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الخالصة
 قلق ومصدر االنتشار واسعة مشكلة المختلفة الببئي التلوث معادر ببن المبيدات تعتبر

 السمية عالي مبيد هو monocrotophos مونوكروتوفوس العضوي الغوسوفري المبيد للمهتمبن.
 فيها بما التعرض سبل كافة طريق عن خطورة يشكل وهو إستراز. الكولبن انزيم ويثبط

 من سورية في واسع نطاق علي المونوكروتوفوس يستخدم واالبتالع. والمالمسة، االستنشاق،
 وفاكهة خضار محاصيل تصبب التي والحافرة والماضفة الماصة، الحشرات على السيطرة اجل

 لها الطيور مهاجمة من العنب عناقيد لحماية له، مرخض غبر بشكل يستخدم، انه حتى متنوعة.
 سواء. حد على المستهلك وعلى الطيور هذه على خطرآ يشكل مما الكرمة بساتين في

 يتوقع التي الكميات االعتبار بلدين تاخذ سنوية لخطة وفقاً سورية إلى المونوكروتوفوس يستورد
 الواجب للكميات المسبق التخطيط هذا مثل ببقود قد المحاصيل. حماية اجل من احتيباجها

 الحشرية باآلفات الفعليبة السبوبة اإلصابة ملددالت في التنوع إلى إضافة المبيبد، من استيرادها
 تراكم الوقت مرور مع عنه بغشا ما ببليبه، الذي إلى عام من المبيبد هذا من كميبات تراكم إلى

 هذه من التخلص عملية تشكل .obsolete لالستخدام صالحة غيبر المبيد هذا من كميبات
 وسورية النامي، العالم بلدان في معها التلدامل يصعب مشكلة لالستخدام الصالحة غيبر المبيدات

 هذه احتواء طرائق بين تتراوح المبيدات هذه من التخلص طرائق من العديد هناك استثناء. ليبست
 منها إلتخلص حين إلى آمنة أمكن في وتخزينها انتشارها لمنع وقوية كتيبمة عبوات في المركبات

 سميبة ذات او سامة غيبر مركات إلى وتحويله تفكيبكها بغية مختلفة وفيزيائيبة كيميبائيبة طرائق إلى
 ما إلى تنتمي التي اطرائق إحدى المؤينة األشعة إلى المبيدات هذه تلدريض يشكل منخفضة.

 تستخدم وهي ،Advanced Oxidation Processes (AOPsلمتقدمة_^l األكسدة "عمليبات يسمى
 غيبر او سميبة اقل تحطم نواتج إلى الصالحة غير المبيدات بتفكيبك تقوم التي اطرائق كإحدى
 نواتج على الحصول إلى النهاية في تهدف اخرى طرائق تتضمن عمليبة من كخطوة او سامة،
سامة. غيبر تفكك

 تراكيبز لتحطيبم كوسيبلة المؤينة االشعة استخدام إمكانيبة تقيبيم إلى الحاليبة الدراسة هدفت
المونوكروتوفوس لمبيد التجارية المستحضرات من مرتفعة
 المونوكروتوفوس لمبيد تجاري مستحضر من مغ/مل 400و ،200 ،50 وهي متلدددة، تراكيبز عرضت

 انه إلى النتائج تشيبر غري. كيلو 105و ،75 ،45 ،15 ،0 وهي غاما، اشعة من مختلفة لجرعات
 الجرعة ازدياد مع لتفككه المئوية النسبة ازدادت ،المونوكروتوفوس مبيد من تركيز كل اجل من

 المونوكروتوفوس مبيد تركيز مع عكساً تناسب غاما اشعة تأثيبر ان إال غاما. أشعة من المطبقة
 وقد %67 المونوكروتوفوس لمبيد تفكك نسبة اعلى كانت لألشعة. تعريضه جرى الذي االبتدائي

 غراي. كيلو 105 لجرعة المونوكروتوفوس من مغ/مل 50 تركيز تعريض بعد ذلك تحقق
 الغازية الكروماتوغراقيبا تقنيبة باستخدام المونوكروتوفس تفكك نواتج هوية على التعرف جرى

 وحمض فوسفونات، ميثيبل دايميبثيبل التفكك: نواتج بعض كانت GC-MS الكتلة بمطيباقيبة المقرونة
 اسيتامايد والميثيل الميئيبل، ثنائي الغوسفور لحمض الميثيبلي واإلستر الميثيبل، ثالثي الغوسفور

 دراستنا في تظهر لم ولكنها ،المونوكروتوفوس تصنيع عمليبة -نرافق شائبة وهو الكلور، ة-تنائي1-
 غراي. كيلو 45 عن يد٠تز او تساوي لجرعات المونوكروتوفوس تعريض بعد إال الحاليبة
 جرذان بحقن وذلك تحطيمه، نواتج مع غاما ألشعة الملدرض المونوكروتوفوس سميبة درجة قدرت

 غاما. ألشعة الملدرض المونوكروتوفوس من مختلفة تراكيبز من ;ايت بحجم ألبيئو ساللة من
 مع طرداً -اتاسب بشكل تحطيمه ونواتج غاما ألشعة الملدرض المونوكروتوفوس سميبة انخفضت

 5-4 من LDo للنصف الفانلة الجرعة ازدادت وبذلك، غاما. اشعة من المطبقة الجرعة ازدياد
 عندما مغ/كغ/جرذ 100و ،105 و ،108 إلى (الشاهد) المشعع غير للمونوكروتوفوس مغ/كغ/جرذ/

 مبيبد من مغ/مل 400و ،200 و ،50 تراكيبز على غاما اشعة من كيبلوغراي 105 جرعة طبقت
المونوكروتوفوس
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Abstract

Radioletic degradation of monocrotophos and toxicity of breakdown products

Among sources of environmental pollution, pesticides contamination is wide spread and has

become a source of concern. The organophosphorus pesticide, monocrotophos, is highly toxic

compound and inhibits cholinesterase. It is very dangerous by all ways of exposure.

Monocrotophos is used widely in Syria to control a variety of boring, chewing and sucking

insects on various fruit and veditable crops. It is even, ellegally used to protect grapes in grape

orchards from birds which is potentially hazaradous to both birds and the consumers of rthis

crop.

Monocrotophos is imported to Syria, and this is done according to a yearly plan to assess the

amount needed of each pesticide. Such planning combined with variation in the incidence of

pest infestation may lead to accummulation of pesticides from year to another, they become

obsolete . Getting rid of such pesticides in the developing world is a problem, and Syria is no

exception. There are various method of getting rid of obsolete pesticides ranging from

containment to chemical methods of breaking down the pesticide

The present study aimed at assesing the feasiblity of using gamma radiation as a means to break 

down high concentrations of technical grade monocrotophos 

Several concentrations, 50, 200, and 400 mg/ml of technical grade monocrotophos were exposed 

to several doses of gamma radiation, namely, 0, 15, 45, 75, and 105 kGy. For each 

concentration tested percentages of monocrotophos breakdown increased with the increase of 

applied gamma radiation dose. However, the effect of gamma radiation dose was inversely 

related to monocrotophos concentration. The highest percentage of moncrotophos degradation 

was 60% and it was achieved by exposing 50 mg/ml of monocrotophos to 105 kGy of gamma 

radiation

Breakdown products were identified using gas chromatography coupled with mass spectrometry 

GC-MS. Some identified products were dimethyl methyl phosphonate, phosphoric acid 

trimethyl and phosphoric acid dimethyl 1-methyl ethyl ester. 2-chloro-N—methylacetamide, an 

impurity arising during monocrotophos synthesis, only showed up following irradiation of 

moncrotophos with a dose equals or above 45 kGy.

Toxicity of irradiated monocrtotophos and its breakdown products was assessed by injecting

Albino rats with a fixed volume of various concentrations of radiation-exposed

monocrotophos. Toxicity of monocrotophos and break down products decreased in a
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proportionate fashion to the increase in radiation dose. The LD50 for monocrotophos increased 

from 4-5 mg/kg/rat for non-irradiated monocrotophos to 108, 105, and 100 mg/kg/rat when a 

dose of 105 kGy of gamma radiation was applied to 50, 200, and 400 mg/ml of monocrotophos.
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المفدمة

 على القضاء اجل من استخدامها يتم كيميائية مواد بانها insecticides الحشرية المبيدات تعرف

 كلور تالتي الغينيل ثنائي الكلور ثنائي مبيد اكتشاف تم األربعينيات أوائل فغي الزراعية. اآلفات

 لمكافحة اكتشافه عند يستخدم كان حيث )DDT)dichlorodiphenyltrichloroethane اإليثان

 وهذا البرغوث) طريق عن (ينقل الطاعون مرض أهمها ومن اإلنسان لألمراض النافلة الحشرات

 البعوض لمكافحة استخدامه في التفكير اتجه ثم ومن الثانية، العالمية الحرب أثناء انتشر الوباء

.والمالريا

 الماضية. العقود مدى على البيئة في للملوثات متزايد تراكم إلى للمبيدات المكثف اإلستخدام قاد

 األكثر الملوثات بين من الحشرات مكافحة في المستخدمة العضوية الغوسقورية المبيدات وتعتبر

 نسبياً التفكك سريعة ألنها وذلك العضوية الكلورية سابقتها المركبات هذه استبدلت لقد انتشاراً.

).Bavcon Kralj, 2007( طويلة لغترات البيئة في تتراكم وال

 بنيتها، في الغوسقور ذرة تضم التي المبيدات إلى العضوية القوسفورية المبيدات مصطلح يشير

 فيها الغوسقور ذرة ترتبط التي H3PO4 الغوسقور حمض مشابهات إلى الفوسفات مصطلح ويعود

 قليلة ولكنها الفاعلية، شديدة مادة يعطي مما األكسجين ذرات من السطوح رباعية بمصفوفة

 متجانسة هدرجة عمليات العضوية الغوسفورية للمبيدات الطبيعي التفكك مسار يتضمن الثباتية.

 كمبيدات تستخدم والتي شيوعاً األكثر المريات ولكن ).Chambers and Levi, 1992( ومتباينة

 تلك وخاصة كبريت، ذرة على الحاوية العضوية الغوسفورية المريات هي ثباتاً أكثر كونها زراعية

 ت.1فوسغوروثيوذات/فوسغوروثيو ببدعى ما وهو تريبها، في P=S الجزء تضم التي المريات

 مركبات من الصفين لهذين يمكن الكربوكسيليبة، األحماض كل في الحال هي وكما ولكن،

 األميدات من صفوف تحت يشكال أن )P=S والغوسفوروتيونات P=O الفوسفات (أي الغوسفور

 هي العضوية الغوسفورية المبيدات من العديد إن . thioesters الثيو وأسترات واألسترات

 -OR مجموعات وتالث )P=S( تيونو جزء بوجود تتميبز والتي للدهون)، (محبة فوسفوروتيونات

 (كارهة قطبيبة أكثر فهي األوكسون مجموعات على الحاوية مثيالتها أما الغوسفور. بذرة مرتبطة

 يعطي مما )،P=O( الغوسفور وذرة أكسجين ذرة بين مضاعفة رابطة وجود ويميبزها للدهون)

 ).Chamber and Levi, 1992) AchE أستراز الكولين أنزيمات تثبيط في فاعلية أكثر مريات

 ومريات thio- الثيو مريات اي العضوية، الغوسفورية المريات من الصفين هذين بين االرتباط إن

 وانحالأل ثباتاً األكثر وهي )،P=S( الثيو مشابهات لتحوبل الكيميبائيبة السمة يمثل oxo- األوكسو

 يتم الذي سميبة، األكثر وهي )،P=O( لها المشابهة األوكسونيبة المريات إلى الدهون، في

 من للعديد العضوية الغوسفورية المبيدات تخضع الجسم، داخل امتصاصها فبعد األنسجة. داخل

تتوجه لها تخضع التي التحول تفاعالت فإن للدهون محبة مريات الغالب في أنها وبما التفاعالت،
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 الجسم في تفعل ان ببمكن وهي )،p=O( قطبية اكثر اقترانات تشكيل باتجاه رئيسي بشكل

 لمونواًكسجينازI وأنزلبمات P450 السيتوكروم أنظمة خاص وبشكل لمونو!كسجيناز،I أنزيمات الحي

 ألن وذلك الغايل" "التصنيع بإسم هذا األكسدة تفاعل إلى بشار .FMO الفالفين على الحاوببة

 بعدد أستراز كولبن االسيتببل أنزببم تثبيط على قدرة اكثر تصبح العضوية الغوسفوربة المبيدات

)Bavcon Kralj, 2007( حيوياً تفعيلها

،Dimethyl (E)-1-methyl-2-(methyl-carbamoyl)vinyl phosphate ،(C7H14NO5P( المونوكروتوفوس مبيد

■NHCH؛

Chemical structure:
كمبيد يستخدم عضوي فوسفوري مبيد هو

اا . .د .

 وهو متخصص، غير جهازي وعناكب حشرات

 المحاصيل من العدديد في اآلفات انتشار يمفع

)Ismail et al,. والخضار والفواكه والرز كالفطن

د II بشكل المونوكروتوفوس يستخدم .2014(

ا أنواع عدة على للسيطرة سورية في واسع

 وكان والفواكه. الخضار محاصيل من أنواع عدة تصيبب التي والماضفة الماصة الحشرات من

 الطيور مهاجمة من العنب عناقيبد حماية أجل من شرعي، غيبر وبشكل قريبة، فترة حتى يستخدم

لها.

 الكوليبن أنزيم يثبط الفوسفورية، المبيدات كجميع وهو، السمية عالي مركب مونوكروتوفوس

 أن كما البلع، طريق عن يمتص أن يمكن إذ له، التعرض طريفة عن الفطر بغض خطر وهو أستراز.

 )Watterson,. فورية أعراض أية ظهور دون من التأثر يزيد قد الجلد مع تماسه أو ،استنشاقه

سيالن تحريض التنفسي، النظام تلف مثل األمراض من بالعدديد يتسبب أن يمكن وهو .1988(

 ورؤية للعضالت، الإرادية وتغلصات موضعي تعدرق سعال، الصدر، في آالم الدمع، إفراز األنف،

 ).Tomlin, 1994( النبات أنسجة عبر العاليبة ينفاذيته ويتميبز العين. بؤبؤ (تضيق) وقبض مشوشة

 لالسماك، السميبة ومتوسط ،البحر وسرطان والطيور للنحل، عاليبة سميبة ذو المونوكروتوفوس

 ).Ismail et al., 2014, IPCS, 1993( المائية والالفغاريات والثدييات الدقيفة، للكائنات سام وغير

 الفاتلة الجرعة و الحي، الوزن من كيبلو / ملغ IDo = 0.9-6.7 الطيور لدى للفصف الفاتلة الجرعة

 الفاتلة فالجرعة الثدييبات لدى أما نحلة. مكروغرام/ LD50 = 33-84 العسل نحل لدى للفصف

)Janghel et al., 2006; IPCS , الجرذان عند /كغ/ مغ 21 هي للمونوكروتوفوس LDso للنصف

 قاتلة تكون قد المونوكروتوفوس من مغ 120 ابتالع فإن العالميبة، الصحة لمنظمة ووففاً .1993(

من 2004 العام لطبعة وففاً )Class IB( الخطورة عالي أنه على ويصنف )،WHO, 2004( لإلنسان

 )WHO, العالميبة الصحة منظمة عن الصادر خطورتها لدرجة طبفاً للمبيدات المفترح التصنيف

)2004.
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 كالتفكيك البيئية الملوتات من مختلفة انواع من للتخلص الطرائق من العديد توظيف يمكن

 التربة اعماق في كالدفن فيزيائية طرائق بواسطة او الدقيقة، الحية الكائنات بواسطة البيولوجي

 او الفعرض، لهذا مخصصة محارق في الحرق طريق عن او إسمنتية حاويات في الملوثات تغليف بعد

 إمكانية مثل بها المرتبطة محاذيرها الطرائق هذه من طريقة لكل كيميائياً. الملوثات هذه تفكيك

 نواتج عنه يغشا مما مكتملة غبر الحرق عمليات كون حال في او بالتربة، المدفونة الملوثات تسرب

 مواد الكيماوي التفكيك عمليات في يستخدم ان او للجو، وملونة بالييئة ضارة تكون قد احتراق

 ابخرة او لالنفجار، قابلة مخاليط او سمية اكثر مواد إنتاج إلى يؤدي مما مناسية، غبر كيميائية

 تحطيم في المستخدمة الطرائق بين ومن .للبخر قابلة غير األساس في هي مبيدات من سامة

 مسمى تحت تنضوي الطرائق من مجموعة وغيرها كالمبيدات الضارة المركبات من واسع طيف

 على اطرائق هذه وتعتمد .Advanced Oxidation methods (AOIMs( المتطورة األكسدة طرائق

 المادة بفعل تحطيمها المراد الملونة المادة في تتشكل التفاعلية شديدة حرة جذور استخدام

 إضافية. فصل خطوة إلى الحاجة بدون البيئية الملونات تحطيم يمكنها والتي المطبقة المؤكسدة

 واستخدام ،ozonation باألوزون المتداملة بينها، ومن بنجاح الطرائق هذه من العددين استخدم وقد

 الكهربائية الكيميائية العمليات واستخدام ،UVC النمط من البنفسجية فوق األشعة

electrochemical processes، فينتون عامل واستخدام Fenton reagent، ًآخراً وليس واخيرا 

 عمليات إحدى التشعيع عمليات تشكل ).Arques et al,. 2005( المؤينة األشعة استخدام

 غاما أشعة او مسرعة إلكترونات إما تطبيقها في يستخدم والتي القوية المتطورة األكسدة

)2004 /,Drzewicz et al.( انواع ثالثة ظهور إلى المؤينة باالشعة المائية المحاليل تشعيع يؤدي

H الهيدروجين وجذور OH الهبذروكسيل وجذور ،e اإللكترونات وهي: االساسية الجزيئات من

إلى الحاالت بعض وفي سمية اقل مركبات على الملونات (إرجاع) اختزال او اكسدة يمكنها والتي

).Ismail, 2014( البيئة على سيئة عواقب اية تشكل وال حيويا للتفكك قابلية اكثر مركبات

مبين تفكيك تم 2007 عام فغي المبيدات، من العديد تفكيك في االشعةالمؤيذة استخدمت  

(i.e. 0.329, 1.643 and المبيد من مختلفة تراكيز على المؤينة األشعة بتطبيق وذلك  diazinon

نناسبت وقد غراي كيلو 0.1-6 بين راوحت فقد األشعاعية الجرعات اما 3.286  ^mol.dm-3) 

الجرعات بين ما %90 إلى اإلشعاعي التفكك وصل حيث االشعاعية الجرعات مع التفكك نسب  

(Basfar et al., 2007) .1.5 غراي كيلو 4.79 جرعة معدل عند غراي كيلو 5.6 و

من %99 تفكيك امكن حيث غاما اشعة بوساطة  parathion مبيد تفكيك تم 1999 وفي  

كيلوغراي جرعة ل معدد وعند كيلوغراي 30 الجرعة عند الميثانول كحول بوسط الميين  

p- وجود تبين حيث  GC-MS جهاز بوساطة التفكك نواتج من التأكد وتم ،ل ساعة  

p-nitrophenol اتر ايجاد يتم ولم  aminophenol, paraoxon , aminoparathion

(Iuchini et al., 1999)
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 تفكيك من تفاح عمير على غاما أشعة تطبيق بوساطة )Al-Ismail et al,. 2009( تمكن كما

 أي غراي كيلو 5 للجرعة يكن لم بينما غراي كيلو 25 الجرعة عند الكلوديبة المبيدات من %30

يذكر. تأثير

 عالية تراكيز تحطيم في المؤيفة األشعة استخدام إمكانية استكشاف إلى الحالية الدراسة هدفت

 المهملة المبيدات عن كممثل المونوكروتوفوس لمبيد تجاري مستحضر من ملخ/مل) 400-50(

 هذه من تابت بحجم صفاقياً الجرذان حقن طريق عن التحطم نواتج سمية ودراسة (المتروكة)

النواتج

والطرائق: والمواد

والمواد: األجهزة

 بكاشف مزودAgilent 6890 series طراز ،Gas Chromatograph غازية كروماتوغرافيا جهاز -1

.Flame Photometric Detector (FPD( المضوائي اللهب

Gas Chromatograph/Mass Spectrometer System (GC/MS.( الكتلة مطياف جهاز -2

الدوار. المبخر جهاز -3

مل. 1.5 حجم زجاجية أنبوالت -4

زجاجية. فمل أقماع -5

ديكلوروميثان. -6

أسيتون. -7

تركيا المصدر مغ/مل، 400 تركيز ،ECER40 SL ،المونوكروتوفوس لمبيد تجاري مستحضر -8

1.رقم Wattman ترشيح ورق -9

الألمائية. الصوديوم كبريتات -10

ميكروليتر. 1000 أحادية ميكروية ماصات -11

زجاجية. اختبار أنابيب -12

كروية. بقاعدة زجاجية دوارق -13

زجاجية. اقماع -14

بارافيلم. -15

(هاملتون). زجاجية مكروية سرنفات -16

التجربة: حبوائات

 نوع من الناضجة الجرذان ذكور المونوكروتوفوس مبيد تحطم نواتج سمية تقدير في استخدم

Albino 18 ضمن قسمت ثم التجربة، حيوانات وزنت حيث غرام.) 280 — 260 بين راوحت وبأوزان
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 الحيوانات فيها تحفظ مزرعة من الجرذان أخذت جرذان سبعة من تتألف مجموعة وكل مجموعة،

 المعفمين والماء الغذاء قدم (ضوء:طالئ. 12:12 إضاءة وفترة مئوية درجة 25 حرارة درجة عند

 قدم اإلغالق. ومحكمة مناسية أقفاص في الشاهد وجرذان المعاملة الجرذان وضعت للحيوانات.

 ونواتج المبيد من مل) 1( ثابت حجم بحفن المعاملة تمت المعاملة. للجرذان والشراب الطعام

intraperitoneal (IP( الصفاقي الغشاء تحت تحطمه

اكمل: طريفة

وتشعبعها المونوكروتوفوس تراكبز تحضبر

 المونوكروتوفوس، لمبيد التجاري المستحضر من ملخ/مل 400 و 200 ،50 التراكيز تحضير جرى

ECER 40 SL بمحلول األنبوب كامل امتالء من التأكد وجرى زجاجية. أنابيب في مغ/مل 400 تركيز 

 إلى المحضرة التراكيز عرضت الهواء. في لالكسجين المحتمل التأثير تجتب أجل من وذلك المبيد

 تشعيع محطة باستخدام وذلك غراي كيلو 105 و 75 ،45 ،15 غاما أشعة من التالية الجرعات

 كوري كيلو 87 قدره إشعاعي بنشاط CO-60 كوبالت متيع على يحوي ،ROBO طراز المنع روسية

 وكل معاملة لكل مكررات ثالثة على المعامالت أجريت ي/ساءة.1غر كيلو 16.9 جرعة وبمعدل

تركيز

.Iالموروكؤوتوفوس استخالص

 من مل 50 أضيف سائل. — سائل االستخالص طريفة بوساطة المونوكروتوفوس استخلص

 ليرقد المزيج ترك ثم دقائق 5 لمدة بفوة المزيج رج جرى فمل. قمع إلى CH2 C كلورالميثيلين

 CH2 C المبثيلبن كلور طيفة استرجعت السائلين. الوسطين بين فمل تشكل لوحظ أن إلى

 1 رقم Watman ماركة ترشيح ورقة على الالمائية الصوديوم كبريتات عبر ومررت السفلية) (الطيفة

 عند دوار مبخر بوساطة المستخلص كثف مستدير. قعر ذي دورق في الرشاحة استغيال تم حيث

 بقليل الجفاف قبل ما إلى العينة جففت ذلك بعد للهواء. تفريغ وبوجود مئوية 40 حرارة درجة

 األسيتون من مل 1 في العينة حل أعيد ثم النيتروجين. غاز من خفيف تيار بتطبيق

 جرى مكررات لثالث ميكروغرام/مل 500 التركيز عند الكلوربيريغوس استخالص كفاءة قدرت

 ميكروغرام، 420.07 ،408.31 ،444.04 االستخالص نتيجة وكانت أعاله) ذكر (كما استخالصها

 قدره استرجاع كفاءة وبمتوسط التتالي على %84.01 ،81.66 ،88.80 استرجاع كفاءة وبنسب

%84.82

 العينات وتحضير العيارية المحاليل تحضير خطوات في المستخدمة العضوية المذيبات جميع كانت

 مماثلة. وأخرى األلمانية ميرك شركة من عالية نفاوة ذات التحليلية

 ECER 40 المونوكروتوفوس، لمبيد التجاري المستحضر من ملغ/مل 400 و 200 ،50 التراكيز حضرت

SL الث على وذلك غراي كيلو 105 و 75 ،45 ،15 الجرعات عليها وظيفت مغ/مل 400 تركيبو; 

LDso( الجرذان مجتمع لفمف الفاتلة الجرعة لحساب مكررات;_وأيضا
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 Gas Chromatograph/Mass الكتلة- مطياف بجهاز المشعع المونوكروتوفوس مبيد حقن

)Spectrometer System (GC/MS التشعيع. عن الناتجة المتفككة المركبات هوية لتحديد وذلك

■المؤزؤكزوزؤفؤ^ زحليك
 GC الغازية الكروماتوغرافيا جهاز بوساطة المونوكروتوفوس على الحاوية المستخلصات حللت

 قدره ابتدائي تثبيت زمن مع مئوية 60 االبتدائية العمود حرارة درجة كانت ، Agilent 6890 ماركة

 / مل1 النيتروجين غاز تدفق بمعدل مئوية، 200 إلى المحقن حرارة درجة رفعت ،واحدة دقيقة

 أبعاده : DB — 35MS النوع من GC عامود داخل العيينات حقنت ميكروليتر، 1 الحقنة حجم ،دقيقة

 كشف تم مم، 0.25 الداخلي سطحه على الغيلم وثخانه داخلي، قطر مم x 0.32 طول متر 30

 Flame Photometric Detector للهب الضوئية المطيافية كاشف باسنخدام المونوكروتوفوس

)FPD،( داخل الهواء تدفق معدل وكان دقيقة، مل/75 للكاشف الهيدروجين غاز تدفق هعدل كان 

 تراكيز تفكك نواتج هوية حددت م. 250 الكاشف حرارة درجة وكانت دقيقة، مل/ 100 الكاشف

 كيلوغراي 105 ،75 ،45 ،15 بجرعات والمشععة مل، مغ/ 400 ،200 ،50 المونوكروتوفوس مبيد

 بمحقن مزود ،Agilent شركة من 7890 طراز غازية كروماتوغرافيا جهاز باسنخدام غاما، أشعة من

 العمود طراز التالية: الشروط وفق Agilent شركة من 7000A Triple Quad GC/MS كاشف و آلي،

 المنيع ميكرومينر، 0.25 الغيلم ثخانة ملم، 0.25 العمود قطر ،30 بطول ،HP-5MS المستخدم

 وضعية :MSD اإلنتقائي الكتلة كاشف وضعية ،Electron Impact (EI( اإللكتروني الصدم االيوني:

 بدخول تسمح بوضعية اآللي المحقن استخدم ،م 250 الكاشف حرارة درجة (مسح)، التفريس

 البرنامج ميكروليتر. 1 الحقنة حجم وكان ،splitless injection العمود على المحفونة العينة كامل

 70 إلى يتقدحا الحرارة درجة رفعت دقيقة، 0.25 لمدة م 50 العمود: تسخين لغرن الحراري

 درجة رفعت ذلك بتقد م/دقيقة، 50 بمعقدل م 105 درجة إلى رفعت تم /دقيقة، م 40 مبمعقدل

 م/دقيقة 16 بمعقدل أخيرة لمرة الحرارة درجة رفعت م/دقيقة، 6 بمعدل م 200 إلى الفرن حرارة

 توقف حيث دقيقة 5.5 مدة الحرارة من الدرجة هذه عند الفرن ترك حيث م 280 إلى لتصل

الفترة. هذه انتهاء عند التحليل

والمفاقشة. انتائج

 تفكك كان المونوكروتوفوس. مبيد تحطيم في غاما أشعة من مختلفة جرعات تأثير 1 الجدول يظهر

 و %3.5 عند تفككه نسب متوسطات راوحت حيث قليال (الشاهد) المشعع غير المونوكروتوفوس

 تأثير اختلف حين في التتالي. على مغ/مل، 400و 200 و 50 التراكيز أجل من %1.93 و %3.19

 والجرعة لألشعة المعقرض المبيد تركيز باختالف المونوكروتوفوس تفكيبك في غاما أشعة

أشعة جرعة مع طردآ تركيبز كل عند المبيبد تفكك نسب ازدادت فقد غاما، أشعة من المستخدمة
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 التركيز مع عكسا المبيد تحطيم على غاما اشعة مقدرة تاسيت حبن في لها تعرض التي غاما

 بشكل تفككه نسب ازدادت غاما ألشعة المعرض المييد من تركيز كل أجل فمن المستخدم،

 مييد من مغ/مل 400 تركيز عند فمثآل، غاما. اشعة من المستخدمة الجرعة مع طردياً يتناسب

 بدون مغ/مل) 400 تركيز ،ECER 40 SL( للمييد التجاري المستحضر تركيز وهو المونوكروتوفوس،

 جرعة أعلى تؤد لم حيث يمكن ما أقل المييد تحطيم في غاما أشعة تأثير كان بالماء، تمديد اي

 المييد كمية من %16 من أكثر تحطيم إلى كيلوغراي، 105 وهي غاما، أشعة من مستخدمة

 %4.27 و %1.63 تحطيم في المستخدمة األخفض الجرعات تسييت حبن في لألشعة. المعرض

 المحتمل والتغسير ).1 (الجدول التتالي على كيلوغراي، 75 و 45 و 15 الجرعات أجل من %7 و

 جزيئات غباب هو أعاله المذكور التركيز عند المونوكروتوفوس تفكيك على غاما أشعة مقدرة لضعف

 غاما ألشعة التعرض عند حرة جذور لتشكل الالزمة تمديد) اي بدون لألشعة عرض (المييد الماء

المييد. تحطيم في تساهم والتي

 تركيز نصف يعادل بتركيز (أي مغ/مل 200 تركيز عند المونوكروتوفوس مييد جزيئات تعريض أدى

المييد تحطم نسية وصلت حيث المييد، تحطيم في زيادة إلى التجاري) المستحضر

الموتوكروتوفوس مبيد تفكك فى غاما

معياري)

 أشعة من مختلفة جرعات

إتحرف ± (%

تأثير ٠ 1 جدول

(معل) التركيز (كيلوغري) الجرعة

400 200 50

0.38 ± 1.93 0.27 ± 3.19 0.40 ± 3.50 0

0.50 ± 1.63 0.57 ± 6.26 1.25 ± 14.18 15

0.78 ± 4.27 0.57 ± 10.78 0.54 ± 17.26 45

0.10 ± 7.05 0.51 ± 13.90 1.08 ± 33.60 75

0.57 ± 16.02 0.45 ± 36.83 1.31 ± 60.15 105

 تعريض أدى حبن في كيلوغراي. 105 وهي غاما أشعة من جرعة ألعلى تعريضه عند %37 إلى

 و %17 و %14 تحطيم إلى كيلوغراي 75و 45 و 15 لجرعات المونوكروتوفوس من التركيز نفس

).1 (الجدول التتالي على المييد، من %33

 وقد %60 الحالية التجربة في عليها الحصول تم المونوكروتوفوس لمييد تحطيم نسية أعلى بلغدت

 غاما أشعة من كيلوغراي 105 لجرعة المونوكروتوفوس من مغ/مل 50 بتعريض ذلك تحقيق تم

)1 (الجدول
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 غاما أشعة بواسطة الماء من المونوكروتوفوس مبيد إزالة إمكانية لتفييم أجريت دراسة أظهرت

)2014 .,Ismail et al( باستخدام الماء من للمونوكروتوفوس تفريبا كاملة إزالة تحقيق باإلمكان أنه 

 أن التالية، الدراسة نتائج مع يتوافق بما الدراسة، بينت كما غاما، أشعة من كيلوغراي 1.2 جرعة

 حيث غاما أشعة جرعة تطبيق عند للمييد تركيز مع عكسا تتناسب المونوكروتوفوس تفك نسبة

 بتركيز المونوكروتوفوس مبيد من %75 و 95 تفكيك غاما أشعة من كيلوغراي 1 جرعة عند أمكن

 المذكورين بالتركيزين المونوكروتوفوس تعريض أدى حين في التتالي. على مغ/ليتر،150 و 60

 وقد ،التتالي على %،95و %100 بنسبة المبيد تفكك إلي غراي كيلو 1.5 جرعة إلى سابعا

 تركيز أعلى وكان المونوكروتوفوس مبيد من عيارية محاليل الدراسة هذه تنفيذ في استخدم

 هدف عن يختلف الحالية الدراسة هدف ان بما ).Ismail et al,. 2014( ملخ/ليتر 150 مستخدم

 ففد (المتروكة) المهملة المبيدات من التخلص موضوع تعالج كونها في آنفاً المذكورة الدراسة

 المختبرة التراكيز وكانت ملغ/مل) 400( مونوكروتوفوس المبيد من تجاري مستحضر فيها استخدم

 من مرة 33 بحوالي أعلى كان دراستنا في مستخدم تركيز أخفض أن أي مغ/مل 400-50 بين

 انخفاض يفسر التركيز في الغرق هذا إن اعاله. المذكورة الدراسة في مستخدم تركيز أعلى

 تركيز أجل من %،60 كانت نسبة (أعلى غاما أشعة بواسطة المونوكروتوفوس مبيد تفكك نسبة

 غراي). كيلو 105(التفكك هذا إلحداث الالزمة غاما أشعة جرعة وارتفاع ملغ/مل) 50

 لجرعات تعريضه عن الناجمة المونوكروتوفوس تحطم نواتج هوية حددت الحالية، الدراسة في

 كتلة مطيافية بكاشغي المفرونة الغازية الكروماتوغرافيا تفنية باستخدام غاما أشعة من مختلفة

 الصفائح رباعية كواشف ثالث من الكاشفين هذين من كل يتكون ،التسلسل على موصولين

triple quadroble. خالل من وذلك التحطم نواتج عن الدقيق التحري إمكانية الطريفة هذه تؤمن 

 األول الصفائح رباعي الكاشف ضمن الحالة) هذه في (المونوكروتوفوس االساس المركب تشطية

 ذلك بعد تفتقى محددة. طيفية هوية ذات M/Z شحنة إلى كتلة نسبة ذات كيميائية زمر إلى

 ثم الثاني الصفائح رباعي الكاشف ضمن تشطيتها ويتم هذه االولية التحطم نواتج من واحدة

 الصفائح رباعي الكاشف بواسطة هويتها على التعرف ليتم التشظي نواتج من واحدة تفتقى

 اإلبنة األيون ببدعى وليبد وأيون primary ion أولي أيون بواسطة مركب كل تعريف يتيبم الثالث.

daughter ion

 التفكك ناتج أن (الشاهد) غاما الشعة تتعرض لم التي المونوكروتوفوس عيبفات حالة في تبين

 تفائي الغوسفونات ميثيبل مركب هو األم) للمركب مراففة شوائب اعتباره يمكن ما (أو الوحيبد

 حمض الميثيل ثنائي إستر إسم أيضاً عليه (يطلق dimethyl methyl phosphonate الميثيل

 في نسبته متوسط وكان )1 الشكل ،methylphosphoric acid dimethyl الميثيلي الغوسفور

 األساس، المركب هذا تركيبز عن النظر بغض وذلك االساس المركب من %3.5 المختبرة العينات

 ).2 (الجدول المركب هذا تصنيع عمليبة ترافق شوائب بمثل هذا التفكك ناتج أن إلى يشيبر مما

)Dureja et الكتلة بمطيبافيبة المفروتة الغازية الكروماتوغرافيا اعتمدت التي الدراسات إحدى بيبنت
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dimethyl methyl phosphonate (DMP) الميثيل ثنائي الغوسفونات مبثيل مركب ان  al., 1988) 

(تركيز المونوكروتوفوس لمييد التجاري المستحضر ترافق التي عشر الثماني الشوائب أحد هو

الدراسة في عليها الحصول تم التي تلك مع متطابقة له المميزة األيون قمة كانت والذي (76%  

شحنة إلى كتلة نسية عند الحالية Z/M الشكل) 124 2)

هو ثان تفكك ناتج ظهور إلى غاما أشعة من كيلوغراي 15 جرعة إلى المونوكروتوفوس تغرض أدى  

أيضا ويسمى ) phosphoric acid trimethyl ester (PTE) الميثيل ثالثي الغوسفور حمض إستر

15
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الشكل!:

dimethyl methyl phosphonate المسل ثنائي فوسفونات مسل تفكك لناتج الكتلة طيف

المونوكروتوفوس لمبيد GC-MS الكتلة طيف :2 الشكل

16
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اصطناع مراحل .3 شكل

المونوكووفوس

 هذا تسجيل من بالرغم ).2 (الجدول )4 الشكل ،trimethyl phosphate الفوسفات ميثيل ثالثي

 )Dureja et al,. 1988( للمونوكروتوفوس التجاري لممستحضر المرافقة الشوائب كأحد المركب

 الحالية الدراسة في المستخدم المونوكروتوفوس لمستحضر مرافقة كشائية وجوده نلحظ لم فإننا

)Monotox, 50% monocrtotophos( المؤينة لالشعة تعريضها يتم لم التي الشاهد عينات في 

 وما كيلوغراي 15 جرعة إلى المدروس المونوكروتوفوس مستحضر لتعرض كنتيجة ظهوره بدأ وإنما

 ازدادت األساس. المركب من %22 المختيرة العينات في المركب هذا نسية متوسط كان فوق.

).2 (الجدول المتوسط. في %16 حوالي إلى ،DMP،االول التفكك ناتج نسية

 تعريض عند ثالث تفكك ناتج ظهور لوحظ

 كيلوغراي 45 جرعة إلى المونوكروتوفوس

 أسيتاميد ن-ميثيل وهو غاما أشعة من

 chloro-N -2- الكلور ثنائي

methylacetamide لقد ).5 (الشكل 

 هذا وجود إلى سابقة دراسة أشارت

 ترافق التي الشوائب كأحد المركب

 )Dureja et al,. المونوكروتوفوس مستحضر

 أحد يشكل المركب هذا أن كما 1988(

 (أنظر المونوكروتوفوس اصطناع مراحل

)1 الشكل

 ناجم األول أمرين أحد إلى للمييدات التجارية المستحضرات في الشوائب منشأ يعزى أن يمكن

 )Dureja et al,. المستحضرات هذه تخزين عملية أتناء يحصل فقد الثاني أما التصنيع، عملية عن

 غير وتلك الغوسقور على الحاوية الشوائب بعض بتعريف )1988( وزمالؤه Dureja قام .1988(

 على التعرف تم الهند. بومياي، في المنتح التجاري المونوكروتوفوس مستحضر في عليه الحاوية

 الشوائب كأحد "N-methyl chloroacetoacetamide أسيتامايد أسيتو الكلورو '^-ميثيل المركب

 قيمة كانت خبث الكتلة بمطيافية المقرون الغازية الكروماتوغرافيا جهاز بواسطة تعريفها جرى التي

 الحالية الدراسة في .149 المركب لهذا الممثلة الجزيئية للشاردة )m/z( لشحنة1لكتلة/1 نسية

 2- أسيثامايد -كلورو-ا\ا-ميثيل2" وهو الكلور ذرة على يحتوي وحيد استقالب ناتج على التعرف تم

"chloro-N-methylacetamide، موجية والدة جزيئية شاردة قمة المركب هذا ميز وقد + M عند 

كتلة/شحنة نسية ذات إبنة جزيئية شاردة إلى باألضافة 107 (^^فيمتها كتلة/شحنة نسية
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)m/z( اسبتو الكلورو "ن-مبثيل المركب تحطيم عن ناجمة الشدفة هذه تكون قد .58 تعادل 

أسينامايد

الميثيل نالثي الغوسفور حمض إستر تفكك لناتج GC-MS الكتلة طيف .4 الشكل

الكلور ثنائي اسيتاميد "-ميثيلى تفكك لتاتج GC-MS الكتلة طيف :5 الشكل

18
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N-methyl chloroacetoacetamide" دراسة في المذكور Dureja الشوائب كأحد )1988( وزمالؤه 

 تحطيم المؤيدة األسعدة بتأثير يتم حيث ،المونوكروتوفوس لمبيد التجاري المستحضر ترافق التي

 2- أسيتامايد -كلورو-ن-ميثيل2" المركب لتعطي OH- و H+ وإضافة C=C المضاعفة الرابطة

chloro-N-methylacetamide" الحالية. الدراسة في عليه عثر الذي

 غاما أشعة من مختلفة لجرعات تعريضه عن الناجمة تفككه ونواتج المونوكروتوفوس سمية اختبرت

 من تركيز كل من مل 1 بحجم intraperitonial (IP( الصفاقي تحت طريق عن جرذان بحفن وذلك

 الحيوانات عدد سجل الحفن من ساعة 24 وبعد غاما أشعة من محددة لجرعة تعريضه بعد المبيد

 المونوكروتوفوس لمبيد LDso المنصفة الفاتلة الجرعة كانت اختبارية. مجموعة كل ضمن الميتة

 المبيد تراكيز جميع أجل ومن )،7 المكررات (عدد مغ/كغ 5-4 (الشاهد) لألشعة المعرض غبر

 في يذكر تغيير اي هناك يبكن لم كيلوغراي 15 لجرعة المونوكروتوفوس تعريض لدى المختبرة.

 إلى المبيد لتفكيك كافية تكن لم الجرعة هذه أن إلى يشير مما المنصفة، الفاتلة الجرعة قيمة

 لدى المونوكروتوفوس سمية درجة انخفضت المنصفة. الفاتلة الجرعة قيمة لتخفيض كافية درجة

 من غ/مل٠ 400و ،200 ،50 تراكيز تعدريض فلدى غاما أشعة من كيلوغراي 45 لجرعة تعريضه

 58و ،60 ،64 إلى المنصفة الفاتلة الجرعة قيمة ارتفعت كيلوغراي 45 لجرعة المبيد

 جرعة إلى المونوكروتوفوس مبيد تعدريض أدى كذلك، التتالي. على صفاقي، مغ/كغ/جرذ/تحت

 و 200 ،50 تعدريض فلدى المبيد، سمية في االنخفاض من مزيد إلى المؤيفة األسعدة من أعلى

 الفانلة الجرعة قيم ارتفعت غاما أشعة من كيلوغراي 75 جرعة إلى المبيد من مغ/مل 400

 ونواتج المونوكروتوفوس سمية انخفضت التتالي. على مغ/كغ/جرذ، 85 و 85 ،95 إلى المنصفة

 الفانلة الجرعة قيم ارتفعت حيث غاما أشعة من كيلوغراي 105 لجرعة تعريضه لدى أكثر تحطمه

 مبيد من مغ/كغ 400 و 200 ،50 للتراكيز مغ/كغ/جرذ 100 و 105 ،108 إلى المنصفة

األشعة. من الجرعة لهذه المعرفة المونوكروتوفوس

19

المعلومات نظم http://www.saec.syالسورية الذرية الطاقة هيئة
19

http://www.saec.sy


لها المئوية والنسب المؤيفة لألشعة تعريضه إثر المونوكروتوفوس تفكك نواتج .2 الجدول

مونوكروتوفوس تفكك نواتج %
الجرعة

غراي) (كيلو
)(مغ/مل التركيز التفكك ناتج

400 200 50
10 10 10 المثدل ثنائدة المشل فوسفونات

dimethyl methyl phosphonate
0

15 15 16
المثدل ثناة المشل فوسفونات

dimethyl methyl phosphonate
15

20 20 20
المبثبل ثالثى الغوسفور حمض إستر

phosphoric acid trimethyl

29 28 33 المثدل ثنائدة المشل فوسفونات
dimethyl methyl phosphonate

45
25 27 28 المبثبل ثالثى الغوسفور حمض إستر

phosphoric acid trimethyl

33 34 38
المثدل ثنائدة المشل فوسفونات

dimethyl methyl phosphonate

23 24 28
المبثبل ثالثى الفوسفور حمض إستر

phosphoric acid trimethyl 75

4 5 7 إبثبل مبثبل المبثبل ثنائى الفوسفور حمض إستر
phosphoric acid dimethyl 1-methylethyl ester

29 29 32
المثدل ثنائدة المشل فوسفونات

dimethyl methyl phosphonate

20 22 26 المبثبل ثالثى الفوسفور حمض إستر
phosphoric acid trimethyl 105

6 8 9 إبثبل مبثبل المبثبل ثنائى الفوسفور حمض إستر
phosphoric acid dimethyl 1-methylethyl ester

 المبيدات من عالية تراكيز تحطيم في المؤيفة األشعة استخدام باإلمكان أنه الحالية الدراسة أثبتت

 بالماء للمبيدات التجارية المستحضرات تمديد يجب أنه الدراسة نتائج بينت (المتروكة). المهملة

 حزيئات تحطيم على تعمل التي الحرة للجذور مصدر توفير أجل من وذلك لألشعة تعريضها قبل

 مبيد تحطيم نواتج بعض هوية الدراسة بيغت كذلك الشديدة. تفاعليتها خالل من المبيد

 تمتلك هذه المبيد تحطم نواتج أن النتائج أظهرت كما المؤيفة، األشعة بواسطة المونوكروتوفوس

 النواتج. بهذه حفنها تم جرذان على السمية اختبار خالل من وذلك األم المبيد من أخفض سمية

 خلوية، (سمية أخرى اختبار طراق باستخدام السمية اختبارات من المزيد ألجراء حاجة هناك

يشكل اإلطار هذا في السمية. عديمة أضحت التحطم نواتج بأن الجزم قبل وراثية...الخ) سمية
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Vibrio fischeri الوميضية البكتيريا من المنبعث اللون موجة طول في يعتمد الذي  Microtox اختبار 

المخلفات وعيتات البيئية العيدات سمية تفييم أجل من االستخدام شائع اختبار كونه مناسبا خياراً

.(Drzewicz et al., 2003) العتاعية

شكر كلمة

 المدير عثمان، ابراهيم الدكتور السيد إلى التفدير و بالشكر الدراسة هذه في المشاركون يتوجه

 مير نزار الدكتور السيد إلى بالشكر يتوجهون كما الدائرة. ألبحاث المستمر دعمه على العقام

والمتابعة. التشجيع على الحيوية والتفانة الجزيئية البيولوجيا قسم رئيس علي،
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