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چکیده
الکپشت سبز ( )Chelonia mydasیکی از گونههای در معرض خطر میباشد که در سواحل چابهار در جنوب ایران النهگذاری میکند.
کار شناسایی و ارزیابی نقاط النهگذاری این گونه در سال1393و با استفاده از یک گروه کاری 4نفره در محدودهای به وسعت 40هکتار در چهار
نقطه ساحلی با نام لیپار ،رمین ،کچو و تنگ با متوسط فاصله  40کیلومتر انجام گرفت .در مجموع  26النه الکپشت سبز شناسایی و زیستسنجی
الکپشتها و تخمها انجام گرفت .برای مشخص کردن مکانهای مناسب النهگذاری این گونه ،از روش ترکیب خطی وزندار بهروش  AHPو
با کمک نرمافزار  GISاستفاده گردید .نتایج نشان داد باالترین موفقیت النهگذاری در ساحل لیپار ( )%80در مقایسه با سواحل رمین (،)%60
کچو ( )%50و تنگ ( )%42/8بوده است .متوسط تعداد تخم در مجموع  26النه این گونه ،برابر  99/42±47/8بهدست آمد .نتایج نشان داد
که نقاط تخمگذاری الکپشت سبز در بافت درشت خاک با عرض زیادتر ساحل که از نقاط گردشگری ،جاده و مصب دور و به محل تجمع
پرندگان نزدیک است انجام میشود که انطباق زیادی بین زیستگاههای حضور گونه و زیستگاه مطلوب مدلسازی شده برای الکپشتهای سبز در
منطقه چابهار وجود دارد.
کلمات کلیدی :الکپشت سبز ،مدلسازی ،مناطق النهگذاریAHP ،
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول:

Shirinaghanajafi@gmail.com
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مدلسازی زیستگاه النهگذاری الکپشت سبز با استفاده از روش  AHPو  GISدر نوار ساحلی....

مقدمه
الکپشت سبز ( )Chelonia mydasگونهای در معرض خطر )(A2bd

 ENمیباشد ( .)2014 ،IUCNاین گونه مهاجر از آبهای استوایی تا
نيمه استوایی پراكنش دارد و با آن كه در سواحل بيش از  140كشور
جهان دیده میشود جمعيتش رو به كاهش است عواملی نظير شکار،
قاچاق ،برداشت تخم ،تخریب زیستگاه ،آلودگی ناشی از مواد شيميایی
كه گاهاً منجر به تومور شده و به بيماری Fibropapillomatosis
معروف است و آلودگی نوری كه در تفریخ تخمها اثر دارد از مهمترین
عوامل تهدید این گونه محسوب میشوند ( .)2014 ،IUCNمطالعات
متعددی در جهان بر روی محورهای مختلف بومشناسی الکپشت سبز
نظير تغذیه الکپشتهای سبز در تركيه ) Czdilekو همکاران،)2015 ،
فراوانی جمعيت گونه در سواحل شرقی آفریقا ( Bourjeaو همکاران،
 ،)2015الگوهای مهاجرت الکپشت سبز ( Ischerو همکاران،)2009 ،
عوامل تهدید گونه در سواحل مدیترانه ( Mazorو همکاران)2013 ،
انجام گرفته است در زمينه مناطق النهگذاری و موفقيتهای توليدمثلی
این گونه ،تحقيق در ساحل بلوچستان پاكستان ،طی سالهای 1999
تا  2008بر روی جمعيت تخمگذار الکپشتهای سبز و نيز تعداد
النههای تفریخ شده نشان داد كه برخی صيادان نظير سگهای وحشی،
شغالها ،روباهها ،پرندهها و ماهيان بزرگ بهعنوان دشمنان طبيعی این
گونه باعث تخریب النهها و برداشت تخمها میشوند ( Waqasو همکاران،
 .)2011مطالعه بر روی موفقيت توليدمثلی در گاالپاگوس نشان داد بين
سواحل مختلف ازنظر موفقيت توليدمثلی تفاوت وجود دارد و مهمترین
عوامل تهدید نوزادان الکپشت سبز در این منطقه خوکهای نزدیك
ساحل ،سوسكها و تخریب النههای قبلی توسط مادههای زادآور بود
( zarateو همکاران .)2013 ،در مطالعه دیگری مشخص شد كه الکپشت
سبز در طول سال در ذخيرهگاه رأسالحد تخمگذاری میكند كه تراكم
تخم گذاری از اكتبر تا می پایين و از ژوئن تا سپتامبر باالتر بوده كه
میتواند تحت تاثير اثر طعمهخواری روباهها در ذخيرهگاه طبيعی رأس
الحد عمان باشد ( Mendocaو همکاران .)2010 ،نتایج در بررسی وضعيت
حفاظت الکپشت دریایی در كراچی پاكستان نشان داد كه النهسازی
و تخمگذاری الکپشتهای سبز در طول سال انجام میشود كه اوج
آن در ماه سپتامبر میباشد و در خالل ماههای آوریل ،می و ژوئن
ميزان النهسازی و تخمگذاری به حداقل رسيده كه بهدليل وقوع پدیده
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مونسون در طول این مدت است ( Firdousو همکاران .)2001 ،مطالعه
بر روی النهسازی الکپشتهای سبز ( )C. mydasدر جزیره آسينسيون،
مشخص كرد اوج النهسازی و تخمگذاری این گونه در ماه مارس بوده
و  %95از فعاليتهای النهسازی ما بين  4ژانویه تا  18می ثبت شده است
( Brodricو همکاران .)2001 ،با وجود مطالعات گسترده فوق در جهان،
اطالعات كافی از مناطق النهگذاری و موفقيتهای توليدمثلی این گونه
در ایران وجود ندارد .این مطالعه برای اولين بار بر روی گونه الکپشت
سبز در منطقه چابهار با هدف بررسی خصوصيات مناطق النهسازی،
تخمها و نوزادان و نهایتاً مدلسازی مطلوبيت زیستگاه زادآوری این
گونه انجام گرفت كه میتواند گامی موثر در جهت حفاظت از این گونه
تهدید شده باشد.

مواد و روشها
منطقه مطالعاتی :منطقه مطالعاتی در سواحل شهرستان چابهار
با موقعيت جغرافيایی  60درجه و  37دقيقه طول شرقی و  25درجه
و  17دقيقه عرض شمالی در فاصله  756كيلومتری جنوب زاهدان
قرار گرفته است .متوسط بارندگی ساالنه در این منطقه  150ميلیليتر
و متوسط درجه حرارت ساالنه  26/05درجه سانتی گراد با باد غالب
جنوب – جنوبشرقی میباشد كه در برخی ماههای تابستان باعث نزول
بارانهای شدید در منطقه چابهار میگردد )اداره كل حفاظت محيط
زیست سيستان و بلوچستان.)1389 ،
روش کار :عمليات ميدانی با استفاده از پایش فصلی و با استفاده
از  4ترانسکت به طول  2000متر در سواحل با استفاده از یك گروه
كاری  4نفره در فصل بهار سال  1393انجام شد .ابتدا چهار سایت
ساحلی در منطقه مطالعاتی به فاصله متوسط  40كيلومتر از یکدیگر
انتخاب گردید .موقعيت سایتهای پایش شده در جدول  1آورده شده
است:
جدول  :۱موقعیت سایتهای مورد پایش
ردیف

نام سایت

موقعیت جغرافیایی

۱

ليپار

N 25 14 55.61 – E 60 50 35.15

2

كچو

N 25 13 53.5 – E 60 54 40.00

3

رمين

"N 25°15'44.08 – E 60°46'38.49

4

كوپانسر

"N 25°14'17.51 – E 60°51'52.34
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شکل  :۱چهار منطقه ساحلی مورد مطالعه ،چابهار ،ایران

در مجموع  26النه در چهار سایت مورد بررسی قرار گرفت و
بعد از ثبت مختصات آنها با كمك  GPSعرض النه ،عمق و فاصله تا
آخرین مد و جنس ساحل در محل تخمگذاری مشخص گردید همچنين
با پالکگذاری  11الک پشت سبز طول و عرض كاراپاس و پالسترون
در كنار زیستسنجی تخمها شامل وزن ،قطر ،درصد تفریخ و نرمال
بودن تخمها در طول دوره انکوباسيون مورد بررسی قرار گرفت .عالوه
بر آن نقشههای رقومی هر یك از سایتهای النهسازی الکپشت سبز
تهيه گردید كه با توجه به پارامترهای مختلف قابل اندازهگيری نظير
جنس ذرات خاک ،فاصله از جاده ،فاصله از مناطق گردشگری ،فاصله
از مصب رودخانه ،فاصله از منابع آب سطحی و مناطق حضور گونههای
ساحلی مانند پرندگان آبزی به الیههای رقومی تبدیل و با روی همگذاری
آنها مطلوبترین زیستگاه النهگذاری گونه بهدست آمد .در این مطالعه
برای تعيين مکانهای مناسب جهت النهگزینی الکپشت سبز ،از روش
تركيب خطی وزندار استفاده گردید .این ارزیابی براساس مقایسههای
زوجی در قالب  AHPو در محيط نرمافزار  GISانجام گرفت .تعيين معيارها
براساس نظر كارشناسی  20متخصص از طریق تکميل پرسشنامه انجام
گرفت و بهدليل عدم وجود اطالعات جزیی از النهگذاری الکپشت سبز
زیر معياری تعيين نشد .با ادغام الیههای فازی (استاندارد شده) بههمراه
وزن نسبی الیهها با الیههای محدودیت همچنين با تعيين وزن و استاندارد
نمودن نقشهها ،كار تركيب آنها انجام گرفت .بهمنظور ارزیابی با استفاده
از روش  WLCابتدا براساس رابطه زیر ،هر یك از عوامل در وزن متناظر
خود ضرب گردید .سپس با جمع نتایج حاصل ،مناطق نامناسب حذف
و نقشه تناسب منطقه برای كاربری مورد نظر بهدست آمد:

كه در آن  Sمطلوبيت Wi ،وزن عامل Xi ،ارزش فازی عامل  Cj ،iامتياز
معيار محدودیت  II ،jنمایه حاصلضرب میباشد (سلمانماهينی.)1389 ،
ابتدا معيارهای ارزیابی اكولوژیکی منطقه با استفاده از الیههای جنس
ذرات ،مناطق گردشگری ،جاده ،مناطق ساحلی ،منابع آبهای زیر زمينی،
مصب رودخانه و مناطق حضور پرندگان آبزی مورد بررسی قرار گرفت.

شکل  :2نقشه جنس سواحل دریای عمان در محدوده شهرستان چابهار

S = Σ Wi Xi II c j

شکل  :3موقعیت مناطق گردشگری شهرستان چابهار
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مدلسازی زیستگاه النهگذاری الکپشت سبز با استفاده از روش  AHPو  GISدر نوار ساحلی....

شکل  :7موقعیت النهسازی الکپشت در چابهار

شکل  :4موقعیت نقشه راهها در محدوده شهرستان چابهار

نتایج
الف) نتایج حاصل از پایش النهها :نتایج نشان داد كه تخمگذاری
الکپشت سبز در سواحل استان سيستان و بلوچستان از اوایل تيرماه
آغاز و تا اواخر مهرماه ادامه مییابد .بيشترین ميزان تخمریزی (پيك
تخمریزی) در شهریورماه ( )%42/4و كمترین ميزان در تيرماه ()%7/7
میباشد .نتایج نشان داد كه حضور الکپشت سبز در سواحل استان
جهت تخمریزی از اواسط مردادماه جهش قابل مالحظهای پيدا میكند
كه در شهریور ماه به اوج خود میرسد.
شکل  :5نقشه منابع آبهای سطحی و مصب رودخانهها در
محدوده شهرستان چابهار

شکل  :8زمان تخمگذاری الکپشت سبز در سواحل چابهار20۱5 ،

شکل  :6نقشه حضور زیستمندان ساحلی در محدوده
شهرستان چابهار
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درصد موفقيت النهگزینی در سواحل تنگ ،رمين ،ليپار و كچو
بهترتيب  %80 ،%60 ،%42/8و  %50بوده كه ساحل ليپار باالترین درصد
موفقيت را بهخود اختصاص داده است .در بررسی چهار منطقه طوالنیترین
زمان النهگزینی برابر با  3/5ساعت و كمترین زمان  1/5ساعت بود .بيشترین
تعداد تخمهای گذاشته شده در یك النه برابر با  148عدد و تعداد متوسط
بهدست آمده برای النهها ( )n=26برابر با  99/42±47/8عدد بهدست
آمده است .حداقل زمان بازگشت الکپشت سبز در سواحل استان سيستان
و بلوچستان ،جهت تخمریزی مجدد  10روز و حداكثر  30روز ثبت
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گردید .تعداد  3بار تخمریزی در طول دوره تخمگذاری مشاهده شد.
نتایج مربوط به زیستسنجی نوزادان نشان داد كه ميانگين وزن نوزادان
 ،14/32±2/4ميانگين طول كاراپاس برابر  43/7±1/2و ميانگين عرض
كاراپاس برابر 33/3±1/1میباشد.
ب) نتایج حاصل از مدلینگ زیستگاهی جهت بررسی مطلوبیت
زیستگاه :جهت مدلينگ زیستگاه مطلوب النهگذاری الکپشت سبز،
وزنهای بهدست آمده از مجموع نظرات كارشناسی در متن جدول
مقایسههای زوجی (جدول )2ارایه گردیده است .با استفاده از دادههای
این جدول ،وزن هر معيار بهروش  AHPدر محيط نرمافزار IDRISI
بهدست آمد (جدول  .)3در نهایت ،نتيجه ناسازگاری مقایسههای زوجی
معادل 0/01بهدست آمد كه قابل قبول و مطلوب است.
جدول  :2مدل حرفی مکانیابی
معیارها
فاصله از مناطق گردشگری
فاصله از مناطق ساحلی

مطلوبیت
a= 100m
b= 200m
a= 100m
b= 200m

نوع تابع عضویت
افزایشی سيگموئيدال
ذوزنقهای

فاصله از مناطق حضور گونههای
ساحلی مانند پرندگان آبزی و غيره

a= 100m
b= 200m

افزایشی سيگموئيدال

فاصله از مناطق با جنس بستر شنی
و ماسهای

a= 100m
b= 200m

كاهشی سيگموئيدال

فاصله از مناطق حضور
فعلی الکپشتها

 0تا  1000متر مطلوبيت255
بيشتر از  1000متر مطلوبيت
كاهشی تا  8000متر مطلوبيت
0

كاهشی خطی

فاصله از جاده
فاصله از مصب رودخانه
فاصله از منابع آبهای سطحی
مانند رودخانه و دریاچه

a= 50m
b= 100m
a= 50m
b= 137m

افزایشی سيگموئيدال

a= 100m
b= 200m

افزایشی سيگموئيدال

شکل :9مدل مطلوبیت زیستگاه النهگذاری الکپشت سبز در
سواحل چابهار

افزایشی سيگموئيدال

نتایج این وزندهی ،ميزان اثر هر نقشه فازی را در تركيب نهایی
نقشهها تعيين نمود .نتيجه اعمال این وزنها و تركيب نقشههای فازی
با استفاده از مدل  WLCدر محيط نرمافزار ایدریسی ،نقشهای فازی
است كه درجاتی از مطلوبيت را براساس ارزشهایی در محدوده  0تا
 226برای تمام مناطق چابهار تعریف میكند كه مناطق دارای ارزش
 226بهترین مکانها جهت النهگزینی الكپشتها میباشند (شکل .)9
نتایج نشان داد كه نقاط تخمگذاری الکپشت سبز در بافت درشت خاک
با عرض زیادتر ساحل كه از نقاط گردشگری ،جاده ،آبهای سطحی
و مصب دور و به محل تجمع پرندگان نزدیك است انجام میشود.

شکل :۱0زیستسنجی الکپشت سبز ،سواحل چابهار

شکل  :۱۱اندازهگیری وزن الکپشت سبز
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جدول  :3مقایسه زوجی معیارها جهت مدلینگ مطلوبیت زیستگاه
متغیرها
فاصله از مناطق
گردشگری
فاصله از مناطق ساحلی
فاصله از مناطق حضور
پرندگان ساحلی
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جدول :4وزن تعیین شده برای هر معیار
ردیف

معیار

وزن

1
2
3
4
5
6
7
8

مناطق گردشگری
مناطق ساحلی
مناطق حضورگونههای ساحلی مانند پرندگان آبزی
جنس شن وماسهای
جادهها
منابع آبهای سطحی مانندرودخانه و دریاچه
مصب رودخانه
مناطق حضورفعلی الکپشتها

0/0208
0/2354
0/1056
0/2354
0/0448
0/0448
0/0448
0/2684

بحث
این مطالعه نشان داد كه الکپشت سبز در سواحل استان
سيستان و بلوچستان از اوایل تيرماه تا اواخر مهرماه در سواحل اقدام
به تخمگذاری كرده كه اوج تخمگذاری در مرداد و شهریور میباشد.
بهنظر میرسد انتخاب زمان تخمگذاری الکپشت سبز در سواحل
استان سيستان و بلوچستان نيز تابعی از درجه حرارت مناسب منطقه
و آرامتر بودن آب دریا در فصل بعد از مانسون (فصل طوفانهای
موسمی) باشد كه با نتيجه بهدست آمده توسط  )2001( Firdousدر
پاكستان كه نشان داد اوج تخمگذاری الکپشت سبز در اواخر مرداد
و شهریور (ماه سپتامبر) میباشد هم راستایی دارد .نتایج نشان داد
كه نقاط تخمگذاری الکپشت سبز در بافت درشت خاک با عرض
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زیادتر ساحل كه از نقاط گردشگری ،جاده و مصب دور و به محل تجمع
پرندگان نزدیك است انجام میشود .براساس مطالعات انجام گرفته نوع
دانهبندی ساحل بهميزان زیادی در النهگزینی و بقای نوزادان موثر است
( .)1985 ،Frazerالکپشتها عموماً در سواحلی با دانهبندی مختلف
النهگذاری میكنند كه این سواحل ممکن است بهصورت سواحلی با
ماسه نرم یا سواحل با ماسه درشت و شنی و بهصورت تركيبی از قطعات
صدف و مرجان باشد ( .)2001 ،Broderickبهنظر میرسد وجود شن
و ماسه باالتر در مناطق تخمگذاری به استحکام حفره كمك كرده و خطر
فرسایش آبی و بادی را كاهش میدهد همچنانكه عرض زیادتر ساحل
نيز خطر آب گرفتگی حفره را در هنگام مد كاهش میدهد .با فاصله
گرفتن از نقاط گردشگری و جاده ،تعداد النهها افزایش مییابد كه
میتواند بهدليل باال بودن آلودگی صوتی ،جانور را از این مناطق دور
كند .نزدیکی مناطق النهگذاری به مناطق تجمع پرندگان بهخاطر رفع
نيازهای زیستگاهی میباشد همچنانكه وجود كلونی پرندگان نشانی
از امنيت در منطقه میباشد .دور بودن مناطق النهگذاری از مصبها
بهخاطر حاصلخيز بودن مصبها و استقرار فعاليتهای انسانی در آنها
عامل موثری در دوری كردن الکپشتها از این مناطق میباشد .مطالعه
 Zaheer khanو همکاران ( )2010در بررسی وضعيت الکپشتهای
دریایی پاكستان نشان داد كه تخریب زیستگاه ،مهمترین عامل تهدید
بقای الکپشت سبز میباشد .همچنين مطالعه  Mazorو همکاران
( )2012در مطالعه موردی النهسازی الکپشتهای دریایی در سواحل
دریای مدیترانه و تأثير روشنایی شب بر النهگزینی از طریق تجزیه و
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