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تاریخدریافت99/04/23:تاریخپذیرش 99/08/03:

چکیده
بروز مقاومت آفات به آفتکشها ،اثرات سوء روی گونههای غیر هدف و خطرات زیست محیطی آنها ،تمایل
به استفاده از روشهای جایگزین را افزایش داده است .یکی از روشهای نوین کنترل آفات کاربرد
فرموالسیونهای نانو آفتکشها میباشد .کاربرد نانو آفتکشها باعث کنترل رهایش آفتکشها از نانو ذرات،
حفاظت آفتکشها در برابر عوامل محیطی مانند نور و گرما ،کاهش غلظت مصرفی و امکان بروز مقاومت آفات به
آفتکشها میشود .بنابراین ،در این مطالعه نانو ذرات سیلیکا با روش سل -ژل تهیه و به طور جداگانه با
حشرهکشهای دلتامترین ،پایریپروکسیفن و کلروپایریفوس بارگذاری شد .سطحهای موزاییک و استیلگالوانیزه با
حشرهکشهای دلتامترین (غلظتهای  0/0025و  0/005گرم ماده موثر بر متر مربع) ،پایریپروکسیفن (غلظتهای
 0/01 ،0/001و  0/1گرم ماده موثر بر متر مربع) و کلروپایریفوس (غلظتهای  0/01و  0/2گرم ماده موثر بر متر مربع)
به تنهایی و یا با نانو سیلیکای بارگذاریشده با حشرهکشها تیمار شدند .تلفات اولیه الروهای کوچک و بزرگ لمبه
گندم 3 ،1 ،Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae)،و  7روز پس از تیمار شمارش شد
و تلفات تأخیری  7روز پس از آن بررسی گردید .طبق نتایج ،در همه آزمایشها الروهای کوچک لمبه گندم
حساسیت بیشتری نسبت به الروهای بزرگ داشتند .همچنین ،اثر حشرهکشی نانو سیلیکای بارگذاری شده با
حشرهکشها نسبت به کاربرد حشرهکشها به تنهایی به طور معنیداری بیشتر بود .بنابراین ،میتوان کاربرد نانو
ذرات سیلیکا را بهعنوان حامل حشرهکشها برای کنترل لمبه گندم توصیه کرد.
کلیدواژهها :حامل ،محصوالت انباری ،نانو ذراتTrogoderma granarium ،

مقدمه

کیفی واردشدهتوسطآفاتانباریبهگونهای است که

هر ساله مقدار قابل توجهی از غالت و تولیدات

گاهی اوقات این غالت برای استفاده دام و طیور نیز

کشاورزیدرکشورهایجهانسومبهوسیلهآفاتدر

مناسب نیستند ( .)Bagheri Zenoze, 2013لمبه گندم

انبارهاتلفمیشوند.عالوهبرخسارتکمی،خسارات 

یکیازمهمترینآفاتان باریاستکهبهویژهبهغالت 

دبیرتخصصی:دکترفاطمهیاراحمدی 
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حشرهکشبرایکنترل...
حشرهکشینانوسیلیکایبارگذاریشدهباچند 
ضیائیوبابامیرساطحی:اثر 

خسارت وارد میکند ( .)Hill, 2002سموم تدخینی

سیلیکای آبدوست و آبگریز ،منجر به   100درصد

فسفین و متیل بروماید بیشترین کاربرد را در کنترل

تلفاترویحشراتبالغ  شد.ازاینرو استفادهازاین

آفات انباری  دارند .متیل بروماید باعث تخریب الیه

ترکیببرای حفاظت از برنج ذخیره شده در انبارها و

ازونشدهوتوسطآژانس حفاظتمحیطزیست ایالت

سیلوها توصیه شده است (.)Debnath et al., 2011

متحده آمریکا1به عنوان تخریبکنندههای دسته اول

سمیت حشرهکشی نانو سیلیکا همچنین روی برخی از

الیهاُزونطبقهبندی شده است(.)Rajendran, 2001

گونه هایپشهکهناقلبیماریهای انسانهستندبهاثبات

کاربرد فسفین  نیز دارای معایبی است؛ از جمله اینکه

رسیده است ( .)Barik et al., 2012نانو ذرات

گاز فسفین پایداری کمی داشته ،برای انسان و سایر

سیلیکای  غیر متبلور چربی دوست در کنترل آفت

پستانداران سمیت زیادی داشته ،بقایای شیمیایی روی

انباری شپشه قرمز آردTribolium castaneum ،

محصوالت بر جا گذاشته و مقاومت برخی آفات

 Herbstموثر بودند  .عالوه بر این ،نانو ذرات سیلیکا

حشرهای به آن گزارش شده است (Misumi et al.,

هیچسمیت سلولی در سلولهای فیبروبالست انسانی و

 .)2008از دیگر حشرهکشهایی که جهت کنترل

سمیتحاددر موشهایآزمایشگاهی نشان ندادند که

آفات انباری استفاده میشوند ،میتوان به

نشان دهنده غیر سمی  بودن این ترکیب است

حشرهکشهای

فسفره

مانند

کلروپیریفوس،

( .)Debnath et al., 2012

پریمفوسمتیل ،سموم پایرتروئیدی مانند دلتامترین و

نانو ذرات سیلیکا دارای تخلخل زیادی بوده و

تنظیم کنندههای رشد حشرات ( )IGRsاشاره کرد

میتوانازآن هابهعنوانحاملآفتکشهایشیمیایی

(.)Kljajic and Peric, 2007

استفادهکرد.رهایشتدریجیحشرهکشآورمکتیناز

درسال هایاخیرنانوتکنولوژیتوسعهبسیارییافته

حفرات نانو سیلیکا نشان داد که این نانو ذرات باعث

استودرکشاورزینیزموردتوجهقرارگرفتهاست.

رهایش چند مرحلها ی (تدریجی) ،افزایش دوام،

برخیازنانو ذراتفلزی،غیرفلزیواکسیدفلزی نیز

حاللیتدر آبو قدرتپخشحشرهکش آورمکتین

دارایاثرحشرهکشیهستند که ازاینجملهآلومینای

شدند .ه مچنین این فرموالسیون باعث کاهش دز

کهبهعنوانحشره کشتولیدشدهوسمیت

نانو ساختار 

مصرفی و باقیمانده حشرهکش در محیط زیست شد

آن علیهبرخیآفات محصوالتانباری بهثبت رسیده

( .) Wen et al., 2005در پژوهش دیگری ،کاربرد

است ،میتواناشاره کرد (.)Stadler et al., 2010در

نانو ذرات سیلیکا به عنوان حامل کلروپیریفوس باعث

تحقیق دیگری اثر حشرهکشی نانو نقره ،نانو کادمیوم

افزایشسمیتودواماینحشرهکشعلیهحشراتبالغ

سولفید و نانو تیتانیوم دی اکسید روی کرم برگخوار

آفات انباری سوسک

کشیشRhyzopertha ،

پنبه Spodoptera litura (F.) ،گزارش شد و عنوان

 ،dominica F.و شپشه آردTribolium confusum ،

شدکهایننانو ذراتمی توانندبرایکنترلانتخابیاین

Jacquelin du Val.شد( Babamir-Satehi et al.,

آفتمهممورداستفادهقرارگیرند ( Chakravarthy

 .)2018
با توجه به اهمیت اقتصادی آفات انباری و مقاوم

 .)et al., 2012نانو ذرات سیلیکا اثر حشرهکشی
زیادی روی حشرات بالغ شپشه برنجSitophilus  ،

) oryzae (L.داشته ،به طوریکه غلظت دو گرم بر
کیلوگرم آن ،چهار روز پس از تیمار با نانو ذرات
1- US Environmaental Protection Agency

شدن آنها نسبت به حشرهکشهای متداول شیمیایی،
یافتن یک روش ایمن ،مناسب ،اقتصادی و با دوام
ضروریمیباشد.لذاهدف ازانجاماینطرحبررسیاثر
حشرهکشینانوسیلیکایبارگذاریشدهباحشرهکشهای
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دلتامترین ،پایریپروکسیفن ،و کلروپیریفوس روی الرو

رسوب سفید رنگی ایجاد شود .پودر به دست آمده

کوچک و بزرگ لمبه گندمTrogoderma  ،

فیلتر و توسط آب دیونیزه شستشو داده شد .پودر به

)granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae

مدت  5ساعتدرآون خال دمای  70درجه سلسیوس

درسطحهایموزاییکواستیلگالوانیزهاست .

نگهداری شد تا خشک شود .سپس پودر به مدت 5
ساعتدرکورهالکتریکیبادمای560درجهسلسیوس


مواد و روشها

گذاشته شده تا کلیه مواد آلی داخل آن از بین برود.
پودر نانو سیلیکای سنتز شده در ظرف شیشهای در

حشرات مورد آزمایش
الروکوچکوبزرگلمبهگندم،T. granarium ،

کیپ نگهداری شد .در زمان انجام آزمایشها،

در آزمایشها مورد استفاده قرارگرفت .پرورش این

حشرهکشها با روش غوطهوری داخل نانو ذرات

حشرات روی گندم رقم چمران صورت گرفت .لمبه

سیلیکا بارگذاری شدند .بارگذاری حشرهکش در نانو

درجهی سلسیوس،
گندم در ژرمیناتور در دمای   30±1

سیلیکا بر اساس روش ( Wen et al., (2005صورت

رطوبتنسبی  65±5درصدودرشرایطتاریکیپرورش

گرفت .به این ترتیب که یک مخلوط با نسبت وزنی:

یافتند .الروهای با اندازه  2میلیمتر به عنوان الرو

وزنی  2:4: 1،ازذراتنانوسیلیکا،حشرهکشوحالل

کوچک و الروهای با اندازه حدود  4میلیمتر به عنوان

استون(مرک آلمان) تهیه شد.محلولبهدستآمدهبه

زمایشهامورداستفاده

الروبزرگلمبهگندمبرایانجامآ

مدت   48ساعت روی همزن مغناطیسی هم زده شد.

قرارگرفت.پرورشوانتخابالروهایکوچکوبزرگ

سپس ،نانو  سیلیکای بارگذاری شده با حشرهکشها

بر اساس روش ( Kavallieratos et al. )2016صورت

یکبار با آب دیونیزه و بار دیگر با اتانول  30درصد

گرفت .

توسطسانتریفیوژ (مدل  ،S 2100 SUVژاپن) باشتاب
 13000gدردمای 5درجهسلسیوسبه مدت 10دقیقه

حشرهکشهای مورد استفاده
در این پژوهش حشرهکش دلتامترین ( Decis

شستشو داده شد تا حشرهکشهای بارگذاری نشده از

 )2.5% ECساخت شرکت  Bayer Crop Science,

آن خارج شوند  .پودر نانوسیلیکای بارگذاری شده

پروکسیفن ()Admiral® 10% EC

 ،Germanyپا 
یری

سپس در آون دمای  60درجه سلسیوس به مدت 6

ساخت شرکت Mitsui Chemicals Agro Inc.,

ساعتگذاشتهشدتاخشکشود .

 Japanو کلروپایریفوس ()Dursban® 40.8% EC

زیستسنجیها

®

ساخت شرکت  ،Agriphar, Belgiumمورد استفاده

آزمایشها با روش (Kavallieratos et al. )2016

قرارگرفت .

باکمیتغییرصورتگرفت.دراینآزمایشاثر 
حشره

روش تهیه نانو سیلیکا

کشی دلتامترین ،پایریپروکسیفن و کلروپایریفوس به

سنتز نانو ذرات سیلیکا به وسیلهی ماده فعالکننده

تنهاییوبهصورتبارگذاریشدهدرنانو سیلیکامورد

دسیلتریمتیلآمونیومبروماید ()C16TAB
سطح هگزا 

ارزیابی قرارگرفت .ابتدا ،سطحهای موزاییک و استیل

(مرک آلمان) و محلول آمونیوم  2موالر NH4OH

گالوانیزه به طول  20و عرض  20سانتیمتر (مساحت:

(مرک آلمان)،و سدیماستات(مرک آلمان)صورت

 400سانتیمتر مربع) تهیه شدند .غلظتهای  0/005و

گرفت .تترا اتوکسیسیالن ( )TEOSبا درجه خلوص

 0/0025میلیگرم بر سانتیمتر مربع برای دلتامترین

 99درصد( )Sigma-Aldrichبهعنوانمنبعسیلیکایی

غلظتهای  0/001و  0/1میلیگرم بر سانتیمتر مربع

بهصورتقطرهقطرهبهمحلولاضافهوهمزدهشدتا

برای پایریپروکسیفن ،و  0/001و  0/02میلیگرم بر
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حشرهکشبرایکنترل...
حشرهکشینانوسیلیکایبارگذاریشدهباچند 
ضیائیوبابامیرساطحی:اثر 

سانتی متر مربع برای کلروپایریفوس استفاده شدند.

مقایسهآماریدادههابااستفاده

کاملتصادفی انجام شد.

سطح هابهمدتیکساعتزیرهودگذاشتهشدندتا

از آزمون توکی در سطح احتمال آماری  5درصد با

خشک شوند .در ظرفهای پالستیکی  10عدد الرو

نرمافزارSPSS ver. 16انجامشد( .)SPSS, 2007


کوچک یا بزرگ لمبه گندم ریخته شد و ظرفها به
نتایج 

صورت وارونه روی سطحهایتیمارشده قرار گرفتند.
مقدار   2گرم گندم رقم چمران برای تغذیه در اختیار

میانگین درصد تلفات اولیه الروهای کوچک لمبه

الروها قرار گرفت .آزمایشها با سه تکرار (سطح) و

گندم درموزاییکدرجدول 1نشاندادهشدهاست.در

سهزیرتکرار (ظرفپالستیکی) انجامشد .تیمارشاهد

بیشتر موارد در زمانهای  1و  3روز پس از تیمار بین

برای کاربرد حشرهکشها ،آب مقطر و برای نانو

فرموالسیونها و غلظتهای مختلف تفاوت معنیداری

سیلیکای بارگذاری شده با حشرهکشها ،نانو سیلیکای

مشاهده نشد ،ولی با گذشت زمان در  7روز ،درصد

خالیدرنظرگرفتهشد .سطحهادرژرمیناتوردر دمای

تلفات به طور معنیداری افزایش یافت .بیشترین درصد

 30±1درجهیسلسیوس ،رطوبتنسبی  65±5درصدو

حشرهکشیدرباالترینغلظت( 0/005گرممادهموثربر


تاریکی گذاشتهشدند .میزانتلفاتاولیه 3،1و 7روز

متر مربع) نانو سیلیکای بارگذاری شده با دلتامترین7 ،

پسازتیمارشمارششد .الروهاییکهچروکیدهشده

روزپسازتیمار( 83/3درصد)وپسازآندرغلظت

ویافاقدحرکتپاویاشاخکبودندبهعنوانمردهدر

 0/0025گرم ماده موثر بر متر مربع نانو سیلیکا-

نظرگرفته شدند  .الروهایزندهماندهبهسطحهایتمیز

دلتامترین7،روزپسازتیمار(67/7درصد)گزارششد

و تیمار نشده حاوی   2گرم گندم رقم چمران برای

(جدول .)1

تغذیه منتقل شدند و تلفات تأخیری پس از  3 ،1و 7

درصد تلفات تأخیری الروهای کوچک لمبه در

روزشمارششد .الروهاییکهچروکیدهشدهویافاقد

سطح موزاییک نشان داد که بیشترین درصد تلفات در

حرکت پا و یا شاخک بودند به عنوان مرده در نظر

غلظت  0/1گرم ماده موثر بر مترمربع نانو سیلیکای

گرفته شدند .الروهای زنده مانده از شمارش تلفات

بارگذاریشدهباپایریپروکسیفن 7،روزپسازتیمار

اولیه به سطحهای جدید که تمیز و تیمار نشده بودند

( 55/5درصد) بود .ولی درصد تلفات ایجاد شده

منتقل شدند .در هر تکرار ،مقدار  2گرم گندم رقم

اختالفمعنیداریباغلظتهای 0/005گرممادهموثر

چمران برای تغذیهالروها گذاشته شد .تلفاتتاخیری

بر مترمربع نانو سیلیکا -دلتامترین ( 46/7درصد) و 0/2

پساز3،1و7روزشمارششد .

گرم ماده موثر بر مترمربع نانو سیلیکا-کلروپایریفوس

تجزیه آماری دادهها

( 45/5درصد)نداشت(جدول.)2میانگیندرصدتلفات

اصالح دادهها با استفاده از فرمول آبوت صورت

اولیه الروهای کوچک لمبه گندم در سطح استیل

گرفت ( .)Abbott, 1925نرمالبودن دادهها توسط

گالوانیزه در جدول  3نشان داده شده است .نتایج نشان

آزمون  Shapiro-Wilkبررسی شد .در صورت نرمال

دادکهدرصدتلفات 1روزپسازتیماردرهمهتیمارها

نبودندادههاتغییرشکلدادههابا  Arcsin xصورت

کمتراز6درصدبود؛ولیپسازگذشتزمانتا7روز

گرفت،ولیدادههای تغییرشکلدادهنشدهدرجدولها

درصد تلفات افزایش معنیداری داشت و در غلظت

نوشته شد .برای هر گروه الروی ،تجزیه واریانس

0/005نانوسیلیکا-دلتامترینوغلظت0/2گرممادهموثر

دادههای تلفات اولیه و تأخیری با آزمون فاکتوریل


بر مترمربع نانوسیلیکا -کلروپیریفوس به ترتیب  90و

(فاکتور اول غلظت و فاکتور دوم زمان) در قالب طرح

82/2درصدتلفاتمشاهدهشد(جدول .)3
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 خطای معیار درصد تلفات اولیه الروهای کوچک لمبه گندم در سطح موزاییک تیمارشده با سه حشرهکش±  میانگین-1 جدول
مختلف به تنهایی و بارگذاریشده در نانو ذرات سیلیکا
Table 1. Mean immediate mortality% (± SE) of T. granarium small larvae exposed on mosaic treated with
three different insecticides and insecticides-loaded SNPs
Formulations Concentration
Time (day)
(g(a.i.)/m2)
1
3
7
F2,24;P
Insecticide Deltamethrin
0.0025
0.0±0.0Bc
7.7±1.5BCDb
30.3±2.3FGa
94.2; <0.01
0.005
0.0±0.0Bc
12.2±2.2ABCb
41.1±4.8DEFa
47.0; <0.01
Pyriproxyfen
0.001
0.0±0.0Bb
0.0±0.0Db
10.0±1.7Ha
36.0; <0.01
0.01
0.0±0.0Bb
3.3±1.7CDb
15.5±2.4Ha
18.4; <0.01
0.1
0.0±0.0Bb
3.3±1.7CDb
33.3±2.9EFa
91.0; <0.01
Chlorpyrifos
0.01
0.0±0.0Bc
7.7±2.7BCDb
40.0±3.3DEFa
71.6; <0.01
0.2
0.0±0.0Bc
7.7±2.7BCDb
44.4±2.9DEa
124.4; <0.01
In-SNP
Deltamethrin
0.0025
0.0±0.0Bc
13.3±2.3ABb
67.7±3.2Ba
241.0; <0.01
0.005
2.2±1.5ABc
20.0±2.3Ab
83.3±1.7Aa
519.6; <0.01
Pyriproxyfen
0.001
0.0±0.0Bb
0.0±0.0Db
14.4±2.4Ha
35.5; <0.01
0.01
0.0±0.0Bb
2.2±1.5Db
17.8±2.8GHa
28.5; <0.01
0.1
0.0±0.0Bb
3.3±1.7CDb
30.0±1.7FGa
146.0; <0.01
Chlorpyrifos
0.01
0.0±0.0Bc
8.9±2.0BCDb
47.8±2.8CDa
165.1; <0.01
0.2
4.4±1.7Ac
12.2±2.8ABCb
60.0±4.0BCa
98.8; <0.01
F13,112;P
4.41; <0.01
8.26; <0.01
55.0; <0.01
Means followed by the same lower case letter in each row and upper case letter within each column are not significantly different using
Tukey’s post hoc Honestly Significant Difference (HSD)test at P < 0.05.

 خطای معیار درصد تلفات تأخیری الروهای کوچک لمبه گندم در سطح موزاییک تیمارشده با سه±  میانگین-2 جدول
حشرهکش مختلف به تنهایی و بارگذاریشده در نانو ذرات سیلیکا
Table 2. Mean delayed mortality% (± SE) of T. granarium small larvae exposed on mosaic treated with
three different insecticides and insecticide-loaded SNPs
Time (day)
Concentration
Formulations
(g(a.i.)/m2)
1
3
7
F2,24;P
Insecticide
Deltamethrin
0.0025
6.6±2.3CDEc
15.5±2.4BCDb
27.8±2.8DEa
17.6; <0.01
0.005
14.4±3.8ABCb
21.1±2.6ABCb
40.0±2.9BCa
17.9; <0.01
Pyriproxyfen
0.001
0.0±0.0Eb
1.1±1.1Eb
10.0±2.3Ga
13.3; <0.01
0.01
1.1±1.1DEb
3.3±1.7Eb
15.5±2.9FGa
14.3; <0.01
0.1
3.3±1.7DEb
8.8±2.6DEb
21.1±3.5EFGa
11.3; <0.01
Chlorpyrifos
0.01
7.7±2.2BCDEb
12.2±3.2CDEb
23.3±2.3EFa
9.17; <0.01
0.2
7.7±2.2BCDEc
21.1±2.6ABCb
41.1±3.0BCa
39.6; <0.01
In-SNP
Deltamethrin
0.0025
0.0±0.0Ec
17.7±1.5ABCDb 38.9±2.6BCDa
127.0; <0.01
0.005
7.7±2.2BCDEc
26.6±1.7ABb
46.7±1.7ABa
108.1; 0.064
Pyriproxyfen
0.001
6.6±2.3CDEc
15.5±2.4BCDb
32.2±1.5CDEa
37.1; <0.01
0.01
11.1±3.0ABCDc
20.0±2.3ABCDb 43.3±1.7BCa
46.4; <0.01
0.1
18.9±2.0Ac
27.7±1.5Ab
55.5±1.7Aa
118.5; <0.01
Chlorpyrifos
0.01
10.0±3.3ABCDc
23.3±3.3ABCb
38.9±2.6BCDa
21.6; <0.01
0.2
17.8±1.5ABc
26.6±2.3ABb
45.5±1.7ABa
55.8; <0.01
F13,112;P
7.1; <0.01
13.0; <0.01
28.0; <0.01
Means followed by the same lower case letter in each row and upper case letter within each column are not significantly different using
Tukey’s post hoc Honestly Significant Difference (HSD)test at P < 0.05.
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جدول  -3میانگین  ±خطای معیار درصد تلفات اولیه الروهای کوچک لمبه گندم در سطح استیل گالوانیزه تیمارشده با سه
حشرهکش مختلف به تنهایی و بارگذاریشده در نانو ذرات سیلیکا
Table 3. Mean immediate mortality% (± SE) of T. granarium small larvae exposed on galvanized
steel treated with three different insecticides and insecticide-loaded SNPs
Formulations Concentration
)Time (day
)(g(a.i.)/m2
1
3
7
F2,24;P
Insecticide Deltamethrin
0.0025
0.0±0.0Bc
18.8±1.1BCb
35.5±2.4Ga
133.7; <0.01
0.005
0.0±0.0Bc
24.4±1.7ABb
46.6±4.4FGa
59.3; <0.01
Pyriproxyfen
0.001
0.0±0.0Bb
5.5±2.4Db
35.5±2.4Ga
93.5; <0.01
0.01
3.3±1.7ABc
14.4±3.BCD7b 42.2±2.2FGa
54.9; <0.01
0.1
3.3±1.7ABc
16.6±1.7BCDb 53.3±1.7EFa
241.3; <0.01
Chlorpyrifos
0.01
0.0±0.0Bb
5.5±1.7Db
34.4±1.7Ga
166.2; <0.01
0.2
0.0±0.0Bc
11.1±2.6CDb
64.4±4.1CDEa 149.8; <0.01
In-SNP
Deltamethrin
0.0025
1.1±1.1Bc
25.5±4.4ABb
74.4±3.4BCa
129.0; <0.01
0.005
2.2±1.5Bc
32.2±2.2Ab
90.0±2.8Aa
386.9; <0.01
Pyriproxyfen
0.001
0.0±0.0Bb
5.5±2.4Db
52.2±4.0EFa
112.6; <0.01
0.01
3.3±1.7ABc
17.7±3.2BCDb 54.4±2.4DEFa
108.8; <0.01
0.1
3.3±1.7ABc
21.1±3.0ABCb 68.8±2.6BCDa 180.1; <0.01
Chlorpyrifos
0.01
5.5±1.7Ac
13.3±3.3BCDb 41.1±2.6FGa
49.9; <0.01
0.2
0.0±0.0Bc
21.1±1.1ABCb 82.2±4.0ABa
316.5; <0.01
F13,112;P
2.8; <0.01
9.0; <0.01
35.0; <0.01
Means followed by the same lower case letter in each row and upper case letter within each column are not significantly different
using Tukey’s post hoc Honestly Significant Difference (HSD)test at P < 0.05.





درصد تلفات تأخیری الروهای کوچک لمبه گندم

باالترین غلظت پایریپروکسیفن باعث  8/8درصد

در سطح استیل نشان داد که بیشترین درصد تلفات در

تلفات 7،روزپسازتیمارشدکهدرهمانغلظتنانو

غلظت  0/005نانو سیلیکا -دلتامترین ( 70درصد) و

سیلیکا -پایریپروکسیفن 36/6 ،درصد تلفات ایجاد

غلظت  0/1گرم ماده موثر بر مترمربع نانو سیلیکا-

کرد.نتایجنشاندادکهباافزایشزمان،درصدتلفات

پایریپروکسیفن ( 65/5درصد) 7 ،روز پس از تیمار

به طور معنی داری افزایش یافت (جدول  .)6درصد

بود (جدول  .) 4میانگین درصد تلفات اولیه الروهای

تلفاتاولیهالروه ایبزرگلمبهدرسطحاستیلنشان

بزرگ لمبه گندم در سطح موزاییک 1 ،روز پس از

داد که بیشترین درصد تلفات در باالترین غلظت نانو

تیمار کمتر از   4درصد گزارش شد .ولی با افزایش

سیلیکا -کلروپایریفوس و نانو سیلیکا -دلتامترین7 ،

زمان به  7روز به  68/8درصد در غلظت  0/005گرم

روزپسازتیماربهترتیب 70و 68درصدبود(جدول

ماده موثر بر مترمربع نانو سیلیکا -دلتامترین رسید .در

.)7درجدول،8درصدتلفاتتأخیریالروهایبزرگ

صورتیکه در همان غلظت و زمان ،کاربرد دلتامترین

لمبهدرسطحاستیلنشاندادکهدرصد تلفاتبهطور

بهتنهاییباعث 22/2درصدتلفاتشد(جدول.)5در

معنی داریباافزایشزمانتیمارافزایشیافت.بیشترین

کاربرد حشرهکش های دلتامترین و کلروپیریفوس به

درصدتلفاتدرباالترینغلظتنانو سیلیکا -دلتامترین

تنهایی و یا بارگذاریشده با نانو سیلیکا روی تلفات

( 47/7درصد) ،نانو سیلیکا -پایریپروکسیفن (37/7

تأ خیریالروهایبزرگلمبهگندمدرسطحموزاییک

درصد)  و نانو سیلیکا -کلروپایریفوس ( 45/5درصد)

تفاوتمعنی داریمشاهدهنشد.درصورتیکه،کاربرد

درزمان7روزبود(جدول.)8
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 خطای معیار درصد تلفات تأخیری الروهای کوچک لمبه گندم در سطح استیل گالوانیزه تیمارشده با سه±  میانگین-4 جدول
حشرهکش مختلف به تنهایی و بارگذاریشده در نانو ذرات سیلیکا
Table 4. Mean delayed mortality% (± SE) of T. granarium small larvae exposed on galvanized steel
treated with three different insecticides and insecticide-loaded SNPs
Formulations Concentration
Time (day)
(g(a.i.)/m2)
1
3
7
F2,24;P
Insecticide Deltamethrin
0.0025
5.5±2.4DEc
15.5±2.9CDEb
35.5±3.4DEFa
27.0; <0.01
0.005
11.1±2.6BCDc
20.0±2.3BCDb 44.4±1.7CDa
57.9; <0.01
Pyriproxyfen
0.001
0.0±0.0Eb
4.4±2.4Eb
15.5±4.4Ga
7.5; <0.01
0.01
2.2±1.5Ec
8.9±2.0DEb
24.4±2.4FGa
32.4; <0.01
0.1
5.5±1.7DEc
12.2±2.2CDEb
30.0±2.3EFa
35.2; <0.01
Chlorpyrifos
0.01
10.0±2.3CDEc
14.4±1.7CDEb
24.4±2.4FGa
7.2; <0.01
0.2
6.6±1.7DEc
17.7±3.2BCDb 33.3±4.4DEFa
22.2; <0.01
In-SNP
Deltamethrin
0.0025
0.0±0.0Ec
21.1±2.6BCDb 55.5±1.7BCa
238.8; <0.01
0.005
8.9±2.0CDEc
28.9±2.6ABb
70.0±2.3Aa
178.0; <0.01
Pyriproxyfen
0.001
5.5±1.7DEc
17.7±2.8BCDb 38.9±2.6DEa
48.4; <0.01
0.01
13.3±2.9BCDc
23.3±1.7ABCb 53.3±1.7BCa
93.6; <0.01
0.1
21.1±2.6ABc
34.4±1.7Ab
65.5±1.7ABa
120.3; <0.01
Chlorpyrifos
0.01
18.9±3.5ABCc
30.0±4.0ABb
46.6±3.7CDa
13.7; <0.01
0.2
24.4±2.9Ac
35.5±2.4Ab
53.3±1.7BCa
36.8; <0.01
F13,112;P
12.6; <0.01
13.1; <0.01
33.5; <0.01
Means followed by the same lower case letter in each row and upper case letter within each column are not significantly different using
Tukey’s post hoc Honestly Significant Difference (HSD)test at P < 0.05.



 خطای معیار درصد تلفات اولیه الروهای بزرگ لمبه گندم در سطح موزاییک تیمارشده با سه حشرهکش±  میانگین-5 جدول
مختلف به تنهایی و بارگذاریشده در نانو ذرات سیلیکا
Table 5. Mean immediate mortality% (± SE) of T. granarium large larvae exposed on mosaic treated
with three different insecticides and insecticide-loaded SNPs
Formulations Concentration
Time (day)
(g(a.i.)/m2)
1
3
7
F2,24;P
Insecticide Deltamethrin 0.0025
0.0±0.0Bc
7.7±2.2ABCb
18.8±2.0DEFa 30.2; <0.01
0.005
0.0±0.0Bc
11.1±2.6Ab
22.2±2.2DEa 31.5; <0.01
Pyriproxyfen 0.001
0.0±0.0 B
0.0±0. 0 C
0.0±0.0 H
0.01
0.0±0.0Bb
0.0±0.0Cb
10.0; <0.01
5.5±1.7GHa
0.1
2.2±1.5ABb
2.2±1.5BCb
17.7±6.1DEFa 5.6; <0.01
Chlorpyrifos 0.01
0.0±0.0Bb
0.0±0.0Cb
6.6±1.6FGHa 16.0; <0.01
0.2
0.0±0.0Bb
0.0±0.0Cb
30.0±3.7CDa 64.0; <0.01
In-SNP
Deltamethrin 0.0025
0.0±0.0Bb
2.2±1.5BCb
56.6±3.3Ba
232.8; <0.01
0.005
0.0±0.0Bb
2.2±1.5BCb
68.8±2.6Aa
513.6; <0.01
Pyriproxyfen 0.001
0.0±0.0 B
1.1±1.1 C
1.1±1.1 H
0.6; 0.610
0.01
1.1±1.1ABb
5.5±2.4ABCb
20.0±2.3DEFa 23.1; <0.01
0.1
3.3±1.7Ac
10.0±3.3ABb
37.8±3.2Ca
41.0; <0.01
Chlorpyrifos 0.01
0.0±0.0Bb
0.0±0.0Cb
12.2±1.5EFGa 69.1; <0.01
0.2
0.0±0.0Bb
2.2±1.5BCb
36.6±2.3Ca
164.3; <0.01
F13,112;P
2.46; <0.01
5.66; <0.01
53.2; <0.01
Means followed by the same lower case letter in each row and upper case letter within each column are not significantly
different using Tukey’s post hoc Honestly Significant Difference (HSD)test at P < 0.05. Where no letters exist, no signiﬁcant
differences were noted.




...حشرهکشبرایکنترل
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 خطای معیار درصد تلفات تأخیری الروهای بزرگ لمبه گندم در سطح موزاییک تیمارشده با سه±  میانگین-6 جدول
حشرهکش مختلف به تنهایی و بارگذاریشده در نانو ذرات سیلیکا
Table 6. Mean delayed mortality% (± SE) of T. granarium large larvae exposed on mosaic treated
with three different insecticides and insecticide-loaded SNPs
Formulations
Time
(day)
Concentration
2
1
3
7
(g(a.i.)/m )
F ;P
2,24

Insecticide Deltamethrin
Pyriproxyfen

Chlorpyrifos
In-SNP

Deltamethrin
Pyriproxyfen

Chlorpyrifos

0.0025
0.005
0.001
0.01
0.1
0.01
0.2
0.0025
0.005
0.001
0.01
0.1
0.01
0.2
F13,112;P

4.4±1.7ABb
4.4±1.7ABc
0.0±0.0Bb
0.0±0.0Bb
0.0±0.0Bb
4.4±1.7ABb
7.8±2.2Ac
0.0±0.0Bc
4.4±1.7ABc
0.0±0.0Bb
0.0±0.0Bb
2.2±1.5ABc
2.2±1.5ABc
4.4±1.7ABc
4.4; <0.01

8.9±2.6CDEb
21.1±2.6BCDa 13.4; <0.01
12.2±2.2ABCb 32.2±2.8ABa 39.1; <0.01
0.0±0.0Fb
3.3±1.7Fa
4.0; 0.032
0.0±0.0Fb
5.5±2.4EFa
5.26; 0.013
0.0±0.0Fb
8.8±2.6DEFa 11.6; <0.01
8.9±2.0CDEb 14.4±1.7CDEFa 7.4; <0.01
15.5±2.9ABb
26.7±2.9BCa 12.3; <0.01
10.0±2.3 CDb
22.2±2.2BCDa 35.4; <0.01
15.5±1.7ABb
36.7±1.7Aa
89.7; <0.01
1.1±1.1EFb
11.1±3.0DEFa 10.4; <0.01
2.2±1.5DEFb
17.7±2.2CDEa 39.6; <0.01
10.0±1.7BCDb 36.6±3.3Aa
61.0; <0.01
12.2±1.5ABCb 18.9±2.0CDa 25.3; <0.01
20.0±1.7Ab
32.2±3.2ABa 35.5; <0.01
24.5; <0.01
27.6; <0.01

Means followed by the same lower case letter in each row and upper case letter within each column are not significantly
different using Tukey’s post hoc Honestly Significant Difference (HSD)test at P < 0.05.

 خطای معیار درصد تلفات اولیه الروهای بزرگ لمبه گندم در سطح استیل گالوانیزه تیمارشده با سه±  میانگین-7 جدول
حشرهکش مختلف به تنهایی و بارگذاریشده در نانو ذرات سیلیکا
Table 7. Mean immediatemortality % (± SE) of T. granarium large larvae exposed on galvanized
steel treated with three different insecticides and insecticide-loaded SNPs
Concentration
Time (day)
1
3
7
Formulations
(g(a.i.)/m2)
F2,24;P
Insecticide Deltamethrin 0.0025
0.0±0.0Bc
14.4±1.7ABb
30.0±3.3EFa
47.5; <0.01
0.005
0.0±0.0Bc
15.5±1.7Ab
45.5±3.4CDEa
110.9; <0.01
Pyriproxyfen 0.001
0.0±0.0Bb
0.0±0.0Db
8.9±2.6Ga
11.6; <0.01
0.01
0.0±0.0Bb
0.0±0.0Db
6.6±2.3Ga
8.0; <0.01
0.1
0.0±0.0Bb
2.2±1.5CDb
21.1±3.9FGa
23.3; <0.01
Chlorpyrifos
0.01
0.0±0.0Bb
4.4±1.7CDb
36.6±2.3DEFa
139.0; <0.01
0.2
0.0±0.0Bc
11.1±2.6ABCb
54.4±5.8ABCa
61.4; <0.01
In-SNP
Deltamethrin 0.0025
0.0±0.0Bb
3.3±1.7CDb
205.1; <0.01
55.5±3.7ABCa
0.005
1.1±1.1ABb
5.5±1.7BCDb
67.7±3.2ABa
281.3; <0.01
Pyriproxyfen 0.001
0.0±0.0Bb
0.0±0.0Db
10.0±2.9Ga
12.0; <0.01
0.01
0.0±0.0Bb
5.5±1.7BCDb
34.4±1.7EFa
166.2; <0.01
0.1
3.3±1.7Ac
14.4±3.7ABb
52.2±3.6BCDa
65.1; <0.01
Chlorpyrifos
0.01
0.0±0.0Bc
7.7±2.2ABCDb
41.1±2.6CDEa
122.0; <0.01
0.2
0.0±0.0Bc
16.7±1.7Ab
70.0±4.7Aa
160.4; <0.01
F13,112;P
2.9; <0.01
10.7; <0.01
37.4; <0.01
Means followed by the same lower case letter in each row and upper case letter within each column are not significantly different using
Tukey’s post hoc Honestly Significant Difference (HSD)test at P < 0.05.
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بارگذاریشده در نانو ذرات سیلیکا
Table 8. Mean delayed mortality% (± SE) of T. granarium large larvae exposed on galvanized steel treated with three different
insecticides and insecticide-loaded SNPs
Formulations
Time (day)

Insecticide

Deltamethrin
Pyriproxyfen

Chlorpyrifos
In-SNP

Deltamethrin
Pyriproxyfen

Chlorpyrifos

Concentration
(g(a.i.)/m2)
0.0025
0.005
0.001
0.01
0.1
0.01
0.2
0.0025
0.005
0.001
0.01
0.1
0.01
0.2
F13,112;P

1

3

7

4.4±1.7ABCc
4.4±1.7ABCc
0.0±0.0Cb
0.0±0.0Cb
0.0±0.0Cb
6.6±1.7ABCc
11.1±3.5ABb
5.5±1.7ABCc
7.7±2.2ABCc
0.0±0.0Cc
0.0±0.0Cc
3.3±1.7BCc
10.0±1.7ABc
12.2±2.2Ac
6.8; <0.01

11.1±2.6CDEFb
20.0±2.3ABCb
0.0±0.0Fb
0.0±0.0Fb
0.0±0.0Fb
14.4±2.9CDEb
17.8±4.0BCDb
13.3±1.7CDEb
17.7±1.5BCDb
5.5±2.4EFb
6.6±2.3DEFb
15.5±3.4BCDEb
26.6±2.9ABb
31.1±2.0Ab
17.0; <0.01

28.9±2.0BCDa
38.9±2.6ABCa
13.3±3.3Fa
15.5±1.7EFa
20.0±1.7DEFa
32.2±2.2BCDa
37.8±4.6ABCa
31.1±2.6BCDa
47.7±2.8Aa
13.3±2.3Fa
26.6±2.3CDEa
37.7±2.8ABCa
41.1±3.0ABa
45.5±2.4Aa
18.3; <0.01

F2,24;P
34.5; <0.01
57.8; <0.01
16.0; <0.01
52.3; <0.01
144.0; <0.01
31.4; <0.01
11.5; <0.01
40.6; <0.01
87.7; <0.01
11.8; <0.01
52.0; <0.01
41.7; <0.01
35.1; <0.01
56.5; <0.01

Means followed by the same lower case letter in each row and upper case letter within each column are not significantly different using Tukey’s post hoc
Honestly Significant Difference (HSD)test at P < 0.05.
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 خطای معیار درصد تلفات تأخیری الروهای بزرگ لمبه گندم در سطح استیل گالوانیزه تیمارشده با سه حشرهکش مختلف به تنهایی و±  میانگین-8 جدول

حشرهکشبرایکنترل...
حشرهکشینانوسیلیکایبارگذاریشدهباچند 
ضیائیوبابامیرساطحی:اثر 
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( .)Athanassiou et al., 2011بررسی اثر حشرهکش

بحث
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درصد تلفات

ماالتیون روی شپشه ذرتSitophilus zeamais  ،

الروهای کوچک و بزرگ لمبه گندم با افزایش زمان

) ،(Motschulskyدر چند غلظت صورت گرفت و

افزایش مییابد.درپژوهشی،اثرحشرهکشهایمختلف

نتایجنشاندادکهاستفادهازغلظتهایباالترماالتیون

ماالتیون

حفاظت بهتری برای یک دوره طوالنی ایجاد میکند

(ارگانوفسفره) ،کلروپیریفوسمتیل (ارگانوفسفره)،

( .)Yuya et al., 2009با توجه به این که لمبه گندم

پیریمفوسمتیل(ارگانوفسفره)ودلتامترین(پایروتروئید)

نسبت به سایر سوسک های انباری مقاومت بیشتری به

روی شپشه گندم Sitophilus granarius L. ،در

حشرهکشها دارد؛ از اینرو ،بیشترین غلظت توصیه

زمانهای  24 ،6 ،3و  48ساعت پس از تیمار مورد

شده از هر حشره کش برای کنترل جمعیت لمبه گندم

بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که سمیت

موردنیازاست( .)Kavallieratos et al., 2016

شامل

دیکلرووس

(ارگانوفسفره)،

حشرهکشها باگذشتزمانافزایشیافت وبیشتریناثر


باتوجهبهنتایجحاصلازاینپژوهش،دربیشترموارد

حشرهکشیمربوطبهحشرهکشکلروپایریفوسمتیلبود

درصد تلفات الروها در سطح استیلگالوانیزه بیشتر از

( .)Kljajic and Peric, 2007در آزمایشی مشخص شد

موزاییک بود Nayak et al. (2003) .گزارش دادند که

که زمان  14روز مورد نیاز است تا حشرهکشهای

سمیت چهار حشرهکش فسفره (آزامیتفوس ،فنیتروتیون،

پریمفوسمتیل (فسفره) و سایپرمترین (پایروتروئید) بتوانند

کلروپیریمفوسمتیل و پیریمفوسمتیل) علیه سه گونه

کنترل مناسبی روی حشرات بالغ شپشه گندم ( S.

شپشانباریدراستیلگالوانیزهبهطورمعنیداریبیشتراز

)granariusوالروشبپرههندی ()P. interpunctela

بتن بود Arthur (2008) .بیان کرد که درصد تلفات

در سطح بتنی ایجاد کنند ( .)Andric et al., 2014در

حشرات بالغ شپشه آرد روی سطحهایی که صیقلیتر

مطالعه دیگری Athanassiou et al. (2015) ،اثر

هستند(مانندشیشهواستیل)بهمراتببیشترازسایرسطحها

حشرهکشهای آلفاسایپرمترین و تیامتوکسام را روی

نوعوفرموالسیونحشرهکشنقشمهمی

است.هرچند

حشراتبالغوالروهایکوچکوبزرگلمبهگندمT. ،

در توانایی حشرهکشی آن در سطحهای مختلف علیه

 ،granariumدرسطحبتنارزیابیکردند.نتایجایشان

آفات انباری دارد .به عنوان مثال فرموالسیونهای پودر

نشاندادکهدرصدتلفاتباگذشتزماناز 3به 7روز

وتابل دارای توانایی حشرهکشی بیشتری در مقایسه با

افزایش یافت .نتایج پژوهش حاضر با یافتههای این

فرموالسیونامولسیونیکحشرهکشدارند.اینمیتواند

پژوهشگرانمطابقتداشت.عالوهبر مدت زمانتیمار،

بهدلیلجذبسریعترفرموالسیونهایامولسیوندرمنافذ

غلظت نیز در ایجاد تلفات تاثیر معنیداری دارد؛ به

سطوحمختلفباشد.درصورتیکهفرموالسیونهایپودر

طوریکهباافزایشغلظتدرصدتلفاتالرولمبهگندم

وتابلبرایمدتزمانطوالنیرویسطحباقیمیماند.در

افزایشیافت.دراستفادهازحشرهکشهاونانوسیلیکای

مطالعه حاضر ،درصد تلفات الروها در سطح استیل-

بارگذاریشدهباحشرهکشهارویهمهسطحهایمورد

گالوانیزه بیشتر از موزاییک که میتواند به دلیل صیقلی

آزمایش ،نتایجنشاندادکهتلفات الروهای کوچکو

بودنسطحتیمارباشد.درصورتیکه،نوعفرموالسیونهر

بزرگ لمبه گندم با افزایش غلظت حشرهکش

سه حشرهکش دلتامترین ،پایریپروکسیفن و

مورداستفاده افزایش مییابد .مطالعات روی چند گونه

کلروپایریفوس امولسیون بودند .نتایج ما نشان داد که

شپش انباری روی سطح سیمان نشان داد که با افزایش

دلتامترین وپسازآنکلروپایریفوسبیشترینسمیترا

غلظت ،درصد تلفات به طور معنیداری افزایش یافت

روی الرو لمبه گندم داشتند .دلتامترین از گروه سموم

45

گیاهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد43شماره،2تابستان1399


پایروتروئیدیوکلروپایریفوسازسمومفسفرههستند،در

پژوهش حاضر نیز در بیشتر موارد پایریپروکسیفن

صورتیکه پایریپروکسیفن متعلق به گروه تنظیم

کمترین اثر حشرهکشی را در مقایسه با دلتامترین و

کنندههای رشد حشرات است .در مطالعهای اثر


کلروپایریفوسازخودنشانداد .

کشهای فسفره و پایروتروئیدی روی
حشرهکشی حشره 


درمطالعهحاضرنتایج نشاندادکه  استفادهازنانو

الرو سن آخر Trogoderma variabile Ballion

ذراتسیلیکابهعنوان حاملحشرهکشرویالروهای

بررسی شد .در بررسی تلفات اولیه به ترتیب بیشترین

لمبه  گندم در مقایسه با کاربرد حشرهکش به تنهایی

سمیت توسط حشرهکشهای کلروپیریمفوسمتیل،

میزان کشندگی بیشتری دارد .مطالعات  Wen et al .

پیریمفوسمتیل،آزامتیفوس،پرمترینودلتامترینمشاهده

)  (2005نشان داد که تخلل نانو ذرات سیلیکا باعث

شد .ولی بررسی دوام این حشرهکشها 32 ،هفته بعد از

جذبسطحیاینحشرهکش ورهایشکنترلشدهآن

محلولپاشینشاندادکهسمیتحشرهکشهایفسفرهبه

می شود .کنترل رهایش منجر به  افزایش اثر ،دوام و

طور معنیداری کاهش یافته و پرمترین بیشتر از بقیه

پایداری حشره کش و کاهش دز مورد نیاز آن

تیمارهاباعثکنترلالرولمبهشد (.)Wallbank, 1994

میشود .

مطالعات روی دو گونه شپش انباری  Liposcelis

باتوجهبهیافتههایاینپژوهشمیتواننتیجهگیری

) bostrychophia (Enderleinو (L.  )Badonne

کردکهاستفادهازحشرهکشهایبارگذاریشدهدرنانو

 entomophilaباسهحشرهکشکلرفناپیر،سیفلوترینو

ذرات سیلیکا باعث افزایش معنیداری در تلفات

یکپیرتریننشاندادکهحشرهکشکلروفناپیربرخالف

الروهای لمبه گندم  نسبت به کاربرد حشرهکش به

دو حشرهکش پایروتروئیدی توانایی حشرهکشی بیشتری

یتوان از نانو ذرات سیلیکا
تنهایی میشود .بنابراین ،م 

داشت(Kavallieratos et al..)Guedes et al., 2008

بهعنوان حاملحشرهکشهابرایکنترلمراحلمختلف


)،(2016الروکوچکوبزرگلمبهگندمرابهمدت،1

زیستیآفاتانباریاستفادهکرد .

 3و  7روز در سطح بتنی تیمار شده با حشرهکشهای


سپاسگزاری

کلروفناپیر ،دلتامترین ،پیریمفوس متیل ،پایریپروکسیفن
و اسپینوزاد قرار دادند .نتایج آنها نشان داد کلروفناپیر

بدینوسیله از دانشگاه شهید چمران اهواز به دلیل

بیشترینوپایریپروکسیفن کمتریناثرحشرهکشیرادر

حمایت از این پژوهش (شماره طرح )1269 :تقدیر و

مقایسه با سایر حشرهکشهای مورد آزمایش داشت .در

میگردد.
تشکر 
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Abstract
Introduction
The incidence of pests’ resistance to pesticides, adverse effects of pesticides on non-target
species, and environmental hazards have increased the tendency of applying various pests
control techniques. Nanopesticide formulations are thus considered as one of the recent
techniques in controlling pests. Using this technology increases the effectiveness of
pesticides under various environmental conditions, including light and hot situations. Indeed,
it decreases the amount of pesticide use and ultimately decreases the chance of pests’
resistance to insecticides.
Materials and Methods
In the current study, the silica nanoparticles were prepared using the sol-gel method and
loaded with deltamethrin, pyriproxyfen, and chlorpyrifos. The mosaic and galvanized steel
surfaces were treated with either deltamethrin (0.0025 and 0.005 g(a.i.)/m2), pyriproxyfen
(0.001, 0.01 and 0.1 g(a.i.)/m2) and chlorpyrifos (0.01 and 0.2 g(a.i.)/m2) alone or loaded in
nanosilica. The experiments were carried out at 3 replicates, and 3 sub replicates. In each
replicate, 10 small or large larvae of Trogoderma granarium Everts (Coleoptera:
Dermestidae) were introduced, and 2 g wheat Chamran variety was utilized as food source.
All experiments were conducted at 30±1 °C, 65±5 % RH, and darkness. The initial mortality
of small and large larvae of T. granarium was counted 1, 3, and 7 days after exposure, and
delayed mortality was assessed 7 days thereafter. For each larval group, the variance analysis
of initial and delayed mortality was subjected to the factorial test (concentration and time as
main effects). Means were separated by Tukey Kramer HSD test at P =0.05 using SPSS
software version 16.
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Results and Discussion
Results indicated that initial and delayed mortality increased by raising concentration levels
and exposing time to each concentration in all experiments. In all cases, the small larvae of
T. granarium were more sensitive than large larvae. Deltamethrin, followed by chlorpyrifos,
was the most toxic to the larvae of T. granarium. Due to our findings, the mortality was
dramatically higher in galvanized steel than the mosaic one. It could be attributed to the
steel's flat surface, reducing insecticide residues' absorbance within the surface. Moreover,
the insecticidal efficacy of nanosilica loaded with insecticides was significantly greater than
the application of insecticides without nanosilica. Utilizing nanoparticles, we found an
increase in the ratio of surface area to volume of insecticides, resulting in more insect
contact to insecticide particles and eventually improved the mortality rate of insecticide.
Conclusion
It is therefore concluded that the application of loaded insecticides in silica nanoparticles
significantly increased T. granarium larvae's mortality rate. Furthermore, silica nanoparticles
can be introduced as the carrier of insecticides to control T. granarium in the stored wheat
efficiently. Besides, deltamethrin loaded SNPs is potentially recommended as one capable
component that can be effectively conducted during pest management programs in terms of
stored products pest control.
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