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خزر قرار  گمیشان در جنوب شرقی دریای المللی بینتاالب 
خشا  و   هاوای   و خازر و بب  اقلیم دریاای از  رمتأثدارد و 
ورود  لیا باه دل  .باشا   مای صاررا  ترکمن دشت بیابانی نیمه

رود هماراه باا    ش ه توسط رودخاناه گرگاان  رسوبات حمل 
 رد،داخزر که به سامت تااالب حرکات     یایبب در اناتیجر

از  یلاومتر یک ۱3 باا  یتا حا ود ترر تاالب بب  انیجهت جر
 باشا   مای  از شمال به جناوب از بن  بع  و شمالبه  جنوب
 ،وجاود دارد در مورد این منطراه  اطالعات کمی . (۱)شکل 
 a ،bهای کلروفیل نسبت رنگ انه گیری توان به ان ازه اما می

ظاار  انت. (۱395عمرانای،  )اشااره کارد    92 تابستاندر  cو 
دهنا ه   سلول نشاان  ۱5000باالی   تع اد جلب که رود  می

باشا  کاه ممکان    در بب  یفیتوپالنکتوناحتمالی شکوفایی 
شناساای یااا به اشااتی ر  دهاا      اساات اثاارات زیبااایی  

(Melbourne Water, 2005 .) هاا ا از ایاان مطالعااه 
و  گرایی ، سطح تغذیهمریطی پارامترهای زیست همبستگی

 تابسااتانطااول  در ییتوپالنکتااونفتنااوو و تااراکم ساالولی 
 GPSاز طریاا  ایسااتگاه   6 در باارداری نمونااه .باشاا  ماای

ترین ایستگاه تاالب در ناحیه  شمالی ۱ایستگاه . انتخاب ش 
ورودی سایت میگو و  2ایستگاه  ،مرزی ایران و ترکمنستان

 ،مرایسه بن از نطر تنوو فیتوپالنکتونی باا کاناال خروجای   
ببی خروجای ساایت میگاو و     تباطارمجاورت و  3ایستگاه 

ارتبااط ببای باا کاناال      4ایستگاه  ،یرپذیری بن بر تاالبتأث
المللای بالگال، مازارو تک یار و پارور        ینبزهکش تاالب 

 ،یرپاذیری بن بار تااالب   تأث بالگال و  ماهیان حوزه اترک و
و یشااان شااهر گم  فاضااالب زهکااش ورودی 5ایسااتگاه 

مصبی رودخانه ناحیه  6ایستگاه  و یرپذیری بن بر تاالبتأث
 (.۱)شکل نتخاب ش ا یرپذیری بن بر تاالبتأثرود و  گرگان

 92شاهریور اواسط تیر تا  aشیمیایی و کلروفیلپارامترهای 
 در اواساااط شاااهریورجااان  و گوناااه فیتوپالنکتاااونی  و

بب،  متاری از ساطح بب(. دماای    )عم  نیمش   گیری نمونه
 پاارامتر  یمرلاول باا دساتگاه ماولت     و اکساینن  pHشوری، 
طبا   بزمایشگاه در  مواد مغذی ( وDKK 666293)م ل 

)رو   اساککتروفتومتر دستورالعمل اساتان ارد باا دساتگاه    
غلظات   .(Hach DR 2800 م لگیری ش  ) دستی( ان ازه

فیلتراسیون نمونه بب در پما  خاال) )کاغاذ    با  aکلروفیل
  باااهبن   ( و اساااتخراص عصاااارهμ 45/0 , GF/F فیلتااار
 Trichromatic  (1975 Jeffrey andرو 

Humphrey,. ب ست بم )   
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 گیری های نمونه مطالعه و ایستگاه  :  منطقه مورد1شکل

Figure 1: Study area and sampling stations 

 

در  ایناورت میکروسکوپ با شناسایی جوامع فیتوپالنکتونی 
باا  و x 40 (۱00 Nikon TS )و x ۱0 ،x 20بزرگنماایی 

 Moncheva and) انجاا  شا    ور مختلا  های مصا  کلی 

Parr, 2010) . همبسااتگی پارامترهااای مااورد مطالعااه در
 5نتاای،،   برطبا   تعیاین شا .   SPSS (۱8افزار )ورژن نر 

گوناااه( در  ۱5جااان  و  ۱3) فیتوپالنکتاااونی  شااااخه
باا بیشاترین    سایانوفیتا  شاخه که شناسایی ش  ماهشهریور

تاراکم   نیشاتر یبباا  سایانوفیتا  کلروفیتاا و  و تنوو جان   
میاازان باااالی  بااه   sp. Oscillatoria .غالااب بااودساالولی 

در  و مراو  است )سطوح بااالی نیتاروژن(   بلودگی بلی بب
)جا ول   غلظت نیترات مشاه ه شا   نیشتریببا  ۱ایستگاه 

۱) (Van Vuuren et al., 2006) .Chlorella sp. 
رد کااه معمااوال  یاا  دا ۱تااراکم را در ایسااتگاه  نیشااتریب

این ایساتگاه در  ده .  شکوفایی متوسط جلب  را نشان می
( باااود Hypoxiaشاااهریور د اااار کمباااود اکساااینن ) 

توانا  باا عما  پااآین بب،      گر  بر لیتر( کاه مای   میلی7/۱)
مارتبط   و شاکوفایی شااخه کلروفیتاا    باالی نیتراتغلظت 
اما باسایالریوفیتا   نبود 2تگاه در ایس شاخه سیانوفیتا باش .

 بن نساابت بااهدر  آیپالنکتااونی باااالتنااوو فیتوو پیروفیتااا 
 Prorocentrumای  . بیشترین تراکم گونهرددا 3ایستگاه 

micans  گر ه  .است 2در ایستگاهP. Micans   باه   قاادر
ضارر   اما معماوال  بن را بای  تشکیل شکوفایی گسترده است 

نشاان   ها داده .(Edler and Hageltorn, 1990) دانن  می
 ۱0000بیشاتر از   Microcystisیی دها  کاه شاکوفا    مای 

در ایان    5و  4، 3هاای   که در ایساتگاه دارد  لیتر سلول بر
. باه دلیال تخلیاه بب    ( EPA, 2010)تراکم مشاه ه ش  

تاراکم   نیشتریبمجاورت تاالب،  استخرهای سایت میگو در
Microcystis sp.   ها  به دیگر ایستگاه نسبت 3در ایستگاه

  ، .Microcystis spا شاا  . باارخال   گیااری اناا ازه

Anabaena sp.  نبااود و  3در ایسااتگاهSpirulina sp. 
تناوو و تاراکم    . شاخه کلروفیتا بوددر همین ایستگاه  تنها
فراوانای  . ( 3و 2ن اشات )ایساتگاه   ساایت میگاو    ی درباالآ

Anabaena ( کلروفیل <40شاخصa  میکروگر  بار   )لیتار
 ,Havens and Walkerارتبااط دارد )  ش ت باا فسا ر   به

توانایی ت بیت نیتاروژن   Anabaena که ییاز بنجا( 2002
سمو  کشان ه   تولی  قادر به( و Heterocystousدارد )را 
(Anatoxin)  اساات(VanVuuren et al., 2006.)  در

 6و  4 (ppt 30 ،)5 (ppt 54)(، ppt 64) ۱ هاای  ایساتگاه 
(ppt ۱0ترت غلظت ) ،های مت اوت شوری  Anabaena 

sp.  شااکوفایی بن در  نیشااتریب و داشاات تااراکم باااالآی
شاارایط بساایار شااور  بااا ،نتیجااهدر  . بااود  6و  4ایسااتگاه 

(Hypersaline در ایساااتگاه )  5و  ۱ ،Anabaena sp. 
رس  کاه   بنظر می .د داتری از سلول را تشکیل  ینآپاتراکم 

هااای ساااحلی،  هااا در مراایط ساایانو باااکتریبساایاری از 
 تاا  (Halotolerant)کننا    ل مای های شور را ترما  مریط

 ,.Halophilic( )Reed et al)ب هن   اینکه بن را ترجیح 

را باین   تناوو سایانوباکتریایی   نیشتریب 4. ایستگاه (1984
 گونه(. 2جن ، 3) ای مطالعاتی داشته ایستگاه
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 تابستان -در تاالب  گمیشان  تنوع و تراکم فیتوپالنکتونی :1جدول 
Table 1: Phytoplankton diversity and density in Gomishan wetland- summer. 

گونهجنس//شاخه سلول بر لیتر) (                                                           تراکم 

 6 5 4 3 2 1 ایستگاه 

 Cyanophyta سیانوفیتا

Anabaena sp. 2۱۱500 -  -  ۱700000 2۱6000 ۱440000 

Anabaena spiroides -  -  -  -  504000 60000 

Spirulina sp. -  -  6000 -  -  -  

Spirulina subsalsa -  -  -  ۱500 -  -  

Microcystis sp. -  -  25000 ۱0000 ۱8000   

Synechococcus sp. -  -  -  8500 -  -  

Oscillatoria sp. ۱7۱00   -  -  -  -  
Chroococcus 

limenticus 
-  -  -  30000 -  600000 

 Bacillariophyta باسیالریوفیتا

Nitzschia sp.   ۱2450 -  ۱20000 ۱80000 ۱5000 

Nitzschia closterium -  9960 -  -  -  -  

Navicula sp. 250000 4980 28500 28000 ۱50000 30000 

Coconeis sp. -  224۱0 -  -  -  -  
Pleurosigma 

strigosum 
-  -  -  2500 -  -  

Thalassiosira parva. 4300       -  -  

Skeletonema costatum -  -  -  -  -  ۱000 

 Pyrrophyta پیروفیتا

Protoperidinium sp. -  -  ۱۱۱00 -  -  90000 

Peridinium sp. -  44820 -  -  -  ۱5000 

Gymnodinium sp. -  -  -  ۱۱000 -  -  

Prorocentrum 

minimum 
2200 ۱2300 2400 -  -  -  

Prorocentrum micans 5700 89640 -  -  -  ۱500 

Gonyaulax 

tamarensis 
-  ۱4940 -  2500 -  -  

 Chlorophyta کلروفیتا

Chlorella sp. 360000 27390 24000 ۱۱0000 -  30000 

Chlorella salina -  -  -  ۱8000 -  -  
Chlamydomonas 

ovalis 
۱590000 27880 -  -  6000000 -  

Tetraselmis gracilis 2070000 -  -  -  7800000 -  

Crucigenia quadrata -  -  -  ۱290000 -  ۱290000 

 Euglenophyta اگلنافیتا

Euglena sp.   2300 ۱8000 38000 6000 60000 

Euglena oxyuris   -  -  -  -  ۱200 

 بر لیتر است.  سلول ۱00( نشان دهن ه تراکم گونه زیر (ع   حضور گونه و )-)



 ...  مطالعه تنوع، تراکم و غلظت فیتوپالنکتونی در                                                                              و همکاران عمرانی

 

206 

کااه تااراکم باااالآی در    Crucigenia quadrataگونااه
فصال   معماوال  ببهاای شاور داخلای و     .دارد 6و  4  ایستگاه

(. Bazzuri et al., 2010دها  )  مای  تابساتان را تارجیح  
 جملاه  زا جلبا  سابز  باا  اغلاب   ها سیانوباکتری اییفشکو

Chlamydomonas جملااااااه   از  دیاتومااااااه  یااااااا 
Navicula،Nitzschia  همراه  یوتروفی  شرایط با  مرتبط

در  مخلااوط شااکوفایی( ایاان WALPA, 2012) اساات
 Chlamydomonasافتااده اسات .    ات اا   ۱و  5  ایستگاه

ovalis  وTetraselmis gracilis ملیااون و  6 بااا تااراکم
شاکوفایی بازرت تاا     .رنا  شکوفایی دا 5ایستگاه  بیشتر در

 Bodeanu and)اسات   شا ه   میلیاون سالول گازار    ۱0

Ruta, 1998.)  شاااکوفاییTetraselmis  معماااوال  باااا
Chlamydomonas  ( همااراه اسااتAWWA, 2010). 

 .Navicula spو  .Nitzschia sp تراکم نیشتریب ترتیب به
دهناا ه  شااانن Nitzschia بااود. ۱ و 5  هااای در ایسااتگاه

م یا ی بارای افازایش    سازی مواد مغاذی و شااخص    غنی
(. شااخه  Van Vuuren et al., 2006شاوری هاسات )  

در  .Euglena spمشااه ه نشا .    5در ایساتگاه  پیروفیتاا  
بن در  تاراکم  نیشاتر یب گیری ش  اما ها ان ازه اک ر ایستگاه

 باه  .Euglena sp .اسات  منطره مصبی بود که 6ایستگاه 
به نیتروژن بلی شاخص مهمی برای بلاودگی بب   دلیل نیاز  

ترکیبات  سازی غنیسطح  (۱388، قادینناد  رمضان) است
 کشاورزی و صانعتی   پسابتخلیه  با  6نیتروژن در ایستگاه 

همچنااین . ارتباااط داردرود  گرگااان در باالدساات رودخانااه
  دلیل  ه، بهدر این ایستگا Chroococcusتراکم باالی گونه 

هاای صانعتی اسات )باوینه شاهرک صانعتی        همان پساب
مراااو  اساات یاا  گونااه  Chroococcusزیاارا  ،قااال( ب 
شاکوفایی   .Anabaena sp .(۱390همکااران،  مزروعی و )

متاأثر از   زیرا .(۱دارد )ج ول  6ایستگاه  فیتوپالنکتونی در
  قال، خواجه ن ا  و پسااب   شهری گنب ، ب   تخلیه فاضالب

ورزی در باالدسات اسات. نتاای، همبساتگی پیرساون      کشا
( 67/0**)م بت با شاوری   یهمبستگ تراتین ده  نشان می

ارتوفساا ات رد. دا( -48/0*)مرلااول  ننیبااا اکساا یو من اا
 تااراتیو ن( 57/0*) بب دارد یدار باا دماا   امعنا  یهمبساتگ 

بب  یدمااا ،(50/0*ی ). شااورناا اردبااا بن  یارتباااط چیهاا
 log باا معناادار  ارتبااط  ( 77/0**) و ارتوفس ات( 63/0**)

Chla بب عامل مهمی بارای افازایش غلظات      دمای. رن دا
با  4  و ترری  شکوفایی جلب  بوینه در ایستگاه aکلروفیل

 5/33باا میاانگین   گاراد   درجاه ساانتی   5و  6/32 میانگین
هاای عما ه بب شاور هام      است. جریاان گراد  درجه سانتی

شا ه    یانوباکتری اشااره معموال  برای ترری  شاکوفایی سا  
که  ده  میون خطی نشان ی(. رگرسKahru, 1997است ) 

در تابستان با ارتوفس ات و  aکلروفیل تغییرات ٪70 ا ترریب
این دو پارامتر (. = 7۱/0R²**)است  بینی شوری قابل پیش
بااااا مرااااادیر  =25/0R²و  =59/0R²**بترتیااااب دارای 

نرااش  ارتوفساا ات) اساات log Chlaشاا ه   بیناای پاایش
هااای معتاا ل و   دریا ااه . مطالعااات باار (ماارثرتری دارد

   میااانگین تابسااتانهکااه گرمساایری مشااخص کاارد  نیمااه
از غلظت متوساط فسا ر تابساتانی اسات     تابعی  aکلروفیل

(Phillips et al., 2008)  سایانو   نیتاروژن  ت بیات  زیارا
نیتاروژن در  از باروز گساترده مرا ودیت     ها ماانع   باکتری

فساا ر منبااع اصاالی   ،بنااابراین .شااود فیتوپالنکتااون ماای
 ,Schindler and Hecky)مانا    یوتروفیکاسیون باقی می

ویاانه در  بار سایانوفیتا شاااخه کلروفیتاا باه      عاالوه  (.2009
در (. کلروفیتاا  فاضاالب )حاوی   شتشکوفاآی دا 5ایستگاه 

از  طیا  وسایعی  در از مواد مغذی  بسیار غنیببهای برا  و 
کاه    یآتاا بنهاا  یاوتروا  شایرین  از بب   مت ااوت هاا   شوری

 Van)کنا    رش  می ، دریایی و فو  اشباو با امالح هستن

Vuuren et al., 2006 .)سااطح  شاااخصTSI نشااان  
نیسات و بجاز    الیگوترواها  از ایستگاه  هیچی که ده   می

ا یاوترو هاا   اسات، ساایر ایساتگاه    مزوترواکه  2ایستگاه 
، یاوتروا /  2/  3ایساتگاه   .هساتن   تا هیکرتاروا  )خ ی (

ساازی عناصار    بیاانگر غنای  که   (2)ج ول مزوتروا است 
اساات  Spirulina  و Microcysti و شااکوفایی مغااذی
و شاامل  ( 2)ج ول است  هیکرتروا 5ایستگاه  .(۱)ج ول 

)جا ول   شکوفایی میک  شاخه سیانوفیتا و کلروفیتا است
خزر  دریای aکلروفیل TSI ، 92سالدر  ای طی مطالعه .(۱
 را گرایای  شاروو تغذیاه   کاه ( 96/5۱) بود روا )خ ی (یوت

عما   ، مساحت به  نسبتاما  (۱395، عمرانی) دادمی نشان
باه    نسابت  دریا، وضاعیت بهتاری   و اختالط همیشگی بب

منطره گمیشان رسای و دارای  در بافت خاک  تاالب داشت.
پاااآین اساات کااه نرااش مهماای در روناا      ن وذپااذیری 

مشااه ه کارد کاه    Naumann (۱929 ) .داردگرایی  تغذیه
 کای تاراکم جلب ، رساوبی بستر سنگ  مناط  در ها دریا ه

  .دارن بستر گرانیت سنگ ی نسبت به باالتر
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 و ماه  در تاالب گمیشان  گرایی ایستگاه سطح تغذیه :2جدول 
Table 2: Station and month eutrophic level in Gomishan wetland 

 ایستگاه و ماه TSI بندی استاندارد طبقه

 ماه aمیانگین کلروفیل ایستگاه aکلروفیل TSI گرایی سطح تغذیه

الیگوتروا 

 )خ ی (

30> 95/0> - - - 

 - - - 6/2-95/0 40-30 الیگوتروا

 - 40/4  2 3/7-6/2 50-40 مزوتروا

 تیر  79/۱6  6 20-3/7 60-50 یوتروا )خ ی (

 مرداد 26/49و  2۱/29، 72/20  4و  3، ۱ 56-20 70-60 یوتروا

هیکرتروا 

 )خ ی (

 شهریور - - 56-۱55 70-80

 - 257 5 >۱55 >80 هیکرتروا

  Carlson, 1977منبع:                               

 

تواننا    بسترهای رسوبی کم عم  مانن  تاالب گمیشان می
در  رخه فس ر مارثر و در شارایط ناوری مناساب سابب      

در نتیجاه،   نکتون با فس ر شاون . توده فیتوپال تغذیه زیست
باه مکاانیز    را تاری   عما  واکانش ساریع    هاای کام   تاالب

 Gibson et) مغذی دارن بارگزاری داخلی/ خارجی عناصر 

al., 2000) از گاارد  بب پویااا از دریااا و  نبااود جریااان
بااالی مصاب    گزاریرساوب  ،م اال  برای) ی تاالبها ورودی
 .اسات تااالب   داخلای ترین عامل بارگزاری  مهم (رود گرگان

دها .   طبیعای و انساانی را نشاان مای     )این موضوو منشاا 
 های هوایی و فعالیت  و  که تغییرات بب هداد  مطالعات نشان

خزر جنوبی را کاهش داده است،  دریای سطح بب تکتونی 
دادن قابال    دسات   بارای توضایح از  هاا   گر ه اثر این زلزله

 ,Ozyavas and Khan) دریاا کاافی نیسات    توجاه بب  

ی ریببگ ع   و تاالبن آیپا عم  های اخیر در سال. (2012
  یا ج  یببرسان های کانالبه ح ر منجر از بن،  گویم سایت

 هی رولوژی  که برهم خوردن ارتباط هش  دریا ازمستریما  
ه در پای داشات  بن را ی و خشاک  تااالب جنوب /شمال پهنه
 استان های تاالب بومی زیست م یریت برنامه گزار ) است

هااای  در مصااب و کانااال الیروباایانجااا   (.۱396، گلساتان 
بهتارین   ، کاهش از مب أ و تص یه مناابع بلاودگی   ،ارتباطی

های  برکهشود از  است. پیشنهاد می  راهکار در شرایط تنش
مرااو  باه     و گوناه   ت بیت فاضالب هوازی در حضور جن 

 Chlorella sp.، Anabaenaنیتروژن و فس ر  از جملاه  

sp.  ،Oscillatoria sp.، Euglena sp. ، 

Chlamydomonas ovalis،Tetraselmis gracilis  
    پسااااببااارای تصااا یه  limenticus  Chroococcusو

مطالعات  ادامهشود.  است اده پروری ، شهری و ببزیصنعتی
های کاربردی، ایجاد حریم کی ای   شناسایی گونه تا تکمیلی

هار ناوو    تری و جلوگیری ازم ۱50برای تاالب تا مر وده 
هیاا رولوژی تاااالب و   رسااان باار پهنااه  بساایب فعالیاات

 شود.  توصیه میبش ت    بنیکارکردهای اکولوژ
 

 منابع
. اهمیت اکولوژی  و 1388 .،، رنژاد قادی رمضان

 .  شناسی وبالت جلب  اقتصادی اوگلناها.
  گیری مرتوای عصاره رنگ انه . ان ازه1395عمرانی، س.، 

( و همبستگی پارامترهای a،b،cل )کلروفی
هی رولوژیکی در تابستان )مطالعه موردی: تاالب 

 25المللی گمیشان(. مجله علمی شیالت ایران.  بین
(5 :)۱7۱-۱79. 

 استان های تاالب بومی زیست مدیریت برنامه گزارش
ثیرات اح اث کانال ج ی  ببرسان أت .1396.، گلستان

ولوژی  پهنه ببی سایت پرور  میگو بر رون  هی ر
از   است اده  با المللی گمیشان نیمه شمالی تاالب بین

ای سازمان ملی فضانوردی  تصاویر ماهواره
  شناسه خبرافکار نیوز،  . USGS - NASA"بمریکا

:644563. 
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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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