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ي�س��بب تغ�ير املن��اخ �أو الإحتبا���س احل��راري اىل ازدي��اد درج��ة احل��رارة ال�س��طحية م��ع زي��ادة كمي��ة ث��اين �أك�س��يد الكرب��ون،
وحتم�ض املحيطات .والرتفاع درجات احلرارة ت�أثري كبري على النظم الإيكولوجية لل�شعاب املرجانية مما ي�سبب تبي�ض
املرج��ان وتف�ش��ي الأمرا���ض املعدي��ة .وعل��ى الرغ��م م��ن ت�أكي��د العديد من الدرا�س��ات على �أن ال�ش��عاب املرجاني��ة يف �أنحاء
خمتلفة من العامل ال ميكنها ال�صمود �أمام هذه الظروف املناخية القا�سية� ،إ ّال �أن الدرا�سات ال�سابقة التي �أجرتها �إدارة
�أبح��اث البيئ��ة البحري��ة �أن ال�ش��عاب املرجاني��ة يف مياه اخلليج العربي مقاوم��ة بطريقة ُمذهلة لتلك الظروف املتطرفة.
لذل��ك ،ق��ررت وزارة التغ�ير املناخ��ي والبيئ��ة يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة لدرا�س��ة الأن��واع املرجاني��ة يف مي��اه دول��ة
الإمارات العربية املتحدة من خالل تعري�ض املرجان �إىل درجات احلرارة العالية وامللوحة املرتفعة لتحديد احلد الأعلى
للمقاومة وتطوير �س�لاالت املرجان ذات موا�صفات لتحمل الظروف القا�س��ية.

شكل 1.1
المرجان من نوع أكروبورا أثناء تعريضه
للحرارة والملوحة العالية
(المصدر :إدارة أبحاث البيئة البحرية)

األنشطــة والمخرجـــات

• حتديد املرجان املقاومة للتغريات املناخية يف الإمارات العربية املتحدة
• �إجراء م�سح وجمع عينات املرجان من مواقع يف �أم القيوين ودبا والفجرية
• �أقلمة املرجان يف الأحوا�ض التجريبية يف �إدارة �أبحاث البيئة البحرية
• تعري�ض �أنواع املرجان املختلفة التي مت حتديدها لظروف املياه ال�شديدة
مثل درجة احلرارة العالية ،امللوحة املرتفعة ،وارتفاع درجة احلمو�ضة وانخفا�ض
الأوك�سجني لدرا�سة ور�صد تطور النمو وحتديد العوامل الأ�سا�سية التي ت�سبب
ابي�ضا�ض املرجان
• ا�ستزراع و�إكثار ال�شعاب املرجانية املقاومة لتغري املناخ
• تطبيق تقنية القطع ب�أحجام �صغرية �أقل من � 1سم والتي تطبق لأول
مرة يف املنطقة.

شكل 2.1
المرجان من نوع ستايلوفورا بستيراتا أثناء
التجربة (المصدر :إدارة أبحاث البيئة البحرية)

شكل 2.2
أحد أحواض التجربة
(المصدر :إدارة أبحاث البيئة البحرية)

التوجهـات المستقبليــة

يف حالة جناح التجربة ،ميكن �أن تتم الأن�شطة نف�سها ال�ستزراع �أنواع ال�شعاب
املرجانية الأخرى التي ميكن العثور عليها يف املياه البحرية لدولة الإمارات العربية
املتحدة وحتديد املواقع التي �سوف تكون مبثابة حمميات للمرجان املقاوم لتغري
املناخ .حيث ميكن ا�ستزراع هذا املرجان يف مياه الدولة لإعادة �إحياء البيئة
البحرية وتوفري البيئة املالئمة جلذب الأ�سماك للتنوع االحيائي الفطري.

شكل 3.1
المرجان من نوع أكروبورا أثناء
تعريضه للحرارة والملوحة العالية
(المصدر :إدارة أبحاث
البيئة البحرية)

