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تأثير الماء الممغنط وبعض العوامل الفيزيائية في استحالب بعض المبيدات 
مصطفى  عبد العزٌز علوان            محمدعبد الكرٌم هاشم  مصطفى المالح               نزار 
العراق  -الموصل       -جامعة الموصل  -كلٌة الزراعة والغابات -قسم وقاٌة النبات       

 
الخالصة 

  أظهرت نتائج دراسة تأثٌر الماء الممغنط  وماء النهر والماء العسر القٌاسً فً استحالب المبٌدات         
Super Cyrin , Flash , Cyrin   الحرارة المخزونة لمدة شهر وشهرٌن وثالثة أشهر عند درجات (

 Flashمبٌد ال ، إن أعلى سمك لطبقة االنفصال كان فً مستحلب(  م  ْ  5و صفر و  5 –و 55و 50و45

ملم تاله  10.75بلغت   إذعند تخفٌفه بالماء الممغنط م   ْ  55أشهر عند درجة حرارة  المخزن لمدة ثالثة 
كما أظهرت . ملم  0.2ملم مقارنة بمعاملة المقارنة  4.6بمتوسط طبقة انفصال بلغت   Cyrin المبٌد 

ب فً تكوٌن أعلى متوسط لسمك طبقة الدراسة أن زٌادة فترات التخزٌن بدرجات الحرارة المنخفضة تسب
ولمدة   م  ْ  5 –على درجة حرارة  تخزٌنهملم عند  4٫23بلغ   Super Cyrinاالنفصال فً مستحلب المبٌد

بمتوسط طبقة  Syrinثالثة أشهر وباستخدام الماء العسر القٌاسً تاله استخدام الماء الممغنط مع المبٌد 
. م   ْ  5 –على درجة حرارة  أشهرثة لثال تخزٌنهملم عند  2٫75بلغت  انفصال

 
المقدمة 

والحٌوان والنبات ،  اإلنسانفً حٌاة  أساسٌادوراً  ؤديلموارد الطبٌعٌة المهمة التً تٌعد الماء احد ا       
الستعماالته المختلفة والسٌما االستهالك البشري والكائنات الحٌة  أهمٌتهتتجلى  إذ. فهو شرٌان الحٌاة 

 أعدادالزراعً فضال عن الزٌادة السرٌعة فً  اإلنتاججة للتقدم الحضاري والتوسع فً وكنتً.  األخرى
 وفً السنوات األخٌرة ظهر.السكان توسعت الهوة بٌن كمٌة المٌاه المتوفرة والصالحة لالستخدامات المختلفة 

فً  ستعماللالما ٌعرف بالتقنٌة المغناطٌسٌة التً استعملت من أجل تكٌٌف خواص المٌاه وتحسٌنها 
أن الري بالماء المعالج مغنطٌسٌا ٌعمل على غسٌل التربة من األمالح وٌزٌد جاهزٌة  األغراض الزراعٌة

العناصر الغذائٌة عن طرٌق تكسٌر بلورات األمالح فٌشجع تغلغل الجذور فً التربة وهذا ٌزٌد من نمو 
 مجال إلىتعرٌض ماء الري  إن  ( 2010)ذكر الطالب وعبد الغفور ، و(  Kronenberg 2005)النبات  

زادت  إذتغٌٌر الصفات الفٌزٌائٌة للماء  إلىمن ملف لولبً وباستخدام التٌار الكهربائً أدى  ناتجمغناطٌسً 
) صالح  ماأ. والشد السطحً واللزوجة واالمتصاصٌة وكذلك التوصٌل الكهربائً للماء  االنكسارمن معامل 

مغنط تعتمد على كمٌة الطاقة المكتسبة مما ٌعطً فروقا واضحة فً أن فاعلٌة الماء الم فأشار(  2010
أن طوائف نحل العسل الٌمنً المعاملة ( 2009)فً حٌن ذكر مهدي .الخواص الفٌزٌائٌة للمٌاه الممغنطة 

بالماء الممغنط ضمن احتٌاجاتها الٌومٌة من الماء والغذاء أعطت تحسنا واضحا فً أوجه نشاطها من حٌث 
الشمع وفً جمع  وإفرازالغذاء الملكً  إنتاجوزٌادة قدرتها فً ، ضنة وتخزٌن العسل وحبوب اللقاح تربٌة الح

الممغنطة شٌوعا هو الماء الممغنط ثنائً القطب وذلك  أن من أكثر المٌاه.الرحٌق وحبوب اللقاح والبروبولٌس
ز المبٌدات الجافة والسائلة دور مهم ، أن لنوعٌة المٌاه المستخدمة فً تخفٌف صور تجهًالمتعادلنظرا لتأثٌره 

وقد وجد ( .1993شعبان والمالح ، )فً تحدٌد كفاءة محالٌل الرش فً مكافحة اآلفات الزراعٌة المختلفة 
Marek &  Gorski   (2004 ) ذو  ألعنكبوتًأن الماء الممغنط أظهر تأثٌرا معنوٌا فً مكافحة الحلم

 Wing فً حٌن أظهرت المبٌدات  Ortusاستخدام المبٌد بTetranychus utricae (Koch.) البقعتٌن

lofos 550 Ec , Karate 2.5 Ec Talstar 100 Ec   ًتأثٌرا معنوٌا عند تخفٌفها بالماء الممغنط ف
مما سبق ٌتبٌن أن  الدراسات ركزت على فاعلٌة .   .Sitophilous oryzae Lمكافحة سوسة الحبوب 

تأثٌر الماء الممغنط فً المواصفات الفنٌة لصور  إلىتتطرق مغنط ولكنها لم المبٌدات عند تخفٌفها بالماء الم
بالنسبة للمبٌدات المجهزة بشكل مركزات قابلة  االستحالبتحسٌن صفة  أوفً كسر  كتأثٌرهاتجهٌز المبٌدات 

فأن الدراسة ،لذ  للبلل سبة التعلق بالنسبة للمبٌدات المجهزة بشكل مساحٌق قابلةتأثٌرها فً نأو لالستحالب 
  وبالماء العسر القٌاسً فً استحالب المبٌداتدراسة تأثٌر الماء الممغنط مقارنة بماء النهر  إلىالحالٌة هدفت 

Super Cyrin , Flash ,Cyrin   مختلفة من درجات حرارٌة مرتفعة ومنخفضة والمعرضة لفترات .
 2012 / 10/  10وقبوله      2011/   6/  14تأرٌخ تسلم البحث     

 وطرائقه البحث مواد
نفذت التجربة فً مختبر بحوث الحشرات كلٌة الزراعة والغابات فً جامعة الموصل وشملت الدراسة         
:- ما ٌلً 
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من مجموعة الفسفور  (  Chlorpyrifos 48% E.c.) Cyrinتم خزن المبٌدات  : - خزن المبيدات( أوال 
من مجموعة Flash((Alpha Cypermethrin 5% E.c(Mcister 2008 )، والمبٌد  ةالعضوي

مبٌدي كلورباٌروفوس وساٌبرمثرٌن حٌث تم تجزئة هذه ل تجاري وهو خلٌط Super Cyrin د والباٌروثروي

 – و   55  50و  45  مل وضعت فً قنانً ووضعت داخل حضانات عند درجة حرارة 200 إلىالمبٌدات 
أما المبٌدات المستخدمة فً معاملة المقارنة فقد ، ثة أشهر ثال لمدة شهر و شهرٌن و م   ْ  5 و صفر و 5

علٌها  االستحالببعد أن تم أجراء اختبار ثبات  عند متوسط درجة حرارة  تركت تحت ظروف المختبر
.  بالطرٌقة التً سٌتم ذكرها الحقا

: - من المٌاه وهً  أنواعتم استعمال ثالثة :   المياه المستخدمة في الدراسة( ثانيا 
 0٫139و  CaCl3غم كلورٌد الكالسٌوم الالمائً  0٫304 إذابةتم تحضٌره من  :-سًاماء عسر قً -1       

. فً لتر من  الماء المقطر   MgCl2  6H2Oغم كلورٌد المغنٌسٌوم المائً 
.   تم الحصول علٌه من نهر دجلة بالقرب من فندق نٌنوى الدولً  : -ماء نهر   -2       
)   Magnetotronتم الحصول علٌة باستخدام جهاز مغنطة الماء ثنائً القطب  : -ء ممغنط ما – 3      

 gaussغاوس  750الذي ٌنتج مغنطة بقوة ( دبً  –من قبل شركة التقنٌات المغناطٌسٌة اإلماراتٌة  المصنع
  gauss  ( 2003غاوس  1500فتم الحصول على  واحد  انج  عند مرور الماء فٌه لمرتٌن وبقطر 

Tishchier )   وٌقاس الماء  المعالج مغناطٌسٌا بوحدة غاوسgauss  ًوهً وحدة قوة الحث المغناطٌس
( . كثافة الجرٌان لكل سنتمتر مربع ) وهً عدد خطوط المغناطٌسٌة 

المٌاه  بأنواعبعد تخفٌفها للمبٌدات  االستحالبثبات  اختبار إجراءتم  : - االستحالباختبار ثبات ( ثالثا  
لكل فترة تخزٌن ولكل درجة حرارة تخزٌن وفق الطرٌقة المعتمدة من قبل الجهاز  لمستخدمة فً الدراسةا

لم   إذاوالتً تشترط صالحٌة المبٌد ( 5) 1086المركزي للسٌطرة النوعٌة وحسب المواصفات العراقٌة رقم 
مل من  5حٌث تم اخذ  ،  المستحلبساعة من عمل  24ملم بعد مرور  2الطبقة المنفصلة عن  سمك زد ي

مل  ماء عسر قٌاسً فً اسطوانة  95المبٌد فً كل معاملة وبواقع ثالث مكررات لكل عٌنة ، وأضٌف 
اسطوانة ذات غطاء وتم قلب محتوٌات األسطوانة  إلىم نقل محتوٌات األسطوانة تمل و 100مدرجة سعة 

المدرجة التً تم وضعها فً حمام ة األسطوان إلىالمحتوٌات  أعٌدتو ثم درجة  180عدة مرات بزاوٌة 
تم بعدها قٌاس سمك الطبقة المنفصلة السطحٌة أو السفلٌة ، ساعة  24م ولمدة   ْ  30جة مائً على در

  Super Cyrin, Cyrin, والماء الممغنط للمبٌدات  ماء النهر وكررت العملٌة بالخطوات نفسها مع 

. على التوالً  Flashو
)  Anonymouz SAS العشوائً الكامل وفق نظام  ألعاملًاستخدام التصمٌم ب إحصائٌاالنتائج حللت   

           . :5تعدد المدى عند مستوى احتمال  اختبار الفرق بٌن المتوسطات باستخدام اختبار دنكن م وتم ( 2002
 

النتائج والمناقشة 
:- ات المستحلب فترات التخزين بدرجات الحرارة المرتفعة في ثبو نوع الماء تأثير: أوال 

ماء الممغنط تأثٌر معنوي واضح أن لل(  1) نالحظ من الجدول  : - Flashثبات مستحلب المبيد  اختبار -1
تجاوزت ثالثة أضعاف نوعً الماء  حٌث ات المستحلب لمبٌد فالشفً اختبار ثب سمك طبقة االنفصال فً

ملم على درجة  10.75 االنفصالك لطبقة درجات الحرارة وفترة التخزٌن وكان اكبر سم بارتفاع اآلخرٌن
م وفترة تخزٌن شهرٌن حٌث    ْ  55م وفترة تخزٌن ثالثة أشهر تاله تأثٌر درجة حرارة   ْ  55حرارة  
وٌظهر ، م   ْ  50ملم والتً تساوت مع فترة تخزٌن ثالثة أشهر ولكن على درجة حرارة  10.5بلغت 

الممغنط وبدون فروق معنوٌة واضحة باختالف درجات  فً الماء االنفصالتقارب سمك طبقة  أعالهالجدول 
،  50،  45ملم على درجات حرارة 4.15،  3.7،  3.7الحرارة الثالثة ولفترة تخزٌن شهر واحد بمتوسط 

نفصال للدرجات حظ تضاعف سمك طبقة االشهرٌن لو إلىوعند زٌادة فترة التخزٌن   .على التوالً م   ْ  55
ملم للدرجات الحرارٌة على التوالً وبفروقات معنوٌة والتً  10٫5و  8و  6٫5  الحرارٌة الثالثة بمتوسط  

و  10٫33و  10ازدادت بدورها عند زٌادة فترة التخزٌن إلى ثالثة أشهر وبفروق معنوٌة واضحة بمتوسط 
على التوالً ربما ٌرجع السبب إلى أن ارتفاع  درجة  م  ْ  55،  50،  45ملم للدرجات الحرارٌة  10٫75

pH   أن مغنطة الماء تؤدي إلى (  2010) الماء الممغنط وزٌادة قاعدتٌه حٌث ذكر الطالب وعبد الغفور
على الماء  طالماء بسبب زٌادة اٌونات الهٌدروجٌن فً الماء جراء المجال المغناطٌسً المسل  pHزٌادة قٌمة 

ٌادة فترة التخزٌن مع درجات من أن ز(  2011) وهذه النتٌجة تتفق مع ما ذكره المالح وعبد العزٌز 
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ماء البئر المرتفعة وعسرة   pHالحرارة المرتفعة مع ماء البئر أدى إلى تلف مادة االستحالب بسبب درجة 

كانت سمك طبقة االنفصال فً  الحرارةأن التداخل بٌن نوع الماء ودرجات (  1) وٌظهر الجدول . الماء 
و  50و  45ملم على درجات حرارة  6٫48و  5٫8و  5٫96سط حالة الماء الممغنط اكبر طبقة انفصال بمتو

و  1٫9على التوالً مقارنة مع الماء العسر القٌاسً بفارق معنوي  بمتوسط سمك طبقة انفصال  م  ْ  55
ملم  1٫6و  2٫8و  1٫8ملم  ومع ماء النهر التً كانت اقل سمك لطبق االنفصال بمتوسط  2٫9و  2٫8

ونالحظ من الجدول أعاله أن للماء الممغنط تأثٌر . على التوالً  م  ْ  55 و 50و  45للدرجات الحرارٌة 
ملم لفترات  10٫36و  8٫3و  3٫9واضح للتداخل مع فترة الخزن حٌث تراوحت سمك طبقة االنفصال 

أما . التخزٌن شهر و شهرٌن  وثالثة أشهر على التوالً وبفارق معنوي عن الماء العسر القٌاسً وماء النهر 
أن الماء الممغنط تأثٌر فً زٌادة سمك طبقة االنفصال بمتوسط (  1) نوع الماء لوحده ٌظهر الجدول  تأثٌر
.  ملم على التوالً  2٫1و  2٫6ملم وفارق معنوي عن الماء العسر القٌاسً وماء النهر بمتوسط  5٫8

إلى زٌادة سمك طبقة  أن الماء الممغنط أدى(  2) ٌالحظ من الجدول  :-  Cyrinثبات مستحلب المبيد  -2
على درجات الحرارة ولفترات التخزٌن وبتأثٌر معنوي واضح عن نوعً  Cyrinاالنفصال فً حالة المبٌد 

ودرجة  ملم عند التخزٌن لثالثة أشهر 4٫6العسر القٌاسً  وماء النهر وكانت أكبر سمك لطبقة االنفصال الماء 

 م  ْ  45و  50زن أي ثالثة أشهر ولكن على درجة حرارة تاله فً التأثٌر على نفس فترة الخ م  ْ  55حرارة 
ملم مع الماء  0٫5ملم هذا بالمقارنة مع المعامالت األخرى وخاصة معاملة المقارنة التً كانت  3٫7بسمك 

أما فً حالة .  للماء العسر القٌاسً  0٫2لماء النهر و  0٫4الممغنط فً حٌن كانت سمك طبقة االنفصال 
ملم  2٫84لماء  ودرجات الحرارة كانت سمك طبقة االنفصال لمعاملة الماء الممغنط التداخل بٌن نوع ا

 1٫6و 1٫8وبفارق معنوي  فً حٌن تساوى سمك التداخل طبقة االنفصال لماء النهر  والماء العسر القٌاسً 
) رون إن زٌادة سمك طبقة االنفصال تتفق مع ما ذكره عواد وآخ م  ْ  55على التوالً على درجة حرارة  

للخزن االستوائً   Wpمالثٌون معلق، دٌازٌنون سنثوٌون ، من أن تعرٌض المبٌدات داٌكلورفوس (  2000
(  2) وٌظهر الجدول . ٌوم أدى إلى زٌادة سمك طبقة االنفصال  14لمدة   م  ْ  2 ±  54عند درجة حرارة  

الممغنط تزداد بزٌادة فترة التخزٌن و أن التداخل بٌن نوع الماء وفترة الخزن أن سمك طبقة االنفصال للماء 
ونالحظ من الجدول ، ملم وبفارق معنوي عن فترات الخزن األخرى  4كانت عند التخزٌن لفترة ثالثة أشهر 

ملم مقارنة بنوعً الماء  2٫59أعاله أن لنوعٌة الماء تأثٌر معنوي على سمك طبقة االنفصال حٌث بلغت 
فً حٌن كانت ، من ماء النهر والماء العسر القٌاسً على التوالً  لكل 1٫34و  1٫4اآلخرٌن والتً كانت 

وشهر واحد  شهرٌنملم تاله فترة التخزٌن لمدة  3٫27لفترة الخزن ثالثة أشهر اكبر سمك لطبقة االنفصال 
 .ملم على التوالً وبفارق معنوي واضح  1٫43و  2٫03

 :-Super Cyrinثبات مستحلب  المبيد   -1

ٌتضح أن لفترة التخزٌن و درجات الحرارة المرتفعة ونوع الماء المستخدم فً (  3) ول من  الجد         
باستخدام الماء  Super Cyrinاختبار ثبات المستحلب تأثٌر معنوي فً متوسط سمك طبقة االنفصال لمبٌد 

الثة أشهر لفترة تخزٌن ث م  ْ  55ملم عند درجة حرارة  4٫08العسر القٌاسً  بمتوسط سمك طبقة االنفصال 
أما الماء الممغنط فقد كان ،  م  ْ  45و 50ملم لنفس فترة التخزٌن وعلى درجتً الحرارة  3٫8وانخفض إلى 

حٌث تقاربت   Super Cyrinتأثٌره أقل فً اختبار ثبات المستحلب فً متوسط سمك طبقة االنفصال لمبٌد

ون فرق معنوي وكان أعلى سمك وثالثة أشهر وبد متوسط سمك طبقة االنفصال لفترتً التخزٌن شهرٌن
وربما ٌرجع السبب   م  ْ   50أشهر وعلى درجة حرارة     ملم ولفترة تخزٌن ثالثة 2٫17لطبقة االنفصال 

    أن زٌادة فترة التخزٌن وارتفاع درجة
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  Flash المستحلب لمبيدفترات التخزين بدرجات الحرارة المرتفعة في متوسط سمك طبقة انفصال  و نوع الماء تأثير : ( 1) الجدول 

    حسب اختبار دنكن% 5وٌة عند مستوى احتمال المتوسطات ذات األحرف غٌر المتشابهة فً القطاع الواحد تشٌر إلى وجود فروقات معن* 

 
نوع الماء 

 
درجة 
حرارة 
التخزٌن 

المتوسط العام                    رمتوسط سمك طبقة انفصال المستحلب بالمللٌمت                  

التداخل بٌن نوع فترات التخزٌن باألشهر                     المقارنة       
الماء والحرارة 

ارة درجة الحرنوع الماء  

            1                 2             3     

 
ماء عسر قٌاسً 

     ھ 1٫9  ح ط      2٫6ح ط   2٫6ح ط     2٫6ك    0٫3      45       

  د    2٫8  ح ط      2٫7ز    ھ   4٫4ز  ھ     4٫2ك      0٫3    50       

  د  2٫9 ج          3ط  ح  4٫1ح ط      4٫4ك     0٫3    55       

  
ماء ممغنط 

  ج  5٫96ب        10د   6٫5ز      3٫7ك     0٫8    45       

  ب  5٫8أ ب    10٫33ج     8ز  ھ     4٫15ك      0٫8    50       

  أ  6٫48أ    10٫75أ ب   10٫5ز      3٫7ك      0٫8    55       

 
ماء نهر  

   ھ  1٫8ح      2٫9ط ح ي   2٫4ط ي     2٫1ك     0٫2    45       

  د   2٫8 ھ   4٫7ز    ھ    4٫1ط ح ي     2٫5ك     0٫2    50       

   ھ  1٫6ط ي     2٫2ي   1٫7   ط ح ي    2٫5ك     0٫2    55       

التداخل بٌن تأثٌر
نوع الماء وفترات 

التخزٌن 

 ب  2٫6    ھ     2٫7د    3٫7ج     3٫6ط      0٫3   ماء عسر          

 أ  5٫8 أ  10٫36ب   8٫3ج     3٫9ح    0٫8   ماء ممغنط  

 ج  2٫1 د  3٫3 ھ  2٫7ج     2٫3ط     0٫2  ماء نهر       

تأثٌر التداخلبٌن 
درجات الحرارة 
وفترات التخزٌن 

ب  3٫1  ب  5٫19ج  3٫8ج     2٫7 ھ  0٫43   45      

أ  3٫6  أ   5٫9ب  5٫5ج     3٫6 ھ  0٫43   50      

أ  3٫7  ب   5٫3ب  5٫4ج     3٫5 ھ  0٫43   55      

                             أ  5٫46ب  4٫92ج     3٫3 ھ  0٫43  المتوسط العام لفترات التخزٌن 
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الماء العالٌة وزٌادة عسرة الماء أدى إلى تفكك المواد المضافة  pHحرارة التخزٌن مع درجة 
. والمستحلبة مما أدى إلى زٌادة سرعة  وسمك طبقة االنفصال

وكانت النتائج  Super Cyrinفً حٌن كان ماء النهر اقل تأثٌرا فً متوسط سمك طبقة االنفصال لمبٌد 

ولفترة  م  ْ  55مقاربة لتأثٌر معاملة المقارنة وكان اكبر سمك طبقة االنفصال على درجة حرارة 
وهذه النتٌجة متوافقة مع ما ذكره .تخزٌن ثالثة أشهر تلته المعامالت األخرى وبدون فرق معنوي 

ملم عند التخزٌن لفترة  4٫55حٌث ذكر أن سمك طبقة االنفصال بلغت ( 2011)المالح و عبد العزٌز 
أما لتأثٌر التداخل بٌن نوع . م وباستعمال الماء العسر القٌاسً    ْ  55ثالثة أشهر وعلى درجة حرارة 

م بسمك طبقة   ْ  55الماء ودرجات الحرارة كان لتأثٌر الماء العسر القٌاسً وعلى درجة حرارة 
ملم  1٫9وبسمك طبقة انفصال  م  ْ  45و 50ملم وبفارق معنوي عن درجتً الحرارة  2٫05انفصال 

 1٫1وبسمك طبقة انفصال  م  ْ  50و 55تاله تأثٌر الماء الممغنط  وبفارق معنوي فً درجتً الحرارة 

أما بالنسبة لتداخل نوع الماء وفترة الخزن فقد كان للماء العسر القٌاسً تأثٌر معنوي فً سمك .ملم  
و  3٫9بمتوسط سمك طبقة انفصال شهر، شهرٌن  رات التخزٌن ثالثة أطبقة االنفصال تبعا لفت

ملم على التوالً فً حٌن تساوى تأثٌر التخزٌن لمدة شهر مع نوعً الماء ، الماء الممغنط وماء 3٫12

أن لنوع الماء تأثٌر فً كسر المستحلب وخاصة (  3) وٌظهر الجدول ، النهر وبدون فارق معنوي 
سمك طبقة االنفصال فً الماء العسر القٌاسً وبفارق معنوي الماء العسر القٌاسً حٌث أدى إلى زٌادة 

، ملم 0٫49ملم تاله تأثٌر ماء النهر بمتوسط  0٫779ملم تاله الماء الممغنط بمتوسط  1٫95بمتوسط 
أي أن المبٌد صالح لالستخدام حسب المواصفات القٌاسٌة العراقٌة 

:- ارة المنخفضة  في ثبات المستحلب تأثير نوع الماء و فترات التخزين بدرجات الحر:  ثانيا 

: 5وجود فروق معنوٌة عند مستوى احتمال (  4) نالحظ من الجدول : -Flashثبات مستحلب المبيد   -1
فً متوسط سمك طبقة االنفصال تبعا لنوع وفترة التخزٌن ودرجات الحرارة المنخفضة حٌث كان 

 م  5ْ-ند التخزٌن على درجة حرارة ملم ع 2٫4و2٫1و 1٫75متوسط طبقة االنفصال للماء الممغنط

ثالثة أشهر ولم ٌظهر فترة التخزٌن شهر وشهرٌن تأثٌر فً  م على التوالً  ولفترة تخزٌن  5ْوصفر و
زٌادة سمك طبقة االنفصال ولم ٌوجد فرق معنوي بٌن التخزٌن لثالثة أشهر وشهرٌن عند التخزٌن على 

مبٌد لمدة شهر على درجة حرارة صفر ، وعند  م وبفارق معنوي عند تخزٌن ال 5ْدرجة حرارة 
استخدام الماء العسر القٌاسً وماء النهر لم ٌظهر تأثٌرا معنوٌا لفترة التخزٌن وال درجة الحرارة وكان 

أما فً حالة التداخل الثنائً فٌظهر الجدول أن التداخل بٌن . الفارق معنوٌا  مع معاملة المقارنة فقط 
ة أن الماء الممغنط تزداد سمك طبقة االنفصال عند التخزٌن بزٌادة درجات ودرجات الحرار نوع الماء

ملم عند التخزٌن على درجات حرارة  1٫9و  1٫65و  1٫39الحرارة حٌث كانت سمك طبقة االنفصال 

 م على التوالً بفارق معنوي فً حٌن لم ٌظهر فرق معنوي فً نوعً الماء العسر  5ْو صفر و  5-
. ر القٌاسً وماء النه

أما التداخل بٌن نوع الماء وفترة التخزٌن أظهر الماء الممغنط تأثٌرا فً زٌادة سمك طبقة االنفصال عند 
التخزٌن لفترة شهرٌن وثالثة أشهر وبدون فرق معنوي بٌنهما فً حٌن كان الفارق معنوٌا عند التخزٌن 

أما . ماء العسر القٌاسً وماء النهر لفترة شهر بالمقارنة بمعاملة المقارنة حٌث تساوت النتائج لنوعً ال
 م عند التخزٌن لفترة  5ْالتداخل بٌن درجات الحرارة وفترة التخزٌن فقد كان تأثٌر درجة الحرارة 

. ملم  0٫4ملم بالمقارنة بعاملة المقارنة  1٫14،  1٫6شهرٌن وثالثة أشهر بمتوسط سمك طبقة انفصال
ملم بالمقارنة  1٫65تأثٌرا معنوٌا بمتوسط سمك طبقة انفصال أما تأثٌر نوع الماء فكان الماء الممغنط 

وقد أظهر تأثٌر درجة الحرارة  0٫43بنوعً الماء العسر القٌاسً وماء النهر بسمك طبقة انفصال 
ملم بالمقارنة  0٫93 م كان سمك طبقة االنفصال  5ْلوحدها وخاصة عند التخزٌن على درجة حرارة 

.  م  5ْ –بدرجة الحرارة صفر و 
وجود فروق معنوٌة عند مستوى (  5) نالحظ من الجدول    : - Cyrinثبات مستحلب المبيد  :-2

حٌث  فً متوسط سمك طبقة االنفصال تبعا لفترة التخزٌن ودرجات الحرارة المنخفضة : 5احتمال 
ملم باستخدام الماء الممغنط عند التخزٌن  2٫5و  2٫65و  2٫75كان متوسط سمك طبقة االنفصال 

    ولفترة تخزٌن شهر وشهرٌن وثالثة أشهر على التوالً وبفارق  م  ْ  5 –على درجة حرارة 
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  Cyrinفترات التخزين بدرجات الحرارة المرتفعة  في متوسط سمك طبقة انفصال المستحلب  لمبيد وتأثير نوع الماء  : ( 2) الجدول  

 
اء نوع الم

 
درجة حرارة 

التخزٌن 

المتوسط العام لتأثٌر                     رمتوسط سمك طبقة انفصال المستحلب بالمللٌمت                  

التداخل بٌن نوع فترات التخزٌن باألشهر                     المقارنة       
الماء والحرارة 

درجة الحرارة نوع الماء  

           1            2              3     

 
ماء عسر قٌاسً 

  د    1٫12    ط ي       2٫05ي ك  1٫56 ل م 0٫56ن  0٫2  45       

   د   1٫28    ز ح ط  2٫38   ي ك 1٫65 ل ش م  09ن  0٫2 50       

  ج    1٫6     ھد   2٫95      ط ي ك 2٫15ش ل   1٫16 ن  0٫2 55       

  
ط ماء ممغن

  ب  2٫35    ب ج  3٫8و   ھ 2٫7ط  -د 2٫5 ل م ن 0٫5 45       

  ب  2٫57    ب ج    3٫8ب ج   3٫7و ز ح   2٫4ل م ن  0٫5 50       

  أ  2٫84    أ     4٫6ب ج      3٫7و ز  ھ   2٫6ل م ن  0٫5 55       

 
ماء نهر  

  د  1٫24    و     ھ   2٫8ك ن م    0٫9ك ن م   0٫9م ن    0٫4 45       

  ج د  1٫37    ج د   3٫3ك ن م   0٫9ك ن م   0٫9م ن    0٫4 50       

  ج  1٫58    ب   4٫0ك ل  ٫028ك ل   0٫96م ن   0٫4 55       

التداخل بٌن نوع 
الماء وفترات 

التخزٌن 

 ب  1٫34 ج   2٫45د   1٫8 ھ   0٫9ز    0٫2عسر قٌاسً        

 أ  2٫59 أ    4٫0ب  3٫35ج  2٫48و  0٫5ماء ممغنط   

 ب  1٫4 ب  3٫34 ھ  0٫49 ھ  0٫9و  0٫4ماء نهر       

التداخل بٌن 
درجات الحرارة 
وفترات التخزٌن 

أ  1٫39  ج  2٫84 ھ  1٫75و  1٫34ز  0٫37 45      

ب  1٫27  ب  3٫13د  2٫07و  1٫4ز  0٫37 50      

ب  1٫32  أ  2٫85د  2٫27د  1٫56ز 0٫37 55      

   أ  3٫27أ  2٫03ج  1٫43د  0٫36المتوسط العام لفترات التخزٌن 
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بالمقارنة فً معاملة المقارنة التً كانت فٌها  م  ْ  5معنوي عند التخزٌن على درجة حرارة صفر و 
ملم وقد ٌرجع السبب أن التخزٌن على درجات حرارة منخفضة ٌؤدي إلى  0٫5سمك طبقة االنفصال 

وٌظهر (  .  2011) خواص المبٌد وهذه النتٌجة مطابقة مع ما ذكره المالح وعبد العزٌز   تدهور
أن التداخل الثنائً بٌن نوع الماء ودرجة الحرارة أدى إلى زٌادة سمك طبقة االنفصال (  5) الجدول 
ى وبفارق معنوي عند التخزٌن على درجة حرارة عل م  ْ  5-ملم عند استخدام درجة   2٫1بمتوسط 

أما التداخل بٌن نوع الماء وفترة الخزن أظهر الماء الممغنط تأثٌرا فً ا لصفات . م  ْ  5درجتً صفر و
الكٌمٌائٌة للمبٌد بسبب زٌادة فترة التخزٌن مما أدى إلى زٌادة سمك طبقة االنفصال بزٌادة فترة الخزن 

أشهر على التوالً  ملم عند التخزٌن لفترة شهر وشهرٌن وثالثة 2٫4و 2٫4و  2٫16حٌث أصبحت 
أما تأثٌر التداخل بٌن . ملم  0٫5بالمقارنة بمعاملة المقارنة التً كانت سمك طبقة االنفصال فٌها 

درجات الحرارة وفترة الخزن فقد ازدادت سمك طبقة االنفصال بزٌادة فترة الخزن وبالدرجات 
و  5 –لدرجات الحرارة ملم و 2٫29و  2٫27و 2٫25الحرارٌة الثالثة وكان سمك طبقة االنفصال 

على التوالً ولفترة تخزٌن ثالثة أشهر وبفارق معنوي عن فترتً التخزٌن شهر  م  ْ  5صفر و 
أما تأثٌر نوع الماء فقد تسبب الماء الممغنط فً زٌادة سمك طبقة االنفصال . وشهرٌن ومعاملة المقارنة 

ملم  1٫0و  1٫1سمك طبقة انفصال ملم وبفارق معنوي عن الماء العسر القٌاسً وماء النهر ب 1٫87
على التوالً 

ٌظهر وجود فروق معنوٌة عند (  6) من الجدول  :- Super Cyrinثبات مستحلب المبيد  : - 3 
تبعا لفترات  Super Cyrinفً متوسط سمك طبقة االنفصال لمستحلب المبٌد  :5مستوى احتمال 

ملم  4٫23ان متوسط سمك طبقة االنفصال التخزٌن ودرجات الحرارة المنخفضة ونوع الماء  حٌث ك

وباستعمال الماء العسر القٌاسً الذي لم  م  ْ  5-عند التخزٌن لفترة ثالثة أشهر وفً درجة الحرارة 
 5ملم عند التخزٌن لفترة ثالثة أشهر وفً درجتً الحرارة صفر و  3٫78ٌختلف معنوٌا عن المتوسط 

ٌاسً مقارنة مع معاملة المقارنة إذ بلغ متوسط سمك طبقة على التوالً وباستعمال الماء العسر الق م  ْ 
ٌؤدي إلى تدهور خواص  ةملم أي أن تخزٌن المبٌد على درجة حرارة منخفض 0٫2االنفصال فٌها 

من أن زٌادة فترة التخزٌن (  2011)  جة مطابقة لما وجده المالح وعبد العزٌزالمبٌد وجاءت هذه النتً
ملم عند التخزٌن ثالثة أشهر فً درجة حرارة  4٫48االنفصال بلغت البارد إلى تكوٌن سمك طبقة 

وكان للتداخل بٌن فترات التخزٌن ونوع الماء المستعمل تأثٌر معنوي فً المتوسط .   م  ْ  5الحرارة 
 3٫9العام لسمك طبقة االنفصال   لمستحلب المبٌد سوبر سٌرٌن إذ كان المتوسط لسمك طبقة االنفصال 

وٌظهر الجدول أعاله أن للتداخل . ن لفترة ثالثة أشهر باستعمال الماء العسر القٌاسً ملم عند التخزي
بٌن درجات الحرارة المنخفضة وفترات التخزٌن فروقا معنوٌة فً المتوسط العام لسمك طبقة االنفصال 

وعلى  ملم عند التخزٌن لفترة ثالثة أشهر 1٫95لخلٌط المبٌدٌن كلورباٌروفوس و ساٌبرمثرٌن إذ بلغ 
تأثٌرهما فً متوسط  اللتان لم تختلفان فً م  ْ   5 –عن درجتً الحرارة صفر  و  م  ْ  5درجة حرارة 

وكان لفترات التخزٌن تأثٌر  .ملم على التوالً 1٫87و  1٫73طبقة االنفصال فٌما بٌنهما بمتوسط 
  1٫6ثة أشهر ملم عند التخزٌن لثال 1٫85معنوي فً المتوسط العام لسمك طبقة االنفصال إذ بلغ 

ملم عند التخزٌن شهرٌن وشهر واحد مما ٌعنً أن المبٌد صالحا لالستخدام الحقلً حسب  0٫498و
أما بالنسبة لنوع الماء المستخدم فً المتوسط العام   لسمك طبقة انفصال . المواصفات القٌاسٌة العراقٌة 

و  1٫85قة االنفصال إذ بلغ المستحلب ٌظهر الجدول أعاله إلى وجود فروق معنوٌة فً متوسط طب
بالنسبة .الممغنط وماء النهر على التوالً ،ملم عند استعمال الماء العسر القٌاسً الماء  0٫49و  0٫77

لتأثٌر درجات الحرارة المنخفضة فً المتوسط لسمك طبقة االنفصال فأن نتائج الدراسة تشٌر إلى وجود 
إذ كانت سمك طبقة  م  ْ  5 -رنة بدرجتً صفر وبالمقا م 5ْفرق معنوي عند التخزٌن على درجة  

ملم على التوالً وبدون فرق معنوي بٌنهما وهذا ٌعنً أن المبٌد الزال  0٫99و  1٫03االنفصال للمبٌد

.فعال حسب المواصفات القٌاسٌة العراقٌة
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  Super Cyrin مبيدل ك طبقة انفصال المستحلب متوسط سمفي  رجات الحرارة المرتفعة فترات التخزين بد و نوع الماء تأثير : ( 3) الجدول 

   حسب اختبار دنكن% 5المتوسطات ذات األحرف غٌر المتشابهة فً القطاع الواحد تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عند مستوى احتمال * 

 
نوع الماء 

 
درجة حرارة 

التخزٌن 

المتوسط العام لتأثٌر                     رمتوسط سمك طبقة انفصال المستحلب بالمللٌمت                  

التداخل بٌن نوع فترات التخزٌن باألشهر                     المقارنة       
والحرارة الماء 

درجة الحرارة نوع الماء  

           1            2              3     

 
ماء عسر قٌاسً 

    ب     1٫9  أ        3٫8ل   -ط       3٫1ح ط    0٫52ل   0٫2  45       

  ب      1٫9  أ     3٫83ج       2٫97ل  –ط      0٫6ل    0٫2 50       

  أ     2٫05أ     4٫08ب       3٫3ح ط   0٫62ل   0٫2 55       

  
ماء ممغنط 

  د     0٫95و  ھ      1٫2و  ھ      1٫2و زح      0٫9ك ل  0٫5 45       

  ج      1٫1 ھ   2٫17و ز       1٫0ي  –ز      0٫8ك ل  0٫5 50       

  ج      1٫1 ھ      1٫5 ھ     1٫5و ز ح      0٫9ك ل   0٫5 55       

 
ماء نهر  

   ھ      0٫6ل   -ط       0٫7ل  -ط      0٫7ل –ط     0٫6ك ل   0٫4 45       

   ھ      0٫6و ز ح       0٫9ي    -ز      0٫8ي –ز     0٫5ك ل   0٫4 50       

   ھ    0٫69ح ط ي      0٫98ز ح ط    0٫85   ط  ي ك    0٫5ك ل   0٫4 55       

بٌن نوع التداخل 
الماء وفترات 

التخزٌن 

 أ    1٫95 أ     3٫91ب    3٫12و   0٫58ز      0٫2عسر قٌاسً        

 ب  0٫78 ج      1٫6د     1٫23   ھ  0٫87و      0٫5ماء ممغنط  

 ج    0٫49  ھ   0٫85 ھ   0٫79و   0٫57و      0٫4ماء نهر        

التداخل بٌن 
درجات الحرارة 

تخزٌن وفترات ال

 ب   1٫15  ج    2٫84ج    1٫67د   0٫67 ھ  0٫36 45      

أ ب     1٫22  ب      3٫3ج    1٫58د   0٫65 ھ  0٫36 50      

أ     1٫28  أ     3٫85ب    1٫89د   0٫69 ھ  0٫36 55      

                             أ     ٫213ب    1٫71ج   0٫67 ھ  0٫36المتوسط العام لفترات التخزٌن 
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 Flashمك طبقة انفصال المستحلب  لمبيد تأثير فترات التخزين بدرجات الحرارة المنخفضة ونوع الماء في متوسط س: (  4) الجدول 

حسب اختبار دنكن % 5غٌر المتشابهة فً القطاع الواحد تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عند مستوى احتمال  المتوسطات ذات األحرف* 

 
نوع الماء 

 
درجة حرارة 

التخزٌن 

المتوسط العام                    رمتوسط سمك طبقة انفصال المستحلب بالمللٌمت                  

التداخل بٌن نوع فترات التخزٌن باألشهر                     المقارنة       
الماء والحرارة 

درجة الحرارة نوع الماء  

            1            2             3     

 
ماء عسر قٌاسً 

    د    0٫39    و ز ح         0٫5و زح       0٫45ز ح ط      0٫4ح ط    0٫3  5–     

  د      0٫4    و ز ح      0٫47و ز ح      0٫47و ز ح    0٫42ح ط    0٫3صفر    

  د    0٫41    و ز ح    0٫47ح و ز     0٫45و ز ح       0٫5ح ط    0٫3 5       

  
ماء ممغنط 

  ج    1٫39    ج   1٫75د       1٫5د      1٫5   ھ   0٫8 5–     

  ب    1٫65    ب      2٫1ب           2ج   1٫75   ھ   0٫8صفر    

  أ       1٫9    أ      2٫4أ       2٫5ب        2   ھ   0٫8 5      

 
ماء نهر  

  د     0٫42    و ز      0٫55و ز ح       0٫5و ز ح     0٫6ط   0٫2  5–    

  د     0٫41    ز ح      0٫4ز ح   و      0٫5ط    0٫5ط   0٫2صفر     

  د     0٫46    و    ھ   0٫62و ز ح       0٫5   و ز ح   0٫5ط   0٫2 5      

التداخل بٌن نوع 
الماء وفترات 

التخزٌن 

 ب  0٫43   ھ د    0٫47  ھ د     0٫45 ھ  0٫41و   0٫3ي        عسر قٌاس 

 أ   1٫65 أ     2٫06أ         2  ب     1٫75ج   0٫8ماء ممغنط  

 ب  0٫43 أب     2٫29 ھ    0٫66 ھ  0٫68ز   0٫2ماء نهر         

التداخل بٌن 
درجات الحرارة 
وفترات التخزٌن 

ج  0٫73  ب     0٫92ج د     0٫82د   0٫77 ھ  0٫4 5–      

ب  0٫83  ب     0٫99ب    0٫99ب ج   0٫89 ھ  0٫4صفر       

أ  0٫93  أ     1٫14أ     1٫16ب  0٫89 ھ  0٫4 5       

                             أ     2٫13ب      1٫7ج  0٫67   ھ  0٫4المتوسط العام لفترات التخزٌن 
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 Cyrinتأثير نوع الماء وفترات التخزين بدرجات الحرارة المنخفضة  في متوسط سمك طبقة انفصال المستحلب  لمبيد : (  5)الجدول 

    حسب اختبار دنكن% 5قات معنوٌة عند مستوى احتمال المتوسطات ذات األحرف غٌر المتشابهة فً القطاع الواحد تشٌر إلى وجود فرو* 

 
نوع الماء 

 
درجة 
حرارة 
التخزٌن 

المتوسط العام  رطبقة انفصال المستحلب بالمللٌمت متوسط سمك

التداخل بٌن نوع فترات التخزٌن باألشهر المقارنة 
الماء والحرارة 

درجة الحرارة نوع الماء 

1 2     

 
ماء عسر قٌاسً 

  ج   1٫15 ھ ج د     2٫06و      1٫65ح     0٫5ي     0٫2 5–

  ج د   1٫56 ھ    1٫19و        1٫4ح     0٫5ي     0٫2صفر 

  ج د     1٫1 ھ   1٫.95ب        1٫5ح     0٫5ي     0٫2 5

 
ماء ممغنط 

  أ       2٫1أ     2٫75أ      2٫65أ ب      2٫5ح     0٫5 5–

  ب    1٫77ب ج د    2٫25ب ج        2٫3 ھ د          2ح     0٫5صفر 

  ب      1٫7ب ج      2٫3د ب ج       2٫3 ھد         2ح     0٫5 5

 
ماء نهر 

   ھ     0٫9 ھ     1٫9ز       0٫7ز ح     0٫6ح     0٫4 5–

   ھد        1ب ج      2٫3ز ح       2٫3ز ح   0٫63ح     0٫4صفر 

  ج د    0٫1أ     2٫63ز ح       0٫6ز   0٫76ح    0٫4 5

التداخل بٌن نوع 
الماء وفترات 
التخزٌن 

 ب    1٫1 ج   1٫98د       1٫5و     0٫5و    0٫4سً عسر قٌا

 أ    1٫87 أ       ٫24أ       2٫4ب   2٫16و    0٫5ماء ممغنط 

 ج   1٫00 أب     2٫29 ھ   0٫66 ھ  0٫68و    0٫4ماء نهر 

التداخل بٌن 
درجات الحرارة 
وفترات التخزٌن 

ب    1٫15  أ     2٫25ب    1٫67د      1٫2و    0٫4 5–

أ ب     1٫22  أ     2٫17ج    1٫46 ھ  1٫04و    0٫4صفر 

أ     1٫28  أ     2٫29ج    1٫46 ھ د      1٫1و    0٫4 5

   أ     2٫23د      1٫5د    1٫12و    0٫4المتوسط العام لفترات التخزٌن 
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  Super Cyrinالمبيد  سمك طبقة انفصال المستحلب   فترات التخزين بدرجات الحرارة المنخفضة في متوسطو نوع الماء تأثير :( 6) الجدول 

 

   حسب اختبار دنكن %5المتوسطات ذات األحرف غٌر المتشابهة فً القطاع الواحد تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عند مستوى احتمال * 

 
نوع الماء 

 
درجة 
حرارة 
التخزٌن 

المتوسط العام                    ربالمللٌمت متوسط سمك طبقة انفصال المستحلب                  

التداخل بٌن نوع فترات التخزٌن باألشهر                     المقارنة       
الماء والحرارة 

درجة نوع الماء  
الحرارة 

            1            2             3     

 
ماء عسر قٌاسً 

    أ  1٫87    أ         4٫23د      2٫6ح ط      0٫46ط     0٫2  5–     

  أ  1٫84    ب      3٫78ج     2٫9ح ط      0٫48ط      0٫2صفر    

  أ  1٫85    ب        3٫78ج  2٫95ح ط        0٫5ط     0٫2 5       

  
ماء ممغنط 

  د  0٫62    ز       0٫9ح    0٫6ح ط        0٫5ح ط      0٫5 5–     

  ج  0٫77    ب ج د    1٫0ب ج    1٫0ح          0٫6ح ط      0٫5ر صف   

  ب   0٫93    ب ج      1٫5ب ج د    1٫25ح ط        0٫5ح ط       0٫5 5      

 
ماء نهر  

   ه  0٫47    ح ط       0٫5ح ط   0٫53ح ط    0٫467ح ط      0٫4  5–    

   ه   0٫47    ح ط      0٫5ح ط    0٫516ح ط      0٫48ح ط      0٫4صفر     

   ه د   0٫52  ح ط      0٫58ز ح    0٫61   ح ط    0٫48ح ط      0٫4 5      

التداخل بٌن نوع 
الماء وفترات 

التخزٌن 

 ب   1٫8  ج   3٫9 د    2٫8ح ط      0٫48و      0٫2عسر قٌاسً        

 أ   0٫77 أ       1٫13أ    0٫95ح ط    0٫53 ه     0٫5ماء ممغنط 

 ج  0٫49 ح ط    0٫52ح ط  0٫55ح ط   0٫478 ه     0٫4ماء نهر         

التداخل بٌن 
درجات الحرارة 
وفترات التخزٌن 

ب  0٫99   ب ج     1٫87 ه   1٫24و      0٫47و     0٫4 5–      

ب  1٫03  ب ج     1٫73د   1٫49و    0٫52و     0٫4صفر       

أ   1٫1  أ    1 ٫95ج د  1٫6و      0٫49و      0٫4 5       

                             أ     1٫85د     1٫44ج   0٫498د     0٫4المتوسط العام لفترات التخزٌن 
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THE EFFECT OF MAGNETIC WATER AND SOME EMULSIFIABILITY OF 
PHYSICAL FACTOR ON SOME PESTICIDES 

Nazar  M ,Al-Mallah           A. H. Mohammed              A.  A. Mustafa 
Plant Prot. Dept. College of Agric . & Forestry Mosul University, Mosul ,Iraq 

 
ABSTRACT 

The results of the studying the effect of magnetic water , hared water and river water 
on emulsifiability of some Pesticides stored under 45 , 50 , 55 , -5 , 0 , 5 ºC for one, 
two, three months revealed that the highest layer thickness separated from Flash 
emulsion reached 10,75 mm . stored for 3 months under 55 ºC when diluted by 
magnetic water , followed by Cyrin 4,6 mm in comparison with control which reached 
0,2 mm . The results also showed that temperature increase the separating layer 
thickness , and the highest mean thickness of separating layer was obtained from 
Super cyrin stored under -5 ºC for 3 months and reached 4,23 mm when diluted by 
hared water followed by Cyrin diluted with magnetic water and reached 2,75 mm .       
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