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اهمیت رش های ساحلی ( )Pontogammarus maeoticusدر رژیم غذایی بچه ماهیان استخوانی در
سواحل خزر آباد ساری
3

4

مهناز سادات صادقی* ،1بابک مقدسی ،2نرگس مورکی و سکینه اصغری

 -4 ،3 ،1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،دانشکده علوم و فنون دریایی ،تهران ،ایران
 -2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سوادکوه ،گروه منابع طبیعی ،مازندران ،ایران
تاریخ پذیرش1359/41/11:
تاریخ دریافت1353/49/44 :

چکیده
در پژوهش حاضر ،اهمیت رش های ساحلی دریای خزر ( )Pontogammarus maeoticusدر رژیم غذایی
بچه ماهیان استخوانی ،مورد بررسی قرار گرفته است .نمونه برداری از رش های ساحلی و بچه ماهیان ،طی دو
مرحله (دی ماه  9831و فروردین ماه  ،)9811از  91ایستگاه (در چهار ناحیه ،هر یک دارای  8ایستگاه) در
سواحل خزرآباد ساری انجام گردید .ماهیان با استفاده از پارچه توری (با قطر روزنه یک میلی متر) به ابعاد
9×1/5و در عمق  1/5تا  9متری صید شده و بالفاصله با الکل  01درصد تثبیت و به آزمایشگاه منتقل شدند .صید
رش با استفاده از تور دست ساز با قطر روزنه یک میلی متر به شکل مستطیل و به ابعاد 01 ×01سانتی متر از
ماسه های ساحل انجام شد .تعداد  13عدد ماهی در زمستان سال  9831و  910عدد ماهی در بهار سال 9811در
پنج گونه کفال پوزه باریک ( ،) Liza saliensماهی سفید( ، (Rutilus frisii kutumشیشه ماهی( Atherina
 ، )boyeriگاو ماهی( )Benthophilus ctenolepidusو ماهی سه خاره ()Gasterosteus aculeatusبه
ترتیب با دامنه وزنی9/90-8/00 ،1/39-5/33 ،8/11 -1/0 ،8/15-10/05و 9/10-9/10گرم شناسایی شدند.
محتویات لوله گوارش ماهی ها ،برای شناسایی گونه های مصرف کننده رش مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان
داد که گونه های صید شده به میزان متفاوتی از رش های ساحلی تغذیه کرده اند .بیشترین میزان تغذیه در
زمستان  9831با میانگین  3/15درصد مربوط به ماهی سفید و در فصل بهار سال  ،9811با میانگین  9/11درصد
در ماهی کفال پوزه باریک بدست آمد.
واژگان کلیدی :رش ،بچه ماهی ،ماهیان استخوانی ،تغذیه ،دریای خزر
* نگارنده پاسخگوmahnaz_sadat_sadeghi@yahoo.com.au :

مجله پژوهشهای علوم و فنون دریـایــی/سال یازدهم/شماره دوم/تابستان 59

مقدمه
گونه های مختلف ماهیان با توجه به اقالم غذایی
موجود در زیستگاه و امکان دسترسی به آنها در طی
سال ،دارای تنوع غذایی قابل توجهی در طی فصول
مختلف می باشند) . (Biswas,1993بر اساس
مطالعات انجام شده ،تقریبا در تمام سواحل جنوبی
دریای مازندران به جز خلیج گرگان و گمیشان گونه
 ،Pontogammarus maeoticusگامارید غالب
است( .جان پرور جاودانی; 1354 ،خاکسار;1353 ،
میرزاجانی .)1331 ،استفاده از رش های ساحلی
دریای خزر در جیره غذایی ماهیان سردابی سبب
افزایش کیفیت گوشت آنها ( از نظر طعم ورنگ) و
تولید تخم های رنگین تر با درصد تخم گشایی بیشتر
شده
تری
مقاوم
الروهای
ایجاد
و
) (Choubert,1987و در جیره غذایی ماهی قزل
(Oncorhynchus
آالی رنگین کمان
)mykissسبب رنگین تر شدن گوشت (خدا رحمی
 )1314،و افزایش مقاومت نوزادان نسبت به تنش
های عوامل محیطی مانند تغییرات دما و  pHمی
شود( علوی یگانه و همکاران .)1312 ،بررسی
ترکیبات بیوشیمیایی رش های ساحل جنوبی دریای
خزر در دو استان مازندران و گیالن نشان داد که ماده
خشک بدن این جانوران حاوی پروتئین (،) 42/43
چربی( ،)4/14هیدرات کربن ( )29/3و خاکستر
 )34/45درصد است (سیف آبادی و همکاران.)1312،
بررسی وضعیت تغذیه ای بچه تاس ماهی ایرانی،
حاصل از تکثیر مصنوعی پس از رها سازی در
رودخانه تجن و بخش های ساحلی دریای خزر نشان
داده است که در مجموع علی رغم شرایط مناسب کف
زیان و زئوپالنکتون رودخانه ،توسط بچه ماهیان در
رودخانه تغذیه نکرده بودند ،اما بچه ماهیانی که پس

22

از  14روز از بخش ساحلی دریا صید شده بودند در
دستگاه گوارش آنها گاماریده ها وجود داشتند (
رمضانی و فارابی .)1314،نتایج بررسی رژیم غذایی
کفال پوزه باریک ) (Liza saliensو کفال طالیی
)(Liza aurataبین دوران نوجوانی تا بلوغ نشان
می دهد که هر دو گونه در مراحل نوجوانی از کوپه
پودها و کرم های پر تار تغذیه می کنند(نوروزی و
زندآورRissik & Suthers, 1996; 1353 ،
; .(Vallet et al.,1970رژیم غذایی فصلی در
ماهی های نوجوان (طول کل کمتر از  32میلی متر)
Common
bullies,
Gobimophus
 cotidianusدر جنوب جزیره نیوزلند نشان داد که
بیش از  39درصد از ماهی های نمونه برداری شده
آمفیپودها را مورد مصرف قرار داده بودند
) .(Wilhelm et al., 2007هدف از انجام این
تحقیق ،بررسی گونه های بچه ماهیان استخوانی
ساحل جنوبی دریای خزر که از رش های ساحلی
تغذیه می کنند و همچنین تعیین میزان تغذیه از
رش ها نسبت به کل غذای مصرف شده در این
ماهیان بود.
مواد و روش ها
نمونه برداری(صید بچه ماهی و رش)در ناحیه خزر
آباد ساری ،در دو نوبت در زمستان (دی ماه  )1315و
بهار ( فروردین ماه  )1354در چهار ناحیه و در هر
ناحیه از سه ایستگاه با فاصله  344متر از هم انجام
گردید .در مجموع نمونه برداری در سه ایستگاه در
منطقه مصبی (مصب رودخانه تجن) ،شش ایستگاه در
منطقه ساحلی -تفریحی و سه ایستگاه در منطقه
صیدگاه صورت گرفت (شکل .)1
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شکل  -1ایستگاه های نمونه برداری در ساحل خزر آباد ساری ( 1354-1315مقیاس )1:94444

بچه ماهیان در نوار سـاحلی هـر ایسـتگاه ،در عمـق
 4/9تا  1متری با اسـتفاده از تـور پارچـه ای بـا قطـر
روزنه یک میلی متر و به ابعاد  1×4/9متر صید شدند.
نمونه ها بالفاصله پس از صید ،در الکل  34درصـد در
ظروف پالستیکی تثبیت شده و در فالسک حاوی یـخ
به آزمایشگاه منتقل شدند .نمونـه بـرداری رش هـای
ساحلی از ایستگاه های مورد نظر به وسـیله تـوری بـا
چشمه یک میلی متر از ماسه های ساحل انجام شد و
تراکم آنها در یک متر مربع محاسبه گردیـد(مقدسـی،
 .)1335نمونـه هـای برداشـت شـده در قـوطی هـای
پالستیکی حاوی الکل  34درصد داخل فالسک حاوی
یخ منتقل شدند (مقدسـی .)1335 ،شناسـایی گونـه
ای رش با استفاده از اسـتریو میکروسـکوو و پـس از
شناسایی اولیه توسط میکروسکوو نوری و با اسـتفاده
از ویژگی هـای کلیـدی آنهـا انجـام شـد(بیرشـتین و
همکاران.)1511 ،
گونه های بچه ماهیان بـا اسـتفاده از اطلـس ماهیـان
حوزه جنوبی دریای خزر ( نـادری جلـودار و عبـدلی،
 )1313شناســایی گردیــد .بیــومتری بچــه مــاهی هــا
(طول کل) با استفاده از کولیس با دقت 4/1انجام شد.
وزن بچه ماهی ها با استفاده از تـرازوی دیجیتـالی بـا
دقت  4/41گـرم تـوزین شـد .بچـه مـاهی هـا کالبـد

شکافی شدند و محتویات لوله گـوارش بـرای بررسـی
رژیم غذایی توسط لـوو مـورد بررسـی قـرار گرفـت
(.)Hynes, 1950
آنالیز آماری
داده های به دست آمده از شمارش تعداد رش در لوله
گوارش نمونـه هـای مـاهی و رسـوب هـر ناحیـه بـا
استفاده از نرم افزار  Excelدسته بنـدی شـدند . .بـه
منظور آنالیز آماری از نرم افزار  SPSSاسـتفاده شـد.
نرمــال بــودن داده هــا بــا آزمــون Kolmogrov-
 Smirnovمورد بررسی قرار گرفت .داده هـای دارای
پراکنش نرمال بـا اسـتفاده از آزمـون آنـالیز واریـانس
یکطرفه ) (ONE WAY ANOVAو داده هایی
که دارای پـراکنش غیـر نرمـال بودنـد بـا اسـتفاده از
آزمون کروسکال والیس
) (NonParametric Testمورد بررسی در سـط
معنی داری  4/49قرار گرفتند.

نتایج
در تحقیق حاضر در منطقه خزرآباد ساری ،در فصل
زمستان سال 1351تعداد  51ماهی و در بهار سال
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ماهی(  )Benthophilus ctenolepidusو ماهی
سه خاره ( )Gasterosteus aculeatusبود(شکل
های  2الی  .)1تنها آمفی پود شناسایی شده گونه
( )Pontogammarus maeoticusبود.

 ،1354تعداد  143عدد ماهی صید شد(جدول های 1
و  )2که شامل پنج گونه کفال پوزه باریک ( Liza
 ،)saliensماهی سفید(، (Rutilus frisii kutum
شیشه ماهی( ، ) Atherina boyeriگاو

جدول  -1ماهیان صید شده در چهار ناحیه مورد بررسی خزر آباد ساری در زمستان 1315

منطقه ایستگاه
گونه

کفال)(Liza saliens
سفید)( Rutilus frisikutum
شیشه ماهی)(Atherina boyeri
گاو ماهی)( Benthophilus ctenolepidus
سه خاره ماهی (Gasterosteus
)aculeatus
جمع کل

A

B

C

D

23
4
4
4
4
23

24
2
1
4
4
23

11
9
3
4
4
24

19
3
1
4
4
24

جمع
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91
91
1
1
13
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جدول  -2تعداد 4گونه ی صید شده ماهی در چهار ناحیه مورد بررسی خزر آباد ساری در بهار 1354

ایستگاه
گونه

کفال)(Liza saliens
سفید)( Rutilus frisikutum
شیشه ماهی)(Atherina boyeri
گاو ماهی)( Benthophilus ctenolepidus
سه خاره ماهی (Gasterosteus
)aculeatus
جمع کل

نتایج جدول های ( 1و )2نشان می دهد که بیشترین
تعداد نمونه های صید شده با در نظر گرفتن نوع

A

B

C

D

12
11
2
1
1
23

5
13
1
3
1
23

1
2
14
1
4
21

19
4
1
2
4
23

جمع
کل
00
81
91
91
1
910

گونه ،در هر دو فصل مربوط به گونه کفال پوزه
باریک و سپس ماهی سفید بود.

شکل  -2بچه ماهی کفال پوزه باریک ( ) Liza saliensصید شده از ناحیه خزرآباد .1315 – 54

شکل  -3بچه ماهی سفید ( ( Rutilus frisii kutumصید شده از ناحیه خزرآباد .1315 – 54
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شکل  -4بچه شیشه ماهی ( ) Atherina boyeriصید شده از ناحیه خزرآباد .1315 – 54

شکل  -9بچه ماهی سه خاره ( ) Gasterosteus aculeatusصید شده از ناحیه خزرآباد .1315 – 54

شکل  -1بچه گاو ماهی ( ) Benthophilus ctenolepidusصید شده از ناحیه خزرآباد .1315 – 54

 1/51و  1/23گرم صید گردید که به لحاظ کم بودن
تعداد نمونه ها امکان انجام آنالیز آماری بر روی آن ها
وجود نداشت.

نتایج بیومتری ماهیان در شکل های ( 3و )1ارائه
شده است .در طول دوره نمونه برداری (فصل دوم
نمونه برداری ،بهار  )54تنها دو قطعه ماهی سه خاره
به ترتیب با طول کل  1/2و  1/1سانتی متر و وزن

6

4

کفال

3

سفید
شیشه ماهی

2

گاو ماهی

1

میانگین وزن ماهیان بر حسب گرم

5

0
D

C

B

A

چهار ناحیه مورد بررسی

شکل  -3میانگین وزن ماهیان صید شده از در چهار منطقه در خزرآباد ساری 1315 – 54
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8
کفال

6

سفید

4

شیشه ماهی

2

گاو ماهی

0
C

D

A

B

میانگین طول استاندارد ماهیان بر حسب
سانتیمتر

10

چهار ناحیه مورد بررسی

شکل  -1میانگین طول ماهیان صید شده از چهار منطقه در خزرآباد ساری 1315 – 54

نمونه برداری در شکل های(  5الی  ) 11نشان داده
شده است.

نتایج آماری حاصل از بررسی های انجام شده روی
تعداد رش های موجود در رسوبات و نیز میزان رش
های موجود در لوله گوارش بچه ماهیان در دو فصل

1000
800
600

89دی ماه

400

90فروردین ماه

200
0
C

D

B

A

میانگین تعداد رش ها در یک متر مربع

1200

چهار ناحیه مورد بررسی

شکل -5تراکم رش های موجود در یک متر مربع از رسوبات چهار ناحیه مورد بررسی ( )A, B, C & Dدر دو فصل نمونه
برداری ( 1315-54آنتنک ها نشان دهنده انحراف معیار است)

بر اساس نتایج آماری بین دو فصل نمونه برداری
اختالف معنی داری در تراکم رش های موجود در

رسوبات وجود داشت ( )P>4/49و در فروردین سال
 1354بیشتر از زمستان  1315بوده است.
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شکل -14میانگین تعداد رش در لوله گوارش کل نمونه های سه گونه ماهی در چهار ناحیه در فصل زمستان( دی ماه) 1315

شکل  -11میانگین تعداد رش در لوله گوارش کل نمونه های سه گونه ماهی در چهار ناحیه در فصل بهار(فروردین )1354

بحث و نتیجه گیری
در تحقیق حاضر ،پنج گونه ماهی شامل کفال پوزه
باریک( ،) Liza saliensسفید ( ( Rutilus frisii
 ،kutumشیشه ماهی ( ،)Atherina boyeriگاو
ماهی ( ) Benthophilus ctenolepidusو ماهی
سه خاره ( ) Gasterosteus aculeatusدر طی
زمستان و بهار در منطقه خزرآباد ساری شناسایی
شد .بیشتر ماهیان در سن و اندازه کوچک بودند و از
آنجاییکه طول بدن شیشه ماهی بالغ  1تا  12سانتی
متر و اندازه متوسط آن 1/9سانتی متر است (نادری
جلودار و عبدلی ،)1313 ،گونه شیشه ماهی صید
شده از خزر آباد با میانگین طول  3/9سانتی متر صید
شده در این تحقیق جزء ماهیان بالغ این گونه

محسوب می شود .نتایج جدول های ( 1و )2نشان می
دهد که بیشترین تعداد نمونه های صید شده با در
نظر گرفتن نوع گونه ،در هر دو فصل مربوط به گونه
کفال پوزه باریک و سپس ماهی سفید می باشد.
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تراکم رش در فصل
زمستان به ترتیب در چهار ناحیه
114،19،111/9,D,C,B,Aو 319/3عدد در مترمربع
و در فصل بهار544/4، 133/3 ،344/9،و351/1عدد
در متر مربع بوده است(شکل .)5بر اساس آنالیز آماری
بین دو فصل نمونه برداری ،اختالف معنی داری از
نظر تعداد رش های موجود در رسوبات وجود
دارد( .)P>4/49در این بررسی میزان تراکم رش ها
با تغییر فصل از زمستان به بهار دارای روند افزایشی
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بود .تغییرات فصلی و افزایش دما سبب افزایش میزان
مواد مغذی در بستر دریا می شود .از آنجاییکه دما
یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد و تولیدمثل آمفی پودا
می باشد ) ، (Demarch, 1981تغییرات فصلی و
دما می تواند یکی از عوامل موثر در میزان تراکم رش
ها در تحقیق حاضر باشد.
بیشترین تعداد رش موجود در رسوب منطقه در فصل
زمستان  1315در ناحیه  319/3 Dو در فصل
بهاردر ناحیه  ( Cناحیه تفریحی)  544/4مشاهده
شد .تعداد رش در ناحیه( Aمصبی)در دو فصل نمونه
برداری به ترتیب 19/9و344/9دارای کمترین میزان
رش بود .حرکت و جریان های آبی از مهم ترین
عوامل محیطی است که از طریق کشش مکانیکی بر
جانوران آزادزی فشار وارد می کند و بنابراین نقش
مهمی در تنظیم شرایط محیطی دارد & Aikins
) .)Kikuchi, 2001آمفی پودا ،نواحی دارای
جریان کم یا متوسط را به نواحی با جریان پرسرعت
ترجی می دهند (میرزاجانی )1331 ،و از آنجایی که
رش ها موجوداتی بستر زی هستند ،در تحقیق حاضر،
باال بودن سرعت جریان آب در ناحیه  ( Aمصبی)
نسبت به سایر نواحی ،بستری ناپایدار ایجاد کرده
است که احتماال می تواند یکی از عوامل کاهش
میزان تراکم رش ها در این ناحیه باشد .طبق
مطالعات قلی پور و همکاران در سال ،1312-1313
باالترین تراکم گاماروس را در منطقه گلوگاه میانکاله،
در فصل تابستان با میانگین 1213 ±134/99عدد در
مترمربع گزارش نمودند و با توجه به اینکه منطقه
گلوگاه دارای پوشش گیاهی فراوان در حاشیه است
که در تابستان نیز بر تراکم آن افزوده می گردد،
تراکم افراد را با تراکم پوشش گیاهی در ایستگاه های
مورد مطالعه در ارتباط دانستند(قلی پور و همکاران،
 .)1354وجود پوشش گیاهی به عنوان منبع غذایی،
دمای مناسب ،جریان آب کم و پناهگاه مناسب عاری
از آالینده از فاکتورهای مهم در پراکنش آمفی پودا
محسوب می شود .همچنانکه در مطالعه حاضر میزان
تراکم رش ها در ایستگاه های با شرایط مختلف و با
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تغییر فصل از زمستان به بهار افزایش داشت ( شکل
.)5
یافته های مطالعه حاضر نشان داد که تمامی گونه
های ماهیان صید شده از رش های ساحلی موجود در
رسوبات تغذیه می نمایند و تنها ،مقدار تغذیه از این
جانداران متفاوت بوده است .به طوری که بیشترین و
کمترین تغذیه از رش در فصل زمستان به ترتیب 15
و صفر مربوط به ماهی سفید ،گاو ماهی و سه خاره
ماهی و بیشترین و کمترین میانگین تعداد تغذیه در
فصل بهار 9/12 ،و صفر به ترتیب در ماهی کفال و
سه خاره ماهی بدست آمد .در فصل زمستان بیشترین
مقدار تغذیه از رش در ماهی سفید با میانگین 1/29
درصد و در فصل بهار در ماهی کفال با  1/52درصد
ارزیابی شد(شکل  5و .)14در فصل بهار با وجود
افزایش میزان تراکم رش در رسوب ،میزان تغذیه
ماهیان نسبت به فصل زمستان کاهش داشت که می
تواند به دلیل هضم سریع تر با افزایش دما در بهار
مرتبط دانست .نتایج آل علی دریایی در سال ،1313
نشان داد که شیشه ماهی قطعات گیاهی ،ناپلیوس
سخت پوستان ،گاماروس ،استراکود ،حشرات ،کوپه
پودا ،دیاتومه ،فورامینی فرا و صدف های دوکفه ای
تغذیه کرده بود .همچنین شیشه ماهی منطقه بیشه
کال تا بابلسر دارای تنوع باالیی از مواد غذایی در رژیم
غذایی خود بوده ،در حالی که شیشه ماهی منطقه
خزر آباد بیشتر از گاماروس تغذیه کرده بود که با
نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد.
قدیر نژاد در سال  1339در چهار منطقه (انزلی،
کیاشهر ،بابلسر و بندر ترکمن ) رژیم غذایی دو گونه
کفال (پوزه باریک و طالیی) را بین مراحل نوجوانی و
بلوغ مورد مقایسه قرار داده و نشان داد که هر دو
گونه در مراحل نوجوانی از کوپه پودها و کرم های
پرتار تغذیه می نمایند .این نتایج با یافته های
پژوهش حاضر مطابقت نشان نمی دهد .علت این
تفاوت می تواند ناشی از تفاوت ترکیب جمعیت
جانوران بنتیک مناطق مطالعه شده باشد .ضمنا
تفاوت در رژیم غذایی تا حد زیادی به دلیل تفاوت
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سنی و تغییر سبد غذایی بالغین و یا به علت تغییر در
اندازه می باشد .به نظر می رسد ،رش برای ماهیان
جوان و منابع غذایی دیگر مانند صدف دوکفه ای
برای ماهیان بالغ مناسب تر است).(Anon, 1976
نتایج به دست آمده از این بررسی نشان داد که تمام
ماهیان صید شده از آب های ساحلی خزرآباد ساری
(کفال پوزه باریک ،ماهی سفید ،شیشه ماهی،
گاوماهی و ماهی سه خاره) از رش های ساحلی
( )Pontogammarus maeoticusتغذیه می
نمایند این مقدار مصرف در گونه های مورد بررسی
متفاوت است بیشترین میزان مصرف با میانگین 1/29
درصد در زمستان در ماهی سفید وکمترین مقدار در
همین فصل مربوط به گاوماهی و سه خاره ماهی صفر
و در بهار یشترین مربوط به کفال1/52وکمترین
مربوط به سه خاره ماهی صفر درصد میباشد.

23

مجله پژوهشهای علوم و فنون دریـایــی/سال یازدهم/شماره دوم/تابستان 59

منابع
آل علی دریایی ،م .1313 .بررسی رژیم غذایی شیشه ماهی
گونـه  Atherina boyeriدر آبهـای جنـوبی دریـای
خزر بین بیشه کال تـا بابلسـر .پایـان نامـه کارشناسـی
ارشد رشته شـیالت ،دانشـکده علـوم و فنـون دریـایی،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال.
بیرشتین ،ی .آ .1511 .اطلس بی مهـره گـان دریـای خـزر.
ترجمــه ،ولینــاد ،ل .و نظــری ،ف .انتشــارات موسســه
تحقیقات شیالت ایران .تهران.
جــان پــرور جــاودانی ،ا .1354 .بررســی آلــودگی نفتــی در
گاماریدهای سواحل جنوبی دریای مازندران .پایان نامه
کارشناسی ارشد بیولوژی دریـا ،دانشـگاه آزاد اسـالمی
واحد تهران شمال .ایران.
خاکسار ،ک ،.نگارستان ،ح .و ماشینچیان ،ع .1353 .بررسی
غلظـت فلـزات سـنگین)سـرب ،مـس و کـادمیوم(در
گاماروسPontogammarus maeoticusسـواحل
جنوب غربی دریای خزر حـد فاصـل رامسـر تـا انزلـی.
پژوهش های علوم و فنون دریایی.35 -11 :)1(5 ،
خدا رحمـی ،ر .1314 .کـاربرد گامـاروس دریـای خـزر بـه
عنوان رنگدانه در تغییر رنگ گوشت قـزل آالی رنگـین
کمان .پایان نامه کارشناسی ارشد ،رشته بیولوژی دریـا،
دانشکده علـوم وفنـون دریـایی ،دانشـگاه آزاد اسـالمی
واحد تهران شمال.
رمضانی ،م .و فارابی ،م .و .1314 .بررسی وضعیت تغذیه ای
بچه تاس ماهی ایرانی حاصل از تکثیر مصنوعی پـس از
رهاسازی در رودخانه و بخش های ساحلی دریای خزر.
موسسه تحقیقات شیالت ایران ،ششمین همایش علـوم
و فنون دریایی ،تهران.
ســیف آبــادی ،ج ،.نگارســتان ،ح .و مقدســی ،ب،1312 .
ترکیبــــــات عمــــــده شــــــیمیایی گامــــــاروس
 Pontogammarus maeoticusدر طـول سـاحل
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