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چکیده
الكپشت خزري ( ،)Mauremys caspicaمتعلق به خانواده  Geoemydidaeاست .این گونه الكپشتهايآبزي در مراحل مختلف
زندگيشان داراي زیستگاههاي متفاوتي هستند .آنها داراي جابجایيهاي نسبتاً محدود بوده كه باعث تغيير تراكم جمعيتي آنها در فصول معيني
از سال ميشود .در این مطالعه كه از تابستان  1395تا پایان بهار  1396در طي  24بار نمونهبرداري بهصورت فصلي ادامه یافت 134 ،نمونه (65
ماده و  69نر) الكپشت خزري از  14ایستگاه مختلف نمونهبرداري در استان گلستان جمعآوري و  25صفات مـورفومتریك آنها اندازهگيري
شد .نسبت جنسي  1به  1براي نر به ماده بهدست آمد .همه صفات مورفومتریك توزیع نرمالي داشتند ( )P<0/001بهجز وزن  Wدر مادهها و
چهار صفت وزن ( ،)Wحداقل طول الك شکمي ( ،)PL1عرض لوب جلویي پالسترون ( )PFLWو عرض لوب عقبي پالسترون

()PHLW

توزیع نرمال در نرها را نشان ندادند ( .)P>0/001در مقایسه پارامتري صفات ،طول قاعده دم  ،)P<0/000( TL1طول درز بين دو سپرمخرجي
 )P<0/005( AnSLو طول دم  )P<0/005( TL2اختالف معنيداري بين جنسيتها نشان دادند ،اما هيچیك از  4صفت غير پارامتري اختالف
معنيدار بين نر و ماده نشان ندادند ( .)P>0/66نسبت  TL2به  TL1و نسبت  TL1به طول پل بين الك پشتي و شکمي سمـت راسـت ()RBrL

شـاخصهاي مهم براي تشخيص جنسيت نمونهها ميباشند .بيشترین و كمترین تعداد نمونه صيد شده بهازاي واحد تالش صيد ،بهترتيب در تابستان
با  52و پایيز با  6نمونه بهدست آمد.
کلمات کلیدی :زیستگاه ،فراوانی ،تشخیص جنسیت ،الكپشت خزري ،استان گلستان
* پست الکترونیکی نویسنده مسئولhgkami2000@yahoo.com :
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مقدمه
الكپشت خزري ،گونهاي از راسته الكپشتان  Testudinesو
خانواده  Geoemydidaeبا نام علمي  Mauremys caspicaاست .اين
گونه ،از شمالغربي عربستان ،عراق ،بحرين ،شرق و مركز تركيه،
ماوراي قفقاز تا تفليس و شمال تا غرب و جنوبغربي ايران گزارش
شده است (كمي1378 ،؛  Fritzو 1993 ،Freytag؛  Fritzو ،Wischuf
 .)1997الكپشت خزري ،در استـانهـاي شمالي ،غربي ،جنوبغربي،
بهعالوه استانهاي لرستان و فارس گسترش دارد (فيروز .)1387 ،اين
گونه ،داراي  3زيرگونه ،M. c. siebenrocki ،M. c. ventrimaculata
 M. c. caspicaدر ايران ميباشد ( Safaei-Mahrooو همکاران.)2015 ،
مدل عمومي براي ساختار انتخاب زيستگاه در الكپشتان دريايي بهصورت
زير ميباشد -1 :مراحل اوليه جواني ،زيستگاه نوزادگاهي (معموالً پالژيك
و اقيانوسي) -2 .بعد ازجواني ،زيستگاه رشد و نمو (معموالً كفزي).
 -3بلوغ ،زيستگاه تغذيهاي -4 .زيستگاه توليدمثلي يا النهگزيني در
بلوغ (سعيدپور1381 ،؛ لقماني )1396 ،اما چنين مدل عمومي در
الكپشتان آبزي گزارش نشده است .نابودي زيستگاه بهعنوان بزرگترين
عامل تهديد تنوعزيستي معرفي شده است .تخريب زيستگاه و
آلودگيهاي محيطي عوامل تهديد و خطري جدي براي الكپشتان
آبزي در ايران بهشمار ميآيند .بهعنوان مثال يکي از ايستگاههاي
نمونهبرداري در مطالعه حاضر رودخانه قرهسو ميباشد كه يکي از
رودخانههاي مهم شيالتي و فصلي حوضه جنوبشرقي درياي خزر
است كه در طول مسير آن فعاليتهاي كشاورزي و تاثيرات انساني
زيادي در آن ديده ميشود .وجود روستاهاي نزديك بههم و استخرهاي
پرورش ماهي كه فاضالب خود را وارد اين رودخانه ميكنند ،موجب
آلودگي اين رودخانه و تاثير آن بر پراكنش الكپشتان آبزي شده
است .الكپشتان آبزي ،نقش مهمي در پاكسازي محيط زيست ايفاء
ميكنند ،با تغذيه از موجودات آبزي باعث كنترل جمعيت آنها و از
بين بردن جانداران بيمار در نهايت در كاهش بيماري و جلوگيري از
انتشار آن در محيط آب و آلوده شدن اين اكوسيستم حياتي و
ارزشمند ميشوند .مدفوع آنها همانند كود ،باعث افزايش نسبي
قدرت حاصلخيزي بركهها شده و از عناصر سازنده زنجيرههاي غذايي
منطقه بهشمار ميروند (حجتي و همکاران .)1384 ،از طرف ديگر
يکي از مشکالت عمده تهديدكننده بقاي اين گونه ،فعاليتها انساني
است كه در بسياري از موارد باعث از بين رفتن زيستگاه طبيعي اين
موجودات شده و همچنين ورود انواع آاليندههاي در طبيعت برخي از
اين گونهها را در معرض خطر قرار داده است .الكپشتان آبزي در هر
گونه زيستگاه آب شيرين دائمي زندگي ميكنند .اين گونه همچنين
در كانالهاي آبياري و زيستگاههاي آب لبشور ديده ميشودReed .
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( )1983گزارش كرد كه الكپشتان آبزي در منطقهاي در كشور عراق،
بهصورت دورهاي و در فواصل معين براي گرفتن اكسيژن از آب خارج
ميشوند و سپس به درون آب بازميگردند .او بر اين عقيده بود كه
اين رفتار يك سازش در اين گونه بهحساب ميآيد .در آبهاي فصلي
اين گونه مجبور است تابستان را در گل و الي سپري كند و اغلب
جمعيتهاي شمالي در طول مدت زمستان بهخواب زمستاني فرو
ميروند ( .)1979 ،Andersonبرخي از مطالعاتي كه تاكنون درباره
گونههاي الكپشتان آبزي در ايران انجام شده است عبارتند از :مطالعه
زيستي الكپشت بركهاي  Emys orbicularisو الكپشت خزري
( )Mauremys caspicaدر استانهاي گلستان و مازندران ( Kamiو
همکاران .)2006 ،بررسي برخي خصوصيات الكپشت خزري
( )Mauremys caspicaدر منطقه حفاظت شده دز در استان خوزستان
(كريمپور و همکاران .)1390 ،مطالعه زيستي الكپشت خزري
( Kami( )Mauremys caspica caspicaو همکاران .)2012 ،تغييرات
زيستگاه و تاثير آن بر الكپشت خزري ()Mauremys caspica
( Yadollahvandو .)2014 ،Kami
هدف از اين مطالعه ،بررسي زيستگاههاي مختلف و عوامل
تهديدكننده آن و تغييرات فصلي سال بر فراواني الكپشت خزري در
استان گلستان ،بررسي اختالف معنيداري بين جنسيتهاي نر و ماده
و تعيين شاخصهاي مهم براي تشخيص جنسيت نمونهها ميباشد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه :استان گلستان با وسعت  22033كيلومتر
مربع در شمالشرق ايران و جنوبشرقي درياي خزر قرار گرفته است.
اين استان داراي تنوع آب و هوايي بسيار خوبي بوده بهطوريكه آب
و هواي خشك ،نيمهخشك و مرطوب را ميتوان در آن مشاهده نمود.
دماي متوسط ساليانه استان  29درجه سانتيگراد و ميزان بارندگي
متوسط ساليانه  380/3ميليمتر ميباشد .اين استان داراي تنوع گياهي
و جانوري بااليي ميباشد اكوسيستمهاي آبي نيز از اين امر جدا نبوده
و بهصورتهاي مختلف چشمه ،قنات ،نهر ،رودخانه و تاالبهاي شور
و شيرين با گونههاي خاص خود در مناطق مختلف استان پراكندگي
دارند .با توجه به موقعيت جغرافيايي و شرايط آب و هوايي و جنس
خاكها اين استان از پوشش گياهي متنوعي از قبيل جنگل انبوه،
چمنزار و استپ برخوردار است (ناظمالسادات و قاسمي.)1383 ،
جمعآوري نمونهها :در اين مطالعه تعداد  134نمونه ( 65ماده
و  69نر) ،از  14ايستگاه ازجمله سيجوال ،محمدآباد ،ايمر ،آققال ،سد
وشمگير ،انبار الوم ،قرهسو ،نيازآباد ،كردكوي ،خانببين ،كالله،
گاليکش ،مراوهتپه و گنبدكاووس (شکل )1در زيستگاههاي
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آبزي مانند رودخانهها ،آببندانها ،استخرهاي پرورش ماهي استان
گلستان نمونهبرداري انجام شده است .در جدول 1مختصات جغرافيايي
مربوط به هريك از ايستگاههاي نمونهبرداري گزارش شده است.
جمعآوري نمونهها در فصول تابستان ،پاييز و زمستان سال  1395و
بهار سال  1396انجام و ابزار مورد استفاده در اين مطالعه ،شامل
دوربين ديجيتال ،تور ،سطل براي جمعآوري نمونهها بود و  25صفت
مورفومتريك بهوسيله كوليس ديجيتال با دقت  0/01ميليمتر مورد
بررسي و اندازهگيري قرار گرفت.

روشهاي آماري :بهمنظور تجزيه و تحليل آماري بر روي  25صفت
مورفومتريك (جدول )2،از نرمافزار ) Excel 2010 (Microsoftو SPSS 24

با سطح معنيداري  0/05استفاده شد .توزيع نرمال بودن صفات توسط
 Shapiri-wilkبهطور جداگانه براي نرها و مادهها مورد بررسي قرار
گرفتند .تفاوت معنيداري بين جنس نر و ماده در مورد صفات
پارامتري توسط آزمون  t-student testو در صفات غيرپارامتري توسط
آزمون  Mann-Whitney U testبررسي شدند.

نتایج

شکل  :1نقشه موقعیت محدوده مورد مطالعه در استان گلستان
جدول  :1مختصات جغرافیایی مربوط به هریک از ایستگاههاي نمونهبرداري
شماره

نام

عرض

طول

ارتفاع از

ایستگاه

ایستگاه

جغرافیایی

جغرافیایی

سطح دریا

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

مراوه تپه
كالله
گاليکش
گنبد كاووس
خانببين
سد وشمگير
ايمر
آققال
انبارالوم
نيازآباد
قرهسو

"37° 90' 59
"37° 41' 20
"37° 26' 70
"37° 14'59
"37°00' 00
"37° 14'32
"37° 12' 75
"37°02' 33
"37°21' 00
"36°85' 03
"36°82' 41
"36° 82'02
"36°88' 55
"36° 91'37

"55°94' 84
"55° 45' 19
"55°42'91
"55°29'01
"54°00' 64
"54° 62' 44
"54°85' 94
"54°45' 47
"54°73'16
"54° 08' 33
"54° 04' 75
"54° 09' 58
"54° 11' 94
"54° 43' 67

195/9
117/6
190/4
45
41
2/4
17/10
-13/4
13/3
-27
-27/2
-22/3
-24/4
-9

پرورش ماهي كردكوي
پرورش ماهي سيجوال

محمدآباد

بيشترين درصد فراواني الكپشت خزري در فصل تابستان
 %38/8و كمترين درصد فراواني اين گونه درفصل پاييز  %4/4ميباشد
كه فراواني الكپشت خزري در فصول مختلف از ايستگاههاي جمعآوري
شده استان گلستان درجدول 3آمده است .در شکل  ،2با توجه به نوع
زيستگاه آبزي ،نمودار درصد فراواني الكپشت خزري در استان گلستان
آمده است .از نظر زيستگاه ،بيشترين درصد فراواني نمونههاي صيد
شده از استخرهاي پرورش ماهي و كمترين درصد آنها از رودخانه
جمعآوري شده است.
در مطالعه حاضر  25صفت مورفومتريك اندازهگيري شدند كه
همه صفات مورفومتريك توزيع نرمالي داشتند ( )P<0/001بهجز وزن
در مادهها و چهار صفت ( PFLW ،PL1 ،Wو  )PHLWتوزيع نرمال
در نرها را نشان ندادند ( .)P>0/001در مقايسه پارامتري صفات،
( AnSL )P<0/005( ،TL1 )P<0/000و ( TL2 )P<0/005اختالف
معنيداري بين جنسيتها نشان دادند اما هيچيك از  4صفات غير
پارامتري اختالف معنيدار بين نر و ماده نشان ندادند (.)P>0/66
همانطوركه در شکل  3ديده ميشود ،بردارهاي ميانگين صفات بين
جنسهاي نر و ماده بهطور معنيداري تفاوت را نشان ميدهند
(.(F=16/7 ،P<0/000
نتايﺞ نشان داد ميانگين نسبت  TL2به  TL1كه شاخص گروهبندي
مهم براي تشخيص جنسيت در  %63نمونهها داراي دم سالم ميباشند،
در نرها برابر  1/2و در مادهها نيز تقريباً برابر  3ميباشد .تابـع ساده
براي تشخيص جنسيت در اين نمونهها (مادهها<>2/13=TL2/TL1=2/21نرها)
اما بهدليل آن كه  %37نمونهها در انتهاي دم داراي بريدگي ميباشند
و با اين معيار قابليت تشخيص جنسيت را ندارند ،در اين تحقيق يك
تابع جايگزين با درستنمايي  %100براي شناسايي جنسيت تمام
نمونهها به شکل زير ارائه ميگردد:
(نرها<>0/46 =TL1/RBrL =0/50مادهها) و نسبت  TL1به  RBrLبه
عنوان شاخص ديگر سريع تشخيص جنسيت نمونهها ميباشد.
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جدول  :2جدول قراردادي اندازهگیري و توزین الکپشتان آبزي همراه با تغییرات ( Chernovو)1949 ،Terentev
ردیف

عالمت اختصاري

تعریف

توضیح

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SCL1

HSL

حداقل طول مستقيم الك پشتي
حداكثر طول مستقيم الك پشتي
عرض الك پشتي
ارتفاع الك
حداقل طول الك شکمي
حداكثر طول الك شکمي
طول قاعده دم
طول دم
وزن
طول درز بين دو سپر گلويي
عرض سپرهاي گلويي
طول درز بين دو سپر بازويي

طول مستقيم الك پشتي از ابتداي سپر پيش مهرهاي تا انتهاي درز بين سپرهاي روي دمي
بيشترين طول الك پشتي در خط مستقيم
بيشترين عرض الك پشتي در خط مستقيم
بيشترين ارتفاع الك
از ابتداي درز بين سپرهاي گلويي تا انتهاي درز بين سپرهاي مخرجي
بيشترين طول الك شکمي در خط مستقيم
از انتهاي درز بين سپرهاي مخرجي تا ابتداي سوراخ مخرج
از ابتداي سوراخ مخرج تا انتهاي دم در خط مستقيم
وزن هر نمونه
طول درز بين دو سپر گلويي در خط مستقيم
حداكثر عرض سپرهاي گلويي
طول درز بين دو سپر بازويي در خط مستقيم

13

PSL

طول درز بين دو سپرسينهاي

طول درز بين دو سپرسينهاي در خط مستقيم

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

AbSL

طول درز بين دو سپر شکمي
طول درز بين دو سپر راني
طول درز بين دو سپرمخرجي
عرض مستقيم درز بين سپرهاي راني -مخرجي
عرض لوب جلويي پالسترون
عرض لوب عقبي پالسترون
طول پل بين الك پشتي و شکمي سمت راست
طول پل بين الك پشتي و شکمي سمت چپ
ارتفاع شکاف جلويي الك
طول سپر گردني
عرض سپر گردني
عرض جلويي سپرهاي روي دمي

طول درز بين دو سپر شکمي در خط مستقيم
طول درز بين دو سپر راني در خط مستقيم
طول درز بين دو سپرمخرجي در خط مستقيم
حداكثر عرض مستقيم درز بين سپرهاي راني -مخرجي
عرض مستقيم درز بين سپرهاي بازويي -سينهاي
عرض مستقيم درز بين سپرهاي راني -مخرجي
حداقل طول پل بين الك پشتي و شکمي سمت راست
حداقل طول پل بين الك پشتي و شکمي سمت چپ
ارتفاع داخلي شکاف جلويي الك موازي با محور مياني
حداكثر طول سپر گردني
حداكثر عرض سپر گردني
حداكثر عرض جلويي سپرهاي روي دمي

SCL2
SCW
CH
PL1
PL2
TL1
TL2
W
GSL
GU-w

FSL
AnSL
FASW
PFLW
PHLW
RBrL
LBrL
ASO-h
NL
NW
SUP-a
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ببین

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

شکل :2نمودار درصد فراوانی الکپشت خزري در استان گلستان با توجه به زیستگاه آبزي

شکل  :3الگوي توزیع نمونههاي نر و ماده الکپشت خزري

بحث
تفاوت فراواني الكپشتان در نقاط مختلف با عوامل متعددي
ازجمله مقدار غذا ،عمق و نوع بستر ،شرايط فيزيکوشيميايي حاكم بر
محيطزيست و مقدار مواد آلي و همچنين تغييرات بيولوژيکي مثل رقابت
و شکار ممکن است در ارتباط باشد (طاولي و همکاران1389 ،؛ پورصوفي
و همکاران .)1397 ،پراكنش الكپشتان نيز در فصلهاي مورد بررسي،
متفاوت ميباشد .بهطوريكه در پاييز كمترين نمونه و بيشترين نمونه
يافت شده در فصل تابستان بود .علت اين امر احتماالً ميتواند نبودن
شرايط زيستي مطلوب ،پايين بودن درجه حرارت محيط و فقدان شرايط
زيستي مطلوب مانند كمبود غذا و شروع زود هنگام خواب زمستاني
باشد .با افزايش دما در اواخر بهار مواد غذايي بيشتري در اختيار اين
جانداران قرار ميگيرد .همچنين در اين دوره زماني فعاليتهاي زيستي
اين جانداران از قبيل تغذيه و توليدمثل افزايش مييابد و سپس فراواني
و پراكنش آنها نيز افزايش خواهد يافت .علت كاهش فراواني در پاييز
و زمستان ،دوره خواب زمستاني و تاثير فعاليتهاي صيادي كه سبب
بههم خوردن بستر و بيثباتي فيزيکي بستر ميشود .اندازهگيريهاي

سال دوازدهم ،شماره  ،1بهار 1399

انجام شده در ايستگاههاي مختلف هرچند نزديك بههم بودند ولي
تفاوتهايي در هر ايستگاه مشاهده ميشود ،در واقع مقايسههاي
درون و مابين جمعيتها حقايق مهمي را در ميزان تغيير در
خصوصيات و تاريخچه زندگي و الگوهاي سازشي ممکن را به شرايط
محيطي نشان ميدهند .بنابراين زيستگاه و تفاوتهاي بومشناسي
فاكتورهاي مهمي در تحليل اختالفات ريختشناسي هستند (حسن-
زاده و همکاران .)1397 ،در مطالعه حاضر از  134نمونه صيد شده،
بيشترين و كمترين تعداد نمونه بهازاي واحد صيد ،بهترتيب در
تابستان ( 52نمونه) و پاييز ( 6نمونه) ميباشد اما در مطالعه كريمپور
و همکاران ( ،)1390در مجموع ،از  55نمونه صيد شده ،بيشترين
و كمترين تعداد نمونه بهازاي واحد صيد ،بهترتيب در پاييز (14
نمونه) و بهار ( 6نمونه) بهدست آمد.
الكپشت خزري نيز مانند بسياري ديگر از خزندگان داراي
تعيين جنسيت متأثر از دما ميباشد نسبت جنسي نر به ماده در
مطالعه حاضر  1به  1بهدست آمد ،در مقايسه با مطالعه قبلي  1به
( 3حجتي و همکاران )1384 ،و جمعيت جنوبغربي ايران  1به 8
(كريمپور و همکاران )1390 ،متفاوت ميباشد ،اما مشابه با مطالعه
قبلي (كمي و همکاران )2012 ،است كه شايد بتوان دليل اين
تغييرات را مربوط به تأثير تصادفي بودن نمونهبرداري و يا خشک-
ساليهاي منابع آبي منطقه در چند سال اخير كه سبب از بين رفتن
بخشي از جمعيت شده است ،دانست .ازجمله عوامل تنظيم كننده
نسبت جنسي ،تفاوت مرگ و مير بين دو جنس ،تفاوت سن بلوغ
جنسي و تعيين جنسيت براساس درجه حرارت ميباشند
(1990،Gibbons؛  Yazarlooو همکاران .)2017 ،در الكپشتان آبزي
معموالً دماي پايينتر از دماي آستانه كه در آن نسبت جنسها با هم
مساوي و برابر  1است ،منجر به توليد افراد نر و دماي باالتر از اين
دما ،منجر به توليد افراد ماده ميشود كه اين دماي آستانه براي گونه-
هاي مختلف ،متفاوت است (1991 ،Janzen؛ كريمپور و
همکاران .)1390،از سوي ديگر از آنجاكه تعداد نرها و مادهها در اين
مطالعه تقريباً يکسان بوده است ميتوان به اين نتيجه رسيد كه هر دو
جنس سازگاري يکساني در اين محيط دارند و جنسيت غالبي در اين
جمعيت وجود ندارد (حسنزاده و همکاران .)1397 ،در الكپشتان نر
عالوه بر موقعيت مخرج و وجود تقعر در سپرهاي شکمي و راني الك
شکمي ،اندازه دم معموالً نسبت به مادهها بيشتر است .همچنين نرها
داراي دمهاي بلندتر هستند كه احتماالً بهدليل موقعيت پنيس در
هنگام جفتگيري ميباشد ( .)1990،Gibbonsدر اين مطالعه ،نسبت
 TL2به  TL1بهعنوان شاخص طبقهبندي ساده براي تشخيص جنسيت
نمونهها با مقدار ميانگين تقريبا  1/2در نر و  3در ماده مشابه مطالعات
قبلي است (كمي و همکاران .)2012 ،حجتي و همکاران ( )1384گزارش
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یازرلو و همکاران

 در ماده3/6  در نر و2  با ميانگين تقريباTL1  بهTL2 دادند كه نسبت
 يك شاخص جايگزين و مناسبRBrL  بهTL1  همچنين نسبت.است
 اما در مطالعات قبلي مورد بررسي قرار،ديگر در مطالعه حاضراست
 آلودگي در زيستگاه از عوامل تهديدكننده حفاظت گونه.نگرفته است
 دو عامل مهم آلودگي در زيستگاه ميتواند آلودگي محيطي،ميباشد
 منطقه. باشد،و آلودگي كه در اثر فعاليتهاي انساني حاصل ميشود
پراكنش اين گونه غالباً داراي پوشش نيزار بوده و داراي آلودگي زيادي
ميباشد كه اين آلودگي را ميتوان دليل بر نکروزهاي بافتي زياد در
 نکروز و آسيبهاي شديد بافتي كه در نمونهها.سطح الكپشتان دانست
مشاهده گرديد ميتواند سالمتي الكپشتان را متأثر ساخته و باعث از
 اين آسيبها احتماال بهداليل آلودگي.بين رفتن آنها در طي زمان گردد
 اثر قارچزدگي و آنزيمهاي، اسيديته رسوب بستر محيطهاي آبي،محيطي
مترشحه توسط قارچ و يا عوامل ميکروبي موجود در محيط ايجاد ميشود
.كه بايد مورد بررسي دقيق قرار گيرد و دليل اصلي آن مشخص گردد
مهمترين تهديدات براي حفاظت آينده گونه و زيستگاه آن ميتواند
 گونههاي زيادي.برنامههاي تغيير كاربري اراضي و توسعه مناطق باشد
 در معرض خطر شديد انقراض،از الكپشتها بهعلت رشد و حركت كند
،؛ حسنزاده و همکاران1995،Ballasina  وAtatür( توسط انسان بودهاند
 از آنجاييكه گسترش تاسيسات شهري و صنعتي و ورود.)1397
فاضالبهاي شهري و كشاورزي كه منجر به برهم خوردن تعادل
 منطقه مورد نظر نيازمند كنترل اكولوژيکي و زيست،زيستي ميگردد
 در صورت عدم مديريت، به اين ترتيب.محيطي بيشتري ميباشد
حفاظت محيطزيستي براي اين گونه در ساليان نه چندان دور شاهد
.انقراض آن خواهيم بود
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