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  چكيده
احداث شده  يساله 7و 6هاي مصنوعيبر زيستگاه يافته اتكاهاي مرجان )بيوماستوده (زيمنظور تعيين اين مطالعه به

صورت فصلي، از بهار تا هاي مرجاني بهي خليج فارس انجام شد. نمونهغرب شمالدر سواحل بحركان واقع در 
 غواصيعمليات از طريق  و m  25/0×25/0طور تصادفي و با استفاده از كوادراتايستگاه به 4 از ،1388زمستان 

هاي در زيستگاها همرجان نشان داد كه هاي مرجانبر اساس وزن تر گونه تودهزيگيري آوري شدند. اندازهجمع
داري ها اختالف معنيكل مرجان هتودزيبرداري نمونه يهمچنين در طول دوره .ميزان زيادي غالب بودندمصنوعي به
اند شرايط كه بسترهاي مصنوعي توانسته شدمشخص  هاتوده باالي مرجانتوجه به زي اب. (P>0.05) را نشان نداد

ميزان الزم را  ا بههشكل و نوع بستر، نور كافي و وجود جريان ها، شاملمورد نياز براي تشكيل كلني اين مرجان
 فراهم كنند. 

  .خليج فارس ،هامرجان، تودهزيهاي مصنوعي، سازه :كليديكلمات 
  

  

 مقدمه. 1

ها شروع به استفاده از دريا و منابع آن از زماني كه انسان
اند، ورود بسترهاي سخت مصنوعي در دريا رو به افزايش كرده

هاي ها سازهترين و آشكارترين اين فعاليتاست كه واضح

دهند طور چشمگيري طبيعت را تغيير ميكه به ندستهساحلي 
)Glasby and Connell, 1999; Bacchiocchi and Airoldi, 

دريا را از آنجايي كه اين ساختارها توان محيط طبيعي ). 2003
دهند، ممكن است اثرات مختلفي را بر روي زندگي تغيير مي

آبزيان بگذارند. پس قبل از اينكه از اين چنين ساختارهايي براي 
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هاي احتياج به يك سري ارزيابي ،اهداف گوناگون استفاده شود
دقيق و كامل از اثرات آنها بر روي محيط دريا در طول اين 

  . استمدت 
مصنوعي پرتوليد باشد بايد بتواند يك  يازهبراي اينكه يك س

هاي مشابه با يك محيط طبيعي را فراهم كند كه اين سري ويژگي
طراحي اختصاصي و انتخاب محل مناسب براي هدف فقط با 

اين شرايط اختصاصي شامل فراهم  آيد.دست ميبه استقرار آن
افي كردن پناهگاه، نفوذ نور خورشيد، تميز بودن آب به ميزان ك

هاي متنوع و به مقدار زياد براي ها)، ايجاد زيستگاه(جريان
جاي  سامانهومبتوانند خودشان را درون اين موجوداتي كه مي

اين ساختارها (Perkol-Finker et al., 2005). ، است دهند
هاي همچنين با در نظر گرفتن وضعيت توپوگرافي منطقه، ويژگي

  شوندات مختلف ساخته ميهاي موجودفيزيكي آب و نيازمندي
.(Seaman, 2007)  

هاي ها موجودات مهم و اصلي زنجيرهاز آنجايي كه مرجان
هاي سامانهومبند و نيز مناطق مرجاني پرتوليدترين هستغذايي 

عنوان مناطقي با تنوع و نيز به شوندمحسوب ميدريايي 
 (Gray, 1997; Roberts et خيلي باال مشهورند شناختيزيست

al., 2002; Rohwer et al., 2001( توانند باعث باال مي، لذا
 (Perkol-Finker and توليد شوند بردن توليد در مناطق كم

(Benayahu, 2004. توليد فزاينده و  دليلها بهمرجان بنابراين
اي برخوردار اي در محيط از اهميت ويژهباال بردن تنوع گونه

اي، توليدمثلي، كان تغذيهعنوان مها هم بهمرجان .هستند
ها و بسياري از زيستمندان پرورش نوزادان و نيز پناهگاه ماهي

محسوب  سامانهومبكنند و نيز شاخص سالمت دريايي عمل مي
صورت همزيست با . بسياري از موجودات نيز بهشوندمي

ها كنند. از اين رو تراكم و پراكنش مرجانها زندگي ميمرجان
شوند و ها و ديگر موجودات ميجمعيت ماهي باعث تغيير در

هاي ديگر ارتباط نزديكي تغييرات در ساختار اجتماعات گونه
اي از جانوران داراي چنين ها دارد، و كمتر ردهبا مرجان

. همچنين بسياري از (Schleyer, 2006) ندهستهايي ويژگي
ي بوده و عالوه بر تجارت تها داراي ارزش تجارمرجان

آكواريوم، در داروسازي، ساخت لنزهاي چشمي، پيوند مغز 
 Ellis and(د استخوان و خيلي مصارف ديگر كاربرد دارن

Sharron, 1999(.   
 1909هاي نرم خليج فارس از سال تحقيق بر روي مرجان

ادعا كردند كه  1992و همكاران در سال  Sheppard ادامه دارد. 

ايراني خليج فارس وجود تقريبا هيچ مرجان نرمي در آبهاي 
و   .Sarcophyton spدو گونه 1375ندارد. اما رضايي در سال

Dendronephthya sp.  را در جزاير الرك و تنب كوچك
شناسايي كرد. او همچنين چندين گونه گورگونيا را اطراف بني 

را اطراف جزاير  Pennatulaceaفارور و تنب كوچك و 
در Van Ofwegen  و Samimiهندورابي و الوان گزارش كرد. 

ي رده آنتوزوآ از جمله هامرجان يي ازنيز فراواني باال 2009سال 
 Dendronephthya sp.  ،Sarcophyton  sp. ،Menellaهايگونه

sp. و Euplexaura sp. .را در خليج فارس گزارش كردند 
ها تنوع باالي مرجان 1389در سال معنوي و همكاران خواهنجات

هاي جديدي را شناسايي فارس گزارش و نيز گونهرا در خليج 
ها را كردند، و همچنين در برخي مناطق كاهش و تخريب مرجان

در بررسي  2001گزارش نمودند. فاطمي و شكري در سال 
ها در برخي از جزاير خليج فارس، كاهش وضعيت مرجان

هاي اخير ها و تخريب زيادي را گزارش كردند. در سالمرجان
هاي برداريگرم شدن زمين، آلودگي، بيماري و بهره دليلبه

نادرست مناطق مرجاني در حال تخريب و نابودي هستند، كه 
 Maghsoudlou, et(خليج فارس نيز از اين مسئله مستثني نيست 

al., 2008( مدت به هاي مصنوعي در طوالنياگر سازه.  بنابراين
ب جهت مناس يوسيله ،شكل صحيح و علمي مديريت شوند

توده موجودات زنده زيهاي طبيعي و تعادل در بازسازي آبسنگ
  (Seaman, 2007). خواهند بود هاويژه مرجانبه

Tsemel  اثرات بسترهاي مصنوعي  2006و همكاران در سال
توده منطقه مورد مطالعه قرار دادند. نتايج را بر فون زيستي و زي

توده را بر روي برابري زي 30حاصل از بررسي، افزايش 
بسترهاي مصنوعي نسبت به قبل از استقرار سازه بيان داشتند. آنها 

ها را بر اساس زنجيره غذايي چنين روند توالي زيستي روي سازه
بيان داشتند: ابتدا اجتماعات فيلتر كننده غالب شده، به دنبال آن 

ها غالب جمعيت چراكنندگان و سپس ماهيان بزرگ و خرچنگ
  شوند. مي

Boaventure  نيز مطالعات مختلفي  2007و همكاران در سال
ها و نيز توالي اجتماعات ماكروبنتيك هفت سامانه بر روي ماهي

ريف مصنوعي در سواحل جنوب پرتقال انجام دادند و نتايج 
ها، ها، اسفنجها، مرجانماه از استقرار سازه 6نشان داد كه پس از 

  نطقه شدند.تنان جزو موجودات غالب مو نرم
اي را با منطقه 1383و  1382هاي شيالت خوزستان طي سال

. )1385(اژدري،  دكرعنوان زيستگاه مصنوعي در دريا ايجاد 



 13-1391/8/20 پاييز/ 11 / شمارهومسشناسي/ سال  اقيانوس

15 

هاي مصنوعي زيستگاه 1385در سال اسكندري و همكاران 
قرار دادند. نتايج نشان داد كه  بررسيرا مورد  سواحل خوزستان

از موجودات غالب بر روي  هاها، خزه شكالن و اسفنجبارناكل
  ها از پوشش كمي برخوردار بودند.ها بودند و مرجانسازه

 فرايندمنظور بررسي اينكه بهها، با توجه به اهميت مرجان
هاي مصنوعي تا چه اندازه توانايي نگهداشتن سازهساخت 
اجتماعات  تودهزيها را داشته است، در اين بررسي مرجان
ي مصنوعي سواحل خوزستان مورد مطالعه هادر زيستگاه يمرجان

 و تحقيق قرارگرفت.

  هااد و روش. مو2

 بحركان با موقعيت جغرافيايي يمنطقههاي مصنوعي در زيستگاه
عرض شمالي در جنوب استان  29 ˚54و طول شرقي  49˚ 17

صورت فصلي از برداري به نمونه). 1اند (شكل خوزستان واقع شده
طور كلي چهار صورت گرفت. به 1388زمستان  ات 1388 بهار

ايستگاه جهت بررسي در نظر گرفته شد. سه ايستگاه واقع در 
 C , B , Aهاي جديدتر) كه شامل (سازه 83هاي سال محدوده سازه

هاي (سازه 82هاي سال در محدوده سازه D يستگاهاند و هست
ا در هتر) انتخاب گرديد. مشخصات و مختصات ايستگاهقديمي

طور تصادفي و با استفاده از ها بهنمونه .آمده است 1جدول 
 متري 8-20و از عمق  از طريق غواصي ،m  25/0×25/0كوادرات 

  آوري شدند.جمع

  
  هاي مصنوعي ايجاد شده در سواحل خوزستانزيستگاه ي: منطقه1شكل 

برداري در هر ايستگاه از سه سمت شمال، شرق و غرب نمونه
كاردك  يوسيلهكوادرات به يها در محدودهانجام شد. نمونهها سازه

دورن كيسه نايلوني و چكش خراشيده شدند و توسط غواص به
هاي موجود در بسته هاي نايلوني  حاوي برچسب انتقال يافتند. نمونه

پس از انتقال به بخش ساحلي درظروف مخصوص برچسب زده 
هاي  دند. سپس نمونه% قرار داده ش90شده حاوي الكل اتيليك 

. در هاي بزرگ به آزمايشگاه انتقال يافتند فيكس شده در جعبه
هاي مرجاني از ها را خارج كرده و نمونه آزمايشگاه الكل اضافي نمونه

ها با ترازوي  نمونهها جداسازي شدند. پس از شستشو، ساير نمونه
 Van(ند توزين شدتر تودهزيگرم براي ارائه  001/0ديجيتال با دقت 

der Mear et al., 2005(.   

سواحل هاي مصنوعي در زيستگاه مطالعهمورد هاي ايستگاه مشخصات :1جدول
 )1385(اژدري،  خوزستان

حجم  (m)اندازه  (t)وزن   تعداد  شكل سازه  مختصات  ايستگاه
(m3)  

A N۶٨٢ ۵٢٢٩ 
E١۶۵ ٢٠ ۴٩  Fish heaven  128  5/1-1  5/1×5/1×2/1  8/1  

B  N٣٣٠ ۵٢٢٩ 
E۵۵١ ٩۵ ۴٩  Reef ball  128  5/1-1  5/1×5/1×4/1  8/1  

C  N۴٣٣ ۵٢٢٩ 
E١٩ ٧٩١ ۴٩  

Reef ball and 
Fish heaven  64+64  5/1-1  ¯  8/1  

D  N٣۶٠ ۵٢٢٩ 
E۶١٨ ٧٨ ۴٩  

RB.and FH.  و 
هاي اندازه  5/0-5  نامعين  قطعات بتوني نامنظم

  ¯  متفاوت

           

 SPSS(11.5)فزارهاي نرم ابا استفاده از ها تجزيه و تحليل داده
ها از نظر توزيع نرمال و همگني  ابتدا داده .شدانجام  پرايمرو 

ها توسط  ها مورد بررسي قرارگرفتند. نرمال بودن داده واريانس
ها توسط  و همگني واريانس Kolmogorov- Smirnovتست 
طرفه  طرفه و يك واريانس دو تحليل بررسي شد.  Levenتست

تر) درون هر  تودهزيها (جهت بررسي اختالف بين ميانگين داده
ايستگاه و بين فصول مختلف انجام شد. وجود يا عدم وجود 

ارزيابي گشت.  (P<0.05)درصد  5دار در سطح اختالف معني
هاي شباهت گونهدرصد  ايخوشه تحليل همچنين با استفاده از

هاي مختلف مورد بررسي در ايستگاهآنها  تودهزيس براسا مرجان
مورد  Bray-curtisاي شاخص تشابه خوشه تحليلدر  قرار گرفت.

  استفاده قرار گرفت.

  نتايج. 3

گونه  9 ،هامطالعاتي (يك سال) روي سازه يكل دوره در
سخت  شد. كه از اين تعداد تنها يك گونه مرجان مشاهدهمرجان 
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هاي شناسايي شده همه مرجان. نرم بودنداز نوع  هاو بقيه مرجان
  د.بودنو راسته گورگونياها  Anthozoaمتعلق به رده 

هاي ها در ايستگاهمرجان تودهزينتايج حاصل از تعيين 
را در ميان  تودهزيها بيشترين ميزان مرجانمختلف نشان داد كه 
ه خود را بمصنوعي هاي منطقه زيستگاه در تمام اجتماعات زيستي

تنان، خزه شكالن و ها، نرمها، بارناكلاختصاص دادند. اسفنج
ها ترتيب بعد از مرجانها) به(ماكرو جلبك گياهان دريايي

اين  2شكل كه در  را به خود اختصاص دادند تودهزيبيشترين 
از آنجايي  اند.نشان داده شده  Othersها با هم تحت عنوانگونه
ها از شده از سه وجه مختلف سازههاي جمع آوري نمونه كه

داري را نشان ندادند، پس در توده هيچ اختالف معنيلحاظ زي
  تمامي نمودارها ميانگين آنها منظور شد.

  
سكني گزيده در  (g/m2)موجودات مختلف  (S.D±)تر  تودهزي: ميانگين 2شكل

  هاي مصنوعي در فصول مختلفزيستگاه

داري در ميزان اختالف معني واريانس تحليلبر اساس نتايج 
هاي ها در فصول مختلف و نيز در ايستگاهكل مرجان تودهزي

 . همچنين اثر متقابل زمان(P>0.05)مختلف مشاهده نشد 
 ).2(جدول داري را نشان نداد(فصول) و ايستگاه اختالف معني

هاي ايستگاهها در فصول و توده مرجان: نتايج تحليل واريانس بين ميزان زي2جدول 
  مختلف

Factor Sig. 
season .185 
site .325 
season * site .143 

  

در تمامي فصول  آمده است. 3 در شكل ايخوشه تحليلنتايج 
% را نشان دادند، البته 60شباهت بيش از  A , B , C  سه ايستگاه

% بود. همچنين 50به جز فصل زمستان كه ميزان شباهت حدود 
ها در تمام فصول شباهت كمتري به ساير ايستگاه Dايستگاه 
  داشت. 

  

  

  

  

  
 تودهزيها) بر اساس اي (ميزان شباهت ايستگاهخوشهنتايج تحليل  :3شكل
  ها در فصول مختلفمرجان
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  گيريبحث و نتيجه. 4

منظور روشن شدن شرايط بسترهاي به حاضردر مطالعه 
 اين زيستگاه ازي شناختموبمصنوعي و جهت بررسي عملكرد 

 Bohnsack et(تر استفاده شد  تودهزيشناختي بومسنجش مهم 

al., 1991; Figley, 2003; Zintzen et al., 2008.(   
توليد روي  ،1991در سالو همكاران  Bohnsackطبق گفته 

توليد منطقه بستگي دارد. در مناطق با پتانسيل بسترهاي مصنوعي به 
 ،گيردهاي مصنوعي شكل ميكمي روي زيستگاه تودهزيتوليد پايين، 

در حالي كه در مناطق با فراواني و تنوع زيستي باال، موجودات به 
  باال روي بسترهاي مصنوعي تمايل دارند. تودهزيتشكيل 

دليل وجود ها بهمورد مطالعه قبل از استقرار سازه يدر منطقه
حالي كه روي اي بسيار ناچيز بود. در بستر شني، تركيب گونه

مشاهده شد. از آنجايي  هامرجان تودهزيبسترهاي مصنوعي افزايش 
مدهاي  و ند، همچنين جزرهستشني  - كه سواحل خوزستان گلي

ها اكثر موجودات و سازه قوي در منطقه وجود دارد؛ قبل از استقرار
دليل نبود بستر مناسب آمدند بهمد به محيط مي و الروهايي كه با جزر

گشتند و تنوع موجودات بسيار پايين بود. اما حضور مي واج بربا ام
ها موجب نگهداري الروها و موجودات ديگري شد كه اين سازه

دليل اينكه جزر و براي ادامه زندگي و بقا نياز به تكيه گاه داشتند. به
دارند،  )بنتيككفي (مدها تاثير زيادي بر پراكنش و توزيع اجتماعات 

مدي از اهميت زيادي  و هايي در مناطق جزرازهاستقرار چنين س
برخوردار است. همچنين استقرار سازه افزايش پيچيدگي زيستگاه را 

هاي در پي دارد و تنوع عملكرد و پيچيدگي براي بسياري از گونه
 Caley and( ها اهميت داردبا ارزش از جمله مرجان يكنندهنشست

St. John, 1996( تودهزيگيري مطالعه اخير و شكل. با توجه به نتايج 
توان گفت توليد در هاي مصنوعي ميها روي سازهباالي مرجان

دليل عدم دسترسي به منطقه قبل از استقرار بسترهاي مصنوعي به
هاي مصنوعي، زيستگاه مناسب محدود شده بود. در منطقه زيستگاه

 حدعنوان يك زيستگاه خصوص گورگونياها بهپوشش مرجاني و به
واسط  سبب افزايش تنوع زيستگاه و افزايش پيچيدگي ساختار 

هاي گردد. اين پوشش بر توسعه جمعيتها ميزيستي روي سازه
. (Wilson and Schlotterbeck, 1989)است اطراف سازه تاثيرگذار 

هاي مختلف در طي دوره ها در ايستگاهكل مرجان تودهزيميزان 
 نظريهبر اساس يك را نشان نداد.  داريتغييرات معني ،مطالعاتي

ها و نوسانات آنها هاي گرمسيري گونهي در محيطشناختموب
كمتر به فصول وابسته است. آنچه در اين مناطق سبب غالب 

 هايكنشهمربشود، ها در فصول مختلف ميشدن برخي گونه
 ياههاي معتدله نوساندر حالي كه در محيطي است. شناختزيست

 گذارند ريثتأفيزيكي در غالب شدن اجتماعات  عواملفصلي 
(Menge and Sutherland, 1987)ها در دليل اينكه سازه. همچنين به

فيزيكي متاثر از گراديان عمودي  عوامل ،اندعمق يكساني مستقر شده
گذاري نيز تفاوت ا و بار رسوبهعمق مانند نور، نوع رژيم جريان
و  ن با توجه به وجود طول عمرچنداني نخواهد داشت. همچني

 ايتقريبا مشابه تودهزيتوان ها ميهاي تقريبا مشابه ايستگاهپيچيدگي
  هاي مختلف توجيه كرد. را در ايستگاه

Lasker   داراي  هاي نرممرجانبيان كرد كه  1988در سال
غيرجنسي سريع و فعالي هستند كه علت افزايش  هاي تكثيرمكانيسم

الروي كوتاهي  ي. همچنين داراي دورهآنها استسريع جمعيت 
شوند. پس پس از آزاد شدن از بدن والدين ساكن مي هستند كه سريعاَ

ي ويژه باعث رشد شناختزيستتوان نتيجه گرفت كه اين ويژگي مي
بيني كرد كه توان پيششده است. همچنين مي هاي نرممرجانانفجاري 

طور كلي بهم بيشتري داشته باشند. در آينده نيز ممكن است تراكآنها 
ها در فصل تابستان مرجان تودهزيبيشترين ميزان كه توان گفت مي

 (Zeevi است(توليد مثل جنسي)  ناشي از همزماني با فصل زادآوري

(Ben-Yosef and Benayahu, 1999 .  
هاي شكل اي مرجانر با بررسي تركيب گونهضحا يدر مطالعه

 يها مشاهده شد كه اكثر آنها و از جمله گونهگرفته بر روي سازه
يي گورگونياهاي مرجان .اي بودندصورت شاخهمرجان غالب به

هاي ند، در بررسي قبلي سازهها مشاهده شدبر روي سازهكه 
 1385مصنوعي اين منطقه توسط اسكندري و همكاران در سال 

اين توان علت حضور باالي ميبنابراين  ند.گزارش نشده بود
ضور اين بستر جديد در منطقه حخاطر ها در منطقه را بهمرجان

دليل ثبت مشاهدات عيني غواص مبني بر دانست. همچنين به
دليل اينكه توان نتيجه گرفت بهكدورت باالي محيط مي

ها نسبت به كدورت و ترين گونهها مقاومSea whipگورگونياها و 
ديگر  اند.آمده ب درصورت غالرسوبات هستند، در منطقه به

هاي انجام شده بر روي بسترهاي مصنوعي با محققان در بررسي
عنوان گورگونيا را بهو  ايهاي شاخهچنين شرايطي، مرجان

 ,Perkol-Finkel and Benayahu( مرجان غالب معرفي كردند

2009; Clark and Edwards, 1999; Zeevi Ben-Yosef and 

Benayahu, 1999(.  
سخت در منطقه  تنها يك گونه مرجاني مطالعه دورهدر طول 
توان ميهاي سخت در منطقه را حضور كم مرجان. گزارش شد
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رسوبات، كدورت باالي محيط و وجود دليل رشد آهسته شان، به
ها دانست. ولي با توجه به حضور تر از همه عمر كم سازهمهم

بيشتري هاي گونه مرجان سخت، در آينده حضور گونه كحتي ي
  شود.بيني ميها پيشهاي سخت بر روي سازهاز مرجان

توان هاي جديدتر را ميهاي حاوي سازهعلت شباهت ايستگاه
ها سن مشابه و شرايط محيطي يكسان در اين ايستگاه دليلبه

ها، همچنين اينكه بعد از گذشت چند سال از استقرار سازهدانست. 
ا حدودي شكل اوليه خود ها تطبق مشاهدات عيني غواص سازه

. بودندصورت گنبدي شكل درآمده را از دست داده و تقريبا به
ها نشان داد كه اين را اختالفاتي را با ديگر ايستگاه Dتنها ايستگاه 

بيشتر از ساحل، كدورت كمتر و ساختار  يتوان به فاصلهمي
  .ها نسبت دادمتفاوت سازه

ختلف مرجان در اجتماعات م تودهزيي يجز ياهنوسان
هاي مورد بررسي ممكن است ناشي از اثر متقابل و ايستگاه

ها و كنش ديناميك تغييرات زماني در فراواني جمعيتهمرب
 طبق نتايجتفاوت در ميزان رشد فصلي باشد. همچنين 

 تودهزي ،هاي مصنوعيتحقيقات صورت گرفته بر زيستگاه
ماهيان و ساير ها توسط تغذيه اجتماعات زيستي روي سازه

روي سازه  تودهزيعنوان يابد و آنچه بهشكارچيان كاهش مي
اوليه  تودهزينه  است،ها ثانويه سازه تودهزيشود محاسبه مي

(Fairfull and Harriott, 1999).  
هاي مصنوعي در مقياس جهاني كاربرد وسيعي اگر چه ريف

 شان وايياما هنوز شك و ترديدهاي زيادي در خصوص كار ،دارند
 ;Seaman and Jensen, 2000( اثرشان بر محيط اطراف وجود دارد

Seaman, 2002(هاي زيادي پيرامون آن . موضوعي كه هنوز بحث
هاي وجود دارد فرضيه كشش در مقابل توليد است. اينكه آيا سازه

كشند يا سمت خود ميشان بهمصنوعي منابع را از محيط اطراف
هستند كه در صورت نبود يا حذف  ايتودهزيآنها قادر به توليد 

د دهنمي نشانها بستر مصنوعي از بين خواهد رفت. بيشتر بررسي
مهرگان متحرك كه قادر به ها يا بيدر مورد ماهي پرسشكه اين 

در  ،) مطرح استPost larveصورت بالغ يا(به مهاجرت هستند
ويژه و به )بنتيكي (زكفحالي كه اين جنبه در ارتباط با اجتماعات 

ها بررسي نشده است.  به هر حال فراهم كردن يك پاسخ مرجان
مناسب به اين سوال به خاطر حركات الرو ها و پراكنش زياد آنها و 

جايي با امواج، با مشكالت شان و امكان جابهنيز اندازه كوچك
 (Grossman et al., 1997; Svane and ي همراه استدزيا

Petersen, 2001(. همچنينBohnsak  بيان كرد كه  1989 در سال

ها مطرح است و در مورد ديگر اين فرضيه تنها در مورد ماهي
كند. همچنين بر اساس نتايج حاصل از صدق نمي يزفاجتماعات ك

هاي مصنوعي در توان چنين بيان داشت كه زيستگاهاين مطالعه مي
در صورت عدم  هستند كه ايتودهزيها توليد كننده مورد مرجان
  شد.ها توليد نمياستقرار سازه

  Steimle  يك كه بيان داشتند  2002در سال و همكاران
ي، شناختبومزيستگاه مصنوعي مناسب و سالم از نظر تكنيك 

اي است كه توسط سطوح پايين زنجيره غذايي پوشيده شده سازه
از بر اساس نتايج حاصل  و اين اجتماعات روي آن غالب گردند.

ها سبب بهبود ارزش سازهكه توان نتيجه گرفت مطالعه اخير مي
 تودهزياند. با افزايش بستر و محيط زيست دريا شده شناختيبوم

توان گفت بسترهاي مصنوعي سبب ها ميها روي سازهمرجان
بهبود زيستگاه، افزايش توليد و در نهايت افزايش برداشت 

  د.ردنگهاي مفيد براي بشر ميارگانيزم
هاي ها بر روي سازهبا توجه به  پوشش انبوهي از مرجان

الي اين مهم در البه يزفهاي كمصنوعي و حضور ارگانيسم
 يسامانهومباصلي  يپوشش مرجاني كه بيشتر آنها از اعضا

براي جانوران  ييهاي مرجاني هستند و نيز يك منبع غذاآبسنگ
توان ند، ميوشميمحسوب خصوص ماهيان تجاري متحرك و به

 يمنطقه و مخفي شدن در رفتنگ ها تنها براي پناهگفت كه ماهي
در ند بلكه براي تغذيه نيز كنهاي مصنوعي تجمع نميزيستگاه

توان چنين مي مباحث از تمام اين طور كليآنجا حضور دارند. به
هاي مصنوعي در موقعيت مناسبي استقرار نتيجه گرفت كه سازه

اند؛ و بر روي آنها توسعه يافته يخوببه يزفاجتماعات كيافته و 
عنوان زيستگاهي ها بهعملكرد مناسب سازه يدهندهنشان اين

ت زيستي ا. همچنين با افزايش اجتماعاستبراي اين اجتماعات 
ي در رچها، افزايش و جذب شكاو منابع غذايي بر روي سازه

ها ه غالب شدن مرجانتوان انتظار داشت. با توجه بمنطقه را مي
ي شناختموبها از عملكرد توان گفت سازهها ميبر روي سازه

توانند با گذشت زمان و افزايش سالمي برخوردار بوده و مي
ها را در پي داشته اي مرجانعمر، روند افزايشي در تنوع گونه

  باشند. 
. زيستگاه هاي مصنوعي دريـايي و  1385 و اژدري، ز.،؛ اژدري، ح.

  صفحه.97. پيشرفت آن در ايران
سـبزعلي زاده،   ؛اسـمائيلي، ف.  ؛دهقان مديسـه، س.  ؛اسكندري، غ.

اژدري،  ؛ميـاحي، ي.  ؛كاشي، م. ؛صفي خاني، ح. ؛خلفه نيلساز، م. ؛س.
هــاي . بررســي ســاختار جمعيتــي زيســتگاه1385 .،و حســيني، س.؛ ح
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مصنوعي احـداث شـده در سـواحل خوزسـتان. سـازمان تحقيقـات و       
 .فحهص139موزش كشاورزي. گزارش نهايي پروژه تحقيقاتي. آ

 آب در هـا  مرجـان  از اي پاره مشاهده.  1375 ،.ح مارناني، رضايي
آبزيـان،   فـارس. ماهنامـه   خلـيج  دست دور ايراني جزاير از هاي برخي

  .4-11، صفحات 7شاره 
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