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مقدمه
هاي دریایی گروهی از خزندگان پشتالك

را تشکیل می دهند که تاریخ زندگی آن ها به 
گردد و از دوره ژوراسیک زمان دایناسورها برمی

اند با سازگاري با محیط تا کنون توانسته
Wyneken(طبیعی خود به زیست ادامه دهند 

et al., 2013( . در حال حاضر هشت گونه
هاي ها و اقیانوسپشت دریایی در دریاالك

ها کنند که پنج گونه از آنجهان زیست می
Eretmochelys(پشت منقار عقابی شامل الك

imbricata(پشت سبز ، الك)Chelonia

mydas(پشت سرخ ، الك)Caretta

caretta(پشت زیتونی ، الك)Lepidochelys

olivacea (پشت چرمی و الك
)Dermochelys coriacea( فارس ، در خلیج

از این تعداد فقط دو گونه . اندمشاهده شده
منقار عقابی و سبز در سواحل و جزایر ایران 

). Mortimer, 2007(کنند گذاري میتخم
هاي منقار عقابی در نواحی مرکزي پشتالك

-Indo(هاي اطلس، آرام و هند اقیانوس

Pacific ( پراکنش دارند)Marquez, 1990 .(
هاي منقار پشتالكدر خلیج فارس پراکنش 

عقابی در سواحل شمالی و جنوبی آن است که 
هاي شمالی و در ترین تعداد را در قسمتبیش

Askari Hesni(سواحل و جزایر ایرانی دارد 

et al., 2015 .(هاي منقار عقابی پشتالك
اي که جانورانی مهاجر هستند به گونه

هاي بالغ صدها و شاید هزاران پشتالك
اي هاي تولیدمثلی و تغذیهبین مکانکیلومتر 

). Limpus et al., 2000(کنند مهاجرت می
هاي انسانی و تخریب امروزه با افزایش فعالیت

هاي منقار عقابی رو پشتها، تعداد الكزیستگاه
اي که در حال حاضر به کاهش است به گونه

هایی است که در وضعیت خطر جزء گونه
). IUCN, 2015(قرار دارند ١بحرانی

پشت هاي دریایی خصوصاً الكپشتالك
دریایی منقار عقابی در انتخاب مکان 

گذاري بسیار دقیق هستند و مکانی آشیانه
از . کنندگزینی انتخاب میمناسب را براي النه

جمله عوامل تأثیرگذار در انتخاب مکان براي 
بندي و توان به شیب ساحل، دانهگزینی میالنه

Wood  and(اره کرد دماي رسوب اش

Bjorndal,  2000 .( مطالعات فیزیولوژیکی
ها را در مقابل تغییرات درونی افراد یا جمعیت

دهد که این تغییرات تغییرات محیطی نشان می
تواند روي حفاظت و بقاي زیستی، می

گزینی و ها و رفتارهاي النهتولیدمثل، فعالیت
,Carey)تولیدمثلی جانوران موثر باشد 

1- Critically Endangered (CR)
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هاي مختلف با توجه به این که گونه. (2005
هاي دریایی به ویژه در زمان پشتالك

تولیدمثل، رفتارهاي مشابهی دارند، بنابراین 
هاي به کار برده شده در مطالعات روش

فیزیولوژي حفاظت و مدیریت تولیدمثل 
سازي، در هاي دریایی در سواحل النهپشتالك
ه هم دارند هاي مختلف شباهت زیادي بگونه

)Limpus, 1995 .(هاي اخیر، براي در سال
هاي حفاظتی و حفظ این گونه ارزشمند طرح

مطالعاتی در زمینه اکوفیزیولوژي، 
شناسی تولیدمثل، ژنتیک و زیست

زارع و همکاران .  بیوتکنولوژي، انجام شده است
، پژوهشی با عنوان بررسی زیستگاه و )1388(

هاي منقار تپشسنجی الكخصوصیات زیست
عقابی در جزیره شیدور استان بوشهر انجام 

به بررسی ) 1390(دهقانی و همکاران . دادند
پشت دریایی گذاري الكشناسی تخمزیست

Askari. منقار عقابی در جزیره هرمز پرداختند

Hesni نیز بر روي ) 2015(و همکاران
هاي منقار پشتشناسی تولیدمثل الكزیست

با .  کیش مطالعاتی داشتندعقابی در جزیره
توجه به این که منطقه حفاظت شده نایبند 

هاي النه گزینی مهم یکی از مکان
هاي منقار عقابی در استان بوشهر پشتالك

است و این منطقه به دلیل حفاظت از سوي 

سازمان حفاظت محیط زیست و وجود سواحل 
گزینی مساعد شنی، مکان مناسبی براي النه

ي منقار عقابی است ولی متأسفانه هاپشتالك
شناسی اي در زمینه زیستتا کنون مطالعه

تولیدمثل این گونه در منطقه نایبند صورت 
با توجه به اهمیت موضوع، . نگرفته است

گزینی و پژوهش حاضر با هدف بررسی النه
هاي منقار عقابی پشتوضعیت تولیدمثلی الك

.در منطقه حفاظت شده نایبند انجام شد

هامواد و روش
منطقه حفاظت شده نایبند با وسعت 

کیلومتري جنوب 320هکتار در 22500
شرقی بندر بوشهر و در موقعیت جغرافیایی  

شرقی واقع شده 52°38'شمالی و 22°27'
). 1شکل (است 

شناسی گزینی و زیستبررسی النه
پشت منقار عقابی در منطقه تولیدمثل الك

اسفندماه سال 15حفاظت شده نایبند از
ها پشتگذاري الكبا شروع فصل تخم1392

. ادامه داشت1393تیرماه 27آغاز و تا 
سنج ها توسط دستگاه موقعیتموقعیت النه

)GPS (ثبت شد.
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.دهدرا نشان میپشت منقار عقابیگذاري الكعالمت ستاره محل تخم. نقشه منطقه مورد مطالعه: 1شکل 

پس از پایان دوره انکوباسیون و خروج 
نوزاد به طور 20نوزادان از النه، از هر النه 

ها تصادفی انتخاب و طول، عرض و وزن آن
ها و سنجی تخمبراي زیست. گیري شداندازه

01/0نوزادان از کولیس دیجیتال با خطاي 
001/0ترازوي دیجیتال با خطاي متر و میلی

همچنین دوره انکوباسیون . گرم استفاده شد
و ) گذاري تا زمان خروج نوزادانزمان تخم(

تعداد کل نوزادان بر تعداد (ها درصد تفریخ تخم
محاسبه ) 100هاي طبیعی ضربدر کل تخم

هاي اطالعات به دست آمده در فرم. شد
تفاده بندي با اسمخصوص ثبت و پس از دسته

تجزیه tو آزمون 21نسخه SPSSاز نرم افزار 
.و تحلیل شد

نتایج
پشت منقار الك36در مطالعه حاضر، 

النه 28عقابی به ساحل مراجعت کردند که 
پشت گزینی ناموفق داشتند به الك8تثبیت و 

ها پشتدرصد الك8/77عبارت دیگر 
گزینی درصد النه2/22گزینی کردند و النه
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عدد 26پشت الك36از مجموع . نکردند
. مورد بازیابی تگ مشاهده شد7گذاري و تگ

سه النه نیز زمانی در ساحل مشاهده شدند که 
گذاري کرده، به دریا ها در آن تخمپشتالك

گذاري هاي تگبرگشته بودند، بنابراین در گروه
).1جدول (و بازیابی قرار نگرفتند 

ها و نوزادان در منطقه حفاظت شده نایبندها، تعداد کل تخمپشتخالصه اطالعات حضور الك: 1جدول 

26گذاري شدههاي تگپشتتعداد الك
28هاي تثبیت شدهتعداد النه
7هاي بازیابی شدهپشتتعداد الك

8گزینی ناموفقالنه
2094هاتخمتعداد کل 

1060تعداد کل نوزادان
62/50±7/15درصد تفریخ

ترین درصد ها، بیشگزینیاز مجموع النه
، )50(%گزینی به ترتیب در فروردین النه

) 1/11(%و سپس خرداد ) 9/38(%اردیبهشت 
داري بین همچنین اختالف معنی. مشاهده شد

از این میان، ). >05/0P(داشت ها وجوداین ماه
گزینی موفق به ترتیب در ترین درصد النهبیش

، فروردین )9/38(%هاي اردیبهشت ماه
بود که در بین این ) 3/8(%و خرداد ) 5/30(%

داري مشاهده شد ها نیز اختالف معنیماه
)05/0P< .(ها گزینیماه تمام النهدر اردیبهشت

گزینی ناموفق در ترین النهاما بیش. موفق بود
) 8/2(%و سپس خرداد ) 5/19(%فروردین 

ها نیز اختالف بین این تمام ماه. مشاهده شد
هاي در ماه). 2؛ شکل >05/0P(دار بود معنی

پشت منقار عقابی اسفند و تیر هیچ گونه الك
.در سواحل مورد مطالعه مشاهده نشد
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حروف . هاي مختلفگزینی ناموفق در ماهگزینی موفق و النهگزینی، النهمقایسه درصد کل النه: 2شکل 
.هاي مختلف استهاي مختلف در ماهگزینیدار در درصد النهانگلیسی متفاوت نشان دهنده تفاوت معنی

ها به پشتتعداد مجموع مراجعه الك
هاي عدد بود که در ماه36ساحل در کل دوره

، 18فروردین، اردیبهشت و خرداد به ترتیب 
هاي موفق گزینیپشت، تعداد النهالك4و 14

عدد و تعداد 3و 14، 11به ترتیب 
عدد 1و 0، 7هاي ناموفق به ترتیب گزینیالنه

داري در تمام موارد اختالف معنی. به دست آمد

؛ >05/0P(شد هاي مختلف مشاهده در بین ماه
).3شکل 

هاي میدانی در منطقه حفاظت طی بررسی
هاي منقار پشتشده نایبند میانگین وزن الك

کیلوگرم، میانگین طول 7/40±2/4عقابی ماده 
متر و سانتی57/72±7/4منحنی کاراپاس 

303/66±6/2میانگین عرض منحنی کاراپاس 
).2جدول (متر به دست آمد سانتی
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حروف . هاي مختلفگزینی ناموفق در ماهگزینی موفق و النهگزینی، النهمقایسه تعداد کل النه: 3شکل 
.هاي مختلف استهاي مختلف در ماهگزینیدار در تعداد النهانگلیسی متفاوت نشان دهنده تفاوت معنی

هاي میدانی در منطقه حفاظت بررسیطی 
هاي منقار پشتشده نایبند میانگین وزن الك

کیلوگرم، میانگین طول 7/40±2/4عقابی ماده 

متر و سانتی757/72±7/4منحنی کاراپاس 
303/66±6/2میانگین عرض منحنی کاراپاس 

).2جدول (متر به دست آمد سانتی

هاي منقار عقابیپشتسنجی صفات الكزیست: 2جدول 

حداقلحداکثرتعدادخطاي استاندارد±میانگین صفات
7/40265634±2/4)کیلوگرم(وزن 

757/72267868±7/4)سانتی متر(طول منحنی 
303/66267360±6/2)سانتی متر(عرض منحنی 

ها، میانگین سنجی تخمزیستبر اساس 
عدد، 043/91±8/10ها تعداد کل تخم

عدد و 76±155/8میانگین تعداد تخم طبیعی 
65/11±8/2میانگین تعداد تخم غیرطبیعی 

هاي طبیعی عدد بود و میانگین قطر و وزن تخم
8/30±7/2متر و میلی5/35±1/2به ترتیب 

میانگین طول، عرض و وزن . گرم به دست آمد
و 14/37±3/2نوزادان نیز به ترتیب 
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).3جدول (بود 17/12±13/1متر و میلی05/1±83/28

هاپشتگیري شده مربوط به تخم الكصفات اندازه: 3جدول 

حداقلحداکثرخطاي استاندارد±میانگین صفات
043/9111078±8/10تعداد تخم

769364±155/8تخم طبیعی
65/11185±8/2تخم غیر طبیعی

5/353930±1/2)میلی متر(قطر تخم 
8/303426±7/2)گرم(وزن تخم 

14/3771/3918/34±3/2)میلی متر(طول نوزاد 
83/281/3001/28±05/1)میلی متر(عرض نوزاد 

17/1224/1316/10±13/1)گرم(وزن نوزاد 

جهت بررسی ارتباط بین پارامترهاي 
مختلف از ضریب همبستگی پیرسون استفاده 

نتایج همبستگی بین پارامترهاي مختلف . شد
4طبق جدول . قابل مشاهده است4در جدول 

ترین همبستگی بین طول و عرض منحنی بیش
ترین همبستگی بین عرض و کم) 80(%مولدین 

.مشاهده شد) 53(%منحنی و قطر تخم 

هاي منقار عقابیپشتهمبستگی بین پارامترهاي زیستی و تولیدمثلی الك: 3جدول 

وزن تخمقطر تخمعرض منحنیطول منحنیوزنصفت
76/069/058/066/0-وزن

80/071/072/0-76/0طول منحنی
53/069/0-69/080/0عرض منحنی

79/0-58/071/053/0قطر تخم
-66/072/069/079/0وزن تخم

بر اساس نتایج حاصل از بررسی درصد 
ترین خروج ها و خروج نوزادان، بیشتفریخ تخم

و ) 61(%هاي خرداد نوزادان به ترتیب در ماه
ها اختالف بود که بین آن) 31(%تیرماه 
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درصد 05/0P< .(7(داري مشاهده شد معنی
ها تحت تأثیر امواج دچار آبگرفتگی شدند و النه

).4شکل (ها خارج نشد هیچ نوزادي از آن

هاي مختلفدرصد موفقیت تفریخ در ماه: 4شکل 

بحث 
بر اساس نتایج به دست آمده جمعیت 

پشت منقار عقابی منطقه نایبند نسبتاً الك
پایین است که در صورت حفاظت و مدیریت 

هاي حساس احتمال صحیح سواحل و زیستگاه
. افزایش جمعیت در این منطقه باال خواهد بود

هاي منقار عقابی پشتترین جمعیت الكبزرگ
ت، در پشالك4000در جهان با بیش از 

علت اصلی باال . کوئیزلند استرالیا وجود دارد
ها انجام مطالعات دقیق بر بودن جمعیت آن

سنجی و فیزیولوژي تولیدمثل این روي زیست
گونه و افزایش تفریخ و از طرف دیگر حذف 
عوامل تهدید کننده و ایجاد بستر مناسب است 

(Limpus et al., 2000) . بر اساس مطالعه
گزینی از اواخر اسفندماه ل النهحاضر شروع فص

گزینی در ترین النهتا خردادماه بود و بیش
ماه اتفاق افتاد که با سایر فروردین و اردیبهشت

زارع و همکاران، (مطالعات در جزیره شیدور 
لقمانی و همکاران، (، جزیره هرمز )1388
) 1393طبیب، (و جزیره کیش ) 1389

نگین طول در این مطالعه میا. مطابقت دارد
متر به سانتی757/72±7/4منحنی کاراپاس 

دست آمد که در مقایسه با سایر جزایر ایرانی 
متر سانتی35/71مانند، جزیره هنگام با 

، جزیره هرمز با )1382سعیدپور و همکاران، (
، )1390دهقانی و همکاران، (متر سانتی37/72
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(Limpus et al., 2000) . بر اساس مطالعه
گزینی از اواخر اسفندماه ل النهحاضر شروع فص

گزینی در ترین النهتا خردادماه بود و بیش
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متر به سانتی757/72±7/4منحنی کاراپاس 

دست آمد که در مقایسه با سایر جزایر ایرانی 
متر سانتی35/71مانند، جزیره هنگام با 

، جزیره هرمز با )1382سعیدپور و همکاران، (
، )1390دهقانی و همکاران، (متر سانتی37/72
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همچنین سایر کشورهاي حوزه خلیج فارس 
,Al-Ghais(متر سانتی8/69با مانند قطر

متر سانتی2/71و عربستان با ) 2006
)Pilcher, 1999 (اما . تفاوت محسوسی ندارد

مقایسه با سایر کشورها مانند مالزي با طول 
,Chan and Liew(متر سانتی3/82منحنی 

Dobbs(متر سانتی6/81، استرالیا با )1999

et al., 1999( متر یسانت4/97، برزیل با
)Marcovaldi et al., 1999 ( و السالوادور با
نشان ) Liles et al., 2011(متر سانتی6/81

هاي نایبند و منطقه پشتدهد که الكمی
تر خلیج فارس از سایر نقاط دنیا کوچک

هاي منقار پشترسد الكبه نظر می. هستند
تر به مرحله عقابی خلیج فارس در سنین پایین

گذاري به سواحل براي تخمبلوغ رسیده و 
تواند به دلیل وفور کنند که میمراجعه می

هاي منابع غذایی به واسطه وجود اکوسیستم
هاي مرجانی هاي حرا و آبسنگارزشمند جنگل

.در منطقه خلیج فارس به ویژه شمال آن باشد
هاي منقار عقابی پشتمیانگین وزن الك

7/40±2/4ماده در منطقه حفاظت شده نایبند 
کیلوگرم بود که در مقایسه با سایر جزایر ایرانی 

طبیب، (کیلوگرم 143/40مانند جزیره کیش 
دهقانی و (کیلوگرم 42، جزیره هرمز )1393

46/42و جزیره هنگام ) 1390همکاران، 

تفاوت ) 1382سعیدپور و همکاران، (کیلوگرم 
55محسوسی ندارد اما از میانگین جهانی 

. تر استکم) FAO, 1995(کیلوگرم 
در این مطالعه میانگین تعداد تخم 

عدد به دست آمد که در مقایسه با 043/91
سایر جزایر ایرانی خلیج فارس مانند جزیره 

، )1393طبیب، (عدد 5/92کیش با میانگین 
لقمانی و (عدد 91جزیره هرمز با میانگین 

، جزیره شیدور با میانگین )1389همکاران، 
تفاوتی ) 1388و همکاران، زارع(عدد 6/92

ندارد ولی در مقایسه با سایر کشورهاي خلیج 
-Al(عدد 6/58فارس مانند قطر با میانگین 

Ghais, 2006 ( 6/68و عربستان با میانگین
)Chaloupka and Musick, 1997 ( میانگین

باالتري دارد ولی از سایر نقاط دنیا مانند کشور 
Marcovaldi et(عدد 140برزیل با میانگین 

al., 1999( جزایر تورکس و کایکوس در ،
عدد 142دریاي کارائیب با میانگین 

)Henderson and Nash, 2013 ( و متوسط
Horrocks and) (عدد100-160(جهانی 

Scott, 1991 (تر استکم.
ها در این مطالعه میانگین قطر و وزن تخم

گرم به دست آمد که 8/30متر و میلی5/35
ایسه با سایر جزایر ایرانی مانند جزیره در مق

گرم؛ زارع و 94/32متر و میلی49/38(شیدور 
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927/37(و جزیره کیش ) 1388همکاران، 
تفاوت ) 1393گرم؛ طبیب، 793/30میلیمتر و 

هاي مقایسه قطر و وزن تخم. محسوسی ندارد
به دست آمده با مناطق جنوبی خلیج فارس 

ین قطر و وزن تخم با میانگ(مانند  کشور قطر 
U.A.E. Fish andگرم؛ 28متر و میلی1/39

Wildlife, 2001 (در مقایسه با . تفاوتی ندارد
با میانگین قطر و (سایر کشورها مانند مکزیک 

و ) گرم8/30متر و میلی2/36وزن تخم 
تفاوتی ) گرم4/26میلیمتر و 4/36(استرالیا 

). Limpus, 1995(ندارد 
میانگین طول نوزاد در در این مطالعه

متر بود که در میلی14/37منطقه نایبند 
مقایسه با سایر جزایر ایرانی خلیج فارس مانند 

62/36جزیره هرمز با میانگین طول نوزاد 
، جزیره )1389لقمانی و همکاران، (متر میلی

زارع و (متر میلی73/40شیدور با طول نوزاد 
ول نوزاد و جزیره کیش با ط) 1388همکاران، 

در . متر اختالفی را نشان ندادمیلی746/38
با Cousinمقایسه با سایر نقاط دنیا در جزیره 

متر، مکزیک با میلی2/39میانگین طول نوزاد 
متر، کاستاریکا با طول میلی1/41طول نوزاد 

متر و استرالیا با طول نوزاد میلی40نوزاد 
و )1393به نقل از طبیب، (متر میلی1/41

9/27جزایر تورکس و کایکوس در غرب هند با 

) Henderson and Nash, 2013(متر میلی
دهد که بین اندازه طول نوزاد در نشان می

منطقه نایبند با سایر نقاط دنیا اختالف 
.محسوسی وجود ندارد

در مطالعه حاضر میانگین وزن نوزاد در 
. گرم به دست آمد17/12منطقه نایبند 

68/14ن نوزاد در جزیره شیدور میانگین وز
، جزیره کیش )1388زارع و همکاران، (گرم 

6/12، در مکزیک )1393طبیب، (گرم 16/12
گرم 6/15گرم، سریالنکا 12گرم، هند 

)Limpus, 1995 ( و جزیرهGulisaan مالزي
به دست ) Chung et al., 2009(گرم 84/11

زن با توجه به نتایج به دست آمده و. آمده است
تر از جزیره کمبسیار نوزادان در این مطالعه 

شیدور بود اما نسبت به جزیره کیش باالتر بود 
اختالف فاحشی با وزن نوزادان این با این حال 

در این مطالعه میانگین درصد . جزیره نداشت
به دست آمد که نسبت 62/50±7/15تفریخ 

با Cousinبه سایر نقاط دنیا شامل جزیره 
Horrocks and(درصد 86ریخ موفقیت تف

Scott, 1991( 91، استرالیا با موفقیت تفریخ
و جزایر تورکس و ) Limpus, 1995(درصد 

درصد 1/90کایکوس در غرب هند 
)Henderson and Nash, 2013 ( میزان

میزان موفقیت . تر استموفقیت تفریخ پایین
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تواند به تفریخ پایین در منطقه خلیج فارس می
بندي ساحل، وجود نوع دانهدماي النه، علت 

هاي هاي مناطق ساحلی مانند آلودگیآلودگی
ها هاي قارچی و باکتریایی ماسهنفتی و آلودگی

)Patino-Martinez et al., 2012 ( در اثر
هاي ریخته شده در وجود مواد زائد و زباله

هاي موجودات و اطراف ساحل و وجود الشه
.و بستر باشدهمچنین دماي باالي هوا

به طور کلی نتایج به دست آمده از مقایسه 
گذاري پارامترهاي زیستی با سایر مناطق تخم

هاي منطقه نایبند از پشتنشان داد که الك
تري تر هستند و وزن کمسایر نقاط دنیا کوچک

اما از نظر قطر و وزن تخم تفاوتی با سایر . دارند
هاي تخممیانگین کل . نقاط دنیا وجود ندارد

هاي نایبند باالتر از کشورهاي منطقه پشتالك
تر از متوسط جهانی خلیج فارس ولی پایین

است و وزن نوزادان در این منطقه با سایر نقاط 
بر اساس نتایج به . جهان تقریباً متفاوت است

دست آمده در صورت انجام مطالعات 
تر و شناسی و فیزیولوژي تولیدمثل کاملزیست

توان در جهت بهبود هورمونی میمطالعات 
وضعیت این گونه در خطر انقراض تالش 

.ارزشمندي نمود

تشکر و قدردانی
بر خود الزم می دانیم از تمامی جوامع 
محلی و صیادي منطقه بنود و کارشناسان 
محترم پارك ملی دریایی نایبند به خصوص 

زاده، احمد احمدي و آقایان سالم احمدي
بانان پارك ملی تمامی محیطابراهیم قاضی و 

دریایی نایبند به خاطر همکاري در این مطالعه 
.تقدیر و تشکر نماییم
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منابع
، و .، مهوري ع.، کامرانی ا.، کشاورز م.دهقانی ه
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Abstract
In present study biometry investigation and inbreeding situation of hawksbill

turtle in Naiband protected area during 2013-2014 investigated. During the
study, 26 turtles biometry and tagged. The results showed that the mean weight
was 40.7±4.2 Kg, CCL was 72.757±4.7 cm and CCW was 66.303±2.6 cm,
mean of total number eggs was 91.043±10.8, the mean of normal eggs was
76±8.3, the mean of abnormal eggs was 11.65±8.2,  the mean of egg diameter
was 35.5±1.1 mm and the mean of egg weight was 30.8±1.7 g. By comparing
biological factors in Naiband area with other laying areas in all over the world
showed that the hawksbill turtle in the study area are smaller and lighter than
others in the world. But diameter and weight of eggs are different with others in
the world. The mean of total number eggs in study area was more than other
coastal in Persian Gulf but less than global mean.
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