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شناسایی و مطالعهی برخی ویژگیهای زیستی پرتارلولهساز خانوادهی Serpulidae
نجمه صفری شهواری ،نرگس امراللهی بیوکی ،احسان کامرانی ،مرضیه رزاقی
گروه زیست شناسی دریا ،دانشكده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه هرمزگان
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چکیده

پژوهشی

در این تحقیق عالوه بر شناسایی گونه ،برخی ویژگی های زیستی کرم پرتار لوله ساز خانواده Serpulidae
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اکوبیولوژی
بندرعباس
پرتار

در ساحل شهر بندرعباس مورد بررسی قرار گرفت .نمونه برداری از بدنه اسکله شیالت و با استفاده از
چکش و کاردک و در شرایط جزر بیشینه صورت گرفت .نمونههای پرتار پس از جمعآوری در کیسههای
پالستیکی مناسب قرار داده شد و به آزمایشگاه منتقل گردید .نمونه پرتار با کلیدهای شناسایی معتبر
شناسایی گردید .ارتباط بین پارامترهای مورفولوژیک (تعداد انشعابات تاج ،طول اپرکولم و پدانکل ،عرض
بخش سینهای) بررسی شد و نتایج نشان داد که همبستگی مستقیمی بین طول کرم و لوله اش وجود
ندارد .همچنین بررسی رابطه طول بدن و وزن پرتار به منظور تعیین نوع رشد نشان داد رشد از نوع
آلومتریک منفی است .ب ین طول کل بدن و دیگر پارامترهای اندازه گیری شده (تعداد انشعابات تاج ،طول
اپرکولم و پدانکل ،عرض بخش سینهای) یک ارتباط خطی مشاهده گردید .همبستگی معنی داری بین
پارامترهای مورفولوژیک به دست نیامد.

مقدمـه

 نویسنده مسئول ،پست الکترونیکamrollahi@hormozgan.ac.ir :
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پرتاران ) (Polychaetesبزرگترین رده از شاخه کرمهای حلقوی ) (Annelidaمیباشند .کرمهای پرتار ،ازجمله ماکروبنتوزهاای
ساکن در رسوبات هستند که تقریباً در تمام بوم سامانههای دریایی یافات مایشاوند و از نظار تعیاین وعاعیت اکولوژیاک باه
خصوص در آبهاى ساحلى و مناطق بین جزر و مدى به عنوان یکى از مهمترین حلقههای فون بنتاوز مطارح مایباشاند .ایان
موجودات با داشتن غنای گونه ای باال و تنوع زیاد ،از جمله موجوداتی محسوب میگردند که نقش کلیدی در زنجیرههای غذایی
آبها ایفا میکنند (.)Gopalakrishnan et al., 2013
در بین پرتاران ،لولههای آهکی در خانوادههای  Sabellidae ،Serpulidaeو  Cirratulidaeمشاهده شده اسات .لولاههاای آهکای
 Serpulidaeباعث مزاحمت در بندرگاهها یا دیگر محیطهای حساس میشود .همچنین آنها قادرند روی اجسام سخت و جامد
مانناااد قاااایقهاااا ،تجهیااازات کشااات و پااارورش آبزیاااان و بدناااه کشاااتیهاااا تاااوده هاااای متراکمااای تشاااکیل دهناااد
( .)Belal and Ghobashy, 2012
وسیعترین مطالعات انجام شده در زمینه پرتاران در آبهای خلیجفارس و دریای عمان (طول سواحل ایران از بندر امام خمینی
در ساحل غربی خلیجفارس تا سواحل بلوچستان در جنوب شرقی) به  Thorsonو  Loppenthiumدر سالهای 1937-1938
میالدی برمیگردد )صالحی فارسانی و همکاران .)1389 ،گزارشهای موجود نیز نشان میدهد که تنها پرتاران کفزی و بدون
لوله در این حوعه بررسی شده است .بنابراین ،با توجه به وجود خأل اطالعاتی در این زمینه و اهمیت کرمهای پرتار به خصوص
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کرمهای پرتار لوله ساز ،بررسی اکولوژیک این گروه از کرمهای پرتار دارای اهمیت باالیی است .با وجود اهمیت نسبی این
جانوران ،مطالعات سیستماتیک انجام شده روی آنها در خلیجفارس و دریای عمان به ویژه در سواحل ایرانی آنها بسیار
محدود است و بیشتر مطالعات انجام شده محدود به اکولوژی این جانوران است .از معدود مطالعات به مطالعه اکسیری ()1384
که به ترتیب مربوط به شناسایی و تنوع گونهای پرتاران است و همچنین به مطالعه بنیادی و رحیمیان ( )1388میتوان اشاره
کرد که در طی آن تعدادی از خانوادههای کرمهای پرتار مورد بررسی قرار گرفته است .با اینحال ،درزمینهی گونههای مزاحم،
نیاز به شناسایی اینگونه برای پاسخگویی و فهمیدن حدودی از نیازهای بیواکولوژیکی احساس می شود (.)Cinar, 2006
هدف از انجام پژوهش حاعر شناسایی اجتماعات لولهزی در ناحیه بین جزرومدی ساحل اسکله شیالت شهر بندرعباس است تا
بتوان اطالعات جامعی درزمینه اکوبیولوژی این گروه از موجودات به دست آورد .عالوه بر این برخی تغییرات بیولوژیک و
اکولوژیک وععیت این اجتماعات میتواند به عنوان شاخصی برای تعیین وععیت سالمتی اکوسیستم آبی معرفی گردد و
زمینهساز مفیدی برای حفظ و مدیریت محیطزیست دریایی باشد.
مواد و روشها
به منظور شناسایی پرتار لولهساز خانواده  Serpulidaeساحل بندرعباس ،ابتدا طی گشت زنیهای مقدماتی در اسفند  1391و
با توجه به حضور گونه مورد نظر در ساحل بندرعباس ،ناحیه ای ساحلی واقع در رو به روی پژوهشکده اکولوژی خلیجفارس و
دریای عمان با موقعیت جغرافیایی " 27º10'53/26شمالی و " 56º19'08/91شرقی به عنوان منطقه مطالعاتی انتخاب گردید
(شکل .)1در ادامه نمونه برداری از بدنه اسکله شیالت و با استفاده از چکش و کاردک صورت پذیرفت ( Belal and
 .)Ghobashy, 2012نمونهبرداری در شرایط جزر بیشینه از فروردین ماه 1392تا اسفندماه  1392هر  15روز یک بار صورت
گرفت به این ترتیب که جداول جزر و مدی برای ماههای مختلف از سایت  www.iranhydrography.irتهیه گردیده و روز و
ساعت مناسب برای نمونهبرداری از قبل مشخص شد.

نمونههای پرتار پس از جمعآوری در کیسههای پالستیکی مناسب قرار داده شد و به آزمایشگاه گروه زیستشناسی دانشگاه
هرمزگان منتقل گردید .در آزمایشگاه نمونهها در فرمالین  4درصد فیکس گردید و پس از  48ساعت از فرمالین خارج و با آب
معمولی شست و شو داده شد؛ این کار برای جلوگیری از واکنش فرمالین با الکل و ایجاد ساختارهای بلوره مانند رسوبی است.
سپس نمونهها برای حفظ و نگهداری به مدت طوالنی به الکل  70درصد انتقال یافت (.)Becker, 1993
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شکل  .1موقعیت ایستگاه مورد مطالعه

ویژگیهای زیستی پرتارلولهساز خانوادهی ... Serpulidae

صفری شهواری و همکاران

جهت اندازهگیریهای مورفولوژیک پرتار 30 ،عدد از نمونههای پرتار را در هرماه از لولههای سیمانیشان جداسازی کرده که
برای این کار از پنس و سوزن استفاده گردید و با دقت پرتار از لوله بیرون کشیده شد و برای مشاهده دقیقتر نمونه زیر لوپ و
آسان ترشدن اندازهگیریهای مورفولوژیک نمونه با محلول رزبنگال ( 0/5گرم در نیم لیتر )SIGMA ،رنگآمیزی گردید .سپس
با استفاده از کولیس دیجیتال با دقت  0/001پارامترهای مورفولوژیک نمونه زیرلوپ اندازهگیری شد .پنج پارامتر طول کل کرم
( ،)Total lengthطول کل لوله ( ،)Tube lengthعرض سینه ( ،)Thoracic widthطول اپرکولم ( ،)Operculum lengthقطر
اپرکولم ( )Operculum diameterمورد اندازهگیری قرار گرفت (شکل  .)2همچنین تعداد ستاهای سینهای و تعداد ستاهای
شکمی نیز شمارش شد (  .)Cinar, 2006با استفاده از فرمول رشد نوع رشد گونه تعیین شد.
W= aLb

( )Wوزن کل بدن برحسب گرم )L( ،طول کل بدن برحسب سانتیمتر )a( ،عریب چاقی و ( )bعریب همبستگی است.

شکل  A .2بخش شکمی بدن پرتار B .بخش پشتی بدن پرتار ()Cinar, 2006
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برای تسهیل در شناسایی گونه باید از کل ساختار بدن پرتار و همچنین قسمتهای مشخصی از بدن مانند ستای سینهای و
 unciniسینهای و ستای شکمی و  unciniشکمی طرح شماتیک تهیه شود .به این منظور نمونهها به آزمایشگاه جانورشناسی
دانشگاه تهران منتقل گردید و با استفاده استرئومیکروسکوپ با لوله ترسیم یا ( Drawing tubeمدل  )wild m3و همچنین
میکروسکوپ با لوله ترسیم (مدل  )REICHERT BLOVARنمونه ترسیم شد.
از ستاهای سینهای و شکمی به صورت جداگانه عکسبرداری گردید .برای این کار ابتدا نمونههای قرار داده شده در الکل 70
درصد را در پتری دیش قرار داده و زیر لوپ با استفاده از قیچی مخصوص قسمتهای مورد نیاز نمونه که شامل ستا و uncini
سینهای و ستا و  unciniشکمی است جداسازی گردید .سپس قطعات جدا شده را با کمک قلمموی نازک و ظریفی به روی الم
منتقل کرده و یک المل روی آن قرار داده شد .از آن جهت که  unciniهای جداشده به صورت سری و ردیفی در کنار هم قرار
دارند برای هضم بافتهای متصل نگهدارنده آنها و جدا کردن یک  unciniبهصورت تک و مجزا ،مقداری محلول پتاس روی الم
ریخته شد پتاس باعث جدا شدن  unciniها از یکدیگر و همچنین بهتر و شفافتر دیده شدن آنها میشود .هنگامیکه پتاس
خوب پخش شد بعد از چند دقیقه کمی فشار روی المل وارد گردید با این کار  unciniها از هم جدا میشود سپس الم حاوی
unciniها را به زیر میکروسکوپ انتقال داده و با بزرگنمایی  40میکروسکوپ تصویر آن با دقت رسم گردید .تعداد دندانههای
 unciniهای شکمی و سینهای نیز زیر میکروسکوپ شمارش گردید.
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برای رسم مقیاسها نیز از الم مدرج استفاده گردید .به این صورت که الم در زیر میکروسکوپ یا لوپ ترسیم قرار داده شد و
مقیاسهای مورد نظر ترسیم گردید .برای رسم مقیاس نمونه کامل پرتار نیز از خطکش استفاده شد .در این مطالعه مقیاسها
بر اساس سانتیمتر و میکرومتر میباشد.
نمونه پرتار پس از شناسایی به وسیله کلیدهای شناسایی معتبر ،جهت تأیید نهایی گونه به موزه جانورشناسی
 Universitesparkenدانمارک ارسال شد.
در این مطالعه مرتب کردن داده ها جهت انجام آنالیزهای آماری و همچنین رسم نمودارها توسط نرمافزار ) Excell (2010صورت
پذیرفت .میانگینها و انحراف معیار با استفاده از حداقل سه تکرار در هر ارتفاع جزر و مدی محاسبه گردید و سطح معنی داری
آزمونها  5درصد در نظرگرفته شد.
نتایـج
شناسایی گونه

نتایج اندازه گیریهای پرتار در مطالعه حاعر نشان داد که یک نمونه پرتار  P. Kraussiiکامل و بزرگ به طور میانگین حدوداً
 37/52میلیمتر طول دارد .توراکس یا بخش سینهای به طور میانگین  5/7میلیمتر طول و  2/29میلی متر عرض دارد و در
هر طرف از توراکس  6عدد تارچه ( )Ceataeدیده میشود .در رأس قدامی بدن پرتار دو دسته تاج برانشیال وجود دارد که به
صورت قرینه در مقابل هم قرار گرفته اند طول تاج برانشیال  3/6میلیمتر میباشد و به طور متوسط  23عدد انشعاب یا رادیول
در هر دسته وجود دارد .دو سوم انشعابات توسط پدانکل پوشانده شده است .پدانکل و اپرکولم روی هم رفته  5/08میلیمتر
طول دارند .پدانکل عریض و مسطح است و بالچههای جانبی نرمی دارد .اپرکولم نیز از یک صفحه آهکی مسطح و یا کمی مقعر
تشکیل شده است .در گونه  P. Kraussiiستای یقهای مشاهده نشد .بدن طبق الگوی سایرکرمهای حلقوی به قطعاتی تقسیم
شده است که در بزرگترین نمونه و به عبارتی یک نمونه بالغ به  60قطعه میرسد هر قطعه از بدن دارای یک جفت تارچه از
نوع سوزنی میباشد (شکل .)3
رنگ بدن :تمام بدن پرتار  ،P. kraussiiکرم رنگ است .پایهی انشعابات تاج به رنگ مشکی یکدست دیده میشود و بعد از آن
تا رأس انشعابات لکههای قهوه ای و با فاصله از هم دیده می شود .پدانکل نیز کرم رنگ می باشد.
ساختار و رنگ لولهها :سطح درونی و بیرونی لولهها سفید رنگ است ولی گاهی سطح درونی آنها به رنگ آبی روشن نیز دیده
میشود .در قسمت پشتی لوله یک حاشیه برآمده و امتداد یافته تا دهانه لوله وجود دارد.
طول بدن و طول لولهی پرتار  P. kraussiiطی دوره مطالعه
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نتایج نشان داد که اندازهی طول لولهی پرتار از  16/42میلی متر در اسفند ماه تا  75/56میلی متر در مهر ماه نوسان دارد.
حداقل طول بدن مربوطه به آذر ماه با مقدار  5/15میلی متر و حداکثر آن مربوط به اردیبهشت ماه با مقدار  37/52میلیمتر به
دست آمد .ارتباط بین طول بدن و طول لوله پرتار  P. kraussiiطی دوره بررسی شد و مشاهده گردید که همبستگی مستقیمی
بین طول کرم و لوله اش وجود ندارد .همچنین همبستگی معنی داری بین اندازه طول لوله و طول بدن پرتار هم مشاهده
نگردید (( )R2 =0/073( )P<0/05شکل .)4

ویژگیهای زیستی پرتارلولهساز خانوادهی ... Serpulidae

صفری شهواری و همکاران

شکل .3طرح شماتیک رسم شده از Pomatoleios kraussiiتوسط نگارنده (الف :اپرکولم ،ب :پدانکل ،پ:غشای بخاش ساینه ای ،تUncini :بخاش
سینه ای ،ثUncini :بخش شکمی ،ج :ساختارلوله ،چ :ستای بخش سینه ای ،ح :ستای شکمی ترومپت شکل) مقیاس هاا cm 1بارای دو شاکل بااال و
 100میکرومتر برای شکلهای پایینی است

شکل  .4ارتباط بین طول بدن و طول لوله
پرتار P. kraussii

مطالعه

محدوده طول کل نمونه در جمعیت بین  5/15تا  37/52میلی متر به دست آمد .ارتباط طول بدن با وزن بدن ،تعداد انشعابات
تاج ،طول اپرکولوم و پدانکل و عرض بخش سینه ای پرتار  P. kraussiiطی دوره مطالعه در نمودارهای شماره  5تا  8آورده
شده است .طبق نمودارهای رسم شده ،ارتباط طول و وزن پرتار از نوع نمایی و رشد آلومتریک منفی ( )b<3میباشد و
پارامتر  0/99 ،bبه دست آمد .یعنی به موجب رشد ،بخشهای بدن جانور در سطوح مختلفی رشد میکند.
بین طول کل بدن و دیگر پارامترهای اندازه گیری شده (تعداد انشعابات تاج ،طول اپرکولم و پدانکل ،عرض بخش سینه ای)
یک ارتباط خطی دیده می شود .عریب همبستگی بین پارامترها منفی است و همبستگی معنی داری بین آن ها وجود ندارد
(( )P<0/05اشکال  4تا.)7
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شکل  .5ارتباط خطی بین طول بدن و
وزن بدن پرتار P. kraussii

شکل  .6ارتباط بین طول بدن و تعداد
انشعابات تاج پرتار P. kraussii

شکل  .7ارتباط بین طول بدن و طول
اپرکولوم و پدانکل پرتار P. kraussii
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شکل  .8ارتباط بین طول بدن و عرض
بخش سینه ای پرتار P. kraussii

ویژگیهای زیستی پرتارلولهساز خانوادهی ... Serpulidae

صفری شهواری و همکاران

بحث
توصیف گونه

طول کل بدن در گزارشات  )1987( Day ،)1913( Pixelو  )1985( Shallaبه نقل از  Belalو  ،)2012( Ghobashyبه ترتیب
14میلیمتر 25 ،میلیمتر 17 ،میلیمتر و 25/25میلیمتر ذکر شده است Cinar .در مطالعه خود که در سال  2006انجام
گرفته بیشترین طول نمونه را  10/2میلیمتر از ساحل لوانتین ترکیه گزارش کرده است Belal .در سال  2012بیشترین طول
 P. kraussiiرا  23میلیمتر و متوسط طول بدن را  14/71میلی متر گزارش کرده است ،)1977( Crisp .در مطالعاتش دریافت
که طول نهایی بدن  25 ،P. Kraussiiمیلیمتر میباشد.
در این گزارش محدوده طول لوله  16/42تا  75/56میلیمتر و محدوده طول بدن  5/15تا  37/52میلیمتر اندازه گیری شد.
محدودههای طولی اندازهگیری شده برای نمونهی  P. kraussiiموجود در تحقیق حاعر بزرگتر از تمام اندازههای ذکر شده در
گزارشات قبلی میباشد .احتمال داده شد که الرو پرتار لولههای خالی بالغین را برای نشست و متامورفوز انتخاب کند .زیرا در
حین عملیات آزمایشگاهی و خارج کردن پرتار از درون لولههایشان پرتاران کوچکی مشاهده شد که درون لوله هایی چند برابر
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با استفاده از مطالعاتی که  )2006( Cinarروی سرپولیدهای ساحل لوانتین ترکیه و  )2006( Barbaryروی سرپولیدهای خلیج
سوئز مصر انجام دادند و همچنین با توجه به مطالعات مورفولوژیکی که توسط نگارنده انجامگرفته است و تطبیق دادن با
کلیدهای شناسایی  )1977( Fauchaldو  Ten hoveو  )2009( Kuprianovaشناسایی گونه انجام شد و در نهایت گونه توسط
دکتر  Danny Eiby-Jacobsenکارشناس موزه جانوری  Universitesparkenدانمارک تایید گردید.
در یک نمونه کامل بزرگ طول کل بدن 17/8میلی متر ،طول بخش سینه ای  8/7میلیمتر ،عرض بخش سینه ای  1/3میلی
متر با  7ستا ،بخش شکمی  78ستا ،طول تاج برانشیال  3/7با  32انشعاب رادیولی ،طول پدانکل و اپرکولم  5میلی متر ،اپرکولم
مقعر همراه با شیارهای طولی و رنگ بدن زرد کمرنگ و اپرکولم قهوه ای رنگ است (.)Belal and Ghobashy, 2012
در توصیفات  )2006( Cinarطول یک نمونه کامل بزرگ  10/2میلی متر ،طول بخش سینه ای  4/3میلی متر و عرض آن 1/9
میلی متر میباشد .تعداد ستاهای سینه ای  6عدد و ستای یقه ای وجود ندارد .بخش شکمی  51ستا دارد .طول تاج
برانشیال 2/7میلی متر و دارای  44انشعاب میباشد .دو سوم رادیول ها با یک پرده پوشانده شده است .طول پدانکل و اپرکولم
 2/7میلی متر میباشد.
 ،)1913( Pixelدر توصیفاتش دندانههای  Unciniرا  11-10دندانه و ( )Belal and Ghobashy, 2012تعداد دندانهها را 10-8
دندانه گزارش کرد.
درگزارش حاعر یک نمونه پرتار کامل و بزرگ حدوداً  37/52میلیمتر طول دارد که تقریباً بیشتر از دو برابر طول گزارش شده
توسط  )2006( Cinarو  )2012( Belalمی باشد ،که این اختالف میتواند به دلیل تفاوت شرایط آب و هوایی و اکولوژیک خلیج
فارس با مکان تحقیق  )2006( Cinarو  )2012( Belalباشد .توراکس یا بخش سینهای  5/7میلیمتر طول و  2/29میلی متر
عرض دارد و در هر طرف از توراکس  6عدد تارچه ( )Ceataeدیده میشود که طول و عرض توراکس با گزارش  )2006( Cinarو
 )2012( Belalمغایرت نشان میدهد .طول تاج برانشیال  3/6میلیمتر میباشد تعداد تارچه ها و طول تاج برانشیال با نمونه
گزارش شده توسط  )2006( Cinarیکسان میباشد .درگزارش حاعر  23عدد انشعاب یا رادیول در هر دسته وجود دارد که از
تعداد رادیول های نمونه های گزارش شده توسط  )2006( Cinarو  )2012( Belalکمتر میباشد .پدانکل و اپرکولم در مجموع
 5/08میلیمتر طول دارند و مطابق با طول پدانکل و اپرکولم گزارش شده توسط  )2006( Cinarمیباشد .اپرکولم نیز از یک
صفحه آهکی مسطح و یا کمی مقعر تشکیل شده است .ستای یقهای وجود ندارد .بدن طبق الگوی سایرکرمهای حلقوی به
قطعاتی تقسیم شده است که در بزرگترین نمونه و به عبارتی یک نمونه بالغ به  60قطعه میرسد .هر قطعه از بدن دارای یک
جفت تارچه میباشد .تارچه ها از نوع سوزنی میباشد.
نتایج شمارش دندانههای  Unciniدر مطالعه حاعر ( )11-10با مطالعه  )1913( Pixelمطابقت دارد و مغایر با نتیجهی گزارش
شده توسط  Belalو  ،)2012( Ghobashyمیباشد.
طول بدن و طول لولهی پرتار  P. kraussiiطی دوره مطالعه
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اندازه خود قرار داشتند .پس از رسم نمودارهای آماری و انجام آنالیزهای همبستگی مشخص شد که همبستگی مستقیمی بین
طول بدن و طول لوله پرتار وجود ندارد و رابطه معنیداری بین آنها برقرار نیست .وجود پرتاران کوچک درون لولههای بزرگ
نشان دهنده این موعوع است که نشست و متامورفوز الروها درون پوسته همنوعان بالغشان رخ میدهد و این باعث میشود
هیچگونه رابطه مستقیمی بین طول لوله و طول بدن پرتار وجود نداشته باشد زیرا پرتاران کوچک درون لوله های بزرگتر که از
قبل وجود داشته نیز قادر به زندگی هستند و نیازی به ساخت لوله جدید ندارند (.)Crisp, 1977
بررسی رابطه طول بدن با وزن بدن ،تعداد انشعابات تاج ،طول اپرکولم و پدانکل و عرض بخش سینه ای پرتار P. kraussii

طی دوره مطالعه

به طور کلی مطالعه فرآیندهای وابسته به اندازه در پرتاران نیازمند شناسایی پارامترهای دیگری غیر از دو پارامتر طول کل بدن
و وزن بدن است به این دلیل که درصد افرادی که در طول جمعآوری نمونه آسیب میبینند باالست .هنگامیکه تمام افراد در
دسترس باشند در بسیاری از ردهها مانند  Eunicidو  Sabellidو  Serpulidها طول کل افراد برآورد خوبی از رشد را نشان
میدهد .اما دیگر ردهها مانند  Spionidها ممکن است آسیبدیدگیها ی قابل توجهی در ابعاد بدنشان در زمان حفظ و
نگهداریشان ایجاد شود که این موعوع باعث میشود از طول بدن نتوان به عنوان یک برآورد کنندهی رشد استفاده کرد.
بخشهای اسکلتی بدن مانند آروارههای حلقی میتواند یک برآوردگر قابل اعتماد اندازه بدن و رشد در ردههایی باشد که این
ساختارها را دارند .از دیگر ساختارهایی که به عنوان برآورد کننده رشد در پرتاران استفاده میشود شامل عرض پریستومیوم و
اندازههای پاراپودیوم در نرئیدهاست (.)Pardo et al., 2010

در یک نتیجهگیری کلی ،گونه  Pomatoleios kraussiiیک گونه بیوفولیناگ در سااحل بنادرعباس اسات کاه روی بساترهای
طبیعی و مصنوعی که بستر بیوفیلم مناسب روی آنها وجود داشته باشد رشد میکند .تراکم و زیتوده گونه به صورت ماهانه و
فصلی تغییر میکند و در فصل تابستان تراکم به حداکثر رسیده و در فصل زمستان حداقل تراکم گونه مشاهده شد.
منابـع
اکسیری ،ف ،.عمادی ،ح ،.نبوی ،م ،.وثوقی ،غ . 1384 .بررسی تنوع کرمهای پرتار جنگلهای حرای الفت و خمیر .مجله پژوهش و سازندگی
در امور دام و آبزیان .شماره  ،73صفحات.155 -161
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پارامترهای بیومتریک مورد استفاده در خانواده  Serpulidaeعالوه برطول کل بدن شامل عرض بخش سینه ای ،طول رادیولها،
طول پدانکل و اپرکولم ،طول صفحه انتهایی ستاهای نوک تیز و تعداد ساتاهای ساینه ای و شاکمی مایباشاد (.)Cinar, 2006
 Cinarدر سال  2006پارامترهای بدن یک نمونه پرتار کامل جمعآوری شده از اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه را اندازهگیاری
و گزارش کرد ،طول کل بدن 17/8میلیمتر ،طول بخش سینهای  8/7میلیمتر ،عرض بخش سینهای  1/3میلیمتار باا  7ساتا،
بخش شکمی  78ستا ،طول تاج برانشیال  3/7با  32انشعاب رادیولی ،طول پدانکل و اپرکولم  5میلیمتر ،اپرکولم مقعار هماراه
با شیارهای طولی و رنگ بدن زرد کمرنگ و اپرکولم قهوهای رنگ است.
 Cinarدر سال  2006در بررسی رابطه اندازه طول و وزن گونه پرتار  P. kraussiiدریافت که این ارتباط از نوع نماایی اسات و
گونه دارای رشد آلومتریک میباشد و پارامتر  bرا  2/48گزارش کرد .بین طول کل و سایر پارامترهای انادازهگیاری شاده یاک
رابطه خطی مشاهده شد .آنالیز همبستگی بین پارامترها مثبت و معنیدار گزارش شد (.)P<0/05
در مطالعه حاعر نیز پارامترهایی مشابه پارامترهای اندازهگیری شده توساط  Cinarماورد بررسای و انادازهگیاری قارار گرفات.
درگزارش حاعر بر اساس نمودار اندازه طول بدن و وزن گونه ،تابع رشد پرتار از نوع نمایی است و پارامتر  b=0/99انادازهگیاری
شد .بنابراین رشد پرتار از نوع آلومتریک منفی میباشد که به موجب این نوع رشد قسمتهاای مختلاف بادن پرتاار درساطوح
مختلفی رشد میکند .بین طول کل و سایر پارامترهای اندازهگیری شده یک رابطه خطی مشاهده شد .همبستگی بین پارامترها
پایین بوده و هیچگونه ارتباط معنیداری بین پارامترهای طول بدن و طول تاج برانشیال ،طول بدن ،طول اپرکولم و طول بدن و
مشاهده نشد (.)P<0/05

... Serpulidae ویژگیهای زیستی پرتارلولهساز خانوادهی
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