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چكید ه 
       حلزون هاي خانواده لیمنه آیده میزبان واســط ترماتودها )اورنیتوبیالرزیا ترکستانیكم و فاسیوال ژیگانتیكا( مي باشد که 
دوزیست هستند و در اطراف جوي های آب، رودخانه ها و برکه هاي آب شیرین  زندگي مي کنند. هدف از این مطالعه شناسایي 
و تعیین فراواني حلزون لیمنه آ گدروزیانا، در اســتان لرستان بود.  به منظور شناســایی این حلزون از فروردین 1392 تا 
خرداد 1394 از نواحی کوهستانی شمال و دشــت های جنوبی، شرق و  غرب استان لرستان تعداد 1813 حلزون جمع آوری 
شــد. شناسایی حلزون ها براساس اندازه گیری طول، عرض و اسپایر صدف، جهت پیچش صدف و نسبت طول اندام تناسلي 
نر به پوسته انتهایي آن صورت گرفت. تنوع گونه ای حلزون های راست گرد خانواده لیمنه ایده در شمال استان شامل لیمنه 
آ گدروزیانا )32/08 درصد(، لیمنه آ اوریكوالریا )15/25 درصد(، لیمنه آ ترونكاتوال )6/25 درصد( و لیمنه آ اســتاگنالیس 
)3 درصد( بود. میزان فراوانی حلزون لیمنه آ گدروزیانا در جنوب اســتان 57/5 درصد شد. در مجموع میزان فراواني لیمنه 
آ گدروزیانا در تمام اســتان 45 درصد گزارش شد. در این مطالعه حلزون لیمنه آ گدروزیانا از استان لرستان براي اولین بار  

گزارش شده است. 
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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 oper-
culum 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. 
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مقدمه
آگاهی نسبت به پراکنش جمعیتی حلزون های هر منطقه و بیماری های 
انگلی منتقله توسط آن ها يکی از ضرورت های پايه برای مبارزه با حلزون ها 
و باال بردن سطح ســالمت جامعه می باشد. حلزون های خانواده لیمنه ايده 
(Lymnaeideae) در راســته بازوماتوفورا (Basommatophora) و زير دسته 
پولموناتا (Pulmonata)، در دســته شــکم پايان قرار دارنــد. اين حلزون ها 
میزبان هاي واســط فاســیوالها، اورنیتو بیالرزياها و بسیاري از ترماتودهاي 
پرندگان و طیور می باشــند. اين حلزون هاي آب شــیرين جزء حلزون هاي 
دوزيست هستند. درپوش ندارند. صدف آن ها مارپیچي بوده، دريچه صدف 
در سمت راســت قرار گرفته و شاخک ها مثلثي شکل هستند. اين نرم تنان 
از گروه شش داران هســتند که در آب و خاک هاي مرطوب و گلي زندگي 
مي کنند. آن ها مي توانند به میراسیديوم ترماتودها آلوده شوند و شرايط رشد 
نــوزادي انگل را در بدن خود فراهم نمايند. اين حلزون ها همه هرمافروديت 
هستند و در سراســر ايران پراکنده مي باشند. میزبان های نهايی ترماتودها،  
 Eslami, ;( گوســفند، بز، گاو، گاومیش، تک سمی ها، شتر و گراز می باشند
Yamaguti 1958; Urquhart et al. 1987 1998(. خانواده لیمنه ايده شامل 
جنس لیمنه آ و 7 گونه از آب هاي شیرين ايران گزارش شده است. در ازاي 
گونه هــا از 10 میلي متر در لیمنه آ ترونکاتــوال تا 45 میلي متر در لیمنه آ 
استاگنالیس در نوسان است. تمام گونه ها ي لیمنه آ راست گرد، فاقد دريچه 
و داراي شاخک مثلثي شکل هســتند. دو گونه لیمنه آ گدروزيانا و لیمنه آ 
ترونکاتوال بیشــترين پراکنش را در سراســر ايران دارا مي باشند و کمترين 

فراواني را لیمنه آ روفســنس در نواحي دشــت بندرعباس و بلوچستان دارا 
 Lymnaea 1919( لیمنــه آ گدروزيانا .)2000 a Mansourian( مي باشــد
gedrosiana Annandale and Prashad) در گــروه  اوريکوالريا قرار دارد و 
دارای انتشار وسیع می باشد، صدف آن کوچک تر از  يک سانتی متر، بلندی 
(spire) بزرگ تــر از اوريکوالريا و رأس دريچه با پیچش انتهايی تشــکیل 
زاويــه منفرجه را می دهد. مجرای اســپرم بلند و نــازک ولی از نظر صدف 
بســیار شــبیه لیمنه آ پرگرا و گروه اوريکوالريا می باشــد. اين نوع لیمنه آ 
ابتدا در ســال 1348 در سلطانیه ايران پیدا شده است و از نظر تشريح جزء 
گروه اوريکوالريا اســت )Shahlapour, 1996(. پراکندگــی آن در ايران از 
همه حلزون ها بیشــتر است و اغلب در نواحی کم ارتفاع فالت ايران زندگی 
می کند. در شــالیزارها و آبرفت نهرها، چشمه ها و استخرها و نواحی مردابی 
نیز ديده می شود و نگهداری آن ها در شرايط آزمايشگاه به سادگی امکانپذير 
اســت. منصوريان در ســال 1372  اين حلزون رابه عنوان میزبان واسط و 
حساس اورنیتوبیالرزيا ترکســتانیکمدر ايران گزارش نموده است.  میزبان 
 Massoud( واسط فاسیوال ژيگانتیکا در عراق و ايران نیز شناخته شده است

  .)1974

)Lymnaea auricularia, Linnaeus 1758( لیمنه آ اوریكوالریا
صــدف ضخیم و شــاخی رنگ بوده و طول آن به انــدازه 18 – 14/5 
میلی متــر و عرض آن 8 تا 10 میلی متر اســت، نــوک تیز، پیچش انتهايی 
حجیم، دريچه بزرگ و شبیه الله گوش انسان می باشد به طوری که انتهای 
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فوقانی آن با بدنه صدف زاويه منفرجه را تشــکیل می دهد. مجرای اســپرم 
در اين گونه و گونه های مربوط به اين گروه نازک و بلند اســت. در آب های 
جاری دائمی با حرکت کند، گودال ها و باتالق ها و انواع ديگر آب های جاری 
در خاورمیانه، عمان، عربســتان ســعودی، يمن و ايران گزارش شده است 

)شهالپور، 1996(.

)Lymnaea truncatula, Muller, 1774(  لیمنه آ ترانكاتوال 
طــول صدف حداکثــر 10میلی متر، صدف دارای تــارک پهن، 5 تا 6 
پیچش، درز بین پیچش ها عمیق، دارای ناف، برجستگی روی ستونک واضح 
و مشخص می باشد. اين حلزون میزبان واسط فاسیوالهپاتیکا می باشد که از 
نظر اقتصادی بسیار با اهمیت می باشد و در سراسر ايران يافت می شود. اين 
حلزون را در اکثر موارد بايد از کناره های مجاری آب )با دســت يا پنس( در 

محل های مرطوب جمع آوری نمود.

)Lymnaea stagnalis, Linnaeus , 1758(لیمنه آ استگنالیس 
انــدازه صدف 45× 25 میلی متر، حاوی 7 تــا 8 پیچش، پیچ بدنی آن 
بزرگ به طوری که ســه چهارم حجم صدف را تشکیل می دهد. دهانه صدف 
شــبیه الله گوش است ناف در اين حلزون مشــاهده نمی شود و در ناحیه 
ستونک تاخوردگی واضح وجود دارد. حلزون فوق در هورالعظیم خوزستان، 
منتهی الیه جنوبی خرم آباد لرســتان، حســینیه، شــهرکرد و کنار درياچه 

ارومیه به صورت محدود زيست می نمايد.
عالوه بر چهارگونه فوق، گونه هاي لیمنه آ پرگرا، لیمنه آ پا لوستريس، 
و لیمنــه آ روفســنس در آب هاي ايران وجود دارند. ايــن حلزون ها از نظر 
آلودگي به بیماري هاي انگلي منتقله به وسیله حلزون ها از اهمیت به سزايي 
برخوردارند و بنابراين مبارزه با آن ها ضروري مي باشــد. و هدف اين تحقیق 
شناســايي حلزون لیمنــه آ گدروزيانا و معرفي آن از نظــر انتقال انگل در 
منطقه به منظور برنامه ريزي جهت پیشگیري، مبارزه و کنترل بیماری های 

انگلی می باشد. 

مواد و روش کار
 براي جمــع آوري حلزون هاي موجود در منطقه ابتدا اســتان را به 4 
قسمت شمال، جنوب، شرق و غرب تقسیم کرده و از هر قسمت با استفاده 
از توري فلزي دسته دار و به طور تصادفي نمونه برداري نموده و زمان و مکان 
جمع آوري حلزون ها يادداشت و ثبت شد. در بهار و تابستان تعداد 600 عدد 
حلزون راست گرد جمع آوري و تعداد 1813 حلزون  از 5 آبگیر يا رودخانه 
در 12 منطقه  از 4 بخش  اســتان نمونه گیري شــد و 20 عدد از  حلزون 
صید و مطالعه گرديد. حلزون های جمع آوري شده را به بخش انگل شناسي 
موسسه رازي انتقال داده و با استفاده از کلیدهاي تشخیصي شناسايي شدند 
و اگر مشکلي در تشــخیص بوجود آمد با ارسال به مراکز معتبر تشخیصي 
)دانشکده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشکي تهران، بخش انگل شناسي( اقدام 
به شناســايي آن ها نموده سپس به ســازمان هاي محیط زيست و سازمان 
دامپزشــکي کشور معرفي مي شد تا در امر تشــخیص، پیشگیري، مبارزه و 

کنترل استفاده شود. 
روش نمونه برداری به دو صورت زير انجام شده است:

1-  حلزون ها ابتدا به وســیله توری فلزی از آب گرفته شــده و سپس 

به همراه آب همان محل در ظروف شیشــه ای و پالســتیکی قرار داده و به 
آزمايشــگاه ارجاع داده  شده است تا وجود سرکرها در حلزون با روش مورد 

نظر بررسی شود.
2- روش لولــه ای: که در اين روش حلــزون را گرفته در داخل لوله به 

همراه آب همان منطقه گذاشته و به آزمايشگاه منتقل می کنند.
جامعه آماري، روش نمونه گیري و حجم نمونه در مناطق مختلف استان 

لرستان به طور تصادفی و درصدگیري ساده بوده است.

نتایج
استان لرستان به مســاحت 28560 کیلومتر مربع در غرب ايران واقع 
شده است. میزان بارندگي 490 میلي متر و رطوبت نسبي 59 و 34 درصد را 
داراست و درجه حرارت آن بطور میانگین 17/4 درجه مي باشد. اين استان 
بیشتر کوهستاني بوده و کمتر از مناطق دشت و جلگه اي برخوردار است در 
اين استان چند رودخانه جريان داشته که همه آن ها داراي بستر سنگالخي، 
شــني و شیب تند و آب با ســرعت زياد جريان داد. بیشتر آب آشامیدنی، 
کشــاورزي و مصارف عمومي از چشمه ها )ســراب( تامین مي شود که چند 
مورد آن ها از دبي قابل مالحظه اي برخوردار بوده و محیط هاي مناســبي را 

جهت رشد و نمو حلزون تشکیل داده اند.
اين اســتان به لحاظ اقلیمی، يک استان چهار فصل است و دارای تنوع 
آب و هوايی می باشــد و محیط هاي مناسب جهت رشد و نمو حلزون دارد 
)Mansourian و همــکاران 2004(. در مطالعــه حاضر تعداد 1813 نمونه 
حلزون آب شیرين از مناطق کوهستانی و دشت های استان جمع آوری شد 
و حلزون هــای لیمنه آ گدروزيانا، لیمنه آ ترونکاتوال، لیمنه آ اســتاگنالیس 
و  لیمنه آ اوريکوالريا بر اســاس خصوصیــات مورفولوژيک صدف به کمک 
کلیدهای تشــخیصی، شناسايي شدند. )جدول 1(. در تاريخ های خرداد ماه 
1392 تا پايان بهار 1394به شهرســتان های شمال استان مراجعه کرده و 
طبق روش کار از کنار درياچه گهر تعداد 200 عدد حلزون جمع آوري نموده 
و به آزمايشگاه انگل شناسي موسســه رازي کرج انتقال داده شد. بر اساس 
کلیدهاي تشخیصي تمام حلزون ها از جنس لیمنه آ و گونه لیمنه آ گدروزيانا 
بودند. در بهار 1394 از روســتاهاي خارا و خلیالن شهرستان خرم آباد واقع 
در جنوب استان تعداد 153 عدد حلزون راست گرد جمع آوري و تشخیص 
داده شــد که همگی گونه لیمنه آ گدروزيانا بودند. همچنین حلزون ها براي 
تايید تشخیص به مراکز معتبر تشخیصي )دانشکده بهداشت؛ دانشگاه علوم 

پزشکي تهران، بخش انگل شناسي( فرستاده شدند.  
 به عالوه 1200 عدد حلزون جنس لیمنه آ در منطقه جنوب شــرقی 
و غربی دشت ســیالخور و دهستان شیروان شناسايی شدند که 80 درصد 
حلزون های جمع آوری شــده، لیمنه آ گدروزيانــا بودند. با توجه به اين که 
613 عدد حلزون ديگر نیز از مناطق مختلف شهرستان جمع آوري شده بود 
و هیچ کدام لیمنه آ گدروزيانا نبودند بنابراين در کل شهرســتان 40 درصد 
حلزون ها لیمنه آگدروزيانا گزارش شد )شکل1 و 2 (. اين بررسي و تحقیق 

براي اولین بار در استان لرستان، انجام شده است. 
میزان فراوانی حلزون ها در مناطق کوهســتانی با نواحی دشــت شمال 
استان تفاوت قابل توجهی را نشان داد. به طوری که در جويبارهای کوهستانی 
از تعداد 600 نمونه، لیمنه آ ترونکاتوال 36 ) 6 درصد(، لیمنه آ اوريکوالريا، 
89 )14/83 درصد( و لیمنه آ اســتاگنالیس 19)3/16 درصد(  مشاهده شد 

فراوانی حلزون های لیمنه ایده در ...
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ولی لیمنه آگدروزيانا نبود. در حالی که در نواحی دشت بشترين فراوانی در 
لیمنــه آ گدروزيانا 385 )32/08 درصد( ديده شــد )جدول 1( و پراکنش 
ساير جنس ها شامل لیمنه آ ترونکاتوال 39 )6/5 درصد(، لیمنه آ اوريکوالريا 
94 )15/66 درصــد( و لیمنه آ اســتاگنالیس 17 ) 2/83 درصد( در مراتب 
بعدی قرار داشــت )جدول2(. از نظر میزان پراکنش، لیمنه آ استاگنالیس 
کمترين 36 )3 درصد( میزان فراوانی را نشــان داد و ســاير جنس ها شامل 
لیمنــه آ گدروزيانا 385 )32/08 درصد(، لیمنه آ اوريکوالريا 183 )15/25 

درصد(، لیمنه آ ترونکاتوال 74 )6/25درصد( مشاهده شد )جدول1(.
 

بحث
در میان بیماری های انگلی قابل انتقال به انســان، بیماری های منتقله 
از طريق حلزون (Snail Transmitted Diseases) بخش مهمی را تشــکیل 
می دهند )Mansourian 1992(. بسیاری از حلزون های آب شیرين به عنوان 
میزبان واســط در برقراری چرخه ترماتودهای انگلــی و ايجاد بیماری های 
انگلی نقش دارند که در برخی موارد عالوه بر اهمیت پزشــکی و بهداشتی 
برای انســان، زيان قابل مالحظه ای را به احشــام و طیور که يکی از منابع 
مهم پروتئینی می باشند، تحمیل می نمايند)Soulsby 1982( و سبب کاهش 

جدول 1- فراوانی حلزون های لیمنه ایده در استان لرستان برحسب نواحی کوهستانی و دشت

شكل 1- حلزون لیمنه آ گدروزیانا – سطح پشتي

میزان فراوانی )درصد(جنس و گونه حلزون

فراوانی کل دشت  مناطق کوهستانی

032/0832/08لیمنه آ گدروزيانا

14/8315/6615/25لیمنه آ اوريکوالريا

66/56/25لیمنه آ ترونکاتوال

3/162/833لیمنه آ استاگنالیس
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پشــم، شیر، گوشت و ســاير فراورده های دامی می شوند که نهايتا منجر به 
زيان اقتصادی می شــود )Karimi و همکاران 2009(. حلزون های دوزيست 
در دامپزشــکی و پزشــکی از نظر میزبان واســط کرم هايــی مانند اورنیتو 
بیالرزيا، شیســتوزوما و فاسیوال بسیار مورد اهمیت می باشند. حلزون لیمنه 
آ گدروزيانا در گروه اوريکوالريا که داراي انتشــار وسیعي مي باشد در ايران 
و عراق شــناخته شده است )Massoud 1974(. وجود لیمنه آ اوريکوالريا و 
لیمنه آ گدروزيانا به عنوان میزبان هاي واسط در کلیه مناطق ايران گزارش 
شده اســت. حلزون لیمنه آ گدروزيانا نسبت به میراسیديوم اورنیتوبیالرزيا 
ترکستانیکم و فاسیوال ژيگانتیکا حساسیت بااليي دارد )Karimi 2004( در 
گزارش کريمی و همکاران در ســال 2004 از شهرستان شادگان در استان 
خوزســتان، گونه لیمنه آ گدروزيانا به عنوان گونه غالب گزارش شده است 

)Karimi و همکاران، 2004؛ Karimi و همکاران، 2007(. 
ايماني و همکاران تنوع گونه اي حلزون ها را در استان آذربايجان غربي، 
لیمنه آ اســتاگنالیس، ترونکاتوال، اوريکوالريا و پالوستريس گزارش کرده اند 
کــه گونه غالب لیمنــه آ گدروزيانا)71/02 درصد( بــود )Imani-Baran و 

همکاران 2011(.  

 )Mansourian 1992( بررسي پراکندگي حلزون هاي آب شیرين ايران 
نشــان داد که اين حلزون ها در کلیه نقاط کشور ايران وجود دارند. موقعیت 
نسبی استان لرســتان واقع در غرب ايران به گونه ای است که درشمال آن 
استان همدان قرار دارد و حلزون های لیمنه آ گدروزيانا و لیمنه آ ترونکاتوال 
از آن گزارش شــده اســت )Mansourian ، 1992(. درشــمال غرب استان 
کرمانشاه است که حلزون های لیمنه آ گدروزيانا، لیمنه آ ترونکاتوال، لیمنه آ 

 .)Mansourian 2000b( پرگرا و لیمنه آ پالوستريس در آن وجود دارند
در شمال شرق استان مرکزی با حلزون های لیمنه آ گدروزيانا، لیمنه آ 
ترونکاتوال و لیمنه آ پرگرا قراردارد. )Mansourian, 1992(. در جنوب استان 
خوزســتان با حلزون های  لیمنه آ گدروزيانا، لیمنــه آ اوريکوالريا، لیمنه آ 
ترونکاتوال و لیمنه آ اســتاگنالیس قرار دارد. در شــرق، اســتان اصفهان با 
حلزون های لیمنه آ گدروزيانا، لیمنه آ ترونکاتوال لیمنه آ، پالوســتريس قرار 
دارد و در استان چهار محال و بختیاری حلزون های لیمنه آ گدروزيانا، لیمنه 
آترونکاتوال و لیمنه آ اســتاگنالیس وجود دارد )Rivaz, 2014(. از اســتان 
لرســتان نیز، لیمنه آ اوريکوالريا، لیمنه آ ترونکاتوال و لیمنه آ استاگنالیس 
گزارش شــده اســت )Mansourian 1992(. با توجه به اطالعات گفته شده 

شكل 2- حلزون لیمنه آ گدروزیانا - سطح شكمي
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در اين مطالعه، لیمنه آ گدروزيانا نیز از استان لرستان گزارش شده است.
با توجه به اينکه میزبان واسط اورنیتوبیالرزيا ترکستانیکم در خوزستان 
لیمنه آ گدروزيانا مي باشــد )Massoud 1974؛ Karimi 2009(. در اســتان 
لرســتان هم ممکن است وضع به اين صورت باشــد که در اين بررسی نیز 
حلزون لیمنه آ گدروزيانا گزارش شــده اســت. در اســتان فارس لیمنه آ 
گدروزيانا توســط تجلي پور )1361( و منصوريان )1372( گزارش شــده 
اســت. در شمال ايران حلزون هاي جمع آوري شــده از مناطق آلوده عمدتا 
از گونه هــاي لیمنه آ اوريکوالريا،  لیمنه آ گدروزيانا و لیمنه آ پالوســتريس 

بوده اند.
 )Hossein و همــکاران 1997؛ Eslami و همکاران 1998(. هم چنین 
طبق مطالعه ای که در گوسفندان استان مازندران انجام شده است، حلزون 
لیمنه آ گدروزيانا میزبان واســط اورنیتوبیالرزيا ترکســتانیکم  می باشــد 
)Karimi و همــکاران 2014(. حلــزون لیمنه آ گدروزيانــا عالوه بر اينکه 
میزبان واسط حســاس اورنیتوبیالرزيا ترکستانیکم مي باشد، میزبان واسط 
 .)Massoud 1974( فاسیوال ژيگانتیکا نیز در ايران و عراق شناخته شده است

تشكر و قدرداني
اين تحقیق نتیجه طرح تحقیقاتي شماره 91011-18-18-2 سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترويج کشــاورزي بوده و بدين وسیله از کلیه همکاران 
بخش انگل شناســي موسسه تحقیقات واکسن و ســرم سازي رازي کرج و 
همکاران شــبکه دامپزشکي استان لرســتان که ما را در اجراي اين مطالعه 

ياري کردند، سپاسگزاري مي شود.   
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