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وسیله نماتد هب Parmacella iberaمدیریت تلفیقی راب خاکستری 
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 (1/3/1400تاریخ پذیرش:     7/12/1399)تاریخ دریافت: 

 

 دهیچک

. است غيرهدف موجودات برای  بودن ایمن هاآن ترینمهم از که دارند شيميایي سموم بر هایيمزیت بيولوژیک هایکشآفت

راب  يقيتلف یریتمد ،پژوهش این در. شوندمي شکار یا و پارازیته نماتدها جمله از زنده موجودات از فراواني تعداد توسط هاراب

 سراصومعه منطقه در فریکول و متالدهيد ،Phasmarhabditis hermaphroditaتوسط نماتد  Parmacella ibera یخاکستر

 يقيفصل،کاربرد تلف یشده نماتد در ابتدا هيمرتبه غلظت توص کی شاهد،کاربردشامل  مختلف یمارهايتشد.  يبررس يالناستان گ

نماتد در  غلظتميهفته بعد از آن،کاربرد دو مرتبه ن کی کولیو استفاده از فر شیآزما یشده نماتد در ابتدا هيمرتبه غلظت توص کی

هفته  کی ديغلظت متالده ميمرتبه ن کیو  شیآزما یغلظت نماتد در ابتدا ميمرتبه ن کی يقيهفته پس از آن وکاربرد تلف کیابتدا و 

 و يخوردگ میعال یدارا یهابرگ تعداد برگ، يخوردگ درصد نينگايم مرده، یهاراب درصدبر اساس  P. iberaراب  یبعد رو

 هاراب ريمرگ و م درصد نيانگيم نیباالترکه  داد نشان یجنتا .شد يابیدر هر کرت ارز شده هخورد یهابرگ یدارا یهاتهبو تعداد

 ديمتالده+  نماتد و کولیفر + نماتد ماريت دو نيب برگ يخوردگ درصد. آمد دستهب ديمتالده و نماتد غلظتمين از استفاده ماريت در

 نشان قيتحق نیا از آمده دست هب جینتا. دادندخصوص نشان  نیعملکرد را در ا نیبهتر ماريدو ت نیاو  نداشتند یداريمعن تفاوت

 یهاصفت تمام در آن، از بعد هفته کی ديمتالده غلظتميمرتبه ن کیو  شیآزما ینماتد در ابتدا غلظتمين مرتبه کی ماريت دهديم

 را کاهش دهد. آن خسارت زانيم آفت، کنترلبر  عالوهداشته و توانسته است  یاحظهمال قابل ريتاث يبررس مورد
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 مقدمه

 محصوالت از یادیز تعداد در يمهم فاتآ هاراب

 Godan, 1979; Port and) هستند ايدن تمام در یکشاورز

Port, 1986; South, 1992)  از  يکیو در حال حاضر

 ,Barker)شونديم محسوب یکشاورز مهم یدهایتهد

)مانند  یاباغچه و یامزرعه محصوالت از هاآن.  (2002

-گلخانه(، هاگل ازي)مانند پ ينتیز اهانيگ ،(يبرگ جاتیسبز

 هاراب. کننديم هیتغذ زين هاقارچ و هاجوانه ها،دانه ،یا

 منظم،نا یهابرگ، سوراخ یناهموار شامل يیهاخسارت

که  کننديم جادیاچسبناک  یرهايو مس کیبار یهاساقه

شود  اهيسبب تنش و مرگ گ تواندها ميآن گسترده هیتغذ

(Nielsen, 1997)شتريب کلم ومانند کاهو  يبرگ جاتی. سبز 

-با مواد لزج و فضوالت که رنديگيمقرار  دیمورد حمله و تهد

 در. (Port and Ester, 2002) کننديم آلوده را آنها شان

 که هستند يمحصوالت نیترمهم يروغن یهادانه و گندم اروپا

 شتريبنقاط  يبرخ درقند  چغندرخسارت اما  ،ننديبيم خسارت

 یخاکستر راب (.Ester and Wilson, 2005) است 
Parmacella ibera Eichwald (Gastropoda: 

Parmacellidae) ژهیوبه رانیا در مهم آفت تناننرم از يکی 

 (.Yakhchali et al., 2013) است کشور يشمال مناطق در

 ديآفت راب شامل استفاده از متالده کنترل معمول یهاروش

 است( کاربیوديو ت وکاربي)مت هاکاربامات ای

(Henderson and Triebskorn, 2002) .نیا از استفاده 

 یور توانديم و آورديم وجود به را یمتعدد مشکالت وادم

 يسم دارانمهره یو برا بوده مضر رهدفيغ زنده موجودات

-يب یبرا وکاربيمت يحت .(Fletcher et al., 1999) باشد

 زين( Carbide) یزخاک یهاسوسک مانند ديمف مهرگان

 . (Purves and Bannon, 1992)است  يسم

 مؤثر هاراب بردن بين از در شيميایي سموم گرچه

 بروز سبب تواندمي آنها از رویهبي استفاده ولي ،دهستن

-آسيب نيز و زنده موجودات سایر برای نامطلوب عوارض

 هایکشآفت. دشو محيطي زیست ناپذیرجبران های

 ترینمهم که دارند شيميایي سموم بر هایيمزیت بيولوژیک

 غيرهدف موجودات برای هاکشآفت این بودن ایمن آن

 از زنده موجودات از فراواني تعداد توسط هاراب. است

 نماتد. شوندمي شکار یا و پارازیته نماتدها جمله
Phasmarhabditis hermaphrodita Schneider 

(Rhabdidita: Rhabditidae) راب خسارت کاهش برای 

 روغني، هایدانه مانند کشاورزی محصوالت از یتعداد در

 توت مثل ارزش با محصوالت همچنين و زمستانه گندم

 گرفته قرار استفاده مورد بروکلي کلم و مارچوبه کلم، فرنگي،

 محصوالت تجاری توليدکنندگان بریتانيا، در .است

 کلم کاهو، توليد در راب خسارت کاهش برای کشاورزی

 استفاده نماتد این از معمول رطو به کرفس و کلم بروکلي،

 .(Wilson et al., 1994; Ester et al., 2003) کنندمي

 لبه عنوان عام P. hermaphroditaنماتد  1994سال  در

 شد سازیتجاری هاراب کنترل برای بيولوژیک کنترل

(Glen et al., 1996) کنترل عامل یک عنوان به اروپا در 

فروخته  Nemaslug® یتجار نام با کشحلزون بيولوژیک

-راب اختياری انگل نماتد این. (Rae et al., 2007) شوديم

 ندکمي نفوذ هاآن بدن به يعيطب یمجار یقاست که از طر ها

 از هانماتد ،سپس و کشدمي روز 21 تا 7 فاصله در را زبانمي و

 Wilson et al., 1993; Tan) کنندمي تغذیه راب الشه

and Grewal, 2001) .از گونه نچندی تواندمي نماتد این 

 یکند و در کنترل راب خاکستر لودهآ را هاحلزون و هاراب

 ,.Wilson et al. 1993; Wilson et al) است موثر نيز

نماتد  ینکه ا اندکرده گزارش پژوهشگران برخي (.2000

 مرگ ایجاد بدون حتيراب و  یهاز تغذ يریجلوگ با تواندمي

 شود ياهسبب کاهش قابل توجه خسارت به گ يزآن ن در مير و

(Glen et al., 1996; Rae et al., 2006). 

 را هاراب رفتار توانديم P. hermaphrodita نماتد

 در شونديم آلوده نماتد نیا توسط که یيهاراب. کند اداره

 ,.Wilson et al) شونديم دهید شتريب يپناهگاه یهاتله

و  (Glen et al., 2000) افتهی کاهش آنها هیتغذ ،(1994

 رونديم خاک از یشتريب عمق بهاز تلف شدن  قبل

(Pechova and Foltan, 2008) از ترآهسته يليخ و 

 از هاراب. (Bailey et al., 2003) کننديم حرکت معمول

 کننديم اجتناب دارد وجود نماتد که يقمناط در حضور

(Wilson et al., 1999; Wynne et al., 2016). 
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فسفات آهن به نام  هیبر پا یدیجد کشحلزون ،نيهمچن

ي نيز به ثبت در تعداد زیادی از کشورهای اروپای 1فرامول

 مورد کيارگان یکشاورز در ویژهبه رودرسيده و انتظار مي

 نیا. (Iglesias and Speiser, 2001) رديگ قرار استفاده

است و در  ستیز طيمح با  سازگارمحصول  کی بيترک

 ريتاث ،انجام شد 1999در سال  سيکه در سوئ یيهاشیآزما

به  بيترک نیا (.Speiser et al., 2002)داشته است  يمناسب

 اطراف و شده مخلوطشکل گرانول وجود دارد و با طعمه 

 یبرا يکم يليخ تيمحصول سم نیا .شونديم پخش اهانيگ

 ،شوديم استفاده ها راب هيعل که ينگامه و پستانداران دارد

 شوديم آنها مرگ سبب و کرده یريجلوگ هیاز تغذ

(Speiser et al., 2002; Rae et al., 2009.) 

 تمحصوال منیا ديبا توجه به ضرورت تول ق،يتحق نیا در

 حفظ یبراو  دارند یخورتازه مصرف که يفيص و یسبز

 .P  نتنانرم یزایمارياستفاده از نماتد ب ريتاث ست،یز طيمح

hermaphrodita مهم و مرسوم  یهاروش ریبا سا قيتلف در

 قرار يبررس مورد کاهو ديتول در P. iberaراب  کنترل برای

 .رديگيم

 

 هامواد و روش

در محدوده شهرستان صومعه سرا  یامزرعه در شیآزما

 ,X:338115 یيايجغراف مختصات) النيدر استان گ

Y:4138441 )کیمتر مربع در  100 مساحت به ينيزم در و 

 انجام 3/3/99 خیتا تار 7/2/99 خیتار از یاهفته چهاردوره 

در هر  و آماده يمتر مربع چهارعدد کرت  15 دادتع .گرفت

 کشت( متر 7×2) فیعدد نشا کاهو در دو رد 14کرت تعداد 

 3در  يتصادف کامل بلوکبه صورت طرح  شی. آزمادش

 .Pنماتد  ی. فرم تجارتکرار در مزرعه انجام گرفت

hermaphrodita نام  با®Nemaslug (MicroBio Ltd. 

Cambridge, UK) کولیفرفسفات آهن با نام  یو فرم تجار 

فرم  ،نيهمچن و( mg/kg 5000≥ 50LD) (سبزآور ايميک)

50LD  =283 ) (يميش ایآر) يمتاالنج نام با ديمتالدهتجاری 

mg/kg )و آهن فسفات د،نمات یتجار یها. فرمشد هيته 

                                                           
1. Ferramol 

 کار به کرت هر در و هيته شده هيتوص یهاغلظت با ديمتالده

قرار  يابیمورد ارز هفته چهار مدت بهکنترل  نیا ريتاثو  رفت

 P. iberaزنده  یهاراب تعداد شیآزما شروع زا قبل. گرفت

 کاربرد-2 شاهد، -1شامل  تيمارها. شددر هر کرت مشخص 

-3 ،شیآزما یشده نماتد ابتدا هيغلظت توص همرتب کی

 یابتدا در نماتدشده  هيمرتبه غلظت توص کی يقيتلف کاربرد

کاربرد -4 ،آن از بعد هفته کی کولیو استفاده از فر شیآزما

 یابتدا درگرم در متر مربع(  25/2) نماتدغلظت  ميمرتبه ن دو

مرتبه  کی يقيکاربرد تلف -5 ،هفته پس از آن کیو  شیآزما

غلظت  مين مرتبه کیو  شیآزما یابتدا در نماتدغلظت  مين

 ،شده هيتوص غلظتاساس  بر هفته بعد بودند. کی ديمتالده

 کولیفر .رفت کار هب مترمربع هرگرم در  5/4 مقدار بهنماتد 

 استفادهدر هر متر مربع  گرم 5/2 و 4 بيترت به ديمتالده و

توسط  ديو متالده کولیمقدار نماتد، فر یريگاندازه. ددنش

 يمشخص بر اساس برنامه زمان ریانجام و مقاد تاليجید یترازو

 یريجلوگ زين و هاراب شبانه تيفعال ليدل بهبه کار برده شدند. 

-کرت يپاشمحلول ،نماتدها یرو ديمخرب نورخورش رياز تاث

 غروب زمان در ديمتالده و کولیفر از استفاده و نماتدبا  ها

 .دش نجاما آفتاب

 دتعدا ،زنده یهاراب تعداد کرت هر در روزانه صورت به

 یدارا یهاتعداد بوته ،يخوردگ میعال یدارا یهابرگ

 سطح( يخوردگ) کاهش درصد و شمارش يخوردگ میعال

و به صورت  یريگاندازه( Iglesias et al., 2001) هابرگ

 صورت به یآمار هیتجز از قبل هاداده .دش عيتجم يهفتگ

رصد د .افتندی رييتغ هیزاو به شدن نرمال یبرا و محاسبه درصد

 تيلتون و در –مختلف با فرمول هندرسون  یمارهايت یيکارا

 محاسبه و حيتصح شاهد در هاراب تلفاتهر مورد بر اساس 

 Ta ر،ی(. در رابطه زHenderson and Tilton, 1955) شد

 وقبل  بيبه ترت ماريزنده در قطعات ت یهاراب تعداد Tb و

 قطعات در زنده یهاتعداد راب Caو  Cbو  يبعد از سمپاش

  :گرفت صورت يپاشآب از بعد و قبل بيترت به شاهد

درصد تلفات =  (1 −  
Ta × Cb

Tb × Ca
)  × 100 

 



 مدیریت تلفيقي راب خاکستری ، صفویو اصل کبریا                                                                                                                           60

 

 از بوته هشت مختلف، یمارهايت در شیآزما انیپا از پس

 و دهیبر طوقه هيناح از و انتخاب يتصادف صورت به ماريت هر

 يهواشناس یهاداده. شد یريگاندازه آنها از کی هر وزن

 ستگاهیا نیکترینزد به مربوط يبارندگ و رطوبت دما، شامل

طول دوره  یبرا و روزانه صورت به)فومن(  يهواشناس

 اهداده عیتوز ابتدا یآمار يبررس یبرا. دش افتیدر شیآزما

 شد يرسبر  Minitabافزارنرم از استفاده با بودن نرمال نظر از

از  سپ .شدند نرمال هیزاو به لیتبد قیطر از درصد یهاداده و

 افزارنرم با استفاده از مارهايت نيانگيم سهیمقا انس،یوار هیتجز

SAS درصد کی یآمار سطح در يکو به روش آزمون تو 

feli- هیبا استفاده از تجز 50LTو  25LT ریمقاد .گرفت انجام

test افزارنرم در SAS .نرم با نمودارها ميترس محاسبه شدند-

 .انجام گرفت  Ms Excel 2019افزار

 
 

 نتایج

 نیباالترهفته چهارم  از پس ،مارهايت اثر يبررس در

 به نماتد ماريت در درصد 69/77 هاراب ريم و مرگ نيانگيم

شد  دهید غلظتمين صورت به ديمتالدهو  غلظتمين صورت

 ریبا سا (8,3F=  42/18 ؛p > 001/0) یداريکه تفاوت معن

 زين شده يبررس یهاهفته ریدر سا .(1)شکل  شتدا مارهايت

 .داشت يتوجه قابل یآمار اختالف مارهايت ریسا با ماريت نیا

 شیکل دوره آزما در هاراب ريمرگ و م نيانگيم نیترنیيپا

 انیپا در که ودب نماتد شده هيتوص غلظت مرتبه کی ماريت به

 گرید ماريت دو در  .آمد دست هب درصد 14/53 يسنجستیز

و استفاده  شیآزما یابتدا شده هيتوص غلظت مرتبه کی شامل

غلظت نماتد  ميدو مرتبه ن و بعد از آن هفته کی کولیاز فر

 بيترت به هاراب يتجمع تلفاتدر ابتدا و دو هفته بعد از آن 

آنها اختالف  یيکه کارا شد برآورددرصد  58/67و  89/59

(1 شکل) نداشتند گریکدیبا  يقابل توجه یآمار

 
 نماتداساس  برمختلف  یمارهايدر اثر ت Parmacella ibera یخاکستر رابشده(  حي)تصح يتجمع تلفات -1 شکل

Phasmarhabditis hermaphrodita شیآزما شروعچهار هفته پس از  تا 
Figure 1. Aggregated (corrected) mortalities of Parmacella ibera encountering different treatments 

based on Phasmarhabditis hermaphrodita within four weeks of experiment start 
Similar letters in each week show no statistically significant differences (Tukey HSD, p < 0.01). 
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 یآمار هیتجز اساس بر ،در مورد درصد خوردگي برگ

 شاهد با یداريمعن اختالف شیآزما انیپا در مارهايت همه

 غلظتمينمرتبه  دو ماريت(. 8,3F=  04/32 ؛p > 001/0) داشتند

 ای کولیفر نماتد با کاربرد یمارهايتشده نماتد و  هيتوص

 در و ندادند نشان گریکدی با ياختالف یآمار نظر از ديمتالده

 در يخوردگ درصد 25تا  10 نيانگيم طور به مارهايت نیا

بار استفاده از غلظت  کی ماريت. (2)شکل  دش شاهدهم هابرگ

 درصد 6/31 نيانگيم با ش،یآزما یشده نماتد در ابتدا هيتوص

 ماريت دو وبه شاهد  نسبت داريمعن اختالف با برگ، يخوردگ

 با داريمعن اختالف بدون ديمتالده ای کولیفر با نماتد کاربرد

.شد یبندگروه نماتد شده هيتوص غلظتمين مرتبه دو ماريت

 
 

 Phasmarhabditis نماتداساس  برمختلف  یمارهايهفته پس از کاربرد ت چهار تاکاهو  رگب سطح يخوردگ درصد -2 شکل

hermaphrodita یراب خاکستر هيعل Parmacella ibera 
Figure 2. Eaten leaf area (%) of lettuce within four weeks after application of different treatments 

based on Phasmarhabditis hermaphrodita against Parmacella ibera 
Similar letters in each week show no statistically significant differences (Tukey HSD, p < 0.01). 

 

تفاوت  يخوردگ میعال یدارا یهابرگ درصددر صفت 

مشاهده شد  گرید یمارهايشاهد و ت نيب یداريمعن یآمار

(001/0 < p8,3=  07/22 ؛F.) نماتد  غلظتمين مرتبه کی ماريت

 هفته کی ديمتالده غلظتمين مرتبه کی و شیآزما یابتدا در

از چهار هفته  پس و داشت را یيکارا نیشتريب آن از بعد

 ماريت نیا یهاکرت دردرصد(  5 )کمتر ازخسارت  نیکمتر

 زين کولیو فر نماتدشده  هيتوصغلظت  ماريت در شد. مشاهده

که تنها از نماتد استفاده شده بود،  یيمارهايبا ت سهیدر مقا

( درصد 6/6 نيانگي)م یکمتر يخوردگ میعال هابرگ

شده نماتد  هيمرتبه غلظت توص کی یمارهايت در. داشتند

و  شیآزما یغلظت نماتد ابتدا ميمرتبه ن دوو  شیآزما یابتدا

 15 حدود در هاراب خسارت میعالهفته بعد از آن،  کی

 (.3)شکل  شد مشاهده هابرگ درصد
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 نماتداساس  برمختلف  یمارهايهفته پس از کاربرد ت چهار تا يخوردگ میعال یدارا یهابرگ درصد -3شکل 

Phasmarhabditis hermaphrodita یراب خاکستر هيعل Parmacella ibera  
Figure 3. Leaves with damage symptoms (%) within four weeks after application of different 

treatments based on Phasmarhabditis hermaphrodita against Parmacella ibera 
Similar letters in each week show no statistically significant differences (Tukey HSD, p < 0.01). 

 

-برگ یدارا یهابوته درصدصفت  يارتباط با بررس در

 واجد یهابوته نیشتريب شاهد ماريت ،دهید سارتخ یها

=  54/16 ؛p > 001/0) شتدا را دهیخسارت د یهابرگ

8,3F)  يمیعال شیآزما انیپا در شاهد یهابوته درصد 87و 

 .(4)شکل  دادند نشان را یخاکستر راب خسارت از

-بوته درصد شد، استفاده آنها در نماتد از تنها که یيهاماريت

 به نسبت( درصد 45)حدود  یداريمعن کاهش آلوده یها

 نماتد شدههيتوص غلظت مرتبه کی یمارهايت .داشتند شاهد

هفته بعد از آن و  کی کولیو استفاده از فر شیآزما یابتدا

 غلظتمين مرتبه کی وفصل  یابتدانماتد  غلظتميمرتبه ن کی

 درصد 7 و15 نيانگيبا م بيبه ترت آن از بعد هفته کی ديمتالده

 درصد نیکمتر و ندشتدا یبهتر طیشرا دهید خسارت یهابوته

 شد دهید ديمتالده+  نماتد ماريت در دهیخسارت د یهابوته

 (.4)شکل 
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نماتد  بر اساس مختلف یمارهايت کاربرد از پس هفته چهار تا يخوردگ میعال یدارا یهابوته درصد -4شکل 

Phasmarhabditis hermaphrodita یراب خاکستر هيعل Parmacella ibera 

Figure 4. Plants with damage symptoms (%) within four weeks after application of different 

treatments based on Phasmarhabditis hermaphrodita and chemicals against Parmacella ibera 
Similar letters in each week show no statistically significant differences (Tukey HSD, p < 0.01). 

 

 يانزم ریمقاددر واحد زمان،  تلفات جینتا از استفاده با

 یمارهايدر اثر ت یخاکستر راب %50و  %25تلفات  یالزم برا

اساس  نیبر ا .(1)جدول  شد محاسبه شیآزما مختلف

دار مق هاراب %25رفتن  نياز ب یبرا ازيزمان مورد ن نیکمتر

ز ااستفاده  ماريمتعلق به ت شیروز بعد از شروع آزما 02/13

مرتبه  کی و شیآزما ینماتد در ابتدا غلظتمينمرتبه  کی

 رمايت نیدر ا هفته بعد از آن بود. کی ديمتالده غلظتمين

ند چروز( بود، هر  65/20) مارهايت ریکمتر از سا 50LTمقدار 

-يمعن اختالف مارهايت نانياطم حدود يپوشانبا توجه به هم

 .(1)جدول  نداشت گرید یمارهايت با یدار

            تلفات راب یبرا های ميدانيپس از پایان بررسي

P. ibera، کیکاهو در هر یهابوتهاز  کیهر  وزن متوسط 

 بيشتریننشان داد که  جی(. نتا5)شکل  آمد دست به مارهاياز ت

 استفاده ماريت یتکرارها در موجود یهابوته به متعلق بوته وزن

 002/0) است بوده ديمتالده غلظت مين و نماتد غلظت مين از

< p8,3=  38/14 ؛F .)یداريمعن یآمار اختالف مارهايت ریسا 

 غلظتمين از استفاده بار دو ماريت ،نيهمچن. نداشتند گریکدی با

 (.5)شکل  نداشت زين شاهد با یداريمعناختالف  نماتد
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در اثر  Parmacella ibera ی( راب خاکستر50LT) درصد 50 و( 25LT) درصد 25 تلفات یالزم برا يزمان ریمقاد – 1 جدول

 Phasmarhabditis hermaphrodita نماتداساس  برمختلف  یمارهايت
Table 1. Time values need for mortality of 25 and 50 percent (LT25 and LT50) of Parmacella ibera 

encountering different treatments based on Phasmarhabditis hermaphrodita  

Non-overlapping confidence intervals among treatments shows statistically significant difference. 
 

 
  Phasmarhabditis hermaphrodita ماتدن اساس برمختلف  یمارهايبوته کاهو چهار هفته پس از کاربرد ت کی وزن -5 شکل

 Parmacella ibera یراب خاکستر هيعل

Figure 5. Lettuce weight four weeks after application of different treatments based on 

Phasmarhabditis hermaphrodita against Parmacella ibera 
Similar letters among the treatments indicate no statistically significant differences (Tukey HSD, p < 0.01). 

 

 بحث

 حاضر قيتحق جهينت با ارتباط در که یيهاشاخص نیترمهم

 شده داده شینما 2 و 1 شکل در و گرفته قرار يبررس مورد

برگ بوده است.  يو درصد خوردگ هاراب تلفات زانيم است،

در  نماتدغلظت  نصف از استفاده ماريت در ها،شاخص نیادر 

هفته بعد  کی ديمتالده غلظت نصففصل و استفاده از  یابتدا

 .شد دهید ريتاث نیباالتراز آن 

گونه حلزون با در معرض  18گونه راب و  19بودن  مستعد

شرایط در  P. hermaphroditaقرار گرفتن نماتد 

گونه  8گونه راب و  12آزمایشگاهي بررسي شده است. تعداد 

اب این سوال اما جو ،کشته شدندوسيله این نماتد هب هااز حلزون
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 مقاوم هم نماتد باال یهاغلظت با يحت هاکه چرا برخي از گونه

اخير نشان های بررسياگرچه  ؛هنوز نامشخص است ،هستند

 یبرا هاحلزون و هاراب ودنکه تفاوت بين مستعد باند داده

پوسته حلزون  ساختار و وجود به یحدود تا نماتد با يآلودگ

 .(Rae, 2017) مرتبط است

 اجتناب دارد وجود نماتد که يقمناط در حضور از هاراب

 ؛(Wilson et al., 1999; Wynne et al., 2016) کننديم

 نماتد به هک یيهاراب کهاند نشان داده رياخ یهايبررس رچهاگ

و  شونديجذب م آنهابه مناطق حضور  شتريب ،شونديم آلوده

در این صورت، نماتدها با سرعت  ؛ابندیيم یشتريب يآلودگ

 دنبريم نيب از را آن ترعیو سر افتهیتکثير بيشتری در ميزبان 

(Morris et al., 2018). انگلاروپا نماتد  در P. 

hermaphrodita حلزون و هاراب از گونه نیچند توانديم-

 موثر است زين یو در کنترل راب خاکستر کند آلوده را ها

(Wilson et al., 1993). 

 ميکاربرد دو مرتبه ن ماريحاضر، ت قيتحق جیاساس نتا بر

در  یکمتر ريتاث آن از پس هفته کی و ابتدا درغلظت نماتد 

 ای ديبا کاربرد نماتد همراه با متالده سهیکنترل راب در مقا

 متعدد نشان داده یهاشیآزماحال،  نی. با اداشته است کولیفر

کاهش قابل  ،نماتد نیا نيکه تکرار کاربرد غلظت پائ است

وجود آورده که حتي مشابه هدر خسارت راب ب يتوجه

 ,.Grewal et al., 2001; Ester et al) متالدهيد است 

2003; Rae et al., 2009.)  چندین بار استفاده ازهر چند 

نماتد در کنترل راب روشي مناسب و سازگار با محيط زیست 

 موجب آن از استفاده یباال متيق حال نیا با رسد،به نظر مي

 .بود خواهد زين روش نیا از استقبال عدم

 ،مختلفپژوهشگران به وسيله انجام شده  هایيبررس در

کنترل  زانيدر م ها نماتدکاربرد مختلف ی هاغلظتها و روش

ها استفاده راب کنترل یهانهیهزکاهش  وهای مختلف گونه

 یبرادر آزمایشگاه و مزارع کوچک ها این پژوهش. است هشد

 برای عوامل ریسا با بيترک درنماتد  نیا کاربرد امکان يبررس

 ,.Ester et al)است  هشد انجام ازين موردغلظت  کاهش

2003; Rae et al., 2009). غلظت  نييحاضر، تع قيدر تحق

 با نماتد بيترک حال نیا با. است نگرفته صورتمناسب نماتد 

تا  ،است گرفته انجام آن مصرف ریمقاد کاهش ای عوامل ریسا

محصول  ديو تول یکنترل مناسب راب خاکستر نيضمن تضم

 مورد شتريب و افتهی کاهش کنترل اتيعمل یهانهیهز ،ترسالم

 .رديگ قرار کشاورزان استفاده و اقبال

 یکشاورز محصوالت یتجار دکنندگانيتول ا،يتانیبر در

 کلم ،يبروکل کلم کاهو، ديتول در راب خسارت کاهش یبرا

 کننديم استفاده نماتد نیا از معمول طور به کرفس و

(Wilson et al., 1994; Ester et al., 2003)شی. آزما 

 یحفاظت از کاهوها یبرا سينماتد در سوئ نیکاربرد ا هياول

 بهعدد در متر مربع  100باز در غلظت  یکاشته شده در فضا

 زيآم تيموفق راب خسارت کاهش در یامالحظه قابل طور

 (.Speiser and Andermatt, 1996) بود

نماتد در  نیا يیتوانا يبررس به منظورکه  يشیآزما در

 است،کاهو انجام شده  ينوع یکاهش خسارت راب رو

 نسبت نيیپا یهاغلظت درنماتد که کاربرد مستمر  شد مشخص

 Ester)داشت  ینماتد اثر بهتر بارکی استاندارد کاربرد به

and Wilson, 2005). گرفته صورت یهايبا توجه به بررس 

نماتد با فاصله  نیا تغلظنيم مرتبه دو کاربرد ق،يتحق نیا در

 هيتوص زانيم به نماتد از استفاده بارکی به نسبت یادو هفته

 .نداد نشان را يمتفاوت یآمار ريشده تاث

 (Rae et al., 2009را و همکاران ) مطالعه، کی در

حفاظت  ديفسفات آهن و متالده ،هایکاریسبز در که افتندیدر

 Müller Derocerasو .Arion ater Lراب  هيعل يبمناس

reticulatum کردند و اثرشان  جادیمحصول کاهو ا یرو

مشابه هم بود. فسفات آهن در حفاظت از محصول کاهو، 

 .D هيعل ينتیز اهانيگ يچغندر قند، کلزا و برخ

reticulatum، A. lusitanicus Mabille، A. ater  وA. 

hortensis Férussac  موثر بود(Iglesias and Speiser 

2001; Speiser et al., 2002; Rae et al., 2006) .دیبا 

مانند  یيهاکشتننرم به نسبت آهن فسفات که داشت خاطر به

 غيرهدف جانوران یرو سویيکه اثرات  ديو متالده وکاربيمت

 یفسفات آهن به طور گسترده در غذاها .دارد تقدم دارند،

-يمبه کار  يمصنوع یدر کودها يباتيو به عنوان ترک يانسان

-يمو  کندينم جادیا يمشکل ستیز طيدر مح ،جهيدر نت ،رود

 Speiser et)استفاده شود  کيارگان یهاکشت یبرا تواند

al., 2002). مارياز آن است که ت يحاک قيتحق نیا جینتا 
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 يقيتلف مارينسبت به ت یبهتر یيکارآ دينماتد و متالده يقيتلف

 نماتد و فسفات آهن دارد.

                که نماتد اندکرده گزارش پژوهشگراناز  يبرخ

P. hermaphrodita توسط  اهيسبب کاهش خسارت به گ

 نماتد. شودياثر قابل توجه در تعداد آنها م داشتن بدون هاراب

 ،مربع متر درعدد  100 غلظت با و یاسپر صورت به رفته کار به

که توسط راب  ينيدر خسارت به کلم چ يکاهش قابل توجه

D. reticulatum ندارد  ،شوديم جادیا(Rae et al., 

2009). 

 با سهیمقا در آهن فسفات شامل هاکشتننرم ريتاث مطالعه

هش کا ليدل بهمواد  نیا هک داده نشان وکاربيمت و ديمتالده

ارت به تبع آن خس وداشته  ياثرات کشندگ هاراب یرو ،هیتغذ

عد بروز  پنج هاراب ريم و مرگ شروع. ابدیيم کاهش اهيبه گ

ربرد از کا پس زرو هفت ،رينرخ مرگ و م نیاز کاربرد و باالتر

 يبررس در. (Kozlowski et al., 2014)آمد  دستمواد به

 تغلظمرتبه  کیکاربرد  ماريدر ت ق،يتحق نیانجام شده در ا

ن، آهفته بعد از  کی کولیشده نماتد و استفاده از فر هيتوص

 همکاران و يانجام شده توسط کوزلوسک يبررسهمانند 

(Kozlowski et al., 2014)، تا  هاراب ريم و مرگ نياول

رخ ن نیشده و باالتر دهیروز بعد از کاربرد فسفات آهن د هفت

 است. دهيهفته دوم به ثبت رس لیدر اوا زين ريمرگ و م

 لیو کاربار ديفسفات آهن، متالده یياثر کارآ يبررس در

که در مزارع  Deroceras agreste (L.)در کنترل راب 

 سفاتف ريتاث شد، انجام تهران و مازندران یهاکاهو در استان

 رد شده اشاره سموم با سهیمقا در کولیفر یتجار نام با آهن

 که داد نشان جینتا. شد يبررس 1387 سال در راب کنترل

 و بوده( درصد 26/71) عملکرد نیشتريب یدارا آهن فسفات

ترل را کن راب یيباال سطح در( درصد 42/70) ديمتالده همانند

 .(Ahmadi, 2009)کرده است 

)کود سولفات  يعيو طب یيايميش باتيترک يبرخ یيکارآ

 کنترل درکوپرکس و خاک اره(  کول،یفر د،يمس، متالده

 یرو( Helicella candaharica Pfeiffer) ديحلزون سف

 قرار يبررس مورد مازندران در يفرنگ گوجه و کاهو محصول

روزه نشان داد که  21دوره  کیدر  شیآزما جینتا. گرفت

به  بيبه ترت يدر هر دو محصول کاهو و گوجه فرنگ کولیفر

. است داشته یبهتر یيکارآ ددرص 2/80درصد و  3/78 زانيم

قرار  کولیبعد از فر بترتيبه ديمتالده و کوپرکس یهاماريت

 یزيناچ فاصلهخاک اره و سولفات مس به  ،تینها درداشتند و 

 به. داشتند قرار یيکارا درصد زانيم نیترنیيپا در گریکدی از

 قادر کولیفر یتجار ونيفرموالس با آهن فسفات رسديم نظر

 Alishah)باشد  ديسف حلزون کنترل یبرا ديمتالده با رقابت به

et al., 2020). 

 Rhabditidaeخانواده  یگونه از نماتدها چهاراثر  يبررس

(Steinernema feltiae Filipjev،S. carpocapsae 

Weiser ،Heterorhabditis bacteriophora Poinar   و

P. hermaphroditaدر  ديبا استفاده از متالده سهی( و مقا

 یديتوسط سع يشگاهیآزما طیدر شرا یکنترل راب خاکستر

 انجام (Saeedizadeh and Niasti, 2017) ياستيزاده و ن

ط آفت توس ريمرگ و م نيانگينشان داد که م جیشده است. نتا

                           ،H. bacteriophora، S. feltiae ینماتدها

S. carpocapsae  و  P. hermaphrodita یيايميش ماريو ت 

 درصد بود 79/64و  20/59 ،79/46 ،20/39 ،58/22 بيبه ترت

 بيترک غلظت شیافزا زين و نماتد تيجمع سطح شیافزا که با

 نزايم بودن، معرض در زمان مدت شیافزا با همراه و یيايميش

 .افتی شیافزا آفت ريم و مرگ درصد

-جهينت توانيم قيتحق نیا جیبا توجه به نتا ،يکل طور به

 نصفمرتبه  کی ماريکاربرد نماتد به صورت ت که کرد یريگ

با  ديمتالدهکاربرد  ای همراهفصل  یشده ابتدا هيتوص غلظت

          یموجب کنترل بهتر راب خاکستر یاهفته کیفاصله 

(P. ibera )به خاطر  زين یروش از لحاظ اقتصاد نی. اشوديم

                                    شده نماتد هياستفاده از نصف غلظت توص

P. hermaphrodita کشاورزان لهيوس به يقبول قابل روش 

 از شده هيتوص غلظت نصف از استفاده ليدل به ن،يچنهم. است

 ستیز طيمح با سازگار نسبت به يروش د،يمتالده یيايميش سم

در  ياستفاده عمل یآن را برا توانيم و شوديم محسوب

 نييتع یبرا شتريب یهاشیآزماکرد.  هيمزرعه توص طیشرا

 یيکارا شیافزا و ديمتالده و نماتد یهاغلظت بيترک نیبهتر

 .بود خواهد ديمف آنها بيترک نسبت رييتغ با مارهايت ریسا
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Abstract 
Biological pesticides have advantages to chemicals that safety to non-target organisms is of the most 

important ones. Slugs are parasitized or preyed by several organisms such as nematodes. In this research, 

integrated management of grey slug Parmacella ibera was assessed by Phasmarhabditis 

hermaphrodita, Metaldehyde and Fericol in field conditions in Someh Sara, Guilan Province. The 

treatments included: untreated, P. hermaphrodita recommended dose, P. hermaphrodita recommended 

dose + Fericol, P. hermaphrodita ½ dose and P. hermaphrodita ½ dose +Metaldehyde ½ dose on P. 

ibera assessed based on the percent of dead slugs, mean percent of damaged leaves, the number of leaves 

with damage symptoms and the number of plants with damage symptoms. Results showed the highest 

percent of dead slugs in P. hermaphrodita ½ dose +Metaldehyde ½ dose. Mean percent of damaged 

leaves was not significantly different among P. hermaphrodita treatments along with Fericol and 

metaldehyde. Results indicated that P. hermaphrodita ½ dose + Metaldehyde ½ dose treatment had 

considerable effect in all parameters on pest control besides a decrease in the damage. 
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