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 الخالصة
القٌاسرً اد  الرى ضفرس نسربة تعلر   الماء الممغنط وماء النهر والماء العسرر أظهرت الدراسة ان استعمال    

55علررى درجررة حرررار   عنررد تضزٌنرر  مبٌررد المالوٌررون
أي ان المبٌررد رٌررر  % 40.30م بمتوسررط نسرربة تعلرر   0 

 Lanateعنرررد تضرررزٌن مبٌرررد  ترررروٌر قلٌرررل ورٌرررر معنررروي نوعٌرررة المٌرررا ل حرررٌن كرررانصرررالال لالسرررتعمال  رررً 

(Methomyl)   م علرى التروالً واظهررت الدراسرة ان زٌراد   تررات  0  55و  50و  45على درجات الحررار
لمرد    تضزٌنر % عنرد 38.94 ضفضرة تسربف  رً ضفرس نسربة مبٌرد المالوٌرون الرىالتضزٌن بدرجات حررار  من

 والوة اشهر .
 كلمات دالة : مٌوومٌل ، مالوٌون ، الماء الممغنط ، نسبة التعل  .

 
  2013/ 9/ 7 وقبىله 2013/ 15/5 تاريخ تسلن البحث

 
 المقدمة

الزراعً وتطور  والسٌما  ً المناط  الجا رة وشرب  الجا رة وان لنروم المراء  لإلنتاجٌعد الماء العامل الرئٌسً 
 رً تضفٌر   الزراعرً وضاصرة نروم المراء المسرتعملالنسران واالنتراج صرحة ا  ًوالمصدر المرضوذ من  تروٌر 

 اآل راتصور تجهٌز المبٌدات الجا ة والسائلة والذي ل  دور مهرم  رً تحدٌرد كفراء  محالٌرل الررك  رً مكا حرة 
ان المرراء العسررر  ( 2011) ( ، كمررا ذكررر المررالح وعبرردالعزٌز  1993،الزراعٌررة المضتلفررة ب شررعبان والمررالح 

مقارنرة ملرم  4.55ٌر وس وسراٌبرمورٌن الرى اد  الى زٌاد  سمك طبقة االنفصال لضلٌط مبٌدي كلورباالقٌاسً 
و  45ملرم عنرد تضرزٌن المبٌردات علرى درجرات حررار    0.2سرمك طبقرة االنفصرال  بمعاملة المقارنة حٌث بلغ

ة المغناطٌسررٌة  ررً انمرراط واسررالٌف وتقنٌررات حدٌوررة ومنهررا التقنٌرر ظهرررت م  ررً السررنوات االضٌررر 0  55و  50

الزراعٌة . ان الماء سائل قطبرً أي ٌمتلرك مسرارا ونرائً  لألرراستكٌٌ  ضواص المٌا  وتحسٌنها الستعمالها 
طرٌر  تردوٌر الجزٌئرة باتجرا  واحرد او االتجرا   القطف وان مجال  المغناطٌسرً او الكهربرائً قابرل للتغٌٌرر عرن

 Marek  (2004 )و   Gorsk(  ً حرٌن وجرد  2010صالال ، لترضذ جهدا عالٌا ب سالبا او موجبا ( ب  االضر
المراء  برستعمال .Winglofos 550 E.Cو  .Karate 2.5 E.Cو  .Talstar 100 E.Cان تضفٌ  المبٌدات 

وحشرر   Tetranychus urticae Kochالممغنط اظهر تروٌرا معنوٌا  ً مكا حة الحلم االحمرر ذو النقطترٌن 
ان المراء الممغرنط اد  الرى زٌراد   ( 2012) . وذكرر المرالح واضررون  .Sitophilus oryzae Lسوسة الرز 

م  0  55عنررد تضررزٌن المبٌررد علررى درجررة حرررار  ملررم 10.75الررى  Flashمبٌررد السررمك طبقررة انفصررال مسررتحلف 
ملرم  0.2قارنرة بمعاملرة المقارنرة ملرم م 4.6بمتوسط طبقة انفصرال بلغرت  Cyrinولمد  والوة اشهر تال  المبٌد 

ذا  رن الدراسة الحالٌة هد ت الى معر ة تروٌر استعمال الماء الممغنط وظرو  الضزن  رً نسربة تعلر  مبٌردي ل
 المالوٌون والمٌوومٌل .

 
 مواد البحث وطرائقه

نفذت التجربة  ً مضتبر بحوث الحشرات كلٌة الزراعة والغابات  ً جامعة الموصل وشملت الدراسة مرا ٌلرً 
مررن مجموعررة الفسررفور  (.Malathion 50% W.P ): تررم ضررزن المبٌررد مالوٌررون  اوال ( خزززن المبيززدات-:

ذٌن وعرة الكارباماتٌرة حٌرث ترم تجزئرة هرمجمالمرن  (.Methomyl 90% W.P )العضروٌة ، والمبٌرد النٌرت 
 ً قنانً زجاجٌة معقمة وضعت  ً حضانات تحت درجرة حررار   هارم لكل منهما ووضع 200المبٌدٌن الى 

 5و صفر و  5-و  55و  50و  45
 رً معاملرة  الورة اشرهر امرا المبٌردات المسرتعملةم لمد  شرهر وشرهرٌن وو 0 

 5.4±  28.7) تركت تحرت ظررو  المضتبرر المقارنة 
0 

بعردها ترم اضتبرار %(  6.4±  52.8م ورطىبةت سسةب ت 
 ً :: تم استعمال والوة انوام من المٌا  وه في الدراسة ثانيا( المياه المستعملة نسبة التعل  .

كلورٌرد  0.139و CaCl3ررم كلورٌرد الكالسرٌوم الالمرائً  0.304ماء عسر قٌاسً : ترم تحضرٌر  مرن اذابرة  -1
  ً لتر من الماء المقطر . MgCl26H2O المغنٌسٌوم المائً
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 ماء نهر : تم الحصول علٌ  من نهر دجلة بالقرف من  ند  نٌنو  الدولً .-2
المصرن  مرن ب  Magnetotronاز مغنطة الماء ونرائً القطرف جه ممغنط : تم الحصول علٌ  باستعمال ماء-3

وهرً وحرد  ب gaussرراوس  750 دبً ( الذي ٌنتج مغنطة بقرو  –تٌة قبل شركة التقنٌات المغناطٌسٌة االمارا

عنرد مررور المراء وقو  الحث المغناطٌسً وهً عدد ضطوط المغناطٌسٌة بكوا ة الجرٌران لكرل سرنتمتر واحرد( 
 gauss (Tischler  ،2003 .)راوس  1500حصول على  ٌ  لمرتٌن ٌتم ال

حسبت نسبة التعل  للمبٌدات بمالوٌون ومٌوومٌرل( والمجهرز  بشركل مسراحٌ  قابلرة  : ثالثا( تحديد نسبة التعلق
الترً تشرترط صرالحٌة المبٌرد اذا لرم  (1984بمجهرول ،  1086للبلل و   المواصفات القٌاسٌة العراقٌة المرقم 

وذلك برضذ كمٌة مرن المسرحو  القابرل للبلرل مرن كرل مبٌرد وبواقر  ورالث مكرررات  %50عن  تقل نسبة التعل 
اذ وضررعت كمٌررة % 1( بحٌررث ٌعطررً محلررول معلرر  التقررل نسرربة المرراد  الفعالررة  ٌرر  عررن 1لكررل معاملررة بك

دقٌقرة ومرن ورم  15مل واضٌ  لها كمٌة من الماء العسر القٌاسً وتركرت لمرد   250المسحو   ً بٌكر سعة 
مررل وجررر  تقلٌررف  250قررل المحلررول مررن البٌكررر الررى اسررطوانة ذات رطرراء زجرراجً واكمررل الحجررم الررى ن

 180االسطوانة عد  مرات بزاوٌة 
30وبعدها وضعت  ً حمام مائً على درجرة حررار   0

م ولمرد  نصر   0 
قرل الرى ورم نسرطوانة مرل منر  تقرٌبرا اسرفل اال 25ساعة وم سحف المحلول بهدوء من االسرطوانة بحٌرث ٌتررك 

تررم حسرراف النسرربة المئوٌررة للتعلرر  و رر  المعادلررة . ( 2تضلرر  بكمبٌكررر بواسررطة حمررام مررائً وتعٌررٌن كتلررة ال
 . 1984لسنت  1086العراقٌة رقم المذكور   ً المواصفات القٌاسٌة 

 
 ( 2ك – 1بك                     9                                       

 100×  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ×   ـــــــــــــــــــــــــالنسبة المئوٌة للتعل  = 

       1ك                    10
 = وزن المبٌد قبل االضتبار 1حٌث ان ك
      = وزن المبٌد المتبقً 2ك        
امالت  ررً كررل معاملررة مررن معرركرررر االضتبررار بررالضطوات نفسررها مرر  انرروام المٌررا  المحرردد   ررً الدراسررة و      
 (.2010)عنتر ،  SASحللت النتائج احصائٌاً باالستعانة بنظام  .التجربة

 
 لنتائج والمناقشةا

 -: تأثير فترات التخزين بدرجات الحرارة المرتفعة ونوع الماء في ثبات المعلق اوال :   
%  ررً 5مسررتو  احتمررال ( وجررود  رررو  معنوٌررة عنررد 1: ٌظهررر الجرردول ب مالثيززونالمبيززد ثبززات معلززق  -1

مالوٌون حسف نوم الماء و ترات التضزٌن ودرجات الحرار  المستعملة  رً االضتبرار المبٌد تعل  متوسط نسبة 
م وباسرتعمال المراء  0 55% عند التضزٌن والورة اشرهر وعلرى درجرة حررار  40.3اذ بلغ متوسط نسبة التعل  

عنررً ان المبٌررد رٌررر صررالال % وهررذا 56.2ٌالممغررنط مقارنررة بمعاملررة المقارنررة اذ كرران متوسررط نسرربة التعلرر  
% كمررا 50الحقلررً حسررف المواصررفات القٌاسررٌة العراقٌررة التررً تشررترط ان التقررل نسرربة التعلرر  عررن  لالسررتعمال

 نسربةالالرى انضفراس  اد  ان المراء الممغرنط ، ( ان التداضل بٌن نوم الماء ودرجات الحررار 1ٌظهر الجدول ب
م هذا ٌعنً عدم صالحٌة المبٌد المضرزن علرى درجرة  0 55حرار  % وعلى درجة 47.36المئوٌة للتعل  الى 

 ان ( مرن2011م لعدم مطابقتر  للمواصرفات القٌاسرٌة العراقٌرة وهرذا ٌتفر  مر  مرا ذكرر  المرالح ب 0 55حرار  
اما الترداضل برٌن نروم المراء  م لفتر  والوة اشهر ادت الى زٌاد  نسبة التعل  . 0 55التضزٌن على درجة حرار  

% عنررد 45.48( الررى انضفرراس المتوسرط العررام لنسرربة تعلر  المالوٌررون الررى 1 ٌشررٌر الجردول ب  التضررزٌن و ترر
% وهذ  النسبة رٌرر مسرموح بهرا بسربف عردم 48.9تال   تر  تضزٌن شهرٌن بنسبة تعل   التضزٌن والوة اشهر

نسربة التعلر    رًترروٌر ها مطابقتها للمواصفات القٌاسٌة ولم ٌظهر نروم المراء لوحرد  وال درجرات الحررار  لوحرد
% لفتر  تضزٌن والوة اشهر وهً رٌرر 49.55ادت الى انضفاس النسبة المئوٌة للتعل  الى التً برستوناء  تر  التضزٌن 

 % .50مالئمة للمواصفات القٌاسٌة العراقٌة التً تشترط ان ال تقل نسبة التعل  عن 
( وجررود  روقررات معنوٌررة عنررد مسررتو  2جرردول ب: ٌظهررر ال %(09ميثوميززل نالنيززت المبيززد معلززق ثبززات  -2

%  ً متوسط نسبة التعل  للترداضل برٌن  تررات التضرزٌن ودرجرات حررار  التضرزٌن المرتفعرة ونروم 5احتمال 
م باسررتعمال المرراء  0 55% عنررد التضررزٌن لفتررر  والوررة اشررهر وعلررى درجررة حرررار  73.5المرراء المسررتعمل بلررغ 

% وهذا ٌعنً ان المبٌد صالال لالسرتعمال 80.01بلغ متوسط نسبة التعل   بمعاملة المقارنة اذالممغنط مقارنة 
لتررداضل بررٌن نرروم المرراء و تررر  ( ان ل2لعراقٌررة ، كمررا ٌوضررال الجرردول بالحقلررً حسررف المواصررفات القٌاسررٌة ا

 % عنرد التضرزٌن لفترر  والورة76.7بلرغ  حٌرثالتضزٌن تروٌرا معنوٌا  ً المتوسط العام للتعل  لمبٌرد المٌوومٌرل 
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نسربة التعلر  بمعنرى   رًاشهر باستعمال الماء الممغنط وهذا ٌعنً ان طول  تر  التضزٌن ونوم الماء لرم ٌررورا 
بالنسرربة للتررداضل بررٌن درجررات حرررار  التضررزٌن  ان المررواد المفرقررة لررم تترررور بنرروم المرراء وبفترررات التضررزٌن .

متوسررط العررام لنسرربة التعلرر  اذ اظهررر ان هنرراك تررروٌر معنرروي  ررً ال( 2مررن الجرردول بو ترررات التضررزٌن ٌالحررظ 
بلررغ  حٌررثعنوٌررة  ررً المتوسررط العررام لنسرربة التعلرر  لمبٌررد المٌوومٌررل تحلٌررل االحصررائً ان هنرراك  روقررات مال

م ولفتر  تضرزٌن والورة اشرهر ممرا  0 55% عند التضزٌن على درجة حرار  80.8 لنسبة التعل  المتوسط العام
المرواد المفرقرة ممرا جعرل   رًات التضرزٌن لمرد  والورة اشرهر لرم تررور ٌعنً ان درجات الحرار  المرتفعة و ترر

تعرس المبٌد لدرجات الحرار  المرتفعة ولفتر  والورة اشرهر . كمرا كران الترداضل نسبة التعل  عالٌة بالررم من 
غ بررٌن نرروم المرراء ودرجررات الحرررار  المرتفعررة تررروٌرا معنوٌررا  ررً المتوسررط العررام للتعلرر  لمبٌررد مٌوومٌررل اذ بلرر

م باسررتعمال المراء الممغرنط مقارنررة  0 55% عنرد التضرزٌن علررى درجرة حررار  78.94المتوسرط العرام للتعلرر  
نسربة   رً% وهذا ٌعنرً ان لنروم المراء لرٌس لر  أي ترروٌر 80.01بمعاملة المقارنة اذ بلغ متوسط نسبة التعل  

نراك  روقرات معنوٌرة  رً المتوسرط العرام ( ان ه2اما بالنسبة لتروٌر  تر  التضزٌن  ٌالحظ من الجردول ب التعل .
% عند التضزٌن لفترر  والورة اشرهر كرذلك بالنسربة لترروٌر 83.15لنسبة التعل  اذ بلغ ادنى متوسط لنسبة التعل  

نوم الماء  ً المتوسط العام لنسبة التعل  اذ اشارت نتائج التحلٌرل االحصرائً الرى وجرود  روقرات معنوٌرة  رً 
% وم الماء العسرر القٌاسرً بنسربة 89.39% لماء النهر تال  الماء الممغنط 80.2بلغ  المتوسط العام للتعل  اذ

 .% 91.37تعل  
 -ثانيا : تأثير فترات التخزين بدرجات الحرارة المنخفضة ونوع الماء في ثبات المعلق :

 رً متوسرط % 5( الفروقات المعنوٌة عند مسرتو  احتمرال 3: ٌظهر الجدول ب ثبات معلق مبيد المالثيون -1
نسبة التعل  للتداضل بٌن  ترات التضزٌن المنضفضة ونروم المراء المسرتعمل  رً متوسرط نسربة التعلر  حٌرث بلرغ 

م باسررتعمال المرراء الممغررنط مقارنررة  0 5-% عنررد التضررزٌن لفتررر  والوررة اشررهر وعلررى درجررة حرررار  38.94
ٌد رٌر صالال لالستعمال الحقلً حسرف % وهذا ٌعنً ان المب56.23بمعاملة المقارنة حٌث بلغت نسبة التعل  

م ولفترر  تضرزٌن والورة اشرهر  0 5المواصفات القٌاسرٌة العراقٌرة ترال   رً الترروٌر التضرزٌن علرى درجرة حررار  
% بالمقارنرة بمعاملرة المقارنرة وترال  التضرزٌن لفترر  43.6وباستعمال الماء الممغنط اٌضا كانرت نسربة التعلر  

% 47.36م وباسررتعمال المرراء الممغررنط حٌررث بلررغ متوسررط نسرربة التعلرر   0 5-شررهرٌن وعلررى درجررة حرررار  
وهاتان النسربتان تعنٌران ان المبٌرد رٌرر صرالال لالسرتعمال الحقلرً . امرا الترداضل الونرائً برٌن نروم المراء و ترر  
لررغ التضررزٌن  ٌظهررر الجرردول نفسرر  ان التررروٌر كرران معنوٌررا  ررً المتوسررط العررام لنسرربة التعلرر  لمبٌررد مالوٌررون اذ ب

% عند التضزٌن والوة اشهر وشهرٌن علرى التروالً باسرتعمال المراء الممغرنط وهرذا ٌعنرً ان 49.7% و44.7
طول  ترر  التضرزٌن لهرا ترروٌر معنروي  رً نسربة التعلر  بمعنرى ان المرواد المفرقرة تررورت بنروم المراء و تررات 

م كران لهرا ترروٌرا  0 5-ضرزٌن علرى التضزٌن . امرا الترداضل برٌن نروم المراء ودرجرات الحررار   قرد اظهرر ان الت
باستعمال الماء الممغنط وهذا ٌعنً ان لدرجات الحررار  المنضفضرة % 49.67معنوٌا  ً نسبة التعل  اذ بلغت 

( ترروٌر نروم المراء 3تروٌرا  ً المواد المفرقة مما اد  الى انضفراس النسربة المئوٌرة للتعلر  . وٌظهرر الجردول ب
% بفرار  معنروي 51.76نسبة المئوٌة للتعل  باستعمال الماء الممغنط وبلغت لوحد  حٌث اد  الى انضفاس ال

ٌظهرر مرن الجردول  % ( :09ثبزات معلزق مبيزد الميثوميزل ن النيزت  -2عن ماء النهر والماء العسر القٌاسرً .
 رً متوسرط نسربة التعلر  للترداضل برٌن  تررات التضرزٌن  %5وجود  روقرات معنوٌرة عنرد مسرتو  احتمرال  (4)

 ات الحرار  المنضفضرة ونروم المراء المسرتعمل  رً متوسرط نسربة التعلر  حٌرث بلرغ متوسرط نسربة التعلر ودرج
م باسرتعمال المراء الممغرنط مقارنرة  0 5 عند التضزٌن لفتر  والوة اشرهر وعلرى درجرة حررار  صرفر و 76.2%

حا لالسررتعمال الحقلررً وهررذا ٌعنررً ان المبٌررد ال زال صررال %82بمعاملررة المقارنررة اذ بلررغ متوسررط نسرربة التعلرر  

حسف المواصفات القٌاسٌة العراقٌة كما ٌوضال الجدول نفس  ان للتداضل برٌن نروم المراء و ترر  التضرزٌن ترروٌر 
عنررد التضررزٌن لفتررر  والوررة اشررهر % 77.46معنرروي  ررً المتوسررط العررام لنسرربة التعلرر  لمبٌررد المٌوومٌررل اذ بلررغ 

  التضرزٌن ونروم المراء لرم ٌررورا  رً نسربة التعلر  بمعنرى ان باستعمال الماء الممغنط وهرذا ٌعنرً ان طرول  ترر
 . و تررات التضرزٌن  درجرات الحررار المواد المفرقة لم تترور بنروم المراء و ترر  التضرزٌن امابالنسربةللتداضل برٌن
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 ون .نسبة التعل  لمبٌد مالوٌ( : تروٌر نوم الماء و  ترات التضزٌن بدرجات الحرار  المرتفعة  ً  1الجدول ب   
Table (1): Effect of water kind and storage periods under high temperature on suspension percentage of Malathion 

 

 % .5هستىي احتوال  * الوتىسطاث راث األحرف غ ر الوتشابهت في القطاع الىاحذ تش ر إلً وجىد فروقاث هعنىيت عنذ

   Means with different letters in the same sectors showed a significant difference at p= 5%   

 

 سىع الواء

Water kind  

 

 درجت حرارة التخسين 

Storage temperature 

  General meanالوتىسط العام  Suspension percentage meanهتىسط سسبت التعلق 

 الوقارست

Control 

 فتراث التخسين باألشهر

Storage period in months 

 التذاخل ب ن سىع

 الواء والحرارة 

Inter. Between 

water kind & 

temperature  

 سىع الواء

Water 

kind 

 درجت الحرارة

Temperature  

 

1 2 3 

 هاء عسر ق اسي

Hared water 

45 a 61.7 56.05 bcd 

  

b-f 54.9 54.17 e-f   ab 56.7   

50 61.7 a   c-f54.39 e-f52.9 51.79 efg   bc 55.2   

55 61.7 a   c-g52.9 d-g52.09 efg 51 c 54.4   

 هاء هوغنط

Magnetic water 

45 bcd56.2 b-e55.2 e-f54.24 b-f54.9 bc 55.1   

50 bcd 56.2 c-f 52.9 fg 50.79 41.22 h   d 50.28   

55 bcd56.2 efg50.98 h 41.94 h 40.3 e 47.36   

 هاء سهر

River water 

45 a 62.6 ab  58.8 b-e55.1 d-g52.3 a 57.2   

50 a 62.6 bc 56.9 b-e55.1 d-g52.3 ab 56.38   

55 a 62.6 bcd56.2 d-g52.46 g 49.5 bc 55.19   

التذاخل ب ن سىع الواء تأث ر

 وفتراث التخسين

Inter. Between Water kind 

& Storage period 

  Hared water a 61.7 cd 54.45 d 53.3 de 52.3  a 55.44هاء عسر      

 Magneticهاء هوغنط 

water 

bc 56.2 d 53 f 48.9 45.48 g    b 50.9  

  River water a 62.7 b 57.3 d 54.2 50.87 ef    a 56.26هاء سهر 

 ن درجاث الحرارة تأث ر التذاخل ب

 وفتراث التخسين

Inter. Between temp.& 

Storage period 

45 a 60.18 b 56.69 bc 54.75 53.37 c     56.35 a 

50 60.16 a   bc 54.74 c 52.97 d 47.9   53.95 b  

55 60.16 a   c 53.37   d48.8  d 46.9   52.33 c 

      Storage period general mean 60.18 a   b 54.9 c 52.19 49.55 dالوتىسط العام لفتراث التخسين 
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 .%(90( : تروٌر نوم الماء و  ترات التضزٌن بدرجات الحرار  المرتفعة  ً نسبة التعل  لمبٌد مٌوومٌل بالنٌت  2الجدول ب 
Table (2): Effect of water kind and storage periods under high temperature on suspension percentage of Methomyl. 

 

 % حسف اضتبار دنكن5طام الواحد تشٌر إلى وجود  روقات معنوٌة عند مستو  احتمال * المتوسطات ذات األحر  رٌر المتشابهة  ً الق
   Means with different letters in the same sector showed a significant difference at p= 5%   

 

 سىع الواء

Water kind 

 

 Storage حرارة التخسين درجت 

temperature   

  General mean الوتىسط العام  Suspension percentage meanهتىسط سسبت التعلق 

 الوقارست

Control 

 

 Storage period فتراث التخسين باألشهر 

in months 

 التذاخل ب ن سىع

 Inter الواء والحرارة 

Between water 

kind & 

temperature 

 لواءسىع ا

Water 

kind 

 درجت الحرارة

Temperature 

 

1 2 3    

 

 هاء عسر ق اسي

Hard water 

45 a 96.94 b-i 86.49 a-d 92.6 90.28 b-h a 91.56   

50 a 96.94 d-k 82.98 b-g90.89 88.67 b-i a 89.87   

55 a 96.94 abc 94.47 a-e91.96 87.32 a-i a 92.67   

 

 هاء هوغنط

Magnetic water 

45 d-j82.01 f-k 81.03 d-j 82.5 80.4 g-k b 81.48   

50 d-j82.01 d-j 82.5 j-k 80.1 76.2 k b 80.2   

55 d-j80.01 g-k 81.3 i-k78.96 73.5 k b 78.94   

 

 هاء سهر

River water 

45 ab 95.46 a-f 91.02 a-i 87.81 84.79 c-i a 89.7   

50 ab95.46 a-e 92.17 a-i 87.56 85.47 b-i a 90.01   

55 ab95.46 a-e 91.35 84.36 c-j 81.77 e-j a 88.23   

التذاخل ب ن سىع الواء تأث ر

 Inter وفتراث التخسين 

Between Water kind & 

Storage period 

  Hard water a 96.94 cd 87.96 abc91.81 88.75 cd  a 91.37هاء عسر      

  Magnetic Water efg82.1 efg 81.6 fg 80.5 76.7 g  a 89.39  هاء هوغنط    

  River water ab 95.46 bc 91.5 cde86.57 84.01 def  def80.2 هاء سهر        

تأث ر التذاخل ب ن درجاث 

 Inter الحرارة وفتراث التخسين 

Between temp.& Storage 

period 

45 a 91.47 abc 86.16 ab 87.6 85.15 bc   a 87.6 

50 a 91.47 abc 85.88 abc86.16 83.44 c   86.74  a 

55 a 91.47 ab 89.04 bc 85.09 80.8 c   86.61  a 

    Storage period general mean 91.47 a   b 87.03 b 86.3 83.15 c الوتىسط العام لفتراث التخسين  
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 .%50لمبٌد المالوٌون ( : تروٌر نوم الماء و  ترات التضزٌن بدرجات الحرار  المنضفضة  ً نسبة التعل   3الجدول ب 
      Table (3): Effect of water kind and storage periods under low temperature on suspension percentage of Malathion. 

 % حسف اضتبار دنكن   5المتوسطات ذات األحر  رٌر المتشابهة  ً القطام الواحد تشٌر إلى وجود  روقات معنوٌة عند مستو  احتمال 
   Means with different letters in the same sector showed a significant difference at p= 5%   

 

 سىع الواء

Water kind 

 

 درجت حرارة التخسين

Storage 

temperature 

  General mean الوتىسط العام  Suspension percentage meanهتىسط سسبت التعلق 
 الوقارست

Control 

 فتراث التخسين باألشهر

  Storage period in months 

 التذاخل ب ن سىع

 .Inter  الواء والحرارة

Between water kind 

& temperature 

 سىع الواء

Water kind 

 درجت الحرارة

Temperature 
 

1 2 3    

 هاء عسر ق اسي
  Hard water 

-5   ab61.7 ab 61.7  a-e59.12 c-g56.3 a 59.7   

0   ab61.7 abc61.34  a-e59.27 57.79 b-f   a 60.02   

5 ab 61.7 a-d 60.4  a-d59.69   a-e58.6 a 60.1   

 هاء هوغنط
  Magnetic water 

-5 d-g56.23 d-g56.16 ij  47.36  38.94   k   b 81.48   

0 d-g56.23 a-f 57.7 hi 50.2  ghi51.66 b 53.9   

5 d-g 56.23     efg55 ghi51.66 43.6      j   c 51.6   

 هاء سهر         
      River water 

-5 a 62.6 a-e 60.1 d-g55.57 56.23 d-g   a 58.6   

0 a 62.6 a-d60.23  b-f 57     d-g55.7 a 58.89   

5 a 62.6 a-e 60.1  a-f 57.5 52.9 fgh  a 58.3   

التذاخل ب ن سىع الواء تأث ر

 .Inter وفتراث التخسين 

Between Water kind & 

Storage period 

 Hard هاء عسر  

water 
ab 61.7 ab 61.15 bc 59.36 57.56  cd   a 59.94  

هاء هوغنط 
Magnetic water 

d 56.23 d 56.3 e 49.7  f      44.7  c 51.76  

 River هاء سهر   

water 
a 62.6 ab 60.1 d 56.7 e 54.7   b 58.6    

تأث ر التذاخل ب ن درجاث 

 .Inter الحرارة وفتراث التخسين 

Between temp.& Storage 

period 

-5 a 60.18 a 59.34    cd 54 e 50.47   b 56 

0 a 60.18 a 59.7 c 55.5 c  55    a 57.7 

5 60.18 a   ab 58.5 bc 56.3 de 51.7   a 56.6 

 Storage period general الوتىسط العام لفتراث التخسين  

mean 
a 60.19 a 59.2 b 55.2 52.4 c    
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 %(90( : تروٌر نوم الماء و  ترات التضزٌن بدرجات الحرار  المنضفضة  ً نسبة التعل  لمبٌد مٌوومٌل بالنٌت  4الجدول ب 
      Table (4): Effect of water kind and storage periods under low temperature on suspension percentage of Methomyl 

 
 

 % حسف اضتبار دنكن   5م الواحد تشٌر إلى وجود  روقات معنوٌة عند مستو  احتمال * المتوسطات ذات األحر  رٌر المتشابهة  ً القطا
Means with different letters in the same sector showed a significant difference at p= 5%

 

 سىع الواء

Water kind 

 

 

 درجت حرارة التخسين

Storage temperature 

  General mean الوتىسط العام  Suspension percentage meanهتىسط سسبت التعلق 

 الوقارست

Control 

 فتراث التخسين باألشهر

  Storage period in months 

 ب ن سىع التذاخل

 .Inter الواء والحرارة 

Between water 

kind & 

temperature 

 سىع الواء

Water 

kind 

 درجت الحرارة

Temperature 

 

1 2 3    

 

 هاء عسر ق اسي

Hard water 

-5 a 96.94 a 96.81 abc 94.72 bcd 92.5    a  95.24   

0 a 96.94 a 96.90 a-d 94.93 de 91.39 a 94.8   

5 a 96.94 a 96.57 bcd 92.63 cd 91.63 94.44 a   

 

 هاء هوغنط

Magnetic water 

-5 g 82.01 gh 80.7 gh 80.4 gh 80 d 80.7   

0 g 82.01 gh 81.2 gh 79.2 i 76.2 d 79.65   

5 g 82.01 81.2 gh hi 78.6 i 76.2 d 79.52   

 

 هاء سهر

River water 

-5 ab 95.46 a 96.28 de 91.02 ef 88.55 b 92.8   

0 ab 95.46 95.46 ab f 88.08 f 87.56 bc 91.64   

5 ab 95.46 93.85  a-d f 87.23 f 87.44 c 90.99   

ذاخل ب ن سىع الواء تال تأث ر

 .Inter وفتراث التخسين 

Between Water kind 

& Storage period 

  Hared  water   a 96.94 ab 96.76 c 93.19 d 91.84   a 94.8  هاء عسر

    Magnetized water f 82.01 f 81.06 g 79.4 h 77.46  b91.82 هاء هوغنط

   River water abc96.46 bc 95.19 e 88.77 e 87.85  c 79.98 هاء سهر

التذاخل ب ن درجاث  تأث ر

 الحرارة وفتراث التخسين 

Inter. Between 

temp.& Storage period 

-5 a 91.47 a 91.26 b 88.71 c 87   a 89.61 

0 a 91.47 a 91.18 c 87.1 d 85.05   b 88.7 

5 a 91.47 a 90.57 cd 86.15 d 85.09   b 88.3 

    Storage period general mean a 91.47 a 91 b 87.32 c 85.7 الوتىسط العام لفتراث التخسين  
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ام لنسرربة  رٌالحظ ان هنرراك ترروٌر معنرروي  ررً المتوسرط العررام لنسربة التعلرر  لمبٌررد المٌوومٌرل اذ بلررغ المتوسرط العرر
 5عنررد التضررزٌن علررى درجررة حرررار  صررفر و % 85.05التعلرر  

م ولفتررر  تضررزٌن والوررة اشررهر ممررا ٌعنررً ان  0

درجات الحرار  المنضفضة و ترات التضزٌن لمد  والوة اشهر لم ترور  ً المواد المفرقة مما جعل نسربة التعلر  
لترداضل برٌن نروم المراء ودرجرات الحررار  عالٌة بالررم من تعررس المبٌرد لردرجات الحررار  المنضفضرة .امرا ا

ترروٌرا معنوٌرا  رً المتوسرط العرام للتعلر  لمبٌرد مٌوومٌرل اذ بلرغ  (4) المنضفضة  قد اظهرت النترائج  رً الجردول
م باسررتعمال المرراء الممغررنط  0 5عنررد التضررزٌن علررى درجررة حرررار  صررفر و % 79.52 المتوسررط العررام للتعلرر 

ان  (4) اما لتروٌر  تر  التضرزٌن  رنالحظ مرن الجردول %82 متوسط نسبة التعل  مقارنة بمعاملة المقارنة اذ بلغ
عنرد التضرزٌن  %85.7 هناك  روقات معنوٌة  ً المتوسط العام لنسبة التعل  اذ بلغ ادنرى متوسرط لنسربة التعلر 

قرات معنوٌرة  رً لفتر  والوة اشهر اما بالنسبة لتروٌر نوم الماء اشارت نتائج التحلٌل االحصائً الرى وجرود  رو
ورم المراء العسرر القٌاسرً بنسربة % 91.82لماء النهر تال  الماء الممغنط % 79.98المتوسط العام للتعل  اذ بلغ 

ان تفو  المبٌد مٌوومٌل  رً تحملر  ظررو  الضرزن السرٌئة ونوعٌرة المٌرا  علرى المبٌرد مالوٌرون ربمرا   .% 94.8تعل  

للمراد  الفعالرة لمبٌرد المٌوومٌرل والترً ٌبرردو انهرا مرن مجموعرة المرواد رٌررر ٌرجر  الرى نوعٌرة المرواد المسراعد  المضررا ة 
 (. 2012المالح وعبدالرزا  ، لى الوبات ضد عملٌات االستقطاف باالٌونٌة مما ساعدها ع
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ABSTRACT 

     The results of studying the effect of magnetic water , river water and hard water 

on wetability percentage of Malathion and Lanate showed that the kind of water 

reduce the wet ability percentage of Malathion stored at 55 ° C for 3 months , to 

30.40% while the water kind showed a non significat effect on wetability percentage 

of Lanate stored at 45 , 50 , 55  ° C .The results also exhibit that in creasing the 

storage period under low temperature lead to lower the wetability percentage of 

Malathion to 38.94% after 3 months storge. 

Key words: Malathion , Methomyl , magnatic water , wetability percentage. 
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