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مصنوعي در شمال غربي خليج  چراگاه هايمحل استقرار ماهيان در تجمع زيستي بررسي 
  )آبهاي استان خوزستان( فارس
  سيمين دهقان مديسه و نژاد ، عماد كوچك*غالمرضا اسكندري
  آبزي پروري جنوب كشور پژوهشكدهاهواز، 

  30/8/90 :تاريخ پذيرش  25/3/90 :تاريخ دريافت
  چكيده

كه در منطقه بحركان در سواحل استان خوزستان رهاسازي گرديده بود طي سال مصنوعي بتني هاي  چراگاهاين مطالعه بر روي 
مصنوعي و يك منطقه شاهد به روش مشاهده و شمارش در زير آب چراگاه  چهار ايستگاهماهيان در .  انجام شد 85تا  83هاي 

خانواده شانك از ميان آنها  كه ،ده ماهي مشاهدهخانوا 15 چراگاه مصنوعيبطور كلي در منطقه . فته استمورد بررسي قرار گر
و در ها چراگاهرا در كل منطقه ) درصد85(هامور بيشترين حضور  خانواده .بوده است) سه گونه(داراي بيشترين گونه  ماهيان

گوازيم  ،(Diplodus sargus) ، شانك تك خال(Epinephelus coioides)  ماهيان هامور. تمامي فصول به خود اختصاص داد
مشاهده ها چراگاهبه وفور در ميان و اطراف   Neopomacentrus sindensisو  .Apogon spp، (.Scolopsis spp) تك نواري

هاي ديگر بيشتر  هاي اقتصادي در منطقه سازه مخلوط نسبت به سازه گونه )رصدد 49(و فراواني ) درصد 58(تعداد . شوند مي
ها نيز درصد تعداد گونه .)P>0.05( شودنمي ي ديدهداراما اختالف معنيداشته د افزايشي و بطور كلي در منطقه يك رون ،است

ها در فصول مختلف با درصد فراواني گونهاما  ،)P>0.05( دهندداري را نشان نميها و فصول مختلف اختالف معنيدر ايستگاه
   .)P<0.05( دهدي را نشان ميدارهم اختالف معني

  بحركان و استان خوزستان، ماهيان اقتصاديمصنوعي، هاي  چراگاه: كليدي هايواژه
 g_eskandary@yahoo.com  :پست الكترونيكي، 09106004643: نويسنده مسئول، تلفن *

  مقدمه
مصنوعي ساختاري است كه به طور طبيعي در هاي  چراگاه

ط بشر ساخته شده و به صورت درياها وجود ندارد وتوس
و براي  ،شوندعمدي يا غيرعمدي در زير آب قرار داده مي

با  .باشند افزايش رشد و توليد در اكوسيستم آبي مفيد مي
مصنوعي در مقاصد هاي چراگاهبرداري از توجه به بهره

هاي چراگاه. مختلف استفاده از آنها افزايش يافته است
به منظور موارد  معموالًمصنوعي در مديريت شيالتي 

جديد براي هاي چراگاهتلف از قبيل، فراهم كردن خم
ديده،   افزايش تعداد و وزن توده زنده منابع شيالتي آسيب

كشي به واسطه هاي طبيعي، ممانعت از ترال احيا زيستگاه
مصنوعي در مناطق معين، كاهش فشار هاي چراگاهايجاد 

ا، افزايش تنوع، ه صيادي، كند كردن تخريب زيستگاه
تشويق جهانگردي و بهبود كيفيت آب مورد استفاده قرار 

در كشورهايي كه ذخاير آنها در اثر فشار صيادي . گيردمي
هاي مصنوعي آسيب زيادي ديده است، ايجاد چراگاه

اغلب  .)2(به بازسازي اين ذخاير كمك كند تواند  مي
ي مصنوعهاي چراگاهاطالعات قابل دسترسي در خصوص 

در تايلند اثر  .)9( سال اخير منتشر شده است 15در 
مصنوعي ايجاد شده بر اقتصاد صيادان خرد و هاي چراگاه

هنوز اين سوال مطرح تنوع مورد مطالعه قرار گرفته است و
ها موجب افزايش توليد يا تجمع ماهيان است كه آيا سازه

با قرار  1999و همكاران در سال  Sherman ).2(شده است 
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و  7مصنوعي كروي در دو عمق مختلف هاي چراگاهدادن 
متر اثرات عمق را بر تجمع ماهيان مورد بررسي قرار  12

پراكنش ماهيان  1999و همكاران در سال  Nagyدادند 
مصنوعي را در خليج هاي چراگاههاي  پالژيك در سيستم

در ژاپن به منظور جلوگيري . مكزيك مورد مطالعه قرار داد
صيادي و در آمريكا و كانادا به منظور ايجاد يك از فشار 

مصنوعي هاي چراگاهمحيط تفريحي، ساخت و رهاسازي 
واحد  24در كشور يونان . ه استدر دريا توسعه يافت

زيستگاه مصنوعي از سه نوع سيماني، سراميك و الستيك 
متر   22تا  7هاي ساحلي در عمق  در آب 1998در سال 

-چراگاههمچنين تغييرات فون ماهيان . )9( استقرار داده شد

مصنوعي در جنوب شرقي درياي مديترانه در يك دهه هاي 
در برزيل . )10(گذشته مورد بررسي قرار گرفته است 

مصنوعي هاي چراگاهانتخاب محيط توسط ماهيان در 
در برزيل با قرار . )3(سفالي مورد مطالعه قرار گرفته است 

يك و انتخاب محيط شاهد هاي سيماني و الست دادن سازه
هاي مصنوعي بر تجمع ماهيان و تاثير آن بر روند  اثر محيط

توليد ماهيگيري در سواحل ريودوژانيرو را مورد مطالعه 
مصنوعي چراگاه هاي توليد ماهي نيز در .  )11(قرار گرفت 

 Embiotocidsمعتدله در منطقه كاليفرنيا بر اساس تراكم 
در فلوريداي آمريكا در . )6(ست مورد مطالعه قرار گرفته ا

هاي سيماني راه آهن در  چهار سايت از بست 2000سال 
مورد مطالعه  2001- 2003دريا ايجاد شد و طي سالهاي 

در كشور كويت نيز جهت بازسازي جزاير ). 7(قرار گرفتند 
 20هاي سيماني بتني در اشكال مختلف در مرجاني سازه

-براي چسبيدن مرجان منطقه با هدف ايجاد كردن محيطي

، جلوگيري از صيد در ها، ايجاد مناطق جديد مرجاني
مناطق مرجاني، كمك به كاهش تخريب مناطق مرجاني و 

  . )1(هاي مناسب غواصي قرار داده شد افزايش محيط

افزايش روز افزون جمعيت و تعداد صيادان و  ،در ايران
جب مو هاي متداول،همراه با آلودگي شناورهاي صيادي

لذا تالش براي يافتن . شده استكاهش ذخاير در دريا 
. راههاي كمك به بازسازي ذخاير اهميت زيادي يافته است

شيالت طي جهت بازسازي ذخاير در سواحل خوزستان، 
چراگاه بعنوان  ايستگاهي 1383و  1382 هاي سال

بررسي تغييرات در  .مصنوعي در دريا ايجاد نموده است
شده ناشي از استقرار اين سازه  جوامع زيستي ايجاد

در بازسازي ها چراگاهتواند مشخص كننده اثرات اين  مي
زيرا  .مستقيم و غيرمستقيم ذخاير آبزيان سواحل استان باشد

تقويت و باال  نقش مهمي درمصنوعي هاي چراگاهاحداث 
شرايط مساعدي را براي و دن توليد در مناطق كم توليد رب

ان مختلف اكثر ماهيان ساحلي منطقه رشد و نمو الرو ماهي
به همين منظور اين مطالعه با هدف . نمايدرا فراهم مي

هاي و ميزان حضور گونه شناسايي و بررسي فراواني
آن با مقايسه  مصنوعي و چراگاهمنطقه در ماهيان  اقتصادي

   .انجام شد منطقه شاهد

   مواد و روشها
 5 وشروع  83مصنوعي از مهر سال هاي چراگاهمطالعه 

سه ايستگاه واقع . ايستگاه جهت مطالعه در نظر گرفته شد
كه شامل ) هاي جديدتر زيستگاه( 1383سال هاي چراگاهبر 

B,A  وC  سال هاي چراگاهمي باشند و يك ايستگاه در
و يك ايستگاه به عنوان ) ترهاي قديمي زيستگاه( 1382

عي با مصنوهاي چراگاهمايلي  4الي  3شاهد در منطقه 
مشخصات و . اي انتخاب گرديد بستري شني و صخره

در ها چراگاهو موقعيت  1ها در جدول  مختصات ايستگاه
با توجه به شرايط در سالهاي  .آورده شده است 1شكل 
و بهار و زمستان  83هاي زمستان در فصل 1385تا  1383
گيري در زير آب انجام نمونه 1385و بهار و تابستان  1384

و در فصول ديگر به دليل بدي آب و هوا شمارش گرفت 
  .ماهيان و فيلمبرداري امكان پذير نبود

مصنوعي و هاي چراگاهشمارش و بررسي ماهيان در منطقه 
روش مشاهده و شمارش در  و بهشاهد به صورت فصلي 

متر  5 × 50در هر ايستگاه يك منطقه . شدانجام زير آب 
در اين منطقه ثبت بزيان آدر نظر گرفته شد و تعداد و نوع 

پس از شمارش بر اساس تعداد، ماهيان در يكي از  .شد
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- 100( ، متوسط)5- 20(، كم )1-4( هاي خيلي كم دسته
قرار ) 501بيش از (، خيلي فراوان )101- 500( ، فراوان)21

ها در هر  مچنين جهت شناسايي دقيق تر گونهه .گرفته شد
وير ضبط شده تصا. منطقه فيلمبرداري نيز صورت گرفت

هاي حاضر در منطقه در آزمايشگاه  براي شناسايي گونه
ها، تعداد و درصد فراواني مشاهده گونهو مورد بررسي 
  .هاي اقتصادي و غيراقتصادي محاسبه شدفراواني گونه

  هاي مورد مطالعه مختصات ايستگاه -1جدول
 ايستگاه نوع سازه تعداد مختصات

29°-52-682 N , 49°-20-165E 128 Fish haven A 

29°-52-330 N , 49°-15-559E 128 Reef ball B 

29°-52-433 N , 49°-19-791E 64+64 Reef ball & Fish haven C 

29°-52-360 N , 49°-18-678E  RB & FH & etc (Old) قديم 

29°-53-978 N , 49°-17-690E  شاهد بستر شني و صخره اي  

29°-54 N , 49°-17E  - 29° -54 , 49° -20   
مختصات كل منطقه مورد 

 مطالعه

29°-51 N , 49°-17E  - 29° -51 , 49° -20    

  
  منطقه مورد مطالعه در سواحل استان خوزستان -1شكل 
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  هاي مختلف هاي شناسايي شده در ايستگاه انوع ماهي -2جدول 

  ماهينام   نام گونه نام انگليسي خانواده

Carangidae Jacks --- گيش 

Chaetodontidae Butterfly fishes Heniochus acuminatus پروانه ماهي سه نواري  

Ephipidae Spade fishes Platax teira شنگ 

Haemulidae Grunts Diagramma pictum خنو 

Nemipteridae Threadfin breams Scolopsis sp. گوازيم تك نواري 

Pinguipedidae Sand perches Parapercis robinsoni  

Pomacanthidae Angel fishes Pomacanthus maculosus هاماد 

Pomacentridae Damsel fishes Neopomacentrue Sindensis --- 

Serranidae Grupers Epinephelus coioides هامور معمولي 

Sparidae Progies 

Acanthopagrus bifasciatus شانك دو نواري 

Acanthopagrus latus شانك باله زرد  

Diplodus sargus شانك تك خال 

Peseudochromidae Dottybacks Pseudochromis sp.  

Lutjanidae Snappers Lutjanus sp. سرخو 

Labridae Wrasses Leptojulis sp.  

Sphyrinidae Barracuda Sphraena sp. باراكودا 
Apogonidae Cardinal fishes Apogon sp.  

هاي متفاوت از ها وفصلهت آناليز اختالف ميان سازهج
در ) P < 0.05(آزمون آناليز واريانس يكطرفه در سطح 

  .استفاده گرديد Excelو Minitabافزارهاي  نرم

  نتايج
شود در كل منطقه  مشاهده مي 2همانطور كه در جدول 

شناسايي ماهي خانواده  15مصنوعي ايجاد شده چراگاه 
داراي خانواده شانك ماهيان از ميان آنها  كه. شده است

  .دهد را به خود اختصاص مي) سه گونه(گونه بيشترين 

هاي چراگاهبر اساس رفتار ماهيان مشاهده شده در منطقه 
توان آنها را  مصنوعي استقرار يافته در سواحل خوزستان مي

، ماهيان پالژيك كه در باال و دور تا هاي مختلف  به گروه
ها حضور دارند مانند خانواده گيش ماهيان،  دور سازه

ها حضور دارند مانند  ماهيان كفزي كه در اطراف سازه
خانواده گمگام، سرخو، سنگسر خاكستري، 

Pomacentridae ،Peseudochromidae ، Labridae هاماد ،
ها زيست و شانك، ماهيان كفزي كه در بستر اطراف سازه

ماهيان كفزي كه در داخل و  Pinguipedidaeكنند مانند مي
، برخي از شانك شوند مانند هامور ماهيانها ساكن ميسازه

 .ماهيان تقسيم كرد

و بيشترين ماهي هامور  ،ها بيشترين حضور را در ميان گونه
 اكثردر  كهد ندهبه خود اختصاص ميفراواني را آپوگون 

بعد از ماهي هامور، . دنشوها و فصول ديده ميايستگاه
 Neopomacentrue يم تك نواري، شانك تك خال وگواز

Sindensis  بيشترين حضور و فراواني را به خود اختصاص
ماهيان بزرگ هامور با وزني بيش از   ). 3جدول (دهند مي
به خوبي در ميان  1383 - 1384كيلوگرم در سال  20

ماهياني با  1385اما در سال  اندشدهمشاهده ها چراگاه
شود و ماهيان  كيلوگرم مشاهده مي 2زير  هاي تقريبي وزن

  .درشت مشاهده نشدند
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: OLDمخلوط و : A :Fish haven ،B :Reef ball ،C(هاي مصنوعي  هاي اقتصادي مشاهده شده در زيستگاه درصد تعداد و افرادگونه -3شكل 

  83-85در سال  مختلف)  هاي قديمي سازه
  
  
  

  
: A: Fish haven ،B: Reef ball ،C( يهاي مصنوع منطقه زيستگاه در مشاهده شده در فصول مختلف ياقتصاد يها گونه فراوانيدرصد  -4شكل 

  )هاي قديمي سازه: OLDمخلوط و 
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: A :Fish haven ،B :Reef ball ،C(صنوعيهاي م هاي اقتصادي مشاهده شده در فصول مختلف  در منطقه زيستگاه گونه تعداددرصد  -5شكل 

  )هاي قديمي سازه: OLDمخلوط و 

ها  توان گفت كه برخي از گونهمي 3با توجه به جدول 
شانك تك خال ، %)70(آپوگون ، %) 85(مانند هامور

)50(%  ،Neopomacentrue Sindensis )50(% گوازيم تك ،
%) 45( .Pseudochromis spو %) 40(، سرخو %)60(نواري

هايي مانند  باشند و گونهميها چراگاهساكن در منطقه 
، خنو %)5(، شانك باله زرد %)15(شانك دو نواري 

هاي غير ساكن  از گونه%) 5(، باركودا %)20(خاكستري 
الزم به ذكر است كه در  ).2شكل (باشند  مي) زودگذر(

 1385طول عمليات غواصي در منطقه شاهد فقط در بهار 
كيلوگرم  2قطعه ماهي هامور با وزن حدودي زير  4تعداد 

مشاهده شد و در بقيه فصول هيچگونه ماهي مشاهده 
هاي اقتصادي  گونه فراواني تعداد و درصد .نگرديده است

تر  قديميهاي چراگاهنسبت به ) مخلوط( Cچراگاه در 
(OLD)  وB (reef ball) در ايستگاه هاي اما  بيشتر است

شكل ( )P>0.05(داري با هم ندارند ف معنياختالمختلف 
3.(  

درصد شود نوسانات مشاهده مي 4همانطوري كه در شكل 
جديدتر نسبت هاي چراگاههاي اقتصادي در  گونهفراواني 

كل منطقه كند و در به قديم از يك روند مشابهي تبعيت مي

به درصد فراواني  1385بهار هاي مصنوعي در چراگاه
و در تابستان همان  %)7/76( رسد خود مي بيشترين ميزان

درصد فراواني . %)2/8( يابد سال به شدت كاهش مي
-مختلف با هم اختالف معني فصولهاي اقتصادي در  گونه

   ).P<0.05( دهد را نشان مي داري

از  اًتقريبها چراگاههاي اقتصادي در  گونه تعداددرصد 
در  1383در زمستان . نوسانات يكساني برخوردار است

يابد و  كاهش مي باال بوده و در فصول بعدها تمام ايستگاه
اما . )5شكل ( يابد افزايش ميمجددا  1384در زمستان 

بطور كلي تعداد افراد در منطقه از يك روند افزايشي 
يك روند نزولي  1385برخوردار است و در فصل تابستان 
اي ه درصد تعداد گونه. در تعداد گونه قابل مشاهده است

داري را نشان  اقتصادي در فصول مختلف، اختالف معني
 هايگونه درصد فراوانيبطور كلي  .)P>0.05( دهد نمي

 85اقتصادي در ابتدا در منطقه افزايش يافته و در تابستان 
 هاتعداد گونهبه شدت كاهش يافته است در صورتي كه 

 .زياد تغيير نكرده است تقريباً

  بحث و نتيجه گيري
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مصنوعي هاي چراگاهاهيان شناسايي شده در منطقه اكثر م
 اي و مرجاني مي هاي شني، صخره مختص مناطقي با بستر

ي هاچراگاههاي شناسايي شده در  مقايسه گونه. باشند 
كه  ،دهد نشان مي )4(مصنوعي با مناطق مرجاني كويت 

با مناطق ها چراگاههاي موجود در  تمامي گونه تقريباً
هاي مشاهده شده داراي رژيم  گونه .هستندمرجاني مشترك 

يش در مناطق كبراي مثال ماهي  .باشند اي مختلفي مي تغذيه
مصنوعي به صورت اتفاقي حضور هاي چراگاهمرجاني و 

ماهي . كند يابد و از سخت پوستان و سرپايان تغذيه مي مي
Pseudochromis sp.  از بي مهرگان كوچك بنتوزي

و سرخو از ماهيان  Parapercis robinsoniو  پالنكتوني
ماهي سنگسر خاكستري . كنندريز و بي مهرگان تغذيه مي

مهرگان روي از سخت پوستان بنتوزي، پروانه ماهي از بي
  ).10(كنند  ها تغذيه ميبستر و فرشته ماهي از اسفنج

تيپ از ماهيان  5اي كه در تايلند انجام شد در مطالعه
هايي كه تماس  گونه :از كه عبارتند) 2( شناسايي شد

مانند  .كنندها داشته يا شكافها را اشغال ميفيزيكي با سازه
كنند مانند  ها شنا ميهايي كه نزديك به سازه هامور، گونه

Box fishهايي كه در ميان سازه ها و نزديك به بستر  ، گونه
هايي كه نزديك بستر  كنند مثل سرخو ماهيان، گونه شنا مي

ها اما دهند همچنين نزديك قسمت پايه سازهرا ترجيح مي
هايي كه  كنند و گونه وآمد ميبه مناطق شني آزاد نيز رفت

در برزيل در  .ها قرار دارندپالژيك هستند و در باالي سازه
هاي مصنوعي از نوع  بررسي ماهيان مستقر در زيستگاه

آنهايي كه . سفال دو گروه ماهي تشخيص داده شد
هاي سخت دارند و تراكم آنها با افزايش وابستگي به بستر
يابند و گروه ديگر  ها افزايش مي زيستگاه ساختار و بزرگي

در اين مطالعه نيز از . ها وابستگي زياد ندارند كه به زيستگاه
 .)3( باشدالب خانواده هامور ماهيان ميهاي غ جمله گروه

هامور در ابتداي  با توجه به حضور ماهيان بزرگ خصوصاً
در منطقه و عدم مشاهده آنها در سال بعد ها سازهار دادن قر

آيد كه فشار صيادي منجر به كاهش آنها شده  به نظر مي
بايستي جهت مي ،جلوگيري از اين امربراي  لذا .است

زيرا ممكن . تدابيري انديشيده شودها چراگاهحفاظت از 
هاي مناطق  است منجر به نابودي مولدين برخي از گونه

هاي جنوب شرقي مديترانه طي ده  در آب .اي شود صخره
مشاهده شد كه فقط يك گونه ) 1985- 1995(سال بررسي 

هاي  به گونه 1995مهره بزرگ در سال  ماهي و يك گونه بي
شمارش شده قبلي اضافه شده است و جمعيت برخي از 

همچنين . ها مانند شانك و هامور كاهش يافته است گونه
اكم آنها در درياي سرخ طي ده سال ها و تر تعداد گونه

در اين  .)10(افزايش و درياي مديترانه كاهش يافته است 
ها در هنگامي كه  توان گفت برخي از گونه سي نيز ميربر

كنند و يا  گذارد منطقه را ترك مي دماي آب رو به گرمي مي
اين احتمال را داد كه فشار صيادي بااليي بر منطقه وارد 

  .ني آنها دچار نوسان مي گرددشود و فراوا مي

Sherman چراگاهبا قرار دادن  1999در سال  و همكاران -

متري در  12و  7مصنوعي كروي در دو عمق مختلف هاي 
هاي جنوب شرقي فلوريدا در آمريكا اثرات عمق را بر  آب

مورد هاي چراگاهدر . تجمع ماهيان مورد بررسي قرار دادند
اطق مرجاني با اعماق مشابه نظر تنوع ماهيان نسبت به من

 12و ماهيان بزرگ در اعماق وده زنده تبيشتر بود و ميزان 
هاي ريز بيشتر در  همچنين گونه. متر بود 7متر بيشتر از 

در مطالعه حاضر نيز تعداد . مناطق كم عمق حضور داشتند
هاي چراگاههاي مشاهده شده ماهي در مناطق  گونه

در خصوص . باشد ه شاهد ميمصنوعي بسيار باالتر از منطق
توان كرد زيرا اي نمي عمق در اين مطالعه هيچگونه مقايسه

در يك منطقه كوچك و در عمق مشابهي  تقريباًها سازه
اند اما با اين حال با توجه به اينكه ماهيان جوان  ريخته شده

-چراگاهتوان با ايجاد  شوند مي در مناطق كم عمق يافت مي

ق ساحلي از آنها در مقابل ماهيان مصنوعي در مناطهاي 
در  .شكارچي و تورهاي ماهيگيري مخرب حفاظت كرد

 22تا  7ها در اعماق  هاي يونان نيز بعد از استقرار سازه آب
متر ماهيان زيادي در منطقه حضور يافته و بطور مشخص 

اي در فراواني و تنوع ماهيان ديده افزايش قابل مالحظه
در  و همكاران  Shenkerاي ديگر  مطالعهدر  .)9( شودمي
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مصنوعي هاي چراگاهماهيان در منطقه  جمعيت 2003سال 
ها از نوع  سازه. اند ايجاد شده را مورد مطالعه قرار داده

آهن و در بسترهاي شني استقرار هاي سيماني راه بست
در مشاهدات زير آب تجمع سريع ماهيان در . اند يافته

و سه گروه . شود ي ديده ميهاي مصنوعي به خوب زيستگاه
هاي پالژيك مجتمع، پالژيك و كفزي در  ماهي شامل گونه
در مطالعه حاضر نيز . ها شناسايي گرديد منطقه زيستگاه

   .ها را به سه گروه فوق تقسيم كرد توان گونهمي

هاي مصنوعي احداث شده در سواحل بطور كلي در چراگاه
توالي حضور هاي متوان گفت كه در سالخوزستان مي

زياد با هم تفاوت نداشته و اختالفات چه در فصول ها گونه
ها در دار نبوده اما فراواني گونهها معنيو چه در ميان سازه

داري بين فصول مختلف دچار نوسان شده و اختالف معني
دار نمي ها اين اختالف معنيشود و در سازهآنها ديده مي
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Fish population of artificial reef in Khuzestan coastal waters, 
Northwest of Persian Gulf 

Eskandari Gh.R., Koochaknejad E. and Dehghan Madiseh S. 

South Aquaculture Research Center, Ahvaz, I.R. of Iran 

Abstract 

This study was done on artificial reefs in Khuzestan coastal waters in Bahrakan region 
from 2004 to 2006.Visual stationary census of fishes was done from four reef areas and 
also one area as control site. In general 15 families of fishes were observed. Sparidae 
with 3 species were the most diverse family. Serranidae (85%) was the most abundant 
family during the study period. Some species such as Epinephelus coioides, 
Neopomacentrue Sindensis, Scolopsis sp. and Diplodus sargus were frequently 
observed around the artificial reefs. The number of species (58%) and frequency (49%) 
of economic fishes in the mixed structure sites were more than other reef structure and 
showed increasing trend but no significant difference were observed (P>0.05). The 
percentage of species number between stations and season had no significant difference 
(P>0.05) but the relative frequency of species had significant difference between season 
(P>0.05).  
Key words: Artificial reef, Economic fishes, Khuzestan province and Bahrakan 

 
 
 


