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Abstract
Collection and identification snails of Dez river in
Khuzestan province in Iran has been investigated in
2012-2013. For the first time, 29 snail species are
identified in Dez river in Khuzestan, which they belong
to 15 genera from 10 families Identification was done
according to morphometric characters including shape,
size of shell, dextral and sinistral position of the shell,
operculum, aperture, radula, mucus colour, respiratory
pore, keel, renal ridge and reproduction system. The
most and least distribution among identified snail
species are 18 and 8 species belong to 4 and 2 stations
respectively from Dez river, which they are 20/82
kilometers away from each other. The most commonly
distributed family is Thiaridae with 8 species
Melanopsispraemorsa, Melanopsis costata, Melanopsis
doriae Melanopsis nodosa, Melanopsis subtingitana,
Melanoides pyramis, Melanoides tuberculata Thiara
scabra. Bulinus truncates and Lymnaea truncatula are
identified as the most frequent and has medical
importance. Melanopsis subtingitana Annandale, 1918
and Gyraulus huwaizahensis species are reported for
the first time from Iran.
Keywords: Identification, Snail, Dez river, Khuzestan
province.

چكيده
1331-32 فون حلزونهاي رودخانه دز دراستان خوزستان طی سالهاي
 گونه حلزون براي اولین بار از23  مجموعاً تعداد.مورد بررسی قرار گرفت
11 جنس از11 رودخانه دز استان خوزستان شناسایی شد كه متعلق به
 نقوش، اندازه،خانواده میباشد كه بر اساس خصوصیات مورفومتري (شکل
 محل، راستگرد یا چپگرد بودن صدف، دریچه صدف، اپركول،روي صدف
، اندازه بدن، موكوس و رنگ آن، خط میانه پشتی،قرارگیري سوراخ تنفسی
 بیشترین و. خط كلیه و دستگاه تولیدمثلی) شناسایی شدند،سوهانک
 و11 كمترین تنوع گونهاي در میان حلزونهاي شناسایی شده به ترتیب با
21/12  از رودخانه دز كه به فاصله2  و4  گونه مربوط به ایستگاههاي1
 بزرگترین خانواده از نظر تنوع گونهاي. است،كیلومتر از یکدیگر قرار دارند
Melanopsis ،Melanopsispraemorsa  گونه1  باThiaridae خانواده
Melanopsis ،Melanopsis nodosa ،Melanopsis doriae ،costata

 وMelanoides tuberculata ،Melanoides pyramis ،subtingitana
 همچنین از بین گونههاي شناسایی شده مهمترین. استThiara scabra
گونهها از لحاظ پزشکی در انتقال بیماريهاي انگلی در انسان و دام
 گونههاي. استLymnaea truncatula  وBulinus truncatus گونههاي
Gyraulus

 وMelanopsis subtingitana, Annandale,1918
. نیز براي اولین بار از ایران گزارش میگرددhuwaizahensis

. استان خوزستان، رودخانه دز، حلزون، شناسایی:واژههاي كليدي

E-mail: e1_ahmadi@yahoo.com
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مقدمه
نرمتنان بعد از بندپایان از نظر تنوع گونه از سایر
شاخههای عالم جانوری بزرگتر میباشد و تعداد بیش
از  08هزار گونه با اشكال و اندازههای بسیار متفاوت
با زیستگاههای متنوع زندگی مینمایند .گونههای
مختلف آنها از رده شكمپایان عامل خسارتهای
نسبتاً زیادیروی محصوالت مختلف كشاورزی و
انتقال بیماریهای انگلی به انسان و دام میباشند .از
این رده تاكنون تعداد  2888گونه در دنیا شناسایی
شده )(Likharev and Rammel´ Meier, 1962
و  39گونه آن از ایران گزارش شده است
) .(Annandale, 1919حلزونهای خانوادههای
 Pomaceidae, Planorbidaeو Lymnaeidae
به هر دو صورت كشاورزی و پزشكی حائز اهمیت
بوده و  (1979) Eliazianگزارش نموده است كه
این حلزونها با تغذیه از نشاهای برنج ،كاهش میزان
ازت خاك ،تغذیه از آزوال و جلبكهای سبز آبی و
تشدید بیماری سیاهی ریشه آزوال كه به نوبه خود
نقش مهمی در تأمین ازت خاك ایفا مینماید ،باعث
كاهش میزان تولید برنج میگردند كه ازاین خانوادهها
،Lymnaea
auricularia
گونههای
Pomacea
،L.
pseudosuccinea
Globa ،P. vigas ،P. insularis ،canaliculata
Ampullaria ،Pila leoldvillensis ،pilosa
 ،gigasاز آفات خطرناك برنج در تایوان ،فیلیپین،
ژاپن و برمه میباشد .گونههایی از جنسهای
Lymnaea ،Oncomelania sp. ،Bulinus sp.
 Biomphalaria ،sp.میزبان واسط ترماتودهای
ناقل شیستوزومای انسانی هستند كه خطر جدی
برای سالمت شالیكاران میباشند & (Roger
) .Bhuiyan, 1990در ایران ،گونه Bulinus
 truncatusاز خانواده  Planorbidaeاز استانهای
شمالی و جنوبی كشور جمعآوری شده و در انتقال
شیستوزوما حائز اهمیت است .گونه Lymnaea
 truncatulaدر سراسر كشور (شالیزارهای برنج)

انتشار داشته و نقش میزبان واسط در انتقال بیماری
فاسیولوزیس كه توسط ترماتد فاسیوال هپاتیكا در
احشام و به طور اتفاقی در انسان ایجاد میگردد ،دارد
).(Annandale and Prashad, 1919
با توجه به اهمیت حلزونهای آبزی از جنبههای
مختلف اقتصادی و اینكه استان خوزستان یكی از
اصلیترین مكانهای زیست این موجودات و مامن
تعداد زیادی از نرمتنان در كشور محسوب میگردند،
شناسایی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است ،لذا با
اجرای این تحقیق ،ضمن جمعآوری نمونههای
مختلف ،اقدام به شناسایی آنها شد.
مواد و روشها
جمعآوری حلزونهای رودخانه دز

پس از بازدید از مناطق مورد بررسی تعداد  0ایستگاه
در رودخانه دز استان خوزستان به شرح زیر انتخاب
شدند:
جدول  .1نام و مشخصات ایستگاههای انتخاب شده
شماره
ایستگاه
2
1
9
4
1
2
3
0

نام ایستگاه
چم گلك
سد تنظیمی دز
پل قدیم دز
حمید آباد
منطقه حفاظت
شده دز
چغازنبیل
شعیبیه غربی
بند قیر

مختصات جغرافیایی
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
48 26ʹ 53ʺ E
48 24ʹ 52ʺ E
48 23ʹ 31ʺ E
48 20ʹ 10ʺ E

32 26ʹ 42ʺ N
32 24ʹ 29ʺ N
32 22ʹ 54ʺ N
32 14ʹ 38ʺ N

48 27ʹ 18ʺ E

32 06ʹ 05ʺ N

48 30ʹ 52ʺ E
48 42ʹ 26ʺ E
48 52ʹ 50ʺ E

32 01ʹ 36ʺ N
31 41ʹ 41ʺ N
31 38ʹ 51ʺ N

نمونهها توسط توری و در مواردی با دست
جمعآوری شدند .جهت نگهداری حلزونهای آبزی
توسط آب جوش یا مواد بیهوشكننده ضعیف مانند
مانتول كشته شده و سپس به الكل  38درصد انتقال
داده شد (در مواردی كه فقط صدف حلزون در اختیار
بود به داخل لولههای پالستیكی یا ظروف مشابه
انتقال داده شد).
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شناسایی نمونهها

نمونههای حلزونها را بر اساس خصوصیات شكل،
اندازه ،نقوش روی صدف ،تعداد پیچهای صدف ،ناف،
دریچه صدف ،راستگرد یا چپگرد بودن صدف،
دستگاه گوارش (سوهانك) و دستگاه تولیدمثلی) و
نمونههای راب نیز بر اساس محل قرارگیری سوراخ
تنفسی ،خط میانه پشتی ،موكوس و رنگ آن ،اندازه
بدن ،دستگاه گوارش (سوهانك) و دستگاه تولیدمثلی
مورد مطالعه قرار گرفتند .با استفاده از كلیدهای
موجود ،شناسایی اولیه صورت گرفت .جهت تائید
شناسایی نمونهها به كشور فرانسه و سوئیس نزد
آقایان دكتر Laboratoire de Biologie ( Jarne
Marine et (Malacologie, EPHE, UMR
 5555 du CNRS, Unversité de Perpiganو
دكتر Ribbi (Zoologisches Museum der
Universität Zürich, CH-8057, Zürich,
 Switzerlandارسال شدند.

بحث و نتيجهگيري
بر طبق تحقیقات انجام شده در رودخانه دز تعداد 13
گونه متعلق به  21جنس از  28خانواده شناسایی
گردید كه طی جدولی نسبت به بررسی گونههای
مربوطه (جدول  )1و همچنین چگونگی وضعیت
گونههای مورد اشاره در قبل و بعد از این تحقیق و
متخصصانی كه نسبت به آن گزارش مكتوب داشته
اند ،اقدام شده است .گونههای ذكر شده تماماً برای
اولین بار از رودخانه دز گزارش میگردند كه
Theodoxus (T.) ،Neritina mesopotamica
،T. (Neritaea) euphraticus ،doriae
Hydrobia ،Pyrgula ،Valvata piscinalis
،Melanopsis
praemorsa
،ventrosa
،Melanoides pyramis ،Melanopsis doriae
،Thiara scabra ،Melanoides tuberculata
Planorbis
،Bithynia tentaculata
Planorbis
،planorbis

19

،Gyraulus
euphraticus،intermixtus
 ،Gyraulus convexiusculusاستان خوزستان و
گونههای  Melanopsis subtingitanaو
 Gyraulushuwaizahensisبرای ایران ثبت جدید
است.
گونه Neritina mesopotamica Martens,
1879

صدف این گونه دارای پهنای بیش از  21میلیمتر
است .دارای لكههای سفید نامنظم بر سطح صدف و
تضاریس ریز در ناحیه لبه داخلی ()Parietal wall
است .سطح داخلی درپوش هم دارای دو برجستگی
) (Apophysesبه نام رب ) (Ribو پگ ))Peg
است .این نرم تن از كشور عراق هم گزارش شده
است.
گونه Mousson
Neritina

schlaeflii

)(Mitrula

گونه دیگری از این جنس
 schlaeflii Moussonاز جزیره قائس )(Ghaes
در خلیج فارس توسط موآسان در  2034میالدی
گزارش شد.
)N. (Mitrula

گونه Theodoxus (T.) doriae Issel, 1866

در این گونه درپوش فقط دارای رب ) (Ribاست.
اندازه این حلزون  4/4× 4/0× 1/0میلیمتر و رنگ
آن مشكی است.
)(Neritaea

T.

euphraticus
گونه
)(Mousson, 1874
این گونه عالوه بر رب ) (Ribبرجستگی كوتاه

دیگری به نام پگ ) )Pegنیز دارد كه به فاصله و در
مجاورت رب ) (Ribقرار دارد .در این گونه صدف به
رنگهای مختلف و در اندازههای متفاوت دیده
میشود .حلزونهای فوق در آبهای شیرین رودخانه
دیده میشوند.
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Bellamya bengalensis (Lamarck,

گونه Melanopsis praemorsa (Linnaeus,
)1758

دارای پنج پیچش ،اسپایر مخروطی و ناف نیمه باز
است .در باالی دهانه اپرچر و در امتداد سمت چپ
برجستگی تیز نسبتاً نازكی ( )Keelدیده میشود كه
هرچه حلزون جوانتر باشد واضحتر و تقریباً وسط
بزرگترین پیچش ( ) Body Whorlمشاهده میشود.
اندازه حلزون صید شده  23/0×13/0میلیمتر و
درپوش تخم مرغی است.

اندازه صدف  21×11/1میلیمتر ،صدف تخم مرغی
شكل كشیده ،پیچه كوتاه و نوك تیز ،نمونه بالغ
دارای پنج پیچ صاف با دیواره ضخیم ،دهانه گالبی
شكل با یك مجرای سیفونی شكل مشخص ،تارك
در صدف بالغ اغلب فرسایش یافته ( 1-2پیچش
اغلب از بین رفته است) .رنگ متغیر سفید تا ارغوانی
یا قهوهای روشن تا قهوهای تیره.

گونه )Valvata piscinalis (Muller, 1774

گونه Melanopsis costata

گونه
)1822

صدف كروی ) ،(Globoseنافدار و اندازه آن
 2/1×2/4میلیمتر است .دریچه صدف )(aperture
دایرهای و نقوش روی درپوش )(operculum
چندین پیچشی است.

اندازه صدف  28×12/1میلیمتر ،صدف بالغ دارای
درزهای نسبتاً عمیق ،راس تارك تیز ،دارای هفت
پیچش و دنده های طولی در سطح صدف ،رنگ
صدف قهوه ای خرمایی است.

Genus pyrgula Christofori et Jan, 1832

گونه Melanopsis doriae Issel, 1865

صدف بالغ مخروطی است .ناف آن كم و بیش قابل
روءیت است .دارای تارك گرد و سائیده است.
برجستگیهای لبه دار ) (Keelنزدیك دهانه و
پایینتر از خط وسط ) (body whorlدر نمای پشتی
صدف دیده میشود .دریچه صدف ) (apertureتخم
مرغی و دارای فرورفتگی در لبه بیرونی است .درپوش
) (operculumآن شاخی و پیچشی )(paucispiral
میباشد.
گونه )Hydrobia ventrosa (Montagu 1803

بزرگترین حلزون به ابعاد  1/1×4/0میلیمتر و صدف
بسیار شبیه حلزون  ،H.ulvaeاما كمی بزرگتر و
دارای پیچش بیشتر ( 3-0عدد) بود .حلزون ماده
دارای تخم ریزتر به تعداد خیلی زیاد میباشد.
خرطوم حلزون فاقد رنگ دانه و ناحیه سر به رنگ
تیره میباشد .عضو تناسلی ورج دارای انحنا تقریباً در
وسط بوده و در نوك آن فیالمان و در وسط
خمیدگی ،زائده مثلثی شكل مشاهده میشود.

اندازه صدف  3/3×12میلیمتر ،سطح صدف صاف،
تارك نوك تیز و دارای نوارهای عرضی تیره رنگ،
دارای  0-3پیچش .صدف بالغ دارای رنگ قهوهای
نسبتاً تیره است.
گونه
)1874

Melanopsis nodosa (Ferussac,

اندازه صدف  3/1×12/1میلیمتر ،شكل كلی صدف
بسیار شبیه به  Melanopsis costataاست اما
سطح صدف دارای گره ) (Nodulesمیباشد .رنگ
آن قهوهای روشن است.
subtingitana,
* گونه
Annandale, 1918

Melanopsis

صدف دارای ابعاد  22/3×3/1میلیمتر ،ضخیم ،صاف
و به شكل مخروطی بیضوی بسیار منظم است .تارك
پهن و باریك است و پیچشها به طور منظم و به
تدریج بزرگ میشوند .اسپایر مخروطی و پیچشها
محدب و برآمده نیست .درز كم عمق است .پیچشها
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در حلزون بالغ  3تا  3/1عدد است .دهانه صدف به
ابعاد  0/2×4/2میلیمتر و بیضوی باریك و دارای یك
شكاف باریك است .كولومال تقریباً مستقیم است.
گونه )Melanoides pyramis (Hutton, 1850

اندازه صدف  3/1×14/2میلیمتر و اندازه دریچه
صدف  4/1×0/0میلیمتر است .این گونه از
 tuberculata Melanoidesبه واسطه طول كمتر،
پهنای بیشتر و پیچشهای پهنتر از طریق صدف
تشخیص داده میشود .به عنوان مثال طول صدف
كمتر از سه برابر عرض و طول دریچه صدف
) (apertureبیش از ثلث طول صدف میباشد.
گونه Melanoides tuberculata Annandale
and Prashad, 1919
پیچشها محدب ،پیچ بدنی ) (body whorlنسبتاً

كوچك و كم عرض میباشد .دریچه صدف
) (apertureكوچك بوده به طوری كه طول آن
كمتر از ثلث طول صدف میباشد .بر سطح صدف به
خصوص در پیچشهای باال برجستگیهایی
(توبركول) دیده میشود .خطوط پیچشی (Spiral
) ridgeدر قاعده پیچش بدنی)(body whorl
مشهود است .طول صدف كمی كوچكتر از سه تا
چهار برابر عرض صدف میباشد .اندازه صدف
 24×43میلیمتر (اغلب كوچكتر است) .صدف بالغ
حداكثر تا  24پیچش و دندان مركزی آن ممكن است
 22دندانه داشته باشد.
گونه Thiara scabra (Muller, 1774),
Brandt, 1974

اندازه صدف  0×20میلیمتر و بسیار شبیه مالنوئیدس
میباشد .اما با كمی دقت مالحظه میشود كه بر
سطح صدف ،برجستگی خار مانندی به شكل پله كان
دیده میشود .این شكمپا ) (Gastropodدارای
انتشار بسیار محدود در رودخانه بوده و فقط در بعضی
از ایستگاهها مشاهده میشود.
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گونه )Bithynia tentaculata (Linne, 1758

صدف كروی مخروطی ( ،)Conical globoseراست
گرد ،اندازه آن  2/1 × 28/1میلیمتر ،حاوی  1تا 2
پیچش و درپوش آهكی ،هسته مركزی مارپیچی
( )Spiral nucleusو اطراف آن دایرهای هم مركز
میباشد .معموالً این حلزون در آبهای راكد و سخت
آهكی (بیش از  18میلیگرم كلسیم در لیتر) یافت
میشود ،این گونه در آبهای رودخانه مشاهده
میشود.
گونه )Bulinus truncates (Audoun, 1827

صدف چپگرد ،اندازه آن  3/0×21/4میلیمتر (حداكثر
ممكن است به  18میلیمتر هم برسد) ،شكل صدف
بخصوص اسپایر آن از كوتاه تا نسبتاً بلند متغیر
میباشد .در ناحیه كولومال معموالً بریدگی نداشته ،بر
سطح صدف بخصوص در ناحیه بزرگترین پیچش
خطوط طولی رشد رب دیده میشود .نوار عرضی
سوهانك كمی انحنا داشته و دندانه مزوكون اولین
دندان كناری به شكل فلش و بر روی كلیه خطی
مشاهده نمیشود .همولنف حلزون بواسطه وجود
هموگلوبین قرمز رنگ میباشد.
گونه
)1758

Planorbis planorbis (Linnaeus,

قطر صدف بالغ به ندرت به  18میلیمتر ،ارتفاع آن
حداكثر  9میلیمتر (معموالً بین  1تا  9میلیمتر)
حاوی  1تا  2پیچش و در محیط صدف یا لبه ندارد و
در صورت مشاهده كناری خواهد بود .در پروستات
 91تا  13لوب دیده میشود .این حلزون تقریباً در
سرتاسر رودخانه مشاهده گردید.
Planorbis
گونه
intermixtus

1874

Mousson,

تعداد پیچشها پنج عدد ،شكل صدف كم و بیش
شبیه  Planorbis planorbisاست منتهی كمی
كوچكتر است اما وجه افتراق مهم آن از
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 Planorbis planorbisتعداد لوب های پروستات
( 20-99عدد) است.
گونه Gyraulus euphraticus (Mousson,
)1874

صدف نسبتاً پهن ،فاقد فرورفتگی چشمگیر ،سطح آن
صاف و فاقد نقوش متقاطع است .قطر صدف به
ندرت به هفت میلیمتر و بلندی آن كمتر از 2/1
میلیمتر میباشد .تعداد پیچشهای آن از  9 2/1تا
حداكثر  4 2/1آخرین و بزرگترین پیچش آن كمی
انحراف دارد .رنگدانه به وضوح در سطح مانتل دیده
می شود .حاشیه كلیه صاف و پروستات دارای  3تا
 20لوب است .طول ورجیك شیت بلندتر از پری
پتیوم میباشد.
گونه Gyraulus convexiusculus (Hutton,
)1849

صدف در یك طرف دارای فرورفتگی قابل مالحظه
است .سطح آن صاف ،فاقد نقوش متقاطع و ممكن
است در سطح آن گردی یا زاویه و یا لبه دیده شود.
قطر صدف  4تا  1میلیمتر و ارتفاع آن  2/1تا 2/0
میلی متر است .پیچشهای آن بین  92/1تا حداكثر
 99/4در نوسان است .به مانند گونه Gyraulus
 euphraticusدارای رنگدانه در سطح مانتل ،حاشیه
كلیه صاف و طول ورجیك شیت )(vergic sheet
مساوی یا كمی بزرگتر از پری پتیوم )(preptium
است .لوبهای پروستات  21تا  21عدد میباشد.
*گونه Glôer & Naser, 2005
huwaizahensis

Gyraulus

اندازه صدف  9/1×2میلیمتر ،خط میانی پشتی
) (keelندارد .تعداد پیچشهای حلزون بالغ 9/31
است و آخرین پیچش برجسته است .ناف باریك و
تعداد دایورتیكول های پروستات  3عدد است.
گونه Physa acuta Draparnaud, 1805

صدف چپ گرد ،براق ،فاقد نقوش محوری )،(Rib

تارك تیز و اندازه آن  3×21میلیمتر میباشد .فاقد
هموگلوبین و آبشش كاذب میباشد .نوار عرضی
سوهانك وی شكل  V-shapedو دندان مركزی آن
چند دندانهای میباشد .بر سطح پری پتیوم برجستگی
غده مانند ) (Glandular swellingدیده میشود.
در گونه  Physa fontinalisو جنس Aplexa sp.
چنین غدهای وجود ندارد.
گونه )Lymnaea truncatula (Muller,1774

طول صدف حداكثر ده میلیمتر ،دارای تارك پهن،
پنج تا شش پیچش ،درز بین پیچشها عمیق ،دارای
ناف و برجستگی روی ستونك واضح و مشخص
میباشد .طول ورج ) (Penial sacاز پوسته روی آن
) )Praeputiumكوچكتر است .این حلزون میزبان
واسط فاسیوالـ هپاتیكا میباشد كه از نظر اقتصادی
بسیار با اهمیت میباشد و در سراسر ایران یافت
میشود .این حلزون از كنارههای آب رودخانه (با
دست یا پنس) جمعآوری گردید.
گونه )Lymnaea stagnalis (Linne,1757

اندازه صدف  11×41میلیمتر؛ حاوی 3تا  0پیچش،
پیچ بدنی آن بزرگ به طوری كه سه چهارم حجم
صدف را تشكیل میدهد .دهانه صدف نرمتن شبیه
الله گوش است .ناف در این حلزون مشاهده
نمیشود .در ناحیه ستونك تاخوردگی واضح وجود
دارد .حلزون فوق در رودخانه دز به طور محدود
زیست مینماید.
گونه )Lymnaea auricularia (Linne, 1758

صدف به اندازه  24/1×20/1میلیمتر ،اسپایر
كوچك ،نوك تیز ،پیچ بدنی حجیم ،دهانه بزرگ و
شبیه الله گوش به طوری كه انتهای فوقانی آن با
بدنه صدف تشكیل زاویه منفرجه را میدهد .مجرای
اسپرم در این گونه و گونههای مربوط به این گروه،
نازك و بلند میباشد .حلزون فوق فقط در خوزستان
مشاهده میشود و در رودخانه دز نیز جمعآوری
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گردید.
گونه & Lymnaea gedrosiana Annandale
Prashad, 1919

این گونه از نظر صدف بسیار شبیه لیمنه پرگرا
 Lymnaea peregerو گروه اوریكوالریا است و از
نظر تشریح مشابه گروه اوریكوالریا است .اندازه آن
 3×29/4میلیمتر است .در تمام نقاط ایران یافت
میشود و از نظر وفور (دانسیته) فراوانترین حلزون از
جنس لیمنه در ایران است.
گونه Lymnaea rufescens Gray, 1822

بزرگترین صدف مشاهده شده از این گونه دارای
اندازه  22×13میلیمتر بوده و شكل و اندازه آن بسیار
متغیر است .صدف این گونه از دیگر نمونههای گروه
اوریكوالریا  auriculariaنازك تر و شكننده تر
است .توزیع جغرافیایی این گونه محدود به
هندوستان ،افغانستان ،بلوچستان ایران و هرمزگان
(در نواحی دشت) است.
كليد شناسایی حلزونهای آبزی رودخانه دز استان
خوزستان

 -2الف -حلزون سرپوش دارد (زیر رده پیش
آبششان) 1 ..................................................................
- 2ب -حلزون بدون درپوش (زیر رده ریهداران)
1 .................................................................................
 -1الف -درپوش آهكی ،صدف نیمكره ،اسپایر خیلی
كوتاه و یا تقریباً نامشخص .درپوش دارای زائده
داخلی (اپوفیز) ،سوهانك از نوع رپیدوگلوسیت
Neritidae ................................................................
 -9الف -درپوش آهكی Bithynidae ......................
-9ب -درپوش شاخی 3 .............................................
-4الف -پهنای صدف بالغ بیش از  21میلیمتر
Neritina mesopotamica ....................................
-4ب -پهنای صدف بالغ كمتر از ده میلیمتر
1 ..................................................................................
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-1الف -صدف نیم كروی است ،اسپایر یا خیلی كوتاه
است و یا تقریباً محو است ،اپركول دارای زایده
داخلی بوده و نوار زبانی آن رپیدوگلوسیت است .تقریباً
مشكی بوده و دارای یك زایده داخلی اپركول است
Theodoxus doriae ..............................................
-1ب -صدف به رنگهای مختلف و درپوش دارای
دو زائده داخلی Theodoxus euphraticus ............
 -2الف -درپوش بزرگ ولی هسته آن كوچك است
3Bithynia (Bithynia) spp. .................................
-2ب -درپوش كوچك ولی هسته آن بزرگ است
Bithynia (Alocinema) spp. ...............................
 -3صدف بالغ تا  21میلیمتر بلندی داشته و شكل
آن مخروطی است Bithynia tentaculata ...........
 -0الف -دوایر روی درپوش هم مركز ،صدف بالغ
مخروطی و كوتاهتر از  98میلیمتر ،شاخك راست
حلزون نر بلندتر از شاخك چپ و در جانور ماده مساوی
Viviparidae (Bellamya bengalensis) ..............
 -0ب -دوایر روی درپوش غیر هم مركز 3 ..............
 -3الف -درپوش شاخی ،دایرهای و چندین پیچشی
است ،ناف دارد و صدف بالغ تقریباً كروی و فاقد
دندانه قاعدهای در دندان مركزی است
Valvata piscinalis ...............................................
 - 3ب -سرپوش بزرگ و دارای هسته كوچك است
28 ...............................................................................
-28الف -طول صدف بالغ كمتر از پنج میلیمتر
22 ...............................................................................
-28ب -طول صدف بالغ بیشتر از پنج میلیمتر
29 ...............................................................................
 -22الف -سطح داخلی درپوش دارای زائده  cشكل
Stenothyridae (Gangetis sp.) .........................
-22ب -سطح داخلی درپوش بدون زایده  cشكل
21 ...............................................................................
 -21دهانه صدف كامل ،دندان مركزی دارای دو
دندانه قاعدهای ............................................................
Hydrobiidae (Hydrobia ventrosa) ...............
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-29الف -صدف دارای فرورفتگی سیفونی در دهانه،
سوهانك طویل ...........................................................
24 Thiaridae (Melanopsis spp.) .....................
-29ب -صدف بدون فرورفتگی در دهانه و سوهانك
كوتاه ............................................................................
)Thiaridae (Thiara sp. & Melanoides spp.

-24الف -سطح صدف دارای برجستگی و نقوش
واضح 21 .....................................................................
-24ب -سطح صدف صاف و فاقد نقوش واضح
22 ...............................................................................
-21الف -سطح صدف دارای برجستگیهای گره
مانند M. nodosa ......................................................
-21ب -سطح صدف دارای برجستگیهای خطی
M. costata ..............................................................
-22الف -سطح صدف صاف با رنگهای متغیر،
تارك نوك گرد و ساییده شده ،درزها كمعمق
M. praemorsa .......................................................
-22ب -سطح صدف صاف ،تارك نوك تیز ،دارای
نوار رنگی بر روی پیچشها ،صدف بالغ دارای هفت
پیچش M. doriae ....................................................
*-22ج -سطح صدف دارای برجستگیهای منظم،
تارك پهن و باریك ،دارای نوار رنگی بر روی
پیچشها ،صدف بالغ دارای هفت تا هفت و نیم
پیچش Melanopsis subtingitana .....................
-23الف -صدف دارای برجستگی خار مانند
Thiara scabra .......................................................
-23ب -صدف دارای برجستگیهای ریز گره مانند
20 Melanoides spp. ............................................
-20الف -طول اسپایر پنج برابر بلندی دهانه ،دارای
 24پیچش ،حداكثر بلندی صدف  43میلیمتر
Melanoides tuberculata ...................................
-20ب -صدف بالغ پهن و كوتاه ،بلندی آن كمتر از
سه برابر پهنای صدف M. pyramis ........................
 -23الف -صدف مخروطی یا بلند است 18 ..............
 -23ب -صدف پهن و گرد (دیسكوئید) است

13 Planorbidae .....................................................
 -18الف -صدف چپ گرد است 12 .........................
 -18ب -صدف راست گرد است ...............................
11Lymnaeidae ......................................................
-12الف -دارای هموگلوبین و آبشش كاذب
(سودوبرانش) ،حاشیه ستونك بریدگی ندارد .دندانه
وسطی (مزوكون) اولین دندان كناری به فرم فلش
بوده و نوار عرضی رادوال كمی انحنا دارد ،در طول
كلیه خطی مشاهده نمیشود ......................................
Bulinus truncates ...............................................
-12ب -هموگلوبین و سودوبرانش موجود نبوده و
دندان مركزی آن چند دندانهای است .نوار عرضی
سوهانك نسبت به دندان مركزی تشكیل زاویه حاده
را میدهد .....................................................................
Physidae (Physa acuta) ....................................
- 11الف -اسپایر به بلندی یا كمی كوتاهتر از طول
دریچه صدف است 19 ...............................................
- 11ب -اسپایر كوتاهتر از طول دریچه صدف است
14 ...............................................................................
 -19بلندی صدف بالغ به ندرت به ده میلیمتر بلندی
رسیده ،راس آن كند ،پیچشها محدب ،شیار بین
پیچشها عمیق ،ناف موجود و طول ورج كوتاهتر از
پوسته انتهای آن است ................................................
Lymnaea truncatula ...........................................

-14الف -طول ورج بسیار كوتاهتر از پوسته (پرپتیوم)
انتهای آن است ،صدف بالغ تا  41میلیمتر بلندی
دارد و به ندرت تا  28میلیمتر میرسد .پیچ بدنی
حجیم و به اندازه سه چهارم بلندی صدف میرسد.
تارك نوك تیز ،درز كم عمق و در ناحیه ستونك تا
خوردگی واضح دارد L. stagnalis ...........................
-14ب -طول ورج كمی كوتاهتر از پوسته (پریپتیوم)
انتهای آن است 11 .....................................................
 -11مجرای اسپرم طویل و نازك ،بلندی صدف
كمتر از  98میلیمتر است .........................................
12L. auricularia Complex ...............................
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-12الف -صدف كوچكتر ،اسپایر كوتاهتر و تارك با
پیچش انتهایی تشكیل زاویه منفرجه را میدهد و
انتشار وسیع نیز دارد Lymnaea gedrosiana .......
-12ب -صدف بزرگتر ،اسپایر بلندتر ،پهنا و
ضخامت صدف كمتر و شكنندهتر است .دارای انتشار
محدود است Lymnaea rufescens ......................
 -13صدف بالغ با بلندی كمتر از ده میلیمتر ،به
ندرت پهنای آن تا  18میلیمتر میرسد ،آبشش
كاذب آن ساده است 10 ..............................................
 -10الف -صدف بالغ (حداكثر) ممكن است تا 18
میلیمتر قطر (پهنا) ،بلندی آن حداكثر به  9میلیمتر،
دارای  1تا  2پیچش ،در محیط صدف ممكن است
برجستگی لبه دار یا زاویه دیده شود و قطر مجرای
وابران تقریباً مساوی ورج است و ورج آن در مجاورت
گلیسرین رنگ نمیپذیرد 13 Planorbis spp. ......
– 10ب -دارای ورج رنگپذیر ،قطر مجرای وابران
به طور مشخص كوتاهتر از ورج 98 .........................
 -13الف -تعداد پیچش ها  1تا  2عدد و در نمای
دریچه صدف ممكن است خطی در محیط صدف به
صورت كناری دیده شود ،پروستات آن  91تا  13لوب
دارد Planorbis planorbis ...................................
-13ب -تعداد پیچش ها پنج عدد ،شكل صدف كم
و بیش شبیه  Planorbis planorbisاست منتهی
كمی كوچكتر است اما وجه افتراق مهم آن از
 Planorbis planorbisتعداد لوبهای پروستات
( 20-99عدد) است Planorbis intermixtus .......
 -98صدف نسبتاً پهن ،تعداد پیچها كمتر از پنج دور
و بلندی آن كمتر از دو میلیمتر و ورج آن در
مجاورت گلیسیرین رنگ میپذیرد .............................
92Gyraulus sp ......................................................
-92الف -صدف نسبتاً پهن ،فاقد فرورفتگی چشمگیر
(ناف) ،سطح آن صاف ،فاقد نقوش واضح ،قطر صدف
به ندرت به  3میلیمتر و بلندی آن كمتر از 2/1
میلیمتر است .پیچشهای آن از  9/1تا  4/1در
نوسان بوده ،آخرین و بزرگترین پیچش آن كمی
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انحراف دارد .سطح مانتل حاوی رنگ دانه بوده،
حاشیه كلیه صاف و پروستات آن  0تا  3لوب دارد.
طول ورج بلندتر از پوسته (پریپتیوم) انتهایی آن است
Gyraulus euphraticus ........................................
-92ب -صدف در یك سمت دارای فرورفتگی (ناف)
قابل مالحظه است ،قطر صدف  4تا  1میلیمتر،
ارتفاع آن  2/1تا  2/0میلیمتر است .پیچشهای آن
پهن و بین دو تا سه عدد در نوسان است .به مانند
گونه قبلی دارای رنگ دانه در سطح مانتل ،حاشیه
كلیه صاف و طول ورج مساوی یا بزرگتر از پوسته
(پریپتیوم) انتهایی آن است .پروستات آن دارای  21تا
 21لوب است Gyraulus convexiusculus .........
-92ج -اندازه صدف  9/1×2میلیمتر ،خط میانی
پشتی ) (keelندارد .تعداد پیچشهای حلزون بالغ
 9/31است و آخرین پیچش برجسته است .ناف
باریك و تعداد دایورتیكولهای پروستات  3عدد است
Gyraulus huwaizahensis ................................
نتایج تحقیقات به عمل آمده در رودخانه دز استان
خوزستان نشان داد كه گونههای Neritina
T. ،Theodoxus (T.) doriae ،mesopotamica
Valvata
،(Neritaea) euphraticus
Hydrobia
،Pyrgula
،piscinalis
Melanopsis
،ventrosa
،Melanopsis
doriae
،praemorsa
Melanoides
،Melanoides
pyramis
Bithynia ،Thiara scabra ،tuberculata
Planorbis
،tentaculata
،Planorbis
intermixtus،planorbis
yraulus
،Gyraulus
euphraticus
 Lymnaea stagnalis ،convexiusculusدر میان
حلزونهای شناسایی شده در ایستگاههای نمونه
برداری برای اولین بار جمعآوری شده و ثبت جدید
میباشد .و گونههای Melanopsis subtingitana
و  Gyraulus huwaizahensisبرای ایران ثبت
جدید است.
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سپاسگزاري
همچنین از آقایان دكتر  Jarneو دكتر  Ribbiبه

جهت تائید نمونههای ارسالی مربوط به این طرح،
تشكر و قدردانی میگردد.

جدول  .2تحقیقات انجام شده بر روی گونههای رودخانه دز استان خوزستان طی سالهای اجرای تحقیق و قبل از آن
ردیف

گونهها

ایستگاه های جمعآوری
شده در تحقیق حاضر

محل های قبال جمعآوری شده

2

Neritina mesopotamica

ایستگاه های شماره  3و 0

رود گنبان

1

Neritina (Mitrula) schlaeflii

ایستگاه های شماره  3و 0

9

Theodoxus (T.) doriae

ایستگاه های شماره  3و 0

4

T. (Neritaea) euphraticus

ایستگاه های شماره  3و 0

1

Bellamya bengalensis

ایستگاه های شماره  1و2

رود گنبان
جزیره قائس ( (Ghaesدر خلیج فارس
خرمشهر
خوزستان
یزد ،كرمان ،شمال ایران
اصفهان ،یزد ،كرمان ،شمال ایران
اكثر مناطق فالت ایران
استان چهارمحال و بختیاری ،یزد ،هرمزگان ،خراسان
شمال اهواز(زنده)و نمونههای صدف از آن در دریاچه
هامون زابل ،بخش ابتر ایرانشهر و باتالق نیمه خشك
نكا (مجاور ساری)

محقق بررسی كننده
تجلی پور2928،
تجلی پور2928،
Mousson,1874
منصوریان2938،
Gloer and Pesic, 2012
Mandhl-Barth,1954b
منصوریان2938،
Mandhl-Barth,1954b
منصوریان2938،
Mandhl – Barth,1954b

2

Valvata piscinalis

ایستگاه شماره 4

آبرفت ساحل دریای خزر
شمال ایران ،آذربایجان غربی ،زنجان ،كردستان،
باختران ،استان مركزی و اصفهان

Mandhl-Barth,1954b
تجلی پور2928 ،
Eliazian, 1979
منصوریان2938 ،

3

Pyrgula

ایستگاه های شماره  4و 1

چشمه (سراب)كنگاور ،خضر زنده و سراب یاوری در
باختران

منصوریان2938

0

Hydrobia ventrosa (Montagu
)1803

ایستگاه شماره 3

باتالقی كم عمقی جنب شاهراه بندرعباس -میناب

منصوریان2938

3

Melanopsis praemorsa
)(Linnaeus, 1758

ایستگاه های شماره  1و 9و 4و3
و0

قنات های نزدیك كرمان و رفسنجان،عقدا در مسیر جاده
كرمان – یزد

Biggs, 1937
Mandhl-Barth,1954b
منصوریان2938،

28
22
21

Melanopsis costata
Melanopsis doriae
Melanopsis nodosa
Melanopsis subtingitana,
Annandale,1918
Melanoides pyramis(Benson),
Hutton, 1850

تمامی ایستگاه ها
تمامی ایستگاه ها
ایستگاه های شماره  1و 9و4

شمال اهواز(خوزستان)
در اكثر نقاط ایران
شمال اهواز(خوزستان)

ایستگاه های شماره  1و 9و4

كشورعراق(بصره)

منصوریان2938،
منصوریان2938،
منصوریان2938،
Annandale,1918
Naser, 2006

ایستگاه شماره 2

بندرعباس(هرمزگان)

منصوریان2938،

21

Melanoides tuberculata
Annandale and Prashad, 1919

ایستگاه های شماره  2و  9و 4و1
و3

22

Thiara scabra (Muller, 1774),
Brandt, 1974

ایستگاه های شماره  9و 4

23

Bithynia tentaculata

ایستگاه های شماره  9و  4و 2و3

مازندران
بدون ذكر جغرافیای جانوری شمال ایران ،دریاچه
هامون،دشت ارژن فارس ،مجاور ساحل دریاچه ارومیه

20

Bulinus truncatus

ایستگاه های شماره  2و  4و 3و0

استان خوزستان ،كانالهای آبیاری زابل،سد سنگر رشت،
لنگرود ،باتالق سادات محله بابل

23

Planorbis planorbis

ایستگاه های شماره  2و  1و 9و4
و 2و 3و0

18

Planorbis intermixtus

ایستگاه های شماره  4و3

29
24

قنات های نزدیك كرمان و رفسنجان،عقدا در مسیر جاده
كرمان – یزد
سراسر ایران به جز گیالن و مازندران
بندرعباس،بم،كرمان،ایرانشهر،قصرقند،نیك شهر و
جازموریان و گناباد(خراسان)

آبهای ایران
دشت ارژن
دشت ارژن ،مازندران
دریاچه كوهرنگ بختیاری ،دریاچه قوری گل تبریز،
ارومیه ،خرم آباد
شمال ایران
آبهای ایران
سرتاسر ایران
بین النهرین سفلی

Biggs, 1937
منصوریان2938،
Mandhl-Barth,1954b
Forcat,1935
Mandhl-Barth,1954b
تجلی پور2928،
Eliazian,1979

منصوریان2938،

Annandale, 1920
Biggs, 1937
Forcat, 1937
تجلی پور2928 ،
Eliazian, 1979
Brown, 1980
منصوریان2938،
Annandale, 1920

22

...  شناسایی حلزونهای رودخانه دز استان خوزستان و:اكتفا و همكاران

ایستگاه های جمعآوری
شده در تحقیق حاضر

گونهها

ردیف

دریاچه پریشان و دریاچه هامون،چشمه دشت ارژن

4 و2 ایستگاه های شماره

Gyraulus euphraticus

12

Annandale,1920
2928،تجلی پور
2938،منصوریان

بین النهرین سفلی
یزد
بعضی از نقاط ایران

4 و2 ایستگاه های شماره

Gyraulus convexiusculus

11

Naser, 2006
Annandale & Prashad,
1919
Mandhl-Barth,1954b
Forcat, 1935
2928 ،تجلی پور
Chu et al., 1968
Eliazian, 1979
Brown, 1980
2938،منصوریان
Forcat,1935
Biggs, 1937
Chu et al., 1968
Eliazian,1979
Massoud et al., 1979
2938،منصوریان

)كشورعراق(بصره

9 ایستگاه شماره

Gyraulus huwaizahensis

19

 سیستان و بلوچستان،ناحیه بین النهرین سفلی
كشورهای مدیترانه شرقی
خوزستان
شمال ایران
كشورهای مدیترانه شرقی
اكثر نقاط ایران

4 و9 و1 و2 ایستگاه های شماره
0 و2 و1و

Physa acuta

14

3 و1 و9 و2 ایستگاه های شماره
0و

Lymnaea truncatula

11

3 و1 ایستگاه های شماره

Lymnaea stagnalis

12

خوزستان

3 و2 و9 ایستگاه های شماره

Lymnaea auricularia

13

خوزستان

4  و9 و1 و2 ایستگاه های شماره
0  و2 و1 و

Lymnaea gedrosiana

10

3 و4 و9 ایستگاه های شماره

Lymnaea rufescens Gray,1822

13

محقق بررسی كننده

محل های قبال جمعآوری شده

2928 ،تجلی پور
Annandale,1920
2928،تجلی پور
2938،منصوریان

یزد و دریاچه قوری گل تبریز

Massoud et al., 1979

Forcat,1935
Massoud et al., 1979
2938،منصوریان
Annandale & Prashad,
1919
Mandhl-Barth,1954b
Forcat,1935
Chu et al., 1968
Massoud et al., 1979
Forcat,1935
Massoud et al., 1979
2938،منصوریان

مازندران
 اصفهان، یزد،كرمان
خوزستان
شمال ایران
خوزستان
سراسر ایران
باتالق و چند گودال در ضلع غربی دریاچه ارومیه جنب
شاهراه

دریاچه هامون

مازندران
خوزستان
اكثر نقاط ایران
 بلوچستان ایران و، افغانستان،محدود به هندوستان
)هرمزگان (در نواحی دشت
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