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 آن کنترل هایراه و برنج مزارع در هاحلزون خسارت نوع با آشنایی
 *سرشیل مجیدی فرزاد

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،  رشت، ایران .موسسه تحقیقات برنج کشوردانشیار پژوهشی 
*Email: majidi14@yahoo.com 

 

 چکیده
 یادیز خسارت برنج مزارع به جمله از زراعی محصوالت به هرساله که هستند یجانوران یآبز هایحلزون     

 از و ندنمایمی خود محصول مجدد کشت به اقدام انکاریشال موارد بعضی در که یطوربه .کنندمی لیتحم را
 یهاسال در لزونح یهاهنمون از یتعداد ،راستا همین در .شوندیم اضافی هزینه پرداخت به مجبور لحاظ این

 شناسایی جهت و وریآجمع رشت و شفت ،الهیجان ،لنگرود ،انزلی هایشهرستان برنج مزارع از 1399 و1398
 Lymnaea palustris علمی نام با حلزون گونه سه ادامه در .شد ارسال کشور گیاهپزشکی تحقیقات موسسه به

Müller، Lymnaea truncatula Müller و Physa acuta Draparnaud بر حلزون تیریمد .شدند ییشناسا 
 هاکشحلزون از استفاده .باشدمی یکیمکان و زراعی اقدامات بر دیتأک با یاصالح و رانهیشگیپ یهاروش اساس

 قرار ریتأث تحت اریبس را حلزون بیآس به تیحساس دوره کاشت زمان .است هاآن کنترل برای اقدام نیآخر یبرا
 به کمتری آسیب و داشته بیشتری تحمل روزه( 20) جوان نشاهای به نسبت روزه( 30) تر مسن نشاهای .دهدیم

 با همچنین .شودیم هاحلزون فرار باعث برنج مزارع یکشزه و آب ارتفاع کاهش .دهندمی نشان خود از حلزون
 پائین هاییتجمع در .داد کاهش را حلزون جمعیت توانمی (دست با آوریجمع) یکیمکان روش از استفاده

 کنترل کشحلزون نییپا دوز با توانیم را هاحلزون ،نشد مواقع موثر مکانیکی و زراعی یهاروش اگر ،آفت
 و بیولوژیک ،یکیمکان ،زراعی یهاروش از تلفیقی دیبا پرخطر و جمعیت باالی تراکم در ،گرید طرف از .نمود

  .شودمی توصیه هکتار در لوگرمیک 5/0 زدو ،کشحلزون از استفاده صورت در .گرفت کارهب شیمیایی

  شالیزار در حلزون کنترل ،برنج مزارع ،خسارت ،حلزون :کلیدی هایواژه
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 مقدمه
 وعیش خچهیتار .(2000 ،همکاران و )لوو است شده شناخته جهان در گونه نیترمهاجم عنوان به حلزون     

 از .شدنمی هداد صیتشخ برنج تاآف هیبق از آن خسارت زمان آن تا و گرددیرمب 2010سال به آسیا در حلزون
 و واگمین .(2016 ،همکاران و )واگیمن اندکرده دیتهد یتوجه قابل طور به را برنج دیتول هاحلزون بعدبه آن

 راداف هیتغذ ییتوانا قیطر از برنج محصول به حلزون خسارت شدت که کردند گزارش (2016) همکاران
 با برنج یتهبو 60 از شیب است قادر تنها حلزون کی .است تشخیص قابل برنج نشای سن و بدن دازهان ،حلزون

 .مایدن وارد برنج نشاهای به درصدی100 خسارت و نماید هیتغذ ساعت 24 یط در را ایهفته 6 تا 1 سن
 یارهدو صورت هب حلزون یهاتیفعال و شناسیزیست که داد نشان (2016) همکاران و واگیمن یهابررسی

 یتوجهقابل طوربه روز ییروشنا یجا به هاحلزون که کردند مشاهده هاآن .شودیم شروع صبح 30/5 از و بوده
 تعداد .افتادیم اتفاق شب در فقط آفات این در یگذارتخم و یریگجفت ،هیتغذ همچنین .بودند ترفعال شب در
 دشمنان دگزن از را خودشان و شده مخفی برنج مزارع یال و گل در قادرند برنج مزارع یهاحلزون از یکم

 هاازگونه یبعض ،ضمنا .نمایند ایجاد را یدیجد نسل هستند قادر ،رو نیا زا .دهند نجات گر(شکار) طبیعی
 .بمانند زنده فصل نچندی تا است ممکن

 برنج ساقه دنیبر با هاآن .کنندمی تغذیه شده کاشته تازه و جوان برنج اهانیگ از که هستند آفاتی هاحلزون     
 عدم صورت در .شوند می اهیگ یهمه شدن خشک موجب و رسانندیم بیآس برنج اهیگ به ،آن طوقه قسمت در

 خسارت جهینت در و برده نیب از شب کی در کامل طوربه را زاریشال از مترمربع کی توانندیم هاحلزون ،کنترل
 تیفعال برنج مزارع در هاحلزون .(1986 ،همکاران و )اویا رسدمی درصد 50 از شیب به هاآن هیتغذ از یناش

 ،حلزون در .ندینمایم هیتغذ برگ میپارانش از نیهمچن و آب کینزد یهاساقه از جوان ینشاها در و داشته شبانه
 ،پس .ردیگیم بر در را بدن یداخل یهااندام یهمه که دارد قرار چیمارپ شکل به یصدف داخل یگوشت پوشش
 و رودیم شمارهب یحفاظت عضو صدف .هستند چیمارپ و آشکار صدف یدارا هاسکلی برخالف هاحلزون

 محافظت بدن آب شدن خشک و آفتاب میمستق نور تابش از زین و دشمنان برابر در را حلزون تواندیم
 به ،مدتطوالنی هایشکیخ هنگام در تا کندیم کمک حلزون به صدف نیا ،ضمن در .(1394 ،کند)محجوب

 از یتعداد و کرده یزندگ یخشک در هم و آب در هم که است جانوری حلزون .ببرد پناه مرطوب یطیمح
 جادیا یباغ ای و یزراع محصوالت از یبرخ در و شده محسوب یکشاورز آفات جمله از هاآن ایهگونه

 ،شوندیم کشت یینشا صورت به برنج که ییجا معتدله مناطق در .(1998 ،همکاران و )کای کنندیم خسارت
 به که برنج مزارع در هاآن خسارت اما ،کنند جادیا یکم نسبتاً خسارت برنج مزارع در هاونحلز است ممکن

 (1391) احمدی و طبری .(2004 ،)تاکاشی (درصد 30 از شی)ب باشدمی ادیز شودیم کشت میمستق صورت
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 برنج هایخزانه از را .Succinea putris L (Mullousca; Succineidae) برنج خوارگیاهچه حلزون باراولین
 زیادی تعداد رفتن دست از موجب خزانه در حلزون این تیجمع یباال تراکم .کردند رشگزا مازندران استان

-1379 یهاسال در بار نیاول یبرا (1383) اربابی و احمدی .شودمی برنج خزانه در نشا تولید نتیجه در و نشا
 اتیخصوص اساس بر را رودبابل رودخانه هیحاش برنج یزارهایشال هایحلزون از گونه 15 تعداد 1378

 برنج مزارع یهاحلزون با مبارزه یراهکارها هیارا و یمعرف اثر این تهیه از هدف .نمودند ییشناسا کیمورفومتر
 .باشدمی میاییشی و بیولوژیک ،مکانیکی ،زراعی یهاروش بر دیتأک با گیالن استان

  نهایی گیری نتیجه
 .باشندمی زیر شرح به گیالن استان شالیزارهای در حلزون گونه سه     

 بنفش ای زرد رنگ با ای یخاکستر به مایل یاقهوه رنگ دارای ،حلزون این Lymnaea palustris: گونه -1
 و )بوچت راست( ،1 )شکل است کوچک ییطال و اهیس یهالکه از دهیپوش صدف .(چپ ،1شکل) باشدمی

 .(2016 ،همکاران
 

 

 

 

 (2016 ،همکاران و )بوچت Lymnaea palustrisگونه حلزون بالغ جانور و صدف شکل -1 شکل
 ،بارگس) دارد نقش انسان به ازیولیفاس انگل انتقال در عمدتا گونه این :Lymnaea truncatula گونه -2

 استر سمت به داخل از صدف دهانه و است است رویت قابل یچیمارپ صورت به بدن( )پوسته صدف .(2012
 ،سبارگ) راست( ،2 )شکل است کوچک هاچشم و پهن قاعده بخش در هاشاخک .چپ( ،2)شکل شودمی باز

2012).  
 

 

 

 (2012 ،بارگس) Lymnaea truncatula گونه حلزون و صدف شکل -2 شکل
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 ،وتاهک اما ،چپ طرف به طولی چرخش با صدف از نازک هپوست کی دارای گونه این: Physa acuta گونه -3
 از یاکسترخ گرد یهالکه با روشن ایقهوه رنگ به حلزون این بدن پوشش .باشدمی داخل به پیچش پنج با

 .(2003 ،پوئینتیر و )پارائنس راست( 3 )شکل است یافته گسترش آن ریز تا صدف رویی قسمت
 

 

 
 

  (2003 ،رینتیپوئ و )پارائنس Physella acutaگونه حلزون و صدف شکل-3 شکل
 

-می برنج یاهگ زردی و خسارت موجب شده نشا تازه جوان برنج هایبرگ از تغذیه با حلزون گونه سه این     

 از جوان ینشاها کل یا نشاها از قسمتی که ندشومی موجب آلوده مناطق در مذکور یهاگونه همچنین .شوند
  .بروند بین
 Succinea putris L. (Succineidae) علمی نام با حلزون که داد نشان (1391) احمدی و طبری هداتمشا     

-میلی 1-3 طرق به شکل ایدایره هایسوراخ آن وسط در ،برگ پهنک از تغذیه ضمن برنج گیاه روی استقرار با

 شدیدتر خسارت در .شودمی اننمای سفید تا زرد رنگ به هالکه حاشیه و دنمایمی ایجاد ردیفی صورت به متر
 و کندمی یداپ تمایل پایین سمت به و داده شکل تغیر شدگی( )لول پیاز برگ شکل به برگ پهنک انتهایی بخش
 تجمع محل و اولیه استقرار که است شده گزارش همچنین .شودمی جدا تغذیه محل از برگ پهنک نهایتا

-خزانه به بوطمر مرزهای و اصلی مرزهای روی هرز هایعلف کهجایی ،باشدمی هاخزانه یحاشیه در هاحلزون

  .کنندمی رشد ها
 در پزشکی و بهداشت لحاظ به Lymnaea truncatula حلزون که دادند نشان (1383) اربابی و احمدی     

 که ورزانیکشا برای سیازیولیفاس بیماری ناقل تواندمی چون، است دارربرخو خاصی اهمیت از برنج مزارع
 شناسایی یهاحلزون که داد نشان 1399-1398 هایسال طی هابررسی .باشد ،کنندمی کار برنج مزارع داخل
 این ،همچنین .کنندمی تغذیه برنج گیاه از و شده اصلی زمین وارد نشاکاری از بعد و آب همراه به ،شده

 شکسته موجب جوان هایساقه پایینی یهاقسمت از تغذیه با ،برنج جوان هایبوته روی استقرار با هاحلزون
 .(4 )شکل روندمی بین از برنج جوان هایبوته ،کار این با و شده هاساقه قطع و شدن
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 (جانیاله )رودبنه چپ ،نشاکاری از بعد هفته یک حلزون خسارت-4 شکل
 

 آب سطح در اهبرگ و اقهس و یافته کاهش آلوده مزرعه در سطح واحد در نشا تعداد ،شدیدتر خسارت در     
 با ایمزرعه نچنی ،نتیجه در .یابدمی کاهش مزرعه در آلوده اهیگ ایستادگیو پایداری سپس .شوندمی شناور
 برنج هایاقهس ،خود )رادوال( زبان کمک با حلزون .(5)شکل شودمی مواجه کچلی حالت و هابوته تراکم کاهش

 رشدی حلمرا ،شود خسارت دچار زراعی فصل ابتدای در الیزاریش اگر که شد مشاهده ،همچنین .بردیم را
 زمان یک در که همدیگر کنار دررا  سالم مزرعه و آلوده مزرعه 5 شکل .شد خواهد اجهمو تاخیر با برنج

 .دهدمی نشان اندشده نشاکاری
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انزلی( کچلک )روستای دست باال در سالم مزرعه و پایین در حلزون به آلوده مزرعه مقایسه-5 شکل
 

 جاریبخشک شهفگباال یروستاهستند مربوط به  برنج اهیگ ینیپائ قسمت در که ییهاحلزون 6 شکلدر      
 .کشت( از بعد روز 45) اندشده یآور جمع 98 خرداد 27 خیتار دربوده که 
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 اصلی()جاریبخشک باالگفشه در Physaacuta هگون حلزون به آلوده مزرعه -6 شکل
 تابستان لیاوا تا بهار طول در و بوده دتریشد برنج رشد لیاوا در برنج مزارع در هاحلزون تیفعال     

 هایقسمت روی لزج یهاسهیک داخل خود یهاتخم حلزون .یابدمی کاهش برنج گیاه رشد با آن خسارت
 دارند( قرار ایژله مایع داخل هاحلزون )تخم دهندیم قرار آب داخل برنج یهاساقه یالالبه در و طوقه

 بعد روز چهل به قریب ،شفت شهرستان در محله خیش روستای از هکتاری یک ایمزرعه 7 شکل .(7 )شکل
  .باشدمی آلوده حلزون به که دهدمی نشان را نشاکاری از
 

 

 

 

 

 
  شفت محله خیش یروستا Lymnaea palustrisگونه حلزون یهاتخم به آلوده مزرعه -7 شکل
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 یجیترو یهاهیتوص
 را محیطی یطشرا همچنین و هاآن زندگی که است الزم ،برنج مزارع یهاحلزون با کارآمد مبارزه برای     

 از مختلف رایطش در بتوان باید ،اساس این بر .پرداخت هاآن با مبارزه به کامل آگاهی با تا شناخت خوبیبه
 ،کانیکیم ،زراعی کنترل هایروش از تلفیقی ،مبارزه هایروش نبهتری .نمود استفاده متفاوت هایروش

  .باشدمی شیمیایی روش نهایت در و بیولوژیک
 :مکانیکی و زراعی روش -الف
 تیریمد .شودمی هاآن جمعیت کاهش باعث و بوده موثر فروردین اوایل یا اسفند اواخر در زدن شخم     

 فعالیت دمع موجب نشاکاری اول هفته دو یبرا آلوده مزارع هکشیز و مناسب ارتفاع با مزرعه در آب صحیح
 روز 15 قلحدا و شود نزدیک زمین سطح به یعنی ،برسد حداقل به آب سطح ،آلوده مزارع در .شودیم حلزون

 به آلوده عمزار در .(برسد حداقل به بیآس تا دیکن حفظ را متر( یسانت 3-2) عمق کم آب ،نشاکاری از پس
 طرفی از .دیینما استفاده یاصل نیزم در هروز 30 سن با ینشاهااز  ،حلزون خسارت از جلوگیری ایبر ،حلزون

 یفلز یورت صفحه کی ،اهانیگ برگ و شاخه مثل یموانع ،کنندمی حرکت آب با برنج مزارع هایحلزون چون
 تا داده رارق یاریآب بآ یاصل یخروج و یورود ریمس در مشبک( )صفحه زیر اریبس یهاسوراخ با یکیپالست ای

 حلزون تجمع زا پس .(8 )شکل شود یریجلوگ برنج مزارع به هارودخانه و آبیاری یهاکانال از هاآن ورود از
 .(8 )شکل نمود منهدم و آوریجمع دست با را هاآن توانمی مزرعه آب ورودی ابتدای در
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انزلی بندر رودپشت در آلوده مزرعه آب یورود تدایاب در Lymnaea palustris حلزون مهار-8 شکل
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 :یکیولوژیب روش-ب
 هاکشحشره ویژهبه ،هاکشآفت مصرف کاهش با همچنین ،آلوده مزارع در کپور نوع از ماهی رهاسازیبا      

 مرغ ،راسو ،هاقورباغه ،پشت الک ،مار همچون طبیعی دشمنان کارایی توانمی ،برنج گیاه رویشی مرحله در
 افزایش ،کنندیم تغذیه )جوان( نوزاد هایحلزون و تخم یکیسه از که را حواصیل نظیر یپرندگان و خوارماهی

 رهاسازی .نمود بیشتررا  هاآن کارایی توانمی راسو برای پناهگاه و پرندگان برای النه ساختن با ،طرفی از .داد
 .(9)شکل شودیم هیتوص یکیولوژیب کنترل عامل عنوان به ودهآل مزارع در نشاکاری از بعد هفته سه تا دو اردک
 در بیشتر ،هستند حرکتبی روز طول در و کنندمی زندگی برنج مزارع الی و گل سطح در شتریب هالزونح چون

 .شوندمی شکار یراحت بهو  گرفته قرار هااردک دید معرض
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 حلزون به آلوده مزرعه در اردک از استفاده -9 شکل
 قادرند ،شوند ازیرهاس برنج مزارع در هااردک یوقت .باشدمی شالیزار در حلزون مهم شکارگرهای از اردک     

 و )واگیمن خورندب و ودهنم شکار قهیدق 18 طی در را متریلیم 30 تا 21 اندازه با حلزون 12 تعداد به حداکثر
 نحلزو وجود از را مزرعه و شده رهاسازی ،نشاکاری زا پس ماه کی هااردک شودمی توصیه .(2015 ،همکاران

 .نمایند پاک
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آشنایی با نوع خسارت حلزون ها در مزارع برنج و راه های کنترل آن -  مجیدی

 یی:ایمیش روش-ج
 به نتوانند بیولوژیک و زراعی کنترل نظیر یاقدامات چنانچه اگر ،ایران و ایدن خیزبرنج یکشورها از یاریبس در     

 ،تالدهیدم کشحلزون .کرد عمالا را ییایمیش کنترل توانیم ،دهند کاهش را هاحلزون تیجمع یتوجهقابل زانیم
 و پاشیمحلول صورت دو به توان)می شودیم هیتوص هم برنج مزارع در که است ترکیبات این از یکی

 .نمود( استفاده پاشیگرانول
 

 در ویژهبه ،لزونح خسارت نوع با آشنایی ضمن مقاله این مطالعه با عزیز کشاورزان و کارشناسان ،مروجان     
 برنج حقیقاتت موسسه ضمنا .نمایند انتخاب را مبارزه هایراه از یکی توانندمی ،برنج کشت داییابت مراحل
 .دارد را الزم آمادگی الزم یهاتوصیه و برنج مزارع از بازدید جهت کشور

 
  منابع

 رودبابل نهرودخا هحاشی برنج شالیزارهای آبزی هایحلزون شناسایی .1383 .مسعود ،اربابی و الهام احمدی      
-181(: 3)11،گرگان طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه ،طبیعی منابع و کشاورزی علوم .مازندران استان
173. 
 و گیالن هایستانا در کلزا دوم کشت با برنج مزارع هایراب و هاحلزون فون بررسی .1383 .الهام ،احمدی    

 .فحهص 11 .5شماره ،کشاورزی علوم نشریه .مازندران
 خررروار گیاهچررره حلرررزون خسرررارت گرررزارش اولرررین .1391 احمررردی الهرررام و مهررررداد طبرررری     

Succineaputris L. (Mullousca: Pulmonata: Succineidae حفاظررت .مازنرردران برررنج هررایخزانرره از 
 .489-491(:4)26مشهد فردوسی دانشگاه کشاورزی( صنایع و )علوم گیاهان

 .هاآن با بارزهم اجرایی فنی دستورالعمل و کشاورزی در آورزیان مهم تناننرم .1394 .مهدی سید ،محجوب     
 .صفحه 34 ،کشاورزی ترویج و آموزش ،تحقیقات سازمان ،کشاورزی جهاد وزارت
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