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Abstract 
The fauna of Jajrood snails in the province of 

Tehran was investigated during 2015 and 2016. A 

total of 23 species of snails were identified for the 

first time in the Jajrood River of Tehran province, 

belonging to 17 genera from 19 families. They were 

identified based on morphometric characteristics 

namely shape, size, patterns on oysters, aperculus, 

oysters, and rectangular or leftover. The presence of 

oysters, the location of the respiratory hole, median 

back, mucus and its color, body size, radula, kidney 

line and reproductive system were identified. The 

highest and lowest species diversity among the 

identified snails with 14 and 8 species came from 

stations 2 and 6 from Jajrood River respectively, 36 

km from each other. The largest family in terms of 

family diversity was Helicida with eaght species 

namely   Cochlicella acuta, Euomphalia pisiformis, 

Helicella krynickii,   Helix lucorum lnnaeus, 

Helicella derbentina, Euomphalia ravergieri, 

Caucasotachea atrolabiata, Levantina dschulfensis. 

Also, Lymnaea truncatula was identified as the 

most medically important species transmitting 

parasites in humans and animals   . Limax maculates 

and Arion ater species were identified and reported 

for the first time from Iran. 
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Tehran Province. 
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  مقدمه
 در و است جانوری بزرگ هـشاخ نـدومی تَنان نرم

 شیرین، ایـهآب هـجمل از وعیـمتن هایاهـزیستگ
 ,Mirzaei) شوندمی یافت باغات و مزارع ها،جنگل

 شناسایی ،شناسیتننرم منطقه 64 جهان، در(. 1974
 هاحلزون و  (Szarowska et al., 2014) است شده

 عامل گسترده، تنوع با پایان،مکش رده از هالیسه و
 مختلف محصوالت روی زیادی نسبتاً هایخسارت

 الـقـانت و( Afshan et al., 2013) اورزیـشک
 هستند آبزیان و دام انسان، به انگلی های بیماری

(Hickman et al., 2007; Ektefa, 2015; 

PashaeiRad, 2014; Ahmadi, 2002;. 
Tajalipoor, 1983). ایـهوادهـانـخ ایـهزونـحل 

Physidae, Planorbidae و Lymnaeidae زیر از 
 رده زیر از Pomaceidae خانواده و دارانهـری رده

 از که هستند هاییخانواده ترینمهم از دارانجلوآبشش
 ند.هست اهمیت حائز یکپزش و شاورزیک جنبه دو هر

 و Lymnaea stagnalis نظیر آنها مختلف هایگونه
Physa acuta اورزیـشک والتـمحص روی رـب 

 خسارات هاگلخانه و برنج شالیزارهای در بخصوص
 ;Barker et al; 2002) نندکمی وارد توجهی قابل

Frank & Barone, 1999). از هاییگونه همچنین 
، .Bulinus sp. ،Oncomelania sp ایـهسـجن

Lymnaea sp.  وBiomphalari واسط میزبان 
 فاسیولیازیس و انسانی شیستوزومای ناقل ترماتودهای

 دام و انسان سالمت برای جدی خطر هک هستند
 -Roger & Bhuiyan et al., 1990; Al) هستند

Kandari, 2000 .)ه ـکوریـطهـبWHO (1995 )
دو میلیون و  7167ه در سال ـکت ـاس  ردهـکزارش ـگ

 641چهارصد هزار نفر به بیماری فاسیولیازیس مبتال و 
. قرار دارندمیلیون نفر در معرض ابتال به این بیماری 

Singh & Agarwa (1981)  ه کرده است کنیز اعالم
آلوده به  Gorakhpurدرصد گاوهای منطقه  38

Fasciola gigantica در ایران، گونه هستند .
Bulinus truncatus  از خانوادهPlanorbidae از 

 در و شده آوریجمع شورک جنوبی و شمالی هایاستان
 Lymnaea گونه است. اهمیت حائز شیستوزوما انتقال

truncatula شـنق و هـداشت انتشار شورک سراسر در 
 توسط که فاسیولوزیس بیماری انتقال در طتواس زبانـمی

 در اتفاقی طور به و احشام در اکهپاتی فاسیوال ترماتد
 (.Mansourian, 1992) دارد د،شومی ایجاد انسان
 مختلف های جنبه از هاحلزون اهمیت به توجه با 

 مقایسه و شناسایی منظور به حاضر تحقیق اقتصادی،
 در جاجرود رودخانه تنان نرم  مرفولوژیک هایویژگی
 معرفی در یادیبن گامی که گرفت انجام تهران استان
 آید.می شمار به جدید های گونه

 

 هاروش و مواد
  جاجرود رودخانه های حلزون یآور جمع

 شش تعداد ،بررسی مورد مناطق از بازدید از پس
 ،سنجریون ،طرقیون ،سعیدآباد ،خسروآباد) ایستگاه

 به تهران استان جاجرود رودخانه در (کچیون و خجیر
 شدند. انتخاب زیر شرح

 
 شده انتخاب یهاستگاهیا مشخصات و نام. 1  جدول

 شماره

 ایستگاه

 نام

 ایستگاه

 جغرافیایی مختصات

 جغرافیایی عرض جغرافیایی  طول

E16΄ 87 16 91 " خسروآباد 6  81 ΄  63 " N 

 E11΄ 87 16 ″N  ′17 88 °91 " آباد سعید 7

 E1/91΄ 86 16 ″ N8/96  ′87°91 " طرقیون 9

 E4/13΄ 86 16 " N 1/61΄86   91 " سنجریون 8

 E9/91΄ 89 16 " N 84΄93   91 " خجیر 1

 E3/64΄ 88 16 " N 4/96΄81   91 " کچیون 1

 

 هانمونه شناسایی

 ل،کش خصوصیات اساس بر را ها حلزون های نمونه
 ناف، صدف، هایپیچ تعداد صدف، روی نقوش اندازه،
 صدف، بودن گردچپ اـی گردتـراس دف،ـص هـدریچ
 و تولیدمثلی دستگاه و (کـ)سوهان وارشـگ گاهـدست

 سوراخ قرارگیری محل اساس بر نیز راب های نمونه
 اندازه آن، رنگ و وسکمو پشتی، میانه خط تنفسی،

 تولیدمثلی دستگاه و (ک)سوهان گوارش دستگاه بدن،



 19 نتهرا استان  جاجرود رودخانه تناننرم کیفونست یبررسرنجنوش و همکاران:  

 لیدهایک از استفاده با گرفتند. رارـق هـمطالع وردـم
 یدأیت برای رفت.ـگ ورتـص هـاولی یـشناسای موجود،

 نزد سوئیس و فرانسه شورک به ها هـنمون اساییـشن
 Jarne (Laboratoire de Biologie  رـتکد انـآقای

Marine et Malacologie, EPHE, UMR. 
5555 du CNRS, Unversité de Perpigan) و 

 Ribbi (Zoologisches Museum der رـتکد

Universität Zürich, CH-8057, Zürich,. 
Switzerland) طـوسـت اـه هـنمون شدند. ارسال 

به  شدند. آوری جمع دست اـب واردیـم در و وریـت
 یا جوش آب توسط آبزی هایحلزون نگهداری منظور

 دهـش هـشتک ولـمانت مانند ضعیف نندهکبیهوش مواد
 )در شد داده انتقال درصد 11 لکال به سپس و
 به ،بود اختیار در حلزون صدف فقط هـک واردیـم

 داده انتقال مشابه ظروف یا یکپالستی هایلوله داخل
شد(.



 جاجرود رودخانه آبزی هایحلزون اییـاسـشن دـلیک

 تهران استان

  .7 آبششان( پیش رده )زیر دارپوشدر حلزون .الف -6
  .66 داران(حلزون بدون درپوش )زیر رده ریه .ب -6
 (.Bithynidae9) یکآه درپوش .7

ک وچک آن هسته ولی بزرگ درپوش .الف -9
 (.Bithynia (Bithyni) spp1) است
 ه آن بزرگ استهست ولیک وچک درپوش .ب -9

(Bithynia (Alocinema) spp.) 
داشته و شکل  بلندیمتر  میلی 67 تا بالغ صدف  .8

  (.Bithynia tentaculata) آن مخروطی است
 (.67) صدف مخروطی یا بلند است. الف -1
 است )دیسکوئید( گرد و پهن صدف .ب -1

(Planorbidae63 .) 
 (.69) است گرد چپ صدف. الف -1
 (. Lymnaeidae68) صدف راست گرد است .ب -1
ش موجود ـرانـودوبـن و سـوبیـوگلـهمالف.  -1

ای است. نوار دان مرکزی آن چند دندانهـوده و دنـنب
انک نسبت به دندان مرکزی تشکیل ـعرضی سوه

و بر سطح پری پتیوم برجستگی  دهد زاویه حاده را می
شود غده مانند به همراه پرپتیوم یک قسمتی دیده می

(Physa acuta .)  
 طول از کوتاهتر کمی ای بلندی به اسپایر .الف -4

 (. 61) است صدف دریچه
 است صدف دریچه طول از کوتاهتر اسپایر .ب -4

(61.)

 

 
 جاجرود رودخانه بردارینمونه هایایستگاه از نمایی .1 شکل
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 بلندی مترمیلی ده به ندرت به بالغ صدف بلندی .3
 بین شیار محدب، هاپیچش کند، آن سأر رسیده،
 از کوتاهتر ورج طول و موجود ناف عمیق، هاپیچش
  (. Lymnaea truncatula) است آن انتهای پوسته

 )پریپتیوم( پوسته از کوتاهتر کمی ورج طول .61
   .(61) است آن انتهای
مجرای اسپرم طویل و نازک، بلندی صدف کمتر  .66

 .(L. auricularia Complex64) متر استمیلی 91از 
  با تارک و کوتاهتر اسپایر ،کوچکتر صدف .67
 و دهدمی را منفرجه زاویه تشکیل انتهایی پیچش
  .(Lymnaea gedrosiana) دارد نیز وسیع انتشار
 به متر،میلی ده از کمتر بلندی با بالغ صدف .69 

 کاذب آبشش رسد،می مترمیلی 71 تا آن پهنای ندرت
 .(71) است ساده آن

 71 تا است ممکن )حداکثر( بالغ صدف .68
 متر،میلی 9 به حداکثر آن بلندی )پهنا(، قطر متر میلی
 است ممکن صدف محیط در پیچش، 1 تا 1 دارای

 مجرای قطر و شود دیده زاویه ای دارلبه برجستگی
 مجاورت در آن ورج و است ورج مساوی تقریباً وابران

  .(.Planorbis spp) پذیردلیسرین رنگ نمیگ
 در و عدد 1 تا 1 هاپیچش تعداد .6-الف -61
 محیط در خطی است ممکن صدف دریچه نمای
 تا 91 آن پروستات ؛شود دیده کناری صورت به صدف

   .(Planorbis planorbis) لوب دارد 11
 وابران مجرای قطر پذیر،رنگ ورج دارای .ب -61

 (. 76) ورج از کوتاهتر مشخص طور به
ها کمتر از پنج دور و پهن، تعداد پیچ نسبتاًصدف  .61

متر و ورج آن در مجاورت بلندی آن کمتر از دو میلی
 (. Gyraulus sp77) پذیردگلیسیرین رنگ می

 چشمگیر فرورفتگی فاقد پهن، نسبتاً صدف .61
 صدف قطر واضح، نقوش فاقد صاف، آن سطح )ناف(،

 1/6 از رـکمت آن دیـبلن و متریـمیل 1 به درتـن به
 نوسان در 1/8 تا 1/9 از آن هایپیچش است. متر میلی
 دارد. انحراف کمی آن پیچش بزرگترین و آخرین بوده،

 )ناف( فرورفتگی دارای سمت یک در صدف. 64

 ارتفاع ،متر میلی 1 تا 8 صدف قطر است، مالحظه قابل
 و پهن آن هایپیچش است. متر میلی 4/6 تا 7/6 آن

 قبلی گونه مانند به است. نوسان در عدد سه تا دو بین
 و صاف کلیه حاشیه مانتل، سطح در دانهرنگ دارای

 پوسته)پریپتیوم( از ترـبزرگ اـی اویـمس ورج ولـط
 بـل 61 تا 67 دارای آن اتـپروست ت.ـاس آن انتهایی

(Gyraulus convexiusculus .)   

 
 هایلیسک و زیخاک هایحلزون شناسایی لیدک 

 تهران استان جاجرود رودخانه

شکم پایان بدون صدف خارجی، سوراخ تنفسی در  .6 -6
  (. Slugs7) سمت راست بدن در لبه مانتل

  .(Snails9) پایان با صدفشکم .6-7
سوراخ تنفسی در نیمه خلفی مانتل و دارای   .7

تیزدر قسمت میانه خط پشتی از  یک خط میانه پشتی
 تـاوت اسـف متفـلـی مختاـه وادهـانـخه در ـک دم

(Limacidae, Parmacellidae.)   
ی متمایل به قرمز یا ا قهوهاوقات به رنگ گاهی 

دارای  ندرت بهسیاه رنگ. دریچه صدف مدور و  تقریباً
نقاط متصل در دریچه صدف کنار هم  ریدگی است.ب

 هستند. 
چپگرد و به شکل بیضی یا  عمدتاًصدف  .9
 (. 8) مانند دوک

، گرد چپل، کش کیو دو یاست برج یصدف .8
 یز متعددیگرد، نقوش ر ده،ییس ساأی با را قهوهرنگ 

فونی شکل یچه سیچش و دریپ 67در سطح صدف، 
ک یچه یس درأبه ر کیاست. در باالی لبه داخلی نزد

ت است. قسمت تحتانی یؤدندانه به وضوح قابل ر
و  استن خورده بوده و اندکی فشرده و گرد یچه چیدر

 71. طول صدف حدود شود یمده یفون دیبه شکل س
ن قسمت که همان یترو عرض آن در پهن متر یلیم
 است متر یلیم 8ش از یچش ماقبل آخر است بیپ
(Laciniaria lederi.)   

 که یدرصورتاندازه و شکل صدف متغیر بوده و  .1
تر و دارای پهنای بیشتری باشد، آخرین پیچش متورم



 11 نتهرا استان  جاجرود رودخانه تناننرم کیفونست یبررسرنجنوش و همکاران:  

 نخواهد بود شتریببرابر پهنای صدف  1/7پهنای آن از 
(1 .) 

از  شتریبمشخصی  طور بهبلندی صدف  .1-6
 (. 1) پهنای آن است

از بلندی آن است و یا  تر شیبپهنای صدف  .1-7
رای همین مشخصات بعدی بوده و دا اینکه صدف دو

 (. 66) است
حاشیه دریچه صدف ساده و تیز است، ناف  .6 -1

یا درفشی شکل  ندارد و صدف بیضی، مخروط باریک
 .(4) است
حاشیه دریچه صدف  ضخیم و پهن است،  .1-7

هایی دیگر که ها یا برآمدگیاغلب دارای چین
 (. 3) آوردهایی با اشکال مختلف به وجود میصدف
صاف است.  تقریباًصدف بسیار درخشان، براق و  .4

و دریچه صدف بدون دندان  متر یلیم 1تا  8دارای بلندی 
 (. Cochlicopidae) ضخیم است lipدارای یک  و

ک، مخروطی، ـکوچ اًـنسبتت ـدفی اسـص .4-6
 چشین و پنج پـپه تاًـنسبس أراق با رـ، بگرد راست

(Cochlicopa lubrica).  

صدف مات و ناف بسیار باریک است که  .4-7-6
ه صدف بسته یا پنهان در دریچه صدف است و دهان

 (. 61) دارای دندانه است
 طور بهو  متراندازه صدف کمتر از ده میلی .3-6

 معموالًو دریچه صدف  آشکار بیضوی یا مخروطی شکل
  .(Orculidae, Pupilidae) مجهز به دندانه است

 تـه اسـد دندانـدف فاقـانی صـه دهـلب .3-7-6
(Orcula sp .) 

است.  افتهی توسعهکالوس شفاف و کمی  .3-7-7
نیست و دهانه صدف  cervical swellingدارای 

 ا داردـپهن متر یـلیم 3/6فاع و ـارت ترـم یلیم 8/7
(Orcula doliolum .) 

است و  7کند 6س صدفأو ر صدف شیاردار .61

                                                                      
1. Apex 

2. Blunt 

 بوده و دریچه صدف 9خط سفید در درز دارای یک

محکم با کالوس مجزا و دارای  دارای دیواره پاریتال
subangularis است (Orculella sp. .) 

صدف بزرگ، متوسط یا کوچک، در اندازه  .66
ه صدف اما دریچ شود،کوچک هیچ نافی مشاهده نمی

 (. 67) دارای یک لبه تیز است
بزرگ و  نسبتاًکوچک تا  عمدتاًصدف  .67-6

شفاف و  عمدتاًدارای دیواره نازک، دارا یا فاقد ناف، 
تک رنگ و دارای حاشیه مستقیم و تیز، سطح صدف 

صدف متراکم و مدور یا مخروطی  صاف یا شیاردار،
  (. Zonitidae) کروی
صدف کوچک و به اشکال مخروطی  .67-6-6

بزرگ نیست و یا  معموالًکوتاه یا مسطح است. ناف 
پنیس کوتاه و سیلندری و دارای پاپیال  بسته است.

 است. سمینال رسپتکل و مجرایش ناقص است
(Vitrea sp. .)  

 دوم کر بیشتر از یک و یـپیچش آخ .67-6-6-6
 Vitrea) ر نیستـخبل آـش ماقـای پیچـر پهنـبراب

contortula).  

و  متر یلیمبلندی صدف بیشتر از یک  .67-6-6-7
 (. Vitrea pygmaea) نیست متر یلیم 77پهنای بیش از 

ج تا هفت پیچش صدف شفاف و دارای پن .67-6-7
سطح  ها چهار تا پنج پیچش است.در گونه که غالباً

ها فاقد ی گونهرخصدف اسکالپچر دارد ولی در ب
و  متر یلیماسکالپچر است. بلندی صدف بیش از شش 

  (. .Oxychilus sp) رمت یلیم 67پهنای آن بیشتر از 
صدف براق، شفاف و صاف بوده و بر  .67-6-7-6

اهده ـچشی مشـچر پیـالپـرواسکـکـدف میـروی ص
دهم قطر باریک و یک (umblicus). ناف دشو نمی

ل ـازین قابـی آغها شـچیپل ـصدف است و داخ
  (.Oxychilus translucidus) ده استـمشاه

بر  8، دارای شیارهاییکیسیحلزون د .67-6-7-7

                                                                      
3. Suture 

4. Striate 
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. دارای استن یناف و تقعر در طرف یحاوروی صدف، 
ی روشن و براق ا قهوهپنج پیچش و به رنگ حلزون 

 از یک قسمت ضخیم قدامی و 6برلوله اسپرم است.
است که  شده لیتشکیک قسمت خلفی نخی شکل 

قسمت قدامی به پنیس که ماهیچه منقبض شونده به 
. دندان مرکزی رادوال که شود یماز ـ، بونددـپی میآن 

 7ه دندانه است، باریک و دراز است. درزـدارای س
 تـق اسـیاف عمـت. نـق اسـم عمـکو  یـخط

(Oxychilus herzi .) 
باز  بزرگ تا بزرگ، ناف عموماً نسبتاًصدف  .67-7

 معموالًضخیم و  نسبتاًاغلب پهن، دیواره صدف  و
 عموماً صدف برگشته است. lipدریچه صدف با یک 

ی صدف پهنا کروی یا بندرت متراکم و مدور است.
 (. 69) متر یلیمپنج تا شصت 

صدف کوچک تا بزرگ، اغلب ضخیم، شکل  .69
اغلب  صدف lip .صدف از دیسکی تا کروی متغیر است

ها بر روی صدف جنس رخضخیم و برگشته است. در ب
هایی در جنس که یدرصورت .شود یماسکالپچر مشاهده 

  (.Helicidae) روی صدف وجود داردنیز مو بر 
 صورت بهصدف مخروطی کوتاه و کمتر  .69-6

د دارد، دارای دیواره محکم و مخروط متراکم وجو
درخشان و به رنگ شیری سفید،  ندرت بهشفاف و غیر

. سطح دشو یمسفید مات یا به رنگ کرم مشاهده 
ی ها چشیپفاقد مو است و  ،صدف در این جنس

و گاهی اوقات به رنگ  هستند رنگ رهیت معموالًجنینی 
سیاه رنگ. دریچه  تقریباًی متمایل به قرمز یا ا قهوه

دارای بریدگی است. نقاط  ندرت بهصدف مدور و 
ی ها لبهمتصل در دریچه صدف کنار هم هستند. 

 lipفاقد  معموالًصدف تیز و برگشته نیست و  دریچه
کم  ،از این جنس که وجود دارد هاییاست و در گونه

است و از دیواره صدف قابل مشاهده  افتهی توسعه
نیست. گونه هایی از این جنس که در نواحی خشکی 

                                                                      
1. Sperm duct 

2. Suture 

 (. .Helicella sp) است با گرما سازگار شده است

کامل از طریق  طور بهپیچش ماقبل آخر  .69-6-6
 (. Helicella derbentina) شود یمناف دیده 

شکاف مانند است و  تقریباًناف باریک و  .69-6-7
 دشو یمدر ناحیه دریچه صدف به مقدار زیادی عریض 

پیچش ماقبل  چهارم کاز ی شتریبولی امکان ندارد که 
 (. Helicella krynickii) گردد آخر از ناف مشاهده 

 متر یلیمصدف دارای بلندی مابین نه تا ده  .69-7
است. ناف قابل مشاهده  متر یلیم 61تا  69و پهنای 

در دریچه  ندرت به. پیچش آخر مدور است و است
 (. .Euomphalia sp) دیآ یمصدف پایین 

تا  w 1/1به  Hصدف کروی و نسبت  .69-7-6
 (. Euomphalia pisiformis) است 4/1

صدف مخروطی مارپیچی و به رنگ  .69-7-7
ی روشن و مونوکرومیک و دارای یک تا پنج نوار ا قهوه

ی است که توسط شیارهای عرضی ا قهوهمارپیچی 
ی دریچه صدف به رنگ ها لبه. دشو یمسفید منقطع 

 غالباًی تیره یا سیاه رنگ است. لبه کولومال ا قهوه
 (. .Caucasotachea sp) گی استدارای برآمد

یی ها قسمتر مشبک فقط روی ـاسکالپچ .69-9
ی ها فیردود دارد. نوارهای رنگی به ـدف وجـاز ص
 دارد.ـوار را نـن نـ. اولیودـش ینمه ـتی شکسا هـنقط

برابر پهنای پیچش  دوم کپیچش آخر کمتر از یک و ی
دوک مانند و در قاعده باریک  dartماقبل آخر است. 

ی ها لبه. دـرس یم رـنظ هـبردن ـل گـو شک ودـش یـم
 ستـم نیـهای ضخیـدارای انت dartی اـه هـغیت
(Caucasotachea atrolabiata.)  

با عالئم متغیر  صدف کند و مات، سفید .69-9-6
 متر یلیم 71متورم و به بلندی تا  ها چشیپ. رنگ یا قهوه

 (. Cochlicella acuta) های شنی وجود داردو در تپه

 

 یریگ جهیو نتبحث 
 تعداد ،جاجرود رودخانه در شده انجام تحقیقات طبق بر

 شناسایی خانواده 63از  جنس 61 به متعلق گونه 79
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 مربوطه یها گونه یبررس به نسبت یجدول یط که دش
 یها گونه تیوضع یچگونگ نیهمچن و( 7 جدول)

 یمتخصصان و قیتحق نیا از بعد و قبل در اشاره مورد
 شده اقدام اند،داشته مکتوب گزارش آن به نسبت که

 از بار نیاول یبرا تماماً شده رـذک یاـه گونه. است
های  هـه گونـک دـنشو یم زارشـگ رودـجاج هـرودخان

Cochlicella acuta، Physa acuta ،Lymnaea 

gedrosiana ،Lymnaea pereger،Bithynia 

tentaculata ،Lymnaea truncatula ،Euomphalia 

pisiformis ،Helicella krynickii ،Helicella 

derbentina ،Vitrea pygmaea ،Vitrea 

contortula ،Oxychilus translucidus ،Oxychilus 

 herzi ،Caucasotachea atrolabiata ،
Cochlicopa lubrica ،Laciniaria lederi ،Orcula 

doliolum ،Limax maculates ،Parmacella ibera

های شناسایی شده در  در میان حلزونArion aterو 
ی آور جمعهای نمونه برداری برای اولین بار ایستگاه

 Arion ater و Limax maculates ایهشده و گونه
 .است جدید ثبت ایران برای

 :استآوری شده به شرح زیر های جمعگونه
 

  Bithynia tentaculata (Line, 1758)گونه 

 7/1×1/61 آن اندازه گرد،راست 6یمخروطی کرو صدف
 هسته ،یآهک درپوش و چشیپ 1 تا 1ی حاو ،متر میلی
. است مرکز همی ا رهیدا  آن اطراف و 7یچیمارپی مرکز

ی آهک سخت و راکدی ها آب در حلزون نیا معموالً
 نیا .شود یم افتی( تریل در میکلس گرم یلیم 71 از شیب)

 .شد آوری جمع ودخانهایستگاه شش ر در ،گونه
 

 Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758)گونه 

 آن ارتفاع متر، یلیم 71 به ندرت هب بالغ صدف قطر
ی حاو( متر یلیم 9 تا 7 نیب معموالً) متر یلیم 9 حداکثر

                                                                      
1. Conical globose 

2. Spiral nucleus 

 در و ندارد لبه ای صدف طیمح در و چشیپ 1 تا 1
 تا 91 پروستات در. بود خواهدی کنار مشاهده صورت

 سرتاسر در تقریباً حلزون نیا .شود یم دهید لوب 11
 .دش یآور جمع ها ایستگاهدر تمامی  رودخانه

 
  Gyraulus euphraticus (Mousson, 1874)گونه 

پهن، فاقد فرورفتگی چشمگیر، سطح آن  نسبتاًصدف 
صاف و فاقد نقوش متقاطع است. قطر صدف به ندرت 

 متر میلی 1/6متر از کو بلندی آن  متر میلیبه هفت 
 8 7/6ثر کتا حدا 9 7/6های آن از  . تعداد پیچشاست

می انحراف دارد. کآخرین و بزرگترین پیچش آن 
د. حاشیه شو میضوح در سطح مانتل دیده رنگدانه به و

لوب است.  64تا  3لیه صاف و پروستات دارای  ک
 نیا. استشیت بلندتر از پری پتیوم  کطول ورجی

 ودخانههای یک، دو، سه و پنج ر ایستگاه در گونه
 .ی شدآور جمع

 
 yraulus convexiusculus (Hutton, 1849) گونه

طرف دارای فرورفتگی قابل مالحظه  کصدف در ی
ن کسطح آن صاف، فاقد نقوش متقاطع و مم است. 

آن گردی یا زاویه و یا لبه دیده شود.  است در سطح 
 4/6تا  7/6متر و ارتفاع آن  میلی 1تا  8قطر صدف 

ثر کتا حدا 7/96های آن بین  متر است. پیچش میلی
 Gyraulusه ـونـد گـه ماننـب در نوسان است. 8/99

euphraticus  دارای رنگدانه در سطح مانتل، حاشیه
می کمساوی یا  9شیت کلیه صاف و طول ورجیک

تا  67های پروستات  است. لوب 8بزرگتر از پری پتیوم
های یک و سه ایستگاه در گونه نیا .استعدد  61

 .آوری شد جمع ودخانهر

 
  Physa acuta (Draparnaud, 1805) گونه

 تیز تارک ،1محوری نقوش فاقد براق، گرد، چپ صدف

                                                                      
3. Vergic sheet 

4. Preptium 

5. Rib 
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 آبشش و هموگلوبین فاقد و متر میلی 3×61 آن اندازه و
 دندان و 6شکل وی سوهانک عرضی نوار. است کاذب

 ریـپ سطح بر. باشد می ای دندانه چند آن مرکزی
 هـگون در. دشو می دیده مانند 7غده برجستگی ومـپتی

Physa fontinalis سـجن و Aplexa sp. نـچنی 
در تمامی  حلزون نـیا دارد.ـن ودـوج ای دهـغ

 .دش یآور جمع هاایستگاه
 

  Lymnaea truncatula (Muller, 1774) گونه

متر، دارای تارک پهن،  طول صدف حداکثر ده میلی
ها عمیق، دارای  پنج تا شش پیچش، درز بین پیچش

 . استناف و برجستگی روی ستونک واضح و مشخص 
است. این  کوچکتر 8پوسته روی آناز  9طول ورج

که از نظر  استهپاتیکا  -حلزون میزبان واسط فاسیوال
و در سراسر ایران یافت  بودهاقتصادی بسیار با اهمیت 

ناره های آب رودخانه )با کحلزون  از  د. اینشو می
در تمامی  حلزون نیا .دشی آور جمعدست یا پنس( 

 .دش یآور جمع هاایستگاه

 
   & Lymnaea gedrosiana (Annandale گونه

Prashad, 1919)  
 پرگرا منهیل هیشب اریبس صدف رـنظ از هـگون نـیا

Lymnaea pereger از و است ایکوالریاور گروه و 
 آن اندازه. است والریاکاوری گروه مشابه تشریح نظر

 یافت رانیا نقاط تمام در .است متر یـمیل 1×8/69
 از حلزون نیترفراوان( تهیدانس) وفور نظر از و شودمی

ی ها ایستگاهگونه در  نیا .است ایران در منهیل جنس
 .دش یآور جمع دو، سه، چهار، پنج و شش

 
 Lymnaea pereger (Muller, 1774)  گونه

 یها ر آن از حلزونی، اسپامتر میلی 1/4×61اندازه صدف 

                                                                      
1. V-shaped 

2. Glandular swelling  

3. Penial sac 

4. Praeputium 

 کوچکترچه صدف آن یا بلندتر و دریوالریکگروه اور
ه ـیزاو ،چه صدف با بدنه صدفیدر یقسمت فوقان. است

ن یص این راه تشخـی. بهتردـده میل یـکاده تشـح
ل )بر کش یلفت و نوارکوتاه و کاسپرم  یگونه، مجرا

ه به ک( استو بلند  که نازکا یوالریکس گروه اورکع
ن گونه از یمشخص است. ا امالًکح یهنگام تشر

گونه  نیاشد.  آوری جمعدو و سه رودخانه  یها ستگاهیا
 .دش یآور جمعدو، سه، چهار و پنج های  ایستگاهدر 

 
  Cochlicella acuta (Muller, 1774)گونه

-71)به ابعاد  یاست راست گرد، مخروط یصدف
 4( بلند با متر میلی 91و به ندرت به  متر میلی 1-8×61
توسط لبه  تقریباًوچک که کچش، ناف یپ 61تا 

چه فاقد یکولومال پوشانده شده است. در داخل در
ره یت ید با نوارهایسف معموالًبرجستگی است. صدف 

ر یار متغیهم نوار با الوان مختلف و بس یو گاه یا رنگی
ت یؤر قابل ریدر سطح صدف غ تقریباًز ی. نقوش راست

ن گونه از جنوب غرب و غرب اروپا )فرانسه، یاست. ا
ونان، یترانه )یانگلستان(، شرق مد و هلند، یکبلژ

 Neubert et)ه کیا و شرق تریمصر(، استرال و لیاسرائ

al., 1998)  و در ایران از استان مازندران گزارش شده
ایستگاه یک  ازگونه  نیا(. Tajalipoor, 1992) است
 .دش یآور جمع

 
 Euomphalia pisiformis (Pfeiffer, 1852)گونه 

متر از عرض(، راست گرد )با ابعاد کصدف دپرس )طول 
ا یر مساوی یز، اسپایت کنو نسبتاًس أ( با رمتر میلی61×69

د و مات با نوار یچه رنگ سفیکمی بزرگتر از بلندی در
تر و  چش آخر پهنیچش ها )نوار در پیای در سطح پ قهوه

چش است. در سطح یپ 1تا  1/1و حاوی  تر است( واضح
ی حداقل ده یز نوک سوزنی )با بزرگنمایرصدف، نقوش 

ک بوده و ید. ناف صدف کوچک و بارشو میده یبرابر( د
چه یتا حدودی توسط کولومال پوشانده شده است. در

ل و گرد است. در داخل لبه یبه طول صدف ما نسبتاً
د هاللی شکل وجود یچه نوار برجسته سفیخارجی در



 13 نتهرا استان  جاجرود رودخانه تناننرم کیفونست یبررسرنجنوش و همکاران:  

 برگشته استی ـز و کمـیازک تـه نـچیه درـدارد. لب
(Kantor, 2010.) جمهوری کشورهای از هـن گونـیا 

های کوچکی از بخش و گرجستان ارمنستان، جان،یآذربا
 هیروس و هیترک و شمال خاوری رانیا شمال باختری

(Kantor, 2010)  و در ایران از استان مازندران گزارش
 ازه ـونـگ نـیا(. Tajalipoor, 1992) تـده اسـش

 .دش یآور جمعهای دو، سه، چهار، پنج و شش ایستگاه
 

 Helicella krynickii (Krynicki, 1833)گونه 

ر از عرض( راست گرد، متکاست دپرس )طول  یصدف
د مات و نوارهای یرنگ سف، با متر میلی61×61با ابعاد 

چش قابل یپ 1تا  1/1عدد( بر سطوح  1تا  1ای ) قهوه
م، دهانه آن گرد تا یواره صدف ضخیت است. دیؤر
ز است. ناف صدف دارای دو سطح یضوی و لبه آن تیب

ه تعقر قرار دارد. یمحدب و مقعر است که ناف در ناح
ن، بلغارستا ،ی، رومانیداوـن، مولیراکه از اوـن گونـیا
ران، قبرس، مصر و عربستان ـیان، اـجیونان، آذربای

 تـده اسـزارش شـو گ آوری عـجم یودـسع
(Gittenberger, 1991 )های و در ایران از استان

 شمال و شمالغرب کشور و تهران گزارش شده است
(Tajalipoor, 1992). های دو، ایستگاه ازگونه  نیا

 .دش یآور جمعسه، چهار، پنج و شش 
 

  Helicella derbentina (Krynicki, 1836) گونه

متر از عرض( کاست مخروطی دپرس )طول  یصدف
تا  61و پهنای  متر میلی 67تا  4راست گرد، به بلندی 

بزرگتر از یک دوم ارتفاع  معموالً که متر میلی 71
 دریچه صدف نیست.

د و یگ سفـه رنـم، بـیدف ضخـواره صـید
ت یؤچش قابل ریپ 1/1تا  مونوکروماتیک و دارای پنج

 های یابد. پیچشاندازه آن افزایش می است که سریعاً
( صاف و تیره رنگ است. اندازه پیچش 6-7/6جنینی )

آخر دو برابر پهنای پیچش ماقبل آخر بوده و به ندرت 

یابد. پیچش آخر کاهش می 1اندازه آن در دریچه صدف
های  و دارای لبه سفید داخلی است. لبهمدور، مورب 

پهن ولی قابل  2پریستوم تیز، نازک و ساده است. ناف
دید نبوده و پهنای آن یک پنجم پهنای صدف است. 

، ین، لیبی، ترکیه تا بلغارستان، رومانیراکن گونه از اویا
 ,Gittenberger) آوری جمعقفقاز، اکراین و ایتالیا 

های گلستان، مازندران ایران از استان در و (1991
 ,Likharev & Rammel Meier) است گزارش شده

 .دش یآور جمعایستگاه دو  ازگونه  نیا(. 1962
 
 Vitrea pygmaea (Boettger, 1880)گونه 

مسطح به بلندی  تقریباًصدف کوچک، مخروطی و 
که  متر میلیتا دو  1/6و پهنای  متر میلیتا یک  1/1

عمیق و  3دارای یک پیچش کمی بیرون زده است. درز
متورم اندکی ها تا چهار پیچش که پیچش 1/9دارای 

یک و نیم برابر پیچش ماقبل  ،است. آخرین پیچش
آخر است. پریستوم پهن و قوسی بوده و خمیده است. 

یت بوده و پهنایش یک ؤپهن و قابل ر نسبتاًناف 
ن گونه از گرجستان و کریمه یپنجم صدف است. ا

 ,Gittenberger) و گزارش شده است آوری جمع

 .دش یآور جمعایستگاه یک  ازگونه  نیا. (1991
 

 Vitrea contortula (Krynicki, 1836)  گونه

 1/6صدف کوچک، مخروطی و کمی برآمده به بلندی 
است. دارای شش تا هفت  متر میلیو پهنای سه  متر میلی

تر از پیچش پیچش است. آخرین پیچش کمی پهن
ماقبل آخر است )یک و نیم برابر یا حتی کمتر(. پریستوم 

بوده و لبه کولومال به طور  8فرورفتگیباریک و دارای 
ن گونه از قفقاز و ترکیه یاپوشاند. را میکامل ناف 

 ,Gittenberger) و گزارش شده است آوری جمع

 .دش یآور جمع ایستگاه یک ازگونه  نیا(. 1991

                                                                      
1. Peristome 

2. Umblicus 

3. Suture 

4. Notch 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
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  Oxychilus translucidus (Mortill, 1854)گونه 

و  متر میلی 1-4صدف براق، شفاف و صاف به بلندی 
ر روی صدف ـت. بـاس متر یـمیلم ـه و نیـای سـپهن

د. ناف باریک و شومیکرواسکالپچر پیچشی مشاهده نمی
های آغازین  یک دهم قطر صدف است و داخل پیچش

ن گونه از ترکیه، بلغارستان، اکراین، یقابل مشاهده است. ا
و  آوری جمعمجارستان، لهستان و فلسطین اشغالی 

 ازگونه  این(. Gittenberger, 1991) گزارش شده است
 .دش یآور جمعایستگاه دو 

 
 Oxychilus  herzi (Boettger, 1889)گونه 

 یبر روی صدف، حاو 6، دارای شیارهاییکیسیحلزون د
ن یو تقعر در طرف متر میلی 8/4×4/61ناف و به ابعاد 

روشن  یا. دارای پنج پیچش و به رنگ حلزون قهوهاست
از یک قسمت ضخیم قدامی  7برو براق است.  لوله اسپرم

یک قسمت خلفی نخی شکل تشکیل شده است که  و
که ماهیچه منقبض شونده به  9قسمت قدامی به پنیس

د. دندان مرکزی رادوال که دارای شو میپیوندد، باز آن می
م کو  یخط 8درزسه دندانه است، باریک و دراز است. 

و مورب است و لبه  یضویچه صدف بیاست. در عمق
 ازگونه  نیا .ق استیست. ناف عمیولومال برگشته نک

 .دش یآور جمع ایستگاه یک
 

 Caucasotachea atrolabiata گونه
(Krynicki, 1833) 

( راست گرد دپرس 71×+91بزرگ )+ نسبتاًصدف 
فاقد  ها چیپنوار در  یحاو معموالًمتر از عرض( ک)طول 

ن حلزون به یچه کلفت و برگشته است. ایناف لبه در
های کی از حلزونی ،ر بودنیگعلت بزرگ و چشم

 د. یآ از نظر کمی و  پراکنش ( به نظر می)غالب منطقه 
لزون و با توجه به تعداد نوارها در سطح صدف ح

م یته تقسیها آن را به سه وار شناس حلزون ،ا عدم آنی

                                                                      
1. Striate  
2. Sperm Duct 
3. Penis 
4. Suture 

 (.Likharev & Rammel Meier, 1962) اندکرده
6. Forcat (1935) یابا رنگ قهوه ییهانمونه 

 Caucasotachea atrolabiataروشن و بدون نوار را

stauropolitana (Schmidt, 1855) ند.کیگزارش م 
سه مورد ها دارای چهار نوار که شتر صدفیب .7

چش ماقبل آخر قرار یدر پ ن نواریچش آخر و چهارمیپ
 Starmuhlner et ( و1935) .Forcat et al. دارد

al. (1957آ )ن را Caucasotachea atrolabiata 

lencorane (Mousson et al., 1863 )نامند.یم 

چش پنجم یبا چهار نوار در پ یگرینمونه د .9
ک باند یچ چهارم و  باالخره یآخر( دو نوار در پ)ماقبل 

 Starmuhlner etچش سوم وجود دارد که ینازکتر در پ

al. (1957 )ه ـونـآن را از منطقه محدودی به عنوان گ
 Caucasotachea atrolabiat tschalusiـدیدـج

Sta. لبه برگشته  یها داراه حلزونیلک ند.کیگزارش م
چ در یپ 1تا  1/1چه و یداخل درره در یت یاو رنگ قهوه

 ,Likharev & Rammel ) هستندطول صدف 

1962; Meier et al., 1962)ه و ین گونه از روسی. ا
 & Likharev) گرجستان گزارش شده است

Rammel, 1962; Meier et al., 1962.) گونه  نیا
 .دش یآور جمعهای دو، سه، چهار و پنج ایستگاه از
 

 Cochlicopa lubrica (Muller, 1774)گونه 

(، متر میلی8/7× 1/1ک )ـکوچ تاًـنسبت ـدفی اسـص
پهن و پنج  نسبتاًس أمخروطی، راست گرد، براق با ر

چش است. به علت کوچک بودن و استقرار آن در یپ
ی آور جمعک به سطح خاک یر و نزدین علوفه و زیب

کی از یطلبد. نرم تن فوق شتری مییآن دقت ب
کوم انگل یتیوم دندریکروسلیاول کرم د زبانان واسطیم

ن گونه از یوان است. این انسان و حیمشترک ب
، کچ ین، هلند، جمهوریراک، اوکیلهستان، اسلووا

 یر شورویرلند و از سرتاسر اتحاد جماهیانگلستان، ا
 ,.Mahmoud et al) تـده اسـزارش شـق گـساب

 .دش یآور جمعایستگاه یک  ازگونه  نیا(. 2011
 



 46 نتهرا استان  جاجرود رودخانه تناننرم کیفونست یبررسرنجنوش و همکاران:  

 Laciniaria lederi (Boettger, 1879)گونه 

ل، چپ گرد، رنگ کشکیو دو یاست برج یصدف
در  یز متعددیده، گرد، نقوش رییس ساأبا ر یا قهوه

فونی شکل است. یچه سیچش و دریپ 67سطح صدف، 
ک دندانه یچه یک به راس دریدر باالی لبه داخلی نزد

 ت است.یؤبه وضوح قابل ر

خورده بوده و اندکی نیچ ،چهیقسمت تحتانی در
د. شو میده یفون دیو به شکل س استفشرده و گرد 

و عرض آن در  متر میلی 71طول صدف حدود 
چش ماقبل آخر است یقسمت که همان پ نیتر پهن

ان ـگرجست ه از ـن گونـیا. است متر میلی 8ش از یب
 نـیا(. Meier et al., 1962) تـده اسـشزارش ـگ

 .دش یآور جمعایستگاه یک از ه ـگون
 
   Orcula doliolum (Bruguiere, 1792)گونه 

 3ار کوچک )حدود یای، راست گرد، بسصدف استوانه
چش، یپ 3تا  1/1س گنبدی، أ(، دارای رمتر میلی 1/7×

واضح،   نسبتاًطولی در سطح صدف، ناف  نقوش ریز
 ،چه و تعقر در خارج آنیبرجستگی در داخل در حاوی

ن یصدف کلفت و کمی برگشته است. ا لبه دریچه
ز و جنوب اروپا، ک، مریزکمر یاین، آسیراکگونه از او

گزارش شده ران یو شمال ا یاترانهیمد یشورهاک
از گونه  نیا (.Pall-Gergely et al., 2013) است

 .دش یآور جمعایستگاه دو 
 

 ,Limax maculates (Nunneley  گونه لیسک* 

1837) 

، دارای پوستی نرم و متر میلی 691تا  41اندازه این گونه 
قسمت انتهایی آن باریک است. رنگ بدن متغیر و از 

 ها لکه ،د. در روی مانتلشوکرم تا خاکستری مشاهده می
 6خوردگیچین 79یا نقاط تیره وجود دارد. مانتل دارای 

پشتی پهن است که بین خط میانی و سوراخ تنفسی قرار 
کوتاه و کمتر از یک دوم طول  7خط میانه پشتیدارد. 

                                                                      
1. Wrinkles 
2. Keel 

دراز است و  9پشتی است. رکتوم دارای یک دایورتیکولوم
تر رحم باز به داخل قسمت پایین 8رسپتکلسمینال 

 نیا .د. نمونه فوق برای ایران گزارش جدید استشو می
 .دش یآور جمعهای دو و سه ایستگاه ازگونه 

 
 Parmacella ibera (Eichwald, 1841) گونه لیسک

، به رنگ خاکستری با دو متر میلی 11اندازه این لیسک تا 
شیار تیره و در قسمت انتهایی پشتی دارای چندین نقطه 
بوده، در بالغین صدف به طور کامل در زیر مانتل قرار 

شبیه کاله کوچکی  ،های جواناما در لیسک ،گرفته است
است که از لبه خلفی مانتل بیرون زده شده است. 

genital atrium اما دارای دو  ،ای بودهفاقد پوشش غده
ای است. در زانده بزرگ جفتگیری است که ماهیچه

ن گونه از گرجستان، یوجود دارد. ا 1انتهای خلفی پنیس
 & Likharev) آذربایجان و ایران گزارش شده است

Rammel, 1962; Meier et al., 1962.) ازگونه  نیا 
 .دش یآور جمعشش و  های دو، سه، چهار، پنجایستگاه

 
 Arion ater (L., 1758) گونه

اه، یر به رنگ سی، متغمتر میلی 11-611طول بدن 
م کسبز  یسترکا خای یاره، زرد قرمز، قهوهیت یسترکخا

مرنگ، بدن کا یره یف پا تکره، یها تولکرنگ، سر و تانتا
مانتل و  یره رویت یجوان با باندها یها، حلزونیگوشت

 یبالغ در حالت عاد یهانمونه ، دریاطراف سوراخ تنفس
 ن گونهیمتر طول دارد. ا یسانت 61ده شود تا یشک یو وقت

 انجام تحقیقات طبق بر شد. آوری جمعستگاه چهار یاز ا
 61 به متعلق گونه 79 جاجرود تعداد رودخانه در شده

 نسبت جدولی طی که دش شناسایی خانواده 63از  جنس
 همچنین و( 7 جدول) مربوطه های گونه بررسی به

 از بعد و قبل در اشاره مورد های گونه وضعیت چگونگی
 گزارش آن به نسبت که متخصصانی و تحقیق این

 است. شده اقدام اند،داشته مکتوب
                                                                      
3. Diverticulum 
4. Seminal Receptacle 
5. Sucker 
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 آن از قبل و تحقیق اجرای هایسال طی تهران استان جاجرود رودخانه هایگونه روی بر شدهانجام تحقیقات .2 جدول

 هاگونه ردیف
 شدهآوریهای جمعایستگاه

 در تحقیق حاضر
 کنندهمحقق بررسی آوری شدهجمع های قبالًمحل

6 Bithynia tentaculata مازندران شش ایستگاه 
دریاچه  ایران، شمال جانوری جغرافیای ذکر بدون

 ارومیه دریاچه ساحل مجاور فارس، ارژن هامون، دشت

Forcat,1935 
Mandhl-Barth,1954b 

 2928 پور، تجلی
Eliazian,1979 

7 Planorbis planorbis ایران هایآب 1و8،  3، 2 ، 1 هایایستگاه 
 ارژن دشت

 مازندران ارژن، دشت
تبریز،  گل قوری دریاچه بختیاری، کوهرنگ دریاچه

 آباد خرم ارومیه،
 ایران شمال

 ایران هایآب
 ایران سرتاسر

Annandale, 1920 
Biggs, 1937 
Forcat, 1935 

 6911 پور، تجلی
Eliazian, 1979 
Brown, 1980 

 2 منصوریان،

9 Gyraulus euphraticus 


 6911 پور، تجلی هامون دریاچه و پریشان ارژن،دریاچه دشت چشمه 1و   3، 2 ، 1 هایایستگاه
 6911 منصوریان،

8 Gyraulus convexiusculus سفلی النهرین بین 3  و  1  هایایستگاه 
 یزد

 ایران نقاط از بعضی

Annandale,1920 
 6911 پور، تجلی

 6911منصوریان،

1 Physa acuta بلوچستان و سیستان سفلی، النهرین بین ناحیه 1و1، 8، ،  3، 2 ، 1 هایایستگاه 
 شرقی مدیترانه کشورهای

 خوزستان
 ایران شمال

 شرقی مدیترانه کشورهای
 ایران نقاط اکثر

Mandhl-Barth,1954b 
Forcat, 1935 

 6911 پور، تجلی
Chu et al., 1968 
Eliazian, 1979 
Brown, 1980 

 6911 منصوریان،

1 Lymnaea truncatula مازندران 1و1، 8، ،  3، 2 ، 1 هایایستگاه 
 اصفهان یزد، کرمان،

 خوزستان
 ایران شمال

 خوزستان
 ایران سراسر

Forcat,1935 
Biggs, 1937 

Chu et al., 1968 
Eliazian,1979 

Massoud et al., 1979 
 6911 منصوریان،

1 Lymnaea gedrosiana خوزستان 1و1، 8، ،  3، 2 هایایستگاه 
 هامون دریاچه

Annandale & Prashad, 
1919 

Mandhl-Barth,1954b 
Forcat,1935 

Chu et al., 1968 
Massoud et al., 1979 

 
4 

Lymnaea pereger مازندران 1 و 8، ،  3، 2هایایستگاه 
 خوزستان

 ایران نقاط اکثر
 و ایران بلوچستان افغانستان، هندوستان، به محدود

 )دشت نواحی در( هرمزگان

Forcat,1935 
Massoud et al., 1979 

 6911، منصوریان

3 Cochlicella acuta  و جنوب غرب و غرب اروپا )فرانسه، بلژیک، هلند 6ایستگاه 
مصر(،  و انگلستان(، شرق مدیترانه )یونان، اسرائیل

 .استرالیا و شرق ترکیه

Neubert, 1998 

61 Euomphalia pisiformisو  گرجستان ،ارمنستان ،جانیجمهوری آذربا کشورهای 1و1، 8، ،  3، 2 ایههایستگا
و شمال  رانیا کوچکی از شمال باختری یها بخش

 هیروس و هیترک خاوری
 گیالن، زنجان، تهران آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل،

(Kantor et al., 2010) 
 
 
 6911تجلی پور،

66 Helicella krynickiiاوکراین، مولداوی، رومانی، بلغارستان، یونان،  1و1، 8، ،  3، 2 هایایستگاه
 عربستان سعودیآذربایجان، ایران، قبرس، مصر و 

 گیالن، زنجان، تهران آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل،

(Gittenberger, 1991) 

 

 1311تجلی پور،

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87


 49 نتهرا استان  جاجرود رودخانه تناننرم کیفونست یبررسرنجنوش و همکاران:  

 آن از قبل و تحقیق اجرای هایسال طی تهران استان جاجرود رودخانه هایگونه روی بر شدهانجام تحقیقات .2 جدولادامه 

 هاگونه ردیف
 شده آوری های جمعایستگاه

 در تحقیق حاضر
 کنندهمحقق بررسی آوری شدهجمع های قبالًمحل

67 Helicella derbentina بلغارستان، رومانی، قفقاز، اکراین و اوکراین، لیبی، ترکیه تا  7ایستگاه
 ایتالیا

 گیالن و مازندران تهران، هایاستان

(Gittenberger, 1991) 

 

 6911تجلی پور،

69 Caucasotachea atrolabiata روسیه و گرجستان 1 و 8، ،  3، 2 هایایستگاه Likharev and Rammel 

Meier, 1962. 

68  
Orcula doliolum 

شرقی و نواحی اروپای مرکزی، اوکراین و  اروپای 7ایستگاه 

 آسیای مرکزی

Pall-Gergely et al., 2013 

61 Vitrea pygmaea  گرجستان و کریمه 6ایستگاه Gittenberger, 1991 
 

61 Vitrea contortula  قفقاز و ترکیه 6ایستگاه Likharev and Rammel 

Meier, 1962) 
61  

Oxychilus translucidus 

ترکیه، بلغارستان، اکراین، مجارستان، لهستان و فلسطین  7ایستگاه
 اشغالی، ایران

Gittenberger, 1991 
 

64 Oxychilus herzi  عراق، سوریه، قرقیزستان، اکراین، ارمنستان و گرجستان 6ایستگاه Likharev and Rammel 

Meier, 1962) 

63 Cochlicopa lubrica  اوکراین، هلند، جمهوری چک، لهستان، اسلوواکی،  6ایستگاه
 انگلستان، ایرلند و از سرتاسر اتحاد جماهیر شوروی سابق

Mahmoud et al., 2011
 

71 Laciniaria lederi  گرجستان 6ایستگاه Likharev and Rammel 

Meier, 1962) 

76 *Limax maculates گرجستانترکیه، ارمنستان، ترکمنستان، سوریه، عراق و  9و7های ایستگاه Likharev and Rammel 
Meier, 1962 

77 Parmacella ibera گرجستان، آذربایجان و ایران 1و 1، 8، ،  3، 2 هایایستگاه Likharev and Rammel 

Meier, 1962 

79 *Arion ater  ارمنستان، ترکمنستان 8ایستگاه Mahmoud et al., 2011 
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