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چکیده
الك پشت منقار عقابي( )Eretmochelys imbricataدر ميان ساير الك پشت هاي دريايي تنها گونه اي بود كه براي اولين بار درسال
0791جزء گونه هاي در معرض خطر و درسال  0771جزء گونه هاي در معرض خطر انقراض ،در ليست قرمز سازمان  IUCNقرار گرفت.
پراكنش اين گونه درمنطقه خليج فارس در سواحل شمالي و جنوبي آن و سواحل جنوبي سيستان و بلوچستان در درياي مکران مي باشد
كه بيش ترين تعداد در قسمت هاي شمالي خليج در منطقه سواحل ايراني مي باشد .اين گونه در ايران در جزاير هرمز ،شيدور ،قشم ،ام-
الکرم ،نخيلو ،بني فارور ،الوان،كيش ،تهمادون،الرك و هنگام ديده شده است .در سواحل جنوبي خليج فارس مهم ترين مناطق تخم
گذاري در سواحل امارات متحده عربي ،جزاير كوريان  ،هارگوس ،جما ،كاران و در درياي عمان در رأس الحد گزارش شده است .صيد و
صيادي ،آلودگيهاي ساحلي و دريايي ،تخريب زيستگاه ،جمعآوري تخم الك پشت و فشار شکارچي از برخي عوامل اصلي تهديد كننده
اين گونه به شمار مي روند .در اين تحقيق به برخي از خصوصيات زيستي اين گونه با ارزش اشاره ميگردد.
کلمات کلیدي :الك پشت منقار عقابي ،خليج فارس ،درياي مکران.Eretmochelys imbricata ،

 -0استاديار ،گروه زيست شناسي دريا ،دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار ،ايران *(مسوول مکاتبات)
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مقدمه
خصوصييیات نونييه )imbricata )Fitzinger, 1843

گرفته اند اما در انواع مسن تر اين خصوصديت از بدين مدي رود.

: Eretmochelys

الك شکمي يا پالسترون 3بوسديله  5ج دت اسدکيوت پوشديده

كاراپاس(0بخش پشتي اسکلت خارجي بددن) در بدالنين -97

شده كه به همراه آن يك يا دو فل

 91درصد از طول كل (يا  93/0درصدد از طدول مسدتقيم الك

كوچك انتهدايي نيدز وجدود دارد .همچندين 3ج دت اسدکيوت

پشتي) را شامل مي شود .رنگ و همچنين شدکل كاراپداس بده

حاشيه اي تحتاني كه لبه هاي الك را مي پوشانند (.)1

ميزان زيادي با طي شدن روند رشد در اين گونه تنيير مي كند

داراي يك يا دو ناخن در باله ها مي باشد كه در جن

به طوري كه از نوع قلبي شکل يدا تخدم مر دي در نوزادهدا بده

ناخن ها ضخيم تر بوده ،و انحناي بيش تري دارند .دم در نرهدا

حالت بيضوي شکل در بالنين متنير است .سر متوسط و باريك

نسبت به ماده داراي طول بيش تري است .نوزاد ها وافراد نابالغ

و پددوزه منقددار ماننددد كدده طددول آن  10تددا  44درصددد از طددول

كاراپاس پهن تري نسبت به بالنين دارند .ايدن گونده همچندين

مستقيم كاراپاس مي باشد .ميانگين عرض كاراپاس معمدوال 91

داراي  4تينه در طول كاراپاس مي باشد كده بدا رشدد الك بده

جلددو

مرور ناپديد مي شوند .در افراد جوان و نابالغ اسدکيوت هدا يدك

درصددد طددول مسددتقيم آن اسددت .داراي دو ج ددت فل د
پيشاني ( 1پره فرونتال ) و  3-4ج ت فل

پشت چشمي اسدت

بين گلويي و يدك صد حه

نر اين

سوم انتهايي الك پشتي حالت دندانه داري دارد(.)1

(.)0

آرواره پايين حالت  Vشکل دارد ،فل

پوزه باريك و كشيده و اسکيوت هاي(4ص حات خدارجي فلد

اي يا سياه رنگ بوده و داراي حاشيه هاي زرد رنگ است .الك

مانند استخواني) ضخيم ،كده در واقدع ندوعي سدازگاري بدراي

پشت عقابي از نظر اندازه در ميدان سدايرگونه هداي الك پشدت

بدست آوردن ذا در ميان مرجان ها و صخره هاست .اسکيوت-

دريايي ،گونه اي كوچك تا متوسط محسوب ميشود( .)4

هاي سر و باله ها قهدوه

هاي الك پشتي در بالنين به صورت مشخصي بر روي هم قدرار

1-Carapace
2- Pre-frontal
3- Scute

4- Plastron
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شکل  -6تصویر الك پشت عقابي و مشخصه هاي ریخت شناسي شناسایي آن )(IUCN,1990
رنگ
اين گونه داراي بيش ترين تنوع رنگ در ميان ساير الك پشت-

روي اسکيوت هاي قسمت كاراپداس مدي باشدند .الك شدکمي

هاي دريايي است ،كه بيشتربالنين اين تنوع رنگ را نشان مدي-

معموال زرد ،روشن تا س يد وگاهي همراه با لکههاي سياه رندگ

دهند .تنوعي از رنگ هاي روشن تا تيدره درگونده هداي منطقده

است .روي سر و باله ها قهوه اي تيره يا تيره رنگ با حاشيههاي

آرام شرقي ديدده شدده اسدت .معمدوال فلد

هداي سدر داراي

زرد مي باشد(.)3

حاشيه اي زرد رنگ تا س يد هسدتند .رندگ صد حات شداخي و

اندازه

ضخيم كاراپاس در زيبايي گونه نقش مهمي دارد .اين گونده هدا

ميانگين طول مستقيم كاراپاس در مداده هداي بدالغ ايدن گونده

معموال داراي رنگ هاي تركيبدي قهدوه اي ،زرد ،سدياه و قرمدز

داراي محدوده اي بين  54تا  003سانتي متر بوده كه با توجده

است .معموال ،روي كاراپاس خطوط و لکه هاي رنگي بدا الگدوي

به منطقه اي كه زيست مي كنندد ت داوت دارد .كوچدك تدرين

بادبزني شکل قرار گرفته اندد .در قسدمت زيدرين اسدکيوت هدا

جمعيت تخم گذار در اين گونه ( از لحاظ اندازه طولي كاراپاس)

تقريبا باريك و كهربايي رنگ مي باشند .در افراد جوان و نابدالغ

در سودان با طولي بين  54تدا  94سدانتي متدر و ميدانگين 11

لکه هاي قهوه اي رنگ در قسدمت عقبدي هدر اسدکيوت وجدود

سانتي متر گزارش شدده و نمونده هدايي بدا انددازه بزرگتدر در

دارند .قسمت هاي پشتي سر و باله ها تيدره تدر بدوده ودر ايدن

يوكاتان در ايالت مکزيك با طولي بين  91تا  003سانتي متر و

قسمت ها تنييرات كم تري ديده مي شود .در نوزادها تنوع رنگ

ميانگين  73/3سانتي متر ثبت شده اسدت ( .)5ميدانگين وزندي

كمتر ديده مي شود واكثرا قهوه اي يا تيره همراه با لکه هايي بر

بددراي آن هددا  11كيلددوگرم و بيشددترين وزن ثبددت شددده 019
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كيلوگرم بوده كه در كارائيب (  )1ثبدت شدده اسدت .در مدورد

طي مي كنند كه طي كردن اين مسير بيش از دو ماه بده طدول

وزن و طول بدن نوزادان ،طول مستقيم كاراپاس ( Straight

مي انجامد(.)8

 )Carapace Lengthكه در ادامه بده صدورت مخ د SCL

ولي اكثرا داراي مسيرهاي مهداجرتي كوتداه بدين سدواحل النده

نشان داده مي شدود ،بدين  47-31ميلدي متدر و وزن 09/5-8

گزيني و تنذيه اي هستند .با مقايسه و آناليز  DNAجمعيدت-
و دريداي

گرم براي نوزادان تازه از تخم بيرون آمده گزارش شده است.

هاي توليد مثل كنندده در سدواحل اقيدانوس اطلد

زیستگاه

كارائيب مشخص شدده كده  DNAالك پشدت هدا در ايدن دو
زنددگي شدان

منطقه با يکديگر فرق مي كند و اين يکي از فرضياتي است كده

داراي زيستگاه هاي مت اوتي هستند .جزاير مرجاني بده عندوان

نشان مي دهد كه الك پشت ها به همان محل توليد مثلي خود

زيستگاه هاي تنذيه اي مناسب براي افراد جوان و بالغ اين گونه

باز مي گردند .هنوز نحوه تشخيص مسير توسط الك پشدت هدا

محسوب مي شود .با بررسيهايي كه از طريق مشاهده مسدتقيم،

مشخص نشده است ولي احتمال مي دهند كه آن هدا از طريدق

صيد و آناليز محتواي روده اي نوزادان الك پشدت هدا صدورت

تشخيص مسير حركت امواج و يا تشخيص ميددان منناطيسدي

الك پشت هاي دريايي عقابي در مراحل مختل

گرفته مشخص شده است كه نوزاد الك پشت ها پ

از بيدرون

زمين مسير مهاجرتي خود را مي يابند(.)7

آمدن از تخم به صورت پالژيك ( سطح زي ) در محيط دريدايي

النه نزیني

هستند و زماني كه تقريبا به طول 11تا  15سانتي متري برسند

الك پشت هاي عقابي النه گزيني را پ

دوباره به آب هاي ساحلي باز مي گردند و از حالت پالژيدك بده

ساله درهمان سواحل تکرار مي كنند .عموما در اين گونده النده

ك زي (بستر ي) تنيير ميابندد .مددل عمدومي بدراي سداختار

گزيني در فصول گرم و بداراني و بخصدود در بهدار و تابسدتان

انتخاب زيستگاه در الك پشت ها به صورت زير مي باشد(:)9

انجام مي شود .النه سازي معموال در شب صورت مي گيرد ولي

 -0مراحل اوليه جواني ،زيستگاه نوزاد گاهي ( معموال پالژيك و

گزارش هايي مبني بر النه سازي آن ها در روز نيدز وجدود دارد.

اقيانوسي )

النه گزيني اصلي اين گونه در سواحل ،به نقاط خاصي از جهدان

 -1بعد ازجواني ،زيستگاه رشد ونمو (معموال ك زي).

محدود مي شود (شکل .)1تنوع محديط باعدث ايجداد تندوع در

 -4بلوغ ،زيستگاه تنذيه اي.

انتخاب نوع النده گزيندي مدي شدود ( .)01معمدوال فصدل تخدم

 -3زيستگاه توليد مثلي يا النه گزيني در بلوغ.

گذاري الك پشت هاي عقابي قبل ازشروع فصدل تخدم گدذاري

الك پشت هاي عقابي در مناطق قاره اي و جزاير زندگي مدي-

الك پشت هاي سبز مي باشد.

كنند .آن ها داراي رفتار مها جرتي بوده كه باعث تنييدر تدراكم

الك پشت عقابي كه در مقايسه بدا سداير الك پشدت هدا داراي

جمعيتي آن ها در فصول معيني از سال مي شود .مطالعات روي

باالترين ميزان باروري است ،احتماال به دليدل فشدار شدکارچي

رفتارهاي مهاجرتي اين گونه فواصل مهاجرتي كوتاه و طدوالني

دچار اين سازش تکاملي شده اند و چدون تل دات در النده الك-

را مشخص كرده است كه در بعضي از جمعيت ها در طدي دوره

پشت هاي عقابي به دليل موقعيت هداي خطرنداك و نامناسدب

توليد مثلي ات اق مي افتد .زيست شناسان با الصاق نشدان قابدل

النه ها كه معموال در بين بوته ها و و دورتر از منطقه شناوري و

رهگيددري بدده الك پشددت هددداي دريددايي بددالغ در جزيدددره

عميق درياست ،افزايش مي يابد .بنابراين افدزايش مدرو وميدر

 Ascensionپي بردند كه الك پشت ها در فصل توليد مثدل،

مي بايست به وسيله باروري زيادجبران گردد (.)00

از بلوغ با فواصدل 1-4

الك پشت هاي عقابي،

مسير مهاجرتي به طول  1111كيلومتر را از مکان هداي تنذيده

در الك پشت هاي چرمي كامال بعک

اي خود در اين جزيره به سمت سواحل برزيل براي تخم گذاري

تعداد تخم هايي كه توسط ماده گذارده مي شود كم تر اسدت و
النه ها بر خالف الك پشت هاي عقابي كه معموال در كنار بوته-
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ها و دور تر از مناطق ساحلي است ،در نزديك منداطق سداحلي

احتمالي براي آن ها 4تدا  3/5سدال فدرض مدي شدود كده ايدن

ايجاد مي شوند كه داليل اين امر هنوز مشخص نيست (.)01

محدوده سني از الك پشدت هداي پرورشدي در اسدارت بدسدت

طول مدت تکامل تخم ها در محل هاي مختلد النده سدازي و

آمده است .سن بر اساس اندازه ميانگين طول مستقيم كاراپاس

نيز در طول فصل مت اوت بوده ومعموال بين  35-95روز متنيدر

تعيين مي شود .اولين سال بلوغ در ماده هدا احتمداال در طدول

است .نوزادان كه در ساعات اوليه شب و تقريبا دردمداي هدواي

 18-81سانتي متري و وزن  31-15كيلدو گدرم مدي باشدد كده

 15-18درجه سانتي گراد از النه خدارج مدي شدوند ،در دمداي

بسته به محل زندگي متنير خواهد بود (.)04

باالتر فعاليت و توانايي خود را از دست مي دهندد .طدول و وزن

همانند ديگر گونه هاي الك پشت دريايي ،ايدن گونده در تمدام

در نوزادان بين 48-31ميلي متر و  08-03گرم متنير است(.)3

طول زندگي خود تحت تأثير شکارچيان مي باشند .النده هدايي

از بيرون آمدن از تخم بده سدرعت بده سدمت دريدا

كه در جزاير نبوده و بر روي سواحل قاره اي هستند بده شددت

حركت مي كنند و بعد از رسيدن به دريا براي مدت نامشخصدي

تحت تأثير شکارچيان بوده و نوزادها در داخدل و خدارج از النده

ناپديد شده و دوباره زماني كه طول آن ها تقريبا به  11سا نتدي

همواره مورد هجوم شکارچياني مثل حشرات ،روباه ها ،خدنگ-

متر رسيد ،به آب هاي كم عمق ساحلي باز مي گردندد .از سدن

ها ،گربه ها و ...قرار مي گيرند( 03و .)9

نوزادان پ

بلوغ اين گونه اطالعات دقيقي در دست نيست .ولي سدن بلدوغ

شکل  -9مناطق اصلي النه نزیني الك پشت منقار عقابي در جهان ()IUCN,2003
تغذیه
جزاير مرجاني زيستگاه مناسبي براي تنذيه اين گونه است ،اين

آن ها از اس ج ها ،مرجان ها ،تونيکات ها ،جلبدك هدا وگياهدان

الك پشت ها گوشت خوار بوده و عموما با ندوك يدا پدوزه خدود

چوبي است .اما رژيم ذايي اصلي آن ها متکي بر اس ج ها بوده

بين صخره ها و مرجان ها را براي يافتن ذا جستجو مي كنندد

و اين گونه به عنوان خزنده اس نج خوار دريايي معرفي مي شود.

( ،) 05بنابراين ا لب داراي رژيم دذايي متنيدري هسدتند .ايدن

در بين مهره داران ،فقط چند گونه از ماهيان استخواني كوچك

گونه با طولي بديش از  11سدانتي متدر بده عندوان يدك جدانور

هسدتند كدده عدالوه بددر الك پشدت هدداي عقدابي اسد نج خددوار

نکتونيك 0محسوب مي شود و در اين مرحله در مناطق ساحلي

هستند( .)5از بررسي هاي ) Meylan(1985برروي محتدواي

مشاهده مي شوند .اين گونه ها ا لب كد زي خدوار بدوده و در

معدة  10الك پشت عقابي مشخص شدد كده اسد نج هدا 75/4

بستر هاي سخت به دنبال ذا مي گردند .رژيم دذايي معمدول

درصد از كل وزن خشك را دارا بودند و نيز در مطالعده ديگدري
كه بر روي  94الك پشت عقابي با طول مستقيم كاراپاس بدين

1- Nektonic
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 51-81سانتي متر انجام شدد ،اسد نج هدا  71درصدد از رژيدم
ذايي آن ها را شامل مي شدند ( .)01سايرگونه ها نيز عادت-

لقماني

 -0النه گزيني مي بايست در شرايطي صورت گيدرد كده بدراي
فعاليت بالنين منا سب باشد.

هدداي ددذايي مت دداوتي دارنددد بددراي مثددال الك پشددت گددرد از

 -1النه گزيني مي بايست در شرايطي باشدد كده رشددو بقداي

خرچنگ ها ،الك پشت سرخ از بي مهره گان بستر ،الك پشدت

جنين به راحتي انجام شود.

سبز از گياهان بستر و الك پشت چرمي از ژله ماهي هدا تنذيده

 -4شرايط بقاء نوزادان تازه از تخم بيرون آمده فراهم باشد.

مي كنند .از محتويات معدة اين گونه در سنين جدواني ،كيسده

همة الك پشت هاي دريايي داراي چند خصوصيت توليد مثلدي

تنان ،شکم پايان ،سرپايان و قارچ ها گزارش شده اسدت .تنذيده

مشترك مي باشند:

الك پشت هاي عقابي از اس نج ها و ايجادشدن فضاي خالي در

 -0در همه گونه ها به جز گونه الك پشت گرد توليدد مثدل از

ميان آن ها براي موجودات ك زي ،ممکن اسدت باعدث ايجداد

نوع اينتر پروس است.

تنوع و توالي در مرجآن ها شدود .از طرفدي چدون ايدن گونده از

 -1رفتار هاي النه سازي مشابه دارند.

بستر تنذيه مي كنند ممکن است باعث نابودي و از بدين رفدتن

 -4در يك دوره توليد مثلي تعداد زيادي تخم مي گذارند.

جزاير مرجاني و مرجان هدا شدوند .بدالنين و الك پشدت هداي

 -3حساسيت زيادي نسبت به محل النه سازي خود دارند .اما

جوان بزرو جثه در همه فصدول در آبهداي دور از سداحل و در

گاهي استثنائات درون گونه اي و بين گونه اي وجود دارد.

اعماق بداالي  011متدر و الك پشدت هداي جدوان و نابدالغ ،در

 8گونه از الك پشت هاي دريايي كه در سواحل سراسدر جهدان

اعماق كمتر از  11متر نزديك مناطق ساحلي زيست مي كنند (

توليد مثل مي كنند داراي چرخه زندگي مشترك اما با ت اوت-

 .)01الك پشت هاي عقابي نسدبت بده اعضداي ديگدر خدانواده

هاي كوچك مي باشند .پ

كلونيده كم تر مهاجرت مي كنند و بيش تر در يك مکان ثابدت

مناطق تنذيه اي خود بازگشته و ماده ها نيز به سدمت منداطق

از ج ت گيدري ،نرهدا بده سدمت

از گذشت چند ماه از ج ت-

زيست مي كنند (.)05

النه گزيني حركت مي كنند .پ

تولید مثل

گيري ،ماده ها هم به مناطق تنذيده اي بازگشدته و بدراي دوره

الگوهاي رفتار توليد مثلدي در ميدان الك پشدت هداي دريدايي

توليد مثلي بعدي در چند سال بعد آماده مي شوند(.)08

مشترك است (شکل .)4ج دت گيدري در ماههداي گدرم سدال
صورت مي گيرد .جن

نر ،الك پشت ماده را بوسيله ناخن هدا

و دم خود نگه داشته و اين عمل ممکن اسدت چندد سداعت در
اليه هاي سطحي آب به طدول انجامدد .الك پشدت هداي مداده
داراي خصوصيت چند همسري هستند .يعني عمل ج ت گيري
را با چند نر انجام مي دهند ( .)01ممکن است در طدي ج دت-
گيري از سوي جن

نر آسيبي به الك پشت ماده وارد شود كه

آثار آن به صورت زخم در باله ها و گردن قابدل مشداهده اسدت.
نرها نيز براي ج ت يابي با يکديگر رقابدت دارندد و در طدي آن
ممکن است آسيب هدم ببينندد( .)09الك پشدت هداي عقدابي
داراي فصل تخم گذاري  1ماهه بوده كه نسدبت بده سداير الك
پشت ها اين مدت طوالني تر اسدت .مراحدل تخدم گدذاري در
زماني روي مي دهد كه همراه با سه عامل زير باشد:

شکل-3تصویري از چرخه زندني الك پشت هاي دریا
()4
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خصوصيات زيستي الك پشت منقارعقابي....

النه سازي
مکان هايي كه براي النه سازي انتخداب مدي شدود ،از سدواحل

گاز به راحتي از آن ها صورت گيرد.

دريايي تحت تأثير امواج شديدكه محل مناسبي براي النه سازي

 -3ماسه ها بده قددر كدافي مرطدوب و ندرم باشدد تدا از

الك پشت سبز است تا سواحل كوچك با عدرض چندد متدر در

چروكيدگي و خشك شدن تخم ها جلدوگيري شدود.

ميان صخره ها و انرژي كم متنير هستند( .)3محل النده سدازي

درصورتي كه سداحل داراي چندين شدرايطي نباشدد

مناسب براي الك پشت عقابي ،به طور معمدول سداحلي شدني

الك پشت به سرعت به دريا باز مي گردد (شکل.)3

همراه با رستني هاي چدوبي و در نزديکدي

نتايج حاصل از مطالعه روي نحوه انتخداب سداحل جهدت النده

داراي امواج خ ي

ساحل است ( .)07الك پشت هاي دريدايي عمومدا در شدب بده

گزيني نشان مي دهد كه تخم ها در شوري پايين ،رطوبت بداال،

ساحل آمده ،النه سازي و تخم گذاري مي كنند .سپ  ،به دريا

دانه بندي همگن ماسه ها و نيز در صورت زير آب ندرفتن النده

بازمي گردند و هيچ نقشي در بقاء و حيات نوزاد هداي خدود در

در طي دوره رشد جنين ،به خوبي ت ريخ مي شوند ( .)5زمداني

آينده ندارند ( .)07ميزان موفقيت انکوباسيون تخم ها وابسته به

كه براي تخم گذاري الك پشت صرف مي شود 0تا  0/5سداعت

وجود شرايط مناسب در سدواحل شدني -ماسده اي اسدت .ايدن

گزارش شده است ( .)9به طور كلي مراحل النده سدازي شدامل

شرايط شامل دما ،رطوبت ،پتانسيل آب ،شوري و ميزان گازهاي

پنج مرحله است:

تن سي مي باشدد .مرتيمدر ( )0781چهدار خصوصديت را بدراي

 -0خروج از آب

سواحل مناسب تخم گذاري الك پشت ها برگزيده است(:)11

 -1جستجوي ساحل (  1-3دقيقه )

( 0-1دقيقه )

 -0ساحل بايد به راحتي از دريا قابل دسترسي باشد.

 -4ح ر محل تخم ريزي

 -1ساحل به قدر كافي مرت ع باشد تا تخم هدا در زمدان

 -3تخم گذاري (  11-41دقيقه)

مد محافظت شوند.

(  01-11دقيقه )

 -5پوشاندن محل تخم ريزي (  05-15دقيقه )

 -4دانه بندي شن و ماسه به گونه اي باشدد كده انتشدار

شکل -4انواع رد که توسط الك پشت در ساحل ایجاد مي شود (. )W.A.T.S ,19906

1-Western Atlantic Turtle Symposium
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لقماني

شکل و اندازه تخم ها

تعیین جنسیت

به طور كلي تخم هايي كه الك پشت هاي دريايي مدي گذارندد

تعيين جنسيت نوزادان يکي از موارد اساسي و مهم در مطالعات

به دو شکل طبيعي و ير طبيعي مي باشند .تخم هاي طبيعدي،

جمعيتي است .در بعضي از خزندگان به خصود در الك پشدت

كروي  ،س يد رنگ و شامل تركيبي از ( )0پوسته ندرم انعطداف

هاي دريايي جنسيت وابسته به دماي انکو باسيون در طي دوره

پذير كه  4درصد از كدل وزن تخدم را دارا مدي باشدد ( )1يدك

رشدجنيني است كه اصطالحا به آن Temperature-( TSD

كپسول آلبوميني كه  38/5درصد از وزن تخم را داراسدت و ()4

 )depended Sex Determinationمي گويند (.)04

زرده كه  38/5درصد از وزن تخم مربوط به آن مي باشد (.)10

نتايج تحقيق در الك پشت هاي دريايي نشان مي دهد كه دوره

تخم ها ي ير طبيعي يا خيلي بزرو با زرده فراوان بوده و يا در

حسدداس دمددايي بددراي تمددايز جنسددي ،يددك سددوم ميدداني دوره

مقايسه با ساير تخم هايي كه در النه گذاشته مدي شدود خيلدي

انکوباسيون است كه در طي آن جنسديت ندوزادان تعيدين مدي

كوچك مي باشند .تمام الك پشت هاي دريايي داراي تخم هاي

شود .به طوري كه دردماي بداال ،بديش تدر مداده و در دماهداي

س يد رنگ ،گرد و با پوسته آهکي هستند .تخم هداي اكثرگونده

پايين تر اكثر آن ها نر مي باشند ( .)07محدوده دمايي كده در

هاي راسته چلونيا فاقد پوسته محافظ بوده و اين مي تواند بدين

آن نسبت جنسي نر /ماده برابر با  0:0باشدد را اصدطالحا دمداي

معني باشد كه آن ها براي تأمين رطوبت خود جهت رشد و نمو

پايه ( ) Pivotal temperatureمي گويند.

جنين وابسته به محيط خارج هستند ( .)11اندازه ،قطر و شکل

محدوده دماي پايه براي الك پشت هاي عقابي به طور تقريبي

تخم هايي كه توسط الك پشت ماده گذارده مي شدود در بدين

بين  17-41و براي الك پشت سبز جزايدر Campellاسدتراليا

گونده هدداي مختلد مت داوت اسددت .قطددر تخدم هددا در ا لددب

بين  19/4-40/8درجه سدانتي گدراد گدزارش شدده اسدت (.)0

گزارشات بين  45-35ميلي متر بوده امدا اطالعدات ثبدت شدده

نوزاداني كه دماي النه آن ها باالتر از اين ميزان باشد مداده و در

براي توده وزني تخم ها محدود است ولي داراي ميدانگين بدين

دماي كم تر از اين مقدار ،نر خواهند بود (.)13

 11تا  40/1گرم مي باشند كه اين دامنه براي الك پشت هاي

برخي از فاكتور ها روي دماي آشيانه و در نتيجده در جنسديت

عقابي درياي كارائيب بين  04/5تا 07/5گرم است .ت اوت بازده

گونه مؤثر مي باشند .ايدن فاكتورهدا شدامل عدرض جنرافيدايي،

توليد مثلي بين افراد يك گونه را مي توان بوسديله انددازه بددن

تنييرات فصلي دما ،وجود سدايه توسدط گياهدان ،رندگ شدن و

گونه بالغ توجيه كرد  .تعداد تخم ها نيز از محلي به محل ديگدر

ماسه ،بارش باران و عمق النه مدي باشدند ( .)04گداهي دمداي

مت اوت است ( .)05مثال درشرق درياي كارائيب تعداد متوسدط

داخل النه بيش از دماي محيط اطراف آن اسدت كده در نتيجده

تخم هاي اين گونه  051عدد و بيش ترين تعداد تخم براي يك

افزايش فعاليت متابوليکي تخم ها در طي رشد جنيني رخ مي-

النه  105عدد گزارش شده است .نوزادها بعد از بيرون آمددن از

دهد ( .)13در زمان تمايز جنسي ،وجود پوشش هاي گياهي در

تخم داراي وزني كمتر از  51درصد وزن اوليه تخم مدي باشدند.

پيرامون النده هداي حداوي تخدم بدر دمداي النده اثدرات من دي

تخم هاي بزرو معموال نوزاد هاي بزرگتري دارند(.)08

دارد(.)08

از نظر فيزيو لوژي و تشريح بين تخم هاي گونه هداي مختلد

مکانیسم مسیریابي در نوزادان پس از تفریخ

ت اوت هايي وجود دارد كده شدامل شداهاي جنيندي و خدارج

از سال  0711تا كنون ،پيشرفت هاي قابل توجهي در رابطده بدا

جنيني ،كيسه زرده ،كيسه كوريوني ،كيسه آمنيوتيك و اختالف

مطالعه مکانيسم هاي هدايت كننده ندوزاد الك پشدت از النده

در تعادل اسمزي آب است .ولي اطالعات ما راجع به فرايندهاي

به سوي دريا صدورت گرفتده اسدت .عوامدل مدؤثر در دريايدابي

اسمزي در تخم ها و رشد و نمو جنيني الك پشت هاي دريايي

بينايي ،شيب ساحل ،نور و صدا مي باشند ( .)15اين تحقيقدات

بسيار محدود مي باشد (.)14
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نشان مي دهد كه نوزادان در درجه اول ،از قدرت بيندايي خدود

به طور كلي ،الك پشت هاي دريايي در نواحي گرمسيري ،نيمه

است اده مي كنند و در ير اين صورت از تدراز و شديب سداحل

گرمسيري و در اكثر درياهاي داراي دماي ميدانگين  11درجده

براي پيداكردن دريا است اده مي كنند .نوزادان زماني كه از النده

سانتي گراد با سواحل صخره اي حضور دارند .بده يدر از گونده

بيرون مي آيند با چشم هداي خدود بده صدورت تصدادفي يدا بدا

 Lepidochelys kempiكدده بددومي خلدديج مکزيددك بددوده و

چرخش روي ساحل مسير يابي مي كنندد و بده طدور مسدتقيم

همچنددين گوندده  Natator depressusكدده بددومي سددواحل

قادر به جهت يابي صدحيح نيسدتند ( .)11تشدخيص مسدير يدا

استراليا است ،بقيه گونه ها داراي پراكنش جهداني مدي باشدند

جهت نور ضعي وابسته به زاويه ديد نوزادان است كده در بدين

(شکل.)5

گونه هاي مختل مت اوت مي باشد .واكنش نوزادان نسدبت بده

الك پشت هاي دريايي عقابي در سرتاسر اطل

طول موج هاي مختل نيز ت اوت دارد .براي مثدال ،الك پشدت

آرام مركزي و هند پراكندگي دارند .النه سازي اين گونه محدود

هاي عقابي ،سبز و زيتوني به سمت نور فرابن ش با طدول مدوج

به عرض هاي جنرافيايي  15درجه شمالي و  45در جه جندوبي

 411-111نددانومتر جددذب مددي شددوند امددا نسددبت بدده نددور بددا

و بيش تر در مناطق حاره است (.)0

طول موج  111-911نانومتر بي ت اوت هستند (.)15

تعدادي از مناطق النده گزيندي خدارج از محددوده فدوق الدذكر

در شرايط طبيعي و آرماني ،نوزادان به درستي دريا را پيدا مدي

هستند .براي مثال ،در نيمکره شمالي در رب اقيانوس اطلد ،

كنند .مطا لعات نشان داده كه آن ها كوتاه تدرين راه را بوسديله

رب اقيانوس آرام ،چين ،درياي زرد و جنوب ژاپن و در نيمکره

خزيدن به سمت افق روشن پيدا مي كنند و ا لب هم به طدرف

جنوبي در جنوب آفريقا ،جندوب برزيدل ،شدمال ناميبيدا ،درب

دريا است .عواملي مانند بوته هدا ،تدوده هداي شدني سداحل و

اقيانوس هند و درياي سرخ نيز ديده شدده اندد .طبدق گدزارش

درختان مانع رؤيت كامل افق و باعث ايجاد تاريکي در مقابل آن

 Bailleدرسددال  0771الك پشددت هدداي عقددابي در نددواحي

ها مي شوند ( .)19مشاهده نور مصنوعي از يك النه ساحلي مي

گرمسيري و در آبهاي ساحلي در بيش از  80منطقه جنرافيايي

تواند به آساني در رفتار جهت يابي اثر من ي داشته باشد و باعث

يافت مي شدند .تخم گذاري و النه گزيني در اين گونه در تعداد

جهت يابي نادرست (حركت كدردن در مسدير مسدتقيم ،امدا در

و تراكم پايين ديده مي شود .بيش تر اين زايشگاه هدا در شدرق

جهت اشتباه) و گم كردن جهت در آن ها شود (.)15

اقيددانوس اطلدد  ،در طددول سددواحل شددمالي اقيددانوس آرام،

نور و روشنايي مصنوعي در محيط به ميزان زيادي باعث پاسخ-

قسمتهاي جنوبي و مركزي آمريکا ،بخش مركزي اقيدانوس آرام

هاي نوري نادرست در نوزادان مي شدود .زمداني كده جدانور در

و اقيانوس هند به ثبت رسديده اندد .آن هدا در منداطقي مانندد

شب به منبع نور مصنوعي نزديك مي شود نوعي حالت نابينايي

تاالب هاي ساحلي و خليج ها نيزديده شده اند .احتماال به دليل

پيدا مي كند و نوزادان در زير منبع نور بدون هددف خداد بده

وجود منابع ذايي نظير جلبك ها و عل هاي دريدايي ،درايدن

دور خود مي چرخند و در نهايت در اثرعواملي از قبيل از دسدت

مناطق حضور دارند (.)09

دادن انرژي ،شکار شدن ،از دست دادن آب بدن و خسدتگي از
بين مي روند(.)9
پراکنش جهاني

مركزي ،نواحي
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شکل  -1نقشه پراکنش جهاني الك پشت عقابي()6
پراکنش در خلیج فارس
پراكنش اين گونه درمنطقه خليج فدارس در سدواحل شدمالي و

سيالب از ديگر عوامل مهم در مرو و ميرآن ها محسوب مدي-

جنوبي آن مي باشد كه بيش ترين تعداد در قسمت هاي شمالي

شوند( .)00علت اصلي ديگر ،مربدوط بده فعاليدت هداي انسداني

خليج در منطقه سواحل ايراني مي باشد .اين گونه در ايدران در

با ايجاد نور مصنوعي در ساحل ،تخريدب سدواحل ،دسدتکاري و

جزايركيش،الرك،هرمز ،شيدور ،قشم ،ام الگرم ،نخيلو ،بني فارور

ايجاد ساختارهاي مصنوعي در ساحل اسدت كده باعدث كداهش

و هنگام ديده شده است .در سواحل ايراندي دريداي عمدان نيدز

شان

بقاء براي الك پشت ها مي شود .يکي ديگر از عواملي كه

مددواردي از حضددور ايددن گوندده در سددواحل جنددوبي سيسددتان و

باعث شده ايدن گونده در ليسدت گونده هداي در معدرض خطدر

بلوچستان گزارش گرديده است .در سواحل جنوبي خليج فارس

انقراض قرار گيرد ،صيد وسيع و بي رويده ايدن گونده بده خداطر

مهم ترين مناطق تخم گذاري در سواحل امارات متحده عربدي،

داشتن الك براق است كه بيش ترين كداربرد را درجواهرسدازي

جزاير كوريان  ،هارگوس ،جما ،كاران و در درياي عمان در رأس

دارد .الك پشددت هدداي عقددابي عددالوه بددر داشددتن خصوصدديات

الحد گزارش شده است(17 ، 9،04و.) 18

مشترك با ديگر گونه ها كه در صيد آن ها موثر است ،به ميزان

خطرات محیط زیستي

خيلي بيش تري به خاطر پوشش الك خود شکار مي شوند كده

جمعيت الك پشت هداي عقدابي در سراسدر جهدان بده داليدل

از مدت ها پيش به عنوان يك كاالي با ارزش در بين مردم رواج

مختل به سرعت در حال كاهش است  .الك پشت هداي بدالغ

داشته است ( .)10از طرفي زيستگاه اصلي اين گونده در اطدراف

ماده در طول زندگي خود النه هاي زيادي را ايجاد مي كنندد و

جزاير مرجاني مي باشد كه خود اين زيستگاه ها نيز به شدت در

به طور ميانگين در هر النه  011عدد تخم مي گذارند .اما فقدط

معددرض خطددر قددرار داشددته و در حددال نددابودي انددد ( )01و

 85درصد از تخم هاي سالم ت ريخ مي شدوند .بده عدالوه ،اكثدر

به اين ترتيب ،در صورت عدم مديريت ح اظت محديط زيسدتي

نوزادان در طي اولدين سدال زنددگي خدود از بدين مدي روندد.

براي اين گونده در سداليان نده چنددان دور شداهد انقدراض آن

مهم ترين علت تل ات تخم هدا و ندوزادان ،شدکارچيان طبيعدي

خواهيم بود.

هستند كه در درجه اول ،شامل پستانداران گوشت خدوار و بعدد
پرندگان و خرچنگ ها و در دريا هم ماهيان شکارچي و كوسهها
مي باشند .تخريب و فرسايش ساحل و تخريب النده هدا توسدط

017

....خصوصيات زيستي الك پشت منقارعقابي

،<<الك پشددت هدداي دريددايي.>>، اصددنر، مبدداركي-00
 شددماره،0498،فصددلنامه علمددي محدديط زيسددت.
.13-41صص،11
12- Miller, J.D., 1996. Reproduction in sea
turtles In: Lutz,P.L., Musick,J.A.
(Eds). The biology of sea turtles.
CRC Press. pp, 51-81
13- Hays,G.C., 2001. Implications of
adult’s morphology for clutch size in
the flatback turtle (Natator
depressa). Journal of the Marine
Biological Association UK. Vol.81,
pp.1063-1064.
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15- Witzell, W.N., 1983.Synopsis of
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