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فصلنامه علوم آبزی پروری پیشرفته

پراكنش وتنوع گونهای شاخه سیانوفیتا(سیانوباكتریا)ونقش واهمیت زیست محیطی
آنها در زندگی آبزیان در اكوسیستم تاالب انزلی
جلیل سبک آرا ،1مرضیه مکارمی  ،1مریم حسنی مقدم ،1سپیده ملکی شمالی

1

1پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی  ،موسسه تحقیقات علوم شیالتی كشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزی،
بندرانزلی ،ایران

چکیده

این تحقیق در 72ایستگاه مطالعاتی درمناطق شیجان  ،سیاهكیشيیم  ،روگاهيا  ،آبکنيار  ،هندخاليه ضيمن انجيام طير هيای
مطالعاتی هیدرولوژی و هیدروبیولوژی واطلي پالنکتيونهيای تياب انزليی طيی سيا هيای1721تيا  1737در تياب انزليی
صورتگرفت .نمونه برداری توسط لوله پلیکا ( )P.V.Cبه طور مستقیم انجام گردید ،نمونه ها با فرميالین بيه نسيبت  4درصيد
تثبیت و به آزمایشگاه منتقل شده و با میکروسکوپ اینيورت ميورد بررسيی كميی وكی يی ريرار گرفتيه سيپ از آنهيا توسيط
فتومیکروسکوپ مد نیکون عکسبرداریگردید .درمجموع در شاخه سیانوفیتا  13جن و 77گونه شناسایی شيد .ایين شياخه
شامل یک رده بنام میکزوفیسه بوده كه به نام (جلبکهای سبز -آبی) معروف هستند ،فراوان ترین گونه های سيیانوفیتا عبيارت
از  Osillatoria limusa, Merismopedia convoluta, Microcystis aeruginosaو Anabaena spiroides
میباشند .همه اعضاء این رده در فصل تابستان و اوایل فصل پائیز (مهرماه) حداكثر فراوانی را داشته و بیشيترین پيراكن آنهيا
مربوط به منطقه آبکنار میباشد  .بطور كلی هدف از ایين تحقیيق ،تعیيین نقي و اهمیيت زیسيت محیطيی ایين گيروه آبيزی
دراكوسیستم تاب انزلی بوده ،همچنین با بررسی جمعیت ،بیوماس ،پراكندگی و انتشار پالنکتونی درمناطق مختلف این تياب
توان تولید و باروری ارزیابی شده و اثرات زیست محیطی آن در زندگی ماهیان جهت احیای محلهيای تکثیير طبیعيی ماهیيان
مهاجر و تغذیه بروهای آنها برآورده شده است.
كلمات كلیدی :فیتوپالنکتون ،سیانوفیتا ،پراكن  ،تاب انزلی ،اطل

پالنکتون

 نویسنده مسئو jsabkara@yahoo.com:
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مقدمه
تاب انزلی با وسعت كنونی بی از یک صدكیلومتر مربي
در فصييو پيير بارنييدگی و حييدود  ۰۸كیلييومتر مربيي در
تابستان و پائیز ،درساحل جنو غربی دریای خيزر ،غير
دلتای س ید رود و در جنيو بنيدر انزليی گسيترده شيده
اسييت .یييازده رودخانييه نسييبتاً مهييم ،سييابنه دومیلیييارد
مترمکعي آ را وارد تياب كيرده كيه توسيط  5كانيا
خروجی به نامهای سوسرروگا ،پیربيازار روگيا ،راسيتهخاليه
روگا ،نهني روگيا و شينبه بيازار روگيا وارد دریيای خيزر
میگردند (زبردسيت وجع يری .)173۸،ایين تياب دارای
چهارحوضه متمایز به نامهای آبکنار ،هندخاليه ،شيیجان و
سیاهكیشیم است  ،مقدارذخیره آ وعمق آبکنيار از سيایر
مناطق بیشتر ،همچنین از نظر تنوع وتراكم پالنکتونی نیيز
بسیارغنی میباشد (منوری .)1713 ،از ویژگيیهيای مهيم
این تاب ررارگرفتن بین دو اكوسیسيتم خشيکی و دریيا،
همچنین آ شیرین و ل شور بوده ،بيه ایين دلیيل دارای
شرایط ویژه ای اسيت وجوامي متعيددگیاهی و جيانوری را
درخود جيای داده كيه از نظراكوليوژیکی بيا آن سيازگاری
یافتهاند (سبک آرا و مکارمی.)17۰7،
در سا های دهه 2۸افزای سطح آ دریيای خيزر سيب
افزای حجم و عمق تاب شده و بیشتر اثرات مثبت فعيل
و ان عابت بیولوژیکی را از نظر است اده از چرخه غذایی در
این اكوسیستم فراهم آورده است (جمالزاد فيال .)1722،
تاب انزلی طی سا های 17۸۰ -171۰متحمل تغییيرات
رابل مالحظهای گردید ،در سا  171۰نسيبت بيه اواخير
سا  17۸3وسعت آن حيدود 77/5درصيد كيم شيد ،ایين
كاه گستره آبی و عمق بر اثر كياه ممتيد سيطح آ
دریای خزر از سا  17۸۰تا سا  1751بوده اسيت .طيی
این سا ها تراز آ دریا در حدود  7متر پائین تر از سيطح
آ دریاهای آزاد بوده ،كه دراثرآن گسيتره آبيی تياب از
وسعت حدود  4۸۸كیلومتر مرب به حيدود  1۸۸كیليومتر
مرب و عمق آ تاب نیز كاه یافت بطوریكه در دهيه
 174۸ارزش شيييیالتی تييياب نييياچیز اعيييالم گردیيييد
(مهندسینمشاوریکم .)1712 ،در این دوره مناطق وسی و
كم عمق جنوبی تاب (سیاه كشیم)  ،رسمت حوضه های
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شرری تاب ( شیجان ) و بخ وسی مركزی تياب بير
اثر كاه آ دریا از آ خارج گردید .ایين منطقيه بطيور
پی در پی خشک و تبدیل به مرغزار یا بيرای كشيت بيرنج
مورد است اده وار شيد .وليی از سيا  1752تيا  1724بيا
افزای تراز آ دریای خزر وسعت آبی تياب بيه بيی از
 14۰كیليومتر مربي افيزای یافيت و اكوسیسيتم آن نیيز
بخشی از توان اكولوژیک مطلو خود را بياز یافيت كيه در
این رابطه بی از  17۸۸هکتار از اراضی حاشیه تياب در
معيير غررييا ررارگرفييت .پ ي ازسييا  1724كيياه
تدریجی سطح آ مجدداً شروع شده است ایين تغییيرات
موج دگرگونی درسیستم هیدرولیکی تاب و بيدنبا آن
در عوامل زیستی وغیر زیستی تياب گردیيد (مهندسيین
مشاوریکم 1712؛ خداپرسيت .)17۰7،تياب بيینالملليی
انزلی محل مناسبی برای بسيیاری ازماهیيان دریيای خيزر
بوده كه در فصل تخمریزی احتیاج به آ شیرین داشيته
و رودخانه های ورودی تاب بسيتر مناسيبی بيرای تخيم
ریيزی ،تکثیرطبیعيی ،تغذیيه و پيرورش برو بسيیاری از
موجيودات آبيزی) ماننيد ماهیيان( محسيو ميیشيوند
).(Costanza et al., 1989

یکييی از مهييمتييرین فاكتورهييای كی یييت آ مربييوط بييه
پالنکتون است ،جوامي فیتوپالنکتيونی در برابير تغییيرات
محیطی واكن بسيیار سيری نشيان ميیدهنيد .سياختار
جمعیت پالنکتون تنها وابسته به میزان غلظت نوترینتهيا
بوده ،عوامل دیگر نظیر فاكتورهای فیزیکيی (دميا ،شيوری،
كييدورت ،هييدایت الکتریکييی ،)....فاكتورهييای شييیمیائی
(نیتييرات ،فس ي ات ،ویتييامین ،آنتييی بیوتیييک )...و عوامييل
بیولوژیک همچون رشيد و تغییيرات جمعیيت جلبيک هيا،
انگييل ،شيييکارچی وررابيييت نیيييز نقيي مهميييی دارنيييد
) .(Heinonen,2004بطوركلی جوام پالنکتون درمکان و
زمانهای مت اوت ثابت نبوده و تغییيرات فصيلی و سيابنه
فراوانی را باعث میشوند ).(Lepisto,1999
مطالعه بررویپالنکتون آ شیرین نشانگر تركی گونه ها
و تنوع طبقه بندی جوام آنهيا در یيک اكوسیسيتم بيوده
( Sahin and Akar,2007; Andrejic et al., 2004
);Skaloud, 2012; El-Awamri et al., 2009

 ،همچنيييین ميييیتوانيييد بیيييانگر تغییيييرات فصيييلی
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; ( Kim et al., 2008 ; Sen and Sonmez, 2006
 (Ezekiel et al., 2011و فرآینده های تکياملی  ،توابي

اكوليييوژیکی و پایيييداری اكوسیسيييتمهيييای آبيييی نیيييز
باشد) .(Komulaynen,2009بین گروههای فیتوپالنکتون
سييیانوفیتا یييا جلبکهييای سييبز  -آبييی از اهمیتييی وافيير
برخوردارنييد ،ایيين شيياخه توانييائی زیييادی بييه شييکوفائی
پالنکتونی دردریاچه ها داشته و تعداد زیادی ازگونيه هيای
آن سمی و رادر به ایجاد شکوفائی جلبکی سمی میباشند.
سیانوفیتا رادر به تولید سيمومی هسيتندكه همگيی بيرای
انسييان ،حیوانييات و آبزیييان زیييان آورنييد .افييزای فس ي ر،
تغییرات ارلیم وگونه های غیربومی ازعوامل مهيم درایجياد
بلوم های جلبکی هستند ،البته رشد بی ازحد و غیر رابل
كنتر سلو های جلبکی باعث ایجاد این پدیده میگيردد.
بلوم جلبکی را میتيوان بصيورت كيف روی سيطح آ بيه
رن های سيبز ،سيبز -آبيی ،رهيوه ای و یيا ررميز بيا بيوی
نامطبوع مشاهدهكرد.
تحقیقات پالنکتونیدر تاب انزلی سابقهای طيوبنی دارد ،
درسييا  1752وبدیمیرسييکایا و كوراشييووا كارشناسييان
شوروی سابق نیز حدود  7ماه تاب انزلی را مورد بررسيی
ررار دادند كه مطالعه پالنکتونی بخشيی ازكارهيای آنهيا را
تشکیل میداد  ،اما این بررسیها بسیار ابتدایی و نامنظم و
در یييک زمييان محييدود انجييام گرفييت كييه نمييیتوانسييت
نشانگرتغییرات فصلی باشد .به منظور تکمیل بررسيیهيا و
تطبیق آن با نتایج گذشته و مشاهده تغییرات بوجود آمده،
مهندسین مشاوریکم در تابستان 1712اردام بيه یکسيری
نمونهبيرداری از منياطق مختليف تياب نمودندكيه تيداوم
چندانی نداشته است Holcik .و  Olahدر پروژه مشترك
فائو با مركز تحقیقات شیالتی استان گیالندر سا 1337
مطالعاتی برروی  4منطقيه تياب انزليی انجيامدادنيد كيه
پييراكن و جمعیييت پالنکتييون درایيين منيياطق و فصييو
مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل ريرار گرفتنيد .ایين
مركز در پروژه های توان باروری تاب انزلی طی سا های
1721 – 25ومطالعييات جييام شييیالتی تيياب انزلييی
 1721 -23بييا همکيياری بخيي زیسييت شناسييی ضييمن
است اده از تجربیاتگذشته ،بررسیهارا با ابعاد وسيی تير و
جام تری انجام داد ،این مطالعات تيا سيا  17۰1انجيام و
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بعد از یک ور يه چندسياله از سيا  17۰3شيروع و بطيور
مانیتورین تا سا  1737ادامه یافت .
با توجه به اهمیت ارتصادی وكاربردی پالنکتون ها دركشور
ما علم پالنکتون شناسی پیشرفت چندانی نکرده و ما هنوز
ردم هيای اولیيه را درایين ميورد برميیداریيم .سيبکآرا و
مکارمی طی سا های 1721اليی  17۰۸در پيروژ تهیيه
اطل پالنکتونی تاب انزلی و نواحی ساحلی دریای خيزر،
به شناسایی گونهای و پراكن فیتيو و زئوپالنکتيون بطيور
جام در مناطق مختلف تاب انزلی پرداختهاند (سبک آرا
ومکييارمی17۰5 ،و  .)1734بطييور كلييی هييدف از بررسييی
فیتوپالنکتونی تاب انزلی تعیین نقي و اهمیيت زیسيت
محیطی این گروهآبزی دراكوسیستم تاب بوده ،همچنيین
با بررسی جمعیت  ،بیوماس ،پراكندگی و انتشار پالنکتيونی
درمناطق مختلف این تاب توان تولیيد و بياروری ارزیيابی
شده و اثرات زیست محیطی آن در زندگی ماهیيان جهيت
احیای محلهای تکثیير طبیعيی ماهیيان مهياجر و تغذیيه
بروهای آنها كه برای انسان ارزشمند هست ،برآورده شيده
است.
مواد و روشها
تاب انزلی در عر ' 72˚ 7۰شمالی و در طو '75
˚ 43شرری رراردارد .ارت اع متوسط آن از سطح دریای آزاد
 77متر بوده و حداكثر عمق آن  7/25متر است .با توجه
به مورعیت تاب انزلی  72ایستگاه مطالعاتی درمناطق
شیجان( ، )1 -1سیاهكیشیم ( ، )1۰ -77آبکنار ()14 -12
 ،هندخاله ( )77-72و روگاها ( )2-17و بیرون موج شکن
در دریا ( )17تعیین و نمونه برداریها بطورماهیانه انجام
پذیرفت .شکل ،1ایستگاه ها و جدو  1مورعیت
جغرافیایی ایستگاههای مطالعاتی را نشان میدهد .نظر به
عمق متوسط تاب انزلی ،روش نمونه برداری با تیو یا
لوله پلیکا در نظرگرفته شد .طو این لوله حدود  7/5متر
و رطر آن  1سانتی متركه در هر ایستگاه آنرا بطور عمودی
وارد آ نموده و انتهای آنرا با كف دست مسدود ،و
محتویات آن را به داخل یک سطل مدرج  1۸لیتری
تخلیهكرده ،سپ  1لیترنمونه آ بطورمستقیم درظرف
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نمونهبرداری ریخته و بعداز تثبیت به آزمایشگاه منتقل
گردید .نمونه ها بعد از همگن سازی توسط دهانه گشاد
پیپت جهت بررسیكی ی به مح ظههای شمارش منتقل و
بعد از مشاهده و شناسایی گونهای با میکروسکوپ اینورت،
توسط پیپت پاستور از مح ظه شمارش جداسازی ،شستشو
و در نهایت برروی بم منتقل و از زوایای مختلف آن توسط
فتومیکروسکوپ مد نیکون عکسبرداری گردید ،سپ
اطالعات سیستماتیک و مورفولوژیک هرگونه ازروی
كلیدهای شناسایی و مشاهدات و مشخصات ظاهری نمونه
تهیهگردید .جهت ثبت اطالعات ،انجام كارهای محاسباتی،
رسم جداو و نمودارها از نرم افزار  Excelنسخه  7۸۸2و
جهت تجزیه تحلیل و آنالیز آماری ازنرم افزار SPSS

یکطرفه ()ANOVA

نسخه  11برای آزمون آنالیز واریان
وآزمون ناپارامتریک كروسکا _ والی است اده شد.
نمونه برداری فیتوپالنکتونی برطبق مناب APHA, 2005
وجهت رده بندی ازمنب  Mienlli ,1993و جهت
شناساییاز پژوه های ،پیروشکینا و ماكارووا131۰ ،؛
كورسانف و همکاران1357 ،؛ كسیلف 1357 ،؛
;Edmondson, 1959; Prescott ,1962
& Bellinger,1986; Fott , 1971 ; Tiffany
;Britton,1971; Presscot ,1976 ; Maosen , 1983
Frantisek , 1984; Wehr et al ,2003 ; Bellinger
and Sigee, 2010

است اده گردید.

شکل  :1موقعیت ایستگاههای مطالعاتی در مناطق مختلف تاالب انزلی
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جدول :1موقعیت جغرافیایی ایستگاههای مطالعات پالنکتونی درتاالب انزلی
ايستگاه 

موقعيت


شماره 


جغرافيايي 

عرض


جغرافيايي 

طول


1

پيربازار

" 94 ˚ 03΄ 8شرقی

"  03 ˚ 09 ΄ 13شمالی

2

پسيخان

"  94 ˚ 24 ΄ 73شرقی

"  03 ˚ 29 ΄ 2شمالی

0

پيربازار قبل از شيجان

"  94 ˚ 24 ΄ 13شرقی

"  03 ˚ 27΄ 20شمالی

9

پيربازاربعد از شيجان

"  94 ˚ 24 ΄ 3شرقی

"  03 ˚ 27 ΄ 92شمالی

7

شيجان روبروي كومه اول

" 03 ΄ 12

˚  94شرقی

" 03 ˚ 27 ΄ 22شمالی

" 01 ΄ 10

˚  94شرقی

"  03 ˚ 27 ΄ 22شمالی

6

مخلوطچوكام و شيجان

3

راسته خاله روگا

" 94 ˚ 28 ΄ 3شرقی

8

پيربازارروگا

"  94 ˚ 28 ΄ 14شرقی

" 03 ˚ 23 ΄ 97شمالی

4

سوسرروگا

"  94 ˚ 28 ΄ 18شرقی

"  03 ˚ 23 ΄ 94شمالی

"  03 ˚ 23 ΄ 99شمالی

13

نهنگ روگا

" 94 ˚ 23 ΄ 77شرقی

" 03 ˚ 23 ΄ 73شمالی

11

شنبه بازارروگا

"  94 ˚ 23 ΄ 96شرقی

" 03 ˚ 28 ΄ 11شمالی

12

موج شكن

"  94 ˚ 23 ΄ 90شرقی

"  03 ˚ 28 ΄ 90شمالی

10

دريا  ،مقابل سپاه پاسداران

" 94 ˚ 23 ΄ 01شرقی

"  03 ˚ 24 ΄ 7شمالی

19

ورودي آبكنار

"  94 ˚ 29 ΄ 99شرقی

"  03 ˚ 26 ΄ 20شمالی

17

روبروي باغ قوام

"  94 ˚ 29 ΄ 14شرقی

"  03 ˚ 26 ΄ 03شمالی

16

مقابل سپاه آبكنار

"  94 ˚ 23΄ 19شرقی

"  03 ˚ 23 ΄ 98شمالی

13

(كومه آقاجانی )

"  94 ˚ 13 ΄ 98شرقی

"  03 ˚ 03΄ 8شمالی

18

خروجی سياكيشيم

" 94 ˚ 20 ΄ 03شرقی

" 03 ˚ 29 ΄ 73شمالی

14

رودخانه كلسر

"  94 ˚ 22 ΄ 0شرقی

"  03 ˚ 29 ΄ 77شمالی

23

سياكيشيم ميدان بار

"  94 ˚ 21 ΄ 07شرقی

"  03 ˚ 27 ΄ 14شمالی

21

گل الله

" 94 ˚ 23 ΄ 71شرقی

"  03 ˚ 27΄ 16شمالی

22

سياهدرويشان

" 94 ˚ 29 ΄ 03شرقی

"  03 ˚ 29 ΄ 92شمالی

20

هندخاله ( ) 1

"  94 ˚ 23 ΄ 6شرقی

΄ 03 ˚ 27شمالی

"6

29

هندخاله ( ) 2

" 94 ˚ 23 ΄ 11شرقی

"  03 ˚ 29 ΄ 3شمالی

27

هندخاله ( ) 0

" 94 ˚ 27΄ 13شرقی

"  03 ˚ 29 ΄ 09شمالی

26

رودخانه هند خاله

"  94 ˚ 23 ΄ 2شرقی

"  03 ˚ 20 ΄ 92شمالی

23

صوفيان ده ( آبراه )

" 94 ˚ 23 ΄ 01شرقی

" 03 ˚ 27΄ 73شمالی

نتایج
در سلسله پروكاریوت ها ،جلبکهای سبز-آبی به علت تنيوع
زیاد در اندازه و شکل رابل توجه هستند .این شياخه شيامل
یک رده بنام  Myxophyceaeاست كه به نام جلبکهيای
سبز -آبی معيروف هسيتند .گرچيه گياهی بيه رني هيای
و یيا
مختلف دیگری مثل سيبز روشين ،رهيوه ای ،بين
ارغوانی ظاهر میشوند .سلو ها فارد هسيته حقیقيی بيوده
وكروماتوفورهای مشخص و معینی نیز نداشته و رنگدانه ها

درسيطح بیرونيی سیتوپالسيم سيلو پراكنيده هسيتند.
رنگدانه ها شامل كلروفیل  ،aكاروتن بتا ( )βو حيدارل دو
زانتوفیييل و همچنييین فیکييوبیلین هييا (فیکوسييیانین  cو
فیکييواریترین  )cو برخييی رنگدانييه هييای دیگرمييیباشييند.
ذخیرهغذایی را مواد رندی وگلیکيوژن و مقيداری روغين و
تعداد كمی دانيه هيای پيروتئین دار ،تشيکیل داده و فاريد
نشاستهاند .عالوه بر دیوار سلولی نازك ،یک غشاء ژبتینی
نیز سلو را در بر میگیرد(شکل .)7محل زیسيت اعضيای
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این شاخه بسیار متنوع بوده و تقریباً درتمامی زیستگاههای
آبی ،خاكی و حتی هوایی حضوردارند .برخيی از نمونيه هيا
اندوفیت ( )Endophyteبيوده یعنيی درون گیاهيان دیگير
بسر برده و تعدادی دیگر بصورت اپی فیيت ()Ephiphyte
هستند ،یعنی روی گیاهان زندگی میكنند .
سلو هيای رویشيی جلبکهيای سيبز -آبيی ممکين اسيت
بصورت تک سلولی بوده و در بزرگترین اندازه نیز با چشيم
غیر مسيلح دیيده نميیشيوند ،اميا كليونی هيای بيزر و
ماكروسکوپی میتوانند به آسانی با چشيم غیرمسيلح دیيده
شوندكه به شکل كلنیهای مينظم یيا نيامنظم یيا بصيورت
ریسه های منشع یا غیرمنشع باشيند .تياژك بيه هيی
وجه در آنها دیده نشده ،دیيواره سيلولی شيامل یيک بیيه
داخلی سلولزی و یک بیه خارجی پکتینی است كيه یيک
غالف ژبتینی بيا موسيیالژ فيراوان آن را احاطيه ميیكنيد.
پوسته ژبتینیگاهی یيک یيا چنيدین تریکيوم را محاصيره
مینماید .پوسته ها ممکين اسيت بیرني  ،شي اف و نيازك
یعنی به سختی رابل رؤیت بوده یا ضخیم ،محکم ،رنگيی و
رابل مشاهده اند .پروتوپالسيم سيلو شيامل یيک رسيمت
داخلی (بخ مركزی) بیرن به نيام سنتروپالسيم و یيک
رسمت خارجی رنگيی بيه نيام كروموپالسيم اسيت كيه در
بعضی از گونه ها واجد واكوئو های كياذ (واكوئيو هيای
گازی) میباشيد .در سيلو  ،هسيته وارعيی وجيود نيدارد و
دراكثر گونه ها ،ميواد ژنتیکيی و هسيته ای بوسيیله غشياء
هسته محاصره نشده و در بخي مركيزی آن پراكنيدهانيد
(شکل .)7در بعضیازگونه هيا ایين ميواد در رسيمت دیگير
سیتوپالسم مشاهده ميیشيوند.كروماتوفور وجيود نيدارد و
رنگدانه ها در داخل كروموپالسم پراكندهانيد .اعضيای ایين
رده درآبهای شیرین و شور بسرمی برند .ولی اكثرگونيه هيا
مخصوص آ شیرین بوده .،همچنین درنقاط دیگراز ربیيل
مناطق مرطو نیز زیست میكننيد .در تياب انزليی ایين
رده در فصل تابستان و اوایل فصل پائیز (مهرمياه) حيداكثر
فراوانی را داشته و بیشترین پراكن آنها مربوط به منطقه
آبکنار میباشد .فراوانترین جين هيای شياخه سيیانوفیتا
درتاب انزلیAnabaena Microcystis ,Oscillatoria
و  Merismopediaهسييتند .جييدو  ،7پييراكن فصييلی
04
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جن های مختلف سیانوفیتای شناسيایی شيده درمنياطق
مختلف تاب انزلی در طر اطل پالنکتونی تاب انزليی
و شکل  7چند گونه از سیانوفیتای مشاهده شده در طير
اطليي پالنکتييونی تيياب انزلييی ودر جييدو  ،7تنييوع
تاكسيييونومیکی و مورفوليييوژیکی ودر جيييدو  4تنيييوع
اكولييوژیکی در سييیانوفیتای آ شييیرین در تيياب انزل يی
مشخص شده است.

شکل :2ساختمان یک سیانوفیت ( سیانوباکتر)
()http://www.biologydiscussion.com

اسييامی گونييه هييای شناسييایی شييده سييیانوفیتا درمنيياطق
مختلف تاب انزلی در فهرست زیر آورده شده است.
)Phylum Cyanophyta(Cyanobacteria
Class Myxophyceae
Order Chroococcales
Family Chroococcaceae
Chroococcus minutus(Kuetzing)Naegeli,1849
Chroococcus turgidus(Kuetzing)Naegeli,1849
Synechococcus aeruginosus Naegeli,1849
)accepted as Cyanothece aeruginosa (Naegeli
Komarek, 1976
)Dactylococcopsis hirudiformis(G.S.West
Geitler,1930
)Merismopedia convoluta (Brebisson
Kuetzing ,1849
Coelosphaerium kuetzingianum Naegeli, 1849
Gomphosphaeria aponina Kuetzing, 1836
Gomphosphaeria lacustris Chodat,1898
Microcystis aeruginosa(Kuetzing)Kuetzing,
1846
Order Tubiellales
Family Tubiellaceae
Johannesbaptistia pellucida (Dickie)Taylor
et
Drouet ,1938
Order Oscillatoriales
Family Oscillatoriaceae
Lyngbya birgei G. M. Smith,1916

89  بهار،1  شماره، سال سوم
Gloeotrichia natans (Rabenhorst,1847)
Bornet & Flahault ,1886
Raphidiopsis F.E.Fritsch & F.Rich ,1929
Raphidiopsis sp.

 تعدادی از گونههای شناسایی شده از شاخه:3شکل
سیانوفیتا درتاالب انزلی(گرفته شده از کتاب اطلس
)پالنکتونهای تاالب انزلی
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Lyngbya aestuarii (Mertens) Lyngbye,1841
accepted as Lyngbya aestuarii (Liebman)
Gomont,1892
Lyngbya circumcreta G.S. West ,1907
Osillatoria Vaucher ,1892
Osillatoria sp.
Oscillatoria limosa C.A.Agardh ,1812
Oscillatoria tenuis C.A.Agardh ,1813
Phormidium mucicola Nauman & Huber –
Pestalozzi
Romeria Koczwara,1932
Romeria sp.
Spirulina major (Kuetzing ,1843)
Gomont,1892
Spirulina subsalsa(Oersted,1842)Gomont
,1892
Spirulina laxa G. M. Smith, 1916
Spirulina Jenneri (Stizenberger)Geitler,1925
syn . Arthrospira Jenneri (Stizenberger)
Gomont,1892
Order Nostocales
Family Nostocaceae
Anabaena (Bory ,1822) Bornet & Flahault
,1886
Anabaena sp.
Anabaena spiroides Klebahn ,1895
Anabaenopsis elenkinii Miller,1923
Anabaenopsis raciborskii Woloszinska
,1912
Anabaenopsis cunningtonii R.Taylor ,1932
Anabaenopsis arnoldii Aptekar ,1926
Aphanizomenon flos – aquae (Ralfs,1850)
Bornet & Flahault ,1888
Nostoc (Vaucher ,1803)Bornet & Flahault
,1888
Nostoc sp.
Nodularia spumigena (Mertens ,1822 )
Bornet & Flahault ,1886
Family Rivulariaceae
Gloeotrichia echinulata (J.E.Smith)
P.Richter ,1894

 پراکنش فصلی جنسهای مختلف سیانوفیتا درمناطق مختلف تاالب انزلی:2 جدول
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جدول  :3تنوع تاکسونومیکی و مورفولوژیکی سیانوفیتای آب شیرین در تاالب انزلی

این سه گروه پایه و اساس طبقه بندی فعلی این شاخه را
در تاب انزلی تشکیل میدهند این جدو توسط  Johnو

همکاران(  )7۸۸2و  Komarekو همکاران ) )7۸۸7معرفی
شد.

جدول  :4تنوع اکولوژیک جلبکهای سبز-آبی در آبهای شیرین

04

سال سوم  ،شماره  ،1بهار 89

فصلنامه علوم آبزی پروری پیشرفته

شکل  : 4مقایسه درصدسیانوفیتا با سایر شاخه های فیتوپالنکتونی در تاالب انزلی طی سالهای 1316 -33

بحث
مناب آبی از جمله تاب ها اكوسیستمی را میسيازند كيه
اجزاء آن شامل عواميل غیير زنيده (فاكتورهيای فیزیکيی و
شييیمیایی ) و عوامييل زنييده (تولیدكننييدگان  ،مصييرف
كنندگان  ،تجزیه كننيدگان) بيوده كيه ارتبياط اكولوژیيک
پیچیده ای بینآنهيا وجيود دارد .فیتوپالنکتيون بيه عنيوان
اولييین تولیدكننييدگان كييربن آلييی در زنجیيير غييذایی
اكوسیستم های آبی نق اساسی داشيته و هميواره تحيت
تاثیر عواملغیرحیاتی بوده و ظرفیت تولیدات بیولوژیيک را
در محیط های آبی نشان میدهد .زئوپالنکتون نیز بعنيوان
تولیدات ثانویه یکيی دیگيراز حلقيه هيای زنجیيره غيذایی
دراكوسیستم های آبی بوده كه بطور دائم در مناب مختلف
آبی حضور فعيا داشيته و توسيط اعضيای دیگير زنجیيره
غذایی از جمله نکتونها مورد مصرف ررار گرفته و ازجمليه
اجزای مهم در مناب غذایی ماهیان در مرحله بروی و بعد
از آن میباشند .مطالعه فیتوپالنکتون در تاب هيا اهمیيت
زیادی دارد ،از یک طرف به عنيوان تولیيدات اولیيه ميورد
تغذیه انواع آبزیان ررار گرفته ،همچنین به عنوان شياخص
زیسيتی كارآميد جهيت كی یيت آ بيه شيمار ميیرونيد.
and

Duker

;Kaur,2015

and

(Brraich

) .Palmer,2009نتایج مطالعات پالنکتونی نشان میدهيد،
تاب انزلیازجمله غنیترین تاب های داخلی ایيران بيوده
زیرا توان تولید غذای زنيده درآن جهيت تغذیي ماهیيان و
بروهای آنان وجود دارد.
در مقایسه با سایر گروهای جلبکی ،وجيود یيا فقيدان گونيه
های خاص میتواند نشاندهنده یک شياخص م یيد جهيت
وضعیت اكولوژیکی محسو شود .غالبیت كلنیِ جلبکهای
سبز -آبی عمدتاً به عنوان شاخص وضعیتهای غذایی بياب
م ید بوده و آنها یک جيزء كلیيدی شياخصهيای غيذائی
مختلف هستند ،در مقابل جمعیت جلبکهای سيبز -آبيی
تک سلولی مولد بلوم های متراكم تابستانه بوده و شياخص
شييرایط الیگييوتروف تييا مزوتييروف تلقييی مييیشييوند
(جدو .)Bellinger and Sigee, 2010) )4

بسیاری از جلبکهای سبز-آبی میتوانند طیف گستردهای
از شرایط محیطی را تحمل نمایند ،بنابراین مزایای دریق
اكولوژیکی برای این گروه غیرمعمو است .برای مثا گونه
 Microcystis aeruginosaمیتواند در دریاچه یوتروف
رشد گسترده داشته باشد .اما تعدادكمی نیيز ممکين اسيت
در آ هييای الیگييوتروف رشييد وسييیعی نشييان دهنييد
) .( Reynolds, 1990همچنین اغل ت اوت بین موجودات
پالنکتونی و كف زی روشن نیست .جن  Microcystisبه
عنوان جلبک پالنکتونی معمولی در نظر گرفته شده اسيت.
اما ممکن است در اعماق دریاچه ها هم بيه شيکل دانيه دار
(به عنوان جلبيک غالي دریاچيه هيای معتيد ) در طيو
تابسيتان در رسيوبات دریاچيه تشيکیل گيردد .بسيیاری از
جلبکهيای ك يزیِ جداشيده ،دربیيه هيای زیيرین بياری
میمانند و یا درستون آ باب آمده و شناور میگردند .برای
مثا كلنیهای  ،Gloeotrichiaغالباً از بیه های زیرین و
با رشد وسی خود میتوانند بلوم ایجاد كننيد سيپ جيدا
گشته و پالنکتونی شوند .از اواسيط تيا اواخير تابسيتان ،در
دریاچه های یوتروفیک معتد غالباً جمعیت عظيیم كلنيی
جلبکهای سبز  -آبی توسعه پیدا میكنند(جدو  .)4این
جلبکها ممکن است در سطح دریاچه رشد كرده و یک بیه
ضخیم از بیوماس جلبکی در بابی ستون آ تشيکیل داده
كه درررابت با بقیيه جلبيکهيا بيوده ودارای اثيرات عميده
برجمعیييتهييای زئوپالنکتييون و ميياهیهييا هسييتند
). (Sigee, 2004
توانایی جلبکهای سبز -آبی در ررابت با سایر جلبکهيای
آ شیرین ،به طیف وسیعی از ص ات از جمله رشد مطلو
در دمای باب ،تحمل نوركم در انبوه بلوم های جلبکی مهيم
بوده و جلبک را رادر به زنده ماندن در سيطو پيایین آ
میسازد ،تحمل نسيبت  N/Pكيم و اجيازه دادن بيه رشيد
مداوم ،زمانیكه  Nمحدود میشيود ،تنظيیم عميق توسيط
خاصیت شناوری ،مقاومت به تغذیيه زئوپالنکتيون ،تحميل
 pHبابو غلظيت كيم  CO2واجيازه دادن بيه رشيد ميداوم
جلبکهای سيبز -آبيی فقيط در سيطح دریاچيه در طيو
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تشيکیل بليوم شيدید )،(Bellinger and Sigee, 2010

ارتبياط همزیسيتی بيا بياكتریهيای هيوازی در سيطح
هتروسیست ،از كاه اتمس ر محلی مورد نیاز برای تثبیت
نیتروژن حمایت كرده همچنین یک منب مهم مواد مغيذی

غیرآلی درسطح آ های آزاد هستند ).(Shapiro, 1990
میرزاجيانی و همکياران ( )17۰۰طيی مطالعيات ده سياله
 172۸الی  17۰۸با است اده از سامانه جغرافیایی  GISدر
 47نقطيه در تياب انزليی عنيوان نمودنيد كيه فراوانيی
فیتوپالنکتون طی سا های مختلف در تاب انزليی رونيد
صعودی دارد .میانگین فراوانی فیتوپالنکتون طی سا های
مختلف ( )1721-37نشان داد ،شاخه سیانوفیتا بيا 57/1۸
درصد پرجمعیت تر از سایر شاخه ها بوده است (شکل.)4
همچنین مناطق آبکنار( تاب غر ) و هندخاليه ( تياب
مركييزی) غنييیتييرین منيياطق از نظرتنييوع و تييراكم
فیتوپالنکتونی هستند (سبک آرا و مکارمی .)17۰7،شياخه
هييای باسييیالریوفیتا بييا  75/23درصييد و كلروفیتييا بييا 3/4
درصد (شيکل )4در رده هيای بعيدی هسيتند .در مجميوع
میتوان شاخههای سیانوفیتا و باسیالریوفیتا (دیاتوم ها) را
پرتراكمترین و باسيیالریوفیتا وكلروفیتيا را متنيوع تيرین
شياخه هيای فیتوپالنکتيونی برشيمرد .مطالعيات كميی
و كی ييييی فیتوپالنکتييييونیدر درپييييروژه هیييييدرولوژی
و هیدروبیولوژی تاب انزلی نشيان داد كيه فيراوان تيرین
گونيييه هيييای سيييیانوفیتا Anabaena spiroides
Microcystis aerugenosa , Oscillatoria limusa,
و  Anabaenopsis arnoldiiمييیباشيند .ایيين مطالعييات

نشان داده كه تراكم اعضاء این خانواده در فصل تابسيتان و
در منيياطق آبکنييار و هندخالييه و روگاهييا فييراوانتيير اسييت
(سبک آرا و مکارمی.)17۰7 ،
در مجموع رخدادهای زیستی و غیرزیسيتی و رونيد تيوالی
درتاب انزلی متاثر از حوضه آبخیيز و بارهيای وارد بير آن
بوده اما از سوی دیگر تغییرات تيراز آ دریيای خيزر ایين
روند را تحت تاثیر خيود ريرار داده و بيه عنيوان مهمتيرین
عامل تاثیرگذار بر روی اكوسیستم تاب معرفی شده است.
با افزای تيراز آ دریيای خيزر از سيا  1752تيا 1724
وسعت آبی تاب به بی از  15۸كیليومتر مربي افيزای
یافت و اكوسیستم تاب انزلی بخشيی از تيوان اكولوژیيک
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مطلو از دست رفته خود را باز یافت ،این تغییرات موج
دگرگونی در سیسيتم هیيدرولیکی تياب و بيدنبا آن در
عوامل زیسيتی و غیير زیسيتی تياب گردیيد (مهندسيین
مشيياوریکم1712 ،؛ خداپرسييت .)17۰7 ،بنييابراین تيياثیر
افزای وكاه سطح آ دریای خزر بر احیياء ارزشهيای
شیالتی تاب انزلی غیر رابل انکار میباشد .افزای سيطح
آ تاب و بهبود كی یت آ مناطق مختلف تياب انزليی
در احیاء مناطق تخم ریزی ماهیيان كيوچگر دریيای خيزر
مييوثر بييوده بييا وجييود ایيين تولیييدات اولیييه پالنکتييونی و
ماكروفیتی در تاب انزلی در سيطح بسيیار بياب ريرار دارد
(خداپرسييت .)17۰7،نتييایج بدسييت آمييده از مطالعييات
لیمنولوژیکی درطیسا هيایمتميادی ،همچنيینپيراكن
زیادگیاهان  ،پالنکتونها ،رسوبات  ،موادغذایی (،)Nutrient
موادمعدنی و آلی( خداپرست ، )172۰ ،همچنيین افيزای
تعييييداد بيييياكتریوپالنکتون دلیييييل فراغنييييی بييييودن
( )Eutrophicationتاب انزلی میباشيد .ارزیيابی میيزان
باروری تاب انزليی و میيزان ذخيایر آن نیازمنيد بررسيی
تولیيدات اولیيه درتياب بيوده ،تيراكم و تنيوع گيروههيا و
جن های مختلف فیتوپالنکتونی وضعیت تاب انزلی را
از نظر بهبود كی ی آ روشن ميینمایيد (نظيامی1724 ،؛
سبک آراومکارمی .)17۰7 ،تاب انزلی بيه واسيطه دامنيه
تغییرات  pHدر یک محيیط رلیيائی ،مسياعد بيرای رشيد
پالنکتون گزارش شده است (نظامی.)1724 ،
مطالعيييات نشيييان ميييیدهندكيييه عميييدتاً دو شيييکوفایی
فیتوپالنکتونی در اكثير سيا هيا ر ميیدهيد ،در مطالعيه
كیمبيا و كیمبيا ( )1757نیييز دو شيکوفایی پالنکتييونی
یکی در اوایل تابسيتان مربيوط بيه جلبکهيای سيبز -آبيی
)با جن  ( Oscillatoriaو دیگری در اواخير تابسيتان و
اوایل پائیز مربوط به جلبکهای رشته ای سبز (بيا جين
 ) Zygnemaمشاهده شد .مر و میر ماهیيان تياب بيا
شکوفایی جلبک های سبز– آبی در روزهيایی كيه كياه
اكسیژن ،ناشی از فسياد و تجزیيه پالنکتيونی و آزاد شيدن
مواد بسیار سمی بوده ر می دهد .آنها همچنيین ارتبياط
پوش گیياهی بيا فیتوپالنکتيون را نیيز بیيان نميودهانيد،
بطوریكه فیتوپالنکتون درمیانه بهيار و تابسيتان دربخي
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غربی تاب رشد چندانی نداشته این وضعیت بواسطه رشد
گیاهان زیر آبی و مصرف مواد مغذی توسط آنها میباشيد،
آنها غالبیت ماكروفیت ها به فیتوپالنکتيون را  7۸بير یيک
دانسيته انيد .افيزای گیاهيان آبيی رشيد فیتوپالنکتييون و
زئوپالنکتون را محدود نموده بطوریكه بير اسياس الگيوی
فیتوپالنکتون ،تاب یوتروف انزلی را شيبیه دریاچيه هيای
الیگوتروف نشان میدهد (خداپرست.)17۰7 ،
مهندسین مشاور یکم نیز در سيا  1712بيه ایين نتیجيه
رسیدند كيه بیشيترین تيراكم فیتوپالنکتيونی در دو زميان
تابستان و پائیز مشاهده شده بطوریكيه بیشيترین تنيوع و
تراكم فیتوپالنکتون در شنبه بازار روگا و كمتيرین آنهيا در
نهن روگا دیده میشود .آنها همچنین بیيان نمودنيد كيه
معموبً در تاب ها شکوفایی توسط جلبک های سبز -آبی
بوروع پیوسته كه بسیار مغذیاند ولی انرژی بیشتری را نیز
مصرف می نمایند .مر ناگهانی این جلبکها اغل مير و
میير دسيته جمعيی ماهیيان در تابسيتان را بييدنبا دارد و
جلبک های مرده به سرعت تجزیيه ميیشيوند .ایين عميل
مصرف اكسیژن را در تاب به شدت باب می برد كه نتیجه
آن خ ه شدن ماهیان در اثر نبود اكسیژن است .درمجموع
تراكم فیتوپالنکتونی درتابسيتان بيی از سيایر فصيو و
درپائیز كمترین مقدار بوده است.
مقایسه این بررسیها با مطالعات گذشته نشان میدهدكه
درحا حاضرتنوع گونه ای در تاب انزلی كياه یافتيه،
بطوریكه این كاه درميورد شياخه هيای باسيیالریوفیتا
(دیاتومهها) ،كریزوفیتا (جلبيک هيای رهيوهای -طالیيی)،
كلروفیتا (جلبک های سبز) ،سيیانوفیتا (جلبکهيای سيبز-
آبيی) و پیروفیتيا (داینوفالژليههيا) صيدق نميوده و تعيداد
جن های شناسيایی شيده درمطالعيات سيا هيای اخیير
بسیاركمتر از مطالعات پیشین است .طبيق آنيالیز آمياری
كروسکا  -والی تراكم شاخه ها بيا هيم در ایسيتگاههيا،
ماهها و فصو مختلف معنيی دار نبيوده ) ،(P>0.05اميا
تيراكم شياخه هيا بيا هيم اخيتالف معنيی دار داشيته انيد
)( (p< 0.05سبک آراومکارمی17۰7،؛ میرزاجانی 17۰۰،؛
فالحی وهمکاران  .)1735دلیل اصيلی اخيتالف در میيزان
تييراكم پالنکتييونی درمنيياطق مختلييف ،اخييتالف درمیييزان
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پوش های گیياهی ،عميق متوسيط و میيزان بيارموادآلی
وارده توسط رودخانه ها به هر یک از ایين منياطق را بایيد
ذكر نمود .درمجموع آبکنار( تاب غر ) غنیترین منطقيه
از نظرفیتوپالنکتونی بوده (حدود  )% ۰5سپ بيه ترتیي
منيياطقروگاهييا  ،هندخالييه  ،شييیجان وسييیاهكیشييیم از
نظيير پييراكن و فراوانييی فیتوپالنکتييونی رييرار دارنييد
(سبک آرا و مکارمی.)17۰7،
بررسی سابنه شاخههای فیتوپالنکتونی نشان میدهد
شاخه  Cyanophytaطی سالیان متوالی افزای
رابل توجه داشته بطوریكه در سا های 17۰۸ -۰1در
حد  55میلیوندرلیتر شمارش شد درحالیكه در سا های
1727–24درحد  5میلیون درلیتربوده درنتیجه ت اوت
معنیدار بین سا ها مشاهدهگردید (مقدارآزمون كروسکا
 والی ( )df = ۰ ، 422میرزاجانی  .)17۰۰،بر اساسداده های بدست آمده طی سا های مختلف تغییرات
ماهانه فیتوپالنکتون حکایت از اوج فراوانی در ماه های تیر،
مرداد ،آبان و دی دراكثر سا ها داشته و منطقه تاب
غر از میانگین فراوانی بابتری نسبت به سایر بخ ها
بویژه سیاهكشیم و شیجان برخوردار بوده و از سا
 1725به بعد فراوانی بابی 5۸میلیون عدددرلیتر دراین
منطقه مشاهده شده است(سبکآرا ومکارمی17۰7 ،؛
میرزاجانی .)17۰۰،
تاب انزلی از نظر بین المللی اهمیت فيوق العياده داشيته،
همچنین اكوسیستم با ارزشی برای زیست انواع گیاهيان و
جانوران ميیباشيد ،اميا در سيا هيای اخیير دسيتخوش
تغییراتی شده ،از جمله ورود بی از اندازه مواد آبینده و
مواد حاصله از كشاورزی ،ورود رسوبات و تجم آنها بدلیل
احداث موج شکن جدید درخروجی تاب به دریيای خيزر،
موجي كيم شييدن عميق تيياب  ،رشيد بييیرویيه گیاهييان
ماكروفیييت و نیزارهييا همچنييین شييکوفایی گونييه هييای
فیتوپالنکتونی نامناس شيده اسيت .یافتيههيا نیيز نشيان
میدهند كه تاب انزلی طيی دوره دهسياله ،دچاركياه
مساحت با توجه به تغییرات پوش گیاهی حاشی تاب و
افزای تغذیه گرایی میباشد .با توجيه بيه سيیر رهقرایيی
موجود در روند تغییرات تياب انزليی ،درك ایين رونيد و
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شناخت سیر تحوبت اكوسیستمها بطورعام و تاب ها بيه
طور اخص ،میتواند تا حيدی در پيی بینيی از وضيعیت
آیند آنهيا در صيورت ادامي رونيد كنيونی راهگشيا باشيد،
بنابراین بزم است كه این روند و نتایج ادام آن در آینيده
در برنامي مييدیریتی تيياب گنجانیييده شييود(زبردسييت
وجع ری )173۸،درغیر اینصورت در ادامه این روند شياهد
نابودی تاب انزلی و تبدیل آن به یک باتالق خواهیم بود.
تشکروقدردانی
بدینوسیله بزم است از همکاری و مسياعدتهيای ریاسيت
ورت پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی(مركزتحقیقيات
شیالتی استان گیالن) دكترنظامی بهخاطر حمایت و فيراهم
آوردن تسهیالت بزم در به ثمر رسیدن این تحقیق ،آريای
یون عادلی جهت ترجمه مناب روسی مورد نیياز و آريای
اوبد ربیعی كه زحمت نمونه برداری را بيهعهيده داشيتند،
سپاسگزاریم.
توصیه ترویجی
امييروزه بهييره بييرداری از جلبييک هييا در ابعيياد صيينعتی،
كشاورزی ،دارویی و غذایی ابعاد بسیار گسترده ای یافتيه و
تکنولوژی مدرن برای تولید و بهره برداری از جلبک هيا در
كشور های صنعتی و پیشرفته جهيان ميورد اسيت اده ريرار
می گیرد .جلبکها از تواناترین گیاهان هستند آنها رادرنيد
آ و هوا را پاك كنند ،مرغها را چاق تر و سالم تير ،رني
ماهیهای ررمز را ررمزتر و انرژی مورد نیاز بشر در آینده را
نیزتامین نموده و از همه مهمتير انسيان را سيالمترسيازند.
خوشبختانه دركشور ما بدلیل شيرایط جغرافیيایی خياص،
گسترش جلبک ها آن چنان است كيه بسيیاری ازگیاهيان
تولید كننده مواد اولیه دارویيی را داریيم و ميی تيوانیم بيا
بهرهگیری ازآنها از ورود این مواد از خارج جلوگیریكنيیم.
با توجه به اثرات متعددی كه است اده از جلبيکهيا دارنيد،
لييزوم توجييه هيير چييه بیشييتر بييه شييناخت ایيين ذخييایر و
رابلیت های كاربردی آنها بزم است در مورد بهره بيرداری
ازگونه های مختلف جلبکی تحقیقات بزم صيورت گرفتيه
03
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تا بر اساس آن رادر به بهره برداری بهینه را از ایين منياب
طبیعی شویم.
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Abstract
This study was carried out in 27 study stations in Shijan, Siahkishim, Abkenar, Hendekhaleh and
Rogaha(River outlets), during conducting research hydrology and hydrobiology and preparing Atlas
of plankton in the Anzali wetland during the years 1994 from 2014. Sampling was done by (P.V.C)
tube, For phytoplankton (1 liter of water sampels) were Collected and fixed with 4% formalin and
then transferred to the laboratory and after quantitative and qualitative studies with inverted
microscope were taken picture them by Nikon photo microscop. In total, 19 genus and 32 species
were identified in the Cyanophyta. This phylum includes a category known as Myxophyceae,
commonly called the "Blue Green Algae", The most abundant species of Cyanophyta are
Oscillatoria sp. , Merismopedia convoluta , Microcystis aeruginosa and Anabaena spiroides . All
members of this category have maximum frequency in the summer and early autumn seasons
(October), and their most frequent distribution is in the Abkenar area. In general, the purpose of this
research was to determine the role and importance of the environmental management of this
group in Anzali wetland ecosystem. also, by studying the population, biomass and distrbution of
plankton in different areas of this wetland, the production and fertility potential were evaluated
and its environmental effects in fish life have been met to restore the natural reproduction sites of
migratory fish and feeding their larvae.
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