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الشعاب المرجانية
في البيئة البحرية

وأشجار المانجروف
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ما هو المرجان وماهي الشعاب المرجانية 

يعتبــر المرجــان هــو الحيــوان األول المســؤول عــن تكويــن الشــعاب 
ولذلــك تســمى الشــعاب المرجانيــة .

ــق  ــو وتلتص ــة تنم ــات حي ــتعمرات لكائن ــن مس ــارة ع ــان عب والمرج

بالقــاع يضــم كل منهــا المئــات بــل اآلالف مــن الحيوانــات الصغيــرة 

والدقيقــة جــداً التــي تســمى بوليبــات . حيــث يشــترك كل بوليــب مــع 

نظائــره فــي تكويــن مســتعمرة واحــده يختلــف شــكلها وتكوينهــا 

الخارجــي باختــاف نــوع المرجــان .

نمــو  حالــة  فــي  الشــعاب  تكــون  التــي  المرجانيــة  المســتعمرات 

مســتمرة لهــذا فــإن الشــعاب تظــل تنمــو فــي اتجــاه رأســي وتكبــر 

ــي  ــك ف ــد ذل ــو بع ــدأ  تنم ــم تب ــاء ث ــطح الم ــرب س ــى ق ــل إل ــى تص حت

بمــدة  الشــعاب  حجــم  ويرتبــط  عرضهــا  ليــزداد  الجانبــي  االتجــاه 

أو  المســاعدة  العوامــل  لوجــود  وكذلــك  المنطقــة  فــي  تواجدهــا 

المثبطــة لنموهــا وتكاثرهــا ويقــدر نمــو المرجــان بحوالــي مــن 1 

ــة  ــروف البيئي ــان والظ ــوع المرج ــب ن ــنة حس ــم بالس ــى 3 س ــم إل س

ــي . ــن الح ــذا الكائ ــو ه ــطء نم ــى ب ــدل عل ــا ي ــه مم ــة ب المحيط

الشعاب المرجانية 

الكالســيوم ( صلبــة علــى  ) كربونــات  عبــارة عــن صخــور جيريــة 

شــكل طبقــات بهــا كثيــر مــن التجاويــف األنبوبيــة الصغيــرة جــدا 

إلــى  وتصنــف  مرجانيــة  حيوانــات  التجاويــف  هــذه  فــي  ويعيــش 

مجموعــة الجــوف معويــات و تأخــذ شــكل االنبــوب ويعلوهــا تــاج 

متعــدد األلــوان، تنمــو  وتتكاثــر هــذه الحيوانــات المرجانيــة فــي ميــاه 

البحــر الدافئــة ) 20 – 33  درجــة مئويــة ( وتفــرز أمــاح الكالســيوم 

ــنين  ــرور الس ــع م ــة م ــزداد صاب ــي ت ــة الت ــاكل المرجاني ــة الهي مكون

حيــث أنــه يقضــي حياتــه ملتصــق بالصخــور مــع أنــواع أخــرى مختلفــة 

مــن الطحالــب .

أنواع الشعاب المرجانية 

يعيــش المرجــان علــى هيئــة مســتعمرة أو مجموعــة وكل جــزء 

منهــا يأخــذ شــكل خارجــي مختلــف ومميــز صغيــر الحجــم مثــل 

شــكل نبــات الفطــر أو الزهــور أو قــرون الغــزال أو الكــروي وغيرهــا 

مــن األنــواع واألشــكال .

الشعاب المرجانية
فى البيئة البحرية 
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وتصنــف الشــعاب المرجانيــة على أســاس 

عــن  يميزهــا  ومــا  تواجدهــا  منطقــة 

ــعاب  ــن الش ــواع م ــاث أن ــي ث ــا، وه بعضه

المرجانيــة: 

الجزر الحلقية المرجانية

ــعاب  ــن الش ــوع م ــذا الن ــذ ه ــا يأخ ــادة م ع

المرجانيــة شــكل دوائــر كبيــرة الحجــم 

وتتوســط هــذه الدوائــر بحيــرات ضحلــة 

الفوهــة  شــكل  يأخــذ  العــام  منظرهــا 

فــي  الحلقيــة  الجــزر  وتتواجــد  البركانيــة 

كل المحيطــات وغالبــًا مــا تكــون بعيــدة 

عــن الشــاطىء وقــد اســتحوذ المرجــان 

التــي  تلــك  خصوصــًا  العلمــاء  اهتمــام 

وبعــد  الدائريــة  الحلقــة  شــكل  تأخــذ 

دراســة هــذا النــوع، ليكونــوا نظريــة ســبب 

ــعاب  ــزال الش ــكل وال ت ــذا الش ــا به تكونه

الحلقيــة فــي انتظــار مــن يكشــف عــن أســرارها.

الشعاب الهامشية 

ــن  ــة م ــاحل وقريب ــول الس ــى ط ــعاب عل ــن الش ــوع م ــذا الن ــد ه ويوج

الشــاطئ ومتوســط أعمــاق الميــاه فيهــا متــر واحــد وهــذا النــوع أكثــر 

عرضــة للتكســير والنحــت والتلــوث مــن جانــب األمــواج واالنســان 

الحاجز  المرجاني 

يتميــز هــذا النــوع مــن الشــعاب المرجانيــة بالصابــة وعــادة مــا يكــون 

هــذا النــوع أبعــد مــن النــوع األول وينحــدر إلــى قــاع البحــر ويمتــد علــى 

طــول القــاع ويذكــر ان اكبــر حاجــز مرجانــي يســمى ) الحاجــز الكبيــر ( 

ويقــع شــمال شــرق اســتراليا .

القطع المرجانية 

هــي قطــع مــن الشــعاب المرجانيــة صغيــرة الحجــم متناثــرة وال 

يوجــد فــي وســطها جزيــرة أو بحيــرة وترتفــع عــن قــاع البحــر وال يحيــط 

ــب  ــاع صل ــى ق ــو عل ــره وتنم ــب أو غي ــائش أو طحال ــل أو حش ــا رم به

يلتصــق بالهيــكل الكلســي الصلــب ويغطــي ســطح هــذا الهيــكل 

كائنــات صغيــرة تقــوم بتكوينــه وتســمى  المرجانيــات، وتعيــش فــي 

دهاليــز معقــدة تبنيهــا لنفســها مــن كربونــات الكالســيوم الــذي 

تحصــل عليــه مــن عناصــر متحللــة فــي مــاء البحــر وتعــرف حيوانــات 
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الشــعب المرجانيــة كنباتــات وحيوانــات فــي آن واحــد لمــا تحويــه 

مــن طحالــب مجهريــة فــي أنســجتها تســمى الزوزنتلــي وتســتخدم 

ــاء  ــي م ــذاب ف ــون الم ــيد الكرب ــي أكس ــزج ثان ــية لم ــة الشمس الطاق

البحــر مــع المــاء لصنــع الغــذاء ويكــون األكســجين أحــد نواتــج هــذه 

ــاء  ــات أثن ــل المرجاني ــن قب ــجين م ــذا االكس ــتهلك ه ــة ويس العملي

عمليــة التنفــس وبهــذا يمكــن اعتبــار  حيــوان المرجــان يعيــش 

بطريقــة تكافليــة تضمــن بقائــه عــن طريــق حصولــه علــى جــزء مــن 

ــون ( .  ــة ) زوبانكت ــات الحيواني ــن الهائم ــه م غذائ

أين توجد الشعاب المرجانية 

االســتوائية  البحــار  فــي  غالبــًا  توجــد 

الدافئــة غيــر العميقــة ألن المرجــان الــذي 

يكــون الشــعاب ال يمكــن ان يعيــش فــي 

ــة  ــن 18 درج ــل م ــا أق ــة حرارته ــاه درج مي

مئويــة وتمتــد الشــعاب جنــوب المحيــط 

الشــرقية  الهنــد  جــزر   وفــى  الهــادئ 

ــاحل  ــى س ــقر عل ــول مدغش ــيرالنكا  وح ــى س ــدي حت ــط الهن والمحي

وهــي  األحمــر  البحــر  ســاحل  وكذلــك  الشــرقي  الجنوبــي  افريقيــا 

ــر  ــتوائي عب ــرقي االس ــل الش ــاحل البرازي ــول س ــى ط ــا عل ــون أيض تتك

جــزر الهنــد الغربيــة .

كيف تتغذى بوليبات المرجان : 

ــة  ــات الدقيق ــى الحيوان ــية عل ــة رئيس ــان بصف ــات المرج ــذي بولب تتغ

الســابحة فــي الميــاه مثــل اليرقــات أو صغــار العديــد مــن أنــواع المحــار 

وهــي  طحالــب  بــدون  المرجانيــة  الشــعاب  تعيــش  ان  يمكــن  وال 

تســتخدم بعــض الطعــام الــذي تصنعــه الطحالــب التــي تعيــش فــي 

أنســجة البوليبــات وتنتــج هــذه الطحالــب مركبــات كيمائيــة تســاعد 

حيوانــات  المرجــان علــى إبــراز هياكلهــا التــي تتكــون مــن الحجــر 

ــه  ــذي يتخلل ــاء ال ــي الم ــط ف ــة فق ــعاب المرجاني ــو الش ــري وتنم الجي

ــي  ــل الضوئ ــدث التمثي ــي يح ــوء كاف ك ض
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تكاثر الشعاب المرجانية: 

الفصيلــة  حســب  المرجانيــة  الشــعاب  تكاثــر  عمليــة  تختلــف 

فهنــاك الفصائــل الخنثــى التــي تتكاثــر ال جنســيًا وهنــاك الفصائــل 

أحاديــة النــوع التــي تتكاثــر جنســيًا وفــي أغلــب الفصائــل يتــم اطــاق 

البويضــات والحيوانــات المنويــة بإعجــاز  إلهــي فــي نفــس الليلــة مــره 
فــي كل عــام لتحــدث عمليــة االخصــاب وبالتالــي تتكــون اليرقــة 
التــي تعــوم حتــى تبلــغ ســطح البحــر حيــث تبقــى أيامــًا أو أســابيع ثــم 
تعــود إلــى القــاع لتلتصــق بــأي ســطح صلــب وتتحــول إلــى بوليــب 
ــًا  ــي مكون ــا جنس ــر ال ــي التكاث ــب ف ــدأ البولي ــة يب ــذه المرحل ــي ه وف
ــة  ــي النهاي ــون ف ــا فتك ــق ببعضه ــا تلتص ــه تمام ــة ل ــب مطابق بوالي
ــرك وراءه  ــي ويت ــب المرجان ــوت البولي ــى يم ــة حت ــتعمرة مرجاني مس
آخــر  يبنــي فوقــه  الــذي يكــون اساســًا لبوليــب  الخارجــي  هيكلــه 
ــات  ــن طبق ــة م ــعاب المرجاني ــون الش ــي تتك ــاص وبالتال ــة الخ هيكل
ــدة مــن الهيــاكل الميتــة تغطيهــا طبقــة رفيعــة مــن البوالــب  عدي
الحيــة وتختلــف الشــعاب المرجانيــة فــي ســرعه نموهــا فبعــض 
ــد  ــن ق ــي حي ــنة ف ــي الس ــم  ف ــن  ١ - ٣ س ــدل م ــو بمع ــل ينم الفصائ
يصــل معــدل النمــو فــي فصائــل اخــرى إلــى ٥ ســنتيمترا فــي الســنة.

بيئة الشعاب المرجانية :

المرجــان  بيــن  الملونــة  البحريــة  الحيوانــات  مــن  الكثيــر  تعيــش 

ــر  ــقائق  البح ــر وش ــم البح ــماك ونج ــات األس ــذه الحيوان ــن ه وتتضم

ــة  ــع الكائنــات البحري ــي أكثــر مــن رب كمــا أن هــذه البيئــة تمثــل حوال

المعروفــة ) بهــا أكثــر مــن 4000 فصيلــة مــن األســماك و 700 فصيلــة 

مــن المرجــان واآلف النباتــات والحيوانــات األخــرى ( وأحيانــًا تعلــو الكتل 

المرجانيــة حتــى ترتفــع فــوق المــاء لتكــون الجــزر المرجانيــة ويســاعد 

البحــر بامواجــه المتاطمــة علــى بنــاء الجــزر المرجانيــة فهــو يكســر 

مثــل  األخــرى  الكائنــات  وتلتصــق  ويكومهــا  المرجانيــة  النتــوءات 

ــاء  ــون بن ــى يتك ــض حت ــع بع ــا م ــزاء بعضه ــية األج ــب الكلس الطحال

صلــب وغالبــا تتكــون التربــة علــى المرجــان ويبــدأ الكســاء الخضــري 

فــي النمــو ولقــد تكونــت الكثيــر مــن الجــزر فــي المحيــط الهــادئ 

البــاردة  الميــاه  فــي  النفيــس  المرجــان  ويعيــش  الطريقــة  بهــذه 

البانكتونيــة مــن  الكائنــات  المرجــان علــى  أنــواع  وتتغــذى بعــض 

ــة (. ــاب منزل ــام )ب ــر أم ــي تم ــق الت العوال
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تنوع بيئة الشعاب المرجانية :

يوجــد علــى شــواطئ البحــر االحمر مجموعــات من الســاحف الودودة 
التــي تمضــي وقتهــا فــي الســباحه بيــن المجموعــات المتماوجــه 
ــن  ــان والدالفي ــة الحيت ــادة رؤي ــي الع ــن ف ــا ويمك ــماك كم ــن االس م
وابقــار البحــر  فــي الخليــج ، المرجــان واالســماك المرجانيــة والزواحــف 
والثدييــات هــي جــزء يســير مــن أنــواع المخلوقــات البحريــة العديــدة 
التــي تعيــش حــول الشــعاب وتاتــي الحيوانــات الليليــة مثــل الجمبــري 
والقريــدس لتعيــش بحثــًا عــن الطعــام فــي ســاعات الظــام فــي 
ــاص  ــا الخ ــة تاقلمه ــعاب المرجاني ــي الش ــات ف ــع الكائن ــل لجمي اللي
الــذي يتعلــق بســلوكها الغذائــي حيــث ترعــى أســماك الصبيــة ) دامزل 
( مايخصهــا مــن حشــائش البحــر وتدافــع عنهــا بضــراوة وتطحــن 
ــم  ــب ث ــى الطحال ــذى عل ــي تتغ ــان لك ــده المرج ــاء قاع ــماك الببغ أس
ــي  ــم والت ــم تهض ــي ل ــات الت ــن الكربون ــحبًا م ــمك س ــذا الس ــرز ه يف
ــماك  ــعاب، االس ــك الش ــى تماس ــاعد عل ــمنت ( فتس ــتقر ) كاس تس
المنظفــة مــن نــوع labroides Dimifiatus  كائنــات رئيســية تســاعد علــى 
المنظفــة  االســماك  المرجانيــة وتتمتــع  الشــعاب  اســماك  تنــوع 
ــه ) تســمى محطــات التنظيــف (  ــة بمناطــق صغيــرة خاصــه ب الفردي
حيــث تزورهــا أغلبيــة أســماك الشــعاب المرجانيــة وتقــوم االســماك 
المنظفــة بفحــص ســطح االســماك ) العمــاء ( و خياشــيمها  وفــي 
ــة أو  ــجة الميت ــات واالنس ــا الطفيلي ــل منه ــم وتزي ــان الف ــض االحي بع
ــروس ( ذو  ــرأس ) اللب ــماك ال ــاهد أس ــاط، وتش ــا المخ ــة وأيض المصاب
ــة  ــوم بالنظاف ــي تق ــوس ( والت ــوس اندويوالت ــدب ) كياين ــراس األح ال
فــم  فــي  الموجــودة  الطفيليــات  بازالــة 
وخياشــيم جلــد االســماك االكبــر مثــل 
وتاتــي  والباراكــودة  والحدايــة  الوقــار 
أســماك القــرش والباراكــوة ) ســفير ينيــدا 
إلــى الشــعاب للتغذيــة علــى  ( والبيــاض 
ــمك  ــر س ــا،  يعتب ــماك به ــات االس تجمع
أهــم  مــن    Lethrinus Nedulosos الشــعور 
األنــواع التجاريــة التــي يتــم اصطيادهــا مــن 
الشــعاب المرجانيــة ومــن المعــروف ان 
هــذا النــوع مــن االســماك يتجمــع لوضــع 
البيــض فــي موقعيــن فــي شــمال البحــر 
ــر ن  ــة الكثي ــعاب المرجاني ــر . وللش االحم
مــن األســماك الملونــة واألحيــاء المائيــة 



7

واألحيــاء  باإلنقــراض  المهــددة  الســاحف  أنــواع  وبعــض  النــادرة 

ــة. ــب البحري ــات والطحال ــل الرخوي ــرى مث ــة األخ البحري

التهديدات التي تواجه الشعاب المرجانية :

تهــدد األنشــطه البشــرية اكثــر مــن ٥٨ % مــن الشــعاب المرجانيــة 

علــى مســتوى العالــم ومــن أمثلــة تلــك االنشــطة :

بعض . 1 ففي  مسؤولة  غير  بطريقة  ساحلية  ومدن  قرى  إنشاء 

لزيادة  المرجانية  الشعاب  فوق  األسمنت  صب  يتم  األماكن 

عمليات  ان  كما  إنشائية  مشاريع  أجل  من  الشاطئ  مساحة 

الجرف لقيعان الموانئ وممرات السفن باإلضافه إلى التخلص 

من النفايات بها يؤدي إلى تدمير مباشر للنظام البيئي الخاص 

بالشعاب المرجانيه كامًا وفي بعض المناطق يتم استخراج 

صناعة  أجل  من  ذاتها  المرجانيه  الشعاب  من  والجير  الرمل 

األسمنت الألزم لبناء المشاريع اإلنشائية كما أن تخلص هذه  

نمو  زيادة  إلى  يؤدي  البحر  داخل  الصحي  الصرف  من  المشاريع 

المرجانيه  الشعاب  عن  الضوء  تحجب  التي  الحبرية  الطحالب 

. المرجانية  للبوالب  الغذاء  توفير  القدرة على  تفقد  وبالتالي 

والتخلص . 2 النفطية  التسربات  عن  وينتج  البحار  مياه  تلوث 

. الزيتية  للسفن  التوازن  لمياه  المتعمد 

البيئي . 3 النظام  في  توازن  عدم  خلق  إلى  يؤدي  الجائر  الصيد 

أنواع  إلى هيمنة بعض  المرجانية مما يؤدي  بالشعاب  الخاص 

. المرجانية  بالشعاب  الضاره  البحريه  الكائنات 

السيانيد . 4 باستخدام  الصيد  مثل  المدمرة  الصيد  أساليب 

. المتفجرة  المواد  باستخدام  والصيد  سامه  اخرى  وكيماويات 

يؤدي . 5 الحراري  االحتباس  بسبب  المياه  الحرارة  درجه  ارتفاع 

المرجانية  البوالب  عليها  تعتمد  التي   ) الزوازنثيللي   ( موت  إلى 

كمصدر طاقة لها ويؤدي إلى موت الشعاب المرجانيه نفسها 

تدمير  في  التسبب  بإمكانها  اإلستوائية  العواصف  أن  كما 

الشعاب المرجانية هذا  باإلضافة إلى ارتفاع مستوى البحار الذي 

المرجانيه.  الشعاب  على  مباشراً  تاثيراً  يؤثر 
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أشجار المانجروف

هــي مجموعــة مــن الناباتــات الملحيــة أمــا أشــجار أو شــجرات تنمــو 
فــي الميــاه الضحلــة علــى ســواحل البحــار والمحيطــات، وتعتبــر مــن 
الغابــات يمثــل نظامــا بيئيــا  النــوع مــن  الناباتــات المداريــة وهــذا 
فريــدا يختلــف عــن بقيــة النظــم البيئيــة للغابــات، تكمــن أهميــة 
فــي  االحيائــي  التنــوع  علــى  محافظتهــا  فــي  المانجــروف  أشــجار 
بيئاتهــا، تنتشــر معظــم غابــات المانجــروف فــي المملكــه العربيــة 
ــى  ــا عل ــل منه ــد القلي ــر ويوج ــر االحم ــواحل البح ــى س ــعودية عل الس
ســواحل الخليــج العربــي وتشــغل حوالــي 204كــم 2. مــن مســاحة 
ســواحل المملكــة. تعانــي غابــات المانجــروف فــي الممكلــة تدهــوراً 
واضحــًا ناشــئ عــن الضغــوط البيئيــة و  األنشــطة  البشــرية كالتوســع 
ــر  ــع الجائ ــى القط ــة ال ــياحية باالضاف ــاحلية والس ــات الس ــي الصناع ف

ــل.  ــطة اإلب ــي بواس ــجار والرع لألش

دور وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنمية 
غابات المانجروف والمحافظه عليها:

إجراء دراسات ومسح السواحل المملكة. ¡

إنشاء قاعدة بينات مكانية مرتبطة بالموقع الجغرافي لها. ¡

اختيار أفضل المواقع الستزراع نباتات المانجروف  ¡

تحديد مناطق تواجد نباتات المانجروف وكثافتها وإعادة تأهيلها .  ¡

الخليج  ¡ سواحل  على  المانجروف  لنبات  مشاتل   ١٠ عدد  إنشاء 
االحمر. والبحر  العربي 

مليون  ¡ حوالي  المشاتل  هذه  لجميع  االنتاجية  الطاقة  بلغت 
. شتلة  ألف  ومئتان 

اإلرشادية توضح أهمية  ¡ التعريفية واللوحات  النشرات  طباعة 
المهتمين  وبعض  المدارس  طاب  وإشراك  الغابات،  هذه 

الزراعة. اعمال  بعض  في  بالبيئة 

واألنظمه  التشريعات  الوزارة  سنت  كما 
للمحافظة على  سواحل وأشجار المانجروف.

نشرة اإلرشاد الزراعي رقم )٣٨٩( لعام ١٤٣٧هـ - ٢٠١٦م

المصدر : نشرة الشعاب المرجانية في البيئة البحرية
متابعة وتنسيق: )م. إبراهيم عبداهلل المطلق(


