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تاالب بینالمللی گمیشان در جنوب شرقی دریایخزر قرار
دارد و متأثر از اقلیم دریاایخازر و بب و هاوای خشا و
نیمهبیابانی دشت ترکمنصاررا مایباشا  .باه دلیال ورود
رسوبات حمل ش ه توسط رودخاناه گرگاانرود هماراه باا
جریانات بب دریایخزر که به سامت تااالب حرکات دارد،
جهت جریان بب تاالب تا حا ود ترریباا  ۱3کیلاومتری از
جنوب به شمال و بع از بن از شمال به جناوب مایباشا
(شکل  .)۱اطالعات کمی در مورد این منطراه وجاود دارد،
اما میتوان به ان ازهگیری نسبت رنگ انههای کلروفیلb ،a
و  cدر تابستان  92اشااره کارد (عمرانای .)۱395 ،انتظاار
میرود که تع اد جلب باالی  ۱5000سلول نشااندهنا ه
احتمالی شکوفایی فیتوپالنکتونی در بب باشا کاه ممکان
اساات اثاارات زیباااییشناساای یااا به اشااتی ر دهاا
( .)Melbourne Water, 2005هاا ا از ایاان مطالعااه
همبستگی پارامترهای زیستمریطی ،سطح تغذیهگرایی و
تنااوو و تااراکم ساالولی فیتوپالنکتااونی در طااول تابسااتان
ماایباش ا  .نمونااهباارداری در  6ایسااتگاه از طری ا GPS
انتخاب ش  .ایستگاه  ۱شمالیترین ایستگاه تاالب در ناحیه
مرزی ایران و ترکمنستان ،ایستگاه  2ورودی سایت میگو و

مرایسه بن از نطر تنوو فیتوپالنکتونی باا کاناال خروجای،
ایستگاه  3مجاورت و ارتباط ببی خروجای ساایت میگاو و
تأثیرپذیری بن بر تاالب ،ایستگاه  4ارتبااط ببای باا کاناال
زهکش تاالب بینالمللای بالگال ،مازارو تک یار و پارور
ماهیان حوزه اترک و بالگال و تأثیرپاذیری بن بار تااالب،
ایسااتگاه  5ورودی زهکااش فاضااالب شااهر گمیشااان و
تأثیرپذیری بن بر تاالب و ایستگاه  6ناحیه مصبی رودخانه
گرگان رود و تأثیرپذیری بن بر تاالب انتخاب ش (شکل.)۱
پارامترهای شیمیایی و کلروفیل aاواسط تیر تا شاهریور92
و جااان و گوناااه فیتوپالنکتاااونی در اواساااط شاااهریور
نمونهگیری ش (عم نیممتاری از ساطح بب) .دماایبب،
شوری pH ،و اکسایننمرلاول باا دساتگاه ماولتیپاارامتر
(م ل  )DKK 666293و مواد مغذی در بزمایشگاه طبا
دستورالعمل اساتان ارد باا دساتگاه اساککتروفتومتر (رو
دستی) ان ازهگیری ش (م ل  .)Hach DR 2800غلظات
کلروفیل aبا فیلتراسیون نمونه بب در پما خاال( (کاغاذ
فیلتااار  )GF/F , 0/45 μو اساااتخراص عصااااره بن باااه
Jeffrey
and
1975( Trichromatic
رو
 )Humphrey,ب ست بم .
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شکل :1منطقه مورد مطالعه و ایستگاههای نمونهگیری
Figure 1: Study area and sampling stations

شناسایی جوامع فیتوپالنکتونی با میکروسکوپ ایناورت در
بزرگنماایی  20x ،۱0xو  )Nikon TS ۱00( 40xو باا
کلی های مصاور مختلا انجاا شا ( Moncheva and
 .)Parr, 2010همبسااتگی پارامترهااای مااورد مطالعااه در
نر افزار (ورژن SPSS )۱8تعیاین شا  .برطبا نتاای5 ،،
شااااخه فیتوپالنکتاااونی (  ۱3جااان و  ۱5گوناااه) در
شهریورماه شناسایی ش که شاخه سایانوفیتا باا بیشاترین
تنوو جان و کلروفیتاا و سایانوفیتا باا بیشاترین تاراکم
ساالولی غالااب بااود Oscillatoria sp. .بااه میاازان باااالی
بلودگی بلی بب مراو است (سطوح بااالی نیتاروژن) و در
ایستگاه  ۱با بیشترین غلظت نیترات مشاه ه شا (جا ول
Chlorella sp. .)Van Vuuren et al., 2006( )۱
بیشااترین تااراکم را در ایسااتگاه  ۱دارد کااه معمااوال ی ا
شکوفایی متوسط جلب را نشان میده  .این ایساتگاه در
شاااهریور د اااار کمباااود اکساااینن ( )Hypoxiaباااود
(۱/7میلیگر بر لیتر) کاه مایتوانا باا عما پااآین بب،
غلظت باالی نیترات و شاکوفایی شااخه کلروفیتاا مارتبط
باش  .شاخه سیانوفیتا در ایستگاه  2نبود اما باسایالریوفیتا
و پیروفیتااا تنااوو فیتوپالنکتااونی باااالآی در بن نساابت بااه
ایستگاه  3دارد .بیشترین تراکم گونهای Prorocentrum
 micansدر ایستگاه  2است .گر ه  P. Micansقاادر باه
تشکیل شکوفایی گسترده است اما معماوال بن را بایضارر
میدانن ( .)Edler and Hageltorn, 1990دادهها نشاان
مایدها کاه شاکوفایی  Microcystisبیشاتر از ۱0000
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سلول بر لیتر دارد که در ایساتگاههاای  4 ،3و  5در ایان
تراکم مشاه ه ش ( . )EPA, 2010باه دلیال تخلیاه بب
استخرهای سایت میگو در مجاورت تاالب ،بیشترین تاراکم
 Microcystis sp.در ایستگاه  3نسبتبه دیگر ایستگاهها
اناا ازهگیااری شاا  .باارخالا ، Microcystis sp.
 Anabaena sp.در ایسااتگاه  3نبااود و Spirulina sp.
تنها در همین ایستگاه بود  .شاخه کلروفیتا تناوو و تاراکم
باالآی در ساایت میگاو ن اشات (ایساتگاه  2و . )3فراوانای
( Anabaenaشاخص >40کلروفیل aمیکروگر بار لیتار)
بهش ت باا فسا ر ارتبااط دارد ( Havens and Walker,
 )2002از بنجایی که  Anabaenaتوانایی ت بیت نیتاروژن
را دارد ( )Heterocystousو قادر به تولی سمو کشان ه
( )Anatoxinاساات ( .)VanVuuren et al., 2006در
ایساتگاههاای  )54 ppt( 5 ،)30 ppt( 4 ،)64 ppt( ۱و 6
( )۱0 pptترت غلظتهای مت اوت شوریAnabaena ،
 sp.تااراکم باااالآی داشاات و بیشااترین شااکوفایی بن در
ایسااتگاه  4و  6بااود  .در نتیجااه ،بااا شاارایط بساایار شااور
( )Hypersalineدر ایساااتگاه  ۱و Anabaena sp. ،5
تراکم پاآینتری از سلول را تشکیل داد  .بنظر میرس کاه
بساایاری از ساایانو باااکتریهااا در مراایطهااای ساااحلی،
مریطهای شور را ترمال مایکننا ( )Halotolerantتاا
اینکه بن را ترجیح ب هن (Reed et al., ( )Halophilic
 .)1984ایستگاه  4بیشترین تناوو سایانوباکتریایی را باین
ایستگاههای مطالعاتی داشت (3جن 2 ،گونه).
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 تابستان- تنوع و تراکم فیتوپالنکتونی در تاالب گمیشان:1 جدول
Table 1: Phytoplankton diversity and density in Gomishan wetland- summer.
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گونااه  Crucigenia quadrataکااه تااراکم باااالآی در
ایستگاه  4و  6دارد .معماوال ببهاای شاور داخلای و فصال
تابساتان را تارجیح مایدها (.)Bazzuri et al., 2010
شکوفایی سیانوباکتریها اغلاب باا جلبا سابز از جملاه
 Chlamydomonasیااااااا دیاتومااااااه از جملااااااه
 Nitzschia ،Naviculaمرتبط با شرایط یوتروفی همراه
اساات ( )WALPA, 2012ایاان شااکوفایی مخلااوط در
ایستگاه  5و  ۱ات اا افتااده اسات Chlamydomonas .
 ovalisو  Tetraselmis gracilisبااا تااراکم  6ملیااون و
بیشتر در ایستگاه  5شکوفایی دارنا  .شاکوفایی بازرت تاا
۱0میلیاون سالول گازار شا ه اسات ( Bodeanu and
 .)Ruta, 1998شاااکوفایی  Tetraselmisمعماااوال باااا
 Chlamydomonasهمااراه اساات (.)AWWA, 2010
بهترتیب بیشترین تراکم  Nitzschia sp.و Navicula sp.
در ایسااتگاههااای  5و  ۱بااود Nitzschia .نشاااندهناا ه
غنیسازی مواد مغاذی و شااخص م یا ی بارای افازایش
شاوری هاسات ( .)Van Vuuren et al., 2006شااخه
پیروفیتاا در ایساتگاه  5مشااه ه نشا  Euglena sp. .در
اک ر ایستگاهها ان ازهگیری ش اما بیشاترین تاراکم بن در
ایستگاه  6بود که منطره مصبی اسات Euglena sp. .باه
دلیل نیاز به نیتروژن بلی شاخص مهمی برای بلاودگی بب
است (رمضاننناد قادی )۱388 ،سطح غنی سازی ترکیبات
نیتروژن در ایستگاه  6با تخلیه پساب کشاورزی و صانعتی
در باالدساات رودخانااه گرگااانرود ارتباااط دارد .همچنااین
تراکم باالی گونه  Chroococcusدر این ایستگاه ،به دلیل
همان پسابهاای صانعتی اسات (باوینه شاهرک صانعتی
ب قااال) ،زیاارا  Chroococcusیاا گونااه مراااو اساات
(مزروعی و همکااران Anabaena sp. .)۱390 ،شاکوفایی
فیتوپالنکتونی در ایستگاه  6دارد (ج ول  .)۱زیرا متاأثر از
تخلیه فاضالب شهری گنب  ،ب قال ،خواجه ن ا و پسااب
کشاورزی در باالدسات اسات .نتاای ،همبساتگی پیرساون
نشان میده نیترات همبستگی م بت با شاوری (**)0/67
و من ای بااا اکس اینن مرلااول (* )-0/48دارد .ارتوفس ا ات
همبساتگی معناادار باا دماای بب دارد (* )0/57و نیتاارات
ه ایچ ارتباااطی بااا بن ن ا ارد .شااوری (* ،)0/50دمااای بب
(** )0/63و ارتوفس ات (** )0/77ارتبااط معناادار باا log
Chlaدارن  .دمای بب عامل مهمی بارای افازایش غلظات
کلروفیل aو ترری شکوفایی جلب بوینه در ایستگاه  4با
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میانگین  32/6و  5درجاه ساانتیگاراد باا میاانگین 33/5
درجه سانتیگراد است .جریاانهاای عما ه بب شاور هام
معموال برای ترری شاکوفایی سایانوباکتری اشااره شا ه
است ( .)Kahru, 1997رگرسیون خطی نشان میده که
ترریبا  ٪70تغییرات کلروفیل aدر تابستان با ارتوفس ات و
شوری قابل پیشبینی است (** .)R² =0/7۱این دو پارامتر
بترتیااااب دارای ** R²=0/59و  R²=0/25بااااا مرااااادیر
پاایشبیناای ش ا ه  log Chlaاساات (ارتوفس ا ات نرااش
ماارثرتری دارد) .مطالعااات باار دریا ااههااای معتاا ل و
نیمااهگرمساایری مشااخص کاارد کااه میااانگین تابسااتانه
کلروفیل aتابعی از غلظت متوساط فسا ر تابساتانی اسات
( )Phillips et al., 2008زیارا ت بیات نیتاروژن سایانو
باکتریها ماانع از باروز گساترده مرا ودیت نیتاروژن در
فیتوپالنکتااون ماایشااود .بنااابراین ،فساا ر منبااع اصاالی
یوتروفیکاسیون باقی میمانا ( Schindler and Hecky,
 .)2009عاالوه بار سایانوفیتا شاااخه کلروفیتاا باهویاانه در
ایستگاه  5شکوفاآی داشت (حاوی فاضاالب) .کلروفیتاا در
ببهای برا و بسیار غنیاز مواد مغذی در طیا وسایعی از
شوریهاا مت ااوت از بب شایرین یاوتروا تاا بنهااآی کاه
دریایی و فو اشباو با امالح هستن  ،رش میکنا ( Van
 .)Vuuren et al., 2006شاااخص سااطح  TSIنشااان
میده که هیچی از ایستگاهها الیگوتروا نیسات و بجاز
ایستگاه  2که مزوتروا اسات ،ساایر ایساتگاههاا یاوتروا
(خ ی ) تا هیکرتاروا هساتن  .ایساتگاه  ،2 / 3یاوتروا /
مزوتروا است (ج ول  )2که بیاانگر غنایساازی عناصار
مغااذی و شااکوفایی Microcystiو  Spirulinaاساات
(ج ول  .)۱ایستگاه  5هیکرتروا است (ج ول  )2و شاامل
شکوفایی میک شاخه سیانوفیتا و کلروفیتا است (جا ول
 .)۱طی مطالعهای در سال TSI ،92کلروفیل aدریایخزر
یوتروا (خ ی ) بود ( )5۱/96کاه شاروو تغذیاهگرایای را
نشان میداد (عمرانی )۱395 ،اما نسبت به مساحت ،عما
و اختالط همیشگی بب دریا ،وضاعیت بهتاری نسابت باه
تاالب داشت .بافت خاک در منطره گمیشان رسای و دارای
ن وذپااذیری پاااآین اساات کااه نرااش مهماای در روناا
تغذیهگرایی دارد )۱929( Naumann .مشااه ه کارد کاه
دریا هها در مناط سنگ بستر رساوبی ،تاراکم جلبکای
باالتری نسبت به سنگ بستر گرانیت دارن .
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جدول  :2سطح تغذیهگرایی ایستگاه و ماه در تاالب گمیشان
Table 2: Station and month eutrophic level in Gomishan wetland
 TSIایستگاه و ماه
طبقهبندی استاندارد

سطح تغذیهگرایی

TSI

کلروفیلa

ایستگاه

میانگین کلروفیلa

ماه

الیگوتروا
(خ ی )
الیگوتروا
مزوتروا
یوتروا (خ ی )
یوتروا
هیکرتروا
(خ ی )
هیکرتروا

>30

>0/95

-

-

-

40-30
50-40
60-50
70-60
80-70

2/6-0/95
7/3-2/6
20-7/3
56-20
۱55-56

2
6
 3 ،۱و 4
-

4/40
۱6/79
 29/2۱ ،20/72و 49/26
-

تیر
مرداد
شهریور

<80

<۱55

5

257

-

منبعCarlson, 1977 :

بسترهای رسوبی کم عم مانن تاالب گمیشان میتواننا
در رخه فس ر مارثر و در شارایط ناوری مناساب سابب
تغذیه زیستتوده فیتوپالنکتون با فس ر شاون  .در نتیجاه،
تاالبهاای کامعما واکانش ساریعتاری را باه مکاانیز
بارگزاری داخلی /خارجی عناصر مغذی دارن (Gibson et
) al., 2000نبااود جریااان گاارد بب پویااا از دریااا و از
ورودیهای تاالب (برای م اال ،رساوبگزاری بااالی مصاب
گرگانرود) مهمترین عامل بارگزاری داخلای تااالب اسات.
این موضوو منشاا( طبیعای و انساانی را نشاان مایدها .
مطالعات نشان داده که تغییرات بب و هوایی و فعالیتهای
تکتونی سطح بب دریایخزر جنوبی را کاهش داده است،
گر ه اثر این زلزلههاا بارای توضایح از دسات دادن قابال
توجاه بب دریاا کاافی نیسات ( Ozyavas and Khan,
 .)2012در سالهای اخیر عم پاآین تاالب و ع ببگیری
سایت میگو از بن ،منجر به ح ر کانالهای ببرسانی ج یا
مستریما از دریا ش ه که برهم خوردن ارتباط هی رولوژی
پهنه شمال/جنوب تااالب و خشاکی بن را در پای داشاته
است (گزار برنامه م یریت زیستبومی تاالب های استان
گلساتان .)۱396 ،انجااا الیروباای در مصااب و کانااالهااای
ارتباطی ،کاهش از مب أ و تص یه مناابع بلاودگی ،بهتارین
راهکار در شرایط تنش است .پیشنهاد میشود از برکههای
ت بیت فاضالب هوازی در حضور جن و گوناه مرااو باه
نیتروژن و فس ر از جملاه Anabaena ،Chlorella sp.
،
Euglena
sp.،Oscillatoria
sp. ،sp.

Tetraselmis gracilis ،Chlamydomonas ovalis
و  Chroococcus limenticusبااارای تصاا یه پسااااب

صنعتی ،شهری و ببزیپروری است اده شود .ادامه مطالعات
تکمیلی تا شناسایی گونههای کاربردی ،ایجاد حریم کی ای
برای تاالب تا مر وده  ۱50متری و جلوگیری از هار ناوو
فعالیاات بساایبرسااان باار پهنااه هیاا رولوژی تاااالب و
کارکردهای اکولوژی بن بش ت توصیه میشود.
منابع
رمضاننژاد قادی ،ر .1388 ،.اهمیت اکولوژی و
اقتصادی اوگلناها .وبالت جلب شناسی.
عمرانی ،س .1395 ،.ان ازهگیری مرتوای عصاره رنگ انه
کلروفیل ( )c،b،aو همبستگی پارامترهای
هی رولوژیکی در تابستان (مطالعه موردی :تاالب
بینالمللی گمیشان) .مجله علمی شیالت ایران25 .
(.۱79-۱7۱ :)5
گزارش برنامه مدیریت زیستبومی تاالبهای استان
گلستان .1396 ،.تأثیرات اح اث کانال ج ی ببرسان
سایت پرور میگو بر رون هی رولوژی پهنه ببی
نیمه شمالی تاالب بینالمللی گمیشان با است اده از
تصاویر ماهوارهای سازمان ملی فضانوردی
بمریکا  ."USGS - NASAافکار نیوز ،شناسه خبر
.644563:
207

...  تراکم و غلظت فیتوپالنکتونی در،مطالعه تنوع

عمرانی و همکاران

2000. Nutrient criteria technical guidance

،. س، و افشارزاده. ن، ساداتنقوی،. ب،مزروعی
 ج اسازی سیانوباکتریهای مراو به سیانور از.139۰
 نخستین همایش ملی جلب شناسی.پساب صنعتی
.73-63 ص. تهران، داشگاه شهی بهشتی،ایران

manual:

AWWA,

Gibson, G., Carlson, R., Simpson, J.,
Smeltzer, E., Gerritson, J., Chapra, S.,
Heiskary, S., Jones, J. and Kennedy, R.,
Lakes

and

reservoirs.

U.S.

2010. American

Water

Works

Environmental Protection Agency, EPA-

Association .Algae: Source to treatment,

822-B00-001.

manual of water supply practices, M57 First

Havens, K.E. and Walker, W.W., 2002.

Edition.

phosphorus

Bazzuri M.E., Gabellone N.A. and Solari

concentration goal in the TMDL Process for

L.C. 2010. Seasonal variation in the

Lake Okeechobee, Florida (USA). Lake and

phytoplankton during an intensive sampling

Development

of

a

total

Reservoir Management, 18(3): 227-238.

Aires. Argentina). River Research and

DOI: 10.1080/07438140209354151.
Jeffrey, S.W. and Humphrey, G.F., 1975.
New

spectrophotometric

equations

for

determining chlorophylls a, b, c1 and c2 in
higher

plants,

algae

and

natural

phytoplankton. Biochemie und Physiologie
der

Pflanzen,

167:

191-194.

DOI:

10.1016/S0015-3796 (17)30778-3.
Kahru, M., 1997. Using satellites to monitor
large-scale environmental change: A case
study of cyanobacteria blooms in the Baltic
Sea. In: Kahru M. and Brown C.W (Ed).
Monitoring algal blooms: New techniques
for detecting large-scale environmental
change. Springer, Berlin, pp. 43-61.
Melbourne

Water,

2005.

Constructed

Shallow Lake Systems, Design Guidelines
for Developers, Version 2, November 2005.
WSUD Engineering Procedures.
Moncheva, S. and Parr, B., 2010. Manual for
phytoplankton sampling and analysis in the
Black Sea. UNDP-GEF publication, FP7,
No: 226592, 67P.

period in a saline lowland river (Buenos
Applications,

26:766-778.

DOI:

Ruta,

1998.

10.1002/rra.1294.
Bodeanu,

N.

and

G.,

Development of the planktonic algae in the
Romanian Black Sea sector in 1981-1996.
In: Reguera B.; Blanco J.; Fernández M.L.
and Wyatt T (Ed). Harmful Algae. Xunta de
Galicia

and

intergovernmental

oceanographic commission of UNESCO,
Paris, France, pp. 188-191.
Edler,

L.

and

Hageltorn,

M.,

1990.

Identification of the causative organism of a
DSP-outbreak on the Swedish west coast.
In: Graneli E.; Sundstrom B. and Anderson
D. M (Ed). In Toxic marine phytoplankton,
Elsevier, New York, pp. 345-349.
EPA, 2010. Ambient Water Quality Criteria
for Dissolved Oxygen, Water Clarity and
Chlorophyll a for the Chesapeake Bay and
its Tidal Tributaries: Technical Support for
Criteria Assessment Protocols Addendum,
EPA 903-R-10-002 CBP/TRS 301/10.

208

4  شماره/سال بیست و هشت

مجله علمی شیالت ایران

Naumann, E., 1929. The scope and chief
problems

of

regional

Internationale

Revue

limnology.

der

Gesamten

Hydrobiologie und Hydrographie, 21: 423444. DOI: 10.1002/iroh.19290220128.

Schindler, D.W. and Hecky, R.E., 2009.
Eutrophication: more nitrogen data needed.
Science,

324

(5928):721-722.

DOI:

10.1126/science.324_721b.
Van Vuuren, S.J., Taylor, J., Gerber, A. and

Ozyavas, A. and Khan, S.D., 2012. The

van Ginkel, C., 2006. Easy identification

driving forces behind the Caspian Sea mean

of the most common freshwater algae: A

water level oscillations. Environmental

Guide for identification of microscopic

Earth

algae

Sciences,

65:1821-1830.

DOI:

10.1007/s12665-011-1163-0.

Resource

Phillips, P., Pietiläinen, O.P., Carvalho, L.,
Solimini, A., Lyche, Solheim, A. and
Cardoso,

A.C.,

South
Quality

African

Freshwater.

Services

(RQS),

Vanderbijlpark, South Africa. 111-193.
WALPA, 2012. Washington State Lake

Chlorophyll-a-

Protection Association, Nostoca Algae

nutrient relationships of different lake types

Laboratory Report, In: Bruun K. Bainbridge

using a large European dataset. Aquatic

Island, Washington, D.C. US.

Ecology,

2008.

in

42:

213-226.

DOI:

10.1007/s10452-008-9180-0.
Reed, R.H., Chudek, J.A., Foster R. and
Stewart,

W.D.P.,

adjustment

in

1984.

Osmotic

cyanobacteria

from

hypersaline environments. Archives of
Microbiology,

138(4):

10.1007/BF00410900.

209

333-337.

DOI:

Iranian Scientific Fisheries Journal

Vol.28, No.4

Study of diversity, density and phytoplankton concentration in summer stress of
environmental parameters (Case Study: Gomishan international wetland)
Omrani S.*1; Kheyrabadi V.2; Ali Akbarian Ghanati A.3
*

omsepideh@yahoo.com

1- Natural Resources Group - Environment and Pollution, Tonekabon Branch, Islamic Azad
University, Iran
2- Department of Environment Golestan Head Office, Iran
3- Fisheries Group- Aquatic ecology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural
Resources, Iran
Abstract
In this study, relationship between summer dynamics of chlorophyll a, nutrient, temperature,
pH, salinity, dissolved oxygen, phytoplankton diversity and density are investigated in
Gomishan wetland. Based on results, 5 branches of phytoplankton (13 genus and 15 species)
has identified in summer. Cyanophyta and Bacillariophyta have the most phytoplankton
diversity and Chlorophyta and Cyanophyta have the most cell density. At 4, 5 and 6 stations
under the influence of agricultural drainage, urban and industrial wastewaters, the blooming
of Cyanobacteria and Chlorophyta has occurred. The eutrophic level obtained eutrophic
(mild) and hypereutrophic at these stations. Pearson correlation result shows that log Chla is
significant with salinity at the level of p <0.05 and is significant with water temperature and
orthophosphate at the level of p <0.01. According to the results, limited exchange of the
Caspian Sea water has an effective role on environmental stress of the area that includes
increased nutrient concentrations, temperature, salinity, concentration and density of the algal
harmful species. To preventing harmful algal blooms, wastewater treatment from the primary
pollution sources and using of aerobic stabilization ponds in the presence of resistant
microalgae including chlorella, chlamydomonas and chroococcus is suggested.
Keyword: Environmental stresses, Gomishan wetland, Phytoplankton diversity and density,
Nutrients
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