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  توليدمثلي كرم پرتارپويايي جمعيت، پراكنش و چرخه 
Nereis diversicolor  جنوب درياي خزرـ در ساحل شهرستان نور  

 1مريم يزداني فشتمي ،3، بهروز ابطحي2آبادي جعفر سيف، *1مهرشاد طاهري

  درياي خزر ايستگاه پژوهشي، شناسي مؤسسه ملي اقيانوس ـ 1
  )نور(ـ دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي، دانشگاه تربيت مدرس 2

   شناسي ، گروه زيستدانشگاه شهيد بهشتي - 3
 

 

  .استشناسي  نشريه اقيانوساثر متعلق به  نيحقوق ا يتمام، 1389 يشناس انوسياق يـ پژوهش يعلم هينشر ©

  چكيده
 و 15، 5صورت فصلي در اعماق  مدت يك سال به  به Nereis diversicolor پويايي جمعيت و چرخه توليد مثلي كرم پرتار

توده  نتايج نشان داد كه در فصول مختلف سال با افزايش عمق، تراكم و زي. متري ساحل شهرستان نور بررسي گرديد 30
 66/476±21/88عدد و  70/128±58/23ترتيب  توده اين كرم در بيشترين حالت به ميانگين ساالنه تراكم و زي. افزايش مي يابد

توده ديده  ا افزايش درصد مواد آلي و كاهش درصد شن، افزايش در تراكم و زيهمچنين ب. دست آمد گرم در متر مربع به ميلي
  .دست آمد ميكرومتر به 4/139طور ميانگين  فصل توليد مثل اين كرم نيز در فصل بهار است و حداكثر قطر تخمك به. شد
 

  نور، درياي خزر، ساحل Nereis diversicolorپويايي جمعيت، پراكنش، چرخه توليد مثلي،  :كلمات كليدي
  

 مقدمه .1

مهرگان مختلفي در صد سال اخير جهت افزايش منابع زيستي  بي
اند كه از اين ميان  درياي خزر توسط انسان به اين دريا وارد شده

اشاره كرد كه بين سالهاي  Nereis diversicolorتوان به كرم پرتار  مي
) آزوف درياي(ه مديترانه توسط محققين روسي از حوز 1939ـ1942

و پس از چند  (Grigrovich et al ., 2003)به اين دريا آورده شد 
خصوص در خزر جنوبي پراكنش  سال توانست در سرتاسر خزر به

  ).1994قاسم اف، (يابد و گونه غالب پرتاران اين منطقه شود 
ارزش زيادي دارد، ) اكولوژيكي(شناختي  اين كرم از نظر بوم

طوري كه مورد تغذيه ماهيان خاوياري و ديگر ماهيان بنتوز خوار  به
) 1968؛ بيرشتين و همكاران، 1378عبدلي، (گيرد  خزر قرار مي

دهد  عالوه، سرعت معدني شدن مواد آلي رسوبات را افزايش مي به
(Heilskov and Holmer, 2001) .عنوان  توان از آن به همچنين مي

اين . (Fidalgo e Costa, 1999)طعمه در صيد ورزشي استفاده كرد 
عنوان غذاي  هاي تكثير و پرورش ميگو نيز به جاندار در كارگاه

ريزي ميگوهاي  طبيعي نقش مهمي در رسيدگي جنسي و تخم
Penaeus vannami  (Lytle et al., 1990)  وPenaeus kerathurus 

(Luis and Ponte, 1993) بر عهده دارد.  

دليل اهميت اين كرم در تغذيه ماهيان خاوياري، مدتي است  به
كه مركز تحقيقات شيالت رشت اقدام به تكثير و پرورش 

مشاهدات (عنوان غذاي زنده كرده است  مصنوعي اين گونه به
وبي ؛ با اين وجود مطالعات اندكي روي آن در خزر جن)شخصي

تواند در درك بهترين  صورت گرفته است و تحقيقات بيشتر مي
هدف از اين مطالعه، . شرايط زيستي اين كرم محققين را ياري كند
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بررسي پويايي جمعيت، پراكنش و چرخه توليد مثلي اين كرم در 
  .ساحل شهرستان نور بوده است

 ها مواد و روش .2

ترانسكت عمود  4در اين تحقيق، با توجه به شرايط محيطي، 
در روي هر ترانسكت با توجه به . بر ساحل در نظر گرفته شد

انتخاب گرديد و  30 و 15، 5هايي در اعماق  عمق، ايستگاه
 ).1جدول (ثبت و يادداشت شد  GPSموقعيت آنها با دستگاه 

  برداري شده موقعيت جغرافيايي نقاط نمونه ـ1جدول 
  متر 30عمق   متر 15عمق   متر 5عمق  

  36˚-35΄-25˝عرض   ترانسكت اول
  52˚-02΄-31˝ طول

  36˚-35΄-59˝عرض 
  52˚-02΄-30˝ طول

  36˚-36΄-53˝عرض 
  52˚-02΄-30˝ طول

  36˚-35΄-14˝عرض   ترانسكت دوم
  52˚-01΄-17˝ طول

 36˚-36΄-10˝عرض
  52˚-01΄-17˝ طول

 36˚-36΄-46˝عرض
  52˚-02΄-18˝ طول

  36˚-35΄-02˝عرض   ترانسكت سوم
  52˚-00΄-25˝ طول

 36˚-35΄-31˝عرض
  52˚-00΄-26˝ طول

 36˚-36΄-17˝عرض
  52˚-00΄-25˝ طول

  36˚-35΄-38˝عرض   ترانسكت چهارم
  51˚-59΄-35˝ طول

 36˚-36΄-08˝عرض
  51˚-59΄-33˝ طول

 36˚-36΄-29˝عرض
  51˚-59΄-32˝ طول

     

توده كرم  جهت بررسي تغييرات تراكم و زي
N.diversicolorصورت فصلي در  هايي به برداري ، نمونه

اواسط ماههاي بهمن، ارديبهشت، مرداد و آبان توسط 
مترمربع در سه  سانتي 225با سطح  Van Veenبردار  نمونه

در آزمايشگاه . (Mistri et al., 2001)تكرار انجام شد 
 3و  1، 5/0هاي با چشمه  ها توسط الك جداسازي نمونه

دين ترتيب ذرات اضافي و جانوران ب. متر صورت گرفت ميلي
جهت . (Muniz and Pires, 2000)راحتي از هم جدا شدند  به

آميزي  ها با رز بنگال رنگ جداسازي و شمارش دقيق، نمونه
سپس آنها را جهت . (Simboura et al., 2000)شدند 

تر در الم بوگاروف ريخته و شمارش صورت  شمارش دقيق
فاده از روش بيرشتين و شناسايي گونه با است. گرفت

تراكم بر حسب تعداد و . صورت گرفت 1968همكاران، 
توده بر حسب وزن تر در واحد گرب محاسبه و سپس به  زي

  ).1384طاهري، (يك مترمربع تعميم داده شد 
هايي  برداري جهت بررسي وضعيت توليدمثل آن نيز نمونه

توسط ) ماه 11(صورت ماهانه از بهمن ماه تا آذر ماه  جداگانه به
متري در ترانسكت اول صورت  15در اعماق  Van Veenگرب 
نمونه هر ايستگاه را در ظرفي جداگانه كه مشخصات . گرفت

بود  روي آن نوشته شده) شماره ايستگاه(برداري  ايستگاه نمونه

 .صورت زنده به آزمايشگاه انتقال داده شدند ريخته و به

هر ايستگاه  براي بررسي مجموع مواد آلي نيز در
 3و در  Van Veenطور فصلي توسط گرب  هايي به برداري نمونه

در قايق پس از خالي كردن رسوبات درون  .تكرار انجام گرفت
سانتي متر اول رسوب توسط  4تشت پالستيكي، با دقت از 

برداري  متر نمونه سانتي 4و ارتفاع  3قوطي خالي فيلم با قطر 
ر ب. (Macleod et al., 2004; Mora et al., 2004)صورت گرفت 

برداري ذكر  روي هر قوطي فيلم، نام ايستگاه و تاريخ نمونه
ها جهت جلوگيري از تجزيه طبيعي مواد آلي تا  نمونه. گرديد

) درجه سانتي گراد 4تا  0دماي (قبل از بررسي در يخچال 
روش سوزاندن  مجموع مواد آلي به. آزمايشگاه قرار داده شد

در ) درجه سانتي گراد 70ساعت در دماي  24(رسوب خشك 
ساعت محاسبه گرديد  4 مدت درجه سانتي گراد به 550دماي

(Abrantes et al., 1999).  
جهت بررسي دانه بندي رسوبات نيز در هر ايستگاه، 

 3و در  Van Veenطور فصلي توسط گرب  هايي به برداري نمونه
درون تشت پس از خالي كردن رسوبات . تكرار انجام گرفت

 4و ارتفاع  6اي پالستيكي با قطر  پالستيكي در قايق، توسط لوله
برداري شد  سانتي متر اول رسوب با دقت نمونه 4متر، از  سانتي

(Macleod et al., 2004; Mora et al., 2004) .بندي رسوب  دانه
و با استفاده از ) 1374معتمد، (روش خشك انجام شد  به

درصد تركيبات مختلف بستر محاسبه  Wentworthبندي  درجه
هاي  جهت بررسي (Sand)در اين تحقيق،  از درصد شن . شد

  . مختلف استفاده شد
هاي  ، نمونهN.diversicolorبراي بررسي چرخه توليد مثلي 

از بين . صورت زنده به آزمايشگاه منتقل شدند دست آمده به به
جدا شده و از  هاي متوسط و بزرگ دست آمده، اندازه هاي به كرم

 ;Abrantes et al., 1999(دار  كرم تخم 15هاي جدا شده  بين نمونه

Watson et al., 2003 (قبل . براي بررسي در هر ماه انتخاب شدند
ها در فرمالين كشته و با  از شروع  بررسي وضعيت توليدمثلي، كرم

وسيله  ها به سپس بدن تك تك كرم. رز بنگال رنگ آميزي شدند
در هر ماه در صورت . فته و محتوي سلوم آنها خارج شدتيغ شكا

عدد از آنها در هر كرم زير ميكروسكوپ  40وجود تخمك، قطر 
گيري شد و ميانگين اندازه در هر ماه  توسط ميكرومتر اندازه

همچنين شاخص . (Rouabah and Scaps, 2003)دست آمد  به
نيز ) 1382خاتمي، (و شاخص پراكنش ) 1382اردكاني، (پايداري 

  .برداري محاسبه گرديد طي فصول مختلف نمونه
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  ها تجزيه و تحليل داده 1.2

صورت  SPSS  12افزار ها با استفاده از نرم تجزيه و تحليل داده
بررسي  Shapiro-Wilkها از طريق آزمون  نرمال بودن داده. گرفت

ها، وجود اختالف بين درصد مواد  علت نرمال نبودن داده به. شد
در اعماق  N. diversicolorتوده كرم  درصد شن، تراكم و زيآلي، 

بررسي  Kruskal-Wallis Hو فصول مختلف سال از طريق آزمون 
 Mann-Whitney Uگرديد و اختالفات جزئي از طريق آزمون 

توده با تغييرات عمق از  همبستگي بين تراكم و زي. سنجيده شد
). 1382خاتمي، (محاسبه شد Spearman ضريب همبستگي 

  .رسم گرديد Excelنمودارها نيز در فضاي 

 نتايج  .3

  شرايط بستر 1.3

طي اين بررسي، درصد مواد آلي رسوبات با افزايش عمق، 
در فصول مختلف سال نيز فصل تابستان بيشترين . افزايش يافت

كمترين مقدار نيز در . درصد مواد آلي را در اعماق مختلف داشت
  ).1نمودار (دست آمد  ان بهفصل زمست

توده اين  همبستگي بين درصد شن و مواد آلي با تراكم و زي
دار مثبتي بين  كرم نشان داد كه در همه فصول سال ارتباط معني

دار  توده با درصد مواد آلي و ارتباط معني تغييرات تراكم و زي
توده با درصد شن وجود دارد  منفي بين تغييرات تراكم و زي

  ).2 جدول(

  

  

  
  (b)و درصد شن  (a)درصد مواد آلي  (ME±SD)تغييرات ساالنه  ـ1 نمودار

با شرايط  N.diversicolorتوده گونه  ضريب همبستگي بين تراكم و زي ـ2جدول 
  بستر

 درصد مواد آلي  درصد شن    

 زمستان
  ** 698/0   **- 657/0   تراكم

  ** 698/0  **- 657/0   توده زي

 بهار
  ** 650/0  **- 713/0   تراكم

  ** 650/0  **- 713/0   توده زي

  **474/0  **- 546/0   تراكم  تابستان
  **474/0  **- 546/0   توده زي

  ** 559/0   **- 592/0   تراكم  پاييز
  ** 559/0  **- 592/0   توده زي

      

  .دار است درصد معني 01/0در سطح  **

 تغييرات عمقي و فصلي جمعيت 2.3

نتايج بررسي تغييرات عمقي نشان داد كه در تمامي فصول 
توده اين كرم افزايش يافت اما در  با افزايش عمق، تراكم و زي

متر اختالف  30و  15فصول بهار و تابستان بين عمق 
همچنين در فصل پاييز نيز اختالف . داري مشاهده نشد معني
بررسي نتايج . متري ديده نشد 15، 5داري بين اعماق  معني

 5تغييرات فصلي نشان داد كه در فصول مختلف سال در عمق 
توده اين كرم وجود  داري بين تراكم و زي متري اختالف معني

توده در فصل  متري كمترين تراكم و زي 15در عمق . نداشت
داري  پاييز به دست آمد و در سه فصل ديگر اختالف معني

داري را در  معني متري نيز تراكم تفاوت 30در عمق . ديده نشد
توده  فصول مختلف سال نشان نداد در حالي كه بيشترين زي

در اين عمق در فصل زمستان و كمترين در فصول تابستان و 



  ...در ، Nereis diversicolorپويايي جمعيت، پراكنش و چرخه توليدمثلي كرم پرتار  /و همكارانطاهري 

30 

  ).3جدول (دست آمد  بهار به
در اعماق و فصول  N. diversicolorتوده گونه  ميانگين تغييرات تراكم و زي ـ3جدول 

  (ME±SE)مختلف سال 
  عمق                               

  متر 30  متر 15  متر 5  فصل

  زمستان
  ind/m2 c80/5±11/11A b29/23± 77/77A  a28/36±77/177Aتراكم 

  g/m2 c21/23± 44/44A  b16/93±11/311A  a15/154± 11/711A  زي توده

 ind/m2 b70/3± 70/3A  a94/14±37/70A a99/13±11/111Aتراكم  بهار
  g/m2 b70/13±70/13A  a28/55± 37/260A  a60/51± 11/411B  تودهزي 

 ind/m2 b99/6± 40/7A  a78/12±14/48AB a90/22±59/92Aتراكم  تابستان
 g/m2 b98/14± 22/22A  a34/38±44/144AB a58/66±77/277B زي توده

 ind/m2 b57/8±51/18A  b91/15±92/25B a18/21±33/133Aتراكم  پاييز
 g/m2 b59/32±37/70A  b46/60±51/98B a51/80±66/506AB زي توده

 ميانگين
  ساالنه

 ind/m2 41/4±17/10 27/66±54/55 58/23±70/128تراكم

 g/m2 12/21±68/37 81/61±40/203 21/88±66/476  زي توده

          

حروف كوچك انگليسي . ها است دار بين ميانگين حروف نامتشابه بيانگر اختالف معني
بيان كننده تغييرات فصلي ) عمودي(بيان كننده تغييرات عمقي وحروف بزرگ ) افقي(

  .است

  چرخه توليدمثلي 3.3

دار در سه ماه از سال ديده  هاي تخمك در اين بررسي، ماده
بيشترين قطر تخمك در ارديبهشت و كمترين در اسفند ماه . شدند

شد  طي اين سه ماه، افزايش قطر تخمك ديده. دست آمد به
  ).2نمودار (

 
در ماههاي  N.diversicolorگونه  (ME±SD)تغييرات قطر تخمك  ـ2نمودار 

  )آذر= بهمن تا آذ= به(برداري  مختلف نمونه

  شاخص پايداري 4.3

نتايج بررسي اين شاخص نشان داد كه در تمامي فصول سال با 
بر اساس اين . افزايش عمق، مقدار اين شاخص افزايش پيدا كرد

متري بيشترين پايداري ساالنه و  15متري و سپس  30در عمق  نتايج
  ).4جدول (دست آمد  متري كمترين پايداري ساالنه به 5در عمق 

  در اعماق و فصول مختلف سال N.diversicolorشاخص پايداري گونه ـ 4جدول 
  فصل                        

  پاييز  تابستان  بهار  زمستان  عمق

  %33/33  %66/16  %33/8  %25 متر5
  %25  %66/66  %33/83  %75 متر15
  %100  %33/83  %100  %66/91 متر30

         

  شاخص پراكنش 5.3

نتايج بررسي شاخص پراكنش اين كرم نشان داد كه در تمامي 
متري فصل پاييز،  15اعماق و فصول مختلف سال به غير از عمق 

متري  15در فصل پاييز در عمق . پراكنش اين كرم تصادفي بود
  ).5جدول (اي ديده شد  صورت لكه اي به پراكنش اين كرم لكه

  در اعماق و فصول مختلف سال N.diversicolorشاخص پراكنش گونه  ـ5جدول 
  فصل                           

  پاييز  تابستان  بهار  زمستان  عمق

  تصادفي  تصادفي  تصادفي  تصادفي متر5
  لكه اي  تصادفي  تصادفي  تصادفي متر15
  تصادفي  تصادفي  تصادفي  تصادفي متر30

         

  بحث .4

بررسي فصلي درصد شن و مواد آلي بستر نشان داد كه با 
افزايش عمق درصد شن كاهش و درصد مواد آلي افزايش يافت 

و ) 1376( نتايج اين تحقيق با نتايج ميرزاجاني،). 1نمودار(
مختلف  در فصول. مطابقت دارد) 1377( هاشميان كفشگيري،

سال، بيشترين درصد مواد آلي در تابستان و كمترين در زمستان 
با توجه به اين نكته راه اصلي ورود مواد آلي به درياي . ديده شد

علت باال ). 1383عليزاده الهيجاني، (ها هستند  خزر فيتوپالنكتون
توان با افزايش توليدات  بودن درصد مواد آلي را در تابستان مي

ني و پايين بودن آن را در زمستان با كاهش توليدات فيتوپالنكتو
تغييرات ساالنه درصد شن نيز . فيتوپالنكتوني مرتبط دانست

ميزان ورودي رسوبات به درياي خزر و نرخ  احتماال به
  .گذاري مرتبط است رسوب

توده اين كرم با درصد شن و مواد  ضريب همبستگي تراكم و زي
دار منفي و مثبتي را  رابطه معني ترتيب آلي در همه فصول سال به

توان گفت كه اين  بر اساس نتايج اين جدول مي). 4جدول (نشان داد 
هايي با درصد شن كمتر و درصد  كرم در منطقه مورد بررسي، مكان

  .پسندد را جهت زيستن مي) متري 30به سمت عمق (مواد آلي باالتر 
ساالنه به توده  در اين تحقيق، ميانگين ساالنه تراكم و زي
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گرم در متر  ميلي 66/476±21/88عدد و  70/128±58/23ترتيب 
هاي انجام شده در خليج گرگان  در بررسي. دست آمد مربع به

 1670توده ساالنه تا  ميانگين زي) 1378كيابي و همكاران، (
دست آمد، در حالي كه ميانگين تراكم  گرم در متر مربع به ميلي

عدد در متر مربع ديده  325جنوبي ساالنه در نواحي شرقي خزر 
كه هر دو مورد بيشتر از مقدار ) 1377هاشميان كفشگيري، (شد 
علت اين كاهش را شايد بتوان . دست آمده در اين تحقيق است به

به درياي  Streblospio gynobranchiataبه تهاجم كرم پرتار 
 N. diversicolorخزر و رقابت آن بر سر غذا و زيستگاه با كرم 

زيرا هر دو كرم از نظر تغذيه ) 1384طاهري و همكاران، (دانست 
رسوب خوارند، با اين تفاوت كه گونه مهاجم مذكور در فصول 
مختلف سال، گونه غالب منطقه مورد بررسي بوده و تراكم آن تا 

در همان فصل و همان مكان  N. diversicolorده برابر كرم پرتار 
   ).1384طاهري، (ديده شده است 
هاي انجام شده در نقاط مختلف خزر جنوبي  ديگر بررسي

توده اين كرم را در فصول مختلف  بيشترين و كمترين مقدار زي
در نواحي غربي خزر  1989در سال . سال، متفاوت نشان داد

توده اين كرم در فصل بهار و كمترين در پاييز  جنوبي بيشترين زي
توده در  شترين زيدر همين سال در نواحي شرقي بي. ديده شد

در نواحي  1991در سال . تابستان و كمترين در بهار به دست آمد
توده در تابستان و كمترين در پاييز  غربي و شرقي بيشترين زي

در ديگر نواحي خزر نيز بسته به شرايط محيطي، . ديده شد
قاسم اف، (دست آمد  هاي متفاوتي از اين كرم به توده و تراكم زي

در  قسمت مياني سواحل خزر جنوبي  1375ل در سا). 1994
دست آمد  بيشترين تراكم اين كرم در پاييز و كمترين در تابستان به

در سواحل انزلي نيز در فصول ). 1377هاشميان كفشگيري، (
توده متفاوت  مختلف سال و در اعماق مختلف تراكم و زي

در بررسي انجام گرفته در ). 1375عبدالملكي، (دست آمد  به
توده در  متري در خزر جنوبي بيشترين زي 80تا  40اعماق 

). 1373سليمان رودي، (تابستان و كمترين در بهار ديده شد 
طور كه مشاهده شد در تغيييرات جمعيت اين كرم در  همان

 . شود مطالعات ذكر شده هيچ روند خاصي مشاهده نمي

در سه دار تنها  در بررسي چرخه توليدمثلي اين كرم مولدين تخم
در طي اين سه ماه . ماه اسفند، فروردين و ارديبهشت ديده شدند

بيشترين . دست آمده سير صعودي داشت هاي به ميانگين قطر تخم
ميكرومتر  4/139قطر تخمك در ارديبهشت ماه با ميانگين اندازه 

در بررسي وضعيت توليد مثلي اين كرم در ). 2نمودار (ديده شد 

، 130(اي از نظر قطر تخمك  نتايج مشابهشمال غربي پرتغال نيز 
. (Fidalgo e Costa, 2003)دست آمد  به) ميكرومتر 140و  136

توان نتيجه گرفت كه اوج توليد مثل  همچنين از تحقيق حاضر مي
بيرشتين و . اين كرم در منطقه مورد بررسي ارديبهشت ماه است

تند اما در فصل توليد مثل اين كرم را بهار دانس) 1968(همكاران، 
عنوان  ، دو فصل بهار و اوايل پاييز، بهAbrantes et al., 1999تحقيق 

  . ريزي اين كرم معرفي شده است فصول تخم
در بررسي شاخص پايداري در فصول مختلف سال، افزايش 

 4طوري كه براساس جدول  عمقي اين شاخص ديده شد به
متري  5متري و كمترين در عمق  30بيشترين پايداري در عمق 

دست آمده از اين شاخص، بهترين  بر اساس نتايج به. دست آمد به
متري و به  30عمق جهت زيستن اين كرم در منطقه مورد بررسي

متري در فصول  5متري است و اين كرم در عمق  15دنبال آن 
صورت  صورت اتفاقي و در دو فصل ديگر به بهار و تابستان به
كه ) 1375(ق با نتيجه عبدالملكي نتايج اين تحقي. موقتي ديده شد

متر را عمق مناسب زيست اين كرم بيان كرد،  30تا  20اعماق 
  . مطابقت دارد

در بررسي شاخص پراكندگي ديده شد كه پراكنش اين كرم به 
، در بقيه اعماق و )اي لكه(متري فصل پاييز  15غير از عمق 
 ، كه اين)5جدول (صورت تصادفي بوده است  فصول سال به

هاي طبيعي ديده  در اغلب جمعيت) تصادفي(حالت پراكنش 
  ).1382خاتمي، (شود  مي

گيري كرد كه  توان نتيجه در مجموع از اين بررسي چنين مي
متري بوده  15متري و سپس  30زيستگاه اصلي اين كرم در عمق 

همچنين فصل توليد . متري پايدار نيست 5و حضور آن در عمق 
  . ول بهار استمثل اين كرم در نيمه ا
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