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   و روشهاي كنترل آنهاي كاهو در استان مازندران اقتصادي ليسكخسارت  بررسي
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  چكيده
  

از  Deroceras reticulatum وParmacella ibera هاي ليسك براي بررسي ميزان خسارت و روش مبازره با گونه
ك آزمايش در خزانه و زمين اصلي در ايستگاه قراخيل شهرستان ساري درقالب  يLimacidae و Parmacelidae هاي خانواده

هر كرت شامل سه رديف سه متري . هشت تيمار و چهار تكرار در يك طرح بلوك كامل تصادفي انجام و نتايج مقايسه شد
نتايج نشان داد كه . ه بود بوت36متر و مجموعاً   سانتي25هاي كاهو روي خط  متر و فاصله بوته  سانتي50به فواصل خطوط 
 درصد خسارت و 3/27با (و كمترين عملكرد مربوط به تيمار شخم زدن ) ها براساس ميزان مصرف از برگ(بيشترين خسارت 

با دو درصد (متالدئيد و متيوكارب  و كمترين خسارت و بيشترين عملكرد مربوط به تيمارهاي)  تن محصول در هكتار1/29
ميزان خسارت در نقطه شروع خسارت اقتصادي در روش استفاده از . بود) تن محصول در هكتار 1/39 و 3/39خسارت و 

 . بود)  درصد6/15(و روش مبارزه با طناب پرزدار ضخيم در بيشترين حد )  درصد3/4(متالدئيد در كمترين حد 
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  مقدمه
 (Eichwald, 1841) هاي غالب هاي گونه ليسك

Parmacella iberaو  (Linne, 1758) Agriolimax 

agresteris هاي از خانواده Limacidae و 
Parmacelidae  از آفات مهم سبزيجات برگي

با تغذيه از برگ و كه  باشند  مي)كاهوخصوص  به(
اين ). 6 و 2(كنند  ايجاد ميها خسارت  بذر آن
عنوان آفت درجه  هدر بسياري از كشورها بها  گونه

آور به  انيهاي ز گونهاز  در مجارستان واول بوده 
در و ) 7(باشند  ميانواع سبزيجات، كاهو و كلم 

مركزي بلژيك،  هاي شمالي و در قسمت 1980سال 
را ها  توسط اين گونه درصد سبزيجات 80حدود 
در تاجيكستان از آفات  ).10( استشده نابود 

ها نيز  سبزيجات و مركبات بوده و حتي در گلخانه
 ت گونهميزان خسار). 9( خسارت آنها مشهود است

A. agresteris  در انگلستان به 1994در سال ،
محصوالت جاليزي به ميزان دو ميليون پوند و در 

 ميليون 2/3 به سبزيجات برگي معادل   خسارتهلند
 فلورن ميليون 7/3 و به انواع كلم به ميزان فلورن

خصوص  به(شمال ايران در ). 4( گزارش شده است
 نزديك به  كاهوسطح زيركشت) استان مازندراندر 

 دليل شرايط اقليمي  بهو) 1(است  هكتار 5000
درجه حرارت معتدل و رطوبت نسبي (مناسب 

هر  است و درنسبتاً زياد ها  ليسكخسارت ) زياد
شود  مصرف ميكش  سموم ليسكمقادير زيادي سال 

)3 .(  

 زيان اقتصادي سطحبررسي تراكم جمعيت، لذا 
 .ميت خاص استاهبا آن داراي و روشهاي مبارزه 

و  تراكمميزان ، ضمن تعيين  حاضرتحقيقدر 
  روشهايو استفاده از روشهاي مختلف مبارزه 

IPM  ،نيز تعيينزيان اقتصادي سطح با ليسك كاهو 
 . شد

  
  مواد و روشها

در ايستگاه و اي  شرايط مزرعهاين آزمايش در 
هاي  قراخيل شهرستان ساري درقالب طرح بلوك

هر . بود تيمار و چهار تكرار كامل تصادفي در هشت
كرت شامل سه رديف سه متري به فواصل خطوط 

 25هاي كاهو روي خط  متر و فاصله بوته  سانتي50
 . بوته درنظر گرفته شد36متر و مجموعاً  سانتي

ر نيمه دوم مهر در خزانه دبذر كاهو پيچ بابل 
  ومتر بود  سانتي20-30خزانه ارتفاع . كشت شد
دامي پوسيده غربال شده به با كود  سطح آن
بذور با ماسه . متر پوشانيده شد  سانتي3-4ضخامت 

 15نرم مخلوط شده و در روي خطوط به فواصل 
در . دشمتر كشت   سانتيچهار عمق درمتر  سانتي

 آبياري  وطي دوره رويش نگهداري خزانه
مبارزه مكانيكي  همچنين. درصورت نياز انجام شد

 با آفت ليسك توسط طعمه هرز، مبارزه هاي با علف
 كيلوگرم سبوس به اضافه يك 20مسموم با فرمول 

  حدود يك هفته بعد. دشكيلوگرم سم سوين انجام 
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 دماي. شداز كاشت بذور، كاهو در خزانه سبز 
 درجه 20 خاك براي جوانه زدن كاهو مناسب
 درجه 4-27گراد و دماي مناسب خزانه  سانتي
. گراد است درجه سانتي 29گراد و حداكثر دما  سانتي

در مرحله سه تا چهار نشاءها در اواخر آبان ماه 
زمين در . نتقل شدمبرگه شدن، به زمين اصلي 

كيلوگرم در هكتار  75و  150و قبل از كشت اصلي 
 .ه زمين داده شدباوره و سولفات دو پتاسيم كود 

 تن در هكتار 10 سبك نمودن خاك  برايهمچنين
پس از زدن . دشاوي استفاده كود حيواني پوسيده گ

ديسك، نقشه كاشت براساس تيمارهاي موردنظر 
شامل بررسي تعداد هشت تيمار مورد .  شدجراا

 زمين  شخم زدن،)بدون حفاظت و مبارزه( شاهد
 وجين ،)بعد از تخمگذاري و قبل از تفريخ تخم(

بعد از تخمگذاري و (هاي هرز و شخم زدن  علف
ده از طناب ضخيم پرزدار  استفا،)قبل از تفريخ تخم
 پاشيدن خاك سيليسي به عمق ،در اطراف هر كرت

 ، طعمه متالدئيد،متر در اطراف هر كرت دو سانتي
.  بودطعمه متيوكارب و هاي فسفات آهن گرانول

آزمايش از نظر آماري تجزيه و هاي حاصل از  داده
اي  ها به روش آزمون چنددامنه تحليل و ميانگين

  .  شدبندي دانكن گروه
هاي  منظور تعيين تراكم جمعيت ليسك به
  هاي مختلف از روش كادراندازي و كادر گونه

 كادر 40تعداد . استفاده شدمتر مربع  سانتي 50 × 50
طور تصادفي در مزرعه آزمايشي در شش نوبت از  هب

 انتخاب و فرورديننيمه دوم آبان تا اواخر 

تعدادي از .  شمارش شدهاي موجود ليسك
آوري و  هاي موجود در تيمارها، پس از جمع ليسك

 درصد 75ها در آب سرد در الكل  خفه نمودن آن
 .نتقل شدم شناسايي به آزمايشگاه برايتثبيت و 

 مقدار مصرف از ها براساس برگمصرف از درصد 
  .دشمحاسبه كل برگ به برگ نسبت 

يان اقتصادي پس از اجراي ميزان زبراي تعيين 
ترين روش كنترل، از  ناسبتيمارها و انتخاب م

كليه تيمارها با   در.شد استفاده 1 پراكاش روش
آفت در  و روند خسارت ميزان تراكمتعيين هفتگي 

هزينه مبارزه با آفت و محاسبه طول دوره كشت و 
  استفادهعملكرد در واحد سطح از رابطه زيرمقدار 

 : شد

  
T = 100[(S+ C)]/PV 

  
صورت  هصول بدرصد زيان مح T ،در اين رابطه

هزينه  S ، كه در آن زمان بايد مبارزه آغاز شوديلك
ارزش محصول  V هزينه كنترل و مبارزه، C نظارت،

نسبتي از زيان يا خسارت در  P در واحد سطح و
كل محصول در حالت عدم مبارزه است كه به 

با . باشد گردد، مي واسطه انجام مبارزه حفظ مي
سارت و روند آن در  درصد خ،استفاده از رابطه فوق

  همچنين با استفاده از. تيمارهاي مختلف تعيين شد
  

                                                 
Prakash - ١ 
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نرخ مطلوبي از نسبت سود به اطالعات حاصل 
مختلف قيمت براساس روند مقادير هزينه در 

هاي گذشته،  سبزيجات برگي در سالتغييرات قيمت 
  .شدو هزينه مبارزه ارزيابي  زيان در واحدمقدار 
  

   و بحثجاينت
 نشان 1380-82هاي   سالدرقات تحقينتايج 

 Deroceras reticulatum هاي داد كه گونه

(Muller, 1774) (Limacidae)، راب خاكستري 
Parmacella ibera (Eichwald, 1841) 

(Parmacellidae) از آفات مهم كاهو در استان 
ها  اين ليسك خسارت و تغذيه .باشند مازندران مي

ن  و خوردهاي متعدد به صورت ايجاد سوراخ
 ها در استان  فعاليت اين ليسك.باشد ها مي برگ

زمان با   همو )خصوصاً آبان ماه( در پاييز مازندران
هاي كاهو از خزانه به زمين ءانتقال و كشت نشا
در آذرماه، به دليل . باشد اصلي حداكثر مي

هاي كاهو  برگمصرف از هاي طوالني آثار  بارندگي
وضوح قابل رويت در مرحله هفت برگه شدن، به 

ها كاهش  با آغاز فصل سرما فعاليت ليسك. است
هاي دي و بهمن به دليل كاهش دما،  در ماهو يافته 

 1 داراي حداقل فعاليت بوده و به خواب زمستاني
در اسفند ماه با افزايش دما روند فعاليت . روند مي

  در اواخر اسفند يادارد و صعودي روند ها  ليسك
  

                                                 
 Hibernation - ١ 

موقع برداشت كاهو خسارت در اه اوايل فروردين م
از آبان ( در طول دوره كشت كاهو. نمايند وارد مي
اقدام به بررسي هشت ) ماهخر فروردين ماه تا اوا

 برگ كاهو بهكمترين خسارت . تيمار در مزارع شد
  تيمار شش ( استفاده از سموم شيميايي در تيمارهاي

طناب مبارزه با  در تيمار آنو بيشترين )  هشتو
  بيشترين عملكرد كاهو مربوط به.پرزدار ضخيم بود

ترتيب  و بهتيمارهاي سموم متالدئيد و متيوكارب 
 ).>05/0p(بود  تن در هكتار 1/39 و 3/39 معادل

كاهش تعداد ليسك مربوط به بيشترين ميزان 
تيمار . دبوهاي آماده متالدئيد و متيوكارب  طعمه

مفيد در  ييك استراتژهاي فسفات آهن  گرانول
 با ليسك كاهو است كه ضمن كنترل و كاهش مبارزه

نزديك به  نيز عملكردميزان خسارت آفت، 
پاشي متالدئيد و  طعمه(تيمارهاي مبارزه شيميايي 

 تن در هكتار بوده است 2/36و حدود ) متيوكارب
 . )1جدول (

ي، سـازگار بـا محـيط       گرانول فسفات آهن انتخاب   
و اسـت   تر   يميايي باثبات از نظر فيزيكي و ش     و   زيست
 و  شـود   مـي توليـد   نيز در داخل كـشور      ثر آن   ؤماده م 

ها را نابود    ها و ليسك    حلزون فقطدرصورت مصرف،   
هـاي فـسفات     گرانـول درضمن مقـداري از     . نمايد يم

شود بـه    مصرف نمي  ليسك يا حلزون     توسطآهن كه   
ــ   ــاز خــاك را ت ــورد ني ــود، امــالح م مين أصــورت ك

توان در كنترل    مي اين گرانول را     بدين لحاظ . نمايد مي
 مـصرف   البتـه مقـدار    .نمودليسك يا حلزون استفاده     
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  1381-82هاي  بندي تيمارهاي مختلف در سال  ميانگين عملكرد و گروه،درصد خسارت ،ميانگين تراكم ليسك - 1جدول 
  

 تيمارها
  ميانگين

  تراكم ليسك

  رصد خسارتد
 مصرفبراساس (
 ) توسط ليسكها برگ

  عملكرد
 )هكتاردر تن (

 f0/40 5/4±e0/49 e58/20±7/1 )بدون حفاظت و مبارزه(شاهد 

 e0/24  1/4±d3/27 d10/29±06/4 )ها بعد از تخمگذاري و قبل از تفريخ تخم( خم زدنش

 d8/19  4/2±c0/18 c88/32±9/2 )ها بعد از تخمگذاري و قبل از تفريخ تخم(هاي هرز و شخم زدن  علفوجين 

 c6/14  5/3±c0/16 c70/33±5/1 اب كلفت پرزدار در اطراف هر كرتاده از طنفستا

 c0/13  8/3±c5/17 c00/33±4/1 متر در اطراف هر كرت  دو سانتيارتفاعاشيدن خاك سيليسي به پ

 a8/0  5/0±ª0/2 a34/39±5/1 )روش رايج (طعمه متالدئيد

 b2/7  8/1±b0/9  b22/36±6/1 هاي فسفات آهن گرانول

 a6/1  2/0±ª0/2 a14/39±7/0  متيوكاربطعمه

  
فسفات آهن بيشتر از سموم شيميايي است ولي 
دليل امتيازات متعدد نظير كم بودن خاصيت سمي 

براي )  گرم در كيلوگرم5000 بيشتر از LD50 آن
سموم موجودات زنده غيرهدف درمقايسه با طعمه م

 فسفات .)14(متالدئيد و متيوكارب، دراولويت است 
ها  آنو مرگ ها  ليسك تغذيه آهن باعث توقف

خسارت ليسك به در يك تحقيق ميزان ). 8(شود  مي
 و در 7/0 كاهو در كنترل شيميايي توسط متالدئيد

هاي فسفات آهن چهار درصد  استفاده از گرانول
از هر نه بوته در روش گرانول فسفات آهن  .بود

 در روش مبارزه با متالدئيد از هر بوته و 8/8كاهو 
سازمان حفاظت  ).12(بود  بوته سالم 2/6 نه بوته

محيط زيست آمريكا براي مبارزه با ليسك بر روي 
، فسفات آهن را توصيه انسان مصرف  موردگياهان

در آن مانده  كه ميزان باقيگزارش شده كرده است و 
محصوالت كشاورزي بسيار ناچيز است كه قابل 

  ).5( باشد اغماض مي
  

  تشكر و قدرداني 
  آقايانهاي علمي  مساعدتله از بدين وسي

ولي پور، رعيت پناه، ابطالي، جعفري و خانم آملي 
ت علمي مركز تحقيقات كشاورزي أاعضاي هي
 در اختيار قرار دادن مزارع آزمايشي  ومازندران

  .شود مي كاهو براي انجام تيمارهاي آزمايشي تشكر
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Abstract 
 

Two slug species (Parmacella ibera and Agriolimax agresteris) from Parmacelidae and Limacidae families 

were found dominant injuries slugs in nursery and field conditions during 2001-2003. Different methods of control 

under field condition in Grakheil station of Sari vicinity studied. The experiment conducted in complete 

randomized block design with eight treatments and four replications. Each replicate consist of the three meters in 

length and 50 cm in width and lettuce plant to plant spacing of 25 cm. In total 36 lettuce plants cultivated in each 

replicate. Means were compared using Duncan’s Multiple Range Test (P≤ 0.05). The results indicated that 

maximum damages according leave injuries and minimum lettuce yield obtained for ploughing treatment, which 

27.3 percent damages with lettuce yield 29.1 ton per hectare. Min. damages with Max. Yield found with 

Metaldehyde, Methiocarb and Iron phosphate treatments, with two percent and nine percent damages and lettuce 

yield 39.3, 39.1 and 36.2 ton per hectare, respectively. Metaldehyde and Methiocarb were the best treatments for 

control of slugs. Among the various control methods, the percentage of loses at the beginning of the injury was 

lowest for Methaldehyde (4.3 percent) and highest for the thick rough rope (15.5 percent). 
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* - Department of Agricultural Zoology Research, Plant Pests and Diseases Res. Institute, Tehran - Iran 

** - Economic Unit, Plant Pests and Diseases Research Institute, Tehran - Iran 


