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چکیده
آبشش پایان بزرگ از پراکنش جهانی برخوردار بوده و میتوانند در مکانهای دور دست روی کره زمین گسترش یابند .در ایران ،همانند
بسیاری ازنقاط دنیا ،الگوهای تنوع زیستی ،پراکنش و وضعیت حفظ منابع طبیعی این گروه جانوری کمتر مورد شناسایی قرار گرفته است .در
همین راستا منطقه بازرگان ،ماکو ،در استان آذربایجانغربی با هدف بررسی پراکنش آبشش پایان بزرگ در بهار سال  94مورد بررسی قرار گرفت.
دو گونه آنوستراکا از راسته آبشش پایان بزرگ شامل  Branchinecta orientalisو  Branchipodopsis affinisاز منطقه جمعآوری گردیدند.
گونه  B. orientalisقبلا از مناطق همجوار در ایران گزارش گردیده بود ،اما گونه  B. affinisبرای اولینبار گزارش شد .براساس نتایج حاصل
می توان دریافت که عوامل محیطی نقش اصلی در توزیع و پراکنش و حضور گونههای خاص در مقیاس محلی و منطقهای را بهعهده دارند .این
گونهها در منطقه مورد مطالعه با از دست دادن و تخریب زیستگاهها توسط فعالیتهای مربوط به زهکشی ،کشاورزی و یا شور شدن مورد تهدید
هستند .این اثرات منفی با وجود خشکسالی سراسری تشدید میشوند.
کلمات کلیدی :آنوستراکا ،Branchipodopsis affinis ،Branchinecta orientalis ،ماکو و بازرگان
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پراکنش دو گونه  Branchipodopsis affinisو Branchinecta orientalisدر منطقه بازرگان ،ماکو

مقدمه
برکههای فصلی بوم سازگانهای کوچکی هستند که انواع وسیعی
از دریاچههای موقت ،تاالبها ،برکهها ،مزارع برنج و آبگیرهای مناطق
جزر و مدی را شامل میشوند ( .) 2006 ،Williamsاین زیستگاهها با
توجه به اندازه کوچکی که دارند در مقایسه با آبگیرهای بزرگ کمتر
مورد توجه قرار میگیرند .در صورتیکه براساس تحقیقات انجام شده
این زیستگاهها سهم عمدهای در تنوع زیستی مناطق مختلف دارند
( Williamsو همکاران .) 2004 ،از آنجا که آبگیرهای ناپایدار کسر
مهمی از مناطق بیابانی و نیمهبیابانی هستند و بهلحاظ داشتن
گونههای منحصر بهفرد از اهمیت زیادی برخوردار میباشند ،این
زیستگاهها میتوانند بهعنوان مدلهای کوچکی از بوم سازگانهای
بزرگ ،نقش بسیار مهمی در ارزیابی آثار تغییرات آب هوایی بر بوم
سازگانها ایفا نمایند ) Vanschoenwinkelو همکاران2009 ،؛
 Hulsmansو همکاران .(2008 ،از طرفی تغییرات آب هوایی ،افزایش
دما ،تغییر الگوی های بارش و افزایش میزان تقاضا برای آب بهویژه
در مناطق خشک تهدیدهای بسیار مهمی برای منابع سطحی و
زیرزمینی آب محسوب میگردد .بر همین اساس است که حفاظت از
چنین زیستگاههایی بایستی مورد توجه بیشتری قرار گیرد
) Brendonckو همکاران.(2008 ،
زیاگان آبگیرهای موقت شامل موجوداتی هستند که با دورههای
خشکی طوالنی مدت سازگاری پیدا کردهاند و یا ظرفیت مهاجرت
باالیی دارند ،زمانیکه شرایط نامساعد میگردد اجتماعاتی از موجودات
جدید فرصت پیدایش مییابند .از موجودات آبگیرهای موقت میتوان
به سه گروه اصلی آبشش پایان بزرگ Anostraca, Notostraca,
 Conchostracaو سایر زیشناوران جانوری کوچک مانند شاخی
سیخکان ،پاروپایان و گردانتنان اشاره کرد ) Brendonckو ،Williams
2000؛ 1997، Williams؛  .(1996 ،Brendonckاین موجودات
ویژگیهای زیستی منحصر بهفردی دارند که آنها را در زیستشناسی
تکاملی بسیار پراهمیت مینماید .از مهمترین ویژگی آنها تولید تخم
مقاوم است که به آنها اجازه میدهد تا بتوانند شرایط سخت محیطی
را تحمل نموده و بعد از مساعد شدن شرایط زیستی بتوانند به زندگی
خود ادامه دهند ) Brendonckو 2003 ،De Meester؛ ،Hairston
 .(1996آنوستراکا انتشار جهانی داشته بهطوریکه در نواحی قطبی
نیز دیده میشوند .اکثر گونههای این موجودات متعلق به آب شیرین
بوده و تعداد کمی نیز در آب شور زندگی میکنند ) Brendonckو
 .(2001 ،Riddochمطالعات اندکی در مورد این گروه جانوری از لحاظ
تنوع زیستی ،پراکنش و وضعیت حفاظت در ایران صورت گرفته است.
اگرچه در مقایسه با کشورهای دیگر در منطقه خاورمیانه ،ایران از
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وضعیت بهتری برخوردار است .در این راستا میتوان به مطالعات
 Abatzopoulosو همکاران ( Agh ،)2006و همکاران ( )2007و
 Manaffarو همکاران ( )2012اشاره کرد که همه این پژوهشها
متمرکز بر روی زیستگاههای آب شور مربوط به آرتمیا ( )Artemiaدر
ایران بوده است .البته تعداد محدودی مطاله نیز در مورد پراکنش
آنوستراکا در آبهای شیرین انجام شده است ،که از جمله آن میتوان
به مطالعات  Atashbarو همکاران ( Mehdizadeh Fanid ،)2014و
همکاران ( Mura ،)2007و  )2000( Azari Takamiو Brehm
( )1954اشاره کرد .براساس آخرین مطالعات انجام شده تاکنون از 13
خانواده متعلق به آبشش پایان بزرگ  5خانواده موجود در نقاط
مختلف ایران گزارش گردیده است ) Atashbarو همکاران.(2014 ،
فاکتورهای محیطی میتواند تاثیر بهسزایی بر تنوع زیشناوران
جانوری سختپوست از جمله آبشش پایان بزرگ و الگوهای همزیستی
آنها داشته باشد ) Waterkeynو همکاران2009 ،؛  Bovenو همکاران،
 .(2008عواملی نظیر اندازه ،سطح و عمق آب نقش موثری در درک
ساختار جوامع آبگیرهای موقت دارند .بهویژه اینکه پیچیدگی
ساختاری ،یا ناهمگونی این نوع از آبگیرها همراه با اندازه زیستگاهها
افزایش مییابد .همچنین تحقیقات زیادی نشان داده است که
خصوصیات فیزیکی -شیمیایی و لیمنولوژیکی نقش موثری در ساختار
جوامع زیشناوران جانوری و گیاهی دارد ) Hancockو ،Timms
2002؛  Janeckeو همکاران .(2003 ،تشخیص فرآیندهای منطقهای
و فاکتورهای موثر در مقیاس محلی قدم بزرگی در فهم خصوصیات
اکولوژیکی برکههای موقت دارد ) .(1993 ،Holtچراکه ممکن است
فرآیندهای منطقهای در طول زمان در یک منطقه منجر به تشکیل
جوامع محلی شده ،گردد ) Hollandو 1998 ،Jenkins؛  Kingو
همکاران.(1996 ،
حفاظت از تاالبها و برکههای دائمی و بهخصوص آبگیرهای
موقت از شرایط خوبی برخوردار نیست .خشک شدن دریاچه ارومیه و
تاالبهای اطراف آن در دو دهه گذشته نشاندهنده نیاز این مناطق
به توجه بیشتر در زمینه حفاظت و صیانت از این بومسازگانها است.
بهدلیل کمبود بودجه برای حفاظت از منابع طبیعی ،بسیار ضروری
است که مطالعات اولیه برای تقسیمبندی مناطق مختلف از لحاظ تنوع
زیستی صورت پذیرد تا مناطقی که در اولویت زیادی جهت حفاظت
برخوردارند ،شناسایی شوند .در همین راستا تحقیق حاضر با هدف
شناسایی گونههای آنوستراکا ،الگوی پراکنش آنها و تهدیدهای
موجود در منطقه بازرگان ،ماکو ،استان آذربایجانغربی انجام گردید.
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مواد و روشها
دشت بازرگان در یک منطقه آتشفشانی با موقعیت جغرافیایی
' N 39° 22' E 44° 27و با مساحتی معادل  16200هکتار واقع
گردیده است .بررسیهای میدانی و نمونهبرداری از برکهها در فصل
بهار سال  94انجام گرفت (شکل  .)1قبل از انجام نمونهبرداری ابتدا
شرایط فیزیکی و مورفومتری زیستگاهها مورد بررسی قرار گرفت
(پارامترهایی از قبیل عمق میانگین ،وسعت ،رنگ آب و درصد پوشش
گیاهی داخل زیستگاه) .نمونهبرداری از ستون آب در نقاط مشخصی
در طول و عرض آبگیرها با استفاده از لوله پی و سی ( )PVCو نمونه
برداری از آنوستراکا با استفاده از تور پالنکتونگیری (250میکرون)
در حجم مشخصی از آب زیستگاه انجام گرفت ) Atashbarو همکاران،
.(2014
فراسنجههای فیزیکوشیمیایی نظیر دما ،هدایت الکتریکی و
 ،)Crison MM40( pHشوری ( ،(Atago 100کدورت
( ،)Turbidimeter 2020weشفافیت ( )Secchi diskو اکسیژن
محلول ( )DO Meter 8403با استفاده دستگاههای پرتابل و
بهصورت میدانی اندازهگیری شدند .بخشی از نمونههای آب جهت
اندازهگیری کلروفیل  ،aفسفات کل ،نیترات کل ،کدورت ،قلیائیت
(الکانیتی) و مواد معلق در جعبههای حاوی یخ به آزمایشگاه حمل
گردید .میزان کلروفیل  aپس از فیلتر کردن بخشی از نمونههای
آب و استخراج آن توسط استون با استفاده از اسپکتروفتومتر مدل
 Camspec M330در طول موجهای  665و  750نانومتر اندازهگیری
شد ) ،(1980 ،Nuschمقدار مواد جامد معلق در آب پس از
جداسازی توسط فیلتر واتمن ( )GF/Cاندازهگیری شد )،De Roeck
 .(2007مقادیر نیترات ،فسفات و قلیائیت نیز با استفاده از دستگاه
فتومتر مدل  Palintest 7100تعیین گردید ) Eatonو همکاران،
 .(1995نمونههای آنوستراکا پس از جمعآوری در ظروف خاصی با
استفاده از فرمالین ( )%2تثبیت و به آزمایشگاه منتقل و با استفاده
از استریومیکروسکوپ ( )Zeiss SV 11و میکروسکوپ نوری
( )Olympus BX61براساس منابع معتبر مورد شناسایی قرار
گرفتند )1910 ،Daday؛  Brtekو همکاران .)1984 ،دادههای
مربوط به فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و دادههای کمی مربوط به
آنوستراکا در آنالیزهای آماری مورد استفاده قرار گرفتند .همبستگی
بین فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و پراکنش موجودات زنده با
استفاده از نرمافزار آماری  CANACOو بهترتیب با آزمون CCA
(محاسبه تحلیل همبستگی کانونیک) مورد بررسی قرار گرفت.
سطح معنیدار بودن هریک از فاکتورها با استفاده از آزمون
مونتکارلو ( )Monte Carlo Testتعیین گردید.

شکل  :1پراکنش جغرافیایی زیستگاههای Branchipodopsis affinis

(دایرههای توپر) و ( Branchinecta orientalisدایرههای توخالی) در
دشت بازرگان

نتایج
خصوصیات فیزیکو-شیمیایی زیستگاهها :نتایج حاصل از
اندارهگیری پارامترهای فیزیکوشیمیایی و مورفومتری زیستگاهها به-
طور جداگانه در جدول 1آورده شده است .مساحت زیستگاهها بین 8
تا  4500متر مربع و عمق آنها بین  10تا  33سانتیمتر در نوسان
بود .محدوده هدایت الکتریکی بین  257تا  1975میکروزیمنس بر
سانتیمتر و حدود تغییرات  pHبین  7/2تا  9/8تعیین گردید .میانگین
پوشش گیاهی  19درصد تعیین گردید ،اگرچه در مواردی زیستگاهها
فاقد پوشش بودند .براساس نتایج حاصل از شرایط فیزیکو-شیمیایی
تمامی زیستگاهها در گروه برکههای کم تولید یا اولیگوتروف تشخیص
داده شد (جدول .)1
شناسایی آنوستراکا :براساس خصوصیات مورفولوژی نمونههای
بالغ جمعآوری شده از زیستگاههای منطقه دو گونه آنوسترا
 Branchinecta orientalisمتعلق به خانواده  Branchionectideaو
 Branchipodopsis affinisمتعلق به خانواده  Branchipodidaeمورد
شناسایی قرار گرفت.
بهطورکلی هردو گونه دارای بدنی بندبند هستند ( 11بند
سینهای و  9بند شکمی) و متوسط طول بدن  15-25میلیمتر در
گونه  Branchinecta orientalisو  9-15میلیمتر در گونه
 Branchipodopsis affinisمیباشد .آنتن دوم از دو قسمت بههم
پیوسته تشکیل شده است .بدین ترتیب که قسمت انتهایی در گونه
 Branchipodopsis affinisشبیه کف پا انسان بوده و حدود  1/2آنتن
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 affinisدو شاخه شده و به شکل نیمدایره دیده میشود که با تعداد
زیادی از خارهای نسبتاا کوتاه و ضخیم پوشانده میشود ،ولی در گونه
 Branchinecta orientalisبخش فورکا دو شاخه شده و به شکل صاف
دیده میشود که با تعداد زیادی از خارهای نسبتاا طویل پوشیده شده
است (شکل  .)3تخم یا سیست کامل در هر دو گونه دارای پوششی
سخت کتینی هستند که در هنگام آبزدایی شکل چروک خورده
بهخود میگیرند .با این تفاوت که حجرات روی پوسته در تخمهای
 Branchinecta orientalisکوچکتر و قطر آنها بزرگتر از گونه
 Branchipodopsis affinisمیباشد (شکل .)4

را تشکیل میدهد 1/2 .بقیه حالت گوشتی داشته که قسمت پایه را
تشکیل داده که در محل اتصال به سر از همدیگر کامالا جدا شدهاند.
یک زائده کرکدار روی آنتن دوم تقریباا در نزدیکی محل اتصال قسمت
گوشتی و سخت در این گونه دیده میشود .ولی در گونه
 Branchinecta orientalisقسمت انتهایی آنتن دوم حالتی داس مانند
داشته ،و حدود  1/2آنتن را تشکیل میدهد 1/2 .بقیه حالت گوشتی
داشته که قسمت پایه را تشکیل داده که در محل اتصال به سر از
همدیگر کامالا جدا شدهاند .هیچگونه زوائد سری در این گونه دیده
نمیشود (شکل  .)2فورکا ( )Cercopodsدر گونه Branchipodopsis

جدول  .1میانگین عوامل فیزیکو -شیمیایی و مورفومتری زیستگاهها مورد مطالعه.
عوامل

واحد

میانگین

کمینه

بیشینه

25%

75%

مساحت

مترمربع

891

8

4500

37

1250

عمق

سانتیمتر

18

10

33

15

22

pH

-

8/9

7/2

9/8

8/7

9/4

دما

درجه سِلسیوس

20/9

17/7

25

19

22/4

شوری

گرم در لیتر

0/45

0/0

1

0/2

0/5

قلیائیت

میلیگرم در لیتر

325

200

450

255

420

کدورت

ntu

27/8

5/2

53/8

7/7

53/8

شفافیت

سانتیمتر

10/4

6

15

7

12

نیترات کل

میلیگرم در لیتر

0/41

0/06

0/71

0/28

0/58

فسفات کل

میلیگرم در لیتر

0/07

0/02

0/19

0/03

0/12

کلروفیلa

میکروگرم در لیتر

5/1

2/1

6/7

4/6

5/8

اکسیژن محلول

میلیگرم در لیتر

6/6

5/4

7/5

5/9

7/1

مواد جامد معلق

میلیگرم در لیتر

603

233

1675

263

971

هدایت الکتریکی

میکرو ماوس گرم در لیتر

715

257

1975

366

809

درصد ()%

19

0

25

3

25

پوشش گیاهی
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شکل  :3ناحیه فورکا در جنس نر( Branchipodopsis affinisراست) ( Branchinecta orientalisچپ)

شکل  :4تخم یا سیست ( Branchipodopsis affinisراست) ( Branchinecta orientalisچپ)

تاثیر فاکتورهای شیمیایی در توزبع آنوستراکا :نتایج حاصل
از آنالیز آماری  CCAنشان داد که وجود و تراکم گونههای موجود در
ارتباط با یکدیگر و فاکتورهای فیزیکو شیمیایی هستند .بهطوریکه
میزان تاثیرگذاری ویژه هریک از مولفههای اول ،دوم و سوم در توزیع
گونهها بهترتیب  20/2 ،34/1و ( 11مجموعاا  )65/3درصد و مجموع
درصد کل تغییرات مربوط به فاکتورهای فیزیکوشیمیایی گونههای
موثر در فرایند توزیع  88/4درصد برآورد گردید .فسفات کل ،کلروفیلa
و هدایت الکتریکی ،در مولفه دوم کلروفیل و در مولفه سوم پوشش
گیاهی و کدورت بیشترین تاثیرگذاری در پراکنش گونهها را داشته
است .هرچند میزان تاثیرگذاری هیچکدام از فاکتورهای محیطی بر
اساس آزمون مونتکارلو ( )Monte Carlo testمعنیدار نبود ،ولی در
مواردی بسیار تاثیرگذار بود بهعنوان مثال عامل فسفات کل
(.)p=0/056

شکل :5توزبع آنوستراکاها و ارتباط آنها با فاکتورهای شیمیایی و
یکدیگر در زیستگاهها :کدهای استفاده شده بهشرح زیر میباشند:
مساحت ) ،(SURعمق ) ،(DEPشفافیت ) ،(TRNپوشش گیاهی )،(VEG
شوری ) ،(SALهدایت الکتریکی ) ،(CONکدورت ) ،(TURمواد محلول
) ،(TDSاکسیژن محلول ) ،)PH( pH ،(DIOدما ) ،(TEMقلیائیت )،(ALK
نیتروژن کل ) ،(TONفسفر کل ) ،(TPHشفافیت ( )TRAو کلروفیل.(CHL) a
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آتشبار
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بحث
وجود گزارشات مکرر مبنی بر وجود گونههای مختلف آنوستراکا
در سراسر دنیا هنوز گزارش دقیقی از وجود این گونهها بهخصوص
گونههای مربوط به آب شیرین در ایران وجود ندارد .در صورتیکه
ایران یکی از وسیعترین کشورها در خاورمیانه بوده و از تنوع آب و
هوایی بسیار باال و بی نظیری برخوردار میباشد .وجود چنین شرایط
خاصی ،زمینه مناسبی را برای تشکیل آبگیرهای فصلی و دائمی
بهوجود میآورد که میتواند به نوبه خود زمینههای مناسبی را برای
زیست چنین موجوداتی در مناطق دور دست فراهم آورد .شناسایی و
گزارش گونههای جدید در سالهای اخیر موید این ادعا میباشد
) Atashbarو همکاران .(2014 ،در تحقیق حاضر نیز دو گونه
آنوستراکا  Branchinecta orientalisو  Branchipodopsis affinisدر
شمالیترین نقطه ایران ،دشت بازرگان به ثبت رسید .بهطوریکه
گزارش پراکنش گونه  B. affinisدر ایران برای اولینبار و در این
تحقیق صورت می گیرد.
هر چند تاثیر فاکتورهای محلی و منطقه ای در تنوع و پراکنش
گونههای مختلف مورد پذیرش قرار گرفته است )Vanschoenwinkel
و همکاران2008 ،؛  Bovenو همکاران (2008 ،ولی با این وجود دانش
ما در مورد الگوها ،تنوع و وضعیت زیستی آبشش پایان بزرگ بسیار
محدود میباشد ) Brendonckو همکاران .)2008 ،یکی از عمدهترین
فاکتورهایی که میتوان آبگیرهای مطالعه شده را تقسیم کرد رنگ آب
میباشد .بهطوریکه در این تحقیق دو نوع آبگیر تشخیص داده شد
که در گروه اول رنگ آب بهصورت قهوهای کم رنگ و یا شیری بود
که در آنها غالباا  B. orientalisبهعنوان تک گونه آنوستراکا حضور
داشت .در حالی گونه  B. affinisغالبا در زیستگاههایی که رنگ آب
آجری بود ،مشاهده گردید .بهنظر میرسد رنگ آب متاثر از ترکیبات
آهنی خاک بوده و یکی از شاخص خوبی برای وجود  B. affinisدر
زیستگاههای منطقه مورد مطالعه میباشد B. orientalis .نسبت به
 B. affinisاز تحمل باالیی نسبت به افزایش  pHدارد بهطوریکه در
برکههایی با رسوبات آهکی بهراحتی رشد و تولیدمثل مینماید .از
دیگر فاکتورهای محیطی نظیر فسفات کل ،کلروفیل  aو هدایت
الکتریکی بیشترین تاثیرگذاری را در پراکنش گونههای مورد نظر
داشتهاند .وجود چنین روابطی در پراکنش منطقهای گونه
 B. orientalisقبالا به اثبات رسیده است ) .(2014 ،Atashbarهدایت
الکتریکی یکی دیگر از عوامل بسیار مهم محیطی در پراکنش گونههای
یاد شده در منطقه بهشمار میرود .بهطوریکه رابطه مثبت بین این
فاکتور و گونه  ،B. orientalisو رابطه منفی بین این فاکتور و گونه
 B. affinisبراساس نتایج آماری مورد تائید قرار گرفت .براساس
318

یافتههای بسیاری از پژوهشگران خصوصیات فیزیکوشیمیایی
آبگیرهای محلی ،مانند طول دوره آبی ،شوری ،هدایت الکتریکی و دما
عوامل اصلی تعیینکننده برای وجود و یا عدم وجود گونهها در یک
زیستگاه بهشمار میآیند ) Hulsmansو همکاران2008 ،؛  Bovenو
همکاران2008 ،؛  De Roeckو همکاران.)2010 ،
بهطورکلی آبشش پایان و از جمله آنان آنوستراکا بهلحاظ تولید
تخم مقاوم ( )Cystاز الگوهای خاصی در پراکندگی برخوردار
میباشند .پراکنش این قبیل موجودات میتواند در مقیاسهای محلی
یا منطقهای و یا حتی جهانی صورت پذیرد .جریانهای آبی ،باد،
جانوران و پرندگان مهاجر از جمله مهمترین این عوامل بهحساب
میآیند .اگرچه اکثر عوامل یاد شده از الگوهای پراکندگی در
محدودههای جغرافیایی کوچک بهشمار میآیند ولی انتشار تخمهای
مقاوم این موجودات از طریق پرندگان از یک الگوی جهانی پیروی
میکند .در واقع پرندگان عامل اصلی انتشار آبشش پایان در سطح
وسیعی از دنیا میباشند .تخمهای تغذیه شده بههمراه موجودات بالغ
وارد سیستم گوارشی پرندگان شده و بدون هیچ نوع تغییری (بهلحاظ
داشتن پوسته سخت) به مکانهای دیگر انتقال مییابد .همچنین این
تخمها در اکثر مواقع با چسبیدن به بدن موجودات مختلف میتوانند
به مکانهای جدید انتقال یابند ) Thiéryو همکاران1996 ،؛ Green
و 2005 ،Figuerola؛  Greenو همکاران .(2005 ،علیرغم تاثیر عوامل
یاد شده در پراکنش تخمهای آنوستراکا در مقیاس منطقهای
) Bohonakو 2001 ،Roderick؛  Beladjalو همکاران2007 ،؛
 Beladjalو  ،(2009 ،Mertensشاید بتوان گفت که عامل دما نیز یکی
از عوامل مهم در پراکنش گونههای مختلف آنوستراکا در مقیاس
منطقهای باشد .بهطوریکه وجود چنین ارتباطی در مورد برخی از
گونهها مانند  B. orientalisبهاثبات رسیده و این گونه محدود به ناحیه
 )30°- 55° N( Palaearcticمیباشد ).(2014 ،Atashbar
از دیگر عواملی که میتواند پراکنش گونههای مختلف آنوستراکا
را محدود سازد برهمکنشهای رقابتی میباشد .تقسیم منابع غذایی
در بین گونههای مختلف راستههای آبشش پایان بزرگ بهعنوان یک
دلیل ابتدایی برای همزیستی این گونهها مطرح گردیده است
) Brendonckو همکاران .)2008 ،چنین برداشتی با نتایج بهدست
آمده آنالیز آماری  CCAدر این کار کامالا مطابقت دارد چراکه با وجود
قرارگیری زیستگاههای گونههای یاد شده در فواصل مکانی بسیار
نزدیک ،این دو گونه با یکدیگر همزیستی ندارند.
همانند بسیاری از نقاط دنیا آنوستراکاهای مورد مطالعه در این
کار دائماا از طریق از دست دادن و تغییر زیستگاه توسط فعالیتهای
انسانی نظیر زهکشی و کشاورزی مورد تهدید قرار میگیرند .تاثیر
منفی این قبیل فعالیتها در اثر خشکسالیهای دو دهه اخیر
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 نتایج حاصل از این، با این اوصاف.در منطقه دو چندان گردیده است
 یک منطقه غنی،تحقیق و کارهای گذشته نشان داد که منطقه غربی
 برای حفظ.از گونههای مختلف آبشش پایان بزرگ محسوب میشود
 پیشنهاد میگردد تا نسبت به حفاظت آبگیرهای فصلی،تنوع زیستی
 همچنین وضعیت آبشش پایان.مختلف (کوچک و بزرگ) اقدام گردد
بزرگ در آبگیرهای فصلی میتواند شاخص بسیار مهمی برای تغییر
.شرایط زیست محیطی باشد
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