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معروف  هستند، گرچه  گاهي  به  رنگهاي  مختلف  ديگري  منجمله  سبز روشن  ، قهوه  اي  ، ( آبي -جلبکهاي  سبز)اين  شاخه  شامل  يك  رده  بنام  میکزوفیسه است  كه  معموالً به نام  . گونه شناسايي گرديد 32جنس و 19شاخه سیانوفیتا 
همه  . هستند   Anabaena spiroidesو Osillatoria  limusa , Merismopedia convoluta  aeruginosa ,   Microcystisعبارتند از سیانوفیتافراوان ترين گونه هاي . شوندبنفش  و يا ارغواني  ظاهر مي

.باشد حداكثر فراواني  را داشته  و بیشترين  پراكنش  آنها مربوط  به  منطقه  آبکنار مي( مهرماه)اعضاء اين  رده  در فصل  تابستان  و اوايل  فصل  پائیز 


 توجه قابل شکل و اندازه در زياد تنوع علت به آبي-سبز جلبکهاي ها، پروكاريوت سلسله در .گرديد شناسايي گونه 32و جنس 19 ازسیانوباكتريا مجموع در

نمي ديده مسلح غیر چشم با نیز اندازه ودربزرگترين بوده سلولي  تك  بصورت  است  ممکن  (آبي - سبز جلبکهاي ) فوق  رده  اعضاء رويشي  هاي  سلول  .هستند

  منشعب  هاي  ريسه  بصورت  يا نامنظم  يا منظم  كلني هاي  بشکل شوندكه ديده غیرمسلح چشم با آساني به توانندمي ماكروسکوپي و بزرگ هاي كلوني اما ،شوند

  احاطه  را آن  فراوان موسیالژ با اي ژالتیني  غالف  يك كه كه است  پکتیني  خارجي  اليه  يك  و سلولزي  داخلي  اليه  يك   شامل  سلولي ديواره  .باشند غیرمنشعب  يا

 ، ضخیم  يا  باشند  رؤيت قابل بسختي  يعني  نازك  و شفاف  ، بیرنگ  است  ممکن  ها پوسته  .مي نمايد محاصره  را تريکوم  چندين  يا يك  ژالتیني گاهي  پوسته  .كندمي

  نام  به رنگي  خارجي  قسمت  يك  و سنتروپالسم  نام  به بیرنگ  (مركزي بخش  )  داخلي قسمت  شامل يك   سلول  پروتوپالسم .مشاهده اند قابل   و رنگي ، محکم 

 مواد ها، گونه  اكثر در و ندارد وجود واقعي  هسته  ، سلول  در .میباشد ( گازي هاي واكوئول)كاذب واكوئول هاي  واجد ها گونه  از بعضي  در كه  است  كروموپالسم 

  سیتوپالسم  ديگر قسمت  در مواد اين  ها بعضي ازگونه  در .پراكنده اند آن  مركزي  بخش  در و نشده  محاصره  هسته غشاء بوسیله  هسته اي  و ژنتیکي 

  هاي  گونه  اكثر ولي  .برند مي بسر شور و شیرين  آبهاي  در رده  اين  اعضاي .پراكنده اند كروموپالسم  داخل  در ها رنگدانه  و ندارد وجود كروماتوفور . میشوند مشاهده

 تاالب ماهیان میر و مرگ ..  میدهد رخ تابستان اوايل در انزلي تاالب در سیانوباكتريا شکوفايي عمدتاً دهندكهمي نشان مطالعات .هستند شیرين  آب  مخصوص  آن 

 مرده هاي جلبك .دهدمي رخ بوده سمي بسیار مواد  شدن آزاد و پالنکتوني تجزيه و فساد از ناشي اكسیژن كاهش كه روزهايي در جلبکها اين شکوفايي با

  يك  شامل  شاخه  اين  .است اكسیژن نبود اثر در ماهیان شدن خفه آن نتیجه كه برد مي باال بشدت تاالب در را اكسیژن مصرف عمل اين .شوند مي تجزيه بسرعت

 و بنفش  ، اي  قهوه  ، روشن  سبز منجمله  ديگري  مختلف   رنگهاي  به گاهي  گرچه  هستند، معروف  (آبي -سبز جلبکهاي ) نام  به معموالً كه  است  میکزوفیسه بنام  رده 

 Osillatoria  limusa ,Merismopedia convoluta ,Microcystis aeruginosaاز عبارتند سیانوفیتا هاي گونه ترين فراوان .شوندمي ظاهر ارغواني  يا

 به  مربوط  آنها پراكنش  بیشترين  و داشته  را فراواني  حداكثر (مهرماه) پائیز فصل  اوايل  و تابستان  فصل  در رده  اين  اعضاء همه  .هستند    Anabaena spiroidesو

 . باشدمي آبکنار منطقه 

 (گرفته شده از کتاب اطلس پالنکتونهای تاالب انزلی)درتاالب انزلی وباکتریاسیانشناسایی شده از شاخه  های تعدادی از گونه
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