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 1397 ذرآتاریخ پذیرش:            1397 شهریورتاریخ دریافت: 

 چکیده

شناسی باشد. در مطالعه حاضر شرایط اکولوژی و زیستخطر انقراض می شدت درهای مهم و بهپشت منقارعقابی یکی از گونهالک

پشت نمونه الک 110بررسی شد. طی مراحل پایش  1396مند در سال  شدهحفاظتاین گونه در جزیره ام الگرم واقع در منطقه  لتولیدمث

ترتیب دست آمده میانگین طول، عرض و عمق النه بههگزینی موفق داشتند. براساس نتایج بالنه پشتالک 41گردید که  سنجیزیست

 25/70±75/3 ترتیبمیانگین طول و عرض منحنی کاراپاس مولدین به گردیدند. ثبت 3/55±5/8 و 90/11±45/99 ،65/16±76/110

ترتیب بود و میانگین تعداد، قطر و وزن تخم طبیعی به 108±5/11های تولید شده متر، میانگین تعداد کل تخمسانتی 72/64±08/3و 

عدد،  9/26±25/6ترتیب گرم و میانگین تعداد، قطر و وزن تخم غیرطبیعی به 85/28±82/3متر و میلی 9/37±1/2عدد،  9/3±74

و  1/38±97/1ترتیب گیری شد. میانگین طول و عرض مستقیم و وزن نوزادان بهگرم اندازه 1/11±85/3تر و ممیلی 1/2±6/20

های دارای جنین مرده ها و میانگین تعداد تخمگرم ثبت شد. دوره انکوباسیون، درصد تفریخ تخم 4/12±97/0متر سانتی 45/1±95/29

الگرم در برخی های جزیره امپشتدست آمد. نتایج نشان داد که الکبه 4/19±4/6درصد  45/52±9/14روز،  5/62±9/14ترتیب به

تر دارند. میانگین تعداد تخم تولید شده مناطق خلیج فارس هستند اما نسبت به سایر نقاط دنیا اندازه کوچک از صفات تولیدمثلی مشابه سایر

 نگین جهانی بود.در این جزیره باالتر از سایر نقاط خلیج فارس و نزدیک به میا

 الگرمام های منقار عقابی، حفاظت، صفات تولیدمثلی،پشتالک کلمات کلیدی:

 ha.razaghian@gmail.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
ترین خزندگان نکتونی هستند های دریایی از مهمتپشالک       

ترین پراکنش بیش و شوندمی یافت جهان دریایی هایآب اغلب در که

باشد. ری میگرمسیهای مناطق گرمسیری و نیمهها در آبآن

های دریایی در پشتدهد الکنشان می شناسیلیگزارشات فس

اند که از دوره ژوراسیک تاکنون سه مجموع پنج خانواده بوده

، توکسوکلیده (Protestegidae)خانواده آن شامل پروتستیجیده 

(Toxochelyidae) پلسیوکلیده و (Plesiochelyidae) طول تاریخ  در

 (Cheloniidae)حاضر دو خانواده کلونیده  حال در اند وشده منقرض

 (Dermochelyidae)گونه و پنج جنس و خانواده درموکلیده  7با 

 و Pritchard) اندداده ادامه خود حیات به تاکنون گونه یک با

Mortimer ،1999).  گونهاز هشت گونه زنده، پنج گونه شامل 

(، Chelonia mydas) سبز (،Eretmochelys imbricata) یمنقارعقاب

از ( Lepidochelys olivacea) یتونیز و (Caretta carettaسرخ )

از ( Dermochelys coriacea) یپشت چرمخانواده کلونیده و 

 5. از میان اندفارس مشاهده شده جیدر خلخانواده درموکلیده 

های خلیج گذاری سه گونه عقابی، سبز و زیتونی در آبگونه، تخم

گذاری ترین تخمان گزارش شده است که بیشفارس و دریای عم

 و همکاران، Askari Hesni) باشدسبز می و عقابی هایگونه به مربوط

های منقار عقابی پشت(. الک2018و همکاران، Sinaei ؛ 2016

ای تغذیه و بین مناطق دارند تریها جثه کوچکسایر گونه از معموالً

دهند و در انجام می های طوالنیو مناطق تولیدمثلی مهاجرت

رسد کیلومتر می هزار ها به چندآن مهاجرت تولیدمثلی برخی موارد

(Pilcher  ،در سال2014و همکاران .) های اخیر تراکم جمعیت

به  2010پشت عقابی در جهان کاهش یافته است و از سال الک

شدت در خطر انقراض معرفی شده است و در لیست عنوان گونه به

، IUCNقرار دارد ) IUCNن جهانی حفاظت از طبیعت سازماقرمز 

های پشتهای الکعوامل متعددی در کاهش جمعیت (.2018

 ها ترین آنپشت عقابی موثرند که از مهمدریایی ازجمله الک

های های تولیدمثلی توسط فعالیتتوان به تخریب زیستگاهمی

صنعتی،  های نفتی وهای صید و صیادی، آلودگیانسانی، فعالیت

ها ها و کشتیهای گردشگری، رفت و آمد و برخورد با قایقفعالیت

ترین عوامل کاهش جمعیت این گونه نام برد. در کنار ازجمله مهم

ها و نوزادان توسط عوامل انسانی، عوامل طبیعی مانند تغذیه تخم

چنین پرندگان دریایی، تخریب روباه، و هم شغال، مانند پستاندارانی

ا و سواحل توسط امواج، فرسایش ساالنه سواحل ذکر کرد هالنه

گذاری های دریایی جهت تخمپشتالک (.1394حصنی، )عسکری

کنند و رفتارهای تولیدمثلی و به سواحل تولیدمثلی مهاجرت می

شود. پس گذاری انجام میهای تخمجفتگیری در نزدیک زیستگاه

، مولدین به سواحل ها در مولدین مادهاز جفتگیری و تولید تخم

 و Troëng؛ 2014و همکاران،  Pilcherکنند )شنی مراجعت می

 ترین مراجعهبیش (.2001همکاران،  و Horrocks ؛2005 همکاران،

های دریایی در شب و در زمان مد گزارش شده است پشتالک

های مولد پشت(. الک1393؛ طبیب، 1391)دهقانی و همکاران، 

گونه مراقبت والدینی از دریا بازگشته و هیچگذاری به پس از تخم

گیرد بنابراین عوامل متعددی در بقای زیستی، ها صورت نمیتخم

تفریخ و تولد نوزادان در زمان جنینی تا تولد موثر هستند. عوامل 

بندی ساحل و طبیعی مانند شکارچیان، تغییرات دمایی، نوع دانه

ها اثرگذار یزان بقا آنها، رطوبت سواحل، در ممیزان تهویه تخم

مطالعات،  براساس (.Bjorndal ،2000 وWood ) باشندمی

ترین مناطق مهم عنوانبه فارس خلیج و استرالیا ساحلی هایزیستگاه

شوند. در خلیج پشت عقابی در جهان محسوب میتولیدمثلی الک

گذاری این گونه مربوط به سواحل ترین سواحل تخمفارس مهم

که گزارشاتی از سواحل کیش، هرمز ، هنگام، نخیلو، ایرانی است 

شده مند واقع در استان ام الگرم در منطقه حفاظت خارکو و جزیره

حصنی، ؛ عسکری1393؛ طبیب، 1373باشد )ولوی، بوشهر می

الگرم و سواحل علت داشتن توپوگرافی خاص جزیره ام( و به1394

 ترینمناسب از کیبودن، این جزیره، ی غیرمسکونی شنی مناسب و

 فارس خلیج در دریایی هایپشتگذاری الکتخم هایزیستگاه

شود اما تاکنون اطالعات جامعی در مورد تولیدمثل محسوب می

پشت عقابی در این جزیره گزارش نشده است. تحقیق حاضر الک

پشت عقابی الک تولیدمثل شناسی و اکولوژیزیست مطالعه با هدف

 صورت گرفته است.در جزیره ام الگرم 
 

 هاشمواد و رو
 51الکرم در بین مختصات جغرافیایی الگرم یا امجزیره ام       

 27دقیقه طول جغرافیایی و  56درجه و  51دقیقه تا  55درجه و 

جوار با سواحل شمال درجه عرض جغرافیایی واقع شده است. هم

تری کیلوم 140شرقی خلیج فارس و سواحل بندر دیر و در فاصله 

کیلومتری غرب بندر دیر  35شرقی بندر بوشهر و در فاصله جنوب

که از نظر تقسیمات  است کیلومترمربع 4/0 جزیره مساحت دارد. قرار

باشد )سازمان سیاسی جزء بخش بردخون از شهرستان دیر می

(. در مطالعات انجام شده تمام 1381جغرافیایی نیروهای مسلح، 

ایش انجام شد و تمام پزنی و م گشتالگرسواحل اطراف جزیره ام

تعیین گردید  GPS با دریایی هایشتپالک گذاریتخم مستعد نقاط

عنوان نقاط مستعد شناسایی که ساحل جنوبی و جنوب غربی به

 (. 1شدند )شکل
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 الگرم در خلیج فارس: موقعیت جغرافیایی جزیره ام1شکل

 

 اسفند پشت عقابی ازگذاری الکتخم در فصل مطالعه این       

گذاری با شروع فصل تخم .گرفت انجام 1396 ماه تیر تا 1395 ماه

و در طول فصل تولیدمثل  شناسایی گذاریتخم مستعد سواحل تمام

صبح روز بعد صورت گرفت و  8عصر تا  6پایش شدند. پایش از 

ترین زمان پایش در زمان مد انجام شد. با مراجعه مولدین بیش

جمله زمان حضور، شرایط ام فاکتورهای محیطی ازبه ساحل تم

چنین، فاصله خط مد جزر و مدی و ساعت حضور ثبت شد و هم

 گذاری نمونه،تخم اتمام از پس گردید. گیریاندازه گزینیالنه تا محل

عرض منحنی  و منحنی طول سنجی ازجملهزیست فاکتورهای

ها، تعداد تخم کل تعداد گیری شد.ای اندازهپشت با متر پارچهالک

 با کروی و منظم شکل کامالً دارای هایتخم)های طبیعی تخم

 اشکال هایی باتخم)طبیعی غیر هایتخم تعداد ،(رنگ زرد ظاهری

طور تصادفی از هر النه هر النه ثبت و به (رنگ سفید و نامنظم

سنجی تخم غیرطبیعی نیز زیست 5-15تخم طبیعی و  15-10

گذاری و پس از دوره انکوباسیون ها عالمتالنهگردید. تعدادی از 

 تعداد و بررسی هاالنه درون و در زمان تفریخ نوزادان، محتویات

های تخلیه پوسته مرده، دارای جنین هایتخم شده، تفریخ هایتخم

مشخص گردیدند و  هاالنه در موجود مرده و زنده نوزادان و شده

سنجی شدند. ها زیستنوزاد از کل النه 110سپس در مجموع 

 گیرینوزادان اندازه وزن و مستقیم عرض مستقیم، طول صفت سه

چنین ها و همپشتگیری طول و عرض بچه الکشدند. برای اندازه

و  001/0ها از کولیس دیجیتال با خطای گیری قطر تخماندازه

ها از ترازوی دیجیتال با احتمال گیری وزن نوزاد و تخمبرای اندازه

 استفاده شد.  001/0ی خطا

 

   نتایج

ن گذاری، اولیبراساس پایش انجام شده در طول فصل تخم       

ه اسفندما 17های عقابی در جزیره ام الگرم در پشتحضور الک

 گشت.گزینی به دریا بازمشاهده گردید که نمونه بدون النه 1395

احل به س گذاریتخم پشت برایالک 110تعداد  طی این مطالعه در

گذاری گردیدند، پشت پالکالک 74که در مجموع  کردند مراجعت

د گذاری مراجعت کردند و تعدامجدد برای تخم (% 4/32) نمونه 24

های قبل در گذاری شده از سالهای تگپشت از نمونهالک 12

مراجعه مجدد داشتند. از مجموع  1396گذاری سال فصل تخم

ه باول بالفاصله پس از ورود نمونه در مرحله  41مراجعه،  110

ق گزینی موفنمونه بدون النه 69موفق داشتند و  گذاریتخم ساحل

(  % 72/52) نمونه 58 گذاریتخم به دریا بازگشتند. براساس مناطق

ر د( نمونه % 28/47نمونه ) 52در سواحل غربی جزیره ام الگرم و 

ری گینتایج حاصل از اندازه ساحل جنوبی مشاهده گردیدند.

 آمده است که میانگین طول و 1جدول  فاکتورهای اکولوژیکی در

ثبت شد  45/99±90/11و  76/110±65/16ترتیب عرض النه به

ه بها و حفره باالی تخم و میانگین عمق النه، عمق گودال تخم

ثبت گردیدند.  75/33±65/7و  85/27±3/1، 3/55±5/8 ترتیب

ط خفاصله از  ترینن و کمتریها بیشالنه گذاریبراساس محل تخم

ربی غمتر بودند که هر دو مورد در ساحل  1و  50میزان بهمد آب 

ها سنجی مولدین، تخمنتایج حاصل از زیست ثبت شدند. جزیره

ض نشان داده شده است، میانگین طول و عر 2و نوزادان در جدول

 72/64±08/3و  25/70±75/3ترتیب منحنی کاراپاس مولدین به

نی ترین فراواگیری شد. نتایج نشان داد بیشر اندازهمتسانتی

 70ا ت 65<با اندازه طول منحنی  هاییها مربوط به نمونهپشتالک

های عدد( و پس از آن نمونه 48درصد ) 6/43میزان متر بهسانتی

( عدد 43درصد ) 1/39میزان متر بهسانتی 75تا  70 <منحنی طول با

کننده در سواحل  پشت مراجعهن الکتریبزرگ (.2)شکل است بوده

ین ترمتر و کوچکسانتی 72و عرض  5/80جزیره ام الگرم با طول 

متر مشاهده شد. بررسی سانتی 5/56و عرض  61آن با طول 

میزان همبستگی و روابط تابعی بین صفات مختلف نتایج نشان 

 x6738/0 =y +389/17داد که براساس رگرسیون خطی معادله 

منحنی مولدین وجود دارد که ضریب همبستگی  عرض طول و بین

 (.3)شکل  (2R , 05/0>P= 66/0)باال بود  بین این دو صفت نسبتاً
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رم، استان بوشهر گذار در جزیره ام الگهای عقابی تخمپشتهای ایجاد شده توسط الک: فاکتورهای اکولوژیکی ثبت شده در النه1جدول

 (35)تعداد النه=

 

 ی در جزیره ام الگرم استان بوشهرپشت عقابها و نوزادان الکسنجی مولدین، تخمنتایج زیست :2جدول

 

تخم در  108±5/11های تولید شده کل تخم میانگین تعداد       

 131تولید شده  تخم تعداد ترینگذاری بود که بیشهر مرحله تخم

تخم بود. میانگین تعداد، قطر و وزن  64ترین میزان آن عدد و کم

 و مترمیلی 9/37±1/2 عدد، 74±9/3 ترتیببه طبیعی تخم

ثبت شد و میانگین تعداد، قطر و وزن تخم  گرم 82/3±85/28

متر و میلی 6/20±1/2عدد،  9/26±25/6ترتیب غیرطبیعی به

گیری شد. میانگین طول و عرض مستقیم گرم اندازه 85/3±1/11

متر و میانگین سانتی 95/29±45/1 و 1/38±97/1 ترتیببه نوزادان

 گرم ثبت شد.  4/12±97/0ها وزن آن

طی بین طول منحنی و تعداد کل تخم توسط رگرسیون خ       

صورت مولدین نشان داد که رابطه خطی بین این دو صفت به

88/99+ x07/0 =y طول منحنی  بین دارمعنی همبستگی و باشدمی

وجود ندارد و ضریب همبستگی بسیار ضعیف و نزدیک  تخم تعداد و

ه چنین رابط(. هم4)شکل (2R , 05/0<P= 0009/0)به صفر بود 

خطی بین طول منحنی و تعداد تخم طبیعی، یک رابطه تابعی 

با ضریب همبستگی  x2852/0- =y +41/105صورت منفی به

رگرسیون (. 5()شکل2R , 05/0<P= 017/0داد ) نشان پایینی بسیار

 صورتخطی بین تعداد کل تخم و تعداد تخم طبیعی به

39/15+ x6626/0 =y ًان داد باال نش با ضریب همبستگی نسبتا

(62/0 =2R , 05/0>P) ( و رگرسیون خطی بین تعداد کل 6)شکل

تخم و تعداد تخم غیرطبیعی توسط مولدین نشان داد که رابطه 

باشد می x3224/0 =y +052/14صورتبین این دو صفت به خطی

 (2R , 05/0>P= 27/0) شد مشاهده صفت دو بین پایینی همبستگی و

تعداد تخم غیرطبیعی  و طبیعی خمت تعداد بین خطی رابطه (.7)شکل

با ضریب همبستگی  x071/0-= y +974/25 خطی منفی رابطه یک

 (.8)شکل (2R , 05/0> P= 009/0)بسیار پایین مشاهده شد 

شده، دوره انکوباسیون  گذاریعالمت هایالنه مطالعه براساس       

 یونانکوباس دوره ترینبیش و ترینکم که شد محاسبه روز 9/14±5/62

ها روز طول کشیده است. درصد تفریخ تخم 70و  45ترتیب به

درصد محاسبه شد. براساس مشاهدات  9/14±45/52

 آماریشاخص         

 فاکتور

 انحراف معیار دامنه تغییرات ترینکم ترینبیش میانگین

 65/16 47 98 145 76/110 متر(طول النه )سانتی

 90/11 35 95 130 45/99 متر(عرض النه )سانتی

 45/8 17 45 65 3/55 متر(عمق النه )سانتی

 3/1 4 27 31 85/27 متر(عمق حفره تخم )سانتی

 65/7 11 25 34 75/33 متر(ها )سانتیخمعمق حفره باالی ت

 5/8 49 1 50 67/12 فاصله نسبت به مد )متر(

 انحراف معیار دامنه تغییرات ترینکم ترینبیش میانگین صفت تعداد نمونه

 110 مولدین
 75/3 5/19 61 5/80 25/70 متر()سانتی ل منحنیطو

 08/3 16 56 72 72/64 متر()سانتی عرض منحنی

 5/11 67 64 131 108 تعداد النه 35 هاتعداد کل تخم

 420 تخم طبیعی

 9/3 13 66 79 74 تعداد

 1/2 4/8 2/32 6/40 9/37 متر(قطر )میلی

 82/3 3/12 5/24 8/36 85/28 )گرم( وزن

 290 تخم غیرطبیعی

 25/6 22 13 35 9/26 تعداد

 9/6 39 5/8 5/47 6/20 متر(قطر )میلی

 85/3 5/15 1/1 8/16 1/11 )گرم( وزن

 110 نوزادان

 97/1 02/5 2/35 18/40 1/38 متر()میلی طول مستقیم

 45/1 4/7 8/24 2/32 95/29 متر(عرض مستقیم )میلی

 97/0 5/2 7/10 2/13 4/12 وزن )گرم(
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گذاری ایجاد شده بودند دوره های که در انتهای فصل تخمالنه

داشتند. میانگین  ترپایین تفریخ بسیار تر اما درصدکوتاه انکوباسیون

 ترینبیش که آمد دستبه 4/19±4/6 مرده جنین دارای هایتخم تعداد

ها عدد ثبت گردید. در بررسی النه 5و  47ترین جنین مرده و کم

ها مشاهده گردید و میانگین تعداد تنها یک نوزاد مرده در النه

ترین و دست آمد که بیشهب 6±7/2های نرمال فاقد جنین تخم

 عدد بود. 4و  15ترتیب ها بهترین آنکم

 
پشت عقابی براساس طول گذار الکی مولدین تخمفراوان :2شکل

 منحنی کاراپاس در جزیره ام الگرم
 

 
رابطه طول منحنی کاراپاس و عرض منحنی کاراپاس در  :3شکل

 گذارهای تخمپشتالک
 

 
های تولید رابطه طول منحنی کاراپاس و تعداد کل تخم :4شکل

 های عقابیپشتشده توسط الک

 
های طبیعی رابطه طول منحنی کاراپاس و تعداد تخم :5شکل

 های عقابیپشتتولید شده توسط الک
 

 
های های تولید شده و تعداد تخمرابطه تعداد کل تخم :6شکل

 های عقابیپشتطبیعی توسط الک
 

 
های های تولید شده و تعداد تخمرابطه تعداد کل تخم :7شکل

 عقابی هایپشتغیرطبیعی توسط الک
 

 
های رابطه تابعی تعداد تخم طبیعی و تعداد تخم :8شکل

 های عقابیپشتغیرطبیعی تولید شده توسط الک
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 گذار در جزیره ام الگرم، استان بوشهرهای عقابی تخمپشتهای الکفاکتورهای ثبت شده در النه :3جدول

 شاخص آماری        

 فاکتور

 انحراف معیار منه تغییراتدا ترینکم ترینبیش میانگین

 9/14 35 45 70 5/58 دوره انکوباسیون

 5/19 5/78 2/17 7/95 45/52 درصد تفریخ

 4/6 42 5 47 4/19 تعداد تخم دارای جنین مرده

 -- 1 0 1 1 تعداد نوزاد مرده

 7/2 11 4 15 6 تعداد تخم فاقد جنین

   بحث

دت در خطر انقراض شهای بهپشت عقابی یک از گونهالک       

شود و های منطقه هند و آرام دیده میتر در آبباشد که بیشمی

باشد و در گذاری این گونه میخلیج فارس یکی از نقاط مهم تخم

شناسی و اکولوژی تولیدمثل زیست مورد در مطالعاتی اخیر هایسال

دهنده حضور این گونه صورت گرفته است و تمام مطالعات نشان

باشد ه در شمال خلیج فارس، تنها در فصل تولیدمثل میاین گون

(Askari Hesni  ،؛ 2016و همکارانPilcher ،2014 و همکاران .)

ماه و  ها در اردیبهشتپشتالک ترین حضورمطالعه حاضر بیش در

های مشاهده شده مولدین خرداد ماه مشاهده گردید و تمام نمونه

کردند. به سواحل مراجعت می گذاریماده بالغ بودند که برای تخم

 25/70±75/3  شده مشاهده هاینمونه منحنی عرض و طول میانگین

های تر از نمونهمتر بود که کمی کوچکسانتی 72/64±08/3و 

و عرض  37/72مشاهده شده در جزیره هرمز با طول منحنی 

( و منطقه حفاظت 1391متر )دهقانی و همکاران، سانتی 84/65

حصنی )عسکری 3/66و عرض  75/72ا طول منحنی شده نایبند ب

جنوب خلیج  منطقه هایپشتتر از الکو بزرگ (1393 و همکاران،

طور همتر بودند. بسانتی 80/69فارس در امارات با طول منحنی 

فارس حدود  عقابی خلیج هایپشتمنحنی الک کلی میانگین طول

تر است و تنها کمکه از میانگین جهانی  باشدمتر میسانتی 30/70

های مشاهده شده در سواحل کشور عمان با میانگین پشتالک

 Pilcherمتر با سایر نقاط جهان مشابه است )سانتی 40/81طول 

های ها در طولپشتترین فراوانی الک(. بیش2014 همکاران، و

و همکاران  دهقانی با نتایج تقریباً که شد مشاهده مترسانتی 75تا  65

( در خلیج فارس مشابهت 2014و همکاران ) Pilcherو  (1391)

چنین رابطه تابعی طول و عرض منحنی با همبستگی دارد. هم

( و عسکری 1391باال مشاهده شد که با نتایج دهقانی و همکاران )

نتایج  ( در خلیج فارس مطابقت دارد.1395حصنی و همکاران )

بود  108تخم  ها نشان داد میانگین تعداد کلسنجی تخمزیست

(، جزیره هرمز )دهقانی و 1393تر جزیره کیش )طبیب، که بیش

(، جزیره 1389(، نخیلو )مقیمی و همکاران، 1391همکاران، 

( و هنگام )سعیدپور و همکاران، 1388شیدور )زارع و همکاران، 

های عقابی در جهان پشت(، بود. میزان تولید تخم در الک1382

 و همکاران، Dobbsرش شده است )تخم گزا 200تا  100بین

های طبیعی قطر و وزن تخم تعداد، (.Liew، 1999 و Chan ؛1999

 نسبت به  که شد گیریاندازه 75/28، 9/38، 74ترتیب به

( و جزیره 1389های جزیره هرمز )لقمانی و همکاران، پشتالک

باشند. متوسط قطر و وزن تر می( بیش1393کیش )طبیب، 

، UAE) گرم 28متر و سانتی 1/39احل قطر برابر با ها در سوتخم

و  Bjorndalگرم ) 2/36سانتی متر و  8/30و در مکزیک  (2001

 ( گزارش شده است و متوسط قطر تخم 1985 همکاران،

شده است. تعداد تخم طبیعی  گزارش جهان در عقابی هایپشتالک

اری و دبود و یک رابطه معنی 9/26و  74ترتیب و غیرطبیعی به

چنین بین یک همبستگی مثبت بین دو مولفه وجود داشت و هم

این مولفه و تعدادکل تخم یک همبستگی مثبت مشاهده گردید 

( در جزیره هرمز و نتایج 1391که با نتایج دهقانی و همکاران )

( 1393 حصنی و همکاران،)عسکری دست آمده در منطقه نایبندهب

 مطابقت دارند.

روز و درصد تفریخ  5/58طالعه دوره انکوباسیون در این م       

درصد بود که نسبت به سایر جزایر ایرانی مطالعه  4/52معادل 

، طبیب، 1388تر بود )زارع و همکاران، شده در خلیج فارس کم

تر بوده است ، بیش62/50( و نسبت به منطقه نایبند با 1393

شور قطر با ( و در مقایسه با ک1393حصنی و همکاران، )عسکری

و  (Quiton ،2003 و Tayabدرصد ) 83میانگین موفقیت تفریخ 

 هند غرب و( Limpus ،2000درصد ) 91 تفریخ استرالیا با موفقیت

تری نشان مقدار پایین (Nash  ،2013و Hendersonدرصد ) 1/90

گذاری ایجاد تخم فصل انتهای در که هاییالنه مشاهدات براساس داد.

 2/17تر اما درصد تفریخ دوره انکوباسیون کوتاهشده بودند طول 

دست آمد که از دالیل عدم تفریخ و از طرفی مرگ و میر درصد به
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گذاری توان به دمای باال در انتهای فصل تخمها میباالی جنین

هایی که در ابتدای فصل ایجاد شده بودند اشاره کرد. برعکس النه

ریخ باال بود. یکی از فاکتورهای درصد تف اما طوالنی انکوباسیون دوره

موثر بر میزان تفریخ تاثیر فاکتورهای محیطی ازجمله دما و 

باشد که با افزایش عمق النه و عمق حفره تخم تاثیر رطوبت می

یابد از طرفی می تفریخ افزایش میزان شده و ترکم فاکتورهای دمایی

 بگذارد تواند روی نسبت جنسی نوزادان تاثیرتغییرات دمایی می

(Wood ؛2014 همکاران، و Wood و Bjornda، 2000.) هایی النه در

علت افزایش دما در خرداد و تیرماه، تعداد که عمق کم دارند به

های مختلف شدن الیه دما و خشک اثر افزایش ها درجنین زیادی از

تخم و بسته شدن منافذ تنفسی تخم، جنین دچار خفگی شده و 

متر با سانتی 3/55ها در این تحقیق عمق النه میرند. میانگینمی

متر بود که با توجه به سانتی 45/99و  76/110طول و عرض 

گراد، عمق درجه سانتی 50میزان افزایش دمای خلیج فارس به

( و احتمال 2014 و همکاران، Pilcher) گرددکمی محسوب می

ان همین دلیل میزکاهش بقای زیستی نمونه کم خواهد بود به

و در انتهای فصل در برخی  4/19±4/6جنین مرده در این تحقیق 

 جنین رسید.  47ها تعداد جنین مرده به النه

بود  4/12و  1/38در این تحقیق میانگین طول و وزن نوزاد        

 73/40جزیره شیدور  که میانگین طول و وزن نوزادان دردرصورتی

 ( و جزیره کیش1388، گرم )زارع و همکاران 68/14متر و سانتی

( گزارش شده 1393گرم )طبیب،  16/12متر و سانتی 74/38

دست آمده وزن نوزادان در این تحقیق هاست. با توجه به نتایج ب

داری دارد تر از جزیره شیدور بود و با این جزیره اختالف معنیکم

اما نسبت به جزیره کیش باالتر بود اما اختالف فاحشی با وزن 

 این جزیره نداشت. نوزادان

های پشتالک که دهدمی دست آمده نشانهب نتایج طورکلیبه       

تر هستند. میانگین عقابی جزیره ام الگرم از سایر نقاط دنیا کوچک

های جزیره ام الگرم باالتر از کشورهای پشتهای الککل تخم

تر از متوسط جهانی است و وزن منطقه خلیج فارس ولی پایین

دان در این منطقه با سایر نقاط جهان تقریباً متفاوت است. نوزا

توان به شرایط طورکلی با مطالعات بیولوژیک و اکولوزیکی میهب

ها و راهکارهای حفاظتی بهتری دست یافت. این حال حاضر گونه

دهد برای مناطقی مانند جزیره ام الگرم که مطالعه پیشنهاد می

های حفاظتی ازجمله روش باشدیم های مولد زیادپشتالک حضور

پایش دائم و ایجاد هچری سایت اجرا شود تا با افزایش میزان 

تفریخ و کاهش مرگ و میر جنین و نوزاد به بقای زیستی این 

 گونه در خطر انقراض کمک گردد.

 تشکر و قدردانی
های اداره کل دانند از همکاریخود الزم می نویسندگان بر       

 و دکتر دلشب انخصوص آقایبه بوشهر محیط زیست حفاظت

چنین از اعضای مهندس امین طالب تشکر و قدرانی نمایند. هم

آقای مهندس حامد مشیری و  طرح سرزمین،محترم انجمن 

علت همکاری در مراحل مختلف به بانان محترم منطقهمحیط

 گردد.برداری تقدیر و تشکر مینمونه

 

  منابع

اسدی،  و .ع مهوری، ؛.ا کامرانی، ؛.م شاورز،ک ؛.ه دهقانی، .1

 دریایی پشتالک گذاریتخم شناسیزیست بررسی .1391، .م

در  Linnaeus 1766,(Eretmochelys imbricata)عقابی  منقار

 شماره، 3 سال .شناسیاقیانوس فارس. نشریه خلیج-هرمز جزیره

 .9تا  1 ، صفحات9

 ،.م واقفی،افتخار و .ش فداکار، ؛.ب.م نبوی، ؛.زارع، ر .2

 عقابی منقار پشتالک گذاریالنه فعالیت بررسی. 1388

(Eretmochelys imbricata) استان هرمزگان(  شیدور جزیره در(

 47 ، صفحات3 ، شماره1 سال .جانوری شناسی زیست فصلنامه

 .53تا 

جغرافیای جزایر . 1381 .ان جغرافیایی نیروهای مسلحسازم .3

، ، خارکو، شیفاستان بوشهر )جزایر خارک :فارس ایرانی خلیج

سازمان جغرافیایی ، تهران. )، نخیلو، فارسی، جبرینام الکرم

 صفحه. 320 .نیروهای مسلح

 پشتالک تولیدمثلی خصوصیات بررسی .1393طبیب، م.،  .4

کیش.  جزیره سواحل( Eretmochelys imbricata)عقابی  منقار

جلد  .(ایران شناسی زیست مجله) جانوری هایپژوهش مجله

 .385تا  377 ، صفحات3، شماره 27

های احیاء و بازسازی زیستگاه .1394حصنی، م.، عسکری .5

های دریایی در استان بوشهر با تاکید بر پشتتخمگذاری الک

ک ملی نایبند. گزارش طرح، و پار وگو خار ام الگرم لو،ینخ ریجزا

 سازمان حفاظت محیط زیست، تهران.

شجاعی  ؛طالب، م.ا. ؛موذنی، م. ؛حصنی، م.عسکری .6

طالبی  ؛جعفری، ح. ؛زعفرانی ق.قربانزاده ؛لنگری، م.

 ؛پور، ا.توسل ؛طبیب، م. ؛آبادی، س.زنگی ؛متین، م.

بررسی زیست  .1393، آبادی، ص.فضل و زرندی، ع.غالمی

 Eretmochelys) عقابی منقار پشتالک تولیدمثل شناسی

imbricata )فیزیولوژی و شده نایبند. نشریه در منطقه حفاظت

 .82تا  67 ، صفحات4، شماره 2سال  .بیوتکنولوژی آبزیان

https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1545/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD/
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 .1389 ،.پ صادقی، و. ا مبارکی، ؛.ا سواری، .؛لقمانی، م .7

 Eretmochelys) عقابی منقار پشتالک گزینیالنه بررسی

imbricata )جانوری هایپژوهش هرمز. مجله جزیره در سواحل 

 884 ، صفحات6، شماره 23جلد  .(ایران شناسی زیست مجله)
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