اقیانوسشناسی /سال یازدهم /شماره  /43پاییز 9-13/7/1399

محمود سینایی ،*1محمد طالبیمتین ،2اشرفعلی حسینی ،3مهتاب شجایی ،2فرهاد صالحزهی

4

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

 -2معاونت محیط زیست دریایی و تاالب ها ،سازمان حفاظت محیطزیست ایران.
 -3اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان.
 -4اداره محیط زیست سازمان منطقه آزاد چابهار.
تاریخ دریافت98/4/3 :

* نویسنده مسوول

تاریخ پذیرش99/3/21 :

چکیده
با توجه به اهمیت سواحل تخم گذاری الکپشتها در سواحل شمالی دریای عمان ،این پروژه با هدف مطالعه و
پایش زیستگاههای تخم گذاری الکپشت در سواحل دریای عمان در سال  1397اجرا گردید .سواحل مورد نظر
توسط تیم اجرایی و افراد محلی و بومی و بر اساس دستورالعملهای مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست پایش
و فاکتورهایی نظیر پراکنش مکانی النهها ،فاصله النه تا آخرین حد مد آب ،تعداد النه گزینی و درصد موفقیت النه
گزینی مورد بررسی قرار گرفتند .بررسی سواحل استان سیستان و بلوچستان به طول حدود سیصد کیلومتر در سواحل
شمالی دریای عمان نشاندهندهی وجود سیزده سایت مهم مراجعه الکپشتها در این ناحیه است .گونهای که برای
النه سازی در خالل این پروژه به سواحل مختلف مراجعه کرد ،گونه سبز ( )Chelonia mydasبود .نتایج این بررسی
نشان میدهد که درصد موفقیت النه گزینی در سواحل تنگ ،لیپار ،رمین و کچو به ترتیب  %81/4 ،%23 ،%44/3و
 %32/2بود .بررسی سواحل همچنین نشان دهنده تنوع ریخت شناسی و رسوب شناسی سواحل میباشد .در این
بررسی ساحل رمین بیشترین تعداد حضور و تخم گذاری الک پشت سبز ( )C. mydasداشته است .بررسی نتایج فوق
نشان میدهد که زیستگاههای تخم گذاری الک پشت سبز ( )C. mydasدر سواحل استان سیستان و بلوچستان متنوع
و جزو مناطق حساس ساحلی تقسیم بندی میشود که اجرای برنامههای حفاظتی در این سواحل ضروری است.

کلمات کلیدی :تخم گذاری ،دریای عمان ،النه سازی.Chelonia mydas ،

( .)Caut et al., 2007با توجه به اینکه الکپشتهای دریایی در
رأس هرم غذایی قرار دارند ،نقش اکولوژیکی بسیار حساسی را
در شبکه غذایی دریاها ایفا میکنند ،بهطوریکه با تغذیه از
بسترهای علفی ،الرو آبزیان ،خرچنگها ،صدفها و نرمتنان و

 .1مقدمه
الکپشتهای دریایی عمدتاً در مناطق کمعمق ساحلی
دریاهای گرم و نیمه گرم ،بسترهای سنگی ،صخرهای ،مرجانی و
زیستگاههایی که دارای منابع غذایی کافی هستند ،زندگی میکنند
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بررسیزیستگاههایتخمگذاریودرصدموفقیتالنهگزینیالکپشت 
سبزدریایی()Chelonia mydas, Linnaeus, 1758درسواحل 
استانسیستانوبلوچستان 

سینایی و همکاران  /بررسی زیستگاههای تخم گذاری و درصد موفقیت النه گزینی الک پشت سبز دریایی...

کنترل جمعیت آنان ،باعث حفظ تعادل دیگر طبقات هرم
میگردند (.)West et al., 2013
از میانهشت گونه الکپشت دریایی موجود در اقیانوسها و
دریاها ،پنج گونه در خلیجفارس و دریای عمان زیست میکنند
( .)Tollab et al., 2015از یکسو وجود بیش از  1722کیلومتر
سواحل در شمال خلیجفارس و دریای عمان زمینه مناسبی را
برای تولیدمثل این موجودات فراهم آورده و از سوی دیگر وجود
مناطق حساسی چون بسترهای علفی و آبسنگهای مرجانی در
منطقه که دارای مواد غذایی فراوانی هستند ،شرایط زیست آنان را
مهیا نموده است (.)Askari et al., 2016

 .2مواد و روشها

 1-2محل و زمان انجام تحقیق

میگیرند.

سواحل شنی و جزایر موجود در خلیجفارس و دریای عمان
نیز همانند تمامی نواحی ساحلی جهان دستخوش تغییرات ناشی
از توسعه و فعالیت انسان به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم شده
است .الکپشتهای دریایی پس از مراجعه به ساحل و حفر
گودال جهت تخمگذاری به دریا بازمیگردند .از سوی دیگر
عواملی همچون آلودگیهای مختلف دریایی ،تخریب
زیستگاهها ،برخورد ب ا شناورهای صیادی ،گیر افتادن در تورهای
صیادی و دیگر مقوله ها نیز باعث کاهش جمعیت این آبزی در
دریاها شده است ( Sinaei and Zare, 2019; Askari et al.,

شکل  :1محدوده پایش زیستگاههای تخمگذاری الکپشتهای دریایی

.)2016
خلیجفارس و دریای عمان نیز بهواسطه قرار گرفتن در مسیر
حرکت نفتکشها ،خط ترانزیت کاال و توسعه انسانی در سواحل
ازجمله آلودهترین دریاها بوده که این امر ،روند انقراض این
گونهها را تسریع میکند .لذا آگاهی در مورد وضعیت پراکنش این
آبزی در منطقه ،تراکم عواملی که در کاهش جمعیت آنان مؤثرند
و سایر شرایط زیستی و غیر زیستی موجود ،ضرورت یک بررسی
جامع را بر روی این آبزی در منطقه اجتنابناپذیر میسازد .در
بررسیها میبایست فاکتورهای متعددی نظیر پروفایل سواحل
تخمگذاری،بلندی سواحل ،نرمی شنهای سواحل تخمگذاری،

 2-2عملیات اجرایی
پیش از شروع عملیات اجرایی ،سواحل موردنظر بر اساس
مطالعات و تحقیقات انجامشده قبلی و همچنین بازدیدهای میدانی
انتخاب شدند .وسایل و لوازم موردنیاز پایش از قبیل بیلچه،
کولیس ،توری جهت حفاظت از النهها در محل ،چوب ،تور،
کیسهزباله ،متر ،دوربین عکاسی و فیلمبرداری ،GPS ،ترازو،
دماسنج ،برچسب ،ماژیک و دبه پالستیکی ،دوربین عکاسی و
دوربین فیلمبرداری جهت ثبت تصویری وقایع تهیه و
مورداستفاده قرار گرفت.

ترکیب شن ،موانع و استحکامات موجود در سواحل،پوشش
گیاهی سواحل ،فاکتورهای زیستی و غیر زیستی تخمگذاری بر
اساس دستورالعملهای ملی و بینالمللی موردتوجه و تأکید قرار
گیرند .ازاینرو ،این مطالعه با اهداف پایش زیستمحیطی و
افزایش توان مدیریت زیستمحیطی مناطق النه گذاری
الکپشتهای دریایی ،شناسایی زیستگاههای تولیدمثلی پربازده
صورت گرفت.

 3-2تعیین گروه نمونهبرداری و پایش سواحل
با توجه به برنامه موردنظر جهت پایش مستمر از کلیه سواحل
تخمگذاری الکپشتهای دریایی تعداد  23نفر نیروی بومی و
محلی جهت پایش و حفاظت از النههای تخمگذاری شده
انتخاب و آموزش الزم در زمینهی نحوه انجام فعالیتهای گشت
زنی در سواحل موردنظر به افراد منتخب داده شد .اطالعات
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مراحل اجرایی این پروژه از تیرماه  1397تا دیماه  1397در
سواحل شمالی دریای مکران (سواحل استان سیستان و
بلوچستان) صورت پذیرفت (شکل  .)1در این سواحل عالوه بر
وجود بسترهای ماسهای ،پراکنش انواع گونههای مختلف
جلبکهای دریایی نیز وجود دارد که بهعنوان منبع غذایی
ارزشمند برای گونه الکپشت سبز ( )C. mydasمورداستفاده قرار

اقیانوسشناسی /سال یازدهم /شماره  /43پاییز 9-13/7/1399

ماسه از رس و سیلت به روشتر دانهبندی گردید.میزان سیلت و
رس نمونهها توسط دستگاه دانهبندی لیزری(مدل Laser-
)Particle- Sizer, Nano Tec 22در آزمایشگاه مکانیک آبوخاک
تعیین گردید (.)Heiri et al., 2001

داد .نوع غالب آن شامل رشتههای ماسهای طولی است که در پشت
آنها زمینهای هموار جلگهای قرار دارند .نوع دوم دلتاهای وسیع
با زمینهای هموار متشکل از گلوالی هستند و نوع سوم سواحل
باالآمده یا دریاداری میباشد.

 5-2روشهای آماری و نرمافزارهای مورداستفاده

جدول  :1جنس و شیب بستر سواحل مختلف تخمگذاری الکپشت در استان سیستان و

 4-2آنالیز دانهبندی سواحل
نمونههای ماسه سواحل پس از خشک شدن دردمای محیط و
انحالل کربنات کلسیم توسط اسیدکلریدریک ،جهت جداسازی

بلوچستان

(SPSS (Version19

تجزیهوتحلیل آماری داده با نرمافزار
انجام پذیرفت .برای تجزیهوتحلیل دادههای حاصل از انجام

ساحل
درک
جود
راشدی
تنگ
تنگ
گوردیم
پزم
ناصرآباد
تیس
احمد ریزه
رمین
لیپار
کوپانسر
کچو
پوشت
گواتر

آزمایش ابتدا نرمال بودن دادهها توسط آزمون کولموگراف–
اسمیرنف بررسی شد .آمار توصیفی (میانگین ،انحراف معیار و)...
توسط نرمافزار  Microsoft Excel 2010بررسی گردید .از
 ANOVAیکطرفه و پسآزمون  Tukeyجهت تعیین وجود و یا
عدم وجود اختالف معنیدار بین دادهها در سطح معنای %3
استفاده شد.
 .3نتایج و بحث

جنس بستر ساحل%
Clay
1/3
1/3
1/3
3
3
3/1
1
0/4
0/0
1
1

Silt
0/8
0/7
0/8
3
3
0/9
1/7
1
0/0
1
1
1
0/0
0/4

Sand
99/9
97
99/9
90
90
99
97/3
98/9
99
99
99
100
99
100
98/0
98/9

شیب بستر ساحل cm
باال
30
38
00
44
30
14
33
13
3
19
18
19
17
08
34
1

میان
11
1
3
40
1
1
10
11
11
10
17
8

پایین
33
31
18
19
10
19
13
10
30
30
31
30
19
11
33
17

در جدول  1جنس و شیب بستر سواحل مختلف تخمگذاری
در این مطالعه سیزده زیستگاه مناسب تخمگذاری الکپشت
سبز دریایی ( )C. mydasشناسایی و ثبت گردید که در خالل
بررسی تخمگذاری الکپشت فقط در چهار ایستگاه ثبت گردید.
شکل  2نقشه مناطق تخمگذاری الکپشتهای دریایی نشان داده
شده است .وجود بسترهای جلبکی در سواحل استان سیستان و
بلوچستان و بخصوص نواحی شرقی سواحل این استان با توجه
به رژیم غذایی گیاهخواری گونه سبز باعث حضور این آبزی در
سواحل دارای رویشگاههای جلبکی میشود .با توجه به اینکه در

الکپشت در استان سیستان و بلوچستان نشان داده شده است.
نتایج بررسی سواحل استان سیستان و بلوچستان برحسب
دانهبندی نشان میدهد که دانهبندی عمده نقاط تخمگذاری دارای
مقادیر باالی شن و ماسه میباشد که این امر نشاندهنده موفقیت
النهسازی در این میزان دانهبندی است.
افزایش درصد شن و ماسه در مکانهای تخمگذاری حفر
گودال را آسانتر نموده و تبادالت گازی النه نیز به بهترین شکل
انجام میشود.
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گردآوریشده در سواحل در فرم های مورد تأیید سازمان حفاظت
محیطزیست ایران (معاونت دریایی) توسط گروه پایش ثبت
گردید .فاکتورهایی نظیر پراکنش مکانی النهها ،فاصله النه تا
آخرین حد مد آب ،تعداد النه گزینی و درصد موفقیت النه
گزینی موردبررسی قرار گرفتند.

سواحل استان سیستان و بلوچستان دارای تنوع ریختشناسی
و رسوبشناسی میباشد (آقانباتی .(1383 ،این سواحل به دلیل
قرارگیری بر روی کوههای برافزایشی مکران ،ازلحاظ ساختمانی
بسیار فعال و جوان میباشند (آقانباتی .(1383 ،به همین جهت
دارای نقاط مرتفع ساحلی میباشند .طبیعت فرسایش پذیر سنگ
مادر ،توپوگرافی خشن محل ،فعال بودن سواحل از دیدگاه زمین
ساختی و شرایط اقلیمی منحصربهفرد منطقه موجب گردیده میزان
شدت فرسایش و به دنبال آن ریختشناسی سواحل منطقه دارای
تنوع زیادی گردد (حمزه و همکاران .)1393 ،در طول ساحل
شمالی دریای عمان سه نوع ساحل را میتوان بهخوبی تشخیص

سینایی و همکاران  /بررسی زیستگاههای تخم گذاری و درصد موفقیت النه گزینی الک پشت سبز دریایی...

اغلب موارد چراگاهها و مکانهای النهسازی میبایست در
نزدیکی یکدیگر واقعشده باشند ( )Miller et al., 2003که این
مسئله حضور الکپشتهای سبز در سواحل سیستان و بلوچستان
را توجیه مینماید .سواحل موردبررسی که تخمگذاری الکپشت
در آنها به ثبت رسیده است با نتایج حاصل از تعیین مناطق
حساس زیستمحیطی ساحلی که توسط داور و همکاران در سال
 1389انجام گرفت ،مطابقت دارد.

شکل  :2نقشه پراکنش و تخمگذاری الکپشت سبز دریایی( )C. mydasدر
سواحل استان سیستان و بلوچستان

نتایج مربوط به تعداد ردگذاری و النهسازی و تخمگذاری به
تفکیک سواحل در جدول  2نشان دادهشده است .نتایج این
بررسی نشان میدهد که ساحل رمین بیشترین تعداد حضور و
تخمگذاری الکپشت سبز ( )C. mydasداشته است (شکل .)3

شکل  :4میانگین فاصلهی النه تا آخرین حد مد آب در سواحل مختلف
حروف مشابه بیانگر عدم اختالف معنیدار است.

نتایج حاصل از بررسی  Ekanayakeو همکاران در سال 2212
در سواحل سریالنکا نشاندهندهی  %23النه گزینی موفق
الکپشت سبز بوده است .در سواحل کاستاریکا میزان النه گزینی
موفق  (De Haro et al., 2006) %23/3و در سواحل غربی فلوریدا
 (Reardon, 2000) %43و در سواحل مرکزی فلوریدا  32درصد
( )Weishampel et al., 2003توسط الکپشت سبز گزارششده
است Waqas .و همکاران در سال  2211درصد موفقیت النه
گزینی را در سواحل جیوانی (سواحل داران) پاکستان در سالهای
 2227 ،2222و  2228به ترتیب  24/2 ،17/9و  32درصد بیان
نمودند .عوامل متعددی در النه گزینی و انتخاب محل مناسب
جهت تخمگذاری الکپشتها دخیل هستند که گونههای مختلف
در مواردی با یکدیگر اختالف دارند .فاکتورهایی نظیر درجه
حرارت ،شیب ،رطوبت ،پوشش گیاهی ،فعالیت انسانی،وجود
رودخانه و مصب ،فشردگی ماسه ،تهویه مناسب و ...از مهمترین

شکل  :3پراکنش مکانی تخمگذاری الکپشت سبز در سواحل

ساحل کچو و لیپار و تنگ در رتبههای بعدی قرار دارند .نتایج
بررسی همچنین نشان میدهد که درصد موفقیت النه گزینی در
12
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سواحل تنگ ،لیپار ،رمین و کچو به ترتیب %81/4 ،%23 ،%44/3
و  %32/2بود .اختالف معنیداری بین درصد موفقیت النه گزینی
در سواحل مختلف موردبررسی یافت گردید ( .(p <2/23در
شکل  4میانگین فاصلهی النه تا آخرین حد مد آب در سواحل
مختلف نشان دادهشده است .نتایج نشان میدهد که بین ساحل
رمین و لیپار اختالف معنیداری وجود ندارد (،(p >2/23
بااینحال بین این دو ساحل با سایر سواحل اختالف معنیداری
یافت گردید (.(p <2/23
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عوامل تأثیرگذار در انتخاب محل النه محسوب میشوند.
بااینحال بر اساس نتایج  Mortimerدر سال  1992پس از بررسی
ویژگیها فیزیکی و شیمیایی بیش از پنجاه ساحل تخمگذاری
الکپشت در سرار دنیا ،فیزیوگنومی (سیما ،ریختشناسی) ماسه
سواحل را مهمترین عامل در النه گزینی بیان نمود.
جدول  :3نتایج مربوط به تعداد النهسازی به تفکیک سواحل
نام ساحل

طول خط ساحلی (متر)

درصد موفقیت النه گزینی

تعداد النه

تنگ

1030

44/3

3

رمین
لیپار
کچو

1800
1310
1000

81/4
93
03/9

33
3
3

بر اساس تئوری  Sequential Threshold Hypothesisانتخاب
محل النه وابسته به یک فاکتور نمیباشد و مجموعهای از عوامل
و فاکتورهای محیطی در النه گزینی دخیل هستند ،بهنحویکه
هرکدام از این فاکتورها در صورت رسیدن به حد آستانه از النه
گزینی ممانعت میکنند ( .(Miller et al., 2003الکپشت ممکن
است حفرهی تخم را نیز حفر کند ولی بازهم تخمریزی نکند.
بااینحال در مواردی رد گذاری و حضور الکپشت در ساحل
میتواند همچنین جهت بررسی وضعیت ساحل از سوی

نتایج این بررسی نیز نشان میدهد که سواحل مختلف ازنظر میزان
پوشش گیاهی با یکدیگر متفاوت هستند و ساحل رمین با پوشش
گیاهی به بیشتر دارای موفقیت النه گزینی بیشتری نیز بوده است.
وجود رودخانه و مصب نیز میتواند از عوامل تأثیرگذار بر
النه گزینی باشد .برخی از گونهها نظیر الکپشت زیتونی به دلیل
تمایل به رطوبت بیشتر در نزدیک این نواحی تخمگذاری میکنند.
در سواحل استان سیستان و بلوچستان و در اطراف سواحل مهم
تخمگذاری رودخانهی دائمی وجود ندارد و اکثراً بهصورت
رودخانههای فصلی یا مسیلهای آب میباشد .در ساحل کچو

الکپشت هم باشد و در همان شب یا شبهای بعد جهت
تخمگذاری به ساحل ( در صورت مناسب و امن تشخیص دادن
ساحل از سوی الکپشت) مراجعه نماید (.)Miller et al., 2003
درجه حرارت یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب محل النه
میباشد ،چراکه این فاکتور در تعیین جنسیت ،توسعه جنینها و
خروج نوزادان از تخم و النه نقش دارد ( .)Lwin, 2009نتایج
نشان میدهد که در ساحل رمین موفقیت النه گزینی از سایر
سواحل بیشتر بوده است که این امر میتواند ناشی از تفاوت در
درجه حرارت ماسه ساحل بهعنوان یک فاکتور مهم باشد.
رطوبت یکی دیگر از فاکتورهای مهم در النه گزینی

وجود دهانهی مسیلهای متعددی را میتوان مشاهده نمود
بااینحال النه گزینی در اطراف آنها مشاهده نگردید.
از دیگر عوامل مؤثر بر موفقیت النه گزینی میتوان به
فشردگی ماسه ساحل اشاره کرد .فشردگی ماسه در پراکنش گاز
در النه اثرگذار بوده و مرگومیر نوزادان را به دنبال خواهد داشت
ازاینرو النه گزینی الکپشت متأثر از آن نیز میتواند
باشد( .)Innocenzi et al., 2010از دیگر عوامل مؤثر بر النه
گزینی ناموفق میتوان به حضور نور ،سروصدا ،فعالیت و حضور
انسان ،مزاحمت توسط حیوانات نظیر سگ و روباه و خدنگ و ...
اشاره کرد( .)Bluvias et al., 2010نتایج این بررسی نشان

محسوب میگردد  .در موارد بسیار در سواحل مختلف دنیا
() )Brooks et al., 1991و همچنین در خالل این پروژه
دیدهشده که الکپشت در پایینتر از خط مد آب اقدام به النه
گزینی و تخمگذاری نموده است .به نظر میرسد نقش و اهمیت
رطوبت در زمان النه گزینی برای الکپشت در حدی است که
ساختار النه حفظشده و النه و بهویژه دیوارهی حفره تخم
ریزش نکند ( .)Lizárraga and Morales-Mávil, 2013بر
اساس تئوری  Sequential Threshold Hypothesisمیزان

میدهد که بین سواحل مختلف ازلحاظ این فاکتورها اختالفی
وجود نداشت.
 .4نتیجهگیری
این مطالعه به بررسی آخرین وضعیت زیستگاههای تخمگذار
الکپشتهای دریایی در سواحل شمالی دریای عمان و در
محدودهی استان سیستان و بلوچستان میپردازد .نتایج این مطالعه
13
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رطوبت در سواحل بر موفقیت النه گزینی تأثیر دارد .به نظر
میرسد به دلیل پهنای کم سواحل در استان سیستان و بلوچستان
و همچنین اثرات فصل مانسون و خروشان بودن دریا ،این
فاکتور میتواند تأثیر بیشتری داشته باشد.
گیاهان ساحلی یکی از عوامل مؤثر در النه گزینی محسوب
میگردند و گونههای مختلف نسبت به آن واکنشهای مختلفی
نشان میدهند .بهعنوانمثال الکپشت چرمی تمایل به تخمگذاری
در سواحل باز و فاقد پوشش گیاهی دارد درحالیکه الکپشت
سبز و سرخ تمایل به تخمگذاری در سواحل دارای پوشش گیاهی
دارند .)Wood and Bjorndal, 2000;) Karavas et al., 2005
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بیانگر وجود سیزده زیستگاه مهم تخمگذاری در این سواحل
 نتایج نشان میدهد که هرگونه مداخله انسانی بهنحویکه.است
 دانهبندی و تراکم آن و سایر پارامترهای مؤثر محیطی،بتواند شیب
در سواحل مهم تخمگذاری الکپشت در استان سیستان و
 میتواند به نحو مؤثرتری انتخاب ساحل،بلوچستان را مختل کند
جهت تخمگذاری از سوی الکپشت و درنهایت جمعیت
 اختالالت.الکپشتهای تخمگذار در این سواحل اثرگذار باشد
 توسعه، برداشت شن و ماسه،انسانی که ناشی از توسعه بندرگاه
فعالیتهای گردشگری نامناسب در خط کرانه و یا توسعه
زیرساختهای گردشگری در حوزه نفوذ تخمگذاری
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