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 Branchinecta orientalisو Branchipodopsis affinisپراکنش دو گونه 

(Crustacea:Anostraca) ماکو گاندر منطقه بازر ، 

 

 

 

 ارومیه، صندوق دانشگاه ارومیه، دریاچه مطالعات پژوهشکده آبزیان، ذخایر ارزیابی و اکولوژی گروه :*آتشبار بهروز 

 165 :پستی

 

 1396 فروردینتاریخ پذیرش:            1395 دی تاریخ دریافت:

 

 چکیده

همانند  ایران،های دور دست روی کره زمین گسترش یابند. در توانند در مکانآبشش پایان بزرگ از پراکنش جهانی برخوردار بوده و می

تر مورد شناسایی قرار گرفته است. در بسیاری ازنقاط دنیا، الگوهای تنوع زیستی، پراکنش و وضعیت حفظ منابع طبیعی این گروه جانوری کم

گرفت. مورد بررسی قرار  94غربی با هدف بررسی پراکنش آبشش پایان بزرگ در بهار سال همین راستا منطقه بازرگان، ماکو، در استان آذربایجان

. ندآوری گردیداز منطقه جمع Branchipodopsis affinisو  Branchinecta orientalisدو گونه آنوستراکا از راسته آبشش پایان بزرگ شامل 

نتایج حاصل بار گزارش شد. براساس برای اولین B. affinisجوار در ایران گزارش گردیده بود، اما گونه از مناطق هم قبلا  B. orientalisگونه 

عهده دارند. این های  را بهای خاص در مقیاس محلی و منطقهمی توان دریافت که عوامل محیطی نقش اصلی در توزیع و پراکنش و حضور گونه

د تهدید های مربوط به  زهکشی، کشاورزی و یا شور شدن مورها توسط فعالیتها در منطقه مورد مطالعه با از دست دادن و تخریب زیستگاهگونه

 د.نشوسالی سراسری تشدید میهستند. این اثرات منفی با وجود خشک
 

  ، ماکو و بازرگانBranchinecta orientalis ،Branchipodopsis affinisآنوستراکا،  کلمات کلیدی:

 B.atashbar@urmia.ac.ir :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

های کوچکی هستند که انواع وسیعی های فصلی بوم سازگانبرکه       

ها، مزارع برنج و آبگیرهای مناطق ها، برکههای موقت، تاالباز دریاچه

ها با (. این زیستگاه Williams ،2006شوند )شامل میمدی را  جزر و

تر توجه به اندازه کوچکی که دارند در مقایسه با آبگیرهای بزرگ کم

که براساس تحقیقات انجام شده گیرند. در صورتیمورد توجه قرار می

ای در تنوع زیستی مناطق مختلف دارند ها سهم عمدهاین زیستگاه

(Williams  ،2004و همکاران  .)کسر داریناپا یرهایآبگ که جاآن از 

  داشتن لحاظبه و هستند یابانیبمهین و یابانیب مناطق از یمهم

 نیا ،باشندیم برخوردار یادیز تیاهم از فردهب منحصر یهاگونه

 یهابوم سازگان از یکوچک یهامدل عنوانهب توانندیم هاستگاهیز

بوم  بر ییهوا آب راتییتغ آثار یابیارز در یمهم اریبس نقش بزرگ،

 ؛2009 همکاران، و (Vanschoenwinkel ندینما فایا هاسازگان

Hulsmans  ،شیافزا ،ییهوا آب راتییتغ یطرف از ).2008و همکاران 

 ویژههب آب یبرا تقاضا زانیم شیافزا و بارش یها یالگو رییتغ دما،

 و یسطح منابع یبرا یمهم اریبس یدهایتهد خشک مناطق در

 از حفاظت که است اساس نیهم بر. گرددیم محسوب آب ینیرزمیز

 ردیگ قرار یترشیتوجه ب مورد یستیبا ییهاستگاهیز نیچن

Brendonck)  ،2008و همکاران.( 

 یهادوره با که هستند یموجودات شامل موقت یرهایآبگ زیاگان       

 مهاجرت تیظرف ای و اندکرده دایپ یسازگار مدت یطوالن یخشک

 موجودات از یاجتماعات گرددیم نامساعد طیشرا کهیزمان دارند، ییباال

 توانیم موقت یرهایآبگ موجودات از. ابندییم شیدایپ فرصت دیجد

 ,Anostraca, Notostraca بزرگ انیپا آبشش یاصل گروه سه به

Conchostraca شاخی مانند کوچک شناوران جانوریزی ریسا و 

، Williamsو  (Brendonck کرد اشاره تنانگردان و پاروپایان ،سیخکان

 موجودات نیا ).Brendonck ،1996؛ Williams  ،1997؛2000

 یشناسستیز در را هاآن که دارند یفردبه منحصر های زیستیویژگی

 تخم دیتول هاآن یژگیو نیترمهم از. دینمایم تیپراهم اریبس یتکامل

 یطیمح سخت طیشرا بتوانند تا دهدیم اجازه هاآن به که است مقاوم

 یزندگ به بتوانند یستیز طیشرا شدن مساعد از بعد و نموده تحمل را

،  Hairston؛De Meester ،2003و  (Brendonck دهند ادامه خود

 یقطب ینواح در کهیطورهب داشته یجهان انتشارنوستراکا آ ).1996

 نیریش آب به متعلق موجودات نیا یهاگونه اکثر. شوندیم دهید نیز

و (Brendonck  کنندیم یزندگ شور آب در زین یکم تعداد و بوده

Riddoch ،2001(. لحاظ از یجانور گروه نیا مورد در اندکی مطالعات 

. است گرفته صورت رانیا در حفاظت تیوضع و پراکنش ،یستیز تنوع

 از رانیا انه،یخاورم منطقه در گرید یکشورها با سهیمقا در اگرچه

 مطالعات به توانیم راستا نیا در. است برخوردار یبهتر تیوضع

Abatzopoulos (2006) همکاران و، Agh و (2007) همکاران و 

Manaffar هاپژوهش نیا همه که کرد اشاره (2012) همکاران و 

 در( Artemia) ایآرتم به مربوط شور آب یهاستگاهیز یرو بر متمرکز

 پراکنشالبته تعداد محدودی مطاله نیز در مورد . است بوده رانیا

توان های شیرین انجام شده است، که از جمله آن مینوستراکا در آبآ

و  Mehdizadeh Fanid، (2014) همکاران و Atashbar مطالعاتبه 

 Brehmو  Azari Takami (2000)و  Mura، (2007)همکاران 

 13 از تاکنون شده انجام مطالعات نیآخر براساس اشاره کرد. (1954)

 نقاط در موجود خانواده 5 بزرگ انیپا آبشش به متعلق خانواده

 ).2014، همکاران و (Atashbar است دهیگرد گزارش رانیا مختلف

شناوران زیسزایی بر تنوع هتواند تاثیر بفاکتورهای محیطی می

زیستی و الگوهای هماز جمله آبشش پایان بزرگ پوست سخت جانوری

و همکاران،   Boven؛2009و همکاران،  (Waterkeyn داشته باشدها آن

 درک در یموثر نقش آب عمق و سطح اندازه، رینظ عواملی ).2008

 یدگیچیپ کهنیا ژهیوهب. دارند موقت یرهایآبگ جوامع ساختار

 هاستگاهیز اندازه با همراه رهایآبگ از نوع نیا یناهمگون ای ،یساختار

 که است داده نشان یادیز قاتیتحق نیچنهم. ابدییم شیافزا

 ساختار در یموثر نقش یکیمنولوژیل و ییایمیش -یکیزیف اتیخصوص

، Timmsو  (Hancock دارد یاهیگ و شناوران جانوریزی جوامع

 یامنطقه یندهاآیفر صیتشخ ).2003و همکاران،  Janecke ؛2002

 اتیخصوص فهم در یبزرگ قدم یمحل اسیمق در موثر یفاکتورها و

 است ممکنچراکه  ).Holt) ،1993 دارد موقت یهابرکه یکیاکولوژ

 لیتشک به منجر منطقه کی در زمان طول در یامنطقه یندهاآیفر

و  King ؛Jenkins ،1998و (Holland  ، گرددشده یمحل جوامع

  ).1996همکاران، 

 یرهایآبگ خصوصهب و یدائم یهابرکه و هاتاالب از حفاظت       

 و هیاروم اچهیدر شدن خشک. ستین برخوردار یخوب طیشرا از موقت

 مناطق نیا ازین دهندهنشان گذشته دهه دو در آن اطراف یهاتاالب

. ها استسازگاناز این بوم صیانت و حفاظت نهیزم در ترشیب توجه به

 یضرور اریبس ،یعیطب منابع از حفاظت یبرا بودجه کمبود لیدلهب

 تنوع لحاظ از مختلف مناطق یبندمیتقس یبرا هیاول مطالعات که است

 حفاظت جهت یادیز تیاولو در که یمناطق تا ردیپذ صورت یستیز

. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف شوند ییشناسا برخوردارند،

ی دهایتهدها و آنوستراکا، الگوی پراکنش آن یهاگونه ییناساش

 غربی انجام گردید.استان آذربایجان ،ماکو بازرگان، موجود در منطقه
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 هامواد و روش

 ییایجغراف تیموقع با یآتشفشان منطقه کی در بازرگان دشت       

'27 °44 E '22 °39 N واقع هکتار 16200 معادل یمساحت با و 

ها در فصل برداری از برکههای میدانی و نمونهبررسی .است دهیگرد

 ابتدا یبردارنمونه انجام از قبل (.1 انجام گرفت )شکل 94بهار سال 

 گرفت قرار یبررس مورد هاستگاهیز یمورفومتر و یکیزیف طیشرا

 پوشش درصد و آب رنگ وسعت، ن،یانگیم عمق لیقب از ییپارامترها)

 یمشخص نقاط در آب ستون از یبردارنمونه .(ستگاهیز داخل یاهیگ

 نمونه و (PVCسی ) لوله پی و از استفاده با رهایآبگ عرض و طول در

 میکرون(250گیری )آنوستراکا با استفاده از تور پالنکتون از یبردار

، همکاران و (Atashbarانجام گرفت  ستگاهیز آب از یمشخص حجمدر 

2014.( 

 ی وکیالکتر تیهدا دما،نظیر  ییایمیکوشیزیف هایفراسنجه       

pH (40Crison MM)، 100)ی شور(Atago ، کدورت 

(we2020Turbidimeter )، تیشفاف (Secchi disk )ژنیو اکس 

  و پرتابل یهادستگاه استفاده با ( 8403DO Meter) محلول

 جهت آب یهانمونه از یبخش. شدند یریگاندازه یدانیم صورتهب

 تیائیقل کدورت، کل، تراتین کل، فسفات ،a لیکلروف یریگاندازه

 حمل شگاهیآزما به خی یحاو یهاجعبه در معلق مواد و( یتیالکان)

 یهانمونه از یبخش کردن لتریف از پس a لیکلروف زانیم. دیگرد

مدل  اسپکتروفتومتر از استفاده با استون توسط آن استخراج و آب

330Camspec M گیری نانومتر اندازه 750و  665های در طول موج

 از پس آب در معلقجامد  مواد مقدار ،)Nusch) ،1980شد 

، (De Roeck شد یریگاندازه( GF/C) واتمن لتریف توسط یجداساز

 دستگاه از استفاده با زین تیائیقل و فسفات ترات،ین ریمقاد. )2007

 همکاران، و (Eaton دیگرد نییتع Palintest 7100فتومتر مدل 

 با یخاص ظروف در یآورجمعآنوستراکا پس از  یهانمونه .)1995

 استفاده باو  منتقل شگاهیآزما به و تیتثب( % 2) نیفرمال از استفاده

 ینور کروسکوپیم و (Zeiss SV 11) کروسکوپیومیاستر از

(Olympus BX61) رارق ییشناسا مورد معتبر منابع براساس 

های داده(. 1984و همکاران،  Brtek؛ Daday)  ،1910گرفتند

های کمی مربوط به مربوط به فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و داده

. همبستگی قرار گرفتنداستفاده مورد در آنالیزهای آماری آنوستراکا 

موجودات زنده با پراکنش  وبین فاکتورهای فیزیکوشیمیایی 

 CCAترتیب با آزمون هو ب CANACOافزار آماری استفاده از نرم

. ( مورد بررسی قرار گرفتکنیکانو یهمبستگ لیتحل محاسبه)

 آزموندار بودن هریک از فاکتورها با استفاده از سطح معنی

 تعیین گردید.( Monte Carlo Test) کارلومونت

 
 affinis Branchipodopsisهای پراکنش جغرافیایی زیستگاه :1شکل 

های توخالی( در )دایره Branchinecta orientalisهای توپر( و )دایره

 دشت بازرگان

 

  نتایج

نتایج حاصل از : هاستگاهیز ییایمیش-کویزیف اتیخصوص       

-هب هاستگاهیز یمورفومتر و ییایمیکوشیزیف یپارامترهاگیری انداره

 8ها بین آورده شده است. مساحت زیستگاه 1طور جداگانه در جدول

متر در نوسان سانتی 33تا  10ها بین متر مربع و عمق آن 4500تا 

میکروزیمنس بر  1975تا  257بود. محدوده هدایت الکتریکی بین 

تعیین گردید. میانگین  8/9تا  2/7بین  pHمتر و حدود تغییرات سانتی

ها درصد تعیین گردید، اگرچه در مواردی زیستگاه 19پوشش گیاهی 

شیمیایی -فاقد پوشش بودند. براساس نتایج حاصل از شرایط فیزیکو

تشخیص  تروفگویاولهای کم تولید یا برکه ها در گروهتمامی زیستگاه

 (.1)جدول شد داده 

های خصوصیات مورفولوژی نمونه براساس: شناسایی آنوستراکا       

دو گونه آنوسترا های منطقه آوری شده از زیستگاهجمعبالغ 

Branchinecta orientalis  متعلق به خانوادهBranchionectidea  و

Branchipodopsis affinis  متعلق به خانوادهBranchipodidae  مورد

 . شناسایی قرار گرفت

 بند  11دارای بدنی بندبند هستند ) گونهطورکلی هردو هب       

متر در میلی 15-25و متوسط طول بدن  بند شکمی( 9ای و سینه

متر در گونه میلی 9-15و  Branchinecta orientalisگونه 

Branchipodopsis affinis هم هقسمت ب . آنتن دوم از دوباشدمی

در گونه پیوسته تشکیل شده است. بدین ترتیب که قسمت انتهایی 

Branchipodopsis affinis آنتن  2/1و حدود  انسان بوده شبیه کف پا
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بقیه حالت گوشتی داشته که قسمت پایه را  2/1دهد. را تشکیل می

اند. جدا شده تشکیل داده که در محل اتصال به سر از همدیگر کامالا 

در نزدیکی محل اتصال قسمت  کرکدار روی آنتن دوم تقریباا هزائد یک

ولی در گونه شود. در این گونه دیده میگوشتی و سخت 

Branchinecta orientalis مانند حالتی داس آنتن دوم  قسمت انتهایی

بقیه حالت گوشتی  2/1دهد. آنتن را تشکیل می 2/1داشته، و حدود 

تشکیل داده که در محل اتصال به سر از داشته که قسمت پایه را 

گونه زوائد سری در این گونه دیده اند. هیچجدا شده همدیگر کامالا

 Branchipodopsisدر گونه ( Cercopods) فورکا .(2)شکل  شودنمی

affinis تعداد باشود که دایره دیده میبه شکل نیم  و شده شاخه دو 

گونه  ، ولی درشودیم پوشانده ضخیمکوتاه و  نسبتاا یخارها از یادیز

Branchinecta orientalis به شکل صاف  و شده شاخه دو فورکا بخش

شده  شیدهپو لیطو نسبتاا یخارها از یادیز تعداد با شود کهدیده می

دارای پوششی  در هر دو گونه سیست کامل(. تخم یا 3است )شکل 

شکل  چروک خورده  زداییآبهنگام  سخت کتینی هستند که در

های . با این تفاوت که حجرات روی پوسته در تخمگیرندخود میهب

Branchinecta orientalis تر از گونه ها بزرگتر و قطر آنکوچک

Branchipodopsis affinis (.4باشد )شکل می 
 

 شیمیایی و مورفومتری زیستگاهها مورد مطالعه. -. میانگین عوامل فیزیکو1جدول 

25% بیشینه کمینه میانگین واحد عوامل  %75  

 1250 37 4500 8 891 مترمربع مساحت

 22 15 33 10 18 متر سانتی عمق

pH - 9/8  2/7  8/9  7/8  4/9  

وسیسِلس درجه دما  9/20  7/17  25 19 4/22  

45/0 گرم در لیتر  شوری  0/0  1 2/0  5/0  

 420 255 450 200 325 گرم در لیترمیلی قلیائیت

ntu 8/27 کدورت  2/5  8/53  7/7  8/53  

4/10 مترسانتی شفافیت  6 15 7 12 

41/0 گرم در لیتر میلی نیترات کل  06/0  71/0  28/0  58/0  

07/0 گرم در لیتر میلی فسفات کل  02/0  19/0  03/0  12/0  

a1/5 میکروگرم در لیتر  کلروفیل  1/2  7/6  6/4  8/5  

6/6 گرم در لیتر میلی اکسیژن محلول  4/5  5/7  9/5  1/7  

 971 263 1675 233 603 گرم در لیتر میلی مواد جامد معلق

 809 366 1975 257 715 میکرو ماوس گرم در لیتر هدایت الکتریکی

 25 3 25 0 19 درصد )%( پوشش گیاهی
 

        

 
 )چپ( Branchinecta orientalis)راست(  Branchipodopsis affinisناحیه سر در جنس نر  :2شکل 
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 )چپ( Branchinecta orientalis)راست( Branchipodopsis affinis ناحیه فورکا در جنس نر :3شکل 

 

 
 )چپ( Branchinecta orientalis)راست( Branchipodopsis affinis تخم یا سیست  :4شکل 

 
 

 اصلح جینتاآنوستراکا:  توزبعتاثیر فاکتورهای شیمیایی در        

 در موجود یهاگونه تراکم و وجود که داد نشان CCA یآمار زیآنال از

که طوریهب. هستند ییایمیش کویزیف یفاکتورها و گریکدی با ارتباط

وزیع تدر  سوم و دوم اول، یهامولفه از کیهر ژهیو یرگذاریتاث زانیم

 وعمجم درصد و (3/65 مجموعاا) 11 و 2/20 ،1/34 بیترتهبها گونه

 یهاگونه ییایمیکوشیزیف یفاکتورها به مربوط راتییتغ کل درصد

 aلیکلروف کل، فسفاتگردید.  برآورد درصد 4/88 موثر در فرایند توزیع

 پوشش سوم مولفه در و لیکلروف دوم مولفه در ،یکیالکتر تیهدا و

 تهداشرا  هاگونه پراکنش در یرگذاریتاث نیترشیب کدورت و یاهیگ

 بر یطیمح یفاکتورها از کدامچیه یرگذاریتاثهرچند میزان . است

 در لیو نبود، داریمعن( Monte Carlo test) کارلومونت آزمون اساس

  کل فسفات عامل مثال عنوانهب بود رگذاریتاث اریبس یموارد

(056/0p=.)  
 

 
و ها با فاکتورهای شیمیایی و ارتباط آن آنوستراکاها توزبع :5شکل

باشند: شرح زیر میهکدهای استفاده شده بها: در زیستگاهیکدیگر 

، (VEG) ، پوشش گیاهی(TRN) ، شفافیت(DEP) ، عمق(SUR) مساحت

 مواد محلول ،(TUR) ، کدورت (CON)هدایت الکتریکی ،(SAL) شوری

(TDS)، اکسیژن محلول(DIO) ،pH  (PH دما ،)(TEM)،  قلیائیت(ALK) ،

 a (CHL).کلروفیل و (TRA، شفافیت )(TPH)، فسفر کل (TON) کل نیتروژن
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 بحث
آنوستراکا  های مختلفوجود گزارشات مکرر مبنی بر وجود گونه       

خصوص هبها گونه این دنیا هنوز گزارش دقیقی از وجود سراسردر 

که آب شیرین در ایران وجود ندارد. در صورتیهای مربوط به گونه

و ترین کشورها در خاورمیانه بوده و از تنوع آب ایران یکی از وسیع

باشد. وجود چنین شرایط هوایی بسیار باال و بی نظیری برخوردار می

 فصلی و دائمی  یزمینه مناسبی را برای تشکیل آبگیرها ،خاصی

های مناسبی را برای نوبه خود زمینهه تواند بآورد که میوجود میهب

. شناسایی و فراهم آورددر مناطق دور دست زیست چنین موجوداتی 

 باشدهای اخیر موید این ادعا میهای جدید در سالگزارش گونه

Atashbar)  ،در تحقیق حاضر نیز دو گونه  ).2014و همکاران

در  Branchipodopsis affinisو  Branchinecta orientalisآنوستراکا 

که طوریهنقطه ایران، دشت بازرگان به ثبت رسید. ب ترینشمالی

بار و در این در ایران برای اولین B. affinisگزارش پراکنش گونه 

 تحقیق صورت می گیرد.

هر چند تاثیر فاکتورهای محلی و منطقه ای در تنوع و پراکنش        

 (Vanschoenwinkelهای مختلف مورد پذیرش قرار گرفته است گونه

ولی با این وجود دانش  )2008و همکاران،  Boven ؛2008و همکاران، 

ما در مورد الگوها، تنوع و وضعیت زیستی آبشش پایان بزرگ بسیار 

ترین . یکی از عمده(2008و همکاران،  (Brendonckباشد محدود می

توان آبگیرهای مطالعه شده را تقسیم کرد رنگ آب فاکتورهایی که می

که در این تحقیق دو نوع آبگیر تشخیص داده شد طوریهباشد. بمی

ای کم رنگ و یا شیری بود صورت قهوههکه در گروه اول رنگ آب ب

عنوان تک گونه آنوستراکا حضور هب B. orientalis ها غالبااکه در آن

هایی که رنگ آب غالبا در زیستگاه B. affinisداشت. در حالی گونه 

رسد رنگ آب متاثر از ترکیبات نظر میمشاهده گردید. بهآجری بود، 

در B. affinis آهنی خاک بوده و یکی از شاخص خوبی برای وجود 

 به نسبت B. orientalis باشد.های منطقه مورد مطالعه میزیستگاه

B. affinis شیافزا به نسبت ییباال تحمل از pH در کهیطورهب دارد 

از  .دینمایم دمثلیتول و رشد یراحتهب یآهک رسوبات با ییهابرکه

 تیهدا و a لیکلروف کل، فسفات دیگر فاکتورهای محیطی نظیر

 ی مورد نظرهاگونه پراکنش دررا  یرگذاریتاث نیترشیب یکیالکتر

 ای گونهند. وجود چنین روابطی در پراکنش منطقهاداشته

B. orientalis به اثبات رسیده است  قبالاAtashbar)، 2014.(  هدایت

های الکتریکی یکی دیگر از عوامل بسیار مهم محیطی در پراکنش گونه

که رابطه مثبت بین این طوریهرود. بشمار مییاد شده در منطقه به

 ، و رابطه منفی بین این فاکتور و گونهB. orientalisفاکتور و گونه 

B. affinis  براساس نتایج آماری مورد تائید قرار گرفت. براساس 

های بسیاری از پژوهشگران خصوصیات فیزیکوشیمیایی یافته

آبگیرهای محلی، مانند طول دوره آبی، شوری، هدایت الکتریکی و دما 

ها در یک کننده برای وجود و یا عدم وجود گونهعوامل اصلی تعیین

و  Boven ؛2008و همکاران،  (Hulsmans آیندشمار میهزیستگاه ب

 (.2010و همکاران،  De Roeck ؛2008همکاران، 

 دیتول لحاظبه آنوستراکا آنان جمله از و انیپا آبشش یطورکلهب       

  برخوردار یپراکندگ در یخاص یالگوها از( Cyst) مقاوم تخم

 یمحل یهااسیمق در تواندیم موجودات لیقب نیا پراکنش. باشندیم

 باد، ،یآب یهاانیجر. ردیپذ صورت یجهان یحت ای و یامنطقه ای

  حسابهب عوامل نیا نیترمهم جمله از مهاجر پرندگان و جانوران

  در یپراکندگ یالگوها از شده ادی عوامل اکثر اگرچه. ندیآیم

 یهاتخم انتشار یول ندیآیم شمارهب کوچک ییایجغراف یهامحدوده

 پیروی یجهان یالگو کی از پرندگان قیطر از موجودات نیا مقاوم

 سطح در انیپا آبشش انتشار یاصل عامل پرندگان واقع در. کندیم

 بالغ موجودات همراهبه شده هیتغذ هایتخم. باشندیم ایدن از یعیوس

 لحاظبه) یرییتغ نوع چیه بدون و شده پرندگان یگوارش ستمیس وارد

این  نیچنهم. ابدییم انتقال گرید یهامکان به( سخت پوسته داشتن

 توانندیم مختلف موجودات بدن به دنیچسب با مواقع اکثر در هاتخم

 Green ؛1996و همکاران،  (Thiéry ابندی انتقال دیجد یهامکان به

رغم تاثیر عوامل علی ).2005و همکاران،  Green ؛Figuerola  ،2005و

 ایمقیاس منطقههای آنوستراکا در یاد شده در پراکنش تخم

Bohonak)  وRoderick ،2001؛ Beladjal  ،؛2007و همکاران 

Beladjal  وMertens ،2009( شاید بتوان گفت که عامل دما نیز یکی ،

های مختلف آنوستراکا در مقیاس از عوامل مهم در پراکنش گونه

که وجود چنین ارتباطی در مورد برخی از طوریهای باشد. بمنطقه

اثبات رسیده و این گونه محدود به ناحیه بهB. orientalis ها مانند گونه

Palaearctic (N °55 -°30می ) باشدAtashbar) ،2014.(  

لف آنوستراکا های مختتواند پراکنش گونهاز دیگر عواملی که می       

باشد. تقسیم منابع غذایی های رقابتی میکنشرا محدود سازد برهم

عنوان یک ههای آبشش پایان بزرگ بای مختلف راستههدر بین گونه

ها مطرح گردیده است زیستی این گونهدلیل ابتدایی برای هم

Brendonck)  ،دست هچنین برداشتی با نتایج ب .(2008و همکاران

مطابقت دارد چراکه با وجود  در این کار کامالا CCAآمده آنالیز آماری 

یاد شده در فواصل مکانی بسیار های های گونهقرارگیری زیستگاه

 زیستی ندارند. نزدیک، این دو گونه با یکدیگر هم

همانند بسیاری از نقاط دنیا آنوستراکاهای مورد مطالعه در این        

های از طریق از دست دادن و تغییر زیستگاه توسط فعالیت کار دائماا

گیرند. تاثیر انسانی نظیر زهکشی و کشاورزی مورد تهدید قرار می

های دو دهه اخیر ها در اثر خشکسالیمنفی این قبیل فعالیت
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در منطقه دو چندان گردیده است. با این اوصاف، نتایج حاصل از این 

تحقیق و کارهای گذشته نشان داد که منطقه غربی، یک منطقه غنی 

شود. برای حفظ های مختلف آبشش پایان بزرگ محسوب میاز گونه

گردد تا نسبت به حفاظت آبگیرهای فصلی پیشنهاد می تنوع زیستی،

چنین وضعیت آبشش پایان مختلف )کوچک و بزرگ( اقدام گردد. هم

تواند شاخص بسیار مهمی برای تغییر بزرگ در آبگیرهای فصلی می

 شرایط زیست محیطی باشد.
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