيمرتات إىل 
جدران أنبوبية كبرية أو مستعمرات بوليبات ذات جدران خندقية غري 
أودية يصل عرضها إىل 4 سنتيمرت.  أمتار مع  مشرتكة تصل إىل عدة 
للحاجز،  املعقدة  البنية  يف  العائلة  لهذە  األساسية  الخصائص  تكمن 
والناتجة عن ترتيب معقد من وحدات كربونات الكالسيوم اإلبتدائية. 
وتكمن النتيجة الواضحة برصياً لهذا التعقيد يف أهمية زخرفة الطرف 
العلوي الحر للحاجز. وتختلف هذە الزخرفة عرب األنواع من بروزات 
شوكية طويلة إىل فصوص كبرية مدورة والتي عندما تكون موجودة 

فإن الضلع يحمل أشواك متطورة.

واسعة  وأودية  كروي  نصف  بنمو   Lobophyllia hemprichii المرجان  ًيتميز 
متعرجة جدا
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الصفات
أقىص  يصل  حيث  الضخم  دون  أو  مغلف  املستعمرة  شكل 
ذات  البوليبات  هياكل  ترتيب  سنتيمرت.   40 حوايل  لها  بعد 
الجدران املشرتكة مبتوسط قطر يرتاوح بني  12 إىل 20 مليمرت. 
مع  قليالً  منتظم  غري  أو  بدقة  مضلع  البوليب  هيكل  شكل 
جدار سميك. تتواجد الحواجز يف ثالث أو أربع رتب، بحيث 
تحمل الرتبة الكبرية منها أسنان متينة طويلة متطورة بشكل 
القريب  الحاجز  الخارجي من  الجزء  نهايات حادة.  لها  جيد 
من جدار هيكل البوليب غالباً ما يكون أكرث سمكاً بكثري من 

الجزء القريب من مركز هيكل البوليب.
هيكل  سطح  ويكون  متطور  األحيان  من  كثري  يف  العمود 
جنس  مثل  األنواع  بعض  يف  املوجود  لذلك  مامثل  املرجان 
املرجان  أو   Favites complanata املرجان  وأنواع   Favites
وبني  بينها  الخلط  أحياناً  يتم  والتي  عموماً   F. flexuosa
بسهولة  الجنسني  فصل  ميكن  ولكن   .A. echinata مرجان 
عىل أساس تسنن الحاجز والذي يكون متطوراً بشكل أكرب يف 
مرجان Acanthastrea. أيضاً تكون األنسجة الحية يف مرجان 
A. echinata سميكة نوعاً ما وتغطي مالمح هيكل املرجان 
تخرتق  للحاجز  األكرب  التسننات  نهايات  ولكن  جزيئ  بشكل 

طبقة األنسجة.
الباهت  الرمادي واألخرض  إىل  البني  اللون  متغري من  اللون: 

وغالباً ما يكون اللون مرقشاً.

الموئل والوفرة
غالبا ما يتواجد مرجان Acanthastrea echinata يف منتصف 
ونادراً  معتدل  بشكل  املعرضة  املوائل  ويفضل  املنحدرات، 
جداً ما يتواجد عىل الشعاب املنبسطة أو يف بيئات البحريات 
املحمية جداً. ميكن أن يكون نوع مرجان A. echinata شائعاً 
واضح  غري  يبقى  أن  وميكن  مكان،  أي  يف  متوفر  غري  ولكنه 

للغواص العادي.

التوزيع
ينترش هذا النوع بشكل كبري يف شامل البحر األحمر وشامل 

الخليج رشقاً إىل بولينيزيا.
تم العثور عىل هذا النوع عىل طول الساحل اليمني يف الشامل 

الغريب لخليج عدن.

Acanthastrea echinata )دانا، 1846(
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صفات الهيكل: الحظ بشكل خاص التسننات المتطورة للحاجز 
مع النهايات الحادة

جزء  عدا  ما  بني  البوليب  لون  حية.  لمستعمرة  قرب  عن  منظر 
القرص الفموي القريب من الفم

بوليبات لحمية ولكن الخطوط ذات البقع البيضاء تتوافق مع 
النهايات التحتية للحاجز المزخرف

مستعمرة دون الضخمة لها لون بني باهت شائع 
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الصفات
شكل املستعمرة مغلف سميك إىل دون الضخم ولكنها تكون 
املستعمرة إىل حوايل  أبعاد  الحجم. يصل أقىص  دامئاً صغرية 
15 سنتيمرت. هياكل البوليبات قليلة من حيث العدد ولكنها 
كبرية جداً وغري منتظمة يف حدودها الخارجية وعادة يوجد 
من  البوليب  بهيكل  ويحيط  عموماً  بقليل  أكرب  واحد  مركز 
الحد األقىص  قبل آخرين بطريقة منتظمة إىل حد ما. يصل 
نطاق  ضمن  الغالب  يف  يكون  ولكنه  مليمرت   50 إىل  للقطر 
البوليبات من  ترتيب هياكل  25 إىل 35 مليمرت. قد تختلف 
الحواجز  تقريباً.  املنفصلة  الجدران  إىل  املشرتكة  الجدران 
متعددة وتتواجد يف ثالثة رتب يصل عددها إىل 80 يف هياكل 
البوليبات األكرب حجامً. تصل حواجز الرتبة األوىل إىل العمود 
املتطور وقد تكون بسامكة 1 مليمرت وقريبة من الجدار، وبني 
2 إىل 4 مليمرت وبارزة، حيث تسقط عادة بانتظام نحو العمود 
وتكون أطرافها الحرة مزينة بحوايل 4 إىل 10 تسننات خشنة 
 ½ إىل  الثانية  الحواجز  رتبة  وتصل  كبرية.  مدورة  أو  مدببة 
قطر هيكل البوليب، بينام تكون رتبة الحواجز الثالثة متطورة 
جيد.  بشكل  متطورة  تسننات  الرتب  جميع  وتحمل  قليالً، 
البوليبات  الرئيسية فوق الجدار بني هياكل  تستمر الحواجز 
املتجاورة. البوليبات كبرية ولحمية بشكل كبري مع تورم سميك 
السميك  الحاجز  النهار.  أبداً يف فرتة  الجدار وال تتمدد  فوق 
واضح من خالل أنسجة البوليب ويظهر بشكل قصري سميك 

ومرتب شعاعياً مع أرشطة بيضاء جاحظة قليالً.
الطوب  بلون  أحمر  إىل  وإردواز-أزرق  رمادي-أخرض  اللون: 

وبني، وغالباً يكون مخططاً وأحياناً مرقش.

الموئل والوفرة
غالباً ما يتواجد مرجان Acanthastrea maxima يف منتصف 
املنحدرات إىل أسفلها، وميكن العثور عليه يف األجزاء العميقة 
من تشكيالت الحمم الربكانية املتدفقة ويكون قريباً يف بعض 
األحيان من الطبقة الرسوبية. من األنواع املنترشة بشكل كبري 

ولكنه غري وفري إطالقاً.

التوزيع
الخليج  وشامل  عامن،  وخليج  العرب  وبحر  عدن  خليج 

)الكويت(. ال يتواجد يف خليج تاجورا والبحر األحمر.
تم  وقد  عدن  خليج  غرب  شامل  يف  شائع  غري  النوع  هذا 

تسجيله فقط من مناطق بري عيل وبروم واملكال.

Acanthastrea maxima )شيبارد وسامل، 1988(
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العديد  مع   
ً
جدا الحجم  كبيرة  بوليبات  هياكل  الهيكل:  مالمح 

من الحواجز وتسننات مدببة كبيرة وخشنة

 
ً
عينة ذات لون موحد بني داكن لبوليب كبير جدا

الحجم نموذجية مع عدد قليل من هياكل  مستعمرة صغيرة 
البوليبات الكبيرة

القصيرة  البيضاء  السميكة  األشرطة  لبوليب:  قرب  عن  منظر 
 تتوافق مع الحاجز الرئيسي السفلي

ً
والمرتبة شعاعيا
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الصفات
مغلف  وأحياناً  الوجه  أحادي  لوحي  منبسط  املرجان  هيكل 
بشكل جزيئ بحيث يتامىش مع التغريات يف الطبقة التحتية. 
يصل أقىص بعد للمستعمرة ما يقارب 80 سنتيمرت. ميكن متييز 
هيكل بوليب أويل يف العينات صغرية الحجم يف الجزء املركزي 
للمستعمرة. يرتاوح متوسط قطر هياكل البوليبات بني 5 إىل 
8 مليمرت وأحياناً مييل قليالً نحو طرف هيكل املرجان وتنفصل 
بشكل جيد عن بعضها البعض من خالل هيكل جريي حويصيل 
واسع. ترتاوح املسافة بني هياكل البوليبات بني 2 وأكرث من 50 
مليمرت. تتواجد الحواجز يف رتبة واحدة أو اثنتني تختلف يف 
عددها بني 14 و 20. وغالباً ما يكون شكلها مثل الوتد تقريباً 
البوليب  هيكل  جدار  من  بالقرب  سمكاً  أكرث  تكون  بحيث 
وتصبح إما بشكل مفاجئ أو منتظم رقيق نحو العمود. تكون 
بارزة بشكل موحد وتصل إىل 5 مليمرت فوق الجدار املتطور 
بشكل قليل. تحمل أطراف الحواجز مبا يف ذلك الجزء البارز 
بضعة تسننات مدببة ومتطورة بشكل جيد. العمود موجود 
متطور  الضلع  الصغرية.  األشعة  من  قليل  عدد  من  ويتألف 
األضالع  الجريي.  الهيكل  أنحاء  جميع  يف  وميتد  جيد  بشكل 
وعمودية  البعض  بعضها  من  قريبة  تكون  وغالباً  متعددة 
عىل طرف هيكل املرجان يف العينات األصغر وعىل األطراف 
مزخرفة  األضالع  وتكون  حجامً.  األكرب  العينات  يف  الخارجية 

بشكل كبري مع العديد من التسننات الطويلة الدقيقة.
اللون: يف الغالب يكون اللون رمادي أو أزرق-رمادي، ونادراً 

ما يكون اللون رمادي أخرض أو بني.

الموئل والوفرة
األجزاء  يف   Echinophyllia aspera املرجان  عىل  العثور  تم 
األعمق من املنحدرات، وهو من األنواع الشائعة نسبياً عىل 
الجوانب شبه العمودية من الدعامات البازلتية عىل عمق أقل 
من 12 مرت، وهو أكرث وفرة عموماً مام يبدو عليه أنه املرجان 

.Oxypora lacera

التوزيع
بالجزيرة  املحيطة  البحار  يف  كبري  بشكل  النوع  هذا  ينترش 
إىل  ورشقاً  مسكاريني،  وجزر  مدغشقر  إىل  جنوباً  العربية 

توياماتو وجزر أوسرتال يف املحيط الهادئ.
يف  اليمني  الساحل  طول  عىل  األنواع  هذە  عىل  العثور  تم 

الشامل الغريب لخليج عدن.

Echinophyllia aspera )إليس وسوالندر، 1786(

1
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هيكل مرجان منبسط صفائحي مع هياكل بوليبات سطحية. 
ولون غشاء الهيكل أخضر زاهي

مالمح الهيكل: هيكل بوليب مع جدران رقيقة وحواجز مثبتة 
 
ً
قليال

والضلع  المتطور؛  العمود  إلى  الحواجز  تصل  الهيكل:  مالمح 
 مع العديد من التسننات الحادة

ً
متطور جدا

من  جزء  أعمق  في  تقع  اللون  داكنة  مغلفة  كبيرة  مستعمرة 
المنحدر الخارجي

مستعمرة مرقشة بلون رمادي-أزرق وأخضر

ولكن   ،1 رقم  الصورة  في  الموجود  لذلك  مشابه  ألوان  ًنمط 
 بلون بني إلى أبيض تقريبا

ً
طرف هيكل المرجان أكثر شحوبا

4
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الصفات
يكون شكل املستعمرة غالباً نصف كروي يف حدودها الخارجية 
كبرياً. يصل أقىص بعد للمستعمر إىل 1.5  حيث تبلغ حجامً 
أنبوبية  جدران  ترتيب  وذات  كبرية  البوليبات  هياكل  مرت. 
أحادية أو ثالثية املركز ولكنها ال تشكل أودية أطول إطالقاً. 
لهياكل  املخروطي  التنظيم  املكسورة  املستعمرات  تُظهر 
 1( أنبوب طويل جداً  نهاية  البوليب  يحتل  البوليبات حيث 
خالل  ترتسب  الجذع  تشبه  هيكلية  عنارص  أو  أكرث(  أو  مرت 
فرتة منو املستعمرة. يبلغ الحد األقىص لقطر هيكل البوليب 
أحادي املركز بني 20 إىل 45 مليمرت. تتواجد الحواجز يف رتبتني 
أو ثالثة. الحواجز الرئيسية سميكة ومسننة بقوة ال سيام تلك 
إىل  وتصل  ملحوظ  بشكل  بارزة  وتكون  الجدار  من  القريبة 
من  كثري  ويف  واضح  بشكل  كبرية  الحاجز  تسننات  العمود. 
األحيان تكون حادة ومدببة وبشكل أقل مدورة أو فصية عند 
نهاياتها وتكون أدق وأرق بالقرب من مركز هيكل البوليب. 
الرئيسية  تلك  من  بروزاً  وأقل  أرق  الثانوية  الحواجز  تكون 
مع أطراف مسننة أو دقيقة ويكون العمود موجود وطويل 
ومسنن وشعاعي صغري والتطور متغري. يكون الجدار سميك 
بشكل عام ويصل سمكه إىل حوايل 4 مليمرت. الضلع متطور 
يكون  الجدار حيث  قريب من طرف  وباألخص  بشكل جيد 
ومتيل  املدببة.  الطويلة  األشواك  من  قليل  عدد  مع  مزخرفاً 

بشدة نحو طرف الجدار العلوي.
اللون: مختلف بشكل كبري ويف كثري من األحيان يتكون من 
جدران  من  بالقرب  الرمادي-األخرض  أو  البني  اللون  ظالل 
هيكل البوليب. يكون لون الجزء املركزي من القرص الفموي 
عموماً أفتح ويختلف من األخرض إىل اللون الرمادي الشاحب 

أو حتى األبيض.

الموئل والوفرة
منتصف  يف   Lobophyllia corymbosa املرجان  يتواجد 
األمواج  حركة  تضخم  من  املحمية  املناطق  ويف  املنحدرات 
مرجان  نوع  من  أقل  بوفرة  النوع  هذا  يتواجد  القوية. 

Lobophyllia hemprichii وميكن أن يتواجدا معاً.

التوزيع
إىل  األحمر  البحر  شامل  من  كبري  بشكل  النوع  هذا  ينترش 
جنوب موزمبيق، ويف املحيط الهادئ رشقاً إىل جزر توياماتو 

وأوسرتال، وال يتواجد يف الخليج وخليج عامن.
تم تسجيل هذا النوع يف شامل غرب خليج عدن يف مناطق 

بروم واملكال وعدن.

Lobophyllia corymbosa )فروسكال، 1775(

1
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شكل  على  البوليبات  وتترتب  كبير  حجم  له  البوليب  هيكل 
ملحوظ  بشكل  سميكة  الرئيسية  الحواجز  األنبوبية.  الجدران 

ومسننة بقوة

بجانب  ينمو  اليسار(  )على   Lobophyllia hemprichii مرجان 
Lobophyllia corymbosa )على اليمين(. الحظ الترتيب  المرجان 

مع  المشتركة  غير  الخندقية  الجدران  ذات  للبوليبات  المميز 
األودية المتطورة لمرجان L. hemprichii )الصورة من جيبوتي(

أو  أحادية  بوليبات  هياكل  مع  الحي  للسطح  نموذجي  منظر 
 من بعضها 

ً
ثالثية المركز منفصلة بشكل جيد ولكنها قريبة جدا

البعض

2
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الصفات
تتميز املستعمرة بنظام البوليبات ذات الجدران الخندقية غري 
)أكرب من  املشرتكة حيث تصل يف بعض األحيان لحجم كبري 
يبلغ  2 مرت( مع حواف خارجية عىل شكل قبة بشكل عام. 
الحد األقىص ألبعاد معظم املستعمرات التي متت مشاهدتها 
أقل من 50 سنتيمرت. ترتتب هياكل البوليبات يف أودية يصل 
نهاياتها  يف  أوسع  تكون  وغالباً  سنتيمرت   4 إىل   2 بني  عرضها 
األودية  تنفصل  أويل.  إنقسام  وجود  عىل  يدل  مام  القصوى 
بالرغم من أنه يف بعض األحيان  البعض  بوضوح عن بعضها 
الجدران  خارج  جيد  بشكل  الحية  السميكة  األنسجة  تنترش 
مام يعمل عىل تغطية الفراغ املوجود بني واديني متجاورين 
يختلف طولها حيث ميكن أن يصل إىل 30 إىل 40 سنتيمرت. 
لكل  رئيسية  حواجز   4 إىل   3 هناك  املستعمرات،  بعض  يف 
سنتيمرت وتكون سميكة وبارزة وتكون التسننات املدببة لها 
واضحة للعيان من خالل أنسجة البوليب يف العينات الحية. 
يف بعض األحيان يكون الحاجز الرئييس بأكمله مرئياً كقضبان 
متوازية قصرية بيضاء اللون عمودية عىل محور الوادي. تكون 
مراكز  وتكون  الحية  املستعمرات  يف  للعيان  واضحة  األفواە 
العمود واضحة عىل الهيكل وتتصل ببعضها البعض بواسطة 2 
إىل 4 صفائح رقيقة متوازية تسري عىل املحور الرئييس لألودية. 

البوليبات لحمية بشكل كبري وخاصة حول الجدران.
اللون: األصفر إىل البني ويف بعض األحيان يكون لون محيط 
األودية أحمر مشع أو برتقايل. لون الجزء املركزي من سطح 
يكون بلون أفتح من املحيط وال  الفم أخرض إىل بني ودامئاً 

يكون مشعاً إطالقاً.

الموئل والوفرة
يفضل مرجان Lobophyllia hemprichii املوائل املحمية أو 
املعرضة باعتدال لألمواج مثل منحدرات البحرية. من األنواع 
التي قد ال تكون موجودة إطالقاً يف الشعاب املرجانية أو عىل 

األجزاء العلوية من املنحدرات املعرضة بشدة لألمواج.

التوزيع
شامل  من   Lobophyllia hemprichii مرجان  توزيع  ميتد 
وال  الفرنسية  وبولينيزيا  توياماتو  أرخبيل  إىل  األحمر  البحر 

يتواجد يف شامل الخليج.
تم العثور عىل هذا النوع عىل طول الساحل اليمني يف الشامل 

الغريب لخليج عدن.

2

1

Lobophyllia hemprichii )ايهرنبريغ، 1834(
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رقائقية  بروزات  بواسطة  متصلة  مراكز  عدة  مع  وادي  طرف 
في محور الوادي

والميتة  العمر  الكبيرة  األجزاء  تظهر  منقلبة  كبيرة  مستعمرة 
أنواع أخرى من الشعاب  من المستعمرة والتي استقرت عليها 

المرجانية

 Porites مستعمرة ضخمة كبيرة تنمو بشكل جزئي على جنس

مستعمرة كبيرة مع شكل قبة على الحواف الخارجية

3
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الصفات
الوجه.  أحادي  أو ورقي رقيق جداً  املستعمرة رقائقي  شكل 
ميكن أن تكون عىل شكل صفيحة واحدة أو تكون غري منتظمة 
بشكل كبري مع دوارة متعرجة أو توسعات رأسية. يصل أقىص 
البوليبات سطحية  إىل 40 سنتيمرت. هياكل  للمستعمرة  بعد 
تفتقر للجدران الحقيقية ويبلغ متوسط   قطرها بني 4 إىل 8 
مليمرت. يف بعض األحيان يكون هيكل البوليب األويل مرئياً يف 
اآلخرين  من  واضح  بشكل  أكرب  ويكون  املستعمرة  منتصف 
ويصل قطرە إىل 12 إىل 15 مليمرت. تنفصل هياكل البوليبات 
عن بعضها البعض بشكل جيد. تتألف زخرفة الحاجز من عدد 
قليل من األسنان املتطورة مع نهايات مدببة. الهيكل الجريي 
متطور مزخرف مع الضلع املنبسط الذي يحمل تسننات حادة 
ولكنها نادرة. يوجد نحو محيط املستعمرة ثقوب عىل الهيكل 
تشبه شكل الشق وعموماً تتواجد يف أزواج قريبة من منطقة 
انتهاء الضلع. تكون مطموسة وببساطة تبدو كأنها حويصالت 

هوائية ممدودة قليالً يف الجزء املركزي للمستعمرة.
الباهت  األخرض  أو  والرمادي  الباهت،  البني  اللون  اللون: 
ويكون إما موحداً يف جميع أنحاء املستعمرة، أو مع أقراص 

فموية ذات لون أخرض وأبيض أو أحمر مرشق.

الموئل والوفرة
يعترب املرجان Oxypora lacera من األنواع املحبة للظل حيث 
منها  العميقة  تلك  أو  املنحدرات  عىل منتصف  غالباً  يتواجد 
الحفر  يف  وكذلك  املتدلية  التحتية  الطبقات  تحت  وبخاصة 
والشقوق، وهو من األنواع غري الوفرية إطالقاً ولكنه يعترب من 

األنواع الشائعة إىل حد ما.

التوزيع
وجنوب  األحمر  البحر  شامل  منطقة  من  النوع  هذا  يتوزع 
وجزر  واليس  جزر  إىل  ورشقاً  الهندي،  املحيط  يف  مدغشقر 
شامل  يف  موجود  غري  ولكنه  الهادئ  املحيط  يف  مارشال 

الخليج.
تم العثور عىل هذا النوع عىل طول الساحل اليمني يف الشامل 

الغريب لخليج عدن.

13

2

Oxypora lacera )فرييل، 1864(
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أطراف  مع  المرجان  لهيكل  شاحب  بني  لونه  رقائقي  فص 
بيضاء نامية

هياكل  من  يخلو  حيث  للهيكل  الداخلي  الجزء  من  المنظر 
البوليبات ويظهر الثقوب الشبيهة بالشقوق

منظر علوي للهيكل

منحدر  من  السفلي  الجزء  على  ورقية   
ً
جدا كبيرة  مستعمرة 

الشعاب المرجانية

التوسعات  اثنين من  مستعمرة مغلفة كبيرة إلى حد ما لديها 
الرقائقية على األطراف الحرة
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الصفات
مستعمرة ضخمة وتكون املستعمرات اليافعة منبسطة الشكل 
حيث تصبح نصف كروية أكرث فأكرث مع زيادة الحجم. يصل 
البوليبات  هياكل  ترتيب  يكون  مرت.   1 لها حوايل  بعد  أقىص 
ذات جدران خندقية مشرتكة مع مراكز موجودة يف سلسلة يف 
محور األودية غري املنتظمة يف بعض األحيان ذات طول غري 
محدد وتتحد األودية يف األعىل. متيل األودية يف املستعمرات 
وشعاعية  مستقيمة  تكون  أن  إىل  انبساطاً  واالكرث  األصغر 
األكرب  املستعمرات  ويف  املرجان.  لهيكل  املركزي  الجزء  من 
تكون أكرث تعرجاً. يرتاوح عرض الوادي بني 22 و 30 مليمرت 
ترتتب  ال  مليمرت.   35 و   20 بني  تصل  قد  قصوى  مع حدود 
الحواجز يف رتب واضحة وسهلة التعرف عليها، وتكون غالباً 
متناوبة يف السامكة واإلرتفاع أو 3 إىل 4 حواجز أرق منها يف 
تحمل  السميكة.  الحواجز  فصل  عىل  يعمل  قد  متكرر  منط 
متطورة  تسننات   6 إىل   3 منها  الكبرية  وخصوصاً  الحواجز 
جداً وبارزة بشكل خاص مع نهايات حادة يف الجزء العلوي. 
تكون الحواجز لألودية املتجاورة يف كثري من األحيان مرصوفة 
يسري عىل  واضح  ولكنه  بأخدود ضيق  دامئاً  ولكنها مفصولة 
وتطورە  موجود  العمود  املشرتك.  الجدار  من  العلوي  الجزء 
بنسبة  األودية  الصغري مرتبطة مبحور  العمود  متغاير. مراكز 
عن  مليمرت   5 إىل   2 بارتفاع  رقيقة جاحظة  3 صفائح  إىل   2
القاع. الطرف العلوي للصفائح مسننة ويكون الجزء السفيل 
من الحاجز مقوساً نحو مراكز األعمدة أو مندمجاً مع محور 
املرجان  الضلع متطور بضعف تحت سطح هيكل  الصفائح. 
الذي يحمل بضعة أشواك مدببة متطورة. يف العينات الحية، 
تعمل األنسجة اللحمية السميكة عىل تغطية معظم صفات 

الهيكل باستثناء الحواجز األكرث سمكاً واألكرب.
اللون: رمادي وأخرض زاهي أو بني وأحياناً مع مسحة وردية 
مع فارق بني لون منطقة الجدار وسطح الفم. وأحياناً يكون 

اللون بني مرقش شاحب وأصفر.

الموئل والوفرة
تم العثور عىل املرجان Symphyllia radians يف غالب البيئات 
املنحدرات  منتصف  عىل  رئييس  بشكل  ويتواجد  املحمية 

واملنحدرات الخارجية املنخفضة.

التوزيع
ال يتواجد هذا النوع يف الخليج وشامل ووسط البحر األحمر. 
ومن املعروف أن مدى انتشارە ميتد من جنوب البحر األحمر 
)اليمن( وخليج عدن وخليج ُعامن وجنوباً إىل مدغشقر وجزر 
من  الهادئ  املحيط  يف  النوع  هذا  توزيع  ميتد  مسكريني. 
إىل جزيرة  العظيم ورشقاً  الحاجز املرجاين  اليابان إىل  جنوب 

واليس.
تم تسجيل هذا النوع يف شامل غرب خليج عدن من مناطق 

بري عيل وبروم واملكال.

1

2

Symphyllia radians )ميلن إدواردز و هاميي، 1849(
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أودية متجاورة متحدة في األعلى

الجزء المركزي من هيكل المرجان مع مراكز األعمدة المرتبطة 
بالبروزات الرقائقية

من  شعاعية  أودية  مع   
ً
تقريبا كروية  نصف  ضخمة  مستعمرة 

األعلى

منظر عن قرب لسطح حي مع أنسجة بنية وقرص فموي لونه 
رمادي شاحب

مستعمرة صغيرة لونها بني داكن 

مستعمرة صغيرة أخرى ذات لون أخضر زاهي

3
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املنظومة القوية

عائلة مرجان الكأس المثقب )جراي، 1842(
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•	Pocillopora damicornis
•	Stylophora pistillata

األنواع املستعرضة

تعترب عائلة مرجان الكأس املثقب من أبسط أنواع الشعاب 
املرجانية الصلبة من حيث التكوين الهيكيل ويقترص تواجدها 
يف الوقت الحارض عىل املحيط الهندي واملحيط الهادئ، وقد 
تم تسجيل عينات أحفورية من املحيط األطليس. تضم هذە 
مبستعمرات  جميعها  تتميز  موجودة  أجناس  العائلة خمسة 
من  معظمها  يف  املستعمرات  شكل  متواضع.  حجم  ذات 
النوع املتفرع )تفرع( ولها فروع قصرية يصل قطرها إىل 10 
البوليبات  هيكل  ترتيب  التشعبات.  من  قليل  وعدد  مليمرت 
بجدران منفصلة ويكون حجم الهيكل صغرياً )القطر أقل من 
3 مليمرت( مع حواجز بدائية. تكون أول ستة حواجز متطورة 
ويف كثري من الحاالت تبقى قصرية جداً مع احتامل إستثناءها 

من هذە التوجيهات.

تتمثل عائلة مرجان الكأس املثقب يف شامل غرب خليج عدن 
بجنسني وهام جنس Pocillopora وجنس Stylophora وهذا 
الرئيسية  املكونات  أحد  الواقع  يف  وهو  للغاية  وفري  األخري 
كبري  بشكل  ينترشان  الجنسني  كال  املرجانية.  للمجتمعات 
أكرب  أحد  يعترب  الذي   Pocillopora جنس  وخاصة  جغرافياً 

األجناس توزعاً يف جميع أنحاء العامل.

لجنس  الوحيد  الممثل  هو   Pocillopora damicornis مرجان 
المرجانية  األنواع  أكثر  أحد  وهو  اليمن  جنوب  في   Pocilloporaً

المنتشرة جغرافيا
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الصفات
املستعمرات إصبعية الشكل إىل متفرعة قصرية. تكون الفروع 
املتبقية يف معظمها قريبة من بعضها البعض. الفروع رقيقة 
نتوءات  من  كتل  لتعطي  نهاياتها  عند  اإلنقسام  إىل  ومتيل 
النتوءات يف بعض األحيان يف نفس الخط  قصرية. قد تنتهي 
األفقي مام يعطي الجزء العلوي من املستعمرة مظهر منتفخ. 
حجم املستعمرة متغري بدرجة كبرية يرتاوح من كتل صغرية 
تبلغ متوسط أبعادها 10 سنتيمرت إىل مستعمرات كبرية جداً 
يصل عرضها إىل عدة أمتار وبارتفاع 1 مرت. هياكل البوليبات 
صغرية جداً تصل 2 إىل 3 مليمرت وبالكاد تكون مرئية تحت 
مسننة  أطراف  مع  ثقوب ضحلة  مظهر  للهيكل  يكون  املاء. 

رقيقة، تصل إىل 6 حواجز مرئية يف بعض األحيان.
البني  أو  الفاتح  الوردي املرشق إىل  اللون  اللون: مرتاوح بني 
الداكن، وغالباً ما تكون باهتة قليالً يف نهايات الفروع. تعرض 

قاعدة املستعمرة يف كثري من األحيان لون الصدئ.

الموئل والوفرة
ميكن العثور عىل املرجان Pocillopora damicornis يف املياە 
الضحلة نسبياً ) بني 1 إىل 5 مرت(. وبشكل عام فإن هذە األنواع 
تفضل املوائل املحمية وميكن العثور عليها يف مجموعة واسعة 
من البيئات ويصاحب ذلك درجة عالية من التباين يف شكل 

املستعمرة.

التوزيع
العربية مبا فيها منطقة  بالجزيرة  املحيطة  البحار  يتواجد يف 
الخليج حيث ميكنها أن تشكل مدرجات كبرية أحادية النوع 
ولكنه مل يتم تسجيله يف الشعاب املرجانية يف الكويت. يتوزع 
هذا النوع بشكل كبري يف املحيط الهندي واملحيط الهادئ ومن 
والجنوبية  الوسطى  أمريكا  سواحل  إىل  األحمر  البحر  شامل 

وجنوباً إىل اإلكوادور.
تم العثور عىل هذا النوع عىل طول الساحل اليمني يف الشامل 

الغريب لخليج عدن.

Pocillopora damicornis )لينيوس، 1758(
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أفرع تظهر ميل إلى اإلنقسام عند نهاياتها

الهيكل: فروع رقيقة تنتج العديد من األفرع الصغيرة القصيرة

حواجز  غياب  بوليب.  لهيكل  ماسح  الكتروني  مجهر  صورة 
متطورة يعطي مظهر "فارغ" للخندق

مستعمرة تنمو على األجزاء الميتة من جنس Porites الضخم

بحوالي  التحتية  الطبقة  مدى  على  يمتد  النوع  أحادي  مدرج 
عدة أمتار

الوردي  اللون  ذات  الناعمة  المتفرعة  للنهايات  المشترك  اللون 
 بلون داكن

ً
مع بوليبات ممتدة جزئيا
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الصفات
شكل املستعمرات متفرع عىل شكل أجمة أو متفرع أسطواين 
حيث يصل قطرها بني 5 إىل 12 مليمرت مع نهايات مستديرة 
يالحظ  ما  كثرياً  منبسطة.  و/أو  منتفخة  األحيان  بعض  ويف 
من  سنتيمرتات  بضعة  مسافة  عىل  لألفرع  تقسيم  وجود 
وقليالً  البعض  بعضها  من  قريبة  الفروع  تكون  قد  نهايتها. 
ما تكون متباعدة أو عىل العكس متاماً فقد تكون أكرث بعداً 
من بعضها البعض وتشكل زاوية أكرب مام يعطي املستعمرة 
مظهر أكرث انفتاحاً ومرتاخياً. يرتاوح حجم املستعمرة من ما 
يقارب 10 إىل 60 سنتيمرت وأحياناً قد يصل إىل 80 سنتيمرت. 
قد تكون املستعمرات مرتفعة بقدر ما هي كبرية ولكن ميكن 
أيضاً أن تكون منبسطة بعض اليشء ولها فروع تنمو بشكل 
أفقي أكرث منه للشكل الرأيس. هياكل البوليبات صغرية جداً 
إىل  يصل قطرها  املركز حيث  أحادية  وتكون  دائري  وشكلها 
3 مليمرت. حافة جدار هيكل البوليب بارزة قليالً فوق سطح 
األفرع ومتطورة كغطاء عىل جزء من الحافة التي تقع نحو 
نهاية الفرع. وجود أغطية عىل الجزء القايص من جدار هيكل 
البوليب هي صفة مميزة جداً لجنس Stylophora. الحواجز 
بالكاد متطورة وميكن مالحظة 6 منها يف الغالب عىل هياكل 
البوليبات املتموضعة عىل األجزاء السفلية من األفرع. العمود 
موجود عىل شكل القلم والهيكل الجريي مغطى تغطية كثيفة 

بحبيبات صغرية أو أشواك صغرية.
مسحة  مع  وأحياناً  األصفر  اللون  من  مختلفة  ظالل  اللون: 

بلون وردي أو أخرض أو بني.

الموئل والوفرة
متوفر  وهو  شيوعاً.  املرجانية  الشعاب  أنواع  أكرث  أحد  يعترب 
بكرثة يف األعامق التي ترتاوح بني 1 و 8 مرت ولكنه ميكن أن 
السفلية من  املنطقة  يتواجد عىل عمق 14 إىل 15 مرت نحو 

املجتمعات املرجانية.

التوزيع
يتواجد هذا النوع يف شامل البحر األحمر إىل الوسط الرشقي 
للمحيط الهادئ )جزر غامبري(. من األنواع الوفرية للغاية يف 
البحر األحمر وخاصة عىل الشعاب املرجانية ويف خليج عدن 
دولة  شامل  الخليج  منطقة  يف  أيضاً  موجود  العرب.  وبحر 
الكويت. تتناقص نسبة سيطرة هذا النوع عندما نتجه رشقاً 

عرب املحيط الهندي واملحيط الهادئ.
تم العثور عىل هذا النوع عىل طول الساحل اليمني يف الشامل 

الغريب لخليج عدن.

Stylophora pistillata )اسبري، 1797(
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ومجسات  مدورة  نهايات  مع  األفرع  من  الطرفية  األجزاء 
ممتدة

جيري  وهيكل  صغيرة  دائرية  بوليبات  هياكل  الهيكل:  صفات 
مزين بشكل كبير بحبيبات صغيرة

صورة مجهر الكتروني ماسح تبين منظر عن قرب لهيكل بوليب 
توضح وجود 6 حواجز فقط وعمود متموضع بشكل عميق

جانب نموذجي لمستعمرة كاملة لها أفرع أسطوانية قصيرة

 
ً
وأحيانا  

ً
مهيمنا  Stylophora pistillata مرجان  يكون  أن  يمكن 

ومتوسط  أعلى  في  المرجاني  للمجتمع  الوحيد  المكون  هو 
الحيد المرجاني

مشابه  الفرشاة  مرجان  جنس  من  مهيمن  لمجتمع  منظر 
للصورة في صفحة رقم 5
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املنظومة القوية

عائلة المرجان الصخري )شيفاليري وبوفيه، 1987(
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•	Psammocora albopicta
 •	Psammocora contigua

•	Psammocora explanulata

•	Psammocora profundacella
•	Psammocora stellata

األنواع املستعرضة

يقترص تواجد املرجان الصخري يف الوقت الحارض يف املحيط 
خالل  من  موجوداً  كان  ولكنه  الهادئ،  واملحيط  الهندي 
التسجيالت األحفورية يف املحيط األطليس. تضم هذە العائلة 
الذي يتميز   Psammocora جنس مرجاين واحد وهو جنس 
بالنجوم.  شبيه  خندق  وبشكل  للحاجز  مميز  إندماج  بنمط 
ومتفرعة  الضخم  ودون  وضخمة  مغلف  املستعمرات  شكل 
)تفرع( مع أفرع قصرية. ميكن أن تتشكل املستعمرات التي 
املياە  لحركة  تتعرض  التي  الضحلة  املوائل  يف  بحرية  تعيش 
املستمرة. الخنادق صغرية )يرتاوح القطر بني 1 و 3 مليمرت(، 
البتلة  شكل  عىل  تكون  التي  األوىل  الرتبة  من  الحواجز  مع 
)"حواجز بتلية*"( وتضم حواجز الرتبة الثانية الحواجز األوىل 
يف منط منوذجي فريد من نوعه لهذە العائلة. تحتل حواجز 
بتلية املساحة املوجودة بني الخنادق وال تصل ألي من هذە 
الخنادق وتحمل مجسات إضافية مام يعطي املستعمرة مظهر 
النهار.  ما تتمدد البوليبات خالل فرتة  ما. وغالباً  فروي نوعاً 
بالرغم من أن أنواع املرجان Psammocora ال تكون سائدة 
الشعاب  ملجتمعات  الشائعة  العنارص  أحد  تشكل  أنها  إال 
وتتواجد  عدن  خليج  من  الغريب  الشاميل  الجزء  يف  املرجانية 

عادة يف أي نوع من بيئة الشعاب املرجانية.

 ولكنه غير واضح 
ً
يعتبر مرجان P. contigua من األنواع الشائعة نسبيا

Psammocora مثل معظم األنواع من جنس
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الصفات
يرتاوح قطر املستعمرة ما بني 10 سنتيمرت إىل أكرث من 1 مرت. 
أن  وميكن  التحتية  الطبقة  غالباً  الكبرية  املستعمرات  تتبع 
تصبح ضخمة أو غري منتظمة الشكل وفقا لتضاريس الطبقة 
متموجاً  حتى  أو  سلساً  املستعمرة  سطح  يكون  التحتية. 
الخنادق صغرية جداً  عليه.  منترشة  أو عقيدات  مقابض  مع 
ويبلغ قطرها 1 مليمرت وتكاد تكون مرئية تحت املاء. تكون 
املسافات بني الخنادق متساوية وميكن أن تتشكل سلسالت 
قصرية يف بعض األحيان، وميكن أن تنفصل بصفني كحد أقىص 
حواجز  تسعة  إىل  سبعة  تصل  املغلقة.  البتلية  الحواجز  من 
للحفرة بحيث يكون 3 إىل 4 منهم عىل شكل بتالت أو تشبه 
عن  برز  إذا  إال  مرئياً  الجدار  يكون  ما  نادراً  الرشيط.  شكل 
املحيطة  التالل  دائرية من  ليشكل سلسلة  املستعمرة  سطح 
بالخنادق و/أو سلسلة قصرية من الخنادق. تتمدد املجسات 
عادة خالل فرتة النهار، ويتكون العمود من نتوءات وحيدة 

دائرية.
اللون: من اللون البني الفاتح إىل الداكن وغالباً ما يوجد عليها 
النوع إسم  مناطق منوذجية ذات لون فاتح مام أعطى هذا 

)"املطيل باللون األبيض"(.

الموئل والوفرة
هيكل  ولحجم  النوع  هذا  يحتويه  الذي  الباهت  للون  نظراً 
 Psammocora albopicta فإن مرجان  الصغري جداً  البوليب 
يعترب من األنواع غري الواضحة إىل حد ما. يتواجد هذا النوع 
يف األجزاء العميقة من تجمعات الشعاب املرجانية القريبة من 

الحد األقىص ألعامق توزيع املرجان.

التوزيع
من  أيضاً  تسجيله  تم  وقد  والخليج  عدن  خليج  يف  يتواجد 
هذا  تصنيف  تم  أسرتاليا.  رشق  وجنوب  واندونيسيا  ماليزيا 
النوع خطأً يف كثري من األحيان تحت أسم أنواع أخرى تندرج 
توزيعه  نطاق  تقييم  يتم  مل  بأنه  املرجح  ومن  جنسه  ضمن 

بشكل صحيح.
يف  اليمني  الساحل  طول  عىل  األنواع  هذە  عىل  العثور  تم 

الشامل الغريب لخليج عدن.

2

1

Psammocora albopicta )بينزوين، 2006(
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البتلية  للحواجز  قليل  تطور  تبين  للخنادق  قرب  عن  منظر 
المغلقة

منظر عن قرب لمستعمرة حية مع بوليبات مرئية واضحة

مستعمرة مغلفة نموذجية مع مقطع ضعيف 

تفاصيل مستعمرة حية مع جدران هيكل بوليب لونه فاتح 
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الصفات
عموماً  قصرية  الفروع  تكون  حيث  متفرع  املستعمرة  شكل 
ورفيعة وبيضاوية الشكل عند النظر للمقطع العريض وعادًة 
تنمو قريبة جداً من بعضها البعض وتندمج عىل طول إمتداد 
النمو. نهاية الفروع تكون حادة عادة وخالية من الخنادق. 
العادة  يف  شكلها  ويكون  جداً،  متغري  وطوله  الفرع  شكل 
مع  الهادئة  املياە  يف  مروحة  شكل  عىل  نهايات  ولها  نحيالً 
ميلها لتصبح أقرص وأكرث ثباتاَ يف املياە املهتاجة. يرتاوح حجم 
املستعمرة بشكل كبري من كتل صغرية يصل متوسط   أبعادها 
إىل 10 سنتيمرت إىل مستعمرات كبرية تصل إىل 1.5 مرت. تعترب 
األنواع.  هذە  يف  الشائعة  هي  املعيشة  حرة  املستعمرات 
وبالكاد  مليمرت   1 قطرها  يبلغ  حيث  جداً  صغرية  الخنادق 
أن  إىل  الهيكل  عىل  الخنادق  متيل  املاء.  تحت  مرئية  تكون 
تكون مرتبة يف سلسلة عىل طول إتجاە منو الفرع ولها مظهر 
يشبه النجوم الصغرية. ميكن فصل سلسلة موازية من الخنادق 
بحوايل عرشة صفوف من حواجز البتالت املغلقة. حيث تصل 
ستة إىل مثانية حواجز إىل الحفرة ويكون إثنني ألربعة منهم 

عىل شكل بتلة. ويتكون العمود من نتوء وحيد.
اللون: من البني الفاتح إىل الداكن مع مسحة خرضاء وتكون 

غالباً بلون أفتح عىل نهايات الفروع.

الموئل والوفرة
املوائل  عام  بشكل   Psammocora contigua مرجان  يفضل 
الضحلة وميكن العثور عليه يف بيئات متعددة مع درجة عالية 

من التباين املرافق لشكل املستعمرة.

التوزيع
تم تسجيل هذا النوع يف البحر األحمر ولكنه تصنيف خاطئ 
النوع  P. stellata وال يتواجد هذا  عىل األرجح ويتبع لنوع 
يف الخليج. يعترب خليج عدن النهاية الغربية والشاملية ملدى 
الهندي  املحيط  يف  كبري  بشكل  النوع  هذا  يتوزع  توزيعه. 
واملحيط الهادئ ومن غرب املحيط الهندي إىل ساحل املحيط 

الهادئ يف أمريكا الوسطى.
تم تسجيل هذا النوع يف شامل غرب خليج عدن من مناطق 

بري عيل وبلحاف وعدن.

2

1

Psammocora contigua )اسبري، 1794(
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 للحواجز البتلية 
ً
 جيدا

ً
منظر عن قرب للخنادق تظهر نموا

نهاية أفرع في هذه المستعمرة لديها ميل لتصبح على شكل 
المروحة. الحظ مظهر ورق الزجاج لسطح المستعمرة

مستعمرة كبيرة في المياه الضحلة

تفاصيل مستعمرة مع أفرع قوية
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الصفات
املستعمرة مغلفة رقيقة يرتاوح قطرها بني 5 و 10 سنتيمرت. 
 2 بني  قطرها  يرتاوح  ذات جدران مشرتكة  البوليبات  هياكل 
و 3 مليمرت. تنتقل الحواجز من مركز واحد إىل آخر وتندمج 
وتكون مزينة بشدة ومتناوبة. تكون الحواجز األسمك بارزة 
بشكل أكرب وغالباً ما متتلك مجسات فصية كام هو الحال يف 
تربز  الفطري.  املرجان  لعائلة  تتبع  التي  األنواع  من  العديد 
العمود  يتكون  املستعمرة.  فوق سطح  مغلقة  بتلية  حواجز 
من 8 إىل 12 بروز مدور وتتمدد املجسات عادة خالل فرتة 

النهار.
اللون: لون أخرض مرشق وبني وأحياناً بلون الطوب األحمر أو 

الربتقايل. ويكون لون النهايات للمجسات أبيض عادة.

الموئل والوفرة
غري  األنواع  من   Psammocora explanulata نوع  يعترب 
الصغري.  أللوانها وحجم املستعمرة  الواضحة إىل حد ما نظراً 
يعترب من األنواع غري الشائعة ويتواجد يف األجزاء العميقة من 
النتوءات الصخرية التي تقع عىل أعامق ترتاوح بني 10 و 20 

مرت.

التوزيع
يف  كبري  بشكل   Psammocora explanulata املرجان  ينترش 
هاواي  وإىل  الهندي  املحيط  غرب  جنوب  إىل  األحمر  البحر 

وبولينيزيا الفرنسية يف املحيط الهادئ.
من  عدن  خليج  غرب  شامل  يف  النوع  هذا  عىل  العثور  تم 

مناطق املكال وبروم وبري عيل.

Psammocora explanulata )فان دير هورست، 1922(

2

1
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منظر عن قرب للخنادق مع حاجز سميك وبارز

منظر عن قرب لمستعمرة حية مع مجسات متمددة

مستعمرة مغلفة نموذجية

ًيمكن أن يكون غشاء الهيكل الذي يقع في قاعدة المجسات 
 أحيانا

ً
أكثر شحوبا
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الصفات
شكل املستعمرة مغلف إىل دون الضخم والضخم، وال يتجاوز 
معدل قطر املستعمرة 15 إىل 20 سنتيمرت ومييل ليرتاوح عرضها 
بني 5 و 10 سنتيمرت. تستطيع املستعمرات حرة املعيشة أن 
الرمال  املكونة من مزيج من  التحتية  الطبقات  تتشكل عىل 
والحىص وتوجد عادة يف البيئات الضحلة واملكشوفة. يرتاوح 
قطر الخندق بني 1.4 و 1.7 مليمرت. وميكن أن يطور سلسلة 
من الخنادق املتباينة يف أطوالها بشكل كبري حتى بني أجزاء 
مختلفة من نفس املستعمرة. ميكن أن تنفصل سلسلة موازية 
البتالت  حواجز  من  أقىص  كحد  بستة صفوف  الخنادق  من 
املغلقة. تصل عرشة إىل ثالثة عرش حاجز إىل الحفرة، بحيث 
يكون ثالثة إىل ستة منهم بتلية الشكل. يكون الجدار واضحاً 
جداً عندما يرتفع أعىل من سطح املستعمرة ليشكل ثلم حاد 
يحيط بالخنادق و/أو سلسلة من الخنادق. تتمدد املجسات 
عادة خالل فرتة النهار. العمود يتكون من نتوء واحد يحيط 
النهايات الداخلية  به 4 إىل 6 حبيبات أصغر بحيث تتواجد 

للحاجز البتيل.
البني  للون األخرض واللون  الوردي املرشق  اللون  اللون: من 
الفاتح إىل الداكن، ميكن أن تكون أفواە البوليبات ذات لون 

برتقايل زاهي.

الموئل والوفرة
األنواع  من   Psammocora profundacella مرجان  يعترب 
يف  بيئات متعددة وخصوصاً  العثور عليه يف  الشائعة وميكن 

املياە الضحلة جداً وذات العكورة الشديدة.

التوزيع
يتواجد هذا النوع يف البحار املحيطة بالجزيرة العربية، ولكنه 
غري مسجل يف منطقة الخليج. ينترش بشكل كبري يف املحيط 
الهندي واملحيط الهادئ ومن شامل البحر األحمر إىل جنوب 

أفريقيا ورشقاً إىل سواحل أمريكا الوسطى.
تم العثور عىل هذا النوع عىل طول الساحل اليمني يف الشامل 

الغريب لخليج عدن.

1

2

3

Psammocora profundacella )غارديرن، 1898(
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نموذج بني مع أفواه بوليبات خضراء

الخنادق  من  وسلسلة  خنادق  يظهر  لهيكل  قرب  عن  منظر 
التي تحيط بها صفوف من حواجز بتلية مغلقة 

اللون األخضر الزاهي من األلوان الشائعة في هذا النوع

منظر عن قرب يكشف تمدد المجسات 
ً
جزء من المستعمرة مع جدران بوليبات متعددة األشكال تقريبا

في  األحيان  من  كثير  في  مالحظته  يتم  أن  يمكن  وردي  لون 
هذه األنواع

4
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الصفات
 10 إىل  الفروع  طول  يصل  حيث  متفرع  املستعمرة  شكل 
سنتيمرت بشكل دائري إىل بيضاوي يف املقطع العريض وتكون 
يف كثري من األحيان قريبة جداً من بعضها البعض ولكنها ال 
تندمج أبداً عىل طول النمو. يكون شكل الفروع دائري عادة 
املستعمرة من 10  يرتاوح قطر  القمة.  تقع عىل  مع خنادق 
إىل 30 سنتيمرت. الخنادق صغرية ويرتاوح قطرها بني 1.5 إىل 
2 مليمرت وتكون واضحة تحت املاء يف بعض األحيان. ميكن 
أن تتشكل سلسلة قصرية من الخنادق باتجاە طول منو الفرع 
ولكنها نادراً ما تكون أكرث من أربعة خنادق يف الطول. ميكن 
أقىص  كحد  بصفني  الخنادق  من  موازية  سلسلة  تنفصل  أن 
حواجز  عرشة  إىل  مثانية  تصل  املغلقة.  البتالت  حواجز  من 
إىل الحفرة حيث يكون ثالثة إىل أربعة منها له شكل بتالت. 
يتكون العمود من نتوء واحد محاط بحوايل 4 إىل 6 حبيبات 

أصغر حيث تتواجد عىل النهايات الداخلية للحاجز البتيل.
اللون: يرتاوح من اللون الوردي الشاحب إىل البني الفاتح أو 

الداكن وغالباً ما يكون بلون أفتح قليالً عند نهايات الفروع.

الموئل والوفرة
بشكل عام، ميكن العثور عىل مرجان P. stellata يف مجموعة 
واسعة من البيئات. وهو من األنواع الشائعة نسبياً بالرغم من 
أنه من األنواع غري املهيمنة أبداً يف األعامق التي ترتاوح بني 2 

مرت والحد األدىن من توزيع املجتمع املرجاين.

التوزيع
حيث  والخليج  األحمر  البحر  جنوب  يف  النوع  هذا  يتواجد 
مع  األحيان  من  كثري  يف  كبرية  مستعمرات  يشكل  أن  ميكنه 
غرب  يف  كبري  بشكل  النوع  هذا  ينترش  متوزعة.  تجمعات 
ووسط املحيط الهادئ وتم تسجيله مؤخراً من مواقع مختلفة 
الهندي حيث سبق أن تم تصنيفه خطأً عىل أنه  يف املحيط 

.P. contigua مرجان
تم العثور عىل هذا النوع عىل طول الساحل اليمني يف الشامل 

الغريب لخليج عدن.

13
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Psammocora stellata )فرييل، 1866(
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منظر عن قرب لنهايات األفرع

بين  الكلسية  الروابط  خندق  يظهر  لهيكل  قرب  عن  منظر 
الحواجز

تفاصيل نهايات األفرع تظهر الخنادق

شكل نمو مستعمرة نموذجي

مستعمرة مع نهايات أفرع مدورة
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املنظومة القوية

غير مؤكدة التصنيف
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•	Anomastraea irregularis
•	Blastomussa merleti
•	Coscinaraea monile

•	Leptastrea bottae
•	Leptastrea pruinosa
•	Leptastrea transversa

•	Micromussa amakusensis
•	Parasimplastrea omanensis
•	Plesiastrea versipora

األنواع املستعرضة

أظهرت الدراسات الحديثة باستخدام تقنيات الوراثية الجزيئية 
أن عدداً من أجناس املرجان الصلب التي تم إدراجها سابقاً 
وعائلة  املخي  املرجان  وعائلة  القببي  املرجان  عائلة  ضمن 
املرجان الدماغي ال تربطها يف الواقع أية عالقات نشوء وتطور 
القوية  للمنظومة  ارتباطها  يعود  بينام  العائالت  هذە  مع 
)فوكامي وآخرون، 2008( . ولحني توفر املزيد من الدراسات 
واألدلة القاطعة حول تبعية هذە األنواع للعائالت التي تنتمي 
التالية  الصفحات  يف  معها  التعامل  فسيتم  الواقع،  يف  إليها 
 .)incertae sedis( تحت عنوان األنواع غري مؤكدة التصنيف
وتجدر اإلشارة بأن مختلف األجناس املدرجة يف هذا القسم 
ليست لديها بالرضورة أي عالقات تصنيفية أو عالقات نشوء 

وتطور.

يسهل  والتي  الشائعة  األنواع  من  هو   Leptastrea bottae المرجان 
التعرف عليها من جنس Leptastrea الواسع اإلنتشار
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الصفات
عرض  يصل  حيث  ضخم  إىل  مغلف  املستعمرة  شكل 
املستعمرة بني 5 و 15 سنتيمرت وبارتفاع يرتاوح بني 1 و 12 
سنتيمرت. هياكل البوليبات ذات جدران مشرتكة ويكون شكلها 
متيل  ولكنها  الخارجية  حوافه  يف  األضالع  متعدد  النموذجي 
إىل أن تكون ممدودة وغري منتظمة قليالً يف بعض األحيان. 
يصل أقىص عرض لهيكل البوليب بني 3 و 6 مليمرت. وميكن 
مالحظة بني 14 و 28 حاجز، منها 8 إىل 10 تصل إىل العمود. 
نحو  أكرث  أو  ثالثة  من  مجموعات  يف  عادة  الحواجز  تندمج 
العمود وهو عموماً متشكل بصورة جيدة ويتكون من 2 إىل 
5 حبيبات. جانبي الحاجز مثقبني. ميكن أن يتكون تاج متميز 
من دعامات فصية يف أجزاء من املستعمرات. حدود الجدران 

واضحة جداً وتكون متصلة أو يسهل اخرتاقها.
ويكون  الفاتح  واألخرض  واألصفر  الفاتح  البني  اللون  اللون: 

لون األقراص الفموية أصفر فاتح أو أبيض.

الموئل والوفرة
أساس  Anomastraea irregularis عىل حجر  املرجان  ينمو 
بركاين عىل عمق يرتاوح بني 5 و 10 مرت. يتم العثور عىل هذا 
بني  اإلنتقالية  املنطقة  يف  وفرياً  يكون  أن  وميكن  عادة  النوع 
املجتمعات املرجانية التي تتموضع عىل الطبقة التحتية الصلبة 

والطبقة التحتية اللينة.

التوزيع
خليج  يف   Anomastraea irregularis املرجان  تسجيل  تم 
عدن ويف بحر العرب ويف الخليج وعىل طول ساحل املحيط 

الهندي الغريب وصوالً إىل جنوب أفريقيا.
من  عدن  خليج  غرب  شامل  يف  النوع  هذا  عىل  العثور  تم 

مناطق املكال إىل بلحاف.

Anomastraea irregularis )فون مارينزلر، 1901(

13
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منظر عن قرب لبوليب

واإلندماج  بوليبات  هياكل  يظهر  لهيكل  قرب  عن  منظر 
النموذجي للحواجز

تغطى البوليبات في بعض األحيان بديدان مسطحة صغيرة

Porites مستعمرة ضخمة تنمو على جنس

مستعمرة منبسطة مع هياكل بوليبات غير منتظمة الشكل
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الصفات
املستعمرة صغرية الحجم )تصل أقىص أبعادها ألقل من 10 
مغلفاً  األحيان  معظم  يف  شكلها  ويكون  سنتيمرت(،   15 إىل 
هياكل  ترتتب  الضخم.  دون  يكون  األحيان  بعض  يف  ولكنه 
هيكل  املنفصلة.  الجدران  شكل  عىل  الغالب  يف  البوليبات 
البوليب دائري الشكل أو متعدد األضالع قليالً ويبلغ حجمه 
من 5 إىل 8 مليمرت. تتواجد الحواجز يف رتبتني بحيث تكون 
تكون  العمود.  إىل  وتصل  جيد  بشكل  متطورة  األوىل  الرتبة 
التسننات الكبرية عىل الحاجز الذي مييز معظم جنس مرجان 
إما  الحاجز  أطراف  وتكون  هنا  قليالً  واضحاً  الكبرية  الزهرة 
ملساء أو مع تسننات صغرية. قد يكون الحاجز األويل بارزاً 
العمود  البوليب.  هيكل  جدار  فوق  ومتقوس  جيد  بشكل 
التي  بالنسبة للكثري من األنواع  الحية  بدايئ، تكون األنسجة 
تندرج ضمن عائلة املرجان الدماغي سميكة ومتيل تقريباً إىل 

إخفاء هياكل البوليبات السفلية متاماً.
اللون: متغري حيث يكون يف معظمه متكوناً من ظالل اللون 
أو  الربتقايل  اللون  من  مسحة  مع  وأحياناً  البني  أو  األخرض 
البوليبات ذات  أطراف  املستعمرات تكون  الوردي. يف بعض 

لون أحمر عقيقي مع قرص فموي باللون األخرض الزاهي.

الموئل والوفرة
يعيش مرجان Blastomussa merleti يف البيئات شبه املحمية 
إىل تلك املحمية وهو من األنواع املقاومة للظل. يوجد عادة يف 
منتصف املنحدرات إىل العميقة منها ولكنه ميكن أن يتواجد 
أيضاً يف شقوق املستعمرات الكبرية. بسبب حجم املستعمرة 
الصغري نسبياً وحجم البوليب ويف بعض األحيان بسبب اللون 

الباهت فإنه ما يزال من األنواع غري الواضحة.

التوزيع
شامل  من   Blastomussa merleti مرجان  عىل  العثور  تم 
البحر األحمر جنوباً إىل موزمبيق ويف املحيط الهادئ فقد تم 
العثور عليه يف رشق فيجي وجزيرة واليس، ولكنه من األنواع 

غري املوجودة يف شامل الخليج.
تم تسجيل هذا النوع يف شامل غرب خليج عدن من مناطق 

املكال وبروم وبري عيل وجزيرة سخة وبلحاف.

13
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Blastomussa merleti )ويلز، 1961(



222223

المستعمرات الحية لها بوليبات لحمية تعمل على إخفاء الهيكل 
 ما تكون ملونة بشكل واضح

ً
 وغالبا

ً
تماما

وشكل  جزئي  بشكل  أنبوبية  جدران  مع  المستعمرة  من  جزء 
البوليبات مع عدد   وهياكل 

ً
بوليبات ذات جدران مشتركة جزئيا

قليل من الحواجز الرقيقة المتباعدة بشكل كبير

الحاجز  تمييز  يمكن  فانه  حية  بأنسجة  مغطية  أنها  من  بالرغم 
 لونها 

ً
الرئيسي بسهولة كأشرطة قصيرة سميكة مرتبة شعاعيا

أبيض

مستعمرة مغلفة كبيرة مع لون شائع أحمر مثل الطوب 

وأقراص  اللون  حمراء  بوليب  أطراف  مع  حية  مستعمرة  سطح 
فموية خضراء ساطعة
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الصفات
تكون  ما  ونادراً  ضخمة  أو  سميك  مغلف  املستعمرة  شكل 
عىل شكل عمودي، حيث يصل قطرها إىل 15 سنتيمرت. شكل 
هياكل البوليبات بيضاوي أو متعدد األضالع أو غري منتظم يف 
حوافه الخارجية املجاورة لبعضها البعض، ويرتاوح قطر هيكل 
البوليب بني 5 إىل 15 مليمرت وتكون أحادية املركز عموماً أو 
تشكل أودية قصرية جداً وتنفصل عن بعضها البعض بواسطة 
تالل ذات قمة مدورة. الحواجز متعددة قد تصل إىل 60 أو 
 5 أو   4 يف  وترتتب  الحجم  الكبرية  البوليبات  هياكل  يف  أكرث 
الحاجز مندمج بشكل مميز  سلسالت ذات أحجام مختلفة. 
يف مجموعات ذات حواف خارجية ثالثية مؤرشة نحو مركز 
شكل  عىل  عام  بشكل  موجود  العمود  البوليبات.  هياكل 

درنات قليلة العدد.
اللون: البيج أو البني الباهت. شكل النمو الضخم النموذجي 
املنخفض والتلون الباهت يجعل هذا من األنواع غري الواضحة 

إىل حد ما والتي ميكن عدم متييزها بسهولة.

الموئل والوفرة
يعترب املرجان Coscinaraea monile من األنواع الشائعة جداً 
ولكنه ليس وفرياً يف أي مكان. يعترب من األنواع األكرث وضوحاً 
يف الحد األدىن من توزيع املرجان ويرجع ذلك أساساً إىل قلة 
وجنس   Porites جنس  من  جداً  الكبرية  املستعمرات  توفر 
املوائل  النوع  هذا  يفضل   .Stylophora وجنس   Platygyra
املحمية أو شبه املحمية وميتد عىل أعامق قد تصل تقريباً بني 

2 إىل 14 مرت.

التوزيع
إىل  وجنوباً  والخليج  األحمر  البحر  من  النوع  هذا  ينترش 
من  وهو  الهادئ.  املحيط  غرب  إىل  ورشقاً  أفريقيا  جنوب 
األنواع الشائعة يف البحر األحمر وغرب املحيط الهندي ولكنه 

أقل وفرة بكثري يف غرب املحيط الهادئ.
تم العثور عىل هذا النوع عىل طول الساحل اليمني يف الشامل 

الغريب لخليج عدن.

2

1

Coscinaraea monile )فروسكال، 1775(
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وحفرة  دائرية  وتالل  بإحكام  مرصوصة  حواجز  يظهر  هيكل 
عميقة

خالل  من  منفصلة  منتظم  غير  شكلها  عميقة  بوليبات  هياكل 
تالل مدورة متطورة

المركز  أحادية  البوليبات  هياكل  من  كل  مع  ضخمة  مستعمرة 
وأودية

مستعمرة مغلفة سميكة صغيرة

3
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الصفات
شكل املستعمرة مغلف أو ضخم غري منتظم حيث يصل الحد 
األقىص لحجمها ما يقارب 40 سنتيمرت. ترتتب هياكل البوليبات 
دائري  معظمه  البوليبات يف  هياكل  منفصلة. شكل  بجدران 
أو شبه دائري يف حوافه الخارجية. قد يختلف حجمها قليالً 
مبتوسط يرتاوح بني 3 إىل 4 مليمرت وتكون بارزة قليالً )1 إىل 2 
مليمرت( وقريبة جداً من بعضها البعض، وتنفصل عن بعضها 
البعض بواسطة أخدود ضيق والذي يكون يف بعض األحيان 
مثقباً، وبالتايل فانها تنتج هيكل "أخاديد ودرنات"*. قد يكون 
ترسب هياكل البوليبات عىل سطح املستعمرة غري منتظم مع 
تتواجد  مختلفة.  اتجاهات  يف  تتجه  البوليب  هيكل  محاور 
الرئييس  الحاجز  يكون  بحيث  ثالثة  أو  رتبتني  يف  الحواجز 
)الرتبة األوىل( كبري ولكن أيضاً أكرث سمكاً وبارزاً بوضوح أكرث 
من اآلخرين. الطرف العلوي للحاجز مسنن بنعومة. العمود 

موجود ومتطور يف بعض الحاالت.
اللون: من اللون الرمادي الشاحب إىل اللون البيج واألخرض 
أو  اللون داكنة  الفموية خرضاء  الباهت وقد تكون األقراص 
برتقايل-بني. تكون املناطق املشرتكة بني هيكل البوليب أكرث 

شحوباً دامئاً.

الموئل والوفرة
يعترب املرجان Leptastrea bottae من األنواع الشائعة نسبياً 
ولكنه غري وفري يف أي مكان. يتواجد يف الغالب عىل منتصف 

املنحدرات ولألسفل.

التوزيع
واملرجان  النوع  هذا  بني  الخلط  من  الكثري  هناك  كان 
فإن  وبالتايل   ،)1879 )كلونزينجر،   Leptastrea inaequalis
النمط الفعيل للتوزيع الجغرايف لهذا النوع ما يزال غري مؤكد. 
يتواجد هذا النوع يف البحر األحمر وخليج عدن والبحر العريب 
املحيط  غرب  جنوب  من  أيضاً  ذكرە  تم  فقد  ُعامن.  وخليج 
املحيط  ووسط  الهندية-املاليو  املنطقة  أرخبيل  ويف  الهندي 

الهادئ.
تم العثور عىل هذا النوع عىل طول الساحل اليمني يف الشامل 

الغريب لخليج عدن.

13

2

Leptastrea bottae )ميلن إدواردز وهاميي، 1849(
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منتظم  غير  بشكل  متموضعة  صغيرة  دائرية  بوليبات  هياكل 
على هيكل المرجان وإما أن تكون مزدحمة أو منفصلة بشكل 

جيد من قبل هيكل جيري أبيض اللون

مالمح الهيكل: هياكل البوليبات متفاوتة الحجم بحيث تكون 
رقيقة  وحواجز  الخارجية  حوافها  في  الشكل  منتظمة  دائرية 
مرتبة بدقة. هيكل األخدود والدرنات مرئي بوضوح بين هياكل 

البوليبات

البني  البرتقالي  اللون  نمط  تعرض  حية  مستعمرة  من  ًجزء 
لهياكل البوليبات. هيكل األخدود والدرنات موجود أيضا

شكل نموذجي لمستعمرة مغلفة بشكل غير منتظم 

وهيكل   
ً
قليال ممتدة  بوليبات  مع  الضخمة  دون  مستعمرة 

جيري أبيض اللون

4

5

1

2
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الصفات
املستعمرة مغلفة سميكة أو ضخمة بشكل غري منتظم، ويصل 
الحد األقىص لحجم املستعمرة ما يقارب 35 إىل 40 سنتيمرت. 
وميكن أن ينتج هذا النوع يف مناطق أخرى مستعمرات كبرية 
شكل  عىل  البوليبات  هياكل  ترتيب  مرت(.   1 من  )أكرب  جداً 
أخدود  بواسطة  وتنفصل  أسايس  بشكل  املنفصلة  الجدران 
هيكل جريي ضيق يفصل هياكل البوليبات املجاورة لبعضها 
البعض. قد يظهر ترتيب البوليبات يف بعض الحاالت القليلة 
بشكل الجدران املشرتكة تقريباً. هيكل البوليب متغري الشكل 
قطر  يبلغ  واضح.  إىل مضلع  منتظم  دائري غري  ويرتاوح من 
هياكل البوليبات من 3 إىل 7 مليمرت. يكون اإلختالف يف حجم 
هيكل البوليب بني املستعمرات واملستعمرة نفسها أقل من 
تلك التي لوحظت للمرجان Leptastrea transversa. الحاجز 
من  أكرث  الجدار  فوق  بروزاً  أكرث  وهو  قليالً  سميك  الرئييس 
األنواع األخرى ولكنه صعب التمييز عن بعضه البعض يف كثري 
من الحاالت. يالحظ اندماج للحواجز املجاورة لبعضها البعض 
نحو الطرف الداخيل يف بعض هياكل البوليبات وخصوصاً تلك 
املضلعة يف حوافها الخارجية. األطراف العليا للحاجز تنحدر 
مسننة  وهي  البوليب.  هيكل  مركز  نحو  وبانتظام  بلطف 
األشعة  من  مجموعة  من  ويتألف  موجود  العمود  بنعومة. 
واملجسات  البوليبات  تتمدد  ما  غالباً  قليالً.  امللتوية  الصغرية 

خالل فرتة النهار يف املستعمرات الحية.
اللون: يف الغالب بني داكن أو رمادي أخرض داكن مع مناطق 
مشرتكة بني هياكل البوليبات األفتح لوناً وقرص فموي باللون 

األخرض املرشق.

الموئل والوفرة
غري  ولكنه  الشائعة  األنواع  من   L. pruinosa املرجان  يعترب 
املرجان  أنواع  مع  التعايش  يستطيع  خاص.  بشكل  وفري 
ولألسفل.  املنحدرات  منتصف  يف   Leptastrea transversa
بالرغم من لونه الباهت نوعاً ما والذي يجعله من األنواع غري 
الواضحة فإن منط اللون والبوليبات املتمددة خالل فرتة النهار 

مييزان بوضوح هذا النوع.

التوزيع
غري  النوع  هذا  وتوزيع  إنتشار  حول  املوثقة  املعلومات 
وجنوباً  الهندي  املحيط  غرب  يف  تسجيله  تم  وقد  مكتملة. 
إىل مايوت وموريشيوس ورشقاً إىل فيجي وجزيرة واليس يف 
املحيط الهادئ. يتواجد يف خليج عدن وخليج ُعامن ويوجد 
تسجيل واحد مشكوك يف صحته يف الخليج )بوشارد، 1983(.

تم العثور عىل هذا النوع عىل طول الساحل اليمني يف الشامل 
الغريب لخليج عدن.

12

Leptastrea pruinosa )كروسالند، 1952(
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بشكل  بارز  رئيسي  حاجز  مع  منتظمة  دائرية  بوليبات  هياكل 
ملحوظ فوق الجدار

مالحظته  يتم  البوليبات  لهياكل   
ً
تقريبا مشتركة  جدران  ترتيب 

 في هذا النوع
ً
أحيانا

لألقراص  نموذجي  زاهي  أخضر  لون  ذات  مغلفة  مستعمرة 
الفموية

البيج غير الشائع للبوليبات وهيكل جيري وأقراص  باللون  نمط 
 
ً
فموية بيضاء اللون تقريبا
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الصفات
ما  نادراً  ولكنها  ضخمة  أو  سميك  مغلف  املستعمرة  شكل 
سنتيمرت   30 إىل  أبعادها  وتصل  الشكل  كروية  نصف  تكون 
كحد أقىص. ترتيب هياكل البوليبات بجدران منفصله. تكون 
هياكل البوليبات قريبة جداً من بعضها البعض وغالباً ما يفصل 
بينهام أخدود ضيق ولكنه مميز. يكون حجم وشكل هياكل 
البوليبات متغرياً نوعاً ما بني املستعمرات وأحياناً متغرياً داخل 
املستعمرة. الحواف الخارجية لهيكل البوليب متغريە أيضاً من 
الخندق  قطر  يبلغ  دائرية.  شبه  إىل  تقريباً  األضالع  متعددة 
األقىص بني 3 إىل 7 مليمرت. متيل هياكل البوليبات األصغر إىل 
أن تكون أكرث شيوعاً يف األجزاء املقعرة )املنخفضة( من هيكل 
املرجان مثل أنواع أخرى من جنس Leptastrea. بشكل عام 
ميكن متييز ثالثة رتب من الحواجز. تكون املسافة بني الحاجز 
الرئييس أوسع عموماً من سمك الحاجز الذي يصل يف بعض 
األحيان إىل حدە األقىص األقرب من مركز هيكل البوليب منه 
نحو  أفقياً  للحاجز  الحرة  األطراف  متتد  البداية  يف  للجدار. 
تقريباً  عمودي  بشكل  فجأة  تغرق  ثم  ومن  الخندق  وسط 
دعامات  الرئييس  للحاجز  يكون  قد  املركزية.  الحفرة  نحو 
إما  يتكون  الذي  العمود  فصية تختلط يف بعض األحيان مع 
املنبسطة  العمودية  الصغرية  األشعة  من  قصرية  سلسلة  من 
أفقياً أو من أجمة بيضاوية الشكل مكونة من أشعة صغرية 
موجود  غري  الضلع  إسفنجي.  مظهر  مع  ملتوية  أو  عمودية 
او متطور بشكل ضعيف. كل من الحواجز والعمود والضلع 

عليها حبيبات ناعمة.
من  املركزي  الجزء  شاحب.  رمادي  إىل  شاحب  بيج  اللون: 
البني  البوليبات به لون داكن مميز أكرث من املناطق  هياكل 

خندقية والتي تظهر عن بعد كشبكة بلون أبيض تقريباً.

الموئل والوفرة
الشائعة  األنواع  Leptastrea transversa من  املرجان  يعترب 
نسبياً ولكنه ليس من األنواع الوفرية. يتواجد يف الغالب عىل 
منتصف املنحدرات ولكنه قد ميتد أحياناً إىل الحد األدىن من 

مستوى تطور الشعاب املرجانية.

التوزيع
جنوب  إىل  األحمر  البحر  شامل  من  النوع  هذا  توزيع  ميتد 
مدغشقر يف املحيط الهندي ورشقاً إىل هاواي وجزيرة بيتكرين 

يف املحيط الهادئ. مل يتم تسجيله يف شامل الخليج. 
يف  اليمني  الساحل  طول  عىل  األنواع  هذە  عىل  العثور  تم 

الشامل الغريب لخليج عدن.

Leptastrea transversa )كالنزنجر، 1879(

1

2
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رتب  ثالثة  ذات  حواجز  تبين  منفصلة  جدران  ذات  بوليبات 
نموذجية لهذا النوع

والمرجان  اليمين(  )على   Leptastrea transversa المرجان 
 إلى جنب

ً
Leptastrea bottae )على اليسار( ينموان جنبا

مستعمرة مغلفة صغيرة في منطقة مضاءة بشكل سيئ في 
الجزء األسفل من المنحدر المرجاني

على  ضيق  بني  لونه  جيري  هيكل  المستعمرة  هذه  تعرض 
النقيض من نمط اللون المعتاد وحواجز شاحبة إلى بيضاء
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الصفات
مستعمرة قرشية رقيقة ونادراً ما تكون سميكة بني 1 إىل 1.5 
سنتيمرت ويرتاوح القطر بني 5 و 10 سنتيمرت. هياكل البوليبات 
ذات جدران مشرتكة ومتعددة األضالع حيث يرتاوح قطرها 
بني 5 إىل 9 مليمرت. يصل ما بني 16 و 24 حاجز إىل العمود، 
من  كثري  يف  مرئية  ولكنها  بضعف  متطورة  الثالثة  والرتبة 
تسننات كبرية، ويكون  إىل 4   2 الحواجز من  تظهر  األحيان. 

العمود متطوراً بشكل جيد.
اللون: البوليبات الحية تتميز بأنها لحمية وذات ألوان زاهية، 
وعادة يكون لها ألوان مختلفة لألجزاء املختلفة من البوليب 
مع مزيج من ثالثة ألوان بني األحمر املرشق واألخرض والبني 

والبيج واألبيض.

الموئل والوفرة
غري  األنواع  من   Micromussa amakusensis مرجان  يعترب 
الشائعة ويتواجد يف البيئات الضحلة املحمية نسبياً ويف عمق 

يرتاوح بني 1 و 3 مرت.

التوزيع
اليابان  Micromussa amakusensis من  تم وصف مرجان 
تم  كام  وأسرتاليا.  وساموا  والفلبني  ماليزيا  بني  تسجيله  وتم 

تسجيله يف جنوب البحر األحمر ويف ُعامن ويف سوقطرە.
تم العثور عىل هذا النوع يف شامل غرب خليج عدن عىل طول 

الساحل اليمني.

Micromussa amakusensis )فريون، 1990(

2

1
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الجدران  ترتيب  تظهر  مضلعة  بوليبات  لهياكل  قرب  عن  منظر 
المشتركة

مستعمرة ملونة باللون األصفر والبني

منظر عن قرب للبوليبات اللحمية

مستعمرة مغلفة نموذجية
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الصفات
شكل املستعمرة مغلف أو دون الضخم وهي صغرية الحجم. 
هيكل  ترتيب  سنتيمرت.   10 من  أقل  القصوى  أبعادها  تبلغ 
متجاورة  البوليبات  هياكل  منفصلة.  جدران  ذات  البوليبات 
وميكن  واضح  ولكنه  جداً  ضيق  أخدود  خالل  من  وتنفصل 
مشاهدة أخدود ودرنة*. بالرغم من ترتيب هياكل البوليبات 
ذات الجدران املشرتكة إال أنه ميكن العثور يف بعض العينات 
أو يف جزء من املستعمرات عىل بوليبات ذات جدران منفصلة. 
ما  وقليالً  األضالع،  متعددة  البوليبات  هيكل  معظم  شكل 
تكون بشكل شبه دائري ويرتاوح قطرها بني 4 إىل 7 مليمرت. 
الحواجز شكلها لوحي رقيق جداً ومنفصله عن بعضها البعض 
جيداً وعددها عادة 12 تتواجد يف رتبة واحدة او اثنتني. قد 
يظهر رتبة ثالثة أولية يف بعض هياكل البوليبات. تربز الحواجز 
طرف  الخندق.  يف  برسعة  وتغرق  الجدار  فوق  الرئيسية 
الحاجز الحر سلس أو مسنن عىل نحو ناعم جداً. العمود غري 
موجود. البوليبات لحمية بشكل كبري وغالباً ما تتمدد خالل 
تحمل  كامل.  بشكل  الهيكل  إخفاء  عىل  وتعمل  النهار  فرتة 
املوجودة يف مرجان  لتلك  الحية صفات مشابه  املستعمرات 

Blastomussa merleti )صفحة رقم 222(.
اللون: متغري جداً من اللون الوردي واألحمر بلون الطوب أو 
البني إىل اللون األخرض والرمادي. يكون لون القرص الفموي 

يف كثري من األحيان أخرض أكرث إرشاقاً.

الموئل والوفرة
يعترب املرجان Parasimplastrea omanensis من األنواع غري 
الشائعة ولكنه يتواجد يف املنحدرات السفلية وعادة عىل عمق 

أقل من 12 مرت.

التوزيع
خليج عدن وبحر العرب وخليج ُعامن وموريشيوس.

تم تسجيل هذا النوع يف شامل غرب خليج عدن من مناطق 
املكال وبروم وبري عيل وبلحاف.

2

1

Parasimplastrea omanensis )شيبارد، 1985(
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مالمح الهيكل: ترتيب هيكل البوليبات ذات الجدران المشتركة 
هياكل  بين  يفصل  متقطع  ضيق  أخدود  وجود  مع   

ً
تقريبا

مركز  إلى  تصل  منهم   6 فقط  ولكن   
ً
حاجزا عشر  اثنا  البوليبات. 

العمود

صغير  مظلم  كشق  مرئي  الفم  ممتدة.  مجسات  مع  بوليبات 
في وسط القرص الفموي

مستعمرة مغلفة على أسفل المنحدر المرجاني

لأللوان  النموذجية  األنماط  أحد  مع  الضخمة  دون  مستعمرة 
مشابهة لتلك الموجودة في الصورة رقم 2

3

4

1

2

4

3
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الصفات
الحد  شكل املستعمرة مغلف سميك أو ضخمة حيث يصل 
األقىص لحجمها ما يقارب 30 سنتيمرت. ترتيب هيكل البوليب 
عموماً  تنفصل  بوليبات  هياكل  مع  منفصلة  جدران  ذات 
بحوايل ½ وقد تصل إىل قطر واحد. يرتاوح أقىص قطر لهياكل 
البوليبات بني 4 إىل 7 مليمرت. هياكل البوليبات دائرية بدقة يف 
حوافها الخارجية وجاحظة قليالً فوق سطح الهيكل الجريي. 
الحواجز الرئيسية متساوية أو شبه متساوية تتناوب بقوة مع 
البوليب.  التي تصل إىل نصف قطر هيكل  الثانوية  الحواجز 
هيكل  لسطح  موازي  الرئييس  للحاجز  الحر  العلوي  الطرف 
األقل  عىل  ويوجد  دقيقة.  بتسننات  مزخرفة  وهي  املرجان 
تاجني  يوجد  استثنايئ  وبشكل  االحيان  بعض  ويف  واحد  تاج 
الضلع موجود  الفصية تظهران بشكل واضح.  الدعامات  من 
عىل شكل أضالع دقيقة عىل الجزء الخارجي من الجدار وعىل 

الهيكل الجريي. العمود موجود وهو متطور بشكل عام.
اللون: األزرق الرمادي يف معظمه وأقل شيوعاً باللون األخرض 

أو   البني.

الموئل والوفرة
يعترب مرجان Plesiastrea versipora من األنواع الشائعة عىل 
ومعظمه  الصافية  املياە  يفضل  أبداً.  وفرته  عدم  من  الرغم 

يتواجد يف منتصف املنحدرات إىل األسفل.

التوزيع
ينترش هذا النوع بشكل كبري من شامل البحر األحمر وشامل 
الخليج جنوباً إىل مدغشقر يف املحيط الهندي ورشقاً إىل جزيرة 

بيتكرين يف املحيط الهادئ.
يف  اليمني  الساحل  طول  عىل  األنواع  هذە  عىل  العثور  تم 

الشامل الغريب لخليج عدن.

Plesiastrea versipora )المارك، 1816(

13

2
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المنحدر  من  السفلي  الجزء  على  صغيرة  ضخمة  مستعمرة 
المرجاني. الحظ األقراص الفموية الخضراء اللون

تتناوب  وحواجز  بدقة  دائرية  بوليبات  هياكل  الهيكل:  شكل 
بقوة وتاج واضح من دعامات فصية

ًترتيب هياكل البوليبات ذات الجدران المشتركة وهي جاحظة 
قليال

مستعمرة مغلفة سميكة مع وجود نمط تلوين مميز: البوليبات 
بنية اللون والهيكل الجيري بلون األزرق الرمادي

المرجاني  المنحدر  من  السفلي  الجزء  على  ضخمة  مستعمرة 
على مقربة من الرسوبيات

4

5

1

25
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•	Tubipora musica
•	Millepora platyphylla

األنواع املستعرضة

عام  بشكل  واملعروفة  الكربى  املرجانية  الشعاب  بني  من 
عىل أنها "املرجان الصلب" فإنه يوجد هنالك عدد قليل من 
عائالت املرجان غري الصلب أيضاً وتعترب العائالت املمثلة التي 
تفرز هيكل كربوين هي التي ميكن العثور عليها. يتواجد اثنان 
منها يف الشعاب املرجانية يف السواحل اليمنية الجنوبية، وهي 
املرجان الناري املتمثل بنوع واحد من أصل اثني عرش نوعاً أو 
تلك املعروفة من جنس Millepora وعائلة املرجان األنبويب 
تحتوي عىل  فإنها  تصنيفياً  بعيدة  أنها  من  بالرغم  األحادية. 
للشعاب  البيئي  النظام  زوكزانثيل وتؤدي وظائف مامثلة يف 

املرجانية  ال سيام من حيث إنتاج كربونات الكالسيوم.

المرجان Millepora وهو مرجان غير صلب
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الوضع التصنيفي
ذي  املرجان  الصف:  تحت  املمصات،  ذات  األزهار  صف: 

الزوائد الثامنية، العائلة: املرجان األنبويب

الصفات
شكل املستعمرة مغلف سميك أو ضخمة وتكون غري منتظمة 
املستعمرة بني  يبلغ متوسط   حجم  تقريباً.  إىل نصف كروية 
5 إىل 15 سنتيمرت ولكنها قد تصل يف بعض األحيان إىل 40 
الجريية  األنابيب  من  سلسلة  من  الهيكل  يتكون  سنتيمرت. 
معظمها عمودي وموازي أو متباين قليالً حيث يصل قطرها 
إىل 3 إىل 4 مليمرت تقريباً وأبعادها من 2 إىل 4 مليمرت. تتصل 
هذە األنابيب عىل فرتات تبعد حوايل 1 سنتيمرت أو نحو ذلك 
بواسطة لوحات جريية أفقية أو شبه أفقية. يحتل كل أنبوب 
بواسطة بوليب واحد فقط حيث تتصل البوليبات مع بعضها 
البعض من خالل قنوات يف اللوحات الرابطة. تتمدد البوليبات 
يف كثري من األحيان خالل فرتة النهار حيث تحمل البوليبات 
للنتوءات  الصف  من  جانب  كل  عىل  فقط  مجسات  مثانية 
األنواع  هذە  تؤوي  رييش(.  شكل  ذات  )مجسات  الصغرية 

الزوكزانثيل.
اللون: الهيكل له لون أحمر واضح يرتاوح بني الوردي الداكن 
دون  الهيكل  تلوين  يبقى  واألرجواين.  العميق  األحمر  إىل 
غالباً  والتي  البوليبات  لون  يكون  الحيوان.  موت  بعد  تغيري 
الحية يف معظمه  الحيوانات  يف  متاماً  الهيكل  بنية  تخفي  ما 
رمادي وأزرق إىل رمادي وأخرض. يف أجزاء أخرى من املحيطني 
)أصفر  مختلفة  تلوين  أمناط  تسجيل  تم  والهادئ  الهندي 

وأزرق شاحب وأبيض(.

الموئل والوفرة
ميكن العثور عىل املرجان Tubipora musica يف معظم موائل 
الشعاب ولكنه مييل إىل أن يكون أقل شيوعاً يف األجزاء العميقة 

من املنحدرات.

التوزيع
ينترش هذا النوع يف البحر األحمر واملحيط الهندي جنوباً إىل 
مدغشقر وموزامبيق. تم العثور عليه يف غرب املحيط الهادئ 
مارشال  من جزر  الرشق  إىل  ميتد  ال  لكنه  اليابان،  إىل  شامالً 

وفيجي.
تم تسجيل هذا النوع يف شامل غرب خليج عدن من مناطق 

املكال وبروم وبري عيل وبلحاف.

Tubipora musica )لينيوس، 1758(

2

1
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األنابيب  تربط  أفقية  لوحات  يظهر  الهيكل  في  رأسي  مقطع 
الرأسية

اللون المحمر الدائم هو صفة واضحة للهيكل الجيري

وبوليبات  الشكل  منتظمة  غير  مطبات  مع  ضخمة  مستعمرة 
األلوان  من  الداكن  لألسود  المائل  الرمادي  اللون   .

ً
جزئيا ممتدة 

الشائعة في خليج عدن

 تبين 8 مخالب ريشية الشكل وهي مميزة 
ً
بوليبات ممتدة تماما

لتحت الصف للمرجان ذي الزوائد الثمانية

3

4

1

2
4

3



242243

الوضع التصنيفي
الصف العلوي: الهيدرونات، الصف: معائيات الجوف، الرتبة: 

ذوات الرأس، العائلة: املرجان الناري

الصفات
تطور  ولكنها  البداية،  يف  مغلف  سميك  املستعمرة  شكل 
أشكال تشبه املطبات العمودية وفصوص ولوحات تصل إىل 
عدة عرشات السنتيمرتات يف اإلرتفاع وتكون متواصلة. يف كثري 
من األحيان تنضم هذە اللوحات معاً يف أمناط غري منتظمة أو 
تندمج عادة يف زاوية معينة. يف مثل هذە الحالة يأخذ سطح 
املستعمرة مظهر لشبكة مربعة تقريباً تصل حجم فتحاتها إىل 
ما يقارب 5 إىل 10 سنتيمرت أو بحجم قرص العسل العمالق. 
أبعاد  إىل  سنتيمرتات  بضعة  من  املستعمرة  حجم  يختلف 
هائلة قد تصل أبعادها إىل 5 مرت أو أكرث وإىل ارتفاع حوايل 2 
إىل 3 مرت. سطح املستعمرة سلس جداً عىل النطاق الصغري مع 
العديد من املسام الصغرية جداً بحجم فتحة الدبوس تقابل 
التجاويف التي تعيش فيها البوليبات وترتاجع ضمنها. ال ميكن 
املجردة  بالعني  مرئية  غري  تكون  وتكاد  املاء  تحت  متييزها 
الجاف. تم تعريف نوعني من املسامات وهي:  الهيكل  عىل 
املسامات املعوية الكبرية )قطرها حوايل 0.5 مليمرت(، تقابل 
بوليب التغذية وتحيط بها دائرة من 5 إىل 7 من املسامات 
املؤسسة الصغرية التي تقابل املجسات املتفرعة عدمية الفم 
أو البوليبات الدفاعية. يف داخل املوائل قد يتم الكشف عن 

مجسات شفافة رقيقة. يوجد زوكثانيل يف هذە األنواع.
مع  وأحياناً  الفاتح  البني  إىل  الشاحب  األصفر  من  اللون: 
مسحة خرضاء فاتحة. يكون لون أطراف الزوائد شبيهة اللوح 

أفتح وأوضح من بقية املستعمرة.

الموئل والوفرة
شبه  األنواع  من   Millepora platyphylla املرجان  يعترب 
بشدة،  املهتاجة  املياە  ذات  للمناطق  تفضيله  مع  السطحية 
فإنها تشكل مستعمرات ضخمة محلياً متتد لعدة أمتار إبتداًء 
من عمق يرتاوح بني 3 إىل 4 مرت وترتفع إىل سطح البحر. هذە 
للشعاب  الفريدة  املميزات  إحدى  هي  الهائلة  التشكيالت 

املرجانية يف جزيرة سخة وبلحاف ويف منطقة بري عيل.

التوزيع
ينترش  أفريقيا.  جنوب  إىل  األحمر  البحر  شامل  من  يتوزع 
بشكل كبري يف املحيط الهندي وغرب ووسط املحيط الهادي. 
تم تسجيله يف رشق املحيط الهادئ من بنام )خليج شريييك( 
حيث أنه قد أصبح عىل شفري اإلنقراض مؤخراً )جلني وآخرون، 

.)2001
تم العثور عىل هذا النوع عىل طول الساحل اليمني يف الشامل 

الغريب لخليج عدن.

البوليبات  فإن   Millepora جنس  أنواع  كافة  مثل  مالحظة: 
جداً  قوية   Millepora platyphylla املرجان  لنوع  الدفاعية 
تلحق  أن  ميكن  ولطيفة  بسيطة  بحركات  حتى  اثريت  واذا 
لدغات حارقة قوية جداً )ومن هنا جاء اإلسم الشائع "املرجان 
الجنس(  لهذا  املمثلة  األنواع  جميع  عىل  واملطبق  الناري" 

وينصح بشدة بعدم ملسها بجلد مكشوف.

1

2

Millepora platyphylla )ايهرنبريغ، 1834(
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سوداء  )نقاط  المغذي  البوليب  تبين  الهيكل  سطح  ميزات 
الفم  عديمة  المتفرعة  المجسات  من  دائرة  بها  تحيط  كبيرة( 

)نقاط سوداء أصغر(

مستعمرة موبوءة بأنواع من القشريات الطفيلية

 
ً
إندماج لوحات متطورة عموديا مستعمرات تشكلت من خالل 

غير منتظمة

مستعمرة شبيه باللوح ومنتصبة

نمط تشكيل لمستعمرة في المياه المهتاجة: لوحات عمودية 
الباهت  اللون  الحظ  الصحيحة.  الزاوية  في  متطورة  سميكة 

ألطراف اللوحة

مستعمرة كبيرة تعرض هيكل قرص العسل الكبير وغير المنتظم 
 في المياه الضحلة

ً
حيث تكون موجودة غالبا

3

4
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مة •
جانية الناع

مر
ب ال

شعا
ال

ى
خر

ت األ
سعا

• الال

Litophyton sp.

Sarcophyton sp.

Xeniidae indet.

Lobophytum sp.

Sinularia sp.

  Octocoral indet.

Antipathes sp.Palythoa sp.

بعض الالفقاريات األخرى
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Spirobranchus giganteusSabellastarte sanctijosephi

ت •
قيا

حل
ال

حر •
فورة الب

نا

Phallusia sp.

Polycarpa sp.

Polycarpa sp.

Ascidiacea indet.

Lissoclinum sp. or Meptoclinides sp.Ascidiacea indet.
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Oceanapia sp.Cribrochalina olemda (right)

Callyspongia cf. hispidoconulosa Aplysinella sp.

Dysideidae indet.Haliclona cf. olivacea

Spheciospongia vagabundaEchinochalina sp.

ت •
جيا

فن
س

اإل
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Culcita schmidellianaHalityle regularis

Linckia laevigataLinckia multifora

Diadema
setosum

Echinostrephus
cf. aciculatus

Echinothrix diademaMespilia sp.

د •
جل

ت ال
كيا

شو
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Holothuria (Halodeima) edulis

Phyllacanthus imperialisSalmacis belli

Tripneustes gratilla

Holothuria (Mertensiothuria) pervicax

Toxopneustes pileolus

Holothuria (Halodeima) atra
Tentacular crown of Aspidochirotida  
or Dendrochirotida

د •
جل

ت ال
كيا

شو
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Hyotissa hyotis or Lopha cristagalli

Pinctada sp. or Atrina sp.

Pedum sp.

Pinctada sp.

Pteria sp.

Octopus sp.Sepia latimanus

م •
دا

ق
ت األ

سيا
رأ

ن( •
فتي

د
ص

ت ال
فة )ذوا

د
ص

ت ال
ثتائيا
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Trochus sp.

Conus sp.

Cypraea tigris

Lambis 
lambisLambis sp.

م •
دا

ق
ت األ

طنيا
ب
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Panilurus ornatus

Chromodoris quadricolorHexabranchus sanguineus

Hypselodoris sp.

Phyllidia ocellata

Phyllidia cf. pustulosa

Phyllidia varicosa

ت •
شريا

ق
ال

قية •
ن البزا

دا
دي

ال



252253

هيكل املرجان: هو الهيكل بأكمله الذي ترسب من 
خالل بوليب واحد أو من قبل مستعمرة بوليبات. 
املستعمرة  يف  الفردية  البوليبات  هياكل  تسمى 

بهياكل البوليبات.

الدورة: هي مجموعة من الحواجز التي ظهرت يف 
املرجانية. تضم  الشعاب  أثناء تطوير  الوقت  نفس 
وتظهر  حواجز.   6 ترسيبها  تم  التي  األوىل  الدورة 
الدورات  الفاصلة بني  الفرتات  الالحقة يف  الدورات 
 6 عىل  الثانية  الدورة  تحتوي  وهكذا  السابقة. 
حواجز، والثالثة عىل 12 والرابعة عىل 24 وهكذا. 
تظهر  التي  )مثال:  رتبة  األعىل  الدورات  تكون  قد 

الحقاً أثناء تطور هياكل البوليبات( ناقصة.

متناقضني  طرفني  عىل  حاجزين  يظهر  توجيهات: 
أوالً أثناء تطوير الدورة األوىل وقد تكون أكرث تطوراً 
وبعض  املثقب  الكأس  مرجان  عائلة  يف  وخصوصاً 
أنواع عائلة املرجان اإلصبعي. هم التوجيه الظهري 

والبطني واللذان يحددان تشكيل التامثل الثنايئ.

التي يوجد لديها فقط  الجنس: هي األنواع  ثنائية 
بوليبات  جميع  يف  أنثوية  أو  ذكرية  أمشاج  إما 

املستعمرة.

األخدود والدرنة: تظهر سلسلة من فتحات عميقة 
ضيقة  قناة  يف  تفتح  األنواع  بعض  يف  أنابيب  أو 
بجسور  ومفصولة  البوليبات  هياكل  بني  موجودة 
مطبات  وكأنها  تبدو  قد  والتي  الجريي  الهيكل 
صغرية. قد يتم تشكيل هذا النوع من خالل منط منو 
جزئياً  املنفصلة  والجدران  جزئياً  األنبوبية  الجدران 

ولكنها قد تكون أيضاً نتيجة لعملية تطفل.

كال  فيها  يوجد  التي  األنواع  هي  الجنس:  أحادي 
بوليبات  جميع  يف  واألنثوية  الذكرية  األمشاج 

املستعمرة.

الهضبة  تشبه  صغرية  مخروطية  تالل  هي  القرن: 
متطورة عىل الهيكل الجريي. تكون القرون مزخرفة 
إىل  الهضبة  أعىل  من  تسري  شعاعياً  مرتبة  بتالل 

القاعدة.

كبرية جداً  الكبرية جداً: هي مستعمرة  املستعمرة 
ما  بني  متييز  باإلمكان  يعد  مل  والتي  النوع  أحادية 
إذا كانت قد تم إنتاجها من قبل مستعمرة عمالقة 
املستعمرات  من  مجموعة  طريق  عن  أو  واحدة 
ولكنها  البعض  بعضها  من  بالقرب  املتموضعة 

منفصلة.

البوليب الذي يوجد فيه  هو هيكل  أحادي املركز: 

مركز عمود واحد فقط يتقابل مع فم البوليب الذي 

يحيط بالجدار.

األصناف  من  مجموعة  الخلوي:  النمط  أحادية 

وقد  موحد.  صف  من  املتحدرين  جميع  تتضمن 

أن  الحديثة  الجزيئية  الجينية  الدراسات  أظهرت 

الصلب هي متفق عليها يف  املرجان  بعض عائالت 

النمط  أحادية  ليست  فعلياً  وهي  الحارض  الوقت 

الخلوي.

الرتبة: مجموعة أو سلسلة من الحواجز ذات الطول 

املوحد والتي قد توافقت أو مل تتوافق مع الدورة. 

األوىل  الدورة  لحواجز  يكون  قد  املثال،  سبيل  عىل 

والثانية )والثالثة يف بعض األحيان( درجات مامثلة 

من التطور الشعاعي وتشكل رتبة واحدة. يف حاالت 

التطور  من  مختلفة  درجة  لديها  دورة  كل  أخرى، 

وبالتايل فإنها متثل ترتيب مختلف.

ضمن  تندرج  التي  باألنواع  يحيط  قد  الحليامت: 

للهيكل  اإلصبع  تشبه  نتوءات   Montipora جنس 

الجريي لها قطر أصغر من أو مساوي لتلك التي يف 

حليامت هياكل البوليبات بهياكل البوليبات أو قد 

تكون منترشة بصورة مستقلة عنها.

أو  املستطيل  الشكل  ذات  الحواجز  هي  البتالت: 

البيضوي أي أنها تكون أكرث سمكاً نحو الوسط عنها 

لكال الطرفني. تكون شبه مقيدة بواسطة حاجز أرق 

باستثناء نهايتها التي تقع بالقرب من مركز الخندق، 

أو ميكن أن تكون مغلقة متاماً عندما تتطور بعيداً 

عن مركز الخندق )البتالت املغلقة(

تكون  بحيث  البوليب  هيكل  هو  املراكز:  متعدد 

من  عدد  ألكرب  مقابلة  األعمدة  مراكز  من  العديد 

داخل  جميعها  موجودة  وهي  البوليبات  أفواە 

الجدار املشرتك نفسه. توجد عادة يف أشكال النمو 

وبوليبات  مشرتكة  خندقية  جدران  ذات  بوليبات 

ذات جدران خندقية غري مشرتكة.

األنواع  يف  األبعاد  ثالثية  مصفوفة  توجد  الشبكية: 

املادة  وهي  للغاية  مثقبة   Montipora جنس  من 

األساسية للهيكل الجريي.

عالية  صور  إنتاج  يتم  املاسح:  اإللكرتوين  املجهر 
شعاع  خالل  من  الجسم  مسح  طريق  عن  الدقة 
بأكرب درجة  الجهاز  الطاقة. يسمح  الكرتونات عايل 
تكبري وبالتايل يعطي املزيد من التفاصيل عن تلك 
التي تظهر يف املجهر الضويئ. تصل قوة التكبري فيه 

إىل 500000.

أو  قضبان  هي  الحواجز:  بني  الكلسية  الروابط 
أرشطة أفقية تربط أوجه الحواجز املتجاورة ببعضها 
البعض واألنسجة املثقبة الرخوة التي تغلف املعدة. 
ميكن أن تشكل حلقة واحدة أو عدة حلقات أحادية 

املركز داخل الخندق.

الصغري: هي قضبان هيكل موجه عمودياً  الشعاع 
)كربونات  األراغونيت  من  حزم  من  مصنوعة 
الكالسيوم( وبلورات ليفية. تشكل اللبنات األساسية 
منها،  املشتقة  الثانوية  والهياكل  الحواجز  لجميع 

مثل الدعامة والعمود.

جنس  يف  حواجز  ثالثة  من  مجموعة  توجد  ثاليث: 
والتي  لتوجه واحد ظهري معزول  مقابلة   Porites

ميكن أن تندمج أو تظل حرة.

قطر  مرات  عدة  إىل  تصل  كبرية  حليمة  الدرنة: 
تطوق  أو  تالل  يف  تندمج  قد  البوليبات.  هياكل 
هياكل البوليبات أو تكون منترشة بصورة مستقلة 

عنها.

فيها  النمو  شكل  يكون  مستعمرة  الوجه:  أحادي 
بوليبات  هياكل  مع  أزغب،  أو  رقائقي  باألساس 
األوراق  متطورة فقط عىل جانب واحد من شكل 

الكبرية )يقابلها: ذات وجهني(.

ثآليل: بروزات عىل الهيكل الجريي تكون عىل شكل 
موحد.  حجم  ذات  القبة  شكل  أو  بثؤلول  شبيه 
عىل  تحتوي  ثآليل  توجد   ,Pocillopora جنس  يف 

هياكل بوليبات.

الخلية  وحيدة  سوطية  طحالب  هي  زوكثانيل: 
املوجودة   Symbio-dinium جنس  إىل  تنتمي 
عالقة  يف  تعيش  املعوية.  األنسجة  طبقة  خاليا  يف 
ملضيفها  توفر  بحيث  املرجان  حيوان  مع  تعايشية 
عملية التمثيل الضويئ. إنهيار العالقة التكافلية ينتج 
من مجموعة متنوعة من عوامل اإلجهاد التي تؤدي 
إىل فقدان لون األنسجة املرجانية واملعروف باسم 

“اإلبيضاض”.
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معظم الصور املتوفرة يف هذا الدليل تم الحصول عليها من 
تزويدها  تم  التي  الهيكل  صور  باستثناء  دوتريكس  إريك 
املاسح  اإللكرتوين  املجهر  بينزوين وصور  من قبل فرانشيسكا 
التي تم الحصول عليها بواسطة فرانشيسكا بينزوين وسيمون 
تم  فقد  أيضا  جينتل.  باولو  من  فنية  مساعدة  مع  مونتانو 
تزويد صور الصفحات )األشكال( 19 )3(، 29 )5(، 61 )4(، 
 ،)4( 181 ،)4( 177 ،)4( 149 ،)3( 112 ،)4( 103 ،)1( 90

193 )2 و 3(، 243 )6(، من خالل فرانشيسكا بينزوين.

الرسومات متت بواسطة آن جسنت.
رسومات األبعاد الثالثية )صفحة رقم 44 إىل 45( تم تجهيزها 

من قبل استيبان روزاليس.
الكامريات  عدسات  باستخدام  املاء  تحت  الصور  أخذت  وقد 
الرقمية نيكون D200 ونيكون D300 مع نيكور 10.5 مليمرت 
حافظة  مليمرت يف  مايكرو 60  ونيكور  مليمرت  نيكور 70-18   ،

.SB 105 الفالش املستخدم نوع نيكون .Sea & Sea

للغاز  اليمنية  للرشكة  بالشكر  يتقدموا  أن  املؤلفون  يود 
عىل  واإلنتاج(  )اإلستكشاف  توتال  ورشكة  املسال  الطبيعي 

الدعم الفني املقدم من خاللهم.

املؤلفني ممتنني إلبراهيم الثائري ومالك عبد العزيز وروبرت 
هريست ملساهمتهم يف الربنامج ال سيام يف العمليات اإلدارية 

التفاقية CITIES واألذونات الخاصة بها.

التالية:  الوزارات  ترصيح  لوال  ممكناً  الحقيل  العمل  يكن  مل 
وزارة النفط واملعادن، وزارة النقل )هيئة الشؤون البحرية(، 
العامة  )الهيئة  والبيئة  املياە  ووزارة  السمكية  الرثوة  وزارة 

لحامية البيئة(.

ويحيى(  ووليد  وحسن  وسليم  )محمد  وفريقه  باشن  صالح 
للغوص يف فندق حرضموت هم مشكورون  املكال  من مركز 

بشدة عىل مساعدتهم.

يود املؤلفون أن يشكروا الدكتور فابريزيو ستيفاين ملناقشتة 
املرجان  وتطور  بنشوء  املتعلقة  الجوانب  بشأن  املثمرة 
واالس  كاردن  والدكتور  مورييس  جانيس  والدكتورة  الجزيئي 
لنصائحهم العلمية ومداخالتهم. كيارا ريفا وسيمون مونتانو 
يف  ملشاركتهم  بإخالص  أيضاً  مشكورين  كاراغنانو  وأناليزا 
املساعدة  جينتيل عىل  لباولو  مقدم  الحقيل. وشكر  الربنامج 

لطاقم  أيضاً  املاسح. شكراً  اإللكرتوين  باملجهر  املتعلقة  الفنية 
خدمات استشارات البيئة البحرية والساحلية لتنسيق الربنامج 

يف الحقل وإعداد الكتاب.

ونحن ممتنون لألشخاص التالية اسامئهم ملشاركتهم املبارشة 
وغري املبارشة يف هذا الربنامج العلمي:

عبد الفتاح املقداد وأبو بكر صالح فداق وآالن ديربيز وآالن 
فيسارد  واريك  غوتييه  ودينيس  هريان  وبرونو  غوريون 
وفرانسوا كزافييه جوبيه وفريدريك ميشود وحسن العامودي 
وجان مونيه وجان ميشيل جريز وجان لويس كيبورت وجان 
شاالنكون  وجيل  فورت  وجويل  بواصري  دوريو وجامل  إيف 
وهرني بيلوديل وإسامعيل يحيى الديلمي وجان مارك بيكوي 
وميشال  طاهر  ومريم  ويبي  وويك  كويليفريي  بول  وجان 
بونز  ومرييام  صوار  آل  ومعني  بوردو  وميشال  جراندبارت 
وناظم آل تريك وباتريك لوغون وبيري باسكيري ورضوان قرادە 
وروجر كامب وسيباستيان ثورين وستيفان ليجاليس وستيفان 
ديلباين  وستيفاين  فينيس  وستيفان  بريو  وستيفان  ليجاري 

وتيبو شفارتز وكزافييه تابوريه ويحيى البدوي.

نحن يف غاية اإلمتنان لجميع املالحظات القيمة التي قدمت 
من النارش.

األشكال البيانية

شكر وتقدير



256

النارش: االتحاد الدويل لحامية الطبيعة واملوارد الطبيعية، جالند، سويرسا.

حقوق النرش: ©2014 االتحاد الدويل لحامية الطبيعة واملوارد الطبيعية.

ميكن استخدام هذا العمل ألغراض تعليمية أو أي أغراض أخرى غري تجارية 
دون ترخيص كتايب مسبق من مالك حقوق الطبع برشط التنويه الكامل عن 

املصدر.

يحظر استغالل هذا العمل يف األغراض التجارية دون إذن كتايب مسبق من 
مالك حقوق الطبع.

N. Sourgens / Biotope :تصميم الرسوم البيانية

G. Tavan، F. Pruneau / Biotope :معالجة الصور

www.tasamim.net/تصميم النسخة العربية : تصاميم غرافيك ديزاين

ترجمة: ايهاب عيد

The original edition of this book was published in France 
in 2010 under the title Field guide to the hard corals of 
the southern coast of Yemen by Biotope éditions, Mèze, 
France and the Muséum national d’Histoire naturelle, 
Paris, France.

© Biotope éditions and Muséum national d’Histoire 
naturelle, 2010



IUCN Regional Office for West Asia
Sweifiyeh – Hasan Baker Al Azazi St. #20
P. O. Box 942230
Amman 11194
JORDAN
Tel : +962 (6) 5546912/3/4
westasia@iucn.org

IUCN Headquarters 
Rue Mauverney 28
1196 Gland
Switzerland
Tel +41 22 999 0000
marine@iucn.org

ISBN 978-2-8317-1691-6

عن المؤلفين

ميشال بيشون، أخصايئ علم املحيطات البيولوجية، أستاذ جامعي، حاصل عىل وسام السعفات األكادميية "Palmes Académiques" برتبة ضابط، هو 
خبري يف الشعاب املرجانية والذي كان قد درسها عىل مدى السنوات ال 50 املاضية. وكان رائد أبحاث لعدة فرق بحثية متخصصة يف الشعاب املرجانية 
حيث تعمل يف معظم مناطق الشعاب الرئيسية يف البحر األحمر واملحيط الهندي )جزر ماسكارين وجزر القمر ومدغشقر وجزر املالديف( واملحيط 
الهادئ. عاش ألكرث من 22 عاما يف أسرتاليا حيث دّرس اوال يف جامعة جيمس كوك يف تاونزفيل وثم انتقل ليصبح نائبا ملدير املعهد االسرتايل للعلوم 
البحرية. عمل الحقا مع طالبه وزمالؤه األسرتاليني عىل الحّيد املرجاين العظيم كام عمل يف أماكن أخرى من املحيط الهادئ بالتعاون مع فرق أمريكية 
ويابانية وفرنسية. وقد نرُش له أكرث من مائة ورقة علمية يف مجالت علمية دولية، غالباً عن الشعاب املرجانية، وشارك يف تأليف أربعة كتب عن الشعاب 
الدولية  الجمعية  - أمري موناكو" وعضو مجلس يف  لـ"مؤسسة ألربت االول  العلمي  العظيم يف اسرتاليا. هو عضو يف املجلس  املرجاين  للحّيد  املرجانية 
لدراسات الشعاب املرجانية وخبري علمي يف برنامج العاملي للبحار التابع لالتحاد الدويل لحامية الطبيعة. اما االن فهو يعيش يف أسرتاليا ويعمل كاستشاري 

للعلوم البحرية االستوائية وباحث فخري يف متحف كوينزالند االستوائية، يف تاونسفيل.

فرانشيسكا بنزوين، حاصلة عىل درجة الدكتوراه من املدرسة التطبيقية للدراسات العليا. فرانشيسكا هي عاملة أحياء بحرية ومتخصصة يف النظاميات 
املتكاملة للشعاب املرجانية التي تعيش يف الشعاب املرجانية الصلبة. منذ حصولها عىل درجة املاجستري عن الدراسة التي قامت بها يف خليج عدن يف 
اليمن قبل 12 عاما وهي تغوص وتدرس الشعاب املرجانية يف جميع أنحاء منطقة املحيط الهادي الهندي وأصبحت مهتمة عىل نحو متزايد يف مشكلة 
الحدود بني األنواع من الشعاب املرجانية. وهي تشارك حاليا يف مشاريع مختلفة تتناول دراسة التنوع البيولوجي والجغرافية البيولوجية من الشعاب 

املرجانية الصلبة من خالل نهج متعدد التخصصات مبا يف ذلك األدوات التقليدية واملبتكرة.

كلود هرني شينوا، مهندس يحمل شهادة دكتوراه يف البيئة. متخصص يف القضايا البيئية ولديه عدة اوراق علمية هامة عن تحلل املواد الهيدروكربونية. 
التحق يف رشكة توتال E & P يف عام 2001، أمىض ثالث سنوات يف إندونيسيا ويعمل حاليا مسؤوال عن املسائل البيئية ملشاريع يف الرشق األوسط. قاد 
دراسات بيئية أساسية ودراسات تقييم األثر البيئي باإلضافة اىل عمليات التدقيق. منذ عام 2005 وهو يعمل عىل مسائل التنوع البيولوجي مع رشكة 
توتال وخاصة انه انضم إىل الفريق العلمي املسؤول عن رصد الشعاب املرجانية ملرشوع الغاز الطبيعي املسال يف اليمن. هو غطاس مؤهل وذو خربة، 

انتهز فرصة عمله يف هذا املرشوع ليطلق التقييم العلمي للتنوع البيولوجي للشعاب املرجانية يف اليمن ومدته ثالث سنوات.

إريك دوتريو، مهندس زراعي ويحمل شهادة الدكتوراه يف علم البيئة البحرية من جامعة مونبلييه الفرنسية. خربته يف مجال االستشارات الدولية أتت 
به لتطوير العديد من املشاريع يف مختلف البلدان وخاصة يف منطقة الرشق األوسط. أثناء عمله يف تطوير األنشطة التجارية لـرشكة CREOCEAN يف 
هذه البلدان كان إريك يعمل كمدير مرشوع من املشاريع الرصد البحرية الكبرية، وخاصة يف اليمن. خربته يف هذا البلد تعود إىل عام 1997 حيث عمل 
كغواص تجاري ومصور. ألف الكثري من التقارير الفنية واملطبوعات التي تتعلق بالبيئة البحرية وتقييم تلوث املياه وإدارة املناطق الساحلية باإلضافة 

اىل كتابته أربعة كتب تتعلق بالبيئة البحرية والغوص مبا يف ذلك عرشات املنشورات الغري تقنية عن التنقيب تحت املاء وعامل الغوص.
www.creocean.fr قم بزيارة موقع CREOCEAN ملزيد من املعلومات حول

اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة و الموارد الطبيعية

يساعد اإلتحاد الدويل لصون الطبيعة العامل عىل إيجاد حلول عملية للتحديات األكرث إلحاحاً التي 
تواجه البيئة و التنمية.

يعمل اإلتحاد الدويل لصون الطبيعة عىل التنوع البيولوجي، وتغري املناخ ، والطاقة ، وسبل عيش 
امليدانية يف  املشاريع  وإدارة   ، العلمي  البحث  العاملي من خالل دعم  االقتصاد  اإلنسان وتخضري 
املتحدة والرشكات معا  الحكومية واألمم  الحكومات واملنظامت غري  ، وجلب  العامل  أنحاء  جميع 

لتطوير السياسات والقوانني وأفضل املامرسات.

، يجمع أكرث من  العامل  البيئية يف  املنظامت  الطبيعة من أقدم وأكرب  الدويل لصون  اإلتحاد  يعترب 
1200 من الحكومات و أعضاء املنظامت الغري حكومية و تقريبا 11،000 من الخرباء املتطوعني يف 
160 دولة. ويدعم عمل اإلتحاد أكرث من 1000 موظف يف 45 مكتبا ، ومئات من الرشكاء يف القطاع 

العام واملنظامت غري الحكومية والقطاع الخاص يف جميع أنحاء العامل.

متوفر   <<

تستحق الشعاب املرجانية للساحل الجنويب لليمن واملنترشة بني البحر األحمر واملحيط الهندي وعىل الساحل الشاميل لخليج عدن االنتباه الكامل 
واالهتامم من علامء الطبيعة وعلامء البيئة والغواصني املحرتفني والهواة بل من العامة ايضاً. بالرغم ان ال مجال ملقارنتها بالحجم الهائل لنظم الشعاب 
املرجانية الرئيسية يف العامل، فان هذه الشعاب تعترب كجواهر صغرية حقيقية وتقدم للمغامر تحت املاء أو املستكشف أو الغطاس املحب لالطالع 

مشاهد جميلة ال مثيل لها يف خضم دوامة حياة سمكية نادرا ما تشاهد يف مكان آخر.

يقدم لنا هذا الدليل امليداين املكتوب من قبل خرباء يف هذا املجال ومصَور بشكل جميل من قبل مصِور موهوب أرسار وعلم الحيد املرجاين والشعاب 
املرجانية ويقربنا من اكرثمن مثانني نوع من أنواع الشعاب املرجانية الشائعة والتي ميكن العثور عليها يف هذه املنطقة. سيكون هذا الدليل بال شك 

رفيق ال غنى عنه لجميع عشاق الغوص ومحبي الطبيعة الذين يرغبون يف تجربة سحر الشعاب املرجانية بعيدا عن االماكن املعروفة.
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