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چکيده  
جهان  سرتاسر  در  مصنوعي  زيستگاه  ايجاد 
بازسازي  و  افزايش  امکان  اهداف  با  عموماً 
زيستي  خاص  مناطق  از  حفاظت  و  ذخاير 
به هدف  مطالعه حاضر  اين  مي شود.  انجام 
زيستگاه  زيستی  پارامترهای  گيری  اندازه 
نقطه  با  آن  مقايسه  و  منگف  مصنوعی 
انجام شد  )8 فصل(  به مدت 2 سال  شاهد 
بررسی  مورد  بيولوژيک  وضعيت  آن  طی  و 
آزمايشگاهی و مشاهده ای قرار گرفت. تنوع 
در  فيتوپالنکتونی شناسايی شده  های  گونه 
بر 65  بالغ  در دوره مطالعه  زيستگاه منگف 
گونه مختلف بود. در زيستگاه شاهد نيز جمعا 
57 گونه مورد شناسايی قرار گرفت. کمترين 
ميزان فصلی کلروفيل آ برابر 3,94 ميليگرم 
 9,94 برابر  آن  مقدار  بيشترين  و  ليتر  در 
ميليگرم در ليتر بدست آمد. به طور کلی ارقام 
فوق نشان دهنده غنای منطقه از نظر ميزان 
توليد اوليه اعم از زيستگاه و شاهد می باشد. 
تنوع آرايه ها1 زئوپالنکتونی در زيستگاه منگف 
و شاهد آن طی دوره مطالعه بالغ بر 26 نوع 
آرايه مختلف زئوپالنکتونی بود. از ميان انواع 
فوق، خانواده های کاالنوييده2، سيکلوپوييده3 
سخت  شاخه  زير  از  هارپکتيکوييده4  و 
پوستان5 در تمام ماه های نمونه برداری هم 
در زيستگاه منگف و هم در شاهد آن حضور 
داشته و در عين حال همه آن ها به خصوص 

خانواده کاالنوييده دارای فراوانی بيشتری از 
ساير انواع بوده اند به طور کلی در تمام فصل 
در  شده  شمارش  ماکروبنتوزهای  تعداد  ها 
زيستگاه از شاهد بيشتر است. اين تفاوت در 
بين ايستگاه های مختلف زيستگاه و در فصل 
های مختلف اختالف معنی داری را نشان نداد 
)p > 0/05(  ولی همه ايستگاه های زيستگاه 
به طور مجزا و زيستگاه به طور کلی اختالف 
معنی داری با تعداد ماکروبنتوزهای شاهد را 
نشان داد )p > 0/05( اين امر را می توان به 
تاثير ايجاد زيستگاه و بهبود شرايط زيستی 
در رسوبات زيستگاه نسبت به رسوبات منطقه 
کفزی  های  گروه  دربين  داد.  نسبت  شاهد 
به  پايان8  ده  و  پايان7  شکم  ها6،  ای  دوکپه 
ترتيب دارای بيشترين فراوانی بودند. در بين 
سازه های مورد استفاده در زيستگاه منگف، 
سازه ريف بال9 نسبت به ديگر سازه ها ترجيح 
هردوسطح  درباره  مطلب  اين  می شود.  داده 
داخلی و خارجی سازه صادق می باشد. انجام 
عملکرد  ارزيابی  هدف  به  پايشی  مطالعات 
زيستگاه های مصنوعی نيز توصيه ميگردد، تا 
بدينوسيله اين فعاليت قابل ترويج و گسترش 

به ديگر آبهای سرزمينی گردد.
 

منگف،  مصنوعی،  زيستگاه  كليدي:  كلمات 
پالنکتون، کفزی درشت،  زئو  پالنکتون،  فيتو 

استان بوشهر، خليج فارس

مطالعات بيولوژيک انجام شده در زيستگاه های مصنوعی استان 
بوشهر، مطالعه موردی منگف 

آرش حق شناس
a.haghshenas@areeo.ac.ir

پژوهشکده میگوی کشور، موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی، بوشهر، ايران.

ایجاد زیستگاه 
مصنوعي در 

سرتاسر جهان 
عموماً با اهداف 

امکان افزایش و 
بازسازي ذخایر و 
حفاظت از مناطق 

خاص زیستي 
انجام مي شود.

1. Taxon     6. Bivalvia
2. Calanoida    7. Gastropoda
3. Cyclopoida    8. Decapoda
4. Harpacticoida    9. Reef ball
5. Crustacean
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مقدمه
صيد بی رويه از گونه های تجاری آبزی آنها 
را در خطر نابودی قرارداده است. برای مقابله 
تعيين  همانند  راهکارهايی  معضلی  چنين  با 
ممنوعيت صيد، رهاسازی الرو آبزيان، تکثير و 
پرورش آبزيان و همچنين احداث زيستگاه های 
مصنوعی ارايه شده است. استفاده از زيستگاه 
توسعه  يک  به  دستيابی  منظور  به  مصنوعی 
جديد  فرآيندی  شيالتی،  اهداف  در  پايدار 
نيست و از سالها پيش در بسياری از شهرها 
و نواحی ساحلی انسان بدون آگاهی از مبنای 
علمی عملکرد زيستگاه مصنوعی با وارد کردن 
اشيا مختلف از عملکرد زيستگاه مصنوعی بهره 

برده است.
جهان  سرتاسر  در  مصنوعي  زيستگاه  ايجاد 
عموماً با اهداف امکان افزايش و بازسازي ذخاير 
و حفاظت از مناطق خاص زيستي انجام مي 
شود. عالوه بر اين ايجاد اين ساختارها به اهداف 

ديگري به شرح زير نيز صورت مي گيرد:
1-افزايش صيد تجاري و تفريحي

اکوتوريسم در مناطق  2-افزايش جاذبه هاي 
دريايي

3-حفاظت از تنوع زيستي از طريق حفاظت از 
زيستگاههاي حساس و مناطق نوزادگاهي

4-حفاظت از مناطق حساس ساحلي و حفاظت 
آبزيان جوان در اين مناطق

5-ترميم و بازسازي محيط زيستهاي آسيب 
ديده و جلوگيري از صيد ذخاير آبزيان

6-محافظت از ذخاير آبزيان از طريق ايجاد مانع 
در انجام فعاليتهاي صيادي در مناطق مورد نظر
7-بهره گيري از يک زيستگاه غني جهت انجام 
و  علمي  تجربيات  کسب  و  زيستي  مطالعات 
تحقيقي و  افزايش مهارتهاي تکنيکي و مديريتي 
 World fish,(توسط محققان و دانشگاهيان

)1984
براي اولين بار در سال 1650 ميالدي در کشور 
ژاپن با قرار دادن تخته سنگهايي بر بستر دريا 
با  گرديد.  مصنوعي  زيستگاه  ايجاد  به  اقدام 
کسب نتايج مثبت از اين تجربه و پس از آن 
ژاپن  آبهاي  در  مصنوعي  زيستگاههاي  ايجاد 
گسترش يافت و اين امر هم اکنون پيگيري مي 
شود. به طوري که طي سالهاي 1995 تا سال 
2000 حدود 51 ميليون دالر در ژاپن صرف 
ايجاد زيستگاههاي مصنوعي جديد شده است. 

پيشرفته  در کشورهاي  اين شيوه  از  استفاده 
نظير آمريکا، کانادا، اسپانيا، نروژ و انگليس و 
به ميزان گسترده تري در کشورهاي در  نيز 
حال توسعه  مانند مکزيک، کوبا، برزيل، يونان، 
برخي  همچنين  و  تايلند  فيليپين،  مالزي، 
جمله  از  فارس  خليج  حاشيه  کشورهاي  از 
بحرين، عمان و کويت انجام شده است )اژدری 
و همکاران، 1385(.  اين سازه ها برای دوام 
طوالنی تر از بتن ساخته ميشوند، هرچند به 
رده  از  و خارج  از وسايل مستعمل  کارگيری 
مانند لوله های بتونی، خودرو های مستعمل 
نيز رايج می باشد. در اين خصوص و به هدف 
رعايت سالمت اکوسيستم، پيش از غرق نمودن 
سازه ها بايد مالحظاتی را رعايت نمود. در زير 
ها،  سازه  اين  ترين  متداول  از  برخی  تصاوير 

معرفی ميگردند:

Reef ball شکل 1- سازه 

شکل 2- شکل برخی از سازه ها

 
منظور  به  زيستگاه مصنوعي  ايجاد  ايران  در 
افزايش تجمع ماهيان تجاري توسط صيادان 

صید بی رویه از 
گونه های تجاری 
آبزی آنها را در خطر 
نابودی قرارداده 
است. برای مقابله 
با چنین معضلی 
راهکارهایی همانند 
تعیین ممنوعیت 
صید، رهاسازی 
الرو آبزیان، تکثیر 
و پرورش آبزیان 
و همچنین احداث 
زیستگاه های 
مصنوعی ارایه 
شده است
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ديرپاست.  اي  سابقه  داراي  فارس  خليج  در 
ولي مدرک مکتوبي از اين سابقه وجود ندارد 
و تنها در سفرنامه هاي جهانگرداني که حدود 
صد سال پيش از اين مناطق ديدن کردند.به 
آنها اشاره شده است. اطالعات سينه به سينه 
نقل شده از صيادان قديمي در استان بوشهر 
حاکي از آن است که در گذشته هاي نسبتاً 
تنه  يا  و  سنگ  ريختن  با  صيادان  اين  دور 
درخت خرما در برخي از صيدگاه هاي ساحلي 
و در کنار صخره ها نسبت به افزايش فضاي 
زيستي و صيد ماهيان )با روش گرگور( اقدام 
مي نموده اند. اين کار به صورت موردي در 
سالهاي اخير با استفاده از الستيکهاي فرسوده 
از ساحل  مايلي  فاصله 12-10  خودروها در 
)رستميان،  است  گرفته  انجام  آنها  توسط 

.)1375
در منطقه ديگري از خليج فارس و در ناحيه 
گذشته  در  که  چيرويه  بندر  و  مقام  بندر 
اکثراً به صيادي مرواريدي پرداخته مي شد. 
از تنه درختان محلي  با استفاده  در گذشته 
مانند کهور و کنار و قرار دادن آنها در فصل 
تخمريزي صدفهاي مرواريد ساز باعث افزايش 
ذخيره و صيد بعدي آنها مي شده اند )اژدری 

و همکاران، 1385(.
صيد  ميزان  که  بود  شده  مشاهده  بطوريکه 
بتنی  اشيا  لوله های سر پوشيده،  اطراف  در 
اسقاط شده در دريا، ماشين و کشتی ها و تاير 
بيش از ساير مناطق است ) اژدری و همکاران، 
1385(. امروزه نيز از لوله های بتنی و اشکال 
های  لوله  پالستيکی،  های  سازه  مختلف، 
استيل و اشکال بتنی مستحکم شده با استيل 
استفاده  مصنوعی  های  زيستگاه  احداث  در 
ماهيان  در  کاهش  اساس  بر  و  می گردد 
خوراکی های  تقاضای  افزايش  و  اقتصادی 
های  زيستگاه  ساخت  و  طراحی  دريايی، 

طبيعی مورد توجه قرار گرفته است. 
و  مصنوعی  های  زيستگاه  ايجاد  موضوع 
آسيب  ذخاير  بازسازی  برای  آنها  از  استفاده 
آسيب  های  شيوه  و  رويه  بی  صيد  از  ديده 
زننده نظير ترال در سالهای 1371 تا 1373 
شيالتی  تحقيقات  مرکز  کارشناسان  توسط 
طرح  کشور  در  بار  اولين  برای  فارس  خليج 
و انجام گرديد. در گزارش تهيه شده توسط 

توجه  در سال 1375،  و همکاران  رسمتيان 
به  رايج  ادوات  و  شيوه  اين  معرفی  بر  اصلی 
 ، بوده است  کار رفته در کشورهای مختلف 
هر چند همزمان از تعدادی بشکه های خالی 
220 ليتری سنگين شده با سنگ و سيمان 
، بلوک های بتنی و الستيک های مستعمل 
نيز قطعات  و  اندازه های مختلف  خودرو در 
مصنوعی  زيستگاه  عنوان  به  سنگ  کوچک 
شده  انجام  اوليه  مطالعات  گرديد.  استفاده 
حاکی از افزايش ميزان صيد پس از يک دوره 
1 فصل بعد از آن در اين ادوات ساخته شده 
ابتدای دهه  در  ها مجددا  فعاليت  اين  بود.  
بنادر صيادی  و  معاونت صيد  توسط   1380
و  بازسازی  هدف  با  ايران  شيالت  سازمان 
ترميم ذخاير در استانهای جنوبی کشور آغاز 
گرديد ) اژدری و همکاران، 1385(. طی اين 
فعاليت ها تعداد 8 عدد زيستگاه  مصنوعی 
در استانهای خوزستان ، بوشهر و هرمز گان 
با استفاده از سازه های بتونی و برخی از موارد 
مستعمل و فرسوده نظير لوله های بتونی به 
 4 جمعا  تعداد  اين  از  آمد.  در  اجرا  مرحله 
نقطه در استان بوشهر )خارگ و خارگو، دير 
و بوشهر( و 2 عدد زيستگاه در نزديکی بندر 
بوشهر در دو نقطه به نام يرول )در 7 مايلی 
جنوب شرق(  و منگف ) در 7 مايلی جنوب 

شرق( ايجاد شده است. 
زيستگاه  نخستين  منگف  زيستگاه مصنوعي 
ملي  پروژه  قالب  در  شده  ايجاد  مصنوعي 
ايجاد زيستگاههاي مصنوعي در آبهاي جنوب 
کشور است که در سال 1380 به مرحله اجرا 
درآمد. اين زيستگاه در عمق 12-14 متري و 
آبادي  مايلي )12/6 کيلومتري(  فاصله 7  به 
بندرگاه در 12 کيلومتري بندر بوشهر و در 
بوشهر  اتمي  برق  نيروگاه  تاسيسات  نزديکي 
و در محلی به همين نام واقع است. موقعيت 
جغرافيايي نقطه مرکزي آن 28 درجه و 42 
دقيقه و 128 هزارم دقيقه شمالي و 50 دقيقه 
و 565 هزارم دقيقه شرقي مي باشد. موقعيت 
عمومي آن در شکل زير نشان داده شده است. 
اين مطالعه به مدت 2 سال در آبهای محدوده 
زيستگاه مصنوعی منگف انجام شد و طی آن 
وضعيت بيولوژيک مورد بررسی آزمايشگاهی 
و مشاهده ای قرار گرفت. به دليل عمق زياد 

در گذشته با 
استفاده از تنه 

درختان محلي 
مانند کهور و 

کنار و قرار 
دادن آنها در 

فصل تخمریزي 
صدفهاي مروارید 

ساز باعث 
افزایش ذخیره 

و صید بعدي آنها 
مي شده اند
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و عدم ديد غواصان در زيستگاه يرول و آسيب 
زياد وارده، نمونه برداری ها بر روی زيستگاه 
منگف و شاهد متمرکز گرديد که نتايج آن به 
طور کامل شرح داده شده است. موقعيت کلي 
زيستگاه منگف و شاهد آن در شکل زير نشان 

داده شده است. 

جدول شماره 1. مختصات جغرافيايي ايستگاه هاي 
زيستگاه منگف و شاهد  

شکل 3- موقعيت کلی زيستگاه منگف و ايستگاه شاهد 

ويژگي هاي كلي زيستگاه منگف:
چيدمان سازه هاي زيستگاه منگف )طرح 

كلي(
طرح کلي زيستگاه منگف به صورت 4 مجموعه 
دايره اي شکل بزرگ به قطر 90 متر است در 
درون هر کدام از اين دواير، دايره کوچکتري 
به قطر 30 متر قرار دارد. آرايش کلي 4 دايره 
يک مساحت لوزي شکل را تشکيل مي دهد. 
لذا با احتساب قطر 4 دايره و در فاصله 10 
متري ذکر شده، مي توان گفت که قطر بزرگ 
قطر  و  متر   290 برابر  طولي  داراي  لوزي 
متر   180 برابر  طولي  داراي  لوزي  کوچک 
است که مساحتي برابر با 26100 متر مربع يا 
حدوداً برابر با 3 هکتار را در برمي گيرد. سازه 
هاي مورد استفاده در دواير 1و4 شامل مواد 
از قبيل الستيک هاي  از رده  اشياء خارج  و 
است.  مستعمل  لوله هاي  و  خودرو  فرسوده 
متغيرهاي زيستی اندازه گيری شده طی دو 

زير  جدول  شرح  به  مطالعه  اين  انجام  سال 
می باشد:

جدول 2. پارامترها، تناوب و تکرار نمونه برداري طی دوره 
بررسی )1380-1382(

به دليل اينکه مطالعه حاضر بيشتر به دنبال 
نظر  از  زيستگاهها  کيفی  ارزيابی  و  مشاهده 
نتايج  است،  بوده  زيستی  خصوصصيات 
بررسی  مورد  مختلف  های  گروه  شناسايی 
)فيتو پالنکتون ها، زئو پالنکتون ها و کفزيان 
به  توجه  بدون  و  کيفی  صورت  به  درشت( 
جزييات طبقه بندی موجودات صورت گرفته 

است.

نتايج
- تنوع پالنکتون های گياهی1 

مونِرآ 2  سلسله  دو  از  انواعی  فيتوپالنکتون ها، 
فرآيند  هستند  قادر  که  هستند  آغازيان3  و 
حياتی  نقش  آنها  دهند.  انجام  را  فتوسنتز 
دارند.  درياها  زيستی  زنجيره  در  بديل  بی  و 
فيتوپالنکتون ها در مقايسه با زئوپالنکتون ها 
از تنوع آرايه ای4 محدودی برخوردار هستند. 
به همين دليل شناسايی جنس و گونه آنها 
در مقايسه با شناسايی زئوپالنکتون ها نسبتا 

آسانتر است.
تنوع گونه های فيتوپالنکتونی شناسايی شده 
در زيستگاه منگف در دوره مطالعه بالغ بر 65 
مشاهده  های  گونه  تعداد  بود.  مختلف  گونه 
از  و  بوده  ماه های مختلف متفاوت  شده در 
حداقل )33( کونه در آذر ماه سال 1387 تا 
حداکثر )57( گونه در خرداد ماه سال 1388 
متغير بوده است. در زيستگاه شاهد نيز جمعا 
57 گونه مورد شناسايی قرار گرفت. کمترين 
تعداد مشاهده شده با رقم 23 گونه مربوط به 

شماره 
 شاهد 4 3 2 1 ايستگاه

موقعيت 
 يستگاها

284424183 N 

584554484 E 

284424834 N 

584554505 E 

284424882 N 

584554845 E 

284424322 N 

584554505 E 

284414.08 N 

584584508 E 

 
 

تناوب  متغير يفرد
نمونه 
برداري 
 ماهانه

تناوب 
نمونه 
برداري 
 فصلي

تكرار در 
هر 

 ايستگاه

تعداد 
ايستگاه 
در هر 
 زيستگاه

ايستگاه 
 شاهد

 1 4 3 - * فيتوپالنكتون 1

 1 4 3 - * زئوپالنكتون 2

اكروبنتوز م 3
 رسوب

- * 3 4 1 

 - 2 3 * - ماكروبنتوز سازه 4

 

1. Phytoplankton    3. Protista
2. Monera    4. Taxonomic

مطالعات بیولوژيک انجام شده در زيستگاه های مصنوعی استان .../ حق شناس

فیتوپالنکتون ها 
در مقایسه با 
زئوپالنکتون ها 
از تنوع آرایه ای 
محدودی برخوردار 
هستند. به همین 
دلیل شناسایی 
جنس و گونه 
آنها در مقایسه 
با شناسایی 
زئوپالنکتون ها 
نسبتا آسانتر 
است.
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آذر ماه سال1387 و بيشترين تعداد نيز برابر 
با 43 گونه در دی ماه سال1387 مالحظه 

گرديد. 
و   .Ceratium furca، Cyclotella sp
موجودات  جمله  از   .Pleurosigma sp

شناسايی شده در نمونه ها بوده اند.

جدول 3.  ميانگين فصلی تعداد انواع )گونه های( 
فيتوپالنکتون شناسايی شده در زيستگاه منگف و شاهد  

 a كلروفيل -
 ارقام بدست آمده از سنجش ميزان کلروفيل آ 
منگف  زيستگاه  مختلف  های  ايستگاه  در 
طی  فصلی  ميانگين  صورت  به  آن  شاهد  و 
دوره دو ساله مطالعه در جدول زير مالحظه 

می شود. 
بر اين اساس کمترين ميزان فصلی کلروفيل 
آ برابر 3.94 ميکروگرم در ليتر در بهار سال 
 9.94 برابر  آن  مقدار  بيشترين  و   1387
سال 1387  زمستان  در  ليتر  در  ميکروگرم 
در  آ  کروفيل  برای  ارقام  اين  آمد.  بدست 
شاهد، کمترين مقدار برابر 3.8 ميکروگرم در 
ليتر و در بهار سال 1387 و بيشترين مقدار 
برابر 9.19 ميکروگرم در ليتر در زمستان سال 
فوق  ارقام  کلی  طور  به  آمد.  بدست   1387
نشان دهنده غنای منطقه از نظر ميزان توليد 

اوليه اعم از زيستگاه و شاهد می باشد.

جدول 4. ميانگين کروفيلa ) ميليگرم در ليتر( در 
ايستگاه منگف و شاهد   

- تنوع پالنکتون های جانوری1 
تنوع آرايه های زئوپالنکتونی در زيستگاه منگف 
و شاهد آن طی دوره مطالعه بالغ بر 26 نوع 
آرايه مختلف زئوپالنکتونی بود. به طور کلی 
ها  آرايه  تعداد  ميانگين  منگف  زيستگاه  در 
تابستان  فصل  در  و  بيشترين  بهار  فصل  در 
بيشترين  باشد.  می  دارا  را  تعداد  کمترين 
تغييرات انواع آرايه ها مربوط به مرحله الروی 
آبزيان )عموماً الرو بی مهرگان2 و نيز ماهيان( 
زادآوری3  فصل  دو  منطقه  اين  در  که  بود 
پاييزه ديده می شود، که در  و  بهاره  شامل 
مقايسه با هم، فصل زاد آوری  بهاره بيشترين 

حجم را به خود اختصاص می دهد. 

جدول 5. ميانگين تعداد انواع رده های های زئوپالنکتونی 
شناسايی شده )عدد در ليتر( در زيستگاه و شاهد آن به 

تفکيک ماه طی دوره بررسی.

تعداد شناسایی شده  فصل سال
 زیستگاه منگف

 د در لیتر() عد

تعداد شناسایی شده 
 ایستگاه شاهد

 ) عدد در لیتر(

7831 

 84 94 بهار

 62 98 تابستان

 64 94 پاییز

 89 97 زمستان

7833 

 94 17 بهار

 81 92 تابستان

 86 99 پاییز

 94 93 انزمست
 

 زیستگاه منگف فصل سال

 (ppm) 

 ایستگاه شاهد

 (ppm) 

7831 

 893 89.3 بهار

 3984 3988 تابستان

 .89 .494 اییزپ

 .97. 9.3. زمستان

7833 

 ..39 191 بهار

 ..39 3984 تابستان

 3911 4945 پاییز

 .497 3935 زمستان
 

 فصل سال
اسایی شده تعداد شن

 زیستگاه منگف
 )عدد در لیتر(

تعداد شناسایی شده 
 ایستگاه شاهد
 ) عدد در لیتر(

7831 

 78 71 بهار
 9 71 تابستان

 79 79 پاییز
 71 71 زمستان

7833 

 71 73 بهار
 78 71 تابستان

 78 78 پاییز
 77 71 زمستان

 

1. Zooplankton
2. Invertebrate
3. Breeding

بیشترین 
تغییرات انواع 
آرایه ها مربوط 

به مرحله الروی 
آبزیان )عموماً 

الرو بی مهرگان و 
نیز ماهیان( بود 

که در این منطقه 
دو فصل زادآوری  

شامل بهاره و 
پاییزه دیده 

می شود
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- پراكنش آرايه های زئوپالنکتون
کاالنوييد2،   Calanodiae های  راسته1 
شاخه  زير  از  هارپکتيکوييد4  و  سيکلوپوييد3 
سخت پوستان در تمام ماه های نمونه برداری 
هم در زيستگاه منگف و هم در شاهد آن حضور 
داشته و در عين حال همه آن ها به خصوص 
از  بيشتری  فراوانی  دارای  کاالنوييده  خانواده 
مراحل  از  ناپلی5  مرحله  اند.  بوده  انواع  ساير 
الروی سخت پوستان از جمله ميگو، نيز از نظر 
پراکنش در ماه های نمونه برداری از گسترش 

قابل توجهی برخوردار است.
با توجه به اينکه در زيستگاه از 4 ايستگاه و در 
شاهد از يک ايستگاه نمونه برداری شده است، در 
عمل تعداد اندک تر آرايه های شناسايی شده در 
شاهد را نمی توان يه شرايط مناسب تر زيستگاه 
جهت وفور زئوپالنکتونی نسبت داد. چون آن ها 
نظير فيتوپالنکتونها در ستون آب زيست نموده 
و با توجه به عدم توان شنا کردن فعال به راحتی 
از منطقه ای به منطقه ديگر جابه جا می شوند. 

- فراوانی فصلی ماكروبنتوز )ماكروفونای( 
رسوب

ميانگين تعداد ماکروفونای زيستگاه )ميانگين 
4 ايستگاه( در پاييز 1387 با تعداد 893 عدد 
در متر مربع کمترين و در فصل بهار 1387 با 
تعداد 3119 عدد در متر مربع بيشترين فراوانی 
را دارا بود. اين ارقام در شاهد به ترتيب کمترين 
تعداد )473 عدد در متر مربع( در پاييز 1387 
و بيشترين تعداد )2160 عدد در متر مربع( در 
بهار 1388 تعيين گرديد. تقريبا در تمام فصل ها 
تعداد ماکروبنتوزهای شمارش شده در زيستگاه 
از شاهد بيشتر است. اين تفاوت در بين ايستگاه 
های مختلف زيستگاه و در فصل های مختلف 
 .)P<0/05( اختالف معنی داری را نشان نداد
ولی همه ايستگاه های زيستگاه به طور مجزا و 
زيستگاه به طور کلی اختالف معنی داری با تعداد 
 .)P>0/05( ماکروبنتوزهای شاهد را نشان داد
اين امر را می توان به تاثير ايجاد زيستگاه و بهبود 
شرايط زيستی در رسوبات زيستگاه نسبت به 

رسوبات منطقه شاهد نسبت داد.

جدول 6. ميانگين فصلی تعداد ماکروبنتوزهای بستر )عدد 
در متر مربع( در زيستگاه مصنوعی منگف و شاهد.    

جدول  7. فراوانی انواع ماکروبنتوزها ) عدد در متر مربع( 
به تفکيک انواع سازه ها در زيستگاه منگف.     

 Reef تنوع و پراكنش ماكروفونای سازه -
ball

 بر اين اساس حداقل 60 گونه )53 نوع نمونه 
در حد خانواده  نمونه  نوع  و 7  گونه  در حد 
شناسايی گرديده دو کپه ای ها6 با 10 خانواده 
با 7 خانواده و  پايان7  و 12 گونه، رده شکم 
دارای  نرمتنان9  خانواده8  از  دو  هر  گونه   8

بيشترين فراوانی بودند.
رده پرتاران10 با 9 خانواده و 11 گونه11 و راسته ده 
پايان12 از زير شاخه13 سخت پوستان با 8 خانواده 
و حداقل 8 گونه در مراحل بعدی قرار دارند. 
عالوه بر آرايه های فوق حضور انواعی از شاخه14 
مرجانيان15 با 5 خانواده و 5 گونه نيز قابل ذکر 
است که به نظر می رشد دارای بيشترين تراکم و 

حضور را در زيستگاه داشته باشند.

 فصل سال
تعداد شناسایی شده 

 گاه منگفزیست
 )عدد درمتر مربع(

تعداد شناسایی شده 
 ایستگاه شاهد

 ) عدد درمتر مربع(

7831 

 7101 8773 بهار
 7053 3338 تابستان

 317 338 پاییز

 7255 3152 زمستان

7833 

 3751 3333 بهار
 337 7221 تابستان

 218 3731 پاییز
 7822 3253 زمستان

 

نوع 
 سازه

میانگین  فصل نمونه برداری
کل 
 دوره

پاییز 
7831 

زمستان 
7831 

بهار 
7831 

تابستان 
7831 

پاییز 
7831 

زمستان 
7831 

بهار 
7833 

تابستان 
7833 

Reef 
Ball 

7561 7111 7141 7161 4718 4773 4671 7116 7165 

Fish 
Haven 7638 7661 7336 7168 7536 7511 4683 7611 7187 

لوله و 
سایر 

 هاسازه
876 811 181 816 837 141 566 855 176 

 

1. Order     9. Mollusca
2. Calanoida    10. Polychaet
3. Cyclopoida    11. Species
4. Harpacticoida    12. Decapoda
5. Nauplius    13. Sub-phylum
6. Bivalvia    14. Phylum
7. Gastropoda    15. Cnidaria
8. Family
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تقریبا در تمام 
فصل ها تعداد 
ماکروبنتوزهای 
شمارش شده در 
زیستگاه از شاهد 
بیشتر است. این 
تفاوت در بین 
ایستگاه های مختلف 
زیستگاه و در 
فصل های مختلف 
اختالف معنی داری 
را نشان نداد 
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ماكروفونای سازه  پراكنش  و  تنوع   -
Fish haven

 بر اين اساس حداقل 48 گونه )43 نوع 
نمونه در حد گونه و 5 نوع نمونه در حد 
 39 به  متعلق  گرديد.  شناسايی  خانواده 
خانواده و آرايه )در حد شاخه، رده و راسته( 
بر روی اين سازه  نمونه برداری و شناسايی 
گرديد. رده شکم پايان، با 3 خانواده و 4 
گونه، رده پرتاران با 8 خانواده و 9 گونه و 
راسته ده پايان از زير شاخه سخت پوستان 
با 6 خانواده و 7 گونه به ترتيب فراوان ترين 
دارا  سازه  اين  آرايهی  تنوع  در  را  ترکيب 
هستند. اکثر گونه ها )32 گونه( در تمام 

فصل پراکنش حضور داشتند. 

ساير  ماكروفونای  پراكنش  و  تنوع   -
)سازه ها + لوله(

نوع   23( گونه  حداقل 28  اساس  اين  بر 
نمونه در حد گونه و 4 نوع نمونه در حد 
راسته  حد  در  نمونه  نوع  يک  و  خانواده 
با 5 خانواده  شناسايی گرديد.رده پرتاران 
و 6 گونه، راسته ده پايان  با 4 خانواده و 
حداقل 5 گونه فراوان ترين گروه از آرايه 
های شناسايی شده را در )ساير سازه ها( 
به خود اختصاص می دادند. از دوکفه ای 
ها 2 خانواده )با دو گونه( و از شکم پايان 
گرديد.  شناسايی  گونه(   2 )با  خانواده   1
پراکنش فصلی گونه ها در طول فصل های 
نمونه برداری به طور کلی به شرح زير است. 
21 گونه دارای پراکنش در تمام 8 فصل 
و بقيه گونه ها )7 گونه( در 1 تا 6 فصل 

مشاهده گرديده اند.

نتيجه گيری و توصيه ترويجی
بررسی  و  گيری  اندازه  از  حاصل  نتايج 
نمونه های زيستی منطقه و سازه ها و مقايسه 
آن با ايستگاه شاهد بيانگر روند رو به بهبود 
و مترقی زيستگاه مصنوعی ايجاد شده می 
کننده  تقويت  تواند  می  نتايج  اين  باشد. 
ديدگاه "موثر بودن زيستگاه های مصنوعی" 
در بازسازی ذخائر و زيستگاه ها باشد. طی 
سال های اخير اين راهکار به صورت تخليه 
نامنظم و بدون برنامه و توجه به مالحظات 
محلی   صيادان  توسط  محيطی  زيست 
دليل  به همين  باشد.  انجام می  در حال 
انجام مطالعات پايشی و همچنين تدوين 

دستورالعمل های مربوطه به هدف قانونمند 
نمودن استفاده از اين سازه ها ضروری و 
فوری می باشد. همچنين مطالعات دقيق 
فعاليت  اين  از ديگر ملزومات  يابی  مکان 
های اجرايی می باشد. در مطالعه حاضر و 
با بررسی های انجام شده زير آب مشخص 
گرديد که بخش زيادی از زيستگاه به دليل 
نرخ رسوب گذاری در منطقه مدفون شده 
و يا با ادوات صيادی منطقه پوشانده شده 
شده  ايجاد  وضعيت  سبب  به  که  است 
برای حضور ماهيان منطقه مناسبی نمی 
نيز  آنان  از  انتخاب بسياری  باشد و مورد 
نمی باشد.انجام مطالعات پايشی به هدف 
ارزيابی عملکرد زيستگاه های مصنوعی نيز 
توصيه می گردد، تا بدينوسيله اين فعاليت 
قابل ترويج و گسترش به ديگر آب های 

سرزمينی باشد.
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