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 (Temephose)استعمال مبيد تحت تأثير  Daphnia magnaلبرغوث الماء دراسة حياتية
Abate  

 ا.م.د رافد عباس العيسى            م.م . سوسن درويش جاري 
 / جامعة كربالء / قسم الصحة البيئية العموم الطبية التطبيقية كمية

 المستخمص
تستخدم المبيدات الكيميائية في العراق بكميات كبيرة نوعا ما في معاممة البيئة المائية لغرض التخمص من بعض 

او   Abateاآلفات حيث تستخدم سنويا المبيدات لمكافحة االدوار المائية لحشرة البعوض مثل مبيد  
(Temephos)  تهدف البحث الحالي اعداد جداول الخصوبة والحياة لبرغوث الماء اس, لذاDaphnia 

magna    تحت تأثير استخدام  مبيدAbate (Temephose المستعمل في البيئة المائية  لمكافحة يرقات )
متابعة تأثير التراكيز تحت القاتمة في القابمية التكاثرية لمحيوان, أستخدم في التجربة سمسمة البعوض من خالل  

عدم ت ( مايكروغرام / لتر وتم أجراء التجارب في حاال 1.25,  1,  0.75,  0.5,  0.25من التراكيز ) 
 التهوية واستمرار التهوية وكذلك باستخدام عوالق )البنتونايت والغرين(.

حت نتائج البحث وفيما يخص تأثير المبيد عمى عدد الحضنات ومتوسط عدد الصغار المنتجة أن المبيد أذ أوض
أدى الىىى تقميىىىل عىىىدد الحضىىنات ومتوسىىىط عىىىدد الصىىىغار المنتجىىة الفىىىراد الجيىىىل الثىىىاني وذلىىك فىىىي جميىىى  حىىىاالت 

عكست هىذ  النتىائج عمىى قىيم معىدل المعاممة )عدم التهوية, استمرار التهوية, وجود العوالق البنتونايت الغرين( وان
اذ انخفضىىت هىىذ  القىىيم عنىىد المعىىامالت المسىىتعممة  rmومعىىدل الزيىىادة الداخميىىة لمسىىكان  Roالتعىىويض الصىىافي 

هىذا التىأثير ليجيىال  كافة, وادى استعمال المبيد الى تدهور نمىو المجموعىة السىكانية لمكىائن قيىد االختبىار وانتقىال
 .المتالحقة 

 . , جداول الخصوبة والحياة  Daphnia magna, برغوث الماء  Abateاحية : مبيد الكممات المفت
 

Biological  study of Daphnia magna under the effect of using  the in-

secticide (Temephose) Abate 
Abstract: 

 Chemical pesticides are used in Iraq in fairly large quantities in the treatment of the 
aquatic environment for the purpose of disposal of some pests. Pesticides are used 

annually to control the water roles of the mosquito insect such as Abate or Temeph-
os.therefore       The aim of the present study is  the life tables to water flea Daphnia 

magna  under the effect of pesticide Abate (Temephose ) 4% Emolsion Concentration 
utilized in the aquatic environment against Mosquito larvae As well as , noticing the 
effects five concentrations (0.25 , 0.5 , 0.75 , 1, 1.25 ) µg/L on the reproductivity of 

the  water flea Daphnia magna in series of laboratory experiments conducted under 
different environmental conditions such as ( present of O2  , absent of O2  with sus-

pended particles ( Bentonite & Clay).  
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the results of Abate treatment at a period of partial exposure showed reduction 
on number of broods and the juveniles number . And using of the insecticide Abate 

lead to reduce in the number of brood and the juveniles number for F1 individuals in 
all cases of treatments (absent of oxygen , present of oxygen , addition of some sus-
pension materials ). These results effected on the values of net replacement rate (RO) 

and the intrinsic rate of increase( rm) which reduced in all uses treatments as a result 
of the use of Abate that leaded to defect  in the  growth of Daphnia´s  population  and 

this effect transported to the  next  generations . 
Key words: pesticide abate , water flea Daphnia magna ,life table. 

 المقدمة:
الناقمة لمطاقة خالل السمسمة الغذائية  من متفرعة الموامس مهمة كونها احد االحياء Daphnidaeعائمة  تعد

وتشكل العنصر الغذائي األفضل ألسماك الميا  العذبة وتمثل متفرعة الموامس غذاًء حيًا ليسماك ذا قيمة عالية 
تصل  (.1يوم )  15- 14وذات دورة حياة قصيرة وقابميتها االنتاجية عالية اذ تصل قمة إنتاجيتها خالل 

تؤثر عمى الكائنات الحية فيها, كالقشريات واألسماك الصغيرة التي تتغذى عمى الهائمات المبيدات إلى األنهار و 
الحيوانية ويرقات الحشرات والمفصميات األخرى الصغيرة, وهي أيضًا بدورها تصبح غذاء ليسماك الكبيرة 

ى قمة الهرم الغذائي. وتتأثر والطيور التي تشكل جزًء رئيسًا لغذاء اإلنسان, وهكذا تنتقل المبيدات إلى اإلنسان عم
الكائنات المائية مباشرة بالمبيدات الحشرية األمر الذي أدى إلى انخفاض أعدادها وهدد البعض اآلخر 

 .  (5)باالنقراض  
وبتعبير آخر أن التأثيرات البيئية لممبيدات بصورة عامة او مبيدات االعشاب تحديدا عمى االنظمة البيئية تظهر 

ة مثل الالفقريات كمباشرة أو غير مباشرة فتؤثر بصورة غير مباشرة عمى المجامي  السكانية المستهماما بصورة 
 .(3والتي ال تصل اليها مباشرة بل عن طريق تأثيراتها المباشرة عمى االحياء المنتجة مثل الطحالب )

فهي  D.magnaء برغوث الماتعد المموثات الكيمياوية من ابرز العوامل التي تؤثر عمى حياتية  
الختبار سمية  Bioindicatorحساسة لممموثات السامة وهذا يعني انه من الممكن عدها دلياًل احيائيا جيدًا 

, اذ تؤثر هذ  المواد Insecticidesالمواد الكيميائية او لمعرفة الحدود المسموح بها من المبيدات الحشرية 
من خالل تأثيرات متعددة مثل معدل  D.magnaعمى برغوث الماء  Sub lethal doseبالتراكيز الضئيمة 

ويقصد به مقاومة االحياء المائية لمسموم وبقاءها حية رغم التعرض, وعدد النسل   survival rateالبقاء 
number of progeny  (7)(6)ويقصد به عدد الصغار المنتجة لكل انثى ومدة دورة الحياة وغيرها. 
المبيدات الكيميائية وبكميات كبيرة نوعا ما في معاممة البيئة المائية لغرض التخمص  وفي العراق تستخدم

او   Abateمن بعض اآلفات حيث تستخدم سنويا المبيدات لمكافحة االدوار المائية لحشرة البعوض مثل مبيد  
(Temephos ), شري دراسة تأثير تراكيز مختمفة من المبيد الحلذا استهدف البحث الحالي الىAbate  عمى 

من خالل تأثير ذلك عمى بعض المؤشرات الحياتية مثل  D.magnaبرغوث الماء جداول الخصوبة والحياة ل
 معدل البقاء وعدد النسل.
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    Materials & methodsالمواد وطرائق العمل :
  جمع عينات برغوث الماء وتحضير المستعمرة

من جدول الدويهية )أحد تفرعات جدول  2012/ 12/ 15في   D.magnaتم جم  عينة حيوان االختبار 
متر من الماء في  1.5بني حسن في محافظة كربالء(  من االماكن القريبة من الجرف وعمى عمق ال يتجاوز 

المناطق التي يتوافر فيها القصب والحشائش أذ تعد هذ  النباتات مخابئ لهذ  االحياء من المفترسات وتم قياس 
لممحافظة عميها في أحواض التربية , مضية ودرجة الحرارة في الحقل أثناء عممية جم  العينات قيمة الدالة الحا

 80 حضرت مزرعة برغوث الماء بعد تشخيصه والتأكد من نوعه بمساعدة  متحف التاريخ الطبيعي , بعد وض 
رض تربية ( سم فيه ماء معمر )ماء خالي من الكمور( لغ 30×  20× 50حيوان في حوض زجاجي سعة )

مل  5وذلك بإضافة  Alfa alfaبرغوث الماء وتكثير , واستخدم الماء المعمر المضاف اليه عصارة نبات الجت 
من العصارة  لكل واحد لتر من الماء المعمر م  مراعاة الظروف البيئية المالئمة لمتربية في االحواض أذ 

وتثبيت درجة الحرارة المالئمة  ( م20مزود بمنظم حراري لتنظيم درجة حرارة الماء ) Heater أستخدم مسخن
في الحوض, وفيما يخص االوكسجين المذاب فقد تم تهوية الحوض باستخدام جهاز تهوية منعا لحدوث نقص 

يد الماء االوكسجين, ومن ناحية االضاءة فقد تم وض  االحواض قريبا من ضوء الشمس المباشر ومراعاة تجد
عادة توزي  الحيوانات في أحواض اخرى عند زيادة \والغذاء يوميا م  تنظيف الحوض اسبوعيا منعا لمتمو ث وا 

 اعدادها منعا لمتزاحم والتنافس عمى المكان والغذاء واالوكسجين.
 المبيد وتحضير تراكيزه المختمفة :

مجهز من 4%بتركيز   Temephoseعالة الذي يحوي عمى المادة الف   Abateمبيد الحشريتم استخدام ال
( مايكروغرام 12.5وقد حضر المحمول الخزين  باضافة )(. 11ليدوية البيطرية والزراعية ) BASFقبل شركة 

مل وتكممة  1000وأضافته الى قنينه حجمية سعة   Micropipette باستعمال ال  Abate/ لتر من مبيد 
تراكيز من  خمسة . ثم حضرت سمسمة من التراكيزppm (0.5)الحجم بالماء المقطر ليكون التركيز الناتج 

هي التي استخدمت في تجارب / لتر وهذ  التراكيز غراممايكرو  (1.25,   1,  0.5,0.75 , 0.25المبيد )
 حساب التركيز المتوسط المميت وتجارب السمية دون القاتمة .

 يل الثاني لبرغوث الماء المعاممة( يوم لممبيد عمى المؤشرات التكاثرية لصغار الج21ر التعرض المزمن)تأثي
 امهاتها بالمبيد في تعرض سابق.

تم دراسة تأثير التعرض السمي المزمن عمى المؤشرات التكاثرية ألفراد الجيل الثاني أذ تم  عزل الصغار 
يوم و تعريضها لنفس  21بعد الفقس مباشرة لبرغوث الماء) المعامل امهاتها بالمبيد في تعرض سابق( لفترة 

وتم حساب المؤشرات التكاثرية )عدد  يوم 21التراكيز السابقة واستمرت متابعتها لحين البموغ ووض  البيض فترة 
 الحضنات , متوسط عدد الصغار الناتجة ( وكما هو موضح في التجارب االتية:
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 أ_  في حالة عدم التهوية: 
استخدمت في هذ   تأثير عدم وجود التهوية عمى المؤشرات التكاثرية المذكورة سابقالغرض مالحظة  

ووض  مل   250مل وأضيف في بيكرات سعة  200التجارب نفس التراكيز السابقة, أذ أخذ من تمك المحاليل  
السيطرة  معاممةأما  Alfa alfaمكررات( م  الغذاء عصارة نبات الجت  10) برغوث ماء واحد في كل بيكر

م  تجديد الماء والمبيد )تالفيا  مكررات( 5يكر )مل من الماء المعمر وحيوان واحد في كل ب 200 فتحتوي عمى
 .يوم 21النخفاض التركيز بسبب التحمل( والغذاء يوميا لمدة 

 في حالة استمرار التهوية : -ب 
مل من المحمول المحضر من  200استخدمت التراكيز )السابقة( من المبيد بوجود عامل التهوية بأخذ 

مكررات(  10مل م  وض  برغوث ماء واحد في كل بيكر ) 250المحمول الخزين وأضافته في بيكرات سعة 
مل من الماء المعمر وحيوان واحد في  200 السيطرة فتحتوي عمى معاممة, أما وتغذيتها من عصارة نبات الجت

 . (مكررات 5 (كل بيكر  
 البنتونايت :ج _ في حالة وجود 

المحمول  لتر تحتوي عمى 1( ممغم من البنتونايت أضيف الى قنينة حجمية سعة 50تم استخدام )
( مايكروغرام / لتر, 1.25 , 1 , 0.75 , 0.5 , 0.25المحتوي عمى المبيد وحسب التراكيز المستخدمة )

ة السابقة الذكر أي المحتوي ل من المحمول المحضر بالطريقم 200واستخدمت بيكرات احتوت كل  منها عمى 
مكررات( لكل تركيز م  وض  برغوث ماء واحد في كل بيكر, باإلضافة الى معاممة  10عمى طين البنتونايت ) 

 5)مل من الماء المحتوي عمى طين البنتونايت وبرغوث ماء واحد في كل بيكر 200السيطرة التي احتوت عمى 
 يوم . 21مل ولمدة  1ت وتمت تغذيتها من عصارة نبات الجمكررات( 

 في حالة وجود الغرين : د _ 
 تم اعىىادة التجربىة باستىىخدام الغريىىىن وبنفىىس الطريقىىىة أعال  .   

 التحميل االحصائي : 
أن كل البيانات الواردة في الجداول هي نتائج عمميات أحصائية الن اعداد جداول الحياة يكون وفق معادالت 

اعداد الذرية الناتجة ومدة الجيل ومعدل التعويض الصافي الذي يحصل داخل الجماعة  احصائية تعنى بحساب
 السكانية .
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 Results & Discussionالنتائج والمناقشة :
 في حالة عدم التهوية  Abateبرغوث الماء تحت تأثير استعمال مبيد لأعداد جداول الخصوبة والحياة  

يوم في حالة   21اثناء التعرض المزمن  لممبيد فترة  D.magnaالخصوبة والحياة لصغار  ( جدول 1) جدول
 .عدم  التهوية

Concentrations µg / L معدل الزيادة الداخمية  الحضناتrm  معدل التعويض الصافيRO 
Control 22.9 0.93 االولى 

 23.2 0.65 الثانية
 27.2 0.59 الثالثة
 31 0.54 الرابعة

 18.6 0.72 االولى 0.25
 13 0.08- الثانية
 8.9 0.62- الثالثة
 8.6 -0.73 الرابعة

 12.8 0.06- االولى 0.5
 9.6 0.51- الثانية
 7.8 0.83- الثالثة

 10.3 0.06- االولى 0.75
 7.8 0.58- الثانية
 6.1 1.02- الثالثة

 6.9 0.26- االولى 1
 5.7 0.65- الثانية
 4.9 1.18- الثالثة

 4.9 0.60- االولى 1.25
 3 1.29- الثانية
 3.6 1.42- الثالثة
في معاممة المقارنة يتناقص  Ro( أن قيم معدل التعويض الصافي 1يالحظ من النتائج الواردة في الجدول )

في الحضنة الثانية أما في  23.2في الحضنة االولى ووصل الى  22.9م  تقدم عدد الحضنات أذ بمغ 
فنالحظ rm عمى التوالي, أما قيم معدل الزيادة الداخمية لمسكان 31 – 27.2الحضنتين الثالثة والرابعة فقد بمغ 

في الحضنة  0.54في الحضنة االولى في حين وصمت الى  0.93 انخفاضها بتقدم أعداد الحضنات أذ بمغت 
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الحاصل في هذ  القيم في جمي  التراكيز المستعممة من المبيد وذلك الرابعة, بينما يمكن مالحظة االنخفاض 
بسبب تأثير المبيد عمى خصوبة وتكاثر الحيوان قيد االختبار من خالل تأثير  عمى قابميته في أنتاج البيض لكل 
حضنة ومتوسط عدد الصغار المنتجة وأيضا قابميتها عمى أنتاج عدد حضنات كافي لممحافظة عمى حجم 

 اعة السكانية .   الجم
تتناسب عكسيا م   التراكيز المستعممة  rmوالى  Roوقد أشارت النتائج الواردة في الجدول ذاته أن قيم الى 

مايكروغرام/ لتر أذ يمكن مالحظة حصول  1.25من المبيد , وأن أكثر التراكيز تأثيرا عمى الدافنيا هو التركيز 
( لمحضنات 0.60  ,1.29 - ,-1.42 -)rm كيز أذ بمغت قيمة أكبر انخفاض في هذ  القيم عند هذا التر 

( لمحضنات 3.6, 3, 4.9أذ بمغت قيمها )Ro االولى والثانية والثالثة عمى التوالي  وكذلك بالنسبة لمعدل الى
يتفق  االقل تأثيرا عمى برغوث الماء مقارنة بمعاممة السيطرة وهذا ما  0.25الثالثة عمى التوالي بينما كان التركيز 

  Fenvalerateعند تعرضها لمبيد  D.magnaم  دراسة مقارنة بين التأثيرات المميتة وتحت المميتة عمى الى 
ساعة, فوجد من خالل هذ  النتائج أن معدل البقاء  24يوم والتعرض الحاد لمدة  21بصورة مستمرة لمدة 

, وكانت النسبة المئوية الشاممة لموفيات انخفض بصورة أكثر شدة عند التعرض المستمر أكثر من التعرض الحاد
ممغم/لتر( في حالة التعرض  3.2ممغم/لتر( في حالة التعرض المستمر, و ) 1% كانت عند التركيز ) 100

 ( .9الحاد , )
مايكروغرام / لتر فأكثر من المبيد قد أحدث  0.5وبشكل عام لوحظ أن معاممة االمهات بتركيز 

انخفاضا في المجموعة السكانية بحدود النصف فأكثر وأن ذلك ناتج من امتداد تأثير المبيد من االمهات الى 
 الصغار الناتجة في جمي  الحضنات .

ن ( الى ا4عمى تكاثر برغوث الماء , فقد توصل ) Tanrecكذلك في دراسة اجريت عن تأثير مبيد 
وعدم اكتمال نمو االجنة  Oocytesالمبيد المستخدم قد ادى الى حدوث عممية تثبيط لنمو المراحل البيضية 

 بسبب تأثير  عمى كافة العمميات الفسيولوجية بالجسم . 
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 في حالة استمرار التهوية  Abateتحت تأثير استعمال مبيد   اعداد جداول الخصوبة والحياة لبرغوث الماء
يوم في  21اثناء التعرض المزمن  لممبيد فترة  D. magna( جدول الخصوبة والحياة لصغار 2جدول )

 حالة استمرار التهوية
Concentrations µg / L معدل الزيادة الداخمية  الحضناتrm  معدل التعويض الصافيRO 

Control 25.2 1.14 االولى 
 20 0.59 الثانية
 27 0.52 الثالثة
 26.1 0.26 الرابعة

 16.8 0.74 االولى 0.25
 16.6 0.50 الثانية
 10.5 0.35- الثالثة
 10.8 0.66- الرابعة

 15.07 0.31 االولى 0.5
 11.2 0.29- الثانية
 8.2 0.72- الثالثة
 7 1.04- الرابعة

 9.1 0.01 االولى 0.75
 8.4 0.26- الثانية
 8 0.62- الثالثة
 6.8 1.02- الرابعة

 9.1 0.12 االولى 1
 7.7 0.26- الثانية
 5.6 1.04- الثالثة
 4.8 1.37- الرابعة

 8.7 0.23- االولى 1.25
 6.6 0.82- الثانية

( أن المبيد له تأثير مختمف بجمي  تراكيز  المستعممة عمى برغوث الماء 2يالحظ من النتائج الواردة في جدول )
وصوال  0.5التهوية, أذ أن هذا التأثير كان واضحا في خفض إنتاجيتها عند معاممتها بتركيزفي حالة استمرار 

(عند الحضنة االخيرة وأستمر -0.73 )rm(و (RO  8.6مايكروغرام/ لتر من المبيد ,أذ بمغ   1.25الى 
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غرام/ لتر من مايكرو 1.25( عند التركيز االعمى 0.82-( و )6.6االنخفاض في هذ  القيم الى ان وصل الى )
المبيد ا يدل عمى أهمية حجم التركيز المستخدم  عمى عدد الحضنات ومتوسط عدد الصغار المنتجة وبالتالي 

( في دراستهما 2يؤدي الى تقميص حجم النسل الكمي لمجماعة السكانية, وهذا ما يتفق م  ما أوضحه الباحثان)
في البيئة المائية عمى   R metalaxylو  Rac metalaxylعن التأثيرات السمية الناتجة من استعمال المبيدين 

الكائنات غير المستهدفة ومنها برغوث الماء وأستنتج من خالل نتائج هذ  الدراسة أن المبيدين قد أثرا بصورة 
كبيرة في بعض المؤشرات والتي قيست من خالل التجربة ومنها متوسط عدد الصغار المنتجة لكل أنثى, عدد 

أنثى, حجم الحضنة, مدة الجيل أي الفترة الالزمة لبموغ أول حضنة وطول الجسم, معدل الزيادة  الحضنات لكل
 R( فوجد انها انخفضت بشدة عند استعمال المبيد GT)ما عدا حدوث زيادة في مدة الجيل  rmالداخمية لمسكان 
metalaxyl  ( لكن المبيد  1.0وعند التركيز )ممغم/لترRac metalaxyl  2.0عميها عند التركيز )قد أثر 

 . rmممغم/لتر(, وهذا يعني تقمص في حجم الجماعة السكانية م  زيادة انخفاض قيم 
مايكروغرام/ لتر أقل تأثيرا من التراكيز االخرى  0.25عمى الرغم من أن معاممة برغوث الماء بالتركيز االقل أي 

مقارنة بمعاممة السيطرة .وبناءًا عمى ما تقدم   rmى وال  Roالمستعممة أال أن انخفاضا  معنويا ممحوظا في قيم 
وجد أن التراكيز العالية من المبيد تسببت في تقميل من عمر االمهات فيكون قصيرا أو تهمك قبل أن تتمكن من 
طرح الحضنة االولى أو قبل الوصول الى الحضنة الثالثة او الرابعة, أما عند التراكيز الواطئة عمى الرغم من 

االمهات من طرح الحضنات اال أنه يمكن مالحظة أن متوسط عدد الصغار يكون قميل مما ينعكس ذلك تمكن 
, وهذا يعني أن أي تركيز من هذ  التراكيز سوف يؤدي الى القضاء عمى rmو   Roبوضوح عمى قيمة 

 المجموعة السكانية لبرغوث الماء عند استمرار تكرار المعاممة . 
 هدفت أذ  D.magna الى تجمعات عمى بالفسفور الميا  تموث تأثير دراسة اجريت عنوهذ  النتائج تتفق م  

 من وأقل أعمى كانت المستويات المدروسة وأن الماء برغوث سكان عمى التموث تأثير مالحظة الدراسة هذ 
 عدد, السكانية الجماعة حجم عمى الفسفور تأثير درس وقد لمشرب, الصالحة الميا  في بها الموصى المستويات

 معاممة كل في الطحالب وكمية الميتة االفراد عدد, االناث عند البيوض عدد, البيوض م  الماء برغوث افراد
 نمو في زيادة يسبب سوف الشرب ميا  في اآلمن به الموصى المستوى من االقل بالتركيز الفسفور أضافة وأن.

, انثى كل في البيوض وعدد البيوض م  االناث عدد في زيادة الى تؤدي سوف الغذاء في الزيادة وهذ  الطحالب
 كل في وعددها البيوض م  االناث أعداد في انخفاض الى يؤدي سوف به الموصى من االعمى التركيز اما

 .(10) أنثى
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 بوجود البنتونايت Abateاعداد جداول الخصوبة والحياة لبرغوث الماء تحت تأثير استعمال مبيد 
 يوم بوجود 21اثناء التعرض المزمن  لممبيد فترة  D.magnaجدول الخصوبة والحياة لصغار  (3)

 البنتونايت
Concentrations µg / L معدل الزيادة الداخمية  الحضناتrm  معدل التعويض الصافيRO 
Control 25 1.13 االولى 

 24.3 0.35 الثانية
 23.4 0.31 الثالثة
 23.4 0.15 الرابعة

 22.5 0.91 االولى 0.25
 20.4 0.61 الثانية
 17.2 0.13 الثالثة
 15.8 0.18- الرابعة

 18.4 0.71 االولى 0.5
 15.4 0.33 الثانية
 10.8 0.32- الثالثة
 10.8 0.56- الرابعة

 14 0.44 االولى 0.75
 14 0.24 الثانية
 10.6 0.34- الثالثة
 7 0.99- الرابعة

 10.8 0.18 االولى 1
 10.5 0.35- الثانية
 7.2 0.97- الثالثة
 5.4 1.30- الرابعة

 6.6 0.31- االولى 1.25
 4.2 1.12- الثانية
 3 1.73- الثالثة
 3 1.89- الرابعة
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كان له تأثيرا  ( أن معاممة برغوث الماء بالمبيد بوجود البنتونايت 3يالحظ من النتائج الواردة في جدول )
مقارنة بالحاالت االخرى من خالل  rmومعدل الزيادة الداخمية  Roعمى تغير قيم معدل التعويض الصافي 

الزيادة الحاصمة في عدد الحضنات ومتوسط عدد الصغار المنتجة لكل حضنة في حالة استعمال العوالق 
تر ويعود السبب في ذلك حسب ما أثبته العديد مايكروغرام/ ل1.25 البنتونايت وهذا ما نجد  واضحا في التركيز 

  Surface activityأن العوالق الصمبة في الميا  السيما تمك التي لها فعالية سطحية (12) من الباحثين ومنهم
مما   Adsorbedالمتزاز جزيئات المركبات العضوية تسبب أشغال نسبة معينة من الجزيئات عمى شكل ممتز

يخفض من قيمة التركيز المستخدم, أذ يمكن مالحظة الفروقات في هذ  القيم في جمي  التراكيز المستخدمة من 
 المبيد . 

بوجود العوالق  Atrazineالى ان التعرض المستمر لمتراكيز تحت المميتة لمبيد الى   (8وهذا ما يتفق م  دراسة )
الصغار المنتجة وعدد الحضنات لكل أنثى وانهما يعتبران مؤشرين البنتونايت والغرين قد أثر عمى متوسط عدد 

 جيدين لقياس السمية.
 بوجود الغرين Abateاعداد جداول الخصوبة والحياة لبرغوث الماء تحت تأثير استعمال مبيد 

 يوم بوجود الغرين. 21اثناء التعرض المزمن  لممبيد فترة  D.magnaجدول الخصوبة والحياة لصغار ( 4)
Concentrations µg / L معدل الزيادة الداخمية    الحضناتrm  معدل التعويض الصافيRO 

Control 27 1.09 االولى 
 26.1 0.86 الثانية
 28.8 0.65 الثالثة
 30.6 0.42 الرابعة

 19.2 0.75 االولى 0.25
 18.6 0.52 الثانية
 11.4 0.27- الثالثة
 8.7 0.78- الرابعة

 14.6 0.48 االولى 0.5
 10.8 0.01- الثانية
 10.2 0.38- الثالثة
 8.6 0.79- الرابعة

 11.5 0.36 االولى 0.75
 11.2 0.11 الثانية
 7.3 0.78- الثالثة
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 5.7 1.20- الرابعة
 8.7 0.08 االولى 1

 6 0.51- الثانية
 4 1.32- الثالثة
 3.5 1.69- الرابعة

 5.5 0.49- االولى 1.25
 3.7 1.08- الثانية
 2.2 2.04- الثالثة
عمى النسل الناتج من برغوث الماء بجمي   Abate( الى تأثير المبيد 4تبين النتائج الواردة في جدول )

مايكروغرام/ لتر كان له تأثيرا كبيرا في أحداث اختزاال  1.25التراكيز المستخدمة, اال ان معاممة الدافنيا بتركيز 
وهذا يعني حدوث انخفاض في عدد الحضنات ومتوسط عدد الصغار المنتجة بصورة  rmوالى  Roفي قيم الى 

أكبر مقارنة بوجود العوالق البنتونايت مما ينعكس عمى حجم النسل الناتج وحجم الجماعة السكانية بأكممها رغم 
لعوالق الغرين قد أحدث زيادة بسيطة في هذ  القيم مقارنة بحالتي عدم التهوية واستمرار التهوية وهذا أن وجود ا

أذ توصل بوجود العوالق  Glyphosateحول التأثير السمي لمبيد االعشاب  (12)يتفق م  ما توصل اليه 
ط عدد الصغار المنتجة لكل قد أحدثت تغييرا في عدد الحضنات في كل انثى ومتوسالباحث الى ان  العوالق 

 .حضنة ووجود زيادة في نسبة االناث الحاممة لمبيوض في المجامي  المعاممة بالمبيد كافة بوجود العوالق
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 في والمسخخذمت المسجلت المبيذاث( 0222) كسل مجيذ وصالح الجبوري جذوع وإبراهيم ببسل, داللي -11
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