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ها از آفات مهم کشاورزي بوده و  ضمن خسارت کمي و تغذيه از قسمت هاي مختلف گياهان هاي خاکزي، آبزي و ليسکحلزون           
ين مهم بيماري هاي انگلي بوده و زراعي و باغي، با ايجاد خوردگي موجب خسارت کيفي در محصوالت کشاورزي مي گردند. آنها از ناقل

موجب بيماري در کشاورزان و احشام منطقه خواهند شد. بدين لحاظ، با توجه به اينکه داراي تنوع و تراکم بااليي در مناطق مختلف کشور 
ر گرفت. نمونه قرابررسي مورد  1394-95هاي  طي سال تهران مي باشند، فون حلزون ها و ليسک هاي حاشيه رودخانه جاجرود دراستان

برداري توسط تور از حلزونهاي خاکزي، آبزي و ليسک ها و در مواردي با دست از روي گياهان زراعي، باغي، اطراف سنگ ها و گياهان 
درصد منتقل شد.  70آبزي حاشيه رودخانه انجام گرديد. سپس نمونه هاي کشته شده حلزون ها و ليسک ها به داخل ظروف حاوي اتانول 

وف صدف و نرم تن با بريده اي از کاغذ کالک که داراي مشخصات محل جمع آوري، تاريخ جمع آوري و جمع آوري کننده بود، با کليه ظر
 يا راستگرد صدف، دريچه درپوش،  صدف، روي نقوش اندازه، )شکل، ريخت شناسي خصوصيات مداد نشانه گذاري و سپس بر اساس

 دستگاه و کليه خط سوهانک، بدن، اندازه آن، رنگ و موکوس ، پشتي ميانه خط ، فسيتن سوراخ قرارگيري محل صدف، بودن چپگرد

تهران شناسايي  جاجرود استانگونه حلزون و ليسک براي اولين بار از حاشيه رودخانه  23مثلي اقدام به شناسايي شدند. مجموعاً تعداد  توليد
گونه  8و  14کمترين تعداد گونه در ميان نرم تنان شناسايي شده به ترتيب با  خانواده است. بيشترين و 19جنس از  17شدند که متعلق به  

با هشت  Helicidaeاز حاشيه رودخانه جاجرود است. بزرگترين خانواده از نظر تعداد گونه اي خانواده  سعيد آباد و کچيونمربوط به مناطق 
 Cochlicella acuta   ،Euomphalia pisiformis Helicella krynickii,   Helix lucorum lnnaeus, ,Helicellaنهگو

derbentina  Euomphalia ravergieri , Caucas.tachea atrolabiata , Levantina dschulfensis   است. همچنين از
 Lymnaeaگونه هاي  در انتقال بيماريهاي انگلي در انسان و دام بين گونه هاي شناسايي شده مهمترين گونه از لحاظ پزشکي

truncatula  است. گونهArion ater   نيز که قبال از غرب و مرکز اروپا، ليتواني و روسيه گزارش شده بود، براي اولين بار از ايران
 اسامي علمي حلزون ها و ليسک هاي جمع آوري شده به قرار زير است: گزارش مي گردد.

Planorbis planorbis, Gyraulus euphraticus, Gyraulus convexiusculus, Bithynia tentaculata,  
Cochlicella acuta , Physa acuta, Lymnaea gedrosiana, Lymnaea pereger, Lymnaea truncatula 

Euomphalia pisiformis, Helicella krynickii, Helicella derbentina, Vitrea pygmaea, Vitrea contortula, 

Oxychilus translucidus, Oxychilus  herzi, Caucasotachea atrolabiata, Cochlicopa lubrica, Laciniaria 

lederi,Orcula doliolum, Limax maculates, Parmacella ibera, Arion ater  
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