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 چکیده

 Litopenaeus  مطالعه بررسي ساختار جمعیت فیتوپالنکتون در استخرهای پرورش میگوی پاسفید غربي ایندر 

vannamei ی )بهاستخر مدور بتني با بستر ماسه ا 92لب شور دریای خزر مورد ارزیابي قرار گرفت. آزمایشات در  با آب 

روز در  85انجام شد. دوره پرورش و یك استخر خاكي، تکرار  3تیمار آزمایشي و هر تیمار شامل  5متر مربع( در  87مساحت 

ودر تیرماه كمترین میزان دارا بوده  بوده است. در این تحقیق تراكم فیتوپالنکتون در شهریور ماه حداكثر 9319 سال تابستان

درصد  32با Cyanophyta شاخه  شناسایي شد. یتوپالنکتون از پنج شاخه فیتوپالنکتوني جنس ف 22در این بررسي  .است

 22با  Bacillariophytaدرصد ، شاخه  25با  Chlorophytaبیشتری  فراواني را بخود اختصاص داد و به ترتیب شاخه 

در ي را دارا بودند. همچنین درصد كمترین فراوان 5با  Euglenophytaدرصد وشاخه  22با  Pyrrophytaدرصد، شاخه 

در همه استخر های  Chlorophytaیك گونه شناسایي شد. جنس كلرال از جلبك های شاخه   Euglenophytaشاخه 

برداری حضور ولي بعضي از جنس ها فقط یکبار در مراحل مختلف نمونه .نمونه برداری در زمان های مختلف حضور داشت

در  Chlorophytaاز شاخه  Chlamydomunasو جنس  Bacillariophytaه از شاخ Chaetoceros. جنس ندداشت

 بیشتر مراحل مختلف نمونه برداری حضور داشتند. 

 فیتوپالنکتون، آب لب شور، دریای خزر ، استخر پرورشي،: میگو وانامي کلمات کلیدي
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 مقدمه

 آبزیان در پرورش و تکثیر مراكز در بیشتر .دارند يكنترل میکروب الروها و تغذیه ، آب كیفي مهمي درتثبیت نقش ها جلبك 

 ایجاد مي آبزیان بیماریزا در عوامل درمقابل مقاومت افزایش و رشد و سرعت درسالمت زنده غذای كه اهمیتي دلیل به ا،دنی

 و ش(. پرورStottrup and McEvoy, 2003 دهند )  مي اختصاص غذای زنده به تولید را مزرعه از مساحت بخشي كنند

 بسیار زیادی ازاهمیتي آنها پرورش ابتدایي درمراحل به خصوص الروها تغذیه در مناسب توكمی تزنده باكیفی غذای تولید

 و  )میکرون 233تا 53روتیفرها) ،)میکرون 23 تا 2ازجلبك ها )  با استفاده درسطح جهان زنده ازغذای استفاده .برخورداراست

 ,Lavens and Sorgeloos 9312 ،)غریبي و همکاران باشد مي مرسوم وسیعي بطور (نمیکرو 733تا  333 آرتمیا) ناپلي

 و زوا مرحله در بازماندگي الرو میگو و رشد ، میزان درتغذیه مهمي فیتوپالنکتون نقش بسیار اینکه به توجه ( . با;1996

 ,Stottrup and McEvoy)ت دار اسخاصي برخور اهمیت از فیتوپالنکتوني مناسب انتخاب گونه كنند،  مي ایفا مایسیس

2003.) 

نیازمندی های  تامین جهت مناسب و كامل غذایي ازجیره های استفاده الروی مراحل پرورش زمینه در مهم موارد از کيی 

و همکاران  Hungارتباط  همین در .(9312 ،مي باشد )قرباني و همکاران مقاوم و سالم الروهای تولید و الروها ایتغذیه

 در جلبك زنده نقش بر و بوده میگو الروهای كیفیت بر تاثیرگذار عوامل مهم از کيی غذا كیفیت كه، نمودند ( گزارش2223)

 مراحل در و )غیره و دیاتومه ها، تاژكداران (ها  جلبك ریز از زندگي پالنکتوني()زوا  مرحله در . الروهاكردندتاكید الروها تغذیه

 (.Kumulu, 1999شوند) مي آرتمیا تغذیه و روتیفر مانند پالنکتونهایيوزئ از استفاده الرو با پست و سیمایس

وابسته  زنده غذاهای به زیادی بمیزان سخت پوستان، و نرمتنان مثل آبزیان از مختلفي گونه های الروی، مراحل پرورش هنوز

 ,Feganاست ) نگردیده میسر كنونتا آن بجای  مصنوعي غذاهای از استفاده و طبیعي غذایي منابع كامل میباشد،كه حذف

2005  ،Boeing, 2006تنزل عامل دو در طبیعي غذاهای با مقایسه در را آبزیان الرو تغذیه در مصنوعي غذاهای (. برتری 

 قرار استفاده مورد بازماندگي و رشد افزایش جهت زیاد مقادیر در معموالٌ كه میکروپلت ها تجزیه از ناشي آب، كیفیت سریع

 است.بیان شده  جیره غذایي، تركیبات ناكامل هضم ای كم غذایي ارزش نتیجه در میرباال و مرگ نسبت های و دمیگیرن

موجب میشود   را بهتری نتایج الروها تغذیه در مصنوعي غذای و ذای طبیعيغ مخلوط از استفاده همچنین

Boonyaratpalin et al., 1980)  ،9312؛ قرباني و همکاران.) 

با تامین متوسط اكسیژن را وپالنکتوني در پرورش میگو بسیار مفید هستند، زیرا آنها حفظ شرایط محیطي مناسب جوامع فیت

 ,.Boyd and Tucker,1997; Somchai et al) محلول و همچنین جذب آمونیاک برای رشد میگو فراهم میکنند

در استخر نامناسب گو متراكم نتیجه مدیریت از سوی دیگر، بسیاری از مشکالت كیفیت آب در استخر پرورش می .(2008

و  .Microcystis spفیتوپالنکتون، به خصوص فراواني بیش از حد جلبك سبز آبي از جمله  شدید رشدزمینه 
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Oscilatoria sp. این عاملي  .مي باشند. اینها مي توانند منجر به ناهماهنگي و كم شدن اكسیژن محلول در استخر شوند

 دو گونه باعث بد بو شدن آب خواهند شد این میگو مي شود.  دربیماری و عفونت بروز س و خطر است كه سبب استر

 (Schrader et al., 1998; Walker and ; Higginbotham, 2000; Somchai et al., 2008. ) 

غلظت تراكم  دست یافتن به رشد و محصول خوب برای پرورش میگو بطور شایسته به مدیریت كیفیت آب، عمق استخر و

( . رشد فیتوپالنکتون و تركیب گونه ای آن به Limsuwan and Chanratchakool, 2004فیتوپالنکتون ارتباط دارد ) 

( Fu and Bell, 2003( و شوری ) Kallas and Castenholz, 1982)  ، نور ، دما pHچندین عامل محیطي از جمله 

 بستگي دارد.

ل به یی میگوی وانامي در برزاز چرخش آب در مزرعه يرات ناشییتغ (، 2293ن )و همکارا  Saraswathyدر مطالعه 

توپالنکتون متعلق به یگونه مختلف از ف 21در مجموع ها آن .توپالنکتون بررسي شدیخصوص در رابطه با دینامیك آب و ف

 و Bacillariophyta ،Chlorophytaشاخه های  به كه بیشترین تراكم به ترتیب نمودند شش كالس مختلف مشاهده

Pirrophyta  داشتتعلق. 

در مجموع  ،بررسي كیفیت آب با شاخص پالنکتوني در استخر پرورش میگوی( بمنظور 2227و همکاران )  Caseدر مطالعه

% |92با Cyanophyta ، شاخه  ٪ 7با  Pyrrophytaو در پي آن  ودیاتومه مجموع گونه ها به از  ٪61 .گونه مشخص شد 59

استخر پرورش در بررسي فیتوپالنکتون در % حضور داشتند. 6با   Chlorophyta% و شاخه3با   Euglenophyta  شاخه ،

، Bacillariophyceae ،Cyanophyceaeدر شاخه های غالب جنس از فیتوپالنکتون  37در مکزیك  میگو

Chlorophyceae و Euglenophyceae ( شناسایي شدRodriguez and Paez-Osuna, 2003 .) 

بررسي ساختار جمعیت فیتوپالنکتون در استخرهای پرورش میگوی پاسفید  با توجه به موارد ذكر شده مطالعه حاضر با هدف

 .انجام شدلب شور دریای خزر  ا آب ب Litopenaeus vannamei غربي

 کارمواد و روش 

مركزی مورد مطالعه  هوادهي -ماسه متر سانتي 32 كف –متر  92مدور با قطر با مشخصات استخر بتني  92در این تحقیق 

عدد در متر  62و  55، 52 ،35 تعداد بترتیب به چهارگانه های تیمار در وانامي میگو مختلف های كشت تراكم قرار گرفت.

آبگیری استخر ها از یك منبع نیز بررسي شد. یك استخر خاكي  همچنین.تکرار در نظر گرفته شد.  3هر تیمار شامل و  مربع

 هکتار مورد بررسي قرار گرفت.  2با مساحت دریای خزر ره آب ذخی

)تیر، مرداد و  9319روزه در تابستان  95نمونه برداری از استخر ها، جهت بررسي فیتوپالنکتون های بصورت دوره های 

ر گرفتند. در این روش شهریور ماه(  انجام شد. نمونه های فیتوپالنکتوني هر استخر بطور مجزا مورد بررسي  تراكم و تنوع قرا
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 % تثبیت گردید 3 تا حجم نهایي بطور مستقیم از استخر ها گرفته شد و سپس با فرمالیندریا سي سي آب  52

(Sorina, 1978نمونه ها پس از شماره گذاری و درج تاریخ به آزمایشگاه منتقل گردید .)هاا بعد از همگن سازی . نمونهند

ر جهت ارزیابي كمي )تعیین فراواني( با الم سدویك رافتر و میکرسکوپ نیکون با بزرگنمایي یکبار جهت ارزیابي كیفي و یکبا

X 22   وX32.در لیتر تعیین گردیدبر حسب تعداد فراواني فیتوپالنکتون  مورد بررسي قرار گرفتند (Vollenweider, 

1974 ; APHA, 2005.) 

روش پارامتریك و آنالیز واریانس یك طرفه و مقایسه میانگین ها  با بررسي آماریپس از تایید نرمال بودن توزیع داده ها، 

 استفاده شد. Excel نمودارها از نرم افزار انجام شد. در رسم Spss v18درصد با نرم افزار  5بروش دانکن در سطح 

 

 نتایج و بحث 

ای مختلف آبزیان جانوری و مراحل الروی فیتوپالنکتون ها بعنوان یك منبع غذایي غیر قابل اجتناب در پرورش تجاری گونه ه

برخي از گونه های سخت پوستان و ماهیان مطرح مي باشند. همچنین فیتوپالنکتون ها در تولید انبوه زئوپالنکتون ها مانند 

ني سخت روتیفر، كوپه پودا و آرتمیا نقش دارند كه زئوپالنکتون ها نیز خود به عنوان منابع غذایي در رشد مراحل الروی و جوا

 پوستان و ماهیان از جمله در تکنیك پرورش آب سبز الرو ماهیان دریایي دارای اهمیت و كاربرد مي باشند 

 (Lau et al.,1998 .) 

 239بیش از )بیشترین تنوع گونه ای  .شناسایي شد، 9377تا اواخر سال گونه فیتوپالنکتون  333جنوبي دریای خزر زه حودر 

بیشترین تنوع را دارا  Cyanophyta  و,Bacillariophyta  Chlorophytaكه شاخه های  شد در تابستان گزارش (گونه

  (.Gangian et al., 2010a ; Gangian, 2011) بودند

جنس از فیتوپالنکتون از پنج  22در فصل تابستان ) ما ه های تیر، مرداد و شهریور(،  9با توجه به جدول  مطالعه حاضردر 

شناسایي شدند كه  EuglenophytaوBacillariophyta ،Pyrrophyta ، Cyanophyta، Chlorophytaشاخه 

،  Bacillariophytaشاخه  بهچهار جنس  ، Chlorophytaشاخه  به، پنج جنس Cyanophytaشاخه  بهشش جنس 

تان . آب دریای خزر در فصل تابسمتعلق بود Euglenophytaشاخه  بهو یك جنس  Pyrrophytaشاخه  بهچهار جنس 

  درجه سانتیگراد متغیر است. افزایش تنوع گونه ای سیانوفیتا در تابستان مي تواند بدلیل افزایش دما باشد 32-23بین 

( Richaedson et al., 2000; Izaguirre et al.,2001.) 
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 9319تابستان در  لیست جنس های شناسایي شده در تیمار های مختلف - 9جدول 

  9تیمار 2تیمار 3تیمار 3تیمار 5تیمار 

 شاخه جنس 9 2 3 9 2 3 9 2 3 9 2 3 9 2 3

 Bacillariophyta 

- - + - - - - - - + - - - - - Naviculla 

- - - - - + - - - + - + + - + Nitzschia 

- - - - - - - - - - - - - - - Thalasionema 

+ + - + + - + + - + + - + + - Chaetoceros 

 Chlorophyta 

+ + + + + + + + + + + + + + + Chlorella 

- + + - - - - - - - - - - - - Ankistrodesmus 

- + - - + + - + + - + + - + + Chlamidomunas 

- - - - - - - - - + - - + - - Tetraselmis 

- - - - - - + - - + - - + + - Crucigenia 

 Cyanophyta 

- - - - - - - - - - + - - + - Anabaenopsis 

- - - - - - - - - - - - + - - Anabena 

- - - + - + - - - + - - - - - Merismopedia 

- - - - - - - - - - - + - - - Nostoc 



 ............................................. برررسي ساختار جمعیت فیتوپالنکتون                                            و همکاران گنجیان خناری

24 

 

- - - + - - - - - + - - + - - Oscillatoria 

- - - - - - - - - + - - + - - Chroococuccus 

 pyrrophyta 

- - - - + + - - - - - - + - - Exuviella 

- - - - - + - - - - - - - + - Glenodinium 

- - - - + - - - - - - - - - - Gonulax 

- - - - + - - - - - - - - - - Gymnodinium 

 Euglenophyta 

- - - - - - - - - - - - - + - Euglena 

 عدم حضور -+ حضور،  ،= شهریورماه3= مردادماه، 2= تیرماه، 9

 Cyanophyta شاخه   ،از پنج شاخه فیتوپالنکتونيشناسایي شده جنس  22مجموع از  ،9در بررسي حاضربا توجه به شکل 

درصد،  25با  Chlorophytaشاخه پس از آن خود اختصاص داد و هبیشتری  فراواني را ب ،درصد از كل جنس ها 32با 

تری كمدرصد فراواني  5با  Euglenophytaشاخه  درصد و 22با یك هر  Pyrrophyta و Bacillariophytaهای شاخه

 شناسایي شد. جنسیك فقط  Euglenophytaشاخه   . دررا دارا بودند

 

 

 

 

 

 9319تابستان فیتوپالنکتون در فراواني شاخه های مختلف  درصد- 9شکل 
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حضور بیشتری در نمونه های حوضچه های گوی گونه هایي كه ی( در استخر پرورش م2227و همکاران )  Caseدر مطالعه 

، .Pseudoanabaena limnetica  ، trochoidea Scrippsiella ،Gymnodinium sp مورد مطالعه داشتند شامل

 Cyclotella meneghiniana  و Chlorella sp  .بودند 

در زمان های مختلف حضور  در این تحقیق جنس كلرال از جلبك های شاخه كلروفیتا در همه استخر های نمونه برداری

از شاخه  Chaetocerosولي بعضي از جنس ها فقط یکبار در مراحل مختلف نمونه برداری حضور داشته اند. جنس  .داشت

Bacillariophyta و جنس Chlamydomunas از شاخه Chlorophyta  در بیشتر مراحل مختلف نمونه برداری حضور

 داشتند. 

درجه آب با  . در(Robarts and Zohary, 1987درجه سانتیگراد مي باشد ) 25و باالتر از  25 حدود فیتابهینه رشد سیانو

و همکاران  Gangian(. مطالعه Ganjian, 2011درجه بلوم جلبکي سیانوباكتریا گزارش شده است ) 29حرارت بیش از

(b2292 و )Gangia  (2299 .)شترین رشد سلولي و زی توده بی در دریای خزر نشان داد كه 9383-73 در سال های

بود.  .Lyngbya sp و  .Oscillatoria limosa, Oscillatoria spگونه های غالب باسیانوفیتا در فصول تابستان و پائیز 

حداكثر میزان را نشان اما در مردادماه شاخه سیانوفیتا  ،در مطالعه حاضر، شاخه كلروفیتا بیشترین تراكم را بخود اختصاص داد

 . شتشاخه سیانوفیتا داافزایش به نظر میرسد افزایش دما نقش بسزایي در  كه( 3و  2 شکل های)  داد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9319تابستان استخرها در تراكم فیتوپالنکتون كل در تغییرات ماهانه  -2شکل
 شهریورماه 2-6و  9-6مرداد ماه،  2-5و  9-5تیرماه،  2-3و  3-9
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 9319تابستان استخرها در تراكم شاخه های مختلف فیتوپالنکتون در انه تغییرات ماه -3شکل 

 

 افته پژوهشیی

كه بیشترین درصد فراواني میکرو جلبك مربوط به شاخه كلروفیتا و جنس كلرال بوده است. لذا با توجه  نشان داداین مطالعه 

 كنترل میکروبي آب دارا مي باشند، پیشنهاد  و كیفي الروها ، تثبیت مهمي در تغذیه به اهمیت میکرو جلبك ها كه نقش

مي گردد تا تركیب گونه ای و همچنین  تولید انبوه میکرو جلبك اختصاصي و خوش خوراک میگو و تزریق آن به استخر ها 

 مورد بررسي و تحقیق بیشتری قرار گیرد.

 تشکر و قدردانی:

تشکرو قدراني  ،الزم جهت انجام این تحقیق را فراهم نمودند از مسئولین محترم پژوهشکده اكولوژی دریای خزر كه امکانات

 .آیدبعمل مي

 

 

 

0

100

200

300

400

500

C
hl
or

op
hy

ta

B
ac

illa
rio

ph
yt
a

py
rr
op

hy
ta

C
ya

no
ph

yt
a

E
ug

le
no

ph
yt

a

شاخه های فیتوپالنکتون

)1
0

6
 *

ر 
یت
ر ل

 د
ول

سل
د 

دا
تع

 (
م 

اک
تر

تیرماه مرداد ماه شهریور ماه



 9316پاییز/ 2شماره دوم/ سال                                                          مجله آبزیان دریای خزر          

45 

 

 منابع

 در Spirulina platensis ااسپیرولین جلبك پودر تاثیر . بررسي9312 .،خ ،و آیین جمشید.، م ،، جواهری بابلي .ق ،غریبي

، مجله علوم و فنون دریایي ،( Litopenaeus vannameiي )غرب سفید بازماندگي الرومیگوی و رشد میزان بر غذایي جیره

92 (93.) 

 رشد در فرموله غذای با زنده غذای . جایگزیني 9312ر.  ،و قرباني .م ،حافظیه .،خ ،ن جمشیدیآی .،ع ،متین فر .،ر ،قرباني واقعي

 (.3) 22، . مجله علمي شیالت ایران(Litopenaeus vannamei)پاسفید   میگوی الرو بازماندگي و

APHA (American Public Health Association)., 2005. Standard method for examination of 

water and wastewater. Washington. USA: American Public Health Association Publisher, 

18thedition,1113 pp.  

Boeing, P., 2006. Larval feed alternatives.Aquafauna, Biomarine, Inc. 13P. 

Boonyaratpalin, M., Vorasayan, P. and Suksucheep, V., 1980. Shrimp nutrition in a study 

tour report. FAO. 10P. 

Boyd,C.E.and Tucker, C.S.,1992. Water Quality and Pond Soil analyses for 

Aquaculture.Alabama Agricalture Expriment Station,auburn university, Alabama,USA.183 p. 

Case, M., Leca, E. E., Leitao, S. N., Sant Anna E. E., Schwamborn, R. and Junior. A. T. M. 

2008. Plankton community as an indicator of water quality in tropical shrimp culture ponds. 

Marin Pollution Bulletin. 56: 1343-1352.  

Fegan, D.F., 2005. Feeds for the future: The importance of better broodstock and larval  

nutrition in successful aquaculture, Alltech Inc., Bangkok, Thailand 

06/18/2005 http://www.alltech.com. 

Ganjian khenari, A. 2011.Temporal distribution  and composition of phytoplankton species in 

the southern part of Caspian Sea in Iranain waters from 1994-2007. Thesis submitted in 

fulfillment of the requirement for the degree of  Doctor of Philosophy. UNIVERSITI SAINS 

MALAYSIA. 

Ganjian;A., Wan Maznah; W. O., Yahya; Kh., Fazli; H.,Vahedi; F., Roohi, A. and.Farabi, 

S.M.V., 2010a. Seasonal and regional distribution of phytoplankton in the southern Part of 

Caspian Sea. Iranian Journal of Fisheries Sciences (IJFS). 9(3)382-401 



 ............................................. برررسي ساختار جمعیت فیتوپالنکتون                                            و همکاران گنجیان خناری

41 

 

Ganjian;A., Wan Maznah; W. O., Yahya; Kh., Najafpour, S., Najafpour, G., Fazli; H. and 

Roohi.,A., 2010b. Principal Component Analysis and Multivariate Index for Aasessment of 

Eitrophication in the southern part of Caspian Sea., World Applied Sciences Journal. l9(3) 

283-290.  

Hung, P.Q. and Yakupitiyage, A., 2003. Current status of Penaeus monodon seed production 

in Vietnam: A case study in Khanh hob province.Asian Institute of Technology, Pathumthani, 

Thiland. 8P. 

Izaguirre, I., Farrell I.O. and Tell, G., 2001. Variation in phytoplankton composition  and 

limnological features in a water-water ecotone of  the  lower  Paraná  basin (Argentina), 

Freshwater Biology, 46: 63-74.  

Kallas,T. and Castenholz, R.W., 1982. Internal PH and ATP-ADP pools in the 

Cyanobacterium synechococeus sp.during exposure to growth-inhibiting low 

pH.J.Bacteriol.229-236  

Kumulu, M., 1999. Feeding and Digestion in larval decapodacrustaceans. J. Biol. 23:215-229. 

Lau, P.S.; Tam, N.F.Y. and Wong, Y.S., 1998 .Carrageenan as a matrix for immobilizing 

microalgal cells for wastewater nutrients removal .Springer Verlag and Landes Bioscience, 

Berlin ,Germany, pp: 145-163. 

Lavens, P. and Sorgeloos, P., 1996. Manual on the Production and Use of Live food for 

rations of the diatom Chaetoceros mulleri.J.Aquac. 249: 431-437. 

Limsuwan, C.and Chanratchakool, P., 2004. Shrimp Industry of Thailand.206p.(in Thai) 

Richaedson, T.L, Gibson, C.E. and Heaney, S.I., 2000. Temperature growth and seasonal 

succession of phytoplankton in Lake Baikal, Siberia Freshwater Biology p 44 -440. 

Saraswathy, R., Muralidhar, M.,. Ravichandran, P., Lalitha, N., Kanaga Sabapathy, V. and 

Nagavel, A. 2013. Plankton Diversity in Litopenaeus vannamei, International Journal of Bio-

resource and Stress Management, 4(2):114-118.  

Schrader, K.K., Regt, M.Q., Tidwell, P.D., Tucker C.S. and Duke, S.O.O.,1998. Compounds 

with selective toxicity toward the off-flavor metabolite-producing cyanobacterium 

Oscillatoria cf.chalybea.Aquaculture.163:85-99. 



 9316پاییز/ 2شماره دوم/ سال                                                          مجله آبزیان دریای خزر          

44 

 

Somchai, W. ,Chalor, L. and Niti, C., 2008. Effect of Salinity and pH on the Growth of Blue-

green Algae,Oscillatoria sp. And Microcystic sp.,Isolated from Pacific White Shrimp 

(Litopenaeus vannamei).Kasetsart university fisheries reserch bulletin no.32(1). 

Sorina,A.,1978. Phytoplanktone Manual Unesco, Paris.340 p. Cultured Ponds. International 

Journal of Bio-resource and Stress Management 2013, 4(2):114-118 

Stottrup, J.G.and McEvoy, L.A. 2003. Live Feeds in Marine Aquaculture. Blackwell 

Publishing, Oxford, p318. 

Vollenweider, A.R., 1974. A manual on methods for measuring primary production in 

aquatic environmental. Blackwell Scientific Publication Oxford, London ,UK.423p. 

Walker H.L.and Higginbotham, L.R., 2000. An aquatic bacterium that lyces cyanobacteria 

associated with off-flawor of channel catfish (Ictalurus punctatus).Biol.Control 18:71-78. 

 


