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چکیده
این پژوهش به منظور بررسی تغییرات گروه فیتوپالنکتونی باسیالریوفیتا (دیاتومه ها) در محدوده استقرار قفس های دریایی در
منطقه کالرآباد در سال  9319انجام شد .نمونه برداری به صورت فصلی و در سه ایستگاه در عمق  22متر و در سه الیه صورت
پذیرفت .از شاخه باسیالریوفیتا تعداد  99جنس و  29گونه شناسایی شد که بر اساس شاخص گونه های پر اهمیت )،(ISI
 Thalassionema nitzchoidesبا  Skeletonema costatum ،%22/1با  Nitzschia acicularis،%92/4با
،%2/9

 Cyclotella meneghinianaبا  Pseudo-nitzschia seriata ،%7/2با  %6/2و Dactyliosolen

 fragilissimusبا  %5/5بعنوان گونه های غالب معرفی شدند .کمترین و بیشترین تراکم و زی توده باسیالریوفیتا در زمستان
به ترتیب با میانگین  27743×924±2294/3×924سلول در متر مکعب و  449/456±33/526میلی گرم در متر مکعب
بدست آمد  .اختالف معنی داری از نظر تراکم و زی توده در فصول مختلف وجود داشت ( .)p>2/25مقایسه میزان تراکم و زی
توده بین ایستگاههای مختلف نشان داد که اختالف معنی داری بین ایستگاههای 9و  3با شاهد وجود داشت که این امر می
تواند به دلیل فعالیت پرورش ماهی در قفس بستگی داشته باشد .همچنین بر اساس آزمون همبستگی پیرسون بین تراکم با
الیه همبستگی منفی اما زی توده با الیه همبستگی مثبت بدست آمد .این موضوع می تواند به دلیل حضور گونه های با اندازه
درشت بویژه  Thalassionema nitzschoidesدر اعماق و الیه های مختلف باشد.
واژه های کلیدی :فیتوپالنکتون ،باسیالریوفیتا ،کالرآباد ،دریای خزر
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مقدمه
باسیالریوفیتا (دیاتومه ها) گروهی بزرگ از جلبکها و از رایجترین انواع فیتوپالنکتون هستند و استفاده از جوامع دیاتومه برای
بررسی و مقایسه شرایط محیطی در گذشته و حال معمول میباشد و معموال در مطالعات کیفیت آب استفاده می شوند
( .)Grethe, et al., 2013; Frank, et al., 1990بیش از  222جنس و حدود  922222گونه از دیاتوم های زنده
شناخته شده است که می توانند در اقیانوس ها ،آب های لب شور و شیرین یافت شوند اما در اقیانوس ها اهمیت ویژه ای
دارند ( )Andrew and Toby, 2003و حدود  ٪45از کل تولید اولیه اقیانوسی ناشی از مواد آلی را به خود اختصاص می
دهند ) Pseudo-nitzschia .(Mann, 2005یک جنس دیاتومه پالنکتون دریایی می باشد که حاوی گونه هایی است که
قادر به تولید سم نوروکسین دیموئیک اسید ) (DAبوده و مسئول اختالل عصبی شناخته شده و به عنوان مسمومیت پوستی
غیر مضر معرفی شده است ( .)Lim, et al., 2012فعالیت های انسانی نظیر تغییر زیستگاه ،آلودگی و بهره برداری بیش از
حد از منابع زنده اثری زیان بخش بر سطوح مختلف تنوع زیستی و تامین منابع زیستی برای نسل های آینده دارد
(Loreau et al., 2001؛  .)Jackson et al., 2001همچنین تعدادی از تحقیقات نشان میدهند که قفس های پرورشی
با ورود حجم باالی فضوالت ماهیان پرورشی و غذای خورده نشده به شکل مواد معدنی محلول و ذرات مواد آلی باعث تخریب
محیط دریایی می شوند ( )Sutherland et al., 2001که این موضوع می تواند سبب رشد و شکوفایی گروههای
فیتوپالنکتونی شود .در حضور مقادیر باالی مواد مغذی و افزایش دما در فصول تابستان و پاییز فیتوپالنکتونها رشد سریع
خواهند داشت که این افزایش بیش از حد فیتوپالنکتونها میتواند پدیده شکوفایی جلبکی را ایجاد نماید & (Kosarev
) .Yablonskaya, 1994برنامه پرورش ماهی در قفس از سال  9321در منطقه کالرآباد از استان مازندران با استقرار دو
قفس آغاز شد که با ماهیدار کردن قفس ها با قزل آالی رنگین کمان در فصل زمستان ،در نهایت به میزان دو تن در بهار
برداشت گردید (افرائی بندپی و همکاران  .)9315افرائی بندپی و همکاران ( )2295بیان نمودند که جمعیت دیاتومه ها در
مقایسه با سایر گروههای فیتوپالنکتونی بخش عمده تراکم و زی توده میکروآلگا را به خود اختصاص دادند بطوری که ایستگاه
 9بیشترین تراکم فیتوپالنکتونی را در فصل بهار داشت جائیکه می تواند به فعالیت پرورش ماهی در قفس بستگی داشته باشد.
پروژه های زیادی در زمینه تراکم و زی توده فیتوپالنکتون در سواحل جنوبی دریای خزر به اجرا درآمد اما اطالعات در
خصوص وضعیت باسیالریوفیتا در محدوده قفسهای دریایی در کالراباد محدود می باشد .لذا مطالعه حاضر بدلیل ضرورت
آگاهی از وضعیت شاخه باسیالریوفیتا با هدف بررسی تراکم و زی توده آنها در محل استقرار قفس های پرورش ماهی در
ساحل کالرآباد انجام شد.
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مواد و روش کار

نمونه برداری از فیتوپالنکتون در طی چهار فصل در سال  9319در سه ایستگاه واقع در عمق  22متری آب های ساحلی شهر
کالرآباد مازندران انجام شد .ایستگاه  9محل استقرار قفس پرورش ماهی ،ایستگاه  2در فاصلهی  522متری قفس (بخش
غربی و بهعنوان ایستگاه شاهد) و ایستگاه  3در فاصلهی  52متری از قفس (بخش شرقی قفس) انتخاب گردید .برای بررسی
فیتوپالنکتون نمونهبرداری آب با استفاده از روتنر صورت گرفت ( .)Vollenweider, 1974در اینروش 522سیسیآب از
الیههای 92 ،5و  22متر را در ظروف نمونه برداری جمعآوریو با فرمالین تا حجم نهایی  %4تثبیت شدند ( Sourina,
 .)1978برای شناسایی گونهها از کلیدهای شناسایی معتبر ( )Hartley et al., 1996; Wehr and Sheath, 2003
استفاده گردید .برای شناسایی گونهای از میکروسکوپ دوچشمی نرمال استفاده شد .در آزمایشگاه نمونهها در دو مرحلهکیفی
و یک مرحله کمی توسط الم و المل  24 × 24میلیمتر و میکروسکوپ با بزرگنمایی  X 92و  X 22و  X 42شمارش و
بررسی شدند ) .(Vollenweider, 1974; APHA, 2005برای به دست آوردن وزن (زی توده)آنها ،ابتدا با میکرومتر
ابعاد آنها اندازه گیری و با استفاده از شکل هندسیشان م حاسبه انجام گرفت در مرحله بعدی تراکم در واحد حجم با شمارش
تعداد فیتوپالنکتون و ضرب آنها در ضریب حجمی( نسبت به حجم آب بررسی شده) محاسبه و زی توده یک گونه برحسب
میلی گرم در متر مکعب بدست آمد ) .(Lawrence et al., 1987برای تعیین شاخص گونه های پراهمیت ( Important
 ) Species Indexاز فرمول ) ISI= (fi) × (Diاستفاده شد (.)Rushforth and Brock, 1991جائیکه  = fiدرصد
فراوانی حضور گونه  ، iو  = Diمیانگین نسبی حضور گونه  iمی باشد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه نرم افزاری
 ، SPSS ،Excelبرای آزمون مقایسه دو به دو بین میانگین ها از آنالیز واریانس ( )ANOVAو برای بررسی روابط بین
متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .کلیه تست های آماری در سطح  5درصد صورت گرفت ( Bluman,
.)1997
جدول  -9طول و عرض جغرافیایی ایستگاههای نمونه برداری در منطقه کالراباد
ایستگاه
9
2
3
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طول و عرض جغرافیایی

E
51o15′31″
51o15′14″
51o15′32″

N
36o43′42″
36o43′44″
36o43′43″

عمق (متر)
20
20
20
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نتایج و بحث
نتایج نشان داد که از شاخه باسیالریوفیتا  92جنس و  29گونه شناسایی شد که جنس  Nitzschiaبا  %25بیشترین درصد
فراوانی گونه ها را به خود اختصاص دادند و بیشترین حضور گونه ها در زمستان بود (جدول  .)2نتایج نشان داد که بر اساس
شاخص گونه های با اهمیت ) Thalassionema nitzchoides ،(ISIبا  Skeletonema costatum ،%22/1با ،%92/4
 Nitzchia acicularisبا ،%2/9

 Cyclotella meneghinianaبا  Pseudonitzschia seriata ،%7/2با  %6/2و

 D. fragilissimusبا  %5/5بعنوان گونه های غالب در این تحقیق معرفی شدند .گل آقایی و همکاران ( )9312گزارش
نمودند که از مجموع  919گونه فیتوپالنکتون شناسایی شده در حوضه جنوبی دریای خزر شاخه باسیالریوفیتا با  17گونه
بیشترین فراوانی برابر با  % 52/2به خود اختصاص داد و دارای بیشترین فراوانی از نظر تراکم با  %59/41بود و گونه های
Pseudosolenia calcar-avis

 Thalassionema nitzschioides ،Cyclotella meneghiniana ،غالب

جمعیت باسیالریوفیتا را تشکیل دادند که با نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر مطابقت دارد .همچنین مطالعات انجام شده
نشان داد که از مجموع  37گونه شناسایی شده در منطقه کالرآباد که شامل  5شاخه ،Pyrrophyta ،Bacillariophyta
 Chlorophyta ،Cyanophytaو  Euglenophytaبودند شاخه باسیالریوفیتا با  %56بیشترین فراوانی گونه را به خود
اختصاص داد (افرائی بندپی و همکاران )9315 ،جاییکه گونه های متعلق به این شاخه در فصل زمستان دارای بیشترین تراکم
و زی توده بود که می تواند به دلیل سرما دوست بودن ،درشت سایز بودن و کمتر چریده شدن آن بوسیله زئوپالنکتون به
جهت داشتن تقارن محوری بستگی داشته باشد ( )Knoechel and Holtby, 1986البته گونه  T. nitzchoidesرا می
توان در تمام آبهای جهان بجز در آبهای نواحی کم عمق مناطق اقیانوسی یافت و در طول سال ،بیشترین تراکم آن در بهار که
معموال آب دارای غلظت بیشتری از مواد می باشد رخ می دهد ) (Marshall, 1986که این امر می تواند به شرایط
اکولوژیکی ،توپوگرافی و جغرافیایی منطقه بستگی داشته باشد .در مطالعه مخلوق و همکاران ( )9314نیز شاخه باسیالریوفیتا
با  % 14از مجموع تراکم فیتوپالنکتون غالبیت مطلق را در زمستان دارا گردید .بررسی تراکم و زی توده شاخه باسیالریوفیتا در
فصول مختلف نشان داد که بیشترین تراکم و زی توده در فصل زمستان و کمترین آن در تابستان بدست آمد (جدول .)3
اختالف م عنی داری از نظر تراکم و زی توده در فصول مختلف وجود داشت ( .)p>2/25در مجموع ،بررسی وضعیت
باسیالریوفیتا در ایستگاههای مختلف نشان داد که اختالف معنی داری از نظر تراکم و زی توده بین ایستگاههای  9و  3با
ایستگاه شاهد وجود داشت ( )p>2/25که این امر می تواند به دلیل فعالیت پرورش ماهی در قفس مرتبط باشد .با توجه به
این که شروع دوره پرورش ماهی در قفس از پاییز تا بهار می باشد بنابراین امکان شکوفایی جلبکی بعد از استقرار قفس های
دریایی دور از انتظار نیست Afraei Bandpei .و همکاران ( )2296نشان دادند که میزان ازت آلی و معدنی کل ،در فصل
زمستان دارای بیشترین مقدار بود که می تواند بیانگر همبستگی مثبت بین فیتوپالنکتون با مواد مغذی باشد .مخلوق و
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همکاران ( ) 9314بیان نمودند که اگرچه وجود استرس وعدم ثبات در اکوسیستم همچنان به نفع گونه سمی و دارای پتانسیل
شکوفایی یعنی  Pseudo-nitzschia seriataبوده است اما به نظر می رسد که بعد از حدود  22سال پس از ورود عامل
استرس زای بیولوژیکی عمده یعنی شانه دار مهاجم ،طیبعت اندکی توان جبران یافته است و بعضی از گونه های بومی و ساکن
از جمله  Thalassionema nitzschioidesمجدداً توان حضور موثر و غالب شدن یافته اند که با نتایج بدست آمده در این
تحقیق همخوانی دارد .همچنین بررسی روابط بین تراکم و زی توده در اعماق مختلف بر اساس ضریب همبستگی پیرسون
نشان داد که بین تراکم با الیه رابطه معکوس و بین زی توده با الیه رابطه نسبتا معنی داری وجود دارد (جدول  )4که این
موض وع می تواند به دلیل حضور گونه های غالب و با اندازه درشت در الیه های پایینی آب مرتبط باشد چراکه گونه
 T. nitzschoidesبیشترین تراکم و زی توده را در زمستان به خود اختصاص داد و غالبیت بیشتری نسبت به سایر گونه ها

داشت (شکل  .)3بررسی تراکم و زی توده گونه های مختلف نشان داد که در فصل بهار گونه های ،P. seriata
 D. fragilissimusو  S. costatumغالب جمعیت باسیالریوفیتا ،در تابستان گونه های ، C. meneghiniana
 N. acicularisو  T. nitzschoidesدر پاییز گونه های  S. costatum، C. meneghinianaو T. nitzschoides
و در زمستان گونه های  T. nitzschoides ،P. seriataو  S. costatumغالب جمعیت باسیالریوفیتا (شکل  )3را
تشکیل دادند .مخلوق و همکاران ( )9314گزارش نمودند که شاخه باسیالریوفیتا در همه فصول بیشترین تعداد گونه را دارا
بود و عمده تراکم فیتوپالنکتون ( 29درصد) از باسیالریوفیتا شکل گرفت و میانگین تراکم آن در فصل زمستان به طور معنی
داری بیش از سایر فصول گردید که با مطالعات انجام شده در این تحقیق مطابقت دارد .نتایج نشان داد که اختالف معنی داری
از نظر تراکم و زی توده باسیالریوفیتا در فصول مختلف وجود داشت ضمن این که مقایسه بین ایستگاهها نشان داد که اختالف
معنی داری بین ایستگاههای 9و  3با شاهد وجود داشت که این امر می تواند به دلیل فعالیت پرورش ماهی در قفس بستگی
داشته باشد .در مطالعه دریای زرد جنوبی توسط  Gaoو همکاران ( )2293نیز از مجموع  396گونه فیتوپالنکتون شناسایی
شده که متعلق به  1شاخه بودند ،شاخه باسیالریوفیتا  %62/1از کل فراوانی تنوع گونه ای را به خود اختصاص داد که با نتایج
بدست آمده در مطالعه حاضر مشابه بود.
جدول  -2حضور ( )+و عدم حضور ( )-گونه های مختلف باسیالریوفیتا در فصول مختلف در منطقه کالراباد
زمستان
+
+
+
+
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پاییز
+
+
+
+

تابستان
+
+
+
+
-

بهار
+
+
+
+
+
-

گونه
Cerataulina plagica
Chaetoceros convolutes
Chaetoceros peruvianus
Chaetoceros mirabilis
Chaetoceros socialis
Coscinodiscus gigas
Cyclotella meneghiniana
Cymatopleura solea
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+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
-

Dactyliosolena fragilissimus
Melosira moniliformis
Nitzschia sp.
Nitzschia acicularis
Nitzschia reversa
Nitzschia tenuirostris
Nitzschia closterium
Pseudo-nitzschia seriata
Pseudosolenia calcar-avis
Skeletonema costatum
Skeletonema subsalsum
Thalassionema nitzschoides
Thalassiosira caspica
Thalassiosira incerta

+
+
+
+
+
+
+
-

جدول  -3میانگین تراکم و زی توده باسیالریوفیتا در فصول مختلف
فصل
میانگین (سلول ×
924عدد)

تراکم
خطای معیار(سلول ×
924عدد)

زی توده
خطای معیار(میلی گرم در
میانگین (میلی گرم در متر
متر مکعب)

مکعب)

بهار

2222b

9961/3

972/271b

22/259

تابستان

545C

922

32/245c

6/214

پاییز

762C

65/4

91/956c

2/794

27743 a

2294/3

449/456a

33/526

زمستان

توجه :عالمت حروف التین غیر همسان نشان دهنده اختالف معنی دار بودن می باشد.
جدول  -4روابط بین تراکم و زی توده باسیالریوفیتا با پارامترهای مختلف بر اساس همبستگی پیرسون در منطقه کالرآباد
پارامترها

تراکم

زی توده

الیه

ایستگاه

فصل

تراکم

9

**2/115

-2/22

*2/945

**2/526

زی توده

**2/115

9

*2/226

*2/934

**2/591

الیه

-2/22

-2/226

9

-2/279

-2/224

ایستگاه

*2/945

*2/934

-2/279

9

*2/921

فصل

**2/526

**2/591

-2/242

*2/921

9

توجه* :همبستگی معنی دار در سطح  ** ، 2/25همبستگی معنی دار در سطح  2/29و عالمت منفی همبستگی معکوس را
نشان می دهد.
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بررسی تراکم و زی توده  P. seriataدر فصول و الیه های مختلف آب نشان داد که این گونه بیشترین تراکم را در هر سه
ایستگاه در الیه  92متری داشت که در صورت فعالیت پرورش ماهی در قفس ممکن است به شکوفایی جلبکی منجر شود.
 Estephanieو همکاران ( )2292اعالم نمودند که از سال  2226تراکم گونه های دارای قدرت شکوفایی جلبکی
مضر ) (HABمثل  Pseudo-nizchia spp.و غیر  HABمثل  Thalassiosira spp.افزایش یافته است که این امر می
تواند به دلیل اثر متقابل افزایش درجه حرارت آبهای سطحی دریا همراه با افزایش باد در تابستان باشد .جمعیت فیتوپالنکتون
تحت تاثیر مجموعه ای از تغییرات زمانی و مکانی عوامل فیزیکو-شیمیایی(نظیردرجه حرارت ،نور و مواد مغذی) ،بیولوژیکی
(مانند علفخواری و رقابت) و عوامل فیزیولوژیکی نظیر چرخه زندگی گونه ها قرار دارد ) .(Paecho et al., 2010اما
تغییراتی که در سالهای اخیر (از جمله ورود شانه دار مهاجم به دریای خزر) در بوم سازگان دریای خزر رخ داد سبب شد تا
تغییراتی در ساختار و استراتژی گونههای فیتوپالنکتون ایجاد شود (نصراله زاده ساروی و همکارن )9319 ،و اثرات مختلفی
مانند افزایش تراکم گونه های دارای رشد تهاجمی از قبیل  Pseudo-nitzschia seriataمشاهده
شود( .)Nasrollahzadeh Saravi et al., 2014در تابستان گونه  C. meneghinianaدارای بیشترین تراکم با
میانگین  927×924±976×923سلول در متر مکعب در تمام الیه ها را داشت و گونه  T. nitzchoidesدر رتبه دوم با
میانگین  11×927±924×923سلول در متر مکعب بود .در فصل پاییز گونه  T. nitzschoidesبیشترین تراکم را به خود
اختصاص داد در الیه های  92و  22متر و در ایستگاه  3بیشترین تراکم با میانگین  221×924±352×923سلول در متر
مکعب را داشت که این امر می تواند به دلیل مناسب بودن شرایط دما و شوری آب جهت رشد بهینه بیان نمود .همچنین
شرایط شوری و درجه حرارت آب برای نرخ رشد بهینه باسیالریوفیتا به ترتیب  12-38قسمت در هزار و  95درجه سانتیگراد
گزارش گردید ) .(Hoppenrath and Malte, 2009; Marshall, 1986نصراله زاده و همکاران  9312گزارش نمودند
که در فصل پاییز دمای اب و شوری آب در الیه نوری به ترتیب از  95/32-22/5درجه سانتی گراد و  99/42-94میلی گرم در
هزار قسمت متغیر بوده است که نتایج حاصل را تایید می نماید .مخلوق و همکاران ( )9319بیان نمودند که T.
 nitzschoidesیکی از گونه های بومی دریای خزر بوده و کاهش ورودی فاضالب های گوناگون و نیز نظارت و کنترل فعالیت
های مراکز تفریحی ساحلی و نهایتاً کاهش ورود مواد مغذی به دریای خزر می تواند بر روند بهبودی در اکوسیستم دریای خزر
اثر مثبتی بگذارند بطوری که نور ،دما ،عرضه مواد مغذی و چرخه زئوپالنکتون به عنوان چهار عامل مهم که بر روی جمعیت
فیتوپالنکتون اثر می گذارند ( .)Parsons et al., 1984; Cullen et al., 1992در فصل زمستان بیشترین تراکم متعلق
به گونه  T. nitzchoidesبا میانگین  9759×925±9432×924سلول در متر مکعب بود که این امر می تواند به دلیل وجود
اختالط در ستون عمودی آب و افزایش مواد مغذی جهت رشد این گونه دانست Demers .و همکاران ( )9126بیان نمودند
که در فصل زمستان و در دریا ها چرخش های آبی افزایش میابد و موجب افزایش مواد غذایی و حرکت آن از کف به ستون
03
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آب میگردد و در نتیجه سبب افزایش سیلیس در سطوح مختلف آبی و موجب افزایش جمعیت فیتوپالنکتونی بخصوص شاخه
دیاتومه ها میگردد که با نتایج بدست آمده همخوانی دارد .وجود دیاتومه های غیر معمول در دریای خزر موجب تغییراتی در
ساختار پالنکتونی دریا گردید ،به عبارتی دیگر تغییر شرایط محیطی و استرس ،تراکم و ترکیب گونه های بومی را تحت تاثیر
قرار دادند ( .(Gomez and Souissi, 2003, 2007; Olenin et al., 2007بنابراین هر گونه دستکاری و فعالیتهای
بشر در دریای خزر از جمله برنامه توسعه آبزی پروری می تواند احتمال بروز شکوفایی جلبکی ) (Algae bloomرا به دلیل
استفاده از غذا برای ماهیان داخل قفس و یا افزایش مواد مغذی به جهت ته نشست مواد غذایی را تشدید نماید ( FAO,
 .)1992 ; Madihah, 2008همچنین  )2226( Lotockaگزارش نمود که در فصل تابستان و پاییز شکوفایی جلبکی گونه
 D. fragilissimusدر خلیج گدانسک در دریای بالتیک رخ داده است .در مطالعه حاضر نیز این فیتوپالنکتون جزو
گونه های غالب در فصل بهار بود لذا ممکن است افزایش تراکم این گونه از نقطه نظر شکوفایی جلبکی با اهمیت باشد.
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S1
S

S2

A

S3

A1

W1
Wمیانگین تراکم و زی توده به ترتیب  Sو  S1در فصل بهار S2 ،و  S3در فصل تابستان A ،و
شکل  -3نراکم و زی توده گونه های غالب باسیالریوفیتا در فصول محتلف در منطقه کالرآباد ،توجه:
 A1در فصل پاییز  W ،و  W1در زمستان می باشد.
04
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یافته پژوهشی
با توجه به این که گونه های  D. fragilissimus ،P. seriataدارای قدرت شکوفایی باالیی می باشند بنابراین هر گونه
دستکاری بر روی این اکوسیستم بسته بویژه توسعه آبزی پروری در بخش جنوبی دریای خزر می بایست با حفظ مالحظات
زیست محیطی و اجرای طرح ارزیابی تفضیلی اثرات زیست محیطی صورت پذیرد .این پژوهش می تواند اطالعات پایهای را در
خصوص تغییرات اکوسیستم دریای خزر جهت استفاده مدیران و برنامه ریزان کالن در مدیریت آبزی پروری مسئوالنه قرار
دهد.

تشکر و قدردانی
این تحقیق قسمتی از پروژه مصوب به شماره  94-76-92-1257-12223می باشد که توسط موسسه تحقیقات علوم شیالتی
کشور ابالغ گردید .بدینوسیله الزم می دانم از همکاری صمیمانه مسئولین محترم موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور ،اداره
کل شیالت مازندران و پژوهشکده اکولوژی دریای خزر بدلیل فراهم نمودن امکانات در اجرای این پژوهش تشکر نمایم.
منابع
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