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چکیده
در این مطالعه برخي از شاخصهاي زیستي گونه شوریده ماهي در سواحل خوزستان مورد بررسي قرارگرفته است .نمونهبرداري
بهصورت ماهیانه از اسفند  2931تا بهمن  2939بهوسیله تور ترال نزدیک به کف با چشمه  12میليمتر بهصورت تجاري انجام گرفت.
نمونهها پس از صید به آزمایشگاه منتقل و مورد زیستسنجي قرارگرفتند .نتایج حاصل از بررسي  903قطعه ماهي شوریده نشان داد که
میانگین وزن کل  110/65±3/2گرم و میانگین طول استاندارد  19/63±0/12سانتيمتر بود .ارتباط بین دو پارامتر طول و وزن بررسي
گردید .رابطه طول و وزن بهصورت معادله رگرسیوني  y=0/0231x1/615و  R² =0/6123محاسبه گردید .در این معادله پارامترهاي
 aو  bبهترتیب برابر  0/0231و  1/615بهدست آمد .تغییرات مربوط به شاخص شدت تغذیه ،شاخص کبدي و شاخص گنادي نیز در
طول دوره مورد مطالعه بررسي شد .نتایج بهدست آمده براي شاخصهاي زیستي ماهي شوریده نشان ميدهد که شاخص کبدي با دو
شاخص شدت تغذیه و شاخص گنادوسوماتیک داراي همبستگي مثبت ميباشد.
کلمات کلیدی :ماهی شوریده ،شاخصهای زیستی ،زیستسنجی ،سواحل خوزستان
* پست الكترونیكی نویسنده مسئول:

zakeri.mhd@gmail.com
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مقدمه
بررسی ماهیان در اکوسیستمهای آبی بهمنظور شناخت
تکامل ،بومشناسی ،رفتارشناسی ،حفاظتی ،مدیریت منابع آبی،
بهرهبرداری ذخایر و پرورش ماهی حائز اهمیت است ( Osoو
همکاران .)6002 ،زیرا با شناخت ویژگیهای ماهیها و محیطهای
زندگی آنها میتوان اطالعات مفیدی در زمینه رفتارهای فردی
و اجتماعی ،تغذیه و تولیدمثل و سایر مسائل بومشناختی آنها
بهدستآورد ( Adeyemiو همکاران .)6002 ،ماهی شوریده متعلق
به راسته سوفماهیان شکالن ،بزرگترین راسته ماهیان
استخوانی است .این ماهی از خانواده شوریده ماهیان میباشد.
جنس آن  Otolithesو گونه آن  Otolithes ruberاست .جنس
 Otolithesیکی از جنسهای مهم این خانواده بوده که از لحاظ
سیستماتیکی تنها دو گونه  O. ruberو  O. Argenteusرا در خود
جای میدهد و از این دو گونه تنها گونه  O. ruberدر آبهای
خلیجفارس گزارش شده است .از لحاظ جغرافیای زیستی،
ماهی  O. ruberاز گونههای اقیانوس هند بوده ،به سمت شرق تا
غرب اقیانوس آرام پراکنش دارد .ماهی شوریده در آبهای
ساحلی گرمسیری بیشتر در مناطقی با بستر گلی و مصب
رودخانهها یافت میشود .این گونه در آبهای ساحلی در اعماق
بین  40تا  10متر و در نزدیکی بستر یافت میشود )،Sasaki
 .(6004این گونه در سراسر آبهای ساحلی جنوب ایران در
دریای عمان و خلیج فارس خصوصاً در آبهای خوزستان در
مصب رودخانه اروند و بهمنشیر ،لیفه -بوسیف و بحرکان گسترش
دارد (اسکندری .)4332 ،بهدلیل ارزش اکولوژیکی و اقتصادی
ماهی شوریده مطالعات متنوعی بر روی ویژگیهای زیستی و نیز
ذخایر این گونه در خلیجفارس و سایر مناطق جهان انجام شده
است .بیولوژی ماهی شوریده ) (O. ruberدر آبهای کویت
توسط  )4291( Abu-Hakimaصورت گرفت .شکریبوسجین
( )4331خصوصیات زیستی ماهیان شبه شوریده در خوریات
ماهشهر استان خوزستان را مورد بررسی قرار داد .امیرینیا
( )4331مطالعاتی بر روی تغذیه ماهی شوریده در سواحل
خوزستان انجام داد .اسکندری ( )4332تغذیه ماهی بالغ O.
ruberدر سواحل غربی استان خوزستان را مورد بررسی قرار داد.
نیکپی ( )4333بررسی زیستشناسی و تغذیه دو گونه ماهی
شوریده ) (O. ruberو حلوا سفید) (Pampus argenteusرا در
آبهای خوزستان انجام داد .بندانی ( )4332رژیم غذایی ماهیان
بالغ شوریده  O. ruberدر سواحل سیستان و بلوچستان را مورد
مطالعه قرارداد .کمالی و همکاران ( )4393خصوصیات زیستی O.
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 ruberرا در آبهای استان هرمزگان مورد بررسی قرار داد .آژیر
( )4392به بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی O. ruber
پرداخت .سواری و همکاران ( )4392رژیم غذایی بچه ماهیان
شوریده  O. ruberرا در سواحل خوزستان مورد بررسی قرار دادند.
محمدخانی و یلقی نیز ( )4392به مطالعه ارزیابی ذخایر ماهی
شوریده در سواحل ایرانی دریای عمان پرداختند Eskandari .و
همکاران ( )6046رابطه طول و وزن و همچنین سن بلوغ را برای
شوریده ماهیان در آبهای شمالغربی خلیجفارس مورد مطالعه
قرار داد )6041( Santhoshkumar .رابطه طول و وزن را در ماهی
شوریده در آبهای هند مورد مطالعه قرار داد.
گونه  O. ruberبهعنوان یکی از گونههای مهم تجاری در
سواحل جنوبی ایران و نیز کشورهای حاشیه خلیجفارس است که
براساس گزارش ساالنه شیالت ایران در سال ،4326از سال 4399
تا  4326صید آن روند کاهشی شدیدی را در پیش گرفته است.
بنابراین حفاظت و مدیریت ذخایر این گونه بسیار حائز اهمیت
است .لذا انجام مطالعات گسترده و مستمر اکولوژیکی و شناخت
همه جانبه ویژگیهای زیستی این گونه ارزشمند خلیجفارس در
مراحل مختلف چرخه حیات بسیار الزم و ضروری است.

مواد و روشها
این مطالعه در سواحل دریایی استان خوزستان در دو
صیدگاه لیفه -بوسیف و بحرکان و محدوده جغرافیایی ´62°23
و´ 62°22عرض شمالی و ´ 19°32و ´ 12°16طول شرقی انجام
شد .نمونهبرداری بهمدت یکسال و بهصورت ماهیانه ،از اسفند
ماه  4326تا بهمن ماه  4323با استفاده از تورترال نزدیک به کف
با چشمه  61میلیمتری ضمن صید تجاری صورت گرفت .ماهیهای
شوریده پس از صید و جداسازی بر روی شناور بالفاصله در
فرمالین  40درصد فیکس شده و سپس به آزمایشگاه دانشگاه لوم
و فنون دریایی خرمشهر منتقل و مورد زیستسنجی قرار گرفتند.
در آزمایشگاه تعداد  303عدد ماهی شوریده با استفاده از
روشهای استاندارد زیستسنجی شدند .برای اندازهگیری پارامترهای
خطی مانند طول از تخته زیستسنجی و کولیس با دقت 0/04
متر و پارامترهای وزنی با استفاده از ترازوی کفهای با دقت 0/04
گرم استفاده شد .کلیه دادهها به شکل میانگین±خطای استاندارد
گزارش گردید .جهت رسم نمودارها از نرمافزار )6040( Excelو
جهت آنالیز آماری دادهها از نرمافزار (V.60) SPSSاستفاده شد.
در این مطالعه برخی از شاخصهای زیستی ماهی شوریده نیز
مورد بررسی قرار گرفت.
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HSI=Lw/Tw×400

در فرمول مربوط به محاسبه شاخص کبدی؛  HISبیان
کننده شاخص کبدی ،Lw ،وزن کبد بر حسب گرم و  Twوزن
کل بدن بر حسب گرم است.
شاخص گنادوسوماتيك ) :(GSIجهت بررسی گنادها و
برآورد زمان زادآوری و یا به عبارت دیگر اوج رسیدگی جنسی از
این شاخص استفاده میشود (:)4223 ،Biswas
GSI=GW/TW×400

شكل :1نقشه منطقه مورد مطالعه (حاشوردار) شامل دو
صيدگاه اصلي ليفه-بوسيف و بحركان در سواحل خوزستان

شاخص وضعیت یا ضریب چاقی نشاندهنده شرایط زیستی
ماهیان میباشد .این شاخص بهعنوان فاکتور وضعیت فولتونیا K
نیز محاسبه میگردد .جهت سنجش فاکتور وضعیت از فرمول زیر
استفاده شده است ( Ayoadeو :)6003 ، Ikulala
K=W⁄L^3 ×400

در این فرمول  Kفاکتور وضعیت W ،وزن ماهی بر حسب
گرم و  Lطول ماهی برحسب سانتیمتر میباشد .اگر 0/6<K<0/3
باشد ،شرایط ضعیف ،اگر  0/1<K<0/1باشد شرایط متوسط و اگر
 0/1<Kباشد ،نشاندهنده شرایط خوب ماهی از نظر چاقی است
( Saborowskiو .)4222 ،Buchhoz
شاخص شدت تغذیه بیانگر نسبت غذای مصرف شده بهوسیله
ماهی است .این شاخص از طریق محاسبه نسبت وزن کل محتویات
دستگاه گوارشی به وزن بدن ماهی محاسبه میشود ( Grayو
همکاران:)6006 ،
IF=w⁄(W×) 〖40〗^1

در این فرمول  IFشاخص شدت تغذیه w ،وزن محتویات
روده بر حسب گرم و Wوزن بدن ماهی بر حسب گرم میباشد.
درصورتیکه مقادیر عددی شاخص شدت تغذیه بین 200- 100
باشد ،نشانگر تغذیه خوب در ماهیان است.
رابطه طول–وزن :برای تعیین الگوی رشد و جهت بهدست
آوردن رابطه طول -وزن از رابطه نمایی استفاده میشود که مقدار
آن ،نوع رشد بدن ماهی یعنی همگن (ایزومتریک) یا ناهمگن بودن
رشد (آلومتریک) ماهی را نشان میدهد ( Thomasو همکاران:)6003 ،
W=aL^b

 ،Wبیانگر وزن کل ماهی بر حسب گرم؛ ،Lبیانگر طول کل
بر حسب سانتیمتر؛  ،aعرض از مبداء و  ،bشیب منحنی میباشد.
شاخص كبدی :این شاخص جهت ارزیابی رشد بهکار میرود.
همچنین به تبیین دقیق و علمی فصل تخمریزی و زردهسازی و
زمانبندی تولیدمثل میپردازد ( Rahemoو :)6046 ،Al-Shatter

 ،GSIشاخص غدد جنسی؛  ،GWوزن گناد برحسب گرم؛
 ،TWوزن کل بدن بر حسب گرم میباشد.

نتایج
براساس نتایج حاصل از زیستسنجی ماهیهای شوریده،
میانگین طول کل نمونهها برابر  63/00±1/21سانتیمتر و میانگین
وزن آنها  422/00±463/12گرم میباشد .همچنین میانگین
طول سر ،ارتفاع بدن ،قطر مردمک ،وزن بدن ،وزن گناد ،وزن
امعاء و احشاء ،وزن کبد ،طول روده و وزن محتویات اندازهگیری
شده است .نتایج مربوط به زیستسنجی در جدول  4آمده است.
جدول  :1زیستسنجي ماهي شوریده ( )O. ruberدر كل دوره
مورد مطالعه (تمام اندازهگيریهای مربوط به پارامترهای طولي
و قطر چشم برحسب سانتيمتر و اندازهگيریهای مربوط به
وزن برحسب گرم بيان شده است)
مشخصه

ميانگين ±خطای

حداقل

حداكثر

42

14/3

63/00±0/62

طول استاندارد
طول سر

44/6
6/1

33/1
3/6

63/12±0/61
1/30±0/12

ارتفاع بدن
قطرمردمک

3/1
0/3

2/1
4/1

1/64±0/13
4/00±0/02

وزن بدن

62/3

232/4

660/12±2/4

وزن گناد
وزن کبد
طول روده
وزن محتویات

0/4
0/1
3/6
0

33/1
41/1
62/1
16/2

3/02±0/39
4/13±0/22
43/43±0/49
3/06±0/34

زیستسنجي
طول کل

استاندارد

بررسی شاخص وضعیت نشان میدهد که مقدار این شاخص
در کل دوره مورد مطالعه بیشتر از  0/1بودهاست .میزان شاخص
وضعیت در طول دوره مورد مطالعه بهطور میانگین 0/22±0/01
محاسبه شد .شکل  6میانگین تغییرات این شاخص را نشان میدهد.
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براساس این نمودار مقدار عددی این شاخص در طول دوره مورد
مطالعه نسبتاً مشابه میباشد و تنها تغییرات جزیی را نشان
میدهد .مقادیر این شاخص در ماههای مختلف اختالف
معنیداری را نشان نمیدهد.

برخی از شاخصهای زیستی ماهی شوریده در سواحل خوزستان

در مرداد ماه 0/12درصد میباشد (شکل .)1در طول دوره مورد
مطالعه هیچیک از شاخصهای تغذیهای در ماههای مختلف مورد
مطالعه اختالف معنیداری را نشان نداد ( )p<0/01بررسی
همبستگی میان نتایج بهدست آمده برای شاخصهای زیستی
ماهی شوریده نشان میدهد که شاخص کبدی با دو شاخص شدت
تغذیه ( )p<0 /01و شاخص گنادوسوماتیک ( (p<0/04دارای
همبستگی مثبت میباشد .نمودار همبستگی این شاخصها در
اشکال  2و  3آمده است.

شكل :2ميانگين تغييرات شاخص وضعيت در ماهي شوریده
) (O. ruberدر طول دوره مورد مطالعه

بررسی میانگین تغییرات شاخص شدت تغذیه در ماههای
مختلف نمونهبرداری نشان میدهد که بیشترین میزان این
شاخص در آذر ماه و کمترین میزان آن در خرداد ماه اندازهگیری
شدهاست .نتایج مربوط به اندازهگیری این شاخص نشان میدهد،
مقادیر این شاخص در کل دوره مورد مطالعه کمتر از  100بوده
است .مقادیر این شاخص در شکل  3نمایش داده شده است.

شكل  :4ميانگين تغييرات شاخص كبدی در ماهي شوریده
) (O. ruberدر طول دوره مورد مطالعه

شكل :5نمودار تغييرات شاخص گنادوسوماتيك در ماهي
شكل :3ميانگين تغييرات شاخص شدت تغذیه در ماهي

شوریده ) (O. ruberدر طول دوره مورد مطالعه

شوریده ) (O. ruberدر طول دوره مورد مطالعه

شاخص کبدی معموالً برای تعیین زمانبندهای تولیدمثلی
و ارزیابی رشد بهکار گرفته میشود .در طول دوره مورد مطالعه
میزان شاخص کبدی بهطور میانگین 0/39±0/02محاسبه شد.
بیشترین میزان این شاخص در آذرماه ( )4/06±0/42و کمترین
میزان آن ( )0/13±0/03در شهریور ماه میباشد (شکل.)1
نمودار مربوط به نتایج حاصل از مطالعه تغییرات شاخص
گنادوسوماتیک نشان میدهد که این شاخص در طول دوره مورد
مطالعه از آذر تا فروردین دارای روند افزایشی میباشد .بیشترین
میزان این شاخص در بهمن ماه  3/39درصد وکمترین میزان آن
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شكل  :6رابطه همبستگي ميان دو شاخص كبدی و
شدت تغذیه در طول دوره مورد مطالعه

رابطه میان دو پارامتر مهم زیستسنجی طول و وزن نیز
بررسی گردید .رابطه میان دو پارامتر زیستسنجی طول و وزن،
به شکل فرمول نمایی  y=0/0436x6/962بوده و R²= 0/9613
میباشد .برایناساس مقادیر مربوط به پارامترهای  aو  bبهترتیب
برابر با  0/0436و  6/962است .منحنی و معادله رگرسیونی بهدست
آمده برای دو پارامتر طول و وزن در شکل  3نمایش داده شده است.

شكل :7نمودار رابطه بين وزن كل و طول كل ماهي شوریده
) (O. ruberدر كل دوره مورد مطالعه

بحث
مشخصات زیستسنجی و شاخصهای زیستی در هر گونه
ماهی میتواند اطالعات مفید و مهمی را جهت شناخت ویژگیهای
زیستی و جمعیتی ذخایر آن ماهی ارائه کند .ماهیهای زیست
سنجی شده دارای دامنه طولی  42تا  13سانتیمتری و دامنه
وزنی  62/3تا  239/2گرم بودند .در طول دوره مورد مطالعه،
میانگین طول کل  63/00±0/62سانتیمتر و میانگین وزن کل
نیز  660/11±2/4گرم محاسبه شد .حضور دامنه طولی فوقالذکر
میتواند به سبب صید نمونههای مورد بررسی توسط ناوگان

سال هشتم ،شماره  ،4زمستان 9315

صیادی و بهدلیل استفاده از تورهای با چشمه مشخص و با هدف
صید بخش با ارزش تجاری و بازاری پسند جمعیت ماهی شوریده
باشد .همچنین ،حضور تعداد بیشتر افراد جوان نسبت به بخش
پیر جمعیت براساس نمودارهای متعارف جمعیتی و نیز فشار صید
موجود در مناطق صیدگاهی است ( Bhuyanو همکاران.)6046 ،
بررسی شاخصهای زیستی ماهی شوریده در این مطالعه نشان
میدهد که مقادیر عددی شاخص وضعیت ماهی شوریده در بازه
زمانی و منطقه مورد مطالعه نسبتاً مشابه میباشد و تنها تغییرات
جزیی را نشان میدهد .شاخص وضعیت بر این فرض استوار است
که ماهیهای با طول یکسان که وزن بیشتری دارند ،از شرایط
محیطی بهتری برخوردارند ( .)6002 ،Froeseمعموالً برای مقایسه
وضعیت ،چاقی یا وضعیت زیستی ماهیها مورد استفاده قرار
میگیرد .مقادیر این شاخص در کل دوره مورد بررسی بیشتر از
 0/1بوده است و براساس تفسیر  Saberowskiو )4222( Buchholz
اگر مقدار عددی شاخص وضعیت بزرگتر از  0/1باشد ،ماهی دارای
شرایط خوبی از نظر چاقی است .درنتیجه ماهی شوریده در آبهای
ساحلی خوزستان دارای وضعیت زیستی خوب و مناسبی است.
در طول دوره مورد مطالعه میزان شاخص شدت تغذیه کمتر
از  100اندازهگیری شدهاست .بنابراین میزان محاسبه شده برای
این شاخص ،تغذیه ضعیف این گونه در آبهای ساحلی خوزستان
را نشان میدهد زیرا  )4223( Biswasمیزان تغذیه کمتر از 100
را خوب نمیداند (عادلی .)4339 ،بررسی نمودار مربوط به
میانگین این شاخص در ماههای مختلف نشان میدهد که مقدار
این شاخص نیز از مرداد تا آذر ماه روند افزایشی داشته است که
احتماالً بهدلیل نیاز به کسب و ذخیره انرژی بیشتر جهت
تولیدمثل میباشد .در بررسی شاخص وضعیت یا شاخص چاقی
در مطالعه حاضر شرایط ماهی شوریده در سواحل استان خوزستان
مناسب ارزیابی گردید .این درحالی است که شدت تغذیه این
ماهی ضعیف گزارش شده است .مقایسه نتایج مربوط به این دو
شاخص نشان میدهد که این ماهی با وجود شدت تغذیهای
ضعیف از لحاظ چاقی دارای وضعیت مناسبی است .به این معنی
که احتماالً ماهی شوریده یک گونه مقاوم است که با شرایط
محیطی خود سازگاری یافته و علیرغم دریافت مقادیر کم غذایی،
انرژی الزم جهت رشد و فرایندهای فیزیولوژیک خود را دریافت
مینماید .بهطوریکه براساس گزارش  Eskandariو همکاران
( )6046تغییر در فراوانی اقالم غذایی تاثیری بر روی تغذیه و
فراوانی این گونه ندارد.
نمودار مربوط به تغییرات شاخص کبدی درطول دوره مورد
مطالعه روند افزایشی این شاخص را از مرداد ماه تا آذر ماه نشان
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میدهد .این شاخص در آذر ماه به حداکثر مقدار خود رسیده و
با مقداری کاهش میزان نسبتاً ثابتی را در ماههای دی تا
اردیبهشت نشان میدهد .این تغییرات میتواند بهدلیل افزایش
فعالیت هورمونی در زمان تولیدمثل و در جهت تحریک سلولهای
کبدی برای ترشح پیشساز زرده به سیستم گردش خون و نفوذ
به تخمکها باشد .بنابراین ،این شاخص قبل از شروع فصل
تخمریزی افزایشیافته و در طی این فصل تقریباٌ در حد باالیی
قرارمیگیرد .این افزایش وزن کبد به دلیل افزایش روند
زردهسازی در طی مراحل مختلف بلوغ در ماهیها به اثبات
رسیدهاست ( Rahemoو  .)6046 ،Al-Shatterنتایج حاصل از
همبستگی پیرسون نیز نشان میدهد که تغییرات این شاخص با
تغییرات مربوط به شدت تغذیه برای ذخیره انرژی و تغییرات
شاخص گنادوسوماتیک و در نتیجه توسعه غدد جنسی منطبق
میباشد .بررسی شاخص گنادوسوماتیک روند افزایشی این
شاخص از آذر ماه تا فروردین ماه را نشان میدهد .مقادیر این
شاخص نشاندهنده توسعه غدد جنسی در بهمن ،اسفند و فروردین
میباشد .در مطالعه حاضر بیشترین میزان شاخص گنادوسوماتیک
در بهمن ماه مشاهده شده است که دلیل آن را میتوان آماده
شدن و رسیدگی گنادها جهت تخمریزی در ماههای آتی دانست.
در مطالعات قبلی نیز  )4293( Pillaiدر آبهای کویت تخمریزی
این گونه را از اسفند ماه تا اردیبهشت تخمینزده است .دوره
تخمریزی ماهی شوریده در سواحل بوشهر از فروردین تا خرداد
ماه گزارش شده است (نیامیمندی .)4339 ،مطالعات اسکندری
( )4332در سواحل غربی و شرقی خوزستان ،بیشترین میزان
شاخص  GSIرا در اسفند ماه گزارش کرده است وی فصل
تخمریزی را در بهار ،در فروردین و اردیبهشت معرفی کرد.
در بررسی الگوی رشد ماهیها میتوان از نسبت تغییرات
طول به وزن آنها استفاده نمود .زیرا ،بین طول و وزن ماهیها
یک رابطه رگرسیونی برقرار است .در این معادله رگرسیونیِ طول
و وزن ،تغییر در مقدار ضریب  bمیتواند نسبت به توزیع گونهها
در شرایط زیستگاهی مختلف ،متفاوت باشد (.)4223 ،Biswas
در مطالعه حاضر مدل رگرسیونی طول و وزن برای ماهی شوریده
دارای فرمول  y=0/0436x6/962بوده و میزان پارامترهای  aو b
بهترتیب برابر با  0/0436و  6/962محاسبه شدهاست .براساس
معادله بهدست آمده میزان پارامتر  bتقریباً برابر  3میباشد که
نشان میدهد رشد این ماهی در تمام ابعاد بدن بهصورت نسبتاً
یکسان انجام میشود و بهعبارت دیگر رشد ایزومتریک است که
با نتایج حاصل از مطالعه  Eskandariو همکاران ( )6043مطابق
میباشد .از سوی دیگر دامنه طولی ماهیهای مورد بررسی در
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مطالعه حاضر با دامنه طولی ماهیهای بررسی شده در مطالعه
 Santhoshkumarو همکاران ( )6041مشابه بوده است و لذا
معادله رگرسیونی مربوط به این دو مطالعه بسیار مشابه و نزدیک
بههم میباشد .در مطالعه مذکور معادله رگرسیونی طول و وزن
ماهی به شکل  y=0/049x6/931و  R²=0/991گزارش شده است.
در مجموع ،ماهی شوریده دارای شدت تغذیهای متوسط
است .اگرچه این گونه در آبهای خوزستان شرایط تغذیهای
مناسبی ندارد اما گونه مقاومی است که با شرایط محیطی خود
سازگاری یافته و علیرغم دریافت مقادیر کم غذایی انرژی الزم
جهت رشد و فرایندهای فیزیولوژیک خود را دریافت مینماید و
دارای شرایط خوب از نظر چاقی در آبهای سواحل خوزستان
است.
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