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  چكيده

از  سال كي به مدتهاي درياچه پشت سد آزاد سنندج  فيتوپالنكتون و جمعيت آب كيفيت روير ب مطالعه اخير، تحقيق در   
هاي  و شناسايي گونه پذيرفت انجام فصل ٤ و ايستگاه ٥ر د بررسي است. اين گرفته صورت ١٣٩٥تا خرداد  ١٣٩٤خرداد 

گروه فيتوپالنكتوني  ٦در اين مطالعه  فيتوپالنكتون انجام و نيز ضريب شانون و ضريب پالمر تعيين گرديدند.
Bacillariophyta ،Chrysophyta ،Pyrophyta ،Cyanophyta ،Chlorophyta  وEuglenophyta  ٩، ١، ٢٠به ترتيب با ،

 اي گونه. بررسي جوامع فيتوپالنكتوني در طول دوره مطالعه درياچه پشت سد آزاد سنندج غالبيت ندشد  ثبتگونه  ٢و  ١٦، ٦
 ١٦با  Chlorophytaسبز يا  هاي جلبكگروه  آن از  پسگونه در طول سال و  ٢٠ها را با  از دياتومه Bacillariophytaگروه 
گونه  ٢و  ١به ترتيب با  Euglenophytaو  Chrysophytaدر گروه  اي گونه. كمترين فراواني تنوع دهد ميرا نشان  گونه

و سپس به  ٥٨/١مشاهده گرديد. شاخص شانون در فصول مختلف متفاوت بود كه بيشترين آن در فصل تابستان به ميزان 
 نيز ها آن نيو كمتر اول ايستگاه به متعلق ها گونه تعداد بيشترين. مشاهده شد ١٩/١و بهار  ٢٤/١، زمستان ٤١/١ترتيب پائيز 

مورد  ،(Palmer)زيستي پالمر  شاخص طريق از درياچه پشت سد آزاد سنندج آب كيفيت بود. آخرين ايستگاه به متعلق
طور  ها، به برخي ايستگاه از غير به در درياچه پشت سد آزاد سنندج آب كيفيت كه دادند نشان نهايي گرفت. نتايج قرار بررسي

  .باشند مي كيفيت خوبي داراي غالب
  

  فيتوپالنكتون، شاخص شانون، شاخص پالمر، درياچه، سنندج هاي كليدي: واژه
  

  مقدمه
آبي هستند. شروع پدبده توليد غذا در يك محيط آبي، از طريق اين موجودات  هاي اكوسيستمپايه توليدات اوليه در  ها جلبك   

و  دنشو مي. در اين فرايند مواد غذايي ساده، به تركيبات آلي پيچيده تبديل شود ميبه نام فتوسنتز آغاز  اي پيچيدهو با مكانيسم 
. اين مجموعه غذايي، در مراحل بعدي (مصرف) مورد تغذيه ساير موجودات آبزي قرار آيند درمييك واحد غذايي  صورت به

آب از قبيل رنگ، بو، طعم،  هاي ويژگي روي مستقيماً ها آنپروري اهميت بسيار زيادي دارند، چون  در آبزي ها جلبك. گيرند مي
مستقيم به  طور بهپرورشي  استخرهايتوليد غذاي طبيعي در  ).Žutinić, 2014( گذارند مياكسيژن محلول و كدورت اثر 

ان توليد غذاي زكه هر چه ميزان رشد جلبك باالتر باشد، مي طوري ميزان رشد اين گياهان كوچك ميكروسكوپي مرتبط است، به
و با افزايش ميزان توليد مواد غذايي طبيعي، ميزان  )Njiru et al., 2008(بود خواهد  باالتر(جلبكي و غير جلبكي) نيز  طبيعي



 ٢٤صفحه  ٩٦پاييز و زمستان  ،١ ، شمارهاول سال                                                  فصلنامه ترويجي بوم شناسي منابع آبي
  et al., Kromkamp,; 2004 .,et al(Anneville يابد ميرشد موجودات تحت پرورش و توليد ماهي به همان نسبت افزايش 

1999; Žutinić, 2014).  
از دو دهه قبل در مراكز تحقيقاتي  تقريباًدر ساير كشورها سابقه طوالني داشته اما در ايران جوان بوده و  ها رودخانهبررسي    

ها  دياتومه هاي گونه طوركلي به آب شيرين هاي اكوسيستمدر  شده انجامفيتوپالنكتوني  هاي بررسياست، در  شده انجامكشور 
)Bacillariophyta(، هاي هورگو  باشند ميا ه گروه فيتوپالنكتون ترين ستردهگو  ترين فراوان Nitzschia, Naviculla  و

Diatoms  هاي گروه. دارندها  اين اكوسيستمبيشترين فراواني را در Chlorophyta  وCyanophyta ها داراي  بعد از دياتومه
تسويه نشده  هاي فاضالب ورود (آبي هاي اكوسيستمدر بعضي از فصول سال افزايش مواد غذايي در  .هستند يتوجه قابلفراواني 

 حد از  بيشآبي) و تجمع - سبز هاي جلبك( Cyanophytaشاخه  ازجملهباعث بلوم جلبكي ، )غيره كشاورزي و هاي پسابو 
 گردد ميكاهش فتوسنتز و تثبيت ازت هوا  درنتيجهو  CO2در سطح آب موجب اشباع شدن آب از اكسيژن، كاهش  ها جلبك

(Rakaj, 2010) . منجر  ها باكتريتوسط  ها آنو سپس به تجزيه  ها جلبكبه از بين رفتن  درنهايتجلوگيري از فتوسنتز
را به خطر  انيآبزحيات  مسئله، كاهش اكسيژن آب را در پي دارد كه اين ها باكتريو استفاده سريع از اكسيژن توسط  شود مي

 هاي جلبك). از اثرات نامطلوب ديگر، ايجاد بلوم توسط ١٣٩١ميرزاجاني و همكاران، ( شود مي ها آن ومير مرگانداخته موجب 
آبي و آزاد شدن سموم در آب است كه عالوه بر ماهيان باعث بيماري و مرگ ديگر آبزيان و حيوانات اهلي و وحشي و - سبز

گونه سمي از اين  ٢٥). تاكنون حدود آلودهماهي  ايو  تماس يا مصرف آب آلوده( دنانداز ميسالمت انسان را هم به خطر  حتي
 ها نيز آالينده با ها آن تماس زمان و مدت باشد نامشخص تواند مي ها آن منشأ ها، رودخانه مورد در است. البته شده گزارششاخه 

طور مستقيم بر  گردد، شرايط رودخانه و بار رودخانه به سد آزاد سنندج از رودخانه تغذيه مي كه  آنجايي ازاست و نيز  ناشناخته
  .)et al nMoisa,. 2017(است  تأثيرگذارروي شرايط فيتوپالنكتون سد 

داراي  ها جلبك .شود ميتغييرات محيطي استفاده  كننده نييتع عنوان به ها جلبكآبي از  يها ستمياكوسدر بررسي اكولوژيك    
به نور، مواد غير آلي (مغذي) و  توان مي ها جلبكمؤثر بر  ياطراف خود هستند و از عوامل محيط يها طيمحارتباطات زيادي با 

ميزان سنتز  ،جلبكي وجود دارد و شدت باالي نور يها سلولغيره نام برد. ارتباط زيادي بين شدت نور و ميزان سنتز مواد در 
  . )(Richmond, 1994. دهد ميافزايش  و پلي ساكاريدها را دهايپيلتركيبات مختلف مثل 

تركيب  .گيرند ميقرار  مورداستفادهمختلف آبي براي ارزيابي كيفيت آب يا ميزان آلودگي آب  هاي اكوسيستمدر  ها جلبك      
بستگي به  ها توپالنكتونيفرشد و تكثير  .است استفاده  قابليك نشانگر مكمل ميزان تروفي آب  عنوان بهو تراكم فيتوپالنكتوني 

و سواحل  ها رودخانهدر حاشيه  روستاها توسعه شهرها و طيف نور و نيز قابليت دسترسي مواد غذايي دارد. ديناميك آب، مقدار
. دهد ميرا افزايش  ها آببه  كننده آلودهكشاورزي، بار آلودگي ناشي از ضايعات و فضوالت  و و متعاقب آن ازدياد مراكز صنعتي

ها و ساير  و منابع آبي ايجاد و روند زندگي فيتوپالنكتون زيست محيطرا بر  بيني پيش غيرقابلقادرند تغييرات  ها آاليندهاين 
  د.نرا به مخاطره بيانداز انيآبز

  ها مواد و روش
برداري فصلي انجام شد. با  در فواصل نمونه ١٣٩٥تا خرداد  ١٣٩٤از خرداد  يك سال به مدتفعاليت ميداني اين تحقيق    

در كل درياچه تعيين  ١مختلف مطابق شكل  هاي موقعيتايستگاه در  ٥اوليه و مورفولوژي سد آزاد، تعداد  هاي بررسيتوجه 
 ٣يك نمونه از اليه سطحي، در ايستگاه متر) فقط  ١٠(با عمق  ٥و  ٤ هاي ايستگاه. همچنين با توجه به عمق ايستگاه، در ندشد

در پنج  برداري نمونهدر صورت وجود ترموكالين،  ٢و  ١متر باالي بستر) و در دو ايستگاه  ١سه اليه (اليه سطحي، اليه مياني و 
  ذيل انجام شد: به شرحعمق 

سطح آب و يك متر باالتر از رسوبات  از عمق ايستگاه از ٣/٢از عمق ايستگاه از سطح آب، اليه  ٣/١اليه سطحي آب، اليه    
  ليتر) صورت گرفت. ٢بردار روتنر (حداكثر حجم  بستر توسط بطري نمونه
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  سنندج برداري از درياچه سد آزاد هاي نمونه . موقعيت تقريبي ايستگاه١كل ش

  
فيكس شدند و در ظروف  ،درصد) ٤(  و با فرمالين  آوري برداري جمع در ظروف نمونه  آب  سي سي ٥٠٠بررسي   در اين   

صورت گرفت. در  (APHA, 2005)ها مطابق روش  كمي و كيفي نمونه هاي بررسيگرديدند.   منتقل  آزمايشگاه  برداري به نمونه
آن   رويي  آب  مخصوصي  با سيفون  دهند. سپس  رسوب كامالًشوند تا  مي  نگهداري  روز در تاريكي ١٠  مدت  ها به اين روش نمونه

  ها به نمونه  شوند تا حجم سانتريفوژ مي  دور در دقيقه ٣٠٠٠  با سرعت  دقيقه ٥  مدت  به  در چند مرحله  نمونه  و مابقي  را تخليه
  برسد. ليتر ميلي ٢٥ -  ٢٠
و  متر ميلي ٢٤×  ٢٤شده و المل   كشي خط  هاي الم  توسط  كمي  مرحله  و يك  كيفي  ها در دو مرحله در آزمايشگاه نمونه   

هاي شناسايي موجود در پژوهشكده  شدند و توسط كليد  و بررسي  شمارش ٤٠Xو  ٢٠Xو  ١٠X  با بزرگنمايي  ميكروسكوپ
  .Newell and Newell, 1977) ؛(Standard Methods, 2005 اكولوژي درياي خزر شناسايي شدند 

و آزمون مقايسه ميانگين به روش  ANOVA ،( Multiple( ها از طريق آناليز واريانس  مقايسات ميانگين آماري داده   
و از طريق فرمول  Shannon-Weaver (Shannon and Weaver. 1963)طبق فرمول  اي گونهتنوع  شاخص

ii InPPH  محاسبه گرديد:  
 H΄ =ويور -شاخص شانون  
 Pi  = فراواني نسبي گونه)nits per individual(  

  استفاده شد. )Palmer, 1968(پالمر  براي بررسي كيفيت آب از ضريب آلودگي
  ها يافته

وجود گونه در درياچه پشت سد آزاد سنندج  ٥٤ مجموع درها نشان داد كه  فيتوپالنكتون اي گونهنتايج بررسي تركيب و تنوع    
، Bacillariophyta ،Chrysophyta ،Pyrophyta ،Cyanophytaگروه فيتوپالنكتوني  ٦كه در اين مطالعه  دارد

Chlorophyta  وEuglenophyta  گونه مشاهده شدند ٢و  ١٦، ٦، ٩، ١، ٢٠با به ترتيب.  

١ايستگاه   
٢ايستگاه   

٣ايستگاه  ٤ايستگاه    

٥ايستگاه   
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از  Bacillariophytaاي گروه  بررسي جوامع فيتوپالنكتوني در طول دوره مطالعه درياچه پشت سد آزاد سنندج غالبيت گونه    

دهد. كمترين  گونه را نشان مي ١٦با  Chlorophytaهاي سبز يا  آن گروه جلبك از  گونه در طول سال و پس ٢٠ها را با  دياتومه
). ٢و  ١ هاي جدولگونه مشاهده گرديد ( ٢و  ١به ترتيب با  Euglenophytaو  Chrysophytaاي در گروه  فراواني تنوع گونه

 
در فصول مختلف در درياچه پشت سد آزاد سنندج شده شناساييفيتوپالنكتوني  هاي گونه. فراواني حضور و عدم حضور ١جدول   

 فصول فيتوپالنكتون
 زمستان پائيز تابستان بهار گونه فيتوپالنكتون شاخه فيتوپالنكتون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bacillariophyta 
 
 
 
 
 
 

Actinocyclus paraduxus +  +  
Amphora ovalis +    

Amphora sp. +    
Cocconeis placentula  + +  

Cyclotella caspica   +  
Cyclotella menenghiniana + + + + 

Cymbella ventricosa   + + 
Diatoma ochki   +  

Navicula cryptocephala  + + + 
Navicula sp.    + 

Nitzschia acicularis + +  + 
Nitzschia sigma    + 
Nitzschia parva  + +  

Nitzschia sp. +    
Nitzschia tenuirostris +    

Stephanodiscos hantzschii +  + + 
Stephanodiscos sp.    + 

Thalassionema nitzschoide  +   
Thalassiosira inserta  + +  

Thalassiosira variabilis    + 
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 ٩ ١٠ ٧ ٨ جمع

Chrysophyta Dinobryon divergens  + +  
  ١ ١  جمع

 
 
 
 
 

Pyrophyta 
 

Exuviaella cordata  +   
Glenodinium penardi + + +  

Glenodinium behningii  +   
Goniaulax digitale + +   
Goniaulax minima  +   

Goniaulax polyedra +   + 
Goniaulax polyedra + +   
Goniaulax spinifera +    

Peridinium latum +   + 
 ٢ ١ ٦ ٥ جمع

 
Cyanophyta 

 
 

Anabaena aphanizomenides   +  
chroococcus sp.   + + 

Gleoocapsa turgida +  +  
Merismopedia minima   +  

Oscillatoria limosa   +  
Spirulina laxissma +    

 ١ ٥  ٢ جمع
 
 
 

Chlorophyta 
 
 
 

Ankistrodesmus falcatus + + +  
Binuclearia lauterbornii  +   
Celnslrum microporum  +   

Chlorellas sp. + + + + 
Closterum monilipherum +  +  

Coelastrum letrapedia  +   
corococcus    + 
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Hualodiscus sphoerophorus  +   
Oocystis borgi  + +  

Oocystis solitaria +   + 
Pediastrum tetras +    

Scenedesmus quadricauda + + + + 
Schroderia sp.    + 

Staurastrum polymorphum  + +  
Tetraederon sp.  +   

Tetraederon minimum   + + 
 ٦ ٧ ١٠ ٨ جمع

Euglenophyta 
 

Euglena acus  +   
Trachelomonas planctoniea   +  
  ١ ١  جمع

 
 ٩و  ١٠، ٧، ٨بود كه در فصول بهار، تابستان، پائيز و زمستان به ترتيب  اي گونهبه  Bacillariophytaدر گروه  اي گونهتنوع    

تنها داراي يك نماينده  Chrysophytaدر فصل پائيز بيش از ساير فصول بود. گروه  ها آنگونه مشاهده گرديد كه تنوع 
گونه در طي  ٢و  ١، ٦، ٦نيز به ترتيب با  Pyrophytaگرديد. گروه  شناساييفيتوپالنكتوني بوده كه در فصول تابستان و پائيز 

اي در فصل تابستان نداشته و در فصول بهار، پائيز و زمستان  نماينده Cyanophytaگروه  كه درحاليفصول بهار تا زمستان بوده 
گونه طي  ٦و  ٧، ١٠، ٨رتيب داراي به ت Chlorophytaسبز يا  گونه بودند. همچنين گروه پالنكتوني به رنگ ١و  ٥، ٢داراي 

نيز تنها با دو گونه در طي فصل تابستان و  Euglenophytaفصول بهار تا زمستان در درياچه پشت سد سنندج بوده و گروه 
و سپس  ٥٨/١شاخص شانون در فصول مختلف متفاوت بود كه بيشترين آن در فصل تابستان به ميزان  پائيز مشاهده گرديدند.

  .)٢(شكل  مشاهده شد ،١٩/١و بهار  ٢٤/١، زمستان ٤١/١پائيز به ترتيب 
نيز تنها در زمستان  ٢ها بار آلودگي جلبك متوسط بوده است. در ايستگاه  پائيز آب آلوده و در بقيه نمونه در ١در ايستگاه       

دو فصل تابستان و پائيز آلودگي كم و در دو بار آلودگي در  ٣ها بار آلودگي متوسط بود. ايستگاه  آب آلوده بود و در مابقي نمونه
در تابستان  ٥ها آب درياچه فاقد آلودگي بوده است. در ايستگاه  در تمام فصل ٤فصل ديگر فاقد بار آلودگي بود. در ايستگاه 

  .)٣(جدول  هاي ديگر آب درياچه فاقد آلودگي بوده است آلودگي آب متوسط بود ولي در فصل
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  در فصول مختلف در درياچه پشت سد آزاد سنندج شده شناساييفيتوپالنكتوني  هاي گونهتعداد  .٢جدول 

 جمع

Euglenophyta 

Chlorophyta 

Cyanophyta 

Pyrophyta 

Chrysophyta 

Bacillariophyta 

گروه 
فيتوپالنكتون/ 

 فصول
 
 

 
 بهار ٨   ٦ ٢ ٨   ٢٤
 تابستان ٧ ١ ٦   ١٠ ١ ٢٥
 پائيز ١٠ ١ ١ ٥ ٧ ١ ٢٥
 زمستان ٩   ٢ ١ ٦   ١٨
 جمع ٣٤ ٢ ١٥ ٨ ٣١ ٢  

 

 
  ) فيتوپالنكتون در درياچه پشت سد سنندجHنمودار شاخص شانون (. ٢شكل 
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  در فصول مختلف در درياچه پشت سد آزاد سنندج شده شناساييفيتوپالنكتوني  هاي گونه: ضريب پالمر براي ٣جدول 

 

 بهار تابستان پائيز زمستان
 فصل
 نام ايستگاه

١ايستگاه  ١١ ١٥ ١٨ ١١  
٢ايستگاه  ٨ ١٤ ١٣ ٢١  
٣ايستگاه  ١٠ ١١ ٣ ١٤  
٤ايستگاه  ٧ ١ 6٦ ٨  
٥ايستگاه  ١٠ ١٤ ٩ ١٠  

به  ٢٠آلوده و  ١٥- ٢٠آلودگي متوسط،  ١٠- ١٥فاقد آلودگي و  هاي آب دهنده نشان ٠-١٠بر اساس ضريب آلودگي پالمر، عدد *
  باشد. آلودگي باال مي دهنده نشانباال 

  
  بحث

 را ها ماهي و آبزي موجودات غذايي زنجيره از مهمي بوده و بخش آبي هاي محيط در آلي مواد اصلي توليدكنندگان ها جلبك   
 عمل واسطه به ها جلبك همچنين است. ها آن وجود به وابسته مستقيماً آبزيان توليدات اي از عمده بخش لذا دهند، مي تشكيل

 شاخص عنوان بهنموده و  مساعد آبزيان حيات براي و نموده اكسيژنه را خود اطراف محيط اكسيژن، متصاعد نمودن و فتوسنتز
 كنند مي رشد و باال فعاليت يوتروف هاي آب در ها گونه بعضي. ) et al.,Anneville (2004 روند مي كار هب آب كيفيت
 به منجر تواند مي ها جلبك حد از  بيش رشد .هستند حساس يليخ آلي، يا شيميايي زائد مواد به نسبت ديگر بعضي كه درحالي

 تجمع صافي، گرفتگي سميت، ايجاد رنگ، بو، طعم، نظير آب سطحي تصفيه يك از برداري بهره و آب منابع در مشكالتي بروز
 شود آب تصفيه فرايندهاي ديگر با تداخل و ها هالومتان تري تشكيل ،ساتيتأس ، خوردگيساتيتأس روي در بيولوژيك لجن

)Istvánovics et al., 2002(.  با توجه به اينكه نوسانات تعداد گونه در درياچه سد آزاد در كل سال محدود است و همين
 هاي مشابه و در كل دوره در هاي موجود نيز در فصول مختلف با يكديگر جايگزيني متوالي ندارند و در هر فصل تقريبًا گونه گونه

تواند تغييرات دمايي (احتماالً همبستگي دمايي) چنين تفاوت  شود كه تنها مي گونه مشاهده مي ١٨- ٢٥هر فصل بين 
  .(Simon, et al., 2009) وجود آورد را به ييها تفاوت

متفاوت در طول سال  هاي زمانمورد مشاهده در  هاي گونهمهم در مطالعه جوامع مختلف فيتوپالنكتوني، تعداد  هاي بررسياز   
در يك فصل مربوط به فصول تابستان و پائيز است  شده مشاهدهاست. در درياچه سد آزاد در طول دوره بيشترين تعداد گونه 

عدد  ١٨در فصل زمستان كمترين تعداد گونه به تعداد  كه درحالي. ندقرار گرفت شناساييگونه مورد  ٢٥با  ها گروه از هركدامكه 
در فصول  زيستي تنوع شاخص كه دهد مي نشان در سد آزاد سنندج) ها تونكفيتوپالن (ها جلبك چنين بررسي. همبوده است

و  آب آلودگي گل با ١٩/١و بهار  ٢٤/١زمستان  فصل گردد كه در نمودارها مالحظه مي مقايسه مختلف متفاوت بوده است و با
ي افزايش تنوع زيست با فصل تابستان با افزايش دما، و در شود مي كاسته ها فيتوپالنكتون از تنوع زيستي آب، كدورت رفتن باال
ل بهار، تابستان، پائيز و وفيتوپالنكتون ها مشخص نمود كه در فص اي گونهبررسي فصلي تنوع  .شود  مي روبرو ها آن  ٥٨/١
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كه بيشترين  هبه ثبت رسيد ١٩/١و  ٢٤/١، ٤١/١، ٥٨/١ به ترتيبگونه و شاخص شانون  ١٨و  ٢٥، ٢٥، ٢٣زمستان به ترتيب 

 تميز هاي آب شاخص عنوان به كه هايي و نيز شاخص شانون مربوط به فصل تابستان و پائيز بود. فيتوپالنكتون اي گونهتنوع 
 Cyclotella هاي جنسهستند كه در اين پروژه  Dinobryon هاي گونه و  Melosira ،Cyclotella :شامل اند شده گزارش

Dinobryon   هاي گونه كه درحالي اند بودهجمعيت چشمگيري برخوردار از Nitzchia palea, Microcystis 
aerugiongosa, Aphanizomenon flos- aquae  نيز در اين مطالعه  اند شده معرفيآلوده  هاي آب شاخص عنوان به كه

 هاي حالت و سمي هاي بلوم به Microcystis aerugiongosa, Aphanizomenon flos- aquae گونه اند. دو مشاهده نشده
 ناهنجار هاي طعم و بوها كه دارند ارتباط آلوده هاي آب در مضر هاي بلوم با ها آنهستند.  مربوط آنوكسي هاي حالت و سمي
   كنند. مي توليد

 دليل به همين و دهند مي نشان واكنش محيطي زيست تغييرات به عاًيسر شان زندگي كوتاه چرخه دليل به ها ن پالنكتو   
 قوياً تنها نه ها آناست.  توجه قابل، گردند مي مشاهده آن در كه آبي كيفيت دادن نشان در ،ها پالنكتون اي گونه تركيب و فراواني

 بخشي علمي، مفهوم يك در بلكه گذارند يم تأثير )،مزه و بو رنگ، ،pHد مانن ( ها آب كيفيت معين بيولوژيك غير هاي جنبه بر
 ناپايدار طبيعت دليل به است ممكن آب، كيفيت شاخص عنوان به ها پالنكتون دقت يا اعتبار هرحال به هستند. ها آب كيفيت از
گردد، شرايط رودخانه و بار رودخانه  سد آزاد سنندج از رودخانه تغذيه مي كه ازآنجايي .محدود شود ،ها آن ناهماهنگ توزيع و

   (Wan Maznah et al., 2000).تاس تأثيرگذارمستقيم بر روي شرايط فيتوپالنكتون سد  طور به
مشاهده شد. كه ميزان آلودگي  ٢و  ١ هاي ايستگاهدر اين مطالعه سه مورد آلودگي جلبكي در  آمده دست بهبر اساس اعداد    

هاي  گونه پروري مناسب بوده است. شرايط براي آبزي وپايين  نسبتاًآلودگي  ها نمونهدر ساير  و اال بودب جلبكي در زمستان
اكسيژن  ،كنند يها در مدتي كه فتوسنتز م زيرا آن هستند ها بسيار مهم ها و درياچه در بهبود رودخانه يم به آلودگوجلبكي مقا

كميت  آلودگي آب هستند.كننده  بدين ترتيب پاكبوده و  خودشان يها لي در سلولآمواد الي و غير  كننده بيدهنده آب و ترك
   (Lobban et al., 1988). شوند كيفيت آب محسوب مي نييخوبي براي تع يها شاخص ها و كيفيت فيتوپالنكتون

نيز  ٢ ستگاهيدر ابا بار آلودگي متوسط و  ١٨ميزان شاخص آلودگي  بيشترين نشان داد، ١در بررسي شاخص آلودگي ايستگاه 
بيشترين ميزان شاخص  ١ايستگاه  درنهايتبار آلودگي كم بود و  ٤و  ٣هاي  ر آلودگي در زمستان بود. در ايستگاهابيشترين ب

  .اند داشتهكمترين ميزان را  ٤و ايستگاه  آلودگي
  توصيه ترويجي

درياچه پشت سد  آب درمجموع. داشته باشد بااليي خطر پتانسيل تواند مي سمي گونه يك بلوم بايد در نظر داشت كه حتي    
هاي آلوده در اين اكوسيستم مشاهده  هاي جلبك شاخص آب گردد و نه تنها گونه ز محسوب ميهاي تمي آزاد سنندج جزو آب

هاي مفيد،  هاي مضر و نيز حضور گونه به دليل عدم وجود گونه و نيز شناسايي شد هاي پاك هاي نشانگر آب نشد بلكه گونه
   .باشد دار نمودن سد آزاد سنندج مساعد مي ماهيشرايط فيتوپالنكتون جهت 
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