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  شناسايي حلزونهاي خاكزي شهرستان اروميه
  3و عليرضا محموديان 2، الهام احمدي1، ثريا نائم*1، موسي توسلي1لعيا شمسي

 يفناور ستيز، عضو پژوهشكده ، دانشگاه اروميه،دانشكده دامپزشكي، گروه پاتوبيولوژياروميه 1

  ي كشاورزيكشور، بخش تحقيقات جانورشناس پزشكي ياهگموسسه تحقيقات  ،تهران 2
  دانشكده دامپزشكي، گروه ميكروبيولوژي ، دانشگاه اروميه،اروميه 3

  8/2/97 :تاريخ پذيرش  23/7/96: تاريخ دريافت

  چكيده

مطالعه . هستنداهميت  حائز و پزشكي يازنظر دامپزشك بنابراين .باشند يمدو كاميان ميزبان واسط ترماتودهاي  حلزونهابرخي 
فراواني و انتشار و همچنين اين مطالعه  .باشد يم 1396و  1395در سالهاي  شهرستان اروميه يحلزونها در مورد فون گرفته انجام

بررسي از مناطق مختلف اروميه از خاك  اين در .دهد يمحلزون را در شهرستان اروميه مورد مطالعه قرار  يها گونهپراكندگي 
درجه به  70 در الكل شده يآور جمع يحلزونها. صورت گرفت يبردار هنمون، زيرسنگ، تنه درختان از حلزونها ها علوفهالبالي 

و  شناسايي يدهايكلبراساس  حلزونهاشناسايي . به آزمايشگاه ارسال گرديد ،ثبت آنها و تاريخ يآور جمعهمراه مشخصات محل 
 در .قرار گرفت يوردبررسمحلزون از مناطق مذكور  915 مختصات دراين مطالعه .صورت گرفتها صدف يشناس ختير باتوجه به
 ،)Helicella derbentina )71/43٪( ،Helicella krynickii )27/32% :مورد شناسايي قرارگرفت گونه حلزون 9مجموع 

Euomphalia pisiformis )47/11 (%، Helix lucorum )55/6(%، Lauria cylandrica )82/3٪( ،Assyriella ceratomma 
)27/3٪( ، Zebrina hohenackeri)18/2٪(، Succinea putris )09/1٪(، Jaminia isseliana )54/0٪(.  باتوجه به اينكه

 لذا بايد مطالعات جامعتري در خصوص. منتقل كننددام و انسان  را به ترماتودهاي انگلي قادرند شده گزارش يها گونهبرخي 
  .صورت بگيرد اپيدميولوژي ترماتود هاو  حلزونهااكولوژي 

   ايران، فون، نرمتنان، ميزبان واسط، ترماتود :ديكلي يها واژه

  m.tavassoli@urmia.ac.ir: ، پست الكترونيكي09144462598 :نويسنده مسئول، تلفن* 

  مقدمه
غربي است كه با مساحتي شهر اروميه مركز استان آذربايجان

متر از  1312و ارتفاع حدود لومترمربعيك 5895 قريب به
 30كيلومتر و عرض  70اي به طول سطح دريا و در جلگه
ي الجوردي اروميه گسترده است و كيلومتر در كنار درياچه

و  37°طول شرقي و  13´و  46°تا  4´و  45°در فاصلة 
وضعيت  ازنظر. عرض شمالي واقع است 32´و  36°تا  32´

درجه  8,9روميه اسط درجة حرارت در آب و هوايي متو
و  34حدود  مردادماهحداكثر حرارت در است و  گراد يسانت

  آب .است گراد يسانتدرجة  16حدود  ماه يدحداقل آن در 

ميانگين ساالنة حداكثر درجة . اروميه معتدل است يهوا و
گراد و ميانگين  سانتي 7°و حداقل آن  18/ 4°حرارت، 

و رطوبت  ستاميليمتر  370بارندگي ساالنه آن حدود 
  . )1( رسد يمدرصد  50نسبي آن گاهي به 

از طريق  انتقال قابلدرمناطقي كه سابقه شيوع بيماريهاي 
 هامطالعات حلزون ،حلزونها به انسان و دام وجود دارد

 عنوان بهاز حلزونها  ييها نمونه). 14(مي يابد اهميت 
. باشند يمكشاورزي در سراسر دنيا حائز اهميت  يها آفت
ها بويژه زي در انتقال برخي انگلي از حلزونهاي خاكبرخ
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ميزبان واسط در دام و انسان نقش  عنوان بهديكروسليوم 
حلزونهايي نظير هليسال و زبرينا ناقل انگل  ).8( دارند

در پزشكي و دامپزشكي از اهميت  ديكروسليوم بوده و
هاي ناشي از حلزون تحت آسيب .خاصي برخوردارند

 ابدي يمغرب كشور كاهش شك در شمالشرايط هواي خ
 Angiostrongylus cantonensisها نظير برخي انگل .)2(

ها ليسكزي و آبزي، خاك يحلزونهانيز توسط تعدادي از 
   ).6( ابندي يمبه انسان و دام انتقال 

 عمدتاًاز طريق حلزونها  انتقال قابل يها يماريبحذف 
ترين روش مهم گيرد كهصورت مي حلزونهاتوسط كنترل 

براي كنترل ). 3(آن استفاده از سموم شيميايي است 
هاي ناشي از آن شناسايي حلزونها و پيشگيري از بيماري
  . فون منطقه امري ضروري است

وفور  ازنظربررسي جامعي  منظور بهمطالعه حاضر 
هاي زي در شهرستان اروميه در طي سالحلزونهاي خاك

بتوان  لهيوس نيبدا صورت گرفت ت 1395الي  1394
ها و كنترل انگل ي ارائهاطالعات جامعي را در جهت 

 .هاي منتقله از حلزونها كسب نمودبيماري

 روشهامواد و 

بررسي از مناطق مختلف شهرستان اروميه در طي  دراين
براساس وضعيت طبيعي منطقه،  1395و  1394هاي سال

ا پوشش گياهي، قرارگيري باغات و مزارع از خاك ي
ها، زيرسنگ و تنه درختان از ، البالي علوفهرخاكيز

) بهار، تابستان، پاييز و زمستان(حلزونها در فصول مختلف 
صورت  يبردار نمونه) 1جدول ( شده نييتعهاي در ايستگاه

را ابتدا در آب سرد  شده يآور جمع زنده يحلزونها. گرفت
درجه به همراه مشخصات محل  70 در الكلكشته سپس 

. ندبه آزمايشگاه ارسال گرديد ثبت آنها، و تاريخ يآور جمع
 و باتوجه به شناسايي يدهايكلبراساس  حلزونهاشناسايي 

و  )13و 10، 9، 7، 5( صورت گرفتها صدف يشناس ختير
 يپزشك اهيگتشخيص به موسسه تحقيقات  دييتأبراي 

كشور، بخش تحقيقات جانورشناسي كشاورزي فرستاده 
  .شد

شهرستان اروميه  شده انتخابهاي و مشخصات ايستگاهنام  -1 جدول
  1394-95هاي طي سال

شماره 
  ايستگاه

  مختصات جغرافيايي

  عرض جغرافيايي  جغرافيايي طول

1  44.9704240 
44° 58' 13.53'' E

37.6830940 
37° 40' 59.14'' N 

2  45.0000000 
45° 0' 0.00'' E 

37.4988320 
37° 29' 55.80'' N 

3  44.9990390 
44° 59' 56.54'' E

37.5846890 
37° 35' 4.88'' N 

4  45.1013030 
45° 6' 4.69'' E 

37.5266400 
37° 31' 35.90'' N 

5  45.0712330 
45° 4' 16.44'' E

37.5278540 
37° 31' 40.27'' N 

6  45.0511440 
45° 3' 4.12'' E 

37.5743870 
37° 34' 27.79'' N 

7  45.0369750 
45° 2' 13.11'' E

37.5205400 
37° 31' 13.94'' N 

8  45.1213580 
45° 7' 16.89'' E

37.5639280 
37° 33' 50.14'' N 

9  45.1448600 
45° 8' 41.50'' E 

37.5164950 
37° 30' 59.38'' N 

  نتايج
هاي مختلف از قسمتعدد حلزون  915 دراين مطالعه

) شمال، جنوب، مركز، شرق و غرب(شهرستان اروميه 
 گونه حلزون 9جنس و  8درمجموع  .گرديد يآور جمع

- كه مشخصات گونه) 1شكل (مورد شناسايي قرارگرفتند 

  :باشدبه شرح زير مي شده ييشناساهاي 

   Hygromiidaeخانواده 

Euomphalia pisiformis (Pfeiffer, 1852)  : صدفي
 15×12ابعاد آن . است كه طول آن كمتر از عرض است

رنگ آن سفيد با نوار . باشد يم گرد راستمتر بوده و ميلي
پيچش  6الي  5/5بوده و داراي  ها يچشپدر سطح  يا قهوه

 هاي ريز سوزني شكل مشاهدهاست و در سطحش نقش
و اسپاير آن مساوي يا كمي بوده  يزت نوكراسش . گرددمي

دريچه آن مايل و گرد بوده و در . باشد يمبلندتر از دريچه 
داخل لبه خارجي دريچه، نوار برجسته سفيد هاللي موجود 
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. لبه دريچه تيز و نازك و تا حدودي برگشته است. باشدمي
صدف داراي نافي باريك كه تا حدودي توسط كولومال 

 3 هاي يستگاهادر  گونه ينا. )4- 1شكل (پوشيده شده است 
 .يافت نشد 2و 7و 

  Helicidaeه خانواد
Helicella krynickii (Krynicki, 1833)  : صدفي است

ميليمتر  10×16ابعاد آن. كه طول آن كمتر از عرض است
رنگ صدف، سفيد با نوار . باشد يم گرد راستبوده و 

پيچش  6الي  5/5بوده و داراي  ها يچشپدر سطح  يا قهوه
 ي لبهگرد و  ي دهانهضخيم،  ي يوارهدصدف داراي . است

ناف صدف داراي سطوح مقعر و محدب است . تيز است
). 7-1شكل (است  قرارگرفتهكه ناف در ناحيه مقعر آن 

  .يافت شد ها يستگاهاحلزون مذكور در تمام 

Helicella derbentina (Krynicki, 1836)  : صدف سفيد
صاف و  يباًتقرضعيف،  يا قهوهمز و يا با رديفي از نقاط قر

كه ، پيچ محدب 5/5الي  5/4 به همراهيا خطوط ريز ، 
آخرين . درحال ازدياد است، پوشيده شده است سرعت به

پيچ كمي نزديك اسپاير پايين آمده و در داخل داراي چند 
- ميلي 20-12×12- 7 لبه سفيد، ناف باز است و اندازه آن

 هاي يستگاهادر تمام  گونه ينا). 5- 1شكل (باشد متر مي
  .شد يآور جمعاروميه 

Helix (Helix) lucorum (Linnaeus, 1758)  : اندازه
گرد ، ضخيم، كروي فشرده و راستمتر ميلي 47×49صدف 
 سرعت بهپيچش تا حدودي گرد و  5الي  5/4با . است

اولين . درحال افزايش است، آخرين پيچش پهن است
. شده است دار خطتمايز، پيچش با استرياي مارپيچي م

يك گروه محيطي پنهان توسط  عنوان به سفيدرنگ زمينه پس
شود، باندهاي تيره متقاطع نامنظم ديده مي اي قهوهنوارهاي 

قسمت بااليي باريك، با دومين و سومين باند اغلب تشكيل 
به  5و 4دهند، همچنين باندهاي يك كمربند گسترده را مي

ه روشنتر در فواصل نامنظم، گذرگا. شوندهم متصل مي
كوچك،  نسبتاًآپرچر ، دهندباندها را پوشش مي

نوارها در . بريده است شدت به، حاشيه فوقاني شكل بيضي
صاف، كند، پايه تا حدودي  هاي لبهشود، ديوار ديده مي

گسترش، ديوار دهاني داراي منحني ضعيف و در داخل 
مالي مايل به تيره و در گوشه باالي ديوار، كلو اي قهوه
در  گونه اين). 3-1شكل (داراي انحناست  اي قهوه

  .يافت نشد 9و  5،6ايستگاههاي 

Assyriella ceratomma (Pfeiffer, 1856)  : اندازه آن
صدف ديسكي شكل و . متر استميلي 13-16× 24-32

. بزرگ و به رنگ سفيد، مات، سخت با پنج پيچش است
ناف ناواضح بوده و دريچه صدف با لبه كلفت، برگشته و 

بوده و درز  متر يليم 20 بلندي صدف بيش از. بيضوي است
 6، 4گونه مذكور در ايستگاههاي ). 8-1شكل (عميق است 

  .يافت نشد 9و 

  Lauriidae خانواده 

Lauria cylandrica (Dacosta, 1880)  : اندازه صدف
قسمت فوقاني گرد  ،بيضي - يا استوانهاست و  3,5 ×1,8
. باشد يمصدف صاف، براق، شفاف و به رنگ زرد . است
ي شش پيچ برجسته داشته و انتهاي آن اندكي به پنج ال

، تا دار يهزاوآپرچر گرد . سمت آپرچر بلند شده است
سفيد،  ي لبهآپرچر تيز و  يها لبه .حدودي مايل است

يك يا دو دندان در آپرچر وجود . دارد يا گستردهضخيم و 
در قدام، كولومال با انتهاي فوقاني لبه خارجي آپرچر . دارد

كولومال بسيار نازك بوده و . كوتاه متصل استبه كالوس 
. است و اغلب وجود ندارد يافته توسعهضعيف  صورت به

حلزونها كوچك و تيره با اطراف و . ناف باز و باريك است
- هاي باال، كوتاه و شاخكتر بوده و شاخكپاهاي روشن

حلزون با صدفي در باال و . هاي پايين بسيار كوتاه است
 گونه ينا .)1- 1شكل (خزد عيتي مستقيم ميدر موق يباًتقر

  .يافت نشد 9و  6، 5در ايستگاههاي 

  Enidaeخانواده 

Jaminia isseliana (Issel, 1865)  :8×5/3  صدف  اندازه  
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قسمت فوقاني مخروطي كند  ،مخروطي يا استوانهبوده و 
داراي هفت  .باشد يمارتفاع صدف 3/1كه ارتفاع آن كمتر از
ي متورم كه انتهاي سه پيچش از آنها تا هشت پيچش كم

پيچش انتهايي داراي يك . برابرند باهمدر عرض  يباًتقر
لب و دندان ممكن است درآن ( نوار سفيد در پشت

. و كمي به سمت آپرچر بلند شده است) مشاهده گردد
نقاط مقطع آن . عمودي است يباًتقرآپرچر بيضي كوتاه و 

 به همزك و شفاف دور از هم هستند و توسط كالوس نا
، داراي برجستگي كوچك در سمت ندرت بهمتصل شده كه 

آپرچر سفيد و ضخيم  يها لبه. باشد يمباال  ي گوشه راست
صفحه . برابر وجود دارد يباًتقرچهار دندان بزرگ و . است

است  شده واقعاز كالوس  بافاصلهدهاني جداري در برخي 
دو صفحه  .صفحه كلومال افقي است. باشد يمو عمودي 

). 2- 1شكل ( شود يمدهاني مورب به سمت باال هدايت 
  .يافت نشد 9و  6، 7، 3، 2در ايستگاههاي  گونه ينا

Zebrina hohenackeri (Pfeiffer, 1774)  : اندازه صدف
بيضي - باال و مخروطي، مخروطي به سمتمتر ميلي 9×20

سخت با خطوط  اش يوارهدصدف سخت بوده و . است
. م و گاهي اوقات با چين پوشيده شده استدرشت و نامنظ

 راه راهگاهي اوقات  ، سفيد، اما ممكن استرنگ تك معموالً
پيچ  5/8الي  8صدف داراي . داشته باشد يا قهوهعرضي 

 يافته يشافزا يجتدر بهبا تورم ماليم، كه چهار پيچ ابتدايي 
در حال  سرعت به شان اندازه مانده يباق هاي يچپ كه يدرحال
جنيني ابتدايي صاف و  هاي يچپ پنجم يك .ايش استافز

انتهايي به سمت پايين  هاي يچپ كه يدرحالخاكستري هستند 
آپرچر كوتاه  .عميق است نسبتاًسوچر . شوند يمضعيف 
لبه خارجي آپرچر ساده، تيز . عمودي است يباًتقربيضي و 

لبه  .است يا قهوهو كمي خميده است و حاوي لبه ضخيم 
زماني كه پايه آن از  .ودي يا كمي مورب استكلومال عم

دهد و شكاف ناف را كند تشكيل زاويه ميلبه عبور مي
 ).9-1شكل(كالوس وجود ندارد . دهدپوشش مي يباًتقر
  .يافت نشد 9و  6، 5در ايستگاههاي  گونه ينا

   Succineidaeخانواده

Succinea putris (Linne, 1788)  : اندازه صدف بين
پيچ، با اسپاير  4الي  3شكل، با  يمرغ تخم، متر يليم 8×17

 يباًتقرصفحه فرعي پايه . است شكل يضيببلند و آپرچر 
دندان مركزي رادوال چهارگوش و سه لتي،  .مربع است

دندان  درهرصورتدندان جانبي نيز چهارگوش هستند، اما 
شكل متغير  ازلحاظدوپايه يا تريكوسپيد و دندان حاشيه 

اي هرمافروديك با بافت همبند نازك حاوي مجر. باشد يم
طول دو مجراي  .پوشيده شده است وسفيد ياهسرنگدانه 

طول پنيس حدود دو برابر طول واژن . مني نابرابر است
است و با  يافته توسعه يخوب بهيك غالف تناسلي . است
پيگمنته شده  وسفيد ياهس يها گرانولدانه به همراه رنگ

 9و 7، 6، 5، 2در ايستگاههاي  ونهگ ينا). 6- 2شكل(است 
  .يافت نشد

اطالعات مربوط به تنوع حلزونهاي باغات و مزارع در 
در  1395تا  1394هاي در اروميه در سال شده انجاممطالعه 

همچنين اطالعات مربوط به . آورده شده است) 1جدول (
 شده ييشناسا يها گونهفراواني و توزيع جغرافيايي 

ر مناطق مختلف شهرستان اروميه در زي دحلزونهاي خاك
براساس مجموع حلزونهاي . آورده شده است 2جدول 

، ميزان فراواني شده يينتعهاي شده در ايستگاه يآور جمع
  يآور جمعحلزون  915مختلف از مجموع تعداد  يها گونه

ميزان پراكنش  ازنظرشده، محاسبه گرديد كه طبق آن 
   :ر شناسايي گرديدندبه شرح زي شده ييشناسا يها گونه

Helicella derbentina )71/43٪( ،Helicella krynickii 
)27/32%(، Euomphalia pisiformis )47/11 (%، Helix 

lucorum )55/6(%، Lauria cylandrica )82/3٪( ،
Assyriella ceratomma )27/3٪( ، Zebrina 

hohenackeri)18/2٪(، Succinea putris )09/1٪(، 
Jaminia isseliana )54/0٪(.  

ترين ميزان فراواني مربوط به هليسال بيش 1طبق نمودار
ميزبان واسط ديكروسليوم از  عنوان بهدربنتينا بوده كه 
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  .اهميت خاصي برخوردار است
  

شده در  تنوع حلزونهاي باغات و مزارع در مطالعه انجام -1جدول 
  1395تا  1394هاي  اروميه در سال

 خانواده جنس گونه

4 3 Helicidae 

1 1 Succineidae 

2 2 Enidae 

1 1 Lauriidae 

1 1 Hygromiidae 

 كل 8 9

از درصد پراكندگي فصلي  شده كسبطبق اطالعات 
ترين ميزان فراواني در بيش) 2نمودار (زي حلزونهاي خاك

فصل بهار و به متعاقب آن اوايل تا اواسط فصل پاييز بوده 
هش ميزان بارندگي و خشكي هوا و در تابستان به علت كا

جمعيت حلزونها رو به كاهش بوده و در زمستان حلزوني 
  .مشاهده نگرديد

  
  هيشهرستان اروم يحلزون خاكز يها گونهفراواني درصد  -1نمودار

  

  
 شهرستان يحلزون خاكز يها گونه يفصل يدرصد پراكندگ -2نمودار

  اروميه

  زي در مناطق مختلف شهرستان اروميهحلزونهاي خاك شده ييشناسا يها نهگوفراواني و توزيع جغرافيايي  -2جدول 

ايستگاه 
9 

ايستگاه 
8 

ايستگاه 
7 

ايستگاه 
6 

ايستگاه 
5 

ايستگاه
4 

ايستگاه
3 

ايستگاه
2 

ايستگاه
1 

 گونه ها

 Euomphalia pisiformis + ـ - + + + - + +

+ + + + + + + + + Helicella krynickii 

+ + + + + + + + + Helicella derbentina 

- + + - - + + + + Helix (Helix) lucorum 

- + + - - + + + + Lauria cylandrica 

 Jaminia isseliana + - ـ + - - ـ + -

- + + - - + + + + Zebrinahohenackeri 

- + - - - + + - + Succinea putris 

- + + - + - + + + Assyriellaceratomma 

 جمع 6 9 6 8 4 3 6 9 3

                  
  Jaminia isseliana (Issel, 1865) گونه -Lauria (Lauria) cylindricai (Dacosta, 1880)          2-1ونه گ -1-1
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  Euomphalia pisiformisگونه  -Helix (Helix) lucorum (Linnaeus, 1758)             1 -4گونه  - 1-3           

        
  Succinea putris (Linnaeus, 1758)گونه  - Helicella derbentina (Krynicki, 1836)       6-1گونه  -5-1

        
  Assyriella ceratomma (Pfeiffer, 1856)گونه -Helicella krynickii    1-8      (Krynicki, 1833)گونه  1-7

 

 Zebrina hohenackeri (Pfeiffer, 1774)گونه  -9-1

  زي شهرستان اروميهخاك شده حلزونهاي ييشناساهاي نمونه -2شكل

  يريگ جهينتبحث و 
از طريق حلزون بخش مهمي را از  انتقال  قابلهاي بيماري

باتوجه به . دهندهاي انگلي انسان تشكيل ميبين بيماري
زي در فون حلزونهاي خاك ةينزم دراينكه مطالعات اندكي 

لذا مطالعه حاضر براي اولين بار در ). 13( ايران وجود دارد

 رستان اروميه صورت گرفته است كه نه گونه حلزون درشه
مطالعه حاضر نشان . اين منطقه مورد شناسايي قرارگرفت

 Helicella krynickii،Helicellaهايي نظير داد كه گونه

derbentina   وEuomphalia pisiformis  نسبت به ساير
تنوع حلزونها . حلزونها از فراواني بيشتري برخوردار بودند
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هاي خاص، برحسب طي زمان مشخص در زيستگاه در
 ها آنمحيط  يشناخت ستيزعوامل فيزيكي، بيوشيميايي و 

حلزونهاي بررسي  حاصله از نتايج). 12(كند تغيير مي
 وجود نشان داد كه به دليل اروميه زي شهرستانخاك

وجود  يا گونهتنوع ، و تنوع گياهي مناسبشرايط زيستي 
  . دارد

استان گلستان و گونه حلزون در  32ريان، تحقيق منصو در
 Helicella krynickiiگزارش گرديد كه دو گونه  مازندران

حاضر مشترك بودند  بامطالعه Euomphalia pisiformisو
گونه، در استان  16و همچنين در بررسي ديگري  )2(

در مطالعه ). 4( اند شدهمازندران شناسايي و تعيين نام 
گونه مورد  18غربي ن آذربايجانمشابه ديگري در استا

در اين  شده گزارش يها گونهشناسايي قرارگرفت كه با 
در مطالعه حلزون هاي شهرهاي  ).5(مطالعه مشترك بودند 

شمال، مركز و جنوب ايران هشت گونه حلزون شناسايي 
  ، Helicella krynickii شد كه گونه هاي

Helicella derbentina و Jaminia isseliana ا تحقيق ب
  ).11( حاضر مشابهت داشتند

 حلزونهاطبق مطالعه حاضر بيشترين فراواني مربوط به 
هاي ميزبان واسط ديكروسليوم در حلزون خصوص به

فصول بهار و اوايل پاييز بوده است ولي در مطالعه ديگر در 
 شده انجامهاي آبزي در نيجريه مورد ميزان فراواني حلزون

در  Indoplanorbis exutus ازجمله حلزونهافراواني برخي 
اين ). 15( فصول تابستان و پاييز بيشتر از بهار بوده است

است  شده دادهكه در برخي مطالعات نشان  است يحال در
هاي آب شيرين در فصول حلزون يدمثلتولكه حداكثر 

  )18و17،16( باراني اتفاق ميفتد

بت مطالعه حاضر نشان داد كه تنوع حلزونهاي خاكزي نس
به ساير مطالعات صورت گرفته در شمال كشور كمتر بوده 

 موردتواند كاهش ميزان رطوبت در منطقه كه علت آن مي
  .در مقايسه با نواحي شمال كشور باشد مطالعه

زبرينا و هليسال كه در مطالعه حاضر در منطقه  يها جنس
بعنوان ميزبان  حلزونهاوجود دارند باتوجه به اهميت اين 

و وجود جمعيت  ديكروسليوم دندريتيكومگل واسط ان
ديكروسليوم دامي باال در منطقه در گسترش آلودگي به 

در  يتر جامعلذا بايد مطالعات . اهميت دارنددندريتيكوم 
 و اپيدميولوژي ترماتودها حلزونهاخصوص اكولوژي 

   .صورت بگيرد

  سپاسگزاري
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Abstract 
Some snails are intermediate host of digenea flukes. So they are important in veterinary 
and medical aspects. The study was conducted about snail fauna in Urmia in 2015 and 
2016.The study also investigates the frequency and distribution of snail species in the 
region Snails were sampled through the soil, between vegetation, under sands and trees 
trunk from different regions of Urmia. Snails were collected in 70% ethanol with the 
profile of history obtained. Snails were identified by identification keys and based on 
shell morphology. In this study, 915 snails were examined. A total of nine species of 
snails were identified as follows: Helicella derbentina (43.71%), Helicella 
krynickii(32.27%), Euomphalia pisiformis(11.47%), Helix lucorum (6.55%), Lauria 
cylandrica (3.82%), Assyriella ceratomma(3.27%), Zebrina hohenackeri (2.18%), 
Succinea putris(1.09%), Jaminia isseliana (0.54%). Some species of recorded snails 
were able to transmit parasitic trematodes to livestock and humans. Therefore, further 
studies are needed on the ecology of snails and epidemiology of trematode. 
Key words: Iran, Fauna, Mollusks, Intermediate host, Trematode 


