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 Introduction: Among the most frequently found groups of mollusks are freshwater gastropods that 

play a substantial role in the health of aquatic and terrestrial ecosystems and also in the health of 

human communities because they are the intermediate hosts of some parasites such as trematodes 

and nematodes. Consequently, it is very important to know their morphology and study their ecology, 

which the present research addresses.  

Materials & Methods: For this purpose, specimens of freshwater gastropods were taken from 52 

stations in East Azerbaijan, Ardabil and West Azerbaijan Provinces during 2015-2020. They were 

mostly collected by hand and, if possible, transferred to the laboratory after photographing them and 

recording their habitat characteristics together with their sympatric species that were found. To 

identify the species more accurately, shell characteristics and reproductive organs were studied.  

Result: Among the 288 studied specimens, 11 species belonging to nine genera and six families were 

observed, and 55 % of the species (six spp.) were reported for the first time from this region. 

Conclusion: The greatest species diversity was found in the Radix genus of the Lymnaeidrae family. 

The dominant species found in most of the studied stations were Radix bactriana (٪26), Physella 

acuta (٪19) and Stenochlaena palustris (٪12.8).              
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مانند ترماتدا  هاز انگلبعضی ا ط بودنخاطر میزبان واسکه بهتنان هستند های نرمترین گروهشیرین یکی از فراوانشکم پایان آب مقدمه: 

 ی وریخت ساییاشن رواین از جوامع انسانی دارند. چنین سالمتیهم های آبی و خاکی وسالمتی اکوسیستم سزایی درهنقش ب نماتداو 

 ها بسیار حائز اهمیت است که در این مطالعه به آن پرداخته شده است.لوژی آناکو بررسی

های الدر طی سغربی یل و آذربایجانشرقی، اردبهای آذربایجانستانایستگاه از ا 52از  بردارینمونهبرای این منظور  ها:مواد و روش

صیات ثبت خصو وبرداری در صورت امکان پس از عکس آوری شدند وها اکثراً با دست جمعنمونه صورت گرفت. 2015-2020

 و خصوصیات صدف ها،ونهتر گهای سیمپاتریک همراه، به آزمایشگاه منتقل شدند. برای شناسایی دقیقزیستگاهی همراه با گونه

 های تولید مثلی مورد مطالعه قرار گرفت.اندام

ها گونه( گونه 6رصد )د 55دست آمد که حدود هخانواده ب 6و از جنس  9گونه از  11تعداد نمونه بررسی شده  288از  نتایج:

 است.  این منطقه برای گزارش جدید 

های الب در بین نمونههای غو گونه Lymnaeidae از خانواده  Radixجنس ای مربوط بهترین تنوع گونهبیش گیری و بحث:نتیجه

 دندبو درصدStenochlaena palustris (8/12 ) و درصدPhysella  acuta (19 ) ،درصدRadix bactriana (26 )بررسی شده 

  های مورد مطالعه یافت شدند. که در اکثر زیستگاه
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 قدمهم
های جانوری است که با ترین گروهتنان یکی از بزرگشاخه نرم       

پایان ها و هشتایها، دوکفهچون حلزونهای نام آشنایی همگروه

پایان شکم. (1)دارند پراکنش  هار انواع زیستگاهشوند و دشناخته می

های شور، آب در که تنان هستندترین رده نرمبزرگ ایتنوع گونه از نظر

 رده مانند این هایخانواده از شوند. بعضیمی شیرین و خشکی یافت

Bithyniidae،Lymnaeidae   وPlanorbiidae بعضی از  میزبان واسط

شناسی و مطالعات انگلو در  هستندا و نماتدا ها مانند شیستوزمانگل

و زیستگاهی  جغرافیایی موقعیت دلیلبه .(2) ددارن فراوانی ارزش پزشکی

ولی . (3) رودپایان میای فراوانی از رده شکمایران، انتظار غنای گونه

خوبی ها بهمانند سایر گروهتنان بهمطالعه تاکسونومی این گروه از نرم

است ای های موزهتر مطالعات براساس نمونهاست و بیش نشدهانجام 

دلیل تاثیرگذاری بهحوزه دامپزشکی و پزشکی  بعضی از محققین .(4)

مورد مطالعه  ها رااین گروه از جانوران در سالمتی جوامع انسانی آن

های تر روی بحثبیش مطالعات گونهجایی که ایناز آن ولی .دادند قرار

، سیستماتیکی، تاکسونومیکیمباحث  لذاده است بومتمرکز انگلی 

سایر مناطق جهان نسبت به در ایران جانوران این اکولوژیکی و فیلوزنی

در این بخش به  طور کامل مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است.به

 . شودپرداخته میحوزه  صورت گرفته در اینبررسی مختصر مطالعات 

ای برداری گستردهلیایی با نمونهگروهی از محققین ایتا 1862سال 

مطالعه سیستماتیک به انجام دادند ایرانهای مختلف که از بخش

 توسط 1865 در سالپرداختند که نتایج آن  شیرینهای آبحلزون

Issel تنسه نرم 1925تا  1919های . در بین سال(5) انتشار یافت 

 ستان پرداختندسیستان و بلوچ منطقه تناننرم بررسی هندی به شناس

های سال در Biggs .(4) کردند های جدید از این منطقه معرفیگونه و

 پرداخت ایران مرکزی فالت هایحلزون مطالعه به 1971 و 1937-1936

 استان مازندران هایمطالعه حلزون به Biggs ،Forcartبعد از  (.7، 6)

ر موزه آوری شده حاصل از این مطالعه دهای جمعپرداخت که نمونه

های شود البته بعضی از گونهداری میتاریخ طبیعی بازل سوئیس نگه

. (8) عنوان گونه جدید معرفی شدندبه شده توسط وی، اخیراًگزارش

Starmühlner و  را انجام داد شمال و شرق ایران پایانشکم مطالعه

غربی گزارش را از منطقه آذربایجان  Bulimus (Bithynia) leachiگونه

 Bithyniaعنوان گونه جدید )این گزارش به 2012رد که سال ک

starmuehlneri9)افتخار نام خود این پژوهشگر معرفی شد ( و به ،

10). Glöer و Pešićهای آب شیرین ارائه دادند چک لیستی از گونه

مطالعه  اولین. (4) کردند معرفی جدید گونه 8جنس و  2و 

( در 2) Mansoorian توسط حوزه، یندر ا ایرانی.تاکسونومیکی محققین

ایشان به مطالعه فون  .دکتری تخصصی وی صورت گرفت رساله

های آب شیرین تعداد کل گونههای آب شیرین پرداختند و حلزون

نبز بعد از وی پژوهشگران دیگری  .گونه گزارش کردند 37ایران را 

تلف مخ هایصورت پراکنده در قسمتهبه این حوزه ورود کردند و ب

این مطالعات با محوریت آلودگی  . اکثراًانددادهانجام تحقیقاتی ایران 

 در است. شده تاکسونومیکی پرداخته مباحث به ترکم انگلی بوده است و

ای تنها مطالعه (11 ،1)و همکاران  Imani Baranمطالعه  ها،آن بین

های گونه توزیع جغرافیایی و ایگونه تنوع طور ویژه به بررسیهب که است

 است. پرداخته غربی()آذربایجان ایران غرب ایده شمالخانواده لیمنه

مورد  در ایاطالعات ارزنده Imani Baranسیستماتیک  مرور چنینهم

پژوهشگران قرار  اختیار در ایران آب شیرین هایحلزون ایتنوع گونه

 . (3) دهدمی

 

 هامواد  و روش
و شرقی های اردبیل، آذربایجانانرب کشور شامل استغشمال       

ی دریا هشرق ب از ارس، است. این ناحیه از شمال به رود غربیآذربایجان

 کیهبه کشور تر و از غربمازندران، از جنوب به زنجان و کردستان 

ا ت 2015های ها طی سالبردارینمونه. (1 شکلشده است ) محدود

 توسط دست هانه(. نمو1در این ناحیه انجام شد )جدول  2020

ده و شآوری های جمعبرداری از نمونهبعد از عکس .آوری شدندجمع

می صورت چشهکه ب هایینمونه طبیعت، ها دررنگی آن الگوهای بررسی

در  جغرافیایی و زیستگاهی ثبت مشخصات شناسایی بودند بعد از قابل

ار بولینها که برای ابعضی از گونهند. سازی شدرها هاهمان زیستگاه

 هایههمراه بستتر شدند برای شناسایی دقیقاز این مناطق یافت می

 نتقلمدانشگاه شهید مدنی آذربایجان جانورشناسی ه آزمایشگاه یخ ب

 یدمثلیهای تولاندام بررسی نیازمند شناسایی که برای یهاینمونه شدند.

ک وال بودند در آب جوش قرار داده شد و سپس توسط پنس نودو را

ها ونهنم این .شدند قرار داده %75در اتانول و  خارج شده از صدف پهن

 شناسایی شدند.با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر 
 

 نتایج

مد. در دست آبهایستگاه  52نمونه از  288در طی این مطالعه        

 خانواده  6جنس و از  9گونه حلزون آبزی از  11 مجموع تعداد

ار در بها برای اولینگونه( گونه 6درصد ) 55دود دست آمد که حهب

یف (. در بررسی هر گونه به توص1 )جدول شوندگزارش می مناطق این

های چنین زیستگاه( و هم1کلی و شاخص گونه، پراکنش )شکل 

 شود:پرداخته میغرب کشور ( در شمال2مربوطه )شکل 

 



 Journal of Animal Environment, Vol. 13, No. 4, Winter 2022               1400 زمستان، 4، شماره 13زیست جانوری، سال فصلنامه علمی محیط

295 

  Acroloxidae خانواده -1

  Acroloxus جنس -1-1

   A. pseudolacustrisگونه-1-1-1

متر، راس میلی 2و عرض 4صدف بسیار کوچک به ارتفاع  توصیف:

م مانند شکسمت چب است و بهنوک پهن و متمایل به صدف تقریباً

در راس صدف  A. lacustris با پای دریازی لیمپت است. تفاوت آن

 است در این گونه الکوستریس بخش راسی نوک تیز است.

  اندمیک ایران :هانیپراکنش ج

تان اساز  فقطقبلی  در مطالعات اندمیک گونه این پراکنش در ایران:

ان است از بارگونه برای اولین در این مطالعه این .بود شده گزارش گیالن

 گردد.شرقی گزارش میاردبیل و آذربایجان

ش ی گزاراین گونه از تاالب انزل قبالً :های همراه و گونه زیستگاه

ن رستا. این مطالعه گستردگی زیستگاهی این نمونه را تا شهبودشده 

 ایهنمونه از سودوالکوستریس دهد.می گزارش شرقی()آذربایجان هریس

آرام  آبی جریانات با هایرودخانه که از کوچک است هاینادر با جمعیت

ه مرااین گونه ه ،در توصیف قبلی .شودمانند ساپالغ هریس یافت می

ونه معرفی شده است که در این مطالعه این گ  Haitia acutaبا گونه 

 همراه یافت نشد. 

  Bithyniidaeخانواده  -2

  Bithynia جنس -1-2

  Bithynia (Bithynia) starmuehlneriونهگ-1-1-2

 دهانه بیضی متر،میلی 11 ارتفاع رنگ با حداکثر شیری صدفتوصیف: 

 .عدد با درزهای عمیق 6 -5متر، تعداد پیچش میلی 5-6 و بین شکل

 اندمیک ایران   :پراکنش جهانی

 یاچهغربی در از حاشیه مطالعات قبلی گونه در این پراکنش در ایران:

 ینای اولدر این مطالعه بر .شد گزارش غربیآذربایجان در استان ارومیه

گزارش  شبستر( و اردبیل )شهرستان شرقیهای آذربایجانبار از استان

 شود.می

ه گرفته زیستگا صورت هایبررسی طبق :های همراهو گونه اهزیستگ

 قاومتمشور مجاور دریاچه ارومیه است که های لباین گونه در برکه

د. دهباالی این گونه نسبت به شوری آب زیستگاه خود را نشان می

 دیگر همراه این گونه یافت نشد. گونه

  Lymnaeidae  خانواده -3

ین ترین جنس اناگونه یافت شد. فراو 5و جنس  3از این خانواده 

 .است Radixخانواده 

  Galbaجنس  -1-3

  G. truncatulaگونه  -1-1-3

 ،مترمیلی 2-5 صدف عرض ،متریلیم 10 صدف حداکثر ارتفاع :توصیف

 نسبتاً  هاچشیپ نیدرز ب چش،یپ 5-7ها محدب و تعداد آن پیچش

است.   Paniel sacازبلندتر  Praeputiumطول ناف مشخص و  ق،یعم

 است. کایهپات الویفاس واسط زبانیحلزون م نیا

 این گونه جهان شمول بوده و در اکثر نقاط جهان :پراکنش جهانی

 شود. دیده می

 Lymnaeaعنوان گونه به قبلی، مطالعات در گونه نیا ایران: در پراکنش

truncatula ستگزارش شده ا رانیاکثر نقاط ااز که  شدیشناخته م .

دیزج آذربایجان  منطقه آباددولت روستای چنین این گونه در آبراهههم

 غربی نیز گزارش شد.

یک گونه در مجاورت نهرهای نزد این :های همراهو گونه زیستگاه

استان )های شالیزارهای شهرستان میانه خصوص در آبراههببه مزارع 

ه م دیدههبیده بهای بزرگ و چسفراوانی در گروهشرقی( بهآذربایجان

ین چنهمدیده شد.   Radixهای جنستر با گونهگونه بیش شدند. این

 ستدهچندین نمونه از سدستارخان اهر و دریاچه شورابیل اردبیل ب

ای مونهورزقان هیچ ن مرتفع مانند شهرستان در نواحی گونه . از اینآمد

 مشاهده نشد.

  Radixجنس -3-2

   R. auriculariaگونه-1-2-3

درصد  90که طوریهگشاد، ب ظریف و شکننده، دهانه صدف :توصیف

 ریاسپا متر،میلی 19ارتفاع حداکثر  دهد.سطح صدف را تشکیل می

 .(F-3شکل ) عدد 4-5ها تعداد پیچش ز،ینوک ت و کوچک

 شود.این گونه در ناحیه پالئارکتیک دیده می :پراکنش جهانی

صفهان اان، مازندران، لرستان و از خوزستگونه  این ایران: در پراکنش

 ایجانگونه از شهرستان میاندواب آذرب چنین اینشده بود. هم گزارش

گزارش شد. در این مطالعه   Lymnaea auricularia غربی تحت نام

 ود.شمی ششرقی گزارهای اردبیل و آذربایجانبار از استانبرای اولین

ا بهای شیه رودخانهگونه در حا این :های همراهو گونه زیستگاه

 گونه ینا فراوانی از تعداد شود.می ها دیدهتند چسبیده به جلبک جریان

 یرشچای واقع در عجبهای بزرگ در رودخانه قلعهدر قالب جمعیت

 شرقی(  )آذربایجان

   R. bactrianaگونه-2-2-3

سطح صدف  درصد 70 کهطوریهب گشاد، ضخیم، دهانه صدف :توصیف

بدون  و کوچک ریاسپا متر،یلیم 16حداکثر  ارتفاع دهد.می را تشکیل

 (.B-3شکل ) عدد 4-5ها تعداد پیچش ،نوک

 آسیای میانه :پراکنش جهانی
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رمان سیستان بلوچستان، ک هایاز استان گونه این ایران: در پراکنش

ین بار از او مرکزی گزارش شده است. در این مطالعه برای اولین

 شود.مناطق گزارش می

داری برگونه در همه مناطق نمونه این :های همراهو گونه زیستگاه

د صورت چشمی( مربوط به ورودی سهبترین تراکم )دیده شد. بیش

ک های آبی کوچستارخان اهر بود. جمعیتی از این گونه از حوضچه

 در نزدیکی سد زرآباد شهرستان ورزقان یافت شدند که تغییرات

 زمنددادند که نیاها نشان میایر جمعیتریختی متفاوتی نسبت به س

 تر است.بررسی بیش

  R. gedrosiana gedrosianaگونه-3-2-3

ارتفاع آن ، Radixهای جنس نسبت به گونه صدف کوچک توصیف:

 یبدن چیپ ز،ینوک ت و کوچک ریاسپامتر. میلی 7متر، دهانه میلی 12

 .(C-3شکل ) عدد 5-4ها تعدا پیچش

 ین گونه از ایران و پاکستان گزارش شده است.ا :پراکنش جهانی

. است گونه از تمام مناطق ایران گزارش شده این پراکنش در ایران:

شد که شناخته می  Lymnaea gedrosianaتحت نام گونه قبالً این

 آ( در ایران است. ترین گونۀ جنس رادیکس )لیمنهشایع

 هار اطراف چشمهد گونه معموالً این :های همراهو گونه زیستگاه

آوری جمع سراب ماکو و خلخال، از هامطالعه نمونه این در .کندمی زندگی

 شد.

  Stagnicolaجنس  -3-3

   S.  palustris گونه-1-3-3

 12از  شیب ای، ارتفاع نوع بالغ آنرنگ قهوهصدفی بهتوصیف: 

 5-6ها پیچش، عمق ها کمبین پیچش درز ز،یتارک نوک ت متر،یلیم

 (A-3شکل ) عدد

 اروپا و منطقه قفقاز :پراکنش جهانی

 و انرمازند ،قزوین، گیالناز کرمان،  این گونه پراکنش در ایران:

ز ابار اولین مطالعه برای این است. در شده گزارش آذربایجان غربی

 شود. شرقی و اردبیل گزارش می های آذربایجاناستان

طراف های ااین گونه در نهرها و قنات :های همراهو گونه زیستگاه

 دیده شد.   R. bactriana همراه فراوانیرود راه آهن میانه به

نه آوری شده به احتمال زیاد گوهای جمع: بعضی از نمونهتوضیح

 جدید برای این جنس است که در دست توصیف است.

  Physidaeخانواده  -4

 Physa جنس  -1-4

  Physa acuta گونه-1-1-4

، ارتفاع آن براقو  قسمت میانی شفاف صدف چپ گرد،توصیف: 

زاویه بین  ،کاذب و آبشش نیهموگلوب . فاقداست متریلیم 20 حداکثر

. است انگلیسی V حرف مانندبه یدندان مرکزبه وال نسبتدرا یعرض نوار

 .(D,E-3شکل ) استمانند  غدهی برجستگ دارای ومیپت یپر

 سمتقاره اروپا، آمریکای شمالی و ق این گونه در :پراکنش جهانی

 شمالی آسیا پراکنش دارد.

 ت.گزارش شده اس از اکثر مناطق کشوراین گونه  در ایران: پراکنش

 درخشان است صدف ریز دارای گونه این :همراه هایو گونه زیستگاه

د. شودیده می R.bactrianaهای آبی، همراه گونه الی جلبککه البه

 دیده شد. شیرچای عجبقلعهین گونه از رود جمعیت زیادی از ا

 . Planorbidaeخانواده  -5

  Planorbisجنس  -1-5

  P.  intermixtus  گونه-1-1-5

ر حداکث، ارتفاع آن مترمیلی 30در حدود قطر صدف بالغ  توصیف:

 مدور و بدون لبهپیچش، محیط صدف  6تا  5حاوی  ،مترمیلی 2

تعداد این  P. Planorbisدر گونه  ه،لوب 40 تا 35 پروستات .است

 (G,H-3شکل ) رسدمی 57ها به لوب

 ترکیه، ایران، شمال هند :پراکنش جهانی

ست اه در اکثر نقاط ایران گزارش شده این گون پراکنش در ایران:

 .انددهبیان ش  P.planorbisعنوان های قبلی به اشتباه بهگزارش البته

 سه استان گزارش جدید است. در این مطالعه این گونه برای هر

مق این گونه در حاشیه رودهای کم ع :های همراهو گونه زیستگاه

 شوند.های سطحی دیده میهمراه و چسبیده به جلبک

  Valvatidae خانواده -6

 یافت شد. گونه از این خانواده تنها یک جنس و دو

  Valvataجنس  -1-6

  V. cristataگونه-1-1-6 

سطح، م و تقریباً یکرو بالغ تقریباًدف ص ،2/1×6/2 اندازه: توصیف 

 پهن.  پیچش، دارای اپرکولوم ریز، راس تارک تقریباً 5تا  4

 ایران ، ترکیه،اروپا :پراکنش جهانی

ن هراتمازندران و این گونه در مطالعات قبلی از  پراکنش در ایران:

 .گزارش شده بود. در این مطالعه از هر سه منطقه یافت شد

ای هحاشی هایها و چسبیده به سنگکنار برکه دراین گونه  گاه:زیست

 شود.یافت می

  V. piscinalis گونه-2-1-6
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ا ناف ب یکرو بالغ تقریباًدف ص ،مترمیلی 6/4×6/2 اندازه  توصیف:

ترین پهن است. بیش پیچش، راس تارک تقریباً 5تا  4مشخص، 

 حجم صدف مربوط به دو پیچ آخر است

 ایران ،ترکیه ،اروپا: نیپراکنش جها

مازندران و گیالن و لرستان از  قبالًگونه  این پراکنش در ایران:

بود. در این مطالعه از هر سه استان مورد مطالعه گزارش  شده گزارش

 شد.

 شود.می یافت فوروبه های راکد و لجن زارهادر آب گونه این زیستگاه:

 

 
 (1منبع : نگارنده. راهنمای پراکنش در جدول ها )ه پراکنش گونهبرداری شده همراایستگاه نمونه: 1شکل

 

 
 ،شیرای عجبچرودخانه قلعه - C،ساپالغ هریس - R. bactriana، Bگیری دوگونه از جفت –Aها : تصویر برخی از زیستگاه :2شکل

D- حاشیه رودخانه اصلی میانه،  E- سد زرآباد ورزقان 
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 ،P. acutaگونه  -R. gedrosiana ، D-Eگونه – R. bactriana ، Cگونه – S. palustris ، Bگونه  – A ؛هاتصویر برخی از گونه: 3شکل

F -  گونهR. auricularia، G-H-  گونهP. intermixtus )عکاس: زهرا مجیدی( 

 

 
 
 

 شده توسط پژوهشگران قبلی و مطالعه حاضرهای گزارش:  لیست گونه1جدول 

غربیآذربایجان  تعداد نمونه  خانواده جنس گونه اردبیل آذربایجان شرقی 

اخیرگزارش  3 اخیرگزارش   اخیرگزارش    A. pseudolacustris Acroloxus Acroloxidae 
2 B. tentaculata تحت نام (2)  اخیرگزارش   اخیرگزارش    B. starmuehlneri Bithynia Bithyniidae 
25 (9)  (2)  (2)  G.  truncatula Galba 

Lymnaeidae 

30 (9) اخیرگزارش    (2)  R. auricularia 

Radix 
اخیرگزارش  75 اخیرگزارش   اخیرگزارش    R. bactriana 

25 (7)  (2)  (2)  R. gedrosiana 

(9) یافت نشد  (2)  (2)  R. pereger 

(9) یافت نشد  - - L.  stagnalis Lymnaea 

37 (9)  (2)  (2)  S. palustris Stagnicola 

55  (21)  (2)  (2)  P. acuta Physella Physidae 

اخیرگزارش  25 اخیرگزارش   اخیرگزارش    P. intermixtus 

Planorbis Planorbidae  نیازمند بررسی

 تاکسونومیکی
(2)  (2)  (2)  P.  planorbis 

اخیرگزارش  5 اخیرگزارش   اخیرگزارش    A. cristata 
Valvata Valvatidae 

6 (21) اخیرگزارش   اخیررش گزا   A.  piscinalis 

 مجموع 288
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غرب ایرانشیرین شمالبآهای درصد فراوانی نسبی حلزوننمودار  :4شکل 

 بحث 
های ترین و جدیدترین مطالعه سیستماتیک در طی سالجامع       

آخرین چک  . طبق(3) است Imani Baran هایپژوهش به اخیر مربوط

 از آنجنس( رسید.  32گونه ) 41یران به های ا، تعداد گونهاولیست 

 لیست در این Pešićو Glöerتوسط  شده جدید معرفی گونه 8  کهجایی

های ایران ها، تعداد کل گونهگونه ، با احتساب این(4) وارد نشده است

گونه گزارش  49گونه از  11حاضر،  طبق مطالعه رسد.عدد می 49به 

شوند که انتظار بر این است که غرب کشور یافت میدر منطقه شمال

ها های دقیق تعداد این گونهرداری و بررسیببا افزایش تعداد نمونه

عنوان به R. gedrosianaگونه  براساس گزارشات قبلی،. افزایش یابد

 در گونه برای ایران معرفی شده است ولیترین ترین و فراوانغالب

 آذربایجان خصوصاً رانای غربشمال منطقه که شد مشخص حاضر مطالعه

نواحی شمالی  در ای کهگونه دهد، بهمتفاوتی را نشان می شرقی الگوی

)درصد bactriana   R .ترین گونه،فراوان شرقیهای آذربایجاناستان

های مورد مطالعه یافت شد و (  است که در اکثر زیستگاه26فراوانی: 

شود ریک دیده میصورت سیمپاتهب لیمنه ایدههای خانواده با گونه

 کنیماستان حرکت می سمت مناطق جنوبی(. اما هرچقدر به1 شکل)

شود که پالوستریس می، گونه ترینفراوان و این فراوانی تغییر کرده

حوزه هشترود و میانه دارد. البته اگر بخواهیم  چشمگیری در جمعیت

جام صورت علمی بحث کنیم نیازمند کوادرات زنی و انهاین الگو را ب

، هااکوسیستم همه ایگونه غنای مشخص با تا هستیم زیستی تنوع مطالعات

 در بعدی موردکنیم.  صحبت الگو این تری در موردبا اطمینان بیش

 رکورد نمایان بود، عدم خیلی مطالعه این که در هامورد پراکنش گونه

در  های فراوانکه این گونه نیز جزء گونهجاییاز آن پرگرا است. گونه

برداری باعث عدم ثبت این نمونه ایران است بعید است که خطاهای

 بتوان یافت Imani Baranدر مطالعات  را آن علت شاید باشد. شده گونه

 غیرطبیعی و طبیعی اقلیمی تغییرات وی احتماالً هایپژوهش طبق .(3)

نیازمند  های آن شده است. البته این فرضیه نیزجمعیت کاهش باعث

 درصورت تایید، زنگ خطری برای که تر استت تخصصیمطالعا

ترین طبق این مطالعه، کم کشور است. غربشمال جانوری جوامع

 B. starmuehlneri و .Pseudolacustris Aهای گونه متعلق به فراوانی

های از این دو نمونه 95)درصد فراوانی: در حدود یک( است. سال 

داری رشناسی دانشگاه تهران نگهدست آمد که در موزه جانوهگونه ب

های شکسته بودند. با توجه به صورت صدفهها بشود، این نمونهمی

عنوان گونه جدید معرفی به  Pešićو  Glöerها توسط گونه که ایناین

های این پژوهشگران، ناگزیر رسی به نمونهخاطر عدم دستشدند. به

. (4) ای تیپ صورت گرفتهنمونه توصیفات اصلی ها بانمونه شناسایی

سال پیش از نزدیکی دریاچه  70در حدود  B. starmuehlneriگونه 

های مرده این گونه از ارومیه گزارش شده بود در این مطالعه صدف

 3اطراف دریاچه شورابیل یافت شدند که نشان پراکنش این گونه در 

یپ در های پاراتعنوان گونهتوان بهاستان مورد مطالعه است که می

درستی ها  باید ریز زیستگاه بهآوری این گونهنظر گرفت. برای جمع

های زیر مطالعه قرار گیرد. اعتقاد نگارنده بر این است که نمونه مورد
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غرب کشور وجود دارد که های شمالمتر فراوانی در زیستگاهمیلی 1

ها را کشف و توان این گونهبرداری تخصصی میبا ابزارهای نمونه

 کرد ن اشارهآتوان در این مطالعه به که می نکته دیگریکرد.  توصیف

تر بیش پالوستریسگونه  Imani Baranمطابق مطالعات  که است این

. اما در این مطالعه مشاهده (3) شودهای شالیزارها یافت میدر آبراه

هم ههای چسبیده بترین جمعیت از این گونه )تودهشد که بیش

 شود و در فصلصدف( در اوایل تیرماه دیده می 10-30متشکل از 

 Mansoorian کهزمانی از نیست. مشاهده قابل هاجمعیت این زمستان

پیش مطالعات تخصصی خود را شروع کرد تا به امروز،  سال 27 حدود

گونه جدید به لیست ایشان اضافه گردیده است. جالب  12فقط 

و  ایهای موزهی نمونهبا بررس محققین خارجی صرفاًتوجه است که 

 برداری حضوری انجام داده باشند موفق به معرفیکه نمونهنبدون آ

گونه شدند که نه تنها برای ایران، بلکه برای جهان 12از این گونه  8

 ماندن محروم دهندهنشان وضوحهب امر باشدمی جدید هایهم گونه

در  روه از جانورانگ این و تبارزایی شناسیشناسی، بومریخت مطالعات

تواند ایران است. لذا ورود پژوهشگران بیوسیستماتیک جانوری می

شناسی باشد تا با کشف بازوی کمکی خوبی برای پژوهشگران انگل

چنین در سایه هم تر باشیم.دقیق مطالعات جدید شاهد انجام هایگونه

ها با کد ای تخصصی ایجاد خواهد شد که گونهاین همکاری، موزه

ای مشخصی ثبت شده و در اختیار پژوهشگران عالقمند قرار موزه

 داده شود.
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