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 Introduction: Snails are a subcategory of Gastropods and are important pests of orchards and fields 

that cause a lot of damage to farmers annually. The aim of this study was to identify the types of farm 

and garden snails in the west of Gilan province and to investigate the distribution of their species. 

Materials & Methods: Snails were sampled from 32 stations in 8 areas of western Gilan province. 

Snails were identified based on morphometric characteristics using valid identification keys by 

stereomicroscope.  

Result: Based on the results obtained in this study, from a total of 1161 snails were collected from 

13 species from five families, 6 species of terrestrial snails including Caucasotachea atrolabiata, 

Xeropicta derbentina, Helicella candeharica, Helicella krynickii in Family Helicidae, Goniodiscus 

rotundatus in Family Discidae, Pomatias rivular in Family Pomatidae, and 7 species aquatic snails 

including Planorbis planorbis, Planorbis intermixtus,  Planorbis carinatus in Family Planorbidae, 

Pseudonapeus latilabris, Subzebrinus sp., Luchuena sp., Jaminia isseliana in Family Enidae were 

identified. C. atrolabiata was reported with the highest frequency (60%), This species causes a lot of 

damage to citrus trees in the north of the country.  

Conclusion: In the diverse vegetation of Gilan province, due to suitable climatic conditions, valuable 

animal reserves are found, among which the number and variety of different species of snails is 

significant. 
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های که ساالنه خسارتشوندهای زراعی محسوب میینو زم هاآفات مهم باغز ا و  پایان هستندها یکی از انواع شکمحلزون مقدمه: 

ررسی گیالن و ب های زراعی و باغی غرب استاناین مطالعه شناسایی انواع حلزونهدف از  نند.کزیادی را به کشاورزان وارد می

 ها بود. ای آنپراکنش گونه

ها براساس نشناسایی حلزو منطقه از غرب استان گیالن انجام شد. 8ایستگاه در  32ها از برداری حلزوننمونه ها:مواد و روش

 از کلیدهای شناسایی معتبر توسط استریومیکروسکوپ انجام گرفت. خصوصیات مورفومتریک با استفاده 

خانواده شناسایی شدند  5از  حلزون گونه13آوری شده نمونه جمع1161 دست آمده در این مطالعه از مجموعبراساس نتایج به نتایج:

 atrolabiata Caucasotachea ، Xeropicta derbentina، Helicella candeharica، Helicella گونه حلزون خاکزی 6که 

krynickii  از خانواده Helicidae  و گونهGoniodiscus rotundatus از خانواده Discidae  و گونهPomatias rivular  از خانواده

Pomatiidae آبزی  گونه حلزون 7 وPlanorbis planorbis، Planorbis intermixtus، Planorbis carinatus خانواده از 

Planorbidae  وPseudonapeus latilabris، Subzebrinus sp.، Luchuena sp.، Jaminia isseliana از خانواده Enidae 

های فراوانی به خسارتگزارش شد این گونه  (% 60ترین فراوانی )بیشبا  Caucasotachea atrolabiata شناسایی شدند. گونه

 . کنددرختان مرکبات در شمال کشور وارد می

یافت  موجود جانوری ارزش با ذخایر جوی، مناسب شرایط علتبه ،گیالن استان گیاهیمتنوع  هایپوشش در گیری و بحث:تیجهن

  .باشدمی توجه قابل حلزون مختلف هایگونه تنوع و تعداد میاندر این  که شودمی

mailto:masumehmahdavi@gmail.com
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 قدمهم
ارای که د باشندمیتنان ترین رده از شاخه نرمپایان متنوعشکم       

یرین شو آب خشکی دریایی، هایدر زیستگاه وسیعی پراکنش و فراوانی

بهداشت دارای و  ظر اکوسیستم، تغذیه، بیولوژینباشند که از می

در سراسر  محلزون از آفات مههای برخی گونه. (1) باشنداهمیت می

محصوالت مختلف  یادی درهای نسبتاً زعامل خسارتدنیا هستند و 

ب باشند و موجطریق تغذیه از برگ، ساقه و میوه میاز کشاورزی 

 ایهحلزون از برخی (.2) شوندکشاورزی می کاهش کیفیت محصوالت

 انسان و دام در واسط میزبان عنوانبه هاانگل برخی انتقال در خاکزی

ن آ در که هاییاکوسیستم در مهمی نقش ها(. حلزون3) نقش دارند

ک خاک کم کلسیم غلظت و بستر تجزیه به هاآن دارند. کنندمی زندگی

(. 4هستند ) جانوران دیگر برای مهم غذایی منبع یک و کنندمی

 تأثیر تتح و متفاوت است دیگر ایگونه به ایگونه از هاحلزون فعالیت

 عمنب و خاک شدت نور، شرایط رطوبت، دما، قبیل: از خارجی عوامل

 گرادسانتی درجه 30 الی 21 دمای در هافعالیت آن باشد. افزایشمی

باشد می رطوبت تأثیر تحت هاحلزون چنین فعالیتهم و افتدمی اتفاق

 هایکانم تریناصلی یکی ازآن،  اقلیم با توجه به نوع گیالن استان (.5)

وب کشور محس تنان درنرم زیادی از تعداد موجودات و مامن زیست این

درخصوص فراوانی  ایکندهپرا تحقیقات گذشته هایدهه طی. گردندمی

نجام گیالن ا منطقه ( درGastropodaپایان )در رده شکم ایگونه تنوع و

 برای شمال خاکزی گونه حلزون 7 که کسی بود اولین Isselشده است. 

 طیو همکاران،  Forcat .(6) نمود گیالن، گزارش خصوصهایران ب

، هشهربری، نکاء، )بابلسر، بابل، آمل، سا مازندران استان از بازدیدی

. (7) پای خاکزی را گزارش کردگونه شکم 30شهر و زیرآب( قائم

Stermuhlner ران را برای مازند خاکزی حلزون گونه 17نیز همکاران،  و

 ار ایران شرق و شمال تناننرم Stermuhlner. (8) اندگزارش کرده

ن، گیالانجام شده در استان  اغلب تحقیقات(. 10، 9نمود ) مطالعه

 اغات،ببسیاری از مناطق این استان از جمله  وموردی بوده مطالعات 

ی ها مورد بررسهای زراعی و اراضی جنگلی از نظر تنوع حلزونزمین

فزایش تغییرات سریع اکوسیستم و ا با توجه(. 11) قرار نگرفته است

مل ها به لحاظ کشاورزی که عاهای محیطی و اهمیت حلزونآلودگی

ای زراعی و گلخانه باغی، مختلف محصوالت در زیادی نسبتاً هایخسارت

صیفی  وهای زیتون، سبزی های زینتی، نهالستانمرکبات، گل ویژهبه

هدف ا ب، این پژوهش باشندهای روغنی، کلزا و... میجات، دانه

 غرب استاندر اکوسیستم زراعی و باغی  هایشناسایی فون حلزون

 انجام گردید. گیالن

 

 هاو روش مواد 
میدانی و فونستیک  مطالعه تحقیق یک این :مطالعه مورد منطقه       

گیالن به آب و هوای  استان. اقلیم گرفت انجامگیالن  استانکه در  بود

های هواشناسی معتدل خزری معروف است. براساس گزارش ایستگاه

و  گراددرجه سانتی 3/6استان متوسط حداقل مطلق دمای رشت 

گزارش شده است.  گراددرجه سانتی 8/29اکثر مطلق آن حد متوسط

غرب استان گیالن شامل  ستان درشهر 8ابتدا با بررسی منطقه، 

سرا شفت، فومن، ماسال، شاندرمن، انزلی، رضوانشهر، تالش، صومعه

ها و های زراعی و باغها در زمین. ایستگاه(1)شکل  درنظر گرفته شد

ها از هم ه به مساحت منطقه و فاصله آنهر شهر با توج در ،شالیزارها

ایستگاه در شهرهای مختلف منطقه مورد  31و در نهایت  تعیین شد

ثبت   GPSها باایستگاه جغرافیایی و موقعیت درنظر گرفته شد ،مطالعه

 (.1 جدول)شد 

تا  1395اسفند  از ماه 9طی  بردارینمونه :برداریروش نمونه       

آوری عملیات جمعانجام گرفت.  ی مورد نظرهااز ایستگاه 1396 آذر

کم وجه به تراگیری با تصورت ماهانه بود ولی حجم نمونهها بهنمونه

 ود.ببرداری در هر ایستگاه متفاوت های نمونهها و ماهجمعیت حلزون

 روشبه زراعی هایزمین و ها از باغاتنمونه زیخشکی هایحلزون برای

 اساسبرشد.  آوریجمع گذاریروش تلهو به گاهایست از هر ساده تصادفی

 از مزارع و باغات قرارگیری گیاهی، منطقه، پوشش طبیعی وضعیت

 هازوناز حل درختان تنه و زیرسنگ ها،علوفه البالی یا زیرخاک، خاک

صورت  بردایزمستان( نمونه و پاییز تابستان، بهار،) مختلف فصول در

روف ای مربوط به هر منطقه در ظهآوری، نمونهپس از جمعگرفت. 

 روی برچسب نوشتهجداگانه قرار داده شد. اطالعات هر ظرف که به

ی  ردارببرداری و نام محل ایستگاه نمونهشده بود شامل زمان نمونه

درجه  70کل داخل ظروف حاوی الآوری شده بههای جمعبود. نمونه

 منتقل شد. 

ت براساس خصوصیاها زونحلشناسایی  ها:نمونه شناسایی       

 های صدف،روی صدف، تعداد پیچ )شکل، اندازه، نقوش شناسیریخت

 صدف، جهت چرخش صدف( مورد مطالعه قرار گرفت و ناف، دریچه

، 16 ،15، 14 ،13، 11، 12) شناسایی معتبرکلیدهای  با استفاده از

ی راوانفها، تراکم و درصد . پس از شناسایی نمونهشناسایی شدند (17

  هر گونه در هر ایستگاه تعیین شد.
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مورد مطالعه که با دایره قرمز نشان های شهرستان نقشه :1شکل

 اند.داده شده
 

 گیالن شهرستان شده انتخاب هایایستگاه مشخصات و نام :1 جدول

 مختصات جغرافیایی ایستگاه شهر

 فومن

 N, 49/303525 E 37/220833 فومن

 N, 49/316458 E 37/228676 میرسرا

 N, 49/304288 E 37/229359 لولمان

 N, 49/314228 E 37/226042 نفوت

 شفت

 N, 49/399173 E 37/170738 شفت

 N, 49/404150 E 37/183215 خسمخ

 N, 49/421482 E 37/190722 سرگوراب

 N, 49/395892 E 37/172952 جیرده

 تالش

 N, 48/907215 E 37/801662 تالش

 N, 48/903793 E 37/802511 هشتپر

 N, 49/245089 E 37/362993 چوبر

 N, 49/262281 E 37/365032 اباتر

 انزلی

 N, 49/501187 E 37/458125 تازه آباد

 N, 49/318317 E 37/512386 سنگاچین

 N, 49/693610 E 37/177656 سنگر

 N, 49/451353 E 37/468467 سیاه وزان

 ماسال

 N, 49/133208 E 37/456283 شیخ نشین

 N, 49/089652 E 37/340293 تاسکوه

 N, 49/132098 E 37/363873 میرمحله ماسال

 N, 49/134459 E 37/364234 لیپا

 شاندرمن

 N, 49/104899 E 37/408441 اولم

 N, 49/119477 E 37/386410 انجیالن

 N, 49/119846 E 37/390339 وزمتر

 N, 49/128029 E 37/370014 شاندرمن

 رضوانشهر
 N, 49/117263 E 37/527010 پونل

 N, 49/116391 E 37/574846 اردجان

 37/602831N, 49/071888 E پره سر

 صومعه سرا

 N, 49/313860 E 37/301987 جمعه بازار

 N, 49/217362 E 37/303678 گوراب زرمیخ

 N, 49/222712 E 37/308837 پیرسرا

 N, 49/217047 E 37/296298 کسما

 نتایج

 13 آوری شده،حلزون جمع 1161تحقیق در مجموع از  در این       

ده ششناسایی  هایگونه. (2 )جدول شدند خانواده شناسایی 5گونه از 

 تهران دانشگاه شناسیموجود در موزه انگل هاینمونه تحقیق، با این در

یر زشرح های شناسایی شده بهمشخصات گونه ردید.و تایید گ مقایسه

 است:

 Pomatiidaeخانواده 

است که  peglikeصدف  :Pomatias rivular (Eichw)گونه 

 و پخ است. صاف صدف است. راس کرده شده و باد بزرگ کامالً پیچ آخر

ه رفت مشخص و فرو دیوارهای صدف محکم و روی آن نوارهای کامالً

دارد و نوارهای عرضی غیرمشخص نیز  یچ صدف وجوددر طول مارپ

یچ شود. رنگ صدف ارغوانی خاکستری است. ارتفاع مارپمالحظه می

یچ پ 5/4تا  4تر نیست. صدف از ارتفاع دریچه صدف بیش معموالً

دارد و پیچ جنینی قرمز رنگ است. دریچه صدف همیشه گرد و 

چه  دهد. لبه دریکامل است و در راس زاویه مختصری را تشکیل می

ر دپیچ علت پایان نوارهای مارصدف تیز، نازک، سفید و تا حدودی به

 ای شکل است. سرپوش دارای پنج پیچ است و مرکزلبه صفحه اره

ک اریدرست در وسط قرار گرفته است. ناف ب آن قرمز رنگ و تقریباً

 5/13تا  5/11متر و عرض آن میلی 14تا  12است. ارتفاع صدف 

سال، های فومن، تالش، انزلی، ماتر است. این گونه از ایستگاهممیلی

 (.2آوری شد )شکل شاندرمن، رضوانشهر جمع
  

  
 Pomatias rivular (Eichw)گونه  :2شکل 

 

 Planorbidae خانواده

ندرت قطر صدف بالغ به :Planorbis planorbis (Linne) گونه

 3تا  2بین  متر )معموالًمیلی 3متر، ارتفاع آن حداکثر میلی 20به 

تا شش پیچش و در محیط صدف یا لبه ندارد و  5متر(، حاوی میلی

لوب  57تا  35در صورت مشاهده کناری خواهد بود. در پروستات 

ست. این ای است. صدف راستگرد ارنگ صدف قهوه .شوددیده می
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های فومن، شفت، تالش، ماسال، رضوانشهر، صومعه گونه از ایستگاه

 (.3آوری شد )شکل سرا جمع
  

  
  Planorbis planorbisگونه :3شکل 

(Linne) 
  

کمی صدف بالغ  :Planorbis intermixtus (Linne) گونه

است اما  Planorbis planorbisتر و کم و بیش شبیه صدف کوچک

 33تا  18های پروستات است که بین وجه تمایز آن در تعداد لوب

باشد. ارتفاع ای است. صدف راستگرد میعدد است. رنگ صدف قهوه

ه از است. این گون مترمیلی 13و عرض صدف  مترمیلی 2صدف 

آوری شد )شکل ندرمن، رضوانشهر جمعفومن، تالش، شا هایایستگاه

4.) 
  

  
 Planorbis intermixtusگونه  :4شکل 

 ( Linne) 
  

 از نظر اندازه مانند :,Planorbis carinatus (Muller (1774 گونه

Planorbis planorbis تگیبرجس است. عدد 4-5 اهپیچش تعداد اما بوده 

هم  های پروستاتشود. لوبدر وسط پیچش دیده می دار تقریباًلبه

ای است. عدد است. صدف راستگرد است. رنگ صدف قهوه 31تا  21

متر است. این گونه میلی 15متر و عرض صدف میلی 3ارتفاع صدف 

را سصومعه تالش، ماسال، شاندرمن، رضوانشهر و فومن، هایاز ایستگاه

 (.5آوری شد ) شکل جمع
  

  
  ,Planorbis carinatus (Muller (1774گونه  :5شکل 

  

 Helicidaeخانواده 

 نسبتاً  صدف :Caucasotachea atrolabiata (Krynicki, ) گونه

وی حا از عرض، معموالً ترکم طول راستگرد، متر(،میلی 20×30 (بزرگ

ی اهوهقرنگ  ها، فاقد ناف، لبه دریچه کلفت و برگشته ونوار در پیچ

ون است. این حلز صدف پیچ در طول 6تا  5/5دریچه و  تیره در داخل

ران های غالب شمال ایعلت بزرگ و چشمگیر بودن یکی از حلزونبه

عداد توجه به ت این گونه با .آیدنظر میاز نظر کمی و پراکنش به

ه بها آن را شناسنوارها در سطح صدف حلزون و یا عدم آن حلزون

 اند:سه واریته تقسیم کرده

 Caucasotachea atrolabiata stauropolitanaواریته -1

(Schmidt, ): ای روشن و هایی با رنگ قهوهنمونه این واریته

انزلی، شفت، تالش، های فومن، بدون نوار است. این گونه از ایستگاه

 (.6آوری شد )شکل صومعه سرا جمع ماسال، شاندرمن، رضوانشهر و
  

  
  Caucasotachea atrolabiata stauropolitana : گونه6شکل 

(Schmidt, ) 
  

 Caucasotachea atrolabiata  lencoraneaواریته  -2

(Mousson, ): ها دارای چهار نوار که سه مورد تر صدفبیش

این پیچش آخر و چهارمین نوار در پیچش ماقبل آخر قرار دارد. 

 و های فومن، شفت، تالش، انزلی، ماسال، شاندرمنگونه از ایستگاه

 (.7آوری شد ) شکل رضوانشهر جمع
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 Caucasotachea atrolabiata  lencoranea : گونه 7شکل 

(Mousson, ) 
  

 :atrolabiata tschalusi (Edl & Sta) Caucasotachea واریته -3

ر دار در این واریته چهار نوار در پیچش پنجم )ماقبل آخر(، دو نو

 یچش سوم دیده تر در پپیچش چهارم و باالخره یک باند نازک

ل، های فومن، شفت، تالش، انزلی، ماسااین گونه از ایستگاهشود. می

 (.8آوری شد )شکل شاندرمن، رضوانشهر و صومعه سرا جمع

  

  
  Caucasotachea atrolabiata tschalusiگونه  :8شکل 

(Edl & Sta)   
  

صدف مخروطی  :Xeropicta derbentina (Kryniki, ) گونه

تر، ممیلی 9-10×5-6پیچش، دارای ابعاد  4شکل، راستگرد، دارای 

یک  باشد، دارای لبه نازک ورنگ صدف سفید، ناف کمی فرورفته می

، های فومنباشد. این گونه از ایستگاهخط باریک در کنار دریچه می

 (.9آوری شد )شکل رضوانشهر جمع و درمنشفت، تالش، شان
  

  
 Xeropicta derbentina (Kryniki, )گونه  :9شکل 

  

کروی، کوتاه،  صدف :Helicella candeharica (Pfeiffer, ) گونه

 خاکستری دفص رنگ د،عد 5/5 هاپیچش تعداد متر(،میلی 15-12×6-9)

شود ای که هرچه به راس نزدیک میسفید، دارای نوارهای قهوه

ر ای رنگ است. ناف پهن و پیچش آختر شده، در راس قهوهباریک

 های تالش، انزلی،یک ششم پهنای صدف است. این گونه از ایستگاه

 (10شکل آوری شد )و رضوانشهر جمع شاندرمن

  

  
 Helicella candeharica (Pfeiffer, )گونه  :10شکل 

  

صدف فشرده )طول  :Helicella krynickii (Krynicki ) گونه

متر، رنگ سفید مات میلی10×16تر از عرض(، راستگرد، با ابعاد کم

پیچش  6تا  5/5عدد( برسطح صدف.  6تا  5ای )و نوارهای قهوه

به آن گرد تا بیضوی و ل قابل رویت است. دیواره صدف ضخیم. دهانه

آن تیز، نازک و ساده است. صدف دارای دو سطح محدب و مقعر 

های این گونه از ایستگاهاست که ناف در ناحیه مقعر قرار دارد. 

 (.11آوری شد ) شکل رضوانشهرجمع و فومن، انزلی
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 Helicella krynickii (Krynicki ) گونه :11شکل 

  

 Discidae وادهخان

 :Goniodiscus(Discus) rotundatus (Muller, ) گونه

خطوط  دارای متر(،یلیم 2/8-2/4×7-5/8) کوتاه شکل، مخروطی صدف

عدد است. ناف عمیق  80-85مورب که تعداد آن در آخرین پیچش 

و پهنای آن بیش از یک سوم پهنای صدف، دریچه صدف گرد، 

های هدارای لبه تیز و دیواره صدف نازک است. این گونه از ایستگا

آوری شد سرا جمعو صومعه شفت، تالش، انزلی، ماسال، رضوانشهر

 (.12)شکل 

  

  
 Goniodiscus(Discus) rotundatus (Muller, ) گونه :12شکل 

  

 Enidae  خانواده

 :Ena (Pseudonapaeus) latilabris (Lindholm, ) گونه

صدف استوانه ای شکل که بخش راسی آن مخروطی است، دیواره 

صدف ضخیم، براق و دارای خطوط مورب بسیار ظریف ، رنگ صدف 

مایل به قرمز، تعداد پیچش ها ی صدف هشت عدد است تقریبا مت

که پیچش آخر نسیتا متورم است. دریچه صدف گرد و مثلثی شکل 

است و نسبت به محور طولی صدف کمی مایل است. کناره دهانه 

 ست.صدف برگشته و لبه نسبتا ضخیم سفید رنگی را بوجود آوررده ا

های از ایستگاه ناف بسیار باریک و شکاف مانند است. این گونه

 (.13آوری شد ) شکل تالش، ماسال و رضوانشهر جمع

  
 Ena (Pseudonapaeus) latilabris (Lindholm, )گونه  :13شکل 

  

ای شکل است، ای رنگ و استوانهقهوه صدف :.Subzebrinus sp گونه

 12×5صدف برگشته و کمی روشن است. اندازه صدف  لبه دریچه

انشهر تالش، رضو شفت، فومن، هایایستگاه از گونه این باشد.می مترمیلی

 Subzebrinus asterabadensis (Kobelt ) گونهآوری شد. جمع

صدف سخت و شفاف، تعداد ای شکل، دیواره صدف استوانه دارای

ش . پیچصدف دارای دو دندانه است عدد، دریچه 11تا  10ها پیچش

در صورتی  .ترین پیچش بوده و کالوس نازک استسوم صدف پهن

یی باشد و شناسامعرفی شده در این تحقیق فاقد دندانه می که گونه

 .(14)شکل تر دارد دقیق آن نیاز به مطالعات بیش

  

  
 .Subzebrinus spگونه  :14شکل 

  

ای، صدف استوانه :Luchuena sp. (Moellendorff, ) گونه

متر، لیمی 13×7باشد. دارای ابعاد می پیچش و راستگرد 6تا  5دارای 

ای فاقد دندانه در قسمت دریچه است و رنگ صدف به رنگ قهوه

آوری رضوانشهر جمع و های فومن، تالشایستگاه گونه از باشد. اینمی

. این گونه نیاز به مطالعات تکمیلی دارداین شناسایی دقیق شدند. 

ل )شک رنداند، تفاوت داهایی که تاکنون گزارش شدهنمونه ها باگونه

15.) 
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 Luchuena sp.(Moellendorff, ) گونه :15شکل 

  

، ای تا مخروطیصدف استوانه :Jaminia isseliana (Issel, ) گونه

دیواره صدف  شاخی، رنگ دارای متر،میلی 5/7-8×3/3-5/3 ابعاد دارای

براق و دارای خطوط مورب، دارای هفت تا هشت پیچش که قطر 

صدف بیضوی  دریچه مساوی است. آخر تقریباً سه پیچش ها درپیچش

دف صدهانه باشد. کناره خود می یدگی در قسمت فوقانیکه دارای بر

ف ه صدکند. دهانای را ایجاد میاندکی برگشته، لبه سفید و برجسته

و ی و دوقاناندازه بوده و دو دندانه آن فدارای چهاردندانه است که هم

های گاهخارجی است. این گونه از ایستدندانه دیگر مورب و در کناره 

گونه نیاز  ینادقیق  شناساییآوری شد. رضوانشهر جمع و تالش فومن،

رش ون گزاهایی که تاکننمونه ها باتکمیلی دارد. این گونه مطالعات به

 (.16)شکل  اند، تفاوت دارندشده

  
 Jaminia isseliana (Issel, ) گونه :16شکل 

  

از این  که آوری شدجمع گونه حلزون 13 عاًوتحقیق مجم در این       

، Caucasotachea atrolabiataگونه حلزون خاکزی شامل  6میان 

Xeropicta derbentina، Helicella candeharica،Helicella 

krynickii، Goniodiscus rotundatus ،Pomatias rivular  گونه  7و

 ،Planorbis planorbis،Planorbis intermixtusحلزون آبزی شامل 

Planorbis carinatus،Pseudonapeus latilabris،Subzebrinus sp. ،

Luchuena sp ،Jaminia isseliana ترین تعداد بیششدند.  شناسایی

گونه از ترین رضوانشهر ایستگاه اردجان و کماز حلزون  هاینمونه

نظر پراکندگی  از .(2 شد )جدول آوریجمعایستگاه پیرسرا  سراصومعه

 Caucasotacheaگونه مربوط به ترین فراوانی ای، بیشو تنوع گونه

atrolabiata (60%) آوری جمع مطالعه تحت هایایستگاه تمامی از که بود

%Helicella krynickii  (9/0  ) ترین فراوانی مربوط به گونهشد و کم

 (.17بود )شکل 

 
 های شناسایی شده در شهرهای مورد مطالعهشده و توزیع جغرافیایی گونه آوریهای جمعتعداد نمونه :2جدول 

 سراصومعه رضوانشهر شاندرمن ماسال انزلی تالش شفت فومن های شناسایی شدهگونه

Caucasotachea atrolabiata 50 81 112 172 20 145 98 19 

Pomatias rivular 7 0 24 6 12 9 25 0 

Helicella candeharica 0 0 25 7 0 16 11 0 

Goniodiscus rotundatus 0 7 5 7 7 0 21 6 

Planorbis planorbis 8 6 8 0 7 0 10 6 

Xeropicta derbentina 7 6 11 0 0 7 14 0 

Planorbis carinatus 3 0 10 0 6 5 11 5 

Planorbis intermixtus 10 0 10 0 0 3 15 0 

Pseudonapeus latilabris 0 0 17 0 4 0 12 0 

Subzebrinus sp. 2 5 9 0 0 0 8 0 

Jaminia isseliana 10 0 4 0 0 0 4 0 

Luchuena sp. 5 0 4 0 0 0 7 0 

Helicella krynickii 2 0 0 4 0 0 4 0 

 36 240 185 56 196 239 105 104 های در هر شهرمجموع نمونه
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آوری شده از غرب زی جمعهای خشکیدر مجموع کل حلزون       

ترین تعداد مربوط به فصل بهار بود و بعد از آن استان گیالن، بیش

ویژه در مرداد ماه تعداد در فصل پاییز مشاهده شد. در تابستان به

شدت کاهش یافت و فصل زمستان ه بهآوری شدهای جمعحلزون

آوری جمع آبزی هایحلزون کل مجموع از (.18 )شکل نشد یافت اینمونه

ترین فراوانی در فصل بهار و پس شده در مناطق مورد مطالعه، بیش

های از آن در فصل تابستان گزارش شد. در فصل پاییز فراوانی نمونه

 (.19د )شکل ای یافت نشکاهش یافت و در زمستان نمونه
 

 
 زی شناسایی شدههای خشکیهای حلزون: درصد فراوانی گونه18شکل 

 های غرب استان گیالندر فصول مختلف سال از مزارع و باغ 
 

 

 های آبزی شناسایی شده در فصولهای حلزون: درصد فراوانی گونه19شکل 

 های غرب استان گیالنمختلف سال از مزارع و باغ

 

 بحث 
در  هایحلزون فون زمینه در اندکی مطالعات کهبه این باتوجه       

تحقیق حاضر به مطالعه  دردر این راستا، (، 4دارد ) وجود ایران

های مختلف حلزون در شرایط طبیعی در مزارع گونه بیوسیستماتیک

 در مشخص زمان طی در. اغات در غرب استان گیالن پرداخته شدو ب

 زیست و بیوشیمیایی فیزیکی، برحسب عوامل خاص، هایزیستگاه

 بررسی از حاصله (. نتایج18کند )می ها تغییرآن محیط شناختی

 وجود شرایط دلیلبه که داد نشان های غرب استان گیالنحلزون

در این  .وجود دارد ایگونه تنوع گیاهی، تنوع و بمناس اقلیمی

 5گونه از  13آوری شده، حلزون جمع 1161تحقیق در مجموع از 

آوری پس از شناسایی با های جمعگونه. خانواده شناسایی شدند

شناسی دانشگاه های موجود در موزه انگلکلیدهای معتبر، با نمونه

 Subzebrinusهای دقیق گونه مقایسه و تایید گردید. شناسایی تهران

sp. و Luchuena sp.ها با نیاز به مطالعات تکمیلی داشت. این گونه

نظر پراکندگی  داشتند. از اند، تفاوتشده که تاکنون گزارش هایینمونه

 Helicidaeهای در این بررسی خانوادهشده  شناسایی هایگونه تعداد و

 C. atrolabiataگونه و شده شناسایی گونه تعداد ترینبیش دارای Enidae و

آوری ها، جمعایستگاه از تمامی که تقریباً بودترین فراوانی بیش دارای

شمال ایران است  های مرکبات درترین آفات باغشد، این گونه از مهم

گزارش  H. krynickii گونه در نیز فراوانی درصد ترینکم چنینهم (.14)

تنان خاکزی عنوان شناسایی نرم با Mansoorianدر مطالعه  شد.

معرفی  هااستانبرای این  گونه 31، های گلستان و مازندراناستان

 .H. krynickii ،H. candeharica ،Jهای گونه شد که از این میان

isseliana ،C. atrolabiata ،P. rivular مشترک  حاضرمطالعه  با

های آبزی روی حلزون در تحقیقی بر Arbabiو  Ahmadi .(19) بودند

در مجموع،  مازندران رودخانه بابلرود در استان برنج حاشیه شالیزارهای

 
 های حلزون شناسایی شده در مزارع و درصد فراوانی گونه :17شکل 

 های غرب استان گیالنباغ
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خانواده گزارش نمودند. در این بررسی، از  7جنس و  8گونه از  15

گزارش   Planorbidaeخانوادهترین تعداد گونه از نظر تنوع گونه بیش

 ,P. rivular, P. intermixtus, P. carinatus, P. planorbisهایگونه و شد

. (19) مورد مطالعه تحقیق حاضر نیز یافت شد در شالیزارهای منطقه

تنان مزارع برنج روی فون نرم Ahmadi توسط دیگری مطالعه چنینهم

های گیالن و مازندران انجام داد و در با کشت دوم کلزا، در استان

خانواده  4گونه متعلق به  6خانواده و  9ون از گونه حلز 18مجموع 

خانواده از  7جنس و  10گونه حلزون از  14از استان مازندران و  را

 ,rivular P.  P. intermixtus هایگونهکه  کرد گیالن را گزارش استان

P. carinatus, P. planorbis, و  H. candeharicaهای بهبا نمونه 

این تشابه  علتتواند بهمی که داشت ابقتپژوهش مط آمده در این دست

ای در مطالعه (.11)ها باشد اکوسیستم مورد مطالعه در این بررسی

 استان در تامسون پرتقال باغات هایشناسایی حلزونکه در رابطه با 

 ,C. atrolabiata ،H. candeharicaهای مازندران انجام شد گونه

G. rotundatus, , P. rivular و H. krynickii زی های خشکیاز گونه

 Akbari(. 14مرکبات تحقیق حاضر نیز یافت شد ) هایباغکه  هستند

زی بخش مرکزی استان مازندران های خشکیحلزون فون، همکاران و

 از تنوع مازندران استان نشان داد حاصل نتایجرا بررسی نمودند. 

 اهمیت هوا نسبی رطوبت و دما و بوده برخوردار ییباال نسبتاً هایگونه

به  دارد منطقه در زیخشکی هایحلزون انتشار و فراوانی در ایویژه

سانتی درجه 30 تا 18 دمای در هاحلزون جمعیت ترینبیش که شکلی

در این مطالعه نمونه  شد. مشاهده درصد 60 باالی نسبی رطوبت و گراد

حاضر نشان  نتایج تحقیق .(5د نداشت )حاضر وجو مشترکی با مطالعه

 بهار در فصلزی های خشکیحلزون فراوانی ترین میزانداد که بیش

 علتبه تابستان در بوده و پاییز فصل اواسط تا اوایل آن متعاقب به و

 کاهش به رو هاحلزون هوا جمعیت خشکی و بارندگی میزان کاهش

های به این نتایج با داده .نگردید نی مشاهدهحلزو زمستان در و بوده

تغییرات دارد.  مطابقت (4) و همکاران Shamsiمطالعات  دست آمده از

امل مهم در روند تغییرات جمعیت این وعنوان ععوامل محیطی به

کننده در شروع شرایط محیطی نقش تعیین .استمطرح  اتموجود

ها دارد. به ارده توسط آنفعالیت این آفت، فراوانی و میزان خسارت و

ها در سال ثابت که گزارش شده است که تعداد نسل حلزونطوری

باشد و رشد جمعیت، تحت نیست و وابسته به شرایط محیطی می

فقدان غذا  ، کاهش دما وشرایط نا مطلوب محیطی مثل خشکی هوا

دلیل استفاده از حلزون های اخیر بهالبته طی سال .شودقطع می

ون مانند متالدهاید و نیز تسطیح کردن مزارع، جمعیت و ف هاییکش

به شده و  آسیبها دچار جمله حلزونی ازهای جانوربسیاری از گونه

اصلی اختالف  از دالیل تواند یکیمی و این مساله اندرفته از بینتدریج 

های حلزون گزارش شده در مطالعات قبلی گیالن با تحقیق گونه در

 دریای با جواریهم به جهت گیالن استان رسدمی ظرنبه. حاضر باشد

 و سال هایماه از برخی در مناسب و باال دمای و رطوبت خزر و

 برای مطلوبی و مناسب زیستگاه مناسب گیاهی چنین پوششهم 

 مطالعه در که  Helicella جنساست.  زیهای خشکیحلزون زندگی

 Dicrocoelium انگل میزبان واسط عنوانهب حاضر گزارش شده است،

dendriticum منطقه  این های دامی( و در بررسی بیماری4باشد )می

 Caucasotachea atrolabiata چنین گونههم است. توجه و اهمیت حائز

ترین گونه یافت شده در منطقه، از آفات مهم درختان عنوان فراوانبه

زیادی به باغداران های مرکبات در استان گیالن است که خسارت

 نماید. این استان وارد می
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