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پارامترهای هیدرولوژیک ،تاالب بینالمللی گمیشان ،شاخص زیستی ،شاخص  ،TSIکلروفیلc،b،a

اکوسیستمهای تاالبهای ساحلی به طور گسترده در
مناطق خشک و در امتداد سواحل توزیع شدهاند
( )Montoya, 2009مانند تاالب بینالمللی گمیشان ،این
تاالب ساحلی دریای خزر شامل بسیاری از مناطق وسیع
کمعمق و شور که جاذب انواع زندگی پرنده و تنوع زیستی
است ( )Jafari, 2009و به ندرت مورد مطالعه قرار گرفته
است .در بسیاری از تاالبها شاخص زیستی کلروفیل به
عنوان ماده رنگی مهم فتوسنتز در فیتوپالنکتونها و
جلبکها مطرح است و اغلب به عنوان برآوردگر زیستتوده
جلبکی استفاده میشود ( .)Gibson et al., 2000سه نوع
از مهمترین ترکیبات کلروفیل در محیطزیست دریایی
شامل ()Chl-b( ،Chlorophyll-a )Chl-a
 Chlorophyll-bو ( Chlorophyll-c )Chl-cاست .همه
جلبکهای فتوسنتزکننده و گیاهان عالی شامل Chl-a
بهعنوان رنگدانه اصلی میباشند (.)Smith et al., 2007
سیانوباکتریها ( )Cyanobacteriaتنها شامل Chl-a
هستند ( .)Scheer, 1991سایر رنگدانهها و لوازم جانبی
مانند  Chl-bو cدر فیتوپالنکتون ،برای جدا کردن

گروههای مختلف جلبک کاربرد دارد ( Gonzalez,

 .)2011گونههای مختلف فیتوپالنکتون زیستگاه خاصی در
طبیعت داشته و توزیع آنها نشاندهنده ویژگیهای آبی
است که در آن بقا مییابند ( )Saha et al., 2000به
عنوان مثال آبهای ساحلی کم عمق با ورودیهای قابل
توجه از رسوبات معلق ،توزیع فیتوپالنکتون در آن تحت
سلطه سیانوباکتریها یا دیگر گونههای جلبک میباشد که
حاوی رنگدانههای فرعی است (.)Khalid et al., 2013
مثال دیگر سواحل  Grandeدر پرو ،جنوب غرب آمریکا
است که دشتهای کم عمق ،یوتروفیک ( )Eutrophicو
قلیایی بوده و در معرض جنسهای رشتهای
سیانوباکتریها ،دیاتومههای تکسلولی ( )Diatomsو
کلروفیتای رشتهای /تکسلولی ( )Chlorophytesقرار
دارند ( .)Montoya, 2009در بررسی لیمنولوژیک تاالب
گمیشان که طی سالهای 07-07انجام گرفت بیشترین
فراوانی فیتوپالنکتونها متعلق به رده جلبکهای داینوفیته
( )17/3%( )Dinophyceaeو سپس رده جلبکهای
دیاتومه ( )71/2%( )Bacillariophyceaeبود (علومی و
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همکاران )7307 ،.در حالی که در مطالعه تغییرات فصلی
جوامع فیتوپالنکتون در تاالب گمیشان طی سال ،32-33
 53گونه فیتوپالنکتونی شناسایی شدند که شامل 71گونه
سیانوفیتا
71گونه
(باسیالریوفیتا)،
دیاتومه
( 72 ،)Cyanophytaگونه کلروفیتا 3 ،گونه پیروفیتا و 2
گونه از اوگلنوفیتا ( )Euglenophytaبودند (خیرآبادی و
همکاران .)7333 ،.تغییرات سالبهسال آب و هوا بهعنوان
فرآیندهای مؤثر فیزیکی ،شیمیایی و زیستی بر تاالبها
مطرح است ( .)Jeppesen et al., 2009افزایش دمای
هوا ،افزایش درجه حرارت آب و تغییر جوامع فیتوپالنکتون
به سمت تسلط گونههایی سازگار به آبهای گرمتر را
نشان دادهاست ( ،)George et al., 2007درنتیجه از بین
رفتن زودهنگام دیاتوم ها و توسعه باالی سیانو باکتری در
دریاچههای اروپایی به گرمشدن فصل زمستان و افزایش
درجه حرارت آب مربوط است ( Weyhenmeyer et al.,
 .)2002شوری نیز از عوامل همبسته با درجه حرارت آب
بوده که مؤثر بر غلظت و فراوانی فیتوپالنکتون میباشد.
جریانهای عمده آب شور عموماً برای تحریک شکوفایی
سیانوباکتریها بیانشده است ( .)Kahru, 1997تاکنون
گزارش مطالعهای راجع به غلظت رنگدانههای کلروفیل و
همبستگی پارامترهای هیدرولوژیکی طی  25سال اخیر در
تاالب بینالمللی گمیشان پیدا نشد ،اما نتایج مطالعه
( Nezlin )2005نشانداد که تغییرات فصلی غلظت
 Chl-aدر بخش جنوبی دریای خزر توسط شرایط آب و
هوایی دریای خزر بهخصوص درجه حرارت سطح آب و
تنش باد مشخص میشود .هدف از مطالعه پیش رو بررسی
و
فیتوپالنکتون
رنگدانههای
اسپکتروفتومتری
مشخصشدن محتوای رنگدانهها ( cو )Chl-a,bبهعنوان
شاخص زیستی در تعیین حضور انواع ریز جلبکها بود.
همبستگی پارامترهای هیدرولوژیکی و تعیین سطح
تغذیهگرایی تاالب در تابستان از دیگر اهداف این مطالعه
بود .نمونهبرداری در این منطقه در شش ایستگاه از تاالب
( )Stationاز جمله مصب رودخانه گرگانرود ( ،)S2کانال
زهکش شهرستان گمیشان ( ،)S3کانال سرریز تاالب
بینالمللی آالگل( ،)S1کانال خروجی مجتمع پرورش میگو
( ،)S5کانال ورودی مجتمع میگو ( ،)S1ناحیه مرزی

اندازه گیری محتوای عصاره رنگدانه کلروفیل ( ) a,b, cو...

مختومقلی ( )S0و بعالوه یک ایستگاه دریای خزر ()S7
انجام پذیرفت (شکل.)7

شکل :1تصویر ماهوارهای تاالب بینالمللی گمیشان و
ایستگاههای نمونهبرداری
منبع :اداره کل محیط زیست استان گلستان

در محل ایستگاهها متغیرهای هیدرولوژیک چون دمای
آب ،اکسیژن محلول ( ،pH ،)DO7شوری و کدورت توسط
سیستم مولتیپارامتر مدل  DKKسنجش شدند.
نمونهها ی فیتوپالنکتون در ظروف شیشهای تیره نزدیک
به سطح فوقانی آب برداشت شدند (نیم لیتر) و در دمای
مناسب به آزمایشگاه محیطزیست دریایی بندرترکمن
انتقال یافتند .سپس بهوسیله پمپ خأل و کاغذ صافی
( )GF/F45%فیلتراسیون شدند و در  75mlاستون%37
طی  21ساعت در تاریکی ( 1درجه سانتیگراد) مورد
استخراج قرار گرفتند .پس از سانتریفوژ ،مقدار جذب
عصارههای استخراجشده توسط دستگاه اسپکتروفتومتر
مدل7177-UVخواندهشد و در طول موجهای رنگدانه
 Chl-aو bبهروش ( Jeffrey & Humphrey)1975و
رنگدانه  Chl-cبهروش ( Humphrey )1979محاسبه
گردید .در نهایت با توجهبه محتوای غلظت رنگدانههای
فتوسنتزی ،نسبت رنگدانههای  Chl-b/Chl-cو Chl-a
Dissolved Oxygen
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 /Chl-b, Chl-a /Chl-cبهمنظور فراهم نمودن نشانه
برحضور انواع ریزجلبکها تعیین شدند .از نرمافزار SPSS
مدل  V. 71برای محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و
معادله رگرسیون  Chl-aبا پارامترهای هیدرولوژیک
استفاده شد .داده های  Chl-aقبل از تجزیه و تحلیل
آماری با استفاده از تبدیل لگاریتمی نرمال شدند
( .)Rasmussen et al., 2009سطح تغذیهگرایی در
تاالب با استفاده از شاخص تجربی TSI2و پساز قرار دادن
مقادیر میانگین ماهانه  Chl-aدر آن بهدست آمد
(.)Carlson,1977

نتایج محتوای رنگدانههای کلروفیل( )a,b,cنشان
داد ،بیش ترین غلظت رنگدانه  Chl-aو bدر شهریورماه
و S3بود (جدول )7که نشانهنده شکوفایی میکس
کلروفیت -سیانوباکتر است Chl-b .شاخص زیستی برای
رده کلروفیتا است ( .)Smith et al., 2007همچنین باال
بودن نسبت رنگدانه  cو  Chl-a / Chl-bدر S1و S3
(جدول )7نشاندهنده شکوفایی سیانوباکتریها در این
ایستگاههاست .حداکثر نرخ رشد توسط بسیاری از
سیانوباکتریها در دماهای باالتر از  25درجه سانتیگراد
بهدست آمده که نسبت به جلبک سبز و دیاتومها دماهای
مطلوب باالتری برای رشد هستند ( Robarts & Zohary,
 )1987این موضوع میتواند همبستگی باالی log Chl-a
با دمای آب (( )p<7/77جدول )2و دلیل اینکه در آبهای
نیمهگرمسیری و جنوب شرقی دریای خزر بیشتر شکوفه
سیابوباکتری در طول تابستان هست را توجیج کند .از
طرفی ،غلظتهای باالتر کلروفیل و تولید بیش از حد
جلبکها ممکن است به آلودگی ازت/فسفر مربوط باشد

Trophic State Index

( .)Boyer et al., 2009ایستگاههای ذکر شده،
مکانهای حساس از نظر تولید رنگدانهاند چون ورود
مستقیم فاضالبهای شهری ،احداث غیرقانونی
زهکشهای رو باز جهت بهرهوری اراضی شور ،چرای
بیرویه دام و پسابهای آبزیپروری از دالیل عمده آن به
شمار میآید .طبق نتایج ،بیش ترین غلظت رنگدانه Chl-
 cدر تیرماه و  S2از تاالب گمیشان بود (جدول )7که
نشاندهنده شکوفایی دیاتومههاست .از آنجا که محتوای
غلظت  Chl-cنشاندهنده دیاتومها ،درحالیکه Chl-b
شواهد بر وجود کلروفیت است ،میتوان نتیجه گرفت که
حضور دیاتومها باالتر از کلروفیت بود ( Kallfa et al.,
 .)2014مصبها سیستمهای پویا و پایداری هستند که
بهلحاظ تنوع زیستی و جغرافیایی از اهمیت باالیی
برخوردارند .چگونگی تنوعپذیری مصبها به وسیله پویایی
بیولوژیکی جمعیتها به خصوص پالنکتونها مشخص
میگردد ( .)Putland & Iverson, 2007فیتوپالنکتونها
در مصبها شکوفایی بهاره و پاییزهای را نشان می دهند به
خصوص دیاتومهها که نقش خیلی مهم در تولید مصبها
بهعهده دارند ( .)Ghorbani et al., 2013این امر
میتواند از مهمترین دالیل شکوفایی دیاتومهها در اوایل
تیرماه نسبت به اواخر تابستان باشد (جدول ،)7مانند تاالب
کمعمق  Baiyangdianدر چین که در فصل بهار شامل
 %73/2از شاخه باسیالریوفیتا بود اما در تابستان فقط
 %5/5را شامل شد ( .)Wang et al., 2013ازطرفی
لبشور بودن ( )Brackishشرایط آب در S2شکوفایی
دیاتومهها در آن را محتمل کرد زیرا محیطهای کمعمق،
آشفته و در نوسانات شوری مورد عالقه رشد آنهاست
(فرهادیان و دوستان .)7333،
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جدول :1محتوای غلظت در عصاره رنگدانههای کلروفیل در تابستان و در ایستگاههای مطالعاتی
S7

S6

S5

S4

S3

S2

S1

رنگدانه

3/171

5/113

31/171

75/775

11/753

1/153

1/717

Chl-a

7/317

7/703

1/753

7/751

7/521

17/212

7/310

Chl-b

1/310

7/72

5/331

3/775

1/331

510/33

7/275

Chl-c

71/103

3/51

11/01

25/0

17/573

71/132

0/15

Chl-a

3/777

7/172

07/032

7/101

7/733

1/121

7/703

Chl-b

71/527

7/132

71/771

3/3

1/011

3/721

7/112

Chl-c

31/712

3/173

1/575

770/71

117/112

20/737

72/1

Chl-a

3/500

7/30

7/015

3/512

271/771

2/030

7/010

Chl-b

71/171

7/23

7/023

5/330

703/302

0/151

2/1

Chl-c

واحد رنگدانههای  μg/l ، Chl-a,b,cاست.
با توجه به جدول ،7نسبت رنگدانه  Chl-b / Chl-aدر
مردادماه و  S5باال بود (جدول)7که رده ریزجلبکهای
کلروفیتا را غالب کرد .اشاره شده که بسیاری از بلومهای
جلبکی به عنوان آزاردهنده در نظر گرفته میشوند مانند
جلبک سبز یا کلروفیتا که به صورت تودههای درهمفشرده
و با ضخامت هستند ( .)Mc Glathery, 2001همچنین
غلظتهای باالی رنگدانه  Chl-aدر ماههای تیر و مرداد
(جدول )7نسبت به  ،S1بهدلیل پساب های خروجی
( )S5در مجاورت تاالب است که آن را تحت تأثیر قرار
میدهد(جدول Phillips et al.)1993( .)7معتقدند که
توسعه کنترلنشده صنایع پرورش میگو سبب ایجاد اثرات
مخرب بر اکوسیستمهای ساحلی میشود .همچنین در
شهریورماه آبگیری از  S1جهت تعویض آب مزارع پرورش
میگو ،موجب کاهش زمان ماند آب و شدت بهرهوری Chl-
 aدر  S5شد (جدول .)7باتوجه به نسبت رنگدانههای
فتوسنتزی ( )a,b,cدرجدول ،7نتیجه میگیریم که اغلب
با افزایش غلظت  ،Chl-aافزایش دستکم  Chl-b,cرا هم
میتوان مشاهده کرد Arar )1997a( .اظهار داشت اگر
غلظت  1 Chl-aتا77برابر بیشتر از  Chl- b,cباشد،
غلظت  Chl- b,cدستکم بین  73%تا  31%در نوسان
است .نتایج حاصل از همبستگی پیرسون و معادله خطی
رگرسیون مشخص کرد که در بین پارامترهای
هیدرولوژیک ،مهمترین عوامل محیطی برای غلظت و
فراوانی فیتوپالنکتون دمای آب DO ،و شوری آب بودند
171

تابستان
تیر

مرداد

شهریور

(( )p< 7/77جدول 2و رابطه  .)7دمای آب از عوامل مهم
برای تحریک شکوفه جلبک ( )Algal bloomدر معادله
 log Chl-aبود (**)R² = 7/123و همبستگی معنیدار
با آن داشت (**( )7/15رابطه 7و جدول .)2درتاالب
گمیشان به دلیل عمق بسیارکم ،الیهبندی حرارتی وجود
نداشت و افزایش دمای سطح آب به غلظت باالیی از
فیتوپالنکتون در تابستان منجر شد .بنابراین این فاکتور
همراه با عوامل دیگر مانند مواد مغذی مؤثر بر مقدار
غلظت  Chl-aاست که نیاز به مطالعات تکمیلی می باشد.
 DOاز مهمترین پارامترهای کیفیت آب برای سالمت
فیتوپالنکتون و در معادله )R² = 7/103**( log Chl-a
که در سطح  p<7/75با آن معنی دار بود (رابطه  7و
جدول .)2برخی مکانیسم هایی که در تاالبها اتفاق
میافتد به طور مستقیم به تابش خورشیدی و غلظت DO
مربوط میشود ( )Von Sperling, 2007این موضوع را
میتوان توسط نرخ فتوسنتز باالتر همراه با شدت نور
بیشتر در آبهای فوقانی توضیح داد ( Wheeler et al.,
 .)2003با این حال DO ،ارتباط رگرسیونی بیشتر نسبت
به دمای آب نشان داد (رابطه  )7زیرا در طول شکوفه
فیتوپالنکتون جلبک به سرعت درحال تولید اکسیژن
توسط فرایند فتوسنتز و سریعتر از آن است که توسط
همه موجودات دیگر مصرف شود ،در نتیجه نرخ فتوسنتز
در طول روز بیشتر از نرخ تنفس و میزان  DOآب بیشتر
از غلظت اشباع میشود (.)Grove, 2001
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جدول :2ضرایب همبستگی پیرسون بین فاکتورهای مطالعاتی در تابستان
log Chl-a

7/27

عمق آب

DO

دمای آب

pH

ایستگاه

ماه

شوری

**7/513

7/773

شوری

7/751

7/707

7/732

pH

-7/731

**7/571

-7/711

-7/715

دمای آب

-7/727

-7/215

7/325

DO

-7/701

-7/773

7/751

-7/730

7/721

**

-7/372

*7/151

**7/157

-7/215

**7/553

**7/173

7/273

7/703

-7/715

**

-7/152

-7/171

**

-7/032

-7/720
**

-7/011

-7/711

عمق آب

7/371

log Chl-a

7/731

کدورت

* و ** اختالف معنیداری به ترتیب  75/7و  77/7است

(( 7 )DOدمای آب) log Chl-a =- 3/11 +7/72

(رابطه)7

(شوری آب) + 7/777

از پارامترهای مهم دیگر در معادله پیش بینی ،log Chl-a
شوری آب بود (**  )R² = 7/007که همبستگی معنیدار با
آن داشت (** ( )7/55رابطه  7و جدول .)2در واقع تثبیت
نیتروژن توسط سیانوباکتریها در دریاچه های بسیار شور
گزارششده است (،)Sorokin & Dallocchio,2008
زیرا جلبک و سیانو باکتریها قادر به رشد در آب هایی با
ارزش مواد مغذی کم و یا زیاد ،حتی در اکوسیستمهایی با
شوری باال هستند ( .)Collins et al., 2014فرهادیان و
دوستان ( )7333هم اظهارداشتند شوری با فراوانی
فیتوپالنکتون به ویژه دیاتومهها در مصب رودخانه حله در
خلیجفارس همبستگی مثبت (**)7/57داشت .شوری آب
در تاالب گمیشان متأثر از پارامترهای دمای آب و عمق
آب بود و با آن ها همبستگی معنیدار داشت ()p< 7/77
(جدول .)2در سالهای اخیر فعالیت های انسانی و
کشاورزی در مناطق مجاور تاالب و حوضه آبریز دریای
خزر ،شرایط گرم و خشک و کاهش بارش تحت تأثیر گرم
شدن کره زمین ،منجربه کمعمق شدن تاالب و باال رفتن
میزان شوری در آن بوده است .کمعمق شدن آب بهنوبه
خود ،شرایط ایجاد سکون آب و افزایش بهرهوری را فر اهم
کرده و بهعلت سرعت پایین جابجایی آب فیتوپالنکتونها
فرصت کافی جهت مصرف مواد مغذی ،افزایش غلظت

رنگدانه و تراکم زیستتوده را پیدا کردند .به عبارتی
افزایش پایداری آب به نفع گونههای فیتوپالنکتون شناور
مانند تشکیل شکوفه سیانوباکتریها است ( & Winder
 .)Hunter, 2008اثرات ورودیها و بارگذاری آنها در
مناطق نیمهبسته مانند تاالب گمیشان که در آن بهرهوری
نسبتبه بقیه مناطق جغرافیایی باالتر است ،به باد و
شرایط آب و هوا هم وابسته است ( Le Borgne et al.,
 .)2010در نتیجه تفسیر غلظت کلروفیل مشاهده شده،
به ورودیها و یا ترکیب رسوب در مقیاسهای محلی
محدود نمیشد ،بلکه به مدتزمان و گسترش جغرافیایی
رویدادهای اقلیمی هم بستگی داشت .براساس نتایج این
مطالعه ،فاکتور  pHهمبستگی معنیدار با پارامترهای
هیدرولوژیک نداشت (جدول ،)2زیرا افزایش قابل توجه در
تغییرات  pHدر ماههای تابستان و ایستگاهها نبود .با
اینحال ،ارتبط غیرمستقیم آن با  log Chl-aنشاندهنده
تأثیر شرایط قلیائی ضعیف بر غلظت فیتوپالنکتون ،نسبت
به  pHهای باال است (جدول .)2فاکتور ایستگاه هم با
 log Chl-aمعنیدار نبود (جدول )2زیرا هر چه از جنوب
تاالب بهسمت شمال آن میرویم (شکل )7غلظت رنگدانه
کاهش نداشته و ایستگاههای میانی بیشترین غلظت تولید
 Chl-aرا داشتند (جدول )7اما بهنظر میرسید با
پارامترهای شوری ،عمق آب و کدورت معنیدارتر بود
(جدول )2ازآنجاکه  S2کمترین میانگین شوری و
بیشترین میانگین عمق و کدورت ،و خالف آن درS0
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ثبتشد .بههر روی ،فاکتور ایستگاه قابل استناد بر
معنیداری پارامترها نبوده است چراکه پارامترهای
هیدرولوژیک در هر ایستگاه نقش مهمتر و تأثیرگذارتری
دارند .برطبق نتایج شاخمص تغذیهگرایی در تاالب
گمیشان TSI ،در تیرماه  17/77ثبت شد و سطح
یوتروفیک (خفیف) را نشان داد ( .)Carlson,1977در ماه
مرداد  11/52 ،TSIو سطح تغذیهگرایی یوتروفیک بود
( )Carlson,1977مانند فلور جلبکی دریاچههای
 Banjaraو  Nadimiدر هندکه هر دو یوتروفیک و تحت
تسلط سیانوباکتری ها و باسیالریوفیتا بودند ( Johnson,
 .)2006در شهریورماه  TSIبه دست آمده  01/11و سطح
تغذیهگرایی هایپرتروفیک (خفیف) ()Hypereutrophic
بود ( .)Carlson,1977دریاچههای کم عمق Pampean
در آرژانتین که عمدتاً یوتروفیک و هایپرتروفیک هستند
مثالی از آن است که ارزش  Chl-aآن ها بین  15 µg/lتا
7177تخمین زده شده است (.)Canziani et al., 2008
ادامه روند یوتروفهشدن تاالب گمیشان در طوالنی مدت،
میتواند تنوع زیستی در آن را کاهش دهد زیرا افزایش
غلظت فیتوپالنکتون منجربه کاهش جوامع گیاهان آبزی و
علفی و تغییر آن ها بهسوی کشت خالص
( )monocultureمیشود (.)Bayley & Prather, 2003
بهعالوه ،موجب کشتهشدن ماهیان بر سطح آب ،اثرات
مخرب در کیفیت آب ،رنگ ،بو و نهایتاً کاهش بازده
طبیعی تولید شیالت را در پی خواهد داشت .پس حفاظت
از این اکوسیستم ساحلی که به عنوان بافر بین زمین و
دریاست ،به ثبات چرخه زیستی درآن کمک شایانی
خواهد کرد .شرایط گرمایش جهانی بهنحوی تحت تأثیر
فعالیتهای انسانی است که اثرات آن بر آبهای ساحلی
محسوستر است .اکوسیستمهای آب شور مانند تاالب
گمیشان به علت تبادل کم آب ،بیشتر در معرض
شکوفاییجلبکی گاه و بیگاه در سواحل هستند .اگرچه
مواد مغذی برای گسترش جلبکها و بلومهای
سیانوباکتریال الزم هستند ،اما عوامل دیگری مانند میزان
عمق آب ،نفوذپذیری نور ،شوری و درجه حرارت آب
ترکیب شکوفایی را تحت تأثیر قرار دادهاند .شکوفایی
ریزجلبکهای دیاتومه و سیانوباکتریها میتواند نشانهای
از شاخص آلودگی و ناپایداری فیزیکی در این محیطهای
171
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ساحلی کمعمق باشد .پس تمرکز بر روی مدیریت دهانه
رودخانهها و آبهای ساحلی ،مدیریت روانابها و
روشهای منطقی آبزیپروری در مجاورت تاالبهای
طبیعی ،بیشتر از هر زمان مورد نیاز است.
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Abstract
Concentration of chlorophyll-a is an adequate parameter for assessing the trophic state in the
summer. So, check the photosynthetic content of pigments as a bioindicator of chlorophylla,b,c were studied in six stations of Gomishan international wetland and a sea station.
Furthermore were investigated the qualitative evaluation of trophic state of the wetland and its
dynamics. Phytoplankton samples after the filtration were extracted in 90% acetone, and were
obtained the absorption of pigments in Spectrophotometer. In addition to chlorophyll, were
measured the water temperature, dissolved oxygen, pH, salinity, turbidity and depth. Based on
results, the increasing concentrations of chlorophyll-a in September showed the trophic level
was hypertrophic and occurred the cyanobacterial bloom. The statistical results showed log
Chl-a a positive significant correlation with water temperature, dissolved oxygen and salinity
(p<0.01). Also in the Gorganrud estuarine (S2) was measured the diatom bloom as pollution
indicator in July. The Gomishan coastal wetland on one hand affected by the human activities
in adjacent areas and the other hand under is the influence of global warming on a large scale
and in its catchment area, that causing the intensity of evaporation, salinity and become its
shallow. Accordingly, improving circulation of wetland water and connection with the sea,
improving future guidelines on the estuarine management, reduce and control of urban
wastewater and aquaculture wastewater filtration is suggested.
Keywords: Biological indicators, Chlorophyll-a, b,c, Gomishan
Hydrologic parameters, TSI index
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