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 چكيده
گاه ستيـ  ا11 از )يكـي از دو شـاخه رودخانـه كـارون    ( گرگـر  ةدر رودخان ) پلون   ليتون و اپي   فيتون، اپي  اپي( لف   كفزي زيستگاههاي مخت   يها جلبك

ورزي و  انـواع فاضـالب اعـم از شـهري ،كـشا     ة اين رودخانـه پذيرنـد    .صورت يك ماه در ميان مطالعه شدند       هب) 84 تا مهر    83آذر(سال   مدت يك  هب
 در  .دنند بيشترين تخليه را دار    هستهاي كشاورزي و پرورش ماهي كه حاوي مواد مغذي فراوان            كه در ماههاي گرم سال پساب     است  پرورش ماهي   

 اهـ  سهيـ زانتوف جنس1،ها سهي جنس كلروف  6ها، سهيانوفيسجنس  4ها ،  اتومهي جنس مربوط به د    12. دش شناسايي    جنس 24 رده   5 شده از    يفلور بررس 
در بـستر اپـي   . است Nitzschiaجنسها رده غالب بوده و بيشترين فراواني متعلق به            دياتومه ،در بستر اپي ليتيك   ست  ها  سهينوفيمتعلق به د    جنس1و

 Nitzschia, ي مشاهده شده در فلور جلبكيها ن جنسيتر فراوان .ستا Phormidium ها رده غالب هستند كه جنس غالب آنها  سيانوفيسه،فيتون

 Spirogyra,Phormidium ـ  يشتريـ متر مربع در مرداد ماه و ب      ي در سانت  282390 تعداد   ،توني ل ي جوامع اپ  ين فراوان يشتريب.  بودند  ة جامعـ  ين فراوان
 ها به مواد مغذي ،دماي باال و سـرعت جريـان   نتايج نشان داد كه رشد جلبك. شاهده شدممتر مربع در مهر ماه ي در سانت 167435 تعداد   ،توني ف ياپ

ـ بنابراين جوامع جلبكـي  .افزايش چشمگيري را نشان داد) از مرداد تا مهر(ها در ماههاي گرم  فراواني جلبك .كم آب رودخانه بستگي دارد دليـل   ه ب
ي براي  شاخص مفيد كنند    افزايش پيدا مي   تسرعبدليل تغيير شرايط محيطي      هاي كوتاه ب   هاي آبي وجود دارند و در دوره       دائم در محيط  طور  بهاينكه  

  .اند  بويژه تغييرات ناشي از عوامل انساني از قبيل مواد مغذي،پايش و بررسي تغييرات كيفيت آب
 

  كليد واژه 
  مواد مغذي - جلبك-پلون ياپ-تونيف ياپ-تونيل ياپ

  سرآغاز
 است يميكروارگانسياهان و جانوران مي از گيتون اجتماعيف يپر
متصل   به آنيتعداد .سبندچ يور در آب م  غوطهياي سطوح اشيكه رو
 ).Greenberg, 1992(اند  حركت حال در در اطراف آن يبعض واست 

اهان و هر يگ چوب، ها، تون در واقع پوشش لجن مانند سنگيف يپر
 آن ي كه برروي بر اساس نوع بستروست ها سطح مناسب در رودخانه

 .)Welch,1992(شوند ي ميبند كنند تقسم يرشد م
 بستر يتون بررويف ي از اجتماع پريا  نمونه)1( شكل شمارة

 گرگر واقع در حد ةرودخان .دهد ي كف رودخانه گرگر را نشان ميسنگ
 كارون است كه در ةفاصل شهرستان شوشتر تا بند قير يكي از دو شاخ

نام بند ميزان از كارون جدا شده و پس از طي مسافتي حدود  همحلي ب
 رودخانه اين .دشو ر به آن متصل مي در محل بند قي كيلومتر مجددا78ً

 روستايي، شهري از اعم ها فاضالب انواع پذيرنده خود مسير طول در

 ي ها  پساب شده انجام مطالعات اساس بر .است ماهي پرورش و كشاورزي
 تير،(كشاورزي و پرورش ماهي بيشترين تخليه را در ماههاي گرم 

دليل افزايش دما و كاهش  هزيرا در تابستان ب. سال دارند) مهر و مرداد
DO تعويض شود و از طرفي نيز با طورمرتب به بايد آب استخرها 

بنابراين پساب  .يابد افزايش دما ميزان تغذيه ماهيان نيز افزايش مي
 طبق مطالعات انجام شده .شده حاوي مواد مغذي فراوان استتخليه 
رسد  نيه ميمترمكعب در ثا2خليه مزارع ماهي در تابستان به مقدار ت

هاي كشاورزي نيز در تابستان به كشت برنج،  زمين ).1384جعفرزاده،(
اختصاص دارد و كشت تابستانه ) ساير محصوالت مشابه( يونجه و لوبيا

دهند كه در تابستان حجم زهاب  منطقه مورد نظر را تشكيل مي
 متر مكعب درثانيه اعالم شده 5/3ها به رودخانه  برگشتي از اين زمين

 ها مغذي زهاب اين زمين مواد حاوي استفاده از كودهاي به دليل ت واس
جعفرزاده ( كند مغذي را به رودخانه حمل مي نيز مقدار زيادي مواد
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هاي گرم و طوالني و  از مشخصات اين منطقه وجود تابستان ). 1384،
نسبت معتدل و كوتاه مدت و بهار زودرس در اين بخش از  بهزمستان 
 شروع شده و  باراني از آبانةاز نظر بارش نيز دور. ن است كاروةرودخان

 خشك نيز از اوايل خرداد شروع و ةو دور ادامه دارد تا اواخر ارديبهشت
 .تا اواخر مهر ادامه دارد

  
تون بر روي بستر سنگي يف ي از اجتماع پريا  نمونه.):۱(شكل شمارة

يدر منطقه مطالعات  

 ها مواد و روش

هاي مختلف  فيتون در بستر امع پريجلبكي جوررسي فلور ببراي 
اي انتخاب شدند كه از باال  ستگاه در رودخانه گرگر به گونهي ا11تعداد 

كه منابع آالينده  نحوي  به،دست تا پايين دست رودخانه را پوشش داده
 . گيرد را نيز در بر

اي است كه فاضالبي به آن تخليه  نقطه) بند ميزان(ل وايستگاه ا
 ود،ش نمي

اي است كه فاضالب كشتارگاه  نقطه) گاوميش آباد(ايستگاه دوم 
  شود، و فاضالب شهري شوشتر به اين منطقه تخليه مي

اي از   هر ايستگاه پايين دست مجموعه10 تا 3از ايستگاه 
بند (هاي پرورش ماهي و كشاورزي قرار دارد و ايستگاه آخر  زهكش

 مشخصات )1(  شمارةجدول. در انتهاي بازه انتخاب شده است) قير
موقعيت ايستگاههاي  )1(ة شمارةبرداري شده و نقش ايستگاههاي نمونه

 ين مطالعه بررسي كه در اييها انواع جلبك. دهد  مطالعاتي را نشان مي
  :شدند عبارتند از 

 سطوح سخت مانند ي كه برروييها جلبك: تونيل ي اپيها  جلبك-1
 يها  سنگيوها از ر ن جلبكيا. ندكن يها رشد م ها و قلوه سنگ سنگ
  .شوند يده ميوسيله كاردك تراش هبرداشته وب  ا كف رودخانهيه و يحاش

و  يآبز اهانيگ يبررو كه ييها جلبك :تونيف ي اپيها  جلبك-2
ها  تيماكروف يرو الم از لهيوس هب  نوع نيا.كنند يم ها رشد تيماكروف

  .شوند يبرداشته م
 گل و ذرات ي كه بررو هستندييها لبكج: پلون ي اپيها  جلبك-3
 سطوح ي با استفاده از الم از روها ن جلبكيا .كنند يلت رشد ميس

 ).Biggs,2000. (شوند  مييه رودخانه جمع آوري حاشيرسوبات گل
عنوان واحد سطح بر اساس اندازه  همتر مربع بي سانت5/2سطح مقطع 

داشتن براي شود،  هايي كه از كف رودخانه برداشت مي سطوح سنگريزه
. دشسطح مقطع يكسان براي شمارش در انواع بسترها انتخاب 

 سپس از ،نددش ن به آزمايشگاه منتقل يت با فرمالي پس از تثبها نمونه
 تا زير نمونه يك ميليمتري تهيه و با استفاده از 3هر نمونه 

عكسبرداري  شناسايي، شمارش و IX51ميكروسكوپ اينورت مدل 
 . شدند
سانتيمتر مربع  1 در هاي شمارش شده ايت تعداد پري فيتوندر نه

ها با استفاده از   شناسايي جلبك. )Greenberg, 1992( نددش محاسبه 
 ها صورت گرفت فلورها و كليدهاي شناسايي جلبك

.Davis,1985.Landis&Gyr1978,.Round&Cranded,1990.E
illen,1996.(شكل شمارة)ه را نشان هاي مطالعه شد  انواع بستر)2

   .دهد مي
  هاي نمونه برداري شده مشخصات ايستگاه): ۱( شمارةجدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ايستگاه عرض جغرافيايي طول جغرافيايي
ً41َ 51ْ 48  ً11َ 03ْ 32  بندميزان 

00َ 51ْ 48  ً45 00ْ 32  گاوميش آباد 
ً51َ 51ْ 48  ً20َ 29ْ 31   حاج منعم 
ً03َ 53ْ 48  ً52َ 58ْ 31 يلي كوچكلش   
ً53َ 55ْ 48  ً25َ 56ْ 31  حسام آباد 

23“ 58ْ 48  ً45َ 54ْ 31 در خزينهپل    
ً52َ 59ْ 48  ً25َ 51ْ 31  سوفان عليا 
ً55َ 01ْ 49  ً41َ 48ْ 31  منحوش 
ً51َ 59ْ 48  ً11َ 46ْ 31  شقاريج سفلي 
ً04َ 56ْ 48  ً19َ 43ْ 31  نقيشات يك 
ً51َ 51ْ 48  ً20َ 29ْ 31  بندقير 
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  هاي مطالعاتييستگاهموقعيت ا. )۱(نقشة شمارة

 

  
  فيتون بستر اپي

  
  ليتون بستر اپي

  
  پلون بستر اپي

   گرگرةشده در رودخان انواع بسترهاي مطالعه):۲(شكل شمارة

  ج ينتا
 يبردار  يكسال نمونهيتون طيف ي پريها انواع گروهيدر بررس

  جنس در رودخانه گرگر ثبت شد24 رده و 5 ،ن شدهييستگاه تعي ا11از
 را دارا ين فراوانيشتري جنس ب12اتومه ها با يد. )2 شمارةجدول(

جنس، 6ها با  دنبال آن كلروفيسه هروند، ب يشمار م  غالب بهةند و ردهست
ز با يها ن سهينوفيجنس و د1ها با  جنس، زانتوفيسه4ها با  سيانوفيسه

  .  قرار دارندي بعديها جنس در رده1
ذكر است كه با توجه به امكانات موجود جلبكها در حد ان شاي

ييد أدليل اينكه شناسايي در حد گونه نياز به ت ه ب.جنس شناسايي شدند
اين امكان در زمان انجام  و المللي دارد ع به مراكز علمي بينو ارجا

   .ها در حد جنس انجام گرفت شناساييبنابراين  ،تحقيق ميسر نبود

 مشاهده شده در فيتون  پريهاي  فهرست جنس.:)۲( شمارةجدول
  گرگر بر اساس رده بنديةرودخان

 جنس رده
 دياتومه

(Bacillariophycea) 
Nitzschia 
Coccounies 
Gyrosigma 
Cymbella 
Synedra 
Surirella 
Fragilaria 
Navicula 
Diatoma 
Melosira 
Cyclotella 
Tabellaria 

 كلروفيسه
)هاي سبز جلبك(  

(Chlorophycea) 

Spirogyra 
Ulothrix 
Cosmariume 
Cladophora 
Coscinodiscus 
Scenedesmus 

 سيانوفيسه
)آبي_ هاي سبز جلبك(  

(Cyanophycea) 

Merismopedia 
Anabana 
Oscillatoria 
Phormidiume 

ها زانتوفيسه  
(Xanthophycea) 

Vaucheria 

ها دينوفيسه  
(Dinophycea) 

Pridinium  

  

  ۷۵                                                           بررسي فلور جلبکي جوامع پري فيتون در ارتباط با نوع بستر در رودخانة گرگر



  )Epilithon(تونيل ياپ يها فلور جلبک
در .  مشاهده شده است2و1ستگاههاي يليتون فقط در ا بستر اپي

 11. )3 شمارةجدول( جنس شناسايي شد21 رده و 5ليتيك  بستر اپي
 جنس 3ها،  لروفيسه جنس مربوط به ك5ها،  جنس متعلق به دياتومه

 جنس نيز متعلق به 1ها و  جنس مربوط به زانتوفيسه1،ها سيانوفيسه
 . ستها ينوفيسهد

هاي   مشاهده شده به ردههاي جمعيتليتون بيشتر  در بستر اپي
 زانتوفيسه و ةدياتومه، كلروفيسه و سيانوفيسه تعلق داشتند و رد

 دهند ر جمعيت بسيار اندكي را تشكيل ميدينوفيسه در اين نوع بست
 5/45 با فراواني ها ر ردهين ساي دياتومه در بةرد. )4ة شمارجدول(

ها  در بين دياتومه. دهد  را تشكيل ميليتيك  رده غالب بستر اپي،ددرص
 40000 با ميانگين تعداد Nitzschia فراواني متعلق به جنس بيشترين

  .  مشاهده شددر سانتيمترمربع در مرداد
تر از بقيه   فراوانSpirogyraها نيز جنس  در بين كلروفيسه

 بيشترين در مهر) مربع مترتعداد در سانتي( 107080هاست كه با  جنس
ها نيز جنس  از سيانوفيسه .خود اختصاص داد بهفراواني را 

Phormidium ها با تعداد  س بيشترين فراواني را نسبت به ساير جن
 ها در ها و زانتوفيسه تعداد دينوفيسه. مربع دارا بود در سانتيمتر60700

  .ليتيك چشمگير نبود جامعه اپي
ليتيك  ها در بستر اپي فراواني كل جلبكن  ميانگي،در طول مطالعه

در مرداد كه بيشترين فراواني  طوري ه ب،هاي مختلف متفاوت بوددر ماه
ني در آذر ماه و كمترين فراوا) مربعمتردر سانتي ( 282390ماه برابر 

دليل  ه بدر بهمن .مشاهده شد)  در سانتيمتر مربع (32919برابر 
 زيرا ، جلبكي مشاهده نشد،آببودن رودخانه و باال آمدن  سيالبي

  .بسترهاي مورد بررسي از دسترس خارج شده بودند 
  )Epiphyton(فيتون  اپي  هاي جلبک فلور

كه پساب پرورش  اي محدوده(11 تا3فيتون از ايستگاه  بستر اپي
. دشمشاهده و بررسي ) شود  ماهي و زهاب كشاورزي به آن وارد مي

 4 با ها  جنس، سيانوفيسه9تومه با  رده ديا3فقط فيتون  در بستر اپي
  ).4 ةار شمجدول(ند شد  مشاهده جنس2ها با  جنس،كلروفيسه
  ) Epipelon( هاي اپي پلون فلور جلبک

دليل مشكالت متعدد طي كار فقط از لحاظ  هاين نوع بستر ب
هاي مشاهده شده در اين نوع بستر شامل  رده. دشكيفي بررسي 

كه هر رده با ست ها ها و زانتوفيسه انوفيسهها، سي ها، كلروفيسه دياتومه
  .)4  شمارةجدول(ديده شده است  تعداد جنس محدود

انواع جنس هاي پري فيتون بر اساس نوع بستر  ):۳( شمارةجدول
 ضخيمي را ةكه الي  دارند در حالي*عالمت هايي كه جنس( گرگرةدر رودخان

  )شوند   ديده مي،اند تشكيل داده
  

شاهده هاي م انواع جنس
 شده

 زيستگاه
 نوع بستر 

فيتون پري  
Navicula 
Gyrosigma* 
Cymbella 
Coccounies 
Synedra 
Surirella 
Meridion 
Fragilaria 
Nitzschia 
Diatom 
Melosira* 
Coscinodiscus 
Spirogyra* 
Ulothrix* 
Cosmarium 
Cladophora* 
Phormidiume* 
Merismopedia 
Anabana 
Vaucheria* 
Pridiniume 

  تخته سنگ و
  هاي حاشيه و  قلوه سنگ

  كف رودخانه

ليتون اپي  

Surirella 
Gyrosigma 
Cymbella 
Nitzschia 
Coccounies 
Melosira 
Synedra 
Tabellaria* 
Cyclotella 
Phormidiume* 
Oscillatoria 
Merismopedia 
Anabana 
Spirogyra 
Scenedesmus 
 

 گياهان آبزي و
 شاخه هاي گياهي شناور 

آبدر   

فيتون اپي  

Navicula 
Melosira 
Cladophora 
Coscinodiscus 
Phormidium 
Vaucheria 

گل و ذرات سيلت حاشيه 
 رودخانه

پلون اپي  
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  هاي پري فيتون مشاهده شده در بستر اپي ليتون  فراواني جمعيت جنس): ۴(جدول شمارة

 بيشترين درصد درصد2/47ها با   رده سيانوفيسه3اين در بين 
از . )5 ة شمارجدول(هستندها غالب  فراواني را داشته و در بين ساير رده

 در سانتيمتر 25990 با تعداد  در مهر Nitzschia جنس، دياتومهةرد
 ، كلروفيسهةاز رد. دهد مربع بيشترين فراواني را به خود اختصاص مي

 در سانتيمتر مربع در مهر ماه 21411 با تعداد Spirogyra جنس
 ، سيانوفيسهةاز رد. ها دارد بيشترين فراواني را نسبت به ساير جنس

Phormidium بيشترين   مهر در مربع سانتيمتر  در85822 با تعداد
تي را  فيتون تغييرا اپي هاي جلبك كل فراواني ميانگين .ستدارا را فراواني

 با تعدادي معادل بيشترين فراواني را در مهرو در ماههاي مختلف 
 ر فروردين در سانتيمتر مربع نشان داد و كمترين فراواني را د167435
   .دارا بود)  در سانتيمتر مربع (10987 معادل

  هاي پري فيتون مشاهده شده در بستر اپي فيتون  جنس جمعيتفراواني.):۵( شمارةجدول
     جنس
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 ۷۷                                                                     نوع بستر در رودخانة گرگربررسي فلور جلبکي جوامع پري فيتون در ارتباط با



  يريگ جهيبحث و نت
ها مربوط به  از كل جلبكرصد د41ن مطالعه يج ايبا توجه به نتا

درصد، 1/28ها با  آن به ترتيب كلروفيسهو پس از ست ها اتومهيد
هاي   در ردهدرصد8/3ها با  درصد و زانتوفيسه1/27ها با  سيانوفيسه

دليل تعداد بسيار محدود، درصد  هها ب دينوفيسه. گيرند بعدي قرار مي
 ،ليتيك  بستر اپيدر.فراواني خيلي ناچيزي را به خود اختصاص دادند

 غالب ةرداز نظر تعداد ها   سيانوفيسه،ها و در بستر اپي فيتيك دياتومه
هاي جلبكي را در  فراواني نسبي رده) 1(شمارةنمودار  .روند به شمار مي

  . دهد ليتون نشان مي فيتون و اپي دو نوع بستر اپي
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هاي جلبكي در بسترهاي  فراواني نسبي رده):۱(شمارةنمودار 

  فاوتمت
مشخص است فراواني ) 5و 4( شمارةهاي كه از جدول طور همان

در ماههاي گرم يعني از خرداد تا مهر ) در هر دو نوع بستر(ها  جلبك
 عوامل متعددي در اين مورد. دهد افزايش چشمگيري را نشان مي
توان نور، دما، مواد مغذي و سرعت  دخيل هستند كه از جمله مي

 . )Welch,1992(رد جريان رودخانه را نام ب

هاي كشاورزي  كه قبال ذكر شد پساب طور در رودخانه گرگر همان
) و مهر مرداد تير،( تخليه را در ماههاي گرم و پرورش ماهي بيشترين

كه به رودخانه  اند ها حاوي مواد مغذي  اين پسابيدوسال دارند و هر 
ديد هوا، بنابراين وجود مواد مغذي به اضافه گرماي ش. شود تخليه مي

كاهش سرعت و دبي آب رودخانه در ماههاي گرم  افزايش نور،
ثري در ؤتوانند مجموعه عوامل م مي) هاي مختلف دليل برداشت هب(

  .ها باشند افزايش فراواني جلبك
مشهود است بيشترين فراواني ) 2(ة شمارنمودار طور كه از  همان

ن فراواني در اين نوع ها در بستر اپي ليتون در مرداد ماه و كمتري جلبك
تواند ناشي از افزايش سرعت  بستر در آذر ماه مشاهده شده كه مي

دما  كاهش دليل بارندگي و هالي بيان رودخانه، آلودگي از نوع گل وجر
  .ها در آذر ماه شده است و نور باشد كه باعث كاهش جمعيت جلبك
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ههاي ها در ما فراواني نسبي جمعيت جلبك): . ۲(شمارةنمودار 

 هاي متفاوت مختلف در بستر

فيتون بيشترين فراواني در مهر و كمترين فراواني در  در بستر اپي
دليل  هوجود نور و گرما ببا در فروردين . فروردين مشاهده شده است

ها نسبت  سيالبي بودن رودخانه و باال بودن كدورت آب جمعيت جلبك
اي كه در  مطالعه بنابر . )Bulent,2003( ابدي  كاهش ميبه ساير ماهها

مواد مغذي، كدورت، سرعت  است،شدهبلو در تركيه انجام   يانةدخانرو
ها و تغييرات در  ثر بر رشد جلبكؤمعوامل ترين   مهمpH و Doآب ،

 سرعت Welch,1992)(همچنين به عقيده . ستاي آنها تركيب گونه
اعث وجود مواد مغذي زياد ب ، نور و دماي زيادجريان كم رودخانه،

فيتون طي تغييرات تدريجي به طرف   پريةشود كه تركيب جامع مي
  آبي و تنوع كم پيش رود كه-هاي سبز  توسط جلبكچيرگي 

در مطالعات بسياري بيان .  است تغييرات شرايط كيفيت آبةدهند نشان
تار جوامع توليد و ساخ  و يا تغييرات در بيوماس،،شده كه تفاوت

شاخص بسيار حساسي از شرايط تروفيك  تواند مي  هاي كفزي جلبك
طور دائم در  هها ب زيرا جلبك. )Mason,1998( رودخانه باشد

دليل تغيير شرايط  هاي كوتاه ب وجود دارند و در دوره هاي آبي محيط
كنند و شاخص بسيار خوبي براي   افزايش پيدا ميعتسر بهمحيطي 

  ) .1381 ،اسماعيلي ساري(كيفيت آب هستند 
ليتيك  فيتون در بستر اپي  پرية تركيب جامع در حاضرةدر مطالع

ها و  ها بوده و تنوع جنس با دياتومهچيرگي  ،)دو ايستگاه ابتدايي(
بستر اپي . استفيتيك  اسايي شده نيز بيشتر از بستر اپيهاي شن رده

هاي پرورش   ورود پسابةكه ذكر شد در محدود  گونه فيتون همان
در دست آمده  هطبق اطالعات ب(ار دارد ماهي و كشاورزي متعددي قر

و رده ) ) 1380 ،جعفرزاده( ،محل تخليه به رودخانه دارند 51 عوجمم
ن توا ميبنابراين . دهند ها تشكيل مي غالب اين نوع بستر را سيانوفيسه

فيتون در اين منطقه از   پريچنين نتيجه گرفت كه تركيب جوامع
 آبي -هاي سبز  توسط جلبكي چيرگ فيتون، روي بستر اپي رودخانه بر

چيرگي اين . دهد و تنوع كم را نسبت به بستر اپي ليتون نشان مي
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 مواد مغذي ةتواند ناشي از تغييرات در شرايط كيفي رودخانه از جنب مي
به اضافه دما و نور كافي و كاهش سرعت آب باشد و از آنجا كه اين 

اورزي است هاي پرورش ماهي و كش  پسابةرودخانه دريافت كنند
در اين .ثر باشد ؤتواند بر تغيير جوامع جلبكي م  اين مسئله مياحتماالً
هاي  اي جوامع جلبك به تغييرات در فراواني و تركيب گونهفقط تحقيق 

ها و  ثير كيفيت آب بر جلبكأبراي بررسي ت. كفزي پرداخته شده است
از املي عوب براي سنجش ارتباط بين آنها نياز به نمونه برداري از آ

تا ست  و دماpHاكسيژن محلول، كدورت ، نيترات، فسفات،جمله 
بنابراين اگر . دكرها بررسي  بتوان كيفيت رودخانه را با استفاده از جلبك

 است ها باشد بهتر هدف بررسي شرايط كيفي آب در ارتباط با جلبك
 تحقيق  اين  طي زيرا بستر برداشت شوند  ها از يك نوع تمام نمونه كه

هاي تكرار  در بين نمونه  جلبكي  جوامع  شباهت  دركل  كه شد مشخص 
 ديگر  هاي تكرار شده ازبسترهاي بستر نسبت به نمونهشده از يك نوع 

 متفاوت مختلف،  بسترهاي  بين جلبكي  بيشتر بود و تقريبا جوامع 
نسبت به ساير  زيستگاه ميكرو  يك ها به زيرا بعضي جنس.بودند 

   و فراواني)Reynold, 998(دارند بيشترسازگاريهها ميكروزيستگا
  ).Stevenson,1998(است   بستر متفاوت  ها نيز با نوع جلبك
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