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  چكيده

  
 رودخانه پالنكتوني جوامع بر ماهي پرورش مزارع پسابهاي تاثير اين مطالعه با هدف

جام شد. گرگر ، در شاخه 1393-94تا دي ماه  اين پژوهش در هفت ايستگاه  از بهمن ان

كارون و پساب هاي  مزارع پرورشي  مورد بررسي قرار گرفت.  گرگر،  رودخانه

بوده، كه غالب ترين آن جنس سيكلوتال  يالريوفيسه، باسيتوپالنكتونيرده ففراوان ترين 

است. حضور فراوان  رده سيانوفيسه در تابستان مشخصه باال بودن بار مواد آلي 

بيان  گرگر، گي رودخانهو آلود تنوع فيتوپالنكتوني رابطهو  رودخانه گرگراست

كننده وضعيت نيمه آلوده اين رودخانه مي باشد. ارزيابي شاخص پالمر، نشان مي 

دهدكه به جزء ايستگاه يك، ساير ايستگاهها داراي  شاخصه آلودگي آلي مي باشند. 

را نشان  يبا منشاء مواد آل يمتوسط يوجود آلودگ نيز يستگاهها،همه ا يشاخص ساپروب

رودخانه گرگر  آب فيزيكي وشيميايي فاكتورهاي و ساپروبي شاخص مي دهد. بين

نشان داد كه ايستگاه يك در باالدست و  داري وجود ندارد. نتايج كلي معني همبستگي

قبل از انشعاب كارون به دو شاخه، از جنبه شاخص هاي زيستي فاقد آلودگي مي باشد، 

دو)، شاخص هاي زيستي بيانگر   اما با عبور آب شاخه گرگر از شهر شوشتر (ايستگاه

شهر  ي، موادآلدو يستگاهمنبع آلوده كننده ا ينكهادليل به آلودگي متوسط مي باشند. 

 يتواقع ينا كننده مشخص ي،ازجنبه آلودگ هفتو  دو يستگاهشوشتراست و شباهت ا

 نداده اند. يشآب را  افزا يآلودگ يپرورش ماه ياست كه پسابها

نكتون، مزارع پرورش ماهي، پساب، رودخانه كارون، رودخانه فيتوپال  كلمات كليدي:

  گرگر

  

  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  مقدمه- 1

روري ممكـن است باعث تغييراتي در  پساب خروجي از سيستم هاي آبـزي ـپ

ساب  د و شـودمي اكوسيستم هاي دريافـت كننـده ـپ با افزايش غلظـت مـواد جاـم

ــطح اكــسيژن  ول، كــاهش س ـاد معلـق و مـوادآلي محـل محلــول در آب و ايج

ـسفات، افـزايش غلظـت مـوادسمي مانند  بي شرايط هوازي، افزايش غلظت نيترات و ف

ـه اي سبب آمونياك،  تنـوع جوامـع زيستي و افزايش فراواني و  و كاهش غناي گون

ـاوم بـه آلـودگي و تغيير ساختار جامعه زيستي   ,Lenatگردد(غالبيت موجـودات مق

راي بررسـي اثـر پساب مزارع  اين يكي از مؤثرترين روشبر). بنا1988 هاي مناسب ـب

ـابي تغييرات جوامع زيـستي  پرورش ماهي بر آب ساب، ارزي هاي دريافت كننـده ـپ

  ).Stephens and Farris,2004 ; Lenat, 1988(آن اسـت

 بخش مصرفي آب انتقال و تأمين منابع مهمترين از يكي عنوان به ها رودخانه

 ,.Majnunian et al( برخوردارند خاصي اهميت از، شهري و مصارف كشاورزي صنعت، هاي

 و ها كارخانه هاي ها، پساب فاضالب تخليه محل عنوان به منابع اين طرفي ) . از1998

 هاي خشكسالي و مجاري اين اهميت به توجه اند. با گرفته قرار كشاورزي زهكش هاي

جا كه هر مي مهم فوظاي از يكي منابع اين اخير، حفظ حدود  تا رودخانه باشد. از آن

 بررسي امروزه بنابراين باشد، مي دارا را ورودي هاي آالينده پذيرش ظرفيت معيني

 نقاطي در صورت امكان بتوان مي باشد. چنانچه مطرح منابع اين محيط زيستي و كيفي

 مشخص باشد مي ندارداستا حد از تر موردنظرپايين پارامترهاي نظر از را كه رودخانه از

 و (نظري شود مي آسان تر آنها رفع براي مناسب كار راه و بحراني نقاط نمود، يافتن

 فجايع دنيا كنار و گوشه در سطحي هاي آب منابع به ها پساب تخليه ).1384همكاران، 



  

  

  

اجتماعات  بررسي با راستا اين در است. آورده وجود را به گوناگوني محيطي زيست

  . پيش بيني نمود حدي را تا خطرات و مشكالت اين توان مي ها رودخانه ونيفيتوپالنكت

با افزايش  كه عمدتاً باشديم ديمواد زا ياديز ريمقاد يحاو يپروريپساب آبز

 يعيطب يهاطيبه مح هاپساب نيورود ا بار مواد غذايي رودخانه همراه خواهد بود.

تواند موجب يدهندگان مپرورش مربوطه و كنترل توسط يهابدون نظارت سازمان

-يم ، نادرست تيريو در صورت مد ،شود يمنبع آب ككيفي ي طيبه هم خوردن شرا

 كي يپروريآبزي هاپساب تيريمضر باشد. نظارت و مد ستيز طيمح يتواند برا

 يهابياز آس يها ناشينگران نيا شتري. بستا ايموضوع مورد توجه در سراسر دن

مرتبط با كاهش بار  يمال يهانهيو هز ياثرات منف نييتعي هاروش ،يكياكولوژ

اطالعات درباره  نياز به داشتن  ).1392(موسوي و سهرابي، باشديپساب ها م يآلودگ

نشان داده شده  اكولوژيكي پساب هاي آبزي پروري امري شناخته شده است وات اثر

وشيميايي آب به ي فيزيكهاي ربا استفاده از پارامت هاي ارزيابي كيفي آبكه تكنيك

 هاي زيستي براي شناخت اثراتتوان از شاخصباشد. بنابراين ميكافي نمي تنهايي

). پايش زيستي به طور 1390(بساط نيا،  اي استفاده كردنقطه هاياكولوژيكي آالينده

موفقيت آميزي براي سنجش يكپارچگي اكولوژيكي در طيف گسترده اي از اكوسيستم 

ستفاده شده و جزء مهمي از برنامه هايي است كه قبالً بر روي ارزيابي هاي هاي آبي ا

فيزيكي و شيميايي تمركز داشته اند. پايش زيستي عمدتاً با استفاده از وجود و عدم 

جايي كه موجودات آبزي  .شودوجود گروه هاي شاخص محيط انجام مي از آن

تم هستند، نه فقط به شاخص هاي تجمع دهنده كل شرايط زيست محيطي اكوسيس

آالينده ها بلكه به تغييرات درون رودخانه و شرايط فيزيكي حوضه آبخيز نيز پاسخ مي 

مشكل و  قديمي ،دهند و سنجش اين تغييرات با روش هاي پايش شيميايي و سمي



  

  

  

مي تواند  جلبك ها وسايرجانوران حساساست. بنابراين پايش زيستي از طريق اين 

هايي كه در آن ها از روش هاي پايش زيستي براي تعيين پيامد هاي مؤثر باشد. برنامه 

زيست شناختي رودخانه ها استفاده مي شود به خوبي در سراسر جهان به اثبات رسيده 

 صنايع از بسياري نيازهاي  آب رودخانه از استفاده با اگرچه  .)Kevin and Vincent , 2011اند(

 ورود به دليل اما گردد، مي برطرف انرژي شرب و  كشاورزي،آب و شهري مراكز و

 رودخانه، زمين هاي اطراف و تاالب ها موجب ديگر در  و پسابهاي كشاورزي آب مازاد

هاي مهم ها به عنوان يكي از زيستگاهمي گردند. رودخانه متعددي آلودگي هاي

ها با هاند. رودخانهايي هستند كه كمتر مورد توجه قرار گرفتهآبزيان، از اكوسيستم

مي باشند. آشنايي با  توجه به موقعيت و شرايط جغرافيايي داراي فون و فلور متفاوتي

برداري ها از نظر بيولوژيكي مي تواند حداقل در ممانعت از بهرههاي رودخانهويژگي

). يكي از مهم ترين روش ها براي پاسخ Reynolds, 1990نادرست از آنها مؤثر واقع شود (

پيرامون وضعيت فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك  شده در ل هاي مطرحدادن به سؤا

مطالعه مستقيم گياهان يا جانوراني است كه در آن زيست مي كنند. ارگانيزم  ،آب ها

هاي آبي و جوامع آن ها وضعيت فعلي و هم چنين تغييرات در گذر زمان و اثرات 

يكاتورها مانند پالنكتونها كه از استفاده از بيواند تجمعي آلودگي ها را نشان مي دهند.

ويژگيهاي فيزيكي و شيميايي محيط خود تاثير مي پذيرند، مي تواند در ارزيابي 

  كيفيت زيست بوم هاي پيچيده رودخانه نقش مهمي را فراهم نمايد.

 چرخش به مربوط اطالعات زيستي، عوامل تنوع و فراواني پراكنش، تنوع،

 طبيعي تغييرات به تنها فيتوپالنكتون جوامع ن مي كند.بيا آبي هاي سيستم انرژي را در

 از نتيجه يك عنوان به نيز را تغييرات است ممكن بلكه دهند، نمي پاسخ بدنه آبي در

 فعاليت طريق از يا مستقيم طور به گذارد، مي تاثير آب بدنه بر كه انسان مداخالت



  

  

  

جام هاي  رودخانه  روي بر تأثيرات ينا. نمايند ارائه كلي طور به منبع آبي در شده ان

 تغييراتي شكل به است ممكن شود،كه مي فيتوپالنكتون پويايي و ساختار تغيير به منجر

 ,Forsbergهاي ديگر ايجاد گردد( رده ها، فراواني، غنا، تنوع گونه اي يا ساير ويژگي در

1982.(  

نه بزرگترين رودخا ، كيلومتر و عرض متفاوت 900طول ه رودخانه كارون ب

ختياري در سلسله  -زاگرس مي جبالايران بوده كه سرچشمه آن ارتفاعات زردكوه ب

هاي شيالتي در ايران اين رودخانه از نظر فعاليت ).1392(رهبر و همكاران،  باشد

يك  باشد. رودخانه كارون قبل از رسيدن به شوشتر بوسيلهداراي اهميت فراوان مي

آب رودخانه ،  شود كه تقريبا دو شاخه تقسيم ميمانع مصنوعي به نام بند ميزان به 

دهد (خلفه اي بنام گرگر را تشكيل ميديگر از آن، شاخهاي به نام شطيط وشاخه

). شاخه گرگر رودخانه كارون منبع اصلي مزارع پرورش 1372نيلساز و همكارانش، 

كيفيت احتمالي  همي از تخريب ماهيان گرمابي در حوضه كارون است كه بخش م

آب  از استفاده با آب و  مشكالت زيست محيطي آن را مي تواند موجب شود. اگرچه

 كشاورزي استان خوزستان و و شهري مراكز و صنايع از بسياري نيازهاي  رودخانه اين

 كشاورزي آب مازاد ورود دليله ب اما گردد، مي برطرف انرژي و آب تأمين نظر از كشور

 هاي آلودگي رودخانه، زمينهاي اطراف و تاالب ها موجب ديگر در  پسابهايو 

 احتمالي ندهيآال از جمله عوامل .)1390مي گردند (طهماسبي و همكاران،  متعددي

دست نييباشد كه از باالدست تا پايم يپرورش ماه يهااستخررودخانه گرگر 

-يم يبردارو در حال بهره تهافيهكتار توسعه  2000حدود  يوسعت رودخانه گرگر در

در  استخرهاآب  ضيصورت گرفته مربوط به تعو يهافاضالب هيباشند. عمده تخل

محلول در  ژنياكس شيكه به منظور كاهش دما و افزا اشدبيگرم سال م يماهها



  

  

  

 هيگردد. حجم تخليم هيمداوم آب  به رودخانه تخل طوره ب يپرورش ماه يهااستخر

رقم در  نيبوده كه ا هيثان مترمكعب بر 18/1 طور متوسطه سال ب واحدها در طول نيا

 . در)1383، همكاران و عفرزاده(ج ابدييم شيافزا هيمترمكعب در ثان 2 فصل تابستان به

 رودخانه به ويژه و آبي منابع بالقوه پتانسيل هاي از منظوره چند استفاده اخير سال هاي

 مورد جدي به صورت اشتغال ايجاد و منابع ز اينا بهينه استفاده راستاي در استان هاي

 از رودخانه بعضي باالدست در ماهي پرورش استخرهاي است. احداث گرفته قرار توجه

 فعاليت ها اين گونه از اي نمونه ماهي پرورش براي آنها آب از استفاده و دائمي هاي

 والًبه طور مستقيممعم اين گونه استخرها پساب ). 1388باشد(باقريان و همكاران،  مي

 ماهي پرورش استخرهاي پساب از استفاده شود. مديريت مي ها رودخانه اين آب وارد

 عوامل اين ميزان همسويي هرچه است بديهي و است وابسته متعددي عوامل و علل به

باشد.  مي برخوردار باالتري راندمان از و بوده تر موفق شده اعمال مديريت باشد بيشتر

 پذيري تأثيري و رودخانه غيرزيستي و زيستي ويژگي هاي به مربوط العاتاز اط آگاهي

 خصوص در منطقه كشاورزان سطح دانش ارتقاء ماهي، پرورش استخرهاي پساب از آن

اطالعات  ارتقاء و افزايش كشاورزي، مزارع جهت آبياري پسابها از استفاده قابليت

 استخرهاي فعاليت بر كافي تنظار استخرها، اين مالكان محيطي زيست و بهداشتي

 تأثيري و رودخانه آب كيفي و كمي پايش و بررسي  ويژگي هاي لزوم ماهي، پرورش

 كه باشند مي مواردي از رودخانه آب به ماهي پرورش استخرهاي اثرات پساب پذيري

 مي ضروري ماهي پرورش پساب استخرهاي بهينه مديريت براي آنها به جدي توجه

به نگراني هاي زيست محيطي ناشي از فعاليتهاي آبزي پروري و نقش با توجه    .باشد

آنها در آلودگي منابع آبي، اين مطالعه به منظور تعيين وضعيت فعلي و اثرات احتمالي 

  پساب آبزي پروري بر جوامع پالنكتوني رودخانه گرگر انجام مي پذيرد.



  

  

  

. باشد مي كيلومترمربع 45221قريب  وسعتي داراي كارون رودخانه حوضه

 همراه خشك و گرم هواي و آب داراي شده خوزستان واقع استان در كه آن از بخشي

 الحاق .مي باشد زاگرس جنوبي دامنه هاي در شوركننده و سازندهاي تبخيري با

 هاي زهĤب و فاضالب صنايع همراه به محدوده اين در واقع شور هاي رودخانه

 آب كيفيت افت موجب مي شوند، رودخانهوارد  مستقيماً تصفيه بدون كه كشاورزي

 اخير نگراني هاي سال در و شده تابستان يكم آب ماههاي در به ويژه كارون رودخانه

طرح جامع كاهش (است  ايجاد نموده حياتي منبع اين كيفي تخريب نظر از را هايي

 كشاورزي مانند مصارف ساير براي رودخانه اين آب). 1383، آلودگي رودخانه كارون

ج، كشت باالخص  اين رو ايناستفاده مي شود. از   كشتارگاه مانند صنعتي مصارف برن

 برخوردار خاصي اهميت از منطقه مردم و نهادها و ها سازمان از بسياري براي رودخانه

  ).Jafarzadeh, 2006(است 

 بر اخير هاي سال در ويژه فراواني به مطالعات بزرگ كارون اهميت به توجه با

 افزايش و رودخانه اين آلودگي بر دال همه است كه پذيرفته صورت خانهرود اين

ودخانه ر ). 1385حسنيان ،  ; 1378آن مي باشد ( هوشمند و همكاران،  در بحران

كارون پس از عبور از كوههاي زاگرس، پس از سد گتوند وارد دشت عقيلي شده و از 

ور كامل در جلگه گذرد و به ط بين كوههاي فدلك و كوشكك مي هاي تنگه

شود. اين رودخانه پس از عبور در بند ميزان به دوشاخه گرگر و  خوزستان جاري مي

رودخانه گرگر واقع در حد فاصل شهرستان شوشتر تا بندقير (در  .شود شطيط تقسيم مي

كيلومتري شمال اهواز)، شاخه شرقي رودخانه كارون بوده كه در شمال شهر  55

ز شاخه غربي آن يعني شطيط جدا شده و با عبور از شوشتر و شوشتر توسط بندميزان ا

 60كيلومتر و با مسيري پرپيچ و خم در محل بندقير در  84طي مسافتي حدود 



  

  

  

كيلومتري جنوب شوشتر، مجدداً به شاخه شطيط و دز پيوسته و كارون بزرگ را 

 48´ اييتشكيل ميدهد. رودخانه گرگر از لحاظ موقعيت جغرافيايي بين طول جغرافي

º48  20´تا º49  31´جغرافياييشرقي و عرض º31  40´تا º32  شمالي واقع شده است

 ).1393(شكري و همكاران، 

در پي كاهش دبي رودخانه كارون به ويژه شاخه گرگرو تخليه پسابهاي 

كشاورزي، صنعتي، شهري و پرورش ماهي به داخل آن كيفيت آب رودخانه به شدت 

است و عالوه بر كاهش كيفيت آب رودخانه موجب كاهش  تحت تأثير قرار گرفته

ي در سمت چپ رودخانه از  توليدات ماهي در مزارع پائين دست شده است. منطقه

شهرستان شوشتر تا پائين دست و بين رودخانه گرگر تا جاده آسفالته مسجد سليمان 

طول و جهت مطالعه اين تأثيرات در نظر گرفته شد. در حاشيه سمت چپ رودخانه 

  قرار دارد. 32° 5´تا 31° 40´و  49تا  48 ° 50´عرض جغرافيايي منطقه 

هكتار  2071مزرعه پرورش ماهي بالغ بر  100در منطقه مورد بررسي بيش از 

هاي عميق متعددي وجود داشته كه بر اثر فرسايش  ها و دره باشد. در منطقه مسيل مي

است و  اليان دراز ايجاد شدههاي آبريز باالدست در طول س خاك بواسطه حوضه

هاي بزرگ به وسيله عمليات خاكي آنها  ها و مسيل پرورش دهندگان ماهي از اين دره

اند و مابين استخرها به  را به استخرهاي غالباً نامنظم و با اعماق زياد تبديل كرده

نمايند.  هايي درآمده كه پساب مزارع را به رودخانه گرگر هدايت مي صورت زهكش

و عمق زياد تشكيل شده و  ها ما بين استخرها به صورت طبيعي با عرض براين زهكشبنا

كنند.  عالوه بر تخليه پساب مزارع روان آب هاي بارندگي را به رودخانه هدايت مي

اي در منطقه شناسايي شده  رشته زهكش طبيعي توسط تصاوير ماهواره 27بيش از 

  است.



  

  

  

رده در ارزيابي شرايط رودخانه ها مورد برنامه هاي پايش زيستي، به طور گست

استفاده قرار مي گيرد. استفاده از گونه هاي آبزي محاسن متعددي در ارزيابي كيفيت 

هاي  زيست بوم هاي پيچيده رودخانه اي دارد. از آنجا كه جوامع زيستي از ويژگي

رودخانه  شرايط زيستي آبزيان  شرايط كلي اكوسيستم ،فيزيكي و شيميايي تاثير پذيرند

را نمايش مي دهند. در طول دهه هاي گذشته، ارزيابي رودخانه ها بر استفاده از 

شيميايي كيفيت آب متمركز بود. عليرغم وجود روش هاي متعدد  و عوامل فيزيكي

ارزيابي زمين ريخت شناختي/ فيزيكي و شيميايي، نياز به توسعه روش هاي ارزيابي 

اي غير زيستي و زيستي وجود دارد. از اين رو، دقيق و برقراري ارتباط بين روشه

امروزه اكولوژيست ها به دنبال روشهاي علمي و عملي ارزيابي تماميت اكولوژيكي 

(Ecological Integrity)  آب هاي جاري هستند. طبق تعريف ، تماميت اكولوژيكي عبارت

يط زيست به يندها و ويژگي هاي دروني و بروني مرتبط با محآاست از حفظ تمامي فر

نحوي كه وضعيت جوامع زيستي (گياهان و جانوران) مشابه حالت طبيعي آنها در 

 زمحيط هاي آبي مشابه باشد. ارزيابي زيستي مي تواند بر مبناي فيتوپالنكتونها، فيتوبنتو

جام گيرد. در حقيقت، ارزيابي  ها، ماكروفيت ها، بي مهره گان كفزي و ماهي ها ان

هاي گياهي و جانوري به عنوان ابزاري جهت نشان دادن  زيستي از حيات گونه

شرايط زيست محيطي و ارزيابي كيفيت آن استفاده مي كند. در ارزيابي رودخانه ها 

استفاده از ماهي ها به عنوان شاخص ارزيابي تاكيد مي شود با در مناطق گرم معموالً 

قالب زيست بوم دنبال كه با مفاهيمي همچون اكوهيدرولوژي، اهداف مديريتي را در 

مي كند. در انتخاب گروه شاخص موجودات بايد به ميزان خطا و دقت گروه هاي 

  مختلف شاخص در تخمين شرايط رودخانه توجه كرد.



  

  

  

يكي ديگر از اثرات زيست محيطي آبزي پروري تخليه پساب مي باشد كه در 

 ين فعاليت، سال هاي اخير به علت افزايش نگراني هاي زيست محيطي ناشي از ا

اثرات تخليه پساب توجه ويژه ايي را به خود جلب كرده است. در اكثر استخرهاي 

جام مي شود و در برخي موارد يپرورش ، معموال تخليه آب قبل از برداشت محصول ان

ذرات و امالح  .ممكن است يك بار در سال يا هر دو تا سه سال يك بار انجام مي شود

ع تا مين كننده آب مزارع پرورش همراه با كودهاي شيميايي و غذايي موجود در مناب

ذرات غذايي، از طريق تبادل مواد با آب و خاك استخر باعث توليد ارگانيسم هاي 

غذايي براي گونه هاي مورد پرورش مي شوند. شرايط كيفي آب مزرعه بستگي به 

ايد كيفيت آب اما تا آنجائيكه امكان دارد ب .گونه اي دارد كه پرورش داده مي شود

 ،استخرها را به حداقل مشابه با كيفيت آبهاي طبيعي حفظ نمود( صالحي نژاد و رضايي

1389.(  

مهمترين اثر مواد زايد  ،فيكاسيون)ايش مواد مغذي آبهاي طبيعي (هيپرتروافز

 ها مي تكثير و پرورش آبزيان است كه باعث افزايش تعداد پالنكتون ها و ميكروب

ش قابل توجه در ميزان مواد غذايي محلول سبب افزايش بار مواد شود. هرنوع افزاي

. تغييرات ايجاد شده در زيستگاه فيتوپالنكتون ها ممكن است در گرددغذايي مي 

شكوفايي جلبكي موثر باشدكه مي تواند براي موجودات پرورشي و وحشي مضر باشد. 

يي هستند كه در نتيجه افزايش بار مواد غذايي و يوتريفيكاسيون دو فرآيند عمده ا

هاي آب شيرين كه  وجود مي آيند. در محيطه تخليه پساب مزارع آبزي پروري ب

اصطالح يوتريفيكاسيون كاربرد بيشتري دارد، فسفر معدني محلول و در محيط هاي 

شوند.   دريايي نيتروژن معدني محلول مهمترين عامل محدود كننده رشد محسوب مي

مدتاً از غذاي هدر رفته ماهيان است كه به صورت محلول منشاء اصلي مواد مغذي ع



  

  

  

وارد آب مي شوند. به طور معمول دريافت كننده مواد زائد محلول، ستون آب است 

و گيرنده ي مواد دفعي آلي، رسوبات مي باشد. قسمتي از غذاي خورده شده را نيز 

همانند غذاي  ماهيان نمي توانند هضم كنند كه به صورت مدفوع جامد دفع ميشود و

شود، براي  دهد. قسمتي كه جذب بدن مي هدر رفته، بار مواد مغذي را افزايش مي

يند مواد زائد آشود. در اثر اين فر ها مصرف مي فرايندهاي متابوليسمي و رشد بافت

مي شود كه به صورت آمونياك محلول به داخل آب آزاد  نيتروژن دار توليد مي

  گردد.

و  هستنددر هر اكوسيستم آبي  اوليه كنندگان توليد ترينبزرگ هافيتوپالنكتون

از لحاظ توليد مواد آلي و قرار گرفتن در قاعده هرم انرژي، از جمله ذخاير مهم و با 

به شمار مي آيند.  ديگر موجودات براي غذايي مهم منبعروند. آنها ارزش به شمار مي

 اين متفاوت روابط و يطمح هر فيتوپالنكتون ها در حضور پيچيدگي به توجه با

فيتوپالنكتوني در هر  مختلف شناخت گروه هاي ديگر، هاي زيستي گروه با موجودات

). پويايي 1388اي برخوردار است (قريب خاني و همكاران، محيط آبي از اهميت ويژه

) بستگي به شرايط فصلي تغييراتها (تنوع، فراواني، پراكنش و جمعيت فيتوپالنكتون

زئوپالنكتون ها  توسط مصرف و آنها نشيني ته مغذي، مواد نور، ميزاند دما، محيطي مانن

ها در زمان و مكان معموالً بين فراواني فيتوپالنكتون. (Ortega-Mayagoitia et al., 2003)دارد 

ها نه تنها در فيتوپالنكتون (Chowdhury et al., 2008).با شرايط محيطي ارتباط وجود دارد 

دخالت دارند، بلكه با تجمع و جذب عناصر سنگين و ديگر مواد سمي نقش توليد ماهي 

  مهمي را در اكوسيستم هاي آبي ايفا مي كنند.

زيستي مهمي براي ارزيابي سالمت يك اكوسيستم آبي  شاخصها فيتوپالنكتون

و از آنها براي تعيين  باشنديمآن اكوسيستم  يكياكولوژِ تيوضعمحسوب و بيانگر



  

  

  

 ي و ارزيابي آلودگي منابع آب شيرين و شور استفاده مي شود.وضعيت كيف

زيستي و  مطالعات كنترل يبرا ديمف يابزارها مي توانند به عنوان يك فيتوپالنكتون

نكتون ها، پالدر ميان فيتو).  1379ساري،  يكار روند( اسماعيلها بهارزيابي آالينده

اي واكنش توأم به تغييرات مختلف و خانواده دياتومه ها به عنوان شاخص زيستي، دار

به طوركلي   .)(Wu, 1984; Kumar et al.,2012; Li et al., 2010پيچيده زيست محيطي هستند 

كتوني به دليل مزيت هاي فراواني همچون چرخه زندگي كوتاه و النجوامع فيتوپ

حيط در برابر فاكتورهاي فيزيكوشيميايي م ال، تأثيرپذيري باسرعت توليدمثل باال

، نمونه برداري آسان و ارزان قيمت، تأثيرگذاري نمونه بردارزيست، تعداد نفرات كم 

كم روي موجودات زنده ديگر، روش هاي مطالعه استاندارد و علمي در دسترس به 

هاي پايش زيستي مي  برنامه وهاي زيستي مناسب مطرح مي باشند  عنوان شاخص

  ). (Ramakrishnan , 2003انجام شودتواند به شكلهاي كيفي، نيمه كمي و كمي 

شاخص ساپروبي يكي از روشهاي پايش زيستي و ابزار مديريت منابع آبي در 

اكثر كشورهاي دنيا بوده كه نشان دهنده كيفيت آب، وضعيت آلودگي به مواد آلي و 

 Czerniawska-Kusza, 2005; Abbasi and).مي باشند سمي منابع آبي مختلف  شور و شيرين

Abbasi, 2011; Rejeki et al., 2012)   به طوركلي مفهوم ساپروبي، بيانگر شدت تجزيه مواد

وجود موجودات . )1379اسماعيلي ساري، (آلي در آب توسط باكتري ها است 

مت در اكوسيستم بنابراين تأمين تعادل و سال ساپروبيك شاخص كيفيت آب هستند. 

تي و تنوع زيستي سطوح مختلف هاي آبي بستگي به شرايط پارامترهاي غيرزيس

، ها جلبك جمعيت پراكنش . الگوي(Shinde et al., 2012) موجودات در آن اكوسيستم دارد

 درجه خورشيد، نور همچون محيطي زيست فاكتورهاي با همبستگي داراي معموالً

 آبي منابع در آلودگي وجود كلي طور به .باشد مي آب كيفيت و مغذي و مواد حرارت



  

  

  

 شرايط اين به مقاوم و مشخص هاي جلبكي گونه از بعضي غالبيت و شديد شكاه سبب

 موجودات  حياتي هاي فعاليت با همبستگي داراي آبي منبع ساپروبي شود. سيستم مي

 ).Wu, 1984باشد( مي آب وشيميايي فيزيكي فاكتورهاي و زنده

عكاس ميزان كتوني از جنبه انالنبنابراين، باتوجه به اهميت زيستي جوامع فيتوپ

رودخانه گرگر اين مطالعه ارزيابي زيستي كيفيت  درآلودگي در منابع آبي مختلف، 

هاي شاخص  ان گرمابي با استفاده از ستخرهاي پرورش ماهيتحت تاثير پساب ا

  .انجام شده استكتوني النبر اساس جوامع فيتوپ پالمر  ساپروبي و

  پيشينه

 بر ماهي پرورش هاي تأثير پساب رسي) در بر1385مطالعات راستي و همكاران (

 برنشان داد كه  ، استفاده از جلبك ها به عنوان شاخص زيستي با رودخانه آب كيفيت

 داراي رودخانه ي سال،ماهها تمام در ها فيتوپالنكتون ، شانون تنوع شاخص اساس

 گياهي بسترهاي در فيتون پري شانون شاخص اساس بر اما .دنباش مي متوسط آلودگي

 در و زياد آلودگي ماهها تمام در دارند قرار ماهي مزارع پساب تخليه محدوده در هك

. در مطالعه خلفه نيلساز و كيان ارثي شود مي مشاهده متوسط آلودگي فروردين

) در بررسي تأثير پساب هاي كشاورزي بر روي رودخانه كارون با استفاده 1392(

داراي آلودگي باال هستند. پوررفراسبي ازشاخص پالمر مشخص شد كه اكثر ايستگاهها 

) در بررسي وضعيت سالمت رودخانه سفيدرود با استفاده از 2014و رمضان پور (

راسته از فيتوپالنكتون ها در اين رودخانه شناسايي  4فيتوپالنكتون ها نشان دادند كه 

ي وتفاوت معني داري در تنوع و فراواني آنها در مراحل مختلف نمونه بردار شده

مشاهده گرديد. همچنين نتايج اين مطالعه نشان داد كه در ايستگاههايي كه تحت تأثير 



  

  

  

پساب هاي فعاليت هاي كشاورزي بودند فقط يك جنس از فيتوپالنكتون ها مشاهده 

    ).Pourafrasyabi and Ramezanpour, 2014  ( گرديد

 النكتونيفيتوپ پژوهشي در خصوص  جوامع)، 1393(كمالي سنزيقي و رحيمي 

گلستان  استان آبي شرق گرم ماهيان پرورش استخرهاي ساپروبي آلودگي شاخص و

 شاخص مقادير داري بين معني اختالف هيچ آمده دست به نتايج انجام دادند. طبق

 حاكي آب، كيفيت ساپروبي نگرديد. شاخص مشاهده مختلف استخرهاي بين ساپروبي

 پرورش دوره انتهاي تا ابتدا از اين شاخص و مقادير بتامزوساپروب كيفي كالسه از

 افزايش پرورشي، ماهيان افزايش بيوماس همچون عواملي .بود كاهشي روند داراي

 دفعي مواد نشده، خورده غذايي مواد مصرفي، شيميايي و حيواني كودهاي تجمع

باشند(كمالي  مي تغييرات اين داليل از استخرها در آب منظم تعويض عدم و ماهيان

  .)1393يقي و رحيمي، سنز

 ،) در مطالعه اي گسترده در رودخانه هاي كوچك روسيه1996(گان چارو

 مانندتركيب جمعيتي، شاخص هاي تنوع و فراواني فيتوپالنكتون ها و پارامترهاي آب 

نيترات، نيتريت، فسفات و آلودگي هايي مثل فنل ها و توليدات نفتي و بعضي از فلزات 

كرد. نتايج اين تحقيق ارتباط معني داري را بين شاخص  هاي  سنگين را اندازه گيري

فيتوپالنكتوني و آلودگي هاي شيميايي غير سمي نشان داد. اين محقق نشان داد كه 

عامل اصلي در تغيير و كاهش تركيب جمعيتي و تنوع جلبكي در طي سالهاي اخير 

ص هاي زيستي ميكرو ) نشان داد كه شاخMaznah)2010 فعاليت هاي انساني بوده است.

جلبك ها شرايط كيفي آب را به خوبي مشخص مي كند و نسبت به ديگر شاخص هاي 

) در 2012و همكاران ( Vutukuraمحيطي كامل تر و پاسخگو تر است. نتايج مطالعه 



  

  

  

در هند نشان داد كه با افزايش ورود آلودگي هاي آلي به رودخانه  Moosiرودخانه 

  كتوني كاهش و فراواني آنها افزايش مي يابد .تنوع گونه هاي فيتوپالن

در اوكراين نشان داد كه  Bug) در رودخانه 2012و همكاران ( Olenaمطالعات 

تغييرات جمعيتي فيتوپالنكتون ها ارتباط بسيار معني داري با تغييرات فسفات و 

آمونياك آب دارد. هم چنين طبق نتايج اين محققين اين رودخانه داراي دو بخش 

متفاوت از نظر شرايط غذايي بوده است. در بخش كم غذا و پرغذا اين رودخانه تنوع 

و همكاران  Natividad   و تراكم گونه هاي فيتوپالنكتوني بسيار با هم متفاوت است.

را با استفاده از شاخص شانون و پالمر مشخص كردند.  Dao) كيفيت آب رودخانه 2014(

شاخص شانون در قسمت هاي ميانه رودخانه بيشترين  نتايج اين مطالعه نشان داد كه

مقدار و كمترين مقدار را در قسمت هاي پايين دست رودخانه دارد. هم چنين 

شاخص آلودگي پالمر نشان داد كه رودخانه از نظر آلودگي مواد آلي در معرض خطر 

ده است. بررسي هاي همزمان ميزان پارامترهاي كيفي آب نيز مؤيد همين مسئله بو

  است.

هدف اصلي در مطالعه حاضر، ارزيابي تأثير پـساب كارگاههـا ي پرورش ما هي 

ـر اسـاس شاخص زيستيو فراواني فيتوپالنكتون ها با استفاده از تركيب  مانند پالمر،  ب

منطقه  پرورش ماهي هاي مزارع  است. از اين رو تأثير پساب  واينر و ساپروبي -شانون

. لزوم افزايش ه استها مورد ارزيـابي قرار گرفتنكتون فيتوپالبر تركيب گرگر 

توليدات آبزي پروري در كشور از يك سو و اهميت توسعه اين صنعت همگام با 

ت اين تحقيق را آشكار مي   .سازد اهداف زيست محيطي، اهمـي



  

  

  

 مواد و روش ها- 2

  : منطقه نمونه برداري2-1

غاز و به مدت يك سال آ1393نمونه برداري اين مطالعه از بهمن ماه سال 

ايستگاه قبل از  1ايستگاه،  7در شاخه گرگر رودخانه كارون انجام گرديد.  از 

ايستگاه در طول رودخانه گرگر و  4دوشاخه شدن رودخانه  و در محل بند ميزان و 

ايستگاه  1ايستگاه از شاخه شطيط كارون  اصلي و نهايتا  1پساب مزارع پرورشي و 

شطيط و گرگر و دز ، در كارون بزرگ ، به صورت فصلي نمونه  بعد از تالقي شاخه

 1-2برداري انجام شد. نقشه منطقه مورد مطالعه و ايستگاههاي تعييين شده در شكل 

  ارئه شده است. 



  

  

  

 

  ايستگاههاي مطالعاتي در  شاخه گرگر در محدوده مزارع پرورشي گرمابي نقشه :1-2شكل

  : عمليات نمونه برداري2-2

ي نانسن نمونه بردار هر ايستگاه يك ليتر آب توسط بطريسايي تركيب گونه ها در شنا جهت

ي جمع آوري و كيپالست ظروف در ستگاهياهاي مربوط  به هر  سپس نمونهاز عمق مياني برداشت شد و 

  گرديدند. كسيدرصد ف 4 نيفرمال توسط

  : عمليات آزمايشگاهي2-3



  

  

  

سي سي از نمونه را در الم حفره  5ها، دن نمونهبه هم زدن و همگن كرزمايشگاه پس از آدر 

با استفاده از  200 كل  با بزرگنمايي ميكروسكوپ اينورت در زيرريخته و  )Plankton Chamber(دار 

گونه جنس و  حدحتي االمكان در  ،(Jhon et al.,  2002)معتبر و در دسترس هاي شناسايي كليد

 ).2005et al., Eaton Sigee, 2010;  Bellinger and( و شمارش شدندشناسايي 

براي مقايسه شاخص هاي زيستي نياز به برخي از پارامترهاي فيزيكي و شيميايي بود، كه 

 يرشاخه گرگر و تاث يپساب مزارع پرورش ماه يفيو ك يكم يابيارزاطالعات اين بخش از طرح كلي 

،  pHبا اجراي اين پروژه كه شامل  كه توسط دهقان مديسه و همكاران همزمان آن بر رودخانه كارون

 TDS ،COD ،  EC،4Po ،5BOD،2NO،3NHيژن محلول،  اكس، آب يدماي، شور

،3NO،وفسفر كل، ازت كل استفاده شد كدورت.  

در شاخص هاي كيفيت با استفاده از گونه هاي فيتو پالنكتوني با شناسايي گونه ها، شمارش   

هاي  زيستي مختلف، كيفيت رودخانه از  قالب شاخصو تعيين ارزش زيستي گونه هاي مختلف در 

نظرآلودگي مورد ارزيابي قرار گرفته و نيزگونه هاي شاخص آلودگي قبل و بعد از  ورود پساب مقايسه 

  شدند.

سطح مواد آلي را  با استفاده از شاخص پالمر و بر اساس نوع و فراواني :   Palmerشاخص 

ميزان آلودگي  شاخصارزيابي كيفي قرار داد. در واقع اين   گونه هاي شاخص آلودگي مي توان مورد

به مواد آلي  را با مطالعه فيتوپالنكتون هاي موجود در نمونه آب كه معرف وضعيت  آلودگي هستند، 

جنس فيتوپالنكتون شاخص آلودگي 20طبق نظر پالمر  ).Palmer, 1969مورد ارزيابي قرار مي دهد(

مشخص شده اند. جنس هاي مقاوم در  5تا  1اخص با اعدادي از آلي آب مي باشند. جنس هاي ش



  

  

  

 5و جنس هاي با مقاومت كمتر در برابر آلودگي به ترتيب با اعدادي كمتر از 5برابر آلودگي  با عدد 

امتياز  ،پالمر مشخص كننده آلودگي مواد آلي استشاخص  معرفي شده اند. با توجه به اينكه امتيازدهي

باشد احتماالً آلودگي آلي  19تا  15بيشترين آلودگي مي باشد. اگر امتياز بين  يا بيشتربيانگر 20

 Jafari andنيز نشان دهنده آلودگي كم به مواد آلي است( 15از . امتيازات كمترمتوسطي است

Gunale, 2006 1-2)( جدول.(  

  

  

.   

  )Palmer, 1969: شاخص آلودگي جلبكي پالمر (1-2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  Genus index  صشاخ  Genus Index  شاخص

1  Micractinium  1  Anacystis  

3  Navicula  2  Ankistrodesmus  

3  Nitzschia  4  Chlamydomonas  

5  Oscillatoria  3  Chlorella  
1  Pandorina  1  Closterium  

2  Phacus  1  Cyclotella  

1  Phormidium  5  Euglena  

4  Scenedesmus  1  Gomphonema 

2  Stigeoclonium  1  Lepocinclis 

2  Syndra  1  Melosira 



  

  

  

  
  



  

  

  

در ارزيابي اكولوژيكي از روش طبقه بندي ساپروفيتي نيز استفاده شد. بر پايه تقسيم بندي 

Libermann :چرخه هاي زيستي آبي از نظر سامانه ساپروبي به چهار گروه كيفي تقسيم مي شوند  

اكسيژن محلول بوده و فرآيند  اليگوساپروب: آب درحالت مطلوب از نظر -1گروه كيفي 

معدني شدن تركيبات آبي به طور كامل صورت مي گيرد و جانداران شناسايي شده شاخص آب تميز 

  هستند.

فعاليت هاي هوازي مي باشد و  بر با غلبه 1بتامزوساپروبي: تقريباً مشابه گروه  -2گروه كيفي 

  جانداران شناسايي شده شاخص آب نسبتاً آلوده هستند.

آلفا مزوساپروبي : ميزان اكسيژن محلول در روز زياد و در شب، به شدت  -3وه كيفي گر

از مشخصه هاي اين ناحيه است. جانداران شناسايي شده شاخص  H2Sاستشمام بوي  .كاهش مي يابد

  آب آلوده هستند.

است. پلي ساپروبي: در اين ناحيه غلبه ي فعاليت هاي غير هوازي كامالً مشهود  -4گروه كيفي 

رنگ آب كدر و خاكستري تيره بوده و بوي تعفن به مشام مي رسد. جانداران شناسايي شده شاخص 

، دسته بندي مقادير عددي 3-2و  2-2.در جداول (Popescui et al., 2013)آب شديداً آلوده هستند

  شاخص ساپروبي ارائه شده است.

 شاخص ساپروبي با استفاده از فرمول زير محاسبه مي گردد:

S=Σ(si x hi) / Σhi 

S ارزش عددي گونه = i در شاخص ساپروبي  



  

  

  

hفراواني گونه مورد نظر =i 

  ).2-2(جدول بر اساس مقادير شاخص  ساپروبي ، كالسه بندي كيفيت آب انجام مي گردد

  (Popescui et a.l,  2013 )دسته بندي كيفيت بر اساس مقادير شاخص ساپروبي -2 -2جدول

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  كالس  وضعيت كيفيت
اخص ش

  ساپروبي

آلودگي خيلي 
  كم

I 5/1-1  

  II  5/2-5/1  آلودگي متوسط
  III  5/3-5/2  آلودگي شديد

آلودگي بسيار 
  شديد

IV  4-5/3  



  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 ONORM   M)كالسه بندي ساپروبي بر اساس استاندارد استراليا -3-2جدول

6232) 

  

 -)، شانونSimpsonهاي تنوع سيمپسون (در اين تحقيق شاخص هاي زيستي: محاسبه شاخص

از طريق نرم افزارهاي   Evenness)() ،  و همچنين شاخص يكنواختي Shannon - Winer -( وينر

Biological Tools   محاسبه شدند. نحوه محاسبه به اين صورت بود كه در هر ايستگاه بعد از شناسايي

ميانگين با اعمال هاي موجود در هر تكرار، افراد مربوط به هر گونه شمارش و ثبت شدند، سپس گونه

  .گرديدندها محاسبه  شاخصاين   ،ايستگاه هرهاي مختلف گونه

ينر از يك محيط تحت استرس شديد او  –دار شاخص شانون مق وينر: -شاخص تنوع شانون

كه بيانگر يك محيط سالم  6الي  5شود و تا حدود با آلودگي زياد، از مقدار عددي صفر شروع مي

  ساپروبيتي  مقدار شاخص ساپروبي  كالس كيفيت آب ساپروبيك
  اوليگوساپروب  25/1< (I)غير آلوده 
  بتا مزوساپروب-اوليگوساپروب  75/1-25/1 (I-II)آلودگي كم

  بتامزوساپروب  25/2-76/1 (II)آلودگي متوسط
  الفامزوساپروب-بتامزوساپروب  75/2-26/2  (II-III)آلودگي بحراني
  آلفامزوساپروب  25/3-76/2  (III)آلودگي شديد

  پلي ساپروب-آلفامزوساپروب  75/3-26/3  (III-IV)آلودگي خيلي شديد
  پلي ساپروب  75/3> (IV)آلودگي فزاينده



  

  

  

ها و منابع آالينده بر موجودات زنده و رسد. از اين شاخص به منظور سنجش تأثير فاضالباست مي

  ). 1384وينر بصورت زير است ( اردكاني،  -شود. فرمول شانون ، استفاده زيادي ميهاتنوع گونه

                                      N                            =و        تعدادكل جمعيت افراد         ni= ام  iتعداد جمعيت گونه 

   

دگي از طبقه بندي زير استفاده و آلو تنوع رابطه نظر از وضعيت رودخانه به بردن پي براي

  .(Welch,1992) مي شود

 واينر -طبقه بندي وضعيت آلودگي با ميزان شاخص شانون: 4-2جدول

(Welch,1992)  

 وضعيت آلودگي
-ميزان شاخص شانون

 واينر
H به شدت آلوده َ  < 1      

   Hَ  = 3-1 نيمه آلوده

H عاري از آلودگي َ  > 3      



  

  

  

  

هاي اين شاخص به عنوان اولين شاخص تنوع در بررسي ون:شاخص غالبيت سيمپس

-مي كشيده بيرون جامعه يك از تصادفي طور به كه فردي دو مي دهد، اكولوژيك بوده است كه نشان

 اين ميزان كه هرچقدر بنابراين. باشند داشته تعلق گونه يك به كه دارد احتمال اندازه چه تا شوند

 است زير صورت به سيمپسون است، فرمول پايين تر شده نمونه برداري اعاجتم تنوع باشد، بيشتر احتمال

)Zimmerman, 1993.(  

ni  =گونه در افراد تعداد i ام  

n = ها                                                       گونه افراد كل تعداد   

C = سيمپسون شاخص  

دهد و بيشتر از اين شاخص و درجه غالبيت را نشان مياز صفر تا يك متغير است  Cمقدار 

  ها استفاده مي شود.براي تعيين غالبيت بين جمعيت گونه

اين شاخص بيانگر ميزان  : Evennessشاخص ترازي محيطي (يكنواختي) يا كامارگو يا 

 ). در واقع اين1390باشد (نوري پور، ها و نحوه توزيع اين فراواني در يك نمونه ميفراواني افراد گونه

 نمونه يك در هاگونه تمام كه زماني و باشدمي هاگونه بين در مناسب پراكندگي نشان دهنده شاخص

 به گونه يك كه هنگامي. رسدمي حداكثر به زيستي ترازي شاخص باشند، يكسان فراواني داراي

ب نمونه در ها،گونه ساير از بيش تنهايي،  Ludwig and(شودمي ديكنز صفر به آن مقدار باشد غال

Reynolds, 1988.(  



  

  

  

  

= H´ شاخص شانون  

  شاخص سيمپسون = �

= N1 هاي غالبتعداد گونه  

= N2 هاي بسيار غالبتعداد گونه  

از روش دسته بندي خوشه اي   فيتوپالنكتوني جامعه و بين ايستگاهها، فصول رابطه تعيين براي

 در اختالف تعيين وجود براي ها داده ماهيت به توجه با راينگرديد. بناب استفاده    bray- curtis يا  

 در تشابه استفاده شد. آناليز  (ANOSIM)تشابه   آناليز از كاربري دو فيتوپالنكتوني بين جامعه تركيب

 ANOSIMدر  .است متغيره چند هاي داده تشابه پايه بر واريانس عاملي تك آناليز نوع يك حقيقت

 و مقايسه كورتيس-بري تشابه عدم ضريب اساس بر گروهي بين تشابه به بتنس گروهي تشابه داخل

 هاي نمونه همه كه دهد مي نشان 1+. است 1- تا 1 از R مقياس .شود مي محاسبهR بنام  آماره اي

كم يا بيان كننده اين مي باشد كه مقياس هايي با تشابه مقدار صفر . هستند مشابه هاي گروه در مشابه

 هاي نمونه بيشتر كه دهد مي نشان  1- مقدار. ندارند گروه با ارتباطي هيچ و با هم مخلوط كامال زياد

  . دارند قرار گروه از خارج در مشابه

 شانس و ها گروه بين و داخل در بندي رتبه كه بين است شباهتياهميت اين آزمون  مقايسه 

 R و مجزا شده تايي 1000 هاي وهگر به تصادفي صورت به ها نمونه اساساً. بودن مي باشد تصادفي



  

  

  

 تعيين براي تصادفي توزيع با مقايسه در سپس R مشاهدات مقدار . شود مي محاسبه جايگزيني هر براي

 مقايسه دهد، رخ تصادفي صورت به تواند مي كه آنچه از متفاوت توجهي قابل طور به آنها آيا اينكه

  .شوند مي

طالعه جهت محاسبات آماري ، تجزيه و تحليل در اين  م : اطالعات تحليل و تجزيه روش

 ExcelوBiological Tools ها و رسم جداول ، نمودارها و شاخص هاي مختلف  از نرم افزارهاي  داده

 Kolmogorov – Smirnovها بر اساس آزمون نرمال بودن توزيع داده استفاده شده است.  2010

(Normality Test) ها از طريق آناليز واريانس يك طرفه دهانجام شد. تجزيه و تحليل داOne-way 

ANOVA Single factor ها نيز بر اساس آزمون دانكن در سطح انجام پذيرفت و مقايسه ميانگين

  .انجام شد )a= 05/0% (95اطمينان 



  

  

  

  نتايج- 3

ايستگاه مورد مطالعه،  7ماه نمونه برداري از  12بررسي انواع رده هاي فيتوپالنكتون در طي 

در منطقه مورد بررسي مي باشد. نتايج انواع فيتوپالنكتون هاي يا گونه  جنس 26رده و  5نگر حضور بيا

  ذكر گرديده است.  1-3رودخانه گرگر و زهكش هاي منتهي به آن بر اساس رده بندي در جدول 

داراي بيشترين درصد يا گونه جنس  10 با باسيالريوفيسه رده از بين رده هاي فيتوپالنكتون

ب ترين آنها جنس 49فراواني ( ، كه %)38جنس ( 5سيانوفيسه با رده و بعد از آن   Cyclotella%) كه غال

%) كه غالب ترين 10يا گونه ( جنس 8و كلروفيسه با  .Cylindrospermopsis sp جنسغالب ترين آن 

ب ترين آنها جنس %) كه غا2جنس ( 2با   دينوفيسه ردهو  .Spirogira  sp جنس آن Ceratiumل  

hirudinella 1-3%) كل فراواني فيتوپالنكتون را تشكيل داده اند (جدول1جنس ( 1اوگلنافيسه با  ردهو 

  ).1-3و شكل 

رودخانه : مجموع ودرصد فراواني(تعداد در ميلي ليتر) فيتوپالنكتون ها در  1-3جدول

 )1394-95(گرگر

 درصد جمع جنس يا گونه رده

Bacillariophyceae 

Navicula placentula 69 44/0 

Nitzschia closterium 607 86/3 

Nitzschia sigma 237 51/1 

Campilodiscus sp. 18 11/0 

Cymbella sp. 37 24/0 

Nitzschia sigmoidea 31 20/0 

Synedra acus 278 77/1 

Cyclotella 5907 56/37 

Diatoma sp. 444 82/2 

Gyrosigma sp. 135 86/0 

Chlorophyceae Scendesmus quadricauda 219 39/1 



  

  

  

Scendesmus acuminatus 170 08/1 

Ankistrodesmus acicularis 251 60/1 

closteriopsis acicularis 106 67/0 

Monoraphidium contortum 167 06/1 

Cosmarium sp. 62 39/0 

Mougeotia sp. 154 98/0 

Spirogira sp. 503 20/3 

Cyanophyceae 

Merismopedia sp. 442 81/2 

Osillatoria sp. 1909 14/12 

Chroococcus sp. 178 13/1 

Cylindrospermopsis sp. 3239 60/20 

Anabaenopsis sp. 186 18/1 

Euglenophycea Euglena sp. 79 50/0 

Dinophyceae 
Peridinium sp. 6 04/0 

Ceratium hirudinella 292 86/1 

  
  
  

  

: درصد فراواني رده هاي مختلف فيتوپالنكتون در طول سال در رودخانه گرگر 1-3شكل

)95-1394( 

و  1، اوگلنافيسه  17، كلروفيسه 39، سيانوفيسه  40در فصل زمستان رده باسيالريوفيسه 

يتوپالنكتوني را داشته اند. در فصل بهار فراواني نسبي ف درصد به ترتيب بيشتريندرصد   صفردينوفيسه 



  

  

  

به ترتيب  درصد صفرو اوگلنافيسه  2،  دينوفيسه 3سيانوفيسه  ،6، كلروفيسه  89رده باسيالريوفيسه

، 83فراواني نسبي فيتوپالنكتوني را داشته اند. در فصل تابستان رده سيانوفيسه  درصد بيشترين

فراواني درصد به ترتيب بيشترين  درصد 1و اوگلنافيسه  1، دينوفيسه 2، باسيالريوفيسه 13كلروفيسه

،  19، كلروفيسه  26، باسيالريوفيسه 38نسبي فيتوپالنكتوني را داشته اند. در فصل پاييز رده سيانوفيسه 

فراواني نسبي فيتوپالنكتوني را داشته  درصد ترتيب بيشترين درصدبه  3، اوگلنافيسه14دينوفيسه 

  .)2-3(شكل اند
 

  

  

  



  

  

  

  

-95: درصد فراواني رده هاي فيتوپالنكتوني در فصول مختلف رودخانه گر گر( 2-3شكل 

1394(  

  

ب و فقط در ايستگاه دردر فصل زمستان  سيانوفيسه ها  4اكثر ايستگاهها رده باسيالريوفيسه غال

. در فصل داشته است افزايش محسوسي 3باسيالريوفيسه در ايستگاه در فصل بهارفراواني  .بودندغالب 

در فصل پاييز در تمام ايستگاهها،  بوده وفراواني سيانوفيسه محسوس  3، 4،  5،  6تابستان ايستگاههاي 

  ). 3-3(شكلداشته اندساير رده ها با نسبت متفاوت حضور

  

  



  

  

  

  

  
فصول مختلف در ايستگاههاي : فراواني رده هاي فيتوپالنكتوني در   3-3شكل

  )1394-95(نمونه برداري از رودخانه گرگر

  شاخص هاي زيستي

ينر در ايستگاههاي مورد بررسي بر رودخانه گرگر نشان مي او -شاخص تنوع زيستي شانون

از تنوع كمتري  ،كه بر شاخه شطيط از رودخانه كارون قرار گرفته اند 6و 1دهد كه ايستگاه 

) 3زهكش ابتداي گرگر(، )4و3به شاخه گرگر ( منتهي زهكش مزارع پرورش ماهي برخوردارند. از دو

از تنوع زيستي كمتري برخورداراست. روند تنوع زيستي از ابتداي گرگر تا انتهاي آن تا حدي 

از  مي باشد، كه بعد از سه تالقي شاخه شطيط، گرگر و دز 7نهايتاً ايستگاه  .ي داشته استكاهشروند

  ).4-3(شكلرا نشان مي دهدتنوع بيشتري 

  



  

  

  

  

  )1394-95رودخانه گرگر( واينر در ايستگاههاي -: شاخص تنوع زيستي شانون 4-3شكل

 6شاخص سيمپسون در ايستگاههاي مورد بررسي بر رودخانه گرگر نشان مي دهد كه ايستگاه 

داراي مقدار بيشتري است. همچنين در ايستگاه كه بر شاخه شطيط از رودخانه كارون قرار گرفته است، 

  ).5-3مقادير اين شاخص بسيار كم است (شكل 4

  

  

  



  

  

  

  )1394-95رودخانه گرگر( در ايستگاههاي سيمپسون: شاخص  5-3شكل

) در ايستگاههاي مورد بررسي بر رودخانه گرگر evenessشاخص  ترازي زيستي (

ورش ماهي است، داراي مقداربيشتر كه زهكش مزارع پر  4نشان مي دهد كه ايستگاه 

  ).6-3برروي رودخانه كارون داراي مقدار كمتري مي باشند(شكل 7و  1و ايستگاه 

  

  )1394-95در ايستگاههاي رودخانه گرگر( ترازي زيستي: شاخص 6-3شكل 

در ايستگاههاي مورد بررسي بر رودخانه گرگر نشان مي دهد كه  آلودگي آلي پالمرشاخص 

آلودگي ه قبل از دو شاخه شدن رودخانه كارون قرار گرفته، داراي مقداركمتر و به معني ك 1ايستگاه 

مي باشند، از نظر اين شاخص داراي  20مي باشد. ساير ايستگاهها كه داراي مقادير باالي  آلي كمتري

آلودگي آلي مي داراي آلودگي آلي هستند. به عبارتي ديگر همگي ايستگاههاي رودخانه گرگر 

  ).7-3(شكلندباش

  



  

  

  

  

  )1394-95رودخانه گرگر( در ايستگاههاي آلودگي پالمر: شاخص  7-3شكل

در ايستگاههاي رودخانه گرگر نشان مي دهد كه همگي در دامنه بتا  ساپروبيمقاديرشاخص 

نسبت به ساير  6) قراردارند. از نظر مقايسه اي ايستگاه IIمزوساپروب و در حد آلودگي متوسط(

  ).8-3به خود اختصاص داده است(شكل را ايستگاهها از جنبه اين شاخص مقداركمتري

  

  



  

  

  

  )1394-95رودخانه گرگر( در ايستگاههاي ساپروبي:  مقاديرشاخص  8-3شكل

فيزيكي  فاكتورهاي و ساپروبي شاخص بين آماري تحليل و تجزيه جنبه از

ودي به اين رودخانه نشان مي دهد كه رودخانه گرگر و پسابهاي ور آب وشيميايي

وشيميايي در سطح ي فيزيك فاكتورهاي و ساپروبي داري بين شاخص معني همبستگي

  ).1-4درصد وجود ندارد(جدول 95

: ضريب همبستگي شاخص ساپروفي گروههاي مختلف 1-4جدول

  فيتوپالنكتوني با فاكتورهاي فيزيكي و شيميايي رودخانه گرگر و پسابهاي ورودي

  اكتورهاي هدفف
مقدار 

  همبستگي
سطح معني 

  داري
pH 0.576  0.231  

  0.121  0.699  شوري

  0.185  0.624 درجه حرارت آب
  0.527  0.325 اكسيژن محلول
كل جامدات 

 ) TDSمحلول(
0.707  0.115  

COD 0.268  0.605  
  0.122  0.698 هدايت الكتريكي

PO4
-3 0.622  0.186  

BOD5 0.648  0.163  
NO2

- 0.667  0.147  
NH3 0.273  0.599  
TN 0.194  0.711  

NO3
- 0.181  0.729  

  0.969  0.02 كدورت
TP 0.192  0.712  

  درصدمورد بررسي قرارگرفته است. 5در سطح اطمينان



  

  

  

  

فيتوپالنكتوني در منطقه مورد بررسي نشان مي دهد ايستگاههاي مختلف آناليز خوشه اي بين 

)با  7و  2از بقيه ايستگاهها است و گروه دوم (ايستگاههاي  ، كه مستقل1كه در گروه اول ايستگاه 

% و گروه پنجم  70با حدود  6ايستگاه چهارم % و گروه 35با حدود  3% و گروه سوم ايستگاه 60حدود 

  .)9-3(شكل )داراي تشابه مي باشند5و  4(ايستگاههاي 

  

  )1394-95ودخانه گرگر(فيتوپالنكتوني رايستگاههاي مختلف آناليز خوشه اي بين  :9-3شكل

   



  

  

  

آناليز خوشه اي فيتوپالنكتوني در فصول مورد بررسي نشان مي دهد كه در گروه اول فصل 

% و گروه سوم (فصل 20با حدود  بهار، كه مستقل از بقيه ايستگاهها است و گروه دوم (فصل پاييز)

 .)10-3(شكل% داراي تشابه مي باشند30تابستان و زمستان) با حدود 

  
  

  )1394-95فيتوپالنكتوني رودخانه گرگر(مختلف  فصولآناليز خوشه اي بين  :10-3لشك

 

 Rبين ايستگاهها و فراواني فيتوپالنكتونها نشان دهنده اين است كه با  ANOSIMدر آناليز 

statistic=0.01  وp≤0.42  11-3(شكل مقدار بسيار جزئي شباهت بين ايستگاهها وجود دارد(.  

  
  



  

  

  

  

-95فيتوپالنكتوني رودخانه گرگر(ايستگاهها و فراواني بين  ANOSIMليز آنا :11-3شكل

1394(  

  

 Rبين فصول و فراواني فيتوپالنكتونها نشان دهنده اين است كه با   ANOSIMدر آناليز 

statistic=0.39  وp≤0.001  12-3(شكل شباهت بين فصول و فراواني وجود دارد(.  

  



  

  

  

  )1394-95فيتوپالنكتوني رودخانه گرگر(و فراواني  فصولبين  ANOSIMآناليز  :12-3شكل

  
  بحث و نتيجه گيري- 4

 ،ها در رودخانه گرگر غالب بودند ياتومهنشان دادكه د يسال بررس يك يجنتا

 60معموال  كه محقق عنوان نمود  ينا .دارد يهمخوان 2000 در سال  Mann يجكه با نتا

).  Mann, 2000دهند( ها تشكيل مي اتومهاي در رودخانه ها را دي درصد تركيب گونه 80تا 

بيشتر  را در اين بررسي داشته است. اين جنس فراواني غالبيت بيشترين Cyclotellaجنس 

از جمله دياتومه هايي  و )Koenraad et al., 2009در مناطق باالي مصبي  يافت مي شود(

داراي آبي است كه معموال در تابستان غالب و در رودخانه هايي كه گل آلود و 

). بستر رودخانه گرگر بدليل گلي Jassby, 2005مخلوط شده هستند، يافت مي شوند (

بودن، امكان ته نشيني سيانوفيسه هاي رشته اي را فراهم نموده است وهنگام افزايش 

دبي به دليل بارندگي يا افزايش خروجي زهكش ها موجب  آشفتگي بستر رودخانه 

ز بستر و معلق شدن آنها در آب مي گردد و در آن گرگر و موجب جدا شدن آنها ا

  .Green, 1968) موقع فراواني آنها چشمگير مي گردد (

 pH سيانوفيسه ها با افزايش مقادير فراواني كه دهد مي نشان مطالعات برخي

يابد. همچنين در آبهايي با سختي باال كمترين فراواني سيانوفيسه ها  مي افزايش

هاي  بنابر اين با توجه به ويژگي .)Shapiro, 1973 1992، Whitton ;مشاهده مي شود(

امكان حضور سيانوفيسه ها با اين مي باشد،  8باالي   pHكه در محدوده رودخانه گرگر 

  خصوصيات وجود دارد.

سيانوفيسه ها در ، در رودخانه گرگر با توجه به بستر گلي و جريان كم آب

يانوفيسه ها در آبهاي جاري عميق با سرعت س .بخشي از طول سال فراوان مي گردند



  

  

  

(سطح رسوبات گلي) مي باشند، در اپي بلون كم فراوان مي شوند و گونه هايي كه 

بستر رودخانه هاي گلي يافت مي شوند و به دليل حركت چرخشي عمودي اين 

  Casamatta andرودخانه ها از سطح بستر جدا و به صورت شناور در آب مي گردند(

Hasler, 2016.(  

آبهايي با دماي   Cylindrospermopsisسيانوفيسه ها مانند  جنس هايمعموالً 

باال(مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري)، فسفر زياد و شفافيت كم را در زيستگاه خود 

با   Cylindrospermopsis). بنابر اين حضور گونه Han and  Liu, 2012ترجيح مي دهند(

 .عنوان يك زيستگاه منطبق مي باشدخصوصيات رودخانه گرگر به 



  

  

  

در صد فراواني رابه خود اختصاص داده است  10رده كلروفيسه در رودخانه گرگر تنها 

 Barman( معموالً رده كلروفيسه در رودخانه هايي كه داراي آلودگي كمتري مي باشند، حضوردارندو

et al., 2015.(  بر خي از گونه هاي ديگر آنبسياري از گونه هاي كلروفيسه حساس به آلودگي و 

كه برخي در   مقاوم در برابر آلودگي مي باشند. به طور معمول حضور گونه هايي ديگري از جلبك ها

Oscillatoria, Euglena, Scenedesmمانندرودخانه گرگر هم حضور دارند  us, Chlorella, 

Navicula, Nitzschia, Stigeoclonium , Ankistrodesmu,  ,Closterium, Cyclotella 

Gomphonema, Melosira ده حضور دارند و قادرند از جمله جلبك هايي هستند كه در آبهاي آلو

 ,Hosmani, and Bharati, 1981 ; Gunale  and Balakrishnanمواد آلي را تجزيه كنند( كه 

آلوده  مشخصه آبهاي Oscillatoria, Euglena, Chlorella، Ankistrodesmus). گونه هاي 1981

داراي بيشترين  Euglena   ،Oscillatoria ). گونه هايي مانند ,Ratnasabapathy  (1975مي باشند

 ). Patrick , 1965هستند( با شدت باالدامنه تحمل در برابر آلودگي هاي 

ت آب، مقدار رتغييرات فصلي در پالنكتونها متاثر از تغييرات درجه حرا

كشاورزي به بدنه آب مي هاي ت زيستي و زهكش بارندگي و انتقال و تجمع ضايعا

تغييرات فصلي در انواع جلبك ها در رودخانه مي تواند بستگي زيادي به مقدار   باشد.

pH  باشد، شفافيت آب و مواد مغذي درون آب)Barman et al., 2015  با توجه به تغييرات .(

كه در فصل بهار رده فصلي پالنكتوني مشاهده شده در رودخانه گرگر، نشان مي دهد 

باسيالريوفيسه و در فصل تابستان سيانوفيسه ها نسبت به ساير رده ها غالب مي شوند. 

جام شده در رودخانه كارون رده باسيالريوفيسه از اواخر بهار تا  معموالً در مطالعات ان

). تغييرتوالي فصلي در مطالعه 1373تابستان غالب مي شوند( خلفه نيلساز و همكاران، 

كنوني حاكي از اين مي باشد كه سيانوفيسه ها در تابستان نسبت به ساير رده ها غالب 



  

  

  

نشان مي دهد كه سيانوفيسه ها در  ،ترند. طبعاً با رديابي اين روند در ايستگاهها

ايستگاههاي خروجي آب مزارع پرورش ماهي ودر پايين دست رودخانه گرگر غالب 

ع پرورش ماهي مي تواند سبب افزايش اين مي گردند. بنابراين ورود زهكش مزار

. آلودگي هاي محيطي از منابع ورودي به رودخانه مي توانند گرددرده در تابستان 

  ).Odiete, 1999شوند(رودخانه  سبب تغيير در ساختار و عملكرد سيستم هاي بيولوژيكي 

بيولوژيكي  كيفيت موجودات يك اكوسيستم بستگي به كيفيت فيزيكي و شيميايي آب و تنوع

از يك طرف جلبك ها منبع غذايي بسيار مهمي براي  ).Irfanullah, 2006 ( آن سيستم مي باشد

 ,Krishnamurthy, 2000; Easaمراحل اوليه زنجيره غذايي موجودات آبي خصوصاً ماهيان هستند(

 Mondhare and) و از طرف ديگر شاخص زيستي كيفيت آب و آلودگي نيز مي باشند(2004

Panagle, 1995.بنابر اين تراكم و تنوع فيتوپالنكتون ها تحت تاثير كيفيت آب است .(   

مي  6و بيشترين آن در ايستگاه  4كمترين مقدارشاخص سيمپسون درايستگاه 

بخش كمي از زهكش هاي مزارع پرورش  ،خروجي 4دليل اينكه ايستگاه ه باشد. ب

و فقط گونه هاي خاصي قادر  اشدمي بلذا از ويژگيهاي خاصي برخوردار  ،ماهي است

 اين 6به رشد هستند كه باعث برهم زدن هموژني جمعيت گرديده است. در ايستگاه 

به داليل شرايط  راتنوع گونه اي امكان حضور گونه چنانچه وضعيت برعكس مي باشد. 

. البته مقادير اين نمايدبيشتر را كه همساني جامعه  قادر است، كندمناسب فراهم 

  ).p<0.05نزديك به هم نبوده و تفاوت معني داري بين آنها وجود دارد(شاخص 

 يك هاي گونه بين در افراد شدن پراكنده چون نحوه زيستي ترازي شاخص

 در افراد مناسب جورشدگي دهنده شاخص نشان اين ميزان افزايش .باشد مي نمونه

آن در  ميانگين مقدار بيشترين .است پايدار و مساعد محيطي شرايط يك و ها گونه ميان



  

  

  

 در غالب هاي گونه است. حضور 1و  6و كمترين آن در در ايستگاه  5و  4ايستگاه 

شود و نهايتاً تفاوت معني داري بين آنها وجود  مي اين شاخص كاهش باعث نمونه

  ).p<0.05دارد(

از ارزيابي با شاخص پالمر كه بيان كننده آلودگي آلي رودخانه مي باشد، مي 

يجه گرفت كه ايستگاه يك كه باالترين نقطه از منطقه مورد بررسي است، به توان نت

و مزارع پرورش ماهي و داشتن  داليلي مانند موقعيت مكاني آن قبل از شهر شوشتر

بستر سنگي موجب تمايز آن گرديده و فاقد آلودگي به مواد آلي مي باشد. اما ساير 

ماهي، كشاورزي وساير فعاليت هاي انساني  ايستگاهها با عبور از شهرها ، مزارع پرورش

 دچار اين آلودگي شده اند.

همگي  روبي ايستگاههاي مورد بررسي ،پآمده از وضعيت سا دست به نتايج طبق

 مي باشند. حجم زياد خروجي فاضالب مواد آلي منشاء با متوسطي آلودگي از وجود

آبي  اين اكوسيستم در يآل مواد انباشت ها، سرعت كم آب رودخانه گرگر و  افزايش

 اكوسيستم بروي انسان دخالت از حاكي تحقيق اين سبب اين بار آلودگي شده است و

  ).Rakaj, 2010باشد( آبي منبع اين

 و همبستگي رابطه وجود بر عدم مبني تحقيق اين از حاصل نتايج به توجه با

كه  نمود رازاب توان مي محيطي، فاكتور با ساپروبي شاخص بين دار معني رگرسيون

 ,.Ziglio et alتاثيرگذار نبوده است( ي رودخانه ها عوامل محيطي بر روي فيتوپالنكتون

2008).(  

طبقه بندي منطقه اي فيتوپالنكتون ها از نظر شباهت نشان دهنده اين است كه 

هاي خاص خود كه داراي بستر سنگي، سرعت جريان آب بيشتر و  با ويژگي 1ايستگاه 

قبل از انشعاب كارون و تشكيل شاخه گرگر، متمايز از ساير ايستگاهها مي شفافيت باال، 



  

  

  

كه ابتداي رودخانه گرگر و انتهاي منطقه مورد بررسي  7و  2باشد. شباهت ايستگاههاي 

است، نشان مي دهد كه اختالف چنداني با همديگر ندارند،  به عبارتي ديگر از نظر 

باهت دارند. بنابر اين مي توان نتيجه حضور جمعيت هاي فيتوپالنكتوني با هم ش

نمي تواند تغيير چنداني بر ساختار  مزارع پرورش ماهيگرفت ورود پساب هاي 

كه آبراهه بخش زيادي از  3فيتوپالنكتوني رودخانه داشته است. مستقل بودن ايستگاه 

پساب مزارع پرورش ماهي است، نيز مويد اين واقعيت است. از جنبه ديگرشباهت 

رودخانه به كه پساب مزارع پرورش ماهي با حجم كم و منتهي اليه  5و  4گاههاي ايست

نشان دهنده اين است كه اين منطقه تاثير پساب ها را تا حدي بيان مي كنند. از  ،گرگر

جنبه ديگر طبقه بندي زماني فيتوپالنكتون ها از نظر شباهت نشان دهنده اين است كه 

شرايط نوري از  و مناسب بودن دماي آب يعني ويژگي خاص خودبا فصل بهار كه 

مي توان گفت ساير فصول نيز شباهت  و در كل نيزاست. شده ديگر فصول متمايز 

  چنداني با جمعيت هاي فيتوپالنكتوني نداشته اند.

بين ايستگاهها و فراواني تشابه چنداني وجود ندارد يا به  ANOSIMدر رتبه بندي 

روهي آنها بسيار ناچيز است. بنابر اين موقعيت ايستگاهها ارتباط درون گ ديگر عبارتي

تبه بندي بين فصول و رتاثير چنداني بر فراواني فيتوپالنكتوني نداشته است. در

فراواني از نظر اين آزمون مقدار جزئي با هم شباهت دارند. نهايتاً اينكه موقعيت هاي 

  ند.نداشته ا تاثير مكاني بر روي فراواني فيتوپالنكتوني

در جمع بندي نهايي با توجه به روند آلودگي رودخانه كارون و شاخه گرگر 

نشان مي دهد، كه ايستگاه يك در باالست و قبل از انشعاب كارون به دو شاخه از جنبه 

شاخص هاي زيستي فاقد آلودگي مي باشد. با عبور آب از شاخه گرگر كه از شهر 

مي آن زيستي بيانگر  آلودگي متوسط   هاي )، شاخص2شوشتر عبور مي نمايد(ايستگاه 



  

  

  

باشد. در فرض اول منبع آلوده كننده موادآلي از شهر شوشتر به شاخه گرگر منتقل 

شده است. از جنبه ديگر عملكرد فيتوپالنكتونها به مواد آلي،  نشان دهنده فرض دوم 

عبارتي ديگر شباهت نزديكي به هم دارند. به  7و  2مي باشد كه در طبقه بندي ايستگاه 

پسابهاي پرورش ماهي نمي توانند عامل  افزايش آلودگي آب نسبت به نقطه اوليه 

  .)  باشند7) و نقطه انتهايي (ايستگاه 2(ايستگاه 

  



  

  

  

  پيشنهادها

 تجاري مهم هاي اكوسيستم اين در سطح آلودگي و زيستي منظم ضرورت پايش

   پروري آبزي

  گرگر  رودخانه آب ميكروبي و ايييوشيمي فيزيك هاي ويژگي از كافي اطالعات تهيه

با   ماهي پرورش استخرهاي خروجي پساب براي قطعي و مناسب استاندارد تعيين

  توجه به كودهاي استفاده شده در مزارع و خروج موادمغذي آن به رودخانه

  پايش فاضال ب هاي شهر شوشتر و پيامد تاثير آن بر رودخانه گرگر

در  ماهي پرورش استخرهاي مالكان براي مناسب تنبيهي و تشويقي سياستهاي اتخاذ

  جهت تصفيه پساب

  كشاورزي مزارع آبياري در ماهي پرورش استخرهاي پساب از استفاده فرهنگ ترويج

  

  



  

  

  

  تشكر و قدرداني 

نحوي در انجام اين تحقيق مرا ياري ه بدينوسيله ضمن سپاس از خداوند متعال، از همه كساني كه ب

 دكتر سركار خانم ،پژوهشكدهرمضي رياست محترم غفله م دكتر جاسم آقاي جمله جنابنموده اند از 

از  سيدمحمد حسين طاهرزادهمهندس  ،پژوهشكده و مجري طرحمعاون تحقيقاتي  سيمين دهقان مديسه

مهندس هوشنگ انصاري معاونت برنامه ريزي و پشتيباني ومهندس حميد  شيالت استان خوزستان،

 ،و همچنين از برادران نقليهآقايان احمد رحمتي و رضا غالمي  ،برنامه پژوهشكده بچاي زاده طرح و

  كمال تشكر و سپاسگزاري را دارم. ،خدمات و ساير كساني كه در اين امر ما را ياري كرده اند
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 64-55 ص ،83 پياپي شماره ، 2 شماره ،22 ايران. دوره شيالت

بررسي هيدرولوژيك و ليمنولوژي رودخانه كارون  .1373خلفه نيل ساز و همكاران، 
  (گتوند تا بند قير). موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور.

س.م.ح.،  هم.، طاهرزاد آهنگرزاده م.،  خلفه نيلسازس.،  سبزعليزادهس.،  مديسه دهقان
ارزيابي كمي . 1396مياحي ي.، بني طرفي زادگان ج.، اسماعيلي فر ج.،  محسني ل.، 

. موسسه پساب مزارع پرورش ماهي شاخه گرگر و تاثير آن بر رودخانه كارون و كيفي
  تحقيقات علوم شيالتي كشور.



  

  

  

. بررسي تأثير پساب پرورش ماهي بر كيفيت آب 1385راستي، م.، نبوي، م.، جعفرزاده حقيقي فرد، ن. 

ينار بين المللي رودخانه گرگر با استفاده از جلبك ها به عنوان شاخص هاي بيولوژيك. هفتمين سم

  .1385مهندسي رودخانه. دانشگاه شهيد چمران اهواز. بهمن 

شاخصهاي تنوع بنتيك بيودايورسيتي در بررسي . 1392رهبر، ك.، نبوي، م.، موبد، پ. 
 حفاظت ملي همايش . دومينكيفيت آب رودخانه كارون از بازه مالثاني تا دارخوين

  زيست. محيط زيري برنامه و
. ارزابي خسارات زيست محيطي آبزي ژروري 1389.. رضايي، پ. ، آصالحي نژاد

  . دانشگاه فردوسي مشهد..اولين همايش ملي علوم آبزيان
 و شيميايي فيزيكي، وضعيت .تحليل1390، ا.،.تكدستان، س.، افخمي، م.،  طهماسبي

 – علمي آب، فصلنامه ازشاخص كيفيت استفاده با گرگر رودخانه آب ميكروبي

 .4شماره  سوم، سال بهداشتي، معلو پژوهشي

 آلودگي شاخص و فيتوپالنكتوني جوامع. 1393كمالي سنزيقي م.،  رحيمي ا.، 

 :موردي مطالعه( گلستان استان آبي شرق گرم ماهيان پرورش استخرهاي ساپروبي

 72-62): 3(4 آبزيان شناسي بوم مجله.)گنبدكاووس شهر

دومين همايش ملي . هاي مزارع پرورش آبزيان مديريت پساب. 1392ي پ.، سهراب س.ع.، موسوي
  .توسعه پايدار كشاورزي و محيط زيست سالم

. مطالعه اثرات آالينده ها بر كيفيت آب 1384نظري، ح.، قدسيان، م.، خدادادي، ا.، 
تا  43شفارود در استان گيالن. پنجمين كنفرانس بين المللي مهندسي محيطي. صفحات 

51.  
نجش تنوع گونه اي و ساختار جمعيتي ماكروبنتوزهاي رودخانه . س1390نوري پور، م. 

دز در بازه پل قديم تا پل وحيدآباد دزفول.پايان نامه كارشناسي ارشد محيط زيست. 
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات خوزستان
. محاسبه توان خودپااليي 1387هوشمند، ع.ر.، جاللي، ع.ا. و صادقي الري، ع. 

ه زهره در ايستگاه هاي مورد مطالعه. دومين همايش ملي مديريت شبكه هاي رودخان
آبياري و زهكشي. دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشكده مهندسي علوم آب. بهمن 

1387.  
 آبزيان. دومين پرورش مزارع هاي پساب . مديريت1392موسوي، ع.، سهرابي، پ. 

  سالم. زيست محيط و كشاورزي پايدار توسعه ملي همايش
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Abstract: 
 

  
  

The aim of this study was to investigate the effect of wastewater fish 

farms on planktonic communities of the Gar-Gar River. This study was 

carried out from seven stations at February to December (2014-2015), in 

Gar-Gar branch, Karoon river and wastewater farms. The most abundant 

phytoplankton class was Bacillariophyceae and the most dominant being 

cyclotella genus. The high presence of  Cyanophyceae in the summer was 

characterized by high levels of organic material load on the Gar-Gar 

River and the relationship between phytoplankton diversity and pollution 

of the Gar-Gar River, which indicates the semi-polluted part of the river. 

The Palmer index evaluation shows  exception  station 1, other stations 

have an organic pollution. saprobic index of all stations also shows a 

moderate pollution with the origin of organic matter. There is no 

significant correlation between saprobic index and physical and chemical 

factors of water Gar-Gar River. The overall results indicated that the 

station 1 in the upstream and before splitting the Karoon into two 

branches, was non-polluted. However, with the flow of water from the 

Gar-Gar branch of Shushtar (Station 2), the biological indices represent a 

moderate pollution. Because of the source of the pollution in station 2 

were the organic matter in  waste water Shushtar city, and the similarity 

of stations two and seven from pollution index, highlight the fact that the 

fish waste water did not increase water  River pollution. 

 

Keywords: Phytoplankton, fish farms, Wastewater, Karoon River, Gar-

Gar River 

 
  


