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 تأثیر فترة التخزین االستوائي في النسبة المئویة للحامضیة لبعض مبیدات الحشرات
  *نزار مصطفى المالح             عبدالعزیز علوان مصطفى

  العراق–قسم وقایة النبات ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل ، موصل 
  

  الخالصة
  ائي ف000ي النس000بة المئوی000ة للحامض000یة لمبی000داتاظھ000رت نت000ائج دراس000ة ت000أثیر فت000رة التخ000زین االس000تو    

 Chlorpyrifos وخل0یط EC%  EC ، Alphacypermthrin٥%  ٤٨ Chlorpyrifos الحش0رات 
، ان زی0ادة فت0رة التخ0زین W.P%  ٩٠ W.P، Methomyl%  ٥٠ Cypermthrin، Malathion و

ات قابل00ة لالس00تحالب االس00توائي ادت ال00ى زی00ادة نس00بة الحامض00یة ف00ي المبی00دات المجھ00زة بش00كل مرك00ز
لخل00000یط مبی00000دي % ٠.٢٦٥و ٠.٢٧٥و ٠.٣٢٢  والمس00000تخدمة ف00000ي الدراس00000ة اذ بلغ00000ت متوس00000طاتھا 

 ٠.٠٤٨وكلورب0000ایرفوس مقارن0000ة بمعامل0000ة المقارن0000ة  كلورب0000ایرفوس وس0000ایبرمثرین والفاس0000ایبرمثرین
تخدمة ف0ي لم تؤثر على المبیدات المجھزة بش0كل مس0احیق قابل0ة للبل0ل والمس0 ابینم% ٠.٠٤٩و ٠.٠٣٧و

للمبی0د مالثی0ون ومیثومی0ل عل0ى الت0والي مقارن0ة بمعامل0ة المقارن0ة % ٠.٠٠٤و ٠.٠١٩الدراسة اذ بلغت 
  . %٠.٠٠٨و ٠.٠٠١

  
  المقدمة

ان التخزین الطویل والخاطْى لمبیدات االف0ات ی0ؤدي ف0ي اغل0ب االحی0ان ال0ى ح0دوث العدی0د م0ن           
یقل0ل م0ن كفائتھ0ا ف0ي الس0یطرة عل0ى االف0ات وتس0ببھا ف0ي اح0داث  التغیرات الكیمیائیة والفیزیائیة فیھا مما

الحروق والعدید من الح0االت المرض0یة الت0ي تظھ0ر عل0ى النبات0ات ،ولع0ل م0ن اھ0م العوام0ل الم0ؤثرة ف0ي 
تغی00ر الص00فات الكیمیائی00ة والفیزیائی00ة للمبی00دات  بم00رور ال00زمن ھ00ي الح00رارة المرتفع00ة والض00وء ، وتع00د 

وات مم0ا ی0ؤثر عل0ى بید الموجود في مختلف ان0وا熬 العب0مل المؤثرة في مكونات المالحرارة من اھم العوا
وال0ذي ی0نص ) ١٩٩٨( الم0ذكور ف0ي بك0ر Vant Hoffطبیعة التفاعالت الكیمیائیة ،وذلك حس0ب ق0انون 

م0رات ،ل0ذلك ف0أن فت0رة الص0الحیة ف0ي  ٤-٢م یزید من معدل التفاعل ٥١٠على ان زیادة الحرارة بمقدار 
ات المناخ الحار اقل مما علیھ في المناطق ذات المناخ المعتدل ، ان ارتفا熬 حامضیة المبی0دات المناطق ذ

ج00راء التخ00زین الس00ْي او التع00رض ل00درجات الح00رارة المرتفع00ة یش00كل اح00د العقب00ات الفنی00ة ام00ام ص00الحیة 
المعامل0ة  استخدام مثل ھذه المبیدات في الحقل وذت0ك لتس0ببھا ف0ي اح0داث ح0روق وتش0وھات ف0ي النبات0ات

،لذلك تشترط الجھات ذات العالقة بالمواص0فات الفنی0ة للمبی0دات ان ال تزی0د نس0بة الحامض0یة ف0ي محالی0ل 
ونظ00را الھمی00ة ھ00ذا الموض00و熬 فق00د اھ00تم العدی00د م00ن الب00احثین بموض00و熬 دراس00ة ت00أثیر  % ٠.٠٥ال00رش 

جھ0زة بش0كل مرك0زات قابل0ة التخزین االستوائي في حامضیة المحالیل المستحلبة للعدی0د م0ن المبی0دات الم
 و Mckic )٢٠٠١(Richard وDeer و )١٩٧٨(Niessan دراس000ة  الالس000تحالب منھ000

Johnson)لذا فأن الدراسة الحالیة تھدف ال0ى دراس0ة ت0اثیر فت0رة الخ0زن االس0توائي ف0ي نس0بة  )٢٠٠١ ،
للبل00ل  حموض0ة ع00دد م00ن مبی00دات الحش00رات المجھ00زة بش0كل مرك00زات قابل00ة لالس00تحالب ومس00احیق قابل00ة

   . والمنتمیة لمجامیع كیمیائیة مختلفة
  

  مواد البحث وطرائقھ
نف00ذت الدراس00ة ف00ي مختب00ر بح00وث الحش00رات ،كلی00ة الزراع00ة والغاب00ات ف00ي جامع00ة الموص00ل خ00الل      

 %٤٨ Chlorpyrifosوذل0000000000000ك بخ0000000000000زن مبی0000000000000دات الحش0000000000000رات  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الموس0000000000000م 
المن00000تج تح00000ت اس00000م (  Cypermethrinو Chlorpyrifosوخل00000یط  %٥ Alphacypermethrinو

Supercyrin (   والمجھ00000زة بش00000كل مرك00000زات قابل00000ة لالس00000تحالب ومبی00000دMalathion ٥٠% 
م0ل للمبی0دات الس0ائلة ٢٠٠المجھزین بشكل مس0احیق قابل0ة للبل0ل بع0د تجزئتھ0ا ال0ى % Methomyl٩٠و
حی0ث وض0عت  )ثالث0ة اش0ھرو شھرینوشھر(غم للمساحیق القابلة للبلل لكل مبید ولكل فترة تخزین٢٠٠و

وض0عت ف0ي حض0انات ف00ي ث0م ) م  ٥ ٥٥و  ٥٠و  ٤٥ (     عن0د درج00ةحرارةف0ي قن0اني زجاجی0ة معتم0ة 
م0ا ترك0ت عین0ة المقارن0ة م0ن ك0ل محطة كھرباء المجموعة الثقافیة لضمان استمرار التیار الكھرب0ائي ،فی

                                                 
  ٢٠٠٩مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني 

 ٨/١٢/٢٠١٠وقبولة  ١٩/٧/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث   
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عین00ات الخاص00ة تح00ت ظ00روف المختب00ر وت00م اج00راء اختبارالحامض00یة لھ00ا م00ع ب00دء عملی00ة تخ00زین ال مبی00د
  -:بالمعامالت وبعد االنتھاءمن كل فترة تخزین یتم حساب الحامضیة وكما یأتي

ت00م حس00اب الحامض00یة للمبی00دات المجھ00زة بش00كل مرك00زات قابل00ة  :حس��اب الحامض��یة للمس��تحلبات) -١
حی0ث اعتم0دت ) كلورباریرفوس والفاسایبرمثرین ، وخلیط من كلوربایرفوس وسایبرمثرین(لالستحالب 

م00ل  وبواق00ع ثالث00ة مك00ررات لك00ل مبی00د  ٥وذل00ك بأخ00ذ ) ١٩٧٥(وآخ00رون  Randریق00ة المتبع00ة ف00ي الط
یكون الدلیل ع0دیم الل0ون (  قطرات دلیل الفینول نفثالین  ٤-٣مل كلوروفورم ،  وأضیف  ٢٥تھ في وإذاب

 ٠.٠١عیاری0ة  NaoH، ث0م یس0حح مقاب0ل )في الوسط الحامضي ، وارجواني اللون في الوس0ط القاع0دي 
لحین تغیر اللون الى االرجواني ، حسبت النسبة المئویة لحامض الكبریتیك لمحلول المبید  وف0ق الق0انون 

   -:االتي  
  تركیز المحلول × حجم المحلول ×  ٤.٩                                     

   )١٩٧٥واخرون  Rand (١٠٠ xــــــــــــــــــ = النسبة المئویة لحامض الكبریتیك
  حجم النموذج مل                                       

  % ٠,٠٥للحامضیة النسبیة یجب ان ال تزید عن % 
  

والمجھ0زة  یون ومثیومیلثحسبت الحامضیة لمبیدي مال :حساب الحامضیة للمساحیق القابلة للبلل  )-٢
، الت0ي ) ١٩٨٤(لس0نة  ١٠٨٦بشكل مساحیق قابلة للبل0ل عل0ى وف0ق المواص0فات القیاس0یة العراقی0ة ال0رقم 

محسوبة على أساس حامض الكبریتیك ، وذلك بأخ0ذ % ٠.٥في المبید أن ال تزید الحامضیة عن  تشترط
م00ل  ٢٥٠غ00م م00ن ك00ل مبی00د وبواق00ع ث00الث مك00ررات لك00ل منھ00ا ووض00عت ك00ل منھ00ا ف00ي بیك00ر س00عة  ١٠

رش0یح بع0دھا س0حح م0ل م0اء مقط0ر ورش0ح بوس0اطة  ورق ت ٧٥مل من االسیتون الیھ0ا ث0م  ٢٥،أضیف  
بوجود دلیل أحمر المثیل ومن ث0م حس0بت الحامض0یة عل0ى وف0ق  ٠.٠٢عیاریة  NaoHمباشرة باستخدام 

   -:المعادلة اآلتیة المذكورة في المواصفات القیاسیة العراقیة  
  حیث أن ) ب  –أ ( ×  ٠.٠٠٩٨= النسبة المئویة لحامض الكبریتیك 

  . لمعایرة العینة المستخدمة  ٠.٠٢عیاریة  NaoHحجم = أ 
  . المستخدمة لمعایرة المقارنة  ٠.٠٢عیاریة  NaoHحجم = ب 

حلل00ت نت00ائج الدراس00ة احص00ائیا باس00تخدام تص00میم التجرب00ة العاملی00ة العش00وائیة الكامل00ة ،كم00ا ت00م مقارن00ة  
،كم0ا ت0م ایض0ا اس0تخدام تحلی0ل %٥المتوسطات باستخدام اختبار دنكن متعدد المدى عند مس0توى معنوی0ة 

ونس0بة ت0أثیر ك0ل  النحدار الیجاد العالقة بین فترة التخزین ودرجات الحرارة المرتفعة ونسبة الحامضیةا
لك00ل مبی00د الیج00اد معادل00ة تنبؤلنس00بة الحامض00یة المتوقع00ة عن00د فت00رات تخ00زین ودرج00ات ح00رارة ل00م  عام00ل

  ) . ١٩٨٢،  Anonymous(  تسنخدم في الدراسة
   

  النتائج والمناقشة
   -:فترات التخزین االستوائي في النسبة المئویة لحامضیة بعض مبیدات الحشرات  تأثیر) : اوال

الفروق00ات المعنوی00ة )١(أظھ00رت نت00ائج الج00دول  :النس��بة المئوی��ة لحامض��یة المبی��د كلورب��ایرفوس ) -١
لفت00رات التخ00زین ودرج00ات ح00رارة التخ00زین المرتفع00ة  ف00ي متوس00ط النس00بة المئوی00ة لحامض00یة المبی00د 

عند التخزین لفترة ثالث0ة %٠.٤١٦، إذ بلغ متوسط تلك النسبة  % ٥وس عند مستوى احتمال كلوربایرف
، % ٠.٠٤٩ْم مقارنة بمعامل0ة المقارن0ة إذ بل0غ متوس0ط النس0بة المئوی0ة فیھ0ا ٥٥أشھر وفي درجة حرارة 

وجدا ب0أن الح0رارة المرتفع0ة للخ0زن ت0ؤدي إل0ى ) ١٩٩٨(وبكر ) ١٩٧٨(  Nissenففي دراسة لكل من 
ارتفا熬 درجة الحامضیة لمستحضرات المبیدات الفسفوریة المستحلبة التي تعد مؤشراً للداللة على تحط0م 
المادة الفعالة ، كما أظھرت النتائج أن للتخزین تأثیر متباین في المتوسط العام للنس0بة المئوی0ة للحامض0یة 

ن لفت0رة ثالث0ة أش0ھر مقارن0ة عن0د التخ0زی%  ٠.٣٣٤حیث كان المتوس0ط الع0ام للنس0بة المئوی0ة للحامض0یة
%  ٠.٢٥٦، ٠.٢١٦بالمتوس00ط الع00ام للنس00بة المئوی00ة للحامض00یة لفترت00ي التخ00زین ش00ھر وش00ھرین البالغ00ة

مم0ا یش0یر إل0ى أن زی0ادة فت0رة التخ0زین تزی0د % ٠.٠٤٩على التوالي ، مقارنة بمعاملة المقارنة والبالغ0ة 
ان ھن0اك زی0ادة ف0ي النس0بة المئوی0ة لحامض0یة ) ١(من النسبة المئویة للحامضیة ، كما یتضح من الجدول 

مبی00د كلورب00ایرفوس م00ع زی00ادة درج00ة ح00رارة التخ00زین إذ بل00غ المتوس00ط الع00ام للنس00بة المئوی00ة للحامض00یة 
ْم عل00ى الت00والي ، ٥٥و  ٥٠ و ٤٥عن00د التخ00زین عل00ى درج00ات ح00رارة %  ٠.٢٦٥، ٠.٢٠٢،  ٠.١٧٥

غی0ر ص0الح لالس0تعمال الحقل0ي بس0بب زی0ادة نس0بة الحامض0یة ومن النتائج المذكورة آنفاً یالحظ ان المبید 
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، الن زی00ادة % ٠.٠٥فیھ00ا وذل00ك الن المواص00فات العراقی00ة تش00ترط ان ال تزی00د نس00بة الحامض00یة ع00ن 
  .الحامضیة قد تؤدي إلى تحلل المادة الفعالة فضالً عـن تسببھا في احداث حروق للنباتات المعاملة 

  
  .خزین االستوائي في النسبة المئویة للحامضیة لمبید كلوربایرفوس تأثیر فترات الت): ١( الجدول

  فترات التخزین

  %متوسط النسبة المئویة للحامضیة 
المتوسط 

العام لفترات 
  التخزین

  )ْم ( درجات حرارة التخزین
٥٥  ٥٠  ٤٥  
 SD± المتوسط  SD± المتوسط  SD± المتوسط 

  ج ٠.٢١٦  ٠.١٠±ج د ٠.٢٦٠  ٠.٠٣±دھـ٠.٢١١  ٠.٠٣±ھـ٠.١٧٩  شھر

  ب ٠.٢٥٦  ٠.٠٩± ب  ٠.٣٣٤  ٠.٠٣±دھـ٠.٢٣٢  ٠.٠١±دھـ٠،٢٠٣  شھرین

  أ ٠.٣٣٤  ٠.٠٦± أ  ٠.٤١٦  ٠.٠٥±ب ج٠.٣١٨  ٠.٠٥±ب ج د ٠.٢٦٩  ثالثة اشھر
  د ٠.٠٤٩  و ٠.٠٤٩  و ٠.٠٤٩  و ٠.٠٤٩  مقارنة

    أ ٠.٢٦٥  ب ٠.٢٠٢  ب ٠.١٧٥  المتوسط العام لدرجات حرارة التخزین
  .% ٥ات االحرف غیر المتشابھة تشیر الى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال المتوسطات ذ

  
أظھ00رت الدراس0ة ان لك0ل م00ن  فت0رات التخ00زین  :النس�بة المئوی�ة لحامض��یة المبی�د الفاس�ایبرمثرین  -٢

 ودرجات حرارة التخزین المرتفعة والتداخل بینھما  ت0أثیر متب0این ف0ي متوس0ط النس0بة المئوی0ة للحامض0یة
لمبید الفاسایبرمثرین ، حیث أكدت نت0ائج التحلی0ل االحص0ائي وج0ود فروق0ات معنوی0ة ف0ي متوس0ط النس0بة 

عن0د %  ٠.٥٥٤إذ ك0ان متوس0ط النس0بة المئوی0ة للحامض0یة % ٥المئویة للحامضیة عند مستوى احتم0ال 
معامل0ة المقارن0ة إذ ْم بالمقارنة مع  ٥٥تخزین المبید الفاسایبرمثرین لفترة ثالثة أشھر وفي درجة حرارة 

وف0ي دراس0ة ل0ـ بك0ر وآخ0رین ) .  ٢الج0دول ، % (  ٠.٠٣٧بلغ متوس0ط النس0بة المئوی0ة للحامض0یة فیھ0ا 
حول تأثیر الخزن االستوائي في ثباتیة المبیدات الفسفوریة العضویة وجدوا ان خ0زن المبی0دات ) ٢٠٠٠(

ا ع00ن ت00أثیر فت00رات التخ00زین ف00ي أم00. ب00درجات ح00رارة مرتفع00ة ی00ؤثر ف00ي ارتف00ا熬 نس00بة الحامض00یة فیھ00ا
المتوس00ط الع00ام للنس00بة المئوی00ة للحامض00یة لمبی00د الفاس00ایبرمثرین ف00یالحظ أن ھن00اك فروق00ات معنوی00ة ف00ي 

عن00د % ٠.٤٢٤متوس00ط النس00بة المئوی00ة للحامض00یة حی00ث بل00غ المتوس00ط الع00ام للنس00بة المئوی00ة للحامض00یة 
ن الج00دول أع00اله أیض00اً وج00ود ت00أثیر معن00وي كم00ا تب00ین م00)  ٢الج00دول ، ( التخ00زین لفت00رة ثالث00ة أش00ھر 

لدرجات حرارة التخزین المرتفعة في المتوسط العام للنسبة المئوی0ة للحامض0یة حی0ث بل0غ المتوس0ط الع0ام 
  .ْم  ٥٥عند التخزین في درجة حرارة %  ٠.٢٧٥لھا 
أن ) ٣(یوض00ح الج00دول  :النس��بة المئوی��ة لحامض��یة خل��یط مبی��دي كلورب��ایرفوس وس��ایبرمثرین  -٣

لفترات التخزین ودرجات حرارة التخزین المرتفعة تأثیر متباین في متوسط النسبة المئوی0ة للحامض0یة إذ 
لفت0رات التخ0زین %  ٥تشیر نتائج التحلیل االحصائي إل0ى وج0ود فروق0ات معنوی0ة عن0د مس0توى احتم0ال 

رب000ایرفوس ودرج000ات ح000رارة التخ000زین المرتفع000ة ف000ي النس000بة المئوی000ة للحامض000یة لخل000یط مبی000دي كلو
 عن0د التخ0زین لفت0رة ثالث0ة أش0ھر% ٠.٥١٤وسایبرمثرین حی0ث ك0ان متوس0ط النس0بة المئوی0ة للحامض0یة 

ْم مقارن00ة بمعامل00ة المقارن00ة حی00ث بل00غ متوس00ط النس00بة المئوی00ة للحامض00یة فیھ00ا  ٥٥وف00ي درج00ة ح00رارة 
حش000رات ح000ول الثب000ات الكیمی000ائي لمبی000د ال) ١٩٩١(وآخ000رین   Sharma، ف000ي دراس000ة ل000ـ %  ٠.٠٤٩

  دایمثویت المجھز بصورة مركز قابل لالستحالب وجدوا ان الخزن بدرجات حرارة مرتفعة ادى إلى
  

  .تأثیر فترات التخزین االستوائي في النسبة المئویة لحامضیة المبید الفاسایبرمثرین  ) : ٢( الجدول

  فترات التخزین

  %متوسط النسبة المئویة للحامضیة
المتوسط العام 

لفترات 
  زینالتخ

  )ْم ( درجات حرارة التخزین
٥٥  ٥٠  ٤٥  
 SD± المتوسط  SD± المتوسط  SD± المتوسط 

  ب ٠.١٩٦  ٠.٠٥±دھـ٠.١٨٨  ٠.٠٢±ج د٠.٢٣٦  ٠.٠٣±ھـ ٠.١٦٤  شھر
  ب٠.٢٢٢  ٠.٠٢±ج٠.٢٨٥  ٠.٠٢±دھـ٠.١٩٥  ٠.٠٢±دھـ٠.١٨٧  شھرین

  أ ٠.٤٢٤  ٠.١١± أ ٠.٥٥٤  ٠.١٠±ب٠.٣٦٧  ٠.٠٥±ب٠.٣٥٠  ثالثة اشھر
  ج ٠.٠٣٧  و ٠.٠٣٧  و ٠.٠٣٧  و ٠.٠٣٧  قارنةم

    أ٠.٢٧٥  ب ٠.٢١٨  ب ٠.١٩٤  المتوسط العام لدرجات حرارة التخزین

  .% ٥المتوسطات ذات االحرف غیر المتشابھة تشیر الى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال 
زیادة نسبة الحامضیة ، اما بالنسبة لت0أثیر فت0رات التخ0زین ف0ي المتوس0ط الع0ام للنس0بة المئوی0ة للحامض0یة 

إلى وج0ود فروق0ات معنوی0ة ف0ي متوس0ط النس0بة المئوی0ة للحامض0یة لخل0یط ) ٣(فتشیر النتائج في الجدول 
عن0د %  ٠.٤٠٧امض0یة مبیدي كلوربایرفوس وسایبرمثرین حیث بلغ المتوس0ط الع0ام للنس0بة المئوی0ة للح
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فق0د التخزین لفترة ثالثة أشھر ، أما بالنسبة لتأثیر درجات حرارة التخزین ف0ي النس0بة المئوی0ة للحامض0یة 
وجود تأثیر معنوي لدرجات حرارة التخزین المرتفعة في المتوسط العام للنسبة المئوی0ة  أظھرت الدراسة

 ٥٥ و ٥٠ و ٤٥خ0زین ف0ي درج0ة ح0رارة عند الت%  ٠.٣٢٢ و ٠.٢٤٥ و ٠.٢١٦للحامضیة حیث بلغ 
مْ  على التوالي ، مما یعني ان حامضیة المبید تزداد بزیادة درجات حرارة التخزین ، وربم0ا یرج0ع ذل0ك 
إلى كون الحرارة العالیة تعمل على ھ0دم الم0ادة الفعال0ة للمبی0د إل0ى مركب0ات أكث0ر حامض0یة م0ن المرك0ب 

  .األصلي 
  

 خ0زین االس0توائي ف0ي النس0بة المئوی0ة لحامض0یة خل0یط مبی0دي س0ایبرمثرینتأثیر فت0رات الت) : ٣( الجدول
  .وكلوربایرفوس 

  
  فترات التخزین

  %متوسط النسبة المئویة للحامضیة 
المتوسط 

العام لفترات 
  التخزین

  )ْم ( درجات حرارة التخزین 
٥٥  ٥٠  ٤٥  
 SD± المتوسط  SD± المتوسط  SD± المتوسط 

  ج ٠.٢٤١  ٠.٠٥± د  ٠.٢٦٠  ٠.٠٢± د  ٠.٢٣٦  ٠.٠٣± د  ٠.٢٢٨  شھر
  ب ٠.٣٤٦  ٠.٠٨±أب ٠.٤٦٥  ٠.٠٧± ج د  ٠.٣٠٥  ٠.٠٣±د  ٠.٢٦٩  شھرین

  أ ٠.٠٤٠٧  ٠.٣١± أ  ٠.٥١٤  ٠.١٦± ب ج  ٠.٣٩١  ٠.٠٣± ج د  ٠.٣١٨  ثالثة اشھر
  د ٠.٠٤٩  ھـ ٠.٠٤٩  ھـ ٠.٠٤٩  ھـ ٠.٠٤٩  مقارنة

    أ ٠.٣٢٢  ب ٠.٢٤٥  ب ٠.٢١٦  المتوسط العام لدرجات حرارة التخزین

  .% ٥المتوسطات ذات االحرف غیر المتشابھة تشیر الى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال 
  
 أظھرت نتائج التحلیل االحصائي وج0ود فروق0ات معنوی0ة :النسبة المئویة لحامضیة المبید مالثیون  -٤

النس0بة المئوی0ة لحامض0یة المبی0د  لفت0رات التخ0زین ودرج0ات ح0رارة التخ0زین المرتفع0ة  ف0ي متوس0ط تبعا
عن0د التخ0زین % ٠.٠٥١حیث بلغ  متوسط النسبة المئویة للحامضیة % ٥مالثیون  عند مستوى احتمال 

ْم مقارن00ة بمعامل00ة المقارن00ة إذ بل00غ متوس00ط النس00بة المئوی00ة  ٥٠لفت00رة ثالث00ة أش00ھر وعل00ى درج00ة ح00رارة 
ر فت00رات التخ00زین ف00ي المتوس00ط الع00ام للنس00بة ت00أثی) ٤(كم00ا یظھ00ر الج00دول . % ٠.٠٠٤للحامض00یة فیھ00ا 

ف00ي المئوی00ة للحامض00یة لمبی00د المالثی00ون إذ أظھ00رت نت00ائج التحلی00ل االحص00ائي وج00ود فروق00ات معنوی00ة 
 عن0د التخ0زین لفت0رة ثالث0ة% ٠.٠٢٧المتوسط العام للنس0بة المئوی0ة للحامض0یة حی0ث بل0غ المتوس0ط الع0ام 

أم0ا ع0ن ت0أثیر . م0ا بینھ0ا معنوی0ا ك0ذلك م0ع معامل0ة المقارن0ة أشھرعن بقی0ة المع0امالت الت0ي ل0م تختل0ف فی
حرارة التخزین المرتفعة في المتوسط العام للنسبة المئویة لحامضیة المبید مالثی0ون فیتض0ح م0ن  درجات
حی0ث % ٥وجود فروقات معنویة في المتوسط العام للنسبة المئوی0ة للحامض0یة عن0د احتم0ال ) ٤(الجدول 

  .ْم ٥٠عند التخزین في درجة حرارة % ٠.٠١٩بلغ ھذا المتوسط 
  
  .تأثیر فترات التخزین االستوائي في النسبة المئویة لحامضیة المبید مالثیون ) : ٤( الجدول 

  فترات التخزین 

  %متوسط النسبة المئویة للحامضیة
المتوسط 

العام لفترات 
  التخزین

  )ْم ( درجات حرارة التخزین 
٥٥  ٥٠  ٤٥  
 SD± المتوسط  SD± المتوسط  SD± المتوسط 

  ب ٠.٠١١  صفر± ب  ٠.٠١٢  صفر± ب  ٠.٠١١  صفر± ب ٠.٠٠٩  شھر
  ب ٠.٠١٣  ٠.٠٠١±ب ٠.٠١٦  صفر± ب  ٠.٠١٢  ٠٠١± ب  ٠.٠١٠  شھرین

  أ ٠.٠٢٧  صفر± ب  ٠.٠١٩   ٠.٠٥٨± أ  ٠.٠٥١  صفر±  ب ٠.٠١٣  ثالثة اشھر
  ب٠.٠٠١  ب  ٠.٠٠١  ب  ٠.٠٠١  ب  ٠.٠٠١  مقارنة

    أب ٠.٠١٢  أ ٠.٠١٩  ب ٠.٠٠٨  لعام لدرجات حرارة التخزینالمتوسط ا

  .% ٥المتوسطات ذات االحرف غیر المتشابھة تشیر الى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال 
  
أظھ00رت نت00ائج قی00اس النس00بة المئوی00ة لحامض00یة المبی00د  :مئوی��ة لحامض��یة المبی��د مثیومی��ل النس��بة ال -٥

تخزین ودرج0ات ح0رارة التخ0زین المرتفع0ة والت0داخل بینھم0ا ت0أثیر متب0این میثومیل ان لكل من  فترات ال
ف00ي النس00بة المئوی00ة للحامض00یة لمبی00د میثومی00ل ، حی00ث أك00دت نت00ائج التحلی00ل االحص00ائي وج00ود فروق00ات 

عند التخزین لفت0رة ش0ھرین وعل0ى %  ٠.٠٠٢حیث بلغ ھذا المتوسط %  ٥معنویة عند مستوى احتمال 
   . ) ٥الجدول ، (  % ٠.٠٠٨ارنة حیث بلغ المتوسط   ْم مقارنة بمعاملة المق٤٥درجة حرارة تخزین 
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  . تأثیر فترات التخزین االستوائي  في النسبة المئویة لحامضیة المبید میثومیل ) : ٥(الجدول 

  فترات التخزین

  %متوسط النسبة المئویة للحامضیة 
المتوسط العام 

لفترات 
  التخزین

  )ْم (  درجات حرارة التخزین
٥٥  ٥٠  ٤٥  
 SD± المتوسط  SD± المتوسط  SD± المتوسط 

  ب ج ٠.٠٠٣  صفر± د  ٠.٠٠٢  صفر±  ٠.٠٠٢  ٠.٠٠٣± ب ٠.٠٠٤  شھر
  ج ٠.٠٠٢  صفر± د  ٠.٠٠٢  صفر±د  ٠.٠٠٢  صفر± د  ٠.٠٠٢  شھرین

  ب ٠.٠٠٣  صفر±د -ب ٠.٠٠٣  صفر±ب ج٠.٠٠٤  صفر±د-ب.٠٠٣  ثالثة اشھر
  أ ٠.٠٠٨  أ ٠.٠٠٨  أ ٠.٠٠٨  أ ٠.٠٠٨  المقارنة

    أ ٠.٠٠٤  أ ٠.٠٠٤  أ ٠.٠٠٤  المتوسط العام لدرجات حرارة التخزین
  .% ٥المتوسطات ذات االحرف غیر المتشابھة تشیر الى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال 

  
ى ان انخفاض النسبة المئویة للحامضیة لمبید میثومیل واالتجاه نحو زیادة القلویة ربما یرج0ع إل0

كون نواتج تحلل المادة الفعالة للمبید بفعل الحرارة المرتفعة بطبیعتھا قاعدیة  ، أما بالنسبة لت0أثیر فت0رات 
التخزین في المتوسط العام للنسبة المئویة للحامضیة فتبین من الجدول السابق وجود فروقات معنویة ف0ي 

عن0د التخ0زین لفت0رة ش0ھرین %  ٠.٠٠٢ المتوسط العام للنسبة المئویة للحامضیة حیث بلغ ھ0ذا المتوس0ط
، أم0ا ت0أثیر %  ٠.٠٠٨مقارنة بمعاملة المقارنة حیث بلغ  المتوسط العام للنسبة المئوی0ة للحامض0یة فیھ0ا 

ت نت0ائج التحلی0ل االحص0ائي  درجات حرارة التخزین في المتوسط العام للنسبة المئویة للحامضیة فق0د أك0دَّ
ی00ة ف00ي المتوس00ط الع00ام للنس00بة المئوی00ة للحامض00یة حی00ث بل00غ ھ00ذا ع00دم  وج00ود فروق00ات معنو) ٥(للج00دول 
  .عند التخزین في كل من الدرجات الحراریة الثالث %  ٠.٠٠٤المتوسط 

مع��ادالت االنح��دار للعالق��ة ب��ین ت��أثیر فت��رات التخ��زین ودرج��ات الح��رارة المرتفع��ة ف��ي بع��ض  *)ثانی��ا
) ٦(ادالت االنح00دار والمثبت00ة ف00ي الج00دول یتب00ین م00ن مع00 :المواص��فات الفنی��ة ل��بعض مبی��دات الحش��رات

العالقة بین فترات التخزین ودرجات الحرارة المرتفعة في النسبة المئوی0ة لحامض0یة المبی0دات المس0تعملة 
في البحث ، ان لعاملي فترة التخزین ودرجات الحرارة المرتفعة ت0أثیر متب0این ف0ي ص0فة الحامض0یة تبع0اً 

المئوی0ة للحامض0یة  ة ، فقد تفوق ھذان العامالن ف0ي تأثیرھم0ا ف0ي النس0بةلنو熬 المبید المستعمل في الدراس
للمبیدات كلوربایرفوس والفاسایبرمثرین وخل0یط كلورب0ایرفوس وس0ایبرمثرین ، إذ بلغ0ت نس0بة تأثیرھم0ا 

على التوالي مما یشیر إلى أن لعاملي التخ0زین ودرج0ة الح0رارة المرتفع0ة دور % ٨١.٩ و ٨٨ و ٨٨.١
ثیر ف00ي ص00فة الحامض00یة للمبی00دات الم00ذكورة ، وان النس00بة المتبقی00ة ھ00ي لعوام00ل اخ00رى ، مھ00م ف00ي الت00أ

ویالحظ من الجدول نفسھ ایضاً أن نسبة تأثیر عاملي فترة التخزین ودرج0ات الح0رارة المرتفع0ة أق0ل ف0ي 
% ٤٠.٨و  ٥٢النسبة المئوی0ة للحامض0یة للمبی0دین مالثی0ون ومیثومی0ل ، إذ كان0ت نس0بة الت0أثیر للمبی0دین 

عل00ى الت00والي ، أم00ا بقی00ة النس00ب فتع00ود لعوام00ل أخ00رى غی00ر معروف00ة تت00وز熬 ف00ي طبیع00ة الم00ادة الفعال00ة 
  . وتركیبھا ونو熬 المواد المضافة لمستحضرات ھذه المبیدات وصفاتھا 

  

معادالت االنحدار للعالقة بین تأثیر درجات الحرارة المرتفعة وفترات التخزین ف0ي النس0بة ): ٦(الجدول 
  .ئویة للحامضیة لبعض مبیدات الحشرات الم

  معادلة االنحدار  %نسبة التأثیر  الصفة  نوع المبید
 Y=- 0.383+ 0.00925X1 + 0.00291X2  ٨٨.١  النسبة المئویة للحامضیة  كلوربایرفوس
 Y=0.335+0.00800X1+0.00356X2  ٨١.٩  =  الفاسایبرمثرین

 Y= - 0.468+0.0110X1 + 0.00389X2  ٨٨.٠  =  كلوربایرفوس و سایبرمثرین
 Y=-.0175+0.000375X1+0.000271X2  ٥٢.٠  =  مالثیون
 Y=0.00960-0.000053X1– 0.00053X2  ٤٠.٨  =  میثومیل

  . االستحالب صفةتمثل =  Yحیث ان 
X1  = درجة حرارة التخزین.  
X2  = فترة التخزین.  

ترات التخزین في النس0بة وعند تطبیق معادلة االنحدار للعالقة بین درجات الحرارة المرتفعة وف
المئویة للحامضیة للمبید مالثی0ون ف0أن النس0بة المئوی0ة للحامض0یة المتوق0ع عن0دما تك0ون درج0ات الح0رارة 

  .یوم ٥٥م وفترة تخزین °٤٣
Y= -0.0175 + 0.000375X1 + 0.000271X2 
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Y= - 0.0175 + 0.000375 (43  )  + 0.000271 ( 55) = 0.013%  
  

EFFECT OF TROPICAL STORAGE PERIODS ON ACIDITY 
PERCENTAGE OF SOME INSECTICIDES  

Nazar M .AL-Mallah           Abdul-Aziz A.Mostafa 
Plant Prot. Dept. College of Agric. & Forestry,University of Mosul, Mosul,Iraq 

 
ABSTRACT 

The results of studying the effect of tropical storage periods on acidity 
percentage of five  insecticides   Chlorpyrifos .Alphacypermethrin .and mixture 
of Chlorpyrifos and Cypermethrin .Malathion and Methomyl,showed that 
increasing the tropical storage periods leades to increase the acidity percentage 
of emulsifiable insecticides and the mean values of their acidity reached 
0.322,0.275,o.265% for the mixture of Chlorpyrifos and Cypermetherin, 
Alphacypermetherin, and Chlorpyrifos respectively in comparison with the 
control which reached 0.049,0.037, 0.049% respectivley, while the acidity 
percentage of wettable powder insecticides reached 0.019,0.004% for 
malathion and methomyl as compared with the control 0.001,0.008%  
respectively.             
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