بررسی کیفی آب رودخانه بهمشیر با استفاده از جلبکها به عنوان شاخصهای زيستی

زينب فعال
کارشناس ارشد علوم محیط زیست
تاریخ دریافت93/7/11:

تاریخ پذیرش31/11/19:

چکیده
رودخانه بهمنشیر درجنوب غربی ایران و در استان خوزستان واقع شده و مهمترین منبع تامین آب شرب و کشاورزي منطقه خرمشهر
و آبادان میباشد .محدوده مطالعاتی این پژوهش از ابتداي انشعاب این رودخانه تا خلیج فارس میباشد .جهت نمونهبرداري  2ایستگاه
که گویاي بهترین وضعیت رودخانه بودند تعیین شدند .دراین مطالعه به منظور مشخص نمودن آلودگی آب ترکیب و تنوع جلبکهاي
رودخانه بهمنشیر بررسی شد .همچنین برخی شاخصهاي تعیین کیفیت آب از قبیل کل مواد معلق ،دما ،نیترات ،فسفات ،هدایت
الکتریکی ،آمونیاک BOD، DO، pH،که بر جمعیت جلبکها و نیز کیفیت آب اثرگذار هستند براي مدت یکسال آبی به صورت
ماهیانه اندازهگیري شد .نتایج نشان داد که به دلیل مجاورت ایستگاه هاي 1و 5با مراکز صنعتی و همچنین تخلیه فاضالبهاي
شهري و کشاورزي به درون رودخانه ،جنسهاي مختلف فیتوپالنکتون ،آلودگی متوسط را در این مناطق نشان داده و ایستگاههاي 9
و 4آلودگی خاصی را نشان نمیدهد .همچنین ایستگاه ( 2مصب) از نظر کیفیت در رده متوسط قرار میگیرد .در آذر و دي ماه بهدلیل
میزان باالي  TSSو نور کم و ایجاد آلودگی از نوع گل و الي ،فراوانی فیتوپالنکتونها پایین است .در کل هر چه از طرف باالدست
رودخانه به طرف مصب پیش می رویم از شدت آلودگی کاسته شده و فراوانی جنسهاي شاخص آلودگی کاهش مییابد .نتایج طبقه
ب ندي آب بر اساس شاخص شانون که آلودگی متوسط را در تمام فصول و ایستگاه ها نشان داد ،تایید کننده نتایج به دست آمده است.
در پایان راهکارهایی پیشنهادي جهت بهبود و کنترل وضعیت رودخانه مورد نظر ارائه گردیده است.
واژههای کلیدی :رودخانه بهمنشیر ، ،جلبک  ،کیفیت آب
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تولیدي شیالتی و همچنین پیشبینی مسائل بومشناختی

مقدمه
به طور کلی در یک بومسازگان آبی عوامل مختلف فیزیکی-

دست یافت.

شیمیایی و زیستی ،تاثیرات متقابل از خود به جاي گذاشته و
کمترین تغییر یا تنش موجب به همخوردگی و اختالل در
مجموعه گشته و ساختمان داخلی بومسازگان دگرگون می

مواد و روشها

شود ) .(Coler, 1984جلبکها به میزان زیادي از

به منظور مطالعات فیزیکو شیمیایی آب ،نمونهبرداري به

پارامترهاي شیمیایی رودخانه تبعیت کرده و وضعیت کیفیت

صورت ماهانه ( 15مورد نمونه برداري) براي مدت یکسال

آب را نشان میدهند ،لذا ابزار مفید و ارزشمندي براي پایش

آبی از آبان ماه  1999تا مهر  1994در  2ایستگاه انجام

کیفیت آب رودخانه میباشند .با وجود مشکالت بسیار زیاد

گردید .شکل ( )1محل ایستگاههاي نمونهبرداري را نشان

مراحل مختلف ارزیابی زیستی آب (نمونه برداري  ،شناسایی

میدهد .مطالعات شامل اندازه گیري ،DO، pH،Ec

،تجزیه و تحلیل ) بررسی زیستی کیفیت آب در تشخیص

 ،TSS ، BOD5نیترات ،آمونیاک ،فسفات و درجه حرارت

آلودگیهاي وارده بسیار موفقیتآمیز بوده و حتی در نشان

آب بوده که بر طبق روش هاي استاندارد مندرج در کتاب

دادن آلودگیهاي جزیی که توسط نمونهبرداري هاي معمول

استاندارد متد و با اعمال روشهاي مراقبتی در آزمایشگاه

شیمیایی امکانپذیر نیست به طور موفقیتآمیزي توفیق

تعیین گردیدند) .(Clascart et al,1989نتایج حاصل از

حاصل نموده است ) .(Welch ,1980بررسی کیفیت آب

آزمایشها به وسیله نرم افزار اکسل تحلیل و سپس براي هر

یک رودخانه میتواند اولین و شاید مهمترین گام در اعمال

ایستگاه جهت بررسی دقیق کیفیت آب رودخانه بهمنشیر و

یک مدیریت صحیح کیفی بهمنظور رفع معضل آلودگی آن

طبقه بندي کیفیتی آن از شاخص زیستی استفاده شده است.

باشد ،چرا که دیدگاه فرد را نسبت به روند و چگونگی تغییرات

آزمایشها به گونهاي طراحی شد که نمونههاي مورد نیاز در

آلودگی در هر زمان و مکان و شرایط خاص روشن مینماید

ماههاي متعدد جمعآوري شود .آزمون اختالف یا عدم اختالف

)عباسپور .)1977 ،اطالع از وضعیت کیفی آبهاي سطحی

میانگین غلظت پارامتر در ایستگاهها و ماههاي مختلف ،از

این امکان را فراهم میسازد تا ضمن استفاده از آن در موارد

طریق طرح بلوکهاي کامل تصادفی انجام و به منظور

مختلف شیوههایی اتخاذ شود تا کمترین آسیب به این منبع

محاسبات آماري از نرمافزار  SPSS11.5استفاده شده است.

وارد شود .تکنیکهاي مختلفی براي سنجش کیفی آبهاي
سطحی در سطح دنیا مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است
)شیخ ستانی  ،)1991 ،که مطالعه و شناسایی فیتوپالنکتونها
به عنوان بیواندیکاتور یکی از روش هاي نوین در دنیا و
بهویژه ایران می باشد.

نمونهبرداري فیتوپالنکتون با هدف بررسی کمی و کیفی آنها
یعنی شناسایی و شمارش و تعیین ترکیب جنسها بوده است.
در آزمایشگاه ،در سه تکرار از هر ایستگاه  ،هر بار پنج
سیسی از نمونه در زیر میکروسکوپ اینورت بررسی و
شناسایی میشد .نمونه هاي فیتوپالنکتون با استفاده از

در این پژوهش ضمن دستیابی به اطالعات اولیه از شرایط و

کلیدهاي شناسایی معتبر در حد جنس شناسایی شدند .سپس

وضعیت کلی رودخانه و ارایه شاخص زیستی ،این شاخصها

به منظور ارزیابی بومشناختی منطقه  ،پس از شناسایی افراد و

در بازه رودخانه بهمنشیر جهت تعیین و ارزیابی کیفیت آب

محاسبات فراوانی کل و در صد فراوانی آنها از شاخصهاي

رودخانه مورد مطالعه و استفاده قرار گرفتند .با انجام اینگونه

مهم و متداول ارزیابیهاي زیست محیطی از جمله شاخص

مطالعات میتوان به تواناییها و استعدادهاي بالقوه رودخانه

شانون و اوینس استفاده شده است.

به منظور افزایش توانایی در تصمیمگیري براي طرحهاي
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شکل  -1محل ایستگاههاي نمونهبرداري

شاخص تنوع شانون
این شاخص براساس تئوري ریاضی در سال  1343توسط
شانون – وینر بنا گذارده شده است .
S
 n   n 
H     i  Ln i 
 n 
i 1  n 

 = niتعداد افراد وابسته به  iامین گونه ها در نمونه

نتايج
پارامترهای فیزيکوشیمیايی
به منظور بررسی اختالفات احتمالی بین ایستگاهها و ماههاي
مختلف آنالیز واریانس انجام گردید .میانگین تغییرات آمونیاک
و نیتریت در شکل ( )5نشان داده شده است .تغییرات میانگین

 = nتعداد کل افراد نمونه

آمونیاک بین  1/112-1/1می باشد .حداکثر میزان نیتریت
 1/15میلی گرم در لیتر بوده و نتایج آزمون آماري نشان

 = H شاخص شانون

میدهد که اختالف معنیداري از نظر پارامتر نیتریت بین
ماهها و ایستگاهها وجود ندارد ( 1/19و .(P= 1/16

شاخص غالبیت سیمپسون

0.12
0.1

0.06

است و اولین شاخص تنوع است که مورد استفاده اکولوژیستها

0.04

قرار گرفته است و رابطه آن عبارت است از:

)ni(ni  1
)n(n  1

میلیگرم درلیتر

این شاخص توسط سیمپسون در سال  1343ابداع گردیده
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شکل  -5میانگین تغییرات آمونیاک و نیتریت در ماه هاي مختلف

 = niتعداد افراد در گونه  iام
 = nتعداد کل افراد گونه ها
 = شاخص سیمپسون

شکل ( )9منحنی تغیرات فسفات ،نیترات ،اکسیژن محلول و
اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی را نشان میدهد .نتایج آزمون
آماري نشان میدهد که از نظر پارامتر نیترات تفاوت
معنیداري بین ماهها وجود دارد( )P=1به طوريکه بیشترین
اختالف بین ماه بهمن با ماه خرداد مشاهده شده است .پارامتر
نیترات در بهمن ماه کمترین مقدار را دارا بوده و در خرداد ماه
داراي بیشترین مقدار است .تغییرات فسفات در بین ماههاي
مختلف داراي تفاوت معنیدار است ( . )P=1بیشترین مقدار
در تیر ماه و کمترین مقدار آن در دي ماه است.
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جلبکهای فیتوپالنکتون
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فیتوپالنکتونهاي رودخانه بهمنشیر بر اساس ردهبندي در

ان

BOD5

نمونهبرداري از  2ایستگاه مورد مطالعه  ،بیانگر حضور  2رده و
 25جنس در این منطقه میباشد .نتایج مشاهده انواع

2

نيترات

بررسی انواع ردههاي فیتوپالنکتون در طی  15ماه

جدول ( )1ذکر گردیده است .از بین ردههاي فیتوپالنکتون

فسفات

شکل  -9میانگین تغییرات فسفات و نیترات و  DOو

 Bacillariophyceaeبا  51جنس داراي بیشترین درصد

 BODدر ماه هاي مختلف

فراوانی ( )%74میباشد و بعد از آن  Chlorophyceaeبا
 51جنس ( )%15و  Cyanophyceaeبا  9جنس ()%11
را

به

خود

اختصاص

داده

است.

به

5

جنس

()%9

دنبال

حداکثر میزان اکسیژن محلول  11/37در آبانماه بوده است.

آنDinophyceae

حداکثر میزان  6/64 BOD5میلیگرم در لیتر و مربوط به

 Xanthophyceaeبا  1جنس ،کل فراوانی فیتوپالنکتون

اسفند ماه در ایستگاه شماره  4است  .تغییرات اکسیژن مورد

را تشکیل دادهاند.

نیاز بیوشیمیایی در ماه هاي مختلف از روند خاصی تبعیت
نمیکند .حداکثر مقدار  TSSدر ایستگاه شماره 1453 ، 4
میلیگرم در لیتر و در آذر ماه بوده که قابل قیاس با سایر
ایستگاهها نمیباشد .در این ایستگاه اثرات امواج جزر و مدي

ازرده دیاتومه ها جنس  Cyclotellaواز سیانوفیسه ها
جنسOscillatoria
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 Scendesmusبیشترین فراوانی را دارا می باشند.

به سبب مجاورت نسبی با حوزه مصب کامالً مشهود است .

1000

با

و

آبان

TSS

شکل  -4میانگین تغییرات  TSSدر ماه هاي مختلف

تحلیل پارامترها نشان داد ،در مورد  pHآب اختالف
معنیداري بین ایستگاهها وجود ندارد ( )P= 1/7و این امر
نشان دهنده نوعی یکنواختی آب روخانه از نظر pHمی باشد.
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 فهرست جنس هاي فیتوپالنکتون مشاهده شده-1 جدول
در رودخانه بهمنشیر

Bacillariophyceae

رده

جنس

Xanthophyceae

Centritractus

Dinophyceae

Peridinium

Melosira

Eucampia

Cyclotella

Gyrosigma

Nitzschia

Planktonella

Coelasphaerium

Fragillaria

Pleurosigma

Gloecapsa

Synedra

Rhizosolenia

Merismopedia

Cosinodiscus

Cheatocerus

Phormidium

Surirella

Guinardia

Ceratium

Microcystis

Cyanophyceae
Biddulphia

Asterionella

Oscillatoria

Stephanodiscus

Lauederia

Gomphosphaeria

Naviculla

Cymbella

Chroococcus

Micratinium

Scendesmus

Closteropsis

Treubaria

Golenkinia

Pediastrum

 تغییرات فراوانی کل فیتوپالنکتونها در.پائیز است

Arthodesmus

Coelastrum

ایستگاههاي مختلف از نظر آماري اختالف معنیداري

Franceia

Closterium

Oncychnema

Tetraedon

Crucigenia

Gonium

از نظر فراوانی ردهها نیز دیاتومهها و دینوفیسهها در

Actinastrum

Cosmocladium

اردیبهشت ماه (فصل بهار) و سیانوفیسهها و کلروفیسهها در

Acanthosphaea

Cosmarium

 شهریور) فراوانتر از سایر، مرداد،ماههاي گرم سال (مهر

Oocystis

Tetrablepharis

) مشاهده می2( میانگین فراوانی فیتوپالنکتون ها در شکل
 در اینجا پیک بهاره وجود داشته و بیشتر از ماکزیمم.شود

) و در بین ماهها و فصول مختلف نیزP<1/12( نداشت
.)P<1/12( اختالف معنیدار نیست

Chlorophyceae

.ماهها بودند

1931  سال/ 25 فصلنامه علمی محیط زیست شماره
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Chodetella

جدول  -9طبقه بندي آب بر اساس شاخص شانون

مقدار شاخص شانون طبقه بندي آب
75000

<9

60000

30000

تعداد در ليتر

45000

1-9

پاک
آلودگی متوسط

15000

>1

0
هر
م

مر

هري
ش
ور

داد

خر

تير

داد

رو
ف
شت
يبه
رد
ا

فند
اس

دين
ر

من
به

آ

دی

آب

ذر

ان

شکل  -2میانگین فراوانی فیتوپالنکتون در طول سال

آلودگی زیاد

در مسیر رودخانه بهمنشیر عوامل متعددي وجود دارد که بر
کیفیت آب تاثیر می گذارد که عبارتند از:
 -وجود فاضالبهاي شهري ،روستایی و تخلیه آن درون

جدول  -5نتایج شاخص هاي زیستی فیتوپالنکتون
فصل

شاخص شانون شاخص سیمپون

تابستان  

رودخانه
 زمینهاي کشاورزي و سرریزشدن پسابهاي آن بهرودخانه
 -جزرومدي بودن پایاب رودخانه بهمنشیر و نفوذ آب شور

بهار





دریا در بخشی از آن

پاییز





بر همین اساس بررسی نتایج و تحلیل پراکنش

زمستان  

فیتوپالنکتونها و خصوصیات فیزیکو شیمیایی آب رودخانه
بهمنشیر بیانگر این نکات است که:
کمترین میزان اکسیژن در آذر ماه ثبت شده است (با وجود

همانطور که از جدول ( )5مشخص است مقادیر شاخص

اینکه انتظار میرفت با کاهش دما در زمستان ،میزان

تنوع شانون و غالبیت سیمپسون تغییرات زیادي را نشان

اکسیژن محلول در آب افزایش یابد اما شاهد کاهش میزان

نمیدهد و تقریبا در تمام فصول مقادیر شاخص ها یکسان

آن بودیم) .لذا کمترین مقدار اکسیژن محلول در ماه آذر

میباشد

میتواند به علت باال بودن کدورت آب در اثر بارندگی باشد.

براي پیبردن به وضعیت منطقه مورد مطالعه از نظر تنوع و
میزان آلودگی از شاخص به کار گرفته شده توسط Welch
) (1992استفاده شده است جدول ( .)9طبق آن آب
رودخانه براساس میزان شاخص شانون به سه طبقه تقسیم
بندي می شود).( Whitton, 2000

با توجه به وجود رابطه معکوس میان شوري و میزان
اکسیژن محلول دراکثر ماههاي سال ایستگاه ( 2مصب)
داراي کمترین میزان  DOنسبت به سایر ایستگاهها می
باشد این امر موید اختالط آب دریا با رودخانه است .میزان
هدایت الکتریکی آب نشاندهندة میزان امالح موجود در آب
میباشد که تابعی از درجه حرارت و یونهاي موجود در آب
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است )روشن طبري .(1972 ،در مصب رودخانه هدایت

فسفات در آب این رودخانه بین  2/47-1/17میلیگرم در

الکتریکی نسبت به سایر ایستگاهها بیشینه بوده که موید

لیتر بوده که از مقدار قابل قبول آن براي آبهاي سطحی

اختالط آب دریا با رودخانه است  .تغییرات  BOD5از روند

باالتر است .مقدار قابل قبول آمونیاک براي آبزیان کمتر از

خاصی تبعیت نمی کند  .در آذر ماه  ،بارندگی و افزایش دبی

 1/15میباشد )شیخ ستانی  .)1991 ،بر همین اساس میزان

رودخانه منجر به رقیق شدن آالینده ها شده که می تواند

آمونیاک در تمام ماهها (بهجز آذر ماه) قابل قبول بوده و

باعث کاهش در مقدار اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی شود و

تغییرات میانگین آمونیاک بین  1/116-1/15میباشد.

طبق طبقه بندي آلودگی آب براساس  BOD5در انگلیس
از طبقه پاک تا آلودگی شدید را شامل می شود
).(George et al,1991

در رودخانه چالوس (روشن طبري )1973 ،و سیاهرود
(روشن طبري )1976،و رودخانه هراز (روشن طبري)1972،
حداکثر تنوع و تراکم مربوط به شاخه Chrysophyta

دامنه تغییرات pHبین  9/7-7/5بوده و نوعی یکنواختی

بوده که دلیل آن کاهش سرعت جریان آب در برخی

آب رودخانه از نظر  pHمشاهده میشود که تحت تاثیر

ایستگاهها و ایجاد فرصت براي رشد و تکثیر آنها عنوان

تغییرات فصلی و یکسري عوامل طبیعی نوساناتی داشته

شده است .در مطالعه اي که بر روي آبهاي یوکاتان در

است .نتایج آزمون آماري نشان میدهد که از نظر پارامتر

مکزیک ( )Troccoli, 2004صورت گرفت دیاتومه ها

 TSSمیان ماهها اختالف معنی داري مشهود است .در آذر

غالب بوده و بیشترین تراکم ،تنوع و غناي فیتوپالنکتونها

ماه به دلیل بارندگی احتمالی و شستشوي زمینها و افزایش

در ایستگاههایی مشاهده شد که داراي کمترین شوري و

گل و الي و ذرات معلق در آب میانگین  TSSنسبت به

بیشترین میزان نوترینت غیر آلی بودند .عموماً

سایر ماهها افزایش داشته است .همچنین علت باال بودن

فیتوپالنکتونها در طول سال داراي دو ماکزیمم (شکوفایی)

 TSSایستگاه ( 4ناحیه چوئبده) این است که در این ایستگاه

در بهار و پائیز هستند ) (Dead & Kantz, 2005در

اثرات امواج جزر و مدي به سبب مجاورت نسبی با حوزه

اینجا پیک بهاره وجود داشته است . .در آذر ماه و دي ماه

مصب کامالً مشهود است و از این رو با وجود عرض نسبتاً

بدلیل میزان باالي  TSSو نورکم و ایجاد آلودگی از نوع گل

زیاد آن ،فرسایشهاي ممتد ساحلی در طرفین رودخانه

و الي ،فراوانی فیتوپالنکتونها پایین است .طی بررسیهایی

حادث میشود )سازه پردازي ایران .)1974 ،مقدار متوسط

در برزیل ) ( Gianesella et al,2000نتایج حاکی از

نیتریت و نیترات و آمونیاک در همه ایستگاهها قابل قبول

آن بود که تالطم باالي آب و ناپایداري هیدرودینامیک

است .

عوامل پائین بودن تراکم فیتوپالنکتونها می باشد .در

پارامتر نیترات در بهمن ماه کمترین مقدار را دارا بوده و در
فروردین ماه داراي بیشترین مقدار است که علت افزایش
مقدار نیترات میتواند به دلیل افزایش دما و کاهش آب
رودخانه باشد .مقادیر نیتریت در همه ایستگاهها قابل قبول
بوده و حداکثر میزان آن در خرداد میباشد
)سبزعلیزاده .)1996,بیشترین مقدار فسفات در آبان ماه و
کمترین مقدار آن در دي ماه است .علت افزایش مقدار
فسفات در آبان ماه میتواند به دلیل بارندگیهاي متناوب و
شستشوي مداوم زمینهاي کشاورزي باشد .دامنه تغییرات

تابستان تنوع جنس در رده هاي کلروفیسه و سیانوفیسه
افزایش یافته و این امر باعث افزایش مقدار شاخص تنوع
شانون و کاهش شاخص سیمپون در این فصل میشود .بر
اساس شاخص شانون فیتوپالنکتون در تمام فصول رودخانه
داراي آلودگی متوسط میباشد .مطالعهاي که در آرژنتین
( )Gomez, 1998بر روي فیتوپالنکتونها انجام شد،
نشان داد که شاخص تنوع شانون دامنهاي از 1/21 -5/79
را دارا بود .و همچنین پژوهشی دیگر در جزیره کیش
(علویان )1991 ،نشان داد که شاخص تنوع گونهاي مناطق
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با آلودگی نفتی ،بسیار پایین است که نشان دهندة آلودگی

استفاده از شاخص  WQIو بررسی انتروباکتریاسه هاي جدا

زیاد می باشد.

شده در این مقطع  .هفتمین سمینار بین المللی مهندسی

بطور کلی نتایج حاصل از بررسی شاخص هاي مختلف
نشان داد که تنوع نسبتاً خوبی در جمعیت فیتوپالنکتونهاي

رودخانه  54 .تا 56بهمن ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
صفحه.571

منطقه وجود دارد .از سوي دیگر دامنه نسبتاً محدود و مقادیر

 -5روشن طبري  ،م  . 1972 .هیدرولوژي و هیدروبیولوژي

نزدیک هر شاخص در ماه هاي مختلف احتماالً بهعلت

رودخانه هراز .مجله علمی شیالت ایران .شماره ،5صفحات

حضور همیشگی جنسهاي غالب و فراوانی پایینتر سایر

.65-49

گونهها میباشد .بطور کلی نتایج این پژوهش نشان میدهد
که به دلیل مجاورت ایستگاههاي 1و 5با مراکز صنعتی و
همچنین تخلیه فاضالبهاي شهري و کشاورزي به درون
رودخانه ،جنسهاي مختلف فیتوپالنکتون ،آلودگی متوسط

 -9روشن طبري ،م .1976 .هیدرولوژي و هیدروبیولوژي
رودخانه سیاهرود .مجله علمی شیالت ایران .شماره ،5
صفحات .57-97

را در این مناطق نشان میدهد .ایستگاههاي  9و 4آلودگی

 -4روشن طبري م .1973 .هیدرولوژي و هیدروبیولوژي

خاصی را نشان نمیدهد همچنین ایستگاه ( 2مصب) از نظر

رودخانه چالوس .مجله علمی شیالت ایران .شماره ،4

کیفیت در رده متوسط قرار میگیرد .با بررسی به عمل آمده

صفحات .1-6

مشخص شد که فراوانی جنسهاي شاخص آلودگی حداقل
بوده و به نظر میرسد علت این امر ناشی از وجود شرایط
خاص جزر ومدي و تالطم شدید سطح آب در ایستگاه 2

 -2شرکت سازه پردازي ایران  .1974.گزارش میانکار
حفاظت ساحل رودخانه بهمنشیر .صفحات.9-51

(مصب) باشد .در کل هر چه از طرف باالدست رودخانه به

 -6سبزعلیزاده،س .1996.بررسی کیفیت آب رودخانه سیمره

طرف مصب پیش می رویم از شدت آلودگی کاسته شده و

قبل از احداث سد براساس برخی از پارامترهاي فیزیکی

فراوانی جنسهاي شاخص آلودگی کاهش مییابد .نتایج

وشیمیایی .سومین همایش ملی بحران هاي زیست محیطی

طبقهبندي آب بر اساس شاخص شانون که آلودگی متوسط

ایران و راهکارهاي بهبود آنها 6،تا  9دیماه ،دانشگاه علوم و

را در تمام فصول و ایستگاه ها نشان داد ،تایید کننده نتایج

تحقیقات اهواز 524 ،صفحه.

به دست آمده است .مطالعه مشابه در زمینه طبقه بندي
رودخانههاي کارون ودز با استفاده از شاخص کیفیت آب
نشان داد که کیفیت آب بر اساس کاهش  ، WQIاز باال
دست به سمت پایین دست کاهش می یابد که البته این
تغییرات با ورود آالینده هاي موجود در مسیر دستخوش
تغییرات زیاد می شود )حسینیان.(1992،

 -7شیخ ستانی ،ن .1991.تبیین شاخص هاي کیفی آبهاي
سطحی و کاربرد آن در ارزیابی آسیب پذیري کیفی و پهنه
بندي رودخانه ها ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه علم و
صنعت ایران .
 -9عباسپور ،م .1977 .مهندسی محیط زیست .انتشارات
دانشگاه آزاد اسالمی 291 ،صفحه.
 -3علویان،ز،.ا.سواري و س .فرمحمدي .1991.بررسی

منابع

فراوانی و پراکنش جلبکهاي ماکروسکوپی سواحل کیش در

 -1حسینیان،س .1992 .طبقه بندي کیفیت رودخانه هاي

ارتباط با آلودگی هاي زیست محیطی .مجله علمی شیالت

کارون و دز در بازه گتوند تا خرمشهر و دزفول تا بامدژ با

ایران .شماره  .5صفحه .42

فصلنامه علمی محیط زیست شماره  / 25سال 1931
9

distribution in Bertioga chennel.
Aquatic
Ecosystem
Health
&
Management. 4: pp 23-35.

10- Clascart, L.S.,and A.E. Greenberg,
1989. Standard method for .A.R. Trussell

15- Gomez, N.,& E. Bauer. 1998. Phyto
plankton from the southern coastal
fringe of the Rio de la plate (argentina),
hydrobiologia. 380: pp 1-8.

.American public health association

16- Troccoli Ghinaglia, Luis et al . 2004.
Structural variations of phyto plankton
in the coastal seas of Yucaton, Mexico.
Hydrobiologia. 519: pp 85- 102.
17-Welch ,E.B. 1980. Ecological Effects
of waste water. Cambridge university
press. 237pp.
18- Whitton, B.M. 2000.The ecology of
cyanobacteria.University
of
Durham,http:// Algae.edu. Accessed
may 18,2008.

.examination of water and waste-water
seventeenth edition, 469 pp.
11-Coler, R.A.,and J.P. Rockwood.1984.
Water pollution biology .University of
ssachusetts at amherest, 38 pp.
12- Dead, R., and A.J. Kantz .2005.Algae
communities & species richness in
planted & un planted wetland basin at
Olentangy river. wetland research
park.online.Accessed may 8,2008.
13- George, T.,anda A. Metcalf, D. Edy
disposal and ،.1991. Waste water
reuse.30

edition.

MCcraw-newyork.
pp.81-90.

14- Gianesella, S. M. F et al . 2000. Tidal
effects on nutrients and phytoplankton

1931  سال/ 25 فصلنامه علمی محیط زیست شماره
3

فصلنامه علمی محیط زیست شماره  / 25سال 1931
11

