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چکیده
در این پژوهش تأثیر فرموالسیونهای ® Aerosilو  Nanosavنانوذرات سیلیکا بر بازدارندگی تخمریزی سوسک
چهار نقطهای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.) ،در لوبیا چشم بلبلی ،ماش سیاه ،ماش سبز ،نخود و
عدس با غلظتهای 055 ،155 ،05 :و  055میلیگرم بر کیلوگرم بررسی شد .بذور پس از تیمار ،در معرض حشرات
کامل (نر و ماده) یکروزه قرار گرفتند و  0روز بعد تعداد تخمها شمارش گردید .بیشترین بازدارندگی در ماش
سیاه با میانگین  69درصد در غلظت  055میلیگرم بر کیلوگرم از ® Aerosilمشاهده شد .در آزمایش دوم تأثیر
این فرموالسیونها بر تفریخ تخم و ظهور حشرات کامل بررسی گردید .بذرهای حبوبات حاوی یک عدد تخم
یکروزه با غلظتهای ذکر شده در باال تیمار گردید .کمترین میزان تفریخ تخم و ظهور حشرات کامل در عدس
به ترتیب با میانگین  10و  1درصد ،در غلظت  055میلیگرم بر کیلوگرم از ® Aerosilمشاهده شد .در آزمایش
سوم کارآیی ترکیبات ذکر شده بر کاهش وزن و تعداد نتاج پس از  0ماه بررسی شد .حبوبات مورد نظر با
غلظتهای بیان شده در آزمایش اول تیمار و در معرض حشرات کامل (نر و ماده) یکروزه قرار گرفتند .کمترین
کاهش وزن در عدس با میانگین  15درصد بوسیله غلظت  055میلیگرم بر کیلوگرم  Nanosavایجاد شد .کمترین
تعداد نتاج ظاهر شده نیز در عدس با میانگین  05عدد در غلظت  055میلیگرم بر کیلوگرم از  Nanosavدیده
شد .هر دو فرموالسیون میتوانند به طور مؤثر در مدیریت تلفیقی  C. maculatusاستفاده گردند.

کلید واژهها :سوسک چهار نقطهای حبوبات ،نانو سیلیکا ،حبوبات ،آلودگی ،مدیریت تلفیقی

مقدمه

فیبرباالوچربیکماست ) (Jarpa-Parra, 2018که

لوبیا چشم بلبلی )Vigna unguiculata (L.

همانندسایربقوالتمنبعغنیازپروتئیناست )Urbano

 Walp.یکی از حبوبات مورد تغذیه انسان و جانوران

 .(et al., 2007ماش سبز )Vigna radiata (L.

است.حجمباالیپروتئینوکربوهیدراتبههمراهمقادیر

 Wilczekیکی از انواع حبوباتاست که منبع غنی از

نسبتاً کمتر چربی و آمینواسیدهای مکمل این بذر را به

پروتئین ( 14/6گرم 100/گرم بذر) و آهن (5/1-7/6

عنوانیکیازمنابعتغذیهایمهمدررژیمغذاییانسان

میلیگرم 100 /گرم بذر) میباشد )Dahiya et al.,

مطرحکردهاست).(Jayathilake et al., 2018عدس

 .(2015نخود Cicer arietinum L.یکیازمهمترین

  Lens culinaris L.یکیازگیاهانلگومینوزبامیزان

حبوباتمقاومبهخشکیاست.اینمحصولمنبعخوبی
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از پروتئین ،کربوهیدرات ،مواد معدنی و ویتامینها،

یکی از روشهای قدیمی در کنترل آفات حبوبات

بتاکاروتن و اسیدهای چرب مناسب برای سالمتی است

انباری،پوششبذرهاباگردهایبیاثرو خاکدیاتومهبه

).(Jukanti et al., 2012ماشسیاه )Vigna mungo (L.

عنوان محافظ دانه میباشد )Ebeling, 1971; Golob,

 Hepperیکیازحبوباتمهمکشتشدهدربسیاریاز

 .(1997خاک دیاتومه سمیت خیلی کمی برای

مناطق گرمسیری جهان است .بذرهای ماش سیاه منبع

پستانداران دارد ،غیر فعال بوده و هیچ باقیماندهای روی


غنی از پروتئین ( 24-26درصد ماده خشک ،)1نشاسته

غالتباقینمیگذارد،خاکهایدیاتومهدواموپایداری

( 35درصدمادهخشک)،فیبرخام(ضخیم)( 5-6درصد

خوبیدارندوقادربهکنترلآفاتمقاومبهحشرهکشها

ماده خشک) و مواد معدنی است )Rajaguru and

هستند.،مقادیرکمذراتخاکدیاتومههیچخطریبرای

 .(Ravindran, 1985

سالمتی و امنیت مصرف کننده ندارد (.)Fields, 1998

با توجه به اینکه حبوبات منبع غنی از پروتئین با

خصوصیات حشرهکشی خاکهای دیاتومه به چندین
2

سختبالپوشان

کیفیتعالیهستند،موردحملهبسیاریاز 

فاکتور از قبیل چگالی ظاهری  ،خاصیت جذب روغن،

قرار میگیرند ) .(Mesbah et al., 2017در میان

محتوایسیلیس)،(SiO2اندازهذرات،مدتزمانپساز

سختبالپوشان ،سوسک چهار نقطهای لوبیا چشم بلبلی

تیمار ،دما و رطوبت ،سطح فعال و  ...بستگی دارد

) Callosobruchus maculatus (F.آفت اصلی

) .(Golob, 1997; Korunic, 1998

(درجه اول) چندین محصول لگومینوز مهم از نظر

یکیازفاکتورهاییکهباعثافزایشعملکردخاک

اقتصادی از قبیل لوبیا چشم بلبلی ،عدس ،ماش سبز و

دیاتومه میشود مقدار سیلیس فرموالسیون است ،به

ماشسیاهاست)(Sharma and Thakur, 2014a, b

طوریکهباافزایشمحتوایسیلیس،کارآییحشرهکشی

کهموجب60درصدکاهشوزنو100درصدخسارت

خاکدیاتومهعلیهحشراتافزایشمییابد )Korunic,

به این محصوالت میگردد ).(Kéïta et al., 2000

 .(1997همچنین تغییر اندازه ذرات سیلیس به مقیاس

سوسک چهار نقطهای حبوبات C. maculatus ،یک

نانو ،تعدادی از خصوصیات فیزیکی آنها را تغییر

آفتهمهجاییاستکهشروعخسارتازمزرعهبودهو

میدهد.ذراتخاکدیاتومهدرمقیاسمیکرونهستند،


سپس به انبار منتقل میشود .این آفت به عنوان آفت

درصورتیکهنانوشدنذراتآنهابهصورتنانوذرات

اصلیوپسازبرداشتچندینمحصولحبوباتاست

سیلیکا باعث بهبود خصوصیات حشرهکشی آنها

) .(Sahaf and Moharramipour, 2008a

میشود .اینبدانمعنیاستکهترکیبشیمیاییاصلی


در طول سالیان متمادی حشرهکشهای سنتتیک

نانوذرات سیلیکا و خاک دیاتومه ،سیلیس است که

متعددی برای کنترل سوسک چهار نقطهای حبوبات

ممکن است دلیل مشابهت خصوصیات عمومی آنها

مورد استفاده قرار گرفتهاند ،اما هزینههای فراوان،

باشد) .(Debnath et al., 2011

باقیمانده بر روی محصول ،خطر سالمتی برای

 (2015) Sabbour and Abd El-Azizگزارش

کشاورزان و گسترش مقاومت در آفت مسائل نگران

کردندنانوذرات خاک دیاتومه در مقایسهبا خاک دیاتومه

کنندهدررابطهبااستفادهازاینترکیباتاست،کههمه

طبیعیتلفاتبیشتریدرالروهای Tribolium castaneum

موجب جستجو برای یافتن ترکیبات جایگزین بدون

Herbstو Tribolium confusum Jacquelin du Val

اثرات جانبی ذکر شده است )Abulude et al.,

ایجادکردند وتخمگذاری حشراتبالغایندوگونه رابه

 .(2007

طورمعنیداریکاهشدادند .
)1- Dry matter (DM

2- Tapped density

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد41شماره،4زمستان1317
گی 
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 (2013) Rouhani et al.سمیت نانوذراتسیلیکا

حشرات کامل  24ساعته،ماده غذایی پرورشیدرزماناوج

را رویالرووحشراتکامل  C. maculatusدرتوده

ظهور حشرات کامل ( 2-3روز پس از ظهور اولین حشره

لوبیا چشم بلبلی بررسی کردند .در پژوهش دیگری

کامل)الکشدوتمامیحشراتکاملجدا ودورریخته

نانوذراتسیلیکایبیشکل

)Debnath et al. (2011اثر

شد .حدود  2ساعت پس از آن مجدداً بذور الک شده و

را درکنترلسرخرطومیبرنج Sitophilus oryzae L.

حشرات کامل تازه ظاهر شده به ظرف جدید حاوی ماده

مورد مطالعه قرار دادند .پژوهشهای Rouhani et al.

غذایی منتقل شدند و پس از  1روز در آزمایشات مورد

)(2013و)Mesbah et al. (2017نشاندادکهمیتوان

استفاده قرار گرفتند .تمامی آزمایشات در شرایط و محیط

از نانوذرات سیلیکا به منظور تسهیل مدیریت تلفیقی

پرورشصورتگرفت .

سوسک چهار نقطه ای حبوبات  C. maculatusدر

ماده غذایی

محصوالتانباریاستفادهکرد .

لوبیاچشمبلبلیواریتهمشهدازمرکزتحقیقاتدزفول

با توجه بهاهمیت حفاظت از حبوبات انبار شده در

و نخود واریته عادل از سازمان کشاورزی کرمانشاه تهیه

برابر خسارت سوسک چهارنقطه ای حبوبات ،هدف از

شد.عدس،ماشسبزوماشسیاهازفروشگاههایمحلی

پژوهشحاضر بررسیکارآییدوفرموالسیونداخلیو

در ارومیه خریداری شد .بذرهای تمیز و بدون آلودگی

خارجی نانوسیلیکا در بازدارندگی تخمریزی ،میزان

حبوبات به مدت  2روز در دمای  -20درجه سلسیوس

تفریخ تخم و ظهور حشرات کامل و همچنین کاهش

نگهداری شدند تا مراحل زیستی احتمالی موجود از

وزن و تعداد نتاج سوسک چهار نقطهای حبوبات

حشرات انباری از بین برود )Field and Korunic,

Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera:
)Bruchidaeرویپنجنوعحبوباتمختلف(لوبیاچشم

 .(2000به منظور تعدیل شرایط آزمایش در دانههای

بلبلی،ماشسیاه،ماشسبز،نخودوعدس)است.
مواد و روشها
حشرات

حبوبات،دانههابهمدتیکهفتهدردما،رطوبتودوره
نوریمحیطآزمایشدرژرمیناتورنگهداریشدند .
نانوسیلیکا
درتحقیقحاضرازدوفرموالسیونمختلفنانوسیلیکا
استفاده شد .فرموالسیون خارجی  Aerosil® 200از

سوسکچهارنقطهایحبوباتازمنبعپرورشیموجود

شرکت Evonik Industries AGآلمانخریداریشد.

در انسکتاریوم حشرهشناسی بخش گیاهپزشکی ،دانشکده

میانگین اندازه ذرات این فرموالسیون  12نانومتر بود.

کشاورزی دانشگاه ارومیه جمعآوری شد .با توجه به

ترکیبات تشکیل دهنده این فرموالسیون طبق نتایج آنالیز

) ،Sharma et al. (2016ترجیح غذایی سوسک چهار

بااشعه(XRD)Xشامل،Fe< 20 ppm،SiO2> 99%

نقطهای حبوبات لوبیا چشم بلبلی است؛ لذا جمعیت اولیه

 Ti < 120 ppm ،Ca<70 ppm،Na < 50 ppmبود .

حشرات روی لوبیا چشم بلبلی (واریته مشهد) و در دمای

فرموالسیونایرانینانوسیلیکا(Nanosavکد)2021

1±28درجهسلسیوس،رطوبتنسبی55±5درصدودوره

بامیانگیناندازهذرات 20-30نانومترازشرکتنانوساو

روشنایی12ساعتدرانسکتاریومپرورشیافت.درتمامی

خریداریشد  .موادتشکیلدهندهذراتنانوساوعبارت

آزمایشاتازحشراتکاملیکروزهنروماده(بانسبت

بودند ازSio2 > 98%, loss on drying < 5%, :

جنسییکسان)استفادهشد.تشخیصحشراتنرومادهطبق

0.328% Na content as Na2o, 0.393%, Ca

کلیدشناساییارایهشدهتوسط Raina (1970); Bandra

content as CaO, 0.294% Fe content as

) and Saxena (1995صورت گرفت .به منظور تهیه

 .Fe2O3, and 0.185% sulfate content as SO3
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بازدارندگی

دو

تخمریزی

فرموالسیون

نانوسیلیکا روی حبوبات مختلف
®

اضافهشد .حدود  4ساعتبعدحشراتکاملجداشدند
و بذور حاوی یک عدد تخم با استفاده از

در این آزمایش تأثیر بازدارندگی  Aerosilو

استریومیکروسکوپجداشدند.درصورتوجودبیشتر

 Nanosavبرتخمریزیسوسکچهار نقطهایحبوبات،

از یک تخم ،تعداد تخمها با استفاده از سوزن به یک

روی پنج نوع حبوبات مختلف شامل :لوبیا چشم بلبلی،

عدد کاهش داده شد .بذور حاوی یک تخم به مدت

نخود،ماشسبز،ماشسیاهوعدسبررسیشد.روشکار

یکروزدرشرایطآزمایشنگهداریشدند،پسازآن

مشابه با  ;)Sahaf and Moharamipour (2008b

تخمهای یکروزه برای آزمایش مورد استفاده قرار

) Lale and Abdulrahman (1999با اندکی تغییر

گرفتند.هرتکرارشاملظرف 235میلیلیتریحاویده

انجامشد.مقداردهگرمازحبوباتمختلفداخلظروف

عددبذرازهرنوعحبوباتبهطورجداگانهبود.تخمها

شیشهایبهحجم 250میلیلیترریختهشدوباغلظتهای

گرمبرکیلوگرم

باغلظتهای200،100،50و300میلی

مختلف  200 ،100 ،50و  300میلیگرم بر کیلوگرم از

ازذراتنانوسیلیکا بههمراهشاهد(بدوننانوسیلیکا)در

نانوسیلیکا به همراه شاهد (بدون نانوسیلیکا) در  1تکرار

 1تکرار تیمار شدند .پس از افزودن ذرات نانوسیلیکا

تیمارشدند .پسازافزودننانوسیلیکارویبذور،ظروف

ظروف با درپوش فلزی بسته شده و به منظور توزیع

بادرپوشفلزیبستهشدندومدت 5دقیقهبادستتکان

یکنواخت مواد روی بذور ،مدت  5دقیقه به آرامی با

داده شدند تا ذرات به طور کامل و یکنواخت با بذور

دستتکاندادهشدند.سپسظروف30دقیقهبادرپوش

مخلوطشوند.سپسظروفبهمدت 30دقیقهبادرپوش

بستهساکنماندندتانانوذراتتهنشینشوند،پسازآن

بستهساکنماندندتانانوذراتتهنشینشوند.پسازآنبه


درپوشظروفبازشدوبهمنظورتهویهمناسبباپارچه

هرظرف 3جفتحشره کاملیکروزهنرومادهاضافه

توری و کش محکم بسته شد .ظروف در شرایط

شد و درپوش ظروف به منظور تهویه مناسب با توری و

آزمایش نگهداری شدند .تعداد تخمهای تفریخ شده 7

کش محکم بسته شد و درشرایط آزمایش قرار گرفت.

روزپسازتیمارشمارشگردیدوتخمهایتفریخنشده

پساز 5روزحشراتکاملجداشدندوتعدادتخمهای

کنار گذاشته شد .به این ترتیب درصد تخمهای

گذاشته شده روی تمامی بذور با استفاده از

تفریخشده محاسبه گردید .به منظور بررسی ظهور


استریومیکروسکوپ شمارش گردید .درصد بازدارندگی

حشرات کامل ،تخمهای تفریخ شده از  15روز پساز

ششدهوبااستفاده
تخمریزیبراساستعدادتخمهایشمار 

تیمار تا روز  30پس از تیمار به صورت روزانه بازدید

ازفرمول)Shakarami et al. (2004محاسبهگردید :

میشد.حشراتکاملظاهرشدهشمارشگردیدهوکنار

)

(

گذاشته میشد تا از تخمگذاری مجدد جلوگیری شود.
درصد ظهور حشرات کامل با فرمول Sharma and

:OD%درصدبازدارندگیتخمریزی 

)Thakur (2014aمحاسبهشد :

شدهرویبذورتیمارشده 


هایگذاشته
:NEtتعدادتخم
:NEcتعدادتخمهایشمارششدهرویبذورشاهد
اثر دو فرموالسیون نانوسیلیکا روی تفریخ تخم و

:AE%درصدظهورحشراتکامل

ظهور حشرات کامل

:Naتعدادحشراتکاملظاهرشده 

ابتدا  50جفت حشره کامل یکروزه نر و ماده به
200گرمازحبوباتموردآزمایشتمیزوبدونآلودگی

تخمهای گذاشتهشده (تخمهای موجود
 :Ntتعداد کل  
درهرتکرار) 

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد41شماره،4زمستان1317
گی 
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اثر دو فرموالسیون نانوسیلیکا روی درصد

گزارش در جدولها استفاده شد .تمامی مقایسه

کاهش وزن حبوبات و نتاج ظاهر شده 

میانگینها با استفاده از آزمون توکی-کرامر )(HSD


روشکاربراساسمقاله  Sharma and Thakur

)(2014aبااندکیتغییرانجامشد.تکرارهاشاملبذوربا

 Tukeyدر سطح احتمالآماری  5درصد توسطنسخه
22نرمافزارSPSSانجامشد) .(SPSS, 2013

وزنمشخص(80گرم)بودندکهباغلظتهایموردنظر
از هر دو فرموالسیون شامل  200 ،100 ،50و 300

نتایج

میلیگرم بر کیلوگرم به همراه شاهد (بدون نانوسیلیکا)


اثر دو فرموالسیون نانوسیلیکا روی بازدارندگی

تیمارشدند.هرغلظت شامل 1تکراربودکهدرظروف

تخمریزی در حبوبات مختلف
در تمامی بذور (به جز عدس) و تمامی غلظتها،

 300میلیلیتری تهیه شدند .پس از افزودن نانوذرات،

®

ظروف با درپوش فلزی بسته شدند و به منظور اختالط

میزان بازدارندگی تخمریزی   Aerosilبه طور

یکسان ماده با بذور ،مدت  5دقیقه با دست تکان داده

معنیداری  بیشتر از  Nanosavبود اما در عدس این


شدهوسپس30دقیقهساکنماندندتاتهنشینشوند.پس

روند برعکس بود .در هر دو فرموالسیون با افزایش

ازنیمساعت ،درپوشظروفبازشدوبههرتکرار10

غلظت ،میزان بازدارندگی به طور معنیداری افزایش

جفت حشره کامل (نر و ماده) یکروزه اضافه شد،

یافت .روندبازدارندگی تخمریزی درتمامیغلظتهای

سپس ،درپوشظروفبهمنظورتهویهمناسبباکشو
توری محکم بسته شد .پس از  14روز حشرات کامل
جداسازیشدندو3ماهبعد،درصدکاهشوزنوتعداد
نتاج ظاهرشده بررسی شد.بدینصورت که محتویات

 Nanosavبهصورت عدس> ماشسیاه> نخود> ماش
سبز> لوبیا چشم بلبلی بود .همچنین ،در فرموالسیون
®

 Aerosilنیز روند بازدارندگی تخمریزی به ترتیب

ماشسیاه> نخود> ماشسبز> لوبیاچشمبلبلی> عدس

شیشهها روی سینی استیل ریخته شد و سپس تمامی

بود .با توجه به نتایج مقایسه میانگینها ،بیشترین میزان

حشرات (زنده و مرده) جدا و شمارش شد .پس از آن

بازدارندگی در غلظت  300میلیگرم بر کیلوگرم از

بذوربهطورکاملالکشدوفضوالت،پودرباقیمانده

®

Aerosilدرماشسیاه،بامیانگین16درصدوکمترین

و تمامی مواد خارج شد و باقیمانده توزین شده و به

میزان بازدارندگی با میانگین  16درصد در غلظت 50

عنوانوزنثانویهیادداشتگردید.پسازمحاسبهوزن

میلیگرمبرکیلوگرماز Nanosavدر لوبیاچشمبلبلی

ثانویه ،کاهش وزن بر اساس فرمول Sharma and

مشاهده شد .با توجه به نتایج ،غلظت  50میلیگرم بر

)Thakur (2014bمحاسبهشد :

کیلوگرم از هر دو ماده تأثیر کافی در بازدارندگی

تخمریزیسوسکچهار نقطهایحبوباتنداشت (جدول


:WL%درصدکاهشوزن 

 .)1



اثر دو فرموالسیون نانوسیلیکا روی تفریخ تخم و

:IWوزناولیه

ظهور حشرات کامل

:FWوزنثانویه 

میانگیندرصدتفریختخم شاهددرتمامیبذوربه

تجزیه و تحلیل آماری دادهها
تمامآنالیزهاباآزمونتجزیهواریانسیکطرفهانجام
شد.دادههاقبلازتجزیهآماریتوسط

√

طورمعنیداریبیشترازبقیهغلظتهابود ودربذرهای
مختلفتفاوتمعنیداریبایکدیگرنداشت.درهردو



فرموالسیون و تمامی بذور حبوبات با افزایش غلظت

نرمال شدند؛ ولی از دادههای تغییر شکل نیافته برای

میزان تفریخ تخم به طور معنیداری کاهش یافت.

6

تخمریزی،کاهشنتاجووزنتوسط...
یوسفنژادایرانیوهمکاران:تاثیربازدارندگی 

همچنیندرتمامیبذور ،فرموالسیون ® ،Aerosilتفریخ

میلیگرم
حشراتکاملبامیانگین 85درصددرغلظت  50

تخمرابهمیزانبیشترینسبتبه Nanosavکاهشداد.

برکیلوگرمازNanosavمشاهدهشد(جدول .)3

درتمامیغلظتهایهردوفرموالسیونمیانگین درصد

اثر دو فرموالسیون نانوسیلیکا روی کاهش وزن

تفریخ تخم در بذرهای مختلف تفاوت معنیداری با

بذور

یکدیگرداشت وبهترتیبماشسبز> لوبیاچشمبلبلی>

در تمامی بذور ،کاهش وزن در شاهد به طور

ماشسیاه> نخود> عدس بود.مقایسهتیمارهانشانداد

معنیداریبیشترازبقیهغلظتهابود و همچنین باافزایش

که کمترین میانگین درصدتفریخ تخم (بیشترین تلفات

غلظت،میزانکاهشوزن بهطورمعنیداریکاهشیافت.

تخم)درعدسبامیانگین 13درصد و بهوسیله غلظت

باتوجهبهاینکهمادهمؤثرتربهمیزانبیشتریازکاهشوزن

 300میلیگرم بر کیلوگرم از ® Aerosilو بیشترین

جلوگیری میکند ،در تمامی بذور به جز عدس،

درصدتفریختخم (کمترینتلفاتتخم)درماشسبزبا

®Nanosav>Aerosilمؤثربودوکاهشوزنکمتریرا

میانگین88درصددرغلظت50میلیگرمبرکیلوگرماز

موجبشدهاست.میزانکاهشوزندرتمامیتیمارهاودر

Nanosavایجادشدهاست(جدول .)2

بذور مختلف به طور معنیداری متفاوت بود و بر اساس

میانگیندرصدظهورحشراتکاملشاهد،درتمامی
بذور به طور معنیداری بیشتر از بقیه غلظتها بود و
بیشتریندرصد در چشمبلبلیوماشسبزوکمتریندر
عدسبود.درتمامیبذور ،نانوذرات ®،Aerosilدرصد
ظهور حشرات کامل را به میزان بیشتری نسبت به

میانگینبیشتریندرصدکاهشوزندر نخود> ماشسبز>
لوبیاچشمبلبلی>ماشسیاه>عدسمشاهدهشد(.جدول .)4
اثر دو فرموالسیون نانوسیلیکا روی تعداد نتاج 
تعداد نتاج شاهد به طور معنیداری بیشتر از بقیه
غلظتهابود.درتمامیبذوربهجزعدسAerosil®،به


 Nanosavکاهش دادند و با افزایش غلظت در هر دو

طور معنیداری نسبت به  Nanosavمؤثر بود و تعداد

ماده ،میانگین درصد ظهور حشرات کامل به طور

نتاج را به میزان بیشتری کاهش داد .در هر دو ماده با

معنیداریکاهشیافت،اما درماشسبز،غلظت 50و


افزایش غلظت تعداد نتاج به طور معنیداری کاهش

 100میلیگرم بر کیلوگرم در ® Aerosilتفاوت

یافت.درشاهدوتمامیغلظتها،میانگینتعدادنتاجدر

معنیداری در کاهش ظهور حشرات کامل نداشتند .در


بذرهای مختلف تفاوت معنیداری داشت و به ترتیب

تمامی غلظتهای هر دو فرموالسیون درصد ظهور
حشرات کامل در بذرهای مختلف تفاوت معنیداری با
یکدیگر داشت و بر اساس میانگینها به ترتیب ماش
سبز> لوبیا چشم بلبلی> ماشسیاه> نخود> عدس بود.
اما در غلظت  100 ،50و  200میلیگرم بر کیلوگرم از
® Aerosilو غلظت  300میلیگرم بر کیلوگرم از

بیشترین تعداد نتاج در نخود> ماش سبز> لوبیا
چشمبلبلی>ماشسیاه>عدسمشاهدهشد(جدول.)5

بحث
اثر دو فرموالسیون نانوسیلیکا روی بازدارندگی
تخمریزی در حبوبات مختلف

 Nanosavتفاوتمعنیداریبینماشسبزولوبیاچشم

نتایجاینپژوهشنشانداد کهتیمارنانوذراتسیلیکا

بلبلی نبود ،همچنین در  50میلیگرم بر کیلوگرم از

باعث کاهش تخمگذاری گردید .کمترین درصد

 ،Nanosavلوبیا چشم بلبلی تفاوت معنیداری با ماش

بازدارندگی تخمریزیدرلوبیاچشمبلبلیگزارششدکه

سبزوماشسیاهنداشت.کمتریندرصدظهورحشرات

میتواند به دلیل خصوصیات فیزیکی بذر از قبیل بافت و

کاملدرعدسبامیانگین 1درصددر غلظت 300میلی

اندازه بذرکه فاکتورهای مهمی در چسبیدن نانوذرات به

گرم بر کیلوگرم از ® Aerosilو بیشترین درصدظهور

پوستبذروکاهشتخمریزیرویآنهابودهاست،باشد.
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Nanosav  وAerosil®  خطای معیار) سوسک چهار نقطهای حبوبات روی حبوبات مختلف تیمار شده با±  درصد بازدارندگی تخمریزی (میانگین.1 جدول
Table 1. Oviposition deterrence percentage (mean±SE) of Callosobruchus maculatus on different pulses treated with Aerosil® and Nanosav
Concentration (mg/kg)
Pulses
Nanosav
Aerosil®
F7,64
50
100
200
300
50
100
200
300
Cowpea
16.7 ± 0.0Hd
30.9 ± 0.3Fe
48.0 ± 0.0De
67.2 ± 0.1Be
24.0 ± 0.0Gd
38.0 ± 0.0Ed
55.0 ± 0.0Cd
76.2 ± 0.2Ad 11716.5**
Hd
Fd
Dd
Bd
Gc
Ec
Cc
Green gram
18.3 ± 0.3
39.0 ± 0.0
55.0 ± 0.0
73.2 ±0.1
27.8 ± 0.4
53.3 ± 0.4
63.3 ± 0.1
80.0 ± 0.2Ac 5883.2**
Fb
Eb
Db
Bb
Ea
Da
Ca
Black gram
34.8 ± 0.6
48.0 ± 0.0
63.0 ± 0.0
83.8 ± 0.1
43.5 ± 0.6
59.5 ± 0.1
73.9 ± 0.6
96.6 ± 0.1Aa 3954.6**
Hc
Fc
Dc
Bc
Gb
Eb
Cb
Chickpea
23.6 ± 1.1
41.3 ± 0.7
58.5 ± 0.1
75.0 ± 0.0
35.2 ± 0.0
54.7 ± 0.2
64.6 ± 0.1
87.0 ± 0.1Ab 1622.1**
Fa
Da
Ba
Aa
He
Ge
Ee
Lentil
46.0 ± 0.0
58.4 ± 0.1
84.8 ± 0.0
91.6 ± 0.1
21.7 ± 0.1
31.0 ± 0.2
52.3 ± 0.3
67.0 ± 0.2Ce 18200.2**
**
**
**
**
**
**
**
F4,40
393.5
726.8
34738.2
10079.2
733.7
2112.9
673.4
5117.1**
Means followed by the same uppercase letter within each row and lowercase letter in each column are not significantly different using Tukeyʼtest at p < 0.05.

Nanosav  وAerosil®  خطای معیار) سوسک چهار نقطهای حبوبات روی حبوبات مختلف تیمار شده با±  درصد تفریخ تخم (میانگین.0 جدول
Table 2. Egg hatching percentage (mean±SE) of Callosobruchus maculatus on different pulses treated with Aerosil® and Nanosav
Concentration (mg/kg)
Pulses
F7,64
Nanosav
Aerosil®
Control
50
100
200
300
50
100
200
300
Cowpea
100 ± 0.0Aa
82.0 ± 0.0Bb
74.0 ± 0.1Db
66.0 ± 0.1Fb
54.0 ± 0.0Hb
78.0 ± 0.0Cb
70.0 ± 0.0Eb
62.2 ± 1.5Gb
44.4 ± 1.8Ib
863.6**
Green gram
100 ± 0.0Aa
88.0 ± 0.1Ba
80.0 ± 0.2Da
72.2 ± 1.5Fa
61.1 ± 1.1Ha
84.0 ± 0.0Ca
76.0 ± 0.0Ea
68.2 ± 0.0Ga
52.2 ± 1.5Ia
656.5**
Aa
Bc
Dc
Fc
Hc
Cc
Ec
Gc
Ic
Black gram
100 ± 0.0
77.0 ± 0.0
69.0 ± 0.0
61.2 ± 0.0
50.2 ± 0.0
73.0 ± 0.0
65.0 ± 0.0
58.0 ± 1.0
33.3 ± 1.7
1606.8**
Aa
Bd
Dd
Fd
Hd
Cd
Ed
Gd
Id
Chickpea
97.8 ± 1.5
70.0 ± 0.2
62.0 ± 0.6
54.0 ± 0.0
43.0 ± 0.0
66.0 ± 0.0
58.0 ± 0.0
50.0 ± 0.0
24.4 ± 1.8
237.1**
Lentil
96.7 ± 1.7Aa
64.0 ± 0.0Be
56.0 ± 0.0De
48.0 ± 0.0Fe
37.0 ± 0.0He
60.0 ± 0.0Ce
52.0 ± 0.0Ee
44.0 ± 0.0Ge
13.3 ± 1.7Ie
223.2**
ns
**
**
**
**
**
**
**
**
F4,40
2.5
6364.1
1090.2
151.9
357.1
10287.4
11386.7
144.0
83.2
Means followed by the same uppercase letter within each row and lowercase letter in each column are not significantly different using Tukeyʼtest at p < 0.05.

...کاهشنتاجووزنتوسط،تخمریزی
 تاثیربازدارندگی:ایرانیوهمکاران8یوسفنژاد
Nanosav  وAerosil®  خطای معیار) سوسک چهار نقطهای حبوبات روی حبوبات مختلف تیمار شده با±  درصد ظهور حشرات کامل (میانگین.0 جدول
Table 3. Adult emergence percentage (mean±SE) of Callosobruchus maculatus on different pulses treated with Aerosil® and Nanosav
Concentration (mg/kg)
Pulses
F7,64
Nanosav
Aerosil®
Control
50
100
200
300
50
100
200
300
Cowpea
98.9 ± 1.1Aa
80.0 ± 0.0Bab
71.1 ± 1.1CDb
62.2 ± 1.5Eb
47.8 ± 1.5Ga
74.4 ± 1.8BCa
66.7 ± 1.7DEa
55.6 ± 1.8Fa
37.8 ± 1.5Hb
178.3**
Aa
Ba
Ca
Ea
Fa
CDa
DEa
Fa
Ga
Green gram
98.9 ± 1.1
85.6 ± 1.8
78.9 ± 1.1
68.9 ± 1.1
55.6 ± 1.8
75.6 ± 1.8
71.1 ± 1.1
60.0 ± 0.0
45.6 ± 1.8
137.4**
Black gram
97.8 ± 2.2Aab
74.4 ± 1.8Bb
64.4 ± 1.8Cc
53.3 ± 1.7DEc
35.6 ± 1.8Fb
60.0 ± 0.0CDb
50.0 ± 2.4Eb
40.0 ± 1.7Fb
24.4 ± 1.8Gc
144.4**
Aab
Bc
Cd
Dd
Ec
Cc
Dc
Ec
Fd
Chickpea
94.4 ± 1.8
65.6 ± 1.8
56.7 ± 1.7
42.2 ± 1.5
25.6 ± 1.8
53.3 ± 1.7
42.2 ± 1.5
27.8 ± 2.2
12.2 ± 1.5
133.7**
Lentil
92.2 ± 1.5Ab
55.6 ± 2.9Bd
44.4 ± 1.8Ce
23.3 ± 1.7Ee
11.1 ± 3.1Fd
45.6 ± 1.8Cd
33.3 ± 1.7Dd
14.4 ± 1.8EFd
1.1 ± 1.1Ge
106.7**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
F4,40
4.6
39.7
74.9
139.7
38.7
61.5
84.8
118.8
143.7
Means followed by the same uppercase letter within each row and lowercase letter in each column are not significantly different using Tukeyʼtest at p < 0.05.



®

Nanosav  وAerosil  خطای معیار) ایجاد شده توسط سوسک چهار نقطهای حبوبات روی حبوبات مختلف تیمار شده با±  درصد کاهش وزن (میانگین.0 جدول
Table 4. Loss weight percentage (mean±SE) caused by Callosobruchus maculatus on different pulses treated with Aerosil® and Nanosav
Concentration (mg/kg)
Pulses
F7,64
Nanosav
Aerosil®
Control
50
100
200
300
50
100
200
300
Cowpea
54.0 ± 0.1Ad
47.0 ± 0.1Bd
41.0 ± 0.1Cd
35.0 ± 0.1Ed
29.0 ± 0.6Fd
42.0 ± 0.1Cd
37.0 ± 0.1Dd
30.0 ± 0.1Fd
24.0 ± 0.1Gd
1581.3**
Green gram
60.0 ± 0.4Ac
56.0 ± 0.6Bc
50.0 ± 0.4Cc
45.0 ± 0.5Dc
39.0 ± 0.4Ec
50.0 ± 1.0Cc
45.0 ± 0.2Dc
40.0 ± 0.1Ec
31.7 ± 0.2Fc
333.7**
Ab
Bb
Db
Eb
Gb
Cb
Fb
Hb
Ib
Black gram
66.8 ± 0.0
60.0 ± 0.3
55.0 ± 0.3
52.0 ± 0.0
46.2 ± 0.1
57.0 ± 0.0
50.0 ± 0.0
44.0 ± 0.0
38.1 ± 0.1
1946.8**
Chickpea
70.0 ± 0.0Aa
67.2 ± 0.0Ba
62.0 ± 0.0Ca
58.0 ± 0.0Da
50.0 ± 0.0Ga
62.0 ± 0.0Ca
57.0 ± 0.0Ea
52.0 ± 0.0Fa
45.0 ± 0.0Ha
4368.4**
Ae
Ce
Ee
He
Ie
Be
De
Fe
Ge
Lentil
41.2 ± 0.0
29.3 ± 0.4
23.0 ± 0.2
16.0 ± 0.1
10.4 ± 0.1
34.0 ± 0.0
27.5 ±0.1
21.0 ± 0.0
18.0 ± 0.0
3869.9**
F4,40
3868**
1535.2**
4103.2**
5071.2**
2729.4**
607.4**
6077.2**
8263.2**
5703.8**
 Means followed by the same uppercase letter within each row and lowercase letter in each column are not significantly different using Tukeyʼtest at p < 0.05.
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1
Nanosav  وAerosil®  خطای معیار) سوسک چهار نقطهای حبوبات روی حبوبات مختلف تیمار شده با±  تعداد نتاج ظاهر شده (میانگین.0 جدول
Table 5. Number of progeny production (mean ± SE) of Callosobruchus maculatus on different pulses treated with Aerosil® and Nanosav
Concentration (mg/kg)
Pulses
F7,64
Nanosav
Aerosil®
Control
50
100
200
300
50
100
200
300
Cowpea
1000 ± 18.6Ad
650.0 ± 2.0Bd
400.0 ± 3.7Cd
250 ± 1.9Dd
180 ± 0.0Ed
400.0 ± 6.2Cd
250.00 ± 2.1Dd
200 ± 3.7Ed
108.9 ± 3.2Fd
2156.3**
Green gram
1317 ± 2.9Ac
950.0 ± 1.9Bc
650.0 ± 3.0Dc
350 ± 1.9Fc
220 ± 2.0Hc
700.0 ± 6.2Cc
450.00 ± 1.3Ec
250 ± 1.3Gc
150.0 ± 1.0Ic
14115.9**
Ab
Bb
Db
Fb
Gb
Cb
Eb
Hb
Ib
Black gram
1600 ± 6.0
1200 ± 3.7
800.0 ± 3.0
500 ±3.0
370 ± 1.6
1000 ± 8.5
600.00 ± 3.0
350 ± 1.4
250.0 ± 1.3
14821.6**
Aa
Ba
Da
Fa
Ha
Ca
Ea
Ga
Ia
Chickpea
2000 ± 3.7
1700 ± 4.2
1300 ± 3
950 ± 1.0
600 ± 1.9
1343 ± 1.3
1002.2 ± 3.7
700 ± 2.5
450.0 ± 0.9
23481.6**
Lentil
308.9 ± 2.7Ae
199.3 ± 1.5Ce
107.2 ± 1.5Fe
65.0 ± 0.0He
40.0 ± 0.4Ie
250.0 ± 1.0Be
190.00 ± 0.6De
120 ± 0.5Ee
81.30 ± 0.3Ge 8170.3**
F4,40
5468.3**
32006.4**
14551.1**
41460.9**
25737.9**
6477.2**
15003.1**
5698.5**
2368.7**

 Means followed by the same uppercase letter within each row and lowercase letter in each column are not significantly different using Tukeyʼtest at p < 0.05.
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تخمریزی،کاهشنتاجووزنتوسط...
یوسفنژادایرانیوهمکاران:تاثیربازدارندگی 

بافت زبر لوبیا چشم بلبلی در مقایسه با سایر بذور یکی از

به ترتیب به  3و   6درصد رسید )Abd El-Aziz and

دالیل چسبندگی کمتر نانوذرات سیلیکا به این بذر است.

 .(Sherief, 2010

همچنیناندازهبزرگتراینبذردرمقایسهباسایربذورمقادیر

بر اساس تحقیق )Sharma and Thakur (2014b

بیشتر و در حقیقت غلظتهای باالتری را برای محافظت

مشخص شدبیشتر ژنوتیپهای سویا ولوبیا چشم بلبلی که

مؤثرایننوعازحبوباتمیطلبد،کهایندومیتوانددلیل

بافت پوسته بذر نرمی در مقایسه با نخود دارند بیشتر برای

باال بودن تعداد تخم در بذور تیمار شده این بذر نسبت به

تخمریزیC. maculatusترجیحدادهمیشوند .

سایربذرهاباشد).(Arumugam et al., 2016نانوذرات

اثر دو فرموالسیون نانوسیلیکا روی تفریخ تخم و

سیلیکاباعثکاهشتعدادتخمدربذورتیمارشدهگردید

ظهور حشرات کامل

کهازدالیلآنمیتوانبهاینمورداشارهکرد:حشرهبذور

بر اساس نتایج (2014b) Sharma and Thakur

صاف را برای تخمگذای ترجیح میدهد اما با چسبیدن

درصد ظهور حشرات کامل در لوبیا چشم بلبلی بیشتر از

ذراتنانوبهبذر،سطحآنناصافشدهوحشرهبه راحتی

نخود بود که میتواند به دلیل فاکتورهای فیزیکی (اندازه

تخمگذاری را
توان جابجایی و قرار گفتن بر روی آن و  

بذر ،پوشش بذر و )...و شیمیایی (میزان پروتیین،

ندارد) .(Radha and Susheela, 2014

کربوهیدراتو)...موجوددربذرباشدکهازرشدحشره

مکانیسم عمل نانوذرات سیلیکا مانند گردهای بی اثر

جلوگیریمیکندونتایجتحقیقآنهابایافتههایتحقیقما

فیزیکی میباشد ) .(Ebeling, 1971چسبیدن نانوذرات

در شاهد مطابقت دارد .همچنین تیمار نانوذرات سیلیکای

سیلیکا به تمام سطح بدن حشرات موجب اتصال ناقص

آبگریز با بذر حبوبات مختلف شامل لوبیا چشم بلبلی،

حشرات کامل به همدیگر شده و از جفتگیری ممانعت

نخود،ماشسبزوماشسیاهبرایجلوگیریازآلودگیبه

میکند .بنابراین ،باعث کاهش تخمریزی روی بذور تیمار

سوسک حبوبات  ،C. maculatusموجب کاهش

شدهمیگردد) .(Voigt et al., 2009

(تخمریزی) ،ظهور حشرات کامل در مقایسه با شاهد شد،


 (2016) Arumugam et al.گزارشکرددرحبوباتی

همچنینمیزانظهورحشراتکاملباافزایشغلظتکاهش

نظیرنخود،ماشسیاهوماشسبزتیمارشدهبانانوذراتسیلیکا

یافت ) (Arumugam et al., 2016که یافتههای آنها با

بهاستثنایلوبیاچشمبلبلی،پتانسیلباروریC. maculatusبه

نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد .در پژوهش حاضر نیز

طور معنیداری کاهش یافت و کاهش باروری با افزایش

درصد تفریخ تخم و ظهور حشرات بالغ در تیمار شاهد به

غلظترابطهمستقیمداشت.درحقیقتنانوسیلیکایچسبیدهبه

طور معنیداری بیشتر از تیمار با دو فرموالسیون نانوسیلیکا

بذورتیمارشده،باحشرهتماسیافتهوموجبتأثیردرعملکرد

بود.

حشرهمیشود،کهاینموضوعبایافتههایاینتحقیقمطابقت


 (1999) Lale and Abdulrahmanگزارشکردند

دارد (2015) Sabbour and Abd El-Aziz .گزارش

روغن بذر چریش ))Azadirachta indica A. Juss

کردند در گندم تیمار شده با خاک دیاتومه معمولی و

میتوانداز طریق سوراخ میکروپیل به داخل کوریون تخم


فرموالسیوننانویآن،باروریحشراتکاملT. castaneum

سوسکC. maculatusنفوذکندوازطریقخفگیباعث

و  T. confusumبه طور معنیداری کاهش پیدا کرد .هر

مرگ جنین در حال رشد شود .نانوذرات سیلیکا به دلیل

چند پتانسیل نانوذرات خاک دیاتومه مؤثرتر از خاک

کوچکیاندازهوتواننفوذبهداخلپوستهتخمقادرهستند،

دیاتومهمعمولیبود.

جنین در هر حال رشدو حتی الرو سن اول که در داخل

همچنین میزان تخمگذاری  ،C. maculatusبا

تخمظاهرمیشودراازبینببرندودرنتیجهموجبکاهش

کاربرد فرموالسیونهای  Ca-DEو  Al-DEخاک

درصدظهورحشراتکاملدرتخمهایتیمارشدهگردند.

دیاتومهنسبتبهشاهدبهطورمعنی داریکاهشیافتو

نتایجاینمطالعهنشاندادکهنانوسیلیکاباعثکاهشتفریخ

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد41شماره،4زمستان1317
گی 
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تخمسوسکچهارنقطهایحبوباتشد.ایناحتمالوجود

دربذورتیمارشدهلوبیاپهن(نوعیرقمباقال)شد .همچنین

داردکهتیمارتخمهابانانوذارتسیلیکاسببسایشپوسته

درهیچیکازغلظتهاینانوسیلیکا( 1،0/5و 2گرمبر

تخموازدسترفتنمایعموجوددرتخمشدهوپسازآن

 100گرم بذر) نتاجی تولید نشد .در صورتیکه میانگین

جنینازبینبرود؛ همچنینممکناستبهدلیلاندازهبسیار

تعدادنتاجظاهرشدهدرتیمارشاهد 24عددودربذرهای

کوچک،ذراتسیلیکابتوانندبهداخلپوستهبذرنفوذکرده

تیمار شده با سیلیکای معمولی به ترتیب 5 ،10و  2عدد

وسببمرگجنینشوند .

حشره کامل در غلظتهای  1 ،0/5و  2گرم بر  100گرم

اثر دو فرموالسیون نانوسیلیکا روی کاهش وزن

مشاهده شد Stathers et al. (2004) .بیان کردند تولید

بذور

نتاج در C. maculatusروی لوبیا چشم بلبلی تیمار شده

 (2014b) Sharma and Thakurمیزان خسارت

باخاکدیاتومه ® Protect-Itبادوز 0/02و 0/03درصد

سوسک   C. maculatusدر چندین بذر از جمله لوبیا

وزنیو®Dryacideبادوز0/1درصدوزنیدررطوبت50

چشم بلبلی ،نخود و سویا را روی درصد کاهش وزن

درصد،بالفاصلهپسازتیمارو3ماهپسازتیمار،درمقایسه

بررسی کردند و نتیجه گرفتند که درصد کاهش وزن در

با شاهد کاهش یافتSabbour and Abd El-Aziz .

لوبیا چشم بلبلی به طور معنی داری بیشتر از نخود بود که

) (2015بیانکردند،درصدظهورحشراتکاملنسلاول

نشاندهندهترجیحغذاییسوسکچهارنقطهایحبوبات

درگونههای T.castaneumو T. confosumرویگندم

بهلوبیاچشمبلبلیاست.نتایجمابایافتههایاینمحققین

تیمار شده با خاک دیاتومه معمولی و نانو در دوز  1گرم بر

مطابقتداشتوبیشترینکاهشوزندرلوبیاچشمبلبلی

کیلوگرم در فواصل زمانی  10 ،20و  120روز پس از تیمار

مشاهدهشد .

نسبتبهشاهدکاهشیافتودرخاکدیاتومهنانواینکاهش

با توجه به اینکه هر الرو سوسک چهار نقطهای

شدیدتربود،بهطوریکهدرفاصله 120روزپسازتیماردر

حبوباتفقطداخلیکبذررشدمیکندوازطریقیک

شاهددرهردوگونهدرصدظهور100درصدبودامادرتیمار

سوراخ خارج میشود Umeozor (2005) ،کاهش وزن

خاکدیاتومهنانودر T. castaneumو T. confosumبه

سوسک چهار نقطهای حبوبات و تعداد سوراخهای ظهور

ترتیب 22و 14درصدودرتیمارخاکدیاتومهمعمولیبه

حشرات کامل (معادل تعداد حشرات کامل) را روی لوبیا

ترتیب31و36درصدبود.

چشم بلبلی پس از  2نسل ( 50روز) تعیین کرد و تعداد

 (2012) Debnath et al.سمیت سلولی نانوذرات

حشراتظاهرشدهرامعیاریازکاهشوزنبیانکرد.در

سیلیکارادر(محیطزنده)بافتسلولیفیبروبالستانسانی

تحقیق Umeozorطیآزمایشهایآزمایشگاهیومحلی،

و سمیت حاد گوارشی را در موش ها مطالعه کردند و به

رابطه معکوس به شدت معنیداری بین تعداد سورخهای

ایننتیجهرسیدندکهنانوذراتبرایپستاندارانتاحدودی

تغذیهای/ظهور (تعداد حشرات کامل ظاهر شده)و کاهش

غیر سمی هستند .هر چه اند ازه ذرات بزرگتر باشد (مانند

وزن وجود داشت و با افزایش تعداد حشرات کامل ظاهر

سیلیکایمعمولیبااندازهذرات  150نانومتر)درمقایسهبا

شده،کاهشوزنافزایشیافتکهیافتهاوبانتایجتحقیق

ذراتکوچکتر(نظیرنانوذراتسیلیکابااندازه35نانومتر)

حاضرمطابقتدارد.

بهمیزانکمتریبهبدنحشرهمیچسبندوتلفاتکمتری

اثر دو فرموالسیون نانوسیلیکا روی تعداد نتاج 

ایجاد میکنند .می توان نتیجه گرفت نانوذرات سیلیکا در

نتایج تحقیق ) Mesbah et al. (2017نشان داد

محافظت محصوالتانباریبرعلیهآفاتانباریمؤثربوده

نانوذرات سیلیکا به طور معنیداری بیشتر از سیلیکای

وبادرنظرگرفتنرطوبتمحصوالتکهفعالیتسیلیکارا

معمولی ) (coarse silicaباعث کنترل حشرات کامل

تحت تأثیر قرار میدهد میتوانند در غلظتهای پایین نیز

سوسکچینیحبوباتCallosobruchus chinensis L.

مؤثرواقعشوند .

...کاهشنتاجووزنتوسط،تخمریزی
 تاثیربازدارندگی:یوسفنژادایرانیوهمکاران

ازنانوذراتسیلیکارویآفاتانباریدیگروموادغذایی
 .دیگروشرایطمتفاوتبررسیشود
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کارآیی،باتوجهبهنتایجکسبشدهدرمطالعهجاری
 رویC. maculatus  در کاهش جمعیتAerosil®
. بودNanosav حبوبات مختلف به جز عدس بیشتر از

 سپاسگزاری

Aerosil®   میلیگرم بر کیلوگرم از300 همچنین غلظت

از مرکز تحقیقات کشاورزی دزفول و سازمان

بیشترین تأثیر را روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات

کشاورزیکرمانشاهبابتتهیهواریتههایموردنظرازلوبیا

 توصیه میشود تخمهای گذاشته شده در آزمایش.داشت

 همچنین از گروه.چشم بلبلی و نخود سپاسگذاریم

بازدارندگیتخمریزیتامرحلهظهورحشراتکاملبررسی

حشرهشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه
 -گیاهپزشکی

شوند و با تعداد حشرات کامل ظاهر شده از تیمار تخمها

ارومیهازبابتفراهمنمودنهزینهاینپایاننامهوامکانات

 تا کارآیی تیمار بذرها قبل ازتخمگذاری و،مقایسه شوند

 .آزمایشگاهیسپاسگزاریم

تیمار تخمها (پس از تخمگذاری) در کاهش جمعیت
حاصل و محافظت بهتر بذرهای حبوبات در انبار مشخص
همچنینتوصیهمیشودآزمایشهایدیگریبااستفاده.شود
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Abstract

Background and Objectives
Legumes are an important source of protein for humans in the world. Leguminous food is
mostly attacked in storage environments by several pests. Callosobruchus maculatus (F.)
is considered as the main pest of pulses. Chemical insecticides and fumigants are the
main methods to control stored product pests. Considering adverse effects of these
compounds, it is needed to develop alternative control strategies that will be effective,
biodegradable, cost-effective, and without any adverse effect on non-target organisms.
Nano particles are the new generation of these safe products.
Materials and Methods
In this study, the effect of two silicon dioxide nanoparticles, Aerosil® and Nanosav was
investigated on oviposition deterrence of C. maculatus in four concentrations viz. 50,
100, 200, and 300 mg.kg-1 on 5 pulse seeds of cowpea, black gram, green gram,
chickpea, and lentil. After treatment, pulse seeds were exposed to one-day old male and
female adults. Five days after treatment the laid eggs were counted. The second
experiment was carried out to evaluate the effect of two silica nanoparticles on egg
hatching and adult emergence of pulse bruchid. For this purpose, the legume seeds, each
with a one-day old egg, were treated with the same concentrations; then the seeds were
assessed for hatching eggs and emerging adults. In another experiment, the effect of these
formulations was checked out on weight loss and progeny production after 3 months.
Declared pulses were treated with the same concentrations and then exposed to 1-day old
male and female adults. After 3 months, the percentage of weight loss and the number of
produced progeny were recorded.
Results
The most oviposition deterrence was on black gram with the mean percentage of 96% in
300 mg.kg-1 of Aerosil®. The least percentage of hatched eggs and emerged adults was
on lentil with the mean of 13 and 1% with 300 mg.kg-1 of Aerosil®, respectively.
The least weight loss was on lentil with the mean percentage of 10 with 300 mg.kg-1 of
Nanosav. The least progeny production was induced with 300 mg.kg-1 of Nanosav on
lentil with the mean number of 40 progeny.
Discussion
The results of this study showed that Aerosil® was more effective than Nanosav, but both
silica nanoparticles had enough efficiency against infestation of C. maculatus and can be
used effectively in the integrated management of C. maculatus in pulses.
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