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Epilithon Diatoms of Jajrood River
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Diatoms are the division of Bacillariophyceae. Epilithones are the group of diatoms which live on the stones and hard 

surface. This study concerned the identification and populational change of diatoms flora of Jajrood river .This study 

is based on the observations collected from 6 stations during a period of time from Jun 2004 to May 2005 at 30 days 

intervals.  pH, dissolved oxygen levels, electrical conductivity and temperature were recorded during this study. Samples   

were prepared using Patrick & Reimer procedure.In total 51 species from 17 genus of diatoms  identified. Cymbella 

Kutz.,  Navicula Grnn., Diatoma Ehr., Cocconeis Ehr. , Gomphonema Kutz. and Nitzschia Hantz .were abundant. Diatoms 

diversity decreased from upstream toward downstreams  can be inferred as an indicator for the increasing of water 

pollution and its impacts on the diatoms species richness and also their population size at this part of the river.
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جاجرود اپي ليتون رود خانه دياتومههاي

چکيده
سنگها بر سطح ميباشند که دياتومهها از گروهي ليتون، اپي Bacillariophyta ميباشـند. جلبکهاي شـاخه از گروهي دياتومهها
تا ۱۳۸۳ خرداد از جاجرود رودخانه د ر آنها تغييرات جمعيتي بررسـي و دياتومهاي فلور شناسايي ميکنند. رشد سـخت سـطوح و
DO،شيميايي و فيزيکي عوامل آن با و همراه صورت گرفت ايسـتگاه ۶ در بار يک ۳۰ روز هر د ر برد اري نمونه ۱۳۸۴ با ارديبهشـت
دياتومه ۵۱ گونه مجموع در شـدند. آماد ه Patrick و Reimer روش از اسـتفاده با نمونه ها شـد. حرارت اندازهگيري درجه و EC ،pH

Navicula Grnn. ،Cymbella Kutz، .Gomphonema Kutz., Cocconeis Ehr. Diatoma جنسهاي شـد. شناسـايي به۱۷ جنس متعلق
افزايش از اي نشانه رودخانه دست پايين به سمت رودخانه از باالدست دياتومهها تنوع بودند.کاهش فراوان Nitzschia Hantz. و Ehr

مي باشد. رود خانه اين د ياتومهها در فراواني و ترکيب گونهاي بر آن تاثير و آلودگي

رودخانه جاجرود، باسيالريوفيسه، ليتون، اپي جلبک، کليدي: کلمات
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۱۳۸۵ ۷۳، زمستان شماره آبزيان دام و امور



۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

آبزيان۳ و د ام امور در

روشها و مواد
منطقه مورد بررسي

۳۵º عرض ــا´۴۷ ت ۳۵º ۳۷´ در فاصله ــرود رودخانه جاج ــوزه آبريز ح
النهار نصف ــرقي از ش طول  ۵۱º ۴۸´تا  ۵۱º ۴۱´ و ــتوا اس مد ار از ــمالي ش
آبريز رودخانه . حوزه قرار دارد شرق تهران و شمال ــمال ش بين و گرينويچ
در طول ليتون اپي ــاي دياتومهه نمونهبرداي دارد. ــعت ۲۸۰۰ کيلومتر وس
ماه ارديبهشت خرداد ماه ۱۳۸۳تا ــتگاه از ايس ۶ د ر رود خانه کيلومتري ۱۴۰
برد اري، نمونه ايستگاههاي انتخاب معيار شد. انجام ماهيانه طور به ۱۳۸۴
در د سترسي امکان پيرامون، د ر اکولوژيک يکسان شرايط هم، از آنها فاصله
ــتگاه ايس از غير طور کلي به آلوده کننده بود. با منابع ارتباط و فصول تمام
قرار محيطي ــده آالين منبع در نزديکي يک يک ــر ه ــتگاهها ايس بقيه يک،
ايستگاه۳ لشگرک، د ر نزديکي کشتارگاه : ايستگاه ۲ از عبارتند که داشتند
تهران، زباله دفع مرکز نزديکي در ۴ ــتگاه ايس ــگرک، لش نزديکي پادگان در

در ۶ ــتگاه ايس و ــراي جاجرود س ماهي نزديکي در ۵ ــتگاه ايس
. (شکل۱) پارچين صنايع مجتمع نزديکي

نمونهها سازي آماده و تثبيت
ــيد ن  تراش ــط توس ليتون اپي دياتومههاي برد اري نمونه
سنگ ها توسط از سطوح مربع ۱۶ سانتيمتر مساحت مربعي به
در محلول ــا نمونهه برداري، نمونه از ــس پ ــد. کاردک انجام ش
بهتر ــاهده مش ). جهت ۱۱ ) ــدند ش تثبيت درصد فرمالدئيد۴
مخلوط با نمونه ها ميکروسکوپ، زير در ليتون اپي دياتومههاي
کلريدريک ــيد اس ۱۰ ميلي ليتر ــيژنه و اکس آب ليتر ميلي ۱۰
د و ــپس و س ــدند ــانده ش جوش هود زير در ۳۰ دقيقه به مدت
ــانتريفوژ س دقيقه) ۱۵ مدت به ۱۵۰۰ دور ) ــر مقط آب با ــار ب
مجهز نوري ــکوپ ميکروس دياتومهها توسط ــايي شناس شدند.
صورت بود ــده مد رج ش ميکرومتري الم با ــه ک اکولر مدرج ــه ب
از کليدهاي استفاده با د ياتومهها ــايي و شناس ــخيص گرفت.تش

.(۲۳ ،۹ انجام شد (۷، زمينه شناسايي موجود در اين

شيميايي و فيزيکي خصوصيات اندازه گيري
مانند دما، ــيميايي فيزيکوش ــات خصوصي ــتگاه هر ايس در
د ستگاه از استفاده با الكتريكي هدايت قابليت و محلول اکسيژن

شد. اندازه گيري نمونه برداري، درهنگام Multimeter

آماري روشهاي
۳۰۰ تکرار هر دياتومهها از تنوع پراکنش و ــي بررس جهت
نهايي از ــراي آناليز ب و ــده ش ــمارش ليتون ش اپي دياتومه کفه
همچنين شد. ــتفاده اس Excel و SPSS کامپيوتري برنامههاي
طريق واينر از - شانن تنوع شاخص دياتومهها از اين گروه براي

-۱ محاسبه گرديد. رابطه
رابطه - ۱                

فراواني ميانگين ni ميآيد که دست به ni/N ــبت نس Pi از

Pi ــدن ــت آم بدس با ــد. ميباش افراد کل N تعداد و افراد گونه
محاسبه مقدار باالخره دست ميآيد و P به

i
مقدار سپس مقدار 

ميگيرد( ــورت ص ــد، ميباش مجموع منفي که مقدار
.(۱۵

نتايج
آب شيميايي فيزيکي و عوامل

دما
ــت گرمايي اس رودخانهها آلودگي آب در دماي ــر موث عوامل از ــي يک
که ــد ميباش صنعتي از فعاليت هاي حاصل آب هاي ورود نتيجه ــه در ک
. دارند آب رودخانه ها ــتر از بيش ــانتيگراد س درجه ۱۵ تا ۱۰ دمايي حدود
رفتن باال ميگذارد، ــر تأثي دياتومهها زندگي مختلف بر جنبههاي از ــا دم
رودخانه در ــد(۳۰). ميد ه تغيير آب د ر را ــيژن حالليت اکس ميزان ــا دم
ايستگاه ۱۳۸۳در مرد اد ماه د ر سانتيگراد درجه ۲۲ دما بيشترين جاجرود

مقدمه
حساساند گروههاي محيطي استرسزاي عوامل از وسيعي دامنه به جلبکها
ــا ازجلبکهاي دارند. دياتومهه تفاوت ــا ب هم گروه يک اعضاي ــي حت و ــف مختل
مهمي نقش فتوسنتتيک موجودات عنوان به که ــند ميباش ــيالريوفيتا باس شاخه
غذا، توليد بر عالوه آنها حفظ اکوسيستم دارند. و زنده موجودات ــاير س حيات د ر
دياتومههاي اجتماعات ــند. ــتمها نيز ميباش اکوسيس اين ــيژن اکس کننده تأمين
ــخت س ــترهاي بس بر روي که اپي ليتون ــامل دياتومههاي ش آبي ــتگاههاي زيس
زي مختلف کف ــکال اش و پالنکتوني دياتومههاي ميکنند، ــد رش ــنگ مانند س
نمو ــد و رش دارند . ــي خاص اهميت ــه رود خان ــوژي در بيول کد ام ــر ه که ــت اس
آنها فراواني ــر ب که ــد ميباش متعدد ي عوامل تاثير تحت رودخانه در ــا دياتومهه
ماده يک ــرات تغيي و افزايش به ــبت نس دياتومهها از ــياري بس ميگذارند . ــر تاثي
را به آنها خاص، ماده يک حاوي محيط در ــان حضورش ــند و ميباش مقاوم خاص
دياتومهها تعداد بنابراين ــد. مينماي مطرح ماده آن ــاخص ش دياتومههاي عنوان
بعضي ــد . ميباش آب کيفييت تغيير دهنده ــان نش ــونوميکي آنها تاکس ترکيب و
آلوده، آبهاي در و ــاساند حس آالينده به مواد ــبت نيز نس گونههاي دياتومه از
کاهش باعث جمعيتهاي گونهها ــدازه ان در تغيير آاليندهها با ــوند. ناپديد ميش

در مورد واکنش  .(۱۶،۱۳) ــوند جلبکي ميش اجتماعات وثبات ــوع، پيچيدگي تن
محلول، قابليت ــيژن اکس مثل محيطي عوامل به دياتومه خصوص و به ــا جلبک ه

. (۲۴ ، ۶) ــت گرفته اس صورت زياد ي مطالعات و دما الکتريکي هد ايت
ــوارد م و در ــي فايتون ــري پ ــاي ــع جلبکه از جوام ــوارد م از ــياري در بس
ــده ش ــتفاده اس آب کيفيت ارزيابي براي فيتوپالنکتوني جلبکهاي از معد ودتري
ــا کاربرد جلبکه ــاير س ــبت به نس د ياتومهها جوامع، اين ــک از ي در هر ــت. اس
تنوع زيستي شناخت دنبال محققان از بسياري .(۱۷ ، ۱۰، ــتري داشتهاند(۸ بيش
در ــود. ميش اضافه گونهها ــي جهان ــت فهرس به روزه و هر ــند ميباش ــا جلبکه
جلبکهاي اپي رود(۱)، ــده زاين رودخانه در ــي شناس جلبک مطالعات ــور ما کش
مطالعه ،(۳) انزلي تاالب ــوبات رس پل در اپي جلبک هاي ،(۵) انزلي تاالب ــت في
جلبکي فلور ــي اکولوژيک مطالعه ــگان (۲)، بزن درياچه جلبکي ــور فل ــي اکولوژيک
اپي دياتومههاي تحقيق شناسايي هدف از اين شده است. انجام طرق(۴) درياچه

ميباشد. رودخانه جاجرود در ليتون



۴ آبزيان و د ام امور در

رودخانه... اپيليتون دياتومههاي

۱ در ايستگاه ۱۳۸۳ اسفندماه در ــانتيگراد س درجه د ما۰/۷ کمترين و ۶
ليتون اپي تنوع دياتومههاي برعکس، بررسي (جدول ۱). شد اندازهگيري
تنوع بيشتر از ۱ در ايستگاه دراسفند ماه تنوع داد که ــان نش د ما فاکتور و

شکل۲).  ) است ۶ ايستگاه در د ر مرداد ماه

pH آب
ــد ه تيمار نش فاضالب هاي صنعتي، ــابهاي پس تأثير تحت آبها pH

در pH ــد يد ش ناگهاني و ــد. تغييرات ميياب ــيدي تغيير اس ــاي بارانه و
چنين است. ــتم اکوسيس در خارجي عوامل تأثير ــانه نش آبي محيط هاي
ــود ش نابردبار و ــاس گونه هاي حس به حذف منجر ــد مي توان ــي تغييرات
مقدار ــرين بيش مي دهد(۳۱). کاهش را دياتومهاي ــات اجتماع ــوع تن و
pH ــدار کمترين مق و ۲ ــتگاه در ايس ۱۳۸۳ ــاه م ــرد اد خ pH=۸/۹ در
تغييرات ــه ــد . دامن ميباش ــاه ۱۳۸۳ مردادم د ر ۲ ــتگاه ايس ۷/۰۱= در
.(۲ (جدول ــد جاجرود ميباش رودخانه بودن آب قليايي ــي از حاک pH

ــان داد نش pH فاکتور و ليتون اپي دياتومههاي تنوع ــي بررس همچنين
ماه مرد اد از ــتر بيش ۲ ــتگاه ايس در ماه خرداد در دياتومه ها تنوع  که

شکل ۳). ميباشد( ايستگاه در همان

(Electrical Conductivity) آب الکتريکي هدايت
نشان که جامد محلول مواد کل مقدار تغييرات موازات به الکتريکي هدايت
از يک هر واقع در مييابد و تغيير ــت اس در آب محلول جامدات ميزان دهند ه
مثل آب در محلول وضعيت يونهاي که د انست نماينده ديگري مي توان را اينها
نشان ميدهند زمينه اين در تحقيقات ميدهند . نشان را اسيدها بازها و نمک،
مقدار بيشترين ميگذارد (۲۸). تأثير دياتومهها فراواني بر الکتريکي هدايت که
کمترين و ۶ ايستگاه در ۱۰۳۰ در آبان ماه ۱۳۸۳ μ S/cm الکتريکي هدايت
ــد اندازهگيري ش ۱ ــتگاه ايس در ۱۳۸۳ خرداد ماه در ۲۱۳ μ S/cm آن مقدار
درايستگاه۱ بيشتر تنوع دياتومههاياپي ليتوندرخرداد ماه برعکس، (جدول ۳).

(شکل۴). ميباشد ۶ ايستگاه در ماه آبان در ليتون اپي دياتومههاي تنوع از

(Dissolved Oxygen) آب محلول اکسيژن
افزايش هوازي فعاليت باکتريهاي موادآلي، آبها به شديد آلودگي در
در گونه اي ترکيب کلي طور کاهش مييابد. به شد ت به DO ميزان و يافته
تنوع و است متفاوت ــيژن اکس آبهاي فقير از ــيژن با اکس از غني آبهاي
DOــدار مق ــترين بيش .(۱۴) مييابد افزايش ــيژن حضور اکس ــهاي در گون
۴/۶ mg/l آن مقدار ــن کمتري و ۱ ــتگاه ايس ۱۳۸۳ در ماه دي در ۱۹mg/l
تنوع همچنين .(۴ (جد ول اندازهگيري شد ــتگاه ۶ ايس در ۱۳۸۳ آذرماه در
دياتومههاي تنوع از بيشتر ۱ ايستگاه در ماه دي در ليتون اپي دياتومههاي

شکل۵). ۶ ميباشد ( ايستگاه در آذر ماه در ليتون اپي

اپي ليتون تاکسونوميک دياتومههاي نتايج بررسي
به ۱۷ متعلق ليتون اپي ــه د ياتوم گونه ۵۱ مجموع در تحقيق ــن اي در
Navicula Grnn. جنس هاي شکل ۶). (جد ول۵ و گرد يد ــايي شناس جنس
گونه ۶ و ۸ ،۹ داشتن با ترتيب به Nitzschia Hantz. ،Cymbella Kutz.

Diatoma Ehr. طول رودخانه برخوردار بودند. جنس هاي زيادي در تنوع از
ــه گون ۴ داراي ــد ام ک ــر ه .Achnanthes Grun. و Gomphonema Kutz .

جنسهاي، بودند.
Peronia Part.، Melosira Hust.  Hantzschia، Kutz.Diploneis. Kutz, 

Bacillaria Gmelin. ،Asterionella Smith و .Synedra Ehr 
د ر ليتون اپي ــاي تعداددياتومهه بودند.کمترين گونه يک داراي ــدام ک هر
جمعيتهاي به مربوط ۱۳۸۳ ماه اسفند و بهمن در ۳۳ cell/cm۲مطالعه دوره
و ۵ ايستگاه در Nitzschia flexa Schum و .Achnanthes pseudowazi carter

Gmelin . Bacillaria paradoxaو .Asterionella ralfsii W. Sm جمعيتهاي
د ر خردادماه ۵۱۷ cell/cm۲ ــده تعداد شمارش ش بيشترين ۶ بود . ــتگاه ايس در
Cymbella بود(جدول ۶). جمع affinis Kutz. ۱، گونه ــتگاه ايس د ر ۱۳۸۳
cell/ از مطالعه دوره در شمارش شده ليتون دياتومهاي اپي تعد اد گونههاي کل
در ۳۸/۸ *۱۰۳ cell/cm۲ درايستگاه۱تا  ۱۳۸۳ ــفند  ماه اس در ۹/۶ * ۱۰۳ cm۲

. شکل۷) جدول۷ و ) بود د ر نوسان ايستگاه ۳ در ۱۳۸۴ ارديبهشت ماه
Cymbella affinis ــه گون ــه داد ک ــان نش گونهها ــمارش ش ــج نتاي
ــه گون و ۳ ــتگاه ايس در Cymbella lanceolata ــه ــتگاه۱، گون ايس در
ــايي شناس غالب گونههاي ۴ به عنوان ــتگاه ايس در Diatoma vulgaris

.(۸ شکل شدند (
دياتومهها تعداد دهنده نشان لزومًا دياتومه ها تنوع که ذکر است به الزم
تعداد که ۶ ــتگاه در ايس ــفند ماه اس و ماه بهمن در طوريکه به ــد. نميباش

S۱ نمونهبرداري ايستگاههاي  موقعيت و جاجرود حوزه آبريز حدود :۱ شكل
۶ ايستگاه :S۶ ،۵ ايستگاه S۵:۴ ايستگاه S۴ :۳ ايستگاه S۳ :۲ ايستگاه S۲ :۱ ايستگاه
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ايستگاه در خردادماه از بيشتر دياتومهها تنوع ــد ، ميباش حد اقل دياتومهها
۱ ــتگاه ايس در ماه۱۳۸۳ ــفند اس د ر دياتومهها همچنين تنوع ــد، ميباش ۶
که تعداد حالي د ر ميباشد ــتگاه ۳ در ايس ارديبهشت ماه ۱۳۸۴ از ــتر بيش
کل تعداد بيشتر از ۳ ــتگاه ايس ۱۳۸۳ در ماه ــت درارديبهش د ياتومهها کل

.(۹ (شکل ميباشد ۱ ايستگاه در ماه۱۳۸۳ اسفند در دياتومه ها

بحث
سمت به به تدريج و ــت اس قليايي جاجرود رودخانه ــتم د راکوسيس pH

پايين دست سمت به محلول ــيژن اکس مقدار افزايش مي يابد. ــت دس پايين
مييابد، افزايش پايين دست سمت به الکتريکي مقدار هدايت و مييابد کاهش
به آاليند هها ورود از حاکي EC و افزايش DO شد کاهش اشاره که همانگونه
د ما تنوع کاهش که با داد نشان دياتومهها تنوع ــي بررس ــد. ميباش آب داخل
با معکوس ارتباط دياتومهها تنوع و EC تغييرات . مييابد افزايش ــا دياتومهه
ــان نش کاهش تنوع دياتومهها ــاخص ش ،EC افزايش با به طوريکه د ارند ، هم
به ميدهد، ــان نش دياتومهها تنوع شاخص با ــتقيم مس ارتباط DO ميد هد .

دياتومهها افزايش مي يابد. تنوع شاخص ،DO مقدار افزايش با طوريکه

تاکسونوميک بحث
در ۸۴ ــت ارد يبهش ــا ت خرداد ۸۳ از ــه ک مطالعه ــن اي نتايج ــق برطب
گونه ۵۱ گرفت، انجام جاجرود رودخانه مسير طول در انتخابي ايستگاههاي

جنسهاي که شناسايي گرديد ۱۷ جنس به ليتون متعلق اپي دياتومه
 Ehr. Diatoma Ehr. Cymbella Kutz. Nitzschia Hantz. Navicula 
Grun Gomphonema Kutz, Cocconeis 
د ر ــتري بيش ــه حضور گون و۳ ۴ ،۴ ،۶ ،۸ ،۹ ــتن داش ــا ــب ب ترتي ــه ب
بررسيهاي بيشتر در ساير جنسها داشتند . به نسبت مختلف ــتگاههاي ايس
شده مشاهده وضعيتي دنيا چنين در رودخانههاي ــده ش انجام فلوريستيکي

مانند همچنين گونههايي .(۳۲، ۲۲، ۲۰، ۱۹ ،۱۸ ،۱۲ ) است
 Cocconeis fluviatilis Wall. Cymbella cistula Kirch. Cymbella 
affinis Kutz. Salinarum Grun. Achnanthidium inutissima Kutz. 
Diatoma vulgaris Bory. Gomphonema angustatum Rabh. 

و ۶ در دوره مطالعه ۱ ايستگاههاي در ليتون اپي دياتومههاي ۲: دماي آب و تنوع شكل

دوره مطالعه ۲ در ايستگاه در ليتون اپي دياتومه هاي و تنوع آب pH :۳ شكل

دوره مطالعه ۶ در و ۱ در ايستگاههاي ليتون دياتومههاي اپي و تنوع آب EC :۴ شكل

دوره مطالعه ۶ در و ۱ ايستگاههاي اپي ليتون در دياتومههاي و تنوع آب DO :۵ شكل
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شده (۱۰۰*) شناسايي جنس هاي از برخي نوري ميكروسكوپ ۶: تصوير شكل
 1- Achnan thes    2- Achnanthidium    3- Amphora   4- bacillaria 

  5- Cocconeis   6- Cymbella   7- Diatoma   8- Diploneis 9- Gomphonema   10- Melosira   11- Navicula
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مشابهت  دنيا اکثر رودخانههاي فلور با که برخوردار بودند وسيعي انتشار  از
(۲۷) Rushforth و Brock ــال مث ــوان عن ــه ب .( ۲۷،۲۹ ،۲۵ ،۲۱ د ارد (
که در جلبکي ــوان عن به را Achnanthidium minutissima Kutz ــه گون
زاينده رودخانه در نمودند. معرفي مينمايد رشد رودخانه آلوده غير ناحيه
ــت آلوده رودخانه داش غير مناطق د ر ــتري بيش فراواني جلبک اين رود نيز
Cymbella affinis Kutz. دياتومه هاي همکارانش (۲۶) و Roemer .( ۱)

ايجاد  اصلي عوامل ــوان عن ــه ب را Achnanthidium minutissima Kutz. و
رشد عالي موجود در رودخانه گياهان روي بر اجتماع اپي فيتوني که ــاختار س
ــيالژي موس پايه هاي از طريق اتصال جلبک ها با نمود ند. اين معرفي ــد ميکنن
در مينمايند . اپي ليتوني جلبکهاي ــاير اتصال س ــتري براي بيش فضاي ايجاد
ماههاي در ــون ليت اپي ــلولهاي س تعد اد برداري نمونه مختلف ــتگاههاي ايس
Nitzschia، گونه Hantz. مختلف جنس ميان گونههاي در مختلف متفاوت بود.
شدند، مشاهده رودخانه تميز در آبهاي بيشتر Nitzschia dissipata Grun.

(۱) ــارزاده افش (۲۷) Rushforth و  Brock،(۷) Cox يافتههاي ــا ب نتايج اين
دهنده ــان نش ــاخص ش گروه اپي ليتون به عنوان يک دياتومه هاي دارد. توافق
استفاده با ANOVA ميباشند.جدول رودخانه در تغييرات حاصل و آب کيفيت
گرديد ــبه محاس مکان و زمان با عامل در ارتباط ــتگاهها در ايس آنها فراواني از
سلول دياتومههاي تعداد ميانگين بين اختالف جدول، طبق اين بر .(۸ (جدول

ايستگاهها معنيدار است و نمونهبرداري در تاريخهاي اپي ليتون

سپاسگزاري
دکتر جناب آقاي و آقاي دکتر طاهر نژاد ستاري جناب ترتيب از بدين
آزاد اسالمي دانشگاه و تحقيقات علوم محترم واحد اساتيد فالحيان، اله فتح

مينمايم. قدرداني و تشکر دانشگاه، آزمايشگاهي مجتمع و

استفاده مورد منابع
نامه پايان رود، ــده زاين رودخانه جلبکي فلور ــي بررس س.۱۳۸۲؛ ــار زاده، افش - ۱

دانشگاه اصفهان. شناسي زيست دکتري، گروه

ليتون اپي دياتومه اي گونه هاي كل تعداد :۷ شكل
⎯X SE و± n = مطالعه ۳ دوره در ايستگاههاي مختلف  در

ليتون اپي دياتومههاي جمعيت گونههاي غالب تراكم تغييرات -۸ شكل
Diatoma :٧-٩ Cymbella lanceolata :۶-۴ Cymbella affinis :٣-١

⎯X SE n = ۳ و± Vulgaris

در دوره مطالعه مختلف ايستگاههاي در اپي ليتون دياتومههاي ۹- شاخص تنوع شكل

پايان د رياچه بزنگان، جلبکي ــور اکولوژي و فل مطالعه ۱۳۷۶؛ ف. ــبخت، خوش - ۲
مشهد. فردوسي دانشگاه شناسي زيست گروه ارشد، کارشناسي نامه

اپي پل جلبکهاي فراواني عمقي و توزيع مطالعه الگوي ۱۳۸۱؛ س. ــجاعي، ش - ۳
تهران. دانشگاه شناسي زيست گروه انزلي، تاالب رسوبات در

طرق، درياچه جلبکي فلور اکولوژيکي ــه مطالع ۱۳۸۰؛ آ. ــوري، ش فرهنگ دره - ۴
مشهد. فردوسي دانشگاه شناسي زيست گروه

بودن و اختصاصي انزلي فيت تاالب اپي مطالعه جلبکهاي ۱۳۸۱؛ م. نوروزي، - ۵
دانشگاه تهران. شناسي زيست گروه ميزبان آنها،

6-APHA. 1985; Standard method for the examination of water 

and wastewater. Baltimore, Maryland. 1268pp.7-Cox, E. J. 1996; 

Identification of freshwater diatoms from live material. Chapman & 

Hall.London,158pp.   
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خرداد

۸۳
تير
۸۳

مرداد
۸۳

۸۳ شهريور
مهر
۸۳

آبان
۸۳

آذر
۸۳

دي
۸۳

بهمن
۸۳

اسفند
۸۳

فروردين
۸۴

ارديبهشت
۸۴

۱ ايستگاه ۱۸/۸ ۱۴/۵ ۱۴/۳ ۱۲ ۱۳/۵ ۸/۶ ۹/۸ ۱/۶ ۴/۳ ۰/۷ ۹/۸ ۹/۳
۲ ايستگاه ۱۵/۷ ۱۶/۱ ۱۵/۵ ۱۷ ۱۰/۶ ۹/۴ ۶/۴ ۳/۱ ۵/۶ ۱/۸ ۱۰/۱ ۱۱/۵
۳ ايستگاه ۱۷/۶ ۱۵/۷ ۱۷ ۱۹/۳ ۹/۴ ۷/۴ ۱۱/۵ ۴/۲ ۷/۲ ۳/۴ ۱۰/۵ ۱۳
۴ ايستگاه ۱۵ ۱۷ ۱۹/۵ ۱۸/۳ ۸/۷ ۱۱/۳ ۷ ۶/۷ ۷/۸ ۶ ۱۲/۵ ۱۴/۳
۵ ايستگاه ۱۹/۶ ۱۹/۱ ۲۱ ۱۵/۵ ۱۱/۲ ۱۲/۲ ۹/۷ ۸/۵ ۸/۱ ۷/۵ ۱۵/۵ ۱۶
۶ ايستگاه ۲۰/۸ ۱۸/۶ ۲۲ ۲۰ ۱۵/۸ ۱۴/۲ ۱۳/۸ ۹/۳ ۹/۱ ۸/۲ ۱۵/۹ ۱۶/۸

سانتيگراد) (درجه مطالعه د وره در مختلف ي ها ايستگاه در آب دماي جدول۱:
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خرداد
۸۳

تير
۸۳

مرداد
۸۳

شهريور
۸۳

مهر
۸۳

آبان
۸۳

آذر
۸۳

دي
۸۳

بهمن
۸۳

اسفند
۸۳

فروردين
۸۴

ارديبهشت
۸۴

ايستگاه۱ ۸/۳ ۸/۸ ۷/۹ ۷/۳۴ ۸/۰۳ ۷/۱۲ ۸/۴۶ ۷/۹ ۷/۹ ۷/۱۴ ۸/۳۳ ۸/۱۳
ايستگاه۲ ۸/۹ ۸/۳ ۷/۰۱ ۸/۷۳ ۸/۲۸ ۷/۴۳ ۸/۰۴ ۸ ۷/۴۳ ۸/۳۳ ۸/۱۵ ۸/۴۸
ايستگاه۳ ۸/۰۶ ۷/۳ ۸/۳۶ ۸/۸۲ ۷/۹۶ ۷/۹ ۷/۵۳ ۸/۱ ۷/۴۵ ۸/۶۹ ۸/۰۶ ۷/۹۳
ايستگاه۴ ۸/۲۳ ۷/۳ ۷/۶۹ ۷/۴۱ ۷/۳۶ ۸/۱۴ ۷/۲۵ ۸ ۷/۰۲ ۷/۱۳ ۸/۵ ۸/۶۱
ايستگاه۵ ۷/۷۱ ۷/۱ ۸/۲۱ ۷/۰۴ ۸/۳۷ ۸/۳۱ ۷/۲ ۸/۲ ۷/۲۵ ۷/۳۵ ۷/۹۹ ۷/۳۲
ايستگاه۶ ۷/۴۳ ۷/۱ ۷/۵ ۷/۹۱ ۷/۹۳ ۷/۷۱ ۷/۴۲ ۷/۴ ۷/۱۹ ۸/۲۲ ۷/۳۹ ۷/۲۷
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۸۳
تير
۸۳

مرداد
۸۳

شهريور
۸۳

مهر
۸۳

آبان
۸۳

آذر
۸۳

دي
۸۳

بهمن
۸۳

اسفند
۸۳

فروردين
۸۴

ارديبهشت
۸۴

ايستگاه۱ ۲۱۳ ۳۱۷ ۳۸۶ ۴۲۳ ۳۶۶ ۳۸۹ ۳۹۹ ۳۱۸ ۲۴۸ ۳۷۶ ۳۶۹ ۲۹۰
ايستگاه۲ ۳۹۴ ۲۹۵ ۳۵۴ ۵۱۷ ۴۱۹ ۴۲۸ ۴۰۲ ۲۷۵ ۳۱۹ ۴۹۲ ۴۳۹ ۳۸۰
ايستگاه۳ ۳۷۳ ۳۹۸ ۴۱۷ ۳۱۷ ۴۲۶ ۵۱۹ ۶۱۷ ۳۱۳ ۲۸۹ ۵۰۷ ۷۵۶ ۴۲۰
ايستگاه۴ ۳۲۰ ۴۱۵ ۶۱۹ ۶۵۲ ۵۱۴ ۶۷۳ ۸۲۱ ۴۱۰ ۳۴۳ ۶۱۹ ۸۱۳ ۳۶۷
ايستگاه۵ ۴۱۸ ۵۲۷ ۷۱۴ ۷۲۰ ۷۳۱ ۸۲۱ ۸۳۹ ۳۲۷ ۴۳۱ ۷۲۰ ۷۹۹ ۹۶۱
ايستگاه۶ ۵۱۲ ۹۸۲ ۸۶۷ ۷۳۶ ۹۶۰ ۱۰۳۰ ۹۱۷ ۶۷۹ ۴۸۰ ۸۶۰ ۸۳۲ ۸۲۷

خرداد
۸۳

تير
۸۳

مرداد
۸۳

شهريور
۸۳

۸۳ مهر
آبان
۸۳

آذر
۸۳

دي
۸۳

بهمن
۸۳

اسفند
۸۳

فروردين
۸۴

۸۴ ارديبهشت

ايستگاه۱ ۱۲/۶ ۱۶/۹ ۱۱/۶ ۱۳/۳۵ ۱۴/۱ ۱۲/۹ ۱۳/۷ ۱۹ ۱۷/۹ ۱۵/۷ ۱۷/۹۹ ۱۶/۹
ايستگاه۲ ۸/۱۳ ۱۰/۴ ۱۰/۱ ۷/۹۶ ۱۲ ۸/۶۱ ۹/۶۱ ۸/۱ ۱۵/۴ ۹/۶۵ ۱۵/۷۹ ۱۰/۳۵
ايستگاه۳ ۱۰/۱ ۱۲/۷ ۹/۳ ۱۱/۳۲ ۱۰/۳ ۷/۳۳ ۹/۸۸ ۶/۲۷ ۱۰/۹ ۱۰/۱۲ ۱۷/۱۳ ۱۲/۷۱
ايستگاه۴ ۹/۸۵ ۱۳/۱ ۸/۳۴ ۸/۶۴ ۸/۳ ۷/۱۹ ۱۰/۹ ۵/۹ ۸/۷ ۸/۱۳ ۱۲/۲۵ ۶/۲۷
ايستگاه۵ ۷/۷۱ ۹/۶۶ ۶/۱۷ ۷/۲۱ ۶/۲۳ ۶/۹۷ ۷/۴۹ ۱۰/۷ ۹/۱۳ ۸/۰۱ ۸/۳۵ ۸/۵
ايستگاه۶ ۹/۱۲ ۸/۰۹ ۷/۳۸ ۹/۲۱ ۵/۳ ۷/۷۹ ۴/۶ ۹/۲۸ ۶/۱ ۷/۲۹ ۸/۰۳ ۷/۲۵

مطالعه د وره در مختلف ايستگاههاي در آب pH جدول۲:

.( s/cm)مطالعه دوره د ر (EC) در ايستگاه هاي مختلف آب الکتريکي هدايت جدول۳:

.(mg/l) در دوره مطالعه مختلف هاي ايستگاه د ر (DO) جدول۴: اکسيژن محلول آب

گونه نام ايستگاه
Achnanthes clevei Grun ۱،۲،۳،۵
A. deflexa Reim. ۱،۵،۶
A.  lanceolata Var. dubia Grun. ۱،۴،۵
A. pseadowazi Carter. ۵،۶
Achnanthidium minutissima Kutz. ۱،۲،۳
Amphora ovalis Kutz. ۳،۴،۵،۶
A. ovalis Var. affinis Kutz. ۵،۶
A. ovalis Var. pediculus Kutz. ۴،۵،۶
Astrionella ralfsii W. Sm. ،۶
Bacillaria paradoxa Gmelin. ،۶
Cocconeis fluviatilis Wall. ۱،۲،۳
Cocconeis rugosa Sov. ۲،۳،۴،۵
Cocconeis placentula Ehr. ۱،۳،۵
Cymbella affinis Kutz ۱،۳،۴،۶

ايستگاه در شناسـايي شـده ليتون اپي هاي دياتومه اي گونه فهرسـت جدول۵:
جاجرود۱۳۸۴-۱۳۸۳. رود خانه در مختلف هاي

Cymbella cistula Kirch ۲،۳،۴،۵
Cymbella gibba J. W. Bail ۲،۳
Cymbella lanceolata Ag ۱،۴
Cymbella prostrate (Berk.) cl ۴،۶
Cymbella affinis Kutz ۱،۲،۴،۶
Cocconeis sinuata Greg ۳
Diatoma ehrenbergii Kutz ۱،۶
Diatoma mesodon Kutz ۲،۴،۶
Diatoma vulgare Var. breve Grun ۵
Diatoma vulgaris Bory ۲،۴،۵
Diploneis elliptica Schm. ۴،۵،۶
Gomphonema angustatum Rabh. ۲،۳،۴،۵،۶
Gomphonema olivaceum Kutz. ۲،۳
Gomphonema subclavatum Grun. ۱،۵
Gomphonema tenellum Kutz. ۴،۵،۶

۵ - جد ول ادامه



۱۰ آبزيان و د ام امور در

ماکزيمم مينيمم
ماکزيمم
ميانگين

مينيمم
ميانگين

ايستگاه۱ ۵۱۷ ۳۹ ۱۷۹ ۸۰/۷۸

ايستگاه۲ ۳۶۹ ۳۸ ۱۹۸ ۸۸/۳۴

ايستگاه۳ ۴۶۲ ۳۴ ۲۵۵/۴۲ ۱۰۶/۹

ايستگاه۴ ۴۱۸ ۳۵ ۲۵۵/۱۸ ۱۰۳/۳۴

ايستگاه۵ ۲۹۹ ۳۳ ۱۸۳/۳۹ ۹۱/۲۷

ايستگاه۶ ۲۹۷ ۳۳ ۱۷۳/۲۷ ۹ ۰ / ۱ ۷

Hantzschia pseudomarina Hust. ۱،۲
Melosira varians Ag. ۴،۵،۶
Navicula gibbosa Hust. ۳ ،۶
Navicula insignita Hust. ۴
Navicula lanceolata Kutz. ۱ ،۳
Navicula mutica Kutz. ۲
Navicula rhynchocephala Kutz. ۵
Navicula salinarum Grun. ۱ ،۲ ،۳ ،۴ ،۵
Navicula virdula Kutz. ۶
Nitzschia angustata Grun. ۴ ،۵
Nitzschia dissipata Grun. ۱ ،۳ ،۴
Nitzschia flexa Schum. ۴ ،۵
Nitzschia recta Hantz ex Rabe. ۶
Nitzschia sigma (Kutz.) Smith. ۴ ،۶
Nitzschia sigmoidea (Ehr.) Smith. ۳ ،۵ ،۶
Nitzschia sublinearis Hust. ۴ ،۵
Nitzschia vermicularis (Kutz.) Grun. ۲ ،۳
Peronia intermedium Part. ۱ ،۲ ،۵
Surirella angustata Kutz. ۲ ،۳ ،۵
Surirella robusta Var. splendida Heur. ۳ ،۴
Synedra ulna (Nitz.) Ehr. ۴ ،۶

 
خرداد

۸۳
تير
۸۳

مرداد
۸۳

شهريور
۸۳

مهر
۸۳

آبان
۸۳

آذر
۸۳

دي
۸۳

بهمن
۸۳

اسفند
۸۳

فروردين
۸۴

ارديبهشت
۸۴

۱ ايستگاه ۱۷۵۳۳ ۱۸۲۷۶ ۲۱۲۳۴ ۲۳۷۴۵ ۲۰۱۷۷ ۱۷۶۹۸ ۱۵۳۴۴ ۱۲۷۱۱ ۱۱۰۹۸ ۹۶۸۰ ۲۲۵۲۷ ۲۷۶۷۸

۲ ايستگاه ۱۸۴۸۷ ۲۱۸۵۵ ۲۵۴۰۵ ۲۸۶۴۲ ۲۴۶۴۸ ۲۱۳۹۹ ۱۸۰۶۴ ۱۵۱۰۲ ۱۲۵۷۲ ۱۰۶۸۴ ۲۴۵۰۷ ۳۰۱۹۰

۳ ايستگاه ۲۰۴۵۳ ۲۴۷۷۸ ۲۹۵۲۸ ۳۴۱۸۷ ۳۱۰۱۹ ۲۷۲۸۰ ۲۴۱۱۵ ۲۰۲۱۰ ۱۷۰۱۰ ۱۴۵۰۹ ۳۳۱۸۰ ۳۸۸۰۱

۴ ايستگاه ۱۹۷۹۳ ۲۴۹۵۵ ۳۰۶۰۰ ۳۵۷۳۰ ۳۱۸۹۴ ۲۸۵۸۰ ۲۴۸۸۶ ۲۱۱۶۴ ۱۸۰۰۳ ۱۵۳۶۵ ۳۲۱۶۱ ۳۸۶۰۱

ايستگاه۵ ۱۶۲۹۴ ۲۱۲۸۴ ۲۵۳۳۶ ۲۷۷۹۶ ۲۵۷۸۰ ۲۲۳۱۹ ۱۹۳۴۲ ۱۵۶۸۷ ۱۳۶۵۲ ۱۲۰۴۸ ۲۲۰۴۱ ۲۶۲۹۸

۶ ايستگاه ۱۵۲۰۴ ۱۸۹۶۰ ۲۱۹۷۷ ۲۴۶۹۵ ۲۱۶۳۲ ۱۸۷۹۵ ۱۶۰۳۳ ۱۳۷۹۳ ۱۱۹۲۳ ۱۰۸۵۳ ۱۹۵۵۶ ۲۲۹۱۴

۵ - جد ول درايسـتگاهادامه ليتون اپي هاي د ياتومه تعداد ميانگين و مينيمم ماکزيمم، مقاد ير جـدول۶:
مطالعه دوره در مختلف هاي

(cell/cm۲) مطالعه دوره در مختلف ايستگاه هاي در ليتون اپي دياتومه اي هاي گونه کل تعداد : ۷ جدول

رودخانه... اپيليتون دياتومههاي

اپيليتون دياتومههاي طرفه) دو ANOVA) طرفه دو متغيره تك واريانس آناليز :۸ جدول

SigFMean squaresdfTypelll sum of squaresSource

۰۸۱۱/۲۶۵۱۰۱۵۲۶۶۱۲۱ /۲۲ E + ۰۸Date

۰۴۸۸/۲۶۸۱۰۲۵۴۹۱۵۵ /۱۳ E + ۰۷Station

۰۱۷۱/۴۱۵۹۳۱۵۴۸ /۶۰ E + ۰۲Date Station

۳۸۱۹۱۰۴۰۶۲ /۹۷ E + ۰۴Error




