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 با استفاده از روش (Chelonia mydas)پشت سبز گذاری الکسازی زیستگاه النهمدل

AHP   و GISنوار ساحلی چابهار، جنوب ایران در 

 

 
 
 

 گروه محیط زیست، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسالمی، میبد، ایران :*زادهشیرین آقانجفی  

 رعباس، دانشگاه آزاد اسالمی، بندرعباس، ایرانگروه محیط زیست، واحد بند :اشرفعلی حسینی 

 

 1396 اسفندتاریخ پذیرش:            1396 آذر تاریخ دریافت:

 

 چکیده

کند. گذاری میبهار در جنوب ایران النهکه در سواحل چاباشد های  در معرض خطر مییکی از گونه (Chelonia mydas) پشت سبزالک 

هکتار در چهار 40 ای به وسعتنفره در محدوده4 و با استفاده از یک گروه کاری1393گذاری این گونه در سالنهکار شناسایی و ارزیابی نقاط ال

  سنجیزیستپشت سبز شناسایی و النه الک 26انجام گرفت. در مجموع  کیلومتر 40 نقطه ساحلی با نام  لیپار، رمین، کچو و تنگ با متوسط فاصله

و  AHPروش دار بهروش ترکیب خطی وزن گذاری این گونه، ازهای مناسب النهگرفت. برای مشخص کردن مکان ها انجامها و تخمپشتالک

(، % 60( در مقایسه با سواحل رمین )% 80گذاری در ساحل لیپار )استفاده گردید. نتایج نشان داد باالترین موفقیت النه GISافزار با کمک نرم

نتایج نشان داد  .دست آمدهب 42/99±8/47النه این گونه، برابر   26ه است. متوسط تعداد تخم در مجموع ( بود% 8/42( و تنگ )% 50کچو )

و به محل تجمع  با عرض زیادتر ساحل که از نقاط گردشگری، جاده و مصب دور در بافت درشت خاک پشت سبز الکگذاری که نقاط تخم

های سبز در پشتسازی شده برای الکگونه و زیستگاه مطلوب مدل های حضوری بین زیستگاهکه انطباق زیاد شودپرندگان نزدیک است انجام می

 منطقه چابهار وجود دارد.
 

  AHP ،گذاریسازی، مناطق النهپشت سبز، مدلالک کلمات کلیدی:

 Shirinaghanajafi@gmail.com  :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

  (A2bd) خطر معرض در ایگونه (mydas Chelonia) سبز پشتالک       

EN  باشدمی (IUCN ،2014)های استوایی تا آب . این گونه مهاجر از

كشور  140نيمه استوایی پراكنش دارد و با آن كه در سواحل بيش از 

شود جمعيتش رو به كاهش است عواملی نظير شکار، جهان دیده می

آلودگی ناشی از مواد شيميایی  قاچاق، برداشت تخم، تخریب زیستگاه،

 Fibropapillomatosis يماریبمنجر به تومور شده و به  كه گاهاً

ترین  اثر دارد از مهمها تخم تفریخآلودگی نوری كه در  معروف است و

مطالعات  .(IUCN ،2014) دشونعوامل تهدید این گونه محسوب می

 پشت سبزشناسی الکوی محورهای مختلف بومر در جهان بر متعددی

 (،2015و همکاران،   (Czdilekدر تركيهسبز  هایپشتتغذیه الک نظير

و همکاران،  Bourjeaفراوانی جمعيت گونه در سواحل شرقی آفریقا )

 ،(2009، و همکاران Ischer) پشت سبزمهاجرت الک (، الگوهای2015

( 2013و همکاران،  Mazorعوامل تهدید گونه در سواحل مدیترانه )

های توليدمثلی گذاری و موفقيتدر زمينه مناطق النه است گرفته انجام

 1999 هایطی سال ساحل بلوچستان پاكستان، این گونه، تحقيق در

 تعداد نيز و های سبزپشتالک گذاروی جمعيت تخمر بر 2008 تا

 های وحشی،كه برخی صيادان نظير سگ شده نشان داد ی تفریخهاالنه

دشمنان طبيعی این  عنوانماهيان بزرگ به و هاپرنده ها،روباه ها،شغال

همکاران،  و Waqas) شوندمی هاو برداشت تخم هاالنه تخریب گونه باعث

نشان داد بين  گاالپاگوس در توليدمثلی وی موفقيتر (. مطالعه بر2011

ترین توليدمثلی تفاوت وجود دارد و مهم ل مختلف ازنظر موفقيتسواح

های نزدیك پشت سبز در این منطقه خوکعوامل تهدید نوزادان الک

های زادآور بود های قبلی توسط مادهها و تخریب النهساحل، سوسك

(zarate ،2013 و همکاران.) پشت الک كه شد مشخص دیگری مطالعه در

كه  تراكم كند گذاری میتخم الحدگاه رأسذخيره طول سال در سبز در

گذاری از اكتبر تا می پایين و از ژوئن تا سپتامبر باالتر بوده كه تخم

گاه طبيعی رأس ها در ذخيرهخواری روباهتواند تحت تاثير اثر طعمهمی

بررسی  وضعيت  در نتایج (.2010 ن،اهمکار و Mendoca) باشد عمان الحد

سازی ت دریایی در كراچی پاكستان نشان داد كه النهپشحفاظت الک

شود كه اوج های سبز در طول سال انجام میپشتگذاری الکو تخم

های آوریل، می و ژوئن باشد و در خالل ماهآن در ماه سپتامبر می

دليل وقوع پدیده گذاری به حداقل رسيده كه بهسازی و تخمميزان النه

(. مطالعه 2001و همکاران،  Firdous) ستدر طول این مدت ا مونسون

، جزیره آسينسيون در (C. mydasهای سبز )پشتسازی الکالنه ویر بر

گذاری این گونه در ماه مارس بوده سازی و تخممشخص كرد اوج النه

 شده است می ثبت 18ژانویه تا  4 بين سازی ماالنه هایفعاليت از %95 و

(Brodric ،ب2001 و همکاران .) گسترده فوق در جهان مطالعات وجودا، 

های توليدمثلی این گونه گذاری و موفقيتكافی از مناطق النه اطالعات

پشت وی گونه الکر در ایران وجود ندارد. این مطالعه برای اولين بار بر

سازی، سبز در منطقه چابهار با هدف بررسی خصوصيات مناطق النه

سازی مطلوبيت زیستگاه زادآوری این مدل ها و نوزادان و نهایتاًتخم

تواند گامی موثر در جهت حفاظت از این گونه گونه انجام گرفت كه می

 تهدید شده باشد.

 

 هامواد و روش

 هارمنطقه مطالعاتی در سواحل شهرستان چابمطالعاتی:  منطقه       

 درجه 25دقيقه طول شرقی و  37درجه و  60با موقعيت جغرافيایی 

كيلومتری جنوب زاهدان  756قه عرض شمالی در فاصله دقي 17و 

ليتر یميل 150متوسط بارندگی ساالنه در این منطقه  قرار گرفته است.

ب باد غال با درجه سانتی گراد 05/26متوسط درجه حرارت ساالنه و 

ول های تابستان باعث نزباشد كه در برخی ماهشرقی میجنوب – جنوب

 محيط حفاظت كل اداره( گرددمی چابهار منطقه در شدید هایباران

 (.1389 بلوچستان، و زیست سيستان

ا استفاده پایش فصلی و ب استفاده از عمليات ميدانی با روش کار:       

وه متر در سواحل با استفاده از یك گر 2000ترانسکت به طول  4از 

ت انجام شد. ابتدا چهار سای 1393نفره در فصل بهار سال  4كاری 

گر  كيلومتر از یکدی 40حلی در منطقه مطالعاتی به فاصله متوسط سا

 آورده شده 1های پایش شده در جدول انتخاب گردید. موقعيت سایت

 است:
 

 های مورد پایشموقعیت سایت :۱ جدول

 موقعیت جغرافیایی نام سایت ردیف

 N 25 14 55.61 – E 60 50 35.15 ليپار ۱

 N 25 13 53.5 – E 60 54 40.00 كچو 2

 "N  25°15'44.08 – E  60°46'38.49 رمين 3

 "N  25°14'17.51 – E  60°51'52.34 كوپانسر 4

https://en.wikipedia.org/wiki/Fibropapillomatosis
https://en.wikipedia.org/wiki/Fibropapillomatosis
https://en.wikipedia.org/wiki/Fibropapillomatosis
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 چهار منطقه ساحلی مورد مطالعه، چابهار، ایران :۱شکل 

فت و النه در چهار سایت مورد بررسی قرار گر  26در مجموع         

ا نه، عمق و فاصله تعرض ال GPSها با كمك بعد از ثبت مختصات آن

چنين هم گردید گذاری مشخصمحل تخم ساحل در آخرین مد و جنس

 الک پشت سبز طول و عرض كاراپاس و پالسترون 11گذاری با پالک

ل درصد تفریخ و نرما ها شامل وزن، قطر،تخم سنجیزیستدر كنار 

الوه ع .گرفت ها در طول دوره انکوباسيون مورد بررسی قراربودن تخم

 بزپشت سسازی الکهای النهسایت یك از های رقومی هرنقشه ر آنب

 نظير گيریتوجه به پارامترهای مختلف قابل اندازه كه با تهيه گردید

ه جنس ذرات خاک، فاصله از جاده، فاصله از مناطق گردشگری، فاصل

ای هگونه از مصب رودخانه، فاصله از منابع آب سطحی و مناطق حضور

اری گذروی هم با تبدیل و رقومی هایالیه به آبزی پرندگان مانند ساحلی

طالعه ماین  در .دست آمدگونه به گذاریزیستگاه النه ترینها مطلوبآن

 روش از، پشت سبزگزینی الکهای مناسب جهت النهمکان تعيين برای

های هاین ارزیابی براساس مقایس .استفاده گردید دارتركيب خطی وزن

ا تعيين معياره گرفت. انجام GIS افزارنرم محيط در و AHP لبقا زوجی در

نامه انجام طریق تکميل پرسش متخصص از 20 كارشناسی براساس نظر

بز پشت سالک گذاریالنه دليل عدم وجود اطالعات جزیی ازگرفت و به

همراه به (های فازی )استاندارد شدهالیه ادغام نشد. با معياری تعيين زیر

دارد و استان وزن تعيين با چنينهم محدودیت هایالیه با هاالیه ینسب وزن

ا استفاده منظور ارزیابی بانجام گرفت. به هاآن تركيب كار ها،نقشه نمودن

تناظر ابتدا براساس رابطه زیر، هر یك از عوامل در وزن م WLC از روش

خود ضرب گردید. سپس با جمع نتایج حاصل، مناطق نامناسب حذف 

 :دست آمدنقشه تناسب منطقه برای كاربری مورد نظر بهو 
                                                           S = Σ Wi Xi II c j 

امتياز  i ،Cjارزش فازی عامل  Xi عامل، وزن Wi مطلوبيت، Sكه در آن 

  (.1389 ماهينی،)سلمان باشدمی ضربحاصل نمایه j، II محدودیت معيار

های جنس ابتدا معيارهای ارزیابی اكولوژیکی منطقه با استفاده از الیه

زیر زمينی،  هایآب منابع ساحلی، مناطق جاده، گردشگری، مناطق ذرات،

 مصب رودخانه و مناطق حضور پرندگان آبزی مورد بررسی قرار گرفت. 
 

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

 

 
 موقعیت مناطق گردشگری شهرستان چابهار :3شکل 
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 ها در محدوده شهرستان چابهار: موقعیت نقشه راه4شکل 

 

 
در   هاهای سطحی و مصب رودخانهنقشه منابع آب :5شکل 

 محدوده شهرستان چابهار
 

 
مندان ساحلی در محدوده نقشه حضور زیست  :6شکل 

 شهرستان چابهار

 
 پشت در چابهارسازی الکموقعیت النه :7 شکل

 

 نتایج
اری گذداد كه تخم نشان نتایج ها:النه پایش از حاصل نتایج الف(       

رماه پشت  سبز در سواحل استان سيستان و بلوچستان از اوایل تيالک

یزی )پيك رترین ميزان تخمیابد. بيشآغاز و تا اواخر مهرماه ادامه می

( % 7/7ترین ميزان در تيرماه )( و كم% 4/42) ر شهریورماهریزی( دتخم

ن پشت سبز در سواحل استاباشد. نتایج نشان داد كه حضور الکمی

ند كای پيدا میریزی از اواسط مردادماه جهش قابل مالحظهتخم جهت

  رسد.كه در شهریور ماه به اوج خود می

 
 20۱5احل چابهار، پشت سبز  در سوگذاری الکزمان تخم :8 شکل

 

گزینی در سواحل تنگ، رمين، ليپار و كچو درصد موفقيت النه       

ساحل ليپار باالترین درصد  كه بوده %50و  %80، %60، %8/42ترتيب به

ترین طوالنی منطقه چهار بررسی در است. داده اختصاص خودبه را موفقيت

 ترینبيش .بود ساعت 5/1 زمان ترینكم و ساعت 5/3 با برابر گزینیالنه زمان

و تعداد متوسط  عدد 148 با برابر النه یك شده در های گذاشتهتخم تعداد

دست هب عدد 42/99±8/47 با برابر( n=26) هادست آمده برای النههب

سيستان  استان سواحل در سبز پشتالک بازگشت زمان حداقل است. هآمد

روز ثبت  30و حداكثر  روز 10ریزی مجدد و بلوچستان، جهت تخم
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گذاری مشاهده شد. ریزی در طول دوره تخمبار تخم 3گردید. تعداد 

نشان داد كه ميانگين وزن نوزادان  نوزادان سنجیزیستنتایج مربوط به 

و ميانگين عرض  7/43±2/1 ، ميانگين طول كاراپاس برابر4/2±32/14

 باشد.می 3/33±1/1كاراپاس برابر

مطلوبیت  بررسی جهت زیستگاهی مدلینگ از اصلح نتایج ب(       

پشت سبز، گذاری الکجهت مدلينگ زیستگاه مطلوب النه زیستگاه:

دست آمده از مجموع نظرات كارشناسی در متن جدول ههای بوزن

های اده( ارایه گردیده است. با استفاده از د2)جدول های زوجیمقایسه

 IDRISIافزار حيط نرمدر م AHPروش این جدول، وزن هر معيار به

جی های زودر نهایت، نتيجه ناسازگاری مقایسه (.3)جدول  دست آمدبه

 دست آمد كه قابل قبول و مطلوب است. به 01/0معادل
 

 یابیمدل حرفی مکان :2جدول 

 

دهی، ميزان اثر هر نقشه فازی را در تركيب نهایی نتایج این وزن       

های فازی ها و تركيب نقشهها تعيين نمود. نتيجه اعمال این وزننقشه

ای فازی افزار ایدریسی، نقشهدر محيط نرم WLCبا استفاده از مدل 

تا  0هایی در محدوده اساس ارزشكه درجاتی از مطلوبيت را براست 

كند كه مناطق دارای ارزش برای تمام مناطق چابهار تعریف می 226

 (.9شکل ) باشندها میگزینی الكپشتها جهت النهبهترین مکان 226

 بافت درشت خاک  درپشت سبز الکگذاری تخم نقاط كه داد نتایج نشان

های سطحی جاده، آب، كه از نقاط گردشگریبا عرض زیادتر ساحل 

  شود. نزدیك است انجام میو به محل تجمع پرندگان و مصب  دور 

 

 
پشت سبز  در گذاری الکمدل مطلوبیت زیستگاه النه :9شکل

 سواحل چابهار
 

 

 پشت سبز، سواحل چابهارالک سنجیزیست :۱0شکل

 

 

 پشت سبزگیری وزن الک: اندازه۱۱شکل 

 نوع تابع عضویت مطلوبیت معیارها

 a= 100m فاصله از مناطق گردشگری
b= 200m 

 افزایشی سيگموئيدال

 a= 100m فاصله از مناطق ساحلی
b= 200m ایذوزنقه 

های فاصله از مناطق حضور گونه

 غيره و آبزی پرندگان مانند ساحلی
a= 100m 
b= 200m 

 افزایشی سيگموئيدال

 شنی بستر فاصله از مناطق با جنس

 ایماسه و
a= 100m 
b= 200m كاهشی سيگموئيدال 

 حضور مناطق از فاصله

 هاپشتالک فعلی

 255متر مطلوبيت 1000تا  0

متر مطلوبيت  1000تر از بيش

متر مطلوبيت  8000كاهشی تا 

0 

 كاهشی خطی

 a= 50m فاصله از جاده
b= 100m افزایشی سيگموئيدال 

 a= 50m رودخانه فاصله از مصب
b= 137m افزایشی سيگموئيدال 

 سطحی هایآب فاصله از منابع

 دریاچه و رودخانه مانند
a= 100m 
b= 200m افزایشی سيگموئيدال 
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 مقایسه زوجی معیارها جهت مدلینگ مطلوبیت زیستگاه :3جدول 

 وزن تعیین شده برای هر معیار: 4جدول

 وزن معیار ردیف

 0208/0 مناطق گردشگری 1

 2354/0 مناطق ساحلی 2

 1056/0 پرندگان آبزی های ساحلی مانندمناطق حضورگونه 3

 2354/0 ایجنس شن وماسه 4

 0448/0 اهجاده 5

 0448/0 دریاچه های سطحی مانندرودخانه ومنابع آب 6

 0448/0 مصب رودخانه 7

 2684/0 هاپشتمناطق حضورفعلی الک 8

 

 بحث
پشت سبز در سواحل استان الکمطالعه نشان داد كه این        

اواخر مهرماه در سواحل اقدام تا  از اوایل تيرماه سيستان و بلوچستان

باشد. گذاری در مرداد و شهریور میگذاری كرده كه اوج تخمبه تخم

پشت سبز در سواحل گذاری الکرسد انتخاب زمان تخمنظر میبه

استان سيستان و بلوچستان نيز تابعی از درجه حرارت مناسب منطقه 

های طوفانصل )ف تر بودن آب دریا در فصل بعد از مانسونو آرام

( در  2001) Firdous توسطدست آمده هموسمی( باشد كه با نتيجه ب

پشت سبز در اواخر مرداد گذاری الکپاكستان كه نشان داد اوج تخم

نتایج نشان داد باشد هم راستایی دارد. ماه سپتامبر( میو شهریور )

با عرض در بافت درشت خاک پشت سبز الک گذاریكه نقاط تخم

محل تجمع و به و مصب دور ، جاده نقاط گردشگری از كه ساحل رزیادت

نوع  مطالعات انجام گرفته اساسشود. برمی نزدیك است انجام پرندگان

 موثر است نوزادان گزینی و بقایالنه زیادی در ميزانبهساحل  بندیدانه

(Frazer ،1985)مختلف بندی سواحلی با دانهدر  ها عموماًپشت. الک

با صورت سواحلی بهكه این سواحل ممکن است  كنندگذاری میالنه

از قطعات  تركيبی صورتو به و شنیبا ماسه درشت سواحل  یا نرم ماسه

وجود  شن  رسدنظر می. به(Broderick ،2001) و مرجان باشد صدف

خطر  و كرده كمك حفره استحکام گذاری بهمناطق تخم در باالتر و ماسه

زیادتر ساحل  كه عرضچنانهم دهدبی و بادی را كاهش میآ فرسایش

با فاصله دهد. در هنگام مد كاهش میخطر آب گرفتگی حفره را نيز 

یابد كه ها افزایش میتعداد النه، گرفتن از نقاط گردشگری و جاده

دور را از این مناطق ، جانور صوتی آلودگی دليل باال بودنبهتواند می

خاطر رفع بهگذاری به مناطق تجمع پرندگان نزدیکی مناطق النه كند.

وجود كلونی پرندگان نشانی كه چنانهم باشدنيازهای زیستگاهی می

ها  از مصبگذاری باشد. دور بودن مناطق النهدر منطقه میاز امنيت 

 هاانسانی در آن هایها و استقرار فعاليتخيز بودن مصبحاصل خاطربه

 مطالعه باشد.می مناطق این از هاپشتالک كردن در دوری موثری عامل

Zaheer khan ( در بررسی وضعيت الک2010و همکاران )های پشت

تهدید عامل  ترینمهمتخریب زیستگاه،  كه دریایی پاكستان نشان داد

و همکاران  Mazor چنين مطالعههم. باشدپشت سبز میبقای الک

در سواحل  دریایی هایپشتسازی الکی النهمطالعه مورد ( در2012)

گزینی از طریق تجزیه و دریای مدیترانه و تأثير روشنایی شب بر النه

 متغیرها
فاصله از مناطق 

 گردشگری

فاصله از 

 مناطق ساحلی

فاصله از مناطق حضور 

 پرندگان آبزی

فاصله از مناطق ساحلی 

 با بستر شن و ماسه

فاصله از مناطق حضور 

 هاپشتمحلی الک

فاصله از 

 جاده

فاصله از مصب 

 رودخانه

فاصله از منابع 

 های سطحیآب

فاصله از مناطق 

 گردشگری
1        

       1 9 ز مناطق ساحلیفاصله ا
فاصله از مناطق حضور 

 پرندگان ساحلی
5 1/3 1      

فاصله  از مناطق ساحلی با 

 جنس بستر شنی و ماسه
9 1 3 1     

فاصله از مناطق حضور 

 محلی الک پشت ها
9 1 3 1 1    

   1 1/7 1/5 1/3 1/5 3 فاصله از جاده
  1 1 1/7 1/5 1/3 1/5 3 فاصله از مصب رودخانه

های فاصله از منابع اّب

 سطحی
3 1/5 1/3 1/5 1/7 1 1 1 
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ای نشان داد كه وجود نور مصنوعی یك تهدید تصاویر ماهواره تحليل

گذاری  این تحقيق نيز مناطق النه باشد درها میپشتعمده برای الک

این  اند.مناطق گردشگری مستقر شدهپشت سبز  دور از جاده و الک

گذاری  سواحل چابهار از لحاظ مطلوبيت برای النهمطالعه نشان داد 

پور سعيدتوسط  گرفته انجام تحقيق با كه نيستند یکسان ،سبز پشتالک

چنين مشخص شد هم باشد.راستا می( هم1382و  1381) و همکاران

سازی مدل مطلوب زیستگاه و كنونی هایزیستگاه كه انطباق زیادی بين

شود با توجه به وجود دارد، لذا مشخص می پشت سبزشده برای الک

بهار هنوز جزء  سواحل چا، پذیری جانوران در انتخاب زیستگاهانعطاف

تواند كه می باشدمی خطر معرض گونه در های تيپيك برای اینزیستگاه

 كمك نماید. به افزایش جمعيت
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