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 همقدم
 در تولید و بهبود زندگیهستند که  موجوداتی ها  مرجان

مهم و  هایعملکرد آنهاد. ندارفراوان آبزیان در دریا اهمیت 
و در توسعه و  دارندسیستم دریایی فراوانی در اکو

العاده موثرند. تاثیر  توانمندسازی محیط زیست دریایی فوق
و محیط زیست دریا  ءنه تنها در ارتقا ها  مرجانوجود 

بلکه از نظر  ،است حائز اهمیتهزاران آبزی زیستگاه 
برای بشر بسیار حائز اهمیت نیز  یقتصادی و تولیدا

آنها را  که بخش اعظمهای مرجانی  آبسنگهستند. 
 CO2 ای در کاهش اثر گلخانهدهند،  تشکیل می ها  مرجان

 ;Ove Hoegh, 2005) رندثدر محیط زیست جهان مو

Ajdari, 2009) . محل  های مرجانی آبسنگ ،دیگر سویاز
ولد آبزیان بخصوص ماهیان  بسیار مناسبی برای زاد و

 چشمگیریطور ه الرو آبزیان را ب ءکه درصد بقاد نباش می
(. 1384 ،)خلفه نیل ساز و همکاران دهند افزایش می

پناهگاه بیش از  ،مذکورعالوه بر مورد  های مرجانی آبسنگ
سه هزار گونه مختلف از آبزیان دریایی و نیز محل مناسبی 

ماهیان ماکول و رنگی برای تغذیه آبزیان از جمله 
، ها  مرجاندانشمندان، زیبایی  ارزیابیطبق  .باشند می

وجود ماهیان رنگی، شفافیت و پاکی آبهای محیط اطراف 
می  ساالنهاز جاذبه های گردشگری هستند که  ها  مرجان

دالر آمریکا  160000-800000 توانند درآمدی بالغ بر
ظر اقتصادی هر یک متر مربع مرجان از ن داشته باشند.

 .(1390خبرگزاری فارس، ) دارددالر ارزش  47000برابر 
شدیدا تحت فشار  ها  مرجان حیات سالهاست که ،متاسفانه

 . لذا،ندا توسط بشر نابود شده آن هادرصد زیادی از  بوده و
 ای مناسب، اتخاذ برنامه پیشگیری و توسعهدر صورت عدم 

ط زیست دست رفتن بخش اعظمی از محی نابودی و از
. در ایران نیز بسیاری از را در پی خواهد داشت هاجهانی آن

مناطق مرجانی در حال نابودی است و استفاده نابخردانه از 
جزیره  ،مثال برای. های فراوانی شده است آسیب باعث هاآن

هفتاد بیش از سال گذشته  30-40طی  قشمو  کیش
توسعه دلیل ه های مرجانی خود را ب درصد از مناطق صخره

و اکنون فقط مقدار بسیار کمی در اند  رویه از دست داده بی
در صورت عدم  باقیمانده استجنوب شرق جزیره کیش 

خسارت وارده غیره قابل برگشت  ،جبران و پیشگیری
سه و یدهقان مد  ؛1384اژدری ، و  خواهد شد )اژدری

گزارش پژوهشی در خصوص تاکنون  .(1381 ،همکاران
در حالیکه ، ثبت نشده استدر ایران  ها  مرجانجابجایی 

 Kilbane قطر )کشورها از جمله سایر  ی ازیها گزارش
and et al 2008،) یکاائجام (Kenny, 2012) و استرالیا 

حفاظت از . منتشر شده است Paul et al., 2005)) آمریکا
دلیل دارا بودن ه بخلیج چابهار محیط زیست منحصربفرد 
زشمند در کشور و همچنین شاخصهای اکولوژیک ار

اهمیت ویژه اقتصادی و اجتماعی در منطقه، بسیار 
 . (1377 ،سواریو  انیکوین)شود.  استراتژیک محسوب می

  
 ها  مرجانانتقال 
 Bottom)شامل مراحل بستر سازی  ها  مرجانانتقال 

building)  در محیط جدید،  ها  مرجانبرای استقرار
از محل قدیم،   (detachment)ها  مرجانجداسازی 

 و رساندن به محل جدید و (Transporting)جابجایی 

 (Reattachment)تثبیت در محل جدید 
 .  (Dizon and Edwards, 2010)باشد می

 
 های انتقال تکنیک

 با استفاده از پوشش مرطوب ها  مرجانالف( انتقال 
جدا نمودن از بستر به را پس از  ها  مرجاندر این روش 

 شوند میگذاشته  عرشه شناور درداده و  انتقالسطح آب 
     .زیادی نداردکاربرد  به دلیل تلفات باال  که این روش

 
 های آبی در محفظه ها  مرجانب( انتقال 

را پس از جداسازی در درون  ها  مرجاندر این روش 
و به محل جدید با  دهند میحوضچه یا محفظه آبی قرار 

شیمیایی و اکولوژیک مورد نیاز  ،فیزیکیط یشرارعایت 
.(Kilbane  et al., 2008) (1 شکل) کنند میجابجا 
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 (Kilbane et al., 2008) انتقال مرجان ها در محفظه های آبی و ایجاد حوضچه در عرشه کشتی  :1 شکل

Figure 1: The transfer of corals in water chambers and the creation of ponds on the deck (Kilbane et al., 2008) 

 
 Carrier)با سبد یا خرک قایقی  ها  مرجانج( انتقال 

Basket) 
متر،  3ک خرك دو طرفه با طول یصورت ه این سبد ب

طرف  که در دو همتر بود یسانت 30متر و ارتفاع  1عرض 
  (.2 گردد )شکلی شناور ثابت م

  
  کارروش مواد و 

 منطقه مورد مطالعه
 در محل چابهار ید بهشتیراستای توسعه اسکله شه در
26ˊ36˚60E: 25˚17ˊ56 ˊ 17 ˚ 25  و:N یادیتعداد ز 

م به یمرجان در معرض خطر قرار گرفته بودند که تصم
با . بهتر گرفته شدشرایط دیگر با  ینها به محلآ ییجابجا

و با نظارت  یانوردیسازمان بنادر و در یمال یبانیپشت
 فاصلهه ب ییبه جابجانسبت ست یط زیحسازمان حفاظت م

 منطقه در ساحلپار یهتل ل یدورتر به روبرو ترمیلوکچهار 
 (N:25˚19ˊ24 و  :60E˚37ˊ01) شد اقدامآزاد چابهار 

اطالعات الزم بر  ،ن مطالعاتیا ییاجرا یط. (3)شکل 
آوری شد و بر اساس آخرین  جهت انتقال جمع ها  مرجان
در  روش های موجود و یارتقا های جهانی و با امکان روش
، ها  مرجان اکولوژیو  بیولوژیمناسب با توجه به ط یشرا

انتقال با روش جدید در مقایسه با روش های قدیم انجام 
         .  Ajdari et al., 2014) ( شد

 

 ساخت و آماده سازی دستگاه ها ،طراحی
سبد با طراحی  در اصطالحدر این مطالعه دو دستگاه یا 

یکی از در نظر گرفته شدند.  ها  مرجانلف برای انتقال مخت
 (2005) و همکاران  Paulطرح ها با الگوبرداری از مدل 

به نام سبد حامل  طراحی و ساخته شد (2)شکل 
(Carrier basket)  و طرح دیگر طرحی جدید بود که در

این پروژه برای اولین باردر مرکز تحقیقات شیالتی چابهار 
  .(4)شکل  (Coral carrier) ساخته شد

و در  شود میقایق به شکل خرك سوار  در سبد حامل
روند که  سانتیمتر در آب فرو می 40-50اطراف به مقدار 

شوند. جنس این سبد از  آنها  چیده می روی ها  مرجان
های فلزی می باشند. سبد نوع جدید  قوطی فلزی و شبکه

 4طول   بال به شکل مستطی، (حامل مرجان) و ابداع شده
متر  با قوطی فلزی  و سانتی 30متر و ارتفاع  2متر، عرض 

 360وزن  به  کف و اطراف با توری فلزی و مشبک
 چهارگوشه این سبد  چهارکیلوگرم ساخته شد. در 

 تعادل برای تنظیم (Balance tankتعادل )سیستم تانک 
شناوری سبد تعبیه گردید، که با پر و خالی شدن هوا در 

را توسط غواص  در عمق دلخواه قابلیت قرارگیریا آنه
ی حمل شده توسط دستگاه ها  مرجانجهت استقرار 

 دهد. می
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ساخته شده توسط کارشناسان و  (Paul et al., 2005) هاوایی  (Carrier Basket)اقتباس از (bو  a ) سبد قدیمی انتقال مرجان : 2شکل 

  (c)تحقیقات شیالتی چابهار  کزدر مرموسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور 
Figure 2: The old basket of coral transfer (a and b) was adapted from the Hawaiian Carrier Basket (Paul et al., 2005) 

and made by experts from the National Fisheries Research Institute at the Chabahar Fisheries Research Center 
 

 
 Bنقطه  نسبت به سایت جدیدA در نقطه محصور شده  موقعیت مرجان های :3شکل 

Figrue 3: Position of the corals enclosed at point A relative to the new site point B  
 

 
 (Coral Carrier)حامل مرجان به نام انتقال برای طراحی و ساخت سبد جدید  :4شکل 

Figrue 4: Design and construction a new basket for the transfer (Coral Carrier) 
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 ها  مرجانیت بو تث استقرار ،انتقال ،یجداساز
نیز شرح داده  هایی که قبالً روشاین عملیات بر اساس 

دو نوع مختلف  با نهایت دقت از و  جداسازی و انتقال شد،
شده از پیش ساخته  بسترهایی که خارج و روی سبد

 .(Ajdari et al., 2013 ( شدند مستقر  ،دندبو
 
 ها  مرجان یش سالمتیپا

در حال  ی کهسالمت و آسیب دیدگی مرجانهای وضعیت
 ،بودند و حامل مرجان سبد حامل یعنی با دو وسیلهانتقال 

از زمان جداسازی تا رسیدن به محل جدید، بررسی، 
 در ادامه .ندشمارش و در جداولی ثبت و مقایسه گردید

 استفرار یافته که در محل جدید  انتقالی یها  مرجانش یپا
بترتیب  فصل سه در  چهار مرتبه و به مدت یکسال ،بودند

انجام پائیز اواسط و  اواخر بهار ،بهاراوایل ، زمستاناواسط 
با استفاده از روش های  اطالعات بدست آمده .شد

ماری آمورد تجزیه و تحلیل  T-Testو   ANOVAآماری
 گرفتند. قرار

 
 نتایج 

از خانواده عدد مرجان  1268 مجموعاًدر مدت پایس 
(Acroporidae)  و  سبد حاملبا در اندازه های مختلف

عدد با سه بار تکرار  1120و  148بترتیب  حامل مرجان
ی ها  مرجان در تعداداختالف  (.1شدند )جدول منتقل 

جابجا شده با سبد و حامل مرجان به دلیل تفاوت در

این دو وسیله مورد استفاده در راحی و در نتیجه کارایی ط
در این بررسی  آنالیز  (.4و 2)شکل این مطالعه بوده است 

از  ها محاسبه گردیده است.بر اساس درصد ها  داده
 سبد حاملدستگاه ین عملیات با حدر ی که یها  مرجان

و  62، 71% سالم و تعداد 35و  38 ،29منتقل شده بودند 
اما در خصوص دستگاه حامل  ،یب دیده بودند% آس65

منتقل % سالم 75و  69، 84ین انتقال تعداد حمرجان در 
% 25و  31، 16ی آسیب دیده ها  مرجانو تعداد شده بودند 

منتقل  یها  مرجانش یپانتایج (. 5شکل و  1)جدول  دندبو
به منظور  و حامل مرجان سبد حاملشده با دستگاههای 

فصل  سهسال در  ا در طول مدت یکسالمت آنه یبررس
 نشان داده شده است. 6و شکل  2در جدول  ،مختلف

ی جابجا شده و همچنین ها  مرجانکل  میانگین درصد
سالمت آنها با استفاده از وضعیت تجزیه و تحلیل آماری 

 3یکسال در جدول سبد و حامل مرجان طی  دو وسیله
  شده است. ارائه

  
 تجزیه و تحلیل آماری 

ی منتقل شده با دستگاههای ها  مرجانر سالمتی د
Carrier Basket   وCoral Carrier  پس از انتقال اولیه
ی سالم منتقل شده با دستگاه ها  مرجاننشان داد که تعداد 

Coral Carrier و با دستگاه است بیشتر بوده  بسیار
Carrier Basket  در سطح(P<0/05)  برایANOVA  و

T-TEST (4و  3)جدول ندهستف معنی دار ارای اختالد 
 .(7)شکل 

سبد حامل و  هایین جابجایی و انتقال و تعیین درصد آن ها با استفاده از دستگاهحتعداد مرجان های سالم وآسیب دیده در  :1جدول 

 1390-91در خلیج چابهار  مرجان حامل
Table 1: Number of healthy and damaged coral during transportation and transportation and determination of their 

percentage using carriers carrier and coral carriers in Chabahar Bay 2011-2012 

 

 دفعات حمل دستگاه حمل
های  مرجانتعداد 

 منتقل شده
 سالم های تعداد مرجان

های  تعداد مرجان

 دیده آسیب

تعداد  درصد

 های  سالم مرجان

های   مرجانعداد درصد ت

 دیده آسیب

 سبد حامل

(Carrier 

Basket) 

 71 29 42 17 59 اول

 62 38 24 15 39 دوم

 65 35 32 18 50 سوم

 حامل مرجان

(Coral 
Carrier) 

 

 16 84 51 269 320 اول

 31 69 155 345 500 دوم

 25 75 75 225 300 سوم
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سبد حامل و حامل مرجان طی مراحل  انتقال های انتقال که با استفاده از دستگاهطی  های سالم و شکسته میانگین درصد مرجان :5شکل 

 1390-91در خلیج چابهار انتقال 

Figure 5: The average percentage of healthy and broken coral during transportation, which is carried out using 

carrier carriers and carrier carriers during transportation stages in Chabahar Bay 2011-2012. 

 

 Coralو Carrier Basketنوع دستگاه انتقال ) درصد تعداد مرجان های سالم و آسیب دیده پس از انتقال با استفاده از دو :2جدول 

Carrier 1390-91در خلیج چابهار  ( در یک دوره مطالعه یکساله 

Table 2: Percentage of healthy and damaged corals after transplantation using two carriers (Carrier Basket and 

Coral Carrier) in a one-year study period in Chabahar Bay 2011-2012. 

 دستگاه حمل
دیده  های آسیب مرجان

 (%)برداری اول  نمونه

دیده  های آسیب مرجان

 (%) دوم برداری نمونه

ای آسیب دیده ه مرجان

 (%)برداری سوم  نمونه

دیده  های آسیب مرجان

 (%)نمونه برداری چهارم 

 سبد حامل

 

71 66 75 68 

61 72 65 73 

75 77 82 81 

 حامل مرجان

2 7 10 6 

7 10 7 9 

3 1 4 9 

 
( طی دوره مطالعه Coral carrier و Carrier basketنوع دستگاه انتقال ) دو توسط دیده آسیبهای  میانگین درصد مرجان :6شکل 

 در خلیج چابهار یکساله 

Figrue 6: The average percentage of coral injured by two types of transmission (Carrier basket and Coral carrier) 

during the one-year study period in Chabahar Bay 
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نوع دستگاه انتقال  با استفاده از دوو بررسی یکساله انتقال  طیمیانگین درصد تعداد مرجان های سالم و آسیب دیده  :3 جدول

(Carrier basket  وCoral carrierدر نمونه ) های مختلف برداری 

Table 3: The average percentage of healthy and damaged corals during transfer and one-year review using two types 

of transmission (Carrier basket and Coral carrier) in different sampling 

 

  دستگاهنوع  

میانگین درصد 

مرجان های 

در حین  سالم 

 جابجایی 

میانگین درصد 

مرجان های 

آسیب دیده در 

 حین جابجایی

میانگین درصد 

مرجان های 

آسیب دیده 

نمونه برداری 

 اول 

میانگین صد در

مرجان های 

آسیب دیده 

نمونه برداری 

 دوم 

میانگین درصد 

مرجان های 

آسیب دیده 

نمونه برداری 

 سوم 

میانگین درصد 

مرجان های 

آسیب دیده نمونه 

 برداری  چهارم 

 74 74 71 69 66 34 سبد حامل

 8 7 6 4 24 76 حامل مرجان

 

 ها در خلیج چابهار  ها در انتقال مرجان مقایسه میانگینجدول مقایسه آماری جهت تجزیه و تحلیل و  :4جدول 

Table 4: Statistical comparison for analyzing and comparing averages in the transfer of corals 

 in Chabahar Bay 

 

Source 
(ANOVA)     

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2646.000 1 2646.000 67.846 0.001 

Within Groups 156.000 4 39.000   

Total 2802.000 5    

 

 
 در خلیج چابهار سایت مرجان ها از پایش یتصاویر :7شکل 

Figrue 7: Screenshots of the coral site in the Chabahar Bay 

 

 بحث 
 درمرجان  یکلن 1268، تعداد یدانیات میعملمدت  یط

ت یاز سا متر( سانتی 20-100 )با قطر فاوتمت یهااندازه
چابهار  ید بهشتیدر محدوده طرح توسعه بندر شه یاصل

د یت جدیلومتر در سایک 4 مسافت یپس از ط شدند.جدا 
شدند.  تیتثب پاریهتل ل ییدریا یدر محدوده ساحلواقع 

 ،ثبت شده است آنهاتعداد  3ول شماره ده در جیکهمانطور
مورد  در یک دوره یکساله یتقالانی ها  مرجان یسالمت

مرجان که  148از تعداد  آنطبق  و قرار گرفتندش یپا
 ،ها منتقل شده بودند سبد حاملدستگاه انتقال  توسط

 1220اما از تعداد  ،بودند% آسیب دیده 66% سالم و 34
 Coral)که توسط دستگاه حامل مرجان  مرجان عدد
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carrier) آسیب 24% سالم و 76 ،قل شده بودندتمن %
دستگاه حامل ند که ادد این درصدها نشان می .دیده بودند

است ی سالم بیشتری منتقل کرده ها  مرجانتعداد  ،مرجان
ی شکسته و ها  مرجان همچنینو  (%34در برابر % 76)

منتقل  سبد حاملآسیب دیده کمتری نسبت به دستگاه 
نشانگر آن است که دستگاه ابداع شده  کهکرده است 

(Coral carrier) را با سالمتی بیشتر  ها  مرجان دتوان می
 .کندحمل 

در ANOVA  با استفاده از روش تحلیل آماریو تجزیه 
جهت تا محل جدید ط انتقال یبرای شرا P<0/05سطح 

ین حدر  ها  مرجانآگاهی از سالم و آسیب دیده بودن 
برای بررسی  P<0/05در سطح  (T-Test) آزمون وانتقال 

نشان  یکدیگربا  مقایسهدر را دستگاه  دوه دوره یکسال
در مقایسه  ها  مرجانحامل  در دستگاه ها  مرجان .دهد می

ین حدر  ها  مرجاناز نظر سالمتی  حاملبا دستگاه سبد 
که ان معناست بد که دار است انتقال دارای اختالف معنی

با  داده شوند،با دستگاه حامل مرجان انتقال  ها  مرجاناگر 
زیاد با سالمتی بیشتر و احتمال آسیب دیدگی  احتمال

و این قدم  دنرس میبه مقصد  سبد حاملنسبت به  کمتر
از  .شود میمحسوب  ها  مرجانبزرگی در تکنیک انتقال 

در طی مدت یک سال در محل جدید  آنهامقایسه  ،سویی
سالم و  های وارده از نظر با توجه به آسیب ها و استرس

و  داری دارند اختالف معنی ها، انزنده بودن تعداد مرج
ی منتقل شده با دستگاه حامل ها  مرجانکه بدان معناست 

 .بودنددارای سالمتی بیشتری مرجان 
Kilbane   ی یای از جابجا مطالعه (2008)و همکاران

در  در محدوده طرح انتقال گازهای در معرض خطر  مرجان
در ساحل از گهای انتقال  لوله ،قطر انجام دادند. در واقع

ها عبور  از زیستگاه مرجانشهر صنعتی راس لفان 
در  ند.شد می ها  مرجانسبب تخریب و مرگ و کردند می

یک فروند ها با استفاده از  این طرح روش جابجایی مرجان
ایجاد از پالستیک ضخیم  یحوضچه بزرگکشتی که در آن 

 Kilbane et ه است، اجرا گردیدشدهو با آب شور پر  شده

al., 2008)).  ،نتایج بدست آمده از بررسی در پایان سال
وضعیت بازماندگی و سالمت مرجانهای انتقال و استقرار 

آنها زنده و از  %34در مکان جدید، نشان داد که تنها  یافته
دهند. در حالیکه  خود ادامه می حیاتسالمت هستند و به 

نتایج حاصل از مطالعه پیش رو نشان داد که انتقال 
% 76 (حامل مرجان)ها توسط وسیله ابداعی جدید جانمر

بنظر بازماندگی را پس از یکسال استفرار داشته است. 
استفاده در این دو مطالعه مورد رسد روش جابجایی  می

 انتقالیهای  دار مرجان عامل تفاوت در بازماندگی معنی
را از بستر  ها  مرجان (2008) و همکاران  Kilbaneباشد. 

کشتی  درحوضچه  به و نداز آب بیرون آورد ،دنکرد جدا
مدت زمان حضور ند و این جابجایی و ودمنتقل نم

آنها  استرس و شکستن ،سبب فشار ها خارج از آب مرجان
زمان  به علت ها  مرجانشکنندگی عالوه بر  بوده است.

در فاصله سطح آب تا )آب  از بیرون ماندن طوالنی
 کاشت ات تخلیه برایعملی کشتی و بعد برای درحوضچه 
 (کشتی تا سطح آببین عرشه  فاصله طینیز مجدد و 

افزایش آسیب دیدگی  سبب ها  مرجان یتظرافت و حساس
 . خواهد شد آنهاو مرگ 

 ،با دستگاه حامل مرجان ها  مرجاناما در سیستم انتقال 
زیستگاه ور و به کنار  النس در آب غوطهادستگاه با تغییر ب

درست  شدنپس از جدا  ها  مرجان .شود میبرده   ها  مرجان
می در محفظه دستگاه حامل به آرا آنها در کنار زیستگاه 

، با تزریق هوا به دستگاه حامل شوند می داده قرار مرجان
و  گیرند میمرجان در ارتفاع کمی باالتر از بستر قرار 

با به آرامی  ،بیرون آورده شوندسپس بدون اینکه از آب 
به محل جدید یدك و شده ه قایق بسته ب طویلی طناب

النس به اهای ب با تخلیه هوای تانکو باز به آرامی  شوند می
نشسته و در کنار زیستگاه جدید در محل جدید بستر 
استرس  به حداقل رساندن .شوند میداده کشت  ها  مرجان
و  ءسبب افزایش بقا در وسیله حامل مرجان و فشار

مین دلیل این روش با ه بهگردد.  ها می مرجانسالمتی 
و در حفظ سالمتی  استمتفاوت  کامالً ها روشسایر 
 .داردبهتری  کردی عملدار یمعن طوره ب ها  مرجان

ستگاه حامل )داین مطالعه نشان داد که دستگاه ابداع شده 
 یدار عنیبا اختالف م ها  مرجانست در انتقال اقادر (مرجان

P<0/05))  قال و تدر ان سبد حاملنسبت به دستگاه
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. با توجه به نتایج دوثر باشم ها  مرجانسپس در سالمتی 
 یعنوان دستگاهه ب را این دستگاه توان میبدست آمده 

 توصیهسالمتی باال درصد با  ها  مرجانمطمئن در انتقال 
اداره ثبت اختراع ایران با همین نام  این دستگاه درنمود. 

توان بدون دغدغه  دنیا می در و اکنوناست یده به ثبت رس
به شکل انبوه با با این دستگاه  ها  مرجاننسبت به انتقال 

 .مورد استفاده قرار داد، تلفات و استرس آسیبکمترین 
  

  یقدردانتشكر و 
 قاتیمؤسسه تحقناسان شکار یو معنو یعلم یهمکاراز 

ران محترم آن مجموعه و یو مد ی کشورالتیش علوم
، یانوردیسازمان بنادر و درران و کارشناسان محترم یمد

ران و یست ایط زیبافت، سازمان مح مهندسان مشاور خاك
مجموعه پرسنل ، کارشناسان و یاتیم عملیت یه اعضایکل

 یدر اجرا کهدور چابهار  یهابآ یالتیقات شیمرکز تحق
و کمال  یرساندند، سپاسگزار یارین پروژه یز ایآمتیموفق

 .آیدیتشکر بعمل م
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Abstract  

Corals belong to Anthozoa and Cnidaria class, consisting of densely populated polyps, each of them 

individually lives with algae called Zugansentla. Coral reefs are one of the most important and 

effective factors in marine ecosystems. For this reason, conservation and restoration of this aquatic 

environment, especially in sustainable development programs, is mentioned. In 2011, a group of 

coral reef located Shahid Beheshti pier in Chabahar was transferred to safe area under investment of 

the ports and seaside organization. This corals were endangered due to e development of Shahid 

Beheshti pier project. Since the corals are subtle, sensitive, fragile and vulnerable, their 

displacement should be done with maximum caution in order to minimize the chances of breaking 

and mortality. Coral Carrier was a vehicle which forty-five days used to move coral in the 

development project of Shahid Beheshti pier. Qua in this period, 18,000 corals were transferred to a 

proper location. The study showed that 34 and 76% corals safely relocated by coral basket and coral 

carriers respectively. The results of one year monitoring significantly showed  26 and 92% survival 

of corals performed with coral basket and coral carriers respectively at the level of P<0.05. Due to 

the efficiency of the coral carrier's innovative device and its reliance on coral transfer, this device 

can be a good alternative to the coral basket system. 
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