
Journal of Occupational and Environmental Health

Vol. 2, No. 3, Autumn 2016, Pages 191-200

Identifying and Counting Prevalent Algae in Karun River in
Ahvaz City

Neisi A1, Vosoughi M*2, Mousavian Gh3, Shokouhi E4, Moradi M5, Motavalian A1

1. Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Ahvaz Jundishapur University of
Medical Sciences, Ahvaz, Iran
2. Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Ardabil University of Medical
Sciences, Ardabil, Iran
3. Remember of HIV/STI surveillance Research Center, and WHO collaborating Center for HIV Surveillance
institute for future studies in health Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
4. Department of Health Education and Health Promotion, School of Public Health, Ahvaz Jundishapur
University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
5. Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical
Sciences, Tehran, Iran
* Corresponding author. Tel: +989386939465, E-mail: mvn_20@yahoo.com

Received: May 31, 2016 Accepted: Aug 4, 2016

ABSTRACT

Background & objectives: Karun River is the largest and the most watery river in Iran.
Sewage discharge into the river provides the promising conditions for growth of algae. Algae
are amongst the indicator micro-organisms to determine rivers water pollution. The purpose
of the present study was identifying and counting prevalent algae in Karun River in Ahvaz
city.
Methods: This study was performed in both rainy (December and January) and without
rainfall seasons (October and November) at three sampling stations within Ahvaz city.
Parameters such as pH, DO, temperature, and water turbidity were measured. The algae were
identified and counted by optical microscopy.
Results: Prevalent algae were identified in 6 categories as; one genus Euglena, 12 genus blue-
green algae, 15 genus diatoms, 12 genus yellow-green algae, 28 genus green algae, and one
genus golden algae (only Dinobryon). Green algae (especially Chlorella), blue-green algae
(especially Phoromidium), diatoms (especially Nitzchia) and yellow-green algae (especially
Tribonema) had the highest and Euglena had the lowest frequency. The Statistical results
showed that there was no significant relationship between pH, DO, temperature, and turbidity
and algae count in sampling seasons and stations. However, Pearson test showed a significant
relationship between only temperature and Euglena so that Euglena number increased by
increasing temperature.
Conclusion: Identified algae in studied stations confirm pollution of Karun River to
municipal sewage.
Keywords: Algae; River; Karun; Ahvaz; Water.
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ي شایع موجود در رودخانه کارون در محدوده هاشناسایی و شمارش جلبک
شهر اهواز
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مقدمه
کـارون پـرآب تـرین و بزرگتـرین رودخانـه      رودخانه

ــه  ــن رودخان ــت. ای ــران اس ــول ای ــا ط ــومتر 950ب کیل
طوالترین رودي است که در داخل ایران قـرار دارد و  

هـاي  بـه آب کهایرانی استعین حال تنها رودخانهدر 
دارد و بخشـی از آن قابـل   راه هاالمللی و اقیانوسبین

هاي اصلی کـارون  . سرچشمه شاخه)1(کشتیرانی است
در زردکوه بختیـاري و چشمه دیمه)، بازفتو ارمند(

چکیده
ن و بزرگترین رودخانه ایران است. ورود فاضالب ها به این رودخانه در ناحیـه  تریرودخانه کارون پرآبزمینه و هدف: 

م هاي شاخص براي تعیین آلودگی سها از جمله میکروارگانیکند. جلبکاهواز شرایط الزم را براي رشد جلبک ها فراهم می
جود در آب رودخانه کـارون  هدف این تحقیق شناسایی و شمارش جلبک هاي شایع موآیند.آب رودخانه ها به حساب می

باشد. در محدوده شهر اهواز می
ایسـتگاه  3این مطالعه در طی دو فصل بدون بارش (مهر و آبان) و همراه بـا بـارش (آذر و دي) و بـا تعیـین     کار:روش 

ها بکجل، دما و کدورت آب اندازه گیري شدند. pH،DOنمونه برداري در محدوده شهر اهواز انجام گرفت. پارامترهاي
به وسیله میکروسکوپ نوري شناسایی و شمارش شدند. 

،جـنس) 12جلبک هاي  سبز آبی (-2،اوگلنا (یک جنس)-1رده شناسایی شدند که شامل: 6هاي شایع در جلبکیافته ها:
طالیـی  جلبـک هـاي  -6،جنس)28جلبک هاي سبز (-5،جنس)12جلبک هاي سبز زرد (-4،جنس)15دیاتومه ها (-3

)، Phoromidiumبخصـوص  ()، جلبـک هـاي سـبز آبـی     Chlorella) بودند. جلبک هاي سبز (بخصـوص  Dinobryon(تنها  
کمتـرین  اوگلنـا ) بیشـترین فراوانـی و  Tribonemaجلبک هاي سبز زرد (بخصـوص   و)Nitzchiaدیاتومه ها (بخصوص  

بر حسب ایستگاه ها ، دما و کدورت آب با جلبک هاpH ،DOهاي که  بین پارامترآماري نشان دادنتایجفراوانی را داشتند.
ارتباط معناداري بین پارامتر دما و تعداد اوگلناها نشان داد فقط آزمون همبستگیو  فصول رابطه معناداري وجود ندارد.

به طوري که با افزایش دما تعداد اوگلنا افزایش پیدا کرده است.
اي شناسایی شده در ایستگاه هاي مطالعه شده این رودخانـه در محـدوده شـهر اهـواز،     با توجه به جلبک هنتیجه گیري:

آلوده بودن آب رودخانه کارون به فاضالب شهري در هر سه ایستگاه تایید شد.
جلبک ها، رودخانه، کارون، اهواز، آب:يکلیدي واژه ها
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اي هـ اسـت ولـی شـاخه   بختیـاري چهار محـال و استان 
در دنـا از خرسـان مانند هاي مختلففرعی آن از کوه

لرسـتان از ارتفاعـات  دزو کهگیلویه و بویراحمداستان 
گیرند. این رود، پس از عبـور از منـاطق   سرچشمه می

گتونـد اي به نـام  کوهستانی و پر پیچ و خم، در منطقه
رود کـارون در شـمال   شود.میخوزستانوارد دشت 

شـود کـه در جنـوب    به دو شـاخه تقسـیم مـی   شوشتر
تـرین شـاخه   شوند. مهـم به یکدیگر متصل میشوشتر

بـه  اهـواز اسـت کـه در شـمال    رود دزفرعی کارون، 
و ایـران شـود. رود کـارون در مـرز    کارون ملحق می

ارسخلــیج فــپیوســته و روانــه ارونــد رود، بــه اقعــر
هاي موجـود در سـر راه ایـن رود،    شود. پیچ و خممی

اسـت.  نظیـر تبـدیل کـرده   اي بیرا به جلگهخوزستان
کرخـه هـزار متـر مکعـب آب از رودخانـه     20روزانه 

بــه کانــال شــهید چمــرانتوســط کانــالی معــروف بــه 
.)1،2(شود رودخانه کارون منتقل می

شـود. شـهر   مـی آب شهر اهواز از این رودخانه تامین
اهواز یکی از شهرهاي بـزرگ ایـران و پـذیراي صـنایع     

بسیاري است که قسـمتی از ایـن رود در   ه آلوده کنند
آن واقع شده اسـت. بسـیاري از صـنایع ایـن شـهر در      

تصـفیه  يهـا این رود قرار گرفته اند و فاضالباطراف
ـ  ه نشدیا تصفیهشده ه ایـن رودخانـه تخلیـه    خـود را ب

بسـتر مناسـبی را   هـا . ورود این فاضالب)4, 3(کنند می
ي بیمـاري زا و زیـان آور   هامیکروارگانیسمبراي رشد 

هـا جلبکهامیکروارگانیسمکند. از جمله این میفراهم
ي تـک  هـا میکروارگانیسـم هـا باشـند. اغلـب جلبـک   می

باشـند.  مـی هـا سلولی شـناوري موسـوم بـه پالنکتـون    
برخی رشـته اي و  تک سلولی بوده اماهابسیاري از آن

ــه کلونیــال  ــندمــیبقی نقــش هــاجلبــک. )5،6(باش
ــیط تولید ــه در مح ــدگان اولی ــاکنن ــه ه ــی از جمل ي آب
ي اکسیداسـیون جهـت تصـفیه فاضـالب را ایفـا     هابرکه

ي فتـوتروف هامیکروارگانیسمکنند. بسیاري از آنها می
و برخـی  aحـاوي کلروفیـل   هـا جلبـک ه باشند. هممی

ي دیگـر مثـل   هاو نیز پیگمانbوcي هاحاوي کلروفیل
هـا بندي جلبـک باشند. طبقهمیرتنوئیدگزانتوفیل و کا

عمدتا بر اساس نوع کلروفیل، ساختمان دیواره سلولی 
و مواد ذخیره اي کربنـی تولیـد شـده توسـط سـلول      

ي هاجلبکه ي سبز، شاخهاجلبکه باشد. شاخمیجلبکی
ــی ( ــاخChrysophitaطالئ ــهه )، ش ــافالژل ــاهی ه ي گی

)Euglenophytaي ســـبز آبـــی هـــاجلبـــکه )، شـــاخ
)Cyanophyta ي قرمـــــز هـــــاجلبـــــکه )، شــــاخ
)Rhodophytaــاخ ــاجلبــــکه )، شــ ــوه اي هــ ي قهــ
)Phaeophytaــک ــا)، جلبـــــ ــبز زردهـــــ ي ســـــ
)Xanthophyceaeهـا جلبـک ه در دسـت ها) و دیاتومه

در سراسر دنیـا مشـکالت   هاجلبک.)2گیرند (میقرار
هـا و دریاچههازیست محیطی متعددي را در رودخانه

ــود ــه وج ــیب ــد م ــالب.)8, 7(آورن ــه فاض ــاتخلی ي ه
رشـد  هـا و دریاچـه هـا نشده به داخل رودخانـه تصفیه

ــک ــاجلب ــدیده ــیرا تش ــکالت  م ــی از مش ــد و برخ کن
هاآورد. افزایش رشد جلبکمیمحیطی را پدیدزیست

ــادي را در مصــارف معمــول آب   اثــرات زیــان آور زی
کنـد. ایـن اثـرات    مـی ایجـاد هـا و دریاچـه هـا رودخانه

ــان ــزی ــاهی آور عبارتن ــرگ م ــاد از: م ــزایش ه و اف
در فصل پاییزهاي تصفیه، چرا که وقتی جلبکهاهزینه

کننـد  مـی میرند بعضی از آنها مواد شیمیایی را رهامی
و بوهاي نامطبوعی را در آب آشامیدنی به هاکه طعم

آورد. تحقیقـات اخیـر نشـان داده اسـت کـه      میوجود
شده، رشد ي تصفیههانیتروژن و فسفر زیاد در پساب

دهـد کـه   میپذیرنده افزایشيهارا در آبهاجلبک
باشـد. دتـر   مـی هـا فسفر عامل بحرانـی رشـد جلبـک   

ي تجــاري بــه عنــوان منبــع اصــلی فســفر در هــاجنــت
با توجـه بـه اهمیـت    لذا. )9(ي شهري است هافاضالب

بـودن ایـن شـهر و همچنـین     رودخانه کارون و صنعتی
ي گوناگون به این ناحیـه از رودخانـه،   اهورود فاضالب

ي جلبکی این رودخانـه شناسـایی و   هاکه گونهبودالزم 
شـهر  ه میزان آلـودگی رودخانـه کـارون در محـدود    

.گردداهواز را ارزیابی 
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روش کار
ي رودخانه کارون در محـدوده  هابراي بررسی جلبک

شهر اهواز، نقاطی که نسبت به یکدیگر بیشترین تفاوت 
محل باالي برداشت انتخاب شدند.،ی را داشتندمحیط

ــه تصــفیه خانــه آب واقــع در ملــی راه   آب، نزدیــک ب
واقـع  ) قرار داشت. محل بعـدي  1(تصفیه خانه شماره 

در پل پـنجم و سـومین محـل در پـایین شـهر (کـوت       
بطـري پلـی   ي ازبـردار نمونـه براي عبداهللا) واقع بود.

براي آزمایش از حجم مورد نیازاتیلن استفاده گردید. 
ي بـردار نمونـه برآورد شد. لیتر20هر محل حداقل 

فصل مرطوب و خشک انجام گرفت. فصل خشک 2در 
اوایل پاییز (مهرماه) و فصل مرطـوب اوایـل زمسـتان    

بــار 1(دي مــاه) در نظــر گرفتــه شــد. در هــر هفتــه 
منطقه مورد نظر انجام شد و براي 3ي از بردارنمونه
نمونه تهیه گردید. علت 8زمستان نیز نمونه و 8پاییز 

هفتـه  1انتخاب این تعداد نمونه این بـود کـه در طـی    
ــاد  ــت آب ایج ــی در کیفی ــر محسوس ــیتغیی ــود نم ش

ي در هر بردارنمونههمچنین در نظر بود که با تکرار 
فصل از نتیجـه بدسـت آمـده در آن فصـل اطمینـان      

فصـل مرطـوب و   2حاصل شود و سپس این نتیجه در 
مـورد مقایسـه و سـنجش قـرار بگیـرد. تنـاوب       خشک
ي نیز به دلیل مشاهده تغییرات انجام شد. بردارنمونه
ي توسط کارگر با نظارت کارشناس انجـام  بردارنمونه

گرفت.
30بـرداري در همـه اعمـاق شـامل سـطح آب،      نمونه
انجـام  متري کف و از دو طرف دیواره رودخانهسانتی

فرآینـد نشـده و قبـل از    از منابع آبهاگرفت. نمونه
انجام عمـل گنـدزدائی برداشـت شـدند. بـه منظـور       

ي جانبی، شـرایط بهداشـتی در   هاجلوگیري از آلودگی
متد رعایت شـد  برداري مطابق با استانداردحین نمونه

گیـري  بـرداري انـدازه  در محل نمونهpHما و د).10(
ي بــردارنمونــهســاعت پــس از 5شــدند. حــداکثر تــا 

ي پارامترهاي کدورت و اکسیژن محلـول  آزمایش برا
ي آب بـا عمـل   هـا انجام گرفت. سـپس تغلـیظ نمونـه   

24سـاعت انجـام شـد. پـس از     24نشینی به مـدت  ته

الی 2ساعت، سطح فوقانی نمونه تخلیه شده و حدود 
لیتر از کف نمونه ته نشین شده براي مرحله بعـدي  3

آزمایش در بشر ریخته شـد. نمونـه در بشـر ریختـه     
میکـرون  1ده از دستگاه صافی غشایی با قطر صافی ش

عبور داده شد و همزمان پمپ خـال نیـز روشـن شـد.     
پس از عبور نمونه کاغذ صافی با پـنس برداشـته و در   

بار یونیزه شده شست و 2یک بشر تمیز با آب مقطر 
نمونه مراحـل فـوق   3(براي هر کدام از شو داده شد

یی با اندازه روزنه هایاز صافپس از آن.تکرار گردید)
هـا یک میکرون عبور داده شد و آماده سـازي نمونـه  

ي میکروسـکوپی انجـام شـد. چنانچـه     هـا براي آزمون
ادامه آزمون در همان روز امکان پذیر نبود، به نمونه 

درصـد و حجـم مسـاوي بـا     10فوق محلول فرمـالین  
) اضافه شد. سپس محلول بدست آمده تـا  1/1نمونه (

تهیه الم به . له بعدي در یخچال نگهداري شدانجام مرح
این صورت انجام گرفت که یک قطره از نمونه بدست 
آمده را بر روي یک الم تمیز قـرار داده و المـل روي   
آن قرار داده شد. حداقل سه الم براي هر نمونه تهیه 
ــد. بــا اســتفاده از میکروســکوپ نــوري و بــا       گردی

ــائی  ــی 450بزرگنم ــر،1000ال ــبراب ــطح الم تم ام س
هرگونــه مشخصــات ریخــت شناســی بررســی شــد و

داخلی مشاهده شده گزارش داده شد.
در صورت منفی بودن نتیجۀ آزمایش تمـامی مراحـل   

اجراي کار مجدداً و به همان روش تکرار گردید.
در هـر میلـی لیتـر طبـق فرمـول زیـر       هاتعداد جلبک

:محاسبه گردید
No. / ML = C * 1000 mm3/ L* D *W*S

Cي شمارش شدهها= تعداد جلبک
W مساحت یک المل به میلی متر =
D عمق یک المل در هنگام قرارگیري نمونه به میلی =

متر
= Sي شمارش شدههاتعداد المل

ــه   ــا توج ــپس ب ــه در   س ــتونی از آب ک ــم س ــه حج ب
برداري مورد اسـتفاده قـرار گرفـت، تـراکم یـا      نمونه

د نظر بدسـت آمـد   در واحد حجم مورهاتعداد جلبک
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استفاده SPSSاز هابراي تجزیه و تحلیل داده.)2،10(
شد.

هایافته
ي شناسـایی شـده از سـه ایسـتگاه متعلـق بـه       هـا جلبک
ي ســبز آبــی، هــاي ســبز، جلبــکهــاي جلبــکهــاگونــه

ي سـبز زرد و بـه مقـدار    هـا ، اوگلنـا، جلبـک  هادیاتومه
ي هـا هي طالئی (به همین دلیل گونهابسیار کمی جلبک

1یافت شده از این نوع در ستون مجزا درون جـدول  
ي سبز زرد آورده هاارائه نشده اند و به همراه جلبک

جـنس جلبـک سـبز    12اوگلنا، شده اند). تنها یک جنس
28جنس جلبک سبز زرد و12جنس دیاتومه، 15آبی، 

جـنس از شـاخه  جنس جلبک سبز مشاهده گردید. تنها 
باشـد کـه در ایـن    مـی Dinobryonي طالیـی  هاجلبک

ي قهـوه اي و  هـا مطالعه مشاهده شد و از میان شـاخه 

و در هـر دو فصـل   هـا قرمز در هیچ کدام از ایسـتگاه 
گونه اي مشاهده نشد.

ماه پیـاپی کـه در   4ي مربوط به بردارنمونهاساس بر
ي خشک هاي مشخص شده انجام شد، در ماههاایستگاه

ي مرطـوب و  هـا و ماهباشندمیکه شامل آبان و مهر
باشـند  مـی همراه با بارش کـه شـامل آذر و دي مـاه   

ي جلبکی یافت شده از نظر تعداد و نوع تفاوت هاگونه
چشمگیري نشان نداده اند و نوسانات بسیار کمی بـین  

ولـی ي یاد شده وجـود داشـت  هااین دو عامل در ماه
ي همـراه بـا   هادر فصلهاتوان گفت که تعداد آنمی

ي هـا باشد اما در کل و در همه فصـل میکمتربارش 
ي جلبک سبز بیشترین فراوانی و هامورد مطالعه گونه

ــه از   ــل تنهــا یــک گون ــراکم را داشــته انــد و در مقاب ت
ي جلبکـی هـا گونـه 1شناسایی شـد. جـدول   هادیاتومه

دهد.میشناسایی شده را نشان

ي مختلفهاتگاهي جلبکی شناسایی شده در کارون ایسهاگونه.1جدول 

نام فصل
اوگلنادیاتومهسبز زردسبز آبیجلبک سبزایستگاه

فصل
خشک

ایستگاه 
اول

Chlorella
Cladophora

Closteriumkutzingii
Clostriumponum

Ancinutum
Excentrophaera

Microspora
Cladophora

Ankistrodesmusaciculuris
Ankistrodesmussprilliforms

Microspora
quadrataScendesmus

Anabenaafinic
Phoromidium

Gloestriuchiaechiaechinuluta
Dactylococopsisacicuris

Tribonemamonochrom
Tribonema

vulgae

Cymbellalanceolata
Hantzschiaamphioxys

Nitzchiaangustata
Phacusoscillans

فصل
خشک

ایستگاه 
دوم

Chlorella
Chaos diffluens

Colostriumstriolutum
Microspora

Xylindrocapsaintestiulis
Scendesmusaccuminutus
Closterium Monlifeveim

Microspora
quadrata

Fuveolurum
Phoromidium
Stigeoclonium

Dactylococopsis acicuris
Lyngloyacontora

Tribonemamonochrom
Vulgae

Ophiocytiumcochleare

Cymbellalanceolata
Hantzschiaamphioxys

Nitzchiaangustata
Syndera

Funotialunaris

Phacusoscillans

فصل 
خشک

ایستگاه 
سوم

Chlorella
Fracaria

Eanotialutus
P.varium

Stigelonium
Staurastrum

conjuagatophceaeMicrospora
quadrata

Scendesmus

Ocillatoriaputridum
Anabena

Botryochloris
Dactylococopsisacicuris

Tribonemamonochrom
Tribonema

vulgae

Cymbellalanceolata
Hantzschiaamphioxys

Nitzchiaangustata
NitzchiaFunotialunaris

Phacusoscillans
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تعداد در 
183365714336571083296666466664_لیتر

فصل 
مرطوب

ایستگاه 
اول

Chlorella  Clostriumponum
Palmadictium

p.varium
characiumsieboldii

funotialunaris
cymbellalancellata

Ankistrodesmussprilliforms
Microspora

quadrata
Scendesmus

Anabenaafinic
Phoromidium

Gloestriuchiaechiaechinuluta
Dactylococopsisacicuris

Stigonemaocellutum

Tribonemamonochrom
Tribonema

Vulgae
Dinobryon

Cymbellalanceolata
Hantzschiaamphioxys

Nitzchiaangustata
Nitzschiaacicularis

eanotiaFunotialunaris

Phacusoscillans

فصل 
مرطوب

ایستگاه 
دوم

Chlorella
Clostriumponum
Xylindrocapsa

Clostriumstrholutum
Microspora

Stigeoclonium
Clabophora
Drapanaldia

Clostr
Iumkutziingi

Sticnnoccusbaciilarris

Fuveolurum
Phoromidium
Stigeoclonium

DactylococopsisacicurisLyngl
oyacontora

Tribonemamonochrom
Tribonema

vulgae

Cymbellalanceolata
Hantzschiaamphioxys

Nitzchiaangustata
StauroneeisancepsFunot

-ialunaris

Phacusoscillans

فصل 
مرطوب

ایستگاه 
سوم

Chlorella
ClostriumponumStaurastrum

Conjuagatophceae
Staurastrium

GeminenaminorP.varium
EanotialutusMicrospora

quadrataScendesmus

OscillatoryachalybeaOcillator
iaputridum
Anabena

BotryochlorisDactylococopsis
acicurisStigonemaocellutum

Tribonemamonochrom
Tribonema

Vulgae
DINOBRYON*

Cymbellalanceolata
Hantzschiaamphioxys

Nitzchiaangustata
AstasiacurvataFunotialu

-naris

Phacusoscillans

تعداد 
109551510055153333233332216664_درلیتر

گیرد.میي طالئی قرارهایا جلبکهاکریسوفیسهردهاین جلبک در *

بیشــترین Chorellaي جلبــک ســبز، هــااز میــان گونــه
تراکم را در هر سه ایسـتگاه و در هـر دو فصـل را بـه     

خود اختصاص داده بود. 
در طـی فصـل بارشـی    راهـا فراوانی جلبـک 1نمودار 

ي سـبز و  هـا دهد که در طی این فصل جلبکمینشان
ي سبز هاو جلبکهاسبز آبی بیشترین فراوانی و اوگلنا

زرد کمترین تعـداد را بـه خـود اختصـاص داده انـد و      
را در طی فصـل بـدون   هانیز فراوانی جلبک2نمودار 

ي هـا دهد. در این فصل نیـز جلبـک  میبارندگی نشان
ي سـبز زرد  هابز آبی بیشترین تراکم و جلبکسبز و س

کمترین تراکم را به خود اختصاص داده اند.
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مرطوبي هاي رودخانه کارون اهواز در طی فصلهافراوانی جلبک. 1نمودار

در طی فصل خشکهافراوانی جلبک.2نمودار

در دوهـا براي بررسی تفات آماري جلبکtزمون از آ
خشک انجام شد ولی تفاوت معناداري فصل مرطوب و

مشاهده نگردید. آزمون آماري آنالیز واریانس بـراي  
ي هـا در ایسـتگاه هـا بررسی تفاوت بین میانگین جلبـک 

يهـا جلبکمورد استفاده قرار گرفت که به جزگانه 3
ت معنـاداري را نشـان   بقیه تفاو)=045/0p(سبز -زرد

ــین      ــاوت ب ــی تف ــراي بررس ــون ب ــن آزم ــد. ای ندادن
در دمـا وکـدورت ،، اکسیژن محلـول pHي هامیانگین
داري تفاوت معنـی گانه استفاده شد کهسهي هاایستگاه

آنالیز واریـانس بـراي   را نشان ندادند. آزمون آماري
ــانگین    ــین می ــاوت ب ــی تف ــابررس ــیژن ،pHي ه اکس

فصــل در ســه ایســتگاهدر دوادمــوکــدورت،محلول
هـا این پـارامتر ه مورد استفاده قرار گرفت که بین هم

داري وجود داشت.تفاوت معنیpHبه جز 
ــاط   ــا ارتب ــین کــدورت و اوگلن ــه ب ــیاگــر چ ي دارمعن

هـا ) ولی ضریب پیرسون آن=095/0pمشاهده نشد (
ارتبـاط  ه دهنـد مشـخص شـد کـه نشـان    -41/0برابر

یعنی با افزایش کـدورت  ،گر استعکس این دو با یکدی
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ارتبـاطی  هاتعداد اوگلناها کم شده است و سایر جلبک
ارتبـاطی  DOو هابا کدورت نداشتند. بین تراکم گونه

496/0بــا مقــدار اســپیرمنمشــاهده نشــد. آزمــون
ي بـین پـارامتر دمـا و تعـداد اوگلناهـا      دارمعنیارتباط 

یش دمـا  به طوري کـه بـا افـزا   ،)=036/0pنشان داد (
تعداد اوگلنا افزایش پیدا کرده است.

نتیجه گیريبحث و
کلرال جلبک تک سلولی سبز کوچکی است که در سـطح  
خاك مرطـوب، درون آب شـیرین و حتـی شـور نیـز      

صـورت سـبز   ي ایـن جـنس بـه   هاشود. گونهمییافت
شـود. ایـن   مـی پایان دیـده رنگ در آبشخورهاي چهار

گرد یـا بیضـوي بـا    ي کوچک هاجنس به صورت سلول
ــول ــرض10-15ط ــاهده  5-10و ع ــر مش میکرومت
که گاهی به دو یا چنـد سـلول بـدون حرکـت     گردید
و هـا شوند. بـراي گـروه اوگلنـا در ایسـتگاه    میتقسیم
ـ  هافصل Phacusoscillansه ي مطالعه شده تنهـا گون

فیتـا  اوگلنـا فیکو ه مشاهده گردید. این جـنس در شـاخ  
در هـر گونـه   . اوگلناها معموالًُ)11, 10(گیرد میقرار

Phacusoscillansو جـنس شوند میزیستگاهی یافت

و منـابع آب فقیـر از لحـاظ مـواد مغـذي      هادر چشمه
شود، این جنس به صورت متحرك و با طـول  مییافت

ــ 35-15 ــاژك در هم ــک ت ــا ی ــر و همــراه ب ه میکرومت
ي هاشاخص آبهامشاهده گردید. این جلبکهانمونه
نما یک جلبک ریسه اي زرد . تریبو)12(باشند میآلوده

در باشد. این گونه تقریبـاً میمنشعب و سادهسبز غیر
شـود و  میولی نه به طور فراوان یافتهاهمه ایستگاه

همچنین ممکن است به صورت غوطه ور یا شـناور در  
ي هـا ا گیاهان دیگر و به خصـوص درمـاه  سطح چوب ی

10_5خنک تر سال یافـت شـود. ایـن جـنس بـا طـول       
ي مطالعـه شـده مشـاهده    هامیکرومتر در همه نمونه

ه گردیــد. ایـــن رده بزرگتـــرین گـــروه را در شـــاخ 
ي هـا زیستگاههادهد. این گونهمیکریسوفیکوتا تشکیل

(خـواه نمایند. هم در آب شـیرین میمتنوعی را اشغال
ي شور دریاهـا در  هاراکد و خواه جاري) و هم در آب

ــت  ــف آب یافــ ــطح و کــ ــیســ ــوندمــ . )11(شــ
Funotialunaris،NitzchiaوCymbellalanceolata

ي دیگـر در  هـا با بیشـتریم تـراکم نسـبت بـه دیاتومـه     
ــه    ــدند. دیاتوم ــاهده ش ــارون مش ــه ک ــارودخان ي ه

در بیشتر منـابع آبـی یافـت   شده در این رودشناسایی
شــاخص Nitzchiaشــوند. برخــی از آنهــا ماننــد مــی

باشـد.  مـی بتا سـاپروب) (3آلوگی از نوع کیفی درجه 
سندسموس جلبـک سـبز کلنـی غیرمتحـرك و بسـیار      

ــاً ي آب هــادر همــه زیســتگاهمتــداولی اســت و تقریب
معمــوال ي کلنــیهــاشــود. ســلولمــیشــیرین یافــت

تعداد کمتر و بیشتر نیـز وجـود   چهارتایی است ولی به
پهلو به ي آن مکعب مستطیلی بوده و ازهادارد. سلول

باشند. میي ساپروبیهاهم متصل هستند و از شاخص
آلوده بودن آن یعنی در آب نشانگر نسبتاًهاوجود آن

یی از ایـن جـنس در   هاباشد. گونهمیبتا مزو ساپروب
ه ورا در ردآب رودخانه کارون مشـاهده شـد. اسـیالت   

ي آب هاگیرد که در نمونهمیي سز آبی قرارهاجلبک
بودهمشاهده گردید. این جلبک شاخص ساپزوبی آب

ــانگر  ــی  و وجــود آن بی ــودن آب یعن ــا ســاپروپی ب آلف
ي سـبز اصـوالً  ها. جلبک)13(باشد میبودن آبآلوده

به عنوان گروه غالب در رودخانه معرفی شـده انـد و   
بیشـترین فراوانـی را   Chorellaجـنس  هـا از میان آن

ـ  انجـام شـده در تـاالب    ه داشت که این نکته در مطالع
دیگر گونه Scendemus.)14(کندمیانزلی نیز صدق

باشد که این گونه در تـاالب  میجلبک سبز یافت شده
ي هـا انزلی و نواحی سـاحلی دریـاي خـزر و رودخانـه    

ــت    ــده اس ــزارش گردی ــهد گ ــه مش ــق )15(حوم . طب
جـام شـد   در چـین ان 1تـایهو اي که در دریاچـه مطالعه

مشخص شد که جلبک سبز و دیاتومـه در طـول سـال    
. با توجه )16(ي آب شیرین بودند هاغالب ترین جلبک

ـ هابه مطالعات انجام شده جلبک راکم را در بیشترین ت
ي بدون بارش و بیشترین تنوع را در زمسـتان  هافصل

دارا بودند که این احتماال به علـت ازدیـاد فسـفات در    
ي خشـک و بـاال بـودن کـدورت در زمسـتان     هـا فصل

1 Taihu
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ي کدر بسته به میـزان کـدورت خـود    هاآبباشد.می
به این ترتیب قابلیـت دسترسـی   ،کنندمینور را جذب

شود. اما از آن جـایی  میمحدودهابه نور براي جلبک
ي یافـت شـده در هـر سـه     هـا که تعداد و نـوع گونـه  

توان گفت می،ایستگاه با یکدیگر تفاوت چندانی نداشتند
ي مشـابهی داشـته و بــه   هـا کـه هـر ایسـتگاه آلـودگی    

باشند. تحقیقاتی که در رابطه میفاضالب شهري آلوده
عمـق انجـام   ي کم هابا جوامع فیتوپالنکتونی در دریاچه

شد نشان داد که بیشترین فراوانـی در هـر دو فصـل    
Chlorophyta,زمستان راتابستان و Bacillriophyta

بــه خــود اختصــاص داده انــد و    Cyanophytaو
درصد بیشترین تـراکم را  5/93با فراوانی هاکلروفیت

درمطالعات انجام شده .)17(در فصل تابستان داشتند 
نیـز بیشـترین فراوانـی    تـایهو ، دریاچه1جینشودرخلیج 

Chlorophyta, Bacillriophytaي هامربوط به شاخه

Cyanophytaبیشــترین هــابــوده اســت و کلروفیــت
ــل ــی را در فص ــافراوان ــود  ه ــه خ ــه ب ــورد مطالع ي م

. در مطالعـه اي کـه در کشـور    )18(اختصاص داده اند 
بـه عنـوان شـاخص    هـا دیاتومـه ،ایتالیا صورت گرفـت 

کیفیت آلودگی بیولوژیکی رودخانه مورد مطالعه قرار 

1 Jinshu

ي خشک که شامل آبان و مهـر هادر ماه.)19(گرفتند 
ش کـه  ي مرطـوب و همـراه بـا بـار    هاباشند و ماهمی

ي جلبکــی هــاگونــه،باشــندمــیشــامل آذر و دي مــاه
شده از نظر تعداد و نوع تفاوت چشمگیري نشـان  یافت

نداده اند و نوسانات بسیار کمی بین این دو عامـل در  
توان گفت کـه  میولی،ي یاد شده وجود داشتهاماه

ي همــراه بــا بــارش کمتــرهــادر فصــلهــاتعــداد آن
ي مورد مطالعه هاهمه فصلاما در کل و در ،باشدمی

ي جلبـک سـبز بیشـترین فراوانـی و تـراکم را      هـا گونه
ي جلبـک  هـا از میان گونـه در مطالعه حاضرداشته اند. 

بیشترین تراکم را در هر سه ایستگاه و Chorellaسبز، 
در هر دو فصل را به خود اختصاص داده بود. با توجـه  

ردمـو يهـا ي شناسـایی شـده در ایسـتگاه   هـا به جلبک
تـوان  میاین رودخانه در محدوده شهر اهوازمطالعه

وده بـه فاضـالب شـهري   لگفت که آب این رودخانه آ
ي از ورود هــاي یافــت شــده نشــانههــاو گونــهبــوده 

بـراي  لـذا باشـد. مـی ي مختلف به این رودهافاضالب
آبجلوگیري از آلودگی بیشتر رودخانه و اشباع شدن 

ي خانگی و صـنعتی بـه   هاباز جلبک باید از ورود فاضال
. ن جلوگیري کردآ
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