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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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HPLC  بعد معاملته حراريا ً باستخدام جهازLambda-cyhalothrin تقدير متبقيات مبيد الحشرات
ً وتقييمه حيويا
2المالح

 نبيل مصطفى طه،1*ليث أسامة محمدأمين الرمضاني

 العراق، الموصل، جامعة الموصل، قسم وقاية النبات، كلية الزراعة والغابات2،*1
الخالصة
،12 ،6  خمس فترررات للتعررريo م50 ، 40 ، 30 اجريت الدراسة الحالية بهدف تقييم تأثير استخدام ثالث درجات للحرارة
ر
درجة حراريررة فررض ختر متبقيررات مبيررد ثمبداسررهالوثري فررض المررات تحررت اللررروف المختبريررة وقيررا/ ساعة96  و48 ،24
 اظهرررت القررراتات، فضالً عر التقيرريم الحيرروا لهر المتبقيررات قبررل المعررامالت الحراريررة وبعررد اHPLC المتبقيات باستخدام جهاز
مررادة فعالررة/ جررزت بالمليون30  لمتبقيات ا المبيد ان اعلى متوسط عام لنسرربة التررد ور كانررت عنررد التركيررزHPLC الخاصة بجهاز
 وان النسرربة الميويررة للتررد ور فررض،)%89.80(  سرراعة48 ) ولتترررة التعررري%94.79( o م30 ) وعند درجررة الحرررارة%93.47(
النسب كانررت عنررد التركيررز
 وان اعلى% 99.22  و96.72  قد تراوحت ما بيT.confusum فاعلية المبيد ضد بالغات الحشرة
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 10جزت بالمليون ( )%99.22وعند درجة الحرارة  40م )%98.33( oولتترتض التعري  24و  48ساعة (.)%98.29و ا ربمررا
يؤشر الى حساسية ا المبيد لدرجات الحرارة المستخدمة والتض كانت على ما يبدو مرتتعة فض حد ا اثولض  .فررض حرري كانررت اعلررى
نسبة للتد ور  % 89.80عند التترة  48ساعة والتض اختلتت معنويرا ً عر بقيررة المتوسررىات اثخرررغ والتررض بلغررت ، 85.26 ، 82.2
 89.35و  % 86.95لتترات التعري  24 ،12 ، 6و 96ساعه على التوالض.
الكلمات المفتاحية :ثمبداسهالوثري  ،درجة الحرارةHPLC ،
المقدمـــة

تع ددلمبيدات ددلب مبيكيديائي د مبهدد مدك ددفيما ددسمبامبج ددت بتت ي مدقت ح د مإللب ةمبآلا ددا مي د ي ماق ددلمحظت د مبأهدي د مةاف د ما ددسم ددلف م
بالهتدادا مبيلفيي مفبالقليدي مبدداميهدامدديمبهديد مادسمبيحدلمدديمبيةجدائ مبيتدسمتجدااهامبآلادا ميلدحافدت مبيز بعيد مفبيتدسمتقدل ما دم%45م

ديمبالنتاجمبيز بعسمبيعايدس ،دنظدهمبألغ ي مفبيز بع م[]1محتثمتلعبملف بم ئيجيامماسمبيحفاظمعلىمبنتا يهمز بعيهمعايي ماسمددلةتتهام
يم[]2مفد ددلم ي د ماد دديمبيف ددعبمبيحف دداظمعل ددىمبالنتا ي د مباالعتد ددالمعل ددىمه د مبيدات ددلب مبج ددابمبال ددا مبيي ددا ةمغت د م
Tillmanمفبة د ف م
بيدقففلةمعلىمبيدلىمبيطفي مفةافهمبال ا معلىمبياتئ مفمفحهمبالنجايمPimentelم[،]3مPimentelمفمBurgessم[ .]4م
بيمدتبقيددا مبيداتددلب مدف ددفل ماددسم ديددلمبيددنظ مبياتئي د مبيز بعي د مفيكدديمبيةط د مبيحقيقددسمعلددىمفددحهمبالنجددايمهددفمددديمةددت م
بيتعد

مبيدباشد مفبيدجددتد ميهد مبيدةلفددا معا د مبجددتةلب مبيديددا مبيدلف د مايددتمعدديمبيدنت ددا مبيز بعيد مبيدلف د ماه د مبيداتددلب ،مفاددسم

بآلفن د مبألةت د ةمباددالمبيعلتددلمددديمبيبدداح تيمبيمبجددتد ب مبجددتةلب مداتددلب مبآلاددا مت د مكديددا مدتبقيددهماددسمبيديددا مبي فاي د ماددسمبيعلتددلمددديم
بيدند دداطممفبدجد ددتفيا مدةتلقد ددهمLeonardم[،]5مLegrandمفبة د د فيم[،]6مHernandezمفبة د د فيم[،]7مMatinمفبة د د فيم[،]8مEl-

Kabbanyممفبة فيم[،]9مKashyapمفبة فيمم[،]10مShuklaمفبة فيم[،]11مMaloschikمفبة فيم[.]12م م

فبيمتلددفثمدفددال مبيديددا مبي فايد مماهد مبيداتددلب ممتجددابماددسمزيددال مبيقلددممبياتئددسمفةافد ماددسمبيالددلبيمبيتددسمتشددك ماتهددامبيديددا م

بي فايد مبيدفددل مبي ئيجددسميديددا مبيشد بمكددداماددسمبيدندداطممبي يفيد مفبيدندداطممبيحيد ي مبيد دداف ةمSpliidمفKoppenم[،]13مTuxenم
فبة د فيم[،]14مPapadopoulo-Mourkidouمفبة د فيم[]15مةاف ددهمب بمعلدن ددامبيمهن ددا مح دفبيسمدلي ددا مش ددةيمي ددي مي ددلته مدي ددا م
ش بمفحيهمفبيمهنا مبك مديمجت مدتتتيمشةيم(اتنه مدلتفيممطف )ميدفتفيممبجابمبيج طايمفبيدت يامبيتسمتجااهامديا مبيش بم

 .]16[varaم
داتدل Lambda-Cyhalothrinم ددديمبيداتدلب مبيبات فيليددهمبيتددسمتد متجد تلهاماددسمعدا م1988مددديمقاد مفكايدهمحدايددهمبياتئد م

بألد يكيد مEPAم[]17معلددىمبنددهمنددف م لتددلمددديمداتددلب مبيحشد ب مبيدفددنع مفبدتتكهدداميقددل ب معايي د متعددفلميفاعلتتهددامبيعاييد مات كت د بز م
دنةفيهمنجايامفبجتق ب مفدف تهامFetouiمفبةد فيم[،]18مGaneshwadeم[]19مفتد د مداتدلب مبيات فيدلمددامنجداتهم-%23م%30م

ديمجفقممبيداتلب مبيحش ي مبيعايدي مفألك مدي3500مت كتبهمدج لهمتجتةل معلىمنطاقمفبجلماسمبيز بع مفبيدناطممبيجكني مفبيفح م

بيعادد مUSEPAم[]20م[،]21مShiمفبةد فيم[]22مفهددسم ايددثمبكا د مائددهمكيديائي د مدايعددامددديمبيداتددلب مبيحش د ي مفبيتددسمبجددتةلد ماددسم

عتجم320مدلتفيممهكتا مHoussetمفمDickmanم[]23مفبيمتةلتممه مبيفئهمفدنهامداتلمالدالبجهايف ييمهفمنتت معدد مبيبداح تيم
إلت المفيغهمبك مدقافد ميلتحل مبييفئسمSchleierمفمPetersonم[ ]24م
فيق ددلمش ددك مبالج ددتةلب مبيدفد د ميد ددالةمالدالبج ددهايف ييمتهلت ددلبمكاتد د بمعل ددىمبالنج ددايمفبي ددنظ مبياتئيد د مLubickم[،]25مAlonsoم
فبة فيم[]26مفبيمجدي مالدالبجهايف ييمعلدىمبيكائندا مبيدائيد معاييد معندلدامتفد مبيدىمبيددا مفمتدزلبلمعندلمزيدال مبيت بكتدزمايدهمبداي غ م

ديمتأ ت مباق مبيت بكتزمAldehameeم[ .]27م

تشت مبيل بجا مبيىمبيمل همبيح ب ةمهسمعاد ماتزيائسمده متدث معلدىمجدديهمبيداتدلب مبيحشد ي مفعلدىمبلب مفنشدا مبيد كبدا م
بيكيديائي د مكد ددامبيميل ددهمبيح د ب ةمتددأ ت بمكات د بممعلددىماعايي د مبيداتددلب مبيحش د ي مبيدجددتةلد ما ددسمبيحقددف متح د مظ د ف مل ددا مبيح د ب ةم
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بيدةتلف د م،Gordonم[]28ميعتدددلمتددأ ت مل ددهمبيح د ب ةمعلددىمبيداتددلب مبيكيديائي د مبعفبد د معلتددل مدنهددامبيت كتددبمبيكيديددائسميلداتددلمنفجددهم

Sparkasمفبة فيمم[ ]29م

ك مBloomfieldمفبة فيمم[]30مل بج متدأ ت متغتد مل د محد ب ةمعلدىمجدلف مفدفدت مداتدلب مبيديدا مبيجدطحي مفبي فايد مدديم

دنظدف مبيددلكد مبيدتحددلةممباندهمت كتد بز مبيداتددلب ماددسمبالنهدا مقددلمبنةفيد مدديمةددت متددلهف مداتددلب مبآلادا مبفعد ممبةددتت مل ددا م
بيح ب ة .م
بيمبحلمبيعفبد مبيتسمتث معلىمدعدل متحلد مبيددفبلمبيكيديائيد مبددامادسم يد مدنت دا مفقايد مبينبدا مهدسمل د مبيحد ب ةممكددامفبيم

يك د مداتددلمددديمبيداتددلب ميددهمدعاد د مدعددل متحل د مكلبي د ميل ددهمبيح د ب ةمفاقدداميدعالي د مب هتنتددف مArrheniusمحتددثميدكدديمددديمةتيهددام
حجابمنجبهمدعلال مبيتلهف ماتيمل تسمح ب ةمدةتلفتتيمEFSAمم[.]31م م
فتعلمتقني مHPLCم شك مديمك فداتفغ بايامبيعدفلمبيدجتةلد مبشك معدا مادسمبيكيديدا مبيحتفيد مفبيتحلتليد مفدديمبك د مبيتقنيدا م
بنتشا بمفبجتةلبداماسمبيدةتا ب مبيتحلتليد معلدىمددلب م30معاددامبيدايدي مفقل تدهمعلدىمتحلتد مبامد كدبمقااد ميلد فبايمادسمعيدفامبفم

دائسميدكديمبجدتةلبدهمكطدف مدتحد مباإليداا مبيدىمدتدزةمبيجد ع مادا ب مبيعلتدلمدديمبيتحلدتت مادسمغيدفيم30ملقيقد مبفمبقد مفقل تدهم
علىمبعطا منتائجملقيقهمفبحجاجيهمكات ReuhsمفRoundsم[Reuhs ،]32م[ .]33م
م بيمل بجا معلتل ماسمه بمبيد ا مبشدا

مبيدىمبجدتةلب مهد مبيتقنيد مف ن داقمادسمتقدلت مدتبقيدا مبيعلتدلمدديمداتدلب مبيحشد ب م

بيبات فيلي ددهمفبينتفنيكفتتني ددهمفبيفج ددفف ي مبيعي ددفي مفغت هد دا Lazicمفبةد د فيم[،]34مChauhanمفبة د فيم[،]35مKithureمفبةد د فيم
[Sharma ،]36مفبة فيم[Hamid ،]37مفبة فيم[ .]38م

فبدداينظ ميدحلفليد مبيل بجددا مبيجددابق مددديمحتددثمبيط بئددممبيدجددتةلد مفكد ي معلددىمداتددلب مبعتنهددامايددتمعدديمباتقا هدداميت ددا بم

بيتقتي مبيحتفاممبيتسمتعلمي ف ي ميدع اهمبيتأ ت مبيجدسميه مبيدتبقيا مقا مفبعلمبيدعاي مماايمبيل بجد مبيحاييد متهدل مبيدى تقتدي متدأ ت م
بجدتةلب م ددتثمل دا ميلحد ب ة 30مف40مف50م oمفةدجد ماتد ب ميلتعد ي

م،6م،12م،24م48مف96مجداعه مل ددهمح ب يد ماددسمةفد

م

دتبقيدا مهد بمبيداتددلمادسمبيدددا متحد مبيظد ف مبيدةتا يد مايددتمعديمبيتقتددي مبيحتددفاميهد مبيدتبقيددا مقاد مفبعدلمبيدعددادت مبيح ب يد ماليم
تلهف مبفمتحل مبيداتلمكيديائيامالميعنسمبايي ف ةمبنةفا

مجدتتهمالما مقلميكفيمبيعك م،بيدتق[ ]39م

م
المواد وطرائق العمل

ب ي م بيت ا بم اسمدةتا م بيحش ب م بيتابلم يقج مفقاي م بينبا م فبيدةتا م بيد كزام يكلي م بيز بع م فبيغابا م م ادع م بيدفف مةت م
بيعا م 2019م
بيدفبلمفبأل هزةمبيدجتعدل ماسمبيل بج مم :م
 -1دفل مبيحش ب مفت تتهام:م

ت م بيحفف م علىم حش ةم ةنفجا م بيطحتيم بيدتشااه ممConfused flour beetleمم Tribolium confusum Duvalم

()Coleoptera: Tenebrionidaeمم ديم دز ع م حش يهم جامم ت تتهام اسم دةتا م بحفثم بيحش ب

كلي م بيز بع م فبيغابا م حتثم ت م

عز مبيحش ب مبيكادل مدنها مافجاط مبيغ ل مفت ي مبيحش ةمعلىم ملقتممبيقدحم(بيطحتي)منظتفمفجلي مفيلماسمعلبماتجتيكي مجع م
500م غ ب منظيف مدحكد مبيغلممافبجط مقطلمديمبيقداشم(دلد )مف طها مافجاط مب ط مدطاطي مففيعهاماسمبيحاين معلىمل
ح ب  3 ± 27ممل

م

م دئفي ممف طفب م نجاي مم55مم5±مم oم ممييدايم بيحفف م علىم ت م لتلممبعملمم5±25ممتفدامماسم ظ ف م بيدةتا م

باإلياا مبيىمتنطتفمبيطحتيمباجتد ب مديم لفلمبالنجتخمفبة مبيت قا ميعد مد بز م لتلةميلحش ب مبيكادل مبينات مفبجتةلبدهاماسم
ت ا بمبيل بج مSabbourم[ .]40م
 -2بيداتلمك بتسم()Karate 100g CS
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داتلم حش ام فاعمم ديم د دفع م بيبات فيلب م ()Pyrethroidsم د هزم علىم شك م كبجفال م دعلق مم Capsule
 Suspensionم()CSمبيدالةمبيفعاي مالدالبجهايف ييم( )Lambda-Cyhalothrinم100غ يت (%10مدال ماعايه)مف م 900مغ يت م

دفبلمحادل م،بيفيغ مبيكيديائي ممC23H19ClF3NO3مفبالج مبيكيديائسم:م
مa-cyano-3-phenoxybenzyl3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2
م
Dimethylcyclopropanecarboxylate
ديمبنتاجمش ك مجن نتا م Syngentaميفقاي مبيدز فعا مباز مجفيج بمدفنفمحجبمدنظد مبيفح مبيعايدي مWHO Class IIم
دتفجطمبيجدي .م م
 -3حاين ممIncubatorممكه ائي م دا ك ممBINDERممبيداني م بيفنلم بيدفلت ممBD53ممل
ح ب ةمبيغ ا مإيىم100مل ممدئفي مفيبطمل

ممبيح ب ةممديمم5ممل ا ممدئفي ممافقمممل مم

يمط يمماتح ممتهفي مأدادي مفاتح متهفي مةلفي مم
مبيح ب ةم قدسمفتهفي مقاال مميليبطمع م

قط ها م 50مدليدت مفباب مز ا س ملبةلسم،مطاقتهامبالجتيعااي م 115ميت بمبيقياجا مبيلبةلي مبيع

م 400م،مبال تفا م 400م،مبيعدم م

330مدتليدت .

 -4ا يمكه ائسمOvenمدا ك مGenlabمفنلمبيددلك مبيدتحلةمUKمبيدفلت مMINO/40مبيدلىمبيح ب امديم250 -30مل
مبيح ب ةمتلفاممجعتهم40ميت مبال تفا م580مدتليدت ،مبيع

فبيتحك مال

-5

م480مدتليدت ،مبيعدم م490مدتليدت .

مدئفي م

هازم بيك فداتفك باسم بيجائ م عايسم باللب م ()HPLCم مHigh Performance Liquid Chromatographyم مبنتاجم
CORPORATIONممSHIMADZUممبيياباني م بيدفلت ممLC-2010A HTمم,م دفبففا م بيعدفلمم )Inertsil OSD-3 (C18
5µm 4.6 x 250 mmميعد مديمةت ما ناد همبيةايمعلىمبيحاجفبمباإلياا مبيىميفح مبيتحك مايه.م
الدراسات  :وشملت

اوال  :تجارب التقييم الحيوي للمبيدات :

مفتفزع مه مبيت ا بمعلىمدحف ييم :م

 .1التقييم الحيوي للمبيد قبل التعريض للحرارة :

فدنهامتت متحلتلمقي مبيجدي مبيحالةميلداتلماسمبايغا مةنفجا مبيطحتيمبيدتشااه م م
يتنفت مبيل بج مت مبةتيا مأ ع مت بكتزمديمبيداتلمالدالبجهايف ييمم()LCYمفبي امت متحلتلهامبجتنالبمبيىمت ا بمبفييهمتدهتليهمأ ي م
يه بمبيغ

مه مبيت بكتزمهسم،5م10م15،م30،م ز مبايدلتفيم مدال ماعاي م م

عفدل مبيحش ب مبيبايغ مافبقل م تث مدك ب م مت كتزمفي مبيدك مبيفبحل م 10محش ب مفيع ماسمطاممات امح م 9مدل مبعلم
دعادلتهامبط يق مبيغد ميدلة م 2م انيهمبايت بكتزمبيد كف ةمبنفام مفيع مبالطباقماسمبيحاينهمعلىمل
نجاي م%5±55مبدامدعادل مبيت

مح ب ة م 3±27مم oم مف طفب م

مبييابط ماعفدل مبايدا مفت محجابمنجب مبيقت مبعل م 24مف م 48مجاع م.ت متفحيحمنجبمبيدف م

باجتةلب مدعالي م Abbottم[ ،]41مشعبايمفبيدتق م[ ]42مكدامت محجابمقي م LC50مفحلفلمبي ق مفبيدت ميك مداتلمباجتةلب مبيحاجفبم
ف ا نادجم Probit.exe.مايدامت محجابمبيجدي مبينجاي ميلداتلب مبيدةتا ةمحجبمدعالال مSunsمفمJohnsunمبيد كف ةماسمبيدتقم
فعالبي زبقم[]43م .م

ممممم%يلدف ماسمبيدعادل م-م%ميلدف ماسمبيدقا ن م م
%مبيدفحح ميلدف م=م_______________________________مXم 100م
100م-م%ميلدف ماسمبيدقا ن م م
 .2التقييم الحيوي للمبيدات بعد التعريض للحرارة :
ديمب

متحلتلمبيتأ ت مبيت ايطسمبفمبيتنشيطسميلدعادت مبيح ب ي م(ل ا مح ب مفات ب متع ي

دتبقيا مداتلمبيحش ب مLCYم،مدقا ن مبفاعلي مه بمبيداتلمقا مبيتع ي
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تد متحلتددلمت كتدزيي مداتددلمفبجددتنالبمبيددىمدددامتد مبيحفددف معليددهمددديمنتددائجمددديمبيدحددف مبألف مفهد مبيت بكتددزمهددسم10مفم30م ددز م
بايدلتفيم مدال ماعايه،معفدل مبايغا مبيحش ةمانف مبألجلفبمفبيط يق مبيد كف ةمبنفاماسمبيدحف مبألف م،مأةد

مبينتدائجمبعدلم24مف48م

جداعهمددديمبيدعادلد مفبيةافد ماددم%ميلقتد مفبينا دد معدديمدعادلد مبايغدا مبيحشد ةمبدتبقيددا مهد مبيداتدلب مفيتقددلت مااعليد مبيداتددلب مبعددلم

دعادلتهاممبايح ب مفباجتةلب مبيدعالي مبيد كمف ةماسمبيدتقمفعالمبي زبقم[]43م :م
نجب مبيقت مقا مبيدعادل مبيح ب ي م–ممنجب مبيقت مبعلمبيدعادل م م
%ميلتلهف ماسمااعلي مبيداتلم=م______________________________________Xم 100م
نجب مبيدف مقا مبيدعادل م(بيدقا ن م) م
ثانيا :تجارب التعريض للحرارة :

بجتنالبم بيىم نتائجم بيدحف م بألف م فبيةايم بايتقتي م بيحتفام يلداتلمم،LCYم تد م بيل بج م باجتةلب م ت كتزييم اقطم ف تثم

دك ب م مت كتزمه مبيت بكتزمهسم10مف30م ز مبايدلتفيم.
يتنفت مبيل بج مت مدعادل م50م د مديمك مت كتزمف ت مدك ب م مت كتزمدفيفع ماسمقنتنهمز ا ي مدعتدهمجع م100مد م
دحكد مبيغلممالجتبعالمبحتدايي متأ ت معاد مبييف ماسمتحل مبفمتلهف مه مبيداتلب ،مفيع مدك ب مبيت
دظل ميلجابمنفجهمفشدل مبيدعادت مبيتع ي

مي ت مل ا مح ب ي م( م ،30م ،40م 50م)مل

م ديعام ماسمحيايم

مدئفي مفيفت ب متع ي

م( م ،6م،12م

،24م،48م96م)مجاعهم مل همح ب ي  .م
بعلمبكتدا متع ي

مبيعتنا مبيجاامم ك هامديمبيداتلب مفديمب

مدع ا متأ ت مل

مبيح ب ةمفبيت كتزمفات ةمبيتع ي

ميداتلم

LCYماسمدلىمتلهف مبفمتحل مه بمبيداتل م
اقلمت مبيكشفمعيم ي مبط يقتتيم :م

أ -الكشف الكيميائي باستخدام جهاز HPLC

ب -التقييم الحيوي لمتبقيات المبيد المعامل

أ -الكشف باستخدام جهاز : HPLC

بعلم تحيت م بيدحايت م بيقياجي م يلداتلم فبايت بكمتزم بيجاامم ك هام (ت كتزيي م داتل)،م حلل م بيعتنا ممافجاط مم هازم ك فداتفغ بايام

بيجائ معايسمبأللب م()HPLCمبييابانسمبيفنلمديمش ك مShimadzuماسمبيدةتا مبيد كزاميكلي مبيز بع مفبيغابا

م ادع مبيدفف م

فيتكفيمبي هازمديمطف مدتح مقطاسميحتفامعلىمدزيجمديمبيد تبا م(تةتلفمباةتت مبيدالةمبيدطلفبمبيكشفمعنها)م فبيطف م
بي اا متتأيفمديمبيعدفلمبي اميكفيمعالةمديمبيجتانل مجتت م م()Stainless steelم فبيحافامعلىم زيئا مبيجليكا ،مب امبيتحلت م

يداتل م LCYمتح مظ ف معد مي هاز م HPLCم ةافهماه بمبيداتلمف ي مباجتةلب مد تبا مبيطف مبيجائ مبفمبيدتح مأجتتفنت ي م:م
دا م()30:70مفتلاممحقي م 1مد ملقيقهم فبالدتفايمباألشع مافقمبيانفج ي م UVمعنلمطف مدف س م 230منانفدت ،مفت محجابم
بيفق م بيتز م يد ف م بيعتن م عا م بينظا م فتج

م زديم بالحتبا م ()Retention timeممHammadممفبة فيم []44ممفحجابم ت كتزم

بيداتلماسمبيعتن معلىمأجا مبيدجاح متح مبيدنحنىميلدالةمبيقياجي مفاممبيدعالي Aljubooriم[ ]45م

ت كتزمبيداتلماسمبيعتن م(مدايك فغ ب مد )=مت كتزمبيدالةمبيقياجي ميلداتلمxمدجاح مدنحنىمبيداتلمبيدعاد م
دجاح مدنحنىمبيدالةمبيقياجي ميلداتلم م
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ب -التقييم الحيوي للمبيد بعد المعاملة الحرارية :
نف د

مبيل بج د مباج ددتةلب مبايغ ددا مةنفج ددا مبيطح ددتيمبيدتش ددااه مTribolium confusumمكك ددائيمبةتب ددا محت ددفاميتحلت ددلمب د م

بيدع د ددادت مبيح ب ي د د م(30م40،مف)50مل د ددهمدئفي د د مفات د د ب متع د د ي

م(6م12،م24،م48،مف)96مج د دداعهمفيلت كت د دزييم10مف30م د ددز م

بايدلتفي دال ماعايهمديمداتلمLCYماسمبيجدي مبيحالةميدتبقيا مه بمبيداتل .م

عفدل د مبايغددا مبيحش د ةمبايداتددلب مبط يق د مبيغد د مفكدددامجددامم ك د ماددسمت ددا بمبيتقتددي مبيحتددفامفبة د

مبينتددائجمبيةاف د ما ددم%م

يلدف مبعلم24مف48مجاعهمديمبيدعادل م .م
التحليل االحصائي :

حلل مبيايانا مفاممنظا مبيت ا بمبيعادليد مباجدتةلب مبيتفددي مبيعشدفبئسمبيكادد مC.R.Dمفتد مبجدتةلب مبةتبدا ملنكديمدتعدللم

بيدلىمDuncan s Multiple Range Testمالةتبا مدعنفي مبيف فقماتيمبيدتفجطا معنلمدجتفىمبحتدا م%5معنت م[ .]46م
النتائــج والمناقشــة:

تأ ت م بيدعادل م بايداتل Lambda-cyhalothrinمم()LCYممقا م تع ييهم يلدعادت م بيح ب ي م اسم بيجدي م بيحالةم يبايغا م

ةنفجا مبيطحتيمبيدتشااه مT.confusumم .م
تتاتيم ديم بي لف مم(1م)مبيم داتل  LCYبظه ممتأ ت بمماسم دتفجطم نجبهم بيقت م يبايغا م ةنفجا م بيطحتيممبيدتشااه
 T.confusumمتبعاميلت كتز مفبيفت ة مدي مبيدعادل مفبيمدتفجطمنجبهمبيقت ميبايغا مبيحش ةممقلمت بفح مداماتي م 30مف م 73.33م%مبعلم
24مجاعهمديمبيدعادل ماسمحتيمت بفح مداماتيم46.66مفم96.66م%ممبعلم48مجاعهمديمبيدعادل م .م
بظه

ي مبعلىمدتفجطم
منتائجمبيتحلت مبالحفائسمف فلما فقا مدعنفي ماسمدتفجطم منجبهمبيقت متبعام ميلت كتز مفبيفت ة مديمبيدعادل مفب م

ينجبهمبيقت مبعل م 24مجاعهمدي مبيدعادل مكان م 73.33م%عنلمبيت كتز م60م ز مبايدلتفي دال ماعايهمف م 96.66م%مبعل م 48مجاعهم
ينف مبيت كتز.م

بدا مباينجب ميلدتفجط مبيعا ميلتأ ت ماقلمب ا مبيتحلت مبالحفائس ميلتلبة ماتيمبيداتل مفبيفت ة مديمبيدعادل مف فلما قمدعنفام فبيمبعلىم

دتفجطمعا ميتأ ت مبيفت ةمكايم78.33م%ميلفت ةم48مجاعه م.

يمفبيمبيدتفجطمبيعا مميتأ ت مبيداتلمقلمالغم %66.67م .م
ايدامكايمبعلىمدتفجطمعا ميلت كتز%85.00معنلم60م ز مبايدلتف م
يممبقيهممبيداتلب ممبيدجتةلد ممميملممحش ممجفجهممبي مزم
يممداتل مLCYممبظه متففقم ع م
اسممل بج م يمدممJankovممفبة ييممم[]47م ب م

حم
 Sitophilus oryzaeمااحلبث مفلد مبف مي مقايي م( )knock downمج يع ميألا بل مبيدعادل مفبي ميه مب مدتبقس معلى مبالجط م
بية جاني مفبظه مبييمامتففقهمعلىمات ب مزدني مدةتلف مبعلمبيدعادل مففل مبيىم90متفدامفعنلمبيتع ي

ميدل م24مجاع م .م

ي مبيتأ ت ب مبيقاتل مفتح مبيقاتل ميداتلا م LCYمف CYNمكان مبالك مجديه مانجبه مقت م
فف ل م Grávalosمفبة فيم[]48مب م

الغ مبك مديم%80ميلطف مبيت قسمفبيبايغميدفت

مHippodamiaمconvergensمديمعائلهمCoccinellidaeم.م م

ك ي متتاتيمديمبي لف مبيمقي مLC50مفمLC90ميلداتلمLCYمالغ م5.57مفم31.06م ز مبايدلتفيمعلىمبيتفبيسمبعلم48م
جاع مفبيمقيد مبيدت مالجت اب مبايغا مبيحش ةمالغ م1.717م .م

افسم ل بج م يدقا ن م جدي م تجع م داتلب م بيحش ب م يلم بايغا م ةنفجا م بيطحتيم بيفلئي ممT.castanumممبشا ممبيباح ايم

KhalequzzmanمفمNaharم[م]49مبيىمبيمداتلمLCYمكايمبالك مجديهمديماتيمه مبيداتلب ممعلىمبايغا مبيحش ةمفبيمLD50م
يه بم بيداتلم قلم الغ مم 0.2416ممدايك فغ ب ج  2فبيممجدي ممه مممبيداتلب ممقلممتل

ممتنازيياممكاالتس:ممالدالبجهايف يي،م دت تفي،م

كا فجلفاي،مكلف ات اف ،ماتنتف اتفي،مافجفادتلتفيمجاتا د يي،مدفنفك فتفاف ،ما ف فكجمف م.م م
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الجدول ( )1نتائج التقييم الحيوي وبعض مقاييس السمية الحاده للمبيد  Lambda-cyhalothrinضد بالغات حشرة خنفساء الطحين المتشابهة
 T.confusumتحت الظروف المختبرية.

المبيد

التركيز

/ ppm
مادة فعالة

5م
Lambda 15م
cyhalothrin
 30م
()LCYم م
 60م
بيدتفجطمبيعا ميلفت ة م

متوسط  %القتل بعد  /ساعة

متوسط
التركيز

24

48

30 d
 53.33 cdم
 63.33 bcم
 73.33 abcم
55.55 b

 46.66 cdم
 83.33 abم
 86.66 abم
 96.66 aم
78.33 a

المتوسط

العام لتأثير

حدود الثقة

الميل

ادنى – اعلى

المبيد

LC50
ppm

LC90
ppm

 38.33bم
 68.33 aم
م
م
م
1.717
م
66.67
 75.00 aم
0.53م–م 9.89م  5.57م  31.06م
 85.00 aم
م
م

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

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

اتن ممنتائجممبيكشفممباجتةلب مم هازممبيك فداتفغ باياممبيجائ ممعايسممباللب  HPLCيلدالمةممبيقياجي LCYممبعلممبيتع ي

يلح ب ةمبيشك م()1ميدجتحي مبيداتل  LCYبعلمبيتع ي
30م،م40م مفم50ممoمفعنل مات ب مبيتع ي

م

ميلح ب ةمفبيدفيحماسمبي لف م(2م)مبيتأ ت مبيفبيحمالجتةلبممل ا مبيح ب مةم

ي مه م م
سمبينجب مبيدئفي ميتلهف مبيداتلمفب م
م6م،م12م،م24م،م48م مفم96مجاعهممل همح ب ي مما م

يمديمبيدالةمبيفعاي مفبيتسمج ل معنلمل تسمبيح ب ةم50مم،م
بينجب ممقلمت بفح مداماتيم59.73مفم96.06م%ميلت كتزم10م ز مبايدلتف م

30م oمفيفت تسمبيتع ي

م6مف96مجاعهمعلىمبيتفبيس،ماسمحتيمت بفح ممنجبهمتلهف مه بمبيداتلمدامماتيم84.91مفم%98.23مميلت كتزم

يمدال ماعاي مفبيتسمج ل معنلمل تسمبيح ب ةم50مف30م oمبييامفيفت تسمبيتع ي
30م ز مبايدلتف م

م6مف24مجاع مهمعلىمبيتفبيس.

الشكل ( )1مخطط المبيد الذي يظهره جهاز  HPLCوالمستخدم لحساب التراكيز
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فقلمبظه

سمدتفجطممبينجب مبيدئفي ميتلهف ممداتلم LCYمتبعاميلت كتزم مفم
منتائجمبيتحلت ممبالحفائسمف فلما فقا مدعنفي ما م

ل ه مبيح ب ة مفات مبيتع ي

مفبيمبعلى مدجتفىم معا مينجبه مبيتلهف مكان معنل مبيت كتز م 30م ز مبايدلتفيم مالغ م 93.47م%م مدقا ن مهم

بايت كتز م 10م ز مبايدلتفيم محتث مالغ م ،%79.94فبي مبعلى مدتفجط معا ميتلهف مداتل  LCYكان معنل مبيتع

ميل ه مبيح ب ة م30م

 oمفبيتس مالغ م %94.79مفيليهم مل تس مبيح ب ة م 40م  oم م 84.73م %مف م 50م  oم 80.62م %م ،ماسمحتيمكان مبعلىمنجب ميلتلهف م
89.08مم%م عنلم بيفت ةمم48ممجاع ممفبيتسم بةتلف م دعنفيام عيم بقي م بيدتفجطا م بالة ىم فبيتسم الغ مم82.2مم،مم85.26مم،مم89.35ممفم
86.95م%مميفت ب مبيتع ي

م6م،م،12م24مف96مجاعهمعلىمبيتفبيس .م

بيمه مبينتائجمعلىمدامتالفميلفهل مبالفيىمبنهامقلمالمتتفممدلمبيعلتلمديمبيل بجا مبيتسمتشت مبيىمبيمتحل مبشك معا ممتدزلبلم
ازي د ددال مل د ددا مبيحد د د ب ة

Starner

مفبة د د فيم[،]50مBloomfieldمفبةد د د فيمم[،]30مCastilloمفمTorstensson

MohammedمفمMousaم[،]52مKumarمف]53[ Guptaمفك ي ممازيال مات ب مبيتع ي

[،]51م

 Fernándezفبةد فيم[]54مفهدفمدفهدف م

عددا ميحتدداجمبيددىمتففددت ميتا يد مفتأكتددلمدددامتد مبيتففد مبييددهماددسمل بجددتنامبيحاييد مف يد مب بمعلدددامبيمبيداتددلب مبيبات فيليد مفدنهددامداتددلم
LCYم ب مدعاد دد محد د ب امجد ددايبمScottم[،]55مThompsonم[،]56مRajBoinaمفبةد د فيم[،]57مSrigirirajuمفبة د د فيم[،]58م
Maمفبة فيم[]59مبامبيمكفا تهامتزلبلمبانةفا

مل ا مبيح ب ةمفبيمبال تفا مبيبجيطماسمل ا مبيحد ب ةميدكديمبيمتدث مادسمةفد

م

ااعلتتهدامبفمزيدال متحللهدامفبايتدايسميدكديمبيمتكدفيممل دهمبيحد ب ةمo 30مهدسمبيل د مبيح ب يد مبيح د مبيتدسميدكديمبيمتحقدممبعلدىمتحلد م

كيديائسمفبيمزيال مل همبيح ب ةمافقمo 30مييميكفيمميهمبامتأ ت ماسمزيال مبيتلهف مبيكيديائسميلداتلمفتلفهمقلميكفيمميهمتدأ ت مكاتد مادسم
دعدل متطدات مبفمتاةد مبيداتدلمفةافدهمعندلمف دفل مادسمبيدجدطحا مبيدائيد مفهدفمدداميد متتحقدممادسمل بجدتنامبيحاييد محتدثمبيمدجتحيد م
بيداتلمكايملبة مقنانسمز ا يهمدغلقهمفدعتد مفبايتايسماايمتأ ت مبييف مفتطات مبفمتاة مبيداتلمكايمدجتبعلبممعنلمب ب مبيت
فهد بمتتفددممدددلمدددام ك د

SamuelمفمPillaiم[]60مددديمبيمبي ددز مبالكا د مددديمةجددا

Volatilizationمفبي امزبلمةدجهمبيعا معنلداممتغت

.م

 DDTكددايمعدديمط يددممبيتطددات م

مبيل د مبيحد ب ةممدديم15مبيدىم45م ممفددام كد متق يد EFSAم[]31مدديم
o

بيميك مداتلمدعاد ميدعل مبيتحل مكلبي مميل همبيح ب ةمفاقاميدعاليهمArrheniusم .م

بدددامباينجددب ميتددأ ت مبيتددلبة ماددتيمبيحد ب ةمفبيت كتددزماددسمدتفجددطم%ميتددلهف مداتددل LCYماقددلمبظهد مبيتحلتد مبالحفددائسمف ددفلم

يمددال ماعايد م
قمدعنفيهميه بمبيتأ ت مفبيمبعلىمنجبهميلتلهف مكاند معندلمل دهمبيحد ب ةمo 30معندلمبيت كتدزييم30مفم10م دز مبدايدلتف م
ا فم
فبيتسمالغ م97.46مفم92.12م%معلىمبيتفبيسماسمحتيمج
ز مبايدلتفيم .م

مبق منجبهميلتلهف م72.09م%معندلمل دهمبيحد ب ةم50م oمفيلت كتدزم10م

بدامباينجب ميتأ ت مبيتلبة ماتيمبيح ب ةمفاتد مبيتعد ي

مادايمنتدائجمبي دلف م()2متشدت مبيدىمبيمبعلدىمدتفجدطمينجدبهمبيتدلهف متد متجد تلهام

كددايمعنددلمل ددهمبيحد ب ةم30م oمفعنددلاماتد مبيتعد ي

م96مجدداعهممحتددثمالغد م96.45م%مفبيتددسميد متةتلددفمدعنفيددامعدديمبقيددهمبيفتد ب م

فبيتدسمالغد م92.83م،م96.14م،م94.33مف94.22م%مميلفتد ب م6م،م،12م24مفم48مجداعهمعلدىمبيتدفبيسمادسمحدتيمبيمبقد مدتفجدطمي دم
%ميتلهف مبيداتلمقلمالغ م72.32مم%مفبيتسمج ل معنلمبيتع ي

ميل همبيح ب ةم50م oميلفت ةم6مجاعه .م

نتائج التقييم الحيوي للمبيد  Lambda-cyhalothrinبعد التعريض للمعامالت الحرارية

تتاتيمديمبي لف ()3مبيمدتفجطمبينجدب مبيدئفيد ميلقتد مقدلمتبداتيمتبعداميلت كتدزمبيدجدتةل مفل دهمبيحد ب ةمفاتد مبيتعد ي

دتفجطمنجبهمبيقت مبيبايغا مةنفجا مبيطحتيمبيدتشااه م T.confusumم قلمت بفح مداماتيممفف مفم%5.66م .م
فقدلمبظهد
فاتد ب مبيتعد ي

مفبند م

منتدائجمبيتحلتد مبالحفدائسمف دفلما فقدا مدعنفيدهميدتفجدطا %ميلقتد متبعدامميت كتدزمبيداتدل LCYمل دهمبيحد ب ةم

مبيدجدتةلد مفبيمبقد مدتفجدطمعددا مينجدبهمبيقتد مكددايميلت كتدزم10م ددز مبدايدلتفيممحتددثمالدغم%0.489مدقا نددهمبددايت كتزم

30م ز مبايدلتفيمم%2.156مبدامباينجب ميتأ ت مل همبيح ب ةماايمبق مدتفجدطمينجدبهمبيقتد مكاند معندلمل دهمبيحد ب ةم40م oم%1.083مم

فبيتدسميد متةتلددفمدعنفيددامعدديمدتفجددطم%ميلقتد معنددلمل ددهمبيحد ب ةم30مم oم%1.25مماددسمحددتيمبةتلفداماددسمهد مبينجددب مدعنفيددامدددلمتلد م

168

)Journal of Education and Science (ISSN 1812-125X), Vol: 30, No: 4, 2021 (161-176

بيتسمت متج تلهامعنلمل همبيح ب ةم50م oمحتثمالغ م%1.633مبدامباينجب ميتأ ت مات ب مبيتع ي
كان معنلمات مبيتع ي

م6مجاعهم%1.278ممفبيتسمي متةتلفمدعنفيامعيمبقيهمات ب مبيتع ي

96مجاعهم%1.75ممبيتسمبةتلف مدعنفيامعيم ديلمات ب مبيتع ي

مبالة ىممبيدجتةلد  .م

ماايمبق مدتفجطمعا مينجدبهمبيقتد م

مباجت نا مبيدتفجدطمعندلماتد مبيتعد ي

مم

يم
يمعنململ ممم40ممoمفبيت كتزم10م ز مبايدلتف م
يمبيدعادت ماايمبق ممدتفجطمينجبهمبيقت مت متج تل مهمكا م
بدامباينجب ميتأ ت مبيتلبة مات م

س محتي متل
حتث مالغ م %0.267مفبيتس مي متةتلف مدعنفيا معي مد تلتها مبيدج ل معنل مل ه مبيح ب ة م 30مف م 50م  oميلت كتز منفجه ما م

م

ه مبيدتفجط متفاعليا معنمل مبيت كتز م 30م ز مبايدلتفيم مكاالتس م 1.9م ،م 1.933مف م 2.633م%م ميل ا مبيح ب ة م 40مم ،م 30م مف م 50ممoم
سم
علىمبيتفبي م

بدامباينجب ميتأ ت مبيتلبة ماتيمبيح ب ةمفات مبيتع ي
30م oمفيفت مبيتع ي
ات مبيتع ي

فيفت مبيتع ي

مماايمبق مدتفجطميلقت مت متج تلهم0.583م%ممكايمعنلمل همبيح ب ةم

م48مجاعهمفبيتسمبةتلف مدعنفيامعيمبقيهمبيدتفجطا معنلمنف مبيل

مبيح ب ي م30م oمباجت نا مبيدتفجطمعنملم

م 96مجاعه م 0.833م %محتث مي ميكي مبيف قم ماتنهدا مدعنفيا مفبيمبعلى مه مبيدتفجطا م مكان معنل مل ه مبيح ب ة م 50م oم
م96مجاعهمحتثمالغ م%3.25ممفبيتسمبةتلف مدعنفيامعيم ديلمدتفجطا م%مميلقت مبالة ىم .م

ه مبينتائج مقل متتفم مبيى محل مدا مدل مدا م ك مبيعلتل مدي مبيباح تي مفبيتس مبشا فب ماتها مبيى مبيدعاد مبيح ب ام مبيجايب ميلداتلب م

بيبات فيلي مفدنها مداتل م ، LCYمافس مل بج مدةتا يه ميد  Raj Boinaفبة فيم[]57محتث مبظه م ديل مداتلب مبيبات فيل مفدنهام
داتل  LCYب تباطام مجايبام مدل مل ه مبيح ب ة مبيدةتا ة م 17م 37-م  oمباجت نا مداتل  Bifenthrinبي ا مبظه مب تباطا مدف با مدل مزيالمم
ل ه مبيح ب ة مدي م 27م -م 37مم oمفه مبينتت متثكل مدام ك مبيعلتلم مدي مبيباح تيم محتث مبكل مفبةتت متأ ت مل ه مبيح ب ة معلى مجدي مم

ىممنف ممبيفئهممبفممبيد دفع مممبيكيديائي ممفيلنف ممبيحش امممبيفبحل Liفبة فيم
بالنفب ممبيدةتلف ممديممداتلب ممبيحش ب ممفبيتسممتعفلممبي م
[Satpute ،]61ممفبة فيم[]62مMao ،ممفبة فيم[]63مفاسممه مبممبيد ا ممبثيلممدامم ك م  Narahashiفبة فيم []64مديممبيممجديهم
يم ي ممتحتاجمبيىمدزيلمديمبيل بجا ميتفييحمحقيقهمبفمداهي مهمه مبيعتق
بيداتلب متتأ مال همكات مبايح ب ةمفبيمبالييهمبيدجثفي مع م
.م
م
م
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الجدول ( )2نتائج الكشف باستخدام جهاز الكروماتوغرافيا السائل عالي االداء  HPLCلمبيد  Lambda-cyhalothrinبعد معاملته حراريا
بيت كتز م بيح ب ةمبيدجتةلد م م
o
ppm

30

10

40

50

30

30

40

50

ات ةمبيتع ي م م
جاع م
6
12
24
48
96
6
12
24
48
96
6
12
24
48
96
6
12
24
48
96
6
12
24
48
96
6
12
24
48
96

زديمبالحتبا
لقيق م
3.303
3.307
3.327
3.453
3.294
2.971
2.964
2.825
2.858
2.831
3.065
2.922
2.924
2.958
2.842
3.311
3.369
3.370
3.361
3.334
2.859
2.835
2.850
2.779
2.859
2.966
2.869
2.880
2.889
3.035

م دجاح مبيدنحنى م بيت كتزمبينهائسمم م
بنكجت ف مA2
Ppm
916511
506871
836055
542412
344634
2690737
2131921
1961402
2040478
1821818
3518457
3207960
1053875
1573307
2835323
1004788
501949
462665
517741
827883
3953151
2043083
2124904
895346
1363063
3953151
3089354
2595966
1265147
3319037

1.049
0.580
0.957
0.957
0.394
3.080
2.440
2.245
2.335
2.085
4.027
3.672
1.206
1.801
3.245
1.150
0.574
0.529
0.592
0.947
1.891
2.338
2.432
1.024
1.560
4.525
3.536
2.971
1.448
3.799

170

بيدتفجطميتأ ت مبيتلبة م

%متلهف مبيداتلم

بيح ب ةم xمات ةم
بيتع ي م م

89.51
94.20
90.43
90.43
96.06
69.20
75.60
77.55
76.65
79.15
59.73
63.28
87.94
81.99
67.55
96.16
98.08
98.23
98.02
96.84
93.69
92.20
91.89
96.58
94.80
84.91
88.21
90.09
95.17
87.33

92.83d
96.14a
94.33b
94.22c
96.45a
84.44k
83.9j
84.72i
86.61h
86.97g
72.32n
75.74m
89.01e
88.58f
77.44l

بيدتفجطمبيعا ميتأ ت م

ات ةم
بيح ب ةم xم بيح ب ة م
بيتع ي
oم
بيت كتز م
جاع
82.2e
85.26d
89.35b 94.97a 92.12c
89.80a
86.95c
84.73b 75.63e

م

بيت كتز م
Ppm

79.94b

72.09f
80.62c
97.46a

93.83b

89.14d

93.47a
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*المتوسطات ذات االحرف غير المتشابهة في القطاع الواحد تشير الى وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال .%5

جدول ( )3نتائج التقييم الحيوي المختبري لمبيد  Lambda-cyhalothrinبعد تعريضه لدرجات حرارة وفترات تعريض مختلفة ضد بالغات خنفساء الطحين المتشابهة T. confusum
التركيز/
ppm
مادة فعالة

 10م

30

فترات التعريض /ساعة
درجة الحرارة

متوسط  %للقتل بعد /ساعة

م

o

12

6

48

24

المتوسط العام للتركيز

96

24

48

24

48

24

48

24

48

24

48

30

0.66

1.33

0

0.66

0.33

0.66

0

0.33

0.66

1

40

0

0.66

0

0.33

0

0

0

0.66

0.33

0.66

50

0.33

0.66

0.66

1.33

0

0

0

0.66

1.33

1.33

30

1.66

3.33

1.33

4.66

1.66

3

1

1

0.33

1.33

40

1.33

3

1

3

1.66

2.33

1.66

1.33

1.66

2

50

1

1.33

1.33

1.33

1.33

2.66

3.33

3.66

4.66

5.66

تلبة ممبيح ب ةم

30

 1.75 deم

 1.667 cdeم

 1.417 b-eم

 0.583 aم

 0.833 abم

xمات ةم

40

بيتع ي م

 1.25 a-eم

 1 a-dم

 1 a-dم

 0.917 abcم

 1.167 a-dم

50

 0.833 abم

 1.167 a-dم

 1 a-dم

 1.917 eم

 3.25 fم

1.278 a

1.306 a

1.306 a

1.139 a

1.75 b

بيدتفجطمبيعا ميفت ةمبيتع ي م
*بيدتفجطا م ب مبالح

مغت مبيدتشااه ماسمبيقطا مبيفبحلمتشت مبيىمف فلما فقا مدعنفي معنلمدجتفىمبحتدا م .%5م
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0.489 a

المتوسط العام للحرارة

تداخل الحرارة
 xالتركيز

1.25 a

0.567 a

1.083 a

0.267 a

1.633 b

0.633 a
1.933 b

2.156 b

1.9 b
2.633 c
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فاسمبيجدياقم بتدهمفيتفيديحمتدأ ت مبيدعدادت مبيح ب يد مادسمةفد

مبيكفدا ةمبيحتفيد ميلداتدل  LCYدا

مبينتدائجمبيدفيدح مادسم

بي لف م()4مفبيةاف مادم%ميلتلهف ماسمااعليهمبيداتدلمفبعدلمبي دف مبيدىمنتدائجمبيتقتدي مبيحتدفاممبيداتدل  LCYقاد مبيتعد ي

ميلدعدادت م

بيح ب ي د مبيد د كف ةماددسمبي ددلف م()1مفتحلتددلميلدتفجددطمبيعددا ماد دم%ميلقتد م%66.67مبيدج د ل ميه د بمبيداتددلم،حتددثمتتاددتيمددديمبي ددلف ()4م
بيتددأ ت مبيفبيددحمفبيكات د مل ددا مبيح د ب ةمبيدةتلف د م30،40مفم50م oمفيفت د ب مبيتع د ي

ةفد

مبيةدج د م،6م،12م،24م48مفم96مجدداعهماددسم

مبيكفددا ةمبيحتفيد ميلداتددلمبددايت كتزييمبيدجددتةلدتيم10مف30م ددز مبددايدلتفيممفبيم%ميلتددلهف ماددسمااعليددهمبيداتددلمقددلمت بفحد مددداماددتيم

96.72م%مفم%99.22مفبيمبعلىم%ميلتلهف مكاند معندلمبيت كتدزم10م دز مبدايدلتفيمم99.22م%مفعندلمل دهمبيحد ب ةم40م oم98.33م
%مفيفت تسمبيتع ي

م24مف48مجاعهم .% 98.29م

مفهد بم ددامتثشد مكددامجددامم كد مبيددسمحجاجديهمهد بمبيداتدلميدل ا مبيحد ب ةمبيدجدتةلد مفبيتددسمكاند معلددىمددامتاددلفمد تفعد ماددسم
حلهامبالفيسم .م
جدول ( )4تأثير المعامالت الحرارية المختلفة في النسبة المئوية للتدهور في فاعلية مبيد  Lambda-cyhalothrinضد بالغات الحشره T.confusum
 %للتدهور في فاعلية المبيد
المتوسط العام  %للقتل
المعاملة
 99.26م
0.489 a
10
بيت كتزppmم مدالةماعاي م
 96.76م
 2.156 aم
30
 98.12م
 1.25 aم
30
o
ل ا مبيح ب ة م
 98.37م
 1.083 aم
40
 97.55م
 1.633 bم
50
 98.08م
 1.278 aم
6م
 98.04م
 1.306 aم
 12م
ات ب مبيتع ي مجاع م م
 98.29م
 1.139 aم
 24م
 98.29م
 1.139 aم
 48م
 97.37م
 1.75 bم
 96م
*المتوسطات ذات االحرف غير المتشابهة في القطاع الواحد تشير الى وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال .%5
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