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 چکیده

جزیره  کشندیمناطق بین در  Neritidaeخانواده پایان شکمای سوهانک در سه گونه از هدف از تحقیق حاضر، تشخیص تفاوت بین گونه 

)هر  1395 بهارو  1394زمستان  درری شکم پایان بردابود. نمونه توسط مطالعه سوهانک توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی نگارهخارگ 

ها بالفاصله فریز شده و به آزمایشگاه تر از یک متر انجام شد. نمونهایستگاه در مناطق بین کشندی جزیره خارگ و عمق کم 5و از  بار(فصل یک

میکروسکوپ نوری و الکترونی مورد بررسی قرار  سوهانک جدا شده و توسطو ها هضم نمونهمواد آلی شناسی، منتقل شدند. پس از بررسی ریخت

 Nerita longiiو  Nerita albicilla ،Nerita adenensisشناسایی شد که شامل  Neritidaeگونه از خانواده  3گرفت. در مطالعه حاضر، 

ها مشاهده نشد. های سوهانک بین آنای بین تعداد و شکل دندانبودند. نوع سوهانک در هر سه گونه ریپیدوگلوسان بود و تفاوت قابل مالحظه

 Neritaدهنده کوچک بودن سوهانک در ترین بود که نشانکم N. albicillaترین و در بیش N. longiiنسبت طول صدف به طول سوهانک در 

longii  و بزرگ بودن آن درNerita albicilla تر آن در ی مطالعه دقیقباشد. بررسی سوهانک توسط میکروسکوپ الکترونی روش مناسبی برامی

 باشد. پایان میشکم
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 مقدمه
های آب ،دریاها در ایمالحظه قابل جغرافیایی دارای انتشار تناننرم       

ار ش بسیقن های موجود در دریاغذای در زنجیره بوده وشیرین و خشکی 

یان از پاتنان، شکمهای مهم نرمد. در بین ردهنکنمی ءمهمی را ایفا

 واناتحی رده ترینبزرگ پایانشکم .ای برخوردارندتنوع قابل مالحظه

 جانوری رده ترینبزرگ تنوع نظر از حشرات، از بوده و پس دریازی

 دریایی هایدفص انواع نی،زمی هایحلزون ها،لیسه ها،حلزون. هستند

هستند  پایانشکم رده در ترشدهشناخته جانوران از هاچسبخاره و

(Barco ،2010 و همکاران.) ی و فاقد تقارن دوطرف عمدتاً پایانشکم

 نپایاشکم یهاگونه از برخی باشند.دارای سر مشخص و پای شکمی می

ر به قاد تناننرم هستند.دارای غدد سمی بوده و برای انسان خطرناک 

های هزیستگا بوده وخواری روش گوشتیا تغذیه به تغذیه از گیاهان و

ه در تنان ککننده شاخه نرمهای متمایزگیژیکی از وی .مختلفی دارند

 سوهانکوجود  ،ودشها دیده میایجز دوکفههای آن بهاکثر رده

(Radula) سوهانک ،بندی جدیدطبقهسیستم در  است.ها در دهان آن 

ر کابه پایانشکمشناسایی در  همراه با استفاده از مشخصات صدف،

ای نهگو بینهای فاحش وتتوان تفامی سوهانکاستفاده از  با رود.می

ای هسوهانک، دندان شناسایی برای .داد تشخیص پایانرا در میان شکم

 گیرد.متفاوت در هر ردیف عرضی از سوهانک مورد مطالعه قرار می

ها در مشخص کردن نوع سوهانک اخت نوع و تعداد این دندانشن

ندان های سوهانک شامل یک دای دارد. هر ردیف از دنداناهمیت ویژه

ان تر از یک دندباشد. در هر طرف این دندان یک یا بیشمرکزی می

ن تر از یک دنداها یک یا بیشکناری وجود دارد و در دو طرف آن

 (.1381 رضایی،شود )ای دیده میحاشیه

رگ پایان جزیره خامعدودی روی شناسایی شکم مطالعات تاکنون       

ر پوتوان به تحقیقات انجام شده توسط عیسیانجام شده است که می

یج لپای خکه ساختار سوهانک را در دو گونه شکم (1393)و همکاران 

 Mauritiaفارس بررسی کردند، اشاره کرد. در این تحقیق، دو گونه 

grayana  وConomurex persicus .دارای سوهانک تنیوگلوسان بودند 

د. پایان سواحل بندرلنگه بررسی شگونه از شکم 10 سوهانک نچنیهم

، Trochus firmus ،Lunella coronata ،Trochus erithreusگونه  5

N. albicilla  وN. adenesis  دارای سوهانک ریپیدوگلوسان و گونه

Planaxis sulcatus گونه  و تنیوگلوسان سوهانک دارایThais savignyi 

هانک ای روی اندازه سوراکیوگلوسان بودند، ولی مقایسه سوهانک دارای

 های یک جنس انجام نشده است.های آن در گونهو شکل دندان

ای در طول تفاوت بین گونهشناسایی حاضر  مطالعههدف از        

پایان حانواده در سه گونه از شکم های سوهانکسوهانک و شکل دندان

Neritidae توسط میکروسکوپ جزر و مدی جزیره خارگ  بین مناطق در

 شمال یلومتریک ۷6 حدود در رهیجز نیا .باشدمینوری و الکترونی 

 گناوه بندر یلومتریک 35 و گیر بندر یلومتریک 30 ،بوشهر یغرب

 توابع از و بوشهر استان جزء یکشور ماتیتقس لحاظ از و دهیگرد واقع

  شمال) طول لومتریک 8 یدارا خارگ رهیجز. است بوشهر شهرستان

 ایدر سطح از آن متوسط ارتفاع. باشدیم عرض لومتریک ۴۴ و( جنوب

 عرض قهیدق 15 و درجه 29 در ییایجغراف تیموقع نظر از و متر 3 حدود

 (.1381 ،یی)رضا دارد قرار یشرق طول قهیدق 200 و درجه 50 و یشمال

 

 هامواد و روش
عی در ابتدا براساس وضعیت طبیهای مورد مطالعه: ایستگاه       

منطقه و امکان دسترسی نسبت به تعیین ایستگاه در جزیره خارگ 

 ایستگاه در نقاط مختلف جزیره خارگ 5اقدام شد. به این منظور 

ه بکه ثبت شد  GPSها با درنظر گرفته و موقعیت جغرافیایی ایستگاه

تقسیم  (Low) دست، پایین(Mid) دست، میان(High) باالدست نواحی

 حالت ممکن ینباال دست در هنگام جزر آب در باالتر یهناح. شدند

ت که اس یدست قسمتیینپا یه. ناحای داردماسه قرار گرفته و ساختار

تار ساخ یداشته است و دارا را ینینشعقب ترینیشدر هنگام مد آب ب

 است یانیم یهناح ،دستیینباالدست و پا یهناح ینباست، ما یسنگ

 (.1شکل  و 1)جدول  است یساختار گل یکه دارا

براساس  های مورد نظربرداری در ایستگاهنمونهبرداری: نمونه       

)هر صورت فصلی جدول جزر و مد منطقه و در زمان مد کامل و به

 انجام شد. 1395و بهار  139۴و در اواسط زمستان بار( فصل یک

ه ب بودند و( یا)صخره سخت یبه بسترها دهیصورت چسبها بهنمونه

 یهانمونه سپس شدند. یآورجمع و بدون تجهیزات خاص کاردک کمک

برچسب  وگذاشته  اسبمن یبردارظرف نمونهآوری شده در جمع

قرار  ظروف یبر رو یجزر و مد نیب هیو ناح خی، تارستگاهیمربوط به ا

به و  ها تغییر ننمایدریز شدند تا رنگ و ساختار بافتی آنف وداده 

ل انتقاواحد تهران شمال  دانشکده علوم و فنون دریایی آزمایشگاه

  یبرداراقدام به ثبت رنگ و عکس یی،زداخیپس از  شگاهیآزما در یافتند.
 

برداری در مناطق های نمونهمختصات جغرافیایی ایستگاه : 1جدول 

 ی جزیره خارگ، خلیج فارسبین جزر و مد

شماره 

 ایستگاه

 نام

 ایستگاه

طول جغرافیایی 

(E°) 

عرض جغرافیایی 

(N°) 

 ”50o:1۷’:292” 29o :16’:383 ارمندی کپالژ  1

 ”50o :1۷’:50۴” 29o:15’ :۴85 جاده ارتیک 2

 ”50o:1۷ ’:۷10” 29o:15’:196 جاده سنتافی 3

 ”50o:1۷’:۷55” 29o:1۴’:526 اسکله دایبو ۴

 "50o:19’:5۷9” 29o:1۴’:301 پارک فرفره 5
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برداری در جزیره های نمونهای از ایستگاه: عکس ماهواره1شکل 

 خارگ
 

ها به آزمایشگاه و ثبت انتقال نمونه ها انجام شد. پس ازمجدد از آن

)اندازه، رنگ، استحکام بافت و شکل  کیخصوصیات مریستیک و متر

 ییشناسا ی معتبرهاو اطلس دهایاده از کلبا استف رشدی نمونه(،

انجام گرفت  ییشناسا یشناسختیر یهایژگیبراساس و پایانشکم

 (.13۷9زاده صحافی و همکاران، )حسین

 صدف ها از فریزر،خارج کردن نمونه پسجداسازی سوهانک:        

درصد  5/۷محلول سود در  و توده دهانی جدا گردیدو  شکسته هانمونه

در سود حل گردد. این  سوهانکهای چسبیده به داده شد تا بافت قرار

ساعت و  2۴ گراد( حدوددرجه سانتی 22عمل در حرارت آزمایشگاه )

ساعت انجام  2 مدتگراد بهدرجه سانتی 80 در دمای ودر اتوکالسپس 

بدین طریق از  سوهانکگرفت. هرچند که قسمت اعظم نسوج اطراف 

آمیزی با برس ظریف و مانده قبل از رنگاقیهای بنسج رود،میبین 

نازک و یا سوزن تشریح حذف شدند تا مانعی در تهیه نمونه ایجاد 

 در دقیقه 3 تا 2 مدتها بهمخلوط، نمونه شدن خنثی برای نگردد.

 تا شد مسطح کامالً هاو سوهانک گرفته قرار درصد 15 اسیداستیک

، )جهت هضم مواد آلی( سپس. باشد دید معرض در هاآن پشتی سطح

 اسید در دقیقه 2 مالری، رقیق محلول در دقیقه 3 مدتبه هاآن

 سوهانک گیریاندازه مرحله این در شدند. داده قرار درصد 2 اگزالیک

 3مدت آبگیری به منظورها بهتوسط کولیس انجام گرفت. سپس آن

دو  درصد قرار داده شدند. در این مرحله، یک یا 96دقیقه در الکل 

چسب کانادا بالزام  ها گذاشته و با یک قطرهقطره نفت خام بر سطح آن

 ۴0نمایی میکروسکوپ نوری با بزرگ الم و المل چسبانده و توسط بین

برابر مطالعه و بررسی شدند. برای تصویربرداری توسط میکروسکوپ 

ها روی پایه آلومینیومی قرار داده شد. الکترونی نگاره، ابتدا سوهانک

ها ها، سطح آنمنظور رسانا کردن و عدم از بین رفتن نمونهپس بهس

دهی داده شد. سپس نمونه درون دستگاه قرار گرفته طال پوشش توسط

های و تحت خالء تصویربرداری انجام شد. تصویربرداری با الکترون

 Franklinانجام گرفت ) برابر 300 و 200 ،100هاینماییبزرگ در و ثانویه

 (.200۷ان، و همکار
 

        نتایج

و  Nerita albicilla ،Nerita adenensisدر این مطالعه سه گونه        

Nerita longii  از خانوادهNeritidae  مورد شناسایی قرار گرفت که

 های شناسایی شده عبارتند از: مشخصان گونه

 پرسوگونه متعلق به  این : N. albicilla(Linnaeus، 1758) گونه       

زیر  این جانوران در. باشدمی Neritidae خانواده و Neritoideaفامیلی 

ین گرفتند. صدف در اهای بین جزر و مدی پناه میها در بخشصخره

چندان نوک تیز و عرض این موجودات  نهصورت مخروطی و گونه به

متر انتیس 3ها بود. اعضای این گونه تا حدود تر از ارتفاع کلی آنبیش

د. ها صاف و لبه عرضی بسیار کوتاه بوداشتند، سطح پوسته آن رشد

 امالً کرنگ بیرونی پوسته سیاه و سفید بود و در بعضی موارد سه باند 

 مشخص بر روی پوسته مشاهده شد. بخش داخلی پوسته در این نمونه

دار داشت. اپرکول اکستری دانهخ -سفید بود که یک اپرکولوم صورتی

ر دندان مرکزی صاف و نیز یک یا دو دندان پشتی دارای دو یا سه د

 (. 2لب خارجی و گاهی یک دندان شکمی نیز وجود دارد )شکل 

ول آن در این گونه، سوهانک از نوع ریپیدوگلوسان بود که فرم       

تر های دیگر کوچکدندان به نسبت مرکزی دندان باشد.می ∞ :5:1:5:∞

 5اد های کناری به تعدت. دندانعدد در مرکز اس 1بوده و تعداد آن 

یادی زهای کناری تعداد بسیار طور قرینه و در دو طرف دندانعدد به

ری دندان کنا 2ای وجود دارد. در کنار دندان مرکزی دندان حاشیه

بی های حجیم و بشقاهای کناری کوچک و دندانبزرگ و پهن و دندان

میانگین نسبت  چنین،هم(. ۴و  3)اشکال  شکل قابل مشاهده است

 (.2باشد )جدول می 56/1طول صدف به طول سوهانک در این گونه 

این گونه متعلق به  : N. adenensis(Mienis، 1978گونه )       

اندازه متوسط  است. Neritidaeخانواده و  Neritoideaسوپرفامیلی 

ای رنگ آن قهوه متر ومیلی 5/21تا  5/18 صدف در این گونه حدود

های پهن و دنده ،صاف ، ستونککروی و محکم روشن تا زرد بود. صدف

داخل صدف نیز سفید مایل ظریف مارپیچی نزدیک به همدیگر بود. 

این گونه دارای یک اپرکولوم با سطح خارجی بسیار صاف  به زرد بود.

این گونه از نوع ریپیدوگلوسان با فرمول (. سوهانک در 5بود )شکل 

عدد  5های کناری عدد، دندان 1. دندان مرکزی است ∞ :5:1:5:∞

نسبت طول  (.6،۷های حاشیه ای بسیار زیاد بود )اشکال و تعداد دندان

دهنده بزرگ باشد که نشانمی 9/0طول سوهانک در این گونه  صدف به

 (.2د )جدول باشنسبت به جثه جانور می سوهانکبودن 
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سطح شکمی  ریتصاو N. albicilla گونه: 2 شکل

(A)پشتی ، (B) 
(، R، دندان مرکزی )N. albicillaگونه سوهانک از ینور کروسکوپیم ریتصو: 3 شکل 

 (Mای )(، دندان حاشیهLدندان کناری )
   

 
 (Mای )(، دندان حاشیهL(، دندان کناری )Rدندان مرکزی ). N. albicilla گونه سوهانک از نگاره یالکترون کروسکوپیم ریتصو: 4 شکل

 

 

 

، (A)سطح شکمی  ،N. adenensis گونه :5 شکل

 (B)سطح جانبی 

، دندان N. Adenensisگونه سوهانک از ینور کروسکوپیم ریتصو :6شکل 

 ×25نمایی (، بزرگMای )(، دندان حاشیهL(، دندان کناری )Rمرکزی )
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 (Mای )(، دندان حاشیهL(، دندان کناری )R. دندان مرکزی )N. adenensis گونه نکسوها از نگاره یالکترون کروسکوپیم ریتصو: 7شکل 

 

 سوپراین گونه متعلق به  : N. longii (Récluz، 1842گونه )       

حدود  صدف. اندازه است Neritidaeخانواده و  Neritoideaفامیلی 

ه ای روشن تا سیامتر و رنگ آن خاکستری، سبز، قهوهمیلی 31-25

بود. در این گونه صدف کروی محکم و ضخیم بود. پیچ بدنی بزرگ 

چنین دار از دیگر خصوصیات این گونه بود. همو لب خارجی دندانه

دندان قوی و  ۴درز صدف عمیق و ستونک مسطح و عریض و دارای 

دایره مشخص بود. ناف در این گونه مشاهده نشد و دهانه به شکل نیم

 (.8دار بود )شکل خیم با ظاهری دندانهو دارای درپوش آهکی ض

از نوع ریپیدوگلوسان بوده و فرمول آن سوهانک در این گونه 

یک عدد دندان مرکزی کوچک،  دارای سوهانک باشد.می ∞ :۴:1:۴:∞

طور دندان کناری به ۴باشد. ولی مشخص است و فاقد دندانه می

قرینه در طرفین قرار گرفته و بر روی آن هیچ دندانه ریزی وجود 

صورت یک ردیف برس مانند ای بهندارد و تعداد زیادی دندان حاشیه

نسبت طول صدف به طول (. 10و  9شود )اشکال مشاهده می

 باشد.می 39/1سوهانک در این گونه 
  

   
 

 

 

 

 

  سطح ،(A) شکمی سطح ،N. Longii گونه :8 شکل

 (B) جانبی

. دندان N. longii گونه سوهانک از ینور کروسکوپیم ریصو: ت9 شکل 

 ×40نمایی (، بزرگMای )(، دندان حاشیهL(، دندان کناری )Rمرکزی )
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 (Mای )(، دندان حاشیهL(، دندان کناری )Rدندان مرکزی ) .N. longii گونه سوهانک از نگاره یونالکتر کروسکوپیم ریتصو: 10 شکل

 و Nerita albicilla، Nerita adenensis یهادر گونه طول سوهانک به و نسبت طول صدفسوهانک  طول صدف، نیانگیم: 2 جدول

Nerita longii شده یآورجمع 

 نمونه متر(طول صدف )میلی متر()میلی aطول  aنسبت طول صدف به 

00۷/0 ± 09/0 5/2 ± 01/22 1/2 ± 0۴/20 Nerita albicilla 

03/0 ± 39/1 5/1 ± 98/19 1/2 ± 93/2۷ Nerita adenensis 

16/0 ± 56/1 6/3 ± ۴1/15 8/3 ± 15/2۴ Nerita longii 

 

 بحث

خلیج فارس یک منبع غنی از موجودات دریایی است.        

 پایانشکماکوسیستم این منطقه دارای کیفیت خوب برای زندگی 

ی در شناسیخترا از نظر ر ییالعاده باالتنوع فوق جانوران ینااست. 

 .دهندتصاص میهای ساحلی به خود اخآب

گونه از این خانواده شناسایی شدند که شامل  3در این مطالعه        

N. albicilla،  N. adenensis وN. longii .ای که رضایی در مطالعه بودند

 N. longiiو  N. adenensis ،N. albicillaهای انجام داد گونه (1381)

های با گونه را در سواحل بندرلنگه و خلیج فارس گزارش کرد که

ی هاونهدر گشناسایی شده در تحقیق حاضر تطابق دارد. سوهانک 

گزارش شد، ولی تفاوت اندازه  ریپیدوگلوسانمطالعه شده از نوع 

ها مورد بررسی قرار های آن بین این گونهسوهانک یا شکل دندان

 نگرفت. 

های پالژ در ایستگاه N. albicillaگونه در تحقیق حاضر،        

های اسکله دایبو، ارمندی و پارک فرفره در فصل زمستان و ایستگاهک

گونه آوری شد. این پالژ کارمندی و پارک فرفره در فصل بهار جمع

( در 1395( و بیرامی و همکاران )2015و همکاران ) Eisapourتوسط 

 گونهدر  بندرلنگه نیز گزارش شده است. در تحقیق حاضر، سوهانک

N. albicilla و نسبت  ∞ :5:1:5:∞وع ریپیدوگلوسان و فرمول از ن

دهنده وجود سوهانک بود که نشان 56/1طول صدف به سوهانک 

و همکاران  Eisapourکوچک در این گونه است. در توافق در تحقیق 

در این گونه از نوع ریپیدوگلوسان تشخیص داده  ( نیز سوهانک2015)

 شده است.

های جاده ارتیک، جاده سنتافی و اهدر ایستگ  N. adenesisگونه       

گونه توسط پارک فرفره در دو فصل زمستان و بهار مشاهده شد. این 

Asgari ( در جزیره قشم، 2012) همکاران وYekta ( 2012و همکاران )

 Alaviای مناطق بین جز و مدی جزیره قشم، در سواحل صخره

Yeganeh ( در سواحل باالدست و میانی2016و همکاران ) ای صخره

گونه  در تحقیق حاضر، سوهانک درنیز گزارش شده است.  بندرلنگه

N. adenensis  در این بود ∞ :5:1:5:∞با فرمول ریپیدوگلوسان از نوع .

که بود. با توجه به این 90/0گونه نسبت طول صدف به طول سوهانک 

ار است بزرگی برخورد باشد، از سوهانک نسبتاًجثه این گونه کوچک می

های شناسایی شده در تحقیق حاضر ترین سوهانک را در گونهطویل و

 5یا  ۴در این گونه دارای یک دندان مرکزی،  . سوهانکباشددارا می

 طور قرینه و به اشکال مختلف( و تعداد قابل دندان کناری )به

باشد. ای )یک ردیف برس مانند( میهای حاشیهای دندانمالحظه

Alavi Yeganeh ( نیز سوهانک را در این گونه از 2016ران )و همکا

 ها بررسی نوع ریپیدوگلوسان گزارش کردند، ولی در تحقیق آن

 ها انجام نگرفته است.تری در مورد اندازه سوهانک و شکل دنداندقیق
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 فقط در فصل بهار در  N. longiiدر تحقیق حاضر، گونه        

آوری شد. ی جمعهای جاده سنتافی، پارک فرفره و پالژ کارمندایستگاه

( در جزیره قشم نیز 2012و همکاران ) Yektaتوسط  N. longiiگونه 

از نوع ریپیدوگلوسان با  N. longiiدر گونه  گزارش شده است. سوهانک

بود. در این گونه نسبت طول صدف به طول  ∞ :5:1:5:∞فرمول 

دهنده کوچک بودن سوهانک نسبت به بود که نشان 39/1سوهانک 

دندان  5یا  ۴، این سوهانک دارای یک دندان مرکزیاست. جثه جانور 

ای های مختلف( و تعداد قابل مالحظهطور قرینه و به فرمکناری )به

 ای )یک ردیف برس مانند( است. های حاشیهدندان

 آوری شدههای جمعبا مطالعات انجام گرفته بر روی نمونه       

به هم شباهت های یک جنس های متعلق به گونهمشخص شد سوهانک

در طول  باشند و تفاوت احتماالًهای یکسانی میدارند و دارای فرمول

ای است که این های مرکزی، کناری یا حاشیهسوهانک، شکل دندان

خوبی قابل مشاهده و تفاوت از روی تصاویر میکروسکوپ الکترونی به

 باشد.در تصاویر میکروسکوپ نوری قابل بررسی نمی

های مورد مطالعه در تحقیق حاضر به گونهفرمول سوهانک در        

مرکزی نسبت به ها دندان در همه آن بود که ∞ :5:1:5:∞صورت 

های کناری عدد، دندان 1تر بوده و تعداد آن های دیگر کوچکدندان

شدت افزایش یافته بود. ای بههای حاشیهعدد و تعداد دندان 5به تعداد 

و N. albicilla ق به گونه ترین سوهانک متعلدر تحقیق حاضر، بزرگ

. دلیل این باشدمی  N. adenensisترین سوهانک متعلق به گونهکوچک

تر در مورد درستی مشخص نیست و نیاز به تحقیق بیشهویژگی هنوز ب

 ها دارد.رژیم غذایی این گونه

 یا خواریگیاه تغذیه در تکامل دهندهنشان سوهانک اندازه       

 دارای خوار،ابتدایی گیاه پایانکمش باشد.پایان میشکم خواریگوشت

 ها و چنین، شکل دندانهمباشند. می دندان تعداد ترینبیش

دهنده ها در ساختارهای مختلف سوهانک نشانهای آنبرآمدگی

های مختلف با رژیم غذایی متفاوت است عملکرد متفاوت آن در گروه

پا ر شکمای دهای تغذیهها و محدودیتتواند باعث ایجاد قابلیتو می

 تر باشد، نمایانگر رژیم غذایی شود. هرچه طول سوهانک بیش

تری را پایان است، زیرا قادر است حجم غذای بیشخواری در شکمگیاه

تری دارد نیاز به مصرف که گیاه ارزش غذایی کمجاییدر برگیرد و از آن

باشد. تری داشته و در نتیجه طول سوهانک بزرگ میحجم غذایی بیش

تر باشد، ها کمتر و تعداد دندانچه طول سوهانک کوتاهچنین هرهم

های شناسایی پا است. گونهخواری در شکمدهنده تغذیه گوشتنشان

علت داشتن تعداد دندان زیاد دارای رژیم شده در تحقیق حاضر به

؛ 200۷و همکاران،  Franklin؛ 1381خواری بودند )رضایی، غذایی گیاه

Meirelles  ،2003و همکاران). 

یکسانی بین نسبت  با توجه به نتایج تحقیق حاضر، رابطه تقریباً       

های مورد مطالعه وجود داشته و طول صدف و طول سوهانک در گونه

ای در شکل و تعداد جز تفاوت در طول سوهانک، تفاوت قابل مالحظههب

های مورد مطالعه مشاهده نشد. بررسی نسبت های سوهانک گونهدندان

 N. longiiسوهانک نشان داد که سوهانک در گونه طول صدف به طول 

نسبت به جثه جانور بزرگ است که  N. albicillaکوچک و در گونه 

درستی مشخص ههای مورد مطالعه بتفاوت در طول سوهانک در گونه

دهنده نشان ها احتماالًخواری در آننیست و با توجه به رژیم غذایی گیاه

 باشد.ها میتفاوت در حجم غذای مصرفی این گونه

 

 تشکر و قدردانی
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