b b
در

پژوهش و سازندگی شماره  110بهار 1395
DOI:10.22034/vj.2016.105744

فراوانی حلزونهای لیمنه ایده در استان لرستان
• غالمرضا كريمي (نویسنده مسئول)
بخش انگل شناسي ،موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي ،کرج ،ایران
• محمد عبدي گودرزي
بخش انگل شناسي ،موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي ،کرج ،ایران
• جهانبخش پروانه
كارشناس ارشد شبكه دامپزشكي ،لرستان ،ایران

• شهال ريواز
بخش انگل شناسي ،موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي ،کرج ،ایران
تاريخ دريافت :تیر  94تاريخ پذيرش :مهر 94
Email: Karimighr2003@yahoo.com

چکيده

حلزونهاي خانواده ليمنه آيده ميزبان واســط ترماتودها (اورنيتوبيالرزيا تركستانيكم و فاسيوال ژيگانتيكا) ميباشد كه
دوزيست هستند و در اطراف جويهای آب ،رودخانهها و بركههاي آب شيرين زندگي ميكنند .هدف از این مطالعه شناسايي
و تعيين فراواني حلزون ليمنه آ گدروزيانا ،در اســتان لرستان بود .به منظور شناســایی این حلزون از فروردین  1392تا
خرداد  1394از نواحی کوهستانی شمال و دشــتهای جنوبی ،شرق و غرب استان لرستان تعداد  1813حلزون جمعآوری
شــد .شناسایی حلزونها براساس اندازه گیری طول ،عرض و اسپایر صدف ،جهت پیچش صدف و نسبت طول اندام تناسلي
نر به پوسته انتهايي آن صورت گرفت .تنوع گونهای حلزونهای راست گرد خانواده لیمنه ایده در شمال استان شامل لیمنه
آ گدروزیانا ( 32/08درصد) ،لیمنه آ اوریکوالریا ( 15/25درصد) ،لیمنه آ ترونکاتوال ( 6/25درصد) و لیمنه آ اســتاگنالیس
( 3درصد) بود .میزان فراوانی حلزون لیمنه آ گدروزیانا در جنوب اســتان  57/5درصد شد .در مجموع ميزان فراواني لیمنه
آ گدروزیانا در تمام اســتان  45درصد گزارش شد .در اين مطالعه حلزون لیمنه آ گدروزیانا از استان لرستان براي اولين بار
گزارش شده است.
كلمات كليدي :حلزون ،لیمنه ایده ،ليمنه آگدروزيانا ،لرستان ،ایران
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Lymnaeidae snails is known as intermediate host of trematodes (Ornithobilharzia turkestanicum and Fasciola
gigantica). These snails are amphibious and living around small quantities of fresh water. The aim of this study was
identify Lymnaea spp. and Lymnaea gedrosiana snails in Lorestan province. In this study different snails (shell) were
collected during spring and summer (from 2014To 2015) around rivers and ponds in northern, southern and Easter
parts of Lorestan province. Snail identification was done according to spire Length , width measurement and operculum direction when stand on horizontal surface. A total number of 1813 dextral snails (Family: Lymnaeidae) were
collected and identified .The highest percentage belonged to the L. gedrosiana (32.08%), followed by L .auricularia
(15.25%), L. truncatula (6.25%) and L. stagnalis (3%) in north province. (p<0/05 ). Percentage of L. gedrosiana in
south province was 57.5%. Totally, percentage of L. gedrosiana in Lorestan province was 45%. Finally this is the
first record of L. gedrosiana snail from Lorestan province.
Key words: Snail, Lymnaeidae, Lymnaea gedrosiana, Lorestan, Iran

مقدمه
آگاهی نسبت به پراکنش جمعیتی حلزونهای هر منطقه و بیماریهای
انگلی منتقله توسط آنها یکی از ضرورتهای پایه برای مبارزه با حلزونها
و باال بردن سطح ســامت جامعه میباشد .حلزونهای خانواده لیمنه ایده
( )Lymnaeideaeدر راســته بازوماتوفورا ( )Basommatophoraو زیر دسته
پولموناتا ( ،)Pulmonataدر دســته شــکم پایان قرار دارنــد .این حلزونها
ميزبانهاي واســط فاســيوالها ،اورنيتو بيالرزياها و بسياري از ترماتودهاي
پرندگان و طيور میباشــند .این حلزونهاي آب شــيرين جزء حلزونهاي
دوزيست هستند .درپوش ندارند .صدف آنها مارپيچي بوده ،دريچه صدف
در سمت راســت قرار گرفته و شاخكها مثلثي شكل هستند .اين نرمتنان
از گروه شش داران هســتند كه در آب و خاكهاي مرطوب و گلي زندگي
ميكنند .آنها ميتوانند به ميراسيديوم ترماتودها آلوده شوند و شرايط رشد
نــوزادي انگل را در بدن خود فراهم نمايند .اين حلزونها همه هرمافروديت
هستند و در سراســر ايران پراكنده ميباشند .میزبانهای نهایی ترماتودها،
گوســفند ،بز ،گاو ،گاومیش ،تکسمیها ،شتر و گراز میباشند (; Eslami,
 .)1998 Yamaguti 1958; Urquhart et al. 1987خانواده ليمنه ايده شامل
جنس ليمنه آ و  7گونه از آبهاي شيرين ايران گزارش شده است .در ازاي
گونههــا از  10ميلي متر در ليمنه آ ترونكاتــوال تا  45ميليمتر در ليمنه آ
استاگناليس در نوسان است .تمام گونهها ي ليمنه آ راست گرد ،فاقد دريچه
و داراي شاخك مثلثي شكل هســتند .دو گونه ليمنه آ گدروزيانا و ليمنهآ
ترونكاتوال بيشــترين پراكنش را در سراســر ايران دارا ميباشند و كمترين
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فراواني را ليمنه آ روفســنس در نواحي دشــت بندرعباس و بلوچستان دارا
ميباشــد ( .)2000 a Mansourianلیمنــه آ گدروزیانا (Lymnaea 1919
 )gedrosiana Annandale and Prashadدر گــروه اوریکوالریا قرار دارد و
دارای انتشار وسیع میباشد ،صدف آن کوچکتر از یک سانتیمتر ،بلندی
( )spireبزرگتــر از اوریکوالریا و رأس دریچه با پیچش انتهایی تشــکیل
زاویــه منفرجه را میدهد .مجرای اســپرم بلند و نــازک ولی از نظر صدف
بســیار شــبیه لیمنه آ پرگرا و گروه اوریکوالریا میباشــد .این نوع لیمنه آ
ابتدا در ســال  1348در سلطانیه ایران پیدا شده است و از نظر تشریح جزء
گروه اوریکوالریا اســت ( .)Shahlapour, 1996پراکندگــی آن در ایران از
همه حلزونها بیشــتر است و اغلب در نواحی کم ارتفاع فالت ایران زندگی
میکند .در شــالیزارها و آبرفت نهرها ،چشمهها و استخرها و نواحی مردابی
نیز دیده میشود و نگهداری آنها در شرایط آزمایشگاه به سادگی امکانپذیر
اســت .منصوریان در ســال  1372اين حلزون رابه عنوان میزبان واسط و
حساس اورنیتوبیالرزیا ترکســتانیکمدر ايران گزارش نموده است .میزبان
واسط فاسیوال ژیگانتیکا در عراق و ایران نیز شناخته شده است (Massoud
.)1974
لیمنه آ اوریکوالریا ()Lymnaea auricularia, Linnaeus 1758
صــدف ضخیم و شــاخی رنگ بوده و طول آن به انــدازه 14/5 – 18
میلیمتــر و عرض آن  8تا  10میلیمتر اســت ،نــوک تیز ،پیچش انتهایی
حجیم ،دریچه بزرگ و شبیه الله گوش انسان میباشد به طوریکه انتهای
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فوقانی آن با بدنه صدف زاویه منفرجه را تشــکیل میدهد .مجرای اســپرم
در این گونه و گونههای مربوط به این گروه نازک و بلند اســت .در آبهای
جاری دائمی با حرکت کند ،گودالها و باتالقها و انواع دیگر آبهای جاری
در خاورمیانه ،عمان ،عربســتان ســعودی ،یمن و ایران گزارش شده است
(شهالپور.)1996 ،
لیمنه آ ترانکاتوال ()Lymnaea truncatula, Muller, 1774
طــول صدف حداکثــر 10میلیمتر ،صدف دارای تــارک پهن 5 ،تا 6
پیچش ،درز بین پیچشها عمیق ،دارای ناف ،برجستگی روی ستونک واضح
و مشخص میباشد .این حلزون میزبان واسط فاسیوالهپاتیکا میباشد که از
نظر اقتصادی بسیار با اهمیت میباشد و در سراسر ایران یافت میشود .این
حلزون را در اکثر موارد باید از کنارههای مجاری آب (با دســت یا پنس) در
محلهای مرطوب جمع آوری نمود.
لیمنه آ استگنالیس()Lymnaea stagnalis, Linnaeus , 1758
انــدازه صدف  25 ×45میلیمتر ،حاوی  7تــا  8پیچش ،پیچ بدنی آن
بزرگ به طوریکه ســه چهارم حجم صدف را تشکیل میدهد .دهانه صدف
شــبیه الله گوش است ناف در این حلزون مشــاهده نمیشود و در ناحیه
ستونک تاخوردگی واضح وجود دارد .حلزون فوق در هورالعظیم خوزستان،
منتهیالیه جنوبی خرم آباد لرســتان ،حســینیه ،شــهرکرد و کنار دریاچه
ارومیه به صورت محدود زیست مینماید.
عالوه بر چهارگونه فوق ،گونههاي ليمنه آ پرگرا ،ليمنه آ پا لوستريس،
و ليمنــه آ روفســنس در آبهاي ايران وجود دارند .ايــن حلزونها از نظر
آلودگي به بيماريهاي انگلي منتقله به وسيله حلزونها از اهميت به سزايي
برخوردارند و بنابراين مبارزه با آنها ضروري ميباشــد .و هدف اين تحقيق
شناســايي حلزون لیمنــه آ گدروزيانا و معرفي آن از نظــر انتقال انگل در
منطقه به منظور برنامهريزي جهت پيشگيري ،مبارزه و كنترل بیماریهای
انگلی میباشد.
مواد و روش کار
براي جمــعآوري حلزونهاي موجود در منطقه ابتدا اســتان را به 4
قسمت شمال ،جنوب ،شرق و غرب تقسيم كرده و از هر قسمت با استفاده
از توري فلزي دستهدار و به طور تصادفي نمونهبرداري نموده و زمان و مكان
جمعآوري حلزونها يادداشت و ثبت شد .در بهار و تابستان تعداد  600عدد
حلزون راست گرد جمعآوري و تعداد  1813حلزون از  5آبگير يا رودخانه
در  12منطقه از  4بخش اســتان نمونهگيري شــد و  20عدد از حلزون
صيد و مطالعه گردید .حلزونهای جمعآوري شده را به بخش انگلشناسي
موسسه رازي انتقال داده و با استفاده از كليدهاي تشخيصي شناسايي شدند
و اگر مشكلي در تشــخيص بوجود آمد با ارسال به مراكز معتبر تشخيصي
(دانشكده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشكي تهران ،بخش انگل شناسي) اقدام
به شناســايي آنها نموده سپس به ســازمانهاي محيط زيست و سازمان
دامپزشــكي كشور معرفي ميشد تا در امر تشــخيص ،پيشگيري ،مبارزه و
كنترل استفاده شود.
روش نمونهبرداری به دو صورت زیر انجام شده است:
 -1حلزونها ابتدا به وســیله توری فلزی از آب گرفته شــده و سپس
در

  پژوهشوسازندگی

به همراه آب همان محل در ظروف شیشــهای و پالســتیکی قرار داده و به
آزمایشــگاه ارجاع داده شده است تا وجود سرکرها در حلزون با روش مورد
نظر بررسی شود.
 -2روش لولــهای :که در این روش حلــزون را گرفته در داخل لوله به
همراه آب همان منطقه گذاشته و به آزمایشگاه منتقل میکنند.
جامعه آماري ،روش نمونهگيري و حجم نمونه در مناطق مختلف استان
لرستان به طور تصادفی و درصدگيري ساده بوده است.
نتایج
استان لرستان به مســاحت  28560كيلومتر مربع در غرب ايران واقع
شده است .ميزان بارندگي  490ميليمتر و رطوبت نسبي  59و  34درصد را
داراست و درجه حرارت آن بطور ميانگين  17/4درجه ميباشد .اين استان
بيشتر كوهستاني بوده و كمتر از مناطق دشت و جلگهاي برخوردار است در
اين استان چند رودخانه جريان داشته كه همه آنها داراي بستر سنگالخي،
شــني و شيب تند و آب با ســرعت زياد جريان داد .بیشتر آب آشامیدنی،
كشــاورزي و مصارف عمومي از چشمهها (ســراب) تامين ميشود كه چند
مورد آنها از دبي قابلمالحظهاي برخوردار بوده و محيطهاي مناســبي را
جهت رشد و نمو حلزون تشكيل دادهاند.
این اســتان به لحاظ اقليمی ،يک استان چهار فصل است و دارای تنوع
آب و هوایی میباشــد و محيطهاي مناسب جهت رشد و نمو حلزون دارد
( Mansourianو همــكاران  .)2004در مطالعــه حاضر تعداد  1813نمونه
حلزون آب شیرین از مناطق کوهستانی و دشتهای استان جمعآوری شد
و حلزونهــای لیمنه آ گدروزیانا ،لیمنه آ ترونکاتوال ،لیمنه آ اســتاگناليس
و ليمنه آ اوريکوالريا بر اســاس خصوصيــات مورفولوژيک صدف به کمک
کليدهای تشــخيصی ،شناسايي شدند( .جدول  .)1در تاريخهای خرداد ماه
 1392تا پايان بهار 1394به شهرســتانهای شمال استان مراجعه كرده و
طبق روش كار از كنار درياچه گهر تعداد  200عدد حلزون جمعآوري نموده
و به آزمايشگاه انگلشناسي موسســه رازي كرج انتقال داده شد .بر اساس
كليدهاي تشخيصي تمام حلزونها از جنس ليمنه آ و گونه ليمنه آ گدروزيانا
بودند .در بهار  1394از روســتاهاي خارا و خليالن شهرستان خرمآباد واقع
در جنوب استان تعداد  153عدد حلزون راست گرد جمعآوري و تشخيص
داده شــد كه همگی گونه ليمنه آ گدروزيانا بودند .همچنين حلزونها براي
تاييد تشخيص به مراكز معتبر تشخيصي (دانشكده بهداشت؛ دانشگاه علوم
پزشكي تهران ،بخش انگل شناسي) فرستاده شدند.
به عالوه  1200عدد حلزون جنس ليمنه آ در منطقه جنوب شــرقی
و غربی دشت ســیالخور و دهستان شیروان شناسایی شدند که  80درصد
حلزونهای جمعآوری شــده ،لیمنه آ گدروزیانــا بودند .با توجه به اين كه
 613عدد حلزون ديگر نيز از مناطق مختلف شهرستان جمعآوري شده بود
و هيچ كدام ليمنه آ گدروزيانا نبودند بنابراين در كل شهرســتان  40درصد
حلزونها ليمنه آگدروزيانا گزارش شد (شکل 1و  .) 2اين بررسي و تحقيق
براي اولين بار در استان لرستان ،انجام شده است.
میزان فراوانی حلزونها در مناطق کوهســتانی با نواحی دشــت شمال
استان تفاوت قابل توجهی را نشان داد .به طوریکه در جویبارهای کوهستانی
از تعداد  600نمونه ،لیمنه آ ترونکاتوال  6 ( 36درصد) ،لیمنه آ اوریکوالریا،
 14/83( 89درصد) و لیمنه آ اســتاگنالیس  3/16(19درصد) مشاهده شد
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ولی لیمنه آگدروزیانا نبود .در حالیکه در نواحی دشت بشترین فراوانی در
لیمنــه آ گدروزیانا  32/08( 385درصد) دیده شــد (جدول  )1و پراکنش
سایر جنسها شامل لیمنه آ ترونکاتوال  6/5( 39درصد) ،لیمنه آ اوریکوالریا
 15/66( 94درصــد) و لیمنه آ اســتاگنالیس  2/83 ( 17درصد) در مراتب
بعدی قرار داشــت (جدول .)2از نظر میزان پراکنش ،لیمنه آ استاگنالیس
کمترین  3( 36درصد) میزان فراوانی را نشــان داد و ســایر جنسها شامل
لیمنــه آ گدروزیانا  32/08( 385درصد) ،لیمنه آ اوریکوالریا 15/25( 183
درصد) ،لیمنه آ ترونکاتوال 6/25( 74درصد) مشاهده شد (جدول.)1

بحث
در میان بیماریهای انگلی قابل انتقال به انســان ،بیماریهای منتقله
از طریق حلزون ( )Snail Transmitted Diseasesبخش مهمی را تشــکیل
میدهند ( .)Mansourian 1992بسیاری از حلزونهای آب شیرین به عنوان
میزبان واســط در برقراری چرخه ترماتودهای انگلــی و ایجاد بیماریهای
انگلی نقش دارند که در برخی موارد عالوه بر اهمیت پزشــکی و بهداشتی
برای انســان ،زیان قابل مالحظهای را به احشــام و طیور که یکی از منابع
مهم پروتئینی میباشند ،تحمیل مینمایند( )Soulsby 1982و سبب کاهش

جدول  -1فراوانی حلزونهای لیمنه ایده در استان لرستان برحسب نواحی کوهستانی و دشت
میزان فراوانی (درصد)

جنس و گونه حلزون
مناطق کوهستانی

دشت

فراوانی کل

لیمنه آ گدروزیانا

0

32/08

32/08

لیمنه آ اوریکوالریا

14/83

15/66

15/25

لیمنه آ ترونکاتوال

6

6/5

6/25

لیمنه آ استاگنالیس

3/16

2/83

3
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فراوانی حلزون های لیمنه ایده در ...

پشــم ،شیر ،گوشت و ســایر فراوردههای دامی میشوند که نهایتا منجر به
زیان اقتصادی میشــود ( Karimiو همكاران  .)2009حلزونهای دوزیست
در دامپزشــکی و پزشــکی از نظر میزبان واســط کرمهایــی مانند اورنیتو
بیالرزیا ،شیســتوزوما و فاسیوال بسیار مورد اهمیت میباشند .حلزون ليمنه
آ گدروزيانا در گروه اوريكوالريا كه داراي انتشــار وسيعي ميباشد در ايران
و عراق شــناخته شده است ( .)Massoud 1974وجود لیمنه آ اوريكوالریا و
ليمنه آ گدروزيانا به عنوان ميزبانهاي واسط در كليه مناطق ايران گزارش
شده اســت .حلزون ليمنه آ گدروزيانا نسبت به ميراسيديوم اورنيتوبيالرزيا
تركستانيكم و فاسيوال ژيگانتيكا حساسيت بااليي دارد ( )Karimi 2004در
گزارش کریمی و همكاران در ســال  2004از شهرستان شادگان در استان
خوزســتان ،گونه ليمنه آ گدروزيانا به عنوان گونه غالب گزارش شده است
( Karimiو همكاران2004 ،؛  Karimiو همکاران.)2007 ،
ايماني و همكاران تنوع گونهاي حلزونها را در استان آذربايجان غربي،
ليمنه آ اســتاگناليس ،ترونكاتوال ،اوريكوالريا و پالوستريس گزارش كردهاند
كــه گونه غالب ليمنــه آ گدروزيانا( 71/02درصد) بــود ( Imani-Baranو
همكاران .)2011

بررسي پراكندگي حلزونهاي آب شيرين ايران ()Mansourian 1992
نشــان داد كه اين حلزونها در كليه نقاط كشور ايران وجود دارند .موقعیت
نسبی استان لرســتان واقع در غرب ایران به گونهای است که درشمال آن
استان همدان قرار دارد و حلزونهای لیمنه آ گدروزیانا و لیمنه آ ترونکاتوال
از آن گزارش شــده اســت ( .)Mansourian ، 1992درشــمال غرب استان
کرمانشاه است که حلزونهای لیمنه آ گدروزیانا ،لیمنه آ ترونکاتوال ،لیمنهآ
پرگرا و لیمنه آ پالوستریس در آن وجود دارند (.)Mansourian 2000b
در شمال شرق استان مرکزی با حلزونهای لیمنه آ گدروزیانا ،لیمنه آ
ترونکاتوال و لیمنه آ پرگرا قراردارد .)Mansourian, 1992( .در جنوب استان
خوزســتان با حلزونهای لیمنه آ گدروزیانا ،لیمنــه آ اوریکوالریا ،لیمنه آ
ترونکاتوال و لیمنه آ اســتاگنالیس قرار دارد .در شــرق ،اســتان اصفهان با
حلزونهای لیمنه آ گدروزیانا ،لیمنه آ ترونکاتوال لیمنه آ ،پالوســتریس قرار
دارد و در استان چهار محال و بختیاری حلزونهای لیمنه آ گدروزیانا ،لیمنه
آترونکاتوال و لیمنه آ اســتاگنالیس وجود دارد ( .)Rivaz, 2014از اســتان
لرســتان نیز ،لیمنه آ اوریکوالریا ،لیمنه آ ترونکاتوال و لیمنه آ استاگنالیس
گزارش شــده اســت ( .)Mansourian 1992با توجه به اطالعات گفته شده
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. لیمنه آ گدروزیانا نیز از استان لرستان گزارش شده است،در این مطالعه
با توجه به اينكه ميزبان واسط اورنيتوبيالرزيا تركستانيكم در خوزستان
 در اســتان.)Karimi 2009 ؛Massoud 1974( ليمنه آ گدروزيانا ميباشــد
لرســتان هم ممكن است وضع به اين صورت باشــد که در این بررسی نیز
 در اســتان فارس ليمنه آ.حلزون لیمنه آ گدروزیانا گزارش شــده اســت
) گزارش شــده1372( ) و منصوريان1361( گدروزيانا توســط تجلي پور
 در شمال ايران حلزونهاي جمعآوري شــده از مناطق آلوده عمدتا.اســت
 ليمنه آ گدروزيانا و ليمنه آ پالوســتريس،از گونههــاي ليمنه آ اوريكوالريا
.بودهاند
 هم چنین.)1998  و همكارانEslami ؛1997  و همــكارانHossein(
 حلزون،طبق مطالعهای که در گوسفندان استان مازندران انجام شده است
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 آموزش و ترويج كشــاورزي بوده و بدين وسيله از کلیه همكاران،تحقيقات
بخش انگلشناســي موسسه تحقيقات واكسن و ســرم سازي رازي كرج و
همكاران شــبكه دامپزشكي استان لرســتان كه ما را در اجراي اين مطالعه
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