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2008،)1(العدد 6: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 

  

 Myzus)في مكافحة حشرة المنحیاتیةالعلى فعالیته الدورسبان لمبیدضوئيالتحلل التأثیر 

persicae   على نبات الخیار  (
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  الخالصة

العــرا ق للموســم –محافظــة االنبــار / احــد الحقــول الزراعیــة التابعــة لمدینــة الرمــادي تــم تنفیــذ البحــث فــي 

 )مكافحـة حشـرة المـنفـي ةحیاتیه اللمبید الدورسبان على فعالیتالضوئي التحللتأثیر دراسةبهدف2005

Myzus persicae لـثالث " حیـث تـم تعـریض المبیـد مختبریـا.علـى نبـات الخیـار وتـأثیر ذلـك علـى اإلنتاجیـة(

8و6، 4، 2، 1( ولفتـرات زمنیـة مختلفـة)  623.5nmو365, 253.7(أنواع  مختلفة من األطوال الموجیـة 

المبیـد لكافـة المعـامالت أعـاله حقلیـا ألجـل دراسـة نسـبة اإلصـابة واإلنتاجیـة فـي ومن ثم اختبرت فعالیة ، )اتساع

  .نباتات الخیار

بلغــت حیــثزیــادة الطــول المــوجيتناســبت عكســیا مــعاإلصــابةنســبة تبــین مــن نتــائج الدراســة إن 

عـــن األطـــوال وقــد اختلفـــت معنویــا , )623.5nm(وذلـــك عنــد تعـــرض المبیــد للطـــول المـــوجي ) %13(أعالهــا 

وبلغــت عنــد تعــریض المبیــد لهــا والتــي تســببت فــي رفــع نســبة اإلصــابة )  365nmو 253.7( الموجیــة األخــرى 

والســبب فـــي ذلــك ربمــا یعــزى إلـــى تحلــل المبیــد ضــوئیا بشـــكل أســرع لــدى تعرضـــه ).علــى التــوالي% 22و20(

درة من هذه األطـوال الموجیـة یكـون اكبـر مـن الصا) طاقة األشعة ( لألطوال الموجیة القصیرة لكون شدة اإلضاءة 

  .األطوال الموجیة العالیة

2899(بلغـــت اذاظهـــر تعـــرض المبیـــد لألطـــوال الموجیـــة القصـــیرة األثـــر الواضـــح فـــي خفـــض اإلنتاجیـــة 

، فـي حـین ارتفعـت اإلنتاجیـة معنویـا ) 365nmو253.7( عنـد التعـرض لألطـوال الموجیـة) دونم /كغم2944و

  ). دونم /كغم3138(وبلغت) 623.5nm(مبید للطول الموجي عند تعرض ال

  

           

  

  

  

  

  

  

  



120

The Effect of photo degradation on the biological activity of dursban 
in controlling of aphids ( Myzus persicae ) on Cucumber

( Cucumis sativus L. ) .
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*Hort. Dept. , Agric.College / University of AL-Anbar  
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Abstract  
Several experiments were conducted at AL-Ramadi distinct / AL-Anbar

province, Iraq in 2005 to investigate effect of photo degradation on the biological 
activity of dursban in controlling of aphids (Myzus persicae) on cucumber.

The insecticide was exposed to three different wave lengths in the laboratory 
(253.7, 365 and 623.5 nm) for different periods of time (1, 2, 4, 6 and 8 h) before field 
application in infestation % of aphids and productivity of cucumber were estimated.

Results showed that dursban activity was decreased at low wave lengths
treatment, whereas infestation % was (20 and 22 %) at (253.7, 365 nm) treatments 
respectively. While it was (13 %) under (623.5 nm), decreased productivity of plant 
with decreasing wave lengths, was also recorded the average yield was 2899 and 2944 
kg/D) recorded for (253.7,365 nm) wave lengths  respectively, compared to (3138 
kg/D) obtained to ( 623.5 nm ) treatment.

المقدمة

التــي تنتقــل األمــراضالزراعــي والحــد مــن اإلنتــاجســاهمت المبیــدات الكیمیاویــة مســاهمة فعالــة فــي زیــادة 

م اقتصـادي دون اسـتخداإنتـاجبعض الدراسات انه من الصعب الحصول علـى وأوضحت،والحیواناإلنسانإلى

المحاصــیل الزراعیـة بنســبة إنتـاجانخفـاض إلــىوان عـدم اســتخدام المبیـدات یـؤدي اإلنتاجیـةالعملیــةالمبیـدات فـي 

  ).2و 1% (70-50تتراوح من 

وتنتهــي ســنواتوقــد تخــزن لعــدة ،وحســب مقتضــیات الحاجــة" خــزن المبیــدات لحــین اســتخدامها تباعــات

  :عدیدة أهمهاألسبابخازن ویعود ذلك تراكمها في المإلىصالحیتها مما یؤدي 

  .وأنواعهاعدم الدقة في تحدید االحتیاجات الفعلیة من المبیدات -1

  .ف كفاءة نظم التوزیعضعو متوازنةاستهالكیة سیاسةعدم وجود -2

والمســاحة المعرضــة اإلصــابةمنهــا درجــة آلخــرصـعوبة التنبــؤ بــالظروف البیئــة الزراعیــة مــن موسـم -3

فیهـا المواصـفات الفنیــة الكفیلـة بالحفـاظ علیهــا رال تتــوفتكـون محصــلة ذلـك بقـاء المبیــدات فـي مخـازن و .لإلصـابة

  .)3( من التحلل والفساد 

الخـزن ةداإلضـاءة ومـ،الحرارةبعوامل عدیدة أهمها من مبیدات اآلفات تتأثر العدیدأن مما ال شك فیهو 

تتعــرض .یــث الســمّیة والمواصــفات الفیزیائیــة والكیمیائیــةعــن المبیــد األصــلي مــن حمركبــات تختلــفإلــىوتتحــول 

  :نوعین في التغیراتإلىفي عبوة مغلقة المعبأةالمبیدات 

أكثــرأوقــد تكــون اقــل أخــرىنــواتج إلــىوتتمثــل فــي تحطــم المــادة الفعالــة :تغیــرات كیمیاویــة للمــادة الفعالــة-1

  .سمیة

  .)4( تبلورهاأو ترسیبهاأو الفعالة المادة المساعدة عنتتمثل في انفصال المواد:تغیرات فیزیاویة-2
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الجزیئیــة ومــن هــذه األواصــركســر إلــىتعتمــد العملیــات الكیمیائیــة علــى شــدة الضــوء الممــتص فتــؤدي 

البلمـــرة الضـــوئیة ، Photo oxidationالضـــوئیة، األكســـدةPhoto reductionالعملیـــات االختـــزال الضـــوئي 

Photo polymerization ، اإلضــــافةتفــــاعالتPhoto additionالترتیــــب الجزیئــــي وٕاعــــادةPhoto

rearrangement   )56و.(  

خاصـة فـوق البنفسـجیة والتـي تـؤثر فـي األشـعةهناك نوعین مـن التفـاعالت الضـوئیة التـي تنشـط بوجـود 

  :مركبات الكلور العضویة وهي 

فــوق البنفســجیة ذات لألشــعةتعــرض المبیــد یحــدث عنــد: Photo dechlorinationالكلــور ضــوئیا إزالــة-1

  ).7(ذرة الكلور إزالةإلىالموجات القصیرة التي تؤدي 

هـذه العملیـة تسـاعد فـي : Process in termolecular rearrangementالترتیـب داخـل الجزیئـة إعـادة-2

وتــتم تركیــب المبیــد ترتیــب مواقــع الــذرات الداخلــة فــي إعــادةعــن طریــق األصــليتكــوین متشــابهات المركــب 

  ). 8(بواسطة التفاعل الكیمیائي الضوئي 

فــوق البنفســجیة األشــعةالتــي یســببها الضــوء وخاصــة األكســدةالضــوئیة للمبیــدات یقصــد بهــا األكســدةإن

م المـادة یتحطـأهمهـاومـن ) 9(العدیـد مـن التغیـرات الفیزیائیـة والكیمیائیـةإلـىالشمسي والتي تـؤدي اإلشعاعمن 

اآلفـاتغیـر سـامة علـى تـأثیراتولهـا األصـليالة للمبیدات وتكـون نـواتج الـتحطم للمبیـد اقـل سـمیة مـن المبیـد الفع

  ).11و 10( الضارة المعاملة بهذه المبیدات 

حامضـــیة ، مـــدى الطـــول المـــوجي، معـــدل ســـرعة تحلـــل مبیـــد مـــا تعتمـــد علـــى شـــدة الضـــوء الســـاقط إن

  ).12(یعة المذیب المستعمل ووسط التفاعلطب، المذاب األوكسجینكمیة ، المحلول

تعـرض مبیـد الدورسـبان لـدرجات حراریـة تـأثیرمن خالل دراستهم التي قاموا بهـا  لمعرفـة ) 13( أوضح

( بحشــــرة المــــن لإلصـــابةعلــــى كفاءتـــه فــــي مقاومــــة نباتـــات الخیــــار ) مْ 60و40, 20, 10, 5, 0( مختلفـــة 

(Myzus persicaeة بلغــت أن نســبة اإلصــاب)وذلــك عنــد المكافحــة بمبیــد الدورســبان المعــرض لدرجــة ) %9

وانخفضــت ،)دونــم /كغــم3325( فــي حــین ارتفعــت اإلنتاجیــة لتلــك النباتــات إلــى أعلــى مســتویاتها )  مْ 0(حــرارة 

ممــا اثــر) %25(حیــث وصــلت نســبة اإلصــابة إلــى ) مْ 60(فعالیــة المبیــد أعــاله لــدى رفــع درجــة الحــرارة إلــى 

  ).دونم /كغم2819( معنویا في خفض كمیة الحاصل والتي بلغت 

الحشـري علـى المبیـد ) 15(و على المبیـد الحشـري الـدیازینون) 14(أجراهالوحظ من خالل دراسة 

 )Peromethrin (التجزئــة الضــوئیة لهــذه المبیــدات وتــزداد عملیــة التجزئــة إلــىالمبیــدات یــؤدي تشــعیع هــذهأن

  .فیها تكون عالیة) الطاقة الضوئیة (اإلضاءةلطول الموجي للضوء اقصر لكون شدة كلما كان ا

افـات المحاصـیل الزراعیـة نظرا لكون مبید الدورسبان یسـتخدم علـى نطـاق واسـع فـي مكافحـة العدیـد مـن 

بهــدف البحــث تــم تنفیــذ هــذااالشــعة الضــوئیة فیــه فقــدالمختلفــة ولمحدودیــة الدراســات المتعلقــة بثبــات المبیــد وتــاثیر 

 )ة في المكافحة الحقلیة لحشرة المنحیاتیموجیة مختلفة على كفاءته الألطوالمبید الدورسبان تأثیر تعرض دراسة 

Myzus persicae   .على نبات الخیار(
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  واد وطرائق العملالم

2005للموسم العرا ق –محافظة االنبار/ احد الحقول الزراعیة التابعة لمدینة الرمادي في جري البحث ا

وینتمـي إلــى مجموعـة المركبــات الفســفوریة الهامــة اسـتعمل فــي البحـث مبیــد الدورســبان وهـو أحــد المبیـدات الحشــریة 

-O,O-diethyl O(3,5,6(الصـیغة الجزیئیـة لـه هـي )  Organo Phosphorus Compounds( العضـویة

tri chloro-2-piridyl trio phosphate (.إلضـاءة علـى هـذا المبیـد فقـد تـم اسـتخدام غـرض معرفـة تـأثیر اول

:-  

 Applied Photo Physics Ltdشــركة انتــاج Reading-Photo reactor-31جهــاز مــن نــوع -1

(London)   الجهاز یحتوي على وهذا:-

اللـــذین یكونـــان متقـــابلین )Low Pressure Mercury Lamp( مصـــباحین للزئبـــق واطـــئ الضـــغط   - أ

).253.7nm(بطول موجي " ویشع ضوءاMحرف لبعضهما، وكل مصباح على شكل 

اللــذین یكونــان متقــابلین )Medium Pressure Mercury Lamp( مصــباحین للزئبــق واطــئ الضــغط   -ب

  .)365nm( بطول موجي" لبعضهما، وكل مصباح على شكل اسطوانة ویشع ضوءا

، وقـد ) 623nm( ه المـوجيطولـوالـذي یحـوي علـى غـاز النیـون ) الشـمعة االعتیادیـة ( مصباح الفلورسـنت -2

استخدم مصباح الفلورسنت في البحث بسبب استخدامه بكثرة في غرف خزن المبیدات وخاصة إن العدیـد مـن 

  .هذه الغرف تترك فیها المصابیح منارة نتیجة اإلهمال لفترة زمنیة طویلة

ألطــوال الموجیــة اتــأثیرلمعرفــة ) اتســاع8و6، 4، 2، 1( للتعــریضمختلفــةأوقــاتتــم اســتخدام

علـى حشـرة المـن المنتشـرة علـى نبـات الخیـار " حقلیاللمبید اختبار حیوييجر اثم, على مبید الدورسبانالمختلفة

، )16( للمسافات المثلى وبالطریقةمروز بشكل الخیاربذور فیهازرعت اختیار قطعة ارض حیث تم 

  .رة المتماثلة لجمیع النباتات المزروعةت عملیات الخدمة الزراعیة علیها وبالصو ونفذ

م للمـرز الواحـد 40استخدمت ثالث مروز للمعاملة الواحدة بحیث یمثل كل مرز وحـدة تجریبیـة وبطـول

أجریت . وتركت مساحة معینة مابین كل معاملة وأخرى لضمان عدم حصول خلط بین معاملة وأخرى عند الرش

من فـي بدایـة ظهـور اإلصـابة وذلـك باسـتخدام مبیـد الدورسـبان المعامـل عملیة مكافحة النباتات المصابة بحشرة ال

  :مختلفة وللفترات الزمنیة المشار إلیها آنفا لمالحظة تأثیر كل من المعامالت أعاله فيأطوال موجیةب

حیث تم احتساب عدد النباتات التي توجد فیهـا مظـاهر اإلصـابة وحسـاب النسـبة مـن (%) : نسبة اإلصابة -1

  :المعادلة التالیة 

  عدد النباتات المصابة                     

      100× _______________________=  نسبة اإلصابة  

  العدد الكلي للنباتات                                

للمعاملة الواحدة من خالل حساب حاصل ) كغم ( تم حساب كمیة الخیار:)دونم / كغم (ة اإلنتاجی-2

  . ومقارنتها بوحدة المساحة الكلیة لكافة المعامالت) مرز واحد ( الوحدة التجریبیة لكل معاملة 

وعلـــى مســـتوى ) LSD(وحللـــت النتـــائج وفـــق اختبـــار ) RCBD( اســـتخدم فـــي هـــذه التجربـــة تصـــمیم 

  ).17%  ( 5احتمال
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  النتائج والمناقشة

  نسبة اإلصابة -1

انخفضــت وبشــكل معنــوي فــي المعاملــة اإلصــابةنســبة أن) 1( فــي الجــدول یتضــح مــن النتــائج المبینــة 

، في حین ارتفعت نسـبة )%13(حیث وصلت إلى) 623nm(طول موجيالتي تعرض فیها مبید الدورسبان ل

20( بلغـت إذ)365nmو253.7(المبیـد فیهمـا ألطـوال موجیـةتعریض تمنیفي المعاملتین اللتاإلصابة

األطــوالأنإلــىربمــا یعــزى ســببه اإلصــابةســبب االرتفــاع فــي نســبة إن.فــي كــل منهمــا علــى التــوالي)% 22و

یـد مـن حـدوث العدإلـىالقصیرة التي تعرض لها المبید تسببت فـي حصـول التجزئـة الضـوئیة والتـي تـؤدي الموجیة 

تحطــم المــادة الفعالــة للمبیــد وتكــوین مــواد اقــل ســمیة مــن إلــىالتغیــرات الفیزیائیــة والكیمیائیــة والتــي تــؤدي بالنتیجــة 

  .  )15و13،14، 10،11(األصليالمبید 

نســبة اإلصــابة عارتفــاأمــا بالنســبة لتــأثیر األوقــات المختلفــة التــي تعــرض لهــا مبیــد الدورســبان فقــد لــوحظ 

فیمــا انخفضــت النســبة إلــى ،)واحــدةســاعة(وذلــك لــدى تعــرض المبیــد لمــدة % )21(وبلــغ یاتها مســتو علــى أل

( الدراسة عامليبین التداخل أظهرفي حین،)اتساع6( لمدة التعرضوذلك عند% ) 16( أدناها 

وذلـــك عنـــد ) % 27(بلـــغ و إلـــى أعلـــى مســـتوى لهـــاارتفـــاع نســـبة اإلصـــابة) ومـــدة التعـــرض األطـــوال الموجیـــة

فـــي حـــین انخفضـــت نســـبة ،)واحـــدة ةســـاع(لمـــدة )253.7nm(لطـــول مـــوجيالمكافحـــة بالمبیـــد المعـــرض 

سـاعات 6و4(ولمدة )623.5nm(طول موجيفي المبید المتعرض ل)% 12(اإلصابة إلى أدنى مستوى لها

(.  
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المتعرض لها مبید الدورسبان على نسبة إصابةمختلفةالاألطوال الموجیةتـأثیر )1(جدول

حشرة المن بنبات الخیار

= a             األطوال الموجیة

         = b    التعرضفترات

  = a × b        وفترات التعرض األطوال الموجیةالتداخل بین 

  

  اإلنتاجیة -2

اإلنتاجیـةمعنویـا فـي خفـض تـأثیرا) 365nmو253.7(ألطوال موجیـةاظهر تعرض مبید الدورسبان 

لطــول تعــرض المبیــد لاظهــرحــین، فــي )دونــم علــى التــوالي /كغــم2944و2899(إلــىووصــلت لنباتــات الخیــار

االنخفـاض فـي إن). 2(الجـدول ) دونـم /كغـم3138(بلـغ اإلنتاجیـةارتفاعـا معنویـا فـي )623.5nm(الموجي

التـي تـؤدي الضـوئیة حـدوث عملیـة التجزئـةإلـىربمـا یرجـع الموجیـة القصـیرة لألطـوالعند تعرض المبید اإلنتاجیة

13، 11، 10( األصـليتحطم المادة الفعالة للمبید وتكوین مواد بدیلـة تكـون اقـل سـمیة مـن المبیـد إلىبالنتیجة 

عنــد تعــرض ) دونــم /كغــم3144(أمــا بالنســبة إلــى مــدة التعــرض للمبیــد فقــد ارتفعــت اإلنتاجیــة إلــى .)15و14، 

( وذلك عند التعرض لمـدة ) دونم /كغم2829(فضت إلى أدنى مستوى لها فیما انخ،)واحدة ساعة (المبید لمدة 

  ).اتساع8

وذلــك عنـــد ) دونــم /كغـــم2626(انخفــاض فــي إنتاجیـــة نباتــات الخیــار بلــغ حصـــول تــأثیر التــداخل نیبــی

" اإلنتاجیــة معنویــافــي حــین ارتفعــت ،)ســاعات 8(ولمــدة )253.7nm(طــول مــوجيتعــرض مبیــد الدورســبان ل

623.5(طول موجيلمبید التعرض لدىوذلك)دونم /كغم3468(ىإلووصلت مستویاتهاأعلىإلى 

nm ( ولمدة ) ساعة واحدة(  .  

  

  فترات التعرض        

  

                                  

األطوال الموجیة

(  %  )اإلصابة نسبة

ساعة

واحدة
تینساع

4  

اتساع

6  

اتساع

8  

اتساع
Mean  

nm253.7  272123172022

nm365  
222218202020

nm623.5  
141412121513

Mean2119181618

                                                                             LSD0.05  for a = 3.4  
                          b = 1.9          

a × b = 3.8                          
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نبات إنتاجیةالمتعرض لها مبید الدورسبان على المختلفةاألطوال الموجیةتـأثیر )2(جدول

  حشرة المن المصاب بالخیار

         = a          األطوال الموجیة

           = b     فترات التعرض

  = a × b            وفترات التعرض األطوال الموجیةالتداخل بین      

  

  :على ضوء النتائج المستخلصة من البحث یتضح مایلي 

فـــي تحطـــم المــادة الفعالـــة لمبیـــد الدورســـبان "اكبیـــر "اتــأثیر ) 365nmو253.7(جیـــة القصـــیرة المو ألطــواللإن -1

وتبـین أن نـواتج تحطـم فـي المكافحـة، تـهفعالینتیجة حصول عملیة التجزئة الضوئیة للمبیـد وبالتـالي انخفـاض 

  .مبید الدورسبان اقل سمیة من المبید األصلي

مصـباح الفلورسـنت()623.5nm(طـول مـوجيلالمتعـرضرسـبان مبیـد الدو مكافحة نباتات الخیار باظهر-2

253.7(ألطـوال موجیـةالمبیـد المتعـرضبشـكل اقـل مـنولكـنبحشـرة المـناإلصـابةحصـول إلى)

. )365nmو

  : ومن خالل النتائج العملیة التي تم الحصول علیها في هذا البحث یمكن اإلشارة إلى التوصیات التالیة 

كفیلـة بالحفـاظ معتمـة مـن خـالل تـوفیر مخـازن نموذجیـة على المبیدات مـن التحلـل بتـأثیر اإلضـاءةفظة المحا-1

  .استخدام اإلضاءة إال عند الضرورةیراعى فیها عدم على هذه المبیدات 

  .  وضع سیاسة استهالكیة متوازنة وٕاعطاء أولویة االستخدام للمبیدات األقدم عمرا -2

  

  

  فترات التعرض     

  

                      

األطوال الموجیة

)دونم  / كغم (اإلنتاج

ساعة 

واحدة
ساعتین

4  

ساعات

6  

ساعات

8  

ساعات
Mean

nm253.7
294830432992288826262899

nm365  
301630162944284828962944  

nm623.5  346831923344282029663138

Mean  31443084309328522829

                                                                                             for a = 63.2  LSD0.05                          
          b =141.6                 

b =123                                            ×a                                                 
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