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 الممخص
  AgNPsهددت ا التساسددة الحاليددة الددس يةيدديم سددمية جسدديماا ال  ددة ال ا ويددة        

جددد ي  دددل ( 08, 188, 088, 088, 088بطسيةيدددل ال مدددس والي خيدددة وليمسدددة يساكيددد   
 088, سدب  اليسكيد   .Musca domestica L دل اطدواس الخبابدة الم  ليدة   المميدون

ع دت   ةدت كا دا قدل  سدبة يثبديطأ أمدا %188 سبة يثبيط لمبد و  بم دا  ج ي  ل المميون
يدددام مدددن أبطسيةدددة ال مدددس بعدددت ع دددسة   % 63إخ بم دددا  جددد ي  دددل المميدددون 08اليسكيددد  
 بم ددددا  ةددددت( الح ددددساا مددددن% 08 يةيددددل الددددخ  اليسكيدددد   LC50 قيمددددة  أمددددا المعاممددددة,

% ع ت 36.  ل حين بم ا  سبة اليثبيط بطسيةة الي خية ج ي  ل المميون( 000.211 
أقددل  سددبة   ةددت أعطددس جدد ي  ددل المميددون 08اليسكيدد   أمددا جدد ي  ددل المميددون 088اليسكيدد 

جدد ي  ددل  LC50   (794.099قيمددة  وبم ددا وبدد  ا المددتة ال م يددة %06يثبدديط بم ددا 
, كمددا ارتددسا ال يدداجم أن جميددي اليساكيدد  كددان لتددا يددلثيس  ددل اليطددوس الطبيعددل المميددون

ل مددو اوطددواس المييم ددة وسددببا رتددوس ي ددوهاا  ددل العددخاسا والكددام ا وا ي ددا   ددل 
وبي دددا ال يددداجم أن يدددلثيس جسددديماا ال  دددة  , سدددبة رتدددوس الكدددام ا ولكددد  الطدددسيةيين

   أعمس م تا بطسيةة الي خية ولجميي اوطواس. ال ا وية بطسيةة ال مس كا ا 
 

 االسددمل, الي ددوهااليةيدديم  ال ا ويدة,جسدديماا ال  ددة  الم  ليدة,الخبابددة  الكممػػات الدالػػة 
 المرتسية.
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 المقدمة
 دل  أكثدس أ دواا الدخبا   ديوعاا وا ي داساامدن   Musca domestica L. (Diptera: Muscidae)  الم  لدل يعدت الدخبا         

 ,.Nazni et al . اخ رتدس مدي بتايدة وجدوت حيداة ا  سدان (Ommi et al., 2015 and John Hussein ; 2014 ,  العدالم

يمعدد  ك اقددل لمعتيددت مددن المسددبباا المس ددية لج سددان والددتواجن و  مددن اا دداا الم  ليددة والبيطسيددة والطبيددة السجيسددة,(, كمددا يعددت 2005
 Moriya et والموا دل, م تدا المسدب  المس دل لميي وجيدت وال حداس والي داا والجدخام والسدل والعتيدت مدن ا مدسا  المعويدة الط يميدة 

al., 1999)  .لخا تعا الحاجة الس البحث عن وساجل لمكا حة هخه الح سة 
 هدخه يسدبب  لمدا و ردساا  الم  ليدة,مكا حة العتيت من اا داا الح دسية وم تدا الخبابدة   ل المص عة الح سية بيتااالماسييتما         
 مةاومددةال الح ددساا مدن سدد  ا رتددوس   دد  عدن البيجدة, عمددس السددمبية والحيددوان واثاسهدا اإل سدان عمددس سددمية يدلثيساا مددن المبيدتاا
الية يددداا الحتيثدددة خاا  عددن والك دددف اليحددس  دددل  اهددديم البدداحثون لددخا, المبيدددتاا لتددخه ةالكبيدددس  اليكدداليف عمدددس عدد وة المبيدددتاا, ل عددل

 .(0813 البجواس ,  الكيمياوية المبيتاا عن كبتاجل  سي  لتاوغيس المموثة لمبيجة  ال عالية الةايمة لمح ساا
                   وس   ددددددل مكا حددددددة اا دددددداا الح ددددددسية بددددددس ا الية يدددددداا ال ا ويددددددة باسددددددييتام مددددددوات بحجددددددم تقيددددددا جددددددتاا كمجددددددال واعددددددت  وميطدددددد        

 Khot et al., 2012 من أهدم يمدا المدوات ال ا ويدة هدل جسديماا ال  دة ال ا ويدة ,)Ag NPs حيدث يميمدا هدخه المداتة العتيدت مدن ,
, وأ تددا غيددس سددامة الصدد اا الةايمددة لددبع  أ ددواا الح ددساا واا دداا اويددسا   دد  عددن ال عاليددة الم دداتة لمميكسوبدداا وال ايسوسدداا

وقدت اسدييتما هدخه اليصداج   دل اليطبيةداا ال ساعيدة والطبيدة والصديتلية والبايولوجيدة  Yeo et al., 2003)  لج سدان والحيدوان
 Chhipa, 2017 .) 

 ددت أجسيدا العتيددت مدن التساسدداا اليدل يو ددي   داط جسدديماا ال  ددة ال ا ويدة كمبيددت ح دس  عمددس مسديوا العددالم,  ةدت و جددت ع        
اليحددول مددن طددوس  لتددخه الجسدديماا يددىت  إلددس يددلييس  Drosophila melanogasterيعددسي  بيددو  ويسقدداا خبابددة ال اكتددة  

اس د ا خاا اعمددددا كامدددب ددكل سدددمبل عمددس طدددوس الكاممددة اخ  يجددد  البي ددة الدددس طددوس الح دددسة الكاممددة, وأن هدددخه اليددلثيساا ا عكسدددا
 Santhoshkumar et. خكدس(Han et al., 2014; Mao et al., 2018 وبة سة, غيدس قداتسة عمدس اليد اوع و دعي ة اليصددقصيد

al., (2012)   مم ددم/ ليددس مددن جسدديماا ال  ددة ال ا ويددة كا ددا ممييددة لبال دداا الددخبا  الددتمو   00-0أن يساكيددHippobosca 

maculate قدسات الما دية ولبال داا Rhipicephalus (Boophilus) microplusوبدين .              Sutthanont et al., 

ممييددددددة ليسقدددددداا  يددددددلثيساا Curcua zedoaria أن لجسدددددديماا ال  ددددددة ال ا ويددددددة المصدددددد عة مددددددن  بدددددداا الكددددددسكم (2019)
     .quinquefasciatus  Culexبعو 
الحاليدة  جوت تساساا ميعمةة بيلثيس جسيماا ال  ة ال ا وية عمس الخبا  الم  لل  ل العساا, لخا هت ا التساسدةو و ييجة لعتم        

 Muscaإلددس يةيدديم ال عاليددة السددمية لجسدديماا ال  ددة ال ا ويدددة المصدد عة كيمياجيدداا  ددت يسقدداا وعددخاسا وبال ددداا الخبابددة الم  ليددة 

domestica L.  .باسييتام طسيةيل ال مس والي خية 
 

 المواد وطرائؽ العمل
 تربية الذبابة المنزلية

جامعة الموصل لعدتة اجيدال  دل المييبدس ل دس  الحصدول عمدس  العموم,كمية  الحياة,موم الخبابة الم  لية  ل قسم ع يم يسبية         
يم ي خية الكدام ا  سم(, 68*68* 00أبعاتها  حيث يم يسبية الح سة الكاممة بلق ا  ي بية خاا جوا   سمكية   ةية.مسيعمساا 

 %.18عمس قطن م بي بالحمي  وسكسو  ب سبة 
غم    ا ا بةاس  بعت يعةيمد  بدال سن الكتسبداجل بتسجدة حدساسة  388ا عمس غخاي ص اعل مكون من اما اليسقاا  ةت غخي        

مددداي مةطدددس  6سدددم 1088عيددداس  و 0هيتسوكسددديت الصدددوتيوم  6سدددم 08 ,غدددم  دددعيس 088 ,غدددم يميدددسة00و ,تقيةدددة( 10م لمدددتة    70
 .(0880 ,مصط س %  0+28 سبية  م  وسطوبة 0 + 02وح  ا ع ت تسجة حساسة 
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 النانويةسيمات الفضة ج

مددن  Skyspring nanomaterialsاسددييتما جسدديماا ال  ددة ال ا ويددة المصدد عة كيمياجيدداا اليددل يددم اسددييساتها مددن  ددسكة       
حتت  كمتا وحجمتا باسدييتام المجتدس ا لكيسو دل  %, 33.3 ةاوة  اسوت خ واليل كا ا ب كل مسحوا الو ياا الميحتة ا مسيكية 

ة يدوالكثا دة الحةية 6سم /غم 8.60اما الكثا ة الراهسية  , ا وميس 38 – 08خ ييمي  ب كل كسو  ييساوح حجمتا بينا, SEM الماسي
 .6سم غم/ 18.0

 لجسيمات الفضة النانوية ياالختبار الحيو 
 dipping Method                                Treatment by الغمر المعاممة بطريقة  -1

حيث , Sinthusiri and Swnwera, (2010 لية المميية لجسيماا ال  ة ال ا وية بايباا الطسيةة اليل خكسها اييبسا ال عا      
( مددن المدداي المةطددس 6سددم1888غددم مددن مسددحوا ال  ددة ال ددا و   ددل   1 بإخابددة Solution Stockيددم يح دديس المحمددول اوسدداا 

جدد ي  ددل المميددون( وم دد   1888  محمددول بيسكيدد لمحصددول عمددس تقدداجا  0لمددتة واليدد ط الكتسبدداجل  Ultrasonicباسددييتام جتددا  
يسقداا  18. ول دس  ا ييبداس أيدخا (جد ي  دل المميدون 08, 188, 088, 088, 088 ح سا اليساكيد  المسدييتمة  دل ا ييبداس 

أمددا معاممددة  ,ثا يددة 68مددل مددن محمددول ال  ددة ال ددا و  المعمددا بدداليساكي  المح ددسة أعدد ه لمددتة  18مددن العمددس الثددا ل وغمددسا  ددل 
 غدم مدن ال دخاي الصد اعل لميسقداا 1يحيدو  عمدس  سدم( 0× 0 السديطسة  ةدت يدم غمسهدا بالمداي المةطدس, ثدم  ةمدا إلدس أ ابيد   جاجيدة 

مكدسساا لكددل يسكيدد  إ ددا ة  3%, أجسيددا اليجسبددة بواقددي  0+28وسطوبددة  سدبية  م °0+27و دعا  ددل الحا دد ة ع دت تسجددة حددساسة 
يابعددة  مددو ويطددوس اليسقدداا ب ددكل يددومل لحددين وصددولتا لمسحمددة الح ددسة الكاممددة, إخ يددم حسددا  عددتت إلددس معاممددة السدديطسة, ويمددا م

  اليسقاا والعخاسا والح ساا الكاممة الميية.
 
 feeding Method                               Treatment by التغذية طريقة المعاممة ب -2

( ل س  يةييم ال  داط الحيدو  لجسديماا ال  دة ال ا ويدة  دت يسقداا Wright, 1971 اسي ت إلس الطسيةة الميبعة من قبل          
غددم مددن ال ددخاي الصدد اعل المعامددل بجسدديماا ال  ددة ال ا ويددة  ددل  1العمددس الثددا ل لمخبابددة الم  ليددة, حيددث و ددعا عي ددة مكو ددة مددن 

مددة السدديطسة  ةددت اسددييتم غددخاي صددد اعل وبدد  ا اليساكيدد  المسددييتمة  ددل طسيةددة ال مددس, أمددا  ددل معام سددم( 0× 0 أ ابيدد   جاجيددة 
 ددل الحا دد ة ع ددت تسجددة حددساسة يسقدداا مددن الم سعددة ا م إلددس وسددط ا  ابيدد  ال جاجيددة ثددم و ددعا  18طبيعددل غيددس معامددل,  ةمددا 

مكسساا لكل يسكي  و  ستا بال سدبة لمعاممدة السديطسة, يمدا ميابعدة  مدو  3%, أجسيا اليجسبة بواقي 0+70م وسطوبة  سبية 27+0°
 وس اليسقاا ب كل يومل لحين وصولتا لمسحمة الح سة الكاممة, إخ يم حسا  عتت اليسقاا, العخاسا والح ساا الكاممة الميية.ويط

يدل رتدس  يتدا مدوا  دل ل ل الحا ا ا( Abbott   1300صححا ال سبة المجوية لمموا  ل المعام ا بواسطة معاتلة و  
 لب و   ل كل يسكي  بعت ع سة أيام من المعاممة باسييتام المعاتلة اليالية: ويم حسا  ال سبة المجوية ليثبيط ا السيطسة.

  ×  ال سبة المجوية ليثبيط الب و  = 
            =عتت الح ساا البا غة عن مجموعة السيطسة     C= عتت الح ساا عن مجموعة المعاممة,  Tحيث أن 

 Darwazeh and Mulla, 1979.) 
 المعام ا.لميميي  بين  8.80اجس  اليحميل اإلحصاجل لمبيا اا و ا اييباس ت كن ميعتت المتا ع ت احيمالية 
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 والمناقشة النتائج
( يدلثيس جسدديماا ال  ددة ال ا ويدة  ددل ا طدواس المييم ددة لمخبابددة الم  ليدة بطسيةددة ال مدس, اخ يبددين ان ال سددبة 1الجددتول  يبدين          
            جددد ي  دددل المميدددون بعدددت ع دددسة ايدددام مدددن المعاممدددة  دددل حدددين سدددببا اليساكيددد   088% ع دددت اليسكيددد  188ليثبددديط البددد و  بم دددا المجويددة 

%( عمدس اليدوالل, وقدت كا دا اقدل  سدبة يثبديط ع دت اليسكيد  30, 02, 30( ج ي  ل المميون  سبة يثبيط  بم ا  188 ,088 ,088 
(. إن اغم  الح دساا المييدة كا دا  دل الطدوس اليسقدل ثدم يد ه الطدوس العدخس  والكدام ا, وقدت % 63ج ي  ل المميون إخ بم ا   08

 ( ج ي  ل المميون.000.211  الح ساا(% من 08 اليسكي  الخ  يةيل  LC50بم ا قيمة 
 

 دام طريقة الغمرالمميتة لجسيمات الفضة النانوية ضد يرقات وعذارى وكامالت الذبابة المنزلية باستخ الفعالية  1الجدول 
  

 التراكيز
 (المميون ج ي  ل 

اليرقات الميتة 
% 

العذارى الميتة 
% 

الكامالت الميتة 
% 

النسبة المئوية لتثبيط 
 البزوغ  %

088 00 00 06 188    a  

488 00 00 10 30  a 

288 02 00 10 02  b 

188 06 10 6 30 c 

58 66 6 8 63  d 

 
( ان جسدديماا ال  ددة ال ا ويددة كددان لتددا يددلثيس  ددل ا طددواس المييم ددة لمخبابددة الم  ليددة بطسيةددة 0جددتول ال وارتددسا ال يدداجم  ددل       

( 188 ,088 ,088%, وارتددسا اليساكيدد   36جدد ي  ددل المميددون اعمددس  سددبة يثبدديط لبدد و  البال دداا  088الي خيددة, اخ سددب  اليسكيدد  
( LC50  230.833لل بعدت ع دسة ايدام مدن المعاممدة وبم دا قيمدة  %( عمدس اليدوا00, 20, 01ج ي  ل المميون  سدبة يثبديط بم دا  

 ج ي  ل المميون.
 
 التغذيةباستخدام طريقة  ةالمنزلي ةلجسيمات الفضة النانوية ضد يرقات وعذارى وبالغات الذباب المميتة   الفعالية2جدول ال

 
 
 
 
 
 

 
 ,088,088,088  يي ددي مددن ال يدداجم ان اليساكيدد  المييم ددة لجسدديماا ال  ددة ال ا ويددة المسددييتمة  ددل التساسددة الحاليددة            

سببا يلثيسا  ل اليطوس الطبيعل ل مدو ا طدواس المييم دة لمخبابدة الم  ليدة واتا هدخه اليدلثيساا الدس مدوا  ,( ج ي  ل المميون188,08
اليسقدداا والعددخاسا والكددام ا ولكددن ب سدد  مييم ددة اسي عددا هددخه ال سدد  مددي  يدداتة اليساكيدد  كمددا وسددببا رتددوس ي ددوهاا  ددل العددخاسا 

ل  سددبة رتددوس الكددام ا الطبيعيددة  ددل كدد  الطددسيةيين مددن المعاممددة  ال مددس والي خيددة(, كمددا بي ددا ال يدداجم ان والكدام ا وا ي ددا   دد
يلثيس جسيماا ال  ة ال ا وية بطسيةة ال مس كا ا اعمس م تا بطسيةة الي خية ولجميي اطواس الخبابة الم  لية, حيث ان كا ة اليساكي  

  .مخبا كان لتا يلثيسا  ل ا طواس المييم ة ل

 التراكيز
  ج ي  ل المميون(

اليرقات 
 العذارى الميتة% الميتة%

الكامالت 
 ميتة%ال

النسبة المئوية لتثبيط 
 البزوغ  %

088 00 06 00 36  a 

488 00 12 06 00   b 

288 60 00 10 20  c 

188 60 10 0 00  d 

58 02 16 6 06  e   
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ان اليسقددداا اليدددل اسددديطاعا اليحدددول الدددس عدددخاسا والعدددخاسا اليدددل يمك دددا مدددن اليحدددول الدددس كدددام ا كا دددا معرمتدددا م دددوهة        
                  (, حيددددددث  دددددديم ان قسددددددماا كبيددددددساا مددددددن العددددددخاسا كا ددددددا صدددددد يسة الحجددددددم و ايحددددددة المددددددون6, 0وبددددددتسجاا واعددددددتات مي اويددددددة  الجددددددتول 

لددوحر أن معردم الكددام ا اليدل بددتأا و الحالددة  (, كمدا  ,1ال دكل  ورتددوس مسحمدة وسددطية بدين اليسقددة والعدخساي (أالحالدة  ,1ال دكل 
                   ورتدددددددسا كدددددددام ا م دددددددوهة ا ج حدددددددة غيدددددددس قددددددداتسة عمدددددددس الطيدددددددسان (جالحالدددددددة , 1ال دددددددكل بدددددددالب و  كا دددددددا مميصدددددددةة بالكبسدددددددولة 

                      تس مدددددددددن الكبسدددددددددولة او بددددددددد و  م طةدددددددددة الدددددددددساا  ةدددددددددط مدددددددددن الكبسدددددددددولة , أو بددددددددد و  م طةدددددددددة الدددددددددساا والصددددددددد(دالحالدددددددددة , 1ال دددددددددكل 
                     كمدددددددا رتدددددددس قسدددددددم كبيدددددددس مدددددددن الكدددددددام ا المييدددددددة ولك تدددددددا اصددددددد س حجمدددددددا مدددددددن الكاممدددددددة الطبيعيدددددددة , و( , هالحالدددددددة , 1 ال دددددددكل 
 الحالة  (, 1ال كل 

النسبة المئوية لمتشوهات المظهرية ألطوار الذبابة المنزلية الناتجة من غمر يرقات العمر الثاني بتراكيز مختمفة من   3الجدول 
 انوية جسيمات الفضة الن

 
  النسبة المئوية لمتشوهات المظهرية ألطوار الذبابة المنزلية الناتجة من اضافة تراكيز مختمفة من جسيمات الفضة 4الجدول 

 النانوية الى غذاء يرقات العمر الثاني

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أنواع التشوهات
 التراكيز

 ج ي  ل 
 (المميون

 ي% و% % ه % د % ج % ب % أ

088 18 10 0 0 2 6 2 
488 10 0 8 0 0 6 0 
288 0 2 0 0 6 2 0 
188 0 6 8 8 0 0 8 
58 0 0 8 8 8 8 8 

 أنواع التشوهات
 التراكيز

 ج ي  ل 
 (المميون

 ي% و% % ه % د % ج % ب % أ

088 2 6 0 0 2 6 0 
488 0 0 6 6 0 0 6 
288 2 6 8 0 0 6 0 
188 0 6 8 8 6 8 0 
58 0 0 0 0 8 8 8 
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التشوهات المظهرية المختمفة ألطوار الذبابة المنزلية الناتجة من معاممة العمر اليرقي الثاني بتراكيز مختمفة من   1شكلال
 جسيمات الفضة النانوية بطريقتي الغمر والتغذية 

خاا أج حة م وهة غيس قاتسة عمس  كاممة-ت كاممة مميصةة بالكبسولة, -ج مسحمة وسطية بين اليسقة والعخساي,- ي ص يسة  ايحة المون,  عخسا -أ
 كاممة ص يسة ميية. –   ب و  م طةة الساا  ةط من الكبسولة, -ب و  م طةة الساا والصتس  ةط من الكبسولة, و - هالطيسان, 

 المناقشة
                         يدددددددددددلثيس الةايدددددددددددل لجسددددددددددديماا ال  دددددددددددة ال ا ويدددددددددددة  دددددددددددل أطدددددددددددواس الخبابدددددددددددة الم  ليدددددددددددة يعدددددددددددوت الدددددددددددس  صددددددددددد س حجمتدددددددددددا إن ال       

وسسعة اييساقتا لجدتاس الجسدم  دل حالدة ال مدس ممدا يدىثس  دل العمميداا ال سديولوجية  دل جسدم الح دسة اث داي يطوسهدا ويدىت  خلدا الدس 
                                       ددددددددددددوهاا مرتسيددددددددددددة  ددددددددددددل جميددددددددددددي اطددددددددددددواس الح ددددددددددددسة وهددددددددددددخا يي ددددددددددددا مددددددددددددييمددددددددددددل  ددددددددددددل عمميددددددددددددة ال مددددددددددددو واليطددددددددددددوس ورتددددددددددددوس ي

بجسديماا ال  دة ال ا ويدة المح دسة مدن  Culex pipienseع دت معاممدة يسقداا البعدو   ((Al-Qurashi et al., 2015ما خكسه 
                         ل أطددددددددواس الح ددددددددسة المييم ددددددددة.  مددددددددن رتددددددددوس ي ددددددددوهاا مرتسيددددددددة  دددددددد Thevetia neriifoliaمسددددددددييم  الت مددددددددة الصدددددددد ساي 

(  رتددوس اطددواس وسددطية بددين العددخساي والح ددسة الكاممددة ع ددت معاممددة ث ثددة ا ددواا مددن and Tennyson, 2011) Arivoliوبددين 
 .   Azadirachta indicaالبعو  لمسييم  ال يم   

الم  ليدة بطسيةددة الي خيدة يسددب   دل يمددف ي يدا وا سددجة المعدل الميوسددط  أن يدلثيس جسديماا ال  ددة ال ا ويدة  ددل يسقداا الخبابددة      
وهدددددخا مدددددا  حرددددد   الح دددددسة,والبسويي ددددداا  دددددل هيمولمدددددف  الكسبوهيدددددتسااورتدددددوس  جدددددواا يمويدددددة ويددددد عكا خلدددددا عمدددددس مسددددديوياا 

(Karthikeyan et al., 2014)   ع ددت يعددسي  العمددس اليسقددل السابددي لبعددوCulex quinquetasciatus ال  ددة  بجسدديماا
 مددن عاليددة ليساكيد  ال اكتددة خبابدة يعددسي  ع دتArmstrong et al., (2013  خكددسه مدا مددي الحاليدة التساسددة  يداجم ويي ددا ال ا ويدة.
 الي ددددوهاا مددددن العتيددددت رتددددوس مددددي المييم ددددة الح ددددسية ا طددددواس  ددددل عاليددددة مددددوا  سدددد  الددددس اتا ال ا ويددددة اليددددل ال  ددددة جسدددديماا

 مسحمدة أث داي AgNPs ال ا ويدة ال  دة جسديماا عمدس ال اكتدة خبابدة ي خيدة نإ( Raj et al., 2017   حرد  مدا وبدين. ال سيولوجية
 المباي .  مو  عف جا   إلس البي  و ي عمس ا  اث قتسة عمس كبيس ب كل يىثس طويمة أو قصيسة ل يسة البمو 

 دل المميدون قدت يسدتم  دل اليةميدل مدن أ دساس جد ي  088و  088اسييتام جسديماا ال  دة ال ا ويدة بيساكيد   إنويمكن الةول         
 الخبابة الم  لية وأي ا  ل الي م  غمس الم اكل الميعمةة باسييتام المبيتاا الكيمياجية  ل المكا حة.

 
 
 

 أ ب ج د

 ه و ي
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Evaluation of the Toxicity of Silver Nanoparticle AgNP on Stages of Housefly, 

Musca domestica L. 
 

Zeena Z. Idrees                           Muneef A. Mustafa 

Department of Biology / College of Science / University of Mosul 

 

ABSTRACT 

        The current study aimed to evaluate the toxicity of silver AgNPs nanoparticles by dipping and 

feeding methods and for five concentrations (800, 400, 200, 100, 50) ppm in the stages of the house 

fly Musca domestica L., the concentration of 800 ppm caused an emergence inhibition rate of 100 

%, while the lowest inhibition rate was at a concentration of 50 ppm, which amounted to 36% by 

immersion method after ten days of treatment, while the value of LC50 (the concentration that kills 

50% of insects) reached (422.711) ppm. While the percentage of inhibition by feeding method 

reached 93% at a concentration of 800 ppm, and the concentration of 50 ppm gave the lowest 

inhibition rate of 43% and for the same time period, and the value of LC50 (794.099) ppm. For both 

methods. The results also showed that all concentrations had an effect on the natural development 

of the growth of the different stages and caused the appearance of deformations in the pupa and the 

adult and a decrease in the percentage of the appearance of the adult. The results showed that the 

effect of silver nanoparticles by dipping method was higher than by feeding method for all phases. 
 

Keywords: housefly, silver nanoparticles, toxicological evaluation, phenotypic abnormalities. 
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