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یستگاه  مطالعاتي  تاالب  انزلي  ودرمناطق  شيجان  ، سياكيشيم  ، روگاها ، آبكنار ، هندخاله  ضممن  انجما     ا 27این تحقيق    طي  دوسال  نمونه  برداري  پالنكتوني  در  
جنس 5گونه شناسایي گردید ، كه دراین ميان  107جنس و 56 ( جلبكهاي سبز)  Chlorophyta ازشاخه. تاالب  انزلي  صورت گرفت پالنكتونهاياطلس  پروژه  

وگاهي    8 - 4 - 2   كلني   سلولهاي  یك   تعداد . شوند مشاهده ميبه  صورت  كلني   اغلب  اعضاي  این  خانواده .سه ميباشدسندسمامربوط به  خانواده  گونه 24  و
مي  شوند كمه   ب  معموالً سلولهااز قسمت  جانبي  بهم  متصل  شده  ، در یك  سطح  قرار گرفته  كه  بصورت  چهارگوش  یا هرمي بوده  و یا بطورشعاعي  مرت. بيشتراست  

هر سلول  داراي  یك  یا چنمدین   . دیواره سلولها صاف  و یا داراي  تزئينات  است  . دراینصورت  سلولها به  شكل  كروي  ، بيضوي  ، سوزني  شكل  و یا زاویه  دار هستند 
 طرح هماي در آن و بررسيهاي كمي طرح پالنكتوني دراین فيتومطالعات كيفي  .كروماتوفور پریتال  بوده  كه  گاهي  همه  سلول  راپرنموده  واغلب  یك  پيرنوئيد دارند 

بخصوص گونمه   Scenedesmusگونه هاي مختلف جنسهيدرولوژي وهيدروبيولوژي تاالب انزلي نشان  داده  كه  فراوان ترین گونه هاي این  خانواده عبارتند از 
 Crucigenia و Actinastrum hantzschiiو گونه هماي     bijugatus  و , acuminatus   , arcuatus  obliquus, opoliensis  denticulatusهاي 

tetrapedia  در كليه  مناطق  تماالب  ، و در تممامي  فصمول  دیمده  شمده  اممادر بهمار و پمائيز ، ازتمراكم           . طالعات نشان داده كه اعضاء این خانواده م. ميباشند
 .  برخوردارهستند  بيشتري

آبي  حضور فعال  دارنمد و توسم      لف فيتوپالنكتون بعنوان  توليدات  اوليه  یكي  از حلقه  هاي  زنجيره  غذایي  در اكوسيستمهاي  آبي  بوده  كه  بطور دائم  درمنابع  مخت
مطالعه .  باشندها مورد مصرف  قرارگرفته  و ازجمله  اجزاي  مهم  در منابع  غذایي  ماهيان  در مرحله  الروي  و بعد ازآن  مياعضاي  دیگر زنجيره  غذایي  ازجمله  نكتون

، از یكطرف بعنوان توليدات اوليه مورد تغذیه انواع آبزیان قرارگرفته، همچنين بعنموان شماخز زیسمتي كارآممد     زیادي دارد فيتوپالنكتون درتاالب ها اهميت 
بطوركلي  هدف  از بررسي  فيتوپالنكتوني  تاالب  انزلي  تعيين  نقش و اهميت  زیست  محيطي  این  گروه  آبزي  دراكوسيستم  تماالب   . روندجهت كيفيت آب بشمار مي

شده  و اثرات  زیست  محيطي  ي  ، همچنين  با بررسي  جمعيت  ، بيوماس  ، پراكندگي  و انتشار پالنكتوني در مناطق  مختلف  این  تاالب  توان  توليد و باروري  ارزیاب بوده
.  ، برآورده شده است باشدآن در زندگي  ماهيان  جهت  احياي  محلهاي  تكثير طبيعي  ماهيان  مهاجر و تغذیه  الروهاي  آنها كه  براي  انسان  ارزشمند مي
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