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                  قدين الكتابت                                   

بدأ اإلنساف بتصنيع كتطوير طرؽ مكافحة اآلفات الحشرية التي تنافسه على 

بدأ اإلنساف بتصنيع كتطوير طرؽ مكافحة اآلفات  الغذاء في القرف الماضي

سع حيث ظهرت بشكل كا الحشرية التي تنافسه على الغذاء في القرف الماضي

كالمركبات ذات  ة مثل مركبات) الزرنيخيفي البداية مجموعة المركبات البلعضو

القرف الحالي  البارثرين( كفي أكائل -النيكوتين –األصل النباتي( مثل ) الركتينوف 

 استخدمت الغازات السامة مثل )سيانيد الهيدركجين( لتدخين األشجار كبنفس

ة القطرانية منها كالبتركلية(. ثم استخدمت في ) الزيوت المعدني الوقت ظهرت

القرف الماضي  مركبات الفينوالت كبعد الحرب العالمية الثانية  العشرينات من

الصناعية مثل المركبات) الكلورية العضوية أك  ظهرت المركبات الجديدة

مكافحة اآلفات أف هذق المبيدات قد  الفوسفورية العضوية( كبدا للمهتمين في

نصرا كبيرا ك أعطت الحلوؿ الشافية لعملية القضاء على اآلفات حققت 

  . كالحشرات
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كغير الصحيح لهذق المبيدات كشف عن عدة إال أف االستخداـ المتكرر كالمبالغ 

تكن بالحسباف كذلك ألف المبيد المستخدـ في هذق المرحلة كاف ذك  مشاكل لم

ألنواع الحشرية مما أدل بالنسبة إلى عدد كبير من ا طيف كاسع كسمية شديدة

)األعداء الحيوية( كإضعاؼ دكرها في عملية  إلى قتل الطفيليات كالمفترسات

، إضافة إلى إلحاؽ  المكافحة الطبيعية كإحداث خلل خطير في التوازف البيئي

كالنحل  الضرر الصحي الكبير للكائنات الغير مستهدفة كالحيوانات األليفة كالطيور

 .كاإلنساف

المقاكمة  إلى ظهور صفةاالستخداـ غير الصحيح لهذق المبيدات كما أدل 

للمبيدات من قبل اآلفات الحشرية كما أدت إلى سيادة آفات جديدة لم تكن 

 .موجودة سابقا

نتيجة  فأصبحت المبيدات لم تعد تعط النتائج المرجوة بل أصبحت أحيانًا تعطي

آلفة حيث أف المبيد عكسية خاصة عند ظهور صفة مقاكمة المبيد في سلوؾ ا

الحالة يقضي على المفترسات كالمتطفبلت )األعداء الحيوية( المفيدة  في هذق

المقاكمة من اآلفة، فإف المبيد في هذق الحالة يساعد في  كيبقي على األفراد
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نقصها . هذق األمور أدت إلى التفكير الستنباط طرؽ  زيادة أعداد اآلفة كليس

أساليب متعددة يخدـ بعضها البعض بصورة  د علىجديدة للمكافحة بل االعتما

 أك إدارة اآلفة المتكاملة المتكاملة لآلفة بالمكافحةاآلف  ىما يسممتكاملة كهذا 

 علي ك نظرا لذلك كاف البد من  إلقاء النظر خبلؿ هذا الكتاب

 عن مخاطر "  دراسة أضرر إستخداـ المبيدات الزراعية كطرؽ الحد منها" 

 .منها ك طرؽ الوقاية داتالمبياستخداـ 

المبيدات يعد هذا الكتاب مرجع أساسي لؤلشخاص المهتمين بمجاؿ 

 في جميع أنحاء الوطن العربي. مكافحة اآلفاتك

                                            

ا.د/ عبدالعليم سعد سليمان دسوقي                          
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 احملتويات الصفحة

 مقدمة 5

 املبيد احلرشي املثايل 7

 جسمية املبيدات احلرشية 01

 ثصنيف املبيدات 01

 أمه اخلصائص اليت أغطت املبيدات ادلور الفؼال يف ماكحفة اآلفات 31

 منافع املبيدات ودورها يف الادارة املتاكمةل لآلفات 32

 بؼض األطر القاهوهية والترشيؼية يف جمال املبيدات 37

 البيئة ابملبيدات احلرشية ثلوثكيفية  21

 كيف ثؤثر املبيدات الزراغية سلباً ػىل بيئتنا ؟ 24

 خماطر اس تخدام املبيدات 27

 األاثر املدمرة للمبيدات املغشوشة 62

 التداول اآلمن للمبيدات 66

  إجراءات األمان غند التؼامل مع املبيدات  72
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 أساس يات هامه يف ختزين املبيدات 73

 الوقائية غند اس تخدام املبيدات الطرق 76

 وسائل التخلص السلمية من األوغية الفارغة ومتبقيات املبيدات 011

 وسائل خفض ثأثري الرضر النامج غن اس تخدام املبيدات 011

 املبيدات احليوية وحامية البيئة 013

 املبيدات احلرشية والاساليب البديةل ملاكحفة احلرشاتثطور  016

 واحلرشات: اآلفات ملاكحفة السلمية لالبدائ 033

 اإلدارة املتاكمةل ملاكحفة اآلفة    034

 دور املبيدات يف هظام املاكحفة املتاكمةل لآلفات 020

 ملاذا يفضل اس تخدام املاكحفة املتاكمةل غن اس تخدام املبيدات ؟ 023

 كيف ثضع برانمج ماكحفة متاكمةل ملاكحفة الافه ؟ 022

 املراجع 024

 

. 
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 أضرر إستخدام املبيدات الزراعية وطرق احلد منها

 هقدهة: 

 

هي الطريقة التي تستعمل فيها   Chemical Control:المكافحة الكيميائية 

في عملية المكافحة,  Pesticides اآلفاتمواد كيميائية سامة تعرؼ بمبيدات 

 اآلفاتافحة في مك األخرلكيلجأ اليها عندما تفشل الطرؽ الطبيعية كالتطبيقية 

كقد يكوف تأثيرها على مدل اكسع فتؤدم الى االضرار   أك الحد من اضرارها.

خير أككحل شديد ، اخرل كمنها االنساف لذلك يجب اف تستعمل بحذر  بأجياؿ

 لمكافحة اآلفات.  

اف استخداـ المبيدات هو احد العوامل الرئيسية في زيادة معركض الغذاء 

فتراضية عند عدـ االستخداـ إجد في دراسات فقد ك ،كالكساء في العالم

%مما  30في الزراعة قد يؤدم ذلك الى تخفيض االنتاج بنسبة  اآلفاتمبيدات ل

اف ما يصرؼ من االمواؿ على شراء ،%  70 – 50سيزيد االسعار بنسب 

 بليوف دكالر/ العاـ الواحد. 7.8المبيدات في امريكا لوحدها قدر بػ
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 :ادلجٍذاد

ات من أهم الوسائل المتبعة لمكافحة الحشرات الزراعية ك الصحية تعتبر المبيد

ن عن ما لها من أضرار على البيئة بل ك  رغم المحاذير الكثيرة التي تعترضها فضبل

  .على اإلنساف نفسه

: هو أم مادة أك خليط من عدة مواد ينشر في بيئة اآلفة بوسائل مختلفة  ادلجٍذ

ا أك طردها بهدؼ تخفيض أعدادها إلى حد غير فيعمل على قتلها أك منع تكاثره

ضار اقتصاديًا ك كذلك أم مادة أك خليط من عدة مواد تساهم في تشويه أك 

  .عرقلة نمو النبات أك قتله أك تجفيفه أك تعريته من أكراقه

أف التعريف السابق عاـ ك شامل لكثير من المواد المستخدمة في اإلنتاج النباتي 

نات ك مومل منظمات النمو ك المجففات ك الهرمونات ك الفرك الحيواني فهي تش

المعقمات ك الكائنات الحية الدقيقة ك منتجاتها السامة المستخدمة في مكافحة 

 الخ من ذلك، … اآلفات 

ك من الناحية التطبيقية ك كما هو معركؼ لدل المختصين في مكافحة اآلفات 

ن المواد الكيميائية السامة التي يعبر ع Pesticides فإف مصطلح مبيدات اآلفات
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تنشر في بيئة اآلفة بوسائل ك أشكاؿ مختلفة لتعمل على قتلها ك خفض أعدادها 

ك كما هو معركؼ في األصل  ،في هذق البيئة بحيث تصبح غير ضارة إقتصاديًا 

 .مبيد Cide آفة ك Pest البلتيني فإف هذق الكلمة مؤلفة من مقطعين هما

في عدة صور، فقد تطبق في صورة سوائل رش مائية أك  تطبيق المبيدات يتم

زيتية، أك في صورة مساحيق تعفير، أك في صورة محببات ، أك في صورة 

 أيركسوؿ، أك في غيرها من الصور

 : Insecticides Ideal ادلجٍذ احلششي ادلثبيل

هو المادة الكمياكية التي تبقى في في موقع االستخداـ كالتطبيق محافظة 

ركيبها طواؿ فترة فعاليتها كاف يكوف سامًا آلفة معينة كغير مؤذ الحياء على ت

أخرل كمنها االنساف كاف يكوف سهل االستعماؿ كاف تتوفر فيه الشركط التالية 

 . اضافة الى ما سبق

 -)الشركط الواجب توفرها في المبيدات المثالية ( :
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تركها تتكاثر الى الحد .اف تكوف هذق المبيدات فعالة ضد الحشرات بحيث ال ت 1

 الذم يحدث عندق الضرر .

 .اال يكوف ضار بالنبات اك تؤثر عليه سلبيًا . 2

 النبات . بأجزاء.اف تبقى فعالة لمدة مناسبة اك تلتصق جيدًا  3 

 . باإلنساف.اف تكوف سهلة االستعماؿ كغير ضارة  4 

 .اف يكوف ثمناها مناسبًا . 5 

 تغطية النبات بشكل كامل ..اف تكوف لها القدرة على  6 

 .غير مؤثرة نسبيًا على المفترسات اك المتطفبلت كالنحل . 7 

 

 insecticides of Namesرسٍَخ ادلجٍذاد احلششٌخ 

 

للمادة الفعالة به ، اك االسم  الكيميائيتسمية المبيد قد تكوف تبعا للتركيب 

ق ال يحتول على الشائع لهذق المادة ، كحيث اف المبيد المستخدـ فى التطبي

المادة الفعالة فقط ، كلكن يحتول على مكونات اخرل مضافة اليها فاف الشركة 
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المصنعة اك القائمة بالتجهيز تطلق على منتجاتها اسمآ اخر مميز لها يعرؼ 

التجارية المجهزة من مادة فعاله  تالمنتجا. كهناؾ العديد من  التجارمباالسم 

. كقد يخلق ذلك حاله من من التشويش من كاحدة تحمل اكثر من اسم كاحد 

 . تعدد االسماء اك من تشابهها لدل البعض من مستخدمى المبيدات

، كغالبآ ما يكوف االسم  الفعالة: يصف التركيب الفعلى للمادة  االسم الكميائى

 . كقد يظهر على البطاقة االستداللية للعبوة بين قوسين كمعقداالكميائى طويبل 

. 

: اسم معركؼ دكليآ للمادة الفعالة ، كيسهل استخدامه ـ اك الشائعاالسم العا

، كعادة ما يشير االسم العاـ الى المادة الفعالة  الكيمائيكتذكرق عن االسم 

بغض النظر عن الشركة المصنعة للمنتج ، كيظهر االسم العاـ على البطاقة 

 . االستداللية

اسمآ خاصآ لمنتجها الذل يحتول  : تطلق الشركة المصنعة للمبيد االسم التجارل

على مادة فعالة معينة ، كهذا هو االسم التجارل الذل يظهر بحركؼ مطبوعة 

كاضحة على البطاقة االستداللية ، كغالبا ما تستخدـ الشركات المصنعة اسماء 
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بينها اختبلؼ طفيف للمنتجات التى تحتول على مواد فعالة مختلفة ، كمن 

يزات مختلفة لنفس المادة الفعالة لبلستخداـ على الممكن ايضآ تسجيل تجه

 . محاصيل مختلفة

 Fenpyroximateمبيد  :مثاؿ

 ,Danitron, Kironأكرتهس : االسم التجارم

-tert-butyl (E)-·-(1,3-dimethyl-5-phenoxypyrazol-4االسم الكيميائي: 

ylmethyleneamino-oxy)- p-toluate. 
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 رصٍْف ادلجٍذاد

المركبات الكيميائية السامة المستخدمة في مكافحة اآلفات على بضعة يزيد عدد 

آالؼ مركب بحيث أصبح من الصعب استخدامها دكف تقسيمها إلى مجموعات أك 

زمر تشترؾ مع بعضها في الصفات الرئيسية، ك لذلك تعددت الطرؽ ك 

 :التقسيمات للمبيدات ك التي يتم تصنيفها على عدة أسس منها

 يقة دخولها جسم الحشرة .علي أساس طر .1

 علي أساس طريقة تأثيرها علي أنسجة جسم الحشرة .2

 علي أساس طريقة االستعماؿ . .3

 .علي أساس طبيعة تركيبها الكيماكم .4

 علي أساس نوع اآلفة التي تؤثر عليها. .5
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 : Mode of Entry حست طشٌقخ دخ٘ذلب خسٌ اَفخ

دخل جسم اآلفة ت Oral, Stomach, ingestion poisons سموـ معدية -1

 .عن طريق الفم أثناء التغذية على مواد معاملة بالمبيدات

: تقتل الحشرة عن طريق المعدة بعد ابتبلع المبيد بالفم تستعمل ام  -1

هذق المبيدات ضد الحشرات ذات اجزاء الفم  القارضة كالدكدة القارضة 

يخ كالحشرات ذات أجزاء الفم البلعقة مثل الذباب.  مثل مبيدات الزرن

 كالفلور كفوسفيد الزنك.

   Contact, Skin, Dermal P :سموـ جلدية أك بالمبلمسة -2

كهي مركبات تقتل الحشرات دكف ابتبلعها كذلك بمركرها خبلؿ كيوتكل الحشرة 

الفم الثاقب الماص مثل مركبات النيكوتين  اجزاء كتستخدـ ضد الحشرات ذات

 . كمستحضرات الكبريت كالزيوت النباتية

خل جسم اآلفة عن طريق الجلد أثناء الرش أك التعفير أك السير على األسطح تد

 .المعاملة
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    Fumigant, inhalation, Respiration سموـ التدخين أك التنفس -2

Poisons  تدخل هذق المواد جسم اآلفة على شكل غاز أك بخار أك حتى

رة عن ي تلك التي تدخل جسم الحش،ه.غبار عن طريق الفتحات التنفسية

طريق الثغور التنفسية مثل غاز بركميد المثيل كغاز سيانيد الهيدركجين 

 . كغاز الفوسفين

ك تعد من حيث دخولها جسم اآلفة  Systemic Poisons السموـ الجهازية-4

سموما معدية، غير أنها تمتاز بسهولة ذكبانها في الماء ك امتصاص النبات لها عن 

اؽ ك سريانها مع عصارة النبات ك قتل اآلفات طريق الجذر أك الساؽ أك األكر

 .التي تتغذل على العصارة المسممة

المبيدات التي يمكنها النفاذ داخل أنسجة النبات ثم االنتقاؿ إلى مختلف األجزاء 

ف كتستخدـ في مكافحة بيبلاألخرل بكميات كافية لقتل اآلفة مثل مبيد موس

 البيضاء.الثاقبة الماصة مثل المن كالذبابة  اآلفات
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: هي المبيدات التي تؤثر كسموـ   Residual poisonsمبيدات ذات أثر باقي  -5

معدية كبالمبلمسة في كقت كاحد كتمتاز بثبات تركيبها الكيماكم كفعاليتها لمدة 

 طويلة ، مثل الد.د.ت كاأللدرين.

 : Mode of Action حست طشٌقخ رأثريٕب اىسبٍخ يف اَفخ

التأثير الساـ يرجع Physical poisons صها الطبيعية  :مبيدات تؤثر حسب خوا-

إلي خواصها الطبيعية كليس الكيميائية، فعند معاملة الحشرات بها فاف جسم 

الحشرة يحاط تماما بغشاء رقيق من هذق الزيوت فيحرمها من اكسجين الهواء 

 كتقتل الحشرة باالختناؽ مثل الزيوت البتركلية.

: كهي المبيدات Protoplasmic poisonsببلزـ مبيدات تؤثر علي البركتو -1

التي تؤثر في الخبليا الحية عن طريق ترسيب البركتين فيتلف البركتوببلزـ 

 كخاصة خبليا القناة الهضمية مثل مركبات الزرنيخ كالزنك.

: كهي السموـ التي تدخل جسم Respiratory  poisonsسموـ تنفسية   -2

تنفس الخبليا عن طريق اتحادها مع التنفسية كتوقف  الحشرة من الثغور
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األنزيمات التي تنقل األكسجين بين الخبليا مثل بركميد الميثايل غاز حمض 

 الهيدكسيانيك كغاز ثاني كبريتيد الكربوف.

كهذق المواد تؤثر علي الجهاز العصبي  Nerve Poisonsسموـ عصبية : -3

االنسجة للحشرات كيظهر تأثير هذق المواد نتيجة لسرعة ذكبانها في 

الدهنية كغيرها من االنسجة البركتينية كمن امثلتها المركبات الهيدرككربونية 

المبيدات البيركثركيدية كالنيكوتينية كالفسفور العضوية كمركبات  مثل

 الكرباميت العضوية.

: كهي السموـ التي تقتل اآلفة بأكثر  General poisonsسموـ عامة   -4

 كيماكية. من طريقة كتتبع أكثر من مجموعة

 رقسٌٍ ادلجٍذاد ػيً أسبط طشٌقخ اسزؼَبذلب

  : Sprayingطريقة الرش .1

السائلة كتوزيعها على سطوح  الكيماكياتكهي مكافحة الحشرات برش 

 . الرش اآلالت بإحدلالمواد المراد عبلجها على هيئة رذاذ خفيف اك غزير 
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  : كالسوائل التي تستعمل في الرش هي

  Solutions   أ. محاليل حقيقية 

   Emlsions ب. محاليل مستحلبة 

 ) . Powder Wettable ج. محاليل عالقة ) مساحيق غير قابلة للبلل

ن كفيها تذاب المادة الفعالة للمبيد في  كالمحاليل المستحلبة : هي االكثر استعماال

%كيضاؼ مادة  30 – 25مادة مذيبة عضوية مثل االسيتوف كيكوف بتركيز 

ب كعند االستعماؿ يضاؼ الماء فيصبح ذك لوف حليبي لفترة مساعدة لبلستحبل

 %. 5ما يستعمل عادة محلوؿ المستحلب بنسبة 

   Dusting. التعفير: 2

كهي استعماؿ مبيدات على شكل صلب بعد طحنها جيدًا لتصبح حبيباتها صغيرة 

ها كناعمة جدًا كتضاؼ اليها مواد اخرل صلبة تسمى بالمواد الحاملة كذلك لتخفيف

 . كلسهولة توزيعها كاستعمالها
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التعفير : كمنها انواع يدكية كظهرية كحفارات مركحية محمولة على  اآلالت

 . الجرارات اك الطائرات

  Fumingation. التدخين: 3

التدخين اك التبخير كهو استعماؿ غازات سامة لمكافحة الحشرات كيستعمل 

 . ادية اك بالتسخينفيها مركبات تتبخر على درجات الحرارة االعتي

  Poison baitsالطعوـ السامة: . 4

كهو خليط من مبيد حشرم كمادة غذائية معركؼ عنها بأنها تجذب الحشرات 

المراد مكافحتها اذا كضعت لها كتستعمل ضد الحشرات ذات الفم القارض 

 . كالجراد كالصراصير كالبلعق كالذباب

   Seed treatments. معاملة البذكر: 5
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لحمايتها من األمراض الفطرية كما  ط هذق المبيدات مع البذكر قبل زراعتهاكتخل

تستخدـ لمكافحة الحشرات ذات الفم الثاقب الماص كالتي تصيب البادرات مثل 

 . التربس كالمن كالعنكبوت االحمر بعد اف تنبت تلك البذكر كتصبح كبادرة

  : Aerosols. عبوة الرذاذ ) االيركسوؿ( 6

اد السامة هنا مذابة بمذيبات عضوم كمنها مضغوط الى درجة تحوؿ كتكوف المو

فيها الغاز الى سائل يخزف عادة بعبوات لها صمامات خاصة كعند فتح الصماـ 

ن معه المادة السامة المذابة في شكل رذاذ  . يندفع الهواء المضغوط حامبل

 Chemical structureاىرتمٍت اىنٍٍَبئً: رقسٌٍ ادلجٍذاد ػيً أسبط طجٍؼخ 

 : تقسم الى          

 . مركبات غير عضوية : أك ) معدنية ( مثل مركبات الزرنيخ ، الفلور ك الزنك .1

 مركبات عضوية : تشمل .2

 ، النيكوتين كالنيم. من النباتات مثلمواد عضوية مستخلصة  *
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مثل مركبات الكلور العضوية، كمركبات الفسفور  مواد عضوية صناعية **

 العضوية.

 كل مجموعة منها على حسب التركيب الكيميائي ك تقسم

 Type of pestرقسٌٍ ادلجٍذاد حست ّ٘ع اَفخ: 

 : كهي مواد تستخدـ ضد الحشرات. Insecticidesالمبيدات الحشرية  -1

 : كهي مواد تستخدـ ضد الفطريات.Fungicidesالمبيدات الفطرية  -2

 : كهي مواد تستخدـ في مكافحة Herbicidesمبيدات الحشائش  -3

 الحشائش الضارة.

: كهي مواد تستخدـ في مكافحة  Acaricidesالمبيدات االكاركسية  -4

 االكاركسات.

: كهي مواد تستخدـ في مكافحة  Rodenticidesمبيدات القوارض  -5

 القوارض.
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: كهي مواد تستخدـ في مكافحة Nematocidesالمبيدات النيماتودية  -6

 النيماتودا.

 Fungicides مبيدات الفطور . 7

 Herbicides مبيدات األعشاب . 8

  :حست رلبه اسزخذاٍٖب

 .مبيدات زراعية: تستخدـ لمكافحة اآلفات الزراعية -1

 .مبيدات صحية أك مبيدات الصحة العامة: لمكافحة آفات الصحة العامة -2

 .مبيدات بيطرية: لمكافحة اآلفات المتطفلة على الحيوانات -3

 جٍذ: )اىزخصص يف اىزأثري(حست ػذد اِّ٘اع اىزً ٌؤثش فٍٖب ادل

 Morotoxic    مبيدات تؤثر في نوع كاحد من اآلفات -1 

  Oligotoxic مبيدات تؤثر في بضعة أنواع متقاربة تصنيفيا  -2

 Polytoxic مبيدات تؤثر في العديد من األنواع المتباعدة تصنيفيا -3
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ثشاٍح اىسٍطشح إٌٔ اخلصبئص اىزً أػطذ ادلجٍذاد اىذٗس اىفؼبه السزخذاٍٖب يف 

 ػيً اَفبد

تحقق المبيدات الكيماكية الحشرية مكافحػة عمليػة تطبيقيػة بالقيػاس بأعػداد  .1

اآلفة التي تقترب من الحد االقتصادم كتتجلي فائدة المبيدات فػي بػرامج المكافحػة 

الكيماكية بوجه عاـ أك برامج السيطرة علي اآلفات كبتحديد أكثر عندما تتكامػل مػع 

حة األخرم كفي الحاالت التي تفشل فيها هذق الطرؽ كبخاصة حػاالت برامج المكاف

الطػػوارئ التػػي تسػػتلزـ اسػػتخداـ المبيػػدات الكيماكيػػة لتحقيػػق تػػوازف سػػريع فػػي 

 الموقف 

سرعة الفعل العبلجي للمبيدات كدكرها في منع الضرر االقتصػادم لآلفػة إف  .2

مكافحة يحدث سريعًا كعػادة التأثير المميت أك القاتل نتيجة استخداـ المبيدات في ال

ما يحدث موت ألعداد اآلفة خبلؿ ساعات معدكدة علي االقػل يػوـ أك يػومين كبنػاء 

علي ذلك فإنه يمكن استعماؿ هذق المبيػدات علػي كثيػر مػن النباتػات قبػل يػوـ أك 

أثنين من الحصاد بشرط أف تكوف المبيدات المسػتخدمة سػريعة الػتحطم كالتػدهور 

 تها. كتسهل إزالة متبقيا
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للمبيدات مدم كاسع من الخواص كاالستخدامات كالمعاملػة بمػا يتمشػي مػع  .3

 جميع جمع حاالت اآلفة 

من الثابت أف نسبة الفائدة في مقابل التكلفة عنػد اسػتخداـ المبيػدات تكػوف  .4

دائمًا في صالح المبيدات الكيماكيػة الضػارة النافعػة. المبيػدات الكيماكيػة الحشػرية 

نسبيًا كبتكلفة منخفضة إلي حػد مػا مقارنػة بالكيمائيػات األخػرل تنتج بكميات كبيرة 

ن مبيد الد  ت . دفمثبل

ك كالتوكسافين من المبيدات الكيماكية حينما صنعت كانت تكاليف أنتاجها   

 بسيطة

 ىُفبداالداسح ادلزنبٍيخ  يفٍْبفغ ادلجٍذاد ٗدٗسٕب 

منافع المعنوية الهامة تُعد المبيدات أداة شرعية يمكن أف تحقق العديد من ال

 :النقاط التالية  فيكيمكن ايضاح المنافع الرئيسية للمبيدات للمجتمع ، 

الزراعية الحشرية ، مسببات االمراض ،  اآلفاتاستخداـ المبيدات لمكافحة  .1

كاألعشاب يؤدل لتجنب الفاقد أك الخسائر الناجمة عنها ، كما يمكن اف 

  يل الكساءيحسن من انتاج كجودة االغذية كمحاص
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مكافحة الحشرات المقلقة ذات االهمية الطبية كالبيطرية مثل انواع  .2

يحقق منافع  لؤلمراضالبعوض كالذباب كغيرها من الحشرات الناقلة 

 نوعية الحياة. فيصحية عامة كتحسن 

معالجة حيوانات المزرعة بالمبيدات يساعد فى المحافظة على صحة  .3

  لمختلفةا تأضرار المتطفبلالحيواف كتجنب 

استخداـ الطعوـ السامة أك بعض صور المستحضرات المناسبة األخرل  .4

لمكافحة القوارض يعمل على تجنب مشاكلها كأضررها الصحية 

  كالزراعية.

 بالنمل االبيض المبانيتعتبر المبيدات أداة هامة لتجنب كمعالجة اصابة  .5

ضية ، أماكن الحدائق كالمتنزهات ، المبلعب الريا فياستخداـ المبيدات   .6

  االنتظار، كغيرها من األماكن يحافظ عليها كيعمل على صيانتها

، مما يؤدل لحماية  بيئيامكافحة الكائنات الضارة  فيتساعد المبيدات   .7

  .الحيومالمواطن االصلية كصيانة التنوع 

استخداـ منتجات المبيدات بالمنازؿ كالحدائق الخاصة يحقق العديد من  .8

 من نوعية كجودة الحياة.المنافع ، كيعزز 
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حاجة الستخداـ المبيدات بطريقة سليمة  في فأنناكلتعظيم هذق المنافع 

كالبيئة لتجنب الكثير من المشاكل كاالضرار  لئلنسافلتحقيق الفاعلية كاألماف 

الجانبية ، كلتحقيق ذلك فانه يلزـ استخدامها من خبلؿ المفاهيم الحقيقية 

تؤكد على عدـ التطبيق اك الرش المباشر  كالتي . لآلفاتالمتكاملة  لئلدارة

بالمبيد فور رؤية أك ظهور االفة ، كأف يُبنى قرار المكافحة باستخداـ المبيدات 

النبات من اعداد االفة ،  يتحملهالحرج اك المستول الذل  االقتصادمعلى الحد 

ير اك كفى نفس الوقت اتباع كل االساليب كاجراءات االدارة االخرل منذ التفك

من شأنها اف تحد أك تمنع من كصوؿ االفة  كالتياالعداد لزراعة المحصوؿ ، 

اف من أهم مزايا المبيدات أنها توفر الحل الناجح  فيلهذا المستول ، كالشك 

 االقتصادمعندما تصل الى الحد  اآلفاتكالسريع للتقليل من الكثافة اك اعداد 

الى  باإلضافةكقت كاحد  فيفات يستطيع مكافحة عدة ا المبيدالحرج . كأف 

سهولة استعماله ، كبالرغم من هذق المزايا فاف تطبيق المبيدات بالتكامل مع 

سوؼ يساعد فى الحد  لآلفاتالوسائل االخرل ضمن برامج االدارة المتكاملة 

مخاطرها الصحية كالبيئية ، كعلى العكس من ذلك ،  من مشاكلها كأضرارها ك
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تقليل اعداد افة معينة اك  فيقد يفشل استعماؿ مبيد ما الحياف ابعض  فيفانه 

 . تحقيق الفاعلية المطلوبة

  -كقد يرجع ذلك لعدة اسباب أهمها:

 في، نتيجة  المستهدفةاختيار المبيد المبلئم لبلفه  فيعدـ التوفيق  .1

 التكلفةخفض  فيالتعريف الصحيح لبلفه ، اك الرغبة  فياالخفاؽ 

اك مصدرق ، اك  فعاليتهمن بغض النظر عن باستعماؿ مبيد رخيص الث

 نتيجة لتلقى نصيحه غير سليمة.

توقيت غير مناسب كاالفة ليست فى المرحلة  فياستعماؿ المبيد   .2

الضعيفة من دكرة حياتها ، كعلى سبيل المثاؿ فاف المرحلة االخيرة من 

بها  الموصيحياة اليرقات يصعب فيها تحقيق النتيجة المرجوة بالجرعة 

 . المبيد كذلك عكس الفقس الحديث من

عدـ استعماؿ الجرعة السليمة اك الكافية نتيجة للرغبة فى تقليل التكاليف  .3

 . بها من المبيد الموصيالمالية باستعماؿ جرعة اقل من الجرعة 
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المستهدفة نتيجة لبلستعماؿ غير  لبلفهاالخفاؽ فى توصيل المبيد   .4

الى موقع كجود االفة )توجد الصحيح ، مما يؤدل لعدـ كصوؿ المبيد 

من حين يصل معظم المبيد  لؤلكراؽالذبابة البيضاء على السطح السفلى 

( ، اك نتيجة للتطبيق بطريقة ال تحقق التوزيع لؤلكراؽالى السطح العلول 

المتجانس على االسطح النباتية ، كايضا كنتيجة لسوء معايرة اك صيانة الة 

 ضبط الجرعة.الرش االمر الذل يؤدل الى عدـ 

الغش اك عدـ مطابقة المادة الفعالة كنسبتها للمكونات المعلنة بملصق   .5

 . البيانات اك البطاقة االستداللية المصاحبة لعبوة المبيد

 عدـ مطابقة المبيد للمواصفات الطبيعية  .6

 . كالكيميائية الخاصة بالمستحضر .7

 انتهاء صبلحية المبيد)فترة العمر التخزينى(.  .8

 الفعالةة التخزين مما قد يؤدل الى فساد كتلف المكونات سوء طريق  .9

 . للمبيد
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 ثؼض اِطش اىقبٍّّ٘خ ٗاىزششٌؼٍخ يف رلبه ادلجٍذاد

تصنف المبيدات تحت المواد الخطرة كلذلك فهي تخضع للرقابة كالتنظيم  -

من خبلؿ معاهدات كاتفاقيات دكلية كقوانين كتشريعات محلية تكفل 

لها كتصنيعها كنقلها كتداكلها كاستخدامها مع تقليل األماف في عمليات تسجي

أكبر قدر من المخاطر على مستخدميها كمن يتصادؼ كجودق على مقربة 

منها كعلى مستهلكي المنتجات الزراعية التي قد تستخدـ عليها كعلى البيئة 

 بوجه عاـ.

كتحدد مدكنة السلوؾ الدكلية عن توزيع المبيدات كاستعمالها بعض  -

االسترشادية التي تضع إطارًا األساسية في مجاؿ استخداـ الخطوط 

المبيدات حيث تحدد أف الحكومات هي المسئولة من خبلؿ السلطة 

المختصة التي تحددها عن إدارة هذق السلعة كما تضع توجيهات عامة 

في مجاالت اختبار المبيدات كتقليل المخاطر على الصحة كالبيئة ككذلك 

مية كالفنية كمجاالت التجارة كالتوزيع كتوافر بعض المتطلبات التنظي

المبيدات كاستعمالها كالبيانات الفنية المطلوبة على عبوات المبيدات كسبل 

  اإلعبلف عنها.
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كلذا فإف القوانين التي تضعها الدكؿ ككذلك التشريعات الخاصة بها تهدؼ  -

 إلى حماية اإلنساف كالحيواف كالبيئة من خطر هذق السموـ كالتي ال

تختلف مخاطرها باختبلؼ الدكؿ كلكن تختلف بمدل فهم اإلنساف لها 

كمدل تعامله فيها كفي بعض المناطق يوجد قصور في فهم المعاني 

الرامية إلى حماية شعوب هذق المناطق من خطر الملوثات لتبقى سليمة 

 معافاة لهم كلؤلجياؿ القادمة.

مكافحة اآلفات إف المعركؼ أنه ال مناص من استعماؿ المبيدات ل -

كاألمراض كالحشائش الضارة كلكن البد أف يأتي هذا في إطار الحفاظ 

 على اإلنساف كالحيواف كالبيئة.

كهناؾ بعض الخطوط الرئيسية التي يجب أف تشتمل عليها القوانين  -

الخاصة بكل دكلة كذلك التشريعات كاللوائح كالقرارات التي تفسر تلك 

  .القوانين في موادها المختلفة

 القوانين كاالتفاقيات الدكلية -

كقع العديد من دكؿ العالم كثير من القوانين كاالتفاقيات الدكلية لتنظيم  -

تداكؿ المبيدات كمن ضمنها اتفاقية حقوؽ الملكية الفكرية المتعلقة 
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بالتجارة )تربس( ككذلك مدكنة السلوؾ الدكلية بشأف توزيع كاستخداـ 

عناصر السياسات الدكلية إلدارة  المبيدات كالتي تشكل عنصرًا من

المبيدات. كهناؾ عدة أدكات للسياسات الدكلية ذات آثار تشغيلية مباشرة 

 على إدارة المبيدات هي:

كبالتحديد اللجنة المعنية بمخلفات  Codex Alimentaryالدستور الغذائي  -

  المبيدات التابعة للدستور الغذائي.

 لطبقة األكزكف. المستنفذةبركتوكوؿ مونترياؿ المتعلق بالمواد  -

اتفاقية بازؿ بشأف التحكم في نقل النفايات الخطرة كالتخلص منها عبر  -

 الحدكد.

اتفاقية ركترداـ بشأف تطبيق إجراءات الموافقة المسبقة عن علم لبعض  -

 المواد الكيماكية كالمبيدات الفطرية المتداكلة في التجارة الدكلية.

 ت العضوية الثابتة. اتفاقية استكهولم بشأف الملوثا -

اتفاقية قرطاجنة كالخاصة بحماية االتزاف البيئي كقواعد تسجيل كتداكؿ  -

 المنتجات المهندسة كراثيا. 
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اتفاقية منتجات كقاية المزركعات كالخاصة بتفعيل نظم الحجر الزراعي  -

Agricultural Quarantine.  

إتباعها كمن تنص تلك االتفاقيات على معايير معينة توافق الدكلة على  -

هذق المعايير مستويات متبقيات المبيدات في اإلنتاج الزراعي الذم تنتجه أك 

تصدرق. كيحق للدكؿ المستوردة رفض الشحنات إذا زادت متبقيات 

المبيدات فيها عن حدكد معينة كضعتها الدكلة المستوردة للمنتجات 

موجودة في الزراعية التي تستوردها، كإذا اتضح كجود متبقيات لمبيدات 

اإلنتاج التصديرم أعلى من المسموح به يتم رفض هذق الشحنات كبذلك 

تكوف الدكلة المصدرة قد تعرضت للخسارة كلن تصبح صادراتها مقبولة. 

 كينعكس ذلك على المزارعين الذين لن يكوف إنتاجهم مقبوال للتصدير.

كلتفعيل هذق االتفاقيات على المستول الدكلي فلقد تولت بعض  -

 منظمات التابعة لؤلمم المتحدة كعلى رأسها: ال

 .FAOمنظمة األغذية كالزراعة  -

 .WHOمنظمة الصحة العالمية  -



33 
 

 .UNEPبرنامج األمم المتحدة للبيئة  -

 .ILOمنظمة العمل الدكلية  -

 Strategic Approach toكضع استراتيجية عالمية تحت مسمى  -

International Chemical Management (SAICM )لى كضع تهدؼ إ

آلية فعالة لتنظيم كإدارة الكيماكيات على المستول الدكلي كالقارم 

كالمحلي بحيث تضع كل دكلة خطط تلتزـ فيها بما جاء في مدكنة السلوؾ 

ككذلك قواعد المنظمات الدكلية  Code of Conductالدكلية للمبيدات 

ا يتبعهNational Action Plan (NAP )األخرل كتعرؼ بالخطة الوطنية 

خطط استراتيجية على مستول كل قارة للوصوؿ إلى خطة عمل دكلية 

Global Action Plan (GAP ) تمهيدا للوصوؿ لتطبيق النظاـ العالمي

 Globalإلدارة الكيماكيات كمنها الكيماكيات الزراعية كتعرؼ باسم 

Harmonization System (GHS.)  
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رقابة عليها كفقًا على الحكومات أف تنفذ خطة لتسجيل المبيدات كال -

 لؤلسس المنصوص عليها.

يجب على الحكومات أف تصدر التشريعات الضركرية لتنظيم استعماؿ  -

المبيدات، بما في ذلك تسجيلها، كأف تتخذ التدابير التي تضمن التنفيذ 

الفعلي لهذق التشريعات على أف يشمل هذا تقديم الخدمات المبلئمة 

شاد، كالرعاية الصحية، كباستخداـ لتوفير التوعية، كالمشورة، كاإلر

الخطوط التوجيهية التي كضعتها منظمة األغذية كالزراعة قدر اإلمكاف، 

كأف تراعي أثناء ذلك بصورة كاملة االحتياجات المحلية، كالظركؼ 

االجتماعية كاالقتصادية، كمستويات األمية، كالظركؼ المناخية كتوافر 

 كالمعدات الوقائية الشخصية. المعدات المبلئمة الستعماؿ المبيدات

يجب على الحكومات أف تعمل بكل جهدها لوضع خطط لتسجيل  -

المبيدات، كإقامة المرافق البلزمة لتسجيلها قبل استخدامها محليًا، كأف 

 تتأكد من تسجيل كل مبيد قبل طرحه لبلستعماؿ.

ية ذات اإلمداد بالمعلومات العلمية كالفنية كاالقتصادية كالتنظيمية كالقانون -

 الصلة بالمبيدات، بما في ذلك بيانات عن سميتها كعن البيئة كالسبلمة.
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إيجاد تشريعات كقواعد تتيح تقديم المعلومات للجمهور عن مخاطر  -

 المبيدات كعملية تنظيمها.

يتعين على المنظمات الدكلية أف توفر معلومات عن مبيدات محددة )بما  -

ن خبلؿ توفير مستندات المعايير، في ذلك اإلرشادات عن طريق التحليل( م

  كملفات التسجيل، كالتدريب كغير ذلك من الوسائل المبلئمة.

 بعض الخطوط الرئيسية الواجب مراعاتها في قوانين المبيدات:  -

كفيما يلي الخطوط الرئيسية لما ينبغي أف يشتمل عليها القانوف نورد  -

 ها في القانوف:بعدها التشريعات التي تفسير اإلجراءات المنصوص علي

 يجب أف يصدر القانوف من السلطة التشريعية الموجودة في كل بلد. -

يجب أف يشمل القانوف التفاسير للمفردات الواردة فيه كقد يكوف على  -

 شكل لوائح تنفيذية للقانوف.

يجب أف يحدد القانوف السلطة المنفذة له كالتي البد أف تشمل الجهات  -

ة كالبيئة كالبحوث الزراعية كالداخلية كأم ذات االختصاص كالزراعة كالصح

ن  جهات أخرل ذات العبلقة مع تحديد رئيس السلطة المنفذة كتعيين مسجبل

 للمبيدات 
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(Registrar ) كمقررًا كتحديد الوزارة المناسبة التي تشرؼ على السلطة

 المنفذة.

 يجب أف يحدد القانوف اختصاصات السلطة المنفذة. -

 على المخالفات كالعقوبات.يجب أف يشتمل القانوف  -

يجب أف يمنح القانوف السلطة المنفذة مسئولية إصدار اللوائح كالتشريعات  -

  البلزمة لتنفيذ أحكاـ القانوف.

خطوط رئيسية ينبغي مراعاتها في مجاؿ التشريعات المتعلقة بتسجيل ( 1) -

 المبيدات:

الستمارة البيانات كالدراسات كالمرافقات المطلوبة للتسجيل كتقدـ في ا -

 المعدة للتسجيل كالتي تشمل: 

 تركيب المبيد.( )أ -

 الخواص الطبيعية كالكيميائية للمادة الخاـ كالمستحضر التجارم لها.( )ب -

معلومات كافية عن سمية المبيد لئلنساف أك الحيواف توضح التأثيرات ( )ج -

 للمادة الخاـ كالمستحضر التجارم.( Acute toxicityالحادة )

 ليل المبيد.طرؽ تح( )د -
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 تحديد اآلفة أك اآلفات المستهدفة المراد مكافحتها.( )هػ -

 السمية المزمنة للمبيد كالتي تشمل البيانات التالية: ( )ك -

 .Carcinogenicityإمكانية المبيد على إحداث التأثيرات السرطانية  -

 . Teratogenicityإمكانية المبيد على إحداث التأثيرات التشويهية  -

 .Reproductivityمبيد على التكاثر تأثيرات ال -

 .Mutagenicityإمكانية المبيد على إحداث التأثيرات الطفرية  -

التأثيرات السلبية على البيئة كباألخص على الكائنات النافعة غير ( ز) -

 الحشرات النافعة. –نحل العسل  –الطيور  -المستهدفة مثل: األسماؾ 

الستعماؿ المبيد في المحاصيل معلومات عن المواد المتبقية نتيجة ( )ح -

 كاألغذية كاألعبلؼ.

 بياف طرؽ التخلص من الفائض أك التالف من المبيد.( )ط -

شهادة تسجيل المبيد في بلد المنشأ كفي حالة عدـ التسجيل تذكر ( )م -

 األسباب.

 ذكر األقطار األخرل التي يوزع فيها المبيد كيستخدـ.( )ؾ -
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ف عدـ تدهور المبيد تحت ظركؼ شهادة من الشركة المنتجة بضما( )ؿ -

  البيئة المحلية لمدة عاـ على األقل.

 مقدـ طلب التسجيل: -

يشترط في مقدـ طلب التسجيل أف يكوف مقيمًا بالبلد المعنى ( )أ -

في المبيدات كعلى المقيمين خارج البلد أف يكوف  باإلتجاركمرخصًا لها 

 المبيدات. في باإلتجارلهم ككبلء مقيمين بصفة دائمة كمرخص لهم 

في حالة تغيير الوكيل المحلي من قبل المصنع يجب إخطار السلطة ( )ب -

 المختصة رسميًا بذلك.

يجب على مقدـ طلب التسجيل االلتزاـ بكل ما هو مطلوب بموجب ( )ج -

هذق التشريعات كبكل التعليمات الواردة في االستمارة المعدة للتسجيل 

 كالصادرة من السلطة المختصة.

 قدـ طلب التسجيل:كاجبات م -

يجب على مقدـ طلب التسجيل توفير اآلتي على أف تحدد الكمية بواسطة  -

 السلطة المختصة:

 عينة من: ( )أ -



39 
 

 المبيد المراد تسجيله. -

 المادة الفعالة للمبيد. -

المادة المرجعية المستعملة في المعمل لتحديد نوع كتركيز كمية المادة  -

 الفعالة.

المختصة( من الديباجة أك بطاقة البيانات  عدد كافي )تحددق السلطة( )ب -

إذا كانت الصقة أك صور فوتوغرافية في حالة الديباجات المطلوبة مباشرة 

 على العبوة للمبيد المراد تسجيله كالتي يجب أف تتضمن اآلتي: 

 مخاطر المبيد موضحة بالصور المتعارؼ عليها دكليًا. -

 .رقم تسجيل المبيد كتاريخه -

 لتجارم.االسم الشائع كا -

 تركيزات المواد الفعالة فيه. -

 اسم البلد الذم يصنع المبيد كتاريخ صنعه كانتهاء مفعوله. -

 األغراض التي يستخدـ من أجلها كنسب االستخداـ. -

 الوزف الصافي لمحتويات العبوات. -
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االحتياطات الواجب اتخاذها عند االستخداـ مع بياف طرؽ الوقاية  -

 كاإلسعاؼ.

لتحذيرية ككل ما هو متعلق باالستعماؿ السليم الملصقات كالنشرات ا -

 باللغة العربية كأم لغة أخرل متداكلة في القطر.

 أحكاـ عامة تراعى في التشريعات المتعلقة بالمبيدات:  - 4 -

ال يتم استيراد أك تداكؿ أم صنف من أصناؼ المبيدات إال بعد إكماؿ  -

د في السجل إجراءات التسجيل بواسطة السلطة المختصة، ككضع المبي

 كإعطاؤق رقم تسجيل.

ال يجوز تسجيل أم صنف من أصناؼ المبيدات بالسجل إال بعد إجراء  -

التجارب عليه بواسطة الجهات البحثية المعتمدة لدل السلطة المختصة 

كالتي تقوـ بدراسة كفاءة المبيد في مكافحة اآلفة المعنية كدراسة تأثيرق 

رب حقلية مصغرة لمدة موسمين على النباتات كالمحاصيل كذلك في تجا

زراعيين ثم إجراء تجارب موسعة إذا كاف هناؾ ما يستدعي ذلك بعد 

عرض النتائج على اللجاف العلمية كمراكز البحوث أك غيرها مما يكوف 
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معترفًا بها من السلطة المختصة كذلك في حالة المبيدات غير المسجلة 

ن أك غير المسجلة موادها الفعالة سابقًا  .أصبل

ن كالمسجلة موادها الفعالة سابقًا قد  - في حالة المبيدات المعركفة أصبل

تعفى من اشتراطات مرحلة التجربة المصغرة كتمر بمرحلة التجارب على 

 نطاؽ كاسع.

يخطر صاحب الشأف بنتيجة التجارب في مدة ال تزيد عن ثبلثة مواسم  -

ثبت من التجارب  زراعية للمحصوؿ أك اآلفة التي يجرل عليها التجارب. فإذا

نجاح المبيد بعد موسمين زراعيين متتاليين كطبقًا للقواعد التي تحددها 

السلطة المختصة يتم اتخاذ إجراءات تسجيل المبيد في السجل تحت 

 Commercialكاالسم التجارم )( Common nameاسمه الشائع )

name ) .كيعطى رقم تسجيل 

 جيله: التغييرات التي تطرأ على المبيد بعد تس -

تعتبر أم من التغييرات اآلتية التي تطرأ على المبيد بعد تسجيله سببًا في  -

 اعتبارق منتجًا جديدًا كيخضع إلجراءات التسجيل: 

 التغيير في طبيعة كمصدر المادة الفعالة.( )أ -
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 التغيير في تركيز المادة الفعالة.( )ب -

 التغيير في طبيعة المواد غير الفعالة كتركيزها.( )ج -

ن من سائل إلى صلب.( )د -  التغيير في شكل المبيد مثبل

أم تغيير في السمية أك الخواص الطبيعية كالكيميائية أك أم تغييرات ( )هػ -

 أخرل لم تكن معركفة كقت التسجيل.

 إلغاء التسجيل أك كقف العمل به: -

 : يشطب اسم المبيد من السجل -

لى البيئة تحت ظركؼ إذا ثبت أف له تأثير جانبي ضار على اإلنساف أك ع( أ) -

 استعماله محليًا.

إذا ثبت أف المعلومات التي منح بموجبها شهادة التسجيل ليست ( )ب -

 صحيحة أك ناقصة.

إذا تأكد أف المبيد قد أدرج في قائمة منظمة األغذية كالزراعة كبرنامج ( )ج -

األمم المتحدة للبيئة كالتي تبين أف المبيد أدرج ضمن إجراءات الموافقة 

كالتي توضح أف المبيد قد منع استخدامه ألسباب ( PICبقة عن علم )المس

 صحية أك بيئية.
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إذا ثبت أف اآلفة أك اآلفات المعنية قد أصبحت مقاكمة للمبيد أك أصبح ( )د -

 غير فعاؿ تحت ظركؼ استعماله المحلية.

 ري٘س اىجٍئخ ثبدلجٍذاد احلششٌخمٍفٍخ 

امية المستوردة لتلك المبيدات، كسوؼ تتعدد مصادر تلوث البيئة في البلداف الن

 نحصر أهمها في النقاط التالية : 

تداكؿ استخداـ المبيدات عشوائيًا : مما يؤسف له أف كثير من المزارعين  -1

يستخدموف تلك المبيدات دكف علمهم بنوع المبيد كال االسم التجارم المستخدـ 

ا من قبل الشركات باإلضافة إلى ذلك ال يعتمدكف على الجرعة الموصى به

المنتجة للمبيدات، كيرجع هذا إلى جهل بعض المزارعين بالقراءة كالكتابة، 

بها من قبل الشركات المنتجة للمبيدات،  الموصيكلكن إذا اتبع المزارع التعليمات 

ككذلك توصيات مراكز اإلرشاد الزراعي سيساعد في التقليل من عشوائية 

رعين يتعمدكف إضافة المزيد من المبيدات االستخداـ، علمًا بأف بعض المزا

 العتقادهم أنه كلما زاد التركيز زاد التأثير كالفاعلية مما يزيد من تلوث البيئة .
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استخداـ المبيدات المحظور محليًا كدكليًا : هذق الظاهرة ذات شهرة كركاج  -2

لمركبات كبير في البلداف النامية حيث أف هذق البلداف تعتبر سوقًا لتصريف تلك ا

الكيميائية السامة كمع أف ببلدنا تقوـ بتحريم تداكؿ هذق المبيدات إال أف المنع 

كالتحريم ال يجد طريقه إلى عصابات التهريب كاالتجار بالمواد الكيميائية القاتلة 

مما قد يسبب حالة تسمم ككفاة بين مستخدميها، كيؤدل إلى أضرار بالغة 

صدار تقرير بالمبيدات المسموح كغير المسموح كمدمرة للبيئة، كقد تم إعداد كإ

 باستخدامها، كقد صنفت تلك المبيدات في دكائر كزارة الزراعة كاإلصبلح الزراعي 

الحاالت الطارئة أك المفاجئة : هي الحاالت التي يتم فيها انتشار المبيدات في  -3

نتاجها البيئة حاؿ حدكث انفجارات أك انتشار أك تسرب للمبيدات من مصانع إ

كمراكز تخزينها ، كتشير الدراسات إلى أف هناؾ حوادث حدثت بالفعل في عاـ 

اإليطالية، كذلك أثر عمليات التصنيع الغير سليمة  Sevoseـ في مدينة 1976

( حيث أدت تلك الحوادث إلى تحرر مادة 5،4،2)تصنيع مادة ترل كلورفينوؿ 

( في الهواء مما تطلب TCDD)( 8،7،3،2تتراكلوركا دينزكا ديوكسين  8،7،3،2)

األمر تهجير أهالي المنطقة بكاملها كبذؿ جهود كبيرة للسيطرة على التلوث 
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كنتيجة لمثل هذق الملوثات يتعرض الكثير من البشر لئلصابة بالعاهات المختلفة 

كاألمراض المزمنة بسبب تسرب المواد السامة من تلك المصانع المنتجة 

 للمبيدات .

لقديمة : كمبيدات مكافحة الجراد الصحراكم كالتي بقيت بعض المبيدات ا -4

الكميات منها بدكف استخداـ، كذلك نظرًا النحسار حالة الجراد الصحراكم في 

المنطقة العربية إضافة إلى كجود أنواع أخرل من المبيدات المختلفة دخلت 

مصدرًا ملوثًا  الببلد عبر مشاريع ثنائية أك مساعدات أك عينات للتجارب. مما جعلها

نتيجة لمركر فترة زمنية طويلة دكف أف تستخدـ أك تعدـ مما أدل لتحلل البراميل 

التي تحتويها بفعل موادها الكيميائية، كتكمن خطورتها في حاؿ تخزينها في 

مستودعات غير مراقبة فنيا كغير مبلئمة حيث  تعتبر هذق المبيدات أحد مصادر 

التربة بفعل الجاذبية األرضية مما يخشى أف تصل التلوث كخاصة إذا تسربت إلى 

 إلى المخزكف الجوفي للمياق في هذق المنطقة كتلوثها. 
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 ؟ مٍف رؤثش ادلجٍذاد اىضساػٍخ سيجًب ػيى ثٍئزْب

قد تلتصق جزئيات المبيدات بالتربة، أك تتطاير، أك تنحرؼ عن مسارها، أك  •

 تنجرؼ أك تصرؼ إلى المياق الجوفية: 

المبيد التي تلتصق بالتربة تختلف حسب نوعه كنوع التربة )يكوف إف كمية  •

االمتصاص أعلى في التربة الغنية بالمواد العضوية( كالرطوبة كالحموضة 

داخلها. كتدمر المبيدات التوازف ما بين الكائنات الحية داخل التربة، محفزة 

بذلك نمو اآلفات على حساب خصوبة األرض، كما تؤدم إلى خلل في 

لسلسلة الغذائية، تلوث في البيئة. كبعض المبيدات قد يبقى في األرض ا

 مدة كافية إللحاؽ الضرر بمحاصيل الموسم التالي.

إف المبيدات تتطاير بسهولة من التربة الرملية كالرطبة كتتزايد هذق العملية  •

في الطقس الجاؼ كالحار، أك في كجود رياح تؤثر على رذاذ المبيد. إف 

 يد في التربة يخفف من التطاير في الهواء.إدخاؿ المب

إف انحراؼ رذاذ المبيد عن مسار الرش الصحيح يتعلق بػ: حجم نقاط  •

الرذاذ، قوة الرياح، المسافة من بين فوهة الرذاذ كالنبات المقصود 
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معالجته. كلما صغر حجم الرذاذ أك اشتدت الرياح أك ازدادت المسافة بين 

 ازداد انحراؼ المبيد عن هدفه األصلي.الهدؼ كفوهة الرذاذ، كلما 

إف انحراؼ المبيد أثناء الرش يؤثر سلبًا على محاصيل في فترات الحصاد.  •

إلى ذلك فهو أيضًا مضر للبشر كالحيوانات األليفة كالنحل كيلوث البحيرات 

كاألنهار مؤذيًا السمك كالنباتات المائية، كنتيجة أخرل لهذا النوع من التلوث 

هو امتصاصها من التربة من قبل النباتات، أك مباشرة من قبل بالمبيدات 

الحيوانات أك الحشرات غير المستهدفة. تبقى متبقيات المبيدات الزراعية 

في المحاصيل أك الحيوانات كبالتالي تلوث الطبيعة من جديد عندما تتحلل 

ضاء النباتات أك تنفق الحيوانات كما تؤدم أيضًا متبقيات المبيدات إلى الق

على الحشرات النافعة مما يحدث خلل في التوازف الموجود ما بين 

 الكائنات الحية في الطبيعة.

تنجرؼ المبيدات إما مع الماء أك التربة المنجرفة، كما كأف إضافة الماء  •

إلى سطح التربة بكمية أكبر مما تستطيع امتصاصه يؤدم أيضًا إلى نفس 

يرات كاآلبار الجوفية، تلوثًا يصيب بدكرق النتيجة: تلوث المياق الجارية، البح

المحاصيل غير المستهدفة، الثركة السمكية، الماشية كطبعًا البشر. إف 
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انجراؼ المبيدات يتوقف على: انحدار األرض، نوع كرطوبة التربة، كمية 

 كمدة الرم )أك األمطار( كنوع المبيد المستعمل.

أسفل يشكل خطر على إف تسرب المبيدات داخل التربة من أعلى إلى  •

المياق الجوفية يتوقف ذلك على نوع التربة، المبيد كمدل تفاعلها مع مياق 

 الرم أك األمطار.

يتضاعف هذا التسرب إذا كاف المبيد قابل للذكباف في الماء، أك كانت  •

 التربة رملية أك في حالة هطوؿ األمطار بعد عملية الرش. 

غير مواتية تبلغ أقصاها عند  إف فقد المبيد عن طريق الرش في ظركؼ •

هطوؿ األمطار بغزارة بعد عملية الرش. على المزارع أف يحد من مثل 

هذا الفاقد عبر األخذ بعين االعتبار حالة الطقس في األياـ التالية للرش، 

كتأجيله في حاؿ ترقب األمطار، كعليه الرم حسب إرشادات الملصق 

 الزراعي. 
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 خماطر استخدام املبيدات

أدل النجاح الهائل الذم حققته المكافحة الكيماكية باستخداـ المبيدات إلى  لقد

 ظهور مرحلة جديدة ، تطور فيها إنتاج كاستخداـ المبيدات بدرجة مذهلة ،

كتميزت هذق المرحلة باالستخداـ المكثف للمبيدات كتزايد استثمارها في معظم 

تي يعتمد عليها في المكافحة ببلد العالم ، حتى أصبحت تمثل الطريقة الوحيدة ال

دكف غيرها من الطرؽ ، كلكن بدأت تظهر مشاكل كأضرار خطيرة مصاحبة 

لبلستخداـ المكثف للمبيدات علي البيئة فيجب أف ندرؾ أكال كأخيرا أف المبيدات 

خطرها حتى الهواء الذم  عبارة عن سموـ تفتك بكل ما هو حي كال ينجو من

حصر األضرار الجسيمة كالمخيفة التي تسببها  نال يمكفي الحقيقة نتنفسه. 

المبيدات الحشرية لئلنساف كالبيئة كلكافة أشكاؿ الحياة, كوف هذق األضرار 

متباينة في زمن ظهورها كمختلفة في شدة ضررها بين مختلف الكائنات الحية 

كالحديث عن ذلك يتطلب عشرات بل مئات الصفحات كيتطلب تضافر جميع 

يع كاستخداـ المبيدات المعركفة باحتماؿ خطورتها على الجهود إلى حظر ب

 الصحة كالبيئة 
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  أضشاس ادلجٍذاد ػيى صحخ اّْسبُ: -1

بدأ اإلنساف بتصنيع كتطوير طرؽ مكافحة اآلفات الحشرية التي تنافسه على 

بشكل كاسع حيث ظهرت في البداية مجموعة  الغذاء في القرف الماضي

كالمركبات ذات األصل النباتي( مثل  الزرنيخ المركبات البلعضوية مثل مركبات)

القرف الحالي استخدمت  البارثرين( كفي أكائل -النيكوتين –) الركتينوف 

الوقت  الغازات السامة مثل )سيانيد الهيدركجين( لتدخين األشجار كبنفس

) الزيوت المعدنية القطرانية منها كالبتركلية(. ثم استخدمت في  ظهرت

رف الماضي  مركبات الفينوالت كبعد الحرب العالمية الثانية الق العشرينات من

الصناعية مثل المركبات) الكلورية العضوية أك  ظهرت المركبات الجديدة

مكافحة اآلفات أف هذق المبيدات  الفوسفورية العضوية( كبدا للمهتمين في

قد حققت نصرا كبيرا ك أعطت الحلوؿ الشافية لعملية القضاء على اآلفات 

  .لحشرات كا
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إال أف االستخداـ المتكرر كالمبالغ كغير الصحيح لهذق المبيدات كشف عن 

تكن بالحسباف كذلك ألف المبيد المستخدـ في هذق  عدة مشاكل لم

بالنسبة إلى عدد كبير من  المرحلة كاف ذك طيف كاسع كسمية شديدة

اء )األعد األنواع الحشرية مما أدل إلى قتل الطفيليات كالمفترسات

الحيوية( كإضعاؼ دكرها في عملية المكافحة الطبيعية كإحداث خلل 

، إضافة إلى إلحاؽ الضرر الصحي الكبير  خطير في التوازف البيئي

 .كالنحل كاإلنساف للكائنات الغير مستهدفة كالحيوانات األليفة كالطيور

المقاكمة  كما أدل االستخداـ غير الصحيح لهذق المبيدات إلى ظهور صفة

لمبيدات من قبل اآلفات الحشرية كما أدت إلى سيادة آفات جديدة لم تكن ل

 .موجودة سابقا

نتيجة  فأصبحت المبيدات لم تعد تعط النتائج المرجوة بل أصبحت أحيانًا تعطي

عكسية خاصة عند ظهور صفة مقاكمة المبيد في سلوؾ اآلفة حيث أف المبيد 

فبلت )األعداء الحيوية( المفيدة الحالة يقضي على المفترسات كالمتط في هذق

المقاكمة من اآلفة، فإف المبيد في هذق الحالة يساعد في  كيبقي على األفراد
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نقصها . هذق األمور أدت إلى التفكير الستنباط طرؽ  زيادة أعداد اآلفة كليس

أساليب متعددة يخدـ بعضها البعض بصورة  جديدة للمكافحة بل االعتماد على

 .المتكاملة لآلفة أك إدارة اآلفة المتكاملة اآلف بالمكافحة ىيسم مامتكاملة كهذا 

تتمثل هذق األضرار إما بشكل مباشر كذلك بوصوؿ المبيد الحشرم أك أجزاء منه 

عن طريق اللمس أك االستنشاؽ أك عن طريق الفم أك العين كذلك في األماكن 

)  طريق إستهبلؾ القريبة من أماكن إستخداـ المبيد. أك بطرؽ غير مباشرة عن

الملوثة بآثار المبيدات كفيما يلي نوجز بعض  المواد الغذائية كالماء كالهواء (

 منها:

 االستنشاؽ : -

يدخل إلى جسم اإلنساف جزيئات المبيد الحشرم على شكل غازات يحملها 

الهواء كذلك عن طريق التنفس كيختلف تأثير تلك الغازات الضارة بحسب تركيبها 

فنبلحظ بأف الغازات التي تذكب في الماء فإنها تذكب أيضا في الكيميائي 

السائل المخاطي المبطن للجزء العلوم في الجهاز التنفسي مما يؤدل إلى 

اإلصابة بالتهابات حادة .كالغازات التي ال تذكب في الماء تسبب التهابات في 
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تي تذكب في الرئة ثم إرتشاح ثم التليف في المرحلة النهائية, أما الغازات ال

تمر من خبلؿ الرئة ك تصل إلى األعضاء التي توجد بها من خبلؿ  الدهوف فإنها 

مجرل الدـ مسببة العديد من األمراض الحادة للكلية كالكبد .ك إف ما يصل عن 

طريق بلع أبخرة كغازات المبيد إلى الجهاز الهضمي في البلغم فإنه يسبب 

 مرض الدرف.

 الهضمي .عن طريق الجلد كالجهاز  -

إلى الجهاز الهضمي   تخترؽ المبيدات السامة الجلد عند مبلمستها له أك تدخل

عن طريق الخضار كالفواكه الملوثة التي تحمل اآلثار المتبقية من هذق السموـ 

كمن ثم تصل إلى الدـ ك إلى كافة أعضاء الجسم ك تستقر فيها كتسبب له 

الكبد كالفشل الكلوم  العديد من األمراض الخطيرة كمنها ) أمراض

كالسرطانات( كما تشير نتائج البحوث العلمية إلى أف األثر المتبقي لتلك المبيدات 

يؤدل إلى ضعف الحالة الجنسية، كيسبب في النهاية العقم، كبالنسبة إلى المرأة 

الحامل فإف هذق السموـ تنتقل من الدـ إلى مشيمة األـ كمن ثم إلى جنينها 

رة للجنين. كتشير اإلحصائيات على مستول العالم أنه في كتسبب تشوهات خطي
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مليوف  25 ـ تسببت المبيدات في حاالت التسمم لما يقرب من1992عاـ 

 ألف شخص سنويًا. 20 شخص في الدكؿ النامية، يموت منهم ما يقرب

الحركة من أجل حقوؽ كاحتراـ ”ك ”تحالف الصحة البيئية” فقد ناضلت منظمتي

في معظم الدكؿ األكركبية في سبيل نشر الوعي عند  ”األجياؿ المقبلة

من أجل  ”مبيدات كسرطانات” المواطنين كأطلقت المنظمتاف حملة تحت شعار

التحذير من عبلقة المبيدات الحشرية باإلصابة بالسرطاف.كما تركّز هذق 

أساسًا على دعوة الحكومات ككافة الفعاليات إلى االهتماـ بالموضوع  الحمبلت 

 . استخداـ مبيدات يتم تسويقها بصفة عادية كمن دكف قيود صارمة كمنع

 مينِ أُ رسٌٖ ادلجٍذاد احلششٌخ يف ري٘س اذل٘اء. -2
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المبيدات  يحدث انجراؼ المبيدات الحشرية عندما تنقل الرياح 

المعلقة في الهواء كجسيمات إلى مناطق أخرل، مما قد يؤدم  الحشرية

اصيل، التي تُطبّق على المح مبيدات اآلفات يمكن أف تتطاير إلى تلويثها، 

كقد تندفع بفعل الرياح في المناطق المجاكرة، مما قد يشكل تهديدنا على 

ؼ تؤدل عمليات الرش باستخداـ أجهزة الرش المختلفة   الحياة البرية،

إلى انتشار المبيد الحشرم إلى مسافات تتعدل كثيرًا المواقع المطلوب 

أف يتسرب  رشها، كينتشر الرذاذ الناتج عن الرش في الهواء الجول قبل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%AF_%D8%A2%D9%81%D8%A7%D8%AA
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مع الغبار أك األمطار على النباتات كالتربة كالماء، كقد يتأكسد المبيد 

المترسب بفعل أشعة الشمس كالحرارة كبوجود األكسجين، كتختلف 

معدالت التحلل الكيميوضوئى فكلما زادت معدالت تبخر المبيد زادت مدة 

ة قد تعرضه للظركؼ الجوية التي تساعد على التحلل، كفى هذق الحال

يتعرض مستخدمو آلة الرش الظهرية ألضعاؼ الكمية التي يتعرض لها 

في حالة استعماؿ آلة الرش المتطورة حديثًا، أما بعد الرش فيتعرض 

% من خبلؿ التغذية على 95اإلنساف للمبيد المترسب بنسبة تصل إلى 

إف ما كذلك . % عن طريق مياق الشرب5النباتات كاللحوـ الملوثة ك بنسبة 

تساقط من رذاذ على أسطح النباتات سرعاف ما يتطاير ليسقط على ي

التربة كبالعكس فإف ما يتساقط على سطح التربة عرضه للتطاير كتلويث 

سطح النباتات، كفى كلتا الحالتين يتبخر جزء من الرذاذ ليلوث الهواء، 

ا كيعتمد تلويث الهواء بالمبيدات على الضغط البخارم للمبيد، كدرجة ذكبانه

 . بالماء، كمقدرة التربة لبلحتفاظ به

 . البيئي التلوث زيادة في كخيمة عواقب له الجوم الرش -
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 أضشاس ادلجٍذاد ػيى ادلٍبٓ ) اَثبس, اِّٖبس, اىجحبس ( -3
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من خبلؿ تساقط رذاذها كترسباتها بفعل األمطار كمياق الرم كمياق 

ات، كتؤثر على الصرؼ الصحي فتصل المبيدات إلى األنهار أك المحيط

الكائنات الحية فيها، كالقشريات كاألسماؾ الصغيرة تتغذل على االكليات 

الحيوانية كيرقات الحشرات كالمفصليات األخرل الصغيرة ، ك هي أيضًا 

بدكرها تصبح غذاء لؤلسماؾ الكبيرة كالطيور التي تشكل جزءن رئيسيًا 

على قمة الهرـ  لغذاء اإلنساف، كهكذا تنتقل المبيدات إلى اإلنساف

الغذائي!!. كتتأثر الكائنات المائية مباشرة بالمبيدات الحشرية األمر الذم 

 .أدل إلى انخفاض أعدادها كهدد البعض اآلخر باالنقراض

 

تصل المبيدات الحشرية إلى المياق من خبلؿ عدة طرؽ ككسائل عديدة  -

باإلضافة  منها مكافحة كرش الحشرات المائية الضارة التي تعيش بالماء 

إلى كصولها عن طريق ذكباف متبقيات المبيدات المتواجدة في التربة 

الزراعية بواسطة مياق األمطار ك الرم إلى جانب صرؼ مخلفات مصانع 

إلى أف الهواء كالمطر  المبيدات في المصارؼ كاألكدية كاألنهار، باإلضافة 
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ويث الماء, كإف المحمل برزاز المبيدات يعتبراف من المصادر المهمة في تل

أغلب المبيدات الحشرية ال تتحلل بسهولة كتبقى لفترة زمنية طويلة في 

الماء فتقضي على العديد من الكائنات الحية المفيدة كتتراكم في 

األسماؾ كالحيوانات النهرية ك البحرية ، كخاصة في موادها  أجساـ 

ها كمن ثم الدهنية كيزداد على مر السنين تركيز هذق المواد في أجسام

تصل إلى اإلنساف عن طريق استهبلكه لها ملحقة به العديد من األضرار 

 الصحية.

 التربة في الحوادث جراء المبيد انسكاب من المبيدات بعض خطورة تكمن -

 تتسبب قد ، عالميا كالمعركفة الصحيحة بالطرؽ معالجتها كعدـ كالمياق

 كصوؿ كاف جدا عاؿ زبتركي سيكوف المبيد لكوف كذلك كخيمة كوارث في

 يكوف سوؼ الشرب مصادر الى المجارم مياق طريق عن المبيدات بعض

 . للتسمم عاؿ مصدر

 للرش نتيجة كالسباحة الشرب مياق الى المبيدات من العديد كصوؿ -

 كتجنب.  المائية االدغاؿ مكافحة في المياق على المبيدات لتلك المباشر

 . الرياح هبوب اثناء الرش
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 لها لما ، خطورة االكثر الوسائل من بالمبيدات االسماؾ صيد يةعمل تعتبر -

 ، صفاته في كتغيرات الشرب مياق كتلوث االسماؾ على عالية سمية من

 ، المجهرية لؤلحياء كسميتها ، بالماء الحية الكائنات على العالية تأثيراتها

 ءاحيا الى الغذائية السلسلة ضمن المبيدات هذق انتقاؿ الى يؤدم سوؼ

 الموقع نفس في اخرل

 من مباشرة المياق الى تجهيزها صور بكافة المبيدات طرح عملية تعتبر -

 سوؼ ، المياق الى المبيدات كصوؿ فتجنب لذا ، جدا الخطرة العمليات

 شرب مصادر الى الخطرة المواد هذق مثل كصوؿ من التقليل على تساعد

 خطرة سامة بمواد لبيئةا تلوث احتمالية من تقلل ككذلك كالحيواف االنساف

 أضشاس ادلجٍذاد ػيى اىرتثخ ٗاىجٍئخ:-3

يمكن أف يؤدم االستخداـ المكثف لمبيدات اآلفات في اإلنتاج الزراعي إلى  •

 تدهور مجتمع الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في التربة
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اءة كاإلضرار به، ال سيما عند اإلفراط في استخداـ هذق المواد الكيميائية أك إس 

استخدامها، بحيث تتراكم المركبات الكيميائية في التربة، قد تلتصق جزئيات 

 المبيدات بالتربة، أك تتطاير، أك تنحرؼ عن مسارها، أك تنجرؼ أك تصرؼ إلى

المياق الجوفية: إف كمية المبيد التي تلتصق بالتربة تختلف حسب نوعه كنوع 

ة بالمواد العضوية( كالرطوبة التربة )يكوف االمتصاص أعلى في التربة الغني

كالحموضة داخلها. كتدمر المبيدات التوازف ما بين الكائنات الحية داخل التربة، 

محفزة بذلك نمو اآلفات على حساب خصوبة األرض، كما تؤدم إلى خلل في 

السلسلة الغذائية، تلوث في البيئة. كبعض المبيدات قد يبقى في األرض مدة 
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محاصيل الموسم التالي. إف المبيدات تتطاير بسهولة من كافية إللحاؽ الضرر ب

التربة الرملية كالرطبة كتتزايد هذق العملية في الطقس الجاؼ كالحار، أك في 

كجود رياح تؤثر على رذاذ المبيد. إف إدخاؿ المبيد في التربة يخفف من التطاير 

 في الهو

بة ، كيؤدل اإلستخداـ تعتبر المبيدات الحشرية من أخطر ملوثات البيئة ك التر

المتكرر لهذق المبيدات في النهاية إلى تدمير خصوبتها ك تلوثها كتسممها الحاد 

ك على قتل العديد من الكائنات الحية النافعة بها كتدمير التنوع الحيوم  بالمبيدات،

الذم يشمل كافة أشكاؿ الكائنات الحية ، كإف أغلب المبيدات كخاصة مجموعة 

في التربة إلى مركبات ) النيتركزأمين( التي تعد من المواد  الكربيات تتحوؿ

كالتي تمتص من قبل النباتات كعند تغذية الحيواف أك اإلنساف على   المسرطنة

 فإف النتيجة هي انتقالها لهما. تلك النباتات 

أصبحت قضية المبيدات من القضايا المهمة التي تشغل باؿ الكثيرين من 

من اهتمامتهم. فالبعض منهم يفكر في جدكاها الناس كتستأثر بجانب 

اإلقتصادية كالصحية ، كما عادت به علي اإلنتاج الزرعي من رخاء كالبعض األخر 
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كالصحة. لقد لعبت المبيدات دكرا كبيرا في توفير  البيئةيتأمل أثارها الضارة علي 

غيرها المحاصيل الزراعية كحمايتها من الحشرات الفتاكة كالحشائش الضارة ، ك

الزراعية التي تهاجم المحاصيل المختلفة ، بداية من مرحلة اإلنبات  اآلفاتمن 

كخبلؿ اطوار النمو كانتاج الثمار ، كحتي في أثناء نقلها كتخزينها. كما كَجه 

اإلنساف جزءا كبيرا من تلك المبيدات لمكافحة الحشرات كالقوارض كالقواقع 

فيف من حدة انتشار األمراض المتوطنة الناقلة لؤلمراض ، مما أدم الي التخ

 كاألكبئة السارية ، كأنقذ الكثيرين من الوقوع في براثنها.

غير العضوية للقضاء على اآلفات بدرجة كبيرة مثل  الكيماكياتاستعملت 

الرصاص كالزرنيخ كذلك قبل الحرب العالمية الثانية ، ككذلك استعملت بعض 

لبيرثرـ االنباتات مثل النيكوتين العضوية المستخرجة من  الكيماكيات

Pyrethrum  كالركتيتوف كلكن استعمالها كاف محدكدًا بسبب تكاليف انتاجها

العالية ، كفى بداية القرف العشرين بدأت المصانع فى تصنيع المبيدات الحشرية 

ـ ثم ظهرت المركبات العضوية التركيب 1935ـ إلى 1920فى الفترة ما بين 

كالذل أستعمل على نطاؽ كاسع فى مكافحة الذباب  ـ1942عاـ  DDTمثل 
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ـ ظهرت المركبات الفسفورية العضوية 1946كالبعوض كالبراغيث. كفى عاـ 

Organophosphoates  ـ ظهور مركبات الكاربامات 1947ثم تبلها فى عاـ

Carbamates   كالتى استخدمت فى مكافحة الذباب المنزلى كفى أكاخر

المصنعة كالمستخدمة    Pyrethroidesالبيرثركدية الستينات ظهرت المركبات

على نطاؽ كاسع فى الوقت الحاضر، كتعتبر المبيدات هي السبلح الرئيسي 

الزراعية  اآلفاتلبلنساف ضد اآلفات كمن أهم الوسائل الفعالة في مكافحة 

كالصحية رهغم المحازير الكثيرة لتي تعترضها فضبلن عن ما لها من أضرار علي 

  ة بل كعلي اإلنساف نفسه.البيئ

 كالمياق التربة الى المبيدات من كبيرة كميات ايصاؿ من التاـ الحذر يتطلب -

 بالتربة الحية للكائنات جدا سامة تكوف قد المبيدات بعض اف لكوف كذلك ،

 . التربة خصوبة على كبيرة فوائد ذات الكائنات هذق من البعض كاف
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لهذق  ّ٘ذ احلششاد سالالد ٍقبٍٗخٍغ صٌبدح اسزخذاً ادلجٍذاد م – 4

المبيدات فأصبح استخداـ هذق المبيدات أمرا عبثيا ال يساهم إال في تلويث 

 البيئة دكف االستفادة منها .
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 تعرض نتيجة ذلك كيظهر ، المبيدات لتأثيرات مقاكمة اآلفات من سبلالت ظهور

 يولد سوؼ ذلك فأف ، عديدة كلمواسم المبيد من المجموعة لنفس الحشرة

 اف الرش خبلؿ من يبلحظ.  المقاكمة بصفة تتمتع التي لؤلفراد انتخابيا ضغطا

 . يذكر تأثير بدكف أصبحت المبيدات من االنواع بعض

 مما ، ٍٗزطفالد ٍفرتسبد ٍِ احلٌٍ٘خ االػذاء ػيى ادلجٍذاد ثؼض رأثري – 5

 آفات ظهور الى بدكرق يؤدم كالذم الطبيعي لبلتزاف خلل حدكث الى يؤدم

 . بالمحاصيل كبيرا خلبل كتحدث رئيسية آفات الى تحولها جديدة ثانوية

 الخبليا كرفع الحذر يجب لذا ، اىؼسو ىْحو خذا سبٍخ ادلجٍذاد ثؼض ْٕبك – 6

 ضركرية عملية كهذق المبيد تيارات عن بعيدة مواقع الى المكافحة موقع من

 . الثركة تلك على المحافظة اجل من

 رمي بعدـ الحذر كيتطلب اىذاخْخ ٗاحلٍ٘اّبد ىّمسبك خذا ٍخسب ٍجٍذاد – 7

 . التربية كاحواض مواقع عن كاالبتعاد باألنهار الفارغة العلب
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 ٗادلٍبٓ اىرتثخ يف احل٘ادس خشاء ادلجٍذ اّسنبة ٍِ ادلجٍذاد ثؼض خط٘سح رنَِ -8

 كخيمة كوارث في تتسبب قد ، ػبدلٍب ٗادلؼشٗفخ اىصحٍحخ ثبىطشق ٍؼبجلزٖب ٗػذً

 عن المبيدات بعض كصوؿ كاف جدا عاؿ بتركيز سيكوف المبيد لكوف كذلك

 . للتسمم عاؿ مصدر يكوف سوؼ الشرب مصادر الى المجارم مياق طريق

 اك الماء لشرب استعمالها ك ثبىؼشاء حشقٖب ٗػذً اىفبسغخ اىؼج٘اد طَشػذً – 9

  الوقود خزف

 لها لما ، خط٘سح االمثش اى٘سبئو ٍِ ثبدلجٍذاد االمسبك صٍذ ػَيٍخ رؼزرب – 10

 تأثيراتها ، صفاته في كتغيرات الشرب مياق كتلوث االسماؾ على عالية سمية من

 الى يؤدم سوؼ ، المجهرية لؤلحياء كسميتها ، بالماء الحية الكائنات على العالية

 الموقع نفس في اخرل احياء الى الغذائية السلسلة ضمن المبيدات هذق انتقاؿ

 من تعتبر ، االطفاؿ متناكؿ عن كبعيدة سليمة مخازف في المبيدات فخز – 11

 ٍِ ادلجٍذاد اخبشح رطبٌش اُ.  المبيدات مخاطر من للتقليل السليمة الوسائل
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 كتعرضهم ادلْطقخ ِفشاد ػبىٍخ مسٍخ ٌسجت اجملبٗسح ادلْطقخ اىل ادلجٍذاد خمبصُ

 . خطيرة ألمراض

 سش يف سيٍَخ غري طشق ارجبع ٕ٘ ، االّسبُ ػيى ادلجٍذاد خمبطش إٌ من اف – 12

 من الرش عملية اثناء بها االخذ تتطلب عامة مبلحظات هناؾ فأف ، ادلجٍذاد

 اتجاق عكس الرش كعدـ كالنظارات القناع كارتداء بالرش خاصة بدلة ارتداء

 رش كذات للمبيد تسرب حدكث كدكف مضبوطة رشاشات كاستعماؿ ، الريح

 . السامة المواد مخاطر من الرش عامل يخلص سوؼ ، متناسق

 ، االدٌٗخ مقْبًّ ذلب ختصصٍخ غري ثقْبًّ ادلجٍذاد رؼجئخ اػبدح اف – 13

 اك ىيطؼبً ادلخصصخ االٗاًّ يف ادلجٍذ ٍضج ٗمزىل احليٍت ، اىغبصٌخ ادلششٗثبد

 كالى المبيدات تلك لمخاطر االنساف تعرض كسائل اهم من تعتبر ، الشراب

 . كخيمة كوارث
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 مجريح سيجٍخ رأثرياد ذلب ٍجبششح اىقْبًّ ٍِ ادلجٍذاد اسزْشبق عملية – 14

 . موته الى تسبب كقد لئلنساف التنفسي الجهاز على

 كوارث تسبب قد ، اىششػٍخ غري ثبىطشق ٗاِرٍخ اجملٖ٘ىخ ادلجٍذاد اسزؼَبه – 15

 . مستقبلها يحمد ال

 نفاذ بعد المبيدات بعض اف حيث ، اىصالحٍخ ادلْزٍٖخ ادلجٍذاد اسزؼَبه – 16

 المبيد استعماؿ هنا المطلوب.  سمية اكثر مواد الى تتحوؿ استعمالها مدة

 . المبيد صبلحية فترة كضمن المناسب كالوقت بالكمية

 بعض لكوف كذلك ، غسلها بعد كحتى ثبدلجٍذاد ادلؼبٍيخ احلج٘ة أمو– 17

 البذكر هذق مثل اف حيث مرة من ألكثر غسلت لو حتى سميتها تفقد ال المبيدات

 . فقط للزراعة معدة المعاملة

 الحرجة الفترة مركر بعد اال ، ثبدلجٍذاد ادلشش٘شخ ٗاخلضشاٗاد اىفبمٖخ امو– 18

 . االنساف على عالية خطورة ذات الخضراكات هذق مثل لكوف كذلك
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 . ثبدلجٍذاد ٍؼبٍيخ ثزٗس احلٍ٘اّبد اػطبء – 19

 . ششةاى ٍٍٗبٓ خاالطؼَ قشة ادلجٍذاد خضُ – 20

 ٍِ ٍجبششح ادلٍبٓ اىل جتٍٖضٕب ص٘س ثنبفخ ادلجٍذاد طشح ػَيٍخ رؼزرب – 21

 تساعد سوؼ ، المياق الى المبيدات كصوؿ فتجنب لذا ، خذا اخلطشح اىؼَيٍبد

 االنساف شرب مصادر الى الخطرة المواد هذق مثل كصوؿ من التقليل على

 . خطرة سامة بمواد لبيئةا تلوث احتمالية من تقلل ككذلك كالحيواف
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صٌبدح اسزخذاً ادلجٍذاد أٗ االػزَبد ػيٍٖب فقط خشة ٗال ٌضاه خيشة يف  -22

بما فيه من كائنات مختلفة أم بمعنى قتل  اىْظبً اىجٍئً اىضساػً

األعداء الحيوية الطبيعية الموجودة في نظامنا الزراعي كالتي تساعد في 

 الحد من مشكبلت اآلفات.
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مبيدات جديدة قادرة كفعاله تتضاءؿ مع مركر  إف فرص تصنيع -23

الوقت كذلك بسبب الضغوطات العديدة التي تضعها الحكومات على 

اسرفبع أسؼبس ادلجٍذاد ثشنو مجري  الشركات المصنعة كهذا أدل إلى

فٍضطش ايل ششاء  فأصجح ادلضاسع غري قبدس ػيى ششاء ٍثو ٕزٓ ادلجٍذاد 

 .جٍئخٍجٍذاد اسخص مثْب ٗامثش ري٘ثب ىي

  ًَامثؼض ادلجٍذاد راد أثش رش -24
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فعلى الرغم من أف المبيدات ذات آثار سامة تختلف باختبلؼ المبيد 

كنوعه إال أنه تزداد هذق اآلثار السمية حدة مع تلك التي تتصف 

بصفة األثر التراكمي مثل المبيدات الكلورية )التي يدخل الكلور 

 : العضوم في تركيبها الكيميائي ( فمثبل

تؤثر في المخيخ  METHOXYCHLOROR مشتقات كلور البترين -

كفي منطقة الحركة بقشرة الدماغ كما تؤدم إلى اختبلؼ في نظم 
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العضلة القلبية كفي حدكث تجوؼ حوؿ الخبليا العصبية للجهاز 

العصبي المركزم كما أنها مسرطنة بصورة عامة نتيجة لتراكمها 

 .ةنسجفي اال

متعددة الحلقات : ) ألدرين كدم مبيدات الحشرات الكلورية  -

ألدرين كأندرين ( فهي تسبب نتيجة لتراكمها في الجسم اعتبلالت 

متفرقة في كل من الجملة العصبية المركزية كالدماغ كالجهاز 

  الكلوم كالكبد مؤدية لحدكث نزكؼ ككذمات متعددة

: كتدخل في بنيتها الكيميائية زمرة  المبيدات العضوية الفسفورية  -

لفوسفات كهي تعد من أقول المثبطات لعمل أنزيم الكولين أستيراز ا

فهي ترتبط به كتحوله إلى أنزيم مفسفر غير قادر على تحليل مادة 

األستيل كولين الموجودة في النهايات العصبية مما يؤدم إلى حدكث 

 . ارتجافات كارتعاشات تنتهي بالشلل نتيجة تراكم المبيد في الجسم

: كهي تشبه المبيدات الفسفورية في تأثيراتها  كارباماتيةالمبيدات ال -

 .السمية
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: كهي ذات سمية منخفضة بالنسبة لئلنساف  المبيدات البايركتيدية –

 كذكات الدـ الحار مقارنة مع األنواع السابقة

  ٗخ٘د ثقبٌب ادلجٍذاد ػيى اخلضبس ٗاىف٘امٔ -25

 

على الخس « يوفالمبلث» أثبتت عدة دراسات كجود متبقيات لمبيد -

كالخيار كالكوسا كالطماطم ك البطاطا كالتفاح األمريكي كالفرنسي في 

عدد كبير من العينات التي تم جمعها من أسواؽ عربية مختلفة، ككذلك 

في السبانخ كالكوسا كالخيار « كلورفوس»كجود متبقيات لمبيد 

ت على عينا« ويتثالدايم»كالطماطم، ككذلك تم اكتشاؼ بقايا لمبيد 

الكوسا الموجودة في تلك األسواؽ. كتراكحت كميات هذق المتبقيات من 

جزء من المليوف. أما متبقيات المبلثيوف على الكوسا  015حتى . 0.001
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جزء من المليوف. كبحثت إحدل الدراسات معدؿ  0.24فقد كصلت إلى 

كأربعة « دلتاميثرين كبيرمثرين»اختفاء كتحطم مبيدين حشريين هما 

مين اريموؿ، كترام ديميفوف، ككينو ميثيونات، »فطرية مبيدات 

كالمتبقيات المتخلفة بعد « ديكوفوؿ»، كمبيد أكاركس «كبيرازكفوس

التطبيق المتكرر لهذق المبيدات على ثمار الطماطم المزركعة في البيت 

المحمي، التي تم جنيها عند النضج التجارم، ككجدكا أف المبيدات 

في غضوف ثبلثة أسابيع إال أف بعض هذق الفطرية تتحطم تمامًا 

 . المبيدات أظهرت تراكمًا لمتبقياتها مع الرش

 :يومًا 16إلى  10الحد المسموح به من -

كفي بحث تم فيه تقدير متبقيات المبيدات الفسفورية العضوية بعد رشها على 

نباتات البطاطا في الحقوؿ المفتوحة أك على نباتات الخيار داخل البيوت 

حمية.. كالذم أثبت أف متبقيات هذق المبيدات في درنات البطاطا كانت أقل الم

يومًا من المعاملة. ككانت متبقيات  16من الحد المسموح به لكلِّ منها، كذلك بعد 

جزء من  05».الفوسفاميدكف في درنات البطاطا أكبر من الحد المسموح به 
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لمثيدايثوف كدايمثويت كفنثويت أما في ثمار الخيار فقد كصلت متبقيات ا« المليوف

أياـ، بينما كصلت متبقيات مبيد الفوسفاميدكف « 10»إلى الحد المسموح به بعد 

يومًا من المعاملة. كخبلصة القوؿ أف المبيدات تبقى  15إلى هذا المستول بعد 

يومًا. كهذا أساس الخطورة،  19على الخضراكات مددًا تتفاكت من يوـ إلى 

 .اقشور الخضراكات كأكراقه فالمبيد يبقى على

أظهرت النتائج أف غسيل الكرنب كثمار الخيار كالكوسا كغيرها أدل إلى -

خفض تركيز متبقيات المبيد إلى النصف تقريبًا، بل أدل التقشير إلى إزالة 

معظم المتبقيات من على ثمار الخيار ، كما بينت نتائج دراسات أخرل أيضًا أف 

فضل الطرائق في تقليل البقايا النهائية للمبيد في طريقة تقشير الثمار من أ

المسموح به، في حين قللت إلى حد ما عملية الغسيل  الثمار إلى ما دكف الحد

 .كالتخليل من البقايا النهائية للمبيد
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 إّزشبسادلجٍذاد ادلغش٘شخ يف ظو إّؼذاً اى٘ػً -26

ج مبيدات مغشوشة كل يوـ تكشف الرقابة على تداكؿ المبيدات قضية تتعلق بإنتا

أك استخداـ مبيدات محظورة تؤدل النتهاؾ أماف الغذاء كالصحة العامة 

مبيدات زراعية مغشوشة كمصنعه من مواد مجهولة المصدر كهي للمواطنين 

الستخدامها فى  في االسواؽكمحظورة كمن نفايات خطرة ضارة بالصحة توزع 

اعتبارها المنتج األساسي الزراعات .كترجع أهمية ترشيد استخداـ المبيدات ب

للشعوب الذل يشكل فيما يسمى باألماف الحيول لهم كذلك يعنى أنها تمس 
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بشكل مباشر اك غير مباشر صميم حياة كل فرد النها تدخل فى طعامه كشرابه 

المبيدات المغشوشة على التربة، بأنها تفقدها قدرتها على اإلنتاج،  كتؤثركصحته .

، «تطبل»ة، كفقداف التربة لخواصها، مما يجعل التربة عبلكة على انعداـ الخصوب

كهذا يعنى عدـ قدرتها على تشرب المياق، مما يؤدل لزيادة تملح األرض، 

  .كإصابتها بالبوار بعد ذلك

فضبلن عن التأثيرات السلبية على صحة الكائنات الحية األخرل، فالمياق التى يتم 

مبيدات المغشوشة، كتتسبب فى نفوؽ تصريفها فى الترع تكوف مليئة بملوثات ال

األسماؾ، كتلوثها، كما أنها قد تصُيب اإلنساف بأمراض السرطاف، كأمراض 

  .الحساسية كغيرهما..

 

فى انتشار المبيدات المغشوشة، خاصة  المزارعيناتفق الخبراء على مساهمة 

ين فيما يتعلق بالوعى، حيث تشكو لجنة المبيدات من انتشار األمية كالجهل ب

٪( أميوف، هذا كيثبت استبياف أجرته كزارة الزراعة  ٠٥ -٠٥، حيث إف )المزارعين

٪ ٢٣على موافقتهم على استخداـ المبيدات المغشوشة، كأف  المزارعينبين 
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منهم يوافقوف على شراء مبيدات مغشوشة، ألسباب كثيرة على رأسها انخفاض 

 .أسعارها

حد أهم األسباب التى أدت النتشار غش اختفاء المرشد الزراعى، كانعداـ دكرق أ

المرشد الزراعى »المبيدات، حيث توثق دراسة لجنة المبيدات المعنونة بػ

٪ من الفبلحين ال يستقوف ٥٠، أف نحو ٣٥٠٠الصادرة فى عاـ « كالمبيدات

  .معارفهم من المرشد الزراعى

علت ليس هذا فقط، بل إف المرشدين الزراعين أنفسهم يعانوف من مشاكل، ج

، إذ تكشف دراسة لجنة المبيدات أف نسبة «غير دقيق»أداءهم لوظيفتهم 

٪ ٧٠المرشدين الذين حصلوا على دكرات تدريبية تتعلق بالمبيدات ال يتعدكف الػ 

من إجمالى الخاضعين لدكرات تدريبية، كهذق مشكلة، ألنه كبحسب الدراسة، 

علومات من خبلؿ فإف المرشدين الزراعيين يعتمدكف فى الحصوؿ على الم

  .٪٠٥الدكرات التدريبية بنسبة 

كتبين الدراسة أف برامج االستخداـ اآلمن كالفعاؿ للمبيدات هى البرامج التى 

٪، إال أف هناؾ برامج ٠٥تدرب عليها المرشدكف الحاصلوف على تدريبات بنسبة 
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معرفة فنيات المبيدات كطرؽ استخداـ آلة الرش، كطرؽ أخرل أهم، مثل 

  .المكافحة الحيوية، لم يتم التدريب عليها

فى تاجر المبيدات بنسبة  المزارعينككانت أهم نقطة كشفتها الدراسة هى ثقة 

٪، كهو أحد أضبلع غش المبيدات، كهذا ساهم فى انتشار غش المبيدات ٠٥

 .بشكل كبير

لى تداكؿ المبيدات قضية تتعلق بإنتاج مبيدات مغشوشة كل يوـ تكشف الرقابة ع

أك استخداـ مبيدات محظورة تؤدل النتهاؾ أماف الغذاء كالصحة العامة 

مبيدات زراعية مغشوشة كمصنعه من مواد مجهولة المصدر كهي للمواطنين 

الستخدامها فى  في االسواؽكمحظورة كمن نفايات خطرة ضارة بالصحة توزع 

رجع أهمية ترشيد استخداـ المبيدات باعتبارها المنتج األساسي الزراعات .كت

للشعوب الذل يشكل فيما يسمى باألماف الحيول لهم كذلك يعنى أنها تمس 

بشكل مباشر اك غير مباشر صميم حياة كل فرد النها تدخل فى طعامه كشرابه 

ى اإلنتاج، المبيدات المغشوشة على التربة، بأنها تفقدها قدرتها عل كتؤثركصحته .

، «تطبل»عبلكة على انعداـ الخصوبة، كفقداف التربة لخواصها، مما يجعل التربة 
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كهذا يعنى عدـ قدرتها على تشرب المياق، مما يؤدل لزيادة تملح األرض، 

  .كإصابتها بالبوار بعد ذلك

فضبلن عن التأثيرات السلبية على صحة الكائنات الحية األخرل، فالمياق التى يتم 

فها فى الترع تكوف مليئة بملوثات المبيدات المغشوشة، كتتسبب فى نفوؽ تصري

األسماؾ، كتلوثها، كما أنها قد تصُيب اإلنساف بأمراض السرطاف، كأمراض 

  .الحساسية كغيرهما..

 

فى انتشار المبيدات المغشوشة، خاصة  زارعينالماتفق الخبراء على مساهمة 

المبيدات من انتشار األمية كالجهل بين فيما يتعلق بالوعى، حيث تشكو لجنة 

٪( أميوف، هذا كيثبت استبياف أجرته كزارة الزراعة  ٠٥ -٠٥، حيث إف )المزارعين

٪ ٢٣على موافقتهم على استخداـ المبيدات المغشوشة، كأف  المزارعينبين 

منهم يوافقوف على شراء مبيدات مغشوشة، ألسباب كثيرة على رأسها انخفاض 

 .أسعارها
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فاء المرشد الزراعى، كانعداـ دكرق أحد أهم األسباب التى أدت النتشار غش اخت

المرشد الزراعى »المبيدات، حيث توثق دراسة لجنة المبيدات المعنونة بػ

٪ من الفبلحين ال يستقوف ٥٠، أف نحو ٣٥٠٠الصادرة فى عاـ « كالمبيدات

  .معارفهم من المرشد الزراعى

الزراعين أنفسهم يعانوف من مشاكل، جعلت ليس هذا فقط، بل إف المرشدين 

، إذ تكشف دراسة لجنة المبيدات أف نسبة «غير دقيق»أداءهم لوظيفتهم 

٪ ٧٠المرشدين الذين حصلوا على دكرات تدريبية تتعلق بالمبيدات ال يتعدكف الػ 

من إجمالى الخاضعين لدكرات تدريبية، كهذق مشكلة، ألنه كبحسب الدراسة، 

لزراعيين يعتمدكف فى الحصوؿ على المعلومات من خبلؿ فإف المرشدين ا

  .٪٠٥الدكرات التدريبية بنسبة 

كتبين الدراسة أف برامج االستخداـ اآلمن كالفعاؿ للمبيدات هى البرامج التى 

٪، إال أف هناؾ برامج ٠٥تدرب عليها المرشدكف الحاصلوف على تدريبات بنسبة 

كطرؽ استخداـ آلة الرش، كطرؽ أخرل أهم، مثل معرفة فنيات المبيدات 

  .المكافحة الحيوية، لم يتم التدريب عليها
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ككانت أهم نقطة كشفتها الدراسة هى ثقة المزراعين فى تاجر المبيدات بنسبة 

٪، كهو أحد أضبلع غش المبيدات، كهذا ساهم فى انتشار غش المبيدات ٠٥

 بشكل كبير

 ادلغش٘شخيَجٍذاد اِثبس ادلذٍشح ى

دات المغشوشة على التربة، بأنها تفقدها قدرتها على اإلنتاج، عبلكة ر المبيؤثت

، كهذا «تطبل»على انعداـ الخصوبة، كفقداف التربة لخواصها، مما يجعل التربة 

يعنى عدـ قدرتها على تشرب المياق، مما يؤدل لزيادة تملح األرض، كإصابتها 

  .بالبوار بعد ذلك

حة الكائنات الحية األخرل، فالمياق التى يتم فضبلن عن التأثيرات السلبية على ص

تصريفها فى الترع تكوف مليئة بملوثات المبيدات المغشوشة، كتتسبب فى نفوؽ 

األسماؾ، كتلوثها، كما أنها قد تصُيب اإلنساف بأمراض السرطاف، كأمراض 

 الحساسية كغيرهما.
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سبلمة  كعلى الجانب الطبى، تحذر رئيس كحدة السموـ الفطرية كاستشارل

الغذاء بالمعهد القومى للتغذية، مما يعرؼ بمتبقيات المبيدات، خاصة إذا كانت 

المبيدات مغشوشة كمهربة، الفتةن إلى أنها تبقى لفترة طويلة فى الخضركات 

كالفاكهة، مما يتسبب فى إصابة اإلنساف بعدد من األمراض، بدءا من اإلسهاؿ 

  .كالترجيع كصوالن إلى األكراـ السرطانية

 

إف هناؾ قواعد كضوابط الستعماؿ المبيدات، من حيث حساب السمية، كتقوؿ 

كحجم متبقياتها الذل يوجد فى النبات، خاصة تلك المحاصيل التى تؤكل طازجة 

دكف طبخها، الفتةن إلى أف حجم متبقيات المبيدات فى مصر كبير، كلعل هذا أحد 

الخضركات كالفاكهة فى  أهم األسباب التى أدت إلى تراجع صادرات مصر من

كما يؤكد كبلـ استشارل التغذية حوؿ تسبب الفاكهة «. األكنة األخيرة

كالخضركات فى اإلصابة بالسرطاف، هى إحصائية منظمة الصحة العالمية، بأف 

٪. هذا فى حين كصل ٢٥الخضر كالفاكهة تسهماف فى اإلصابة بالسرطاف بنسبة 

  .مليوف حالة سنوينا ٨.٣إجمالى الوفيات بمرض السرطاف إلى 
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حالة  ٠٠٧.٠كتثبت إحصائية كزارة الصحة أف نسب اإلصابة بالسرطاف قدرت بػ

شخص، كما أف مساحة المرض تتسع من عاـ إلى آخر، إذ تتوقع  ٠٥٥٥لكل 

٪، كيحتل سرطاف الغدد ٣٠لػ ٣٥٠٠اإلحصائيات زيادة نسبة المرضى خبلؿ عاـ 

  .ابةاللميفاكية المركز األكؿ فى نسب اإلص

مبليين سنوينا، فيما كصلت حاالت  ٢كيصل عدد حاالت التسمم بالمبيدات إلى نحو 

ألف شخص سنوينا، كذلك كفقا لدراسة المؤتمر العربى األكؿ  ٣٥٥الوفيات إلى 

  .حوؿ صحة الغذاء

التأثيرات »كتوثق الدراسة عددنا من تأثيرات المبيدات على صحة اإلنساف، أهمها 

كالقدرة على إنتاج أجنة سليمة، كاإلصابة بالعقم، كحدكث  سليالتناعلى الجهاز 

إجهاض للسيدات، كإصابة األطفاؿ بعيوب خلقية، باإلضافة إلى إصابة بعض 

أك تكوين أكراـ أخرل،  «Carcinogenic effects» الحيوانات بأكراـ سرطانية

جهاز كالمخ، كتعطيل االستجابة الطبيعية لل العصبيعبلكة على تسمم الجهاز 

الجلد، كتليف الكبد، ثم ظهور حساسية  كاصفرارالمناعى، كموت خبليا الكبد، 

 .للمبيدات كللكيماكيات المستخدمة فى تحضيراتها
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زيادة نسب إصابة المصريين بالسرطاف باإلشارة إلى أرقاـ الجهاز نوضح اف ك

لة للتعبئة كاإلحصاء التى توضح أف الذين تم عبلجهم على نفقة الدك المركزم

  .المُعالجين على نفقة الدكلة إجمالي٪ من ٠٣.٣من مرضى األكراـ كصلوا لػ 

٪ ٠٥كتتوقع منظمة الصحة العالمية زيادة عدد اإلصابة بالسرطاف إلى نحو 

أف هناؾ  مواقع إصابة  كخبلؿ العقدين المقبلين،  الحاليمن إجمالى العدد 

، أما «عدة سرطاف الكبدالم –القولوف  –الرئة »بالسرطاف بين الرجاؿ، كهى 

 –عنق الرحم  –الرئة  –القولوف  –الثدل »مواقع إصابة النساء فهى 

كمواقع اإلصابة تكشف خطورة كحجم تأثير هذق المبيدات، إذ  .«المعدة

كبحسب دراسات أجرتها منظمة الصحة العالمية، بأف أكثر األماكن التى تصاب 

ض للنساء التى تشمل الرحم سرطانات المباي هيبالسرطاف بسبب المبيدات 

                                            كعنق الرحم، كسرطانات القولوف كالمعدة
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 اىزذاٗه اٍَِ ىيَجٍذاد

المبيدات الحديثة جميعها تعتبر سبلحا ذا حدين، فهي ذات فائدة مؤكدة لئلنساف 

امها، ك تصبح شديدة الخطورة عليه إذا ما أساء هذا إذا ما أحسن استخد

االستخداـ، ألف جزيئاتها قد صممت، ك أف مستحضراتها قد جهزت إللحاؽ األذل 

بكائنات حية، هي اآلفات الحشرية أك الفطرية أك الحشائش أك القوارض أك 

على  العناكب أك غيرها، ك على ذلك يتم النظر إلى المبيدات كلها ك بدكف استثناء،

أنها سموـ للحياة. ك بعبارة أخرل فإف التعامل معها ك استعمالها بالطريقة 

السليمة ك الصحية، يجعلها أكثر أمانا، ك قد تترتب عن اإلفراط ك سوء استخداـ 

المبيدات حوادث مؤسفة، شأنها في ذلك شأف حوادث السيارات أك بنادؽ الصيد 

 .أك حتى األدكية الطبية

بيدات أف يتعامل معها بأماف كاؼ، ك لمدة طويلة، بدكف أم يمكن لمستعمل الم

تأثير ضار يذكر على نفسه أك على بيئته، ك حتى مظاهر التعب، التي قد تبدك 

نتيجة التعرض للمبيدات لفترة طويلة من المتعاملين معها، يمكن تحاشيها باتباع 
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ر إال بسوء تعليمات السبلمة عند استخدامها، علما بأف هذق المظاهر ال تظه

 .االستخداـ ك سوء االستعماؿ مع المبيدات

  اختيار المبيد -1

من المؤكد أف حسن اختيار المبيد المستعمل في مكافحة آفة ما، يعتبر من أكثر 

الخطوات أهمية إلجراء مكافحة جيدة لآلفة. فالمبيد الذم تختار، لن يكوف هو 

بلمتك ك سبلمة اآلخرين أساس نجاح العملية فقط، ك لكنه أيضا مسؤكؿ عن س

 .الذين يتعاملوف ك يتعايشوف معك

 

 

ك يجب أف يسبق اختيار المبيد، تعريف ك توصيف اآلفة المراد مكافحتها بدرجة 

عالية من الدقة، ك عبلقتها بالعائل ك ما يوجد معها من كائنات أخرل مصاحبة. ك 

ملموسة ك مردكد  ال يجب القياـ بعملية المكافحة ذاتها ما لم تكن هناؾ فائدة

حقيقي من إجرائها، ك أف يكوف المبيد الذم تختار أقل قدر ممكن من الخطورة 

على األحياء األخرل المنتشرة في المنطقة ك يحتاج ذلك إلى معرفة معقولة 
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بالمبيدات المتوفرة، ك تحديد كمية المبيد المطلوبة بالضبط، مع عدـ تجاكز 

 يترتب عن ذلك مشاكل كثيرة، كما يجب الجرعة بالزيادة أك بالنقص، لكي ال

النظر بعين االعتبار إلى أزمنة الصبلحية ك الحظر ك التحريم ك الفعالية للمبيدات 

 .المستخدمة

  التعامل مع المبيدات ك خلطها -2

المبيدات بطبيعتها مواد سامة للخلية الحية، ك يلزـ توخي أقصى درجات الحيطة 

كثر العمليات خطورة في التعامل مع المبيدات كالحذر في التعامل معها. من أ

هو تجهيزها للتطبيق الذم يتضمن عمليات المعايرة ك الخلط ك التعبئة في 

كسائل تطبيقها، نظرا لما قد يترتب عنها من تطاير للرذاذ أك الغبار أك االنسكاب 

 .العفوم أك غير ذلك من حوادث التعرض لمخاطرها

السبلمة عند العمل في معايرة المبيدات ك خلطها  ك يلزـ دائما مراعاة تعليمات

 :ك تعبئتها، ك التي منها

قراءة ملصق العبوة قراءة جيدة ك باستيعاب جيد، ثم حساب الجرعة البلزمة  - 

منه، ك كذلك التخفيف من المستحضر الذم تم اختيارق، على أف تستخدـ كسيلة 
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ية ك أدكاتها، إضافة إلى تجهيز التطبيق المناسبة، ك ارتداء ألبسة الحماية الشخص

 .اإلسعافات األكلية ضد اإلصابة الطارئة بالمبيد في موقع العمل

ال يجوز أف يقوـ شخص بالعمل منفردا في معايرة ك خلط ك تجهيز سوائل  -

المبيدات، خاصة عندما يتم التعامل مع المبيدات الشديدة الخطورة على الصحة 

 .العامة

ما في الخبلء )أم الجو المفتوح( أك في مكاف جيد التهوية، يتم خلط المبيدات إ  -

بداية من فتح العبوة، ألف الضغط داخلها غالبا ما يكوف أعلى من الضغط 

هذا الضغط في اندفاع قطرات  Release الجوم، كقد يتسبب فتحها ك تسييب

من السائل المركز للمبيد خارجها، كيلزـ فتح األكياس بسكين أك مقص، ألف 

زيقها المباشر باليد قد يؤدم إلى اندفاع الغبار من في كل االتجاهات، مما تم

يعرض القائم بالعملية للخطر، مع توقيف أم مركحة أك هواية موجودة، حتى ال 

 .يتسبب تشغيلها في توسيع دائرة انتشار رذاذها أك غبارها في كل األرجاء

ه الدقة، الكمية من عند خلط المبيدات يلزـ أف يكوف معركفا، ك على كج -
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بدقة  (المادة )أك المواد( الفعالة البلزمة، كمعايرتها )قياس أحجامها أك أكزانها

 بالغة، مع الحرص على تنظيف أدكات المعايرة بعد كل استعماؿ

 (عند نفاذ محتويات إحدل العبوات بالكامل، يلزـ شطفها جيدا )ثبلث مرات -

المبيد، ك إضافة نواتج الشطف إلى  بالماء أك بالمذيب المستعمل في تخفيف

 خزاف الرش قبل إتماـ ملئه إلى العبلمة المحددة أك المطلوبة

يلزـ تنظيف أم تلوث بالمبيدات بمجرد حدكثه، فإذا تلوث الجلد بها يلزـ غسيله  - 

مباشرة ك بأقصى سرعة بالماء ك الصابوف، ك تلوث المبلبس يلزـ تغييرها 

فها تماما منه قبل إعادة استعمالها، كيراعى تجنب بأقصى سرعة ممكنة، ك تنظي

 .غسل المبلبس الملوثة بالمبيدات مع المبلبس األخرل، لكي ال تتسبب في تلوثها

يلزـ غسل القفازات ك هي في اليد قبل خلعها، ك الحرص على استعماؿ  - 

قفازات جديدة كلما أمكن ذلك، ك عدـ استعماؿ أيها لفترات طويلة، انتظارا 

 .تمزؽ ك التخلص منها قبل تمزقها بالطرؽ البيئية السليمةلل
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ال يجوز التدخين مطلقا أك األكل أك الشرب أثناء العمل في معايرة أك خلط أك  -

تداكؿ أك تطبيق المبيدات، أك حتى بعد انتهائه، إال بعد االغتساؿ الجيد، ألف ذلك 

وف قد لوثت األيدم أك قد يتسبب في استنشاؽ أك ابتبلع كميات من المبيدات، تك

 .غيرها

سائل المبيد بخرطوـ، حتى  Siphonning ال يجوز استعماؿ الفم في سحب -

 .كلو كاف مخففا، أك استعماؿ هذق الطريقة في تفريغ مياق غسيل خزاف الرش

عند ملء خزاف الرش بسائل المبيد ال يجب ترؾ فتحة خرطوـ التصريف عند  -

 ل في الخزاف، ك إال حدث شفط عكسيمستول أقل من مستول سطح السائ

Siphonning Back  ينتج عنه تفريغ سائل الرش إلى األرض، متخذا االتجاق

 .العكسي في الخرطوـ

 :تطبيق المبيدات -3

قراءة ملصق المبيد كاجبة قبل الشركع في تطبيقه، حتى ك لو كاف معركفا من 

ق هو التذكير بهذق قبل، الف التفصيبلت تنسى في الغالب، كهدؼ قراءة الملص
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التفصيبلت. كيلزـ ارتداء ألبسة الوقاية الشخصية ك أدكاتها، بصرؼ النظر عما إذا 

كانت مريحة أك غير مريحة، خاصة في األجواء الحارة، ألف عدـ الراحة في 

 .ملبس أهوف كثيرا من التعرض لئلصابة بتسمم من المبيد

 

   جٍذادإخشاءاد اٍِبُ ػْذ اىزؼبٍو ٍغ ادل

 .االقتصادية في أماكن ال تصلها أيدم األطفاؿ أك الحيوانات مبيداتكضع ال  -1

 في أكاني محكمة اإلغبلؽ، كفي مخازف غير متاح للجميع مبيداتحفظ ال -2

 .الوصوؿ لها

كالشرب  في أماكن جيدة التهوية كال يسمح بالتدخين أك األكل مبيداتتخلط ال  -3

 ستخداـ كل كسائل الوقاية من كفوؼفي تلك األماكن أثناء خلطها.. مع ا

 .كأقنعة

مع  تغسل األكاني المستعملة غسبل جيدا بعد االنتهاء من الخلط، كذلك الحاؿ -4

 المعدات كالكفوؼ المطاطية
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بالسموـ.. كحبس الحيوانات  كضع عبلمات تحذير في المناطق المعاملة  -5

 .األليفة أك منعها من الوصوؿ الى مكاف المعاملة

 .. إبعاد الحيوانات الميتة من المعاملة كحرقها كدفن بقاياها  -6

صنف من السموـ كاالحتياط عليه، عند حدكث حاالت  معرفة )ترياؽ( كل -7 

المستشفى، لعدـ اإللماـ الكافي عند  تسمم كأخذ الترياؽ مع المصاب الى

 الحاالت العيادات كالمستشفيات بالتعامل المتخصص مع تلك

 

ٔ يف ختضٌِ ادلجٍذادأسبسٍبد ٕبٍ  

 

يجب تخزين المبيدات في مكاف منفصل )أم ال يكوف مختلط مع أغذية أك  -1

 مشركبات أك غذاء حيواني( 

 كالمطر كالمياقيجب أف  تخزف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة  -2
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يجب أف توضع المبيدات الجافة أعلي المبيدات السائلة كمبيدات الحشائش  -3

 علي األرفف المنخفضة

 فحص أكعية المبيدات من كقت ألخر للتأكد من عدـ كجود تسرب يجب -4

برميل لجمع  –جاركؼ  -دلو –يجب توفير مواد تنظيف )نشارة خشب  -5

مكنسة(  -ذية برقبة طويلةحأ –قفازات  –مبلبس العمل  –القمامة 

 للتعامل مع احتماؿ انسكاب المبيدات

 رمل( –جردؿ  –يجب توافر أدكات اطفاء الحريق )طفاية حريق  -6

 فوطة(–صابوف –يجب توفير متطلبات الغسيل )ماء  -7

 ال يجب التدخين أك األكل أك الشرب في منطقة كجود مبيدات -8

 ال يجب السماح ألشخاص غير مرخص لهم بالدخوؿ الي محزف المبيدات -9

يجب عرض لوحات تحزيرية  في أماكن كاضحة مثل )ممنوع  -10

 مبيدات(  -خطر –التدخين 

 يجب مرعاة األتي:

 ب شراء اإلحتياجات الفعلية فقط لمدة عاـيج -1

 كجود مخزكف منتهي الصبلحية مؤشر علي اإلهماؿ كعدـ ضبط المخزكف -2
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 يجب أف يؤخذ المخزكف في اإلعتبار عند شراء مبيدات جديدة -3

عند بيع المبيدات تباع المبيدات األقرب إلي انتهاء الصبلحية بحيث توضع  -4

 لشراء في الخلففي مقدمة الرؼ كالمبيدات األحدث في ا

يجب أف تكوف هناؾ دفاتر تسجل فيها حركة المبيدات كتتضمن الدفاتر  -5

 األتي:

 تاريخ الشراء -

 تاريخ انتهاء الصبلحية -

 الكمية المشتراق -

 اسم كعنواف المورد -

 االسم التجارم للمبيد -

 حجم العبوق -

 الرصيد المتبقي في المخزف -
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 ػْذ اسزخذاً ادلجٍذاد اىطشق اى٘قبئٍخ
 

 تعليمات الوقاية المدكنة على العبوات.  إتباع يجب - 1

تجنب مبلمسة المبيدات للجلد تمامًا مع تجنب استنشاؽ األبخرة أك الغبار  - 2

المتطاير من المبيد البودرة عن طريق ارتداء المبلبس الواقية كتجنب الوقوؼ 

 في مهب الريح. 

مع هذق المركبات أك  التقيد تمامًا بارتداء المبلبس الواقية عند التعامل - 3

 يتها الفارغة. عأك

يجب عدـ التدخين أك تناكؿ أية مأكوالت أك مشركبات مطلقًا أثناء تداكؿ  - 4

هذق المركبات أك عبواتها الفارغة كيجب االغتساؿ جيدًا بالماء كالصابوف بعد 

 نهاية العمل. 

 عدـ ارتداء المبلبس المخلوعة إال بعد غسلها جيدًا.  - 5

التعرض للدخاف كاألبخرة المتصاعدة من إحراؽ أم عبوات خاصة  عدـ - 6

بالمبيدات أك أية أشياء أخرل جرل بها التعامل مع المبيدات )مكانس أك نشارة 

 خشب ... الخ(. 
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العمل بصفة دائمة على تفريغ العبوات تمامًا من أية متبقيات عند إجراء  - 7

 التخفيفات البلزمة للرش . 

الحفر المستخدمة في عمليات الدفن بعمق ال يقل عن نصف  يجب أف تكوف - 8

 المتر كأف تكوف بعيدة عن مصادر المياق كاتجاق حركة السيوؿ كاألمطار. 

 كيفية التعامل مع األكعية كالعبوات الفارغة للمبيدات : -

 غسل العبوات من الخارج بالماء المضاؼ إليه أحد المنظفات الصناعية.–أ

ية من الداخل بعد تصفيتها من أية متبقيات حيث تجمع هذق غسل هذق األكع -ب

المتبقيات في كعاء كاحد .. كيتم التخلص من ماء الغسيل في حفرة بالشركط 

 .سابقاالموضحة 
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 ٍِ اِٗػٍخ اىفبسغخ ٍٗزجقٍبد ادلجٍذاد اىسيٍَخاىزخيص ٗسبئو  

 

ة تلك التي نتعامل من أهم مراحل األماف في التعامل مع مبيدات اآلفات المختلف

فيها مع األكعية الفارغة كالتي يمكن أف تؤدم لحدكث أضرار كخيمة باإلنساف 

 كما يربي من حيوانات أك طيور.

كنظرًا لما تتميز به تلك األكعية في العادة من أشكاؿ مغرية لئلنساف لمحاكلة 

إعادة استخدامها في أغراض أخرل كما ينطوم على ذلك من أخطار . كحيث 

حظ عدـ قياـ المسئولين عن المكافحة بالتخلص السليم من تلك األكعية لو

كالعبوات الفارغة مع عدـ توخي الحذر كالحرص الكافيين في التعامل معها 

كمع المتبقيات القليلة من المبيدات بها أك مع ما يرتشح أك يتسرب من بعض هذق 

 ما يوضح ذلك. األكعية لسبب أك آلخر ، نورد فيما يلي

كل جانب من جوانب تداكؿ المبيدات له نوع كدرجة معينة من األخطار  إف

المحتملة كفي حالة التحكم في بقايا المبيدات كعبواتها فإف التدابير العملية 

القاصرة قد تؤدم إلى حدكث تأثيرات متفاكتة ابتداءن من السمية الحادة حتى 

األليفة المنزلية كالماشية  التعرض للسمية المزمنة للبالغين كاألطفاؿ كالحيوانات
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كالحياة البرية كبوجه خاص الكائنات المائية. كفي العادة يكوف األثر الناتج عن 

ن للتعرض الذم يحدث في أم ظركؼ  التعرض لبقايا كمخلفات المبيدات مماثبل

أخرل سواءن كاف التعرض لمبيدات مركزة أك مخففة أك من عبوات تتسرب منها 

مناسب أك التخلص غير الجيد من مخلفات النتيجة للتخزين غير المبيدات أك تتناثر 

كبقايا المبيدات ، لذا فإف التخلص المأموف أمر أساسي كجزء هاـ من 

 المسئولية العامة لكل فرد له عبلقة بتداكؿ المبيدات كاستعمالها.

 تعليمات عامة :  

 تعليمات الوقاية المدكنة على العبوات.  إتباعيجب  - 1

نب مبلمسة المبيدات للجلد تمامًا مع تجنب استنشاؽ األبخرة أك الغبار تج - 2

المتطاير من المبيد البودرة عن طريق ارتداء المبلبس الواقية كتجنب الوقوؼ 

 في مهب الريح. 

التقيد تمامًا بارتداء المبلبس الواقية عند التعامل مع هذق المركبات أك  - 3

 يتها الفارغة. عأك
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لتدخين أك تناكؿ أية مأكوالت أك مشركبات مطلقًا أثناء تداكؿ يجب عدـ ا - 4

هذق المركبات أك عبواتها الفارغة كيجب االغتساؿ جيدًا بالماء كالصابوف بعد 

 نهاية العمل. 

 عدـ ارتداء المبلبس المخلوعة إال بعد غسلها جيدًا.  - 5

خاصة  عدـ التعرض للدخاف كاألبخرة المتصاعدة من إحراؽ أم عبوات - 6

بالمبيدات أك أية أشياء أخرل جرل بها التعامل مع المبيدات )مكانس أك نشارة 

 خشب ... الخ(. 

العمل بصفة دائمة على تفريغ العبوات تمامًا من أية متبقيات عند إجراء  - 7

 التخفيفات البلزمة للرش . 

 يجب أف تكوف الحفر المستخدمة في عمليات الدفن بعمق ال يقل عن نصف - 8

 المتر كأف تكوف بعيدة عن مصادر المياق كاتجاق حركة السيوؿ كاألمطار. 

 كيفية التعامل مع األكعية كالعبوات الفارغة للمبيدات : -

 تغسل العبوات من الخارج بالماء المضاؼ إليه أحد المنظفات الصناعية. –أ
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 تغسل هذق األكعية من الداخل بعد تصفيتها من أية متبقيات حيث تجمع -ب

هذق المتبقيات في كعاء كاحد .. كيتم التخلص من ماء الغسيل في حفرة 

 .سابقابالشركط الموضحة 

 

 ٗسبئو خفض رأثري اىضشس اىْبخٌ ػِ اسزخذاً ادلجٍذاد

استخداـ المبيدات .. عن تتحكم ثبلثة عوامل رئيسية في مدل الضرر الناجم 

 كهذق العوامل هي :

 ى إحداث الضرر. السمية : كهى تعني قدرة المركب عل .1

 : كتعني المتطلبات األساسية لدخوؿ المركب للجسم.  دخوؿ المبيد .2

كيتم التعبير عن ذلك  ، كقت التعرض: كتمثل فترة التبلمس مع المبيد .3

  -بالمعادلة التالية :

 كقت التعرض× التلوث × الضرر = السمية 
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حد أك أكثر كلتقليل هذا الضرر ألدنى حد ممكن فإنه يمكن التحكم في خفض كا

من العوامل الرئيسية الثبلثة كهى السمية كالتلوث ككقت التعرض على النحو 

 التالي :

 :  كسائل خفض السمية .1

 اختيار مركبات ذات سمية أقل.  -*

 استخداـ المبيدات الحشرية األقل سمية على الجلد. -* 

  W.Pلبلل استخداـ تجهيزات المبيدات األقل سمية كأهمها البودرة القابلة ل -* 

 استخداـ أقل التركيزات المبلئمة.  -* 

 كسائل خفض التلوث : 2- 

 ارتداء المبلبس الوقائية المناسبة.  -* 

 تجنب مبلمسة المبيدات.  -* 

 استخداـ أحدث كسائل التطبيق كإرشادات السبلمة.  -* 

 كسائل خفض كقت التعرض : 3 - 

 عدـ زيادة كقت العمل عن المسموح به.  -* 
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 غسل أجزاء الجسم الملوثة أثناء العمل.  -* 

 غسل المبلبس الوقائية بعد نهاية كل يوـ عمل .  -* 

كيعتبر الفم كالجهاز التنفسي كجلد الجسم هي الطرؽ الثبلثة التي تسلكها أم 

مادة سامة عند دخولها للجسم .أما تجهيزات المبيدات فيختلف ضررها حسب كل 

 بة أقل ضررًا من السوائل على اختبلؼ أنواعها.صورة حيث نجد أف الصورة الصل

 

 ادلجٍذاد احلٌٍ٘خ ٗمحبٌخ اىجٍئخ

المبيدات الحيوية كأنواع معينة من المبيدات الحشرية المشتقة من المواد  

على سبيل المثاؿ   الطبيعية مثل الحيوانات كالنباتات كالبكتيريا  كبعض المعادف

مبيدات اآلفات كتعتبر المبيدات  في زيت الكانوال كصودا الخبز لها تطبيقات

المكونات النشطة من   195كاف هناؾ حوالي ف 2001في نهاية عاـ  الحيوية

 780منها كصلت الي لمبيدات الحيوية كالمنتجات المسجلة ل
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 ما هي مزايا استخداـ المبيدات الحيوية؟ -1

المبيدات الحيوية كعادة ما تكوف بطبيعتها أقل سمية من المبيدات  -

  .قليديةالت

المبيدات الحيوية تؤثر بصفة عامة فقط اآلفات المستهدفة ، كالكائنات  -

المبيدات الحشرية من الحية كثيق الصلة ، على النقيض من طيف كاسع ، 

التقليدية التي قد تؤثر على الكائنات مختلفة مثل الطيور كالحشرات 

 كالثدييات 

ت صغيرة جدا كغالبا ما المبيدات الحيوية غالبا ما تكوف فعالة في كميا -

تتحلل بسرعة ، مما يؤدم إلى انخفاض كبير ، كتجنب التعرض لمشاكل 

  .التلوث الناجم عن المبيدات التقليدية

البرامج  (IPM) عند استخدامها كعنصر من عناصر اإلدارة المتكاملة لآلفات -

 مبيدات الحيوية انخفاض كبير في استخداـ المبيدات التقليدية ،لل، يمكن 

  .بينما المحاصيل الزراعية ال تزاؿ مرتفعة
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الستخداـ المبيدات الحيوية على نحو فعاؿ ، كمع ذلك ، يحتاج المستخدموف 

  .لمعرفة الكثير عن إدارة اآلفات

 كيف يمكن حماية البيئة كتشجيع تطوير كاستخداـ المبيدات الحيوية؟  -2

بيدات لتسهيل شعبة الوقاية في مكتب برامج الم تم تأسيس 1994في عاـ 

عملية تسجيل المبيدات الحيوية. هذق الشعبة تركج الستخداـ المبيدات األكثر 

أمانا ، بما في ذلك المبيدات الحيوية ، كمكونات برامج المكافحة المتكاملة 

 لآلفات. 

 

ككالة حماية كالمبيدات الحيوية تشكل مخاطر أقل بكثير من المبيدات التقليدية ، 

كميات من المبيدات الحيوية أقل بكثير من تسجيل كطلب بيانات تالبيئة عموما 

في الواقع غالبا ما يتم تسجيل المبيدات الحيوية الجديدة .  ك دات التقليديةالمبي

سنوات لمبيدات اآلفات  3قدرق أكثر من في أقل من سنة ، مقارنة بمتوسط 

  .التقليدية

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&tl=ar&u=http://www.epa.gov/pesp/&usg=ALkJrhhn40pxuMgl4_cGy2zOF9vimIiu-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&tl=ar&u=http://www.epa.gov/pesp/&usg=ALkJrhhn40pxuMgl4_cGy2zOF9vimIiu-g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com.eg&sl=en&tl=ar&u=http://www.epa.gov/pesp/&usg=ALkJrhhn40pxuMgl4_cGy2zOF9vimIiu-g
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صارمة للتأكد من أف المبيدات لن  اجراءاتككالة حماية البيئة تجرم دائما ك 

ك مبيد آمن الللتأكد من أف  كاف أك البيئة يكوف لها آثار سلبية على صحة اإلنس

البيانات عن التركيب ، كالسمية ، كتدهور مجموعة من   المبيدمسجلي  يطلب من

 ، كغيرها من خصائص المبيدات.

 رط٘س ادلجٍذاد احلششٌخ ٗاِسبىٍت اىجذٌيخ دلنبفحخ احلششاد

نهائي على من المعركؼ حاليًا أف مكافحة اآلفات الحشرية ال تعني القضاء ال

تلك اآلفات كإنما تعني الحد من انتشارها كتقليل ضررها إلى مستول أقل من 

الحد االقتصادم للضرر باستخداـ كل األساليب المتاحة كالمناسبة لمكافحة اآلفة 

الحشرية بطريقة بيئية سليمة بمعنى أنها ال تلحق الضرر بأم من مكونات النظاـ 

قتصادم للضرر أنه الحد الذم ينتج عنه أضرار البيئي. كالمقصود هنا بالحد اال

اقتصادية تزيد عن تكاليف المكافحة. كينصح ببدء المكافحة الكيماكية عندما 

تصل الكثافة العددية لآلفة الحشرية إلى الحد الحرج االقتصادم كهو الحد الذم 

تتساكل عندق تكاليف المكافحة الكيماكية مع العائد االقتصادم للضرر بحيث 

 سع الوقت للمكافحة قبل كصوؿ تعداد اآلفة إلى الحد االقتصادم للضرر.يت
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كيمكن استعراض الوسائل البديلة كاألساليب المختلفة لمكافحة اآلفات الحشرية 

 فيما يلي:

مثل مكافحة دكدة كرؽ القطن بجمع لطخ  المكافحة الميكانيكية: .1

 . البيض كإعدامها عندما تتوفر األيدم العاملة بأجور زهيدة

درجة  (58المكافحة الطبيعية: مثاؿ ذلك استخداـ الحرارة المرتفعة ) .2

مئوية لعدة دقائق لقتل يرقات ديداف اللوز الشوكية كالقرنفلية الساكنة في 

 بذكر القطن كأيضًا المصائد الضوئية لجذب الفراشات. 

مثل العناية بخدمة األرض كتعريض عذارل الحشرات  الطرؽ الزراعية: .3

الموجودة بالتربة لحرارة الشمس كللطيور كاألعداء الحيوية ، كيرقاتها 

كالتخلص من بعض الحشائش التي تلجأ إليها بعض اآلفات الحشرية. كذلك 

إنتاج بعض أصناؼ من النباتات ذات درجة عالية من المقاكمة كالتحمل 

لئلصابة الحشرية كفي هذق الحالة فقد يتحمل النبات اإلصابة المتوسطة 

ت كلكنه ال يتحمل اإلصابة الشديدة ، كما أف األصناؼ المقاكمة آلفة بالحشرا

حشرية معينة قد تكوف شديدة الحساسية آلفة أخرل . يمكن أيضًا إفبلت 

المحصوؿ من اإلصابة باآلفة الحشرية أك تقليل اإلصابة بها كذلك بزراعة 
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األصناؼ المبكرة النضج للمحصوؿ. كقد يمكن زراعة بعض خطوط من 

باتات التي تفضلها اآلفة الحشرية الستعمالها كمصائد للحشرات كتقتصر الن

 بذلك المكافحة الكيماكية على المصائد النباتية توفيرًا للجهد كالوقت كالماؿ. 

إتباع الوسائل التشريعية لحماية للثركة الزراعية كمنع تسرب اآلفات  .4

نتشار أم آفة تكوف الحشرية كاألمراض الزراعية إلى الببلد ككذلك للحد من ا

 قد دخلت. 

 منع تكاثر اآلفة الحشرية عن طريق التعقيم باإلشعاع :  .5

لقد نجحت هذق الطريقة في القضاء على ذبابة الدكدة البريمية في  -

أمريكا حيث ربيت الحشرات بأعداد هائلة كعقمت الذكور بأشعة غاما كتم 

التزاكج كيترتب على إطبلقها لتنافس الذكور الموجودة في الطبيعة في عملية 

تزاكج الذكور العقيمة باإلناث عدـ إنتاج النسل كبالتالي القضاء على اآلفة أك 

 الحد منها .

كما أنه تمت دراسة التعقيم بأشعة غاما عند ذكور فراشة درنات  -

البطاطا في سورية من قبل قسم الزراعة اإلشعاعية في هيئة الطاقة الذرية 

فراشة درنات البطاطا إلى جرعات من  في دمشق حيث تم تعريض ذكور
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أشعة غاما كجرت دراسة توريث العقم في أبناء الجيل األكؿ ككافة العوامل 

التي تؤثر في درجة خصوبة اإلناث كنسبة فقس البيض كقد توصلت الدراسة 

إلى أف تطبيق تقانة الذكور المعقمة جزئيا إحدل المكونات األساسية في 

ة ضد فراشة درنات البطاطا ذلك ألف فراشة درنات برامج المكافحة المتطاكل

البطاطا تعتبر من أهم الحشرات التي تصيب محصوؿ البطاطا في القطر 

كتستخدـ المبيدات الكيميائية على نطاؽ كاسع لمكافحتها كاف استعماؿ 

المبيدات الحشرية هي عالية التكلفة كتزيد من تلوث البيئة كما أف فعاليتها ضد 

ترة زمنية قصيرة كفي المساحات التي خضعت لعملية الرش اآلفة هي لف

فقط كنشير إلى أف حشرة فراشة درنات البطاطا قد اكتسبت درجة عالية من 

المقاكمة ضد كثير من المبيدات المستعملة كلهذق األسباب مجتمعة كجب 

علينا اعتماد طرائق مكافحة بديلة ال تستعمل المبيدات الكيميائية كلذلك يمكن 

تبار تقانة الذكور العقيمة كإحدل الطرائق البديلة لمكافحة هذق اآلفة كتقد اع

ـ لنا الدراسة الجارية حوؿ هذا الموضوع معلومات أساسية عن تأثير تطبيق 

جرع منخفضة من أشعة غاما على ذكور فراشة درنات البطاطا كعلى أبناء 

الصفات الخاصة  األفراد المشععة ) الجيل األكؿ (   فمن المعركؼ أف جميع
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بأبناء الجيل األكؿ ترتبط مباشرة بتأثير أشعة غاما على بنية الصبغيات عند 

 ( 8اآلباء المشععة جدكؿ رقم )

 

كما أنه من المعركؼ أيضا أف إناث هذق الحشرات غير متماثلة األعراس 

" أما عند الذكور فهي متماثلة   z wالجنسية أم أنها تحمل الصبغيين " 

" كيعود انخفاض عدد اإلناث في أفراد الجيل األكؿ إلى   z zم " األعراس أ

أف األشعة المؤينة قد أحدثت طفرة مميتة كمتنحية مرتبطة مع الصبغي 

عند الذكر األب المعامل كما أف نتائج هذق الدراسة تشير إلى أف   zالجنسي 
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انت درجة خصوبة بيوض أبناء الجيل األكؿ ، بدكف األخذ بنوع التصالب ، ك

أدنى مما هي عليه عند اآلباء الذكور المعقمة جزئيا ن كهي كبيرة عند تعريض 

اآلباء الذكور لجرع عالية من أشعة غاما كيعزل هذا االنخفاض في خصوبة 

 أبناء الجيل األكؿ لمجموعة األسباب التالية : 

 ضعف في القدرة على التزاكج  -1

 طبيعية عجز في إنتاج أكياس منوية على غرار الذكور ال -2

عجز في نقل األكياس المنوية أك أنها تحتوم على أعداد قليلة  -3

 منها 

تشوهات في الحيوانات المنوية كبذلك هي عاجزة عن إخصاب  -4

 البيوض 

 أشكاؿ كراثية خاصة في بنية الصبغيات . -5

كقد تبين من خبلؿ هذق الدراسة أنه ال توجد تأثيرات سلبية على القدرة 

تزاكج في الجرعات المنخفضة من أشعة غاما كمع التزاكجية كعدد مرات ال

( يظهر أف أفراد الجيل األكؿ قد احتاجت إلى مدة 8ذلك فاف الجدكؿ رقم )

أطوؿ إلتماـ دكرة حياتها كما ازدادت عندها النسبة المئوية للموت كعادة 
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يمكن التغلب على هذق السلبية بإطبلؽ أعداد كبيرة من الذكور العقيمة 

غرام هي  100النسبة المئوية للعقم عند جيل اآلباء للجرعة  جزئيا ن ككانت

 86% ك  58.3غرام هي  200% كعند  72.5% كعند جيل األبناء هي 39

% على التوالي كنستنتج مما سبق أنه إذا ما تم إطبلؽ ذكور من فراشة 

غرام فانه سيطرأ انخفاض كبير في  200درنات البطاطا تعرضت لجرعة 

كؿ كالثاني لمجتمع الحشرة الطبيعي كسيتوقف هذا أعداد الجيل األ

 100االنخفاض عند األجياؿ التالية أما عند إطبلؽ ذكور تعرضت لجرعة 

غرام فسيطرأ انخفاض أقل في أعداد الجيل األكؿ بينما سنحصل على 

انخفاض أكبر في أعداد أفراد الجيلين الثاني كالثالث كبناء عليه تمتلك ظاهرة 

تمادا على الجرعة المطبقة تأثيرات فورية أك متأخرة في توريث العقم اع

خفض حجم مجتمع الحشرة في الطبيعة فطبيعة كهدؼ برنامج عملية 

المكافحة سيحدداف اختيار نوع التأثير المرغوب فيه فإذا كاف هدفنا القضاء 

على أعداد كبيرة من أفراد الجيل األكؿ في مجتمع عالي الكثافة من الحشرة 

كافحتها كجب علينا إطبلؽ ذكور تعرضت لجرعة جزئية عالية من المراد م

غرام أما إذا كانت غايتنا تخفيض أعداد قليلة من أفراد  200أشعة غاما 
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الجيل األكؿ في مجتمع منخفض الكثافة العددية كجب علينا استعماؿ جرع 

غرام ، كنشير إلى أنه يمكن تطبيق تقانة توريث العقم  100منخفضة 

مع طرائق مكافحة أخرل للسيطرة على مجتمع الحشرة كالقضاء  بالتكامل

 على ما تسببه من أضرار للمحاصيل . 

كما تمت دراسة أخرل لمكافحة دكدة ثمار التفاح باستخداـ تقانة الحشرات 

العقيمة حيث تعتمد هذق الطريقة على عدة عوامل أهمها إنتاج أعداد هائلة 

الطبيعة كهذا يتطلب تربية الحشرة  مها كإطبلقها فييعقتمن الحشرة ثم 

على بيئة مغذية تتوفر فيها جميع الشركط الطبيعية لنمو كتكاثر الحشرة 

كلتكوف الحشرات المنتجة قادرة على منافسة الحشرات الطبيعية في 

استطاعتها على الطيراف كالتزاكج كالتكاثر كأف تكوف كلفة إنتاجها كتربيتها 

رل كقد توصلت هذق الدراسة إلى أف الصفات معقولة لتنافس الطرائق األخ

البيولوجية لدكدة ثمار التفاح المغذاة على بيئة محلية اصطناعية تشابه ال بل 

تتفوؽ أحيانا على الصفات البيولوجية للحشرات الحقلية المرباة على ثمار 

التفاح كيشير ذلك إلى نجاح هذق الطريقة في مكافحة هذق اآلفة بشكل 

 للبيئة . ايجابي كمبلئم
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ـ بهدؼ انتخاب كما استخدمت تقانة أشعة غاما إلحداث طفرات في الثو -

سبلالت مقاكمة لمرض العفن األبيض كإلطالة الفترة التخزينية كبالتالي 

زيادة اإلنتاج ، حيث يعتبر الثوـ من المحاصيل الخضرية الهامة في القطر 

كالتصدير لدكؿ  العربي السورم كيزرع لتغطية حاجة االستهبلؾ المحلي

طن كيصاب الثوـ بالعديد من  22000 – 1996مجاكرة كقد بلغ اإلنتاج لعاـ 

اآلفات الزراعية كيعتبر من أخطرها العفن األبيض كما أف قصر الفترة 

التخزينية تحت الظركؼ الطبيعية هي من أهم المشاكل الرئيسية التي تواجه 

ناؼ الثوـ ببعضها البعض هذا المحصوؿ كما انه من غير الممكن تهجين أص

بهدؼ تحسينها نظرا ألنه ال يتكاثر بالبذكر ) يتكاثر خضريا بالفصوص ( لذلك 

كانت الطفرات الطبيعية المحدثة هي السبيل الوحيد لتحسين النوع كلهذق 

 األسباب فقد تمت هذق الدراسة كنجحت في تحقيق األهداؼ المرجوة منها .     

كتحتاج إلى  لنباتات باستخداـ مانعات التغذيةمنع تغذية الحشرات على ا -

تغطية النبات كله بهذق الكيماكيات حتى ال تتغذل الحشرات على األجزاء غير 

المعاملة ،  كلو أف كجود مانعات تغذية جهازيه ) تسرم في عصارة النبات ( 
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ن عن أف مانعات التغذية غير ضارة  يؤدم لتبلفي هذا العيب ، فضبل

 متطفبلت كالملقحات. بالمفترسات كال

طرد الحشرات بعيدًا عن النبات باستخداـ تقنية األجهزة فوؽ الصوتية أك  -

 بعض المواد الطاردة غير الملوثة للبيئة  . 

فشل الذكور في االهتداء لمكاف اإلناث كمنع التزاكج في الحشرات .أك  -

ك تستعمل الجاذبات الجنسية في صورة مصائد مخلوطة مع مادة سامة أ

مادة معقمة للذكور. كللجاذبات الجنسية قدرة غريبة على جذب ذكور 

 الحشرات من مسافة تصل إلى عدة كيلو مترات. 

التسبب في  إنتاج أطوار حشرية مشوهة مثل الطور الحشرم الكامل الذم  -

له بعض صفات طور العذراء أك الحورية باستخداـ هرموف الشباب . كذلك 

 خ في بعض الحشرات مثل مركب الديملين. استخداـ مانعات االنسبل

تعتبر المكافحة الحيوية باستخداـ المفترسات كالمتطفبلت من أنجح طرؽ  -

المكافحة إال أنها تحتاج إلى كقت كمثابرة في تربية هذق المفترسات 

كالمتطفبلت بأعداد كبيرة . كستكوف أكثر فعالية لؤلعداء الحيوية ذات القدرة 



118 
 

اؿ المبيدات الحشرية كيمكن أف تتوفر هذق الصفة بالتربية العالية على احتم

 كاالنتخاب. 

المكافحة الميكركبية باستعماؿ الفيركسات كالفطور كالبركتوزا كالنيماتودا  -

كمسببات ألمراض الحشرات كلكن من الضركرم دراسة الظركؼ البيئية 

 كتأثيرها على نشاط كفاعلية الكائنات الميكركبية األخرل . 

المكافحة العضوية : تعتبر بعض المواد النباتية من أهم المصادر لتركيب  -

المبيدات الحشرية . كقد اكتسبت أهمية بالغة خبلؿ السنوات الماضية ألنها ال 

تخلف أثارًا ضارة بالحيواف أك التربة أك البيئة . كهذق بعض الجوانب في 

ن.مجاؿ كقاية النبات كالتي يمكن االستفادة منها مستقب  بل

إف من أهم األسباب التي دعت العلماء لبلتجاق إلى النباتات الستخبلص 

 المبيدات هي: 

كجود مركبات من أشباق القلويات السامة في معظمها كالنيكوتين  -أ           

 كالبيرترين.

يمكن استعمالها مباشرة ضد الحشرات على حالة مسحوؽ دقيق  -ب           

 للتعفير.
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 -يمكن أف يستخلص منها بعض المواد السامة )من األكراؽ -ج           

 الجذكر(.-األزهار

 تمتاز بكونها تعمل كسم بالمبلمسة -د           

 قليلة الضرر على الحيوانات ذات الدـ الحار -هػ           

 ال تسبب أضرارًا للنباتات المعاملة. -ك           

 المصنعة حديثًا ازدياد أسعار المبيدات -ز           

كجود مقاكمة مستمرة للمبيدات من الحشرات التي تستخدـ  -ح           

 إلبادتها.

 تقسم المنتجات النباتية التي يمكن االستفادة منها كمبيدات حشرية إلى: -

 سموـ أكلية مثل النيكوتين كالتينوف.  .1

 الزيوت الطيارة كأجزاؤها مثل زيت الصنوبر .  .2

 ل بذرة القطن. الزيوت الثابتة مث .3
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مواد إحتياطية مثل دقيق قشر الجوز ، البيرثيوـ ، الديريس ،  .4

الهيللبيور ، الكافور ، التربنتين كهي بعض منتجات النباتات الهامة 

 التي استخدمت كمبيدات حشرية . 

 تكنولوجيا جديدة في علم المبيدات الحشرية:  -

م كضع المبيد السائل تغليف المستحضرات في كبسوالت دقيقة بمعنى أنه يت

داخل أغلفة ببلستيكية متناسقة كرقيقة معلقة في الماء كبهذا يكوف الديازينوف 

بالمائة مغلفًا ضمن غبلؼ ببلستيكي مسامي كيظل  87السائل النقي بنسبة 

الديازينوف محفوظا داخل الكبسوالت ما دامت معلقة في الماء ألف الديازينوف 

. ك يختل التوازف كيتسرب الديازينوف السائل من غير قابل للذكباف في الماء 

الكبسولة ببطء عبر مساـ الغبلؼ الببلستيكي في غياب الماء كهذا يتيح  

للديازينوف السائل مجاؿ التسرب عبر غبلؼ الكبسولة إلى البيئة الخارجية كفي 

هذق العملية ينتشر على الغبلؼ الببلستيكي الخارجي طبقة رقيقة من 

الشديد الفعالية كيقوـ الغبلؼ بدكر خزاف مؤقت للديازينوف إلى أف الديازينوف 

يصبح فارغًا كعندما تفرغ الكبسولة ال يبقي غير الغبلؼ الببلستيكي الرقيق ، 



121 
 

كيتوقف التسرب من الكبسولة إذا ما أحيطت ثانية بالماء ألف ذلك يعيد التوازف 

  بين الضغط في داخلها كالضغط الخارجي .

  المبيد المغلف في كبسوالت على الحشرات . طريقة تأثير

يؤثر المبيد المغلف في الكبسوالت الدقيقة على الحشرات بطريقتين بالتبلمس 

مباشرة أك بالتسمم عن طريق المعدة للحشرة . تلتصق الكبسولة الدقيقة 

٪ مباشرة بجسم الحشرة عند 87المملوءة بالسائل الديازينوف المركز بنسبة 

. كالسبب في هذا أف الكبسولة الحاكية على مبيد مركز تلتصق  حصوؿ التبلمس

بجسم الحشرة كينتشر عليه المبيد باستمرار إلى أف تموت الحشرة . كبهذق 

الطريقة تزكؿ الحاجة إلى أف تتعرض الحشرة لسطح معالج لمدة طويلة قبل 

اعد أف تموت . كما أف الفترة المحدكدة المطلوبة لتبلمس الحشرة كالمبيد تس

على التغلب على مشكلة ترسبات المبيدات المنفرة . فإذا تحركت حشرة إلى 

راسب منفر معالج بالكبسوالت ثم كلت هاربة منه فإف هركبها ال ينقذها من 

الموت ألف عددًا من الكبسوالت الدقيقة القاتلة يكوف قد التصق بجسمها 

لة عندما تأكل طعاما .كيفضل أف تكوف الكبسوالت دقيقة لتبتلعها الحشرة بسهو
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معالجا بها ك حتى عندما تنظف جسمها كيكفي أف تدخل الكبسولة إلى جوؼ 

 الحشرة حتى ينطلق منها سائل الديازينوف ليقتلها 

 ٗاحلششاد: اَفبد دلنبفحخ اىسيٍَخ ىجذائوا

 غرب في المزارعين تشجيع تم العشرين، القرف سبعينيات أكائل منذ -

 تعتبر كاليوـ،. الكيميائية اآلفات بمبيدات يلهممحاص معالجة على أفريقيا

 المنطقة، في شيوعا اآلفات إدارة أدكات أكثر هي الكيميائية المعالجات

 حظر تم قد إما كالتي السمية شديدة الكيميائية المواد من العديد كهناؾ

 كقاية معدات تتطلب أك الشمالي الكرة نصف بلداف في بالفعل استخدامها

 كبناء. إفريقيا في للمزارعين متاحة غير متطلبات كهي ـ،استخدا كشركط

 اآلفات، ضد" التأمين" من كنوع تعمل المبيدات بأف الخاطئ االعتقاد على

 النظر بغض ركتيني بشكل بالمبيدات محاصيلهم بمعالجة المزارعوف يقوـ

 تظهر ذلك، من النقيض كعلى. باآلفات يتعلق خطير تهديد أم كجود عن

 أم لها يكوف يكاد ال المبيدات هذق من العظمى الغالبية أف لميةالع األدلة

 آثار في كتتسبب المزرعة أرباح من تقلل ما كغالبا اإلنتاج زيادة على تأثير

 . البيئية كالصحة اإلنساف صحة على كبيرة سلبية جانبية
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( IPPM) اآلفات كمكافحة المبيدات إلنتاج المتكاملة اإلدارة برنامج أبرـ -

 غير كالمنظمات الحكومات مع شراكة كالزراعة األغذية لمنظمة عالتاب

 المستويات جميع على المزارعين كمنظمات البحثية كالمؤسسات الحكومية

 المبيدات استخداـ منع أك من الحد أهمية حوؿ الوعي مستول رفع بهدؼ

 .الزراعة في السامة

 كالمراقبة الرصد 

 المتكامل المركز  - األمريكية لبحثيةا المعاهد أحد مع الحالية الشراكة أدت -

 أدكات كتعديل تطوير إلى  - أكريجوف كالية بجامعة النباتات لحماية

 المبيدات تأثير رصد في كبير بشكل تساعد أف يمكن كاعدة جديدة رئيسية

 للتنوع الرئيسية المؤشرات على المحتملة السلبية اآلثار كتقدير البيئة على

 . نسافاإل صحة كعلى البيولوجي

 كمكافحة المبيدات إلنتاج المتكاملة اإلدارة برنامج قاـ ذلك، إلى باإلضافة -

 المتحدة الواليات) أكهايو كالية جامعة مع الشراكة خبلؿ من اآلفات،

 بيئيا المسئولة االقتصاديات إلتبلؼ التابع لوكاستوكس كمختبر( األمريكية

 في للمياق الجودة يكعال النطاؽ كاسع تقييم أكؿ بتنفيذ ،(السنغاؿ)
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 كرصد. بها المرتبطة الرم كأنظمة كالسنغاؿ بالنيجر األنهار أحواض

 مدار على للمياق الرئيسية السطحية النقاط في المبيدات تركيزات البرنامج

 المرتبطة المسوحات على المبنية النتائج اآلف كقدـ أسابيع، عدة

 األدكات هذق كتوفر. دكؿ ست في موقع 19 من المزارعين بممارسات

 المزارعين مدارس خبلؿ من الفعاؿ المجتمعي التعليم بجانب الجديدة،

 في اآلفات لمبيدات النطاؽ كاسع تحليل إجراء إمكانية( FFS) الحقلية

 . إفريقيا غرب في السطحية المياق كأنظمة الزراعية النظم

 كالتشريع السياسة 

 كثب عن اآلفات كمكافحة المبيدات إلنتاج المتكاملة اإلدارة برنامج يعمل -

 اآلفات مبيدات مخاطر من للحد مناسبة بيئة إيجاد بهدؼ الحكومات مع

 مع كاالرتباط كالتشريع كالسياسة الوعي مستول رفع أنشطة كتطوير

 . اآلفات مبيدات بإنتاج المعنية كاإلقليمية القطرية التشريعية الهيئات

 البرنامج خبلؿ من هاتوفير تم التي كالبيانات األدكات تقدـ كسوؼ -

 البيئية بالنظم المتعلقة المخاطر تحديد بشأف للحكومات كبيرة مساعدة

 النتائج توفر أف المأموؿ كمن. اإلنساف بصحة الصلة كذات كالبرية المائية
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 كاإلقليمي القطرم المستول على القرار لصانعي البلزمة المعلومات

 تتوافق التي السليمة ائحكاللو كالقوانين السياسات كضع على كتساعدهم

 . الدكلية بالمعاهدة الخاصة االلتزامات مع

 المعنية الدكؿ بين المشتركة الدائمة اللجنة تخطط الراهن، الوقت في -

 منظمة مع للعمل( CILSS) الساحل منطقة في الجفاؼ بمكافحة

 من أعضائها بين فيما القدرات لبناء أكهايو كالية كجامعة كالزراعة األغذية

 برصد الخاصة المتطورة األدكات هذق استخداـ بشأف الفنيين موظفينال

 . المخاطر كتقييم

 التعليم 

 الحقلية المزارعين مدارس خبلؿ من اآلفات إدارة على التدريب يرفع-

 الصحية بالمخاطر الوعي مستول من الزراعي الموسم مدار على

 لها امهماستخد من الحد على المزارعين كيشجع بالمبيدات المرتبطة

. سمية أقل أك سمية كغير التكلفة كمنخفضة مجدية بمبيدات كاستبدالها

 استخداـ على التجارم الضغط تجنب كيفية في التدريب يفيد كسوؼ

 المعنيين األشخاص مع كثب عن العمل الفورية الخطط كتشمل. المبيدات



126 
 

 مخاطرها بشأف معارفهم تحسين بهدؼ للمبيدات المحلية بالمبيعات

 المجتمعات إلى الواردة المعلومات جودة تحسين كبالتالي عليتها،كفا

 المحاصيل إلدارة األخرل المحسنة الممارسات أف ثبت كقد. الزراعية

 تساعد الحقلية المزارعين مدارس خبلؿ من استحداثها تم كالتي

 االقتصادية القدرة كتعزيز الربحية كتحسين اإلنتاج زيادة على المزارعين

 .الصمود على كالبيئية

 اْداسح ادلزنبٍيخ دلنبفحخ اَفخ   

 زاد اهتماـ البحث العلمي في اآلكنة األخيرة في البحث عن طرؽ جديدة  -

للمكافحة اآلمنة كالبحث عن بدائل للمبيدات بغرض تبلفى اآلثار الضارة 

 :الستخدامها مثل

استخداـ مانعات التغذية حيث تعمل على منع الحشرة من التغذية  •

 .موت جوعافت

استخداـ المواد الطاردة أك الجاذبة كهى مواد ليست سامة كال تؤدل  •
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إلى موت اآلفة كلكنها إما تجذبها إلى مصائد أك طعم سامة، بينما تقوـ 

المواد الطاردة بجعل طبيعة الغذاء كالحياة الطبيعية للحشرات غير محببة 

 .مما يدفعها للهرب

ونات ( كهى مواد مخلقة تحمل رائحة استخداـ جاذبات جنسية ) الفرم •

إناث أنواع معينة من اآلفات بغرض جذب الذكور، تستخدـ هذق المواد إما 

للتنبؤ بكثافة أعداد اآلفة أك بتوزيعها في الحقوؿ بغرض تشتيت ذكور 

 .اآلفة

استخداـ مركبات حيوية كهى مركبات أساسها كائنات دقيقة مثل البكتيريا  •

س، كأشهرها المركبات البكتيرية التي دخلت حيز أك الفطر أك الفيرك

 .التطبيق ضد العديد من اآلفات الحشرية

استخداـ بعض بدائل المبيدات ) أقل سمية على النبات كالحيواف كالبيئة  •

كتهتم كزارات الزراعة .( مثل الزيوت المعدنية كالمستخلصات النباتية

ت، كيلقى نفس االتجاق كالجهات المعنية اهتماما كبيرا بهذق االتجاها
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اهتماـ المزارعين كالمهتمين بشئوف البيئة لما تتميز به من آماف لئلنساف 

كالحيواف كالبيئة ككل، كما تساعد بطريقة مباشرة كغير مباشرة في 

المحافظة كتعظيم الدكر الذم تلعبه األعداء الحيوية في الطبيعة، مما 

 .ينعكس ذلك على الوسط الزراعى

 

عبػارة عػن نظػاـ إدارة تعػداد   Integrated Pest Management (IPM)تعريف 

لخفػػض هػػذا التعػػداد  المناسػػبةكالػػذل يتسػػخدـ فيػػه كػػل طػػرؽ المكافحػػة  اآلفػػة

 عليه كإبقاءق دكف الحد الذل يسبب عندق ضررًا إقتصاديًا .  كالسيطرة

 فػةالمختلعن تكاتف كتكامل طرؽ المكافحة  المتكاملةتعبر المكافحة  تعريف آخر.

فى نظاـ أمثل يهدؼ إلى تخفيض أعداد اآلفات إلى الحد الذل التسبب عندق ضػررًا 

مػن أيػة تغيػرات تسػىء إلػى خصائصػها  البيئػةإقتصاديًا مع المحافظة على سبلمة 

 .  ةالمستقر
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مػن ثػبلث كلمػػات   Integrated Pest Managementكعمومػًا يتكػوف مصػطلح 

اطة يمكن فهم كل كلمػة علػي حػدق كببس  Integrated Pest Managementهي

 لفهم المصطلح كله 

تعنػػي أف اسػػتراتيجيات كثيػػرة تسػػتخدـ متكاملػػة إلبعػػاد اك   integratedفكلمػػة  -*

تخفيف مشكلة اآلفة هذق االستراتيجيات تأتي من فركع بحثية مختلفة مثل معلومات 

ئش التػي األمراض النباتية التي تأتي من علمػاء أمػراض النبػات كمعلومػات الحشػا

تأتي من علماء المحاصيل كمعلومػات الحشػرات التػي تػأتي مػن علمػاء الحشػرات 

 كمعلومات السمية التي تأتي من علماء مبيدات اآلفات كهكذا 

فهي ببساطة الكائنات الغير مرغوب فيها سواء تلك التػي تضػايق   Pestأما كلمة  -*

لئلنساف اك الحيواف أك النبات أك  أك تلك التي تسبب أضرارًا األليفةاإلنساف أك الحيواف 

 التركيبات المختلفة.

فهي عملية اتخاذ قرارات بطريقة سليمه تستهدؼ منػع   Managementأما كلمة  -*

 كصوؿ اآلفة إلي مستويات ضارة.
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ألنػػه مػػرتبط بالمكافحػػة المتكاملػػة  IPMهنػػاؾ مػػن نػػادم بتغييػػر مصػػطلح الػػػػ  -*

آفػات أخػرم غيػر الحشػرات كاألكاركسػات  للحشرات كاألكاركسات كحيث أف هنػاؾ

فإنه من األفضل أف يكوف المصطلح الجديد هو اإلدارة المتكاملة لسبلمة المحصوؿ 

 )صحة المحصوؿ(   

 Integrated Management Crop Health (IMCH)   

حيث يميل هذا المصطلح الجديد الي توسيع المفهوـ لدم كثير من النػاس ليصػبح    

ن إدارة لآل ن كمػن الصػعب  IPMفػة. كلكػن أصػبح الػػػ فعبل مصػطلحًا شػائعًا كمقبػوال

 تعديله أك نسيانه . 

تتجه معظم ببلد العالم إلى تبنى برامج المكافحة المتكاملة لآلفات الضارق رغم      

كالتعػاكف  المتخصصػة الفنيػةعدـ سهولة تطبيقها كالحاجه إلى اإلمكانات كالكػوادر 

 ا الموضوع إلنجاح هذق البرامج . بين جميع من لهم عبلقة بهذ
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كلبياف أهمية كعػدـ سػهوله تنفيػذ هػذق البػرامج . فقػد تكاتفػت عػدة هيئػات فػى 

كككالػة حمايػة  (NSF )القوميػة للعلػوـ  المؤسسػةكهػى  1972 المتحػدةالواليات 

 Huffaker( فى تمويل مشػركع  USDAاألمريكية )  الزراعة( ككزارة  EPAالبيئه ) 

من خمسة عشر جامعػة أمريكيػة طبقػًا لقػانوف " مػنح األرض "  كالذل ضم تجمعًا

فػى الجامعػات األمريكيػة . فقػد  الزراعػةكالذل أنشأت على أساسه معظػم كليػات 

أجتمع خبراء تلػك الجامعػات المختصػوف فػى كقايػة النبػات ليضػعوا أسػس بػرامج 

فػوؿ كفػى مقػدمتها القطػن ،  الرئيسػيةالمكافحة المتكاملة لسػته مػن المحاصػيل 

ثػم أعقبػه  1978الصويا ، التفاح ، البرسيم كقد أستمر المشػركع لنهايػة حتػى عػاـ 

جامعػه كمحطػات البحػوث . يقػوـ  16عالمًا يمثلػوف  250مشركع ثانى شارؾ فيه 

أنه كاف  لهػذين المشػركعين الفضػل فػى إرسػاء  1984العالم األمريكى أديكسوف 

ريػق الػتحكم فػى تعػدادها فػى قواعد برامج المكافحػة المتكاملػة لآلفػات عػن ط

كأف ثمػػار هػػذين المشػػركعين هػػو نجػػاح المكافحػػة  األمريكيػػة المتحػػدةالواليػػات 

 الفكػػرةالمتكاملػػة تطبيقيػػًا فػػى الجقػػل فػػى العديػػد مػػن الواليػػات كبػػذلك تحولػػت 

كاضػح فػى كميػة المبيػدات  خفػضإلػى كاقػع ملمػوس كهػذا أدل إلػى  كالفلسفة

كالفػوؿ السػودانى (  الرفيعػة كالػذرة) القطػن فى المحاصيل الرئيسية  المستخدمة
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إلى التعاكف كالتجػاكب الػذل أبػداق كنفػذق المزارعػوف كفػق  اإلشارةكالبد هنا من 

 لذلك .  المصممةالبرامج 

 

تعتمػػد  األسػػس الواجػػب دراسػػتها عنػػد تخطػػيط بػػرامج المكافحػػة المتكاملػػة: –أ 

طقػػة المػػراد معالجتهػػا المكافحػػة المتكاملػػة علػػى دراسػػة النظػػاـ البيئػػى فػػى المن

فى مكافحة اآلفات دكف اإلخبلؿ  المستقرةكإمكانيه إستخداـ  هذا النظاـ بمكوناته 

كاإلعتماد على الحػد اإلقتصػادل الضػار  الحيويةبخصائصه أك تغيير أك تبديل مكوناته 

 على المدل الطويل  كالخسارةكتحليل الربح 

ى اإلعتبار عند تخطيط كتصميم كفيما يلى بعض األسس الواجب دراستها كأخذها ف

 برامج المكافحة المتكاملة . 

كتحديد اآلفات الضػارة  المدركسةالحصر الشامل للكائنات الحيه فى المنطقة  .1

 كدرجة هذا الضرر ككذلك عبلقتها بالكائنات الحيه األخرل 

فػى  المتواجػدة) المفترسػات كالطفيليػات (  الحيويػةالحصر الشامل لؤلعػداء  .2

 المراد مكافحتها .  اآلفةككفاءتها فى تخفيض أعداد  مدركسةالالمنطقة 
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لنمػو كتكػاثر اآلفػه كتلػك التػى تعيػق ذلػك  المشػجعة البيئيػةدراسة العوامل  .3

كمعالجة هذق العوامل بطريقه من شأنها خفض أعداد اآلفه كفى المقابػل تشػجيع 

 .  الحيويةنمو كتكاثر األعداء 

مػدل الطويػل كإقتػراح اإلجػراءات تخفيض تكاليف حماية المحصػوؿ علػى ال .4

 سهله التطبيق على المزارع. 

لحمايػة المحصػوؿ بحيػث تبلئػم  المقترحػةالمحافظة على مركنة اإلجػراءات  .5

كالتطوير الحتمى إلنتاج المحاصػيل فػى النظػاـ الزراعػى البيئػى  المحليةاإلختبلفات 

 المستهدؼ . 

حػافظ علػى إنتاجيػه يراعى تنفيذ كتطوير هذق البرامج بشكل مرحلى بحيػث ي .6

 المحصوؿ كالتحوؿ به تدريجيًا إلى المكافحة المتكاملة . 

كمعالجتها بحرص كحذر شديدين خاصة عنػد  الغازية لآلفة األكليةتحديد البؤر  .7

 الكلية .  للمساحةبالنسبة  طفيفةظهور إصابة 

 كالعمل على إستمرار تطويرها . لآلفة المقاكمةإستخداـ األصناؼ  .8

التػػى مػػن شػػأنها مسػػاعدة  الزراعيػػةدرجػػة الػػولى بالخػػدمات اإلهتمػػاـ بال .9

 المحصوؿ كإنتاج نبات قول متحمل لئلصابة .



134 
 

مػن الطفيليػات  المختلفػة الحيويػةالعمل على حماية كزيادة فاعليػة األعػداء  .10

العمود الفقػرل لبػرامج  الحيويةإذ تعتبر المكافحة  الممرضةكالمفترسات كالعوامل 

 المكافحة المتكاملة . 

من منطقػة إلػى  الزراعية البيئيةإختبلؼ النظم  جب أال يغيب عن الباؿ تنوع كي .11

فػى كػل منطقػة  المتبعػةأخرل كبالتالى إختبلؼ سبل كبرامج المكافحػة المتكاملػة 

 على كل محصوؿ .  آفةكلكل 

المتوقػع حػدكثها كتأثيرهػا  البيئيةللتغيرات  كالدقيقة المستمرة كالمراقبةالتتبع  .12

التػى تناسػب  الجديػدةحتى يتم التعديل ككضػع اإلجػراءات  اآلفة على تطور مجتمع

 التغيرات الحاصلة .

 

فػى بلػداف  المنفػذةاألسباب التى يعزل إليها نجاح برامج المكافحة المتكاملة  -.ب 

  العالم المتقدـ

تتميز هذق البرامج بإعتمادها على الجمع بين جميع طرؽ المكافحػة التػي  .1

 .  مستمرةكمراقبة  تصمم كتنفذ بدقه كتتابع
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 المدركسػة الزراعيػةاإلعتماد الواضح فى معظػم البػرامج علػى الخػدمات  .2

 سهلة التنفيذ.  الواضحة البسيطةككذلك المكافحة الميكانيكية 

 العمود الفقرل لهذق البرامج . الحيويةتشكل المكافحة  .3

إعتمدت معظم هذق البرامج على استخداـ المبيػدات كقػد تػم ذلػك بحػذر  .4

 منها كبأقل قدر ممكن.  المتخصصةباستعماؿ شديد ك

علػى  حال ينجقد  البيئية األنظمةارتباط نجاح برنامج معين بنمط معين من  .5

 أخرل .  بيئةنفسها فى  اآلفة

فيها البرامج دكرًا أساسيًا فػى  المنفذةكاف المستول الحضارل فى البلداف  .6

 كمدل نجاحها أك فشلها .  المقترحةالبرامج  ذفينتفهم كت
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 كالقوانين الطرؽ ك المبيدات تشمل متكاملة إستراتيجية كتبنينا اعتمادنا في هي

 سلبية أثار أية لها يكوف أف دكف كالحشرات اآلفات على القضاء تتضمن التي

 علية يطلق ما كهذا الحياة أشكاؿ ككافة كالبيئة اإلنساف صحة على أكضارق

 .المتكاملة بالمكافحة اآلف

 على تعتمد حيث البيئة على مبنية اآلفات ك الحشرات افحةلمك إستراتيجية هي 

 ك المبلئمة غير المناخ كعوامل الحيوية األعداء بواسطة الطبيعية الموت عوامل

 عندما فقط الكيماكية المكافحة ك المصدر الطبيعية العضوية المبيدات تستخدـ

 كعوامل فةلآل العددية الكثافة دراسة خبلؿ كمن إليها الماسة الحاجة تدعو

 المراد المحصوؿ بين المتداخلة التأثيرات االعتبار بعين األخذ مع الطبيعية الموت

 األخرل. كاآلفات المناخ كعوامل الزراعية العمليات كبين حمايته

 المتكاملة: المكافحة كأساليب طرؽ
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 الزراعية: الطرؽ -1

، كإتبلؼ بقايا  كذلك باستخداـ األصناؼ المقاكمة من البذكر الزراعية كاألشجار

المحاصيل كنواتج التقليم لؤلشجار كالثمار المصابة للتخلص من الحشرات ، 

) الفبلحة   كالقياـ بكافة العمليات الزراعية بشكل علمي مدركس من عمليات :

كمواعيد الزراعة، التقليم ، التسميد، النظافة العامة ,كإدارة المياق بالشكل 

 األمثل( .

 ة:الفيزيائي الطرؽ -2

كذلك بإستخداـ مصائد الحشرات )البلصقة أك الفرمونية ..( ككذلك بالتغيير 

بدرجات الحرارة أك البركدة أك الرطوبة كذلك في البيوت الببلستيكية كالمخازف..( 

 في القضاء على الحشرات.

 :المصدر الطبيعية العضوية المبيدات إستخداـ -3

كمحاليل الفلزات المعدنية( كالتي مثل )المستخلصات كالزيوت النباتية الخاصة 

 ليس لها أم أضرار على صحة اإلنساف كالبيئة.

 الحيوية: الطرؽ -4
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كذلك بتفعيل كإستخداـ المكافحة الحيوية كتنشيط كحماية األعداء الحيوية 

 المحلية التي تتغذل على الحشرات كاآلفات الضارة.

 الكيميائية: الطرؽ -5

رات كذلك عن طريق إستخداـ ) الجاذبات، كتشمل إعاقة تكاثر كنمو الحش 

 الطاردات، ، المعقمات الكيماكية، مانعات النمو( .

 الوراثية: الطرؽ -6

(  إنعداـ النسل للحشرات كتسمى بأسلوب المكافحة الذاتية أك الوراثية ) 

كتشمل تربية كإطبلؽ الذكور العقيمة ذات الشركط الوراثية الخاصة أك تلك غير 

التوافق الوراثي بأشكاؿ مختلفة ، أم إكثار العوامل المميتة التي القادرة على 

 تنتج عن تزاكج فردين من نفس النوع.

 :التشريعية الطرؽ -7

 كهي: األهمية غاية في أمور عدة تتضمن

 .ليامنع إستيراد المبيدات العالية السمية كالمحرمة دك - 
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المزركعات المصابة أك تفعيل مراكز الحجر الزراعي للنباتات لمنع إدخاؿ  - 

 .الملوثة

تفعيل برامج استئصاؿ آفات معينة بمنع إرساؿ غراس أك مواد زراعية في  - 

 .إلى مناطق أخرل سليمة نفس البلد من منطقة موبوءة 

برامج توعية كإرشاد عن طرؽ إستخداـ األدكية كالمبيدات الحشرية كمواعيد  -

 .الرش كمواعيد القطاؼ

اد إلستخداـ المبيدات العضوية الطبيعية المصدر بديبل عن برامج توعية كإرش -

 .المبيدات الكيميائية

 

 معوقات المكافحة المتكاملة كإمكانية تداركها .
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النقص فى إعداد المؤهلين كالمتخصصين فى هذا المجاؿ كتبنػى المكافحػة  .1

 التدريبيػة بالمبيدات سهلة اإلجراء سريعة النتائج كيمكن تبلفى ذلك بإقامػة الػدكرات

 .  المتخصصة

النتػائج غيػر مبػالين فػى  سػريعةللمكافحػة الكيماكيػة  المسئولةتبنى الجهات  .2

 النتائج بعيدة المدل التى يخلفها اإلعتماد الكامل على المكافحة بالمبيدات .

للمبيػدات كالتػى  المنتجػةالتى تقػوـ بهػا الشػركات  كالواسعة المكثفةالدعاية  .3

موادها كتحقيق أكبر ربح ممكػن بأقػل فتػرق دكف اإلهتمػاـ تهدؼ دائمًا إلى تركيج 

 عن ذلك  الناجمةأك بعيدق المدل كاألخطار  القريبةبالنتائج 

أهداؼ المزارعين قصػيرة المػدل كالتػى تهػدؼ إلػى تحقيػق الػربح السػريع  .4

 كالتغلب على اإلصابة ككقفها فورًا كبالتالى إيقاؼ الضرر عن محاصيلهم 

الهامػه لتوصػيل نتػائج  الحلقةشاد الزراعى كالذل يعتبر النقص فى اجهزة اإلر .5

البحوث الى المزارعين كإقناعهم باتباع اساليب المكافحػة المتكاملػة كمميػزات ذلػك 

 على المدل الطويل 

القصػػور فػػى منػػاهج التعلػػيم الزراعػػى كاإلعتمػػاد علػػى التلقػػين النظػػرل  .6

فى هذق المناهج كاإلهتماـ  كالمحافظة عليها البيئةللمعلومات لذلك البد من إدخاؿ 
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بالجانب العملى كالتػدريب لكػى يػتمكن الخريجػوف مػن اإلقتنػاع كتبنػى المكافحػة 

 المتكاملة .

من الريف إلى المدينة سببت نقصًا كاضػحًا فػى  كالمتزايدة الكبيرةإف الهجرة  .7

ى ف البلزمة الزراعيةفى الريف كبالتالى قل اإلعتماد على الخدمات  الزراعيةالعمالة 

كالػػتخلص مػػن بقايػػا  النظافػػةمثػػل ) جمػػع لطػػع دكدة القطػػن ( أك  اآلفػػةمكافحػػة 

 المحاصيل كتنظيف المخازف .

 الظػاهرةفػى ذلػك دراسػة هػذق  المتخصصػةكيقع علػى األجهػزة كاإلدارات  .8

 كاإلهتماـ بها كالعمل على كقفها بالسبل المناسبة . 

 دٗس ادلجٍذاد يف ّظبً ادلنبفحخ ادلزنبٍيخ ىُفبد

تعتبر المبيدات الوسيلة الوحيػدة الحاسػمة كالفعالػة المتاحػة حاليػا للسػيطرة علػي 

 اآلفات عند كصولها إلي حالة الوباء عندما تتعدم الحدكد االقتصادية   

كفي الغالب فإنه يعتمد علي الدكر الذم تلعبه المبيدات كوسيلة سريعة فػي خفػض 

ثػم توظيػف الطػرؽ األخػرل  تعداد عشػيرة اآلفػة إلػي مػا تحػت هػذق المسػتويات

للسػػيطرة علػػي المسػػتويات المنخفضػػة مػػن اآلفػػة. كلتحقيػػق أهػػداؼ المكافحػػة 
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المتكاملة لآلفات فإنه يجب أف يؤخذ في االعتبار أف استئصاؿ اآلفة غيػر الزمػًا لمنػع 

ن مػن المبيػدات المسػتخدمة  الضرر االقتصادم كإنه يجب إحػبلؿ مبيػدات جديػدة بػدال

لمشػػاكل المصػػاحبة للتطبيػػق )المقاكمػػة(  كعمومػػًا فػػإف عنػػدما تظهػػر أم مػػن ا

االستخداـ المناسب للمبيدات ضػمن بػرامج السػيطرة علػي اآلفػات يتطلػب اإللتػزاـ 

بتطبيق المبيدات فػي التوقيػت المناسػب الػذم تكػوف فيػه اآلفػة أضػعف مػا يمكػن 

 كاستخداـ المبيدات فقط عندما تفشػل الوسػائل األخػرل فػي تقليػل تعػداد اآلفػات

 كمنع كصولها للحد االقتصادم الحرج . 

كاالستخداـ االختيػارم للمبيػدات كاالعتمػاد علػي المبيػدات عاليػة التخصػص بحيػث 

 تستخدـ بأقل جرعة ممكنة مع أقل تأثير أك ضرر للبيئة. 

 

 دلبرا ٌفضو اسزخذاً ادلنبفحخ ادلزنبٍيخ ػِ اسزخذاً ادلجٍذاد ؟

لنظاـ البيئي حيث أف إدخاؿ المبيد فػي تؤدم المكافحة المتكاملة إلي توازف ا .1

النظاـ البيئي يحدث عنه خلل في هذا التوازف بسبب تحطيم بعض األنػواع كتمكػين 
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بعض األنواع األخرل من السيادة كالمثاؿ علي ذلك قتل األعداء الحيوية الهامة فػي 

 البيئة . 

فػة يمكن للمكافحة الكيماكية أال تكوف فعالة بسػبب ظهػور صػفة مقاكمػة اآل .2

حاله ظهرت  600كفي الواقع هناؾ   Pest Resistant to Pesticidesلفعل للمبيد

 .الظاهرةفيها هذق 

سهولة استخداـ طريقػة المكافحػة المتكاملػة ، فاالعتقػاد أف هػذق الطريقػة  .3

صعبة التطبيق اعتقاد خاطئ ألنه حتى لو أردنا اسػتخداـ المبيػدات فقػط فإنػه مػن 

تواها كنقيم مستوم الضرر الذم تحدثػه ، كنقػرر مػاذا المفركض أف نقيم اآلفة كمس

سيستخدـ للمكافحة ككػل هػذق خطػوات ضػركرية أيضػًا عنػد اسػتخداـ المكافحػة 

 المتكاملة . 

تػػوفير التكػػاليف مػػن األمػػور الهامػػة للمػػزارع كاسػػتخداـ طريقػػة المكافحػػة  .4

محػدكدًا المتكاملة سوؼ توفر كثير من التكاليف ألف اسػتخداـ المبيػد فيهػا سػيكوف 

عند الحاجة إليه فقط كسوؼ تقوـ باقي الطرؽ الوقائيػة كالبيولوجيػة كالميكانيكيػة 

ن من المبيد موفرة بذلك الوقت كالمجهود .   كالفيزيقية لعملها بدال
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المكافحة المتكاملػة تشػجع كجػود البيئػة الصػحية حيػث أف اسػتخداـ المبيػد  .5

ت فػي البيئػة سػتكوف أقصػر سيكوف بدرجػة محػدكدة كبالتػالي فتػرة بقػاء المبيػدا

كسيكوف تأثيرها علػي المخلوقػات الحيػة اخػف كخاصػة أف مشػاكل الػتخلص مػن 

عبوات المبيدات الفارغة سوؼ تصبح أقػل كمػا اف مشػاكل تلػوث الميػاق السػطحية 

 كالمياق الجوفية سوؼ تنخفض إلي درجة كبيرة . 

سػتخداـ تخفض المكافحة المتكاملة من القلق الذم أصػاب الجميػع بسػبب ا .6

المبيدات كتلوث التربة األغذية مما جعل بعض الجمعيات األهلية في بعػض البلػداف 

يقوموف بالضغط المستمر علي المزارعين كمنتجػي األغذيػة كغيرهػا كفػي الواقػع 

فإف استخداـ المكافحة المتكاملة سوؼ يحسػن الصػورة كيمنػع التشػاؤـ كيخفػف 

 اإلنساف . الضغوط النفسية التي تسبب تدهورًا في صحة

 مٍف رضغ ثشّبٍح ٍنبفحخ ٍزنبٍيخ دلنبفحخ االفٔ ؟

استخداـ المعلومات الحقلية عن تاريخ االفة ، العمليات الزراعية، الظركؼ  -1

 البيئية لكي تتوقع ام مشاكل

اجراء عملية التتبع المستمر في الحقوؿ للبحث عن دليل كجود ضرر للنبات ك  -2

 ة االتي: عن االفة المسئولة عن الضرر ام معرف
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 ما هو نوع االفة -

 دكرة حياة االفة ك معرفة مواسم ظهورها ك االطوار الضعيفة -

 مدم انتشار االفة في الحقل ككيفية توزيعها -

 التخاذ القرار لبلفهتحديد الحد االقتصادم الحرج  -

 استخداـ بعض العمليات الزراعية ك الميكانيكية للحد من االفه -3

 ف امكن كالعمل علي اكثارهااستخداـ بعض االعداء الحيوية ا -4

 استخداـ المبيدات كوسيلة اخيرة ضد االفه كيراعي االتي -5

 فقط اك حواؼ الحقل اإلصابةمعاملة بؤر  -

 استخداـ مبيدات صديقة للبيئة -

 قراءة كفهم كل ما هو مكتوب علي المبيد -

 تقويم نتائج برنامج المكافحة بحيث تعرؼ االجابة علي التساؤالت االتية -

 تعداد االفة بشكل كاؼ هل انخفض  - أ

 هل كاف البرنامج ذا تكاليف منخفضة نسبيا - ب

 هل ظهرت ام اثار جانبية غير مرغوب فيها - ت

 ماذا سيتم عملة في المرحلة القادمة  - ث
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 ادلشاخغ

 زراعة يعرضك للحبس كالغرامةاحذر.. استعماؿ مبيدات غير مسجلة في ال -

https://www.elwatannews.com/ 

 أضرار استخداـ المبيدات علي البيئة -

https://worldofculture2020.com/?p=78286 

 ية كطرؽ الحد منهاالتلوث بالمبيدات الكيميائ -

https://worldofculture2020.com/?p=37643 

 /https://ar.wikipedia.org األثر البيئي لمبيدات اآلفات -

-https://green أضرار المبيدات الحشرية على صحة اإلنساف كالبيئة -

studies.com/ 

 /https://alarabi.nccal.gov.kw تأثير المبيدات الحشرية على البيئة -

https://www.elwatannews.com/
https://www.elwatannews.com/
https://worldofculture2020.com/?p=78286
https://worldofculture2020.com/?p=37643
https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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 /https://www.alfaraena.com تلوث البيئة بالمبيدات الحشرية الكيميائية -

  https://alzira3a.com تلوث البيئة بالمبيدات الكميائية -

 https://al3loom.com تأثير المبيدات الحشرية على البيئة -

كتاب )علم الحيواف كاآلفات ( 2020)دسوقي، عبدالعليم سعد سليماف

 https://www.agro-lib.site(  المكتبة الزراعية الشاملةالحيوانية الزراعية

كتاب " أهم اآلفات الحيوانية في ( 2020)دسوقي، عبدالعليم سعد سليماف -

 المكتبة الزراعية الشاملة المنشآت الغذائية ك طرؽ مكافحتها"

كتاب "اآلفات الحشرية كالغير ( 2020)دسوقي، عبدالعليم سعد سليماف -

-https://booksحشرية ذات األهمية الطبية كالبيطرية" مكتبة الكتب 

library.net 

 لزراعاتا آفاتأهم  كتاب "( 2022)دسوقي، عبدالعليم سعد سليماف -

 https://books-library.net" مكتبة الكتب كطرؽ مكافحتها المحمية

https://www.alfaraena.com/
https://al3loom.com/
https://www.agro-lib.site/2020/08/blog-post_50.html?m
https://books-library.net/free-1180952957-download
https://books-library.net/free-1180952957-download
https://books-library.net/free-1180952957-download
https://books-library.net/free-1180952957-download
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 لماذا يفضل استخداـ المكافحة المتكاملة عن استخداـ المبيدات ؟ -

www.agri2day.com 

 تميزات بدائل المبيدات اآلمنة في مكافحة اآلفا -

https://sadamisr.com/ 
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 "وقل اعولوا فسريا اهلل عولكن ورسوله واملؤهنوى

 صدق هللا العظٌو

الحهد هلل له الشكس وله الحهد وله السًاء الحسٌ، لقد وفقًا 

هللا إلى هرا الهىضىع، وإيًٍ قد عسضت زأًٍ فقط، وأزجىا 

أى ًكىى وفقًٍ هللا فٍ هرا الأنس، داعٌٌ هللا عص وجل أى 

عًد حسٌ ظًكو بإذى هللا تعالى، والسلام علٌكو  أكىى

 وزحهة اله وبسكاته
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 إهـــــــــــــــداء

 إلٍ

 الفاضل الدكتىز / خلٌفه حسٌٌ عبد الجىاد "شهٌد  إلٍ زوح أستاذي

 ’’زحهه هللا’’ العلو"

 ...زوح والدَي 

 ...ٍكل أفساد أسرت 

 إبًٍ دمحم 

 أساترتٍ الأجلاء 

 شنلائٍ وأصدقائٍ الأعصاء 

 نٌ ًًشد العلو والهعسفة كل 

 إلٌهو جهٌعاً كل التقدًس والإعصاش والعسفاى بالجهٌل 
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 الكاتة يف سطور
 االسزبر انذكزٕر/ عجذ انعهٛى سعذ سهًٛبٌ دسٕقٙ انًُطبٔ٘

 جبيعخ سْٕبج  -كهٛخ انزراعخ  -اسزبر انحٕٛاٌ انزراعٙ ثقسى ٔقبٚخ انُجبد انذرجخ انعهًٛخ:

 بدانزخصص انعبو: ٔقبٚخ انُج

 انزخصص انذقٛق: انحٕٛاٌ انزراعٙ

abdelalem2011@gmail.com 

 انًؤْالد انعهًٛخ ٔ انزذرج انعهًٙ : ثبَٛب:

 2002جبيعخ اسٕٛط     -كهٛخ انزراعخ  -ثكبنٕرٕٚس فٙ انعهٕو انزراعٛخ ثقسى ٔقبٚخ َجبد  -1

 2007جبيعخ اسٕٛط      -كهٛخ انزراعخ  -راعٛخ ثقسى ٔقبٚخ َجبد يبجسزٛر فٙ انعهٕو انز -2

 2011جبيعخ اسٕٛط    -كهٛخ انزراعخ  -دكزٕراِ فٙ انعهٕو انزراعٛخ ثقسى ٔقبٚخ َجبد  -3

 ثبنثب: انزذرج انٕظٛفٙ :

 (2002جبيعخ اسٕٛط  -كهٛخ انزراعخ  -يعٛذ ثقسى ٔقبٚخ َجبد  -1

 (2007جبيعخ اسٕٛط  ) -كهٛخ انزراعخ  -يذرس يسبعذ ثقسى ٔقبٚخ َجبد  -2

 (28/12/2011جبيعخ اسٕٛط  ) -كهٛخ انزراعخ  -يذرس ثقسى ٔقبٚخ َجبد  -3

 (1/10/2012جبيعخ سْٕبج  ) -كهٛخ انزراعخ  -يذرس ثقسى ٔقبٚخ َجبد  -4

 23/1/2017جبيعخ سْٕبج   -كهٛخ انزراعخ  -اسزبر عهى انحٕٛاٌ انزراعٙ انًسبعذ ثقسى ٔقبٚخ َجبد -5

 31/1/2022جبيعخ سْٕبج   -كهٛخ انزراعخ  -اسزبر انحٕٛاٌ انزراعٙ ثقسى ٔقبٚخ َجبد -6

 ضٕ فٙ انجًعٛبد االرٛخ:ع

 عضٕ فٙ انجًعٛخ انًصرٚخ نهحطراد. -1

 عضٕ فٙ انجًعٛخ انًصرٚخ االنًبَٛخ نعهى انحٕٛاٌ. -2

 عضٕ فٙ انجًعٛخ انعرثٛخ نٕقبٚخ انُجبد. -3

4- Member of "Asian Council of Science Editors 

 انُٓذ –عضٕ انهجُّ االسزطبرٚخ نهًؤرًراد انذٔنٛخ ثَٕٛٛذنٓٙ  -5

 (ISDSعضٕا فٙ انجًعٛخ انذٔنٛخ نهزًُٛخ ٔاالسزذايخ ) -6

 يجهخ دٔنٛخ 100يحكى دٔنٙ ألكثر يٍ  -7

 خبيسب: انٕظبئف انقٛبدٚخ أ اإلضرافٛخ

ٔ حزٙ االٌ. ٔ يذرة  2015 /11/ 7ثذاٚخ يٍ يذٚر فرع االرحبد انعرثٙ نهزًُٛخ انًسزذايخ ٔانجٛئخ ثًحبفظخ سْٕبج -1

 يعزًذ نذ٘ االرحبد انعرثٙ نهزًُٛخ انًسزذايخ ٔانجٛئخ

 عضٕ يركز انزًُٛخ انًسزذايخ ثجبيعخ سْٕبج -2

 ثجبيعخ سْٕبج . اٜفبدانًطرف انعهًٙ نًكبفحخ  -3

 جبيعخ سْٕبج -يذٚر ٔحذح يكبفحخ اٜفبد ثكهٛخ انزراعخ -4

 سبدسب: انجٕائز

 2015/2016انجبيعخ انزطجٛعٛخ فٙ انعهٕو انزراعٛخ ٔانطت انجٛطر٘ نهعبو انجبيعٙ حبصم عهٙ جبئزح  -

 حبضر سٛبدرّ فٗ انعذٚذ يٍ انُذٔاد ٔٔرش انعًم ٔانًؤرًراد عهٗ انًسزٕٖ انقٕيٗ ٔانذٔنٗ -

 َبقص سٛبدرّ انعذٚذ يٍ رسبئم انًبجسزٛر ٔانذكزٕراِ عهٗ انًسزٕٖ انقٕيٗ -

 ذ يٍ انًجالد انعهًٛخ انذٔنٛخسٛبدرّ عضٕ رحرٚر ٔيحكى فٗ انعذٚ -

ثحث دٔنٙ فٙ يجبل انزخصص رى َطرْب فٗ يجالد دٔنٛخ  ٔ عبنًٛخ ، يُٓب راد يعبيم ربثٛر  100نسٛبدرّ أكثر يٍ  -

 عبنٗ

 -انكٕٚذ –نسٛبدرّ انعذٚذ يٍ انًقبالد ٔ انكزت انعهًٛخ فٗ انعذٚذ يٍ انذٔل انعرثٛخ يثم انًًهكخ انعرثٛخ انسعٕدٚخ  -

 فهسطٍٛ –االردٌ  –سٕرٚب  -انسٕداٌ-قطر

 

.......................................................................... 

 ." اللهم انفعنً بما علمتنً ، وعلمنً ما ٌنفعنً ، وزدنً علما ، والحمد هلل على كل حال "

 ا .د عبد العلٍم االمنشاوي           

abdelalem2011@gmail.com 
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