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 چکیده

اري برداست. نمونه گرفتهگونه شوریده ماهي در سواحل خوزستان مورد بررسي قرار هاي زیستيبرخي از شاخصدر این مطالعه      

صورت تجاري انجام گرفت. متر بهمیلي 12وسیله تور ترال نزدیک به کف با چشمه به 2939تا بهمن  2931ز اسفند صورت ماهیانه ابه

قطعه ماهي شوریده نشان داد که  903گرفتند. نتایج حاصل از بررسي سنجي قرارها پس از صید به آزمایشگاه منتقل و مورد زیستنمونه

متر بود. ارتباط بین دو پارامتر طول و وزن بررسي سانتي 63/19±12/0استاندارد  طول یانگینم و گرم 65/110±2/3میانگین وزن کل 

محاسبه گردید. در این معادله پارامترهاي  = 6123/0R²و  =615/1x0231/0yصورت معادله رگرسیوني گردید. رابطه طول و وزن به

a  وb مربوط به شاخص شدت تغذیه، شاخص کبدي و شاخص گنادي نیز در دست آمد. تغییرات هب  615/1و  0231/0ترتیب برابر به

دهد که شاخص کبدي با دو هاي زیستي ماهي شوریده نشان ميدست آمده براي شاخصنتایج به طول دوره مورد مطالعه بررسي شد.

 باشد.شاخص شدت تغذیه و شاخص گنادوسوماتیک داراي همبستگي مثبت مي
 

 خوزستان سواحل سنجی،زیست زیستی، هایشاخص ،شوریده ماهی کلمات کلیدی:

 zakeri.mhd@gmail.com :پست الكترونیكی نویسنده مسئول* 
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 مقدمه
 شناخت منظوربه آبی هایاکوسیستم در ماهیان بررسی       

 بی،آ منابع مدیریت حفاظتی، رفتارشناسی، شناسی،بوم تکامل،

 و Oso) است اهمیت حائز ماهی پرورش و ذخایر برداریبهره

 هایمحیط و هاهیما هایویژگی شناخت با زیرا (.6002 همکاران،

 فردی رفتارهای زمینه در مفیدی اطالعات توانمی هاآن زندگی

 هانآ شناختیبوم مسائل سایر و مثلتولید و تغذیه اجتماعی، و

 متعلق شوریده ماهی (.6002 همکاران، و Adeyemi) آورددستبه

 ماهیان راسته ترینبزرگ شکالن، ماهیانسوف راسته به

. باشدمی  ماهیان شوریده خانواده از ماهی ینا. است استخوانی

 جنس. است  Otolithes ruber آن گونه و Otolithes آن جنس

Otolithes لحاظ از که بوده خانواده این مهم هایجنس از یکی 

 خود در را O. Argenteus و  O. ruber گونه دو تنها سیستماتیکی

 هایآب درO. ruber  گونه تنها گونه دو این از و دهدمی جای

 زیستی، جغرافیای لحاظ از .است شده گزارش فارسخلیج

 تا شرق سمت به بوده، هند اقیانوس هایگونه از  O. ruberماهی

 هایآب در شوریده ماهی .دارد پراکنش آرام اقیانوس غرب

 بمص و گلی بستر با مناطقی در تربیش گرمسیری ساحلی

 اعماق در ساحلی هایآب در گونه این. شودمی یافت هارودخانه

 ، (Sasakiشودمی یافت بستر نزدیکی در و متر 10 تا 40 بین

 در ایران جنوب ساحلی هایآب سراسر در گونه این ).6004

 در خوزستان هایآب در خصوصاً فارس خلیج و عمان دریای

 ترشگس بحرکان و بوسیف -لیفه بهمنشیر، و اروند رودخانه مصب

 اقتصادی و اکولوژیکی ارزش دلیلبه .(4332 اسکندری،) دارد

 یزن و زیستی هایویژگی روی بر متنوعی مطالعات شوریده ماهی

 شده انجام جهان مناطق سایر و فارسخلیج در گونه این ذخایر

 کویت هایآب در(O. ruber)  شوریده ماهی بیولوژی. است

 بوسجینشکری. گرفت صورتAbu-Hakima (4291 ) توسط

 خوریات در شوریده شبه ماهیان زیستی یاتخصوص( 4331)

 نیاامیری. داد قرار بررسی مورد را خوزستان استان ماهشهر

 سواحل در شوریده ماهی تغذیه روی بر مطالعاتی( 4331)

 .O بالغ ماهی تغذیه( 4332) اسکندری. داد انجام خوزستان

ruber داد قرار بررسی مورد را خوزستان استان غربی سواحل در. 

 ماهی گونه دو تغذیه و شناسیزیست بررسی( 4333) پیکنی

 در را(Pampus  argenteus) سفید حلوا و (O. ruber) شوریده

 ماهیان غذایی رژیم( 4332) بندانی. داد انجام خوزستان هایآب

 مورد را بلوچستان و سیستان سواحل در O. ruber شوریده بالغ

 .O زیستی خصوصیات( 4393) همکاران و کمالی. قرارداد مطالعه

ruber آژیر. داد قرار بررسی مورد هرمزگان استان هایآب در را 

 O. ruber ماهی زیستی خصوصیات از برخی بررسی به( 4392)

 ماهیان بچه غذایی رژیم (4392) همکاران و سواری. پرداخت

. دادند قرار بررسی مورد خوزستان سواحل در را O. ruber شوریده

 ماهی ذخایر ارزیابی مطالعه به( 4392) نیز ییلق و محمدخانی

 و Eskandari ند.پرداخت عمان دریای ایرانی سواحل در شوریده

 برای را بلوغ سن چنینهم و وزن و طول رابطه( 6046) همکاران

 مطالعه مورد فارسخلیج غربیشمال هایآب در ماهیان شوریده

 ماهی در را زنو و طول رابطه Santhoshkumar  (6041).داد قرار

 .داد قرار مطالعه مورد هند هایآب در شوریده

 در تجاری مهم هایگونه از یکی عنوانبه O. ruber گونه       

 هک است فارسخلیج حاشیه کشورهای نیز و ایران جنوبی سواحل

 4399 سال از ،4326سال در ایران شیالت ساالنه گزارش براساس

. است گرفته پیش در را دیشدی کاهشی روند آن صید 4326 تا

 تاهمی حائز بسیار گونه این ذخایر مدیریت و حفاظت بنابراین

 تشناخ و اکولوژیکی مستمر و گسترده مطالعات انجام لذا. است

 رد فارسخلیج ارزشمند گونه این زیستی هایویژگی جانبه همه

 .است ضروری و الزم بسیار حیات چرخه مختلف مراحل
 

 هاروش و مواد

 دو در خوزستان استان دریایی سواحل در مطالعه این       

 62°23´ جغرافیایی محدوده و بحرکان و بوسیف -لیفه صیدگاه

 انجام شرقی طول 12°16´ و 19°32´ و شمالی عرض 62°22´و

 اسفند از ماهیانه، صورتبه و سالیک مدتبه بردارینمونه. شد

 فک به نزدیک تورترال از استفاده با 4323 ماه بهمن تا 4326 ماه

 هایماهی. گرفت صورت تجاری صید ضمن متریمیلی 61 چشمه با

 در بالفاصله شناور روی بر جداسازی و صید از پس شوریده

 ومل دانشگاه آزمایشگاه به سپس و شده فیکس درصد 40 فرمالین

 .ندگرفت قرار سنجیزیست مورد و منتقل خرمشهر دریایی فنون و

 از استفاده با شوریده ماهی عدد 303 تعداد شگاهآزمای در       

 پارامترهای گیریاندازه برای .شدند سنجیزیست استاندارد هایروش

 04/0 دقت با کولیس و سنجیزیست تخته از طول مانند خطی

 04/0 دقت با ایکفه ترازوی از استفاده با وزنی پارامترهای و متر

 اندارداست خطای±میانگین شکل به هاداده کلیه .شد استفاده گرم

 وExcel(6040 )  افزارنرم از هانمودار رسم جهت. گردید گزارش

. شد استفاده SPSS (V.60) افزارنرم از هاداده آماری آنالیز جهت

 نیز شوریده ماهی زیستی هایشاخص از برخی مطالعه این در

 .گرفت قرار بررسی مورد
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 دو شامل( وردارحاش) مطالعه مورد منطقه نقشه: 1شكل

 نخوزستا سواحل در بحركان و بوسيف-ليفه اصلي صيدگاه
 

 یزیست شرایط دهندهنشان چاقی ضریب یا وضعیت شاخص        

 K افولتونی وضعیت فاکتور عنوانبه شاخص این .باشدمی ماهیان

 یرز فرمول از وضعیت فاکتور سنجش جهت .گرددمی محاسبه نیز

  (:Ikulala، 6003  و Ayoade) است شده استفاده

K=W⁄L^3 ×400 

 حسب بر ماهی وزن  Wوضعیت، فاکتور K فرمول این در       

 K<6/0>3/0 اگر. باشدمی مترسانتی برحسب ماهی طولL  و گرم

 اگر و متوسط شرایط باشد K<1/0>1/0 اگر ضعیف، شرایط باشد،

<K1/0 ،است چاقی نظر از ماهی خوب شرایط دهندهنشان باشد 

(Saborowski و Buchhoz، 4222.) 

 سیلهوهب شده مصرف غذای نسبت بیانگر تغذیه شدت شاخص       

 محتویات کل وزن نسبت محاسبه طریق از شاخص این. است ماهی

 و Gray) شودمی محاسبه ماهی بدن وزن به گوارشی دستگاه

 :(6006 همکاران،

IF=w⁄(W×) 〖40〗^1 

 محتویات وزن  wتغذیه، شدت شاخص IF فرمول این در       

. باشدمی گرم حسب بر ماهی بدن وزن Wو گرم حسب بر روده

 200- 100 بین تغذیه شدت شاخص عددی مقادیر کهصورتیدر

 .است ماهیان در خوب تغذیه نشانگر باشد،

 دستهب جهت و رشد الگوی تعیین برای :وزن–طول رابطه       

 رمقدا که شودمی استفاده نمایی رابطه از وزن -طول رابطه آوردن

 دنبو ناهمگن یا( ایزومتریک) همگن یعنی ماهی بدن رشد نوع آن،

 :(6003 ،همکاران و Thomas) دهدمی نشان را ماهی (آلومتریک) رشد

W=aL^b 

W      ، گرم؛ حسب بر ماهی کل وزن بیانگرL، کل طول بیانگر 

 .باشدیم منحنی شیب ،b و مبداء از عرض ،a متر؛سانتی حسب بر

. رودمی کاربه رشد ارزیابی جهت شاخص این :كبدی شاخص       

 و سازیزرده و ریزیتخم فصل علمی و دقیق تبیین به چنینهم

 :(Al-Shatter، 6046 و Rahemo) پردازدمی مثلتولید بندیزمان

HSI=Lw/Tw×400 

 بیان HIS کبدی؛ شاخص محاسبه به مربوط فرمول در       

 وزن Tw و گرم حسب بر کبد وزن ،Lw کبدی، صشاخ کننده

 .است گرم حسب بر بدن کل

 و هاگناد بررسی جهت (GSI): گنادوسوماتيك شاخص

 زا جنسی رسیدگی اوج دیگر عبارت به یا و آوریزاد زمان برآورد

 (:Biswas، 4223) شودمی استفاده شاخص این

GSI=GW/TW×400 

       GSI، جنسی؛ غدد شاخص GW، گرم؛ برحسب گناد وزن 

TW، باشدمی گرم حسب بر بدن کل وزن. 

 

 نتایج

 شوریده، هایماهی سنجیزیست از حاصل نتایج براساس       

 میانگین و مترسانتی 00/63±21/1 برابر هانمونه کل طول میانگین

 میانگین چنینهم. باشدمی گرم 00/422±12/463 هاآن وزن

 وزن گناد، وزن بدن، وزن ،مردمک قطر بدن، ارتفاع سر، طول

 گیریاندازه محتویات وزن و روده طول کبد، وزن احشاء، و امعاء

 .است آمده 4 جدول در سنجیزیست به مربوط نتایج. است شده
 

در كل دوره  (O. ruber)سنجي ماهي شوریده : زیست1جدول 

های مربوط به پارامترهای طولي گيریمورد مطالعه )تمام اندازه

های مربوط به گيریمتر و اندازهحسب سانتيچشم برو قطر 

 حسب گرم بيان شده است(وزن بر

خطای  ±ميانگين

 استاندارد
 حداقل حداكثر

مشخصه 

سنجيزیست  

 طول کل  42 3/14 62/0±00/63

 طول استاندارد 6/44 1/33 61/0±12/63

 طول سر 1/6 6/3 12/0±30/1

 ارتفاع بدن 1/3 1/2 13/0±64/1

 قطرمردمک 3/0 1/4 02/0±00/4

 وزن بدن 3/62 4/232 4/2±12/660

 وزن گناد 4/0 1/33 39/0±02/3

 وزن کبد 1/0 1/41 22/0±13/4

 طول روده 6/3 1/62 49/0±43/43

 وزن محتویات  0 2/16 34/0±06/3
 

 شاخص این مقدار که دهدمی نشان وضعیت شاخص بررسی       

 شاخص میزان. استبوده 1/0 از تربیش مطالعه مورد دوره کل در

 22/0±01/0 میانگین طوربه مطالعه مورد دوره طول در وضعیت

. ددهمی نشان را شاخص این تغییرات میانگین 6 شکل .شد محاسبه
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 مورد دوره طول در شاخص این عددی مقدار نمودار این براساس

 ننشا را جزیی تغییرات تنها و باشدمی مشابه نسبتاً مطالعه

 اختالف مختلف هایماه در شاخص این مقادیر .دهدمی

 .دهدنمی نشان را داریمعنی
 

 
 شوریده ماهي در وضعيت شاخص تغييرات ميانگين: 2شكل

(O. ruber)  مطالعه مورد دوره طول در 
 

 هایماه در تغذیه شدت شاخص تغییرات میانگین بررسی       

 این میزان ترینبیش که دهدمی نشان بردارینمونه مختلف

 گیریاندازه ماه خرداد در آن میزان ترینکم و ماه آذر در شاخص

 دهد،می نشان شاخص این گیریاندازه به مربوط نتایج. استشده

 بوده 100 از ترکم مطالعه مورد دوره کل در شاخص این مقادیر

 .است شده داده نمایش 3 شکل در شاخص این مقادیر. است
 

 
 ماهي در تغذیه شدت شاخص تغييرات نگينميا: 3شكل

 مطالعه مورد دوره طول در (O. ruber) شوریده
 

 لیمثتولید بندهایزمان تعیین برای معموالً کبدی شاخص       

 مطالعه مورد دوره طول در. شودمی گرفته کاربه رشد ارزیابی و

. شد محاسبه 39/0±02/0میانگین طوربه کبدی شاخص میزان

 ترینکم و (06/4±42/0) آذرماه در شاخص این میزان ینتربیش

 (.1شکل) باشدمی ماه شهریور در( 13/0±03/0) آن میزان

 شاخص تغییرات مطالعه از حاصل نتایج به مربوط نمودار       

 مورد دوره طول در شاخص این که دهدمی نشان گنادوسوماتیک

 رینتبیش .باشدمی افزایشی روند دارای فروردین تا آذر از مطالعه

 آن میزان ترینوکم درصد 39/3 ماه بهمن در شاخص این میزان

 مورد دوره طول در(. 1شکل) باشدمی درصد12/0 ماه مرداد در

 مورد مختلف هایماه در ایتغذیه هایشاخص از یکهیچ مطالعه

 بررسی (>01/0p) نداد نشان را داریمعنی اختالف مطالعه

 زیستی هایشاخص برای آمده دستبه نتایج میان همبستگی

 شدت شاخص دو با کبدی شاخص که دهدمی نشان شوریده ماهی

 دارای>p) 04/0) گنادوسوماتیک شاخص و( >0p /01) تغذیه

 رد هاشاخص این همبستگی نمودار. باشدمی مثبت همبستگی

  .است آمده 3 و 2 لاشکا
 

 
 شوریده ماهي در كبدی شاخص تغييرات ميانگين: 4 شكل

(O. ruber)  مطالعه مورد دوره طول در 
 

 
 ماهي در گنادوسوماتيك شاخص تغييرات نمودار: 5شكل

 مطالعه مورد دوره طول در (O. ruber) شوریده
 

 
 و كبدی شاخص دو ميان همبستگي رابطه: 6 شكل

 مطالعه مورد دوره طول در سوماتيكدوانگ
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شاخص كبدی و  : رابطه همبستگي ميان دو6شكل 

 شدت تغذیه در طول دوره مورد مطالعه
 

سنجی طول و وزن نیز پارامتر مهم زیسترابطه میان دو        

سنجی طول و وزن، پارامتر زیستبررسی گردید. رابطه میان دو 

  =9613/0R²بوده و  =962/6x0436/0y شکل فرمول نماییبه 

ترتیب به bو  aارامترهای اساس مقادیر مربوط به پاینباشد. برمی

دست هب رگرسیونی معادله و منحنی است. 962/6 و 0436/0 با برابر

 است. شده داده نمایش 3 پارامتر طول و وزن در شکلآمده برای دو 
 

 
 شوریده ماهي كل طول و كل وزن بين رابطه نمودار: 7شكل

(O. ruber)  مطالعه مورد دوره كل در 

 

  بحث
 گونه هر در زیستی هایشاخص و سنجیزیست تمشخصا       

 هایویژگی شناخت جهت را مهمی و مفید اطالعات تواندمی ماهی

 زیست هایماهی. کند ارائه ماهی آن ذخایر جمعیتی و زیستی

 دامنه و متریسانتی 13 تا 42 طولی دامنه دارای شده سنجی

 مطالعه، مورد دوره طول در. بودند گرم 2/239 تا 3/62 وزنی

 کل وزن میانگین و مترسانتی 00/63±62/0 کل طول میانگین

 الذکرفوق طولی دامنه حضور. شد محاسبه گرم 11/660±4/2 نیز

 ناوگان توسط بررسی مورد هاینمونه صید سبب به تواندمی

 هدف با و مشخص چشمه با تورهای از استفاده دلیلبه و صیادی

 هشورید ماهی جمعیت پسند ریبازا و تجاری ارزش با بخش صید

 شبخ به نسبت جوان افراد تربیش تعداد حضور چنین،هم. باشد

 یدص فشار نیز و جمعیتی متعارف نمودارهای اساسبر جمعیت پیر

 (.6046 همکاران، و Bhuyan) است صیدگاهی مناطق در موجود

 نشان مطالعه این در شوریده ماهی زیستی هایشاخص بررسی

 بازه در شوریده ماهی وضعیت شاخص عددی ادیرمق که دهدمی

 ییراتتغ تنها و باشدمی مشابه نسبتاً مطالعه مورد منطقه و زمانی

 تاس استوار فرض این بر وضعیت شاخص .دهدمی نشان را جزیی

 شرایط از دارند، تریبیش وزن که یکسان طول با هایماهی که

 مقایسه برای والًمعم(. Froese، 6002) برخوردارند بهتری محیطی

 قرار استفاده مورد هاماهی زیستی وضعیت یا چاقی وضعیت،

 زا تربیش بررسی مورد دوره کل در شاخص این مقادیر. گیردمی

Buchholz  (4222 )و  Saberowskiتفسیر براساس و است بوده 1/0

 دارای ماهی باشد، 1/0 از تربزرگ وضعیت شاخص عددی مقدار اگر

 هایآب در شوریده ماهی درنتیجه. است چاقی نظر از خوبی شرایط

 .است مناسبی و خوب زیستی وضعیت دارای خوزستان ساحلی

 ترکم تغذیه شدت شاخص میزان مطالعه مورد دوره طول در       

 ایبر شده محاسبه میزان بنابراین. استشده گیریاندازه 100 از

 خوزستان ساحلی هایآب در گونه این ضعیف تغذیه شاخص، این

 100 از ترکم تغذیه میزان Biswas (4223) زیرا دهدمی نشان را

 به مربوط نمودار بررسی(. 4339 عادلی،) داندنمی خوب را

 مقدار که دهدمی نشان مختلف هایماه در شاخص این میانگین

 هک است داشته افزایشی روند ماه آذر تا مرداد از نیز شاخص این

 جهت تربیش انرژی ذخیره و کسب به زنیا دلیلبه احتماالً

 یچاق شاخص یا وضعیت شاخص بررسی در. باشدمی تولیدمثل

 خوزستان استان سواحل در شوریده ماهی شرایط حاضر مطالعه در

 این تغذیه شدت که است حالیدر این. گردید ارزیابی مناسب

 ود این به مربوط نتایج مقایسه. است شده گزارش ضعیف ماهی

 ایتغذیه شدت وجود با ماهی این که دهدمی اننش شاخص

 یمعن این به. است مناسبی وضعیت دارای چاقی لحاظ از ضعیف

 شرایط با که است مقاوم گونه یک شوریده ماهی احتماالً که

 ی،غذای کم مقادیر دریافت رغمعلی و یافته سازگاری خود محیطی

 دریافت را خود فیزیولوژیک هایفرایند و رشد جهت الزم انرژی

 همکاران و Eskandari گزارش براساس کهطوریهب .نمایدمی

 و تغذیه روی بر تاثیری غذایی اقالم فراوانی در تغییر( 6046)

 .ندارد گونه این فراوانی

 مورد دوره درطول کبدی شاخص تغییرات به مربوط نمودار       

 نشان اهم آذر تا ماه مرداد از را شاخص این افزایشی روند مطالعه
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 و رسیده خود مقدار حداکثر به ماه آذر در شاخص این. دهدمی

 تا دی هایماه در را ثابتی نسبتاً میزان کاهش مقداری با

 شافزای دلیلبه تواندمی تغییرات این. دهدمی نشان اردیبهشت

 ایهسلول تحریک جهت در و مثلتولید زمان در هورمونی فعالیت

 فوذن و خون گردش سیستم به زرده سازپیش ترشح برای کبدی

 فصل شروع از قبل شاخص این بنابراین،. باشد هاتخمک به

 ییباال حد در تقریباٌ فصل این طی در و یافتهافزایش ریزیتخم

 روند افزایش دلیل به کبد وزن افزایش این. گیردمیقرار

 اثبات به هاماهی در بلوغ مختلف مراحل طی در سازیزرده

 از حاصل نتایج (.Al-Shatter، 6046 و Rahemo) استرسیده

 با صشاخ این تغییرات که دهدمی نشان نیز پیرسون همبستگی

 تغییرات و انرژی ذخیره برای تغذیه شدت به مربوط تغییرات

 منطبق جنسی غدد توسعه نتیجه در و گنادوسوماتیک شاخص

 این افزایشی روند گنادوسوماتیک شاخص بررسی .باشدمی

 این مقادیر. دهدمی نشان را ماه فروردین تا ماه آذر از شاخص

 فروردین و اسفند بهمن، در جنسی غدد توسعه دهندهنشان شاخص

 گنادوسوماتیک شاخص میزان ترینبیش حاضر مطالعه در .باشدمی

 آماده توانمی را آن دلیل که است شده مشاهده ماه بهمن در

. دانست آتی هایماه رد ریزیتخم جهت گنادها رسیدگی و شدن

 ریزیتخم کویت هایآب درPillai (4293 ) نیز قبلی مطالعات در

 دوره. است زدهتخمین اردیبهشت تا ماه اسفند از را گونه این

 خرداد تا فروردین از بوشهر سواحل در شوریده ماهی ریزیتخم

 اسکندری مطالعات(. 4339 نیامیمندی،) است شده گزارش ماه

 میزان ترینبیش ،خوزستان شرقی و غربی واحلس در( 4332)

 فصل وی است کرده گزارش ماه اسفند در را GSI شاخص

 .درک معرفی اردیبهشت و فروردین در بهار، در را ریزیتخم

 تغییرات نسبت از توانمی هاماهی رشد الگوی بررسی در       

 هایماه وزن و طول بین زیرا،. نمود استفاده هاآن وزن به طول

 ولط رگرسیونیِ معادله این در. است برقرار رگرسیونی رابطه یک

 اهگونه توزیع به نسبت تواندمی b ضریب مقدار در تغییر وزن، و

(. Biswas، 4223) باشد متفاوت مختلف، زیستگاهی شرایط در

 شوریده ماهی برای وزن و طول رگرسیونی مدل حاضر مطالعه در

  bو a پارامترهای میزان و بوده =962/6x0436/0y فرمول دارای

 براساس. استشده محاسبه 962/6 و 0436/0 با برابر ترتیببه

 که باشدمی 3 برابر تقریباً b پارامتر میزان آمده دستهب معادله

 نسبتاً صورتبه بدن ابعاد تمام در ماهی این رشد دهدمی نشان

 هک است کایزومتری رشد دیگر عبارتبه و شودمی انجام یکسان

 مطابق( 6043) همکاران و Eskandari مطالعه از حاصل نتایج با

 در بررسی مورد هایماهی طولی دامنه دیگر سوی از. باشدمی

 مطالعه در شده بررسی هایماهی طولی دامنه با حاضر مطالعه

Santhoshkumar لذا و است بوده مشابه (6041) همکاران و 

 زدیکن و مشابه بسیار مطالعه دو این به ربوطم رگرسیونی معادله

 وزن و طول رگرسیونی معادله مذکور مطالعه در. باشدمی همبه

 .است شده گزارش =991/0R² و =931/6x049/0y شکل به ماهی

 متوسط ایتغذیه شدت دارای شوریده ماهی مجموع، در       

 ایتغذیه شرایط خوزستان هایآب در گونه این اگرچه. است

 خود محیطی شرایط با که است مقاومی گونه اما ندارد سبیمنا

 مالز انرژی غذایی کم مقادیر دریافت رغمعلی و یافته سازگاری

 و نمایدمی دریافت را خود فیزیولوژیک هایفرایند و رشد جهت

 خوزستان سواحل هایآب در چاقی نظر از خوب شرایط دارای

 .است
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