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القة البنية الكيميائية لبعٍض منها بنشاطها ـادلًيا وعــة عــدات احملّرمــول ادلبيـة حـدراس
 البيولوجي

 
 *د. مفتاح دمحم إبشري، *، ابتسام مفتاح السويب*عائشة دمحم صيدون

 مصراتة* كلية الرتبية/جامعة 
 

 ادللخص
ؼبكافحة اآلفات اليت واجهتو آنذاك، ولكن ومع  ، حيث استخدمهاُعرفت اؼببيدات عند اإلنسان منذ القدم

مرور الزمن واستمرار االستخدام غَت الصحيح، ظهرت مشاكل بيئية معقدة أثرت سلًبا على جودة اغبياة يف كوكب 
تشريعات وقوانُت سبنع استخدام بعض من اؼببيدات، حيث مّت  دفع ابلعديد من الدول الّصناعية إلصداراألرض،فبا 

حصرىا يف قوائم خاصة بذلك، ومع ىذا فإّن بعض من دول العامل وخاصة الدول النامية، الزالت تستورد ىذه اؼببيدات 
ريت يف ىذا ىذه الدول،لذا فقد ُأج اغبياة علىمن شركات أجنبية مصّنعة ال يهّمها إاّل الربح حىت لو كان على حساب 

قوائم من اؼببيدات احملّرمة،مت اغبصول عليها من خبلل الشبكة العنكبوتية. ىذه  لثمانيةالبحث، دراسة نظرية وربليلية 
مــرات فــي ىــذه القوائــم،  8-4القوائم سبّت اؼبقارنة فيما بينها فنتج عنها قائمــة جــديدة ربتـــوي على مبيدات تكررت من 

مبيـــًدا ؿبــّرًما عاؼبيًــا.اختيــرت من القائمـــة اعبديـــدة ستـــة مبيـــدات ذات بنيـــة متشاهبــة، ظبــيت 45 ك علــى ل بـــذلــلنحص
اؼبعروفة خبطورهتا الشديدة  ، ىذه اؼببيدات الستة تنتمي إىل اؼببيدات اؽبيدروكربونية اؼبكلورةp,p-DDTدبجموعــــة الـ 

 لكوهنا ذات استقرار عايل يعيق عملية ربّللها يف الطبيعة.

حساابت الكم والتحليل الكيمومًتيعلى ىذه اؼببيدات،أظهر نتائج فّعالة ومهّمة جًدا يف تفسَت التباين إّن اجراء 
، فمن خبلل حساابت الكم مت ربديد (RAT)اؼبلحوظ يف النشاط البيولوجي ؽبذه اؼبركبات الستة ذباه فئران التجارب 

كيمومًتًًي، فنتج عنو انفصال ىذه اؼبركبات إىل ؾبموعتُت،  مت ربليلها قيم اػبصائص الفيزيوكيميائية ؽبذه اؼبركبات اليت
واحد ذو نشاط بيولوجي  األوىل وتشمل اؼببيدات اليت سبتلك نشاطية بيولوجية عالية، أما الثانية فتتضمن فقط مبيًدا

 نخفض. م
ومن جهة أخرى عند اجراء نفس حساابت الكم على اؼبركبات السبعة الناذبة عن استبدال ذريت الكلور يف موضعي ابرا 

كيمومًتًًي، فكان  دبجاميع أخرى واغبصول على قيم خصائصها الفيزيوكيميائية، اليت ُحّللت p,p-DDTللمبيد 
 ال ينتمي إىل ابقي اؼبتماثبلت، حيث كان ، ابستثناء مركب واحداالختبلف واضًحا يف نسب التشابو بُت ىذه اؼبركبات

لوحظ أيًضا من خبلل ىذا البحث أّن النشاط البيولوجي اؼبنخفض  يتواجد منفصبًل عن ابقي اؼبركبات السبعة األخرى.
 واؼبيتوكسيد. عادًة مقًتن ابؼبركبات اليت سبتلك ؾباميع دافعة لئللكًتوانت كمجموعيت اؽبيدروكسيل
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 ادلقدمة .1
 

منذ زمن ما قبل اؼبيبلد واؼبواجهة على أشّدىا بُت االنسان والعديد من اآلفات، وخاصًة 
اغبشرات اؼبتطفلة اليت أغبقت بو أضرارًا بشرية وبيئية خطَتة، كالقمل والرباغيث والبعوض واعبراد الذي 

وكنتيجة لذلك، كانت ىناك ؿباوالت عّدة،حيث  م،ق. 2400-3200ا يف الفًتة ما بُت ُعرف تقريبً 
  [.1هبدف القضاء على ىذه اغبشرات ] استخدمت يف ذاك الوقت مركبات الكربيت الطبيعية

ميبلدي،  1848استعملت أيًضا فيما بعد يف أورواب كمبيد للفطرًيت يف عام  ىذه اؼبركبات
ومع مرور الزمن ازدادت اغباجة إىل ؼبكافحة مرض البياض الدقيقي الذي يصيب شبار العنب، وىكذا 

اؼببيدات الكيماوية نتيجة للزراعة اؼبكثفة وسرعة وسائل النقل وكثرة التبادالت التجارية وما يرافقها من 
النتقال اغبشرات إىل بيئات جديدة، حبيث أصبح ال غٌت عن اؼببيدات ؼبقاومة اآلفات واغبد من  سهولة

لى غذاء اإلنسان ومواشيو بل وتتعداىا لتصبح انقلًة لؤلوبئة اؼبختلفة  تكاثرىا وأضرارىا اليت ال تقتصر ع
التيفوس واؼببلرًي والكولَتا، حيث يعود الفضل يف إيقاف ىذه األوبئة إىل بعض اؼببيدات كمبيد  كوابء

الدور الفّعال الذي تقوم بو اؼببيدات لصاحل  ، وكنتيجة ؽبذه اؼبواجهات، ابت من الواضحDDTالـ
من أجل  كان تطوير وابتكار طرق جديدة ؼبكافحة اآلفات أمرًا حتمًيا وعلى ىذا األساس البشرية،

إحدى اؼبدخبلت الضرورية لزًيدة اإلنتاج  حاضر ومستقبل أفضل، فاؼببيدات جبميع أنواعها أصبحت
اؼبتكرر األمراض اؼبميتة، ولكن ومع مرور الزمن بدأت تظهر للبشرية مآسي االستخدام  الزراعي ومقاومة

خصائصها الفيزيوكيميائية عندما  أو الناتج عن أتثَت صفاهتا ؽبذه اؼببيدات غَت الصحيح واؼببالغ فيو أو
التوازن البيئي، إضافة إىل إغباق الضرر  تتواجد يف البيئة وؼبدة طويلة،حيث سّببت خلبًل خطَتًا يف

[، فبا 2] ة والطيور والّنحل واإلنسانالصّحي الكبَت على الكائنات غَت اؼبستهدفة كاغبيواانت األليف
يف صبيع أكباء العامل يفّكرون جبّدية أكثر الستنباط طرق جديدة للمكافحة  جعل العلماء والبّحاث

أساليب متعددة زبدم بعضها البعض وبصورة متكاملة وىذا ما يسمى ابؼبكافحة اؼبتكاملة  تعتمد على
 [.3] اؼبتكاملة لآلفة أو إدارة اآلفة
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لتلوث الذي يعاين منو كوكب األرض اليوم، دفع ابلعديد من حكومات الدول الّصناعية إّن ا
إلصدار التشريعات والقوانُت اليت سبنع بل ورُبّرم استخدام بعض اؼببيدات اؼبصّنفة يف كوهنا خطرة على 
صبيع األصعدة، ومع ىذا ولؤلسف فإّن بعض شركات إنتاج اؼببيدات الزالت تصّنع وتصّدر ىذه 

فمثبًل  [،3] اؼببيدات إىل البلدان النامية حيث القوانُت واؼبراقبة غَت صارمة أو ال تطبق دبنتهى اعبّدية
الذي استخدم كمبيد للقضاء على اغبشرات اليت تصيب القطن، الزال يستخدم  مركب اإلندوسلفان

العديد من دول العامل  يف  منع استخداموعلى الرغم من  [4] يف وقتنا اغبايل يف بلدان العامل الثالث
كالوالًيت اؼبتحدة األمريكية وىولندا وأؼبانيا وماليزًي والصُت وأسًتاليا وكوستاريكا، ومصّنف كمادة 

ل ــة من قبــة اؼبسرطنــن اجملموعــدرج ضمـ(، ومWHOابلغة اػبطورة من قبل منظمة الصحة العاؼبية )
 International Agency for Research on(IARCان )ــاث السرطـــــة ألحبـــــة العـــاؼبيــالوكال

Cancer  [5]. 
 
 

 احلافز .2
 

تعرضت فيو ببلدان عبميع أنواع الفساد اؼبتعّمد وغَت  ،مضتخبلل ما يزيد عن أربعة عقود 
دون مراقبة صارمة، حيث أّن غياب الوعي  اؼببيدات إىل ببلدان اؼبتعمد فبّا أّدى إىل دخول العديد من

اؼبواطنُت خبطورة ىذه اؼبواد "اؼببيدات" رّسخ ىذا النوع من الفساد، خصوًصا إذا ما علمنا أّن لذا أغلبية 
بعض اؼبزارعُت يقومون بتسليم أراضيهم للعمالة األجنبية لكي يستغلوا ىذه األراضي مقابل نسبة متفق 

بعض ىذه العمالة ال  أنّ  فيما بينهم من أرابح بيع احملاصيل الزراعية، ومن ىنا أتت الكارثة إذ عليها
ليتم بيعها فيما بعد ابلسوق اللييب، انىيك  يراعون اؼبوعد احملدد لقطف احملاصيل بعد رشها ابؼببيدات

تدخل عن طريق التهريب  عن دخول العديد من اؼببيدات دون أي بياانت تذكر عليها، وىي عادة ما
إىل األراضي الليبية أمرًا فبكًنا ؼبا سبر بو ببلدان  عرب اغبدود، وىذا ما جيعل احتمال دخول اؼببيدات احملّرمة

صّحة اؼبواطن وعلى  جيعل األمر أكثر خطورة على ليصل إىل أيدي اؼبزارعُت، فبّا اليوم من أحداث،
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يف رفع مستوي الوعي بشأن  للمسامهة البيئة بصورة عامة، وعلى ىذا األساس جاءت فكرة ىذا البحث
دات لذا اؼبواطنُت بشكل عام واؼبزارعُت وذّبار اؼببيدات بشكل خاص، خطورة ىذه األنواع من اؼببي

 وأيّضا يف إثراء اؼبكتبة العلمية اؼبهتمُت وربفيز البّحاث ؼبواصلة البحث يف ىذا اجملال.
 
 

 األهداف .3
 

ربديد قوائم اؼببيدات احملّرمة لكل قارة متمثلًة يف دولة أو عدة دول عن طريق الّشبكة العنكبوتية  .1
 نًتنت( إن أمكن.)اال

 األكثر تكرار أي األكثر تواجد يف ىذه القوائم. القوائم مع بعض هبدف اختيار اؼببيدات مقارنة .2
 ربديد الًتكيب البنائي لكل مبيد مثّ اختياره للقائمة اعبديدة.  .3
متشاهبة ليتم دراسة خصائصها  ؾبموعة من ىذه اؼببيدات حبيث سبتاز مركباهتا ببنية أساسية اختيار .4

 البيولوجية والفيزيوكيميائية واؼبقارنة بينهما.
هبدف دراسة أتثَت البدائل يف موقع  p,p-DDTاختبار ؾبموعة من اؼببيدات اؼبتماثلة لبنية اؼببيد  .5

 ابرا.
 اليت مت اختيارىا. للمبيدات إجراء حساابت الكم للحصول على قيم اػبصائص الفيزيوكيميائية .6
اء التحليل الكيمومًتي إلجياد العبلقة اؼبمكنة بُت البنية الكيميائية اؼبتمثلة يف قيم اػبصائص إجر  .7

 الفيزيوكيميائية والنشاط البيولوجي.
 
 

 الطرق النظرية .4
 

اؼبختارة يف ىذا البحث مت اغبصول عليها دبحاكاة ىذه  قيم اػبصائص الفيزيوكيميائية للمبيدات
حيث  ab initioو semi-empiricalاؼبركبات يف الطور الغازي والسائل، عن طريق حساابت الكم 
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إجياد أفضل شكل ىندسي ذي طاقة كلية أقل  اؼببيدات هبدف مت دراسة الًتكيب اإللكًتوين لبنية ىذه
 LUMOو HOMOطاقات  وذلك غبساب ىذه اؼبركبات،يف اغبالة اؼبتعادلة لكل مركب من 

 Ionizationطاقة التــــأين وأيًضا dipole moment (dm) وعزم ثنائي القطب والفرق بينهما
Energy (IE) كل ىذه اػبصائص مت  حساب الطاقة الكلية لكل مركب يف اغبالة الكاتيونية. بعد

، فقد مت اغبصول عليها مباشرة Volume (V) ، أما اغبجـمB3LYP/6-31Gحساهبا عن طريق 
مع مبلحظة أّن كل اغبساابت اليت أجريت  Semi-empiricalلكيمياء الكم  AM1من حساابت 

  Gaussian/03 .[6]  سبت من خبلل استخدام برانمج
 

 التحليل الكيمومرتي .5
 

بواسطة اغبساابت لقيم اػبصائص الفيزيوكيميائية اليت مت اغبصول عليها للبياانت العديدة  نتيجة
 النتـائج عــن طريــــق التحليل الكيمومــــــًتي ذهىـ كـان من الضروري تصنيف،  اؼبشار إليها أعبله

Chemometric analysis مســــــــتخدمُت لــذلك HCA: hierarchical cluster analysis 
 عبلقة بُت اػبصائصؿباولُت بذلك إجياد  PCA: principal component analysis [7] وأيًضا

 بعض اؼببيدات اؼبختارة ونشاطها البيولوجي.الفيزيوكيميائية ل
 

 النتائج وادلناقشة  .6
 

ة ـــــــــوائم اؼببيدات احملرمـــــديد من قـــــــع العـــــــرب الشبكة العنكبوتية مت صبـــــبلل البحث عـــــمن خ
 دـــز التدريب اؼبعتمــة كمركاؼبيـــز العــــات واؼبراكــــض اؼبنظمــــع بعـــمواق لىــــعا ـــواليت مت نشرى اــــعاؼبيً 

(Certified Training Center UTZ) [ واؼبؤسسة التجارية برامفيلدر 9]، 8أبمسًتدام ،
 [، واالرباد التقٍت احملدود10] أبؼبانيا (Trade Foundation BramfelderChaussee)تشوسي 

(Alliance lnfo-tech limited )نـــــات والتخزيـــــاية النبــــــ[، وإدارة ضب11ُت ]ــــابلص 
(Directorate of plant protection quarantine and Storage) [، وتقرير 12د ]ــابؽبن
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 ومــــــــة للسمـــــــــــة الوطنيـــــــــ[، والشبك13] (Country Report-Malaysia) اــــــــــــة ماليزيــــدول
(National Toxics Network NTN) ة ــــــــــة األمريكيــــــــ[، ووزارة الزراع14ا ]ــــــــأبسًتالي

(United states department of agriculture) [15 وشبكة الزراعة اؼبستمرة ،]
(Sustainable agriculture network SAN) [ 16بكوستاريكا ،] فنتج عن ذلك شبانية قوائم

وقائمة  9]،8] 2015لتكون على النحو التايل: القارة األوربية متمثلًة يف قائمة دولة ىولندا لسنة 
وقائمة  [11] 2014أما قارة أسيا فمثلتها قائمة صبهورية الصُت لسنة  [10] 2014أؼبانيا للعام 

يف حُت قائمة اؼببيدات احملّرمة لقارة  [13] 2001وقائمة ماليزًي يف  [12]2014 يف عام  اؽبند
[ لتليها قارة أمريكا الشمالية من خبلل قائمة الوالًيت 14] 2010أسًتاليا مثلتها أسًتاليا يف عام 

[ مث أمريكا الوسطى من خبلل قائمة كوستاريكا يف سنة 15] 2011اؼبتحدة األمريكية يف سنة 
أي قوائم للمبيدات احملرمة لدول  من اغبصول على اعبدير ابلذكر ىنا أنّو مل يُتمكن [.16] 2013

 قارة أفريقيا وكذلك دول أمريكا اعبنوبية.
 

سالفة الذكر، مت تبٍّت عدد اؼبرات  من خبلل التحليل واؼبقارنة اؼبباشرة لبياانت القوائم الثمانية
وبذلك مت رصد  "8-4مرات " شبانية إىل أربعة فكان من ؿبّرم يف الثمانية قوائم، اليت تكرر فيها كل مبيد

(، واستبعدت عشوائًيا اؼببيدات اليت تكررت من مرة 1) مبيًدا ؿبرًما يف قائمة جديدة، جدول 54
القائمة الرئيسية اليت اعتمدت إلجراء ىذه اؼبقارنة   أنّ  اعبدير ابلذكر أيًضا واحدة إىل ثبلث مرات.

لقوائم اؼبختارة األخرى وذلك لكوهنا ربتوي لتكون مرجًعا لباقي ا  [9,8]2015 كانت لدولة ىولندا
 مبيد(، 151وطبسُت مبيًدا ) أكرب عدد من اؼببيدات احملّرمة دولًيا، حيث بلغ عددىا مائة وواحد على

 مقارنة ابلقوائم األخرى. [9,8] 2015 وأيًضا غبداثة صدورىا يف
 

وذلك  (1) الثمانية، جدولاعتمدت ىذه الدراسة على اؼببيدات األكثر تكرارًا يف القوائم 
اؼبختلفة اتفقت وأكدت قوائمها على ربرمي ىذه  أّن العديد من دول قارات العامل اإلشارة إىل هبدف
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فجاء وجوب ربرميها، وىكذا فإّن ىذه الدراسة  من أضرار يف بقاع ـبتلفة من العامل، اؼببيدات ؼبا أغبقتو
ىذه القائمة  (، مع العلم أنّ 1) جدول ئم السابقة،ستعتمد على القائمة اعبديدة اؼببنية على القوا

 أضيف إليها الًتكيب البنائي لكل مبيد مت اختياره.
 

: القائمة اجلديدة للمبيدات احملّرمة عادلًيا وهي تتضمن الرتكيب البنائي لكل مبيد وعدد التكرار يف القوائم 1جدول
 على التّحرمي.ادلشار إليها أعاله كما توضح أمساء الدول اليت اتفقت 

عدد  أمساء الدول الرتكيب البنائي ادلبيدات احملّرمة ر.م.
 التكرار

1 
Methyl 

parathion 

N O 2

OP
S

O

OR C H 2

R C H 2

 

ماليزًي، ىولندا، أؼبانيا، الصُت، 
اؽبند، أسًتاليا، كوستاريك، 
 الوالًيت اؼبتحدة األمريكية

8 

2 Aldicarb 
N H O

N

O

S 

ىولندا، أؼبانيا،الصُت، اؽبند،  
كوستاريكا، اسًتاليا، الوالًيت 

 اؼبتحدة األمريكية
7 

3 Endosulfan 
O
O

S

O

C l

C l
C l

C l

C l
C l

 

ماليزًي، ىولندا، أؼبانيا، 
 الصُت،اسًتاليا، كوستاريكا،
 الوالًيت اؼبتحدة األمريكية

7 

4 Lindane 

C l

C l

C l

C l C l

C l

 

ماليزًي، ىولندا، أؼبانيا، اسًتاليا، 
كوستاريكا، اؽبند، الوالًيت 

 اؼبتحدة األمريكية
7 

 يتبع
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 أمساء الدول الرتكيب البنائي ادلبيدات احملّرمة ر.م.
عدد 
 التكرار

5 Methamidophos 
S

H 3C P
O
C H 3

O

N H 2 

ىولندا، أؼبانيا، الصُت، اسًتاليا، 
 كوستاريكا،

 الوالًيت اؼبتحدة األمريكية
6 

6 Carbofuran O

O o

H N 

سًتاليا، ىولندا، أؼبانيا، الصُت، أ
كوستاريكا، الوالًيت اؼبتحدة 

 األمريكية
6 

7 DDT 
C l

C lC l

C l C l 

ىولندا، أؼبانيا، الصُت،  ماليزًي، 
كوستاريكا، الوالًيت اؼبتحدة 

 األمريكية
6 

8 Methomyl N H
H 3C

O
N S

C H 3

C H 3

O

 

ىولندا، أؼبانيا، الصُت، اؽبند، 
اسًتاليا، الوالًيت اؼبتحدة 

 األمريكية
6 

9 Chlordane 

C l
C l C l

C l

C l

C l

C l
H

C l
HT rans

C l
C l C l

C l

C l

C l

C lC l

H
HC is 

ماليزًي، أؼبانيا، اؽبند،  
كوستاريكا، الوالًيت اؼبتحدة 

 األمريكية
5 

10 Phosphamidon 
P
O

O

O

O

C H 3

O

N

C H 3

H 3C

C l

C H 3

C H 3

 

ىولندا، أؼبانيا، الصُت، اؽبند،  
 كوستاريكا

5 

 يتبع
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 أمساء الدول الرتكيب البنائي ادلبيدات احملّرمة ر.م.
عدد 
 التكرار

11 Phorate S S
P
O

S

O

 

ىولندا، أؼبانيا، الصُت، اسًتاليا، 
 5 الوالًيت اؼبتحدة األمريكية

12 Omethoate H 3C O
P

H 3C O

S
N H C H 3

O

O 

ىولندا، أؼبانيا، الصُت، اسًتاليا، 
 الوالًيت اؼبتحدة األمريكية

5 

13 Cadusafos P
S S

O E t

O

M e

M e

M e

M e

 

 ىولندا،أؼبانيا،الصُت
 اسًتاليا،كوستاريكا

5 

14 Dicofol O H

C lC l
C l

C l C l 

ىولندا، الصُت، 
اسًتاليا،كوستاريكا، الوالًيت 

 اؼبتحدة األمريكية
5 

15 Fenamiphos 
S

C H 3

H 3C
O
P

O

O

C H 3

N H

H 3C
C H 3 

اسًتاليا،  ىولندا،أؼبانيا،الصُت،
 اؼبتحدة األمريكية الوالًيت

5 

16 Simazine N

N

N

C l

N H N H 

 ،داؽبن ىولندا،اسًتاليا،
اؼبتحدة  الوالًيت كوستاريكا،

 األمريكية
5 

 يتبع
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 أمساء الدول الرتكيب البنائي ادلبيدات احملّرمة ر.م.
عدد 
 التكرار

17 Captafol N

H

H

O

O

S C l

C l
C l
C l

 

ماليزًي، اؽبند، ىولندا، أؼبانيا،  
 5 كوستاريكا

18 Fenthion 
C H 3

S

O
P

H 3C
S

O
O
C H 3

C H 3 

ىولندا،اسًتاليا،كوستاريكا، 
 5 اؼبتحدة األمريكية اؽبند،الوالًيت

19 Monocrotophos P

O

O

O

O O

H N

 

 ماليزًي، ىولندا، أؼبانيا،
 كوستاريكا، اؽبند

5 

20 ahpha-BHC; 
alpha-HCH 

C l

C l

C l

C l

C l

C l 

ىولندا،أؼبانيا،الصُت،كوستاريكا
 ، الوالًيت اؼبتحدة األمريكية

5 

21 Hexachlorobenzene 
C l

C l

C l

C l

C l

C l

 

، اؽبند، اىولندا،أؼبانيا،كوستاريك
 الوالًيت اؼبتحدة األمريكية

5 

22 Disulfoton P

S

O

H 3C

O

H 3C

S
S C H 3

 

 اؽبند،ىولندا، أؼبانيا، اسًتاليا، 
 الوالًيت اؼبتحدة األمريكية

5 

23 Quintozene 
N O 2

C l

C l

C l

C l

C l

 

 ىولندا،أسًتاليا،كوستاريكا،
 اؽبند،الوالًيت اؼبتحدة األمريكية

5 

24 Azinphos-methyl 
N

N

N

O

S
P

O
O

S

 

 ىولندا، أؼبانيا، اسًتاليا،
 الوالًيت اؼبتحدة األمريكية

4 

 يتبع
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 أمساء الدول الرتكيب البنائي ادلبيدات احملّرمة ر.م.
عدد 
 التكرار

25 Mevinphos 
O

H 3C

O O

C H 3

P

O

O

C H 3

O
C H 3 

 ىولندا، أؼبانيا، كوستاريكا،
 الوالًيت اؼبتحدة األمريكية

4 

26 Acephate P
O

O

S
H N

O

 

ىولندا، اسًتاليا، كوستاريكا، 
 4 اؼبتحدة األمريكية الوالًيت

27 Carbaryl OO

N H

 

ىولندا، اسًتاليا، كوستاريكا، 
 الوالًيت اؼبتحدة األمريكية

4 

28 Chlorfenapyr N

O

F 3C

B r C N

C l

 

ىولندا، اسًتاليا، كوستاريكا، 
 الوالًيت اؼبتحدة األمريكية

4 

29 Chlorfenvinphos 
C l

C l

C l
O
P

O

O

O

C H 3

C H 3

 

 4 ىولندا، أؼبانيا، اؽبند، اسًتاليا

30 Coumaphos O

C l

O O
P

O

S

O

 

 ىولندا، أؼبانيا، الصُت،
 الوالًيت اؼبتحدة األمريكية

4 

31 Dichlorvos; DDVP O

O
C H 3

OO

H 3C

C l

C l

 

 ىولندا، أؼبانيا، اسًتاليا،
 اؼبتحدة األمريكيةالوالًيت 

4 

32 Ethoprophos; 
Ethoprop 

P
O

S

O

S

C H 3

C H 3

C H 3 

 ىولندا، أؼبانيا، الصُت،
 الوالًيت اؼبتحدة األمريكية

4 

 يتبع
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عدد  أمساء الدول الرتكيب البنائي ادلبيدات احملّرمة ر.م.
 التكرار

33 Ethylene oxide 
O

 
 ىولندا، أؼبانيا، اسًتاليا،

 4 كوستاريكا

34 Fenvalerate O
O

O
C l

N 
 ىولندا، الصُت، اسًتاليا،

 كوستاريكا
4 

35 Fluoroacetamide F
N H 2

O 
 ىولندا، أؼبانيا، الصُت،

 كوستاريكا
4 

36 Heptenophos 
C l

O P

O

O

O

C H 3

C H 3 

ىولندا، أؼبانيا، كوستاريكا، 
 الوالًيت اؼبتحدة األمريكية

4 

37 Mercury and its 
compounds 

 ىولندا، أؼبانيا، الصُت، مركبات الزئبق
 كوستاريكا

4 

38 Methidathion N
N

S

SP

S

O

O

O

O

 

 ىولندا، أؼبانيا، اسًتاليا،
 الوالًيت اؼبتحدة األمريكية

4 

39 Methiocarb 
O

O

N H
C H 3

C H 3

S C H 3

C H 3

 

 ىولندا، أؼبانيا، اسًتاليا،
 الوالًيت اؼبتحدة األمريكية

4 

40 Parathion 
N O 2

OP

SO

O

R C H 2

R C H 2

 

 ىولندا، أؼبانيا، الصُت،
 كوستاريكا

4 

 يتبع
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عدد  أمساء الدول الرتكيب البنائي ادلبيدات احملّرمة ر.م.
 التكرار

41 
PCP; 

Pentachlorphenol 

O H

C l

C l

C l

C l

C l

 

 ىولندا، أؼبانيا، اؽبند،
 كوستاريكا

4 

42 Pentachlorobenzene 
H

C l

C l

C l

C l

C l

 

وستاريكا،  أؼبانيا،ك ىولندا،
 4 الوالًيت اؼبتحدة األمريكية

43 Permethrin 
C l

C l

O

O

O 
 كوستاريكا، أسًتاليا، ىولندا،

 4 الوالًيت اؼبتحدة األمريكية

44 Thiodicarb 
S N

O N
S
N O

N S
C H 3H 3C

C H 3

O

C H 3 C H 3

O

C H 3

 
كوستاريكا،  ىولندا، أسًتاليا،

 الوالًيت اؼبتحدة األمريكية
4 

45 Triazophos N

N

N O P

O

S

O

C H 3

C H 3 

 ىولندا، أؼبانيا، الصُت،
 كوستاريكا

4 

 
 بنيـــة كيميائيــة أســاسية ؾبموعة من اؼببيدات احملّرمة ذات ( اختَتت1)من خبلل اعبدول 

(Parent structure) ؼبعرفة بعض األسباب اؼبتعلقة  يف ؿباولة إىل حد ما، ليسهل دراستها متشاهبة
ىذه  (، حيث ظبّيت1شكل ) من خبلل خصائصها الفيزيوكيميائية، بنشاط ىذه اؼبركبات البيولوجي

لكونو اؼبركب األكــثر تكرارًا يف ؾبموعتـــو )ست مرات( واؼبتضمنة  p,p-DDTدبجموعـــة الــ اؼببيدات
 (.1، شكل )Methoxychlorو o,p-DDTوDDE و DDDو Dicofolو p,p-DDTلـ:
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تنتمي إىل اؼببيدات  (1فإّن صبيع اؼببيدات اؼبختارة أعبله، شكل ) كما ىو مبلحظ
ىذه اؼببيدات بدرجة ثبات كيميائي وحراري وبيولوجي عالية حيث تتميز  اؽبيدروكربونية اؼبكلورة،

الصفات  [.1ومقاومة للظروف البيئية وىي أيًضا سبتاز بكوهنا ذات مدى واسع يف مكافحة اآلفات ]
اآلفات، لكّنها يف الوقت نفسو  أعبله تسمح ؽبذا النوع من اؼببيدات إبطالة مدة بقاء أتثَتىا ضد

تشكل خطرًا على البيئة واؼبنتجات الزراعية، لذلك ُمنع استخدامها، فهذه اؼببيدات تبقى يف الًتبة ؼبدة 
 [.1] ومعظمها عالية الّسمية للّنحل ولئلنسان واغبيواانت ذوات الدم اغبار سنة، 15-2تًتاوح من 

 

 



 البيولوجيالكيميائية لبعٍض منها بنشاطها  عادلًيا وعالقة البنية دراسة حول ادلبيدات احملّرمة       تاسعالعدد ال-جملة البحوث األكادميية

 

328 

 

 p,p-DDT . مركب الـ1.6

[، حيث مت تصنيعو ألول 17] من اؼبلواثت العضوية الثابتة يف البيئة p,p-DDTيعترب مركب الـ
عن طريق تكثيف  Zeidler Othmar أُوشبرزيدلر األؼباين م من قبل الكيميائي1874مرّة يف عام 

 يف وجود ضبض الكربيتيك اؼبركز Chloral مع الكلورال Chlorobenzene أحادي كلوروبنزين
 حيث مت اكتشافو م،1939عام  مل يكن لو استخدام معروف حىت أّن ىذا اؼببيداعبدير ابلذكر  [.1]

ة يف ومت استخدامو ألّول مرّ  [،18] (Paul Müller) بوؼبولر كمبيد حشري من قبل العامل السويسري
واستخدم يف الوالًيت اؼبتحدة األمريكية  [،19] التيفوس اغبرب العاؼبية الثانية يف إيطاليا لوقف وابء

مت إيقاف استخدامـــــو من قبـــــل وكالة ضبـــــاية  كافحة اغبشرات ولكن بسبب أاثره السلبية على البيئــــةؼب
يف  United States Environmental Protection Agency( EPAUSالبيئـــــــة األمريكية )

ويف  1967استخدامو يف عام ومت حظره يف معظم دول العامل، ففي أسًتاليا ُمنع  [،17] م1972عام 
وكورًي  1985وشيلي عام  1976  وبولندا عام 1974ويف أؼبانيا عام  1970السويد وكواب عام 

غَت أنّو ال يزال يصّنع ذبارًًي يف الصُت واؽبند  ،1989وكندا عام  1986اعبنوبية وسويسرا عام 
 [.19] ل للمبلرًي يف بعض الدولومع ىذا ال يزال يستخدم للسيطرة على البعوض اغبام واندونيسيا،

 

واألظباك والدواجن  ما حيدث عند تناول األطعمة كاللحوم غالًبا p,p-DDTإّن التعرض لـ
وخاصة اليت يتم استَتادىا من اؼبناطق اليت ال تزال تستخدم  واحملاصيل اعبذرية واػبضروات الورقية وغَتىا

والذي  p,p-DDTق الغبار احململ ببقاًي الـطري ،كذلك ميكن التعرض ؽبذا اؼببيد عنp,p-DDTالـ
يف اؼبناطق  p,p-DDT[،حيث وجدت عينات من الـ19] يستخدم فيها ميكنو أن يصل إىل مناطق ال

 [. 5] اليت ال يتم استخدامو فيها نتيجًة للّرًيح واؼبياه وأيًضا من خبلل الكائنات اغبية
ببعض أنواع السرطان  معّرضون لئلصابةبشكل مفرط  p,p-DDTإّن الّناس الّلذين يتعرضون للـ

على اعبهاز العصيب  يؤثر أيًضا p,p-DDTوكذلك صعوابت متعلقة ابإلقباب،كما أّن التعرض لـ
 [.19] حُيدث خلبًل يف الغدد الصّماء وتلف ابلكبد p,p-DDTبشكل حاد، كما تبُّت أّن الـ
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لو قدرة عالية على  للدىون ألنّ يعد من اؼبركبات احملّبة  p,p-DDTمن جهة أخرى فإّن الـ
وىو مقاوم جًدا للتمثيل الغذائي  [،18] ويتم زبزينو بشكل رئيسي يف دىون اعبسم الًتاكم البيولوجي،

 حيث مييل إىل أن يكون اثبًتا جًدا يف البيئة، ونصف العمر لو يف اعبسم قد تصل إىل الثمانية سنوات
يف اؼباء يف حُت أنّو كثَتًا ما يتواجد يف الرواسب ويف ال يذوب بسهولة  p,p-DDTكما أّن الـ [،19]

أما يف الًتبة فقد أظهرت  [،20] قاع األهّنار والبحَتات، ويف مياه الشرب دبستوًيت منخفضة جًدا
سنة وىذا يتوقف على درجات اغبرارة  15إىل  2لو يف الًتبة تًتاوح من  الدراسات أّن نصف العمر

 [.18] ورطوبة الًتبة
 

عملية التمثيل )األيضية( للمركبات اؽبيدروكربونية اؼبكلورة يف جسم الكائنات  العموم فإنّ يف 
مع حذف واحد أو أكثر من جزيئات ضبض  الضارة ربدث يف ثبلثة اذباىات إما بنزع ذرة الكلور

وتشكل منتجات قليلة السّمية، أو عن طريق األكسدة لتشكل مركبات عالية  HClاؽبيدروكلوريك 
 ية )تنشيط(، أو عن طريق التحّلل إىل مواد قابلة لبلكببلل ابؼباء لتخرج بسهولة من جسم الكائنالسمّ 

 Strains of Hydrogenomonasبفعل بكتَتًي  p,p-DDTفعلى سبيل اؼبثال يتحول الـ [.1]

نزع ذرة كلور  بعد DDD كلوريد اؽبيدروجُت، يف حُت يتحّول إىل من خبلل نزع جزيئ DDEإىل 
 [.21] ؿبّلها ذرة ىيدروجُت لتحلّ  منو

 

 اخلصائص الفيزيوكيميائية والبيولوجية للمبيدات ادلختارة . 2.6

 (1)شكل p,p-DDTؼبركبات ؾبموعة  لقد مت حساب ؾبموعة من اػبصائص الفيزيوكيميائية
 Symmetrical and Unsymmetrical analogs وؾبموعة اؼبتماثبلت اؼبتناسقة وغَت اؼبتناسقة )

of DDT)  ؼبركب الـp,p-DDT  كاغبجم( 3)شكل Volume (V)  وطاقةHOMO 
ة ـــــذيب، وطاقـــــاء كمــــــــل يف اؼبـــواؼبتمث ائلــــوالس ازيــــورين الغـــــيف الط اـــرق بينهمـــــوالف LUMOو
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 بــقطــي الـــزم ثنائـــــع وأيًضا ائلــــازي والســــورين الغــــ( يف الط(Ionization Energy IE أينــــالت
Dipole Moment (dm)، ( 2جدول،) ( أما ابلنسبة لقيم النشاط البيولوجيLC50 جملموعة )

 [22]اؼبتماثبلت اؼبتناسقة وغَت اؼبتناسقة فقد مت اغبصول على نشاطها البيولوجي من النشرة العلمية 
( فقد مت اغبصول عليو من النشرات LD50) البيولوجي p,p-DDTيف حُت نشاط مبيدات ؾبموعة الــ

 [.23-26العلمية ]

 
 

 نشاطية بيولوجية احملّرمة ُتظهر p,p-DDTؾبموعة مبيد الـ  ( أنّ 2لوحظ من خبلل اعبدول )
(LD50)  أ ـبتلفة عن بعضها البعض، حيث كان( على نشاط بيولوجيkg/mg 150-113) 

 ، يف حُت أّن مركب(Rat) مركبات ؾبموعتو أمام حيواانت التجاربباقي مقارنة ب p,p-DDTؼبركب 
Methoxychlor ( كان األقل نشاطية جبرعة تعادلkg/mg 6000-5000.) 
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واليت ؽبا ؾبموعة  اؼببيدات احملّرمة اؼبشار إليها أعبله، عبلوة على ما سلف، فقد لوحظ أنّ 
بينما  p,p-DDTالـ نشاطية بيولوجية عالية كمركبساحبة لئللكًتوانت على حلقيت البنزين سبتلك 

اؼببيد الذي لو ؾبموعة دافعة لئللكًتوانت على حلقيت البنزين ميتلك نشاط بيولوجي منخفض كمركب 
Methoxychlor.  ّمت  (2اػبصائص الفيزيوكيميائية احملسوبة اؼبشار إليها يف اعبدول ) يف العموم فإن

احملّرمة، من خبلل  التباين يف النشاط البيولوجي الواضح بُت ىذه اؼببيداتربديدىا يف ؿباولة لتفسَت 
 استخدام التحليل الكيمومًتي.

 

 احملّرمة p,p-DDTجملموعة الـ التحليل الكيمومرتي .1.2.6
 

(، 2) بعد إجراء التحليل الكيمومًتي على قيم اػبصائص الفيزيوكيميائية اؼبشار إليها ابعبدول
(، اجملموعة األوىل وربتوي على  2قد انقسمت إىل ؾبموعتُت )شكل ستة احملّرمةاؼببيدات اللوحظ أّن 
وىي تتواجد يف اعبانب  DDDو DDEو o,p-DDTو p,p-DDTو Dicofol كبل من الــ

األمين وىذا يشَت إىل التشابو بُت مركبات ىذه اجملموعة يف اػبواص الفيزيوكيميائية، مع مبلحظة أّن ىذه 
 أقرب ما ميكن من بعضهما مقارنة بباقي أفراد ىذه اجملموعة، DDDو DDEاجملموعة كان فيها الـ 

تتواجد يف اعبانب األيسر نتيجًة  Methoxychlor أما اجملموعة الثانية فكانت ربتوي فقط على الــ
 (.2) 2لعدم تشاهبها مع اجملوعة األوىل يف اػبواص الفيزيوكيميائية، شكل
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جملموعة  ( لبعض قيم اخلصائص الفيزيوكيميائية احملسوبة PC2و PC1يوضح التحليل الكيمومرتي ) (:2شكل)

 احملّرمة p,p-DDTالـ 
 

 ميتلك النشاط البيولوجي األقل على فئران  اؼبتواجد يف اعبانب األيسراعبدير ابلذكر، أّن اؼبركب 
لنفس حيواانت  ، أما اؼبركبات اؼبتواجدة يف اعبانب األمين سبتلك النشاط األعلى(RAT)التجارب 

أعـــبله، للمبيدات الستة احملّرمــــة ميكن مبلحظتو  إّن االنفصال اؼبشار إليو (.2التجارب، جدول )
( بُت ىذه اؼببيدات من خبلل Similarity(، حيث يعرض التشابو )1) 2بشـكل تفصيلي يف الشكل 

التطابق التام بنسبة  تدريج يبدأ من الصفر حيث يعٍت عدم التشابو إىل الواحد والذي بدوره يعٍت
 0.631يتشاهبان بقيمة  p,p-DDTوDicofol اؼبركبان لوحظ أّن  وعلى ىذا األساس، %،100

يشبهان  %( وىذا أيًضا واضح وجلي عند مقارنة النشاط البيولوجي ؽبذين اؼبركبُت، اللذان بدورمها63)
%، وىكذا فإّن اؼبركبات الثبلثة 58أي بنسبة  0.580بقيمة تشابو تعادل  o,p-DDTاؼبركب 

اجملموعة الثانية  %(، أما33، ) 0.331بقيمة DDEو DDDتتشابو مع اؼبركبان  سالفة الذكر
 مع اجملموعة األوىل أي عدم 0.00ؽبا قيمة تشابو تعادل   Methoxychlorالوحيد اؼبتضمنة للمركب
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( وىذا ينعكس أيًضا على نشاطها البيولوجي مقارنة بباقي اؼببيدات اليت ىي 1) 2شكل التشابو اؼبطلق
 (.2ربت الدراسة، جدول )

يشَت PC1 ( تبُت أّن اؼبكّون األساسي 4) 2شكلPCA  من خبلل التحليل الكيمومًتي
عن انفصال اؼببيدات  %( من البياانت )قيم اػبصائص الفيزيوكيميائية( مسئولة60.67إىل أّن نسبة )

( مسامهة اػبصائص الفيزيوكيميائية 3) 2الستة إىل ؾبموعتُت، ىذا اؼبكّون يوّضح أيًضا يف الشكل
( ابستثناء خاصية اغبجم 0.40-0.34سوبة يف ىذا االنفصال حبيث كان معظمها متقاربة )احمل
 0.07يف الطور السائل والغازي )  LUMO( وطاقة0.21) md ( وعزم ثنائي القطب0.22)
 ( على التوايل حيث كانت ؽبمـــا اؼبسامهــــة األقـــل يف عملية االنفصــال اؼبشار إليو أعــبله، أما0.09و

%( من اؼبسامهات، 32.11( والذي ىو مسئول بنسبة )4) 2شكل ، PC2اؼبكّون األساســي الثاين
عند فصل اؼبركبات إىل ؾبموعتُت،   PC1يؤكد وبوضوح الـنتيجة اليت أظهرىا احملتوى األساسي األول 

يف  LUMOكما ىــو مبلحظ فإّن اػبصائص ذات اؼبسامهـة األكبـر ؽبــذا اؼبكــّون كانت ػباصية طاقة 
md (0.31 ) ثنائي القطب عزم( على التوايل، وخاصية 0.53و  0.55الطور السائل والغازي )

 (.3) 2شكل Volume (0.40) وخاصية اغبجم
 

% وىي اؼبسامهة األقل مقارنة 5.36فهو بدوره يساىم بنسبة  PC3لرئيسي الثالث أما اؼبكّون ا
(، حيث لوحظ من خبلل ىذا اؼبكّون أّن اػبصائص 4) 2ابؼبكّونُت اآلخرين كما يف شكل

( وخاصية اغبجم 0.88) md عزم ثنائي القطب الفيزيوكيميائية ذات اؼبسامهة األكرب كانت ػباصية
(Volume) (0.35) ،(، مع مبلحظة أّن ؾبموع النسب اؼبًتاكمة للمكوانت الثبلثة 3) 2شكل

 (.4) 2%، شكل100من نسبة  كثَتًا  اقًتب
 

جلي أّن اؼبركبات ذات النشــاطية  توضح بشكل PCAو HCA إّن نتائج التحليل الكيمـومًتي
، وأّن اؼبركبات ذات النشاط البيــولوجية العـــالية واؼبنخفضة تعتمد على كل قيم خصائصها الفيزيوكيميائية
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البيولوجي العايل ربتوي على ؾباميع ساحبة لئللكًتوانت، بينما اجملموعة األقل نشاط بيولوجي ربتوي 
 (.1على ؾباميع دافعة لئللكًتوانت، شكل )

 

 ادلتناسقة وغري ادلتناسقة ونشاطها البيولوجيp,p-DDT . متماثالت الــ3.6
 

األعلى نشاطًا بيولوجًيا يف ؾبموعتو هبدف  p,p-DDTأُدرجت سبع مركبات متماثلة ؼبركب الــ 
ذريت  ، وىكذا فقد مت استبداليف موقعي ابرا على حلقيت البنزيناألساسية  بنيتودراسة أتثَت البدائل على 

وبذريت  (8مركب ( مث ىيدروجُت وفلور )7حلقيت البنزين بذريت ىيدروجُت اترة )مركب الكلور على 
( لتليها ذريت 11( فذريت ىيدروجُت وبروم )مركب 10( مث ذريت فلور )مركب 9بروم )مركب 

ىذه اؼبركبات كما ىو (. 13( وأخَتًا دبجموعيت ىيدروكسيل )مركب 12ىيدروجُت وكلور )مركب 
 (.3، شكل)مبلحظ سبتلك ؾباميع ساحبة لئللكًتوانت كاؽبالوجينات أو دافعة كمجموعة اؽبيدروكسيل

 

أجريت حساابت الكم على ىذه اؼبركبات للحصول على قيم خصائصها الفيزيوكيميائية كما ىو 
، حيث حلّلت ىذه القيم إحصائًيا عن طريق التحليل 2عبدول اب( ومدون 2.6مشار إليو يف الفقرة )

 االفيزيوكيميائية ونشاطها البيولوجي. بُت خصائصو الكيمومًتي أيًضا يف ؿباولة إلجياد العبلقة اؼبمكنة

 
 p,p DDTدلركب الـ (13) دلتماثالت نشاطها البيولوجيب عالقة البنية الكيميائية .1.3.6
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، حيث مت اغبصول على قيم 3( شكل 13-1، 7أجريت حساابت الكم على اؼبركبات )
انفصال  ذلك فنتج عن ربليلها كيمومًتًيً  تم(، ىذه اػبصائص2خصائصها الفيزيوكيميائية، جدول )

وىي تتواجد يف اعبانب  (12-7، 1إىل ؾبموعتُت، األوىل وربتوي على اؼبركبات ) اؼبركبات الثمانية
كنتيجًة لعدم  ( تتواجد يف اعبانب األمين13أما اجملموعة الثانية واحملتوية فقط على اؼبركب ) األيسر،

 (.2) 4اػبواص الفيزيوكيميائية، شكلالتشابو مع اجملوعة األوىل يف 
 

 
لبعض اخلصائص الفيزيوكيميائية احملسوبة دلتماثالت مركب الـ  PC2و  PC1(: التحليل الكيمومرتي لـ 4شكل )

DDT 
 

)مركب  (، أّن اؼبركب اؼبتواجد يف اعبانب األمين2( واعبدول )4لوحظ من خبلل الشكل )
 Mosquito Culexذباه البعوض : (LC50>100 ppm)( ميتلك أقل نشاط بيولوجي13
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Quinquefsciatus L.  بينما اؼبركبات اؼبتواجدة يف اعبانب األيسر سبتلك نشاط بيولوجي عايل أمام
 (.2نفس النوع من البعوض، جدول )

إّن االنفصال اؼبشار إليو سالًفا بُت اؼبركبات الثمانية، ميكن أيًضا مبلحظتو بوضوح من خبلل 
 (13(، حيث لوحظ أّن اؼبركب )مركب 1) 4بُت ىذه اؼبركبات، شكل  Similarityنسب التشابو 

%(، أما التشابو بُت ابقي اؼبركبات 0.00األقل نشاطًا بيولوجًيا ال يوجد بينو وبُت ابقي اؼبتماثبلت )
ريت ذات النشاط البيولوجي العايل، كان واضًحا وخاصًة بُت اؼبركبات اليت تتضمن يف تركيبيها البنائي ذ

 4( ذا النشاطية العالية، شكل 12( حيث كان أقرب ما ميكن من اؼبركب )8اؽبيدروجُت والفلور )
مث أييت يف اؼبرتبة  1.0إىل  0.0من أصل تدريج يبدأ من  0.892% أو ما يعادل 89(، بتشابو 1)

بنسبة تشابو  ( اللذين حيتوًين على ذريت الكلور وذريت الفلور على التوايل10، 1الثانية اؼبركبُت )
( اؼبتضمن على ذرة ىيدروجُت وذرة بروم كبدائل يتشابو مع 11%(، أما اؼبركب )83) 0.834
(، أما عندما كان البديل ذريت ىيدروجُت 1) 4%( شكل82) 0.822( بقيم تشابو 12، 8اؼبركبان )
 ( أما12، 11، 8%، مع اؼبركبات )75أو بنسبة  0.752( كان يظهر تشابو يساوي 7)مركب 
 %.83أي بنسبة مئوية  0.834( بقيمة 1يتشابو مع اؼبركب ) فلوربذريت  10اؼبركب 

 

( ىي تلك اليت ربتوي ppm 0.12و  1.1اعبدير ابلذكر أّن اؼبركبات اليت سبتلك نشاط )
( على التوايل، 12و 7على ذرة ىيدروجُت واحدة على األقل مرتبطة حبلقة البنزين يف اؼبوقع ابرا )مركب 

ان ــــارب مع اؼبركبـــــا متقـــــح أن ميتلكا نشاطً ـــن اؼبرجّ ـــ( م11و 8ان )ــــــإّن اؼبركبـــــاس فـــــذا األســـــوعلى ى
 (.12و 7)

( تبُت أّن اؼبكّون األساسي 4) 4شكل  PCA وىكذا ومن خبلل التحليل الكيمومًتي 
PC1  اػبصائص الفيزيوكيميائية( مسئولة عن %( من البياانت )قيم 76.11نسبتو )ما يشَت إىل أّن

( مسامهة اػبصائص 3) 4إىل ؾبموعتُت، ىذا اؼبكّون يوّضح أيًضا يف الشكل ثمانيةانفصال اؼببيدات ال
( ابستثناء 0.36-0.30الفيزيوكيميائية احملسوبة يف ىذا االنفصال حبيث كان معظمها متقاربة )



 البيولوجيالكيميائية لبعٍض منها بنشاطها  عادلًيا وعالقة البنية دراسة حول ادلبيدات احملّرمة       تاسعالعدد ال-جملة البحوث األكادميية

 

337 

 

 م( حيث كانت ؽب0.29ثنائي القطب )( وعزم 0.26) LUMOw( وطاقة 0.24خاصية اغبجم )
( 4)4، شكل PC2اؼبسامهة األقل يف عملية االنفصال اؼبشار إليو أعبله، أما اؼبكّون األساسي الثاين

وى ـــ%( من اؼبسامهات، يؤكد وبوضوح الـنتيجة اليت أظهرىا احملت18.17والذي ىو مسئول بنسبة )
ائص ـــــإّن اػبصــــــظ فــــا ىــو مبلحـــُت، كمـــات إىل ؾبموعتــــل اؼبركبــــــعند فص PC1اسي األول ــــــاألس

ائل ـــوالس ازيــــيف الطـــور الغ LUMOة ـــــاصية طاقـــــّون كانت ػبــــذا اؼبكــــر ؽبــــة األكبـــامهــــذات اؼبس
 md(، وخاصية عزم ثنائي القطب 0.41)H-Lg( على التوالــي والفـــرق بينهمــا 0.49و 0.38)
 (.3) 4شكل Volume (0.34)( وخاصية اغبجم 0.38)

% وىي اؼبسامهة األقل مقارنة 4.53فهو بدوره يساىم بنسبة  PC3أما اؼبكّون الرئيسي الثالث 
(، حيث لوحظ من خبلل ىذا اؼبكّون أّن اػبصائص 4) 4ابؼبكّونُت اآلخرين كما يف شكل

(، مع 3) 4، شكل (0.90) (Volumeذات اؼبسامهة األكرب كانت ػباصية اغبجم )الفيزيوكيميائية 
(، 4) 2%، شكل100من الـ  كثَتًا  مبلحظة أّن ؾبموع النسب اؼبًتاكمة للمكوانت الثبلثة اقًتب

وىذا يعٍت أيًضا أّن النشاط البيولوجي ؽبذه اؼبركبات ال يعتمد فقط على خاصية لوحدىا، بل يعتمد 
من اػبصائص ؾبتمعة يف آٍن واحد وأّن أي تغيَت حيدث يف اػبصائص الفيزيوكيميائية يقابلو  على العديد

 تغَّت يف النشاط البيولوجي.
 
 

 االستنتاجات .7
 

ذات خطورة كبَتة، ؼبا أظهرتو من أاثر جانبية على صّحة البشرية مع  بيداتتعترب بعض من اؼب
أصدرت بعض من دول العامل تشريعات وقوانُت ؼبنع استخدام ىذه اؼببيدات حيث مت  مرور الزمن، لذا

الزالت تستورد ىذه اؼببيدات منها رصدىا يف قوائم خاصة، ابؼبقابل ىناك دول وخاصة الدول النامية 
من شركات مصّنعة ال يهّمها إاّل الربح حىت لو كان على حساب حياة اإلنسان، لذا مت يف ىذا البحث 

 مت اغبصول عليها من الشبكة العنكبوتية. لثمانية قوائم من اؼببيدات احملّرمة، جراء دراسة نظرية ربليليةإ
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 8-4بعـــد اؼبقارنة بُت ىــذه القوائم تــم اغبصول على قائمــة جديدة ربتــــوي على مبيدات تكررت مــن 
ؿبّرًما عاؼبًيا. من خبلل القائمة اعبديدة مبيًدا  45 مرات يف القوائم الثمانية، لنحصل بذلك على

، ىذه اؼببيدات تنتمي إىل اؼببيدات p,p-DDTَأخذت اسم ؾبموعة الـ  اختَتت ستة مركبات
عملية ربّللها يف  اؼبعروفة خبطورهتا الشديدة لكوهنا ذات استقرار عايل يعيق اؽبيدروكربونية اؼبكلورة

 الطبيعة.
أظهرت بياانت فّعالة ومهّمة جًدا يف تفسَت التباين  ومًتيإّن حساابت الكم والتحليل الكيم

ــ ، فمن (RAT) الستة ذباه فئران التجاربDDT اؼبلحوظ يف النشاط البيولوجي ؼبركبات ؾبموعة الـ
خبلل حساابت الكم مت اغبصول على قيم اػبصائص الفيزيوكيميائية ؽبذه اؼبركبات. استناًدا لنتائج 

( علــى قيــم اػبصائص الفيزيوكيميائيــة PC1- PC3اؼبتمثلــة فـي ) PCA التحليل الكيمومًتي
اليت سبتــلك نشاطيــة  احملسوبــة، لـــوحظ انفصال ىـــذه اؼبركبات إىل ؾبموعتيــن، األولـــى وتشمــــل اؼببيــــدات

(، أما الثانية فتتضمن Dicofol ،DDE،p,p-DDT ،o,p-DDT ،DDDبيولوجيـــة عاليـــة )
 HCA ( ذو النشاط اؼبنخفض.إّن نتائج التحليل الكيمـومًتيMethoxychlorفقط مبيد الـ )

توضح بشكل جلّي أّن اؼبركبات ذات النشــاطية البيــولوجية العـــالية واؼبنخفضة تعتمد على كل  PCAو
 .اػبصائص الفيزيوكيميائية

 

سبعة الناذبة عن استبدال نفس حساابت الكم على اؼبركبات ال إجراءمن جهة أخرى فعند  
دبجاميع أخرى واغبصول على قيم خصائصها  p,p-DDT ؼببيد ذريت الكلور يف موضع ابرال

ىذه  يف نسب التشابّو بُت الواضح ظهور التفاوت الفيزيوكيميائية، اليت ُحّللت كيمومًتًًي، فنتج عن ذلك
تماثبلت، حيث يتواجد منفصبًل عن ( الذي ينعدم تشاهبو مع ابقي اؼب13اؼبركبات ابستثناء اؼبركب )

لوحظ أيًضا من خبلل ىذا البحث أّن النشاط البيولوجي  (.4ابقي اؼبركبات السبعة األخرى، شكل )
 اؼبنخفض عادًة مقًتن ابؼبركبات اليت سبتلك ؾباميع دافعة لئللكًتوانت كمجموعيت اؽبيدروكسيل

 واؼبيتوكسيد.
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