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      Herbicides Residues   في التربة االدغال مبيدات بقايا

 

يجب ان يبقى فعاال لفترة زمنية معينة لضمان قتل    Atrazenو   Treflanعند اضافة المبيد بالتربة مثل     

 االدغال ولكن بقاء المبيد لفترة طويلة  غير مرغوب فيه لالسباب التالية:

 االقتصادي الالحق ربما ٌؤثر على نباتات المحصول -1

 ربما ٌمتص من قبل المحصول وٌتجمع فً الثمار او البذور او االجزاء النباتٌة االخرى. -2

 ربما ٌؤثر على فعالٌة االحٌاء فً التربة. -3

 ان بقايا المبيد في التربة تعتبر مشكلة كبيرة جدا لذلك يجب العمل على تقليل خطورة ذلك من خالل مايلي:

 نة تكفً لتحقٌق الهدفاستعمال اقل جرعة ممك -1

 استعمال المبٌد فً وقت مبكر -2

 ٌضاف المبٌد فً التربة بجوار خطوط المحصول المراد مكافحة االدغال فٌه. -3

 حراثة التربة لتشجٌع االحٌاء الدقٌقة على تحلٌل المبٌد -4

 غسل التربة برٌة غزٌرة -5

 قلب التربة بعد الحصاد من اجل زٌادة المادة العضوٌة -6

 عضوٌة الى التربةاضافة المادة ال -7

 حق.الً الموسم المحصول حساس فزراعة عدم   -8

 اضافة بعض االحٌاء الدقٌقة المعروفة بفعالٌاتها فً تحلٌل المبٌد. -9

 المبيدات وتلوث البيئة : 

ان اسباب تلوث البٌئة كانت معروفه لدى االنسان منذ فتره طوٌله كما ان معالجة تلوث بٌئة االنسان والكائنات 

 خرى ستكون غالٌة التكالٌف ان لم تتخذ االجرائات الكفٌله قبل فوات االوان .الحٌه اال

 الدغال كما يلي : امبيدات ويمكن توضيح تلوث البيئه ب

  وصول المبيدات الى البيئه : -1

لى تدخل مبٌدات االدغال الكٌمٌاوٌه الى البٌئه التً نعٌشها وذلك بعد استعمالها على االدغال مباشرة او برشها ع

سطح التربة لمكافحة االدغال خالل انباتها وظهورها فوق سطح التربه . والجل ان تكون هذه المبٌدات فعاله على 

االدغال فانه ٌجب ان تدخل هذه النباتات لقتلها اما بالمالمسه او انتقالها الى المواقع الحساسه لها داخل النبات . ان 
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ك اذا بقٌت فً مخلفات النباتات او فً التربه بحٌث تؤثر على هذه المركبات قد تكون مشكله فٌما بعد وذل

المحاصٌل التً ستزرع فً نفس قطعة االرض فٌما بعد . ان بعض المبٌدات تتفاعل مع انسجة النبات المعامله 

وتفقد سمٌتها فٌما بعد غٌر ان بعضها تبقى فعاله فً مخلفات النباتات او تنتقل على شكل رذاذ او ابخره او مع 

دقائق التربه المتحركه بالماء والهواء . ان تقلٌل الضائعات من المبٌد من خالل تقلٌل الرذاذ المتطاٌر خارج هدفه 

ال ٌزال ٌعالج وبدرجه كبٌره باستعمال خراطٌم الرش المناسبه وحواملها وباستعمال محالٌل المبٌدات بشكل 

 بٌبات بدل السوائل عند الضروره .مستحلب وباضافة مركبات خاصه الى المبٌدات واستعمال الح

  بقاء المبيدات فعاله في البيئه : -2

تختلف المبٌدات فً مدة بقائها فً البٌئه سواء كانت فً التربه او فً محٌط اخر وذلك حسب نوع المبٌد والتراكٌز 

لمبٌد فعاال لفترة اطول المستعمله وعوامل اخرى وقد تكون هذه المده من عشرة اٌام الى سنة او اكثر .ان مدة بقاء ا

كان ذو فائده على نباتات االدغال خالل الموسم اال انها اي هذه المده تعتبر مضره اذا ما طالت بعد انتهاء فترة 

نمو المحصول ، وبذلك تؤثر على المحاصٌل التالٌه له . وهناك ستة عوامل تؤثر على طول فترة بقاء المبٌد فعال 

 فً التربه وهً :

 سطة االحٌاء المجهرٌة . التحلل بوا -1

 التحلل الكٌمٌائً .  -2

 امدصاص المركب من قبل غروٌات التربه والماده العضوٌه . -3

 غسل المبٌد فً التربه . -4

 تطاٌر المبٌد والتحلل الضوئً للمبٌد . -5

   باالضافه الى التركٌز المستعمل والتركٌب الكٌمٌاوي للمبٌد .  -6

االحٌاء المجهرٌه واالمدصاص على غروٌات التربه ان تالشً المبٌد ولعل اهم هذه العوامل هً التحلل بواسطة 

اسرع تحت ضروف العراق خصوصا فً االشهر الحاره الن درجات الحراره تعتبر عامال مساعدا مهما لمعظم 

 العملٌات والتً تؤثر تاثٌرا مباشرا على  فقدان المبٌد من التربه .

 : مخلفات المبيدات واالحياء المجهرية -3

من المعلوم ان مبٌدات االدغال تستعمل بهدف القضاء على انواع من النباتات غٌر المرغوب بها ) االدغال( دون  

النباتات االخرى وهً النباتات االقتصادٌه وعلٌه فان المبٌدات بهذه الحاله سوف تعمل على تغٌٌر المجموع النباتً 

هذا التغٌٌر فً الكائنات النباتٌه لم ٌسبب على االطالق فً محٌط ما . غٌر انه من الضروري ان نؤكد بان مثل 

القضاء التام على نوع معٌن منها واختفائها كلٌا من المحٌط وٌمكن القول بان مع وجود بعض االستثنائات لمبٌدات 
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فره مثل الزرنٌخات الصودٌوم ومبٌدات الفٌنول التً تعتبر سامه جدا للحٌوانات فان اغلب المبٌدات االخرى المتو

 ة.حالٌا فانها حتى اذا ما اطعمت للحٌوانات فال تظهر اٌة اعراض على الحٌوانات االبعد اطعامها منها كمٌات كبٌر

  بالتربة االدغال مبيٌدات فقد  

 

 أو ةٌ ٌعٌ ٌطب قٌةٌبطر الفقد ٌكون وقد. أكثر أو بعامل الفقد إلى ذلك عقب تتعرض فإنها التربة إلى ٌداتٌالمب معاملة عند

 أو المطر، أو الرى اٌهٌم مع التربة فى واالنتقال الجو، فى رٌ ٌالتطا ةٌ ٌعٌ ٌالطب الطرق وتشمل. ةٌ ٌٌماٌئٌك ةٌ ٌكعمل  هدم

 . التربة اٌتٌغرو على االمتزاز أو النبات، قٌ ٌطر عن االمتصاص

 adsorption - االمتزاز 1

 أسطح بقٌةٌ  فى المتاح المبٌدٌ  تركٌزٌ  فٌقٌل التربة، غروٌاٌت سطح على المبٌدٌ  من جزء امتزاز طرٌقٌ  عن ذلك ٌتمٌ

 Van der Waals"  األجل وقصٌٌرة محدودة غٌرٌ  قوى طرٌقٌ  عن طبٌٌعى: نوعانٌ  إلى االمتزاز قسمٌ و. التربة

type "، و اٌئىٌمٌ ٌالك االمتزاز هو الثانى والنوع. اٌزٌنٌ التر مركبات مثل مبٌٌدات ترتبط القوى هذه طرٌقٌ  وعن 

 سطح وهى التربة نٌ ٌوب االمتزاز لها ٌحدثٌ كمادة دٌ ٌالمب نٌ ٌب روابط نٌ  وتكو ٌوناتٌ األ تبادل قوى عن شأٌنالذي ٌ

اٌئى ٌمٌ ٌالك االمتزاز ٌكونٌ ولهذا. موجبة وأخرى سالبة شحنات ذات مواقع على التربة أسطح وتحتوى. االمتزاز

   .مثل مركبات األمٌنوترٌازٌن وثنائٌة البٌرٌدٌل ٌوناتٌاأل تبادل ةٌ ٌعمل قٌ ٌطر عن وذلك ٌن،ٌللتأ القابلة للمركبات

 هى للتربة ةٌ ٌالنهائ ةٌلٌ الحص فإن سائدة، سالبة شحنات على تحتوى ةٌ ٌالعاد الحموضة درجة على التربة كانت ولما

 االمتزاز ٌسودٌ ام  غالبا أنه على. الداالبون دٌ ٌمب مثل ةٌ ٌٌونٌاألن الشحنات ذات ٌداتٌالمب تمتز ال ولهذا الشحنات، تلك

  مؤشرا وتعتبر التربة، على المعاملة ٌداتٌالمب امتزاز فى  رٌ ٌكب  دورا تلعب ةٌ ٌالعضو المواد فإن لذلك ٌعى،ٌالطب

 كمااٌئى ٌمٌ ٌالك االمتزاز اٌهفٌ  ٌتم التى ٌداتٌللمب بالنسبة يتسر ال العالقة هذه أن إال. التربة ًف االمتزاز لقوة  اٌبٌ ٌتقر

 وامتزاز. أكبر ةٌ ٌأهم ٌةنٌ ٌالط اٌتٌلغرول ٌكونت ٌنئذٌوح ،"ةٌ ٌٌونٌكات" ةٌ ٌٌونٌأ صورة فى لوجودها لبٌرٌدٌلثنائٌة ا ًف

 هناك ولكن. ٌةٌ ثان متاحة تكون امتزازها تم التى ٌداتٌالمب إن أى reversible رجعى رٌ ٌتأث ذو اعموم اتٌدٌ المب

 ةٌ ٌثنائ مركبات فى ٌحدث ما وذلك ،ٌانهائ غٌٌر متاحة عندها تٌداٌالمب وتصبح ةٌ ٌرجع رٌ ٌغ الحالة اٌهٌ ف تكون حاالت

 بالمقارنة ٌعةٌسر ةٌ ٌعمل ٌداتٌالمب وامتزاز. ادغال ٌداتٌكمب كفاءتها تفقد ئذٌٌ وح للتربة، وصولها عند لٌ  دٌ  البرٌ 

ٌ عمل من أبطأ عادة تكون االمتزاز من التخلص ةٌ ٌوعمل. التربة فى تتم أخرى اٌتٌبعمل  القول ٌمكنٌ و. زاالمتزا تٌا

 الذى األمر ،ًاألرض بالماء ابدء التربة اٌتٌمحتو من دٌ  عد امتزاز ٌتمٌ ثٌ ٌح عامة، ةٌ ٌعمل التربة فى االمتزاز بأن

 الماء هى االمتزاز فى اٌدةٌالس لها التى والمادة. مواقعه فى االمتزاز إلتمام ٌدةٌ العد اٌتٌ المحتو تنافس إلى ٌؤدىٌ

 ٌداتٌالمب لٌ ٌتوص عن ولؤالمس هو الماء أن المعلوم ومن. ٌداتٌللمب التربة امتزاز على ٌرهاٌتأث لها فهذه وبالتالى



  تاسعتوطرق مكافحتها                          د. احمد عبد الىاحد                        المحاضرة ال االدغال

 

4 

 

 لجذور تنتقل لكى متاحة ذلك بعد ٌداتٌالمب تصبح ثٌ ٌح الجذور من ابٌ ٌقر ٌداتٌالمب امتزاز اهٌٌ ف ٌتم التى المواقع إلى

 فى الغروى النظام ةٌ ٌونوع ةٌ ٌكم أهمها ومعقدة، ٌدةٌ عد تٌداٌللمب التربة امتزاز على تؤثر التى والعوامل. النباتات

 . وقوامها التربة نٌ  تكو ةٌ ٌونوع التربة pH حموضة درجة إلى باإلضافة" نٌ ٌوالط ةٌ ٌالعضو المواد" التربة

 Volatilization – رٌ يللتطا ةٌ يالقابل 2

 فٌقد EPTC مركب أن قدر وقد. رٌ ٌلتطال قابلةٌ ال المجموعات أكثر من تٌ ٌٌوكربامٌالث مركبات مجموعة تعتبر 

 ٌمكن أنه على. ةٌ ٌكاف رطوبة على ةٌ ٌالمحتوٌنٌة الط التربة سطح من وذلك المعاملة بعد ساعة نصف خالل نصفه

 الفقد أن ٌعىٌالطب ومن. ٌتهاٌلتغط مباشرة معاملتها عقب التربة بٌ ٌتقل تم إذا المركبات هذه مثل فى الفقد هذا ضٌ ٌتخف

 فى لٌهٌمث من أقل ٌكونٌ الفقد فإن دٌ ٌبالمب الجافة التربة معاملة وعند. السائلة المعاملة من أقل ٌكونٌ تالمحببا من

 المطر أو الري أن كما. الرطبة التربة عن دٌ ٌالمب المتزاز أكبر فرصتها ٌكون الجافة التربة ألن ة،الرطب التربة

 على الحرارة ارتفاع ٌساعدٌ و الفقد، لٌ ٌتقل فى ٌساهمٌف التربة داخل إلى دٌ ٌالمب انتقال على ٌساعدٌ المعاملة بعد رٌ ٌالغز

  . الفقد اٌدةٌ ز

 ( leaching  -الغسل) التربة ألسفل ٌداتيالمب انتقال  -3

 تهبط التى األمطار  أو الرى اٌهٌم ةٌ ٌكم إلى إضافة عوامل عدة على بالماء التربة فى دٌ ٌالمب انتقال احتمال ٌتوقفٌ

 فى أجزاء خمسة بنسبة ٌذوبٌ مثال – نٌ  ٌمازٌالس فمركب. الماء فى دٌ ٌالمب ذوبان درجة منها لتربةا داخل إلى

 التربة ألسفل دٌ ٌالمب انتقال او دٌ ٌللمب الغسل ةٌ ٌعمل وترتبط. ذوبانها درجة فى ذلك من أعلى ٌداتٌالمب وأغلب ٌونٌالمل

 مكونات أسطح على امتزازها ٌتمٌ لم التى هى التربة ماء عم تهبط التى دٌ ٌالمب ةٌ ٌفكم ٌر،ٌكب حد إلى باالمتزاز) 

 أعماق إلى اٌهٌالم مع ٌداتٌالمب انتقال تؤخران المحدودة الذوبان ونسبة االمتزاز من ةٌ ٌالعال النسبة فإن ولهذا. التربة

ات أٌضاً معها. ومن وحٌثما كان انتقال المٌاه من أسفل إلى أعلى، كما ٌحدث أحٌاناً، ٌكون انتقال المبٌد . التربة

، سرعة االنتقال TCA المعروف أن لمركبات الفٌنوكسى بصفة عامة، ومركبات األحماض األلٌفاتٌة المكلورة مثل

  .ألسفل التربة بعكس مركبات الٌورٌا ومركبات التراٌازٌن

 absorption االمتصاص بواسطة النبات -4

عن طرٌق انتقاله خالل الجذور.   من الطبٌعى أن جزءاً من المبٌدات المعاملة على التربة ٌمتص بواسطة النبات   

وبالطبع فإن امتصاص نباتات المحصول للمبٌد ٌعد فقداً، إال أن امتصاص الحشائش الحساسة للمبٌد ٌعد إٌجابٌاً من 

 مكافحة على رغم أنه من عوامل خفض كمٌة المبٌد بالتربة.زاوٌة ال

 

http://www.aun.edu.eg/distance/agriculture/weedsci/ch06_files/TCA.jpg
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 داخل التربة دغالهدم مبيدات اال

تعتبر الكائنات الدقيقة والهدم الكيميائى الضوئى والهدم الكيميائى من أهم العوامل التى تساعد على هدم    

 المبيد.

  الهدم البيوكيميائى عن طريق الكائنات الدقيقة  -1

ت لمهاجمة األحياء الدقيقة المختلفة التى تستخدمها فى الحصول على طاقتها، وتزيد عملية تتعرض المبيدا   

الهدم بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة. ويعتبر هذا الهدم هو أهم العوامل التى تؤثر على هدم المبيدات فى 

 . التربة

  الهدم الكيميائى الضوئى -2

بتعرضها لألشعة فوق البنفسجية. وكلما قصرت الموجات الضوئية من المعروف أن عديداً من المبيدات تهدم    

 كان الهدم سريعاً.

   الهدم الكيميائى -3

، وإن كان لمثل hydrolysis تحتوى كثير من المبيدات على مجاميع كيميائية يمكن أن تتعرض للتحلل المائى 

 هذا أهمية محدودة تحت ظروف التربة العادية.
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