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چکیده
روي  بـر مطالعات اخیـراً گردد. محیط می آلود گـی سـبب زندگی محیط د ر مختلف کردن پسـابهاي رهـا تولیـد و
بازیافت و سـازي خالص اکسـیژن، تولید جمعیت آنها،  روي عوامل مختلف بر تاثیر و پسـاب ها میکروارگانیسـم هاي
پساب تثبیت هاي حوضچه روي مطالعاتی بر د هد . می تشـکیل را محیطی زیست تحقیقات از اي عمد ه بخش پسـاب
زمان با مکعب متـر 32047 حجم به هوادهی الگون1 شـامل 4 بتونی برکههاي گرفت. انجـام تهران جنوب در منطقـه
ورودي ناحیه سـه از ماهیانه صورت به نمونه ها میگرد د. آن وارد پسـاب مکعب متر 180 روزانه روز بوده که 4 /36 ماند
خالص فیتوپالنکتونی، کشت و فلور تشخیص جهت نمونهها از تعدادي گردید . آوري جمع سال یک در طی خروجی و
منتقل آزمایشـگاه به تثبیت و ،%12/5 

گلوتارآلدئید2 توسـط اسـالید تهیه جهت وتعدادي کردن تثبیت بدون سـازي
عوامل بین ارتباط معتبر شناسـایی و منابع و تاریک زمینه و نوري هاي میکروسـکوپ از اسـتفاده با جلبک ها گرد ید.
SPSS3(ver) افزار نرم از با استفاده محاسـبه شـد. دادهها مختلف زمانهاي د ر غالب تراکم جمعیت گونههاي و محیطی
شـامل تاکسـونها د اد. نشـان را جلبکها از جنس 38 و شـاخه تاکسـون در4 وجود 53 نتایج آنالیز گردیدند . 0/9
تنوع و تراکم که (4تاکسون) بوده اگلنوفیتا کریزوفیتا (11تاکسون) و تاکسون)،  22) (17تاکسون)، کلروفیتا سیانوفیتا

گیرد. PO4 قرار می
3-, NO3

-, NH4
+ غلظت و pH دما، مانند محیطی عوامل تأثیر مختلف تحت فصول د ر آنها

و عوامل فیزیکوشیمیایی فیتوپالنکتونی کلیدي: پساب، فلور کلمات
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Studies of the effects of environmental factors on waste water phytoplankton in south region of Tehran
By: Ahmadi A., Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Beheshti University, Noori, M. Department of 
Biology, Faculty of Science, University of Arak, Arak-Iran and Riahi, H, Biology Department, Shahid Beheshti 
University, Tehran-Iran
To produce and releasing different infusion water in environment is inevitable function by human activities. 
Recently, studies of infusion water microorganisms and effect of different factor on their populations, oxygen 
producing, purification and recovering of infusion water are performed a section of environmental researches. 
By the reason a research was done in waste stabilization ponds in south region of Tehran (Iran). Each of concrete 
waste stabilization ponds made up of four lagoons with 32047 m3 volume, 180 Lit/per day sewage per capita and 
4/36 day permanent time.  Samples were collected monthly from 3 regions of influent and effluent from January to 
December in labeled plastic vials. Some of samples were used for identification, culture and purification without 
any fixation, but some of them were fixed. Algae are identified using bright field and dark-field microscope. Also 
relationship between environmental factors and population density of the species in different times was measured 
based on data analysis factors. Results showed existing 53 taxa in 4 phylum and 38 genera of algae. Taxons 
were: Cyanophta (17 taxa), Chlorophyta (22 taxa), Chrysophyta (11 taxa) and Euglenophyta (4 taxa) that their 
population density and diversity are fluctuated based on some environmental factors such as temperature, pH and 
PO4

3-, NO3
-, NH4

+.

Keywords: Waste water, Phytoplankton, Environmental factors.

زیست  به قادر در شرایط محیطی مختلف فیتوپالنکتونها
بر غذایی مواد محیطی مانند دما ومیزان جذب عوامل ــتند. هس
ــلولهاي فیتو س .(20 ،3  ،1) تأثیر دارد آنها و توزیع ــب ترکی
مواد ــذب ج د ر بهتري کنندههاي ــت کوچک رقاب ــی پالنکتون
هستند (14، 16). اندازه بزرگ ــلولهاي با س به ــبت نس غذایی
جلبکی فتوسنتز انجام سبب ــاب آالیندهها در پس باالي غلظت
هوازي باکتريهاي به بنابراین  ،(7) میگردد ــیژن تولید اکس و
.(11 ،9) ــد می ده بیوماس4 را و تولید ــی آل مواد تجزیه ــازه اج

ته ــا، ه جلبک ــرك کاهش تح ــا ب
نقش مهمی که میدهد ــینی رخ نش

دارد نیز ــق معل جامد ذرات ــینی نش ته در
فیتو تغییرات ــی بررس مطالعه این از ــد ف (6). ه

مختلف فصول د ر ــاب در برکههاي تصفیه پس پالنکتونی
بر که مختلف ــاي محیطی فاکتوره تأثیر مطالعه این ــت.د ر اس
این ارتباط ــن تعیی ــط توس دارد نیز تأثیر ــک جمعیت دینامی

قرار گرفت. بررسی مورد پالنکتونها فیتو تراکم با عوامل

مقدمه

روشها و مواد
مطالعه مکان

(عرض تهران جنوب منطقه در پساب تثبیت برکههاي در ــات آزمایش
شامل شد. برکهها انجام (51° جغرافیایی '18 طول و 35° 47' جغرافیایی
حجم ، متر ــق 3/2 عم به یک (هر ــی جزئ با اختالط ــی هواده ــون الگ 4
اختالط هوادهی با الگون 2 روز)، 4 /36 ماند و زمان مکعب 32047 متر
یک ــینی (هر نش ته 2 الگون حجم 12910 متر مکعب و به یک کامل هر
ــد . 2روز) میباش ماند زمان و مکعب متر 29400 حجم ــر،  2مت عمق ــه ب

ــد (10). ش انجام ــاب خروجی پس و ورودي از مکان هاي برد اري ها نمونه

وآنالیز برداري نه نمو
اوایل از ــگاه جای دو د ر مختلف ــکان م ــه س از ماهیانه صورت به ــا نمونهه
1988 در همکاران و Lobban 1382 بر مبناي زمستان اوایل تا 1381 زمستان
ــط توس برداري نمونه از بعد بالفاصله pH و گرفت(10). درجه حرارت ــورت ص
اندازه شدند . اندازهگیري (WTW, metrohm) متر pHو ــتاندارد یک ترمومتر اس
توسط آب آزمایشگاهی تجزیه PO4) در

3-, NO3
-, NH4

+) آالیندهها گیري غلظت
Winkler روش با نیز BOD5 میزان گرفت. صورت تهران فاضالب خانه تصفیه
به فیتوپالنکتونها، فراوانی تخمین و تشخیص منظور به .(2) ــد ش اندازهگیري
و اضافه نمود ه گلوتارآلدئید ٪12/5 لیتر میلی 5 پساب نمونه از میلی لیتر هر30

شدند. نگهداري سانتیگراد درجه 4 حرارت درجه در

... محیطی عوامل تأثیر بررسی
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منظور  تثبیت به نمونهها بدون ــدادي از تع
میکروسکوپی مطالعات و سازي خالص ــت، کش
روش ــازي طبق س خالص گردید . آوري ــع جم
ــکاران هم و Lobban و (19) Yang و Wing)
به روش ــمارش ــورت گرفت. پس از ش (10) ص
نمونهها ــخیص تش ،(10) ــکاران هم و Lobban
معمولی و نوري ــکوپ هاي میکروس ــیله وس به
موجود صورت منابع از استفاده با و زمینه تاریک
به ــا د اده ه .(17  ،15  ،12 ،8 ،5 ،4) ــت گرف
آنالیز گرد ید. SPSS (ver.10,0) نرم افزار وسیله
متغیرهاي ــن بی ــون6 پیرس ــتگی همبس ضریب
غالب پالنکتونهاي تراکم فیتو و فیزیکوشیمیایی

محاسبه گردید. سال فصول مختلف در

نتایج
پالنکتونی فیتو گونههاي ترکیب تغییر

 38 و ــاخه د ر4 ش ــون تاکس 53 وجود ــج نتای
فراوانی و ــب ترکی داد. ــان نش جلبکها را از جنس
زمستان، فصول در غالب فیتوپالنکتونی جنسهاي

وخروجی ناحیه ورودي د و د ر پاییز ــتان و تابس بهار،
است.گونههاي ــد ه 1و2 نشان داده ش هاي شکل در
مربوط ــر ــت کمت ــد غالبی درص ــا ب ــی فیتوپالنکتون
Oscillatoria: ,Phormidium ــاي ه ــس جن ــه ب
Microcystis, Merismopedia, Arthrospira
C h l a m y d o m o n a s , C h l o r o c o c c u m ,
Scenedesmus, Euglena, Nitszchia, Navicula
ــاي گونهه ــت غالبی ــار به د ر ــد. گرد ی ــخص مش
و Chlamydomonas ــه ب ــق  متعل ــی فیتوپالنکتون
فصل در Microcystis ــن همچنی ــد. بودن Euglena
4135سلول از تراکم باالتر بلوم با ــکیل تش تابستان
نیز ــار به میدهد .د ر ــی خروج در ــی لیتر را میل در
است. باالیی تراکم د اراي خروجی در Chlorococcum
به نسبت خروجی د ر را باالتري تراکم Phormidium
در Oscillatoria ــا ام ــان میدهد نش خود از ورود ي
این مورد د ر ــد. می باش دارا را باالتري ــم تراک ورودي
.(1 (جد ول دارد وجود محیطی فاکتورهاي نوسانات
و خروجی ورودي در حرارت درجه اکثر حداقل وحد
ودر ــانتی گراد) س د رجه 11/9-15/5 ) ــتان درزمس

در فیتوپالنکتون ها تراکم ــد . میباش 26/8-26/2 درجه سانتیگراد) ) ــتان تابس
می باشد. آنها در خروجی باالتر تنوع از خروجی است اما بیشتر ورودي

 (7/12-7 /57) ــن بی خروجی و (7-7 /5) ورود ي ــتخر اس pH ــزان می
در NO3

- غلظت خروجی است. از در ورودي باالتر میباشد. غلظت مواد آلی
وتابستان در بهار که حالی در ــت اس دیگر فصول از کمتر ــتان زمس و پاییز
بهار در در خروجی و ــتان تابس در ورود ي در PO4

3- غلظت ــیرود. م ــر باالت
بر محیطی فاکتورهاي ــر تأثی مید هد. اختصاص خود به را میزان ــن باالتری

وتغییرات محیطی متغیرهاي ارتباط بین غالب و پالنکتونهاي فیتو ــم تراک
است. داده شده نشان 3 و 2 جد اول در غالب فیتوپالنکتونهاي بیولوژیکی

Oscillatoria subbrevis
حرارت در  درجه ــا ب مثبت معنی داري گونه ارتباط این ــلولی س ــم تراک ورودي در
PO4 در

3- با منفی طور به همچنین میدهد . ــان نش از خود زمستان ــتان و فصول تابس
دارد. بستگی زمستان

د ر ناحیه خروجی. و پاییز تابستان بهار، زمستان، در فصول غالب فیتوپالنکتونی جنسهاي فراوانی و ترکیب :1 شکل

ورودي. در ناحیه پاییز و تابستان بهار، زمستان، فصول در غالب فیتوپالنکتونی جنسهاي فراوانی و ترکیب شکل2:

ما
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Microcystis aeroginosa
 BOD با (p≤0,05) معنیداري مثبت ارتباط این گونه ــلولی تراکم س
همچنین میدهد. خروجی نشان در بهار در و در ورودي تابستان و بهار در
ــتان تابس در در خروجی NO3

- با (p≤0,05)معنی داري طور به گونه ــن ای
میدهد. نشان را معنید اري مثبت ارتباط

Phormidium sp.
در  حرارت با درجه ــیداري معن مثبت گونه ارتباط ــلولی این س تراکم
مثبت نیز ارتباط PO4

میزان -3 همچنین ــتان دارد .. زمس جز به فصول تمام
میدهد. و پاییز نشان تابستان فصول در گونه با تراکم این داري ومعنی

Chlorella vulgaris
حرارت  درجه با ومعنی داري مثبت طور به این گونه تراکم ورودي  در

است. بهارمرتبط تابستان و فصول در

Nitszchia palea
و  زمستان طی در ودرجه حرارت گونه این بین تراکم ارتباط ورود ي  د ر
دار معنی باز ارتباط گونه در خروجی تراکم ــت. ومنفی اس پاییز، معنی دار
NO٣ نیز

- با چنین هم دارد ، زمستان و پاییز طی د ر حرارت د رجه منفی با
میدهد. نشان منفی معنیدار ارتباط بهار در

بحث
تراکم  ــر ب ــاً که دقیق ــی عوامل ــن تعیی ــه ک ــم میدانی ــی خوب ــه  ب
نشان ما یافتههاي اما ــت اس پیچیده ــیار بس دارند تأثیر فیتوپالنکتون ها
تأثیر بر تراکم فیتوپالنکتونها ــی مختلف محیط پارامترهاي میدهد که
در را غالب فیتوپالنکتونی ــع جوام تنوع و تراکم حرارت، ــد. درجه دارن
ــان نش هم چنین یافتههاي ما میکند. تنظیم ــرل و کنت ــتخر ها اس این
بعضی ــا تراکم ب مثبت د ار و معنی طور ــه حرارت ب درجه که ــد میده
ــا ب و Phormidium و Chlorella، Oscillatoria ــد ــا مانن جنس ه از
اطالعات این دارد . معکوس ارتباط ــتان زمس و پاییز Nitszchia در طی
تراکم ــده ــدود کنن مح عامل ــک ی حرارت درجه ــه ک میدهد ــان نش
مشخص مطالعه این نتایج ــت. اس ــال س فصول تمامی در فیتوپالنکتونی
Pterson ــد . نمی ده ــان تراکم نش معنیداري با ــاط ارتب pH که ــرد ک
عنوان ــه ب pH اهمیت که ــد دادن ــان نش 1984 ــال س در وهمکارانش
ــط مواد غذایی توس جذب در فیتوپالنکتونها کنند ه تنظیم عامل ــک ی
ــتگی دارد (13). بس جذب میزان در تعادل و برقراري pH به ــلولها س
و ورودي در ــتان تابس و در فصول بهار M. aeroginosa تراکم با BOD
میدهد ــان دارد. نتایج نش دار معنی در خروجی ارتباط بهار ــل فص د ر
غلظت ــتان با تابس د ر خروجی در Microcystis aeroginosa که تراکم
ــا ب Nitszchia palea ــم تراک ــش و افزای 0/18 mg/ L NO3

- ــن میانگی
می کاهش ــی خروج د ر بهار 0/18در mg/ L NO3

- ــت ــن غلظ میانگی
فیتوپالنکتونی ــع جوام ــال، تراکم س فصل 4 هر طی د ر عالوه به یابد.
طی در جز به ــی در خروج ــفات فس غلظت با دار ــاط معنی ارتب ــب غال
به فیتوپالنکتونها ــخ پاس نمیدهد . ــان Phormidium نش وبا ــتان تابس
غلظت میزان باالي به آن ها از بعضی ــت. اس متفاوت PO4

3- غلظت
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فیتوپالنکتون ها تراکم ــبب کاهش س این و ــتند هس ــاس حس عامل این
ــد مانن ــی فیتوپالنکتونهای ــم تراک PO4

3- ــه بهین ــت غلظ ــردد. میگ
ــیانوفیتا (21). س ــد میده ــش افزای را Phormidium و Oscillatoria
بلکه ــوند ــرل میش کنت ــترس د س در موادغذایی ــیله وس ــه ب تنها ــه ن
در Water نیز stability و ــرارت ــه ح مانند درج ــی فیزیک ــاي متغیره
افزایش NO3

- و PO4
3- که غلظت (21). زمانی ــت اس مهم آنها کنترل

می یابد. کاهش آنها جمعیت زند ه نمیمانند و فیتوپالنکتونها ــد، یاب
خوبی به را آالیندهها ــاالي ب ــطوح قادرند س فیتوپالنکتونها از ــی بعض
ــد رش محیط این راحتی در به که O. subbrevis ــد ــل کنند مانن تحم

ورودي به ــبت نس خروجی د ر را باالتري تراکم Phormidium .میکند
ــبت نس و مید هد ــان نش خروجی در آلی هاي آالیند ه دلیل کاهش به

است. حساس NO3
- و PO4

مقادیر -3 به
در  فیتوپالنکتونی جوامع تعیین کننده تنوع آلی آالیندههاي ــت  غلظ
در مرداد را تراکم باالترین M. aeroginosa طوریکه به ــت. اس محیط این
ــان میدهد که نش خروجی د ر میلیلیتر د ر ــلول س 12244 میزان با ماه
غلظت دارد (18). مطابقت Periero نیز با نتایجVasconcelos و نتایج این
اما ــت اس کاهش داده را فیتوپالنکتون ها تنوع در ورودي آالیندهها باالي

ــت. اس وروديباالتر ــبت به نس تنوع ــال س فصول همه خروجی در در

هستند) دار معنی P<0/05 در ورودي پساب در (اعداد ستاره د ار سال فصول مختلف غالب در فیتوپالنکتونی تراکم و فیزیکوشیمیایی متغیرهاي بین همبستگی ضریب :2 جدول

گونه تراکم فصل
دما

درجهسانتیگراد
BOD
mg/L

NO3¯
mg/L

PO4
-3

mg/L
pH

NH4
+

mg/L
______________________________________________________________________________________________

Oscillatoria subbrevis   

2/34×103 زمستان 0/95 0/4 - 0/93 0/5 -
3/67×103 بهار 0/85 0/26 0/45 0/57 0/22 - 0/17
6/43×103 تابستان 0/95 0/31 0/07 0/06 0/84 0/68

3/73×103 پاییز 0/63 0/35 0/01 0/03 0/43 0/37

Microcystis aeruginosa

1/17×103 زمستان 0/75 0/81 - 0/01 0/15 0/08
2/39×103 بهار 0/63 0/91 0/5 0/4 0/00 0/35
2/03×103 تابستان 0/46 0/92 0/86 0/69 0/23 - 0/46

2/01×103 پاییز 0/83 0/81 0/75 - 0/25 0/85 0/12

Phormidium sp.

1/1×103 زمستان 0/65 0/49 - 0/79 0/02 - 0/97
2/95×103 بهار 0/89 0/52 - 0/08 0/89 0/44 0/69
2/36×103 تابستان 0/75 0/70 0/14 0/55 0/08 0/52

2/18×103 پاییز 0/71 0/50 - 0/6 - - 0/29 0/26

Chlorella vulgaris

0/91×103 زمستان 0/02 - 0/81 - 0/73 - 0/55 0/7
0/68×103 بهار *0/91 0/74 0/72 0/85 0/05 0/85
0/96×103 تابستان *0/92 0/37 0/84 0/50 0/66 0/89

0/68×103 پاییز 0/61 0/38 0/43 0/34 0/23 0/72

Nitszchia palea

2/73×103 زمستان *- 0/98 *0/96 - - 0/61 0/34 0/84

1/91×103 بهار 0/14 - 0/75 0/22 - 0/28 0/79 0/65
0/57×103 تابستان 0/19 0/13 0/54 0/07 0/44 0/35
1/06×103

پاییز *0-/99 *0-/99 0/76 0-/65 0/71 0/89

Biological Oxygen Demand (نیاز اکسیژن بیولوژیکی) =BOD
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سپاسگزاري
مرکز کارکنان و از ــاري آم آنالیز در راهنمایی ــراي ب ــیدایی ش دکتر از

می شود. قدردانی تهران جنوب منطقه تصفیه پساب

پاورقیها
1-Lagoon
2-Glutaraldehyde
3-Statistical Package for Social Scientists
4. Biomass

5-Biological Oxygen Demand
6-Pyerson Correlation Coefficient
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گونه تراکم فصل
دما

درجهسانتیگراد
BOD mg/L NO3¯ mg/L PO4
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____________________________________________________________________________________________________________________

______

Oscillatoria subbrevis

1/93×103 زمستان 0/48 0/18 0/00 0/34 0/2 0/37
1/8×103 بهار 0/37 0/41 0/44 0/21 - 0/75 0/15
2/68×103 تابستان 0/61 0/14 0/12 0/66 0/68 - 0/37

3/14×103 پاییز 0/89 0/38 0/4 0/31 0/42 - 0/65

Microcystis aeruginosa

1/93×103 زمستان - 0/04 0/82 0/24 - 0/63 0/53 - 0/69
3/35×103 بهار 0/45 0/98 0/74 - - 0/18 - 0/89
3/36×103 تابستان 0/89 0/72 0/95 0/70 0/44 - 0/68

3/32×103 پاییز 0/7 0/32 - 0/08 0/00 0/01 - 0/38

Phormidium sp.
4/13×103 زمستان 0/38 0/6 0/46 0/35 0/83 0/71
3/15×103 بهار 0/98 0/69 0/95 0/89 0/77 0/55
10/21×103 تابستان 0/96 0/04 0/61 0/99 0/36 0/15

6/71×103 پاییز 0/92 0/58 0/63 0/55 0/29 - 0/83

Chlorella vulgaris

0/47×103 زمستان 0/15 0/46 - 0/62 0-/27 - 0/34 0/15
3/32×103 بهار 0/81 0/57 - 0/59 0/58 0/85 0/72
0/68×103 تابستان 0/52 0/68 - 0/59 - 0/46 0/79 0/73

0/32×103 پاییز 0/77 0/37 - 0/56 0/7 0/08 0/58

Nitszchia palea

3/01×103 زمستان - 0/91 - 0/01 - 0/26 0/39 - 0/55 0/7

2/39×103 بهار - 0/63 0/49 - 0/95 - 0/85 0/05 - 0/81

0/56×103 تابستان 0/31 0/37 - 0/84 0/5 - 0/65 0/47

1/96×103 پاییز - 0/91 0/38 0/43 0/34 0/23 0/67

_____________________________________________________________________________________________



154 آبزیان و د ام امور
در

زمستان1386 ،77 شماره

آبزیان155 و د ام امور
در

American water works association and water environment 
federation standard methods for examination of water and waste 
water. 19th Edn., American Water Works Assn. (AWWA), 
Washington, D. C.
3- Crumpton, W. G. and Wetzel, R. G. 1982; Effects of differential 
growth and mortality in the seasonal succession of phytoplankton 
populations in Lawrence Lake, Mich. Ecology, 63: 1723-1739.
4- Desickachary, T. V. 1959; Cyanophyta, New Delhi, Indian 
Concil of Agricultural Research.
5- Fritsch, F. E. 1945; The structure and reproduction of the algae, 
Cambridge University Press, Cambridge.
6- Garcia J., Hernandez M. M. and Muriego R. 2000; Influence 
of phytoplankton composition on biomass remaval from high-rate 
oxidation Lagoons by means of sedimentation and spontaneous 
flocculation, Water Environ. Res. 72: 230-237.
7- Grady, C. P. E., Glent, J. R., Dalger, T. and Limc. H. 1999; 
Biological wastewater treatment, New York, Rasel.
8- Komarek J. and Fott B. 1983;Chlorophyceae (Green algae) 
ordnug: Chlorococcales. In das phytoplankton des subwassers.H. 
Huber-Pestalozzi (Ed.), Schweizerbart, Stuttgart, Ger..
9- Lincoln E. P, and Earle J. F. K. 1990; Wastewater treatment with 
microalgae in Introduction to applied phycology. I. Akatsuka (Ed.), 
SPB Academic publishing ,the Hague, Netherlands.
10- Lobban S. C., Chapman J. D. and Kremer P. D. B. 1988; 
Experimental phycology, laboratory manual ,Cambridge University 
Press, Cambridge.
11- Oswald W. J. 1991; Intoduction to advanced integrated 
wastewater ponding systems, Water Sci. Technol., G. B. 24 
(5): 1-7.

12- Prescott, G. W. 1978;How to know the freshwater algae, 3th 
edit, Iowa W. M. Company.
13- Peterson H. G., Healey F. P. and Wagemann R. 1984. Metal 
toxicity to algae: A high pH dependent phenomenon, Can. J. Fish 
Aquat. Sci., 41: 974-979.
14- Smith R. E. H. and Kalf J. 1983; Competition for phosphorus 
among co-occuring freshwater phytoplankton, Limnol.Oceanogr., 
28: 448-465.
15- Smith, M. 1994; Manual of Phycology, Scientific Publishers, 
Joudpour, India.
16- Suttle C. A., Stockner J. G., Shortreed KS. and Harisson PJ. 
1988; Time-course of size fractionated phosphate uptake: Are 
larger cells better competitors for pulses of phosphate than smaller 
cells? Oecologia (Berlin), 74:571-576. 
17- Tiffany, L. H. and Mritton, M., 1970; The algae of Illinois, New 
York: McGraw Hill.
18- Vasconcelose, V. M. and Pereiro, E., 2001; Cyanobacteria 
diversity and toxicity in a wastewater treatment plants, Wat. Res. 
35 (5): 1354-1357.
19- Yang, L. B. and Wing, L. K., 1980;Wastewater treatment and 
resourse recovery. (DCR) Report 154 e, International Development 
and Research Center, Ottawa, p: 47.
20- Yentsch, C. S., 1980; Phytoplankton growth in the sea, 
a coalescence of disciplines In: Falkowski P., editor. Primary 
productivity in the sea, New York: Plenum, p: 17-32.
21- Zhang Y. land Prepas E. E., 1996; Regulation of the dominance 
of planktonic Diatoms and Cyanobacteria in four eutrophic 
hardwater lakes by nutrients water column stability temperature, 
Can. J. Fish Aquat. Sci., 53: 621-633.


