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چكيده

گونه های مختلفی از حلزون هاي آب ش�يرين پولموناتا در خانواده لیمنه ایده به عنوان میزبان واس�ط مراحل نوزادی
ترماتودهای دی ژنه آ از جمله در فاس�یولوزیس انس�ان و دام مطرح می باشند .بنابراین مطالعه حاضر به منظور تعیین
تن�وع گونه ای حلزون های لیمنه ایده و الگوی پراکنش جغرافیایی آنها در اس�تان آذربایجان غربی و نیز نقش عوامل
فیزیک و ش�یمیایی بر آن ها انجام ش�د .در اين تحقيق از س�ه منطقه شمال ،مركز و جنوب اس�تان آذربايجان غربي
در دو ناحيه دش�ت ( 35ايس�تگاه) و كوهس�تان ( 10ايس�تگاه) در فصول بهار و پاییز نمونه برداری به روش س�اده به
عم�ل آم�د .در مجموع  3741ع�دد حلزون زنده راس�ت گردش جنس ليمنه آ جمع آوري و شناس�ایی ش�دند .تنوع
گون�ه ای حل�زون ه�ا  71/02( L.gedrosianaدرص�د ،گونه غال�ب)14/89( L.stagnalis ،درص�د)L.trancatula ،
( 7/97درص�د) 5/64( L.auricularia ،درص�د) و  0/48( L.palostrisدرص�د) بود .توزی�ع جغرافیایی حلزون های
لیمنه ایده ،در ناحیه دش�ت در  22منطقه و در کوهس�تان در  6منطقه ثبت گردید .بر اس�اس یافته ها در زیس�ت گاه
حل�زون ه�ای لیمنه ایده ،دامنه دمایی حضور حلزون های لیمنه ایده در اس�تان آذربایج�ان غربی در دمای  15درجه
سانتی گراد تا دمای  34درجه سانتی گراد در دو ناحيه كوهستان و دشت بود ،تنوع گونه ای ليمنه آ اوريكوالريا ،ليمنه
آ ترونكاتوال و ليمنه آ پالوس�تريس از  pHاس�یدی تا مختصر قلیایی بود .در حالی که حضور دو گونه L.gedrosiana
و  L.stagnalisدر  pHقلیای�ی ثب�ت گردی�د .دامن�ه تغیی�رات هدايت الكتريك�ي  312-3680 µSو درجه ش�وري
 0/146-1/885 g/Lب�رای حل�زون های لیمنه ایده از مناطق مختلف اس�تان آذربایجان غرب�ی ثبت گردید .نتایج این
مطالعه نش�ان داد که ب�ا توجه به تنوع گونه ای حلزون های لیمنه ایده در منطق�ه و نقش آنها در تداوم چرخه زندگی
گونه های فاس�یوال ،مطالعات تکمیلی برای تعیین ش�یوع آلودگی آنها در حلزون های لیمنه ایده و نقش هر یک از آنها
در انتقال آلودگی مورد نیاز است.
كلمات كليدي :حلزون ،لیمنه ایده ،فاسیوال ،آذربایجان غربی.
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A study on geographical distribution and diversity of Lymnaeidae snails in West Azerbaijan province, Iran
By: Imani-Baran, A. PhD Student of Parasitology, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia
University, Urmia, Iran. Yakhchali, M., Associated Professor of Parasitology, Department of Pathobiology, Faculty of
Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran. Malekzadeh Viayeh, R. Artemia and Aquatic Animals Research
Institute, Urmia University, Urmia, Iran.
Many species of the freshwater pulmonate snail family Lymnaeidae act as intermediate hosts in the transmission of
digenean trematode larvae, including those of the causative agent of fasciolosis. Based on this, current investigation
was aimed to determine diversity and geographical distribution of Lymnaeidae snails and role of biochemical indices
in habitat of them in West Azerbaijan province, Iran. Simple sampling method was undertaken in north, center and
south parts of the province in plain (35 sites) and mountainous (10 sites) regions of spring and Fall. A total number
of 3741 dextral Lymnaea spp. were collected and identified. The highest percentage belonged to the L. gedrosiana
(71.02%), followed by L. stagnalis (14.89%), L. truncatula (7.97%), L. auricularia (5.64%) and L. palostris (0.48%).
Geographical distribution of Lymnaeidae snails were recorded in 22 sites of plain and 6 sites of mountainous regions.
Biochemical findings indicated that Lymnaeidae snails survived between 15-34 °C in both regions. From acidic to
relatively alkalis pH, existence of L. auricularia, L. truncatula and L. palustris were recorded. While L. gedrosiana and
L. stagnalis were found in alkalis conditions. Electronic conductivity and salinity of different habitats for Lymnaeidae
snails were measured as 312-368 µS and 0.146-1.885 g/L, respectively. It is concluded that further studies are necessary
to determine frequency of Lymnaeidae snails’ infection due to Fasciola spp. and role of them as intermediate hosts of
digenean trematodes in North West of Iran.
Key words: Snail, Lymnaeidae, Fasciola, West Azerbaijan, Iran.

مقدمه

حلزون هاي آب ش��يرين از تنوع گونه اي فراوانی در دنيا برخوردار
مي باشند .اين گروه از شكم پايان از نظر پزشكي ،دامپزشكي و بهداشت
عمومی به ویژه نقش آنها در انتقال عوامل بيماري زا با اهميت می باشند
( .)36حلزون های خانواده ليمنه ايده در راسته بازوماتوفورا و زير دسته
پولموناتا از دسته شکم پایان قرار دارند ( .)35اين گروه از حلزون ها در
چرخه زندگي حداقل  71گونه ترماتود بدون احتساب ديژ نه آ هاي انگل
مهره داران پس��ت ،مانند دوزيس��تان نقش دارند ( .)17،16آلودگی يك
گونه از حلزون های ليمنه ايده با بيش از يك گونه ديژ نه آ و نیز قابلیت
همزم��ان ی��ک گونه به عنوان ميزبان واس��ط ا ّول و ميزبان واس��ط دوم
( )33خصوصیات منحصر به فردي هس��تند که نقش حياتي و مضاعفی
در چرخ��ه زندگي ترماتودهاي ديژ نه آ ايفاء مي كنند ،چرا که زیس��ت
بوم مناس��بی براي تكامل س��ركرهاي مهاجم و یا متاسركرهاي كيستی
محس��وب می شوند که مستقيماً در پراكندگي آلودگی های انگلی نقش
دارند ( .)25 ،21از جمله می توان به آلودگی گونه هایی از حلزون هاي
ليمنه ايده با نوزاد شيستوزوماهاي انگل پرندگان و پستانداران که سرکر
آنها مولد درماتيت در انس��ان می باشد ( )32 ،27 ،23اشاره نمود ،بروز
همه گيري هاي فاس��يولوزيس انساني ( )37 ،36و نقش آنها در چرخة
زندگي ترماتودهاي با اهميت اقتصادي در دامپزشكي از دیگر موارد قابل
اشاره است (.)43 ،34 ،2

الگوی اپیدمیولوژی فاس��یولوزیس انسانی در سال های اخیر تغییر
یافته و امروزه مشخص گردیده است که دیگر نمی توان آن را به عنوان
ی��ک بیماری مش��ترک ثانویه انس��انی در نظر گرف��ت .تحقیقات اخیر
موارد آلودگی انس��انی را  17میلیون نفر و تعداد موارد در معرض خطر
ای��ن بیم��اری را  180میلیون نف��ر از پنج قاره جه��ان تخمین زده اند
( .)37 ،36ب��ه طوري که ش��یوع آن از س��ال  1980افزايش یافته و در
مناطق��ی از جه��ان نظی��ر بولي��وي ( 65-92درصد) ،اك��وادر (24-53
درصد) ،مصر ( 2-17درصد) و پرو ( 10درصد) گزارش ش��ده است (.)7
در ایران نیز آلودگی در س��ه اس��تان گیالن ،مازندران و اصفهان ش��ایع
است ( .)1به لحاظ اقتصادی نیز فاسیولوزیس یک بیماری با اهمیت در
نش��خوارکنندگان استان آذربایجان غربی است ( )14 ،13و تأثیر زیادی
نیز بر روند رشد ،تکامل و تولید مثل نشخوارکنندگان دارد ( .)1بنابراین
پايش مس��تمر مطالعات حلزون شناس��ی در مناطقي از كشور كه سابقة
وقوع يا شيوع عفونت هاي منتقله از طريق حلزون به انسان و دام دارند،
از اهميت بهداشتي فراوانی برخوردار می باشد ( .)42بر اساس اطالعات
موجود تاکنون مطالعه ای در ارتباط با تنوع گونه ای حلزون های لیمنه
ایده ب��ا توجه به الگوی پراکنش جغرافیایی و تأثیر خصوصیات زیس��ت
گاه آنها در اس��تان آذربایجان غربی صورت نگرفته است .به این منظور،
مطالعه حاضر در س��ه منطقه اس��تان از نواحی دشت و کوهستان انجام
شد.

  (پژوهشوسازندگی)
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مواد و روشها

 -1ناحیه مورد مطالعه -استان آذربايجان غربي در شمال غرب ايران
در حد فاصل ' 35 o 58تا ' 39 o 46عرض ش��مالی و ' 44 o 3تا '47 o 23
طول ش��رقی و با ارتفاع  1332متر از س��طح دریا قرار دارد .آب و هواي
استان آذربايجان غربي در فصل تابستان در مناطق مرتفع و كوهستاني،
كه اغلب نقاط اس��تان را در بر مي گيرد ،معتدل و خنك اس��ت ولی در
مناطق جلگه اي و اطراف درياچه اروميه نس��بتاً گرم تر اس��ت .در فصل
زمستان آب و هواي نواحي جلگه اي معتدل تا سرد است ولی در نواحي
كوهستاني سرد مي باش��د .میانگین بارندگی سالیانه در نواحي مختلف
از  300- 800میلی متر در نوس��ان اس��ت .تعداد ماه هاي خشك سال
 3-5م��اه و تعداد روزهاي يخبندان در س��ال در نواحي مختلف حدودا ً
 100-150روز متغیر اس��ت .میانگین رطوبت نس��بي س��الیانه در نقاط
مختلف استان از  30-80درصد متغير است ( .)4در اين تحقيق ،استان
آذربايجان غربي به سه منطقه تحت مطالعه شمال ،مركز و جنوب تقسيم
ش��د و از هر منطقه دو ناحيه كوهس��تاني و دش��ت انتخاب گردید .در
مجموع  45نقطه استان شامل تاالب ( 11ايستگاه) ،بركه ( 14ايستگاه)،
آبگير ( 6ايس��تگاه) ،كانال آب ( 6ايستگاه) ،چشمه ( 4ايستگاه) ،باتالق
( 1ايستگاه) ،استخر ( 1ايستگاه) ،آبراهه ( 1ايستگاه) و حاشيه رودخانه
( 1ايس��تگاه) برای نمونه برداري انتخاب ش��دند (جدول 35 .)1ايستگاه
در نواحي دش��تي و  10ايس��تگاه نیز در مناطق كوهستاني قرار داشتند
(شکل 1و جدول.)1

تعیین گردیدند ( .)53مشخصات زيستگاه حلزون هاي جمع آوري شده،
محل نمونه برداري ،تاريخ نمونه برداري و مش��خصات حلزون های صید
ش��ده ثبت گردید .نمونه حلزون های صید شده در ظروف پالستيكي و
در كنار يخ به آزمايش��گاه حلزون شناسي دانشکده دامپزشكي دانشگاه
اروميه منتقل شدند .در آزمايشگاه ابتدا تمامي حلزون ها شمارش شدند
و حلزون های راس��ت گردش بر اس��اس جهت تعیین پیچش صدف و
اندازه گيري ابعاد صدف توس��ط كوليس شناسایی و جدا گردیدند .برای
مطالعه مشخصات صدف ،حلزون هاي زنده در آب جوش گذاشته شدند
و س��پس به وسيله پنس سر كج بخش احشایی حلزون (بافت های نرم)
از داخل صدف بيرون كش��یده ش��دند ( .)8باتوجه به اطالعات بدس��ت
آمده از صدف حلزون های راس��ت گردش و اس��تفاده از كليد تشخيص
حل��زون هاي آب ش��يرين اي��ران ( ،)6گون��ه حلزون ه��اي لیمنه ایده
جمع آوري شده شناسائي شدند (.)47
 -3آنالیز زيست گاه حلزون هاي ليمنه ايده -به اين منظور همزمان
با نمونه برداری ،متغیرهای آب ش��امل دما( pH ،با اس��تفاده از دستگاه
 pHمت��ر ديجيتال��ي  ،)Crison, pH 25-Spainهداي��ت الكتريكي
"
(با استفاده از دس��تگاه  EC1متر  )Crison CM 35 Spainو ميزان
شوري (با استفاده از دستگاه شوري سنج )Crison, CM 35-Spain
در محل تعیین و ثبت شدند.

 -2روش نمون�ه ب�رداري و شناس�ایی حل�زون های لیمن�ه ایده-

ب��ا توجه به ش��رايط اقليمي و محيط زيس��ت مناطق تح��ت مطالعه ،از
حلزون های آب شیرین به روش نمونه برداري تصادفی خوشه ای در تمامي
ايستگاه ها به منظور برآورد دقيق تراكم هرگونه از حلزون ها در هر یک
از ايس��تگاه ها نمونه برداری به عمل آمد ( .)32تعداد نمونه ها براساس
فراوان��ی احتمالی 50درصد با دامنه اطمینان 95درصد و دقت  5درصد

شكل  -1توزیع جغرافیایی ايستگاه هاي نمونه برداری شده در مناطق مختلف استان آذربايجان غربي:
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نتايج

كمترين دامنه تغييرات آنها براي گونه  L.tranculata µS 621-360و
 g/L0/185-0/222ثب��ت گردی��د .دامن��ه ای��ن تغيي��رات نی��ز براي
گون��ه ه��ای  L.stagnalis µS3000-372و  g/L1/541-0/187و
 L.auricularia µS904-374و g/L44/0-178/0ب��ود .همچنی��ن
این ش��اخص ها براي تنه��ا زیس��ت گاه  L.palustrisو g/ 379 µS
 L0/185ثبت شد.

بر اساس نتایج حاصل از نمونه برداری از  45ایستگاه واقع در نواحی
مختلف دش��ت و کوهس��تان اس��تان آذربایجان غربی در دو فصل بهار و
پاییز ،از  28ايس��تگاه در مجموع  3741عدد حلزون زنده راست گردش
جنس ليمنه آ متعلّق به خانواده لیمنه ایده جمع آوري و شناسایی شدند
(شکل  .)1فراوانی و تنوع گونه ای حلزون هاي لیمنه ایده شناسائي شده
در دو فصل بهار و پاییز از ایس��تگاه های تحت مطالعه در جدول  1و  2و
نمودار  1ثبت گردیده است.
گون��ه  L. gedrosianaبيش��ترين و  L.palustrisكمترين تراكم
جمعیت��ی در س��طح اس��تان آذربايجان غربي داش��تند .از  28ايس��تگاه
نمونه برداری ش��ده ،بيشترين تراكم جمعیتی  L.gedrosianaدر بركه
اسماعيل كندي ماكو و كمترين توزیع آن در تاالب قارقولوق پلدشت ثبت
گردید .بيشترين تراكم گونه  L.stagnalisدر تاالب جبل كندي اروميه و
کمترین حد آن در تاالب شورگل نقده بود .بيشترين و كمترين میزان توزیع
منطق��ه ای برای  L.trancatulaدر آبراهه روس��تاي دولت آباد منطقه
دي��زج و كانال آب روس��تاي اوصال��وي اروميه تعیین گردی��د .در مورد
 L.auriculariaنيز بيش��ترين و كمتري��ن تراكم جمعيتي به ترتيب در
بركه اس��م جندي قوشچي و حاش��يه رودخانه زرينه رود مياندوآب ثبت
گرديد L.palustris .فقط در ايس��تگاه كانال آب پاس��گاه زيوه مشاهده
شد .به طور کلی توزیع جمعیتی مختلط برای گونه هاي مختلف حلزون
ليمن��ه آ ب��ه ترتي��ب در  3 ،7 ،18و  1ايس��تگاه ب��رای گون��ه ه��اي
 L.gedrosiana، L.stagnalis، L.tranculataو L.auricularis
ثبت شد .در  2ايستگاه به طور مشترك  L.gedrosianaو ،L.stagnalis
در يك ايس��تگاه  L.gedrosianaو  L.tranculataو در يك ايستگاه
 L.gedrosianaو  L.palustrisحض��ور داش��تند .توزی��ع جمعیتی و
جغرافیایی حلزون های لیمنه ایده ،در ن احیه دشت در  22منطقه و در
کوهستان در  6منطقه ثبت گردید (نمودار .)2
یافت��ه های آنالیز آب (دما ،pH ،هدايت الكتريكي و درجه ش��وري)
از مناط��ق تح��ت مطالعه در اس��تان آذربايجان غرب��ي در نمودار  3ثبت
ش��ده است .براس��اس این یافته ها ،دامنه تغييرات دما بر اساس زیستگاه
حل��زون ه��ای لیمنه ایده در ط��ول مطالعه  15-34درجه س��انتی گراد
ب��ود .گرچه گونه های شناس��ایی ش��ده ليمنه آ در ای��ن دامنه تغييرات
دمایی از دو ناحيه كوهس��تاني و دش��ت گزارش شدند ،ولی حضور گونه
 L.gedrosianaدر هر دو ناحیه غالب بود.
با توجه به حضور حلزون های لیمنه ایده در زیس��تگاه های مختلف
اس��تان ،دامنه تغييرات  pHدر مناطق مورد مطالعه  5/5-9تعیین ش��د.
گونه های ترونكاتوال و پالوس��تريس به ترتي��ب در -6/5 ،5/5-7/5 pH
 5/5و  5/5مش��اهده ش��دند ،در حال��ي كه حضور دو گون��ه گدروزيانا و
اس��تاگناليس در  pHهاي  5/5-9و  6-9ثبت شد .بیشترين ميزان pH
مرب��وط به تاالب ش��ورگل بود ک��ه از اين تاالب گونه ه��ای گدروزيانا و
استاگناليس در  9 pHشناسایی شدند.
ش��اخص ه��ای هداي��ت الكتريك��ي و ش��وري ب��رای زيس��تگاه
حل��زون های ليمنه ای��ده ،به ترتي��ب µS3680-312 ،و g/L 885/1-
 146/0بود .بيشترين دامنه تغييرات هدايت الكتريكي و شوري براي گونه
 ،L.gedrosianaبه ترتي��ب µS3680-312 ،و  g/L885/1-146/0و

براساس اطالعات موجود در اغلب مناطق ايران گونه هاي مختلفی
از حل��زون ه��اي آب ش��يرين گزارش ش��ده اند ( )13ول��ی مطالعات
مح��دودی در خصوص تنوع گونه ای آنها از اس��تان هاي مختلف ايران
از جمله اس��تان فارس ،خوزستان و مازندران صورت گرفته است (،24
.)52 ،42
در مطالعه حاضر تنوع گونه ای  5گونه لیمنه آ در دو ناحیه دشت
و کوهس��تان از هر دو فصل بهار و پاییز به استثنا گونه پالوستریس که
در فصل پاییز مشاهده نگردید ،ثبت شد .عالوه براینL.gedrosiana ،
دارای جمعیت غالب در نواحی دو گانه در فصول تحت مطالعه در استان
آذربایج��ان غربی بودن��د .منصوریان در س��ال  1372در مطالعه توزیع
جغرافیایی حلزون های خانواده ليمنه ايده در ایران 7 ،گونه ترونكاتوال،
پالوستريس ،اس��تاگناليس ،پرگرا ،گدروزيانا ،روفس��نس و اوريكوالريا
شناس��ائي و گزارش نم��ود ( .)8در گ��زارش  Karimiو همکاران در
سال )30( 2004از شهرستان شادگان در استان خوزستان و منصوریان
در س��ال  )34( 1372از سراس��ر ایران گون��ه  L.gedrosianaنیز به
عنوان گونه غالب گزارش ش��ده است .گرچه گونه  L.pregraاز استان
آذربایجان غربی)  )34و اس��تان کردستان ( )3گزارش شده بود ولی در
این تحقیق این گونه مش��اهده نش��د .ش��اید از دالیل اصلی آن خشک
شدن زيستگاه ها و منابع آبي باشد كه در مطالعات قبلي وجود داشتند.
زیرا پراكندگي حلزون هاي آب ش��يرين طي يك دوره زماني معين در
زيستگاه هاي خاص برحسب خصوصيات زیست شناختی ،بیوشيميائي
و فيزيكي تغيير مي كند (.)31 ،29
البته گونه  L.auriculariaکه قب ً
ال فقط از استان های خوزستان
و لرس��تان گزارش ش��ده بودند ،در این مطالعه نیز از استان آذربایجان
غربی برای اولین بار شناس��ایی ش��دند .در مطالع��ه منصوريان بر روی
ش��كم پايان آبزي استان كرمانشاه در غرب ایران در سال  )9( 1379از
حل��زون های لیمنه ایده فقط  3گونه L.gedrosiana، L.palustris
و  L.trancatulaگ��زارش ش��د .منصوريان ( )10در بررس��ي دیگری
در م��ورد تنوع گونه ای حلزون هاي آب ش��يرين اس��تان سيس��تان و
بلوچس��تان در جنوب ش��رقی ای��ران 3 ،گونه گدروزيانا ،روفس��نس و
ترونكاتوال را شناس��ائي و گزارش کرد .در مطالعه مولوي و همكاران در
س��ال  )12( 1388در استان خوزس��تان از  7گونه حلزون آب شيرين
شناس��ایی ش��ده  2گونه ترونكاتوال و گدروزيانا را ب��ا كمترين فراواني
گونه ای گزارش کردند .صالحي مقدم و مس��عود در س��ال )5( 1387
جمعيت حلزون  L.gedrosianaرا از اس��تان مازندران در فصل گرم
س��ال بيشتر گزارش کرده اند و میزان وفور جمعيتی این گونه در پائيز
و زمس��تان به صفر می رس��د .البته کاهش وف��ور  L.trancatulaدر

  (پژوهشوسازندگی)
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جدول  –1مشخصات صدف حلزون های راست گردش شناسایی شده خانواده لیمنه ایده در استان آذربایجان غربی.

گونه حلزون

مشخصات صدف

ابعاد صدف (میلی متر)
طول

عرض

اسپایر

اپرچر

تعداد پیچش

L.stagnalis

40

21

18

22

6-7

بيضي ،اسپاير بلند و نوک تیز ،ديواره صدف نازك و درخشنده با حاشيه مقعر ،قهوه اي رنگ،

L.auricularia

18

13

5

13

4-5

قهوه اي مايل به زرد روشن ،ديواره نازك و براق ،شيارها نامنظم ،طول اسپاير كوتاه تر از اپرچر

L.palustris

8

4

4

4

6-7

بيضي ،اسپاير مخروطي نوك تيز با جالي تيره ،اپرچر در گوشه باال تيز ،خطوط رشد زبر و

L.trancatula

8

4

4

4

5-6

.اسپاير مساوی يا کوتاه تر از اپرچر ،آپکس پهن ،پيچش ها محدب و عميق ،داراي ناف

L.gedrosiana

13

9

4

9

4-5

، .اسپاير كوتاه تر از اپرچر ،اپرچر با بدنه صدف زاویه حاده دارد

فص��ل به��ار و پائيز با کاهش جمعی��ت این گونه در اس��تان آذربایجان
غربی هم خوانی داش��ت .یافته ها بیانگر ش��یوع گونه های ترونكاتوال و
پالوس��تريس در ایس��تگاه های مناطق مرکزی اس��تان آذربایجان غربی
و عمدت��ا کوهس��تانی آن بود .در حالی که توزی��ع جغرافیایی گونه های
اس��تاگناليس و گدروزيانا از مناطق سه گانه تحت مطالعه و اوريكوالريا
در مرکز و جنوب استان بودند .منصوریان و رکنی در سال )11( 1383
گونه ه��ای ترونكاتوال و گدروزيانا را در اكثر نقاط كش��ور از ارتفاعات و
دشت گزارش نموده است .عالوه براین  L.gedrosianaحلزون تابستانه
آب هاي مناطق پس��ت اس��تان مازندران گزارش ش��ده اس��ت ولي در
شاليزارهاي بدون زه كشي نيز مانند پالوستريس به وفور ديده مي شود،
با اين تفاوت كه پالوس��تريس بر خالف استان آذربایجان غربی بيشتر در
زمس��تان و گدروزيانا در تابستان ساكنين ش��اليزار هستند ( .)5فراوانی
گونه های ترونكاتوال و پالوس��تريس در اس��تان آذربايجان غربي مش��ابه
يافته ها در استان هاي مازندران ( ،)51 ، 5گيالن ( )15 ،5و كردستان
( )3بود.
خصوصيات بیوش��يميائي آب در منابع آبي مختلف متفاوت است و
به موجب اين تغييرات پراكندگي حلزون ها نیز در س��طح منطقه اي و
ناحي��ه اي تحت تأثير قرار مي گي��رد ( .)55، 45در این مطالعه ،حداقل
دم��ای حضور حلزون ه��ای لیمنه ایده در اس��تان آذربایجان غربی 15
درجه سانتی گراد بود .عالوه براین ،گونه های شناسایی شده ليمنه آ تا
دمای  34درجه سانتی گراد نیز از دو ناحيه كوهستان و دشت مشاهده
ش��دند ،در ايران ،دماي  20درجه سانتي گراد دماي مطلوب براي رشد
حلزون های لیمنه ایده مي باشد ( )28( Hunter .)50 ،39 ،34 ، 5و
صالحي مقدم و همكاران ( )5نیز نشان دادند که دماي  15تا  19درجه
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مشخصات ظاهری

.طول اسپاير كوتاه تر از اپرچر ،بادي ورل آن بزرگ ،شيار بين پيچش ها كم عمق ،فاقد ناف

(.شبيه الله گوش معكوس) ،بادي ورل بزرگ

.فراوان ،اسپاير مساوی يا كمي كوتاه تر از اپرچر ،شيار كم عمق

س��انتی گراد دماي مناسب براي كلني هاي حلزون ليمنه آ پالوستريس
اس��ت .در اس��تان آذربایجان غربی دمای مناس��ب برای فعالیت حلزون
ه��ای لیمنه ایده در فصول بهار و پاییز فراهم اس��ت .از س��وی دیگر اثر
مستقيم دما بر شاخص هاي حیاتي (رشد ،بلوغ و باروري) پولموناتاهای
آب شيرين از جمله حلزون های لیمنه ایده به دلیل افزايش فرآيندهاي
متابوليكي اثبات شده است ( .)52 ،48 ،20 ،18عالوه براین شکم پایان
آب ه��ای ش��يرين تا حدودی قابلیت تنظيم رش��د خ��ود را در دماهاي
نامناس��ب دارند به طوری که رش��د آنها در طول ماه هاي زمس��تان به
حداقل رسیده و در تابستان افزايش مي يابد (.)54، 19
تغييرات  pHدر حلزون های لیمنه ایده در زیستگاه های مختلف
اس��تان آذربایجان غربی ،بیانگر تنوع گونه ای از اوريكوالريا ،ترونكاتوال و
پالوس��تريس از  pHاس��یدی تا مختصر قلیایی بود .ولی حضور دو گونه
گدروزيان��ا و اس��تاگناليس در  pHقلیایی بود .در انگلس��تان ،نرم تنان
معدودی در  pHکمتر از  6زيس��ت مي نمایند در صورتی که ارتباط
قابل توجهي بین رش��د آنها با قلیایی بودن محیط گزارش ش��ده اس��ت
( .)34 ،26زیرا در غلظت هاي زير  5/5يون هيدروژن مقدار اكسيژن آب
تحت تأثير قرار مي گیرد ( Karimi .)49و همکاران ( )30نشان دادند كه
حل��زون هاي ليمنه آ در محدوده  pHکم��ی قلیایی بودند .در مطالعه
صالحي مقدم و همكاران ( )5ارتباط معني داري بين  pHآب و جمعيت
حلزون های لیمنه ایده صید شده وجود نداشت.
با توجه به ارتباط مس��تقیم میان هدايت الكتريكي و درجه ش��وري
آب ،دامنه تغییرات هدايت الكتريكي  312-3680 µSو درجه ش��وري
 0/146-1/885 g/Lب��رای حلزون های لیمنه ای��ده از مناطق مختلف
استان آذربایجان غربی ثبت گردید .صالحي مقدم و مسعود ( )5شرايط

  (پژوهشوسازندگی)

مطالعه تنوع گونه ای ...

شکل  -2صدف حلزون های شناسایی شده از استان آذربایجان غربی

الف L.stagnalis .ب L.palstris .ج L.gedrosiana .د L.auricularia .هL.trancatula .

  (پژوهشوسازندگی)
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جدول  -2فراوانی و توزیع جغرافیایی گونه هاي شناسائي شده حلزون های لیمنه ایده در مناطق مختلف استان آذربایجان غربی

توزیع جغرافیایی

گونه حلزون

فراوانی (درصد)

شمال

مرکز
دشت

کوهستان

جنوب
دشت

کوهستان

فصلی دایمی فصلی

کوهستان

دایمی

فصلی

دایمی

فصلی

دایمی

L.stagnalis

(57)89/14

2

-

-

-

-

-

L.auricularia

(211)5/64

-

-

-

-

1

-

1

L.palostris

(18)0/48

-

-

-

-

1

-

-

-

L.trancatula

(298)7/97

-

-

-

-

-

2

-

1

-

L.gedrosianan

(2657)71/02

1

-

4

-

1

-

7

2

-

-

جمع کل

3741

3

-

4

-

3

2

8

3

-

-

دشت

دایمی

فصلی

دایمی

فصلی

-

1

-

-

3

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

6

2

نمودار  -1فراوانی گونه های لیمنه ایده شناسایی شده در استان آذربایجان غربی.
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  (پژوهشوسازندگی)

مطالعه تنوع گونه ای ...

نمودار  -2فراوانی گونه های لیمنه ایده در ایستگاه های تحت مطالعه در استان آذربایجان غربی.

نمودار  -3دامنه تغییرات شاخص های آب در زیست گاه های مختلف حلزون های لیمنه ایده در مناطق مختلف استان آذربایجان غربی (دما ،T :درجه شوری ،S:هدایت الکتریکی)EC:

  (پژوهشوسازندگی)
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مساعد رشد كلني هاي حلزون ليمنه آ پالوستريس در ميزان امالح بين
 200تا  400قس��مت در ميليون گزارش کرده ان��د .در نيجريه ،ارتباط
نقش هداي��ت الكتريكي در م��زارع بولینوس معني دار نب��ود ( .)46در
حال��ي ك��ه اثر آن بر تراكم حل��زون های پولموناتا به ط��ور معني داری
مح��دود کننده گزارش ش��ده اس��ت ( .)45 ،44پراكندگي حلزون هاي
آب ش��يرين با س��ميت مواد موجود در آن به واس��طه سختي آب تحت
تأثي��ر قرار مي گي��رد به طوری که غلظت هاي باالی عناصر و تركيبات
ش��يميائي ب��ر تغيیرات جمعيت��ي و وقايع گونه اي آنها اث��ر دارد (.)29
ب��ه طوری ک��ه با افزاي��ش ش��وري آب از جمله در اث��ر افزايش غلظت
كاتي��ون ها و آنيون ها از تعداد حلزون ها از جمله در مناطق زهکش��ی
ش��ده می كاهد ( DeFrancesco .)24و همکاران در سال  2003در
یک بررسی در آرژانتين نش��ان دادند كه فاكتورهاي محيطي در فصول
مختلف متغير می باش��ند ( .)22ش��وري نیز متغير مهمی در پراكندگي
گون��ه های نرم تن��ان بوده و ب��دون توجه به نقش فرآيندهاي زیس��ت
ش��ناختی (رقابت ،صيد و انگلي ش��دن) بخش اعظم الگوهاي پراكنش
حلزون ها تحت تاثیر آن می باشند.
با توجه به گزارش��ات موجود در ايران و نتایج این تحقیق در استان
آذربايج��ان غربي ،به موازات نقش گونه های ترونكاتوال و اس��تاگناليس
به عنوان میزبان واس��ط  Fasciola hepaticaو حلزون های آب زی
ليمنه آ گدروزيانا و ليمنه آ اوريكوالريا در چرخه زندگی F.gigantica
در ایران ( )1و نیز گزارش��ات شیوع فاس��یولوزیس در استان آذربایجان
غربی ( )14 ،13 ،2یافته ها بیانگر نقش برجس��ته این گونه ها در تداوم
چرخه زندگی ترماتودهای فاس��یولیده در منطقه است .ولی از آن جایی
ک��ه حلزون  L.truncatulaدر این تحقی��ق از وفور و پراكندگي کم و
محدودی نسبت به سایر گونه های لیمنه ایده در سطح استان برخوردار
اس��ت ،بنابراین نقش سایر گونه های لیمنه آ در برقراری چرخه زندگی
گونه های فاسیوال در منطقه نیازمند مطالعات تکمیلی است.

تشکر و قدردانی

این تحقیق با حمایت مالی حوزه معاونت تحصیالت تکمیلی دانشگاه
ارومی��ه و با ک��د 6961اجرا گردید .از همکاری آقای بدلی کارش��ناس
گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی و خانم پاک کارشناس پژوهشکده
آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه مراتب قدردانی و تشکر را داریم.

پاورقی
1- Electronic Conductivity

منابع مورد استفاده

 -1اسالمی ،ع )1385( .کرم شناسی دامپزشکی :ترماتودها .جلد اول ،انتشارات
دانشگاه تهران ،صفحه .50
 -2حس��ن زاده ملكي ،د )1373( .بررس��ي حلزون هاي ميزبان واسط فاسيوال
هپاتيكا و فاس��يوال ژيگانتيكا در شهرستان مياندوآب .پایان نامه دكتراي حرفه
اي دامپزشکی ،دانشکده دامپزشكي دانشگاه آزاد اسالمي اروميه.
 -3زمین��ی ،ق )1378( .بررس��ی حلزون های آب ش��یرین و تعیین میزبانان
واس��ط ترماتودهای انس��انی و حیوانی در کردس��تان و خوزس��تان ،پایان نامه
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تخصصی انگل شناس��ی پزش��کی ،دانش��کده بهداش��ت دانشگاه علوم
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