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چکیده
تحقیق حاضر بر روی ماندگاری کرم پرتار  Perinereis nuntiaدر شرایط متغیر شوری ،دما و اکسیژن محلوول
در طی  3هفته در شرایط آزمایشگاهی انجام شده است .شوری گروه شاهد برابور بوا  35/5قسوتت در هورار و
شوری سایر تیتارها شامل شوری های حاوی ( )11/3 ppt( ،)7/1 pptو ()94/7 pptآب دریا بود .بیشترین
ماندگاری شوری در تیتار شاهد با  77درصد و کتترین میران ماندگاری مربوط به تیتار حواوی شووری 7/1 ppt
بود که تتامی نتونه ها در هفته اول از بین رفتند .میران ماندگاری در تیتارهوای متتلود دموایی متغیور بوود و
اختالف معنی دار داشت ( .)p>5/55کتترین میران ماندگاری در تیتارهای دمایی ،در دمای  99درجه سانتی گراد
با  33درصد و بیشترین آن در  19درجه سانتی گراد با  75درصد مشواهده گردیود .فواکتور اکسویژن محلوول،
کتترین تأثیر را بر ماندگاری  P. nuntiaبه نتایش گذاشت .بیشترین ماندگاری در تیتارهای اکسیژنی در تیتوار
حاوی اکسیژن محلول  5-7 ppmبا  05درصد و کتترین آن در  7-0 ppmبا  73درصد مشاهده شد .کرم هوای
قرار گرفته در شرایط متغیر اکسیژنی بیشترین میران ماندگاری را نشان دادند و کتتورین میوران مانودگاری در
تیتارهای شوری بدست آمد .نتایج نشان می دهد که ا ز میان سه پارامتر بررسی شده ،عامل شووری بیشوترین
تأثیر را بر روی ماندگاری  P. nuntiaداشت.
واژگان کلیدی :کرم های پرتار ،پارامترهای محیطی ،ماندگاری
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مقدمه
کرم پرتار  Perinereis nuntiaاز اعضاء خانواده نرئیده
( ،)Nereidaeاز شاااخه کاارم هااای حلتااوی اساات
) (Rouse, 1998و در مطالعااات بااه عنااوان یکاای از
شاخص های آلودگی در اکوسیستم ها استفاده مای شاود
( .)Irvine & Martindal, 1999کرم نرئیس از اعضاء
مهم زنجیاره ذاذایی آبایاان مبساوه شاده و در ت ذیاه
ماهیااان اصتدااادی کفااای خااوار اهمیاات ویااژه ای دارد
( .)Baring et al., 2014بهترین میاان هماوری ،رشاد
و درصد تفریخ در میگوهایی که از کرم های پرتاار ت ذیاه
شاده انااد مشااهده شااده اسات ( Louis & Ponte,
 .)1993از فواید مهم دیگر کرم های پرتار ،نتاش آنهاا در
ت ذیه آبایان پرورشی با ارزش است .به دلیا بااب باودن
میاااان پااروت(ین (; Fidalgo e Costa, 1999
 )Pamungkas, 2015و ت ذیه از مواد آلی پوسایده یاا
مواد دفعی سایر جانوران ( ،)Batista et al., 2003نظر
بسیاری از آبای پروران جهان را به خود جلب کرده اسات
و بررسی امکان استفاده از آن باه عناوان ذاذای زناده در
دوره های خاصی از زندگی انواع تاساماهیان ماورد توجاه
می باشد (پژند و همکاران .)2901 ،همچنین کرم نارئیس
در زمینه تکثیر و پرورش میگو ،ارزش خود را ثابت کارده
است .به دلی وجاود اسایدهای چاره ذیار اشالاع بلناد
زنجیااره ( )HUFAو وجااود هورمااون هااایی همچااون
پروستاگلندین که باعث تبریک رسیدگی تخمادان میگاو
می شود ،ت ذیه مولدین گران صیمت میگو با کرم نارئیس،
پیش رس شدن آنها در پی دارد و بهترین میاان هماوری،
رشد و درصد تخم گشایی در میگوهایی که از کارم هاای
پرتار ت ذیاه شاده اناد ،بدسات آماده اسات( & Louis
 ..)Ponte, 1993برخی از پرتاران صادر باه تولیاد ناوعی
سم بنام  Nereistoxinهستند که در تولید علا کاش
ها از آنها استفاده می شود و بار انساان اثار منفای نادارد
( .)Wu et al., 1985از دیگر کاربردهای پلی کات هاا،
استفاده در ماهیگیری باا صااله اسات کاه بسایار خاوش
خوراک بوده و بسیاری از ماهیان دریایی را به سمت خاود
جلب می کند .اولین تولید تجاری پلی کت هاا در تاایوان

با کرم  Prenereis brevicirrusانجام شاد و در ساال
 2321پرورش تجاری  Nereis virensدر شمال شارصی
انگلستان آذاز شد و به طور همامان در هلند نیاا فعالیات
مشابه ای شروع گردید .ایان صانعت منبدار بفارد باازار
جهانی را در دست خاود گرفتاه اسات ( Olive et al.,
 .)1991با وجود این که اهمیات کارم نارئیس در ت ذیاه
میگوی مولد بر همگان آشکار است ،مطالعات چنادانی بار
روی شرایط مبیطی مناسب برای تکثیار و پارورش کارم
نرئیس در ایران انجام نشده اسات .از آنجاایی کاه اساتان
بوشهر بارگ ترین مرکا پرورش میگو در ایران می باشاد،
وجود کارگاه های تکثیر و پارورش کارم نارئیس در ایان
استان ضروری به نظر می رسد .در تبتیا حاضار ،تارثیر
مهاام تاارین فاکتورهااای مبیطاای یعناای دمااا ،شااوری و
اکسیژن بر روی ماندگاری کرم پرتار ماورد بررسای صارار
گرفته است .به این منظور کرم های پرتاار Perinereis
 nuntiaبرداشت شاده از ساواح بوشاهر در تیمارهاای
مختل تبت تارثیر مبادوده هاای مختلا پارامترهاای
اشاره شده صرار گرفته و میاان تلفات کرم ها بررسی شاده
است .نتایج به دست آماده از ایان تبتیا مای تواناد در
مراکااا آموزشاای شاایالت و مباایط زیساات کشااور مااورد
استفاده صرار گرفته و همچناین در تکمیا اطالعاات بزم
برای احداث مراکا تکثیر و پرورش کرم نرئیس مفید واصع
شود.
مواد و روش ها
جتع آوری و انتتاب نتونه
جماع آوری کارم هاای پرتاار  Perinereis nuntiaدر
اواخر فد پاییا در بخاش هاایی از ساواح بوشاهر کاه
صاایدگاه ساانتی آنهااا اساات(ولوی; 2901 ،احماادیانی،
 ،)2923انجام شد .منطته نموناه بارداری در  12درجاه و
 61دصیته شامالی و  62درجاه و  12دصیتاه شارصی صارار
دارد .کرم نرئیس در زیر صخره های سواح جار و مدی
نتب حفر می کند و نمونه برداری از طری جابجاا کاردن
سنگ ها در هنگام جار کام صورت گرفت .نموناه هاای
متعل به خانواده نرئیده از میان نموناه هاای جماع آوری
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شده ،با استفاده از کلیدهای شناسایی آبایاان منطتاه 62
فاائو ) (FAO, 2000و بخاش شناساایی جاانوری وه
ساااایت )Natural History Museum( NHM
شناسایی گشتند .پس از شمارش بندهای بدن نمونه های
جمع آوری شاده ،کارم هاایی کاه دارای تعاداد بنادهای
تتریلا مساوی بودند ،انتخاه شدند .نمونه ها مای بایسات
حداص  22متامر می داشتند چرا کاه کارم هاای نارئیس
دارای  6-1بند به تازگی صادر به ت ذیه مستت می باشاند
و همچنین کرم هایی که به تازگی از مرحله بروی خاار
شده اند مرگ و میر نسلتا باابیی دارناد .در زماان نموناه
برداری از کرم های پرتار ،از رسوه منطته برای آنالیا دانه
بندی و استفاده در ظروف نگهداری نیاا برداشات صاورت
گرفت .آنالیا دانه بنادی نشاان داد کاه رساوبات منطتاه
نمونه برداری در ساح بوشهر عمدتا از نوع ماسه ای ریاا
با اندازه ( 2/219 – 2/216میکرومتر) می باشد.
نگهداری و عتلیات آزمایشگاهی
انادازه گیاری پارامترهااای دماای آه ،شاوری و اکساایژن
مبلااول بااه ترتیااب توسااط دماساانج جیااوه ای ،دسااتگاه
رفرکتومتر ماارک  ATAGOمادل  S-10Eو دساتگاه
اکسی متر مارک  LUTRONمادل  DO-5510انجاام
شد .نموناه هاای پرتاار انتخااه شاده ،در مخاان هاای
پالستیکی به صطر  92سانتی متر و ارتفاع  12سانتی متار
منتت گشتند .هر ظرف حاوی  22عادد کارم نارئیس باا
طول تتریلا مساوی به همراه  22سانتی متر شن برداشات
شده از مب نمونه برداری بود (پژند .)2920 ،مخان هاا
در شرایط نوری طلیعای ،یعنای  21سااعت روشانایی باا
استفاده از بمپ فلورسانت باا صادرت  222لاوکس و 21
سااعت تااریکی صارار گرفتناد (Fidalgo e Costa,
) . 1998دمای آزمایشگاه در طی دوره آزمایش  11درجه
سانتی گراد نگه داشته شد .از آنجا کاه همجانس خاواری
( )Cannibalismدر میان کرم های نرئیس شایع اسات،
به منظور جلوگیری از وصوع این پدیده ،کرم ها هار روز 9
مرتله با گوشت میگو ت ذیه شده و برای ممانعت از آلاوده
شدن مبیط آزمایش ،آه مبفظه ها هار روز یاک مرتلاه
پس از گذشت  1ساعت از آخرین ذاذادهی تعاویم مای

شد .به منظور همگن بودن شرایط ،میاان و منلع رساوه
و آه دریا و میاان ت ذیاه در هماه تیمارهاا یکساان نگاه
داشاته شاد .همگای فاکتورهاا  9مرتلاه در روز و صلا از
ذذادهی اندازه گیری و ثلت شد.
به منظور اندازه گیری صطر ذرات رساوبی و تعیاین بافات
رسوه در منطتاه نموناه بارداری ،از روش انادازه گیاری
ذربالی ( )Sieve Analaysisاساتفاده شاد .طاول دوره
آزمایش  1هفته بود و در آخر دوره آزمایش ،تعداد نموناه
های هر ظرف شمارش شادند (  .)Sayles, 1998بارای
شمارش نمونه ها ،مبتویات هر ظرف با استفاده از ذرباال
با چشمه  2میلی متر الک شده و کرم هاا باا احتیااه باه
سینی شمارش انتتال یافتند.
آماده سازی تیتارها
به منظور بررسای صابلیات ساازگاری کارم Perinereis
 nuntiaبا میاان متفاوت شاوری ،یاک نموناه شااهد باه
همراه  9تیماار در نظار گرفتاه شاد .گاروه شااهد دارای
شوری مشابه با متدار اندازه گیری شده در منطتاه نموناه
برداری یعنی  96/6صسمت در هااار ،و ساه تیماار دیگار
حاوی  ،و آه دریا بودناد .لاذا شاوری تیمارهاا باه
ترتیب  12/9 ، 0/2و  13/0صسمت در هاار و هر گاروه باا
سه تکرار آماده شد .برای رصی ساازی آه تیمارهاا از آه
شیرین خانگی که بارای از باین رفاتن کلار مبلاول11 ،
ساعت هوادهی شده باود ،اساتفاده شاد .گاروه شااهد در
تیمارهای بررسی ت ییرات دما ،برابر باا دماای آه منطتاه
نمونه برداری ( 26درجه سانتی گراد) و  9تیمار باا دماای
 11 ، 6و  96درجه ساانتی گاراد انتخااه گردیاد .بارای
ترمین دمای تیمارهای با دمای  6درجه ،از یخچاال هاای
جداگانه با صابلیات تنظایم دماا اساتفاده گردیاد و دماای
تیمار 96درجه با استفاده از بخاری آکواریومی ترمین شد.
به منظور ارزیابی نتش اکسیژن مبلول در ماندگاری کارم
نرئیس ،میاان اکسیژن مبلول ( )DOدر گروه شاهد برابر
با میاان اکسیژن مبلول در آه منطته نمونه بارداری (-6
 1میلی گرم در لیتر) تعیین شد .میاان  DOدر  9تیماار
دیگر 1-0 ، 6-1و  ppm 0-2تنظیم شدند .برای تنظیم
 DOدر تیمار اول با کمترین میاان ،ظرف حااوی نموناه
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هادر شرایط آزمایشگاهی و در حالات رکاود صارار گرفات.
تنظیم اکسیژن دیگر تیمارها و گروه شاهد با کمک پماپ
اکسیژن آکواریومی مدل  Haileaو یک تتسیم کنناده 9
سویه با صابلیت تنظیم پیچ هاای خروجای انجاام شاد .در
انتهای شلنگ هاای هاوادهی ،سانگ هاای هاواده نداب
شدند و به منظور تنظایم دصیا تار میااان اکسایژن ،در
نمونه شاهد و  1تیمار دیگر ،به ترتیاب از یاک ،دو و ساه
سنگ هواده استفاده گردیاد .گاروه هاای شااهد و کلیاه
تیمارها دارای  9تکرار بودند.
آنالیر آماری
به منظور بررسی وجود اختالف معنی دار باین مانادگاری
کرم نرئیس و فاکتورهای فیایکی مورد آزماایش ،از آناالیا
واریااانس دوطرفااه ( )Two-way ANOVAاسااتفاده
شد .به این ترتیب ،تعداد کرم های بااصی ماناده در پایاان
دوره آزمایش در هر تیمار شمارش شده و متدار میاانگین
آن در طی  9تکرار تعیین شد.
برای ثلت نتایج از برنامه  Excelو باه منظاور مباساله
آنالیا واریانس دو طرفه از برنامه  SPSS 22استفاده شد.
همچنااین از آزمااون هملسااتگی پیرسااون باارای بررساای

ارتلااه فاکتورهااای مبیطاای بااا ماناادگاری کاارم ناارئیس
استفاده گردید.
نتایج
در تبتی حاضر به طور کلی از  912کرم نرئیس استفاده
شد و جمعا  122کرم پس از سه هفته باصی ماندند .بارای
بررسی هر پارامتر از  212کرم در  1گروه اساتفاده شاد و
در طی آزمایش های شوری ،دما و اکسیژن به ترتیب ،12
 12و  31عدد کرم پرتار تا هفته سوم زنده ماندند.
نتایج ،تفاوت هاای معنای داری در مانادگاری کارم هاای
نگهااداری شااده در شاارایط مختلا شااوری را نشااان داد
(جدول  .)2بیشترین میاان مانادگاری در هفتاه ساوم باا
 01/1درصااد در گااروه شاااهد بااا شااوری  96/6 pptو
کمترین میاان مانادگاری در تیماار باا شاوری 0/2 ppt
مشاهده شد ،در این تیمار تماامی نموناه هاا در هفتاه ی
اول آزمایش از بین رفتند.

جدول  -2میانگین ماندگاری کرم پرتار  Perinereis nuntiaدر تیمارهای شوری مختل

تیمار

میاان شوری ()ppt

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

2S

0/2

2

2

2

1S

19/2

19±1

62±6

99±1

(9Sگروه شاهد)

96/6

31±9

21±1

01±2

1S

13/0

69±1

91±2

11±2

شااک شااماره ( )2نمااودار درصااد توزیااع ماناادگاری در
تیمارهای مختل شوری را در متایسه باا کا مانادگاری
کرم پرتار نشان می دهد.
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شک  -2نمودار درصد توزیع ماندگاری هر تیمار شوری در متایسه با ک ماندگاری

با  02درصد در تیمار با دماای  11درجاه ساانتی گاراد و
کمترین میاان ماندگاری با  99درصد در دمای  11درجاه
سانتی گراد مشاهده شد(جدول .)p>2/26( )1

همانگونه که در شک ( )2مشااهده مای شاود ،بیشاترین
ماندگاری در شوری  96/6صسمت در هاار با  61درصاد از
ک بدست آمد .میاان ماندگاری کرم های نگهداری شاده
در تیمارهای با شرایط دمایی مختل  ،تفاوت معنی داری
داشت( .)P>2/26به طوری که بیشترین میاان ماندگاری

جدول  -1میانگین ماندگاری کرم پرتار  Perinereis nuntiaدر تیمارهای دماهای مختل

تیمار

میاان دما ()0c

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

(2Tگروه شاهد)

21

39±9

20±9

10±9

1T

11

32±6

09±2

02±22

9T

91

22±6

19±9

60±9

1T

11

02±6

69±9

99±9

شک شماره ( )1درصد ماندگاری هار تیماار دماایی را در
متایسه با ک ماندگاری در کرم پرتار بررسای در تبتیا
حاضر را نمایش می دهد.

14.60%
29.30%
24.80%
31.10%

شک  -1نمودار درصد توزیع ماندگاری تیمارهای مختل دما در متایسه با ک ماندگاری در کرم پرتار Perinereis nuntia
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همانطور که در شک ( )1صاب مشااهده اسات ،بیشاترین
درصد ماندگاری کرم پرتاار در  11درجاه ساانتی گاراد و
 92/2درصد از ک بود .نتایج میاان ماندگاری کارم هاای

پرتار در ذلظت های مختل اکسایژن مبلاول در جادول
شماره ( )9ارائه شده است.

جدول  -9میانگین ماندگاری کرم پرتار  Perinereis nuntiaدر تیمارهای مختل اکسیژن مبلول

تیمار

میاااان اکساایژن
()ppm

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

(2Oگروه شاهد)

1-6

3±2/6

2±2/6

0/1±2/1

1O

6-1

3±2/6

2/1±2/9

2

9O

1-0

2/1±2/2

2/9±2/2

0/1±2/2

1O

0-2

2/1±2/9

2/9±2/9

0/9±2/1

به طور کلی تفاوت معنی داری در مانادگاری ،کارم هاای
صرار گرفته در شرایط مختل اکسیژنی مشااهده نگردیاد.
بیشترین میاان مانادگاری  22درصادی در تیماار دوم باا
اکسیژن مبلول  6-1 ppmو کمترین میااان مانادگاری
با  09درصد در تیمار دارای اکسیژن مبلاول 0-2 ppm

مشاهده شد .در تمامی تیمارها ،میاان ماندگاری به میاان
اندک کاهش یافت .شک شماره ( )9درصد ماندگاری کرم
های پرتاار نگهاداری شاده در شارایط مختلا اکسایژن
مبلول را نمایش می دهد.

شک  -9نمودار درصد توزیع ماندگاری کرم های پرتار Perinereis nuntia
در هر ذلظت های مختل اکسیژن در متایسه با ک ماندگاری

شک شماره ( )9نشان مای دهاد کاه ت ییارات اکسایژن
مبلول در میاان ماندگاری کرم های پرتار تااثیر چنادانی
نداشته است و درصد ماندگاری تیمارهای مختلا تتریلاا
مشابه می باشد .شک ( )1درصد ک ماندگاری کرم هاای
نرئیس در پایان هفته سوم را با ت ییرات سه پاارامتر دماا،

شوری و اکسیژن به ترتیب 9نمایش می دهد .بر اسااس
نتایج ،شوری ماوثرترین پاارامتر و اکسایژن مبلاول کام
اثرترین پارامتر در مرگ و میر کرم نرئیس مبساوه مای
شود.

بررسی تاثیر شوری ،دما و اکسیژن مبلول....
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شک  -1نمودار متایسه میانگین ماندگاری نهایی کرم  Perinereis nuntiaدر اثر ت ییرات شوری ،اکسیژن و دما

ارتلاه فاکتورهای مبیطی با میاان ماندگاری کرم نرییس
در جدول شماره ( )1ارائه شده است .نتایج آزمون ضاریب
هملستگی پیرسون نشاان میدهاد کاه هملساتگی میاان

ت ییاارات شااوری و میاااان ماناادگاری از نااوع مسااتتیم و
هملستگی میااان مانادگاری باا دماا و اکسایژن مبلاول
معکوس است ()r = 2/13

جدول  -1ضریب هملستگی میان فاکتورهای مبیطی و میاان ماندگاری کرم پرتار Perinereis nuntia

فاکتورهای مبیطی

ضریب هملستگی (*)r

شوری

2/13

دما

-2/20

اکسیژن

-2/62
(*)P>2/26

بحث و نتیجه گیری
نتایج تبتی حاضر نشاان داد کاه ت ییار دماا ،شاوری و
اکسیژن ترثیر مستتیم بر روی بتای کرم نارئیس دارد .در
پژوهش حاضرشوری بیشترین تاثیر را داشت باه طوریکاه
در شااوری  0/2 pptکمتاارین میاااان ماناادگاری بدساات
آمد(جدول  )2و تمامی کرم ها در هفته اول از بین رفتند،
در شوری  ،12/9 pptتلفات  10درصد باود .شاوری ppt
 96/6نیا باا 19درصاد تلفاات بیشاترین مانادگاری را در
میان تیمارها داشت .کرم نارئیس در شاوری هاای باابتر
( )13/0 pptدارای تلفااات بااابتری در متایسااه بااا تیمااار
شااوری  12/9 pptبااود ( %01تلفااات) .متایسااه میاااان
ماندگاری کرم نرئیس در پایان هفته سوم نشان می دهاد
که شوری در متایسه با دما و اکسیژن تارثیر بیشاتری بار
ماندگاری کرم ها داشته است و کمترین میاان مانادگاری

مربوه به ت ییرات این فاکتور باوده اسات .هار چناد کاه
اختالف میاان ماندگاری تیمارهاای شاوری باا مانادگاری
تیمارهای دمایی دارای اختالفی معنادار نلاود ()p=2/236
ولاای تفاااوت معناای دار بااا تیمارهااای اکساایژنی داشاات
( .)p=2/212مطاب یافته های تبتیا حاضارQiu & ،
 Qianدر سال  2332نشان دادند که شوری پایین ،تارثیر
چشاامگیری باار ماناادگاری گونااه نوجااوان کاارم پرتااار
 Hydroides elegansداشااته و همااه نمونااه هااا در
شوری  26 pptدر  1روز اول از بین رفته بودناد .بررسای
آنها نشان داد که در شوری  12 pptحادود  92درصاد از
کرم ها از بین رفتند و در شوری هاای  92 ،16 pptو 96
 ،بیش از 36درصد کرم ها زناده ماندناد .مشااهدات آنهاا
همچنین نشان می دهد که میاان مرگ و میر در روزهای
اول آزمایش بیشتر بوده و کرم هاا باه تادریج باا شارایط
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سازگاری یافته و ماندگاری افاایش یافته است .در تبتیا
حاضر نیا میاان ماندگاری در طی سه هفتاه (جادول )2
حاااکی از اخااتالف معناای دار تلفااات در هفتااه اول اذلااب
تیمارهااای شااوری اساات ( )p>2/26و سااطت تلفااات بااه
تدریج در هفته های بعد کاهش می یابد .این نتایج نشاان
می دهد که کرم ها صابلیت سازگاری بابیی داشته در طی
زمان می توانند با شرایط جدید شاوری ساازگاری یابناد.
مشابه نتایج پژوهش حاضر (1998) Sayles ،گااارش
نمودند که تمامی کرم های گوناه  Nereis virensصارار
گرفته در شوری  0 pptدر طی چند سااعت و در شاوری
 21 pptدر طاای  92ساااعت از بااین رفتنااد .باار اس ااس
مشااهدات  Prevedelli & Vandiniدر ساال 2330
شاااوری ،تااارثیر چشااامگیری بااار مانااادگاری و رشاااد
 Perinereis rullieriداشته است .بررسی آنهاا نشاان
می دهد که در شوری  22 pptبیشترین تلفاات مشااهده
شااد و تمااامی نمونااه هااا در  1ماااه اول از بااین رفتنااد.
 Gracesو  Pereiraدر سال  1222تارثیر شاوری را بار
رشد و مانادگاری کارم پرتاار Marphysa sanguine
مورد بررسی صرار دادند .در همین راساتا تبتیتاات دیگار
ثابت می کناد کاه ت ییارات شاوری ،تارثیری ناگهاانی و
چشمگیر را بر رشد و ماندگاری کرم های پرتار در متایسه
با رژیم های مختل ذاذایی داشاته اسات ( & Graces
.)Pereira, 2011
در بیشتر تیمارهای دمایی ،اخاتالف معنای دار در میااان
ماندگاری کرم نارئیس بدسات آماد (جادول  )1و میااان
تلفات در تیمارها به طور نسالی باا افااایش دماا کااهش
یافت .تمامی تیمارهای دمایی ،تلفات نسالتا انادکی را در
هفته اول نشاان دادناد و مانادگاری در هفتاه هاای بعاد
کاهش یافت .این نتایج نشان می دهد کرم Perinereis
 nuntiaصابلیت سازگاری بابیی با نوسانات دمایی داشاته
و در طی دوره آزمایش به تدریج با شرایط جدیاد دماایی
ساازگاری یافتاه اسات .دساتاوردهای  Qiuو Qian
( )2332در خدااوب بررساای تاارثیر شااوری و دمااا باار
ماندگاری کرم پرتار  Hydroides elegansنشاان مای
دهد که ماندگاری کارم هاا باا گاذر زماان در طای دوره
آزمایش به تدریج بیشتر می شاود و کارم هاا باا شارایط

مت یر دمایی سازگاری نشان می دهند .این نتایج با یافتاه
های تبتی حاضر مطابتت دارد .متایسه میاان ماندگاری
کرم نرئیس در پایان هفته سوم نشان می دهد که دماا در
متایسه با شوری ،ترثیر کمتری بر ماندگاری کرم ها داشته
است ،ولی این اختالف معنا دار نمی باشد ( .)P≤2/26هر
چنااد متایسااه ماناادگاری نهااایی تیمارهااای دمااایی بااا
تیمارهای اکسیژنی حاکی از آن است که تلفاات بیشاتری
در ت ییرات دمایی مشاهده می شود (شک  )9و اخاتالف
میاان نهایی ماندگاری در بین ایان دو فااکتور معنای دار
می باشد( .)P>2/26مشابه نتاایج تبتیا حاضار،نتایج
Qiuو  )2330( Qianحاکی از کند شدن روند رشد در
دماهای پایین تر بود ولی ترثیر چشمگیری در مانادگاری
کاارم هااای پرتااار  Hydroides elegansنداشاات.
Prevedelliدر سال  2332نیا نتایج مشابهی را گااارش
کاارده و نشااان دادنااد در کاارم Perinereis rullieri
ت ییرات دمایی ،ترثیر چشمگیری بر ماندگاری آن نداشاته
است و کرم ها در طی دوره آزمایش به تدریج با ت ییارات
دمایی سازگاری می یابند .در تمامی تیمارهای اکسایژنی،
میاان تلفاات نسالتا پاایین باود و اخاتالف معنای دار در
میاان ماندگاری کرم نرئیس مشاهده نگردید(جدول .)9به
طور کلی ،بیشترین میاان مانادگاری در باین  9پاارامترر
مورد بررسی ،مربوه به تیمارهاای اکسایژنی باوده اسات
(شااک  .)9میاااان ماناادگاری در هفتااه اول تیمارهااای
اکسیژنی بسیار باب بود و سطت تلفات در تیمارها باه طاور
تدریجی ،افاایشی اندک داشت (جدول  .)9متایسه میااان
ماندگاری کرم نرئیس در پایان هفته سوم نشان می دهاد
کااه اکساایژن در متایسااه بااا شااوری تاارثیر کمتااری باار
ماناادگاری کاارم هااا داشااته اساات (شااک  )9و میاااان
ماناادگاری کاارم ناارئیس در براباار ت ییاارات اکساایژنی بااا
ت ییاارات شااوری ،اختالفاای معنااا دار داشاات (.)P>2/26
همچنین متایسه ماندگاری نهایی تیمارهای اکسایژنی باا
تیمارهای دمایی نشان می دهاد کاه تلفاات بیشاتری در
تیمارهای با ت ییرات دمایی مشاهده می شاود و اخاتالف
در میاان ماندگاری در بین این دو پارامتر معنای دار باود
( .)P>2/26متاومت بابی کرم نرئیس در برابار نوساانات
اکسیژنی (جدول  )9به علت آن است کاه اذلاب پرتااران

بررسی تاثیر شوری ،دما و اکسیژن مبلول....

صادرنااد از طری ا کنتاارل حرکااات ماهیچااه ای بااه طااور
ذیرارادی ،به راحتی شارایط کملاود اکسایژنی را تبما
کنند و مانند کرم پرتار جانس  Capitellaدر متابلاه باا
نوسانات اکسیژنی و شرایط شدید هایپوکسی می توانند به
متابولیسم هاای بای هاوازی روی آورناد( Kristensen,
 .)1983نتااایج تبتیاا حاضاار ،درباااره میاااان مداارف
اکسیژن با تبتیتاات  Linke-Gamenickو همکااران
در ساال  1222کاه بار روی  9گوناه کارم نارئیس ( N.
 )virens, N. succinea, N. diversicolorو اثارات
هایپوکسی بر آنها انجام شده بود ،مطابتت دارد.
با متایسه کلی میاان مانادگاری تیمارهاای هفتاه اول در
آزمایشات شوری ،دما و اکسیژن می توان مشاهده کرد که
میاان تلفات در بیشتر تکرارها در هفته اول چشمگیر باود
و تعداد کرم های باصی مانده تا پایان هفتاه اول باا تعاداد
کاارم هااا در روز اول آزمااایش تفاااوت معناای دار داشاات
( .)P>2/26ولی سطت تلفاات در اذلاب تیمارهاا در طای
هفته های بعد به تادریج کااهش یافتاه و تفااوت میااان
ماندگاری با هفته صل در بیشتر تیمارها تفاوتی معنای دار
نلود ( .)P≤2/26این نتایج نشان می دهند که کرم پرتاار
صابلیت سازگاری بابیی داشته و به تدریج با شرایط جدیاد

سازگاری پیدا کرده و در نتیجه سطت تلفات در هفته های
دوم و سوم کاهش یافته است .نتایج شمارش نمونه هاا در
پایان دوره تبتی نشان می دهاد ،در میاان ساه فااکتور
شوری ،دما و اکسیژن ،عام شوری ترثیرگذارترین فااکتور
باار روی ماناادگاری کاارم ناارئیس بااود و کاارم هااا در اثاار
نوسانات شوری تلفات بیشاتری را نسالت باه فاکتورهاای
دیگر به نمایش گذاشاتند .بایساتی باه ایان نکتاه توجاه
داشت که کرم نرئیس صابلیت تبم شوری های باابتر را
نیا دارد ولی نسلت به شوری های پاایین بسایار حسااس
است به طوری کاه در شاوری  0/2 pptساطت تلفاات در
هفته اول  222بود رسید .نوسانات دماایی در متایساه باا
ت ییرات شوری ترثیر کمتری بر ماندگاری کرم ها داشت و
سطت تلفات در تیمارهای دمایی به طور معنی داری کمتر
از تیمارهای شوری بود .فااکتور اکسایژن مبلاول در آه،
کمترین ترثیر را بار مانادگاری کارم نارئیس داشات و در
میان سه فااکتور ماورد تبتیا  ،بیشاترین مانادگاری در
تیمارهای اکسیژنی مشاهده گردید .کرم نرئیس در اذلاب
تیمارها ،به تدریج با شرایط جدید سازگاری یافته و میاان
مرگ و میر کاهش یافت.
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