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 چکیده
 یرا در هنگام استقرار محصول و ابتدا بیآس نیشتریکرده و ب هیتغذ یو باغ یمحصوالت زراع یاز همه توانندیم هاسکلی و هاحلزون

ن آن رفت نیاز ب ایاست و باعث کند شدن رشد محصول  دتریخنک و مرطوب شد طیدر شرا بیآس نیکنند. اوارد  زییرشد در بهار و پا

 رطو به هااز نقاط جهان و از جمله ایران هستند. آن یاریدر بس اهانیگ اناز دشمن یکیو لیسک )راب(  حلزونکه  ستین ی. شکشودیم

 اهیگ یحاو هایگلدان ریسنگ، ز ریز ،یاهیو شب هنگام از زیر پوشش گ شوندین مخاک پنها ای دهیپوس یاهیگ یابقای در روز در معمول

همه ساله این جانوران به محصوالت کشت دوم پس از برداشت  رانای شمال مناطق در. پردازندیم هیدیگر خارج و به تغذ هایگاهیو مخف

 اقدام خود محصوالت مجدد کشت به کشاورزان موارد بعضی در کهطوریبه کنند،می وارد یشیبرنج خسارت زیادی را در مرحله رو

به رطوبت دارند،  یادیز یجانوران وابستگ نیجا که اکثر ااضافی خواهند شد. از آن زینهو از این لحاظ مجبور به پرداخت ه ندنمایمی

 آفات درکشت دوم بعد از برنج، نیا تیریراهبرد برای مد نبهتری. است ترو مهم شتریمرطوب ب هایطیآفات در مناطق و مح نیخسارت ا

 .باشدیم ییایمیو ش کیولوژیب ،یکیمکان ،یزراع هایاز روش یقیتلف

 سکیل کلزا، زار،یشال، حلزون جانور، واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

 هاوهیم و هابرگ ،ینیرزمیز یهاغده ها،نهال ،یباغ و یزراع اهانیگ یبذرها به که هستند یآفات جزو هاسکیل و هاحلزون

 نیا. است دیتول عمده تلفات یمعن به که شودیم اهیگ رفتن نیب از به منجر اغلب اهانیگ به آفات نیا خسارت. رسانندیم بیآس

 و ساختار نظر از گروه دو هر. دهندیم قرار حمله مورد را یکشاورز مختلف محصوالت و بوده (فاژیپل) زخواریچهمه آفات

 هاحلزون. ندارد وجود هاسکیل در که دارند یخارج یچیمارپ پوسته هاحلزون که تفاوت نیا با د،هستن مشابه یشناسستیز

 آن یرو که هستند سر یدارا سکیل و حلزون. شودیم ترشح هاآن پوست از که هستند مختلف اشکال به یآهک صدف یدارا

 و اشدبیم یینایب اندام گر،ید جفت کی و جانور ییایوب و ییچشا یبرا هازائده نیا از جفت کی که دارد وجود زائده جفت دو

 در تناننرم خسارت از یمتعدد یهاگزارش کشور مناطق از یاریبس در ر،یاخ انیسال در. است قرارگرفته هاچشم هاآن یباال در

 با برنج مزارع تناننرم فون یبررس در( 1131) احمدی. است بوده یاقتصاد و ریگچشم یلیخ بعضا که شده ارائه هاباغ و مزارع

 و خانواده 9 از جنس 11 به متعلق حلزون گونه 13 تعداد مجموع در ،مازندران و گیالن هایاستان در دوم، کشت در کلزا اهیگ

 2 از راب گونه 2 و خانواده 7 و جنس 11 از حلزون گونه 14 و مازندران استان از خانواده 4 به متعلق( راب) لیسک گونه 6

 .نمودند شناسایی شناسیشکل خصوصیات اساس بررا  گیالن استان از خانواده

 Succinaبرنج  خواراهچهیگحلزون  یگونه بارنینخست ،مزارع برنج یهاحلزونفون  ی( در بررس1191) یو احمد یطبر

putris L.  ( به 1193) یریو نص یطبر یعمواقل گرید یامقاله درکردند.  ییو شناسا یآورجمعمازندران  ستانا یهاخزانه ازرا 
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 یبرا سکیل و حلزون که یموانع و مشکالت رفع منظور به حاضر یمقالهمزارع برنج پرداختند.  آورانیز تناننرمو کنترل  تیاهم

 .است شده هیته کنند،یم جادیا برنج مزارع در...  و وکاه برکت، باقال شبدر، کلزا، رینظ دوم محصوالت کشت

 راب و حلزون یرظاه یهاتفاوت

 زین یمهم یهاتفاوت اما .هستند گریکدی هیشب یلیخ دو نیچرا که ا رند،یگیها را با هم اشتباه مسکیها و لاکثر مردم حلزون

شده است. در حلزون، پوشش  دهیها از صدف پیچ خورده پوشآن یپشت سطحبالغ دارای بدن نرم،  حلزون. دارند گریکدی با

 ایقهوه معموال هاحلزون رنگ. ردیگیبدن را در بر م یداخل یهادارد که همه اندام قرار چیشکل مارپبه  یداخل صدف یگوشت

 فصد فاقد هاحلزون برخالف هالیسک، راست(. 1 شکل) (1194)محجوب،  است مترسانتی 5تا  2 بین هاآنیا کرم و طول بدن 

 بدن طول وبوده  نارنجی به مایل ایقهوه یا ایقهوه یا ستریخاک معموال هالیسک(. چپ، 1هستند )شکل  چیآشکار و مارپ

 .رسدمی مترسانتی 15 تا 11به  شودمی دراز شانبدن که وقتی هاباغ هایلیسک

 

 

 

 
 
 

 (1194شکل ظاهری حلزون )راست( و راب )چپ( )محجوب،  -1شکل 

 

 حلزون و لیسک خسارت

 اوقات یها و گاه. حلزونکنندتغذیه می پوسیده اهانیگ از موارد یبرخ در و زنده یاهیاز مواد گ شتریب هالیسکو  هاحلزون

 یاست که بارندگ ییهابه سال مربوط هاآن خسارت بیشترینصعود کنند.  هیتغذ یها برادرختان و درختچه از قادرندها لیسک

در  یادیز یهاسوراخخورند و ینرم و آبدار را م یاهیها بافت گآن ،نی(. همچن2)شکل  باشد افتاده اتفاقرطوبت باال یا  وزیاد 

و به شدت به  کرده بیطور کامل تخرتوانند گیاهان جوان را بهیها مند. آننکیم ایجادها گل یو حت وهیو برگ، ساقه، م هشاخ

 هستند یآفات زوج هاراب و ها(. حلزون1( )شکل 1199و همکاران،  یوسفید )نبرسان بیآس تازهجوان و  هایبرگ وها شاخه

 یابتداو در  کرده حمله رهیغ و تربچه کاهو، شبدر، برکت، باقال نا،یکامل کلزا، رینظ یاهانیگ بهپس از برداشت برنج  زاریدر شال که

 دهید بیآس اناهیموارد الزم است که گ یدر برخ کهیطوربه کنند، واردخسارت  هاآن به و هیتغذ مذکور اهانیگ از ندقادررشد 

 (.1( )شکل 1199و همکاران،  یوسفیکشت شوند ) امجدد

  

 

 

 

(1194)محجوب، طرز خسارت حلزون  -2شکل   
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 برکت و کلزا در شالیزار موسسه تحقیقات برنج، رشترقم طرز خسارت لیسک روی باقال  -3شکل 
 

 هوای در همچنین،. شوندمی مخفی هااهگاهپن در معموال و شدهمتوقف  هاآن یتغذیه ،یخبندانو  خشکفصول بسیار  در

های رسی ها در خاک. تراکم لیسکیابدمی کاهش هالیسک جمعیت دارد وجود کمتری رطوبت که باد وزش هنگام به و گرم

مشخص از ماده لزج  اثر کی حرکت هنگام در که هستند ایچسبنده و لزج ترشحات دارای هاحلزون مانند هالیسک. استبیشتر 

 طیها در شراسکی. لاست یدیمشخصه مف هم آفات سایر از هاآن تشخیص برای لذا،. گذارندخاط( در پشت سر خود باقی می)م

دهند. یم قرار دنیحال پوس در یموادآل ای خاک ریو ز یعدد 51 تا 13خود را در دستجات حدود  یهاتخم معموال کشور شمال

 شود.یها ممتخ عیسر یمعموال سبب نابود یآبیو ب یخشک

 یجیترو هایهیتوص

   زراعی مبارزه

تنان هم توانند باعث کنترل آفات از جمله نرمشوند، میو مزارع انجام می هابسیاری از عملیات معمول زراعی که در باغ

 ها عبارتند از:شوند. برخی از این روش

کاهش  رارطوبت خاک  توانیم امکان حد تا زاریالشمناسب  یزهکش و زدن شخم با: زراعیزدن خاك اراضی  همبهو  زمین شخم

 ریزیتخم از پس برنجزدن مزارع  شخماز خاک کاشته شوند.  یشتریدر عمق ب بذرهاو مناسب بودن(.  ی)در صورت عمل داد

 و در اثر شده آورده خاکتخم به سطح  هایدسته که شودمی باعث عمل این. شد خواهد هاآن جمیت کاهش موجباین آفات 

 .شودمی شاننابودی باعثو  شده هاآن یاختفا هایمحل وشخم باعث نابودی پناهگاه  ،خشکی از بین بروند، عالوه بر این

ز مهاجرت ا یریجلوگ یبرا .شوداستفاده  تله اهانیگاز  هاسکیها و لاز خسارت حلزون یریجلوگ یبرا: تله اهانیگ کارگرفتنهب

 هب توانیم اهانیگ نیا یرو هاحلزون تجمع با .دیینما حفظ شده، کشت اهانیگ نیهرز را ب یهاعلف ی، نوارهاسکیحلزون و ل

 .برد نیب از و کرده یآورجمع را هاآن یآسان
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 ا،هپیش از خسارت توسط حلزون و لیسک بذرها که داد تغییر طوری را کشت زمان توانمی مواقع برخی در: کشتزمان  تغییر

شود. در واقع  هاآن شدید خسارت ازتا حد زیادی مانع  تواندمی کار این. باشند گذاشته سر پشت را زنیجوانه حساس یدوره

 .خوردمی هم به بذر زنیجوانه شروع بابا این روش، همزمانی فعالیت جمعیت این جانوران 

برای  در نتیجه ایجاد شرایط نامساعدباعث کاهش رطوبت نسبی محیط و  امر این: کشت فاصله افزایشو  آبیاری یفاصله افزایش

 .شودمی هاآن

 مکانیکی یمبارزه 

ها کم آن تیجمع کهیهنگام زیبا دست در سطوح کوچک و ن هاسکیل ها وبردن حلزون نیو از ب یآورجمع: دست با یآورجمع

 یجانوران غذا نی، اضمن در (.ادانجام د توانیمچراغ قوه  کیکار را در طول شب با  نی)اخوب و مؤثر است  اریاست بس

 از است تربه کار اینانجام  یبرا .نموداستفاده  وریخوراک ط یبراها از آن توانیلذا، م .روندیشمار مههم ب انیماک یبرا یمناسب

 .شودشبیه موچین استفاده  هایگیره یا دستکش پنس،

  یکیزیف مبارزه

بوده و  سها نسبت به مس و ترکیبات آن حسالیسکها و حلزون: (حفاظتی نوارهای جادیا) ییایمیموانع الکتروش دادن قرار

 یکیشوک الکتر دیشده و تول هادر بدن حلزون یکیالکتر انیجر ینوع جادیباعث ا ینوار مسرا تحمل کنند.  هاآنتوانند یمن

به محض  لیدل نید و به همشویمها بدن آن یاتیح عاتیدهنده بوده و موجب از دست دادن مار آزا اریبسکه  ندینمایمضعیف 

 یدورکنندگ تیخاص فقطکشد، یها را نمآن موانع مسی .ندینمایروی آن خودداری م ازها با نوار، از عبور تماس بدن حلزون

 وند،شیمکشت در مزرعه پس از برداشت برنج  ، کهرهیو غ انیلکام کلزا، رینظ یاهانیگ یبرا، عیوس سطح در روش نی. ادارد

روش در سطح  نینخواهد بود، اما ا یمزرعه عمل کیدر اطراف  یمانع مس کیباشد. در حال حاضر، قرار دادن یم دیمف اریبس

آن را  ترکیباتاست. مس و  مطلوب بسیارظروف کوچک  در ایمزرعه و  در جوان اهانیحفاظت از گ یکوچک و محدود برا

 مدتاده درازاستف زیرا ،دنو خشک شو زیمرتب با سرکه تم طوربهالزم است  رکااستفاده نمود، برای این  طوالنیبه مدت  توانمی

 .داد خواهد دست از را خود اییآن شده و کار تیرگیسبب 

پوسوته  سونباده(، یهوایسوکدسومباده )تخوم مورغ خورد شوده، کاغوذ یول پوسوته از قب مووادی: هدادهنددهاز خراش  استفاده 

 شوووند.هووا اسووتفاده موویعاموول جلوووگیری کننووده از حرکووت حلووزون و لیسووک و مووانع یووکبووه عنوووان ذرت، بوورنج و گنوودم 

تووان در محودوده کشوت و کوار بوه مویرا پوودر سویلیس، سوولفات آمونیووم، سوولفات موس و غیوره همچنین موادی مانند 

بوه محوض تمواس بوا ایون موواد، آب بودن  هوالیسوک یوا حلزون ،صورت یک نوار باریوک اسوتفاده نموود. بوه ایون ترتیوب

 یاهوانحلقوه در اطوراف گ یوک بوه ماننودکوه  شووندواقوع مویمووثر  یزموانمواد،  ین. اشونداز دست داده و تلف میود را خ

 ورود از توانودموی هوا،س فوراوان و نووک تیوز بوودن پوسوتهسویلی وجوود سوبب نیوز بوه برنج پوسته(. 4 شکل) پخش شوند

کشود، اموا یرا نمو هوالیسوکهوا و روش حلوزون یوناد. نمایو و داخول مزرعوه جلووگیریکوار  به محدوده کشت و هالیسک

 یبوورنج در مزرعووه یاسووتفاده از پوسووته روش 4 شووکل .(1199کنوود )یوسووفی و همکوواران، یکنوود مووهووا را حرکووت آن

دهوود. ایوون کووار بوورای برکووت پووس از کشووت بوورنج در شووالیزار را قبوول و بعوود از اسووتفاده نشووان موویرقووم کشووت بوواقال 

(. همچنووین 1199و همکوواران،  یوسووفی)ن و راب در پووایلوت کشووت دوم موووثر واقووع شوود جلوووگیری از حرکووت حلووزو

اسووتفاده آلوووده بووه لیسووک اطووراف بوواغ در  یکووی دیگوور از موووادی اسووت کووه اگوور یوواییدر هووایی صوودفذرات خوورد شووده

 راب گسوترش بواغ یوا مزرعوه ازشون و ماسوه در اطوراف  اسوتفاده ازاسوت.  برای ورود آن بوه داخول بواغ موثر انعیم شود،

باشوود هووا شووبیه بووه راه رفووتن روی زغووال داغ موویهووا و رابحرکووت روی ایوون مووواد بوورای حلووزون جلوووگیری کوورده و

 (.1991 )چانگ،
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)وسط(، شکل پائین، توقف لیسک  پوسته برنجپخش کردن  :ستفاده از پوسته برنج برای جلوگیری از حرکت حلزون و لیسکا -4شکل 

از پخش )اصلی( داخل پوسته برنج بعد  

 (گرها)شکار طبیعی دشمنان ک،یولوژیب مبارزه

از  .ها فعال هستندها و رابعلیه حلزوندشمنان طبیعی های زیادی از در شالیزار برای کشت محصوالت غیر برنج، گونه

 پشتالکو  (5جوجه تیغی )شکل ، سوسمارها، موش، قورباغهمانند  یجانوران دیگرو همچنین غاز  و پرندگانی مثل کالغجمله 

ها، گوشخیزکها، ، مگس(5ی خانواده کارابیده )شکل هاسوسکاز این، برخی  عالوه برکنند. یم هیتغذ هاو لیسک هااز حلزون

 .روندشمار میهب هاراب و هاحلزون جمله دشمنان طبیعی زهای انگل اقارچ و ها، نماتدهاکنه

راست و جوجه تیغی، چپ(  ه،بین بردن حلزون و لیسک )سوسک کارابید استفاده از دشمنان طبیعی برای از -5شکل 

(2113 من،)بوک  

 بودار مواد واز تله  استفاده

توان یم یمواد مختلف از منظور، نیا یباشد. برایم دیمف زیند نکیم یباز جانوران نیا یکه نقش تله را برا ییهاپناهگاه جادیا

 پهن  یهاتخته ای( و هستند)وارونه(  داخل به فرورفتگی دارای که شکسته هایسفال )گلدان یهاطور مثال، تکههاستفاده کرد. ب
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 برگ رینظ یاناهیگ ،عنوان تله استفاده کردهب یاهیگ یایتوان از بقایم نی. همچنرندیقرار گ نیباالتر از سطح زم یکم دهیو پوس

 درها لیسکها و مزرعه  استفاده نمود. حلزون ینقطهچند هرز در  یهاعلف ژهیبه و اهانیاز گ یبرخ یدهیپوس یایبقا ایکلم 

 کی مانند مواد نیا قت،یدر حق .دور شوند دیخورش یتا از نور و گرما شوند،می جمع و کرده حرکت دموا نیا یتحتان قسمت

و معدوم  آوریجمعرا  هاآن توانمیروش هر روز  نیبا ا .جانوران دور هم جمع شوند این شودیماست که سبب  یپناهگاه

 کرد.

 ییایمیش یمبارزه

سورکه و آب را بوا همودیگر مسواوی مقودار  بوه :بوا اسوتفاده از مخلووط سورکه و آب یپاشومحلوول :یعدیطب ییایمیشد مواد

 (.1991)چانگ، کندیم رفعرا  هامخلوط مشکل حلزون و لیسک نیکردن ا ید، اسپرنمایی یمخلوط و اسپر

اگر این گیاهان در کنار  .کنندیم دفع را هاحلزون و هالیسک ،چمنی و پیاز یبابونه ر،یگیاهانی از قبیل س :های گیاهیدور کننده

روی لیسک و حلزون خواهند  یابازدارنده اثرات شود، هاستفاد هامحصوالت زراعی یا باغی کاشته شوند یا اینکه از عصاره آن

 در هاموجب دفع حلزون و راب رد،یاستفاده قرار گ موردپاشی صورت مالچهگلی ب میمر اینعنا  یداشت. همچنین اگر عصاره

ینم را هاآن ،وطمخل این. کنندستفاده میامخلوط برای دفع حلزون و راب  نیاز ا کشاورزاناز  یاری. بسشودیم مزرعه سطح

  (.1991)چانگ،  دکنیمانع عمل م کیکشد بلکه به عنوان 

 هاوشر ریسا و باشد، توجه قابل و یاقتصاد (راب و حلزون) تناننرم خسارت و تیجمع که یمواقع در: یمصنوع ییایمیش مواد

 آفت، نیا از مختلف جانوران یهیتغذ به توجه با البته، .کرد استفاده ییایمیش یمبارزه از توانیم نباشند هاآن کنترل به قادر

 یاحتمال یهاتیمسموم از یریجلوگ منظور به الزم هایاطیاحت و یمنیا نکات تیرعا ،سموم مصرف از قبل که است یهیبد

 و دنترهستفعال هاسکیل و هاحلزون که یمواقع در معموال ییایمیش مبارزه .است یالزام یخانگ مرغان و پرندگان ان،یچهارپا

 هوا هک است یموقع آفات، نیا با مبارزه زمان نیبدتر .شودیم هیتوص رودینم یبارندگ احتمال و بوده آلودمه ای یابر خنک، هوا

 توجه با ن،یهمچن .کندیم کم را ییایمیش مبارزه ییکارا زین دیشد یهاباران بارش .باشدیم باد وزش با همراه ،یآفتاب و خشک

 تیاهم از زیجال و یفیص ،یسبز مانند یمحصوالت در خصوصهب ،سموم کارنس یدوره تیرعا ،آفات نیا یهازبانیم تنوع به

 نیا از یبرخ .شوندیم دهینام "کشحلزون" اصطالحا روندیم کارهب آفات نیا با مبارزه یبرا که یسموم .است برخوردار یادیز

 .دیهمتالد و (کولیفر) آهن فسفات مس، سولفات آهن، سولفات وم،ینیآلوم سولفات کارب،یودیت وکارب،یمت از عبارتند سموم

 همواد گرانول مشابه تواناین ترکیب را می ،نیشود. همچنیطعمه استفاده م صورتبهاست که  ییایمیش بیترک کیفسفات آهن 

 نیچنانچه زم ن،یزم . در صورت استفاده از آن درمرد خواهند آن از تغذیه از پس راب و حلزون و پاشیدسطح خاک  یرو

مصرف فسفات  مقدار(. راست -6 شکل) شودآن انجام  پاشش بعدا نمودهرا مرطوب  زمین کمی ابتدااست  الزم، باشدخشک 

 دو به که است، یانتخاب کش حلزون کی متالدهیدباشد.  یم نیهر متر مربع از زم یگرم برا 5 راب، و حلزونکنترل  یآهن برا

 در اام است، ترامن اریبس شود، استفاده (گرانول نوع) پلت شکل به اگر .دارد کاربرد مسموم یطعمه و یپاشگرانول صورت

 هر یبرا گرم 5/2 گرانول صورتبه آن مصرف مقدار .شود مطالعه دقت با باید ظرف روی ینوشته یا برچسب استفاده، موقع

 یطعمه فرموالسیون با درصد 5 نیدیلوماک د،یهمتالد باتیترک گرید از (.چپ -6 شکل) (1133 ،یاحمد) باشد یم مربع متر

 .شودیم هیتوص هکتار در لوگرمیک 7 مقدار به مسموم،

 

حلزون و  کنترلبرای  استفاده از فسفات آهن -6شکل 

 لیسک

 ارزیصوالت کشت دوم در شالمح یرو سکیکنترل خسارت حلزون و ل: و همکاران مجیدی
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 پس که ترب کاهو، شبدر، کلزا، رینظ یاهانیگ بهو  دنباشیپس از برداشت برنج م زاریشالآفت در  نیترمهمحلزون و راب 

 کشتدر حلزون و راب  حیصح تیریمد ها،باالبودن میزان خسارت ناشی از تغذیه آن. زنندیم خسارت شوند،یم کشت برنج از

 یریکارگهبآفات در مزرعه،  نیا تیریراهبرد برای مد نیبهتر .سازدیضروری مپس از برداشت برنج را برنج  ریمحصوالت غ

 باشد.یم ییایمیو ش کیولوژیب ،یکیزیف ،یکیمکان ،یزراع تیریمد شامل هاروش یهمه
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