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 ريزي و علوم محيطي دانشگاه تبريز، دانشکده برنامهGISگروه سنجش از دور و  -1

 شناسي گياهي، دانشکده علوم طبيعي دانشگاه تبريزگروه زيست -2

 ،دانشگاه تبريزدانشجوي کارشناسي ارشد-3

 دهيچک

-ياهموارنطالعه اشکال مباشد که بهيم يعيطب ييايو جغراف يشناسستين زيب يبيترک يموضوع يدروژئومورفولوژيه-ويب

د آن در ک و عملکريوژدروژئومورفوليه-ويپردازد. شناخت عوامل بيم يستياز عمل آب به همراه عوامل ز يناش يها

د وان به رشتيم ن عوامليدارد. از ا ياديت زين رودخانه، اهميط در ايت محيريشناخت و مد يرودخانه ارس در راستا

ستم يکوسا يرود که بر رويبشمار م  يمعضل مهم جهان کيعنوان ون بهيکاسيده نوتروفياشاره نمود. امروزه پد هاجلبک

از  يکيشود که يجاد ميا يها در بستر آبده در اثر رشد جلبکين پديزند. اير گذاشته و تعادل آن را به هم ميتأث يآب

 يبرا يورضر يده امرين پديش و رصد اين پايباشد. بنابرايه کود و ورود آنها به آب ميرويعلل وقوع آن، مصرف ب

 يريگشکل يين، امکانات الزم جهت شناساينو يعنوان روشازدور بهن راستا سنجشيباشد. در ايت آن ميريمقابله و مد

ر يوازدور با ارائه تصاآورد. سنجشيها را فراهم مآن يو مکان يرات زمانييتغ يسازرودخانه و مدل يهاو گسترش جلبک

آورد. يها را فراهم مها و روند رشد و توسعه آنتحت پوشش جلبک يهاق محدودهيدق ييچند زمانه امکان شناسا

ها را در محدوده رود ارس مدنظر قرار تحت پوشش جلبک يهامحدوده ييشناسا يسنجهدف امکان ق حاضر بايتحق

ردازش پ نونفپردازش بر اساس  ياستفاده شده است. مبنا 8ر ماهواره لندست ين پژوهش از تصاويداده است. در ا

ل يو کلروف يهايپوشش گ يفيکسان بودن بازتاب طيل ين راستا به دليباشد. در ايها مجلبک يير و شناسايتصو

فن  يعنوان ورودن شاخص بهيا يد و سپس از خروجياستفاده گرد NDVIو شاخص  5 و 4ها، از باند جلبک

درصد و  81 ي، صحت کليبندصحت طبقه يابيد و در ارزيشده به روش حداکثر احتمال اعمال گردنظارت يبندطبقه

ج به ينتا يکيفت نزدريکه از رود ارس  انجام پذ ييهايبردارج حاصل با نمونهيبه دست آمد. نتا 79/0ب کاپا يضر

منبع  ييها در رود ارس و شناساجلبک يستيزطيت محيوضع يابيارز يق حاضر برايج تحقيگر را نشان داد. نتايکدي

 است.  ياديت زياهم يها دارااز جلبک يناش يهايآلودگ

  .جلبک يي، سنجش از دور، شناسايدروژئوفورفولوژيه-ويب :يديکل کلمات
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 مقدمه-1

رات متقابل ي، تاث يستيو ز ييايمي، شيکيزياز جمله عوامل ف ي، عوامل مختلفيستم آبيک اکوسيدر  يبطور کل

گردد و يو اختالل در مجموعه م يا تنش موجب به هم خوردگير و يين تغيگذارد و کمتريم ياز خود به جا

 يکيدروژئومورفولوژيوهيب يهايژگي(. از جمله و1984، 1)کولر و راکوود شوديدگرگون م يساختمان داخل

 ياز پارامترها ياديزان زين صورت که جلبک ها به ميها اشاره کرد بد توان به جلبکيم يهارودخانه

ت آب يفيسنجش ک يد برايدهد، لذا از ابزار مفيت آب را نشان ميفيت کرده و کيرودخانه تبع ييايميش

مواد  يه منابع و به تبع آن دفع نااصوليروير به علت مصرف بيچند دهه اخ يباشد. کشور ما در ط يم رودخانه

ده در يبه خصوص مشکالت عد يستيط زيدار شاهد معضالت مختلف محيت ناپايريمد يطور کلزائد و به

کشور در اثر  يآبتروژن به منابع ياعم از فسفر و ن يبوده است. وارد شدن مواد مغذ يآب يهاستمياکوس

ون شده و سبب رشد يکاسيفيده نوتري، سبب بروز پديکشاورز ييايميش يت غلط سموم و کودهايريمد

ع ين رشد سريباشد که ايم يکيدروژئومورفولوژيبه همراه ه يکيولوژيرات بييو تغ يآب يهاها در بسترهجلبک

ش يو پا ييدار شناسايدر جهت اصول توسعه پا نيزند. بنابرايهم م را بر يط آبيک محيها تعادل اکولوژجلبک

کشور  يآب يهاها در بسترهخته جلبکيخصوص بحث رشد لجام گسدر کشور  به يآب يهاستميمعضالت اکوس

 ينيزم يبردارنمونه يهاازمند برنامهين ينگ جلبک به روش سنتيتوريش و مانيت است. پايار حائز اهميبس

باشد و يها الزم مجلبک يزان کلنين ميتخم يبرا يشگاهيآزما يهاليتحل ازمندينه و نيفرسا و پرهزطاقت

 ،3و کارلسون 2008و همکاران،  2کاسکون)باشند يروز نمها بهن روشيشده توسط ايمعموالً اطالعات گردآور

 يآب يهاستميدر عرصه مطالعات اکوس يازدور سبب ارائه نگرش توانمندان، کاربرد سنجشين مي(. در ا1997

، دانشمندان 1970فراهم ساخته است. از سال  ين منابع آبيت ايريمد يرا برا يروزو به يشده و اطالعات کاف

 کننديبات موجود در سطح آب استفاده ميترک يکياپت يهاص نشانهيتشخ يبرا يار ماهوارهياز تصاو

باشد چراکه يسبز قابل استفاده م يهاص جلبکيتشخ يبرا ياماهواره يهايريگ(. اندازه1992 ،4)اکسترند

(. به 1996، 5چاردسوني)ر باشنديم يفتوسنتز يهااز رنگدانه يفرد ناشف منحصربهيط يها داران جلبکيا

ن نوع يش و کنترل ايص، پاياز آن، برنامه تشخ يناش يامدهايها در سراسر جهان و پش تراکم جلبکيعلت افزا

ل شده ينه جالب و سودمند تبديک گزيازدور به سنجش يهاکيو تکن ياماهوارهر يها با استفاده از تصاوجلبک

ست يط زينه مطالعات محيدر زم ياديت زيلندست قابل يار ماهوارهي(. تصاو2003و همکاران،  6است )سلنر

                                                           
1- Coler and Rockwood 

2- Coskun 

3- Carlson 

4- Ekstrand 

5- Richardson 

6 -Sellner 
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و  1نيتاي)بر مورد استفاده قرارگرفته است يها داشته و در مطالعات مختلفنه جلبکيبه خصوص در زم ييايدر

 يدهد که در راستايق نشان مينه تحقيشي. مطالعه پ(1997، 3لوري، ت2002و همکاران،  2، باد2000همکاران، 

ن آنها يانجام شده که چند نمونه از مهمتر يقاتي، تحقييشناسا يازدور براسنجش يهاتياستفاده از قابل

، ما و 1992، 7، الثروپ2005، 6و جردن، هان 1993، 5ترسي، دکر و پ4،2004نگتونيعبارتند از ) باد و وار

 12، ون2006و همکاران ،  11، وانگ2004و همکاران،  10نسنتي، و2007، 9نسنتيدهار و وي، سر2005، 8يدا

 يهامحدوده يي، شناسايقات قبليج تحقياز نتا يريگق حاضر با بهرهيباشد.  تحق ي( م2006و همکاران ، 

ر يتصاو يبندر و طبقهيپردازش تصو يهاکين راستا تکنياست. در اها را مد نظر قرار داده تحت پوشش جلبک

 . شود يسازها در بستره رود ارس مدلبه کار گرفته شده تا رشد جلبک ياماهواره

 هامواد و روش-2

 محدوده مورد مطالعه  يمعرف-2-1

ران با يمرز مشترک اعنوان ن رود بهيشود. ايران ميشمال غرب ا ين رودخانه مرزيترخانه ارس مهمرود

(. رود ارس با 1 برخوردار است )شکل ييباال يتيجان، ارمنستان و نخجوان از اهميآذربا يهايجمهور

 يزيرو برنامه يشود  )معاونت اقتصاديز محسوب ميران نيا ين رود داخليتريلومتر، طوالنيک 1072طول

کيلومترمربع وسعت دارد که 102000رودخانه  ه آبريز اينض(. حو1390آ.ش،  يزيرت و برنامهيريسازمان مد

آ.ش،  يزيرت و برنامهيريسازمان مد يزيرو برنامه ي)معاونت اقتصاد درصد آن در خاک ايران است 39

مترمکعب در ثانيه در سد ارس  1100شده بهاره رودخانه  گيرىهاى خشک، بيشترين آب اندازه(. در سال1390

مغان است. دبى متوسط رودخانه در محل سد ارس در  -سد انحرافى ميل  مترمکعب در ثانيه در محل 180و 

)معاونت  مترمکعب در ثانيه است 400مترمکعب در ثانيه و در محل سد انحرافى در حدود  250حدود 

افزايش مواد  يواسطهن رودخانه بهيا (.1390آ.ش،  يزيرت و برنامهيريسازمان مد يزيرو برنامه ياقتصاد

ده يدر معرض پد يو به خصوص کشاورز ي، صنعتيخانگ يهاتخليه پساب يجهينت در يو معدن يآل يمغذ

                                                           
1- Brittain 

2- Budd 

3- Taylor 

4- Budd and Warrington 

5- Dekker and Peters 

6- Han and Jordan 

7- Lathrop 

8-Ma and Dai 

9- Sridhar and Vincent 

10- Vincent 

11- Wang 

12- Wen 
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آب رودخانه  يبر رو يده، ظهور جوامع جلبکياز پد ياز معضالت ناش يکيون قرارگرفته است. يکاسيفيوتري

 باشد.يم

 

 و شمال غرب کشور يجان شرقيت رودخانه ارس در استان آذربايموقع (:1)شکل 
Fig. (1): Location of the River of Aras in East Azarbijan Province and North West of Iran   

 قيروش تحق-2-2

م يفر 5 استفاده شد. 2شده در شکل انيتم بيرود ارس از الگور يجلبک يهاص لکهيتشخ ين پژوهش برايدر ا

نجام مراحل ااستفاده شد و بعد از  1394مرداد مربوط به سال  20 ير اليت 20خ يدر تار 8ر لندست يتصو

ا ي LDCMد. ماهواره يه دست آبپردازش  ير واحد برايک شدند تا تصوييموزا ENVIافزار پردازش، در نرمشيپ

 يشناسنين زمباشد که با مشارکت ناسا و سازمايخ برنامه لندست ها مين ماهواره در تاري، هشتم8لندست 

 TIRSو  OLI يها دو سنجنده با نام ين ماهواره دارايت دارد. ايفعال 2013کا اجرا شده است و از سال يآمر

 (. 2014 تا،ارائه شده است )پس 1ها در جدول است، که مشخصات آن
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 8ماهواره لندست  TIRSو  OLIات سنجنده يخصوص (:1)جدول 
Fig. (1): Details of OLI and TIRS sensors in Landsat Satellite  

 تفکيک مکاني )متر( )ميکرومتر( طيفي دامنه  باندها نام سنجنده ماهواره

 8لندست 

OLI 

(Operational Land 

Imager) 

Coastal Aerosol 453/0-433/0 

30 

Blue 515/0- 45/0 

Green 6/0-525/0 

Red 68/0-63/0 

NIR 885/0-845/0 

SWIR1 66/1-56/1 

SWIR2 3/2-1/2 

PAN 68/0-5/0 15 

Cirrus 39/1-36/1 30 
TIRS 

(Thermal Infrared 

Sensor) 

Thermal 3/11-3/10 
100 

 Thermal 5/12-5/11 
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 قيفلوچارت تحق(: 2) شکل
Fig. (2): Research methodological flowchart 

است. به  يها ضرورآن يريکارگش از بهيازدور پسنجش يهاداده يکيومتريو راد يت هندسياز وضع يآگاه

 لهيبه وس هادهحاصل از ثبت نشدن دا يمانند خطاها يکيومتريراد ير ازلحاظ وجود خطاهايل، تصاوين دليهم

 يو خطاها يمسفرط اتيمتأثر از شرا يون نابرابر آشکارسازها، خطاهايبراسياز کال يناش يها، خطاهاسنجنده

 ي. خطاهاشدند ير بررسيش تصاويق نمايمختلف، از طر يهادر جهت يو نورده يحاصل از اثر توپوگراف

به  يررسن بيگردند، لذا در ايطرف مها، آشکار و برش از فروش دادهير پين مرجع کردن تصويو زم يدستگاه

ده ن مرجع شيزم ييبا دقت باالر به کار گرفته شده ينکه تصاوينبود. باوجود ا يازين يدستگاه ياصالح خطاها

صل از حا GPS يداده کنترل 34و با در نظر گرفتن  ير به روش ناپارامتريتصاو يح هندسيبودند تصح

 يتوپوگراف يهاقشهر نينظ ياطالعات يهاهير اليآن و سا يبا لحاظ کردن خطا ينيزم يهايبردارنمونه

 يريگنهو روش نمو با معادله درجه اول يااز روش چندجمله يريگند با بهرهين فرايصورت گرفت. ا 25000/1

 (.RMS=401/0کسل انجام شد )يک پير يز يه با خطاين همسايترکيمجدد نزد

هر  يکسلير ارزش پيمناسب، مقاد ياهيگ يهاجاد شاخصيا يبرا يمنظور کاهش اثرات اتمسفردر ادامه به

استفاده از رابطه  با 8در لندست  OLIسنجنده  ي(. برا2012)لوب، ل شدند ياتمسفر تبد يباند به بازتاب باال

 شوند.يل ميلت بازتاب تبديمًا به قابيکسل مستقيهر پ DNر يمقاد 1

         ρλ´= MρQcal + Aρ      ]1[ 

اسياکتور مقف Mρد، يه تابش خورشيح زاويجو بدون تصح يا انعکاس بااليت بازتاب يقابل  ´ρλکه در آن، 

 د نظر است. باند مور يبرا يتجمع ياس گذاريفاکتور مق Aρو  DNمقدار  Qcalباند مورد نظر،  يبرا يگذار

مًا يرا مستق کسليهر پ ير ارزش رقومير برداشت شده، مقاديتصو يبرا Aρو  Mρب يبا داشتن ضرا ´ρλپارامتر 

ت يبه قابل کسليهر پ يرقومر ارزش يل مقاديتبد ي(. برا2014شرا، ي)م کنديل ميتبد ير انعکاسيبه مقاد

 شود.ياستفاده م 2د از رابطه يه خورشيح زاويبازتاب همراه با تصح

[2                          ]                  Ρλ= 
𝜌ƛ´

cos (𝜃𝑠𝑧)
 = 

𝜌ƛ´

sin(𝜃𝑠𝑒)
    

  

ه يح زاويبدون تصحت بازتاب يقابل ´𝜌ƛد، يه تابش خورشيح زاويت بازتاب سطح با تصحيقابل Ρλکه در آن 

 د است.يخورش يت محليه زنيزاو Szθد و يخورش يه ارتفاع محليزاو Seθد، يتابش خورش
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-(. اندازه2001 ،1آب است )وتزل يکيولوژيو ب ييايمي، شيکيزيف يهايژگيرنگ آب متأثر از و يفيبازتاب ط

 يهادانهها کمک کند. رنگاچهيت آب مخازن و دريفين کييتواند به محققان در تعيم يفيبازتاب ط يريگ

 ياسپکتروفوتومتر يهايريگن غلظت با استفاده از اندازهي، اجازه تخمليتوپالنکتون مانند کلروفيف ينتزفتوس

شود و به ياستفاده م يست توده جلبکيز يهاف غلظتيتوص يبرا ل معموالًي(. کلروف1995، 2تونيدهد )ايم

 کند.يکمک م يدنيآشامه آب يتصف يهايريگمين تصمييتع

 ريتصاو يبندطبقه-2-3

د تا ينظارت شده با روش حداکثر احتمال  استفاده گرد يبندطبقه ياطراف رودخانه برا ياهيبازتاب پوشش گ

ن يتراطالعات متداول يبندک کند. طبقهير طبقات تفکيداخل رودخانه ارس را از سا يهان اساس جلبکيبر ا

 يبندطبقه يهاان روشيم (. از1388باشد )مخدوم و همکاران، يم يبندل، طبقهيوتحلهيتجز يروش رقوم

 ن روش ذکر شده است.ين و پر استفاده تريق ترينظارت شده، روش حداکثر احتمال تاکنون به عنوان دق

انس و يوار يزان کمين است که مي(. اساس کار در روش حداکثر احتمال ا1991، 3لسنديبولستاد و ل)

 يت براين خاصيشود و از هميمناطق نمونه محاسبه م يمختلف برا يباندها يفيط يهاارزش يهمبستگ

ن روش يگردد. در اياستفاده م يفيط يهاا نمونهيها از گروه يکينشده به  يکسل طبقه بنديک پيارتباط 

ن آن طبقه قرار يانگيکسل ميع نرمال در اطراف پيهر طبقه بر اساس توز يهاع دادهين است که توزيفرض بر ا

 . )1999، 4ايچارد و ژير) اندگرفته

نظارت شده با روش حداکثر  يبندشده، از طبقه يبردارنمونه ينيز به علت داشتن نقاط زمين پژوهش نيدر ا

 ينيما از نقاط زم ين نقاط آموزشيا يد که برايباشد استفاده گرد يم ياز مند نقاط آموزشياحتمال که ن

س خطا استفاده شد. ي، از روش ماتريبندصحت طبقه يابيارز يم. در ادامه براياستفاده نمود يبردارنمونه

 ينيت زمي، نقشه واقعروشن يرود. در ا يدر مطالعات سنجش از دور به کار م ياس خطا بطور گستردهيماتر

داده  يشده تالق يبندر طبقهيف شده است، با تصويطبقات تعر يهاکسليپ يتمام يهاکه متشکل از ارزش

ابد و ييم يشده تالق يبندطبقه يهاکسليشده با پ يبردارنمونه يهاکسليتک پن صورت تکيشود. در ايم

، يقطر يهاکسليس پين ماتريشود. در ايها فراهم مکسليپ يبندصحت طبقه يجه امکان بررسيدر نت

 يبندطبقه يهستند که بدرست ييهاکسليکسل خارج از قطر پيشده و پ يبنددرست طبقه يهاکسليپ

ان يب يرا برا يگوناگون يارهايتوان معيس خطا مين ماتري. با استفاده از ا(2004و همکاران،  5بوسلر)اند نشده

                                                           
1- Wetzel 

2- EATON 

3- Bolstad and Lillesand 

4- Richards and Jia 

5- Bossler 
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-يب کاپا اشاره ميو ضر ين آنها به صحت کليتراستخراج کرد، که از معمول يبه صورت کم يبندصحت طبقه

 . (2008، 1نيکونگالتون و گر) شود

 جيبحث و نتا-3

ت اليتبد يم، تماريشتر اطالعات از تصوير، به منظور استخراج هرچه بيتصاو يسازش پردازش و آمادهيپس از پ

ص يشخل تيپتانس يق مورد نظر که بررسيتحق ير اعمال شدند. با توجه به هدف اصليتصاو ياز رويمورد ن

ق يقح يهادهسه آن با دايآن سپس مقا يبندو طبقه ياهيپوشش گ يهابا استفاده از شاخص يجلبک يهالکه

به  1 ت. جدولنشان داده شده اس 3در طول رود ارس در شکل  يجلبک يهاع لکهيباشد؛ نقشه توزيم يدانيم

 يارآم يترهاج پارامين نتايدهد. همچنيها را نشان منمونه يليج تحليو نتا يبردارت نقاط نمونهيب موقعيترت

 نشان داده شده است.  3در جدول  يبندصحت طبقه يابيو ارز 2در جدول   ياهيپوشش گ

 
 جلبک در رود ارس ينقشه پراکندگ (:3)شکل 

Fig. (3): Location of the detected Algae's in Aras River 

 

  

                                                           
1- Congalton and Green 
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 يليج تحليو نتا يبردارت نقاط نمونهيموقع(: 2) جدول
Table (2): Location of the sampling points and obtained results 

 يت مکانيموقع تر نمونه(يل يليک مي)در  تعداد جلبک شماره نمونه

1 11246 

 

2 6499 

 

3 5083 

 

4 13916 
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 برداري و نتايج تحليليموقعيت نقاط نمونه(: 2) جدولادامه 
Con. Table (2): Location of the sampling points and obtained results 

 

5 1330 

 

6 2583 

 

 1667 )شاهد( 7

 

 NDVIر يمتغ يآمار يپارامترها (:3)جدول 
Table (3): Statistical parameters for NDVI 

 يبرداردقت نمونه راتييب تغيضر اريانحراف مع نيانگيم حداکثر حداقل 

NDVI )10/66 درصد32/53 88/11 28/22 57 0 )درصد 
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 يبندبدست آمده از انجام طبقه يهادقت نقشه يج بررسينتا (4)جدول 
Table (4): Results of accuracy assessment 

 حداکثر احتمال يروش طبقه بند

 درصد 81 )درصد(يصحت کل

 79/0 ب کاپايضر

 دقت کاربر)درصد( )درصد( دکنندهيدقت تول طبقه

 83/81 89/88 پوشش بدون

 72/79 83/70 پوشش جلبک

-مونه از لکهن 7ن صورت که هر يباشد. بديمدل بکار گرفته شده م ين مرحله سنجش اعتبار خروجيهدف از ا

-ر نشانيصوت ينمونه بر رو 7هر  ير انتخاب شده است؛ به عبارتيتصو يص داده شده بر رويتشخ يجلبک يها

د، ق دارنتطاب ينيت زميبا واقع يصين نقاط تشخينکه ايا يبررس يسپس براباشد. يدهنده حضور جلبک م

ه نقط 7هر  دهديسه شدند. همانطور که جدول نشان ميج مدل مقايشد و با نتا ينيزم ياقدام به نمونه بردار

از  اصلحج ينتا سهيباشند. مقايم ياتطابق عارضه يدارا يدانيم يهاهم در نقاط استخراج شده و هم نمونه

شد بايطق مه در منخوب روش بکار گرفته شد ييدهنده توانانشان يبردارج نمونهيمدل بکار گرفته شده با نتا

ن عمل باعث يا م وياجرا نمود 3در3 يلتر نمايبدست آمده از روش حداکثر احتمال را با ف يهان نقشهيهمچن

 د.يخشبدرصد بهبود 9زان يبه م يبندر شد، ضمن آنکه دقت طبقهيها و نرم شدن تصاوکسليحذف تک پ

 يريگجهينت-4

به منظور  يجلبک يموجود در منابع آب به خصوص عارضه ها يهادهيدر مورد مواد و پد يکسب اطالعات

ن يا يفيو ک يتوان به مطالعۀ کمياست که به کمک سنجش از دور م يار ضروريت آنها بسيريش و مديپا

اچه ها و منابع آب يزان تمرکز جلبکها در درين ميش و تخميتواند در پايمنابع پرداخت. سنجش از دور م

سنجش از  يک هايو استفاده از تکن 8ر ماهواره لندست يز با استفاده از تصاويق نين تحقياستفاده شود. در ا

از  يق حاکيتحق يمدل با داده ها يسات خروجيرود ارس شد. مقا يمناطق جلبک ييدور اقدام به شناسا

زان صحت يباشد و ميدر رود ارس م يجلبک يلکه ها ييروش بکار گرفته شده در شناسا يو صحت باال قدرت

جه گرفت که يتوان نتين رو ميباشد. از ا يد شده مينقشه تول يب کاپا نشان دهنده صحت بااليو ضر يکل

 يدانيدر کنار مطالعات م د و مقرون به صرفهيار مفيبس يتواند به عنوان ابزار کمکيروش به کار گرفته شده م

ن است که يت ايار حائز اهميرد. نکته بسيدر مورد پراکنش جلبکها در آب مورد استفاده قرار گ يشگاهيو آزما

ن به مطالعه يار داشت و هم چنيتوان اطالعات به روز را در اختيسنجش از دور م ين روش و داده هايبا ا

-ها در برنامهن جلبکياخت. چرا که درک زمان بروز و نحوه توسعه اها پردن لکهيش و روند توسعه ايدايزمان پ
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جلبک در آنها  يهاکه لکه ير رودخانه ارس و مناطقيباشند. با توجه به مسيار مهم ميآنها بس يکنترل يها

جلبک اشاره نمودند که عبارتند از:  يهان لکهياد ايل ازديرفت که به داليانجام پذ ييهاياند، بررسکثرت داشته

زشده يو سرر يکشاورز ين هايه آنها درون رودخانه از جمله شهر جلفا، زميو تخل يشهر يهاوجود فاضالب

ن ين مناطق و فرصت رشد دادن به ايان رودخانه در ايآنها به رودخانه ارس، کم شدن سرعت جر يهاپساب

 سکون آب رودخانه. يها به عبارتجلبک

اعم از  يستيزطيحممختلف  يتبعات يرودخانه ارس دارا يبستره آب يها بر روجلبک يبنديمع و کلونتج

 انه و بهرودخ رودخانه، ممانعت از ارتباط کامل آب يعيطب يت آب رودخانه، اختالل در رفتارهايفيکاهش ک

 ييناساشلعات ن رو مطاياز اشود. يسطح رودخانه و ... م ييط هوايدرون رودخانه با مح يتبع موجودات آبز

تواند يها شده و ممکان و نحوه پراکنش آن ييدر وهله اول سبب شناسا ين تجمعات جلبکيا يو زمان يمکان

 رساند.  ياريده ين پديبا ا ياو مقابله يتيريمد يمنطقه را در ارائه راهکارها يو منابع آب يستيط زيران محيمد

ت يدن جمعباشدکه عبارتند از منبع آب شرب بويم يطيست محياد زيار زيت بسياهم يرودخانه ارس دارا

ذکر  يهاستانا يآب يازهاين نيتام ل،يو اردب ي، غربيجان شرقياستان آذربا 3ت يازجمله جمع ياديار زيبس

و  يستيزتنوع  يستم خزر، داراين رودخانه به اکوسيشدن ا ي، منتهيو کشاورز يمصارف صنعت يشده برا

و  م کشتبه اس ين کشت و صنعت کشورياز مهمتر يکي يبرا يکشاورز يو در انتها آب مصرف ان بااليآبز

 صنعت مغان.

ند و صرفا ينمايعمل م يستميده و سيچيبه صورت پ يستيزطيو معضالت مح يهادهينکه پديبا توجه به ا  

 يهااسيمق ن مسئله دريد اين بايباشد بنابرايها محدود به زمان و مکان مورد مطالعه نمآن يهاعلل و محرکه

 دهيدت پيرين مرحله در بحث مديتوان به عنوان اوليق را مين تحقيافت ايشود. ره يبررس يمتفاوت

 يآورجمع وان مسئله و شناخت يب يان مرحله در هر مطالعهيگر اوليان ديون دانست به بيکاسيفينوتر

شود يشنهاد ميپ يحاضر بوده است. در مراحل بعدق ين مهم مدنظر تحقيباشد که ايم ياطالعات کاف

ها اعم از دهير پدياده با سين پدين ايرند. ارتباط بيقرار گ ييو شناسا يابيده مورد ارزين پديا يهامحرکه

ده ستفامورد ا ييايشم يزان سموم و کودهاين منطقه، نوع کشت و کار و نوع و ميزم يرات کاربرييتغ

ه و گر مطالعيار موارد ديه و بسدر منطق يو انسان يکشاورز يها و پسماندهاع پسابکشاورزان منطقه، نحوه دف

 ده شود.يسنج

باشد که از محل اعتبارات يص م/72/3610-2به شماره  يطرح پژوهش ين مقاله مستخرج از گزارش نهائيا

 .ده استيز اجرا گرديدانشگاه تبر يپژوهش
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