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 چکیده

در این آفت . نوسانات جمعيت استه مزرعگلخانه و كاهو در شرایط ترین آفات از مهمیكي  Deroceras agresteليسک  

در چهار مزرعه  1399و  1398هاي گذاري در سالتلهبرداري كادراندازي و هاي نمونهروشبا  (استان مازندران)شهر قائمشهرستان 

هاي هرز( تا فروردین ماه سال بعد )انتهاي فصل با شروع فعاليت روي علفزمان هماز شهریور یک سال ) هابررسي كاهو بررسي شد.

شان كه به تدریج بر جمعيتد شومشاهده ميها در شهریور ماه، حضور و فعاليت الروها بعد از تفریخ تخمنشان داد كه زراعي كاهو( 

ها در شهریور ماه نسبت به الروها كمتر بوده و به تدریج شود. جمعيت بالغاز شهریور تا آبان ماه افزوده و از آذر تا بهمن ماه كاسته مي

گيرد. ز الروها پيشي ميها ایابد. در آذرماه با كاهش جمعيت الروها و تبدیل به مرحله بلوغ، تعداد بالغتا آبان ماه كمي افزایش مي

هاي مهر و آبان از فصل برداري در شهریور ماه و نيز ماهدر ابتداي زمان نمونهشود. تا بهمن ماه كاهش جمعيت مشاهده مي ،سپس

به  48±8/2و  85± 7/4با ميانگين آبان ماه  درها اوج جمعيت ليسکو  تر بودبرداري بيشهاي نمونهپایيز، جمعيت نسبت به سایر ماه

 ،همچنينمشاهده شد.  ،آزمایش دوم و بالغ در سال الروبه ترتيب براي  48±8/2و  83± 0/4و اول  و بالغ در سالالرو ترتيب براي 

ریزي به طور ميانگين تخم. وجود داشتها دما و رطوبت با تغييرات جمعيت ليسکمحيطي دار بين عوامل همبستگي مثبت و معني

نتایج درصد بود.  2/90هاي تفریخ شده عدد و درصد تخم 14/30ها در هر دسته متوسط تعداد تخم ،گيريروز پس از جفت 8/28

-برنامهدر تواند مي D. agresteليسک ها در مورد تراكم و نوسانات جمعيت حاصل از این تحقيق به عنوان یكي از اولين بررسي

 هاي مدیریت كنترل این آفت مفيد واقع شود.ریزي

 عوامل محيطي برداري، نمونهنوسانات جمعيت، كاهو، ، Deroceras agreste ليسک :كلیدی هایواژه
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 مقدمه

متعلق به   Lactuca sativa Linnaeusگياه كاهو 

شرایط گلخانه و دو است كه در  Asteraceae  خانواده

در ایران بيش این گياه شود. سطح زیركشت مزرعه كشت مي

 باشدمي هكتار است كه رتبه نهم در جهان 16645از 

(Shatilov et al., 2019) 6000در حدود  ميزان. از این 

كل تن( از كاهو  175000درصد ) 35هكتار آن كه نزدیک به 

 ,Amoli) شوددر استان مازندران توليد مي ،كشور است

و وجود (. یكي از مشكالت توليد این محصول، 2009

از   Deroceras agreste Linnaeusخسارت ليسک

 است كه یک آفت مخرب در Agriolimacidaeخانواده 

. این آفت عالوه بر شودمحسوب ميشرایط گلخانه و مزرعه 

روي سایر  ،استآن هاي اصلي كاهو كه یكي از ميزبان

نيز برگي و گياهان علفي مانند كلم، اسفناج و لوبيا هاي سبزي

 ،همچنين. (Wilson and Barker, 2010) شودمشاهده مي

 هاي روغني،جمله غالت، دانه طيف وسيعي از گياهان از

ي الروها .روندميزبان این آفت به شمار ميو حبوبات  هاميوه

هاي انتهایي، برگ، ساقه در دوران رشد خود به جوانه ليسک

زنند. عالئم بارز خسارت این و بذور گياه ميزبان خسارت مي

و در ها روي برگهاي نامنظم سوراخ ایجادكاهو  رويآفت 

در . استها بوتهصورت جمعيت باال، از بين رفتن كامل 

تواند با اي ميهاي برگي عالوه بر خسارت تغذیهسبزي

آن را غير  ،آلودگي محصول به مدفوع و مواد لزج ترشح شده

 .Capinera, 2018)) نمایدقابل فروش 

. است پراكنش وسيعي داراي دامنه D. agresteليسک 

هاي اخير تبدیل به یک مشكل اساسي براي در دههاین آفت 

هایي از آسيا، كاهو در ایاالت متحده آمریكا، بخشرشد 

 ,Douglas and Tooker) آفریقا و استراليا شده است

2012). 

از شمال  1351در ایران، این آفت براي اولين بار در سال 

شمال كشور در در (. Mirzaei, 1972كشور گزارش شد )

 در اراضي خشكه، عالوه بركاهو كشت  ،اندراستان مازن

 ,Amoli) رایج بوده ،شاليزاري بعد ازبرداشت برنجع رمزا

به عنوان یكي از  D. agresteليسک در این مناطق  و( 2009

روي ارقام مختلف كاهو اهميت اقتصادي دارد  تنان مضرنرم

(Ahmadi and Hasani Moghaddam, 2005 .) 

هاي اساسي در پویایي جمعيت آفات از گام بررسي

آفت بوده و در تعيين  یکجمعيتي  هايویژگيشناخت 

 Miranda et)دارد مبارزه اهميت براي انتخاب زمان مناسب 

2014., al).  ،و مختلفي از جمله دماعوامل در این ميان 

توانند به طور مستقيم یا غيرمستقيم روي تراكم رطوبت مي

بر  این عواملدرک اثر  و جمعيت یک موجود مؤثر باشند

 كنترل مدیریت هايریزيتواند در برنامهنوسانات جمعيت مي

تأثير ذكر شده  دو عامل ،تناندر نرم .واقع شودآن مفيد 

-مي كهبه طوري ،مستقيمي بر ميزان فعاليت و نرخ رشد دارد

 ظهور یک مرحله رشدي معينبيني پيشبراي  هاآنتوان از 

بررسي هاي یكي از راه(. Barker, 2002) استفاده كرد

جاذب هاي از تلهگيري بهرهتنان، جمعيت در نرمنوسانات 

 یكي از انواع این ماءالشعيركننده جلبتله اي است. طعمه

براي بررسي وجود و ظهور آفت،  توانمي از آن بوده كهها تله

 استفاده كردآن نوسانات فصلي جمعيت و كنترل تعيين 

(Voss et al., 1998). 

یک آفت  D. agresteليسک گونه كه این با توجه به

باشد و اطالعات چنداني در مورد مي زامهم و خسارت

، نوسانات جمعيت این آفت در شرایط مزرعه وجود ندارد

و تشخيص به موقع  آن در طول فصلتغييرات جمعيت بررسي 

-در برنامهمؤثري و تواند نقش مهم مي زمان ظهور و پایش آن

 فتكنترل آو گامي اساسي در مدیریت آگاهي هاي پيش

تغييرات ضمن بررسي  ،داشته باشد. بنابراین، در این تحقيق

 اثر ،ي متواليزراع لسا دودر  D. agresteليسک جمعيت 

و تغييرات  این عواملميزان همبستگي بين  وو رطوبت  دما

. نتایج حاصل از این پژوهش شدتعيين نيز آفت  این جمعيت

در  D. agresteليسک تواند در مدیریت تلفيقي این مي

 .مؤثر واقع شودشرایط آب و هوایي مازندران و مناطق مشابه 

 

 هاروشمواد و 

 Deroceras agresteبررسی نوسانات جمعیت لیسک 

https://nargil.ir/Plant-Family.aspx?Name=Asteraceae&cid=1283
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 ،استان مازندرانواقع در  مزارع كاهويتحقيق در این  

عرض جغرافيایي: )شهر ایستگاه زراعي قراخيل شهرستان قائم

درجه و  52طول جغرافيایي: و دقيقه شمالي  27درجه و  36

به . شداجرا ( متر 73/14ارتفاع از سطح دریا:  ،دقيقه شرقي 53

مزرعه  چهار منظور بررسي فراواني جمعيت آفت مذكور،

كه سابقه ایستگاه در یک هكتار  به مساحت تقریبي كاهو

برداري ، براي نمونههاي قبل داشتهآلودگي به آفت را در سال

 هایيردیفكاهو رقم وارش در در این مزارع، انتخاب شدند. 

 20 با فواصل درون ردیفو متر از هم سانتي 50بين  با فاصله

 D. agresteليسک فراواني جمعيت متر كاشته شد. سانتي

تا یک سال ماه شهریور از  ،1400تا  1398هاي سالطي 

روي  آفت، در ابتدا مصادف با فعاليت فروردین ماه سال بعد

فصل زراعي با  زمانهم و در ادامهحاشيه مزارع هاي هرز علف

-نمونه مورد بررسي قرار گرفت.روي این محصول كاهو 

در زمان صبح  8تا  5و بين ساعات  ماهانهها به صورت برداري

تخم،  توده برداري ازنمونهبراي . شد انجامها فعاليت ليسک

كادر اندازي از روش ، در مزارع هاي بالغالرو و ليسک

از  نظركادر مورد . (Miranda et al., 2014) شداستفاده 

زمان  براي هرجنس چوب و به ابعاد یک متر در یک متر بود. 

 كادربر روي زمين بار  30 به تعداد هر مزرعه،برداري در نمونه

هاي موجود در مساحت كادر زده شده ليسک ،سپس زده شد.

 هايدر كنار این روش، از تلهآوري و شمارش شدند. جمع

ها ليسکو فراواني  تعيين تعدادبراي نيز اي طعمهكننده جلب

كننده حاوي هاي جلبتله. (Webbe, 1960) استفاده شد

گودالي به اندازه  گذاري،تله براي بوده كه بهنوش الشعيرماء

حفر شده و  مترسانتي 10 قطرو  6 ارتفاعبه  آن حاويظرف 

. سطح باالیي ظروف هم ظرف داخل گودال قرار داده شد

سطح زمين بود. براي جلوگيري از باال آمدن و خارج شدن 

ها با آب و صابون آغشته شده و سپس، طعمه جانور، داخل تله

 روي. ریخته شدآن مورد نظر به ميزان یک سوم حجم تله، در 

ها درپوشي به صورت سایبان قرار گرفته بود تا از عوامل تله

 Ahmadi and Gholamzadehمحيطي محفوظ باشد )

Chitgar, 2021.)  با اي تله طعمه 20در هر مزرعه تعداد

برداري، در هر بار نمونهشد و مستقر متر از هم  10فاصله 

 شدند.آوري جمع هابه دام افتاده در تله هاي نابالغ و بالغليسک

-تاریخ نمونه ونام منطقه  ها،آوري نمونهظرف جمعروي هر 

پس از شده آوريجمع هاي. تمام نمونهیادداشت شد برداري

 JADEVERانتقال به آزمایشگاه با ترازوي دیجيتال حساس 

( از هم Zotin, 2007توزین شده و بر اساس مرحله زیستي )

در هر بار براي تعيين تراكم توده تخم، . تفكيک شدند

و تعداد بررسي خاک متري سانتيتا عمق پانزده برداري، نمونه

مربوط به هاي داده. ندشد شمارشتخم در دستجات تخم 

با  درصد رطوبت نسبي و اميانگين دم شاملعوامل محيطي 

مزارع  استفاده از یک دستگاه ترموهيدروگراف ثبات در

. دستگاه ترموهيدروگراف درون یک دست آمده بكاهو 

جعبه هواشناسي مطابق استانداردهاي هواشناسي قرار گرفت 

اي و دماسنج تر و از تنظيم دستگاه با دماسنج جيوه و پس

هاي هواشناسي در شک به منظور ثبت صحيح رطوبت جعبهخ

ارتفاع استاندارد روي چهارپایه فلزي نصب شد. نوارهاي 

بر اساس اطالعات  .شدتعویض  دستگاه به صورت هفتگي

جمعيت این فراواني همبستگي بين شده، هواشناسي دریافت

بدین ترتيب شد. تعيين نيز و رطوبت  دماعوامل گونه با 

 طي D. agresteليسک  يبرا تيجمع راتييتغ ينمودارها

. ندشد ميترس بر اساس دو عامل دما و رطوبت هاي بررسيسال

دوره نهفتگي، هاي زیستي شامل برخي ویژگي ،همچنين

-دستهمدت زمان تفریخ تخم، درصد تفریخ، تعداد تخم در 

 .شد بررسي D. agresteليسک گذاري و دوره تخم جات

و براي  شد انجام 2016افزار اكسل نمودارها در نرم تمامرسم 

 ،دما و رطوبت با تغييرات جمعيت ليسکبين تعيين همبستگي 

 SAS ver. 9.0 افزارنرمدر  REGبا استفاده از رویه ها داده

 .ندشد تجزیه

 

  نتایج

 .Dجمعيت  مراحل فعال ليسک نوسانات بررسي 

agreste  نشان داد كه  1400-1398هاي سالروي كاهو طي

مهر هاي ماهنيز و شهریور ماه در برداري نمونهزمان در ابتداي 

هاي جمعيت نسبت به سایر ماه ،پایيز فصلو آبان از 

انتقال  همزمان با (. 2و  1 هايشكل) بودبيشتر برداري نمونه

مراحل اوج جمعيت  ،در ماه آبان نشاهاي كاهو به زمين اصلي

كاهش جمعيت دي ماه از پس از آن  فعال ليسک مشاهده شد.
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بيشترین كاهش جمعيت بهمن ماه در كه به طوري ،یافت

، اوایل فصل بهارتا در اواخر فصل زمستان مشاهده شد. 

 مجدد شروع به افزایش كرد.  هاجمعيت ليسک

 .Dليسک هاي مورد بررسي، طبق ميانگين نتایج سال

agreste  ماه بين فواصلدر برداري مدت زمان نمونهكل در-

اوج  یکداراي  ،سال بعد فروردین تایک سال  شهریورهاي 

با توجه به  .بودنابالغ و بالغ افراد براي در آبان ماه جمعيت 

ها در شهریور ماه، حضور بعد از تفریخ تخم، 2و  1هاي شكل

شان از و فعاليت الروها مشاهده شد كه به تدریج بر جمعيت

شهریور تا آبان ماه افزوده و از آذر تا بهمن ماه كاسته 

 45±1/3و  47±6/1) ها در شهریور ماهجمعيت بالغ شود.مي

و  80±6/3) نسبت به الروها (ترتيب در سال اول و دومبه 

كمتر بوده و به تدریج ( به ترتيب در سال اول و دوم ±79/1

یابد. در آذرماه با كاهش جمعيت كمي افزایش مي ماهتا آبان 

ها از الروها پيشي الروها و تبدیل به مرحله بلوغ، تعداد بالغ

شود. تا بهمن ماه كاهش جمعيت مشاهده مي ،گيرد. سپسمي

 در بررسي روند تغييرات جمعيت با دو عامل دما و رطوبت

 25تا  7/11ها در ميانگين دماي بين ليسک مشخص شد كه

درصد در  81تا  2/77درجه سلسيوس و رطوبت نسبي 

را فعاليت  تعداد و هاي شهریور تا آذر هر سال بيشترینماه

درجه سلسيوس و در رطوبت  8دما به زیر داشتند و با كاهش 

فعاليت هاي دي تا اسفند از درصد در ماه 75از تر پایين نسبي

نسبي و  با افزایش رطوبت ،شان كاسته شد. سپسجمعيتو 

با گذر از فصل زمستان مجدد تعدادشان  معتدل شدن دما

ها تخمبررسي جمعيت . (2و  1شكل ) ایش كردزشروع به اف

 100±1/2)در ماه شهریور  تعدادبيشترین نشان داد كه 

از و شمارش شد ( ومبه ترتيب در سال اول و د 120±1/3و

كاسته شد به تدریج ها ماه تا بهمن ماه از تعداد تخم این

 (. 2و  1)شكل 

 
و فاكتورهاي محيطي )دما و رطوبت( در مزارع كاهوي قراخيل  Deroceras agresteميانگين نوسانات جمعيت ليسک  -1شكل 

 1399-1398هاي شهر استان مازندران طي سالقائم
Figure 1. Mean of population fluctuations of Deroceras agreste and climate factors (temperature and 

relative humidity) in Gharakheil lettuce fields of Ghaemshahr in Mazandaran province during 2019-

2020 
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)دما و رطوبت( در مزارع كاهوي قراخيل  و فاكتورهاي محيطي Deroceras agresteميانگين نوسانات جمعيت ليسک  -2شكل 

 1400-1399شهر استان مازندران طي سال قائم
Figure 2. Mean of population fluctuations of Deroceras agreste and climate factors (temperature and 

relative humidity) in Gharakheil lettuce fields of Ghaemshahr in Mazandaran province during 2020-

2021 

 

تغييرات داري بين همبستگي معني بررسي،هاي طي سال

دو عامل دما و رطوبت با ها ليسکمراحل زیستي جمعيت 

در مراحل آفت  تعداد .(2و  1جدول ) داشت وجودنسبي 

تا حد  دماكاهش رطوبت نسبي و با افزایش تخم، نابالغ و بالغ 

ضریب  . ميزاننشان دادطور یكنواخت افزایش هب قابل تحمل

-نشان ميها رگرسيونبراي این شده محاسبه (rهمبستگي )

تراكم تخم، نابالغ و بالغ تغييرات تحقيق،  كه در سال اول دهد

 90، 93 به ميزانترتيب ه بدما عامل با  D. agresteليسک 

 و 89، 80 به ميزانترتيب ه برطوبت نسبي با و  درصد 90 و

 . (2و  1جدول ) داشتندهمبستگي درصد  93

 

 

 1398-1399 هايطي سال دماو ميانگين  D. agresteزیستي ليسک مختلف بين ميانگين تراكم مراحل  رابطه -1جدول 

Table 1. Relationship between the mean density of Deroceras agreste stages and mean of temperature 

in 2019-2020 

P F 2R Intercept±SE Slope±SE Stages 

.0001> 82.65 0.93 -22.79±8.39 5.0265±0.55 Egg 

0.0003 54.47 0.90 -26.41±9.94 4.8305±0.65 Larva 

0.0003 55.50 0.90 -5.96±4.82 2.369±0.31 Adult 

 

 

 

 

 

 

 

M
ea

n
 n

u
m

b
er

 o
f 

eg
g
, 

la
rv

a,
 a

n
d

 a
d

u
lt

o
f 

sl
u
g

Date of Sampling

M
ea

n
 o

f 
te

m
p

p
er

at
u

re
 a

n
d

 h
u

m
id

it
y

Relative humidity Temperature adult Larva Egg



 Deroceras agresteوي نوسانات جمعيت ليسک راثر دما و رطوبت زاده چيتگر، احمدي و غالم                                                             76

 1398-1399 هايطي سالو ميانگين رطوبت  D. agresteزیستي ليسک مختلف بين ميانگين تراكم مراحل  رابطه -2جدول 

Table 2. Relationship between the mean density of Deroceras agreste stages and mean of moisture in 

2019-2020 

P F 2R Intercept±SE Slope±SE Stages 
0.003 24.07 0.80 -879.47±188.41 12.004±2.44 Egg 

0.0004 53.94 0.899 -919.54±130.48 12.443±1.69 Larva 
0.0001 89.58 0.937 -453.17±50.63 6.2219±0.65 Adult 

 

 .D ليسک تخم، نابالغ و بالغ جمعيتتراكم ميانگين بين 

agreste  در مزارع در سال دوم  و رطوبت نسبي دمابا

و همبستگي مثبت وجود دار معني رابطهنيز شهر قائمكاهوي 

-ضریب همبستگي محاسبه ميزان (.4و  3هاي )جدول داشت

تراكم تغييرات كه  دادنشان  هابراي این رگرسيونشده 

ه ببا دما  یعني تخم، نابالغ و بالغ آفت مراحل مختلف زیستي 

ه بو با رطوبت نسبي  درصد 90و  90، 93 به ميزانترتيب 

به این  .داشتهمبستگي  درصد 94و  94، 81 به ميزانترتيب 

جمعيت آفت بر در رطوبت بيشتر و دماي كمتر معني كه 

  .افزوده شد
 

-1399 هايطي سالو ميانگين دما  Deroceras agresteزیستي ليسک مختلف بين ميانگين تراكم مراحل  رابطه -3جدول 

1400 

Table 3. Relationship between the mean density of Deroceras agreste stages and mean of temperature 

in 2020-2021 
 

Stages Slope±SE Intercept±SE R2 F P 

Egg 5.7758±0.64 -33.86±9.98 0.93 80.83 0.0001 

Larva 4.8996±0.65 -31.23±10.22 0.90 55.42 0.0003 

Adult 2.527±0.34 -11.78±5.30 0.90 54.79 0.0003 

 

 

 1400-1399 هايطي سالو ميانگين رطوبت  Deroceras agresteزیستي ليسک مختلف بين ميانگين تراكم مراحل  رابطه -4جدول 

Table 4. Relationship between the mean density of Deroceras agreste stages and mean of moisture in  

2020-2021 
 

Stages Slope±SE Intercept±SE R2 F P 

Egg 13.341±2.81 -974.1±215.13 0.81 25.68 0.0032 

Larva 12.569±1.24 -924.57±95.57 0.944 101.26 >.0001 

Adult 6.4878±0.64 -472.9±49.0 0.944 102.34 >.0001 

  

 وزن در تغييرمركب دو ساله،  یانسوار یهاساس تجز بر 

 بردارينمونه مختلف هايماه در شده آوريجمع هايليسک

(. P< ,57.77=7,42F.0001) بود دارمعني آماري نظر از

 از و داشته هاليسک تعداد با مستقيمي ارتباط وزن در تغيير

 نشان افزایش جمعيت باالرفتن با تدریج به ماه آبان تا شهریور

 به بهمن و دي آذر، هايماه در ،سپس(. 3 شكل) است داده

 نيز شده گيرياندازه وزن ها،ليسک حضور كاهش دليل

 . كرد افزایش به شروع ماه اسفند از مجدد و داد نشان كاهش
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آوري شده )بالغ و نابالغ( جمع  Deroceras agresteهايوزن )گرم( تعداد كل ليسکدو ساله ميانگين تغييرات ماهانه  -3شكل 

 از مزارع كاهوي قراخيل قائم شهر استان مازندران 
Figure 3. Monthly changes in two-year mean weight (g) of the total number of slugs, Deroceras 

agreste (Larva and adult) collected from Gharakheil lettuce fields of Ghaemshahr in Mazandaran 

province  

 
در طول فصل زراعي داراي یک  D. agresteليسک 

آن در ماه شهریور انجام ریزي گيري و تخمنسل بوده و جفت

گيري روز پس از جفت 8/28ریزي به طور ميانگين شد. تخم

-(. حداقل زمان دوره تخم5 ها مشاهده شد )جدولداخل النه

ها بيضوي دست آمد. تخمهروز ب 35و حداكثر آن  31ریزي 

-تودهصورت بهمتر و به رنگ سفيد و با قطر حدود سه ميلي

 42تا  20هاي به هم چسبيده بودند. تعداد تخم در هر توده از 

عدد متغير بوده و به صورت گروهي قرار داشتند. متوسط 

هاي عدد و درصد تخم 14/30ها در هر دسته تعداد تخم

هاي تخم توليد شده درصد بود. تعداد توده 2/90 شده تفریخ

وده ت 9/66متوسط به طور و   70الي   65توسط هر ليسک 

نهفتگي تخم در مزارع كاهو  . ميانگين دورهشمارش شد

 (. 5روز بود )جدول  28تا  23روز در محدوده بين  2/25

 

 

شهر در مزارع كاهوي قراخيل قائم Deroceras agresteليسک  خطاي معيار(±هاي زیستي )ميانگينبرخي ویژگي  -5جدول 

 1399و  1398هاي سالاستان مازندران طي 

Table 5. Some biological characteristics (Mean±SE) of Deroceras agreste in lettuce fields of 

Gharakhil Ghaemshahr of Mazandaran province during 2019 and 2020 

Parameter Mean±SE Range 
Incubation period (days) 25.2±0.9 23-28 
Hatching period (days) 9.2±1.2 5-12 

Hatchability (%) 90.2±2.1 75-98.1 
Number of eggs per clutch 30.14±3.2 20-42 
Oviposition period (days) 28.8±1.1 31-35 

Life span (weeks) 55.3±0.6 55-58 
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 بحث

در مورد نوسانات جمعيت  گزارشاین تحقيق اولين 

صحرایي در مزرعه كاهو در شرایط  D. agreste ليسک

-كادرروش با استفاده از در آن تغييرات جمعيت است كه 

نتایج شد.  بررسيكننده ماءالشعير جلبهاي تلهو اندازي 

استان  در مزارع كاهو D. agresteكه ليسک داد نشان 

از اواسط  بررسيدوره طول داراي یک نسل در  مازندران

 براي .سال بعد بودتا اواخر فروردین ماه یک سال  شهریور

 استگزارش شده دو نسل در سال در انگلستان این گونه 

(Hunter, 1968) . این گونه در  ،كانادا انتاریواستان در

 Rollo and) مزارع ذرت داراي یک نسل در سال است 

Ellis, 1974 .) ليسک دوره تفریخ تخمD. agreste  در

و همكاران سرار الارائه شده توسط  همنطبق با نتيجاین تحقيق 

(Al Sarar et al., 2012 ) 18 یيدما محدوده دراست كه-

، حدود درصد 75-70 ينسب رطوبت و وسيسلس درجه 22

 .Dليسک  قابل ذكر است كه گزارش شد. روز 30تا  25

agreste شكاف از بلكه كند،ينم يسازالنهخود  يبه خود-

 دادن قرار يبرا يكرم خاك يهاالنهكوچک موجود و  يها

 . دكنيم استفاده يزیرتخم از پس خود يهاتخم

مزارع كاهو در شرق مازندران، كشاورزي اكوسيستم در 

. یكي از اصول مهم دارندها با جمعيت باالیي فعاليت ليسک

ات پي بردن به الگوي تغيير ،در كنترل موفق یک آفت

وجود یا عدم وجود  و تعيين فصل زراعي در طول آنجمعيت 

همبستگي بين جمعيت و عوامل غير زنده و شدت این 

كنترل كه خواهد شد  موجب . این اطالعاتهمبستگي است

با شناخت و آگاهي بيشتري انجام مورد نظر آفت در منطقه 

هاي مدلتهيه هایي در روند هاي اخير پيشرفتدر سال گيرد.

 مبنايها بر بيني كننده پویایي جمعيت و فعاليت ليسکپيش

كه است صورت گرفته اثرپذیري از شرایط محيطي متغير 

بيني ها را پيشليسکحمله خطر زیان وارده به گياه ناشي از 

هاي مبارزه با این آفات را توسعه و بهبود كرده و روش

هاي تعيين دوره (.Kozlowski et al., 2011) بخشدمي

تن یک نرمو بررسي پویایي جمعيت فعاليت و عدم فعاليت 

آن هاي مربوط به مدیریت كنترل ریزيدر برنامه، زاخسارت

محصول كمک خواهد كرد به زیان اقتصادي  كاهشو 

(Abd-Elhaleim et al., 2022.)  ابراهيم و همكاران

(Ibrahim et al., 2021 بيان كردند كه تحقيقات )

زي هاي خشكيها و حلزوناكولوژیكي روي ليسک

 .كندارائه مي در راستاي كنترل این آفاترا ي اطالعات مهم

 هشتدر بررسي پویایي جمعيت  پژوهشگرانكه این طوري به

پنج جنس حلزون و سه جنس ليسک شامل زا تن خسارتنرم

روي محصوالتي نظير شبدر، كلم و گندم در مصر دریافتند 

كه شرایط آب و هوایي مناسب در فصل بهار در مقایسه با 

منجر  تناناین نرمفصول پایيز و زمستان به افزایش تعداد 

هاي مناسب طراحي روش به دتوانمي این آگاهيكه  شودمي

در آزمایشي  ،همچنينمک كند. كبراي كنترل این آفات 

مشخص شد كه شدت خسارت و زیان وارده به محصول 

 .Dكلزاي زمستانه، جدا از تراكم و توزیع ليسک

reticulatum Müller  محيطي  عواملروي محصول، به

با افزایش دماي هوا از  كهطوري بهنيز بستگي دارد. نظير دما 

درجه سلسيوس، ميزان خسارت افزایش یافت و در  16تا  1

در مدت یک و هفت روز به درجه سلسيوس(  16)این دما 

از  .درصد خسارت به محصول مشاهده شد 80و  30ترتيب 

بيني خسارت ایجاد شده در پيش دتوانميدما فاكتور این رو 

 باشد كنندهكمک D. reticulatum توسط ليسک

(Kozlowski et al., 2011.) 

و خسارت  تراكمترین بيش ،هر دو سالدر این تحقيق در 

 9/17متوسط دماي روزانه  باآبان ماه  در D. agreste ليسک

نيز  ترینكمدرصد و  75/80و رطوبت نسبي  سلسيوسدرجه 

و  سلسيوس درجه 9/5متوسط روزانه  دماي بادر ماه بهمن 

 8اتفاق افتاد. كاهش دما به زیر درصد  7/72رطوبت نسبي 

به  ،كرده كندرا  آفت يتفعال درجه سلسيوس در ماه بهمن

دهد این نشان مي. سازدرا ممكن مي زمستاني خوابكه طوري

 دماعوامل داري با ها به طور معنيليسکو فعاليت تراكم كه 

 ,Barkerباركر ) .و رطوبت در مزارع كاهو ارتباط دارد

 را هاي این جنسترین دما براي فعاليت ليسکمناسب (2002

 بياندرجه سلسيوس و رطوبت باال اعالم داشته و  20تا  17بين 

كرده است كه گونه فوق به شدت به مزارع سبزي و صيفي 

 ،تر استهایي كه بارندگي بيشخسارت وارد نموده و در سال

ها زیاد شده كه این امر سبب كاهش و افت شدید تعداد آن
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حلزون در تشابه، فراواني جمعيت . شودميمحصول 

Monacha cartusiana Müller  دردر مزرعه كاهو 

در با افزایش بارندگي زمان هم يو م لیمارس، آور يهاماه

 تيجمع تراكم از زیيو پا زمستانفصول  يهاماهبا  سهیمقا

در بررسي  (.Ismail et al., 2011) بود برخوردار يشتريب

 Thebaزي شامل پویایي جمعيت سه حلزون خشكي

pisana Müller ،Eobania vermiculata Müller  و

M. obstructa Pfeiffer  روي درختان پرتقال، سيب و انبه

ها به تدریج بعد از مشخص شد كه تراكم جمعيت حلزون

مصادف با افزایش بارندگي یابد و در بهار زمستان افزایش مي

ترین تراكم در حالي كه پایين ،رسدخود مي بيشترین مقداربه 

 ,.Abd-Elhaleim et al)گوست مشاهده شد آماه در 

عامل بسيار مهم و اثرگذار  ،تغيير در شرایط محيطي (.2022

با كه به طوري ،ودهب  D. agresteليسک در شرایط زیستي

، فعاليت آفت بيشتر رطوبت نسبيبارندگي و ميزان افزایش 

در هواي گرم و خشک این در صورتي است كه . شودمي

 Rollo) كنداختالل ایجاد ميليسک رشد و نمو جمعيت این 

and Ellis, 1974). گزارش شده كه فعاليت زیستي ليسک 

D. agreste تر از محدوده در دما و رطوبت باالتر و پائين

 مانيزندهشود و این عوامل براي فعاليت آن كند و محدود مي

 Pappas andليسک بسيار مهم و ضروري هستند )این نسل 

Carman, 1961.) عوامل محيطي به عنوان  از این رو

كننده روند تغييرات جمعيت و تراكم آفت فاكتورهاي تعيين

این متغيرها  كهبه طوري ؛(Barker, 2002) دنشوبررسي مي

زي را تحت تأثير قرار توزیع و فراواني نرم تنان خشكي

جمعيت ليسک  (.Nunes and Santos, 2012د )ندهمي

Laevicaulis alte Ferussac طول هفته اول از ماه اكتبر  در

درجه  3/27زماني كه دما، رطوبت نسبي و بارندگي به ترتيب 

خود  بيشترین مقدارمتر بود به ميلي 4درصد و  5/83سلسيوس، 

رسيد. در حالي كه با كاهش دما و رطوبت نسبي، جمعيت در 

. كاهش یافت كمترین مقدارطول اولين هفته دسامبر به 

كه شرایط بهينه از قبيل بارندگي مناسب و  گيري شدنتيجه

افزایش رطوبت نسبي، محيط مساعدي براي رشد و فراواني 

(. Kumari and Thakur, 2005كند )این آفت فراهم مي

فراواني جمعيت حلزون  مشخص شد كه در یک بررسي

Cernuella virgata Da Costa  به ميزان در فصل بهار

 داشتبارندگي این فصل و فصل پایيز گذشته بستگي 

(Baker, 2012.) هاي طي سالهاي انجام شده در بررسي

 حلزون جمعيت فرم جوان و بالغ نوساناتروي  1958تا  1956
Biomphalaria pfeifferi nairobiensis 

Dautzenberg،  از ماه  1956جمعيت افراد جوان در سال

در اواخر آوریل سال  ،سپسنوامبر شروع به افزایش كرده و 

از تا ماه مي افراد بالغ بيشتر جمعيت را تشكيل دادند.  1957

ماه مي به بعد تا ماه سپتامبر كاهش جمعيت مشاهده شد. از 

اكتبر مجدد جمعيت به فرم جوان افزایش یافت و از انتهاي 

این ها در جمعيت بيشتر مشاهده شدند. غبال 1958ویه سال ژان

در منطقه مورد بررسي تغييرات جمعيت با ميزان بارندگي 

ترتيب به مرتبط بوده و با افزایش و كاهش بارندگي، جمعيت

در بررسي  (.Webbe, 1960یافت )و كاهش افزایش 

 Achatina fulicaنوسانات جمعيت حلزون آفریقایي، 

Bowdich  اولين اوج سه منطقه برزیل، از در مزرعه كاهو

، در شروع آگوست تا اوایل اكتبرمنطقه اول از در جمعيت 

منطقه سوم در شروع آگوست تا اواخر اكتبر و دوم از  همنطق

در اوج شروع علت كه بود اواخر ژانویه تا اواخر مي از 

گزارش  رطوبت و باالرفتنبا فصل بارش  همزمان آگوست

برداري شده در طول هاي نمونهكاهش تعداد حلزون. شد

 ،همچنين. بودهوا در ارتباط  دماي باالي بادوره اكتبر تا ژانویه 

رطوبت باال  بهفعاليت جنسي و جفتگيري این حلزون 

 Santos et) بستگي داشت)بارندگي شدید( و دماي معتدل 

al., 2018) .زي در فصل پایان خشكيدر مجموع، شكم

 يشتريبفراواني است  ترزماني كه رطوبت نسبي باالبارش 

خشكي در ( و Baker, 1958; Tomiyama, 1994)دارند 

 .(Getz, 1974كنند )حركات خود را محدود ميمحيط، 

مشابه نتایج این تحقيق در مورد زمان اوج جمعيت و 

و وابستگي آن به عوامل محيطي دما و رطوبت، ليسک فعاليت 

 Eichwald ،خاكستري ليسکفعاليت و تغذیه بررسي 

Parmacella ibera شمال كشور  در باغ مركبات

یيز شروع به ها در اوایل پاليسکكه  نشان داد )مازندران(

فعاليت و تغذیه  و كردندتغذیه و ایجاد خسارت فعاليت، 

 با سرد شدن هوا و از اوایل دي ماه متوقف شد.ها ليسک
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در فصول بهار و پایيز  ليسکاین بيشترین فعاليت و خسارت 

هاي ليسکبا فعاليت الروها و زمان همآبان ماه خصوص بهو 

 ؛كاهش یافتها ليسکفعاليت با آغاز فصل سرما و  بالغ بود

فعاليت  كمترینداراي  هاي دي و بهمنبه طوري كه در ماه

در اواخر زمستان در ماه اسفند . رفتندبوده و به خواب زمستاني 

در . نمودندشان را آغاز با افزایش دما مجدد فعاليت زمانهم

درجه سلسيوس فعاليت آفت متوقف شده و  25دماي باالي 

درجه  30روند. در دماي باالي به داخل پناهگاه ميها ليسک

ماند ولي در دماي حدود سلسيوس، آفت مدت كمي زنده مي

 Halaji Sani)دارد  يشترین فعاليت رادرجه سلسيوس ب 20

and Ahmadi, 2010 .)  

 .Dظهور، فعاليت و تغذیه ليسک در این تحقيق، 

agreste  در شهریور ماه روي پوشش گياهي علفي اطراف

شود و با انتقال نشاء كاهو به زمين اصلي و مزارع شروع مي

ماه در اواسط آبان یابد.جرت به روي محصول ادامه ميمها

افزایش نشاكاري،  كه مصادف باشودميجمعيت مشاهده اوج 

. از نيمه است دماتدریجي كاهش گين رطوبت نسبي و ميان

با كاهش محسوس دما زمان همآفت آذر ماه به بعد جمعيت 

مجدد با افزایش  ،فروردین ماه. در دهدروند كاهشي نشان مي

و وجود پوشش گياهي علفي در  معتدل شدن دما ،رطوبت

 شد شاهده. میابدمي، جمعيت افزایش اطراف و داخل مزارع

 عالئم خسارت به صورت اوج فعاليت آفت در پائيزبا كه 

ایجاد ریشه نشاها و بوته هاي كاهو  ،هابرگروي خوردگي 

ازین . شودميمنجر ها بوتهاز بين رفتن به  شده كه در نهایت

برگي به تغييرات  هايرو كاهو به عنوان یكي از سبزي

هاي گونه مورد بررسي بسيار حساس بوده و جمعيت ليسک

تواند به عنوان مي این آفتتأثير شرایط اقليمي بر دوره فعاليت 

با این دانش یک الگوي پيش آگاهي مورد استفاده قرار گيرد. 

گيري براي كنترل آفت در در تعيين بهترین تصميمتوان مي

 هاي مدیریت تلفيقي آفات اقدام نمود. برنامه

 

 گزاریسپاس

تحقيقاتي به شماره  هايمقاله حاضر بخشي از پروژه

-16-16-074-950615 و 100-11-12-81-095 مصوب

ها فكريها، همخود را مدیون همكاري بوده و نویسندگان 04

و پشتيباني معنوي بسياري از آموزندگان، دلسوزان و 

ها را مجال ذكر نيست. به كه نام همة آند ندانهمراهاني مي

هر ترتيب، از مدیریت محترم مركز تحقيقات كشاورزي و 

همكاران محترمي كه در  تماممازندران و  منابع طبيعي استان

از  ،اند و همچنينطول اجراي پروژه نهایت همكاري را داشته

)به  پزشكي كشورمدیریت محترم موسسة تحقيقات گياه

تشكر و  هاي اجراي پروژه(ي و تأمين هزینهجهت پشتيبان

 .شودميقدرداني 

References 

Abd-Elhaleim, S. M., Weshahy, K., Emam, H. M. and Ali, R. F. 2022. Population dynamics of 

abundant three terrestrial snail species in horticultural fields at Beheira and Giza Governorate, Egypt. 

Pakistan Journal of Biological Sciences 25: 765-775. 

 Ahmadi, E. and Gholamzadeh Chitgar, M. 2021. Efficacy of Lumakidin 5G® and Ferricol® in 

combination with attractant traps against Deroceras agreste Linnaeus in greenhouse and lettuce field. 

Plant Pest Research 11 (3): 45-58. 

Ahmadi, E. and Hasani Moghaddam, M. 2005. Study of control methods and economic injury level 

of slugs pest on lettuce in Mazandaran provice. Journal of Agriculture and Rural Development 

7(1): 1-7. (In Farsi). 

Al-Sarar, A., Hussein, H., Abobakr, Y. and Bayoumi, A. 2012. Molluscicidal activity of methomyl 

and cardenolide extracts from Calotropis procera and Adenium arabicum against the land snail 

Monacha cantiana. Molecules 17(5): 5310-8. 

Amoli, N. 2009. Cultivar release Varesh, a new lettuce cultivar suitable for cultivation in northern 

provinces of Iran and similar climates. Seed and Plant Protection Journal 1(4): 659-661. (In Farsi 

with English abstract) 

Baker, H. B. 1958. Land snail dispersal. The Nautilus 71: 141–148. 

Baker. G. H. 2012. The population dynamics of the Mediterranean snail, Cernuella virgate (Da Costa, 

1778) (Hygromiidae) in continuous-cropping rotations in south australia. Journal of Molluscan 

Studies 78: 290 –296. 



 81                                                                                                                                 1401، سال 3، شماره 12تحقيقات آفات گياهي، جلد 

 

 
 

Barker, G. M. 2002. Molluscs as crop pests. CABI Publishing. 468 pp. 

Capinera, J. L. 2018. Assessment of barrier materials to protect plants from Florida leatherleaf slug 

(Mollusca: Gastropoda: Veronicellidae). Florida Entomologist 101: 373–381.  

Douglas, M. R. and Tooker, J. F. 2012. Slug (Mollusca: Agriolimacidae, Arionidae) ecology and 

management in no-till field crops, with an emphasis on the Mid-Atlantic region. Journal of 

Integrated Pest Management 3 (1): 1-9. 

Getz, L. L. 1974. Species diversity of terrestrial snails in the great smoky montains. The Nautilus 88: 

6–9. 

Halaji Sani, M. F. and Ahmadi, E. 2010. Study on biology of gray slug, Parmacella ibera and 

evaluation of damage in citrus orchards of Mazandaran province. Plant Protection 2 (3): 185-195. 

Hunter, P. J. 1968. Studies on slugs of arable ground II. Life cycles. Malacologia 6: 379–389. 

Ibrahim, H. A. M., El-Mesalamy, A. F. M., Baghdadi, S. A. S., Ruwaida, A. and Elhanbaly, A. 
2021. Species diversity and population dynamics of the prevailing land gastropod species on certain 

crops at Assiut governorate. Egypt Archives of Agriculture Sciences Journal 4(1): 310-320. 

Ismail, Sh., Shetaia, S. Z. S., Arafa, A. I. and Abd- EL- Atty, A. F. 2011. Incidence and seasonal 

fluctuation of certain land gastropod species associated with some crops and weeds at Sharkia 

Governorate. Journal of Plant Protection and Pathology Mansoura University 2(2): 1103-1110. 

Kozlowski, J., Jaskulska, M., Kaluski, T. and Kozlowska, M. 2011. The effect of temperature and 

humidity on the grazing activity of Deroceras reticulatum (Müller O. F., 1774) and the damage to 

rape plants. Folia Malacologica 19(4): 1-5. 

 Kumari, P. and Thakur, S. 2005. Population dynamics of slug pest, Laevicaulis alte (Ferussac) in 

North Bihar. Journal of Applied Zoological Researches 16 (2): 177-179. 

Miranda, M. S., Fontene, J. H. and Pecora, I. L. 2014. Population structure of a native and an alien 

species of snail in an urban area of the Atlantic Rainforest. Journal of Natural History 49 (1-2): 

19-35.  

Mirzaei, A. 1972. Molluscs of agricultural importance in Iran. Ministry of Agriculture Resources Plant 

Pests and Diseases Research Institute. (In Farsi) 

Nunes, G. K. M. and Santos, S. B. 2012. Environmental factors affecting the distribution of land snails 

in the Atlantic Rain Forest of Ilha Grande, Angra dos Reis, RJ, Brazil. Brazilian Journal of Biology  

72: 79-86. 

Pappas, J. L. and Carman, G. E. 1961. Control of European brown snail in citrus groves in southern 

California with guthion and methaldehyde sprays. Journal of Economic Entomology 54: 152-156. 

Rollo, D. C. and Ellis, C. R. 1974: Sampling methods for the slugs, Deroceras reticulatum (Muller), 

D. laeve (Muller) and Arion fasiciatus Nilsson in Ontario cornfields. Proceedings of the 

Entomological Society of Ontario 105: 89-95. 

Santos, L., Barbosa-Negrisoli, C., Santos, M. and Negrisoli Junior, A. 2018. Population fluctuation 

and food preference of African snail by horticulture crops. Arquivos do Instituto Biológico 85: 1-

8.  

Shatilov, M. V., Razin, A. F. and Ivanova, M. I. 2019. Analysis of the world lettuce market. 

International Conference on sustainable development of cross-border regions. 2: 1-5. 

Tomiyama, K. 1994. Courtship behaviour of the Giant African snail, Achatina fulica (Férussac) 

(Stylommatophora; Achatinidae) in the field. Journal of Molluscan Studies 60(1): 47-54. 

Voss, M. C., Hoppe, H. H. and Ulber, B. 1998. Estimation of slug activity and slug abundance. 

Journal of Plant Diseases and Protection 105(3):314-321. 

Webbe, G. 1960. Observations on the seasonal fluctuation of snail population densities in the northern 

province of Tanganyika. Annals of Tropical Medicine & Parasitology 54(1): 54-59. 

Wilson, M. J. and Barker, G. M. 2010. Slugs as pasture pests. Grassland research and practice series 

15: 125-128. 

Zotin, A. A. 2007. Patterns of individual growth of gray garden slugs Deroceras reticulatum. Biology 

Bulletin 34: 457-462. 

 

 

 
 

https://aasj.journals.ekb.eg/?_action=article&au=363768&_au=H.+A.+M.+Ibrahim
https://aasj.journals.ekb.eg/?_action=article&au=224273&_au=A.+F.+M.+El-Mesalamy
https://aasj.journals.ekb.eg/?_action=article&au=363806&_au=S.+A.+S.+Baghdadi
https://aasj.journals.ekb.eg/?_action=article&au=363790&_au=Ruwaida+A.+A.+Elhanbaly
https://www.cabi.org/isc/search/index?q=au:%22Priti%20Kumari%22
https://www.cabi.org/isc/search/index?q=do:%22Journal%20of%20Applied%20Zoological%20Researches%22
https://www.researchgate.net/journal/Arquivos-do-Instituto-Biologico-1808-1657


 Deroceras agresteوي نوسانات جمعيت ليسک راثر دما و رطوبت زاده چيتگر، احمدي و غالم                                                             82

Plant Pest Research 

2022- 12 (3): 71-82 
 

 

Open access 

      doi: 10.22124/iprj.2022.6017 

 

Research paper 

 

Effect of temperature and humidity on population fluctuations of 

slug, Deroceras agreste and investigation on some of its biological 

characteristics in Mazandaran province 

  
E. Ahmadi1* and M. Gholamzadeh Chitgar2 

1. Agricultural Zoology Research Department, Iranian Research Institute of Plant Protection, 

Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran, 2. Plant 

Protection Research Department, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and 

Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Sari, Iran 

 

(Received: August 2, 2022- Accepted: November 12, 2022) 

 

Abstract 
Slug, Deroceras agreste is one of the most important lettuce pests in greenhouse and field 

conditions. Population fluctuations of this pest in Ghaemshahr (Mazandaran province) were studied 

by quadrat and trapping sampling methods in 2019 and 2020 in four lettuce fields. Investigations 

from September of one year (simultaneously with the start of the activity on weeds) to April of the 

following year (the end of the lettuce crop season) showed that after the egg hatch in September, the 

presence and activity of larvae is observed, which gradually increases their population from 

September until November and decreases from December to February. The population of adults was 

less than that of larvae in September and gradually increases until November. In December, the 

number of adults exceeds the number of larvae as the population of larvae decreases and they 

become mature. Then, until February the population decreases. At the beginning of the sampling in 

September and also in October and November from the autumn season, the population was higher 

than in other sampling months and the peak population of the slugs was observed in November with 

an average of 85±4.7 and 48±2.8 respectively for larvae and adults in the first year and 83±4.0 and 

48±2.8 respectively for larvae and adults in the second year of the survey. Also, a positive and 

significant correlation was observed between the environmental factors, temperature and humidity, 

with changes in the slug population. Egg laying was on average 28.8 days after mating, the average 

number of eggs in each clutch was 30.14 and the percentage of hatched eggs was 90.2%. The results 

of this research, as one of the first studies on the density and fluctuations of slug, D. agreste 

population, can be useful in planning the management for control of this pest. 

 

Key words: Slug, Deroceras agreste, Lettuce, Population fluctuations, Sampling, Environmental 

factors. 
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