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چکیده
ي واسط دوم نوزاد هاهاي واسط اول و گاهاً میزبانعنوان میزبانه هاي آب شیرین ببرخی حلزون:زمینه و هدف

اقلیمي مهم اپیدمیولوژیکی در ارتباط با هاند، بنابراین بررسی شاخصشومیترماتودهاي انگلی انسان و دام محسوب 
هدف از مطالعۀ حاضر بررسی تغییرات . سازدآوري اطالعات پیرامون منابع آلودگی را فراهم میها امکان جمعحلزون

ي مورد هاو شناسائی عوامل دخیل در تغییرات شاخصآلیمنهي آب شیرین جنس هاجمعیتی و آلودگی سرکري حلزون
.باشدغربی میمیاندوآب، استان آذربایجاننظر در منطقۀ
هابرداري حلزوننمونه. بررسی شدند1389جمعاً پنج زیستگاه دائمی و متنوع از اردیبهشت ماه تا آبانماه :هامواد و روش

ي شده، آوري جمعهای حلزونیبعد از انتقال و شناسا. برداري استاندارد انجام شدبا جستجوي هر ایستگاه با روش نمونه
ی که یهاحلزون. قرار گرفتندهاروش دفع سرکري در داخل پتري دیشه طور انفرادي براي جستجوي آلودگی به بهاحلزون

.ی شدندیآوري و شناسابراي دفعات بعدي در معرض آزمایش قرار گرفتند و نهایتاً سرکرها جمع،بار اول سرکر دفع نکردند
، سپس %)62/63(استاگنالیس آلیمنهبیشترین فراوانی مربوط به . ی شدندیري و شناساآوحلزون جمع514جمعاً :هایافته
آلیمنهصرفاً در هاآلودگی. بود% 12/2میزان کلی آلودگی . بودند%) 12/10(اوریکوالریا آلیمنهو %) 26/26(گدروزیانا آلیمنه

.مشاهده شدند%) 74/0(ینوستوم سرکر گدروزیانا با اکآلیمنهو %) 23/19(اوریکوالریا با فورکوسرکر 
خشک شده بودند و در نتیجه تنوع، فراوانی، هاي حلزونهادر مقایسه با مطالعۀ قبلی، اکثر زیستگاه:گیرينتیجه

بنابراین ضرورت دارد براي . دستخوش تغییرات اساسی شده بودندآلیمنهي جنس هاحلزوناقلیمپراکندگی و در کل 
.صورت گیرداین موجودات آبزي توجه اساسی ) عنوان یک رویداد نامطلوبه ب(ض احتمالی جلوگیري از انقرا

غربی، میاندوآب، آذربایجانآلیمنهتغییرات جمعیتی، آلودگی سرکري، :هاي کلیديواژه

نشناسی دانشکدة دامپزشکی دانشگاه تبریز، تبریز، ایراپاتوبیولوژي، بخش انگلآموزشی استادیار گروه ) نویسنده مسئول(-1
a.imani@tabrizu.ac.ir: ، پست الکترونیکی041-36378743: ، دورنگار041-36378734: تلفن
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مقدمه
شناسی پزشکی و دامپزشکی در مباحث انگل

عنوان ه اهی بي آب شیرین در اصل اولین و گهاحلزون
آي مهم نهدومین میزبانان واسط اکثر ترماتودهاي دیژه

ي ریکتزیائی هاانگلی، برخی نماتودها و پاتوژن
)Neorickettsia spp. ( طور ه ند و بشومیمحسوب

.]1- 3[ی دارند ینقش بسزاهامستقیم در انتشار آن
از گاستروپودهاي آب یدهآلیمنهي خانوادة هاحلزون

ي آب هاهاي حلزونترین خانوادهیکی از مهمشیرین و 
ي ساکن و جریان بطئی هاشیرین هستند و اعضاي آن آب

این خانواده داراي ]. 4[دهند را براي زیست ترجیح می
آلیمنهجنس هارین آنتمي زیادي است که مههاجنس

عنوان میزبانان واسط ه هاي آن بها و زیرگونهاست که گونه
شوندمحسوب میانگلی در انسان و دام ترماتودهاي مهم

از آلیمنهگونه حلزون جنس 40تاکنون نزدیک به ]. 5- 7[
ی یي آبی متنوع از مناطق مختلف دنیا شناساهازیستگاه

71در چرخۀ زندگی حداقل هااین حلزون].8[اند شده
داران پست، هاي مهرهآنهگونۀ ترماتود، بدون احتساب دیژه

ه عنوان مثال ب. ]9-10[ن نقش دارند مانند دوزیستا
با یدهآلیمنهي هاهایی از حلزونتوان به آلودگی گونهمی

ترین نوزاد شیستوزوماي پرندگان و پستانداران از مهم
، بروز ]11-13[عوامل درماتیت سرکري در انسان 

هاو نقش آن]14-15[ي فاسیولوزیس انسانی هاگیريهمه
دس مگنا و پارامفیستومم در چرخۀ زندگی فاسیولوئی

آلودگی یک گونه از . ]16،8-17[اي اشاره نمود دوبنه
آ و نیز نهیده با بیش از یک گونۀ دیژهآلیمنهي هاحلزون

عنوان میزبان واسط اول و ه قابلیت همزمان یک گونه ب
هاخصوصیات منحصر بفرد این گروه از حلزون]18[دوم 

ر چرخۀ زندگی هستند که نقش حیاتی و مضاعفی د
زیرا زیست بوم مناسبی . کنندآ ایفاء مینهترماتودهاي دیژه

براي تکامل سرکرهاي مهاجم و یا متاسرکرهاي کیستی 
ي هاند که مستقیماً در پراکندگی آلودگیشومیمحسوب 

.]2،19[انگلی نقش دارند 
شناسی در پایش مستمرّ مطالعات حلزونطور کلّی،ه ب

ي قابل انتقال از هاقوع یا شیوع آلودگیمناطقی که سابقۀ و
طریق حلزون به انسان و دام وجود دارد از اهمیت 

با توجه به منابع ]. 20[استبهداشتی فراوانی برخوردار 
هاي متنوعی از ، در نقاط مختلف ایران گونه]16[موجود 
از هاوجود دارند، ولی تعداد کمی از این حلزونهاحلزون

تنوع، پراکندگی و بهداشتی مطالعه نقطه نظر تعیین
ند و همانند بسیاري از نقاط جهان نکات ناشناختۀ اهشد

، اکولوژي، بیولوژي، آلودگی fauna)(اقلیمزیادي در مورد 
تردید این گروه از موجودات در ایران وجود دارد که بی

ی و تعیین میزان ی، شناساهاتوجه به زیست بوم حلزون
از اهمیت بهداشتی و اقتصادي هاآنآلودگی هر یک از 

بنابراین، با کنکاش وسیع منابع . زیادي برخوردار است
در هاعلمی موجود مشخص شد تاکنون مطالعات و پژوهش

شناسی در ایران منحصر به هاي مختلف حلزونزمینه
ي مهم انگلی هانقاطی بوده است که از نظر شیوع بیماري

خیراً معدودي مطالعات صرفاً در اند و اانسانی اهمیت داشته
ي سرکري هااي و آلودگیارتباط با بررسی تنوع گونه

ي مولکولی با دید دامپزشکی در استان هاعمدتاً به روش
رسد به نظر می] 21- 26[غربی انجام شده است آذربایجان

هاي زیادي براي تحقیق در استان مذکور وجود هنوز زمینه
.دارد
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وپزشکیگردد نظرمیمشخصبا این مقدمه 
دامپزشکی در اکثریت مناطق جغرافیاي وسیع ایران با 

، آني منحصر بفرد و شناخته شدههاانواع اقلیم و زیستگاه
شناسی در تردید مطالعات ابعاد گوناگون حلزونکه بی

حائز اهمیت خواهد بود، در مورد پراکندگی، فراوانی، هاآن
هاي دخیل در سایر شاخصهبرآورد تنوع، میزان آلودگی و

ي جامعی هاي موجود بررسیهاچرخۀ زیستی حلزون
بنابراین شناخت ابعاد مختلف . صورت نگرفته است

در ایران احتیاج به هاي میزبان واسط انگلهاحلزون
.مطالعات وسیعی دارد

اقلیمهدف از مطالعۀ حاضر بررسی نسبتاً جامع 
حوزة میاندوآب درآلیمنهي آب شیرین جنس هاحلزون

ی دقیق تنوع یبر اساس روش استاندارد به منظور شناسا
راکندگی و فراوانی هر یک از اي، تعیین الگوي پگونه
، تعیین انواع و میزان آلیمنههاي موجود جنس گونه

رین متعنوان مهه آلودگی به سرکر ترماتودها و در نهایت ب
ات هدف و محور اصلی در این مطالعه، بررسی تغییر

در آلیمنهي جنس هاجمعیتی و میزان آلودگی حلزون
مقایسه با نتایج یک مطالعۀ مشابه قبلی در همین حوزه در 

ی عوامل یهمراه با شناسا1372-1373طول سال 
اکولوژیکی دخیل در تغییرات مشاهده شده در دو مطالعۀ 

.باشدمشابه و کامالً مجزا در حوزة مذکور می

هامواد و روش
:طالعه توصیفی به روش زیر انجام شداین م

منطقۀ مورد مطالعه حوزة : منطقۀ مورد مطالعه
ي واقع در جنوب استان هامیاندوآب، یکی از شهرستان

شهرستان . باشدغرب ایران میغربی در شمالآذربایجان
شرقی ی در جنوبیمیاندوآب به لحاظ موقعیت جغرافیا

5درجه و طول 36دقیقه و 59دریاچه ارومیه بین عرض 
ارتفاع آن از . درجه جغرافیایی قرار گرفته است46دقیقه و 

آب و هواي این منطقه . رسدمتر می1280سطح دریا به 
ي هاي نسبتاً گرم و زمستانهامتغیر بوده، داراي تابستان

دماي آن معموالً در مرداد ماه حداکثر به . باشدسرد می
درجه زیر 8حدود ماه بهدرجه باالي صفر و در دي33

چون موقعیت این منطقه در مجاورت . رسدصفر می
دریاچه ارومیه و بین دو رود زرینه و سیمینه واقع شده 
است، بنابراین رطوبت در منطقه باالست و بطور متوسط 

میزان بارش متوسط . رسدمی% 40-60در موقع ظهر به 
الزم به ذکر . استلیتر ثبت شده میلی289در منطقه 

از نظر توابع آناست که شهرستان میاندوآب با روستاهاي 
هاي ترین قطبکشاورزي و دامپروري همیشه یکی از مهم
.]27[شناخته شده در سطح استان و کشور است 

با توجه به شرایط : های حلزونیبرداري و شناسانمونه
ي هااقلیمی و محیط زیست ناحیه مورد مطالعه، حلزون

برداري تصادفی در تمامی نمونهآب شیرین به روش 
در هابه منظور برآورد دقیق هر گونه از حلزونهاایستگاه

در . ]28[عمل آمد ه برداري بنمونههاهر یک از ایستگاه
مجموع پنج ایستگاه دائمی شامل دو تاالب، یک رودخانه، 

ي هاعنوان زیستگاهه گیر بیک کانال آب و یک آب
ین از اردیبهشت ماه تا ي آب شیرهاترجیحی حلزون

با اندکی تعدیل در . بررسی شدند1389ماه سال آبان
ي آب شیرین هابرداري از حلزوني استاندارد نمونههاروش

برداري از در مطالعات مشابه در کشورهاي مختلف، نمونه
با جستجوي 1389در دو نیمۀ اول و دوم سال هاحلزون
از هر ) m5×m5(متر مربع 25ي به مساحت هامحدود

به قطر 300ایستگاه با استفاده از یک پنس و الک سیمی 
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متر با سه بار تکرار به سانتی7متر و به ارتفاع سانتی25
تمام طول دقیقه در سه نقطۀ متفاوت در 15مدت 
برداري توسط یک شخص و در نهایت با محاسبۀ نمونه

ن عنواه برداري در هر ایستگاه بمیانگین دفعات نمونه
فراوانی گونۀ حلزون موجود در ایستگاه مزبور انجام شد 

آوري شده همراه با مقداري از هاي جمعنمونه.]29- 30[
آب محل زیست حلزون در ظروف پالستیکی در کنار یخ 

شناسی دانشکدة دامپزشکی دانشگاه به آزمایشگاه حلزون
هادر آزمایشگاه تمامی حلزون. ارومیه منتقل شدند

با استفاده از یک کولیس هاعاد مختلف آنشمارش، اب
دست آمده از ه گیري و بر اساس اطالعات جامع باندازه
]16،1[ها و با استفاده از کلیدهاي تشخیصی معتبر نمونه

. ]31[ی شدندشناسایآلیمنهي جنس هاگونه حلزون
ی به یی شده براي تأئید تشخیص نهایي شناساهاحلزون

شکدة دامپزشکی دانشگاه تهران شناسی دانموزة انگل
.منتقل شدند

براي بررسی : آزمایش آلودگی و تعیین تنوع سرکرها
ه بهاآوري شده، حلزوني جمعهاآلودگی انگلی حلزون
و به cm6قطر ه ب(اي دیش شیشهطور انفرادي در پتري

آب بدون کلر قرار گرفته لیترمیلی10حاوي ) cm2ارتفاع 
با استفاده از تناوب نوري و هاآنو براي خروج سرکر از

cm30با فاصلۀ (ساعت 4-6به مدت W100گرماي المپ
با استفاده از لوپ، آب حاوي . تحریک شدند) از حلزون

هاي آزاد شده بررسی و تعدادي از سرکرها با روش سرکر
آمیزي الکتوفنل بر روي الم رنگ- آمیزي آزوکارمنرنگ

ر بار اول دفع سرکر نداشتند، یی که دهاحلزون. ]32[شدند

به منظور حصول اطمینان کامل از آلوده بودن و یا عدم 
که براي دفعات متعدد تا زمانیهابه انگلهاآلودگی آن

زنده بودند در معرض نور قرار داده شدند و چنانچه در 
گرفت سرکرهاي دفع دفعات بعدي دفع سرکر صورت می

در نهایت با بررسی . ندشدآمیزي میآوري و رنگشده جمع
خصوصیات مورفولوژیکی با استفاده از کلیدهاي تشخیصی 

. ]33-35[معتبر، سرکرهاي مشاهده شده شناسایی شدند 
آمیزي شده براي تأئید تشخیص تعدادي از سرکرهاي رنگ

شناسی دانشکدة شناسی و قارچنهائی به بخش انگل
.بهداشت دانشگاه تهران منتقل شدند

نتایج
، الگوي پراکندگی و فراوانی 1389ول سال در ط

در پنج ایستگاه دائمی واقع آلیمنههاي حلزون جنس گونه
. در نقاط مختلف جلگۀ میاندوآب مورد ارزیابی قرار گرفتند

به منظور تعیین الگوي پراکندگی و برآورد دقیق تراکم هر 
آوري ها با رعایت اصول اخالقی و ایمنی جمعیک از گونه

عدد حلزون زندة راست گرد 514ها، در مجموع نمونه
برداري طبق اصول استاندارد نمونهآلیمنهمتعلّق به جنس 

الزم به ذکر است که از پنج . آوري و شناسایی شدندجمع
ایستگاه دائمی، چهار ایستگاه در هر دو نیمۀ سال داراي 

در هر دو نیمۀ سال فاقد هاحلزون بودند و یکی از ایستگاه
از چهار ایستگاه، دو . بودآلیمنهي جنس هار حلزونحضو

استاگنالیس، یکی آلیمنهي گونۀ هاایستگاه داراي حلزون
گدروزیانا و ایستگاه دیگر آلیمنهداراي گونۀ هااز ایستگاه

.)1- جدول(اوریکوالریا بود آلیمنهداراي گونۀ 
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1389ها در حوزة میاندوآب در نیمۀ اول و دوم سال آ و نتایج آلودگی انگلی آنمنههاي حلزون جنس لیهپرکندگی و فراوانی گون- 1جدول 

مشخّصات ایستگاه
نوع 

ایستگاه
گونه حلزون

تراکم در 
نیمه اول 

(%)سال

تعداد حلزون (نوع سرکر 
)آلوده در نیمه اول سال

تراکم در نیمه 
(%)دوم سال

تعداد (نوع سرکر 
حلزون آلوده در نیمه 

)وم سالد

مجموع تراکم دو 
(%)سال

کنديتاالب روستاي خان
N3653'34"
E4607'48"

258)19/50(-204)13/59(-54)95/31(آ استاگنالیسلیمنهدائمی

تاالب روستاي مشیر آباد
N3652'02"
E4615'24"

69)42/13(-45)04/13(-24)2/14(آ استاگنالیسلیمنهدائمی

روداشیۀ رودخانۀ زرینهح
N3649'07"
E4605'10"

52)12/10(-21)09/6()10(فورکوسرکر 31)34/18(اوریکوالریاآلیمنهدائمی

کانال آب روستاي دارلک
N3653'44"
E4546'67"

135)26/26(-75)74/21()1(اکینوستوم سرکر 60)5/35(گدروزیاناآلیمنهدائمی

گویجلوروستايگیرآب
N3651'87"
E4616'35"

-----دائمی

1389برداري در دو نیمۀ اول و دوم سال نتایج نمونه
ي جنس هااي و فراوانی حلزونبیانگر پراکنش گونه

از نیمۀ دوم (ی شده صرفاً در فصول بهار یي شناساآلیمنه
ي هاز ایستگاها) ماهتا آخر آبان(، تابستان و پاییز )خرداد

هاي شناسایی شده حلزون جنس گونه. تحت مطالعه بود
آلیمنه: عبارت بودند ازهاو درصدهاي فراوانی آنآلیمنه

و %) 26/26(گدروزیاناآلیمنه، %)62/63(استاگنالیس
.)3، 2، 1شکل و 1جدول (%) 12/10(اوریکوالریاآلیمنه

ي در هاهگونبدین ترتیب، در مجموع بیشترین فراوانی
استاگنالیس و آلیمنهحوزة تحت مطالعه مربوط به گونۀ 

.اوریکوالریا بودآلیمنهکمترین آن مربوط به 

آ اوریکوالریالیمنه-3شکل آ گدروزیانا         لیمنه-2شکل آ استاگنالیسلیمنه-1شکل 

ي جنس هابه لحاظ خصوصیات محیط زیست حلزون
هادر منطقۀ مورد مطالعه، مشاهده شد حلزونآهلیمن

ی که یهاي در حال جریان آرام و در تاالبهاعمدتاً در آب
بیشتر در حاشیه و نقاط کم عمق وآب راکد داشتند

در مجموع، کف بستر محل زیست . زیستگاه مستقر بودند
ي آب شیرین گلی بود که متفاوت هااین جنس از حلزون

ي هادر بین حلزون. رنگ بودو سیاهاز بسترهاي لجنی
ي هااستاگنالیس عمدتاً در زیستگاهآلیمنه، آلیمنهجنس 

بیشتر مشاهده ) اکثراً نیزار(داراي انواع پوشش گیاهی 
توان گفت هاي مشاهده شده، تقریباً میدر بین گونه. شدند

اوریکوالریا تماماً آلیمنهگدروزیانا و آلیمنهي هاکه حلزون
استاگنالیس در صورت وجود گیاه آلیمنهزي هستند و کف
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در محیط زیست آن تمایل زیادي به چسبیدن به گیاهان 
.و استقرار در سطح باالي پوشش گیاهی دارد

بر اساس دفع سرکرهاتشخیص آلودگی انگلی حلزون
ي آب شیرین جنس هادر بررسی آلودگی انگلی حلزون

ها فقط در دو گونۀ یبه روش دفع سرکر، آلودگآلیمنه
. اوریکوالریا مشاهده شدندآلیمنهگدروزیانا و آلیمنه
آلیمنهرغم فراوانی و پراکندگی باالي جمعیت گونۀ علی

استاگنالیس در حوزه تحت مطالعه، آلودگی انگلی در این 
. گونه مشاهده نشد

514در کل، شیوع آلودگی سرکري در بین تمامی 
بدین . بود% 14/2در طول مطالعه، آوري شدهحلزون جمع

%) 23/19(10اوریکوالریا آلیمنهحلزون 52ترتیب که از 
آلیمنهحلزون 135حلزون صرفاً به فورکوسرکر و از 

سرکر به اکینوستوم%) 74/0(گدروزیانا تنها یک حلزون 
الزم به ذکر ).5و 4هايشکلو 1جدول (آلوده بودند 

ي هاي فقط در حلزوناست که هر دو آلودگی سرکر
آوري شده در نیمۀ اول سال مشاهده شدند و جمع
گونه دفع سرکر مطابق با روش توصیف شده در هیچ

برداري شده بودند،ی که در نیمه دوم سال نمونهیهاحلزون
.مشاهده نشد

A                                          B
اکینوستوم سرکر- 4شکل 

40Xی ینمابا بزرگA. الکتوفنل-یزي با آزوکارمنآمپس از رنگ

. 10Xی ینمابا بزرگBو
Os : ،بادکش دهانیHc : یقۀ رأسی)Head Collar( ،Vs :

بادکش شکمی

فورکوسرکر : 5تصویر 
).10Xی ینمابزرگ(الکتوفنل -آمیزي با آزوکارمنرنگ

Os : ،بادکش دهانیVs : ،بادکش شکمی)Forked tail(Ft : دم
چنگالی

بحث
ي آب شیرین ایران، تاکنون هادر مطالعۀ جامع حلزون

ترونکاتوال، پالوستریس، استاگنالیس، (آلیمنههفت گونۀ 
در نقاط مختلف ) پرگرا، گدروزیانا، روفسنس و اوریکوالریا

با توجه به اهمیت مطالعات . ]16[اند ی شدهیایران شناسا
ي اخیر متعاقب چندین هاشناسی در ایران، در سالحلزون

ي آب شیرین هااي از جمله، بررسی حلزونمطالعۀ منطقه
آلیمنههاي ، گونه]21[غربیدر استان آذربایجان

آلیمنهاوریکوالریا، آلیمنهاستاگنالیس، آلیمنهگدروزیانا، 
]36[در استان کرمانشاه پالوستریس،آلیمنهترونکاتوال و 

آلیمنهپالوستریس و آلیمنهزیانا، گدروآلیمنههاي گونه
آلیمنه]37[ترونکاتوال، در استان سیستان و بلوچستان 

ترونکاتوال، در استان آلیمنهروفسنس و آلیمنهگدروزیانا، 
ترونکاتوال و آلیمنهگدروزیانا، آلیمنه]38[مازندران 

آلیمنه]39[پالوستریس، در استان گیالن آلیمنه
ترونکاتوال، در آلیمنهپالوستریس و آلیمنهگدروزیانا، 

آلیمنهگدروزیانا و آلیمنه]20[شمال استان خوزستان 
]40[ترونکاتوال و در شهرستان شادگان استان خوزستان 

اوریکوالریا به ترتیب فراوانی آلیمنهگدروزیانا و آلیمنه

VV
ss

HHcc
Os

H
c

Os Vs Ft
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ی و گزارش یشناساآلیمنههاي موجود جنس بعنوان گونه
به موازات مطالعات مشابه در نقاط مختلف ایران، . اندشده

آلیمنهاستاگنالیس، آلیمنهدر مطالعۀ حاضر نیز سه گونۀ 
گدروزیانا در حوزة تحت مطالعه آلیمنهاوریکوالریا و 

استاگنالیس آلیمنهشناسائی شدند و در این میان 
ترین گونۀ مشاهده شده در دو نیمۀ اول و دوم سال غالب

الذکر بود هاي مطالعات فوقو این یافته مغایر با یافتهبود
ترین گونه گدروزیانا غالبآلیمنههاکه در تمامی آن

هاي حاصل از بر اساس یافته. گزارش شده است
ي انجام گرفته در خصوص مباحث مختلف هاپژوهش
استاگنالیس آلیمنهشناسی در ایران، تاکنون گونۀ حلزون

ي آب شیرین هاطالعات جامع حلزوندر هیچکدام از م
، به جز در ]20، 32، 36، 39-42[مناطق مختلف ایران 

غربی و از استان آذربایجان]Mansourian]16گزارش 
شاید یکی از علل این . لرستان، گزارش نگردیده است

واقعیت، غنی و متنوع بودن منابع آبی و اقلیم منحصر بفرد 
و هواي ایران باشد که این دو استان پر آب و خوش آب 

. حداقل تا چند سال اخیر وضع بر همین منوال بود
ي سرکري در نیمۀ اول هاآلودگی،در مطالعۀ حاضر

گدروزیانا و آلیمنهي دو گونۀ هاسال و صرفاً از حلزون
مطالعات . اوریکوالریا با شیوع پائین مشاهده شدندآلیمنه

اناي آمریکا نشان انجام شده در استرالیا و ایالت لوئیزی
ین آلودگی نوزاد ترماتودها در یدادند که حتی میزان پا

ي هاي گسترده در میزبانهابراي تولید آلودگیهاحلزون
در طی سه سال . ]43- 44[رسد پستاندار کافی بنظر می

ترونکاتوال آلیمنهي هامطالعه روي آلودگی طبیعی حلزون
ه حلزون آلوده ببا فاسیوال هپاتیکا در مراکش تنها دو

همچنین، شیوع کلّی آلودگی طبیعی . ]45[دست آمد 

ترونکاتوال در یک مطالعۀ دو ساله در آلیمنهحلزون گونۀ 
در . ]39[گزارش شده است % 1/1ناحیۀ لیموزین فرانسه 

گدروزیانا بر خالف انتظار فقط به آلیمنهمطالعۀ حاضر 
.دآلوده بو%) 74/0به میزان (اکینوستوم سرکر 

در استان گیالن، ]4[و همکاران Sharifدر مطالعۀ 
گدروزیانا با نوزادهاي آلیمنههاي گونۀ حلزون% 9/3

دیپلوستومیده، ایده،اورکیترماتودي چهار خانوادة پالگی
اي در مطالعه. کلینوستومیده و اکینوستوماتیده آلوده بودند

یانا با گدروزآلیمنهغربی ایران، آلودگی دیگر در جنوب
ایده، اورکیسرکرهاي خانوادة اکینوستوماتیده، پالگی

ژئیده فاسیولیده، اکینوستوماتیده، نوتوکوتیلیده و استري
در بررسی مبتنی بر روش دفع . ]42[نشان داده شده است 

غربی، در استان آذربایجان) Cercarial Shedding(سرکر 
ا اکینوستوم اوریکوالریا بآلیمنهي گونۀ هاحلزون% 59/74

% 03/8، ]22[%) 62/3(و فورکوسرکر %) 38/96(سرکر 
گدروزیانا با زیفیدیوسرکر آلیمنهي گونۀ هاحلزون

، اکینوستوم سرکر %)26/32(فورکوسرکر ،%)91/81(
و بر اساس ] 24[%) 24/1(و مونوستوم سرکر %) 19/5(

آلیمنهي گونۀ هاحلزون% 12/3مطالعات مولکولی 
ي هاحلزون% 42/2، ]23[فاسیوال ژیگانتیکا گدروزیانا با 

و ]25[اوریکوالریا با فاسیوال ژیگانتیکا آلیمنهگونۀ 
گدروزیانا با آلیمنهي گونۀ هاحلزون% 77/28

در مطالعۀ . اندآلوده بوده]26[اورنیتوبیالرزیا ترکستانیکوم 
اوریکوالریا با فورکوسرکر آلیمنهفعلی میزان آلودگی گونۀ 

اوریکوالریا با آلیمنهآلودگی گونۀ . بود% 23/19موع در مج
ژئیده، شیستوزوماتیده، سرکر ترماتودهاي استري

، ]46[کولیده، اکینوستوماتیده و نوتوکوتیلیده سانگینی
از ]48[و تریکوبیالرزیا فرانکی ]47[تریکوبیالرزیا اوسالتا 
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و همکاران Karimi. کشورهاي مختلف گزارش شده است
ي شهرستان شادگان استان هارسی آلودگی حلزوندر بر

اوریکوالریا و آلیمنهخوزستان میزان آلودگی دو گونۀ 
اند گزارش کرده% 8گدروزیانا با انواع سرکرها را آلیمنه

استاگنالیس از آلیمنهدر مطالعۀ حاضر گونۀ . ]40[
رغم ی برخوردار بود، اما علییپراکندگی و فراوانی باال

دن جمعیت این گونه در حوزة تحت مطالعه بیشتر بو
این . گونه آلودگی سرکري از این حلزون مشاهده نشدهیچ

عنوان یک میزبان بالقوه براي چندین نوع ه حلزون ب
% 52در لهستان . ترماتود انگلی شناخته شده است

استاگنالیس آلوده به مراحل مختلف آلیمنهي هاحلزون
در آلمان آلودگی همین . ]33[آها بودند نهتکاملی دیژه

البته، . ]46[گونه با نه گونۀ انگلی گزارش گردیده است 
ي هاعدم مشاهدة مراحل نوزادي ترماتودها در حلزون

استاگنالیس بر اساس مشاهدات به روش دفع سرکر آلیمنه
کند، ولی را رد نمیهااحتمال آلودگی انگلی در این حلزون

آلیمنههاي عه نقش مهم گونهمشاهدة سرکرها در این مطال
، حداقل هااوریکوالریا را در انتقال انگلآلیمنهگدروزیانا و 

در پرندگان آبزي وحشی و احتماالً در پرندگان اهلی، در 
در هازیرا آلودگی. دهدمناطق تحت مطالعه نشان می

های که انواع پرندگان آبزي وحشی در آنیهازیستگاه
. شدندحضور داشتند، مشاهده

در حوزة تحت مطالعۀ ]17[در مطالعۀ مشابه قبلی 
ایستگاه انتخابی به ترتیب وفور چهار گونۀ 12فعلی، از 

6از (ترونکاتوال آلیمنه، )ایستگاه7از (گدروزیانا آلیمنه
پرگرا آلیمنهو ) ایستگاه2از (اوریکوالریا آلیمنه، )ایستگاه

مچنین در مطالعۀ مذکور ه. اندگزارش شده) ایستگاه1از (
2در (ترونکاتوال آلیمنهگدروزیانا با آلیمنهحضور همزمان 

) ایستگاه1در (پرگرا آلیمنهگدروزیانا با آلیمنه، )ایستگاه
) ایستگاه1در (اوریکوالریا آلیمنهترونکاتوال با آلیمنهو 

ي انگلی، تنها سرکرها و هابه لحاظ آلودگی. اندگزارش شده
گدروزیانا، آلیمنهي فاسیوال به ترتیب فراوانی از هايرد

در . اندترونکاتوال گزارش شدهآلیمنهاوریکوالریا و آلیمنه
تنها سه ایستگاه ،ایستگاه انتخابی قبلی12مطالعۀ فعلی از 

از نظر زیست محیطی برقرار بودند و در واقع نه ایستگاهی 
یی براي اهعنوان زیستگاهه که چندین سال پیش ب

خشک شده و یا با کامالًشدند محسوب میهاحلزون
و از سه ، همچنیني انسانی از بین رفته بودندهادخالت

ایستگاه فعلی تنها دو ایستگاه داراي حلزون بودند که یکی 
آلیمنهگدروزیانا و دیگري داراي آلیمنهداراي هااز آن

مطالعۀ فعلی از نتایج حائز اهمیت در. اوریکوالریا بودند
استاگنالیس در دو تاالب شناخته شده آلیمنهحضور گونۀ 

اگر چه این دو ایستگاه در مطالعۀ . در منطقۀ میاندوآب بود
ولی در مطالعۀ فعلی ،ي انتخابی نبودندهاقبلی از ایستگاه

ي هاعنوان زیستگاهه با توجه به مشهور و دائمی بودن، ب
در نظر گرفته شدند و آلیمنهي جنس هااحتمالی حلزون

شد همرا با نتایج ارزشمند به واقعیت آنچه احتمال داده می
. دگردیتبدیل 

ها، در چرخۀ زندگی بسیاري از موجودات از جمله انگل
که زیستیشرایط محیطی در پرورش، تکثیر و بقاء ناقلین 

باشند، عوامل اصلی انتقال آلودگی به انسان و دام می
ه امروزه تغییرات آب و هوا ب. ]49[ارند اهمیت فراوانی د

عنوان یک موضوع اضطراري بر اساس شواهد و 
ي علمی در تمام نقاط دنیا پذیرفته شده است و هااستدالل

تردید اثرات نامطلوبی دانشمندان معتقدند این تغییرات بی
-ي اجتماعیهاسازماني طبیعی و هاروي تمام اکوسیستم
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غیرهاي اقلیمی و زیست محیطی مت. ]50[اقتصادي دارند 
هادر تحت تأثیر قرار دادن پایداري جمعیت برخی حلزون

تغییرات آب و هوا همچنینو ]51[اند کامالً شناخته شده
مانند (غیر مستقیم مستقیم یا عنوان یک عامل ه ب

هاي زیادي براي انحطاط گونه)انگل-تحرکات میزبان
ها با وانی گونهکاهش فرا. ]52- 53[اند پیشنهاد شده

هاي طوالنی مدت خشکسالی کامالً در ارتباط افزایش دوره
هستند و کاهش میزان بارش یکی از بارزترین عامل 

هاي جانوري در حال و آینده تلقی کاهش اکثر گونه
Rhachistia aldabraeد و اخیراً نیز انقراض گونۀ شومی

بارش صرفاً به کاهش میزانAldabra atollحلزون بومی 
.]51[در این منطقه نسبت داده شده است 

با نگاهی به وضعیت آب و هوائی چند سال اخیر ایران، 
ي هاوقوع کاهش نزوالت آسمانی و به تبع آن خشکسالی

ویژه در منطقۀ آذربایجان ه متوالی در اکثر نقاط کشور و ب
است و تبعات این رویداد نامطلوب جوي مشهودکامالً 

قطه از جغرافیاي وسیع ایران به انضمام حداقل در این ن
ي مخرب و افسار گسیختۀ انسانی به شکل حفر هادخالت

ي کشاورزي و احداث هاهزاران چاه عمیق بر روي زمین
هاي دائمی ي مختلف بر روي رودخانههاي با کاربريهاسد

غرب کشور بدون توجه به اثرات نامطلوب زیست در شمال
غربی، باعث در استان آذربایجانویژه ه ، بهامحیطی آن

ناپذیر دریاچۀ ارومیه، و تقریباً برگشتشدیدخشکی 
و منابع آبی مهم و حیاتی اکثر مناطق استان هاتاالب

اند و از طرف دیگر وقوع همزمان و غربی شدهآذربایجان
تدریجی این رخدادهاي طبیعی و غیر طبیعی باعث بروز 

هانی به شکل افزایش مشکل خیلی مهم ثانوي و شاید پن
ي زیر زمینی و سطحی شده هاالعاده درجۀ شوري آبفوق

است و طبیعتاً چنین وضعیتی شرایط زیستی را براي 
تمامی موجودات اعم از انسانی، حیوانی و گیاهی تا 

.حدودي نامناسب کرده است
El-Kadyي باالي عناصر هاو همکاران معتقدند غلظت

ي جمعیتی و هاشاخصی مختلف،یو ترکیبات شیمیا
. دهندرا تحت تأثیر قرار میهااي حلزونفراوانی گونه

، از تعداد هابنابراین، با افزایش شوري آب، بویژه در زهکش
در مطالعۀ فعلی اگر چه . ]54[شود کاسته میهاحلزون

در ) استاگنالیس، گدروزیانا و اوریکوالریا(آلیمنهسه گونۀ 
ولی بر خالف مطالعۀ قبلی ،جلگۀ میاندوآب مشاهده شدند

آلیمنهترونکاتوال و آلیمنههاي در هیچ ایستگاهی گونه
پرگرا مشاهده نشدند و به لحاظ فراوانی، پراکندگی و 
محیط زیستی نیز مطابق با شواهد از میزان این 

هاي مشاهده وژیکی در خصوص گونهي اپیدمیولهاشاخص
،شده در مقایسه با مطالعۀ قبلی بشدت کاسته شده است

که دلیل این واقعیت بدون شک همان عوامل تغییر یافته 
ي بشري هستند که سبب هاجوي، محیطی و دخالت

هاي زیستی و در نتیجه کاهش جمعیت و تنوع دگرگونی
باور . اندشدهآلیمنهي آب شیرین جنس هااي حلزونگونه

ي آب شیرین در هابر این است که پراکندگی حلزون
ي خاص طی یک دورة زمانی معین، برحسب هازیستگاه

شناختی، بیوشیمیائی و فیزیکی تغییر خصوصیات زیست
در هااي و تراکم حلزونهمچنین، تنوع گونه. ]55[کند می

هاي خاصی که این موجودات آبزي در آنهازیستگاه
ر دارند، در یک دورة زمانی معین، بواسطۀ این حضو

ي هارین دخالتتماز مه. ]28[شوند فاکتورها تعیین می
دیگر بشر براي بر هم زدن توازن محیط زیست استفاد 

رویه از انواع سموم براي اهداف کشاورزي و دامی است بی
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به سبب استفادة وسیع براي آلی کهي هاکشو آفت
ت مزارع یک خطر جدي محیطی کنترل حشرات و آفا

اثرات سمی سیپرمترین و آلفامترین . ]56[هستند 
روي فیزیولوژي تولیدمثل و ) صناعیپایرتروئیدهاي (

آکومیناتا به آلیمنهمتابولیسم اکسیژن حلزون آب شیرین 
ي دیمتوآت هاکشآفت. ]57[اثبات رسیده است 

نی براي به فراوا) کاربامات(و کارباریل ) ارگانوفسفات(
کنترل آفات در مزارع کشاورزي و منابع آبی استفاده 

واسطۀ باران یا ه مستقیماً یا بهاکشند و این آفتشومی
رسند و آبیاري به منابع آبی مجاور مزارع کشاورزي می

ي مذکور روي متابولیسم هاکشاثرات تخریبی آفت
و ي آنزیمی هاو اکثر سیستمهاو پروتئینهاکربوهیدرات

تحت تأثیر قرار گرفتن تعادل آنزیمی و فرآیندهاي 
آکومیناتا و سایر آلیمنهتولیدمثلی حلزون آب شیرین 

.]58[موجودات آبزي مشاهده شده است 
ها، رغم پیشرفت روز افزون بشري در تمامی عرصهعلی

مانند مزارع )Anthropogenic(متأسفانه اکثر منابع 
، پسماندهاي صنعتی و هاي کشاورزيپرورش دام، تفاله

ی مقادیر عظیمی از یي شهري و روستاهاجریانات فاضالب
ي سطحی وارد هامواد آلی و ترکیبات نیتروژنی را به آب

ي آمونیوم، نیترات و نیتریت هاکنند و در نتیجه غلظتمی
داري به مقادیر باالتر طور معنیه ي آبی بهادر اکوسیستم

و بدین ترتیب یک مشکل انداز حد طبیعی افزایش یافته
. زیست محیطی دیگري در عرصۀ جهانی ایجاد شده است

در حال حاضر سمیت هر کدام از ترکیبات فوق با 
ي اثر متفاوتی براي موجودات آبزي پذیرفته هامکانیسم

با مد نظر قرار دادن تمامی موارد فوق و . ]59[شده است 
طالعۀ همینطور با پذیرفتن این واقعیت که حوزة تحت م

ي بشري به سبب هانیز از دایرة دخالت) میاندوآب(فعلی 
ی در مزارع یرویه از انواع سموم شیمیااستفاده بی

عالوة رفتارهاي غیر ه ي دامی، بهاکشاورزي و جایگاه
منصفانه ساکنین با محیط پیرامونی خود، خارج نیست و از 

ي بشري جنبۀ تمایالت فزآینده به هاطرفی از بین دخالت
سمت مصارف سموم در این منطقه به سبب جایگاه بسیار 
خوب کشاورزي و دامپروري جلگۀ میاندوآب در سطح 

ي هااستان و کشور، نه تنها در تغییر شاخص
ي هاویژه حلزونه اپیدمیولوژیکی و زوال و بقاء موجودات ب

تأثیر نبوده بلکه شرایطی بیآلیمنهآب شیرین جنس 
اي آیندة اکوسیستم متحول شدة تر از گذشته را بروخیم

.این نقطه از جغرافیاي وسیع ایران فراهم نموده است
ي آب شیرین هادر مطالعۀ قبلی اگر چه آلودگی حلزون

صرفاً مربوط به فاسیوال و از شدت و فراوانی آلیمنهجنس 
ی برخوردار بود، ولی در مطالعۀ فعلی مواردي از یباال

هاي ر هیچکدام از گونهآلودگی با سرکرهاي فاسیوال د
آلیمنهولی دو نوع سرکر از دو گونۀ ،مشاهده نشدآلیمنه
رغم فراوانی و پراکندگی باالي ی شدند که علییشناسا
در گذشته در منطقه آلیمنهي آب شیرین جنس هاحلزون

میاندوآب هیچکدام از این سرکرها در مطالعه قبلی گزارش 
اقعیت این باشد که در مطالعه اند، احتماالً دلیل این ونشده

ي آب هاقبلی هدف از مطالعه، بررسی آلودگی حلزون
امروزه به یمن استفاده . هاي فاسیوال بودشیرین به گونه

، باال رفتن سطح هامنظم، مکرر و مستمر از انواع ضد انگل
ي ارائه شده براي هاها و آموزشدانش افراد و رعایت توصیه

ي انگلی و غیر انگلی از هازه با بیماريارتقاء بهداشت و مبار
ي انگلی از جمله فاسیولوزیس در این هامیزان آلودگی

البته الزم به . نقطه از کشور تا حدودي کاسته شده است
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ذکر است که متأسفانه از جمعیت دامی این منطقه هم به 
تواند دلیلی بر شدت کم شده است و این مورد هم می

.انگلی همچون فاسیولوزیس باشديهاین بودن آلودگییپا

گیرينتیجه
ه ي آبی ایران، بهابا توجه به اوضاع حاکم بر اکوسیستم

ویژه حوزة تحت مطالعۀ حاضر، الزم به ذکر است که اگر 
ترین میزبانان عنوان مهمه ي آب شیرین بهاچه حلزون

ي انسانی و دامی هاواسط شناخته شده براي اکثر انگل
ولی در بحث ذخایر جانوري یکی از ند،شومیمحسوب 

آیند و پیشنهاد مؤکد موجودات بومی ایران به حساب می
بر این است اگر معتقدیم اکوسیستم جانوري کشور ایران 
اوضاع نامطلوبی دارد و حاصل آن احتمال انقراض بیشتر 

الخصوص موجودات آبزي چون موجودات ارزشمند، علی
نابراین بایستی تدابیري ب،باشدي آب شیرین میهاحلزون

روند رو به انحطاط این موجودات آبزي، از اتخاذ گردد تا 
ی سایر موجودات از جمله یکه نقش مهمی در زنجیرة غذا

.پرندگان مهاجر بر عهده دارند، جلوگیري شود
تشکر و قدردانی

نویسنده بدینوسیله از همکاري صمیمانه جناب آقاي دکتر 
شناسی دانشکدة ترم گروه انگلسید حسین حسینی استاد مح

هاهاي حلزوندامپزشکی دانشگاه تهران در تأئید تشخیص گونه
و از مساعدت جناب آقاي دکتر علی فرهناك استاد محترم 

ی سرکرها مراتب یدانشکدة بهداشت دانشگاه تهران در شناسا
.قدردانی و تشکر را دارد
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Survey of Population Changes and Cercarial Infection of Lymnaea spp

Freshwater Snails. in Miyandoab Region, West Azarbaijan Province in 2010
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Background and Objective: Some freshwater snails are intermediate hosts of human and animal parasitic

flukes. These snails are considered as the first and often the second intermediate hosts of parasitic trematode

larvae. Therefore, survey of the important epidemiologic indexes related to snails fauna makes it possible to gain

information about the sources of infection. The aim of current study was to survey of population changes and

cercarial infection of Lymnaea spp. and determine involved factors in Miyandoab region.

Materials and Methods: Generally, 5 various and perennial habitats of snails were monitored from May to

November in 2010. Snails sampling was undertaken by searching each site using a standard method. After

transferring and identifying the collected snails, all of them were individually placed into petridishes in order to

investigate their cercarial infection by traditional cercarial shedding method. Snails which did not shed cercariae

for the first time, were re-examined som other time and cercariae were finally characterized.

Results: Totally, 514 dextral Lymnaea spp. were collected and identified. The highest percentage belonged to

the L. stagnalis (63.62%), followed by L. gedrosiana (26.26%) and L. auricularia (10.12%). The overall

infection rate was 2.12%. The infections were only observed in L. auricularia with furcocercariae (19.23%) and

L. gedrosiana with echinostom cercariae (0.74%).

Conclusion: In comparison whit previous study, the major habitats of snails had been dried so as a result,

diversity, abundance, distribution and consequently the fauna of lymnaea spp. have been undergone a lot of

substantial changes. So, it should be paid essential attention to this adverse occurrence at least with a view to

prevent the likely extinction of these aquatic animals.
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