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 : تقدیـــــــــم 

لى تحقیق  إالعربیۀ للتنمیۀ الزراعیۀ    المنظمۀ تتبناها    التی الزراعیۀ  سیاسات وخطط التنمیۀ    ى تسع
المضافۀ  ، اإلنتاجیۀفی    مطردٍ   نموٍ الغذائیۀ  القیمۀ  یحقق  ،  وزیادة  خالل   األمن بما  من    الغذائی 

لى تطبیق  إ  باإلضافۀ   ، المحاصیل  إنتاجیۀ وزیادة    ، جدیدة  أصناف واستنباط  ،  تحسین األصول النباتیۀ
للحد من اإلصابۀ بالحشرات واألمراض    المستدامۀوالبرامج  الزراعیۀ    لآلفات  المتکاملۀ  برامج المکافحۀ 

% من اإلنتاج الزراعی  30  لى المحاصیل قد یصل أو یزید ع   إنتاجیۀ نقصاً فی    تحدث   والتی ،  النباتیۀ
د  الستخدام المبیدات الکیماویۀ فقد یصل الفق  الموسعوعلى الرغم من التطبیق  ،  العالم على مستوى

ویضاف   ،% من قیمۀ المحاصیل نتیجۀ لإلصابۀ باآلفات الزراعیۀ قبل الحصاد30-20من    ما یقربلى  إ
 % خالل مراحل تخزین المحصول. 10إلیها نسبۀ فقد ال تقل عن 

باس  مرتبطۀ  بأنها  الحدیثۀ  الزراعۀ  نظم  الزراعیۀ  تتمیز  الکیماویات    األسمدة تشمل    التی تخدام 
حیث وصل حجم تجارة  ،  کبیرة  إنتاجیۀ قرن المنصرم طفرة  الل نصف  شهدت خال  والتی ،  والمبیدات

أمریکی بحلول    ملیار دوالرٍ   350لى  إأمریکی، وسیصل    ملیار دوالرٍ  250ما قیمته    عالمیاً  األسمدة
أن    المتوقع  من  و   ،أمریکی  ملیار دوالرٍ   65، أما بالنسبۀ للمبیدات فیصل حجم تجارتها نحو  2025
لى کمیات نجد  إ، وعندما یتم ترجمۀ هذه األرقام  2025أمریکی عام    دوالرٍملیار    90لى نحوإیصل  

مادة    ف ملیون طنٍلى خمسۀ ونصإ  نآلا  ت أن کمیات المبیدات المستهلکۀ على مستوى العالم وصل
سوق المبیدات الحیویۀ فی القارات  لى حجم  إ  بالنسبۀ. أما    أمریکی   ملیار دوالرٍ   61فعالۀ بما قیمته  

،  2010عام    أمریکی   لى ملیار دوالرٍ إ، و2007عام  أمریکی    ملیون دوالرٍ   672لى  إوصل  المختلفۀ قد  
دوالرٍ  7.12إلى    وارتفع عام    ملیار  إلى  ،  2019أمریکی  یصل  أن  المتوقع  دوالرٍ   7.20ومن    ملیار 

وتبدو الزیادة    .2027إلى    2020خالل الفترة من    % 8.6محققاً زیادة مقدارها    2027  أمریکی عام
  أمریکی   ملیون دوالرٍ  270إلى    2007عام    أمریکی   ملیون دوالرٍ  210فی قارة أوروبا من  واضحۀ  

   .2021عام 

على استخدام کائنات حیۀ    إنتاجها   فی مرکبات تعتمد    أنها ویمکن تعریف المبیدات الحیویۀ على  
 . یۀللحد من اآلفات وحمایۀ المحاصیل الزراع، من المبیدات الصناعیۀ طبیعیۀ، بدالًأو مواد 

على   الطلب  ازداد  کانت کیماویۀ    اآلفات ومبیدات    األسمدةوقد  زیادة  إ  أدىحیویۀ مما    أوسواء  لى 
واستخدامها  الصعید    إنتاجها،  العالمیۀ  العالمی  على  المبیعات  ومازالت  الماضیۀ.  العقود  خالل 
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بنسبۀ   تنمو  إلى    سنویاً،%    1.4مجتمعۀ  تصل  أن  أ  309ویتوقع  دوالرٍ  عام بحلو  مریکیبلیون    ل 
2025. 

الدور   تجاهل  الصعب  زیادة    اإلیجابی من  فی  المبیدات  لعبته  المختلفۀ،  اصیل  المح  إنتاجیۀ الذي 
خطر    وحمایۀ من  المبیدات    ،النباتیۀ  واألمراض  اآلفاتالمزارع  تعتبر  یومناحیث  الوسیلۀ    إلى  هذا 

مکافحۀ    األساسیۀ عملیات  الم   اآلفات فی  المشاکل  من  العدید  کان  ،تعلقۀبالرغم من ظهور    ت سواء 
 .عدم اختیار المبید المناسب أوالتوسع الکبیر فی استخدامها  أو بسوء التطبیق 

ینبغی  إلنتاج    وعلیه  اآلفات  مبیدات  استخدام  عند  الجیدة  الزراعیۀ  بالممارسات  االمتثال  یتم  أن 
سواء   المحلی الغذاء،  بغرض    لالستهالك  على   التصدیر،أو  مبی  ویجب  کمیۀ  خفض  دات  المزارعین 

إل  المستخدمۀ  األاآلفات  الحد  محاصیلهمى  لحمایۀ  الضروري  األقل  دنى  المبیدات  استخدام  بجانب   ،
 وحمایۀ البیئۀ.  والحیوان  سمیۀ لحمایۀ النباتات وسالمۀ اإلنسان  

بمثابۀ وسیلۀ لتطویر وتدریب المزارع  -  المنظمۀ  منعداده خبراء  إوالذى قام ب   -  هذا الدلیل  یعتبرو
طریق   الکیمیائیۀ    فه تثقیعن  بالمواد  بالقیود    التیالحیویۀ    أوالمستمر  وإلمامه  معها  یتعامل 
عل   ،والتحذیرات المبیدات  العامۀ  ىوخطورة    ، األحیائیوالتنوع  ،  اآلفات ومقاومۀ    ،والبیئۀ،  الصحۀ 

للمبیدات  اآلمن  الزراعی فی مجال االستخدام  اإلرشادبرامج    وأهمیۀ المزارعین ،  والفعال    ورفع وعی 
المبیدات  اطربمخ المبیدات،    ،متبقیات  مع  التعامل  عند  المتبعۀ  الوقائیۀ  اإلجراءات  مع  ومعرفۀ 

عند الحصاد خاصۀ المحاصیل   األمانالتزام المزارعین بالجرعۀ الموصی بها وفترة التأکید على أهمیۀ  
   .کیفیۀ التخزین والتخلص من مخلفات المبیدات  ى ، وکذلک التعرف علالغذائیۀ

 التوفیق واهللا ولی  

 

 الدخیري  آدم أحمدإبراهیم  البروفیسور/

 االعام المــدیر 
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   :المقدمۀ  
 

  من  عون  أي  أو   الزراعیۀ  اآلفات  لمکافحۀ  تستخدم  کیماویۀ  مواد  عن  عبارة  بأنها الکیمیائیۀ   المبیدات تعرف
الزراعیۀ  ضرراً   تشکل   أن  یمکن  التی   الحیۀ   الکائنات  العلماء فی مجموعات    .على المحاصیل  وهی:  ویضعها 

الفطریۀ  الحشریۀ،المبیدات   الدیدان  ،  المبیدات  مبیدات  القوارض،  مبیدات  إلى  باإلضافۀ  األعشاب،  مبیدات 
 .  ومبیدات العناکب ، والرخویات األسطوانیۀ

 
  تجارتها الىحتى وصل حجم    کبیراً  تقدماًقرن المنصرم  ال نصف    الزراعیۀ خاللیدات  تقدمت صناعۀ المب وقد  
وعندما یتم  ،    2025بحلول عام    أمریکی  ملیار دوالرٍ  90إلى نحووهذا الرقم سیصل    دوالرٍ،ملیار    65نحو  

األرقام   اآلإترجمۀ تلک  العالم وصل  المستهلکۀ على مستوى  المبیدات  سۀ  خمن  لى کمیات نجد أن کمیات 
 .نٍملیون ط  ونصف

 
وخطرة سامۀ  مرکبات  عامۀ  بصورة  الزراعیۀ  بعد    استعمالهاویجب  ،  والمبیدات  فقط  الضرورة  وعند  بحذر 

الزراعیۀ  المکافحۀ  وطرق  الوقایۀ  أسالیب  کافۀ  تعبیر  .استنفاذ  المبید    LD50ویعتبر  سمیۀ  على  مؤشراً 
یمکن أن تؤدي إلى موت    والتی الحی من الوزن  جمرام لکل ک ج: جرعۀ المبید مقدرة بالملییوخطورته وتعن

لها50 تتعرض  التی  التجربۀ  حیوانات  من  عن    وغالباً ،  %  المأخوذة  للجرعات  الجرذان  على  مقدرة  تکون  ما 
 طریق الفم. 

 
یصیب اإلنسان أو ممتلکاته (نباتات أو حیوانات) وتسبب له الضرر،    یاآلفۀ الزراعیۀ فهی أي کائن ح  إما

اآل والطیور  ،  فاتفالحشرات من  والطفیلیات  والحیوانات  المیکروبات(بکتیریا وفطریات وفیروسات)  وکذلک 
 وکذلک النباتات التی تنبت فی غیر مکانها تعتبر آفۀ أیضاً. ، والقواقع والقوارض مثل الفئران

إلى  والتوجه  ،  المبیدات الکیماویۀ  استخداموبنظرة مستقبلیۀ متفائلۀ یجب العمل على الحد والتقلیل من  
للمحاصیل  استخدام المتکاملۀ  اإلدارة  لآلفات،  برامج  المتکاملۀ  المکافحۀ  استخدام  ،  ومنها  على  وتعتمد 

(مفترسات، الطبیعیۀ  والمواد  الحیویۀ  وغیرهاجفرمونات  ،  متطفالت  طیور،   األعداء  المتوفرةاذبۀ  فی    ) 
 .اقتصادي شکل الطبیعۀ أو التی تتجه حالیاً کثیر من الشرکات إلى إکثارها وإنتاجها ب

العالقۀ   وأصحاب  األسر  قراءة    باستخدامأما  على  العمل  فیجب  الخطرة  الکیماویۀ  المواد    اإلرشاداتهذه 
عن    وبعیدة   فی أماکن مرتفعۀ  المبیدات  وضعویجب  کیماوي،  عند شراء أي مبید    العبوة بدقۀعلى  المدونۀ  

األطفال أیدي  عدم  ،  متناول  قد  اقتنائهاومحاولۀ  کبیرة  المبکمیات  فی  اإلمکان  حیث  ر  والحدائق،  نازل 
فی بکمیات    یتوفر  عبوات  أو  200األسواق  یمکن  100مل  بمعنى  مباشرة    استخدامهامل  منها  والتخلص 

 بطریقۀ آمنۀ بیئیاً. 

https://www.ecomena.org/disposal-pesticide-containers-ar/
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الدول   ندعو  فی    لاللتزام کما  وارد  هو  ضمنها    االتفاقیاتبما  ومن  الکیماویۀ  بالمواد  المتعلقۀ  الدولیۀ 
بازل، ومونتریال  اتفاقیۀ المبیدات مثل   التی تصدر عن هذه  ،  روتردام،استوکهولم،  ،  االتفاقیاتوالقرارات 

العالمیۀ  وعمّ الصحۀ  قبل منظمۀ  المتحدة  WHOا یصدر من  لألمم  والزراعۀ  األغذیۀ  حفاظاً    FAO  ومنظمۀ 
 . البیئۀعلى صحۀ اإلنسان والحیوان و 

 
 

https://www.ecomena.org/biological-warfare-ar/
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   : تعریف المبیدات الزراعیۀ 
 

حسب هیئۀ الدستور الغذائی التابعۀ لمنظمۀ األغذیۀ والزراعۀ لألمم المتحدة الفاو    تعرف المبیدات 
 على أنها :  

ــادة أو  أي مـــ

مخلــوط مــن عــدة مــواد یقصــد بهــا 

الوقایــــــۀ مـــــــن أیـــــــۀ آفـــــــات وإعـــــــدامها 

ــ  ا أو واجتــــــذابها، وطردهــــــا أو مکافحتهــــ

ـــ تقلیـــل کفاءتهـــا  فـــی ذلـــک  یۀ، بمـــالالتناس

األنـــــواع غیـــــر المرغوبـــــۀ مـــــن النباتـــــات أو 

ــا  ــۀ وتخزینهـ ــاج األغذیـ ــالل إنتـ ــات خـ الحیوانـ

ــلع  ــا، والســـ ــا وتجهیزهـــ ــا وتوزیعهـــ ونقلهـــ

ألعـــالف الحیوانیـــۀ أو التـــی قـــد الزراعیـــۀ أو ا

 تقدم للحیوانات لمکافحۀ الطفیلیات. 

 

 

 

عالیۀ السمیۀ  تعتبر المبیدات الزراعیۀ مواد 
ولکن  ،  األفراد والبیئۀ لى وکثیرة األضرار ع

تختلف حدة سمیتها حسب ترکیز المواد  
المستخدمۀ وکیفیۀ التعرض لها سواء  

وألن   ؛اللمس فقط  باالستنشاق أو الشرب أو
منظمۀ الصحۀ   استخدامها أمراً حتمیاً وضعت

وغیرها من المنظمات الصحیۀ  )WHO (العالمیۀ
معاییر التی تحدد استخدام  بعض المحاذیر وال

صحی قدر اإلمکان ویتعرض  المبیدات فی إطار 
من یخالفها للمسائلۀ القانونیۀ وربما یصل األمر  

إلى جانب ذلک توصلت المنظمات الصحیۀ  .للحبس

،  هذه المبیدات ب محددة من کل مادة منلنس
  اً أو یسبب أضرار الًحیث ال یکون هذا الترکیز قات

یجب   فی نفس الوقت  و، لمن یتعرض له صحیۀً
یکون ترکیزاً فعاالً للقیام بوظیفته لتحسین  أن 

  .جودة المحاصیل
 

ترکیبها کیماویاً أي  هی مادة یتم  PESTICIDESاآلفات مبیدات 
ات وهی کلمۀ  أنها لیست مادة طبیعیۀ وتستخدم إلبادة اآلف

 .  killer of pests غیر وصفیۀ وتعنی قاتالت اآلفات

والـذي   cidaمشـتق مـن المقطـع الالتینـی   icide فـالمقطع 
تعنـی قتـل اآلفـات سـواء  pesticide. و کلمـۀ  ,  to killیعنـی 

و حشائش أو قوارض أو طیـور کان هذه اآلفۀ حشرة أو فطر أ
یـۀ قانونیـۀ هـی سـموم ناح  ن...الخ.  والمبیـدات مـانیماتود  وأ

سامۀ حتی الکیماویـات   راقتصادیۀ وال توجد مادة کیماویۀ غی
 الطبیعیۀ سامۀ اذا لم یحسن استخدامها.
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 :   أشکال تجهیز المبیدات فی  ۀالمصطلحات المستخدم  
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 : المبیدات  وصناعۀ اکتشافتطور    
 

دات ام مبیــ اســتخد  نظــراً؛ ألنتطور المبیدات الکیمیائیۀ نقطۀ فاصلۀ فی مکافحۀ اآلفــات الزراعیــۀ  

ومــا هــی  المبیــدات؟فمــا هــو تــاریخ تطــور  .اآلفات الحدیثۀ قد ساهم فی تحسین اإلنتــاج الزراعــی

 وصحۀ اإلنسان ؟ على البیئۀ هاتأثیرما هو  ووحدیثاً؟ أنواع المبیدات قدیماً 

تطــور المبیــدات الکیمیائیــۀ تقــوم علــى اســتخدام النباتــات والعناصــر أو المرکبــات  کانــت بــدایات

عوامــل مبیــدات آفــات   واســتخدام  اکتشــافطۀ. وأدى التطــور العلمــی والثقــافی الالحــق إلــى  البسی

وبعد الحــرب العالمیــۀ الثانیــۀ حــدث التطــور الکبیــر فــی مجــال تصــنیع المــواد الکیمیائیــۀ ،  إضافیۀ

المرکــب  :عــن ذلــک ظهــور مرکبــات کیمیائیــۀ جدیــدة مثــلنتج  خاصۀ المبیدات، حیث  بالمختلفۀ و

  DDT.و المرکب الهیدروکربونی الکلورونی  TEPPوي الفسفوري العض

إنتــاج المبیــدات فــی العــالم، فــی  وقد شهدت السنوات األخیرة من القــرن العشــرین تزایــداً ملحوظــاً  

 "وبــالثمن المناســب ینالوقــت المناســب وفــی المکــان المرکب المناســب "وکانت فلسفۀ هذه الصناعۀ 

ینفــق فــی صــناعۀ   أمریکــی  ن کــل دوالرأول المتقدمــۀ  وقد وجد من الدراسات االقتصادیۀ فــی الــد

 .3:1ن النسبۀ بین التکلفۀ والفائدة أي أ ،ۀٍأمریکی اتٍدوالر 3المبیدات یعطی مردود حوالی 

المبیــدات الکیماویــۀ المصــنعۀ، عنــدما بــدأ اســتخراج المــواد مــع مطلــع القــرن التاســع عشــر ظهــرت 

المختبرات. خالل هذه الحقبــۀ، تــم مــزج المرکبــات   الکیمیائیۀ من مصادرها النباتیۀ وتنقیتها فی

علــى ســبیل المثــال تــم تطــویر مــزیج مــن کبریتــات و  الکیمیائیۀ وإنتاجها لغــرض مکافحــۀ اآلفــات

کافحــۀ االلتهابــات الفطریــۀ والعفــن الفطــري فــی مــزارع وهیدروکســید الکالســیوم لم (II) النحــاس

 (العنب). الکروم
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زن ن یحقــق التــواأنســان اإل علــىیجــب 

عند اتخــاذه القــرار  والضرردة بین الفائ

ویعتمد فی اتخــاذ ،  بتطبیق المبیدات

ــرار علــ  ــا  ىالق ــدة منه ــارات عدی : اعتب

االقتصادیۀ و الصحیۀ والبیئیۀ   النواحی

 و السیاسیۀ 

 .والنفسیۀخالقیۀ واأل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : االقتصادیۀ االعتبارات

ــد   تتمثــــل فــــی اســــتخدام المبیــ
و أالــــــوطنی  ىالمســــــتو علــــــى

ــتو ــع  ىمســـ ــی رفـــ ــزارع فـــ المـــ
الغــــذاء النــــاتج  وکمیــــۀنوعیــــۀ 

ــۀ  ــیل الزراعیــــــ ــن المحاصــــــ مــــــ
 .نتاج تکلفۀ وحدة اإل وخفض

اضــی األثــر الکبیــر فــی لقد کان لتوفر المبیدات الفعالۀ فــی منتصــف القــرن الم

تطــویر العدیــد مــن األصــناف النباتیــۀ، وبالتــالی أثــر ذلــک فــی إعطــاء محصــول 

ــوع الجینــی والقــدرة ــک صــاحبه إهمــال فــی التن علــى مقاومــۀ  عــالی، إال أن ذل

 اإلصابۀ باآلفات فی تلک النباتات.

 

  االعتبارات الصحیۀ: 
یترکـــــز علـــــى کـــــون جمیـــــع 
مرکبـــــات المبیـــــدات ســـــامۀ 
لإلنســــان والحیــــوان، وتجــــرى 
تجـــارب عدیـــدة لدراســـۀ مـــدي 
خطــــــورة ســــــمیۀ المبیــــــدات 
لإلنسان والحیوان ومدى ثبــات 

بعــض المبیــدات فــی متبقیات  
 أنسجۀ الجسم.

 

 االعتبارات البیئیۀ:
ــر   ــتخدام غیـ ــی االسـ ــل فـ تتمثـ

ــرة مــن  ــات کبی ــواعی، وبکمی ال
المبیــــدات الســــامۀ یــــؤثر فــــی 

 النظام البیئی
 ء وتظهر آثار االستخدام الســی 

ــۀ  ــات الحی ــى الکائن للمبیــدات عل
ــداء  ــل األع ــتهدفۀ مث ــر المس غی

 الحیویۀ 
 والحشرات النافعۀ. 

 

 رات الزراعیۀ: االعتبا
تتمثل فی االستخدام المتکــرر  

ــۀ أشـــــکالها  ــدات بکافـــ للمبیـــ
ــذه  ــۀ لهــــ ــور المقاومــــ وظهــــ
ــات  ــن اآلفــــــ ــدات مــــــ المبیــــــ
المستهدفۀ، وبالتالی ال جــدوى 
مـــن اســـتخدامها المتکـــرر رغـــم 

وهــی خــط   منافعها المتوقعــۀ 
ــدفاع األول لتجنــب اســتخدام  ال
المبیــــــدات ومنــــــع اکتســــــاب 

 ضد المبیدات المناعه 
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   :فاتدارة المتکاملۀ لآلاإل  فیمنافع المبیدات ودورها 
 

یضــاح المنــافع إویمکــن  للمجتمــع،ن تحقق العدید من المنافع الهامــۀ أیمکن   وسیلۀ فعالۀدات  المبی
 :التالیۀالنقاط  فیالرئیسیۀ للمبیدات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 :  سمیۀ المبیداتت
 

، المادة ع لهذهالشائ االسمو أ به،ۀ الللمادة الفع  الکیمیائیللترکیب    تسمیۀ المبید قد تکون تبعاً
على  يولکن یحتو، التطبیق ال یحتوى على المادة الفعالۀ فقط  فین المبید المستخدم  أوحیث  

 اسماً القائمۀ بالتجهیز تطلق على منتجاتها    أون الشرکۀ المصنعۀ  إف،  لیهإمضافۀ    أخرىمکونات  
دة المجهزة مــن مــاجات التجاریۀ ت. وهناك العدید من المن  التجاري  باالسملها یعرف    اًخر ممیزآ

تعــدد ل (نتیجــۀالتشــویش  حالــۀ مــنوقــد یخلــق ذلــک    ،واحــد  اســمکثر مــن  أواحدة تحمل    ۀفعال
 .المبیدات مستخدمیلدى بعض  )و تشابههاأسماء األ

الزراعیۀ  االفات  لمکافحۀ  المبیدات  استخدام 
مراض یؤدى الحشریۀ والالفقاریۀ ،مسببات األ

الفاقد   کما   وألتجنب   ، عنها  الناجمۀ  الخسائر 
من  أیمکن   یحسن  األإن  وجودة  غذیۀ نتاج 

 . ومحاصیل الکساء

 ی معالجۀ حیوانات المزرعۀ بالمبیدات یساعد ف
وتجنب  الحیوان  صحۀ  على  المحافظۀ 

 . ضرارالمتطفالت المختلفۀأ

السامۀ   الطعوم  صور أاستخدام  بعض  و 
األ المناسبۀ  لمکافحۀ المستحضرات  خرى 

مشاکلها  تجنب  على  یعمل  القوارض 
 . ضررها الصحیۀ والزراعیۀأو

ات  منافع المبید
دارة  اإل فیودورها 

  فاتالمتکاملۀ لآل 

المقلقۀ   الحشرات  األمکافحۀ  همیۀ ذات 
مثل   والبیطریۀ  البعوض أالطبیۀ  نواع 

الحشر من  وغیرها  الناقلۀ والذباب  ات 
وتحسن تمراض  لأل عامۀ  صحیۀ  منافع  حقق 

 .فى نوعیۀ الحیاة

ومعالجۀ أالمبیدات    تعتبر لتجنب  هامۀ  داة 
 . یضألبصابۀ المبانى بالنمل اإ 

والمتنزهات  ا الحدائق  فى  المبیدات  ستخدام 
الریاضیۀ  و نتظار، وغیرها الاکن اموأالمالعب 

األ على ماکن  من  ویعمل  علیها  یحافظ 
 . صیانتها

الضارة   الکائنات  مکافحۀ  فى  المبیدات  تساعد 
ا  ًابیئی المواطن  لحمایۀ  یؤدى  مما  صلیۀ أل، 

 . تنوع الحیوى وصیانۀ ال 

الخاصۀ ا بالمنازل  المبیدات  منتجات  ستخدام 
نوعیۀ  من  ویعزز   ، المنافع  من  العدید  یحقق 

 . وجودة الحیاة
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 : البطاقۀ االستداللیۀ 
   

لبطاقــۀ من اوتتضــ   .المصدر الرئیسی للمعلومات عن المنتج    المبید، وهی  عبوةعلى  توجد    •
 مثل: کل المعلومات الضروریۀ

االسم التجاري، المادة الفعالۀ وترکیزها، المحاصیل واآلفــات التــی تــم تســجیل المبیــد مــن   •
ــل الحصــاد (آخــر ، احتیاطــات األمــان، المســتخدمۀ، الســمیۀ أجلهــا، الجرعــات ــا قب فتــرات م

 .دستورالم واسمالشرکۀ المصنعۀ  اسم، الصالحیۀ انتهاءتاریخ ، معالجۀ)

ــف ا ــب یصــ ــیلترکیــ  الفعلــ
مـــا ًا وغالبـــ  الفعالـــۀ،للمـــادة 
ــون  ــمیکــ ــائی االســ  الکیمــ

وقد یظهــر   ومعقدًا.   طویًال
علـــى البطاقـــۀ االســـتداللیۀ 

 .قوسینللعبوة بین 
 

ــد اســم ــق الشــرکۀ المصــنعۀ للمبی اً تطل
لمنتجها الذى یحتــوى علــى مــادة   ًاخاص

ــۀ  ــۀ،فعالــ ــو  معینــ ــذا هــ ــموهــ   االســ
الــذى یظهــر بحــروف مطبوعــۀ   التجاري

شکل   االستداللیۀواضحۀ على البطاقۀ  
ــًا1 ــرکات  ، وغالبـــ ــتخدم الشـــ ــا تســـ مـــ

 طفیــف  اخــتالفسماء بینها  أالمصنعۀ  
ــواد  ــى مـ ــوى علـ ــی تحتـ ــات التـ للمنتجـ

 . فعالۀ مختلفۀ 

 

 الفعالۀ،للمادة    ًامعروف دولی  اسم
ویســـهل اســـتخدامه وتـــذکره عـــن 

مــا یشــیر وعــادة ً   الکیمیــائی،االسم  
ــۀ إاالســم العــام  ــى المــادة الفعال ل

بغض النظر عن الشــرکۀ المصــنعۀ 
للمنتج ، ویظهر االسم العام علــى 

 . البطاقۀ االستداللیۀ

 

ی الکیمیائ  االسم  ي التجار  االسم    
و  أالعام   م االس

 الشائع 
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 : للسمیۀ  تصنیف المبیدات تبعًا   
 

 ی) وهــ 11المرتبــۀ الثانیــۀ (، کثــر خطــورةاأل ی) وهــ  1b < 1a(وتشــمل المجموعــۀ  األولــىلمرتبــۀ ا
عدیمــۀ  ی) وهــ uوالمرتبــۀ الرابعــۀ (، ) قلیلــۀ الخطــورة111والمرتبــۀ الثالثــۀ (، متوســطۀ الخطــورة

، المعتــاد االســتعمالتحــت ظــروف مــزمن  لــى ضــررإ ين تــؤدأومــن غیــر المحتمــل  ،  الخطورة نســبیاً
و عالمۀ تدل على المرتبۀ أن یشتمل ملصق البیانات المصاحب للعبوات التجاریۀ على کلمۀ  أویشترط  

 اًوفقــ  االســتداللیۀعلى درجــۀ الســمیۀ یــتم تحدیــد لــون البطاقــۀ  وبناءً ،المبید یتبعهالذى  مأو القس
 التالی: ) 1(الجدول  فی لتصنیف منظمۀ الصحۀ العالمیۀ کما هو موضح

 درجۀ سمیۀ المبیدات  ى ۀ التعرف علی: مستویات و درجات السمیۀ للمبیدات و کیف)1(جدول  

 

 

 

 

 

 
 
 : المبیدات تقسیم  طرق  

 
 :الکائن المستهدفنوع حسب  -أوالً

 
ألن المبیــدات تنقســم إلــى مجموعــات لهــا خصــائص کیمیائیــۀ  التقســیم؛مــن أســهل طــرق یعتبــر  

وتشــمل  باسمهتشترك فی الکائنات الحیۀ المستهدفۀ، لذلک سمیت هذه المجموعۀ   مختلفۀ ولکنها
 وهی:  رئیسیۀٍ مجموعاتٍ ربعأ
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 Insecticidesالمبیدات الحشریۀ 

 Rodencides القوارض مبیدات

 Herbicidesمبیدات الحشائش 

 Fungicidesمبیدات الفطریات 

 Nematicide ثعبانیۀمبیدات دیدان 

 Acaricide   عناکب مبیدات

    Larvicideمبیدات یرقات 

       Avicide طیور مبیدات

   أسماك مبیدات
 

   Growth Regulators نمو منظمات

I t  
 Pheromones     فورمونات 

 

        Attractant  جاذبات
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 اآلفۀ: لى جسم إ طریقۀ دخول المبید  سب ح 
 

تع (وهی  الدخول  طریقۀ  على  الحشریۀ  للمبیدات  واألساسیۀ  الشهیرة  التصنیفات  أحد  نی  یعتمد 

، بحسب نوع  الحشریۀ إلى جسم الکائن الحی الذي یکون فی الغالب حشرات) طریقۀ دخول المبیدات  

 :  هی کاآلتی، والمبید المستخدم

 .ۀسموم معدی - 1

 .ۀسموم عصبی- 2

 .ۀسموم تنفسی -3

 .ۀسموم عضلی- 4

 .سموم تسبب العقم- 5

 .والتکاثرسموم توقف النمو - 6

 . سام الخلويسموم تدخل فی عملیات االنق-7

 : مبیدات معدیۀ  
 

إلــى قتــل الحشــرة  يوتشــمل المبیــدات الحشــریۀ التــی تقتــل الحشــرة عــن طریــق الفــم وتــؤد

وهــی الجــزء الوحیــد غیــر ، بعــد امتصاصــها فــی القنــاة الهضــمیۀ الوســطى مــن معــدة الحشــرة

ولــــذلک فقــــد ، وتتمیــــز معظــــم الســــموم المعدیــــۀ ببقائهــــا فعالــــۀ مــــدة طویلــــۀ الکیتینــــى.

کمــا ، ضــد الحشــرات ذات أجــزاء الفــم القــارض مــن یرقــات وخنــافس ل کســموم وقائیــۀتســتعم

یطبــق بــالخلط فــی والســحالی) ، ابــن آوى القــوارض،لقتــل الحیوانــات األعلــى ( ســتخدم أیضــاًت

ــام ــاذب أو الطعـ ــی الجـ ــالخلط فـ ــراتو، بـ ــی المستحضـ ــوفر فـ ــکل  متـ ــى شـ ــاتعلـ ــار، : البخاخـ ، الغبـ

 .الغمس أو الطعوم
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 تبطل مفعول المبید: التی قد العوامل  من 
 

: تجنـــب مثــل بطــال مفعــول المبیـــد إبخطــوط دفاعیـــۀ تعمــل علـــى  اًیضــ أتتســلح الحشـــرة قــد 

ــاع (اإل، رفــض الطعــام، الطعــام ــد، ســهالاإل، )القــیءرج ــى هــدم المبی  حموضــۀ المعــدة، القــدرة عل

ط المبیـــد لمجابهـــۀ تلـــک الخطـــو لخطـــوط الـــدفاع لـــدى کـــل حشـــرة یـــتم تعـــدیل تجهیـــز وتبعـــاً

 .حداث التأثیر الفعال إو

 

 : الشائع)  لالستخدامالمتطلبات المسبقۀ لسموم المعدة (مقبول  
 

  .یجب أال تتلف أوراق الشجر •

  .یجب أن تکون غیر قابلۀ للذوبان فی الماء •

 .الحشرات بسرعۀیجب أن تکون قویۀ / تقتل  •

 مکلفۀ.یجب أن تکون غیر  •

 .مستقرةوتکون مکروهۀ من الحشرات  یجب أالّ •

 .االلتصاقبقدرة جیدة على  وتتمتعبسهولۀ  یجب أالّ تتکسر •

 

 :بالنباتلسلوکیاتها  المبیدات طبقاً أنواع

 .contact بالمالمسۀ -1

 .Systemicجهازیۀ  -2

 . Translaminarلى السطح السفلی لها إعابرة من السطح العلوي لألوراق  -3
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 :  مبیدات بالمالمسۀ   
 

یۀ التـــی تقتـــل مالمســـتها وتشـــمل المبیـــدات الحشـــرعمـــل علـــى اآلفـــات المســـتهدفۀ عنـــد ت

ــرة عـــن طریـــق امتصاصـــها خـــالل الکیوتیکـــل ــذا النـــوعحیـــث أن ، الحشـ ــدات هـ ألیـــف  مـــن المبیـ

(یمــتص بســهولۀ عــن طریــق الــدهون الموجــودة فــی نســیج الهیکــل الخــارجی شــدید للــدهون 

ــرة) ــل  للحش ــه یعم ــد امتصاص ــۀوبع ــجۀ عام ــاب أو أنس ــموم أعص ــى ا کس ــدخول إل ــد ال ــن بع ــدم م ل

ــالل الجلـــ  ــیۀ ، دخـ ــور التنفسـ ــالل الثغـ ــی خـ ــاز التنفسـ ــل الجهـ ــرى مثـ ــزاء أخـ ــق أجـ ــن طریـ أو عـ

ــۀ  ــادة ال.کالقصــبات الهوائی ــدات إلب ــم وتصــلح هــذه المبی ــزاء الف ــوع أج ــن ن حشــرة بغــض النظــر ع

ــۀ ــت ثاقبـ ــواء کانـ ــۀ ،(سـ ــۀ)، ماصـ ــا  ،قارضـ ــرض لهـ ــی تتعـ ــطح التـ ــۀ األسـ ــى معاملـ ــد علـ وتعتمـ

مــر الــذي یجعــل لثبــات األثــر البــاقی لتلــک المبیــدات أهمیــۀ خاصــۀ الحشــرة أثنــاء حرکتهــا، األ

 ح المکافحۀ.فی نجا

 

  من ممیزات مبیدات المالمسۀ:  
 

 .سهولۀ الحصول علیها من األسواق أو الشرکات  •

القــادر علــى الــذوبان فــی الــدهون مثــل المبیــدات العضــویۀ الفســفوریۀ مبیــد المالمســۀ  •

ــۀ  ــرعۀ عالیـ ــام بسـ ــأثیره السـ ــر تـ ــذا فـــ  ؛یظهـ ــالبنزین إولـ ــدهون کـ ــۀ للـ ــذیبات المحبـ ن المـ

 مـــا عـــن طریـــق تغییـــر ترکیبـــه بحیـــث تجعلـــه قـــابالًأ، تـــؤثر علـــى خـــواص الکیوکتیـــل

ــدات  ــه  التــیلنفــاذ بعــض المبی ــذ فی ــن أ صــالًأال تنف ــاء م ــى ســحب قطــرات الم و تعمــل عل

 لتفککها وزیادة قابلیتها لنفاذ المبیدات . يطبقۀ فوق الجلید مما یؤد

هــذه المبیــدات الحشــریۀ ضــد أي نــوع مــن الحشــرات ســواء کانــت مــن  دامتخاســ یمکــن  •

ــوع المضــغ أو المــص  ــالل ؛ ن ــن خ ــدخل جســم الحشــرة م ــدات ت ــذه المبی ــد الألن ه بشــرة عن

 مالمستها لها.
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   تأثیره على الحشرة: طریق المبید وتعوق   فیتقف التی من الموانع   

 

 

 
   :مبیدات جهازیۀ نباتیۀ  
 

ــتم إدخــ  ــاتال هــذا ی ــذور النب ــى تمتصــها ج ــۀ حت ــی الترب ــدات الحشــریۀ ف ــن المبی ــوع م ــث، الن  حی

ــدرتها  ــاز بقـ ــۀتمتـ ــات العالیـ ــل النبـ ــى داخـ ــل إلـ ــاذ والتخلـ ــى النفـ ــذي یمکنهـــ  ،علـ ــر الـ ــن  ااألمـ مـ

إلـــى المنــاطق الخارجیـــۀ  معهـــا بعــد ذلــک خـــالل النبــات واالنتقــالاالخــتالط بالعصــارة النباتیـــۀ 

مثــل یشــکل طبقــۀ علــى ســطح النبــات ویعمــل  حیــث، والفــروع ،صــانغاأل ،الثمــار ،األوراقمثــل 

ــم ــات الس ــغ النب ــأتی لمض ــرة ت ــاً .ألي حش ــد  وغالب ــۀ بع ــدات الجهازی ــم المبی ــمیۀ معظ ــزداد س ــا ت م

اســــتقالب هــــذه  یــــتمحیــــث  ســــمیۀ أکثــــر(تمثیلهــــا) لصــــورة  حیویــــاًتحولهــــا ل اامتصاصــــه

ــا أو  ــاًالمبیــدات جزئیً ــى کلی ــد ، Endo metatoxic systemics إل ــذلک فســواء تــم اســتخدام المبی ول

ــۀ األوراق، ف ــۀ الجــذور أو حتــى فــی معامل ــۀ أو فــی معامل ــۀ الترب ــی معامل ــه یمــتص إالجهــازي ف ن

 الشعر 

یظهـــر مقاومـــۀ نســـبیۀ 
ضـــد المســـاحیق وکلمـــا 

ــعر ازدادت  ــۀ الشـــ کثافـــ
ازدادت المقاومـــــــــــــــــۀ 

 للمساحیق.
 الشمع  

تفــــرز بعــــض الحشــــرات 
طبقـــــۀ ســـــمیکۀ کـــــدرع 

ــل  واقٍ ــاذ محالیــ ــن نفــ مــ
ــن  ــد (المـ ــرة –المبیـ  الحشـ

 القشریۀ .... الخ) –

  فوق طبقۀ
 الجلید 

الحقیقیــــــۀ  ول الحــــــواجزأ
حیــــــــث تعمــــــــل علــــــــى 
اســــتبعاد المــــواد المحبــــۀ 
للمــــــاء وتســــــمح بمــــــرور 

 للدهون.المواد المحبۀ 

 اجلليد طبقۀ

  اخلارجي

  

الحشــــــرات ذات الطبقــــــۀ 
ــل  ــمیکۀ (مثـ ــۀ السـ الخارجیـ
ــاذ  الخنــــافس) تقــــاوم نفــ
المبیـــد بالمقارنــــۀ بــــذوات 

الرقیقــۀ الطبقــۀ الخارجیــۀ 
 (مثل المن).



      الدلیل االسترشادي                                        
 للمبیدات الزراعیۀ فی الدول العربیۀ                                      

 
          16        المنظمۀ العربیۀ للتنمیۀ الزراعیۀ

  

ــارة النباتیـــۀ مـــتخلالًویتحـــرك بعـــد ذلـــک فـــی  ــا إلـــى بـــاقی أجـــزاء النبـــات العصـ وتعتبـــر ، معهـ

باتیــۀ مــن رة النالعصــا بامتصــاصفعالیــۀ هــذه المبیــدات فــی مکافحــۀ الحشــرات التــی تتغــذى 

ــأثیر  ــر الت ــال، یعتب ــى ســبیل المث ــۀ الحشــریۀ، فعل ــدات الجهازی ــات بالمبی ــۀ النبات ــا معامل أهــم مزای

ــۀ والحشــرا ــى األعــداء الحیوی ــد الضــار عل ــۀ أو الجــذور أو البــذور بالمبی ــۀ الترب ــد معامل ت النافعــۀ عن

ــیالً ــازي قلـ ــري الجهـ ــتخدام الحشـ ــراء اسـ ــن جـ ــدث مـ ــد یحـ ــذي قـ ــأثیر الـ ــۀ بالتـ ــدات  مقارنـ المبیـ

ــۀ. و ــیۀ المالمسـ ــی تملـــک خاصـ ــریۀ التـ ــرى الحشـ ــا األخـ ــن المزایـ ــتخداممـ ــریۀ  السـ ــدات الحشـ المبیـ

ــاح وأمطــار  ــن ری ــۀ م ــۀ المختلف ــل الجوی ــد للعوام ــرض المبی ــدم تع ــات هــی ع ــى النبات ــۀ عل الجهازی

إلضـــافۀ إلـــى التغلـــب علـــى مشـــکلۀ عـــدم منـــه، با قـــد تتســـبب فـــی فقـــد جـــزءٍ والتـــی ،وغیرهـــا

ــع ر ــانس توزی ــى الســطوح تج ــد عل ــۀش المبی ــذه . النباتی ــهلۀ  ه ــدات الحشــریۀ س ــتخدامالمبی  االس

لیهــــا بطــــرق التطبیــــق إیصــــعب الوصــــول  التــــیمــــاکن لــــى األإوصــــولها  بإمکانیــــۀتتمیــــز و

بح تمتصــها النبتــۀ وتصـــ  حیــث، ألنهــا یمکــن أن تطبـــق علــى أي جــزء مــن النبـــات؛  المعروفــۀ

ــز ــا منءاً جـ ــاتهـ ــزاء النبـ ــن جمیـــع أجـ ــ تح، وتتحـــرك مـ ــوات الخضـــریۀ  یمـ ــذه المبیـــدات النمـ هـ

 . ۀثر المبیدات المهلکأالحیویۀ من  األعداءحمایۀ  فیکما تفید ، الحدیثۀ

 

 

الجهازیۀ تبعًا لنسیج  تقسيم املبيدات 
 النبات 

 

  فی  تنتقل التی  وهی لحائیۀمبیدات 
 اللحاء 

 
  يفتنتقل   التیشبية وهي بيدات خم

 أوعية اخلشب 
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ــافات  ــات لمسـ ــداخل النباتـ ــل بـ ــازي ینتقـ ــد الجهـ ــکالمبیـ ــۀ، وذلـ ــاد طویلـ ــاء أو  باالعتمـ ــى اللحـ علـ

ــى األعلــى مــن خــالل الخشــب الخشــب، ثانیــۀ مــرة  ویعــود، فعنــدما یــدخل المبیــد للجــذر یتحــرك إل

قـــد ینتقـــل  الخشـــب خـــالل اللحـــاء وحیـــث أن انتقـــال المبیـــد مـــن ، لألســـفل عـــن طریـــق اللحـــاء

 . وذلک القتراب الجهازین من بعضهما البعض، إلیهماالمبید 

  

 

 

وم

ن  

ذل

ك 

ن

  

 

الترکیـــزات المرتفعـــۀ مـــن المبیـــد قـــد تُعیـــق وصـــوله  •
ــجۀ  ــى أنس ــلبی عل ــکل س ــأثیره بش ــبب ت ــه بس ــدف من لله

 .اللحاء
 
 
ــاء ،  • األوراق الحدیثــــۀ للنبــــات ال تنقــــل المبیــــدات للحــ

أن و حیـــــــث أنهـــــــا ال تقـــــــوم بإنتـــــــاج الســـــــکریات ، 
ــن ا ــد مـ ــاص المبیـ ــر امتصـ ــات یُعتبـ ــذور النبـ ألوراق لجـ

ــی الغا ــذور فــ ــث أن الجــ ــال ، حیــ ــعیف االحتمــ ــضــ ب لــ
ــول  ــر للحصـ ــی العمـ ــۀ فـ ــى األوراق القدیمـ ــد علـ تعتمـ

 . على غذائها
 
ــار • ــذور وثمـ ــی بـ ــکریات فـ ــع السـ ــات، تتجمـ ــد  النباتـ وعنـ

ــى صــحۀ  ــذلک خطــر عل ــر ب ــدات إلیهــا تُعتب ــال المبی انتق
 .الثماراإلنسان بعد جمع 

 
 
ی أعلــى معــدالت النشــاط الخــاص عنــد وجــود النبــات فــ •

یصـــبح امتصـــاص العصـــارة فـــی اللحـــاء الخـــاص  بـــه،
بالنبــــات فــــی أعلــــى حاالتــــه ، حیــــث تکــــون الحرکــــۀ 

 .الخاصۀ بالمبیدات الجهازیۀ سریعۀ بشکل کبیر
 

https://www.almrsal.com/post/109377
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 : لتحللها  عًاالمبیدات الجهازیۀ تب  تقسیم  
 

 

 : المبیدات الجهازیۀ  استخدامر ضراأ 
 

للثمـــار أو  النتقالهـــاوذلـــک  الغـــذائی،بعـــض اآلثـــار الجانبیـــۀ التـــی تســـاعد علـــى التلـــوث  •

ــتم  ــی یـ ــات التـ ــزاء النبـ ــا،أجـ ــدات  تناولهـ ــها بالمبیـ ــتم رشـ ــی یـ ــۀ،والتـ ــکل  الجهازیـ وبشـ

ــرى بهــا  ــات أخ ــۀ لمرکب ــات المختلف ــداخل النبات ــی تتحــول ب میۀ،خــاص الت ــذلک یجــب  ســُ ل

 . اب المحصول من النضجتخدامها عند اقترعدم اس 

 .المالمسۀارتفاع أسعارها بالمقارنۀ مع المبیدات التی تعتمد على  •

ــتخدامها • ــن اسـ ــاء علـــ  یمکـ ــات ىللقضـ ــذو آفـ ــیقان  رالجـ ــد والسـ ــتخدامها عنـ ــن اسـ ال یمکـ

ــات الجــذور ال ــى آف ــی القضــاء عل ــۀ ف ــل  والســیقان،رغب ــک ألنهــا تنتق ــى،وذل ــث ال  لألعل حی

 . وهی األوراق للجذور والسیقان علیها،مها ماکن التی یتم استخداتنتقل من األ

الجهازیۀ  المبیدات 
 الثابتۀ 

المبیدات الجهازیۀ  
 التی تقبل التحلل 

المبیدات الجهازیۀ  
 التی تقبل التنشیط 

وال  تتحلـل،وهی التی تبقى ثابتۀ بدون تغییر داخل األنسجۀ النباتیۀ بدون أن 
ولکـن یعتبـر السـیلینیوم أحـد   الحـالی،یتم اسـتخدام هـذه األنـواع فـی الوقـت  

 .العناصر الجهازیۀ الثابتۀ

حیـث تظـل فعالـۀ ضـد اآلفـات ، وذلـک فـی  النباتـات،وهی التی تنفـذ لـداخل  
 . الصورة األصلیۀ لها، ثم تتحلل من خالل النباتات إلى مواد غیر سُمیۀ

 

ــم تتحــول بعــد  ــات فــی الصــورة األصــلیۀ لهــا، ث هــی التــی تنفــذ داخــل النبات
ــأثیر  ــۀ مــن خــالل ت ــک داخــل األنســجۀ النباتی ــات ســامۀذل ــى مرکب ــات إل  اإلنزیم

 .اآلفاتبشکل أکبر على 
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ــى الحشــرات التــی تمــتص العصــارة  • ــر عل ــؤثرة بشــکل کبی ــر م ــۀ،تُعتب ــیس  النباتی ولکــن ل

ــى الحشــرات  ــذکر عل ــأثیر یُ ــا ت ــر  القارضــۀ،له ــۀ عب ــدات الکیماوی ــاذ المبی ــى نف باإلضــافۀ إل

 .الحشراتجدار جسم 

ــل التــی تحــد مــ  • ــاك بعــض العوام ــد الحشــري الجهن هــازي، حیــث تتمثــل ن اســتخدام المبی

ــه داخــل أنســجۀ النبــات تکــون  أهــم تلــک العوامــل فــی أن عملیــۀ امتصــاص المبیــد وانتقال

والمعـــروف بمســـاعدته علــى نمـــو الحشــرات فـــی ظـــل الرطــب، فـــی الجــو البـــارد ضــعیفۀ 

 فعالیۀ ضعیفۀ للمبید المستخدم.

   :مبیدات جهازیۀ حیوانیۀ  
 

ــتخدم المختصـــ  ــی ون ویسـ ــاج فـ ــۀ واإلنتـ ــحۀ البیطریـ ــوث الصـ ــز بحـ ــی مراکـ ــۀ فـ ــروة الحیوانیـ الثـ

ــۀ فـــی  ــویۀ الجهازیـ ــدات الفســـفوریۀ العضـ ــض المبیـ ــوانی بعـ ــات بجرعـــات الحیـ ــۀ الحیوانـ معاملـ

ــۀ ــواع  ،قلیل ــض أن ــات بع ــات کیرق ــاجم الحیوان ــی ته ــۀ الت ــات الداخلی ــى الطفیلی ــاء عل ــدف القض به

ــد کالقمــل الحشــرات التــی تصــیب األبقــار والماشــیۀ تحــت  ــى الجل ــد، أو الحشــرات الموجــودة عل الجل

ــراد ــم والق ــدم للح ،والحل ــذاء المق ــع الغ ــازي م ــد الجه ــط المبی ــون بخل ــذلک یقوم ــتم ول ــات أو ی یوان

ــات بــه خارجیــاً ــۀ تلــک الحیوان ، فینتقــل المبیــد خــالل أنســجۀ جســم الحیــوان بکمیــات تکــون معامل

ــم ا ــا ت ــه متــى م ــل الحشــرات. ومــن المعــروف أن ــۀ لقت ــالتراکیز الصــحیحۀ کافی ــد ب  والموصــىلتقی

ــرار، إال أن  ــأي أضـ ــاب بـ ــۀ ال تصـ ــات المعاملـ ــإن الحیوانـ ــدات، فـ ــین بالمبیـ ــل المعنیـ ــن قبـ ــا مـ بهـ

باإلضـــافۀ إلـــى اللحـــوم یجـــب أن تـــتم بعـــد فتـــرة ، الســـتفادة مـــن حلیـــب الحیوانـــات ومشـــتقاتها

 سمیۀ المبید.إلى عدة أسابیع وذلک حسب  قد تصل أحیاناً ، وطویلۀ من تاریخ المعاملۀ

ــۀ ونظــراً ــذه المجموع ــات ه ــدیدة لمعظــم مرکب ــمیۀ الش ــا ، للس ــبعض منه ــداث ال ــى إح ــافۀ إل باإلض

طانات، إال أن هنـــاك بعـــض المبیـــدات مـــا زالـــت تســـتخدم فـــی العـــالم ألنـــواع مختلفـــۀ مـــن الســـر
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وجـــود أدلـــۀ کافیـــۀ لحظرهـــا أو تقییـــد اســـتخدامها  ولعـــدملفعالیتهـــا الجیـــدة مـــن جهـــۀ  نظـــراً

 رى.خأمن جهۀ 

 

 : مبیدات تنفسیۀ 
 

ــازات ســامۀ ــوق  (هــی غ ــاتٍ 5ف ــۀٍ درج ــواد الصــلبۀ أو الســائلۀ )مئوی ــن الم ــی  ،مشــتقۀ م ــدخل ف ت

ــن خــالل الفتحــات التنفســیۀ ــۀ (ســم الجهــاز التنفســی) م ــى نظــام القصــبۀ الهوائی  شــکل بخــار إل

 .وتدور مع الدم وتمتصها أنسجۀ الجسم)(على سبیل المثال فوسفید األلومنیوم 

یلــزم  منخفضــۀ،ة مــواد التبخیــر علــى درجــۀ الحــرارة والضــغط الجــوي عنــد درجــۀ حــرارمــد تعت

 .) مئویۀً درجۀً 37-21التعرض لفترة أطول لقتل اآلفات عند درجۀ حرارة الغرفۀ (

ــات الحشــرات  ــىیعتمــد معــدل وفی ــاز المســتخدم  عل ــر،الغ ــۀ، وقــتمعــدل  للتبخی التعــرض،  الجرع

 .مستوى الرطوبۀ فی المواد الغذائیۀو، یۀبواسطۀ المواد الغذائ االمتصاص

 

  : المفیدة للتبخیر الجیدالخصائص 
 

 اًبدرجۀ کافیۀ (مبخر اًیجب أن یکون متطایر(. 

  المتجر.یجب أن یتغلغل بعمق فی منتجات 

  والعث.للحشرات اً أو طارد ساماًیجب أن یکون 

  لإلنسان.یجب أن یکون أقل سمیۀ 

  بذور.لاتدهور جودة  یؤدي الىیجب أال 

  الغذائیۀیجب عدم ترك أي بقایا سامۀ على المواد. 
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 التبخیر: مخاطر استخدام مبیدات 

 

 قابلیۀ بعض الغازات لالشتعال. 

 التسمم العرضی لإلنسان. 

 

 المصدر: المبیدات حسب  
 

 : المرکبات العضویۀ 
العناصر األخرى   هی مرکبات کیمیائیۀ مصنَّعۀ ترتبط فیها ذرة واحدة أو أکثر من الکربون بذرات

  ثانی أکسید الهیدروجین واألکسجین والنیتروجین، باستثناء    اًوأکثر هذه العناصر شیوع . تساهمیاً

).  Cyanate) والسیانات (Bicarbonate) والبیکربونات (Carbide) والکربیدات (CO2الکربون (

یاً، وتوجد بنسب  یمکن الحصول على المرکبات العضویّۀ من البیئۀ الطبیعیۀ المحیطۀ أو صناع 

تعتبر المبیدات العضویۀ أکثر  وي.  مختلفۀ فی کافۀ أنواع الترب األرضیۀ والمیاه والغالف الجو

)،  Organochloridesهی: الهیدروکربونات المکلورة ( رئیسیۀٍ  األنواع شیوعاً، وهناك ثالثۀ أنواعٍ

 ). Carbamates)، ومبیدات الکربامات (Organophosphatesوالفوسفاتات العضویۀ (

   :المرکبات غیر العضویۀ 
علــى خلــیط مــن عنصــرین کیمیــائیین  وتحتــويهــی مــواد ال یعــود مصــدرها للکائنــات الحیــۀ،  

ــددة،  ــب محـ ــر بنسـ ــتثناءأو أکثـ ــال  باسـ ــی حـ ــویاً فـ ــب عضـ ــل المرکـ ــذي یجعـ ــون الـ ــر الکربـ عنصـ

 اطـــه بـــذرات عناصـــر المرکـــب. وتحضـــر المبیـــدات غیـــر العضـــویۀ عـــادة مـــن خامـــات معدنیـــۀارتب

ــات ــتمل زرنیخــ ــا  تشــ ــري، کمــ ــت الجیــ ــدات والکبریــ ــاص والفلوریــ ــات الرصــ ــیوم وزرنیخــ الکالســ

المبیــدات  وتُســتخدم تُســتخدم مرکبــات النحــاس بکمیــات کبیــرة فــی صــنع مبیــدات الفطریــات

ـــ  جار الفاکهـــۀ والخضـــراوات والمواشـــی ولکـــن العدیـــد غیـــر العضـــویۀ لحمایـــۀ نباتـــات القطـــن وأش
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ــۀ. وقــد ا ــر منهــا یبقــى لمــدة طویل ــل بســرعۀ أکب ــات غیــر عضــویۀ أخــرى تتحل ســتُبدل بهــا مرکَّب

 لوث الحیوانات واإلنسان بتلک المبیدات طویلۀ األثر.وذلک لتقلیل أخطار ت

 : المرکبات الطبیعیۀ
ــات. ال یــزال یــتم اســتخراج الکثیــر منهــا مــن مصــادر  هــی تلــک التــی تنتجهــا النباتــات أو الحیوان

تشـــمل األمثلـــۀ معظـــم الســـکریات، و ن أکثـــر تکلفـــۀألن إنتاجهـــا صـــناعیاً ســـیکو؛ طبیعیـــۀ 

، وبشـــکل 12وبعـــض القلویـــات والتربینویـــدات، وبعـــض العناصـــر الغذائیـــۀ مثـــل فیتـــامین ب

الجزیئــــات الکبیــــرة أو المعقــــدة ذات القیــــاس الفراغــــی  عــــام، تلــــک المنتجــــات الطبیعیــــۀ ذات

 .الموجودة بترکیزات معقولۀ فی الکائنات الحیۀ

ــرى ذا ــات األخـــ ــ المرکبـــ ــوى فـــ ــۀ القصـــ ــی ت األهمیـــ ــۀ هـــ ــاء الحیویـــ المستضـــــدات ی الکیمیـــ

والکربوهیــــدرات واإلنزیمــــات والهرمونــــات والــــدهون واألحمــــاض الدهنیــــۀ والنــــاقالت العصــــبیۀ 

والبروتینــــات والببتیــــدات واألحمــــاض األمینیــــۀ واللیکتــــین والفیتامینــــات واألحمــــاض النوویــــۀ 

 والدهون والزیوت.

. ومنهـــا مـــادة النیکـــوتین طبیعیـــۀ بوســـاطۀ النباتـــات الحیــۀ تصــنع المبیـــدات النباتیـــۀ بطریقــۀ

قملــۀ النبــات.  فعــاالً ضــدوالتــی تســتخدم مبیــداً حشــریاً  التبــغ،المستخلصــۀ مــن أوراق نباتــات 

ــتخال ــن اسـ ــرمص ویمکـ ــد البیرثـ ــوان أو  مبیـ ــا (أو األقحـ ــاقر قرحـ ــات عـ ــۀ لنبـ ــار المجففـ ــن األزهـ مـ

ــتوم) ــواد ،التناسـ ــول المـ ــد حـ ــذا المبیـ ــن رش هـ ــۀ، و ویمکـ ــات األلیفـ ــۀ والحیوانـ ــی الغذائیـ المواشـ

ــۀ ضــد الحشــرات الطــائرة والزاحفــۀ.  ــا للوقای ــات کم ــون فــی جــذور نبات ــمّى الروتین ــادة تُس توجــد م

تســـتعمل  ،تـــی تنمـــو فـــی بعـــض منـــاطق آســـیا وأمریکـــا الجنوبیـــۀالـــدریس ونباتـــات الکیـــوب ال

ــیۀ و ــدة الماشـ ــات دویـ ــابۀ بیرقـ ــن اإلصـ ــۀ مـ ــامۀ للوقایـ ــادة السـ ــذه المـ ــیبها، هـ ــی تصـ ــل التـ القمـ

ــذه المــ  ــتعمل ه ــا تس ــاتین. کم ــرات البس ــۀ حش ــذلک لمکافح ــوب وک ــر المرغ ــادة األســماك غی ادة إلب

 .فیها للحد من تلوث البحیرات
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 :(بایرثرودیۀ) الکیماوي المبیدات  ترکیب  حسب مبیدات 
 

(مثل  مرکب عضوي شبیه بالنیریثرین الذي تنتجه زهور عاقر قرحا (أو األقحوان أو التناستوم) 

 .C)، واألقحوان القرمزي (Chrysanthemum cinerariaefoliumاألقحوان رمادي الورق (

coccineumبالبیرثرین یسمى    )). تم تصنیع أول مبید حشري بیرثرویدي صناعی شبیه

تم تسجیل براءة اختراع لعدد من   الماضی، م، وفی الستینیات من القرن 1949األلیثرین، فی عام 

یثرین والبیوالثرین  یدات الجدیدة، بما فی ذلک التیترامیثرین والریسممرکبات البیرثرو

 والفینوثرین. 

وقد  المنزلی والمتوفرة تجاریاً.  یمثل البیریثروید حالیاً أغلب المبیدات الحشریۀ ذات االستخدام  

ن،  لتراکیز المستخدمۀ فی هذه المنتجات أیضاً تأثیر طارد للحشرات وعموماً غیر ضار لإلنسایکون ل 

عادة ما تحلل هذه المرکبات کیمیائیاً بتأثیر ضوء  و . األشخاصهناك حساسیۀ لبعض  لکن قد یکون 

الجوفیۀ.  ولیس لها تأثیر ملحوظ على نوعیۀ المیاه ،  الشمس والمحیط الجوي خالل یوم أو یومین

وهی أقل سمیۀ من الفوسفات    ثابتۀ، المرکبات عبارة عن مُعدِّالت قنوات صودیوم غیر  ههذ

 غالباً ما یتم استخدام المرکبات فی هذه المجموعۀ ضد اآلفات المنزلیۀ. و،  العضوي والکربامات

 : خصائص المبید البیرثرویدي
 

تتفاوت مبیدات اآلفات من حیث قدرتها السمیۀ والفعالیۀ على نفس اآلفۀ وإن کانت من نفس الفئۀ  

   :اآلتیۀفی الخصائص  ومع ذلک، فإن معظم المبیدات الحشریۀ البیرثرویدیۀ تشترك 

o  .سمیۀ منخفضۀ للثدییات والطیور 

o  .عالیۀ السمیۀ لألسماك إذا تم وضعها مباشرة على الماء 

o  منخفضۀ للغایۀ لقتل الحشرات (سمیۀ عالیۀ للمفصلیات). تتطلب جرعات 
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o أي أن من سمات معظم البیریثرویدات تأثیر الضربۀ الصاعقۀ القویۀ على   ،سریع المفعول

یمکن للحشرات المصابۀ أن تتعافى   ذلک،ومع   شلها وتقتلها بسرعۀ کبیرة ث تحی الحشرات،

 بجرعات أقل. 

o  لى الرغم من أن المبیدات البیروثرئیدیۀ یمکن  فعال بشکل خاص ضد الحشرات القارضۀ، ع

 أن تمتصها اآلفات الحشریۀ عندما تمشی فوق البقایا الجافۀ. 

o  بالتالی لیس بنفس الفعالیۀ فی اختراق التربۀاالرتباط بإحکام بالتربۀ والمواد العضویۀ (و  

 لقتل اآلفات الجوفیۀ). 

o  الماء.والبیریثرویدات األکثر حداثۀ مقاومۀ لألشعۀ فوق البنفسجیۀتذوب بشدة فی  ،

 للمنتجات الموضعیۀ للماشیۀ.  تماماًوبالتالی فهی مناسبۀ 

o ات کبدیل  أصبحت البیرثرویدات شائعۀ کمبیدات حشریۀ للمستهلکین فی التسعینی

ألسباب   والتی تم التخلص منها  -مثل دیازینون ودورسبان   - لمبیدات اآلفات القدیمۀ

 تتعلق بالبیئۀ وصحۀ اإلنسان.

o (أیام أو أسابیع) تدوم بعض المبیدات الحشریۀ البیرثرویدیۀ لفترة طویلۀ فی البیئۀ  ،

 لیثرینمثل األ اآلخر، خاصۀً عندما تکون محمیۀ من أشعۀ الشمس. یتحلل البعض 

 .بعد التطبیق  فی غضون بضع دقائق إلى بضع ساعاتٍ، والریسمیثرین

 ؟ تتعرف على المبید الحشري البیرثرویديکیف 
 

المبیــد،  خــالل ملصــقمــن  حشــري بیریثرویــدالمبیــد اللــیس مــن الصــعب للغایــۀ التعــرف علــى 

ــتج،  ــۀ المنـ ــی مقدمـ ــام فـ ــکل عـ ــثبشـ ــا تســـ  والبحـ ــادة مـ ــطۀ. عـ ــات النشـ ــۀ المکونـ ــن قائمـ رد عـ

 .اً شائعاًالمکونات النشطۀ مادة کیمیائیۀ واسم

ــم أقصــر  ــو اس ــائع ه ــد االســم الش ــه لمبی ــتم تعیین ــات؛ی ــد اآلف ــۀ ج ــۀ طویل ــماء الکیمیائی اً ألن األس

 تذکرها.على الکیمیائیین یصعب ومعقدة حتى 
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ــز ــائع ج ــم الش ــون االس ــد یک ــد  اًءق ــاري للمبی ــم التج ــن االس ــدم ــون،ال  أو ق ــر  یک ــم الکبی ــو االس وه

 .اإلعالنات عنه فیالسماع أو  الرف،إلى منتج على  د النظرأوالً عن یتم رؤیتهلذي ا

ــد دائ ــائعۀ للبیروثرویـ ــماء الشـ ــی األسـ ــا  اًمـــ تنتهـ ــک  .ate-أو  thrin–إمـ ــى ذلـ ــۀ علـ ــن األمثلـ ومـ

  .إسفینفالیرات،السیفلوثرین، البیرمیثرین، الریسمیثرین األلیثرین،

ــذي یصــعب تــذکره هــو أن ــز ال یــزال یشــ  الشــیء الوحیــد ال ــیط االســم الشــائع بیریثرین ــى الخل یر إل

 .المشتق من النباتات من أزهار األقحواناألصلی 

ــد مـــن البســـتانیین و ــویین إلـــى یقبـــل العدیـ ــات علـــى العضـ ــیلهم؛ ألناســـتخدام البیرثرینـ  محاصـ

ــدات  ــول المبیــ ــی حــ ــیء طبیعــ ــد شــ ــن ال یوجــ ــویاً، ولکــ ــتق عضــ ــتج مشــ ــذا المنــ ــریۀ هــ الحشــ

 .البیرثرویدیۀ

 

 ف تعمل المبیدات البیرثروئیدیۀ؟ یک
 

تعمل على غشاء الخالیا العصبیۀ التی تعترض إغالق البوابات األیونیۀ لقناة الصودیوم أثناء إعادة  

عند الترکیزات المنخفضۀ، تعانی الحشرات   وهذا یعطل بشدة انتقال النبضات العصبیۀ   االستقطاب،

 . بالشلل والموت  ابۀ اإلصیتم الترکیزات العالیۀ   النشاط وفیمن فرط  

یر السام على العدید من الفقاریات أیضاً، حیث تعمل البوابات األیونیۀ لقناة  یحدث هذا التأث 

العدید من  و،  لعدید من الکائنات الحیۀل الصودیوم فی األغشیۀ الخلویۀ للخالیا العصبیۀ بشکل مشابه 

 ض. خاصۀ على الذباب والبعو  طارد،البیریثرویدات لها أیضاً تأثیر 

 : عضویۀ   فسفوریۀ  مبیدات  
 

االسم العام الذي یطلق على إسترات حمض الفوسفوریک، بالتالی یمکن   ی ه ۀ الفوسفات العضوی

توجد مرکبات الفوسفات  و  .صنف من مرکبات الفوسفور العضویۀ   یه  ۀالفوسفات العضوی إنالقول 

ریبوزي  النووي ال حمض ال ها فی العدید من المرکبات الکیمیائیۀ الحیویۀ المهمۀ بما فی  ۀ العضوی
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ریبوزي، باإلضافۀ إلى العوامل المرافقۀ (أو المتمّمۀ)، والتی  النووي الحمض ال منقوص األکسجین و

تعد األساس فی   ۀبالمقابل، فإن مرکبات الفوسفات العضویو.لها دور أساسی فی استمرار الحیاة

أنواع الغازات   ىحدی إل العصبیۀ، وه تصنیع العدید من المبیدات الحشریۀ ومبیدات األعشاب والعوام 

لذلک تُصنَّف مرکبات الفوسفات   ؛ )غاز مسیل للدموع(الحروب  فی الشغب و إنهاءفی المستخدمۀ 

العضویۀ من وکالۀ حمایۀ البیئۀ فی الوالیات المتحدة األمریکیۀ ضمن المواد الخطیرة تجاه اإلنسان  

 .والمخلوقات البریۀ والحشرات ومن ضمنها النحل

مکن إجراء التفاعل بین  أالعالم مرکبات الفوسفور العضویۀ فی بدایات القرن التاسع عشر حین  ف عر

لى تخلیق العدید من المرکبات  إوهی الخطوة التی مهدت الطریق  ،  حامض الفوسفوریک والکحوالت

تنتمی   الکیماویاتإالتی  من  المجموعۀ  هذه  رباعی  ،  لى  مرکب  بتخلیق  بدأت  یثیل  إوالتی 

من ذلک التاریخ   ٍأعوامبواسطۀ العالم فلیب دي کلیرفونت. بعد مرور ثمانیۀ م  1854ت عام الفوسفا

ن بشرکۀ بایر األلمانیۀ عن إمکانیۀ استخدام مرکبات الفوسفور العضویۀ کمبیدات  وعلن الکیمیائیأ

 لآلفات الحشریۀ. 

ی ذلک الوقت بمنع  یۀ ف لمانحیث قامت القوات األ، الهام االکتشافذا  لم یتم االستفادة وقتها من ه

لصالح   االتجاه بحاث فی هذا  عن ذلک تم تطویر األ وعوضاً، هذه المرکبات کمبیدات حشریۀ استخدام

  باسم عصاب المعروفۀ مکن تخلیق غازات األأحیث ، عصابأسلحۀ کیمیائیۀ وغازات أتخلیق وتصنیع 

فی   ) فی اکس ( باسم عروف عصاب المکما تم تخلیق وتصنیع غاز األ.سومان  التابون والسارین وال

 م.1941عام  إنجلترا خالل الحرب العالمیۀ الثانیۀ وتحدیداً 

مکانیۀ  إبعد انتهاء الحرب العالمیۀ الثانیۀ أعید التفکیر فی مرکبات الفوسفور العضویۀ من حیث 

ظهرت نتائج  أن  أبعد   االتجاهوقد حدث التطور الفعلی فی هذا ،  کمبیدات حشریۀ  استخدامها

ر  فبدأ إحالل مرکبات الفوسفو، إلنسان والبیئۀا  على صحۀ ضررهامبیدات الکلور العضویۀ  استخدام

والنظم  ،  التراکم فی البیئیۀ  :مشاکل مثلبعض ال  لتالفی ، العضویۀ محل مبیدات الکلور العضویۀ
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والتأثیرات السیئۀ على الصحۀ العامۀ مثل التأثیر على الخصوبۀ والتوازن  ، الحیویۀ لمدد طویلۀ

 هرمونی فی الکائنات الحیۀ المختلفۀ واإلنسان. ال

 

 :االستخدام

ــفور  ــدات الفوسـ ــر مبیـ ــی تعتبـ ــویۀ هـ ــرالعضـ ــتخداماً األکثـ ــتوى  اسـ ــى المسـ ــاراً علـ ــع انتشـ واألوسـ

ــ ثمنهــا، ویرجــع ذلــک باألســاس إلــى کفاءتهــا العالیــۀ ورخــص  والمحلــی،العــالمی   ىباإلضــافۀ إل

ــد اآل ــدات حشــریۀ ض ــتخداماتها ســواء کمبی ــدد اس ــۀ أو تع ــحۀ العامــۀ ألفــات الزراعی  وأغــراض الص

ول مــن فمبیــدات هــذه المجموعــۀ تحتــل المرکــز األ االســتخدامکمبیــدات بیطریــۀ. ومــن ناحیــۀ 

ــث  ــات حشــریۀ االســتخدامحی ــدات آف ــت ، کمبی ــات الکبری ــد مرکب ــانی بع ــز الث ــی المرک ویضــعها ف

 خدمۀ ککل.والنحاس (مبیدات آفات فطریۀ) من حیث إجمالی کمیۀ المبیدات المست

ــویو ــفور العضـ ــدات الفوسـ ــتخدم مبیـ ــن تسـ ــات القطـ ــۀ آفـ ــر لمکافحـ ــی مصـ ــیۀ فـ ــورة أساسـ ۀ بصـ

ــ ، (دودة ورق القطـــن، دیـــدان اللـــوز الشـــوکیۀ والقرنفلیـــۀ) العدیـــد مـــن آفــــات  ىباإلضـــافۀ إلـ

، الـــدودة القارضـــۀ، ذبابـــۀ الفاکهـــۀ، سوســـۀ النخیـــل الحمـــراء، اتالحفـــار:الخضـــر والفاکهـــۀ مثـــل 

ــۀ ــر، األوروبیــــۀدودة الــــذرة  ،الــــدودة الدمویــ ــۀ البنجــ ــرات دود، ذبابــ ــات البطــــاطس وحشــ ة درنــ

 الحبوب المخزونۀ وکذلک النیماتودا.

  

 : طریقۀ فعل مبیدات الفوسفور العضوي
 

تنتمی مبیدات الفوسفور العضویۀ إلى مجموعۀ السموم العصبیۀ التی تؤثر على الجهاز العصبی  

تأثیرها على  ذه المجموعۀ من المبیدات من خالل عمل هحیث ت ، سواء للحشرات والثدییات على حدٍ

عن تحلیل   المسؤول وهو إنزیم األسیتیل کولین إستیراز ، أحد اإلنزیمات الهامۀ فی الجهاز العصبی

الوصالت    فیوالذي یقوم بنقل اإلشارة العصبیۀ بین األعصاب  " األسیتیل کولین" الناقل العصبی 
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مما یؤدي  ، ستیرازنشاط إنزیم األسیتیل کولین إ  بیطات بتثالمبیدهذه العصبیۀ العضلیۀ. تقوم 

وهو ما ینتج عنه استمرار مرور اإلشارة  ، إلى عدم قدرة اإلنزیم على تحلیل مادة األسیتیل کولین

وث  دإلى ح حیث یؤدي هذا التنبیه الزائد،  العصبیۀ بین األعصاب فی الوصالت العصبیۀ العضلیۀ

 ل وفی النهایۀ یموت الکائن الحی. انقباض للعضالت وارتعاشات وشل 

  إستیراز، فإن ونظراً العتماد الجهاز العصبی فی الحشرات والثدییات على إنزیم األسیتیل کولین 

وهو ما  ، سواء مبیدات الفوسفور العضویۀ تؤثر على الجهاز العصبی للحشرات والثدییات على حدٍ

  ارتفاع السمیۀ"تعتبر هذه الخاصیۀ  یجعل هذه المرکبات ذات سمیۀ حادة مرتفعۀ للثدییات. و

أهم المشاکل   المجموعۀ، وأحدۀ إلى هذه هاالنتقادات الموج أسباب أحد أهم  "الحادة لهذه المبیدات 

 والعیوب التی تواجه استخدامها فی الوقت الحالی. 

 : طرق التعرض لمبیدات الفوسفور العضوي
 

اء  السلیم أثن االستخداممراعاة شروط  یحدث التعرض لمبیدات الفوسفور العضویۀ کنتیجۀ لعدم 

وکذلک فی حالۀ تناول محاصیل معاملۀ بهذه  ، ) االستخدامتحضیر وتطبیق المبید فی الحقل (عند 

  هالمبیدات ولم یتم مراعاة فترة ما قبل الحصاد المدونۀ على عبوة المبید قبل جمع المحصول وطرح 

ویعتبر التعرض  . ۀ مبیدات اآلفات الزراعیۀ  أو استخدام المبیدات خارج توصیات لجن  ،فی األسواق

المبید هو األکثر خطورة نظراً الستخدام المبید بترکیزات مرتفعۀ والتعرض لمدة    استخدامأثناء 

 اآلتی:  وبصورة عامۀ یحدث التعرض من خالل ، طویلۀ للمبید

 : االستنشاق  
 

دم ارتداء القناع الواقی أو الرش  اء الرش إلى الجهاز التنفسی فی حالۀ عحیث یصل رذاذ المبید أثن

بأن یتم استنشاق أبخرة المبید عند الدخول إلى المناطق المعاملۀ بعد    الریاح، أو کس اتجاه  فی ع 

الظهیرة   فترات  فی  وخاصۀ  مباشرة  المبید "الرش  تبخر  إلى  الحرارة  درجۀ  ارتفاع  یؤدي    " حیث 
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أو تخزین المبیدات فی مخازن غیر جیدة    ،األماکن المغلقۀ (کالمخازن والمبانی)وکذلک عند معاملۀ  

 وجود عبوات بها تسریب فی مخازن المبیدات.   وأ التهویۀ 

 : عن طریق البلع 
 

،  عدم مراعاة غسیل األیدي جیداً قبل األکل أو الشرب  :نتیجۀ لآلتییحدث التعرض فی هذه الحالۀ 

تناول ثمار  ، ظ میاه الشرباستخدام عبوات المبید فی حف ،التدخین أثناء الرشتناول األطعمۀ أو 

ة فترة ما قبل الحصاد. کما تحدث أغلب حاالت التسمم  املوثۀ بالمبید (عقب الرش) وبدون مراع

بمبیدات الفوسفور العضویۀ کنتیجۀ لوضع المبید فی عبوات المیاه الغازیۀ (وعادة ما یکون األطفال  

 . حایا مثل هذه الحوادث)هم أکثر ض

 : عن طریق الجلد
 

نوع من التعرض هو األکثر شیوعاً ویحدث کنتیجۀ لعدم ارتداء المالبس الواقیۀ  هذا الیعتبر 

أو الرش فی  ، لتسرب محلول الرش من آلۀ الرش أو الحذاء ذو الرقبۀ) ، القفازات ، المریلۀ األفرول، (

 ح.اعکس اتجاه الری

  : کارباماتیۀ  مبیدات  
 

قتــل اآلفــات الزراعیــۀ. یــتم اعتمــاد  المبیــدات الکیمیائیــۀ التــی تســتعمل بهــدف إحــدىهــی  

ـــ  نتاجیــــۀ إین األطنــــان مــــن المبیــــدات الحشــــریۀ ســــنویاً، وذلــــک مــــن أجــــل ضــــمان زیــــادة مالیـ

ــۀ  ــی تهــددها. ولکــن نتیج ــات الت ــى اآلف ــۀ، والقضــاء عل ــی اســتخدام لالمحاصــیل الزراعی ــراط ف إلف

 لحیۀ.المشاکل التی تهدد البیئۀ والکائنات ا المبیدات الحشریۀ ظهرت العدید من

 : مبیدات الکربامات وطریقۀ عملها 
 

الحشریۀ من حمض الکربامیک ( الکربامات  وجد أنواع  ت). وCarbamate acidیتم تصنیع مبیدات 

مختلفۀ من مبیدات الکربامات، هذا یعنی أن لکل نوع ترکیبۀ کیمیائیۀ مختلفۀ عن اآلخر. ویتم  
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المبیدا  الحشریۀ ضمن  تصنف  یعتمد  لمنظم   وفقاً  مختلفٍۀ   فئاتٍ  خمست  وذلک  العالمیۀ،  الصحۀ  ۀ 

مبیدات   أن  یعنی  هذا  إذاً  سمیۀ.  األکثر  األولى  الفئۀ  تعتبر  بحیث  مبید،  لکل  السمیۀ  درجۀ  على 

األعراض   حدة  تختلف  بالکربامات،  التسمم  حالۀ  وفی  السمیۀ.  من  مختلفۀ  درجات  لها  الکربامات 

 . د المستخدم والنسبۀ التی تم التعرض لها حسب فئۀ المبی

على   تؤثر  بحیث  العضویۀ،  الفوسفوریۀ  کالمبیدات  نفسها  هی  الکربامات  مبیدات  عمل  طریقۀ 

یسمى أستیل کولین   أنزیم الجهاز العصبی للکائنات الحیۀ. أما ذلک فیحدث عن طریق تثبیط عمل  

) هذا  Acetylcholinesteraseإستراز  یقوم  یسمى    األنزیم)،  العصبیۀ  النواقل  من  نوع  بتفکیک 

(  أسیتیل هذا  و).  Acetylcholineکولین  نسبۀ  من  یزید  المبیدات  بهذه  التسمم  أن  یعنی  هذا 

بالنسبۀ   أما  بها.  یقوم  التی  الوظائف  تنظیم  فی  مشکلۀ  إلى  یؤدي  الذي  األمر  العصبی،  الناقل 

یمکن عکسها    األنزیمأن عملیۀ تثبیط عمل  ف،  للفرق بین المبیدات الفوسفوریۀ ومبیدات الکربامات

ا تم  األخیرة. إذا  الکرباماتیۀ  و   عتماد  المبیدات  أنواع  الکاربوفیوران،    :من  األلدیکارب،  الکارباریل، 

 والکاربیندازیم. 

 : خصائص مبیدات الکاربامات
 

 قد تعددت خصائص مبیدات الکربامات ونجد أنه من أبرز هذه الخصائص اآلتی:

ــیغۀ ال - ــی (الصـــ ــات هـــ ــۀ للکربامـــ ــات قابا).الکربRHNCOOR‘کیمیائیـــ ــۀ مـــ لـــ

 للتفاعل کیمیائیاً مع مواد أخرى. لۀقاب اللذوبان فی الماء، باإلضافۀ إلى أنه

تســـتخدم للقضـــاء علـــى اآلفـــات الحشـــریۀ، الفطریـــۀ، والنیمـــاتودا، باإلضـــافۀ إلـــى  -

 ذلک قد یتم اعتمادها کمبیدات للحشائش.

ــولین   - ــزیم أســتیل ک ــک أن ــی تمتل ــات الت ــل الکائن ــى ک ــۀ عل ــنفس الطریق ــل ب تعم

ــذلک ــددٍ إســتراز، ل ــى ع ــؤثر عل ــرٍ ت ــا  کبی ــط عمله ــی أن نم ــذا یعن ــۀ. ه ــات الحی ــن الکائن م

 غیر مختص بنوع واحد من اآلفات.
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ــی  - ــدات فــ ــذه المبیــ ــات هــ ــیثبــ ــۀ، فهــ ــد  الطبیعــ ــوع المبیــ ــب نــ ــف بحســ تختلــ

 .المستخدم، فقد تبقى لبضعۀ أسابیع أو أشهرٍ

 :الکربامات فی الطبیعۀ اتانتشار مبید

ــن المبیــ  ــرة م ــات کبی ــق کمی ــتم تطبی ــۀ أنی ــب معرف ــن یج ــداً  دات الحشــریۀ، ولک ــۀ ج ــۀ قلیل کمی

ــۀ  ــی الطبیعـ ــرة فـ ــبۀ کبیـ ــر نسـ ــا تنتشـ ــتهدفۀ، بینمـ ــات المسـ ــرات واآلفـ ــى الحشـ ــؤثر علـ فقـــط تـ

ــؤث ــن أنهــا ال وت ــرغم م ــى ال ــات، وعل ــدات الکربام ــا بالنســبۀ النتشــار مبی ــرى. أم ــات أخ ــى کائن ر عل

ــر ثابتــۀ فــی الطبیعــۀ، إال أن اعتمادهــا بشــکل واســع وم ــى اســتمرار بقائهــا تعتب ــؤدي إل تکــرر ی

وتأثیرهــا علــى البیئــۀ. والخصــائص الکیمیائیــۀ لهــذه المبیــدات تختلــف بحســب نوعهــا، وهــذا 

 ارها وتمرکزها إما فی المیاه، أو التربۀ أو الهواء.یؤثر على مکان انتش

 : أضرار الکربامات 
 

ــد ــک العدی ــى البیئــ  هنال ــدات الحشــریۀ عل ــن األضــرار التــی تســببها المبی ــى صــحۀ اإلنســان م ۀ، وعل

  :ومنها

 ).Resistance Pestsظهور آفات أکثر مقاومۀ للمبیدات (

o   ــرة ــۀ مباش ــور واألســماك، بطریق ــل الطی ــرى مث ــات األخ ــن الکائن ــر م ــدد کبی ــى ع ــؤثر عل ت

 أو غیر مباشرة، مما یؤدي إلى حصول خلل فی التنوع البیولوجی.

o ــ إذا کانــت التربــۀ غنیــۀ بــالم امتصــاص الکربامــات یــتم ؤدي واد العضــویۀ، األمــر الــذي ی

 إلى زیادة نسبته فی التربۀ.

o  ــذه المیـــاه تعتبـــر ــاه الجوفیـــۀ بهـــذه المبیـــدات، وهـ ــیاًتلـــوث المیـ ــأمین  مصـــدراً أساسـ لتـ

 میاه صالحۀ للشرب للعدید من البشر.
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 : أضرار مبیدات الکربامات على صحۀ اإلنسان  
 

o  مـــن الهـــواء، أو إذا تـــم  االتســـمم بالکربامـــات عـــن طریـــق استنشـــاقه حصـــولیمکـــن

 بهــــذه تینالملــــوث والمیـــاهامتصاصـــها مــــن خـــالل الجلــــد، أو إذا تــــم تنـــاول األطعمــــۀ 

 .المادة

o  ــافۀ إلـــى فـــی تتســـبب ــاز التنفســـی، باإلضـ ــاز العصـــبی، الجهـ ــاکل فـــی الجهـ حصـــول مشـ

 .ذلک تسبب خلل فی جهاز الغدد الصماء، والجهاز التناسلی

o الجهـــاز المنـــاعی، وقـــد یـــؤدي إلـــى تطـــور  التعـــرض المـــزمن للکربامـــات قـــد یـــؤثر علـــى

 .األمراض السرطانیۀ

o .التعرض للمبیدات خالل فترة الحمل قد یؤدي إلى تشوهات خلقیۀ 

 

 :تدابیر وقائیۀ عند استعمال المبیدات الحشریۀ

o  إذا تـــم اعتمـــاد المبیـــدات الکیمیائیـــۀ، الخطـــوة األولـــى التـــی یجـــب اتخاذهـــا هـــی قـــراءة

ســــتعمال التــــی تراعــــی الســــالمۀ منــــتج، وطریقــــۀ االالموجــــودة علــــى الالتحــــذیرات 

 الشخصیۀ.

o .یجب االلتزام بالکمیات المحددة فقط من دون اإلسراف فی رش المبیدات 

o  ــذه ــد لهـ ــول دون تعـــرض الجلـ ــۀ تحـ ــداء مالبـــس واقیـ ــب ارتـ ــدات یجـ ــق المبیـ ــد تطبیـ عنـ

طویلـــۀ وبـــدالت المبیـــدات (القفـــازات المطاطیـــۀ، قنـــاع التـــنفس، مالبـــس ذات أکمـــام 

 لى النظارات الواقیۀ).قیۀ، باإلضافۀ إوا

o  ــال ــب انتقـ ــک لتجنـ ــاح، وذلـ ــاه الریـ ــرعۀ واتجـ ــۀ سـ ــب معرفـ ــدات، یجـ ــق المبیـ ــد تطبیـ عنـ

 المبیدات نحو مناطق أخرى.

o .یجب اتباع جمیع التعلیمات الموجودة حول کیفیۀ تخزین المبیدات 
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o ل.یفضل شراء کمیۀ محدودة وتجنب تخزین المبیدات فی المنز 

o  المبیــــدات فــــی األمــــاکن المغلقــــۀ، أو إلــــى جانــــب األطعمــــۀ. ویجــــب  نأالّ تخــــزیجــــب

 إبقائها بعیدة عن األطفال.

  : عضویۀ  کلورونیۀ  مبیدات 
 

 لهذه المجموعۀ من المبیدات تسمیات عدیدة منها اآلتی:

Chlorinated hydrocarbons ،Chlorinated organics ،Chlorinated insecticides.  ،

Chlorinated synthetics 

ــذه  ــات هـ ــی مرکبـ ــائی فـ ــاین البنـ ــن التبـ ــالرغم مـ ــۀ، إالوبـ ــی  المجموعـ ــترك فـ ــاً تشـ ــا جمیعـ أنهـ

ــون ــى الکربـ ــا علـ ــور احتوائهـ ــا یح والکلـ ــجین. کمـ ــاً األوکسـ ــدروجین وأحیانـ ــبعض تـــ والهیـ وي الـ

ــن ا ــرى م ــۀ أخ ــی مجموع ــذلک فهــی تشــترك ف ــت العضــوي، إضــافۀ ل ــى الکبری لخصــائص منهــا عل

ــا کمبیـــدات حشـــریۀ ــا الحیـــوي والکیمیـــاوي. وت مـــن حیـــث تأثیرهـ ــاز مرکبـــات ودرجـــۀ ثباتهـ متـ

ــذیبات  ــۀ بالمـ ــدود معینـ ــذوب بحـ ــا تـ ــاء ولکنهـ ــی المـ ــذوبان فـ ــۀ الـ ــا قلیلـ ــویۀ بأنهـ ــور العضـ الکلـ

ــی  ــدة فـ ــۀ جیـ ــی ذات قابلیـ ــدهون، وهـ ــا بالـ ــى ذوبانهـ ــالوة علـ ــزین عـ ــیتون والبنـ ــویۀ کاألسـ العضـ

ـــ  ــا ، ن حـــرارة ورطوبـــۀ وإشـــعاعتحمـــل عوامـــل البیئـــۀ م صـــفات مـــن تعطیـــه هـــذه الوبـــالرغم ممـ

ــى  ــل مســاعدة عل ــت عوام ــی نفــس الوق ــات الحشــریۀ إال أنهــا تشــکل ف ــدة لآلف ــادة جی خصــائص إب

تلــوث البیئــۀ جــراء ثباتهــا لفتــرة طویلــۀ فــی البیئــۀ، فقــد أشــارت العدیــد مــن الدراســات بــأن 

ــۀ لفتـــرة  ســـنتین إلـــى خمـــس تتـــراوح بـــین بعـــض مرکبـــات هـــذه المجموعـــۀ تبقـــى فـــی البیئـ

ــۀ ســنۀً عشــرة ــد إضــافتها للترب ــاه ، عن ــى المی ــۀ إل ــات هــذه المجموع ــات مرکب ــد وصــول متبقی وعن

ــی ، فأنهــا تبقــى فیهــا لعــدة أســابیع ــۀ وتتــراکم ف ــات المائی ــات والحیوان حیــث تمــتص مــن النبات

 أجسامها.
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 : میکانیکیۀ التأثیر السام لمرکبات الکلور العضویۀ
 

  النقاط اآلتیۀ:فی ۀ یمکن تلخیص میکانیکیۀ التأثیر السام لهذه المجموع

ذات العالقـــۀ فـــی نقـــل المنبهـــات العصـــبیۀ کـــأنزیم الــــ  األنزیمیـــۀتثبیطهـــا لـــبعض الـــنظم 

ATPase. 

o   تعمل بعض مرکبات هذه المجموعۀ على تجمع بعض المواد التی تعیق نقل المنبهات

 العصبی والعضلی. لى الجهاز إالعصبیۀ من و

o األعصابوحتى محاور  األعصاب راکز التقاء تغییرات فسیولوجیۀ للجهاز العصبی وم حداثإ ،  

 الجهاز العصبی.  إرهاقوبالتالی ،  مضاعفۀ االستجابۀ  أوبما یؤدي الى زیادة 

 : میتابولزم مرکبات الکلور العضویۀ 
 

جســـام الحشــرات والکائنـــات الحیـــۀ أن تحـــدث فــی أیمکــن لمیتـــابولزم مرکبــات هـــذه المجموعــۀ 

 األخرى بإحدى طرق ثالث وهی:

جزیئـــۀ أو جـــزیئتین مـــن  وإزاحـــۀ Dehydrochlorination لیـــۀ الــــحصـــول عم -1

 .األصلیقل سمیۀ من المرکب أعادة یکون  المرکب، والناتجمن  Hclالـ 

 .Epoxideلى ما یسمى بالـ إالمرکب  أکسدة -2

، وجعــــل المرکــــب ســــهل الــــذوبان بالمــــاء Hydrolysisعملیــــۀ التحلــــل المــــائی  -3

 الحی.یفرز بسهولۀ من جسم الکائن وبالتالی 

  هی:   رئیسۀٍ ثالث مجموعاتٍتضم مرکبات الکلور العضویۀ 
 

o  مرکب الـ د.د.ت ومشتقاته. مجموعۀ 

o  (السلیکوهکسانات).مجموعۀ الهکسانات الحلقیۀ 

o .مجموعۀ السایکلودایین 
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 : )ومشتقاتهDDTمرکب الـ د. د. ت (
 

ضر هذا المرکب  حُ ویۀ، وقدعضالیعتبر مرکب الـ د. د. ت من اهم المرکبات التابعۀ لمجموعۀ الکلور  

م. إال أن خواصه اإلبادیۀ للحشرات لم تعرف إال فی عام  1874عام  Zeidlerألول مرة من قبل  

 ولهذا المرکب العدید من التسمیات منها:   Mullerم من قبل 1939

(1,1,1-Trichloro-2,2-bis (p-Chlorophenyl)-Ethane ) 

(1,1-bis(4-chlorophenyl)-2,2,2-trichloroethane ) 

ــر ــمیۀ ( غیــــ ــی التســــ ــا هــــ ــطها وأدقهــــ  Dichlorodiphenyltrichloroethaneأن أبســــ

(DDT)(. 

ویرقات   کالقمل  الطبیۀ  الحشرات  لمکافحۀ  الثانیۀ  العالمیۀ  الحرب  فی  ت  د.  د.  الـ  استخدم  ولقد 

 کما حل بدیالً للمبیدات غیر العضویۀ فی مکافحۀ بعض الحشرات القارضۀ.   ،البعوض

فۀ حامض  وبإضا   Chlorobenzene. مع الـ chloral. ت من تفاعل الـ الـ د. د   یتم تحضیر

 الکبریتیک المرکز. 

ــن  ــارة عــ ــل عبــ ــاتج التفاعــ ـــ 80إن نــ ــب الــ ــن مرکــ ــن %20و para،para-DDT% مــ ــابه مــ  المشــ

Ortho ،Para وکمیـــۀ قلیلـــۀ مـــن المشـــابهOrtho ،Ortho  ن الصـــفۀ اإلبادیـــۀ للمرکـــب أغیـــر

ـــ و، Pو Pتعــــود للـــــ  درجــــۀ -نقیــــۀ مــــن الـــــ د. د. ت عبــــارة عــــن مســــحوق أبــــیض ادة الأن المـ

ــوالی  ــۀ ٍ 108انصـــهاره حـ ــۀٍدرجـ ــل األکســـدة - مئویـ ــاوم لعوامـ ــى إلـــذلک فـــ  ،مقـ ــه تبقـ ن متبقیاتـ

ــۀ ــرة طویلـ ــی ، لفتـ ــاً فـ ــل مائیـ ــویۀ. وال یتحلـ ــذیبات العضـ ــی المـ ــذوب فـ ــاء ویـ ــی المـ ــذوب فـ ال یـ

 الوسط المائی.

ــاز بانخفــاض ســمیته  ــا یمت ــائکم ــر عنهــا  ن؛ إذللب ــا یعب ــۀ أو م ــۀ النصــفیۀ القاتل ــغ قیمــۀ الجرع تبل

 ملغم / کغم من وزن الجسم. 300) للجرذان عن طریق الفم LD50بالـ (
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 : مشتقات الـ د.د.ت  
 

o  مبید المیثوکسی کلورMethoxy Chlor. 

o  مبید الکلثینKelthane. 

o  کلوروبنزیلیتChlorobenzilate. 

   : الحلقیۀمرکبات الهکسان  
 

ن تأثیرها القاتل للحشرات لم یکتشف إال فی عام  أم غیر  1825ه المجموعۀ عام  کبات هذعرفت مر

البنفسجیۀ1942 فوق  األشعۀ  بوجود  الکلور  مع  البنزین  بمعاملۀ  وتحضر  من  ،  م،  الناتج  والمرکب 

  والناتج الخام یحوي ست ، مئویۀ ً  درجۀً  65ودرجۀ انصهاره  ،  رمادي اللون،  التفاعل مادة غیر بلوریۀ

لندین    هاتٍ ابمش علیه  یطلق  ما  أو  کاماً  المشابه  فاعلیۀ  هذا  ،  Lindaneوأکثرها  على  وللحصول 

البنزین یعامل بمیثانول دافئ   الخام من کلورة  الناتج  ،  Hot Methanolالمرکب بشکل نقی فإن 

المشابهات بقیۀ  تذوب  ال  بینما  کاما  المشابه  فیه  یذوب  ذلک    ،و حیث  کاما  بعد  المشابه  یتم فصل 

البلورة وناتج  بوا النقی عبارة  ،  اللندین  أو  % من مشابه کاما99البلورة یحوي  سطۀ عملیۀ  والمشابه 

وله درجات متفاوتۀ  ،  والضوء  ،واألکسدة،  ویقاوم تأثیر الحرارة، عن بلورات بیضاء ذات رائحۀ عطریۀ

 %). 0.0001تبلغ (الماء ففی أما درجۀ ذوبانه ، للذوبان بالمذیبات العضویۀ 

أو    وال یترك طعماً  ، لندین أنه فعال کمبید معدي وبالمالمسۀ لمکافحۀ الحشراتمبید ال   ومن خواص 

المواد المعاملۀ به. کذلک ف  نه ال یتجمع فی األنسجۀ الدهنیۀ وال یفرز مع  إرائحۀ غیر مرغوبۀ فی 

بعض الفطریات المسببۀ    وقد وجد أن استخدامه لمکافحۀ حشرات التربۀ أدى إلى تنشیط،  الحلیب

 رض سقوط البادرات. لم

ن استخدامها على النباتات أدى إلى تسببها  إأما المادة الخام من سادس کلورید الهکسان الحلقی ف

الزراعیۀ.  ال  حروق على فی إحداث   نباتات، إضافۀ إلى ترکها لطعم غیر مرغوب فیه على الحاصالت 
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أن تستخدم فی    ، ویمکنوالکاروبلذلک فإن استخدامها ینحصر فی تجهیز الطعوم السامۀ للجراد  

 ر، والقمل والذباب وتباع تجاریاً تحت اسم اکروساید. یالمنازل لمکافحۀ الصراص 

 

 : مرکبات السایکلودایین  
 

ــمى  ــاًأتسـ ـــ  حیانـ ــذلک بالـ ــیۀ وکـ ــات الخماسـ ، Diene organochlorine Insecticidesبالحلقیـ

ــا یحـــوي حلقـــات  ــا تشـــ  Cyclicوســـمیت بالســـکلودایین لکـــون ترکیبهـ إلـــى  dieneیر کلمـــۀ فیمـ

ـــ  ــزئ الــ ــر جــ ــۀ. ویعتبــ ــۀ أو ثنائیــ ــر مزدوجــ ــى أواصــ ــا علــ  hexachloro cycloاحتوائهــ

pentadiene والتــی تحضــر مــن تکثیــف مــادة الـــ ، األســاس البنــائی لمبیــدات هــذه المجموعــۀ

Cyclopentadiene  ــات ــل الکینونـ ــبعۀ مثـ ــر المشـ ــات غیـ ــد المرکبـ ــع أحـ ــل  quinoneمـ وبتفاعـ

ــه  ــق علی ــى مکتشــفیه  Diels – Alderیطل ــذه Kurt Alderو Otto Dielsنســبۀ إل ــم ه . تض

ــاز بفعا ــدات التـــی تمتـ ــدداً مـــن المبیـ ــۀ عـ ــراتالمجموعـ ــۀ الحشـ ــی مکافحـ ــا الجیـــدة فـ ــا ، لیتهـ کمـ

ــا  ــۀ بینمـ ــمیۀ عالیـ ــدرین ذو سـ ــد األنـ ــد أن مبیـ ــثالً نجـ ــائن فمـ ــمیتها للبـ ــۀ سـ ــی درجـ ــاوت فـ تتفـ

ــز ــد ترک ــائن، لق ــمیته للب ــاض س ــوردین بانخف ــاز الکل ــی  یمت ــۀ ف ــذه المجموع ــدات ه ــتخدام مبی اس

ــۀ، مکافحــۀ حشــرات القطــن، الجــراد ــدات التابع ــن أهــم المبی ــۀ  وحشــرة األرضــۀ وم لهــذه المجموع

 اآلتی:

o  الکلوردینChlordane. 

o  الهیبتا کلورHeptachlor. 

o  الدرینAldrin. 

o  األندرینEndrine. 
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 : النیکوتینوید : مبیدات
 

ي قـــوي، ویعـــد مـــن أکثـــر المبیـــدات الحشـــریۀ حشـــر مبیـــدهـــو النیکـــوتین مشـــتق مـــن التبـــغ و

ــل ضــد معظــم  ــو فاع ــۀ ســمیۀ. وه ــنالنباتی ــى أوراق  الحشــرات، ویمک ــۀ أو عل ــى الترب ــه عل تطبیق

-الشــجر مباشــرة. األدخنــۀ التــی تحتــوي علــى النیکــوتین فاعلــۀ فــی الســیطرة علــى الحشــرات 

ــربْس ( ــیض والت ــذباب األب ــن وال ــل الم ــون -) Thripsمث ــد تک ــی ق ــى الت ــفلالج عل ــب الس ــن  یۀوان م

أیضـــاً؛ یتبـــدد النیکـــوتین بســـرعۀ ویصـــل الـــرش الســـائل إلیهـــا.  أالّمـــن المحتمـــل  األوراق، حیــث

ــه ــۀ  ألنـ ــات الفتیـ ــى النباتـ ــوتین فقـــط علـ ــار النیکـ ــتخدام غبـ ــن یوصـــى باسـ ــرعۀ، ولکـ ــر بسـ یتبخـ

اع ا یبــ یمتــاز رذاذ النیکــوتین أو غبــاره أو مــ ولضــمان عــدم وجــود مخلفــات ســامۀ عنــد الحصــاد. 

ــى مــن ک ــى الثــدییات. یجــب عل کبریتــات النیکــوتین، بتــأثیر ســمی أقــل مــن النیکــوتین الخــام عل

ــدات، والتأکــدیســتعمل هــذه المشــتقات التحقــق مــن الملصــق الموجــود علیهــا  ــان  کمبی ــا ک إذا م

ال ینبغــی للــذي یطبــق هــذا النــوع مــن المبیــدات أن کمــا  اســتخدام هــذا النیکــوتین.بمســموحاً 

ـــ یبقـــى فـــی الم ی یـــتم تطبیـــق النیکـــوتین فیهـــا وخصوصـــاً فـــی المنـــاطق المغلقـــۀ. نطقـــۀ الت

شـــدید الســــمیۀ،  - التـــی هــــی صـــیغته کمبیــــد یــــۀالکبریتـــات النیکوتین -یعـــد النیکــــوتین و

ــى  ــوتین علـ ــتخدم النیکـ ــی أن یسـ ــۀ. وال ینبغـ ــدائق المنزلیـ ــی الحـ ــتخدامه فـ ــب اسـ ــی تجنـ وینبغـ

ن یکــون النیکــوتین الــذي یُقطــر إلعــداد الــرذاذ الحیوانــات األلیفــۀ أو حیوانــات المزرعــۀ. یجــب أ

ــغ ( ــروس التبـ ــن فیـ ــاً مـ ــتخدمین Mosaic Virusخالیـ ــى المسـ ــب علـ ــرى، یجـ ــرة أخـ ــن، مـ )، ولکـ

ــودة إ ــل الع ــى بعــض المحاصــیل، مث ــۀ عل ــار المترتب ــد اآلث ــى الوصــفۀ لتحدی ــاطمل ــل ،الطم  ،والفلف

ــا.  ــان والبطاطـ ــیقان وأوإن والباذنجـ ــن سـ ــد مـ ــذي یعـ ــوتین الـ ــار النیکـ ــاي غبـ ــن شـ ــغ ومـ راق التبـ

یــــتم إعــــداد الشــــاي  - مــــن المحتمــــل أن یحتــــوي علــــى فیــــروس التبــــغ الشــــاي-النیکــــوتین 

ــات ا ــائی لمنتج ــر م ــن تقطی ــوتینی م ــجائر النیک ــن الس ــۀ م ــع علب ــال، توض ــبیل المث ــى س ــغ، عل لتب

 الون من الماء.جأو السیجار فی 
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ــم أن  ــی المنتک ــورة ف ــدة محص ــات المتح ــی الوالی ــوتین ف ــات النیک ــث ترکیب ــتوردة، حی ــات المس ج

ــم یعــد یســمح بتســجیله ــاً لمکافحــۀ الحشــرات ال ــۀ العضــویۀ اســتخدامها یحظــر و تجاری فــی الزراع

  .)لعضویۀلزراعۀ االبرنامج الوطنی ل() USDAالزراعۀ األمیرکیۀ (من قِبل وزارة 

 : السمیۀ درجۀ  حسب  المبیدات  أقسام 

 
o الحادة السمیۀ. 
o المزمنۀ السمیۀ. 

 
 : السمیۀ  درجۀ  حسب  ات المبید جموعات م 

 

o الخطورة شدیدة مبیدات مجموعۀ. 

o الخطورة عالیۀ مبیدات مجموعۀ. 

o الخطورة متوسطۀ مبیدات مجموعۀ. 

o الخطورة خفیفۀ مبیدات مجموعۀ. 

o العادي االستخدام فی خطرة غیر مبیدات مجموعۀ. 

  السمیۀ: درجۀ حسب المبیدات أقسام

قـــت الحـــالی فئـــات مخـــاطر الســـمیۀ الحـــادة ) فـــی الوWHOتســـتخدم منظمـــۀ الصـــحۀ العالمیـــۀ (

ــاً ــق عالمیـ ــام المنسـ ــن نظـ ــۀ (، مـ ــواد الکیمیائیـ ــنیف المـ ــنیف GHSلتصـ ــالق للتصـ ــۀ انطـ ) کنقطـ

ــام  ــه عـ ــذ تحدیثـ ــتخدام منـ ــد االسـ ــو قیـ ــۀ 2009وهـ ــمیۀ الجرعـ ــى سـ ــنیف علـ ــد التصـ م. ویعتمـ

ــۀ  ــنفالقاتل ــارب لص ــوان التج ــق الفــم (LD50 (حی ــن طری ــا ع أو  )Oral Toxicity) عنــد إعطائه

ــدة ــۀ واح ــن جرع ــق  ع ــد (طری ــن ، )Dermal Toxicityالجل ــم م ــم/ کج ــى أســاس ملج وتحســب عل

 الجسم الحی للفئران.وزن 
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 ) WHOلتصنیف منظمۀ الصحۀ العالمیۀ ( تصنیف المبید حسب سمیته وفقاً )2(جدول  
 تصنیف 

)WHO ( 
 سم(ملجم/ کجم) من وزن الج 50LD العالمۀ اإلرشادیۀ  لون البطاقۀ  کلمۀ التحذیر 

 السمیۀ الجلدیۀ  السمیۀ الفمویۀ
Ia أو أقل50( أو أقل) 5( جمجمۀ وعظمتان  أحمر  الخطورة حاد ( 
Ib 200-50( ) 50-5( جمجمۀ وعظمتان  أحمر  الخطورة (مزمن)  شدید ( 
II  عالمۀ أصفر  متوسط الخطورة X )50-2000 ( )200-2000 ( 
III  عالمۀ  أزرق  قلیل الخطورةX )2000 فأکثر 2000( ) فأکثر ( 
U عالمۀ  أخضر  من غیر المحتمل أن یسبب خطورةX )5000 أو أکثر ( 

 

  تقسیم المبیدات حسب طریقۀ التأثیر إلى:

ــائی  1 ــل الفیزی ـــ القت ــتفادة مــن یـ ــن االس ــع اآلفــات م ــى من ــدات القــادرة عل ــۀ المبی شــمل مجموع

ــنفس ــۀ التـ ــجین بعملیـ ــدث جفافـــ ، األوکسـ ــقق اًأو تحـ ــم ال اًأو تشـ ــدار جسـ ــی جـ ــال فـ ــرة. مثـ حشـ

 ذلک:

 تمنع وصول األوکسجین.  المعدنیۀ، وهیالزیوت  

 .ـ المساحیق الخادشۀ التی تعمل على تلف الطبقۀ الشمعیۀ فی قشرة الحشرة 2

  شمل:یو التأثیر على العملیات الحیویۀ  

ــیۀ  ــلۀ التنفسـ ــات السلسـ ــى إنزیمـ ــدات علـ ــض المبیـ ــؤثر بعـ ــنفس، تـ ــۀ التـ ــى عملیـ ــأثیر علـ أ ـ التـ

 .ATPنفتمنع تکوی

ـــ تثــبط إنزیمــات  ــى مــواد غیــر ســامۀ  ،األکســدةب ـ وهــی األنزیمــات التــی تحــول المــواد الســامۀ إل

 . Sesamex, Piperonyl butoxideمثل 

 .الطاقۀ فی النبات وإنتاجفی عملیۀ الترکیب الضوئی  Hillالتأثیر على تفاعل  -ج

 . RNA , DNAالتأثیر على األحماض النوویۀ  -د .

 معدیۀ:م سموالتأثیر  

ــیب  ــى ترس ــؤدي إل ــا ی ــاء مم ــۀ لألمع ــا المبطن ــۀ الخالی ــى طبق ــؤثر عل ــی ت ــالیوه ــروتین، وبالت  الب

 موت الکائن الحی مثل مبیدات الزرنیخ والزئبق والنحاس. 
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 خالل:التأثیر على الجهاز العصبی ویکون ذلک من 

 . Acetyl cholin esteraseأ ـ تثبیط إنزیم  
 .األیوناتل ب ـ التأثیر على عملیۀ تباد

 .نهایات المحاور العصبیۀ ىالتأثیر علج ــ 
 .مستقبالت اإلیعازات العصبیۀ ىالتأثیر علد ــ 

 
 السم:التسمم ونوع وتأثیر  إحداثطریقۀ  

 :Protoplasmic poisonsبروتوبالزمیۀ مبیدات 

ســــموم معدیــــۀ تعمــــل علــــى ترســــیب بــــروتین بروتــــوبالزم الخالیــــا المبطنــــۀ لألمعــــاء  وهــــی

أو  denaturationطى للحشـــرة. حیـــث تعمـــل علـــى ترســـیب البـــروتین ( دنتـــرة البـــروتین الوســـ 

مثــل  ،لــذلک فهــی غالبــاً ســموم معدیــۀ، فــی القنــاة الهضــمیۀ ۀ) خاصــ Coagulationتجمیعــه 

المرکبـــات غیـــر العضـــویۀ مثـــل مرکبـــات الـــزرنیخ، و مرکبـــات الفلـــور و األحمـــاض الدهنیـــۀ و 

لـــۀ مثـــل الزئبـــق و مرکبـــات النیتروفینـــوالت مـــن المرکبـــات األحمـــاض المعدیـــۀ و المعـــادن الثقی

 .العضویۀ

 : Nerve poisons مبیدات عصبیۀ

ــدوتعمــل کســموم عصــبیۀ  ــؤثر ،ACHe تضــم مبی ــث ت ــى الجهــاز  حی ــدات  العصــبی مثــلعل المبی

تثبـــیط فـــی  تســـببوت، (مرکبـــات الفســـفور العضـــویۀ ) والکرباماتیـــۀ العضـــویۀالفوســـفوریۀ 

ــیل إ ــات التوصـــ ــولین)  األســـــتیل( بیالعصـــــ نزیمـــ ــل کـــ ــوس والـــــدیازینون مثـــ الکلوروبیروفـــ

حیـــث ، DDTمثـــل المبیـــدات البیروثرویدیـــۀ و األیونـــاتتـــؤثر علـــى نفاذیـــۀ  أو، مثویتیوالـــدا

ــوات الصــــــودیوم تــــــ  ــرین  (والتــــــیؤثر علــــــى قنــــ ــم اللمبادســــــیهالوثرین والــــــدلتا مثــــ تضــــ

ــیبرمثرین .....الخ ــۀ )والفاســـ ــۀ الحقلیـــ ــات الکلورینیـــ ــؤثر  أووالمرکبـــ ــتقبالت تـــ ــى المســـ علـــ

 .العصبیۀ مثل مشتقات النیکوتین
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 :Pesticide Formulations مستحضرات المبیدات

 

یـــتم صـــیاغتها قبـــل اســـتخدامها بخلـــط  ،مختلفـــۀ مبیـــدات اآلفـــات متـــوفرة فـــی ترکیبـــات

ــۀ ــع المــواد الخامل ــۀ م ــات الفعال ــى ، والمــواد الحافظــۀ، والمخففــات، المکون ــا إل والمــواد المســاعدة وم

ــک لل ــهل التعامــل ذل ــتج فعــال وس ــول علــى من ــهحص ــورة نقیــۀ  .مع ــد فــی ص ــد تصــنیع المبی بع

ــۀ ــأتی مرحلـ ــق  تـ ــالحۀ للتطبیـ ــورة صـ ــی صـ ــیره فـ ــزه وتحضـ ــتختجهیـ ــا  دامواالسـ ــال أو مـ الفعـ

یطلـــق علیـــه تجهیـــز المستحضـــرات. والغـــرض مـــن عملیـــۀ تحضـــیر مبیـــدات اآلفـــات الکیمیائیـــۀ 

ــدات  ــزین المبیــ ــائص تخــ ــین خصــ ــو تحســ ــداولهاهــ ــاوت ،وتــ ــا ،طبیقهــ ــالمتها ،وفعالیتهــ . وســ

ــد  ــف المبی ــل تخفی ــه (قب ــل تطبیق ــد قب ــاري للمبی ــز التج ــى التجهی ــر عل ــۀ المستحض ــق کلم وتطل

 التطبیق).فی جهاز 

ــى الصــورة التــی یســتخدم علیهــا المبیــد، وعلــى  ــد نجــاح المبیــد فــی مکافحــۀ آفــۀ مــا عل یعتم

 أثناء تواجد اآلفۀ. �ًالظروف المناسبۀ لبقاء المبید فعاالً

ــات  ــی اآلف ــال ف ــکل فع ــتحکم بش ــی ت ــۀ الت ــواد الکیمیائی ــزیج الم ــن م ــد م ــر المبی ــألف مستحض یت

ــطۀ  ــادة النش ــۀ أو الم ــادة الفعال ــل الم ــدمث ــل، للمبی ــی تقت ــد  والت ــات،أو تص ــرى  اآلف ــات أخ ومکون

ــۀ،  ــۀ ســطحیۀ وتشــمل فــی معظــم األحیــان المــواد الالصــقۀ والمــواد ومثــل المــادة الحامل مــواد فعال

ــ ، الناشــرة ، باإلضــافۀ إلــى مــواد أساســیۀ األوراقی تســاعد علــى التصــاق المبیــد علــى ســطح والت

 فعل المبید. فییمیائیۀ التی ستحسن أخرى مثل المواد الموازنۀ والصبغات والمواد الک

ــات  ــۀ للمرکبــ ــۀ والکیمیائیــ ــفات الطبیعیــ ــى الصــ ــدات علــ ــرات المبیــ ــز مستحضــ ــد تجهیــ ویعتمــ

ــد المرک ــد توج ــال ق ــى ســبیل المث ــۀ. عل ــی صــورة النقی ــرى ف ــی صــورة ســائلۀ واألخ ــۀ ف ــات النقی ب

ومــن حیــث ، ومــن حیــث الثبــات بعضــها ثابــت تحــت الظــروف الجویــۀ وبعضــها یتحلــل، صــلبۀ

ــدیم التطــایر.  ــر ضــعیف أو ع ــبعض اآلخ ــى التطــایر وال ــدرة عل ــه ق ــۀ التطــایر بعضــها ل ــن ودرج م

الزیــت، والــبعض حیــث الــذوبان، بعضــها قابــل للــذوبان فــی المــاء، وبعضــها قابــل للــذوبان فــی 
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ــذوبان فــی المــاء أو  ــل لل ــر قاب ــت. هــذاآلخــر غی ــۀ تمثــل أهــم الصــعوبات  هالزی الخصــائص المتباین

ــز التــی تواجــ  ــۀ تجهی ــائم بعملی ــی  دالمستحضــر. وعنــ ه الق إنشــاء المستحضــر یأخــذ المصــنعون ف

 ،وعـــادات اآلفـــات، واالنجـــراف، والجریـــان الســـطحی، والمعـــدات والتـــدریب، الســـطح،االعتبـــار نـــوع 

 .م الشرکۀ المصنعۀ ترکیبۀ مبیدات اآلفاتیتصم. عند والسالمۀ 

 :نوع السطح

فعالیـــۀ علـــى أســـطح معینـــۀ مـــن غیرهـــا. قـــد یحـــدث تلـــون أو تکـــون بعـــض الترکیبـــات أکثـــر 

 .تألیب على سطح النباتات أو األسطح األخرى مع بعض الترکیبات

 :التدریب والمعدات

ــی یشـــ  ــات التـ ــدات اآلفـ ــات مبیـ ــن منتجـ ــد مـ ــات العدیـ ــی ترکیبـ ــتخدمها هـ ــور ویسـ تریها الجمهـ

ویمکــن تطبیقهــا بســرعۀ وســهولۀ. مــن أمثلــۀ  ) ال تتطلــب تخفیفــاRTUً( لالســتخدامجــاهزة 

التـــی یســـتخدمها أصـــحاب المنـــازل حبیبـــات مکافحـــۀ الحشـــرات  لالســـتخدامالترکیبـــات الجـــاهزة 

 ارض.واألعشاب والطُعم لمکافحۀ القو

 یــــاًأم بیولوج یــــاًســــواء أکــــان ذلــــک کیمیائ اآلفــــات،یــــتم تحدیــــد النشــــاط البیولــــوجی لمبیــــد 

ا المـــادة الفعالـــۀ). نـــاد - AIمـــن خـــالل مکونـــه الفعـــال (، بطبیعتـــه مـــا تتکـــون  اًرویســـمى أیضـــً

 منتجات المبیدات من مواد تقنیۀ خالصۀ. 

ــم  ــر عل ــداتیعتب ــا تحضــیر مبی ــات مج ــع الً�ًاآلف ــۀ  اًواس ــویر ؛ للغای ــع تط ــل م ــب أن یتعام ــه یج ألن

ــات  ــزینالترکیبــ ــاج والتخــ ــرات ، واإلنتــ ــات والحشــ ــع النباتــ ــدات مــ ــل المبیــ ــافۀ إلــــى تفاعــ باإلضــ

 والثدییات والتربۀ والهواء والماء. 

ــىتــؤثر عوامــل  ــدة عل ــار  عدی ــکوتطــویر اختی ــر  المستحضــر، وذل ــب اســتخدام الصــیغۀ األکث یتطل
 التالیۀ:تفصیلی لـلعوامل  لوتحلی، مالءمۀ لتطبیق معین

 .بیولوجیاً فعالۀ -1

 التصنیع. راحۀ -2
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  لى:إمدخالت تصمیم الصیاغۀ وتقسم  

 أ) المدخالت المرکبۀ وتشمل:

o واالقتصاد الخصائص البیولوجیۀ لمبیدات اآلفات (انتقائیۀ المحاصیل والنقل(. 

o ) التقلب) .، الذوبان ،درجۀ االنصهارالخصائص الفیزیائیۀ لمبیدات اآلفات 

o تطبیــق ، االســتقرار الحــراري) المــائی،قرار الخــواص الکیمیائیــۀ لمبیــدات اآلفــات (االســت

 المحاصیل والممارسات الثقافیۀ . ، التربۀ مقابل االستخدام الورقی

 العامۀ. المناخ والصحۀ المعدات، النبات، اآلفات، التطبیق: ب) مدخالت

 .واالقتصاد والسالمۀ، المتانۀ والجاذبیۀ، االستخدام،سهولۀ  التسویق: ج) مدخالت
 ة.ومراقبۀ الجود اإلنتاج،معدات  تصنیع:د) مدخالت ال

 :خطوات التطویر (الصیاغۀ)

 .االختبارات الکیمیائیۀفیزیائی،  معملی،تحضیر  أولیۀ:دراسات -1
 .الطریقۀ التحلیلیۀ  النباتیۀ، تطویرالسمیۀ  الحیویۀ، : الفعالیۀالبحثمرحلۀ  -2
 .فتطویر التغلی التوافق، ،المزج :التجاریۀعملیۀ التصنیع  -3
 التصمیم: متطلبات الترکیبات جیدة  

 ابهــ  اســتخدامها، وموصــىفعالــۀ مــن الناحیــۀ البیولوجیــۀ عنــد الترکیبــات  یجــب أن تکــون -1 

ــر مرغـــوب  ــار جانبیـــۀ غیـ ــۀمـــع عـــدم وجـــود آثـ ــا، مقدمـ حیـــث تعطـــی مناســـب فـــی شـــکل  فیهـ

 المکونات النشطۀ أقصى تأثیر بیولوجی فی دقیقۀ.

ــۀ للتطب -2 ــون قابلـ ــب أن تکـ ــدیمهایجـ ــارة لتقـ ــائل المختـ ــق بالوسـ ــاق و ،یـ ــع النطـ ــنیع واسـ تصـ

 بتکلفۀ مقبولۀ.

 ووسائل النقل. یجب أن تکون آمنۀ أثناء التصنیع والتعبئۀ والتخزین -3

 یجب أن یکون لها مدة صالحیۀ کافیۀ.-4

 أن تکون مقبولۀ لدى سلطات التسجیل والمستهلک. یجب -5
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 المستحضرات:  أهم صور 
  

 .السائلۀ المستحضرات -1

 .المستحضرات الجافۀ -2

 .Granules المحببات -3

 .Baitsالطعوم السامۀ  -4

 . Fumigants المدخنات-5

 .Ultra-Low Volume Concentrates (ULV) الحجم المتناهی فی الصغرمرکزات  -6

 .Foldables الموائع -7

 .Aerosols اآلیروسوالت -8

 المستحضرات السائلۀ: -أوًال

ــرت ــتخدم کـ ــوالی سـ ــإن حـ ــروف فـ ــن المعـ ــن ٪75ذاذ ومـ ــدات مـ ــۀ المبیـ ــتم الکیماویـ ــا تـ  معالجتهـ

ــى ــکل علـ ــرات شـ ــائلۀ مستحضـ ــل سـ ــریۀ :مثـ ــدات الحشـ ــات، المبیـ ــدات الفطریـ ــاب ، ومبیـ . واألعشـ

 ومن أهم صورها:

 : Emulsifiable Concentrate المرکزات القابلۀ لالستحالب -1

ـــ  ی مـــذیب ال یمتـــزج مـــع المـــاء، وفـــی مستحضـــرات ســـائلۀ تکـــون المـــادة الفعالـــۀ فیهـــا ذائبـــۀ ف

ــتحلب ــاف مسـ ــۀ یضـ ــذه الحالـ ــام و، Emulsifier هـ ــه القیـ ــون مهمتـ ــع تکـ ــى توزیـ ــاعدة علـ بالمسـ

کثــر أوتعتبــر المرکــزات القابلــۀ لالســتحالب ، المــذیب ومــا یحتــوي مــن مــادة فعالــۀ فــی المــاء

ــدات  ــذوبان ، شــیوعاًمستحضــرات المبی ــین ال ــوازن ب ــن الت ــوع م ــاز بن ــث تمت ــیحی ــاء ف ــذوبان  الم وال

ــراق  فـــی ــا اختـ ــنى لهـ ــۀ أنســـجۀالـــدهون لیتسـ ــم  اآلفـ ــدر دائـ ــز تحـــت الکیوتیکـــل کمصـ والترکیـ

ــا ــأثیر الس ــؤد، مللت ــا ی ــا خاصــۀ إ يمم ــۀ تأثیره ــى تضــاعف درج ــرش إل ــۀ ال ــا فشــلت عملی ــیذا م  ف

ــداث ــاملۀ  إح ــۀ ش ــث .تغطی ــۀ  حی ــۀ لدرج ــات کافی ــۀ ثب ــۀ لالســتحالب بدرج ــزات القابل ــاز المرک تمت
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ـــ  عـــن  البلـــل الکامــل للســـطح المعامـــل فضـــالً إحـــداثلهـــا قــدرة عالیـــۀ علـــى  کمـــا، ۀالحــرارة العالی

 عبئتها .سهولۀ تخزینها وت

 - %10المـــادة الفعالــۀ بصـــورة زیتیــۀ یتـــراوح ترکیزهــا مـــن : زیتیــۀالمرکــزات ال -2

ــاً%  15 ــى  تبعـ ــت علـ ــدرة الزیـ ــالقـ ــی إذابتهـ ــۀ فـ ــرارة المنخفضـ ــات الحـ ــتخدم ، درجـ وتسـ

 بالطرق التالیۀ :

ــتم تخفیفهـــا بالمـــاء وتســـتخدم بـــدون تخفیـــف (الـــرش بـــالحجم  ال -أ  الصـــغر)  المتنـــاهییـ

 . اًمیکرون 50 - 1 بینویتراوح حجم قطرات الرش 

 بالماء.لى محلول قابل لالمتزاج إفتتحول  بترولییتم تخفیفها بمذیب  -ب 

 الخاملۀ.المحببات  أو األسمدةیتم تحمیلها على  -ج 

ــۀ  ــرات فعالیـ ــک المستحضـ ــى تلـ ــۀتعطـ ــی عالیـ ــق  فـ ــریۀ والبـ ــرات القشـ ــۀ الحشـ ــدقیقیمکافحـ ، الـ

ــن  ــتمکن م ــث ت ــۀحی ــتح ثغــرات  إذاب ــیوف ــی أو الکیوتیکــلطبقــۀ  ف ــف  الشــمعیالغطــاء  ف المغل

تلـــک المرکـــزات الزیتیـــۀ ســـریعۀ االمتصـــاص عـــن طریـــق الثغـــور  أنویجـــب مراعـــاة  .لآلفـــۀ

، المعاملـــۀ رقیقـــۀ الجـــدر بـــبعض النباتـــات لإلضـــراریـــؤدى  ممـــا، البرانشـــیمیۀ واألنســـجۀالنباتیـــۀ 

ــزداد الضــرر بارتفــاع درجــۀ حــرارة الجــو المحــیط ــا ، وی ــر المشــبعۀ  أنکم ــۀ غی المستحضــرات الزیتی

ــورة  ــول لصـ ــوء وتتحـ ــد بالضـ ــر أتتأکسـ ــرراًکثـ ــؤد، ضـ ــۀ تـ ــۀ فلینیـ ــون طبقـ ــد تکـ ــاقط  يوقـ لتسـ

  األوراق.

ــۀ:  -3 ــل مائی ــۀ فــی  وهــیمحالی ــزات المبیــد الذائب ــن مرک ــۀ عبــارة ع ــل حقیقی محالی

ــذوب ال ــزة ت ــۀ المرک ــادة الفعال ــاء. الم ــیم ــزاج واالنتشــار  ف ــات االمت ــا یســهل عملی ــاء مم الم

ــق. ــالحالمســتخدمۀ  األمثلــۀکثــر أومــن  والتعل الخاصــۀ بمبیــدات الحشــائش  األحمــاض أم

المبیــد  جــزئذوبــان  تقــل درجــۀ أالّوفیهــا یجــب ، (علــى ســبیل المثــال الجلیفوســیتات)

. کمــا تســتخدم  جهــازيالنجــاح کمبیــد  عطــاءإلالملیــون  فــی جــزءٍ 100المــاء عــن  فــی
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ــن  ــان مـ ــبۀ ذوبـ ــۀ بنسـ ــزات المائیـ ــزأ 10 - 2المرکـ ــی ءٍاجـ ــۀ  فـ ــدات فطریـ ــون کمبیـ الملیـ

ــر. ولزیــادة  ــف لجــراثیم الفط ــراق الغشــاء المغل ــدرتها علــى اخت ــۀ لق ــا أوقائی  البــاقیثره

 ،خفیــفمــاء الت إضــافۀمــن المــاء قبــل  قــل تطــایراًأمــذیب  فــیالمــادة الفعالــۀ  إذابــۀیجــب 

حالــۀ المحالیــل القابلــۀ للــذوبان  فــی إمــالیغلــف جزئیــات المبیــد قبــل االمتــزاج بالمــاء . 

ــاًت ــی مام ــب ف ــاس ومرک ــات النح ــل کبریت ــاء (مث ــا) D-2.4 الم ــد  فإنه ــار المبی ــیح انتش تت

ــی ــمم فـ ــات مسـ ــبح النبـ ــۀ فیصـ ــارة النباتیـ ــات اًالعصـ ــی لآلفـ ــارة  التـ ــى العصـ ــذى علـ تتغـ

ــى  ــۀ حتـ ــیالنباتیـ ــۀ الت فـ ــۀ طیـــ غحالـ ــر الکاملـ ــطحۀ غیـ ــۀ، وال لألسـ ــاك  المعاملـ ــبح هنـ تصـ

ــرة ــواد ناشـ ــود مـ ــۀ لوجـ ــى  .حاجـ ــف علـ ــاء التخفیـ ــواء مـ ــدم احتـ ــاة عـ ــب مراعـ ــالحویجـ  أمـ

 عمل على تکوین رواسب غیر ذاتیۀ .حیث ت، الحدید أوالکالسیوم  أوالماغنسیوم 
 

 :المستحضرات الجافۀ -ثانیًا

ــتم فیهــا  ــط ی ــادة خل ــۀ الم ــد مــن الفعال ــاًمیک المبی ــع انیکی ــادة م ــۀ الم ــم المخففــۀ الخامل  تطحــن ث

ــى ــل حتـ ــم یصـ ــات حجـ ــن الجزیئـ ــۀ  اً،میکرونـــ  30-3 مـ ــۀ قابلـ ــات الکیمیائیـ ــع المرکبـ ــت جمیـ لیسـ

ــک التــی تکــون  ،جافــۀلالســتعمال فــی صــورة  ــورات، بــل أن المرکبــات الصــالحۀ هــی تل وتتمتــع بل

حضــرات بســهولۀ نقلهــا مــن الصــالبۀ حتــى تالئــم عملیــۀ الطحــن. وتمتــاز هــذه المست بقــدر عــالٍ

لکــل مــن القــائم بــالتطبیق  أمانهــا وبالتــالی ،وتــداولها وعــدم اشــتعالها لخلوهــا مــن المــذیبات

ــاوالنبــــات المعامــــل  ــفاتها  المزرعــــۀ. توحیوانــ ویتوقــــف نجــــاح تلــــک المستحضــــرات علــــى صــ

 المخففۀ.د المساعدة الطبیعیۀ والکیمیائیۀ وصفات الموا

  الجافۀ:ومن أهم المستحضرات 

 :Powders ساحیقالم

ــى ترکیــز ضــئیل نوعــاً، عبــارة عــن بــودرة تــم طحنهــا ــات صــغیرة تحتــوي عل ــا  وهــی ذات حبیب م

مـــن المـــادة الفعالـــۀ مـــن المبیـــد مـــع مـــادة حاملـــۀ خاملـــۀ. وهنـــاك مستحضـــرات منهـــا تتفـــاوت 

ــاً ــا تفاوت ــات فیه ــار الحبیب ــراً أقط ــن غیرهــا کبی ــاحیق ع ــا المس ــز به ــی تتمی ــن الممیــزات الت . وم
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 تحتــاج علیهــا، والتحضــرات أنهــا تســتخدم فــی معظــم األحیــان فــی الهیئــۀ التــی تبــاع مــن المس

 المساحیق الشائعۀ االستخدام: أمثلۀومن ، عملیات خلط أو تخفیفإلى 

 هــی مســاحیق جافــۀ تحتــوى علــى ترکیــز عــالٍ Dry Flowable(DF( المســاحیق المرکــزة: -1

ــن  ــۀ (م ــادة الفعال ــن الم ــادراً 75 - 25م ــا تســتخ%) ون ــرةم ــادة ، دم مباش ــادة بم ــف ع ــا تخف ولکنه

ــل الکبریــــت.  ــرة مثــ ــل مباشــ ــزة تعامــ ــاحیق مرکــ ــاك مســ ــۀ. وهنــ ــۀ خاملــ ــذه مخففــ ــاز هــ تمتــ

 المساحیق بما یلی:

ــى -أ  ــت المیکرونـ ــا بالکبریـ ــف کمـ ــدون تخفیـ ــر بـ ــتخدام المباشـ ــا ، االسـ ــل تطبیقهـ ــیویفضـ  فـ

ــدىاالصــباح البــ  ــوافر الن ــاض ســرعۀ الهــواء ،کر لت ــد انخف ــب ، وعن ــث یعی ــدم حی ــک المســاحیق ع تل

 المعاملۀ مما یزید نسبۀ فقدها . باألسطحالتصاقها 

 المبید.مادة الصقۀ لمنع انفصال حبیبات  إضافۀ أهمیۀمع  األسمدةتخلط مع  -ب 

الــــدقیق  أوکربونــــات الکالســــیوم  أوتخفــــف بمــــادة حاملــــۀ مناســــبۀ مثــــل بــــودرة التلــــک  -ج 

 المعاملۀ . لألسطحوالتغطیۀ ولضمان جودة التوزیع ، الحقلیلتطبیق لسهولۀ ا

ــن  -د  ــاط إضـــاف ت أنیمکـ ــا مـــواد ذات نشـ ــزة قابلـــۀ  ســـطحیلیهـ ــتخدم کمســـاحیق مرکـ لتسـ

 .للبلل 

ــۀ): -2 ــۀ (مخفف ــر عادی ــن مســاحیق مســاحیق تعفی ــارة ع ــوي عب ــن  تحت ــنخفض م ــز م ــى ترکی عل

 %).10 -1المادة الفعالۀ (من 

مســـاحیق بـــارة عـــن ع : Wettable Powders (W or WP( مســـاحیق قابلـــۀ للبـــل -3

ــاء ــث تکــون معلقــ  ،مجهــزة بالم ــأ صــور ، Suspension اًثابتــ  اًحی ــن أکف ــر هــذه الصــورة م وتعتب

لســـهولۀ اســـتعمالها وثباتهـــا العـــالی علـــى الســـطح المعامـــل مقارنـــۀ ، المستحضـــرات الجافـــۀ 

ــدرة  ــل قـ ــل للبلـ ــحوق القابـ ــی المسـ ــوفر فـ ــزم أن یتـ ــۀ. یلـ ــزة أو العادیـ ــر المرکـ ــاحیق التعفیـ بمسـ

والتغطیـــۀ علـــى الســـطح ، ســـهولۀ التوزیـــع و، ســـرعۀ تکـــوین المعلـــق التخـــزین، وأثنـــاء  الثبـــات

ة کافیـــۀ. ومـــن أهـــم عیـــوب مســـاحیق االبـــتالل البقـــاء علـــى األســـطح المعاملـــۀ لفتـــر والمعامـــل 
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ــا أو  ــا استنشــق غباره ــرش إذا م ــۀ ال ــوم بعملی ــذي یق ــل ال ــزارع أو العام ــون ضــارة للم ــد تک ــا ق أنه

 قیامه بعملیۀ التجهیز والخلط المطلوبۀ. محالیلها المرکزة أثناء

ــاء -4 ــۀ لالنســیاب فــی الم  Dispersible Granules S or SP :المســاحیق القابل

ــق علیهــا ــن  یطل ــاء، وتتکــون م ــی الم ــۀ لالنســیاب ف ــزات القابل ــزة أو المرک المعلقــات المرک

 3 -2حجــــم الحبیبــــات صــــغیر یتــــراوح بــــین (جزیئــــات دقیقــــۀ جــــداً مــــن المبیــــد 

ـــ  ـــ  ال )اتمیکرون مصـــممۀ لتکـــون شـــدیدة  ییـــذوب فـــی المـــاء ولکنهـــا تنتشـــر فیـــه. وه

ــع  ــرارة م ــها للح ــد تعرض ــات عن ــر إمکانیــۀالثب ــیطۀ تنتش ــب بس ــون رواس ــد  تک  إضــافۀعن

 .مزید من الماء 

 :) Soluble Powders )SP المساحیق القابلۀ للذوبان فی الماء-5

ــۀ ( ــل حقیقیـ ــبح محالیـ ــاء لتصـ ــی المـ ــذوبان فـ ــاحیق الـ ــذوب مسـ ــا أن True solutionsتـ ). کمـ

 .% 95إلى %15ترکیز المادة الفعالۀ فی هذه المساحیق یتراوح من 

 :Granules . المحببات3

ــن  ــون م ــغیرة تتک ــات ص ــکل حبیب ــى ش ــۀ عل ــۀ خامل ــادة حامل ــنخفض وم ــز م ــۀ بترکی ــادة الفعال الم
ومتجانســـۀ، وتســـتعمل هـــذه المحببـــات فـــی هیئتهـــا الجافـــۀ مباشـــرة دون إجـــراء أي تخفیـــف. 

ــاًوتختلـــ  ــر تقریبـ ــۀ القطـ ــون متماثلـ ــا تکـ ــی أن حبیباتهـ ــر فـ ــاحیق التعفیـ ــن مسـ ــات عـ  ف المحببـ
ــاً ــر حجم ــات المســاحیق وأکب ــن حبیب ــا أن .م ــن  کم ــراوح م ــۀ فیهــا یت ــادة الفعال ــز الم ــى  %1ترکی إل

ــات التــی تعــیش % 15 ــۀ فــی مکافحــۀ اآلف ــى الترب ــات عل فقــط. وتنحصــر أهــم اســتعماالت المحبب
ــتخ ــا یس ــداخلها. کم ــا أو ب ــى علیه ــا عل ــتم تطبیقه ــۀ ی ــدات جهازی ــات کمبی ــون المحبب دم المزارع

لتصـــل إلـــى کـــل أجـــزاء التربـــۀ کـــذلک، حیـــث تقـــوم النباتـــات بامتصاصـــها عـــن طریـــق الجـــذور 
النبـــات. وفـــی معظـــم األحیـــان یقـــوم المزارعـــون بخلـــط المحببـــات مـــع بعـــض المبیـــدات األخـــرى 

ــات ب ــز الحبیبــ ــائش. وتتمیــ ــدات الحشــ ــریۀ ومبیــ ــدات الحشــ ــاهزة کالمبیــ ــا جــ ــتخدامأنهــ  لالســ
ــریۀ  ــوات الخضـ ــى النمـ ــا علـ ــن تطبیقهـ ــه ال یمکـ ــی أنـ ــر فـ ــا فتنحصـ ــم عیوبهـ ــا أهـ ــر، أمـ المباشـ

 لعــدم التصـــاقها بــاألوراق ولثقــل وزنهــا نســـبیاً ) نظــراًعــدا حــاالت قلیلـــۀ جــداً للنباتــات (فیمــا
 ولذا فإن استعماالتها تنحصر فقط على التربۀ.؛
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 :Baits . الطعوم السامۀ4

ــراد وتتکــون مــ  ــۀ الم ــا اآلف ــث تنجــذب إلیه ــد، حی ــتم خلطهــا بالمبی ــۀ ی ــواد غذائی ــادة أو م ن أي م
ــا  ــذى علیه ــا لتتغ ــتخداماتها مکافحته ــم اس ــر أه ــا. وتنحص ــاء علیه ــی القض ــبب ف ــالی تتس وبالت

فــی مکافحــۀ القــوارض والنمــل والصراصــیر والــذباب والقواقــع والطیــور وبعــض أنــواع الحشــرات 
 کالحفار والدودة القارضۀ.

ن أهــم ممیزاتهــا أنهــا تصــلح لمکافحــۀ عــدد کبیــر مــن اآلفــات، إال أن أهــم عیوبهــا تــتلخص ومــ 
ــۀ  ــا تکـــون عرضـ ــا، حیـــث فـــی أنهـ ــان  إنلألطفـــال للعـــب بهـ أشـــکالها تکـــون فـــی معظـــم األحیـ

شـــبیهۀ بالحلویـــات الجاذبـــۀ لألطفـــال. کمـــا أن اســـتخدامها فـــی المـــزارع والحقـــول قـــد یتســـبب 
 والکالب وغیرها.، والبریۀ کالقطط ،یفۀاأللفی قتل الطیور والحیوانات 

 :Fumigants . المدخنات5

ــد وهــــی المبیــــدات التــــی تنتشــــر وتطبــــق فــــی  ــازات لتقتــــل مختلــــف اآلفــــات عنــ هیئــــۀ غــ
ــرات  ــۀ حشــ ــی مکافحــ ــدخنات فــ ــتخدامات المــ ــم اســ ــتلخص أهــ ــها. وتــ ــاقها أو امتصاصــ استنشــ

النباتیـــۀ فـــی التربـــۀ.  الحبـــوب المخزونـــۀ والنیمـــاتودا، باإلضـــافۀ إلـــى بعـــض مســـببات األمـــراض
ــی یصــعب الوصــو ــاکن الضــیقۀ الت ــى الوصــول لألم ــا القــدرة عل ــأن له ــدخنات ب ــز الم ل إلیهــا وتتمی

بــأي معاملــۀ أخــرى. أمــا أهــم عیوبهــا فتنحصــر فــی أنــه یلــزم أن تســتخدم فــی حیــز مغلــق 
ــۀ  ــط الترب ــۀ بهــا أو خل ــۀ المعامل ــۀ الترب ــزم تغطی حتــى فــی الحقــول والمــزارع المفتوحــۀ، حیــث یل

 .حتى ال تتسرب منها الغازات سریعاً

 :Ultra-Low Volume Concentrates (ULV) مرکزات الحجم المتناهی فی الصغر6 . 

 -%80مــن  عالیــۀ الترکیــز، حیــث یتــراوح الترکیــز فیهــا عــادةً ۀوهــی عبــارة عــن مبیــدات محلولیــ 

ــا100 ــل لهـ ــف قلیـ ــع تخفیـ ــزات مـ ــذه المرکـ ــتخدام هـ ــتم اسـ ــۀ. یـ ــادة فعالـ ــاً، % مـ ــدون  وأحیانـ بـ

ــتخدامها  ــون باسـ ــوم المزارعـ ــث یقـ ــبابیۀ، حیـ ــزة الضـ ــزات األجهـ ــذه المرکـ ــب هـ ــف. ویناسـ تخفیـ

 لمکافحۀ اآلفات الزراعیۀ. 

 :Foldables . الموائع7

ــلبۀ ــرات صـ ــورة مستحضـ ــی صـ ــا إال فـ ــان تجهیزهـ ــعوبۀ بمکـ ــن الصـ ــدات مـ ــض المبیـ ــر بعـ ، تعتبـ
ابـــتالل شـــدیدة النعومـــۀ مـــا تکـــون فـــی صـــورة موائـــع. والموائـــع تتکـــون مـــن مســـاحیق  وغالبـــاً
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ــا ــم حبیباتهــ ــغر حجــ ــین ؛لصــ ــق ثخــ ــورة معلــ ــی صــ ــاع فــ ــداولها وتبــ ــتم تــ ــذا یــ  Thick) لــ

Suspension) ،ــاًو ــبح معلقـ ــاء لیصـ ــاً یخفـــف بالمـ ــبحو عادیـ ــرش.  یصـ ــی الـ ــتخدامه فـ ــاهزا السـ جـ
ــابه الموائــع فــی اســتخداماتها مــع مرکــزات اال  فــی اســتخدام أحجــام أقــل نســبیاً ســتحالبوتتش

رتفــاع ترکیــز المــادة الفعالــۀ، إال أن مــن أهــم عیــوب الموائــع أنهــا تحتــاج إلــى ال، منهــا نظــراً
 عنایۀ کبیرة فی التداول واالستخدام والخلط.

 :Aerosols . اآلیروسوالت8

الفعالـــۀ مـــن أي وهــی عبـــارة عـــن عبـــوات مضـــغوطۀ تحتـــوي علــى کمیـــات صـــغیرة مـــن المـــادة 
ــد ــن فت مبی ــغط م ــت ض ــا تح ــتم دفعه ــدات ی ــن مبی ــیط م ــداًأو خل ــغیرة ج ــۀ ص ــۀ  ح ــی محمول وه

یمکــــن  إنــــه. ومــــن ممیــــزات األیروســــوالت أنهــــا ســــهلۀ االســــتعمال، حیــــث  مــــع غــــاز حامــــل
 استخدامها مباشرة دون الحاجۀ إلى إجراء تخفیف أو خلط.

 
 : واالحتیاطات الالزمۀ عند استخدام المبیدات  اإلجراءات 
 

ــاءً ــول بنـــ ــل محصـــ ــب لکـــ ــد المناســـ ــار المبیـــ ــیات  یختـــ ــى توصـــ علـــ

توصــــــــیۀ  أي اســــــــتخداممــــــــع مراعــــــــاة عــــــــدم ، ارة الزراعـــــــۀوز

 آخر.لمحصول على محصول 

 

 

ــن  ــد مــ ــمالتأکــ ــتخدم اســ ــد المســ ــادات ا و، المبیــ ــع اإلرشــ ــاع جمیــ تبــ

وطریقـــــۀ الـــــرش  ،التوصـــــیات مـــــن حیـــــث المعـــــدل فـــــیالـــــواردة 

 بدقۀ.وکمیۀ المیاه الالزمۀ ، هومیعاد

ــتخدمۀ   ــالحیۀ األدوات المســــــ ــن صــــــ ــد مــــــ ــیالتأکــــــ ــرش  فــــــ الــــــ

ــات(رش ــورات اشــــــ ــا أو ، )وموتــــــ ــوب بهــــــ ــود ثقــــــ ــدم وجــــــ وعــــــ

ــاء  ــا أثنــــ ــرب منهــــ ــدث تســــ ــى ال یحــــ ــا حتــــ ــۀ بخراطیمهــــ عملیــــ

 الرش.
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 .للبشابیر انسداداستخدام میاه نظیفۀ حتى ال یحدث 

 فیــــــتم، المبیــــــد وخاصــــــۀ المبیــــــدات المســــــحوقۀ یراعــــــى إذابــــــۀ 

جــــردل خــــارجی بــــه کمیــــۀ مناســــبۀ مــــن المــــاء مــــع  فــــیوضــــعها 

ویســــــتکمل ، یضــــــاف المحلــــــول للخــــــزان ثــــــم، التقلیــــــب الجیــــــد

 التقلیب. استمراربالمیاه مع 

 
 التحضیر.استخدام معاییر ومکاییل سلیمۀ للمبیدات عند 

 

 
تجنــــــب التقلیــــــب بالیــــــد مــــــع إمکــــــان اســــــتخدام عصــــــا أو فــــــرع 

 والضرر.شجرة، وذلک حمایۀ للقائم بالتنفیذ من التسمم 

، بـــــدون رشبحیـــــث ال تتـــــرك أمـــــاکن ، انتظـــــام وتجـــــانس الـــــرش 

حتــــــى ال ، بعــــــض المســــــاحات دون األخــــــرى فــــــیوعــــــدم الــــــرش 

ــؤد ــد  يیــ ــز المبیــ ــادة ترکیــ ــى زیــ ــک إلــ ــیذلــ ــک المســــاحات  فــ تلــ

 مما یحدث أثر سیء على المحصول.

 

 

 

ــدات  ــروف  فـــــیعـــــدم رش المبیـــ ــات تحـــــت ظـــ ــود النباتـــ ــۀ وجـــ حالـــ

الصـــــقیع، ، درجـــــۀ الحـــــرارة فـــــی االرتفـــــاع:غیـــــر مناســـــبۀ مثـــــل 

 الزائدة، األراضی الغدقۀ .لملوحۀ العطش، صیام األشجار، ا

 
النباتـــــات  ابـــــتاللأو ، عـــــدم الـــــرش أثنـــــاء هبـــــوب الریـــــاح عمومـــــاً

ــدى ــر، بالنـــ ــقوط المطـــ ــع ســـ ــد توقـــ ــرش ، أو عنـــ ــل الـــ ــث یؤجـــ حیـــ

 لحین استقرار األحوال الجویۀ .
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  : کیفیۀ اختیار وشراء المبید  
 

عند    هم االعتبارات التی یجب أن نرکز علیها، وماذا یجب أن تفعلأ
 :  هیالصحیح ات تساعد على االختیار  شراء المبید؟ هناك عدة خطو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــات  ــد اآلفــ ــار مبیــ ــد اختیــ ــدعنــ ــب التحدیــ ــائ یجــ ــدقیق للکــ ــذي الــ ــی الــ ن الحــ

 یسبب المشکلۀ، قبل شراء مبید آفات

 : الخطوة األولى 

لالســــــتخدام علــــــى للتأکــــــد مـــــن أنــــــه مناســــــب ، مــــــن الملصــــــق  ضــــــًاتحقـــــق أی

 .النباتات أو موقع المعالجۀ

ــه  ــط لمعالجتـــ ــذي تخطـــ ــدد الـــ ــع المحـــ ــات أو الموقـــ ــوع النبـــ ــن إدراج نـــ ــد مـــ تأکـــ

 .على الملصق

ــومۀ لال ــات الموســــ ــدات اآلفــــ ــتخدم مبیــــ ــۀ ال تســــ ــات الزینــــ ــى نباتــــ ــتخدام علــــ ســــ

 والتی ال تؤکل. التی ستؤکل

ــد ــتخدم أبـــ ــارجی  ًاوال تســـ ــتخدام الخـــ ــارة لالســـ ــومۀ بعبـــ ــات الموســـ ــدات اآلفـــ مبیـــ

 .فی الداخل فقط

 

 : الخطوة الثانیۀ 
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 :  الخطوة الثالثۀ 
  :اآلتیۀاالعتبارات   عند اختیار مبیدات اآلفات تذکر دائمًا

ــل  ــى مراحــ ــیطرة علــ ــط للســ ــمیۀ) فقــ ــر ســ ــى األکثــ ــدات (حتــ ــم المبیــ ــذکر أن معظــ تــ

 .ۀ من اآلفۀمعین
العدیـــــد مـــــن المبیـــــدات الحشـــــریۀ تقتـــــل فقـــــط مرحلـــــۀ الیرقـــــات، ولـــــیس البـــــیض 

 فقـــــطالحشـــــرات البالغـــــۀ أو الشـــــرانق، وتســـــتهدف المبیـــــدات الحشـــــریۀ األخـــــرى 

. 
ــدوى  ــى العــ ــی علــ ــن تقضــ ــات ولــ ــۀ العالجــ ــات وقائیــ ــدات الفطریــ ــن مبیــ ــد مــ العدیــ

 .شارالتی بدأت بالفعل، على الرغم من أنها قد تبطئها فی االنت
;ó[[[[[¬ d;◊[[[[[i Œh;CÏ[[[[[Ë ’Â¯\;g][[[[[ç ¡¯\;k\Å[[[[[Ë eŸD;g][[[[[ç ¡¯\;k\Å[[[[[Ë eŸ

; ^; ; ; ; ; ; ; ;
; ; ; ; ; ; ; ; ;

 
 

   : الخطوة الرابعۀ

احــتفظ بوثیقــۀ دقــۀ واألکثــر    فهو یحوي المعلومــات  ،اقرأ دائمًا ملصق مبید اآلفات
 ۀ.الوثیقۀ القانونیۀ المطلوبۀ لکل مبید مسجل الدولو تسجیل المنتج األصلیۀ دائمًا

;

 

 

 

 ،الــوزن، ،العمــر ٪المکونــات النشــطۀ ،یحــدد بســهولۀ المنــتج فــی ســوق معــیناالســم التجــاري:  •

 .ISO معتمدة من قبل مثل شائعۀ تکون أن یفضل األخرى، السامۀ والمکونات

 .إذا لم یتم تضمینها فی االسم التجاري، فیجب ذکر ذلک بشکل منفصل سم العلمی:اال •

رام أو لتـر أو نسـبۀ کیلـوج  لکـل  بـالجرام  عنـه  معبـر  األخـرى  السـامۀ  والمکونـات ترکیز المادة الفعالۀ: •

 .مئویۀ

فـی بعـض  للمخـاطر،أو بیانات أخـرى مثـل تصـنیف منظمـۀ الصـحۀ العالمیـۀ  LD50 أرقام السمیۀ: •

 مخـاطر تصـنیف علـى یحتـوي  الـذي  المنـتج  علـى  الضـوء  لتسـلیط  األلـوان  لترمیز   البلدان هی مخطط

 .أعلى

 .تعلیمات حول تخفیف المنتج تحدد کمیۀ ونوع المادة المخففۀ الجرعۀ: •
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نصـــائح حـــول االحتیاطـــات  االحتیاطـــات:  •
أثنــاء االســتخدام (علــى ســبیل المثــال) ال 

المنــتج، ومعلومــات عــن  تأکل أثنــاء رش

 .التخزین والتخلص من العبوات الفارغۀ

نصائح عملیۀ بســیطۀ   اإلسعافات األولیۀ:  •
 .حول اإلسعافات األولیۀ الطارئۀ

ــاء: یتضــمن العدیــد مــن  • مالحظــات لألطب
العمل والتریــاق المعلومات حول طریقۀ  

 .المقترح

معبرًا عنها بالکیلو جرام أو    کمیۀ المنتج:  •

 .اللتر

مفید فــی حالــۀ وجــود أســئلۀ   لوط: رقم ال •
ــۀ ــحنۀ معینــــــــ ــاریخ شــــــــ ــر تــــــــ  عبــــــــ

 .أو مشکلۀ فی الفعالیۀ

یعــزز  : الصــالحیۀ تــاریخ اإلنتــاج / انتهــاء •

 .الممارسات الجیدة لمراقبۀ المخزون

هذه مفیــدة فــی إبــراز الصور التوضیحیۀ:   •
ــۀ، والعنایــۀ  ــى المالبــس الواقی الحاجــۀ إل

 .فی التخلص منها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــوان  المصــــنعۀ: الشــــرکۀ  • االســــم والعنــ

ــوان  ــاکس / عنـ ــاتف / الفـ ــل الهـ ویفضـ

ــرکات  ــض الشــ ــی، بعــ ــد اإللکترونــ البریــ

ی بعض األسواق، قــد یظهــر المصنعۀ ف

اسم الموردین، وتفاصــیل االتصــال علــى 

 .الملصق

إشــارة إلــى اآلفــات  اآلفــۀ المســتهدفۀ:  •

 .المستهدفۀ المقصودة

  تعلیمــــات حــــول  طریقــــۀ االســــتخدام:  •

 .کیفیۀ تطبیق المنتج
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و    ،سالمۀ المبید  ى لإاعد التی تؤدي و القو اإلجراءات المبیدات مجموعۀ من  وتخرینیتطلب نقل 
   :أهمهاالبیولوجی و من  عمراعاة التنو و ،  و الحیوان اإلنسانصحۀ    ىالمحافظۀ عل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النقل والتخزین: 

تکون مستودعات مبیــدات اآلفــات یجب أن   
ــانع  ــکنیۀ ومصـ ــاطق السـ ــن المنـ ــدة عـ بعیـ

 األغذیۀ ومخازن األعالف.
o  یمنـــــع تخـــــزین المبیـــــدات مـــــع

ــل  ــۀ مث ــدة خاص ــمدة المؤکس األس

 .سماد نترات األمونیوم

 

 فـــیال یســـمح بتســـرب المیـــاه المســـتخدمۀ 
ــتودعات  ــق بمســـ ــۀ الحریـــ ــات مکافحـــ عملیـــ

أو   ،البــركأو    ،ائیــۀالم  المجــاريالمبیدات إلــى  
أو خزانــات المیــاه أو المــزارع أو قنــوات  ،آبــار
 أو المنشآت األخرى. الري

لعبوات أثنــاء التخــزین لء فحص دوري  إجرا
للکشــــف عــــن حـــــدوث تســــرب أو تلـــــف 

وتزود المخازن بمواد مالئــۀ مثــل   للمبیدات،
ــتخدامها  ــل السـ ــر والرمـ ــیالجیـ ــاالت  فـ حـ
 الطوارئ الناجمۀ عن التسرب.

 

تمیز أماکن تخزین المبیدات بالفتات واضــحۀ 
وبارزة یتم تثبیتها بطریقۀ تلفــت النظــر عــن 

الرمــز( کتابۀ خطر ووضــع    مبیدات، معوجود  
متبوعــًا    )والعظمتین المتعاکستین  الجمجمۀ

 .بکلمۀ سام باللغتین العربیۀ واإلنجلیزیۀ

ا تســرب أو تجمــع العبــوات التــی یحــدث بهــ 
مکان  فیتلف، أو المواد الملوثۀ بالمبیدات 

عــن العبــوات األخــرى، ویــتم   منفصل بعیــدًا
الــتخلص منهــا ومــن المــواد المتســربۀ طبقــاُ 

 .إلرشادات المصانع الموضحۀ على العبواتُ 

تخزن المبیدات شدیدة السمیۀ والمبیدات القابلــۀ 
ــتعال  ــایر والقابلــۀ لالش ــان یمکــن  فــیللتط مک

 وتأمینه بطریقۀ سلیمۀ.التحکم فیه 
 

ت أمــاکن ذات مواصــفا  فــیتخزن المبیــدات  
لمختصــۀ وال یســمح خاصۀ تحددها الجهــات ا

 مواد أخرى معها. أيبتخزین 

 

تخـــزین المبیـــدات بعیـــدًا عـــن األرض علـــى 
 أرضیات خشبیۀ أو أرفف.

ضرورة تخزین کل نــوع مــن المبیــدات علــى 
المبیدات األخــرى لســهولۀ حده منفصًال عن  

 التداول والتخلص.
 



      الدلیل االسترشادي                                        
 للمبیدات الزراعیۀ فی الدول العربیۀ                                      

 
          57        المنظمۀ العربیۀ للتنمیۀ الزراعیۀ

  

  الملصــق و الجرعــۀ  علــىمن الواجــب االلتــزام بکمیــۀ المبیــد المدونــۀ
الســلبیۀ الناتجــۀ عــن االســتخدام الخــاطئ   اآلثار  بها، لتفادي  ىالموص

النبــات و زیــادة تکلفــۀ  أوراقاحتــراق  ىلــ إتــؤدي  أن حیــث یمکــن،

 .المکافحۀ
  ــاس ــیلۀ المناســــبۀ لقیــ ــایرةیجــــب اســــتخدام الوســ ــات  ومعــ الکمیــ

تســتخدم الرشاشــات الظهریــۀ لــرش المبیــدات .  المستخدمۀ من المبیــد
تعــایر قبــل الــرش لمعرفــۀ حجــم المــاء الحــاوي   أن  ویجــبفی الحقــل  

 .فی الحقل  هعلی المبید الالزم رش
 ــیل  ال ــل التوصـ ــد معامـ ــی یزیـ ــۀ التـ ــاه المالحـ ــتخدام المیـ ــوز اسـ یجـ

ملغم/لتــر  2000 لــىوالذي یزیــد ع ds/m 3 ،عنالکهربائی فیها 

 .الرش الحقلی  ألغراضالکلیۀ الذائبۀ فی خلط المبید   األمالح من 

  قواعد السالمۀ العامۀ فی نقل المبیدات  : 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

   والمزج: القیاس  
 

 

 

 

 

 

األغذیـــۀ تجنـــب نقـــل 
االســتهالکیۀ و السلع 

 مع المبیدات. 

 

ــوات  ــل العب ــب نق تجن
ــی الم ــۀ والتــــ فتوحــــ

 یتسرب منها المبید. 

 

فحــص العبــوات قبــل 
 والقیـــــــامشـــــــحنها 

 . بتحمیلها
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  الرش:  لعوامل المحددة لنجاح عملیۀ ا

 

 

 
 

 

 

 

 
 : الرش  ۀ کفاءة عملی

 

 

 

 

 

 

 : عیوب عملیۀ الرش 

 من نقص المیاه. تعانی التیالمناطق  فییصعب إجراء عملیۀ الرش  •

 : على ما يأتييتوقف ذلك ،و تغطية السطح املعامل الرش

1. èÖ’\;k\Ö�Õ;flŸ;fà]fiŸ;€qt;D;€“uiÁ∫;”’Ç;ÓÑÊeçe’\;ƒÊ›G;C;Ï[Ë �∆h;ÿÅ[¬ Ÿ;Ä\ÄáÁÂ
I;èÖ’\;k\Ö�Õ;€qt;íŒ›;√Ÿ;èÖ’\;ÿÊ÷u±;◊Ÿ]¬∏\;w�zâ’\ 

2. ÅËe⁄÷’;ä›]qi∏\;√ÁÜÊi’\G;;€“uiÁÂ∫;;ÏŒÁÖöÂ;ÏŸÅ}iâ∏\;Ï’˙\;ƒÊ›;”’Ç;Â;G]6]⁄¬ià\
ÏË÷⁄¬’]d;€]Œ’\;Ï—ÖtI 

 

  :العوامل اجلوية

flŸ;{]ÁÖ’\;1i¬h;;èÖ’\;ÏË÷⁄¡;{]ß;Ì÷¡;ÎÖlı∏\;◊Ÿ\Ê¬’\;€·^G;nËth;feâi;;∫;Ç\ÇÖ’\;◊∂
IÏ÷Ÿ]¬∏\;‡]“Ÿ;fl¡;ÎÅË¬d;k]…]âŸ;∞b 

èÖ’\;k] ÷¶;Ï’\Ü¸;�]Ë…˜h;Ñ]�Ÿ¯\;ºÊŒà;Ô]fil^;èÖ’\;ffiû;‹á÷ÁI 

∫;ÔÅe’\;Ì¡\ÖÁ;;Ï’]t;Ì…;ˆb;Ñ]‚fi’\;ÿÊö;èÖ’\\ÎÑ\Ö¢\;ÏpÑÄ;ƒ] hÑI;;
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التـام لکمیـۀ المحلـول   سـتهالكاالتتوقف کفاءة الـرش علـى  
 .المخصصۀ لمساحۀ معینۀ

تضــمن ســیر العامــل  التــییجــب الــرش بالطریقــۀ الصــحیحۀ  
 .بخطوات منتظمۀ طول العملیۀ

درجـۀ   ارتفـاعحالـۀ    فیالرش طول النهار إال    فییراعى البدء   
 .الحرارة 

 



      الدلیل االسترشادي                                        
 للمبیدات الزراعیۀ فی الدول العربیۀ                                      

 
          59        المنظمۀ العربیۀ للتنمیۀ الزراعیۀ

  

 التعفیر.ت الرش أقل وزناً وأکثر تعقیداً وأغلى ثمناً من آالت آال •

 الواجب مراعاتها عند تحضیر محالیل الرش:  االحتیاطات  
 

ــرش مــن • ــل ال ــد تحضــیر محالی ــۀ  عن ــوزن الکمی ــل ت ــۀ للبل ــدات القابل ــۀ، وتضــافالمبی ــى  الالزم إل

ــۀ ســائلۀ جــردل ــۀ عجین ــى هیئ ــع التقلیــب بعصــا حتــى یصــبح القــوام عل ــاء بالتــدریج م ــه م ، ب

ــدریجیاً ــاء ت ــۀ بالم ــف العجین ــم تخف  ث

مـــع اســـتمرار التقلیـــب حتـــى یتکـــون 

ــذا  ــاف هـــ ــانس، ویضـــ ــق متجـــ معلـــ

ــق المرکــز للبرمیــل أو خــزان  ــۀالمعل  آل

ــرش ویســ  ــع ال ــاء م  اســتمرارتکمل بالم

 التقلیب.

ــن  • ــرش مــ ــل الــ ــیر محالیــ ــد تحضــ عنــ

مرکـــزات القابلـــۀ لالســـتحالب تؤخـــذ ال

ــد  ــن المبیـــــ ــۀ مـــــ ــۀ الالزمـــــ الکمیـــــ

جــردل مــع  فــیباســتعمال مکیــال ســعۀ لتــر، ثــم یضــاف المبیــد إلــى ضــعف کمیتــه مــن المــاء 

ل الـــرش ویســـتکم آلـــۀالتقلیـــب المســـتمر، یضـــاف المســـتحلب المرکـــز للبرمیـــل أو خـــزان 

ــع  ــاء م ــى مســتحلب لبنــ  اســتمراربالم ــى نحصــل عل ــب. حت ــوا یالتقلی ــانس الصــفات، الق م متج

 وعدم وجود بقع زیتیۀ على السطح.، ویستدل على ذلک بتکوین رغوة وافرة
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 : االحتیاطیات الواجب مراعاتها أثناء عملیۀ الرش 
 

ــدات  ــتعمال المبیــــــــ اســــــــ
بهــا مـــع  ىبالجرعــۀ الموصـــ 

التخفیـــــــــــــف بالمـــــــــــــاء 
 المقررة. بالمعدالت

 
ــل أوالً ــیر المحالیـــ ــأول  �ًتحضـــ بـــ

ــاحات  ــب والمســـــ ــا یتناســـــ وبمـــــ
 المطلوب عالجها.

ــل  ــب محالیــــ ــدم تقلیــــ عــــ
ــد ــدات بالیـــــــــــ  ،المبیـــــــــــ

ــن  ــۀ مــ ــتعانۀ بقطعــ واالســ
 الخشب للتقلیب.

 

ــاه مالحــۀ   ــب اســتعمال می ــیتجن  ف
تحضـــــــیر المرکـــــــزات القابلـــــــۀ 

ألنهــــــا ال تســــــاعد  ؛لالســــــتحالب
 على عملیۀ االستحالب.

 فــیعملیــۀ الــرش  فــیالبــدء 
الصــباح بعــد تطــایر النــدى 
ــوم  ــوال الیــ ــتمرار طــ واالســ
وعنــــــد اشــــــتداد الحــــــرارة 
ــرة ــاعات الظهیـــ ــالل ســـ   خـــ

 .تتوقف العملیۀ

 
یراعـــــــى عـــــــدم رش المبیـــــــدات 

ــۀ عطــش، وفــ  فــیوالنباتــات   یحال
واالنتظــار  الــريهــذه الحالــۀ یجــب 
 حتى تجف األرض.

الـــرش بالطریقـــۀ الصـــحیحۀ 
ــل  التـــی تضـــمن ســـیر العامـ
 وات منتظمۀ هادئۀ.بخط

 

 
أن یکــــــــون حامــــــــل البشــــــــابیر 

لســـــــطح األرض، وعلـــــــى مـــــــواز ٍ
ــاع ــۀ 40 -30 ارتفـ ــن قمـ ــم مـ سـ

ــع  ــمن توزیــ ــى تضــ ــات حتــ النباتــ
محلــــول الــــرش توزیعــــاً منتظمــــاً 

 على النباتات.
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تجنــــب انســــداد البشــــابیر 
وعنــد انســداد إحــداها یجــب 
إیقــاف عملیــۀ الــرش حتــى 

 تنظیفه.یتم 

حۀ اســـــتعمال الرشاشــــــات الصــــــال 
والتـــی تحـــتفظ بضـــغط الهـــواء 

ــا والتخــــزین الجیــــد آلالت  ،داخلهــ
ــرش والصــــیانۀ الدائمــــۀ لهــــا ، الــ

ــرة  ــول فتـ ــالحیتها أطـ ــمان صـ لضـ
 ممکنۀ.

ــد الریـــ  ــرش ضـ ــب الـ ح اتجنـ
ــاً ــد  تالفیـــ ــقوط المبیـــ لســـ

بعیــــــــداً عــــــــن الســــــــطح 
ــوب  ــه،المطلــــــــ  معاملتــــــــ

وتجنبــــاً لتعــــرض القــــائم 
الــرش لــرذاذ المبیــد بعملیــۀ 

 الکیمیًائی.

اســـتهالك کمیـــۀ محلـــول ضـــرورة  
الـــرش المخصـــص لمســـاحۀ معینـــۀ 

 ضماناً لنجاح العملیۀ.

 

 

 : تالمبیدا  استخدام فیالتوسع عن   األضرار الناتجۀ
 

ــأ  ــامنش ــاً االهتم ــۀ أساس ــۀ المتکامل ــلوب المکافح ــن  بأس ــت ع ــی نجم ــاکل الت ــۀ للمش ــادنتیج  االعتم
ـــ  وقـــد یًرجـــع الخطـــأ ، اآلفـــات مواجهـــۀ فـــیعلـــى المبیـــدات الکیمیائیـــۀ العضـــویۀ المخلقـــۀ ی الکل

اســتخدام هــذه الکیمیائیــات دون مراعــاة للعالقــات  فــیهــذا الصــدد إلــى التوســع  فــیاألساســی 
ــدة  ــابکۀ والمعقـ ــیالمتشـ ــۀ  فـ ــیۀ لدینامیکیـ ــب األساسـ ــبۀ للجوانـ ــیما بالنسـ ــی وال سـ ــام البیئـ النظـ
ویمکـــن ســـرد أهـــم المشـــاکل التـــی فرضـــت نفســـها مـــع ، أعـــداد أنـــواع اآلفـــات

 مکثف وغیر الرشید للمبیدات الکیمیائیۀ فیما یلى:التطبیق ال
 

 

 

 

 : المتعلقۀ بصحۀ اإلنساناألضرار 
عدیدة تتعرض    العالم محدثۀ أخطارًا  فیالمبیدات الکیمیائیۀ    الستخدام  ً�ًالهائ   تمثل مشکلۀ المخلفات تحدیًا

 أضراراً قد ال تحدث    الغذائیۀ، وهذهأو على المحاصیل    فیلها صحۀ اإلنسان نتیجۀ وجود متبقیاًت المبیدات  
المدى الطویل. وهناك نوع  فی مباشرة على صحۀ اإلنسان إال أن الخطورة تکمن   سمم  ن من التا الضرر على 

المزمن وتحدث أعراضه بعد فترة زمنیۀ أطول تظهر   الفوریۀ، والتسممإلى الوفاة  يالحاد ویؤد  هما: التًسمم
 Iاألجنۀ  فیتشوه   وظائف الدم أو فی صورة فشل کلوي أو کبدي أو أورام سرطانیۀ أو خلل  فی
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 : التلوث البیئی والتأثیر على الحیاة البریۀ 

إحـداث األثـر المطلـوب نتیجـۀ   فـیاآلفـات    قد یرجـع فشـل الکثیـر مـن مبیـدات
خطیـرة علـى  إلى تطایر المادة. تحدث المبیدات أضـرارًا  يلعوامل بیئیۀ قد تؤد

إلـى المـوت ي  تـؤد  البریۀ، ربما  بعض األسماك والطیور وغیرها من الحیوانات  
 فیأو قد تحدث خلًال  عملیات التکاثر  فیتتداخل  أو  ،  المباشر لألًنواع المرغوبۀ  

  . إلى هالك وانقراض هذه الحیوانات يمما یؤد ،لسلۀ الغذائیۀالس

 : الملقحۀ التأثیر على الحشرات 

النهایــۀ  فــی يممــا یــؤد ،تؤثر مبیدات اآلفات على نحل العسل والحشرات الملقحــۀ األخــرى
 الخلطــی،المحاصــیل ذات التلقــیح  فــی األزهــار خصوصــًا فــیمعــدل التلقــیح  انخفــاضإلــى 

تقــوم  التــیقوة طوائف النحل کنتیجۀ لموت عدد کبیر من الشغاالت   باإلضافۀ إلى ضعف
ــۀ یوقــد  ،بجمــع الرحیــق ــۀ المحاصــیل الحقلی ــک انخفــاض إنتاجی ــى ذل  والبســتانیۀ. ترتــب عل

مصــر أثنــاء  فــیلتخفیف حدة أضرار المبیــدات علــى نحــل العســل تــم وضــع بعــض القواعــد 
دم رش األراضــی المالصــقۀ مواقــع المناحــل وعــ  عملیــات رش هــذه الســموم منهــا، تحدیــد

   . على األقل  متٍر100  للمناحل لمسافۀ

 : األثر الضار على النبات
الحساســۀ  بخاصــۀ المحاصــیلاســتعمال بعــض المبیــدات إلــى حــدوث أضــرار للنباتــات الخضــراء  يیــؤد

مناســب، یــؤدي  غًیر توقیت  فیوالضعیفۀ النمو. وإذا استخدمت بترکیزات أعلى من الموصى بها أو 
إلــى جفافهــا ثــم  يیــؤد  أشــکالها، ممــا  فــیصورة حروق لألوراق أو تحور    فیى حدوث أضرار  إل  ذلک

نهایۀ األمر. وقد یحدث الضرر نتیجۀ وصول المبید للعصارة النباتیۀ کمــا   فیسقوطها ویموت النبات  
 يؤدممــا یــ  ،العصارة فیلها خاصیۀ النفاذ داخل األنسجۀ أو السریان   التیحالۀ المبیدات الجهازیۀ    فی

یعمل على توقف عملیــات التمثیــل للنبات، و  یلحدوث خلل داخلی فی النشاط اإلنزیمی والبیوکیمیائ
 إلى موت النبات .   يبالتالی یؤد ،و  الغذائی
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 : أثر المبیدات على التربۀ
تتلوث التربۀ من جراء تساقط المبیدات أثناء رش المحاصیل الزراعیـۀ أو نتیجـۀ 

بطریقۀ مباشرة بغرض الوقایـۀ مـن أو مکافحـۀ آفـات لمعاملۀ التربۀ أو البذور 
إلـى التـأثیر  التربـۀ وزیـادة ترکیزهـا أحیانـًا فـیتراکم المبیدات   يالتربۀ. ویؤد

أو ،أو الکائنـات الحیـۀ النافعـۀ التـی تسـکن التربـۀ  ،على نمـو وإنتاجیـۀ النبـات  
ومـن .نسبۀ إنباًت البذور أو إحداث تشوهات خطیرة للنبات    انخفاضإلى    يیؤد

لخواص الطبیعیۀ جهۀ أخرى قد تؤثر المبیدات على التربۀ من حیث الخصوبۀ وا
 والکیمیائیۀ.

 الطبیعی: التوازن  فی الخلل 

أنــواع خفــض أعــداد بعــض للمبیــدات بقصــد  الــواعیالمکثــف وغیــر  االســتخدام
البیئــۀ  فــیجدیــدًا  قــد أدخــل عنصــرًا الطبیعــیزادت عــن معــدلها  التــی الحشــرات

 ألیــۀ مــادةالحشــرات أنــواع  اســتجابۀشــرات. ومــن الجــدیر بالــذکر أن الطبیعیــۀ للح
 فـی البیئـۀغالبیـۀ األحـوال یـدخل اإلنسـان المبیـد  ی. وفمتکافئۀکیمیائیۀ لیست 

علــى  ،وانعکاســاتهالطبیعیــۀ دون علــم مســبق ومفصــل بعواقــب هــذا التــدخل 
ان وراء الحشرات المختلفۀ الضارة منها والنافع. ومن المؤسـف أن ینسـاق اإلنسـ

 .أخرى اعتباراتالتخلص من اآلفۀ دون أیۀ  وهیفلسفۀ خاطئۀ 
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 :الوقایۀ من التسمم بالمبیدات احتیاطات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

د لعمل  على بعض الموا  تحتوي ، ضرورة وجود شنطۀ إسعاف مع کل فریق من رجال المکافحۀ

 اإلسعافات األولیۀ قبل نقل المصاب بالتسمم إلى المستشفى للعالج. 

 دات أو عرضها مع المواد الغذائیۀ لإلنسان والحیوان. حظر نقل المبی 

 

عبواتها األصلیۀ من   فی یتم تداول المبیدات  •
الشرکۀ المنتجۀ وحظر وضع المبیدات داخل  

 عبوات أخرى غیر العبوات المخصصۀ لها. 
 

یحظر استعمال العبــوات الفارغــۀ  •
حفـــــظ المـــــأکوالت أو  فـــــی

 المشروبات.

غلق عبوة المبید جیدًا قبل نقلهــا  •
 إلى مکان آخر.

ــرش  • ــال الـ ــون عمـ ــحاء أن یکـ أصـ
خالیــۀ مــن الجــروح   وأجسامهم

 و من األمراض المزمنۀ.
 

ــا • ــاص وقف ــبس رداء خ ــن ل ــذاء م ز وح
 الکاوتشوك.

فـــــتح عبـــــوات المبیـــــدات تـــــدریجیًا  •
ــازات المحبوســــۀ  ــروج الغــ ــع خــ لمنــ

 دفعۀ واحدة.

ــاحات  • ــى المســـ ــات علـــ ــع الفتـــ وضـــ
ــاول  ــا وتنـ ــر دخولهـ ــۀ لحظـ المرشوشـ

خضــر أو (غذائیــۀ مــواد مــا بهــا مــن 
 .)فاکهه

 

طعــام أو  أيتجنــب التــدخین أو تنــاول  •
 شراب أثناء العمل.

ــرش  • ــا محالیــل ال ــب إلقــاء بقای  فــیتجن
 والمصارف. الريقنوات 

تنظیــــف مهمــــات الوقایــــۀ الشخصــــیۀ  •
المستخدمۀ بعنایۀ، ویغسل الجسم جیــدًا 

 بالماء والصابون بعد انتهاء العمل.
 

ــۀ  • ــس الملوثــ ــل المالبــ ــدم غســ عــ
 .الريقنوات  یبالمبیدات ف

ــۀ مـــن • ــات المزرعـ ــتبعاد حیوانـ  اسـ
ــات  ــام بعملیــ ــد القیــ ــول عنــ الحقــ
ــرة  ــن رذاذ وأبخ ــا م ــرش لوقایته ال

 المبیدات.

تجنــب جمــع الثمــار قبــل انقضــاء  •
ــار  ــان أو االنتظــــــ ــرة األمــــــ فتــــــ
ــۀ  ــد المعاملــ ــا بعــ ــموح  بهــ المســ

 بالمبید.
 

الحقول  فیتجنب استعمال الحشائش النامیۀ   •
 تغذیۀ الحیوان.  فی المعالجۀ 

مخازن مستوفاة   فی یجب تخزین المبیدات  •
 للشروط القیاسیۀ.
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 : المالبس الواقیۀ
  

تتکون المالبس الواقیۀ من مالبس وأجهــزة یــتم 

ــاد  ــد وإبعـ ــرض للمبیـ ــن التعـ ــد مـ ــداؤها للحـ ارتـ

المبیدات عن الجسم. ویظهــر علــى البطاقــۀ الحــد 

 ی یجــب ارتــداؤهااألدنى من المالبــس الواقیــۀ التــ 

  :التالیۀ فی الصور اإلیضاحیۀسواء فی النص أو 

 

ویظهــر علــى البطاقــۀ الحــد األدنــى مــن المالبــس 

الواقیۀ التی یجب ارتداؤها سواء فی النص أو فی 

الصور اإلیضاحیۀ. تؤدي المالبس الواقیۀ وظیفتها إذا ظل المبید خارجها وال یالمس الجسم. أما إذا 

ولهــذا یجــب خلــع المالبــس ، ل المبید أقرب ما یکــون إلــى الجســمفإنها تجع  هاداخلوصل المبید إلى  

 الملوثۀ بالمبید. ویجب تنظیف المالبس الواقیۀ فی نهایۀ کل استعمال.
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الجسم  وقایۀ  

  الیدین وقایۀ
 والقدمیًن 

وقایۀ العینیُن  
 والوجه 

  ــل ــس العم ــداء مالب ــر ارت یعتب
(األفــروالت) هــو الحــد األدنــى 
عنـــد تـــداول المبیـــدات فـــی أي 

 یــۀلحما الیاقــۀوقت. ویجب ربط 
 .الجزء السفلی من الرقبۀ

  البدیل لمالبس العمل قمــیص
طویل األکمام وبنطلون طویــل 
األرجل ویجب ربط الیاقۀ لحمایــۀ 

 .الجزء السفلی من الرقبۀ
   ارتــداء قبعــۀ أثناء الرش یجب

ــۀ  ــش لحمایـ ــن أو القـ ــن القطـ مـ
 .الرأس

 
 

    وأحذیۀ یجب ارتداء قفازات مطاطیۀ
ــع  ــل مـ ــد التعامـ ــۀ عنـ ــۀ طویلـ مطاطیـ

 مرکزات المبیدات. 
   یجــب ارتــداء البنطلــون خــارج الحــذاء

 الطویل وعدم وضعه داخله. 
   یجب غسل القفازات بالصابون والماء

قبـــل خلعهـــا وقلبهـــا للـــداخل وغســـل 
ــل  ــب غسـ ــا. ویجـ ــداخلی منهـ ــزء الـ الجـ
األحذیــۀ الطویلــۀ مــن الــداخل والخــارج 

 بعد کل استخدام.
  تستخدم قفازات مثقبۀ أو ممزقــۀ   ال

د ألن هــــــذا یعنــــــی دخــــــول المبیــــــ 
ــد. ــرة للجلــــــــ ــته مباشــــــــ  ومالمســــــــ

 
 

   یجب ارتداء نظارات أمان للعینین حینما
تکون هناك إمکانیۀ لتطایر رذاذ أو غبار  

 المبید أثناء الرش أو التجهیز. 
 ٍللوجه حینما یکون   یجب ارتداء غطاء واق

ضیر  هناك احتمال للتعرض للمبید مثل تح
 المبیدات السائلۀ. 

  البدیل لذلک هو اســتخدام النظــارة العادیــۀ أو
نظارة الشمس ومع ذلک فإن هذه النظــارات 

 العادیۀ ال توفر إال حمایۀ محدودة للعینین.
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 :  الوقایۀ من االستنشاق  
 
  ــد ــار المبی ــن رذاذ أو غب ــۀ م ــۀ الواقی  (األقنع

ــل  ــم لفصــ ــف والفــ ــی األنــ ــحات تغطــ مرشــ
  ).والجزیئات الرذاذ والغبار

 یجب تنظیف األقنعۀ بعد کل استخدام.  

  أثنـــاء الـــرش فـــی حالـــۀ عـــدم تـــوفر القنـــاع
ــف  ــول األنـ ــاش حـ ــۀ قمـ ــط قطعـ ــن ربـ یمکـ

یجــب تنظیفهــا بعـــد  وهــذه أیضـــاً، والفــم
 .کل عملیۀ رش

  أقنعــۀ التــنفس تزیــل الملوثــات مــن الهــواء
رذاذ أو غبــــار المبیــــد أو بترشــــیح / فصــــل 

 .األبخرة والغازات

  ــر ــط أو رش تظهـ ــد خلـ ــۀ أو عنـ ــات المتخصصـ ــی العملیـ ــنفس فـ ــۀ التـ ــى أقنعـ ــۀ إلـ الحاجـ
 .مبید شدید السمیۀ

 ــادة أ ــى مـ ــا علـ ــوي إمـ ــر یحتـ ــدة أو أکثـ ــدة واحـ ــا وحـ ــی وبهـ ــزء وجهـ ــنفس جـ ــۀ التـ قنعـ
ــازات. ــرة والغـ ــار أو لألبخـ ــرذاذ / الغبـ ــحۀ للـ ــب  مرشـ ــدة المالویجـ ــب الوحـ ــل ترکیـ ــۀ لکـ ئمـ

 .موقف من عملیات الرش

  ــرذاذلیجــب ترکیــب مرشــح ــتخلص مــن األبخــرة. وهــذا المرشــح  ل أو العفــارة مــع وحــدات ال
 .یجب تغییره باستمرار یفوق تغییر الوحدة ذاتها

 ًــر الوحــدات حینمــا یصــبح التــنفس مــن خاللهــا متعــذرا ــۀ یجــب تغیی . وأقصــى فتــرة زمنی
ــنفس هــی  ــانیالســتخدام وحــدة الت ــب ســاعاتٍ ثم ــد یتطل ــاء االســتخدام المســتمر ق . وأثن

ــاًاألمـــر تغییـــ  ــرتین یومیـ ــدات التـــنفس مـ ــار فـــی ، ر األقنعـــۀ ووحـ ــر الـــرذاذ أو الغبـ إذا کثـ
 .الهواء

 
 
 
 



      الدلیل االسترشادي                                        
 للمبیدات الزراعیۀ فی الدول العربیۀ                                      

 

 
          68        المنظمۀ العربیۀ للتنمیۀ الزراعیۀ

  

  األعراض العامۀ المصاحبۀ للتسمم: 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 ؟ کیف یدخل المبید إلى جسم اإلنسان 
 

 االمتصاص بالبشرة :التعرض للمبیدات عن طریق. 

 أخذ الجرعۀ بالفم. 

 االستنشاق . 

  : لیۀاإلسعافات األو  
 

وتعــرض علیــه البطاقــۀ  ،التسمم یســتدعى فــورا الطبیــب المخــتص  فیحالۀ التسمم أو االشتباه    فی

 باالســمإخطــاره ویفضل  هذا الوقت وما قبله  فیتعرض لها المصًاب    یالت  الملصقۀ على عبوة المبید

 الشائع الموجود على البطاقۀ االستداللیۀ.

 

ــرا أعــ

ض 

 أولیۀ

  ،غثیان  ،إجهاد  ،صداع  ،اضطراب  ،دوار
 التنفس   فیضیق   ،عرق غزیر  ، قیء

ــرا أعــ

ض 

وسط

 

 

 

تدمیع   ،إفراز اللعاب  فیزیادة   ،إسهال  ، العین  فیزغللۀ  و دوار
انقباض   ،عضالت الجفون   فیتقلصات    ،إثارة زائدة  ،العین 

  – صداع  – اضطراب –بدایۀ التشویش الذهنى. .حدقۀ العین  
 التنفس فى  ضیق – غزیر  عرق  –  قىء – غثیان  – إجهاد

أعـــرا

ض 

متأخ

رة 

 

 

فقدان القدرة   ،غیبوبۀ  ، تقلصات   ،رعشۀ  ،سوائل فى الصدر
والجهاز التنفسی.قلب  ال فیفشل  ،على التحکم فى اإلخراج  
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 : اإلسعافاتمکونات حقیبۀ 
 لعینزجاجۀ غسل ا.  

  ــاه ــن المیـــــ ــر مـــــ الکثیـــــ

 .النقیۀ

  ــذهب ــرق الــــ ــراب عــــ شــــ

ئ یــ یحــث علــى الق (والــذي

 .بطانۀ المعدة) ویهیج

  مســـحوق الفحـــم المنشـــط

ــاص( ــدات  المتصــــ المبیــــ

 .على سطحه)

 ــابون ــف صـ ــۀ  ومناشـ ورقیـ

 .)واحدةاستعمال مرة (

 فی حالۀ وجود المبید فی العینین: 

 رفقباغسل العینین بسرعۀ و . 

 ــن واغســل بق ــتح الجف ــن اف ــۀ م ــاءطــرات خفیف ــدالً، الم ــین ب ــر الع ــاء عب ــدفق الم ــث یت  بحی

ــتخدام  ــن اسـ ــنبور یمکـ ــاك صـ ــن هنـ ــم یکـ ــا. وإذا لـ ــرة علیهـ ــاقطا مباشـ ــون سـ ــن أن یکـ مـ

 إبریق أو أي وعاء شبیه به.

 .اغسل العین لمدة عشر دقائق أو أکثر 

 .ال تستخدم أیۀ کیماویات فی میاه غسل العینین  
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 تسمم: اإلسعافات عند ظهور أعراض 

اإلسعافات األولیۀ عند ظهور 
 أعراض تسمم بسیطۀ: 

 

اإلسعافات األولیۀ عند ظهور أعراض  
 حادة: تسمم 
 

 
  إبعـــاد المـــریض عـــن یـــتم

 مصدر التسمم.
  یجـــــب طمأنـــــۀ المـــــریض

  وتهدئته بصورة مستمرة.
  تنــــزع المالبــــس الملوثــــۀ

د الملــــوث ویغســــل الجلــــ
 بالماء البارد والصابون.

  ــبع ــع إصـ ــیدفـ ــق  فـ الحلـ
ویکـــرر ذلـــک حتـــى یصـــبح 
ــن  ــًا مـ ــًا وخالیـ القـــیء رائقـ

  رائحۀ المبیدات.
 حالــــۀ عــــدم حــــدوث  فــــی

التقیـــؤ یعطـــى المصــــاب 
ق کبیـــرة مـــن ثــالث مالعـــ

 فـیالفحم النباتی المنشط  
نصـــف کــــوب مـــن المــــاء 

ــرر ــۀ  وتکـ ــۀ  العملیـ العملیـ
قدر اإلمکان لحـین وصـول 

 بیب.الط
 

  یراقــب المــریض مراقبــۀ

ــان  ــدیدة وإذا کـــــــ شـــــــ

المریض غائبًا عن الـوعی 

شـیء  أيفال یعطـى لـه  

 عن طریق الفم.

 ــ ــإذا قیـــ ــبض فـــ اس النـــ

توقف یلزم إجراء تدلیک 

 للقلب فورًا.

  یفضـــــل عـــــالج ونقـــــل

ــوعی  ــد لل ــریض الفاق الم

وضــع الرقــود  فــیوهــو 

ــ ــع ثنـ ــب مـ ــى الجنـ  یعلـ

الرکبتین وخفض الـرأس 

 إلى الخلف.
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 : فی األطعمۀ والخضروات کیف یمکن تقلیل متبقیات المبیدات 
 

  األیــدي بالمــاء النظیــف والصــابون قبــل تجهیــز یجــب االهتمــام بالنظافــۀ الشخصــیۀ وغســل

 .الطعام

 تجنب أکل المحاصیل التی تنتج فی غیر میعادها الطبیعی. 

 قم باستهالك الخضروات مطهیۀ أفضل من الطازجۀ. 

 ن استعمال المبیدات المنزلیۀ فی المطبخأحترس م.  

  یجب غسل الخضر والفاکهۀ غسالً جیداً مع استخدام فرشاة غسیل خاصۀ ویفضل نقعها لمدة

 . معقولۀ فی الماء الجاري مع تقشیر الخضر والفاکهۀ القابلۀ للتقشیر 

   مــل الکیــک ع  فییفضل اإلقالع عن عادة استخدام مبشور وقشر الالرنج والبرتقال والیوسفی

 .والمربات 

 البطاطس المزرعۀ   أول أو شراء البقدونس المصاب باألمراض الفطریۀ  یجب االمتناع عن تناو

 .أو المصابۀ بالحشرات أو المخضرة

  حیث ثبت أن بقایا المبیدات تترکز ، کل من اللحوم والدواجن فیینصح بإزالۀ تجمع الدهون

 .الدهون  فی

 :الطعامیفضل مراعاة اآلتی عند طهی  

   درجات حرارة عالیۀ ولمدة طویلۀ لضمان الــتخلص مــن جــزء کبیــر الطهی الجید للطعام على

 .من مسببات التلوث

  سلق الخضروات بصفۀ عامۀ قبل طهیها وبخاصۀ الورقیۀ منها مع الــتخلص مــن مــاء الســلق

 .إلزالۀ متبقیات المبیدات
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 علــى أال یعــاد اســتخدامها أو ،  تاألطعمۀ تستخدم کمیۀ صغیرة من الزی  یعند تحمیر أو قل

مراعــاة عــدم رفــع درجــۀ حــرارة الزیــت لدرجــۀ  مــع، القلــیخینها مــرة أخــرى بعــد انتهــاء تس

 التدخین

  :الثالجۀ أو الفریزر فییراعى اآلتی عند حفظ أنواع األغذیۀ المختلفۀ  

خلها مــن وذلــک لوقــف نمــو مــا قــد یکــون بــدا  ،وضع الخضر والفاکهۀ بدرج الثالجۀ قبــل االســتهالك

 .یرقات الحشرات والتقلیل من أضرارها

عدم تجمید وإذابۀ اللحوم والدواجن واألسماك أکثر من مرة، ویفضل وضعها فی عبوات نظیفۀ بعد 

 .مجمدة مباشرة یبحیث یمکن طهیها وه، تجزئتها إلى أجزاء صغیرة مناسبۀ لعدد أفراد األسرة

ۀ أو السابق إعدادها مع مراعاة تنظیف و تغطیۀ عمۀ الطازجۀ مع األطعمۀ المطهیحفظ األط  يتفاد

 .کل منها على حدة

 

   االستخدام: الفارغۀ بعد  مبیدات  التخلص من عبوات ال 
 

وتترك لتصفى لمدة ال تقل ، قبل التخلص من عبوات المبیدات الفارغۀ یجب تفریغ محتویات العبوة

% مــن ســعۀ 10 المــاء ال تقــل عــن بکمیــۀ مــن العبوة علــى األقــل ثــالث مــراتٍثم تغسل  ثانیۀً 30عن

آلۀ الرش .یتم توزیعه على أکبــر مســاحۀ ممکنــۀ مــن األرض. ثــم   فیالعبوة ثم یوضع ماء الغسیل  

بحیث یراعـى عدم حرق التی کانت ، یتم التخلص من العبوات الصغیرة بالحرق إذا کانت قابلۀ لذلک

العبوات المعدنیۀ وتکسیر  فیقوب لۀ لالنفجار مثل الکلورات. یمکن عمل ثعلى مرکبات قاب  تحتوي

 العبوات الزجاجیۀ.
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 :توصیاتال 

ألنشطۀ تداول واستخدام المبیدات   السلیمۀ اإلجراءات  راالعتبار عناصبعین   األخذ من الهام جداً 
 وتتضمن ما یلى :

،  تصنیف،   إیکولوجی ، بایولوجی ( اآلفاتعن  األساسیۀ الترکیز على توفیر المعلومات  •
 ).  .....الخفسیولوجی، أحیائیتقییم ، طبیعیۀأعداء ، وائلع، سلوکیات

 . مجاالت المبیدات  فیاالعتماد على المتخصصین   •
 العالقۀ . لجمیع األطراف ذات   المناسبۀالتدریب   أنواعتوفیر  •

 . ومادیاً  إداریاًدعم فکرة مدارس المزارعین  •
وجد بها دیباجۀ  یال  لتی اوعدم شراء المبیدات ، االلتزام بالمبیدات الموصى بها والجرعات •

 . وتاریخ صالحیۀ
جاذبات و  ، الفورمونات  :الحدیثۀ من المکافحۀ مثل األنواع الترکیز على التوسع فی استخدام  •

 . النمو و معقمات الذکور .......الخمنظمات ، طاردات الحشرات
 . عدم شراء المبیدات المهربۀ من الداخل أو الخارج  •
 . ۀعدم استعمال بذور غیر معامل •
 . إتالفها بعد االنتهاء منها ویمکن، دم استعمال فوارغ المبیدات بعد انتهاء محتویاتهاع •
 . بعد الرش الخاصۀ بمعامالت ما بعد الحصاد   اتباع التعلیمات والتوصیات  •
  التیتوفیر المبیدات ذات الجودة العالیۀ بالعبوات ل ، دعم جهات الرقابۀ على بیع المبیدات  •

 . تناسب صغار المزارعین 
 . والمناطق المأهولۀ مصادر الماءعد بالرش عن الب •
 وتأکیدها.  الجودة توفر المعامل المتخصصۀ لضبط  •

تحت الظروف   لشخصیۀ ا الحمایۀ وتوفیر إجراءات   ،من والفعال للمبیداتآلاالستخدام ا •
 . الحارة  المناخیۀ

 . والفعال للمبیدات    اآلمندعم وتقویه االستخدام   فیتعزیز دور اإلرشاد الزراعی   •
 المحلیۀ. للمبیدات تحت الظروف  الصحیۀ قاعدة معلومات عن األضرار  مل ع •
المنتجات   فیعلى المبیدات خاصه ما یتعلق بمتبقیات المبیدات   الرقابۀتطویر نظام  •

 .   المحلیۀباألسواق  الزراعیۀ 
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  غذائی، تنوع تلوث ، ) ۀ ترب، ماء، هواءتلوث بیئی ( الذي یتبعۀ السالب  االستخدامتجنب   •
األمراض والحساسیات  ، المبیدات النافدة ۀ للمبیدات تراکم اوم مق،حیائیإ

   ۀ.إهدار عمالت صعب ،الخ...... واإلجهاضات
 . وتطبیق اجراءات الصحۀ والصحۀ النباتیۀ  ةد مراقبۀ المنتجات المستور •
 . بعمل برامج توعویۀ للمجتمع   العامۀ للغذاء دعم الهیئۀ •
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  : المراجع  
 

 الغذائیۀ. للرقابۀ  أبوظبی لیل استخدام المبیدات هیئۀ د

 . علی الخرابشۀ    فداء الروابدة السالمۀ العامۀ  وإجراءات للمبیدات الکیماویۀ  اآلمن االستخدام 

 . محمد الزمیتی – التطبیقات اآلمنۀ للمبیدات 

 . دیفید ویتکر ، جورج ویر-1مبیدات اآلفات ج 

-34م). ص 2012. حمود بن درویش بن سالم الحسنی(د مبیدات اآلفات الزراعیۀ وقوانینها
45. 

 

safety and Health., users professional other and farmers for pesticides 
2006. K.U, HSE, E -storing on Guidance 

use control quality equipment on Guideline FAO, 1. Vol, sprayers pesticide 
1998. -Agricultural 

,uk.org-www.pan mpacts of pesticides on our health.I   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

http://www.pan-uk.org/
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 فریق أعداد الدلیل: 

 
 . جمهوریۀ مصر العربیۀ -وزارة الرزاعۀ واستصالح االراضی  -الدکتور/ محمد علی فهیم   •
 . سلطنۀ عمان  -المیاه راعیۀ والسمکیۀ وموارد وزارة الثروة الز   -الدکتورسالم  بن علی  الخاطري  •
 .   الهاشمیۀ االردنیۀ   المملکۀ –وزارة الزراعۀ-المهندسۀ / مرام مساعدة  •

  الدیموقراطیۀ  الجزائیریۀ الجمهوریۀ  -وزارة الفالحۀ والتنمیۀ الریفیۀ  -السیدة توادي صوفیا  •
   . الشعبیۀ

 فریق االشراف والمراجعۀ: 

رئیس مکتب المشرق العربی للمنظمۀ  -خبیر ثروة نباتیۀ -دسۀ/ فداء علی الروابدة لمهنا •
 العربیۀ للتنمیۀ الزراعیۀ  

خبیر وقایۀ المحاصیل بالمکتب االوسط فی المنظمۀ العربیۀ للتنمیۀ  -الدکتور/ احمد شلبی  •
   . الزراعیۀ 

مۀ للمنظمۀ العربیۀ للتنمیۀ  العا دارة اال –  نباتات  وقایۀ  خبیر   –البروفیسور/ حسان عمر کنان  •
 . الزراعیۀ 

 التدقیق اللغوي: 
 دکتورة: سعدیۀ محمد شریف ابنعوف  •
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