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لملخصا
domesticaمقاومة السالالت الحقلیة من الذباب المنزلي. 2015. محمد جمال حجارو عبد العزیز العجالنسعد،الزهراني، L.Muscaثالثة ل

.71- 66):1(33، ة. مجلة وقایة النبات العربیةالبیرثرویدیة بمدینة الریاض، المملكة العربیة السعودیانواع مختارة من المبیدات
Musca domesticaالختبار مقاومة سالالت الذباب المنزلي 2010-2011هذه الدراسة خالل عامي اءتم إجر  L.بمدینة مختلفة مسالخةخمسمنةالمجموع
مستخدمة لمكافحة الذباب من قبل أمانة الα-cypermethrinسیبرمثرین- ألفاو λ-cyhalothrinسیهایلوثرین- المداو deltamethrinدلتامثرینمبیدات الریاض تجاه

.Mالذباب المنزليحشراتسالالت عوملت ة الریاض.نطقم domestica غرب و حي السعادة (شرق)و العزیزیة (جنوب)و شمال الریاضمن مسالخ التي تم تجمیعها
المتحصل علیها 50LDقیم. قورنت نتائج الذباب المختلفة لهذه المبیداتمن اجل معرفة مقاومة سالالت بالمبیدات المختبرة ً وضعیا  مالریاض والمؤنسیة (شمال شرق) 

التي تم على الساللة الحساسة هانفسلمبیدات المدروسة لعلیها من اختبار السمیة المتحصل50LDلمبیدات على السالالت الحقلیة مع قیمة السمیة لمن اختبارات
یلیه مبید،سایبرمثرین-ألفابیدمل: التاليالترتیبوحسب أظهرت مقاومة عالیةةالخمسعة من المسالخو مالمجحقلیة السالالت الالنتائج أن جمیع بینتً  مخبریا . هاتتربی

، 11، 17ینة الریاضمدبمختارة الالخمسة مواقع الفي الحساسةبالمقارنة مع الساللة المخبریة )RFحیث كان عامل المقاومة (سیهالوثرین ثم مبید دلتامثرین.-المبدا
بینما كان عامل المقاومة لمبید على التوالي، ً  عفا ، ض14، 41.8، 54.4، 29.8، 10سیهالوثرین -المبداولمبید على التوالي،،لمبید دلتامثرینً ا  عفض20.5، 13.5، 41
مكافحة الذباب المنزليفي المصنعةثرویدیام المكثف لمبیدات البیر االستخدهذه النتیجة. تعكس، على التواليً عفا  ض58، 99، 137.9، 44.6، 11.2سایبرمثرین - ألفا

لها.أدى إلى بناء وتطور المقاومة في سالالت الذباب المنزلي مماالریاضوحشرات الصحة العامة في مدینة
50LD ،hrineltametd،yhalothrinc-λ ،ypermethrinc-α، (RF)المقاومة، معامل المقاومة،LdomesticaMusca.الذباب المنزلي،مفتاحیة:كلمات 

مقدمةال

domesticaالمنزليالذبابدیع L.Muscaالصحیةمن أهم اآلفات
بأنحاء المستخدمة في مكافحتهلمبیدات الحشریة لمقاومة الذي طور 

ن تطور التي استطاعت الذبابة المنزلیة أومن بین المبیدات. العالم
وغیره من permethrin،cyfluthrin ،pyrethrinsمقاومة ضدها

بجامعةوالزراعةاألغذیةعلومكلیةوفيمجامیع المبیدات المختلفة.
parathionالباراثیونمبیدسمیةبمقارنة) 5(باحثونقامسعودالملك

وأخرىحساسةساللةعلىcarbarylوالكربریلdiazinonوالدیازینون
. المبیداتلمتبقیاتالتعرضةطریقمباستخداالمنزليالذبابمنحقلیة
قنینة/راممیكروغ16،5،2000حواليالسامالتركیزمقداربلغحیث

التواليعلىوالكربریلوالباراثیونالدیازینونمبیداتمنلكلفحص
،46،57إلىوالكربریلوالباراثیونالدیازینونسمیةدرجةازدادتبینما
منالباحثینأحدأجرىكذلك.الحساسةالساللةعلىضعف385

carbarylالكربریللمبیداتالحیويالتقویماختبارات)4(نفسهالفریق

وساللةحقلیةساللةعلىdiazinonوالدیازینونparathionوالباراثیون
الكربریلمنكلسمیةأنالنتائجوأظهرتالمنزليالذبابمنمعملیة

مقارنة بالساللة تضاعفتقدحقلیةالللساللةوالدیازینونوالباراثیون
وفي جمهوریة .التواليعلىً ضعفا  11،45،346بمقدارالمخبریة

ضد ) من تطور المقاومة للذباب المنزلي7التشیك تحقق الباحثون (
في مزارع deltamethrinودلتامثرینcypermethrinسایبرمثرین 

نتائج المتحصل علیها في سنوات وتمت مقارنة ال4الخنازیر على مدى 
مع تلك التي یتم الحصول علیها تحت الظروف یة خبر الماالختبارات 

االستخدام المكثف للمبیدات الحشریة یستحث انَّ  تبی ن و ، الحقلیة
وأن أنظمة الرش التقلیدیة أدت إلى ،مواسم2-3المقاومة في سیاق 

یم و تم تق،في تركیاو . ة عالیة بعد موسم واحد أو موسمینتطور مقاوم
مستویات المقاومة لسالالت حقلیة من الذباب المنزلي جمعت من 
مناطق مكبات النفایات وحظائر األبقار ضد بعض المبیدات 

) deltamethrinودلتامیثرین cypermethrinالبیریثرویدیة (سایبرمیثرین 
وأظهرت النتائج أن مقاومة البیریثروید عالیة ومتغیرة من الربیع إلى 
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یف بالنسبة لتكرار استعمال هذه المركبات في مواقع الدراسة مما الخر 
.)3(أدى إلى فشل المكافحة

مواد البحث وطرائقه

المواد الكیمیائیة
المبیدات المستخدمة في من بینبیرثرویدیةمبیدات ثالثةتم اختیار 

وذلك )1(امج مكافحة الذباب المنزلي من قبل أمانة منطقة الریاضنبر 
سیهایلوثرین-، المداdeltamethrinدلتامثرین:النحو التاليعلى

λ-cyhalothrinسیبرمثرین - ، ألفاα-cypermethrin. وتم الحصول
للشركات المصنعة لهذه المبیداتعلى هذه المبیدات من الوكالء 

.المعتمدون في المملكة العربیة السعودیة

یةخبر المتربیة حشرات الساللة 
طریق الشبكة الكانسة من حظیرة عنذباب المنزليحشرات التم جمع 

في ُ    ر بیت ، ومن ثم شرق المملكة العربیة السعودیةأغنام بمدینة الهفوف
سم)60×60×60(تربیة الحشرات مصنوعة من الخشب لأقفاص 

في 2010سبتمبر أیلول/مم) منذ1والسلك المعدني عرض فتحاته (
لیة علوم األغذیة والزراعة جامعة مختبر الحشرات بقسم وقایة النبات، بك

الملك سعود، حیث تم تربیتها تحت الظروف القیاسیة من تغذیة 
) وعدد ساعات %30-40) ورطوبة نسبیة (س3º±25(ودرجات حرارة 

وبدون أي تعریض للمبیدات ساعة ظالم)12ساعة ضوء: 12إضاءة (
علىذیت الحشرات الكاملةُ وغ  )، 10، 9، 4(ً نشرت سابقا  حسب طرق 

الحلیب المجفف والسكر والخمیرة. كذلك استخدمت قطع قطن منخلیط
كمصدر للطاقة للحشرات الكاملة. %10في محلول سكري ةمنقوع

أیام. أما 3-2كلتدلُ المخالیط الغذائیة في أطباق بتري وب  تضعُ و  
ستخدم روث الحمام (كمادة عضویة) مع ُ لیرقات فقد أ  تغذیة ابالنسبة ل

كعامل لجذب %5محلول األمونیوم ً       ا  إلیها ضافم، هاتذیالنخالة لتغ
اإلناث لوضع البیض.

ً        جیال  للوصول 30ستغرقت فترة التربیة والمحافظة على الساللة ُ ا  
لمجتمع حشري من الذباب المنزلي یحتوي على جمیع السالالت 

ختبرت حساسیتها خالل فترات ُ ا  (المقاومة والمتحملة والحساسة) حیث 
.لى أن وصلت لمستویات الحساسیةالتربیة إ

جمع حشرات السالالت الحقلیة
من خمسة مسالخ بمدینة معت السالالت الحقلیة للذباب المنزليُ ج  

الریاض حیث ینتشر الذباب بشكل كبیر وهذه المسالخ هي (مسلخ 
مسلخ العزیزیة (جنوب)، مسلخ حي السعادة (شرق)، مسلخ الشمال، 

وهذه المواقع ممثلة .)(شمال شرقغرب الریاض ومسلخ المؤنسیة

(الشمال والشرق والغرب والجنوب)، مع لالتجاهات األربعة الرئیسیة
بحیث میل) 2كم (3.22ال تقل المسافة بین كل موقعین عن مراعاة أ

).11نضمن عدم تداخل السالالت المأخوذة من المواقع (

یم الحیويو التق
Topicalة (ستخدمت طریقة المعاملة الموضعیاأ Application ( ذلك و

للمبیدات على إناث )50LD(النصفیةلقاتلةااتالجرعقیملتحدید
.Mالذباب المنزلي domestica ر یُ أ شً              أیام طبقا  للطریقة التي 4-5عمر

المعاملةجهازباستخدامالطریقةهذهطبقت ).12، 8(ً سابقا  إلیها
تم حیث )Burkard Hand Microapplicator(المیكرونيالموضعیة

من المبید على ترجة میكرولیتر1معاملة إناث الذباب المنزلي بـ 
حشرات المقارنة عوملت)، في حین Dorsal Thoraxالصدر (

باألسیتون فقط.
بعد تخدیرها باستخدام بمدى من الجرعاتتم معاملة الحشرات 

ُ                                          وك ررت كل جرعة ثالث مرات، ومن ثم وضعت الحشرات 2COغاز 
كل یمثل أكواب بالستیكیة لها أغطیة (أكواب عینات طبیة) حیث في

لكل جرعة، ووضع في كل كوب عشر إناث ذباب منزلي ً ا  مكرر كوب 
.%10ة قطن منقوعة في محلول سكري وقطع

ساعة من المعاملة 24بعد للنفوقتم حساب النسب المئویة 
میتة، وفي حالة حدوث موت الحشرات التي ال تتحرك اعتبرتحیث 
جرى تصحیح نسب الموت حسب معادلة أبوت ةالمقارنمعاملة في 

Abbott)2(.
ورسم منحنیات 50LDالنصفیة القاتلةتم حساب قیم الجرعات

) Probit Analysisالسمیة باستخدام طریقة تحلیل البروبت (
تم حساب قیم عامل المقاومة كما).Finney)6حسب طریقة

)Resistance Factor RFلكل مبید حسب المعادلة التالیة (:

للساللة الحقلیةRF= (50LDعامل المقاومة (
50LD المخبریةللساللة

تم حساب دلیل السمیة للمبیدات البیرثرویدیة والمتقاربة ذلك ك
تها اءكفیم و بمعدالت االستخدام والتي استخدمت في كل موقع وذلك لتق

السالالت المختبرة حسب المعادلة التالیة:إزاء

ألكثر المبیدات كفاءة50LDدلیل السمیة =
 ×100

50LDللمبید اآلخر

المناقشةو النتائج

الحقلیة ذباب المنزليالتشیر نتائج اختبارات السمیة لحساسیة سالالت 
لمبید 50LDالتي تم جمعها من المسالخ بمدینة الریاض أن قیمة 
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رام/ذبابةغمیكرو 0.295ساللة مسلخ الشمال تساوي تجاه امثریندلت
،لساللة مسلخ العزیزیة/ذبابةمیكروغرام0.191كانتو ،)1(جدول 

0.236لساللة مسلخ حي السعادة ورام/ذبابةغمیكرو 0.718و

/ذبابةمیكروغرام0.359ولساللة مسلخ غرب الریاض/ذبابةمیكروغرام
المخبریةساللةلل50LDقیمةبلغت ینما بلساللة مسلخ المؤنسیة.

./ذبابةمیكروغرام0.01785
) 1وتشیر النتائج إلى نمو المقاومة لمبید دلتامثرین (شكل 

المختبر على سالالت الذباب المنزلي حیث كانت قیم عامل المقاومة
في سالالت المخبریةالساللة بمقارنة ً ضعفا  21و14، 41، 11، 17

والمؤنسیة الریاض غرب ،حي السعادةالعزیزیة،مسلخ ،مسلخ الشمال
التوالي.على

سالالتالتجاه سیهالوثرین -المبداالمبید وعند اختبار سمیة
تبینلذباب المنزلي التي تم جمعها من المسالخ بمدینة الریاضالحقلیة ل

/ذبابة،میكروغرام0.13لساللة مسلخ الشمال تساوي 50LDأن قیمة 
0.707ولساللة مسلخ العزیزیة /ذبابةمیكروغرام0.388و

/ذبابةمیكروغرام0.544لساللة مسلخ حي السعادة و/ذبابة میكروغرام
لساللة مسلخ 50LDكانت قیمة ً لساللة مسلخ غرب الریاض وأخیرا  

ساللةلل50LDقیمةكانتبینما /ذبابة.میكروغرام0.185المؤنسیة 
.)2(جدول /ذبابةمیكروغرام0.013اوي تسالمخبریة

- المبداإلى نمو المقاومة لمبید هذه النتائج ایضاوتشیر
) المختبر على سالالت الذباب المنزلي حیث كانت 2سیهالوثرین (شكل 

قیم عامل المقاومة في سالالت مسلخ الشمال ومسلخ العزیزیة وحي 
، 30، 10المخبریةً        السعادة وغرب الریاض والمؤنسیة مقارنة  بالساللة

على التوالي.،ً ضعفا  14و42، 54

.سمیة مبید دلتامثرین على سالالت الذباب المنزلي المختبرة.1جدول 
Table 1. Toxicity of the insecticide deltamethrin to tested house fly strains

*Strainµg/♀fly50LDµg/♀fly95LDSlope ± SE2XdfRFالساللة
خبریةالساللة الم

Laboratory strain
0.0175 (0.011-0.029)0.321 (0.225-0.821)1.316±0.07515.0298-

ساللة مسلخ الشمال
Northern slaughterhouse strain

0.295 (0.25-0.46)5.65 (3.766-17.54)1.283±0.09510.282616.86

ساللة مسلخ العزیزیة
Al-Aziziyah slaughterhouse strain

0.191 (0.105-.034)3.164 (2.2-13.45)1.348±0.114.171710.9

ساللة مسلخ حي السعادة
Al-Saadeh slaughterhouse strain

0.718 (0.49-1.142)9.052 (5.885-32.033)1.494±0.1229.917541.03

ساللة مسلخ غرب الریاض
Western Riyadh slaughterhouse strain

0.236 (0.157-0.357)6.7 (4.182-18.38)1.132±0.07810.548713.5

ساللة مسلخ المؤنسیة
Almounasiah slaughterhouse strain

0.359 (0.312-0.433)3.402 (2.379-5.46)1.7±0.138.124620.5

*RF =50LD / 50للساللة الحقلیةLDللساللة المعملیةof the laboratory strain.50the field strain / LDfor50*RF= LD

سیھالوثرین على سالالت الذباب المنزلي المختبرة- سمیة مبید المبدا.2جدول 
Table 2. Toxicity of the insecticide λ-cyhalothrin to tested house fly strains

*Strainµg/♀fly50LDµg/♀fly95LDSlope ± SE2XdfRFالساللة
خبریةالساللة الم

Laboratory strain
0.013 (0.009-0.023)0.423 (0.252-1.09)1.127±0.0711.7066-

ساللة مسلخ الشمال
Northern slaughterhouse strain

0.13 (0.084-0.2042.858 (1.805-7.649)1.232±0.0859.888610.15

ساللة مسلخ العزیزیة
Al-Aziziyah slaughterhouse strain

0.388 (0.325-0.4624.704 (3.312-7.454)1.518±0.1166.027529.8

ساللة مسلخ حي السعادة
Al-Saadeh slaughterhouse strain

0.707 (0.43-1.13)3.436 (2.846-11.97)2.396±0.19411.621654.4

ساللة مسلخ غرب الریاض
Western Riyadh slaughterhouse strain

0.544 (0.358-1.029)3.624 (2.56-3.41)2.014±0.1837.402641.8

ساللة مسلخ المؤنسیة
Almounasiah slaughterhouse strain

0.185 (0157-0.222.084 (1.425-3.41)1.565±0.1128.852614.2

*RF =50LD / 50للساللة الحقلیةLDللساللة المعملیةof the laboratory strain.50he field strain / LDfor t50*RF= LD



69 Arab J. Pl. Prot. Vol. 33, No. 1 (2015)

ات اریتم الجرع لوغ
Log Dose

0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10

للموت
ة 

وی
لمئ

ب ا
نس

 لل
ة

ابل
مق

 ال
ت

وبی
بر

 ال
م

قی

Pr
ob

it 
va

lu
e 

fo
r %

 m
or

ta
lit

y

2

3

4

5

6

7

8

50%

ة اللة المخبری الس
Laboratory strain
مال لخ الش مس
Northern slaughterhouse
ة لخ العزیزی مس
Al-Aziziyah slaughterhouse
عادة لخ الس مس
Al-Saadeh slaughterhouse
اض رب الری لخ غ مس
Western Riyadh slaughterhouse
یة لخ المؤنس مس
Almounasiah slaughterhouse

سمیة مبید دلتامثرین على سالالت الذباب المنزلي المختبرة.1شكل 
Figure 1. Toxicity of deltamethrin tested on house fly
strains.
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Figure 2. Toxicity of λ-cyhalothrin tested on house fly
strains.

سایبرمثرین -ألفالمبید نتائج اختبارات السمیةشارتكما أ
لذباب المنزلي التي تم جمعها من المسالخ بمدینة الحقلیة لللسالالت

0.09لساللة مسلخ الشمال تساوي 50LD) أن قیمة 3اض (جدول الری

/ذبابة، میكروغرام0.357لساللة مسلخ العزیزیة و /ذبابة، میكروغرام
لساللة مسلخ و ،/ذبابةمیكروغرام1.103حي السعادة ولساللة مسلخ
لساللة 50LDكانت قیمة ً /ذبابة وأخیرا  میكروغرام0.792غرب الریاض 

50LDقیمةكانت بینما/ذبابة.میكروغرام.4650مسلخ المؤنسیة 

./ذبابةمیكروغرام0.008تساوي المخبریةساللةلل
كذلك سایبرمثرین -ألفاالنتائج إلى نمو المقاومة لمبید وتشیر هذه

سالالت الذباب المنزلي حیث كانت قیم عامل المقاومة في عند
عادة وغرب الریاض سالالت مسلخ الشمال ومسلخ العزیزیة وحي الس

،ً ضعفا  58و99، 138، 45، 11ً                  والمؤنسیة مقارنة  بالساللة المعملیة 
.)3(شكل على التوالي

سایبرمثرین على سالالت الذباب المنزلي - سمیة مبید ألفا.3شكل 
المختبرة

Figure 3. Toxicity of α-cypermethrin tested on house fly
strains.

ة المختبر البیرثرویدیة للمبیدات لهذهالسمیةدلیل 4جدول یوضح
.المختارة بمدینة الریاضحسب المسالخ

أهمیة الوقوف على مدى كفاءة برامج المكافحة أظهرت النتائج
المستخدمة ضد آفات الصحة العامة في أماكن تكاثرها ومدى فاعلیة 

أن الدراسة الحالیة أوضحتفقدالمبیدات المستخدمة في هذه البرامج، 
برامج المكافحة المتبعة للحد من انتشار الذباب المنزلي تحتاج إلعادة 
نظر وتدویر للمبیدات من مجامیع كیمیائیة مختلفة للحد من ظهور 
وتطور ظاهرة المقاومة والتي ظهرت جلیة في معظم السالالت المختبرة 

یم شامل للمبیداتو أن هناك حاجة ماسة إلجراء تقكما.في هذه الدراسة
خاصة في المناطق التي بالمختلفة قبل إدخالها في برامج المكافحة و 

حیث الة، ّ ینتشر فیها الذباب المنزلي والتي تحتاج لمكافحة سریعة وفع  
یساعد على یم نفسه على السالالت الحقلیة و التقمثل هذان اجراءأ

جل أمن مدى حساسیة السالالت الحقلیة للمبیدات المستخدمة معرفة
القرار المناسب لتالفي تقدم أو استفحال مشكلة المقاومة.تخاذا

شكر وتقدیر

لدكتور علي بن سعید آل سرار واألستاذ الدكتور عالء لالشكر مقدم 
الدین بیومي من جامعة الملك سعود لما قدماه لتوفیر بیئة العمل. كذلك 

دارات المسالخ الخمسة التي ج   معت ٕ                           ُ الشكر مقدم ألمانة مدینة الریاض وا 
ً                                منها العینات لتعاونهم. وأیضا  الشكر مقدم لعمادة البحث العلمي 

بجامعة الملك فیصل للدعم المالي لهذه الدراسة.
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Table 3. Toxicity of the insecticide α-cypermethrin to tested house fly strains

*Strainµg/♀fly50LDµg/♀fly95LDSlope ± SE2XdfRFالساللة
خبریةالساللة الم

Laboratory strain
0.008 (0.003-0.021)0.152 (0.141-1.958)1.258±0.0912.446-

ساللة مسلخ الشمال
Northern slaughterhouse strain

0.09 (0.073-0.117)3.794 (2.234-7.9)1.023±0.099.94711.25

ساللة مسلخ العزیزیة
Al-Aziziyah slaughterhouse strain

0.357 (0.16-0.532)8.671 (6.01-38.55)1.187±0.08511.42644.63

ساللة مسلخ حي السعادة
Al-Saadeh slaughterhouse strain

1.103 (0.813-1.48)3434.49 (16.95-97.66)1.1±0.116.415137.90

ساللة مسلخ غرب الریاض
Western Riyadh slaughterhouse strain

0.792 (0.686-0.919)5.119 (3.764-7.756)2.029±0.1672.83499.00

ساللة مسلخ المؤنسیة
Almounasiah slaughterhouse strain

0.465 (0.3-0.637)3.044 (2.366-4.162)2.016±0.1274.22658.12

*RF =05LD / 50للساللة الحقلیةLDللساللة المعملیةof the laboratory strain.50for the field strain / LD50*RF= LD

دلیل السمیة للمبیدات البیرثرویدیة المختبرة حسب المسالخ المختارة.4جدول 
Figure 4. Toxicity index of pyrethroid insecticides tested on the selected slaughterhouses

الساللة
Strain

دلتامثرین
Deltamethrin

سیھالوثرین-المبدا
λ-cyhalothrin

سایبرمثرین-ألفا
α-cypermethrin

خبریةالساللة الم
Laboratory strain

45.71%61.54%100%

ساللة مسلخ الشمال
Northern slaughterhouse strain

30.51%68.18%100%

العزیزیةساللة مسلخ
Al-Aziziyah slaughterhouse strain

100%49.32%53.5%

ساللة مسلخ حي السعادة
Al-Saadeh slaughterhouse strain

98.45%100%64.1%

ساللة مسلخ غرب الریاض
Western Riyadh slaughterhouse strain

100%43.38%29.8%

ساللة مسلخ المؤنسیة
Almounasiah slaughterhouse strain

51.53%100%39.78%

Abstract
Alzahrani, S., A. Ajlan and M.J. Hajjar. 2015. Resistance of field strains of house fly Musca domestica L. to three
selected synthetic pyrethroid insecticides in Riyadh City, Saudi Arabia. Arab Journal of Plant Protection, 33(1): 66-71.

This study was conducted during 2010-2011 to investigate the resistance status of field strains of house fly Musca domestica L.
collected from five different slaughter houses in Riyadh city to three pyrethroid insecticides, namely deltametherin, λ-cyhalothrin and α-
cypermethrin, which are extensively used to control flies and public health insects by Riyadh Municipality. House flies strains were collected
from five slaughter houses sites in Riyadh city, located in north, south (Al-Aziziyah), east (Al-Saadah), west and in north eastern part of
Riyadh (Almounasiah). The house flies were topically treated with the tested insecticides. The LD50 value of tested insecticides on field
strains were compared to the LD50 values obtained from a laboratory-susceptible strain. The results showed that, the five collected field
strains had high resistance levels to the tested insecticides, and in the following order: α-cypermethrin, followed by λ-cyhalothrin then
deltamethrin. The resistance factor (RF) of the five field strains as compared with the laboratory-susceptible strain was 17, 11, 41, 13.5, 20.5
fold, respectively, for deltamethrin; 10, 29.8, 54.4, 41.8, 14 fold for λ-cyhalothrin, respectively, and 11.2, 44.6, 137.9, 99, 58 fold for α-
cypermethrin, respectively. Such findings suggest the development of high resistance levels in the house fly field strains as a result of the
extensive use of synthetic pyrethroid insecticides in controlling house flies and other public health insects in Riyadh city.
Keywords: House fly, Musca domestica L., resistance, resistance factor (RF), LD50, deltamethrin, λ-cyhalothrin, α-cypermethrin
Corresponding author: Aziz Ajlan, College of Agricultural and Food Sciences, King Faisal University, Hofuf, Alhasa 31982, Saudi
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