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 الملخص
فاتن، الناصر.    بكور،  وزكريا  المعمار  مبيد  .2021أنور  الصفات    تاغليفوس األعشاب    تأثير  في  البري  الباذنجان  بعشبة  موبوءة  أراضي  في 

  https://doi.org/10.22268/AJPP-.29630839.4 .308-296(: 4)39 الفيزيوكيميائية والحيوية للتربة. مجلة وقاية النبات العربية،
في جميع المحافظات السورية من   ،البري عدة مرات في السنة  الباذنجانبعشبة  والموبوءة    ،ت في الحقول غير المزروعةايستخدم مبيد األعشاب العام غليفوس
التأثير تدراسة  إلى  قبل وزارة الزراعة. لذلك هدف هذا البحث     لخمسة مواقع مختلفة من المحافظات السورية   ، غير مزروعةأراضي    الغليفوسيت فيمبيد  برش  كرار 

الصفات  ، في  2020و  2018  عامي  خالل الفترة بين   ، (قطيفة( وريف دمشق )الزهورية حمص )  ، (بستان األمهاتحماة )  ،( داكونيحلب )  ، (تبنيدير الزور ) وهي:  
المعا ف  ة والحيوي  الفيزيوكيميائية  نب  في  لة. كما تم تقدير متبقيات المبيدمي الترب  الباذنجان البري المعاملة أوراق  نباتات الباذنجان  وفي ال  ،اتات  ترب المحيطة بجذور 

أن  تكرار   المبيد                        البري. وجد  الفيزيائي   6و   3رش  التركيب  لم تغير  الدراسة  الحموضة  ،والملوحة  ، مرات خالل أعوام  الكا  ،ودرجة  مواقع  في جميع    ، لسيوم وكربونات 
بلغت قيم الفوسفور المتاح  وبفرق معنوي مع الشاهد. ، والفوسفور المتاح  ،مرات إلى زيادة النسبة المئوية للمادة العضوية 6و  3راسة. في حين أدى رش الغليفوسات  الد

أدى  كما  .  والي على الت  ،ريف دمشقلب وحماة وحمص و في كل من دير الزور وح تربة  كغ  / مغ  205و  227و    196و    203و    176  دمرات من رش المبي  6بعد  
بمبيد غليفوسات في الترب المعاملة زادت    عدد مرات رش المبيد. كما  هذه المؤشرات بزيادةوازدادت  .  والفطور  بكتيريامتوسط التعداد العام للإلى زيادة    تكرار الرش 

 4.43  ، 4.82  ، 3.53  ، 1.72  مرات من رش المبيد   6قيم متبقيات المبيد بعد    بلغتحيث  مرات الرش.  بزيادة عدد    ،، وأوراق الباذنجان البري في الترب  متبقيات المبيد
 .واليعلى الت ، ير الزور وحلب وحماة وحمص وريف دمشق د الحقول المعاملة في كل من محافظات   في كلتربة مغ/كغ  2.29و

 .تربةكائنات حية دقيقة،  ، مثابرة  ،باذنجان بري ،  غليفوسات كلمات مفتاحية: 
 

 1المقدمة 
 

البـري  عشبة   الفصيلة    من  Solanum elaeagnifoliumالباذنجـان 
فصيلة  ((Solanaceaeالباذنجانية   تحت   ،(Solanoideae)،  نبات  هو 

                           تميـز بمجموع جذري متطـو  ر ي سم.    70-40                            معم  ر يبلغ ارتفاعه وسطيا   
وأفقيا   عموديا   الخضر   ،                       ومتفرع  التكاثر  على  كبيرة  قدرة  أوراقـه  يملك  ي. 

ذات  رمحي  متطاولة  أو  ـة  بنفسـجية  خماسـية  أزهـاره  متموجة،  حواف 
اللون  بنية  مسط حة  البـذور  النضج،  عند  صفراء  عنبية  الثمـرة                                                                  بيضاء، 

(Khanas, 1996) المورفولوجية صفاته  من  تسميته  النبات  هذا  يأخذ   .
 .(Ameur & Buchache, 1994)لون الزهرة والثمار  و   وخاصة األشواك

إنبات بذو  اليبدأ  الباذنجان  العربي السوري اعتبارا  من ر  القطر                                         بري في 
. أبريل/في نيسان  األعظميويصل إلى مستواه  ،  مارس/رأوائل شهر آذا

نيسانت يبدأ   أواخر  من  الزهرية  البراعم  أيار  أبريل/                                    شك ل  ، مايو/وأوائل 
البراعم من  كبيرة  بسرعة  وتنمو  بالظهور  جديدة  فتية  سوق  تبدأ   حيث 
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                                      وتتكون البراعم الزهرية بدءا  من أواخر لجذور العرضية،  الموجودة على ا
. يبدأ اإلزهار في األسبوع األول من مايو/وأوائل أيار  أبريل/شهر نيسان

النباتات    ،مايو/رأيا معظم  نهاية إلى  وتصل  بين  الطور  هذا 
نهايةيوليو / ومنتصف تموز  يونيو/حزيران  . ويستمر طور اإلزهار حتى 
كمية  سرعة    تتناسبو ،  أغسطس/آبشهر   مع  طردا   النباتات                                تطو ر 

تموز شهر  من  اعتبارا   الثمار  تكو ن  يبدأ  الشمسي.   يوليو /                                                      السطوع 
                                         . من أكثر أنواع األعشاب التي تلحق أضرارا  (2010)المعمار وآخرون، 

المتوسط   البحر  حوض  في  الزراعي  التي وب باإلنتاج  الدول  في  خاصة 
وجـ حـار  بصيف  ن  ف                       تتمي ز  ص  وقد   في   S. elaeagnifolium                اف، 

في  خطيرا   نباتا   ي عد   حيث  الغازية.  األعشاب  من  المتوسط                                                            حوض 
                                        ألنه من األعشاب المعم  رة في معظم البيئات ،  التي وصل إليهاالمناطق  

القطن حقول  في  خاص  )بشكل  الحقلية   ،المزروعة   والمحاصيل 
الصيفية الفاكه  ،والخضار  ،األخرى  المث   ،ةوبساتين   ،ةمر واألشجار 

جوا على  المزروعة  وغير  الطرقاتوالمراعي(  الري   ،نب   وقنوات 
األرجنتين (Almouemar, 2006)  رفوالص في  النبات  هذا  استطاع   .
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القط حقول  يجتاح  السك  ،نأن  الشتوية   ،والتبغ  ،روقصب  والحبوب 
(Vigna et al., 1981).   

ال  بالباذنجان  المصابة  اإلجمالية  المساحة  القطربري                                                قد  رت   في 
 2011                 هكتارا . وفي عام  14810بأكثر من  2003لعام  السوري العربي 
حوالي  بلغت   المساحة  الحقول   ،        هكتارا    26862هذه  بين                     موز عة  
المزروعة،  الزراعية غير  الطرق،  واألراضي  واألماكن ،  اتوجوانب 

على   .العامة المستخدمة  األعشاب  لمبيدات  المكث ف  االستخدام                                                     أد ى 
من ربة  الت  األعشاب ع  15-10  ألكثر  نمو  مستوى  انخفاض  إلى                                   اما  

المعم  رة،  الحولية لنمو األعشاب  الفرصة  البري ومنها                                        وإتاحة   الباذنجان 
(Cooley & Smith, 1973.)  

من  ت  النوع  هذا  مكافحة  طرائق  أهم  من  الكيميائية  المكافحة  عد 
مق،  األعشاب حد  إلى  اإلصابة  درجة  خفض  إلى  تؤدي  بول والتي 

(Laakari, 1996)  . ترتبط فعالية المبيدات ببعض العوامل منها: توقيت
المكافح للنبات.  ة  تنفيذ عملية  الفينولوجي  من والطور  العديد  ن ف  ذت                        لقد 

كيميائيا   البري  الباذنجان  لمكافحة  عالميا   وخارج   ،                                                 األبحاث  داخل 
شاب  مبيد األع  خاصةب ، و باستخدام مبيدات أعشاب  ،األراضي الزراعية

 Glyphosate  :Glyphosate, N-(phosphonomethylت  ي ليفوسغ

glycine), in the form of its isopropylamine salt, 41.0%  وهو 
اللحاء  طريق  عن  وينتقل  األوراق  طريق  عن  يمتص  جهازي  مبيد 

المعاملة و   ،والخشب تم ت  إذا  الجذري  المجموع  إلى  يصل  أن                                                   يمكن 
النشاط   الح  أألعظمي خالل فترة  المخزون  النب ركة  في   يعدات.  لسكري 

، ت كمادة فعالةاالمحتوي على الغليفوس Roundupمستحضر التجاري لا
في حقول وانتشر استخدامه    1974عام    فينتج  أأول مستحضر تجاري  

وراثيا  نباتات  ال مقاومة،                  المعدلة  ا  كمحاصيل  فول   ،لمبيدلتأثير  مثل 
والذرة   األ  78يكافح  و   (Duke & Powels, 2008)الصويا  عشاب من 

في   )الهامة  في (.  Poiger et al., 2017العالم  فعاال   المبيد  هذا                            ي عد  
ا  مكافحة البري عشبة  من ،  لباذنجان  تحد   البيئية  الظروف  بعض                                 لكن 
أعطى   (.Danieri et al., 1990خاصة الحالة المائية للتربة )وب ،  فعاليته

بمعدل   ممتازة  فعالية  م  2310المبيد  إغ  وصلت  فعالة/هـ،   95لى  ادة 
في ظروف مناخية مالئمة   ،على التوالي،        يوما    360و  90% بعد  77و
(Bouhache et al., 1993  المبيد يستخدم  المجموع        رشا  (.  على 

 أو ينتقل   ،جزء من المبيد إلى التربةيصل    وبالتالي،  الخضري لألعشاب
غيرالنباتات  ال  أو  باالنجرافإليها   أن    ،مستهدفةال  مجاورة  يمكن  كما 

إلى المحيطة،  الماء  يصل  البيئة  يلوث  كما   (.Cobb, 1992)  وبالتالي 
المعاملة النباتات  جذور  من  رشحه  نتيجة  التربة  إلى  يصل  أن                                                                 يمكن 

(Coupland & Caseley, 1979)  .ذكر Kremer et al. (2005  )
( المقاوم Glycine maxمن جذور فول الصويا )مبيد جليفوسات  يخرج  
 . طة بالجذوررام إلى التربة المحي نانوغ 1500سات بمعدل للغليفو 

  لى طريقة رش المبيد على التربة عتحلل الحيوي للمبيدات ال يعتمد 
وتوافر الكائنات الحية ،  بين الرشات  ةوالفتر   ،عدد مرات الرش،  أو النبات

( الرش  قبل  في  Kaufman et al., 1985الدقيقة  الحموضة  ودرجة   )
األنزيمي  ة في   زياد           وجد حديثا  .  (Houot et al., 2000التربة ) النشاط 

التربة    بكتيريا وال في  المبيد  تحليل  الحموضة ارتفاع  ند  ع في  درجة 
(Vidali, 2001  كما .)  ذكرSims et al.  (2002 أن  رقم الحموضة )                  

 لكائنات الحية الدقيقة.من قبل امتصاص المبيد  ا  زيادةم في  هالعالي يس
اSingh & Walker  (2006وأشار   أنواع  أول  أن   الحية                   (  لكائنات 
التي عزلت من التربة ولها قدرة على تحليل المبيدات الفوسفورية   الدقيقة

عام   ثم   ،.Flavobacterium sp  بكتيريا هي    1973العضوية  ومن 
الالى  تو  العديد من  القادرة على   ،بكتيرياعزل  وقليل من األنواع الفطرية 

 والتربة.  سائبةاط الباألوس ويةتحليل المبيدات الفوسفورية العض
المركب    تج النا  aminomethyl phosphonic acidيعد 

الغليفوسا لتحلل مبيد  المركب الرئيسي  تحلل هذا  بالتربة، وينتج عن  ت 
( والماء  والفوسفور  الكربون  أكسيد  ثاني   . ( et al joşAra,. 2003غاز 

إلى  ي  المبيد  النباتاتجصل  سريعا  ،  ذور  العمليات   نتيجة                ويتحلل 
عو   ،تبالنباالفيزيولوجية   أيامزمن  عدة  بالنباتات  المبيد   27-10)  مر 

 Couture & Legris  (1988)  وأثبت  (.Newton et al., 1994)  (يوم
الغليفوسات  مبيد  عمر  نصف  معدل   ،أسابيع  3الفريز  في                                أن   وكان 

سريعا   المبيد  إلى    ،                     اختفاء  وصل  ذكر   أسابيع.  5بعد    ،%90حيث 
الغليفوسي                     احثين أن  نصف عمر مالب   العديد من يتباين  بيد  التربة  ت في 

التربة لنوع  العين،                    وفقا   أخذ  من ،  اتوعمق  العمر  نصف  يتراوح  فقد 
سم األولى من    15في    توجد% من المبيد  90         كما أن     ،تأسابيع لسنوا

سم   30ند عمق  ع  منه  كميات قليلةبقى  التربة بينما ت الطبقة العليا من  
(Thompson et al., 2000 .) 

تكرار  دراسة  إلى  حث  الب هذا  يهدف   مبيد استخدام  تأثير 
ات  اغليفوس المعاملةفي  للترب  والكيميائي  الفيزيائي  والتعداد ،  لتركيب 

ا للكائنات  التربةف  دقيقةلالعام  ان الباذنج  عشب  في  ،المبيدبقاء  و   ،ي 
 . لبري والتربةا
 

 وطرائقه  مواد البحث
 

 المواد والمذيبات 
النقي  دم  استخ شركة   إنتاج  %glyphosate  (99.8)المركب 

Monsanto, imagine  48كما استخدم    .كمادة قياسية%  TMRondup

SL  (  المادة الفعالةglyphosate    480ونسبتها  )كمادة تجارية  غ/ليتر ،
  ليتر/الهكتار. 8 وبمعدل استخدام
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خاصة  و  النقاوة  عالية  مذيبات    HPLC  التحليل  تقنيةب استخدمت 
من   عليهتم الحصول  ع الشوارد  والماء المنزو   (HPLC)  ميثانول  :وهي

شركة  جهاز من  األسTKA  خاص  )ي ،  األسيتونتريل   ،( HPLCتون 
(HPLC )،   ( الميتان  كلور  األورثوفوسفوريك،   ، (HPLCداي  حمض 

البوتاسيوم   أحادية  فوسفات  الالمائية،  الصوديوم    ، 4PO2KHكبريتات 
ويعمل   5702Rنموذج    Eppendorf  شركةصنع    جهاز الطرد المركزي 

سوكسليت،،  د/دورة  4000  بسرعة دوراني،  جهاز  رج   جهاز  مبخر 
 كهربائي. 

 

 التجربة الحقلية 
مزروعة   غير  حقول  اختيار  دمشق  تم  ريف  محافظة   ،(القطيفة  )في 

األمهات(  وحماة  (  الزهورية)حمص  و  ودير ي(  ن )داكو وحلب  )بستان 
نباتات الباذنجان   افيهجد  يو   ،متر مربع  30مساحة الحقل  (  تبني)  الزور

بدال طور  في  بكثافة  تمو بري  شهر  )بداية  العقد  رش (.  ز/يوليواية  تم 
 6  مدروسة بمعدلكل منطقة  تجريبية ل  عنباتات الباذنجان البري في قط

سنة  رشة  2بمعدل    )رشات   النمولكل  بموسم  نباتات   ، (  ر شت                   وقطع 
ب  )بمعدل    3معدل  الباذنجان  النمو امو   ( في  وسمرشة كل مرشات   سم 

. تم أخذ عينات من نباتات الباذنجان 2020و  2018خالل الفترة بين  
من   التربة  من  وعينات  )الالبري  بالجذور  المحيطة    ( سفير الريزو منطقة 

  .سم 25بعمق 
 

 ها وتحضير  العينات أخذ
 تاتقطعت عدة نبا  .رشة  آخرمن       ا  يوم  30بعد  النباتية    جمعت العينات

وبمعدل   طبوزن ر   غ  500وأخذ منها األوراق بوزن    ،من منطقة التاج
الترب   ثالث عينات  أخذت  قسم.  كل  من  )مكررات(  قلع    ،ةعينات  تم 

بعمق   بها  المحيطة  التربة  مع  وأخذت  الحصول   ،سم  15الجذور  وتم 
  ، ووضعت بأكياس بولي ايثيلين   ،كغ لكل عينة  1بوزن    على التربة فقط

 ، وتاريخ الجمع   ،                                   بلصاقة ورقية ك تب عليها رقم العينة                 وز ودت كل عينة
أخذت أوراق    .التحليلبر  ت مخإلى                              ونقلت بصندوق تبريد مباشرة   ها.  ووزن 

البري  بو   ،الباذنجان  ق طعت  ثم  كهربائياس                ومن  خالط  وخلطت    ،طة 
 25ت صغيرة ممثلة وزن كل منها                                   بشكل جيد لمجانستها، ثم أ خذ عينا 

إيتيلين  ،غ بولي  بأكياس  المدو ن   ، توضع  الخاصة  بالبطاقة                                  وز و دت 
المعل كافة  المجمدة  عليها  في  و ضعت  ثم  ومن  العينة،  عن   عند                                          ومات 

 لحين االستخالص.  س°20-درجة حرارة 
فقد   التربة،  لعينات  بالنسبة  واألحجاأما  الجذور  بقايا  إزالة    ،رتم 

هو  س          وج ففت  ورق  على  لمدة  ي لو                 ائيا   ن خلت   24فان  ثم  ومن                     ساعة، 
بوزن    ،لبمنخ لتحت عينات  المجمدة   ،غرام  50وقسمت  في  ووضعت 

 لحين االستخالص.  س° 20-درجة حرارة  دن ع

 التحليل الميكانيكي والكيميائي للترب المدروسة 
 تم إجراء التحاليل المختلفة على الشكل التالي: 

الميكانيكي: - الهيدرو   تم  التركيب  مفرقة بطريقة  مادة  باستعمال  متر 
 (.  Bouyoucos, 1962سفات الصوديوم )و ميتا فمن هكسا

)تربة:  2.5:1على معلق تربة  pH(: تم قياس الـ pHتفاعل التربة ) -
 (.  McLean, 1983ماء( )

)ا - تربة  ECلملوحة  لمستخلص  الكهربائية  الناقلية  بقياس   :)5:1  
 (. Rhoades, 1993)تربة: ماء( )

غاز  : عن طريق معرفة حجم  3CaCOكل  شالكربونات الكلية على   -
2CO  المنطلق باستعمال جهاز الكالسيمتر  (, zSuare & trLoeppe

1996  .) 
من  - فائضة  بكمية  العضوي  الكربون  بأكسدة  العضوية:   المادة 

البوتاسيوم كرومات  الحموضة  ثنائي  شديد  وسط   ضمن 
ا كبريتات  باستعمال  الفيروئين  والمعايرة  مشعر  بوجود  لحديدي 

(Walkley & Black, 1934  .) 
المتاح ) و الف - التربة5O2Pسفور  الفسفور من  بمحلول   (: باستخالص 

(0.2  )N  أ الفو من  تقدير  ثم  ومن  األمونيوم  سفور  و كزاالت 
الضوئي   المطياف  بجهاز  اللونية  بالطريقة   المستخلص 

( Joret & Herbert, 1955 .) 
 

 ت من النبات والتربة ابيد الغليفوس ات متقدير متبقي

النباتية  تم   األجزاء  من   .Martins-Júnior et al  بطريقةاالستخالص 
تم بطريقة موصوفة من قبل ستخالص  االا  أم  ،(2009) فقد  التربة    من 

Nather & Abiodun (2017  .) 
بو  جهاز  اسالتحليل  تقدير:  HPLC-UVطة  المبيد    تم  متبقيات 

في بو ال  جليفوسات  والتربة  البري  الباذنجان  لنبات  النباتية  طة اسعينات 
في HPLC  (Shimadzu  ،)عالية األداء  الجهاز الكروموتوغرافيا السائلة  

بر المركزي التابع لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. مزود ت المخ
C18  (Machery Nagel )عمود  و   UVفوق البننفسجية    بكاشف األشعة

وحجم الحبيبات   supelcoماركة    مم  4.6وقطر داخلي  مم    250طول  
نوع    5 غازات  و   .Supelco Incميكروليتر  وحاقن   DGU-14Aونازع 

حر ودر .  Reodyneيدوي   العمود  جة  الكاشف   س° 37ارة  موجة  وطول 
المتحرك  270 الطور  التدفق  ومعدل  و   0.8  نانومتر  الحقنة حمل/د   جم 
 ,.Pongraveevongsa et al)                                 ميكروليتر. وح ضر الطور المتحرك  20

البوتاسيوم    13.60بوزن  (  2008 أحادية  فوسفات   في   4PO2KHمن 
وضبط    1 الشوارد  منزوع  ماء  حمو ليتر من  الناتج   المحلولضة  درجة 

ومن ثم   ،4  حموضة  درجة  عندحمض الفوسفوريك  ب   pHباستخدام ورقة  
 طة ورق اس                                          مل من األسيتونتريل ور شح المحلول الناتج بو   350  أضيف
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ثنائية   Millipore 0.45 µmترشيح   وظيفة  له  والذي  االستخدام  قبل 
تسبب ضرر  أن  يمكن  والتي  المواد  . HPLCلجهاز     ا  إلزالة كل جزيئات 

المووض لمدة  ع  الصوتية  فوق  لألمواج  حمام  في  لنزع   30حلول  دقيقة 
 . دقيقة 5.3زمن االحتباس كانالغازات من المحلول. 

 

 تحضير المحاليل القياسية 
)   ح   األساس  المحلول  ر  لStock Standard Solution                   ض  لمبيد ( 

الم المرجعية  ادة  باستخدام   Reference Standard)القياسية 

Material  وذلك المناسبة  وزن بال(،  للكمية  العيارية   الدقيق  المادة  من 
سعة   معياري  دورق  كمذيب  100داخل  األسيتونتريل  وأ ضيف    ،                              مل، 

الموج العالمة  حتى  الحجم  بط  على                              وض  للحصول  الدورق  على  ودة 
Stock Standard Solution  مغ/لتر،    1000تركيزه    (األساس  )محلول

األم للمحلول  التخفيف  عملية  استخدمت  الوسيط  لت   ثم  المحلول  حضير 
المحلول  ستخدم  او مغ/لتر،    100 تحضير  في  المحلول   األساسيهذا 

 .                                    مغ/لتر، والذي ح ضر منه محلول العمل10بالتركيز 
 

 :وحسلب حد الكشف للمبيد معدل االسترجاع
عملية شاهد               أ جريت  لتربة  المبيد  حسب    ةبثالث   إضافة  وذلك  مكررات 

الية من المبيد عند دراسة معدل  ت خالخطوات التالية: تم إحضار عينا
تقوية وتمت  طحنها   االسترجاع  بعد  التربة  أو  النباتية  العينات 

المضاف                          المليون( ت ترك العينة  جزء من  5و  2  ،1،  0.5،  0.1بالتراكيز)
                                 النسبة المئوية لالسترجاع استنادا    ت     ح سب   مدة نصف ساعة.ل  لها المبيد

 :(Sanco, 2011؛ ESYD G-FYTOPROST, 2016) للعالقة التالية
  

 نسبة االسترجاع )%( =
 كمية المبيد المسترجعة )مغ/كغ( 

 ×100 
 كمية المبيد المضافة )مغ/كغ( 

 

حساب   التم  للمبيد  حد  قياسي  كشف  محلول  من  تركيز  بحقن 
ارتفاع  وتسجيل  المتوقع(،  الكشف  حد  من  مرات  بعدة  )أعلى  للمبيد 

( عنPeakالمنحني  الناتج  الكمية  (  الكهربابا  هذه  )كحيل،   ئيةلوحدات 
لهذا   .(2000 الكمي  التقدير  حد  حساب  تم  الكشف  حد  حساب  وبعد 

   المبيد والذي يساوي ثالثة أضعاف حد الكشف.
 

 تقدير التعداد العام للكائنات الحية الدقيقة في التربة 

 10تم وزن    تم تقدير الكثافة الميكروبية في التربة بتقنية العد باألطباق.
م الت ن كغرام  من ل عينة من عينات  الجاف(  الوزن  أساس  )على  ربة 

مل وتم   250كل معاملة بشكل مستقل ونقلت إلى دوارق معقمة سعة  
وضعت على جهاز الرج   من الماء المقطر والمعقم،مل    90مزجها في  

لمدة    25بمعدل   الدقيقة  الكائنات    20دورة على  انتقال  )لتسهيل  دقيقة 
الم إلى   ) الدقيقة  تخفيف  اء  الحية  على  عينات   1/10للحصول  من 

حتى  التالية  التخفيفات  تحضير  تم  األساسية  المعلقات  ومن  التربة. 
10-2  نيف الثاالوصول إلى التخفي 

10-4  رابعوالتخفيف ال   رو للفط  
 بكتيريا لل  

مل من الماء المقطر   90مل من معلق التربة إلى    10عن طريق نقل  
الرج المستمر للحصول على مع مل معقمة  250المعقم في دوارق سعة 
   مزيج متجانس وهكذا.

للفط العام  التعداد  تقدير  بيئة    رو تم    Martin’sعلى 
(Allen, 1959)  4غ(،    10بيئة كالتالي: دكستروز )وتركيب الPO2KH  

(1  ( بنغال  روز  )  0.03غ(،  ببتون   O2.7H4MgSOغ(،    5غ(، 
)  20)جار  آ  ،غ(0.5) ماء  الب 1000غ(،  حموضة  درجة   يئةمل(. 
(4.5.)  

لل العام  التعداد  تقدير  بيئة  بكتيرياتم   Bunt & Rovira  على 
من (  1955) البيئة  ):  وتتكون  الخميرة  مستخل  ،غ(  12.5سكروز  ص 
)4HPO2(4NHغ(،  1) غO2.7H4MgSO  (0.05   ،)  غ(،  0.5( 
2CaCl  (0.1  ،)4غHPO2K  (0.1    ،)2غMgCl  (0.1   مستخلص ،)غ

درجة حموضة البيئة   ،مل  750  غ(، ماء  20)جار  آمل(،    250التربة )
(7) . 

تم صب وسط   ،في التربة  بكتيرياوال  رو تقدير التعداد العام للفطول
المحض  تتصلب الزراعة  حتى  وتركت  معقمة  بتري  أطباق  في  سابقا                                                ر 

مل من كل أنبوب من أنابيب التخفيف الثاني   0.5وبعد ذلك تم سحب  
على                 محضر سابقا  وكل ال لمعلق التربة بكتيريا وال  رو والرابع لكل من الفط

معقم بتري  طبق  كل  إلى  وأضيف  البيئة    15حوي  ي   حدا،  من  مل 
اق بلطف على الطاولة للسماح للكائنات الدقيقة  المناسبة، وحركت األطب 

وبواقـع   البيئة  سطـح  على  والمتجانس  الجيد  لكل   5بالتوزيع  مكررات 
حرارة   درجة  عند  الحاضنة  في  األطباق  حضنت    س °2±25تركيز. 

الفط  7دة  ولم تعداد  حساب  تـم  وتسجيله   بكتيرياوال  رو أيام.  طبق،  بكل 
 التربة الجافة. كتعداد للميكروبات بكل غرام من 

 

 اإلحصائي التحليل 
باستخدام  النتائج  تحليل  وتم  الكاملة  العشوائية  القطاعات  استخدام  تم 

قيم  .SPSS. V20         برنامج    معنوي   وحسبت  فرق  عند   (LSD)  أقل 
 %.5ة مستوى معنوي 

 

 النتائج والمناقشة 
 

، حدود الكشف ومعدل تالكاشف لمبيد غليفوس ااختبار المجال الخطي  
 ع اإلسترجا 

جزء   10و  4  ،2  ، 1،  0.5  تم اختبار خطية استجابة الكاشف للتراكيز
ثالث  المليون   في تركيز  كل  حقن  حيث  غليفوسات،  مبيد  مرات   من 

الناتجة عن حقنات كل تركيز المنحن ور   وحسب متوسط المساحة   ى سم 
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تركيز.   لكل  المساحة  متوسط  مع  التركيز  بين  للعالقة  الممثل  القياسي 
جيد الخطية  كانت .  2R=0.999ة  وكانت  الكشف  حدود  بأن  وجد  كما 

 مغ/كغ.   0.0071
البري   الباذنجان  أوراق  في  المبيد  استرجاع  معدل  دراسة  وعند 

مغ/كغ   2و  1و  0.5و    0.1و    0.05والتربة غير المعاملة عند التراكيز  
  .1من الغليفوسات جاءت النتائج كما هو موضح في جدول 

 

 
 

ب   . 1  شكل المحدد  غليفوسات  لمبيد  القياسي  مزود    HPLCجهاز  الخط 

   UV.بوحدة 
Figure 1. Standard curves of glyphosate identification by 

HPLC instrument supplied with a UV unit. 

 
الباذنجان أوراق  التربة و  ت فيامعدل استرجاع المبيد غليفوس  .1جدول  

   .البري
Table 1. Recovery rate of glyphosate from soils and leaves 

of Solanum elaeagnifolium.  
 

 معدل االسترجاع )%(  
Recovery rate (%) 

 تركيز الغليفوسات )مغ/ كغ( 
Concentration of Glyphosate (mg/kg) 

0.05 0.1 0.5 1 2 

 Soil  85.23 87.21 92.75 91.89 93.12 التربة

 Leaves  75.87 74.41 80.22 83.54 84.78 راق األو

 .متوسط ثالثة مكررات هي الجدول في   األرقام
Values are means of three replicates.   

 
التراكي  عند  التربة  في  االسترجاع  معدالت  متوسط  كان  ز  حيث 

حتى  75.87وفي النبات من . % 93.12حتى  85.23من  لمستخدمةا
م،  84.78% النتائج  االست وهذه  معدالت  مع  المقبولة  توافقة  رجاع 

المبيدات   من FAO/WHO, 2017)لمتبقيات  العديد  أشار  كما   ،)
من االسترجاع  معدل  أن   إلى  مقبول  120-70                                    الباحثين  معدل  هو   %

المبيدات متبقيات  دراسة   ( Stoytcheva, 2011؛  Sanco, 2011)  في 
     أن   ب   El-Gendy et al.  (2018)ما أشار إليه    وهذه النتائج تتوافق مع

باستخدام التربة  من  الغليفوسات  استرجاع    بين تراوح    HPLC  معدل 
التراكيز  92.7و  86.9 إضافة  عند  وجد   %0.1-10  بالمليون.  جزء 

Cessna & Cain  (1992  )   الغلي     أن مبيد  استرجاع  من  فوسمعدل  ات 
في حين كان معدل ،  غ/غم  0.1استخدام تركيز  % عند  76ثمار الفريز  
حمض  73االسترجاع   استخدام  بطريقة  القطن  بأوراق   %shikimic 

(Pline et al., 2002) . 
 

 للتربة   في الخصائص الفيزيوكيميائية الغاليفوسات تأثير الرش بمبيد
النتائج   ععدم  إلى    2الجدول  في  تشير  تكرار  مبيد ملي تأثير  رش  ات 

في  غليفو  ال  الفيزيوكيميائية  الخصائصسيت  القطع  في  ية  ب رب تجللترب 
المدروسة للمواقع  وريف   التابعة  وحمص  وحماة  وحلب  ديرالزور  في 

                                                           فقد وجد أن  تكرار الرش بمبيد غليفوسيت في الترب المدروسة لم دمشق.  
ن تغير م مالتركيب الفيزيائي للتربة في جميع مواقع الدراسة. بالرغتغير  

ال القطع  في  والطين  والسلت  الرمل  بين  المئوية  إال  ي تجر النسب      أن  بية 
بين  بالقيم  الفروق  وتعود  القوام.  لمثلث  وفقا   يتغير  لم  الترب                                                                   تصنيف 

ظاهرية  فروق  إلى  التجريبية  لومي القطع  الترب  تصنيف  كان  حيث   .
طيني في موقع حلب ولومي رملي في مواقع دير الزور وحمص وريف 

حماة  مشقد موقع  في  و   .وطيني  أن   كما  بمبيد         جد  الرش  عمليات 
 ، المعاملة مقارنة بالشاهدالترب    pHفي    اتإلى تغيير   لم تؤدغليفوسات  

                                     ويعود ذلك غالبا  إلى المحتوى المرتفع  وذلك في جميع المواقع المدروسة.
الكلسيوم المختلفة من كربونات  المواقع  تلعب    ،(3CaCO  )  لترب  والتي 

الملوحة  في حين أظهرت قيم  (.  Bache, 1984التربة )  pHلـ  ظم  دور من 
(EC  )في ملوحة       ا  طفيف     ا  ارتفاعي المواقع المختلفة  ريبية فع التجفي القط

ب الترب   بالشاهدالمعاملة  مقارنة  تفسيرالمبيد  ويمكن  تراكم   .  إلى  ذلك 
ح وإلى غناها باألمال  ،البقايا النباتية بعد عملية الرش على سطح التربة

ن األمالح ولكن ملة ممما ساهم في زيادة محتوى الترب المعا  ،لمعدنيةا
قيت جميع قيم الناقلية الكهربائية )ديسيسيمنز/م( ضمن المجال الطبيعي ب 

المالحة   غير  أخرى Rayment & Lyons, 2011)للترب  جهة  من   .)
قيم  و  أن   الكلسيوم            جد  الدراس  كربونات  مواقع  جميع  في  مرتفعة  ة، كانت 

هناليك  ولم قيم  ن  في  تغيرات  اك  القطع  بين  الكلسيوم  يبية لتجر كربونات 
 والشاهد في جميع مواقع الدراسة.  تامبيد غليفوسوملت ب التي ع

 

 المادة العضوية 
موضح   بمبيد غليفوسيت   3الجدول  في  كما هو  الرش   ساهمت عملية 

مرات في زيادة محتوى التربة من المادة العضوية، وذلك نتيجة   6و    3
النباتي   اكمتر  الكائنات   ةالبقايا  بفعل  وتحللها  التربة  سطح   على 
الكربون ا من  الترب  محتوى  من  المخلفات  حسنت  وبالتالي  لحية، 

الزيادة (Van Faassen & Lebbink, 1994)العضوي   . كما قد تعزى 
الكربون   من  نسبة  المبيد على  احتواء  إلى  العضوي  الكربون  في                                                                 أيضا  

 (.Sebiomo et al., 2011؛ Nigussie et al., 2019) العضوي 
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 . تامبيد غليفوسعاملة ب مللترب اليمائية الفيزيوك الخصائص .2جدول 
Table 2. Physicochemical characteristics of soils sprayed with glyphosate. 

 

 الموقع 
Region 

 * المعامالت
Treatments* 

 التركيب الميكانيكي )%( 
Mechanical composition (%)  القوام 

Type 
pH 

(1:2.5) 

EC 
(1:5) 

(dS/m) 
3CaCO 

 Clay طين Silt سلت Sand رمل (%)

 حلب 
Aleppo 

 طيني لومي Control  40.00 32.50 27.50شاهد
Loamy clay 

8.44 0.209 39.00 

Glyphosate3 42.00 29.00 29.00 8.41 0.373 38.00 

Glyphosate6 43.51 28.62 27.87 8.38 0.376 37.00 

 دير الزور 
Deir Ezzor 

 

 رملي  لومي Control 54.00 29.50 16.50 شاهد
Loamy sand 

8.22 0.280 30.00 

Glyphosate3 52.50 30.00 17.50 8.25 0.323 31.00 

Glyphosate6 51.24 28.96 19.80 8.13 0.327 32.00 

 حمص 
Homs 

 رملي  لومي Control 54.13 30.25 15.62 شاهد
Loamy sand 

8.31 0.712 40.00 

Glyphosate3 53.00 31.00 16.00 8.35 0.867 42.00 

Glyphosate6 54.14 28.31 17.69 8.23 0.871 42.00 

 حماه
Hama 

 طيني Control 22.00 38.00 40.00 شاهد
Clay 

8.12 0.418 19.00 

Glyphosate3 24.15 33.42 42.43 8.15 0.503 20.00 

Glyphosate6 23.56 35.96 40.48 7.86 0.514 18.00 

 ريف دمشق 
Damascus 

countryside 

 رملي  لومي Control 62.31 21.56 16.13 شاهد
Loamy sand 

8.13 0.473 15.00 

Glyphosate3 61.00 20.00 19.00 8.20 0.517 14.00 

Glyphosate6 60.78 22.14 17.08 7.86 0.512 16.00 

 *Glyphosate 3 =  رش بالمبيد ثالث مرات؛  Glyphosate6=  رش بالمبيد ستة مرات .   
* 3Glyphosate= pesticide sprayed three times; 6Glyphosate= pesticide sprayed six times. 

 

 
                                                            فقد وجد أن  متوسط تركيز المادة العضوية في تربة الشاهد كانت  

الم القطع  في  العضوية  المادة  تركيز  متوسط  من   6و   3شة  رشو أقل 
في   معنوية  وبفروق  غليفوسيت  بالمبيد  امرات  مناطق  قد  كل  لدراسة. 

والتي  بكثافة،  المنتشر  البري  الباذنجان  أعشاب  بقايا  لوجود  ذلك  يعود 
عدد  بزيادة  العضوية  المادة  زيادة  وبالتالي  لمكافحتها،  المبيد  يستخدم 
أعطى  فقد  عضوي.  شق  على  يحتوي  المبيد  أن   كما  الرش،                                                        مرات 

وية. حيث بزيادة نسبة المادة العض     ا  معنوي      ا  مرات تفوق  6خدام المبيد  است 
% 1.81و  1.23بلغ متوسط تركيز المادة العضوية في القطع التجربية  

الزور،   دير  حلب،  2.96و  2.34في  في  في 2.06و    %1.64   %
% في ريف دمشق 2.32و    1.76% في حمص،  1.65و  0.86حماة،  

مرات،    6ريبية التي تم رش المبيد فيها  لتج                          في كل  من الشاهد والقطع ا
 على التوالي. 

 
 ور المتاح سفو الف

ت إلى زيادة معنوية في محتوى الترب اأدت عملية الرش بمبيد غليفوس
الف المتاحو من  إلى  م  سفور  األولى  بالدرجة  ذلك  ويعود  بالشاهد  قارنة 

الف على  المبيد  إلو احتواء  المبيد  إضافة  تؤدي  حيث  والكربون،  ى سفور 
التربةز  الحية في  الكائنات  للمبيد  ،يادة نشاط  واستهالك    ،نتيجة تحليلها 

للطاقةا كمصدر  فيه  الموجود  يس  ،لكربون  الفمما  تحرر  في  سفور و هم 
(Munira et al., 2016 كما قد تعود الزيادة في محتوى ترب المواقع .)

الف من  تفكك  و المختلفة  إلى  النباتية  سفور   تعدالتي  و   هاوتحللالمخلفات 
ت و   (.Sharma, 2002)ه  ل      ا  مصدر  أن  الزيادة  يمكن  الفوسفور عود  في 

حلل ت   من  الناتجة  ،المتاح في المواقع المدروسة إلى األحماض العضوية
بالكالسيوم على ا المرتبط  المعدني  الفوسفور  وتحرر  العضوية  لمخلفات 

الكالسيوم فوسفات  الذوبان    ،شكل  منظقة وب ضعيفة  في  خاصة 
                 لكن عموما  يبقى (. Yan et al., 2018لجذرية )يرات اعشالو  ، الريزوسفير
كما   سفور في المواقع المختلفة بين الضعيف إلى المتوسط.و مستوى الف
أيضا   معنوي              وجد  تأثير  الرش  مرات  لعدد  الترب                                  أن   محتوى  زيادة  في 

مرات خالل   6  المبيدسفور المتاح. فقد أدت عملية رش الترب بـو من الف
رب  مقارنة بالت  ،ور المتاحزيادة معنوية في محتوى الفسفلى فترة الدراسة إ
بـ   الرش  3المعاملة  فترة  خالل  الدراسة  مرات  مواقع  جميع  حيث   .في 

المتاح  أعلى  بلغت   الفسفور  ب قيم  الرش  معامالت  خالل   6ـ  في  مرات 
كغ في كل /غم  205و  227،  196،  203  ،176فترة الدراسة كالتالي:  

وحما وحلب  الزور  دير  و من  دمشقة  وريف  الت   ، حمص   .واليعلى 
تدمص   الفوسفات  واأللمنيوم مجموعة  الحديد  أكاسيد  على  بسرعة 

وبالتالي انحاللها بالوسط المائي منخفض ووصولها إلى الماء   ،والطين
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طة  اسوبالتالي يتحلل الجزء المدمص على الطين بو   ،                األرضي قليل جدا  
الدقيقة الحية  الغليفوسو (.  Franz et al., 1998)  الكائنات  ت ااستخدام 

امتصا والمنغنيز يخفض  الحديد  النباتات   والزنك  ص  قبل  من   والبورون 
 .(Neumann et al., 2006) لبه للعناصر الصغرى جنتيجة 

خر  آوعند دراسة متبقيات المبيد في نباتات الباذنجان البري بعد  
أن    رشة في  وجد  المبيد  الترب نباتات  متبقيات  في  البري  الباذنجان 

بـلمعا ف  3  المبيداملة  معنوية  بفروق  منها  أقل  المعاملة مرات  نباتات  ي 
ويعود ذلك لتكرار   بية المدروسة.ي في جميع القطع التجر مرات    6بالمبيد  

بأطوار   موجودةالرش بالمبيد خالل الموسم الواحد حيث كانت النباتات  
خالل    .مختلفة النباتات  أن   المبي   وجودها                      كما  جزيئات  تمتص  د بالحقل 

التربة    موجودةلا الماء  في  النموخمع  فترة  من   ،الل  العديد  أثبت  فقد 

                                                                    الباحثين أن  جزيئات المبيد تدمص على المعادن والطين بالتربة وبالتالي 
أو الرشح إلى الطبقات السفلى   ،يكون غير متاح للكائنات الحية الدقيقة

يق  وبالتالي يمتص عن طر   ،و ينحل بشكل بطئ في الماء  ،من التربة
النباتات   المبي   جودةالمو جذور  متبقيات  كانت  فقد  في  بالتربة.  أوراق د 

المعاملة   القطع  في  كالتالي    6النباتات   ، 1.56،  1.89،  0.49مرات 
المليون   1.48و  1.34   ، حماة  ،حلب  ،دير الزور  في كل من   جزء في 
دمشق  ،حمص الت   ،وريف  المبيد عود  ي و .  واليعلى  متبقيات  انخفاض 

ال بالنبات. سيتحلل  د  مبي بالنبات كون  الفيزيولوجية  العمليات  نتيجة                                             ريعا  
                              ( أن  نصف عمر مبيد الغليفوسات 1988)  Couture & Legrisبت  ث أ

   أسابيع. 3 هو بالفريز
 

 

 

 . لمادة العضوية والفوسفور المتاحامحتوى  في وتأثيره ،ربة والنبات بعد تكرار الرشتركيز مبيد غليفوسيت في الت  .3جدول 
Table 3. Glyphosate herbicide concentration in soil and plant after repeated spraying and effects on organic matter and 

available phosphorous content. 
 

  Region الموقع
 * المعامالت

Treatments* 
 %  المادة العضوية

Organic matter % 

 )مغ/كغ(   تركيز المبيد
Pesticide concentration (mg/kg) 5O2P 

 )مغ/كغ( 
(mg/kg) 

 األوراق 
Leaves 

 التربة 
Soil 

 دير الزور 
Deir Ezzor 

 Control 1.25 0.0 0.0 88 شاهد

Glyphosate3 1.42 0.11 0.63 140 

Glyphosate6 1.81 0.49 1.72 176 

0.05LSD  0.29 0.21 0.78 26.3 

 حلب 
Aleppo 

 Control 2.33 0.0 0.0 136 شاهد

Glyphosate3 2.86 0.71 2.12 184 

Glyphosate6 2.91 1.89 3.53 203 

0.05LSD  0.31 0.82 1.17 13.2 

 حماة
Hama 

 Control  1.64 0.0 0.0 126 شاهد

Glyphosate3 1.79 0.87 3.23 171 

Glyphosate6 2.06 1.56 4.89 196 

0.05LSD  0.17 1.40 2.08 21.4 

 حمص 
Homs 

 Control  1.06 0.0 0.0 158شاهد

Glyphosate3 1.32 0.97 2.15 193 

Glyphosate6 1.70 1.34 4.43 227 

0.05LSD  0.27 0.87 1.57 27.2 

 ريف دمشق 
Damascus 

countryside 

 Control  1.76 0.0 0.0 133شاهد

Glyphosate3 1.95 0.16 1.65 172 

Glyphosate6 2.32 1.48 2.29 205 

0.05LSD - 0.25 1.02 0.73 29.5 

 *Glyphosate 3 =   رش بالمبيد ثالث مرات؛Glyphosate6=  رش بالمبيد ستة مرات .   
* 3Glyphosate= pesticide sprayed three times; 6Glyphosate= pesticide sprayed six times. 
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                                                               كما وجد أن تركيز متبقيات المبيد في التربة تباين وفقا  للموقع،  
الماد اتركيز  المتبقيات لة  تركيز  ازداد  فقد  الرش.  مرات  وعدد  عضوية 

بزيادة عدد مرات الرش، وتركيز المادة العضوية. فقد بلغ تركيز متبقيات 
المعاملة   التجربية  القطع  في  كالتالي:    6المبيد  ، 3.53،  1.72مرات 

الزور، حلب،   في كل من دير   جزء في المليون   2.29و  4.43،  4.82
لى التوالي. يعود زيادة المتبقيات لزيادة عق،  حماة، حمض وريف دمش

نباتات  بقايا  من  المبيد  متبقيات  لتسرب  وكذلك  الرش،  مرات  عدد 
المعاملة. وجد   البري  Penaloza-Vazquez et al.  (1995 )الباذنجان 

أن الغليفوسات يستمر بالتربة لفترة طويلة نتيجة ادمصاصه على الطين 
ويصب  بالتربة،  العضوية  غوالمواد  كما ي ح  الميكروبي.  للتحلل  متاح  ر 

طة الكائنات الحية الدقيقة  اس                                          وجد أن  متبقيات المبيد تختفي من التربة بو 
. فقد ذكر بأن (Weaver et al., 2007؛  Santos et al., 2004بالتربة )

كان   الغليفوسيت  مبيد  .  (Tomlin, 2000)يوم    170-30نصف عمر 
مرتا غليفوسات  المبيد  رش  أن   وجد  أ                                    كما  اربع ن  أو  ثالثة   و 

زيادة  وبالتالي  الكربون،  ثاني  أكسيد  إلى  الكربون  تأكسد  يخفض  مرات 
واحدة  رشة  مع  مقارنة  بالتربة  المبيد  تراكم  و  المبيد،  عمر   نصف 

(de Andréa et al., 2003  .) مبيد   تتوقفو تحلل  وسرعة  درجة 
ورطوبة  حرارة  من  البيئية  الشروط  على  بالتربة   الغليفوسات 

ادرجو  بالمتوسط،  لحموضةة  بالتربة  المبيد  عمر  نصف  أن   كما 
 أثبت   .(European Commission, 2002)  يوم  130-1          يوما  من    33

Franz et al.  (1998 مقاوم وكذلك  بالتربة  االنتقال  قليل  المبيد  أن   )

ويدمص على جزيئات المادة العضوية، وقابل للتراكم للتحلل الكيميائي،  
 (. Piccolo et al., 1996بالتربة )

 
 التغير الميكروبي في التربة 

النتائج   خالل   تكرارتأثير    4الجدول  في  تظهر  الغليفوسات  مبيد  رش 
 ،واألكتينومايسيتس  ،بكتيرياالتعداد العام لل  في  ،ونوع التربة  ،سةادر فترة ال
ش  أدى ر منطقة الريزوسفير لجذور عشبة الباذنجان البري.  في    رو والفط

 ، لى تغيرات معنوية إسة  ادر فترة ال  التربة خالللى  مرات ع  6أو    3مبيد  ال
العافي   للفطالتعداد  المعاملتين  بكتيرياوال  ،رو م  مقارنة   ،بين  وكذلك 

وفقا للموقع وعدد مرات بالتعداد  تباين  بالشاهد غير المعامل وقد كان ال
المدروسةونوع    ،الرش الدقيقة  الحية  يفسره  ق.  الكائنات  غير لت اد 

متبقيات  وجودنتيجة  ،احة للكائنات الحية بالتربةلمت بالعناصر الصغرى ا
 المبيد في التربة.

يخفض  وجد   الغليفوسيت  تطبيق  أن  وأمريكا  البرازيل  في 
للغليفوسيت،  المقاومة  النباتات  قبل  من  الصغرى  العناصر  امتصاص 

العو  يسبب  وبالتالي  للغليفوسيت،  المقاومة  غير  بالعناصر والنباتات  ز 
( (. Huber & McCay-Buis, 1993؛  Huber, 2007الصغرى 

تغيرات وبا نتيجة  بالتربة،  الميكروبية  بالتركيبة  الغليفوسيت  يغير  لتالي 
الغذائية ) العناصر   ,.Kremer et al؛  Johal & Huber, 2009تراكم 

2005 .) 

 
 اد العام الميكروبي في التربة. التعد في. تأثير تكرار الرش بمبيد األعشاب غليفوسات 4جدول 

Table 4. Effect of repeated spraying of Glyphosate herbicide on the total soil microbial count.  

 

 المنطقة 
Region 

 التعداد العام 
 Total count 

 مرات  3الرش 
3 sprays 

 مرات  6الرش 
6 sprays 

 الشاهد 
Control 0.05LSD 

 دير الزور 
Deir Ezzor 

 Bacteria 22.9 24.7 17.31 1.89  بكتيريا 

 Fungi   6.4 9.5 3.2 1.86  فطور 

 حلب 
Aleppo 

 Bacteria 25.7 26.5 22.4 1.27  بكتيريا 

 Fungi 8.7 11.2 7.2 3.86   فطور

 حماة
Hama 

 Bacteria 28.2 29.1 22.5 1.34  بكتيريا 

 Fungi 5.9 6.23 4.8 2.71  فطور 

 حمص 
Homs 

 Bacteria 18.1 19.4 16.5 1.42 بكتيريا  

 Fungi 5.3 7.2 2.9 1.49  ور فط 

 ريف دمشق 
Damascus 

countryside 

 Bacteria 23.3 25.8 19.5 2.64  بكتيريا 

 Fungi 6.1 8.9 4.1 3.12  فطور 

 /غرام تربة.X104/غرام تربة، التعداد العام للبكتيريا= X102= ورالتعداد العام للفط

 . متوسط ثالثة مكررات القيم في الجدول هي
Fungi total count= X102/g of soil, Bacteria total count= 104/g of soil. 

Values are the mean of three replicates. 
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تكرار رش الغليفوسيت  أن    Lancaster et al.  (2010)  كما وجد
الغليفوسيت.   استخدام  الميكروبات في  قدرة  فقد ذكر عدد من يزيد من 

يتحللالب  الغليفوسيت  مبيد  أن   الحية  با                                  احثين  الكائنات  بفعل   لحقل 
( من Rueppel et al., 1977الدقيقة  منخفضة  نسبة  يمتلك  حيث   .) 
الكربون   1:  3زوت  لل الكربون   غاز  ويعطي  بسرعة  يتحلل    وبالتالي 

(Haney et al., 2002  .) عدد  و أن  أشار  الباحثين  من                   من  العديد 
ا الحية  الغليفوسيتالكائنات  مبيد  تستخدم  سفور و للفكمصدر    لدقيقة 

جهة (  Neumann et al., 2006؛  Liu et al., 1991)  والكربون  من 
لل العام  التعداد  ازداد  المعاملة    بكتيرياأخرى  الترب  مرات    6و    3في 

في حين لم يكن   ،بفروق معنوية بين المعامالت والشاهدبالمبيد  بالرش  
لغ  ملتين في مواقع الدراسة جميعها. فقد ب هناك فروق معنوية بين المعا

لل العام  المرشوشة    بكتيرياالتعداد  القطع  كالتالي:  6في  ، 24.2  مرات 
الزور   410x  25.8و  19.4،  29.1،  26.5 دير  من  كل   في 

دمشق وريف  وحمص  وحماة  الت   ،وحلب  مع واليعلى  يتوافق  وهذا   .
Quinn et al.  (1989)    في التربة   ريابكتي ال  إضافة      أن  حيث أشاروا إلى

استخدام   على  قدرة  للفوسفورمركلها  كمصدر  الغليفوسيت  أهم و   .ب 
البكت  للغليفوسيت  ي األجناس  المحللة     .Pseudomonas spريا 

(Kertesz et al., 1994)  ،Alcaligene sp.  (Tolbot et al., 1984)، 
Bacillus megaterium 2BLW  (Quinn et al., 1989) 

 . Geobacillus caldoxylosilyticus T20 (Obojska et al., 2002)و
زاد أخرى  جهة  للفط  من  العام  المرشوشة ف  رو التعداد  القطع   ي 

معنوي  مرات    6و  3 المعاملة( بفرق  )غير  التجريبية  القطع  مع    مقارنة 

للفطالشاهد العام  التعداد  بلغ  فقد  المرشوشة    رو .  القطع  مرات    6في 
في كل من دير الزور   102×.98  و  7.2،  6.23،  11.2،  9.5كالتالي:  

 نتائج   ريف دمشق على الترتيب. وهذا يتوافق معص و وحلب وحماة وحم
Quinn et al.  (1989)    بينوا التربة   إلىلغليفوسات  ا  إضافة  أنالذين 

تغير    أكثر إلى  يؤدي  مرة  للتربةمن  الميكروبي     . التركيب 

الفطKrzyśko-Lupicka et al.  (1997ووجد   نشاط  أن     رو                 ( 

نها أهم الكائنات الحية لكو يعود  وهذا    ليفوساتغ  بالتربة يزداد برش مبيد
للغليفوسيت.   المحللة  رش كما  الدقيقة  أن  الباحثين  من  العديد   ذكر 

و طويلة  لفترة  الغليفوسيت  الغليفوسيت تك  مبيد  مبيد  رش   رار 
يؤثر   الميكروبية  فيفقط  التجمعات   ؛ Huber, 2007)  تغيرات 

Yamada et al., 2009)  .لى ة عالفطرية التالية أكثر قدر   وتعد األجناس
الغليغوسيت  ,.Penicillium citrium  (Pothuluri et al  :تحليل 

1998)  ،Pencillium natatum  (Pothuluri et al., 1992)، 
Penicillium chrysogenum  (Klimek et al., 2001؛  Zboinska et 

al., 1992)،   Alternaria alternata(Lipok et al., 2003 )   
 ذكر و   Fusarium  (Sudol & Krzyśko-Lupicka, 2005.)وفطر  
et al. joşAra  (2003  )  للتربة  إضافة      أن ت   الغليفوسيت  جمعات يزيد 

ذلك    ،رو الفط االستخدامات  وفسر  للغليفوسي بتأثير  األمد   ت.الطويلة 
يزي و  الغليفوسيت  مركب  رش  أن   الباحثين  من  العديد  أكد  عام   د                                                            بشكل 

  (. Lancaster et al., 2010؛ Haney et al., 2002) نشاط الميكروبات

 
 

Abstract 
Bakkour, F., A. El-Meamar and Z. El-Naser. 2021. Effect of Spraying Glyphosate Herbicide on Solanum elaeagnifolium 

in Uncultivated Fields and on Physicochemical and Biological Soil Characteristics. Arab Journal of Plant Protection, 

39(4): 296-308. https://doi.org/10.22268/AJPP-39.4.296308  
Glyphosate herbicide is used in uncultivated fields infested with Solanum elaeagnifolium plants several times a year in all Syrian 

governorates by the Ministry of Agriculture. This research aimed to study the effect of repeated spraying of glyphosate in uncultivated fields 

in five different locations in the Syrian governorates, Deir Ezzor (Tebni), Aleppo (Dakwani), Hama (Bostan AL-Omahat), Homs (AL-

Zahoria) and Rural Damascus (Bohter) during the period 2017-2020, on the physiochemical and biological characteristics of the treated soils. 

Herbicide residues were measured in the leaves of the treated Solanum elaeagnifolium plants and in the soils surrounding the roots of the 

Solanum elaeagnifolium plants. It was found that the repetition of the pesticide spray 3 and 6 times during the study period did not alter the 

physical composition, salinity, pH and calcium carbonate content in all study locations. Whereas, spraying glyphosate 3 and 6 times 

increased the percentage of organic matter and phosphorus available, with a significant difference with the control. The values of available 

phosphorous after 6 pesticide spray applications reached 176, 203, 196, 227 and 205 mg/kg of soil in Deir Ezzor, Aleppo, Hama, Homs and 

Rural Damascus, respectively. In addition, repeated spraying with glyphosate of the treated soils led to increase the average general bacteria 

and fungi populations. These indicators were increased with the increase in the number of pesticide sprays applied. Furthermore, the 

pesticide residues increased in the soil and Solanum elaeagnifolium leaves with the increase in number of pesticide sprays. Pesticide residue 

values after 6 sprays were 1.72, 3.53, 4.89, 4.43 and 2.29 mg/kg of soil in Deir Ezzor, Aleppo, Hama, Homs and Rural Damascus locations, 

respectively. 
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