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پیشگفتار مؤلفان
اکوسیستمهای کفزیان بخشی از اکوسیستمهای آبی است که شامل عوامل زیستی بهنام کفزیان،
عوامل غیرزیستی و روابط متقابل کفزیان با عوامل غیرزیستی در سواحل ،بستر و مناطق نزدیک بستر
میباشد .آبزیان مختلف از طریق نقشهایی که بهعنوان تولیدکننده ،مصرفکننده و تجزیهکننده در
منابع آبی دارند ،با این اکوسیستم در ارتباط و تعامل هستند .تولیدکنندگان اولیه ،گیاهان عالی کفزی و
فیتوپالنکتونهایی هستند که با استفاده از دیاکسیدکربن و آب از طریق فرآیند فتوسنتز با استفاده از
انرژی نور خورشید ،مواد آلی (قندها) را تولید میکنند و این ارگانیسمها گام اولیة شبکة غذایی و تولید
هستند .مصرفکنندگان اولیه ،موجودات گیاهخواری هستند که از فیتوپالنکتونها و گیاهان تغذیه
میکنند و مصرفکنندگان ثانویه ،موجودات گوشتخواری هستند که از گیاهخواران تغذیه میکنند.
مصرفکنندگان سطح سوم ،گوشتخوارانی هستند که از سایر گوشتخواران تغذیه میکنند و
تجزیهکنندگان ،میکروارگانیزمهایی (مانند باکتریها و قارچها) هستند که مواد آلی پیکرة گیاهان و
جانوران را به مواد معدنی تجزیه میکنند که در نهایت توسط تولیدکنندگان مورد استفادة مجدد قرار
میگیرند .تجزیهکنندگان در شن و ماسه یا گل و الی بستر متمرکز شده و نقش اساسی در بازیافت
ماده و انرژی در اکوسیستم بازی میکنند.
پرتاران ردة بسیار مهمی از شاخة کرمهای حلقوی هستند که تنوع گونهای زیاد و پراکنش وسیع
جهانی دارند و از مهمترین گروههای کفزیان اکوسیستمهای آبی هستند .در مناطق با بسترهای گلی و
ماسهای ،بیشترین زیتودة کفزیان درونرسوبزی مربوط به پرتاران بوده و این گروه عالوه بر اینکه
منابع غذایی بسیار مناسب و گستردهای برای بیشتر گروههای آبزیان کفزی و سطحزی هستند ،با توجه
به سیستمهای مختلف تغذیهای مانند پودهخواری ،فیلتراسیون ،شکارگری و الشهخواری که دارند ،نقش
بسیار مهمی در جریان ماده و انرژی در اکوسیستمهای مختلف منابع آبی نیز دارند .به همین دلیل،
امروزه پرتاران بهعنوان غذای زنده برای تغذیة آبزیان ارزشمند شیالتی در مراکز تکثیر و پرروش آبزیان
نیز مورد استفاده قرار میگیرند .پرتاران همچنین بهعلت گسترش وسیع در منابع آبی مختلف و عدم
توانایی در جابهجایی در منابع آبی ،شاخصهای زیستی مناسبی برای پایش سالمت زیستی
اکوسیستمهای آبی و مطالعات آلودگی در این منابع آبی هستند.
نظر به اهمیت پرتاران اکوسیستمهای آبی و نقش آنها بهعنوان منبع غذایی برای آبزیان و همچنین
اهمیتی که این جانوران از نظر اکولوژیک در منابع آبی دارند ،و با توجه به این نکته که تنوع اقلیم و
اکوسیستمهای آبی در ایران تنوع باالی پرتاران را همچون جانداران دیگر به همراه دارد ،تاکنون منبع
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جامع و مدونی در ایران برای این گروه مهم از کفزیان تهیه و ارائه نشده است و به همین دلیل تدوین و
تألیف کتاب حاضر در گروه شیالت دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران در دستور کار قرار گرفت .در
این کتاب ،سعی شده است که تمام جنبههای مربوط به این کرمهای آبزی همچون تاکسونومی و
فیلوژنی ،ریختشناسی ،زیستشناسی ،بومشناسی ،تکثیر و پرورش و پرتاران شناسایی شده در ایران
مدنظر قرار گرفته و منبعی کامل برای مطالعة این موجودات فراهم آید تا مورد استفادة کارشناسان و
دانشجویان رشتههای مرتبط با آبزیان قرار گیرد و امید است گامی کوچک در راستای اعتالی کشور
عزیز و سرافرازمان باشد.
دکتر کامران رضایی توابع  -دکتر بهاره صمدی کوچکسرائی
خردادماه 1398

مقدمه
1

2

پرتاران ردهای از شاخة کرمهای حلقوی هستند و انواع آبزی آنها ،در تمام اکوسیستمها در
اقیانوسهای جهان ،از سردترین بخشهای اقیانوس در دشتهای مغاکی 3کف اقیانوس تا آبهای گرم
5
چشمههای هیدروترمال ،(Struck et al., 2011) 4و همچنین در مصبهای کمعمق و سواحل صخرهای
6
زندگی میکنند و عمدتاً کفزی هستند ،اما گونههایی نیز بهصورت پالژیک دیده میشوند ( Read and
.)Fauchald, 2018
پرتاران در بخش کمعمق فالت قاره و بستر عمیق اقیانوسها بین  40تا  80درصد از زیتودة
موجودات درون رسوبزی 7را به خود اختصاص میدهند ) .(Struck et al., 2011این کرمها،
فراوانترین و متنوعترین گروه در شاخة کرمهای حلقوی 8بوده و بیشتر برای زندگی در زیستگاههای
گلی و ماسهای سازگاری یافتهاند و در این مناطق ،تراکم آنها از نرمتنان 9و سختپوستان 10مجاور نیز
فراتر میرود .پرتاران بدن نرمی دارند و معموالً طول آنها از چند سانتیمتر تجاوز نمیکند .تاکنون بیش
از  80خانواده از پرتاران شناسایی شده است ).(Read and Fauchald, 2018
12
کرم پرتار ،در هر حلقة بدن 11دارای یک جفت برآمدگی بهنام پاراپود است که دارای ضمائم
بسیاری بهنام تار 13میباشد که از کیتین ساخته شده است و همین امر ،دلیل نامگذاری پرتاران
میباشد .بیش از  10,000گونه در این رده شناسایی شده است .پرتاران جانورانی با پراکنش جهانی
هستند و تنها  168گونه که کمتر از  %2از پرتاران را تشکیل میدهند ،در آبهای شیرین یافت
میشوند ) .(Glasby et al., 2008پرتاران ،در غنای ذخایر ماهیان در آبهای ساحلی و ارتباط
اکوسیستمهای دریایی و خشکی نقش مهم و اساسی ایفا میکنند .بهطور کلی این گروه از کرمها ،از
نظر زنجیرة غذایی در اکوسیستم های آبی اهمیت زیادی دارند و غذای مناسبی برای بسیاری از ماهیان
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کفزی و حتی سطحزی محسوب میشوند ( .)Read and Fauchald, 2018اعضای این رده از جانوران،
جزء موجودات ماکروبنتوز 1محسوب میگردند .ماکروبنتوزها نقش مهمی در اکوسیستمهای آبی بازی
می کنند .این موجودات ،قادر به مخلوط کردن رسوبات بوده و از این طریق ،موجب اکسیژنرسانی به
رسوبات بستر و تسهیل چرخش مواد آلی میگردند و سرعت معدنی شدن مواد آلی را در رسوب افزایش
میدهند (.)Taheri et al., 2010
از نظر تکاملی ،شناسایی ارتباطات بین گروههای مختلف کرمهای پرتار کاری دشوار بوده و اخیراً
داده های مولکولی کمک شایاتی به شناسایی روابط تکاملی در این رده از جانوران نموده است .از آنجایی
که این جانوران بدن نرمی دارند ،بهراحتی تبدیل به فسیل نشده و بههمین علت ،یافتههای فسیلی
درباره کرمهای پرتار اندك است و در بیشتر موارد ،آروارهها و نقبهای حفر شده توسط این موجودات،
بهعنوان فسیل قابل مطالعه میباشند (.)Conway and Peel, 2008
شناسایی پرتاران میتواند با روشهای ریختشناسی و با استفاده از کلیدهای شناسایی موجود
انجام شود .ساختارهایی از بدن پرتاران و قسمتهای مشخصی از بدن که در شناسایی این موجودات،
به محققان یاری می رسانند ،مشخص شده و شناسایی با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر بهانجام
میرسد (صفری شهواری و همکاران .)1394 ،ردهبندی پرتاران نیز بر اساس ردهبندی  Rouseو
 ) 1998( Rauchaldبوده که در فصل اول کتاب حاضر به تفصیل ،شرح داده شده است .با توجه به
اهمیت شناسایی صحیح پرتاران در شناخت بهتر وضعیت اکوسیستم و مدیریت صحیح آن ،ردهبندی با
استفاده از روشهای مولکولی نیز راه خود را پیدا کرده و در بسیاری موارد بهدالیلی که در متن کتاب
توضیح داده شده ،اجتنابناپذیر خواهد بود ( DNA .)Sivaraj et al., 2014بارکدینگ نیز بهعنوان علمی
جدید ،اهمیت معناداری در طبقهبندی دقیق و مطمئن موجودات زنده از جمله کرمهای پرتار خواهد
داشت (.)Valentini et al., 2009
ب نابراین ،برای شناخت بهتر پرتاران ،الزم است که نخست ،دانش مطلوبی درباره آناتومی و
ریختشناسی این کرمهای حلقوی کسب شود .بخشهای خارجی بدن پرتاران ،شامل بافت پوششی،
سر ،آنتنها ،حسی ،تنه ،دستگاههای داخلی ( Rouse and Pleijel, 2001; Carmack, 2008; de
 ،)Kluijver et al., 2000و سایر اندامهایی است که فصل دوم کتاب اختصاص به شرح آنها دارد.
همچنین این موجودات ،حفار یا نقبزن بوده و ساختار حفرههای آنها نیز چه از نظر دیرینشناسی و
چه از نظر اکولوژیک ،از دیرباز مورد توجه دانشمندان بوده است ( Gringras et al., 2002; Schweitzer
.)et al., 2005; Chen et al., 2008; Callaway et al., 2010
پرتاران ،شیوههای زندگی متنوعی داشته و از انواع دارای شنای آزاد تا انواع انگلی و همسفره را
شامل میگردند ( .)Sigvaldadottir et al., 2013همچنین از نظر نوع تغذیه ،دارای انواع مختلفی بوده،
_________________________________________________________________________
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و طیف وسیعی از شیوههای دریافت غذا و مواد غذایی را دارا هستند (.)Raffaelli and Hawkins, 2012
این موجودات ،میتوانند بهعنوان جانداران شاخص در زیستگاههای بخصوص مطرح باشند و چنانکه در
فصل سوم خواهید دید ،گونههایی معین از پرتاران ،میتوانند نشاندهندة انواع خاصی از زیستگاه باشند
( .)Gardner et al., 2014همچنین در این بخش ،زیستگاههای پرتاران همچون مناطق جزر و مدی،
آبسنگهای مرجانی و چشمههای هیدروترمال مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .کرمهای پرتار
دارای دشمنان طبیعی زیادی بوده و مورد تغذیة جانداران بسیاری قرار میگیرند .همچنانکه این
موجودات ،انواع متنوعی از زیستگاهها و روشهای تغذیهای را به خود اختصاص دادهاند ،استراتژیهای
متنوع تولیدمثل همچون استراتژی اپیتوکی( 1زادآوری) از آنها موجوداتی جالب توجه و گاه منحصر به
فرد ساخته است (.)Sigvaldadottir et al., 2013
پرتاران موجوداتی پراهمیت بوده و نقشی حیاتی در ساختار ،و سالمت موجودات کفزی دریایی ایفا
میکنند .همچنین در چرخة مواد آلی در بستر دریا نقشی اساسی داشته و تأثیر بسزایی در تغذیه
موجودات دریایی دارند (صمدی کوچکسرائی و همکاران1390 ،؛ رضایی توابع و رفیعی .)1396 ،این
کرمها در پایش بیولوژیکی محیط زیست دریایی نیز نقش داشته و در ارزیابی اثرات مواد در محیط به
محققان یاری میرسانند ( .)Rezaei Tavabe et al., 2017همچنین قابلیت استفاده بهعنوان
بیوایندیکاتور 2را در محیطهای دریایی داشته و وجود یا عدم وجود پرتارانی خاص در رسوبات ،شاخصی
برای تعیین شرایط و سالمت رسوبات میباشد ( .)Nkwoji et al., 2010بهعالوه ،واکنش سریع این
کرمها در برابر تغییرات محیطی ،از آنها بیوایندیکاتورهایی کارا ساخته است (.)Sivadas et al., 2010
البته این کرمهای حلقوی مفید ،میتوانند در مواردی بهعنوان موجوداتی مضر یا مهاجم نیز مطرح
باشند که در فصل سوم به تفصیل توضیح داده شدهاند.
پرتاران اهمیت غذایی باالیی در اکوسیستمهای آبی داشته و ارزش آنها بهعنوان منبع غذایی مهم
که قادر به ایجاد تعادل مناسب مواد مغذی میباشد ،برای آبزیان غیرقابل انکار است .البته استفاده از
این موجودات بهعنوان طعمة ماهیگیری از قدمت زیادی برخوردار بوده است ،اما اکنون در صنعت
آبزیپروری نیز کاربرد دارد .امروزه ،پرورش پرتاران برای تغذیة سختپوستان و انواعی از ماهیان در
دستور کار پروشدهندگان قرار دارد ( .)Lytle et al., 1990; Leelatanawit et al., 2014البته پرورش
این موجودات ،نه تنها برای افزایش تولید در صنعت آبزیپروری ،بلکه بهدلیل اهمیت اکولوژیک و
توانایی آنها برای احیاء زیستمحیطی نیز بهسرعت در حال رشد میباشد .همچنین استفاده از پرتاران
در ارزیابیهای زیستی مانند آزمونهای سمیت رو به افزایش است ( .)Robinson, 2005البته برای هر
یک از اهداف فوقالذکر ،میبایست بهدنبال گونههای متناسب با هدف بود که تمام این مسائل ،به همراه
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روشهای تکثیر و پرورش گونههای شاخص پرتار و سیستمهای رایج پرورشی این جانداران ،در فصل
چهارم کتاب ،مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
مطالعات کرمهای پرتار در ایران دارای قدمت نسبتاً زیادی بوده و تاریخچة آن به سال 1902
میالدی باز میگردد که در آن زمان عمدتاً توسط محققان خارجی به انجام رسیده است .در سالهای
اخیر نیز مطالعات بسیاری در زمینة پرتاران انجام شده که هم حوزة ریختشناسی و ردهبندی و هم
بخش زیستشناسی ،اکولوژی و تکثیر و پرورش را در برمیگیرد .البته در مورد برخی از خانوادههای
پرتاران ایران اطالعات چندانی وجود ندارد و در بسیاری موارد ،گونههای مختلف جداسازی شده ،اما
شناسایی نهایی و تعیین نام علمی بهانجام نرسیده است .همچنین هنوز در مورد زیستشناسی و
اکولوژی پرتاران ایران تحقیقات چندانی در دست نیست .فصل پنجم کتاب حاضر ،به معرفی خانوادهها،
جنسها و گونههای شناسایی شده پرتاران در ایران پرداخته و مشخصات خانوادههای مختلف بههمراه
زیستشناسی آنها از منابع معتبر جمعآوری شده است.
مطالعه کرمهای پرتار در ایران هنوز در آغاز راه قرار دارد و با توجه به اهمیت فراوان این کرمها
بهعنوان کفزیان ماکروبنتوز ،توجه محققان حوزههای مختلف اعم از جانورشناسان و محققان حوزه تنوع
زیستی و بیوسیستماتیک جانوری ،متخصصین علوم شیالتی ،اکولوژیستها و محققان حوزههای مختلف
محیط زیست از جمله مدیریت ،آلودگی و سمشناسی را میطلبد.

