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( Eretmochelys Imbricataبررسي عوامل موثر بر انتخاب محل النه سازی در الک پشت های منقار عقابي)

 جزيره شیدور

 

 9،  مهديه افتخار واقفي1، سید محمد باقر نبوی*2روح اهلل زارع

 

 گروه بیولوژی دریاعضو هیئت علمی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار،  .1

 و فنون دریایی خرمشهردانشگاه علوم  .2

 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر  .3

 

  چکیده

انتخاب محل النه سازی در خزندگان مرحله مهمی از چرخه زندگی آنها محسوب می شود زیرا فاکتورهای  

ی محیطی بر میزان ماندگاری تخمها و نوزادان، کیفیت انکوباسیون و نسبت جنسی نوزادان تاثیر می گذارند. برا

(، Eretmochelys Imbricataعقابی)النه سازی در الک پشت های منقار ارزیابی نقش عوامل موثر در انتخاب محل 

)استان  در جزیره شیدور النه 33دما، رطوبت، شیب ساحل، دانه بندی ذرات ماسه و میزان پوشش گیاهی مربوط به 

ی منقار  عقابی ترجیح می دهند النه های خود را در که الک پشت ها نتایج حاکی از آن بود هرمزگان( بررسی شدند.

که ارتفاع آن  در این جزیره عمده النه ها در ساحل شمالی بودندنزدیکی و یا در میان پوشش های گیاهی حفرکنند. 

بیشتر از سایر نقاط بوده و همچنین منطقه ای به دور از عمل شدید امواج و وزش باد می  خط جزر و مدینسبت به 

میزان موفقیت تفریخ رابطه ای معنی دار را با ارتفاع النه نسبت به سطح آب دریا و  میزان موفقیت النه سازی . باشد

از میان فاکتورهای بررسی شده مشخص گردید که شیب ساحل بیشترین تاثیر را در انتخاب محل نشان دادند. 

ه از سطح آب دریا دارد و النه های موجود در ارتفاع مناسب النه سازی داشته زیرا ارتباطی مستقیم با ارتفاع محل الن

 خواهند بودند.  یباالتر ولید مثلیمناسب، دارای میزان موفقیت ت

 

 : النه سازی، جزیره شیدور، الک پشت منقار  عقابی، موفقیت تفریخکلیدی واژگان
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 مقدمه. 2

 Eretmochelysالک پشت منقار عقابی )

Imbricataک پشت های دریایی بوده که ( یکی از ال

در نواحی ساحلی، خورها  و خلیج های واقع در نواحی 

 Evert et)گرمسیری و نیمه گرمسیری زیست می کند

al., 1991).  خلیج فارس نیز از مناطقی محسوب می

 این گونهشود که پذیرای تعداد نسبتاً قابل توجهی از 

 ماهاواسط اسفند )گذاری می باشد که در فصل تخم 

اواسط تیر ماه(  به سواحل ماسه ای آن به ویژه  تا

این گونه به مدت هزاران سال جزایر وارد می شوند. 

ارزشمند خود شکار شده  1به دلیل الکِ پشتی

. امروزه این الک پشت (Horrocks et al., 1991)است

کنوانسیون بین المللی تجارت گونه های  Iدر ضمیمه 

به ثبت  2(CITES)خطر گیاهی و جانوری در معرض 

رسیده و به عنوان گونه ای در معرض خطر انقراض 

در  . (Horrocks et al., 1991) استمعرفی شده 

بسیاری از خزندگان تخم گذار فاکتورهای محیطی بر 

میزان ماندگاری تخم ها، اندازه نوازادان، میزان رشد 

می  آنها، ویژگیهای رفتاری و جنسیت آنها تاثیر

موفقیت  . میزان(Marcovaldi et al., 1996)گذارند

در الک پشت های دریایی تحت تاثیر  3النه سازی

، اندازه ذرات قبیل دمافاکتورهای اکولوژیکی از  برخی

ماسه، شیب ساحل، پوشش گیاهی و رطوبت می 

با این وجود تمایل الک  .(Evert et al., 1991)باشد

پشت های منقار عقابی به النه سازی به صورت 

رادی به جای گروهی، مطالعه بر روی فعالیت النه انف

 .(Carr et al., 1978)سازی آنها را مشکل می کند

الک پشت های منقار عقابی عموماً در شب به ساحل 

آمده و اقدام به النه سازی و تخم گذاری می کنند 

ولی در مواردی نیز دیده شده که این کار طی ساعات 

اتمام تخم گذاری به  شود. آنها پس از انجام میروز 

دریا باز گشته و بنابراین هیچ نقشی در بقاء و حیات 

 ,.Horrocks et al)نوزاد های خود در آینده ندارند

                                                           
1. Carapace 

2. Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

3.- Nesting success 

نه تنها بر در این جانوران انتخاب محل النه  .  (1991

رد بلکه بر میزان موفقیت النه سازی تاثیر می گذا

د تمامی گذار است، زیرا مانن جنسیت نوزادان نیز تاثیر

ین های دریایی، در این گونه نیزتعی الک پشت

 ,.Horrocks et al) باشدجنسیت وابسته به دما می 

1991; Danal et al., 2000)  . نه در انتخاب محل ال

میزان ماندگاری تخمها حائز اهمیت است؛ به طوری 

در مکانی نزدیک به دریا احتمال  که انتخاب محل النه

ا افزایش می دهد و از طرفی آب گرفتگی النه ها ر

وجود النه ای دور از دریا باعث خشک شدن تخم ها و 

 Wood et)شکار ماده ها، تخم ها و نوزادان می شود

al., 2000)  .  انتخاب محل النه در الک پشت های

دریایی را می توان مکانیسمی چند مرحله ای بیان 

نمود: انتخاب ساحل، خروج الک پشت های ماده از 

ا و انتخاب محلی برای ایجاد النه. انتخاب ساحل و دری

خروج الک پشت ها به ویژگیهای ساحل بستگی دارد، 

ی رسد الک پشت های منقار که به نظر م به طوری

اصلی انتخاب  از فاکتور شیب به عنوان معیار عقابی

و عموماً سواحلی با شیب ساحل النه سازی بهره برده 

 .  (Horrocks et al., 1991)دنتند را ترجیح می ده

که یک الک پشت ساحلی مناسب را انتخاب  هنگامی

نمود، چگونگی تصمیم به ورود به نقطه ای خاص از 

 ,.Mrosovsky et al) نیستساحل هنوز مشخص 

را برای سواحل  خصوصیتچهار  4مورتیمر .(1983

( 1؛مناسب تخم گذاری الک پشت ها برگزیده است

ساحل  (2پشت باشد،  حل قابل دسترس برای الکسا

م ها در زمان مد تا تخ ودهبه قدر کافی مرتفع ب

دانه بندی ذرات ماسه به گونه ( 3محافظت شده باشد، 

گاز به راحتی از آنها صورت گیرد و  ای باشد که انتشار

ماسه ها به قدر کافی مرطوب و نرم باشند تا ( 4

در صورتی که  ازخشک شدن تخم ها جلوگیری شود.

ای چنین شرایطی نباشد، الک پشت به ساحل دار

 .(Mortimer, 1983)سرعت به دریا باز می گردد

در این مطالعه تاثیر پارامترهای دما، شیب ساحل، 

اندازه ذرات ماسه، رطوبت و پوشش های گیاهی  بر 
                                                           

4. Mortimer 
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النه سازی در الک پشت  انتخاب محل مناسبروی 

 تاجزیره شیدور مورد بررسی قرار گرفت،  منقار عقابی

از این طریق به مهمترین فاکتورهای تاثیرگذار در این 

و بتوان بر اساس این اطالعات،  دپی برده شوجزیره 

در طراحی و اجرای برنامه های حفاظت از زیستگاه 

های تولید مثلی این گونه با ارزش و در معرض خطر 

 انقراض اقدام نمود. 

 

 مواد و روش کار. 1

نامیده می شود، جزیره شیدور که شتور و مارون نیز 

درجه و    33دقیقه عرض شمالی و  44درجه و 22در 

متری شرق جزیره  1411دقیقه طول شرقی در  23

بررسی مناطق شناسایی و جهت  .الوان واقع شده است

جمع آوری اطالعات و ، پس ازتخم گذاریالنه سازی و 

با توجه به وجود بسترهای ماسه ای و شنی که حائز 

 منقار عقابیگذاری الک پشت های شرایط مناسب تخم 

بودند، پنج ایستگاه النه سازی انتخاب و کد گذاری 

در بخشهایی از شمال و شرق جزیره وجود  شدند که

  .(1)شکلدارند

 

 
 (1321)ضیائی، ایستگاه های مناسب النه سازی در جزیره شیدور .1شکل  

 

این مطالعه در طول فصل تخم گذاری این گونه 

 1342تا اواسط تیر ماه  1343اسفند ماه یعنی از اواسط 

النه مورد بررسی قرار  33در زمان مطالعه . انجام گرفت

به  برای اندازه گیری دمای ماسه در محل النه، گرفتند.

دمای ماسه در  ،ه توسط الک پشتمحض شروع حفر الن

سانتی متری نسبت به سطح و با سه تکرار در  2عمق

 )هنگام حفر النه(ریزی فاصله زمانی قبل از شروع تخم

جهت اندازه  .(Horrocks et al., 1991)اندازه گیری شد

رطوبت محل النه سازی، نمونه برداری از  یزانگیری م

ماسه در محل النه با سه تکرار و همزمان با شروع حفر 

رطوبت ماسه پس از انتقال به  قدارالنه انجام شد. م

فته طی آزمایشگاه به صورت نسبت وزن آب از دست ر

 .(Head,1992)حرارت دیدن به وزن خشک محاسبه شد

جهت آنالیز دانه بندی از روش استاندارد معرفی شده 

نمونه  ؛(Buchanan, 1984)استفاده شد  1توسط بوخانان

برداری ماسه در مجاورت محل النه سازی به صورت 

سانتی متری  33-41پروفایل عمودی از سطح تا عمق 

سانتی  11 هله پولیکا با قطر دهانماسه و به کمک یک لو

متر انجام گرفت و یک مقدار میانگین حاصل 

برای محاسبه شیب ساحل . (Wood et al., 2000)شد

استفاده  2متعارف آترلیروش در محل النه ها، از 

که بر حسب آن از پارامتر ارتفاع .(Atherley, 1987)شد

به جای شیب ساحل  النه نسبت به خط جزر و مدی،

پس از طی شدن دوران . (2)شکلفاده می شوداست

                                                           
5- Buchanan 

6- Atherley 
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روز(، النه ها و محتویات درون آنها  43-21انکوباسیون)

های تفریخ شده، تخمهای بررسی شده و تعداد تخم

و نوزادهای خارج مرده موجود در النه ها  فاسد، نوزادان

داده های به دست آمده  .شده از النه ها مشخص گردید

 Excel (2003)و SPSS(11.5)توسط دو نرم افزار آماری 

 .مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند

 

 
افقی با میله ای که به صورت عمود در آخرین نقطه  در حالت کامالًمحل تالقی طناب  Bالنه،  Aنحوه اندازه گیری شیب ساحل؛  .2شکل

  سطح (ارتفاع النه نسبت به  B-Cآخرین حد جزر و مدی) Cآب قرار گرفته است و

 

 نتايج. 9

ایستگاه  الک پشتی که به 23از در این مطالعه 

%( در 33الک پشت ) 33 وارد شدند های مختلف

تخم گذاری موفق بودند و بقیه بدون انجام فعالیت 

این که بتوانند تخم گذاری کنند، دوباره به دریا 

)شمال % در ایستگاه چهارم21بازگشتند.از این تعداد،

% 4/11، )شمال جزیره(% در ایستگاه پنجم21، جزیره(

% در ایستگاه 4/3، )شرق جزیره(در ایستگاه دوم

)شرق % در ایستگاه اول4/2و )شمال جزیره(سوم

 (.3تخم گذاری کردند)شکل جزیره(

 
 تعداد الک پشت های تخم گذاری کرده در ایستگاه ها .3شکل 

در ایستگاه ذرات ماسه دانه بندی و درصد وزنی  

مشخص شده است. همان ( 1در جدول )های مختلف 

طور که مشاهده می شود، در اکثر ایستگاه ها ذرات 

میلی متر  23/1-3/1ماسه از دانه هایی با اندازه 

تشکیل شده اند و ذرات غالب هر پنج ایستگاه، دانه 

 میلی متری می باشند. 3/1های 
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 درصد وزنی ذرات ماسه و گروه سایزی مربوط به آنها در هر ایستگاه .1جدول 

 اندازه ذرات

(mm) 

 ایستگاه پنجم ایستگاه چهارم ایستگاه سوم ایستگاه دوم ایستگاه اول گروه سایزی

2 Granule 12/1 22/32 24/1 2/1 24/1 

1 Very coarse sand 2/3 14/12 4/2 44/1 44/1 

3/1 Coarse sand 44/31 14/34 4/23 12/22 4/42 

23/1 Medium sand 24/24 24/24 12/21 24/22 4/43 

123/1 Fine sand 21/1 32/1 4/4 24/1 4 

123/1 Very fine sand 14/2 2/3 4/3 2/3 32/4 

 

مشخص  (4همانطور که در شکل)در مورد شیب 

است، باالترین شیب مربوط به ایستگاه  سوم بوده که 

می باشد. همچنین کمترین  22/12 میانگین آن

که درجه بوده  1/3میانگین شیب به دست آمده 

 می باشد. با توجه به شکل زیر مربوط به ایستگاه دوم

مشخص است که ایستگاه چهارم با میانگین شیب 

درجه پذیرای بیشترین تعداد الک  2حدود 

% از 3/4%( بوده و به ایستگاه اول فقط 33پشت)

 .شده اند تعدادکل الک پشت های مشاهده شده وارد 

 
 عداد النه های ایجاد شده در ایستگاه هامقایسه شیب و ت .شکل 

 

( ارتباط پارامترهای محیطی را با میزان 2جدول)

میزان موفقیت النه نشان می دهد.  موفقیت النه سازی

 شامل دو پارامتر تعداد تخمهای موجود در النهسازی 

)تعدادنوزادانی که از النه  Emergence successو 

ی رسانند( می خارج و نهایتاً خود را به دریا م

همان طور که از این جدول مشخص است، باشد.

را با  معنی داررابطه ای  میزان موفقیت النه سازی

ارتفاع النه نسبت به سطح آب دریا نشان می 

موفقیت النه سازی با  میزان .(p<0.05)دهد

اندازه ذرات ماسه، دما، رطوبت و پارامترهای دیگر)

رابطه معنی داری را نشان گونه  هیچ( پوشش گیاهی

در  . همچنین تعداد تخمهای موجود(p>0.05)نداد

رابطه  پارامترهای مذکور فاقد هرگونه با النه ها نیز 

ابطه ر Emergence success از طرفی .استمعنی دار 

، به این (p<0.05)مثبت را با ارتفاع نشان داد ای

صورت که در النه های موجود در یک ارتفاع میانگین 

تعداد بیشتری از نوزادان از النه خارج و مسیر النه تا 

و در مقابل النه های دریا را به سالمت طی کرده اند 

حفر شده در ارتفاع های باالتر و پایین تر از این حد 

ایین تری را نشان دادند. این میزان متوسط، مقدار پ

با هیچ کدام از پارامترهای دیگر ارتباط معنی داری را 

)تعداد تخمهای  . میزان موفقیت تفریخنشان نداد

تبدیل شده به نوزاد که شامل نوزادان مرده در النه نیز 
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 . (p<0.05)سطح آب دریا نشان دادمی شود( نیز رابطه ای معنی دار را با ارتفاع النه ها از 

 
 ارتباط بین متغیرهای محیطی مربوط به محل النه سازی با میزان موفقیت النه سازی و مولفه های آن  -2جدول

 
E.S* 

 **N.S تعداد کل تخم ها میزان موفقیت تفریخ

 
 ارتفاع 33/1* 11/1 43/1* 34/1*

 اندازه ذرات ماسه -12/1 12/1 -11/1 -13/1

 دما -31/1 -12/1 -23/1 -22/1

 رطوبت 32/1 31/1 13/1 12/1
 پوشش گیاهی -24/1 12/1 -13/1 32/1*

Emergence success*     
Nesting success**  

 

 و نتیجه گیری بحث. 4

ارتباط پارامترهای بررسی در این مطالعه، 

نشان می دهد با میزان موفقیت النه سازی  محیطی 

که ارتفاع ساحل عاملی مهم و تاثیرگذار در انتخاب 

محل مناسب النه توسط الک پست های منقار عقابی 

در یک ساحل دینامیک طبیعی که عمده می باشد.  

النه و محتویات آن ویژگی ترین عامل مرگ و میر یک 

های فیزیکی محیطی مانند شیب، دما، رطوبت و 

اندازه ذرات ماسه می باشد، اطالعات ناچیزی را می 

توان در مورد میزان موفقیت النه سازی و عوامل تاثیر 

در  .(Wood et al., 2000) گذار بر آن را به دست آورد

رهای جزیره شیدور میزان موفقیت النه سازی با پارامت

رطوبت، اندازه ذرات ماسه و دما ارتباطی معنی دار را 

این مطالعه مشخص شد که الک پشت  در نشان نداد.

های منقار عقابی جزیره شیدور ترجیح می دهند در 

محل هایی از ساحل که دارای پوشش های گیاهی 

 می باشند، النه خود را حفر کنند. این نتایج در

 Wood)ارش شده استگز مطالعات محققان دیگر نیز

et al., 2000  2000 Mrosovsky, 1983;) .  نواحی

نسبت  دارای پوشش گیاهی فشردگی و تراکم کمتری

به عالوه در نواحی دارای به نواحی فاقد پوشش دارند؛ 

ه دریا با خطرات پوشش گیاهی رسیدن نوزادان ب

در الک  .(Horrocks et al., 1991)کمتری روبرو است

یی، دما بر مدت زمان رشد و نمو پشت های دریا

 تأثیر میجنسیت آنها  همچنین تعیینجنینی و 

 ,.Spotila, 1995; Miller, 1999; Wood et al)گذارد

این جانوران با انتخاب محل النه های خود    .(2000

و توانند بر مدت زمان انکوباسیون)بر اساس دما، می 

نه ها( بنابراین طول زمان مواجه شدن با شکارچیان ال

 Horrocks et)و جنسیت نوزادان خود تأثیر بگذارند

al., 1991; Wood et al., 2000). ر مطالعه ای که د

الک پشت های منقار  بر روی فعالیت النه سازی

انجام شد، مشاهده شد که باربادوس عقابی و سبز در 

 النه های موجود در سواحل مختلف این منطقه در

 Horrocks)یی وجود دارندنواحی متفاوت از نظر دما

et al., 1991). در جزیره شیدور نیز نیز تغییرات .

ناچیز بوده و شرایط دمایی ثبت شده در ایستگاه ها 

تقریباً یکسان دمایی را نشان دادند. دلیل این مطلب 

و در کل وسعت  ها هایستگا می تواند وسعت کم

هر الک پشت دریایی ممکن  .باشد محدود جزیره

نتخاب محل النه خود در مکانی که دارای است با ا

مقداری رطوبت است، سالمتی نوزادان خود را تضمین 

گرچه رطوبت زیاد برای  .(Mortimer, 1981)کند

تخمها مضر بوده و باعث اختالل در مراحل رشد و نمو 

جنینی می شود، ولی مقداری از آن جهت حفظ 

 یکپارچگی و شکل کلی النه و همچنین رشد و توسعه

در نظر گرفتن محتوای رطوبت  جنین ها الزم است.

هوا به عنوان معیاری برای انتخاب محل النه توسط 

الک پشت های دریایی چندان درست نمی باشد؛ زیرا 

ا یا بارانی بودن رطوبت تحت تأثیر شدید خشکی هو
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نوع دانه  .(Turkozan et al., 2003|)آن می باشد

ازی، از پارامترهای بندی ذرات ماسه در سواحل النه س

مهمی است که که در پایداری و نگهداری تبادالت 

دمایی و رطوبتی النه طی دوران رشد و نمو جنینی 

ریز (. Head, 1992; Garnett, 1996)مؤثر می باشد

بودن بیش از حد ذرات ماسه مانع از تبادالت مطلوب 

دما، رطوبت، و گازهای تنفسی شده و بر بقاء تخمها و 

انتخاب محل  .(Head, 1992)تأثیر می گذارند نوزادان

بدان معناست النه سازی در شیبی مشخص از ساحل 

که الک پشت های منقار عقابی با انتخاب این شیب 

می توانند میزان به ارتفاعی دست پیدا می کنند که 

 ایناز  ریخ النه های خود را افزایش دهند؛تفموفقیت 

امل موثر در رو در مطالعات مربوط به بررسی عو

انتخاب محل النه در الک پشت های دریایی، از 

پارامتر ارتفاع برای بیان اثرات شیب ساحل استفاده 

 ,.Horrocks et al., 1991; Wood et al)می شود

ایستگاه چهارم که در آن در جزیره شیدور،   (.2000

%( 4/33شاهد ورود بیشترین تعداد الک پشت بودیم)

درجه بود که به نظر  32/2ین دارای شیبی با میانگ

می رسد شیبی ایده آل برای الک پشت منقار عقابی 

( بر روی سواحل 2111) 1باشد. در مطالعه ای که وود

، میانگین کل شیب سواحل النه فلوریدا انجام داد

درجه به دست  4ی این الک پشت را ساز

که به شیب این ایستگاه  (Wood et al., 2000)آورد

 د.نزدیک می باش

شیدور در عمده النه های ایجاد شده در جزیره 

ساحل شمالی جزیره واقع بودند. به نظر می رسد که 

الک پشت های منقار عقابی سواحلی محافظت شده 

در برابر عمل امواج و وزش باد را برای النه سازی 

ترجیح می دهند. بخش شمالی جزیره شیدور 

شته و به ساحلیست که روبه روی جزیره الوان قرار دا

نوعی می توان گفت از پیشروی امواج سنگین و وزش 

باد جلوگیری می کند. به عالوه میزان شیب ساحل 

در حدی بود که ارتفاعی مناسب را شمالی جزیره 

به  نه سازی الک پشت ها فراهم می کردجهت ال
                                                           

1. Wood 

پس از خروج از دریا با  طوری که اکثر الک پشت ها

ن محلی مناسب برای طی مسافتی کوتاه موفق به یافت

الک  در ساحل شرقی جزیرهاما  حفر النه خود شدند.

به پیمودن مسیری  ی منقار عقابی مجبورپشت ها

بودند که  طوالنی برای یافتن محل مناسب النه سازی

همین موضوع در مواردی باعث می شد که الک پشت 

پس از طی مسافتی زیاد بر روی ساحل و صرف انرژی 

به  نتیجه دوباره به دریا بازگردد.قابل توجه بدون 

عالوه مشخص گردید که در ساحل شرقی به طور 

  ها تعداد نوزادان خارج شده از النهمیانگین  کلی

. این موضوع نسبت به ساحل شمالی کمتر می باشد

داد کلی تخمها عمدتاً به دلیل پایین بودن تع

در مقابل ؛  n=11،تخم در ساحل شرقی 4/21)بود

با این فرضیه  که (n=11،در ساحل شمالی تخم 3/21

( با clutch sizeکه تعداد تخمهای موجود در النه)

ویژگی های ساحل النه سازی مرتبط است مطابقت 

ل رو الک پشت های دریایی در سواح ینادارد و از 

مطلوب و دارای ویژگی های بهینه، تعداد بیشتری 

 .(Horrocks et al., 1991)تخم می گذارند

ای که در اینجا باید به آن اشاره شود این نکته 

است که برخی از محققین بر این باورند که الک پشت 

 2های دریایی ممکن است از معیارهای چندگانه

محیطی برای انتخاب محل النه خود استفاده 

بر اساس این نظریه، آنها  .(Wood et al., 2000)کنند

از نتیجه اطالعات محیطی را با یکدیگر تلفیق کرده و 

محل النه بهره حاصل به عنوان معیاری برای انتخاب 

هر پارامتر می تواند یک حد  می برند؛ به طوری که

آستانه ای داشته باشد که برای الک پشت قابل 

 تشخیص است.
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