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 1398 خردادتاریخ پذیرش:            1397 اسفند تاریخ دریافت:

 چکیده

 مختلف مراحل در آبزيهايپشتاست. این گونه الك Geoemydidae متعلق به خانواده ،(Mauremys caspica)خزري  پشتالك 

 معيني فصول در هاآن جمعيتي تراكم تغيير باعث كه هاي نسبتاً محدود بودهجابجایي داراي هاآن .هستند متفاوتي هاياهگزیست داراي شانزندگي

 65) نمونه 134 ادامه یافت، فصلي صورتبه برداريبار نمونه 24در طي  1396 بهار پایان تا 1395كه از تابستان  مطالعه این در .شودمي سال از

 گيرياندازه هاآن ورفومتریكـم صفات 25 و آوريجمع برداري در استان گلستانایستگاه مختلف نمونه 14 خزري از پشتالك نر( 69ماده و 

 و هاماده درW وزن  جزبه( P>001/0)نرمالي داشتند  توزیع مورفومتریك صفات همه .آمد دستبه ماده به نر براي 1 به 1 جنسي نسبت. شد

( PHLW)عرض لوب عقبي پالسترون  و (PFLW) عرض لوب جلویي پالسترون ،(PL1)شکمي  كال لطوحداقل  ،(W) وزن صفت چهار

 ، طول درز بين دو سپرمخرجيTL1 (000/0P<)در مقایسه پارامتري صفات، طول قاعده دم  (.P<001/0) ندادند نشان را در نرها نرمال توزیع

AnSL (005/0P<)  و طول دم TL2 (005/0P<) صفت غير پارامتري اختالف  4یك از اما هيچ ها نشان دادند،داري بين جنسيتاختالف معني

( RBrL) تـت راسـطول پل بين الك پشتي و شکمي سم به TL1 و نسبت TL1به  TL2 نسبت(. <66/0Pدار بين نر و ماده نشان ندادند )معني

 تابستان در ترتيببه صيد، تالش واحد ازايبه شده صيد نمونه تعداد ترینكم و ترینباشند. بيشها مينمونه جنسيت تشخيص براي مهم هاياخصـش

 آمد. دستبه نمونه 6 با پایيز و 52 با
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 مقدمه

 و Testudines پشتان راسته الك از ايگونه خزري، پشتالك       

 اين. است caspica Mauremys علمي  نام با Geoemydidae خانواده

 تركيه، مركز و شرق بحرين، عراق، عربستان، غربيشمال از گونه،

 گزارش ايران غربيجنوب و غرب تا شمال و تفليس تا قفقاز ماوراي

، Wischuf و Fritz؛ Freytag  ،1993و Fritz؛ 1378كمي، ) است شده

 غربي،جنوب غربي، شمالي، ايـهانـاست در زري،خ تپشالك .(1997

 اين .(1387فيروز، ) دارد گسترش فارس و لرستان هاياستان عالوهبه

،  M. c. ventrimaculata  ،M. c. siebenrocki زيرگونه 3 داراي گونه،
M. c. caspica باشدمي ايران در (Safaei-Mahroo  ،2015و همکاران) .

 صورتبه اييدري تانپشالك در اهگتزيس انتخاب ساختار براي عمومي مدل

 پالژيك )معموالً گاهينوزاد گاهزيست جواني، اوليه مراحل -1 باشد:مي زير

 زي(.كف )معموالً و نمو رشد گاهزيست ازجواني، بعد -2. اقيانوسي(و 

 در گزينيالنه يا توليدمثلي گاهزيست -4 .ايتغذيه گاهزيست بلوغ، -3

( اما چنين مدل عمومي در 1396؛ لقماني، 1381بلوغ )سعيدپور، 

 ترينبزرگ عنوانبه گاهزيست نابودي .نشده است پشتان آبزي گزارشالك

 و گاهزيست تخريب. است معرفي شده زيستيتنوع تهديد عامل

 پشتانالك براي جدي خطري و تهديد عوامل محيطي هايآلودگي

هاي عنوان مثال يکي از ايستگاهبه .آيندشمار ميبه ايران آبزي در

 از باشد كه يکيمي سوقره رودخانه برداري در مطالعه حاضرنمونه

 خزر درياي شرقيجنوب حوضه فصلي و شيالتي مهم هايرودخانه

 انساني تاثيرات و كشاورزي هايفعاليت آن مسير طول در كه است

 استخرهاي و همبه نزديك روستاهاي وجود. شودمي ديده آن در زيادي

 موجب كنند،مي رودخانه اين وارد را خود فاضالب كه ماهي پرورش

 شده زيان آبپشتالك پراكنش بر آن تاثير و رودخانه اين آلودگي

 ايفاء زيست محيط سازيپاك در مهمي نقش آبزي، پشتانالكاست. 

 از و هاآن جمعيت كنترل باعث آبزي موجودات از تغذيه با كنند،مي

جلوگيري از  و بيماري كاهش در نهايت در بيمار جانداران بردن بين

 و حياتي اكوسيستم اين شدن آلوده و آب محيط در آن انتشار

 نسبي افزايش باعث كود، همانند هاآن شوند. مدفوعمي ارزشمند

 غذايي هايزنجيره سازنده عناصر از و شده هابركه خيزيحاصل قدرت

 ديگر طرف . از(1384 همکاران، و )حجتي روندمي شماربه منطقه

 انساني هافعاليت ،گونه اين بقاي تهديدكننده عمده مشکالت از يکي

 اين طبيعي گاهزيست رفتن بين از باعث واردم از بسياري در كه است

 از برخي طبيعت در هايآالينده انواع ورود چنينهم و شده موجودات

 هر در آبزي پشتانالك. است داده قرار خطر رضمع در را هاگونه اين

 چنينهم گونه اين. كنندمي زندگي دائمي شيرين آب گاهزيست گونه

 Reed. شودمي ديده شورلبآب  هايگاهزيست و آبياري هايدر كانال

 عراق، كشور در ايمنطقه در آبزي پشتانكه الك كرد گزارش( 1983)

 خارج آب از اكسيژن گرفتن براي معين فواصل در و ايدوره صورتبه

 كه بود عقيده اين بر او. گردندبازمي آب درون به سپس و شوندمي

 فصلي هايآب در آيد.مي حساببه گونه اين در سازش يك رفتار اين

 اغلب و كند سپري الي و گل در را تابستان است مجبور گونه اين

  فرو زمستاني خواببه زمستان مدت طول در هاي شماليجمعيت

برخي از مطالعاتي كه تاكنون درباره (. Anderson ،1979روند )مي

مطالعه  د از:ارتنت عبده اسانجام شپشتان آبزي در ايران هاي الكگونه

 خزري پشتالك و Emys orbicularis ايبركه پشتالك زيستي

(Mauremys caspica )هاي گلستان و مازندراندر استان (Kami  و

 خزري پشتالك خصوصيات برخي بررسي .(2006 همکاران،

(Mauremys caspicaدر منطقه حفاظت شده دز در استان خوزست ) ان

پشت خزري (. مطالعه زيستي الك1390پور و همکاران، )كريم

(Mauremys caspica caspica( )Kami  ،2012و همکاران .) تغييرات

( Mauremys caspica)پشت خزري گاه و تاثير آن بر الكزيست

(Yadollahvand  وKami ،2014 .) 

عوامل هاي مختلف و گاهبررسي زيست مطالعه، اين از هدف       

پشت خزري در تهديدكننده آن و تغييرات فصلي سال بر فراواني الك

 هاي نر و مادهداري بين جنسيتاستان گلستان، بررسي اختالف معني

 باشد.مي هانمونه جنسيت تشخيص هاي مهم برايشاخص و تعيين

 

 هامواد و روش

 كيلومتر 22033استان گلستان با وسعت  :مطالعه مورد منطقه       

است. رفته شرقي درياي خزر قرار گشرق ايران و جنوبمربع در شمال

كه آب طورياين استان داراي تنوع آب و هوايي بسيار خوبي بوده به

توان در آن مشاهده نمود. خشك و مرطوب را ميو هواي  خشك، نيمه

 بارندگي گراد و ميزاندرجه سانتي 29استان  ساليانه متوسط دماي

اين استان داراي تنوع گياهي  باشد.مي مترميلي 3/380 ساليانه متوسط

هاي آبي نيز از اين امر جدا نبوده باشد اكوسيستمو جانوري بااليي مي

هاي شور هاي مختلف چشمه، قنات، نهر، رودخانه و تاالبصورتو به

هاي خاص خود در مناطق مختلف استان پراكندگي و شيرين با گونه

با توجه به موقعيت جغرافيايي و شرايط آب و هوايي و جنس  دارند.

ها اين استان از پوشش گياهي متنوعي از قبيل جنگل انبوه، خاك

 (.1383، قاسميو  الساداتناظم) زار و استپ برخوردار استچمن

ماده  65نمونه ) 134تعداد در اين مطالعه  :هانمونه آوريجمع      

قال، سد آباد، ايمر، آقجمله سيجوال، محمدازگاه ايست 14از نر(،  69و 

ببين، كالله، آباد، كردكوي، خانسو، نيازوشمگير، انبار الوم، قره

هاي گاهدر زيست (1)شکل كاووسو گنبد تپهگاليکش، مراوه
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 ماهي استان پرورش ها، استخرهايبندانآبها، آبزي مانند رودخانه

جغرافيايي  مختصات 1است. در جدول شدهبرداري انجام گلستان نمونه

  است. برداري گزارش شدههاي نمونهگاهايست مربوط به هريك از

و  1395ن سال مستازپاييز و  ،ها در فصول تابستانآوري نمونهجمع

 شامل مطالعه، اين در مورد استفاده ابزار وانجام  1396سال  بهار

صفت  25 و بود هانمونه آوريجمع سطل براي تور، ديجيتال، دوربين

متر مورد ميلي 01/0وسيله كوليس ديجيتال با دقت مورفومتريك به

 . گيري قرار گرفتبررسي و اندازه
 

 
 نقشه موقعیت محدوده مورد مطالعه در استان گلستان: 1شکل 

 

 برداريهاي نمونهمختصات جغرافیایی مربوط به هریک از ایستگاه :1 جدول

 

صفت  25منظور تجزيه و تحليل آماري بر روي بهآماري:  هايروش       

 SPSS 24و  Excel 2010 (Microsoft)افزار از نرم (2)جدول،مورفومتريك 

 صفات توسط بودن نرمال توزيع استفاده شد. 05/0داري سطح معني با

Shapiri-wilk ها مورد بررسي قرار طور جداگانه براي نرها و مادهبه

صفات  در مورد داري بين جنس نر و مادهتفاوت معنيگرفتند. 

و در صفات غيرپارامتري توسط  t-student test پارامتري توسط آزمون

 .بررسي شدند  Mann-Whitney U testآزمون 

 

 نتایج 
 تابستان فصل در پشت خزريالك فراواني درصد ترينبيش       

 باشدمي %4/4 درفصل پاييز راواني اين گونهف ددرص ترينكم و % 8/38

آوري جمع هايمختلف از ايستگاه فصول در پشت خزريالك فراواني كه

، با توجه به نوع 2است. در شکل  آمده 3شده استان گلستان درجدول

خزري در استان گلستان  پشتفراواني الك نمودار درصد گاه آبزي،زيست

هاي صيد ترين درصد فراواني نمونهاز نظر زيستگاه، بيش است. آمده

ها از رودخانه ترين درصد آنشده از استخرهاي پرورش ماهي و كم

 آوري شده است.جمع

گيري شدند كه صفت مورفومتريك اندازه 25در مطالعه حاضر        

 وزن جزبه( >001/0P)نرمالي داشتند  توزيع مورفومتريك صفات همه

 نرمال توزيع( PHLWو  W ،1PL ،PFLW) صفت چهار و هاماده در

در مقايسه پارامتري صفات،  (.<001/0P) ندادند نشان را در نرها

(000/0<P) 1TL( ،005/0<P) AnSL ( 005/0و<P) 2TL  اختالف

صفات غير  4يك از اما هيچ ها نشان دادندداري بين جنسيتمعني

(. <66/0Pندادند ) دار بين نر و ماده نشانمعنيپارامتري اختالف 

، بردارهاي ميانگين صفات بين شوده ميديد 3كه در شکل طورهمان

دهند داري تفاوت را نشان ميطور معنيهاي نر و ماده بهجنس

(000/0P<، 7/16 .(F= 

بندي گروه شاخص كه  1TLبه  2TLنسبت  ميانگين دادنشان  نتايج       

باشند، ها داراي دم سالم مينمونه %63 مهم براي تشخيص جنسيت در

ع ساده ـتاب .داشميب 3برابر تقريباً و در مادهها نيز  2/1برابر  در نرها

 نرها(<1TL/2TL=13/2=21/2>ها)ماده هانمونه اين در جنسيت تشخيص براي

باشند ها در انتهاي دم داراي بريدگي مينمونه  %37كه  ندليل آاما به

و با اين معيار قابليت تشخيص جنسيت را ندارند، در اين تحقيق يك 

براي شناسايي جنسيت تمام  %100نمايي تابع جايگزين با درست

 گردد: ها به شکل زير ارائه مينمونه

به   RBrL به 1TLو نسبت  ها(ماده<RBrL/1TL= 46/0 =50/0>)نرها

 باشد.ها ميعنوان شاخص ديگر سريع تشخيص جنسيت نمونه

 

ماره ش

 ایستگاه

 نام

ایستگاه   

عرض 

 جغرافیایی

 طول 

 جغرافیایی

ارتفاع از 

 سطح دریا

37° 90' 59" مراوه تپه 1  "84 '94°55  9/195  

37° 41' 20" كالله 2  "19 '45 °55  6/117  

37° 26' 70" گاليکش 3  "91'42°55  4/190  

37° 14'59" گنبد كاووس 4  "01'29°55  45 

ببيننخا 5  "00 '00°37  "64 '00°54  41 

37° 14'32" سد وشمگير 6  "44 '62 °54  4/2  

37° 12' 75" ايمر 7  "94 '85°54  10/17  

قالآق 8  "33 '02°37  "47 '45°54  4/13-  

37°21' 00" انبارالوم 9  "16'73°54  3/13  

36°85' 03" نيازآباد 10  "33 '08 °54  27-  

سوقره 11  "41 '82°36  "75 '04 °54  2/27-  

اهي كردكويپرورش م 12  "02'82 °36  "58 '09 °54  3/22-  

36°88' 55" پرورش ماهي سيجوال 13  "94 '11 °54  4/24-  

36° 91'37" محمدآباد 14  "67 '43 °54  9-  
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 (Terentev ،1949و Chernov) پشتان آبزي همراه با تغییراتگیري و توزین الکجدول قراردادي اندازه :2 جدول

 استان گلستان هاي جمع آوري شدهمختلف از ایستگاه در فصول ريپشت خزالک فراوانی :3دولج

 

 

 

 

 

 

 ردیف عالمت اختصاري تعریف توضیح

ميروي د يسپرها  بيندرز  ينتهاا تااي همهر پيش سپر ايبتداز ا پشتي كال مستقيم لطو شتيك پال مستقيم لطوحداقل    SCL1 1 

مستقيم خطدر  پشتي كال لطو ترينبيش ك پشتيال مستقيم لطوحداكثر     SCL2 2 

مستقيم خطدر  پشتي كال ضعر ترينبيش پشتي كال ضعر   SCW 3 

كال عتفاار ترينبيش   كال عتفاار   CH 4 

مخرجي يسپرها بيندرز  ينتهاا تا گلويي يسپرها بيندرز  ايبتداز ا شکمي كال لطوحداقل     PL1 5 

مستقيم خطدر  شکمي كال لطو ترينبيش شکمي كال لطوحداكثر    PL2 6 

جمخر راخسو ايبتدا تا مخرجي يسپرها بيندرز  ينتهااز ا مد هقاعد لطو   TL1 7 

مستقيم خطدم در  ينتهاا تا جمخر راخسو ايبتداز ا مد لطو   TL2 8 

نمونه هروزن  نوز   W 9 

رز بين دو سپر گلوييطول د طول درز بين دو سپر گلويي در خط مستقيم  GSL 10 

 GU-w 11 عرض سپرهاي گلويي حداكثر عرض سپرهاي گلويي

 HSL 12 طول درز بين دو سپر بازويي طول درز بين دو سپر بازويي در خط مستقيم

اي در خط مستقيمطول درز بين دو سپرسينه ايطول درز بين دو سپرسينه   PSL 13 

تقيمطول درز بين دو سپر شکمي در خط مس  AbSL 14 طول درز بين دو سپر شکمي 

 FSL 15 طول درز بين دو سپر راني طول درز بين دو سپر راني در خط مستقيم

 AnSL 16 طول درز بين دو سپرمخرجي طول درز بين دو سپرمخرجي در خط مستقيم

مخرجي -حداكثر عرض مستقيم درز بين سپرهاي راني رجيمخ -عرض مستقيم درز بين سپرهاي راني   FASW 17 

ايسينه -عرض مستقيم درز بين سپرهاي بازويي  PFLW 18 عرض لوب جلويي پالسترون 

مخرجي -عرض مستقيم درز بين سپرهاي راني  PHLW 19 عرض لوب عقبي پالسترون 

 RBrL 20 طول پل بين الك پشتي و شکمي سمت راست حداقل طول پل بين الك پشتي و شکمي سمت راست

بين الك پشتي و شکمي سمت چپحداقل طول پل   LBrL 21 طول پل بين الك پشتي و شکمي سمت چپ 

 ASO-h 22 ارتفاع شکاف جلويي الك ارتفاع داخلي شکاف جلويي الك موازي با محور مياني

 NL 23 طول سپر گردني حداكثر طول سپر گردني

 NW 24 عرض سپر گردني حداكثر عرض سپر گردني

ي روي دميحداكثر عرض جلويي سپرها  SUP-a 25 عرض جلويي سپرهاي روي دمي 

    

 سیجوال فصل سال
محمد 

 آباد
 ایمر

آق 

 قال

 سد 

 وشمگیر

انبار 

 الوم

 قره

 سو

 نیاز

 آباد
 کردکوي

 خان

 ببین
 شگالیک کالله

 مراوه

 تپه

 گنبد

 کاووس

 

 

1395 

 

 تابستان

52n= 

21 5 0 0 0 0 3 0 22 0 1 0 0 0 

 پاييز

6n= 
3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

 زمستان

26n= 

0 0 0 1 3 3 2 2 14 0 0 1 0 0 

 بهار 1396

50n= 

0 0 11 0 0 5 0 1 27 0 2 0 1 3 
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 حثب
 متعددي عوامل با مختلف نقاط در پشتانالك فراواني تفاوت       

 بر حاكم وشيمياييفيزيک شرايط بستر، نوع و عمق غذا، مقدار ازجمله

 رقابت مثل بيولوژيکي تغييرات چنينهم و آلي مواد مقدار و زيستمحيط

؛ پورصوفي 1389 همکاران، و طاولي) باشد ارتباط در است ممکن شکار و

 بررسي، مورد هايفصل در نيز پشتانپراكنش الك .(1397همکاران،  و

 نمونه ترينبيش و ترين نمونهپاييز كم در كهطوريبه. باشدمي متفاوت

 نبودن تواندمي احتماالً امر اين علت. بود فصل تابستان در شده يافت

 شرايط فقدان و محيط حرارت درجه بودن پايين مطلوب، زيستي شرايط

 زمستاني خواب شروع زود هنگام و غذا كمبود مانند مطلوب زيستي

 اين اختيار در تريبيش غذايي مواد بهار راواخ در دما افزايش با .باشد

 زيستي هايفعاليت زماني دوره اين در چنينهم. گيردمي قرار جانداران

 فراواني سپس و يابدمي افزايش توليدمثل و تغذيه قبيل از جانداران اين

فراواني در پاييز  كاهش علت. يافت خواهد افزايش نيز هاآن پراكنش و

 بسب صيادي كه هايفعاليت زمستان، دوره خواب زمستاني و تاثير و

 هايگيرياندازهشود. مي بستر فيزيکي ثباتيبي و ربست وردنخ مهبه

 ولي بودند همنزديك به هرچند مختلف هايايستگاه در شده انجام

 هايمقايسه واقع در شود،مي مشاهده گاهايست هر در هاييتفاوت

 در تغيير ميزان در را مهمي حقايق هاجمعيت مابين و درون

 شرايط به ممکن را الگوهاي سازشي و زندگي خصوصيات و تاريخچه

 شناسيبوم هايتفاوت و گاهزيست بنابراين .دهندمي نشان محيطي

-)حسن هستند شناسيريخت اختالفات تحليل در مهمي فاكتورهاي

 شده، صيد نمونه 134از  در مطالعه حاضر. (1397 همکاران، و زاده

در  ترتيببه صيد، واحد ازايبه نمونه تعداد ترينو كم ترينبيش

پور مطالعه كريم باشد اما درمي( نمونه 6) و پاييز( نمونه 52) تابستان

 ترينبيش شده، صيد نمونه 55از  مجموع، ، در(1390) و همکاران

 14) در پاييز ترتيببه صيد، واحد ازايبه نمونه تعداد ترينو كم

 آمد. دستبه( نمونه 6) بهار و( نمونه

 داراين خزندگا ازيگر دري بسيا مانند نيز ريخز پشتكال       

نسبت جنسي نر به ماده در  ميباشد ماد ازثر متأ تعيين جنسيت

به  1دست آمد، در مقايسه با مطالعه قبلي هب 1به  1مطالعه حاضر 

 8به  1غربي ايران ( و جمعيت جنوب1384)حجتي و همکاران،  3

باشد، اما مشابه با مطالعه ( متفاوت مي1390پور و همکاران، )كريم

 ينا ليلد انتوب شايد كه( است 2012قبلي )كمي و همکاران، 

-خشک ياو  داريبرنمونه دنبو فيدتصا أثيرت به طربومرا  اتيرتغي

 فتنر بيناز  سبب كه خيرا لسا چنددر  منطقه بيآ منابع يساليها

جمله عوامل تنظيم كننده ازنست. دا ،ستا هشد جمعيتاز  بخشي

دو جنس، تفاوت سن بلوغ  نسبت جنسي، تفاوت مرگ و مير بين

باشند تعيين جنسيت براساس درجه حرارت ميجنسي و 

(Gibbons،1990 ؛Yazarloo  ،2017و همکاران.) پشتان آبزي الك در

 هم با هاجنس آن نسبت در كه آستانه دماي از ترپايين دماي معموالً

 اين از باالتر دماي و نر افراد توليد منجر به است، 1 برابر و مساوي

-براي گونه آستانه دماي اين كه شودمي ماده افراد به توليد منجر دما،

پور و كريم؛ Janzen، 1991) است متفاوت مختلف، هاي

 اين در هاماده و نرها تعداد كهجاآن از ديگر سوي از(. 1390همکاران،

 دو هر كه رسيد نتيجه اين به توانمي است بوده يکسان تقريباً مطالعه

 اين در غالبي جنسيت و دارند محيط اين در يکساني سازگاري جنس

تان نر پشكالدر . (1397زاده و همکاران، )حسنندارد  وجود جمعيت

 الك راني و يشکم سپرهاي در تقعرعالوه بر موقعيت مخرج و وجود 

 نرها چنينهم. است تربيش هاماده به نسبت معموالً دم اندازه شکمي،

 در يسپن يتموقع لدليبه احتماالً كه هستند بلندتر هايدم داراي

در اين مطالعه، نسبت  (.Gibbons،1990)باشد مي گيريتجف گامهن

2TL  1بهTL بندي ساده براي تشخيص جنسيت عنوان شاخص طبقهبه

در ماده مشابه مطالعات  3در نر و  2/1تقريبا ها با مقدار ميانگين نمونه

( گزارش 1384) همکاران و حجتي (.2012 )كمي و همکاران، قبلي است

 
 زيپشت خزري در استان گلستان با توجه به زیستگاه آبنمودار درصد فراوانی الک :2شکل

 

 
 پشت خزريالک هاي نر و مادهالگوي توزیع نمونه :3شکل 
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در ماده  6/3در نر و  2تقريبا با ميانگين  1TLبه  2TLدادند كه نسبت 

يك شاخص جايگزين و مناسب  RBrLبه  1TLچنين نسبت است. هم

 طالعات قبلي مورد بررسي قرارديگر در مطالعه حاضراست، اما در م

گونه  كننده حفاظتگاه از عوامل تهديدتزيس آلودگي در است.نگرفته 

 محيطي آلودگي تواندمي گاهزيست باشد، دو عامل مهم آلودگي درمي

 منطقه. شود، باشدمي حاصل انساني هايفعاليت اثر در كه آلودگي و

 دييازگي دلوآ داراي وده بو ارنيز پوشش داراياً غالب گونه ينا كنشاپر

در د يازبافتي  يهاوزنکر بر ليلد انميتورا  گيدلوآ يناكه  ميباشد

ها كه در نمونه بافتي شديد هاينکروز و آسيبنست. داپشتان كال سطح

پشتان را متأثر ساخته و باعث از الك تواند سالمتيمشاهده گرديد مي

داليل آلودگي ها احتماال بهگردد. اين آسيبزمان  طي در هاآن رفتن بين

هاي آنزيم و زدگيقارچ آبي، اثر هايمحيط رسوب بستر اسيديته محيطي،

شود ايجاد مي محيط در موجود قارچ و يا عوامل ميکروبي توسط مترشحه

 كه بايد مورد بررسي دقيق قرار گيرد و دليل اصلي آن مشخص گردد.

 واندتآن مي گاهزيست گونه و آينده تحفاظ براي تهديدات ترينمهم

 زيادي هايگونه .باشد مناطق توسعه و اراضي كاربري تغيير هايبرنامه

 انقراض شديد خطر معرض در كند، حركت و رشد علتبه هاپشتالك از

 زاده و همکاران،حسن ؛Ballasina ،1995و Atatür) اندبوده انسان توسط

 ورود و صنعتي و شهري تاسيسات گسترش كهجايياز آن . (1397

 تعادل خوردن برهم منجر به كه كشاورزي و شهري هايفاضالب

 زيست و اكولوژيکي كنترل ازمندني نظر وردم منطقه گردد،مي زيستي

 مديريت عدم صورت در رتيب،ت ناي به. دباشيم تريبيش محيطي

 شاهد دور چندان نه ساليان در گونه اين زيستي برايمحيط حفاظت

 .  بود آن خواهيم انقراض
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