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 در بخش مرکزی (Gastropoda)زی های خشکیبررسی فونستیک حلزون

 استان مازندران 
                    

 

 1311 تیرتاریخ پذیرش:            1311 فروردین تاریخ دریافت:
 چکیده

زی از لحاظ پزشکی، دامپزشکی و کشاورزی دارای های خشکیباشند. حلزونتنان میشاخه نرم از پایان وحلزون ها متعلق به رده شکم          

ند. کوارد می اهمیت باالیی هستند. مانند حلزون سفید باغات که ساالنه براساس گزارشات اعالم شده خسارات زیادی را به باغداران وکشاورزان

زی در بخش مرکزی استان مازندران است. به این منظور بخش مرکزی استان مازندران های خشکیهدف این پژوهش بررسی و تعیین فون حلزون

یستماتیک س آوری شده از نظر مورفولوژیکی وهای جمعبرداری ازنمونهبندی شد. سپس طی نه ماه نمونهاز چالوس تا بابلسر به هشت ایستگاه تقسیم

در نهایت براساس نتایج حاصل تعداد شناسایی قرار گرفتند.  توسط استریومیکروسکوپ مورد بررسی و های تشخیص معتبربا استفاده از کلید و

 هشت جنس متعلق به چهارخانواده شناسایی شد. گونه از11
Family: Bradybaenidae Family: Hygromidae Family: Helicidae Family: Enidae 
Fruticicola fruticum( Muller 1771) Cernuella neglecta(Draparnaud- 1081( Candidula spade(Calcara – 1011) Chondrola tridens(muller,1771) 

Clausilia wateliana(Strobel ,1018) Cochlicella barbara( Linnaeus- 1710 ) Candidula itnteresecta(Poiret – 1081) Chondrula maceadonica(wagner,1111) 

 Cernuella virgate(Darosta 1770( Vidovici acaerolans( Pfeiffer – 1080)  

  Chilostomaillyricum( Stabile,1081)  

 با توجه به نتایج حاصل مشخص شد استان مازندران از ها مشخص شد.پراکنش گونه رطوبت نسبی بر و چنین تاثیر عوامل محیطی ازجمله دماهم

به  دمنطقه دار زی درهای خشکیانتشار حلزون فراوانی و ای درنسبی هوا اهمیت ویژه رطوبت دما و باالیی برخوردار بوده و ای نسبتاًتنوع گونه

 درصد مشاهده شد. 88رطوبت نسبی باالی  و گراددرجه سانتی 08 تا 10دمای  ها درترین جمعیت حلزونبیش شکلی که
 

 فراواني، استان مازندران، فونستیک ،زیهای خشكيحلزون کلمات کلیدی:

 belgheis_h@yahoo.com :پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 

 
 

  

 رضا اکبری: گروه زیستشناسی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد پزشکی تهران، 

ایران، صندوقپستی: 1495-19395 

 حمید بلقیسزاده*: گروه زیستشناسی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد پزشکی 

تهران، ایران، صندوقپستی: 1495-19395 

: گروه زیستشناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا،  سیامک یوسفیسیاهکلرودی
دانشگاه آزاد اسالمی ورامین، ایران 



 ( در بخش مرکزی استان مازندرانGastropodaزی )های خشکیاکبری و همکاران                                    بررسی فونستیک حلزون

 

061 
 

 مقدمه
مهرگان هستند که از لحاظ ای از بیشاخه (Mollusca) تناننرم       

باشد. تعداد ع جمعیت در بین جانوران در مقام دوم میتعداد و تنو

 داران موجود در جهان است.تنان بیش از کل تعداد مهرههای نرمگونه

تنان دارای توزیع وسیعی در مکان و زمان بوده و طبق اطالعات نرم

 تناننرم گیریاندازه جدید هایروش و فسیلی هاینمونه از آمده دستبه

میلیون سال پیش داشته و  611امبرین یعنی حدود ریشه در دوره ک

 تناناند. نرموجود آمدهها تا پایان کامبرین بههای مهم آنکلیه گروه

های جانوری بوده و از نظر کمی بعد از بندپایان شاخه ترینبزرگ از یکی

هزار گونه فسیلی و  011قرار دارند براساس اطالعات موجود حدود 

های شناسایی شده است. این موجودات در محیطهزار گونه زنده  01

 بر متر دریاها و ارتفاعات افزون 0111مختلف مثالً اعماق بیش از 

 (0930 سماعی، و )منصوریان نمایندمی زیست هیمالیا متر 0011

 دارانزی از زیر ردة ششهای خشکیدر میان شکم پایان حلزون       

(pulmonata)  ًهاترین گونهز سراسر جهان بیشگونه ا 9011با تقریبا 

ها، لیسک و هاحلزون (.EL-wakeil ،0100 و Sallama) شوندمی شامل را

جای های پاهایشان بهپایی از موکوس ترشح شده از غدهبا خزیدن رد

  (.0100و همکاران،  El-Wakil) گذارندمی

تر شب فعال هستند اما در روزهای زی بیشهای خشکیحلزون       

شوند. دما و رطوبت از عوامل اصلی بارانی از مخفیگاه خود خارج می

 (.EL-wakeil ،0100 و Sallama) آیندحساب میها بهجهت فعالیت آن

هایی که در آن زی نقش مهمی در اکوسیستمهای خشکیحلزون

ها به تجزیه بستر و غلظت کلسیم خاک کنند دارند. آنزندگی می

غذایی مهم برای دیگر جانوران هستند  کنند و یک منبعکمک می

جمله  خوار هستند ازها گوشتبرخی از حلزون .(0939)سماعی، 

های گوشتخوار و های متعدد از حلزونخوار، گونههای حلزونحلزون

طور یکسان از مواد هها هستند که بشکارچی در بین سایر حلزون

زی های خشکیکنند. برای مثال حلزونگیاهی و جانوری تغذیه می

ها از سال Streptaxidae از خانواده Edentolima و  Gonaxisهای جنس

 Achantina fulica های بزرگ آفریقاییپیش در مبارزه علیه حلزون

 Ruminaخوار مانند های همه چیزشده است و حلزوناستفاده می

decollata ها در چرخه زندگی تعدادی از حلزون .(0930زاده، )بلقیس

باشند حائز اهمیت می (Digemea)های دومیزبانه و تکامل انگل

زی مانند های خشکیبرخی ازحلزون .(0930سماعی، و  )منصوریان

 ود سه ماه از سال را حد مناطق سردسیر حلزون سفید باغات در

هار د. در اوایل ببرنسر میهای زمستانی بهفعال در پناهگاهصورت غیربه

گذران فعال شده و های زمستانرت، بالغین و الروحرابا افزایش درجه

های جوان پوست تنه درختان میزبان تغذیه نموده از برگ، ساقه

گذران برای های بالغ زمستانها و حلزوننمایند. الروخسارت ایجاد می

 هایها با ایجاد سوراخرشد به تغذیه زیادی احتیاج دارند و تغذیه آن

 وعشوند. با شروده و الروها تا ماه تیر بالغ میها بمنظم در سطح برگنا

ا، هها، زیربرگها در شکافتابستان و افزایش گرما و خشکی هوا حلزون

خواب تابستانه رفته و فعالیتشان مخفی شده و به هاسنگ و هازیرکلوخه

 (.0933، و اربابی شود )احمدیمیمتوقف 

 دریای جنوبی سواحل ماقلی هایویژگی از تبعیت به هوا و آب       

 و معتدل هوای و آب دارای دشت و ایجلگه قسمت در مازندران

 مرطوب سرد هوای و آب دارای کوهستانی هایبخش در و مرطوب

 .(0909السادات و شیروانی، ناظم) باشدمی

ای دیگر متفاوت ای به گونهزی از گونههای خشکیفعالیت حلزو       

خارجی از قبیل: دما، رطوبت، شدت نور، است و تحت تأثیر عوامل 

یر تحت تأث ها نیزشرایط خاک و منبع غذایی بوده و رفتار مهاجرتی آن

ت باشد. افزایش فعالیشرایط آب و هوایی زیستگاهشان می بسیار زیاد

چنین افتد و هماتفاق می گراددرجه سانتی 91الی  00 ها در دمایآن

 هایحلزون موکوس باشد.می ترطوب تأثیر تحت هاحلزون فعالیت

آب تشکیل شده است. فقدان آب مانع فعالیت در  %30زی از خشکی

 (.EL-wakeil ،0100 و Sallama) شوددمای باال می

 0060 سال زی درهای خشکینخستین مطالعات برروی حلزون       

ندی بخصوص طبقه ایران در در دانشمندان ایتالیایی توسط گروهی از

محققین خارجی زیادی نیز بر روی  (.0900 )یاسینی، رفتانجام گ

اند مانند زی این استان مطالعاتی را انجام دادههای خشکیحلزون

Forcart (0390،) Dybowski (0000)  وBiggs (0396، 0393  و

0330 .)Starnhlner و Edlauer (0303) سال از را ایران سفر نتایج 

( 0360 و 0360) Starnhlner. ندکرد منتشر 0306 سال و 01-0303

 (0901) میرزایی عبدالغفور. کرد مطالعه را ایران شرق و شمال تناننرم

 ،0306) منصوریان. است نموده اقدام گروه این از گونه 00 معرفی به

 .منتشرکرد را ایران تناننرم فون( 0111و  0330  ،0330

 

 هاروش و مواد
نوع  ای تحقیقی و علمی ازهعمطال پژوهش حاضر :هنوع مطالع       

 باشد.فونستیک می مطالعات میدانی و
با  رانیمازندران واقع در شمال ا استان: ناحیه مورد مطالعه       

 قهیدق 01درجه و  00تا  قهیدق 90درجه و  00در  یسار تیمرکز

 90درجه و  96تا  قهیدق 03درجه و  90و  ییایشرق طول جغراف

 اطرافخزر و از  یایه از سمت شمال به درشمال واقع شده ک قهیدق

مساحت  یو داراباشد می جوارگیالن هم قزوین و، سمنان یهااستان با

و  شهرستان است 03مربع با  لومتریک 306/009بالغ بر 
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دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط اکولوژیکی مجاورت با دریا و کوه هب

و هوایی، زندگی های فصلی و تنوع پوشش گیاهی و آب و دریاچه

 جانوری متنوعی دارد.

ایستگاه شامل  0این مطالعه بخش مرکزی استان مازندران به  در       

 سربابلو  کنارفریدون ،ادآبآمل، محمود، نور، ، نوشهرچالوس، کالردشت

 بررسی قرار گرفت. مورد مطالعه و
 

 
 و تحقیق مورد مطالعه استان :1 شکل

 

  های مورد بررسیاه: مشخصات ایستگ1جدول
 )متر( ارتفاع عرض جغرافیایی طول جغرافیایی )درصد( رطوبت گراد()درجه سانتی دما نام ایستگاه

 96N ʹ6 ˚00 E 0013̊  03 ʹ 00/03 9/00 کالردشت

 96N 00ʹ  ˚00 E 1-0̊  03 ʹ 000/09 0/03 چالوس

 96N ʹ00 ˚00 E 36̊  00 ʹ 930/00 06 آمل

 96N ʹ06 ˚00 E 1-0̊  90 ʹ 09/003 60/00 محمودآباد

 96N ʹ06 ˚00 E 0-01̊  03 ʹ 009/03 60/03 نور

 96N ʹ00 ˚00 E 610̊  93/00 ʹ 30/30 90/00 آبپری

 96N ʹ93 ˚00 E 09̊  09 ʹ 00/09 90/00 فریدونکنار

0/91 نوشهر  091/06  ʹ 39  ̊96N  ʹ91 ˚00 E 0-0  

 در زی:ی خشکیهابرداری و شناسایی حلزوننمونهروش        

 یاهستگاهیا گذاریعالمت شناسایی منطقه و پس از بررسی وابتدا 

اوایل اسفند  ماه از3مدت هبرداری بنمونهنقشه،  یشده بر رو نییتع

 .(0)شکل  انجام شد 39 ماه ساللغایت آبان 30 سال

 برداری توسط دست ونمونه قیتحق نیا در برداری:نمونهروش        

تدای اب برداری ازانی والک کردن خاک صورت گرفت. نمونهبیلچه باغب

صورت به ازظهرساعات بعد گاهی تا صبح و01 ساعت تا 3 صبح ساعت

 هاهماس ،هاسنگ زیر، گیاهی زیربقایای ،گیاهان سطح از باریک روز01 هر

 شده از آوریجمع هاینمونه پذیرفت. ها صورتهای آنمخفیگاه سایر و

 برداریساعت نمونه تاریخ و با درج زمان و مشخص ظروف در ایستگاه هر

    داری بود نگه %31که حاوی محلول الکل  سطح دریا ارتفاع محل از و

 انندم شناسایی معتبرتوسط کلیدهای آزمایشگاه و پس از انتقال به 

Daw و Ivison (0109)  وFahy (0110)  شدندشناسایی. 

 نتایج
جنس  0 گونه از 00نمونه شامل  900 تعداد تحقیق جمعاً در این       

 شرح ذیل  معرفی شد.به شناسایی و آوری وخانواده جمع 0متعلق به 

Family: Enidae 

 Chondrola tridens (muller,1771) گونه

ای متمایل به زرد و یا قرمز شفاف است. دارای رنگ صدف قهوه       

های صدف ستند تعداد پیچه براق خفیف طوربه و باشندمی ریز شیارهای

طور پایین آمده است و به پریتال قوی هایدندانه است. مستقیم پیچ 0-3

 برداریمحل نمونه خفیف دندانه لبه خارجی پریتال گاهی حضور دارد

 .(0)شکل باشدمیپری آب محمودآباد و، نوشهر ،چالوس هایایستگاه از

 Chondrula maceadonica (wagner, 1111)گونه 

زی دارای ستون مرکزی قوی صدف این گونه از حلزون خشکی       

 ها به کناره جدار برجسته است. حاشیۀ روزنه تر وهای کام کمبا دندانه
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  Chondrola tridens (muller, 1771) :2شکل

 
 الی 09وسیلۀ یک الیه سفید ضخیم متصل است. اندازة صدف بین هب

 .(0)شکل باشدپهنای آن می مترمیلی 0الی  9 متر طول ومیلی03

اشند بهایی که دارای رطوبت متوسط تا خشک میتر در زیستگاهبیش

د. شونها و ارتفاعات نیز مشاهده میاغلب در کوه قابل رویت هستند و

های از مناطق مورد بررسی بخش مرکزی استان مازندران درایستگاه

 .(9شکل) یافت شد بادآمحمود چالوس و، نوشهر، نور
 

 
  Chondrula maceadonica(wagner,1111): 3شکل

 
Family: Helicidae 

 Candidula spade (Calcara, 1411)گونه  

ای نوارهای قهوه اغلب با شیری، صدف این گونه به رنگ سفید

 پیچ آخر دو پیچ محدب، 0-6دارای  اغلب صاف، باریک، رنگ روشن و

 رچرآپبه سمت  دار،خفیف زاویه طوربه ازآغ در سرعت افزایش یافته،به

 تر و اندکی برگشته، ناف در ابتدا باریک. حاشیه پهناست کشیده نشده

تر و هرچه به سمت آخر کشیده شده پیچ افزایش یافته است و تنگ

 فریدونو چالوس  ،نوشهر، نور، های آملبرداری از ایستگاهمحل نمونه و

 .(0)شکل باشدمی کنار
 

  
  Candidula spade (Calcara,1411) : 1شکل

 Candidula itnteresecta(Poiret, 1481)  گونه

ای و اغلب دارای صدف متمایل به سفید یا زرد با رنگ قهوه       

 رنگ در این گونه بسیار متنوع  باشد طرح وای میهای قهوهخال

ای های متمایل به خاکستری و قهوباشد ولیکن نقش کلی قهوهمی

پیچ محدب دارند، آپرچر ساده بدون لبه، حاشیه  0است. شیارهای ریز 

 اندکی به سمت ناف برگشته، ناف باز با پهنای متغیر و عمیق است و

مزارع محمودآباد ، کالردشت ،های نوشهرایستگاه برداری ازمحل نمونه

 .(0)شکل باشدمیوفریدونکنار 
 

  
 Candidula itnteresecta (Poiret, 1481)  :1شکل

 
 Vidovicia caerolans (Pfeiffer, 1424)گونه 

نگ رپوستۀ صدف در این گونه مایل به سفید یا خاکستری کم       

ت. محدب اس صورت تقریباًهبوده فاقد هرگونه شفافیت است. صدف ب

ه انداز .است پیچ محدب است. شکل کلی باریک بوده 0/9-0/0 دارای

 نمونه محل و باشدمتر پهنا میمیلی 0-3 ر طول ومتسانتی 0 01-بین

 .(6)شکل باشدمی پریآب و آمل ،نور ،چالوس هایایستگاه از برداری
  

  
 Vidovicia caerolans (Pfeiffer,1424): 6شکل

 
 Chilostoma Illyricum (Stabile,1461)گونه 

 قرمز به یلمتما یک باند ای باقهوه و بزرگ گونه این در صدف       

 دارای صدف. است شده گرد وکامالً اضافه باند دو و سفید درون باریک

ها حاشیه. باشدمی عمیق پهنای و عمیق بندهای با محدب حلقۀ 0-0

 ترکم آن هایروزنهChoachates  برخالف و هستند انعکاسی شکل

 مترمیلی 03 الی 06 بین هاآن اندازة .است گرفته خود به مات شکل

 برداری ازاست محل نمونه عرض متغیر مترمیلی 00 الی 09 و طول

 دباشمی نور جنگل و کنارفریدون ،چالوس ،آمل ،کالردشت هایایستگاه

 .(3)شکل
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 Chilostoma illyricum (Stabile,4681: )7شکل

 
Family: Hygromidae 

 Cernuella neglecta (Draparnaud, 1481)گونه 

ای اغلب با حاشیه کمی باال آمده و های قهوها نوارصدف سفید ب       

شکاف کم پیچ محدب خفیف با 0-6 ،در زیر چندین نوار باریک دارد

 مترمیلی 6/0الی 0/0 صدف قطر ناف کمی پهن، نازک، آپرچر عمق،

د سواحل محمو، های کالردشتبرداری از ایستگاهمحل نمونه است و

 .(0شکل) باشدمی نوشهر نور و، آباد
 

 
  Drapanaud))Cernuella neglecta: 4شکل

 
 Cochlicella barbara (Linnaeus, 1714 )گونه 

ای به رنگ سفید مایل صورت مخروطی و دارای پوستهصدف به       

 حلقه  3-0های خاکستری است دارای به خاکستری یا زرد با لکه

ی و اتر مایل به قهوهاست. پوسته بیش باشد شکل عمومی باریکمی

الی  0/0متر طول و میلی 01الی  3است اندازه آن بین تر کمی باریک

 ،پریهای آبایستگاه برداری ازمحل نمونه و پهنا دارند مترمیلی 3

 .(3)شکل باشدمی نور و سواحل نوشهر
 

 
Cochlicella barbara (Linnaeus- 1714)        1 شکل:  

 Cernuella virgate (Darosta, 1774) گونه
 قرمز، به متمایل گاهاً زرد به متمایل یا سفید به متمایل صدف        

 باریک باند 9-0 چنینهم و ایقهوه نوارهای فوقانی سمت در معموالً

 شیار. دارند ییهاروزنه هاآن در. است موجود صدف تحتانی سمتهو ب

 دارزاویه آغاز ین پیچ درآخر .پیچ محدب دارند 0/0-0/0 خفیف، هاپیچ

ه متمایل ب یا مرمری با لبه داخلی متمایل به قرمز آپرچر یا مدوراست،

متراست ناف گاهی میلی 01/0 الی 6/0 قطرصدف بین. است سفید

های برداری از ایستگاهمحل نمونه .است مرکز اوقات اندکی خارج از

 (01)شکل  باشدمی کنارفریدون و محمودآباد، کالردشت
 

 
 Cernuella virgate (Darosta, 4776)  گونه: 18شکل

 
Family: Bradybaenidae 

 Fruticicola fruticum (Muller, 1771)گونه 

ای مایل به قرمز روشن صدف در این گونه مایل به زرد یا قهوه       

اشد بمی آن پیرامون در رنگی باند با تاوقا بعضی در است شفاف کامالً و

قطر پوسته( بندگاه عمیق به رنگ عمومی جاندار  3/0) از و عمیقناف ب

های تیره در زیر پوسته است اندازه آن بین روشن با پوششی از لکه

محل  و باشدمتر میمیلی 01الی  01متر طولی میلی 00الی  00

 .(00)شکل باشدمی نور نوشهر وهای چالوس، ایستگاه برداری ازنمونه
 

 
  Fruticicola fruticum (Muller-1771): 11شکل

 
 Clausilia wateliana (Strobel (1418 , گونه

باشد. ی میاصدف در این گونه از حلزون به رنگ قرمز و یا قهوه       

دارای دیافراگم بسیار کوچک هستند. دو طرف گردن رحم تقریباً 

. استمتورم شده، لبۀ دهانه برگشته و از داخل مایل به سفید رنگ 
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که ضمن این گردد.ها در دو طرف باال و پایین مشاهده میدندانه

ی که نیاز به بررس شودمیبار از ایران معرفی برای اولین رودمیاحتمال 

 .(00)شکل است ایستگاه نوشهر برداری ازمحل نمونه .تر داردبیش
 

 
 Clausilia wateliana (Strobel, 4681) : 12شکل

 

 شده: تعیین هایایستگاه از شده آوریجمع هاینمونه ادتعد       

آوری شده براساس جدول زیر های جمعدراین تحقیق تعداد کل نمونه

 گردد.آوری شده اعالم میمراه منطقه جمعه به
  

 شده های تعییناز ایستگاه آوری شدهجمع هایتعداد نمونه :1 جدول

 هاگاهنام ایست آوری شدههای جمعتعداد نمونه

 کالردشت 01

 چالوس 60

 نوشهر 00

 نور 00

 آمل 09

 محمودآباد 00

 فریدونکنار 03

 آب پری 90
 

 
 مرکزی بخش زیخشکی حلزون هایگونه نسبی فراوانی درصد: 13شکل

 مازندران استان
 جنس وگونه بیانگر عمودی و ستون فراوانی درصد بیانگر افقی ستون 

 

ترین کم از vidoviccia ال مشاهده شد جنسبراساس شکل با       

اشد ببرداری شده که نشانگر این میهای نمونهفراوانی درایستگاه درصد

ه منطق ارتفاع موجود در رطوبت و، نظر دما محیطی از با شرایط جوی و

 ترین سازگاری بابیش   Condrulatridensاما تر سازگاری داشته وکم

دلیل هداشته ب ارتفاع را رطوبت و ا ونظر دم شرایط جوی منطقه از

 .باشدیم برداری شدههای نمونهایستگاه تر درپراکندگی بیش فراوانی و

 هاجمعیت حلزون پراکندگی و تاثیر عوامل محیطی بر

 لغایت آبان 0930اسفند  برداری ازماه نمونه 3طی : دمای هوا       

مشخص  ف ثبت وها در دماهای مختلتغییرات جمعیت حلزون 0939

درجه  91 الی 00دماهای بین  ها درترین فراوانی آنگردید که بیش

درجه  00الی  01دماهای بین ها درترین فراوانی آنکم گراد وسانتی

 01 تر ازکه مشاهده شد در دمای کمضمن این و باشدمی گرادسانتی

  .(00 و00)اشکال شودها متوقف میگراد فعالیت آندرجه سانتی

 

 
های مختلف زی در ماههای خشکی: فراوان نسبی جمعیت حلزون11شکل 

 در بخش مرکزی  استان مازندران
آوری شده ازهشت ایستگاه دربخش مرکزی استان های جمعبراساس تعداد کل نمونه

 های مختلف سالمازندران درماه

 

 
 ازی بر اساس دمهای خشکی: روند تغییرات جمعیت حلزون11شکل

 

ات از آزمایش در نتایج و برآوردها که دیگری مسئله :نسبی رطوبت       

قابل توجه بود مسئله رطوبت هوا و نسبت آن با وفور و پراکندگی 

ساعات  طول روزها خصوصاً که درطوریهزی بود. بهای خشکیحلزون

 30درصد الی  01 رطوبت نسبی بیش از گرم روز که دمای هوا باال و

 بالعکس در بوده و تری برخوردارها از فراوانی بیشد حلزوندرصد بو
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ترین فراوانی درصد بود کم 01 تر ازها که رطوبت نسبی کموایل صبحا

توان گفت درصد می 90رطوبت نسبی زیر  که درضمن این را داشته و

 (.06تحرک بودند )شکل که فاقد فعالیت و

 
 براساس زیخشکی هایحلزون جمعیت تغییرات :روند 16 شکل

 رطوبت
های تعیین شده ایستگاه آوری شده درهای جمعستون عمودی درصد فراوانی گونه

 شده براساس آمار اداره هواشناسینهای تعییستون افقی درصد رطوبت ایستگاه و

 

 تاثیرگذار بر روی جمعیت یطیمح فاکتورهای از دیگر یکی :ارتفاع       

  پژوهش و این زی مناطق مورد تحقیق درهای خشکیوفور حلزون و

ق این تحقی باشد. درها فاکتور ارتفاع میکل حلزونطور زندگی همین

دلیل دما هبرفته، سطح دریا به سمت ارتفاعات  مشخص شد هرچه از

زی به چشم دیده های خشکیتری از حلزونتر تعداد کمرطوبت کم و

ه کطوریهب آوری شد.جمع این مناطق تری نیز درتعداد کم شود ومی

 آوری شده مشخص های جمعمربوط به تعداد گونه 0در جدول 

کالردشت جز ارتفاعات  ایستگاه بنام آبپری و 0این تحقیق  در باشد.می

آوری گردید که نسبت به مونه جمعن 90و09بوده که به ترتیب تعداد 

 تری برخوردار بود.جمعیت کم ها ازسایر ایستگاه

 

 بحث 
زی بخش مرکزی های خشکیدر این تحقیق در مورد حلزون       

 ایقرار گرفت، تنوع گونه استان مازندران مورد بررسی و شناسایی

تواند نتیجه نوع آب و هوا یا پوشش گیاهی باالیی مشاهده شد که می

بسیار مناسب و مطلوب این منطقه باشد که شرایط را برای زیست و 

در ( 0960) پور تجلی کند.وع جاندار فراهم میوفور و پراکنش این ن

 اشاره به تحقیقات محققین اتریشی تنان رودخانه و زمینی باکتاب نرم

زی را در این استان تنان خشکیگونه از نرم 03و ایتالیایی بیش از 

فون ( 0111 و 0306، 0330)  Mansoorianچنین معرفی نموده و هم

های حلزون گونه از 01که در آن بیش از  تنان ایران را مشخص نمودنرم

 00، (0901)زی استان مازندران را معرفی نموده و میرزایی خشکی

 زی را معرفی نموده است. تنان خشکیگونه از این نرم

گونه از استان آذربایجان و زنجان و  00تعداد ( 0930)بیگی        

( 0930) حمیتیو گونه از استان اصفهان  0تعداد ( 0939)نژاد فضیلی

 گونه از شهرهای فیروزکوه و شهرهای همجوار و عسگری 0-3تعداد 

 گونه از استان گیالن توانستند معرفی نمایند. 01 بیش از (0930)

 با Cernuella neglecta باتوجه به نتایج حاصله مشخص گردید:       

 ،محمودآباد ،کالردشت هایایستگاه در فراوانی ترینبیش 10/00%

ترین کم%00/1 با Vidovicia caerullans و است داشته را آمل و الوسچ

 چالوس داشته است. های نوشهر وستگاهیا فراوانی را در

عنوان گونه غالب هدر استان زنجان این گونه را ب( 0930)بیگی        

 در شهرهای فیروزکوه و شهرهای ( 0930)میتی حمعرفی نمود و 

 که در همیناین گونه اقدام نمود. ضمن این جوار نسبت به معرفیهم

در استان گیالن این گونه معرفی شد.                                                           ( 0930)سال توسط عسگری 

 Vidoviciaبرخالف گونه  Cernuella neglectaرسد گونه نظر میبه

caerullans تفاوت از نظر دما و توانایی زیست در شرایط اقلیمی م

 رطوبت نسبی و ارتفاع را دارد. 

 رطوبت و ،قبیل دما رسد عوامل محیطی متفاوتی ازنظر میهب       

ور طهمین جمعیت و پراکندگی و سزایی درهتواند تاثیر بارتفاع می

 هایحلزون کهطوریهب باشد داشته زیخشکی هایحلزون فعالیت

رطوبت  و گراددرجه سانتی 90 الی 00های بین دما زی درخشکی

فعالیت  جمعیت و فراوانی و درصد از 30 تا درصد 61نسبی باالی 

 ارتفاع نیز در انتشار که احتماالًضمن این هستند تری برخورداربیش

دلیل برودت هارتفاعات ب که درطوریهها موثر است بفراوانی حلزون و

های حلزون فعالیت جمعیت و هوا نسبیرطوبت بودن ترکم تر هوا وبیش

کم ارتفاع نسبت به سطح  جاهای پست و تر ازمراتب کمهزی بخشکی

  دریا بود.

 جواری با دریای خزرجهت همهرسد استان مازندران بنظر میبه       

چنین هم های سال وماه برخی از مناسب در دمای باال و و رطوبت و

های زونحل زندگی برای طلوبیم و مناسب زیستگاه مناسب گیاهی پوشش

 و ترهای دارای میانگین دمای پاییناستان زی در مقایسه باخشکی

 تر داشته باشد.رطوبت کم
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