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بررسی پرتاران منطقه ی جزر و مدی در دو ساحل گلی  -ماسهای بندر عباس
حسین نگارستان ،1عمار صالحی فارسانی *2و حسین عمادی

2

 - 1مؤسسه تحقیقات شیالت ایران
2و -3دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

تاریخ دریافت1330/90/39 :

تاریخ پذیرش1330/11/39:

چکیده

در این تحقیق كرم های پرتار در یك ساحل گلی  -ماسه ای در شهر بندر عباس در دو منطقه مورد بررسی قرار گرفته است.
منطقه اول با ورودی فاضالب شهری و عمود بر ترمینال مسافربری و منطقه دوم عمود بر هتل گوهر شاد بدون ورودی فاضالب
بود .این تحقیق در یك دوره یك ساله از مرداد  1331لغایت تیر  1331به طور ماهانه و به وسیله مغزه گیر دستی صورت
گرفت .پنچ خانواده و شش گونه پرتار شناسایی شد .خانواده های شناسایی شده عبارت بودند ازNereididae, :
 Nephtyidae, Spionidae, .Capitellidae, Glyceridaeبیشترین تنوع گونه ای مربوط به خانواده  Spionidaeو
بیشترین تراكم مربوط به خانواده  Nephtyidaeبود .نتایج نشان داد كه در دو منطقه ،كرم های پرتار از فراوانی نسبتاً كمی
برخودار هستند .بخصوص این فراوانی كم در ناحیه باالی جزر و مدی محسوس تر بود .و نیز تفاوت معنی داری از نظر تنوع
گونه ای بین نمونه های برداشت شده از دو منطقه وجود نداشت ( .)p<9/91همچنین مشخص شد ،كه زیستگاه اصلی پرتاران
ناحیه پایین جزر و مدی است.

واژگان کلیدی :كرم های پرتار ،ساحل گلی ،بندرعباس ،خلیج فارس
* مسئول مکاتبهAmmar_1631@Yahoo.Com :

مقدمه
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پرتاران ) (Polychaetaبزرگترین رده از شاخه كرم های حلقوی ) (Annelidaهستند .این رده شامل بیش از  41خانواده با
حدود  1499جنس و نزدیك به  1399گونه است ) .(Barnes, 1987پرتاران از نظر تعیین وضعیت اكولوژیك (بخصوص در
آب هاى ساحلى و مناطق بین جزرومدى) به عنوان یکى از مهمترین حلقه فون بنتوز مطرح هستند .پرتاران در بخش كم عمق
فالت قاره و بستر عمیق اقیانوسها بین  19تا  39در صد از توده زنده موجودات درون بسترزی را به خود اختصاص میدهند
(زنکویچ .)1043 ،این گروه در غناى ذخایر ماهیان در آبهاى ساحلى و ارتباط اكوسیستم هاى دریا وخشکى نقش مهم و
اساسى ایفا می نمایند .همچنین پرتاران نقش مهمى در زنجیره غذایى دارند و غذای مناسبى براى بسیار از ماهیان كف زى و
سطح زى محسوب مى شوند(زنکویچ1310 ،و  .(Hutchings, 1984قسمت اعظم پرتاران در تمام مراحل رشد توسط
ماهیها خورده می شوند ،خصوصاً به هنگام تولید مثل و ظاهر شدن آنها بر روى سطح آب ،تعداد زیادى از ماهیان نیز به سطح
آب رفته و منحصراً از نوزاد پرتاران تغذیه مى كنند (زنکویچ .)1310 ،این آبزیان در تغذیه ماهیان خاویارى نیز از اهمیت بسیار
باالیی برخوردارند .بر اساس گزارش  Vinogrodowدر سال  1013آزمایش انجام شده بر روى معده ماهیان سواحل شرق
دریای خزر در روسیه نشان داده كه حداقل  199گونه از پرتاران توسط این ماهیان مصرف مى شوند .به منظور افزایش میزان
غذا برای تاس ماهیانی كه در دریای خزر زندگی می كنند ،برایاولین بار در شوروی به پرورش نرئیس كه متناسب با آب و
هوای دریای خزر است ،پرداخته شد .انتقال كرم نرئیس از دریایآزوف كه به پیشنهاد  Zinkevichعضو مخبر آكادمی علوم
روسیه و پرفسور  Bershtainصورت گرفت و توسط  Balyaev،Karpevich ،Birshtainبرای تکمیل منابع غذایی
ماهیان دریای خزر طیسال های  1030-1011به مورد اجرا در آمد ،برای این منظور حدود  41999عدد كرم نرئیس را به
دریای خزر رها سازی كردند (زنکویچ .)1043 ،نرئیس ها در دریای خزر به خوبی سازگار شدند و تولید مثل كردند و در
قسمت های وسیعی از بستر دریا مستقر شدند .اكنون در دریای خزر انبوهی از آنها وجود دارد كه توده زنده آنها به میلیون ها
تن میرسد .كرم نرئیس حدود  19درصد مواد غذایی ماهی سیم  Abramis bramaراتشکیل می دهند (زنکویچ.)1310 ،
پرتاران در تامین غذا و حفظ بقاى بسیاری از پرندگان آبزى و بخصوص پرندگانی كه از جانوران كفزى موجود در رسوبات آب
هاى كم عمق و منطقه بین جزر و مدی ِتغذیه می نمایند نیز بسیار با اهمیت است.
عالوه بر موارد ذكر شده پرتاران به دالیل متعدد به طور مستقیم با زندگى انسان ها مرتبط هستند .به عنوان مثال برخى از آنها
از جمله گونه ای از جنس  Eunicكه به كرم هاى پالولو معروفند .در تیر ماه با ظاهر شدن ماه به منظور تولید مثل به سطح
آب رفته و تعداد آنها در سطح آب به حد وفور می رسد .در این هنگام بومیان جزایر جی و ساموا واقع در اقیانوس اطلس تخم
پالولو را صید و به صورت سرخ كرده مورد تغذیه قرار می دهند ) (Hutchings, 1984گونه Tylerhynchus
 chinensisمعروف به پالولو ژاپنى نیز در ژاپن به عنوان غذا مصرف می گردد .همینطور  Nereis japonicaبه عنوان كود
مورد استفاده قرارمی گیرد(زنکویچ .)1310 ،در مناطقی كه صید ماهی رواج دارد جنس های  Arenicola ،Nereisو
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 Cliseraبه عنوان طعمه استفاده می گردند .همینطور برخی گونه خانواده سابلیده به دلیل زیبایی در آكوآریم استفاده می
شوند.
تا كنون مطالعات سیستماتیك جامع در مورد فون بی مهرگان مناطق بین جزر و مدی سواحل بندرعباس صورت نگرفته است
.مطالعات اولیه پراكنده ،فقط شمای كلی منطقه را مشخص می كند .بنابراین با وجود خالء اطالعاتی در این زمینه و اهمیت
كرم های پرتار در زنجیره غذایی ،تحقیق حاضر به منظور شناسائی پرتاران  ،بررسی تنوع  ،معرفی گونه های غالب و شمارش
تعداد افراد در هر منطقه و همچنین تعیین شاخص های تنوع ،تفاوت هایجمعیتی در طول مدت نمونه برداری انجام شده
است.

مواد و روش ها
با بررسی اولیه مشخص شد كه در یك ساحل گلی شهر بندرعباس ،دو ناحیه جداگانه یکی با ورودی فاضالب شهری و دیگری
بدون ورودی فاضالب وجود دارند ،كه به عنوان ایستگاه های نمونه برداری انتخاب شدند(شکل 1و جدول.)1

×

شکل  -1موقعیت ایستگاه های مورد مطالعه
جدول  -1موقعیت جغرافیایی ایستگاه ها
منطقه مورد بررسی

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ایستگاه ترمینال

20:11:10

14:29:11

ایستگاه گوهرشاد

20:11:29

14:21:3

ایستگاه گوهرشاد ،عمود بر هتل گوهرشاد به سمت دریا و ایستگاه ترمینال عمود بر ترمینال مسافربری به سمت دریا با فاصله
 1كیلومتر از هم در ناحیه گلشهر بندرعباس قرار داشتند (شکل .)1
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طبق بررسی های به عمل آمده ،آلودگی این ایستگاه منشأ شهری داشت و مواد آلی فراوانی را وارد ساحل این ایستگاه به ویژه
در ناحیه باالدست می نمود (شکل .)2

شکل  -2نمایی از ایستگاه ترمینال در ساحل خلیج فارس ،شهر بندرعباس (روبروی ترمینال مسافربری)

شکل  -3نمایی از ایستگاه گوهرشاد در ساحل خلیج فارس ،شهر بندرعباس (روبروی هتل گوهرشاد)
مغزه گیر دستی ) ،(Hand corerابزاری مناسب برای نمونه برداری از سواحل نرم است )  .(Rees, 1984بنابراین مغزه
گیر ،به عنوان وسیله ای مناسب جهت این تحقیق انتخاب گردید.
جهت ساخت مغزه گیر ،از لوله پولیکا با قطر  12/1سانتی متر استفاده شد 29 ،سانتی متر از طول لوله بریده شد و استوانه ای
به دست آمد كه مغزه گیر نمونه بردار را تشکیل داد .بنابراین مغزه گیر مورد استفاده دارای طول  ، 29قطر دهانه  12/1سانتی
متر و سطح  9/912244متر مربع بود(شکل .)1
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شکل  -1نمونه بردار مغزهای ،بیلچه ،الك ،قوطی پالستیکی.

نمونه برداری در  12ماه از مرداد  1331لغایت تیر  1331و به طور ماهانه در سواحل ذكر شده به انجام رسید .در هر نمونه
برداری در هر ناحیه در طول یك خط عمود بر ساحل ) (transectدر سه ناحیه باال ،میانه و پایین جزر و مدی با سه تکرار با
استفاده از مغزه گیر برداشت نمونه انجام شد .سپس رسوبات با استفاده از الك  9/91میلی متری شستشو داده شد تا گل و
الی موجود از نمونه های مورد مطالعه (كرم های پر تار) جدا شود .الك  9/91میلی متری از كارایی باالیی برای بررسی كرم
های پرتار برخوردار است ) .(Rees, 1984نمونه ها در ظروف پالستیکی با الکل  09درصد تثبیت شده و جهت انجام
مطالعات الزم به آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده علوم و فنون دریایی واحد تهران شمال انتقال داده شدند .برای تعیین تركیب
رسوبات از روش استوانه مدرج استفاده شد .در آزمایشگاه نمونه ها به وسیله ی لوپ دو چشمی بررسی و با استفاده از كلیدهای
معتبر )(Day and Hutchings 1979, Fauchald, 1979, Hutchings , 2001, Day, 1967تا حد امکان در حد
گونه شناسایی شدند .
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSو روش آماری آنالیز واریانس یك طرفه (One way
) ANOVAبرای مقایسه دو ناحیه به كار برده شد.
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نتايج
دراين تحقیق 6 ،گونه از  5خانواده شناسايی شدند .پرتاران شناسايی شده به شرح زير بودند.

 -1خانواده  Spionidaeگونه Prionospio sp :گونهPolydora sp. :

Polydora sp.
طول بدن گونه های شناسايی شده  2-3سانتي متر بود .پروستومیم گرد و قدامی مشاهده شد.
پنجمین بند بدن از ساير بند ها بزرگتر بود .تارها بر روی بند  1-11قالبی ودر ساير بند ها
مويرگی بود .دم نسبتاً بلند ودر انتها به شكل دكمه يا نعلبكی مشاهده گرديد .در شكل  5تصوير
گونه شناسايی شده ارايه گرديده است.

شكل Polydora sp. -5
گونهPrionospio sp. :
طول بدن گونه های شناسايی شده بین  2 -3/5سانتیمتر بود .پروستومیم قدامی همراه با باله های
جانبی مشاهده شد .طرز قرار گرفتن پروستومیم متغیرو در بعضی از نمونه ها به شكل راست ،در
برخی ديگر به صورت خمیده مشاهده گرديد .تمامی بندهای بدن آبشش داشتند .نوتوپودها تارهای
ساده ونوروپودها تارهای قالبدار داشتند .سیری های پشتی ازسیری های شكمی كوتا هتر و ضخیم
تر بودند .در شكل  6تصوير گونه شناسايی شده ارايه گرديده است.
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شكل Prionospio sp. -6
 -2خانواده  NephtyidaeگونهNephtys longipes :

گونهNephtys longipes :
طول بدن در گونه های شناسای شده بین  2-5ساتیمتربود .پروستومیوم كوچك و مستطیلی شكل
مشاهده شد .در قسمت پشتی بدن تجمع رنگدانه ها وجود داشت ،كه البته در تمام قسمت سطح
پشتی به يك اندازه نبود .زوائد كرك مانند زيادی به صورت رديفی بر روی حلق وجود داشت،
كه در هر رديف خود شامل  6-9زائده بود .سیری ها از بند ششم به بعد وجود داشت .نوتوپودها
از بند چهارم به بعد مشاهده شد .تارها به شكل مويرگی  ،قالبی و خاردار بود .در شكل 1
تصوير گونه شناسايی شده مشاهده می شود.

شكل Nephtys longipes -1

08
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 -3خانواده  NereidaeگونهNereis sp. :

گونهNereis SP. :
طول بدن در گونه های شناسای شده بین  3-6سانتیمتر بود .دو پالپ نسبتاً بزرگ وپروستومیوم
قدامی مشاهده گرديد .حلق قابلیت برگشت پذيری داشت .دو فك بر روی حلق مشاهده گرديد .همچنین
زوائد كرك مانند زيادی بر روی حلق وجود داشت .پاراپودها دو قسمتی بودند كه هر كدام  4-6جفت
سیری داشتند .در شكل  8تصوير گونه شناسايی شده ارايه گرديده است.

شكل Nereis sp. -8
 -4خانواده  GlyceridaeگونهGlycera sp. :
گونهGlycera SP. :

طول بدن گونه های شناسای شده بین  3-6سانتیمتر و پروستومیم نقطه ای بود .حلق در اين نمونه ها
بزرگ وقابلیت برگشت پذيری داشت و بر روی آن زائدهای كرك مانند مشاهده شد .بر رویحلق دو
جفت دندان سیاه رنگ مشاهده گرديد .پاراپودها دو شاخه ای و پریسیتال و پسیسیتال مخروطی
بودند .آبشش ها از بند 16-11به بعد مشاهده شدند .نوتو ستها تارهای مويرگی و نوروستها تارهای
سوزنی داشتند در شكل  9تصوير گونه شناسايی شده ارايه گرديده است.
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شکل  -9گونهGlycera sp. :
 -5خانواده  CapitellidaeگونهCapitella sp. :

گونهCapitella sp. :
طول بدن گونه های شناسای شده  1-2سانتي متر بود .پروستومیوم مخروطی و نوك تیز مشاهده
گرديد .قسمت سینه شامل  11بند بود .از بند اول تا پنجم تارها مويرگی و از بند ششم تا نهم تارها
قالبی بودند .تمامی تارهای شكمی قالبی بودند .در شكل  9تصوير گونه شناسايی شده ارايه گرديده
است.

شكل Capitella sp. -11
در میان خانواده های شناسایی شده Nephtyidae ،بیشترین فراوانی ( 39عدد در متر مربع) .خانواده  Glyceridaeدارای
كمترین فراوانی بود( 1عدد در متر مربع) بود .خانواده  Spionidaeبا دو گونه بیشترین تنوع گونه ای را دارا بود.
در شکل های كه در ادامه ارایه می شوند Nephtys longipes ،به اختصار  Glycera sp. ،Neph.به اختصار ،Gly
 Prionospio sp.به اختصار  Polydora sp. ،Prioبه اختصار  Nereis sp. ،Polyبه اختصار  Nerو Capitella sp.
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به اختصار  Capنشان داده شده اند .همچنین در جدول ها عالمت ( )+نشان دهنده حضور پرتار در هر كدام از ماه های نمونه
برداری می باشد.

مجله پژوهشهای علوم و فنون دریـایــی/سال ششم/شماره اول/بهار 09

04

شکل(  )11نشان دهنده ی فراوانی پرتاران در ناحیه باالی جزر و مدی در ایستگاه های نمونه برداری است.
م یان گین در م تر م ربع
60
45
آب ان 84

30

دی 84

15

ت یر 85

0
ترمینال Cap.

گوهرشاد  Cap.ترمینال Ner.

گوهرشادNer.

ترمینال  Poly .گوهرشادPol.

ترمینال Prio.

ترمینال Gly.

گوهرشادPrio.

گوهرشاد  Glyترمینال  Neph.گوهرشادNeph.

شکل  - 11میانگین فراوانی گونه ها ی پرتاران در ناحیه باالی جزر و مدی ایستگاه ترمینال و گوهرشاد بندر عباس سال
( 1331-1331آنتنك ها نشان دهنده خطای استاندارد هستند).
جدول ) ( 2پرتاران در ناحیه باالی جزر و مدی را در ایستگاه های نمونه برداری در هر كدام از ماه های سال نشان می دهد.

جدول  -2كرم های پرتار در ماه های نمونه برداری در ناحیه باالی جزر و مدی در ایستگاه گوهرشاد در سواحل گلی –
ماسه ای بندر عباس سال .31–31

ماه های نمونه برداری

كرم پرتار
فروردین
Nephtys
longipes
Prionospio sp.
Nereis sp.
Nephtys
longipes
Prionospio sp.
Polydora sp.
Nephtys
longipes
Glycera sp.
Prionospio sp.
Polydora sp.
Nereis sp.
Capitella sp.
Nephtys
longipes
Glycera sp.
.Prionospio sp

اردیبهشت

خرداد

تیر
+

مرداد

شهریور

مهر

آبان
+

آذر

دی

بهمن اسفند

+
+
+
+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
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.Prionospio sp
Capitella sp.
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+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

Nephtys
longipes
.Glycera sp

+

+

+

+

.Prionospio sp

+
+

+

+

+

+

.Polydora sp
Nereis sp.

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

.Capitella sp
Nephtys
longipes
.Glycera sp
Prionospio sp.

+

.Polydora sp
Nereis sp.

+

+
+

+

+

+

+

+
+
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Capitella sp.
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شکل ( ) 12تغییرات پرتاران در ناحیه میانه جزر و مدی در ایستگاه های نمونه برداری را نشان می دهد.

م یان گین در م تر م ربع
125
مهر 84

شهری ور 84

مرداد 84

اسفند 84

آذر 84

آب ان 84

خرداد 85

اردی به شت 85

فروردی ن 85

100

ت یر 85

75
50
25
0

ترمینال Cap.

گوهرشاد Cap.

ترمینال Ner.

گوهرشادNer.

ترمینالPoly .

گوهرشادPoly.

ترمینال Prio.

گوهرشادPrio.

ترمینال Gly.

گوهرشاد Gly.

ترمینال Neph.

گوهرشاد Neph.

شکل  -12میانگین تراكم گونه ها در ناحیه میانه جزر و مدی ایستگاه ترمینال و گوهرشاد در سواحل گلی – ماسه ای بندر
عباس سال ( 1331-1331آنتنك ها نشان دهنده خطای استاندارد هستند).

شکل(  )13تغییرات پرتاران در ناحیه پایین جزر و مدی را در ایستگاه گوهرشاد نشان می دهد.

تعداد در م تر م ربع
140

مرداد 84
شهریور 84
مهر 84

112

آبان 84
آذر 84

84

دی 84
بهمن 84

56

اسفند 84

28

فروردین 85
اردیبهشت 85
خرداد 85
تیر 85

0
Cap

Ner

Pol

Prio

Gly

Neph

شکل  -13میانگین تراكم گونه ها در ناحیه باالی جزر و مدی ایستگاه گوهرشاد در سواحل گلی – ماسه ای بندر عباس
سال (1331-1331آنتنك ها نشان دهنده خطای استاندارد هستند).
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شکل ( ) 11نشان دهنده ی تغییرات پرتاران در ناحیه پایین جزر و مدی ایستگاه ترمینال می باشد.

تعداد در م تر م ربع
140

مرداد 84
شهریور 84
مهر 84

112

آذر 84

84

آبان 84
دی 84
بهمن 84

56

اسفند 84

28

فروردین 85
اردیبهشت 85
خرداد 85
تیر 85

0
Cap

Ner

Pol

Prio

Gly.2

Neph

شکل  -11میانگین تراكم گونه ها در ناحیه پایین جزر و مدی ایستگاه ترمینال در سواحل گلی – ماسه ای بندر عباس
سال ( 31–31آنتنك ها نشان دهنده خطای استاندارد هستند).

شکل(  ) 11تغییرات پرتاران در نواحی جزر و مدی ایستگاه گوهرشاد را نشان می دهد.
تعداد در م تر م ربع

م رداد 84

50

شهریور 84
م هر 84

40

آذر 84

30

بهمن 84

20

آبان 84
دی 84
اسفند 84

10

فروردی ن 85
اردیبهشت 85
خرداد 85
تیر 85

Cap

Ner

Poly

Prio

Gly

Neph

0

شکل  -11میانگی ن تراكم گونه ها در نواحی جزر و مدی ایستگاه گوهرشاد در سواحل گلی – ماسه ای بندر عباس سال
( 31–31آنتنك ها نشان دهنده خطای استاندارد هستند).
شکل () 14تغییرات پرتاران در نواحی جزر و مدی ایستگاه ترمینال را نشان می دهد.
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تعداد در م تر م ربع

مرداد 84

50

شهریور 84
مهر 84

40

آبان 84
آذر 84

30

دی 84

20

بهمن 84
اسفند 84

10

فروردین 85
اردیبهشت 85
خرداد 85
تیر 85

Cap

Ner

Poly

Prio

Gly

Neph

0

شکل  -14میانگین تراكم گونه ها در نواحی جزر و مدی ایستگاه ترمینال در سواحل گلی – ماسه ای بندر عباس سال –31
( 31آنتنك ها نشان دهنده خطای استاندارد هستند).

با وجود اینکه تفاوت هایی بین حضور پرتاران در ایستگاه ترمینال و گوهرشاد مشاهده شد ،ولـی نتـایج آنـالیز واریـانس
یك طرفه معنی دار نشان نداد (سطح معنی دار بودن كمتر از 9/91بود).
همچنین نتیجه بررسی دانه بندی رسوبات ایستگاه های مـورد مطالعـه ،در جـدول هـای ( )3نشـان داده شـده اسـت.
ایستگاه های مورد بررسی از نوع گلی _ ماسه ای می باشند .همچنین میزان رس در ایستگاه ترمینال بیشتر بـوده و در
ایستگاه گوهرشاد میزان ماسه بیشتر می باشد.
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جدول  -3دانه بندی رسوبات در ایستگاه گوهرشاد و ترمینال در نواحی جزر و مدی (درصد)
ناحیه جزر و مدی

ایستگاه

باال
میانه
پایین

دانه بندی
ماسه

رس

الی

گوهر شاد

33/3

2

11/2

ترمینال

01

0

13

گوهر شاد

01/3

9

1/2

ترمینال

40/4

11

10/1

گوهر شاد

00/4

2

13/1

ترمینال

09/3

3

12/2

بحث و نتیجه گیری
ایستگاه های تحقیق حاضر از نظر میزان موادآالینده و مواد آلی تفاوت داشتند .ایستگاه ترمینال سرشار از این مـواد بـود ،كـه
توسط چندین ورودی فاضالبی وارد ساحل می گردید .اما ایستگاه گوهرشاد فاقد چنین غنایی بود .برخی از عوامل كه در ادامـه
مطرح می شود ،مانع از وفور پرتاران در نواحی باالی جزر و مدی شدند .جزر و مد باعث حمل و دور شدن مواد آلی می شـود.
بنابر این میزان مواد آالینده در ناحیه پایین جزر و مدی و حتی میانه جزر و مدی ایستگاه ترمینال بسیار اندک بوده و می توان
گفت كه نواحی پایین جزر و مدی و تا حدودی میانه جزر و مدی در هر دو ایستگاه شرایط نسبتاً مشابهی داشتند و از فراوانـی
و تنوع یکسانی از كرم های پرتار برخوردار بودند .در نواحی باال و میانه جزر و مدی فشردگی بستر مانعی برای النه سازی كـرم
های پرتار محسوب می شد .این مطلب در ایستگاه ترمینال محسوس تر بود .با توجه به جدول ( )3وجود الی در بستر ایستگاه
ترمینال و نیز مقدار رس سبب چسبندگی بافت بستر می شد و مسلماء فشردگی بستر در این ایستگاه بیشتر بود .بنابراین وفور
مواد غذایی در نواحی باال و میانه جزر و مدی در این ایستگاه سبب افزایش فراوانـی پرتـاران در نـواحی یـاد شـده نشـد .نکتـه
دیگری كه الزم به ذكر می باشد ،این است كه در نواحی باال و میانه جزر و مدی در هر دو ایستگاه مزاحمـت هـای انسـانی بـه
وفور به چشم می خورد .رفت و آمد های انسانی حتی ماشینی در این نواحی زیاد بود .در ایـن سـواحل مـاهیگیری بـه صـورت
سنتیانجام می شود .همچنین گردشگران زیادی از این مناطق بازدید می نمایند ،كـه بـا رفـت و آمـد بـر ایـن سـواحل باعـث
فشردگی بیشتر بستر و نیز از بین رفتن موجودات ساحلیاز جمله كرم های پرتار می شوند .نکته دیگری كـه قابـل ذكـر اسـت
وجود شکارگران بود .در ایستگاه های مورد مطالعه ،پرندگان و خرچنگ های دریایی به وفور یافت می شدند ،و با توجه به ایـن
مطلب كه این جانوران از دشمنان اصلی كرم های پرتار محسوب می شوند ،در كاهش فراوانی محدود كرم های پرتـار احتمـاالً
دارای نقش هستند .همچنین در این سواحل دامنه جزر و مد زیاد بود و گاه آب چندین كیلومتر پس روی دارد ،لذا موجـودات
این سواحل بخصوص در نواحی باالی جزر و مدی مدت زیادی در معرض خشکی قرار دارند .با توجه به مطالب عنوان شـده در
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ناحیه باالی جزر و مدی در ایستگاه ترمینال انتظار حضور گونه هایی از پرتاران وجود داشت ،كه نسـبت بـه وفـور مـواد آلـی و
آالینده ها مقاوم باشند ،تحمل شرایط خشکی و شوری را داشته باشند ،و نیز بتوانند خود را از چشم شکارگر مخفـی نماینـد ،و
نیز برای خود پناهگاه ایجاد یا فراهم كنند .پس با این وجود حضور كرم های پرتار خانواده ) )Nereididaeدر ایـن ناحیـه در
این مطالعه دور از انتظار نبود .در مطالعاتی در ایالت كالیفرنیا در آمریکا ،ناحیه بـاالی جـزر و مـدی خلـیج سانفرانسیسـکو بـه
خصوص مناطق دارای آلودگی با مواد آلی ،بیشترین جمعیت نریدیده ها را دارا بودنـد ).(Fauchald, 1979

همچنـین در

مطالعات دیگری در همین منطقه به میزان تحمل شوری نسبتاً باال نریدیده هـا اشـاره شـده اسـت ) .(Fauchald, 1979در
ضمن وجود انبوهی از جلبك ها در این ناحیه سبب می شود كرم های گونه نریدیـده بـه آسـانی خـود را از چشـم شـکارگران
مخفی نمایند.
در ناحیه میانه جزر و مدی در ایس تگاه ترمینال  ،به علت كاهش مواد آلی و آالینده و فاصله از ورودی ها و نیز عمل حمل توسط
جزر و مد ،شرایط متعادل تر شده ،مواد آالینده موجود به عنوان غذا مورد استفاده پرتاران قرار می گرفتند ،كه سبب افزایش فراوانی
و تنوع بیشتر این موجودات در این ناحیه شده بود (شکل  .)12اما به نظر می رسید كه گرما عاملی محدود كننده برای برخی گونه
های پرتار در این ناحیه باشد؛ زیرا علی رغم وجود مواد آلی بسیار در تابستان ،این موجودات فراوانی كمتری نسبت به فصل بهار
برخوردار بودند(شکل  .)12این افزایش می تواند به علت افزایش مصرف اكسیژن برای تجزیه مواد آلی موجود در آالینده ها و كمبود
اكسیژن در محیط در اثر گرم شدن هوا بود .البته این مطلب در مورد گونه نریدیده در ناحیه میانه در ایستگاه ترمینال صدق می
كند .اما در مورد سایر گونه ها مصداق پیدا نمی كند .بطور مثال فراوانی اسپیونیدها ) (Spionidaeدر تابستان و بهار تفاوت
آنچنانی نداشت (در بهار 30عدد در تابستان  31عدد در متر مربع)(شکل .)12
در ناحیه میانه جزر و مدی در ایستگاه گوهرشاد تأثیر عوامل محدود كننده ذكر شده كمتر بود ،و شرایط مناسب تری برای پرتاران
وجود داشت .تنوع و فراوانی پرتاران نسبت به ناحیه باالی جزر و مدی بیشتر شده بود .اما با ناحیه میانه ترمینال تفاوت معنی داری
نداشت.
همانطور كه قبالً گفته شد ،ناحیه پایین جزر و مدی در دو ایستگاه از نظر شرایط زیستی بسیار مشابه بودند .نتایج بدست آمده نیز
این مطلب را تأیید می كنند (شکل های  13و  .)11در ناحیه پایین جزر و مدی در دو ایستگاه تأثیر عوامل محدود كننده بسیار كم
بود و شرایط برای افزایش جمعیت پرتاران مهیا بود .در این ناحیه النه های تیوبی پرتاران به وفور دیده می شد .واوج فراوانی پرتاران
در هر دو ایستگاه در این ناحیه بود .نتایج مطالعات انجام شده در سواحل نیوزلند ) (New Zealandنشان داد كه ،سواحل
زیستگاه های مطلوب پلی كت ها هستند و شرایط موجود در هر ساحل به طور طبیعی بر روی موجودات آن تأثیر گذار خواهد بود.
اما در سواحلی كه امکان ایجاد سوراخ و درست كردن النه برای پلی كت ها فراهم تر باشد ،و آب دریا رفت و برگشت مناسب داشته
باشد ،جمعیت بیشتری از آنها را می توان مشاهده كرد  (Day & Hutchings, 1979).در نواحی پایین جزر و مدی بستر
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فشردگی كمتری داشته بنابراین امکان ساختن النه و پنهان شدن فراهم بود ،همچنین رفت آمد آب نیز مناسب است و كرم های
پرتار كمتر در معرض خشکی قرار می گیرند  ،لذا در این نواحی این موجودات فراوانی بیشتری نسبت به دو ناحیه دیگر در هر دو
ایستگاه داشتند(در ایستگاه گوهر شاد  23عدد و در ایستگاه ترمینال  21عدد در هر متر مربع) .همچنین در مطالعات دیگری در
استرالیا نشان داده شد كه ناحیه پایین جزر و مدی زیستگاه اصلی پرتاران است ).(Hutchings, 2001
می توان نتیجه گرفت كه شرایط زیست محیطی در ناحیه پایین جزر و مدی برای پرتاران در حد مطلوب تری نسبت به دو ناحیه
دیگر بوده بنابراین جمعیت بیشتری از پرتاران در این ناحیه زیست می كنند( 23عدد در هر متر مربع).
در سواحل مورد مطالعه اسپیونیده ها بیشترین فراوانی را داشتند( 39عدد در متر مربع) .این كرم ها اصوال ًیا در مکان های ثابت
می مانند و یا سوراخ های زمینی را به عنوان زیستگاه انتخاب می نمایند و نیز برخی گونه ها النه سازی می كنند ،مناطق جزر و
مدی سواحل ماسه ای جایی كه آب رفت و برگشت نسبتاً خوبی داشته باشد ،زیستگاه مناسبی برای این گونه محسوب میشود
) .(Day, 1963همچنین در برخی از مطالعات عنوان شده است سواحل گلی  -ماسه ای به عنوان بهترین زیستگاه برای اسپیونیده
ها می باشد ) .(Day, 1979ایستگاه های مطالعه شده در این تحقیق نیز از سواحل ماسه ای  -گلی محسوب می شوند ،بنابر این
می توانند مکانی مناسب برای اسپیونیده هال باشند .بنابراین وفور این خانواده در این سواحل دور از انتظار نبود .در ایستگاه با
ورودی فاضالب در هر سه ناحیه جزر و مدی باال ،میان و پایین اسپیونیده وجود داشت .البته بیشترین فراوانی در ناحیه پایین جزر
و مدی مشاهده شد (شکل های  11و .)11

تقدیر و تشکر
تحقیق حاضر با همکاری خانم ها مهندس بهاره صمدی كوچکسرایی ،مهندس لیال رابط و مهندس مهدیه شاپوری انجام شد
كه جای تقدیر و تشکر دارد .همچنین از كلیه همکاران محترم در پژوهشکده اكولوژی خلیج فارس و دریای عمان به ویژه
آقایان مهندس كیوان اجاللی ،مهندس كاظم خدادی جوكار ،خانم مهندس شیوا آقاجری تشکر و قدردانی میگردد.
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