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 (12/60/99تاریخ پذیرش-60/60/99)تاریخ دریافت
 

 :چکیده

شرقی این شهرستان سرچشمه گرفته به باشد که از ارتفاعات جنوبنه های شهرستان آزادشهر در استان گلستان میخرمارود از رودخا

و به عنوان  دهندیم لیتشکی آب هایستمیاکوس در را غالبی جلبک فلور ها،اتومیدریزد. رودخانه گرگانرود و در نهایت دریای خزر می

از  9715طی تابستان و پاییز برداری نمونهخرمارود رودخانه ای شناسایی فلور دیاتومهه منظور ب. معرف های شرایط محیطی مطرح هستند

 61. شد ییشناسا تیره 26جنس و  72 به متعلق اتومید گونه 56 تعداد یکل طور به مطالعه نیا در و رسوب انجام گرفت. یبسترهای سنگ

و  بود گونه 3 باNitzschia  جنس نیبزرگتربود. Coscinodiscophycea  رده از گونه 9 تنها و Bacillariophyceae رده به متعلق گونه

 هایگونه به مربوطها یفراوان نیشتریب .دادند های بعدی را به خود اختصاصرده گونه 6با  Gomphonema و Navicula هایجنس

Achnanthidium gracillimum ،Achnanthidium minutissimum ،Cocconeis placentula، Cymbella affinis، 

Encyonopsis minuta ،Gomphonema olivaceum و Nitzschia inconspicua .براساس نتایج شاخص های تنوع ایستگاه سوم  بود

ا و بقیه ایستگاهه که تحت تأثیر روانابهای استخر پرورش ماهی قرار داشت دارای تنوع گونه ای کمتر و در وضعیت شدیداً آلوده قرار داشت

اشتند که می تواند های مربوط به رسوب تنوع بیشتری نسبت به بستر سنگی دهمچنین در تمامی ایستگاهها نمونهکمی آلوده بودند. 

 اینطور توجیه شود که نمونه های رسوب نسبت به بستر سنگی کمتر از وضعیت شیمیایی آب تأثیر می پذیرند.

 فلور ،نون، شاخص تنوع شاجلبک تاکسونومی، :واژگان کلید 

                                                           
 panahi@gonbad.ac.ir میل:ای                                                        69377255366؛ تلفن: نویسنده مسئول *
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 مقدمه .1

جلبکها، تولیدکنندگان مهم موواد آلوی در محیطهوای 

و با فراهم کردن غذا و انرژی برای تمام  باشندآبی می

هوا، اسوتخرها، موجودات زنده نقش حیاتی در دریاچه

 Addy andکننوود  هووا ایفووا مووینهرهووا و رودخانووه

Green, 1966هووای (. ترکیووب تاکسووونومی جلبووک

زی( بووه عنوووان نشووانگر تیووک  گیوواهفیکفووزی و اپووی

موقعیت اکولوژیوک اکوسیسوتم آب شویرین، کیفیوت 

آب، تغییرات اکولوژیک متغیرهای محیطی اکوسیستم 

 ,.Gross et al  کندو موقعیّت تروفیک آنها عمل می

2003; DeNicola et al., 2004.) هووا دیوواتوم

شکل هسوتند وقتها کلنیجلبکهای تک سلولی، بعضی

شووند. سولولها اً در هر زیستگاه آبی یافت میکه تقریب

بوسیلۀ یک دیوارۀ سلولی دوبخشی سخت احاطه شده 

است که از سیلیس تشکیل شوده اسوت، ایون دیوواره 

تکوا و شوود کوه از دو بخوش اپویفروستول نامیده می

هیپوتکا تشکیل شده است. مادۀ سیلیس بوا الگوهوای 

عو  کنود کوه بامنظمی در روی فروستول رسوب می

ای بورای رده بنودی و شود که پایهتزئینات خاصی می

ها از (. دیاتومLee, 2008باشد  شناسایی دیاتومها می

هوای غوذایی نقوش بیولووژیکی نظر تغذیوه و زنجیوره

هووای آنهووا مهمووی دارنوود و حتووی برخووی از گونووه

 ومهمی در شناسایی کیفیت آب هستند  هایشاخص

 آب کیفیت نکرد مشخّص برای های مطلوبیجمعیت

 (.Clesceri et al., 1999  آینوودشوومار مووی بووه

-Lange های آب شیرین بسیار متنوع هستند دیاتوم

Bertalot, 2001; Krammer, 2002 .) در مووورد

های کشور بررسی های آبیهای اکوسیستمفلور دیاتوم

طالعات اولیه محدودی صورت پذیرفته است از جمله م

اشاره کرد کوه ( Hirano  9137 توان به مطالعاتمی

در مطالعوووه جلبکهوووای آب شووویرین مزوپوتوووامی، 

آوری کورد کوه عمودتاً هایی را نیز از ایران جمعنمونه

 Wasylik  9136،) 751 .هوووا بوووودشوووامل دیووواتوم

تاکسون جلبکوی را از چنودین اکوسیسوتم عمودتاً در 

 269 نقاط غربی ایران شناسایی کرد کوه از بوین آنهوا

در سوالهای اخیور نیوز  .هوا بوودومتاکسون شامل دیات

هوای هوای اکوسیسوتممطالعات چندی بر روی دیاتوم

توووان بووه آبووی ایووران انجووام شووده اسووت کووه مووی

 ،در دریاچووه نئووور (Nejadsattai   2666مطالعووۀ

Soltanpour Gargari در  (2699  و همکوووواران

و  Panahy Mirzahasanlou، هوای رامسوررودخانوه

و  Kheiriو  خانووه بووالیخلودر رود (2692  رانهمکووا

توجوه بااشاره کرد.  رودخانه کرجدر  (2691  همکاران

ای رودخانوه همورد دیاتومای دراینکه تاکنون مطالعهبه

هودف حاضر بوا  هخرمارود صورت نگرفته است، مطالع

پلیوک رودخانوه لیتیک و اپیهای اپیشناسایی دیاتوم

 م گرفت.انجاو بررسی تنوع گونه ای آنها خرمارود 

 هامواد و روش .2

خرمووارود مهمتوورین رودخانووه شهرسووتان  رودخانووه

کوه از  9شوکل آزادشهر واقع در استان گلستان است 

شرقی این حوضه آبریز سرچشومه گرفتوه و بوا جنوب

حرکت به سووی گرگوانرود بوه دریوای خوزر منتهوی 

 66°و 96'ین بو یواییاز نظر مختصات جغرافگردد. می

 73°و 6'توا   75°و 66' و یشورقطوول   66°و 46' تا

و  یواییاز نظور جغراف. قرار گرفتوه اسوت یعرض شمال

قرار آزادشهر ستان رکشوری در محدوده شه یماتتقس

، کاشویدار، روستاهای نراب، وامنوانبا گذر از که  دارد

، قزلجه و با حرکوت آباد، نودهان، رحیمآباد، فارسیتیل

دریای خوزر به سوی گرگانرود به حوضه آبریز جنوبی 

بورای نمونوه بورداری دیواتوم هوا در گردد. منتهی می

ها موارد خاصی نظیور منوابع آلوودگی، وجوود رودخانه
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موووانعی نظیوور سوود، فعالیتهووای انسووانی  فعالیتهووای 

تفریحووی، کشوواورزی و ...( موودنظر قوورار مووی گیوورد 

 Bellinger and sigee, 2010 درایوون مطالعووه .)

از بسوترهای  9715پواییز برداری طی تابستان و نمونه

: منطقوه 9شوامل ایستگاه رودخانه  6 سنگی و رسوب

: منطقووه 7توواثیر کشوواورزی، :منطقووه تحووت2بکوور، 

: 6: منطقه جنگلی و 4تأثیراستخر پرورش ماهی، تحت

برای نمونه برداری  (.9منطقه شهری انجام شد  شکل 

مسووا  از بوا اسوتفاده از هوا سنگی،  نمونهبسترهای 

 تراشیده شدند. برای نمونه برداری رسوبسطح سنگ 

نیز بخشی از رسوب به آرامی به ظرف نمونوه بورداری 

 (. نمونوهBellinger and Sigee, 2010منتقل شد  

شوده و بوه تثبیت  %4فرمالین  شده باآوری های جمع

بورداری، آزمایشگاه منتقل شدند. در هر ایستگاه نمونه

ای آب نیوز در هوهوای جلبکوی، نمونوههمراه با نمونه

ظروف یک لیتری برداشته شد و جهت آنوالیز میوزان 

نیترات، آمونیوم و فسفات به آزمایشگاه منتقل گردیود 

 Clesceri et al., 1999 ،میزان اکسوینن محلوول .)

نیوز بوا  TDSو pH دما، هودایت الکتریکوی، شووری، 

در محول انودازه  HQ-40dاستفاده از دستگاه پرتابل 

 گیری شد.

 

 موقعیت رودخانه مورد مطالعه و ایستگاههای نمونه برداری -1شکل 

 بووه روش شستشووو بووا اسووید ی دیوواتومینمونووه هووا

 Taylor et al., 2007 )سووازی شووده و آموواده

اسوولایدهای دائمووی تهیووه شوود، سووپس نمونووه هووا بووا 

میکروسوووکوو نووووری بررسوووی شوووده و عکسوووهای 

هوا، . بورای شناسوایی دیواتوممیکروسکوپی تهیه شود

سوتفاده از منوابع فلورسوتیک سهای تهیه شده بوا اعک

 Krammer and  مورد شناسایی قرار گرفت دیاتومی

Lange-Bertalot, 1986, 1988, 1991a, 1991b; 

Lange-Bertalot, 2001; Krammer, 2002; 
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Krammer, 2003; Bahls, 2006; Jüttner et 

al., 2018  .)  والووو  466تووا  766در هوور اسوولاید

ه فراوانووی نسووبی آنهووا بدسووت آموود و شوومارش شوود

شووامل شوواخص شووانون وینوور و  هووای تنوووعشوواخص

 Past 3.1فوزار ابوا اسوتفاده از نورم شاخص یکنواختی

 (.Hammer et al., 2001  محاسبه گردید

 نتایج .3

در رودخانه  دمامطالعه، دامنه نوسانات  طی دوره مورد

 بوین میزان نیتوراتبود.  C° 7-26/96 نظر بینمورد

1-mg.l 62/3-4/2 ،1 فسوووفات بوووین-mg.l 566/6-

، میوزان mg.l 226/6-956/6-1 آمونیوم بوین، 266/0

 µs.cm 9265-796، TDS-1 هدایت الکتریکوی بوین
  mg.l-1 ، اکسینن محلول بینmg.l  263-163-1 بین

و میووزان  74/3-62/3 بووین pH میووزان ،36/1-1/2

 متغیّر بود. 26/6-19/6شوری بین 

 26جونس و  72 متعلوق بوه گونوه 56مطالعه در این 

 توا 4 هایشکلو  9 رده شناسایی شد  جدول 2تیره و 

 ق بوووووه ردهگونوووووه متعلّووووو 61تعوووووداد  (.71

Bacillariophyceae  ق بوه ردهگونوه متعلّو 9و تنها 

Coscinodiscophyceae .هوا نیوزاز نظر جونس بود 

Nitzschia  گونوووووووووه و 3بوووووووووا Navicula  و

Gomphonema  هوا را بیشترین تعداد گونهه گون 6با

 جوونسبووه خووود اختصوواص دادنوود و بعوود از آن 

Cymbella 46/65 .داشوووتقووورار گونوووه  4 بوووا % 

های دیواتومی شناسوایی شوده در هوردو نمونوه نمونه

هوا از نمونوه %73لیت( حضوور داشوتند، پل و اپی اپی

فقط در  % 76/5پل حضور داشتند و تنها در نمونه اپی

 (.9شناسایی شدند  جدوللیت نمونه اپی

 فهرست دیاتوم های شناسایی شده در رودخانه خرمارود به تفکیک رده و تیره  -1 جدول

 اسم علمی اپی لیت اپی پل

  Bacillariophyceae 

+ + Achnanthidium gracillimum (F.Meister) Lange- Bertalot 

+ + Achnanthidium minutissimum (Kutzing) Czarnecki   

+ - Amphora copulata (Kutzing) Schoeman & R.E.M. Archibald  

+ + Amphora pediculus (Kutzing) Grunow 

+ + Brachysira microcephala (Grunow) Compere 

+ - Caloneis budensis (Grunow) Krammer 

+ - Caloneis sp. 

+ + Cocconeis pediculus Ehrenberg  

+ + Cocconeis placentula Ehrenbrg  

+ + Craticula buderi (Hustedt) Lange-Bertalot 

+ + Cymbella affinis Kutzing  

+ + Cymbella cistula (Ehrenberg) Kirchner  

+ - Cymbella compacta Østrup 

+ + Cymbella parva (W.Smith) Kirchner 
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 فهرست دیاتوم های شناسایی شده در رودخانه خرمارود به تفکیک رده و تیره  -1 جدول ادامه

 اسم علمی اپی لیت اپی پل

+ + Cymbopleura amphicephala (Nageli) Krammer  

+ - Cymbopleura citrus (J.R.Carter & Bailey-Watts) Krammer  

+ + Diatoma monoliformis Kutzing 

+ - Diatoma vulgaris Bory 

+ + Denticula kuetzingii Grunow 

+ - Diploneis cf. boldtiana Cleve 

+ + Encyonema minutum (Hilse) D.G.Mann 

+ + Encyonema silesiacum (Bleisch) D.G.Mann 

+ + Encyonopsis minuta Krammer & E.Reichardt 

+ - Entomoneis alata (Ehrenberg) Ehrenberg 

+ - Entomoneis paludosa (W.Smith) Reimer 

+ - Fragilaria vaucheriae (Kütz.) J.B.Petersen 

  Gomphonema angustatum (Kutzing) Rabenhorst 

+ + Gomphonema angustum C.Agardh 

+ + Gomphonema olivaceum (Homemann) Brebisson  

+ + Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing   

+ - Gomphonema truncatum Ehrenberg 

+ - Gyrosigma acuminatum (Kützing) Rabenhorst 

+ - Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow 

+ - Karayevia clevei (Grunow) Bukhtiyarova 

+ + Luticola goeppertiana (Bleisch) D.G.Mann ex J.Rarick, S.Wu, 

S.S.Lee &Edlund 

+ + Navicula capitatoradiata H.Germain  

+ + Navicula cryptotenella Lange-Bertalot 

+ + Navicula erifuga Lange-Bertalot 

+ - Navicula rostellata Kützing   

+ - Navicula tripunctata (O.F.Muller) Bory 

+ + Nitzschia commutatoides Lange-Bertalot 

+ + Nitzschia dissipata (Kutzing) Rabenhorst 

+ + Nitzschia fonticola (Grunow) Grunow) 

+ + Nitzschia inconspicua Grunow 

+ - Nitzschia liebetruthii 

+ + Nitzschia linearis W. Smith  
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 رده و تیره فهرست دیاتوم های شناسایی شده در رودخانه خرمارود به تفکیک  -1 جدول ادامه

 اسم علمی اپی لیت اپی پل

+ + Nitzschia palea (Kutzing) W.Smith 

+ + Pinnularia brebissonii (Kützing) Rabenhorst 

+ + Planothidium lanceolatum (Brébisson ex Kützing) Lange-

Bertalot  

- + Reimeria sinuata (W.Gregory) Kociolek & Stoermer 

- + Reimeria uniseriata S.E.Sala, J.M.Guerrero & M.E.Ferrario 

+ + Rhoicosphenia abbreviata (C.Agardh) Lange-Bertalot 

+ - Sellaphora pupula (Kutzing) Mereschkovsky 

+ + Surirella brebissonii Krammer & Lange-Bertalot 

+ - Surirella minuta Brebisson ex Kutzing 

+ - Surirella sp. 

+ + Tabularia fasiculata (Agardh) Williams and Round 

+ - Tryblionella apiculata W.Gregory 

+ + Ulnaria ulna (Nitzsch) Compere 

  Coscinodiscophyceae 

+ + Cyclotella meneghiniana Kützing   

 هوووایهوووا متعلّوووق بوووه گونوووهبیشوووترین فراوانوووی

Achnanthidium gracillimum  بیشترین فراوانی 

 Achnanthidium (،% 22/72نسوووووووووبی  

minutissimum  22/76،) Cocconeis 

placentula  7/27 بیشوووترین فراوانوووی نسوووبی،) 

Cymbella affinis  87/61،) Encyonopsis 

minuta 26/44نسوووبی  فراوانوووی  بیشوووترین %،) 

Gomphonema olivaceum  بیشووترین فراوانووی 

 Nitzschia inconspicua  ( و% 6/95نسوووووبی 
نتایج محاسبه  ( بود.% 21/73 بیشترین فراوانی نسبی 

هووای تنوووع نشووان داد کووه بیشووترین میووزان شوواخص

پول ایسوتگاه اول ای در نمونوه اپویشاخص تنوع گونه

مونوه ( و کمتورین مقودار آن در ن16/2 منطقه بکر(  

 لیت ایستگاه سوم  بعد از اسوتخر پورورش مواهی( اپی

پل های اپی( محاسبه گردید. بطور کلی نمونه235/6  

هوای در هر ایسوتگاه تنووع بالوایی نسوبت بوه نمونوه

(. از نظور یکنوواختی نیوز 2 شوکللیوت داشوتند  اپی

پول ایسوتگاه پونجم بیشترین میزان آن در نمونۀ اپوی

و کمتوورین مقوودار آن در ( 397/6 منطقووه شووهری(  

لیت ایستگاه سووم  بعود از اسوتخر پورورش نمونۀ اپی

 (.7شکلگیری شد  ( اندازه942/6ماهی(  
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. Cyclotella meneghiniana :4تصاویر میکروسکوپ نوری برخی از دیاتوم های شناسایی شده در رودخانه خرمارود.  .39تا  4اشکال 

5: Diatoma vulgaris .6: Diatoma monoliformis. 7: Fragilaria vaucheriae .8 9و: Karayevia clevei .8 ،والو دارای رافه :

 Cocconeis placentula .11 : Caloneis budensis. 21 :Navicula tripunctata. 13: Tabularia :11فاقوود رافووه.  والووو: 9

fasiculata. 14 : Navicula rostellata .51: Navicula cryptotenella .51 :Craticula buderi .17: Brachysira 

microcephala .51 :Cymbella cistula .19: Cymbella compacta .01:  Cymbella parva .01: Cymbella affinis. 11 :

Rhoicosphenia abbreviata. 03 :Diploneis cf. boldtiana  .04: Cymbopleura amphicephala. 05: Cymbopleura 

citrus. 06: Encyonema minutum.  07: Reimeria uniseriata. 08 :Reimeria sinuata. 09: Amphora copulata. 03: 

Entomoneis paludosa . 02: Entomoneis alata . 30  :Gomphonema parvulum. 33 : Gomphonema 

angustatum..34: Hantzschia amphioxys . 35: Nitzschia fonticola. 36: Nitzschia inconspicua. 37: Nitzschia 

palea. 38 : Nitzschia linearis. 39: Nitzschia commutatoides. =مقیاس µm 11. 



  9711 زمستان، 4، شماره 37محیط زیست طبیعی، منابع طبیعی ایران، دوره 

 572صفحه 

 

 رودخانه خرمارود میزان شاخص تنوع شانون در دو بستر اپی پل و اپی لیت در ایستگاههای -0شکل 

 

 

اههای رودخانه خرمارودگایست در یکنواختی در دو بستر اپی پل و اپی لیت میزان -3شکل 

 گیریبحث و نتیجه .4

هوای مطالعه حاضور اولوین بررسوی و معرفوی دیواتوم

رودخانه خرموارود موی باشود. در رودخانوه خرموارود، 

و  Nitzschia ها از نظور تعوداد گونوهبزرگترین جنس

 و Navicula، Gomphonema بعوووووووووووود از آن
Cymbella هوایگزارش شودند. جونس Nitzschia ،

Gomphonema ،Cymbella  وNavicula  دارای

 تعداد گونه های زیادی بوده و در اکوسیستم های آبی

 ,Fourtanier and Kociolek  معمووول هسووتند

های فلورستیکی انجام شوده در بیشتر بررسی .(2009

در رودخانووه هووای دنیووا کمووابیش چنووین وضووعیتی 

 ,.Morales et al  مشووواهده شوووده اسوووت

 Heinrich et al., 2014 ،Isheva and؛2009

Ivanov, 2016 ؛Verma et al., 2016).  نتووایج

مشابهی در سایر مطالعات انجوام شوده در ایوران نیوز 

و  Masoudianبدست آمده است، از جمله در مطالعۀ 

 ( در رودخانوووه تجووون جنسوووهای2661همکووواران  
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Navicula ،Nitzschia و  Cymbella دارای

 Pourheydar. ها گزارش شودندبیشترین تعداد گونه

Khoshkrudi   در بررسوووووی 2694و همکووووواران )

، Navicula ،Nitzschia هوایرودخانه بابلرود جونس

Achnanthes، Cymbella و Gomphonema  را بووه

 Panahyعنووان بزرگتورین جنسوها معرفوی کردنود. 

Mirzahasanlou   در مطالعه 2692و همکاران نیز )

بزرگتوورین  بوور روی دیاتومووه هووای رودخانووه بووالیخلو،

 و Nitzschia  ،Naviculaهوووووووا راجووووووونس

Gomphonema  .از نظر نوع گونه های معرفی کردند

ای رودخانه خرمارود با موجود در مقایسه فلور دیاتومه

رودخانه های مجاور مطالعه شده در اسوتان گلسوتان، 

( چهول Dadgar, 2016شامل رودخانوه زریون گول  

انه قره چوای ( و رودخLakzaie et al., 2018چای  

رودخانه  4در هر  گونه Bayani, 2018 ،)93رامیان  

حضور داشتند، تعدادی از گونه ها نیز بین دو یوا سوه 

رودخانه مشتر  بود، امّوا رودخانوه خرموارود از نظور 

 Caloneis budensis ،Craticula  هایحضور گونه 

buderi  ،Cymbopleura citrus  ،Diploneis cf. 

boldtiana ،Entomoneis alata ،E. paludosa  ،

Fragilaria vaucheriae ،Hantzschia 

amphioxys   ،Karayevia clevei ،Luticola 

goeppertiana ،Navicula erifuga ،Nitzschia 

commutatoides  و  Reimeria uniseriata  در

بین سه رودخانه دیگر منحصربفرد اسوت. بطوور کلوی 

های مختلو  بیشوتر رودخانهشباهتها و تفاوتهای بین 

به وینگیهای زمین شناختی و هیدرولوژیکی همچنین 

 .تأثیرات انسانی بستگی دارد

 هایها متعلّق به گونهدر این مطالعه بیشترین فراوانی

Achnanthidium gracillimum ،A. 

minutissimum ،Cocconeis placentula، 

Cymbella affinis، Encyonopsis minuta ،

Gomphonema olivaceum و Nitzschia 

inconspicua هایگزارش شد. گونه 

Achnanthidium gracillimum و Cymbella 

affinis در مطالعۀ Lakzaie  و همکاران نیز جزو

 . (2692  گزارش شدند های دارای فراوانی بیشترگونه

های متعلق به دو بستر سنگی در مطالعه حاضر دیاتوم

قورار گرفتنود. بطوور کلوی بوه  و رسوب مورد مطالعوه

ای و فراوانووی اعتقوواد برخووی محققووان ترکیووب گونووه

تواند در بسترهای مختلو  های یک ایستگاه میدیاتوم

هوا بوه یوک بسوتر بهتور از متفاوت باشد چوون گونوه

 Potapova  کننودبسترهای دیگر سازگاری پیدا می

and Charles, 2005 ؛Fisher and Dunbar, 

توانوود پاسووع جمعیووت هووای مووی رنوووع بسووت (.2007

 ای انسانی را تحت تأثیر قرار دهوددیاتومی به استرسه

 Bere, 2010 .) در ایوون مطالعووه قسوومت عموودۀ

های شناسایی شده در هردو بسوتر یافوت شودند، گونه

و تنهوا تعوداد پول در بسوتر اپوی تنهوا تعدادی از آنها

 البته اینیافت شدند.  لیتدر بستر اپیمنحصراً اندکی 

تواند تحت تأثیر تعداد دفعات و ایستگاههای نتایج می

خیلی از موارد ن گرچه در نمونه برداری قرار گیرد چو

و  Panahy Mirzahasanlou نتووایج مووا بووا نتووایج

در رودخانوه بوالیخلو شوباهت  (2692  همکواران نیوز

، از شوودی نیز مشاهده مویتفاوتهایدهد، امّا نشان می

 Nitzschia گونووهمووا در مطالعووۀ جملووه اینکووه 

commutatoides  در هر دو بسوتر سونگی و رسووب

تنهوا در  ذکر شودهمشاهده شد، در حالیکه در مطالعۀ 

 از طوورف دیگوور گونووۀ بسووتر رسوووب مشوواهده شوود.

Tryblionella apiculata  در مطالعوووۀ رودخانوووه

بالیخلو در هر دو بستر گزارش شده است، در حالیکوه 

پول یافوت نها بصورت اپویدر مطالعۀ ما بصورت نادر ت
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 Gomphonema و Entomoneis paludosa شود.

truncatum  پول یافوت در مطالعوۀ موا بصوورت اپوی

لیوت گوزارش در حالیکه در رودخانه بالیخلو اپی ندشد

 شده است.

از شاخص هوای تنووع جهوت بررسوی در این مطالعه 

هووای تنوووع در شوواخصکیفیووت آب اسووتفاده شوود. 

دو بسووتر محاسووبه گردیوود.  ایسووتگاههای مختلوو  در

متغیّر اسوت  9-6قدار شاخص تنوع شانون وینر بین م

نزدیکتر باشد، نشاندهندۀ  9و هرچه مقدار شاخص به 

ها فراوانوی بالوا این است که یک یا تعداد کمی از گونه

اند که یا نشاندهندۀ آلوودگی را به خود اختصاص داده

ر ایون باشود. دهای زیسوتگاه مویآب یا دیگر آشفتگی

مطالعه کمترین مقدار  شاخص تنوع در ایسوتگاه بعود 

محاسووبه   ایسووتگاه سوووم( از اسووتخر پوورورش موواهی

گردید، همچنین این ایستگاه از نظور یکنوواختی نیوز 

کمتوورین مقووادیر را دارا بووود کووه نشوواندهندۀ ورود 

از جملوه موواد هوای ناشوی از پورورش مواهی آلودگی

به داخل رودخانه  مغذی و مواد دفعی ماهیان پرورشی

که باع  رشد بویش از حود تعوداد کموی از می باشد 

شوده اسوت کوه در نتیجوه  ی دارای تحمل بالاهاگونه

 (Bere  2696ای کوواهش یافتووه اسووت.  تنوووع گونووه

ای، یکنوواختی و غنوای معتقد اسوت کوه تنووع گونوه

ای در ایسووتگاههای غیوور آلوووده نسووبت بووه گونووه

و  Salussoتر اسوت. ایستگاههای آلووده نسوبتا بیشو

Moraňa  2666 طبقه بنودی را براسواس شواخص )

شانون پیشنهاد کرده انود کوه مقوادیر شواخص تنووع 

نشوان دهنوده وضوعیت آب تمیوز،  7شانون بالواتر از 

بیوانگر وضوعیت کموی آلووده و مقوادیر  9 –7مقادیر 

 هنووده وضووعیت شوودیداً آلوووده ، نشووان د9کمتوور از 

نیز ایستگاه سوم  بندیاین تقسیم  طبق که باشد؛می 

وضوعیت شودیداً  ارایبراساس داده هوای اپوی لیوت د

 همچنوین .هستندآلوده و بقیه ایستگاهها کمی آلوده 

پول در هور های اپویبطور کلی نمونه در مطالعه حاضر

لیوت هوای اپویایستگاه تنوع بالایی نسوبت بوه نمونوه

ها نشان داده اسوت کوه تنووع و داشتند. نتایج بررسی

ها در بوین سوبسوتراهای نورم و ای دیاتومگونه ترکیب

سخت در مقیواس کوچوک متفواوت اسوت. همچنوین 

کننود نسوبت بوه جلبکهایی که در رسوبات رشود موی

لیووت بیشووتر تحووت توواثیر وضووعیت هووای اپووینمونووه

گیرنوود تووا سووتون آبووی شوویمیایی رسوووب قوورار مووی

 Potapova and Charles, 2005.)  بطووور کلووی

 72گونوه متعلوق بوه  56با داشوتن رودخانه خرمارود 

رده و گونوه هوایی کوه در ایون  2تیره و  26جنس و 

مطالعه یافت شد، نسبت بوه رودخانوه هوای همجووار 

مطالعه شده از تنوع خوبی برخوردار بود. اگرچوه نیواز 

به مطالعات جامع تر با تعوداد دفعوات نمونوه بورداری 

دخانه تر فلور دیاتومی این روقیقبیشتر برای معرفی د

و یافتن ارتبواط پوراکنش دیواتوم هوا بوا پارامترهوای 

محیطی ضوروری بوه نظور موی رسود. بررسوی نتوایج 

شاخص های تنووع نیوز نشواندهندۀ تووان خودپالوایی 

 رودخانه می باشد.
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