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چکیده
زمینۀ مطالعه :مگس گوشت ) (Lucilia sericata; Diptera: Calliphoridaeانگل خارجی حیوانات اهلی و عامل بیماری میاز میباشد که در انتقال
برخی عوامل بیماریزای باکتریایی نقش دارد .یکی از متداولترین روشها برای مبارزه با این آفت ،استفاده از حشرهکشهای شیمیایی است که اخیراً جمعیتهای
مقاوم  L. sericataنسبت به برخی حشره کشها گزارش شده است .لذا شناسایی و توصیه حشرهکشهای جدید و کمخطر برای انسان و محیطزیست از
اهمیت باالیی برخوردار است.
هدف :مطالعه حاضر با هدف ارزیابی سمیت حشرهکشهای دلتامترین ،اسپینوساد ،پیریدالیل و پیریمیفوسمتیل روی الروهای سن سوم  L. sericataانجام

شد.
روشکار :آزمونهای زیستسنجی با روش غوطهورسازی الروها در غلظتهایی از حشرهکشها که باعث مرگومیر بین  10تا  90درصد از الروها گردید ،به
صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی انجام شد .همچنین متوسط غلظت کشنده ( )LC50بر اساس تجزیه پروبیت دادههای زیستسنجی
روی الروهای سن سوم برای حشرهکشهای مورد بررسی تعیین شد.
نتایج :تجزیه واریانس و مقایسه میانگین درصد تلفات الروهای سن سوم در سطح احتمال  1درصد معنیدار شد .بنابر نتایج مطالعات زیستسنجی ،مقادیر LC50
برآورد شده برای دلتامترین ،اسپینوساد ،پیریدالیل و پیریمیفوسمتیل به ترتیب  85/08 ،26/88 ،186/49و  134/97پیپیام بود و بر همین اساس ،دو حشرهکش
اسپینوساد و پیریدالیل بیشترین اثر کشندگی و دلتامترین کمترین اثر سوء روی الروهای سن سوم مگس گوشت داشتند.
نتیجهگیری نهایی :اسپینوساد به عنوان یک حشره کش نسبتاً جدید ،با سمیت بسیار کم برای پستانداران و دیگر موجودات غیرهدف ،باالترین تأثیر کشندگی را
بر الروهای مگس گوشت نشان داد و میتواند جایگزین مناسبی برای حشرهکشهای قدیمی در کنترل این آفت باشد.
کلمات کلیدی :مگس الشه ،L. sericata ،مبارزه شیمیایی ،بیماری میاز ،زیستسنجی
کپیرایت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداری ،توزیع و نشر برای استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.
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مقدمه
 sericataانگل خارجی هستند که از گوشت بافت مرده جانوران
تغذیه میکند و در انسان و حیوانات اهلی بیماری میاز را ایجاد
میکنند ( .)4بیماری میاز یک بیماری دردناک و تضعیفکننده
است که اغلب حیوانات اهلی از جمله گوسفندان را آلوده میکند.
الرو این مگس در زخمها و منافذ طبیعی انسانها و حیوانات به

مگس گوشت یا مگس الشه (Lucilia sericata (Meigen),

) Diptera: Calliphoridaeاز جمله آفات مهم و خسارتزای
حیوانات اهلی و انسان در سراسر دنیا میباشد ( .)1این مگس
الشهخوار است و از نظر دامپزشکی ،پزشکی قانونی و استفاده در
ماگوتتراپی اهمیت زیادی دارد ( .)2،3الروهای مگس L.
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ویژه دهان ،چشمها و سینوسها نفوذ میکند و باعث خارش،
درد ،التهاب ،قرمزی و گاهی اوقات عفونتهای ثانویه باکتریایی
میشود .عالوه بر این ،الروها و مگسهای بالغ به عنوان ناقلین
فعال برخی عوامل بیماریزای انسانی مانند گونههای مختلف
مایکوباکتریوم شناخته شدهاند (.)5،6
یکی از کاربردهای مهم این مگس ،استفاده از الروهای آن
در بهبود عفونتهای غیرقابل درمان میباشد که به این روش،
ماگوتتراپی گفته میشود .در ماگوتتراپی ،الروها بر روی زخم
قرار داده میشوند و روی زخم پانسمان میگردد .الروها از
بافتهای مرده زخم و باکتریهای آلودهکننده آن تغذیه
میکنند که این فعالیت تغذیهای سبب بهبود بافت آسیب دیده
میشود ( .)7الروها قادر به از بین بردن طیف وسیعی از
باکتریهای  Staphylococcus aureusدر زخمهای شدید
هستند ولی در صورتی که این الروها به سیستم عصبی مرکزی
یا یک رگ خونی بزرگ و یا حفره بدن دسترسی پیدا کنند،
میتوانند کشنده باشند ( .)8از دیگر جنبههای کاربردی L.
 ،sericataاستفاده از آن در پزشکی قانونی میباشد .با بررسی
سن الروهای این مگس بر روی جنازههای کشف شده میتوان
به زمان وقوع مرگ پیبرد .مگس  L. sericataاولین حشرهای
است که به مردار جانوران بعد از مرگشان حمله میکند و همین
نکته کمک مینماید تا با تعیین سن الروهای در حال تغذیه،
زمان وقوع مرگ با دقت بیشتری برآورد شود (.)9
کنترل مگسهای گوشت به دلیل ایجاد بیماری میاز
اهمیت فراوانی دارد .استفاده از روشهای فیزیکی و مواد
شیمیایی از جمله مرسومترین روشها برای مبارزه با این آفت
میباشند .در حال حاضر ،کنترل شیمیایی مگسها عمدتاً به
استفاده گسترده از حشرهکشهای نوروتوکسیک وسیعالطیف
(مانند ارگانوفسفات ،پیرتروئیدها و اسپینوسینها) و
تنظیمکنندههای رشد حشرات (مانند سیرومازین ،دیسیکالنیل
و دیفلوبنزورون) وابسته است (.)10،11
 Smithو همکاران در سال  2000اثرات حشرهکشی
فیپرونیل از گروه فنیلبنزوآتها و بتا-سیفلوتروین از گروه
پایرتروئیدها بر روی الرو مگس گوشت  L. sericataرا بررسی
کردند .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که هر دو ترکیب شیمیایی
مورد مطالعه نسبت به تیمار شاهد مرگومیر قابل توجهی را در
الروهای مگس گوشت به وجود آوردند ( .)12همچنین کاربرد
سیرومازین  6درصد و دیسیکالنیل  5درصد در شرایط صحرایی

باعث کاهش بیش از  60درصدی بیماری میاز ایجاد شده توسط
 L. cuprinaدر بین گوسفندان شد ( .)13مطالعات
 Mohamedو همکاران در سال  2016نشان داد که عصاره
گیاهان  Commiphora molmolو Balanites aegyptiaca
باعث مرگومیر و بروز ناهنجاریهای رشد در مراحل مختلف
الروی ،شفیرگی و بلوغ مگس  L. sericataمیشود .همچنین
 LC50عصاره این دو گیاه روی الروهای سن سوم مگس گوشت
به ترتیب  6/55و  371/15میلیگرم در لیتر بود (.)14
با افزایش نگرانیها در مورد تأثیر سموم شیمیایی بر
سالمت انسانها و محیطزیست و همچنین بروز جمعیتهای
مقاوم نسبت به برخی حشرهکشهای قدیمی ،محدودیتهای
قانونی زیادی برای استفاده از این سموم به وجود آمده است
( .)15ضمن اینکه در آفت مگس گوشت ،میزبان آفت حیوانات
اهلی و انسان هستند و در برخی موارد نیز منبع غذایی انسان از
جمله گوشتهای سالخی شده و ماهیهای صید شده به عنوان
میزبان این آفت به حساب میآیند .به همین دلیل استفاده از
سمومی که خاصیت انتخابی داشته باشند و کمترین تأثیر سوء
را بر انسان و حیوانات اهلی بگذارند در روشهای کنترل این
آفت اهمیت فراوانی دارد ( .)16لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی
سمیت دلتامترین ،اسپینوساد ،پیریدالیل و پیریمیفوسمتیل
روی الروهای سن سوم مگس  L. sericataو شناسایی
مؤثرترین حشرهکش در کنترل آفت مذکور انجام شد.

مواد و روشکار
نگهداری و پرورش مگس  :L. sericataحشرات بالغ
مگس گوشت از محل کشتارگاههای صنعتی و نیمهصنعتی
جمعآوری و شناسایی شدند .سپس حشرات بالغ به قفسهای
مکعبی شکل با اسکلت فلزی به ابعاد  40×40×40سانتیمتر
واقع در اتاق پرورش با دمای  26±1درجه سانتیگراد ،رطوبت
نسبی  60درصد و دوره نوری ( 16 : 8تاریکی :روشنایی) انتقال
داده شدند .این قفسها با پارچههای توری (مش  )30پوشیده و
دهانه آنها مسدود شد .کف قفس یک سینی از جنس پالستیک
قرار داشت که بر روی آن مقداری شکر به منظور تغذیه حشرات
بالغ قرار داده شده بود .آب مورد نیاز مگسها در ظروف کوچک
قرار داشت و برای جلوگیری از غرق شدن مگسها ،یک قطعه
کوچک چوبپنبه به صورت شناور در آن قرار داده شد .ظرف
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آب به صورت روزانه و منبع تغذیه مگسها به صورت یک روز
در میان تعویض گردید.
تخمریزی مگس  :L. sericataبا توجه به اینکه غذای
اصلی الروهای این مگس فرآوردههای گوشتی میباشد ،برای
تأمین محل مناسب جهت تخمریزی حشرات ماده بالغ ،از جگر
مرغ استفاده شد .به همین منظور ظروف حاوی جگر مرغ به
مدت  24-48ساعت در قفس مگسهای ماده بارور قرار داده
شد .سپس ظروف حاوی جگر مرغ که روی آنها تخمریزی شده
بود به ظروف پالستیکی به ابعاد  20×20×30منتقل شد .کف
این ظروف مقداری خاک اره ریخته شد و درب آنها مسدود
گردید و در دمای  25-27درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
الروها بعد از  7-12ساعت از تخم خارج شده و بعد از طی سه
سن الروی در بستر خاک اره به شفیره تبدیل شدند.
حشرهکشهای مورد مطالعه (دلتامترین) :با نام
تجاری دسیس ( EC2.5%تهیه شده از شرکت کیمیا گوهر
خاک ،ایران) از گروه حشرهکشهای پایرتروییدی بوده و دارای
اثر تماسی -گوارشی و غیرسیستمیک میباشد که با اثر ضربهای
سریع باعث فلج شدن سیستم عصبی حشرات میشود (.)17
مقدار توصیه شده برای این حشرهکش  0/5در هزار میباشد.
اسپینوساد :با نام تجاری تریسر ( SC24%تهیه شده از
شرکت داو-اگروساینس ،امریکا) یک حشرهکش انتخابی تماسی-
گوارشی با طیف اثر وسیع علیه حشرات مختلف است که از باکتری
خاکزی  Saccharopolyspora spinosaاستخراج شده است.
مکانیسم اثر این حشرهکش تأثیر بر گیرندههای نیکوتینیک استیل
کولین و نیز گیرنده گابا میباشد .این نحوه عمل باعث میشود که
مقاومت تقاطعی به علت عدم مقاوم شدن به دیگر حشرهکشها
ایجاد نشود .این حشرهکش به میزان  0/2در هزار توصیه شده است.
این حشرهکش از سال  2005برای کنترل مگس خانگی مورد
استفاده قرار گرفته است (.)18
پیریدالیل :با نام تجاری سومی پلئو ( EC50%تهیه شده
از شرکت سومیتومو کمیکالز ،ژاپن) حشرهکشی جدید از
مشتقات دیهالوپروپنها است و آفات بالپولکدار و تریپسها را
کنترل میکند .این حشرهکش به صورت غیرمستقیم در
بازدارندگی سنتز پروتئین سلولی نقش دارد ( .)19مقدار توصیه
شده این حشره کش  0/4در هزار میباشد.

91

پیریمیفوسمتیل :با نام تجاری اکتلیک ( EC50%تهیه
شده از شرکت غزال شیمی ،ایران) از گروه حشرهکشهای
ارگانوفسفره بوده و دارای اثر تماسی–تدخینی علیه طیف
وسیعی از آفات کشاورزی و خانگی میباشد ( .)17این
حشرهکش به میزان  2در هزار توصیه شده است.
آزمونهای زیستسنجی :آزمونهای زیستسنجی با
روش غوطهوری الرو سن سوم انجام شد .الروهای سن سوم با
توجه به اندازه ،خطوط و شیارهای موجود بر روی بدن و موهای
حسی جلدی از سایر سنین الروی شناسایی و جداسازی شدند.
برای هر تیمار تعداد  10الرو سن سوم به مدت  60ثانیه در
غلظتهای انتخاب شده از حشرهکشها قرار گرفتند .سپس
الروها به پتریدیشهای با قطر  8سانتیمتر که کف آنها با
استفاده از کاغذ صافی واتمن پوشیده شده بود ،انتقال یافتند.
درب پتریها مسدود شد و روزنهای برای تنفس آنها در محل
درب پتری قرار داده شد .در تیمار شاهد از آب مقطر به عنوان
محلول غوطهورسازی الروها استفاده شد .پتریها در شرایط
آزمایشگاهی با دمای  25درجه سانتیگراد و دوره نوری 16 :8
(تاریکی :روشنایی) قرار گرفتند .برای هر تیمار سه تکرار در نظر
گرفته شد و مرگومیر الروها پس از  24ساعت اندازهگیری شد.
زیستسنجی مقدماتی :آزمونهای زیستسنجی
مقدماتی به منظور تعیین غلظتهایی از هر حشرهکش با
کشندگی حداقل 10درصد و حداکثر  90درصد انجام گردید .در
این آزمونها غلظتهای متعددی از هر حشرهکش تهیه گردید
و سپس با استفاده از فرمول فاصله لگاریتمی ،تعداد پنج غلظت
بین محدوده حداقل و حداکثر میزان مرگومیر انتخاب شد.
غلظتهای تهیه شده در آزمون زیستسنجی مقدماتی برای هر
حشرهکش برابر با غلظت توصیه شده و غلظتهای ،3 ،2 ،1/5
 15 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4و  20برابر غلظت توصیه شده آن سم
بود .برای سم دلتامترین عالوه بر غلظتهای ذکر شده،
غلظتهای  40 ،35 ،30 ،25و  45برابر نیز مورد مطالعه قرار
گرفت .با توجه به اینکه غلظتهای توصیه شده حشرهکشهای
مورد بررسی برای آفات دیگری غیر از مگس گوشت هستند ،در
این مطالعه با استفاده از آزمون زیستسنجی مقدماتی مرگومیر
الروهای سن سوم مگس گوشت در دامنه گستردهتری از
غلظتها بررسی شد .در نهایت برای هر حشرهکش پنج غلظت
انتخاب شد.
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همچنین برای محاسبه درصد تلفات الروها از فرمول
( Abbottفرمول  )2استفاده شد:

زیستسنجی اصلی :مطالعه به صورت فاکتوریل در قالب
طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد .فاکتور اصلی شامل
چهار حشرهکش و فاکتور فرعی شامل پنج غلظت انتخاب شده از
آزمون زیستسنجی مقدماتی برای هر حشرهکش بود .از آب مقطر
به عنوان تیمار شاهد استفاده گردید .کمترین غلظت برای هر
حشرهکش برابر با غلظتی بود که در مرحله آزمون مقدماتی باعث
مرگومیر  10درصد از الروهای مورد مطالعه شده بود ( )LC10و
بیشترین غلظت برابر با غلظتی بود که  90درصد الروهای مورد
مطالعه را کشته بود ( .)LC90با استفاده از این دو غلظت و با توجه
به فرمول ( ،)1سه غلظت دیگر محاسبه گردید:
فرمول ()1

𝐸 log 𝐴−log
𝑛−1

𝐶𝑃′ −

فرمول (𝑃 = [ 1−𝐶 ] × 100 )2
در این فرمول P ،برابر با درصد مرگومیر اصالح شدهP' ،

درصد مرگومیر در تیمار مورد نظر و  Cدرصد مرگومیر در
تیمار شاهد میباشد.
تجزیه و تحلیل آماری :برای تعیین غلظتهای کشنده
( LC50 ،LC10و  )LC90و شیب خطوط رگریسون از روش
پروبیت و نرم افزار ( POLO-plusنسخه  )2با حدود اطمینان
 99درصد استفاده شد .مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون
دانکن در سطح احتمال  1درصد خطا انجام گرفت.

=𝑑

در این فرمول d ،برابر با لگاریتم غلظت مورد نظرA ،

کمترین غلظت به دست آمده و  Eبیشترین غلظت به دست
آمده میباشد n .تعداد غلظتهای مدنظر میباشد.

جدول  .1غلظتهای مختلف حشرهکشها با دامنه تلفات  10-90درصد الروهای سن سوم .L. sericata
حشرهکشها
دلتامترین
اسپینوساد
پیریدالیل
پیریمیفوسمتیل

50
20
40
20

غلظتها (پیپیام)
1000
250
400
900

220
70
130
130

20000
3000
4000
40000

4470
860
1270
6000

جدول  .2نتایج تجزیه واریانس اثر کشندگی حشرهکشهای مختلف بر الروهای سن سوم .L. sericata
منابع تغییرات
حشرهکش
خطا
ضریب تغییرات (درصد)

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

20
42

79/60
6/21

**3/98
0/15
7

** معنیدار در سطح احتمال یک درصد.
جدول  .3میانگین درصد تلفات  ±خطای استاندارد الروهای سن سوم  L. sericataتیمار شده با غلظتهای مختلف حشرهکشها.
دلتامترین
اسپینوساد
پیریدالیل
پیریمیفوسمتیل

غلظت (پیپیام)

50

220

1000

4470

20000

درصد تلفات
غلظت (پیپیام)
درصد تلفات
غلظت (پیپیام)
درصد تلفات
غلظت (پیپیام)
درصد تلفات

6/0±67/12gh
20
13/0±33/60fg
40
10/0±00/31gh
20
13/0±33/80fg

23/1±33/18ef
70
6/0±67/12e
130
16/0±67/86efg
130
23/0±33/76ef

40/0±10/76d
250
26/0±67/97cd
400
26/1±67/56e
900
40/1±15/50d

56/2±67/10bc
860
46/2±67/50b
1270
56/1±33/09bc
6000
63/1±33/23b

86/1±67/25a
3000
90/1±10/15a
4000
83/1±33/43a
40000
90/2±33/20a

مقادیر با حروف متفاوت از نظر آماری اختالف معنیدار در سطح  0/01دارند.
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جدول  .4مقادیر  LC50حشرهکشهای مورد بررسی روی الروهای سن سوم .L. sericata
LC10
LC50
LC90

دلتامترین

اسپینوساد

پیریدالیل

پیریمیفوسمتیل

*7/43
186/493
4682/37

1/66
26/881
436/29

6/71
85/071
1078/39

1/99
134/97
9159/95

* غلظتها بر حسب پیپیام میباشد.

نتایج
بر اساس نتایج آزمون زیستسنجی مقدماتی ،غلظت 50
پیپیام به عنوان  LC10و غلظت  20000پیپیام به عنوان LC90
برای سم دلتامترین ،غلظت  20پیپیام به عنوان  LC10و 3000
پیپیام به عنوان  LC90برای اسپینوساد ،غلظت  40پیپیام به عنوان
 LC10و غلظت  4000پیپیام به عنوان  LC90برای سم پیریدالیل و
غلظت  20پیپیام به عنوان  LC10و غلظت  40000پیپیام به
عنوان  LC90سم پیریمیفوسمتیل اندازهگیری شد (جدول .)1
آزمون زیستسنجی اصلی :با توجه به غلظتهای به دست
آمده به عنوان  LC10و  LC90در آزمونهای مقدماتی ،پنج غلظت
اصلی برای هر حشرهکش برای آزمون زیستسنجی اصلی تعیین
گردید (جدول .)1
نتایج تجزیه واریانس اثر کشندگی غلظتهای انتخابی
حشرهکشها بر الروهای سن سوم مگس گوشت نشان داد که بین
تیمارها در سطح احتمال  1درصد اختالف معنیدار وجود دارد
(جدول  .)2همچنین مقایسه میانگینهای درصد تلفات حشرهکشها
در غلظتهای مختلف نشان داد که بین میزان تلفات الروهای سن
سوم مگس گوشت در نوع حشرهکش و غلظتهای استفاده شده برای
هر کدام اختالف معنیدار وجود دارد (جدول .)3
نتایج آزمون زیستسنجی دلتامترین نشان داد که غلظتهای
کمتر از  1000پیپیام این حشرهکش باعث مرگومیر کمتر از 50
درصد و غلظتهای باالتر از  1000پیپیام باعث مرگومیر بیش از
 50درصد الروهای مورد مطالعه شدهاند .در مطالعه حاضر ،غلظت
 20000پیپیام بیشترین درصد مرگومیر ( 86/67درصد) الروها را
موجب شد .برای این حشرهکش هیچ کدام از غلظتهای مورد بررسی
موجب مرگومیر باالتر از  90درصد در الروها نشدند .در مطالعه
حاضر هیچ مرگومیری در تیمار شاهد دیده نشد (جدول .)3
در آزمون زیستسنجی اسپینوساد نتایج نشان داد که
غلظتهای پایینتر از  250پیپیام باعث مرگومیر کمتر از 50
درصد الروهای مورد مطالعه شدند و غلظت  3000پیپیام توانست
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 90درصد الروهای تیمار شده را از بین ببرد .مقایسه نتایج درصد
مرگومیر دو حشرهکش دلتامترین و اسپینوساد نشان داد که سم
اسپینوساد در غلظت کمتر توانست باعث مرگومیر بیشتری در
الروهای  L. sericataشود (جدول .)3
در مطالعه حاضر تلفات بیشتر از  50درصد در بین الروهای
تیمار شده با حشرهکشهای پیریدالیل و پیریمیفوسمتیل به ترتیب
در غلظتهای باالتر از  250پیپیام و  900پیپیام بدست آمد.
همچنین نتایج نشان داد که میزان سمیت حشرهکش پیریدالیل برای
الروهای سن سوم مگس گوشت از حشرهکش دلتامترین بیشتر و از
حشرهکش اسپینوساد کمتر میباشد (جدول .)3
نمودار  1به ترتیب پروبیت درصد تلفات الرو سن سوم مگس
گوشت بر لگاریتم غلظت حشرهکشهای دلتامترین ،اسپینوساد،
پیریدالیل و پیریمیفوسمتیل را نشان میدهد .با افزایش غلظت
حشرهکشها ،میران مرگومیر الروهای مگس الشه نیز افزایش پیدا
کرد .این روند برای آفتکشهای اسپینوساد و دلتامترین تقریب ًا
یکنواخت و خط رگرسیون منطبق بر خط پروبیت میباشد (نمودار
 A ،1و  .)Bاما در حشرهکشهای پیریدالیل و پیریمیفوسمتیل روند
تلفات الروهای مگس در غلظتهای پایین آهسته و کند میباشد و
در غلظتهای باال درصد مرگومیر با شدت بیشتری افزایش مییابد
(نمودار  C ،1و  .)Dدر این نمودار بیشترین شیب خط رگرسیون
مربوط به اسپینوساد است که بیانگر تأثیر باالی کشندگی آن بر
موجود هدف میباشد.
مقایسه میزان  LC50هر یک از حشرهکشها برای الرو
مگس  :L. sericataبر اساس آزمون زیستسنجی و میزان
مرگومیر الروها در اثر تیمار با غلظتهای به دست آمده و با استفاده
از نرمافزار  Polo-plusمیزان  LC50 ،LC10و  LC90هر یک از
حشرهکشهای مورد مطالعه تعیین گردید .جدول  4میزان ،LC10
 LC50و  LC90چهار حشرهکش دلتامترین ،اسپینوساد ،پیریدالیل و
پیریمیفوسمتیل را در برابر الروهای سن سوم مگس L.sericata
نشان میدهد.

سپیده فراهانی و همکاران\ اثرات کشندگی حشرهکشها بر الروهای L. sericata

نمودار  .1پروبیت تلفات الروهای سن سوم  L. sericataتیمار شده با حشرهکشها؛  :Aدلتامترین :B ،اسپینوساد :C ،پیریدالیل :D ،پیریمیفوسمتیل.

نتایج نشان داد حشرهکش اسپینوساد نسبت به سه
حشرهکش دلتامترین ،پیریدالیل و پیریمیفوسمتیل با غلظت
کمتری باعث حداقل  50درصد کشندگی در الروهای مگس
گوشت شده است که بیانگر سمیت باالی این حشرهکش روی
الروهای مورد بررسی میباشد .حشرهکش پیریدالیل با متوسط
غلظت کشنده  85/07پیپیام در رده دوم از نظر قدرت
کشندگی قرار گرفت .در بین این چهار حشرهکش ،سم
دلتامترین باالترین  LC50را داشت ( 186/49پیپیام) و
بیشترین  LC90برای حشرهکش پیریمیفوسمتیل (9159/95
پیپیام) به دست آمد.

بحث
مگسهای خانواده  Calliphoridaeنقش اکولوژیکی
کلیدی در تجزیه مردارها و در گردهافشانی دارند .با این حال،
این مگسها به دلیل تغذیه و رفتارهای تولیدمثلی ،ناقل

میکروارگانیسمها و پاتوژنهای انسانی مانند سالمونال و
میکوباکتریوم هستند ( )6،20،21و همین امر باعث شده که
کنترل آنها از اهمیت باالیی برخوردار باشد.
در مطالعه حاضر میزان  LC50چهار حشرهکش دلتامترین،
اسپینوساد ،پیریدالیل و پیریمیفوسمتیل روی الروهای سن
سوم مگس  L. sericataتعیین شد .نتایج نشان داد که الروهای
سن سوم این مگس در برابر حشرهکش اسپینوساد بیشترین
حساسیت را نسبت به سایر حشرهکشهای مورد مطالعه نشان
میدهند .میزان  LC50محاسبه شده برای حشرهکش اسپینوساد
برابر  26/88پیپیام میباشد که نسبت به سه حشرهکش دیگر
کمترین مقدار را دارا بود .میزان  LC10اسپینوساد بر اساس
مطالعات انجام شده برابر  20پیپیام و  LC90آن برابر 3000
پیپیام بود .بر اساس این نتایج مشاهده میشود که هرچند
 LC10این حشرهکش با  LC10پیریمیفوسمتیل برابر است اما
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میزان  LC50و  LC90اسپینوساد نسبت به این حشرهکش کمتر
بوده است.
همچنین حشرهکش پیریدالیل بعد از اسپینوساد
بیشترین سمیت را برای الروهای سن سوم مگس گوشت نشان
داد .میزان  LC50محاسبه شده برای این حشرهکش برابر 85/07
پیپیام بود .سمیت حشرهکشهای پیریمیفوسمتیل و
دلتامترین که میزان  LC50آنها به ترتیب برابر  134/97و
 186/49پیپیام محاسبه شده بود در درجههای بعدی قرار
داشت .در مطالعه حاضر حشرهکشهای دلتامترین ،اسپینوساد،
پیریدالیل و پیریمیفوسمتیل اثرات متفاوتی بر روی الرو سن
سوم مگس گوشت دارند و میزان کشندگی هر یک از آنها با
دیگری متفاو ت است .در این مطالعات مشخص شد که قدرت
کشندگی الروها در اسپینوساد بیشترین و در دلتامترین کمترین
میزان میباشد .همچنین دو حشرهکش اسپینوساد و پیریدالیل
که حشرهکشهای جدیدی هستند نسبت به دو حشرهکش
دلتامترین و پیریمیفوسمتیل میزان  LC50کمتری دارند و در
نتیجه تأثیر آنها بر الروهای سن سوم مگس گوشت بیشتر است.
 Smithو همکاران در سال  2000در مطالعات خود نشان
دادند که میزان کشندگی حشرهکش فیپرونیل از گروه
فنیلبنزوآتها روی الرو مگس گوشت  10برابر بیشتر از بتا-
سایفلوترین از گروه پایرتروئیدها میباشد ( .)12در مطالعه حاضر
مشخص شد که میزان کشندگی اسپینوساد از گروه
اسپینوزینها بر روی الرو سن سوم مگس گوشت تقریباً  7برابر
حشرهکش دلتامترین از گروه پایرتروئیدها است .مطالعات
 Waghornو همکاران در سال  2013نشان داد که استرینهای
 L. sericataحساسیتهای متفاوتی در برابر حشرهکشهای
دیسیکالنیل و تریفلومورون دارند .بیشترین حساسیت در برابر
دیسیکالنیل مشاهده شد که دلیل اصلی آن میتواند به مدت
زمان طوالنیتر استفاده از تریفلومورون برای کنترل مگس در
مزارع مورد بررسی باشد (.)22
اولین مطالعه از بروز مقاومت به حشرهکشها در جمعیت
مگس  ،Luciliaمقاومت به حشرهکشهای ارگانوفسفره در سال
 1960میباشد .عالوه بر مسئله مقاومت ،توجه به تأثیرات منفی
برخی از حشرهکشهای شیمیایی قدیمی بر سالمت انسان و
محیطزیست ،استفاده از حشرهکشهای جدید با خطر کمتر
مورد نظر میباشد ( .)13تغییرات ژنتیکی در جمعیت مگسهای
میاز که در معرض تیمار شیمیایی قرار دارند ممکن است منجر
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به کاهش مدت زمان کنترل آفت با این حشرهکشها شود.
معرفی متوالی حشرهکشهای ارگانوکلره ،ارگانوفسفاتها و
بنزوئیلفنیل اورهها منجر به ایجاد مقاومت در مگس در برابر این
مواد شیمیایی طی یک دهه اول پس از استفاده آنها شده است
( .)21امروزه مقاومت  L. sericataدر برابر تمام ارگانوفسفرهها
و بنزوئیلاورهها افزایش پیدا کرده و در چندین کشور مانند
استرالیا و نیوزیلند گسترده شده است و بسیاری از ترکیبات
شیمیایی که در گذشته در کنترل این آفت کامالً موفق بودند
باید کنار گذاشته شوند ،زیرا تقریباً بیاثر و بدون استفاده شدهاند
( .)23در سال  2020مقاومت در دو سویه مزرعهای L.
 cuprinaنسبت به دیسیکالنیل در استرالیا گزارش شده است
ولی تاکنون هیچ گزارشی در مورد مقاومت میدانی مگسهای
الشه در برابر اسپینوساد یا پیرترویدهای مصنوعی وجود ندارد
( .)24حشرهکش اسپینوساد دارای مکانیسم عمل متفاوت با
بقیه گروههای حشرهکش است و روی یک محل هدف جدید
تأثیر میگذارد ( .)25همچنین به علت اینکه صفت مقاومت در
برخی مگسها مانند مگس گوشت مغلوب است ( ،)26میتوان
نرخ آهستهتری از تکامل مقاومت در جمعیتهای مگس L.
 sericataنسبت به حشرهکش اسپینوساد انتظار داشت.
به طور کلی ،نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد حشرهکش
اسپینوساد تأثیر کشندگی باالیی بر الروهای سن سوم مگس
گوشت دارد .با توجه به اینکه اسپینوساد حشرهکش نسبتاً جدید،
با سمیت بسیار کم برای پستانداران و دیگر موجودات غیر هدف
میباشد ( )25میتواند جایگزین مناسبی برای ترکیبات شیمیایی
قدیمی در کنترل مگس الشه باشد .همچنین باید این حشرهکش
به صورت متعادل و در چرخش با دیگر حشرهکشهای جدید
مصرف شود تا خطر بروز مقاومت در جمعیتهای آفت هدف کاهش
پیدا کند و این امر به مدیریت مؤثر حشرات مقاوم و به حداقل
رساندن آلودگی محیطی کمک میکند.

سپاسگزاری
نویسندگان از همکاری شرکت معیاردانش سپاهان بهویژه
جناب آقای دکتر محمدمهدی قیصری بهخاطر مساعدت در تهیه
مواد و امکانات مطالعه حاضر کمال تشکر و قدردانی را مینمایند.

تعارض منافع
بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است.
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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 nontarget organisms, showed the highest lethal effect on blowfly larvae and can be an appropriate alternative to older
insecticides in controlling this pest.
Keywords: Bottle fly, L. sericata, Chemical control, Myiasis, Bioassay
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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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