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یابی به تکنیک زیستی ، اهمیت دستپنائیدهدر رسیدگی جنسی میگوهای خانواده  Perinereis nuntiaنقش کلیدی کرم پرتار            

سطوح . در تحقیق حاضر اثر چهار تیمار شوری مختلف شامل نمایدآشکار میپروری در آبزیرا  تکثیر و پرورش اقتصادی این گونه 
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 مقدمه
کفزی مناطق جزر و مدی  انجانورهای مهم گروهیکی از        

مختلف  نواحیکه در  باشندمیهای پرتار کرم ،و عمیق دریاها

، Acevedoو  Stoner)اند وسیعی یافته آب و هوایی گسترش

ود عملکردهای مهمی از پرتاران در محیط طبیعی خ. (6991

انجام داده را  رسوبات( Bioturbation) قبیل آشفتگی زیستی

(Scaps ،2112) های تر زنجیرهشو یکی از اجزاء اساسی در بی

که در زنجیره غذایی طوریبه ،شوندغذایی دریایی محسوب می

پوستان و پرندگان جایگاه تر مانند ماهیان، سختموجودات عالی

اکثر مناطق جهان  در(. Masero ،2112و  Navedoدارند ) مهمی

از و  شوندمنبع با ارزش طبیعی محسوب میهای پرتار یک کرم

در صید  طعمه عنوانبهبرای استفاده مناطق ساحلی و خوریات 

جهت میگو  هیه غذای مولدینت برایچنین همو با قالب 

و  Gambi) شوندپروری برداشت میرسیدگی جنسی در آبزی

و  Lytle ؛Olive ،6991؛ Olive ،6994؛ 6994همکاران، 

 .(6991همکاران، 

های کرم پرتار که در مراکز تکثیر میگو مورد ترین گونهغالب     

از جنس  sandwormهای گیرند شامل گونهاستفاده قرار می

Perinereis چنینهم و mudworms جنس از Marphysa  

 Perinereis کرم پرتار(. 2112و همکاران،  Meunpol) باشندمی

nuntia  یکی از آبزیان مهم و با ارزش اقتصادی باال در صنعت

خصوص در صنعت تکثیر و پرورش میگو هپروری جهان بآبزی

متعلق به جنس  Perinereis nuntiaرود. پرتار شمار میهب

Perinereis  و خانوادهNereididae  بوده و از دسته پرتاران

های لوله هبا توانایی حرکت درون بستر و الن ،ساکن )غیرمهاجر

(. پرتاران جنس 2111و همکاران،  Beesley) باشدمانند( می

Perinereis ًکه در خصوص زمانیهصورت گسترده ببه معموال

عنوان غذای زنده برای مولدین مثلی قرار دارند بهدمرحله تولی

ها میگو جهت افزایش کارایی و بهبود رسیدگی تخمک یا اسپرم

شوند تولیدمثل میگوها استفاده میافزایش کیفیت و در واقع 

(Limsuwatthanathamrong  ،؛ 2162و همکارانWouters  و

 . (2116همکاران، 

های موجود بر سر راه صید توجه به مضرات و محدودیت با      

دست  بیش از حد این پرتار از سواحل و خطر کاهش شدید و از

 های طبیعی، لزوم حرکت به سمت تکثیر ورفتن جمعیت

نظر هپرورش مصنوعی این کرم بیش از پیش مهم و ضروری ب

خارج از کشور تحقیقات زیادی بر در که با وجود این رسد.می

در اما های پرتار صورت گرفته است های مختلف کرمروی گونه

اندک  بسیار در این خصوصمطالعات صورت گرفته  ،کشور ایران

شرق آسیا و وبکشورهای جن در هم اکنونکه درحالی. هستند

 های دریایی حتی در انگلستان و استرالیا  تولید بیوماس کرم

پروری و صورت پرورش اختصاصی، برای مصارف مختلف آبزیهب

عنوان طعمه در صید تفریحی، به تجارتی پر رونق هچنین بهم

 تبدیل شده است.

جنس  درخصوص شرایط مناسب زیست و پرورش      

Perinereis  و گونهPerinereis nuntia،  خصوصا شرایط زیست

محیطی و میزان شوری تاکنون در ایران مطالعات جامع و 

مدونی صورت نپذیرفته است. از مطالعات انجام شده در سایر 

نقاط جهان درخصوص رشد، پرورش و شوری مناسب برای پرتار 

 Vandiniو   Prevedelliمی توان به مطالعات Perinereisجنس 

اره نمود که در آن بازماندگی و نرخ رشد را در کرم ( اش6992)

تحت تاثیر چهار شوری مختلف مورد  ،Perinereis rullieriپرتار 

بر  یمیزان زیادبررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که شوری به

چنین . هم(Prevedelli ،6996) ار استذرشد و بازماندگی اثرگ

Tangkrock  وSincharoensup (2161)  1تاثیر پنج شوری ،

قسمت در هزار را بر تغییرات حجم و  41 و 11، 21، 61

در یک دوره کوتاه  Perinereis nuntiaبازماندگی در کرم پرتار 

و  Tangkrock-olan) ساعته مورد بررسی قرار دادند 91

Sincharoensup ،2161). 

در  Perinereis nuntia کرم پرتار یبا توجه به برداشت باال      

رو به کاهش نهاده است که این کرم دریایی جنوب ایران ذخایر 

لزوم توجه جدی به مدیریت صید و در مرحله بعد امکان پرورش 

ین رو مطالعه و پیشنهاد ا سازد. ازمصنوعی آن را آشکار می

تر و بهترین شرایط زیستی و پرورشی که با صرف هزینه کم

و رشد را برای موجود ترین نرخ بازماندگی سهولت کار، بیش

ترین الزامی است. میزان شوری آب یکی از مهم باشد داشته درپی

های پرتار ارکان تاثیرگذار بر تکثیر و پرورش آبزیان است. کرم

 در محیط طبیعی زیست خود در منطقه بین جزر و مدی و غالباً

در خوریات و سواحل قرار داشته و در معرض تغییرات فصلی و 

رین با منابع خشکی، یهای شجزر و مدی شوری و ورود آب

که در تحقیقات گیرند. با در نظر داشتن اینباران و... قرار می

های نزدیک به های تکثیر، شوریمشابه و نتایج عملی کارگاه

از آن در دراز مدت تر شوری طبیعی آب سواحل و یا کمی بیش

بر شرایط زیست و بازماندگی این کرم پرتار داشته  ءاثرات سو

لذا در تحقیق حاضر با  .(Vandini ،6992و  Prevedelliاست )

انتخاب چهار سطح شوری مختلف شامل شوری نزدیک به آب 

عنوان حد باالی آزمایشی قسمت در هزار( به 12دریا )
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آزمایشی و انتخاب دو شوری عنوان حد پایین و شوری صفر به

ها بر رشد قسمت در هزار در بین این دامنه، تاثیر آن 21و  61

مورد بررسی قرار  Perinereis nuntiaو بازماندگی کرم پرتار 

گرفت. بررسی حاضر در طی یک دوره سه ماهه انجام پذیرفت تا 

چنین ترین شرایط رشد و پرورش و همدر نهایت مناسب

 پرورش این کرم پرتار شناسایی و معرفی گردد.بازماندگی جهت 
 
 

 هاشمواد و رو

جهت انجام آزمایش، : سنجیها و زیستتهیه نمونه       

گرم از سواحل شهرستان  41/1 های پرتار با میانگین وزنیکرم

ها از سطح بستر با جابجا آوری کرم. جمعندبندرعباس تهیه شد

 21-11چنین تا عمق هم( و Prevedelli ،6996ها )کردن سنگ

هایی متری صورت پذیرفت که با استفاده از بیلچه، چالهسانتی

شد ها پرداخته میبه این عمق حفر شده و به جستجوی کرم

ها اگرچه در بستری که (. این کرم6191دریا و همکاران، )

 کهزمانیکنند قدرت جابجایی زیادی ندارند، ولی زندگی می

خود را  ها بتابد، سریعاًشود و نور به آنماسه بستر کنار زده 

ها واکنش یکی از خصوصیات زیستی این کرمکنند. میمخفی 

ترین ضربه و یا تحریک قادر به ضربه و استرس است که با کم

هستند قسمت انتهایی بدن خود را جدا کرده و دو تکه شوند. 

باشد به در چنین موقعیتی قسمت اصلی بدن که شامل سر می

 اعماق بستر گریخته و در محیط مخفی شود. لذا در زمان 

ها الزم است نهایت دقت و سرعت عمل جهت آوری نمونهجمع

 عمل آید.به های پرتارکرمسالم صید شدن 

 آوری شده بالفاصله به آزمایشگاههای پرتار جمعکرم      

و  منتقل شدند و به کمک کلیدهای شناساییدانشگاه هرمزگان 

افزار شناسایی چنین نرممطالعات سیستماتیک موجود و هم

، مورد شناسایی Intkeyبر پایه برنامه مکمل  Polykey 2 پرتاران

ها پس از شستشو با آب دریای کرم(. 26، 2، 1) قرار گرفتند

ها منتقل شدند. سنجی به آکواریومفیلتر شده و انجام زیست

و طول  گرم 116/1با دقت ها توسط ترازوی دیجیتال وزن کرم

 گیری شد.متر اندازهسانتی 6/1کش با دقت ها توسط خطآن

جهت : سازی تیمارهای آزمایشیآمادهو تیماربندی        

های مختلف بر رشد و بررسی تاثیر تیمار شوری انجام آزمایشِ

کرم نمونه  481 ، تعدادPerinereis nuntiaبازماندگی کرم پرتار 

. ندشد آوریجمعگرم  419/1±121/1با میانگین وزنی  پرتار

تیمار آزمایشی هر کدام با سه  چهارکت در قالب این تعداد پلی

های شوری . جهت تهیه آب بادر نظر گرفته شدتکرار 

با شوری دریا مورد نظر برای تیمارهای آزمایشی، آب فیلتر شده 

و دریای  قسمت در هزار از پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس 12

عمان تهیه شد. سپس در طول مراحل آزمایش به اقتضای نیاز 

، 1های مورد نظر یعنی با اضافه نمودن آب شیرین، آب با شوری

 قسمت در هزار تهیه شد. 12 و 21، 61

جهت تهیه شن و ماسه مورد : تهیه بستر پرورشی       

از آوری بستر طبیعی استفاده برای بستر پرورشی اقدام به جمع

آوری شده از ها شد. بسترهای جمعساحل محل زیست کرم

محیط زیست طبیعی کرم پرتار پس از طی مراحل ضدعفونی و 

متر در هر آکواریوم اتوکالو، به ارتفاع حدود پنج تا هشت سانتی

نوع محیط بستر برای انجام این آزمایش مشابه  .ریخته شد

 ت ساحلی، های پرتار در طبیعشرایط محیط زیست این کرم

و همکاران،  Laoaroonصورت جزر و مدی در نظر گرفته شد )به

 های پرتار داری کرم(. بدین معنی که محیط بستر نگه2112

 62صورت غرق آبی یا مد و هساعت ب 62)صورت تناوبی هب

 .ساعت بدون آب یا جزر( در معرض آب قرار می گرفت

صورت هآزمایش بغذادهی در طول مدت : غذا و غذادهی       

شد. میبعد از ظهر انجام  4صبح و  8دو بار در روز، در ساعات 

های پرتار در طول آزمایش با ماکرو جلبک سبز انترومورفا کرم

Ulva (Enteromorpha) flexuosa  تغذیه شدند. این جلبک سبز

ها واقع در ساحل بندرعباس تهیه برداری کرماز منطقه نمونه

ایی در سواحل استان هرمزگان به وفور یافت شد. این گیاه دری

خصوص در هشود و در پهنه جزر و مدی سواحل بندرعباس بمی

باشد که ، موجود میPeinereis nuntiaبرداری پرتار منطقه نمونه

 همین مسئله یکی از دالیل انتخاب این جلبک برای تغذیه 

آوری به آزمایشگاه ها پس از جمعهای پرتار بود. جلبککرم

اطلس و کلیدهای شناسایی موجود  توسطمنتقل شده و 

ها شسته، خشک (. سپس جلبکTrono ،2111شناسایی شدند )

گرفتند.  ها مورد استفاده قرارو آسیاب شده و جهت تغذیه کرم

 Ulva (Enteromorpha) flexuosaجلبک شیمیایی ترکیبات آنالیز
گرفته و نتایج حاصل از آن در  در آزمایشگاه مورد سنجش قرار

 %2-2میزان نشان داده شده است. غذادهی روزانه به 6جدول 

 و تکرارها بود. هاوزن بدن برای تمامی تیمار
 

 آنالیز ترکیبات شیمیایی جلبک :1جدول 

 Ulva (Enteromorpha) flexuosa شده از  جمع آوری

 )به درصد( ساحل بندرعباس جهت تغذیه کرم پرتار

 خاکستر چربی پروتئین  شیمیایی ترکیب

 46/22 6/1 88/61 جلبک انترومورفا
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میانگین دمای آب در طول دوره  :سایر شرایط پرورشی       

گراد بود و در طول درجه سانتی 22/22±81/1 آزمایش معادل

تاریکی  -گیری شد. دوره روشناییصورت روزانه اندازهآزمایش به

ساعت  62صورت مدت آزمایش بهگرفته شده برای طول  در نظر

 (.Prevedelli ،6996) بودساعت تاریکی  62روشنایی و 

 نهایی و درصد وزن سنجی و محاسبهزیست       

با شروع آزمایش در ابتدای دوره و در انتهای ماه  :بازماندگی

منظور تعیین های پرتار بهسنجی کرماول، دوم و سوم زیست

منظور محاسبه درصد بهافزایش وزن و شمارش تلفات 

میزان افزایش وزن از تفاضل وزن نهایی و بازماندگی انجام شد. 

وزن اولیه برای هر تکرار و متعاقب آن برای هر تیمار محاسبه 

 شد.

 SD ± وزن نهایی        =میانگین وزن نهایی هر تیمار 
𝑆−𝐷

S
× 100       SVR%  بازماندگی درصد=

  =Sهای مورد آزمایش تعداد نمونه

  = Dتعداد تلفات 

تجزیه و منظور به: هاروش تجزیه و تحلیل آماری داده       

ها با استفاده از آزمون های آماری ابتدا نرمال بودن دادهتحلیل

 اسمیرنف مورد بررسی قرار گرفت. سپس جهت -کولموگراف

 واریانس آنالیز از تیمارها وزن بازماندگی و افزایش مقایسه

 مقایسه و شد ( استفادهOne- way- ANOVAطرفه )یک

 افزارنرم از استفاده با و دانکن آزمون به کمک تیمارها میانگین

(61SPSS (Ver.  وجود یا عدم وجود اختالف  .شد انجام 

  تعیین گردید. %2دار در سطح معنی

 

          نتایج

 در پایان دوره پرورش میزان وزن نهایی سنجشنتایج        

در هزار دارای قسمت  12و  21نشان داد که تیمارهای شوری 

قسمت در هزار  61تری نسبت به تیمار شوری وزن نهایی بیش

در قسمت  12و  21(. تیمارهای دارای شوری P<12/1بودند )

دست آمده هداری با یکدیگر در وزن نهایی بهزار تفاوت معنی

(. بررسی ماهانه متوسط میزان 2 )جدول( P>12/1نداشتند )

در پایان ماه دوم پرورشی نیز  Perinereis nuntiaوزن کرم پرتار 

 21ی بوده و برتری تیمارهای دارای شوری اگر نتایج مشابهبیان

در هزار قسمت  61در هزار را نسبت به تیمار با شوری  12و 

اه اول دست آمده در پایان منشان داد. متوسط میزان وزن به

در قسمت  12و  21، 61پرورشی در هر سه تیمار دارای شوری 

( P>12/1) هزار تفاوت معنی داری را با یکدیگر نشان ندادند

 Perinereis(. نتایج حاصل از عملکرد رشد کرم پرتار 1)جدول 

nuntia  در چهار تیمار شوری متفاوت به تفکیک ماه در دوره

 است.نشان داده شده  1آزمایش در جدول 

 
در چهار تیمار شوری متفاوت در پایان دوره سه ماهه  Perinereis nuntiaنتایج حاصل از عملکرد رشد و بازماندگی کرم پرتار  :2جدول 

 (=mean±S.D3n ,آزمایش )

 تیمار

  شاخص

 تیمار چهار تیمار سه تیمار دو تیمار یک

 462/1 ± 162/1 412/1 ± 122/1 411/1 ± 126/1 461/1 ± 121/1 وزن اولیه )گرم(

 a121/1 ± 111/1 b126/1 ± 112/1 b162/1 ± 111/1 ______ وزن نهایی )گرم(

 a1 b11/41 c11/88 c91 بازماندگی )درصد(

 (.P<12/1) باشددار آماری در تیمارها میدهنده وجود اختالف معنی( با حروف متفاوت در هر ردیف نشانmean±S.Dها و انحراف معیار )*میانگین
 

 در چهار تیمار شوری متفاوت به تفکیک ماه در دوره آزمایش  Perinereis nuntiaنتایج حاصل از عملکرد رشد کرم پرتار  :3جدول 

(, mean±S.D3n=) 

 تیمار چهار تیمار سه تیمار دو تیمار یک عملکرد

 a126/1 ± 481/1 a162/1 ±  482/1 a162/1 ±  491/1 ______ میانگین وزن تا پایان ماه اول

 a162/1 ±  241/1 b162/1 ±  212/1 b162/1 ±  221/1 ______ میانگین وزن تا پایان ماه دوم

 a121/1 ± 111/1 b126/1 ± 112/1 b162/1 ± 111/1 ______ میانگین وزن تا پایان ماه سوم

 (.P<12/1) باشددار آماری در تیمارها میدهنده وجود اختالف معنی( با حروف متفاوت در هر ردیف نشانmean±S.Dها و انحراف معیار )میانگین*
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سه ماهه دوره پایان  بررسی میزان درصد بازماندگی در       

در قسمت  12 و 21پرورشی نشان داد که تیمارهای شوری 

بازماندگی نسبت به سایر تیمارها ترین درصد هزار دارای بیش

سه ماهه دوره پایان  (. درصد بازماندگی درP<12/1بودند )

 در هزار تفاوت قسمت  12و  21های پرورشی بین تیمار

(. در سرتاسر دوره پرورش، P>12/1داری را نشان نداد )معنی

ترین ترین میزان تلفات و کمدارای بیش تیمار شوری صفر

 (.P<12/1در بین تیمارها بود )میزان بازماندگی 

در هزار از قسمت  21درصد بازماندگی در تیمار شوری       

تر داری کمطور معنیهابتدای دوره تا پایان هفته ششم پرورش، ب

(، ولی از هفته P<12/1در هزار( بود ) 12از تیمار شاهد )شوری 

ششم تا پایان دوره پرورشی درصد بازماندگی در تیمارهای 

یکدیگر  دار بادر هزار فاقد تفاوت معنیقسمت  12و  21ی شور

 (.6 شکل( )P>12/1بودند )

 

 
در چهار تیمار شوری متفاوت در دوره آزمایش سه ماهه  Perinereis nuntiaنمودار مقایسه درصد بازماندگی کرم پرتار : 1شکل 

(mean±S.D) بارهفته یک صورت هر دوبه 

 

 

 

   بحث 

دست آمده در هدر تحقیق حاضر باالترین وزن نهایی ب       

 12و  21پایان دوره پرورشی متعلق به تیمارهای دارای  شوری 

داری با در هزار بود و این دو تیمار دارای تفاوت معنیقسمت 

 در هزار در واقع تقریباًقسمت  12سایر تیمارها بودند. شوری 

اما کرم باشد ها میهمان شوری دریا یعنی محل زیست کرم

در هزار نیز رشد مناسب و یکسانی با قسمت  21در شوری پرتار 

در تحقیق حاضر شوری طبیعی محل زیست خود داشتند. 

 61دست آمده در تیمار شوری هاگرچه رشد و وزن نهایی ب

در قسمت  12و  21تر از دو تیمار شوری در هزار کمقسمت 

ها در این شوری پایین در ابتدای قرار گرفتن کرم، ولی هزار بود

در هزار( افزایش وزن و حجم ناگهانی در قسمت  61)شوری 

تر از های پایینهایی که در شوریکرم یعنی ها مشاهده شدکرم

که  قرار گرفتند افزایش حجم و وزن ناگهانی داشتندحد معمول 

 Tangkrock-olan) در مطالعات اندک قبلی نیز اشاره شده است

ها در پاسخ کرم(. Oglesby ،6919؛ Sincharoensup ،2161و 

آب بدن خود را افزایش داده و نمک از  ،به کاهش شدید شوری



  Perinereis nuntiaمیزان رشد و بازماندگی کرم پرتار  برشوری سطوح مختلف تاثیر                                  همکاراندریا و 

621 
 

مایع سلومیک تر کردن دهند که این تغییرات با آبکیدست می

البته این آبکی کردن مایع درون . شودموجود در بدن انجام می

  های مربوط به خوریات با شدت و سرعتبدن در گونه

تری با بیش سازگاری دارای هاآن زیرا افتدمی تری اتفاقآهسته

(. در ادامه در طول Oglesby ،6919)تغییرات شوری هستند 

( بیان 6992) Vandiniو  Prevedelliطورکه دوره پرورش همان

های پایین کاهش سرعت افزایش وزن و رشد در شوری نداهداشت

 دلیلدر تحقیق حاضر در پایان ماه اول پرورشی به .یابدمی

افزایش وزن و حجم ناگهانی که پس از قرار گرفتن کرم پرتار در 

 رخ داد در پایان ماه اول پرورشی بینقسمت در هزار  61شوری 

داری قسمت در هزار تفاوت معنی 12و  21، 61سه شوری 

چنین مه پرورش و در پایان ماه دوم و همامشاهده نشد اما در اد

 61داری شده در شوری های نگهسوم پرورش وزن در کرم

قسمت در هزار بود.  12و  21تر از دو شوری قسمت در هزار کم

ها در کتپلی %611علت تلفات در مورد شوری صفر نیز به

مشخص شد که کرم پرتار  آزمایش ساعت ابتدایی 42همان 

Perinereis nuntia  مدت و ادامه زندگی بهسازگاری قدرت

زیست  محیططوالنی را در آب شیرین ندارد که با توجه به 

ها که همواره در بستر سواحل خوریات و دریاها طبیعی کرم

رسد که وضعیت نظر میبه کنند قابل انتظار است.زندگی می

عوامل مهم موثر بر  ازشوری محیط طبیعی زندگی کرم پرتار 

قسمت در هزار و رسیدن به رشد  21در شوری  توانایی زندگی

قسمت  12-18مناسب و یکسان در مقایسه با شوری طبیعی )

و  oligochaetes ،polychaetesاز قبیل هایی کرمباشد.  در هزار(

sipunculids  که در سواحل ناحیه بین جزر و مدی در دریا و

کنند در معرض تغییرات فصلی و چنین خورها زندگی میهم

تغییرات  در این مناطق معموالً .جزر و مدی شوری قرار دارند

چنین سطح شوری آب بسیار زیاد است و از آب و هوایی و هم

زر جا که مناطق طبیعی زندگی این کرم پرتار یعنی نواحی جآن

و مدی ساحلی و خوریات در معرض مستقیم باران )آب 

ها با شوری های جاری از خشکیشیرین(، سیل و ورودی آب

طور طبیعی برای تحمل این هین بابنابر .بسیار پایین قرار دارند

همین دلیل است که به شرایط توانایی پیدا کرده اند و احتماالً

ن زندگی را دارا در دامنه وسیعی از تغییرات شوری آب توا

 . (Vandini ،6992و  Prevedelli) هستند

      Prevedelli  وVandini (6992 بازماندگی و نرخ رشد را )

تحت تاثیر چهار شوری  ،Perinereis rullieriدر کرم پرتار 

( و دو تیمار غذایی قسمت در هزار 41 و 11، 21، 61مختلف )

شامل غذای خشک تترامین میکرومین ماهی و دیگری غذای 

 Ulvaخشک تترامین میکرومین ماهی غنی شده با جلبک 

میزان زیادی بر نتیجه گرفتند که شوری به بررسی نمودند و

سازی غذای که غنیبازماندگی و رشد اثرگذار است، درحالی

بازماندگی و رشد در تمام داری بر مذکور با جلبک، تاثیر معنی

 تیمارهای شوری نداشت. در تحقیق مذکور بازماندگی در شوری

قسمت در هزار به سرعت پایین آمد و در هفته دوازدهم در  61

تیمار تغذیه شده با غذای خشک تترامین میکرومین ماهی غنی 

که در تحقیق بود درحالی %21نزدیک به  Ulvaشده با جلبک 

قسمت در هزار در هفته دوازدهم  61حاضر بازماندگی شوری 

بود. علت باالتر بودن میزان  %11/41)ماه سوم پرورش( 

قسمت در هزار در تحقیق حاضر نسبت به  61بازماندگی شوری 

تفاوت در نوع  احتماالً ،Vandini (6992)و  Prevedelliمطالعه 

غذای تترامین میکرومین  اغذای مورد استفاده بوده است. زیر

ماهی زیاد  پودر و میزان غذای تجاری با پروتئین باال یک ماهی

( اظهار داشتند 6191طورکه دریا و همکاران )باشد و همانمی

تغذیه کرم پرتار با غذای تجاری میگو و ماهی با پروتئین باال 

)غذای مورد استفاده در  انترومورفا نسبت به غذای جلبک سبز

چنین هم. همراه داردرا به تریبسیار بیشتلفات حاضر(  تحقیق

Prevedelli  وVandini (6992)  بیان نمودند که بازماندگی در

 باشدمیمناسب  قسمت در هزار تقریباً 11و  21های شوری

 21اگرچه تلفات اولیه و ناگهانی را در شروع آزمایش در شوری 

حاضر مطالعه نتایج قسمت در هزار مشاهده کردند که با 

 .مطابقت داشت

ترین میزان در تحقیق حاضر در پایان ماه اول پرورش بیش      

قسمت در هزار بود و به  12بازماندگی متعلق به تیمار شوری 

قسمت در هزار و در نهایت  61 و 21ترتیب بعد از آن شوری 

ترین میزان بازماندگی متعلق به شوری صفر بود. در تیمار کم

هفته  ترین میزان تلفات در دوسمت در هزار بیشق 21شوری 

های استرسدلیل هب لت آن احتماالًکه ع اول مشاهده شد

ها از شوری طبیعی دریا به شوری محیطی ناشی از انتقال کرم

ین بازماندگی در تیمار اهزار بوده است و بنابر قسمت در 21

 تر ازدر پایان ماه اول هنوز کمقسمت در هزار  21شوری 

)طبیعی( بود. در پایان ماه دوم و سوم  12بازماندگی در شوری 

تر از قسمت در هزار بیش 12و  21های بازماندگی در شوری

قسمت در هزار بود و بازماندگی در این  61بازماندگی در شوری 

داری با قسمت در هزار( تفاوت معنی 12و  21دو شوری )

 21در ابتدا در شوری که پس از این یکدیگر نداشتند. احتماالً

و سپری ، با گذشت زمان مشاهده شدتلفاتی قسمت در هزار 

تلفات در این شوری بسیار کم شدن شرایط استرس، 
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. در تیمار شوری های پرتار با شوری آب سازگار شدندو کرمشد 

با گذشت از شدت تلفات هرچند تا حدودی قسمت در هزار  61

در سرتاسر دوره پرورشی چنان تلفات هماما کاسته شد زمان 

در یک  Perinereis nuntiaزیاد بود. اگرچه کرم پرتار  تقریباً

کند و توانایی محیط متغیر از لحاظ شرایط محیطی زندگی می

هرحال یک گونه هباشد اما بتطبیق خود را تا حدودی دارا می

دریایی است و تنظیمات اسمزی در بدن این کرم تا حدی توان 

قسمت در هزار  61شوری  را داراست و ظاهراً تحمل و تطبیق

 شود.برای این کرم پرتار شوری چندان مناسبی قلمداد نمی

      Tangkrock  وSincharoensup (2161 تاثیر پنج شوری )

قسمت در هزار را بر تغییرات حجم و  41 و 11، 21، 61صفر، 

در یک دوره کوتاه  Perinereis nuntiaبازماندگی در کرم پرتار 

ترین میزان بازماندگی ساعته مورد بررسی قرار دادند. بیش 91

قسمت در هزار  11و  21های ساعت در شوری 91در پایان 

علق به شوری صفر تترین میزان بازماندگی نیز ممشاهده شد. کم

 رسید. %1ساعت به  48قسمت در هزار بود که در پایان 

تر در های پایینشوریدر که د نبرخی محققین معتقد       

د یابطول دوره زمانی طوالنی سرعت رشد کاهش می

(Prevedelli  وVandini ،6992 .) اما استفاده از آب با شوری

 زیرا بسیاری از  ،تر استتر و ایمنها راحتتر در کارگاهکم

توان  ،های دریایی مخصوص این کرم پرتار ممکن استانگل

از بین بروند.  تطابق انجام تطابق را نداشته و در طی این فرایند

در که ( اظهار داشتند 6992) Vandiniو  Prevedelliچنین هم

 معموالً (نزدیک به آنو  قسمت در هزار 41های باال )شوری

ین با استناد به ایابد. بنابربازماندگی در طول زمان کاهش می

که در چنین اینهمو سایر مطالعات و نتایج تحقیق حاضر نتایج 

های باالتر خوردگی و فرسایش ادوات و تجهیزات نیز در شوری

قسمت در هزار و یا کمی  21شوری  ،تر استها بیشکارگاه

 Perinereis nuntiaتر از آن جهت پرورش کرم پرتار بیش

 رسد. نظر میهتر بمناسب

 Perinereisکه کرم پرتار توجه به این بندی بادر جمع       

nuntia  دارای قسمت در هزار  12و  21دو  تیمار شوری در

رسد هر دو نظر میهب ،بود بازماندگی وترین میزان رشد بیش

شوری جهت امر پرورش بسته به شرایط کارگاه و توان دسترسی 

 مناسب باشند.و شیرین به آب شور 
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