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 الخالصة
 LC50المذاب فً األسٌتون انة أكثر المبٌدات سمٌة للبٌض حٌث بلغتت قٌمتة  Neporexاظهر المبٌد 

. كمتا وأظهتر البتٌض استتجابة متجانستة 10144اذ بلغ  Agetaثم المبٌد  Lannate 10110ٌلٌه المبٌد  10110
أعلى سمٌة لٌرقات العمر األول والثالتث  Neporexأظهر المبٌد  المذاب بالماء واألسٌتون.  Neporexللمبٌد 

 10110،  10110لٌرقتات العمتر األول و  10113،  10111له  LC50والمذاب بالماء واألسٌتون إذ بلغت قٌمة 
و  Neporexأعلى سمٌة للعذراء مقارنتة بالمبٌتدٌن  Lannateلٌرقات العمر الثالث على التوالً. أظهر المبٌد 

Ageta  إذ بلغت قٌمةLC50  ٌلٌه المبٌد  10111له والمذاب باألسٌتونNeporex  ثم المبٌدAgeta أما تتثثٌر .
التتثثٌر نسسته فتً  تور  Lannateو  Agetaالمبٌتدات الثثثتة علتى  تور الحاترا الكاملتة فقتد أظهتر المبٌتدان 

لكل منهما على التوالً ،  10113 و 10112لهما مذابان بالماء واألسٌتون  LC50الحارا الكاملة إذ بلغت قٌمة 
وعند إذابته باألستٌتون  10110له  LC50أقل سمٌة عند إذابته بالماء إذ بلغت قٌمة  Neporexكما أظهر المبٌد 

بلغتتتت  10110أعلتتتى نستتتبة قتتتتل لع تتتوار جمٌعهتتتا عنتتتد راتتته بتركٌتتتز  Neporex. أظهتتتر المبٌتتتد   10113
. Agetaثتم المبٌتد  Lannateٌلٌته المبٌتد  10114تركٌتز عنتد راته ب 31011% وأقل نستبة قتتل بلغتت 07001

% 03011وكان أكثر األ وار تثثراً بتالتراكٌز المتتلستة هتو  تور الٌرقتة أعمتر أولأ حٌتث بلغتت نستبة القتتل 

ٌلٌها  ور الحارا الكاملة ثم  ور الٌرقة أعمر ثالثأ ثم  ور العذراء وأقلها تثثراً هو  ور البٌضتة إذ بلغتت 
بالمتتاء  Neporex%. ظهتترت أعلتتى نستتبة قتتتل لل تتور الٌرقتتً األول عنتتد إذابتتة المبٌتتد 22011نستتبة القتتتل 

% ٌلٌه عند نستس التركٌتز ونستس المبٌتد ال تور الٌرقتً الثالتث. أمتا 411بلغت  10110واألسٌتون عند التركٌز 
%. عنتد 42021بالمتاء واألستٌتون  Agetaأقل نسبة قتل ظهرت فً  وري البٌضة والعذراء عند إذابة المبٌد 

أعلى نسبة قتتل لل تور الٌرقتً األول عنتد إذابتته باألستٌتون وبتركٌتز  Neporexاستتدام ال عوم أظهر المبٌد 
بالمتاء وبتركٌتز  Neporex% ٌلٌه ال ور الٌرقً الثالتث عنتد إذابتة المبٌتد 12021إذ بلغت نسبة القتل  10110
فتً  توري البٌضتة والعتذراء عنتد إذابتة المبٌتد  % وأقل نسبة قتتل ظهترت14041إذ بلغت نسبة القتل  10110
Ageta .بالماء واألسٌتون 

 
 LC50 ،المبٌدات،Musca domestica كلمات دالة:الذبابة المنزلٌة،

                      
  3142/  1/  1  وقبولة  3142/   0/ 31 تارٌخ تسلم البحث 

 
 المقدمة

متتن رتبتتة ثنا ٌتتة  Muscidaeعتتود إلتتى عا لتتة ت .Musca domestica Lحاتترا الذبابتتة المنزلٌتتة 
ان .، ٌاتتمل التتذباب عتتدا أنتتواب مهمتتة  بٌتتاً بعضتتها واستتق النتاتتار وا تتتر قلٌتتل النتاتتار Dipteraاألجنحتتة 
هتو األكثتر اتٌوعاً متن حٌتث الكثافتة العددٌتة واألهمٌتة ال بٌتة إذ اعتبتر متن قبتل  .M. domestica Lالنتوب 

( تتغتذ  حاترا التذباب المنزلتً علتى متد  واستق متن 4101ن. )أبتو الحتب ، البعض بثنه العتدو األول لننستا

المتتواد الغذا ٌتتة كالستتكر والحلٌتتب وكتتل أنتتواب تتتذاء اونستتان تقرٌبتتاً والتضتتراوات المتسستتتة والبتتراز وروث 
ستلٌ  اتبه صتلب. ) الحٌوانات ، إل أن  رٌقة التغذٌة تتتلت  تبعتاً للحالتة السٌزٌا ٌتة لل عتام ،اذا كتان ستا ث او

( تمر الحاترا بعتدا أ توار إذ تبتدأ ببٌضتة ، ٌرقتة ، فعتذراء ثتم حاترا بالغتة ، تضتق اونتاث 4171وآترون ، 
بٌضتة فتً المترا الواحتدا  401-431بٌضها فً أكتوام القمامتة واألستمدا العضتوٌة وتضتق األنثتى الواحتدا متن 

Costello) (4117ًمدا الجٌل الواحد من البٌضة حتى البالغة حوال .)أٌتام عنتد درجتة حترارا تتتراو  متن  7

30-30 جٌثً فتً الستنة فتً المنتا ح الحتارا.  40-43م ولها(Oldroyd  وSmith ،4102 ونظتراً ألهمٌتة )

صتتحٌة ولعتتدم تتتوفر معلومتتات كافٌتتة عتتن مكافحتهتتا كٌمٌا ٌتتا بالمبٌتتدات حاتترا الذبابتتة المنزلٌتتة متتن الناحٌتتة ال
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، فقد اتتٌرت هتذ  الدراستة التتً تهتد  إلتى تستلٌ  الضتوء علتى فً محافظة نٌنو   الصحٌة اا عة الستتدام
 .للحاراسمٌة بعض المبٌدات لع وار المتتلسة 

 

  هالبحث وطرائقمواد 
تم اتتبار ثثثة مبٌدات لمكافحة حارا الذبابتة المنزلٌتة وهتً مبٌتدات صتحٌة تستتتدم :المبيدات المستخدمة .1

ت ولكن لم تستتدم فً العراح على ن اح واستق. واستتتدمت باكل تاص لمكافحة هذ  المجموعة من الحارا
 فق  من قبل الهٌ ات الصحٌة فً مراكز المدن لمكافحة هذ  الحارا فً األماكن العامة وهذ  المبٌدات هً :

 Actaraو  Cruiser. السم الاا ق : Thiamethoxam: وٌسمى  Ageta 10WGالمبٌد 
 Neonicotinoidالمجموعة الكٌمٌا ٌة : 

 Cyromazineالسم الاا ق . Neporex 75 WPأو  Cyromazineأو  (Larvadex)مبيد اليرقات 
 Larvadexو  Neporexو  Trigardاألسماء التجارٌة : 

 Triazineالمجموعة الكٌمٌا ٌة : 
 Methomylالسم الاا ق :  . Methomyl :WP 11 (Lannate)المبٌد 

 Carbamateالمجموعة الكٌمٌا ٌة : 
لكتتل مبٌتتتد  10110و  10110و  10112و  10114تتدمت أربعتتة تراكٌتتتز متتن هتتذ  المبٌتتتدات وهتتً حٌتتث استت

وبتتثثث مكتتررات لكتتل  تتور )البٌضتتة ، الٌرقتتة ، العتتذراء ، الحاتترا الكاملتتة( فضتتثً عتتن معاملتتة المقارنتتة 
Control .التً رات بالماء واألسٌتون 

ً  بتح بتتري وبواقتق ثتثث مكتررات راتت تم أتذ عار بٌضات حدٌثة الوضق ، وضعت ف:طور البيضة -1
بالتراكٌز أعث  لكل مكرر فضتثً عتن معاملتة المقارنتة حٌتث  و Neporexو  Lannateو  Agetaبالمبٌدات 

رات بالماء المق ر والسٌتون. استتدم من كل تركٌز ثتثث كبستات للمراتة الصتغٌرا حجتم واحتد لتتر وقبتل 
متتل وضتتعت المكتتررات بعتتد التتر  فتتً 3ت التتثثث كبستتات بتتـ استتتتدامها جتتر  قٌاستتها بواستت ة المتتاء وقتتدر
ستتاعة متتن المعاملتتة وستتجلت نستتبة التتتثثٌر علتتى  03و  17و  31المتتبتتر وبعتتدها تتتم مثحظتتة البتتٌض ، بعتتد 

 المبٌدات.بالبٌض 
أتذت عار ٌرقات حدٌثة السقس وكذلك عار ٌرقتات متن العمتر الٌرقتً الثالتث ووضتعت فتً :طور اليرقة -2

 Agetaتم من علٌقة األسماك السابقة الذكر  وتم معاملة الٌرقتات بالمبٌتدات التثثث 0وي على  بح بتري ٌحت
وبالتراكٌز األربعة فضثً عن معاملة المقارنة وبواقق ثتثث مكتررات لكتل تركٌتز  Neporex و Lannateو 

 . المٌتة وسجلت أعداد الٌرقاتساعة من المعاملة  03و  17و  31وتم مثحظتها بعد 

استتتدمت عتذار  حدٌثتة التحتول ووضتعت فتً أ بتاح بتتري وبتثثث مكتررات ٌحتوي كتل :طور العذراء -3
وبتتتالتراكٌز األربعتتتة  Neporexو  Lannateو  Agetaمنهتتتا عاتتتر عتتتذار  ثتتتم راتتتت بالمبٌتتتدات الثثثتتتة 

 المذكورا آنساً لكل مبٌد وحسبت نسبة القتل للعذار  فضثً عن معاملة المقارنة.
تتتم وضتتق عاتتر كتتامثت للذبابتتة المنزلٌتتة حدٌثتتة التتترو  متتن  تتور العتتذراء بعتتد :الكاملووةطووور الحةوور   -4

دقا ح فإن الحارات تقل حركتها وتتجمق فتً  1-2تتدٌرها وذلك بوضق قسص التربٌة أمام مكٌ  الهواء وبعد 
الستٌ را ستم حٌتث ٌتتم 4سم وق رها 41زواٌا القسص وبعدها ٌتم جمق الحارات بواس ة أنبوبة اتتبار  ولها 

علٌها وعلى دتول الحارات إلى داتل األنبوبتة وبالعتدد الم لتوب. راتت الحاترات بالمبٌتدات المتذكورا آنستاً 
مل 311وبواقق أربعة تراكٌز من كل مبٌد فضثً عن معاملة المقارنة ووضعت فً علبة بثستٌكٌة اسافة سعة 

المذاب بالمتاء المق تر والمعقتم لتغذٌتة  ::4وتم وضق ق عة ق ن  بً مابعة بمحلول السكر والحلٌب وبنسبة 

الحارا علٌها ومغ اا بق عة قما  من الموسلٌن ثبت بربا  م ا ً لمنق الحارا متن الهتروب وتتم مثحظتة 
ستاعة متن المعاملة.صتححت نستبة المتوت باستتتدام  31المكررات ٌومٌتاً وتستجٌل عتدد الحاترات المٌتتة بعتد 

Finney (4100 )وحتدود الثقتة والمٌتل باستتتدام  رٌقتة  LC50ٌم ( كما تم حساب قت4130) Abbottمعادلة 
( باستتتدام 4101) Johnsonو  Sunفً حٌن تم حساب دلٌل السمٌة والكساءا النسبٌة للمبٌدات حستب  رٌقتة 

 المعادلت ا تٌة :
 ألكثر المبٌدات المتتبرا كساءا LC50قٌمة 

 411×  ____________ __________________________________دلٌل السمٌة = 
 للمبٌد ا تر LC50قٌمة 

 
 



 Mesopotamia J. of Agric.                ISSN: 2224-9796(Online)       ـدٌن              رافــة الــلة زراعــمج

 ISSN 1815-316X (Print              Vol.(41) Suppl.(1) 2013      )             3142( 4) ( الممحق 14المجمد) 

 

21 

 كمية الزراعة والغابات / جامعة الموصل 3142تشرين الثاني  31 -41ية النبات لعموم وقا الدولي الثانيوقائع المؤتمر 

 

 ألقل المبٌدات المتتبرا كساءا LC50قٌمة 
411× _____________________________________________  الكساءا النسبٌة = 

    
 للمبٌد ا تر LC50قٌمة 
   CRDنسذت التجربة باستتدام التصمٌم 

 

 النتائج والمناقةة
 يدات المستخدمة في أطوار الحةر  المختلفة للمب LC50تحديد قيم  -1
( أن هناك تباٌن فً ستمٌة المبٌتدات الثثثتة المستتتدمة فتً  تور 4ٌتضح من نتا ج الجدول ):طور البيضة -آ 

أكثتر  Neporexالبٌضة لحارا الذبابة المنزلٌة فقد تباٌنت بحسب نوب المبٌتد والمتذٌب المستتتدم إذ كتان مبٌتد 
إذ بلغتتت قتتٌم  Agetaثتتم المبٌتتد  Lannateتتتث  المبٌتتد  10110 لتته LC50إذ بلغتتت قٌمتتة المبٌتدات ستتمٌة للبتتٌض 

على التوالً وذلك فتً حالتة اوذابتة بالستٌتون. كمتا ٌتضتح متن  10144و  10110التراكٌز النصسٌة القاتلة لها 

وذلتتك لنتستتاض قتتٌم  الجتتدول أٌضتتاً أن المبٌتتدات المتتذكورا كانتتت أكثتتر فاعلٌتتة متتن المبٌتتدات المذابتتة فتتً المتتاء
LC50  لها وقد ٌرجق ذلك إلى أن األسٌتون ٌعمل على إذابة ال بقة الاتمعٌة المغلستة لقاترا البٌضتة ممتا ٌسترب

من نساذ المبٌد والوصتول إلتى الجنتٌن. ومتن مثحظتة قتٌم المٌتل لتت  الستمٌة ٌتبتٌن أن البتٌض أظهتر استتجابة 
علتتى التتوالً ٌلٌتته المبٌتتد  40423و  40401تون إذ بلغتت المتذاب فتتً المتاء واألستتٌ Neporexمتجانستة للمبٌتتد 

Lannate  على التوالً..  10104و  4010المذاب فً الماء واألسٌتون إذ بلغت 
قتٌم التراكٌتز النصتسٌة القاتلتة ودلٌتل الستمٌة والكستاءا النستبٌة للمبٌتدات فتً  تور البٌضتة لحاترا  :(4الجدول )

   .الذبابة المنزلٌة
Table(1):Values of lethal concentrations, toxicity Index and Relative efficiency of 

eggs of Musca domestica L.                                                           

 المبٌد
Insecticides 

 المذٌب
Solvent 

LC50 حدود الثقة 
Confidince 

 المٌل
Slop 

دلٌل 
 السمٌة

 % 
Toxicity 

Index 

لكساءا ا
 النسبٌة %
Relative 

efficiency 

Ageta 

 

 water 10142 10110-10001 40131 37010 411ماء  

 acetone 10144 10110-10321 1010 10010 447047أسيتون

Lannate ماءwater 10117 10110-10217 10104 0300 40300 

 acetone 10110 10111-10110 4010 0401 470004أسيتون

Neporex اءمwater 10110 10112-10147 40401 72022 340000 

 acetone 10110 10112-10143 40423 411 301أسيتون
 

( النسبة الم وٌة لدلٌل السمٌة والكساءا النسبٌة للمبٌدات المستتدمة فً الدراسة 4كما أظهرت نتا ج الجدول )
ت كساءا حٌث بلغت النسبة الم وٌة لدلٌل المذاب فً الماء واألسٌتون أكثر المبٌدا Neporexحٌث كان مبٌد 

% على التوالً ٌلٌه 301و  340000% على التوالً ، أما الكساءا النسبٌة فبلغت 411و  72022السمٌة 
% على التوالً وبلغت النسبة الم وٌة 0401و  0300حٌث بلغت النسبة الم وٌة لدلٌل السمٌة  Lannateالمبٌد 

حٌث بلغت النسبة الم وٌة لدلٌل  Ageta% على التوالً وأقلها هو المبٌد 470004و  40300للكساءا النسبٌة 
 .على التوالً% 447047و411% وبلغت النسبة الم وٌة للكساءا النسبٌة10010و 37010السمٌة

( قٌم التراكٌز النصسٌة القاتلة ودلٌل السمٌة والكساءا النسبٌة 3ٌبٌن الجدول) :طور اليرقة "عمر أول" -ب
كان  Neporex  لحارا الذبابة المنزلٌة حٌث ٌثحظ ان المبٌد  أعمر أولأت الثثثة فً  ور الٌرقة للمبٌدا

و  10111للمبٌد مذابا فً الماء والسٌتون LC50 اكثر المبٌدات سمٌة لٌرقات العمر الول اذ بلغت قٌم 
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للمبٌد  LC50ن قٌمة من أ Jesperson (4114) و  Keiding  وجد وهذا ٌتسح مق ما ًعلى التوال10113
Neporex  وربما ٌرجق ذلك إلى التتث  فً نسبة المادا السعالة 1010فً ٌرقات الذباب المنزلً بلغت %

المذاب  LC50الذي تث  بلغت قٌمة  Lannateمن المبٌد وعمر الٌرقة و رٌقة المعاملة وفً معاملة المبٌد 
 Agetaأقلها تثثٌراً فً ٌرقات العمر األول هو المبٌد  على التوالً وكان 10112و  10110بالماء واألسٌتون 
على التوالً. وهذا ٌتسح مق ما وجد   10112و  10110المذاب فً الماء واألسٌتون  LC50إذ بلغت قٌمة 

Brake ( من أن إضافة المادا 4114وآترون )Cyromazine  وهو منظم نمو إلى تذاء الدواجن بتركٌز
جزءاً بالملٌون ٌؤدي إلى  301% من الٌرقات وأن إضافته بتركٌز 04موت جزء بالملٌون ٌؤدي إلى  30

% من ٌرقات الذباب المنزلً التً تغذت على فضثت تلك الدواجن. كما ٌتبٌن من الجدول أٌضاً أن 00موت 
 Neporexقٌم مٌل ت  السمٌة قد اتتلست باتتث  المبٌد ونوب المذٌب إذ كانت أعلى قٌمة للمٌل للمبٌد 

. إن هذا Agetaثم المبٌد  Lannateمذاباً فً األسٌتون والماء على التوالً ، ٌلٌه المبٌد  3024و  30220

التباٌن فً قٌم المٌل قد ٌرجق إلى تباٌن الٌرقات المستتدمة فً استجابتها للتراكٌز المستتدمة من المبٌدات.أما 
أولأ فتاٌر نتا ج نسس الجدول السابح إلى أن فٌما ٌتص دلٌل السمٌة والكساءا النسبٌة فً  ور الٌرقة أعمر 

المذاب فً األسٌتون  Neporexأكثر المبٌدات سمٌة وكساءا فً مكافحة ٌرقات الذباب المنزلً كان المبٌد 
 % لكل منهما على التوالً. 322022إذ بلغت  Agetaو  Lannate% ٌلٌه المبٌد  201حٌث بلغت 
اتلة ودلٌل السمٌة والكساءا النسبٌة للمبٌدات فتً  تور الٌرقتة أعمتر أولأ قٌم التراكٌز النصسٌة الق :(3الجدول )

   .لحارا الذبابة المنزلٌة
 Table(2):Values of letheal concentrations, toxicity Index and Relative           

efficiency of first instar larvae of Musca domestica L.                               

 
ً إلى احتوا ه على مادا فً القضاء على ٌرقات الذباب المنزل Neporexوقد ٌرجق تسوح المبٌد 

Cyromazine  التً تعمل كمنظم لنمو الحارات عن  رٌح تثبٌ  النمو وأن هذ  المركبات تؤثر باكل كبٌر
( من أن 4110وآترون ) Millerفً  ور الٌرقة مقارنة ببقٌة أ وار الحارا ، وهذا ٌتسح مق ما وجد  

ٌوان فً حقول أبقار الحلٌب أدت متبقٌاته فً تم/كغم من وزن جسم الح 4و  100بمعدل  Neporexاستتدام 
( فوجدا أن استتدام 4117) Satesو  Levotالسضثت إلى تثبٌ  ت ور ٌرقات الذباب المنزلً. أما 

Neporex  وDiazinon  تم/لتر لكل منهما  101و  104لمكافحة الذباب المنزلً فً حظا ر األتنام بتركٌز
% بعد ٌوم واحد من المعاملة 03أد  إلى تسض أعداد الذباب بنسبة  Neporexعلى التوالً ظهر أن المبٌد 

  .Diazinon% بالـ 43مقارنة بـ 
 Neporexو  Lannateو  Agetaلمبٌتدات  LC50( إلتى قتٌم 2ٌاٌر الجدول ):طور اليرقة "عمر ثالث" -ت

 LC50حٌث بلغتت قتٌم  كان أكثر المبٌدات سمٌة لٌرقات العمر الثالث Neporexحٌث أظهرت النتا ج أن مبٌد 

 المبٌد
Insecticides 

 المذٌب
Solvent 

LC50 حدود الثقة 
Confidince 

 المٌل
Slop 

دلٌل 
 السمٌة

 % 
Toxicity 

Index 

الكساءا 
 النسبٌة %
Relative 

efficiency 

Ageta   ماءwater 
10110 10111-10277 10771 37000 411 

 acetoneأسيتون
10112 10114-10102 10000 00000 322022 

Lannate ماءwater 
10110 10112-10431 1070 11 411 

 acetoneأسيتون
10112 10114-10112 10010 00000 322022 

Neporex ماءwater 
10111 10114-10113 3024 01 400 

 acetoneأسيتون
10113 1.113-10111 30220 411 201 
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 و Keidingعلتى التتوالً. وهتذا ل ٌتستح متق متا وجتد   10110و  10110للمبٌتد متذاباً فتً المتاء واألستٌتون 

Jesperson (4114 من أن قٌمة )LC50  للمبٌتدNeporex  وربمتا 100فتً ٌرقتات التذباب المنزلتً بلغتت %

لتتث  فً نسبة المادا السعالتة متن المبٌتد والعمتر الٌرقتً المستتتدم و رٌقتة المعاملتة ، ٌلٌته ٌرجق ذلك إلى ا
عند إذابتهما بالماء علتى التتوالً  10140و  LC50 10143حٌث بلغت قٌمة  Agetaثم المبٌد  Lannateالمبٌد 

 LC50 10110ذ بلغتت قٌمتة إ Lannateهو أكثتر متن مبٌتد  Agetaأما عند إذابتهما باألسٌتون فإن تثثٌر مبٌد 
 Neporex( متن أن إضتافة مبٌتد 4114وآتترون ) Brakeعلى التتوالً. وهتذا ٌتستح متق متا وجتد   10117و 

% متن ٌرقتات التذباب وأن إضتافته بتركٌتز 04جزءاً بالملٌون تؤدي إلتى متوت  30إلى تذاء الدواجن بتركٌز 
( أٌضتاً أن 2كمتا ٌتبتٌن متن الجتدول ) لمنزلتً.% من ٌرقات التذباب ا00جزءاً بالملٌون تؤدي إلى موت  301

 Neporexقٌم مٌل ت  الستمٌة لتم تتتلت  كثٌتراً بتاتتث  المبٌتد ونتوب المتذٌب حٌتث بلغتت قتٌم المٌتل للمبٌتد 
عنتتد إذابتتة كتتل متتنهم فتتً  10017و  Ageta 10071ومبٌتتد  10077و  Lannate 1000ومبٌتتد  304و  30111

   الماء واألسٌتون على التوالً.
قٌم التراكٌز النصسٌة القاتلة ودلٌل السمٌة والكساءا النسبٌة للمبٌدات فً  ور الٌرقة أعمتر ثالتثأ  :(2ول )الجد

 لحارا الذبابة المنزلٌة 
Table(3):Values of letheal concentrations, toxicity Index and Relative           

efficiency of third instar larvae of Musca domestica L.                       

 المبٌد
Insecticides 

 المذٌب
Solvent 

LC50 حدود الثقة 
Confidince 

 المٌل
Slop 

دلٌل 
 السمٌة

 % 
Toxicity 

Index 

الكساءا 
 النسبٌة %
Relative 

efficiency 

Ageta   ماءwater 
10140 10111-10110 10071 11 411 

 acetoneأسيتون
10110 10112-10111 10017 70004 341037 

Lannate ماءwater 
10143 10110-10110 1000 01 430 

 acetoneأسيتون
10117 10112-10010 10077 00 47000 

Neporex ماءwater 
10110 10114-10112 30111 70004 341037 

 acetoneأسيتون
10110 10114-10113 304 411 301 

 
ٌة والكساءا النستبٌة فتً  تور الٌرقتة أعمتر ثالتثأ إلتى أن أكثتر تاٌر نتا ج الجدول نسسه فٌما ٌتص دلٌل السم

والمتذاب فتً المتاء إذ كتان  Neporexالمبٌدات سمٌة وكستاءا فتً مكافحتة ٌرقتات التذباب المنزلتً كتان المبٌتد 
وظهر بقوا أكثر عند إذابته باألسٌتون إذ كان دلٌتل الستمٌة لته  341037% وكساءته النسبٌة 70004دلٌل سمٌته 

فتً القضتاء علتى  Neporex. وقتد ٌرجتق تستوح المبٌتد Ageta% ، تث  المبٌتد 301وكساءته النسبٌة % 411
التتً تعمتل كمتنظم لنمتو الحاترات عتن  رٌتح  Cyromazineٌرقات الذباب المنزلً إلى احتوا ته علتى متادا 

ا ، وهتذا ٌتستح متق تثبٌ  النمو وأن هذ  المركبات تؤثر باكل جٌد فً  ور الٌرقة مقارنتة ببقٌتة أ توار الحاتر
تم/كغتتم متتن وزن جستتم  4و  100بمعتتدل  Neporex( متتن أن استتتتدام 4110وآتتترون ) Millerمتتا وجتتد  

الحٌتتوان فتتً حقتتول أبقتتار الحلٌتتب أدت متبقٌاتتته فتتً السضتتثت إلتتى تثبتتٌ  ت تتور ٌرقتتات التتذباب المنزلتتً. أمتتا 
Levot  وSates (4117 فوجدا أن استتدام )Neporex  وDiazinon حة الذباب المنزلتً فتً حظتا ر لمكاف

فتً تستض أعتداد التذباب  Neporexتم/لتر لكل منهما على التوالً فقد أثر المبٌتد  101و  104األتنام بتركٌز 
 % للمبٌتتتتتتتتتتتتتد43% بعتتتتتتتتتتتتتد ٌتتتتتتتتتتتتتوم واحتتتتتتتتتتتتتد متتتتتتتتتتتتتن المعاملتتتتتتتتتتتتتة مقارنتتتتتتتتتتتتتة بتتتتتتتتتتتتتـ 03بنستتتتتتتتتتتتتبة 
 .Diazinonدٌازٌنون 
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مة فً  ور العذراء حٌث ٌوجد تبتاٌن فتً قتٌم للمبٌدات المستتد LC50( قٌم 1ٌبٌن الجدول ):طور العذراء -ث
LC50  للمبٌتتدات مقارنتتة ب تتوري البٌضتتة والٌرقتتة أعمتتر أولأ و أعمتتر ثالتتثأ وربمتتا ٌرجتتق ذلتتك إلتتى وجتتود

والتتذي ٌعمتتل حتتاجزاً ٌعرقتتل عملٌتتة نستتاذ المبٌتتد.  Pupariumالعتتذراء داتتتل تتتث  هتتو الجلتتد الٌرقتتً األتٌتتر 
لمتتذاب فتتً األستتٌتون هتتو أكثتتر المبٌتتدات ستتمٌة للعتتذراء إذ بلغتتت قٌمتتة ا Lannateوأظهتترت النتتتا ج أن المبٌتتد 

LC50 10111  ٌلٌه المبٌدNeporex  المذاب فً األسٌتون إذ بلغت قٌمةLC50 10110  ٌلٌته المبٌتدLannate 
( أٌضتتاً أن العتتذار  أظهتترت تجانستتاً فتتً 1وٌبتتٌن الجتتدول ) .10110المتتذاب فتتً المتتاء حٌتتث بلغتتت القٌمتتة 

مقارنة ببقٌة المبٌدات. وهتذا  4013المذاب فً الماء إذ بلغت قٌمة مٌل ت  السمٌة  Neporexلمبٌد استجابتها ل
ٌنن أن التجتتانس فتتً استتتجابة العتتذار  للمبٌتتد 3114ل ٌتستتح متتق متتا وجتتد  العبتتادي )  Cyromazine( حٌتتث بتت

 Lannateمتقاربتة للمبٌتد  مقارنتة ببقٌتة المبٌتدات. وأن الستتجابة 3007المذاب فً األسٌتون بلغتت قٌمتة مٌلته 
علتتى التتتوالً وكتتذلك الستتتجابة متقاربتتة  4030و  4022المتتذاب فتتً المتتاء واألستتٌتون حٌتتث بلغتتت قٌمتتة المٌتتل 

علتتى التوالً.أمتتا بالنستتبة  4037و  4020المتتذاب فتتً المتتاء واألستتٌتون حٌتتث بلغتتت قٌمتتة المٌتتل  Agetaللمبٌتتد 

تتدمة فتتً معاملتتة  تتور العتتذراء فقتتد كتتان أكثتتر المبٌتتدات ستتمٌة لتتدلٌل الستتمٌة والكستتاءا النستتبٌة للمبٌتتدات المستت
المتذاب فتً األستٌتون إذ بلغتت قٌمتة دلٌتل الستمٌة والكستاءا  Lannateعلتى العتذار  المبٌتد  وكساءا فً التتثثٌر

المتتذاب فتتً األستتٌتون إذ بلغتتت قٌمتتة دلٌتتل الستتمٌة  Neporexعلتتى التتتوالً ٌلٌتته المبٌتتد  400و  411النستتبٌة 
 % على التوالً. 411و  71النسبٌة له والكساءا 

 

قٌم التراكٌتز النصتسٌة القاتلتة ودلٌتل الستمٌة والكستاءا النستبٌة للمبٌتدات فتً  تور العتذراء لحاترا  :(1الجدول )

 الذبابة المنزلٌة 
Table(4):Values of letheal concentrations, toxicity Index and Relative efficiency   

                       of pupa of Musca domestica L.                                
 المبٌد

Insecticides 
 المذٌب

Solvent 
LC50 حدود الثقة 

Confidince 
 المٌل
Slop 

دلٌل 
 السمٌة

 % 
Toxicity 

Index 

الكساءا 
 النسبٌة %
Relative 

efficiency 

Ageta ماءwater 
10110 10110-10131 40201 00041 411 

 acetoneأسيتون
10110 10111-10131 4037 00000 440000 

Lannate ماءwater 10110 10111-10140 40221 00000 440000 

 acetoneأسيتون
10111 10112-10111 40301 411 400 

Neporex ماءwater 
10110 10110-10134 40132 00041 411 

 acetoneأسيتون
10110 10112-10142 4034 71 411 

 
( تثثٌر المبٌدات الثثثة المستتتدمة فتً  تور الحاترا الكاملتة حٌتث 0ٌبٌن الجدول ) :طور الحةر  الكاملة -ج

لهمتا  LC50كان لهما التثثٌر نسسته فتً الحاترا الكاملتة إذ بلغتت قٌمتة  Lannateو  Agetaٌظهر أن المبٌدٌن 
فكتان أقلهمتتا  Neporex، أمتا المبٌتد  لكتل منهمتا علتى التتتوالً 10113و  10112متذابٌن فتً المتاء واألستتٌتون 

. وهتذا ٌتستح 10113أمتا عنتد إذابتته باألستٌتون فكانتت  LC50 10110تثثٌراً عند إذابته بالماء حٌث بلغتت قٌمتة 
تعمتل  Neporex( إذ وجدوا أن بعض منظمتات النمتو مثتل المبٌتد 4101وآترون ) Berardمق ما أاار إلٌه 

معاملتة تتذاء الحاترات الكاملتة بهتا ستبب نقصتاً فتً عتدد الحاترات كمبٌدات حارٌة وتتؤثر كستم معتدي وأن 
الكاملة وعدم قدرا البٌض الموضوب علتى النمتو والت تور. ومتن قتٌم مٌتل تت  الستمٌة للجتدول نسسته ٌتبتٌن أن 

حٌتث أن  Neporexكانت أفضل من استتجابتها لمبٌتد  Lannateو  Agetaاستجابة الحارات الكاملة لمبٌدي 
.كمتا أظهترت Neporexكانت أعلى متن قٌمتة مٌتل تت  الستمٌة لمبٌتد  Lannateو  Agetaدي قٌم المٌل لمبٌ

( قٌم دلٌل السمٌة والكساءا النسبٌة للمبٌدات فً الحاترات الكاملتة للتذباب المنزلتً حٌتث ٌتبتٌن 0نتا ج الجدول )
ستتمٌتهما إذ بلتتغ المتتذابٌن فتتً المتتاء واألستتٌتون كانتتا متاتتابهٌن فتتً دلٌتتل  Lannateو  Agetaأن المبٌتتدٌن 

% لكتتل منهمتتا أٌضتتاً ودلٌتتل الستتمٌة لهمتتا متتذابان 400000% لكتتل منهمتتا وكساءتهمتتا النستتبٌة إذ بلغتتت 00000
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 فكانتت نستبة Neporex% لكتل منهمتا أٌضتاً ، أمتا المبٌتد 301% لكل منهما والكساءا النسبٌة 411باألسٌتون 
 411ماء على التوالً ودلٌل السمٌة وكساءتته النستبٌة % مذاباً فً ال411و  11دلٌل السمٌة والكساءا النسبٌة له 

 % مذاباً فً األسٌتون على التوالً.301و 

 
 

قٌم التراكٌتز النصتسٌة القاتلتة ودلٌتل الستمٌة والكستاءا النستبٌة للمبٌتدات فتً  تور الحاترا الكاملتة  :(0الجدول )

 لحارا الذبابة المنزلٌة
Table(5):Values of letheal concentrations, toxicity Index and Relative                        

efficiency of adult of Musca domestica L.                                       

 المبٌد
Insecticides 

 المذٌب
Solvent 

LC50 حدود الثقة 
Confidince 

 المٌل
Slop 

دلٌل 
 السمٌة

 % 
Toxicity 

Index% 

الكساءا النسبٌة 
% 

Relative 

efficiency% 

Ageta   ماءwater 
10112 10113-10111 10112 00000 400000 

 acetoneأسيتون
10113 10114-10112 10113 411 301 

Lannate ماءwater 
10112 10114-10112 10112 00000 400000 

 acetoneأسيتون
10113 10114-10112 10113 411 301 

Neporex ماءwater 
10110 10110-10437 10110 11 411 

 acetoneأسيتون
10113 10111-40472 10113 411 301 

 

TOXICITY OF SOME INSECTICIDES ON DIFFERENTS LIFE STAGE OF  

Musca domestica L. (Muscidae : Diptera) 

  Ibrahim A. Hassan                                     Salim J. Jarjees 
         Plant Prot. Dept., College of Agric. and Forestry, Univ. of Mosul , Iraq            

E-mail:dribrahem56@yahoo.com 

 

ABSTRACT 

           The Neporex dissolved in acetone was the most toxic to the eggs,  the LC50 

with the toxicity of 0.006 followed by the Lannate, 0.007 then, the Ageta, 0.0118. 

Also the eggs showed a homogenous response to the Neporex dissolved in water 

and acetone. Neporex dissolved in water and Acetone had the maximum degree of 

LC50 (0.004 and 0.002) and (0.007 and 0.006) for the first and third instar larvae, 

respectively Lannate had the maximum degree of toxicity to pupae compared with 

Neporex and Ageta. The LC50 with acetone had a toxicity of 0.004 followed by 

Neporex and Ageta. Their toxicity to the adult insect showed that the Ageta and 

Lannate had the same effect of adult stage. The LC50 dissolved in water and acetone 

had a toxicity of 0.03 and 0.002 respectively. The Neporex had the least degree 

when dissolved in water. The LC50 had a 0.005 and when dissolved in acetone gave 

0.002 . The result showed that the Neporex had the maximum rate (68.7%) of 
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killing all the stages by direct application when applied at a concentration of 0.007 

and the minimum rate (29.00%) when sprayed at 0.001 followed by Lannate then 

Ageta. The predominant stage being affected by various concentrations was the first 

instar larvae wich gave 52 %  followed by adult, then third instar ,and the pupae, 

while the less effect was the egg stage were approached 33%. The maximum rate of 

killing of first larval stage by dissolving the Neporex in water and acetone at 0.007 

concentration, last 100% followed by the third larval stage, while the minimum 

killing rate was 13.3% for both egg and pupal stages when Ageta dissolved in water 

and acetone. In case of biats the Neporex gave the highest killing rate of the first 

larval stage when dissolved in acetone by a concentration of 0.007 was 93.3% 

followed by the third larval stage when dissolved in water at a concentration of 

0.007 which reached 91.1% while the least rate was both egg and pupal stages when 

the Ageta insecticide was dissolved in water and acetone.                                       
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       (. الحاترات ال بٌتة والبٌ رٌتة فتً العتراح ، كلٌتة الزراعتة ، جامعتة بغتداد ،  4101أبو الحتب ، جلٌتل كترٌم )
 . 101 صسحة.                

(. المراد إلى علم الحارات ال بٌة 4171سلٌ  ، علً محمد ، زهٌر ٌونس الصسار ورٌاض احمد العراقً )
 صسحة. 170ة الموصل ، مدٌرٌة م بعة الجامعة ، ، جامع

(. التثثٌر اوحٌا ً لبعض المبٌدات فً الذباب المنزلً ، رسالة 3114العبادي ، عبدالجبار تلٌل إبراهٌم )
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