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Research Papers (Residues : Pesticides)مبیدات): (أثر متبقيوث ـبح

تربة مناطق سودانیةة في تبقیات بعض مبیدات الحشرات الھیدروكربونیة المكلورم
مبیداتالمحدودة أو عدیمة استخدام 

3الدردیري جعفر عثمانو2، محمد احمد الماحي1أزھري عمر عبد الباقي
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) ھیئة البحوث الزراعیة، ود مدني، السودان3(

الملخص
ورة في تربة . متبقیات بعض مبیدات الحشرات الهیدروكربونیة المكل2000. عثمانالدردیرى جعفرو الماحي محمد أحمدالباقى، أزهري عمر،عبد

.39- 35: 18مبیدات. مجلة وقایة النبات العربیة.المناطق سودانیة محدودة أو عدیمة استخدام 
. 1994س جمعت خمسون عینة تربة من سبعة مواقع تمثل مناطق محدودة أو عدیمة استخدام المبیدات في السودان في الفترة من أیار/ مایو إلى آب/أغسط

(المقینص، االبیض، والتقلیدیة المطریة في شرق وغرب السودان(القضارف)، مناطق الزراعة اآللیة(دنقال والقولد)لیة في الوالیة الشمالیةوالمناطق هي: المناطق النی
،DDEفي هیئةEpoxide ،DDTفي هیئةHeptachlorرصدت متبقیات المبیدات والمنطقة شبه الصحراویة في شمال غرب الخرطوم.أو روابة)

Dieldrin ،HCH وAldrin أثبتت الدراسة وجود .Heptachlor في كل العینات المختبرة، بینما وجدDieldrin في خمسة مواقع (القضارف، المقینص، أم
على متبقیات لمبید في تربة القضارف فقط. هذا بینما لم یتم العثورHCHفقد وجد في تربة دنقال فقط وكما وجد مبید Aldrinروابة، دنقال والقولد). أما مبید 

DDT.في جمیع العینات المختبرة. نوقشت العوامل البیئیة التي یمكن أن تسهم بدور في إعادة توزیع المتبقیات
مبیدات ھیدروكربونیة مكلورة، كلور عضویة، متبقیات مبیدات، تربة، سودان.:ةكلمات مفتاحی

المقدمة 
یة المكلورةبدأت تجارب استخدام المبیدات الهیدروكربون

)Chlorinated hydrocarbons 1949) في السودان في عام

) في حقول القطن بمشروع cotton jassidمكافحة حشرة الجاسید (ل
أول المبیدات المختبرة. ثم أدخلت خالل DDTالجزیرة، وكان مبید 

ت العقدین التالیین بقیة المبیدات التي تنتمي لهذه المجموعة. استخدم
هذه المبیدات بكثافة عالیة في القطاعین الزراعي والصحي خالل 

حتى بدایة عقد الثمانیات حیث حظر استخدام 1949الفترة من عام 
د استخدام البعض اآلخر. وقد قدرت كمیة مبید بعضها بینما قـیّ 

DDT كغ یینمال10التي استخدمت في مشروع الجزیرة بحوالي
–الزراعة المرویة (عدا الزراعة النیلیة مادة فعالة.  ویمثل قطاع 

خاصة مشاریع إنتاج القطن بمشاریع الطلمبات شمال السودان) و 
بهذه المبیدات. هذا بینما اً یوقصب السكر أهم المناطق التي ترش سنو 

للمبیدات في القطاع المطري بشقیه التقلیدي محدوداً اً نجد استخدام
).11واآللي (

ة ییدروكربونیة المكلورة بعدة أثار سلبلقد عرفت المبیدات اله
المدید في مكونات البیئة والتراكم عبر السلسلة المتبقي أهمها األثر 

الغذائیة وفي دهون الحیوانات وشحومها. تمثل التربة أهم مكونات 
البیئة التي تستقبل معظم المواد الملوثة. وبناء على إحدى الدراسات  

ت التي ترش بها المحاصیل یصل فقط من مبیدات الحشرا%0.1فإن 
) فیذهب ملوثًا للبیئة وفي 99.9%إلى الهدف (الحشرة)، أما البقیة (

). وهنالك العدید من 10(معظم األحیان یصل ویستقر في التربة
التقاریر التي تتحدث عن إمكانیة إعادة توزیع متبقیات المبیدات إلى 

). 3(مناطق غیر زراعیة بواسطة عوامل جویة ومائیة

وبناًء على ما تقدم ذكره من مشاكل تلوث التربة بهذه المبیدات ذات 
األثر المدید اقترحت هذه الدراسة لتسلط الضوء على توزیع متبقیات 

،(DDTفي السودانستخداماً اأكثر المبیدات الهیدروكربونیة المكلورة 
Heptachlor،Aldrin، Diedrinو( HCH في تربة مناطق

محدودة استخدام المبیدات. تجدر اإلشارة إلى أن دراسة عدیمة أو 
توزیع متبقیات هذه المبیدات في تربة المناطق ذات اإلستخدام المكثف 
قد تم تناولها في دراسة مماثلة (عبد الباقي وآخرون،  نتائج غیر 

منشورة ).

مواد البحث وطرائقھ
اطق ) تمثل المن1جمعت عینات تربة من عدة مناطق (شكل 

) مناطق 1محدودة أو عدیمة استخدام المبیدات بالسودان وهي: 
) مناطق الزراعة 2؛الزراعة النیلیة بشمال السودان (دنقال والقولد)

مناطق الزراعة المطریة التقلیدیة  ) 3؛المطریة اآللیة (القضارف)
كم شمال غرب 260) الصحراء (4و؛ بیض، أم روابة)(المقینص، اال

الخرطوم).
سم بواسطة حفار 10إلى عمق اً ئیجمعت كل عینات التربة عشوا

قبل أخذ العینات و سم. 5سم وعرضه 10) طوله Soil Augerتربة (
نظف سطح التربة جیدًا من بقایا النباتات. جمعت عشرة عینات تربة 
من كل موقع عدا منطقتي الزراعة التقلیدیة والصحراء حیث جمعت

وقع. تمثل كل عینة تربة من هذه العینات عینات فقط من كل م5
حفر متقاربة وممزوجة جیدًا. عبئت كل العینات منفصلة 5حصیلة 

في أكیاس بالستیكیة وأحكم قفلها بعد أن وضعت علیها اللصاقة 
الممیزة ثم رحلت جمیع العینات إلى المختبر المركزي لتحلیل المبیدات 

بواد مدني.
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دة أو عدیمة إستخدام المبیدات فى یبین المناطق محدو.1شكل 
.السودان التي تم جمع العینات منھا

Fig. 1. Sudanese locations of limited or no pesticide use
from which samples were taken.

عرضت عینات التربة للهواء في درجة حرارة الغرفة طوال فترة 
الحجم ومزجت جیدًا. عقب اللیل ثم فتت الكتل الكبیرة إلى كتل صغیرة

ذلك سحقت العینات بهاون یدوي وغربلت بوساطة غربال قطر 
ل.م2فتحاته 

من التربة المجففة في قارورة زجاجیة اً رامغوضع خمسون 
مل من مذیب 100مل من مذیب الهكسان و 400وأضیفت لها 

يذتون. أغلقت القواریر بإحكام ووضعت لمدة ساعتین في هزاز یاألس
نهایات متصلة ثم تركت لفترة وجیزة لتترسب جزیئات التربة. عقب ذلك 

مل وجمع  الراشح في دورق 240رشحت العینات في ورق ترشیح 
رام من كبریتات الصودیوم الجافة غ100دائري القاعدة یحتوي علي 

مل 10المتصاص الرطوبة من الراشح. خفض حجم الراشح إلى
) ثم Rotary evaporatorلتبخیر الدوار (وذلك باستخدام جهاز ا

محلول هیدروكسید البوتاسیوم وذلك لتحویل 10%أضیفت نقطتان من 
DDT إلىDDEيقبل التحلیل بجهاز الغاز الكروماتوغراف

)GLC.(
حللت جمیع المستخلصات في جهاز غاز كروماتوغرافي

) مجهز بكشاف Carlo Ebraكارلو إبرا (ماركة
)on capture Detector, ECDElectr63Ni وعمود زجاجي .(
OV210 Chromosorbعرض) محشو بمادة مل2×متر طول2(

W80-100 meshكانت درجة حرارة الحاقن .)Injector الكشاف ،(
)Detectorعلى ،درجة سلزیوس200و 325، 250) والفرن

تم مل في الدقیقة. 60التوالي. معدل مرور الغاز الحامل (نتروجین) 
التأكد من نوعیة المبیدات بحقن عینه من محلول قیاسي للمبیدات قید 
الدراسة بین كل عینتین من مستخلص التربة. ومن ثم تم التعرف على 

أنواع المبیدات فى مستخلص التربة بمالحظة التطابق التام فى زمن 
المحلول القیاسي مكونات) بینRetention timeاإلمساك (

ومستخلص التربة.
عینات من تلك التي تحتوي على تركیزات 10أعید تحلیل 

عالیة من المبیدات بالكروماتوغرافى ذي الطبقة الرقیقة وذلك 
لمزید من تأكید نوعیة المبیدات التي تمت معرفتها بجهاز الغاز

الكروماتوغرافي.
حللت عینة تربة واحدة من كل موقع وذلك لتحدید الخواص 

).9(وهومشاركPageلفیزیائیة للتربة حسب طریقة الكیمیائیة وا

النتائج والمناقشة
، Heptachlor ،Dieldrin ،Aldrinعند رصد متبقیات المبیدات

HCHوDDTسبعة مناطق محدودة أو عدیمة استخدام المبیدات ي ف
في السودان (دنقال، القولد، القضارف، المقینص، االبیض، أم روابة 

فى جمیع المواقع، Heptachlorتم كشف مبید وشبه الصحراء). 
، 100، 80، 100حیث كانت نسبة وجوده فى العینات المفحوصة 

. يللمواقع السبعة السابقة، على التوال%60و100، 100، 100
فى خمسة مواقع هي: دنقال، القولد، Dieldrinوتم رصد مبید 

، %20و 100، 70، 40، 90م روابة وبنسبة أالقضارف، المقینص و 
) فقط، %20(فى مواقع دنقالAldrin. وتم رصد مبید يعلى التوال

)، فى حین لم یكشف عن مبید %10فى موقع القضارف (HCHو
DDT 1من المواقع ( جدولأيفى.(

عمومًا أقل كانلكنههرصدتممستوى المتبقیات الذيتفاوت 
ب السكر الذي رصد في تربة مشاریع إنتاج القطن وقصىمن المستو 

المرویة بالسودان (عبد الباقي وآخرون، نتائج غیر منشورة). كذلك فإن 
المتبقیات المرصود كان أقل من مستوى المتبقیات التي ىمستو 

وجود وقد یعزى ). 13، 12، 6، 4، 1رصدت في تربة دول أخرى (
متبقیات للمبیدات آنفة الذكر في تربة مناطق محدودة أو عدیمة 

بالسودان إلى االستعمال الموضعي لهذه المبیدات في استخدام مبیدات
مكافحة الجراد الصحراوي وأنواع الجراد األخرى واآلفات القومیة 

والكعوك)Agonoscelis pubescensاألخرى مثل العندت (
)Elasmolomus sordidus( إلى دور العواصف الترابیة ، إضافة

ات من مشاریع إنتاج المعروف في نقل ذرات تربة ملوثة بهذه المبید
االنجراف). كذلك فإن لالنتثار3(القطن وقصب السكر المجاورة

الطویل المدى والمباشر وخاصة أثناء موسم رش المبیدات في 
المشاریع آنفة الذكر دور الیمكن تجاهله في هذا الصدد. هذان 
التفسیران األخیران (العواصف الترابیة واالنتثار الطویل المدى) 

الموقع الجغرافي لمناطق الزراعة المطریة (آلیة وتقلیدیة) یدعمهما
ومنطقة الصحراء على محور اتجاه الریاح الموسمیة التي تعبر هذه 
المناطق ومشاریع إنتاج القطن وقصب السكر (حیث تستخدم المبیدات 

بكثافة) المجاورة في موسمي الصیف والشتاء.
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المكلورة في تربة سبعة مناطق محدودة أو عدیمة إستخدام المئویة لوجود المبیدات الھیدروكربونیة) والنسبةPPMمتوسط، مدى تركیز (.1جدول 
المبیدات فى السودان

Table 1. Average concentration, ranges (PPM) and percentage of samples tested positive for the presence of chlorinated
hydrocarbon pesticides in soil of seven locations of limited or no pesticide use in the Sudan.

المبید
pesticide

الزراعة النیلیة
Irrigated

المطریة اآللیة
Mechanized

rain-fed
المطریة التقلیدیة

Traditional rain-fed
شبھ 
ويالصحرا

Semi-
desert

دنقال
Dongola

القولد
Elgolid

فالقضار
Elgadarif

المقینص
Elmigenis

االبیض
Elobeid

م روابةأ
Umrawaba

Heptachlor
متوسط تركیزه

Ave.  conc. (ppm)
0.130.030.110.060.020.020.02

ىمستولىأع
Max. level (ppm))

0.600.100.600.210.030.050.05

ىمستوىأدن
Min. level (ppm)

0.010.000.020.010.010.010.00

العینات التي رصد فیھا
samples tested +ve (%)

1008010010010010060

Dieldrin
متوسط تركیزه

Ave.  conc. (ppm)
0.240.010.030.030.000.010.00

ىمستوىأعل
Max. level (ppm))

2.100.050.060.070.000.020.00

ىمستوىأدن
Min. level (ppm)

0.000.000.000.010.000.000.00

العینات التي رصد فیھا
samples tested +ve (%)

9040701000200

Aldrin
متوسط تركیزه

Ave.  conc. (ppm)
0.060.000.000.000.000.000.00

ىمستوىأعل
Max. level (ppm))

0.560.000.000.000.000.000.00

ىمستوىأدن
Min. level (ppm)

0.000.000.000.000.000.000.00

العینات التي رصد فیھا
Samples tested +ve (%)

20000000

DDT
متوسط تركیزه

Ave.  conc. (ppm)
0.000.000.000.000.000.000.00

ىمستوىأعل
Max. level (ppm))

0.000.000.000.000.000.000.00

ىمستوىأدن
Min. level (ppm)

0.000.000.000.000.000.000.00

العینات التي رصد فیھا
Samples tested +ve (%)

0000000

HCH
متوسط تركیزه

Ave.  conc. (ppm)
0.000.000.0020.000.000.000.00

ىمستوىأعل
Max. level (ppm))

0.000.000.020.000.000.000.00

ىمستوىأدن
Min. level (ppm)

0.000.000.000.000.000.000.00

العینات التي رصد فیھا
Samples tested +ve (%)

00100000

أظهرت نتائج تحلیل تربة المناطق النیلیة بشمال السودان 
وعلى Aldrin، وHeptachlor ،Dieldrinمستویات لكل من 

حاصیل بالوالیة الشمالیة فإن هذه المبیدات حسب تقریر شعبة وقایة الم
كانت تستخدم وٕالى وقت قریب في معاملة البذور ضد آفات التربة.

. بینما رصدت DDTلم تظهر النتائج وجود أي متبقیات لمبید 

في عینة واحدة فقط رغم أن هذین المبیدین HCHمتبقیات مبید 
تقارب األربعین استعمال بكثرة في القطاعین الزراعي والصحي لفترة

هما المبیدین الوحیدین EndosulfanوHCHعامًا. وحقیقة فإن 
من هذه المجموعة اللذین لم یحظر استخدامهما ألغراض الزراعة في 

السودان حتى تاریخه. 



)2000(1، عدد 18مجلة وقایة النبات العربیة، مجلد 38

وفي دراسة مماثلة (عبد الباقي وآخرون، نتائج غیر منشورة) في 
قیات لمبید مناطق مشاریع القطن وقصب السكر لم ترصد أي متب

HCHمستوى متبقیات بقیة المبیدات الهیدروكربونیة المكلورة كما أن
لم تكن عالیة رغم كثافة وطول فترة اإلستخدام. ربما یعزى انخفاض 
مستوى هذه المتبقیات إلى وجود عوامل بیئیة (فیزیائیة، كیمیائیة أو 

مبیدات بیولوجیة) في تربة األراضي السودانیة تعمل على تحلیل هذه ال
وقد تشكل درجة الحرارة العالیة وبعض أنواع الكائنات الدقیقة أهم هذه 

العوامل. مدى صحة هذا التفسیر یحتاج لمزید من الدراسة.
ونسبة وجوده كانت أقل بكثیر Aldrinمتبقیات مبید ىمستو 
هذا إلى أكسدة األول إلى الثاني ىوربما یعز Dieldrinمن مبید 

)Aldrin Epoxide() 7بفعل عوامل بیئیة.(
هیئةلى(عHeptachlorنالحظ من النتائج أن مبیدي 

Epoxideو (Dieldrin)Aldrin  Epoxide( ،هما األكثر وجودًا
كما في كل المناطق التي شملتها الدراسة. ىولهما نسبة متبقیات أعل

مستقر Epoxideمقدرة هذین المبیدین على البقاء في هیئة أن 
ًا واستخدامهما في هیئة محالیل قابلة للبلل یزید من استقرارهما كیمائی

كذلك فإن االستخدام ). 7(كیمیائیًا مما یزید من فترة بقائهما في التربة
الواسع لهذین المبیدین  في معاملة البذور ضد آفات التربة یزید من 

إنتشارهما.ىاتساع مد

ویات المبیدات عالقة واضحة بین مستيلم تظهر الدراسة أ
لةالمرصودة وخواص التربة وذلك لمحدودیة العینات المحل

).2و1لینجدو ال(
كما هو معلوم فإن هذه المبیدات قد حظر استخدامها في معظم دول 

ة سبق ذكرها وقد أشارت هذه الدراسة إلى یالعالم لتمیزها بعدة آثار سلب
دودة استخدام نتقالها إلى مناطق أخرى عدیمة أو محاإمكانیة 

المبیدات. ورغم أن المستویات التي تم رصدها لیست عالیة إال أن 
بعض هذه العوامل التي ساعدت على انتشارها ما تزال قائمة مثل 
العواصف الترابیة وغیرها. أضف إلي ذلك وجود كمیات مقدرة من هذه 

في قائمة انتظار برامج )11، 5(المبیدات المحظورة وغیرها
وحتى یتم ذلك تظل قابعة تحت أشعة الشمس .لسلیم المزمعالتخلص ا

داخل حظائر المخازن وفي هذا األثناء تتسرب كمیات مقدرة منها 
تشكل) 2مباشرة إلى تربة المخازن أو تهرب الى صغار المزارعین (

خطرًا بیئًیا كبیرًا خاصة وأن عددًا كبیرًا من هذه المخازن یجاور 
تلوث تربة المخازن ىفإن دراسة مد). وعلیه 8مناطق سكنیة (

تأثیرها في صحة اإلنسان والحیوان والنبات یجب أن ىبالمبیدات ومد
یتم تناوله في الدراسات المستقبلیة. وال یقل أهمیة عنه الرصد المستمر 

وفي ىلمتبقیات هذه المبیدات في عناصر البیئة وفي تربة مناطق أخر 
قاع قنوات الري ومصارف المیاه.  

خواص تربة المناطق التي شملتها الدراسة. 2جدول
Table 2. Soil properties of areas studied

المنطقة
Location

أس ھیدروجیني
pH

محتوى رطوبي
Moist. Cont. %

مواد عضویة
Organic Matter %

رمل
Sand %

غرین
Silt %

طین
Clay %

دنقال
Dongola

7.961.26491932

القولد
Elgolid

7.761.2676231

القضارف
Elgadarif

1.7100.9283262

المقینص
Elmigenis

1.280.67571523

بیضاال
Elobeid

7.961.08483418

أم روابة
Umrawaba

7.260.128965

شبھ الصحراء
Semi-desert

7.740.069631

Abstract
Abdelbagi, A. O., M. A. Elmahi and D. G. Osman. 2000. Residues of Some Chlorinated Hydrocarbon Insecticides in
Soil of Limited or no Pesticide use in the Sudan. Arab J. Pl. Prot. 18: 35-39.

Fifty soil samples were collected from seven locations representing different areas of limited or no pesticide use in the Sudan, during
the period May –August, 1994. These locations include: the irrigated riverain region of Northern State (Dongola and Elgolid), mechanized
and traditional rain-fed areas in eastern and western Sudan (Elgedarif, Elmigenis, Elobeid, and Umrawaba) and the semi-desert area
northwest Khartoum. Residues of Heptachlor  (in form of epoxide), DDT (in form of DDE), Dieldrin, Aldrin and HCH were determined and
expressed in mg/Kg soil (PPM). Heptachlor was detected in almost all soil samples examined. Dieldrin was found in five locations,
mechanized rain-fed area (Elgadaref), traditional rain-fed area (Elmegenis and Umrawaba) and irrigated riverain area (Dongola and Elgolid).
Aldrin was detected in soils of Dongola only, while HCH was only detected in Elgedarif soils. No detectable level of  DDT was found.
Possible environmental re-distribution factors were discussed.
Key words: Chlorinated hydrocarbon pesticides, Organochlorines, Pesticide residues, Soil, Sudan.
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