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 مبيدات االدغال والتربة  

وهً المبٌدات التً ترش مباشرة على التربة بهدف مكافحة االدغال وتعتمد فعالٌة 

مدى ما تمتصه جذور االدغال واالجزاء هذه المبٌدات فً احداث التؤثٌر على 

 االرضٌة من المبٌد.

 ماهي التفاعالت التي يتعرض لها المبيد عند اضافته للتربة؟ -س

عندما ٌكون المبٌد فً حالة تماس مع التربة ٌتعرض لتفاعالت مختلفة ٌمكن اجمالها 

 هي: بثالثة تفاعالت رئيسية

   .ــ  التفاعالت الفٌزٌائٌة 1

   .التفاعالت الكٌمٌاوٌة  -2

 التفاعالت الحٌوٌة. -3

 وتشمل هذه التفاعالت: -التفاعالت الفيزيائية  -اوال

         . ـ التطاٌر أ

        .الغسل  - ب        

       . تعرٌة التربة بفعل الرٌاح والمٌاه -جـ         

 

 Volatilityأـ التطاير   

الحالة الصلبة او السائلة الى الحالة الغازٌة. ولهذه وٌقصد به تحوٌل المبٌد من 

 العامل تؤثٌرٌن رئٌسٌن هما:

 ـ تقلٌل فعالٌة المبٌد نتٌجة لفقدان كمٌات من المبٌد بهذه الطرٌقة.1

تطاٌر المبٌد من التربة ربما ٌإثر على النباتات الحساسة المجاورة حٌث تكون  -2

 ع النباتات.ابخرة بعض المبٌدات سامة جدا لبعض انوا

ٌمكن التقلٌل من مقدار الفقد للمبٌدات بالتبخر بخلطها فً التربة وبعمق معٌن تحت 

بخلطهما بالتربة وبعمق  EPTCسطح التربة, فمثال ٌقل مقدار فقد مبٌد الترفالن و 

 سم.5

 العاشرةالمحاضرة 
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 العوامل المؤثرة في تطاير مبيدات التربة؟

 ٌمكن اجمالها بما ٌلً: 

 حركة الماء فً التربة. -2الحرارة.          -1

 درجة ذوبان المبٌد فً الماء. -4حركة الهواء.     -3

 نوع التربة )االمدصاص على اسطح الغروٌات( -5

موقع المبٌد فً التربة وذلك من ناحٌة ترسٌب المبٌد فً التربة ودرجة خلطه فً  -6

 التربة والعمق الذي ٌكون علٌه المبٌد فً التربة.

 Leachingالغسل   -ب

هو حركة المبٌد فً التربة وٌحدث فً جمٌع االتجاهات وذلك تبعا لحركة الماء فً 

التربة ولكن الحركة الى االسفل نتٌجة الري الغزٌر او بعد سقوط االمطار ٌعتبر 

 اكثر اهمٌة.

 ماهي فوائد واضرار غسل المبيدات في التربة؟ -س

 ٌمكن اجمال فوائد غسل المبٌدات فً التربة:

 غسل على ازالة المتبقً من المبٌد فً التربة.ٌعمل ال-1

 ٌعمل على خلط المبٌد فً التربة. -2

  ٌزٌد من مجال تعرض جذور نباتات االدغال للمبٌد. -3

 :اما اضرار غسل المبيدات فيمكن اجمالها بما يلي

قد ٌإدي الغسل الى تقلٌل فعالٌة المبٌد نتٌجة دفع جزٌئات المبٌد عن جذور ـ 1

 االدغال خاصة بعد الري الغزٌر او سقوط امطار غزٌرة.نباتات 

 قد ٌنتقل المبٌد بالقرب من جذور نباتات المحاصٌل الحساسة بواسطة الغسل -2

 .فٌإثر فٌها

قد ٌزٌد من فقد المبٌدات من التربة بفعل التبخر وذلك نتٌجة لحركة المبٌد مع  -3

 الماء الى سطح التربة وبالتالً فقدانه بالتبخر.
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   قد ٌعمل الغسل على تراكم المبٌد فً مناطق معٌنة من التربة. -4

 ماهي العوامل المؤثرة على غسل المبيدات في التربة؟ -س

 ـ حركة الماء فً عمود التربة.1

 نسجة التربة ونفاذٌتها. -2

 ذوبان المبٌد فً الماء. -3

 امدصاص المبٌد على جزٌئات التربة. -4

 (.PHتفاعل التربة ) -5

 التعريه :  -ـ ج

وهً حركة التربة بما فٌها من جزئٌات المبٌد من مكان الى اخر بفعل المٌاه 

 والرٌاح.وتؤثٌر هذا العامل ٌتوقف على ما ٌلً:

 كمٌة الماء وقوة انحدارها. -3نوع التربة     -2ـ تضارٌس االرض.    1

 حركة وسرعة الرٌاح. -4

 

 وتشمل: -التفاعالت الكيمياوية -ثانيا

 التحلل الكٌمٌائً الضوئً: ـ1

قد ٌحدث لبعض المبٌدات ان تفقد فعالٌتها نتٌجة التحلل الكٌمٌائً الضوئً وٌحدث 

هذا بفعل الموجات الضوئٌة خاصة الفوق البنفسجٌة. ٌحدث التحلل الضوئً 

للمبٌدات تحت ظروف الحقل عندما ٌكون المبٌد على سطح التربة معرضا ألشعة 

ثٌر هذا العامل هو خلط المبٌد بالتربة. ومن امثلة المبٌدات الشمس وما ٌقلل من تؤ

التً تتحلل عند تعرضها الشعة الشمس هً الترفالن والتراٌازٌن واالمبٌن 

وباختصار فؤن عملٌات التحلل الضوئً تحدث عندما تمتص جزٌئة المبٌد طاقة 

وٌن اواصر ضوئٌة مما ٌنتج عنه اثارة االلكترونات وربما ٌنتج عن ذلك كسر او تك

 كٌمٌائٌة جدٌدة وبذلك ٌفقد المبٌد خصائصه االصلٌة وٌفقد فعالٌته.
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 Adsorptionدصاص  ماال -2

ٌإثر االمدصاص على فعالٌة المبٌدات فً التربة بحٌث تصبح جزٌئات المبٌد بعد 

امدصاصها بشكل غٌر جاهز لالمتصاص من قبل جذور النبات. ٌعبر عن 

بؤنه حالة التصاق او انشداد االٌونات والجزٌئات على سطح صلب ففً  االمدصاص

الترب ٌحدث امدصاص اٌونات او جزٌئات المبٌد على جزٌئات غروٌات التربة 

 )معادن الطٌن( وكذلك المادة العضوٌة فً التربة )الدبال(.

 : التفاعالت الكٌمٌاوٌة مع مكونات التربة -3

واد الكٌمٌاوٌة الموجودة فً التربة وهذه التفاعالت تتفاعل مبٌدات االدغال مع الم

 تحدث نتٌجة الى ما ٌلً:

 تكوٌن مركبات معقدة. -التحلل المائً.    ج -أـ االكسدة واالختزال.        ب

 تكوٌن امالح غٌر قابلة للذوبان فً الماء. -د

 التفاعالت الحيوية: -ثالثا

االحٌاء الدقٌقة وهذا ٌعنً سحب هً امتصاص مبٌدات االدغال من قبل النباتات و

المبٌد من محٌط التربة على االقل لفترة معٌنة. ان امتصاص جزٌئات المبٌد من قبل 

 االحٌاء المختلفة ٌإدي الى تقلٌل فعالٌة المبٌدات التً تضاف الى التربة.

 تحلل مبيدات االدغال بفعل االحياء الدقيقة                   

فً التربة على تحلل مبٌدات االدغال العضوٌة حٌث تستفاد  تعمل االحٌاء الدقٌقة

منها كمصدر للغذاء والطاقة. ومن اهم االحٌاء هً البكترٌا والفطرٌات والخمائر 

وهً تعمل على تغٌٌر وكسر جزء من جزٌئات مبٌدات االدغال العضوٌة. فٌنتج 

بالتحلالت عنه اختزال لفعالٌة المبٌد وهذا النوع من التفاعالت ٌطلق علٌه 

المٌكروبٌة )التفاعالت الحٌوٌة(. ٌتم التحلل المٌكروبً بفعل االنزٌمات الموجودة 

فً االحٌاء الدقٌقة , هذه االنزٌمات اما ان تفرزها االحٌاء الى الخارج فتعمل على 

 تحلل المبٌدات او ان تفرزها داخل الجسم بعد اخذ المبٌد الى داخل جسمها.
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 لتي تحدث بمساعدة االنزيمات هي:ومن اهم التفاعالت ا

1-De halogenation              .اختزال او ازالة الهالوجٌنات 

2- De alkylation                  .ازالة األلٌكٌنات 

3- Amid or aster hydrolysis  .تحلل االسترات او االمٌدات 

4- Ring hydroxylation  الهٌدروكسٌد الى مجموعة الحلقات فً المبٌد.     اضافة  

5- Reduction of nitro (No2) groups under an aerobic condition 

 اختزال مجموعة الناٌترو تحت الظروف الالهوائٌة.    

اهم العوامل المإثرة على فعالٌة االحٌاء الدقٌقة فً التربة والتً تإثر بدورها على 

 لعضوٌة:فعالٌة المبٌدات ا

  PHحموضة او قلوٌة التربة  -4الحرارة.   -3تهوٌة التربة.   -2ـ رطوبة التربة.  1

 محتوى التربة من المادة العضوٌة. -5

 

 بقايا مبيدات االدغال في التربة                          

من اجل الحصول على افضل النتائج ٌجب ان ٌبقى المبٌد المضاف الى التربة فعاال 

لفترة زمنٌة كافٌة لضمان قتل االدغال المراد مكافحتها ولكن فً بعض الحاالت 

ٌعتبر بقاء المبٌد فً التربة فعاال لفترة اطول مما ٌقتضً مضرا فربما ٌإثر على 

المحصول المراد زراعته فً الموسم الالحق من ناحٌه وتؤثٌره على البٌئة من 

 الناحٌة االخرى.

    لألسباببشكل عام فؤن بقاء المبٌد فً التربة لفترة طوٌلة غٌر مرغوب فٌه 

 التالٌة:

ربما تإثر على نباتات المحصول التالً )الالحق( خاصة اذا كان هذا المحصول ـ 1

 .حساسا لذلك المبٌد
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ربما تمتص من قبل نباتات المحصول وتتجمع بالثمار او البذور او بؤجزاء  -2

 بات.اخرى من الن

 ربما تإثر على فعالٌة االحٌاء الدقٌقة فً التربة. -3

 
 كيف يمكن تقليل خطورة بقايا المبيدات في التربة الى اقل حد ممكن؟ -س
 

 يمكن ذلك بأتباع االساليب التالية:
 

 استعمال اقل كمٌة ممكنة من المبٌد كافٌة لتحقٌق الهدف المطلوب.-1

 االمكان.استخدام المبٌد فً وقت مبكر جهد  -2

ٌجب حراثة التربة من اجل تشجٌع نمو االحٌاء الدقٌقة وما لذلك من تؤثٌر على  -3

 تحلل المبٌدات فً التربة.

 غسل التربة برٌه غزٌره من مٌاه الري. -4

العمل على قلب التربة بعد الحصاد مباشرة مع ضمان زٌادة المادة العضوٌة فً  -5

 ة.التربة وقلبها ثانٌة بعد فترة مناسب

 عدم زراعة محاصٌل حساسة للمبٌد المستخدم فً الموسم التالً. -6

 اضافة المادة العضوٌة الى التربة. -7

 اضافة احٌاء دقٌقة الى التربة معروفة بقابلٌتها على تحلٌل المبٌدات المستخدمة. -8

 
 

 التأثيرات البيئية الستخدام مبيدات االدغال                                
 

ٌمكن اٌجاز االضرار البٌئٌة التً تساهم فٌها المبٌدات الكٌمٌاوٌة بشكل عام كما 
 ٌؤتً:

 اختالل التنوع الباٌولوجً وانقراض بعض مظاهر الحٌاة الحٌوانٌة والنباتٌة.-1

 كل طبقة االوزون.آظاهرة االحتباس الحراري وت -2

 االنقالبات الحرارٌة وعدم استقرار المناخ. -3

 قٌة المٌاه من الملوثات.صعوبة تن -4

 التؤثٌرات الضارة بالكائنات الحٌة الدقٌقة. -5

االضرار بصحة االنسان وحٌواناته نتٌجة لتناول المنتجات النباتٌة الحاوٌة على  -6

 المبٌدات. 
 رغم كل ما تقدم فؤن هناك جانب اٌجابً الستخدام المبٌدات وهً:

 ة المساحة.أـ تساهم فً زٌادة االنتاج الزراعً فً وحد
تساهم فً تحسٌن نوعٌة االنتاج وخفض التكالٌف االقتصادٌة واختصار المدة  -ب

 مساحات شاسعة.الالزمنٌة المطلوبة لمكافحة االدغال فً 
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 :مميزات مبيد االدغال الجيد 
ٌتم تقٌٌم المبٌدات على اساس توفر صفات معٌنة فٌها الداء الغرض المطلوب 

 وٌتمٌز المبٌد الجٌد بعدة صفات وممٌزات أهمها : بصورة سلٌمة واقتصادٌة 

 ـ سهولة التطبٌق فً الحقل .1

 ـ قتل االدغال دون حدوث ضرر لنباتات المحصول.2

 ـ قتل االدغال عند استخدامه بالتركٌز المناسب. 3

 على الكائنات الحٌة. ـ عدم سمٌته للثدٌات وعدم ظهور اي اعراض جانبٌة له 4

 سام متبقً له فً اجزاء المحاصٌل وخاصة ما ٌإكل منها.ـ عدم وجود أثر 5

ـ عدم استمرار سمٌته فً التربة لفترة طوٌلة حتى ال ٌضر المحاصٌل الحساسة   6

 الالحقة وقبلٌته للتحلل بعد فترة مناسبة.

 ـ سهولة ذوبانه وتحضٌر محلول رشه.7

  
 

 المصادر : 

دكتىر غانم سعدهللا حساوي ، تأنيف ان 2891ـ كتاب االدغال وطزق مكافحتها 

 واندكتىر تالز عثد خهف انجثىري ، كهية انشراعة ــ جامعة تغداد .

، تأنيف اندكتىر تالز عثد خهف  2891ـ كتاب االدغال وطزق مكافحتها 

انجثىري واندكتىر غانم سعدهللا حساوي وفائك تىفيك انجهثي ، مؤسسة انمعاهد 

 انفنية.

، تأنيف اندكتىر سانم حمادي عنتز  1008انمكافحة ـ كتاب االدغال واساسيات 

 انعثيدي ، كهية انشراعة ــ جامعة انمىصم.

، تأنيف اندكتىر محمد هذال كاظم انثهداوي   1022ــ كتاب االدغال وطزائك مكافحتها 

 واندكتىر مىفك عثد انزساق سهيم اننمية ، كهية انشراعة ــ جامعة تغداد. 

 


