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شعابنا املرجانيةحترك اآلن من أجل مستقبل   
 
 
 
 

 
شارك مع . للمرجان ض شاملاالرئيس يف أحداث بي العاملارتفاع درجات حرارة املياه يعترب   

رصد ومحاية الشعاب املرجانية يف مجيع أحناء العامل.منظمة املراقبة املرجانية يف   
 

 

؟ما هي املراقبة املرجانية  
اض ، لرصد بيةرخيص طريقة باعتباره املرجانيةخمطط الصحة  املراقبة املرجانية ستخدمتوينزالند يف بريسبان، أسرتاليا. امعة كجبمنظمة مبنية على مشروع حبثي هي املرجانية  املراقبة

ل رموز مطابقة. حنن يسجيقومون بتو  املخططية مع األلوان على ببساطة ألوان الشعاب املرجانيقارن االشخاص ، مناطق الدراسةاملرجان، وتقييم صحة الشعاب املرجانية. يف 
ا.من الشعاب بك، أو أي  ةاخلاص يف املنطقةلرصد الشعاب  دواتناأاملساعدة باستخدام ب التفضلنطلب منك   اليت تقوم بزيار

 

اض املرجان؟ما هو بي  
الطاقة، ب السليمة الشعاب املرجانية متد الطحالبالطحالب التكافلية اليت تعيش داخل أنسجة املرجان. نتيجة لفقدان باللون األبيض الشعاب املرجانية  تلوناض املرجان هو بي
  .ه باهتاً يصبح لون أعدداً كبرية من الطحالب املرجان طرد ما لكو يتغري لون املرجان.  وبالتايل، يطرد املرجان الطحالب من أنسجته البياض عملياتاللون. خالل  هلا وفرتو 

         

  
 ونشر الوعيمن خالل التعليم  ئيةبيئات حتت املاالغري رحبية تعمل مع الغواصني للحفاظ على بيئية ، وهي منظمة مؤسسة "وعي" بشكل وثيق مع منظمة املراقبة املرجانيةعمل ت

  والعمل.
 

 كيف أشارك؟
الشعاب املرجانية اليت مت رصدها بالفعل.  عنوقعنا على االنرتنت، ميكنك عرض كافة البيانات الشعاب املرجانية العاملي لدينا. على م مراقبة ميكن للجميع املشاركة يف مشروع

ورقة  املرجان صحة . للمساعدة يف مجع البيانات، كل ما حتتاجه هو: خمططالسري على الشعابأثناء الغوص والغطس أو الشعاب املرجانية السليمة خمططات ميكن استخدام 
 رياضة الغوص والغطس). (ملمارسة رخصةبيانات 

نية. سباواأل ،اللغة اإلجنليزية، الصينية، اليابانيةب متاح حالياً  املخططاملرجان. صحة خمطط طلب جمانا او  www.coralwatch.orgموقعنا على االنرتنت  من فضلك قم بزيارة
 وميكن حتميلها جمانا مواد الرصد والتعليم متاحة يف جمموعة متنوعة من اللغاتصحائف البيانات وغريها من 

www.coralwatch.org	



 

اضحدث هلا بي ليتوا السليمةالشعاب املرجانية   

 

    BR  سليم مرجان متفرع                      BO   سليم مرجان كتلي                      PL  سليم مرجان لوحي                    SO  سليم لنيمرجان            

 
 

 BR              اضبيمرجان متفرع حدث له            SO    اضبي حدث له لنيمرجان   PL        اضبيمرجان لوحي حدث له    BO        ضابي مرجان كتلي حدث له  

  

 
 
 

املرجانصحة خمطط ستخدم ت كيفي                        
  رجانية.للشعاب امل. اختيار عشوائي ١
  الشعاب املرجانية املتفرعة. ايات، وجتنب املناطق باهتة اللونرت نظر إىل أسفل الشعاب املرجانية واخا. ٢
   .املختارةاملنطقة  لوان جبوارضع خمطط األ. ٣
   أقرب تطابق للون. حتصل علىحىت  املخطط أدر. ٤
  مع نوع املرجان على ورقة البيانات. طابقامل. سجيل رمز اللون ٥
  .املظلمة عاب املرجانيةالش يف مناطقمرات  ٥إىل  ٢. كرر اخلطوات من ٦
  مسح شعاب مرجانية أخرى. استمر يف.٧
وإدخل البيانات  www.coralwatch.orgالدخول إىل موقعنا على االنرتنت قم ب. عند االنتهاء، ٨ 

 نيابة عنك. البياناتوف ندخل اخلاصة بك وساألوراق شبكة اإلنرتنت ميكنك أن ترسل لنا امكانية الدخول على إذا مل يكن لديك و اخلاصة بك على االنرتنت. 
 

             
 

 BOنوع املرجان: E4رمز اللون:  مرجان كتلي سليم BO                                              نوع املرجان:  B1رمز اللون: ض حدث له بيا    

 هي نفسها على كل جانب.و  ٦- ١ من رتاوح سطوع األلواني. عمل مقارنات بينهاا من السهل على أعينن واليت، األلوان املرجانية األكثر شيوعاً املخططات متثل 

مراقبة الشعاب املرجانية



 

 أساليب املسح
أن ، مثل اختيار املرجان األقرب لك. تأكد من اخرت الشعاب املرجانية عشوائياً  - عشوائيالمسح الواخلربة واملوقع:  كلرصد تبعا ملهاراتلمن ثالث طرق  ةميكنك اختيار واحد

. تأكد وط عرضيةخط على طولحدد الشعاب املرجانية اخلاصة بك عن طريق وضع عالمة على منطقة مربعة (رباعي) أو  -  المخططأو  لمربعالمسح ا. ئي حقاً اختيارك عشوا
  .العرضيط طول اخلو على أ املربع احملدد داخلم الشعاب املرجانية . مث قياملنطقة هبك ال تؤثر على احلياة البحرية يف هذ ةمن أن وضع عالمات احلدود اخلاص

  .عند كل غوص يهاإل وعدبسهولة عليها الشعاب املرجانية اليت ميكنك التعرف اخرت  – التعرفسهل المرجان 
  

 نصائح

  .أفضل) الزيادةلرحلة الواحدة (يف االشعاب املرجانية من  ٢٠ال يقل عن قيم ما  ●
املعدات اخلاصة بك على أمن ذه الكائنات اهلشة. هل تلفاً  سببت قديد بال لمسالأو  ركل الزعانفجتنب ملس املرجان.  ●

  بشكل صحيح. لهامحت كوتأكد من أن
  قدم. ١٥مرت/ ٥ م الشعلة عند الغوص حتتاستخد ●
  واألوضاع العامة. ،عمق، ودرجة حرارة املياهالسجيل التاريخ والوقت، و تنسى تال  ●

  .طاملوجود على املخطلون املرجان مع اللون  قارنببساطة 
  

Project AWARE foundation 

 نوع املرجان
التعرف عليها عند تسجيل بيانات عن الغطاء املرجاين أو الصحة يسهل ما يتم استخدام جمموعات  ، لذلك غالباً صعب جداً ملرجانية على مستوى األنواع تصنيف الشعاب ا

  أشكال املستعمرات املرجانية.شكال النمو األساسية أو ريق أ. هلذا الغرض، يتم وصف أنواع املرجان ببساطة عن طللمرجانالعامة 
 

مثل ير دستأو م ممرجان ضخيشري إىل أي و  كتليال. أكروبوراع متفرع مثل نو  مرجانيشري إىل أي و  تفرعمال. املرجانلتصنيف  يةأربعة أنواع مرجان املرجانصحة  خمططيستخدم 
فتقر إىل هيكل ي يذال املرجان إىل اللينالصنف ، ويشري من أكروبورا النوع املسطحمثل  لواحباأل شبيهشكل  ذيأخ مرجانإىل أي شري وي لوحيال. وبوريتس أنواع بالتيجريا بعض

  زينيا.نوع ، مثل صلبعظمي 
 

 املخطط. هدفنا هو احلفاظ على كرذ السابقة  أي من هذه الفئاتمع الشعاب املرجانية يف العديد من األشكال، وبعض الشعاب املرجانية قد ال تتطابق بوضوح تتواجد ميكن أن 
 .طة قدر اإلمكان، لذلك إذا كنت تعاين من صعوبات عند تصنيف الشعاب املرجانية اخلاص بك، يرجى ببساطة اختيار أقرب نوع مرجايناسببملسح وا
 

                                        
 )BO( املرجان الكتلي                )SO( لنياملرجان ال

 

        
 )BR(تفرع املاملرجان                                )PL( يلوحاملرجان ال

  
  

 .املخططلون على أقرب لون املرجان مع  قارنببساطة 



 
 

 
 
 

 

بك اخلاص املسح  
 يف كل مرة تقوم بإدخال البيانات على شبكة اإلنرتنت. سيتم إنشاء الرسوم البيانية التالية تلقائياً 

  

لون الشعاب  درجةوزيع ت  
مدى عن هذا خيربكم معينة. سوف  ملنطقة شعابيةيوضح الرسم البياين توزيع درجات اللون اليت قمت بتسجيلها 

  .٣ عن حةصحيال تزيد درجات معظم الشعابصحة الشعاب اخلاص بك اليوم. 
  

 توزيع نوع املرجان
  

فكرة  هذا عطيكيرصده اليوم. وميكن أن   متمرجاينيوضح هذا الرسم البياين النسبة املئوية لكل نوع 
 .اخلاص بكموقع الرصد يف يهيمن نوع واحد على وجه اخلصوص  عندما

  
  
  
  

البيانات املوجودة؟بنتائجك تقارن كيف   

 
 لشعاب مرجانية معينة.عرض مجيع البيانات املسجلة يسمح لك موقعنا على االنرتنت 

 
  

 

مراقبة الشعاب املرجانية نتائج   WWW.CORALWATCH.ORG	

اللون درجات  
األلوان الفعلية تستند خمططات اللون على 

 اليت حدث هلا بياضالشعاب املرجانية  لكل من
لون مع تركيز الطحالب كل . يتوافق مربع  السليمةو 

 واليتجان أنسجة املر داخل التكافلية اليت تعيش 
صحة الشعاب املرجانية. ب مباشراً  رتبط ارتباطاً ت

درجات األلوان الفاحتة والغامقة لتسمح تسجل 
حنن و املرجانية. الشعاب تباين األلوان الطبيعية عرب ب

  للتحليل. اتدرجالنستخدم متوسط 

	



 اختاذ خطوة واحدة أخرى ...
             

درجة اللون مع مرور الوقتمتوسط   
حمددة، واليت تبني كيف لشعاب ة يالصحمتوسط الدرجات تواريخ الرصد مع يبني هذا الرسم البياين كافة 
بك كبري يف درجة اللون اخلاص ال رمبا يرجع اهلبوطتتقدم مع مرور الوقت. بك أن صحة الشعاب اخلاص 

 ، واألمراض، واألنواع الغازية أو زيادة السياحة.البياضديدات للشعاب املرجانية مثل  إىل
  
 

 مقارنة صحة الشعاب
لدينا (للتحميل من على شبكة االتصاالت العاملية) ميكنك إنشاء  إكسل مع صحائف

 ثو الرسوم البيانية اخلاصة بك. هذا الرسم البياين يقارن جزيرة هريون أثناء وبعد حد
 املرجانو ، السليمغري  للمرجانمت احلصول عليها اليت لون ال توضح درجات. لبياضا
عد مرحلة البياض، واملرجان السليم بين اللون ب) خالل ٣-١( حدث له بياض يذال

 ).٦- ٤( التعايف

 
 

 ملاذا يتغري لون الشعاب املرجانية؟ 
 متدألنسجة املرجانية. داخل ا التكافليةالطحالب السليمة تعيش  يف الشعاب املرجانية

ا  )السكريات واألمحاض األمينية( الطاقةاملرجان ب الطحالب وتعطي الشعاب املرجانية لو
  .املميزالبين 

 
، وتغري ات احلاوية عليهااملرجانيمن  طرد الطحالبسبب تالظروف البيئية اجملهدة ميكن أن 

. "املرجان "بياضوهذا ما يسمى جواين أو األخضر. لون املرجان من البين إىل األبيض واألر 
اجملهدة الظروف . إذا كانت البياضالشعاب املرجانية من تتعاىف يف بعض األحيان ميكن أن 

فقدان الطحالب واملواد الغذائية اليت تقدم للشعاب  يؤديشديدة أو مستمرة لفرتة طويلة، 
كامل إىل   تعودال  ائمادالشعاب املرجانية تتعاىف . حىت عندما املرجان وفاةإىل املرجانية 
  .صحتها

 
شد على االطالق، حيث األهو احلدث  ١٩٩٨حدث عام ي ذيعترب البياض الشامل ال

ديد من الشعاب املرجانية العتبني و سدس املستعمرات املرجانية يف العامل كل عام، متوت 
 لبياضمات والشعاب األخرى يف مجيع أحناء العامل عالاسرتاليا يف احلاجز املرجاين العظيم ب
  لمرجان.ل

 
. ومع ذلك، تظهر األحباث بياض للمرجانالعديد من الضغوطات البيئية إىل ميكن أن تؤدي 

تكرار توقع وبالتايل ، درجة حرارة مياه البحراستمرار ارتفاع توقع قد . و احلديثة البياض حلاالت السبب الرئيس هىأن زيادة درجات حرارة املياه بسبب ظاهرة االحتباس احلراري 
 العديد من الشعاب املرجانية يف مجيع أحناء العامل خالل عقود.متوت ، قد ويف حالة عدم دراسة املشكلة والبحث عن حلول هلا بياض املرجان بشكل كبري.



 
 

Cr 

 ملاذا حنن حباجة ملساعدتكم
  الرصديكون املرجان على نطاق عاملي.  بياضالقليل جدا هو املعروف عن 

العلماء لرصد مجيع الشعاب املرجانية من سنوات. ليس هناك ما يكفي ال ارعلى مد جيرىعندما أكثر فعالية 
 املشاركة يفبكثري من الناس يف مجيع أحناء العامل، مثلك، و   فيهساعد ييف العامل. هذا هو املكان الذي ميكن أن 

  على اإلجابة على أسئلة مثل: ينكون قادر نبرنامج الرصد سوف 
 

املرجان بياضأمناط   

؟ بالبياضسوف تتأثر اليت  باملناطقمن املمكن التنبؤ ومعرفة التيارات،  هاياستنادا إىل قياسات درجة حرارة امل
النينيو، أم أن هناك العصار حدث يض خالل كل كل الشعاب تب  هلنأمل اإلجابة عن عدة أسئلة يف هذا. 

 يض يف كل مرة؟عاب تبنفس الشهل يض أبدا؟ ال تبمناطق الشعاب املرجانية اليت /بعض الشعاب

املرجان بياضشدة   
 هلختلفة حول العامل؟ املالشعاب تأثر ة كيف هي شد  ؟بالبياضختلفة املالشعاب الالزمة لتأثر دة املما هي 

هل من قبل؟  للبياضرض الشعاب قد تع هذا يكن /مليعتمد على ما إذا كانشعاب ما  بياضشدة ومدة 
 إىل آخر؟ بياضمن حدث  سوءاً تزداد رجانية لشعاب امللالصحة العامة 

التعايفأمناط   
. مبساعدتكم سيكون من املمكن قياس التعايفمن  بدالً  البياضبداية  حىت اآلن، ركزت معظم البحوث حول

نواع األهو متغري بني الشعاب املرجانية و هل ؟ لتتعاىفختلفة امللشعاب ا هكم من الوقت يستغرق  -  التعايف
  ختلفة؟امل
 
البياضتؤدي إىل  أخرىحداث أ  
اض املرجان. إىل بياحمليطات اه يمالضغوطات مثل تغريات امللوحة بعد عاصفة أو زيادة محوضة ؤدي تكن أن مي

موت إىل  اً يؤدي أيض ي قدذوالجنم البحر  من مثل تاج الشوك لألنسجة املرجانيةتفشي احليوانات املفرتسة 
نا يف ساعدبسوف ظم لصحة الشعاب املرجانية على مدار السنة . بفضل مساعدتكم، الرصد املنتاملرجان

  الشعاب املرجانية. تعايفم كيفية وتقي صحة املرجانبضر تقياس أثر مجيع األحداث اليت 
 
 
 

 جنم البحر من تاج الشوك
 
 
 
 

 من خالل مراقبة الشعاب املرجانية م



  ية على الشعاب املرجانيةتعليممواد 
  
ض ابيعرفة املزيد عن موعتك ملجمللدينا فرصة فريدة لك و  يةواد التعليماملر توف

  املرجان ورصد صحة الشعاب املرجانية.
 

 

يركز على الشعاب يل للتعليم والتوعية"، "الشعاب املرجانية وتغري املناخ: دل
ذهلة من احلياة داخلها وآثار تغري املناخ على هذه البيئة املفرة الو املرجانية، و 

اآلن! يتم فقدان اجلميلة. هناك أمل للشعاب ولكن جيب علينا أن نتصرف 
الشعاب املرجانية أكثر من مخس مرات أسرع من الغابات املطرية، واألمر مرتوك 

  لنا ملنع استمرار تدهورها.
 

 
توي من خالل قرص مرن حي نشاطو املرجان لصحة الكتاب مع خمطط  يقدم
لبيانات، لوأوراق  ، وأنشطة ميدانيةفردية، وخمتربوفصول دراسية  ورشة عمل علي 

مزيد من القراءة واملواد التعليمية. ال و ، عن مؤسسة املراقبة املرجانية عليميتو فيديو 
 املعلمني والطالب وهواة الشعاب املرجانية واملهنيني واملهتمني.يهدف يهدف الكتاب العلماء ولكن 

 

 

      www.coralwatch.org          زيارةقم بملزيد من املعلومات  
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  صحيفة بيانات                
 

 ___________________________:م ا ملموعة

 ______________________ :مال ا ________________________________ :عنومن ملربيد مإللكرتوين

     :جمال مملشاركة      ياحة / مدر ة أو جامعة / بيئي / عامل / مركز غوص 
 _____________________________________ :ملشعاببلد  _______________________ :ملشعابم ا 

 ______ : درجة حرمرة مياه ملبحر    ____________________ كان ممكناً   إذمدومئر ملعرض وخطوط ملطول 
   )بعد ملظهر 2أو  14:00(   _________ :وقت مملسح / _____/_____/____       مملسحتاريخ 
 ملغوص/  ملسباحة بانبوب ملتنفس/  على ملشعاب مملشي: ملنشاط مخلاص بك   طرمم/ غائا / مشمس : ملطقس

أي من هذه محلقول فارغة تلن يتا قبول ملبيانات على مملوقع إذم ترك: الحظةممليرجى *    
 

산호 번호 
Coral 
Number 

 

4B색깔 코드 
5BColour Code 

3BL=가장 밝은 곳  D=  
어두운 곳 

0B산호 종류 
1BCoral Type 

Br=분지 산호      Bo=볼더 산호          
Pl=테이블 산호     So=연산호 

예 / example 2BL: D2       D: E5 Br      Bo      Pl      So 
1    L:           D:            Br      Bo      Pl      So 
2    L:           D:            Br      Bo      Pl      So 
3    L:           D:            Br      Bo      Pl      So 
4    L:           D:            Br      Bo      Pl      So 
5    L:           D:            Br      Bo      Pl      So 
6    L:           D:            Br      Bo      Pl      So 
7    L:           D:            Br      Bo      Pl      So 
8    L:           D:            Br      Bo      Pl      So 
9    L:           D:            Br      Bo      Pl      So 
10    L:           D:            Br      Bo      Pl      So 
11    L:           D:            Br      Bo      Pl      So 
12    L:           D:            Br      Bo      Pl      So 
13    L:           D:            Br      Bo      Pl      So 
14    L:           D:            Br      Bo      Pl      So 
15    L:           D:            Br      Bo      Pl      So 
16    L:           D:            Br      Bo      Pl      So 
17    L:           D:            Br      Bo      Pl      So 
18    L:           D:            Br      Bo      Pl      So 
19    L:           D:            Br      Bo      Pl      So 
20    L:           D:            Br      Bo      Pl      So 

 

عمق ملغوص، نوع مملرجان، ملتلوث، وملطقس على مملدى ملطويل مثل مجلفاف أي معلومات أخرى ذمت صلة، على  بيل مملثال متو ط 
 .وملفيضانات وموجات محلرمرة

__________________________________________________________________________________________________ 
 مباشرة على مملوقع مإللكرتوين مرمقبة ملشعاب مملرجانية موقع إىل  ملتومريخكل   دخلأمن فضلك 

  :ملبيانات بالطرق ملتالية لوصول إىل شبكة مإلنرتنت، ميكنك إر الطريقة لإذم مل يكن لديك و 
  إىل 0061733654522رقا  عن طريق ملفاكس

  CoralWatch, QBI, University of Queensland, Brisbane, QLD 4072 Australia :عن طريق ملربيد ميل ملعنومن ملتايل

 .ملشعاب مملرجانية لبياض جتاهات ملعامليةمالنتائج مملسح و لتتعرف على موقعنا على مالنرتنت  رمجع! شكرم جزيال لك على مملشاركة

 
다음 자료들을 참고하세요… 

Check out these resources… 
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