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1و إبراھیم الناظر2، بركات أبو رمیلھ1خلیل اسحق المغربي
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الملخص
(Metribuzin). دراسة متبقیات مبیدي األعشاب متریبوزین 1999بركات أبو رمیله وٕابراهیم الناظر. المغربي، خلیــل اسحــق،

.70-66): 2(17في التربة وبذور وتبن العدس. مجلة وقایة التبات العربیة. (Fluazifop-butyl)بیوتیل -وفالزیفوب
كغ مادة فعالة للهكتار قبل زراعة العدس، كما عوملت أربعة مقاطع أخرى بمعدل 0.5معدل ب(metribuzin)عوملت أربعة مقاطع مكررة بالمبید متریبوزین 

ساعة على 24بعد شهر من بزوغ العدس. وقد فحصت عینات ممثلة من التربة بعد مرور (fluazifop-buty1)بیوتیل - كغ مادة فعالة للهكتار من مبید فالزیفوب0.5
ة وتبن وبذور العدس عند الحصاد. كما تم استخالص متبقیات المبیدین وُأْتِبَع ذلك بعملیة تنظیف، واسُتِخدم جهازالرش، وفحصت عینات ممثلة من الترب

للكشف عن مبید متریبوزین، وبكاشف نیتروجین/فسفور (Electron Capture Detector)الفصل الكروماتوغرافي الغازي المزود بكاشف القط لإللكترونات 
(Nitrogen-Phosphorous Detector)بیوتیل  ومتریبوزین قد انخفضت -بیوتیل. أظهرت النتائج أن مستویات المتبقیات للمبیدین فالزیفوب-للكشف عن مبید فالزیفوب

ساعة من الرش إلى أقل من24ي الملیون لكال المبیدین، على التوالي، بعد جزء ف0.1780.019جزء في الملیون و0.4930.04في التربة من 
جزء في الملیون لكل من 0.01جزء في الملیون لكل منهما عند الحصاد. وقد احتوى تبن  العدس وبذوره على أقل من الحد الذي یمكن الكشف عنه وهو 0.01

استرجاعي لكل مبید للتأكد من مدى كفاءة طرق الكشف.المبیدین عند الحصاد. وقد تم إجراء اختبار
بیوتیل.-تربة، تبن، عدس، تحلیل متبقیات، األردن، متریبوزین، فالزیفوبكلمات مفتاحیة:

المقدمة
ذو االسم الكیمیائي(fluazifop-buty1)بیوتیل-فالزیفوبالمبید

(butyl 2- [4- (5- trifluoromethyl -2- pyridyloxy) phenoxyl]

propionate مبید عشبي اختیاري یستخدم بعد البزوغ وهو سریع
منه في أقل من سبعة أیام)%50التحلل بالماء (یتحلل 

في التربة الرطبة. یكافح المبید معظم األعشاب النجیلیة 
Agropyron repensمرة والتي منها الحولیة والمع (L.) Beauv. ،

Bromus tectorum L. ،Digitaria sanguinalis (L.) Scop. ،
Echinocloa crusgalli (L.) Beauv. ،Sorghum bicolor (L.)

Moench. وSorghum halepense (L.) Pers. وغیرها إضافة إلى
نباتات الحبوب التلقائیة.

على األنواع عریضة األوراق. ینتقل المبید لیس له فعالیة
في النبات بصورة رئیسة في اللحاء والخالیا الحیة بیوتیل-فالزیفوب

ویتجمع في منطقة الخالیا المرستیمیة للجذور والمجموع الخضري. 
، acetyl-CoA carboxylase(ACCase)یثبط المبید إنزیم 

یع األحماضالذي یحفز الخطوة األولى في سلسة تفاعالت تصن
الدهنیة في النبات. وبذلك فإن تثبیط اإلنزیم یؤدي إلى منع إنتاج 
المواد الفسفوریة المستخدمة في بناء أغشیة جدیدة والضروریة لنمو 

). 1الخالیا (
ذو االسم(metribuzin)أما المبید متریبوزین 

-amino-6-4]الكیمیائي  (1,1 - dimethylethyl) -3- (methylthio)

1,2,4 - triazin - 5 (4H) - one] فهو مبید عشبي اختیاري جهازي

یمتص غالبًا بواسطة الجذور، ویمكن أن یمتص بواسطة األوراق  
أیضًا، وینتقل المبید من أسفل إلى أعلى في خالیا الخشب. یتحطم 
المبید في النباتات إلى مترافقات ذائبة في الماء. یستخدم المبید

افحة العدید من األعشاب الحولیة عریضة األوراق والتيلمك
Abutilonمنها   theophrasti Medic. ،Amaranthus spp. ،

Artemisia artemisiifolia (L.) DC. ،Brassica spp. ،
Chenopodium album L. ،Datura stramonium L.باإلضافة

ملیة التخلیق الضوئي إلى بعض النجیلیات الحولیة. یمنع هذا المبید ع
في النظام الضوئي D1في موقع بروتین BQبواسطة ارتباطه على 

) على أغشیة صفائح البالستیدات الخضراء وبذلك یمنع PSIIالثاني (
.ال یتأثر المبید بالتحلیل الضوئي BQإلى AQانتقال اإللكترونات من 

60- 14وتقدر فترة نصف الحیاة تحت الظروف المثالیة للتحلل من 

). ویعتبر التحلل المیكـروبي الوسیلة الوحیدة الختفاء  13، 1یومًا (
).2المبید من التربـة  (

على بیوتیل-فالزیفوبفي األردن یستخدم المبیدان متریبوزین و 
نطاق واسع لمكافحة األعشاب في عدة محاصیل بما فیها 

والعدسالعدس، ولكن مصیر هذین المبیدین العشبیین في التربة
والتبن  تحت الظروف األردنیة غیر معروف.

تهدف هذه الدراسة إلى تحدید متبقیات المبیدین متریبوزین
في التربة وبذور العدس والتبن بعد استخدامهما في بیوتیل -فالزیفوبو 

مكافحة األعشاب.
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مواد البحث وطرائقھ
الكیمیائیات

یة التالیة:استخدمت في هذه الدراسة المواد الكیمیائ
acetone ،dichloromethane ،petroleumbenzene ،n-hexane

اـــــــــــــــــــــــــــــــــــومصـدرهanalyticalاوة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة نقــــــــــــــــــــــــها بدرجــــــــــــــــــ(جمیع
Darmstadt, Merk Germany)sodiumsulfate anhydrous GR

(May and Baker, U.K.) ; sodium chloride GR (Carle Erba,

Milan ؛ صوف زجاجي مغسول بـpetroleum benzene في جهاز
(Merk, Germany) Soxhlex ؛ محالیل قیاسیة نقیة مرجعیة

(analytical grade) من كل من المبیدین تم شراؤهما من مختبرات
Dr. S. Ehrenstorfer.من ألمانیا

ظروف الفصل الكروماتوغرافي الغازي
بیوتیل-فالزیفوبتّم التحلیل الكروماتوغرافي الغازي السائل لمبید 

Hewlettفي التربة والعدس والتبن  على جهاز فصل الغاز السائل  

Packard م. وتم  15المجهز بعمود شعري طوله 5890مودیل
الكشف عن وجود المبید بواسطة كاشف نیتروجین/فسفور. وقد تم 

س وتتسارع 150الحقن على درجة حرارة فرن ابتدائیة مبرمجة وقدرها 
س  في الدقیقة حتى تصل درجة الحرارة النهائیة وقدرها 10بمعدل 

220س. درجات حرارة فتحة الحقن، الفرن والكاشف كانت
س، على التوالي.220و 150

درجة مئویة، تمت معایرة 400جة حرارة الفرن القصوى كانت در 
مل لكل دقیقة وكانت 18.6) بمعدل تدفق قدره 2Nالغاز الحامل (

مم لكل دقیقة،5سرعة ورق التسجیل المعایرة مسبقًا 
، وقت4وتضمنت ظروف العمل األخرى ما یلي: التضعیف 

، منطقة 6مبدئي مم، الحد ال0.4دقیقة، عرض القمة 7.6االحتباس 
Hewlett Packard 3392Aوحدة باستخدام جهاز 50000الرفض 

المتكامل ذاتي الحركة.
تم التحلیل الكروماتوغرافي الغازي السائل لمبید متریبوزین 

مجهز 3800مود یل Daniفي التربة والعدس والتبن على جهاز
بأ بمادة مم مع0.25بعمود زجاجي طوله متر واحد وقطره الداخلي 
1% Dexil 300 GC on chromosorb WHP 120- 100بقیاس

mesh لحبیبات المادة. تم الكشف عن وجود المبید بواسطة كاشف
.درجات حرارة الحاقن، الفرن، الكاشف، N63صائد اإللكترونات 

س، على التوالي.280، 260، 160، 250صفیحة الكاشف كانت 
مل لكل دقیقة وتمت 1.8) بمعدل 2Nتمت معایرة الغاز الحامل (

مل لكل دقیقة، وكانت سرعة 0.8معایرة الغاز المساعد بمعدل تدفق 
، وكان وقت 2مم لكل دقیقة ، التضعیف  5ورق التسجیل 

دقائق.3االحتباس 

محالیل مبیدات األعشاب القیاسیة
لتر) لكل مبید مغ لكل1000تم تحضیر المحلول األصل (

غ) في األسیتون  في حالة0.025عشبي بإذابة المادة الفّعالة (

في حالة مبید petroleum benzeneأو في بیوتیل- فالزیفوبمبید 
متریبوزین.  استخدمت احجام من المحالیل األصل لتحضیر محالیل 

مغ لكل لتر 10.0،15.0،20.0، 1.0،5.0، 0.05،0.1تحتوي على 
المبید من أجل عمل منحنى معایرة. أعطى منحنى المعایرة خطًا من 

مغ لكل لتر من متریبوزین أو 20.0- 0.05مستقیمًا على مدى 
.بیوتیل-فالزیفوب

فحوصات االسترجاع
تم إجراء تجربتین على األقل لكل مبید عشبي (مثال: العینة غیر 

جنبًا إلى جنب المعاملة مضافًا لها كمیة معروفة من المبید العشبي) 
مع كل مجموعة من العینات المحللة من أجل تحدید كفاءة خطوات 

التحلیل.

رش المبید
كغ مادة فّعالة لكل هكتار من المبیدین 0.5تم رش 

بعد شهر من البزوغ ومتریبوزین  قبل البزوغ في بیوتیل-فالزیفوب
حقول العدس لتحدید متبقیات المبید وذلك في مقاطع قیاسها

لكل مقطع واستخدم مقطعًا غیر معامل كشاهد. تم ترتیب 2م6×3
. (RCBD)المعامالت في النظام اإلحصائي القطاع الكامل العشوائي 

سم من كل مقطع 10تم أخذ عینات تربة من السطح حتى عمق 
ساعة من إضافة المبید وكذلك عند 24كغ لكل عینة) بعد 2(بوزن 

الحصاد.
) من كل مقطع (على 1-ف أردن حصدت نباتات العدس (صن

م من مقدمة كل مقطع) من األسطر الوسطى لتحدید متبقیات 2بعد 
المبید في العدس والقش.

االستخالص
استخدمت الطریقة المحّورة والموصوفة لالستخالص بواسطة 

Zweing & Sherma)15 الستخالص المبیدین من التربة (
والعدس والتبن.

عینات التربة
%42نوع التربة المستعملة كان  طمي طیني وتحتوى على 

مادة عضویة. وكانت %0.7رمل و %17طمي و %40طین و 
. وقد 7.8ودرجة الحموضة 0.2mvقیمة التوصیل الكهربائي 

أجریت التجربة في منطقة مطریة غیر مرویة. حددت رطوبة التربة قبل 
ى المختبر. قسمت االستخالص في جمیع العینات حال إحضارها إل

غ لكل عینة) ووضعتا في 100كل عینة تربة إلى عینتین فرعیتین (
س وبدون إضاءة، وحسبت بعدها نسبة 130الفرن على حرارة 

المحتوى الرطوبي. بعد ذلك، خزنت عینات التربة في المجمد لحین 
استخالص متبقیات المبید.

تربة من كل مقطع معامل بطریقة عشوائیة بحیث تم جمع عینتي 
احتوت كل عینة على ثالث عینات فرعیة كل منها بوزن

كغ، ودمجت  العینات الثالث الفرعیة وخلطت ثم فصلت إلى 2
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غ 25عینتین ألغراض استخالص المبیدات. أخذ من كل عینة تربة 
مل أسیتون داخل وعاء 200مل ماء مقطر و 100وخلطت بـ 

مل ومزود بغطاء، بعد ذلك وضع على هّزاز 500جي سعته زجا
ساعة تقریبًا تم إضافة 20حركة اهتزازیة لكل دقیقة. بعد 100بمعدل 

غ من كلورید الصودیوم إلى محلول التربة ثم تم مزج الخلیط لمدة 30
مل من 150دقیقتین في خالط كهربائي. بعد ذلك تم إضافة 

dichloromethaneبیوتیل-فالزیفوبفي حالة مبید إلى الخلیط
في حالة مبید متریبوزین petroleum benzeneمل 150وٕاضافة 

دقائق في جهاز الخلط. بعد أن ركد 3- 2ومن ثم مزج الخلیط لمدة 
مل 175التراب في القاع تم فصل الطبقة العضویة السائلة وأخذ منها 

مائیة من خالل قمع زجاجي یحتوي على كبریتات الصودیوم الال
(anhydrous sodium sulfate) غ ومن ثم إلى قارورة 40بمقدار

مل. تم تبخیر المستخلص بواسطة 250ذات قاعدة دائریة، سعتها 
س  إلى حد التجفیف. تم إضافة40o-38مبّخر دوراني على حرارة 

مل 3أو بیوتیل-فالزیفوبفي حالة dichloromethaneمل3
petroleum benzeneحالة متریبوزین إلذابة المتبقیات. تم تركیز في

مل باستخدام المبّخر الدوراني ومن ثم تم نقلها 2المتبقیات إلى حوالي 
إلى عمود التنظیف.

عینات العدس والتبن
غ وزن كل عینة) 10مزجت عینات العدس أو التبن (

مل أسیتون وضعت لمدة200مل ماء مقطر و 100بـ 
ط. تم تصفیة المزیج المخلوط بواسطة قمع دقائق في الخال3

Buchner من المخلوط %20المتصل بقارورة الشفط. تم نقل
المصفى إلى قمع الفصل وبعدها  تم استخالص المحلول بواسطة 

dichloromethane أو بواسطة بیوتیل-فالزیفوبفي حالة مبید
petroleum benzeneتم مل).50×2(في حالة مبید متریبوزین

تحریك القمع لمدة دقیقة حتى تم الحصول على مستخلص المحلول، 
وقد تم ترویق المحلول بإضافة أجزاء بسیطة من كلورید الصودیوم بعد 
الفصل الكامل، وبعدها تم سحب الماء في كأس
زجاجي الستخالصه للمرة الثانیة. تم تمریر الطبقة 

petroleumأو dichloromethaneالمتجمعة من  benzeneمن
خالل قمع زجاجي مملوء بكلورید الصودیوم الالمائي

(anhydrous sodium chloride) ثم إلى قارورة ذات قاعدة دائریة
مل وبعد ذلك تم غسل القمع بأجزاء عدیدة من 250سعتها 

dichloromethane أوpetroleum benzene تم تركیز المستخلص .
بخر الدوراني على حرارةمل باستخدام الم2إلى حوالي 

38-40o.س.  تم نقل المركز بعد ذلك إلى عمود التنظیف

التنظیف
. عینات التربة1

تمت عملیة التنظیف في عمود زجاجي ذو غطاء فلیني. وضع 

dichloromethaneالصوف الزجاجي على القاعدة، ثم تم إضافة 

في حالة petroleum benzeneأو بیوتیل-فالزیفوبفي حالة 
متریبوزین  إلى العمود حتى امتأل إلى النصف. ثم أضیف إلى األنبوب 

%5غیر منشط بواسطة florisilغ من مادة 10
أو بواسطةبیوتیل- فالزیفوب(وزن إلى وزن) ماء مقطر في حالة 

غ من كبریتات 5(وزن الى وزن) في حالة متریبوزین  إلى 2.5%
ك تم تصریف المذیب من األنبوب. أذیبت الصودیوم الالمائیة وبعد ذل

dichloromethaneمل 3في بیوتیل-فالزیفوبالمتبقیات من مبید  

في حالة متریبوزین إلجراء عملیة petroleum benzeneوبواسطة
أوdichloromethaneالتنظیف. تم شطف الدورق الدائري بـ

petroleum benzene)2×3العمود مل)، أضیفت مادة الشطف إلى
مل  من250الزجاجي. وبعد ذلك تم غسل العمود الزجاجي بـ 

dichloromethane مل175أو بیوتیل-فالزیفوبفي حالة مبید
petroleum benzene في حالة مبید متریبوزین، وجمعت المادة في

دورق دائري القاعدة. وبعد ذلك بخرت المادة التي جمعت إلى حد 
بیوتیل-فالزیفوبمل أسیتون في حالة 3إضافة التجفیف تقریبًا. تم

في حالة متریبوزین ومن ثم بخر المحلول petroleum benzeneأو 
میكرو لتر لكل عینة) في 2مل. تم حقن عینات (1إلى حوالي 

الجهاز الكروماتوغرافي الغازي مرتین إلى ثالث مرات. وقد تم حقن 
المحالیل القیاسیة قبل وبعد كل عینة. 

. عینات العدس والتبن2
أجریت عملیة التنظیف في عمود زجاجي ذي غطاء فلیني. تم 

مل من 15وضع الصوف الزجاجي في قاعدة األنبوب، استخدم 
petroleum benzene أوdichloromethaneللتنظیف وأسیتون

(المحتویة على silica gelغ من 4.  أضیف الى العمود 1:9بمعدل 
غ سلفات الصودیوم)، نقلت العینة المستخلصة 1ماء مقطر و4%

مل من محلول التنظیف في الدورق 100إلى العمود ونظفت بواسطة 
ذو القاعدة الدائریة. بخرت العینة المنظفة الى حد التجفیف ثم عدل 

. حقنت العینات في الجهاز n-hexaneمل بواسطة 5المتبقي الى 
مرات. حقنت 3- 2كل عینة) میكرولتر ل2الكروموتوغرافي الغازي (

المحالیل القیاسیة قبل وبعد كل عینة.

الحسابات
) في ppmحسبت كمیة متبقي المبید (جزء في الملیون 

) وهي: Zweing & Sherma)15كـل عینة اعتمادًا على معادلة 
كمیة متبقي المبید جزء في الملیون = 

سیة أو[(مساحة العینة أو ارتفاع القمة/ المساحة القیا
× (كمیة المحلول القیاسي  المحقون بالغرام × إرتفاع القمة) 

(الحجم النهائي بالمل/ حجم العینة × /وزن العینة بالغرام) 9- 10
نسبة رطوبة العینة)].-100/ 100× (المحقونة بالمیكرولتر) 
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النتائج والمناقشة
معدل قیم المتبقیات بوحدة الجزء في الملیون1ُیظهر الجدول 

في التربة وبذور وتبن العدس. وتراوحت قیم بیوتیل-فالزیفوبللمبید 
جزء في 0.4930.04بین بیوتیل-فالزیفوبالمتبقیات من المبید 

ساعة من المعاملة على 24الملیون في عینات التربة التي جمعت بعد 
. وكانت المتبقیات أقل من كغ مادة فّعالة لكل هكتار0.5معدل مبید 

جزء في الملیون في التربة والعدس والتبن عند الحصاد، وتعتبر 0.01
قیمًا غیر مؤثرة.

في بیوتیل-فالزیفوبمعدل قیم المتبقیات واالسترجاع لمبید .1جدول 
التربة، بذور وتبن العدس.

Table 1. Average residues and recovery values of
fluazifop-buty1 in soil, lentil seeds and straw.

العینة
Sample

معدل المتبقیات (جزء في 
(الخطأ +aالملیون)

bالقیاسي)

Average residue
bS.E.+a(ppm)

cنسبة االسترجاع

cRecovery (%)
ساعة24تربة بعد 

Soil after 24 hr
0.04+0.49390.7

تربة عند الحصاد
Soil at harvest

d< 0.01096.5

بذور عدس
Lentil seeds

< 0.01090.2

تبن
Straw

< 0.01090.2

تجربة غیر معاملة
Untreated check

< 0.01090.7

a.معدل القیمة لعینتین.  كل عینة مكررة مرتین
b.الخطأ القیاسي
c.المعدل على األقل لتجربتي استرجاع
dبیوتیل.-فالزیفوبالكشف عنھ لمبید  الحد األدنى للتركیز الممكن

a Average of two replicates.
b Standard Error.
c Average of two experiments
d Minimum detectable concentration of the pesticide fluazifop-

butyl.

لعینات تربة بیوتیل-فالزیفوبوأظهرت فحوصات االسترجاع لمبید 
أما %90.7عة من المعاملة نسبة استرجاع قیمتها سا24جمعت بعد 

قیمتها للعینات التي حللت من التربة والعدس والقش التي جمعت عند 
).1، على التوالي (جدول %90.20، 90.20، 96.51الحصاد فكانت 

من التربة في نهایة موسم النمو. بیوتیل-فالزیفوباختفى المبید 
لتجارب غیر المعاملة مقارنة مع حیث لم تظهر متبقیات ملموسة في ا

في كندا في مقاطع العدس التي كانت ترش بالمبید ما تم الحصول علیه
fluazifop-P- buty1 كغ مادة فعالة لكل هكتار، 0.5و 0.25بمعدل

و 0.11حیث تراوحت المتبقیات في العدس عند الحصاد ما بین (
ن قیاسها بواسطة جزء في الملیون) وبین كمیات لم یكن باإلمكا0.37

). أما في مقاطعة ساسكاتشیوان، فقد تحلل 6أحدث الطرق المعروفة (

من الكمیة %5بسرعة، وتم استرجاع أقل من بیوتیل-فالزیفوبالمبید 
سم 10-5سم أو 5-0التي تم رشها من التربة سواء ما بین عمق 

والتي تراوحت بیوتیل - فالزیفوب). وقد تم الكشف على متبقیات 11(
قیمها ما بین كمیات قلیلة إلى كمیات غیر محسوسة بأجهزة القیاس 

) وفي البطیخ في البرازیل 9المتوافرة في البازالء في المملكة المتحدة (
). وتراوحت قیم المتبقیات في البندورة في البرازیل ما بین 14(

).10جزء في الملیون (0.09- 0.03
یختفي بیوتیل-زیفوبفالنستنتج من كل هذه الدراسات أن مبید 

من التربة والنبات مع حلول نهایة موسم النمو، ویتفق ذلك مع 
النتائج المتحصل علیها من هذا البحث. بالمقابل، وجد

Heath) ساعة من الرش یبقى حوالي 24) أنه بعد 7ومشاركوه
في %84.9في أوراق الفاصولیاء و fluazifop-P-buty1من 75%

التربة.
حالة مبید متریبوزین  فقد كان معدل المتبقيأما في

0.1780.019 جزء في الملیون في عینات التربة المجموعة بعد
). 2(جدول %61.2ساعة من المعاملة، بمعدل نسبة استرجاع 24

0.01عمومًا وجدت كمیة قلیلة وغیر ملموسة من المتبقیات (أقل من 

الملیون) في عینات التربة والعدس والتبن المفحوصة عند جزء من 
،  على 76.2، 76.2، 72.6الحصاد، بمعدل قیم استرجاع قدرها 

التوالي. ولم توجد متبقیات ملموسة في التجارب غیر المعاملة.

التربة، متریبوزین في معدل قیم المتبقیات واالسترجاع لمبید .2جدول 
بذور وتبن العدس.

Table 2. Average residues and recovery values of
metribuzin in soil, lentil seeds and straw.

العینة
Sample

معدل المتبقیات (جزء 
(الخطأ +aفي الملیون)

bالقیاسي)

Average residue
bS.E.+a(ppm)

cنسبة االسترجاع

cRecovery (%)
ساعة24تربة بعد 

Soil after 24 hr
0.019+0.17861.20

تربة عند الحصاد
Soil at harvest

d< 0.01072.60

بذور عدس
Lentil seeds

< 0.01076.20

تبن
Straw

< 0.01076.20

تجربة غیر معاملة
Untreated check

< 0.01076.20

a.معدل القیمة لعینتین، كل عینة مكررة مرتین
bي.الخطأ القیاس
c.المعدل على األقل لتجربتي استرجاع
d الحد األدنى للتركیز الممكن الكشف عنھ لمبیدmetribuzin.

a Average of two replicates.
b Standard Error.
c Average of two experiments
d Minimum detectable concentration of the pesticide metribuzin.
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مبید متریبوزین  بسرعة من التربة والعدس والقش ویعزى اختفاء
) أو التحلل الضوئي وذلك عن طریق إزالة 12إلى التحلل المیكروبي (

).3وبالتأكسد (deaminationمجموعة األمین
) نصف عمر مبید متریبوزین5ومشاركوه (Brownوقد حدد 

وي.یومًا في تجارب التربة أینما یزرع القمح الشت120-112بـ 
) والذین وجدوا 4ومشاركوه (Bakalivanovوتتفق نتائجنا مع نتائج 
بفول د متریبوزین إلى التربة المزروعةانه بعد إضافة مبی

یوماً 15-10الصویا، ازداد النشاط المیكروبي في التربة لمدة 

یومًا. أما  في جزیرة األمیر 30وتم فقدان فعالیة المبید العشبي خالل 
لكندیة، فقد تراوح نصف عمر المبید متریبوزین في التربة ادوارد ا

المزروعة بالبطاطا والمستخدم فیها دورة زراعیة مع الشعیر وحشیشة 
Phleum pratense L. 8یومًا (39-30ما بین .(

بیوتیل -فالزیفوبوحیث أنه ال توجد متبقیات ملموسة من مبیدي 
الحصاد، تقترح نتائجنا أن ومتریبوزین في التربة والعدس والتبن عند 

معدل رش العدس بالمبیدین العشبیین بالمعدل المستخدم في هذا البحث 
كغ مادة فّعالة لكل هكتار هو معدل آمن.0.5وهو 

Abstract
Al-Mughrabi , K.I., B.E. Abu-Irmaileh and I.K. Nazer. 1999. Residues of the Herbicides Metribuzin and
Fluazifop-butyl in Soil and Lentil Seeds and Straw. Arab J. Pl. Prot. 17(2):  66-70.

Two trials were set up in Jordan in which four replicated plots of lentils (Lens culinaris Medik.) were treated before sowing with
metribuzin at a rate of 0.5 Kg a.i. ha-1 and other four replicated plots with fluazifop-butyl at the same rate, one month after lentil emergence.
Representative soil samples were randomly collected from plots of each treatment. Soil samples were tested for residues 24 hr after
treatment and at harvest. Lentil seeds and straw samples were tested at harvest. A cleanup step was conducted after extraction. Gaz
chromatograph equipped with an electron capture detector was used to detect metribuzin (nitrogen/phosphorus detector in case of
fluazifop-butyl). Residue levels of fluazifop-butyl and metribuzin in soil decreased from 0.493 ± 0.04 and 0.178 ± 0.019 ppm, respectively,
24 hr after treatment, to non-measurable residues (<0.01 ppm) at harvest. Lentil seeds and straw samples collected from various plots and
tested at harvest contained less than the detectable limit of 0.01 ppm of fluazifop-butyl or metribuzin. Recovery tests were conducted with
each group of samples tested in order to determine the efficiency of the analytical procedure.
Key words: Fluazifop-butyl, metribuzin, lentil, hay, soil, residue analysis, chromatography, Jordan.
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