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زیست شناسی تغذیه ماهی طالل ( )Rastrelliger kanagurtaدر آبهای استان هرمزگان
(محدوده خلیج فارس)

چکیده

آذر باقری

زیست شناسی تغذیه ماهی طالل ( )Rastrelliger kanagurtaدر آبهای شمالی خلیج فارس

مهناز سادات صادقی

(محدوده استان هرمزگان) طی چهار فصل از پاییز  2931تا تابستان  2932به صورت فصلی بررسی شد.

*1

بهنام دقوقی

2

3

 281نمونه به صورت تصادفی از مراکز تخلیه صید در بازار بندر عباس جمع آوری گردید .نتایج حاصل
از بررسی محتویات معده نشان داد که رژیم غذایی اصلی این ماهی شامل پالنکتونها ( 39درصد) و

 .2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال،

درصد کمتری شامل ماهیان سطح زیریز ( 7درصد) میباشد .در بین پالنکتونها ،پالنکتونهای جانوری

دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشجوی کارشناسی

درصد عمده غذا ( 33درصد) را تشکیل می دادند که بیشتر شامل سخت پوستان (اکثرا کوپه پودا) با

ارشد جانوران دریا ،تهران ،ایران

 82درصد و نرمتنان (اکثرا دوکفهایها) با  21درصد بودند .کوپه پودا با  72درصد بیشترین سهم را در

 .1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال،

بین پالنکتونهای جانوری داشته و پالنکتونهای گیاهی درصد کمتری را به خود اختصاص داده است

دانشکده علوم و فنون دریایی ،استادیار گروه

( 53درصد) .همچنین ماهی موتو ( )Encrasicholina punctiferتنها ماهی موجود در معده

بیولوژی دریا ،تهران ،ایران

نمونههای مورد بررسی بود .شاخص خالی بودن معده ( 91/33نسبتا پرخور) و شاخص پری معده 13/55

 .9پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان،

بود .بیشترین میزان شاخص معدی ( )GaSIدر فصل پاییز ( )1/23و کمترین میزان آن در فصل

مربی پژوهشی ،بندر عباس ،ایران

زمستان ( )2/21بود .ضریب وضعیت ماهی طالل در طی دوره بررسی  2773/37و نسبت طول روده به
طول چنگالی  1/93بدست آمد.

*مسئول مکاتبات:
azar_b65@yahoo.com

واژگان

کلیدی :ماهی طالل ،Rastrelliger kanagurta ،تغذیه ،بررسی محتویات معده،
تاریخ دریافت2931/11/92 :

خلیج فارس ،هرمزگان.

تاریخ پذیرش2931/17/29 :
این مقاله برگرفته از پایاننامه دانشجویی
میشود.

مقدمه
خانواده تون ماهیان ( ،)Scombridaeدر آبهای اقیانوس هند و آرام انتشار دارند .اعضای این خانواده در دریای سرخ ،دریای عرب و
خلیجفارس نیز پراکنش دارند .این خانواده شامل  23جنس و  53گونه دریایی (اپی پالژیک و اقیانوسی) میباشد .این ماهیان تحت نام
انگلیسی ( Tunasتون ماهیان) ( Mackerel Bonitosشبه تون ماهیان یا ماکرل) خوانده میشوند (.)Collette and Nauaun,198
ماهی طالل ( )Indian mackerelبا نام علمی  Rastrelliger kangurtaیکی از گونههای مهم خانواده تون ماهیان ()Scombridae
میباشد (شکل .)2
تغذیه این ماهی در مراحل اولیه زندگی از فیتوپالنکتونها و زئوپالنکتونها و در بالغین از ماکروپالنکتونهایی مانند الرو ماهی و میگو
میباشد .طول عمر این ماهی حداقل  5سال برآورد شده است .حداکثر طول چنگالی این ماهی 93 ،سانتیمتر و معموالً  13سانتیمتر است.
در آبهای فیلیپین ،طول اولین بلوغ آن درحدود  19سانتیمتر گزارش شده است .تخمریزی در نیمکره جنوبی بین سپتامبر و مارس است.
تخمها در آب ریخته شده ،سریعاً لقاح مییابند و از تخمها محافظت نمیگردد .ماهی طالل دارای گستردگی وسیع در هند و آرام غربی از
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آفریقای جنوبی ،سیشل ،شرق دریای سرخ از سراسر اندونزی و شمال استرالیا تا مالزی ،چین و جزایر  Ryukyuبوده و از راه کانال سوئز
وارد دریای مدیترانه میگردد .در آبهای جنوب ایران (خلیجفارس-دریای عمان) پراکنش داشته ،به میزان زیادی در اکثر ایام سال صید
میگردد و یک گونه بسیار مهم در بسیاری از نواحی پراکنش خود میباشد .ماهی طالل یک گونه مهاجر سطح زی بوده و دامنه پراکنش
وسیعی از مناطق شرقی (در جاسک) تا ناحیه غربی (در گرزه) استان هرمزگان را در بر میگیرد .بنابر آمار ارائه شده از طرف سازمان شیالت
ایران ،طی سالهای  2977تا  ،2983بیشترین صید این ماهی در استان هرمزگان و به دنبال آن به ترتیب در استانهای بوشهر و سیستان
و بلوچستان ثبت شده و صیدی از این ماهی در استان خوزستان گزارش نگردیده است (خورشیدی .)2987 ،بر طبق آمار ارائه شده فائو ،میزان
صید این گونه در سال  2333بالغ بر  911987تن و در سال  1111بیش از  181هزار تن گزارش شده است .کشور هند با  257977تن و
فیلیپین با  39717تن بیشترین آمار صید این ماهی را به خود اختصاص دادهاند (صادقی .)2981 ،گوشت این ماهی به صورت تازه ،منجمد،
کنسرو شده ،خشک شده ،نمک سود و دودی مصرف میشود.
مطالعات بسیاری بر روی رژیم غذایی این گونه در مناطق پراکنش آن (عمدتاً آبهای ساحلی هند) انجام شده که از آن جمله میتوان به
 Bhimachar ،)2337( Pradhanو  )2379( Luther ،)2373( Noble ,(1965) Rao ،)2373( Kutty ،)2331( Georgeو
 Sivadasو  )1113( Bhaskaranاشاره نمود که در تمامی آنها ،رژیم غذایی اصلی این ماهی ،پالنکتونها به ویژه پالنکتونهای جانوری
(به خصوص کوپه پودا) معرفی گردیده است.

شکل  :1شکل ظاهری ماهی طالل (( )Rastrelliger kanagurtaعکس از نگارنده).

مواد و روشها
در این پژوهش ،محدوده آبهای اطراف شهر بندر عباس و جزیره قشم در استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت .عملیات نمونهبرداری از
پاییز  2931تا تابستان  2932به صورت فصلی (طی  5مرحله) از مناطق تخلیه صید در بندرعباس در وسط هر فصل انجام شد .در طی هر
فصل 53 ،عدد ماهی طالل (در مجموع  281عدد در طی تحقیق) به صورت تصادفی تهیه و به آزمایشگاه انتقال یافت .کلیه نمونههای تهیه
شده از نظر طول کل ،طول چنگالی و وزن کل زیستسنجی شده و نتایج حاصله به طور جداگانه در فرمهای مخصوص ثبت و از نظر وزن
معده ،نوع محتویات معده ،وزن محتویات معده ،وزن کبد ،وزن گناد ،نوع جنسیت ،مرحله گنادی مورد بررسی قرار گرفتند.کلیه معدهها پس از
توزین برای تعیین رژیم غذایی ،از نظر محتویات ،به دو روش مورد بررسی قرار گرفتند:
روش حجمییی :نمونییههییای حییاوی پالنکتییون در الییروف پالسییتیکی کدگییذاری شییده حییاوی الکییل اتیلیییک  31درجییه تثبیییت و در
آزمایشییگاه پالنکتییون شناسییی ،پییس از شستشییوی معییدههییا و رقیییقسییازی محتویییات ،بییه روش حجمییی مییورد بررسییی قییرار گرفتنیید.

97

مجله علمی -پژوهشی زیستشناسی دریا  /دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

سال پنجم ،شماره هجدهم ،تابستان 2931

کلیه نمونههای پالنکتیونی موجیود در معیدههیا ،بیر روی الم بیازاروف توسیط میکروسیکوپ مجهیز بیه دوربیین دیجیتیال و بیه کمیک
کتب کلیدی معتبر مورد شناسایی قرار گرفتند (.)Newell and Newell, 1977
روش وزنی و عددی :در صییورت وجود ماهی یا سییایر آبزیان در معده ،پس از شییناسییایی اقالم غذایی موجود تا پایینترین سییطح ردهبندی
ممکن ،تعداد هر آبزی شمارش و وزن آنها توسط ترازوی دیجیتال با دقت  1/12گرم اندازهگیری شد.
در راستای مطالعه رژیم غذایی ماهی طالل ،شاخصهای مربوط به تغذیه به شرح زیر مورد استفاده قرار گرفت:
بر اساس کشیدگی عضالت معده و حجم غذای درون آن به  9دسته پر ،نیمه پر و خالی تقسیم گردید (:)Dadzie et al., 2000
Nsf
× 211
Nt

=FI

 = Nsfتعداد معدهها با درجه پر شدن مشابه
= Ntتعداد کل معدههای مورد بررسی
شاخص خالی بودن معده تخمینی از پر خوری ماهی شکارچی را مشخص میکند ()Euzen, 1987
ES
× 211
TS

= CV

 = CVشاخص خالی بودن معده
 = ESتعداد معده خالی
 = TSتعداد کل معده های مورد بررسی
تعیین ترجیح غذایی درصد فراوانی وقوع شکار میباشد که از معادله زیر محاسبه شد (.)Euzen, 1987
Nsj
× 211
Ns

= FP

 = Nsjتعداد معده هایی که محتوی شکار مشخص ( )jهستند.
 = Nsتعداد معدههایی که محتوی غذا میباشند.
اگر  FP > 21باشید یعنی شکار خورده شده تصادفی بوده ،چنانچه  21  FP  31باشد یعنی شکار خورده شده یک غذای دست دوم
(فرعی ) و اگر  FP  31باشد یعنی شکار خورده شده غذای اصلی آبزی محسوب میگردد (.)Euzen, 1987
تعیین شاخص معدی ()Biswas, 1993( )GaSI
Ws
× 211
Wb

= GaSI

 = GaSIشاخص معدی
 =Wsوزن معده ماهی به گرم
 =Wbوزن بدن ماهی به گرم
ضریب وضعیت ()King, 1995
Cf = (w/FL9)×213

 = Wوزن ماهی (گرم)  =FLطولی چنگالی برحسب میلیمتر  = Cfضریب وضعیت
طول نسبی روده ()Biswass, 1993
RLG=IL/TL

=ILطول روده (سانتیمتر)
=TLطول کل (سانتیمتر)
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اگر میزان  RLGکمتر از یک باشد ،ماهی گوشتخوار بوده و اگر بیشتر از یک باشد ماهی به گیاهخواری تمایل دارد و در حد متوسط ماهی
تمایل به همه چیز خواری دارد.
شاخص گنادی ()Biswass, 1993
𝑤𝐺

𝐺𝑆𝐼 = 𝐵𝑤 × 211

 :Gwوزن گناد
 :Bwوزن کل ماهی
برای هر ماهی  GSIتعیین و باالترین میزان میانگین فصلی  GSIبه عنوان فصل تخمریزی در نظر گرفته شد.

نتایج
در این تحقیق ،معده  281ماهی طالل مورد بررسیی قرار گرفت که از این تعداد 73 ،عدد ( 97/2درصید) خالی 71 ،عدد ( 95/5درصد) نیمه
پر و  39عدد ( 13/3درصد) پر بودند .شاخص خالی بودن معده برای ماهی طالل 97/2محاسبه شد که طبق تعریف ( Euzen )2387بیانگر
این است که این ماهی نسبتاً پر خور میباشد .حداقل این شاخص در فصل پاییز ( 2/92درصد) و حداکثر آن در فصل زمستان ( 79/9درصد)
بدست آمد (شکل  .)1همچنین ،به تفکیک جنس ،در جنس ماده بیشترین درصد معدههای خالی در فصل زمستان ( 77/7درصد) و کمترین
آن در فصل پاییز ( 9/83درصد) و در جنس نر نیز ،بیشترین وکمترین درصد معدههای خالی ،بهترتیب در فصول زمستان ( 73/27درصد) و
پاییز ( 3/17درصد) بدست آمد (شکلهای  9و .)5
شیاخص پری معده برای این ماهی در طی دوره بررسی  13/55محاسبه شد که بیشترین معدههای پر در فصل تابستان ( 39/95درصد) و
کمترین آن درفصیل زمسیتان ( 1درصد) بدست آمد (شکل  .)1همچنین ،به تفکیک جنس ،در جنس ماده بیشترین درصد معدههای پر در
فصیل تابسییتان ( 37/39درصیید) و کمترین آن در فصیل زمسییتان ( 1درصیید) و در جنس نر نیز ،بیشترین و کمترین درصیید معدههای پر،
بهترتیب در فصول پاییز ( 31/79درصد) و زمستان ( 1درصد) بدست آمد (شکلهای  9و .)5
خالی
نیمه پر
پر

Mix

81
71
51
11
1

تابستان

زمستان

بهار

پاییز

شکل :2شاخص پری معده ماهی طالل ( )Rastrelliger kanagurtaدر طی دوره بررسی در آبهای بندر عباس
(.)1319-1311
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Female

نیمه پر

81

پر

71
51

11
1
تابستان

زمستان

بهار

پاییز

شکل  :3وضعیت معده ماهیان ماده طالل ( )Rastrelliger kanagurtaدر طی دوره بررسی در آبهای بندرعباس
(.)1319-1311
خالی

Male

نیمه پر

211

پر

81
71
51
11
1
تابستان

زمستان

بهار

پاییز

شکل  :4وضعیت معده ماهیان نر طالل ( )Rastrelliger kanagurtaدر طی دوره بررسی در آبهای بندر عباس
(.)1319-11
بررسی شاخص معدی ( )GaSIدر ماهی طالل مشخص نمود که این شاخص در فصل پاییز ،بیشترین مقدار ( 1/23درصد) و در فصل
زمستان ،کمترین مقدار ( 2/21درصد) خود را دارد (شکل .)3
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شکل  :5وضعیت شاخص معدی ( )GasIدر ماهی طالل ( )Rastrelliger kanagurtaدر طی دوره بررسی در
آبهای بندرعباس (11ـ.)1319
اقالم غذایی یافت شده در معدههای مورد بررسی شامل دو گروه پالنکتونها (جانوری و گیاهی) و ماهی بودند .در طی دوره بررسی،
پالنکتونها با  FP=39و موتو ماهی با  ،FP=7به ترتیب غذای ترجیحی و تصادفی این ماهی را تشکیل دادند (شکل  .)7ماهی
موتو ) ،)Encrasicholina punctiferتنها ماهی مشاهده شده در معدههای مورد بررسی بود که در فصل بهار مشاهده گردید.

شکل  :6درصد فراوانی مواد غذایی موجود در معده ماهی طالل ( )Rastrelliger kanagurtaدر کل دوره بررسی
در آبهای بندرعباس (11ـ.)1319
از بین پالنکتونها ،پالنکتونهای جانوری 33 ،درصد و پالنکتونهای گیاهی  53درصد از محتویات پالنکتونی معده ماهی طالل را تشکیل
میدادند (شکل .)7
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شکل  : 7درصد فراوانی پالنکتونهای شناسایی شده در معده ماهی طالل ( )Rastrelliger kanagurtaدر کل
دوره بررسی در آبهای بندرعباس (11ـ.)1319
از بین پالنکتونهای جانوری ،سخت پوستان (کوپهپود ،ناپلی ،الرو میگو) با  82درصد و پس از آن نرمتنان (دوکفهایها و شکم پایان) با 21
درصد بیشترین فراوانی را داشته و از بین پالنکتونهای گیاهی رده باسیالریوفسیه ( )Bacillariophyceaeو دینوفسیه
( )Dinophyceaeبهترتیب با  73و  11درصد بیشترین فراوانی را شامل بودند (اشکال  8و  .)3کوپهپود (پالنکتونهای جانوری) با 72
درصد و جنس ( Bellerochaپالنکتونهای گیاهی) با 59درصد بیشترین سهم را در محتویات معدههای مورد بررسی ماهی طالل داشتند
(شکلهای  8و .)21

شکل  : 8درصد فراوانی پالنکتونهای جانوری شناسایی شده در معده ماهی طالل ()Rastrelliger kanagurta
در کل دوره بررسی در آبهای بندرعباس (11ـ.)1319
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شکل  :1درصد فراوانی ردههای پالنکتونهای گیاهی شناسایی شده در معده ماهی طالل ( Rastrelliger
 )kanagurtaدر کل دوره بررسی در آبهای بندرعباس (11ـ.)1319

شکل :19درصد فراوانی پالنکتونهای گیاهی شناسایی شده در معده ماهی طالل ()Rastrelliger Kanagurta
در کل دوره بررسی در آبهای بندرعباس (11ـ.)1319
همچنین شاخص گنادوسوماتیک ( )Gonadosomatic Indexیا  GSIبرای هر ماهی محاسبه شد .بیشترین و کمترین میزان این
شاخص در جنس ماده بهترتیب در فصول بهار و پاییز و بیشترین و کمترین آن در جنس نر ،به ترتیب در فصول بهار و تابستان به دست
آمد (شکل .)22
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شکل  :11وضعیت شاخص گنادی ( )GSIماهی طالل ( )Rastrelliger Kanagurtaدر طی دوره بررسی در آبهای
بندرعباس(11ـ.)1319

میانگین شاخص ضریب وضعیت برای ماهی طالل در طی دوره بررسی  2773/37محاسبه گردید .بیشترین میزان این شاخص در فصل
پاییز ماه ( )2871/7و کمترین میزان در فصل تابستان ( )2778/3به دست آمد (شکل .)21

شکل  :12تغییرات ضریب وضعیت ماهی طالل ( )Rastrelliger Kanagurtaدر طی دوره بررسی در آبهای
بندر عباس (11ـ.)1319
همچنین میانگین طول نسبی روده برای ماهی طالل در طی دوره بررسی  1/98محاسبه گردید ( )2<1/98که طبق تعریف Biswass
( )2339نشاندهنده گیاهخوار بودن رژیم غذایی میباشد.
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بحث و نتیجهگیری
تجزیه و تحلیل محتویات معده و روده به صورت گسترده برای اثبات روشها و عادات غذایی انواع گونههای ماهی مورد استفاده قرار میگیرد.
توصیف دقیق از رژیمهای غذایی و عادات غذایی پایه و اساسی را برای درک تعامالت تغذیهایی در جانوران آبزی برای ما فراهم میکند
(.)VanderZanden and Rasmunssen, 2001
بر اساس نتایج این تحقیق ،کوپهپود (پالنکتون جانوری) با  72درصد و جنس ( Bellerochaپالنکتون گیاهی) با  59درصد بیشترین سهم
را در محتویات معدههای مورد بررسی ماهی طالل داشتند .کوپهپودها از فراوان ترین پالنکتونهای جانوری در آبهای ساحلی منطقه
میباشند (سراجی )2973 ،و از سویی به واسطه پوسته سخت ،کمتر تحت تاثیر هضم معدی قرار میگیرند (سراجی و همکاران )2989 ،که
این یکی از عوامل موثر فراوانی گروه سختپوستان در فهرست رژیم غذایی این ماهی میباشد .بررسی پالنکتونی در محدوده آبهای استان
هرمزگان نشان میدهد که پاروپایان عمدهترین گروه از پالنکتونهای جانوری در آبهای منطقه میباشند که در ماههای مختلف سال با
تراکم متفاوت حضور دارند ،پاروپایان در فصل بهار و پاییز با حداکثر تراکم مشاهده میشوند (سراجی و نادری.)2975 ،
حضور یک موجود در رژیم غذایی به در دسترس بودن و انتخاب آن توسط آبزی بستگی دارد .قابلیت وجود و موجودیت صید عاملی کلیدی
در تعیین تغذیه ماهیها است ( )Dorner et al., 2003ترکیب رژیم غذایی ماهیها گاهی به نوسانات زودگذر در میزان زئوپالنکتونها در
محیط ( )Mostardo et al., 2007یا موجودیت هر گونه صید دیگر ( Persson and Bronmark, 2002; Galarowicz et al.,

 )2006به همین خاطر ترجیح کوپهپود توسط تمامی سایز گروههای ماهی ممکن است به خاطر موجودیت آنها به عنوان فراوانترین گزینه
در میان زئو پالنکتونها باشد ( Raymont, 1983; Gopinathan et al., 1984; Madhupratap, 1999; Mohamed et al.,

 .)2006; Smith and Madhupratap, 2005مشاهدات کوپهپود به عنوان یکی از گزینههای مهم غذایی بدون در نظر گرفتن فصل و
اندازه ماهی طالل با مطالعات قبلی صورت گرفته است ( ;Bhimachar and George, 1952; Noble, 1962; Pradhan,1956

.)Rao and Rao,1957; Sivadas and Bhaskaran, 2009
تغییر و تنوع در رژیم غذایی به دلیل همزمانی زندگی آنها با نوسانات در موجودیت منابع غذایی مثل زئوپالنکتونها ،فیتوپالنکتونها و بلوم
آنها توسط چند محقق مورد تائید قرار گرفته است .بر اساس گفتههای  Linkو  )1111( Garrisonعوامل تعیین کننده اصلی رژیم غذایی
شامل اندازه ماهی (تعیین میکند چه چیزی را بخورد) ارجحیت غذایی و فراوانی شکار است .شاخص خالی بودن معده برای ماهی طالل
 97/2محاسبه شد که بیانگر این است که این ماهی نسبتا پر خور میباشد.
از نظر شاخص معدی معلوم شده که طالل در فصل پاییز تغذیه بیشتری داشته است .این افزایش میزان تغذیه را میتوان به ذخیره انرژی
برای فصل تخمریزی ربط داد .از سوی دیگر شاخص خالی بودن معده نشان داد که از نظر تغذیهای در گروه ماهیان نسبتاً پر خور قرار
میگیرد .در اوج رسیدگی و بلوغ ،تخمدانها حجیم شده و کل حفره بدنی را میپوشاند و احتماالً دراین وضعیت دستگاه گوارش تحت فشار
قرارگرفته و آبزی برای تغذیه با مشکل روبرو خواهد بود ( .)Dadzie et al., 2000باال بودن بیشترین میزان شاخص گاستروسوماتیک
( )GaSIدر فصل پاییز را بدون تردید میتوان به افزایش شدت تعذیه بعد از تخمریزی ماهی طالل در فصل تابستان ( با توجه به میزان
 GSIمحاسبه شده) نسبت داد ،زیرا به طور طبیعی در زمان تخمریزی ،تغذیه به حداقل میزان خود میرسد و حداکثر شدت تغذیه در طول
بعد از دوره تخمریزی است (.)Bhimachar and George, 1952; Chidambaram et al., 1952; Noble, 1962; Rao, 1965
میانگین طول روده برای ماهی طالل در طی دوره بررسی  1/98محاسبه گردید ( )2<1/98که طبق تعریف  )2339( Biswassنشان دهنده
گیاهخوار بودن رژیم غذایی میباشد ،اما با توجه به رژیم پالنکتونخواری ماهی طالل در ابتدای زندگی و تبدیل این روش تغذیه به
شکارچیگری و گوشتخواری در اندازههای بزرگ این ماهی ،تعیین گیاهخوار بودن طالل با توجه به میزان محاسبه شده ،با اکولوژی و روش
تغذیه این ماهی در تضاد خواهد بود و جای بررسی بیشتر خواهد داشت ،مگر اینکه رژیم پالنکتونخواری را نیز برای ماهیان با طول نسبی
روده بیش از  2نیز منظور نماییم.
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 بیشترین میزان این شاخص در فصل. محاسبه گردید2773/37 میانگین شاخص ضریب وضعیت برای ماهی طالل در طی دوره بررسی
 بدست آمده در این تحقیق کهGSI  با توجه به مقادیر شاخص.) به دست آمد2778/3( ) و کمترین میزان در فصل تابستان2871/7( پاییز
 کاهش شاخص ضریب وضعیت را میتوان ناشی از تخمریزی ماهی در،نشاندهنده باالترین میزان در اواخر بهار در هر دو جنس است
 عاملی در جهت کاهش، عدم تغذیه ماهی در حین تخمریزی نیز،تابستان دانست که عالوه بر کاهش وزن ماهی ناشی از تخلیه گنادها
 شاهد افزایش شدید تغذیه و افزایش توده بدنی و وزن ماهی،شاخص ضریب وضعیت ماهی طالل در فصل تابستان است و بعد از تخمریزی
 اکثر ماهیان در، آنچه که مسلم است. باالرفتن چشمگیر مقدار ضریب وضعیت تا بیشترین حد خود در طی دوره بررسی بودیم،و در نتیجه
.)2988 ،زمان تخمریزی عموماً تغذیه نمیکنند و یا این که تغذیه را به حداقل میرسانند (دقوقی
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