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 در بهره برداری از ذخایرآبسیان و کاربرد آن زیستگاه های مصنوعی

ٍسٍد پؼاتْا ٍ فاضالب ّای كٌؼتی ٍ ،  اص دسیا تشداسی سػایت ًکشدى اكَل كحیح تْشُ،كیذ تی سٍیِ 

 ٍ...ْای ًفت ٍ گاص دس دسیا ٍ تخشیة ّای ٍاسدُ تَػظ ؿشکتّا ؿْشی، تخلیِ آب تَاصى دس دسیا ، حفاسی 

ایجاد اػت. دس ایي ساتغِ  سػاًذُهَاسدی اػت کِ تَػظ تـش تِ رخایش ٍ هحیظ صیؼت دسیا آػیة  جولِاص

 لاًًَوٌذ ٍ پایذاس هی تاؿذ. هلٌَػی یکی اص سٍؿْای تؼیاسهْن دس تاصػاصی رخایش ٍ تشداؿت ّای صیؼتگاُ

هختلفی اص صیؼتگاُ ّای هلٌَػی اػتفادُ کشدُ ٍ ّش کذام دیذگاُ ّا ٍ هماكذ خاكی سا هذ ًظش  کـَس ّای

کـَسّایی ّؼتٌذ کِ عی چیي اص جولِ ٍ هالضی ،هکضیک،کَتا، تایلٌذ اهشیکا،داؿتِ اًذ کـَسّایی ًظیش

 پیـگاهاى اػتفادُ اص صیؼتگاُ ّای هلٌَػی تَدُ اًذ.ػالْای گزؿتِ اص

تَػظ كیاداى دس اػتاى تَؿْش آغاص گشدیذ کِ تلَست  5731گاُ هلٌَػی دس ایشاى اص ػال اػتفادُ اص صیؼت

  اًذ. ػٌتی ٍ تا لشاس دادى کَصُ ّای تضسگ ،ػٌگ ٍ تٌِ دسختاى خشها دس دسیا ػثة افضایؾ رخایش دسیایی ؿذُ

ف تشهین ٍ احیاء ّشهضگاى ٍ ػیؼتاى ٍ تلَچؼتاى تا ّذ ،تَؿْش خَصػتاى، چْاس اػتاى جٌَتی دس 5731 ػال

ػوذتا تلَست ػاصُ ّای تتٌی ٍ تا اؿکال  کِدس دػتَس کاس لشاس گشفت اػتفادُ اص صیؼتگاُ هلٌَػی   ،رخایش

 ٌّذػی هـخق عشاحی ٍ اجشا گشدیذ.

دس هحل ّای هَسد ػاختِ ؿذُ  ّای  ػاصًُمغِ یاتی ٍصیؼتگاُ هلٌَػی  ّای ایؼتگاُ ًیض دس اػتاى خَصػتاى 

تَػظ پظٍّـکذُ آتضی پشٍسی  تش رخایش آتضیاى آى ٍ تاثیشات هثثت آًْا اًجام پایؾ کًِظش هؼتمش ؿذُ 

 ُ اػت.گشدیذ تائیذجٌَب کـَس 

 

 تعریف زیستگاه مصنوعی:

صیؼتگاُ عثیؼی دس دسیا کِ  صُ ّای هجاص صیؼت هحیغی ؿثیِصیؼتگاُ هلٌَػی ػثاست اػت اص لشاس دادى ػا

 تشداسی اص آًْا ، اثشات تخشیثی ٍ ػَء دس هحیظ دسیا ًذاؿتِ تاؿذ.ٍ تْشُ  ػالٍُ تش افضایؾ رخایش دسیایی

 



 

 http://www.khzshilat.ir  سایت اداره کل شیالت خوزستان 

 

 : مهم ترین اهداف ایجاد زیستگاه مصنوعی

 ؛افضایؾ رخایش آتضیاى -5

پٌاّگاُ اًَاع آتضیاى دس فلَل هختلف ػال تخلَف تشای آتضیاى جَاى جْت هلَى هاًذُ اص ؿکاس  -2

 ؛ ؿذى ٍ جشیاًات ؿذیذ جضسٍ هذی

 ،حشاػت ٍ حفؼ هحیظ صیؼت دسیایی هـاسکت ٍ تـَیك كیاداى ٍ ػاللِ هٌذاى دس افضایؾ رخایش  -7

 ؛جلَگیشی اص كیذ غیش هجاص کف صیاى  -4

تْشُ گیشی دس آهَصؽ ػلن صیؼت ؿٌاػی تشای داًـجَیاى ٍ افشاد ػاللِ هٌذ ٍ اهکاى هغالؼِ سفتاس  -1

 ؛ ؿٌاػی ٍ تَلیذ هثلی دس آتضیاى

 ؛ هذیشیت تَػؼِ ػَاحلتاصػاصی هحیظ صیؼت ٍ  -6

 ؛ صیؼتگاُ ّای عیثؼی تشکاّؾ فـاس كیذ  -3

 

 مصالح مورد استفاده در زیستگاه های مصنوعی:

ػاصُ ّای هَسد اػتفادُ دس ایجاد صیؼتگاُ ّای هلٌَػی دس دسیا سا تِ ػِ گشٍُ تمؼین هی کٌٌذکِ 

 دس ریل تِ آًْا هی پشداصین:

گشفتِ ٍ ًؼل اٍل هشتَط تِ گشٍّی هی ؿَد کِ دس اتتذای ػاخت صیؼتگاُ ّا هَسد اػتفادُ لشاس هی 

 ؿاهل کـتی ّا، َّاپیوا ّا ، تاًک ّا ، تایش ّای فشػَدُ ٍ ػایش ادٍات هغشٍلِ هی تاؿذ.

ًؼل دٍم هشتَط تِ ػاصُ ّایی هی تاؿذ کِ دس خـکی ػاختِ ؿذُ ٍ ػپغ تِ دسیا حول هی ؿًَذ. 

 فَالد ٍ.. اػتفادُ هی ؿَد. ،پالػتیک ،ی ػاخت ایي ػاصُ ّا اص ػیواى تشا

ق تشای ًؼل ػَم هشتَط تِ ػاصُ ّایی هی تاؿذ کِ اص جٌغ ػٌگ ٍ آّک هی تاؿذ ٍ اص جشیاى تش

 ػاخت آًْا اػتفادُ هی ؿَد کِ ّضیٌِ تؼیاس تاالیی داسد .

ٍ  تشای ػاخت صیؼتگاُ ّای هلٌَػی  اػتاى خَصػتاى اص ػاصُ ّای ًؼل دٍم ) ػاصُ ّای تتٌی (دس 

 اػتفادُ هی ؿَد. اػتمشاس دس دسیا 
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  هشاحل ػاخت ٍ اػتمشاس ػاصُ ّای تتٌی  دساػتاى خَصػتاى :

َى هؼلح تْیِ ٍ آهادُ گشدد اتتذا لالة هَسد ًظش ػاختِ تا تَجِ تِ ایٌکِ جٌغ ػاصُ هی تایؼت اص تت

ّا الذام گشدیذ کِ دس ریل ًوًَِ ایی اص ػاصُ ّای ًؼثت تِ تْیِ ػاصُ ،ٍ پغ اص تکویل هشاحل ؿذُ 

 تْیِ ؿذُ سا هـاّذُ هی ًواییذ:
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پغ اص تکویل  ػاصُ ّا تِ تٌذس كیادی هاّـْش هٌتمل ٍ پغ اص ّواٌّگی ّای الصم تَػظ یک فشًٍذ ؿٌاٍس 

 تِ هٌغمِ هَسد ًظش کِ  عَل ٍ ػشم جغشافیایی آى هـخق گشدیذُ تَد هٌتمل ٍ اػتمشاس یافتٌذ. 
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جٌغ تؼتش ػَاحل  اػتاى خَصػتاى ػوذتا گلی تَدُ ٍ جشیاًات آتی ٍ جضس ٍهذی دس آى  ایٌکِ  تا تَجِ تِ

ػاصُ ّای عشاحی ؿذُ لثلی هؼذٍد  ٍ کاسآیی آًْا تِ لحاػ تیَلَطیکی  حفشُ ّای تکاس سفتِ دس ؿذیذ اػت ،

ای تتٌی فشػَدُ ٍ کاّؾ یافتِ کِ تا تشسػیْای تؼول آهذُ ٍ ّواٌّگی ّای اًجام ؿذُ همشس گشدیذ تا اص لَلِ ّ

اختالف  ضوي ایٌکِ  اػتفادُ گشدد. ِداؿت دسیاػغح تواع تیـتشی تا  تؼتشلغشآًْا تیـتش تَدُ ٍهؼتؼول کِ 

لَلِ ّای  لزا  تش اػت. ِلیوتی صیادی تا ػاصُ ّای عشاحی ؿذُ لثلی داؿتِ ٍ اػتفادُ اص آًْا همشٍى تِ كشف

 ّای اػتمشاس دس هکاى دس هَلغ همتضی جْت اًتمال دادُ ؿذ کِ تِ تٌذس كیادی هاّـْش ٍ تْیِ تتٌی فَق الزکش

 خَاّذ ؿذ.ظش ٍ پیؾ تیٌی ؿذُ الذام هَسد ً
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تحت تاثیش تشداؿت ّای هخشب  هیضاى كیذ گزؿتِتا تَجِ تِ ایٌکِ عی ػال ّای دس پایاى الصم تِ رکش اػت  

تا ّوذلی ٍ ّوکاسی دس حفؼ ،احیا ٍ تاصػاصی رخایش  ؿایؼتِ اػت، ؿذیذا کاّؾ یافتِ ،ٍ غیش اكَلی 

 .کَؿا تاؿین التلادی ٍ اسصؿوٌذ خلیج فاسع

 تهیه و گردآوری :

 رضا طالبی زاده

 رئیس گروه پایش و بهسازی منابع دریایی شیالت خوزستان

 


