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ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﻠﺰون ﻟﻴﻤﻨﻪ آ ﮔﺪروزﻳﺎﻧﺎ )Lymnaea Annandale and Prashad
 (gedrosianaﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ ﺷﻴﺴﺘﻮزوﻣﺎ ﺗﺮﻛﺴﺘﺎﻧﻴﻜﻢ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮوﺟﺮد
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 -2اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت واﻛﺴﻦ و ﺳﺮمﺳﺎزي رازي ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان
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ﭼﻜﻴﺪه
ﻟﻴﻤﻨﻪ آ ﮔﺪروزﻳﺎﻧﺎ ،ﻳﻚ ﺣﻠﺰون ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺷﻜﻞ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳـﻂ ﺗﺮﻣـﺎﺗﻮد ﺷﻴﺴـﺘﻮزوﻣﺎ ﺗﺮﻛﺴـﺘﺎﻧﻴﻜﻢ و ﻓﺎﺳـﻴﻮﻻ ژﻳﮕﺎﻧﺘﻴﻜـﺎ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎي اﻳﻦ اﻧﮕﻞ و اﺷﺎﻋﻪ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﺴﺎن و ﻧﺸﺨﻮارﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻫﻠﻲ و وﺣﺸﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛـﺮم دارد .ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺣﻠﺰون از ﻓﺮوردﻳﻦ  1392ﺗﺎ ﺧﺮداد  1393از ﺟﻮﻳﺒﺎرﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻻي آب ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺷـﻤﺎل و دﺷـﺖﻫـﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ و
ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺮوﺟﺮد  1200ﺣﻠﺰون ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺣﻠﺰونﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل و ﻋﺮض اﺳﭙﺎﻳﺮ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬـﺖ درﻳﭽـﻪ و
ﭘﻴﭽﺶ ﺻﺪف و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ .ﻣﻴـﺰان ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺣﻠـﺰونﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﻓﻴـﺰا آﻛﻮﺗـﺎ  ،(%40.33) 484ﻟﻴﻤﻨـﻪ آ
ﮔﺪروزﻳﺎﻧﺎ  ،(%32.08) 385ﻟﻴﻤﻨﻪ آ اورﻳﻜﻮﻻرﻳﺎ  ،(%15.25) 183ﻟﻴﻤﻨﻪ آ ﺗﺮوﻧﻜﺎﺗﻮﻻ  ،(%6.25) 75ﻟﻴﻤﻨﻪ آ اﺳـﺘﺎﮔﻨﺎﻟﻴﺲ  (%3) 36و ﺑـﻲ
ﺗﻴﻨﻴﺎ  (%3.08) 37ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ .ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴـﺘﺎﻧﻲ ﺑﺮوﺟـﺮد ،ﺣﻠـﺰونﻫـﺎي ﻓﻴـﺰا آﻛﻮﺗـﺎ  (%80) 430و ﻟﻴﻤﻨـﻪ آ
اورﻳﻜﻮﻻرﻳﺎ  (%14.83) 89و در ﻣﻨﻄﻘﻪ دﺷﺖ ﺳﻴﻼﺧﻮر ،ﺣﻠﺰون ﻏﺎﻟﺐ ﻟﻴﻤﻨﻪ آ ﮔﺪروزﻳﺎﻧﺎ  (%64.16) 385ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ) .(P<0/05ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻧﺤﻮه ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻟﻴﻤﻨﻪ آ ﮔﺪروزﻳﺎﻧﺎ دارد .اﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔـﺰارش وﺟـﻮد ﻟﻴﻤﻨـﻪ آ ﮔـﺪروزﻳﺎﻧﺎ
در اﺳﺘﺎن ﻟﺮﺳﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮوﺟﺮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي :ﺣﻠﺰون ،ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ ،ﻟﻴﻤﻨﻪ آ ،ﻟﻴﻤﻨﻪ آ ﮔﺪروزﻳﺎﻧﺎ ،ﺑﺮوﺟﺮد
٭ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻛﺮﻳﻤﻲ
آدرس :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت واﻛﺴﻦ و ﺳﺮمﺳﺎزي رازي ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ،آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان .ﺗﻠﻔﻦ،026- 34570038 -46 :
09126655720
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚKarimighr2003@Yahoo.com :
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مقدمه

شها
مواد و رو 

حل وز نن نه اا ای خ  هداونا لل لیمن  ه اا ای یی ده از رده ش پ مک اا ای یی ان

منطقه مورد مطالعه

( ،)Gastropodaزی یی ررده ش راد ش ا  ن (( ( )Pulmonataو
راسته بازوماتوفورا بوده که هرمافرودیت میباشند ( .) 10
همه گونهههها ای لیمن رگ تسار ،آ ه ددد دددد و دارای ش کخا

مثلثی ش  .دنتسه لک بب بببیشترررین توزی ییع را دو گونه لیمنه

آگدروزیانا و لیمنه آ ترونکاتوال در سراسر ای ییران دارند

س دارد ک رد طقف ه   
و کمترین توزیع را لیمنه آ روفسنس س
بلوچستان و نواحی دشت بندر عباس یافت میشوددد (.)5

این حلزونها دوزیست هستند و اگرچه ساعتها ا درون
آبهای کم عمق زندگی میکننددد ول بآ زا هاگهگ ی   
خارج شده روی گلها ای اطر تکرح فا   

م ممیکننددد و

قادرند ماهها در برابر خشکی تابستان و یخبندان زمس نات
70

گونه ترماتود هستند ،شناخت نحوه پراکنش آنها در هر
منطقه اهمیت زی ییادی در تبییین اس تارت ژژژیهاییی کنتر  ل ووو
درمان بیماریهای انگلی انسان و دام دارد (.)7

لیمنه آ گدروزیانا میزبان واسط برخ دننام اهدوتامرت ی    

فاس کیتناگیژ الوی اااااااا ا ،شیس موزوت اااا ا ترکس ات نننن نیکم و

تریکوبیالرزی اا اس بانب ،ت ر و ماد تشادهب رد نیا

نق هم ش م کرس لقان و دراد ی ر تیتامرد ببسم یاه   

سرکری انسان در ش و ناریا لام

ناسنا        
         

 ناتسزوخ اس تتتت تتتتت .این

گونه از نظر صدف بس هیبش رای    لیمن رگرپ آ ه اا ااا و گر هو

اوریکوالریا است که در تمام نقاط ایر و هدش تفای نا

فراوانترین حلزون از جنس لیمنه آ در ایر سا نا تت تتت (.)6
از آنج د هک ا ر ازگ ،دوجوم تاعلاطم  ر هنوگ زا یش      

      

گدروزیانا در لرستان دیده نش سا هد تت تتت ،ه هعلاطم فد   
حاضر یسررب  وووو وج و دو رد هنوگ نیا شنکارپ هوحن
شهرستان بروجرد میباشد.

درج و یلامش ه   

 48 /8درج م عقاو یقرش ه یییییییی ییباش دد د.

بیشتر ح هجرد نی ر د ترا ر اتسبات  نننننننن ننننها     ۳۸درج و ه
کمتر ناتسمز رد نآ نی     

 ۱۸درج ص ریز ه فففففف فر بر دروآ   

شدهاست .میزان باران سالیانه شهرس رجورب نات دد ددد ح دود
یگیرد
 ۵۰۰میلیمتر است که بیشتر در فصل بهار انجام م 
و میانگین دمای ساالنه  14 /6است.
روش نمونه گیری و شناسایی حلزون
بروجرد را به  4قس برغ و قرش ،بونج ،لامش تم     
تقس سس یم ک کک رده و  12منطق رد ار ه     4قس ناتسرهش تم     
مشخص کرده و از فروردین  1392تا خر داد

لها به زن وخ یگد دد ددد ادام دنهد ه   
با فرو رفتن در عمق گ 
(  .) 13از آنجا که این نرم تنان میزب طساو نا    ح دود

بروجرد در ارتفاع  ۱۶۲۰متری از سطح دریا و در 33/9

         

 1393از 5

آبگیر یا رودخان دادعت هقطنم ره ه       02حل  نوز صص صصصید و
مجموع ًاًاًاًا  00 21نمون لماش ه     
کوهس و نات

 600نمون ا ه زز ز جویبارهیا   

 600نمون تشد یحاون زا ه  ، ،،،،،،جم یروآ ع   

شد .حلزونهای زن  هب هد ه بآ هارم پ و و یهایگ شش      
همان منطقه در دبه ریخته شد و سپس ب ،ناکم نتشون ا    
زمان و تاریخ نمونه گیری ب یسانش لگنا هاگشیامزآ ه     
موسس  یزاس مرس ه رازز زززز زی ک کک رج انتق اد لا د دش ه  . ....در
آزمایش اگ ههه ابتداا تماممم حل وز نننها ا ش رام ششش ش  دند ووو
حلوز نن نهااای راس رگ ت دددد د جداا ا گردیدن سانش .د ا یی     
حلزونها ،براساس اندازه گیری طول ،عرضضض ،اس و ریاپ
دریچه به وس و ،سیلوک هلی  الودار لکش و هب  کمک

    

کلید تشخیص صورت گرفت ( 3و  .)5برای ج ندرکاد
رادوال بافت نرم حلزون را با پنس از صدف خ رد و جرا
پتاس  %7به مدت  24ساعت در دمای اتاق انکوبه ک ککرده
و رادوالی جدا شده را در اسید استیک  51درصد ( 2تا
 3دقیقه) قرار داده و به مدت  3دقیق نر لولحم رد ه گگگ گگگ
گ
مالوری دو رنگ کرده با اسید اکسالیک شستشو و پس

شناسایی حلزون لیمنه آ گدروزیانا59 ...

از آبگیری با اتانول  69درج رون پوکسورکیم اب ،ه یییی ییییی

میزان فراوانی حلزونها در مناطق کوهس یحاون اب ینات    

بررسی شد.

دش جورب یت ر افت د ووووووووو وت قاب  یهجوت لر اد ناشن ا ددددددد ددد
ی ک زا یناتسهوک یاهرابیوج رد ه   
(  )P>0/ 05به ط رو ی ی

نتایج
در مطالعه حاضر تعداد  00 21نمونه حل یش بآ نوز رین   
از مناطق کوهستانی و دشتها ای حوم عمج درجورب ه    
آوری ش و د

حل وز نن نه اا ای لیمن آ ه نایزوردگ اا ااا ،لیمن آ ه

س ،لیمن یرالوکیروا آ ه اا ااا،
ترونکاتوال ،لیمن یلانگاتسا آ ه سس سس
فیزا آکوتا و بی تینیا براساس خصوصیات مورفولوژیک

صدف به کمک کلیدهای تشخیصی ،شناس یا ی یدرگ  دد ددد
(جدول .)1

تع اد د     600نمون ،ه    فی از     ،)% 71 / 66 ( 034ب نیت ی ی اااا ا 26

( ،)%4/33لیمن تاکنورت آ ه و الالالالالالالالالال ال  ،)%6( 36لیمن آ ه    

س 91
اوریکوالری اا ا  )% 14 / 83 ( 89و لیمن آ ه یلانگاتسا سسسس س
(  )%3/ 16مشاهده گردید .در حالی که در نواحی دشتتی

بیشترین فراوان د ی ررر لیمن دگ آ ه ر نایزو ااااا )% 32 / 08 ( 583

فیزاا

سها ا ش لما
دیده شد (شکل  .)1پراکنش سایر جنس س

 ،)%9( 54بی تینیا ا  ،)%1/ 83 ( 11لیمن آ ه ترونک الوتا

( ،)%6/5لیمن آ ه الوکیروا رر ری اا ا  )%51/ 66 ( 49و لیمن آ ه

نهای لیمنه آ ،شناسایی
جدول  -1خصوصیات مورفولوژیک صدف حلزو 
شده در بروجرد

میانگین ابعاد صدف (میلی منر)

گونه حلزون

طول

تعداد
پ یچ ش

ع رض

اسپایر

دریچه

لیمنه آ گدروزیانا

13 /9

8/4

3/ 57

9

5

لیمنه آ اوریکوالریا

14/9

12

6/4

12 /8

4

لیمنه آ ترونکاتوال

7

4

4

3/8

5

لیمنه آ استاگنالیس

38 /8

02

18 /7

02/3

7

استاگنالیس  )%2/ 83 ( 17در مرات ارق یدعب ب ر تشاد      
(جدول .)2
نهای بروجرد برحسب نواحی کوهستانی و
جدول  -2میزان فراوانی حلزو 
دشت

میزان فراوانی در مناطق

میزان فراوانی در

کل میزان

کوهستانی (درصد)

دشتها (درصد)

فراوانی (درصد)

جنس و گونه حلزون

بی تینیا

4/33

1/ 83

3/ 08

فیزا آکوتا

71 / 66

9

40 /33

لیمنه آ گدروزیانا

0

32 ./ 08

32 ./ 08

لیمنه آ اوریکوالریا

14 / 83

51/ 66

51/ 25

لیمنه آ ترونکاتوال

6

6/5

6/ 25

لیمنه آ استاگنالیس

3/ 16

2/ 83

3

نهای لیمنه آ گدروزیانا
تصویر  -1نمونههای اندازه گیری شده صدف حلزو 
در موسسه سرم سازی رازی

از نظر پ نازیم ر کا ن ،ش           فی توکآ از اااااا ا بیشترنی     484
( )% 40 /33و لیمنه آ استاگنالیس کمترین  )%3( 36میزان

فراوان د ناشن ار ی اد ریاس و        جن سس 
سه اا ا ش لما    لیمن آ ه

گدر نایزو ااا  ،)% 32 / 08 ( 583لیمن آ ه یرالوکیروا اااا ا 381

(  ،)%51/ 25لیمنه آ ترونکاتوال  )%6/ 25 ( 74و بی تینیا 37

(  )%3/ 08مشاهده شد.

39

تصویر  -2سطح شکمی ( )Bو پشتی ( )Aحلزون لیمنه آ گدروزیانا
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واسط     شیس موزوت ااا ا ترکس مکینات     در فار،س     لیمن آ ه

گدروزیانا م ممیباشددد ( .)2در ش ناریا لام    حل وز نننها ای
جمع آوری شده از مناطق آل تدمع ،هدو ًاًا زا     گونهههها ای

لیمن یرالوکیروا آ ه اااااا ا ،لیمن نایزوردگ آ ه اااا ااا و لیمن آ ه
پالوستریس بودهاند ( .) 10

بر سا  اس عالطا  ا  ت مممممم موج  دو د ناریا قطانم بلغا ر        
گونههای مختلفی از حل وز نننها ای آب ش شرازگ نیری   
تصویر  -3مشاهده توده تخم حلزون لیمنه آ گدروزیانا در آزمایشگاه موسسه
سرم سازی رازی (نمونههای صید شده)

جغرافیای حل وز نننها ای خ  هدیا هنمیل هداونا در ریا ان      7
گونه    ترونک وتا الال ال ،پالوستری سس س ،اس یلانگات سس س ،پرگر اا ا،

بحث
حلزونهای خانواده لیمنه ایده عمدت ًاًا از حلزونهای آب
شیرین و میزبان واسط ترماتودها میباشنددد .اهمی نیا ت   
دام است .لذا بررس و شنکارپ ی
منطقه بر ریگشیپ یا ی و 

سانش ا د اهنآ یی ر ره 

   

ابم رررررررزه ب ورض اهدوتامرت ا ری    

است .بررسی پراکندگی حلزونهای آب ش ششیرین ای ییران
( )5نشان داد که این حلزون در کلیه نقاط کشور به جز

استان لرستان وجود دارد .حلزون لیمن دگ آ ه ر نایزو ااااا در
گروه اوریکوالریا که دارای انتش عیسو را    م ممیباشددد ،از

ایران ،عراق ،پاکستان و عربستان سعودی گ گگزارش ش هد
استتت ( .)4ای طساو نابزیم هکنیا رب هوالع نوزلح ن   

      

حساس شیستوزوما ترکستانیکم در این نواحی میباشددد،
میزبان واسط فاس کیتناگیژ الوی اا ااا در ایر ارع و نا ققققق نی ییز
(( (((  ) 12وج دو

لیمن یرالوکیروا آ ه اا ااا و

ی واس یلامتحا ط   
لیمنه آ گدروزیانا به عنوان میزبانننهای ی

شیستوو وزوما ترکس کینات مم م در منطق شرازگ ناجروالف ه       

شده اس یسررب رد نینچمه .ت     حل وز نننها ای رودخانه

زاینده رود نیز بیش ناوارف نیرت یی ییی را لیمن یرالوکیروا آ ه اا ااا

داشته است ( .)9در استان فارس لیمنه آ گ نایزورد ا ا ( 1و
 )5گزارش شده است که با توج  هب ه همه لاس یریگ 

گدروزیانا ،روفسنس و اوریکوالریا شناسایی و گ شراز

نمود .در گزارش کریمی و همک لاس رد نارا   
شهرستان شادگان در اس و ناتسزوخ نات

نرم تنان به خاطر انتقال برخی از این کرمها ا ب و ناسنا ه

شناخته ش  تسا هد

ش  .تسا هد (((((( ( .)4در س لا    

 1372در مطالع عیزوت ه       

    

 1372در این مناطق موید این مطلب میباشد که میزب نا

 2004از
  

رد نایروصنم

سال  1372از سراسر ایران ب وگ ناتسرل ناتسا زج ه نه      
لیمن آ ه نایزوردگ اا ااا را ب وگ ناونع ه ن زگ بلاغ ه ا شر   

       

کردهاند .پراکندگی حلزونهای آب ش  یط نیری یک    
دوره زمانی معین در زیست گاهها ای خ بسح رب صا

   

خصوصیات ریخت شناختی بیوشیمیایی و فیزیکی تغییر
م مم یکنن دد د .در مطالع نایاپ مکش یور رب نایروصنم ه           
دوزیست استان کرمانشاه در غرب ایر لاس رد نا    379 1
از حلزون لیمنه ایده سه گونه شناس یا ی  شرازگ و  ش .د    
در مطالع ناراکمه و یولوم ه           (  ) 1388در اس نات    
خوزستان از  7گونه حلزون آب شیرین شناسایی ش هد 2
گونه لیمنه آ ترونکاتوال و لیمنه آ گدروزیانا ب نیرتمک ا   

فراوانی گونهای گزارش کرد .صالحی مق وعسم و مد دد ددد
(  ) 1387جمعیت حلزون لیمن دگ آ ه ر نایزو ااااا را از اس نات
مازندران در فص و دندرک شرازگ رتشیب لاس مرگ ل     
میزان وفور جمعیت این گونه در پاییز و زمستان به ص رف
میرسد .در استان لرستان شهرس قیقد مه درجورب نات     ًاًا

لیمن دگ آ ه ر نایزو ااااا در فص .دش شرازگ رتشیب مرگ ل

    

یافتههای لیمنه آ ترانکاتوال در استان لرس ناتسرهش ،نات   

شناسایی حلزون لیمنه آ گدروزیانا61 ...

بروجرد ،همانند استان آذربایجان غربی عمدت ًاًا در منطقه
کوهس ازگ ینات ر .دش ش

ایروصنم ن کر و  نن ن ننننن ن ننن ی ( ) 1383

گون هه هه اا ای ترونک وتا الال ال و گدر نایزو ااا را در اکثر طاقن      

کشور از ارتفاعات و دش شرازگ ت   

نم دو ههانددد ک رد ه

مقایسه با استان لرستان ،شهرس وگنیا زین درجورب نات نه     
بود و بیشتر نمونههای یافت شده از منطقه دشت (دشت
س .دش یروآ عمج )روخالی

نیا رب هوالع            لیمن آ ه

گدروزیانا حلزون تابستانه آبهای من ناتسا تسپ قطا    
مازندران گ هک تسا هدش شراز

در ناتسا اب هسیاقم        

لرستان شهرستان بروجرد مطابقت دارد.

گونه گدروزیانا دارای  pHقلیا ایی و گونه اوریکوالریا ا

دارای  pHاسیدی تا مختصری قلیایی میباشد .کریمی و

همکاران نشان دادند که حلزون لیمنه آ در محدوده pH

کم قلیایی بودند .ب هب هجوت ا     گ راز شششها ای موج رد دو
ایرو نا

 جیاتن این قیقحت ناتسرهش ناتسرل ناتسا رد     

         

بروجرد به موازات نقش گونه ترونک وتا الالال و استتگنالیس
به عنوان میزبان واسط فاسیوال هپاتیکا و حل وز نننها ای دو

زیست   

لیمن آ ه نایزوردگ اا اا ا و لیمن آ ه یرالوکیروا اااا ا در

چرخ ز ه ننن ن ننن دگی شیس اموزوت     ترکس کینات ممم م و فاس الوی    
ژیگانتیک اا ا در ایر و نا

شرازگ زین       

یافت هه هها یی ی ش عوی   

شیس زوت و مم میوز در اس ناتسرهش ناتسرل نات       

خصوصیات شیمیایی آب در منابع آبی مختلف متف توا

فاس لوی و و ز

و به موجب این تغییر یگدنکارپ تا    حل وز نننها ا نی رد ز

بروجرد بیانگر نقش برجسته این گونهها در تداوم چرخه

سطح منطقهای و ناحیهای تحت تأثیر قرار م ممیگیرددد .در
ایران دمای  02درجه سانتی گراد ،دم  بولطم یا ب یار    

زندگی ترماتود های شیستوزوما ترکس کینات ممم در منطقه
دارد.

رشد حل هنمیل نوز    ای هد م ممیباشددد .از س رثا رگید یو    

ای یی ن حل نوز    در منطق مرگ ه سس س سس یری شهرس درجورب نات     

صهای حیاتی (رشد ،بلوغ ،ب )یرورا
مستقیم دما بر شاخ 
پولموناتاهای آب شیرین از جمله حلزونهای لیمنه ای هد

رویت شد و در منطقه ونایی که کوهستانی میباشد فی ییزا
بیشتر دیده شد .دردشت سیالخور و تاالبها ای موج دو

به دلی سا هدش تابثا یکیلوباتم دنیآرف شیازفا ل تتتتتتت تتتتتتتت.
عالوه بر این ش نایاپ مک    آبها ای ش یدودح ات نیری    

در منطقه حلزون لیمنهآ گدروزیانا صید شد .درستی این

مطالب در اطراف تاالبهای سراب زارم ،اسدددی خاننی

قابلیت تنظیم رشد خود را در دماهای نامناسب دارن هب د   

و بقیه تاالبها تأییددد گردی یید .ب وط ه ررررری ک ککه در برخ خخی

طوری که رشد آنها در طول ماههای زمستان ب لقادح ه   
رسیده و در تابستان اف شیاز

م ممییابددد .در انگلس رن نات مم ممم

تنان مع رد یدود  pHکمتر زا   6زیست

م ممینماینددد در

صورتی که ارتباط قابل توجهی بین رشد آنه ایلق اب ا یی    
بودن محیط گزارش شده است زیرا در غلظتها ای زیر

مناطق جنس غالب لیمنه آ میباشددد و در جاها ای دیگر

فیزا غالب بود .که با در نظر  نتفرگ  اا ااای یین نکته ک ککه فی ییزا
مقاوم به میراسیدیوم شیستوزوما ترکستانیکم م ممیباشددد و

ب شت هب هجوت ا خخخخخخخخ خیص ف قو    ک کک ه لیمن هه هآ گدرو زز زیانا در

شهرستان بروجرد ،منطق  ه شش شششیروان حساس سسیت باالالالیی به

 5/5یون هیدروژن مقدار اکسیژن آب تح ارق ریثأت ت ر    

میراسیدیوم شیستوزوما ترکس ات ننیکم دارد میزب طساو نا   

میگیرد ( .)5تغییرات  pHدر حلزونهای لیمنه ای رد هد

این انگل میباشد .بنابراین با وجود آب و هوای مس دعا

زیستگاههای مختلف استان آذربایجان غربی بیانگر تنوع

در منطقه و وجـود میزبان واس هن و ط اا ااایی شراایط براای

گونهای از اوریکوالریا ،ترونکاتوال و پالوستریس از pH

اسیدی تا مختصر قلیایی میباشد .که در مقایسه با اس نات
لرستان ،شهرستان بروجرد به همین ش لک

م ممیباشددد که

مبتال شدن دامها مهی ییا ب وصرد و هدو ر تت تتتی ک ککه دامها ا در

معرض تعداد فراوانی از سرکر شیس موزوت ا ا ترکس ات ننیکم
قرار گیرد بطور یقین امکان همه گیری در منطقه بوج دو
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میآید .بنابراین شهرستان بروجرد در منطق  ه شش شششیروان به
سمت خرم آب دا م ممیتوانددد یکییی از ک ونا نننها ای مس دعت

آلودگی دامها به شیستوزوما ترکستانیکم باشد و چه بسا

عالوه برآلودگی گوسفند ،بز و دیگر دامها مانن ،واگ د   

گاومیش ،تک سمیها و غیره نی ییز در معر دولآ ض گگ گگگی

قرار بگیرند .در نیتجه شناسایی حلزون لیمنهآ گدروزیانا

به عنوان میزبان واسط شیستوزوما ترکس ات ننیکم و معرف ففی
آن از نظر انتقال انگل در منطقه ب وظنم ه ر  همانرب  ر رر رررری ییزی

جه  ت پپ پیش گگ گیری ،مبار و هز

کنترل    شیس زوت و مم میوز به   

سازمان دامپزشکی کشور اطالع داده ش ب و دو ا ایستتی در
مورد مبارزه با حل وز نننها ا ،کنتر مج ل عععی ییت و همچن ننین
جلوگیری از شرایط تکامل حلزون و پیشگیری از ش ششیوع
انگل به دامهای منطقه در خص صو

گیری
کنتر  و ل پپیشگ گ

این بیماررری انگل للی اختص اب نوچ دوش هداد صا همه     
گیرشدن آن خس اصتقا ترا دد دددی زی ییادی ب دراو هقطنم ه   
خواهد شد که با اطالع رسانی ب رم ه ااک ککز مربوط نآ زا ه
جلوگیری خواهد شد.
در مطالعه حاضر تنوع گونهههای چهاررر گونههه از حل وز ننن

لیمنه آ در دو ناحیه دشت و کوهستان در منطقه بروجرد

ثبت شده است ،در صورتی ک باتک رد ه    حل وز نننها ای
آب شیری هب ناریا ن      س هه ه گون شا ه ا دش هر ه سا تتتتتتتت تتتت
(منصوریان .) 1372 ،در این مطالعه نیز که برای اولین بار
در اس اتسرل نات نننن نن ،شهرس ات نن ن بروجرد    صور تت ت قرار   

گرف  ،ت ببب بیشتر مج نی ععع عی ییی ت غال ببب ب حل وز ننن ن لیمن آ ه

گدروزیانا در منطقه دشت سیالخور بود.
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Abstract
Snail transmitted diseases are very important group of parasitological diseases. Fresh water
snails act as intermediate host for trematodal parasites. The role of these snails as
intermediate host has got the importance from the view point of environmental safe systems
and public health. Snails are from family Lymnaideae, order Basommatophora, subclass
pulmonata and class Gastropoda. Lymnaea gedrosiana snail measures from 11 to 16
millimeter. The shell of L. gedrosiana is very similar to Lymnaea peregra. Lymnaea
gedrosiana is very similar to L. auricularia from the point of anatomy. The most prevalent
lymneae genus snail in Iran is L.gedrosiana and could be found in every place of Iran.
Snails as the intermediate hosts of Schistosoma and Fasciola are very importants from the
medical and veterinary viewpoints. It was decided to collect snail samples of Lymnaea genus
in (Lorestan, Borojerd) district. Snail samples were transport to special laboratory
(Department of Parasitology). At razi institute six hundreds Lymnaea samples were identified
from Silakhor plateau and Shirvan village. L. gedrosiana comprises eighty percent of all
collected samples, when 600 other samples were collected from other regions of this place
and none of them was L. gedrsosiana, then the rate of L. gedrosiana in all parts was
estimated to 40 percent. This study was the first case of L. gedrosiana from Boroujerd region.
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