
 

 مناطق زیستگاه مصنوعی فولینگ  ساختار اجتماعاتشناسایی و بررسی 

خوزستان بحرکان سواحل  

   )دکترای زیست شناسی جانوران دریا و رئیس اداره شیالت شهرستان بهبهان(مجید شکاریمحقق :    

 

ٛبی ّقٖ٘ػی ثب ٛبی ّٖغقٚ سیغشيبٙفٍ٘یٖو ّ٘ػ٘دار چغجٖذٙ یب ْٛبٓعبخشبر اػشْبػبر  ایٔ ّغبٍؼٚ ثٚ ّٖظ٘ر ؽٖبعبیی ٗ ثزرعی :چکیده

سّغشبٓ اٍی  1395 ثٜبری فٍ٘یٖو ثٚ ف٘رر فقَی اس غزثی خَیغ فبرط إؼبُ ؽذ. ًْٕٕ٘ٚمبٓ ٗاقغ در ؽْبعبً، در ع٘احٌ ثحز 13قذّز 

بط ثیّ٘ظ ) ــٕذ. ثز اعآٗری ؽذػْغ ث٘عیَٚ ػَْیبر غ٘افی  cm 25×25 ٘ادرار ــمثٚ ف٘رر سقبدفی ثب اعشفبدٙ اس   ایغشيبٙ 4اس  395

ثیؾشزیٔ س٘دٙ چغجٖذٙ را ؽبٌّ  ،مٌدرفذ اس ثیّ٘ظ 88ثب   Anthozoaٛب ردٙ ٛب، اس ّزػبٓثز ثذٕٚ عبسٙ  ٛبی ّخشَف چغجٖذٙىزٗٙ ٗسٓ سز (

  إذ.ٌ ؽذٙــٌ را ؽبّـٚ مذ اس ّؼْ٘ػــٕیش ٛز یل ثب  یل درف ٛبی ٛیذرٗسٗآ ٗ ثٖذدبیبٓدرفذ(  ٗ  ّزػبٓ 10ٛب )ٗ دظ اس آٓ اعفٖغ ؽذٙ

ثز اعبط  درفذ در ایٔ فقٌ ث٘دٙ اعز.  89فقٌ ثٜبر ثیؾشزیٔ ّیبٕيیٔ فزاٗإی را ٕؾبٓ دادٙ اعز مٚ ٕبؽی اس ثیّ٘ظ ثبالی ىزٗٙ إٓش٘سٗآ ثب 

را درفذی  50درفذ داؽشٚ ٗ  فقٌ سبثغشبٓ ٗ ثٜبر درفذ سؾبثٚ  80ای دٗ فقٌ سّغشبٓ ٗ دبییش درفذ سؾبثٚ ثیؾشزی در حذ آسّ٘ٓ خ٘ؽٚ

 ذ.ٖٕؾبٓ ّی دٛ

 

 

 سیغشيبٙ ّقٖ٘ػی، ّ٘ػ٘دار چغجٖذٙ، ثحزمبٓ، ّزػبٓ، ثیّ٘ظ کلمات کلیدی:

 

 

 :مقدمه

إذ، ٗرٗد ثغشزٛبی عخز ّقٖ٘ػی در دریب رٗ ثـٚ افـشایؼ اعـز مـٚ     مزدٙٛب ؽزٗع ثٚ اعشفبدٙ اس دریب ٗ ّٖبثغ آٓ مٚ إغبٓ اس سّبٕی

 Glasby and)دٖٛـذ  ٛبی عبحَی اعز مٚ ثٚ ع٘ر چؾْيیزی عجیؼـز را سيییـز ّـی   ٛب، عبسٙسزیٔ ٗ آؽنبرسزیٔ ایٔ فؼبٍیزٗاضح

Connell, 1999; Bacchiocchi and Airoldi, 2003.) ْٙٛچٖیٔ سخزیت ٗ اس ثیٔ رفشٔ ع٘احٌ، سیغشيب ِ ٛـبی  ٛب ٗ ام٘عیغـش



ِ    مٚ اس سیغشيبٙ اقیبٕ٘عی یل ّؾنٌ ٗ ّغبٍٚ ػٜبٕی ّی ثبؽذ، ٛـب  ٛبی ّقٖ٘ػی ّی س٘إیِ ثزای ثبسعـبسی ٗ سـزّیِ ایـٔ ام٘عیغـش

ٛـبی  دادٙ ؽـذٙ ٗ مـبرثزد آٓ اس ّقیـبط   ٛبی آثی ثٚ سفضیٌ ؽـز   ٛبی ّقٖ٘ػی در ّحیظٛب ٕقؼ سیغشيبٙاعشفبدٙ مٖیِ. ثزای قزٓ

م٘چل ٗ اعشفبدٙ اس ّ٘اد عجیؼی در عبخز إٜٓب ٗ افشایؼ ّ٘فقیز در فیذ ّبٛی ثٚ ف٘رر ّحَی، ثٚ عْز سنٍٖ٘٘صی دیچیذٙ سـز ٗ  

اعشفبدٙ اس ّذیزیز ّحیغی در ّقیبط ٗعیغ دیؼ ّی رٗد. مؾ٘رٛبی ّخشَف ثب س٘ػٚ ثٚ ّغبئٌ ٗ ّؾنالر خ٘د اٛذاف ّخشَفی را 

ٚ اس ایؼبد سیغشيبٙ -ٛبی ّقٖ٘ػی دٕجبً ّی مٖٖذ. ایٔ عبخشبرٛب اغَت ثٚ ف٘رر ّقٖ٘ػی ٗ ّغبثق ثب دیؼ ثیٖی سبطیز ثز سٕذىی ىٕ٘ـ

ٛبی ّقٖ٘ػی اس صادٔ ث٘د مٚ ایٔ عبخشبرٛب اس ّٖبثغ عجیؼی در ّٖـبعق  ٛبی ّ٘رد ٕظز عبخشٚ ّی ؽٕ٘ذ. ٕقغٚ ؽزٗع مبرثزد سیغشيبٙ

ىیـزی فـٖؼشی )ٖٛـذ( ٗ ٛـِ     ٚ مبر ثزدٙ ؽذٕذ. اٛذاف سبریخی افشایؼ سٍ٘یذ غذا ِٛ در غبٍـت ّـبٛی  ىزّغیزی ٗ ٕیْٚ ىزّغیزی ث

-ٛـب  رٗی عـبسٙ  ، ثزرعی رٕٗذ مَٖی ؽذٓ ارىبٕیغِایٔ ّغبٍؼٚ اٛذاف ثیٍ٘٘صیلّْٜشزیٔ ىیزی سؼبری )سبی٘آ( اداّٚ یبفز. اس ّبٛی

مَٖی ّ٘ػ٘دار ثزای دیؼ ثیٖی س٘عؼٚ اػشْبػبر ثٖشیل ٗاثغـشٚ   ٛبی ّقٖ٘ػی ّی ثبؽذ. ْٛچٖیٔ ٕ٘عبٕبر ّنبٕی ٗ سّبٕی سؾنیٌ

ٛبی قذیْی سؾنیٌ مَٖی یل س٘اٍی ّغشقیِ را دیؾٖٜبد ّی مٖٖذ مٚ ٛبی ّقٖ٘ػی ضزٗری ّی ثبؽذ. ّذًىبٙ ثز رٗی عبسٙثٚ سنیٚ

، اػشْبػبر ثب سٖ٘ع ثبال ثٚ حبٍـز  ٛبی دیؾيبُ ثٚ عزػز ٗ ثٚ سؼذاد سیبد رٗی ثغشز سؾنیٌ مَٖی ّی دٖٛذ ٗ ثٚ دٕجبً آٓدر آٓ ىٕ٘ٚ

ثیـبٓ   2008در عبً  Carter ٗ Perkel در حبٍی مٚ  .(Stanos and Simon, 1980;  Bailey-Brock, 1989)دبیذاری ّی رعٖذ

س٘إذ ثب یل عیغشِ سیغشيبٙ ّقٖ٘ػی ػذیذ ارسیبثی ؽـ٘د. سیـزا اعـشقزار ّ٘ػـ٘دار س٘عـظ ٗرٗد      مزدٕذ مٚ ّذً س٘اٍی قذیْی ْٕی

ٛـب یـل فـبمش٘ر    الرٗٛب ٗ غبٍجیز ٕغجی ىٕ٘ٚ ٛبی فزفز عَت سؼییٔ ّی ؽ٘د. ػالٗٙ ثز ایٔ، دیچیذىی ثیٍ٘٘صینی سیغشيبٙ سقبدفی

ٚ   ِّٜ در ارسجبط ثب ٕؾغز الرٗٛب ٗ ؽنٌ ٛـبی دیيـز ٛـِ    ىیزی اػشْبػبر اعز. ثٖبثزایٔ سٖٜب دظ اس ىذؽز یل سّـبٓ ّؼـیٔ، ىٕ٘ـ

ٛبی ػبٕ٘ری چغجٖذٙ (، سؼذاد ىز1387ٙٗدر ّغبٍؼٚ اعنٖذری ٗ ْٛنبرآ ) ّی مٖٖذؽبٕظ ٕؾغشٔ ثزرٗی سیغشيبٙ ّٖبعت را دیذا 

ٛب، دزسبرآ ٗ ٕزّشٖـبٓ  ٛب، ثزی٘سٗآ) خشٙ ؽنالٓ(، خبرد٘عشبٓ، سٕ٘ینبسب، اعفٖغٛب اس عخز د٘عشبٓ، ّزػبٓثیؾشز ث٘دٙ ٗ ؽبٌّ ثبرٕبمٌ

ٛبی اًٗ دـظ اس  عبًٛب مٚ اس ّ٘ػ٘دار دیؾيبُ ٛغشٖذ دارای ثیؾشزیٔ فزاٗإی ٗ ثیّ٘بط در ثبرٕبمٌ ٛب غبٍت ث٘دٙ إذ.ث٘دٙ ٗ ثبرٕبمٌ

ثب  (.1387ٛبی ّزػبٓ در ّٖغقٚ خیَی مِ ث٘د)اعنٖذری ٗ ْٛنبرآ، ث٘دٕذ، در حبٍی مٚ درفذ د٘ؽؼ ٗ سؼذاد ىٕ٘ٚٛب احذاص عبسٙ

ٛبی ّقٖ٘ػی در ایٔ ّغبٍؼٚ عؼی ؽذ ثـٚ ثزرعـی فزآٗإـی    ٙػبّؼٚ ػبٕ٘ری در عبسس٘ػٚ ثٚ اْٛیز ػ٘اّغ چغجٖذٙ در عزی س٘اٍی 

شز اْٛیـز ایٖٜـب ثیؾـشز اس دـیؼ     ْٛبی دارای ػْز مثب ّقبیغٚ ثب عبسٙ سب عبً دزداخشٚ ؽ٘د  13ٛبی ثب قذّز ایٔ ىزٗٙ در سیغشيبٙ

 ّؾخـ ىزدد.

 مواد و روش ها:



ػزك ؽْبٍی در ػٖـ٘ة اعـشبٓ     29° 54 ٗ ؽزقی عً٘ 49 °17ی ثحزمبٓ ثب ّ٘قؼیز ػيزافیبیی ٛبی ّقٖ٘ػی در ّٖغقٚسیغشيبٙ

ایغـشيبٙ   4ف٘رر ىزفز. ثٚ ع٘ر مَـی   1395 سّغشبٓاٍی  1395 ثٜبر ْٕٕ٘ٚ ثزداری ثٚ ف٘رر فقَی اس  خ٘سعشبٓ ٗاقغ ؽذٙ اعز.

 آّذٙ اعز. 1ّخشقبر ایغشيبٙ ٛب در ؽنٌ  ٛغشٖذ.   A,B,C,Dدر ٕظز ىزفشٚ ؽذ مٚ ؽبٌّ 

 

 

 

 

 ٛبی ّقٖ٘ػی ایؼبد ؽذٙ در ّٖغقٚ ثحزمبٓ خ٘سعشبّٓ٘قؼیز سیغشيبٙ :1ؽنٌ

س٘عظ غـ٘ااؿ ٗ ثـٚ    ثزداری ثب رٗػ ثزرعی در ّحٌ اعشقزار ٛب، ْٕٕ٘ٚ ثٚ ّٖظ٘ر ثزرعی اػشْبػبر مفشی ٕؾغز مزدٙ رٗی ثذٕٚ عبسٙ

غـ٘ااؿ   ( س٘عظcm25×25ادرار )ٛبیی در ّحذٗدٙ م٘ ف٘رر فقَی ف٘رر ىزفز. در ٛز عبسٙ اس عٚ ػٜز راعز، چخ ٗ ثبال ْٕٕ٘ٚ

یبفز. ثٚ ػجبرسی، در ٛز فقٌ اس ٛز عـبسٙ   ثب مْل مبردك ٗ چنؼ خزاؽیذٙ ؽذٙ ٗ ثٚ دٗرٓ میغٚ ٕبیَٕ٘ی حبٗی ثزچغت إشقبً ّی

 1395 ثٜبرع٘ر فقَی در عی ینغبً اس  ثزداری ثٚ ؽذ. ْٕٕ٘ٚ عٚ ْٕٕ٘ٚ ثٚ آسّبیؾيبٙ دضٗٛؾنذٙ آثشی دزٗری ػٖ٘ة مؾ٘ر ّٖشقٌ ّی

ٛبی ّ٘ػ٘د در ثغشٚ ٕبیَٕ٘ی دظ اس إشقبً ثٚ ثخـؼ عـبحَی ثـٚ سفنیـل مـ٘ادرار ّحـٌ        ف٘رر ىزفز. 1395ْٕٕٚ٘سّغشبٓيبیز ٍ

% 90ّؾبٛذٙ، طجز ؽذٙ ٗ ّ٘رد ػذاعبسی اٍٗیٚ قزار ىزفشٖذ. عذظ ثٚ ظزٗف ّخقـ٘ؿ ثزچغـت سدٙ ؽـذٙ حـبٗی اٍنـٌ اسیَیـل       

 .(Holme and Mcintyre, 1984)یبفز  ثشره ثٚ آسّبیؾيبٙ إشقبً ٛبی ٛبی فینظ ؽذٙ در ػؼجٚ إشقبً دادٙ ؽذٕذ. ْٕٕ٘ٚ

ىزُ در ٍیشز اضبفٚ ؽذ.  1ٛبی حبٗی ْٕٕ٘ٚ ّحًَ٘ رسثٖيبً  ی ّبمزٗثٖش٘س را خبرع مزدٙ ٗ ثٚ ثغزیٛب در آسّبیؾيبٙ اٍنٌ اضبفی ْٕٕ٘ٚ

ٚ    ّینزٗٓ ػج٘ر ٗ رٕو اضبفٚ ؽغشؾـ٘ دادٙ ؽـذ.   5/0ٛب اس اٍل  عبػز ْٕٕ٘ٚ 2دظ اس ّذر  ٛـب در ثـبالسزیٔ    دـظ اس ؽغشؾـ٘، ْٕٕ٘ـ

ٛبی حـبٗی   ٛب درثغزی ٛبی سبمغّٕ٘٘ی ّْنٔ ػذاعبسی ؽذٕذ ٗ ّبمزٗثٖش٘س ّ٘ػ٘د ّ٘رد ثزرعی ٗ ػذاعبسی قزار ىزفشٖذ. ْٕٕ٘ٚ ردٙ

 مَیذٛبی ثزداری ؽذ. ثب اعشفبدٙ اس ٛبی س٘عظ اعشزیّ٘ینزٗعن٘ح ّشقٌ ثٚ دٗرثیٔ ػنظ عذظ اسْٕٕ٘ٚ % قزار دادٙ ؽذٕذ.90اسبًٕ٘ 

(Miner, 1950; Bayer et al., 1983; Holthuis, 1985; Abele and Kim, 1986; Chace et al., 1986; Sterrer, 1986; 



 Jones, 1986; Wing and; Colline et al., 2005; Sanchez et al., 2005; Kenchington et al., 2009)   سب عغح ػٖظ یب

ىزُ ثزای ارائٚ ثیّ٘ظ سز سـ٘سیٔ   001/0ٛب ثب سزاسٗی دیؼیشبً ثب دقز  در ثزخی ّ٘ارد در عغح ىٕ٘ٚ ؽٖبعبیی ؽذ. در ایٔ ّزحَٚ ٗسٓ سز ْٕٕ٘ٚ

 ؽذ.

 ّحبعجٚ ىزدیذ. 1ثزداری س٘عظ فزًّ٘  ٛب در ٛز ّشز ّزثغ اس عغح ّ٘رد ْٕٕ٘ٚ سزامِ مفشیبٓ ثز اعبط سؼذاد ارىبٕغیِ

 a ×FD = i  (1رمول )ف

 ّزثغ اعز.ضزیت سجذیٌ ثٚ ٗاحذ ّشز aآٗری ؽذٙ در ٛز م٘ادرار ٗ  سؼذاد افزاد ػْغ iمٚ در آٓ 

 ثیبٓ ؽذ. g/m2ٛبی ثیّ٘بط ثز اعبط ٗسٓ سز ٗ ٗاحذ  دادٙ

 

  MDSهای چند متغيرره    تارابه    های زيستي و آزمونو جهت تعيين انواع  شاخص  EXCELتجسيه و تحليل آماری با استفاده از نرم افسار 

Anosim ای ( از نرم افسارهای و آناليس خوشهPrimer(5) ,  و Biological tools.استفاده شده است 

 

 

 

 

 :نتایج

ٓ ٛبی ّخشَف چغجٖذٙ ثز ثذٕٚ عبسٙثز اعبط ثیّ٘ظ) ٗسٓ سز(ىزٗٙ درفـذ اس ثیـّ٘ظ مـٌ،     88ثـب   Anthozoaٛـب ردٙ  ٛب، اس ّزػـب

ٛبی ٛیذرٗسٗآ ٗ ثٖـذدبیبٓ ٕیـش ٛـز یـل ثـب یـل       درفذ(  ٗ  ّزػبٓ 10ٛب )ثیؾشزیٔ س٘دٙ چغجٖذٙ را ؽبٌّ ؽذٙ ٗ دظ اس آٓ اعفٖغ

 ْٕبیؼ ّی دٛذ. را  ٛبی ّخشَفّیبٕيیٔ فزاٗإی را در عبسٙ 3( ؽنٌ 2) ؽنٌ ؽذٕذدرفذ اس ّؼْ٘ػٚ مٌ را ؽبٌّ 



Spong 
Anthozoa 

Arthropoda  

Hydrozoa 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

A B C D

g/
m

2
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

 زمستان پاییز تابستان بهار

g/
m

2
 

 

 

 

 

 

 

 (1395)خ٘سعشبٓ ٛب در ع٘احٌ ثحزمبٓٛبی ّخشَف ػبٕ٘رآ چغجٖذٙ ثٚ ثذٕٚ عبسٙدرفذ ىزٗٙ :2ؽنٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1395خ٘سعشبٓ)ثحزمبٓ ٛب در ع٘احٌ ّیبٕيیٔ ثیّ٘ظ ػبٕ٘رآ چغجٖذٙ ثٚ ثذٕٚ عبسٙ :3ؽنٌ 
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 (1395خ٘سعشبٓ)ثحزمبٓ ٛب در ع٘احٌ ّیبٕيیٔ ثیّ٘ظ فقَی ػبٕ٘رآ چغجٖذٙ ثٚ ثذٕٚ عبسٙ :4ؽنٌ
 

ٛـب در عـ٘احٌ خ٘سعـشبٓ ْٕـبیؼ دادٙ ؽـذٙ اعـز. فقـٌ ثٜـبر         ّیبٕيیٔ ثیّ٘ظ فقَی ػبٕ٘رآ چغجٖذٙ ثز ثذٕٚ عـبسٙ  3در ؽنٌ 

درفذ در ایٔ فقٌ ثـ٘دٙ اعـز. در فقـٌ     89ثیؾشزیٔ ّیبٕيیٔ فزاٗإی را ٕؾبٓ دادٙ اعز مٚ ٕبؽی اس ثیّ٘ظ ثبالی ىزٗٙ إٓش٘سٗآ ثب 

-درفذ ثیّ٘ظ ىـزٗٙ  4درفذ اعز اّب ثیّ٘ظ مْشزی را ٕؾبٓ دادٙ اعز. در ؽنٌ  89ثب ٗػ٘دینٚ درفذ ىزٗٙ إٓش٘سٗآ سبثغشبٓ ٕیش 

 ٛبی ّخشَف در فقً٘ ّخشَف ْٕبیؼ دادٙ ؽذٙ  اعز.ٛبی ّخشَف چغجٖذٙ ثٚ ثذٕٚ عبسٙ

 

 

 

 

 

 

 ٛب در فقً٘ ّخشَفعبسٙٛبی ّخشَف ّ٘ػ٘دار چغجٖذٙ ثز ثذٕٚ ْٕبیؼ درفذ فزاٗإی حض٘رىزٗٙ  :5ؽنٌ
 

 (1395)خ٘سعشبٓ ثحزمبٓ ٛب در ع٘احٌّیبٕيیٔ ثیّ٘ظ ) ٗسٓ سز/ ىزُ ثز ّشز ّزثغ( ػبٕ٘رآ چغجٖذٙ ثز ثذٕٚ عبسٙ :1ػذًٗ

 

 

 

 



 ٗ فقً٘ ّخشَـف  (P=0.957, f= o.462, df=15)ٛبی ّ٘رد ّغبٍؼٚ ٛبی چغجٖذٙ، اخشالف ّؼٖی داری را در ایغشيبٙثیّ٘ظ ىٕ٘ٚ

(P=0.708, f=0.463, df=3) آسّ٘ٓ  -6دٖٛذ. در ؽنٌٕؾبٓ ْٕیMDS ٕٚ٘ٛبی چغـجٖذٙ در فقـً٘ ّخشَـف    ثز اعبط ثیّ٘ظ ى

Phylum Class Order Family species A B C D 
 

 

 

 

 

Porifera 

Demospo

ngiae 

Dictyoceratida 

 

 Dysideidae Dysidea 

fragilis 
2/554  8/61  0 0 

 Irciniidae Ircinia sp. 0 69 0 2/28  

 Spongiidae Spongia 

officinalis 
0 2/137  12/17  48/185  

 Hadromerida Suberitidae Aaptos sp. 0 0 0 12/159  

 Haplosclerina Haliclonidae Haliclona 

simulans 
8/68  15/111  64/224  0 

 Halichondrida  Halichondriida

e 

Halichonria 

panicea 
645/449  08/147  588/63  0 

 Poecilasclerida Microcionidae Clathria sp. 52/11  0 0 52/1  

 Chondrosida Chondrillidae Chondrilla 

nucula 
28/429  28/416  46 6/337  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cnidaria 

Hydrozo

a 

Leptomedusae Campanularrid

ae 

Obelia 

dichotoma 
88/3  08/6  0 045/

406 

Anthozo

a 

Actiniaria Actinernidae Actiniaria 

sp.1 
4 0 28/1  688/4  

  Actiniaria 

sp.2 
0 4/0  0 16/1  

  Actiniaria 

sp3 
04/8  0 0 0 

 Alcyonacea(Gorgo

nacea) 

Alcyoniidae 

 

Anthomastus 

sp. 
44/2010  0 2/3  29/

6989 

  Sarcophyton 

sp. 
4/28  0 0 0 

  Lobophyllia 

sp. 
6132 2/97  0 0 

  Primnuidae Plumarella 

sp. 
44/1382  96/

6932 

22/5605  64/47  

  Ellisellidae Ellisella 

barbadensis 
68/19  0 0 0 

  Plexaurida Plexaura  

flagellosa 
0 0 0 2/4  

  Eunicea sp. 4/276  0 0 433 

  Nephtheidae Dendronepht

hya sp. 
24/17  0 0 0 

 Scleractinia Caryophylliida

e 

Caryophyllia 

sp. 
24/271  525/35  64/80  51 

         
Arthropo

da 

Crustace

a 

Cirripedia Balanidae Megabalanu

s sp. 
08/96  68/22  0 48 



ّحبعجٚ ؽذٙ اعز. در  stress   ،0.12دادٙ ٛب إؼبُ ؽذٙ اعز. فبمش٘ر Log(x+1)ثز اعبط  Bray Curtisارائٚ ؽذٙ اعز. سؾبثٚ 

 ٛب را ْٕبیؼ ّی دٛذ.إٓبٍیش خ٘ؽٚ ای درفذ ؽجبٛز فقَی ْٕٕ٘ٚ ٛبی چغجٖذٙ در عبسٙ  -7ؽنٌ

 

 

 

 

 

 (1395ٛبی ّ٘رد ّغبٍؼٚ )ٛبی چغجٖذٙ در ایغشيبٙثز اعبط ثیّ٘ظ ىٕ٘ٚ MDSإٓبٍیش  :6ؽنٌ
 

 

 

 (1395)ٛبی چغجٖذٙ در فقً٘ ّخشَفثیّ٘ظ ىٕ٘ٚ  Bray- Curtisای ثز اعبط ؽبخـ سؾبثٚ إٓبٍیش خ٘ؽٚ: 7ؽنٌ
 

 

درفذ ث٘دٙ إذ ٗ دٗ فقٌ ثٜبر ٗ سبثغشبٓ درفذ سؾـبثٚ   80ثز اعبط ٕشبیغ ایٔ آسّ٘ٓ فقً٘ دبییش ٗ سّغشبٓ ثب سؾبثٚ ثیؾشز ی حذٗد 

ٛبی ّخشَـف ارائـٚ ؽـذٙ    ثز اعبط ثیّ٘ظ ىٕ٘ٚ ٛبی چغجٖذٙ در عبسٙ MDSآسّ٘ٓ  -8درفذ را ٕؾبٓ دادٙ إذ. در ؽنٌ 50حذٗد 



ٌ    stress   ،0.12دادٙ ٛب إؼبُ ؽذٙ اعز. فبمش٘ر  Log(x+1)ثز اعبط  Bray Curtisاعز. سؾبثٚ   9ّحبعجٚ ؽـذٙ اعـز. در ؽـن

 ٛبی ّخشَف را ْٕبیؼ ّی دٛذ.ای  درفذ ؽجبٛز ْٕٕ٘ٚ ٛبی چغجٖذٙ در عبسٙإٓبٍیش خ٘ؽٚ

 

 

 

 

 

 

 ٛبی ّ٘رد ّغبٍؼٚثز اعبط ثیّ٘ظ ىٕ٘ٚ ٛبی چغجٖذٙ در ایغشيبٙ MDSإٓبٍیش  : 8ؽنٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1395)ٛبی ّ٘رد ّغبٍؼٚ ٙٛبی چغجٖذٙ در ایغشيبثیّ٘ظ ىٕ٘ٚ  Bray- Curtisای ثز اعبط ؽبخـ سؾبثٚ إٓبٍیش خ٘ؽٚ :9ؽنٌ
 

 

 

 



نتیجه گیری بحث و  

ٛـب  دریب ّؾخـ ؽذ مٚ ّزػبٓ ٛب اس ّ٘ػـ٘دار غبٍـت ثـز رٗی عـبسٙ     ٛب دراس اعشقزار عبسٙعبً  13 اخیز دظ اس ىذؽز ّغبٍؼٚ در

ٓ        3ّ٘ػ٘دار چغجٖذٙ اس  ٛغشٖذ. ٛـبی  ىزٗٙ ػبٕ٘ری ّزػبٕٜب)إٓش٘سٗآ ٗ ٛیـذرٗسٗآ(، اعـفٖؼٜب ٗ عـخز د٘عـشبٓ ثـ٘دٙ إـذ ٗ ّزػـب

 Ellisella عـٚ ىٕ٘ـٚ   ،  .Plumarella spدرفذ ایـٔ ّؼْ٘ػـٚ را ؽـبٌّ ّـی ؽـٕ٘ذ. ػـالٗٙ ثـز ىٕ٘ـٚ          88  (Anthozoa)إٓش٘سٗآ

barbadensis, Plexaura sp. ٗ Eunicea sp. ٛـب یـل ىـزٗٙ ّٜـِ اس     ٛب ّؾبٛذٙ ؽـذ. ى٘رىٕ٘یـب  ٛب ثز رٗی عبسٙاس ردٙ ى٘رىٕ٘یب

ٛبیی ثب ظبٛز ؽـال  ّبٕٖـذ ٗ ثبریـل    ٛبی ّزػبٕی در سْبُ دٕیب ٛغشٖذ ٗ ّؾخقٚ إٜٓب مَٖیٛبی آثغٖوٛبی ٕزُ در سیغشيبّٙزػبٓ

إذ؛ ٗ غبٍجبُ دارای إؾؼبثبر سیبدی ٕیـش ٛغـشٖذ مـٚ در عـش٘ٓ آة ىغـشزػ ّـی یبثٖـذ. ایـٔ         اس قبػذٙ ثٚ ثغشز چغجیذٙ ّی ثبؽذ مٚ

ّ٘رفٍ٘٘صی ٗیضٙ ثبػض ّی ؽ٘د مٚ عغح ٗعیؼی اس مَٖی در ّؼزك ػزیبٓ آة قزار ىیزد.  ْٛچٖیٔ داّٖٚ دـزامٖؼ ٗ فزاٗإـی ایـٔ    

 ,Kinzie)س ػَْٚ: ٕ٘ع ثغـشز، ٕـ٘ر، دّـب، رصیـِ ػزیبٕـبر ٗ عـزػز ػزیبٕـبر دارد        ٛب ثغشيی سیبدی ثٚ فبمش٘رٛبی ّحیغی اّزػبٓ

1979; Weinberg, 1979)  ٓ ٛـبی  . اس ّیبٓ فبمش٘رٛبی ىفشٚ ؽذٙ ثغشز ِّٜ سزیٔ فبمش٘ر ّحذٗد مٖٖذٙ ثزای ى٘رىٕ٘یبٛـب ٗ ّزػـب

ّی مٖٖذ. دظ ّی سـ٘آ ػَـز حضـ٘ر     ای ّی ثبؽذ؛ سیزا إٜٓب در ثغشز ٛبی عخز ػبیی مٚ د٘ؽؼ ػَجنی حذاقٌ اعز رؽذؽبخٚ

ٛب در ّٖغقٚ را ثٚ خبعز حض٘ر ایٔ ثغشز ػذیذ در ّٖغقٚ دإغز. ْٛچٖیٔ ثٚ دٍیٌ طجز ّؾبٛذار ػیٖـی غـ٘اؿ   ثبالی ایٔ ّزػبٓ

ٛـب ّقـبُٗ سـزیٔ ىٕ٘ـٚ ٛـب ٕغـجز ثـٚ         Sea whipّجٖی ثز مذٗرر ثبالی ّحیظ ّی س٘آ ٕشیؼٚ ىزفز ثٚ دٍیٌ ایٖنٚ ى٘رىٕ٘یبٛب ٗ 

ٗ رع٘ثبر ٛغشٖذ، در ّٖغقٚ ثٚ ف٘رر غبٍت درآّـذٙ إـذ.دیيز ّحققـبٓ در ثزرعـی ٛـبی إؼـبُ ؽـذٙ ثـز رٗی ثغـشزٛبی           مذٗرر

 ٚ  Perkol-Finkel and)ای )ى٘رىٕ٘یـب( را ثـٚ ػٖـ٘آ ّزػـبٓ غبٍـت ّؼزفـی مزدٕـذ       ّقٖ٘ػی ثب چٖیٔ ؽزایغی، ّزػبٓ ٛبی ؽـبخ

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

Lasker ( 1998 )  ٚثیبٓ مزد مOctocoral  ٛب دارای ّنبٕیغِ ٛبی سنظیزغیز ػٖغی عزیغ ٗ فؼبٍی ٛغشٖذ مٚ ػَز افشایؼ عزیغ

ػْؼیز ؽبٓ ّی ثبؽذ. ْٛچٖیٔ دارای دٗرٙ الرٗی م٘سبٛی ٛغشٖذ مٚ عزیؼب دظ اس آساد ؽذٓ اس ثذٓ ٗاٍذیٔ عبمٔ ّی ؽٕ٘ذ. دظ 

 .Plumarella sp ٛب ٗ ثٚ خق٘ؿ ىٕ٘ٚ   Octocoralس٘آ ٕشیؼٚ ىزفز مٚ ایٔ ٗیضىی ثیٍ٘٘صینی ٗیضٙ ثبػض رؽذ إفؼبری ّی

س٘آ ىفز ثیؼ سزیٔ س٘آ دیؼ ثیٖی مزد مٚ در آیٖذٙ ٕیش ّْنٔ اعز سزامِ ثیؾشزی داؽشٚ ثبؽٖذ. ّیؽذٙ اعز. ْٛچٖیٔ ّی

 Zeevi Ben-Yosef)ثبؽذ ٛب در فقٌ سبثغشبٓ ٕبؽی اس ْٛشّبٕی ثب فقٌ سادآٗری)سٍ٘یذ ّظٌ ػٖغی( ّیّیشآ ثیّ٘بط ّزػبٓ



and Benayahu, 1999) .درفذ د٘ؽؼ دّٗیٔ ىزٗٙ غبٍت چغجٖذٙ در ایٔ ّغبٍؼٚ ث٘دٙ إذ مٚ در سْبّی فقً٘  10ٛب ثب اعفٖغ

ٛب ثیؾشز اس ّغبٍؼٚ ( درفذ فزاٗإی اعفٖغ1387ٛب ٕغجشب ینغبٓ ث٘دٙ اعز. در ّغبٍؼٚ اعنٖذری ٗ ْٛنبرآ )درفذ حض٘ر اعفٖغ

ٛب ٛب، درفذ حض٘ر اعفٖغٛب ثبؽذ مٚ ثب غبٍجیز ّزػبٓ س٘إذ در ارسجبط ثب عٔ عبسٙ درفذ ّی اخیز ث٘دٙ اعز مٚ احشْبال ایٔ مبٛؼ

ٛبی م٘چل ٗ ثشره ثزای ّحبفظز اس إٜٓب در ثزاثز عبیز ؽنبرچیبٓ )اعششبر(، فزاِٛ آٗردٓ مبٛؼ یبفشٚ اعز. فزاِٛ آٗردٓ سیغشيبٙ

ی حیبر خ٘اٛذ  ی، در ٕٜبیز ّٖؼز ثٚ افشایؼ سٍ٘یذ طبٕ٘یٚ در چزخٚٛبی ػبٕ٘ر غذا )ثٚ ف٘رر ّغشقیِ یب غیزّغشقیِ( ثزای ىزٗٙ

ٛبی ػبٕ٘ری ٗػ٘د دارد. اغَت إٜٓب در ارسجبط ثب ٕ٘ع ّ٘رفٍ٘٘صی  ٛب ثب عبیز ىزٗٙٛبی سیبدی در ارسجبط ثب ْٛنبری اعفٖغ ؽذ. ّظبً

 ٛب دارد.ی ثب اعفٖغغذایی ِٛ سٖبٓ راثغٚ ثؼضی ٕزُ ثبؽذ. ٛب ّی)داخَی ٗ یب خبرػی( یب اعنَز اعفٖغ

  ٛـب، ٛبی ىذؽشٚ در عیز س٘اٍی ػ٘اّغ چغجٖذٙ عبسٙٛب ؽبٌّ ّی ؽٕ٘ذ مٚ در ّقبیغٚ ثب عبًیل درفذ ّؼْ٘ػٚ چغجٖذٙ را ثبرٕبمٌ

ٗ   ٛب ثزای ٕؾغشٔ ٕیبس ثٚ سنیٚإذ. ثبرٕبمٌٛبی اٍٗیٚ ٛغشٖذ مٚ ثْزٗر  سّبٓ ػبیيشیٔ ؽذٙٛب ػشٗ ىزٗٙثبرٕبمٌ در  ىـبٙ عـخز دارٕـذ 

ٛـب اّنـبٓ دـذیز ٕجـ٘دٙ     ٛب، دعشزعی ثٚ ثذٕٚ عخز عـبسٙ ٛب ٗ اعفٖغٛبی حؼیِ ّزػبٓٛبی ثؼذ ثذٍیٌ رؽذ ٗ مَٖی ؽذٓ س٘دٙعبً

 اعز. 

ٚ    (p>0.05)دٛذداری ٕؾبٓ ْٕیٛبی ّخشَف اخشالف ّؼٖیثیّ٘ظ ٗسٓ سز ثیٔ عبسٙ ّقبیغٚ ای ثـز اعـبط   در حبٍینـٚ إٓـبٍیش خ٘ؽـ

 ٗ A ٗ(D)ٛـــبیٛـــبی ّخشَــف ٕؾــبٓ دادٙ اعــز مــٚ دٗ ىـــزٗٙ ّؾــخـ ؽــبٌّ عــبسٙ       ٛــب در عــبسٙ  ثیــّ٘ظ چغــجٖذٙ  

 ( B ٗ(C  ٚدرفذ ػذا ؽذٙ ٗ دٗ عبسٙ  45در عغح سؾبث B و C  دٖٛـذ مـٚ ثـذٍیٌ دٗ ىٕ٘ـٚ     درفذ سؾـبثٚ را ٕؾـبٓ ّـی    80حذٗد

Plumarella sp.  ٗHaliclona simulans  ٙث٘دٙ مٚ در دٗ عبسB   ٗC ٙثیّ٘ظ ثغیبر ثبالیی را ٕغجز ثٚ عبس ٚ -ٛبی دیيز داؽـش

ٛـب،  اخشالفـبر   ( ثب عبیز عبسٙ (D،  ثغ٘ر ّؾخـ عبسٙ قذیْی 1388(، در عبً ّغبٍؼٚ 1391إذ. در ّغبٍؼٚ اعْبػیَی ٗ ْٛنبرآ )

ٛبی ّخشَف ٕؾبٓ ب در عبسٙٛای چغجٖذٙای ثز اعبط ّیشآ سؾبثٚ سزمیت ىٕ٘ٚٗ إٓبٍیشٛبی خ٘ؽٚ  MDSّؾخقی را در  إٓبٍیشٛبی

 إذ. ٛب در ّغبٍؼٚ اخیز حض٘ر ٕذاؽشّٚبمزٗػَجل ٛب در ایٔ عبسٙ ث٘دٙ اعز.ػَجلدادٙ اعز مٚ ػَز آٓ حض٘ر ثبالی ّبمزٗ

إذ. در حبٍینٚ  فقٌ ثٜبر ثیّ٘ظ ثیؾشزی ٕغجز ثٚ عبیز ٛب  ٕیش اخشالف ّؼٖی داری در ثیّ٘ظ ٕؾبٓ ٕذادٙدر ّغبٍؼٚ اخیز فقٌ

ای فقً٘ ّخشَف، فقً٘ دبییش ٗ سّغشبٓ ثب ثیؾشزیٔ ٕغجز سؾبثٚ ای ثز اعبط سؾبثٚ سزمیت ىٕ٘ٚٛب داؽشٚ اعز ٗ إٓبٍیش خ٘ؽٚفقٌ

( ٕیش فقٌ ثٜبر ٗ سبثغشبٓ، ّؾخقب ثب فقً٘ 1391اس دٗ فقٌ ثٜبر ٗ سبثغشبٓ ّؼشا ؽذٙ اعز. در ّغبٍؼٚ اعْبػیَی ٗ ْٛنبرآ )

-إذ. ایٔ ّ٘رد  احشْبال ثب دٗرٙ ّٖبعت سٍ٘یذّظَی ىزٗٙای ػبٕ٘رآ چغجٖذٙ ػذا ؽذٙمیت ىٕ٘ٚدبییش ٗ سّغشبٓ ثز اعبط سؾبثٚ سز

 Smiley ( 2006 )ٛبی چغجٖذٙ در ثٜبر ٗ سبثغشبٓ ٗ ْٛچٖیٔ ثب راثغٚ سيذیٚ ای ٗ فؾبر ؽنبر ّبٛیبٓ ٗ آثشیبٓ ّٖغقٚ ّزسجظ اعز.



ٛب ٛبی ّخشَف ٗ اػشْبػبر ّ٘ػ٘دار چغجٖذٙ رٗی عبسٙثیبٓ داؽز مٚ سيججزار فقَی ؽزایظ ّحیغی ثز سؼذاد ٗ دزامٖؼ ىٕ٘ٚ

ٛب ٗ ٕ٘عبٕبر إٜٓب مْشز ثٚ فقً٘ ٗاثغشٚ اعز. إٓچٚ در ٛبی ىزّغیزی ىٕ٘ٚاطزىذار اعز. ثز اعبط یل سئ٘ری امٍ٘٘صینی در ّحیظ

ٛبی  ؽ٘د، إذرمٖؼ ٛبی ثیٍ٘٘صینی اعز. در حبٍی مٚ در ّحیظٛب در فقً٘ ّخشَف ّیٕٚایٔ ّٖبعق عجت غبٍت ؽذٓ ثزخی ى٘

در ػٖ٘ة .(Menge and Sutherland, 1987)ّؼشذٍٚ ٕ٘عبٕبر فقَی در فبمش٘رٛبی فیشینی در غبٍت ؽذٓ اػشْبػبر اطزىذارٕذ

ّبٙ دظ اس اعشقزار ایٔ  9ثز رٗی إٜٓب ٕؾبٓ داد مٚ ٛبی ّقٖ٘ػی ثنبر ىزفشٚ ؽذٕذ. ّغبٍؼبر ثَٖذ ّذر ؽز  فَ٘ریذا ٕیش ایٔ فخزٙ

ٛب، سٕ٘ینبسب، ٗ ، دظ اس آٓ ثزی٘سٗئٔ(Turf algae)ٛب ث٘دٕذ ٛب ػبیيشیٔ ؽذٕذ ػَجلٛب اٍٗیٔ ىزٗٛی مٚ ثز رٗی فخزٙفخزٙ

-دبیذاری ام٘عیغشِ ّزػبٓٛب در سْبُ ّذر ّغبٍؼبر ىزٗٙ غبٍت ث٘دٕذ. دظ اس ٛیذرٗئیذٛب در ّٖغقٚ ػبٕؾیٔ ؽذٕذ. اٍجشٚ ػَجل

ٛب ٗ در چٖذ ٛب در ّٖغقٚ ثٚ ع٘ر چؾْيیزی ٕغجز ثٚ قجٌ اس اعشقزار فخزٙٛبی آٛنی ٕیش در ّٖغقٚ اعشقزار یبفشٖذ ٗ سٖ٘ع ىٕ٘ٚ

دظ اس .(Santos et al., 2011)ّبٛٚ اًٗ اعشقزار افشایؼ یبفز مٚ ایٔ افشایؼ سٖ٘ع ثب طجبر ٗ دبیذاری ام٘عیغشِ ٕیش ثیؾشز ؽذ

ٛب ّؾبٛذٙ ؽذٙ ٗ ثٖظز ثٚ ّزحَٚ ٛبی ّخشَف در عبسٙٛب در ع٘احٌ خ٘سعشبٓ، س٘اٍی ىزٗٙعبً اس احذاص عبسٙ 13ؽز حذٗد ىذ

فٕ٘ب قجٌ اس احذاص ( در ّقبیغٚ ثب ّ٘ػ٘دار ای1391ٔٗ اعْبػیَی ٗ ْٛنبرآ ، 1387ؽ٘د)اعنٖذری ٗ ْٛنبرآ، طجبر ٕشدیل ّی

در  .(Foster et al., 1994)ثزاثز ثیؾشز ث٘دٙ اعز 895سب  147اس  Delawareٛبی ّقٖ٘ػی در خَیغ فٕ٘ب در عبسٙٛب، ادیعبسٙ

ٛبی ّخشَف ٛب در فقٌای ّزػبّٓغبٍؼٚ اخیزثٚ دٍیٌ مبٛؼ فضبی اؽيبً ٕؾذٙ ٗ ثب س٘ػٚ ثٚ  سيییزار مْی مٚ در سزمیت ىٕ٘ٚ

ؽ٘د ٗ ػْز عبسٙ اس ؽذر ٕبث٘دی ٗ مَٖی ؽذٓ اٍٗیٚ مبعشٚ ّیس٘آ ٕشیؼٚ ىزفز مٚ ثب ىذؽز سّبٓ ٗ افشایؼ ّؾبٛذٙ ؽذ ّی

 .ٛب اس طجبر ثیؾشزی ثزخ٘ردار خ٘اٖٛذ ؽذاػشْبػبر سیغشی رٗی عبسٙ
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