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 الخالصة

المسةتعملة فةً الدراسةة )سةالوت وماروةال وفةابكوتول  لمبٌدات االربعةة اظهرت الدراسة  تباٌن فاعلٌة        

، فةً الحلةل عنةد اسةتعمال مٌةاا االبةار فةً تكفٌةم تلةت المبٌةدات Aphis neriiفً مكافحة من الدفلة  والنٌت(
اظهرت النتائج ان  ماء بئر جلبارات عمٌةق كةان اك ةر ، االبار الى سرعة تدهور المبٌداتوادى استعمال مٌاا 

حٌة  اعطةى  ،االبار تا ٌرا فةً كفةا النسةبة المئوٌةة لفاعلٌةة المٌٌةد سةالوت عنةد اسةتعمالي  فةً تكفٌةم المبٌةد

ٌالحةةظ سةةرعة كمةةا ان المبٌةةد سةةالوت المكفةم بمةةاء البئةةر جلبةارات عمٌةةق  ،%63متوسةط فاعلٌةةة نسةةبٌة بلة  

ٌةوم الةرو وبانكفةةاا  31و80و06و 4و0% بعةد 06%و84% و64% و41% و011تةدهورا حٌة  بلغةت 

ٌةةوم مةن الةةرو و 80و06و4و 0%  بعةد 41%و46% و36و %011%و011% ملارنةةة   60فاعلٌةة بلة  

ر %، عنةد اسةتعمال مةاء بئة1% عند استعمال ماء االسالة وبانكفاا فاعلٌةة بلة  28وبمتوسط فاعلٌة بل   31

وبلة  متوسةط النسةبة المئوٌةة ،%46جلبارات عمٌق مع  المبٌد ماروال اعطى اقل متوسط  عام لفاعلٌة المبٌد 

ٌوم 80%بعد 38ٌوم من الرو  06%بعد 44اٌام من الرو و 4%بعد 44% بعد ٌوم واحد من الرو و011

وبانكفاا فاعلٌةة بلة  ٌوم من الرو عند استعمال ماء بئر جلبارات عمٌق مع المبٌد  31%بعد 81من الرو 

ٌوم مةن الةرو  31و80و06و4و0% بعد 41% و44%و34% و011%و011% ملارنة بمتوسط فاعلٌة32

وبلةة  متوسةةط النسةةبة  ،% عنةةد اسةةتعمال مةةاء االسةةالة فةةً التكفٌةةم1% وانكفةةاا فاعلٌةةة 24وبمتوسةةط بلةة  

ارات عمٌةق فةةً مةةاء بئةر جلبةة%عنةةد اسةتعمال 41المئوٌةة لفاعلٌةة المبٌةةد فةابكوتول عنةةد اسةتعمال مٌةةاا االبةار 

ٌةةوم واحةةد مةةن الةةرو %بعةةد 011%  ملارنةةة بمتوسةةط فاعلٌةةة بلةة  38اا فاعلٌةةة بلةة  نكفةةتكفٌةةم المبٌةةد وبا

ٌوم  31%بعد 43ٌوم من الرو و 80%بعد 42ٌوم من الرو و 06%بعد 34الرو و اٌام من 4%بعد011و

% عنةد اسةتعمال مةاء االسةالة لتكفٌةم المبٌةةد 1% وانكفةاا فاعلٌةة بلة  24مةن الةرو وبمتوسةط فاعلٌةة بلة  

% عند استعمال مٌاا ابار جلبةارات عمٌةق وبانكفةاا فاعلٌةة 48 فابكوتول، وبل  متوسط الفاعلٌة للمبٌد النٌت

 %عند استعمال ماء االسالة.1%وانكفاا فاعلٌة 38%ملارنة بمتوسط فاعلٌة بل  88بل  
 

 17/12/2017، وقبولي 4/4/2014تارٌخ تسلم البح :

 المقدمة

 Emulisifiableتسةتكدم المٌةةاا فةةً تححةٌر محالٌةةل الةةرو لصةور تجهٌةةز المبٌةةدات كالمسةتحلبات

concentrates(ECوالمسةاحٌق اللابلةة للبلةل )Wettable powder(w. p والمركةزات المائٌةة )Aqueous 

 concentrates المواصةفات الفنٌةةة لتلةةت  ( ولمٌةةاا التكفٌةم تةةا ٌراا مهمةا فةة0333ً،وةةعبان والمةالح)وغٌرهةا
المبٌدات والتً  ٌمكن ان تؤ ر بوكل او باكر فةً فاعلٌةة المبٌةدات فةً مكافحةة الحوةرات عنةد اسةتعمالها فةً 

الحلل، اذ من المعروم ان هنات عدة وروط ٌج  توفرها فً مٌاا التنكفٌم منها ان تكةون نظٌفةة وكالٌةة مةن 

( وهذا الوروط تتوفر بسهولة فً مٌاا االسالة اوفً 8108،االمالح الحارة ومن الووائ  والفحالت )المالح
ولكن بعد تعةرا المنطلةة بصةورة عامةة والعةراق مةن حةمنها الةى سةنوات متوالٌةة مةن الجفةام  ،مٌاا االنهار

الداكلةة  احافة الى سٌاسة دول الجوار للسٌطرة على مصادر المٌاا والتحكم فً مناسةٌ  وكمٌةة مٌةاا  االنهةار

حةافة الةى وجةود مسةةاحات مةن االراحةً تسةلى بمٌةاا االبةةار لبعةدها عةن االنهةار ولعةدم وجةةود ا ،الةى العةراق

موةارٌع للةةري فٌهةةا  دفعةةت المةةزارعٌن العةراقٌٌن الةةى االعتمةةاد علةةى مٌةةاا االبةار فةةً العدٌةةد  مةةن العملٌةةات 

لها كمٌةةاا الزراعٌةة كةةالري وتكفٌةم مبٌةةدات االفةات لحماٌةةة مزروعةاتهم وسةةلً الحٌوانةات فحةةال عةن اسةةتعما

الموجةودة  الى ان عدد االبار 8113نٌنوى عام  وتوٌر احصائٌة اعدتها مدٌرٌة زراعة ،ور  لهم ولحٌواناتهم

بئةةرا  4184بئةةرا جوفٌةةا و 8102فةةً المحافظةةة والتةةً تةةم حفرهةةا بعةةد استحصةةال الموافلةةات الرسةةمٌة بلغةةت 
احافة الةى  التالٌة لودة الجفام من جهةعوام علما ان هذا الرقم قد ازداد بصورة محطردة كالل اال .سطحٌا

ٌةةوم بةةدون الحصةةول علةةى الموافلةةات الرسةةمٌة مماٌجعلهةةا كةةار  نطةةاق ان اعةةداد كبٌةةرة مةةن االبةةار تحفةةر ال

ممةا ٌةو ر فةً كفةاءة المبٌةدات التةً ٌةةتم   pHوممةا الوةت فٌةي ان مٌةاا االبةار تكتلةم فةً قةٌم الحصةائٌات. اال

الماء المسةتعمل فةً تكفٌةم المبٌةدات  PH( ان درجة 8111) Lamboy ذكراذ  تكفٌفها باستعمال تلت المٌاا،
وان هةذا المركبةات تعمةل بصةورة  اآلفةاتٌعد من العوامل االساسةٌة التةً تةؤ ر فةً كفةاءة العدٌةد مةن مبٌةدات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االولىأطروحة دكتوراه للباحث البحث مستل من 
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افحل عند اسةتعمال مٌةاا حامحةٌة فةً تكةوٌن محلةول الةرو وان المبٌةدات الفسةفورٌة والباٌ روٌدٌةة المصةنعة 

( وٌةؤدي ذلةت  لةى Alkaline hydrolysisوالكارباماتٌة والكلورٌةة العحةوٌة تتعةرا  لةى التحلةل اللاعةدي )

وٌةزداد التحلةل بملةدار عوةر  4المةاء أكبةر مةن  PHالمبٌدات عندما  تحطٌم المادة الفعالة أو اٌلام فاعلٌة تلت

( ان بعا المبٌةدات تةنكفا كفائتهةا 8118) Fishelجد و وقد درجة واحدة، pHمرات كلما ارتفعت قٌمة الـ
بدرجة كبٌرة عند مٌاا عالٌة اللاعدٌة عند تكفٌفها وان بلاء هذا المبٌدات فعالة قد تصةل  لةى عةدة سةاعات فلةط 

حٌن ان  حافة المٌاا الحامحٌة لها قد ٌبلٌها فعالة لعدة اسابٌع وان بعةا المبٌةدات قةد تتةا ر حةال  حةافة فً 

( ان اللةةٌم 8118ذكةر عفٌفةً )و ،المةاء المرتفةع اللاعدٌةة الٌهةةا ممةا ٌةؤدي  لةةى انكفةاا كفائتهةا بدرجةة كبٌةةرة

تسةب  كسةر المسةتحل  وزٌةادة سةمت طبلةة االنفصةال وان المةواد المحةافة هةً أك ةر تةا را مةةن  pHـالعالٌةة للة

 pHـلذا فان الدراسة الحالٌة تهدم الى تحدٌد قٌم الة .pHـالمادة الفعالة للمبٌد باكتالم مستوٌات العناصر وال
 .لبعا االبار فً محافظة نٌنوى وتا ٌرها فً كفاءة بعا مبٌدات الحورات فً الحلل

 مواد البحث وطرائقه

دٌنةةةةة الموصةةةةل تةةةم اكتٌةةةةار مٌةةةةاا سةةةةتة ابةةةةار توزعةةةةت علةةةةى منةةةاطق جلبةةةةارات فةةةةً ربٌعةةةةة وةةةةمال م       

سةةةةطحً واالكةةةةر عمٌةةةةق وبئةةةةرٌن سةةةةطحً وعمٌةةةةق مةةةةن منطلةةةةة سةةةةادة وبعةةةةوٌزة  وبواقةةةةع بئةةةةرٌن احةةةةدهما

وةةرق مدٌنةةةة الموصةةل ومةةةن منطلةةةة اللٌةةارة جنةةةو  مدٌنةةة الموصةةةل تةةةم فحةة  بئةةةر سةةطحً واحةةةد وكةةةذلت 

المبٌةةةةةةةد  :اسةةةةةةتعملت مبٌةةةةةةدات الحوةةةةةةرات االتٌةةةةةةةوالحةةةةةةال مةةةةةةع منطلةةةةةةة الفاحةةةةةةلٌة غربةةةةةةً الموصةةةةةةل. 

غم/لتةةةةر( مجهةةةةز 888+داٌم وٌةةةةت غم/لتةةةةر842)وهةةةةو كلةةةةٌط مةةةةن مةةةةادتً كلوربٌروفةةةةو   Salutسةةةةالوت

  ( االسةةةةةةةم الكٌمٌةةةةةةةةائً والتركٌةةةةةةة  لمةةةةةةةةادة كلوروبةةةةةةةةاٌروفو ECبوةةةةةةةكل مركةةةةةةةةز قابةةةةةةةل لالسةةةةةةةةتحال  )

(Chlorpyrifos )داٌمٌ وٌتوالةةةةةةةةة Dimethoate مبٌةةةةةةةةةد ٌعةةةةةةةةةود لمجموعةةةةةةةةةة المبٌةةةةةةةةةدات الفسةةةةةةةةةةفورٌة )

( االسةةةةم EC)%( مجهةةةةز بصةةةةورة مركةةةةز قابةةةةل لالسةةةةتحال 84) Marshalالمبٌةةةةد ماروةةةةال والعحةةةةوٌة، 

%( مجهةةةةةز بصةةةةةورة 01) Vapcotol المبٌةةةةةد فةةةةةابكوتولو( Carbosulfanالوةةةةةائع للمبٌةةةةةد كاربوسةةةةةلفان )

 المبٌةةةةةد النٌةةةةةتو( Fenpropathrinاالسةةةةةم الكٌمٌةةةةةائً للمبٌةةةةةد فٌنبروبةةةةةا رٌن )لالسةةةةةتحال  مركةةةةةز قابةةةةةل 

Lannate (31( مجهةةةةةةةةز بصةةةةةةةةورة مسةةةةةةةةحوق قابةةةةةةةةل للبلةةةةةةةةل )%w.p ٌعةةةةةةةةود لمجموعةةةةةةةةة المبٌةةةةةةةةدات )

قٌةةةةا  درجةةةةة وتةةةةم ( Mesiter،8112)( و8106للمبٌةةةةد مٌ ومٌةةةةل )المةةةةالح، اٌتٌةةةةة، االسةةةةم الوةةةةائعالكاربام

مةةةن اللٌاسةةات المهمةةةة حٌةة  ٌعبةةةر عةةن اللوغةةةارتم السةةال  لتركٌةةةز  pHٌعتبةةر قٌةةةا  الةةـ pHالحموحةةة الةةةـ 
وقةةةد اسةةةةتعمل جهةةةاز الةةةةـ  اٌةةةون الهٌةةةدروجٌن النوةةةةط فةةةً المحلةةةةول وٌعطةةةً دلٌةةةةل عةةةن مسةةةتوى االمةةةةالح

meter PH   نةةةوWTW  المةةةةانً المنوةةةا للٌةةةا  درجةةةةةpH  ًمٌةةةاا االبةةةار حٌةةة  تةةةةم وحةةةع العٌنةةةة فةةةة

( مةةةةل حٌةةةة  غطةةةةت الجةةةةزء الحسةةةةا  مةةةةن اللطةةةة  الزجةةةةاجً 4دورق زجةةةةاجً نظٌةةةةم وبكمٌةةةةة كافٌةةةةة )
للجهةةةاز وغسةةةل اللطةةة  الزجةةةاجً جٌةةةدا بالمةةةاء الملطةةةر وغمةةة  فةةةً العٌنةةةة مةةةع مالحظةةةة عةةةدم مالمسةةةة 

للعٌنةةة واعٌةةةدت عملٌةةةة اللٌةةةا  لةةة ال  مةةةرات وتةةةم  pHقٌمةةةة الةةةـ قعةةةر الةةةدورق وسةةةجلت اللطةة  جةةةدران او
اكتبةةار السةةةمٌة الحللٌةةةة فةةً محطةةةة بسةةتنة نٌنةةةوى علةةى وةةةتالت الدفلةةةة وتةةةم   غسةةل اللطةةة  بعةةد كةةةل قةةراءة

باسةةةتعمال التراكٌةةةز الموصةةةةى بهةةةا للمبٌةةةدات االربعةةةة بعةةةةد  Aphis neriiالمصةةةابة بحوةةةرة مةةةن الدفلةةةة 
سةةةتة المسةةتعملة فةةً الدراسةةةة  حةةافة  لةةى اسةةةتعمال مةةاء االسةةالة كمعاملةةةة تكفٌةةم كةةل منهةةةا بمٌةةاا االبةةار ال

 مكةةةةررات لكةةةةل معاملةةةةة حٌةةةة  اعتبةةةةرت كةةةةل وةةةةتلة مكةةةةرر، 3وبواقةةةةع  سةةةةابعة لملارنةةةةة كفةةةةاءة المبٌةةةةدات،
تةةةم حسةةا  عةةدد الحوةةةرات كةةل مكةةرر قبةةةل اجةةراء عملٌةةة الةةرو و حسةةبت اعةةداد الحوةةرة الموجةةةودة علةةى

ت كملارنةةةة وروةةةت بالمةةاء فلةةةط،  ةةةم اعٌةةدت عملٌةةةة عةةةد الحوةةةرات الموجةةودة علةةةى  ةةةال  مكةةررات اكتٌةةةر

سةةاعة مةةن اجةةراء الةةرو لحسةةا  عةةدد الحوةةرات الحٌةةة علةةى كةةل مكةةرر  86الحٌةةة علةةى كةةل مكةةرر بعةةد 
واعٌةةةدت العملٌةةةة بالطرٌلةةةة نفسةةةها علةةةى المكةةةررات بعةةةد مةةةرور اسةةةبو  واسةةةبوعٌن و ةةةال  اسةةةابٌع لتحدٌةةةد 

المةةةةةذكورة فةةةةةً المةةةةةةالح  Henderson.Tiltonم معادلةةةةةة فتةةةةةرة بلةةةةةاء المبٌةةةةةدات فةةةةةً الحلةةةةةل وباسةةةةةتكدا

 ( 8108والجبوري )

 

  x(0-)  011=   لفاعلٌة المبٌدا المعاملةقبل  عدد افراد االفة فً الملارنة xافراد االفة بعد المعاملة عدد
 

 عددافراد االفة قً الملارنة بعد المعاملةXعدد افراد االفة قبل المعاملة 
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 النتائج والمناقشة

( الكا  بالنسبة المئوٌة لفاعلٌة المبٌد سالوت عنةد اسةتعمالي لمكافحةة حوةرة مةن 0ٌظهر من الجدول )       

ان المتوسةط العةام لفاعلٌةة المبٌةد جزء بةالملٌون( 0111فً الحلل بالتركٌز الموصى بي ) Aphis neriiالدفلة 

اٌام من  4بعد  %24احد من المعاملة و% بعد ٌوم و011تبعا للفترات تناسبت عكسٌا مع طول الفترة وبلغت 

 ،ٌومةا علةى التةوالً 31و80% بعةد 31%و41ٌوما من المعاملة لتصةل الةى  06% بعد مرور 41المعاملة و

 %28وٌظهر من المتوسط العام لفاعلٌة المبٌد تبعا لنو  الماء ان ماء االسةالة اعطةى اعلةى متوسةط عةام بلة  

مةةاء بئةةر فاحةةلٌة ومةةاء بئةةر سةةادة وبعةةوٌزة سةةطحً بمتوسةةط بلةة  تةةالا كةةل مةةن % 1وبانكفةةاا فاعلٌةةة بلةة  

وبانكفةةاا فاعلٌةةة بلةة   % 46ومةةاء بئةةر قٌةةارة بمتوسةةط بلةة   %02وبانكفةةاا فاعلٌةةة بلةة   %لكالهمةةا42

بانكفةةاا فاعلٌةةة بلةة    %43ومةاء بئةةر جلبةةارات سةةطحً ومةاء بئرسةةادة وبعةةوٌزة عمٌةةق بمتوسةط بلةة  88%

%،كمةا ٌظهةر 60% وبانكفاا فاعلٌةة بلة  63قل متوسط فاعلٌة بل  %واعطى ماء بئر جلبارات عمٌق ا86

حٌة  اعطةى مةاء بئةر  PH ـمةع درجةة الةوسط النسبة المئوٌةة للفاعلٌةة تناسةبت عكسةٌا تان م من الجدول اٌحا

% 011اعلى انكفاا فً النسبة المئوٌةة للفاعلٌةة اذا انكفحةت فاعلٌةة المبٌةد مةن   pH=8.4جلبارات عمٌق 

ٌةةةوم مةةةن الةةةرو  06%بعةةةد 64اٌةةةام مةةةن الةةةرو و 4% بعةةةد 41مةةةن المعاملةةةة لتصةةةل الةةةىبعةةةد ٌةةةوم واحةةةد 

متوسط فاعلٌةة بلة    pH =8.2واعطى ماء بئر جلبارات سطحً  ،ٌوم من الرو 31و80% بعد 06%و84و

 pH ٌةةوم مةةن الةةرو فةةً حةةٌن ان مةةاء االسةةالة 31و80و06و4و0% بعةةد 81%و61%و44%و22%و011

ٌةةوم مةةن  31و80و06و4و0% بعةةد 41%و46%و36%و011%و011متوسةةط فاعلٌةةة بلةة    اعطةةى 4.3=
 .الرو

( الكا  بتا ٌر مٌاا االبار فً النسبة المئوٌة لفاعلٌة المبٌد ماروال فً الحلل حد 8المبٌد ماروال: الجدول )

المتوسةط العةام  وبلة  ٌظهر ان نسبة فاعلٌة المبٌد تناسبت عكسٌا مةع الفتةرات، Aphis neriiحورة من الدفلة 

 06%بعةد 44%بعةد سةبعة اٌةام مةن الةرو و23%بعد ٌوم واحد مةن الةرو و011لفاعلٌة المبٌد تبعا للفترات 

فةً حةةٌن ان المتوسةط العةةام  ٌةةوم مةن الةةرو، 31%بعةد 63ٌةةوم مةن الةةرو و 80%بعةد 43ٌةوم مةن الةةرو و

% وبانكفةاا فاعلٌةة 46ٌةة بلة لفاعلٌة المبٌد ٌظهر ان ماء بئر جلبارات عمٌق اعطةى اقةل متوسةط نسةبة فاعل

%وبانكفةاا فاعلٌةة 41واعطى كل من ماء بئر سادة وبعوٌزة عمٌق وقٌارة متوسط فاعلٌة بل   %،32بلغت 

%، واعطةى 00% وبانكفاا فاعلٌةة 44%، واعطى ماء بئر كل من سادة وبعوٌزة سطحً وفاحلٌة 03بل  

المئوٌةةة للفاعلٌةةة بةةدات تتةةا ر بنوعٌةةة المٌةةةاا %.كمةةا ٌالحةةظ ان النسةةبة 24مةةاء االسةةالة متوسةةط فاعلٌةةة بلةة  
المستعملي فً التكفٌم بعد سبعة اٌام من عملٌة الرو على الرغم من ان جمٌع انوا  المٌاا )االبار واالسةالة( 

وٌعةود ذلةت بسةب  اكةتالم مٌةاا االبةار فةً قةةٌم  سةاعة مةن الةةرو 86بعةد  %011اعطةت نسةبة فاعلٌةة بلغةت 

 الم مكونات تلت المٌاا من االمالح والعناصر. التً تعد نتٌجة الكت pHـال

( الكةةا  بتةا ٌر مٌةاا االبةةار فةً النسةبة المئوٌةة لفاعلٌةةة المبٌةد فةابكوتول حةةد 3المبٌةد فةابكوتول: الجةدول )-3
التناسةة  العكسةةً بةةٌن النسةةبة المئوٌةةة لفاعلٌةةة المبٌةةد وبةةٌن الفتةةرة مةةن  ٌظهةةر حوةةرة مةةن الدفلةةة فةةً الحلةةل

%بعةد 23%بعةد ٌةوم واحةد مةن الةرو و011الرو،بلغت النسبة المئوٌة لفاعلٌة المبٌد فةابكوتول تبعةا للفتةرات 

ٌوم من  31%بعد 43ٌوم من الرو لتبل   80%بعد 44ٌوم من الرو و 06% بعد 21سبعة اٌام من الرو و
ظهر مةن الجةدول اٌحةا ان اقةل متوسةط فاعلٌةة كةان عنةد اسةتعمال مةاء بئةر جلبةارات عمٌةق وبلغةت الرو. وٌ

%، وٌظهر من الجدول اٌحا ان مستحل  المبٌد فابكوتول مع ماء هذا البئر بدا 38%بانكفاا فاعلٌة بل  41

ٌةوم مةن الةرو  06%بعةد 48%  ةم 41متوسط الفاعلٌة لي باالنكفةاا بةدا مةن الٌةوم السةابع مةن الةرو لتبلة  

ة وسةرٌعة ملارنةة ٌوما من الرو داال بذلت  لى انكفاا كفةاءة المبٌةد بدرجةة كبٌةر31و80% بعد 33%و61و

 ( الكا  بتا ٌر مٌاا االبةار فةً النسةبة المئوٌةة لفاعلٌةة المبٌةد النٌةت 6الجدول ): المبٌد النٌت .ببلٌة المعامالت

%بعد ٌةوم 011المبٌد وبٌن فترات الرو حٌ  بلغت النسبة  ان العالقة عكسٌة بٌن المتوسط العام لفاعلٌةٌظهر

% 48ٌوما لتبل   80% بعد 43ٌوم من الرو  06% بعد 24اٌام من الرو و 4% بعد 30واحد من الرو و

ٌوم مةن الرو،كمةا ٌظهةر مةن الجةدول ان المتوسةط العةام لفاعلٌةة المبٌةد تبعةا لنةو  المةاء ان مةاء بئةر  31بعد 

%حٌة  انكفحةت الفاعلٌةة مةن 88%وبانكفةاا فاعلٌةة بلة  48ل متوسط فاعلٌة بل  جلبارات عمٌق اعطى اق

ٌوم  80%بعد 43ٌوم من الرو والى 06%بعد 42اٌام والى  4%بعد 44%بعد ٌوم واحد من الرو الى011

ٌةاا %،وطبلةا لهةذا النتةائج ٌعةد مةاء هةذا البئةر اسةوء م41ٌوم من الرو  لةى  31من الرو وبل  المتوسط بعد 
 .المستعملة فً الدراسة االبار
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 مةن المعاملةة ٌد سالوت فً الحلل مع مرور الوقت( تا ٌر مٌاا االبار فً النسبة المئوٌة لفاعلٌة المب0لجدول )ا

 Aphis neri  فً مكافحة حورة من الدفلة

 

 

 

 

 

 

 موقع البئر

Well location 

 

 

pH 

 متوسط%لفاعلٌة المبٌد

Average of insecticides Efficiency 

المتوسط 

العام 
لفاعلٌة 

المبٌد% 
تبعا لنو  

 الماء

General 
avrage 

 %

النكفاا 
 الفاعلٌة

% 

Efficien
cy 

Decline 

 باالٌام /الفترة بعد الرو

Afterc treatment\day 

0 4 06 80 31 

 عمٌق جلبارات

Gelbarate deepth 

2.6 100a 60de 47fg 27h 14k 49d 60 

 جلبارات سطحً

Gelbarate surface 

2.8 A011 88b 67cd 40g 20hi 63c 86 

 سادة وبعوٌزة سطحً

Sada and Bawiza 

Deppth 

4.4 A011 B24 74c 54ef 27h 68b 02 

 سادة وبعوٌزة عمٌق

Sada and Bawiza 

Surface 

4.4 100a 87b 60de 52ef 14k C43 86 

 قٌارة

Qaera 

4.3 100a 88b 60de 47fg 27h 64c 88 

 فاحلٌة

Fathelia 

4.4 100a 100a 94ab 67de 54ef 68b 02 

 ماء االسالة)الملارنة(

Tap 
water(control) 

4.3 100a 100a 94ab 74c 60de 82a 1 

العام لفاعلٌة  سطالمتو
 المبٌد %تبعا للفترات

 A011 87b 70c 51d 30e   
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ماروال فً الحلل مع مرور الوقت من المعاملة النسبة المئوٌة لفاعلٌة المبٌد  ( تا ٌر مٌاا االبار ف8ً) الجدول

 Aphis  nerii فً مكافحة حورة من الدفلة 

 موقع البئر

Well location 

 

 
 
pH 

 متوسط%لفاعلٌة المبٌد

Average of insecticides Efficiency 

المتوسط 

العام لفاعلٌة 
المبٌد% 

تبعا لنو  
 الماء

General 

avrage 

 

% النكفاا 

 الفاعلٌة

% 

Efficiency 
Decline 

 

 باالٌام /الفترة بعد الرو

Afterc treatment\day 

0 4 06 80 31 

 عمٌق جلبارات

Gelbarate 
depth 

2.6  
a011 

 
f-h44 

 
Jk44 

 
m  38 

 
N81 

 
e 46 

 
32 

 جلبارات سطحً

Gelbarate 

surface 

2.8 
a011 92bc E44 h-j41 L61 C43 04 

سادة وبعوٌزة 
 سطحً

Sada and 
Bawiza 

Deppth 

4.4  
100a 

 
Bc 31 

 
D28 

 
g-i43 

 
K48 

 
B44 

00 

سادة وبعوٌزة 
 عمٌق

Sada and 

Bawiza 

Surface 

4.4 
a011 cd 22 Fg44 Jk44 L63 Cd41  

03 

 قٌارة

Qaera 

4.3 
a011  

Cd22 
 

Fg43 
 

h-j41 
 

M33 
 

Cd41 
 
03 

 فاحلٌة

Fathelia 

4.4 
a011 

 

100a  
a-c34 

 
Ef48 

Jk 44  
B44 

 
00 

ماء 

 االسالة)الملارنة(

Tap 
water(control) 

4.3  
A
011 

 
a011 

 
Ab34 

 
e 44 

 
h-j41 

 
A24 

 

 صفر

العام  سطالمتو

لفاعلٌة المبٌد 
 %تبعا للفترات

 A

011 

B23 C44 D43 E63   

        اللطةةةةا  الواحةةةةد توةةةةٌر الةةةةى وجةةةةود فروقةةةةات معنوٌةةةةة عنةةةةد مسةةةةتوىالمتوسةةةةطات ذات االحةةةةرم غٌةةةةر المتوةةةةابهة فةةةةً *
 *كل قٌمة من اللٌم هً متوسط ل ال  مكررات %حس  اكتبار دنكن4احتمال
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فةً الحلةل مةةع مةرور الوقةت مةةن فةةابكوتول ( تةا ٌر مٌةاا االبةةار فةً النسةبة المئوٌةةة لفاعلٌةة المبٌةد  3الجةدول )

 Aphis  nerii المعاملة فً مكافحة حورة من الدفلة 

 موقع البئر

Well location 

 

 
 
pH 

 متوسط%لفاعلٌة المبٌد

Average of insecticides Efficiency 

المتوسط 

العام لفاعلٌة 
المبٌد% 

تبعا لنو  
 الماء

General 

avrage 

 

% النكفاا 

 الفاعلٌة

% 

Efficiency 
Decline 

 

 باالٌام /الفترة بعد الرو

Afterc treatment\day 

0 4 06 80 31 

 عمٌق جلبارات

Gelbarate 
deepth 

2.6  
A
011 

 

 
f-h41 

 
h-j48 

 
L61 

 
L33 

 
D41 

 
38 

 جلبارات سطحً

Gelbarate 
surface 

2.8  
100a 

 
a-c36 

 
Ef42 

 
f-h43 

 
K41 

 
B42 

 
80 

سادة وبعوٌزة 

 سطحً

Sada and 
Bawiza 

Deppth 

4.4  
100a 

 
a-c31 

 
De23 

 
g-i44 

 
Jk46 

 
B42 

 

 
80 

سادة وبعوٌزة 
 عمٌق

Sada and 
Bawiza 

Surface 

4.4  
100a 

 
 
b-c22 

 
 

f-g43 

 
 

i-k42 

 
 

K41 

 
 

C43 

 
 
04 

 قٌارة

Qaera 

4.3  
100a 

 
c-e 24 

 
Ef42 

 
f-h41 

 
h-j48 

 
B43 

 
01 

 

 

 فاحلٌة

Fathelia 

4.4  
100a 

 
100a 

 
Ab34 

Ef44  
h-j41 

 
A24 

 
8 

ماء 

 االسالة)الملارنة(

Tap 

water(control) 

4.3  
100a 

 
100a 

 
Ab34 

 
Ef42 

 
h-j43 

 
A24 

 

 صفر

العام  سطالمتو
لفاعلٌة المبٌد 
 %تبعا للفترات

  
100a 

 
B23 

 
C21 

 
D44 

 
E43 

  

        المتوسةةةةطات ذات االحةةةةرم غٌةةةةر المتوةةةةابهة فةةةةً اللطةةةةا  الواحةةةةد توةةةةٌر الةةةةى وجةةةةود فروقةةةةات معنوٌةةةةة عنةةةةد مسةةةةتوى*
 *كل قٌمة من اللٌم هً متوسط ل ال  مكررات %حس  اكتبار دنكن4احتمال
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% تةالا مةاء بئةر سةادة 04%وبانكفةاا فاعلٌةة 44توسةط فاعلٌةة بلة  مواعطى ماء بئر سةادة وبعةوٌزة عمٌةق 

%،ومةةاء بئةةر جلبةةارات سةةطحً بمتوسةةط 06وبانكفةةاا فاعلٌةةة  214وبعةةوٌزة سةةطحً بمتوسةةط فاعلٌةةة بلةة  

% ةم 01%وبانكفةاا فاعلٌةة 23%،واعطى ماء بئر قٌارة متوسط فاعلٌةة 08%وبانكفاا فاعلٌة 20فاعلٌة 

عنةد %38%،واعطةى مةاء االسةالة متوسةط فاعلٌةة 8%وبانكفةاا فاعلٌةة 30ماء بئر فاحلٌة بمتوسط فاعلٌة 
 النٌت.استعمالي فً تكوٌن كلٌط المبٌد 

( الكةا  4ٌتحح من الجدول ) مٌاا االبار فً النسبة المئوٌة لفاعلٌة بعا مبٌدات الحورات pHتا ٌر درجة 

للمٌاا المسةتعملة فةً تكفٌةم المبٌةدات فةً متوسةط فاعلٌةة المبٌةدات حةد حوةرة مةن الدفلةة فةً  PHبتا ٌر قٌم 

وٌظهةر مةن الجةدول ان مةاء بئةر جلبةارات  متوسةط الفاعلٌةة للمبٌةدات، pHالحلل وجود عالقة عكسٌة بٌن قةٌم 

اعطةى اقةةل متوسةط فاعلٌةةة عنةد اسةةتعمالي لتكةوٌن مسةةتحل  المبٌةد سةةالوت بمتوسةط فاعلٌةةة  pH =2.6عمٌةق 

%، كمةا انةي 46% وكما اعطى اقل متوسط فاعلٌة عند استعمالي لتكةوٌن مسةتحل  المبٌةد ماروةال وبلغةت 63

% وكذلت اعطى اقل متوسط فاعلٌةة 41ول واعطى متوسط فاعلٌة كان االسوء عند استعمالي مع المبٌد فابكوت

% ممةا ٌةدل بوحةوح علةى ان العالقةة عكسةٌة بةٌن درجةات 48عند استعمالي لتكوٌن كلٌط المبٌةد النٌةت وبلة  

pH  وفاعلٌة المبٌد حٌ  اعطى ماء بئر جلبارات عمٌق األك ر قاعدٌةة اقةل متوسةط فاعلٌةة وللمبٌةدات االربعةة
وان المبٌد النٌةت مجهةز بصةورة الدراسة بالرغم من ان هذا المبٌدات تعود  لى مجامٌع مكتلفة،المستعملة فً 

مسةحوق قابةةل للبلةةل فةً حةةٌن ان بلٌةةة المبٌةدات المسةةتعملة فةةً الدراسةة هةةً مجهةةزة بصةورة مركةةزات قابلةةة 

% 43% مع المبٌةد سةالوت و43متوسط فاعلٌة بل   pH=2.8لالستحال . واعطى ماء بئر جلبارات سطحً 
مع المبٌد ماروةال وهةذا المتوسةطات لةم تتفوقةان سةوى علةى متوسةطات فاعلٌةة مةاء بئةر جلبةارات عمٌةق عنةد 

% مةع المبٌةةد 42اسةتعمالهما مةع نفةة  المبٌةدٌن )سةالوت وماروةةال( واعطةى مةاء البئةةر نفسةي متوسةط فاعلٌةةة 

االقةل قاعدٌةة مةن بةٌن  pH =4.4ٌةت، واعطةى مةاء بئةر سةادة وبعةوٌزة عمٌةق % مع المبٌةد الن20فابكوتول و

% مةع المبٌةد 44%مةع المبٌةد فةابكوتول و43%مع المبٌد ماروةال و41% مع المبٌد سالوت و43مٌاا االبار 

-ومتوسطات الفاعلٌة للمبٌدات والتةً بلغةت  pHالنٌت،كما ٌظهر ومن كالل قٌم معامل االرتباط بٌن درجات 

مةع المبٌةد  1.610-مةع المبٌةد فةابكوتول و1.334-مةع المبٌةد ماروةال و 1.604-مةع المبٌةد سةالوت و 1.612

 pHوان معامةل االرتبةاط االعلةى كةان بةٌن درجةةات  معنوٌةة وعكسةةٌة، النٌت،وتةدل اللةٌم علةى ان العالقةة هةً

لمٌةاا االبةار  pHجةة الةـان هذا التباٌن فً نس  الفاعلٌة ربما ٌرجع  لةى در ومتوسطات فاعلٌة المبٌد ماروال.

تالا ماء بئر جلبةارات  2.6لي  PHحٌ  ٌالحظ ان ماء بئر جلبارات عمٌق هو األك ر قاعدٌة حٌ  بلغت قٌمة 

لةي  pHفً حٌن ان ماء االسالة كان االقل قاعدٌةة حٌة  كانةت قٌمةة الةـ 2.8لي  pHسطحً حٌ  بلغت قٌمة الـ

المةاء المسةتعمل فةً تكفٌةم المبٌةدات ٌعةد  PHن ان ( مة8111) Lamboy،وهذا ٌتفق مع ماتوصل الٌةي 4.3
وان هةذا المركبةات تعمةل بصةورة افحةل  اآلفاتمن العوامل االساسٌة التً تؤ ر فً كفاءة العدٌد من مبٌدات 

عنةةد اسةةتعمال مٌةةاا حامحةةٌة فةةً تكةةوٌن محلةةول الةةرو وان المبٌةةدات الفسةةفورٌة والباٌرو روٌدٌةةة المصةةنعة 

( وٌةؤدي ذلةت  لةى Alkaline hydrolysisالعحةوٌة تتعةرا  لةى التحلةل اللاعةدي )والكارباماتٌة والكلورٌةة 

وٌةزداد التحلةل بملةدار عوةر  4المةاء أكبةر مةن  pHتحطٌم المادة الفعالة أو اٌلام فاعلٌة تلت المبٌدات عنةدما 

 ( عنةد دراسةةة8110واكةرون ) Johnكمةا ٌتفةق مةةع ماوجةدا  درجةة واحةدة، pHمةرات كلمةا ارتفعةت قٌمةة الةةـ

الماء المستعمل لتكوٌن محلةول الةرو فةً الكفةاءة االبادٌةة للمبٌةدات وذلةت باسةتعمال مةوقعٌن الكةذ  PHتا ٌر 

كان لي تا ٌر اٌجةابً فةً  pHانكفاا قٌم الـ وجدوا ان pHعٌنات المٌاا من نهر كولورادو مكتلفٌن فً قٌم الـ

للمٌةاا ذات اللاعدٌةةة العالٌةةة  Buffer Solutionزٌةادة الكفةةاءة االبادٌةةة للمبٌةد وان  حةةافة المحالٌةةل المنظمةة

ادى  لةةى نتةةائج افحةةل مةةن اسةةتعمال تلةةت المٌةةاا بةةدون  حةةافة المحالٌةةل المنظمةةة  pHلغةةرا كفةةا قةةٌم الةةـ

ٌوما عنةد  حةافة  43.4( من ان مبٌد كلورباٌروفو  ٌتحلل بعد 8118) Fishelالٌها،واٌحا ٌتفق مع ماذكرا 

وبعةد  PH =2ٌةوم عنةد  88وبعةد 4لةي =pHٌوما عند  حافة ماء قٌمةة ال 34وبعد  6.4لي تساوي  pHـماء ال

كمةا ٌتفةق اٌحةا  وان بعا المبٌدات قد تتا ر حال  حافة المةاء المرتفةع اللاعدٌةة الٌهةا، PH =01اٌام عند  4

ذكرت فٌي ان مبٌدات الحورات م ل المال ٌةون  Anonemous(8116 ) مع بح  لوزارة الزراعة االمرٌكٌة 

وان مبٌد  PH =2ساعات عند  3وبعد  PH =4اٌام عند  3وبعد  PH=4اٌام عند  2%بعد 41ر بنسبة ٌتدهو

Kelthane  ٌوما عنةد  81الذي ٌستعمل لمكافحة الحلم ٌتدهور بعدPH =4  اٌةام عنةد  4وبعةدPH =4  وبعةد

 .PH =01دقٌلة عند  04
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أألبأر فً ألنسبة ألمئوٌة لفأعلٌة ألمبٌد ألنٌت فً ألحلل مةع مةرور ألوقةت مةن ألمعأملةة  مٌاا( تأ ٌر 6لجدول )ا

 Aphis neriiفً مكأفحة حورة من ألدفلة 

 موقع البئر

Well location 

 

pH 

ألمتوسط  

ألعأم 
لفأعلٌة 

ألمبٌد% 
تبعأ لنو  

 ألمأء

 

%ألنكفأا 

 ألفأعلٌة

 

0 4 06 80 31 

 عمٌق جلبارات

Gelbarate 

deepth 

2.6 A011 h-j44 i-j42 Kl43 M41 D48 88 

 جلبارات سطحً

Gelbarate 
surface 

2.8 A011 a-c33 e-h21 h-j46 L44 Bc20 08 

سادة وبعوٌزة 

 سطحً

Sada and 

Bawiza 

Deppth 

4.4 A011 a-d38 85c-d Jk44 Lm44 C21 06 

سادة وبعوٌزة 

 عمٌق

Sada and 
Bawiza 

Surface 

4.4 A011 b-d31 g-i44 Kl48 Lm42 C44 04 

 قٌارة

Qaera 

4.3 A011 b-d31 d-g26 f-h44 i-k42 B23 01 

 فاحلٌة

Fathelia 

4.4 A011 A011 Ab32 c-e24 c-j46 A30 8 

ماء 
 االسالة)الملارنة(

Tap 
water(control) 

4.3 A011 A011 Ab32 c-e24 e-h43 A38 1 

العام  سطالمتو
لفاعلٌة المبٌد 

 %تبعا للفترات

 A011 B   30 C24 D43 E48   

%حسة  4لمتوسطأت ذأت أألحرم غٌر ألمتوأبهة فً أللطأ  ألوأحدتوٌر  لةى وجةود فروقةأت معنوٌةة عنةد مسةتوى أحتمةألا *

 أكتبأر دنكن *كل قٌمة من اللٌم هً متوسط ل ال  مكررات

فاعلٌة فةً مكافحةة مةن الدفلةة كانةت مةع المبٌةد سةالوت المكفةم مما سبق ٌتبٌن ان اقل متوسط لنسبة 

%لكةل مةن 48و41و46 ـ%ملارنة بة63(  ذ بل  متوسط الفاعلٌة pH=2.6بماء بئر جلبارات عمٌق اللاعدي )
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المبٌةدات ماروةةال وفةةابكوتول والنٌةةت عنةةد تكفٌفهةةا بمةةاء بئةر جلبةةارات عمٌق،وقةةد ٌرجةةع ذلةةت  لةةى ان المبٌةةد 

تا فً الوسط اللاعدي من بلٌة المبٌةدات المسةتعملة فةً الدراسةة وذلةت بسةب  احتوائةي علةى سالوت كان اقل  با
 مادتٌن فعالتٌن ومزٌج متباٌن من المواد المحافة.

 

 nerii ةً الحلةل فةً مكافحةة حوةرة مةن الدفةمٌاا االبار فً متوسط فاعلٌة المبٌةدات فة pH( تأ ٌر 4الجدول )
Aphis 

 لفاعلٌة للمبٌداتمتوسط %  pH موقع البئر

 فابكوتول فابكوتول ماروال سالوت

 D63 E46 D41 D48 2.6 جلبارات عمٌق

جلبارات 
 سطحً

2.8 C43 C43 B42 b-c20 

سادة وبعوٌزة 

 سطحً

4.4 B42 B44 B42 C21 

سادة وبعوٌزة 
 عمٌق

4.4 C43 Cd41 C43 C44 

 C46 Cd41 B43 B23 4.3 قٌارة

 B42 B44 A24 A30 4.4 فاحلٌة

 A28 A24 A24 A38 4.3 ماء االسالة

 *- 1.610 *- 1.334 *- 1.604 * - 1.612 معامل االرتباط

%حسة  4*المتوسطات ذات االحرم غٌر المتوابهة فً اللطةا  الواحدتوةٌر  لةى وجةود فروقةات معنوٌةة عنةد مسةتوى احتمةال
 %4* االرتباط معنوي عند مستوى  اكتبار دنكن
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ABSTRACT 

       The result of used 6 well water in deiloution of 4 insecticides (salut, marshal, 

vapcotol and lannate) showed The values of Insecticides efficiency percentage were 

varied according to the well water kind and the time passed from the application 

date. The water of Gelbarat deep well reduce significantly the efficiency percentage 

of Salut to 49% and accelerate its degradation from 100% to 60, 47, 27, 14% after 

1, 7, 14, 21 and 30 days from application, while xiluting marshal insecticides by the 
Gelbarat deep well water lead to produce ageneral mean efficiency reached 54% 

and reduce its field efficiency in controlling A phisrieri to 38%. The general mean 

efficiency percentage of vapcotal reached 60% when diluted by the water of 

Gelbarate deep well with a reduction in its efficiency reached 32% while lanate 
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general mean efficiency reached 72% when diluted by Gelbarat deep well water 

which reduce its efficiency 22%.  
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