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موجودات ميكروسكوپي موجود . در اين آزمايشگاه بطور آلي آنترل منابع آب صورت مي گيرد

از مزاياي آزمايش بيولوژي بر ساير . در آب در زير ميكروسكوپ تشخيص و شمارش مي شوند 

فيت آزمايش هاي سنجش و بررسي هاي مختلف آب ، امتيازي است آه در پاسخ سريع نسبت به آي

بطور آلي آزمايشات انجام گرفته در اين قسمت به دو دسته تقسيم مي . آب مورد آزمايش مي دهد

  : شوند 

  .آزمايشاتي آه در آن شناسايي و شمارش پالنكتون صورت مي گيرد - 1

 .آزمايشاتي آه در آن شناسايي و شمارش آرم نماتد صورت مي گيرد - 2

  .پالنكتون ها را بشناسيم قبل از شرح آزمايشات  انجام شده لزوما بايد 

  

  : پالنكتون ها 
پالنكتون به آليه موجوداتي گفته مي شود آه يا فاقد حرآت بوده و يا حرآت آنها طوري است آه 

نمي توانند در مقابل جريان آب مقاومت نمايند و بنابراين تحت تاثير جريان آب بدين سو و آن سو 

  : تقسيم مي شوند به دو دسته از نظر تغذيه پالنكتون ها . رانده مي شوند

فيتوپالنكتون ها يا پالنكتون هاي گياهي آه به علت دارا بودن سبزينه قادر به ساختن مواد  - 1

  .غذايي مورد نياز خود مي باشند

زئوپالنكتون ها يا پالنكتون هاي حيواني آه از ذرات و مواد آلي و يا از ساير موجودات  - 2

 .تغذيه مي نمايند

سيانوفيسه و پالنكتون هاي حيواني شامل  - 3آلروفيسه   -2دياتمه   - 1هي شامل پالنكتون هاي گيا

دسته ديگر آرم ها و الر و حشرات مي باشند  .آرستاسه مي باشند - 6روتيفر   -5روتوزوآ  پ - 4

  .آه در آب شمارش  و مورد بررسي قرار مي گيرند



ي دهند و لذا ابتدا توضيحاتي درباره تشكيل آلني مدياتمه ها جلبك هاي تك سلولي هستند آه بندرت 

  .جلبك ها ضروري بنظر مي رسد

  

  ) :الك ها ( جلبك ها 
يكي از اختصاصات بارز جلبك ها در بسياري از تك سلولي ها و درگامتها و زئوسپورهاي نمونه  

پر سلولي وجود تاژك با ساختمان مخصوص مي باشد آه بعضي بلند و شالق مانند هستند و بعضي 

جلبك ها براي رشد و نمو و توليد مثل به عوامل محيطي . آوتاهند و انشعاب فرعي دارند ديگر

نور عامل مهمي است و . نظير گرما ، نور ، اآسيژن ، دي اآسيد آربن و عناصر ديگر نياز دارند

عمقي آه جلبك ها مي توانند . نوع جلبك مي تواند زندگي آند تعيين مي نمايددر آب ، عمقي را آه 

در ژرفاي بيشتري نيز توانايي  ها متر است ولي برخي گونه 100ر دريا زندگي آنند در حدود د

آبي و سبز از رويه آب دريا به ترتيب شعاعهاي قرمز، نارنجي ، زرد و باالخره . زندگي دارند

بدين معني آه فقط شعاع هاي با موج آوتاهتر به اعماق آب مي  .نور خورشيد جذب مي شود

جلبك ها . شعاعهاي نور خورشيد همه به استثناي شعاع سبز در فرايند فتو سنتز موثرنداز . رسند

  .مي توانند در اعماق مختلف آبها به سر برند

  

جلبك ها همه جا مي رويند ، غالبا آبزي بوده و در آبهاي شيرين ، شور و : محيط زيست جلبك ها 

ه زيادي از گونه ها خاآزيند و انواع انها حتي در برآه هاي آويري و درياچه ها بسر مي برند عد

 30000روي هم رفته . را مي توان بر روي خاآها و صخرههاي نمناك ، روي برف جستجو آرد

توانايي توليد مثل برخي از جلبك ها به اندازه . گونه جلبك شناخته شده است آه اغلب آنها دريا زيند

از . نهر ها يا رنگين شدن آبها مي شونداي سريع است آه در زمان آوتاهي سبب مسدود شدن 

  .جلبك هاي تك سلولي مي توان اوگلنا و آالميدوموناس را نام برد

جلبك هاي تك سلولي هستند آه بندرت آلني تشكيل مي دهند و بصورت  :دياتمه ها  - 1

ديواره سلول از دو نيمه آه مانند در جعبه جفت مي شوند . رشته اي نيز مشاهده مي شوند

اين ديواره آغشته به مواد سيليسي سخت و شكننده بوده و در زير . افته است تشكيل ي

در روي اين ديواره تزئينات نقطه اي يا سوراخ . ميكروسكوپ به آساني شناخته مي شوند

پروتوپالسم داراي يك هسته و يك يا چند آلروپالست برنگهاي . دار ظريفي وجود دارد



نها بدون داشتن تاژك حرآت ويژه اي دارند آه ناشي اغلب آ. طالئي استسبز تا قهوه اي 

-Gomphonemaاز فراوان ترين دياتمه ها . از جريان سيتوپالسمي درون سلولي است

Navicula-Tabellaria-Asterionella  را مي توان نام برد.    

ليسي دياتمه ها اآثرا باعث انسداد صافي هاي شني در تصفيه خانه ها بدليل دارا بودن غشاء سي

، وجود برخي از دياتمه ها به تعداد زياد ايجاد رنگ و بوي نامطبوع در آب مي آند. مي گردند

ميلي ليتر آب بويي شبيه شمعداني در  1عدد در  1000به تعداد بيشتر از   Asterionellaمثال 

بعضي از دياتمه ها نمايانگر . را زرد متمابل به قهوه اي مي نمايد آب ايجاد نموده و رنگ آب

را نام برد آه در   Gomphonema – Nitzschiaآلودگي آب مي باشنداز اين عده مي توان 

  .آبهاي آلوده به تعداد زياد يافت مي شوند

در  انواع مختلف آنها به طور طبيعي. به نام جلبك سبز خوانده مي شوند :آلروفيسه ها  - 2

. تاژك دارو داراي حرآت مخصوص مي باشند Euglenaآب يافت مي شوند برخي مانند 

به صورت  Volvoxبرخي مانند . حرآت مي باشند Colesteriumعده اي ديگر مانند 

سلول ( آلني زندگي نموده و باالخره دسته اي مانند اسپيروژيروآالدوفورا بشكل نوار 

  .مي باشند) هاي پشت سر هم 

از پروتيت هاي پست بوده . آبي خوانده مي شوند –به نام جلبك سبز  :فيسه ها سيانو - 3

و رنگهاي    aداراي آلروفيل . يعني فاقد غشاء هسته ، پالست  ميتوآندري مي باشند

فيكلوسيانين و فيكواريترين مي باشند آه دورنگيزه اخير رنگ خاص سبز آبي به آنها مي 

از فراوان ترين سيانوفيسه ها . گليكوژن مي باشد ذخيره غذايي در آنها بصورت. دهد

Microcystis-Lyngbya-Anabaena-Oscillatoria برخي از . را ميتوان نام برد

باعث انسداد صافي هاي شني در  Microcystisو  Anabaenaسيانوفيسه ها مانند 

آب مي  باعث ايجاد بوي نامطبوع در  Anabaena عده اي مانند  . تصفيه خانه مي گردند

هنگاهي آه به احشام خورانده شده اند   Microcystisاآثر سيانوفيسه ها مانند  . گردند

 .بنابر اين به خودي خود نيز مضر مي باشند. باعث مسموميت آنها گرديده اند

بيشتر جانوران تك ياخته اي ميكروسكوپي ) وران تك ياخته اي  نجا(  :  پروتوزوئرها - 4

بعضي . جانوري پائين ترين جانوران گروههاي بزرگ مي باشنداين ها در سلسه . هستند

از پروتوزوئرها از لحاظ ساختمان بسيار ساده و بعضي ديگر پيچيده و داراي اندام هاي 



اندام هاي سلولي به آار اعمال حياتي خاض ميخورند و از نظر عمل شبيه . سلولي هستند

نوع پروتوزوئر  30000ن بيش از تاآنو. به دستگاههاي جانوران پر ياخته مي باشند

هر . شناخته شده و مجموع تك تك آنها از مجموع ساير جانوران ديگر بمراتب بيشتر است

مثال در آبهاي سطحي ، اقيانوس ها ، در . گونه ، در مكان مرطوب خاصي زندگي مي آند

مستقل زندگي  اآبهاي شيرين ، شورمزه يا آلوده ، داخل زمين و در خاك بسياري از آنه

دارند و يا بطور آزاد شنا مي آنند در حاليكه بعضي بيحرآت و بعضي هر دو صورت را 

داخل پروتوزوئرهاي  ربقيه در درون يا د. دارا مي باشند و آلني هايي تشكيل مي دهند

بسياري از پروتوزوئرها براي . ا انگلي زندگي مي آننديبصورت سببي ، همزيستي معيني 

بعضي از پروتوزوئرهر در تصفيه اب . ديگر بمنزله غذا مي باشند جانوران بسيار آوچك

پروتوزوآ بر حسب . هايي آه بوسيله صافي انجام مي شود و بستر هاي فاضالب ها مفيدند

 :ساختمان ها يا تشكيالتي آه براي حرآت دارند به پنج رده تقسيم مي شوند 

شالق   Flagellaك يا چند تاژك  يا تاژك داران داراي ي Mastigophora ماستيگوفورا  - 1

 - 3با پاهاي آاذب    Rhizopodsيا ريشه پايان   Sarcodina   آودينارسا -2  .  مانند هستند

سيلياتا    - 4.  فاقد اندام هاي سلولي مخصوص حرآت مي باشند   Sporozoaاسپوروزوآ 

Cilliata   يا مژآداران داراي مژك( Cilia )   سوآتوريا   -5.  شنددر سراسر زندگي مي با

Suctoria   يا مكنده ها در آغاز داراي مژك و در مراحل بلوغ داراي شاخك اند.  


