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اکوسیستم ظریف دریایی مملو از آبزیان مختلف و ساختارهای  ، جهانی زنده وجود دارد؛ یکاعماق دریادر :قدمه م

ورد عمل کرده و غذا و پناهگاه م "جنگل های بارانی اقیانوس ها"این صخره ها به عنوان  است، سرزندۀ مرجانی

ی م نیاز گونه های مختلف ماهیان و بی مهره ها را تأمین می کنند. تنوع و زیبایی آنها هر بیننده ای را مجذوب خود

بنابراین، ضرورت اخالقی باید قبل از هر چیز، بر مصلحت اندیشی باشد. باید هر تکه از تنوع زیستی را در  "کند. 

حالی که استفاده از آن را می آموزیم و مفهوم آن را برای بشریت در می یابیم، ارزشمند و گرانبها بدانیم. نباید 

صخره های مرجانی گنج های بین المللی اند که می " منقرض شود آگاهانه اجازه دهیم که نسل هیچ گونه یا نژادی

ر شیدوو هندورابی و رفاروآری خلیج فارس و جزیره مرجانی کیش و  .احیا و حفظ کرد را آنها ،توان با وقت و دقت

 . ی کندماین داستان شما را با این زیبایی ها آشنا  .دارد. نیازمند حفاظت و نگهداری و بهره بردای منطقی الرک و..
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  در یک قایق  برای غواصممی    در یک جزیره مرجانی  یک روز عالی -آسمممان آبی و آبهای آرام  

   کوچک قرار داریم، امیدواریم یک ماجراجویی هیجان انگیز داشته باشیم  
 . 
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کردیم  را به دقت بررسممی نتمام تجهیزات ما ، یموقتی  به سممایت غواصممی رسممید

  .را پوشیدم ها فین و ماسک



6 

 

رجانها که مده بود که  گله  ای از ماهی ها  ملوان و ماهی دم زرد  از ما پذیرایی کردند. یهنوز پایمان به داخل آب نرسمم  

خیلی شممبیه یک میز  بزرب بودند م مرجانهای شمماز گوزنیا و اطراه آنها انواع طوطی ماهی، فرشممته ماهی، ماهی ملوان،   

 .ماهی و... خیار دریایی  خرگوش دریایی، اسفنج ها و آب فشانها  دیده می شدبلنی، جراح دم قیجی خروس 
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کنند و  هزاران جلبک کوچک درون  مرجانها زندگی می مرجان از همزیستی یک جانور با یک گیاه بوجود می آید،  جالب است بدانید 

ها مرجانی به اشمکا  مختلف رشمد می کند که نام آن   اسمکلت سمخت   را در اختیار او  قرار می دهند.انرژی الزم برای رشمد مرجان  

د دید، همیشه در بین مرجانها طوطی ماهی ها را خواهی  . برگرفته از همین نوع رشد،  شاز گوزنی، انگشتی، مغزی و غیره می باشد     

ه آن پاکسممازی می کنند. شممن و ماسمم   های چسممبیده به مرجانها را از رویکدارای دندان های قوی هسممتند،  آنها  جلب طوطی ماهی

 مرجانی در ساحل نقره فام نتیجه این پاکسازی طوطی ماهی در بین مرجانها است. 
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راح الله وش  گله ج  نها را تشممخد داد.آو  اما می شممود کند اسممتتار می  خود را جراح ماهی های زرد  در بینو ا هماهی قلم یک 

الله   م ویه بگراستی تا یادم نرفت . آورند بوجود مابرای  صحنه های هیجان انگیزی را ن شیپور ماهی دیده می شود آدرمیان  کهزرد 
ممکن اسممت شممبیه گیاهان باشممد، اما آنها واق ا  از گونه های حیوانات هسممتند. آنها از بازوهای پر مانند خود   اسممتاره پرها موش

 . واق ا دنیا زیر آب دنیای عجیبی است.تفاده می کنندشناور اس هایبرای گرفتن و خوردن پالنکتون
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باشد که فاصله مناسب را  با حیوانات حفظ کنیم برخی ماهیان دارای خارهای سمی هستند  مثل        مانس حوادر هنگام غواصی باید  

ستاره  -ی مرجان باد بزنخروس ماهی  بود،  صحنه جالبیباله پشتی آنها سمی است.  خارهاکه  همان عقرب ماهیاخروس ماهی م

 عکس بوجود آورده بودند.  کبه زیبایی کنار هم قرار گرفته بودند. و کادر خوبی برای ی دریایی
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خیلی  به سرعت در بین  شقایق ها  موضع گرفتند دلقک ها به ندرت از  شقایق ها دور می شودندو ولی س ی         ها دلقک ماهی

ک ماهی  ها با یکدیگر زندگی همزیستی دارند.  دلق و شقایق ها  ها دلقک ماهیعکس بگیریم.  کردیم با احتیاط و آرام از آنها  چند

جلوگیری می  توسط دیگر ماهیان  هاشدن آن  خوردهبا تمیز کردن  شقایق ها و مراقبت  و حضور همیشگی خود در بین شقایق ها از     

 کنند.
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ا  پاکسازی   در ح  شاه میگو سوتر  آن  او بودند،ماهی های نظافتچی در حا  پاکسازی دندان   م کهیرا دید مورای مار ماهی  ما یک 

 ود. ب پیرامونش 
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  بین مرجانها یک    و در قرمز جواهری، ماشممممه ماهی دلقک     هامور ماهی  پیکاسممممو و  تنوعی از ماهی ها را در  پیرامون خود دیدیم     

    را مشاهده کردیم . که به زیبایی  مخفی شده و به سختی قابل شناسایی بود هشت پای
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ست، در کنا او         شدن ا ستتار و پنهان  ستاد ا شد.    هشت پای قرمز ا ی می تواند با مرجانهشت پا  دو تا روح ماهی نیز  دیده می 

  سممازد یا خود را در شممن و ماسممه غرق می کند. صممخره ها پنهان شمموند آنها در سمموراز های صممخره ها خانه می  تغییر رنگ  در بین

  تنوع رنگی زیبایی دارند. مرجان نرم
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سفید مرجانی را دید   ناگهان   سه ماهی با   ستند  بر      یمدو کو سیار بی خطر ه ستراحت بودند. آنها ب ای که در بین مرجانها در حا  ا

ار می کنند و ، آنها شب را شک  است  دارای بدن نازک مرجانی سفید با   همین برای بررسی دقیق اطرافشان شنا کردیم کوسه      

 ها دید می شد.  ههم در اطراه کوس ممرجان نرما که یک خرچنگ  قلم دریایی می خوابند.بیشتر در روز 
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الک پشتهای از  یپنج گونه الکپشت در خلیج فارس زندگی می کنندو الکپشت عقابی در جزایر خلیج فارس تخم گذاری می کند، یک 

م الکپشممتها ییدد باد کنک ماهی و پیکاسممو در کنار را  بود، نهار برای  در اطراه مرجانها در حا  حسممتجوی اسممفنج دریایی  که عقابی

 اغلب برای استراحت زیر مرجانهای شاز گوزنی می روند. 
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صحنه ای هیجان انگیز     ه سفر  رامانطور که ما در حا  برگشتن به سمت قایق بودیم   را دیدم جالب یرماهی مانتا هدیدم 

ناره سفره ماهی  در ک در حا  شنا  ردوماهی پرستا است اغلب هم   زوئو پالنکتنون  غذای این سفره ماهی    انیدبد است 

شوند.  ست. آنها ترکیبی از جلبک ها، باکتری ها،     پالنکتون  دیده می  سیاری از موجودات دریایی ا صلی غذا برای ب  منبع ا

ماهی مانتا ه رسممف که در آب دریاها و اقیانوسممها شممناور می مانند. اسممتحیوانات بزرگتر حیوانات کوچک و تخم ها و الرو 

طره بدن  دارد. این باله های بزرب به آنها کمک می کند تا  شنایی بی نظیر  را در آب داشته دوباله های با  مانند در 

صله بین     شد.  گاهی فا سفره ماهی به   نکبا سد.  6دو باله این  ستند   ماهی های نظافت متر هم  می ر چی  ماهی های ه

که  انگلها و پوسممت مرده ماهی های بزرگتر را تمیز می کنند. ماهی های بزرگتر با هماهنگی در حرکت آنها از حمله سممایر  

 ماهیان در امان نگه می دارند. 
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یگر ددر میان علف ها یک گاو دریایی را در حا  چرا دیدیم . شاید  نناگها اما   .این تجربه غواص بهتر از  این نمی توانست باشد

اله از موجودات جابجای شده ماهی ش اع ب. یم و  خوب تماشا کردیمها رفتآنصحنه را ببینم پس بسمت  این تا  فرصتی پیش نیاید

وار است. غذای ک  پستاندار دریایی  گیاه خگاو دریای یدر اطراه گاو دریایی در حا  سور چرانی بودند. آنها بستر تغذیه می کنند. 

.یافته  گاو دریایی را قادر می سازد  از علف های دریایی کف  دریا تغذیه کندکامل ت عالقه آن علف دریایی است،  پوزه مورد
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 م. یباش م داشتهیفکر نمی کنم سفری از این هیجان انگیز تر بتوانگفت  دوستم به  موقتی به سطح آب رسید
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