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 چکیده
مصنوعی بندر سلخ و  های زیستگاهماهیان در  پراکنش آب بر فیزیکوشیمیاییفاکتورهای  تأثیرارزیابی  منظور بهمطالعه حاضر 
با  انجام شد. 1396در سال صورت فصلی  به تصادفی کامالً های بلوکبه روش  ،اصلی های مؤلفهاستفاده از آزمون  بندر بستانه با 

شیمایی آب بر تغییرات فراوانی  -فیزیکی مؤثربرای شناسایی عوامل  مؤلفهن مقادیر ویژه باالتر از یک تعداد چهار در نظر گرفت
در  ها مؤلفهبارگذاری شده حاصل از آزمون  های مؤلفهمربوط به  های واریانس. تغییرات کل شداستفاده  غالب های خانواده

در هر عاملی بارگذاری شده  های نمرهسی برر شد. حاصلدرصد  5/90و  17/94رابرترتیب ب بنادر سلخ و بستانه به های زیستگاه
 مثبت و درجه حرارت وبا بارهای عاملی قوی ، aنشان داد که فاکتورهای نیترات، نیتریت، فسفات و کلروفیل  ها مؤلفهیک از 

 .شده هستندشناسایی  غالب های خانواده جمعیتپراکنش بر تغییرات  مؤثرعوامل  ترین مهم عنوان بهعاملی منفی  بارهایشوری با 
، نیترات، نیتریت pHدرجه حرارت،  داد کهنشان  مطالعه مورددر مناطق   ها مؤلفههمچنین بررسی و مقایسه نتایج آزمون آنالیز 

پژوهش نشان  نتایج حاصل از این .باشند میموردنظر  در مناطقعنوان پارامترهای متمایزکننده شرایط کیفیت آب  و فسفات به
بر ساختار  فیزیکوشیمیاییپارامترهای سایر همراه با  ،(a)فاکتورهای نیترات، نیتریت، فسفات و کلروفیل  مواد مغذی، داد

 تاثیرگذار بوده است.ماهیان  جمعیتی
 

 فارس خلیجاصلی، بندر سلخ،  بندر بستانه و  های مؤلفهآزمون  زیستگاه مصنوعی، :کلمات کلیدی
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 مقدمه
ی دریایی ها بوم زیست بر تأثیرگذاربرآیند عوامل مخرب 

، باعث استان هرمزگانمناطقی همچون سواحل  بویژه
اکولوژیک آنها   پتانسیل، ها زیستگاهکه این  است گردیده
نقش زیستگاه نمودن  ءو راندمان آنها در ایفا یافته  کاهش

برای  وزادگاهینبرای ماهیان  مهاجر ساحلی و نقش 
و  منظر کمیو سایر آبزیان از  گان همهر بیبسیاری از 

 (. Seaman, 2000) کیفی کاهش یابد بواسطه
یک تعریف کلی ابزارهای  در 1مصنوعی های زیستگاه
شده دست بشر تعریف گردیده است که پس از   ساخته

استقرار در محیط بستر دریا، بستر و شعاع پیرامون خود را 
شیمیایی، هیدرولوژیک و زیستی قرار  فیزیکی، تأثیرتحت 

از منظر کمی و کیفی  مذکورکلیه عوامل  ، اگرچهدهندمی
و فون و 3استقرار 2مان به جنس و نوع سازه، چیده

 ,.Santos et al) بوم بستگی داردفلورطبیعی هر زیست

 های نرخدامنه وسیعی از فاکتورهای محیطی  (.2005
 های زیستگاها در رآبزیان شدن  سیر کلنینشست و خط 
 توان میاز آن جمله  دهند که قرار می تأثیرمصنوعی تحت 

شیمیایی آب اشاره نمود  – فاکتورهای فیزیکیبه 
(Boaventura et al., 2006). ،که   عالوه بر خود سازه لذا

آتی این  های پیشرفت، دریا استقرار یابندباید در 
در  ژیکاکولو  عملیاتلزم یک سری از ست، مها زیستگاه

این عوامل و بررسی ارتباط و  که شناسایی بوده محیط
و است  بودهنشان دادن آنها به روش کمی ضروری 

آنها را ضرورت  اثربخشیمصنوعی و  های زیستگاهمطالعات 
دانستن روابط بین فاکتورهای محیطی و  .بخشد می

موثردرشناخت عملیات  راههایموجودات زنده یکی از 
 دربرگیرندهو مطالعات  ها شناختاین  ،باشد میاکولوژیک 

ه بر فاکتورهای محیطی بوده ک  اهمیتشناسایی و تعریف 
 .(Labrosse et al., 2002) گذارد می تأثیراین عملیات 

آب  فیزیکوشیمیاییفاکتورهای  در خصوص ارزیابیتاکنون 
 آبهایدر  شده  احداثمصنوعی  های زیستگاهدر 
نتایج  ست.پذیرفته اصورت  چندین مطالعه فارس خلیج

                                           
1
 Artificial reefs 

2
- Placement 

3
- Installation 

 داد،مصنوعی استان خوزستان نشان  های زیستگاهمطالعه 
آب در دو منطقه  فیزیکوشیمیاییمیانگین پارامترهای 

)فاقد زیستگاه مصنوعی(، در سال اول تنها  سازه با شاهد
 در خصوصو  هدارای اختالف بود نیترات در خصوص

ده شوری، سختی کل و فسفات در سال دوم  تفاوت مشاه
در دو  a، تغییرات میانگین کلروفیل بعالوهگردیده است. ن

یکسان پیروی نموده و در  روند یکاز  تقریباًسال متوالی 
میزان آن در بهار و حداکثر در پاییز  کمینهدو سال هر 

مرتضوی (. 1387)اسکندری و همکاران، است شده گزارش
اختالفات  رغم به ( گزارش نمودند 1391) و همکاران

 و شیمیاییعوامل فیزیکی  و لی بین برخی از فاکتورهافص
. ه استوجود نداشت ها ایستگاهبین  داری معنیآب اختالف 

و  در تابستان و زمستانکمینه و بیشینه دما  همچنین
مصنوعی  های زیستگاهتمامی دوازده  در بینرا  pHمقدار 

در مطالعه  فاقد اختالف گزارش نمودند. مطالعه مورد
مصنوعی سواحل شهر بندرعباس، بیشینه  های زیستگاه

در میانگین نیترات، نیتریت و آمونیاک، در فصل تابستان و 
تگاه نیترات در ایس و کمینهروبروی خور شیالت  ایستگاه

نیتریت، در فاکتور  و کمینه روبروی مسجد جامع در پاییز
پاییز و آمونیاک در بهار  بترتیب برای دو ایستگاه محاسبه 

در میان فاکتورهای  (.1396 زادی و همکاران،)به شد
آب، برخی محققین همچون  و شیمیاییفیزیکی 

Passavante و Feitosa (2004 )مطالعه کلروفیلa   را
شاخص بسیار مناسبی جهت پی بردن به وضعیت تروفی 

ساحلی  آبهایمدیریت محیطی  همچنینو  بوم زیستیک 
از آزمون   (2009)همکاران و  Catalan. اند دانسته
 های زیستگاهاصلی برای نشان دادن پایداری  های مؤلفه

آنها، آنالیز فراوانی ماهیان و ارتباط  بندی تقسیمطبیعی، 
تغییرات  همچنین، آب فیزیکوشیمیاییآنها با فاکتورهای 

به جهت پی بردن  .اند کرده  استفادهمکانی و زمانی آنها 
نده از زبین فاکتورهای محیطی و موجودات روابط 
 و  تجزیهو  متغیرهآماری یک پارامتری، چند  های آزمون
امروزه  .شود میعاملی و تفسیر آنها استفاده  تحلیل

( کاربرد زیادی PCA) 4اصلی های مؤلفهاستفاده از آنالیز 
 همچنین(. 1390)طهماسبی،  است یافتهدر علم اکولوژی 

                                           
4
- Principal Component Analysis 
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های متعددی در مشاهده مستقیم برآورد ذخایر  روش
که با توجه به  شود میای  استفاده  یان صخرهماه

 Labrosse) باشد مطالعه متفاوت می توپوگرافی بستر مورد

et al., 2010)یکی از  1. برآورد به روش مشاهده مستقیم
های بسیار پرکاربرد در ارزیابی اجتماعات ماهیان در  روش

های طبیعی و مصنوعی بوده و تاکنون چندین  صخره
است  به نگارش درآمدهزمینه  ایندر دستورالعمل 

(Labrosse et al., 2002.)  این پژوهش برای اولین بار در
بر حضور شیمایی آب  -فاکتورهای فیزیکی تأثیربه ارزیابی 

ماهیان، سپرماهیان گزنده،  ، شانکماهیانکوتر های خانواده
ن، هامورماهیان، فرشته ماهیان، پروانه ماهیان سرخوماهیا

مصنوعی در کشورمان  های زیستگاهدر  انو آپاگون ماهی
 است. شده  پرداخته

 

 کار روشمواد و 
 منطقه بندر بستانه )بندرلنگه( دوبرداری در  عملیات نمونه

در های بتنی  لوله متشکل از ، سلخ )جزیره قشم( بندر و
 ماه  تصادفی از دی کامالً های بلوک به روش متر 20اعماق 
 شد انجامصورت فصلی   هب 1396لغایت اسفندماه  1395
 (.1)شکل

 
های مصنوعی بندر سلخ)جزیره  محل استقرار زیستگاه :1شکل 

 .قشم( و بندر بستانه)بندرلنگه(

Figure 1: Location of Artificial reefs in Bandar-E-

Salakh(Qeshm Island) and Bandar-E-

Bostaneh(Bander-E-Lengeh). 

 
                                           
1
- Underwater Visual Census Method 

ری، اکسیژن محلول و ، شوpHفاکتورهای درجه حرارت، 
 .شد گیری اندازهدر محل  CTDتوسط دستگاه  aکلروفیل 
ها از روش میزان نیترات نمونهبرای سنجش  همچنین

یای نیترات به نیتریت توسط احیاء کادمیم که شامل اح
 موج طولآزو و سنجش آن در م و سپس تشکیل دیکادمی
 شد.استفاده باشد، نانومتر با اسپکتروفتومتر می 540

واکنش با یک آمین آروماتیک  بر اساسها نیتریت نمونه
گیری آزو اندازه)سولفانیل آمید( و تشکیل یک ترکیب دی

نانومتر با استفاده از  540 موج طولها در و جذب نمونه
 ,and Parsons) گردیددستگاه اسپکتروفتومتر تعیین 

1972 Strickland.) ( آمونیاک کلNH3, NH4+) ، از
ندوفنل آبی در حضور کاتالیزور نیتروپروسید و ای روش

نانومتر با استفاده از  630 موج  طولدر  ها نمونهسنجش 
توضیح  شایان. شد گیری اندازه دستگاه اسپکتروفتومتر

گیری، مجموعه دو در اندازه آمده بدستاست که غلظت 
بوده شده آن  (NH3) غیر یونیزهو  (+NH4)شکل یونیزه 

اساس روش  بر نیز(. فسفات Moopam, 1999) است
Murphy and Riley است که بر تشکیل  شده بنا

جذب  که کمپلکس آمونیوم فسفومولیبدات استوار است
نانومتر توسط دستگاه  882 موج طولها در نمونه

 ,and Parsons) گردیدگیری و ثبت اسپکتروفتومتر اندازه

1972 Strickland). از روش شمارش در ژوهشدر این پ 
که  3و روش ترانسکت مستطیل مکعب شکل 2حالت ایستا

منظور برآورد   به .شد استفاده ،بودمناسب برای این تحقیق 
های مختلف ماهیان در هر منطقه ابتدا تعداد گونه تعداد

مصنوعی بندر بستانه و بندر  های زیستگاه دردر مترمکعب 
 : (Labrosse et al., 2010) شد استفاده 1 معادلهسلخ از 

 N=(ΣVi) /(ΣNi)      . 1معادله 

N،تعداد در مترمکعب : Ni تعداد ماهی در ایستگاه :i، Vi :
سپس تعداد در ، iحجم مؤثر زیستگاه مصنوعی در ایستگاه

مصنوعی در هر فصل در حجم کل   زیستگاه مترمکعب در هر
برداری شده در همان فصل ضرب گردید تا تعداد در  نمونه

                                           
2
- Stationary counts 

3
- Belt Transect 
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متعلق  های گونه. سپس ی شده محاسبه شدبردار منطقه نمونه
هر خانواده برآورد آنها در به هر خانواده شناسایی و تعداد 

ی آماری چند متغیره، الزم است که ها روشدر اکثر  گردید.
سی ربر از توزیع نرمال مناسبی برخوردار باشند، برای ها داده

 چولگی و کشیدگی استفاده گردید. های آزموننرمال بودن از 
در هر دو آزمون بایستی مابین مثبت ومنفی دو قرار گیرند، 

از توزیع مناسبی برخوردار نبوده و  ها دادهدر غیر این صورت 
 (.Lattin et al.,2003) تبدیل شوندبایستی  

در صورت توزیع نامناسب، از روش  1ها دادهبرای انتقال 
شد و جهت کاهش اثرات واریانس  لگاریتم گیری استفاده

 ها داده گیری اندازه واحدهایوجود تفاوت در  تیجهن در
الزم  های شرط پیشاز  مذکورگردیدند. الگوی  استاندارد

 آیند می بحسابی آماری ها روشجهت انجام برخی از 
(Gupta et al., 2004.) ها داده تحلیل و  تجزیه منظور  به 

SPSSآماری  افزار نرم
 های داده با استفاده از  18 نسخه 2

 شد. بکار گرفته النرم
روشی برای  عنوان  به 3اصلی عوامل تحلیل و  تجزیه

شود. این کاهش گرفته می ها در نظرکاهش ابعاد داده
اصلی حول محورهای  عواملها معموالً با چرخش  ابعاد داده

 Siddiquee et)شود عمودی و افقی مختصات انجام می

al., 2011).  خواص در این روش متغیرهایی که دارای
عنوان یک عامل   به ،مشابه یا منشاء مشترک هستند

درصدی از  شده استخراج عامل. هر آیند می بحساب
دهد که هر چه درصد این واریانس کل را تشکیل می

بیشتر  عامل آن 4ارزش یا نمره ،واریانس بیشتر باشد
متغیرهایی که دارای  عاملخواهد بود. همچنین در هر 

 متغیرهای با عنوان  به ،هستند5/0بیشتر از  5بارگذاری
 ,.Chen-Wuing et al)شوند اهمیت در نظر گرفته می

و  ها دادهدر تحلیل عاملی ابتدا شایستگی . (2007
 های آزمونماتریکس همبستگی بین متغیرها از طریق 

 قرار بررسی مورد 7آزمون بارتلت و6(KMO)کیزرمایر 

                                           
1
-Transform 

2
- Statistical Package for the Social Sciences 

Factor analysis / Principal factor analysis -
1

  
4
 - Eignvalue 

5
 -Loading 

6
-Kaiser-Meyer 

پنهان از  متغیرهایسپس برای شناسایی عوامل و  .گرفت
که در آن استخراج  گردد میروش دوران عاملی استفاده 

 ,.Siddiquee et al) جدید عوامل انجام خواهد گرفت

2011.) 
 

  نتایج
ماهیان در دو زیستگاه  های خانواده، 2 شکل و  1جدول 

تعداد کل همراه   مصنوعی بندر سلخ و بندر بستانه به
نی هر یک را نشان ، و درصد فراواشده مشاهده های خانواده

در که  دهد مینشان  1نتایج مندرج در جدول  .دهد می
 های خانوادهمصنوعی بندر سلخ بترتیب  های زیستگاه

 صد(، سرخوماهیان در 69/11) ماهیانشانک 
 درصد(، اسکوئید67/10) فریاله ماهیان درصد(،30/11)

 هاموردرصد(، 75/7) درصد(، کوترماهیان47/8) ماهیان
درصد(،  99/6) آپاگون ماهیان درصد(،20/7) ماهیان

 04/5) و پروانه ماهیان درصد( 65/6) فرشته ماهیان
 . داشتنددرصد( بترتیب فراوانی بیش از پنج درصد 

 

 
های مصنوعی بنادر  ها در زیستگاه نمودار تعداد نمونه :2شکل

 سلخ و بستانه

Figure 2: Numbers of species in artificial reefs of 

Bandar-E-Salakh & Bandar-E-Bostaneh. 

 

                                                             
7
-Bartlett's test 
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صلی جهت بررسی و ا هایعاملنتایج مربوط به آزمون 
بر فراوانی  اثرگذاری فیزیکوشیمیایی مقایسه فاکتورها

درصد( در  5از  بزرگتر) شده شناساییغالب  های خانواده
KMO، شامل ضرایب بررسی مورد مصنوعی های زیستگاه

و  ها واریانسدر صد به تغییرات مربوط آزمون بارتلت، 
 های عاملعاملی مربوط به متغیرها در هر یک از  های نمره

 2در جدول  یکاز  بزرگتربارگذاری شده با مقادیر ویژه 
 است. شده  ارائه

 

ها های مصنوعی ،تعداد کل و در صد فراوانی نمونه های ماهیان در زیستگاه خانواده :1جدول  
Table 1: Fish families, total numbers and frequency percentage of specimens in artificial reefs 

 

 نام فارسی خانواده نام علمی خانواده
 بندر بستانه بندر سلخ

 فراوانی درصد تعداد کل فراوانی درصد تعداد کل

Loliginidae اسکوئید ماهیان    

Uranoscopidae اورانوس ماهی    

Apogonidae آپاگون ماهیان    

Tetraodontidae بادکنک ماهی    

Chaetodontidae پروانه ماهیان    

Ostraciidae جعبه ماهیان    

Echeneidae چسبک ماهیان    

Gerreidae چغوک ماهیان    

Platacidae انخفاش ماهی    
Dasyatidae 

سپرماهیان گزنده    

Lutjanidae سرخوماهیان    

Haemulidae سنگسرماهیان    

Sparidae شانک ماهیان    

Lethrinidae شعری ماهیان    

Pomacentridae فرشته ماهیان    

Clupeidae شگ ماهیان    

Sphyraenidae کوترماهیان    

Plotosidae فریاله ماهیان    

Nemipteridae گوازیم میاهیان    

Sepiidae مرکب ماهیان    

Pomacanthidae هاماد ماهیان    

Serranidae هامور ماهیان    
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  های مصنوعی های غالب زیستگاه اثرگذار بر فراوانی خانواده فیزیکوشیمیاییهای اصلی  : عامل2جدول
Table 2: Principal factors of physicochemical affect on frequency of fish dominance families in artificial reefs. 

 بندر سلخ

 همؤلف
 پارامتر

 اول دوم سوم  چهارم 

 درجه حرارت 

 pH 

اکسیژن 

 شوری 

  کلروفیلa 

 آمونیاک 

 نیترات 

 نیتریت 

 فسفات 

 کوترماهیان 

 شانک ماهیان 

 سپرماهیان گزنده 

 سرخوماهیان 

 هامور ماهیان 

 فرشته ماهیان 

 پروانه ماهیان 

 آپاگون ماهیان 

 کل ماهیان 

 Eigenvalues 

% of Variance 

Cumulative % 


Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

Approx/ Chi-Square 

 Bartlett's Test  of Sphericity 
df 


Sig 
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 :2ادامه جدول 

 بندر بستانه

مؤلفه
 پارامتر

 اول دوم سوم  چهارم

 درجه حرارت
 pH 

اکسیژن

 شوری
  کلروفیلa

 آمونیاک

 نیترات

 نیتریت

 فسفات

 کوترماهیان

 شانک ماهیان
 ن گزندهسپرماهیا

 سرخوماهیان
 هامور ماهیان
 فرشته ماهیان

 پروانه ماهیان
 آپاگون ماهیان
 کل ماهیان
 Eigenvalues 

% of Variance 

Cumulative % 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

Approx/ Chi-Square 

Bartlett's Test  of Sphericity df 

Sig 

 
برای  شده انجام های اصلیدر آزمون مولفه KMOشاخص 

( و  آزمون بارتلت 63/0) ( و بندر بستانه69/0ر سلخ )بند
ها کفایت داده دهنده نشانکه  دار بوده استهر دو معنی در

در نظر گرفتن مقادیر ویژه  با .باشد میبرای انجام آزمون 
 های زیستگاهدر هر یک از  عاملباالتر از یک تعداد چهار 
بر  رمؤثشیمایی  -یوامل فیزیکعمصنوعی برای شناسایی 

 شده شناساییماهیان غالب  های خانوادهتغییرات فراوانی 
 مربوط به ها واریانساستفاده گردید. تغییرات کل 

در  ها مؤلفهبارگذاری شده حاصل از آزمون های  عامل
و  17/94 بنادر سلخ و بستانه بترتیب برابر های زیستگاه

 مربوط به هر یک از های واریانس. آمد بدستدرصد  5/90
در زیستگاه بندر بترتیب )اول، دوم، سوم و چهارم(  ها لعام



 ...  ارزیابی ارتباط پراكنش ماهیان با پارامترهاي                                                                             و همكاران بهزادي

 

112 

 ( و در بندر بستانه66/11و  48/13، 05/22، 96/46) سلخ
 ( برآورد گردید.93/10و  66/18، 29/23، 61/37)

 

 بحث
ای قویاً به رابطه  صخره انیماه 1یالتیشبازگشت  یالگوها

 در کیولوژیو ب یکیزیف اتیخصوص نیمتقابل ب
 ,.Wilson et al) دارد یای بستگ صخره های زیستگاه

 پارامترهایعاملی مربوط به  های نمرهسی ربا بر (.2002
 دریافت که توان می مطالعه موردفیزیکوشیمیایی 
( 95/0و  96/0) (، نیتریت97/0و 9/0) فاکتورهای نیترات

اول، در هر دو  مؤلفه( در 89/0و  92/0) و فسفات
 بندر بستانه( وکلروفیل مصنوعی )بندرسلخ و های زیستگاه

a (92/0  66/0و ) بندرسلخ و  اول و دوم مؤلفهدر بترتیب(
مثبت  اثرگذارعوامل  از با بارهای عاملی مثبت بندر بستانه(

 فرشته ماهیان (،65/0) سپرماهیان گزنده های خانوادهبر 
 در (89/0) ( و کل ماهیان88/0) (، آپاگون ماهیان93/0)

( در 55/0) بندر سلخ و خانواده پروانه ماهیان مولفه اول
( و 8/0) سرخوماهیان های خانوادهو  اول بندر بستانه مؤلفه

دوم بندر سلخ و سپرماهیان  مؤلفه( در 79/0) هامورماهیان
 (، پروانه ماهیان61/0) (، سرخوماهیان84/0) گزنده

( در 64/0ماهیان) و کل( 86/0) (، آپاگون ماهیان57/0)
 .اند داشتهبندر بستانه وم د مؤلفه

 بارگذاریبا توجه به باال بودن ضرایب عاملی  ،کلی طور  به
ماهیان ی و یشده برای فاکتورهای فیزیکوشیمیا

 توان میهر دو زیستگاه مصنوعی  در شده شناسایی
 که برخی از پارامترهای فیزیکوشیمیایی گیری نمود نتیجه

بیشتری را بر  اتتأثیرنسبت به سایر پارامترها  توانستند
نزدیک  شده شناساییماهیان  های خانوادهبرخی از فراوانی 

 های خانوادهبندرسلخ( یا درمانند شانک ماهیان ) بستر
سرخو ماهیان و هامور ماهیان )بندرسلخ و بندربستانه( یا 

 مهیا شدن سفره غذائی در این بواسطهکه  ییها خانواده
و در  های مصنوعی زیستگاهی جدید بر باالی ها بوم زیست

 های خانوادهمانند  نمایند میستون آب زندگی 

                                           
1
- Recruitment 

 

اسکوئیدماهیان، کوترماهان، آپاگون ماهیان، فرشته ماهیان 
)بندربستانه(  )بندرسلخ( یا فرشته ماهیان و پروانه ماهیان
 رسد میبنظر  آمده بدستبا توجه به نتایج  گذاشته باشند.

اولین  عنوان  هب فسفات مانند نیترات و مواد مغذی که
در اثرگذاری بر غناء  مثبتی راتولید نقش  های حلقهمنابع 

فرشته ماهیان،  های خانوادهبرای  دسترس قابلسفره غذائی 
دو  خوار درآپاگون ماهیان و پروانه ماهیان پالنکتون 

 های گروه، افزایش سوی دیگر. از باشندمنطقه داشته 
خود را برای شکار توانسته نقش مثبت اثرات  طعمه یا

ماهیان و  شبکه غذائی مانند سرخو سطوح باالتر در
در خصوص تجمع  هامورماهیان برجسته نماید.

مصنوعی،  های زیستگاهدریایی در پیرامون  های ارگانیزم
رابطه مثبتی بین تمرکز مواد مغذی، تولیدات اولیه و 

گزارش  ها بوم زیست گونه اینپیشرفت جوامع کفزی در 
  گزارشدر این رابطه  (.Menge et al., 1997) است شده
شکار باعث حضور  -ارتباط شکارچی هرچند کهاست  شده

مصنوعی  های زیستگاهدر پیرامون  ها خانوادهبرخی از 
، این ساختارها با فراهم نمودن سفره غذائی در شود می

ستون آب شرایط را برای حضور ماهیان در باالی 
 ,Seaman)نمایند  فراهم میهای مصنوعی  زیستگاه

و  فسفات، aدار کلروفیل رابطه مثبت و معنی (.2000
  در همین مناطق به مذکور های خانوادهتجمع نیترات با 

تواند  های تولید در یک منطقه می عنوان اولین حلقه
مصنوعی در مهیا  های زیستگاهدهنده نقش مثبت  نشان

 های تولید باشد. نمودن اولین حلقه
، توسعه، رشد و رفتار ماهیان وساز سوختدرجه حرارت بر 

از ماهیان ای  گونه هر بطوریکهاست، بوده  تأثیرگذار
تا دسترسی  نماید میرا انتخاب  خاصی زیستگاه حرارتی

به  تولیدمثلآنها به نیروی متابولیک برای رشد، فعالیت و 
همچنین   (.Kelsch, 1996) بیشترین حد خود برسد

رم سال به اعماق باالتر در مهاجرت ماهیان در فصول گ
 ,Sale) نیز گزارش شده است  ای های صخره بوم زیست

درجه بررسی نتایج این تحقیق نشان داد که (. 2002
اثرگذار  عامل یک عنوان  به(، -99/0، -85/0) حرارت

)بندرسلخ و بندر  منفی مشترک در دو زیستگاه مصنوعی
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بندر سلخ و  اول مؤلفهدر  مذکور های خانوادهبر  بستانه(
ین ا ه است.(، در بندربستانه بود55/0) پروانه ماهیان

از  متأثرد توان میثرگذاری منفی درجه حرارت ا
گرمسیری و نیمه  آبهایهای فصلی ماهیان در  مهاجرت

 McConnell andتر باشد ) عمیق آبهایگرمسیری به 

Lowe-McConnell, 2011.)  حرارت یک فاکتور
که تراکم و پراکنش  ه استبیان شداکولوژیک مهم 

بر غنای  بشدتو  دهد میقرار  تأثیرموجودات را مورد 
 (.Ysebaert et al ., 2002) باشد می تأثیرگذار ای گونه

 -65/0و  -95/0عاملی های نمرهبا  فاکتور شوری همچنین
 مؤلفه) بندر بستانهو  دوم( مؤلفه) بندر سلخبترتیب در 

 های خانوادهنفی بر عامل اثرگذار م عنوان  به اول(
مصنوعی  های زیستگاهاهیان در مهامور سرخوماهیان و

د توان میبندرسلخ و خانواده پروانه ماهیان در بندر بستانه 
 منفی دما در هر دو منطقه باشد. اثرگذاراز عامل  متأثر

یک عامل اثرگذار  عنوان  بهدر این تحقیق اکسیژن محلول 

 توجه مورد ها خانوادهمثبت در هر دو منطقه برای حضور 

 که دهد مینشان وهش ژنتایج این پ ،کلی طور  به .باشد می

درجه  ،موردمطالعه فیزیکوشیمیاییدر بین فاکتورهای 

 های زیستگاهدر  ، نیترات، نیتریت و فسفاتpHحرارت، 

شرایط کیفیت عنوان پارامترهای متمایزکننده   بهمصنوعی 

خود را بر  تأثیربیشینه اند  نظر توانسته مورد در مناطقآب 

 از یک در هر شده شناساییماهیان   خانواده پراکنش

که  رسد میبنظر  .داشته باشند مطالعه مورد های زیستگاه

مصنوعی  به  های زیستگاهوضعیت پراکنش ماهیان در 

نتیجه گیری شده   .فاکتورهای زیادی بستگی داشته باشد

با  ها تگاهزیسکه ساختار مواد و طراحی این نوع است 

آب در هر نوع  فیزیکوشیمیایییکدیگر همراه با پارامترهای 

 نهایت درکه  هستندفاکتورهای مهمی  ها بوم زیستاز این 

 ها بوم زیستبر زنجیره و شبکه غذایی و فون ماهیان این 

برخی محققین  (. Seaman, 2000) باشد می تأثیرگذار

موجودات ابط معتقدند شرایط مختلف اکولوژیک، نیازها، رو

، میزان تراکم و زیست محیطآنها با  های سازگاریو 

 نماید میمختلف را مشخص  های گونهپراکنش 

(Sheldon, 1968.) (در 1390بهزادی و همکاران ،)

به منظور معرفی بهترین مکان برای جوامع زیستی مطالعه 

گیری  در خلیج فارس نتیجهاستقرار زیستگاه مصنوعی 

یک گونه برای زیست خود درطبیعت  مناطقی که نمودند

برگزیده و حضور موفقیت آمیز در یک محل،  به تحمل 

گونه ای و  های برون شرایط حاکم و گذراندن رقابت

 گونه ای در آن مکان بستگی دارد. درون

فاکتورهای  تأثیرنتایج حاصل از مطالعه لذا، 
ماهیان در  های خانوادهآب بر تجمع  فیزیکوشیمیایی

پارامترهای نیترات، مصنوعی نشان داد،  های زیستگاه
یک  در مواد مغذی عنوان  به aنیتریت، فسفات و کلروفیل 

آپاگون  های خانوادهافزایش فراوانی  ند درتوان می بوم زیست
)بندرسلخ( یا  ماهیان، فرشته ماهیان و پروانه ماهیان

که در ستون آب زندگی )بندربستانه(  فرشته ماهیان
که بنظر  هرچند .نمایند ءی ایفاینقش بسزا ،نمایند می
 های خانوادهبر فراوانی  ها خانوادهفراوانی این  رسد می

غذائی همانند کوتر ماهیان و هرم سطوح باالتر 
  باشد. داشته تأثیر در این مناطق هامورماهیان

 

 تشکر و قدردانی
 یها تیاز حما داند یبر خود موظف م یقاتیتحق میت
بندر بستانه  و سلخ یادیمحترم  بندر ص تیریمد غیدر یب

و پرسنل محترم  یصالح و یمهندس گلشن آقایان جناب
مناطق  کمال  نیا یادیص یها یتعاون نیهمچن شان،یا

 .دینما یتشکر و قدردان
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Abstract 

Four components were used to identification the effective physical-chemical factors of water 

on the variations of dominant fish families. The total variation of the variables was concluded 

94/17 % and 90/5%, related to the loaded components in artificial reefs of Bandar-E-Salakh 

and Bandar-E-Bostaneh respectively.Assessment of the loaded factors in each of the 

components were identified that nitrate, nitrite, phosphate and chlorophyll a factors with 

positive load and temperature and salinity with negative factor load as the most important 

factors affecting the demographic changes of some fish families. Temperature, pH, nitrate, 

nitrite and phosphate were diagnosed parameters for water quality in two areas based on PCA 

results. The results of this study showed that nutrients (nitrate, nitrite, phosphate and 

chlorophyll a) had great influence on structure of fish in artificial reefs, that together with the 

physical-chemical parameters of water to impact on the chain and food web of fish and fauna 

of these ecosystems, ultimately.  
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