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 1397 اسفندتاریخ پذیرش:            1397 آذر تاریخ دریافت:
 

 چکیده

های صیدگاه در 1396 مرداد تا 1395شهریور از برداری،نمونه ماهه 12 دوره طی (Otolithes ruber) شوریدهماهی تولیدمثل و غذایی رژیم

 گرفت. قرار کالبدشکافی سنجی وعدد ماهی شوریده مورد زیست 600 درمجموع  گرفت. قرار مطالعه مورد ( جاسکمنطقه  ) دریای عمان

به  ماده و نر هایخالی بودن معده برای جنس شاخص و آمد دستهب 66/307 و 01/1ترتیب  به شاخص شدت تغذیه وضعیت و میانگین فاکتور

و برای طعمه میگو  درصد 6/11 اسکوئید درصد و برای طعمه 75وقوع شکار برای طعمه ماهی   چنین شاخصهم بود. 64/37 و 63/45 ترتیب

 شوریده خانواده از )انواعی استخوانیهای ماهی نمونه طیف وسیعی ازشوریده موجود در معده ماهی غذایی اقالم در بررسیورد شد. آدرصد بر 2/10

 (سرپایاناسکوئید ) و (مانتیس و )میگو پوستانسخت ماهی(، شده هضم اسکلت و بقایای راشکوماهیان شگ ماهیان، ماهیان، شورت ماهیان،

صید  هاانواع ماهی صید شده هایطعمه فراوانی و اهمیت نظر از داد نشان نتایجچنین هم دهند.می را تشکیل ماهی شوریده معده در غذایی ترکیبات

 بهار  در آن ریزیتخم فصل و است داراختالف معنی که بیانگر بود 72/0 به 1  نر برای شوریده به نسبت جنسی ماده باشد.می شوریده غالب ماهی

 دست آمد.هب

  دریای عمانتولیدمثل، ماهی شوریده، تغذیه،  کلیدی: کلمات

 mmsn_safaie@yahoo.co: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول

 

 

 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=916
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=916
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=19979
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 مقدمه

 Otolithes ruber (Bloch & Schneider, 1801)ماهی شوریده        
 sciaenidaeماهیان   شوریدهخانواده  ای و ازکرانه یکی از ماهیان مهاجر

عنوان به شوریدهماهی جهان  در (.Bianchi ،1984و  Fischer) باشدمی

 و صید با قالب  روشبه شود و عمدتاًصید ضمنی میگو محسوب می

 خلیجهای آبدر شوریده . (Fennessy ،2000) شودانجام میکف  رترال

 و های گوشگیرترال کف، تورروش به عمان نیز عمدتاًفارس و دریای

(. ماهی شوریده یکی از 1383همکاران،  کمالی و) شودصید میقالب 

های بسیار با ارزش بوده که نقش مهمی در اقتصاد جامعه صیادی گونه

ماهی شوریده  درصد 35منطقه جاسک حدود  نماید.منطقه ایفا می

دهد، صید این گونه در استان خود اختصاص میاستان هرمزگان را به

تن در  1128ده و به دارای نوسانات بوهای اخیر در سالهرمزگان 

ماهی  شوریده   (.1395 ،)سالنامه شیالت ایران رسیده است1395سال 

در طول سواحل اقیانوس هند و اقیانوس آرام، غرب تا جنوب آفریقا، 

؛ Dadzie ،2007) اندشرق تا جنوب چین و کوئینزلند استرالیا پراکنده

Carpenter  وNiem ،2001  .)ساحلی با بسترگلی های گونه در آباین

 ماهی یک شوریده (.Bianchi، 1985) شودها یافت میو مصب رودخانه

 مورد غذای و (Riede ،2004) باشدمی دروموس آمفی و بنتوپالژیک

خانواده شوریده . آوردمی دستهب آب سطح و ستون از بستر، را خود نیاز

و  Ueng) کنندریزی میصورت تجمعی در طبیعت تخمماهیان به

های کوتاهی را (. این گونه مهاجر نبوده اما مسافت 2007همکاران، 

)خورشیدیان،  پیمایددر مناطق ساحلی می ریزیتغذیه و تخم منظوربه

 شامل 51 منطقه خانواده در این گونه از 39جنس و  16تاکنون  (.1369

 Fischer) است های جنوبی ایران گزارش شدهغرب اقیانوس هند و آب

ازجمله مطالعات انجام شده بر روی تغذیه و رژیم  (.Bianchi ،1984و 

 سواحل در) 1987) همکاران و Euzenتوان به شوریده می غذایی ماهی

 استان سواحل در (1375) نیاامیری و (1376) اسکندری کویت،

در شرق هرمزگان، قربانی و  (1383) خوزستان، کمالی و همکاران

در سواحل چابهار،  (1386) بندانی و همکارانو  (1396) همکاران

 سواحل در شوریده ماهیانبچه غذایی رژیم (1389) همکاران و سواری

های تولیدمثلی ماهی شوریده چنین بررسیخوزستان اشاره کرد. هم

ای تاکنون مطالعه است. منطقه چابهار انجام شده ( در1387) آژیر توسط

زمان جاسک که هممنطقه های زیستی این ماهی در جنبهدرخصوص 

ای و تولیدمثلی این گونه را دربر گیرد انجام نشده های تغذیهویژگی

 ماهی غذایی ریزی و رژیمتخم فصل است. این مطالعه با هدف تعیین

 هایآب در مختلف طولی هایکالس در (Otolithes ruber) شوریده

تواند انجام شده است و نتایج آن می ماه 12جاسک طی مدت  منطقه

برداری این گونه ای در جهت مدیریت بهینه بهرهعنوان اطالعات پایهبه

این  مدیریت صیدمنظور استفاده از آن در چنین بهدر منطقه و هم

 گونه آبزی در منطقه ایفا نماید.
 

 هامواد و روش

گاه جاسک( از صیدعمان )بندر این تحقیق در سواحل دریای       

شرق جاسک(  )حوزه گاه کرتیتا صید جاسک( )حوزه غرب گوان روستای

در نوار ساحلی با مساحت   '05 °59تا    '16 °57از طول جغرافیایی

تا  1395از شهریور  صورت ماهانه وبهکیلومتر  280 حدوداً طولی

عدد ماهی شوریده  600 در مجموع. (1شکل ) انجام شد 1396 دمردا

روش گوشگیر کف صید شده مرکز تخلیه که به 8عدد(، از  50)ماهانه 

ها در شرایط نمونه سنجی قرار گرفتند.وری و مورد زیستآبودند جمع

مناسب )پودر یخ( به آزمایشگاه جانورشناسی دانشگاه هرمزگان منتقل 

ا دقت یک ب سنجیزیست کشخطوسیله هگیری طولی باندازهشدند. 

 01/0وسیله ترازوی دیجیتال با دقت هگیری وزنی بمتر و اندازهمیلی

از ها، بررسی محتویات معده گشایی نمونهکالبد پس ازگرم انجام شد. 

از  اقالم غذاییبرای شناسایی  وهای فراوانی وقوع و روش وزنی روش

  (.Bianchi ،1984و  Fischer) گردید معتبر استفاده شناسایی هایکلید

دهنده شرایط زیستی که نشان :چاقی شاخص وضعیت یا ضریب      

 :(Buchhols ،1996و  saberowski) باشدها میماهی

 
، برحسب گرم=وزن ماهی W ،=فاکتور وضعیتK فوق:براساس فرمول 

L3/0 اگر شاخص وضعیت .متر= طول ماهی بر حسب سانتی>k>2/0   

شرایط  باشد k>4/0<5/0باشد، شرایط ضعیف یا خیلی ضعیف، اگر 

دهنده شرایط خوب ماهی از نظر باشد، نشان k>5/0متوسط و اگر 

 (.Buchhols ،1996 و  saberowski) چاقی است

 

 
در دریای   برداری و صید ماهی شوریدهموقعیت مناطق نمونه: 1شکل 

 (1395-96عمان )منطقه جاسک، 
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ای مصرف شده به غذکه بیانگر نسبت  :شاخص شدت تغذیه       

 : (2002و همکاران،  Gray) وسیله ماهی است

= وزن ماهی W ،=  وزن محتویات معده  بر حسب گرمwجا: که در این

که مقادیر عددی شاخص شدت تغذیه بین   صورتیدربرحسب گرم  

                                                                                                                                                                                                        (.Biswas ،1993) در ماهیان است خوب تغذیه نشانگر باشد، 900-400

که  :(Gastrosomatic index=GaSI) بدنی -شاخص معدی       

های مختلف کارایی دارد و برای مقایسه میزان مصرف غذا در ماه

 توان اثرات محیطی و فیزیولوژیکی را بر میزان تغذیه مشخص کرد.می

گردید. برای ( برای هر ماه تعیین GaSI) بدنی -ابتدا شاخص معدی

گیری اندازه ماهی هر برای آن معده با محتویات وزن باید ابتدا GaSI تعیین

 :دست آمدبهاز معادله زیر  GaSIشده و سپس با داشتن وزن ماهی، 

های مورد بررسی که به سه دسته خالی، نیمه پر و پر تقسیم در معده

گردید. مالك پر و نیمه پر بودن معده ، میزان کشیدگی عضالت معده 

 )میزان حجم غذا( بود

(James ،1986.) 

ماهی میزان اشتهای  که :(CV) خالی بودن معده تعیین شاخص       

شاخص خالی بودن معده در واقع تخمینی . سازدمی را معین تغذیه برای

 (:Euzen ،1987) دست آمدبهاز پرخوری ماهی است از معادله زیر 

100
TS

ES
CV 

های = تعداد معدهES، = شاخص خالی بودن معدهCV :این معادله در که

 های مورد بررسی = تعداد کل معدهTS، خالی

، Euzen) شوددست آمده با شرایط زیر مشخص میبه CV تفسیر مقدار

1987:) 

باشد نتیجه منطقی آن است که آبزی مورد نظر پرخور  CV ≤0 >20اگر 

نظر  مورد که آبزی آن است منطقی نتیجه باشد CV ≤20 > 40 اگر. باشدمی

آبزی  که است منطقی آن نتیجه باشد CV ≤ 40 > 60اگر  .است پرخور نسبتاً

باشد نتیجه  CV ≤ 60 > 80اگر . نظر تغذیه متوسطی دارد ورد67م

 100اگر . باشدآن است که آبزی مورد نظر نسبتاً کم خور میمنطقی

< CV ≤ 80 /7پباشد نتیجه منطقی آن است که آبزی مورد نظر کم 

 باشد.خور می

شاخص یا درصد فراوانی اقالم غذایی: تعیین ترجیح غذایی 

 جهتچنین برای تعیین اولویت و هم( ترجیح غذایی)وقوع شکار 

برآورد درصد فراوانی حضور طعمه ها، جهت تعیین نوع غذای ماهی 

  (. Euzen  ،1987)استفاده گردید

 100
NS

NSj
FP 

، را دارند. jهای که شکار مشخص : تعداد معده NSj که در این معادله 

Ns باشند.هایی که محتوی غذا میمعده: تعداد 

دارای  FPمقادیر حاصل از این معادله در ارتباط با تغییرات مقدار 

 های زیر است.مشخصه

ی بوده و به هیچ وجه فصادتباشد یعنی شکار خورده شده  FP >10اگر 

باشد، یعنی شکار  FP ≤ 10 > 50اگر  شود.غذای آبزی محسوب نمی

باشد. است که در اولویت دوم )فرعی( می( یک غذایی jخورده شده )

 شود که غذای اصلی در دسترس نباشد.این غذا در صورتی مصرف می

 باشدباشد. یعنی شکار خورده شده غذای اصلی ماهی می FP ≤ 50اگر 

(Euzen ،1987.)  

غذا از نظر وزنی  : این شاخص، اهمیت نوعشاخص اهمیت نسبی       

 (.     2001و همکاران،  Aysun) نمایدو کمی مشخص می
       f IRI=(n + w )      

درصد عددی  = nشاخص اهمیت نسبی،  = IRIدر رابطه مورد استفاده: 

فراوانی  =f درصد وزنی هریک از اقالم غذایی، =w هریک از اقالم غذایی،

 وقوع اقالم غذایی است

این گونه  ریزیتخم فصل تعیین منظوربهریزی: تعیین فصل تخم       

چنین با صورت ماهانه انجام و همهبررسی شاخص گونادو سوماتیک ب

تشخیص ها تعیین شد. تعیین گستره مراحل رسیدگی تخمدان ماهی

و همکاران  Grandcourtنظرات  طبق طور ظاهری برهب رسیدگی مراحل

تعیین زمان رسیدگی برای  .پذیرفت انجام Fennessy (2000) و (2005)

برداری ثبت وزن غدد جنسی نر و ماده پس از هر نمونه جنسی ماهی،

ریزی بر  پایه  تغییرات ماهانه میانگین فصل تخمچنین همگردید و 

 گردید. تعیین نیز GSI (Gonadosomatic index) گنادی شاخص

 Funamoto) اسبه گردیدحمعادله زیر م طریق از نمونه هر گنادی شاخص

 (:Fennessy ،2000؛ 2001و همکاران،  Crabtree ؛2004و همکاران، 

100
)(


GWBW

GW  = GSI 

پس از ، BWوزن کل ماهی = ، GWوزن غدد جنسی = : جاکه در این

ماهانه از  GSIمحاسبه شاخص گنادی برای هر ماهی یک میانگین 

ها های مربوط به همان ماه گرفته شد که بر پایه همین میانگینماهی

 ریزی معین گردید.نموداری رسم شده و از اوج این نمودار زمان تخم

 

 نتایج 
های مختلف های مورد مطالعه در ماهطولی نمونه هایداده بررسی       

57 تا 17های بررسی در دامنه طولی دهد که طول نمونهنشان می

گیری شده اندازه طولی میانگین ترین مقدارقرار دارند، بیشمتر سانتی

ترین مقدار متر و کمسانتی  38  ماه با اردیبهشت  هایمربوط به نمونه

متر است سانتی 9/24ماه با   مرداد های میانگین طولی مربوط به نمونه

(. در بررسی محتویات دستگاه گوارشی در مطالعه حاضر، در 2)شکل 
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های سال در لوله گوارش ماهی شوریده  ماده غذایی ماهی و اغلب ماه

 .اسکوئید و میگو و خرچنگ مشاهده گردید
 

 
کل ماهی  و انحراف معیار طولتغییرات ماهانه میانگین  :2شکل 

 (1395-96در دریای عمان )منطقه جاسک، شوریده  
 

ایج حاصل از محاسبه شاخص وضعیت یا ضریب چاقی بیانگر تن       

تر از آن است که در کل دوره مورد مطالعه مقادیر این شاخص بیش

مقایسه  باشد.این ماهی می خوب تغذیه دهندهنشان که بوده است 5/0

داری را نشان های مختلف اختالف معنیمقادیر این شاخص نیز در ماه

گیری شاخص شدت تغذیه نشان نتایج مربوط به اندازه نداده است.

 400تر از  دهد مقادیر این شاخص در کل دوره مورد مطالعه کممی

( 574ماه ) مرداد ترین مقدار شاخص شدت تغذیه دربوده است. بیش

مقایسه گیری شده است. ماه اندازه دی( در218ترین میزان آن )و کم

دهد که وضعیت و شدت تغذیه نشان می دو شاخص مربوط به هایداده

)منطقه  با وجود تغذیه ضعیف ماهی شوریده در سواحل دریای عمان

  .(3وضعیت این ماهی از لحاظ چاقی خوب است )شکل بندرجاسک(
 

 
وضعیت و شدت تغذیه ماهی  مقایسه نتایج دو شاخص : 3شکل

 (1395-96در دریای عمان )منطقه جاسک،   شوریده

. کرد که این گونه دارای تغذیه متوسط است مشخص cv شاخص بررسی

ترین مقدار آن ماه و کم بهمن در %48 ترین مقدار این شاخص بابیش

نتایج حاصل از شاخص  (.4)شکل  دیدمشاهده گر %24در مرداد ماه با 

دهد، مقدار نشان می وگمی اسکوئید ووقوع شکار برای طعمه ماهی، 

  50تر از بیش) درصد 75 عددی شاخص وقوع شکار برای طعمه ماهی

میگو  و اسکوئید طعمه برای که مقدار این شاخصاست. درحالی (درصد

نتایج . (5 شکل) است (درصد 50از  ترکم) درصد 2/10و  6/11 ترتیببه

دهد می های مورد مطالعه نشانمربوط به شاخص اهمیت نسبی در ماه

ترین درصد اهمیت که در بین اقالم غذایی ماهی شوریده، ماهی بیش

تری نسبت نسبی را دارد. اسکوئید و میگو از درصد اهمیت نسبی کم

 به ماهی برخوردار است.

با استفاده از وزن تخمدان و وزن کل هر ماهی : ریزیتخم فصل       

های )ضریب گناد و سوماتیک( برای کل نمونه GSIشوریده شاخص 

عدد( محاسبه گشت و میانگین ماهانه تعیین گردید 600بررسی شده )

ساله دوره یککه در این نمودار در یک( 6شکل و نمودار آن رسم شد )

یک اوج در فروردین برای ماهیان ماده و برای ماهیان نر در اردیبهشت 

 .مشاهده گردید

 
در دریای   در ماهی شوریده هدخالی بودن معشاخص تغیرات  :4شکل 

 (1395-96عمان )منطقه جاسک، 
 

   

 
در دریای ماهی شوریده )ترجیح غذایی( شاخص وقوع شکار :5 شکل

 (1395-96عمان )منطقه جاسک، 
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ماهی  گنادوسوماتیکشاخص  ماهانهنمودار تغییرات  :6شکل 

 (1395-96در دریای عمان )منطقه جاسک، شوریده 

های نر در ماهنسبت جنسی ماده به : تعیین نسبت جنسی       

جنسیت  که بررسی مورد هاینمونه کل گردید تعیین بردارینمونه مختلف

 عدد ماده و 348عدد بود که از این تعداد  600ها تعیین گردیده آن

( و نسبت 7)شکل  درصد نر( 42درصد ماده،  58) عدد نر بودند 252

طریق  با محاسباتی که از بود. 72/0به  1 هاجنسی کل ماده به نر آن

( بین نسبت جنسی ماده به نر برای هر ماه 2Xآزمون مربع کای )

که  1:1دست آمد. پارامترهای حاصل در مقایسه با نسبت جنسی هب

داری را در های استاندارد جمعیت پایدار است، اختالف معنینشانه

 (.1ها نشان داد )جدول بعضی از ماه

 

 

(1395-96در دریای عمان )منطقه جاسک، در ماهی شوریده  نسبت جنسی ماده به نر: تغییرات  1 جدول  

 ماه
شهریور 

95 

مهر 

95 

آبان 

95 

آذر 

95 

دی 

95 

بهمن 

95 

اسفند 

95 

فروردین 

96 

اردیبهشت 

96 

خرداد 

96 

تیر 

96 

مرداد 

96 

 27 28 28 28 27 26 32 34 30 30 30 26 تعداد ماده

 27 22 22 22 23 24 18 16 20 20 20 24 تعداد نر

08/0 مربع کای  2 2 2 2 48/6  92/3  08/0  32/0  72/0  72/0  32/0  

92/0 نسبت جنسی ماده به نر  67/0  67/0  67/0  67/0  47/0  56/0  92/0  85/0  79/0  79/0  85/0  

 حث ب

های در بررسی اقالم غذایی موجود در معده ماهی شوریده نمونه       

ماهیان ، شورتSciaenidaeماهی )انواعی از خانواده شوریده ماهیان  

Sillaginidae، ماهیان شگClupeidae  راشکو ماهیان ،Polynemidae ،

 تناننرمپوستان )میگو و اسکوئیال( و ، سختEngraulidaeماهیان موتو

دهند ترکیبات غذایی در معده ماهی شوریده را تشکیل می (اسکوئید)

های صید شده انواع و نتایج نشان داده از نظر اهمیت و فراوانی طعمه

باشد. نتایج این مطالعه با مطالعات شوریده می غالب ماهی ها صیدماهی

های در آب (1383) و همکارانکمالی  انجام شده مطابقت دارد.قبلی 

گزارش  یگوو م ماهیرژیم غذایی ماهیان شوریده را دریای هرمزگان 

های ساحلی دریای عمان، رژیم غذایی در آب (1387) آژیر کردند.

و  (1376) اسکندری ماهیان شوریده را میگو و ماهی گزارش کردند.

در دو مطالعه جداگانه اقالم غذایی شوریده ماهیان  (1375) نیامیریا

کفال ماهیان، شورت  هایی از خانوادهرا در سواحل خوزستان ماهی

 بندانی و همکاران عنوان غذای ثانویه معرفی کردند.ماهیان و میگو به

 های ساحلیآب منطقه شوریده در غذایی ماهی عادت در بررسی (1386)

 ، گربهClupeidae  ماهیانشک هایخانواده از هاییطعمه حضور چابهار،

  ماهیانشورت ،Polynemidae راشکوماهیان ،Ariidae ماهیان

Engraulidae ،شوریده ماهیان Sciaenidaeتنان پوستان و نرم، سخت

رنجبری و قربانی را در دستگاه گوارشی ماهی شوریده عنوان نمودند.

در سواحل  در بررسی رژیم عذایی ماهی شوریده (1396) همکاران

های ماهی از خانواده کفال خلیج فارس استان خوزستان حضور طعمه

ماهیان و میگو از خانواده پنائیده را در دستگاه گوارشی ماهی شوریده 

نیز این نتایج را تایید  (1392) اسکندری و همکاران عنوان کردند.

مطالعه انجام شده در شمال خلیج فارس ها عنوان کردند که کردند. آن

از ماهیان کوچک  (Otolithes ruberنشان می دهد که گونه شوریده )

 کند.خود استفاده می غذای اصلی عنوانویژه میگو بهپوستان بهو سخت

شوریده غذایی خورده شده توسط ماهی توجه به یکی بودن انواع اقالم با

رسد که نظر میمانی و مکانی بهدر مطالعات مختلف با تفاوت های ز

پیشرفته اقالم غذایی مورد تغذیه خود  عنوان یک شکارچیاین ماهی به

نماید. بنابر این باوجود ترکیب جمعیتی متفاوت در اقالم را انتخاب می

ثابتی  های مختلف این شکارچی از رژیم غذایی نسبتاًغذایی در محیط

ویژه میگو و اسکوئید ک بهپوستان کوچو سخت هاشامل انواع ماهی

مشخص کرد که این گونه دارای  cvبررسی شاخص نماید. تغذیه می

ماه  بهمندر %48 ترین مقدار این شاخص بابیش تغذیه متوسط است.

 (.4)شکل  دیدمشاهده گر %24 ترین مقدار آن در مرداد ماه باو کم

( اعالم کردند که شدت تغذیه در طول سال 1386بندانی و همکاران )
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روند منظمی نداشته و ضعیف بود. درصد خالی بودن معده در فروردین 

ها تری نسبت به بقیه ماهماه از میزان باالتری و در آذر ماه از میزان کم

برخوردار بود. شاخص خالی بودن معده نشان داد این ماهی در زمره 

 (1389) سواری و همکاران تحقیق در باشد.ان با تغذیه متوسط میماهی

ماهیان ترین مقدار میانگین درصد معده های خالی برای بچهبیش

ن مربوط به تیر آترین درصد و کم 50شوریده در اسفند ماه با مقدار 

( با 1396) رنجبری و همکاراندرصد مشاهده شد. قربانی 10ماه با 

شوریده دارای تغذیه متوسط  ماهی که ندکرد مشخص cv شاخص بررسی

ترین ماه و کم درصد در دی 9/61ترین مقدار این شاخص با است. بیش

( 1383) درصد مشاهده گردید. کمالی 89/38آن در مرداد ماه با  مقدار

 محاسبه و مقدار آنرا ها ( در کل نمونهcv) شاخص خالی بودن معده

خور عنوان یک ماهی کمشوریده را به ماهید و وردست آهدرصد ب 63 را

ریزی وضعیت دقیقاً قبل از تخم که داد نشان 6و  3های شکل نمود. اعالم

ترین مقدار را داشت این امر خاطر نشان معده و شدت تغذیه بیش

 سازد که تغذیه ماهی با تولیدمثل ارتباط نزدیکی دارد.می

 

 منابع

خصوصیات زیستی ماهی  . بررسی یرخی از1387آژیر، م.ت.،  .1

 .های دریای عمانسازی زمان صید در آبمنظور بهینهشوریده به

 .10تا  1، صفحات 1، شماره 17. سال مجله علمی شیالت ایران

 ماهی تغذیه و تولیدمثل و شناسیزیست . 1376.، غ اسکندری، .2

 کارشناسی نامهپایان. خوزستان سواحل در (Otolithes ruber) شوریده

 .صفحه 112. اهواز چمران شهید دانشگاه ارشد،

مدیسه، دهقانی ؛تقوی، س.ا. ؛هاشمی، س.ا. ؛غ. اسکندری، .3

بررسی وضعیت دخایر . 1392 ،آلبوعبید، ص. . ومباحی، ی ؛س.

موسسه تحقیقات  .سفید در سواحل خوزستان شوریده و میگوی ماهی

 .صفحه 194. جنوب کشور پروریآبزی پژوهشکده کشور، شیالتی علوم

 ( درOtolithes ruber) شوریده ماهی تغذیه . 1375.، س نیا،امیری .4

، شماره 8ایران. سال  شیالتعلمی مجله . خوزستان استان سواحل

 .46تا  31، صفحات 2

عادات  .1386 ،اکرمی، ر. و کیابی، ب.زادهحسن ؛بندانی، غ. .5

چابهار. های ساحلی ( در آبOtolithes ruberغذایی ماهی شوریده )

صفحات  ،2، شماره 14جلد  .مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی

 .34تا  23

توسط کارشناسان  ذخایر ارزیابی هایروش .1369 ،.ک ،خورشیدیان .6

 . فحهص 146 .بوشهر فارس،خلیج اتقتحقی مرکز .کره کشور ارزیابی

  ،س. ،مدیسهدهقان و ج. ،مرمضیغفله ؛ن. ،اتابک .؛سواری، ا .7

( در ساحلی Otolithes ruberماهیان شوریده )بچه غذایی رژیم .1389

  .18تا  11فحات ص ،1شناسی. شماره اقیانوس نشریه خوزستان. استان

 .1396یاوری، و. شاکری، م.،  ؛ذاکری، م. ؛حقی، م. ؛.ن ،قربانی .8

( در اندازه تجاری در Otolithes ruberرژیم غذایی ماهی شوریده )

دوره  .های ماهی شناسی کاربردینشریه پژوهش .سواحل خوزستان

 .46تا  31صفحات ، 2، شماره 5

جاللی،  و .س بهزادی، ؛.ر دهقانی، ؛نسب، ت.ولی ؛.ع کمالی، .9

های زیستی سنگسر معمولی، بررسی برخی از ویژگی . 1383.، ک

پژوهشکده اکولوژی  .هرمزگان های استانآب ماهی درشوریده و میش

 صفحه. 91. گزارش نهایی .دریای عمانخلیج فارس و 
10. Aysun, G.M.; Mahmut, Y. and Polat, O.N., 2001. Relative 

Importance of Fooditems Feeding of Chondrostoma egium, 
and Its Relation with the Time in of Annulus Formation. 
Journal of Marine Science. Vol. 23, No. 4, pp: 225-231. 

11. Bianchi, G., 1985. Field guide to the commercial marine and 
brackish-water species of Pakistan.  FAO. 200 p. 

12. Biswas, S.P., 1993. Manual of Methods in Fish Biology and 
Ecology Laboratory. Dibrugrah University. 157 p. 

13. Crabtree, R.E.; Peter, B.H. and Derke, S., 2001. Age, 
growth, and reproduction of permit (Trachinotus falcatus) in 
florida water, J. Fish. Bull. Vol. 100, pp: 26-34. 

14. Carpenter, K.E. and Niem, V.H., 2001. The living marine 
resources of the western central Pacific, FAO species 
identification guide for fishery purposes, vol. 5, Bony fish 
part 3 (1st ed.), Food and Agriculture Organization of the 
United Nations Rome, Italy.  

15. Dadzie, S., 2007. Vitellogenesis, oocyte maturation pattern, 
spawning rhythm and spawning frequency in Otolithes 
rubber (Sciaenidae) in the Kuwaiti waters of the Persian Gulf. 
Scientia marina. Vol. 71, No. 2, pp: 239-248. 

16. Euzen, O., 1987. Food habits and diet composition of some 
fish of Kuwait. Kuwait. Bull. Mar. Sci. Vol. 9, pp: 58-65. 

17. Fennessey, S.T., 2000. Aspects of the biology of four species 
of sciaenidae from the east coast of South Africa. Estuarine, 
Coastal and Shelf Science. Vol. 50, pp: 259-269. 

18. Funamoto, T.; Ichiro, A. and Yozo, W., 2004. 

Reproductive characteristics of Japanese anchovy, Engraulis 
japonicus, In two bays of japan, J. Fisheries Reasearch.  
Vol. 70, pp: 71-78. 

19. Fischer, W. and Bianchi, G., 1984. FAO species 
identification sheets for fishery purposes. Western Indian 
Ocean (Fishing Area 51). Prepared and printed by FAO, 
united Nations. Pages variable, 4 p. 

20. Grandcourt, E.M.; Al Abdessalaam, T.Z.; Francis, F. and 

Al Shamsi, A.T., 2005. Population biology and assessment 
of the orange-spotted grouper, Epinephelus coioide), in the 
southern persian Gulf. Fisheries Research. Vol. 74, pp: 55-68. 

21. Gray, A.; Simenstad, C.A.; Bottoom, D.L. and Corn Well, 

T.J., 2002. Contrasting functional performance of juvenile 
salmon habitat in recovering wetlands of the Salmon River 
estuary, Oregon, USA. Journal of Restoration Ecology.  
Vol. 10, pp: 514-526. 

22. James, P.S.B.R., 1986. The precent status of ribbon fish in 
India, special publication N. 24, Central Marine  Fisheries 
Research Institute.  

23. Riede, K., 2004. Global register of migratory species - from 
global to regional scales. Final Report of the R&D 
Project 808 05 081. Federal Agency for Nature Conservation, 
Bonn, Germany. 329 p. 

24. Saborowski, R. and Buchhoz, F., 1996. Annual changes in 
the nutritive state of North sea.dab. Journal of fish Biology. 
Vol. 49, pp: 173-194. 

25. Ueng, J.P.; Huang, B.Q. and Mok, H.K., 2007. Sexual 
Differences in the Spawning Sounds of the Japanese Croaker, 
Argyrosomus japonicus (Sciaenidae). Zoological Studies. 
Vol. 46, No. 1, pp: 103-110. 
 


