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Abstract 

The present study was conducted with the aim of evaluating the effect of using three 

temperatures of 30, 40, and 50 °C and five exposure periods of 6, 12, 24, 48 and 96 hours/degree in 

reducing Lambda-cyhalothrin residues in water under laboratory conditions and measuring these 

residues using HPLC as well as Biological evaluation of these residues before and after thermal 

treatments. The HPLC readings of the residues of this pesticide showed that the highest general 

average of the degradation rate was at a concentration of 30 ppm /active substance (93.47%) and at a 

temperature of 30 °C (94.79) and for an exposure period of 48 hours (89.80%). and that the 

percentage of deterioration in the effectiveness of the pesticide against adults of the insect 

T.confusum ranged between 96.72 and 99.22%, and the highest of these percentages was at a 

concentration of 10 ppm (99.22%) and at a temperature of 40 ° C (98.33%) and for the two exposure 

periods 24 and 48 hours (98.29%). This may indicate the sensitivity of this pesticide to the 

temperatures used, which was apparently high in its initial limit, while the highest rate of degradation 

was 89.80% at the 48-hour period, which differed significantly from the rest of the other averages, 

which amounted to 82.2 , 85.26, 89.35 and 8 6.95% for exposure periods of 6, 12, 24 and 96 hours, 

respectively. 
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  HPLCبعد معاملته حرارياً باستخدام جهاز  Lambda-cyhalothrinتقدير متبقيات مبيد الحشرات 

 ً  وتقييمه حيويا
 
 2نبيل مصطفى طه المالح، *1ليث أسامة محمدأمين الرمضاني

 
 العراق  ، جامعة الموصل، الموصل،قسم وقاية النبات، كلية الزراعة والغابات 2*، 1

 
 الخالصة

، 12، 6فترررات للتعررري   خمس oم 50،  40،  30درجات للحرارة    ثالثاجريت الدراسة الحالية بهدف تقييم تأثير استخدام  

فررض المررات تحررت اللررروف المختبريررة وقيررا   رر    ساعة/درجة حراريررة فررض خترر  متبقيررات مبيررد ثمبداسررهالوثري   96و    48،  24

، اظهرررت القررراتات الحراريررة وبعررد افضالً عرر  التقيرريم الحيرروا لهرر  المتبقيررات قبررل المعررامالت    HPLCالمتبقيات باستخدام جهاز  

مررادة فعالررة /جررزت بالمليون 30لمتبقيات   ا المبيد ان اعلى متوسط عام لنسرربة التررد ور كانررت عنررد التركيررز   HPLCالخاصة بجهاز  

وان النسرربة الميويررة للتررد ور فررض   ،%(89.80سرراعة )  48ولتترررة التعررري   %o  (94.79  )م  30%( وعند درجررة الحرررارة  93.47)

% وان اعلى     النسب كانررت عنررد التركيررز   99.22و    96.72قد تراوحت ما بي     T.confusumفاعلية المبيد ضد بالغات الحشرة  
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%(.و  ا ربمررا 98.29ساعة )  48و    24%( ولتترتض التعري   98.33)  oم  40%( وعند درجة الحرارة  99.22)جزت بالمليون    10

فررض حرري  كانررت اعلررى  يؤشر الى حساسية   ا المبيد لدرجات الحرارة المستخدمة والتض كانت على ما يبدو مرتتعة فض حد ا اثولض .

،  85.26،  82.2 تت معنويرراً عرر  بقيررة المتوسررىات اثخرررغ والتررض بلغررتوالتض اختل  ساعة  48% عند التترة    89.80نسبة للتد ور  

 .ساعه على التوالض 96و 24، 12،  6%  لتترات التعري   86.95و  89.35

 

 HPLCدرجة الحرارة،   ،ثمبداسهالوثري :  الكلمات المفتاحية

 

 

 ةـــالمقدم
بأهديددد مةافددد مادددسم دددلف ممحظتددد ماقدددلميددد ي مبآلادددا مإللب ةمدقت حددد مدكدددفيمادددسمبامبجدددت بتت ي مبهددد مبيكيديائيددد متعدددلمبيداتدددلب 

%م45متقدل ماددمبيز بعيد مفبيتدسميلدحافدت مبآلادا متجدااهامبيتدسمبيةجدائ مدديمبهديد مادسمبيحدلمدديمميهداممبيلفيي مفبالقليدي مبدداممبالهتدادا 
مددلةتتهاماسمعايي مز بعيهمبنتا يهمعلىمبيحفاظماسم ئيجيا مملف بمتلعبم[محتث1فبيز بع م]مبألغ ي مدنظده ،بيعايدسمبيز بعسمبالنتاجممدي

Tillmanمبجدددابمبال دددا مبييدددا ةمغتددد مبيداتدددلب مهددد  معلدددىمباالعتددددالمبيحفددداظمعلدددىمبالنتا يددد مبيفدددعبمادددديم[مفددددلم يددد 2]مفبةددد فيمم
م[.4]مBurgessفممPimentel،م[3]مPimentelبالنجايممفحهمفمبياتئ مبال ا معلىمفةافهمبيطفي مبيدلىمعلىمبيدقففلة

مةددت مددديمهددفمبالنجددايمفددحهمبيحقيقددسمعلددىمبيةطدد مفيكدديمبيز بعيدد مبياتئيدد مبيددنظ م ديددلماددسمدف ددفل مبيداتددلب مبيمدتبقيددا 
مبيداتددلب ،مفاددسماهدد  مبيدلف دد مبيز بعيدد مبيدنت ددا معدديمبيدلف دد مايددتمبيديددا معادد مبجددتةلب مبيدةلفددا ميهدد  مبيدباشدد مفبيدجددتد مبيتعدد  
ددديممبيديددا مبي فايدد ماددسمبيعلتددلماددسمبآلاددا متدد  مكديددا مدتبقيددهمبجددتد ب مبجددتةلب مداتددلب مبيبدداح تيمبيمددديمبيعلتددلمباددالمبألةتدد ةمبآلفندد 

-El[،م8فبةدددد فيم]مMatin[،م7فبةدددد فيم]مHernandez[،م6فبةدددد فيم]مLegrandم[،5]مLeonardدةتلقددددهممبيدندددداطممفبدجددددتفيا 

Kabbany[،م9فبة فيم]مممKashyap[،م10]مفبة فيممShukla[،م11فبة فيم]مMaloschikمم[.12فبة فيم]م
مبيديددا ماتهددامتشددك مبيتددسمبيالددلبيماددسمفةافدد مبياتئددسمبيقلددممزيددال ماددسمتجددابممبيداتددلب ماهدد  ممبي فايدد مبيديددا مدفددال متلددفثمفبي
مTuxenم[،13]مKoppenفمSpliidبيد دداف ةممبيحيدد ي مفبيدندداطممبي يفيدد مبيشدد بمكددداماددسمبيدندداطمميديددا مبي ئيجددسمبيدفددل مبي فايدد 

مديدددا ميدددلته مشدددةيميدددي مدليدددا محدددفبيسمهندددا مبيمعلدندددامب بم[مةافددده15فبةددد فيم]مPapadopoulo-Mourkidou[،م14فبةددد فيم]
 بيش بممممديا ممتجااهامبيتسممفبيدت ياممبجابمبيج طايمميدفتفيممطف (مدلتفيممم)اتنه مشةيمدتتتيمجت مديمبك  مهنا ممفبيممفحيهمش ب

vara[16.]م
مبياتئدد محدايددهمفكايدهمقادد مددديم1988معدا ماددسمتجدد تلهامددديمبيداتدلب مبيبات   فيليددهمبيتددسمتد  م Lambda-Cyhalothrinداتدل
مات كتددزب مبيعاييدد ميفاعلتتهددامتعددفلمعاييدد ميقددل ب مفبدتتكهددامداتددلب مبيحشدد ب مبيدفددنع مددديم لتددلمنددف معلددىمبندده[م17]مEPAبألد يكيدد م
%م30م-%23مددامنجداتهمفتد د مداتدلب مبيات   فيدلم[19]مGaneshwade،م[18فبةد فيم]مFetouiممفدف تهاممفبجتق ب ممنجاياممدنةفيه

ممفبيفح مبيجكني ممفبيدناطمممبيز بع مماسممفبجلممنطاقممعلىمتجتةل ممدج لهممت كتبهم3500ديمفألك  مبيعايدي ممبيحش ي مبيداتلب مجفقممدي
ماددسمبجددتةلد مفبيتددسمبيحشدد ي مبيداتددلب مددديمدايعددامكيديائيدد مائددهمبكادد مفهددسم ايددثم[22فبةدد فيم]مShi،م[21[م]20]مUSEPAبيعاددد م
مبيبداح تيمعدد منتت  مفبيمتةلتممه  مبيفئهمفدنهامداتلمالدالبجهايف  ييمهف[م23]مDickmanفممHoussetممهكتا ممدلتفيممم320ممعتج
م[24]مPetersonمفمSchleierبييفئسمميلتحل مدقافد مبك  مفيغهمإلت ال

مAlonso،م[25]مLubickبياتئيددد مميددددالةمالدالبجدددهايف  ييمتهلتدددلبمكاتددد بمعلدددىمبالنجدددايمفبيدددنظ مبيدفددد  مبالجدددتةلب مشدددك مفيقدددل
مبداي غ مايدهمبيت بكتدزمزيدال معندلمتدزلبلمفمبيددا مبيدىمتفد معندلدامعاييد مبيدائيد مبيكائندا معلدىمفبيمجدي مالدالبجهايف  يي[مم26فبة فيم]

م[.27]ممAldehameeمبيت بكتزمباق ممتأ ت  مدي
مبيد كبدا مفنشدا مبلب مفعلدىمبيحشد ي مبيداتدلب مجدديهمعلدىمتدث  ماتزيائسمده معاد مهسمبيح ب ةمل  همبيمبيىمبيل بجا ممتشت 
بيحددد ب ةممل  دددا مظدد ف متحددد مادددسمبيحقددف مبيدجددتةلد مبيحشددد ي مبيداتددلب ماعاييددد معلددىمتددأ ت ب مكاتددد ب ممبيحددد ب ةميل  ددهمبيمبيكيديائيدد مكددددا
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نفجددهمميلداتددلمبيكيديددائسمبيت كتددبمدنهددامعلتددل مبعفبددد مبيكيديائيدد مبيداتددلب معلددىمبيحدد ب ةمل  ددهمتددأ ت ميعتدددل[م28،م]Gordonمبيدةتلفدد 
Sparkasم[29]مفبة فيمم

مدديمفبي فايد مبيجدطحي مبيديدا مداتدلب مفدفدت مجدلف معلدىمل  د محد ب ةمتغتد متدأ ت مل بج [م30]ممفبة فيمممBloomfield ك مم
مل  ددا مبةددتت ممبفعدد مبآلادا مداتددلب متددلهف مةددت مدديمبنةفيدد مقددلمبالنهدا ماددسمبيداتددلب مت كتددزب مباندهممبيدتحددلةمبيددلكدد مدنظدف 
مبيح ب ة.

مكددامفبيممبيحد ب ةمل  د مهدسمبينبدا مفقايد مدنت دا م يد مادسمبددامبيكيديائيد مبيددفبلمتحلد مدعدل معلىمتث  مبيتسمبيعفبد ممبحلممبي
مةتيهددامددديميدكدديمحتددثمArrheniusمب هتنتددف ميدعاليدد مفاقددامبيحدد ب ةميل  ددهمكلبيدد متحلدد مدعددل مدعاددد ميددهمبيداتددلب مددديمداتددلميكدد 

م.م[31]ممEFSAممدةتلفتتيمح ب ةمل  تسماتيمبيتلهف ممدعلال منجبهمحجاب
شك مديمك فداتفغ بايامبيعدفلمبيدجتةلد مبشك معدا مادسمبيكيديدا مبيحتفيد مفبيتحلتليد مفدديمبك د مبيتقنيدا ممHPLCفتعلمتقني مم

عيدفامبفمعاددامبيدايدي مفقل تدهمعلدىمتحلتد مبامد كدبمقااد ميلد فبايمادسمم30بنتشا بمفبجتةلبداماسمبيدةتا ب مبيتحلتليد معلدىمددلب م
مفقل تدهبفمبقد مملقيقد م30تدلمدديمبيتحلدتت مادسمغيدفيمتدزةمبيجد ع مادا  ب مبيعليدكديمبجدتةلبدهمكطدف مدتحد  مباإليداا مبيدىمدممدائس

م.[33]م Reuhs[،32]مRoundsفم Reuhsطا منتائجملقيقهمفبحجاجيهمكات  علىمبع
بيمل بجا معلتل ماسمه بمبيد ا مبشدا  مبيدىمبجدتةلب مهد  مبيتقنيد مف ن داقمادسمتقدلت مدتبقيدا مبيعلتدلمدديمداتدلب مبيحشد ب مم

فبةددد فيممKithure،م[35فبةددد فيم]مChauhan،م[34فبةددد فيم]م Lazicابيبات   فيليدددهمفبينتفنيكفتتنيدددهمفبيفجدددفف ي مبيعيدددفي مفغت هددد
[36]،Sharma [37فبة فيم]م،Hamid م.[38فبة فيم]م

ميت ددا بمباتقا هددامعدديمايددتمبعتنهددامداتددلب معلددىمفكدد ي مبيدجددتةلد بيط بئددمممحتددثمددديمبيجددابق مبيل بجددا ميدحلفليدد مفبدداينظ 
متدأ ت تقتدي م بيدىمتهدل مبيحاييد مبيل بجد ماايمبيدعاي  ممفبعلمقا مبيدتبقيا ميه  مبيتأ ت مبيجدسميدع اهمي ف ي متعلمبيتسمبيحتفاممبيتقتي 

ل  ددهمح ب يد ماددسمةفدد ممجداعه م96فم48،م24،م12،م6يلتعدد ي ماتدد ب ممفةدجد مo م50فم40فم 30يلحدد ب ةل  دا مم ددتثبجدتةلب م
اليممبيح ب يدد دتبقيدا مهدد بمبيداتددلمادسمبيدددا متحدد مبيظد ف مبيدةتا يدد مايددتمعديمبيتقتددي مبيحتددفاميهد  مبيدتبقيددا مقادد مفبعدلمبيدعددادت م

م[39]بيدتق،مبيعك ا مقلميكفيممبايي ف ةمبنةفا مجدتتهمالممالميعنستلهف مبفمتحل مبيداتلمكيديائيامم
م

 مواد وطرائق العمل ال
بيدفف مةت مم بيز بع مفبيغابا م م ادع م يكلي م بيد كزام بينبا مفبيدةتا م يقج مفقاي م بيتابلم بيحش ب م بيت ا بماسمدةتا م ب  ي م

م2019بيعا م
مبيدفبلمفبأل هزةمبيدجتعدل ماسمبيل بج م:م

 دفل مبيحش ب مفت  تتهام:م -1

بيدتشااه مم بيطحتيم ةنفجا م حش ةم علىم بيحفف م م Tribolium confusum DuvalممConfused flour beetleت م
(Coleoptera: Tenebrionidae)ت ممم فبيغابا محتثم بيز بع م بيحش ب  كلي م اسمدةتا مبحفثم ت  تتهام ديمدز ع محش يهمجامم

قتممبيقدحم)بيطحتي(منظتفمفجلي مفيلماسمعلبماتجتيكي مجع مبيغ  ل مفت  ي مبيحش ةمعلىملمافجاط ممعز مبيحش ب مبيكادل مدنهامم
ب  ط مدطاطي مففيعهاماسمبيحاين معلىمل   ممافجاط ممغ ب منظيف مدحكد مبيغلممافبجط مقطلمديمبيقداشم)دلد (مف  طهامممم500
دئفي مم 27 ± 3ح ب  نجاي ممممل   م ممo مم5±مم55ف طفب م علىم ت م لتلم بيحفف م بيدةتا متفدا مممم5±25ممبعلمممييدايم اسمظ ف م

باإلياا مبيىمتنطتفمبيطحتيمباجتد ب مديم لفلمبالنجتخمفبة مبيت قا ميعد مدزب  م لتلةميلحش ب مبيكادل مبينات  مفبجتةلبدهاماسم
م[.40]مSabbourمبيل بج ت ا بم

 (Karate 100g CSبيداتلمك بتسم) -2
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( بيبات   فيلب م د دفع م ديم فاعمم حش ام دعلق ممPyrethroidsداتلم كبجفال م شك م علىم د هزم  Capsule(م

Suspensionمم(CS(مبيدالةمبيفعاي مالدالبجهايف  ييم)Lambda-Cyhalothrinمم)غ  يت ممم900%مدال ماعايه(مفمم10غ  يت )100
 فبالج مبيكيديائسم:مم3NO3ClF19H23Cدفبلمحادل م،بيفيغ مبيكيديائي مم

a-cyano-3-phenoxybenzyl3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2م م
Dimethylcyclopropanecarboxylate 

بنتاجمش ك مجن نتامم بيعايدي ممممSyngentaديم بيفح م بيدز فعا مباز  مجفيج بمدفنفمحجبمدنظد م ممWHO Class IIيفقاي م
م.مدتفجطمبيجدي 

دا ك ممممIncubatorحاين مم -3 بيدفلت ممممBINDERكه  ائي م بيفنلم مل   مممافقمممدئفي ممل  ا مم5ممديمم ةبيح بممل   ممBD53بيداني م
مةلفي مممتهفي ممفاتح ممأدادي ممتهفي مماتح مممط يمممعيممميليبطممقاال ممم قدسمفتهفي ممبيح ب ةممل   ممدئفي مفيبطممل   ممم100ممإيىممبيغ ا ممح ب ة
 ،مبيعدممممم400،مبال تفا مممم400يت  بمبيقياجا مبيلبةلي مبيع  مممم115مملبةلسم،مطاقتهامبالجتيعااي ممز ا سممدليدت مفبابمم50ممقط ها

 دتليدت .م330

ل   مدئفي ممم 250-30بيدلىمبيح ب امديممممMINO/40بيدفلت ممممUKفنلمبيددلك مبيدتحلةممممGenlabدا ك ممممOvenا يمكه  ائسمم -4
 دتليدت .م490م دتليدت ،مبيعدمم480دتليدت ،مبيع  مم580يت مبال تفا مم40جعتهممفبيتحك مال   مبيح ب ةمتلفام

5- ( باللب م عايسم بيجائ م بيك فداتفك باسم مHPLC هازم مHigh Performance Liquid Chromatography(م بنتاجمم
CORPORATIONممSHIMADZUبيدفلت مممم بيعدفلممممLC-2010A HTبيياباني م دفبففا م  Inertsil OSD-3 (C18),م

5µm 4.6 x 250 mmما ناد همبيةايمعلىمبيحاجفبمباإلياا مبيىميفح مبيتحك مايه.مميعد مديمةتم  

 الدراسات : وشملت 
 اوال : تجارب التقييم الحيوي للمبيدات :

مفتفزع مه  مبيت ا بمعلىمدحف ييم:م
 :  للحرارةالتقييم الحيوي للمبيد قبل التعريض  .1

مبيحالةميلداتلماسمبايغا مةنفجا مبيطحتيمبيدتشااه ممبيجدي فدنهامتت متحلتلمقي م
فبي امت متحلتلهامبجتنالبمبيىمت ا بمبفييهمتدهتليهمأ  ي ممم(LCY)ممميتنفت مبيل بج مت مبةتيا مأ  ع مت بكتزمديمبيداتلمالدالبجهايف  يي

ماعاي مدال مم  ز مبايدلتفيمم30،م15،م10،م5زمهسميه بمبيغ  مه  مبيت بكت
بيح بيفبحلمممم دك  ب مممم تثبيبايغ مافبقلممش ب ممعفدل م بيدك  م دل مبعلمممم9حش ب مفيع ماسمطاممات امح  مممم10ت كتزمفي م

ف طفب مممممo ممم3±27 انيهمبايت بكتزمبيد كف ةمبنفام  مفيع مبالطباقماسمبيحاينهمعلىمل   مح ب ةمممم2دعادلتهامبط يق مبيغد ميدلةمم
جاع م.ت متفحيحمنجبمبيدف ممم48فمممم24بعلمماعفدل مبايدا مفت محجابمنجب مبيقت ممممبيت    مبييابط %مبدامدعادل مم5±55نجاي مم

فحلفلمبي ق مفبيدت ميك مداتلمباجتةلب مبيحاجفبمممLC50كدامت محجابمقي مممم[42]ممشعبايمفبيدتقمم[،41]ممAbbottباجتةلب مدعالي مم
بيد كف ةماسمبيدتقمممJohnsunفممممSunsايدامت محجابمبيجدي مبينجاي ميلداتلب مبيدةتا ةمحجبمدعالال مممم .Probit.exeا نادجمم ف

م.م[43فعالبي زبقم]
م%ميلدف ماسمبيدقا ن مم-%يلدف ماسمبيدعادل ممممممم

م100مXم_______________________________يلدف م=م%مبيدفحح م
م%ميلدف ماسمبيدقا ن مم-م          100

 : للحرارةالتقييم الحيوي للمبيدات بعد التعريض  .2
اسمااعلي مبفمكفدا ةممدةتلف ()ل  ا مح ب  مفات ب متع ي ممبيح ب ي ديمب  متحلتلمبيتأ ت مبيت ايطسمبفمبيتنشيطسميلدعادت م

مأ  ي مه  مبيل بج مم.مبيح ب ي  م،مدقا ن مبفاعلي مه بمبيداتلمقا مبيتع ي ميلدعادتمLCYدتبقيا مداتلمبيحش ب م
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 ددز مم30فمم10تدد متحلتددلمت كتددزيي مداتددلمفبجددتنالبمبيددىمدددامتدد مبيحفددف معليددهمددديمنتددائجمددديمبيدحددف مبألف مفهدد  مبيت بكتددزمهددسم
م48فم24عفدل مبايغا مبيحش ةمانف مبألجلفبمفبيط يق مبيد كف ةمبنفاماسمبيدحف مبألف م،مأةد  مبينتدائجمبعدلمم،دال ماعايهممبايدلتفيم 

جداعهمددديمبيدعادلدد مفبيةافدد ماددم%ميلقتدد مفبينا ددد معدديمدعادلدد مبايغدا مبيحشدد ةمبدتبقيددا مهدد  مبيداتدلب مفيتقددلت مااعليدد مبيداتددلب مبعددلم
م:م[43 ةماسمبيدتقمفعالمبي زبقم]دعادلتهاممبايح ب  مفباجتةلب مبيدعالي مبيد كفم

 
مبيدعادل مبعلممبيقت منجب مم–بيح ب ي ممممبيدعادل مقا مبيقت منجب 

م100مم__X____________________________________اسمااعلي مبيداتلم=ممم%ميلتلهف 
م(مبيدعادل م)بيدقا ن نجب مبيدف مقا م

 
 : للحرارةالتعريض  ثانيا: تجارب

يلداتلمم بيحتفام بايتقتي م فبيةايم بألف م بيدحف م نتائجم بيىم ف  تثممLCYبجتنالبم اقطم ت كتزييم باجتةلب م بيل بج م تد م ،م
  ز مبايدلتفيم.م30فم10ت بكتزمهسمدك  ب م مت كتزمه  مبي

د مممم100 ممد مديمك مت كتزمف  ت  مدك  ب م مت كتزمدفيفع ماسمقنتنهمز ا ي مدعتدهمجعمم50يتنفت مبيل بج مت مدعادل مم
اسمحيايمممم ديعا مممبيت    ،مفيع مدك  ب مم  مبيداتلب بييف ماسمتحل مبفمتلهف مهممتأ ت معاد دحكد مبيغلممالجتبعالمبحتدايي مم

،م12،مم6(مل   مدئفي مفيفت ب متع ي م)مممم50،مم40،مم30دظل ميلجابمنفجهمفشدل مبيدعادت مبيتع ي مي ت  مل  ا مح ب ي م)مم
مح ب ي .(مجاعهم مل  همم96،م48،م24

بعلمبكتدا متع ي مبيعتنا مبيجاامم ك هامديمبيداتلب مفديمب  مدع ا متأ ت مل   مبيح ب ةمفبيت كتزمفات ةمبيتع ي ميداتلم
LCYماسمدلىمتلهف مبفمتحل مه بمبيداتلم

ماقلمت مبيكشفمعيم ي مبط يقتتيم:
   HPLCالكشف الكيميائي باستخدام جهاز  -أ

 المبيد المعاملالتقييم الحيوي لمتبقيات  -ب

 

 : HPLCالكشف باستخدام جهاز  -أ

فبايت بكم يلداتلم بيقياجي م بيدحايت م تحيت م داتل(بعلم )ت كتزيي م بيجاامم ك هام بيعتنا ممتزم حلل م ك فداتفغ باياممممافجاط ،م  هازم
اسمبيدةتا مبيد كزاميكلي مبيز بع مفبيغابا  م ادع مبيدفف ممممShimadzu(مبييابانسمبيفنلمديمش ك ممHPLCبيجائ معايسمبأللب م)

بيكشفمعنها(مفبيطف م بيدطلفبم بيدالةم بيد تبا م)تةتلفمباةتت م بي هازمديمطف مدتح  مقطاسميحتفامعلىمدزيجمديم فيتكفيم
بيتحلت ممبيجليكا،مممم(مفبيحافامعلىم زيئا Stainless steelبي اا متتأيفمديمبيعدفلمبي اميكفيمعالةمديمبيجتانل مجتت م)م ب  ام

ةافهماه بمبيداتلمف ي مباجتةلب مد تبا مبيطف مبيجائ مبفمبيدتح  مأجتتفنت ي م:مممHPLCتح مظ ف معد مي هازممممLCYيداتلمم
بيانفج ي مممم1(مفتلاممحقيمم70:30دا م) نانفدت ،مفت محجابممم230عنلمطف مدف سممممUVد  ملقيقهمفبالدتفايمباألشع مافقم

ب يد ف م بيتز م )بيفق م بالحتبا م زديم فتج  م بينظا م عا م ]ممHammad(ممRetention timeيعتن م ت كتزم[مم44فبة فيم فحجابم
م[45]م Aljubooriلدالةمبيقياجي مفاممبيدعالي يتح مبيدنحنىمبيداتلماسمبيعتن معلىمأجا مبيدجاح م

 
مدجاح مدنحنىمبيداتلمبيدعاد مxت كتزمبيدالةمبيقياجي ميلداتلمت كتزمبيداتلماسمبيعتن م)مدايك فغ ب  مد (=م

مدجاح مدنحنىمبيدالةمبيقياجي ميلداتلم
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 التقييم الحيوي للمبيد بعد المعاملة الحرارية : -ب

ككدددائيمبةتبدددا محتدددفاميتحلتدددلمب ددد ممTribolium confusumنفددد  مبيل بجددد مباجدددتةلب مبايغدددا مةنفجدددا مبيطحدددتيمبيدتشدددااه م
 دددددز مم30فم10(مجددددداعهمفيلت كتدددددزييم96فم48،م24،م12،م6(مل  دددددهمدئفيددددد مفاتددددد ب متعددددد ي م)50فم40،م30بيدعدددددادت مبيح ب يددددد م)

ماسمبيجدي مبيحالةميدتبقيا مه بمبيداتل.مLCYبايدلتفي دال ماعايهمديمداتلم
  ماددسمت ددا بمبيتقتددي مبيحتددفامفبةدد  مبينتددائجمبيةافدد مادددم%معفدلدد مبايغددا مبيحشدد ةمبايداتددلب مبط يقدد مبيغددد مفكدددامجددامم كدد

مجاعهمديمبيدعادل م.م48فم24يلدف مبعلم
 

 التحليل االحصائي : 
فتد مبجدتةلب مبةتبدا ملنكديمدتعدللممC.R.Dباجدتةلب مبيتفددي مبيعشدفبئسمبيكادد مممبيعادليد حلل مبيايانا مفاممنظا مبيت ا بمم

م.[46عنت م]%م5الةتبا مدعنفي مبيف فقماتيمبيدتفجطا معنلمدجتفىمبحتدا ممDuncan s Multiple Range Testبيدلىم
 

 : النتائــج والمناقشــة
بايداتل بيدعادل م يبايغا ممم(LCY)مم Lambda-cyhalothrinتأ ت م بيحالةم بيجدي م اسم بيح ب ي م يلدعادت م تع ييهم قا م

م.مT.confusumةنفجا مبيطحتيمبيدتشااه م
بي لف  ديم داتلم(م1)ممتتاتيم بيطحتيممممتأ ت ببظه مم LCY بيم ةنفجا م يبايغا م بيقت م نجبهم دتفجطم  بيدتشااه اسم

T.confusum بعلمم%مم73.33فمممم30قلمت بفح مداماتيمممممبيحش ةايغا ممفبيمدتفجطمنجبهمبيقت ميبممبيدعادل ديممممفبيفت ةتبعاميلت كتزمممم
مبيدعادل .مجاعهمديمم48بعلممم%م96.66فمم46.66اسمحتيمت بفح مداماتيممبيدعادل جاعهمديمم24

بعلىمدتفجطمممفبيممديمبيدعادل ممفبيفت ةيلت كتزممممنجبهمبيقت متبعا مممماسمدتفجطممدعنفي بظه  منتائجمبيتحلت مبالحفائسمف فلما فقا مم
بيقت مبعل بيت كتزمممم73.33كان ممممبيدعادل جاعهمديمممم24ممينجبهم بايدلتفي دال ماعايهمفممم60%عنلم جاعهممم48%مبعلمممم96.66 ز م
 .مينف مبيت كتز

ديمبيدعادل مف فلما قمدعنفامفبيمبعلىمممفبيفت ةيلتلبة ماتيمبيداتلمممماقلمب ا مبيتحلت مبالحفائسميلتأ ت ممبيعا مميلدتفجطممباينجب بدامم
 .م جاعهم48ميلفت ة%مم78.33بيفت ةمكايميتأ ت مدتفجطمعا م

م.م% 66.67بيداتلمقلمالغمميتأ ت ممفبيمبيدتفجطمبيعا م ز مبايدلتفيمم60عنلمم%85.00ايدامكايمبعلىمدتفجطمعا ميلت كتز
يدممماس بيم47]مممفبة ييممJankovممل بج م تففقمعيمممLCYداتلمممم[م ممبي زمممجفجهممحش  مميلمممبيدجتةلد مممبيداتلب ممبقيهممبظه م

Sitophilus oryzaeممقايي ممي   ممبفممفلد ممااحلبثمم(knock downمم) ممبالجطحمممعلىممدتبقسممب  مميهممفبيممبيدعادل مميألا بلممج يع
م.مجاع م24ميدل مبيتع ي مفعنلمتفدام90مبيىمففل مبيدعادل مبعلمدةتلف مزدني مات ب معلىمتففقهمبيياممفبظه مبية جاني 

قت مممانجبهممبالك  مجديهممكان ممCYNفممLCYمميداتلاممبيقاتل ممفتح ممبيقاتل ممبيتأ ت ب مم[مبيم48فبة فيم]ممGrávalosممفف ل
م.ممCoccinellidaeمعائلهمديمconvergensمHippodamiaميدفت  مفبيبايغمبيت قسميلطف %م80مديمبك  مالغ 

مم48 ز مبايدلتفيمعلىمبيتفبيسمبعلمممم31.06فمممم5.57الغ ممممLCYيلداتلممممLC90فممممLC50ك ي متتاتيمديمبي لف مبيمقي م
م.م1.717جاع مفبيمقيد مبيدت مالجت اب مبايغا مبيحش ةمالغ م

بيفلئي مم بيطحتيم ةنفجا م بايغا م يلم بيحش ب م داتلب م تجع م جدي م يدقا ن م ل بج م ممبيباح ايممبشا ممT.castanumافسم
KhalequzzmanفممممNaharممداتلممبيممبيى[مم49]مممLCYبيحش ةمفبيممممبايغا ممعلىممبيداتلب مممه  مماتيممديممجديهممبالك  ممكايممLD50م

الغ مم قلم بيداتلم دت تفي،ممم:كاالتسممتنازيياممتل   ممقلممبيداتلب ممه  مممجدي ممفبي 2دايك فغ ب  ج مم 0.2416يه بم الدالبجهايف  يي،م
م م.ما ف فكجفمدفنفك فتفاف ،مكا  فجلفاي،مكلف  ات اف ،ماتنتف اتفي،مافجفادتلتفيمجاتا د  يي،م
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مقاييس  (  1) الجدول   وبعض  الحيوي  التقييم  للمبيد   السمية نتائج  المتشابهة     Lambda-cyhalothrinالحاده  الطحين  خنفساء  حشرة  بالغات  ضد 

T.confusum تحت الظروف المختبرية. 

 المبيد 
التركيز  

ppm  /
 مادة فعالة 

متوسط  متوسط % القتل بعد / ساعة 
 التركيز 

المتوسط  
العام لتأثير  

 المبيد 
 حدود الثقة  الميل 

 اعلى –ادنى 
LC50 

ppm 

LC90 

ppm 
24 48 

Lambda-

cyhalothrin 

(LCYم)م

م38.33bمd 46.66 cd 30م5
 

م66.67
 

م1.717
م

م9.89م–م0.53
م
م5.57

م
م31.06

مa 68.33مab 83.33مcd 53.33م15
مa 75.00مab 86.66مbc 63.33م30
مa 85.00مa  96.66مabc 73.33م60
م b 78.33 a 55.55مبيدتفجطمبيعا ميلفت ة

 %. 5 احتمال مستوى  عند معنوية فروقات وجود الى تشير الواحد القطاع في المتشابهة غير االحرف ذات المتوسطات*

 
   Lambda-cyhalothrinتأثير درجات الحرارة المختلفة وفترات التعريض في النسبة المئوية لتدهور مبيد 

مبيتع ي ممبعلمم LCYبيقياجي مميلدالةم HPLC باللب ممعايسممبيجائ ممبيك فداتفغ بايامم هازممباجتةلب ممبيكشفممنتائجمماتن 
مبيح ب ةمممل  ا ممالجتةلب مممبيفبيحممبيتأ ت مم(م2)بي لف ممماسمفبيدفيحمميلح ب ةممبيتع ي ممبعل LCY يدجتحي مبيداتلم(1)بيشك ممميلح ب ة

مه  مممفبيممميتلهف مبيداتلممبيدئفي ممبينجب مماسمممل  همح ب ي ممم مجاعهمم96ممفممم48مم،م24مم،م12مم،مم6ممبيتع ي ممات ب ممفعنل ممo ممم50ممفممم40مم،مم30
م،ممم50ممبيح ب ةممل  تسممعنلممج ل ممفبيتسممبيفعاي ممبيدالةممديممبايدلتفيممم ز مم10مميلت كتزمم%مم96.06ممفمم59.73مماتيممداممت بفح ممقلمممبينجب 
يلت كتزمم%م98.23مفم84.91ماتيمبيداتلمداممه بمتلهف منجبهممت بفح محتيماسمبيتفبيس،ممجاعهمعلىم96فمم6مفيفت تسمبيتع ي مo م30
 .بيتفبيسمعلىمجاعهمم24فم6مبيتع ي مفيفت تسمبيياممo م30فم50مبيح ب ةمل  تسمعنلمج ل مفبيتسماعاي مدال مبايدلتفيمم ز م30

 التراكيزوالمستخدم لحساب   HPLCظهره جهاز ي   مبيد الذي ( مخطط ال 1لشكل ) ا
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مفممميلت كتزممتبعامم LCYداتلممممبيدئفي ميتلهف مممبينجب مممدتفجطماسمممدعنفي مما فقا مف فلممبالحفائسممبيتحلت مممنتائجممبظه  ممفقل
ممدقا نهم%ممممم93.47ممالغ ممبايدلتفيممم ز مم30ممبيت كتزممعنلممبيتلهف مكان ممينجبهممعا ممدجتفىمممفبيمبعلىممبيتع ي ممفات  ممبيح ب ةممل  ه

م30ممبيح ب ةمميل  هممبيتع  ممعنلممكان  LCY داتلمميتلهف ممعا ممدتفجطممبعلىممفبي ،%79.94ممالغ ممحتثممبايدلتفيممم ز مم10ممبايت كتز
 oمم40ممبيح ب ةممل  تسممفيليهممم%94.79ممالغ ممفبيتسمم oمم50فمم%مممم84.73مممم oيلتلهف ممم،%مممم80.62مم اسمحتيمكان مبعلىمنجب م

بيفت ةمممم89.08 عنلم الغ ممجاع مم48%م فبيتسم بالة ىم بيدتفجطا م بقي م دعنفيا معيم بةتلف م فممم89.35،مممم85.26،مممم82.2ممفبيتسم
م.جاعهمعلىمبيتفبيسم96فم24،م12،مم6%مميفت ب مبيتع ي مم86.95

متدزلبلممعا مبشك متحل مبيمبيىمتشت مبيتسمبيل بجا مديمبيعلتلمدلمتتفممالمقلمبنهامبالفيىميلفهل متالفمدامعلىممبينتائجممه  ممبي
،مTorstensson[51] مفمCastillo،م[30]مفبةددددد فيممBloomfield،م[50فبةددددد فيم]م Starner بيحددددد ب ةمل  دددددا مازيدددددال 

MohammedفممMousaم[52]م،Kumarفم Gupta[53]بيتع ي مات ب مازيال ممفك ي م Fernández[م54فبةد فيم] مفهدفمدفهدف
مداتددلمبيداتددلب مبيبات   فيليدد مفدنهددامب بمعلدددامبيمف يدد مبيحاييدد مل بجددتناماددسمبييددهمبيتففدد متدد مدددامفتأكتددلميتا يدد متففددت مبيددىميحتدداجمعددا 

LCYحدددد ب امجددددايبممدعاددددد م ب مScottم[55]م،Thompsonم[56]م،RajBoinaم[57فبةدددد فيم]م،Srigirirajuم[58فبةدددد فيم]م،
Maمةفد مادسمتدث  مبيميدكديمبيحد ب ةمل  ا ماسمبيبجيطمبال تفا مفبيمبيح ب ةمل  ا مبانةفا متزلبلممكفا تهاممبيممبا[مم59فبة فيم]مم

متحلد مبعلدىمتحقدممبيميدكديمبيتدسمبيح  د مبيح ب يد مبيل  د مهدسمo 30مبيحد ب ةمل  دهمتكدفيممبيميدكديمفبايتدايسمتحللهدامزيدال مبفمااعلتتهدا
مادسمتدأ ت مكاتد ميهمقلميكفيممفتلفهميلداتلمبيتلهف مبيكيديائسمزيال ماسمتأ ت مباميهميكفيممييمo 30افقممممبيح ب ةممل  هممزيال ممفبيممكيديائس
مدجتحيد مبيمحتدثمبيحاييد مل بجدتنامادسمتتحقدمميد مفهدفمددامبيدائيد مبيدجدطحا مادسمف دفل معندلمفةافدهمبيداتدلمتاةد مبفمتطدات مدعدل 
مبيت    .مب  ب معنلمدجتبعلب ممكايمبيداتلمبفمتاة مفتطات مبييف متأ ت ماايمفبايتايسمفدعتد مدغلقهمز ا يهمقنانسملبة مكايمبيداتل

بيتطددات ممط يددممعدديمكدداي  DDT ةجددا  مبالكادد مددديمددديمبيمبي ددز [م60]مPillaiفمم Samuel كدد  مدددامدددلمتتفددممفهدد ب
Volatilizationم45مبيدىم15مدديممبيحد ب ةمبيل  د متغت  ممعنلدامةدجهمبيعا مزبلمفبي ام oتق يد م كد  مفدداممEFSA مددي[م31]م

م.مArrheniusيدعاليهممفاقامبيح ب ةميل  هممكلبي مبيتحل ميدعل مدعاد مداتلميك مبي
مف ددفلمبالحفددائسمبظهدد مبيتحلتدد ماقددلم LCYيتددلهف مداتددل%مدتفجددطمماددسمفبيت كتددزمبيحدد ب ةماددتيمبيتددلبة ميتددأ ت مباينجددب مبدددا

ماعايد مددال مبدايدلتفيمم دز م10فمم30مبيت كتدزييمعندلمo 30مبيحد ب ةمل  دهمعندلمكاند يلتلهف مممنجبهممبعلىممفبيممبيتأ ت مميه بممدعنفيهمما فقم
م10مفيلت كتدزمo م50مبيحد ب ةمل  دهمعندل%مم72.09ميلتلهف منجبهمبق محتيمج  ماسمبيتفبيسمعلى%ممم92.12ممفمم97.46ممالغ ممفبيتس

م. ز مبايدلتفيم
متجد تلهامتد مبيتدلهف مينجدبهمدتفجدطمبعلدىمبيمتشدت مبيدىم(2)بي دلف ممنتدائجمبيتعد ي مادايمفاتد  مبيح ب ةمماتيمميتأ ت مبيتلبة ممباينجب ممبدا
مبيفتدد ب مبقيددهمعدديمدعنفيددامتةتلددفميدد مفبيتددس%مم96.45مالغدد محتددثممجدداعهم96مبيتعدد ي ماتدد  مفعنددلامo م30مبيحدد ب ةمل  ددهمعنددلمكدداي
ميدددمدتفجدطمبقد مبيمحدتيمادسمبيتددفبيسمعلدىمجداعهم48مفم24م،12م،م6ميلفتد ب %ممم94.22فم94.33م،م96.14م،م92.83مالغد مفبيتدس
مجاعه.م6ميلفت ةمo م50مبيح ب ةميل  همبيتع ي معنلمج ل م%مفبيتسمم72.32مالغ مقلمبيداتلميتلهف %م

 الحرارية للمعامالت التعريض بعد Lambda-cyhalothrinللمبيد  الحيوي  التقييم نتائج
مفبند مبيتعد ي مبيحد ب ةمفاتد  مفل  دهمبيدجدتةل ميلت كتدزمتبعدامتبداتيمقدلميلقتد مبيدئفيد مبينجدب مدتفجطمبي(م3)بي لف مديممتتاتي

م.م%5.66مفمفف مماتيمدامت بفح مقل م T.confusumبيدتشااه ممبيطحتيمةنفجا مبيبايغا منجبهمبيقت ممدتفجط
مبيحد ب ةمل  دهم LCYبيداتدلميت كتدزممتبعداميلقتد %ميدتفجدطا مدعنفيدهما فقدا مف دفلمبالحفدائسمبيتحلتد منتدائجمبظهد  مفقدل

مبددايت كتزمدقا ندده%م0.489مالدغمحتددثمبدايدلتفيمم ددز م10ميلت كتدزمكددايمبيقتدد مينجدبهمعددا مدتفجدطمفبيمبقدد مبيدجدتةلد مبيتعدد ي مفاتد ب 
%مم1.083مo م40مبيحد ب ةمل  دهمعندلمكاند مبيقتد مينجدبهمدتفجدطمبق ماايمبيح ب ةمل  همميتأ ت ممباينجب ممبدا%مم2.156ممبايدلتفيممم ز مم30

متلدد مدددلمدعنفيددامبينجددب مهدد  مبةتلفداماددسماددسمحددتي%مم1.25مo مم30مبيحدد ب ةمل  ددهمعنددلميلقتد %ممدتفجددطمعدديمدعنفيددامتةتلددفميدد مفبيتدس
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مبيقتد مينجدبهمعا مدتفجطمبق ماايمبيتع ي مات ب ميتأ ت مباينجب مبدا%م1.633الغ ممحتثمo م50ممبيح ب ةممل  هممعنلممتج تلهاممت ممبيتس
ممبيتعد ي ماتد  معندلمبيدتفجدطمباجت نا مبيتع ي مات ب مبقيهمعيمدعنفيامتةتلفمي مفبيتس%مم1.278ممجاعهمم6ممبيتع ي ممات  ممعنلممكان 
م.بيدجتةلد مبالة ىممبيتع ي مات ب م ديلمعيمدعنفيامبةتلف مبيتس%مم1.75مجاعهم96

ممبايدلتفيممم ز مم10ممفبيت كتزمo ممم40ممل   مممعنلمممكايمممتج تلهمممت ممبيقت مينجبهممدتفجطممبق مماايممبيدعادت مماتيمممبيتلبة مميتأ ت ممباينجب ممبدا 
متل   ممحتيمماسمممنفجهمميلت كتزممo مم50ممفمم30ممبيح ب ةممل  هممعنلممبيدج ل ممد تلتهاممعيممدعنفياممتةتلفممي ممفبيتس%مم0.267ممالغ ممحتث
ممo ممم50ممفممم30مم،ممم40ممبيح ب ةمميل  ا %ممممم2.633ممفم1.933مم،مم1.9ممكاالتسممبايدلتفيممم ز مم30ممبيت كتزممعنلمممتفاعلياممبيدتفجط ممه  
مبيتفبيسممعلى

مبيح ب ةمل  همعنلمكاي%ممم0.583متج تلهمت ميلقت مدتفجطمبق ماايممبيتع ي مفات  مبيح ب ةماتيمبيتلبة ميتأ ت مباينجب مبدا
معنلممبيدتفجطمباجت نا مo م30مبيح ب ي مبيل   منف معنلمبيدتفجطا مبقيهمدعنفيامعيمبةتلف مفبيتسمجاعهم48مبيتع ي مفيفت  مo م30
ممo مم50ممبيح ب ةممل  هممعنلممكان ممبيدتفجطا ممممه  ممفبيمبعلىممدعنفيامماتنهداممبيف قممميكيممي ممحتث%مممم0.833ممجاعهمم96ممبيتع ي ممات  
م. بالة ىمميلقت %ممم ديلمدتفجطا معيمدعنفيامبةتلف مفبيتس%مم3.25مالغ ممحتثمجاعهم96مبيتع ي مفيفت  

مميلداتلب ممبيجايبممبيح ب امممبيدعاد ممبيىمماتهاممبشا فبممفبيتسممبيباح تيممديممبيعلتلمم ك  ممداممدلممداممحلممبيىممتتفمممقلممبينتائجممه  
مفدنهاممبيبات   فيلممداتلب مم ديلممبظه مم[محتث57فبة فيم]  Raj Boina يدممدةتا يهممل بج ممافسمم،LCY داتلممممفدنهاممبيبات   فيلي 

مزيال مممدلممدف باممب تباطاممبظه ممبي ا  Bifenthrinداتلممباجت نا ممo مم37-مم17ممبيدةتا ةممبيح ب ةممل  هممدلممجايبا مممب تباطا م   LCYداتل
ممجدي مممعلىممبيح ب ةممل  هممتأ ت ممفبةتت ممبكلممحتثمممبيباح تيممديممبيعلتلمممدام ك  ممتثكلممبينتت  ممفه  ممo ممم37مم-مم27ممديممبيح ب ةممل  ه
فبة فيممLi بيفبحلممبيحش امممفيلنف ممبيكيديائي ممبيد دفع مممبفممبيفئهممنف ممبيىمممتعفلممفبيتسممبيحش ب ممداتلب ممديممبيدةتلف ممبالنفب 

[61،]Satpute مم[ ]مم Mao[،م62فبة فيم ]  Narahashi  ك  مممداممبثيلممبيد ا ممه بممم[مفاس63فبة فيم ممجديهممبيمم[مدي64فبة فيم
 بيعتق مه  مبفمداهيهممحقيقهميتفييحمبيل بجا ممديمدزيلمبيىمتحتاجم ي ممعيمممبيدجثفي مبالييهممفبيمبايح ب ةمكات  مال  همتتأ  مبيداتلب 

م.
م
م
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 معاملته حراريا    بعد Lambda-cyhalothrinلمبيد   HPLC االداء عالي  السائل  الكروماتوغرافيا جهاز   باستخدام الكشف ( نتائج2الجدول ) 

م بيت كتز
ppm 

م بيح ب ةمبيدجتةلد م
 o 

م ات ةمبيتع ي م
مجاع 

م زديمبالحتبا 
 لقيق م

مبيدنحنى دجاح م
  2Aبنكجت ف م

م مبيت كتزمبينهائسم
Ppm 

 تلهف مبيداتلمم %

 بيدتفجطمبيعا ميتأ ت م بيدتفجطميتأ ت مبيتلبة م

ات ةممم xبيح ب ةم
مبيتع ي م

مم xبيح ب ةم
مبيت كتز

مبيح ب ة 
 oم

ات ةمم
بيتع ي  مم
 جاع 

مبيت كتز 
Ppm 

10 

30 

6 3.303 916511 1.049 89.51 d92.83 

c92.12 a94.97 

e82.2 

b79.94 

12 3.307 506871 00.58 94.20 a96.14 d85.26 
24 3.327 836055 0.957 90.43 b94.33 b89.35 
48 3.453 542412 0.957 90.43 c94.22 a89.80 
96 3.294 344634 0.394 96.06 a96.45 c86.95 

40 

6 2.971 2690737 03.08 69.20 k84.44 

e75.63 b84.73 

 

12 2.964 2131921 02.44 75.60 j83.9 
24 2.825 1961402 2.245 77.55 i84.72 
48 2.858 2040478 2.335 76.65 h86.61 
96 2.831 1821818 2.085 79.15 g86.97 

50 

6 3.065 3518457 4.027 59.73 n72.32 

f72.09 

c80.62 

12 2.922 3207960 3.672 63.28 m75.74 
24 2.924 1053875 1.206 87.94 e89.01 
48 2.958 1573307 1.801 81.99 f88.58 
96 2.842 2835323 3.245 67.55 l77.44 

30 

30 

6 3.311 1004788 1.150 96.16 

 a97.46 

a93.47 

12 3.369 501949 0.574 98.08 
24 3.370 462665 0.529 98.23 
48 3.361 517741 0.592 98.02 
96 3.334 827883 0.947 96.84 

40 

6 2.859 3953151 1.891 93.69 

 

b93.83 

  

12 2.835 2043083 2.338 92.20 
24 2.850 2124904 2.432 91.89 
48 2.779 895346 1.024 96.58 
96 2.859 1363063 1.560 94.80 

50 

6 2.966 3953151 4.525 84.91 

d89.14 
12 2.869 3089354 3.536 88.21 
24 2.880 2595966 2.971 90.09 
48 2.889 1265147 1.448 95.17 
96 3.035 3319037 3.799 87.33 
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 %.5*المتوسطات ذات االحرف غير المتشابهة في القطاع الواحد تشير الى وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال 
 

 T. confusum المتشابهة  الطحين خنفساء  ضد بالغات   مختلفة  تعريض وفترات حرارة   لدرجات تعريضه  بعد  Lambda-cyhalothrin لمبيد  المختبري  الحيوي  التقييم نتائج ( 3)  جدول 

التركيز/ 
ppm 

 مادة فعالة 

 درجة الحرارة 
 oم

 فترات التعريض/ ساعة 

 المتوسط العام للحرارة  المتوسط العام للتركيز
تداخل الحرارة  

x التركيز 
 متوسط % للقتل بعد/ ساعة 

6 12 24 48 96 

24 48 24 48 24 48 24 48 24 48 

م10
30 0.66 1.33 0 0.66 0.33 0.66 0 0.33 0.66 1 

0.489 a 

1.25 a 0.567 a 

40 0 0.66 0 0.33 0 0 0 0.66 0.33 0.66 1.083 a 0.267 a 

50 0.33 0.66 0.66 1.33 0 0 0 0.66 1.33 1.33 1.633 b 0.633 a 

30 

30 1.66 3.33 1.33 4.66 1.66 3 1 1 0.33 1.33 

2.156 b  

1.933 b 

40 1.33 3 1 3 1.66 2.33 1.66 1.33 1.66 2 1.9 b 

50 1 1.33 1.33 1.33 1.33 2.66 3.33 3.66 4.66 5.66 2.633 c 

ممبيح ب ةمتلبة م
xات ةممم

 بيتع ي م

30 1.75 de1.667م cde1.417م b-e0.583م a0.833م abم

 
40 1.25 a-e1م a-d1م a-d0.917م abc1.167م a-dم
50 0.833 ab1.167م a-d1م a-d1.917م e3.25م fم

 a 1.306 a 1.306 a 1.139 a 1.75 b 1.278 بيدتفجطمبيعا ميفت ةمبيتع ي م

م%.5*بيدتفجطا م ب مبالح  مغت مبيدتشااه ماسمبيقطا مبيفبحلمتشت مبيىمف فلما فقا مدعنفي معنلمدجتفىمبحتدا م
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مادسمبيدفيدح مبينتدائجم دا   LCY يلداتدلمبيحتفيد مبيكفدا ةمةفد مادسمبيح ب يد مبيدعدادت متدأ ت مفيتفيديحم بتدهمبيجدياقمفاس
ميلدعدادت مبيتعد ي مقاد  LCY بيداتدلمبيحتدفاممبيتقتدي منتدائجمبيدىمبي  دف مفبعدلمبيداتدلماسمااعليهميلتلهف %ممادمفبيةاف (م4)بي لف م
(م4)بي ددلف مددديمتتاددتيمبيداتددلم،حتددثميهدد بمبيدجدد ل %م66.67ميلقتدد %ممادددمبيعددا مفتحلتددلميلدتفجددط(م1)مبي ددلف ماددسمبيددد كف ةمبيح ب يدد 
ماددسمجدداعهم96مفم48م،24م،12م،6مبيةدجدد مبيتعدد ي مفيفتدد ب مo م50مفم40،30مبيدةتلفدد مبيحدد ب ةمل  ددا مفبيكاتدد مبيفبيددحمبيتددأ ت 
ماددتيمدددامت بفحدد مقددلمبيداتددلماددسمااعليددهميلتددلهف %مفبيممبددايدلتفيمم ددز م30فم10مبيدجددتةلدتيمبددايت كتزييميلداتددلمبيحتفيدد مبيكفددا ةمةفدد 
م98.33مo م40مبيحد ب ةمل  دهمفعندل%مم99.22مبدايدلتفيمم دز م10مبيت كتدزمعندلمكاند ميلتلهف %ممبعلىممفبي%مم99.22ممف%مممم96.72
م. %98.29مجاعهم48فم24ممبيتع ي مفيفت تس%م

ماددسمد تفعد متاددلفمددامعلددىمكاند مفبيتددسمبيدجدتةلد مبيحدد ب ةميدل  ا مبيداتدلمهدد بمحجاجديهمبيددسم كد  مجدداممتثشدد مكددام  ددامفهد بم
مبالفيسم.محلها

 

  T.confusumضد بالغات الحشره   Lambda-cyhalothrinالمعامالت الحرارية المختلفة في النسبة المئوية للتدهور في فاعلية مبيد ( تأثير 4جدول ) 
 % للتدهور في فاعلية المبيد  المتوسط العام % للقتل  المعاملة 

 دالةماعاي م ممppmبيت كتز
10 0.489 a 99.26م
30 2.156 aم96.76م

 oبيح ب ة م ل  ا م

30 1.25 aم98.12م
40 1.083 aم98.37م
50 1.633 bم97.55م

مات ب مبيتع ي  مجاع م

م98.08مa 1.278م6
م98.04مa 1.306م12
م98.29مa 1.139م24
م98.29مa 1.139م48
م97.37مb 1.75م96

 %.5فروقات معنوية عند مستوى احتمال  *المتوسطات ذات االحرف غير المتشابهة في القطاع الواحد تشير الى وجود 
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