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چکیده
حلزونها یکی از مهمترین گروههای خسارتزا به محصوالت کشاورزی محسوب میشوند .حلزون گونه Physa acuta
بهعنوان یک گونه مهاجم در باغات ،سبزیکاریها و باالخص مزارع برنج از اهمیت خاصی برخوردار است .در این تحقیق
ضمن بررسی گونههای نرمتنان حاشیه رودخانه جاجرود در شرق استان تهران ،این گونه از چهار ایستگاه فشم ،سعیدآباد،
خجیر و پاکدشت در طول رودخانه جاجرود گزارش گردید .طبق مشاهدات در ماههای فصل تابستان هیچ نمونهای از این
گونه جمعآوری نشد و نمونههای جمعآوری شـده در ماههای فصول بـهار و پاییـز تفاوت معنیداری از نظر صفات
ریختشناسی نشان ندادند .وجود این گونه در منطقه حاشیه رودخانه جاجرود هشداری برای احتمال حمله این گونه
مهاجم به مزارع و باغات حاشیه رودخانه محسوب میشود.
واژگان کلیدی :رودخانه جاجرود ،Physa acuta ،نرمتن

 -1دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیوسیستماتیک جانوری ،گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم زیستی ،واحد ورامین -پیشوا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین،
ایران
 -2استاد ،گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم زیستی ،واحد ورامین -پیشوا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین ،ایران
 -3استادیار ،گروه گیاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی ،واحد ورامین -پیشوا  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین ،ایران
نویسنده مسئول مکاتباتsiamak.yousefi1@gmail.com :

17

گزارشی از حضورحلزون  Physa acuta, Draparnaudدر رودخانه جاجرود...

مقدمه
نرمتنان  Molluscaشاخهای از بیمهرگان هستند که از لحاظ تعداد و تنوع گونهای در بین جانوران مقام دوم را به
خود اختصاص داده و دارای انتشار زمانی و مکانی وسیعی میباشند ،وجود صدفی حاوی مواد معدنی در این جانوران
احتمال باقی ماندن آنها در طول زمان بهصورت سنگواره را افزایش داده است (منصوریان و سماعی .)1391 ،حلزونهای
آب شیرین متعلق به رده  Gastropodaیا شکمپایان از تنوع گونهای فراوانی در دنیا برخوردار میباشند و مهمترین گونههای
آبزی و خاکزی آنها در زیررده  Pulmonataقرار دارند؛ این گروه از شکمپایان از نظرکشاورزی ،پزشکی ،دامپزشکی و
بهداشت عمومی بهویژه در انتقال عوامل بیماریزا و بهعنوان میزبان واسط نماتدهای زیانآور گیاهی و جانوری اهمیت
فراوانی دارند.
حلزون گونه  Physa acuta Draparnaudاز گروه حلزونهای آب شیرینزی متعلق به خانواده  Physidaeاز راسته
 Basommatophoraو زیررده  Pulmonataبا صدف چپگرد و براق بدون نقوش محوری است .تارک آن تیز و به اندازه
 15-9میلیمتر دیده میشود .عموماً حلزونهای چپگرد این خانواده پوسته صافی د اشته و با داشتن شاخک نخی به
راحتی از گونههای  Lymneaeتفکیک میشوند .این گونه فاقد هموگلوبین بوده و آبششها کاذب دارد .نوار عرضی رادوال
در دهان این گونه  Vشکل و دندان مرکزی آن چند دندانهای است (منصوریان و سماعی .)1391 ،این گونه از تمام نقاط
قاره آسیا ،آفریقا ،استرالیا ،اروپا و آمریکای جنوبی طی چند دهه گذشته گزارش شده است ( .)Saha et al., 2017همچنین
این گونه از سراسر ایران گزارش شده است (ایمانی باران .)1395 ،در استان تهران ،این گونه توسط رنجنوش و همکاران
( )1395از حاشیه رودخانه جاجرود همراه با  22گونه دیگر گزارش گردید .این گونه حلزون بهعنوان یکی از حلزونهای
مهاجم در اکوسیستمهای آبی میتواند خسارت قابل مالحظهای به گیاهان آبزی بهخصوص مزارع برنج و همچنین
آکواریومهای نگهداری جانوران و گیاهان زینتی آبزی وارد نماید ( .)Ng et al., 2018سطح خسارت گزارش شده از این
حلزون در باغات تا جایی بوده است که در برخی منابع نسبت به جستجوی راهکار مناسبی برای مدیریت این نرمتن
پرداختهاند (.)Aditya and Raul, 2002
تاکنون مطالعات متعددی در ایران به منظور تعیین گونههای حلزونهای خشکیزی و آب شیرینزی انجام شده است.
گـونههـای  Limnea truncateاز ارتـفاعـات و  Limnea gedrosiana Annandale and Prashadاز منـاطـق دشـت و
مرتـعی گـزارش شـدهاند .گـونه  Bulinus truncates Audounاز اسـتانهای خوزسـتان و گـیـالن و گونههای
 Planorbis planorbis L.و  Physa acutaاز سراسر نقاط ایران گزارش شدهاند (ایمانی باران .)1395 ،شمسی و همکاران
( )1389ضمن بررسی تنوع گونهای حلزونهای خاکزی شهرستان ارومیه 9 ،گونه از این بیمهرگان را شناسایی کردند.
در مطالعهای در استانهای گلستان و مازندران 32 ،گونه حلزون خاکزی و  2گونه لیسه گزارش گردید (منصوریان،
 .)1384اکتفا و همکاران ( )1392فون حلزون های رودخانه دز در استان خوزستان را مورد بررسی قرار داده و جمعاً 29
گونه برای اولین بار از فون این رودخانه گزارش نمودند .رنجنوش و همکاران ( )1396ضمن مطالعه فون حلزونهای
خشکیزی و آبزی و لیسه های حاشیه رودخانه جاجرود در استان تهران ،مجموعاً  23گونه حلزون و لیسه جمعآوری
نمودند که گونه  Physa acutaدر میان گونههای گزارش شده آنها مشاهده شد.
گونههای متعددی از شکمپایان بهعنوان آفات کلیدی محصوالت کشاورزی در مزارع و گلخانهها گزارش شدهاند؛ برای
مثال حلزون سفید ) Helicella candaharica Pfeiffer (Pulmonata: Hygromiidaeبهعنوان یکی از مهمترین نرمتنان
خشکیزی در نهالستانها و باغهای استان مازندران معرفی شد (عالیشاه و همکاران .)1399 ،احمدی ( )1390همین
گونه را آفت اصلی نهالستانهای زیتون در شهرستان طارم ،رودبار در نظر گرفت .گونههای ،Lymnaea palustris Muller
 L. tranculata Mullerو  Physa acuta Draparnaudبهعنوان گونههای زیانبار در مزارع برنج شهرستانهای انزلی،
لنگرود ،الهیجان ،شفت و رشت گزارش شدند (مجیدی شیلسر .)1399 ،طبری و احمدی ( ) 1391برای اولین بار خسارت
ناشی از حلزون گیاهچهخوار ) Succinea putris L. (Pulmonata: Succineidaeرا از خزانههای برنج مازندران گزارش
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کردند .حلزون ها با تغذیه از گیاهان جوان و تازه کشت شده ،به خصوص برنج ،باعث مرگ گیاه میشوند .احمدی و اربابی
( )1383برای اولین بار تعداد  15گونه حلزون از شالیزارهای برنج حاشیه رودخانه بابل رود شناسایی نمودند.
با توجه به اهمیت گونه  P. acutaو کمبود اطالعات مربوط به این گونه در شرق استان تهران ،در این تحقیق نسبت
به بررسی نحوه حضور این گونه در روخانه جاجرود اقدام گردید.
مواد و روشها
ابتدا بر اساس امکان دسترسی ،وضعیت طبیعی منطقه ،پوشش گیاهی ،شیب زمین ،پیوستن شاخههای فرعی ،به
شاخه اصلی ،سرعت جریان آب نسبت به تعیین ایستگاه در رودخانه جاجرود در شرق استان تهران اقـدام شد .برای
اندازهگیری سرعت جریان آب از دستگاه جریانسنج پرهای ( SPK-504شرکت صبا پردازش خاورمیانه) به روش تک
نقطهای استفاده شد .برای انتخاب ایستگاههای نمونهبرداری سهولت در ورود به رودخانه و نمونهبرداری با توجه به
ویژگیهای مذکور مد نظر قرار گرفت و سعی شد نقاطی با سرعت آب  100-150سانتیمتر بر ثانیه و عمق کمتر از
شصت سانتیمتر برای نمونهبرداری انتخاب شوند .بهطوریکه در این رودخانه چهار ایستگاه در نظر گرفته شد .جدول ،1
نام ایستگاههای مختلف را همراه با مختصات جغرافیایی در این رودخانه نشان میدهد .نمونهبرداری بهصورت ماهانه در
فصول پاییز سال  1392و بهار و تابستان  1393بهروش دستی و برداشتن قسمتی از شن و سنگ سطح رودخانه و
همچنین تور دستی انجام شد .نمونههای جمعآوری شده طی  9نوبت نمونهبرداری بهداخل ظروف حاوی فرم آلدهید
منتقل شدند .نمونهها با استفاده از کلید منصوریان و سـماعی ( )1391و با استفاده از دستگاه استریو میکروسکوپ
 Nikon model SMZ1مورد شناسایی قرار گرفتند.
جدول  -1مشخصات جغرافیایی ایستگاههای نمونهبرداری در طول رودخانه جاجرود
رودخانه
River

ایستگاه

Table 1. Geographical situation of the sampling points along Jajrood River
ارتفاع از سطح دریا
طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی
Point
Latitude
ʺ35˚ 54ʹ 27

Longitude
ʺ51˚ 31ʹ 41

)Height above the sea level (m.
1872

جاجرود

سعیدآباد Saeidabad

ʺ35˚ 44ʹ 5

ʺ51˚ 41ʹ 40

1432

Jajrood

خجیر

Khojir

ʺ35˚ 42ʹ 14

ʺ51˚ 42ʹ 0

1406

Pakdasht

ʺ35˚ 33ʹ 3

ʺ51˚ 47ʹ 29

1216

فشم

پاکدشت

Fasham

نسبت به ثبت خصوصیات ریختشناسی نمونههای  P. acutaبا توجه به نوع پیچش صدف ،تعداد پیچشها ،وجود یا
عدم وجود ناف ،طول صدف ،کیفیت درز بین پیچشها و فرم تارک صدف اقدام گردید .درصد نمونههای جمعآوری شده
متعلق به گونه  P. acutaنسبت به کل نمونههای جمعآوری شده و پراکنش جمعیتی نمونهها نسبت به ایستگاه و فصول
نمونهبرداری برآورد گردید .دادهها در قالب آزمون  tو با استفاده از نرمافزار  SASدر سطح احتمال  1درصد مورد آنالیز
قرار گرفتند.
نتایج و بحث
در این بررسی در کل 89 ،نمونه نرمتن از ایستگاههای نمونهبرداری رودخانه جاجرود جمعآوری گردید که در  5گونه
از نرمتنان تقسیمبندی شدند .تعداد  14نمونه گونه  P. acutaجمعآوری گردید که  15/73درصد کل نمونههای نرمتنان
جمعآوری شده از این رودخانه را به خود اختصاص داد؛ در مجموع  4نمونه از ایستگاه فشم 3 ،نمونه از ایستگاه سعیدآباد،
 3نمونه از خجیر ،و  4نمونه از ایستگاه پاکدشت جمعآوری شد (شکل .)1
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شکل Physa acuta -1
Fig. 1. Physa acuta
در تمامی ایستگاه های رودخانه جاجرود (فشم ،سعیدآباد ،خجیر و پاکدشت) بهطور میانگین  3عدد حلزون P. acuta

جمعآوری شد .رنجنوش و همکاران ( )1396نیز این گونه را از حاشیه رودخانه جاجرود گزارش نمودند که نشان دهنده
استقرار جمعیت دائمی از این گونه در حاشیه رودخانه جاجرود است که بدون ارتباط با باغات حاشیه این رودخانه نیز
نیست؛ بهطوریکه این گونه طبق مطالعات انجام شده ،از حداقل پاییز  1392تا سال  1396در حاشیه این رودخانه حضور
داشته است .رمضان و احمدی ( )1398نیز این گونه را از رودخانه کرج گزارش کردند که بهدلیل اتصال رودخانه کرج و
دامنه رودخانه جاجرود در سیمین دشت ،جمعآوری این گونه را از حاشیه رودخانه جاجرود در این تحقیق تأیید میکند.
جالب آنکه حضور این نرمتن با افزایش جمـعیت خرچـنگ آب شیرین  Potamon persicum L.در جاجرود مطابقت
دارد ( )Ardalan et al., 2011و این احتمال را ایجاد میکند که این خرچنگ بتواند جمعیت حلزون  P. acutaرا کنترل
نماید.
مقایسه تعداد نمونه جمع آوری شده از این گونه در فصول مختلف سال نشان داد که در ماههای گرم فصل تابستان
هیچ نمونهای از این گونه جمعآوری نشده است و نمونههای جمعآوری شده عمدتاً متعلق به ماههای فصل پاییز ()71%
بوده و مابقی در ماههای بهار جمعآوری شدند .می توان کاهش جمعیت گردشگران در فصول بهار و پاییز را علت افزایش
جمعیت این نرمتن دانست؛ همچنین در تابستان عالوه بر افزایش جمعیت گردشگران و افزایش آلودگی در آب رودخانه،
کاهش حجم آب رودخانه در اثر گرمای تابستان نیز می تواند یکی از علل کاهش جمعیت این نرمتن در تابستان باشد
(پروندی و همکاران.)1395 ،
در لـرسـتان نیز  P. acutaعمـدتاً در ماههـای بهـار که مـتـوسـط دمایی نسبتاً پایینتری دارد ،جمعآوری شد
(.)Jalali et al., 2019
بررسیهای مورفولوژی نشان داد کلیه حلزونهای  P. acutaجمعآوری شده از رودخانه جاجرود دارای صدف چپ
گرد بودند ،عمدتاً تعداد پیچ ها سه عدد ثبت گردید و تنها در سه نمونه صدف دو پیچش دیده شد .هیچکدام از نمونهها
ناف نداشتند و درز بین پیچشهای صدف در تمامی نمونه ها دارای عمق کم ثبت گردید .تارک صدف در تمام نمونهها
نوکتیز بود .بررسی صفات مورفولوژیک سنتی حلزونها (نوع پیچش صدف ،تعداد پیچشها ،وجود یا عدم وجود ناف،
طول صدف ،کیفیت درز بین پیچشها و فرم تارک صدف) بسته به فصول جمعآوری نشان داد که ماههای جمعآوری
تأثیـر معـنیداری بر طـول صـدف حلزونها نداشـته است ()t =0/480؛ بهطـوریکه میانگین طول صدف حلزونهای
 P. acutaجمعآوری شده در فصل بهار برابر با  5/03 ± 0/24میلیمتر و میانگین طول صدف حلزونهای جمعآوری
شده در فصل پاییز برابر با  4/62 ± 0/24میلیمتر بود.
رودخانه جاجرود بهعنوان یکی از رودخانه های با جریان دایمی آب در استان تهران ،شرایط مناسبی از نظر ویژگیهای
محیطی و خواص فیزیکی و شیمیایی برای زندگی گونههای مختلف آبزی و خشکزی در مجاورت آن فراهم میکند.
وجود کشتزارهای مختلف ،تنوع درختها و درختچه های مثمر در کنار رودخانه بستر مناسبی برای فعالیت گونههای
گیاهخوار ایجاد کرده است (خراسانی .)1380 ،ریاحی و مؤمنی ( )1396نشان دادند که  65درصد از اراضی حوضه جاجرود
از نظر کشاورزی مناسب بوده و از این منبع آبیاری میشوند .وجود این گونه از نرمتنان با رژیم گیاهخواری در جریان آب
رودخانه جاجرود که در نهایت به بستر پاکدشت منتهی میشود ،شانس آلودگی گلخانههای این شهرستان را با حلزون
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 P. acutaافزایش میدهد .استقرار سد لتیان در مسـیر جاجـرود امکان افزایش مواد آلی را در این بخش از شبکه
رودخانه های شرق استان تهران افزایش داده و لذا شرایط را برای زندگی بیمهرگان و مهرهداران آبزی فراهم نموده است.
بنابر شاخص های بررسی کیفیت آب بر اساس روش سازمان محیط زیست ژاپن ،حضور گونههای بیمهرگان در آبهای
رودخانهای بهعنوان یکی از شاخص های آلودگی و یا سالمت آب در نظر گرفته میشود؛ بنابراین شاخص ،حلزون گونه
 Physa acutaیکی از گونههایی است که در آبهای آلوده تا شدیداً آلوده قابل جمعآوری است (ذوالریاستین)1387 ،؛
لذا میتوان آب رودخانه جاجرود را بنابر حضور این گونه جزء آبهای آلوده تا شدیداً آلوده در نظر گرفت .احمدی و اربابی
( ) 1383نشان دادند که  P. acutaبا تغذیه از برگ های جوان موجب خسارت و زردی گیاه میشود .نتایج این تحقیق
شاید بتواند با گزارش حضور این گونه حلزون در حاشیه جاجرود از بروز خسارت بر روی محصوالت کشاورزی و باغی در
منطقه بکاهد و همچنین توجه ساکنین و گردشگران را نسبت به عدم آلودهسازی آب این رودخانه جلب نماید.
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ABSTRACT
Molluscs are among the most important group of agricultural plant pests. Physa acuta, as an invasive species in
horticulture, vegetables and specially rice farms takes a serious attention. In this study, through sampling from four
pints in Jajroud River including Fasham, Saeed Abad, Khojir and Pakdasht, the species was reported from all the
sampling points. There were no samples collected in summer season and samples collected in spring and autumn
showed no significant difference in morphological features. The presence of the species would be considered as an
alarm for further invasion to farms and gardens along the riverside.
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