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 Parmacella ibera)در کنترل راب خاکستری  (Rhabditid) رابدیتید نماتدهایاثر 

Eichwald)  یدر شرایط آزمایشگاه 
 2فهیمه نیاستی، *1آیت اله سعیدی زاده

 ، تهران، ایرانگروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد
 ayatsaeed314@gmail.comنویسنده مسئول مکاتبات: *

 :چکیده
 (Eichwaldراب خاکستری  روند.ها از جمله مهمترین آفات انواع گیاهان علفی و باغی به ویژه در مناطق مرطوب و بارانی به شمار میراب

(Parmacella ibera شود. روش متداول برای کنترل این آفت بکارگیری محسوب میآفت در شمال کشور زی خشکیتنان از مهمترین نرم
ها موجب توجه این مالحظات زیست محیطی و رویکرد محققین به استفاده از کنترل بیولوژیک برای مهار آفات و بیماری طعمه مسموم است.

هدف از انجام این تحقیق بررسی و  شده است. یدر شرایط آزمایشگاه (rhabditid)طرح به کنترل بیولوژیک راب از طریق نماتدهای رابدیتید 
 Phasmarhabditisو  Steinernema feltiae ،S. carpocapsae ،Heterorhabditis bacteriophoraهای نماتدی مقایسه کارایی گونه

hermaphrodita .عدد در هر پتری  دهبه تعداد افراد بالغ آفت ) میرومرگدر این تحقیق  در شرایط آزمایشگاهی در کنترل راب خاکستری بود
 0255و  1555، 055، 055، 255، 155، 25های صفر، درصد با استفاده از غلظت 52±2درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  22±2دیش( در دمای 

صورت آزمایش  به متریسانتی 25های دیش( در درون پتریIJs/mlلیتر آب مقطر )عدد الرو سن سوم )مرحله آلوده کننده( نماتد در هر میلی
به  )متالدهید(در تیماری با شرایط مشابه از طعمه مسموم آفت  مورد بررسی قرار گرفت.فاکتوریل، در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار، 

، 0، 0، 2، 1های صفر، میر آفت در زمانومیزان درصد مرگ .داستفاده ش گرم در هر پتری دیش 0و  0، 2، 1، 2/5، 22/5، 122/5میزان صفر، 
 .H نماتدهای توسطومیر آفت مرگ که میانگیننتایج نشان داد  تعیین شد. متالدهیدو تیمار نماتد زنی پس از مایه روز 9و  0، 7، 5، 2

bacteriophora، S. feltiae ،S. carpocapsae  وP. hermaphrodita  25/29، 79/05، 25/09، 20/22به ترتیب هر کدام و تیمار شیمیایی 
همراه با افزایش مدت زمان در معرض بودن، میزان درصد و با افزایش سطح جمعیت نماتد و نیز افزایش دز ترکیب شیمیایی  درصد بود. 79/50و 

  ومیر آفت افزایش یافت.مرگ
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Abstract 

Slugs are among the most important pests of herbaceous and horticultural plants especially in humid and rainy areas. 

Incidence of slug damage is considerable on different kinds of vegetables and citrus in northern regions of Iran. Gray 

slug, Parmacella ibera Eichwald is considered as a terrestrial mollusc pest in the North of Country. A common method 

to control of the pest is use of poisoned bait. The approach to environmental regards and researchers' attention to use 

of biological control of pests and diseases led to the research to biological control of the slug by rhabditids nematodes 

in vitro. The aim of study was to evaluate and compare the performance of nematode species, Steinernema feltiae, S. 

carpocapsae, Heterorhabditis bacteriophora and Phasmarhabditis hermaphrodita to the slug control in vitro. In this 

study, mortaliy of the pest adults (n=10 per Petri dish) was evaluated at 25±2°C and relative humidity 65±5% using 

concentrations of 0, 50, 100, 200, 400, 800 1600 and 3200 third instar larvae (the infectious instar) of the nematodes 

per ml of distilled water (IJs/ml) in the 20cm Petri dish, based on Completely Randomized Design (CRD) in three 

replications. In treatment, with similar condition of pest bait was used with rate of 0, 0.125, 0.25, 0.5, 1, 2, 4 and 8g per 

Petri dish. The mortality of the pest was determined at times 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 days after inoculation and 

chemical treatment. Results showed the mean of the mortality of the pest by S. feltiae, S. carpocapsae, H. 

bacteriophora, P. hermaphrodita and metaldehyde were 22.58, 39.20, 46.79, 59.20 and 64.79%, respectively. The 

mortality rate of the pest was enhanced with increasing levels of the nematodes population and with increasing of the 

chemical compound dose, and along with extending exposure time.  
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 مقدمه
بیشترین خسارت . های استان مازندران استاز لحاظ جمعیت و میزان خسارت گونه غالب راب (Parmacella ibera Eichwald)راب خاکستری 

غذیه آثار ت ،هاویژه روی میوهنظیر کاهو، کلم، اسفناج و لوبیا و همچنین روی درختان مرکبات شمال کشور به هاراب روی گیاهان علفی از گروه سبزی
های اخیر در شرایط آب و هوایی مناسب مناطق شمالی کشور موجب افزایش میزان زادوولد آفت قابل مشاهده است. افزایش جمعیت این آفت در سال

رویه یاند. استفاده بکه بسیاری از باغداران به کاربرد سموم شیمیایی جهت دفع آن ترغیب شدهطوریمازندران شده بههای استان و گسترش آن در باغ
تواند از جمله علل افزایش جمعیت های هرز میموقع علفاز سموم شیمیایی و کاهش جمعیت دشمنان طبیعی این آفت و همچنین عدم کنترل به

 . ]1[ شدهای اخیر باها در سالراب
، بکارگیری سموم مختلف مانند سوین یا (methaldehyde)روش متداول برای کنترل این آفت در ایران، استفاده از طعمه مسموم حاوی متالدهید 

رویه از یاستفاده باند ولی بهرحال ها مؤثر بودهلیندین یا ایجاد برخی موانع فیزیکی بر سر راه آنان است. سموم شیمیایی گرچه در از بین بردن راب
های بیولوژیکی کشآفت. ]2[ ناپذیر زیست محیطی گرددهای جبرانتواند سبب بروز عوارض نامطلوب برای سایر موجودات زنده و نیز آسیبها میآن

تعداد فراوانی از موجودات  ها توسطرابها برای موجودات غیرهدف است. کشهایی بر سموم شیمیایی دارند که مهمترین آن سالم بودن این آفتمزیت
خوار و انگل ، اغلب ساپروفیت، باکتریRhabditina، زیر راسته Rhabditidaنماتدهای راسته  .[8] شوندزنده از جمله نماتدها پارازیته و یا شکار می

ه عنوان عوامل ا بق به این گروه از نماتدههای متعلباشند. برخی گونهها( میها و حلزونها و نرم تنان )رابجانوران کوچک از جمله حشرات، کنه
وان تها میترین آناند که از متداولها، مزارع کوچک و فضاهای سبز استفاده شدهویژه در گلخانهکنترل بیولوژیک جهت مهار جمعیت برخی آفات به

 Phasmarhabditisگونه. [3] اره کرداش Heterorhabditis bacteriophoraو  Steinernema feltiae ،S. carpocapsaeهای به گونه

hermaphrodita Schneider    که به عنوان عامل کنترل بیولوژیک این آفات در اروپا و امریکا در سطح رود به شمار مینماتدهای انگل راب از
  .[10] ها بکار رفته استمزارع و گلخانه

ورزی، کشت محصوالت زمستانه و کاهش مصرف سموم رو به افزایش است. از محیطی مانند کاهش خاکها با ایجاد مالحظات زیستجمعیت راب
ای هها طی سالرویه جمعیت رابرسد. با توجه به افزایش بیهای پایدار برای کنترل این گروه از آفات ضروری به نظر میاین رو نیاز به اعمال روش

و همچنین به دلیل اثرات  به محصوالت سبزی، صیفی و درختان مرکبات اخیر در مناطق شمالی کشور و در پی آن افزایش خسارت این آفات
 هایی از نماتدهای رابدیتید شاملمحیطی برجای مانده از بقایای سموم و تأثیر نامطلوب این ترکیبات بر موجودات غیرهدف، مطالعه اثر گونهزیست

S. feltiae ،S. carpocapsae ،H. bacteriophora  وP. hermaphrodita  بر فعالیت راب خاکستری تحت شرایط آزمایشگاهی و مقایسه آن با
 کش )متالدهید( مدنظر این تحقیق قرار گرفت.اثر ترکیبات شیمیایی راب

 مواد و روشها
 برداری از آفتنمونه

آوری گردید. بهترین جمع 1092اوایل اردیبهشت جمعیت اولیه راب خاکستری از مزارع سبزی و صیفی و باغ های مرکبات مناطق رامسر و تنکابن در 
-2نظر از اندازه )های بالغ صرف راب سنجی انتخاب شدند.های بالغ جهت انجام آزمون زیستباشد. راببرداری ساعات اولیه روز میزمان برای نمونه

بیشترین جمعیت باشند. دارای منفذ تناسلی میمتر( و رنگ )قهوه ای مایل به خاکستری(، در سمت چپ بخش فوقانی گردن سانتی 2-5×2/1
 باشد.های خاک میهای کوتاه و جوان مزارع سبزی و صیفی و در درون حفرههای پای درختان و یا بوتههای بالغ در زیر برگراب

  
 تهیه مایه تلقیح نماتدها

شرکت هلندی کوپرت  متعلق بهتجاری های از ایزوله S. feltiaeو  H. bacteriophora ،S. carpocapsae یجهت تهیه مایه تلقیح نماتدها
(Koppert)  نماتدبرای و P. hermaphrodita  انگلیسی شرکت ایزوله تجاری ازBASF .استفاده شد  

موم خوار از کندوهای جمعیت اولیه پروانه  استفاده شد. (.Galleria melonella L)خوار زنبور عسل مومتکثیر نماتدها از الرو سن آخر پروانه  برای
در منطقه دماوند تهیه گردید. الروهای این حشره در آزمایشگاه کنترل بیولوژیک، گروه گیاهپزشکی دانشگاه شاهد پرورش داده شد.  عزنبور عسل واق

ساعت  0ساعت روشنایی و  15درصد و دوره نوری  52±2درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  22±2در شرایط دمایی پرورش الروهای این حشره 
گرم(،  255گرم(، سبوس گندم ) 155گرم(، مخمر ) 125. غذای مصنوعی الرو پروانه موم خوار شامل آرد گندم )انجام گرفتتاریکی در ژرمیناتور 

 .[4] ه استلیتر( بودمیلی 25لیتر( و آب )میلی 255لیتر(، گلیسیرین )میلی 125گرم(، عسل ) 125موم )
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 متری همراه با کاغذ صافیهای  هشت سانتیدیش برای تکثیر نماتدهای مورد نظر از الرو سن آخر پروانه موم خوار استفاده شد. به این منظور پتری
عدد الرو بیمارگر نماتد  15قرار گرفت. به ازای هر الرو تعداد  دیش خوار در هر پترینه موم عدد الرو سن آخر پروا 15استریل انتخاب شد. به تعداد 

اوی ها در درون دسیکاتور حلیتر به کاغذ صافی درون پتری دیش اضافه شد. پتری دیش)الرو سن سوم( به صورت سوسپانسیون به حجم یک میلی
مدت الشه الروهای آلوده داری گردید. پس از این درجه سلسیوس و شرایط تاریکی به مدت سه روز نگه 22آب قرار گرفته و در انکوباتور به دمای 

داری شد. در تله وایت الشه سلسیوس نگه درجه 22منتقل شده و در شرایط دسیکاتور و انکوباتور به دمای  [11] شده توسط نماتدها به تله وایت
 و انتهای بدن آن در حاشیه ای که سر جانور به طرف باالروی یک شیشه ساعت دارای کاغذ صافی مرطوب قرار گرفت به گونه خوارمومپروانهالرو 

متری محتوی الیه نازکی از آب مقطر مستقر شد. بعد از دو هفته الرو شیشه ساعت قرار داشت. شیشه ساعت در درون پتری دیش هشت سانتی
شده در ظروف فالکون حاوی آوری گردید. نماتدهای تکثیر از تله خارج و نماتدهای تکثیر یافته در آن در پتری دیش جداگانه جمع خوارمومپروانه

 داری شد.سنجی نگهسلسیوس داخل یخچال، جهت استفاده در آزمون زیست مقداری آب مقطر و اسفنج خرد شده استریل در دمای شش درجه
 آزمون زیست سنجی

رایط شتصادفی در سه تکرار در  طرح کامالً صورت فاکتوریل بر پایه به آزمایشسنجی روی افراد بالغ راب خاکستری انجام گرفت. آزمون زیست
در های تلف شده عدد راب بوده است. تعداد راب دهسانتیمتری محتوی  25انجام گرفت. هر واحد آزمایشی شامل یک پتری دیش  یآزمایشگاه

های دیش شمارش شد. فاکتوریعنوان صفت آزمایش در هر پتر زنی با نماتد یا سم بهروز پس از مایه 9و  0، 7، 5، 2، 0، 0، 2، 1های صفر، زمان
 .P)آزمایش شامل غلظت نماتد یا سم و زمان بوده است. فاکتور اول آزمایش شامل هشت غلظت )یا جمعیت( از هر یک از نماتدهای پاتوژن 

hermaphrodota, H. bacteriophora, S. carpocapsae, S. feltiae)  عدد الرو  0255و  1555، 055، 055، 255، 155، 25صفر، به مقادیر
از متالدهید  مقدارو همچنین شامل هشت ( در هر پتری دیش حاوی راب IJs/mlلیتر آب مقطر )سن سوم )مرحله آلوده کننده( نماتد در هر میلی

حاوی  متر مربع(سانتی 055)دیش گرم در هر پتری  0و  0، 2، 1، 2/5، 22/5، 122/5صفر، ( شامل طعمه سموم 5% (metalan G)متاالن جی )
های ظتسوسپانسیون غل ، نصف، یک و دو برابر دز توصیه شده از نماتدها و سم تعیین شد.ثها بر اساس آزمون اولیه بر مبنای ربع، ثلغلظتراب بود. 

لیتر آب لیهای شاهد یک میدیشهای حاوی راب به طور یکنواخت اضافه شد. پتری لیتر آب مقطر استریل به پتری دیشمختلف نماتد در یک میلی
 9و  0، 7، 5، 2، 0، 0، 2، 1های صفر، زماندر معرض بودن آفت )راب( نسبت به نماتد و سم بود که شامل  مقطر دریافت کردند. فاکتور دوم زمان

داری درصد نگه 52±2درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  22±2ها در درون ژرمیناتور به دمای زنی با نماتد یا سم بوده است. پتری دیشروز پس از مایه
 ها در این مدت از برگ کاهو استفاده شد. گردید. برای تغذیه راب

به بررسی گردید، پس از این مرحله تجزیه واریانس  Minitab 16.2.3افزار ها از نظر نرمال بودن با استفاده از نرمابتدا توزیع دادهبررسی آنالیز آماری 
طرح آماری کامالً تصادفی انجام گرفت. مقایسه بین میانگین تیمارها با استفاده  در قالبتوریل و فاکآزمایش به صورت  one way ANOVAروش 
انجام  (Excel)ترسیم نمودارها با نرم افزار اکسل  درصد انجام گرفت. یکدانکن در سطح آماری  ایهو به روش آزمون چند دامن SPSSافزار از نرم
 گرفت.

 نتایج و بحث
های نماتد و سم )متالدهید( روی جمعیت افراد بالغ راب نشان داد که بیشترین کشندگی مربوط به متالدهید درصد کشندگی گونهمقایسه میانگین 

 .P. hermaphrodita ،S. carpocapsae ،Sهای نماتد بیشترین کشندگی به ترتیب متعلق به درصد بوده است. در میان گونه 79/50با میزان 

feltiae  وH. bacteriophora  (.1درصد بود )جدول  20/22و  25/09، 79/07، 25/29با مقادیر 
های بکاررفته از نماتدها و سم روی جمعیت راب در سطوح مختلف زمان تماس نشان داد که نتایج مربوط به مقایسه درصد میانگین کشندگی غلظت

بود و در مقابل بیشترین میزان کشندگی به متالدهید تعلق گرفت.  H. bacteriophoraطورکلی کمترین میزان درصد کشندگی مربوط به نماتد به
 g/Petri dish 0نماتد یا  IJ/ml 0255) 0که در سطح دز طوریبا افزایش سطح دز و زمان تماس بر میزان کشندگی عوامل کنترل افزوده شد، به

 S. carpocapsaeروز، نماتد  2روز، متالدهید در زمان  0در زمان  P. hermaphroditaروز، نماتد  0در زمان  H. bacteriophoraمتالدهید( نماتد 
 (.2اند )جدول ومیر آفت شدهدرصد موجب مرگ 155روز به میزان  2در زمان  S. feltiaeروز و نماتد  0در زمان 

با ارزش محصوالت زراعی مناسب  های حفاظت شده و، محیطچههای کشاورزی ارگانیک، باغبرای استفاده در سیستم P. hermaphroditaنماتد 
 (broadacre crops)تحقیقات نشان داده است که این نماتد همچنین روی محصوالت زراعی با سطح زیرکشت باال . باشدمیها جهت کنترل راب
 .[6] شودهای استفاده از آن در مقایسه با دیگر محصوالت گران تمام میچند که هزینه مناسب بوده است هر نظیر گندم و کلزا
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طالعات مبه عنوان مثال، ها مطالعات محدودی انجام گرفته است. سایر نماتدهای رابدیتید بر جمعیت رابارزیابی توان کشندگی در مورد اثر کنترلی و 
به عنوان یک  P. hermaphroditaهمانند ها را به شیوه معمول انگلی کند اما این نماتد رابتوانسته  P. neopapillosaنماتد نشان داده است که 

های شناخته شده از نماتدهای بیمارگر حشرات گونهدر محدود تحقیقات انجام گرفته در این زمینه، . [6] عامل کنترل زیستی مطرح نشده است
اند، اما نتایج مثبت هها مورد استفاده قرار گرفتنیز در ارزیابی زیستی جهت کنترل راب H. bacteriophoraو  S. carpocapsae ،S. feltiaeشامل 

 .Sبهر حال نتایج آزمایش ما حاکی از آن است که هر سه گونه نماتدهای . [12] در جای دیگر تکرار نشده است [7] گزارش شده در لهستان

carpocapsae ،S. feltiae  وH. bacteriophora نترلی در مورد اند. هرچند میزان اثر کومیر آنها بودهها و مرگقادر به انگلی کردن رابH. 

bacteriophora ها و زمان تماس کم، نسبتاً اندک بوده است. به ویژه در غلظت 
برای کنترل انواع حشرات آفت  H. bacteriophoraو  S. carpocapsae ،S. feltiaeتحقیقات متعددی در زمینه استفاده از نماتدهای با این وجود 

 .[5,9] بکارگیری این نماتدها در شرایط آزمایشگاه و مزرعه نتایج مثبتی در جهت مدیریت آفت در پی داشته است مواردوجود دارد که در غالب 
در این تحقیق  .[12] بررسی قرار گرفته است مورد P. hermaphroditaها در مزارع گندم زمستانه توسط نماتد طی تحقیقی کنترل بیولوژیک راب

  Deroceras reticulatumنماتد در هر هکتار( بر جمعیت راب  1515تا  015پنج دز از جمعیت آن )پنج سطح بین  میزان اثر نماتد مورد نظر در
ج این نتای مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین میزان اثر این نماتد با کارایی ماده متیوکارب که به صورت طعمه به مزرعه اضافه شد، مقایسه گردید.

وکارب در مقایسه با نماتد اثر کنترلی بیشتری بر جمعیت راب داشته است. نتایج آزمایش ما نیز نشان دهنده اثر بیشتر آزمایش نشان داد که متی
 های نماتد در کنترل راب بوده است.متالدهید در مقایسه با گونه

تعادل میان جمعیت عامل بیوکنترل و آن آفت ی ردائمی از آفت مورد نظر و برقرا کلید موفقیت کنترل بیولوژیک یک آفت ارائه مدیریت نسبتاً
رایط های پیچیده است که پیش بینی شباشد. با این وجود، موفقیت کنترل بیولوژیک متکی بر طیف وسیعی از شرایط زیست محیطی و تعاملمی

و نه یک راه حل  (long game)طوالنی مدت کند. بنابراین استفاده از کنترل بیولوژیک برای مهار یک آفت به عنوان یک بازی مدیریت را دشوار می
 .[13] مطرح شده است (quick-fire solution)سریع آتشین 
 نتیجه گیری

و تیمار  P. hermaphroditaو  H. bacteriophora، S. feltiae ،S. carpocapsae توسط نماتدهای افراد بالغ رابومیر مرگ به طور کل میانگین
 .Pبا احتساب سطوح دز و زمان تماس نشان داد که بیشترین اثر کنترلی به ترتیب در تیمارهای متعلق به متالدهید،  )متالدهید( شیمیایی

hermaphrodita ،S. carpocapsae ،S. feltiae  وH. bacteriophora .مشاهده شده است 
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 درصد کشندگی عوامل کنترل )نماتدها و سم( بر جمعیت راب (SE±). مقایسه میانگین 1جدول 

 *میانگین کشندگی )درصد( عوامل کنترل )نماتد یا سم(

Heterorhabditis bacteriophora 20/22 ± 50/2  e 

Metaldehyde 79/50 ± 52/2  a 

Phasmarhabditis hermaphrodita 21/29 ± 55/2  b 

Steinernema carpocapsae 79/05 ± 22/2  c 

Steinernema feltiae 21/09 ± 00/2  d 

 
 درصد کشندگی دزهای بکار رفته از عوامل کنترل بر جمعیت راب در سطوح مختلف زمان تماس (SE±). مقایسه میانگین 2جدول 

 عامل
 کنترل

 سطح

 *دز 

 **(روززمان تماس)

5 1 2 0 0 2 5 7 0 9 

M
et

al
d

eh
y

d
e

 

1 5±5 z 5±5 z 5±5 z 5±5 z 5±5 z 5±5 z 5±5 z 5±5 z 5±5 z 5±5 z 

2 5±5 z 5±5 z 57/15 ± 00/0  uvwx 00/10 ± 00/0  vwxy 00/20 ± 00/0  jklm 00/20 ± 00/0  jklm 75± 77/2  efgh 57/75 ± 00/0  cdef 05± 77/2  bcde 95± 77/2  αβab 

0 5±5 z 00/20 ± 00/0  stuv 57/05 ± 00/0  opqr 05± 77/2  nopq 00/50 ± 00/0  ghij 00/70 ± 00/0  defg 57/05 ± 00/0  βabc 00/90 ± 00/0  αβa 57/95 ± 00/0  αβ 155±5 α 

0 5±5 z 05± 77/2  nopq 25± 77/2  klmn 57/55 ± 00/0  fghi 05± 77/2  bcde 95±5 αβab 00/90 ± 00/0  αβa 57/95 ± 00/0  αβ 155±5 α 155±5 α 

2 5±5 z 00/20 ± 00/0  jklm 57/75 ± 00/0  cdef 00/00 ± 00/0  abcd 57/05 ± 00/0  βabc 00/90 ± 00/0  αβa 155±5 α 155±5 α 155±5 α 155±5 α 

5 5±5 z 57/55 ± 00/0  fghi 57/05 ± 00/0  βabc 00/90 ± 00/0  αβa 57/95 ± 00/0  αβ 155±5 α 155±5 α 155±5 α 155±5 α 155±5 α 

7 5±5 z 05± 77/2  bcde 00/90 ± 00/0  αβa 155±5 α 155±5 α 155±5 α 155±5 α 155±5 α 155±5 α 155±5 α 

0 5±5 z 95± 77/2  αβab 155±5 α 155±5 α 155±5 α 155±5 α 155±5 α 155±5 α 155±5 α 155±5 α 

P
. 

h
er

m
a

p
h

ro
d

it
a

 

1 5±5 z 5±5 z 5±5 z 5±5 z 5±5 z 5±5 z 5±5 z 5±5 z 5±5 z 5±5 z 

2 5±5 z 5±5 z 00/10 ± 00/0  vwxy 00/10 ± 00/0  vwxy 25± 77/2  tuvw 05± 77/2  nopq 25± 77/2  klmn 57/25 ± 00/0  ijkl 00/50 ± 00/0  ghij 00/70 ± 00/0  defg 

0 5±5 z 57/15 ± 00/0  uvwx 25±5 tuvw 57/25 ± 00/0  rstu 57/05 ± 57/5  opqr 00/50 ± 00/0  ghij 57/55 ± 00/0  fghi 00/00 ± 00/0  abcd 95± 77/2  αβab 57/95 ± 00/0  αβ 

0 5±5 z 05±5 qrst 05±5 qrst 57/25 ± 00/0  ijkl 55± 77/2  hijk 05± 77/2  bcde 05±5 bcde 00/90 ± 00/0  αβa 155±5 α 155±5 α 

2 5±5 z 25± 77/2  klmn 25± 77/2  klmn 57/55 ± 00/0  fghi 00/70 ± 00/0  defg 95±5 αβab 00/90 ± 00/0  αβa 155±5 α 155±5 α 155±5 α 

5 5±5 z 00/70 ± 00/0  defg 00/70 ± 00/0  defg 00/00 ± 00/0  abcd 95± 77/2  αβab 155±5 α 155±5 α 155±5 α 155±5 α 155±5 α 

7 5±5 z 05±5 bcde 05±5 bcde 57/05 ± 00/0  βabc 155±5 α 155±5 α 155±5 α 155±5 α 155±5 α 155±5 α 

0 5±5 z 95± 77/2  αβab 57/95 ± 00/0  αβ 155±5 α 155±5 α 155±5 α 155±5 α 155±5 α 155±5 α 155±5 α 
 g/Petriنماتد یا  IJ/ml 055: 5متالدهید ،  g/Petri dish 1نماتد یا  IJ/ml 055: 2متالدهید ،  g/Petri dish 2/5نماتد یا  IJ/ml 255: 0متالدهید ،  g/Petri dish 22/5نماتد یا  IJ/ml 155: 0متالدهید،  g/Petri dish 122/5نماتد یا  IJ/ml 25: 2: صفر )شاهد(، 1* 

dish 2  ، 7متالدهید :IJ/ml 1555  نماتد یاg/Petri dish 0  ، 0متالدهید :IJ/ml 0255  نماتد یاg/Petri dish 0 .متالدهید 
 دارند. (P≤0.01)دار اعداد فاقد حروف مشترک اختالف معنی** 
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