
  بررسی فون و فلور رودخانه زاینده رود با تاکید بر شاخص ها آلودگی

  :چکیده

بررسی فلور و فون رودخانه زاینده رود به عنوان قلب تپنده اصفهان می تواند باعث ایجاد توانمندي و انگیزه در پژوهشگران و 

ایج و تحلیل منطقی و مقایسه اطالعات حاصل شده به شناخت و حفاظت دانشجویان مرتبط با این رشته گردد، تا با تفسیر نت

هاي مورد بررسی پرداخته و با ارائه مقاالت و گسترش اطالعات در این زمینه جایگاه ویژه اي جهت استفاده از  از اکوسیستم

طالعه فلور و فون هر چه میکرو ارگانیسم ها به عنوان شاخص اکوسیستم هاي طبیعی اختصاص دهند. نا گفته پیداست که م

هاي مختلف می تواند باعث باالرفتن امنیت و حفاظت آنها شده و با ساماندهی اطالعات از روند تخریب  بیشتر اکوسیستم

اهداف کلی در این پروژه: بررسی فلور و فون رودخانه (بی مهرگان)و ذخائر ژنتیکی رودخانه در ناخواسته آنها جلوگیري نماید.

تاثیرات آالینده ها بر تنوع گونه هاي گیاهی (عالی و ابتدایی)  - 1مد نظر است و همچنین اهداف ویژه شامل: فصول مختلف 

بررسی پارامترهاي فیزیکو شیمیایی و ارتباط شان با جاندارن آبزي  -3تاثیر آالینده ها بر تنوع گونه هاي بی مهرگان -2

نوسانات پارامترهاي اکولوژیک بر شاخص. ف رودخانه به کمک گونه هايمعرفی آلودگی مناطق مختل  -4رودخانه زاینده رود. 

فلور و فون رودخانه تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم خواهند داشت که ازفرضیه هاي پیش بینی شده در این پروژه است. بدین 

نند بخوبی به حیات خود صورت که با افزایش جریان، جمعیت گونه ها کاهش می یابد و گونه هاي خاصی در آن محل می توا

ادامه دهند، گذشته از آنکه به خصوصیات فیزیکو شیمیایی آب نیز بستگی خواهد داشت. کاهش جریان باعث تثبیت بقاء گروه 

دیگري از جانداران آبزي خواهد شد. در کل اینکه کاهش و افزایش جریان و میزان آلودگی ها در هر نقطه می تواند به جمعیت 

د و گروهی را از جمعیت حذف نماید. در کل می توان چنین عنوان نمود که عوامل اکولوژیک در تنوع و گروهی قوت بخش

موجود در کره زمین را تشکیل از آنجایی که آبهاي شیرین سه درصد از کل آب توزیع گونه ها در طول رودخانه موثر هستند.

ی یعنی در یاچه هاي آب شیرین، رودخانه ها و نهرها قابل درصد آن به صورت آبهاي سطح 1می دهند و از این مقدار  فقط 

میالدي کارشناسان اروپائی  آب آلوده  1961در کنگره ژنو در سال  ) نیاز به توجه بیشتري دارد.Allan,1995(دسترس است 

تقیم ترکیبات یا حالت را اینگونه تعریف نموده اند: جریانی از آب که در نتیجه فعالیت هاي انسانی به طور مستقیم یا غیر مس

آن طوري تغییر یابد که دیگر نتوان به آسانی در کلیه یا برخی مصارف به عنوان آب طبیعی از آن استفاده نمود، آب آلوده می 

گویند. بر اساس تعریف فوق، مسئول اصلی آلودگی آبها فعالیت هاي انسانی شناخته می شود که در ایجاد مشکالت ناشی از 

). از جمله مهمترین موارد فعالیت هاي انسانی که باعث ایجاد تغییرات کمی و 1371ارکت دارند (کوالرنه،این آلودگی مش

کیفی منابع آب شده است، پیشرفت روز افزون زندگی شهري، صنعت، کشاورزي و همچنین افزایش مزارع پرورش ماهی براي 

ائیکه مبارزه با آالینده ها رکن اساسی حفاظت از محیط زیست از آنج).1387تامین پروتئین حیوانی و غیر است ( ولی اللهی، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


می باشد و استفاده بهینه از آب به عنوان یک امتیاز در دنیاي توسعه یافته تلقی می شود و با توجه به اینکه امروزه آب اهمیت 

). 1380می رسد (بهبهانی،  زیادي براي پیشرفت و توسعه در یک منطقه دارد نیاز به بررسی کمی و کیفی آن ضروري به نظر

الزمه تعیین کیفیت یک محیط آبی، در دست داشتن اطالعات فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیک آن محیط است. در واقع این 

اطالعات مکمل یکدیگرند و وجود هر دو براي آنالیز مطالعات لیمنولوژیک ضروري به نظر می رسند. ناگفته نماید که مطالعات 

رنگ تري درتعیین کیفیت آب دارند. زیرا خصوصیات فیزیکوشیمیائی در محدوده زمانی وجود آلودگی،  بیولوژیک نقش پر

نشان دهنده تغییرات کمی و کیفی آب هستند ولی جانوران آبزي در جریان آلودگی دستخوش تغییراتی می شوند که بعد از 

  ).1380گی پی برد (احمدي، سپري شدن زمان با مطالعات روي این جانوران می توان به وجود آلود
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