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 چکیده

نقش  اشند،اکثر حلزون های آب شیرین در انتقال انگل هایی که دارای اهمیت پزشکی و دامپزشکی می ب

ر دام شد. ن انجدارند. مطالعه حاضر به منظور تعیین فراوانی حلزون های آب شیرین در شمال استان لرستا

 مستان ازتابستان، پاییز و ز بهار،نقطه در فصول  22ان در این تحقیق از منطقه شمال استان لرست

 عمل آمد. در نمونه برداری بهساده در ماه های وسط هر فصل به روش تصادفی  94تا اسفند  94 اردیبهشت

 ا بههاز ثبت مشخصات نمونه  پسحلزون های جمع آوری شده د عدد حلزون جمع آوری شدن 880مجموع 

اساس  شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز منتقل شدند و شناسایی بر بخش انگل

ین ب شیرتنوع گونه ای حلزون های آ خصوصیات ظاهری و با استفاده از کلیدهای تشخیصی صورت گرفت.

)  کوالتاتنتا تینیابی درصد (، 8/10) اکواتا  فیزادرصد (،  05/2)  لیمنه آ گدروزیانادر شمال استان شامل 

شان داد که با بود. نتایج این مطالعه ن (درصد 02/21)  ژیرولوس یوفراتیکوس( و غالب گونه، درصد 5/77

ها  انگل توجه به تنوع گونه ای حلزون های آب شیرین در منطقه و نقش آن ها در تداوم چرخه زندگی

 د.ی باشلی انسان و دام ماصلی برای پیشگیری از بیماری های انگ ، شرطاطالع از پتانسیل اقلیمی

 

 حلزون، آب شیرین، شمال، فصل، لرستانواژه های کلیدی: 
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