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یستگاه  مطالعاتي  تاالب  انزلي  ودرمناطق  شيجان  ، سياكيشيم  ، روگاها ، آبكنار ، هندخالهه  مهمن    ا 27این تحقيق    طي  دوسال  نمونه  برداري  پالنكتوني  در 
گونه  زئوپالنكتوني  شناسایي  گردیهد   211جنس  و  122شاخه  12در مجموع    .تاالب  انزلي  صورت گرفت( فيتووزئوپالنكتون) پالنكتونهاياطلس  انجام  پروژه  

به  مااجازه  ميدهد كه  انهدامهاي  داخلهي     تركيب بدني  و شفافيت  دراكثرآنهاجالب  توجه  بوده  و. ميباشد ايفرگونه آن مربوط به شاخه روت 91جنس و 36كه 
در زنجيره غذایي اكوسيستم هاي مختلف آبي بهوده كهه در لمهل    پل ارتباطي زئوپالنكتون به عنوان یک  .آنها رابخوبي  درنمونه  هاي  زنده  مشاهده  كنيم

در . دارند هدهانرژي از باكتري ها یا فيتوپالنكتون به سایر بي مهرگان و ماهيها، همچنين در مطالعه تنوع زیستي جانوران در محيطهاي آبي نقش مهمي بع
و خود غذاي مهمي براي جانوران در سهط  بهاالتر و بهاالخره مهاهي هها و غيهره        كردهزنجيره غذایي زئوپالنكتون هاي گياه خوار از فيتوپالنكتون تغذیه 

گروههاي زئوپالنكتوني بطور دائهم در منهابآ آبهي    . است (و انجام فتوسنتز  aميزان كلروفيل)بيشترین اهميت آنها به علت كنترل توليدات اوليه. ندهست
روتيفرها عموما به دليل مغذي بودن . كالدوسرها و كوپه پودها و غيره مي باشند ،مختلف لضور فعال داشته و شامل گروه هاي مختلفي همچون روتيفرها

مي دهند   كه اكثر ماهيان در دوران اوليه زندگي ترجي   خصوصاً. و سرعت تكثير باال به عنوان غذا براي ماهيان جوان و بالغ داراي ارزش باالیي مي باشند
بهه همهراه پروتهوزوآ و سهایر       Brachionus plicatilisو  Brachionus calyciflorus  ،Brachionus rubensتا از روتيفرهاي كوچک همچهون  

در مجموع این آبزیان كوچک رژیم اصلي غذایي ماهيان بوده و نقش مهمي در رشد مرالل مختلف زندگاني بسياري از . كوچک تغذیه نمایند پالنكتونهاي
لضور و غالبيت گونه هاي كليدي روتيفرا در بين گونه هاي زئوپالنكتوني ،عامل پایدار كننده مهم ساختار جوامآ پالنكتوني . گونه هاي ماهيان ایفا ميكنند

   .    زئوپالنكتوني در تاالب انزلي هستند  هاي  گونه كه روتيفرا  غالب ترین  نشان داده   زئوپالنكتوني مطالعات كمي وكيفي كيفي . به لساب مي آیند
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