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  نقش زیستگاه هاي مصنوعی دریایی در حفاظت و بازسازي اکوسیستم هاي ساحلی
  4اژدري حشمت اهللا 3 ،شکري محمد رضا  2 ،دانه کار افشین 1 ،موسوي سید حسن

  تهران، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه  دانشجوي کارشناسی ارشد محیط زیست -1
  دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیالت و محیط زیست -2

  دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی -3
  پژوهشکده اکولوژي خلیج فارس و دریاي عمان -4

  
بیشترین تراکم جمعیت کره زمین را در خود جاي داده اند که دائما ) کیلومتري 100تا فاصله (مناطق ساحلی 

این امر افزایش فشار جمعیت انسانی روي اکوسیستم هاي ساحلی و تخریب . ر این جمعیت افزوده می شودنیز ب
در حال حاضر بیش از یک ). UNEP, 2002(این مناطق را بخصوص در مجاورت شهرهاي ساحلی بدنبال دارد 

سوم سواحل و اکوسیستم هاي ساحلی در سراسر دنیا به دالیل مختلف از جمله تخریب بستر علف هاي دریایی، 
یوتریفیکاسیون، برداشت بی رویه آبزیان، آلودگی فلزات سنگین، رشد بی رویه جمعیت در مناطق ساحلی و 

مروري برگذشته نشان . )OSPAR Commission, 2000(توریسم در معرض خطر جدي تخریب قرار دارند 
هاي بسیار دور بطور سنتی اقدام به ایجاد زیستگاه هاي مصنوعی می  می دهد که مردم ساحل نشین از زمان

با وجود روند رو به افزایش تخریب زیستگاه هاي طبیعی در دریا و مناطق ساحلی، امروزه نقش . کرده اند
دریایی در سراسر دنیا به خوبی شناخته  -در بازسازي اکوسیستم هاي ساحلیزیستگاه هاي مصنوعی دریایی 

 -شده و باعث شده است تا برنامه ها و طرح هاي مدیریتی ویژه اي بر این مبنا در اکوسیستم هاي ساحلی 
گاه هاي دریایی پایه ریزي شود و مدیران این اکوسیستم ها دائما بدنبال اصالح و بهبود تکنولوژي و کارایی زیست

مطالعات مختلف بیانگر این نکته است که . )Seaman and  Sprague,  1991(مصنوعی دریایی باشند 
زیستگاه هاي مصنوعی دریایی همواره در جذب آبزیان و تنوع زیستی پیرامون خود حتی در مواردي بیشتر از 

 ;Bohnsack et al.,1997( اند زیستگاه هاي طبیعی مجاور خود از موفقیت قابل مالحظه اي برخوردار بوده

Seaman, 2000; Burt et al., 2009.(  
  :هدف 

  هدف از این بررسی،
  تعیین اهمیت وجود زیستگاه هاي مصنوعی دریایی در مناطق ساحلی -1
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  معرفی انواع زیستگاه هاي مصنوعی دریایی -2
  تبیین اهداف احداث زیستگاه هاي مصنوعی دریایی -3
  زیستگاه هاي مصنوعی دریایی براي مناطق ساحلی تعیین مزایاي احداث -4
  بررسی میزان موفقیت برنامه هاي احداث زیستگاه هاي مصنوعی دریایی در اکوسیستم هاي ساحلی -5

  :روش کار
در این بررسی ابتدا به اهمیت احداث زیستگاه هاي مصنوعی دریایی در حفاظت از اکوسیستم هاي ساحلی 

انواع زیستگاه هاي مصنوعی دریایی و اهداف احداث آنها مورد بحث قرار گرفته  در ادامه. پرداخته شده است
. هدف اصلی این مقاله، بررسی اثرات مثبت احداث زیستگاه هاي مصنوعی دریایی در مناطق ساحلی است. است

تحقیقات اثر مثبت زیستگاه هاي مصنوعی دریایی از قبیل افزایش تنوع آبزیان، افزایش فرصت  6در این بررسی 
علمی، بهبود شرایط اقتصادي بومیان محلی، جلوگیري از آب شویی و فرسایش سواحل، پراکنش زیتوده و 

مزیت به  6افزایش زي توده منابع قابل استحصال در مناطق ساحلی شناسایی شده است که هر یک از این 
زیستگاه هاي مصنوعی دریایی در در نهایت نیز میزان موفقیت برنامه هاي احداث . تفصیل شرح داده شده اند

  .اکوسیستم هاي ساحلی مورد بررسی قرار گرفته است
  :گیري ها و نتیجه یافته  

کاربرد زیستگاه هاي مصنوعی دریایی بعنوان ابزاري براي حفاظت و بازسازي اکوسیستم هاي تخریب شده از 
به حذف آسان این زیستگاه ها از محیط در مزیت هاي فراوانی برخوردار است که از جمله مهمترین آنها می توان 

. صورت ناموفق بودن، اتصال مناطق مختلف به یکدیگر، ایجاد سطح مقطع بیشتري براي جذب آبزیان اشاره کرد
وجود زیستگاه هاي مصنوعی دریایی در یک منطقه عالوه بر مزایاي ذکر شده داراي معایبی از قبیل برداشت بی 

و آبزیان ناشی از مواد سازنده زیستگاه ها، خفگی موجودات آبزي در اثر تعلیق مجدد  رویه آبزیان، آلودگی محیط
رسوبات دریایی در مرحله استقرار زیستگاه ها، تغییر در روند طبیعی رسوب گذاري با تغییر در شدت و جهت 

این اثرات . شندجریانات دریایی، افزوده شدن نخاله هاي زیستگاه هاي مصنوعی به رسوبات و غیره نیز می با
منفی با گذشت زمان بدنبال سازگاري این سازه ها با محیط دریا و حضور طوالنی مدت آنها در بستر دریا کمتر 

  ).  Cripps and Aabel, 2002(می شوند 
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