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 چکيده

، تغییراتي در 1110میکرون انجام گرفت. از سال  011 ةچشم ةبرداری با اندازبرداری زئوپلانکتون توسط تور نمونهنمونه  

 ،.Eurytemora sppهای و پیش از آن گونه 0991در سال  کهيدرحالآمد  به وجودهای زئوپلانکتون ترکیب جمعیت گونه
د جمعیت درص 99، بیش از 1110های بعد از اکنون در سالدادند. هممتر را تشکیل مي 11زئوپلانکتون غالب اعماق بیش از 

 ةدر منطق 0991دهد. این مطالعه در سال تشکیل مي Acartia tonsa ةجنوبي دریای خزر را گون ةزئوپلانکتون حوض

چه در این مطالعه دینامیك جمعیت زئوپلانکتون متفاوت بود لیکن در تمام فصول اگرگهرباران استان مازندران انجام شد و 

Copepoda ، .های گونه زئوپلانکتون از گروه 11 اًمجموعگروه غالب زئوپلانکتون بوده استCopepoda، Rotatoria ،

porotozoa، Cladocera از  وMeroplankton ةگون Cypris Balanus و نیزamellibranchiate larvae   لارو

ورود مواد مغذی از طریق ، Mnemiopsis Leidyiدار جمله شانهاز يربومیغ جانوران ورود .شده استمشاهده هاایدوکفه

 بروز باعث تواندمي آبي هایجریان حرارت و ةدرج نتیجهدر و خورشید دریافت انرژی متفاوت نکارود، میزان رودخانة

 گهرباران گردیده باشد. ةهای جمعیت زئوپلانکتون در منطقتفاوت

 

 گهرباران ةزئوپلانکتون، تنوع، فراواني، دریای خزر، منطق :های کليدیواژه

 
 

 شناسی منابع آبیترویجی بوم ةمجل

 0011 پایيز و زمستان، 2 ة، شمار5 ةدور
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 مقدمه

های باارزش تدریج گونهبه محیطي،زیست هایچالش روزافزون فشار لیبه دل خزر، دریای فردمنحصربه زیستي تنوعرغم علي  

 حساس ةمنطق. (Suvorov, 1914) اندقرارگرفتهها در معرض انقراض رو شده و نیز شماری از آنآبزی با کاهش جمعیت روبه

در جنوب شرق دریای خزر قرار دارد که با دارا بودن ذخایر  صدرا سازیکشتي و امیرآباد بندر نکا، نیروگاه نزدیکي در گهرباران

مکاني  و زماني پراکنش ای،گونه ترکیب تعیین مطالعه این از باشد. هدفارزشمند زیستي دارای اهمیت بسیاری مي

 باشد.ها ميزئوپلانکتون

از   Mnemiopsis leidyiهای جدید پلانکتوني نظیری اخیر شرایط اکوسیستم تحت تأثیر ورود گونههادر سال کهیيازآنجا  

شدت تغییر کرده و درصد فراواني های آبزی بهو تنوع و تراکم گونه (Dumont, 2013تغییر یافت ) دریای سیاه به دریای خزر

دهنده شده است داری را داشته است؛ این امر موجب بررسي عوامل تغییرهای مختلف پلانکتون تغییرات معنيشاخه ةتودو زی

 (.0991تهامي و همکاران، )

 گهرباران( ةاین تحقیق در نظر دارد با بررسي پراکنش و تولید زئوپلانکتون در سواحل جنوب شرقي دریای خزر )در منطق  

تغذیه  ةدریای خزر منبع عمد ها بردارد زیرا که پلانکتونجمعیت آن ةتودبرآورد تنوع، تراکم و زی گامي در جهت شناسایي،

کنند. از طرفي تغذیه مي هاطور اختصاصي از انواع پاروپایان و سایر پلانکتونخصوص ماهیان پلاژیك هستند که بهبه ماهیان

دار ي نظیر شانهربومیغهای مهاجم های انساني و ورود گونهدخالت لیبه دلهای اخیر که کاهش شدید زئوپلانکتون در سال

M. leidyi محیطي و متعاقب آن کاهش در صید ماهیان پلاژیك و ماهیان خاویاری، دلیلي بر ضرورت و سایر عوامل زیست

اشد. شایان ذکر است که بهای اخیر ميتوده و پراکنش پلانکتون در سالانجام این تحقیق و بررسي میزان دقیق تراکم و زی

گردد. سواحل دریای خزر را پنج های دنیا را شامل ميدرصد مجموع مساحت دریاچه 11تنهایي نزدیك به دریای خزر به

و متوسط  9951ترکمنستان، قزاقستان و روسیه احاطه کرده است. طول خط ساحلي دریای خزر ، کشور: ایران، آذربایجان

متر  051و متوسط عمق آن  0119عمق آن  حداکثرکیلومتر مربع و  190111دریای خزر  سطح ،کیلومتر 991پهنای آن 

 .(Plotnikov et al., 2006) است

ها رشد سریع خواهند داشت که این در حضور مقادیر بالای مواد مغذی و افزایش دما در فصول تابستان و پاییز، پلانکتون  

 Kosarev andهای پلاژیك باشد )مواد غذایي بیشتر برای ماهي ةکنندتواند تأمینها ميپلانکتون ازحدشیبافزایش 

Yablonskaya, 2002) .پلانکتون برای تغذیة ماهیان دریا و  بازسازی ذخایر و در اختیار داشتن میزان منظوربه وجودنیباا

های حوضة جنوبي دریای نیاز است پلانکتون؛ شوندسازی ميرهاساله توسط شیلات برای حفظ ذخایر دریا که هر يانیبچه ماه

 د.نخزر هرسال مطالعه شو

 در خصوصکه همواره این مطالعات  شده استشروعاز سالیان گذشته  خزر های دریایمطالعات مربوط به بررسي پلانکتون  

مطالعات کمي پلانکتون خزر  برای نخستین بار 0991-0999های طي سالبوده است.  جانداراناین گروه از  ةتودتراکم و زی

 طورساله در خزر شمالي و بهرها هپلانکتون بررسي وضعیت 0995 شمالي در اعماق دریا در تابستان انجام گرفت و از سال

که جمعیت غالب )پاروپایان(  Copepodaشناخت و بررسي  (.0931)دارایي،  شد شروع جنوبي و در خزر میاني منظمغیر

و مناطق مختلف،  ها در اعماقدهند اهمیت زیادی دارند زیرا پراکنش آنة جنوبي دریای خزر را تشکیل ميضوپلانکتون حوزئ

معمولي،  دهند. در بررسي ترکیب غذایي کیلکایة جنوبي دریای خزر نشان ميضاطلاعات زیادی در ارتباط با مواد غذایي حو

، تغییراتي در ترکیب جمعیت 1110از سال  .(Elizarenko, 2006) دهندتشکیل مي Copepodaموجودات اصلي را 

، زئوپلانکتون غالب .Eurytemora sppهای و پیش از آن گونه 0991در سال  کهيدرحالآمد  به وجودهای زئوپلانکتون گونه

 ةمعیت زئوپلانکتون حوضدرصد ج 99، بیش از 1110های بعد از اکنون در سالدادند. هممتر را تشکیل مي 11اعماق بیش از 

در  .Eurytemora sppهای است که گونه کهيدرحالدهد و این تشکیل مي Acartia tonsa ةجنوبي دریای خزر را گون
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 Rowshantabari and Roohi, 2002; Roohi etمشاهده نشدند ) 1110های بعد از شده طي سالآوریهای جمعنمونه

al., 2008.) 

 

 هامواد و روش

متر( در جنوب شرق دریای خزر  01ایستگاه )عمق کمتر از  1خط و نیم 1صورت برداری بهنمونه ةدر این مطالعه، منطق  

تجن و  ةگهرباران نظیر ورودی رودخان ةها با توجه به شرایط مختلف در منطقگهرباران( تعیین شدند. انتخاب ایستگاه ة)منطق

کننده و شیب دریا و توسط شناور قایق انجام گرفت. در هر د سلیمي نکا، وجود منابع آلوده، نیروگاه شهیرآبادیبندر امرود، نکا

متر در غرب و شرق دو ترانسکت تعیین  9متر و دو ایستگاه نیز در اعماق  09، متر 01متر،  9ایستگاه در اعماق  9خط نیم

 (.0جدول شد )
 (0991رداری )بهای نمونه. مختصات جغرافیایي و عمق ایستگاه0جدول 

 

 متر(عمق ) ستگاهیشماره ا خطنام نيم
 هامختصات ایستگاه

 )عرض جغرافيایی(  )طول جغرافيایی( 

0 

 

0 9 °0909/99 °5199/90 

1 09 °0310/99 5091/90 ° 

9 01 °0300/99 °5911/90 

1 9 °0515/99 °5990/90 

2 

 

 

9 09 °1191/99 °5311/90 

0 9 °1013/99 °5101/90 

3 01 °1101/99 °5011/90 

5 9 °1190/99 °5159/90 

 

های تحقیقاتي گذشته از فعالیت آمدهدستبهبرداری )تعداد نمونه( در هر ایستگاه با توجه به سوابق و تجربیات های نمونهلایه  

 ذیل تعیین گردیده است: به شرحدر دریای خزر 

 متری زیر سطحنیم ةمتر: لای 9های عمق ایستگاه

 متر 9 ةسطحي و لای ةمتر: لای 01های عمق ایستگاه

 متر 01 ةمتر و لای 9 ةسطحي، لای ةمتر: لای 09های ایستگاه

 ایستگاه بود. 5نمونه در  01برداری، ها در هر بار نمونهبدین ترتیب تعداد کل نمونه

صورت کشش متر و بهسانتي 90 میکرون با قطر دهانة 011توسط تور مخروطي زئوپلانکتون زئوپلانکتون برداری نمونه  

شده محاسبه تور در ارتفاع آب فیلتر ةضرب مساحت دهانشده از حاصلو میزان آب فیلترانجام گرفت  برداریعمودی نمونه

تاریخ، مکان، عمق مشخصات نمونه مانند  .شد تثبیت درصد 1به نسبت  ای با فرمالیندر ظرف شیشهشده نیز شد. آب فیلتر

ها برای بررسي به آزمایشگاه منتقل شدند. برای تغلیظ نمونه از تور با چشمة نمونه وبرداری روی ظرف نوشته و لایة نمونه

 (.Wetzel and links, 1991) استفاده شد ،برداریتر از تور نمونهکوچك

هایي که در و نمونه هقرار گرفت Bogarov روی ظرف شمارش Stample ة پیپتوسیلبهها زئوپلانکتون، نمونه برای شمارش  

داری نگه یپتمکعب در دیوارة پمترسانتي 9/1آید حجم وقتي پیستون بالا مي اند شمارش شدند.شدهسطح محفظه پراکنده
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شناسایي و مشاهده، ( Invert)یا اینورت  منتقل و در زیر میکروسکوپ وارونه Bogarov شود. نمونه به ظرف شمارشمي

ها در ضریب حجمي و ضرب آن زئوپلانکتونتراکم در واحد حجم با شمارش تعداد . (Boltovskoy, 2000) شمارش شدند

 آوردن برای به دست گیری محاسبه گردیده و سپسشده توسط تور نمونه( و میزان آب فیلترشدهيبررس)نسبت به حجم آب 

 (.Shiganova et al., 2003) شده استها محاسبهبا استفاده از شکل هندسي آن گیری واندازهرا  هاطول آن، وزن موجودات

 (.Petipa, 1957) شده استموجودات در دریای سیاه استفاده در این بررسي از وزن استاندارداست  ذکرانیشا
 

 محاسبات و آناليز آماری

میانگین آماری  ةو مقایس 1113 نسخة Excel افزارنمودارهای میانگین و انحراف معیار با استفاده از نرم ةمحاسبات و تهی  

، انجام شد. در ANOVAهای مختلف از طریق آنالیز واریانس در فصول، اعماق و ایستگاه تغییرات جمعیت فیتوپلانکتوني

 ریغهای خط و عمق، متغیرعنوان متغیر وابسته و فصل، نیمهای مختلف بهشاخه ةتودبررسي آنالیز واریانس، تراکم و زی

 ,.Clarke and Warwick, 2001; Clarke and Gorley, 2006;Anderson et alشوند )در نظر گرفته مي وابسته

2008.) 

 

 هایافته
 ای زئوپلانکتونبررسی گونه-0

 گونهporotozoa (9 ،)گونهRotatoria (3  ،)گونهCopepoda (9  ،) هایگونه زئوپلانکتون از گروه 11 درمجموع  
Cladocera (9  و از گروه )گونهMeroplankton ةتنها گون Cypris Balanus  وLamellibranchiate larvae ( لارو

 (.1جدول ) شد شناسایي (هایادوکفه
 

 (0991گهرباران ) ةهای منطقآب وپلانکتون درئترکیب کیفي ز .1جدول 

 
Copepoda Tintinopsis sp. 

Acartia tonsa Foraminifera 
Calanipeda aquae dulcis Cladocera 

sp. Ectinozoma Podon polyphemoides 
Harpacticoida sp. Podon intermedius 

Hallycyclops Evadne anonyx 
Rotatoria Podon anyusta 

Asplanchna sp. Podonevadne trigona typica 
Brachionus sp. Bosmina longirostris 
Syncheata sp. Daphnia sp. 
Polyarthra sp. Centeropygis aculeata stein 

Keratella quadrata Alona costata 
Monostyla cornuta Cirripedia 

Lecane sp. Cypris Balanus 
porotozoa Other 

Difhlugia acuminuata Lameli branchia larvae 

 

 Cladocera (99% ،)Rotatoria (13%،) ةهای مختلف زئوپلانکتون متفاوت بود. راستدر این مطالعه، درصد حضور گروه

Copepoda (09%)، porotozoa (00% و )Meroplankton (5% )( 0 شکلمشاهده شد.) 
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در  55/0913 ± 31/1199با میانگین تراکم  Copepodaة راستگهرباران،  ةهای منطقشده در آبانجام ةبر اساس مطالع  

از مقادیر بالایي  Cladoceraو  Cirripedia ،Rotatoria ،porotozoaهای گروه بیبه ترتبیشترین تراکم و سپس مکعب متر

 .(1 )شکلبرخوردار بودند 
 

 زئوپلانکتون ةتودبررسی تراکم و زی-2

گرم در مترمکعب( )میلي 3/113±5/31 ةتودبا میانگین زی Copepoda ةبه راستتوده متعلق بیشترین زیدر این مطالعه، 

 (.9 های بعدی قرار داشتند )شکلدر رتبه porotozoaو  Rotatoria ،Cirripedia ،Cladoceraهای بوده است. گروه

( زئوپلانکتون مکعبگرم در مترمیلي9/913 ±9/00) ةتودزی و(مکعبدر مترعدد 3/9331±9/0311بیشترین میانگین تراکم)  

 های مختلف مقادیر متفاوتي داشتند.های مختلف زئوپلانکتون در فصلدر فصل تابستان بود و گروه

در فصل  Rotifera ةتودتوده در تابستان دیده شد. تراکم و زیدر فصل پاییز و بیشترین زی Copepodaبیشترین تراکم   

 بیشترین تراکم اگرچهدر فصل بهار مشاهده شد.  Cladocera ةتودداشت. بیشترین تراکم و زیزمستان بیشترین میانگین را 

Cirripedia (.9جدول شد ) توده در فصل زمستان مشاهدهفصل پاییز بود ولي بیشترین زی در 

ولي در این  (0959طبری و همکاران، )روشندر زمستان بیشتر از بهار بوده  Cladoceraجمعیت  53در بررسي سال   

به ها در فصل بهار بیش از سایر فصول بوده است. یکي از عوامل بسیار مهم فصل است. تغییرات فصلي بررسي جمعیت آن

 جهیدرنتهای آبي و ها، افزایش مواد مغذی، ایجاد جریانحرارت هوا، ورودی رودخانه ةتأثیر بر درج ازجملهی مختلف هاصورت

و  دنداشته باشها ها و کاهش شوری قادر است تأثیرات مهمي را در تغییر جمعیت پلانکتونتغییرات شوری در ورودی رودخانه

طبری و همکاران در روشن(. kasimov, 1997تواند بر جمعیت ماهیان و نیز لارو ماهیان تأثیر گذارد )این موضوع مي

به  Mnemiopsis leidyi ورودهمچنین  را جمعیت غالب معرفي نمودند. Cladocera ةنیز راست 0959و  0951های سال

از  ست کها گوشتخوار فعال و شکارچي M. leidyi ثیر گذاشته است.أروی تنوع و تراکم زئوپلانکتون دریا تبر دریای خزر 

 (.0959طبری و همکاران، )روشن کندمي تغذیه ماهي لارو و موجودات بنتیك، تخم لارو ،، مروپلانکتونزئوپلانکتون

 

 

 (0991گهرباران ) ةهای منطقآب در زئوپلانکتونهای مختلف هحضور راستدرصد . 0شکل
 



 0صفحه                                                                  1 ة، شمار9 ةدور، ترویجي بوم شناسي منابع آبي ةفصلنام

 

 

 (0991گهرباران ) ةهای منطقآب در زئوپلانکتونهای مختلف ه. میانگین تراکم )تعداد در مترمکعب( راست1 شکل
 

 

 

 (0991گهرباران ) ةهای منطقآب وپلانکتون درزئهای مختلف ( راستهگرم در مترمکعب)میلي ةتود. میانگین زی9 شکل

 

با تراکم بسیار کم در  0953گونه در سال  9تنها  Cladoceraراستة  متعلق به گونه 19سال، از  01طي حدود   

در  در این تحقیق .(Roohi et al., 2008)گونه افزایش داشت  5به  0955که در سال  دریا انتشار داشته است

علاوه بر  0939سال در  Copepoda ةراستدر بررسي   گونه از این شاخه مشاهده شد. 00تنهایي گهرباران به ةمنطق

 Limnocalanusو  Eurytemora minor ،E. grimmi،Calanipeda aquae-dulcis هایگونه ،موردبررسي هایگونه

grimaldii (.0959طبری و همکاران، نیز از این راسته مشاهده شدند )روشن 
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 صورت گرفت؛ M. leidyi دارو نیز مطالعات بعد از ورود شانه 0939و  0939های گذشته که طي سالبر اساس مطالعات   

ع مجمواین مطالعه دردر  کهيدرحال. (Roohi et al., 2008)کردند گونه در دریای خزر زندگي مي 91، بیشتر از نیازاشیپ

 هایپلانکتون هایگونه از برخي شدن ناپدید باعث نامطلوب شرایط واقع اینگونه زئوپلانکتون مشاهده شد که در 91فقط 

 .شده است جانوری

 
 ةهای مختلف زئوپلانکتون در فصول مختلف منطقگرم در مترمکعب( راستهتوده )میليمترمکعب( و زی. تراکم )تعداد در 9جدول 

 (0991گهرباران )

 

 راسته  تودهتراکم/ زی بهار تابستان پایيز زمستان

1/1009±9/1330 0/9191±9/9909 9/9919 ± 6/8974  5/1991 ± 0/9139  تراکم 

Copepoda 

 5/59 ± 3/190  5/10 ± 9/013  9/090 ± 9/350  1/95 ± 0/10  تودهزی 

1/190 ± 9/0593  1/0 ± 3/0  9/9 ± 0/0  9/9 ± 1/91  تراکم 

Rotifera 
51/5 ± 39/90  11/1 ± 11/1  11/1±11/1 09/1 ± 09/1  تودهزی 

1/9 ± 9/00  9/1 ± 1/1  3/1 ± 1/0  9/109 ± 5/991  تراکم 

Cladocera 
19/1 ± 01/1  19/1 ± 10/1  11/1 ± 10/1  90/0 ± 10/1  تودهزی 

9/109 ± 0/910  1/953 ± 9/091  9/9 ± 9/0  1/133 ± 1/199  تراکم 

Cirripedia 
10/1 ± 00/00  11/1 ± 31/9  11/1 ± 19/1  01/1 ± 91/1  تودهزی 

1/55 ± 9/010  0/199 ± 9/091  3/99 ± 9/11  1/1 ± 1/5  تراکم 

Protozoa 

 111/1 ± 111/1  109/1 ± 019/1  110/1 ± 119/1 تودهزی ناچیز   

0/319 ± 0/1930  01/0010 ± 0/9091  9/0311 ± 3/9331  0/0119 ± 1/910  تراکم 

Zooplankton 
9/05 ± 0/110  5/00 ± 3/97  9/00 ± 9/913  0/00 ± 1/19  تودهزی 

 

 
و  Cypris Balanusکه در این منطقه طوریتوان در ایستگاه گهرباران مشاهده کرد بهکاهش شدید مروپلانکتون را مي  

Lamellibranchiate larvae لارو  دار،قبل از ورود شانه 0939در سال که حاليمیزان ناچیز مشاهده شد در به هاایلارو دوکفه از

مکعب افزایش چشمگیری در جمعیت گرم در مترمیلي 931/010تودة در مترمکعب و زی ددع 15131ها در تابستان با فراواني ایدوکفه

طبری و همکاران، )روشن نمونه در مترمکعب متغیر بوده است 0999تا  01زئوپلانکتون داشته است و در سایر فصول فراواني آن بین 

 هایسال است که طي به ذکراست. لازم  توده داشتهروی زیبر ثیر زیادی أوزن بالا ت لیبه دل Rotifera همچنین در این بررسي (.0959

 ازجمله بوميغیر جانوران ورود و محیطيزیست هایآلودگي انواع ورود با که است شده ایگسترده تغییرات خوشدریای خزر دست اخیر

 ای زئوپلانکتون تغییر کرده است.ترکیب گونه M. leidyiدار شانه

درصد جمعیت زئوپلانکتون را در  91حدود  Acartia tonsa ةصورت گرفت گون 0991بر اساس مطالعاتي که طي تابستان   

 Lamelli branchita نظیر هایادوکفهداد که سایر جمعیت زئوپلانکتون عمدتاً از لارو جنوبي دریای خزر تشکیل مي ةحوض

larvae  شیپو  0991در سال  کهيدرحالآمد  به وجودهای زئوپلانکتون ، تغییراتي در ترکیب جمعیت گونه1110بود. از سال 

های بعد اکنون در سالدادند. هممتر را تشکیل مي 11زئوپلانکتون غالب اعماق بیش از  .Eurytemora sppهای آن گونه از

دهد و این تشکیل مي Acartia tonsa ةجنوبي دریای خزر را گون ةدرصد جمعیت زئوپلانکتون حوض 99، بیش از 1110از 
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مشاهده نشدند  1110های بعد از شده طي سالآوریهای جمعدر نمونه .Eurytemora spp هایکه گونه است يدر حال

(Rowshantabari and Roohi, 2002; Roohi et al., 2008.) 

متر بیشترین  9های سطحي و ها در لایهباشد که در این بررسي زئوپلانکتونماهیان از پلانکتون مي ةعامل مهم دیگر، تغذی  

ي در ستون عمودی آب دارند. درون آبهای تغذیه از فیتوپلانکتون، مهاجرت لیبه دلتوده را دارند و زئوپلانکتون تراکم و زی

نکارود و تغییرات ناشي از دخالت انساني  رودخانةاد مغذی از طریق ورود مو ةدر نتیج اًهمچنین بالا بودن تولیدات احتمال

(antropogenic) باشد.يمعمق ساحلي افزایش تولید در مناطق کم Shiganova  ( نیز بیان نمودند که 1110)و همکاران

 .یکاسیون گردیددانوب سبب ایجاد شکوفایي پلانکتوني یا یوتریف ةافزایش بار مواد مغذی دریای سیاه توسط رودخان

 در های فصليتفاوت بروز باعث تواندمي آبي هایجریان حرارت و ةدرج جهیدرنت و خورشید دریافت انرژی متفاوت میزان  

 در است. فصل مهم بسیار عوامل از یکي بنابراین؛ گردد Pseudo-nitzschia seriata نیز و Bacillariophyta ةشاخ تراکم

 به ستون کف از آن حرکت و غذایي مواد افزایش یابد؛ موجبمي افزایش اکوسیستم این آبي هایچرخش زمستان که فصل

 گذارد. ماهیان اثر ةتوده زئوپلانکتون و تغذیتواند بر تراکم و زیگردد که ميجمعیت این گونه مي افزایش و آب

 
 ترویجی ةتوصي

 آبي هایجریان حرارت و ةدرج نتیجهدر و خورشید دریافت انرژی متفاوت نکارود، میزان رودخانةورود مواد مغذی از طریق   

ها تولید در ماه ةنتیجه قادر است بر توان پایگهرباران گردد و در ةهای جمعیت زئوپلانکتون در منطقتفاوت بروز باعث تواندمي

در غذایي این اکوسیستم،  ةل شبکاو ةمستمر وضعیت حلق ةگذار باشد. بنابراین مطالعو مناطق مختلف این اکوسیستم تأثیر

ماهي جهت بازسازی از تعیین توان پذیرش رهاسازی بچه  اعمهای شیلاتي مدیریت ةهای بهینه در زمینگیریبه تصمیم کمك

شهری،  ةهای دریایي، جلوگیری از ورود منابع آلایندمحیطي دریای خزر از قبیل احداث سازههای زیستذخایر و مدیریت

 باشد.نقل دریایي و کالا تأثیرگذار ميوموتورهای ناوگان دریایي و نیز بهبود وضعیت حمل کشاورزی و
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