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 (Lucilia sericata; Dip: Calliphoridae)سن سوم مگس گوشت  یالروها
 

 2یمحمود لی، اسماع2زندیجالل رضایعل، 1یفراهان دهیسپ

 رانیواحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا یآموخته دانشگاه آزاد اسالم دانش 1
 رانیاصفهان، ا ،یواحد اصفهان )خوراسگان(، دانشگاه آزاد اسالم ،یشناسو حشره یپزشکاهیگروه گ 2

 

 1401ماه فروردین  23 :تاریخ پذیرش، 1400بهمن ماه  5تاریخ دریافت:  
 

                                                                                                                 چکیده

 

باشد که در انتقال انگل خارجی حیوانات اهلی و عامل بیماری میاز می (Lucilia sericata; Diptera: Calliphoridae)گوشت  مگس :زمینۀ مطالعه

 هایجمعیت است که اخیراًهای شیمیایی کشا برای مبارزه با این آفت، استفاده از حشرههروش ترینمتداولیکی از برخی عوامل بیماریزای باکتریایی نقش دارد. 

 اززیست برای انسان و محیط خطرکم و جدید هایکشحشره شناسایی و توصیه. لذا ها گزارش شده استحشره کش ینسبت به برخ L. sericataمقاوم 

 .است برخوردار باالیی اهمیت

انجام  L. sericataمتیل روی الروهای سن سوم های دلتامترین، اسپینوساد، پیریدالیل و پیریمیفوسکشمطالعه حاضر با هدف ارزیابی سمیت حشره: هدف

 .شد

گردید، به درصد از الروها  90تا  10ومیر بین ها که باعث مرگکشهایی از حشرهالروها در غلظتورسازی سنجی با روش غوطههای زیستآزمون: کارروش

سنجی های زیست( بر اساس تجزیه پروبیت داده50LCت کشنده )صادفی انجام شد. همچنین متوسط غلظصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل ت

 مورد بررسی تعیین شد. هایکشروی الروهای سن سوم برای حشره

 50LCسنجی، مقادیر دار شد. بنابر نتایج مطالعات زیستدرصد معنی 1تجزیه واریانس و مقایسه میانگین درصد تلفات الروهای سن سوم در سطح احتمال  :نتایج

کش ام بود و بر همین اساس، دو حشرهپیپی 97/134و  08/85، 88/26، 49/186متیل به ترتیب برآورد شده برای دلتامترین، اسپینوساد، پیریدالیل و پیریمیفوس

 اسپینوساد و پیریدالیل بیشترین اثر کشندگی و دلتامترین کمترین اثر سوء روی الروهای سن سوم مگس گوشت داشتند.

موجودات غیرهدف، باالترین تأثیر کشندگی را کش نسبتاً جدید، با سمیت بسیار کم برای پستانداران و دیگر اسپینوساد به عنوان یک حشره: نهایی گیرینتیجه

 های قدیمی در کنترل این آفت باشد.کشتواند جایگزین مناسبی برای حشرهبر الروهای مگس گوشت نشان داد و می

 سنجی، مبارزه شیمیایی، بیماری میاز، زیستL. sericataمگس الشه،  :کلیدی کلمات

 .است آزاد منبع ذکر با کامل استفاده یبرا نشر و عیتوز ،یبرداریکپ آزاد؛ یدسترس: یدامپزشک قاتیتحق © تیرایکپ

 رانیواحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یشناسو حشره یپزشکاهیگروه گ ،زندیجالل رضایعل: مسئول سندهینو
 jalalizand@khuisf.ac.ir : یکیپست الکترون

 

مقدمه

 ,Lucilia sericata (Meigen))یا مگس الشه  گوشتمگس 

Diptera: Calliphoridae)  زای جمله آفات مهم و خسارتاز

(. این مگس 1)باشد حیوانات اهلی و انسان در سراسر دنیا می

پزشکی، پزشکی قانونی و استفاده در دامخوار است و از نظر الشه

 .Lمگس  الروهای .(2،3) داردزیادی تراپی اهمیت ماگوت

sericata که از گوشت بافت مرده جانوران  هستندخارجی  انگل

و در انسان و حیوانات اهلی بیماری میاز را ایجاد  کندتغذیه می

کننده (. بیماری میاز یک بیماری دردناک و تضعیف4)کنند می

 کند.حیوانات اهلی از جمله گوسفندان را آلوده می اغلباست که 

ها و حیوانات به ها و منافذ طبیعی انسانمالرو این مگس در زخ
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کند و باعث خارش، میها نفوذ ها و سینوسویژه دهان، چشم

های ثانویه باکتریایی درد، التهاب، قرمزی و گاهی اوقات عفونت

 های بالغ به عنوان ناقلینالروها و مگس ،شود. عالوه بر اینمی

های مختلف گونه یزای انسانی مانندفعال برخی عوامل بیمار

 . (5،6) اندشناخته شده وممایکوباکتری

ای مهم این مگس، استفاده از الروهای آن هیکی از کاربرد

باشد که به این روش، های غیرقابل درمان میدر بهبود عفونت

تراپی، الروها بر روی زخم شود. در ماگوتتراپی گفته میماگوت

گردد. الروها از می شوند و روی زخم پانسمانقرار داده می

کننده آن تغذیه های آلودههای مرده زخم و باکتریبافت

ای سبب بهبود بافت آسیب دیده کنند که این فعالیت تغذیهمی

(. الروها قادر به از بین بردن طیف وسیعی از 7شود )می

های شدید در زخم Staphylococcus aureusهای باکتری

روها به سیستم عصبی مرکزی هستند ولی در صورتی که این ال

یا یک رگ خونی بزرگ و یا حفره بدن دسترسی پیدا کنند، 

 .Lهای کاربردی (. از دیگر جنبه8توانند کشنده باشند )می

sericataباشد. با بررسی ، استفاده از آن در پزشکی قانونی می

توان های کشف شده میسن الروهای این مگس بر روی جنازه

ای اولین حشره L. sericataبرد. مگس مرگ پیبه زمان وقوع 

کند و همین شان حمله میاست که به مردار جانوران بعد از مرگ

نماید تا با تعیین سن الروهای در حال تغذیه، نکته کمک می

 (.9زمان وقوع مرگ با دقت بیشتری برآورد شود )

های گوشت به دلیل ایجاد بیماری میاز کنترل مگس

 موادفیزیکی و های استفاده از روش. داردی اهمیت فراوان

ها برای مبارزه با این آفت ترین روششیمیایی از جمله مرسوم

 به عمدتاً هامگس شیمیایی کنترل حاضر، حال در. دنباشمی

 فیالطعیوس کینوروتوکس یهاکشحشره از گسترده استفاده

 و( هایننوسیاسپ و دهایرتروئیپ ارگانوفسفات، مانند)

 لیکالنیسید ن،یرومازیس مانند) حشرات رشد یهاکنندهمیتنظ

  (.10،11) است وابسته( فلوبنزورونید و

Smith  کشی اثرات حشره 2000و همکاران در سال

سیفلوتروین از گروه -ها و بتابنزوآتفیپرونیل از گروه فنیل

را بررسی  L. sericataپایرتروئیدها بر روی الرو مگس گوشت 

کردند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که هر دو ترکیب شیمیایی 

ومیر قابل توجهی را در مورد مطالعه نسبت به تیمار شاهد مرگ

 کاربرد(. همچنین 12الروهای مگس گوشت به وجود آوردند )

 ییصحرا طیشرا در درصد 5 لیکالنیسید و درصد 6 نیرومازیس

بیماری میاز ایجاد شده توسط  درصدی 60باعث کاهش بیش از 

L. cuprina ( 13در بین گوسفندان شد).  مطالعات

Mohamed  نشان داد که عصاره  2016و همکاران در سال

 Balanites aegyptiacaو  Commiphora molmolگیاهان 
های رشد در مراحل مختلف ومیر و بروز ناهنجاریمرگ باعث

شود. همچنین می L. sericataالروی، شفیرگی و بلوغ مگس 

50LC  عصاره این دو گیاه روی الروهای سن سوم مگس گوشت

 (. 14گرم در لیتر بود )میلی 15/371و  55/6به ترتیب 

ها در مورد تأثیر سموم شیمیایی بر با افزایش نگرانی

های زیست و همچنین بروز جمعیتها و محیطسالمت انسان

های ی قدیمی، محدودیتهاکشمقاوم نسبت به برخی حشره

قانونی زیادی برای استفاده از این سموم به وجود آمده است 

که در آفت مگس گوشت، میزبان آفت حیوانات (. ضمن این15)

اهلی و انسان هستند و در برخی موارد نیز منبع غذایی انسان از 

های صید شده به عنوان شده و ماهی های سالخیجمله گوشت

آیند. به همین دلیل استفاده از به حساب میمیزبان این آفت 

سمومی که خاصیت انتخابی داشته باشند و کمترین تأثیر سوء 

های کنترل این را بر انسان و حیوانات اهلی بگذارند در روش

(. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی 16آفت اهمیت فراوانی دارد )

متیل سسمیت دلتامترین، اسپینوساد، پیریدالیل و پیریمیفو

و شناسایی  L. sericataروی الروهای سن سوم مگس 

 کش در کنترل آفت مذکور انجام شد.ثرترین حشرهؤم

 کارمواد و روش

حشرات بالغ : L. sericataنگهداری و پرورش مگس 

صنعتی های صنعتی و نیمهمگس گوشت از محل کشتارگاه

های آوری و شناسایی شدند. سپس حشرات بالغ به قفسجمع

متر سانتی 40×40×40مکعبی شکل با اسکلت فلزی به ابعاد 

گراد، رطوبت درجه سانتی 26±1واقع در اتاق پرورش با دمای 

)تاریکی: روشنایی( انتقال  16:  8درصد و دوره نوری  60نسبی 

( پوشیده و 30های توری )مش ها با پارچهداده شدند. این قفس

ها مسدود شد. کف قفس یک سینی از جنس پالستیک دهانه آن

قرار داشت که بر روی آن مقداری شکر به منظور تغذیه حشرات 

ها در ظروف کوچک بالغ قرار داده شده بود. آب مورد نیاز مگس

ها، یک قطعه قرار داشت و برای جلوگیری از غرق شدن مگس

به صورت شناور در آن قرار داده شد. ظرف پنبه کوچک چوب
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ها به صورت یک روز مگس آب به صورت روزانه و منبع تغذیه

 در میان تعویض گردید.

که غذای با توجه به این :L. sericataریزی مگس تخم

باشد، برای های گوشتی میاصلی الروهای این مگس فرآورده

الغ، از جگر ریزی حشرات ماده بتأمین محل مناسب جهت تخم

مرغ استفاده شد. به همین منظور ظروف حاوی جگر مرغ به 

های ماده بارور قرار داده ساعت در قفس مگس 24-48مدت 

ریزی شده ها تخمشد. سپس ظروف حاوی جگر مرغ که روی آن

منتقل شد. کف  20×20×30بود به ظروف پالستیکی به ابعاد 

ها مسدود درب آناره ریخته شد و این ظروف مقداری خاک 

داری شدند. گراد نگهدرجه سانتی 25-27گردید و در دمای 

ساعت از تخم خارج شده و بعد از طی سه  7-12الروها بعد از 

 اره به شفیره تبدیل شدند.سن الروی در بستر خاک 

 نام با (:نیدلتامترهای مورد مطالعه )کشحشره

گوهر  تهیه شده از شرکت کیمیا EC2.5%) سیدس تجاری

 دارای و بوده دیییرترویپا هایکشحشره گروه از خاک، ایران(

 ایضربه اثر با که باشدیم کیستمیرسیغ و یگوارش -یتماس اثر

(. 17) شودیم حشرات یعصب ستمیس شدن فلج باعث عیسر

 باشد.در هزار می 5/0کش مقدار توصیه شده برای این حشره

تهیه شده از  SC24%با نام تجاری تریسر ) :اسپینوساد

 -کش انتخابی تماسیاگروساینس، امریکا( یک حشره-شرکت داو

گوارشی با طیف اثر وسیع علیه حشرات مختلف است که از باکتری 

استخراج شده است.  Saccharopolyspora spinosaخاکزی 

های نیکوتینیک استیل کش تأثیر بر گیرندهمکانیسم اثر این حشره

شود که باشد. این نحوه عمل باعث میگابا می کولین و نیز گیرنده

ها کشمقاومت تقاطعی به علت عدم مقاوم شدن به دیگر حشره

در هزار توصیه شده است.  2/0کش به میزان ایجاد نشود. این حشره

برای کنترل مگس خانگی مورد  2005کش از سال این حشره

  .(18) استفاده قرار گرفته است

تهیه شده  EC50%جاری سومی پلئو )با نام ت پیریدالیل:

 جدید از کشی( حشرهاز شرکت سومیتومو کمیکالز، ژاپن

 را هاتریپس و داربالپولک آفات و است هاهالوپروپندی مشتقات

 در صورت غیرمستقیم به کشحشره کند. اینمی کنترل

مقدار توصیه (. 19دارد ) نقش سلولی پروتئین سنتز بازدارندگی

 باشد.در هزار می 4/0کش  شده این حشره

تهیه  EC50%) اکتلیکبا نام تجاری  :متیلفوسیریمیپ

های کششده از شرکت غزال شیمی، ایران( از گروه حشره

تدخینی علیه طیف –ارگانوفسفره بوده و دارای اثر تماسی

این  .(17باشد )وسیعی از آفات کشاورزی و خانگی می

 شده است.در هزار توصیه  2کش به میزان حشره

نجی با سهای زیستآزمونسنجی: های زیستآزمون

وری الرو سن سوم انجام شد. الروهای سن سوم با روش غوطه

توجه به اندازه، خطوط و شیارهای موجود بر روی بدن و موهای 

حسی جلدی از سایر سنین الروی شناسایی و جداسازی شدند. 

ثانیه در  60الرو سن سوم به مدت  10برای هر تیمار تعداد 

ها قرار گرفتند. سپس کشهای انتخاب شده از حشرهغلظت

ها با متر که کف آنسانتی 8های با قطر دیشالروها به پتری

استفاده از کاغذ صافی واتمن پوشیده شده بود، انتقال یافتند. 

ها در محل ای برای تنفس آنها مسدود شد و روزنهدرب پتری

در تیمار شاهد از آب مقطر به عنوان درب پتری قرار داده شد. 

ها در شرایط ورسازی الروها استفاده شد. پتریمحلول غوطه

 16: 8گراد و دوره نوری درجه سانتی 25آزمایشگاهی با دمای 

)تاریکی: روشنایی( قرار گرفتند. برای هر تیمار سه تکرار در نظر 

 ی شد.گیرساعت اندازه 24ومیر الروها پس از گرفته شد و مرگ

سنجی های زیستآزمون سنجی مقدماتی:زیست

کش با هایی از هر حشرهمقدماتی به منظور تعیین غلظت

درصد انجام گردید. در  90درصد و حداکثر  10کشندگی حداقل

کش تهیه گردید های متعددی از هر حشرهها غلظتاین آزمون

لظت و سپس با استفاده از فرمول فاصله لگاریتمی، تعداد پنج غ

ومیر انتخاب شد. بین محدوده حداقل و حداکثر میزان مرگ

سنجی مقدماتی برای هر های تهیه شده در آزمون زیستغلظت

، 3، 2، 5/1های شده و غلظت کش برابر با غلظت توصیهحشره

برابر غلظت توصیه شده آن سم  20و  15، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4

های ذکر شده، غلظتبود. برای سم دلتامترین عالوه بر 

برابر نیز مورد مطالعه قرار  45و  40، 35، 30، 25های غلظت

های کشهای توصیه شده حشرهکه غلظتگرفت. با توجه به این

مورد بررسی برای آفات دیگری غیر از مگس گوشت هستند، در 

ومیر سنجی مقدماتی مرگبا استفاده از آزمون زیست مطالعهاین 

تری از گس گوشت در دامنه گستردهالروهای سن سوم م

کش پنج غلظت ها بررسی شد. در نهایت برای هر حشرهغلظت

 انتخاب شد.
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در قالب  مطالعه به صورت فاکتوریل سنجی اصلی:زیست

سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل  طرح بلوک کامل تصادفی با

 کش و فاکتور فرعی شامل پنج غلظت انتخاب شده ازچهار حشره

کش بود. از آب مقطر سنجی مقدماتی برای هر حشرهآزمون زیست

به عنوان تیمار شاهد استفاده گردید. کمترین غلظت برای هر 

کش برابر با غلظتی بود که در مرحله آزمون مقدماتی باعث حشره

( و 10LCدرصد از الروهای مورد مطالعه شده بود ) 10ومیر مرگ

درصد الروهای مورد  90ود که بیشترین غلظت برابر با غلظتی ب

(. با استفاده از این دو غلظت و با توجه 90LCمطالعه را کشته بود )

 (، سه غلظت دیگر محاسبه گردید:1به فرمول )

𝑑(  1فرمول ) =  
log 𝐴−log 𝐸

𝑛−1
 

 Aبرابر با لگاریتم غلظت مورد نظر،  dدر این فرمول، 

بیشترین غلظت به دست  Eکمترین غلظت به دست آمده و 

 باشد.های مدنظر میتعداد غلظت nباشد. آمده می

همچنین برای محاسبه درصد تلفات الروها از فرمول 

Abbott  ( استفاده شد:2)فرمول 

𝑃(  2فرمول ) = [
𝑃′−𝐶

1−𝐶
] × 100 

 'Pومیر اصالح شده، برابر با درصد مرگ Pدر این فرمول، 

ومیر در درصد مرگ Cومیر در تیمار مورد نظر و درصد مرگ

 باشد.تیمار شاهد می

های کشنده برای تعیین غلظتتجزیه و تحلیل آماری: 

(10LC ،50LC  90وLC و شیب خطوط رگریسون از روش )

( با حدود اطمینان 2)نسخه  POLO-plusپروبیت و نرم افزار 

ها با استفاده از آزمون درصد استفاده شد. مقایسه میانگین 99

درصد خطا انجام گرفت. 1دانکن در سطح احتمال 

 .L. sericataدرصد الروهای سن سوم  10-90ها با دامنه تلفات کشهای مختلف حشرهغلظت. 1جدول 
 ام(پیها )پیغلظت هاکشحشره

 20000 4470 1000 220 50 دلتامترین

 3000 860 250 70 20 اسپینوساد

 4000 1270 400 130 40 پیریدالیل

 40000 6000 900 130 20 متیلپیریمیفوس

 
 .L. sericataهای مختلف بر الروهای سن سوم کشاثر کشندگی حشره نتایج تجزیه واریانس. 2جدول 

 احتمال یک درصد. سطح در دارمعنی **

 
 ها.کشهای مختلف حشرهتیمار شده با غلظت L. sericataخطای استاندارد الروهای سن سوم  ±میانگین درصد تلفات . 3جدول 

 دارند. 01/0دار در سطح مقادیر با حروف متفاوت از نظر آماری اختالف معنی

 

 

 میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منابع تغییرات

 98/3** 60/79 20 کشحشره

 15/0 21/6 42 خطا

 7 ضریب تغییرات )درصد(

 20000 4470 1000 220 50 ام(پیغلظت )پی دلتامترین

 gh12/67±0/6 ef18/33±1/23 d76/10±0/40 bc10/67±2/56 a25/67±1/86 درصد تلفات

 3000 860 250 70 20 ام(پیغلظت )پی اسپینوساد

 fg60/33±0/13 e12/67±0/6 cd97/67±0/26 b50/67±2/46 a15/10±1/90 درصد تلفات

 4000 1270 400 130 40 ام(پیغلظت )پی پیریدالیل

 gh31/00±0/10 efg86/67±0/16 e56/67±1/26 bc09/33±1/56 a43/33±1/83 درصد تلفات

 40000 6000 900 130 20 ام(پیغلظت )پی متیلپیریمیفوس

 fg80/33±0/13 ef76/33±0/23 d50/15±1/40 b23/33±1/63 a20/33±2/90 درصد تلفات
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 .L. sericataهای مورد بررسی روی الروهای سن سوم کشحشره 50LCمقادیر  .4جدول 

 باشد.ام میپیها بر حسب پیغلظت *
 

 نتایج

 50سنجی مقدماتی، غلظت بر اساس نتایج آزمون زیست

 90LCام به عنوان پیپی 20000و غلظت  10LCام به عنوان پیپی

 3000و  10LC به عنوانام پیپی 20برای سم دلتامترین، غلظت 

ام به عنوان پیپی 40برای اسپینوساد، غلظت  90LCام به عنوان پیپی

10LC  90ام به عنوان پیپی 4000و غلظتLC  برای سم پیریدالیل و

ام به پیپی 40000و غلظت  10LCام به عنوان پیپی 20غلظت 

 (.1جدول گیری شد )متیل اندازهسم پیریمیفوس 90LCعنوان 

های به دست با توجه به غلظت سنجی اصلی:آزمون زیست

های مقدماتی، پنج غلظت در آزمون 90LCو  10LCآمده به عنوان 

سنجی اصلی تعیین کش برای آزمون زیستاصلی برای هر حشره

 (.1جدول گردید )

های انتخابی نتایج تجزیه واریانس اثر کشندگی غلظت

که بین  دادها بر الروهای سن سوم مگس گوشت نشان کشحشره

دار وجود دارد درصد اختالف معنی 1تیمارها در سطح احتمال 

ها کشهای درصد تلفات حشره. همچنین مقایسه میانگین(2جدول )

که بین میزان تلفات الروهای سن  دادهای مختلف نشان در غلظت

های استفاده شده برای کش و غلظتسوم مگس گوشت در نوع حشره

 (. 3جدول دار وجود دارد )هر کدام اختالف معنی

های که غلظت دادسنجی دلتامترین نشان نتایج آزمون زیست

 50ومیر کمتر از کش باعث مرگام این حشرهپیپی 1000کمتر از 

ومیر بیش از ام باعث مرگپیپی 1000های باالتر از درصد و غلظت

اند. در مطالعه حاضر، غلظت درصد الروهای مورد مطالعه شده 50

درصد( الروها را  67/86ومیر )ام بیشترین درصد مرگپیپی 20000

مورد بررسی های کش هیچ کدام از غلظتموجب شد. برای این حشره

درصد در الروها نشدند. در مطالعه  90میر باالتر از وموجب مرگ

 (.3جدول میری در تیمار شاهد دیده نشد )وحاضر هیچ مرگ

که  دادسنجی اسپینوساد نتایج نشان در آزمون زیست

 50میر کمتر از وام باعث مرگپیپی 250تر از های پایینغلظت

ام توانست پیپی 3000د الروهای مورد مطالعه شدند و غلظت درص

درصد الروهای تیمار شده را از بین ببرد. مقایسه نتایج درصد  90

که سم  دادکش دلتامترین و اسپینوساد نشان میر دو حشرهومرگ

میر بیشتری در واسپینوساد در غلظت کمتر توانست باعث مرگ

 (.3جدول شود ) L. sericataالروهای 

درصد در بین الروهای  50در مطالعه حاضر تلفات بیشتر از 

متیل به ترتیب های پیریدالیل و پیریمیفوسکشتیمار شده با حشره

ام بدست آمد. پیپی 900ام و پیپی 250های باالتر از در غلظت

برای کش پیریدالیل که میزان سمیت حشره دادهمچنین نتایج نشان 

کش دلتامترین بیشتر و از الروهای سن سوم مگس گوشت از حشره

 (.3جدول باشد )کش اسپینوساد کمتر میحشره

به ترتیب پروبیت درصد تلفات الرو سن سوم مگس  1نمودار  

های دلتامترین، اسپینوساد، کشگوشت بر لگاریتم غلظت حشره

با افزایش غلظت  دهد.متیل را نشان مییریدالیل و پیریمیفوسپ

میر الروهای مگس الشه نیز افزایش پیدا وها، میران مرگکشحشره

های اسپینوساد و دلتامترین تقریباً کشکرد. این روند برای آفت

نمودار باشد )یکنواخت و خط رگرسیون منطبق بر خط پروبیت می

1 ،A  وBمتیل روند های پیریدالیل و پیریمیفوسکش(. اما در حشره

باشد و های پایین آهسته و کند میتلفات الروهای مگس در غلظت

یابد میر با شدت بیشتری افزایش میوهای باال درصد مرگدر غلظت

ون (. در این نمودار بیشترین شیب خط رگرسیDو  C، 1نمودار )

مربوط به اسپینوساد است که بیانگر تأثیر باالی کشندگی آن بر 

 باشد.موجود هدف می

ها برای الرو کشهر یک از حشره 50LCمقایسه میزان 

سنجی و میزان بر اساس آزمون زیست: L. sericataمگس 

های به دست آمده و با استفاده ومیر الروها در اثر تیمار با غلظتمرگ

هر یک از  90LCو  10LC ،50LCمیزان  plus-Poloافزار از نرم

، 10LCمیزان  4جدول های مورد مطالعه تعیین گردید. کشحشره

50LC  90وLC کش دلتامترین، اسپینوساد، پیریدالیل و چهار حشره

 L.sericataمتیل را در برابر الروهای سن سوم مگس پیریمیفوس

 دهد.نشان می

 

 متیلپیریمیفوس پیریدالیل اسپینوساد دلتامترین 

10LC *43/7 66/1 71/6 99/1 

50LC 493/186 881/26 071/85 97/134 

90LC 37/4682 29/436 39/1078 95/9159 
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متیل.: پیریمیفوسD: پیریدالیل، C: اسپینوساد، B: دلتامترین، Aها؛ کشتیمار شده با حشره L. sericataپروبیت تلفات الروهای سن سوم . 1نمودار 

 

کش اسپینوساد نسبت به سه حشره دادنتایج نشان 

متیل با غلظت کش دلتامترین، پیریدالیل و پیریمیفوسحشره

درصد کشندگی در الروهای مگس  50کمتری باعث حداقل 

کش روی گوشت شده است که بیانگر سمیت باالی این حشره

کش پیریدالیل با متوسط باشد. حشرهالروهای مورد بررسی می

ام در رده دوم از نظر قدرت پیپی 07/85کشنده غلظت 

کش، سم کشندگی قرار گرفت. در بین این چهار حشره

و  ام(پیپی 49/186) داشترا  50LCدلتامترین باالترین 

 95/9159متیل )کش پیریمیفوسبرای حشره 90LCبیشترین 

 آمد. دست بهام( پیپی

 بحث

ولوژیکی نقش اک Calliphoridae ههای خانوادمگس

فشانی دارند. با این حال، اگردهدر کلیدی در تجزیه مردارها و 

ها به دلیل تغذیه و رفتارهای تولیدمثلی، ناقل این مگس

و  سالمونالهای انسانی مانند ها و پاتوژنمیکروارگانیسم

همین امر باعث شده که ( و 6،20،21) هستند میکوباکتریوم

 ها از اهمیت باالیی برخوردار باشد. کنترل آن

کش دلتامترین، چهار حشره 50LCدر مطالعه حاضر میزان 

متیل روی الروهای سن اسپینوساد، پیریدالیل و پیریمیفوس

تعیین شد. نتایج نشان داد که الروهای  L. sericataسوم مگس 

کش اسپینوساد بیشترین سن سوم این مگس در برابر حشره

های مورد مطالعه نشان کشبت به سایر حشرهحساسیت را نس

کش اسپینوساد محاسبه شده برای حشره 50LCدهند. میزان می

ش دیگر کباشد که نسبت به سه حشرهام میپیپی 88/26برابر 

اسپینوساد بر اساس  10LCکمترین مقدار را دارا بود. میزان 

 3000ر آن براب 90LCام و پیپی 20مطالعات انجام شده برابر 

شود که هرچند ام بود. بر اساس این نتایج مشاهده میپیپی

10LC 10کش با این حشرهLC متیل برابر است اما پیریمیفوس
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کش کمتر اسپینوساد نسبت به این حشره 90LCو  50LCمیزان 

 بوده است. 

کش پیریدالیل بعد از اسپینوساد همچنین حشره 

بیشترین سمیت را برای الروهای سن سوم مگس گوشت نشان 

 07/85کش برابر محاسبه شده برای این حشره 50LCداد. میزان 

متیل و های پیریمیفوسکشام بود. سمیت حشرهپیپی

و  97/134ها به ترتیب برابر آن 50LCدلتامترین که میزان 

های بعدی قرار اسبه شده بود در درجهام محپیپی 49/186

های دلتامترین، اسپینوساد، کشداشت. در مطالعه حاضر حشره

متیل اثرات متفاوتی بر روی الرو سن پیریدالیل و پیریمیفوس

ها با گی هر یک از آنسوم مگس گوشت دارند و میزان کشند

ت است. در این مطالعات مشخص شد که قدرت دیگری متفاو

روها در اسپینوساد بیشترین و در دلتامترین کمترین کشندگی ال

کش اسپینوساد و پیریدالیل باشد. همچنین دو حشرهمیزان می

کش های جدیدی هستند نسبت به دو حشرهکشکه حشره

کمتری دارند و در  50LCمتیل میزان دلتامترین و پیریمیفوس

 ست.ها بر الروهای سن سوم مگس گوشت بیشتر انتیجه تأثیر آن

Smith  در مطالعات خود نشان  2000و همکاران در سال

کش فیپرونیل از گروه دادند که میزان کشندگی حشره

-برابر بیشتر از بتا 10ها روی الرو مگس گوشت بنزوآتفنیل

(. در مطالعه حاضر 12باشد )سایفلوترین از گروه پایرتروئیدها می

 مشخص شد که میزان کشندگی اسپینوساد از گروه

برابر  7ها بر روی الرو سن سوم مگس گوشت تقریباً اسپینوزین

ست. مطالعات ا کش دلتامترین از گروه پایرتروئیدهاحشره

Waghorn  های نشان داد که استرین 2013و همکاران در سال

L. sericata های کشهای متفاوتی در برابر حشرهحساسیت

حساسیت در برابر  فلومورون دارند. بیشترینسیکالنیل و تریدی

تواند به مدت سیکالنیل مشاهده شد که دلیل اصلی آن میدی

فلومورون برای کنترل مگس در تر استفاده از تریزمان طوالنی

 (.22مزارع مورد بررسی باشد )

 ها در جمعیتکشبه حشره مقاومت از بروز مطالعهاولین 

سال  درهای ارگانوفسفره کشحشره ، مقاومت بهLuciliaمگس 

توجه به تأثیرات منفی  ،مقاومت مسئله. عالوه بر باشدمی 1960

های شیمیایی قدیمی بر سالمت انسان و شکبرخی از حشره

با خطر کمتر های جدید کشاستفاده از حشره، زیستمحیط

های مگس تیجمع در یکیژنت راتییتغ(. 13باشد )مورد نظر می

 منجر است ممکن دارند قرار ییایمیش ماریت معرض در که میاز

. شود هاکشاین حشره باآفت  کنترل زمان مدت کاهش به

 و هاارگانوفسفات ،های ارگانوکلرهکشحشره یمتوال یمعرف

 نیا برابر در مگس در مقاومت جادیا به منجر هااوره لیفنلیبنزوئ

ها شده است آن استفاده از پساول  دهه کی یط ییایمیش مواد

 هاارگانوفسفره تمام برابر در L. sericata مقاومت مروزها .(21)

مانند  کشور نیچند در و افزایش پیدا کرده هااورهلیبنزوئ و

ترکیبات  از یاریبس و است شده گستردهاسترالیا و نیوزیلند 

 بودند موفق کامالًدر کنترل این آفت  گذشته در که شیمیایی

اند شده استفاده اثر و بدونیب باًیتقر رایز شوند، گذاشته کنار دیبا

 .L یامزرعه هیسو دو در مقاومت 2020 سال در(. 23)

cuprina  است شده گزارش ایاسترال ل دریکالنیسیدنسبت به 

ی هامگس یدانیم مقاومت مورد در یگزارش چیه تاکنونولی 

 ندارد وجود یمصنوع یدهایرترویپ ای نوسادیاسپ برابر در الشه

اسپینوساد دارای مکانیسم عمل متفاوت با کش (. حشره24)

کش است و روی یک محل هدف جدید های حشرهبقیه گروه

که صفت مقاومت در (. همچنین به علت این25گذارد )تأثیر می

توان (، می26ها مانند مگس گوشت مغلوب است )برخی مگس

 .Lهای مگس تری از تکامل مقاومت در جمعیتنرخ آهسته

sericata کش اسپینوساد انتظار داشت. به حشره نسبت 

کش دهد حشرهبه طور کلی، نتایج مطالعه حاضر نشان می

اسپینوساد تأثیر کشندگی باالیی بر الروهای سن سوم مگس 

کش نسبتاً جدید، که اسپینوساد حشرهگوشت دارد. با توجه به این

با سمیت بسیار کم برای پستانداران و دیگر موجودات غیر هدف 

تواند جایگزین مناسبی برای ترکیبات شیمیایی ( می25باشد )می

کش قدیمی در کنترل مگس الشه باشد. همچنین باید این حشره

های جدید کشبه صورت متعادل و در چرخش با دیگر حشره

های آفت هدف کاهش مصرف شود تا خطر بروز مقاومت در جمعیت

 حداقل به و اوممق حشرات ثرؤم تیریمد به امر نیاپیدا کند و 

  .کندیم کمک یطیمح یآلودگ رساندن

 سپاسگزاری

ویژه نویسندگان از همکاری شرکت معیاردانش سپاهان به

خاطر مساعدت در تهیه جناب آقای دکتر محمدمهدی قیصری به

 نمایند.مواد و امکانات مطالعه حاضر کمال تشکر و قدردانی را می

 تعارض منافع

 .تعارض در منافع گزارش نشده است سندگانینو نیب
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Abstract 
BACKGROUND: Blowfly (Lucilia sericata; Diptera: Calliphoridae) is an external parasites of domestic animals and 

the causative agent of myiasis, which is involved in the transmission of a  number of bacterial pathogens. Application 

of chemical insecticides is one of the most common methods for controlling this pest, which have recently been reported 

resistant populations of L. sericata to some insecticides. Therefore, identifying and recommending new and low-risk 

insecticides for humans and environment is of prime importance. 

OBJECTIVES: This research aimed to investigate the toxicity of insecticides deltamethrin, spinosad, pyridalyl, and 

pirimiphos-methyl on the third instar larvae of L. sericata. 

METHODS: In the present study, the bioassay tests were performed by immersion of larvae in concentrations of 

insecticides that caused 10 to 90% mortality of larvae, as a factorial experiment in a randomized complete block design. 

Additionally, the median lethal concentration (LC50)  was determined from the probit analysis of bioassay data for the 

studied insecticides. 

RESULTS: The results of analysis of variance and the comparison of the mean mortality (%) of third instar larvae 

were significant at the level of 1% probability. According to bioassay tests, the estimated LC50 values for deltamethrin, 

spinosad, pyridalyl, and pirimiphos-methyl were 186.49, 26.88, 85.08, and 134.97 mg L-1, respectively. Overall, the 

results revealed that spinosad and pyridalyl had the highest lethal effect on blowfly larvae while deltamethrin had less 

advers effects on this pest. 

CONCLUSIONS: Spinosad, as a relatively new insecticide, with very low toxicity towards mammals and other non-

target organisms, showed the highest lethal effect on blowfly larvae and can be an appropriate alternative to older 

insecticides in controlling this pest. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. Different concentrations of insecticides with 10 to 90% mortality of L. sericata third instar larvae. 

Table 2. Variance analysis of lethal effects of different insecticides on third instar larvae of L. sericata (significant at 

the level of 0.01 probability). 

Table 3. Mean mortality (%) ± Standard error of L. sericata third instar larvae treated with different concentrations of 

insecticides (the means with different superscripts differ significantly (P<0.01)). 

Table 4. LC50 values of the studied insecticides on third instar larvae of L. sericata. concentrations are in ppm. 

Graph 1. Probit analysis of mortality (%) of third instar larvae of L. sericata treated with: A. Deltamethrin, B. 

Spinosad, C. Pyridalil, D. Pirimiphos-methyl. 
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