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 Bacillariophyta(ها دیاتوم )محیطی زیست اهمیت و ای گونه تنوع پراکنش،

 انزلی تاالب ستمیاکوسدر

  1 مرضیه مکارمی، 1جلیل سبک آرا
 كشاورزی، ترويج و آموزش تحقیقات، سازمان كشور، شیالتی علوم تحقیقات موسسه ، داخلی آبهای پروری آبزی پژوهشکده1

 ايران بندرانزلی،

 

 چکیده

هاای مطالعااتی    طرح  انجام  ضمن  ، روگاها ، آبکنار ، هندخاله  ، سیاكیشیم  شیجان  درمناطق  مطالعاتی ايستگاه  72در  تحقیقاين 

    .  گرفا   صاورت   انزلای   االبتا در  1737تاا  1721هاای طی ساا   تاالب انزلی  هایپالنکتون  اطلسهیدرولوژی و هیدروبیولوژی و 

آزمايشاگاه  درصد تثیب ، باه   4انجام شد. نمونه ها با فرمالین به نسب  بطور مستقیم  ( P.V.C)نمونه برداری توسط لوله پلیکا 

توسط فتومیکروسکوپ عکسبرداری گردياد.   بررسی كمی وكیفی قرارگرفته سپس از آنها منتقل و با میکروسکوپ اينورت مورد

     و  درياايی   جلبکهاای  از  بسایارمتنوعی   دساته   گاروه   گونه شناسايی گرديد. ايان  72جنس و 73 در شاخه باسیالريوفیتاعاً مجمو

  بناام رده  ياک   شاامل   شااخه   ايان  باشاند.   ای  يا رشته  ، كلنی سلولی  تک  بصورت  اس   ممکن  دهند كهمی  را تشکیل  شیرين  آب

               جلبکهاای   ناام ه معماوالً با    كاه   اسا   (Penales)و پناا   (Centrales) سانترا  هاای   مهام بناام    باسیالريوفیسه و دو راسته

 ,Cyclotella meneghiniana عباارت از هاای باسایالريوفیتا     جانس فاراوان تارين    هساتند.   معارو   طاليای  -قهاوه ای   

Nitszchia acicularis, Synedra ulna  و Diatoma vulgare    .سرما دوس  بوده ودر فصو   اكثراً  رده  اعضاء اينهستند

يابناد، اماا در فصاو  گارم و معتاد  نیاز در بیشاتر منااطق تااالب انزلای ب صاو             پائیز وزمستان با تنوع فراوان غالبی  می 

غااای   ديااتوم هاا   باشد. ار میآبکن  منطقه  به  آنها مربوط  پراكنش  بیشترينولی   شتهارا د  حداكثر فراوانیدرسیاكیشیم و روگاها 

هاا،  ديااتوم  درسالو   روغان فاراوان   به عل  وجود داده وتشکیل را ماهی ها انواع زئوپالنکتون و آبزيان ازجمله زاصلی بسیاری ا

ر امروزه بسیاری از الگوهای فنی در نانوفناوری ، مرهاون سااختا   .تامین می كنندنیز غاای بسیاری از موجودات تولید كننده را 

 ريزتراشه های سیلیکونی و زيس  حسگرهای هوشمند، فقط گوشه ای ناايیز از كاربردهاای   .اس  هاظريف ولی توانمند دياتوم

 اس . علوم و فنون نانودياتوم ها در

 

 فیتوپالنکتون، باسیالريوفیتا، پراكنش،  تاالب انزلی، اطلس پالنکتون کلمات کلیدی:

                                                           
 : نويسنده مسئو jsabkara@yahoo.com 



 ...وم ها(و اهمیت زیست محیطی)دیات تنوع گونه ای، پراکنش                                                             مکارمیو  سبک آرا 

31 
 

 مقدمه
صد كیلومتر مربع  بیش از يکانزلی با وسع  كنونی  تاالب

كیلومتر مرباع در تابساتان و    7۸وحدود  اندر فصو  پر بار

غرب دلتای سفید  یز، درساحل جنوب غربی دريای خزر،ئپا

 11. رود و در جنااوب بناادر انزلاای گسااترده شااده اساا   

 وارد را  آب  مترمکعب میلیارددوساالنه   مهم نسبتاً  رودخانه

  هااای بنااام   خروجاای  كانااا  5  توسااط  كااه  كاارده  تاااالب

 و روگاا   نهنا   روگاا،   خالاه  راسته پیربازارروگا، سوسرروگا،

                گردناد مای  خازر   درياای  وارد بازارروگاا   شنبه

 منطقهيهار  دارای   تاالباين  . (173۸،زبردس  و جعفری)

 وسیاكیشایم   شایجان  ، آبکناار، هندخالاه    های بنام متمايز 

 بیشاتر،   مناطق ساير از آبکنار  وعمق  آب  قدارذخیره، م اس  

     نیاز بسایارغنی    پالنکتاونی   وتاراكم   تناوع  نظر از  همچنین

  تااالب   ايان   مهام   هاای ويژگی از .(1713)منوری، باشدمی

  آب دريا، همچناین  و  خشکی  اكوسیستم دو  بین  قرارگرفتن

 ای وياژه   شرايط  یدارا  دلیل  اين  بهبوده،  شور  لب و  شیرين

            درخودجااای را  جااانوری و  متعااددگیاهی  وجوامااع  اساا  

      انااد يافتااه  سااازگاری آن بااا  نظراكولااوژيکی از كااه  داده  

 . (1777)سبک آرا و مکارمی، 

متحمل تغییرات 17۸7 -1717 هایسا  طی انزلی تاالب 

رياا در  هاا تاراز آب د  طی اين سا  گرديد،ای قابل مالحظه

متر پايین تر از سطح آب درياهای آزاد  بوده، كاه   7 حدود

در  .نیز كاهش يافا   آندراثرآن گستره آبی تاالب و عمق 

 ساابب خاازر  دريااای  آب  سااطح  افاازايش 2۸دهااه  سااالهای

 فعال   مثبا    اثرات بیشتر و  شده  تاالب  وعمق  حجم افزايش 

 در  غااايی   يرخاه  از  را از نظراستفاده  بیولوژيکی  وانفعاالت 

 . (1722،  فاالح  )جمالزاد اس   آورده  فراهم  اكوسیستم  اين

باا افازايش تاراز آب درياای خازر       1724تا  1752از سا  

كیلاومتر مرباع افازايش     147وسع  آبی تاالب به بیش از 

ب شی از توان اكولوژيک مطلوب  آن نیزياف  و اكوسیستم 

هکتاار از   17۸۸ش از خود را باز ياف  كه در اين رابطه بای 

غرقااب قرارگرفا . پاس     اراضی حاشایه تااالب درمعار    

شاروع   دداً جا كاهش تادريجی ساطح آب م   1724ازسا  

 رسیستم هیدرولیکید اين تغییرات موجب دگرگونیوشده 

وغیار زيساتی تااالب     زيساتی  درعوامل آن بدنبا  و تاالب

 (.1727 خداپرسا ،  و 1712 مشااوريکم   مهندسین) گرديد

ريازی   ت ام   بارای   مناسابی  محال    المللی انزلای الب بینتا

  تااالب   رودخاناه هاای ورودی   و  باوده  خازر   ماهیان دريای

            تغاياه  ،تکثیرطبیعای  ريازی،  ت ام  بارای  بساتر مناسابی  

 شااودماای  آنهااا محسااوب  ازالروبساایاریو پاارورش 

.(Costanza et al., 1989)   يکی از مهمترين فاكتورهای

 یاس ، جوامع فیتوپالنکتونپالنکتون آب مربوط به  كیفی 

-بسیار سريع نشان مای  یدر برابر تغییرات محیطی واكنش

جوامااع پالنکتااون . بطااوركلی(Heinonen, 2004)دهنااد

و  وتغییرات فصالی  های متفاوت ثاب  نبودهزمان و درمکان

         .(Lepisto,1999) شوندساالنه فراوانی را باعث می

تركیب گونه ها  گرآب شیرين نشانپالنکتون  بررویمطالعه 

باوده         در ياک اكوسیساتم  آنهاا   وتنوع طبقه بندی جواماع 
) Andrejic et al.,2004 Sahin and Akar,2007;  ; 

(Skaloud, 2012; El-Awamri et al .,2009 ،

 Sen and ( تغییارات فصالی   تواناد بیاانگر  همچناین مای  

Sonmez, 2006 Kim et al., 2008 ; ;  (Ezekiel et 

al., 2011فرآيناده هاای تکااملی ، تواباع اكولاوژيکی و       و

 ,Komulaynen)نیاز باشاد  آبای   هایپايداری اكوسیستم

      از  بسایار متناوعی    دسته هاباسیالريوفیتا يا دياتوم .(2009

  بصورت  كه داده  را تشکیل  شیرين  آب و  دريايی  هایجلبک

به دلیال ايجااد    ياف  شده و  ای  يا رشته  لنیك،  سلولی  تک

نقوش وتزئینات زيباای سیلیسای ماورد توجاه مشااهدات      

 ، به عبارتی جالاب تارين و زيبااترين   میکروسکوپی هستند

 ايان گاروه از      آيناد. هاا در باین آنهاا بشامارمی    جلباک 
 به طاور  بوده وفتوسنتز كننده  ،های تک سلولیريزجلبک
ياف  شده  شیرين های آب و دريايی هایمحیط در گسترده

كه خود شامل  جنس، 258 تعداد ژنتیکی با وبه وسیله تنوع

و غالبیا    كلنای  ايجاد گونه اس ، در 17۸۸۸الی  1۸۸۸۸

 Round)هستند موفق آبی هایزيستگاه از وسیعی طیف در

 et.al. 1990 ; Norton et.al. 1996) دراناواع   ، آنهاا

 زی كف شور( به حال شیرين، لب شور و  ) های آبیمحیط
را ايجااد   توده زنده جلبکای  بزرگ ب ش وپالنکتونی قادرند

فراوانای ايان    باشند، اولیه تولیدات برای اصلی عامل و كرده

هاای   موجودات به همراه توزيع گسترده آنهاا در زيساتگاه  

، جساتجوی نفا   از جملاه   یاگساترده م تلف كاربردهای
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 زيساااتیساااازی انی، كااایوتکنولاااوژی، بناااانوتکنولوژی

(Biomineralization) ،در زيستگاه هاای   سمی سنجش

 تجزيااه فاضااالب و  (Evaluation of toxicity) آباای

degradation) (Waste     را برای آنها ايجااد كارده اسا. 

انااواع  آبزيااان ازجملااه ازغاااای اصاالی بساایاری دياااتوم ها

 باه علا  وجاود    داده وتشاکیل  را ماهی هاا  زئوپالنکتون و

 درصد روغن در مقیاس حجام درسالو  ديااتوم    11 حدود

تاامین  نیاز  غاای بسیاری از موجودات تولید كنناده را  ها، 

امروزه بسیاری از الگوهای فنای در نانوفنااوری ،    .می كنند

 .اساا ها مرهااون ساااختار ظريااف ولاای توانمنااد دياااتوم  

در دنیاای نانوالکترونیاک و   كاه  ريزتراشه های سایلیکونی  

ند، متداو  اس  فقاط گوشاه ای   زيس  حسگرهای هوشم

 اس . علوم و فنون نانو دياتوم ها در نايیز از كاربردهای

  درتاالبتوسط پژوهشکده آبزی پروری  پالنکتونی  تحقیقات

، ايان مطالعاات توساط ب اش     دارد  طوالنی  ای سابقه  انزلی

خاتمه ياف .  1771شروع ودر سا  1721اكولوژی از سا  

  درآنها   وجمعی   پراكنشاين طرح در مطالعات پالنکتونی 

قرار   و تحلیل  و تجزيه  مورد بررسی  م تلف  وفصو   مناطق

از  اسااتفاده   ضاامن بعااد از يااک وقفااه يندساااله  .گرفاا 

از   تاری  تر و جامع با ابعاد وسیع هابررسی  ، گاشته تجربیات

اداماه   1735شروع و بطاور مساتمر تاا ساا       1773سا  

،  پالنکتاون   وكااربردی   اقتصاادی   اهمیا    به  توجه با .ياف 

و ماا    نکارده   پیشارفتی   شناسای   پالنکتاون   دركشور ما علم

آرا و  سابک .  داريام  برمی مورد  را دراين  اولیه  های هنوز قدم

 و  انزلای   تااالب   پالنکتاونی   اطلاس   تهیاه   در پروژة مکارمی

  راكنشپا  و  ای گوناه  شناسايی  خزر، به  دريای ساحلی  نواحی

 تااالب   م تلاف   در منااطق   فیتو و زئوپالنکتون بطور جامع

و سبک آرا و 1775)سبک آرا و مکارمی،  اند پرداخته  انزلی 

 در  هاا ديااتوم   از بررسای   هد   بطور كلی (.1734مکارمی، 

  ايان   محیطای   زيسا    اهمیا   و  نقاش   تعیین  انزلی  تاالب

  باا بررسای    ، همچناین  هبود  تاالب  اكوسیستم در  آبزی گروه

  در مناااطق آنهاااوانتشااار   ، پراكناادگی ، بیوماااس جمعیاا 

و   دهشا   بای  ارزياا   تولیاد و بااروری    توان  تاالب  اين  م تلف

  احیاای   جها    ماهیاان   درزندگی آن  محیطی  زيس   اثرات

  الروهاای   تغاياه  و مهااجر   ماهیان  تکثیر طبیعی  هایمحل

 . برآورده شده اس آنها 
  

 روشها و مواد   
  75"درطاو     شامالی و  72'  77"درعار    تاالب انزلای 

شرقی قراردارد ارتفاع متوسط آن از سطح دريای آزاد    43'

  به  توجه با متر اس . 25/7متر بوده و حداكثرعمق آن  77

  درمناااطق  مطالعاااتی  ايسااتگاه 72  انزلاای  تاااالب  موقعیاا 

 (،14 -12) ، آبکنار (17 -77) ، سیاكیشیم  (1 -1) شیجان

بیرون ماو  شاکن    ( و2-17) روگاها و  (77-72) هندخاله

انجاام    اناه یبطورماه هاا  بارداری   نمونهو ( تعیین17) دردريا

در تاالب  مطالعاتی  هایايستگاه(، موقعی  1شکلپايرف  )

 ، انزلای   تااالب   متوساط   عمق  . نظربهدهدرا نشان می انزلی 

شد.   نظرگرفته در پلیکا  لوله يا  تیوب با  ریبردا  نمونه  روش

  متركاه   ساانتی  1  قطارآن  و متار  5/7لوله حدود   طو  اين

 آنرا  انتهای و  نموده  آب وارد  عمودی بطور آنرا  درهرايستگاه

  مادر    سطل  بداخل آن را  محتويات و مسدود دس    كف با

  قیملیترنموناه آب بطورمسات   1 و كارده  ت لیاه   لیتری 1۸

،  گردياد  منتقل  آزمايشگاه  به و  ري ته  برداری نمونه  درظر 

 محفظاه  باه  بررسای   جها    ساازی   همگان  از بعد هانمونه

  پیپا    توساط   شناسايی و  مشاهده از بعد و منتقل  شمارش 

  جداساازی، شستشاوودرنهاي     شامارش   محفظه از پاستور

  طتوساااا آن  م تلااااف  اززوايااااای و منتقاااال  الم باااارروی

د، ساااپس اطالعاااات شااا عکسااابرداری  فتومیکروساااکوپ

  كلیااادهای ازروی سیساااتماتیک ومورفولوژياااک هرگوناااه

 تهیااه  نمونااه ظاااهری   مش صااات و  ومشاااهدات شناسااايی

طبااق منااابع  پالنکتااونی باارفیتو  بااردارینمونااه گرديااد. 

APHA,2005  منبااع  بناادی ازجهاا  ردهوMienlli 

 و پیروشااکینا  یهاا پاژوهش از  شناساايی   جها   و 1994,

 ؛ 1357 ،  ؛ كسیلف 1357،    ؛ كورسانف1317ماكارووا ، 

 Edmondson, 1959 ;Presscot ,1962;  

Bellinger,1986; Fott , 1971 ; Tiffany 

&Britton,1971; 

Presscot ,1976 ;   Maosen , 1983;  Frantisek , 

1984; Sheath  et al ,2003 ; 

Bellinger&Sigee,2010    
 تفاده شد.     اس
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در مناطق مختلف  های مطالعاتی: موقعیت ایستگاه1شکل 

 تاالب انزلی

 

 نتایج
تاالب انزلی حاكی از حضاور   نتايج مطالعات پالنکتونی در  

جنس  73گونه فیتوپالنکتونی بوده كه   727جنس و 174

 باشاد. سالو   متعلق به شاخه باسیالريوفیتا میگونه  72و

ها تک هسته ای، معموالً دارای يک، دو های رويشی دياتوم

هاای م تلاف ازجملاه     يا ينادين كرومااتوفور باه شاکل    

ديسکی، مشابک ياا متاورس هساتند. رنگداناه هاا شاامل        

( و ε(و كااروتن اپسایلون)   βبتاا)  وكااروتن  a  ،cكلروفیال 

باشاند. ماواد غااايی    هايی مثال فوكاوزانتین مای   زانتوفیل

ارين ذخیاره شاده   بصورت دانه های روغنای وكريساوالمین  

وفاقد نشاسته اند. ديواره سلو )فروستو ( شامل تركیباات  

پکتااین ومقاادار زيااادی ساایلیس بااوده واز دونیمااه )والااو( 

تکاا( از كفاه   گاردد. اغلاب كفاه باااليی )اپای     تشکیل مای 

پائینی)هیپوتکا( كمی بزرگتر باوده و شابیه دو نیماه ياک     

ره ديااتوم  گیرند. به قسمتی از دياوا قوطی روی هم قرار می

گويناد.  مای  (girdle)رسند كمربناد  ها كه دو والو بهم می

دراين ناحیه دو نیمه والو ممکن اس  روی هام قرارداشاته   

يا بهم نزديک باشند، گاهی نیز بین آنهاا فاصاله ای ايجااد    

     شاااده كاااه دارای ياااک ياااا ينااادين ناااوار سیلیسااای 

(Intercalary bands) ات جزئی با تمامی اين موارد هستند

. در سطح والوها تزئینات گوناگونی اندشده قابل توجه ثب  

  و يااا آرئااو   (striae) اسااتريا ،(puncta)  پااانکتی مثاال

(areolae) خمیاده  شاعاعی   هاای درردياف   كه ديده شده ،  ،

           هااایطاارح  دارای  وگاااهی  قاارار گرفتااه  و يااا خطاای  اريااب

ناات درشناساايی   ايان تزئی  .هساتند ) ناامنظم(    قاعاده بی  

 و اساس طبقاه بنادی   و دياتوم ها مورد استفاده قرارگرفته
 . (7و7)اشکا   دهندمی تشکیل موجودات را اين شناسايی

تاااارين جلبااااک هااااای اياااان شاااااخه در رده  مهاااام

Bacillariophyceae  سنترا  در دو راسته(Centrales) 

های كشایده رده  دياتوم (Penales)های گرد وپنا  دياتوم

اند. درراساته سانترا  هاا والوهاا گارد و دارای      ی شدهبند

تقارن شعاعی و درپنا  ها والوها كشایده وتقاارن دوطرفاه    

( آورده شاده  1اين دو راساته در )جادو    هایدارند ويژگی

هاا ياک   هاای پناا   اس . در ناحیه محوری برخی از جنس

وجاود داردكاه    (raphe)ناام رافاه  شیارطولی سرتاسری به 

كزی و قطب ها كمای ضا یم ترشاده كاه باه      درناحیه مر

        وگااره قطباای نامیااده    مركاازی (nudule)ترتیااب گااره 

(. در جنس های فاقد رافه اين ناحیه رافاه  7شوند)شکلمی

 شاااااود.گفتاااااه مااااای  (pseudoraphe)كااااااذب 

يا دياتوم هاای   Centrales  (Centric diatoms)راستهدر

  متصال   هام ه با   فم تل  اشکا   به ها منفردند يا  سلو گرد 

مانناد    ها درخ  كلنی آيند. در می  ای رشته  و بصورت  شده

  و يسابیده   شاناور ياا ثابا      ، آزادانه بوده  شکل  زيگزاگی يا

 اشاکا    باه  ياا   ای مانناد، اساتوانه    ديساک   هستند. سالو  

شوند. والوها گرد، بیضاوی، يناد   می  ياف   ديگری گوناگون

 باه   آنهاا نساب     دارند. تزئینات  ديگری  های يا شکل  گوش

و  (raphe)  رافاه  فاقاد و   قرارگرفتاه   شعاعی بطور  نقطه  يک 

 هااا ساالو  باشااند،ماای (pseudoraphe)  كاااذب  رافااه

مانند يا   زوائد خار مانند، ديسک  دارای غیرمتحركند و اغلب

 كويک هایكروماتوفور  دارای ها مانند هستند. سلو   شاخ

ايان    واجد يا فاقد پیرنوئیدند. اعضاای   بوده  شکل  ديسکی و 

 هساتند و تعاداد   شاور(    لاب   ) آبهای دريازی اغلب  راسته

          . كننااادمااای  زيسااا   شااایرين  در آب  از آنهاااا  كمااای

 Synedra ulnaهاای ايان شااخه       جانس فراوان ترين 

,Cyclotella meneghiniana  Navicula cuspidata, 
Diatoma vulgare, و Nitzcshia acicularis   .هساتند

 سرما دوس  باوده ودر فصاو  پاائیز و    باسیالريوفیتا اكثراً 

يابند، اما در فصو  گارم  زمستان با تنوع فراوان غالبی  می
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ومعتااد  نیااز در بیشااترمناطق تاااالب انزلاای ب صااو     

امااا   را داشااته  حااداكثر فراواناایدرسیاكیشاایم و روگاهااا 

 باشاد. آبکناار مای    منطقه  به  بوطآنها مر  پراكنش  بیشترين

هاااای م تلاااف  ، پاااراكنش فصااالی جااانس 7جااادو 

باسیالريوفیتای شناسايی شاده درمنااطق م تلاف تااالب     

يند گونه از باسیالريوفیتای مشاهده شاده   5انزلی و شکل 

( گوناه هاای   1فهرسا ) دهاد.  در تاالب انزلی را نشان می

ق م تلاف  هاا( درمنااط  شناسايی شده باسیالريوفیتا)دياتوم

 كند.  تاالب انزلی را مش ص می

 

 مشخصات دیاتوم های گرد وکشیده از شاخه باسیالریوفیتا  : 1جدول 

 ويژگی ها راسته سنترالس)دياتومه های گرد( راسته پنالس)دياتومه های كشیده(

 تقارن شعاعی دو طرفه

Pinnularia و Navicula Cyclotella  و Stephanodiscus مثا / جنس 

عدادی دياتومه های)رافه دار(  دارای حرك  فعا  ت

 هستند
 نوع حرك  فاقد حرك 

 پالستیدها تعداد زيادی پالستیدهای ديسکی شکل دوپالستید بزرگ صفحه مانند

سلولهای والدی اولیه  برای تولیدگام  باهم جف  می 

 شوند
 تشکیل مستقل گام  ها از سلولهای والدی

شروع تولیدمثل 

 جنسی

 سلولهای ت م اووگام ، تولید يک يا دو سلو  ت م در سلو  والد امیايزوگ

تعداد كمی آمیب شکل بوده و سلولهای اسپرم فاقد 

 تاژک اند

اسپرم درسلو  والد كه هركدام دارای يک تاژک منفردو دو  177-4

 رديف ماستیگونما اس 
 سلولهای اسپرم

 اكولوژی کتونی به ويژه در آبهای آزاداغلب پالن پالنکتونی، به اشکا  اپی فی  يا كف زی
(Hosle and Syvertsen,1997)                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مقایسه ساختار پیچیده دیاتوم های راسته  -2شکل 

Centrales وPennales   et al, 2007)    (Taylor 

 ،پنالس از راستة دیاتوم: ساختمان یک 3شکل

 viridis Pinnularia گونه 

 )های تاالب انزلیبرگرفته از کتاب اطلس پالنکتون(
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 1316-33سال  درمناطق مختلف تاالب انزلی( گونه های شناسایی شده باسیالریوفیتا 1فهرست)
 

Kingdom  plantae 

  Phylum  Bacillariophyta 

    Class  Bacillariophyceae 

        Order Centrales   

           Suborder Coscinodiscineae 

               Family  Coscinodiscaceae 

                    Coscinodiscus  granii  Gough , 1905  

                    Coscinodiscus  perforatus  Ehrenberg , 1844  

               Family  Melosiracaceae 

                    Melosira  varians  C.A.Agardh , 1827    

                    Melosira  granulata  ( Ehrenberg , 1843 ) Ralfs , 1861- 

accepted as  Aulacoseira granulata  ) Ehrenberg) Simonsen, 

1979 

                    Melosira  moniliformis  (O.F. Mueller) Agardh , 1824  

                    Melosira  arenaria  (Moore) Ralfs, 1843 

                    Melosira  undulata  ( Ehrenberg ) Kuetzing,1844  

               Family  Thalassiosiracaceae 

                    Thalassiosira  caspica  Makarova ,1959  

                    Thalassiosira variabilis  Makarova ,1959 

Thalassiosira variabilis var. fasciculata Proshkina -             

Lavrenko , 1960    

                    Thalassiosira variabilis  var. variabilis   Makarova , 1959  

                    Cyclotella  kuetzigiana  Thwaites , 1848  

                    Cyclotella  meneghiniana  Kuetzing 1844  

                    Stephanodiscus  socialis  Makarova , 1964  

Stephanodiscus  astraea  (Ehrenberg) Grunow   in  Cleve & 

Grunow 1880 

                    Stephanodiscus hantzschii  Grunow,1880   

                    Sceletonema  costatum  (Greville,1866) Cleve,1873 

               Family  Eupodiscaceae  

                   Actinocyclus paradoxus (Ehrenberg ,1854)Makarova ,1959 

          Suborder  Rhizosolenineae 

              Family  Rhizosoleniaceae 

                    Rhizosolenia  calcar – avis  M. Schultze , 1858 

accepted as  Pseudosolenia calcar-avis  (Schultze)   

B.G.Sundström,1986 

                   Rhizosolenia  fragilissima  Bergon , 1903- 

                   accepted as  Dactyliosolen  fragilissimus (Bergon) Hasle,1996  

           Suborder Biddulphiineae 

             Family  Biddulphiaceae 

                    Biddulphia laevis  Ehrenberg ,1843  

                    accepted as  Pleurosira laevis)Ehrenberg) Compere,1982  

                    Attheya  zachariasii  Brunow,1894  accepted as -  

                   Acanthoceras zachariasii  (Brunow) Simonsen  ,1979  

              Family  Chaetoceraceae 

                     Chaetoceros  muelleri  Lemmermann ,1898 

                     Chaetoceros  subtilis  Cleve ,1896  

Chaetoceros subtilis  var. abnormis  Proshkina - Lavrenko 

1961 

                    Chaetoceros  wighami  Brightmell , 1856  

       Order Pennales   

          Suborder Fragilarineae 

             Family Tabellariaceae 

                   Tabellaria  fenestrata  (Lyngbye) Kuetzing,1844  

                   Tabellaria  flocculosa  (Roth) Kuetzing,1844  

             Family Diatomaceae 

                   Diatoma  vulgare  Bory 1824  

                   Diatoma  elongatum  ( Lyngbye , 1819 ) Agardh , 1824 

             Family  Fragilariaceae 

                   Thalassionema  nitzschioides  (Grunow)Mereschkowsky1902   

                   Fragilaria capucina  Desmazieres,1830 

                   Synedra  ulna  (Nitzsch) Ehrenberg ,1832 

                   Synedra ulna  var. danica  (Kuetzing) Grunow in van Heurck 

                   1885 
                   Synedra  capitata  Ehrenberg ,1836 -  accepted as  Ulnaria  

                   capitata  (Ehrenberg) P.Compere, 2001 

            Family Eunotiaceae 

                 Eunotia bigibba  Kuetzing , 1849  

                 Eunotia  lunaris  (Ehrenberg) Grunow in van Heurck 1882 – 

                 1885 

        Suborder Achnanthineae   

            Family Achnanthaceae 

                 Cocconeis  placentula  Ehrenberg ,1838  

                 Achnanthes  trinodis  (W.Smith) Grunow, 1880  

                 Achnanthes inflate (Kuetzing) Grunow,1867 

                 Achnanthes  brevipes  C.A. Agardh , 1824  

                 Rhoicosphenia curvata  (Kuetzing ,1834)Grunow , 1860  

         Suborder Naviculineae   

           Family  Naviculaceae 

                Amphiprora alata  ( Ehrenberg , 1840 ) Kuetzing , 1844 

                Tropidoneis  lepidoptera  (Gregory) Cleve , 1894  

                Anomoeoneis  sphaerophora  (Ehrenberg) Pfitzer,1871 

                Caloneis  silicula  (Ehrenberg) Cleve,1894 
                Caloneis  amphisbaena  ( Bory , 1824 ) Cleve , 1894  

                Caloneis permagna  ( Bailey , 1851 ) Cleve , 1894 - 

                            syn. Navicula interrupta Kuetzing , 1844 

               Navicula  pupula  Kuetzing ,1844 

               Navicula  cuspidata  (Kuetzing) Kuetzing , 1844  - 

               accepted as Craticula cuspidata (Kutzing) D.G.  

               Mann in Round ,Crawford & Mann ,1990 

               Navicula viridula  (Kuetzing) Ehrenberg 1838 
               Navicula radiosa  Kuetzing ,1844  

               Navicula  oblonga  (Kuetzing) Kuetzing , 1844 

               Pinnularia viridis  (Nitzsch,1817) Ehrenberg ,1843 

               Pinnularia  nobilis  (Ehrenberg)Ehrenberg ,1843 

               Neidium affine  ( Ehrenberg ) Pfitzer,1871 

               Neidium  affine  var . hankense  ( Skvortzow) C.W.Reimer,1959 

               Neidium  iridis  ( Ehrenberg ) Cleve,1894  

               Neidium   maximum  ( Cleve ) Meister,1912  

               Stauroneis  phoenicentron  ( Nitzsch ) Ehrenberg ,1843  

               Gyrosigma  attenuatum  ( Kuetzing ) Cleve,1849 

               Gyrosigma  wormleyi  ( Sullivant ) Boyer , 1922 

               Gyrosigma  hummii  Hustedt ,1955  

          Family Gomphonemataceae 

               Gomphonema  acuminatum  Ehrenberg ,1832  

               Gomphonema  geminatum  ( Lyngbye ) C.A. Agardh ,1824 

          Family Cymbellaceae 

              Amphora  ovalis  (Kuetzing)Kuetzing ,1844  

              Amphora  commutata  Grunow , 1880  

              Cymbella  tumida  ( Brebisson ) Van Heurck , 1880  

              Cymbella  aspera  (Ehrenberg ,1840) Cleve , 1894 

              Cymbella cistula  (Hemprich& Ehrenberg) O.Kirchner,1878 

              Epithemia  sorex  Kuetzing , 1844  

              Epithemia  turgida  ( Ehrenberg ) Kuetzing,1844  

              Rhopalodia  gibba  ( Ehrenberg , 1843 ) O.F.Mueller , 1897  

      Suborder  Surirellineae   

          Family  Nitzschiaceae 

              Nitzschia  acicularis  ( Kuetzing ) W. Smith , 1853  

              Nitzschia  seriata  Cleve, 1883 - 

              accepted as  Pseudo-nitzschia seriata (Cleve) H.Peragallo, 1899 

              Nitzschia  reversa   W. Smith ,1853  

              Nitzschia  tryblionella  Hantzsch , 1860  

              Nitzschia  tryblionella  var.victoria  (Grunow) Grunow,1879  

              Nitzschia  tryblionella  var.maxima  (Grunow) Frenguelli, 1938 

              Nitzschia  circumsuta  ( Bailey , 1851 ) Grunow , 1880  

              Nitzschia  sigmoidea  ( Nitzsch , 1817 ) W . Smith , 1853  

              Nitzschia  Palea  (Kuetzing)W.Smith ,1856   

              Nitzschia  gracilis  Hantzsch ,1860  

              Bacillaria  paxillifer  (O.F.Mueler,1786 )Hendey , 1951  

              Denticula  (Kuetzing ,1844)Grunow ,1880  

              Denticula  sp . 

          Family Surirellaceae 

              Campylodiscus  clypeus  (Ehrenberg) Kuetzing,1844  

              Campylodiscus  echeneis  (Ehrenberg) Kuetzing,1844 

              Cymatopleura elliptica  (Brebisson,1849)W.Smith,1851  

              Cymatopleura  solea  (Brebisson,1849)W.Smith,1851 

              Surirella  spiralis  Kuetzing,1844  

              Surirella  biseriata  Brebisson ,1835 

              Surirella  elegans  Ehrenberg , 1843  

              Surirella  stritula  Turpin , 1828  

              Surirella  robusta  Ehrenberg ,1841  

              Surirella  ovata  Kuetzing ,1844 - accepted as  Surirella minuta   

              Brebisson, 1849  

              Surirella  capornii  Brebisson (F.Kitton,1869) 
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 شاخه های فیتوپالنکتونی درمناطق مختلف تاالب انزلی باسیالریوفیتا با سایر درصد مقایسه :4شکل

 1316 - 33سال های  طی 

 

 تاالب انزلیهای مختلف باسیالریوفیتا درمناطق مختلف پراکنش فصلی جنس : 2جدول
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 شناسایی شده از شاخه باسیالریوفیتادرتاالب انزلی های: تعدادی از گونه 5شکل

 پالنکتونهای تاالب انزلی( گرفته از کتاب اطلسبر)

 
 

 حثب

در   آلای   كربن  تولیدكنندگان  اولین  عنوانه فیتوپالنکتون ب 

  داشاته  اساسای   نقاش   آبای   هاای اكوسیستم  غاايی  زنجیرة

  و ظرفیاا   بااوده  غیاار حیاااتی  تاثیرعواماال  تحاا   هماواره و

داده كاه    نشاان   آبای   هاای را در محیط  بیولوژيک  تولیدات

 مطالعه به مصر  می رسند. توسط ساير  اجزای اين حلقه

از يکطار    ،زياادی دارد اهمی   فیتوپالنکتون در تاالب ها

رار گرفته، ق آبزيان به عنوان تولیدات اولیه مورد تغايه انواع

 كارآماد جها  تعیاین    زيساتی  همچنین بعنوان شااخص 

 ,Brraich and Kaur)روناد  باه شامار مای    آب كیفیا  

 دهاد، تااالب  مای   نشاان   پالنکتونی  مطالعات  نتايج. (2015

 زيارا ايران باوده   داخلی  هایتاالب  ترين غنی  جمله از  انزلی 
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  والروهای  هیانما  تغاية  جه   درآن  زنده  غاای تولید  توان

 دارد. وجود  آنان

بار   (1721-37طی سالهای م تلف ) كه مطالعاتی  برمبنای

  م تلاف   هاای در ب اش  یوانتشاار پالنکتاون    پراكنش  روی

  تقسایم   دو ناحیاه   باه   تاوان  آنرامی  گرفته  انجام  انزلی تاالب

  زيااد گیاهاان    وتاراكم   شیرين  با آب  غربی  ب ش  نمود يکی

ديگر روگاها   و ناحیة  تابستان  اوايل بهار و  در فصل رو غوطه

دريااا   تاايثیر آب  تحاا   كااه  بااوده  كشااتیرانی  وكانااا 

رشااد   تاااالب غرباای  درب ااش (.1727)رمضااانپور ،باشد ماای

باسایالريوفیتا )ديااتوم   بهار باا    فصل  ازاواسط فیتوپالنکتون

 و  داشاته   زياادی  بسیار  تنوع  شود كه آغاز می وكلروفیتاها( 

  شاود، البتاه   مای   غالاب   هاای جانس   تشاکیل   امر مانع  اين

  هم  كه بوده  توجه  قابل  هنگام  در ايننیز سیانوفیتا   جمعی 

  افازايش بدلیل تغايه از آنهاا  روتیفرها   جمعی   با آن  زمان

  میازان   تابساتان   فصال   يابد. در اواخار بهاارو باا شاروع     می

  Anabaenaو   Anabaenopsisهاای   با جنس سیانوفیتا

  منطقه  فیتوپالنکتونی  درصد جامعه 3۸حدود و  شده  افزون

 باا   همچنان  فیتوپالنکتونیاما جمعی   دهند، می  تشکیل را

  حالا    اين در ،گردد محدود می شديد  تابش و دما  باالرفتن

 باا   قابا  رو تار  عمیاق   هاای  الياه  بهی فیتوپالنکتون  مهاجرت

رشد   دلیل  اين  به  نبوده  ممکن داريشهو ر ور  هغوط  گیاهان

یز ئپاا   فصل  شهريور وشروع اواخر از مجدداًشده وآنها كمتر

  پالنکتاونی فیتودرفلور تغییركلای   فصالی    هایو آغاز بارندگی

؛  سابک آرا و  1757 هاا،  )كیمباا  شاود   ايجاد مای   منطقه

 (.1777مکارمی، 

Vanderstukken   بیاان  7۸14ر ساا   همکاران نیز د و 

     گیاهی پوشش ماكروفی  و تراكم گیاهان رشد نمودند كه

فیتوپالنکتاون   رشاد  كااهش  به منجر آب كم عمق انبوه و

                     تناوع  باا باسایالريوفیتا    زمساتان  و یزئپا  فصل درگردد. می

  مشااهده  گوناه هاای     تارين يابناد مهام   می  غالبی   فراوان

 Synedra ulna, Cyclotella meneghiniana, شاده 

acicularis Nitzschia  و vulgar Diatoma   .هساتند 

  )روگاهاا وكاناا    درياا   تايثیرآب   تحا    ديگر كاه   در ناحیه

   فراوانای   از بیشترين دياتوم ها وكريزوفیتا، اس (  كشتیرانی

  شااخه   اماا جمعیا     ها برخوردار باوده گروه سايربه  نسب 

   آب تار   ساطحی   های  نیز دراليه  یتا و كلروفیتاسیانوف  های

  لب  آب  پالنکتون فیتو  اغلب  نواحی  در اين اس .  توجه  قابل

 , granii   Coscinodiscus   مثاال  خاازر  شااور دريااای 

Rhizosolenia calcar-avis  فصل ودرفصل تابستان در 

  توان می را nitzschioides  Thalassionemaگونه   پائیز

             يابااد ماای  غالبیاا   ماااه  اخیردرآبااان  گونااه، كااه ذكركاارد

   .(1777)سبک آرا ومکارمی،  

 تركیبات نظر بوده و از متراكم بسیار ها دياتوم سلولی ديواره
 ياک  باه عناوان   و اسا   متفاوت هاساير جلبک از آلی غیر

 تولیاد،  برای عمل كرده و كارآمد انرژی بطور مؤثر ساختار
 و پاروتئین  سالولز،  باه  نساب    كمتاری  قابل توجهانرژی 

دارد  نیااز  هاا جلباک  سااير  سالولی  دياواره  موكوپپتیادهای 

(Falkowski and Raven,1997) . اوايال  هاا در  ديااتوم 
 مزيا   دارای فصلی بدلیل محدودي  فتوسنتز يرخه های
در  وقفاه  حال   به توانندهستند، آنها می بزرگی اكولوژيکی

ها  دياتوم جمعی  رشد درنتیجهو  یماندهمتالطم باق شرايط

 اليه بنادی حرارتای محادود    آبهای بدون در وسیعی بطور
 بستگی ها دياتوم سلولی ديواره مورد در اطالعات .گرددمی

 در آبهاای )اسید سیلیسیک(محلو  سیلیس كافی مقدار به

 معتد  دريايه های ها بهاری دياتوم اغلب بلوم مجاوردارد.
  Barber  and)كناد خاالی مای  سیلیس دیزيا مقدار از را

Haworth, 1981;Round et al., 1990; Wehr  and  

Sheath, 2003). 

 بوده محیطی مطرح شرايط های معر  عنوان به ها دياتوم

 كاردن  درروشان  موفقیا  آمیازی   به صورت توانند می و

 قارار  ماورد اساتفاده   محیطای  زيسا   شارايط  وضاعی  

 معی  هاای مطلاوبی  . همچنین ج(APHA,2005)گیرند

        آيناد  مای  بشامار  آب كیفیا  كاردن  مشا ص  بارای 

(Atici et al ,2008.) تحقیقات و مطالعات از بسیاری در 

 ارزياابی  ماورد  آب كیفی  دياتوم ها ازجمعی  استفاده با

 گوناه  تركیب ارزيابی كه با صورت بدين اس ، گرفته قرار

 ,Bate  et al)اند  سنجیده آب كیفی  با را آن رابطه ای،

 بار  تواناد  مای  محیطای  شرايط زيسا   سنجش(.  2004

 ياا  (Juttner et al, 1996) خا  ای گونه اساس بررسی

 ;Kelly  and  Whitton, 1995)ها  ازگونه گروهیبررسی
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 Kelly, 1998) ، هاای  ديااتوم  تمامی گوناه  بررسی يا و 

 ,Krammer  and  Lange-Bertalot)آبی  داخل منابع 

1985; Lowe and  Pan, 1996)  در  .گیارد  صاورت 

 با اجتماعات دياتوم ها ارتباط همچنین م تلف كشورهای

 هد  كه قرار گرفته اس . بررسی مورد محیطی متغیرهای

 باا  ديااتوم هاا درارتبااط    هاای  الگوهای گونه از آن تعیین

 .اس  آبی محیطی درمنابع متغیرهای

  كااه  داده  اننشاا  دوطرفااه  آنالیزواريااانس  آماااری  نتااايج

  م تلاف   درمنااطق یپالنکتونفیتو  ساالنه  تراكم  میانگین بین

  ( كاه P<0.05) دار وجود داشاته  معنی  اختال   انزلی  تاالب

نظر   از اين  آبکنار و هند خاله مناطق  گف   توان می  درنتیجه

  درگاروه  روگاها و  شیجان ، سیاكیشیم  ومناطق  گروه در يک

 از  آماده  دسا   ب  نتايج گیرند. همچنین  می ارقر ديگر  آماری

  میاانگین   باین  ، منطقه هر در دهد كه می نشان   توكی تس 

  داری معنای   اختال   م تلف  فصو  در پالنکتونفیتو  تراكم

؛ 1777)ساابک آرا و مکااارمی،   (P>0.05ناادارد) وجااود

فالحاای كپوريااالی و   ؛1777همکاااران  و میرزاجااانی

  تاراكم   در میازان   اخاتال    اصالی   لیلد .(1735همکاران، 

  پوشاش   درمیازان   اختال   م تلف  درمناطقی پالنکتونفیتو

  توسااط  وارده  بااارموادآلی  ومیاازان  متوسااط  ، عمااق گیاااهی

 بايااد ذكاار را مناااطق  از اياان  هاار يااک  هااا بااه  رودخانااه

  آبکنار)تااالب منطقاه    ،درمجماوع  .(1757 ها، )كیمبا نمود

حادود  )  باوده   فیتوپالنکتونی نظر از  منطقه  ينتر غنی ( غرب

 و  روگاها، هندخاله، شیجان  مناطق  ترتیبه ب  سپس %( 75

 فیتوپالنکتاااونی  فراوانااای و  نظرپاااراكنش از  سیاكیشااایم

  .قراردارند 

 ده مطالعااات طاای (1777همکاااران ) و میرزاجااانی

 جغرافیاايی  ساامانه  از ( با اساتفاده 177۸ الی 172۸ساله)

GIS فراوانی كه نمودند عنوان تاالب انزلی در نقطه 47در 

 روناد  انزلی تاالب در سا  های م تلف طی فیتوپالنکتون

میانگین فراوانای فیتوپالنکتاون طای     داشته اس . صعودی

( نشااان داد ، شاااخه  1721-37سااا  هااای م تلااف  )  

 هاا  شاخه ساير از پرجمعی  تردرصد  1۸/57سیانوفیتا با 

       هندخالاه  ( و  غارب   تااالب  آبکناار)   اطقمنبوده، همچنین 

  تاراكم  و  ازنظرتناوع    منااطق   تارين  ( غنای  مركازی   تاالب )

 23/75شاخه های باسیالريوفیتا باا   فیتوپالنکتونی هستند.

درصاد در رده هاای بعادی قارار      4/3درصد، كلروفیتاا باا   

گرفته و ساير گروه های فیتوپالنکتونی از درصاد جمعیتای   

( 1777خوردارهسااتند )ساابک آرا و مکااارمی،   كماای بر

 ( .  4)شکل

باسایالريوفیتا   و كلروفیتاا  های  اند شاخه داده نشان  مطالعات

باسایالريوفیتا   سیانوفیتا و  های  شاخه  همچنین  ترينمتنوع

 باوده   انزلای   درتااالب   فیتوپالنکتونی  هایگونهترين پرتراكم

(  مركازی   )تااالب   لاه ( وهندخا  غارب   آبکنار)تاالب  ومناطق

  تااراكم و  ازنظرتنااوع  فیتوپالنکتااونی  مناااطق   تاارين غناای

  اوايال  بهارياا  اواخار  در سایانوفیتا  فراوانی  هستند. بیشترين

بوده اما جمعیا  ديااتوم    آبکنار  درمنطقه بیشتر و  تابستان

    مارور ه پاائیز با    درفصلها هم دراين ايام قابل توجه اس . 

                            هاااای گوناااه باااا هاااا ديااااتوم هاااوا  سردشااادن باااا

  Nitzschia acicularis ,Cyclotella meneghiniana 

  اختصاا   خاود ه با  را  فراوانی  بیشترين Synedra ulnaو

 ازسایانوفیتا   Oscillatoria limosa  اماا جانس    دهندمی

   برخورداراساا   خااوبی  تااراكم از  سااا  ساارد فصااو  نیاازدر

 بررسای میاانگین فراوانای    (. 1775و مکاارمی،   )سبک آرا

طای دودهاه بررسای     باسیالريوفیتا )دياتوم ها( هایجنس

 میلیااون 5 بااا باایش از Cyclotellaنشااان داد كااه جاانس

 هاای بیشترين فراوانی را داشته هر يند جانس  درلیترعدد

Navicula  ،Nitzschia  ،Synedra و نیاااااز Diatoma  

%  7۸هااا )باایش ازايسااتگاهبیشااترين تعااداد مشاااهده در  

           دارناادهااا ( را % ماااه 75هااا )باایش از هااا( و ماااهايسااتگاه

  م تلاف   منااطق  باین  از. (1777) میرزاجانی و همکااران،  

  آبای   و ايسا    كم Co2باال،  pH  ، آبکنار بدلیل انزلی  تاالب

 يوتريفیکاساایون  ازدرجااه و فساافر  مناسااب  ، عمااق خااوب

  و وضاعی    باوده  برخوردار ها ساير ب ش  به  نسب   كمتری 

 الروهای  ب صو   ماهیان  رشد و پرورش  برای  تری مناسب

  بادلیل   و سیاكیشایم   شایجان   منااطق   ، باالعکس  آنها دارد 

هاا  ماكروفیا   رشاد شاديد    باعاث   باالتر كه  و ازت  فسفات

رشاد و    جها    مناساب   وضاعی    آب كم  عمق  ، بعالوهشده

   .(1777)سبک آرا و مکارمی، را ندارند  ماهیان  پرورش
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  هاای   شابکه   وسایله   باه  آب یز  با حوزه انزلی  تاالب   ارتباط

  بارهاای   طرياق   اين از ويافته   تحقق  ای پیچیده  ای رودخانه

  هاای   كااربری   براسااس   فراوانای   و غیار ارگانیاک    ارگانیک

بارهاا   اين (.1777)خداپرس ، گردند می وارد  آن  به  متفاوت

  درمحااادوده  تشاااديد فرايناااد يوتريفیکاسااایون  سااابب

  محیطای   زيسا    لحاظ از  فراوانی  مشکالت و  گرديده تاالب

 (1722 ، جمااااالزادفالح)نمايناااادايجاااااد ماااای   درآن

فراينديوتريفیکاسیون در دريايه های كم عمق مای تواناد   

د تغییرات زيادی را در ساختار جامعه موجودات آبزی ايجاا 

نمايد. عمدتاً ينین تغییراتی باا فیتوپالنکتاون باه عناوان     

)فالحاای  گااردداولااین سااطح زنجیااره غاااايی آغاااز ماای 

 . (1735كپوريالی و همکاران، 

آنچه كه مسلم اس  تاالب انزلی به داليل تغییرات شاديد   

اكولوژيکی از جمله پسروی آب دريای خازر، تغییارات آب   

و در فهرسا  تهدياد    وهوا و اقلیم دياار مشاکالتی شاده   

)مونترو( قراردارد، اماا ايان مشاکالت در برابار مساا ئال و       

مواردی كه عامل انسانی در آن دخیل باوده بسایار ناايیز    

 ماواد  و آاليناده  ماواد  ورود بایش از انادازه   از جمله اس .

كشااورزی، ورود رساوبات وتجماع آنهاا بادلیل       از حاصاله 

ريای خزركه درخروجی تاالب به داحداث مو  شکن جديد 

      كم شدن عماق تااالب شاده، نیزارهاا ، شاکوفايی      موجب

روياه گیاهاان   نامناسب، رشد بای  فیتوپالنکتونی های گونه

دو گیاه آزوال و سنبل آبی كاه باه    ماكروفی  و مهاجم مثل

اشتباه وارد تاالب شده وكنتر  نشدند، اين آفات كل سطح 

  ،الب مای شاوند  آب را گرفته ومانع ورود نور واكسیژن به تا

رها ساختن زباله، ورود فاضالب های صنعتی و بیمارستانی 

سه شهر، همچنین عدم ماديري  آب یازداری باالدسا  و    

لزوم استفاده از تله هاای رساوب گیار بارای كااهش ورود      

و در نهاي  شکار وصید بی روياه و در بای    رسوب به تاالب

بدسا   رحمانه ترين حاالت آتش زدن نیزارهای اين تاالب 

 پوشاش  تغییرات به توجه مساح ، با كاهش ديار ،انسان

 اس . باا  گرايی شده تغايه افزايش و تاالب گیاهی حاشیة

 انزلی، تاالب موجود در روند تغییرات قهقرايی سیر به توجه

 باه  هاتاالب و ها بطورعاماكوسیستم تحوالت سیر شناخ 

 يندةآ از وضعی  بینی پیش در حدی تا تواندمی طوراخص،

 باشد، بنابراين الزم راهگشا روند كنونی ادامة صورت در آنها

 برناماة  در در آيناده  آن اداماة  نتاايج  و روناد  اين كه اس 

. (173۸،زبردس  وجعفاری )گنجانیده شود تاالب مديريتی

نیازاز    اكناون   هم  انزلی  تاالب  دهند كه می  شواهد نیز نشان

 باعاث   مسائله   و ايان   ودهب  غنی  العاده  فوس  نظر مواد بیوژن

  ، مقايساه اسا    گردياده    آبی  اكوسیستم  در اين  تعاد   عدم 

  فساافات  نرمااا   منحناای و (OECD,1982) اسااتانداردهای

مساایر   انتهااای از  آن  نمايانگرحركاا   انزلاای  درتاااالب كاال

رساند مارا به اين نکته می و بوده هیپرتروفی  بسوی  يوتروفی

دم آخار ايان موهبا  الهای تنهاا يناد       كه تا رسیدن باه  

 صباحی باقیمانده اس ، اگر دس  نجنبانیم.

 

   تشکروقدردانی

پژوهشااکده آباازی پااروری      وقاا   از رئاایس بدينوساایله

،  (گاایالن اسااتان شاایالتی  مركزتحقیقاااتآبهااای داخلی)

 آوردن  و فااراهم  ب اطرحماياا شااعبانعلی نظااامی  دكتاار

  ، آقااایپااژوهش  اياان  نثماار رسااید  در بااه  الزم  تسااهیالت 

  بعهااده را هاااباارداری نمونااه  زحماا   كااه  اوالد ربیعاای 

در آزمايشااااگاه   محتاااارم  همکارانسااااايرو داشااااتند،

 گردد . می  قدردانی و تشکر پالنکتون

 

 توصیه ترویجی

های بسیاری  شناسايی درياها موجب شده اس  كه فرآورده

هاا   لباک هاا ج  برای انسان حاصل شود، يکی از اين فرآورده

رساانند.   هستند كه به زندگی روزانه بشر فوايد بسیاری می

هاا   های اقتصاادی تولیاد جلباک    بررسی تکنولوژی و جنبه

های م تلف تولید ماواد   ها در جنبه دهد كه از آن نشان می

عنوان ياک منباع غااايی     ها به جلبک.توان استفاده كرد می

ای  می  ويژهبرای ماهیان، پستانداران و ديگر جانوران از اه

 برخوردارند. 

وابستگی انسان به ماهی و ساير جانوران آبزی برای تکمیل 

 ،خوراک خود واقعیتی اس  كه بار كسای پوشایده نیسا     

ای  طور غیر مستقیم ارزش بسیار ارزنده ها به بنابراين جلبک

های آبازی   بسیاری از شرك ، بطوريکه ها دارند برای انسان

تتراساالمیس،  ،نااد كلاارال  هااايی مان پاارور از ريزجلبااک 
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ش آبزياان اساتفاده   رايزوكرايسیس و اسپیرولینا برای پارو 

عنااوان منبعاای از  هااا بااه كننااد. بعضاای از ريزجلبااک ماای

 انو ماهی قز  آال و ماهیا  میگو های طبیعی برای دانه رن 

طور مساتقیم و    ها به شوند. از ريزجلبک زينتی استفاده می

غیرمستقیم در محیط كش  برای تغايه الروها نیز استفاده 

 ها منابع تغاياه  پروری، میکروجلبک در عمل آبزی .شود می

ی اساتفاده از  ها يا میگو هستند. مزايا مهمی برای ماهی ای

 بودههای معمو  و متداو   ها بیشتر از خوراک میکروجلبک

ازجمله اين مزايا فراوانی مواد مغای و حفظ كیفی  آب باا  

هاا سرشاار از    ها اس . میکروجلبک استفاده از میکروجلبک

ها هستند كاه ماواد مغاای     پروتئین، لیپید و كربوهیدرات

 .آيند اساسی برای آبزيان به شمار می

هااا را باارای  طااوركلی اجاازای موجااود در میکروجلبااک بااه

كنناد.   بندی مای  به سه دسته طبقه پروری آبزی استفاده در

هاااای سرشاااار از پاااروتئین و  دساااته او  میکروجلباااک

باارای عنااوان جااايگزين   كربوهیاادرات هسااتند كااه بااه  

پاروری باه كاار     های سنتی و كاهش هزيناه آبازی   خوراک

هااای موجااود در   اكساایدان رونااد. دسااته دوم آنتاای  ماای

توانناد بارای تقويا  ايمنای      ها اس  كاه مای   میکروجلبک

هاا اساتفاده    بیوتیک آبزيان و غلبه بر مشکالت مصر  آنتی

هاا و اجازاء در    شوند. دساته ساوم وجاود بعضای از مؤلفاه     

هاا نقاش مهمای     س  كاه در رشاد مااهی   ها ا میکروجلبک

مثا  آستاگزانتین كه رن  پوس  و گوش   عنوان  دارند. به

كناد و رنگداناه اساسای در     ها را تعیین مای  برخی از ماهی

 .آال اس  صنع  تولید ماهی قز 

ها در ابعاد صنعتی، كشااورزی،   برداری از جلبک امروزه بهره

افتاه و تکنولاوژی   ای ي دارويی و غاايی ابعاد بسیار گسترده

هاا در كشاورهای    برداری از جلبک مدرن برای تولید و بهره

گیارد.   صنعتی و پیشرفته جهاان ماورد اساتفاده قارار مای     

ها گیاهان متناوع و پراهمیتای هساتند و باه دلیال       جلبک

كاربردهای متنوعی كه دارند توجهات زيادی را باه سام    

ا در تولیاد  ه اند. با توجه به پتانسیل جلبک خود جلب كرده

زيستی و تجديدپاير بنابراين به سابب وجاود    های سوخ 

هاای فسایلی،    بحران انرژی در جهان و محدودي  ساوخ  

تواند تحاو  عظیمای    ها می تولید سوخ  زيستی از جلبک

در صنايع بیوتکنولوژی ايجاد كند. اين گیاهان ارزشمند در 

هااای پزشااکی و داروسااازی و صاانايع غاااايی نیااز   زمینااه

 بادلیل خوشاب تانه دركشاور ماا     ردهای فراوانی دارند.كارب

شرايط جغرافیايی خا ، گساترش جلباک هاا آن يناان     

تولید كننده مواد اولیاه دارويای را    انواعاس  كه بسیاری از

آنها از ورود ايان ماواد از    گیری ازداريم و می توانیم با بهره

باا توجاه باه اثارات متعاددی كاه       . كنایم خار  جلوگیری

ها دارند، لزوم توجه هار ياه بیشاتر باه      ه از جلبکاستفاد

الزم اسا    ،شناخ  اين ذخاير و قابلی  های كاربردی آنها

جلبکای تحقیقاات الزم    م تلاف  گونه هایكاربرددر مورد 

صورت گرفته تا بر اساس آن بتوان باه نحاو مطلاوب بهاره     

 برداری بهینه را از اين منابع طبیعی ملی انجام داد.
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Abstract 

This study was carried out in 27 study stations in Shijan, Siakishim, Abkenar, Hendekhaleh and 

Rogaha (River outlets), during conducting research hydrology and hydrobiology and preparing Atlas 

of plankton in the Anzali wetland during the years 1997 from 2014. Sampling was done by (P.V.C) 

tube, The samples were 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 

Labophot microscop. For phytoplankton (1 liter of water sampels) were Collected alive with (p.v.c) 

tube (lenth , 2 m)  and transfer to laboratory. samples were analyzed under a invert Microscope and 

then separate with Pasteur pipette and photography from different side by  Nikon Labophot microscop.  
In total, 39 genus and 87 species were identified in the Bacillariophyta. This phylum includes a Class 

called Bacillariophyceae and 2 important order  called Centrales and Penales, commonly referred to as 

"Golden- Brown Algae". The most abundant Genus of Bacillariophyta are Synedra ulna, Cyclotella 

meneghiniana, Navicula cuspidata, Diatoma vulgare, and Nitzschia acicularis. The members of this 

category are mostly Psychrophilic in autumn and winter, it is dominated by a large variety, but in 

warm and temperate seasons, especially in the most of the Anzali wetlands are located in the 

Siakishem and mainoutlets, but most of  their distribution are in the Abkenar area. Diatoms are the 

main food of many aquatic species, including zooplankton and fish, and due to the abundant oil in the 

diatom cells, they also feed many productive organisms.Today, many technical patterns in 

nanotechnology are due to the delicate but powerful structure of diatoms. Silicon microprocessors and 

smart bio-sensors are just a few of the applications of diatoms in nanoscience and technology. 
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