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Hawksbill(یمنقار عقابییایدريکننده الك پشت هادیو عوامل تهدیستیصفات زیبررس Turtle(
شیکرهیجزدر

3زادهامیر وزیري، 2سعید طهماسبی، 1مهدي طبیب

یآلودگ،یکاراپاس، همبستگش،یکرهی،جزیالك پشت منقار عقاب،صفات زیستی:کلید واژه

چکیده
30. انجام شد88-89الك پشت هاي منقار عقابی  جزیره کیش در سال و عوامل تهدید کنندهزیستیصفاتاین مطالعه به منظور بررسی 

کیلوگرم، متوسط 41±915/0نتایج بدست آمده شامل متوسط وزن الك پشت ها . الك پشت به طور تصادفی مورد زیست سنجی قرار گرفتند
تیمتر، متوسط عرض مستقیم کاراپاس سان48/70±467/0سانتیمتر، متوسط طول منحنی کاراپاس99/64±6/0طول مستقیم کاراپاس 

بیشترین همبستگی . عدد می باشد92سانتیمتر و متوسط تعداد تخم 31/64±412/0سانتیمتر، متوسط  عرض منحنی کاراپاس 588/0±71/49
منقار عقابی نتایج این تحقیق نشان داد که بین الك پشت هاي . بدست آمد=735/0rبین وزن و طول منحنی کاراپاس با ضریب همبستگی 

جزایر ایرانی خلیج فارس از لحاظ پارامترهاي زیست اختالف معنی داري وجود ندارد ولی الك پشت هاي منقار عقابی جزایر ایرانی خلیج فارس
. از الك پشت هاي منقار عقابی سایر کشورهاي حوزه خلیج فارس و دریاي عمان بزرگتر و از الك پشت هاي سایر نقاط دنیا کوچکترند

ونفتیبه ویژه آلودگیآلودگی ها: همترین عوامل تهدید کننده حیات الك پشت هاي منقار عقابی در خلیج فارس به ویژه جزیره کیش شاملم
.تخریب و دستکاري سواحل می باشد

مقدمه
ــا ــدريالك پشــت ه ــروزییای ــانواده يام ــه  Chelonidaeدر دو خ ــت گون ــا هف ــ Dermochelidaeو ب ــه پشــت چرم ــا گون ــا ب یتنه

)Dermochelys coriacea( و یتـون یسـرخ، ز منقار عقـابی،  ،الك پشت سبز،پنج گونه ییایهشت گونه  الك پشت  دراز. ]8[قرار دارند
اقیانوس نواحی گرمسیري جهان و در قسمت هاي مرکزيدر بیشتر یمنقار عقابيالك پشت ها.   ]3[فارس مشاهده شده اندجیدر خلیچرم

ریکه کمتر تحت تأثیشنیساحل،یمنقار عقابيالك پشت هايالنه سازيساحل مناسب برا.]11[دناطلس و اقیانوس آرام و هند پراکنش دار
ییابتـدا يسال هـا . استگریمشابه همدییایدريالك پشت هایمراحل زندگ].14[مناسب باشديارتفاع و دانه بند،کمبیشيداراوامواج 
،یمرجـان يآبسـنگ هـا  يهـا سـتگاه یزنیکم عمق تر در بیدر نواحیبه زندگيو بعد از آن رو]28[است یانوسیاقیمعروف به زندگیزندگ

بالغ یمنقار عقابيالك پشت ها. ]24[استمتریسانت20-35نیآنها براپاسهنگام طول کانیآورند که در ایمییایدرياسفنج ها و علف ها
در یمنقـار عقـاب  هـاي تعـداد الك پشـت  ]. 30[کنندیمهاجرت مياهیتغذيو مکان هایمثلدیمکان تولنیبلومتریهزاران کدیصدها و شا

یبه عنوان گونه به شدت در معرض خطر انقراض معرف2010در سال IUCNقرمز ستیگونه در لنیکه ايجهان رو به کاهش است به طور
البته ] 7[ستایانسانيهاتیسواحل توسط فعالبیتخرمهمترین آنجانوران  شده است که نیباعث کاهش تعداد ايعوامل متعدد. ]20[شد 

در رأس هرم ییایدريالك پشت ها].15[باشد یمینفتيهایآلودگیمنقار عقابيکننده الك پشت هادیاز عوامل تهدیکیفارس جیدر خل
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همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه هاي دریاییدهمین
)ایران- تهران(91آذر 1آبان لغایت 29
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الرو ،یعلفـ ياز بسـترها هیکه با تغذيکنند به طوریمفایااهایدرییرا در شبکه غذایحساساریبسیکینقش اکولوژنیقرار دارند بنابراییغذا
الك يمطالعه بـر رو نیاول. دندگریمییآنها باعث حفظ تعادل طبقات هرم غذاتینرمتنان و کنترل جمعریخرچنگ ها، صدف ها و ساان،یآبز

Kinunenفارس توسط جیدر خلیمنقار عقابيپشت ها & Walczak نیو با قرار گرفتن اریچند سال اخیالبته ط. انجام شد1971در سال
مطالعـات تـوان بـه   یگونه انجام شده است که مـ نیايبر رویبه شدت در معرض خطر انقراض مطالعات نسبتاً خوبيگونه هافیگونه در رد

1390و دهقـانی و همکـاران در سـال    1389در سـال  لقمانی و همکاران،1388در سال همکارانزارع و ، 1382در سال و همکارانپوردیسع
.اشاره کرد

واد و روش هام
. در خلـیج فـارس قـراردارد   ) بندر آفتـاب  (بندر گرزهيکیلومتر18در فاصله ،یتقریباً بیضیکیلومتر مربع  و شکل کل91جزیره کیش با مساحت 
این آبـراه در محـدوده   یخلیج فارس و تقریباً در نزدیک بخش پایانيجنوب ایران در دهانه يکیلومتر1359سواحل يکیش در ربع اول راستا

در این مطالعه صفات .واقع شده است5853َیو طول شرق32َْ26یعرض شمالییایجغرافتیدر موقعشیک). 1شکل (واقع استهرمزتنگه 
ـ  )SCL(کاراپـاس  می، طـول مسـتق  )CCL(کاراپـاس  یشامل وزن،  طول منحنـ قار عقابی الك پشت من30زیستی  کاراپـاس  ی، عـرض منحن

)CCW(کاراپاسمی، عرض مستق)SCW ( مخصـوص ثبـت و پـس از    ياطالعات بدست آمده در فرم ها.قرار گرفتیمورد بررسو تعداد تخم
MINITAB(با استفاده از نرم افزاريدسته بند (Version .قرار گرفتلیو تحلهیمورد تجز١٦

موقعیت جزیره کیش) 1شکل

یجه گیري و بحثنت
با توجه . باشدیم131-45عدد با دامنه 92شیکرهیتعداد تخم در جزنیانگیم.آورده شده است1نتایج مربوط به پارامترهاي زیستی در جدول 

و رهایمتغنیانگیمبراي٪90نانیبا فواصل اطمیمنقار عقابيشده مربوط به الك پشت هايریاندازه گيرهایمتغهیبه فرض نرمال بودن، کل
).  2جدول(آنها محاسبه شده استاریانحراف مع

یمنقار عقابيالك پشت هایسنجستیحاصل از زیفیتوصجینتا) : 1(جدول
انحراف نیانگیمتعدادریمتغ

اریمع
چارك اولچارك انهیمدامنهممیماکزممینیم

سوم
انحراف 

استاندارد 
نیانگیم

وزن
(W)

3041013/530522041365/42915/0

طول 
یمنحن

(CCL)

3048/70561/2647311725/705/73467/0

طول
میمستق

(SCL)

3099/6429/3575/695/126562686/0

3031/64261/260701065645/66412/0عرض
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یمنحن
(CCW)

عرض
میمستق

(SCW)

3071/49221/3435715515/485/52588/0

رهایمتغاریو انحراف معنیانگیمبراي٪90يفاصله ايبرآوردها) : 2(جدول 

انحراف معیاربراي٪90فاصله اطمینان میانگینبراي٪90فاصله اطمینان متغیر
)4و 806/6()256/38و 03/42((Kg)وزن
)043/2و 476/3()608/70و 535/72((Cm)منحنیطول 

)625/2و 467/4()762/63و 238/66((Cm)طول مستقیم
)805/1و 07/3()363/64و 065/66((Cm)منحنیعرض 

)57/2و 372/4()407/49و 831/51((Cm)عرض مستقیم

.به دست آمدr= 735/0بیکاراپاس با ضریوزن و طول منحننیب)P› 1/0(% 90نانیدر سطح اطمرسونیپیهمبستگبیضرنیشتریب
ـ فارس مانند جزجیخلیرانیاریجزاریبا ساسهیمحاسبه شد که در مقامترسانتی48/70±467/0کاراپاسیمتوسط طول منحنقیتحقنیدر ا رهی

طـول  سهیمقا. وجود ندارديداریاختالف معن]5[متریسانت70/71لوینخرهی، جز]3[متریسانت95/75هرمز رهی، جز]3[متریسانت35/71هنگام 
و ]29[متریسانت8/76یعمان مانند کشور عمان با متوسط طول منحنيایفارس و درجیحوزه خليفارس با کشورهاجیخلیرانیاریجزایمنحن

یمنقـار عقـاب  يالك پشـت هـا  یطول منحنـ نیانگیمسهیمقا. نشان ندادمحسوسیاختالف زین]26[متریسانت2/71یعربستان با طول منحن
یحنبا طول منSeychellsکشور ،]10[متریسانت6/81یطول منحنبا متوسطایاسترالکشورماننداینقاط دنریعمان با سايایفارس و درجیخل
ـ ، مکز]23[متریسـانت 4/97یبا طول منحنلی، برز]6[متریسانت8/88یبا طول منحنکایکاستار]16[متریسانت85 4/99یبـا طـول منحنـ   کی

ـ نقاط دنریسایمنقار عقابيعمان از الك پشت هايایفارس و درجیمنطقه خلیمنقار عقابيدهد که الك پشت هاینشان م]12[متریسانت ای
. کوچکتر هستند

ـ یاریجزاریبا ساسهیباشد که در مقایملوگرمکی41±915/0شیکرهیجزیمنقار عقابيوزن الك پشت هانیانگیم فـارس ماننـد   جیخلـ یران
ـ ]1[کیلوگرم42و جزیره هرمز با وزن ]5[لوگرمیک66/49با وزن لوینخرهیجز، ]3[لوگرمیک46/42یوزننیانگیهنگام با مرهیجز یتفاوت معن
. باشدیم]19[لوگرمیک45-75آن یمتوسط وزن جهان. دهدینشان نميدار
ـ فـارس ماننـد جز  جیخلیرانیاریجزاریبا ساسهیباشد که در مقایعدد م92شیکرهیجزیمنقار عقابيتعداد تخم الك پشت هانیانگیم رهی

اخـتالف  ] 2[عـدد  6/92دوریشـ رهی، جز]25[عدد 85ام الگرم رهی، جز]5[عدد 91لوینخرهی، جز]4[عدد 91هرمز رهی،  جز]3[عدد 97هنگام 
فـارس ماننـد قطـر بـا     جیخلـ يکشورهاریبا ساشیکرهیجزیمنقار عقابيتعداد تخم در الك پشت هانیانگیمسهیمقا. نشان نداديداریمعن

عـدد  70-90تعـداد تخـم   نیانگیعمان با ميایو محدوده در] 9[عدد 6/68تعداد تخم نیانگیو عربستان با م]27[عدد 78تعداد تخم نیانگیم
باهاما رهی، جز]17[عدد 7/176تعداد تخم نیانگیبا مCousinرهیمانند جزاینقاط دنریبا ساسهیدر مقا. دهدیرا نشان مياالتربنیانگیم] 18[

.دارداینقاط دنریتر نسبت به سانییپانیانگینشان دهنده م] 22[عدد 140تعداد تخم نیانگیبا ملیدر برز
يکـرد کـه الك پشـت هـا    انیبتوان یمشیکرهیجزیمنقار عقابيکاراپاس و وزن در الك پشت هایطول منحننیبیبا توجه به همبستگ

نیـ کـه ا یتعداد تخمـ جهیهستند و در نتاینقاط دنریسایمنقار عقابيفارس کوچکتر از الك پشت هاجیو منطقه خلشیکرهیجزیمنقار عقاب
در یگونـه منقـار عقـاب   يکـه بـر رو  Garnettمطالعه جیبا نتاقیتحقنیاجینتا.استکمتراینقاط دنریگذارند نسبت به سایالك پشت ها م

هنگام رهیفارس مانند جزجیخلیرانیاریجزاریانجام شده در ساقاتیتحقجیبا نتاقیتحقنیاجینتا. انجام داده بود منطبق استCousinرهیجز
ـ و در جزیهرمز توسط لقمـان رهیو همکاران و در جزیمیتوسط مقلوینخرهیپور و همکاران، در جزدیو هرمز توسط سع دور توسـط زارع  یشـ رهی

. دارداینقاط دنریفارس نسبت به ساجیخلیمنقار عقابياز کوچکتر بودن الك پشت هاتیاشاره شده حکاقاتیتحقیهمگجینتا.منطبق است
منقار عقابی منطقه خلیج فارس در سنین پائین تر به مرحله بلوغ رسیده و بـراي  يتوان گفت که الك پشت هایفوق ميریگجهیبا توجه به نت

النه سازي و تخم گذاري به سواحل جزایر مراجعه می کنند که می توان آن را به شرایط مناسب اکولوژیکی و وجود مـواد غـذایی کـافی خلـیج     
،ینفتـ يهـا یآلـودگ : تـوان بـه  یکند که مـ یمدیرا تهدیار عقابمنقيالك پشت هااتیفارس حجیدر خليعوامل متعدد. فارس نسبت داد

يریگیتوسعه مـاه ،ياهیتغذيهاستمیاکوسبیسواحل، تخريو دستکاربیتخر،یو صنعتیخانگيفاضالب ها،ییایو باکتریقارچ،یصوت
و افـراد  ادانیتخـم توسـط صـ   يمانند طوفان گونو، جمع آوریعی، عوامل طب)روباه، شغال، کفتار، خدنگ و پرندگان(یعیطبانیشکارچزه،یمکان
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سـواحل بـا مقاصـد    يو دستکاربیذکر شده، تخريهایتوان آلودگیمشیکرهیگونه در جزنیادیعوامل تهدنیترهاز عمد. اشاره کردیبوم
ساحل به جـاده را نـام   یکینزدلیبه دلیانسانيو تردد هایعیطبانی، شکارچ)یمرجانيآبسنگ ها(ياهیتغذيهاستمیاکوسبیتخر،يتجار
از یاعمال کرد کـه بعضـ  یتیریمديتوان راه کارهایکننده مدیفارس از عوامل تهدجیدر خلیعقابارمنقيمحافظت الك پشت هايبرا. برد

در سواحل در ادانیو صیتردد افراد بومتیممنوع-2یعیطبانیحفاظت در برابر شکارچيفنس در اطراف النه ها براجادیا-1: آنها عبارتند از
ـ تعر-4ایـ در دريو رها سـاز یمنقار عقابییایدريبچه الك پشت هایمصنوعریتکث-3یابمنقار عقيالك پشت هايهنگام تخمگذار فی

بـه  یآموزش به افراد بوم-5یمنقار عقابياز الك پشت هایستیو کسب اطالعات زشتریمحافظت بيبرایالمللنیبیو حتیمليپروژه ها
.  الك پشت ها در آن گرفتار نشوندکهیمناسب به طوردین استفاده از ادوات صیگرفتار و همچنيالك پشت هايجهت رها سازادانیصژهیو

مراجع
بررسی زیست شناسی تخـم گـذاري الك پشـت دریـایی منقـار عقـابی       ).1390(. و اسدي،م. مهوري، ع. کامرانی، ا. کشاورز، م. دهقانی، ه-]1[
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.8-1صفحات . 9شماره 

Eretmochelys(عقـابی منقـار پشـت الكگـذاري النـه فعالیتبررسی).1388(،.مواقفی،افتخارو. شفداکار،. ب. منبوي،. زارع،ر-]2[
imbricata(شیدورجزیرهدر)47-53صفحات. سومشماره-اولسالجانوريشناسیزیستپژوهشی_علمیفصلنامه). هرمزگاناستان.

ـ در جزییایـ الك پشـت در یسـت یصفات زیبرخیبرس. )1382(، .ر.م،يو احمد. ا،يو سوار. پور، بدیسع-]3[ فصـلنامه پـژوهش و  . هنگـام و هرمـز  رهی
.76-80صفحات .61شماره . یسازندگ

در سـواحل )Eretmochelys imbricata(یالك پشـت عقـاب  ینـ یالنـه گز یبررس. )1389(، .پ،یو صادق. ا،یو مبارک. ا،يو سوار. ،میلقمان-]4[
.884-892صفحات . 6شماره -23جلد رانیایشناسستیمجله ز. هرمزرهیجز
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Abstract: 

The purpose of the present study is to investigate the biological characteristics and the factors 

threatening Hawksbill Turtles in Kish Island from 1388 to 1389. Thirty turtles were randomly 

biometried. The Results included average weight 41± 0.915 kg, straight carapace length (SCL) 

64.99 ± 0.6 cm, curve carapace length (CCL) 70.48±0.467 cm, straight carapace width (SCW ) 

49.71±0.588 cm, curve carapace width (CCW) 64.31± 0.412 cm, and average total of eggs which 

were 92. The highest correlation coefficient calculated was between weight and curve carapace 

length r = 0. 735. The results show that there is no meaningful relationship between Hawksbill 

Turtles in Iranian Islands of Persian Gulf considering their biometrical parameters, but the 

Hawksbill Turtles in Iranian Islands in Persian Gulf were larger than Hawksbill Turtles in other 

countries of Persian Gulf and Oman Sea, although they were smaller than other parts of world. 

The most important threatening factors of Hawksbill turtles in Persian Gulf especially in Kish 

Island are: pollutions specially oil pollution and shores destruction. 

   

Keywords: biological characteristics, Hawksbill turtle, Kish Island, Carapace, Correlation, 
Pollution, Persian Gulf 
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