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چکیده
تجمعات پرتاران در آبهای کم عمق جنوب دریای خزر مورد مطالعه قرار گرفت .نمونههای رسوب از مناطق ساحلی گمیشان ،خلیج
گرگان ،کیاشهر ،آستارا و تنکابن (عمقهای  3 ،1و  5متر) با گرب ون-وین ( 0/0625مترمربع) ،در زمستان  1395و تابستان  1396جمعآوری
شد .سپس ،نمونههای کرمی با استفاده از الک روزنه  1 ،0/5و  2میلیمتر ،غربال و در گلوتارالدهید  %4ریخته شدند .در نتیجه بررسی مورفولوژیک
مشخص شد که کرم پرتار  Capitella sp.از خانواده  Capitellidaeدر مناطق گمیشان ،خلیج گرگان و تنکابن حضور دارد .نمونههای مورد
مطالعه ،بدون ضمایم آبششی و چشم ،و دارای پروستومیوم کوتاه و مخروطی شکل بودند و قطعه سینه ای در آنها متشکل از یک حلقه پریستومیوم
بدون کیتا و کتیگرهای دارای تارهای مویین بود .هر یک از کتیگرهای  1-8 ،1-7یا تمام آنها چندین تار مویین داشتند .اما کتیگرهای شکمی،
بهجای تارهای مویین ،دارای قالبهای روپوشدار بودند .خارهای تناسلی نرها و حفره تناسلی مادهها بین کتیگرهای  8-9قرار داشتند .قطعه دمی
نیز فاقد ضمایم بود .جنس  Capitellaو خانواده  ،Capitellidaeبرای نخستین بار از دریای خزر گزارش میشوند.
کلمات کلیدی :پرتاران ،گونه مهاجم ،گونه بیگانه
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولbiomariner.1@gmail.com:
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مقدمه
پرتاران ،تنوع عظیم ریختشناختی و سبکهای مختلف زندگی،
ازجمله اشکال بسیار ناهمخوان ،شکارچیان آزادزی ،فیلترکنندههای
لولهساز و انگلهای روزنهساز را به نمایش میگذارند (.)2010 ،Eklöf
این کرمها ،به سبب برخورداری از آرایه وسیعی از سازشهای بومشناختی،
در زیستگاههای مختلف سرتاسر جهان سکونت دارند و در بیشتر
موارد ،با توجه به فراوانی و زیتودهشان ،گروه غالب را در اکوسیستمهای
دریایی تشکیل میدهند و در ساختار و کارکرد جوامع کفزی ،نقش
زیادی ایفا میکنند ( .)2014 ،Ghasemiآنها بر ساختار رسوبات و
فرایندهای تبادل مواد میان آب و رسوب تاثیر میگذارند )،Maximov
 )2015و بهعنوان جاندارانی کفزی ،نقش عمدهای در انتقال انرژی
به گیاهان و بیمهرگان کوچک درون اکوسیستم دارند (.)2009 ،Gozler
بهعالوه ،در بازچرخه رسوبات بستر ،برهم زدن زیستی رسوبات و دفن
مواد آلی نیز نقش دارند و از راه فعالیتهای حفاری و تغذیهایشان
قادرند میزان رسوبگذاری در بستر را بهطور مشخصی افزایش دهند
) .)1998 ،Hutchingsاین درحالی است که این گروه از کرمها ،بهسبب
طبیعت بیحرکت و ساکن خود ،یکی از بهترین شاخصهای آشفتگی
محیطزیستی هستند ) .)2008 ،Deanآنها سطوح مختلفی از تحمل
آثار منفی القا شده از سوی آالیندهها و عوامل طبیعی موجد آشفتگی
در محیطزیست را به نمایش گذاشته ،بسیاری از گونههایشان میتوانند
بهعنوان شاخص تجمع مواد آلی یا شاخص عوامل ایجادکننده اختالل
در اکوسیستم مورد استفاده قرار گیرند ) Sivadasو همکاران.)2010 ،
پرتاران ،همواره در فهرستهای گونههای دریایی بیگانه حضور دارند
) Sahinو  .)2012 ،Cinarاز سوی دیگر ،هرگونه نوسانی در کیفیت و
کمیت جوامع کرمهای پرتار ،میتواند بهطور مستقیم ،بر فراوانی ماهیان
آن منطقه تاثیر بگذارد ) Sakriو همکاران .)2006 ،در بخش جنوبی
دریای خزر نیز ،این گروه از کرمها ،گروه غالب بنتوزی را تشکیل داده،
در زنجیرههای غذایی ماهیان بنتوزخوار نقش مهمی ایفا میکنند
(طاهری و همکاران .)1389 ،اغلب  Capitella sp.در رسوبات نرم
دریایی ساکن بوده و به سبب عادتهای تغذیهای و فراوانی زیادشان،
در بودجه انرژی محیطزیست ،مهم میباشند .این کرمها ،از نظر ریخت
شناختی ،بسیار ساده و بیشتر گونههای آنها شبیه به کرمهای خاکی
هستند .بهطور معمول ،این کرمها در حفرههایی که در ماسه یا الی
حفر میکنند بهسر میبرند و بهصورت غیرانتخابی ،از مواد آلی چسبیده
به رسوبات تغذیه میکنند .همچنین ،از منطقه جزر و مدی تا مناطق
532

عمیق دریا یافت شده ،در میان جامعه درون -بسترزی ( ،)Infaunaبهویژه
در بسترهای غنی از مواد آلی ،گونه غالب را تشکیل میدهند.

مواد و روشها
در بررسی تجمعات پرتاران جنوب دریای خزر در زمستان 1395و
تابستان  ،1396رسوبات سطحی بستر ،در عمقهای  3 ،1و  5متر مناطق
ساحلی گمیشان ،خلیج گرگان ،تنکابن ،کیاشهر و آستارا ،بهوسیله گرب
ون -وین ( )Van-Veen Grabنمونه برداری گردیدند.

شکل :1موقعیت جغرافیایی منطقه مطالعاتی در جنوب دریای خزر

سپس کرمها ،بهوسیله الکهای با روزنه  0/5و  1و  2میلیمتر،
از رسوبات جدا شده ،در بطری های محتوی گلوتارالدهید  %4ریخته
شدند .نمونهها در آزمایشگاه با استفاده از کلیدهای شناسایی پرتاران
( Garcia-Garzaو 2011 ،Leon-Gonzalez؛ 1977 ،Fauchald؛ ،Blake
2009؛  Silvaو  )2017 ،Seixasهمچنین با توجه به منابعی نظیر
بیمهرگان دریای خزر (بیرشتین ،)1379 ،فهرست پرتاران

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

دریای خزر ( )2018 ،Caspian Sea Polychaetesو نتایج پژوهشها
در رابطه با پرتاران در بخش جنوبی این دریا (طاهری و همکاران1382 ،؛
طاهری و همکاران1389 ،؛ طاولی و همکاران ،)1391 ،براساس
اختصاصات مهم ریختشناختی جنس  Capitellaازجمله شکل و ساختار
پروستومیوم ،پریستومیوم ،سینه ،شکم و دم و شکل و تعداد کتیگرهای
سینه و پراکنش تارهای مویین و قالبهای روپوشدار ،شناسایی شدند.
مجموعه ای از این نمونهها نیز با کد  ،INIOC-3-1-S-Polyدر موزه
موسسه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی ایران ) (INIOCثبت گردید.

نتایج
مشخصات ریختشناختی :نمونههای مورد بررسی ،دارای بدنی
استوانهای شکل و گرز مانند ،به طول کمتر از 2میلیمتر بودند (شکل
 .)2پروستومیوم ( ،)Prostomiumکوتاه ،کلفت ،مخروطی شکل ،بهطور
پشتی -شکمی فشرده شده و دارای شکاف بود .بخش سینهای
( ،)Thoraxمتشکل از یک حلقه پریستومیوم ( )Peristomiumبدون
ضمایم ،و 9کتیگر بود .قطر و عرض پریستومیوم ،از اولین کتیگر

سال دهم ،شماره  ،4زمستان 1397

کوچکتر بود .بخش سینه ،ظاهری متورم داشت و به سبب دارا بودن
قطری بیشتر از بخش شکمی و دارا بودن دستهای از تارهای مویین
( ،)Capillary Chaetaeاز این بخش متمایز دیده شد .کتیگرهای ،1-7
 8-1یا تمام کتیگرهای سینه دارای تارهای مویین بودند .بعضی نمونهها
نیز ،کتیگرهای 9یا  8-9دارای قالب روپوشدار بودند .در برخی از
نمونهها ،کتیگر 5 ،4یا  6سینهای بزرگترین کتیگر بود ،اما در بیشتر
آنها ،قطر سینه ،از کتیگر 1تا  ،5یکی پس از دیگری افزایش مییافت
و از کتیگر 5تا کتیگر 9دوباره کاهش پیدا میکرد .در بیشتر نمونهها،
کتیگر ،9از اولین کتیگر شکمی کوچکتر بود( .شکل .)3کتیگرهای
شکمی ،بهجای تار مویین ،به قالبهایی کوتاه و ظریف به شکل چکش
با چند ردیف دندانه بر روی تاج خود مجهز بودند که هریک در روپوشی
شفاف قرار داشتند .ضمایم آبششی وجود نداشتند .چشمها دیده نشدند.
بر روی آخرین حلقه بدن نیز ضمایمی مشاهده نشد .مادهها ،دارای
حفره تناسلی ،و نرها دارای دستهای خار تناسلی در بین کتیگرهای8
و  9سینه (شکل )4بودند .این ویژگیها ،با اختصاصات ریختی
 Capitella sp.مطابقت داشت.

شکل :2در عکس سمت راست ،نمای پشتی بدن و در عکس سمت چپ ،نمای جانبی پروستومیوم ( ،)proپریستومیوم ( ،)priقطعه سینهای
) (thoو بخش پیشین قطعه شکمی ( ،)abdهمچنین نمای پشتی قطعه دمی ( )pygدر  Capitella sp.نشان داده شده است.

شکل :3پریستومیوم ( ،)priپروستومیوم ( ،)proسینه (کتیگرهای  ،)1-9و بخش پیشین شکم در  ،Capitella sp.رنگآمیزی شده با رز بنگال
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شکل :4خارهای تناسلی جنس نر (راست) و حفره تناسلی جنس ماده (چپ) در Capitella sp.

بحث

تشکر و قدردانی

خانواده  ،Capitellidaeمتعلق به زیر رده  ،Scolecidaمشتمل بر از
 67جنس است و نخستینبار ،توسط  1862 ،Grubeتوصیف شد
( .)2018 ،Wormsجنس  Capitellaنیز توسط  1828 ،Blainvilleتوصیف
گردید و متشکل از  23گونه و  9زیرگونه پذیرفته شده است (،Blake
 .)2009در خانواده  ،Capitellidaeتمیز جنسهای مختلف از یکدیگر
با مشکالتی همراه است و اغلب بر پایه تعداد کتیگرهای سینه و چگونگی

از همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان و
اداره ماهیان خاویاری استانهای گلستان و گیالن ،همچنین ،از
کمکهای مهندس سحاب میرا ،دکتر محمدعلی جاللی و آقای اندیشه
روشن در اجرای نمونهبرداری و از مهندس عبدالحلیم بالش از مرکز
تحقیقات محیطزیست دریایی بندرترکمن ،برای دستیاری ارزنده در
اجرای این پژوهش ،با تمام وجود سپاسگزاری بهعمل میآید.

پراکنش کیتال انجام میشود .همچنین ،حد فاصل میان سینه و
شکم همیشه واضح نیست و نوع کیتای کتیگرهای سینهای ممکن
است طی مراحل مختلف تکوین فردی این کرمها تغییر کند
( .)2012 ،Magalhãesبررسی ریختشناختی شکل کلی بدن و ضمایم

منابع

آن ،همچنین وضعیت پراکنش کیتال نمونههای مورد بررسی ،با
توصیف  Garcia-Garzaو 2011 ،Leon-Gonzalez؛ 1977 ،Fauchald
و  2009 ،Blakeدرباره  Capitella sp.همخوانی دارد .بهرغم این،
توصیف دقیقتر این جانور در سطح گونه ،از طریق بررسی فراساختارهای
ریختشناختی و با استفاده از تکنیکهای مولکولی نیز در دست اجرا
قرار دارد.
با توجه به این که تاکنون هیچ عضوی از خانواده Capitellidae
از دریای خزر گزارش نشده بود ( Ghasemiو همکاران2014 ،؛ طاولی
و موسوی1391 ،؛ 2018 ،Check-list for Caspian Sea Polychaetes؛
بیرشتین و همکاران ،)1379 ،این یافته در منطقه کم عمق ساحلی
جنوب دریای خزر ،نخستین گزارش از حضور خانواده Capitellidae
و جنس  ،Capitellaدر این دریا محسوب میشود.
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