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و اثر ترکیبی  Cuminum cyminumو زیره سبز   Foeniculum vulgareسمیت عصاره اتانولی گیاهان رازیانه

 Callosobruchus maculatusو   Tribolium castaneumها با خاک دیاتومه روی آن
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ترين آفات غالت در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري نظير ايران يکي از مهم Tribolium castaneum Herbstشپشه قرمز آرد    
ترين آفات غالت به ويژه لوبيا چشم بلبلي نيز يکي از مخرب .Callosobruchus maculatus Fاي حبوبات سوسک چهار نقطهاست. 

توانند کميت، کيفيت و بازار پسندي محصول را گردد. اين آفات همچنين مياست که الرو آن سبب خسارت شديدي به اين محصول مي
هاي شيميايي معمول به خوبي مستند شده است و اين سموم سبب بروز مشکالت کشفات به حشرهکاهش دهند. از آنجا که مقاومت اين آ

و زيره  Foeniculum vulgare Millهاي اتانولي گياهان رازيانه گردند، لذا در اين تحقيق تاثير کشندگي عصارهاکولوژيکي زيادي مي
 .Cو   T. castaneumبا خاک دياتومه در مقابل افراد کامل  ها در تلفيقو اثر سينرژيستي آن .Cuminum cyminum Lسبز 

maculatus ( بررسي گرديد. عصاره  %55±5درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي  27±1تحت شرايط آزمايشگاهي )5و تاريکي مطلق% 
ميلي ليتر اتانول استفاده  100ياه و گرم از پودر گ 5گيري اتانولي گياهان مذکور با استفاده از دستگاه سوکسله به دست آمد )در هر عصاره

( انجام شد. نتايج 2003هاي زيست سنجي بر اساس روش صبور )شد(. اتانول اضافي نيز توسط دستگاه روتاتوري تبخير گرديد. آزمايشمي
 25LCنرژيستي، ها افزايش يافت. براي بررسي اثر سينشان داد که نرخ مرگ و مير افراد کامل هر دو آفت با افزايش غلظت عصاره

( عصاره اتانولي رازيانه و زيره سبز به طور کامل با 25LCخاک دياتومه مخلوط گرديد. بدين منظور، غلظت زير کشنده ) 25LCها با عصاره
طور ها به ( خاک دياتومه با دانه25LCها مخلوط شدند، پس از تبخير حالل، غلظت زير کشنده )هاي گندم و لوبياي موجود در شيشهدانه

به  C. maculatusو   T. castaneumعدد حشره کامل  20دقيقه با دست تکان داده شدند. سپس،  5کامل مخلوط گرديد و به مدت 
هاي حاوي گندم و لوبيا چشم بلبلي وارد شدند. در نهايت، درب ظروف محکم بسته شد و در انکوباتور نگهداري گرديدند. ترتيب به شيشه

هاي رازيانه و زيره سبز براي شپشه آرد به عصاره 50LCها نشان داد که مقدار وز محاسبه شد. تجزيه پروبيت دادهمرگ و مير پس از دو ر
 850و  1853اي حبوبات اين مقدار به ترتيب ميکروليتر بر کيلوگرم دانه گندم و براي سوسک چهار نقطه 5/4891و  5/4779ترتيب 

 65/13به ترتيب  C. maculatusو  T. castaneumخاک دياتومه براي  50LCلبلي بود. مقدار ميکروليتر بر کيلوگرم دانه لوبيا چشم ب
گرم بر کيلوگرم بود. نتايج نشان داد که ترکيب خاک دياتومه با عصاره هر دو گياه براي هر دو آفت داراي اثر سينرژيستي بود؛ اما با  15/0و 

اي حبوبات تواند براي کنترل سوسک چهار نقطهولي رازيانه و زيره سبز با خاک دياتومه ميتوجه به مقادير به دست آمده، اختالط عصاره اتان
هاي کنترلي کم خطر به کار رود اما اين روش براي کنترل شپشه آرد به همراه تکنيک IPMمفيد باشد و به عنوان بخشي از استراتژي 

 عمال قابل اجرا نيست.

 يي، خاک دياتومه، اثر سينرژيستي.عصاره، گياهان داروهای کلیدی: واژه
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