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در محدوده استقرار قفس های پرورش  (Bacillariophyta)بررسی تغییرات گروه فیتوپالنکتونی باسیالریوفیتا 

 مازندران-ماهی در منطقه کالرآباد

 ، 9، فاطمه سادات تهامی9، حسن نصراله زاده ساروی9*حمد علی افرائی بندپیم

     9، علیرضا کیهان ثانی2ابراهیم صفویسید

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی -موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور -دریای خزر پژوهشکده اکولوژی -9

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی -موسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور -2

 مسئولنویسنده *

 چکیده

قفس های دریایی در این پژوهش به منظور بررسی تغییرات گروه فیتوپالنکتونی باسیالریوفیتا )دیاتومه ها( در محدوده استقرار 

متر و در سه الیه صورت  22صورت فصلی و در سه ایستگاه در عمق انجام شد. نمونه برداری به  9319منطقه کالرآباد در سال 

، (ISI)گونه های پر اهمیت گونه شناسایی شد که بر اساس شاخص  29جنس و  99پذیرفت. از شاخه باسیالریوفیتا تعداد 

Thalassionema nitzchoides   1/22با  ،%Skeletonema costatum  4/92با%، Nitzschia acicularis  با

9/2،%Cyclotella meneghiniana      2/7با ،%Pseudo-nitzschia seriata   و 2/6با %Dactyliosolen 

fragilissimus  الریوفیتا در زمستان . کمترین و بیشترین تراکم و زی توده باسی% بعنوان گونه های غالب معرفی شدند5/5با

 مکعب متر در گرم میلی 456/449±526/33و  سلول در متر مکعب  27743×924±3/2294×924به ترتیب با میانگین 

مقایسه میزان تراکم و زی (. p<25/2. اختالف معنی داری از نظر تراکم و زی توده در فصول مختلف وجود داشت )آمد بدست

با شاهد وجود داشت که این امر می  3و 9داد که اختالف معنی داری بین ایستگاههای  ی مختلف نشانتوده بین ایستگاهها

همچنین بر اساس آزمون همبستگی پیرسون بین تراکم با تواند به دلیل فعالیت پرورش ماهی در قفس بستگی داشته باشد.

تواند به دلیل حضور گونه های با اندازه الیه همبستگی منفی اما زی توده با الیه همبستگی مثبت بدست آمد. این موضوع می 

 در اعماق و الیه های مختلف باشد.  Thalassionema nitzschoidesدرشت بویژه 

 پالنکتون، باسیالریوفیتا، کالرآباد، دریای خزرفیتو: واژه های کلیدی 
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 مقدمه

 برای اتومهید جوامع از استفاده و  هستند توپالنکتونیف انواع نیجتریرا از و جلبکها از بزرگی گروه( ها اتومهید) تایوفیالریباس

 شوندی م استفاده آب تیفیک مطالعات در معموال و باشدمی معمول حال و گذشته دری طیمح طیشرا مقایسه و بررسی

(Grethe, et al., 2013; Frank, et al., 1990 .)زندهی ها اتومید از گونه 922222 حدود و جنس 222 از شیب 

ی ا ژهیو تیاهم ها انوسیاق در اما شوند افتی نیریش و شور لبی ها آب ها، انوسیاق در توانندی م که  است شده شناخته

ی م اختصاص خود به رای آل مواد ازی ناشی انوسیاق هیاول دیتول کل از ٪45حدود  و( Andrew and Toby, 2003) دارند

 که استیی ها گونهی حاو که باشدی میی ایدر پالنکتون هاتومید جنس کی Pseudo-nitzschia. (Mann, 2005) دهند

ی پوست تیمسموم عنوان به و شده شناختهی عصب اختالل مسئول و بوده (DA) دیاس کیموئید نینوروکس سم دیتول به قادر

ی بیش از لیت های انسانی نظیر تغییر زیستگاه، آلودگی و بهره بردارفعا(. Lim, et al., 2012) است شدهی معرف مضر ریغ

 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 می .) دهند که قفس های پرورشی

خورده نشده به شکل مواد معدنی محلول و ذرات مواد آلی باعث تخریب  با ورود حجم باالی فضوالت ماهیان پرورشی و غذای

( که این موضوع می تواند سبب رشد و شکوفایی گروههای Sutherland et al., 2001محیط دریایی می شوند )

 عیسر رشد هاتوپالنکتونیف زییپا و تابستان فصول در دما شیافزا وی مغذ موادی باال ریمقاد حضور درفیتوپالنکتونی شود. 

 & Kosarev) دینما جادیا رای جلبکیی شکوفا دهیپد تواندیم توپالنکتونهایف حد از شیب شیافزا نیا که داشت خواهند

Yablonskaya, 1994)  . در منطقه کالرآباد از استان مازندران با استقرار دو  9321برنامه پرورش ماهی در قفس از سال

قفس ها با قزل آالی رنگین کمان در فصل زمستان، در نهایت به میزان دو تن در بهار قفس آغاز شد که با ماهیدار کردن 

جمعیت دیاتومه ها در  که نمودند انیب( 2295) همکاران وی بندپی افرائ(.  9315برداشت گردید )افرائی بندپی و همکاران 

گا را به خود اختصاص دادند بطوری که ایستگاه مقایسه با سایر گروههای فیتوپالنکتونی بخش عمده تراکم و زی توده میکروآل

. بیشترین تراکم فیتوپالنکتونی را در فصل بهار داشت جائیکه می تواند به فعالیت پرورش ماهی در قفس بستگی داشته باشد 9

عات در پروژه های زیادی در زمینه تراکم و زی توده فیتوپالنکتون در سواحل جنوبی دریای خزر به اجرا درآمد اما اطال

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

متری آب های ساحلی شهر  22در  سه ایستگاه واقع در عمق  9319نمونه برداری از فیتوپالنکتون در طی چهار فصل در سال 

متری قفس )بخش  522 یدر فاصله 2محل استقرار قفس پرورش ماهی، ایستگاه  9ایستگاه  . کالرآباد مازندران انجام شد

متری از قفس )بخش شرقی قفس( انتخاب گردید. برای بررسی  52 یدر فاصله 3ه عنوان ایستگاه شاهد( و ایستگاغربی و به

از  آبسیسی 522روش(. در اینVollenweider, 1974اری آب با استفاده از روتنر صورت گرفت )بردفیتوپالنکتون نمونه

 ,Sourina% تثبیت شدند )4م نهایی تا حج و با فرمالینآوریمتر را در ظروف نمونه برداری جمع 22و  92، 5هایالیه

(  Hartley et al., 1996; Wehr and  Sheath, 2003ها از کلیدهای شناسایی معتبر )(. برای شناسایی گونه1978

 کیفیها در دو مرحلهدر آزمایشگاه نمونه .ای از میکروسکوپ دوچشمی نرمال استفاده شداستفاده گردید. برای شناسایی گونه

و  شمارش  X 42و  X 22و  X 92ی با بزرگنمای متر و میکروسکوپمیلی 24×  24الم و المل  توسط کمی لهمرح و یک

. برای به دست آوردن وزن )زی توده(آنها، ابتدا با میکرومتر ;Vollenweider, 1974) (APHA, 2005 شدند  بررسی

حاسبه انجام گرفت در مرحله بعدی تراکم در واحد حجم با شمارش شان میها اندازه گیری و با استفاده از شکل هندسابعاد آن

تعداد فیتوپالنکتون و ضرب آنها در ضریب حجمی) نسبت به حجم آب بررسی شده( محاسبه و زی توده یک گونه برحسب 

 Important. برای تعیین شاخص گونه های پراهمیت )(Lawrence et al., 1987)میلی گرم در متر مکعب بدست آمد 

Species Index  از فرمول )ISI= (fi) × (Di)  استفاده شد(Rushforth and Brock, 1991)جائیکه.fi   درصد =

ه و تحلیل داده ها از برنامه نرم افزاری یبرای تجز می باشد. i= میانگین نسبی حضور گونه  Di، و  iفراوانی حضور گونه 

Excel ،SPSS ( برای آزمون مقایسه دو به دو بین میانگین ها از آنالیز واریانس ،ANOVA و برای بررسی روابط بین )

 ,Blumanدرصد صورت گرفت ) 5گی پیرسون استفاده شد. کلیه تست های آماری  در سطح متغیرها از آزمون همبست

1997 .) 

 کالراباد منطقه دری بردار نمونهی ستگاههایایی ایجغراف عرض و طول -9 جدول

 ایستگاه طول و عرض جغرافیایی عمق )متر(
N E 

20 36o43′42″ 51o15′31″ 9 

20 36o43′44″ 51o15′14″ 2 

20 36o43′43″ 51o15′32″ 3 
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 نتایج و بحث

% بیشترین درصد 25با   Nitzschiaگونه شناسایی شد که جنس  29جنس و  92نتایج نشان داد که از شاخه باسیالریوفیتا 

(. نتایج نشان داد که بر اساس 2ها را به خود اختصاص دادند و بیشترین حضور گونه ها در زمستان بود )جدول فراوانی گونه

 ،%4/92با  Skeletonema costatum%،  1/22با   Thalassionema nitzchoides، (ISI)اخص گونه های با اهمیت ش

Nitzchia acicularis  9/2با،%Cyclotella meneghiniana      2/7با ،%Pseudonitzschia seriata  و 2/6با %

D. fragilissimus  ( گزارش 9312معرفی شدند. گل آقایی و همکاران )% بعنوان گونه های غالب در این تحقیق 5/5با

گونه  17شده در حوضه جنوبی دریای خزر شاخه باسیالریوفیتا با  ییشناسا گونه فیتوپالنکتون  919نمودند که از مجموع 

گونه های % بود و 41/59% به خود اختصاص داد و  دارای بیشترین فراوانی از نظر تراکم با  2/52بیشترین فراوانی برابر با 

Pseudosolenia calcar-avis   ،Cyclotella meneghiniana ،Thalassionema nitzschioides الب غ

جمعیت باسیالریوفیتا را تشکیل دادند که با نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر مطابقت دارد. همچنین مطالعات انجام شده 

، Bacillariophyta ،Pyrrophytaشاخه  5کالرآباد که شامل گونه شناسایی شده در منطقه  37نشان داد که از مجموع 

Cyanophyta ،Chlorophyta  وEuglenophyta  بیشترین فراوانی گونه را به خود 56بودند شاخه باسیالریوفیتا با %

ین تراکم ( جاییکه گونه های متعلق به این شاخه در فصل زمستان دارای بیشتر9315اختصاص داد )افرائی بندپی و همکاران، 

و زی توده بود که می تواند به دلیل سرما دوست بودن، درشت سایز بودن و کمتر چریده شدن آن بوسیله زئوپالنکتون به 

را می  T. nitzchoidesالبته گونه  (Knoechel and Holtby, 1986جهت داشتن  تقارن محوری بستگی داشته باشد )

که  بهار دربیشترین تراکم آن  ،سال طول درحی کم عمق مناطق اقیانوسی یافت و توان در تمام آبهای جهان بجز در آبهای نوا

که این امر می تواند به شرایط  (Marshall, 1986)بیشتری از مواد می باشد رخ می دهد  غلظتآب دارای  معموال

( نیز شاخه باسیالریوفیتا 9314در مطالعه مخلوق و همکاران )اکولوژیکی، توپوگرافی و جغرافیایی منطقه بستگی داشته باشد. 

توده شاخه باسیالریوفیتا در  % از مجموع تراکم فیتوپالنکتون غالبیت مطلق را در زمستان دارا گردید. بررسی تراکم و زی14با 

(. 3فصول مختلف نشان داد که بیشترین تراکم و زی توده در فصل زمستان و کمترین آن در تابستان بدست آمد )جدول 

در مجموع، بررسی وضعیت (. p<25/2عنی داری از نظر تراکم و زی توده در فصول مختلف وجود داشت )اختالف م

با  3و  9باسیالریوفیتا در ایستگاههای مختلف نشان داد که اختالف معنی داری از نظر تراکم و زی توده بین ایستگاههای 

با توجه به ل فعالیت پرورش ماهی در قفس مرتبط باشد. ( که این امر می تواند به دلیp<25/2ایستگاه شاهد وجود داشت )

این که شروع دوره پرورش ماهی در قفس از پاییز تا بهار می باشد بنابراین امکان شکوفایی جلبکی بعد از استقرار قفس های 

نی کل، در فصل ( نشان دادند که میزان  ازت آلی و معد2296و همکاران )  Afraei Bandpeiدریایی دور از انتظار نیست. 

زمستان دارای بیشترین مقدار بود که می تواند بیانگر همبستگی مثبت بین فیتوپالنکتون با مواد مغذی باشد. مخلوق و 
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( بیان نمودند که اگرچه وجود استرس وعدم ثبات در اکوسیستم همچنان به نفع گونه سمی و دارای پتانسیل 9314همکاران )

سال پس از ورود عامل  22بوده است اما به نظر می رسد که بعد از حدود  Pseudo-nitzschia seriataشکوفایی یعنی 

استرس زای بیولوژیکی عمده یعنی شانه دار مهاجم، طیبعت اندکی توان جبران یافته است و بعضی از گونه های بومی و ساکن 

یافته اند که با نتایج بدست آمده در این مجدداً توان حضور موثر و غالب شدن  Thalassionema nitzschioidesاز جمله 

تحقیق همخوانی دارد. همچنین بررسی روابط بین تراکم و زی توده در اعماق مختلف بر اساس ضریب همبستگی پیرسون 

( که این 4نشان داد که بین تراکم با الیه رابطه معکوس و بین زی توده با الیه رابطه نسبتا معنی داری وجود دارد )جدول 

 وع می تواند به دلیل حضور گونه های غالب و با اندازه درشت در الیه های پایینی آب مرتبط باشد چراکه گونهموض

 T. nitzschoides  بیشترین تراکم و زی توده را در زمستان به خود اختصاص داد و غالبیت بیشتری نسبت به سایر گونه ها

 ،P. seriataختلف نشان داد که در فصل بهار گونه های (.  بررسی تراکم و زی توده گونه های م3داشت )شکل 

fragilissimus D.  وS. costatum  غالب جمعیت باسیالریوفیتا، در تابستان گونه هایC. meneghiniana ،  

 N. acicularis و T. nitzschoides  در پاییز گونه های C. meneghiniana  ،S. costatum  وT. nitzschoides 

( را 3غالب جمعیت باسیالریوفیتا )شکل  S. costatum  و P. seriata ،T. nitzschoidesن  گونه های و در زمستا

شاخه باسیالریوفیتا در همه فصول بیشترین تعداد گونه را دارا  ( گزارش نمودند که 9314تشکیل دادند. مخلوق و همکاران )

تا شکل گرفت و میانگین تراکم آن در فصل زمستان به طور معنی درصد( از باسیالریوفی 29بود و عمده تراکم فیتوپالنکتون )

نتایج نشان داد که اختالف معنی داری داری بیش از سایر فصول گردید که با مطالعات انجام شده در این تحقیق مطابقت دارد. 

تگاهها نشان داد که اختالف از نظر تراکم و زی توده باسیالریوفیتا در فصول مختلف وجود داشت ضمن این که مقایسه بین ایس

با شاهد وجود داشت که این امر می تواند به دلیل فعالیت پرورش ماهی در قفس بستگی  3و 9معنی داری بین ایستگاههای 

گونه فیتوپالنکتون شناسایی  396( نیز از مجموع 2293) همکاران و Gaoدر مطالعه دریای زرد جنوبی توسط  داشته باشد.

را به خود اختصاص داد که با نتایج  ی% از کل فراوانی تنوع گونه ا1/62شاخه بودند، شاخه باسیالریوفیتا  1شده که متعلق به 

 بدست آمده در مطالعه حاضر مشابه بود.

 ( گونه های مختلف باسیالریوفیتا در فصول مختلف در منطقه کالراباد-حضور )+( و عدم حضور ) -2جدول 

 انزمست زییپا 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 - - - + 
 

 میانگین تراکم و زی توده باسیالریوفیتا در فصول مختلف  -3جدول 

 زی توده تراکم فصل

× میانگین )سلول  

 عدد(924

× خطای معیار)سلول 

 عدد(924

میانگین )میلی گرم در متر 

 مکعب(

معیار)میلی گرم در  خطای

 متر مکعب(

 b 2222  3/9961 b271/972 259/22 بهار

 C545 922 c245/32 214/6 تابستان

 C762 4/65 c956/91 794/2 پاییز

 a 27743 3/2294 a456/449 526/33 زمستان

 توجه: عالمت حروف التین غیر همسان نشان دهنده اختالف معنی دار بودن می باشد. 

 رآبادروابط بین تراکم و زی توده باسیالریوفیتا با پارامترهای مختلف بر اساس همبستگی پیرسون در منطقه کال -4جدول 

 فصل ایستگاه الیه زی توده تراکم پارامترها

 526/2** 945/2* -22/2 115/2** 9 تراکم

 591/2** 934/2* 226/2* 9 115/2** زی توده

 -224/2 -279/2 9 -226/2 -22/2 الیه

 921/2* 9 -279/2 934/2* 945/2* ایستگاه

 9 921/2* -242/2 591/2** 526/2** فصل

و عالمت منفی همبستگی معکوس را  29/2، ** همبستگی معنی دار در سطح  25/2نی دار در سطح توجه: *همبستگی مع

 .دهد ینشان م
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تراکم را در هر سه  یشترینمختلف آب نشان داد که این گونه ب یها یهفصول و ال در P. seriataتوده  یتراکم و ز بررسی

جلبکی منجر شود.  ییدر قفس ممکن است به شکوفا یماه پرورش یتداشت که در صورت فعال یمتر 92 یهدر ال یستگاها

Estephanie ( 2292و همکاران) یجلبک شکوفاییقدرت  دارای یها هگون تراکم 2226نمودند که از سال  اعالم 

 یامر م یناست که ا یافته ایشافز .Thalassiosira sppمثل  HAB یرو غ .Pseudo-nizchia sppمثل   (HAB)مضر

فیتوپالنکتون  جمعیت. باشد تابستان در باد افزایش با همراه دریا سطحی آبهای حرارت درجه افزایش متقابل اثر لیتواند به دل

شیمیایی)نظیردرجه حرارت، نور و مواد مغذی(، بیولوژیکی -تحت تاثیر مجموعه ای از تغییرات زمانی و مکانی عوامل فیزیکو

. اما  (Paecho et al., 2010)ی نظیر چرخه زندگی  گونه ها قرار دارد )مانند علفخواری و رقابت( و عوامل فیزیولوژیک

خزر رخ داد سبب شد تا  یایخزر( در بوم سازگان در یایشانه دار مهاجم به در ورود)از جمله  یراخ یکه در سالها ییراتیتغ

( و اثرات مختلفی 9319و همکارن،  شود )نصراله زاده ساروی یجادا یتوپالنکتونف هایگونه یدر ساختار و استراتژ ییراتیتغ

مشاهده  Pseudo-nitzschia seriataدارای رشد تهاجمی از قبیل  یمانند افزایش تراکم گونه ها

تراکم با  یشترینب یدارا C. meneghiniana  (. در تابستان گونهNasrollahzadeh Saravi et al., 2014شود)

رتبه دوم با  در T. nitzchoidesها را داشت و گونه  یهر تمام الدر متر مکعب د سلول 927×924±976×923 یانگینم

تراکم را به خود  بیشترین T. nitzschoidesگونه  ییزسلول در متر مکعب بود. در فصل پا 11×927±924×923 یانگینم

ول در متر سل 221×924±352×923 یانگینم باتراکم  یشترینب 3 یستگاهمتر و در ا 22و  92 یها یهال دراختصاص داد 

 یننمود. همچن یانب ینهآب جهت رشد به یدما و شور یطمناسب بودن شرا یلتواند به دل یامر م اینداشت که  رامکعب 

 یگراددرجه سانت 95در هزار و  قسمت 12-38 یببه ترت یالریوفیتاباس ینهنرخ رشد به یو درجه حرارت آب برا یشور شرایط

گزارش نمودند  9312زاده و همکاران  نصراله.  (Hoppenrath and Malte, 2009;  Marshall, 1986) یدگزارش گرد

گرم در  یلیم 42/99-94گراد و  یدرجه سانت 32/95-5/22از  یببه ترت ینور یهآب در ال یاب و شور یدما ییزکه در فصل پا

 .Tنمودند که  یانب( 9319و همکاران ) مخلوق. یدنما یم ییدحاصل را تا یجبوده است که نتا یرهزار قسمت متغ

nitzschoides یتنظارت و کنترل فعال یزگوناگون و ن یفاضالب ها یخزر بوده و کاهش ورود یایدر یبوم یاز گونه ها یکی 

خزر  یایدر یستمدر اکوس یخزر می تواند بر روند بهبود یایبه در یکاهش ورود مواد مغذ یتاًو نها یساحل یحیمراکز تفر یها

 یتجمع یو چرخه زئوپالنکتون به عنوان چهار عامل مهم که بر رو یدما، عرضه مواد مغذ نور،که  بطوری بگذارند یاثر مثبت

تراکم متعلق  یشترینفصل زمستان ب در(. Parsons et al., 1984; Cullen et al., 1992) گذارند یاثر م یتوپالنکتونف

وجود  یلتواند به دل یامر م ینمتر مکعب بود که ا در سلول 9759×925±9432×924 یانگینبا م T. nitzchoidesبه گونه 

نمودند  بیان (9126و همکاران ) Demersگونه دانست.  ینجهت رشد ا یمواد مغذ یشدر ستون عمودی آب و افزا اختالط

 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
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آب میگردد و در نتیجه سبب افزایش سیلیس در سطوح مختلف آبی و موجب افزایش جمعیت فیتوپالنکتونی بخصوص شاخه 

خزر موجب تغییراتی در  دریای دیاتومه های غیر معمول در وجوددیاتومه ها میگردد که با نتایج بدست آمده همخوانی دارد. 

 یررا تحت تاث یبوم یگونه ها یبو استرس، تراکم و ترک یطیمح یطشرا ییرتغ یگرد یساختار پالنکتونی دریا گردید، به عبارت

 هاییتو فعال یهر گونه دستکار ین. بنابراGomez and Souissi, 2003, 2007; Olenin et al., 2007)قرار دادند )

 یلرا به دل (Algae bloom) یجلبک ییتواند احتمال بروز شکوفا یم یپرور یخزر از جمله برنامه توسعه آبز یایبشر در در

 ,FAO) را تشدید نماید ییبه جهت ته نشست مواد غذا یمواد مغذ یشداخل قفس و یا افزا یانماه یاستفاده از غذا برا

1992 ; Madihah, 2008 .)همچنین Lotocka (2226) گونه  یجلبک ییشکوفا ییزنمود که در فصل تابستان و پا گزارش

D. fragilissimus رخ داده است. در مطالعه حاضر نیز این فیتوپالنکتون جزو یکبالت یایگدانسک در در یجدر خل 

  .باشد اهمیتاست افزایش تراکم این گونه از نقطه نظر شکوفایی جلبکی با  ممکنلذا  بودفصل بهار  درگونه های غالب  
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S 

S1  

S2  S3 

A 
A1 

W 
W1 

  

 و  Aدر فصل تابستان،  S3و  S2 در فصل بهار، S1و  Sنراکم و زی توده گونه های غالب باسیالریوفیتا در فصول محتلف در منطقه کالرآباد، توجه: میانگین تراکم و زی توده به ترتیب   -3شکل 

A1 در فصل پاییز  ، W  و W1 .در زمستان می باشد 
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 یافته پژوهشی

هر گونه  ینباشند بنابرا یم ییباال ییقدرت شکوفا دارای  P. seriata،D. fragilissimus یکه گونه ها ینتوجه به ا با

با حفظ مالحظات  یستبا یخزر م یایدر یدر بخش جنوب یپرور یتوسعه آبز یژهبسته  بو یستماکوس ینا یبر رو یدستکار

را در  اییهتواند اطالعات پا ی. این پژوهش میردپذ صورت یطیمح یستاثرات ز یلیتفض یابیطرح ارز یو اجرا یطیمح یستز

 قرارمسئوالنه  یپرور یآبز یریتو برنامه ریزان کالن در مد یراندریای خزر جهت استفاده مد یستمخصوص تغییرات اکوس

 دهد.
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