
9 

الکپشتهایتخمگذاریودرصدموفقیتالنهگزینیبررسیزیستگاه
درسواحل(Chelonia mydas, Linnaeus, 1758)سبزدریایی

استانسیستانوبلوچستان

 4زهی، فرهاد صالح2،  مهتاب شجایی3، اشرفعلی حسینی2متین، محمد طالبی*1محمود سینایی

ایران. پست الکترونیکی:  چابهار، اسالمی، آزاد دانشگاه چابهار، مرکز تحقیقات زیست محیطی دریایی، واحد شیالت، گروه -1
oceanography.sina@gmail.com 

 .ایران زیست محیط حفاظت سازمان محیط زیست دریایی و تاالب ها، معاونت -2

 .اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان -3

 .اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد چابهار -4

 21/3/99 تاریخ پذیرش:                                       ه مسوولنویسند *                                        3/4/98 تاریخ دریافت:

 چکیده

مطالعه و  هدف با پروژه این شمالی دریای عمان، سواحل در هاپشتالک گذاری تخم سواحل اهمیت به توجه با

 نظر مورد لسواح. گردید اجرا 1397 سال در دریای عمان سواحل در پشتالک گذاری های تخمپایش زیستگاه

 پایش های مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیستبومی و بر اساس دستورالعمل و محلی افراد و اجرایی تیم توسط

 النه موفقیت درصد و گزینی النه تعداد آب، مد حد آخرین تا النه فاصله ها،النه مکانی پراکنش نظیر و فاکتورهایی

 سواحل در کیلومتر سیصد حدود طول به بلوچستان و سیستان استان حلسوا گرفتند. بررسی قرار بررسی مورد گزینی

 برای که ایگونه. است ناحیه این در هاپشتالک مراجعه مهم سایت سیزده وجود یدهندهنشان عمان دریای شمالی

 بررسی ینا نتایج. ( بودChelonia mydas) سبز گونه کرد، مراجعه مختلف سواحل به پروژه این خالل در سازی النه

 و% 4/81 ،%23 ،%3/44 ترتیب به کچو و لیپار، رمین تنگ، سواحل در گزینی النه موفقیت درصد که دهدنشان می

در این . باشدمی سواحل شناسی رسوب و شناسی ریخت تنوع دهنده همچنین نشان سواحل بررسی. بود% 2/32

 فوق نتایج بررسی. است داشته( C. mydas) بزس پشت الک گذاری تخم و حضور تعداد بیشترین رمین بررسی ساحل

( در سواحل استان سیستان و بلوچستان متنوع C. mydas)سبز  پشت های تخم گذاری الکزیستگاه که دهدمی نشان

 ضروری است. حفاظتی در این سواحل هایبرنامه اجرای شود کهو جزو مناطق حساس ساحلی تقسیم بندی می

 .Chelonia mydasسازی،  دریای عمان، النه گذاری، تخم :کلمات کلیدی

 
 مقدمه. 1

ساحلی  عمق کمدر مناطق  عمدتاًی دریایی ها پشت الک
ی، مرجانی و ا صخرهدریاهای گرم و نیمه گرم، بسترهای سنگی، 

 کنند یمیی که دارای منابع غذایی کافی هستند، زندگی ها ستگاهیز

(Caut et al., 2007 .)دریایی در  یها پشت کبا توجه به اینکه ال
نقش اکولوژیکی بسیار حساسی را  ،رأس هرم غذایی قرار دارند

با تغذیه از  که یطور ، بهکنند یایفا م هادر شبکه غذایی دریا
تنان و  ها و نرم ها، صدف بسترهای علفی، الرو آبزیان، خرچنگ
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باعث حفظ تعادل دیگر طبقات هرم  ،کنترل جمعیت آنان
 (. West et al., 2013) گردند یم

و  ها انوسیپشت دریایی موجود در اق گونه الک هشت انیاز م
 کنند یم و دریای عمان زیست فارس جیگونه در خل پنجدریاها، 

(Tollab et al., 2015 .) کیلومتر  1722وجود بیش از  سو کیاز
و دریای عمان زمینه مناسبی را  فارس جیسواحل در شمال خل

ات فراهم آورده و از سوی دیگر وجود برای تولیدمثل این موجود
مرجانی در  یها مناطق حساسی چون بسترهای علفی و آبسنگ

شرایط زیست آنان را  ،هستند منطقه که دارای مواد غذایی فراوانی
 .(et al., 2016 Askari) مهیا نموده است

و دریای عمان  فارس جیسواحل شنی و جزایر موجود در خل
ساحلی جهان دستخوش تغییرات ناشی نیز همانند تمامی نواحی 

شده  میرمستقیاز توسعه و فعالیت انسان به شکل مستقیم و یا غ
پس از مراجعه به ساحل و حفر  دریایی یها پشت است. الک

. از سوی دیگر گردند یبه دریا بازم یگذار گودال جهت تخم
مختلف دریایی، تخریب  یها یعواملی همچون آلودگ

ا شناورهای صیادی، گیر افتادن در تورهای ، برخورد بها ستگاهیز
ها نیز باعث کاهش جمعیت این آبزی در  و دیگر مقوله صیادی

 ,.Sinaei and Zare, 2019; Askari et al) دریاها شده است

2016.) 
واسطه قرار گرفتن در مسیر  و دریای عمان نیز به فارس جیخل

در سواحل ها، خط ترانزیت کاال و توسعه انسانی  کش حرکت نفت
 نیا روند انقراض ،که این امر دریاها بوده نیتر ازجمله آلوده

 این پراکنش وضعیت مورد در لذا آگاهی .کند یم تسریعرا  هاگونه 
مؤثرند  آنان جمعیت کاهش در که عواملی تراکم منطقه، در آبزی

 بررسی یک ضرورت موجود، زیستی غیر و زیستی شرایط سایر و
در . سازد یم ریناپذ در منطقه اجتناب آبزی این روی بر را جامع
 سواحل پروفایل نظیر متعددی یفاکتورها ستیبا یم ها یبررس
 ی،گذار تخم سواحل یها شن نرمی سواحل، ی،بلندیگذار تخم

 سواحل،پوشش در موجود استحکامات و موانع شن، ترکیب
بر  یگذار تخمفاکتورهای زیستی و غیر زیستی  سواحل، گیاهی
 قرار دیتأکو  موردتوجه یالملل نیبی ملی و ها تورالعملدساساس 
 و یطیمح ستیز ، این مطالعه با اهداف پایشرو نی. ازاگیرند

 گذاری النه مناطق یطیمح ستیز مدیریت توان افزایش
پربازده  یدمثلیتول یها ستگاهیز ی دریایی، شناساییها پشت الک

 صورت گرفت.

 ها مواد و روش. 2

 تحقیق نجاما زمان و محل 2-1

 در 1397 ماه دی تا 1397 تیرماه از پروژه این اجرایی مراحل
 و سیستان استان سواحل) مکران دریای شمالی سواحل

در این سواحل عالوه بر  (.1 شکل) پذیرفت صورت( بلوچستان
های مختلف  ای، پراکنش انواع گونه وجود بسترهای ماسه

ن منبع غذایی عنوا های دریایی نیز وجود دارد که به جلبک
( مورداستفاده قرار C. mydasپشت سبز ) ارزشمند برای گونه الک

 گیرند. می

 
 های دریایی پشت گذاری الک های تخم محدوده پایش زیستگاه :1شکل 

 اجرایی عملیات 2-2

اجرایی، سواحل موردنظر بر اساس  عملیات شروع از پیش
 میدانی یدهایبازد همچنین و قبلی شده انجام تحقیقات و مطالعات

 بیلچه، قبیل از پایش موردنیاز لوازم و انتخاب شدند. وسایل
 تور، چوب، محل، در ها النه از حفاظت جهت توری کولیس،

 ترازو، ،GPS برداری، فیلم و عکاسی دوربین متر، زباله، کیسه
 و عکاسی دوربین پالستیکی، دبه و ماژیک برچسب، دماسنج،
تهیه و  وقایع تصویری ثبت جهت برداری فیلم دوربین

 مورداستفاده قرار گرفت.

 سواحل پایش و برداری نمونه گروه تعیین 2-3

 سواحل کلیه از مستمر پایش جهت موردنظر برنامه به توجه با
 و بومی نیروی نفر 23 تعداد دریایی های پشت الک گذاری تخم

 شده گذاری تخم های النه از حفاظت و پایش جهت محلی
 گشت های فعالیت انجام نحوه ی زمینه در الزم آموزش و انتخاب

اطالعات . شد داده منتخب افراد به موردنظر سواحل در زنی
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 حفاظت مورد تأیید سازمان فرم های در شده در سواحل گردآوری
ثبت  توسط گروه پایش (دریایی معاونت) ایران زیست محیط
نه تا ها، فاصله ال فاکتورهایی نظیر پراکنش مکانی النه .گردید

آخرین حد مد آب، تعداد النه گزینی و درصد موفقیت النه 
 گزینی موردبررسی قرار گرفتند.

 بندی سواحل آنالیز دانه 2-4

 و محیط دردمای شدن خشک از پس های ماسه سواحل نمونه
 جداسازی جهت اسیدکلریدریک، توسط کلسیم کربنات انحالل

 و سیلت میزان.یدگرد بندی دانه تر روش  به سیلت و رس از ماسه
-Laser لیزری)مدل بندی دانه دستگاه توسط ها نمونه رس

Particle- Sizer, Nano Tec 22)وخاک آب مکانیک در آزمایشگاه 
 (.Heiri et al., 2001)گردید  تعیین

 مورداستفاده افزارهای نرم و آماری های روش 2-5

 SPSS (Version19) افزار نرم با داده آماری وتحلیل تجزیه
 انجام از حاصل های داده وتحلیل تجزیه برای. پذیرفت انجام

 –کولموگراف آزمون توسط ها داده بودن نرمال ابتدا آزمایش
...( و معیار انحراف میانگین،) توصیفی آمار. شد بررسی اسمیرنف

 از. گردید بررسی Microsoft Excel 2010 افزار نرم توسط
ANOVA آزمون طرفه و پس یک Tukey یا و وجود عیینت جهت 

% 3 معنای سطح در ها داده بین دار معنی اختالف وجود عدم
 . شد استفاده

 نتایج و بحث. 3

 گذاری تخم مختلف سواحل بستر شیب و جنس 1 جدول در
 .است شده  داده نشان بلوچستان و سیستان استان در پشت الک

 برحسبنتایج بررسی سواحل استان سیستان و بلوچستان 
ی دارای گذار تخمی عمده نقاط بند دانهکه  دهد یمنشان ی بند دانه

موفقیت  دهنده نشانکه این امر  باشد یممقادیر باالی شن و ماسه 
 ی است.بند دانهی در این میزان ساز النه

ی حفر گذار تخمی ها مکاندر  و ماسهافزایش درصد شن 
ل نموده و تبادالت گازی النه نیز به بهترین شک تر آسانگودال را 

 .شود یمانجام 

ی شناس ختیرسواحل استان سیستان و بلوچستان دارای تنوع 
 دلیل به سواحل این). 1383 آقانباتی،) باشد یمی شناس رسوبو 

 ساختمانی ازلحاظ مکران، برافزایشیی ها کوه روی بر یریقرارگ

به همین جهت  .)1383 آقانباتی،) باشند یم جوان و فعال بسیار
 سنگ پذیر فرسایش طبیعت .باشند یم ساحلی مرتفعنقاط  دارای
 زمین دیدگاه از سواحل بودن فعال محل، خشن توپوگرافی مادر،

 میزان گردیده موجب منطقه فرد منحصربه اقلیمی شرایط و ساختی

 دارای منطقه سواحل یشناس ختیر به دنبال آن و فرسایش شدت

 ساحل طول در .(1393و همکاران،  حمزه) گردد زیادی تنوع

 تشخیص یخوب به توان یم را ساحل نوع سه عمان دریای شمالی

 پشت در که است طولی یا ماسه یها رشته شامل آن غالب نوع .داد

 وسیع هایدلتا دوم نوع .دارند قرار یا جلگه ی هموارها نیزم ها آن

 سواحل سوم نوع و هستند یوال گل از متشکلهموار  یها نیزم با

  .باشد یم یاداریدر یا باالآمده

پشت در استان سیستان و  گذاری الک جنس و شیب بستر سواحل مختلف تخم :1 جدول

 بلوچستان

 ساحل
 cmشیب بستر ساحل  جنس بستر ساحل%

Clay Silt Sand پایین میان باال 

 33 11 30 9/99 8/0 3/1 درک
 31 1 38 97 7/0 3/1 جود

 18 3 00 9/99 8/0 3/1 راشدی
 19 - 44 90 3 3 تنگ
 10 - 30 90 3 3 تنگ

 19 40 14 99 9/0 1/3 گوردیم
 13 1 33 3/97 7/1 1 پزم

 10 - 13 9/98 1 4/0 ناصرآباد
 30 1 3 99 0/0 0/0 تیس

 30 10 19 99 1 - احمد ریزه
 31 11 18 99 1 - رمین
 30 11 19 100 - - لیپار

 19 10 17 99 1 - کوپانسر
 11 17 08 100 - - کچو
 33 - 34 0/98 0/0 1 پوشت
 17 8 1 9/98 4/0 1 گواتر

       

 پشت الک گذاری تخم مناسب زیستگاه سیزده مطالعه این در
 خالل در که گردید ثبت و شناسایی( C. mydas) دریایی سبز

. گردید ثبت ایستگاه چهار در فقط پشت الک گذاری تخم بررسی
  داده ننشا دریایی های پشت الک گذاری تخم مناطق نقشه 2 شکل
وجود بسترهای جلبکی در سواحل استان سیستان و  .است شده

بلوچستان و بخصوص نواحی شرقی سواحل این استان با توجه 
به رژیم غذایی گیاهخواری گونه سبز باعث حضور این آبزی در 

. با توجه به اینکه در شود یمی جلبکی ها شگاهیروسواحل دارای 
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در  ستیبا یمی ساز النه یها مکانو  ها چراگاهاغلب موارد 
( که این Miller et al., 2003باشند ) شده واقعنزدیکی یکدیگر 

ی سبز در سواحل سیستان و بلوچستان ها پشت الکمسئله حضور 
 پشت الکی گذار تخمی که موردبررس. سواحل دینما یمرا توجیه 

به ثبت رسیده است با نتایج حاصل از تعیین مناطق  ها آندر 
ی ساحلی که توسط داور و همکاران در سال طیمح ستیزحساس 

 انجام گرفت، مطابقت دارد. 1389

 
( در C. mydasپشت سبز دریایی) گذاری الک نقشه پراکنش و تخم :2شکل 

 سواحل استان سیستان و بلوچستان

 به گذاری تخم و سازی النه و ردگذاری تعداد به مربوط نتایج
نتایج این  .است دهش داده نشان 2 جدول در سواحل تفکیک

دهد که ساحل رمین بیشترین تعداد حضور و  بررسی نشان می
 (. 3)شکل  ( داشته استC. mydasپشت سبز ) گذاری الک تخم

 
 پشت سبز در سواحل گذاری الک پراکنش مکانی تخم: 3شکل 

های بعدی قرار دارند. نتایج  ساحل کچو و لیپار و تنگ در رتبه
هد که درصد موفقیت النه گزینی در د بررسی همچنین نشان می

% 4/81%، 23%، 3/44سواحل تنگ، لیپار، رمین و کچو به ترتیب 
داری بین درصد موفقیت النه گزینی  % بود. اختالف معنی2/32و 

در  > p).23/2در سواحل مختلف موردبررسی یافت گردید )
 سواحل  در آب مد حد آخرین تا النه ی فاصله میانگین 4شکل 

دهد که بین ساحل  شده است. نتایج نشان می نشان دادهمختلف 
، < p)23/2داری وجود ندارد ) رمین و لیپار اختالف معنی

داری  حال بین این دو ساحل با سایر سواحل اختالف معنی بااین
 > p).23/2یافت گردید )

 
 ی النه تا آخرین حد مد آب در سواحل مختلف میانگین فاصله: 4شکل 

 دار است. انگر عدم اختالف معنیحروف مشابه بی

 2212و همکاران در سال  Ekanayakeنتایج حاصل از بررسی 
% النه گزینی موفق 23ی  دهنده نشاندر سواحل سریالنکا 

سبز بوده است. در سواحل کاستاریکا  میزان النه گزینی  پشت الک
و در سواحل غربی فلوریدا  (De Haro et al., 2006)% 3/23موفق 

43 %(Reardon, 2000)  درصد  32و در سواحل مرکزی فلوریدا
(Weishampel et al., 2003 توسط )شده گزارشسبز  پشت الک 

درصد موفقیت النه  2211و همکاران در سال   Waqasاست. 
ی ها سالی )سواحل داران( پاکستان در وانگزینی را در سواحل جی

بیان  درصد 32و  2/24، 9/17به ترتیب  2228و  2227، 2222
نمودند. عوامل متعددی در النه گزینی و انتخاب محل مناسب 

ی مختلف ها گونهدخیل هستند که  ها پشت الکی گذار تخمجهت 
یی نظیر درجه فاکتورهادر مواردی با یکدیگر اختالف دارند. 

حرارت، شیب، رطوبت، پوشش گیاهی، فعالیت انسانی،وجود 
 نیتر مهمسب و... از رودخانه و مصب، فشردگی ماسه، تهویه منا
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. شوند یمدر انتخاب محل النه محسوب  رگذاریتأثعوامل 
پس از بررسی  1992در سال  Mortimerبر اساس نتایج  حال نیباا
ی گذار تخمفیزیکی و شیمیایی بیش از پنجاه ساحل  ها یژگیو

ی( ماسه شناس ختیردر سرار دنیا، فیزیوگنومی )سیما،  پشت الک
 عامل در النه گزینی بیان نمود. نیتر مهمسواحل را 

 سواحل تفکیک به سازی النه تعداد به مربوط نتایج :3 جدول

 تعداد النه درصد موفقیت النه گزینی طول خط ساحلی )متر( نام ساحل

 3 3/44 1030 تنگ

 33 4/81 1800 رمین
 3 93 1310 لیپار
 3 9/03 1000 کچو

    

انتخاب  Sequential Threshold Hypothesisبر اساس تئوری 
ی از عوامل ا مجموعهو  باشد ینممحل النه وابسته به یک فاکتور 

 که ینحو بهو فاکتورهای محیطی در النه گزینی دخیل هستند، 
هرکدام از این فاکتورها در صورت رسیدن به حد آستانه از النه 

ممکن  پشت الک. Miller et al., 2003)) کنند یمگزینی ممانعت 
ی نکند. زیر تخم بازهمی تخم را نیز حفر کند ولی  حفرهاست 

در ساحل  پشت الکدر مواردی رد گذاری و حضور  حال نیباا
همچنین جهت بررسی وضعیت ساحل از سوی  تواند یم

ی بعد جهت ها شبهم باشد و در همان شب یا  پشت الک
ی به ساحل ) در صورت مناسب و امن تشخیص دادن گذار تخم

 (.Miller et al., 2003) ( مراجعه نمایدپشت الکساحل از سوی 
درجه حرارت یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب محل النه 

و  ها نیجناین فاکتور در تعیین جنسیت، توسعه  چراکه، باشد یم
(. نتایج Lwin, 2009) خروج نوزادان از تخم و النه نقش دارد

سایر که در ساحل رمین موفقیت النه گزینی از  دهد یمنشان 
ناشی از تفاوت در  تواند یمسواحل بیشتر بوده است که این امر 

 یک فاکتور مهم باشد.  عنوان بهدرجه حرارت ماسه ساحل 
ی مهم در النه گزینی فاکتورهارطوبت یکی دیگر از 

. در موارد بسیار در سواحل مختلف دنیا گردد یممحسوب 
(Brooks et al., 1991) )وژه و همچنین در خالل این پر
از خط مد آب اقدام به النه  تر نییپادر  پشت الککه  شده دهید

نقش و اهمیت  رسد یمی نموده است. به نظر گذار تخمگزینی و 
در حدی است که  پشت الکرطوبت در زمان النه گزینی برای 

ی حفره تخم  وارهید ژهیو بهو النه و  شده حفظساختار النه 
(. بر Lizárraga and Morales-Mávil, 2013) ریزش نکند

میزان  Sequential Threshold Hypothesisاساس تئوری 

دارد. به نظر  ریتأثرطوبت در سواحل بر موفقیت النه گزینی 
به دلیل پهنای کم سواحل در استان سیستان و بلوچستان  رسد یم

و همچنین اثرات فصل مانسون و خروشان بودن دریا، این 
 ی داشته باشد.بیشتر ریتأث تواند یمفاکتور 

در النه گزینی محسوب  مؤثرگیاهان ساحلی یکی از عوامل 
ی مختلفی ها واکنشی مختلف نسبت به آن ها گونهو  گردند یم

ی گذار تخمچرمی تمایل به  پشت الک مثال عنوان به. دهند یمنشان 
 پشت الک که یدرحالدر سواحل باز و فاقد پوشش گیاهی دارد 

ی در سواحل دارای پوشش گیاهی گذار تخمسبز و سرخ تمایل به 
(. Wood and Bjorndal, 2000;) Karavas et al., 2005 دارند

میزان  ازنظرکه سواحل مختلف  دهد یمنتایج این بررسی نیز نشان 
پوشش گیاهی با یکدیگر متفاوت هستند و ساحل رمین با پوشش 

 ست.دارای موفقیت النه گزینی بیشتری نیز بوده ا شتریبه بگیاهی 
بر  رگذاریتأثاز عوامل  تواند یموجود رودخانه و مصب نیز 

زیتونی به دلیل  پشت الکنظیر  ها گونهالنه گزینی باشد. برخی از 
. کنند یمی گذار تخمتمایل به رطوبت بیشتر در نزدیک این نواحی 

در سواحل استان سیستان و بلوچستان و در اطراف سواحل مهم 
 صورت به اکثراًی وجود ندارد و ی دائم رودخانهی گذار تخم

. در ساحل کچو باشد یمی آب ها لیمسی فصلی یا ها رودخانه
مشاهده نمود  توان یمی متعددی را ها لیمسی  دهانهوجود 

 مشاهده نگردید.  ها آنالنه گزینی در اطراف  حال نیباا
به  توان یمبر موفقیت النه گزینی  مؤثراز دیگر عوامل 

شاره کرد. فشردگی ماسه در پراکنش گاز فشردگی ماسه ساحل ا
داشت  خواهدنوزادان را به دنبال  ریوم مرگدر النه اثرگذار بوده و 

 تواند یماز آن نیز  متأثر پشت الکالنه گزینی  رو نیازا
بر النه  مؤثر(. از دیگر عوامل Innocenzi et al., 2010باشد)

ت و حضور به حضور نور، سروصدا، فعالی توان یمگزینی ناموفق 
انسان، مزاحمت توسط حیوانات نظیر سگ و روباه و خدنگ و ... 

(.  نتایج این بررسی نشان Bluvias et al., 2010اشاره کرد)
این فاکتورها اختالفی  ازلحاظکه بین سواحل مختلف  دهد یم

 وجود نداشت.

 یریگ جهینت. 4

 گذار تخمی ها ستگاهیزاین مطالعه به بررسی آخرین وضعیت 
ی دریایی در سواحل شمالی دریای عمان و در ها پشت الک

. نتایج این مطالعه پردازد یمی استان سیستان و بلوچستان  محدوده
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ی در این سواحل گذار تخمبیانگر وجود سیزده زیستگاه مهم 
 که ینحو به انسانی مداخله هرگونهکه  دهد یماست. نتایج نشان 

 محیطی مؤثر پارامترهای یرسا و آن تراکم و یبند دانه شیب، بتواند
در استان سیستان و  پشت الکی گذار تخمسواحل مهم  در

انتخاب ساحل  تریمؤثر نحو به تواند یم کند، مختل بلوچستان را
جمعیت  تیدرنهاو  پشت الکی از سوی گذار تخمجهت 

 باشد. اختالالت اثرگذار در این سواحل گذار تخمی ها پشت الک
 توسعه ماسه، و شن برداشت بندرگاه، هتوسع از ناشی که انسانی

 توسعه یا و کرانه خط در گردشگری نامناسب یها تیفعال
 یگذار تخمنفوذ  حوزه در گردشگری یها رساختیز

نسل  بر تواند یم است، ساحلی مناطق در دریایی یها پشت الک
 داشته همراه به منفی دریایی پیامدهای حساس خزنده این آوری
 .باشد

 ریسپاس گزا. 5

از معاونت دریایی سازمان  را خود قدردانی و تشکر نهایت
سازمان منطقه آزاد  ستیز طیمح، اداره ستیز طیمححفاظت 

 جاسک و و چابهار شهرستان زیست محیط حفاظت اداره چابهار،
 واحد اسالمی آزاد مرکز تحقیقات زیست محیطی دریایی دانشگاه

 .دارم می ابراز وژهپر خالل در صمیمانه همکاری دلیل به چابهار
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