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 -:فكان التطور التاريخي لها كاالتى  
  
في البداية تم تطوير استرات لنفس الحامض الكربوكسيلى مع إحداث تغييرات على الشق /1

 Allethrin –di)الكحولي مثل استبدال الحلقة الخماسية بحلقة بنزين فتم إنتاج المبيدات مثل 
methrin –tetra methrin-- resmethrin –prothrin   

(Propathrin  
  
ثم اكتشف أن استخدام كحول الفينوكسى بنزيل يعطى نشاط ابادى اضافى فتم إنتاج /2

 مع ثبات نفس الشق الحامضى ( phenothrin –permethrin)المبيدات 
  

ثم اكتشف أن إضافة مجموعة سيانو على كحول الفينوكسى بنزيل تحسن وتزيد من سمية /3
 (cypermethrin  -cyphenothrin)البيريثرويدات فتم إنتاج المبيدات مثل 

  
عن طريق استبدال   ( fenvalerate   -fluvalinate)وأخيرا تم تطوير مبيدات مثل   /4

 الشق الحامضى سيكلو بروبان بمجموعة فينايل اسيتات   
ثم إن تغيير المستبدالت على مجموعة الفينايل اسيتات ينتج عنه تغير في سمية المركب --

 .الناتج 



ك  دد يتدد إلنيان تدد تييي Sفا وكتددبيز لادديييفددعيااو دد ييي -3-وجددأيضا دد يضتياتددلفا يضاندد يتددا  وي* 

 .اميلكتيكذاكيييRوالحشفا ييفعيحاتيضتيإلش زه له يفعيااو  ييي
  

وفغدميضتياالشدد زنياانفاغددعيادا يإلاددلفيشدد ق ايفدعيااشددريااكحددواعيالزفادفوادأا يف  ددني  ددأيوجددوأيذف ي* 

كفزوتيإلفكلانيفانيإلديياالعي حإلييإلجإلو ايااهاأفوكتاييفعيياالاادفاتيويااأال يإلدفاتييا لجي تيذادكي

إلشدد زه تييزاإلافادد تيياكددوتياحددألإل يفادداياددني شدد ايازدد ألييحلددبياددويلددواففيا  ددفيشددريح إل ددعيإل  تدد ي

  ال ش اياالز أليي

R ويييSلشافاتييابيا لالفيلفلا يااإلتلزأال يفعياانفاغيحويياالفكا يدالدعياألز  أيالجلئييي  

ز ال  فنيالحأاأياا ش اياالز أليف تياالش زنياانفاغعيضا  ياني القايزتدإلااياازافادفوادأا ييف إلوإلد ي جدأي*

كإل يضتياشأيااإلزاأا يتإلاايالحشفا يلويض اللد يتدإلاني  TRANSضكدفيتإلانيإلتيااإلش زني  CIS ضتيااإلش زني

 الدأاا  

 .االأا ييزاتيااإلزاأا ياازافادفواأانيوق وا يااصوأاوميفعيااجه لياا صزعي  اعياال صصياانفاغعي*
ال  فت تي لبي ن يإلوق ياالفلز اياا شاي لبيق د  يااصدوأاوميويضتيي 1Scisوي 1Rcisف جأيضتيااإلش زه تي

فدعيااو د ي  1Sوي 1Rفعيحاتي جأيضتيااإلشد زه تييي    1Rcisاإل  يلأدافيااإلش زنياا شايي 1S cisااإلش زني

TRANS اليال  فت تي . 

إلشد زه  يول للدفيتدإلااياالح داففيي8إلشد زه  يضويي4ااإلفك يااواحأيإلتياازافادفواأا يادني لدبياألقديي

ي CIS \TRANS   RATIOاالج فاددايإلددتي ندد يااإلفكدد يزدد  لالفي تددزايااإلشدد زه  يفاهدد ي صوصدد يايي

 فعياالح اففي  CISوز ااز يف تيااتإلاايللأاأيكلإل يلاأ ي تزايااإلش زني



 -:االفكا يو  صااياالش زنياانفاغعيو القلنيز اتإلااي
 Relation between structure and toxicity 

و التي تلعب دورا هاما في ( (Stereoisomerismتتميز هذه المجموعة من المبيدات بخاصية التشابه الفراغي 

 .تحديد السمية والنشاط االبادى من عدمه ومعدل الميتابوليزم 

يتسبب وجود ذرتي كربون مركزيتين على حلقة السيكلو بروبان أو مجموعة الفينايل اسيتات التي تحل محلها في *

 Transو    Cisوجود زوجين من المشابهات الفراغية والتي تتصمم على شكل 

  

 1Rولوياقييتإلانيإلتيااإلش زني  1R Transااشاوقيااح إل انيالزافدفا   يااازا اايلوجأي لبيصوف يااإلش زنيي*

cis      

تواءيتا يضويلفا  ييي 1R  وجأيضتياالتلفا ياالعيض أ يإلتيإلش زه  يحإلضيااكفالا داإلاكياالفز نييفعيااو  ي*

 لبيذف يكفزوتيفقميواحأيفعيحلاايااتاكلوزفوز تييك تياه ي ش اياز أليالحشفا يفعيحاتيضتيإلش زه له يااإلفآفيفعي

 . لبي ن يذف يااكفزوتيامياكتياه يلذاياا ش ايفغميضتياه ي ن ياا واصياانالا قاايلافاز ييي1Sااو  يي

فاه ييي 2Sو لبياا ااضيإلتيذاكيف تيإلفك يإلديياانا ن اافا يوااذيياكوتيشانيااح إل بيفا  ايياتال  ييف تيااو  يي

فعيااتاكلويزفوز تيوا ابياتلفا ياه ي ش اياز أليفعيحاتيضتيإلش زه له يااإلفآفيفعيي 1Rالا زريلفكازا يإل يااو  يي

 اميلكتيكذاكي 2Rااو  ي
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 إلف يي2250ااإلزاأا ياازافادفواأانيضكدفيتإلانيالحشفا ي تياادأاا  يزحوااعي

 -:وااتز يضت

حت تاايق وا يااصوأاوميفعيااحشفا ياكزفيإلتيإلداالله يفعياادأاا  ي-1

أفجايحفاف يجتميااحشفا يلايي تياادأاا  ي -2زحوااعي شف يض   في

حوااعي شف يأفج  يوضظهف يااأفات  يضتيإلزاأيللفاإلدفاتيللأاأيتإلالنيإل ي

 ا  ن ضيااحفاف ي

 تف اي إللا  يااإلال زواالميفعياادأاا  ي تيااحشفا يي -3

 قلايحجميااحشفا يإلا ف ايز ادأاا   -4




