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  چکیده

 .شودمحسوب میدنیا  نائیده در سراسریکی از مناسب ترین غذاهاي زنده جهت مولدسازي میگوهاي پ Perinereis nuntiaکرم پرتار 
بـا وزن و  مطلـق  رابطـه همـاوري   نسبت جنسـی، همـاوري،    مانند ،P. nuntiaبرخی خصوصیات زیست شناختی کرم پرتار در تحقیق پیش رو 

 3در  1392 آذرتـا   1391 دياز در یـک دوره یـک سـاله و بـه صـورت ماهانـه،        بـرداري  نمونه. مورد بررسی قرار گرفت همچنین قطر تخمک
رم پرتار و افـت یکبـاره جمعیـت    بودن این ک Semelparousبا توجه به  داد کهنتایج نشان  .گرفت صورت بندرعباس شهر ایستگاه ساحلی در

 .باشـد مـی  اردیبهشـت و  فـروردین ، اسفندهاي ین درصد فراوانی بالغین نر و ماده در دوره یک ساله زندگی در ماهتر بیش، خردادبالغین در ماه 
-میلـی  642مک مربوط به کرم با وزن عدد تخ 49006ین هماوري به ترتیب به میزان تر بیشین و تر کم.محاسبه شد 1:1نسبت جنسی نر به ماده 

هاي ساحلی براي این کرم پرتار در آب میانگین هماوريبه این ترتیب . گرم بودمیلی 1626وط به کرم با وزن عدد تخمک مرب 393245 گرم و
مورد مطالعه  پرتار عدد کرم 200رابطه هماوري مطلق و وزن براي . عدد تخمک به ازاي هر کرم بالغ محاسبه شد 192344 ± 94716 بندرعباس

خمـک مربـوط بـه کـرم در     تین میـانگین قطـر   تـر  بـیش  همچنین .محاسبه گردید 736/0با ضریب همبستگی  X42/255=y – 74904به صورت 
همـاوري  ایـن گونـه کـرم پرتـار از      نتایج پژوهش کنونی نشان داد که. بود میکرومتر 255و به میزان ) 4 رحلهم(آخرین مرحله رسیدگی جنسی 

  .محسوب گرددتکثیر و پرورش  تواند گونه مناسبی جهتبرخوردار بوده و در نتیجه میی یبسیار باال
  

 ج فارسخلی ،Perinereis nuntia کرم پرتار تاثیر وزن، ،، قطر تخمکهماوري :کلیدي کلمات
 

                                                             
  .( mmsajjadi@hotmail.com(دار مکاتبات عهده *
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  مقدمه
بــه شــاخه  )Polychaeta( دریــاییپرتــار هــاي کــرم

تعلـق  هاي بند بنـد  یاکرم )Annelidae(هاي حلقوي کرم
موجـودات کفـزي در    هاي فراوانگروه یکی از ودارند 
 ,Stoner and Acevedo(باشـند  هاي دریایی مـی محیط

پرتاران اغلـب دریـازي بـوده و بـر حسـب نـوع       ). 1990
تر، داخـل و یـا روي بسـتر    چسبیده به بس گونه به صورت

پرتاران در محیط طبیعی خود خـدمات  . کنندزندگی می
از قبیـل آشـفتگی زیسـتی رسـوبات      اکولـوژیکی مهمـی  

)Scaps, 2002(     تجزیه مـواد آلـی، شکسـتن ترکیبـات ،
 Kristensen et(سمی آمونیـاکی موجـود در رسـوبات    

al., 1985 (مغـذي بـه   کردن و بازگرداندن مواد  و آزاد
را ) Scaps, 2002; Batista et al., 2003(زیست محیط

شـوند  انجام داده و موجب هـوادهی رسـوبات بسـتر مـی    
)Beesley et al., 2000(.  پـروري در  همچنین در آبـزي

 تغذیه بسیاري جهت مناسب غذاي عنوان سراسر دنیا به

 ویـژه  بـه  پوستان سخت و اقتصادي ماهیان هايهگون از

  .)1393دریا و همکاران، (شوند می وبمحس میگوها
متعلــق بــه شــاخه ) Perinereis(نــرئیس جــنس پــري

، زیـــــر شـــــاخه Annelidaeهـــــاي حلقـــــوي کـــــرم
Cheliceriformes ،ــته ــته Polychaeta دســـــ ، راســـــ

Phyllodocia ــانواده ــانواده  Nereidae، خــ ــر خــ و زیــ
Nereidinae بعضـی از محققـین    1993از سـال   .باشدمی

ــام خــانواده را  ــدي از  ن ــن تقســیم بن ــه  Nereidaeدر ای ب
Nereididae انــد تغییــر داده)Wilson and Glasby, 

1993; Bakken and Wilson, 2005 .(ــار  کــرم پرت
Perinereis nuntia ــی از گ ــهیکـ ــنس  ونـ ــاي جـ هـ

Perinereis   بـا   مهـاجر غیـر  پرتـاران باشـد کـه جـزء    مـی
د هاي لولـه ماننـ  توانایی حرکت در درون بستر و در النه

ــی  ــوب م ــود محس ــل از   ش ــاهی قب ــان کوت ــز زم ــه ج و ب

در طــول زنــدگی در زیــر بســتر بســر  ریــزي، دائمــاً تخـم 
 .برد می

 ،وجود تارها یـا شـبه پاهـاي متعـدد در قسـمت تنـه      
ها و تارهـاي حسـی در روي سـر و همچنـین     وجود آنتن

 .P کـرم پرتـار   صـات بـارز  مشخحلق قابـل واژگـون از   

nuntia طول عمر بین یـک تـا   اي گونه دار نای. باشدمی
ریـزي  گی تخـم دزنـ طول فقط یکبار در و  بودهسال  سه

 Chen, 1990; Rouabah and( میرندکرده و سپس می

Scaps, 2003(  . به صورت بسیار گسـترده در  این گونه
زیر بسـتر و   مناطق جزر و مدي دریاها و بطور معمول در

گی زنـد شوند ت مییافوفور مواد آلی به که هایی مکان
  ).Muus, 1967(د کنمی

تـاثیر بسـزایی در تغذیـه آبزیـان در      هاي پرتـار کرم
بسـیاري از  . مناطق جزر و مدي و عمیق منابع آبی دارنـد 

ماهیان تجـاري و میگوهـاي خـانواده پنائیـده در مراحـل      
هـاي  کـرم مختلف زندگی به ویژه در مرحله بلوغ به این 

تـاران بـه ویـژه    اهمیـت پر  .به عنوان غذا نیاز دارنـد  پرتار
بـه عنـوان یـک منبـع غنـی از       Perinereisجنس دریایی 

ــم     ــون مه ــین هورم ــروري و همچن ــرب ض ــیدهاي چ اس
ــتان     ــخت پوس ــرورش س ــر و پ ــتاگالندین در تکثی پروس

  . است تر بیشنسبت به سایر آبزیان 
ــه   ــوص گون ــاکنون در خص ــرغم  P. nuntiaت علی

 در اکثـر نقـاط سـاحلی   ایـن گونـه   وجود ذخایر فـراوان  
ــارس،  ــیج ف ــق  خل ــورمان تحقی ــدونی   در کش ــامع و م ج

تـاثیر  ) 1393(اران کـ دریـا و هم  صورت نپذیرفته اسـت؛ 
کـرم   بازمانـدگی را بر رشـد و  تیمارهاي غذایی مختلف 

ر شرایط آزمایشگاهی بررسی نمودند د P. nuntia پرتار
هـاي  کـرم سـایر  ولی در مورد شرایط تولیدمثلی و تکثیر 

در  .ت مـدونی موجـود نیسـت   گونـه تحقیقـا  این پرتار و 
 .Pگونـه   سایر نقاط جهان، در مورد بیولوژي تولید مثل
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nuntia ــی ــه  م -Bartelsو  Hardegeمطالعــات تــوان ب

Hardege )1995 ( و همچنـــــین مطالعـــــات Ong و
نیـز  و همکـاران   Osman. اشاره نمـود ) 1996(همکاران 

با ارزش تجاري باال را هماوري این گونه  2010در سال 
  . انال سوئز بررسی نمودنددر ک

هــاي اخیــر ذخــایر ایــن گونــه بــا توجــه بــه در ســال
در  ، آلــودگی و تخریــب منــاطق ســاحلی؛برداشــت بــاال

جنوب ایران نیز رو به کاهش نهاده است که لزوم توجه 
-جدي به امکـان پـرورش مصـنوعی آن را آشـکار مـی     

یکـی از مهمتــرین ارکــان مــدیریت  بــدون شــک . سـازد 
و  باشـد عه روند تولیدمثلی و تغذیه آنها مـی ها، مطالهگون

بهره برداري از ذخایر آبزیان و صید بی رویه آنها بـدون  
توجه به زمان بلوغ تولید مثلی و باروري تهدیدي جـدي  

تغییـرات مرحلـه بلـوغ در طـول     . براي ذخایر خواهد بود
شناسی تولیـد   سال اهمیت زیادي در ساختار علم زیست

اطالعـاتی همچـون وضـعیت     مثـال  به عنـوان  مثل دارد و
بلوغ و سـایر خصوصـیات تولیـد    اولیه  وري و اندازه اهم

مثلی براي رسیدن به یک برنامـه موفـق صـید و پـرورش     
هـدف از   ).Biswas, 1993( هسـتند آبزیان بسـیار مـوثر   

 .Pکــرم پرتــار  تعیــین میــزان همــاوريحاضــر  تحقیــق

nuntia ري قطـر  گیاندازه، کل گونه و ارتباط آن با وزن

ساحلی بندر عبـاس  هاي آبدر  و نسبت جنسی تخمک
 . باشدمی

  
 هاروش مواد و

   برداري نمونهمنطقه مورد مطالعه و 
 مثـل  تولیـد  خصوصیات بررسی و مطالعه منظور به

 مـدت  بـه  بـرداري  نمونه عملیات P. nuntiaکرم پرتار 

 هـاي  آب از 1392 مـاه  آذر تـا  1391 مـاه  دي از ماه12

 .شـد  انجام هرمزگان شهرستان بندرعباس استان ساحلی
جهت انجام این مطالعه با توجه به پراکنش طبیعـی کـرم   

خط سـاحلی بنـدر    ،مطالعات میدانی و P. nuntiaپرتار 
ایسـتگاه  ( عباس بـه سـه ایسـتگاه سـاحل اسـکله حقـانی      

و ساحل اسـکله  ) ایستگاه دوم(، ساحل خواجه عطا )اول
ــات ــوم ( تحقیقـ ــتگاه سـ ــد  )ایسـ ــیم شـ ــپس ه و تقسـ سـ

هـا  فاصله ایسـتگاه . منظم و ماهانه انجام شد برداري نمونه
در پنج کیلومتر از خط سـاحلی در  از یکدیگر یکسان و 

ــه شــد ــه. نظــر گرفت ــه صــورت    بــرداري نمون هــر مــاه  ب
هـا و همچنـین تـا    از بستر بـا برداشـتن سـنگ    آوري جمع
-متري در زمان جزر کامل انجام مـی سانتی 20-30عمق 

  ).1 شکل(شد 

  

  
خواجه عطا، : اسکله حقانی، ایستگاه دوم: ساحل شهر بندرعباس، ایستگاه اول واقع در P. nuntiaکرم پرتار  برداري نمونهمنطقه  :1شکل 

 . اسکله تحقیقات: ایستگاه سوم
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  شناسایی کرم پرتار
ها پـس  ، کرمو انجام سایر مطالعاتجهت شناسایی 

ــعاز  ــگاه   آوري جم ــه آزمایش ــگاه   ب ــا دانش ــت دری زیس
 هـاي پرتـار  کـرم انتقال داده شدند بدین منظور هرمزگان 

درصـــد فـــیکس شـــده و توســـط  5در فرمـــالین  ابتـــدا
قـرار  میکروسکوپ نوري و لوپ معمولی مورد بررسـی  

ظاهري، رنگ،  کلی از خصوصیاتی مانند شکل .گرفتند
، )Parapodium(تعداد تارها یا شبه پاهـا یـا پـاراپودیوم    

روي پـاراپودیوم، شـکل سـر،    ) setae(ها وضعیت مژك
ــتومیوم    ــام پروســ ــر بنــ شــــکل قســــمت ابتــــدایی ســ

)Prostomium(  هـا روي آن قـرار   یا پیش بند که چشـم
ــر بنــام پریســتومیوم        ــمت خلفــی س ــد، شــکل قس دارن

)Peristomium ( نخستین بنـد بـدن کـه بـه تنـه وصـل       یا
، )Antenna(هــا ، آنــتن)Palp(هــا شــود، شــکل لــبمــی

ــم   ــداد چش ــدازه و تع ــتومیوم   ان ــاي روي پریس ــا، تاره ه
)Peristomial cirrus ( و دم)Pegidium ( جهــــــت

  .شناسایی استفاده شد
هـاي پرتـار   هـاي کـرم  کلید شناسایی جنس و گونـه 

)Fauchald, 1977( ــات و  Christopher، اطالعــــ
و همکـاران    Hutchingو مطالعـات  ) 2005( همکـاران 

  .شناسایی جنس و گونه قرار گرفتبناي م) 1991(
  

  و تعیین جنسیت سنجی زیست
در  عدد کرم پرتار 100ماهانه حدود در این بررسی 

هاي مربوط بررسیه و شد آوري جمع یک دوره یکساله
تعیــین گیــري قطــر تخمــک، انــدازه، ســنجی زیســتبــه 

و تعیـین نسـبت    محاسبه رابطه هماوري و وزن هماوري،
 .Pهــاي پرتـار  ه یکســاله بـر کـرم  طـول دور  در جنسـی 

nuntia  وزن سـنجی  زیستجهت انجام  .پذیرفتانجام ،
گرم و طول آنهـا بـا   0001/0ازوي ها به دقت و با ترکرم

ــط ــا د ســنجی زیســتکــش خ متــر انتیســ 1/0 قــتب
 جنسیت در تعیین براي معمول روشاز  .گیري شد اندازه

 مقیمسـت  مشاهده برش مقطع بدن و هاي پرتار، یعنیکرم
 Ong, 1996; Osman(هـا  وجود یا عدم وجود تخمک

et al., 2010(  شداستفاده. 

آوري شده در هر ماه به سـه  _هاي جمعتعداد نمونه
 ابتـدا . گروه نر، ماده و جنسیت نامشـخص تفکیـک شـد   

ان به عنـو  مترسانتی 5 از تر کمي با اندازه يهاتمام نمونه
 Osman et(شـدند  جنسیت نامشخص در نظر گرفته می

al., 2010(، ن اندازه بـه دلیـل کوچـک    زیرا اکثرا در ای
ها ممکن است در برخـی از آنهـا تشـخیص    بودن گامت

یکروسکوپی و بـرش بافـت ممکـن    جنسیت بدون کار م
که در جمعیت با این وسعت جهت بررسـی رونـد    نباشد
اي در تک تـک  نه نسبت جنسی انجام چنین مطالعهساال

 5بزرگتـر از   يهـا مابقی نمونه. نیستپذیر ها امکاننمونه
بـا   )هـا ها و اپـی تـوکی  آتوکی( هاي پرتارکرممتر سانتی

 سپس تمـامی  ند وشدطولی شکافته  سراسري یک برش
هاي موجود خارج و راه گامتمایع سلومیک بدن به هم

ــی  ــدبررس ــاهد . ش ــورت مش ــکهدرص ــر  ي تخم ــا زی ه
صـورت عـدم حضـور     میکروسکوپ جنسیت ماده و در

ي مایع کرم رنگ جنسیت نر اعـالم  ها و مشاهدهمکتخ
  .شد

  
و نســبت  محاسـبه درصــد فراوانــی جنســی 

  جنسی
درصد فراوانی هـر سـه گـروه نـر، مـاده و جنسـیت       

ــه    ــورت ماهان ــه ص ــخص ب ــل   نامش ــداد ک ــاس تع ــر اس ب
  :هاي همان ماه محاسبه شد نمونه
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درصد =   × 100

  فراوانی هر جنسیت در ماه
ر بودن اختالف تعـداد نرهـا   داص معنیجهت تشخی

از آزمـون  ) 1:1(ها در نسبت جنسـی قابـل انتظـار    و ماده
X2 استفاده گردید:   

    ‗     
Oi  :گیرينمونه(تجربی  مشاهدات(  
Ei  : قابل انتظار(مشاهدات نظري(  
ــه  * ــی، نمون ــبت جنس ــین نس ــه  در تعی ــک ک ــاي کوچ ه

  .خص است حذف شدندجنسیت آنها نامش
 

تشخیص مراحل رسیدگی جنسی و محاسبه 
  هماوري مطلق

بـر   P. nuntiaکرم پرتار تشخیص مراحل رسیدگی 
بـر ایـن اسـاس    . انجام شد) Ong )1996اساس مطالعات  

شرح داده شده این کرم پرتار مرحله رسیدگی براي پنج 
بـر اسـاس خصوصـیات    تفکیـک ایـن مراحـل    است که 

در مرحله یـک   .باشدها میتخمکطر ظاهري و اندازه ق
سـیار کوچـک در مـایع    هـاي ب تخمک ،رسیدگی جنسی
شوند که میانگین انـدازه قطـر آنهـا بـین     سلومی دیده می

میانگین اندازه  ،دومرحله در  .میکرومتر است 100تا  50
در  .میکرومتــر اســت 150تــا  100هــا بــین تخمــکقطــر 

 200تــا  150هــا بــین قطــر تخمــکانــدازه  ســوممرحلــه 
 ،چهـار رسـیدگی جنسـی   مرحلـه  در  .باشدمیمیکرومتر 

خـود در مـایع سـلومی     انـدازه هـا در بزرگتـرین   تخمک
 250تـا   200آنها بین قطر دارند و میانگین اندازه  حضور

ریـزي  هـاي تخـم  مرحله پنج هم به کرم .میکرومتر است
  . شودکرده اطالق می

ــه      ــر گون ــا خــارج ي مــاهیهــاهمــاوري در اکث  ب
ــه شــکمی  ــا از محفظ ــداد   ســاختن گناده ــمارش تع و ش

در هـا  جهت شمارش تخمـک . شودها انجام میتخمک
بــه دلیــل نداشــتن تخمــدان  ، کــرم پرتــار مــورد بررســی

هـا در  پخش بـودن تخمـک  همچنین مشخص و واحد و 
 .این کار امکان پذیر نیسـت  مایع سلومی در سرتاسر بدن

بدن کرم مـاده  ابتدا  ،هاین رو جهت شمارش تخمکا از
تمــامی ســپس و  هبــالغ بــه صــورت طــولی شــکافته شــد 

هاي موجـود در حفـره بـدنی بـه کمـک مقـدار       تخمک
در مرحلـه بعـد    .کمی آب شسته و از بدن خـارج شـدند  

شـده بـه حجــم    آوري جمـع مـایع ســلومی   هـا و تخمـک 
یـک  یر نمونـه  سه ز و شد رساندهلیتر میلی 100مشخص 

هـاي  تعداد تخمک ،هایتندر. شداز آن جدا  لیتريمیلی
موجود در هر زیر نمونه با الم سدویک مـورد شـمارش   

بـا کمـک رابطـه    و  شـد قرار گرفت و میانگین آن تعیین 
 ي مطلق براي هر کرم محاسـبه گردیـد  تعداد هماور ذیل

)Osman et al., 2010.(  
ــر  3 هــاي شــمارش شــده درمیــانگین تخمــک ×100 زی

  هماوري مطلق در هر کرم=نمونه
      

کرم  200جهت تعیین رابطه هماوري و وزن، تعداد 
ماده بالغ به دقت وزن شده و همـاوري بـراي هـر کـدام     

از  هـا گیري قطر تخمکبه منظور اندازه .محاسبه گردید
 .میکروسکوپ پالریزان با میکرومتر چشمی استفاده شد

پرتـار مـاده   عدد تخمک در هر کرم  50-70حدود قطر 
  .شــدهــا محاســبه میــانگین  ســپس وشــده گیــري انــدازه

و  Excelهـــــا از نـــــرم افـــــزار جهـــــت آنـــــالیز داده
شایان ذکر است در رابطه . استفاده شد  Spss16همچنین

گـرم محاسـبه   بر حسب میلـی ) وزن( Xهماوري و وزن، 
 . گردید
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  نتایج
در تحقیق حاضر مراحل مختلـف رسـیدگی جنسـی    

ات بر اساس خصوصی وسایر محققین بر اساس مطالعات 
بـر   .شدندها تفکیک ظاهري مولدین ماده و قطر تخمک

و همچنـین مشـاهدات و تجربیـات     سایر مطالعاتاساس 
در ایـن  تشخیص جنسـیت   ،حاضر در تحقیق نویسندگان

فقط در مرحلـه   ،ظاهري و بدون تشریحگونه به صورت 
 .بـود امکـان پـذیر   ) هترونرئیـده ( رسیدگی جنسـی نهایی 

 .Pم کـر اي از زنـدگی  رهنرئیده در واقع دومرحله هترو

nuntia کـه در آن کـرم پـس از رسـیدگی کامـل       است
هـاي  ا و برخی انـدام هچشم راتی در شبه پاها،یجنسی تغی

کند و با این تغییرات توانایی ترك بسـتر و  دیگر پیدا می
ــم   ــت تخ ــتون آب جه ــناي آزاد در س ــدا  ش ــزي را پی ری

  .کند می
 

، نرنس ج روند ساالنه تغییرات درصد نسبی 2شکل 
بـه صــورت  هـاي بــا جنسـیت نامشــخص را   مـاده و کــرم 

درصـد  اساس این  بر. دهدنشان می صد فراوانی ماهانهدر
در طـول  بـا جنسـیت نامشـخص    هاي فراوانی نمونهنسبی 

به بود، هاي نر و ماده و یا برابر با نمونه تر کمعمدتا  سال
ر و مـرداد کـه درصـد فراوانـی     جز در سه ماه خرداد، تیـ 

نســبت بــه هــاي کوچــک بــا جنســیت نامشــخص  نمونــه
یش چشـمگیري  بـاره افـزا  هاي نـر و مـاده بـه یک   جنسیت

هاي خرداد تیـر و مـرداد از درصـد    در واقع در ماه. یافت
ــاالي     ــول ب ــا ط ــراد ب ــت اف ــی جمعی ــانتی 5فراوان ــر مس ت

از آغـاز  به شدت کاسته شد به طوري کـه  ) بزرگساالن(

درصد فراوانی افراد تا فروردین در دي ماه  برداري نمونه
درصـدي تعـداد    و اکثریـت  ین میـزان بـود   تـر  بـیش  بالغ

از اردیبهشت ماه تعداد بالغین رو بـه  . ها را دارا بودنمونه
هـا  نصـف تعـداد کـل نمونـه    و تقریبا بـه   هکاهش گذاشت

و با شـروع خـرداد   ماه تقلیل یافت و در پایان اردیبهشت 
افـراد بـا   ) یاواندرصد فر 75نزدیک به (ها اکثریت نمونه

  .متر بودندسانتی 5از  تر کمطول 

  
 برداري نمونه P. nuntiaدرصد فراوانی جنسی پرتار : 2شکل 

در ساحل  1393-1392 برداري نمونهشده در دوره یک ساله 
  بندرعباس

  
هـا نسـبت   ها به مـاده در محاسبه نسبت جنسی کل نر

 دارم تفـاوت معنـی  که نشان دهنده عـد  ،بدست آمد 1:1
  ).<05/0P( ها در محیط طبیعی استماده ها بهتعداد نر

هـاي  طـولی و وزنـی کـرم    تغییـرات  دامنـه  1جدول 
ر رسـیدگی  ادر مرحله سه و چهمورد بررسی ماده پرتار 

و وزنـی    یتغییرات طول. دهدمی نشان را) بالغین(جنسی 
 534و  مترسانتی 6/14تا  5/6دامنه در  ي ماده بالغهاکرم

  .شد ثبت گرم یلیم 1733تا 
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  در ساحل بندرعباس 1392 آذرتا  1391 ديشده از  برداري نمونه P. nuntia ماده بالغ هايطولی و وزنی کرم تغییرات .1جدول 
  میانگین 

 )mg(وزن 

  ینتر بیش
 )mg(وزن  

  ینتر کم
 )mg(وزن  

  میانگین 
 )cm(طول کل  

  ینتر بیش
 )cm(طول  

  ینتر کم
 )cm(طول  

  
  منطقه

  ایستگاه اول 8/6 14 1/8 ± 91/1 546 1684 5/1114 ± 174
  ایستگاه دوم  5/6  6/14  73/11 ± 01/2  541  1733  6/802 ± 265
  ایستگاه سوم  5/6  5/14  88/9 ± 49/1  534  1706  1222 ± 218

  کل منطقه مورد مطالعه 5/6 6/14 91/9 ± 81/1 534 1733 3/1046 ± 3/218
 

 200ماوري و قطر تخمک همیزان  تغییرات 2 جدولدر 
ین تـر  کـم .ارائه شده است P. nuntia ماده بالغ عدد کرم

بـه   ین میـزان همـاوري مطلـق بـراي ایـن کـرم      تر بیش و 
-عدد تخمک مربوط به کرم 393245و   49006ترتیب 

ــه ترتیــب   ــا وزهــاي ب ــودمیلــی 1626و  642ن ب . گــرم ب
میانگین هماوري مطلق براي این کرم پرتـار در  همچنین 

ــدرعباس  بآ ــاحلی بن ــدد  192344 ± 94716هــاي س ع
ي تغییـرات  دامنـه . به ازاي هر کرم محاسـبه شـد  تخمک 

میکرومتر در کـرم داراي   61از نیز میانگین قطر تخمک 
میکرومتـر در کـرم    255تا  ،مرحله یک رسیدگی جنسی

  ). 2جدول (ر بود متغیرسیدگی جنسی  4داراي مرحله 

  
 در ساحل بندرعباس 1392 آذرتا  1391 ديشده از  برداري نمونه P. nuntiaماده بالغ  هايتخمک کرم میزان هماوري و قطر :2جدول 

  ین قطر تر بیش
 )میکرومتر(تخمک 

  ین قطر تر کم
 )میکرومتر(تخمک 

  میانگین
  هماوري 

  ینتر بیش
  هماوري 

ین تر کم
 هماوري

  
  منطقه

  ایستگاه اول 51321 378063  187162 ± 69737 65 250
  ایستگاه دوم  52163  324616  175360 ± 53820  62  255
  ایستگاه سوم  49006  393245  214510 ± 98251  61  255
  کل منطقه مورد مطالعه 49006 393245  192344 ± 94716 61 255

  
عـدد   200همچنین رابطـه همـاوري مطلـق و وزن بـراي     

 - 74904مـــورد مطالعـــه بـــه صـــورت    مـــاده کـــرم 
X42/255=y     محاســبه   736/0بــا ضــریب همبســتگی

  .)3شکل ( گردید

 
  در سواحل بندر عباس P. nuntia رابطه میزان هماوري مطلق با وزن در کرم پرتار :3 شکل
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   بحث
کمینه و بیشینه هماوري کرم پرتار حاضر در تحقیق 

P. nuntia، 49006  رتیـب  عدد تخمک بـه ت  393245و
ــمیلــی 1626و  642در وزن هــاي  . ه دســت آمــدگــرم ب

ــز معــــادل       ــرم نیــ ــر کــ ــاوري در هــ ــانگین همــ میــ
 ایـن همـاوري  میـزان  . محاسبه گردیـد  94716±192344

 08/1 هايوزنهاي ساحلی کانال سوئز در گونه در آب
تخمـــک  444444و  51629گـــرم بـــه ترتیـــب  10/1 و
 .Pکرم پرتار میانگین هماوري نیز در این  و ورد شدآبر

nuntia  ،ــاحلی کا در آب ــاي ســـ ــوئز  هـــ ــال ســـ نـــ
هـر سـه    .)Osman et al., 2010(بـود   2080±208358

مورد بیشینه، کمینه و میانگین همـاوري ایـن کـرم پرتـار     
از میـزان   تـر  بـیش هاي ساحلی کانال سوئز کمی در آب

هـاي سـاحلی بنـدرعباس    آبآنها در تحقیـق حاضـر در   
وجـود تفـاوت   توانـد  مـی  دالیل احتمالی آناز  کهاست 

غـذایی و میـزان    میـزان وفـور مـواد   ه، در شرایط زیستگا
ها باشد ل و در نتیجه استرس وارده بر کرمآلودگی ساح

اثـر  هـا  فیت تخمـک یتوانند بر میزان هماوري و ککه می
 تفاوت میزان هماوري در بی مهرگـان دریـایی   .بگذارند

جمعیتی آنها در  ممکن است در افراد و همچنین سطوح
هـاي  کـرم جمله برخـی   زها دیده شود، اگونهبسیاري از 

ي بـا  ها رابطـه مسـتقیم و قـو   این تفاوت وجود، که پرتار
 Olive et( شرایط محیط زیست بـی مهـره دریـایی دارد   

al., 1984; Gremare and Olive, 1986; Levin and 
Creed, 1986; Zajac, 1998; Qian, 1994(.  

 .Pمقدار هماوري مشاهده شده در کـرم پرتـار        

nuntia  از ات و همچنـین سـایر تحقیقـ    تحقیق حاضردر
از  تـر  بـیش ، )2010( و همکاران Osmanجمله مطالعات 

جـــنس هـــاي گـــزارش شـــده در ســـایر گونـــه مقــادیر 
Perinereis در کرم پرتار. بودP. cultrifera این مقدار ،

، از P. rullieriو در کــرم پرتــار   26000تــا  7000از 
ــا  4080 ــود  15000ت ــر ب ــک متغی  Cassia and( تخم

Prevedelli, 1998( . نتــایج مشــابهی از میــزان همــاوري
عدد  27003 تا 7785 به میزان  P. cultrifera کرم پرتار

ــط      ــیده توس ــالغ رس ــاده ب ــر م ــک در ه و  Rettobتخم
در کـرم  همچنـین   .گزارش شـد  2013همکاران در سال 

تــا   22000همــاوري از ، P. nuntia vallataپرتــار 
ــه ازاي هــ   87000 ــک ب ــر بــود    تخم ــاده متغی ــرم م ر ک

)Yoshida, 1984(.    ــار ــرم پرت ــاالي ک ــاوري ب  .Pهم

nuntia عـالوه بـر اسـتراتژي تولیـد مثلـی ایـن       توانـد  می
 در این گونـه ها مکتخ تر کوچکبه علت اندازه گونه، 

عمومـا، اغلـب    .باشـد  هـاي نـامبرده  سبت به سایر گونـه ن
ز ي وسـیعی ا نـه داراي دام Nereidaeهاي خـانواده  گونه

یشـینه  ب. )Olive et al., 1997( باشندها میاندازه تخمک
، P. nuntia vallataقطـر تخمـک بـالغ در کـرم پرتـار      

 .P هــاي پرتــاردر کــرم. میکرومتــر گــزارش شــد 300

cultrifera  وP. rullieri   نیــز بیشــینه قطــر تخمــک بــه
 Cassai and(میکرومتر بیان گردیـد   370و  300ترتیب 

Prevedelli, 1998(. انــدازه بزرگتــر  تــوانمــی بنــابراین
تخمک و در نتیجه وجـود فضـاي محـدود بـراي تجمـع      

ــر کــم را دلیــلتخمــک در درون ســلوم  ــزان  ت ــودن می ب
 .Pهـاي بیـان شـده نسـبت بـه گونـه       همـاوري در گونـه  

nuntia دانست.  
 .Pدر کـرم پرتـار   ین میانگین قطـر تخمـک   تر بیش

nuntia   ،4مرحلــه  میکرومتــر در  255در ایــن تحقیــق 
 .Pدر کرم پرتار گونه  .ورد گردیدبرآرسیدگی جنسی 

nuntia brevicirris    قطر تخمک بالغ نسبتاً کـم بـوده و
 ,.Osman et al(میکرومتـر متغیـر بـود     250تـا   200از 

ــین . )2010  Bartels-Hardegeو  Hardegeهمچنــــــــ
در  رسیدگی جنسی 4مرحله  قطر تخمک را در) 1995(
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در ســال . ومتــر مشـخص نمودنـد  میکر 250همـین گونـه   
2003 ،Rouabah  وScapes   ــر ــابهی از قطـ ــدازه مشـ انـ

در  .گـزارش دادنـد   P. cultriferaتخمک را در گونـه  
تـا   130دامنـه محـدودتري بـین     هـا تخمکقطر  کهحالی
داشـت   Hediste diversicolorمیکرومتر در گونه  140

)Fidalgo Costa, 2003(. ي در مطالعه انجام شده بر رو
در مــالزي  Penangدر شــرق جزیــره  P. nuntia گونــه
ــیش ــر ب ــادل  ت ــک مع ــر تخم ــر و در  250ین قط میکرومت

 .)Ong, 1996(رسیدگی جنسـی گـزارش شـد     4مرحله 
ــر اســاس قطــر تخمــک،    ــه  4در تحقیــق حاضــر ب مرحل

هـاي مـاده   سیدگی جنسی در طول یـک سـال در کـرم   ر
العـه  مشاهده گردید که ایـن نتیجـه کـامالً منطبـق بـر مط     

Ong )1996 (بود. 

ــق    ــایج تحقی ــالغین، نت ــی ب ــه درصــد فراوان در مطالع
نشان را  ماه افت یکباره جمعیت بالغین در خرداد ،حاضر

و مرگ   P. nuntiaبا توجه به چرخه زندگی گونه . داد
اکثر مولدین در خالل فصل تولیدمثل پس از تخمریـزي  

)Hardege and Bartels-Hardege, 1995; Ong, 

1996; Poltana et al., 2007 ( وSemelparous   بـودن
ین درصد فراوانی بالغین نر و ماده تر بیشاین کرم پرتار، 

هاي اسـفند، فـروردین   در دوره یک ساله زندگی در ماه
  .باشددیبهشت میو ار

ــه مــاده   ــر ب  1:1در تحقیــق حاضــر نســبت جنســی ن
نسبت جنسی نر به گزارشات متفاوتی از . برآورد گردید

در منــاطق  روي ایــن گونــه ايه در تحقیقــات مشــابهمـاد 
ــود دار د  ــف وجـ ــال،   .مختلـ ــوان مثـ ــه عنـ و  Osmanبـ

در بررســـی بیولـــوژي تولیـــد مثـــل   )2010(همکـــاران 
هاي پرتار با ارزش در کانال سوئز، نسبت جنسی نـر   کرم

وي اذعان  .ودنداعالم نم 2به  3گونه این به ماده را براي 
از  بــرداري نمونــهدوره  داشــت کــه تعــداد نرهــا در کــل

. هـا بـوده اسـت   از ماده تر بیشسوئز منطقه ساحلی کانال 
را براي  4به  5نسبت جنسی ) Takahasi )1933 همچنین

بـا ایـن وجـود نسـبت      .همین گونه گزارش کـرده اسـت  
ــه  1جنســی  ــه طــور   1ب ــات ب در برخــی دیگــر از تحقیق

مشخص ذکر شده است به عنوان مثال نسبت جنسـی در  
در زیستگاه لب شور  P. rullieriو  P. cultriferaگونه 

گزارش شده اسـت   1:1بسیار نزدیک به  Veniceتاالب 
)Prevedelli and Simonini, 2003( .هـاي  نتایج بررسی

Reish )1954 ( بر روي گونهNeanthes caudata  نشان
از طرفـی  . اسـت  1:1داد که نسبت جنسی در ایـن گونـه   

بـــر  Timsahدر دریاچــه   )Barbary )1992مشــاهدات  
 نشان داد که تعداد Nereis (Neanths) brandtiگونه 

از نرها بوده و نسبت جنسی ماده بـه نـر را     تر بیشها ماده
عات دقیقی از نحوه  مـدت و  المعرفی نمود اما اط 1به  4

بـه  . مدت مطالعه دامنه جمعیت مورد مطالعـه بیـان نکـرد   
 ها تغییرنی که کرمدر زما P. nuntia در گونهطور کلی 

و بسـتر را بـه   شـوند  شکل داده به هترونرئیـد تبـدیل مـی   
بـه   1:1کننـد بـا نسـبت جنسـی     قصد تخمریزي ترك می

ا انجـام  دور یکدیگر شنا کـرده و حرکـات تخمریـزي ر   
  . )Hardege et al., 1994(دهند می

رسـد کـه در اکثـر مطالعـات انجـام شـده       نظر مـی  هب
ــه  ــین ســایر   P. nuntiaنســبت جنســی در گون و همچن

هاي پرتار در منـاطق مختلـف جغرافیـایی متفـاوت     گونه
ي نسـبت جنسـی   مقایسـه  به طور عمومی .بیان شده است

ر یـــک گونـــه مشـــخص در منـــاطق مختلـــف  حتـــی د
 ,.Osman et al( رسـد بـه نظـر نمـی   رافیایی مناسـب  جغ

هاي جمعیتــی و بـه سـاختار   چـرا کـه ایـن نسـبت     )2010
شاید حتی نـوع پایـه جمعتـی    . ارددکامل مکانی بستگی 
یر در یــک مکــان جغرافیــایی تــاث هرچنــدانتخــاب شــده 

برخـی محققـین    حتـی  .مهمی بر نتایج نسبت داشته باشد
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جنسی بـر پایـه مقایسـه     بررسی نسبت شاید نداهبیان نمود
هـاي رسـیده در خـالل دوره    هاي رسـیده و نر تعداد ماده

ــیش از تخمریــزي  ــا تفــاو (پ ــا و تیعنــی زمــانی کــه ب ه
ــند      ــخیص باش ــل تش ــی قاب ــه راحت ــاهري ب ــرات ظ ) تغیی

ــب ــد  مناس ــر باش  ;Olive and Garwood, 1981( ت

Fidalgo Costa, 2003( .ــابر شــاید دلیــل دیگــر  ین ابن
 وجود تفاوت در نسبت جنسی تعیین شـده در مطالعـات  

اي باشد کـه جهـت   مختلف با یکدیگر نوع جمعیت پایه
بـه  . انـد ه قرار گرفتـه بت جنسی مورد استفادتعیین این نس

نسـبت   این معنی کـه بـه عنـوان مثـال در تحقیـق حاضـر      
 آوري جمـع هـاي  ها و مـاده ي مجموع نرجنسی با مقایسه

در  بدسـت آمـد   بـرداري  نمونـه وره یک سـاله  شده در د
نسبت جنسی را ) 1995(همکاران و  Hardegeحالی که 
 ، تنها در هترونرئیدهایی کـه قابلیـت  P. nuntiaدر گونه 

شــنا کــردن داشــتند و درســت قبــل از تخمریــزي بودنــد 
  .ندتعیین نمود

ي وزن بـا میـزان هـم آوري نشـان داد     بررسی رابطه
وجـود دارد بـه   بـین ایـن دو    همبستگی مثبت باالیی که 

تـوان افـزایش میـزان    می ،طوري که با افزایش وزن کرم
با توجه به میزان . )=r2 736/0( ظار داشتهماوري را انت

736/0 r2= رسد که وزن کل این کـرم پرتـار   به نظر می
جهت مطالعه و پیش بینی میـزان  پارامتر مناسبی تواند می

بـین  هـا و حتـی   هماوري بـین گونـه  . م آوري آن باشده
هاي یک گونه در مناطق مختلف متفاوت اسـت  جمعیت

قبیـل  ه به عوامل مختلفـی از  وابست تواندمیاین تفاوت  و
شـرایط   نیز و یکی و اکولوژیکیخواص ژنتیکی، بیولوژ

ــد  ــی باش ــر و    .محیط ــه تکثی ــاوري در مطالع ــتن هم دانس
ها نقش اساسـی دارد و اسـتراتژي انتخـاب    گونهپرورش 

  .کندتوجیه می یک گونه براي تکثیر و پرورش را

از  ی، تحقیـق حاضـر گزارشـ   نهـایی  در جمع بنـدي 
 P. nuntiaبرخــی خصوصــیات تولیــدمثلی کــرم پرتــار 

قطـر   وزن، -رابطه همـاوري  میزان هماوري، تعیینشامل 
شمالی خلـیج  سواحل و نسبت جنسی طبیعی در تخمک 

بـا توجـه بـه    . را ارایـه داد ) ي بندرعباسمحدوده( فارس
همـاوري در کنـار ارزش   نتایج حاصل، باال بودن میـزان  

تغذیه مولدین  براي P. nuntiaاي کرم پرتار باالي تغذیه
ک گونـه  ی، این گونه را بـه یـ  میگو و سایر آبزیان دریای

کند و با تکیه بر همـاوري  مناسب جهت تکثیر تبدیل می
قابـل  بسیار باالي این گونه، تکثیـر آن کـامال مناسـب و    

توانـد بـه عنـوان    این تحقیق مـی  نتایج. توجیه خواهد بود
اطالعات پیش زمینـه در تکثیـر و پـروش ایـن گونـه در      

  رار بگیردسواحل جنوبی کشورمان مورد استفاده ق
  

  اريسپاسگز
از زحمات تمامی افرادي که به نوعی در بدینوسیله 

، کارهـاي  برداري نمونهتلف این تحقیق شامل مراحل مخ
را یـــاري  نویســـندگانهـــا هآزمایشـــگاهی و آنـــالیز داد

و  خصوص پرسنل آزمایشگاه زیست شناسیه نمودند، ب
گاه هرمزگـان کمـال تشـکر بـه عمـل      دانش زمین شناسی
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