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چکیده

زمینه مطالعه :گونههای مختلفی از حلزونهای پولموناتای آب شیرین خانوادۀ لیمنهایده به عنوان میزبان واسط ترماتودهای دی ژه نهآ در
دنیا و ایران مطرح میباشند .هدف :از اهداف این تحقیق بوم شناسی حلزونهای لیمنه ایده و تأثیر متغیرهای فیزیکی و شیمیایی آب بر پراکنش و
تراکم جمعیتی آنها بود .روش کار :حلزونهای لیمن ه ایده به روش تصادفی خوشهای از  16منبع آبی استان آذربایجان غربی جمعآوری و شناسایی
شدند .آب زیستگاهها نیز نمونه برداری و آنالیز شیمیائی گردیدند .نتایج :گونههای مختلف حلزونهای لیمنهایده در زیستگاههای تحت مطالعه به
البهای با آب راکد داشتند .تراکم حلزونهای لیمنهآ اوریکوالریا،
جز در فصل زمستان ،پراکنش مشابهی در آبهای با جریان آرام نهرها یا تا 
لیمنهآ گدروزیانا و لیمنهآ استاگنالیس در دو نیمه سال در بین ایستگاههای مختلف اختالف معنیدار داشت .غلظت نیترات و کلسیم به ترتیب با
تراکم و اندازه حلزونها همبستگی نسبتًا باالیی داشتند .در حالی که همبستگی بین نیتریت یا فسفات با تراکم جمعیتی و یا اندازه حلزونها وجود
نداشت .نتیجه گیری نهایی :نتایج بیانگر تأثیر فصل ،شاخصهای فیزیکی و شیمیایی بر پراکنش و تراکم جمعیتی حلزونها در استان بود که
میتوانند برای اجرای برنامههای کنترلی بر ضد ترماتودهای انگلی در منطقه مفید باشند.

واژههایکلیدی :بوم شناسی ،لیمنهایده ،حلزون

مقدمه
پایش مستمر و مطالعات حلزونشناختی در مناطقی که سابقه وقوع یا شیوع
آلودگیهای قابل انتقال از طریق حلزونها به انسان و دام را دارند ،از اهمیت
بهداشتی فراوانی برخوردار میباشند ( .)16در نقاط مختلف ایران گونههای
متعــددی از حلزونها وجود دارند ،ولی همانند بســیاری از مناطق جهان،

میزبــان واســط ترماتودها مطــرح اســت ( .)17حلزونهــای لیمنهایده در
زیســتگاههای متنوعی به سر میبرند ( .)11مطالعه حاضر به منظور کسب
اطالعاتی در خصوص پراکنش حلزونهای خانواده لیمنهایده و تثیر برخی
از پارامترهای فیزیکی و شیمیایی محیط بر اندازه و تراکم جمعیت آنها در
استان آذربایجانغربی انجام شده است.

بسیاری از جنبههای اکولوژیک و بیولوژیک آنها ناشناخته ماندهاند .تاکنون،
مطالعات روی حلزونها در ایران منحصر به نقاطی بودهاند که از نظر شیوع
بیماریهای انگلی دامی و انسانی اهمیت بیشتری داشتهاند (.)12
نرمتنان اگرچه دارای خصوصیات مشترک زیادی هستند ،ولی میتوانند
از نظر شکل و اندازه متفاوت باشند .این موجودات در زیستگاههای متنوعی
از مناطق ســاحلی تا اعمــاق دریاها ،آبهای شــیرین ،جنگلها و صحراها
یافت میشــوند .حلزونها نرمتنان متعلق به رده شــکمپایان (گاستروپودا)
و دارای انــواع آبزی و خاک زی هســتند .مهمترین حلزونهــا در زیر رده
پولموناتا قرار دارند .حلزونهای آب زی این زیررده اکثرا متعلق به راســته
بازوماتوفورا میباشــند و به لحاظ گستردگی ،پراکندگی قابل توجهی دارند
( .)13حلزونهای آب شــیرین با انتقال بیماریهای انگلی به انســان و دام،
نقش مهمــی در برقراری چرخه زندگی حداقــل  71گونه از ترماتودها ایفا
میکنند ( .)1خانــواده لیمنهایده یکی از مهمترین خانوادههای حلزونهای
آب شیرین میباشد و جنس لیمنهآ با بیش از  20گونه ،به عنوان اصلیترین

مواد و روش کار
 -1منطقه مورد مطالعه -استان آذربایجانغربی ('58ر  35تا '46ر 39
o

o

عرض شمالی و '3ر 44oتا '23ر 47oطول شرقی) با میانگین ارتفاع 1332 m
باالتر از سطح دریا ،در فصل تابستان در مناطق مرتفع و کوهستانی دارای
آب و هــوای معتدل و خنک ولی در مناطق جلگــهای و در اطراف دریاچه
ارومیه نسبتا گرمتر اســت .در فصل زمستان ،آب و هوای نواحی جلگهای
معتدل تا سرد ،ولی در نواحی کوهستانی دما ی هوا پایین تر است .میانگین
بارندگی ساالنه در نواحی مختلف در حدود  300-800mmدر نوسان است.
تعداد ماههای خشــک ســال  3-5ماه و تعداد روزهای یخبندان در سال در
نواحی مختلف ،در حدود  100-150روز متغیر است .میانگین رطوبت نسبی
ساالنه در نقاط مختلف استان ،از  30تا  ٪80به ثبت رسیده است ( .)7منطقه
مورد مطالعه در این بررســی که دارای انواع زیســت گاههــای آبی بود ،به
ســه بخش شــمال ،مرکز و جنوب تقســیم گردید .در هر بخش ،دو ناحیه
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کوهستانی و دشت برای جستجو و جمعآوری حلزونهای لیمنهایده انتخاب

اســتثنای دو گونه لیمنهآ ترونکاتوال و لیمنهآ پالوستریس که هر کدام فقط

شــدند .در مجموع 45 ،نقطه شامل  35ایستگاه در دشت و  10ایستگاه در

در یک ایستگاه مشاهده شدند ،سایر گونهها دارای پراکنش مشابهی در 22

نواحی کوهستانی مورد بررسی قرار گرفتند.

ناحیه دشت و  6ناحیه کوهستانی بودند .وضعیت پراکنش گونههای مختلف

 -2روش نمونهبرداری و شناسایی حلزونهای لیمنهایده -مکانیابی و

حلزونهای خانواده لیمنه ایده در استان آذربایجان غربی در جدول  1نشان

نمونهبرداری از ایســتگاهها و حلزونها در فصل فعالیت حلزون یعنی در دو

داده شــده است .این حلزونها عمدتًا در آبهای با جریان آرام و در حاشیه

نیمه اول (اواخر بهار تا اواط تابســتان) و نیمه دوم ســال (از اوایل تا اواسط

البهای با آب راکد و بستر گلی یافت شدند .در
و نقاط کم عمق نهرها و تا 

پاییز) در استان آذربایجان غربی به روش تصادفی خوشهای در سال 1390

زیستگاههایی که پوشش گیاهی آنها از انواع گیاهان بن در آب همچون نی

انجام شد .اساس شمارش و تعیین تراکم نمونهها با احتساب تعداد حلزون

تشــکیل شده بود و نیز ،در زیستگاههایی که کدورت آب آنها زیاد یا سطح

جمعآوری شــده در مــدت  15دقیقه در هر بار نمونه برداری با اســتفاده از

آب آنها از انواع گیاهان پهن برگ پوشــیده شــده بود ،حلزونهای جنس

وسایل نمونهبرداری و دســتکش بود ( .)5حلزونهای جمعآوری شده پس

لیمنهآ به ندرت حضور داشتند .حلزون لیمنهآ استاگنالیس یک استثنا بود که

از ثبت مشخصات نمونهها (تاریخ و محل نمونهبرداری ،ویژگی ظاهری یا

در زیستگاههای آبی با جریان نسبتًا تند با انواع پوششهای گیاهی حضور

رفتاری حلزونها و خصوصیات زیستگاه آنها) در محیط خنک نگهداری و

داشــت .همچنین ،در دو ایستگاه که دارای آب شفاف و پوشیده از گیاه نی

به آزمایشگاه حلزونشناسی منتقل شدند .در آزمایشگاه ،در ابتدا حلزونهای

ن لیمنهآ
بودند ،حلزون لیمنهآ استاگنالیس در البالی گیاهان دیده شد .حلزو 

راست گرد لیمنه ایده شمارش شدند .سپس ،بر اساس خصوصیات ظاهری

گدروزیانا در آبگیرهایی که دارای پوشــش جلبکی ،بســتر گلی و آب راکد

و با اســتفاده از کلیدهای شناسایی تهیه شده برای حلزونهای لیمنه ایده
ایران توسط  Mansoorianدر سال  1986و  Mansoorianو Rokni

بودند ،مشــاهده گردید .لیمنهآ ترونکاتوال دارای پراکنش نسبتًا کمتری در
منطقه بود و عمدتًا در حاشیه کانالهای آب با جریان خیلی آرام ،متمایل به

در سال  2004و در نهایت ،با تایید موزه حلزون شناسی دانشکده دامپزشکی

خروج از آب یا چسبیده به علوف ه و یا اجسام سخت دیده میشد .حلزونهای

دانشگاه تهران ،شناسایی گونهها انجام گرفت.

لیمنهآ گدروزیانا ،لیمنهآ اوریکوالریا و لیمنهآ پالوستریس کفزی بودند ،ولی

 -3آنالیز شیمیایی آب زیستگاهها -برای آنالیز شیمیائی و تعیین مقادیر

لیمنهآ اســتاگنالیس تمایل زیادی به اتصال به گیاهان و استقرار در سطوح

کلســیم ،فسفات ،نیترات ،نیتریت و سرب در آب ،همزمان با نمونهبرداری

باالی پوشــشهای گیاهی داشت که این خصوصیت تا حدودی در حلزون

از حلز ونها ،حجم مشــخصی از آب هر ایستگاه یا محل نمونهبرداری نیز

لیمنهآ ترونکاتوال نیز وجود داشت .در حاشیه تاالبها منافذ متعددی وجود

جداگانه در ظروف پالستیکی در بسته به آزمایشگاه آنالیز دستگاهی منتقل

داشتند که مسیر اولیه آنها به صورت عمودی و پائین رو بود ،سپس مسیر

شــدند .اندازه گیری مقادیر فســفات ،نیترات و نیتریت به وســیله دستگاه

برای مدتی به حالت افقی ادامه داشت و در انتهای آن حلزون زنده مشاهده

فوتومتر و با اســتفاده از معرفهای ویژه صورت گرفت .کلســیم موجود در

میشد.

نمونهها با استفاده از روش متداول تیتراسیون انجام شد .سرب نیز با استفاده

تراکم حلزون لیمنهآ اوریکوالریا در بین ایســتگاههای مختلف ،در هر

از دســتگاه پالروگرافــی ( )757 Metrohmو الکتــرود جیوه  HDMEبا

نیمه ســال ،از نظر آماری تفاوت معنیدار داشت ( .)p=0.0001همچنین،

روش پالس ولتامتری آندی تفاضلی اندازه گیری شد.

در دو ایســتگاه اســم کندی و گلســتانه تراکم این گونه در دو نیمه ســال

تجزیه و تحلیل آماری -برای بررسی ارتباط بین متغیرهای شیمیائی

دارای تفــاوت معنیدار آماری بود ( .)p=0.0001اگر چه تراکم گونۀ لیمنهآ

کلســیم ،فسفات ،نیترات ،نیتریت و ســرب در زیستگاههای حلزونهای

اوریکوالریا در ایســتگاه زرینهرود در نیمه اول سال بیشتر از نیمه دوم سال

لیمنهایده با دو شاخص تراکم جمعیت و اندازه حلزونها نیز آزمون تحلیل

بود ،ولی از نظر آماری تفاوت معنیداری بین این دو نیمه سال وجود نداشت

همبســتگی متعــارف ()CCA: Canonical Correlation Analysis

( .)p=0.116در هر نیمۀ سال ،تفاوت معنیداری در تراکم لیمنهآ گدروزیانا

چند متغیره مورد استفاده قرار گرفت .آنالیزهای آماری با استفاده از نرمافزار

بین ایســتگاههای مختلف دیده شد ( .)p=0.0001با این وجود ،در مقایسه

SASر( )SAS Institute Inc., Carry, NC, USAانجام شدند.

تراکــم این گونه بین دو نیمه اول و دوم ســال در هر ایســتگاه ،در تمامی

نتایج
 -1الگــوی توزیع جمعیتی حلزونهای لیمنه ایده -در این بررســی 5
گونه از حلزونهای خانواده لیمنه ایده شناســایی شدند که عبارت بودند از
لیمنهآ گدروزیانا ،لیمنهآ استاگنالیس ،لیمنهآ اوریکوالریا ،لیمنهآ ترونکاتوال
و لیمنهآ پالوســتریس .توزیع جمعیتی این گونههــا بدین ترتیب بود که به

ایستگاهها به استثنای دو ایستگاه حوزۀ پاسگاه زیوه ( )p=0.816و گوگوچین
قلعه ( )p=0.677تفاوتهای موجود معنیدار نبودند .در همه ایستگاهها ،جز
ایســتگاه قرهآغاج ،بیشــترین تراکمهای این گونه در نیمه اول سال ثبت
شدند .در ایســتگاه حوزه پاســگاه زیوه ،تراکم گونه لیمنهآ پالوستریس در
نیمه اول ســال به طور معنیداری بیشتر از تراکم آن در نیمه دوم سال بود
( .)p=0.0001در هر نیمه ســال ،تفاوت در تراکم گونه لیمنهآ استاگنالیس
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جدول  .1توزیع جغرافیایی و فصلی حلزونهای لیمنه ایده در منابع آبی استان آذربایجان غربی.
گونه حلزون

لیمنه آ اوریکوالریا

لیمنه آ گدروزیانا

لیمنه آ پالوستریس

لیمنه آ استاگنالیس

لیمنه آ ترونکاتوال

نوع منطقه

نیمه اول سال

نیمه دوم سال

سطح معنیداری

دشت

105

0

p=0.0001

دشت

31

21

p=0.166

کوهستانی

75

243

p=0.0001

p=0.0001

p=0.0001

دشت

38

36

p=0.816

دشت

181

0

p=0.0001

دشت

156

121

p=0.035

کوهستانی

30

15

p=0.025

دشت

222

154

p=0.0001

دشت

188

180

p=0.677

کوهستانی

344

406

p=0.024

دشت

372

175

p=0.0001

کوهستانی

294

0

p=0.0001

p=0.0001

p=0.0001

دشت

18

0

p=0.0001

دشت

8

8

p=0.0001

دشت

54

204

p=0.0001

دشت

24

45

p=0.011

کوهستانی

68

30

p=0.0001

دشت
دشت

بین ایستگاههای مختلف معنیدار بود ( .)p=0.0001در مقایسه تراکم این
گونه بین نیمههای اول و دوم ســال در هر ایســتگاه ،مشــخص شد که در
ایستگاه شورگل تراکم این گونه در دو نیمه سال تقریبًا برابر بود ،در حالی

که در سایر ایستگاهها تفاوت معنیداری بین تعداد جمعیت آن در دو نیمه
سال وجود داشت ( .)p=0.0001به استثنای ایستگاههای تاالب خانکندی
و مشیر آباد ،در سایر ایستگاهها تراکم این گونه در نیمه اول سال بیشتر از
نیمه دوم بود .گونه لیمنهآ ترونکاتوال فقط در ایستگاه دولت-آباد در هر دو
نیمه ســال مشاهده شد .اگر چه تراکم این حلزون در نیمه اول سال بیشتر
از نیمۀ دوم ســال بود ،ولی تفاوت تراکمهای آن در دو نیمه سال معنیدار
نبود (.)p=0.168
 -2آنالیز شیمیایی آب زیستگاهها و بررسی ارتباط متغیرهای شیمیائی
با شــاخصهای تراکم و اندازه حلزونها -مقادیر کلسیم ،فسفات ،نیترات،
نیتریت و ســرب در منابع آبی زیســتگاه حلزونهای لیمنه ایده در اســتان
آذربایجان غربی در جداول  2و  3نشان داده شده اند .بیشترین مقدار نیترات
( )5/1mg/Lمربوط به ایستگاه نجفآباد و کمترین میزان آن ()0/6mg/L
مربوط به ایستگاه کنیکور بودند .میانگین مقادیر این متغیر در  16ایستگاه
بررســی شــده 2/23 mg/L،بود .حداکثر مقدار نیتریــت ( )0/71mg/Lدر
ایستگاه اسماعیلکندی و حداقل آن ( )0/01mg/Lدر ایستگاههای اوصالو،

30

0

p=0.0001

p=0.0001

115

95

p=0.0001
p=0.168

اسالمآباد ،زرینهرود ،قارقولوق و کنیکور اندازه گیری شدند .میانگین مقادیر
نیتریت در مجموع ایســتگاههای مورد بررسی  0/098mg/Lتعیین گردید.
باالترین مقدار ( )5/8mg/Lفسفات از ایستگاه اسالمآباد و پائینترین میزان
آن ( )0/27mg/Lاز ایســتگاه جبلکندی گزارش شــدند .میانگین مقادیر
فسفات در ایستگاهها  1/16mg/Lبود .بیشترین مقدار کلسیم ()739mg/L
مربوط به ایســتگاه کنیکور و کمترین میــزان آن ( )139 mg/Lمربوط به
ایستگاه اسمجندی بود .میانگین مقادیر کلسیم در ایستگاهها 411/2mg/L
ت میانگین مقادیر ســه آنیون نیترات ،نیتریت و فسفات
بود .ارزیابی نســب 
نشــان داد که میزان نیترات  22/76برابر نیتریت و  1/92برابر فســفات بود
ب ترین آنیون موجود در منابع آبی بررسی شدهبود.
و بنابراین ،نیترات غال 
حداکثر غلظت ســرب ( )44µg/Lدر ایستگاه اسماعیلکندی و حداقل آن
( )15/2µg/Lدر ایستگاه نجفآباد اندازه گیری شدند .میانگین مقادیر سرب
در آبهای مورد بررسی 29/64µg/L ،بود .آزمون تحلیل همبستگی متعارف
( )CCAنشان داد که در تابع استاندارد اول مربوط به ارتباط بین متغیرهای
شیمیایی محیط و تراکم حلزونهای لیمنهایده ،نیترات نسبت به سه متغیر
نیتریت ،فسفات و کلسیم ،همبستگی نسبتا باالتری با مقدار شاخص تراکم
حلزونها داشــت ( .)r=0/59آزمون فوق همبستگی قابل مالحظهای بین
مقادیر نیتریت یا فسفات با شاخصهای تراکم یا اندازه حلزونها نشان نداد.
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جدول  .2نتایج آنالیز شیمیایی آب زیستگاههای حلزونهای لیمنه ایده در استان آذربایجان غربی.
نوع منطقه

NO3()mg/L

NO2()mg/L

PO43()mg/L

Ca2+
()mg/L

Pb
()mg/L

حلزون

دشت

4/9

0/04

0/27

370

26/5

لیمنه آ استاگنالیس

دشت

1/8

0/04

0/48

220

38

لیمنه آ گدروزیانا -

دشت

1/8

0/01

0/29

250

21/5

دشت

5/1

0/07

0/38

212

15/2

لیمنه آ گدروزیانا

دشت

1/24

0/08

0/3

139

22/2

لیمنه آ اوریکوالریا

دشت

1/86

0/01

5/8

580

29

لیمنه آ استاگنالیس –

دشت

1/24

0/02

0/68

601

27/7

دشت

0/62

0/01

0/33

152

31/6

لیمنه آ اوریکوالریا

کوهستانی

1/3

0/01

0/52

720

41

لیمنه آ استاگنالیس –

کوهستانی

0/6

0/01

0/76

739

21/5

لیمنه آ استاگنالیس

دشت

4/6

0/06

0/61

335

34

لیمنه آ گدروزیانا

لیمنه آ پالوستریس
لیمنه آ گدروزیانا –
لیمنه آ ترونکاتوال

لیمنه آ  گدروزیانا
لیمنه آ استاگنالیس –
لیمنه آ گدروزیانا

لیمنه آ گدروزیانا

دشت

1/86

0/03

0/33

144

25

لیمنه آ ترونکاتوال

کوهستانی

2/2

0/17

2/6

216

33

لیمنه آ اوریکوالریا

کوهستانی

2/3

0/041

0/81

620

35

لیمنه آ گدروزیانا

دشت

3/2

0/71

1/8

680

44

لیمنه آ گدروزیانا

کوهستانی

1/98

0/25

2/6

601

29

لیمنه آ گدروزیانا

جدول  .3نتایج آزمون تحلیل همبستگی متعارف چند متغیره بین متغیرهای شیمیایی
در زیستگاههای آبی حلزونهای لیمنه ایده در استان آذربایجان غربی.
شاخصهای حلزون

تابع استاندارد اول

تابع استاندارد دوم

تراکم

1/0681

-0/0819

طول

0/4594

0/9677

نیترات

0/5903

0/1299

نیتریت

0/3483

-0/7496

فسفات

0/2848

-0/2412

کلسیم

0/4832

-0/9050

متغیرهایشیمیایی

بحث
در چرخه زندگی بسیاری از انگلها ،ناقلین بیولوژیک آنها که از عوامل
اصلی انتقال آلودگی به انسان و دام میباشند ،اهمیت فراوانی دارند .در این
میان ،نقش حلزونهای آب شــیرین لیمنه ایــده در برقراری چرخه انتقال
بیماریها همواره مورد توجه انگلشناسان بوده است ( .)2براساس اطالعات
موجود ،این گروه از حلزونها در اغلب نقاط ایران شــیوع دارند و بعضی از
آنها به عنوان میزبان واســط در چرخه زندگی انگلهای انسان و حیوانات
مطرح هستند ( .)8،12،16مطالعات متعددی نقش این حلزونها در انتقال

ترماتودهای انگلی دیژهنهآ را تأیید کردهاند (.)4،8،23
در ایــن مطالعه ،با توجه به متغیرهای اپیدمیولوژیک و شــاخصهای
اکولوژیک ،مشــخص شد که بیشــترین فراوانی حلزونهای لیمنهایده در
اســتان آذربایجان غربی در فصول بهار و پاییز و به ویژه در زیســتگاههای
دائمی بود .در زیستگاههای موقتی که در سال نخست گونههایی از جنس
لیمنهآ در آنها تراکم باالیی داشــتند ،در مراجعه سال بعد نیز همان گونهها
دارای بیشــترین تراکم بودند .این موضوع موید توانایی زمســتانخوابی یا
مقاومت در برابر خشــکی در گونههای لیمنهآبود .به عالوه ،تنوع گونهای
خانواده لیمنه ایده در این منطقه نسبت به سایر استانهای کشور قابل توجه
بود .در مطالعــه  Mansoorianدر ســال  ،1986گونه لیمنهآ ترونکاتوال
در تمام نقاط ایران بجز بوشــهر ،لیمنهآ پالوستریس در خراسان ،مازندران،
گیالن ،اردبیل ،آذربایجانشــرقی ،آذربایجانغربی ،اصفهان و کرمانشاه،
لیمنهآ اســتاگنالیس در آذربایجانغربی ،لرســتان ،چهار محال و بختیاری
و خوزســتان ،لیمنهآ پرگرا در تهران ،البرز ،مرکزی ،کردستان ،کرمانشاه،
زنجان ،آذربایجانشرقی و آذربایجانغربی ،لیمنهآ گدروزیانا در تمام نقاط
ایران بجز لرستان به عنوان حلزون غالب ،لیمنهآ روفسنس در نواحی دشتی
هرمزگان و بلوچســتان و لیمنهآ اوریکوالریا فقط در خوزســتان و لرستان
شناســائی و گــزارش شــدند .در حالی کــه در این بررســی در هیچ یک از

بوم شناسی حلزونهای لیمنه ایده و تأثیر شاخصهای شیمیایی
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ایستگاههای مورد مطالعه ،گونه لیمنهآ پرگرا  مشاهده نشد .این امر میتواند

توسط عوامل شیمیایی نظیر غلظت برخی دیگر از یونها و گازهای محلول

به دلیل خشک شدن برخی زیستگاهها و منابع آبی مناسب برای زیست این

در آب و فاکتورهای زیســتی مانند وجــود غذا ،رقابت و رابطه صید و صیاد

حلزون طی خشکسالیهای متوالی سالیان اخیر و دخالتهای انسانی باشد.

تحت تأثیر قرار میگیرد ( .)18،22افزایش غلظت فلزات سنگین در آب از

تنــوع ،پراکنــش و تراکم حلزونهای آب شــیرین در زیســتگاههای

محدوده معینی میتواند محدود کننده حضور موجودات زنده باشــد .سرب

خاص در طی یک دوره زمانی معین ،برحسب خصوصیات زیستشناختی،

یکی از ســمیترین عناصر سنگین است که وجود آن نشــان دهنده ورود

بیوشــیمیایی و فیزیکــی محیــط آنها تغییــر میکننــد ( .)10خصوصیات

آالیندههای صنعتی و شهری در یک منبع آبی است .در این بررسی حداکثر

بیوشیمیائی آب در منابع آبی مختلف متفاوتاند و به موجب این تفاوتها،

غلظت سرب ( )44µg/Lو میانگین کلی آن هم نسبتًا باال بود که از حد مجاز

پراکندگی حلزونها نیز در ســطوح منطقهای و ناحیــهای تحت تأثیر قرار

منابع آب کمی باالتر بود .به طوری که افزایش سرب در ایستگاه اسماعیل

میگیرد ( .)19فراوانی حلزونهای لیمنهایده در فصول بهار و پاییز با توجه

کندی اثر مســتقیمی بر تراکم حلزونهای لیمنه ایده داشت .البته سمیت

به شــرایط آب و هوایی استان آذربایجانغربی که دارای اقلیمی معتدل و

فلزات ســنگین تحت تأثیر عواملی مانند دما ،pH ،کدورت آب ،اکسیژن

نسبتًا مرطوب با زیستگاههای متعدد آبی در موقعیتهای جغرافیایی مختلف

محلول ،فشار دی اکسید کربن و سختی آب قرار میگیرد (.)9

و دمای مناســب است ،توجیه پذیر اســت ( .)7،20براساس آزمون تحلیل

نتیجــه گیــری :نتایج حاصل از این تحقیق نشــان دادند که علی رغم

همبستگی متعارف ،نیترات موجود در آب زیستگاههای حلزونهای لیمنه

تفاوتهایــی در شــرایط محیطی بخشها و نواحــی مختلف ،در مجموع،

ایده نســبت به سایر آنیونها ،با شــاخص تراکم این حلزونها همبستگی

حلزونهای لیمنه ایده از توزیع جمعیتی نسبتا مشابهی در زیستگاههای آبی

نسبتًا باالتری داشت .این بدان معنی است که افزایش مقدار نیترات در آب

اســتان آذربایجان غربی برخوردارند .هر چند ،تفاوتهای قابل توجه ای در

زیســتگاهها ســبب افزایش جمعیت حلزونها شده است .نیتریت و نیترات

تراکم آنها در بین برخی از زیســتگاهها وجود دارند .اگرچه این حلزونها در

را بــه عنوان معرفهای تعیین میــزان آلودگی آب میداننــد (Merk .)3

فصول مختلف ســال جز در شرایط بسیار سرد ،در منطقه زیست و فعالیت

در ســال  1987دریافت که تراکم حلزونها در مکانهائی که آب توســط

میکنند ،تغییر فصول و تغییرات ناشی از آن در شاخصهای فیزیکوشیمیایی

فاضالبهــای صنعتی و غیر صنعتی آلوده شــده ،باال بــود .در منابع آبی،

محیط میتوانند بر پراکنش و تراکم آنها تأثیر گذارد .در اختیار داشتن چنین

نیتریت حاصل از تجزیه بقایای مواد آلی در اثر فرایند نیتریفیکاســیون به

اطالعاتی در مورد اکولوژی ،پراکنش جغرافیایی و فصلی و روابط زیستی و

نیترات تبدیل میشود .نیتریت سمیت و آالیندگی بیشتری دارد ،در حالی که

غیر زیستی حلزونها میتواند در مدیریت و کنترل انتقال بیماریهای انگلی

نیترات از عناصر مغذی اصلی در آبها است که وجود آن شاخص پرغذایی

به وسیله آنها مؤثر باشد.

و تولیدات باال در یک منبع آبی است .به همین دلیل ،تأثیر افزایش غلظت

تشکر و قدردانی

نیتریتها و نیتراتها بر تراکم جمعیت حلزونهای تحت مطالعه به ترتیب
منفی و مثبت بوده است.

وجود همبســتگی نســبتًا زیاد بیــن غلظت کلســیم در آب و اندازه

حلزونها بدان معنی است که در محیطهایی که مقادیر کلسیم آنها باالتر
بودند ،حلزونها رشد بیشتری داشتند و اندازه آنها نسبتًا بزرگتر بود .کلسیم
از عناصر ســازنده پوسته حلزونها اســت ( .)13بنابراین ،میبایست ارتباط
مستقیمی بین مقادیر آن در محیط و فراوانی و رشد حلزونها وجود داشته
باشد Ofoezie .در سال 1999و  Williamsدر سال  1970گزارش کردند
که محیطهای عاری از حلزون دارای غلظتهای پایینی از کلســیم بودند.
 Harrisonو همــکاران در ســال  1966دریافتند که نســبت باالی Ca/
 Mgبر تولید تخم در حلزون آبزی بولینوس فیفری تأثیر منفی میگذارند.
 Schutteو  Frankدر سال  1964در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که
ن بولینوس
م حلزو 
پایینتر بودن میزان کلسیم نسبت به سدیم در آب تراک 
فیفری را به شدت کاهش میدهد .مطالعات دیگر نشان دادهاند که پراکندگی
حلزونهای آب شــیرین به ســایر عوامل کیفی آب مانند  ،pHاکســیژن
محلول و دما نیز بســتگی دارد ( .)14،23به عالوه ،بوم شناســی حلزونها

بدینوسیله نویسندگان از همکاری کارشناس بخش انگل شناسی آقای
آرمن بدلی و کارشناسان پژوهشکده دریاچه ارومیه کمال تشکر و قدردانی
را داریم.
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Abstract:

BACKGROUND: Freshwater pulmonate family Lymnaeidae are well-known for their
role in transmission of diginean trematodes worldwide. OBJECTIVES: The study was

aimed to investigate the ecology and effects of physical and chemical components of the
environment on their distribution and populaion density. METHODS: The lymnaeid snails
were randomly collected from 16 freshwater habitats in West Azarbaijan Province and
water samples were also provided from the habitats for chemical analysis. RESULTS: The
distribution patterns of the lymnaeid snails in all the examined sites were almost identical throughout the year except in winter. The snails were mostly found in lentic waters or
slow-moving streams with muddy beds. The population densities of Lymnaea auricularia,
L. gedrosiana and L. stagnalis significantly differed among the investigated waters during
the course of study. The concentration of nitrate had significant positive correlations with
the snails’ density while there was no significant correlation between nitrite or phosphate
concentration with the population density and body size. CONCLUSIONS: The results indicated that distribution and density of the snails were affected by season and physicochemical characteristics of environments. These results can be useful for launching the control
programs against parasitic trematodes in the region.
Keyword: ecology, Lymnaeidae, snail

Figure Legends and Table Captions
Table 1. Geographic and seasonal distribution of the Lymnaeidae snails in West Azarbaijan, Iran.
Table 2. The results of chemical analysis of the waters inhabited by the lymnaeid snails in West Azarbaijan, Iran.
Table 3. The canonical correlation analysis (CCA) between some chemical components of the waters of the lymnaeid snails in West
Azarbaijan, Iran.
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