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 چکیده:

 
شور را دارد. شکوفایی جلبکی بعنوان یک  و با شوری پائین، لب شور نودوالریا توانایی شکوفایی جلبکی در آبهایمیکروجلبک 

ین مطالعه، اثر سه مشکل جدی زندگی موجودات آبزی ساکن در حوزه جنوبی دریای خزر را دچار مخاطره خواهد نمود. در ا

گونه باکتری سودوموناس شامل آئروجینوزا، پوتیدا و فلورسانس جداسازی شده از مصب رودخانه تجن بر مهار شکوفایی جلبکی 

آ، اکسیژن محلول، فسفات و -در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین  تغییرات پارامترهایی نظیر کلروفیل 

آ، اکسیژن محلول و نیترات در تمامی -ورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که روند تغییرات کلروفیلنیترات نیز همزمان م

%( کاهشی بوده و در بیشتر زمان ها نیز معنی دار 11%( و مخلوط باکتریها )81تیمارهای حاوی باکتری خصوصا آئروجینوزا )

در تیمار شاهد تقریبا ثابت بوده است. هر چند که تغییرات فسفات در و روند تغییر پارامترهای مذکور  (>50/5pبوده است )

همچنین نتایج نشان داد  .(>50/5pزمان های مختلف کاهش نسبی بیشتری داشته ولی اختالف معنی داری مشاهده نگردید )

ونه ها بعنوان باکتری که در زمانهای مختلف سرعت مصرف فسفات بیش از نیترات بوده است. نتیجه اینکه، میتوان از این گ

 شاخص در هنگام مهار شکوفایی جلبکی در اکوسیستم بزرگتر استفاده نمود.

 مهار شکوفایی جلبکی،  نودوالریا، سودوموناس، مواد مغذی های کلیدی:واژه
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 مقدمه

موجودات و ماهیان بزرگ ها تا های انسانی در دریای خزر بر سطوح مختلف زیستی، از میکرو ارگانیسماثرات منفی فعالیت

با تغییر فصل در دریا رخ می دهد، رشد و افزایش تعداد گونه های خاصی  "نمایان می گردد. یکی از رویدادهای مهم که عموما

های طبیعی و ی غذایی( می باشد. این رویداد در محیطاز فیتوپالنکتون ها )تولید کنندگان اولیه دریا و اولین حلقه از زنجیره

خورده به نحوی صورت می پذیرد که عدم توازن را در اکوسیستم سبب نمی گردد. اما اضافه شدن عوامل خارجی از دست ن

-ها و یا سایر فیتوپالنکتونهای انسانی )مستقیم و غیر مستقیم( زمینه رشد و تکثیر بیش از حد این فیتوپالنکتونجمله فعالیت

های کشاورزی، های انسانی میتوان به وارد نمودن فاضالبتقیم ناشی از فعالیتهای فرصت طلب را فراهم می کند. از اثرات مس

صنعتی و خانگی به دریا اشاره نمود که سببب ورود مواد مغذی اضافی به دریا می گردند. افزایش مواد مغذی سبب اختالل در 

 .  (Seng, 2001; EPA, 2000)توازن زیستی شده و پدیده  اوتریفیکاسیون در دریا می گردد 

آبی یا سیانوباکترها بصورت طبیعی بخش کوچکی از هر اکوسیستم آبی اعم از شیرین، شور و لب شور را -های سبزجلبک

شکوفایی جلبکی  "عدد در میلی لیتر( اصطالحا 1555تا  155تشکیل می دهند. رشد این گروه درتراکم انبوه ) بیش از 

(bloom) عداد سلولهای جلبک  به بیش از یک میلیون در میلی لیتر برسد. شکوفائی ممکن است که ت "نامیده شده وگاها

 .(Tsaloglou, 2016; Seng, 2001)های سبز،  قهوه ای مایل به زرد و قرمز دیده می شود جلبکی به رنگ

این  ود.های آبی و باعث تغییر در تعادل اکوسیستم می ششکوفایی جلبکی باعث بروز مشکالت زیست محیطی در اکوسیستم

. مرحله یوتریفیکاسیون در محیط های (Kononen, 2001) پدیده زندگی سایر موجودات دریایی را تحت تاثیر قرار میدهد

دریایی زمانی اتفاق می افتد که میزان زیادی از نیتروژن و فسفر که تشکیل دهنده ساختمان آبزی هستند وارد محیط آبی 

 ,.Bonsdorff et alکه این شرایط اثرات نامطلوب بر اکوسیستم می گذارد )گردد تا سبب رشد جلبک و گیاهان گردد 

 18( کمتر از N/P(. تحقیقات نشان داده که زمانی شکوفایی سیانوباکتر بوقوع می پیوندد که نسبت نیتروژن به فسفر )2002

(. شایان Lucas et al., 2003; Nasrollahzadeh et al., 2011گردد به بیان دیگر میزان فسفر بیش از نیتروژن باشد )

ذکر است که نه تنها نسبت فوق مهم است، بلکه غلظت کافی این دو عنصر نیز در تشکیل شکوفایی موثر می باشد. عالوه بر 

فسفرو نیتروژن، عناصر دیگرنظیر آهن و سولفات از پارامترهایی هستند که بر شکوفایی جلبکی تاثیر گذار می باشند. سولفات 

ای باال باعث کاهش شکوفایی جلبکی می شود.اهمیت نور و روشنایی بیشتر از دمای آب در جهت بروز شکوفایی هدر غلظت

جلبک می باشد. هنگامی که نور کافی جهت فرایند فتوسنتز در دسترس باشد، سرعت رشد وتکثیر جلبکی و در نتیجه وقوع 

 (.Stal & Walsby, 2000یابد )شکوفایی افزایش می

ها، ها، ویروسقارچ های مختلف نظیرههای کنترل بیولوژیک استفاده از میکروارگانیسمها است. میکروارگانیسمیکی از را

 & Elbrachter) ها بعنوان موجودات بیولوژیک کنترل کننده جلبک مورد استفاده قرارمی گیرندپروتوزئوها و باکتری
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Schnof 1998, Ibelings et al., 2004) یک محیط  تری به عنوان یک ارگانیسم جهت حذف جلبک در. استفاده از باک

های موجود، پاسخ به گونه های غیرهدف، روش تولید، پایداری، فرموالسیون تلقیح، طبیعی به میزان تلقیح اولیه باکتری، میزبان

pH دما و سایر پارامترهای محیطی بستگی دارد ،(Ahn et al., 2003)های خارج متابولیت . مطالعات نشان داده که برخی از

ها نظیر هیدروکسیل آمیل، فنازین ها، آمینوفنل ها، رامنولیپید، پروتئازها، باسیل آمید، سورفاکتین سلولی باکتری

. مطالعات مختلفی در خصوص کاهش شکوفایی جلبکی توسط (Lee et al., 2000) وسوفورولیپید ویژگی جلبک کشی دارند

باکتریها انجام گرفته است. باکتریهای مختلف قادر به مهار رشد جلبک وتخریب ساختمان  میکروارگانیسمهای مختلف از جمله

سلولی آن بوده که از مهمترین جنس های مورد بررسی میتوان به استافیلوکوکوس، باسیلوس و سودوموناس اشاره نمود 

(Zhao et al., 2005).  به حذف جلبکهای  شاخص بوده و قادردر این میان ،گونه های مختلف سودوموناس جزو باکتریهای

.  مکانیسم جلبک کشی باکتری بدو صورت مستقیم و غیر (Roth et al., 2008; Ren et al., 2010)   مختلف میباشند

ترشح  بین باکتری و جلبک رخ داده ولی درروش غیرمستقیم ، باکتری با مستقیم میباشد. در روش مستقیم اتصال فیزیکی ما

نشان میدهد و به نوعی دیواره جلبک را تحت تاثیر قرار داده و آنرا از بین می برد.  ، اثرات مهارکننده خود رامواد ضد جلبکی 

 & Mayali% بصورت اتصال فیزیکی میباشد)95% از مکانیسم جلبک کشی باکتریها بصورت غیرمستقیم بوده و 15تقریبا 

Azam, 2004; Roth et al., 2008.) 

تاثیر پارامترهای محیطی و تغییرات فصلی بر  1511و همکاران در سال   Nasrollahzadehفته توسط در مطالعه انجام گر 

روند افزایش یا کاهش شکوفایی جلبکی و همچنین پراکنش جلبک های مختلف در هنگام شکوفایی جلبکی مورد بررسی قرار 

اوایل پائیز رخ داده و گروه سیانوفیت ها بترتیب با  گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین شکوفایی جلبکی در اواسط تابستان و

 Gorokhovaو  El-Shehawyدرصد جزء جلبک های غالب بودند. در مطالعه انجام شده توسط  31و  38بیوماس و فراوانی 

جلبک به  ، شکوفایی جلبکی ناشی از نودوالریا در دریای بالتیک مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان دادکه این 1519در سال 

لحاظ توانایی تثبیت ازت و متعاقب آن افزایش حجم ساالنه نیتروژن در دریا و با مناسب شدن شرایط محیطی، پتانسیل بروز 

 شکوفایی جلبکی را دارا می باشد.

آ جهت بررسی اثرات مهار -پارامترهای محیطی و کلروفیل با استفاده ازهدف از این تحقیق تاثیر سه گونه سودوموناس 

 شکوفایی جلبکی در مقیاس آزمایشگاهی می باشد. 

 مواد و روش کار

در مقیاس آکواریوم   (آئروجینوزا،  پوتیدا و فلورسانس)سه گونه سودوموناس  از  جهت ارزیابی روند مهار شکوفایی جلبکی

آزمایشات اولیه انجام  )در BG-11استفاده گردید. پس از رساندن رشد جلبک به فاز لگاریتمی در آکواریوم حاوی محیط کشت

مشاهده نگردید(، باکتریها درقالب تیمارهای   BG11و Z8شده ، تفاوت چندانی ما بین تغییرات رشد نودوالریا در دو محیط 
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در   0به آکواریوم اضافه شدند. لگاریتم نهایی جلبک جهت رویارویی با باکتری در آکواریوم نیز   1و  1مختلف و در دو لگاریتم 

ته شد. تیمارهای انتخاب شده شامل سه گونه باکتری بصورت منفرد ، تیمار شاهد و تیمار ترکیبی بوده که با در نظر نظر گرف

روز مورد  15آکواریوم در طی دوره  95تکرار برای هر تیمار و دو تراکم برای گونه های سودوموناس،  در مجموع  9گرفتن 

شمارش روزانه با استفاده از الم سدویک رافتر انجام شده بدین ترتیب که ابتدا ارزیابی قرار گرفتند. تغییرات جلبک از طریق 

% فیکس شده و با استفاده از الم مذکور و میکروسکوپ نوری، تعداد جلبک شمارش شد. تغییرات 1نمونه ها در فرمالین 

درجه بمدت  95انکوباسیون در دمای سودوموناس نیز با استفاده از نمونه گیری، تهیه رقت و کشت در محیط ستریمید آگار و 

. عالوه بر ارزیابی ;Su et al., 2011) (Canelhas, 2011ساعت بوده و در نهایت شمارش سودوموناس انجام گرفت  81

آ،  نیترات، فسفات و اکسیژن محلول نیز همگام با -تغییرات میکروبی اعم از جلبک و گونه های سودوموناس، تغییرات کلروفیل

ری پارامترهای بیولوژیک انجام گرفت روش اندازه گیری پارامترهای مورد اشاره طبق روش استاندارد ارزیابی آب و اندازه گی

 . )APHA, 2005 (پساب انجام گرفت 

 نتایج و بحث

 آ-کلروفیل 

جلبک وجود  تیمعپارامتر و ج نیا یروند کاهش نیب میو ارتباط مستقبعنوان نماینده ای از تراکم جلبک می باشد   آ-لیکلروف 

میکروگرم  111تا  181آ در زمان صفر در محدوده -نشان داد که میزان کلروفیل 1آ در جدول -نتایج تغییرات کلروفیل دارد. 

آ تقریبا ثابت بوده است. در -در لیتر بوده و با گذشت زمان روند کاهشی داشته ولی در تیمار کنترل )شاهد(، میزان کلروفیل

. (p<0.05)آ مربوط به تیمار ترکیبی و آئروجینوزا بوده است -بررسی، بیشترین روند کاهش کلروفیل بین تیمارهای مورد

سودوموناس و  یکشت حاو یطهایمح در آ-لینشان داد که غلظت کلروف( 1519) و همکاران Shekoohiyanمطالعه 

% 03/08% و 0/89 بیحذف به ترت ییآاساس، کار نیداشته و بر ا 8تا  0 یخصوصا در روزها یریچشمگ کاهش تروباکتریس

بصورت  هایکه باکتر یینمونه ها نداشته است. در یرییتغ چگونهیه آ- لی، کلروف)شاهد( لزده شد. در نمونه کنتر نیتخم

در تحقیق حاضر در روز % بوده است. 13/11حذف چندان باال نبوده و در حدود  ییکارآ زانیمورد استفاده قرارگرفتند م یبیترک

%  بوده و این تیمارها 18% و 13  %،05فلورسانس و ترکیبی به ترتیب برابر   کارایی حذف در تیمارهای آئروجینوزا، پوتیدا، ششم 

%( تقریبا مشابه بوده است. همچنین در روز دهم و 01با مقایسه تحقیق فوق دارای کارایی کمتری بوده است اما تیمار ترکیبی )

% و 81به ترتیب با کارایی  یبیترکآئروجینوزا و  هایماریکاهش در ت زانیم نیشتریب در می یابیمفوق  قاتیتحق جینتابا مقایسه 

 بوده است.% 11
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آ )میکروگرم بر لیتر( در مقیاس آکواریوم در تیمارهای مختلف سه گونه از سودوموناس -ارزیابی تغییرات کلروفیل  - 1جدول

 ( در زمانهای )روز( مختلف1)لگاریتم 

 هاتیمار 

 شاهد ترکیبی فلورسانس پوتیدا آئروجینوزا زمان )روز(

 aA18/1±11/111 aA18/9±91/181 aA13/1±11/111 aA89/1±89/111 aA11/1±10/183 صفر

1 bD19/9±98/195 bC19/1±80/180 bB11/1±01/105 bE18/1±01/111 aA11/1±99/181 

8 cE19/1±81/155 cC11/9±15/198 cB11/1±91/181 cD10/1±98/39 aA18/1±11/111 

8 dD18/1±85/10 dC11/1±80/115 dB19/1±91/191 dE99/1±11/11 aA11/1±10/115 

1 eD91/1±91/81 eC80/1±90/110 eB91/1±11/118 eD11/1±89/88 aA98/1±81/181 

15 fD81/1±81/08 fC13/1±10/115 fB11/1±11/111 fD11/1±88/01 aA11/1±19/115 

 (p<0.05)به ترتیب در ستون و ردیف نشان دهنده ارتباط معنی دار ما بین داده ها می باشد  حروف بزرگ و کوچک متفاوت

 اکسیژن محلول

تا  18/1نشان داده شده است. میزان اکسیژن محلول در زمان صفر در محدوده  1نتایج تغییرات اکسیژن محلول در جدول 

اشته است. در بین تیمارهای مورد بررسی، بیشترین روند کاهش میلی گرم در لیتر بوده و با گذشت زمان روند کاهشی د 10/1

اکسیژن مربوط به تیمار ترکیبی و آئروجینوزا بوده است. این امر به دلیل استفاده باکتریها از اکسیژن موجود در جهت کاهش 

ری از خود نشان می جمعیت جلبک بوده است. این باکتریها در گروه باکتریهای هوازی بوده و در حضور اکسیژن رشد بهت

 دهند.

ارزیابی تغییرات غلظت اکسیژن محلول )میلی گرم بر لیتر( در مقیاس آکواریوم درتیمارهای مختلف سه گونه از  -1جدول

 ( در زمانهای )روز( متفاوت1سودوموناس )لگاریتم 

 تیمارها 

 شاهد ترکیبی فلورسانس پوتیدا آئروجینوزا زمان )روز(

 aA18/5±18/1 aA11/5±98/1 aA53/5±18/1 aA11/5±81/1 aA15/5±10/1 صفر

1 bC19/5±00/8 bB19/5±81/8 bB90/5±80/8 bD18/5±98/8 bA81/5±81/1 

8 cD89/5±11/9 cB01/5±80/8 cC81/5±98/8 cD90/5±18/9 cA18/5±91/8 

8 dD18/5±08/1 dC91/5±98/8 cB09/5±81/8 dE19/5±91/1 cA91/5±81/8 

1 eD11/5±91/1 cB90/5±81/8 cC11/5±90/8 eE91/5±10/1 dA18/5±11/0 

15 eD11/5±10/1 deC13/5±18/8 cB91/5±91/8 eE91/5±15/1 eA11/5±80/0 

 (p<0.05)حروف بزرگ و کوچک متفاوت به ترتیب در ستون و ردیف نشان دهنده ارتباط معنی دار ما بین داده ها می باشد 

 

 فسفات

میلی گرم در لیتر بوده و  88/1تا  85/1نشان داد که میزان فسفات در زمان صفر در محدوده  9نتایج تغییرات فسفات در جدول

داشته و با گذشت زمان روند تقریبا ثابت بوده است. در بین تیمارهای مورد بررسی، بیشترین در زمان های اولیه روند کاهشی 

 روند کاهش فسفات مربوط به تیمار ترکیبی و آئروجینوزا بوده است. 
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(  1لگاریتم  ارزیابی تغییرات غلظت فسفات )میلی گرم بر لیتر( در مقیاس آکواریوم درتیمارهای مختلف سه گونه از سودوموناس) - 9جدول

 در زمانهای )روز(  متفاوت

 تیمارها 

 شاهد ترکیبی فلورسانس پوتیدا آئروجینوزا زمان )روز(

 aA11/5±80/1 aA11/5±85/1 aA11/5±80/1 aA19/5±89/1 aA11/5±88/1 صفر

1 bC10/5±18/1 bB11/5±88/1 bB11/5±88/1 bC11/5±18/1 aA99/5±80/1 

8 cD11/5±91/1 bB91/5±80/1 bB11/5±81/1 cC10/5±18/1 aA91/5±88/1 

8 cC15/5±13/1 bB90/5±81/1 bB99/5±85/1 cC19/5±10/1 aA90/5±88/1 

1 cC11/5±13/1 bB91/5±85/1 bB18/5±85/1 cC11/5±18/1 aA11/5±80/1 

15 cC11/5±11/1 dbB13/5±91/1 bB91/5±85/1 cC91/5±18/1 aA11/5±80/1 

 (p<0.05)حروف بزرگ و کوچک متفاوت به ترتیب در ستون و ردیف نشان دهنده ارتباط معنی دار ما بین داده ها می باشد 

 نیترات

میلی  11/11تا  91/15نشان داده شده است. که غلظت نیترات در زمان صفر در محدوده  8نتایج تغییرات نیترات در جدول

های مختلف کاهشی بوده ولی با این وجود از نظم خاصی تبعیت نکرده است. در ر زمانگرم در لیتر بوده و روند تغییرات آن د

 بین تیمارهای مورد بررسی، بیشترین روند کاهش نیترات مربوط به تیمار ترکیبی و آئروجینوزا بوده است. 

رهای مختلف سه گونه از سودوموناس ارزیابی تغییرات غلظت نیترات )میلی گرم بر لیتر( در مقیاس آکواریوم در قالب تیما -8جدول

 (  در زمانهای )روز(  متفاوت1)لگاریتم 

 تیمارها 

 شاهد ترکیبی فلورسانس پوتیدا آئروجینوزا زمان )روز(

 aA80/1±91/15 aA98/1±10/11 aA10/1±90/15 aA19/1±11/11 aA80/1±91/15 صفر

1 bB91/1±80/11 aA18/1±10/15 aA98/1±91/13 bB89/1±99/11 aA18/1±81/13 

8 cB11/1±01/10 bA98/1±91/11 bA11/1±81/11 cB11/1±90/18 bA01/1±81/11 

8 cB19/1±98/18 bA11/1±11/11 bA19/1±18/11 cB18/1±11/10 bA10/1±11/11 

1 cBC01/1±11/10 bB11/1±98/18 cBC11/1±11/10 cBC91/1±98/18 bA10/1±98/11 

15 cB8/1±98/10 bB91/1±10/18 cB01/1±10/10 cBC11/1±89/18 bA11/1±11/11 

 (p<0.05)حروف بزرگ و کوچک متفاوت به ترتیب در ستون و ردیف نشان دهنده ارتباط معنی دار ما بین داده ها می باشد 

 

( در اصل یک سنگ بنای ژئوشیمی زیستی است که رابطه بین اجزائ C106:N16:P1:Si16) Redfieldنسبت 

(. انحراف در نسبت این مواد مغذی بیانگر محدودیت Harrison et al., 1977نشان می دهد ) میکروارگانیزم و شیمی آب را

در تولیدات اولیه )رشد فیتوپالنکتونی( در یک اکوسیستم آبی می باشد. به بیان دیگر نسبت استوکیومتری 

(stoichiometricمواد مغذی بر آورد خوبی برای نشان دادن محدودیت رشد فیتوپالنکتون ) باشد  آبی می در یک اکوسیستم

(Redfield et al., 1963; Brzezinski, 1985 مطالعه روی سنیتیک جذب مواد مغذی نشان داد که نسبت .)

نشان   DIN/DIP <15-95اگر و  (Brzezinski, 1985نشان دهنده محدودیت نیتروژنی است ) >15DIN/DIPمولی

در ( N/P(. در تحقیق حاضر نسبت مولی نیتروژن به فسفر )Goldman et al., 1979دهنده محدودیت فسفری می باشد )
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بیانگر محدودیت نیتروژنی است به بیان دیگر میزان فسفر  8و  9با توجه غلظت تیمارهای مختلف در جداول  8-3محدوده 

کننده نیتروژن از  تیبتث یها سمیکروارگانیاز م ت،یانوفیگروه س یجنس ها ریمانند سا اینودوالر جلبکمحیط اضافه می باشد. 

، نودوالریا وجود نیبا ا یول ابدی یم شیجلبک افزا نیا ریرشد و تکث زانیبه فسفر، م تروژنینسبت ن کاهشاتمسفر بوده و با 

 Olofsson et al., 2016; Hagemann et) دهدیاستفاده قرار م دفسفات مور یو به شکل معدن یآب طیرا از مح فسفر

al., 2019) که بیشترین کاهش در غلظت نیترات و فسفات نشان داد  اضر در تیمارهای آئروجینوزا و ترکیبیدر تحقیق ح

درصد و کاهش فسفات در  13-18(. در این دو تیمار کاهش غلظت نیترات از روز چهارم تا دهم در محدوده 8و  9)جداول 

 بوده که با نتایج فوق مشابه بوده است. درصد بوده که بیانگر مصرف بیشتر گونه نودوالریا از فسفات 05-09محدوده 

 تراتیو ن ژنیروند در خصوص اکس نیا یول ی بودکاهشدارای روند مختلف  یمارهایدر ت ییایمیش یپارامترهادر تحقیق حاضر 

ه در مطالعه انجام شد روز چندان مشهود نبوده است. 15فسفات در طول دوره  راتییدار بوده و تغ یبا فسفات معن سهیدر مقا

منفرد  یمارهایدر ت تراتیمحلول، فسفات و ن ژنیاکس زانیکه م دیمشخص گرد( 1519) و همکاران Shekoohiyanتوسط 

 رتیداشته که با مطالعه حاضر مغا یشتریکاهش ب ،یبیترک ماریبا ت سهی( در مقاالیانتروباکتر و کلبس ،، سیتروباکتر)سودوموناس

و  الیبهتر از دو جنس کلبس تروباکتریدر اکثر موارد سودوموناس و س متفاوت بوده و جیانت زیمنفرد ن یمارهایت سهیدارد. در مقا

مربوط به  جیرا نشان دادند. نتا یبهتر جینتا ری، دو جنس اختراتیبه ن وطمرب راتییوجود در تغ نیبا ا یانتروباکتر بوده ول

 دارد. یمطالعه حاضر همخوان جیمنفرد با نتا یهایباکتر

 ییافته ترویج

باشند و این مطالعه، اوال گونه های مختلف باکتری سودوموناس دارای خواص مهارکنندگی شکوفایی جلبکی میبر اساس 

میتوان از آنها در جهت کاهش شکوفایی جلبکی خصوصاً نودوالریا استفاده نمود. ثانیا متعاقب افزایش عملکرد خواص 

 م نسبت های مواد مغذی دارای اهمیت است. مهارکنندگی شکوفایی جلبکی توسط سودوموناس، تنظی
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Abstract 

The Nodularia microalga has the potential for bloom at low salinity, brackish and saline 

waters. The algal bloom is endangered as a serious problem of living aquatic organisms in the 

southern part of Caspian Sea. In this study, the effect of algal bloom inhibition were 

investigated with three species of Pseudomonas spp. including aeruginosa, putida and 

fluorescence, which were isolated and identified from the estuaries of the Tajan River in basin 

of the southern of Caspian Sea, in a laboratory scale. Also, fluctuation of chlorophyll-a, 

dissolved oxygen, phosphate and nitrate were simultaneously evaluated. The results showed 

that the trend of chlorophyll-a, dissolved oxygen and nitrate were significantly reduced in all 

treatments containing bacteria, especially aeruginosa (68%) and mixture of bacteria (71%) 

(p<0.05) and this trend of the parameters was almost constant in the control treatment. 

Although, phosphate concentrations decreased relative at different times, but there was no 

significant difference (p>0.05). In addition, the rate of phosphate consumption was higher 

than nitrate at different times. As a result, these species can be used as indicator bacteria for 

inhibiting of the algae bloom in a larger ecosystem. 
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