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 چکیده

های رسوب از مناطق ساحلی  گمیشان، خلیج گرفت. نمونه های کم عمق جنوب دریای خزر مورد مطالعه قرارتجمعات پرتاران در آب

آوری جمع 1396و تابستان  1395مترمربع(، در زمستان  0625/0وین )-متر( با گرب ون 5 و 3، 1های گرگان، کیاشهر، آستارا و تنکابن )عمق

ریخته شدند. در نتیجه بررسی مورفولوژیک  %4گلوتارالدهید متر، غربال و در میلی 2و  1، 5/0های کرمی با استفاده از الک روزنه شد. سپس، نمونه

های مورد در مناطق گمیشان، خلیج گرگان و تنکابن حضور دارد. نمونه Capitellidaeاز خانواده  .Capitella spپرتار مشخص شد که کرم 

ها متشکل از یک حلقه پریستومیوم قطعه سینه ای در آنمطالعه، بدون ضمایم آبششی و چشم، و دارای  پروستومیوم کوتاه و مخروطی شکل بودند و 

ها چندین تار مویین داشتند. اما کتیگرهای شکمی، یا تمام آن 1-8، 1-7بدون کیتا و کتیگرهای دارای تارهای مویین بود. هر یک از کتیگرهای 

داشتند. قطعه دمی  قرار 8-9ها بین کتیگرهای ه تناسلی مادهدار بودند. خارهای تناسلی نرها و حفرهای روپوشجای تارهای مویین، دارای قالببه

 شوند.بار از دریای خزر گزارش می ، برای نخستینCapitellidaeو خانواده   Capitellaنیز فاقد ضمایم بود. جنس
 

  بیگانه گونه مهاجم، گونه پرتاران، کلمات کلیدی:

 biomariner.1@gmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

 ی،مختلف زندگ یهاو سبک شناختیریخت یمپرتاران، تنوع عظ       

 یهاکنندهیلترف ی،آزادز یانخوان، شکارچناهم یارجمله اشکال بساز

 .(Eklöf ،2010) گذارندیم یشساز را به نماروزنه یهاساز و انگللوله

 ی،شناختبوم یهاسازش از یعیوس یهآرا از یبرخوردار سبب به ،هاکرم این

تر یشب مختلف سرتاسر جهان سکونت دارند و در یهایستگاهدر ز

 یهایستمرا در اکوس غالب گروه شان،تودهیو ز یتوجه به فراوان موارد، با

نقش  ی،دهند و در ساختار و کارکرد جوامع کفزیم یلتشک یاییدر

ساختار رسوبات و  ها برآن (.Ghasemi ،2014کنند )می ایفا یادیز

، (Maximovگذارند یم یرآب و رسوب تاث یانتبادل مواد م یندهایفرا

 یدر انتقال انرژ یانقش عمده ی،زکف یعنوان جاندارانو به (2015

. (Gozler ،2009) دارند یستماکوس درون کوچک مهرگانیو ب یاهانگ به

رسوبات و دفن  یستیدر بازچرخه رسوبات بستر، برهم زدن ز عالوه،به

 شاناییهو تغذ یحفار یهایتاه فعالنقش دارند و از ر یزن یمواد آل

 دهند یشافزا یطور مشخصدر بستر را به یگذاررسوب یزانقادرند م

Hutchings) ،1998.) سبب ها، بهگروه از کرم یناست که ا یدرحال ینا

 یآشفتگ یهاشاخص یناز بهتر یکیحرکت و ساکن خود، یب یعتطب

از تحمل  یمختلف ها سطوحآن(. Dean) ،2008هستند  یستیزیطمح

 یموجد آشفتگ یعیها و عوامل طبیندهآال یالقا شده از سو یآثار منف

توانند یم یشانهااز گونه یاریگذاشته، بس یشنما را به یستزیطدر مح

کننده اختالل یجادشاخص عوامل ا یا یعنوان شاخص تجمع مواد آلبه

 (.2010و همکاران،  (Sivadas یرندمورد استفاده قرار گ یستمدر اکوس

حضور دارند  یگانهب یاییدر یهاگونه یهاهمواره در فهرست پرتاران،

Sahin)  وCinar ،2012.)  ،و  یفیتدر ک یهرگونه نوساناز سوی دیگر

 یانماه یبر فراوان یم،مستقطور بهتواند یم پرتار، هایکرم جوامع یتکم

 یجنوب بخشدر (. 2006و همکاران،  (Sakri  بگذاردثیر آن منطقه تا

 داده، یلرا تشک یگروه غالب بنتوزها، این گروه از کرم، نیز خزر دریای

 کنندمی یفاا یبنتوزخوار نقش مهم یانماه ییغذا یهایرهدر زنج

رسوبات نرم  در .Capitella sp اغلب(. 1389 ،و همکاران ی)طاهر

 زیادشان، فراوانی و یایهتغذ یهاعادت سببو به  بودهساکن  یاییدر

 ریخت نظر ازها، کرم این. باشندمی مهم یست،زیطمح یبودجه انرژ در

 یخاک هایکرم به شبیه هاآن هایگونه تربیش و ساده بسیار شناختی،

 یال یاکه در ماسه  ییهادر حفره هاکرم این معمول، طوربه. هستند

 چسبیده یاز مواد آل ی،انتخابیرغ صورتبرند و بهیم سرکنند بهیم حفر

مناطق  تا یمنطقه جزر و مد از چنین،هم. کنندمی تغذیه رسوبات به

 ویژهبه ،(Infauna) بسترزی -درونجامعه  یانم در شده، یافت یادر یقعم

  دهند.می تشکیل راگونه غالب  آلی، مواد از غنی بسترهای در

 

 هامواد و روش

 و1395در زمستان خزر  دریای جنوب پرتاران تجمعات بررسی در       

 مناطق متر 5 و 3، 1 های سطحی بستر، در عمق ، رسوبات1396 تابستان

 وسیله گرب بهکیاشهر و آستارا،  تنکابن، گرگان، خلیج گمیشان، ساحلی

 گردیدند.  برداری نمونه (Van-Veen Grab) وین -نو

 متر،یلیم 2 و 1 و 5/0با روزنه  یها الکوسیله ها، به سپس کرم       

 ریخته %4 گلوتارالدهید یمحتو یها یدر بطرشده، رسوبات جدا  از

پرتاران  ییشناسا کلیدهایاستفاده از  با یشگاهدر آزما ها نمونه. شدند

(Garcia-Garza و Leon-Gonzalez، 2011؛ Fauchald ،1977 ؛Blake ،

 یرنظ یبه منابع با توجهچنین هم (Seixas ،2017و  Silva ؛2009

پرتاران  فهرست(، 1379 یرشتین،خزر )ب یایدر مهرگانبی

 

 

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه مطالعاتی در جنوب دریای خزر :1شکل
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 ها پژوهش یجو نتا (Caspian Sea Polychaetes ،2018)خزر  یایدر

 ؛1382و همکاران،  ی)طاهر دریا این جنوبی بخش درپرتاران  با رابطه در

 براساس ،(1391 همکاران، و یطاول ؛1389 همکاران، و یطاهر

و ساختار  شکل جملهاز Capitella جنس شناختی ریخت مهم اختصاصات

 کتیگرهای تعدادو  شکل و دم و شکم سینه، پریستومیوم، پروستومیوم،

 شناسایی شدند. دار، روپوش های قالب و مویین تارهای پراکنش و سینه

موزه  در ،INIOC-3-1-S-Polyکد  ها نیز با ای از این نمونه مجموعه

 .گردید ثبت (INIOC) یرانا یو علوم جو شناسی یانوساق یموسسه مل
 

 نتایج
 یبدن یدارا بررسی، مورد هاینمونه: شناختیریخت مشخصات       

 بودند )شکل مترمیلی2تر از به طول کم، و گرز مانند شکل ایاستوانه

طور ی شکل، بهمخروط ،کلفت کوتاه، ،(Prostomium) پروستومیوم. (2

 ایسینه بخشبود. شکاف  دارای شکمی فشرده شده و -پشتی

(Thorax)، پریستومیوم حلقه یکاز  متشکل (Peristomium ) بدون

 یگرکت یناز اول یستومیوم،بود. قطر و عرض پر یگرکت9و  یم،ضما

 بودن دارا سبب به و داشتمتورم  یظاهر ینه،. بخش سبودتر کوچک

 مویین تارهای از ایدسته بودن دارا و شکمی بخش از تربیش قطری

(Capillary Chaetae)، 1-7 یگرهایکت .شد دیده یزبخش متما یناز ا ،

ها نمونه عضی. ببودند یینمو یتارها یدارا ینهس یگرهایتمام کت یا 8-1

از  یبرخدر . بودنددار قالب روپوش یدارا 8-9 یا 9یگرهایکت نیز،

تر یشاما در ب بود، یگرکت ینتربزرگ یاینهس 6 یا 5، 4یگرها، کتنمونه

 یافتیم یشافزا یگریپس از د یکی، 5تا  1یگراز کت ینه،ها، قطر سآن

 ها،نمونه تربیش در. کردمی پیدادوباره کاهش  9کتیگرتا  5یگرو از کت

 کتیگرهای (.3)شکل .بودتر کوچک یشکم یگرکت ین، از اول9کتیگر

شکل چکش  به یفو ظر کوتاه ییهاقالببه  یین،تار مو یجابه شکمی،

 روپوشی در هریککه  ردیف دندانه بر روی تاج خود مجهز بودند با چند

 نشدند. دیدهها چشمنداشتند. وجود  یآبشش یمضماداشتند.  قرار شفاف

 یدارا ها،ماده. نشد مشاهده یمیضما یزن حلقه بدن ینآخر یبر رو

 8یگرهایکت در بین یخار تناسل یادسته یو نرها دارا ی،حفره تناسل

 ریختی ها، با اختصاصاتاین ویژگی .بودند (4سینه )شکل 9و 

Capitella sp. داشت مطابقت . 

   

 

 

 
ای (، قطعه سینهpri(، پریستومیوم )proدر عکس سمت راست، نمای پشتی بدن و در عکس سمت چپ، نمای جانبی پروستومیوم ) :2شکل

)tho( ( و بخش پیشین قطعه شکمیabdهم ،)چنین نمای ( پشتی قطعه دمیpyg در ).sp Capitella .نشان داده شده است 
   

 
 آمیزی شده با رز بنگالرنگ ،sp Capitella.(، و بخش پیشین شکم در 1-9(، سینه )کتیگرهای pro(، پروستومیوم )priپریستومیوم ) :3شکل
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 sp Capitella.خارهای تناسلی جنس نر )راست( و حفره تناسلی جنس ماده )چپ( در  :4شکل

 بحث
 از بر ، مشتملScolecidaرده  زیر به ، متعلقCapitellidae خانواده       

شد  یفتوص Grube ،1862 توسط بار،نخستینو  است جنس 67

(Worms ،2018.) جنس Capitella توسط نیزBlainville  ،1828 توصیف 

، Blake) شده است یرفتهپذ زیرگونه 9 و گونه 23از  و متشکل گردید

 یکدیگر از مختلف هایجنس تمیز ،Capitellidaeدر خانواده  (.2009

 یچگونگ و ینهس یگرهایکت تعداد یهپا همراه است و اغلب بر یبا مشکالت

و  ینهس یانفاصل م حد چنین،هم .شودمی انجام کیتالپراکنش 

ممکن  یاینهس یگرهایکت یتاینوع ک و نیستواضح  یشههم شکم

 کند تغییرها کرم این فردی تکوین مختلفمراحل  یاست ط

(Magalhães، 2012) .بدن و ضمایم  یکل شکل شناختیریخت بررسی

 ی مورد بررسی، باهانمونه کیتال وضعیت پراکنش چنینآن، هم

 Fauchald ،1977؛ Leon-Gonzalez ،2011و  Garcia-Garza توصیف

رغم این، به دارد. خوانیهم .Capitella spدرباره  Blake ،2009و 

 طریق بررسی فراساختارهای از سطح گونه، جانور در این تردقیق توصیف

اجرا  دستدر مولکولی نیز  هایبا استفاده از تکنیکو  یشناختیختر

 قرار دارد.

 Capitellidaeکنون هیچ عضوی از خانواده تا که این به توجه با       

 یطاول ؛2014و همکاران،  Ghasemi) خزر گزارش نشده بود یایاز در

 ؛Check-list for Caspian Sea Polychaetes  ،2018؛1391 ی،و موسو

 یدر منطقه کم عمق ساحل یافته ین، ا(1379 همکاران، و نیرشتیب

 Capitellidaeگزارش از حضور خانواده  نخستینخزر،  یایجنوب در

 . شودمی محسوب دریا این در ، Capitellaو جنس 

 تشکر و قدردانی
 و گلستان استان زیست محیط حفاظت کل اداره همکاری از       

 از چنین،هم گیالن، و های گلستاناستان خاویاری ماهیان اداره

 اندیشه آقای و یجالل یدکتر محمدعل میرا، سحابمهندس  هایکمک

مرکز  ازبالش  عبدالحلیم مهندساز  و یبردارنمونه اجرای در روشن

در  ارزنده یاریدست برایبندرترکمن،  یاییدر یستزیطمح یقاتتحق

 .آیدعمل میی بهسپاسگزار وجود تمام با پژوهش، این یاجرا

 

  منابع

 مترجم:خزر.  یایمهرگان دریاطلس ب .1379ی.آ.،  ن،یرشتیب .1

ات صفح .رانیا التیش قاتی. موسسه تحقیو فضه نظر نادیدل الیلودم

 .154تا  141

 تودهزی و تراکم تعیین و شناسایی .1391 م.، موسوی، و م. طاولی، .2

 هایمجله پژوهش(. خزر دریای) چالوس شهرستان ساحل در پرتاران

 قابل. 117تا  104صفحات  ،4 شماره ،7 دوره .دریایی فنون و علوم

 ..http://jmstr.iau-tnb.ac.irدسترس از: 

 فشتمی، م.،ابطحی، ب. و یزدانی ج.؛ ی،آبادیفس .؛م ی،طاهر .3

کرم پرتار  یمثلیدپراکنش و چرخه تول یت،جمع یاییپو. 1389

Nereis diversicolor خزر.  یایجنوب در -در ساحل شهرستان نور

http://jmstr.iau-tnb.ac.ir/


 1397 زمستان، 4، شماره همدسال                                                                    پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

535 
 
 

 

دسترس از:  قابل .33تا  27ات صفح، 1. سال یشناسیانوساق

http://joc.inio.ac.ir.. 

 فشتمی، م.،ابطحی، ب. و یزدانی ج.؛ ی،آبادیفس .؛م ی،طاهر .4

)کرم پرتار( در سواحل  Spionidaeمشاهده  ینگزارش اول .1382

 دوره. دریایی ون. مجله علوم و فنخزر یایجنوب در -شهرستان نور

 . www.sid.irدسترس از:  قابل .84تا  83ات صفح ،2-3 شماره، 2

5. Blake, A.J., 2009. Redescription of Capitella capitata 

(Fabricius) from west Green land and designation of a 

neotype (Polychaeta, Capitellidae). Available from: 

http://www.researchgate.net. Accessed in: Dec 3, 2018. 

6. Caspian Sea Polychaetes. 2018. Available from: 

http://www.zin.ru. Accessed in: Nov 10, 2018. 

7. Dean, K.H., 2008. The use of polychaetes (Annelida) as 

indicator species of marine pollution: a review. Revista de 

Biologia Tropical. Vol. 56, pp: 11-38. Available from: 

http://www.researchgate.net. Accessed in: Dec 3, 2018. 

8. Eklöf, J., 2010. Taxonomy and phylogeny of polychaetes. 

University of Gothenburg, Department of Zoology. Available 

from: https://scholar.google.com. Accessed in Nov 2, 2018. 

9. Fauchald, K., 1977. The Polychaete Worms Definition and 

Keys to the Orders, Families and Genera. Natural History 

Museum of Los Angeles County. Science Series. Vol. 28,  

pp: 31-36. Available from: http://www.marinespecies.org. 

Accessed in: Nov 5, 2018. 

10. Garcia-Garza, E.M.; Leon-Gonzalez, A.J. and Harris, 

H.L., 2011. Review of the Capitellidae (Annelida, 

Polychaeta) from the Eastern Tropical Pacific region, with 

notes on selected species. ZooKeys. Vol. 151, pp: 17-18. 

Available from: https://zookeys.pensoft.net. Accessed in: 

Nov 30, 2018. 

11. Ghasemi, A.F., 2014. Changes in the quantitative 

distribution of Caspian Sea polychaetes: Prolific fauna 

formed by non- indigenous species. Journal of Grate Lakes 

Research, Vol. 40, pp: 692-698. Available from: 

http://scholar.google.com. Accessed in: May 22, 2018. 

12. Gözler, M.A.; Agirbas, E. and Sahin, C., 2009. Spatial and 

Temporal Distribution of Nereidae (Polychaeta: Annelida) 

along the Coast of the Turkish Eastern Black Sea in the 

Upper-Infralittoral Zone. Available from: 

https://scholar.google.com. Accessed in Nov. 2, 2018. 

https://www.researchgate.net. Accessed in: Sep 25, 2018. 

13. Hutchings, P., 1998. Biodiversity and functioning of 

polychaetes in benthic sediments. Biodiversity & 

Conservation. Vol. 7, No. 9, pp: 1133-1145. Available from: 

https://link.springer.com. Accessed in Nov 3, 2018. 

14. Maximov, A. and Norkko, J., 2015. Context-dependent 

consequences of Marenzelleria spp. (Spionidae: Polychaeta) 

invasion for nutrient cycling in the Northern Baltic Sea. 

Oceanologia Vol. 57, pp: 342-348. Available from: 

https://www.sciencedirect.com. Accessed in Nov10, 2018. 

15. Kurt-Şahin, G. and Çinar, E.M., 2012. A check-list of 

polychaete species (Annelida: Polychaeta) from the Black 

Sea. Journal of Black Sea/Mediterranean Environment. 

Available from: https://www.researchgate.net. Accessed in: 

Aug 20, 2018. 

16. Magalhaes, F.W. and Bailey-Brock, H.J., 2012. 

Capitellidae Grube, 1862 (Annelida: Polychaeta) from the 

Hawaiian Islands with description of two new species. 

Zootaxa. Vol. 3581, No. 1, pp: 1-52. Available from: 

https://www.researchgate.net. Accessed in Sep10, 2018. 

17. Silva, F.C.; Seixas, C.V.; Barroso, R. and Domenico, 

D.M., 2017. Journal Plos. Demystifying the Capitella 

capitata complex (Annelida, Capitellidae) diversity by 

morphological and molecular data along the Brazilian coast. 

Available from: https://journals.plos.org. Accessed in  

Nov10, 2018. 

http://joc.inio.ac.ir/
http://www.sid.ir/
http://www.researchgate.net/
http://www.researchgate.net/
https://scholar.google/
http://www.marinespecies.org/
https://zookeys.pensoft.net/
http://scholar.google.com/
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2086809848_AM_Goezler
https://scholar.google/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00783234
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00783234/57/4
http://www.sciencedirect.com/
https://www.researchgate.net/
http://www./
https://journals.plos.org./


 های حلقوی: پرتاران( در جنوب دریای خزر)کرم.Capitella sp گزارش نخستین مشاهده                                  و همکاران       روشن

536 
 

 

 

18. Sakri, I.; Wan Mohd Rauhan, W.H.; Zaleha, K.; 

Zuliatini, M.J.; Mohamad, Z.Z. and Sukree, H., 2006. 

Seasonal abundance of benthic communities in coral areas of 

Karah Island, Terengganu, Malaysia. Turkish Journal of 

Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 6, No. 2. Available 

from: https://scholar.google.com. Accessed in Nov 3, 2018. 

19. Sivadas, K.S.; Ingole, S.B. and Nanajkar, M., 2010. 

Benthic polychaetes as good indicators of anthropogenic 

impact. Indian Journal of Geo-Marine Sciences (IJMS). 

Available from: https://www.researchgate.net. Accessed in 

Sep10, 2018. 

20. World Register of Marine Species (WoRMS). 2018. 

Available from: http://www.marinespecies.org. Accessed in: 

Dec 7, 2018. 

 

https://scholar.google/
http://nopr.niscair.res.in/browse?type=author&value=Sivadas%2C+S
http://nopr.niscair.res.in/handle/123456789/3
http://www./
http://www.marinespecies.org/

