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هچکید
جنوب (محدوده استان هرمزگان، بستر دریا درزیستگاه مصنوعی در آبهاي خلیج فارساستقرار حل جهت انتخاب بهترین م

از روش بررسیو جهت زیر ترانسکت عرضی تقسیم3به یکهر وترانسکت10به )جزیره قشم تا جزیره هندورابی
عمق وییو علفهاي دریای، خیارهاي دریایبکهاها، جلجوامع مرجان:شاملفون و فلور بستر. دشاستفاده برداري تصادفینمونه

نشان مورد مطالعههاي ترانسکتهاي عمقی  و بررسی علفهاي دریایی در الیه. عملیات غواصی مطالعه شداز طریقرسوب بستر
ه و تنها در وجود داشتجزیره کیش و بندر چیرویه ،بندر کنگ، بندر مسندرمتر 10عمق کمتر  ازدر ییکه علفهاي دریاداد

متر10عمق کمتر از در ییهاي دریاجلبک.دیده شدندمتر20تا 10اعماق این جوامع  در جزیره کیشو بندر لنگه،بندر مسن
ها و مطالعه جوامع مرجان. مشاهده شدشهرستان بندر لنگه از بخشیجزیره قشم و منطقهلی شیب دراز دربا نام محبندر مسن

Acropora(.انگر وجود مرجان  شاخ گوزنی خیارهاي دریایی، بی sp( ، و مرجان بندر بستانه ،بندر مسن، قشماسکله بهمندر
Porites(مغزي  sp.(، گونه ییو از جوامع خیارهاي دریابوده جزیره هنگام درHolothuria sp.و قشماسکله بهمندر

Stichopusو گونهشهرستان بندر لنگه  sp. این جوامع ازکه دادنتایج نشان . دیده شدمتر 10عمق کمتر از ردجزیره هنگامدر
خصوص بررسی میزان عمق توکی، درآزموننتایج حاصل از آنالیز واریانس یکطرفه. نمایندمیتبعیت اي کهلپراکنش الگوي

در سایر مشابههايعمق، بابندر صلخمتر10عمق کمتر از که بین نشان دادهاي مختلف ترانسکترسوب توسط میله مدرج در
نتایج حاصل از .داري وجود دارداختالف معنینقاطدر سایر متر20تا 10متر با عمق 10عمق کمتر از چنین بین مه،ایستگاهها

شهرستان بندرلنگه و منطقهدر ،متر20تا 10عمقی هايالیهکه نشان دادسیهاي مورد بررهو زیستگارسوباتعمق بررسی
مستعدتري براي جنوب جزیره قشم مناطقمنطقهبندرلنگه تا جزیره هندورابی به جز بندر کنگ و بندر چیرویه نسبت به قهمنط

.باشندمصنوعی میهايزیستگاهاستقرار
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مقدمه
،هاي جغرافیاییان با دارا بودن ویژگیو دریاي عمخلیج فارس 

از ، شناختی و مشخصات آبشناسی خاص خودهاي بومارزش
اي از موجودات که مجموعه، روندها بشمار مینادرترین اکوسیستم

وجود منابع آالینده .اندخود جاي دادهدرزنده منحصر بفردي را 
رهاي تردد شناوحاصل از هاي نفتی ویژه آلودگیبمحیطی تزیس
در این دریا امکان هاکشتیو آب توازن سکوهاي نفتی ، کشنفت

. مشکل مواجه نموده استبابازسازي ذخایر آبزیان رازیست و
محدودیت منابع، افزایش تالش صیادي،شدهیادمشکالتبرعالوه 

از یک سو کاهش ذخایر را ، آنهاحد آبزیان و برداشت بیش از
هاي صیادي شده جب افزایش هزینهموبدنبال داشته و از طرفی 

این صنعت را بعنوان یک حرفه پر هزینه در منطقه امروزهکه
آبهاي درايباتوجه به روند کاهشی ماهیان صخره. درآورده است

و لزوم حفاظت از برخی ) 1384، خورشیدي(استان هرمزگان
این بازسازي ذخایر، در آبهاي خلیج فارسبفرد نحصرهاي مگونه
و هاي متفاوتی براي احیا روش.رسدضروري به نظر میع مناب

پرورش آبزیان در توان به که می، وجود داردآبزیان بازسازي ذخایر 
، ممنوعیت صید، انگشت قديبچه ماهی الرو و زي رهاسا، قفس

، فصل صیدممنوعیت ، کاهنده در ابزار صیدهاي زاراستفاده از اب
و ایجاد زیستگاههاي مخرب يبرخی ابزارهااستفاده ازممنوعیت
ایجاد زیستگاه مصنوعی ، اشاره نمود)Artificial reefs(مصنوعی

جزو ، داري پس از نصبنگههاي پرسنلی وبدلیل نداشتن هزینه
احداث نصب ونکته مهم در. شودمحسوب میدار هاي اولویتطرح

دادن آنها زیستگاههاي مصنوعی انتخاب محل مناسب جهت قرار
نظر آنها دراگر محل مناسب براي استقرار، باشدتر دریا میبسدر

در سازه احتمال کاهش راندمان یا مدفون شدن ، گرفته نشده باشد
همچنین قرار گرفتن در محل ومیان رسوبات وجود دارد

زیستگاههاي سایر جانداران کفزي موجب از بین رفتن یا کاهش 
Omran(گردد زیستگاه طبیعی آنها می et al., 2004(.

احداث زیستگاه مصنوعی جهتمتعدديمطالعات تاکنون
آن جمله ازکه ، دریاي عمان صورت گرفته استدرخلیج فارس و

مصنوعی در آبهاي استان زیستگاه پروژه مطالعه ایجاد توان به می
یستگاه مصنوعی در مقیاس پروژه ز، )1374، رستمیان(بوشهر

تان بندرلنگه در استان هرمزگاندر منطقه ملو شهرستحقیقاتی 
درمخصوص البستریمصنوعستگاهیزاحداث ، )دست انتشاردر(

در(بوشهريآبهادریماهيبراو)دست انتشاردر(چابهاريآبها
خوزستانآبهاي روژه زیستگاه مصنوعی درپ، )دست انتشار

تعدادي زیستگاههايبه همچنین ) 1385اسکندري و همکاران،(
توسطکه جنوب جزیره قشم مسن درآبهاي بندردرمصنوعی

(Global Environment Facility)GEF جهت الگوبعنوان یک
میان در. اشاره نمودنصب شده است،ترویج زیستگاه مصنوعی

براي انتخاب بهترین ، کشور بحرین، خلیج فارسکشورهاي حاشیه 
یک سري آوري جمعزیستگاه مصنوعی ازاستقراربه منظور محل 

آوري جمع، دریاییزیستگاه آبزیان شناسایی ، اطالعات هیدروگرافی
زیستگاه مصنوعی توسط استقرار طراحی نقشه مناطقو آمار صید

Arcافزارنرم GISداستفاده کر .Chenبراي ،)2003(همکاران و
انتخاب بهترین مکان جهت استقرار زیستگاه مصنوعی در آبهاي تایوان 

شناسایی زیستگاه  جوامع علفها، جلبکها، . نمودندمطالعه راجنس بستر
ها و خیارهاي دریایی در این مطالعه به منظور جلوگیري از مرجان

هاي مصنوعی نصب سازهتخریب زیستگاه آنها  انجام شد، تا در هنگام
. آنها با خطر مواجه نشودخللی به این جوامع وارد نشده یا آینده 

هنگام رند شناسایی زیستگاههاي طبیعی دردامحققین، عنوان می
استقرار زیستگاههاي مصنوعی به منظور حفاظت  از آنها بسیار حیاتی 

ها بایستی دقت نمود با زیستگاههاي طبیعی تداخل بوده و در نصب سازه
Ambrose, ;Carteنداشته باشدفضایی و مکانی et al., 1985)

et al., 2001 ;1994ielerS(.وه، از دالیل بررسی زیستگاهها بعال
این بردن به ساختار هر زیستگاه درتوسط عملیات غواصی پی

ساختار زیستگاهها کهدارند، زیرا محققین عنوان میبودمناطق 
قابلیت تجمع ماهیان منطقه اساسی درعواملبعنوان یکی از 

آنجائیکه احداث از. et al., 2004)(Garcia-Chartonباشدمی
با زیستگاههاي بیشترین شباهت بایستی هاي مصنوعی هزیستگا

در این تحقیق . د، این مطالعه صورت پذیرفتنطبیعی داشته باش
برداري مطالعه شد تا نمونهدر ایستگاههاي ان کفزيزیستگاه آبزی

سپس با .هر گونه سازه در حریم آنها خودداري شوداستقراراز 
مناطق پراکنش این جوامع GISArcافزاري استفاده از برنامه نرم

هاي جغرافیایی براي ترسیم نقشهGISArcاستفاده از . ترسیم شد
هاي آوري شده، روشی است که در دههاستفاده از اطالعات جمعبا

استفاده از این روش امروزه . ی داشته استیسزاه رشد باخیر
آبزي توسعه داده شده است و براي توضیح و تفسیر اطالعات علوم

.کاربرد فراوان دارد
استقرار زیستگاههاي مصنوعی بایستی حداقل نیم تا یک مایل از 

لیل حفاظت از آنها، همچنین عدم جذب بدزیستگاههاي طبیعی 
شدن آنها توسط صیادان صورت پذیردمولدین و احتمال شکار
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)Mark & Kaiser, 2002; David, 2005 .( احداث زیستگاههاي
ها عالوه بر تخریب آنها، احتمال این جمعیتمصنوعی در درون

، افزایش )Carrying capacity(کاهش ظرفیت زیستگاه 
داشته و در را در پی... اي واي و درون گونههاي برون گونهرقابت
تواند موثر باشد، زیرا یکی از عوامل بازسازي ذخایر آنها  میبازده

ي در این گونه اگیري پراکنش به شکل تودهمهمی که در شکل
ها موثر است، نیازهاي فیزیولوژیک و تولید مثلی آنهاست جمعیت

که  باعث شده این گونه جوامع بصورت گروهی و دسته جمعی 
زندگی کنند تا امکان تولید مثل براي آنها وجود داشته باشد 

تواند باعث نصب زیستگاههاي مصنوعی می). 1386اردکانی، (
اد شده و قدرت تولید مثلی آنها را کاهش ایجاد فاصله بین این افر

یک منطقه براي انتخاب محل نکته دیگري که در معرفی. دهد
استقرار زیستگاه مصنوعی بایستی در نظر گرفته شود رفتارشناسی 

اي یک محل و رفتارهاي درون گونههاي نشست پیدا کرده درگونه
,Baine(باشد اي موجود در آنها میو برون گونه زاده وهاب). 2001

هر چقدر احتیاجات دو گونه مشابه باشد، نمود، اذعان ) 1372(
رقابت بین آنها شدیدتر بوده و دو گونه قادر نخواهند بود براي 

این نکته از دیگر . مدت طوالنی در کنار یکدیگر زندگی کنند
مواردي است که اهمیت شناسایی زیستگاههاي طبیعی آبزیان را 

هنگام نصب زیستگاههاي مصنوعی فاصله تا درکندمیمشخص 
.  دگردالزم رعایت 

کارروش مواد و
در زیستگاههاي مصنوعیانتخاب بهترین محل نصببراي

حد، )استان هرمزگان(آبهاي خلیج فارسدر1385-86سال 
10، ترانسکت10به فاصل جنوب جزیره قشم تا جزیره هندورابی 

در سه الیه عرضی ترانسکتزیر 3سپس هر ترانسکت به و مایلی 
ایستگاه ، )متر10خط ساحلی تا عمق (ایستگاه اول : شاملعمقی 

جهت وتقسیم) متر30تا 20(ایستگاه سوم و)متر20تا10(دوم 

عملیات غواصی در هر برداري تصادفی وبررسی از روش نمونه
. )1و شکل 1جدول(ایستگاه استفاده شد

، ایستگاه ابتدا توسط لنگرهردرعمق رسوب بسترمطالعه براي 
، گردیدداشت ابت نگه داشته و موقعیت جغرافیایی آن یادثشناور 

فروکردن بای غواصتیم پس عمق رسوب در هر ایستگاه توسط س
10عملیات فوق در.گردیدبرآورد ، بسترمتري در5/2میله مدرج 

پس سهر ایستگاه تکرار، دریکدیگرمتر از250به فاصله منطقه
هاي بدست آمده در هر ایستگاه از میانگین عمقعمق رسوب

فصل مورد بررسی در و بعنوان عمق رسوب آن ایستگاه درمحاسبه 
خیارهاي،مرجانیزیستگاههاي جوامعمحدوده .نظر گرفته شد

،شناسایی شدایستگاهدر هر ی علفهاي دریایوجلبکها، دریایی
پراکنش روع و پایان نقاط شجهت نیل بدین هدف تیم غواصی

این  را شناسایی کرده وزیستگاه آبزیان مورد مطالعه در هر ایستگاه 
اطالع داده تیم غواصی به همکاران مستقر در شناور توسط نقاط 
جهت دقت و سرعت در .ثبت گردیدGPSو توسط دستگاه شده 

ایستگاههاي که امکان ترانسکت، در هر مطالعه ایستگاه یک 
بود، از این روش استفاده شدMANTA TOWوش ز راستفاده ا

)www.Reefcheck.org( .پس از استقرار بر در این روش غواص
بی شکل توسط قایق با سرعت مناسب صلیومینیومیآلابزار 

کشیده شده و توقف و شروع نقطه عملیات توسط غواص به 
دوم توسط مطالعه در ایستگاه . شودران اطالع رسانی میقایق

در ایستگاههاي زیستی مذکوربا کپسول و مطالعه جوامع غواصی
سوم هر ترانسکت بدلیل خطرات ناشی از ماندگاري غواصان در 

اختیار نداشتن اطاق برداشت فشار انجام متر و در20اعماق باالي 
Arcيافزارنرمبرنامه با استفاده از.نشد GIS ،جوامع پراکنش

توزیع نرمال و از طریق آزمون از معادله.تعیین گردیدمورد نظر 
رسم وها نرمال کردن دادهبراي بررسیاسمیرنوف -کولموگراف 
و بررسی تغییرات SPSSوExcelافزارهاي نرمنمودارها از

و آزمون آنالیز واریانس یکطرفه ازگیري شده پارامترهاي اندازه
. تست  توکی استفاده گردید
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ترانسکتوپایان هرنقاط آغاز) حسب طول جغرافیاییرب(یی موقعیت جغرافیا:1جدول 

هر ترانسکتمحدوده )E(طول جغرافیاییشماره ترانسکت
پایاننقطه نقطه آغاز

یک مایلی اسکله بهمن قشم تا رم چاه106561656
بندر صیادي مسن256550656
شرق جزیره هنگام346555655
صلخصیاديغرب جزیره هنگام تا بندر436554655
کنگروبروي بندر544545454
راس بستانه634544454
بندر حسینه724543454
بندرطاحونه و چارك814542454
گرزه تا کیش904541454
چیرویه1054530454

)1385- 1386(هاي مصنوعیمکان بهینه استقرار زیستگاهپروژه انتخاببرداري ایستگاههاي نمونه:1شکل 

نتایج
،جلبکها، ي دریاییهاعلفزیستگاهپراکنشمطالعهاین در

. تعیین شدبررسی مناطق موردخیارهاي دریایی دروهامرجان
ایستگاههاي علفهاي دریایی درزیستگاه بررسی نتایج حاصل از

اعماق کمتر ( ایستگاه یکدرحضور آنهادهندهنشانمطالعهمورد
بندر مسن، بندر کنگ، جزیره کیش و هايترانسکت)متر10از 

بندر ترانسکتمانندمناطقخی ازبرو تنها دربودبندر چیرویه
این جوامع بندر کنگ و جزیره کیش ترانسکتی ازمناطقومسن

زیستگاه .دیده شدند) متر20تا 10اعماق (در ایستگاه دوم
با نام بندر مسنجلبکهاهاي دریایی در ایستگاههاي یک ترانسکت 

مشاهده بندر کنگ ترانسکت ومحلی شیب دراز در جزیره قشم 
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سیستم ازجوامع داراي گسترش انبوهی نبوده ودو این .شد
.نمایندتبعیت  می) Patchy distribution(لکهايپراکنش 

بیانگر ، ها و خیارهاي دریاییمرجانجوامعزیستگاه مطالعه 
Acropora(.شاخ گوزنیمرجان وجود  sp( ،هاي در ترانسکت

Porites(يمرجان مغزواسکله بهمن، بندر مسن و بندر بستانه

sp.(، جزیره هنگامترانسکت در ایستگاههاي یک بصورت پراکنده
Holothuriaدریایی گونههايخیاراز جوامع همچنین . باشدمی

sp.و گونه اسکله بهمن و بندر کنگ هاي ترانسکتایستگاه یکدر
Stichopus sp.یت شدورجزیره هنگامدر ایستگاه یک ترانسکت .

مورد بررسی مناطقدر ي جوامع مرجانیاههاغالب زیستگ، اما
هاي قرارداشته بطوریکه مرجاندو جزایر هنگام و کیشپیرامون 

و به دور پناه بادکه درواقع شده جزیره سمتی ازدرشاخ گوزنی
هاي سخت عالوه سایر مرجانومغزيهايمرجانبوده واز امواج

آنجا بیشتري به شدت امواجقسمتی از جزیره که در، بر این سمت
بین درنیزخیارهاي دریاییستگاه زی. باشندمیغالب،رسدمی

پیرامون جزایراي ماسهبسترهاي شنی وجوامع مرجانی و در
هاي پراکنش این جوامع با استفاده از برنامه نقشه. مشاهده شد

از آنجائیکه .)3و2اشکال(رسم گردیدGISArcافزاري نرم
متر در نوار ساحلی جنوب جزیره 30ر آبهاي زیر مطالعه مذکور د

قشم و غرب استان هرمزگان صورت پذیرفت، برخی جزایر که در 
این الیه عمقی از ساحل استان قرار نداشتند مانند جزایر فارور، 

.در این مطالعه مورد بررسی قرار نگرفتند... کیش و 

)1385- 1386(جنوب جزیره قشممنطقهرسی شده در برجوامع زیستی نقشه پراکنش :2شکل 

)1385- 1386(شهرستان بندر لنگه وحسینه تا هندورابیمنطقهبررسی شده در جوامع زیستی نقشه پراکنش :3ل شک
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در ایستگاههاي برآورد شده به روش غواصی عمق رسوب نمودار
حاصل از این ایج نت.آورده شده است، 1نمودار هر ترانسکت در 

ا،از ساحل به طرف دری،انسکتدر هر ترکهدهدمطالعات نشان می
یک نگاه کلی در همچنین در .شودمق رسوبات بستر بیشتر میع

،از شرق به غرب استانکه د دانتایج نشان (مورد بررسی منطقههر 
در ترانسکت ولی ، یابدعمق رسوبات افزایش می، عمقیدر هر الیه

منطقههاي نسکتترانوب جزیره قشم و ایستگاه سوم جمنطقهاول 
این موضوع مصداق نداشته حسینه تا جزیره هندورابیبندر

به طرف ترانسکت بندر چارك از ترانسکت ،منطقهبنحویکه در این 
.شودکمتر میعمق رسوبات،چیرویه

نتایج حاصل از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون توکی، 
هاي عمقی ی میزان عمق رسوب در الیهدرخصوص بررس

هاي مختلف نشان داد که بین ایستگاه اول ترانسکت بندر ترانسکت
و 2ها و بین ایستگاه صلخ، با ایستگاههاي مشابه در سایر ترانسکت

هاي مختلف توسط همین آزمون و در همین سطح در ترانسکت3
).F=023/0و 05/0P< ،79.=f.d(داري وجود دارد آماري اختالف معنی

)1385-1386(هاي مورد بررسیترانسکتعمق رسوبات در:1نمودار 
حثب

دهد، در ها نشان میهمانگونه که نتایج حاصل از بررسی
منطقه شهرستان بندر لنگه و بندر هاي دوم و سومایستگاه

در ، )به جز ترانسکت بندر کنگ(حسینه تا جزیره هندورابی
بستر نرم تر ایستگاهها الیه سخت و غیرقابل نفوذ در زیربیش
نحویکه که مانع از نفوذ میله مدرج بهاي رسوبی وجود داشته الیه

چند دهه گذشته از خطوط هاي رسوبی دراین الیه. شده است
ساحلی آورده شده و باعث از بین رفتن زیستگاههاي بسیاري از 

بطوریکه امروزه است، نرمتنان با ارزش در این مناطق گشته 
سال پیش تا 15هاي مرواریدساز که تا زیستگاه بیشتر صدف

منطقه کالت شهر ستان پارسیان امتداد داشته به پیرامون جزایر 
مقام و میچائیل هندورابی، شیدور، الوان و خطوط ساحلی بندر

). 1374رضائی مارنانی، (محدود شده است 

دهد که بسترها ن میها نشادر مطالعه جنس بستر، بررسی
ها را داشته بایستی آن قدر محکم باشند تا توانایی نگهداري سازه

Yoshimuda & Masuzawa, 1982;Mathews;(باشد  

همچنین در بررسی که در مطالعه امکان استقرار ،1985)
زیستگاه  مصنوعی  در آبهاي سنگاپور انجام پذیرفت مناطقی که 

بدلیل احتمال مدفون شدن آنها براي ندداراي بسترهاي نرم  بود
در ).(McAllister, 1981ها مناسب دانسته نشد استقرار سازه

مطالعه حاضر با توجه به عمق رسوبات بدست آمده از عملیات 
ها برطرف توان با تغییر در طراحی سازهغواصی، این نقیصه را می

مواد که انتقال آنجائیدرخصوص مطالعه رسوبات بستر، از.نمود
از رسوبات بداخل ستون آب یکی از راههاي تأمین مواد غذایی 

شود، بررسی نحوه موجود در پیکره اکوسیستم آبی محسوب می
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باشد هاي اکولوژیک حائز اهمیت میپراکنش ذرات در بررسی
(Silvert, 1992).

ثبات فیزیکی بستر و بافت رسوبات از جمله عوامل مهم و 
توانند در یک وع موجوداتی است که میتعیین کننده در مورد ن

و همکارانTseng. خصوص از بستر دریا زیست نمایندبقسمت 
اي جهت مطالعه جنس بستر از لوله دو متري استوانه،) 2001(

در . توسط غواصی با کپسول استفاده کردندPVCشکل از جنس 
انتخاب محل نهایی استقرار زیستگاه مصنوعی هر چند که عوامل 

تی و غیرزیستی متعدد دخیل هستند، اما از نظر بررسی زیس
نتایج حاصل از عمق رسوبات بستر، منطقه شهرستان بندرلنگه و 

هاي بندر کنگ و بندرلنگه تا جزیره هندورابی به جز ترانسکت
بندر چیرویه نسبت به منطقه جنوب جزیره قشم مناطق 

.باشندمستعدتري براي نصب زیستگاه مصنوعی می
ماهیان خلیج فارس مرحله جوانی خود را  در غالب 

نمایند که بدالیل متعددي این زیستگاههاي ساحلی طی می
اند، خود را از دست دادهبازدهاند یا زیستگاهها از بین رفته

جذب تواند درها در این مکانها میهبنابراین استقرار ساز
به ریکرویتمنت آبزیان تا گذراندن دوران جوانی و ملحق شدن

جمعیت مادري موثر باشد و محدودیت زیستگاه را براي آنها 
که خلیج فارس روي فالت قاره واقع شده از آنجائی. مرتفع نماید

،  )1388اسدي، (باشدهاي عمقی آن نورگیر میتمامی الیهو
ها بوجود هاي جدید که از استقرار سازهبنابراین این اکوسیستم

عمق .توانند ایفا نمایندا بخوبی میآیند،  نقش تولیدي خود رمی
ها را از شدت امواج دور نگه آب بایستی در حدي باشد تا صخره

تر الروها مناسبنشستمتر براي15تا 10دارد، اما اعماق بین 
Duzbasilar)(است  et al., 2006 . ،در آبهاي ساحل فلوریدا

,McAllister)متر در نظر گرفته شد15ها عمق نصب سازه

که هدف از استقرار همچنین در کشور چین از آنجائی.(1981
و جوان اي براي تجمع الرو و ماهیان زیستگاه مصنوعی، منطقه

رهاسازي الرو ماهیان به منظور بازسازي ذخایر بود اعماق بین 
از ).1387بهزادي، (متر مناسب تشخیص داده شد20-15

یا جوان ان ماهیحضورمحل که گزارش مستندي از آنجائی
باشد تا ریزي مولدین در آبهاي خلیج  فارس موجود نمیمتخ

آن محل براساس آن تصمیم به استقرار زیستگاه مصنوعی در
توان عنوان نمود،  با استناد به کارهاي انجام شده در دنیا می

ها تجمع الرو و آبزیان نمود در صورتیکه هدف از نصب سازه
هم .گرددمتر پیشنهاد می10–20باشد، الیه عمقی جوان 

چنین، نتایج حاصل از بررسی این جوامع به خوبی آشکارمی 
نماید که آبهاي پیرامون جزایر از حساسیت ویژه اي برخوردار 
بوده و احداث زیستگاه در این مناطق نیازمند مطالعات 

.باشداي میجداگانه

قدردانیتشکر و
ذخایر پژوهشکده از همکاران محترم بخش بیولوژي و ارزیابی

اکولوژي خلیج فارس و دریاي عمان و همچنین پرسنل محترم 
ناوگان دریایی این پژوهشکده و ایستگاه تحقیقاتی نرمتنان بندر 

زحمات زیادي این تحقیقلنگه که در طول مدت زمان انجام 
.گرددسپاسگزاري می،اندمتقبل شده
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Abstract
To determine the suitable locations for installation of artificial reefs we studied Persian Gulf

waters (Hormuzgan province) from December 2006 to March 2007 seasonally. The area was
stratified to 10 transects and each transect was divided to three layers and used random
sampling method. Habitats of fauna and flora including: Communities of corals, seaweeds, sea
cucumbers and sea grasses, and sedimentation depth using SCUBA diving method were
studied in each transect and layer. Sea grass communities existed in some places with below
10m depth of Bandar Mesan, Bandar Kang, Kish Island and Bandar Chirooyeh transects. Also,
seaweed habitats were seen in Bandar Mesan and some areas in Bandar Lengeh and Kish
Island in 10-20m depth transect. The study of coral and sea cucumber communities indicated
presence of Acropora sp. habitats in Bahman jetty, Bandar Mesan and Bandar Bostaneh
transects , and Porites sp. habitats  in Hengam island transect, Holothuria sp. habitats  in
Bandar masen and Bandar Lengeh transects and Stichopus sp. habitat in Hengam Island
transect. All these species were found in shallow waters bellow 10 meters depth and showed a
patchy distribution. Sedimentation depth  results showed a statistically significant difference
between layer <10m in Bandar Salakh and the same layers in other transects, also  between
layer 10-20m and 20-30m in other transects. Based on the sedimentation depth and habitats
studies, we recommend layer 10-20m in Bandar Lengeh area and Bandar Lengeh to Hendurabi
Island area as suitable for artificial reefs installation.
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