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مبیدي  مرتفعة ومنخفضة ونوع الماء في ثبات معلقاتحرارة تأثیر فترة التخزین على درجات 
 المالثیون والمیثومیل

  نزار مصطفى المالح                     عبد العزیز  علوان مصطفى
  العراق-جامعة الموصل/ كلیة الزراعیة والغابات _ قسم وقایة النبات 

  
  الخالصة

. المrاء العسrر القیاسrي ( والبrارد ونrوع المrاء  الحrارتrأثیر فتrرة التخrزین أظھرت نتائج دراسة 
% ٩٠والمیثومیrrل %  ٥٠معلقrrات مبیrrدي المالثیrrون  فrrي ثبrrات) مrrاء البئrrر . مrrاء النھrrر  .مrrاء االسrrالة 

 الحrrاران متوسrrط نسrrبة التعلrrق قrrد تrrأثرت بزیrrادة فتrrرة التخrrزین . والمجھrrزة بشrrكل مسrrاحیق قابلrrة للبلrrل 
د عنrr%  ٤٤.٧٦متوسrrط نسrrبة التعلrrق فیrrھ بیrrد مالثیrrون اكثrrر تrrأثرا مrrن المبیrrد میثومیrrل اذ بلrrغ وكrrان الم

لمعاملrة %  ١٦.١٧م باستخدام ماء االسالة مقارنrة بrـ  ٥٥التخزین لفترة ثالثة اشھر وفي درجة حرارة 
بیrrد المالثیrrون أثرت نسrrبة التعلrrق بزیrrادة فتrrرة التخrrزین البrrارد اذ بلغrrت نسrrبة التعلrrق لمكمrrا تrr. المقارنrrة 
ة بrrـ وباسrrتخدام مrاء االسrالة مقارنr م ٥عنrد التخrزین لفتrرة ثالثrة اشrrھر وفrي درجrة حrرارة %  ٥٢.٦١
عند التخزین لفترة ثالثrة اشrھر %  ٨٠.١٤لمعاملة المقارنة تاله المبید میثومیل بنسبة تعلق %  ٦٢.١٦

وكان ماء البئر اكثر . ملة المقارنةلمعا%  ٨٨.٠٦نة بـ م باستخدام ماء البئر مقار ٥-وفي درجة حرارة 
تأثیرا في المتوسط العام لنسبة التعلق لمبیدي المالثیون والمیثومیل حیث بلغ المتوسط العام لنسrبة التعلrق 

  .على التوالي %  ٨٦.٣٧.  ٥٧.٣٩
  

  المقدمة
جrات تان من العوامل المحددة لنجاح عملیة مكافحrة االفrات ومنعھrا مrن احrداث خسrائر فrي المن

لزراعیة المختلفة یعتمد على استخدام مبیدات فعالة ومطابقrة للشrروط والمواصrفات الفنیrة المعتمrدة مrن ا
لrذا تسrعى الشrركات المنتجrة للمبیrدات الrى )   ٢٠٠٨،   Meister( قبrل الھیئrات الدولیrة ذات العالقrة 

ویrة متباینrة انتاج مبیدات ذات مواصrفات نوعیrة جیrدة تتحمrل ظrروف النقrل والتخrزین تحrت ظrروف ج
ویعrrد العrrراق مrrن البلrrدان المسrrتوردة سrrنویا لمئrrات . لكrrي تبقrrى محتفظrrة بفاعلیتھrrا الطrrول فتrrرة ممكنrrة 

االطنان من مبیدات االفrات المختلفrة والتrي تخrزن بعrد اسrتیرادھا فrي مخrازن التتrوفر فیھrا المواصrفات 
م  ٥٠الحrرارة تصrل الrى مایزیrد عrن الفنیة الكفیلة بالحفاظ علیھا من التحلل والفساد السrیما ان درجrات 

وھrذا التبrاین ) .  ٢٠٠٠. بكrر واخrرون ( م  ٥-مrن  عض االوقات وشrتاء قrد تصrل الrى اقrلصیفا في ب
ھا لالسrتخدام قبrل انقضrاء علrى تrدھور المبیrدات وفقrدان صrالحیتالحراري المتطrرف یعمrل فrي الغالrب 

تخزین في صور تجھیز المبیدات منھا دراسrة دراسات عدیدة  تم انجازھا حول ثأیر ال. عمرھا التخزیني
Miles  )١٩٧٩  ( ةrدات ودراسrز المبیrور تجھیrي صrزین فrأثیر التخrول تrحSharma   )و )  ١٩٩١

Rengasamy          )٢٠٠٠( ودراسة عواد واخرون )  ١٩٩٣  (   رونrودراسة بكر واخ )٢٠٠٠ 
 (rزین  ودرجrرة التخrأثیر فتrول تrفات جمیع ھذه الدراسات تركزت حrي المواصrة فrرارة المرتفعrات الح

المجھrزة بشrكل مركrزات قابلrة لالسrتحالب والتابعrة لمجموعrة مبیrدات  الفنیة لrبعض مبیrدات الحشrرات
والبrارد ونrوع المrاء فrي مبیrدات  الحارونظرا لقلة الدراسات حول تأثیر فترة التخزین  .الفسفورالعضویة

والبrارد  الحrاردراسrة تrأثیر فتrرات مختلفrة مrن التخrزین   لذا فrان الدراسrة الحالیrة تھrدف الrى . االفات 
  . والمحھزین بشكل مساحیق قابلة للبلل%  ٩٠والمیثومیل %   ٥٠ونوع الماء في مبیدي المالثیون 

  

  مواد البحث وطرائقھ
 الدراسة فrي مختبربحrوث الحشrرات كلیrة الزراعrة والغابrات فrي جامعrة الموصrل خrاللنفذت   
  :یاتياشملت الدراسة مو ٢٠٠٩-٢٠٠٨الموسم 

لتنفیrذ الدراسrة تrم تخrزین مبیrدي  :ونDوع المDاءفي ثبDات التعلDق  والبارد الحارتاثیر فترة التخزین  -اوال
المالثیون والمیثومیل لفترة شھروشھرین وثالثة اشrھروفي درجrات الحrرارة المرتفعrة لتنفیrذ الدراسrة تrم 

ین وثالثrrrrة اشrrrrھروفي درجrrrrات الحrrrrرارة تخrrrrزین مبیrrrrدي المالثیrrrrون والمیثومیrrrrل لفتrrrrرة شھروشrrrrھر
  عینrة ضrمت العینrة ١٨م لیصrبح عrدد العینrات لكrل مبیrد٥وصrفرو٥-والمنخفضة  م٥٥و٥٠و٤٥المرتفعة

  

  ٢٠٠٩مستل من اطروحة الماجستیر للباحث الثاني 
 ٤/١٠/٢٠١٠وقبولة   ٣٠/٦/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
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ي محطrة كھربrاء المجموعrة الثقافیrة لضrمان غم من المبیدووضعت العینات في حضانات ف٢٠٠الواحدة 
استمرار التیارالكھربائي فیما تركت عینة المقارنrة لكrل مبیrدتحت ظrروف المختبrروتم اجراءاختبارنسrبة 
التعلق للمقارنة مع بدءعملیة التخزین لمبیدي المالثیون والمیثومیل وبعد االنتھاء من كل فتrرة تخrزین تrم 

، التrي تشrترط ) ١٩٨٤(لسrنة  ١٠٨٦المواصفات القیاسیة العراقیrة المrرقم  التعلق وفقالقیام بتحدیدنسبة 
وذلك بأخذ كمیة من المسحوق القابل للبلل من كrل  مبیrد  %٥٠صالحیة المبید إذا لم تقل نسبة التعلق عن 

بحیث یعطي محلول معلrق ال تقrل نسrبة المrادة الفعالrة فیrھ عrن ) ١ك(وبواقع ثالث مكررات لكل معاملة 
مل ، وإضیف لھا  كمیة من المrاء العسrر القیاسrي   ٢٥٠ذ وضعت  كمیة المسحوق في بیكر سعة ا%  ١

دقیقة ، ومن ثم نقل المحلول من البیكر إلى اسطوانة ذات غطاء زجاجي وإكمrل الحجrم  ١٥وتركت لمدة 
ي  ، وبعrدھا وضrعت  فrي حمrام مrائ ْ ١٨٠مل ، وجرى تقلیب  االسطوانة عدة مرات بزاویrـة  ٢٥٠إلى 

مrل منrھ  ٢٥ْم ولمدة نصف ساعة ، ثم سحب المحلول بھدوء من االسطوانة بحیrث یتrرك ٣٠على درجة 
وتrم ) . ٢ك(تقریباً اسفل االسطوانة وثم نقلھ إلى بیكر لیجفف بواسطة حمrام مrائي وتعrین كتلrة المتخلrف 

 ١٠٨٦العراقیrة رقrم حساب النسبة المئویة للتعلق على وفق المعادلrة المrذكورة فrي المواصrفات القیاسrیة 
  . ١٩٨٤لسنة 

  

  )    ٢ك-١ك(                 ٩                  
  ـــــــــ  ١٠٠× ـــ = النسبة المئویة للتعلق 

  ١ك                    ١٠                          
ومrاء  ماء عسر قیاسي ، ماء اسالة ، ماء نھر( كرر االختبار بالخطوات نفسھا مع أنواع المیاه 

  .وفي كل معاملة من معامالت التجربة ) بئر من منطقة بعویزة 
التحلیrل  حللت النتائج احصائیا باستخدام تصمیم التجربة العاملیة العشوائیة الكاملة باعتماد نظrام

كمrrrrا تrrrrم تحدیrrrد معنویrrrrة الفrrrrروق بrrrین المتوسrrrrطات باسrrrrتخدام ) ١٩٨٢، Anonymous( االحصrrrائي
  %.٥عندمستوى احتمال اختباردنكن المتعددالمدى 

تrم اسrتخدام تحلیrل االنحدارالمتعrدد الیجrاد العالقrة بrین درجrات حrرارة  :ایجاد معDادالت االنحDدار) ثانیا 
  .التخزین وفترات التخزین في نسبة التعلق لمحالیل مبیدي المالثیون والمیثومیل 

                              
  النتائج والمناقشة

  -:والبارد ونوع الماء في ثبات التعلق الحارتخزین تاثیرفترة ال -اوال
  -:ونوع الماء في ثبات التعلق تأثیر فترات التخزین الحار -أ 
% ٥وجود فروقات معنویة عند مسrتوى احتمrال ) ١(یتبین من الجدول : ثبات معلق المبید مالثیون -١

ارة التخrزین ونrوع المrاء فrي متوسrط نسrبة تعلrق المبیrد مالثیrون بحسrب فتrرات التخrزین ودرجrات حrر
عنrد التخrزین لفتrرة ثالثrة أشrھر، وعلrى %  ٤٤.٧٦المستعمل في االختبار إذ بلrغ متوسrط نسrبة التعلrق 

ْم وباسrrتعمال مrاء اإلسrالة مقارنrrة بمعاملrة المقارنrrة إذ كrان متوسrط نسrrبة التعلrق فیھrrا ٥٥درجrة حrرارة 
لrrي حسrrب المواصrrفات القیاسrrیة العراقیrrة ، وھrrذا یعنrrي أن المبیrrد غیrrر صrrالح لالسrrتخدام الحق% ٦٢.١٦

،كما أظھرت النتائج وجود فروقات معنویrة فrي المتوسrط % ٥٠التي تشترط ان ال تقل نسبة التعلق عن 
% ٤٩.٠٣العام لنسبة التعلق تبعاً للتداخل بین نrوع المrاء وفتrرات التخrزین إذ بلrغ متوسrط نسrبة التعلrق 

ال مrrاء اإلسrrالة أمrrا عrrن تrrأثیر التrrداخل بrrین درجrrات حrrرارة عنrrد التخrrزین لفتrrرة ثالثrrة أشrrھر ، وباسrrتعم
فrي متوسrط نسrبة التخزین وفترات التخزین فتشrیر نتrائج التحلیrل االحصrائي أن ھنrاك فروقrات معنویrة 

ْم ولفتrرة  ٥٥عنrد التخrزین علrى درجrة %  ٤٨.٧٠التعلق لمبید المالثیrون إذ بلrغ متوسrط نسrبة التعلrق 
مبیrrد غیrrر صrrالح لالسrrتخدام حسrrب المواصrrفات العراقیrrة ، امrrا عrrن تrrأثیر ثالثrrة أشrrھر وھrrذا یعنrrي ان ال

تشیر النتائج الrى وجrود فروقrات معنویrة فrي متوسrط ف خزین التداخل بین نوع الماء ودرجات حرارة الت
ْم ، أمrrا ٥٥عنrrد اسrrتعمال مrrاء اإلسrrالة وعنrrد درجrrة حrrرارة تخrrزین %  ٥٣.٧٠نسrrبة التعلrrق والبالغrrة 

في متوسط نسبة التعلق لمبید المالثیون فتشیر نتائج التحلیل االحصrائي ان ات التخزین بالنسبة لتأثیر فتر
عنrد التخrزین لفتrرة ثالثrة أشrھر وھrذا %  ٥٠.٧٨ھناك فروقات معنویة في متوسط نسبة التعلق البالغة 

عrن تrأثیر  یعني أن المبید الزال صالحاً لالستعمال الحقلي على وفق المواصفات القیاسrیة العراقیrة ، أمrا
نوع الماء في المتوسط العام لنسبة التعلق فتظھر النتائج ان ھناك تأثیر معنrوي فrي متوسrط نسrبة التعلrق 

عند استخدام ماء البئر تاله المتوسrط العrام باسrتعمال المrاء %  ٥٥.٠٣إذ بلغ المتوسط العام لھذه النسبة 
ومrrrrrrrrrrrrrن ثrrrrrrrrrrrrrم المتوسrrrrrrrrrrrrrط العrrrrrrrrrrrrrام عنrrrrrrrrrrrrrد %  ٥٥.٤٥العسrrrrrrrrrrrrrر القیاسrrrrrrrrrrrrrي إذ بلrrrrrrrrrrrrrغ 



 ٢٠١١ )٣(العدد ) ٣٩(المجلد               )        ISSN 1815-316X(مجلة زراعة الرافدین                        

 ٢٠٨

  . ونوع الماء في متوسط النسبة المئویة للتعلق لمبید الحشرات مالثیون الحارتأثیر فترات التخزین ): ١(الجدول 

  نوع الماء
درجات 
حرارة 

  التخزین مْ 

  متوسط النسبة المئویة للتعلق
  المتوسط العام

  المقارنة
  فترة التخزین  باألشھر

  ثالثة اشھر  شھرین  شھر
  لدرجة الحرارة  لنوع الماء  للتداخل بین نوع الماء والحرارة  SD±  المتوسط   SD±  المتوسط   SD±  المتوسط  SD±  المتوسط 

  عسرقیاسي
  أب ٥٦.٧٢  ١.٠٦±ح-ھـ ٥٤.٢٤  ١.٣٩± ھـ و ٥٤.٩٠  ١.٦٨±ھـ-ج ٥٦.٠٥  أ ٦١.٧١  ٤٥

  

  

  ج د ٥٥.٢٠  ١.٤٤±ك-ط ٥١.٧٩  ٢.٩٥±ي-ز ٥٢.٩١  ٣.٦٤± ز-ھـ ٥٤.٣٩  أ ٦١.٧١  ٥٠
  دھـ ٥٤.٤٢  ٢.٤٣±ل -ي ٥٠.٩٨  ٢.١١±ك-ط ٥٢.٠٩  ٢.٩٥±ي-ز ٥٢.٩١  أ ٦١.٧١  ٥٥

  إسالة
  أ ٥٦.٨٨  ١.٣٣±ل-ي ٥١.٢٠  ٠.٧٢±ھـ-ج ٥٥.٧٩  ٠.٤٦±ب ٥٨.٣٨  أ ٦٢.١٦  ٤٥
  أب ٥٦.٣٦  ١.١٣±ل-ي ٥١.١٣  ١.١١± ھـ و ٥٤.٩٠  ١.٢٢± ب ج ٥٧.٢٧  أ ٦٢.١٦  ٥٠
  ھـ ٥٣.٧٠  ٥.٤٣± م  ٤٤.٧٦  ٠.٤٥±ك -ط ٥١.٧٩  ٠.٣٥±ھـ-ج ٥٦.٠٨  أ ٦٢.١٦  ٥٥

  نھر
  أ ٥٧.٢٣  ١.٤٨± ك -ح ٥٢.٣٨  ١.٦٢± ھـ و ٥٥.١٢  ٠.٤٦±ب ٥٨.٨٢  أ ٦٢.٦٠  ٤٥
  أب ٥٦.٤٤  ١.١١±ك ل ٥٠.٧٩  ١.٦٠± و-د ٥٥.٢٠  ١.١٧± د -ب ٥٧.١٩  أ ٦٢.٦٠  ٥٠
  ج د ٥٥.٢٠  ٠.٨٣±ل ٤٩.٥٠  ١.٠٢±ك-ز٥٢.٤٦  ٠.٨٢±ھـ-ج ٥٦.٢٣  أ ٦٢.٦٠  ٥٥

  بئر
  ب ج ٥٥.٨٢  ٠.٧٩±ك-ط ٥١.٩٤  ١.٦٢± ھـ و ٥٥.١٢  ٠.٣٣±د-ب٥٧.١٩  ب ٥٩.٠٥  ٤٥
  ج د ٥٤.٩٢  ٠.٧٩±ل-ي٥١.٠٥  ١.٤٩±ط-و ٥٣.٣٥  ٠.٤٥±ھـ-ج ٥٦.٢٣  ب ٥٩.٠٥  ٥٠
  دھـ ٥٤.٣٥  ٠.٩٩±ل٤٩.٥٧  ٠.٧٩±ك-ز٥٢.٨٣  ٠.٤٥±ھـ-ج ٥٥.٩٤  ب ٥٩.٠٥  ٥٥

المتوسط العام للتداخل بین 
  نوع الماء وفترات التخزین

  و ٥٢.٣٣  ھـ و ٥٣.٣٠  د ٥٤.٤٥  أ ٦١.٧١  عسرقیاسي

  

  ب ج ٥٥.٤٥
  ب ٥٥.٦٥  ح ٤٩.٠٣  د ھـ ٥٤.١٦  ج ٥٧.٢٤  أ ٦٢.١٦  إسالة
  أ ٥٦.٢٩  ز ٥٠.٨٩  د ھـ ٥٤.٢٦  ج ٥٧.٤٢  أ ٦٢.٦٠  نھر
  ج ٥٥.٠٣  ز ٥٠.٨٥  د ھـ ٥٣.٧٧  ج ٥٦.٤٥  ب ٥٩.٠٥  بئر

المتوسط العام للتداخل بین 
درجات الحرارة التخزین  

  ات التخزینوفتر

  د ٥٥.٢٩  ج ٥٦.٢٧  ب ٥٧.٦١  أ ٦١.٣٨  ٤٥

  

  أ ٥٦.٦٦
  ب ٥٥.٧٣  و ٥٢.٢٩  ھـ ٥٤.٠٩  د ٥٥.٢٣  أ ٦١.٣٨  ٥٠
  ج ٥٤.٤١  ح ٤٨.٧٠  ز ٥١.١٩  و ٥٢.٤٤  أ ٦١.٣٨  ٥٥

    د ٥٠.٧٨  ج ٥٣.٨٧  ب ٥٦.٣٩  أ ٦١.٣٨  المتوسط العام لفترات التخزین

  .حسب اختبار دنكن % ٥القطاع الواحد تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى  المتوسطات ذات األحرف غیر المتشابھة في* 
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أمrا بالنسrبة لتrأثیر %.٦.٢٩ماء النھر إذ بلغ متوسط نسبة التعلق  وتاله%  ٥٥.٥٦استخدام ماء اإلسالة 
ك المتوسrط العrام لنسrبة تعلrق مبیrد المالثیrون فقrد أظھrرت الدراسrة أن ھنrا درجات حرارة التخrزین فrي

فروقrrات معنویrrة فrrي المتوسrrط العrrام لنسrrبة التعلrrق لمبیrrد المالثیrrون تبعrrاً لتrrأثیر درجrrات الحrrرارة إذ بلrrغ 
و  ٤٥عنrrد التخrrزین علrrى درجrrة حrrرارة %  ٥٤.٤١ و ٥٥.٧٣،  ٥٦.٦٦المتوسrrط العrrام لنسrrبة التعلrrق 

ل الحقلي حسrب اتعم، وھذا یعني أن المبید الزال صالحاً لالس)  ١الجدول ، (  ْم على التوالي ٥٥و  ٥٠
المواصrrفات القیاسrrیة العراقیrrة وربمrrا یرجrrع عrrدم تrrأثر صrrور تجھیrrز المسrrاحیق القابلrrة للبلrrل بدرجrrـات 

المرتفعrrة إلrrى أن المrrواد المسrrتخدمة لتجھیrrز المسrrاحیق القابلrrة للبلrrل تrrدمص علrrـى الحبیبrrـات  الحrrرارة
حـرارة المرتفعrة ة فـي تحمل درجات الالصلبة للمبید وبذلك تصبح ذات مقاومة أكثر من المواد المستحلب

  ) .١٩٩٣، شعبان والمالح( 
فrي % ٥الفروقات المعنویة عند مستوى احتمال ) ٢(یتبین من الجدول  :ثبات معلق المبید میثومیل  -٢

متوسrrط نسrrبة التعلrrق للتrrداخل بrrین فتrrرات التخrrزین ودرجrrات حrrرارة التخrrزین المرتفعrrة ونrrوع المrrاء 
عنrrد التخrrزین لفتrرة ثالثrrة أشrrھر ، وعلrrى درجrrة %  ٧٦.٥٩وسrrط نسrبة التعلrrق المسrتعمل  حیrrث بلrrغ مت

وھذا یعنrي ان %  ٨٨.٠٦ْم وباستعمال ماء البئر مقارنة بمعاملة المقارنة إذ بلغ متوسط نسبة التعلق ٥٥
 السrابقالمبید الزال صالحاً لالستعمال الحقلي حسب المواصrفات القیاسrیة العراقیrة كمrا یوضrح الجrدول 

لتداخل بین نوع الماء وفترة التخزین تأثیراً معنویاً في المتوسrط العrام لنسrبة التعلrق لمبیrد میثومیrل ، أن ل
فتrrرة  زیrrادةعنrrد التخrrزین لفتrrرة ثالثrrة أشrrھر وباسrrتعمال مrrاء البئrrر ، وھrrذا یعنrrي أن %  ٧٨.٠٦إذ بلrrغ 

rة لrواد المفرقrى أن المrق بمعنrبة التعلrرات التخزین ونوع الماء لم یؤثرا على نسrاء وبفتrوع المrأثر بنrم تت
التخزین، وبالنسبة للتداخل بین درجات حرارة التخزین وفترات التخrزین یالحrظ ان ھنrاك تrأثیر معنrوي 
فrrي المتوسrrط العrrام لنسrrبة التعلrrق إذ أظھrrرت نتrrائج التحلیrrل االحصrrائي ان ھنrrاك فروقrrات معنویrrة فrrي 

عنrد التخrزین %  ٨٠.٨٤لمتوسط العام لنسrبة التعلrق المتوسط العام لنسبة التعلق لمبید المیثومیل إذ بلغ ا
ْم ولفترة تخزین ثالثة أشrھر ، ممrا یعنrي أن درجrات الحrرارة المرتفعrة وفتrرات  ٥٥على درجة حرارة 

التخrزین لمrدة ثالثrrة أشrھر لrrم تrؤثر علrrى المrواد المفرقrrة ممrا جعrrل نسrبة التعلrrق فیھrا عالیrrة بrالرغم مrrن 
فتrrرة ثالثrrة أشrrھر أي أن المبیrrد الزال صrrالحاً لالسrrتعمال الحقلrrي تعرضrrھا لrrدرجات حrrرارة مرتفعrrة ول

حسب المواصrفات القیاسrیة العراقیrة التrي تشrترط كrون المبیrد یكrون صrالحاً لالسrتعمال علrى ان ال تقrل 
، كما كان للتداخل بین نوع الماء ودرجrات الحrرارة المرتفعrة تrأثیراً معنویrاً فrي % ٥٠نسبة التعلق عن 

عنrد التخrزین %  ٨٣.٢٥لنسبة التعلق لمبید المیثومیل إذ بلغ المتوسط العام لنسrبة التعلrق  المتوسط العام
ْم وباستعمال ماء البئrر مقارنrة بمعاملrة المقارنrة إذ بلrغ متوسrط نسrبة التعلrق فیھrا ٥٥على درجة حرارة 

تعلrق نتیجrة وھذا یعني أن لیس لنوع الماء ودرجrات الحrرارة المرتفعrة أي تrأثیر فrي نسrبة ال% ٨٨.٠٦
عدم تأثیرھrا فrي المrواد المفرقrة ممrا یظھrر كrون المبیrد مrازال صrالحاً لالسrتعمال الحقلrي ، امrا بالنسrبة 

العrام لنسrبة التعلrق إذ بلrغ ادنrى  لتأثیر فترة التخزین فیالحظ من ان ھناك فروقrات معنویrة فrي المتوسrط 
وكrذلك بالنسrبة لتrأثیر نrوع المrاء فrي  عند التخrزین لفتrرة ثالثrة أشrھر ،% ٨٢.٣٨متوسط لنسبة التعلق 

المتوسط العام لنسبة التعلق إذ اشارت نتائج التحلیل االحصائي إلى وجود فروقrات معنویrة فrي المتوسrط 
عنrد اسrتعمال مrاء البئrر ، تrاله المتوسrط العrام لنسrبة التعلrق البrالغ %  ٨٤.٢٥العام لنسبة التعلق إذ بلrغ 

عنrد اسrتعمال مrاء اإلسrالة %  ٨٩.٧٤البrالغ من ثم المتوسط العام عند استعمال ماء النھر و%  ٨٩.٣٦
باستعمال ماء عسر قیاسي  وبالنسبة لتأثیر درجrات حrرارة التخrزین فrي  ٩٢.٢٩ومن ثم المتوسط العام 

 و ٨٩.٧٥المتوسrrط العrrام لنسrrبة التعلrrق ، یالحrrظ وجrrود فروقrrات معنویrrة بrrین المتوسrrطات حیrrث بلغrrت 
ومrن خrالل مrا . ْم علrى التrوالي  ٥٥،  ٥٠،  ٤٥تخزین بدرجات الحرارة عند ال%  ٨٨.٢٨ و ٨٩.٤٥

سبق یالحظ أن مبیrد المیثومیrل الزال صrالحاً لالسrتعمال الحقلrي بrالرغم مrن التعrرض لفتrرات التخrزین 
المختلفة ودرجات حرارة التخزین ونوع المrاء ممrا یعنrي أن المrواد المفرقrة والمrواد المسrاعدة المضrافة 

  .ثر بأي من ھذه العوامل سواًء كانت منفردة ام مجتمعة معاً لھا لم تتأ

  -:تأثیر فترات التخزین الباردونوع الماء في ثبات التعلق  -ب
 ٥وجrود فروقrات معنویrة عنrد مسrتوى احتمrال ) ٣(یتبrین مrن الجrدول  :ثبات معلق المبید مالثیون  -١

مسrتعمل فrي متوسrط نسrبة التعلrق للمبیrد لفترات التخزین بدرجات الحرارة المنخفضrة ونrوع المrاء ال% 
ْم ٥عند التخزین لفترة ثالثة اشھر وفي درجة حrرارة% ٥٢.٦١مالثیون ، حیث بلغ متوسط نسبة التعلق 

، تrrاله % ٦٢.١٦وباسrrتعمال مrrاء اإلسrrالة مقارنrrة بمعاملrrة المقارنrrة حیrrث بلrrغ متوسrrط نسrrبة التعلrrق 
 ْم باسrrتعمال مrrاء٥ثrrة أشrrھر وفrrي درجrrة حrrرارة عنrrد التخrrزین لفتrrرة ثال%  ٥٢.٩٠باسrrتعمال المتوسrrط 

باسrrتعمال مrrاء النھrrر ایضrrاً %  ٦٢.٦٠النھrrر مقارنrrة بمعاملrrة المقارنrrة إذ بلrrغ متوسrrط نسrrبة التعلrrق 
  وبالنسrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrبة لتrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrأثیر التrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrداخل بrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrین،

ونrrrوع المrrrاء فrrrrي المتوسrrrط العrrrام لنسrrrبة التعلrrrrق یظھrrrر الجrrrدول وجrrrود فروقrrrrات فتrrrرات التخrrrزین
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  . في متوسط النسبة المئویة للتعلق لمبید الحشرات میثومیل الحارترات التخزین تأثیر ف): ٢(الجدول 

  نوع الماء
درجات 
حرارة 

  التخزین مْ 

  متوسط النسبة المئویة للتعلق
  المتوسط العام

  المقارنة
  فترة التخزین  باألشھر

  ثالثة اشھر  شھرین  شھر

للتداخل بین نوع   SD± لمتوسط  ا  SD± المتوسط    SD± المتوسط   SD± المتوسط  
لدرجة   لنوع الماء  الماء والحرارة

  الحرارة

  عسر قیاسي
  أ ٩٤.٠٤  ٣.٥٠±ط-ھـ ٩٠.٢٨  ١.٥٥±ھـ-ج ٩٢.٥٠  ٠.٣٨±أب ٩٦.٤٤  أ ٩٦.٩٤  ٤٥

  

  

  أب ٩٣.٢٠  ١.٧١±ط-و ٨٨.٦٧  ٢.١٦±ح -ھـ٩٠.٨٩  ٠.٣٠±أب٩٦.٣٢  أ ٩٦.٩٤  ٥٠
  ب ٩٢.٦٢  ٢.١٤±ل-ط ٨٧.٣٢  ١.٨٧±و-د ٩١.٧٦  ٣.١٩±د-أ ٩٤.٤٧  أ ٩٦.٩٤  ٥٥

  إسالة
  ج ٩٠.١٦  ٥.٧٥±س ع  ٧٩.٣٠  ٢.٢٣±ھـ-ب ٩٣.٢٧  ٢.١١±ھـ-ب ٩٣.٣٦  د -أ ٩٤.٧٢  ٤٥
  ج ٨٩.٩٧  ٥.٧٥±س ع  ٧٩.٠٥  ١.٨٣±ھـ-ج ٩٢.٦٢  ٢.٨٣±ھـ-ب ٩٣.٤٨  د -أ ٩٤.٧٢  ٥٠
  ج د ٨٩.١٠  ٧.٤١±ع ٧٧.٧٠  ١.٠١±و-د ٩١.٥١  ١.٨١±ھـ-ج ٩٢.٥٠  د -أ ٩٤.٧٢  ٥٥

  نھر
  ج ٨٩.٧٧  ٢.٨٩±م-ك ٨٤.٧٩  ١.٩٦±ك -ح ٨٧.٨١  ٢.٥٦±ز-ھـ ٩١.٠٢  ج-أ ٩٥.٤٦  ٤٥
  ج ٩٠.١٦  ١.٣٨±م-ط ٨٥.٤٧  ١.٩٦±ك -ط ٨٧.٥٦  ٢.٣٣±د ھـ ٩٢.١٧  ج-أ ٩٥.٤٦  ٥٠
  د ٨٨.١٥  ١.٦٠±ن س ٨١.٧٧  ٣.٨٣±ن-ل ٨٤.٣٦  ٢.١٩±ز-ھـ ٩١.٠٢  ج-أ ٩٥.٤٦  ٥٥

  بئر
  ھـ ٨٥.٠٣  ٢.١١± ع  ٧٨.٥٦  ١.١٢±م ن ٨٣.٢٥  ٢.١٩±ط-ھـ ٩٠.٢٨  ي-ز ٨٨.٠٦  ٤٥
  ھـ و٨٤.٤٨  ١.٢٧±س ع  ٧٩.٠٥  ١.١٢± ن  ٨٣.٦٢  ٣.٢٩±ل-ط ٨٧.١٩  ي-ز ٨٨.٠٦  ٥٠
  و ٨٣.٢٥  ٢.٤٦± ع  ٧٦.٥٩  ١.٥٢±م ن  ٨٣.١٢  ٣.٩٥±م-ي ٨٥.٢٢  ي-ز ٨٨.٠٦  ٥٥

المتوسط العام للتداخل بین نوع الماء 
  وفترات التخزین

  ھـ ٨٨.٧٥  ج د ٩١.٧١  أب ٩٥.٧٤  أ ٩٦.٩٤  عسرقیاسي

  

  أ ٩٣.٢٩
  ب ٨٩.٧٤  ح ٧٨.٦٨  ج د ٩٢.٤٧  ج ٩٣.١١  ب ٩٤.٧٢  إسالة
  ب ٨٩.٣٦  ز ٨٤.٠١  و ٨٦.٥٨  د ٩١.٤٠  أب ٩٥.٤٦  نھر
  ج ٨٤.٢٥  ح ٧٨.٠٦  ز ٨٣.٣٣  ھـ و ٨٧.٥٦  ھـ و ٨٨.٠٦  بئر

المتوسط العام للتداخل بین درجات 
  الحرارة التخزین  وفترات التخزین

  ج ٩٠.٨٠  ب ٩٢.٢٩  أب ٩٢.٧٧  أ ٩٣.٧٩  ٤٥

  

  أ ٨٩.٧٥
  أ ٨٩.٤٥  ھـ ٨٧.٦٩  د ھـ ٨٨.٦٧  د ٨٩.٢١  أ ٩٣.٧٩  ٥٠
  ب ٨٨.٢٨  ز ٨٠.٨٤  و ٨٣.٠٦  و ٨٣.٢٣  أ ٩٣.٧٩  ٥٥

    د ٨٢.٣٨  ج ٨٨.٥٢  ب ٩١.٩٥  أ ٩٣.٧٩  المتوسط العام لفترات التخزین

  . حسب اختبار دنكن % ٥الواحد تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال  المتوسطات ذات األحرف غیر المتشابھة في القطاع* 
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  تأثیر فترات التخزبن االباردونوع الماء في متوسط النسبة المئویة للتعلق لمبید الحشرات مالثیون ): ٣(الجدول 

درجات حرارة   نوع الماء
  التخزین مْ 

  متوسط النسبة المئویة للتعلق
  المتوسط العام

  المقارنة
  فترة التخزین  باألشھر

  ثالثة اشھر  شھرین  شھر

للتداخل بین نوع  SD± المتوسط  SD± المتوسط  SD± المتوسط  SD± المتوسط 
لدرجة   لنوع الماء  الماء والحرارة

  الحرارة

  عسرقیاسي
  أ ٥٩.٧١  ١.٧٦± م -ي ٥٦.٣١  ٠.٣٣±ح  -د ٥٩.١٢  ٠٠±أب ٦١.٧١  أب ٦١.٧١  ٥-

  

  

  أ ٦٠.٠٢  ١.٢٩±ي-ز٥٧.٧٩  ٠.٩٩±ز-د ٥٩.٢٧  ٠.٣٣± ج -أ ٦١.٣٤  أب ٦١.٧١  صفر
  أ ٦٠.١٠  ١.٧٧±ط-ھـ٥٨.٦٠  ٠.٨٩±و-د٥٩.٦٩  ٠.٣٩±د-ب ٦٠.٤١  أب ٦١.٧١  ٥

  إسالة
  ج د ٥٧.٨٠  ١.٧٢±س٥٤.٤٥  ٠.٦٥±س-م ٥٥.١٢  ٠٠٠±و-د ٥٩.٤٩  أ ٦٢.١٦  ٥-

  ب ج ٥٨.٤٠  ١.٧٠±ن س٥٤.٦٠  ١.٦٩±ي -ز ٥٧.٧٩  ٠.٥٦±ح-د ٥٩.٠٤  أ ٦٢.١٦  صفر
  ج د ٥٧.٦٩  ١.٧٠±ع٥٢.٦١  ١.٥١±س -ل ٥٥.٩٤  ٠.٣٦±ھـ-ب ٦٠.٠٨  أ ٦٢.١٦  ٥

  نھر
  ب ٥٨.٦٤  ٠.٧٢±ن-ك٥٦.١٦  ١.٨٩±س-ل ٥٥.٥٧  ٠.٧٢±ھـ-ب ٦٠.١٥  أ ٦٢.٦٠  ٥-

  ب ٥٨.٩٠  ٢.٩٦±س-ل٥٥.٧١  ٢.٢٢±ل-ط٥٧.٠٥  ٠.٨٧±ھـ-ب ٦٠.٢٣  أ ٦٢.٦٠  صفر
  ب ج ٥٨.٣٠  ١.٩٧±ع٥٢.٩٠  ١.٧٢±ك-ح٥٧.٥٦  ٠.٤٦±ھـ-ب٦٠.١٥  أ ٦٢.٦٠  ٥

  بئر
  د ٥٧.١٠  ١.٦٥±س-م ٥٤.٩٠  ١.٣٣±ن-ك ٥٦.١٦  ط -و ٥٨.٣٠  ح-د ٥٩.٠٥  ٥-

  ج د ٥٧.٧٧  ٢.١٣±س-م ٥٥.٠٥  ٢.٢٢±ل-ط ٥٧.٠٥  و-ج ٥٩.٩٣  ح -د ٥٩.٠٥  صفر
  د ٥٧.٢٩  ٠.٩٦±س-م ٥٥.٣٤  ١.٤٧±س-ل ٥٥.٥٦  ح -د ٥٩.١٩  ح -د ٥٩.٠٥  ٥

داخل بین نوع الماء المتوسط العام للت
  وفترات التخزین

  و ٥٧.٥٧  د ھـ ٥٩.٣٦  ج ٦١.١٥  ب ج ٦١.٧١  عسرقیاسي

  

  أ ٥٩.٩٤
  ج ٥٧.٩٦  ط ٥٣.٨٩  ز ٥٦.٢٨  د ھـ ٥٩.٥٤  أب ٦٢.١٦  إسالة
  ب ٥٨.٦١  ح ٥٤.٩٢  ز ٥٦.٧٣  د ٦٠.١٨  أ ٦٢.٦٠  نھر
  د ٥٧.٣٨  ح ٥٥.١٠  ز ٥٦.٢٦  ھـ ٥٩.١٤  ھـ ٥٩.٠٥  بئر

للتداخل بین درجات  المتوسط العام
  الحرارة وفترات التخزین

  ب ٥٩.٩٦  ب ٦٠.١٣  ب ٥٩.٩١  أ ٦١.٣٨  ٥-

  

  ب ٥٨.٣١
  أ ٥٨.٧٧  ج د ٥٧.١٩  ج ٥٧.٧٩  د ٥٦.٤٩  أ ٦١.٣٨  صفر
  ب ٥٨.٣٥  و ٥٤.٨٦  ھـ ٥٥.٧٩  ھـ و ٥٥.٤٥  أ ٦١.٣٨  ٥

    د ٥٥.٣٧  ج ٥٧.١٥  ب ٦٠.٠٠  أ ٦١.٣٨  المتوسط العام لفترات التخزین

  حسب اختبار دنكن% ٥لمتوسطات ذات األحرف غیر المتشابھة في القطاع الواحد تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال ا* 
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عنrد التخrزین لفتrرة % ٥٣.٨٩معنویة في المتوسط العام لنسبة التعلق إذ بلغ المتوسط العام لنسبة التعلق 
rrا أظھrrالة ، كمrrاء اإلسrrتعمال مrrھر وباسrrة اشrrرات ثالثrrین فتrrداخل بrrوي للتrrأثیر معنrrود تrrائج وجrrرت النت

التخrrزین ودرجrrات حrrرارة التخrrزین المنخفضrrة فrrي المتوسrrط العrrام لنسrrبة التعلrrق للمبیrrد مالثیrrون إذ بلrrغ 
ْم ، ٥عند التخزین لفتrرة ثالثrة أشrھر وفrي درجrة حrرارة تخrزین % ٥٤.٨٦المتوسط العام لنسبة التعلق 

جات حرارة التخزین ونrوع المrاء فrي المتوسrط العrام لنسrبة التعلrق للمبیrد وبالنسبة لتأثیر التداخل بین در
%  ٥٧.١٠مالثیون ، إذ أظھرت النتائج وجود فروقات معنویة فrي المتوسrط العrام لنسrبة التعلrق إذ بلrغ 

ْم باسrrتعمال مrrاء البئrrر الrrذي لrrم یختلrrف معنویrrاً عrrن المتوسrrط العrrام ٥-عنrrد التخrrزین فrrي درجrrة حrrرارة 
ْم وباسrتعمال مrاء البئrر ایضrاً ، وقrد أّكrدت نتrائج التحلیrل ٥التخزین على درجrة حrرارة  عند% ٥٧.٢٩

 ٥٧و ٦٠االحصائي وجود فروقات معنویة في المتوسط العام لنسبة التعلق تبعrاً لفتrرات التخrزین إذ بلrغ 
عنrrد التخrrزین لفتrrرة شrrھر ، شrrھرین ، ثالثrrة اشrrھر علrrى التrrوالي مقارنrrة بمعاملrrة % ٥٥.٣٧و  ١٥و

، حیث تشیر النتائج فrي الجrدول السrابق أن لنrوع المrاء تrأثیر ) ٣الجدول ،% (٦١.٣٨المقارنة والبالغة 
متباین في المتوسط العام لنسبة التعلrق إذ أظھrرت نتrائج التحلیrل االحصrائي وجrود فروقrات معنویrة فrي 

بئrrر مقارنrrة بمعاملrrة عنrrد اسrrتعمال مrrاء ال% ٥٧.٣٨المتوسrrط العrrام لنسrrبة تعلrrق المبیrrد مالثیrrون إذ بلrrغ 
باسrrتعمال مrrاء اإلسrrالة مقارنrrة بمعاملrrة المقارنrrة % ٥٧.٩٦أعقبrrھ المتوسrrط العrrام % ٥٩.٠٥المقارنrrة 
% ٦٢.٦٠باسrتعمال مrاء النھrر مقارنrة بمعاملrة المقارنrة % ٥٨.٦١ومن ثم المتوسط العrام % ٦٢.١٦

، % ٦١.٧١بمعاملrة المقارنrة  باستعمال المrاء العسrر القیاسrي مقارنrة% ٥٩.٩٤وأخیراً المتوسط العام 
كما اظھرت نتائج الدراسة أن ھناك فروقات معنویة في المتوسط العام لنسبة التعلق للمبیrد مالثیrون تبعrاً 

عنrrد التخrrزین علrrى % ٥٨.٣١لتrrأثیر درجrrات حrrرارة التخrrزین إذ بلrrغ ادنrrى متوسrrط عrrام لنسrrبة التعلrrق 
عنrد التخrزین فrي درجrة حrرارة % ٥٨.٣٥ط العrام ْم التي لم تختلف معنویاً عن المتوس٥-درجة حرارة 

درجrة صrفر ْم مقارنrة بمعاملrة المقارنrة حیrث بلrغ عنrد التخrزین فrي % ٥٨.٧٧ْم تاله المتوسrط العrام ٥
ومن خالل ما سبق یالحظ أن المبید مالثیون یبقى صالحاً لالستعمال % ٦١.٣٨متوسط نسبة التعلق فیھ 

قیة على الرغم من تعرضrھ لفتrرات التخrزین ودرجrات الحrرارة الحقلي حسب المواصفات القیاسیة العرا
المخفضة ونوع الماء مما یعني أن المواد المساعدة المضافة والمواد المفرقة لم تتأثر بھذه العوامل سrواًء 

  .كانت منفردة أم مجتمعة معاً 
عنویrة فrي متوسrط تشیر نتائج التحلیل االحصائي إلى وجrود فروقrات م :ثبات معلق المبید میثومیل  -٢

تبعاً لتrأثیر التrداخل بrین فتrرات التخrزین ودرجrات % ٥نسبة التعلق للمبید میثومیل عند مستوى احتمال 
عنrrد % ٧٧.٩٤حrrرارة التخrrزین المنخفضrrة ونrrوع المrrاء المسrrتعمل فrrي اختبrrار نسrrبة التعلrrق حیrrث بلrrغ 

ئrر مقارنrة بمعاملrة المقارنrة إذ التخزین لفترة ثالثة أشھر وفي درجة حrرارة صrفر ْم وباسrتعمال مrاء الب
أن ) ٤(عنrد اسrrتعمال مrاء البئrر ایضrاً ، كمrا یوضrح الجrrدول %  ٨٨.٠٦بلrغ متوسrط نسrبة التعلrق فیrھ 

للتداخل بین فترات التخزین ونوع الماء المستعمل تrأثیر معنrوي فrي المتوسrط العrام لنسrبة التعلrق للمبیrد 
فتrرة  زیrادةة أشھر باستعمال ماء البئر ، مما یعني أن عند التخزین لفترة ثالث% ٨٠.٠٣میثومیل إذ بلغ 

التخزین ونrوع المrاء لrم تrؤثرا فrي نسrبة التعلrق لعrدم تأثیرھمrا فrي المrواد المفرقrة ، وكrان للتrداخل بrین 
فترات التخزین ودرجات حرارة التخزین المنخفضة تأثیر معنوي في المتوسط العام لنسبة التعلrق للمبیrد 

تائج التحلیل االحصائي وجود فروقات معنویة في المتوسrط العrام  لنسrبة التعلrق إذ میثومیل إذ أظھرت ن
عنrrد التخrrزین لفتrrرة شrrھر ، شrrھرین ، ثالثrrة أشrrھر % ٨٦.٨٢،  ٨٦.٠٧،  ٨٥.٥٥بلrrغ المتوسrrط العrrام 

، مما یدل علrى %٩٣.٧٩ْم مقارنة بمعاملة المقارنة إذ بلغ المتوسط العام لنسبة التعلق فیھ ٥وفي درجة 
فترة التخزین لمدة ثالثة أشھر ودرجات الحرارة المنخفضrة لrم تrؤثر علrى المrواد المفرقrة ممrا یشrیر  أن

إلrrى كrrrون نسrrrبة التعلrrrق فیھrrrا عالیrrrة ، بمعنrrى أن المبیrrrد الزال صrrrالحاً لالسrrrتعمال الحقلrrrي علrrrى وفrrrق 
ء تrrأثیرغیر المواصrrفات القیاسrrیة العراقیrrة ، كمrrا كrrان للتrrداخل بrrین درجrrات حrrرارة التخrrزین ونrrوع المrrا

 و ٨٧.١٣معنrrوي فrrي المتوسrrط العrrام لنسrrبة التعلrrق لمبیrrد میثومیrrل إذ بلrrغ المتوسrrط العrrام لنسrrبة التعلrrق 
ْم علrى التrوالي التrي لrم تختلrف فیمrا ٥،صrفر ، ٥-عند التخزین في درجة حrـرارة % ٨٦.٦١و ٨٥.٣٧

المواصفات القیاسیة العراقیrة ،  بینھا معنویاً ، وھذا یدل أن المبید الزال صالحاً لالستعمال الحقلي حسب
أي بمعنrrى أن درجrrات الحrrرارة المنخفضrrة ونrrوع المrrاء لrrم یrrؤثرا علrrى المبیrrد میثومیrrل ، كمrrا أظھrrرت 

عنrrد % ٨٦.٣٧النتrrائج أن لنrrوع المrrاء المسrrتعمل تrrأثیر معنrrوي فrrي المتوسrrط العrrام لنسrrبة التعلrrق إذ بلrrغ 
عنrد % ٩١.٨٢تاله المتوسط العام لنسبة التعلrق %  ٨٨.٠٦استعمال ماء البئر مقارنة بمعاملة المقارنة 
% ٩٢.٠٢ومن ثrم المتوسrط العrام لنسrبة التعلrق % ٩٥.٤٦استعمال ماء النھر مقارنة بمعاملة المقارنة 
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عنrrد % ٩٤.٨٠وأخیrrراً المتوسrrط العrrام % ٩٤.٧٢عنrد اسrrتعمال مrrاء اإلسrrالة مقارنrrة بمعاملrrة المقارنrrة 
rrrrrrrrrrrrrي مقارنrrrrrrrrrrrrrر القیاسrrrrrrrrrrrrrاء العسrrrrrrrrrrrrrتعمال المrrrrrrrrrrrrrة اسrrrrrrrrrrrrrة المقارنrrrrrrrrrrrrr٩٦.٩٤ة بمعامل %،
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  تأثیر فترات التخزین الباردونوع الماء في متوسط النسبة المئویة للتعلق لمبید الحشرات میثومیل ): ٤(الجدول 

  نوع الماء
درجات حرارة 

  التخزین مْ 

  متوسط النسبة المئویة للتعلق
  المتوسط العام

  المقارنة
  فترة التخزین  باألشھر

  ثالثة اشھر  شھرین  شھر

للتداخل بین نوع   SD± المتوسط    SD± المتوسط    SD± المتوسط   SD± المتوسط  
لدرجة   لنوع الماء  الماء والحرارة

  الحرارة

  عسرقیاسي

  أ ٩٥.٢٤  ١.٤٠±و -أ٩٢.٥٠  ٣.٢٨±أب ٩٤.٧٢  ٠.٣٠± أ  ٩٦.٨١  أ ٩٦.٩٤  ٥-

  

  

  أب ٩٤.٧٢  ٢.١٨± ز -ب ٩١.٣٩  ١.٨٧± ج -أ ٩٣.٩٨  ٠.٤٠± أ ٩٦.٥٧  أ ٩٦.٩٤  صفر

  أب ٩٤.٤٤  ٢.٤٠±ز-ب ٩١.٦٣  ١.٧٧±ھـ -أ ٩٢.٦٢  ٠.٤٠± أ  ٩٦.٥٧  أ ٩٦.٩٤  ٥

  إسالة
  ھـ ٩٠.٢٢  ٤.٠٧± ي ك  ٨١.٠٣  ٢.٧١±أب ٩٤.٩٦  ١٥.٠٧±ط-ج ٩٠.٢٠  أب ٩٤.٧٢  ٥-

  ب ج ٩٣.١٠  ٥.١٠± ط -ز ٨٧.٤١  ١.٣٠±أب ٩٥.٠٩  ١.٦٦±أب ٩٥.٢١  أب ٩٤.٧٢  صفر
  د-ب ٩٢.٧٤  ٦.٦٣± ط  ٨٦.٢١  ٢.٨٣± د -أ ٩٣.٧٣  ٠.٨٦± أ  ٩٦.٣٢  أب ٩٤.٧٢  ٥

  نھر
  د-ب ٩٢.٨٣  ١.٩٦±ط-ھـ ٨٨.٥٥  ٣.٢٤±ج –ب  ٩١.٠٢  ٠.٩٥± أ  ٩٦.٢٨  أب ٩٥.٤٦  ٥-

  ھـ-ج٩١.٦٤  ٢.٢٧± ط -ز ٨٧.٥٦  ٤.٠٣± ط -و ٨٨.٠٨  ٠.٨٠± أب  ٩٥.٤٦  أب ٩٥.٤٦  صفر
  دھـ ٩٠.٩٩  ١.٩٤±ط-ز ٨٧.٤٤  ٢.٥١±ط-ز ٨٧.٢٣  ٢.٩٧±د-أ ٩٣.٨٥  أب ٩٥.٤٦  ٥

  بئر
  و ٨٧.١٣  ٢.٣٠± ي ك  ٨٠.١٣  ٢.٢٣±ط-ج ٩٠.١٨  ١.٧١±ط-ج ٩٠.١٥  ط-و ٨٨.٠٦  ٥-

  و ٨٥.٣٧  ١.٣٧± ك  ٧٧.٩٤  ٣.٩٦±ط ٨٦.٢١  ٣.٧٤±ھـ ط  ٨٩.٢٩  ط-و ٨٨.٠٦  صفر
  و ٨٦.٦١  ٤.٤٠± ي  ٨٢.٠١  ١.٢٩±ح ط ٨٦.٨٢  ٣.٧٤±ط -د ٨٩.٥٤  ط-و  ٨٨.٠٦  ٥

لتداخل بین نوع الماء المتوسط العام ل
  وفترات التخزین

  ج ٩١.٨٤  ب ج ٩٣.٧٧  أ ٩٦.٦٥  أ ٩٦.٩٤  عسرقیاسي

  

  أ ٩٤.٨٠
  ب ٩٢.٠٢  ھـ ٨٤.٨٨  أب ٩٤.٥٩  ب ج ٩٣.٩١  أب ٩٤.٧٢  إسالة
  ب ٩١.٨٢  د ٨٧.٨٥  د ٨٨.٧٨  أ ب ٩٥.٢٠  أب ٩٥.٤٦  نھر
  ج ٨٦.٣٧  و ٨٠.٠٣  د ٨٧.٧٣  د ٨٩.٦٦  د ٨٨.٠٦  بئر

م للتداخل   بین درجات المتوسط العا
  الحرارة التخزین وفترات التخزین

  أ ٩٤.٠٧  أ ٩٤.١٣  أ ٩٣.٣٦  أ ٩٣.٧٩  ٥-

  

  أ ٩١.٣٥
  أ ٩١.٢١  ب ٩٠.١٠  ب ٩٠.٨٤  أ ٩٢.٧٢  أ ٩٣.٧٩  صفر
  أ ٩١,١٩  ج ٨٦.٨٢  ج  ٨٦.٠٧  ج ٨٥.٥٥  أ ٩٣.٧٩  ٥

    ج ٨٦.١٥  ب ٩١.٢٢  أ ٩٣.٨٥  أ ٩٣.٧٩  المتوسط العام لفترات التخزین
     . حسب اختبار دنكن% ٥المتوسطات ذات األحرف غیر المتشابھة في القطاع الواحد تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال * 
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وبالنسبة لتأثیر درجات حرارة التخزین یالحظ انھ لیس ھناك فروقrات معنویrة فrي المتوسrط العrام لنسrبة 
عنrrد التخrrزین علrrى %  ٩١.١٩ و ٩١.٢١و ٩١.٣٥بلغrrت  التعلrrق تبعrrاً لrrدرجات حrrرارة التخrrزین حیrrث

ْم على التوالي ، من خالل ما سبق یالحظ أن المبید میثومیل یبقى صrالحاً  ٥،صفر ،  ٥ –درجة حرارة 
لالستعمال الحقلي بالرغم من التعرض لفتrرات ودرجrات الحrرارة المنخفضrة ونrوع المrاء ممrا یعنrي ان 

  .المضافة لم تتأثر بھذه العوامل سواًء كانت منفردة أم مجتمعة معاً  المواد المفرقة والمواد المساعدة
معDDادالت االنحDDدار للعالقDDة بDDین تDDاثیر فتDDرة التخDDزین الحDDار والبDDارد فDDي النسDDبة المئویDDة للتعلDDق  -ثانیDDا

العالقrة بrین تrأثیر ) ٥(یتضح من معادالت االنحدار والمثبتة في الجrدول  :لمبیدي المالثیون والمیثومیل
تrrرات التخrrزین ودرجrrات الحrrرارة المرتفعrrة فrrي صrrفتي االسrrتحالب والتعلrrق للمبیrrدات المسrrتعملة فrrي ف

الدراسrrة ، ان لعrrاملي فتrrرة التخrrزین ودرجrrات الحrrرارة المرتفعrrة تrrأثیر متبrrاین فrrي االسrrتحالب ونسrrبة 
فrي نسrبة التعلrق التعلق تبعاً لنوع المبید المستعمل في الدراسة ، فقrد تفrوق ھrذان العrامالن فrي تأثیرھمrا 

علrى التrوالي ، ممrا یشrیر إلrى أن % ٩٤.٤و ٩٦.٨لمبیدي مالثیون ومیثومیل ، إذ بلغت نسبة تأثیرھمrا 
لعاملي التخزین ودرجة الحرارة المرتفعة دور مھم في التأثیر في نسبة التعلق ، وان النسبة المتبقیrة ھrي 

كمrrا أظھrrرت . یائیrة للمrrادة الفعالrrة للمبیrدینلعوامrل مختلفrrة قrد تكrrون مرتبطrrة بالصrفات الفیزیائیrrة والكیم
النتrrائج ایضrrا ان لفتrrرة الخrrزین الباردتrrاثیر اقrrل فrrي نسrrبة التعلrrق مقارنrrة بrrالتخزین الحrrار اذ بلغrrت نسrrبة 

لكrل مrن مبیrدي المالثیrون والمیثومیrل %  ٨٤و ٩١، ٧تاثیرفترة التخزین ودرجات الحرارة المنخفضrة 
  .على التوالي

   
ق لrللتع والبارد في النسبة المئویrة بین تاثیرفترات التخزین الحارالت االنحدارللعالقة معاد): ٥( الجدول 

  لمبیدي المالثیون والمیثومیل    
نوع 

  التخزین
نسبة   الصفة  اسم المبید

  التأثیر
معادلة االنحدار لعاملي فترة التخزین 

  ونوعھ

  النسبة المئویة للتعلق  مالثیون  الحار
٩٦,٨%  
  

Y=72.2-0.203X1- 0.129X2 

 Y=103-0.162x1-0.131x2  %٩٤،٤  =  میثومیل  

  %٩١،٧  =  مالثیون  البارد
Y=62.6 - 0.0318X1 – 

0.0883X2 

  %٨٤،٠  =  میثومیل  
Y=96.2 – 0.183X1- 

0.0975X2 
  الصفة=  yحیث ان 

X1  =درجة حرارة التخزین المرتفعة  
X2  =فترة التخزین  
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ABSTRACT 

The Results of studying the effect of tropical and cold storage periods 
and kind of water (hard water.tap water. river water. Well water).on 
suspension stability of Malathion and Methomyl showed that the mean 
suspensibility percentage was influenced by the tropical storage period and 
that Malathion was affected  more than Mithomyle and its suspensibility 
percentage reached 44.76% when stored for three months at 55c by  using tap 
water .in comparison with 61.71% of control. The suspensibility percentage 
was influenced by the longivety of cold cold storage period .and reached 
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52.61% for Malathion WHEN stored for three months at 5c by using tap 
water compared with 62.16% of control . followed by Methomyle 80.14% 
when stored for three months at -5c using well water .in commparison with 
88.06% of control .The well water showed more effect on the general mean 
of suspensibility percentage of Malathion and Methomyl which reached 
57.39,.86.37% respectivley.  
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