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بررسی تغییرات گروههای زیستی )فیتوپالنکتون، زئوپالنکتون، بی مهرگان کفزی( در 

 محدوده استقرار قفس های دریایی در سواحل کالرآباد

1، مهدی نادری1، نوربخش خداپرست1، علیرضا کیهان ثانی1، فرخ پرافکنده1محمد علی افرائی بندپی
 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی -وم شیالتی کشورموسسه تحقیقات عل -پژوهشکده اکولوژی دریای خزر -1

 چکیده

این پژوهش به منظور بررسی روند تغییرات گروههای زیستی شامل فیتوپالنکتون، زئوپالنکتون، بزرگ بی مهرگان کفزی در 

متر صورت پذیرفت.  02 عمق صورت فصلی و در سه ایستگاه در به  در منطقه کالرآباد محدوده استقرار قفس های دریایی 

خانواده شناسایی شدند.  4جنس از  1گونه از بزرگ بی مهرگان کفزی متعلق به  7در این بررسی تعداد 

عنوان گونه غالب شناخته شد. از گروه فیتوپالنکتون  درصد یه 3/33از پرتاران با   Streblospio gynobranchiataگونه

گونه(، کلروفیتا  4گونه(، سیانوفیتا ) 8گونه(، پیروفیتا ) 00اسیالریوفیتا )گونه شناسایی شد که متعلق به شاخه های ب 37

% و 3گونه( بود. شاخه کلروفیتا و باسیالریوفیتا به ترتیب کمترین و بیشترین فراوانی گونه ها  با  0گونه( و اوگلنوفیتا ) 5)

و  Nitzschia acicularis ،Skeletonema costatum% را به خود اختصاص دادند بطوری که گونه های 15

Thalassionema nitzschoides  دارای بیشترین حضور در فصول مختلف بودند. از گروه زئوپالنکتون گونهAcartia 

tonsa  از زیرردهCopepoda  و گونه های 50بیشترین فراوانی با %Podon polyphemoides  وEvadne anonyx 

که محل استقرار  5% به خود اختصاص دادند. همچنین در ایستگاه 8را با کمترین میزان تراکم  Cladoceraاز راسته 

قفس های دریایی بود میزان تراکم و زی توده بزرگ بی  مهرگان کفزی و فیتوپالنکتون دارای کمترین مقدار و در مقابل 

تواند به دلیل تغذیه آنها زئوپالنکتون بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد بطوری که  کاهش تراکم فیتوپالنکتون می 

 بوسیله زئوپالنکتون مرتبط باشد. 

 : گروههای پالنکتونی، بی مهرگان کفزی، قفس ، کالرآباد، دریای خزرواژه های کلیدی
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 مقدمه

روند تغییرات شرایط کیفی اکوسیستم های آبی همواره در معرض نوسانات زیست محیطی قرار دارد، بنابراین 

  کوسیستم مستلزم شناخت اولیه در زمینه روند تغییرات و تهدیدات زیست محیطی است پس از ورودمدیریت بهینه هر ا

از دریای سیاه به دریای خزر تنوع و تراکم گونه های آبزی اعم از پالنکتونی و نکتون به    Mnemiopsis leidyiشانه دار 

 فراوانی زئوپالنکتون کاهش چشمگیری داشتکه فراوانی فیتوپالنکتون افزایش وتنوع و شدت تغییر کرد بطوری

(Dumont , 1995; Roohi et al., 2011) بیان نموده اند که ترکیب کنونی بی مهرگان کفزی دریای خزر به جز )

مجموعه بومی، شامل مجموعه مدیترانه ای آتالنتیکی و مجموعه آب شیرین است که در زمان های مختلف وارد دریای 

( و یا به منظور بومی شدن، Mytilasterطور تصادفی و ناخواسته )مثل نرمتن   ای دیگری نیز یا بهخزر شده اند وگونه ه

( به دریای خزر  Abraتعدادی کرم نرئیس و دو کفه ای آبرا )  5333به دریای خزر وارد شده اند. بعنوان مثال در سال 

بزرگ بی مهرگان کفزی از دریای سیاه و  نه و زیر گونهگو 55طور کلی  (. به5373انتقال داده شدند )کاتونین و پورغالم، 

(. تنوع گونه ای بی مهرگان Gasimove, 1984دریای آزوف به دریای خزر معرفی و یا به صورت تصادفی وارد شده اند ) 

 5388گونه در سال  30( به 5383)حسینی و همکاران  5371گونه در سال  17کفزی دریای خزر کاهش یافته و از 

 غذایی مواد ی چرخه انداختن جریان به در را اساسی نقش مهرگان (. بی5335ه است )سلیمانی رودی  و همکاران، رسید

 را رسوبات آلی مواد شدن معدنی سرعت جانوران این همچنین(. Dauvin et al., 2007)دارند آب کیفیت حفظ و

موجودات ماکروبنتیك با داشتن  (.Heilskov & Holmer, 2001) گردند می رسوب تهویه باعث و دهند می افزایش

( و 5385رژیم غذایی گوناگون به عنوان یك فیلتر برای آبها عمل کرده و در بهبود کیفیت آبها موثرند )نبوی و سواری، 

 هرگونه تغییر در محیط زیست پیرامون آنها صدمات زیانباری را به این اجتماعات وارد می کند

(Andrew and Ann,1996.)  چند دهه ی گذشته، تاثیر انسان بر روی زیستگاه های کفزیان دریایی افزایش یافته در

 ,Tomassetti and Porrelloاست که بخشی از این مشکالت نیز به فعالیت های آبزی پروری مربوط می شود )

النکتون و زئوپالنکتون در (. با توجه به این که پروژه های زیادی در زمینه تراکم و زی توده بی مهرگان کفزی، فیتوپ2005

روشن طبری و همکاران،  ;5387، فضلی و همکاران   ;Ganjian, 2011 د )سواحل جنوبی دریای خزر به اجرا درآم

اما اطالعات در خصوص روند تغییرات آنها در محدوه استقرار قفس های دریایی در ( 5334مخلوق و همکارن،  ;5335

بنابراین آگاهی از وضعیت بزرگ بی مهرگان کف زی،  محدود می باشد. منطقه کالرآباد بویژه در سواحل جنوبی دریای خزر 



 5331 زمستان/ 3شماره  سال اول/                                                        مجله آبزیان دریای خزر          

05 
 

با هدف بررسی تراکم و زیتوده آنها در محدوده استقرار قفس های دریایی )قبل از پرورش( در فیتوپالنکتون و زئوپالنکتون 

 ساحل کالرآباد ضروری می باشد. 

 مواد و روش کار

 ایستگاه سه  در 5335ی مهرگان کفزی، فیتوپالنکتون و زئوپالنکتون در طی چهار فصل در سال بزرگ ب از برداری نمونه

 قفس محل استقرار 5 ایستگاه .(5شد )شکل  انجام )مازندران( کالرآباد شهر ساحلی های متری آب 02 عمق در واقع

 ی فاصله در 3 ایستگاه و شاهد( گاهعنوان ایست و به غربی )بخش قفس متری 122 ی فاصله در 0 ایستگاه ماهی، پرورش

 یك دستگاه از استفاده از بزرگ بی مهرگان کفزی با برداری نمونه. قفس( انتخاب گردید از قفس )بخش شرقی متری 12

 سانتی متر مربع و با سه تکرار در هر ایستگاه انجام شد 02با قطر دهانه  (Van Veen Grabون وین گرب ) 

(Mistri et al., 2001 .) میکرون عبور داده  122با قطر چشمه   از الكجهت جداسازی نمونه های بی مهرگان کف زی

با استفاده از  وتثبیت % 52  با فرمالین  سپس محتویات باقیمانده ،(Muniz and Pires, 2000ند)شد 

  خشكارش و پس از و افراد هر گونه شم اطلس بی مهرگان دریای خزر مورد شناسایی قرار گرفتند و استریومیکروسکوپ

و واحد محاسباتی گرم در متر   است  شدهتر آنها محاسبه   ( وزنg225/2  )دقت  حساس  با ترازوی  کاغذ صافی  روی  کردن

صورت  روتنراز برای بررسی فیتوپالنکتون نمونه برداری آب با استفاده  .(Birshtein et al., 1968)مربع می باشد 

  آوری  جمعدر ظروف نمونه برداری  متر  2-02  از الیه  آب  سی  سی 122  روش  در این .(Vollenweider, 1974)گرفت 

اندازه گیری و با  ها آنبرای به دست آوردن وزن فیتوپالنکتون، ابعاد  (.Sourina, 1978% تثبیت شدند )4  و با فرمالین

.در مرحله بعدی باشد یمگرم در متر مکعب محاسبه انجام گرفت و واحد محاسباتی میلی  شان یهندساستفاده از شکل 

تراکم در واحد حجم با شمارش تعداد فیتوپالنکتون و ضرب آنها در ضریب حجمی) نسبت به حجم آب بررسی شده( 

. برای شناسایی گونه ها از Lawrence et al, 1987) (محاسبه شده و بیومس یك گونه در آن ایستگاه بدست آمد 

 نمونه برداری(  استفاده گردید.  Hartley et al., 1996;  Wehr and  Sheath.2003)کلیدهای شناسایی موجود 

. برای شناسایی سانتی متر صورت گرفت 35 میکرون با قطر دهانه 522توسط تور مخروطی زئوپالنکتون  زئوپالنکتون 

ها  نمونهدر آزمایشگاه  .ستفاده شدگونه های فیتوپالنکتون از میکروسکوپ دوچشمی و زئوپالنکتون از میکروسکوپ اینورت ا

با   متر و میکروسکوپ  میلی 04×  04 شده و المل  کشی  خط  المهای  توسط  کمی  مرحله  و یك  کیفی  در دو مرحله

برای به  .APHA, 2005) (Vollenweider 1974  شدند  و بررسی  شمارش  X 42و  X 02و  X 52  بزرگنمایی

  اندازه گیری و با استفاده از شکل هندسی آن ها محاسبه شده است طول آن ها زئوپالنکتونوزن  دست آوردن

) (Lawrence et al ., 1987 و واحد  موجودات در دریای سیاه استفاده شده است در این بررسی از وزن استاندارد که
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، Excelرنامه نرم افزاری برای تجریه و تحلیل داده ها از ب .(Petipa, 1957)وزنی میلی گرم در متر مکعب می باشد 

MVSP  و SPSS  )استفاده شد. در این مطالعه متغیرها در دو گروه وایسته )پارامترهای زیستی( و مستقل )ایستگاه

 Compute( و محاسبه متغیر )Transformتقسیم شدند سپس داده ها جهت نرمال سازی از فرایند تبدیل کردن )

variable و بر اساس لگاریتم طبیعی )( استفاده شدSiapatis et al., 2008 برای آزمون مقایسه دو به دو بین .)

درصد صورت گرفت  1و کلیه تست های آماری  در سطح  (ANOVA)میانگین ها با استفاده از آنالیز واریانس 

(Bluman, 1997 برای بررسی روابط بین گروههای زیستی از برنامه نرم افزاری .)MVSP (Multivariate 

Statistical Pakage)  استفاده شد که در این روش متغیرها بصورت داده های ماتریسی بر اساس لگاریتم طبیعی و

ضریب همگونگی پیرسون میزان همبستگی آنها بصورت خوشه ای طبقه بندی می شوند که هر چه به یك نزدیکتر باشند 

 . (Kovach, 2007)دارای بیشترین ضریب همگونگی می باشند 

 

 : موقعیت محل استقرار قفس دریایی و ایستگاههای نمونه برداری5شکل 

 نتایج و بحث

، پیروفیتا (Bacillariophyta)شاخه شامل باسیالریوفیتا  1گونه متعلق به  38نتایج نشان داد که در مجموع 

(Pyrrophyta) سیانوفیتا ،(Cyanophyta) کلروفیتا ،(Chlorophyta)  و اگلنافیتا(Euglenophyta)  شناسایی

% را به خود اختصاص 15% و 3شاخه کلروفیتا و باسیالریوفیتا به ترتیب کمترین و بیشترین فراوانی گونه ها  با  شدند.

 Thalassionemaو  Nitzschia acicularis ،Skeletonema costatumدادند بطوری که گونه های 

nitzschoides  .نکتون در ایستگاههای مختلف نشان داد که کمترین بررسی وضعیت فیتوپالدارای بیشترین حضور بودند

  37237±55731و  03805±8053خطای استاندارد( ±با میانگین ) 0و   5و بیشترین تراکم به ترتیب متعلق به ایستگاه 
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با میانگین  3و  5هزار عدد در متر مکعب بود. کمترین و بیشترین زی توده به ترتیب مربوط به ایستگاه های 

(. اختالف معنی داری از نظر تراکم و زی توده 0میلی گرم در مترمکعب بدست آمد )شکل  73/57±35/02و 5/54±54/17

 (.p>21/2در ایستگاههای مختلف وجود نداشت )

 

: میانگین تراکم و زی توده فیتوپالنکتون در ایستگاههای مختلف در ساحل کالرآباد0شکل    

و   Acartidaeخانواده شامل  4گونه شناسایی شدند که متعلق به  5در مجموع  نتایج بررسی زئوپالنکتون نشان داد که 

Asplanchnidae  گونه، خانواده  5هر کدام باPodonidae   گونه و خانواده  0باBalanidae  گونه بوده است.  0با

% از 50ئوپالنکتون با بعنوان گونه غالب ز Acartidae و از خانواده  Copepodaاز زیر راسته   Acartia tonsaگونه 

کل جمعیت ، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داد. همچنین بررسی میزان تراکم و زی توده زئوپالنکتون در 

خطای استاندارد( ±به ترتیب با میانگین ) 5ایستگاههای مختلف نشان داد که بیشتربن تراکم و زی توده متعلق به ایستگاه 

میلی گرم در متر مکعب  و کمترین تراکم و زی توده متعلق به  5/508±54/55و  عدد در متر مکعب 5337±54728

میلی گرم در متر مکعب بوده است  51/43±07/1عدد در متر مکعب و  4328±5/432به ترتیب با میانگین  3ایستگاه 

  (.p<21/2اختالف معنی داری از نظر تراکم و زی توده در ایستگاههای مختلف وجود داشت ) (. 3)شکل 

 

 کالرآباد(-: تغییرات تراکم و زی توده زئوپالنکتون در ایستگاه های مختلف در سواحل جنوبی دریای خزر )مازندران 3شکل 



 ......................................................................ررسی تغییرات گروههای زیستیب                             و همکاران افرائی

05 

 
 

همچنین بررسی تراکم و زی توده بزرگ بی مهرگان کفزی در ایستگاههای مختلف نشان داد که در مجموع 

شناسایی شدند. بررسی حضور گونه ها در فصول و ایستگاههای  گونه 7جنس و  5خانواده،  1 رده،  4شاخه،  3تعداد 

. در کل، میانگین در تمام ایستگاهها و فصول حضور داشت Streblospio gynobranchiataمختلف نشان داد که گونه 

گرم در متر  410/2±23/2عدد در متر مربع و  40/5150±04/303به ترتیب  S. gynobranschiataتراکم و زی توده  

درصد فراوانی را به خود اختصاص داد. در مجموع، در ایستگاه  522این گونه  5در تابستان و در ایستگاه  مربع بدست آمد.

عدد در متر مربع  75/400± 43/551خطای استاندارد( بزرگ بی مهرگان کفزی به ترتیب ±میانگین تراکم و زی توده ) 5

عدد در متر  545±43/038)شاهد(  میانگین تراکم و زی توده به ترتیب  0گرم در متر مربع، در ایستگاه  533/2±238/2و 

عدد در  58/533±23/307میانگین تراکم و زی توده به ترتیب  3گرم در متر مربع و  در ایستگاه  031/2±28/2مربع و 

به دلیل حضور گونه  3 افزایش زی توده در ایستگاه (.4گرم در متر مربع متعیر بوده است )شکل  150/2±32/2متر مربع و 

می باشد که دارای اندازه بزرگ و به دلیل داشتن پوسته صدفی سبب  Cerastoderma glaucumصدف دو کفه ای 

 (.p<21/2اختالف معنی داری از نظر تراکم و زی توده در ایستگاههای مختلف وجود داشت )افزایش زی توده شده است. 

 

 بی مهرگان کف زی در ایستگاههای مختلف در ساحل کالرآباد : میانگین تراکم و زی توده بزرگ4شکل

بررسی آنالیز چند متغیره بر روی تراکم و زی توده گروههای زیستی )فیتوپالنکتون، زئوپالنکتون، و بی مهرگان کفزی ( در 

ول تراکم و زی ( بطوری که در طبقه ا1طبقه قرار گرفتند )شکل  1ایستگاههای مختلف نشان داد که گروههای زیستی در 

( بوده و با هیچکدام از گروههای زیستی دیگر ضریب 318/2توده بی مهرگان کفزی دارای بیشترین ضریب همگونی )

همگونگی مثبتی نداشتند. در مقابل، در طبقه دوم زی توده فیتوپالنکتون با تراکم زئوپالنکتون دارای ضریب همگونگی 

( ، 858/2فیتوپالنکتون با زی توده زئوپالنکتون دارای ضریب همگونگی مثبت ) (، در طبقه سوم میزان تراکم308/2مثبت )
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و در طبقه چهارم پارامترهایی که در طبقات دوم و سوم قرار داشتند با همدیگر دارای ضریب همگونگی پیرسون مثبت 

ن و زئوپالنکتون ضریب ( بودند. درکل، نتایج نشان داد که بین بی مهرگان کفزی با گروههای فیتو پالنکتو555/2)

 (. 5( وجود داشت که می تواند به ساختار زیستی آنها بستگی  داشته باشد )جدول -834/2همگونگی منفی )

 

: ضریب همگونگی پیرسون بین گروههای زیستی در محدوده استقرار قفس های دریایی در ساحل کالرآباد ، توجه: 1شکل 

P.Ab ،تراکم فیتوپالنکتون=P.Biده فیتوپالنکتون، = زی توZ.Ab ،تراکم زئوپالنکتون =Z.Bi ،زی توده زئوپالنکتون =

B.Ab تراکم بی مهرگان کفزی و =B.Biزی توده بی مهرگان کفزی = 

: ضریب همگونگی ماتریکسی بین گروههای زیستی در محدوده استقرار قفس های دریایی در ساحل کالرآباد، 5جدول 

   P=Phytoplankton, Ab= abundance, Bi=biomass, Z=Zooplankton, B=Benthosتوجه: 

 P.Ab P.Bi Z.Ab Z.Bi B.Ab B.Bi 

P.Ab 5      

P.Bi 045/5  5     

Z.Ab 450/5  454/5  5    

Z.Bi 155/5  448/5  880/5  5   

B.Ab 405/5-  448/5-  400/5-  455/5-  5  

B.Bi 841/5-  445/5-  401/5-  415/5-  454/5  5 

( گزارش نمودند که تراکم و زی توده موجودات ماکروبنتوزی در سواحل جنوبی دریای 5335مکاران )سلیمانی رودی و ه

در  متری دارای تنوع، تراکم و زی توده باالیی برخوردار بودند. 02خزر به ویژه در نیم خط های تنکابن و نوشهر و در عمق 

مطالعه حاضر، مقایسه میزان تراکم و زی توده بی مهرگان کفزی  در ایستگاههای مختلف نشان داد که بیشترین تراکم در 

در تمام ایستگاهها و در مقابل بیشترین زی  S. gynobranchiataبود که می تواند به دلیل غالبیت گونه  3ایستگاه 

که دارای  C. glaucum (Mirzajani and Roland,2006)فه ای به دلیل حضور صدف دوک 3توده نیز در ایستگاه 

. تغییرات جمعیتی کفزیان در مناطق و زمان های مختلف تابعی از عوامل متعدد از بوداندازه بزرگتر و جنس پوسته صدفی 

شیمیایی  جمله خصوصیات زیستی گونه، ساختار بستر دریا، فراوانی غذایی و نقش تغذیه ماهیان و خصوصیات فیزیکی و
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 (. در بین گروه های مختلف بی مهرگان کفزی، پرتاران(Barnes and Hugses, 1982محیط زیست آنها بستگی دارد 

 علت بتوان شاید بود و برداری نمونه های ایستگاه و فصول تمام در غالب گروه S. gynobranchiata گونه خصوص به و

 و طاهری)دانست  پرتار های کرم سایر با زیستگاهی و غذایی رتری در رقابتتوان ب و خزر دریای به پرتار کرم تهاجم را آن

گونه غالب بوده و  S. gynobranchiataدر مطالعه حاضر، . خوارند رسوب همگی ای تغذیه نظر از زیرا ،(5383 همکاران،

اختصاص داد که می تواند به درصد بخود  3/10و  3/33بیشترین تراکم و زی توده جامعه بی مهرگان کفزی را به ترتیب با 

عنوان یك گونه غیربومی بیان نمود که با مطالعات طاهری و همکاران  دلیل قدرت سازش پذیری این گونه در دریای خزر به

محققین بیان کردند موجودات تازه وارد سبب بی ثبات و تغییرات در بستر  مطابقت دارد. 5383و  5384در سالهای 

برای بقا کاهش می یابد و شرایط مناسبی برای ردن محیط برای گونه های بومی توانایی آنها میشوند و با نامناسب ک

 ( که با مطالعات بدست آمده مطابقت دارد. ,.Cinar et al 2005 جایگزینی خود فراهم میکنند ) 

 Jahani et al., 2012  استقرار قفس های که میزان فراوانی، زی توده و شاخص تنوع گونه ای در محل بیان نمودند

پروش ماهی در آبهای خلیج فارس بمراتب کمتر از سایر ایستگاههای مورد مطالعه بود که با مطالعات بدست آمده در 

، میزان تراکم و زی توده  5بررسی حاضر مطابقت دارد. همچنین نتایج نشان داد که در فصل بهار و در ایستگاه 

دارای بیشترین تراکم بودند بطوری که جمعیت زئوپالنکتون تحت تاثیر  گونه  زئوپالنکتون در مقایسه با فیتوپالنکتون

Acartia tonsa   .بود که می تواند به دلیل تغذیه زئوپالنکتون از فیتوپالنکتون باشدPenczak ( 5380و همکاران) 

از مدفوع ماهیان و غذای کیلوگرم مواد معلق حاصل  012-322 آزاد حدود به ازای هر تن تولید ماهیکه  اعالم نمودند

زی توده ای و  ای، فراوانی گونه تنوع گونهاعالم نمود  5317در سال  Brownهمچنین  گردد. باقیمانده به محیط آزاد می

 دهد متری رخ می 3طوری که مهمترین تاثیر تا محدوده ه کند ب ها تغییر می متری قفس 51بنتیك در  محدوده موجودات 

ای پرورش ماهی در منطقه کالرآباد قابل بررسی است چرا که کمترین تراکم و زی توده بی این موضوع برای قفس ه

)شاهد( مشاهده گردید که با نتایج  0)محل استقرار قفس( و بیشترین تراکم در ایستگاه  5مهرگان کفزی در ایستگاه 

 بدست آمده در مطالعه حاضر مطابقت دارد. 

 نتیجه گیری

های فیتوپالنکتون و زئوپالنکتون در ایستگاههای مختلف نشان داد که بین آنها یك  توده گروه بررسی میزان تراکم و زی

و آن هم به دلیل تغذیه فیتوپالنکتون بوسیله زئوپالنکتون می  (Abdel Azizi et al., 2006)رابطه معکوس وجود دارد 

راکم و زی توده بزرگ بی  مهرگان کفزی و که محل استقرار قفس های دریایی بود میزان ت 5ایستگاه  . همچنینباشد
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فیتوپالنکتون دارای کمترین مقدار و در مقابل زئوپالنکتون بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد بطوری که  کاهش 

 برای دست یابی به اطالعات بنابراین تراکم فیتوپالنکتون می تواند به دلیل تغذیه آنها بوسیله زئوپالنکتون مرتبط باشد. 

 دقیق تر نیاز به تحقیقات علمی بیشتر بویژه در طول دوره فعالیت پرورش ماهی در قفس می باشد. 

 تشکر و قدردانی

می باشد که توسط موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور  54-75-50-3017این تحقیق قسمتی از طرح مصوب به شماره 

موسسه تحقیقاات علاوم شایالتی کشاور، اداره کال شایالت        مسئولین محترمبدینوسیله از همکاری صمیمانه ابالغ گردید. 

. همچناین از  میگاردد  مازندران و پژوهشکده اکولوژی دریای خزر بدلیل فراهم نمودن امکانات در اجرای ایان طارح تشاکر   

 جهت نمونه برداری سپاسگزاری می شود.و احمدنژاد آقایان مهندس دریانبرد،  ابراهیم زاده 

 فهرست منابع

 صفحه 72. هیدروشیمی بنیان آبزی پروری. تهران. نشر اصالنی .  5383ساری، ع.اسماعیلی 

حسینی، س.ع.، پورغالم، ر.، نصرال زاده، ح.، نجف پور، ش.، واردی، ا.، فضلی، ح.، روشن طبری، م.، روحی، ا.، 

.  5383میان، ع.، مخلوق، ا.، تهامی، ف.، گنجیان، ع.، کیهان ثانی، ع.، خداپرست، ن.، سلیمانی رودی، ع.، هاش

 صفحه 021 هیدرولوژی و هیدروبیولوژی حوزه جنوبی دریای خزر، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر.

 ،.آ مخلوق، ،.و. م فارابی، ،.ح زاده، نصراله ،.ا رئیسیان، ،.غ ساالروند، ،.ع. کفشگری هاشمیان ،.ع رودی، سلیمانی

. م رستمی، کاردر ،.ع سلمانی، ،.ع نصرآبادی، رضایی ،.ع شتی،د ،.م نظران، ،.ف الیاسی، ،.ف اسالمی، ،.م نادری،

. 5388خزر در سال  دریای جنوبی منطقه در ماکروبنتوزها توده زی و فراوانی ، پراکنش تنوع، بررسی. 5335

 صفحه 501. خزر دریای اکولوژی پژوهشکده. ایران شیالتی علوم تحقیقات مؤسسه تحقیقاتی، پروژه نهایی گزارش

 طبری، م.، خداپرست، ن.،  رستمیان، م.ت.، رضوانی، غ.،  اسالمی، ف.، سلیمانی رودی، ع.، کیهان ثانی، ع.، روشن 

 . بررسی تنوع، بیوماس و فراوانی زئوپالنکتونهای حوضه جنوبی دریای خزر، موسسه تحقیقات 5335کنعانی، م.  

 صفحه 83ژی دریای خزر.  شیالت ایران، پژوهشکده اکولو

. تجزیه 5387فارابی،س،م،و. دریانبرد،غ. گنجیان،ع. واحدی،ف. واردی،س،ا. هاشمیان،ع. روشن طبری،م.  فضلی،ح. 

. موسسه تحقیقات شیالت 5372-81ی ها سالهای هیدرولوژی و هیدروبیولوژی دریای خزر طی  و تحلیل داده

 ص. 510ایران. 
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 صفحه 383 .مازندران

 آنها، بهبود های رهیافت و موسی خور در بحران محیطی زیست های شاخص ،5385 ،.ا سواری، و. ب. م. س نبوی،
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. گازارش نهاایی پاروژه    5383در ساال   پراکنش و برآورد تولیدات ساالنه ماکروبنتوزها در حوزه جنوبی دریای خازر 

 صفحه 31 ی، مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی ایران. پژوهشکده اکولوزی دریای خزر.تحقیقات
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