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 انتقال المبٌدات داخل النبات

 داخل النبات ٌمكن توضٌحهما فٌما ٌلى. االدغال مبٌداتهناك نوعان أساسٌان من انتقال    

مثل المرور خالل أوراق النبات أو االنتقال خالل الجذور. وٌمكن للمبٌد أن  انتقال أو تحرك لمسافة بسٌطة: -أ

أو كلٌهما. وأغلب المبٌدات من  apoplast خالل أنسجة مٌتة أو symplast ٌنتقل فسٌولوجٌاً خالل أنسجة حٌة

النوع األول، حٌث تعامل على أسطح النبات وتمر خالل األنسجة الخارجٌة للنبات وتنفذ إلى الداخل، وتأتى بعد 

ف ذلك رحلتها داخل النبات لكى تصل فى النهاٌة إلى األنسجة التى تهاجمها. ودخول المبٌدات بهذا األسلوب معرو

 عنه بعض الحقائق:

تتحرك خالل جدر الخالٌا  simazine السٌمازٌن . المبٌدات ذات القدرة على اختراق األنسجة المٌتة مثل مبٌد1

كم األنسجة الحٌة، وحٌنئذ ٌكون التحكم فى مرورها وتدخل خالل األنسجة الخشبٌة للساق دون أن تقع تحت تح

 طبٌعٌاً ولٌس فسٌولوجٌاً.

لو ازداد تركٌزها عن الدرجة المطلوبة فإنها قد تتلف  D-2,4 . المبٌدات التى تمر فى األنسجة الحٌة مثل2

األنسجة التى تمر خاللها وبالتالى ٌتعذر استمرار انتقالها إلى منطقة التأثٌر. لذا ٌجب أن ٌكون هناك توازن فى 

 تركٌز المبٌد ٌمكنه من االنتقال إلى تلك المنطقة حتى ال ٌقتل األنسجة التى ٌمر بها.

 الٌا النبات.لها القدرة على االنتقال خالل المسافات البٌنٌة لخ . المبٌدات المتطاٌرة3

وٌقصد بها المسافات التى ٌقطعها المبٌد من منطقة دخوله حتى األجزاء  انتقال المبٌدات لمسافات كبٌرة: –ب 

 والن عن هذا االنتقال:ؤباتٌة المختلفة. وهناك جهازان مسالتى ٌؤثر علٌها شاملة األنسجة واألجهزة والخالٌا الن

 

مبٌدات تنتقل من الورقة عبر اللحاء فٌما عدا المركبات ثنائٌة من المتفق علٌه أن الجهاز اللحاء :  -1

وما شابهها. ومن الطبٌعى أن جزءاً من الطاقة الناتجة  diquat الداٌكوات و paraquat كالباراكوات البٌرٌدٌل

أثناء تنفس النباتات تستخدم فى نقل المركبات عبر هذا الجهاز، إال أن هناك عاملٌن مجتمعٌن قد ٌحددا تحرك 

االحتماالت التى ٌمكن و المبٌدات داخل اللحاء وهما: وجود مواقع تعمل على امتزاز أو هدم المبٌد خالل تحركه،

أن تعمل على تقلٌل أو إٌقاف قدرة اللحاء كلٌة على نقل المبٌد. وهذا ما ٌفسر أن التركٌزات العالٌة من المبٌد ربما 

تتسبب فى إعاقة المبٌد من الوصول إلى الهدف نتٌجة إلتالفه أنسجة اللحاء. ومعروف أن جهاز اللحاء ٌنقل 

األوراق الخضراء إلى سائر أجزاء النبات. وفى ظروف معٌنة فإن السكر ٌمكنه  السكرٌات التى ٌتم تمثٌلها فى
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التحرك فى اللحاء من أماكن تخزٌنه إلى أماكن النمو، وهو نفس المسار الذى تتخذه عادة المبٌدات السارٌة فى 

 اللحاء، وحٌنئذ تتواجد عالقة بٌنهما ٌمكن تفسٌر بعض مظاهرها فٌما ٌلى:

ر السكر وعلى ذلك فإن المبٌدات التى تصل إلى هذه األوراق تبقى فٌها وال . أوراق النباتا1 ت الصغٌرة ال ُتَصدِّ

تنتقل إلى اللحاء. وٌنطبق ذات األمر على األوراق التى تنمو على أجزاء النبات التى تخزن فٌها الغذاء، وٌستمر 

 س من األوراق.هذا طالما أن عصارة اللحاء تقوم بسحب الغذاء من أماكن التخزٌن ولٌ

. عندما تبدأ األوراق الصغٌرة فى تصدٌر السكر، فإنها تنقل ذلك عادة إلى أعلى وباتجاه قمة النبات، ولهذا فإن 2

توجه المبٌدات من تلك األوراق نحو الجذور أمر ضعٌف االحتمال ألن الجذور عادة ما تحصل على غذائها من 

 األوراق المتقدمة فى العمر القرٌبة منها.

. نظراً لكون الثمار والبذور هى المراكز التى ٌتجمع السكر فٌها وٌتكثف، ففى خالل حٌاة النبات وأثناء تكوٌن 3

 الثمار والبذور تنتقل المبٌدات إلٌها وتتجمع فٌها.

. إذا قل إمداد السكر خالل اللحاء ألمر ما قل معدل سرٌان المبٌد فى اللحاء. وخفض نشاط اللحاء فى نقل السكر 4

ٌمكن أن ٌتم فى الضوء الخافت أو الظالم وعندما ٌكون النبات فى طور السكون أو عندما ٌكون فى غٌر حاجة 

إلى السكر لسبب ما. ولهذا فإن المبٌدات التى تنتقل خالل اللحاء تكون فى أوج حركتها عندما ٌكون النبات نفسه 

 فى أعلى نشاطه بأن ٌكون سرٌان العصارة فى اللحاء عالٌاً.

فى اللحاء، كما ٌمكنها أن  metabolism وأٌض adsorption . المبٌدات التى تنتقل ٌمكن أن ٌحدث لها امتزاز5

 تترك جهاز اللحاء وتتحرك إلى األنسجة األخرى. وٌفسر هذا انتقال المبٌدات المختلفة فى اللحاء بدرجات متفاوتة.

 

المعدنٌة المغذٌة الذائبة فى الماء من الجذور إلى وهو الجهاز الذى تمر فٌه عادة األمالح جهاز الخشب:  -2

األوراق. كذلك فإن المبٌدات المستخدمة فى التربة والممتصة بواسطة الجذور تمر خالل أوعٌة الخشب وهى 

عملٌة طبٌعٌة فى أغلب أحوالها. ومن الممكن أن ٌحدث امتزاز للمبٌدات على أوعٌة الخشب وهروب لجزء من 

ا المجاورة. وٌفقد الماء من النبات متأثراً فى ذلك بالضوء والحرارة والرٌاح والرطوبة لخالٌهذه المبٌدات إلى ا

الجوٌة واألرضٌة. وتحت ظروف الجفاف الشدٌدة قد ٌعود الماء ثانٌة إلى الجذور. وتتبع المبٌدات دائماً تحركات 

 لمبٌد فى جهاز الخشب بحرٌة تامة.الماء. ومركبات الٌورٌا والتراٌازٌن من األمثلة الواضحة التى ٌنتقل فٌها ا
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: من الصعب الحكم على انتقال المبٌدات لمسافات طوٌلة اعتماداً على الخشب أو جهازى الخشب واللحاء -3

اللحاء وحده، ذلك ألن المبٌد الذى ٌدخل الجذر ٌتحرك خالل الخشب إلى أعلى وٌعود ثانٌة إلى أسفل خالل اللحاء 

ل الخشب. وخالل انتقال المبٌد عبر الخشب واللحاء ٌمكن أن ٌنتقل من أحدهما إلى وربما ٌتحرك إلى األوراق خال

ٌمكنه االنتقال خالل جهازى الخشب  األمٌترولاآلخر لقرب الجهازٌن من بعضهما. ومن المعروف أن مبٌد

 للحاء.وا

  اسلوب تاثٌر مبٌدات االدغال

 فٌما ٌلى: دغالٌمكن تلخٌص األسلوب الذى تؤثر به مبٌدات اال   

  Photosynthesis فى عملٌة البناء الضوئى اثٌر. الت1

تدخل كٌمٌائى من شأنه العمل على تثبٌط  يأ . اذ ان ٌعتبر البناء الضوئى من أهم العملٌات فى النباتات الخضراء

ول النبات على ما ف أى تفاعل إنزٌمى ضمن التفاعالت المعقدة الخاصة بالبناء الضوئى، ٌعنى توقف حصأو إٌقا

 وبالتالً توقف النبات عن النمو وموته. ٌلزمه من غذاء

ٌاتً ذلك من خالل تثبٌط عمل الهرمونات النباتٌة والتً من شأنها تؤدي : فى فعل الهرمونات النباتٌة اثٌر. الت2

 .لعدٌد من العملٌات الحٌوٌة فً النبات مثل انقسام الخالٌا واالستطالةالى وقف ا

 فى أٌض حمض الخلٌكاثٌر فً . الت3

ض حمض البٌروفٌك وحمض أن تثبط أٌ dalapon الداالبون ٌمكن لألحماض األلٌفاتٌة المكلورة مثل مركب

الخلٌك، كما ٌمكنها أن تحدث اهتزازات وتأثٌرات مختلفة فى أٌض حمض الخلٌك إلى جانب قدرتها على تحوٌر 

تركٌب البروتٌن. أما التأثٌر المباشر الذى ٌظهر على النبات فهو الذبول والتواء األوراق. ومن المعروف أن 

ك، واعتراض المبٌد وتدخله فى تكوٌن هذا الحمض ٌؤثر بالتالى الدهون والشموع تتركب من وحدات حمض الخلٌ

على تكوٌن الشموع على أسطح النباتات مما ٌعرض النبات لفقد مستمر للماء. ولما كانت النباتات 

لها مساحات أوراق كبٌرة فإنها تتعرض لفقد كمٌة من الماء بغزارة بجانب التأثٌرات األخرى  grasses النجٌلٌة

 ى النهاٌة إلى موتها.مما ٌؤدى ف

 فى أٌض حمض النٌوكلٌك اثٌر. الت4
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ومركبات الكربامٌت، وهى تؤثر على  األمٌترول هناك مبٌدات تتدخل فى تكوٌن حمض النٌوكلٌك، مثل مركب

ٌث تختفى الكلورفٌالت والكاروتٌنات وتعٌش بعد ذلك النباتات البٌضاء أٌاماً قلٌلة. وإن كانت النباتات تأثٌراً سٌئاً ح

 هذه أعراضاً جانبٌة، األساس فٌها هو تدخل هذه المبٌدات فى تخلٌق المواد األساسٌة الالزمة لنواة الخلٌة.

 photosystem I   1. التأثٌر على النظام الضوئى 5

لها سرعة إسقاط األوراق وتجفٌف النبات. وٌنحصر مفعول هذه المركبات فى أنه  الداٌكوات توجد مركبات مثل

. عقب دخولها النبات مباشرة تربط نفسها بالطاقة الالزمة للنمو وتؤثر على تركٌب البروتوبالزم حتى ٌجف

وتستمر جزئٌات المركب فى أداء مفعولها فى بقٌة أجزاء النبات حتى ٌتم القضاء على النبات وسرٌعاً ما ٌحدث 

ذلك. وٌمكن تشبٌه المفعول بهذه الطرٌقة على أنه أٌضاً قفل دائرة ومنع استمرار انتقال اإللكترونات خالل 

  الخالٌا.

 acetolactate synthase (ALS) . التأثٌر على إنزٌم6

وهو اإلنزٌم  acetolactate synthase (ALS) القدرة على التأثٌر على إنزٌم دغاللبعض مجموعات مبٌدات اال 

األول الشائع فى التخلٌق البٌولوجى لألحماض األمٌنٌة متفرعة السلسلة، الفالٌن، اللٌوسٌن، األٌزولٌوسٌن. من هذه 

 sulfonylurea, imidazolinones, triazolopyrimidines, pyrimidinylthio- andالمجموعات مجموعة

oxy-benzoates . 

 acetyl-coenzyme A carboxylase (ACCase) . التأثٌر على إنزٌم7

 cyclohexanedioneو arylphenoxy propanoate (APP) دغالثبت تأثٌر مجموعتى مبٌدات اال   

(CHD) : بطرٌقتٌن للتأثٌر 

وبالتالى التأثٌر على   ACCase acetyl-coenzyme A carboxylase ٌط إنزٌم. تأثٌر بٌوكٌمٌائى ٌشمل تثبأ   

 التخلٌق البٌولوجى لألحماض الدهنٌة فى البالستٌدات.

. تأثٌر طبٌعى بٌولوجى ٌشمل حدوث اضطراب لمكون البروتون على امتداد الغشاء البالزمى، وهو المكون ب  

 الحتمى للنمو والتطور.

 Enolpyruvyl shikmate phosphate synthase (EPSPS) . التأثٌر على إنزٌم8
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تخلٌق األحماض األمٌنٌة العطرٌة، المسؤول عن  (EPSPS) ٌفوسات القدرة على التأثٌر على إنزٌمكاللمبٌد ال   

حٌث ٌعمل المبٌد على تثبٌط هذا اإلنزٌم مما ٌؤدى إلى التأثٌر على النبات خالل الحرمان من تلك األحماض 
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