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 چکیده

شناسایی  گردیده است. افزایش عالقه مندی به تنوع زیستی و تکامل موجب اهمیت شناسایی گونه ها

مورفولوژیکی با توجه به ویژگی های صدف حلزون های مخروطی، به صورت چشمی انجام گرفت. جهت مطالعه 

آناتومی صدف که خود شامل طرح، دو فاکتور مختلف از آناتومی حلزون مخروطی مورد بررسی قرار گرفت: اول،

دهان، پا و پایه چشمی سیفون، امل خرطوم، طول و شکل صدف است و دوم آناتومی حلزون مخروطی که ش

هر دو گونه های غالب جنس کونوس در ناحیه بین که  Conus frigidusو  Conus coronatus است.

متر مربع به 00فرد/ 0.0-0.0و  0.8-0.6جذر و مدی ساحل پارک زیتون قشم می باشند. تعداد آنها حدود 

ها که با شن پوشیده شده است، حضور آنترتیب می باشد. هر دو در ناحیه شنی بین صخره ها و در شکاف بین 

 داشتند.

 کلمات کلیدی: مورفولوژی، حلزون مخروطی، قشم
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 مقدمه

 یک مخروط می باشد.حلزون مخروطی به این دلیل به این نام خوانده می شوند که شکل صدف آنها به شکل 

شکل صدف از ویژگی های اساسی توصیف گونه های کونوس می باشد. شکل صدف همچنین به کونوس ها 

در نقب زدن در کف اقیانوس کمک می کند تا بتوانند خود را محافظت و یا پنهان کنند. این موضوع در مسئله 

های اولیه در شناسایی گونه ها معموال  . بررسی(Kohn ،0991و  Spengler) شکار کردن نیز مفید می باشد

با توجه به مورفولوژی صدف می باشد. و سپس ارتباطات فیلوژنتیک با استفاده از داده های آناتومیکال موجود، 

. صدف های مخروطی در تمامی محیط ها از عمق کم (0000و همکاران،  Franklin) تخمین زده می شود

ان شن ها و صخره ها قرار می گیرند. روی صدف آنها الیه ای تشکیل و برخی در می حضور دارند تا متوسط

نام دارد. این الیه از رشد میکروارگانیسم ها روی صدف جلوگیری می کند و  periostracumمی گردد که 

و  Kohn ،0990;  Duda) کمک می کند. حلزون های مخروطی اشکال بسیار متنوعی دارند هاآن استتاربه 

حضور در محیط های دریایی شب فعال هستند.  . بیشتر آنها(0002و همکاران،  Kohn ;0000همکاران، 

این  ،دینامیک، این گاستروپود کم تحرک را مجبور به توسعه مکانیسم موثری در برابر شکار ساخته است

ت بی تحرکی شکار استفاده می شوند مکانیسم در حقیقت توسعه توکسین های پپتیدی است که جه

(Remigio وDuda  ،0008 .) حلزون مخروطی شکار خود را بوسیله سیفون شناسایی می کند. سیفون شامل

و  Spengler) گیرنده های شیمیایی متعدد است. سپس خرطوم خود را به سمت هدف گسترش می دهد

Kohn ،0991; Marshall  ،بدن حلزون به صدف بوسیله ماهیچه کلومل متصل شده (0000و همکاران .

اگر این ماهیچه شکسته شود حلزون از ه انقباض به درون صدف را می دهد. ین ماهیچه به حلزون اجازاست. ا

حلزون همواره سفت و محکم است. صدف خود جدا شده و از بین می رود. به نظر می رسد که این ماهیچه 

تفاده می کند. جهت نگهداری شکار خود اس ،مخروطی از پاهای خود که به درون صدف نیز می تواند بکشد

سپس با یک حرکت قوی و پایدار نیرویی اعمال می شود که شکار به طور کامل قورت داده می شود. هضم 

  .(0000و همکاران،  Marshall) شکار ممکن است چندین ساعت تا چندین روز به طول بینجامد

آبهای گرم و نواحی گونه سمی پراکنده در  000( حدود Gastropoda: Conidaeحلزون های مخروطی )

 Terlau  ;0999و همکاران،  Walker) گرمسیری هستند که منبع ارزشمندی از داروهای طبیعی می باشند

مطالعه حاضر، ویژگی های مورفولوژیکی جهت شناسایی دو . (0000و همکاران،  Olivera ،0002;  Kaasو

 دهد. را ارائه می   Conus frigidus و  Conus coronatusگونه کونوس 

 

 مواد و روش ها

با توجه به جداول زمان بندی جزر و مدی و با توجه به اینکه این گونه ها متعلق به نواحی بین جزر و مدی 

 N 26055.631; Eمخروطی از سواحل پارک زیتون جزیره قشم )موقعیت جغرافیایی:های هستند حلزون 
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تعداد هر  مخروطی نیز جمع آوری گردید. تعدادی پوکه از حلزون های( جمع آوری شدند.  056015.209

نمونه ها به کمک کلیدهای شناسایی، به صورت  گونه به تفکیک در طول مشخصی از ساحل شمارش گردید.

 جهت مطالعه مورفولوژیکی دو فاکتور مهم مورد بررسی قرار گرفت.شناسایی شدند. مورفولوژیکی 

روی صدف ها  periostracumبا توجه به پوشش  اول: آناتومی صدف )طرح صدف، طول و شکل صدف(. و 

موالر جهت حذف این الیه استفاده شد. به این ترتیب که  KOH 0 که طرح زیرین را نامشخص می کند از 

قرار گرفتند. طول نمونه ها نیز با استفاده از  KOHساعت در محلول  28پوکه های جمع آوری شده به مدت 

با توجه به چها فاکتور مورد بررسی شکل صدف، صدف حلزون مخروطی برای  کولیس اندازه گیری گردید.

( و دهانه Shoulder(، شانه صدف )Spire(، حالت مخروط )Whorlنوع پیچش صدف ) :بررسی قرار گرفت

 (.Apertureمخروط )

 ، نیز مورد بررسین، خرطوم، دهان، پا و پایه چشمی استوسیفدوم: آناتومی خود حلزون مخروطی که شامل 

 قرار گرفت.

 نتایج

 آناتومی صدف -0

 طرح صدف

زرد تا سبز رنگی پوشیده  periostracum، سطح صدف بوسیله الیه Conus coronatusدر گونه 

این الیه  KOHشده است. که در برخی ضخیم و تیره تر و در برخی صاف و شفاف است. بعد از استفاده از 

خاکستری روشن به همراه نقاط مشکی و خطوط کوتاه ح صدف نمایان گردید. که به رنگ رحذف شده و ط

  .(0)شکل  سفید رنگ بود

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

که به رنگ قهوه ای بود که پس از  periostracumالیه نسبتا ضخیمی از  Conus frigidusدر گونه 

 .حذف آن، طرح زیرین به رنگ زرد و نارنجی نمایان شد

 طول صدف
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سانتی متر بود و  0.2گونه اندازه گیری شد که  08، میانگین طول حدود Conus coronatusدر گونه 

 محاسبه شد. 1.2گونه،  21میانگین طول تعداد  Conus frigidusدر گونه 

 شکل صدف

( و دهانه مخروط Shoulder(، شانه صدف )Spire(، حالت مخروط )Whorlنوع پیچش صدف )

(Aperture  .مورد بررسی قرار گرفت 

. لبه داخلی صدف صاف بوده و فاقد ، پیچش بدن به صورت محدب شکل استConus coronatusدر گونه 

طرح خاصی است. لبه بیرونی در حقیقت همان بخشی است که به صورت آزاد بوده و اجازه زشد را به صدف 

 می دهد.

 گفته می شود. conicalنه خیلی بلند و نه خیلی کوتاه بود و اصطالحا به این حالت  ،حالت مخروط

به  coronateخوانده می شود ) coronatusحالت تاج مانندی دارد به همین دلیل به نام  شانه صدف

 معنای تاج است(.

در که به حلزون اجازه خروج را می دهد و در حقیقت یک کانال طویل و باریک می باشد. دهانه مخروط 

 (.0قسمت پایه گسترده است )شکل 

 

لی صدف صاف بوده و فاقد ، پیچش بدن به صورت محدب شکل است. لبه داخConus frigidusدر گونه 

 و تیره رنگ است. طرح خاص

 .است conicalو اصطالحا  است کوتاه نوکبا صاف و  حالت مخروط،

 ( خوانده می شود.frigid cone) frigidusمسطح و سفت است مه به همین دلیل با نام شانه صدف حالت 

به رنگ زرد بوده و در سمت لبه علی رغم گونه قبلی، در قسمت انتها زیاد گسترده نیست. دهانه مخروط 

 (.0)شکل  خارجی تیره رنگ است
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 اناتومی حلزون مخروطی -0

خرطوم که ابزار شکار در حلزون مخروطی است و سم را از طریق هارپن به شکار تزریق می کند. خرطوم می 

به رنگ تیره و در گونه  Conus coronatusگردد. خرطوم در گونه  تواند دو برابر اندازه حلزون طویل

Conus frigidus .به رنگ زرد بود 

سیفون طویل بودو مشابه بینی عمل می کند. در حقیقت یک لوله قیف مانند طویل با دیواره های ماهیچه ای 

به رنگ قهوه ای و تیره بوده  Conus coronatusاست که در آب اطراف به دنبال شکار می گردد. در گونه 

 به رنگ زرد با خط مشکی در وسط می باشد.  Conus frigidusولی در گونه 
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دهان و پا هر دو از لبه بیرونی و دهانه صدف خارج می شوند و گسترش می یابند. که هر دو به رنگ کرم تا 

مشاهده شدند. در  Conus frigidusو تیره رنگ در گونه  Conus coronatusقهوه ای روشن در گونه 

 این گونه لبه خارجی دهان یک خط زرد رنگ است.

حلزون های مخروطی یک جفت چشم دارند که در هر طرف دهان جای گرفته است. که در هر دو گونه 

 Conus frigidusمشاهده گردید. البته با توجه به قرار گیری چشم ها روی پایک ها یا تانتاکولها، در گونه 

 (.2و  2ه نظر می رسیدند )شکل کو تاهتر ب
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 بحث

اگر چه استفاده از شاخص های مولکولی نقش مهمی را در شناسایی گونه ها بازی می کند، اطالعات 

 (Duda ،0008مورفولوژیکی و بیولوژیکی همچنان ابزار اولیه شناسایی محسوب می گردد )

در مطالعه حاضر شناسایی گونه های کونوس بر اساس موفولوژی صدف و آناتومی خود حلزون مخروطی 

روی صدف را پوشانده که طرح زیرین را نامشخص می ساخت.  periostracumصورت گرفت. الیه ضخیم 
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به  Conus coronatus، و زدودن الیه مورد نظر طرح صدف حلزون مخروطی KOHپس از استفاده از 

 نگ خاکستری روشن به همراه نقاط مشکی و خطوط کوتاه سفید رنگ بود و در ر

Conus frigidus .به رنگ زرد و نارنجی نمایان شد 

از آنجایی که این مواد شیمیایی ممکن است به حلزون زنده آسیب برساند تنها جهت پوکه های صدف مورد 

 زنده در طبیعت جهت استتار آنها مهم است. حضور این الیه در حلزونهای مخروطی استفاده قرار گرفت.

اثبات نشده که طرح حلزون های مخروطی با تنوع سموم موجود در آنها و یا سایز و حتی رفتار شکار آنها 

الگوهای رنگی صدف حلزون های مخروطی می تواند توسط یک مکانیسم  (.Duda ،0008ارتباط داشته باشد )

ی رنگی صدف نرمتنان دارای فنوتیپهای پیچیده ای هستند که در بین عصبی در منتل تولید گردد. الگوها

گونه های نزدیک به هم نیز، متفاوت هستند. این پیچیدگی ها، توصیف شباهت ها و تفاوت ها و تاثیرات 

 (.0000و همکاران،  Gongانتخاب طبیعی را مشکل می سازد )

پراکندگی در الروهای لیستوترف و غیر پالنکتونیک باال به دلیل کاهش تنوع گونه ای حلزون های مخروطی 

درصد گونه ها ی کونوس متعلق به ناحیه اندو پسفیک  60گونه تاکنون شناسایی شده است.  000بوده و حدود 

 (. Kohn ،0001و  Dudaو نواحی گرمسیری و زیر گرمسیری اقیانوس هند و مرکز آرام می باشد )

تحقیق نیز در ناحیه بین جذز و مدی سواحل قشم از جمله گونه های غالب  گونه های مورد بررسی در این

که هر دو گونه های غالب جنس کونوس در  Conus frigidusو  Conus coronatus این نواحی هستند.

متر 00فرد/ 0.0-0.0و  0.8-0.6ناحیه بین جذر و مدی ساحل پارک زیتون قشم می باشند. تعداد آنها حدود 

تیب می باشد. هر دو در ناحیه شنی بین صخره ها و در شکاف بین آنها که با شن پوشیده شده مربع به تر

  است، حضور داشتند.

 در بررسی حالت مخروط صدف هادر حلزون های مخروطی، معموال سه حالت کلی دیده می شود:

0- Conical .که حالتی است که نوک مخروط نه زیاد بلند است و نه زیاد کوتاه می باشد 

0- Obconical .حالتی که نوک مخروط بسیار کوتاه یا مسطح می باشد 

2- Biconical .حالتی است که نوک مخروط نسبتا در مقایسه با فرم پیچش بدن بلند می باشد 

هر دو دارای  Conus frigidus و Conus coronatusدر نمونه های مورد بررسی ما در سواحل قشم، 

 بودند. conicalنوک مخروط به صورت 

 

از ویژگی های منحصر به فرد دیگر که در شناسایی حلزون های مخروطی بکار گرفته می شود و در این 

مطالعه استفاده نشد، شکل و ساختار رادوال ست. این ویژگی به همراه طرح و رنگ پا و دهان و خرطوم و 

است. ترکیب تمامی سیفون در کنار طرح و رنگ صدف حلزون مخروطی، در شناسایی حائز اهمیت فراوانی 
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این فاکتور ها در شناسایی مورفولوژیکی و شناسایی گونه های کونوس از جمله موارد کلیدی به شمار می 

 (.0000و همکاران،  Franklinرود )

به رنگ زرد بود  Conus frigidusبه رنگ تیره و در گونه  Conus coronatusخرطوم و سیفون در گونه 

نیز بود. خرطوم به صورت یک اسکلت هیدروستاتیک عمل می کند و اجازه و سیفون دارای خطوط مشکی 

حرکت هماهنگ را در غیاب ساختارهای اسکلتی را فراهم می سازد. حلزون مخروطی پس از برخورد با شکار 

که از طریق گیرنده های شیمیایی سطح سیفون صورت می گیرد، از خرطوم خود استفاده کرده و آن را دو 

خود گسترش می دهد. خرطوم حاوی هارپن سمی می باشد که به سمت شکار رفته و سم به بدن برابر طول 

 شکار تزریق می گردد. این سم حاوی ترکیبی از کونوتوکسینها ست که منجر به بی تحرکی شکار می گردد.

اسایی شنسیفون مشابه بینی عمل می کند و به صورت لوله ای طویل می باشد که در آبهای اطراف شکار را 

می کند. همچنین، آب را به آبشش ها انتقال داده و به تنفس حلزون مخروطی کمک می کند. سیفون دارای 

دیواره عضالنی ضخیم و مانند یک قیف می باشد. در پایه حالت مثلثی داشته و دولبه آن در دو انتها آزاد می 

داخلی و پشتی سیفون دارای تعدادی شیار باشد و موازی و آرام همراه با پای حلزون حرکت می کند. فضای 

عمیق بوده که از قسمت قدامی شروع می شود و تا نیمه طول آن ادامه می یابد. محل اتصال سیفون به بدن 

 شکل می دهد Vلبه شکمی سمت چپ است، ودر سمت راست تشکیل یک پیچ خوردگی 

(Spengler  وKohn ،0991; Marshall  ،0000و همکاران.) 

پا هر دو از لبه بیرونی و دهانه صدف خارج می شوند و گسترش می یابند. که هر دو به رنگ کرم تا دهان و 

مشاهده شدند. در  Conus frigidusو تیره رنگ در گونه  Conus coronatusقهوه ای روشن در گونه 

در  چشمهای حلزون مخروطی روی شاخک های حساساین گونه لبه خارجی دهان یک خط زرد رنگ است. 

دو طرف دهان قرار گرفته است. در مورد کیفیت دید حلزون و یا اینکه نور کافی در برخی زیستگاههای عمیق 

پایه قدامی پا دارای شیار عمیق غده ای است و در سطح  جهت دید وجود دارد، اطالعاتی در دسترس نیست.

عضالنی، اجازه حرکت به حلزون در امتداد شکمی هر دو طرف پا، غده پدال یا پدال سینوس قرار دارد. این پای 

سطح را می دهد. وقتی از صدف خارج می شود، کل دهانه آن را پر می کند. لبه داخلی پا در نزدیکی ماهیچه 

حفره آبششی در سمت راست حیوان و به سطح  کلومل است و دارای ردیفی از نقاط قرمز و قهوه ای است.

و همکاران،  Marshallه شده که به دیواره بدن متصل است )پوشید پشتی نزدیک بوده و به وسیله غشایی

0000.) 

 

در گونه های جنس کونوس، دستگاه سم به خوبی توسعه یافته است. دندان رادوالیی هارپن مانند و خرطوم 

به همراه اسفنگتر ماهیچه ای از ویژگی های منحصر به فرد این جنس می باشد که در بی تحرکی شکار هایی 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


سرعت باال استفاده می گردد. به عالوه حضور ویژگی های مورفولوژیکی مثل اسفنگتر ماهیچه ای در حلزون  با

 .های مخروطی در ناحیه خرطوم، نشانگر توسعه یک مکانیسم هیدرولیک در این جنس می باشد
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Comparative external morphology of the marine cone snail of 

Qeshm Island 
 

The growing interest in biodiversity and its evaluation has highlighted the 

importance of species identification. Morphological identification was performed 

based on conchological characteristics of cone snail, Identification was made “by 

eye. We were studied two different parts of cone snail anatomy:first, The anatomy 

of the shell; shell pattern, length and shape. Second, the anatomy of the snail itself 

such as, proboscis, siphon, mouth, foot and eye stalk. Conus coronatus and Conus 

frigidus are the dominant species of the genus in intertidal habitats in the Zeyton 

Park of Qeshm Island. Their estimated densities were 0.6–0.8 and 0.1–0.2 

individuals/10m2, respectively. Both occurred primarily under rocks, on sand and 

the gap between them is covered with sand. 

Keywords: Morphology, Cone Snail, Qeshm Island. 
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