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لوجية في و على فعاليته الباي Actellicدراسة حركية التحلل الحراري لمبيد أكتلك        
 على نبات الخيار.Myzus persicae )مكافحة حشرة المن )
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العممرال للمو ممم -تمم تنييممل البفممأ دممل قفمما الفعمموا البرا يممة التابعمة لماينممة الرممماا    مفاد ممة ا نبممار 
-Actellic (2-Diethylamino-6ارا ممممة تمممميةير فركيممممة التفلمممما الفممممرار  لمبيمممما قكتلمممم   بهمممما     2007

methylprimidin-4-yl-dimethylphosphorothionate)   لى دعاليتم  البايولوجيمة دمل مكادفمة ف مر 
فيأ تم تعمري  المبيما  . لى نبات الخيار وتيةير لل  بالمعابا  لى اإلنتاجية Myzus persicae )المن ) 

 6,  4,  2,  1)وليترات بمنيمة مختليمة ( ˚م 60و 40, 20,  10,  5,  0تبريا" لارجات فرارية مختلية )مخ
 ممما ة(, وممممن ةمممم اختبمممرت دعاليمممة المبيممما لكادمممة المعمممام ت ق ممم ا فعليممما"  جممما ارا مممة ن مممبة اإل مممابة  8و

 واإلنتاجية دل نباتات الخيار. 
ت بب دل خيم  كياتتم  ( ˚م60للفرار  المرتيعة )Actellicوتبين من نتائج الارا ة قن تعر  مبيا 

. (˚م0%( دمممل معاملمممة )10(, و مممجلت قانا ممما )%27دمممل التعليممما ممممن ن مممبة اإل مممابة فيمممأ بل مممت ق   ممما )
( وللممم   نممما معاملمممة  مممم   اونممممك 3347ق همممرت النتمممائج ارتيممماح كميمممة الفا ممما المممى ق لمممى م مممتو  بلممم  )

ك ممم   اونممم(  نمما المعاملممة 2815قنخيمم  الممى قانممى  يمممة ) , دممل فممين(˚م 5بارجممة فممرار  ) Actellicمبيمما
عا مة والم Actellicو ا بينت الارا ة قيضا" قن التجبئة الفرارية للمبيا الي ميور  العضمو  (. ˚م 60بارجة )

 المفلموا مم  [pH]المتفمرر  تمبااا دمل فمين تعما  يممة االد الهيماروجينل  [P]بااللة تركيب ايونات الي يور 
م تيةير ارجة الفرار  و ا قوضفت الارا ة الفركيمة قن  مر ة التيا ما  مل ممن المرتبمة ا ولمى بر مبياا  بمن 

ر ة مم  قبمنمة الفمرار  دكانمت الع  مة خ يمة , كمما تمم قفت ماب  م Ln ( Po / Pt )الع  ة اللوغارتيميمة بمين 
لتن مي  بل التن مي  , قنتروبمل اوقفت اب الاواا الةرموايناميكيمة )  ا مة التن مي  , قنةمال Actellicتفلا مبيا 

 .وال ا ة الفر  التن ي ية ( وكان لارجة الفرار  تيةير كبير دل  يمها
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 المقدمــــة:

 اإلنتممممما م ممممما مة دعالمممممة دمممممل بيممممماا   الكيمياويمممممة ممممما مت المبيممممماات 

لبرا ممل , وقوضمممفت بعمم  الارا مممات قنمم  ممممن ال ممعب الف ممموا ا

 اإلنتاجيممةالمبيمماات دممل العمليممة  ا ممتخااماون  ا ت مماا  لممى قنتمما  
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قنتمما  المفا مميا البرا يممة  انخيمما وقن  ممام ا ممتخاام المبيمماات يمم ا  الممى 

تخمممبن المبيممماات لفمممين ا مممتخاامها .  [2,1]%  70 –50 بن مممبة تتمممراو  ممممن

وتنتهل  م فيتها   ا   نواتلوف ب معتضيات الفاجة , و ا تخبن  "تبا ا

لينيممة مممما يمم ا  الممى تراكمهمما دممل المخممابن التممل ال تتممودر ديهمما الموا مميات ا

العا مية  البيئيمةالكييلة بالفيا   ليها من التفلا والي اا خا مة دمل ال مرو  

, كما  و الفاا دمل   رنما فيمأ ت ما ارجمات الفمرار  ااخما المخمابن   [3]
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قو قكةممر . مممما ال  ˚م 50 مميئة التهويممة وخمم ا د مما ال ممي  الممى 

تتمميةر بعواممما  ايمما  ق مهمما  اآلدممات مم  ديمم  قن العايمما مممن مبيمماات 

وممما  الخممبن وتتفمموا الممى مركبممات تختلمم   ممن  اإلضممات , الفممرار  

       ة والموا مممممممميات الييبيائيممممممممةالمبيمممممممما ا  مممممممملل مممممممممن فيممممممممأ ال مممممممممي  

. قن الخبن بارجات فرار  مرتيعة ي ا  الى تف يم  [4]والكيميائية 

 ممية ممن ق ا الماا  اليعالة للمبياات و ا تكون نواتج التف م للمبيا 

ها تيةيرات غير  مامة  لمى الف مرات المعاملمة بهما المبيا ا  لل ول

قن المماا  اليعالممة لمبيما المايابينون الم ممتفلب  [6]و ما الفم   . [5]

%  نممما تخبينممم   لمممى 0.7% يممم ا  المممى تف مممم بمعممماار 60تركيمممب 

المبيمممما الممممايابينون  إنيمممموم , دممممل فممممين  4لممممما   ˚م50ارجممممة فممممرار  

%  نما تخبينم  10 الم تفضر ب كا تعيير كانت ن بة التف م دي 

-S-Methyl  و ما وجما قنم   نما تخمبين مبيما ني مها تفت ال رو 

Demeton   لمممى ارجمممات الفمممرار  مرتيعمممة قنخيضمممت ن مممبة المممماا 

% 0.07% وارتيعمممت الفامضمممية ممممن 18% المممى 25.1اليعالمممة ممممن 

لل ممرو   Parathion-Methyl% و نمما تعممري  مبيمما 1.13الممى 

% المى 67.5يعالمة قنخيضمت ممن الفرارية ني ها دمان ن مبة المماا  ال

قممما . [7]% 0.41% الممى 0.03% وارتيعممت الفامضممية مممن 64.1

 0م 54 لى ارجة فرار   Technical نا تخبين الاايمةويت النعل 

% الى 90.72ولما  ا بو ين دعا قنخيضت ن بة الماا  اليعالة من 

. [8]% 11المى  0.24% دل فمين ارتيعمت الفامضمية ممن 24.90

التممل قجرا مما  لممى مبيمما الممايابينون وبعمم  ل ارا ممت  دمم [9]الفمم  و 

 المبيمممماات الم ممممتفلبة ا خممممر  فمممماوأ ت يممممرات ديبيائيممممة تمممم ةر  لممممى

 لا الماا  نتيجة تخبينها دل ارجات فرار  مرتيعمة  ا تف ب بيعة 

, التر ممممممميب  Creaming الت يمممممممرات التع ممممممما  ممممممملاوممممممممن م ممممممما ر 

Sedimentaionالتكتممما , Agglomeration  وبالتمممالل  االنممماما و

 اني اا الماا  اليعالة  ن مكونات الم تفضر التجار  الم ا ا  . 

المتعلعممة بتمميةير  وب ممبب الارا ممات المفمماوا   ميممة الموضمموح ا" ون ممر        

دعا تم تنييل  لا البفأ بهما   دل الع ر  رو  الخبن  لى دعالية المبياات

مختليمممة ت فمممرار  لمممارجا Actellic   مبيمممايتعمممر  نممما  فركيمممة التفلممما ارا مممة

 Myzus)) لممممى كياتتمممم  البايلوجيممممة دممممل المكادفممممة الفعليممممة لف ممممر  المممممن

persicae لى نبات الخيار ومعردة قدضا ارجة فرار  خبن للمبيا من فيأ 

  Actellicالمفاد ة  لمى خوا م  الييبياويمة و الكيمياويمة , خا مة وان مبيما

 دممل الع ممر ن ممال وا م يعما مممن المبيماات البرا يممة الهاممة والتممل ت ممتخام دمل 

  .البرا ية اآلداتلمكادفة العايا من 

 

   طرائق العمل:

العمر  التابعمة لماينمة الرمماا  دمل مفاد مة  إفا جر  البفأ دل ق          

 Actellicالبفمممأ مبيممما   ممملا , ا مممتعما دمممل 2007ا نبمممار للمو مممم الربيعمممل 

لي مممميورية و ممممو قفمممما المبيمممماات الف ممممرية وينتمممممل الممممى مجمو ممممة المركبممممات ا

 :ل   ل التركيبيةال ي ة  العضوية

 
2-Diethylamino-6-methylprimidin-4-yl-dimethyl 

phosphorothionate 
 

ولمعردمممة تممميةير ارجمممة الفمممرار   لمممى  ممملا المبيممما دعممما تمممم ا مممتخاام فممممام ممممائل 

Water bath     المجهب من ال ركة ا لمانية(Julabo) Labortechink 

gmbh   ( ˚م 60و  40,  20,  10,  5,  0يمممة مختليمممة ) وبمممارجات فرار

فيممممو   اختبممممار مممما ة ( , ةممممم قجممممر   8و 6,  4, 2,  1و و ممممات مختليممممة ) 
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 لى نبات الخيار فيمأ   للمبيا فعليا ولل   لى ف ر  المن المنت ر 

  عممممة ار  بر ممممت ديهمممما بمممملور الخيممممار ب ممممكا مممممروب  اختيممممارتممممم 

يممات الخامممة البرا يممة ونيمملت  مل [10]وبال ريعممة المةلممى للم ممادات 

  ليها وبال ور  المتماةلة لجمي  النباتات المبرو ة .

 ممتخامت ةمم أ مممروب للمعاملممة الوافمما  بفيممأ يمةمما كمما ق         

م للمممممرب الوافممما وتركممممت م ممممافة  40ممممرب وفمممما  تجريبيمممة وب مممموا 

لضمممان  ممام ف مموا خلمم  بممين  وقخممر معينممة ممما بممين كمما معاملممة 

قجريمت  مليمة مكادفمة النباتمات الم مابة  الرش. نا  وقخر معاملة 

مبيممممما  با مممممتخااموللممممم   اإل مممممابةبف ممممر  الممممممن  نممممما باايمممممة  هممممور 

Actellic  المعاممما بممارجات فراريممة ولليتممرات البمنيممة الم ممار إليهمما

  دل:قنيا لم ف ة تيةير كا من المعام ت ق  ا 

: فيمممأ تمممم افت ممماب  ممماا النباتمممات التمممل  )%(ن ممبة اإل مممابة  – 1

وف مممماب الن ممممبة مممممن  بف ممممر  المممممن  ديهمممما م مممما ر اإل ممممابةتوجمممما 

  المعاالة التالية : 

  اا النباتات الم ابة بف ر  المن                  

                                100×                                     ن بة ا  ابة =

 العاا الكلل للنباتات                      

كميممة الخيممار ) ك ممم (  افت مماب)ك ممم   اونممم( : تممم  نتاجيممةاإل – 2

للمعاملمة الوافمما  ممن خمم ا ف ماب الفا مما الكلمل لجميمم  الجنيممات 

ة دمل الوفما  التجريبيممة الوافما  ومعارنتهما بوفمما  الم مافة الكليمة لكادمم

 المعام ت .

( وفللمممت النتمممائج RCBDالتجربمممة ت مممميم )  ممملا مممتخام دمممل ق     

 . [11]% 7( و لى م تو  افتماا  LSD) اختبارودل 

قجريمممت العايممما ممممن التجمممارب المرجعيمممة ل مممر  تفايممما العوامممما  -3

 Actellicاال ا ممية المهممممة للف ممموا  لممى  مليمممة التجبئمممة للمبيممما 

 وتم متابعة التجبئة الفرارية من خ ا :

A-  يمماد تركيمممب قيونممات الي ممميور [P]  ال يييمممة ال ريعممة بالمتفممرر  للمركمممب

[12]  Spectro Photometric Method.  فيمأ جمر  العيماد با متخاام

نممممممول  مممممما ممممممن مفلممممموا  (25)ال يممممم , دمممممل  ممممملا ال ريعمممممة ي خمممممل جهممممماب 

Actellic العيا ممل وActellic   مممن  ممما (4)ويضمما  لمم   للفممرار المعممر

مفلمممموا ممممما مممممن  50مممممن  )يتكممممون Combined Reagentالممممم  مفلمممموا

5Nبوتا ممممميوم ال تمممممراتتر % 0.27مممممما ممممممن مفلممممموا  5فمممممام  الكبريتيممممم  و

ممممما مممممن  30مولبيمممماات ا مونيمممموم و  4%ممممما مممممن مفلمممموا  15ا نتيمممممون و

, ةمممم تعممماد قمت ا ممية المفلممموا دمممل ا  ممكوربي (فمممام  % 1.76مفلمموا 

 880ا يعمة بجهماب  يماد ال يم  دمل  موا مموجل  مارا  ( 10 – 30  )مما   

 نانوميتر .

 Potassium di ( KH2PO4 )تمم تفضمير المفاليما العيا مية          

hydrogen ortho phosphate   0.02 )وبتراكيمب مختليمة تتمراو  بمين  - 

0.4 M )   ت ي  من خ ل  تعيين تركيمب نولل  لتعيين منفنل المعاير  الل 

المتفرر  خ ا  ملية التجبئة الفرارية موضوح الارا ة  [P] قيونات الي يور 

 خ ا قو ات الفرار  .

B-  الفامضية   ياد الت ير دل العو[pH] .المفلموا  

و ما فماا ممن ميما الخ مو   K  مر ة تفلما المبيما ةابمت وتم قيضما" قفت ماب

 ت بيمممل للمبيممما ممممن خممم ااالولمممى مرتبمممة التيا ممما  مممل التفلممما  ر ة مممةابمممت 

 المعاالة االتية :

Ln Po / Pt = Kt 
               = Kt Ln Po / Pt 

 : ورالى ال كا التالل ف ب مع يات البفأتفو 

      Ln  P∞ / P∞- Pt  = Kt                                                    

تركيممممممممب الي مممممممميور =  ∞Pيممممممممأ قن ف                                                

 . Poة التيا ا والل  يكادئ ممالناتج دل نهاي

Pt = معينة .تركيب الي يور الناتج بعا تعري  المبيا لارجة الفرار  ال 

t   تعري  المبيا لارجة الفرار  المعينة= و ت . 
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مممممن متابعممممة الممممماا  الناتجممممة مممممن  وقفت مممماب المممماواا الةرموااينمكيممممة 

ة ) ا ة التن ي  , قنةالبل التن مي  , قنتروبمل التن مي  وال ا مالتفلا 

   الفر  التن ي ية( لعمليات التجبئة الفرارية.

 

 :النتائج والمناقشة

لممممارجات الفممممرار  المرتيعممممة  Actellic تعممممر  مبيمممماق همممر         

بف ممر   اإل ممابةتمميةيرا" معنويمما" دممل خيمم  كياتتمم  للفمما مممن انت ممار 

دمل النباتمات  اإل مابةن مبة  اباااتالمن دل مف وا الخيار فيمأ 

 إل(  ˚م 60المعامممما بارجمممة فمممرار  )  Actellicالتمممل ر مممت بمبيممما 

 قانمممى إلمممى بةاإل ممما% ( , دمممل فمممين انخيضمممت ن مممبة 27 )  بل مممت

م تو  لها دل النباتات التل ر ت بالمبيا المتعمر  لارجمة فمرار  ) 

( .  1%( وكممما  ممو مبممين دممل الجمماوا ) 10لت مما الممى )(   ˚م 0

ارجات الفمرار  دمل خيم   الرتياحوربما تيتل ق باب التيةير ال لبل 

الممممى التمممميةير المبا ممممر للفممممرار   لممممى الممممماا   Actellic كيممممات  مبيمممما

يأ تعلا من ةبوتيتها ودل نيد الو مت تخيم  ممن تركيب ما اليعالة ف

ويتيمل قيضما  ] 13,7 [      كما ممن إليم , و لا يتيل مم  مما ق مار 

من قن ارتياح ارجة الفمرار  بمعماار  ] ,14 8 [ م  ما وجاا كا من

مممر  والممل   4-2يمم ا  الممى بيمماا   ممر ة التيمما  ت بفمماوا  ˚م 10

 . اات ااخا  بواتهار ة  تف م المبيباورا ي ا ا دل  

قممممما بالن ممممبة الممممى ممممما  التعممممر  للمبيمممما دعمممما ارتيعممممت ن ممممبة         

 8و2  ) لممما  للفممرار  % (  نمما تعممر  المبيمما21اإل ممابة الممى ) 

% ( 18 مما ة ( , ديممما انخيضممت الن ممبة إلممى قانممى م ممتو  لهمما ) 

 تف ممموللمم  ب ممبب  مما ة (  4لممما  )  للفممرار   وللمم   نمما التعممر 

. دمل فمين ق همر التمااخا بمين  ماملل الارا مة ) للمبيا لةالماا  اليعا

 ق لمممىارجمممة الفمممرار  ومممما  التعمممر  ( ارتيممماح ن مممبة اإل مممابة المممى 

%( وللممم   نممما المكادفمممة بالمبيممما المعمممر  32م مممتو  لهممما وبلممم  )

 اإل مابةدل فمين انخيضمت ن مبة ( ,  ا ة 8)  لما ( ˚م 60)  لارجة فرار 

(  ˚م 0 ,5 لمبيا المتعر  لارجة فمرار  )% ( دل ا7الى قانى م تو  لها ) 

 ( . ص1 ا ات 4ولما  ) 

( قن المعمممام ت التمممل  2يتضمممن ممممن النتمممائج المبينمممة دمممل الجممماوا )          

الممى ارجممات فراريممة مرتيعممة  مما قةممرت وب ممكا  Actellicتعممر  ديهمما المبيمما 

 )        مملبل  لمممى إنتاجيمممة نباتمممات الخيمممار إل بلمم  ق لمممى م مممتو  ل نتممما 

دل فين انخي  اإلنتا  الى قانمى ( , ˚م 5ك م   اونم ( دل معاملة )3347

 2815و 2872وو ممما المممى ) (˚م 40, 60)   م مممتويات  دمممل المعممماملتين 

ك م اونمم ( , وربمما تعمب  ق مباب  مملا االنخيما  المى التميةير ال ملبل للفممرار  

مممماا  نتيجمممة تيةير ممما المبا مممر دمممل تف مممم ال Actellicدمممل تعليممما كيمممات  مبيممما 

 . ] 14و  13,  9,  8,  7 [اليعالة للمبيا 

قمممممما بالن مممممبة لتمممممميةير ا و مممممات المختليمممممة التممممممل تعمممممر  لهممممما مبيمممممما          

Actellic  (  ك مم    3148دعا لوف  ارتياح اإلنتاجية   لى م توياتها وبل

 ا ة ( , ديما قنخيضمت االنتاجيمة  4اونم ( ولل  لا  تعر  المبيا لما  ) 

 1ك مممم   اونمممم ( وللممم   نممما التعمممر  لمممما  ) 2925م مممتوياتها )المممى قانمممى 

 مما ة ( , دممل فممين بممين تمميةير التممااخا ف مموا ارتيمماح دممل إنتاجيممة نباتممات 

لارجمة فمرار   Actellicك م   اونم (  نا تعمر  مبيما  3755الخيار بل  ) 

( ك مم   اونمم 2675 ا ات  , وانخيضت اإلنتاجية الى )  4ولما  )( ˚م 5)

 . ا ة( 2ولما  ) (  ˚م 60لارجة فرار  )  Actellic  مبيالا  تعر 

قن تعري  المبيما لمارجات الفمرار  المختليمة وليتمرات بمنيمة مختليمة تميةير  -3

المتفمممرر  و يمممة ا د الهيممماروجينل  [P]واضممن دمممل تركيممب قيونمممات الي مميور 

[pH]  الموجوا  دل مبياActellic   ويكون قكةر وضوفا"دل ارجمات الفمرار

( دو لت ق لى  يممة 7( الى )3العالية ويتضن لل  من خ ا الجااوا من )

 35.0م لعمة  مل ) 333   لتركيب قيونات الي يور  نا ارجة الفمرار  العاليمة

×10-1 PPm ( خ ا ما  بمنية ةمان  ا ات الجاوا )بينما كانت ق ما 7 )

  PPm 1-10×)     م لعمة  مل  278الوا ئمة  يممة لم  دمل ارجمة الفمرار  
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(. واوضفت النتائج بمان ارجمات 3( خ ا الما  ني ها الجاوا )15

الفمرار  المرتيعممة ن ممبيا" لهما تمميةيرات كبيممر   لمى تف ممم الممماا  اليعالممة 

  Sharmaللمبيمممما و مممملا يتيممممل ممممم  ممممما وجمممماا  مممماا مممممن البممممافةين  

فممرار  المرتيعممة فمموا تمميةير ارجممات ال Maeda [14], [8]وقخممرون 

دمممل تف مممم بعممم  المبيممماات الي ممميورية العضممموية وتعممما  يممممة ا د 

الهيمممماروجينل ممممم  بيمممماا  ارجممممات الفممممرار  و مممملا واضممممن مممممن خمممم ا 

( ويعممب  ال ممبب دممل للمم  الممى قن قيونممات 7( الممى )3الجممااوا مممن )

الي يور الفامضية والمتفرر  دل مبيج التيا ا الفرار  والتل ت ا  

يا من  يمة ا د الهياروجينل ال وجما قن ق ما  يممة باور ا الى التعل

دمل ارجمات الفمرار  المرتيعمة  Actellicل د الهياروجينل للمركب 

خمم ا =pH  2.13م لعممة  333فيممأ بل ممت  نمما ارجممات الفممرار  

( ويتضن ممن خ لم  قن  نما  7ما  ةمان  ا ات كما دل الجاوا )

النع ان الواضن دل  تيةير كبير للتجبئة الفرارية للمركب من خ ا 

بينممممممممممما و مممممممممملت  يمممممممممممة ا د  [pH] يمممممممممممة ا د الهيمممممممممماروجينل 

الهياروجينل المى ق لمى  يممة لهما  نما ارجمات الفمرار  الوا ئمة فيمأ 

خممم ا  pH=3.49م لعمممة  278كمممان دمممل ارجمممات الفمممرار  الوا ئمممة 

 Actellic( و نممممما معارنتممممم  مممممم  مركمممممب 3المممممما  ني مممممها الجممممماوا )

 [pH]ضمفة دمل  ميم ا د الهيماروجينل العيا ل التوجما درو مات وا

لممارجات الفمممرار  الوا ئمممة بينمممما كممان تيةير ممما واضمممن  لمممى  ممميم ا د 

بارجات الفرار  العالية و لا ياا  لمى قن بيماا   [pH]الهياروجينل 

ارجمات الفممرار  دمل بيمماا  الممما  البمنيمة يمم ا  الممى نع مان دممل  يمممة 

تتوادممل ممم  ممما ق ممار  ا د الهيمماروجينل وقن نتممائج الارا ممة الفاليممة

بممين الفممرار  المرتيعممة تمم ةر دممل  Niessen [7] ,Sharma [8]اليممة

قرتياح ارجة الفموضة للمبياات الي ميورية والتمل تعما م  مرا" مهمما" 

للااللممة  لممى تف ممم الممماا  اليعالممة قن التبمما ىت دممل  مليممة التجبئممة 

ت الفرارية دل ارجات الفرار  المنخيضة يمكمن قن يعمب  المى تبما ى

فركممة الجبيئممات وبالتممالل قنخيمما   مماا الت مماامات الضممرورية بممين قيونممات 

( م لعمممة 313,333والمركمممب المعنمممل.  بينمممما دمممل ارجمممات الفمممرار  المرتيعمممة )

تكون فركة الجبيئات  ريعة مما ي ا  الى فاوأ ق  اامات  مريعة ديعماا 

ن  مليمة ترتيب بع  الجبيئات نتيجة للل  تبااا  ر ة التيا ا وبالتمالل تكمو 

 .[15]التجبئة الفرارية  ريعة 

و هممممرت  Actellicتممممم ت بيممممل معاالممممة الارجممممة ا ولممممى  لممممى مبيمممما        

م تمتهمما دممل ف مماب  ممر ة التفلمما لهمملا المبيمما دممل ارجممات الفممرار  المختليممة 

( فيممأ لمموف  قبايمماا  ممر ة تفلمما 5( الممى )1وللمم  مممن خمم ا ا  ممكاا مممن )

دتممبااا  مميم ةابممت  ممر ة تفلمما المبيمما ممم  بيمماا  المبيمما ممم  بيمماا  ارجممة الفممرار  

ارجة الفرار  والتل  ل قفا ق م العواما التل تعتما  ليها  ر ة تفلا المبيما 

ويتنا مممب  رايممما" معهممما . فيمممأ تكمممون  يممممة ةابمممت  مممر ة التفلممما دمممل ارجمممة 

  h-1بينممما ت مما الممى h-1 0.2065 م لعممة  ممل 278الفممرار  الوا ئممة 

 لعممة , و مملا يمماا  لممى قن بيمماا  ارجممة الفممرار  م 333بارجممة فممرار  0.3931

ت ا  الى بياا  ةابت معاا  ر ة التفلا وبالتمالل بيماا  معماا  مر ة التفلما 

ن ف  قنخيما   يممة ةابمت  مر ة تفلما المبيما بارجمة الفمرار  الوا ئمة  [16]

( م لعمة 333,313( م لعة  معارنة بارجمة الفمرار  العاليمة )293,283,278)

قنخيمما  معمماا  ممر ة التفلمما للمبيمما بهمملا الممارجات الوا ئممة  و مملا يمماا  لممى

( بينمما تكمون  اليمة دمل ارجمات الفمرار  ا  لمى , يماا  لمى بيماا  8الجماوا )

 ممر ة التفلمما ب ممبب قرتيمماح ارجممة الفممرار  مممما يجعمما الكةيممر مممن الجبيئممات 

 .[16]تمتل   ا ة التن ي  ال بمة لفاوأ  ملية التفلا 

 ما يلي : حــمستخلصة من البحث يتضعلى ضوء النتائج ال

يةير إن لارجات الفرار  المرتيعة ااخا المخمابن و موا دتمر  الخمبن تم1- 

باإلضممادة الممى فمماوأ  Actellicكبيممر دممل تف ممم الممماا  اليعالممة لمبيمما 

ت يمممممرات ديبياويمممممة تمةلمممممت دمممممل اني ممممماا المممممماا  اليعالمممممة  مممممن مكونمممممات 

اليعاليمة البايلوجيمة للمبيما الم تفضر التجار  ا خر  وبالتالل انخيا  

 .ا ا  مية من المبيا ا  لل Actellicوتبين قن نواتج تف م مبيا 
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 5,  0ليد  نا  تيةير واضمن لمارجات الفمرار  الوا ئمة ) 2-  

, بينمممممما قةمممممرت Actellicدمممممل  مليمممممة التجبئمممممة الفراريمممممة لمبيممممما ( ˚م

راريمة دمل  مليمة التجبئمة الف(  ˚م 60,  40العاليمة )  ارجات الفمرار 

للمبيما وخيمم  دعاليتمم  البايلوجيممة و مملا مما ي فمم  مممن خمم ا تيةير مما 

 ال لبل  لى كا من ن بة اإل ابة واإلنتاجية . 
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لفترات المعرض لدرجات الحرارة المختلفة و  Actellic( تأثير مبيد 1جدول )
 زمنية متباينة في نسبة إصابة نبات الخيار بحشرة المن

 درجة الحرارة م
0    

 تعرض)ساعة(فترة ال

 نسبة اإلصابة ) % (

1 2 4 6 8 Mean 

0 12 15 7 10 8 10 

5 17 12 7 12 12 12 

10 20 22 19 22 22 21 

20 17 25 24 22 22 22 

40 24 22 25 27 27 25 

60 27 29 22 25 32 27 

Mean 20 21 18 20 21  

LSD 0.05 for  a = 2.1  -    b = 1.9   -    a×b = 4.4 

ة وفترات /  التداخل بين درجات الحرار    = b/   فترات التعريض     = aالحرارة   درجات
 = a × bالتعرض
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  Actellic( أنتاجية نبات الخيار المعامل بمبيد  2جدول ) 
 المعرض لدرجات الحرارة المختلفة ولفترات زمنية متباينة

 درجة الحرارة م

0 
 

 فترة التعرض
 )ساعة(

 نم (األنتاج ) كغم / دو 

1 2 4 6 8 Mean 

0 3192 3026 3113 3063 3429 3165 

5 2819 3395 3755 3251 3515 3347 

10 2891 2963 3155 2867 2987 2973 

20 2915 2915 3275 3035 2939 3016 

40 2843 2891 2843 2915 2867 2872 

60 2891 2675 2747 2867 2891 2815 

Mean 2925 2978 3148 3000 3105  

LSD0.05 for  a = 88.5     b = 80.4       a× b = 204.3 

الحرارة  لتداخل بين درجات    = bفترات التعريض           = aدرجات الحرارة  
 = a × bوفترات التعرض 
 

( يوضح تركيز أيونات الفسفور المتحررة وأالس 3جدول )
 مطلقة  278بدرجة حرارة  Actellicالهيدروجيني لـ 

In Temperature 278 K 
pH [P] 

PPm 
1-10× 

Heating 

 time(h) 

3.59 18.6 0 

3.69 4.3 1 
3.52 5.5 2 

3.43 10.5 4 

3.47 13.4 6 
3.49 15.0 8 

 
( يوضح تركيز أيونات الفسفور المتحرر وأالس 4جدول )

 مطلقة  283بدرجة حرارة  Actellicالهيدروجيني لل 
In Temperature 283 K 

pH [P] 

PPm 
1-10× 

Heating  

time(h) 

3.57 20.2 0 

3.51 4.4 1 
3.42 8.3 2 

3.34 14.0 4 

3.37 16.0 6 
3.22 17.3 8 

 
( يوضح تركيز أيونات الفسفور المتحرر وأالس 5جدول )

 مطلقة  293بدرجة حرارة  Actellicالهيدروجيني  لل 
In Temperature 293 K 

pH [P] PPm 
1-10× 

Heating  

time(h) 
3.52 21.4 0 

3.90 4.6 1 
3.88 7.7 2 

3.45 14.9 4 

3.38 16.9 6 
3.31 18.5 8 

( يوضح تركيز أيونات الفسفور المتحررة وأالس الهيدروجيني لل 6جدول )
Actellic  مطلقة  313بدرجة حرارة 

In Temperature 313 K 

pH [P] 

PPm 
1-10× 

Heating  

time(h) 

3.49  26.4 0 

3.10 5.9 1 
3.03 10.7 2 

3.00 16.5 4 

2.78 19.0 6 
2.44 22.0 8 

 
ل ل( يوضح تركيز أيونات الفسفور المتحرر وأالس الهيدروجيني 7جدول )

Actellic  مطلقة  333بدرجة حرارة 
In Temperature 333 K 

pH [P] PPm 
1-10× 

Heating 

 time(h) 

3.41 38.6 0 

3.04 8.3 1 
3.02 20.8 2 

2.90 27.8 4 

2.53 31.9 6 
2.13 35.0 8 

 
ب يبين بعض القيم الثرمودايناميكية التي تم حسابها للمرك (8)جدول 

Actellic من خالل تأثير درجة الحرارة على قيم ثابت سرعة التحلل  ، 
حرة طاقة التنشيط  ، أنثالبي التنشيط ، أنتروبي  التنشيط والطاقة ال

 التنشيطية

Δ
G

 *
,K

J
 .
m

o
l-1

 

Δ
S

*
 ,

J
.m

o
l-1

 

Δ
H

*
 ,

J
.m

o
l-1

 

E
a

,J
.m

o
l-1

 

R
a

te
 c

o
n

st
a

n
t 

 h
-1

 

T
em

p
er

a
tu

re
 

K
 

84.3 -279.3 6749.5 9056.9 0.2065 278 

85.8 -279.6 6708.0 9056.9 0.2493 283 
88.7 -280.2 6625.0 9056.9 0.2571 293 
94.5 -281.3 6459.0 9056.9 0.3863 313 

100.2 -282.3 6293.0 9056.9 0.3931 333 
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  مطلقة  333بدرجة حرارة   Actellicسرعة تحلل مبيد5) شكل )

 Actellic( يبين تأثير درجة الحرارة في سرعة تحلل مبيد 6شكل )
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Astudy of thermal degradation kinetics on the biological activity of actellic 

in controlling of aphids (Myzus persicae) on cucumber 

      Ahmed, M. Mohmmad      Yousif, H. Khalf       Firas,F.Ali  

Abstract: 

Several experiments were conducted at Al–Ramadi distinct / Al – Anbar province, Iraq in 2007 to investigate 

effect of thermal degradation kinetics of actellic (2-Diethylamino-6-methylprimidin-4-yl-dimethyl phosphorothionate) 

on the biological activity in controlling of aphids (Myzus persicae) on cucumber. The insecticide was exposed to six 

tempertures levels in the laboratory (0 , 5 , 10 , 20 , 40 and 60C˚) for five exposal periods (1 , 2 , 4 , 6 and 8 h ) before 

field application in infestation % of aphids and productivity of cucumber  were estimated . 

Resulte showed that actellic activity was decreased at (0C˚) with increasing exposing tempertures where as 

infestation % was (27%) at (60C˚), up to (10%) at (0C˚) lead to decrease productivity of plant with increasing 

temperatures. The higher average obtained under (5C˚) was (3347kg/D), While it decreased at (60C˚) of (2815 kg/ D). 

The results showed that thermal degradation of actellic which measured by ion phosphorus increased while 

pH reduced by increasing temperature. The kinetic studies indicated that the rate of reaction is of the first order by 

drawing the relation between Ln (Po / Pt) with time of temperature, which showed a linear relation, Dissociation 

pesticide actellic. Thermodynamic functions actellic degradation calculated such as (Activation Energy, Enthalpy, 

Entropy, Gibbs function) which is highly effect by temperature. 

 

 

 

 

 
 


