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 اإلهداء
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 قل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون(و)

 صدق اهلل العظيم

 وال تطيب بطاعتك..إهلي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إىل 

 إال برؤيتك. وال تطيب اجلنة .وال تطيب اآلخرة إال بعفوكبذكرك.. اللحظات إال 

 "اهلل جل جالله"

 . إىل نيب الرمحة ونور العاملني.. ونصح األمة.إىل من بلغ الرسالة وأدى األمانة

 "سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم"

 . إىل.. إىل من علمين العطاء بدون انتظار.إىل من كلله اهلل باهليبة والوقار

 عمرك لرتى مثاراً قد حان . أرجو من اهلل أن ميد يف.من أمحل أمسه بكل افتخار

 قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك جنوم أهتدي هبا اليوم ويف الغد

 وإىل األبد..
 والدي العزيز

 . إىل.والتفاني. إىل معنى احلب وإىل معنى احلنان .إىل مالكي يف احلياة

 بسمة احلياة وسر الوجود

  أللى احلبايبإىل من كان دعائها سر جناحي وحناهنا بلسم جراحي إىل

 أمي احلبيبة
الصحيح حرية سائليه فأظهر بسماحته تواضع العلماء وبرحابته  بإىل كل من أضاء بعلمه عقل لريه أو هدى باجلوا

 مساحة العارفني 
 معلمي 



 إىل من رافقتين منذ أن محلنا حقائب صغرية ومعك سرت الدرب خطوة خبطوة

 متقدة تنري ظلمة حياتي..وما تزال ترافقين حتى اآلن.. إىل مشعة 

 أخيت 
 مثل ودونك أكونمعك أكون أنا ، احلياةإىل أخي ورفيق دربي يف هذه 

 . يف هناية.إىل من أرى التفاؤل بعينه والسعادة يف ضحكته، أي شيء

 األمل مشواري أريد أن أشكر ك على مواقفك النبيلة إىل من تطلعت لنجاحي بنظرات

 أخي

 من حتلو باإلخاء ومتيزوا بالوفاء والعطاء إىل ينابيع إىل، واألخواتإىل اإلخوة 

 وبرفقتهم يف دروب احلياة احللوة، سعدتالصدق الصايف إىل من معهم 

 واحلزينة سرت إىل من كانوا معي على طريق النجاح واخلري

 إىل من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن ال أضيعهم

 أصدقائي

  



 شكر و تقدير
 

فإن لم تستطع فال ، فإن لم تستطع فأحب العلماء، فكن متعلما "كن عالما. فإن لم تستطع

 تبغضهم"

نحمد اهلل عز وجل على نعمه ، بعد رحلة بحث وجهد واجتهاد تكللت بإنجاز هذا البحث

كما ال يسعنا إال أن نخص بأسمائنا عبارات الشكر والتقدير ، بها علينا فهو العلي القدير ن  م التي

 لما قدمه لنا من جهد ونصح ومعرفة طيلة انجاز هذا البحث. هشام أديب الرز الدكتور

ونخص ، كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل من أسهم في تقديم يد العون إلنجاز هذا البحث

كما ال ، بالذكر أستاذتنا القائمين على عمادة وإدارة كلية الصيدلة في الجامعة السورية الخاصة

الشكر والعرفان إلى القائمين على الجامعة السورية الخاصة ننسى أن نتقدم بأرقى وأثمن عبارات 

وعلى رأسهم رئيس الجامعة وكل العاملين بها. إلى الذين كانوا عونا لنا في بحثنا هذا ونورا يضيء 

 الظلمة التي كانت تقف أحيانا في طريقنا.

فلهم منا ، تإلى من زرعوا التفاؤل في دربنا وقدموا لنا المساعدات والتسهيالت والمعلوما

 كل الشكر.

 ،أما الشكر الذي من النوع الخاص فنحن نتوجه بالشكر أيضا إلى كل من لم يقف إلى جانبنا

 ومن وقف في طريقنا وعرقل مسيرة بحثنا.

 ولما وصلنا إلى ما، فلوال وجودهم لما أحسسنا بمتعة العمل وحالوة البحث، البحث بحثنا

 وصلنا إليه فلهم منا كل الشكر.
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 :  المقدمة -أوال
لحشــــــــرات مكافحة اتعد المبيدات الكيميائية الحشــــــــرية أحد ملوثات البيئة فهي تســــــــتخدم في 

بالرغم و  .وكذلك حشـــــرات المنازل الناقلة ألمراض اإلنســـــان والحيوان، الزراعية في المزارع والحقول
من فعالية هذه المبيدات الكيميائية وميزاتها االقتصـــــادية فقد ظهر ضـــــررها على صـــــحة اإلنســـــان 

على و ، الحشـــــــرات النافعةباإلضـــــــافة دلى دبادة ، وظهر العديد من األجناس المقاومة لها، والحيوان
  .األخص النحل

وتكمن أهمية موضوع هذه الدراسة على المستوى الوطني نظرًا لعشوائية استخدام العديد من 
، اوهذا ما تنبهت له بالدن، ودون أي دراسات بحثية علمية جادة، المبيدات الحشرية دون أي رقابة

فى بالدنا و ، أثرًا ضــــــارًا على المدى البعيدواكتشــــــفت أن لهذه المبيدات ، وبعض دول العالم مؤخراً 
ومعظم أنواع هذه المبيدات حشــــــــرية ، تزداد الحاجة دلى اســــــــتيراد مبيدات الحشــــــــرات بكميات كبيرة

 ولها أضرار كبرى على البيئة. ، شديدة السمية

وبالرغم من التوجه العالمي للمحافظة على البيئة من التلوث واإلقالل من استخدام المبيدات 
كيميائية الحشــــــرية وغيرها دال أن اســــــتخدامها في بالدنا ما زال ضــــــروريًا في مكافحة الحشــــــرات ال

وقد أكدت الدراســــــــــــــات التي أجريت في معظم بالد العالم أن األثر المتبقي من ، الزراعية والمنزلية
 ىالمبيدات على الخضــــــار والفواكه هو أعلى من المســــــموح به وهذه بدورها تشــــــكل خطرًا كبيرًا عل

 .المستهلك وعلى بيئته

لى  وتشـــير العديد من الدراســـات المحلية واإلقليمية والدولية دلى أخطار المبيدات الحشـــرية وا 
 ،ضــرورة ترشــيد اســتخدامها لما تســببه من حاالت تســمم حاد ومزمن لينســان والحيوان والتي أدت

 تخدام العشــــــوائيوال تزال تؤدى دلى تشــــــوهات وســــــرطانات ووفيات حدثت وتحدث من جراء االســــــ
  .للمبيدات

هذا وقد شــــــــهدت الســــــــنوات األخيرة من هذا القرن تزايدًا ملحوظًا إلنتاج المبيدات الكيميائية 
وأصــــــبحت المبيدات بصــــــورة عامة والحشــــــرية منها بصــــــورة خاصــــــة دحدى المدخالت ، في العالم

دات عبارة والمبي .الحيوانالتكنولوجية لزيادة اإلنتاج الزراعي ومكافحة األمراض المميتة لينســــــان و 
عن المادة الكيميائية التي تقتل أو تمنع أو تحدد من تكاثر وانتشــــــــــــــار الكائنات الحية التي تنافس 
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اإلنســــــان في غذائه وممتلكاته وصــــــحته. والمبيدات شــــــأنها شــــــأن المدخالت الزراعية األخرى مثل 
خيرة ن المعروف أنه في الســــــنوات األوم تفيد في زيادة اإلنتاج، التســــــميد والمكننة الزراعية وغيرها

 %11من سكان العالم يعانون من نقص الغذاء وتزداد هذه النسبة دلى حوالي  %51اصبح نحو 
مليار نســـــــــــمه تطلب  1-1م دلى 1333ومع زيادة ســـــــــــكان العالم في عام ، في دول العالم الثالث

على  الوســـــــــائل الحديثة التي تعملوتعتبر المبيدات الكيميائية دحدى ، األمر زيادة اإلنتاج الزراعي
زيادة اإلنتاج فباإلضــافة دلى دورها الكبير في الحد أو القضــاء على عدد كبير من اآلفات الضــارة 

  .فهي أيضًا قادرة على القضاء على الحشرات الناقلة لألمراض، بالنباتات

بة التي اوتشـــــير اإلحصـــــائيات الطبية دلى أهمية المبيدات الحشـــــرية في تقليل نســـــبة اإلصـــــ
مليون نســــمة في العالم بمرض  133أصــــيب أكثر من  1111تنتقل بواســــطة الحشــــرات ففي عام 

المالريا بواســــطة حشــــرات البعوض ونتيجة الســــتعمال المبيدات الحشــــرية لمكافحة البعوض الناقل 
مليون نسمة في  1.5م دلى 1111مليون نسمة عام  1للمرض فقد قلت عدد الوفيات السنوية من 

 . 1151عام 

كذلك فأن العديد من اإلحصـــــائيات تشـــــير دلى أهمية والحاجة الماســـــة الســـــتعمال المبيدات 
إلنقاذ أرواح الماليين من البشـــــــر أو الحد من الخســـــــائر االقتصـــــــادية الناجمة عن ضـــــــرر اآلفات 

 مليون دوالر ســـنويًا. وتزداد الحاجة دلى اســـتيراد المزيد من 15بقيمة تصـــل دلى ، الحشـــرية وغيرها
المبيدات ســنويًا في العالم العربي فقد أشــارت الدراســات التي قام بها فريق من الخبراء العرب حول 

م بلغت 1114ترشــــــــيد واســــــــتخدام المبيدات بأن جملة المبيدات المســــــــتوردة للعالم العربي في عام 
 طن  11.333حوالي 

  قدادة اإلنتاج الزراعي فهذا وقد اســـتخدم اإلنســـان منذ القدم أنواعا من المبيدات الحشـــرية لزي
ســـــــنة  وذلك، اســـــــتخدم الصـــــــينيون مبيدات للحشـــــــرات تتألال من الكلس والرماد وخالصـــــــات نباتية

كما اســـــــــــــتخدموا الزرنيخ للغرض نفســـــــــــــه كما تم اســـــــــــــتخدام نبات التب  لمقاومة بق ، ق.م 1133
لى نطاق ع واســـــــتخدموه، وكذلك عرف الفرس البيرثيوم )المســـــــتخرج من نبات الكرايزين(، الكمثرى 

ـــــ د.د.ت 1114وفى عام  .واسع كمبيد حشري  م تمكن العالم األلماني زيدلر من تحضير مركب الـ
وقد عرفت فاعلية المبيد الحشـــــــــــري الـ ، باإلضـــــــــــافة دلى مجموعة مركبات أخرى ذات فعالية كبيرة

ي لوعلى الحشــــــــــــــرات الناقلة لألمراض مثل البعوض وغيره بعد حوا، د.د.ت على اآلفات الزراعية
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وكشــال  ،وقد حضــر هذه المادة، وذلك بواســطة أحد الباحثين الســويســريين، ســنة من اكتشــافه 15
م في مصــانع جى جى بســويســرا ونال عليها جائزة نوبل 1111عن أهميتها العالم بايل موالر عام 

م دلى 1113م وبذلك بدأ انتشـارها وازدادت دنتاجيتها حتى وصـل دنتاج العالم في سـنة 1141عام 
ويعتبر دنتاج المبيدات ، ألال طن 1533م وصل اإلنتاج دلى 1115وفى نهاية ، ألال طن 1533

الحشــــــــرية منذاك المنقذ الفعال من مختلال اآلفات الحشــــــــرية التي تضــــــــر باإلنســــــــان وحيواناته بل 
التالي يزداد وب، ولكن لألســـــــــال فكثيرًا ما كان لها نتائج خطيرة خاصـــــــــة وأن تحللها بط ، ونباتاته
ها من عام دلى عام ســـواء في التربة أو الماء أو أجســـام الكائنات الحية لدرجة أن الكثير من تركيز 

دلى خطر  وكان أول من أشار، الباحثين يعتبرون أن الوسط أصبح ملوثًا بهذه المبيدات الكيميائية
 .Ripper 1111و  Salman 1151هذه المواد هو 

ير من الحقائق عن تأثير المبيدات وخاصــــــــــــــة الـ وعلى ضــــــــــــــوء هذه البحوث تجمعت الكث 
  ،وعلى اســـــــتقالب الهرمونات الجنســـــــية للحيوانات الفقارية، د.د.ت وغيرها على الخاليا العصـــــــبية
أن هذه المواد يجب أن  Werster 1111 ،Odum 1111ومن ضـــمنها اإلنســـانك ولذلك يعتبر 

ط بطرق أخرى غير ملوثة للبيئة أو الوســــكما أنه البد من اســــتبدالها ، ال تســــتعمل أكثر من مرتين
 الذي نعيش فيه

وتؤدى هــــــذه المواد دلى تطور غير طبيعي لكثير من الكــــــائنــــــات الحيــــــة ذات األهميــــــة 
كما تؤدى دلى تقليل شـــــدة التركيب الضـــــوئي بشـــــكل كبير في ، االقتصـــــادية والتي تعيش في الماء

ضــــــــــــــطراب التوازن الغازي في الماء   الذي يؤدى بدوره دلى ا Phytoplaniktonالفيتوبالنتكون 
أنه نتيجة  ويعتقد الباحثون  .نقص كمية األكســـــجين   وبذلك يســـــبب أضـــــرارا للبيئة المائية وأحيائها

الزدياد تركيز هذه المواد في جســــم اإلنســــان فســــوف تظهر في القريب العاجل تغيرات ســــيئة لدى 
ثال ى حيوانات التجارب. وفيما يلي موالتي أكدتها تجارب الباحثين في مختبراتهم عل، اإلنســـــــــــــــان

 على ازدياد تركيز هذه المواد عند انتقالها بالسلسلة الغذائية للمبيد الحشري الـ د.د.ت 

اســــــــــتعمل مبيد الـــــــــــــــــــــــــ د.د.ت في الواليات المتحدة األمريكية للقضــــــــــاء على البعوض في  
وكان تركيز ، حيث رشــــــت هذه المســــــتنقعات لعدة ســــــنوات متتالية Long – Islandمســــــتنقعات 

ــ د.د.ت قلياًل حتى ال يؤثر على الكائنات المائية المتواجدة هناك ولكن عند استعمال هذه  المبيد الـ
تفظة وتبقى فترة زمنية طويلة مح، المواد الكيميائية غاب عن أذهان الباحثين أنها صــــــــــــعبة التفكك
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عات ثم لموجودة في المســــــتنقوقد تم امتصــــــاص هذه المواد الكيميائية من قبل النباتات ا، بســــــميتها
انتقلت دلى األســـــــــــــماك التي تعيش على حســـــــــــــاب النباتات وبعدها انتقلت دلى نســـــــــــــيج الحيوانات 

لمواد وكان تركيز هذه ا، المفترســــــة التي تأتى في قمة الســــــلســــــلة الغذائية كالطيور مكلة األســــــماك
ونتج عن ذلك  ،ي البيولوجىيزداد في أجســام الحيوانات المفترســة فيما يعرف بظاهرة التكبير الحيو 

  Werster( يوضـــح تلك التركيزات وانتقالها بالســـلســـلة الغذائية )1والجدول )، موت جماعات منها
  .(Odam 1111و  1111

 : الهدف من الدراسة -
تهدف هذه الدراســــــة دلى حماية اإلنســــــان والحيوان والنبات من مخاطر المبيدات الحشــــــرية  

المبيدات وتوضــــــــيح ظاهرة تلوث البيئة ب، ا في الوســــــــط الذي يعيش فيهالكيميائية التي يتعرض له
ومع دخولنا القرن الحادي ، دون مراقبة علمية صـــــــــــحيحة، التي يتم أحيانًا اســـــــــــتخدامها عشـــــــــــوائياً 

علينا دعادة النظر في كثير من أمور حياتنا من أجل الحفاظ على األجيال القادمة ، والعشــــــــــــــرين
 ة من التلوث. والعيش في بيئة نظيفة خالي

  :ثانيا ـ ادوات وطرائق البحث بالمبيدات الكيميائية الحشرية
 األدوات الفردية الوقائية لحماية العاملين بالمبيدات 

يرتدي العاملين بالمبيدات ألبســـة خاصـــة تقيهم خطر التلوث بها و تمنع وصـــول هذه المواد 
و العين فيلزم أصـــــحاب العمل  دلى أجســـــامهم و خاصـــــة المناطق الحســـــاســـــة منها كجهاز التنفس

أو يجبر عمال المكافحة على اقتناءها و ارتداءها أثناء العمل و صـــيانتها و ، بتأمين هذه األدوات
 المحافظة عليها بعد انتهائه في مكان بعيد عن المبيدات.

أخذين في عين األعتبار صــــــفاته ، يتم اختيار شــــــكل و نوع هذه األدوات حســــــب نوع المبيد
ينا(وظروف تدخ، تعفيرا، وطريقة المكافحة المســــــــــــتخدمة )رشــــــــــــا، ة و الكيميائية و الحيويةالفيزيائي

)منظمة الصــــــــحة العالمية .و ارتفاع أو أنخفاض درجات الحرارة(العمل )في الحقل أو غرف مغلقة
1335) 
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 :  وقاية الجسم-أ
نع من صـــــلوقاية الجســـــم من المبيدات المســـــتعملة تعفيرا)المســـــاحيق(يرتدي العامل أفرول م

قماش خاص غير منفذ لغبار المساحيق السامة )كالمستعمل للوقاية من المطر(وقفازات مصنوعة 
 من ورق مع قماش قطني و حذاء مطاطي أو بالستيكي ذو عنق طويل.

و عند القيام برش الســوائل يرتدى العامل ألبســة خاصــة مصــنوعة من قماش مغطس بكلور 
 ،مصــــــــــــــنوعة من متعدد كلور الفينيل و الحذاء المطاطي الفينيل )غير منفذ للســــــــــــــوائل(وقفازات

 .والتستخدم القفازات الطبية في هذا المجال

 :  وقاية األعين-ب
تســتخدم نظارات محكمة اإلغالق بتلك المســتخدمة في عمليات لحام األوكســجين وتســتعمل 

 .النظارات مع الكمامات لوقاية األعين و جهاز التنفس معاً 

 :  وقاية جهاز التنفس-ج
يعتبر جهاز التنفس الطريق الســـريع الذي تصـــل منه المبيدات مباشـــرة دلى الدم ســـواء كانت 
على شكل غاز أو بخار أو غبار لذلك يستخدم العمال أقنعة خاصة مختلفة األشكال و األنواع و 

 : التركيب نذكر منها على سبيل المثال

 القماش المانع لنفاذ الغبار الســــامكمامة تتألال من طبقتين من الشــــاش بينهما طبقة من -1
حيث يتم التنفس منها والتستخدم هذه الكمامة دال مرة واحدة بسبب تشبع القماش ()غبار المساحيق

 بالرطوبة و انغالق مسامه.

كمامة تعامد مع قرص ترشـــــيح خاص ينقي الهواء من الغبار المبيدات و تســـــتعمل لمدة -1
 .ة كاملة عندها يصبح تغيير القرص ضرورياً شهر تقريبًا و يستعمل البعض لمدة سن

كمامة تقي من غازات المبيدات و أبخرتها و يحتوي قرص الترشــــــــيح فيها مواد كيميائية -1
تمتص غاز المبيد أو بخاره و يحتوي قرص الترشــــــــــــــيح فيها مواد كيميائية تمتص غاز المبيد أو 

جهاز التنفس  أ-11-ناع ر.ب.جففي الق، بخاره و تختلال أنواعها حســــــــب نوع المبيد المســــــــتعمل
ب من غاز حمض الســــيانيد  -11-ر.ب.ج من غازات المبيدات الكلورية و الفوســــفورية و القناع

 .الزئبق ج تبخرة-11-ب.ج..و القناع()سيان الهدروجين
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كمامات عامة التأثير تقي جهاز التنفس من غبار و دخان و أبخرة و ضــــباب المبيدات -4
 كما تمتص االيروسبوالت.

 : يجدر االنتباه دلى المالحظات التالية

 دن األقنعة الواقية ضد غبار المبيد ال تقي من غازاتها.-1

تقي األقنعة الســـــــــــــــابقة من غازات المبيدات في حدود تركيزات معينة فيذا ارتفع التركيز -1
 عن هذه الحدود فال تعد كافية للحماية و تســــــتعمل أقنعة خاصــــــة أخرى تقي اإلنســــــان من غازات
المبيدات مهما كان تركيزها كالتي يرتديها رجال الجيش عند تواجد الغازات الســـــــــــــامة في ســـــــــــــاحة 

 المعركة.

همها وســــوف نحصــــر ا ، تتعدد مصــــادر التلوث في البلدان النامية المســــتوردة لتلك المبيدات
 : في النقاط التالية

ن المزارعين يســـتخدمو مما يؤســـال له أن كثير من : اســـتخدام وتداول المبيدات عشـــوائياً  -1
تلك المبيدات دون علمهم بنوع المبيد وال االســم التجاري المســتخدم باإلضــافة دلى ذلك ال يعتمدون 

ويرجع هذا دلى جهل بعض ، على الجرعة الموصــــــــــــــى بها من قبل الشــــــــــــــركات المنتجة للمبيدات
كات ا من قبل الشــــــــــــــر ولكن دذا اتبع المزارع التعليمات الموصــــــــــــــى به، المزارعين بالقراءة والكتابة

وكذلك توصــــــيات مراكز اإلرشــــــاد الزراعي ســــــيســــــاعد في التقليل من عشــــــوائية ، المنتجة للمبيدات
علمًا بأن بعض المزارعين يتعمدون دضافة المزيد من المبيدات العتقادهم أنه كلما زاد ، االستخدام

 .التركيز زاد التأثير والفاعلية مما يزيد من تلوث البيئة

هذه الظاهرة ذات شـــــهرة ورواج كبير في : المحظور اســـــتخدامها محليًا ودولياً  المبيدات -1
البلدان النامية حيث أن هذه البلدان تعتبر سوقًا لتصريال تلك المركبات الكيميائية السامة ومع أن 
بالدنا تقوم بتحريم تداول هذه المبيدات دال أن المنع والتحريم ال يجد طريقه دلى عصابات التهريب 

يؤدى دلى و ، التجار بالمواد الكيميائية القاتلة مما قد يســـــــبب حالة تســـــــمم ووفاة بين مســـــــتخدميهاوا
صــــــــدار تقرير بالمبيدات المســــــــموح وغير المســــــــموح ، أضــــــــرار بالغة ومدمرة للبيئة وقد تم دعداد وا 

 وقد صنفت تلك المبيدات في دوائر وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ، باستخدامها
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هي الحاالت التي يتم فيها انتشــــــــــــار المبيدات في البيئة : الطارئة أو المفاجئة الحاالت -1
تشــير و ، حال حدوث انفجارات أو انتشــار أو تســرب للمبيدات من مصــانع دنتاجها ومراكز تخزينها

، اإليطالية Sevoseفي مدينة  1111ك حوادث حدثت بالفعل في عام الدراســـــــــــــــات دلى أن هنا
( حيث أدت تلك 1، 4، 5نيع الغير ســـليمة )تصـــنيع مادة ترى كلورفينول وذلك أثر عمليات التصـــ

( في TCDD( )1، 1، 1، 1تتراكلوروا دينزوا ديوكســــين  1، 1، 1، 1الحوادث دلى تحرر مادة )
الهواء مما تطلب األمر تهجير أهالي المنطقة بكاملها وبذل جهود كبيرة للســــــــــــــيطرة على التلوث 

تعرض الكثير من البشــــــــــــــر ليصــــــــــــــابة بالعاهات المختلفة واألمراض ونتيجة لمثل هذه الملوثات ي
 .المزمنة بسبب تسرب المواد السامة من تلك المصانع المنتجة للمبيدات

كمبيدات مكافحة الجراد الصـــحراوي والتي بقيت بعض الكميات منها : المبيدات القديمة -4
 ي المنطقة العربية دضافة دلى وجودوذلك نظرًا النحسار حالة الجراد الصحراوي ف، بدون استخدام

أنواع أخرى من المبيدات المختلفة دخلت البالد عبر مشـــــــــــــــاريع ثنائية أو مســـــــــــــــاعدات أو عينات 
للتجارب. مما جعلها مصـــــــدرًا ملوثًا نتيجة لمرور فترة زمنية طويلة دون أن تســـــــتخدم أو تعدم مما 

نها في وتكمن خطورتها في حال تخزي، ةأدى لتحلل البراميل التي تحتويها بفعل موادها الكيميائي
تعتبر هذه المبيدات أحد مصــادر التلوث وخاصــة  مســتودعات غير مراقبة فنيا وغير مالئمة حيث

دذا تســــربت دلى التربة بفعل الجاذبية األرضــــية مما يخشــــى أن تصــــل دلى المخزون الجوفي للمياه 
 في هذه المنطقة وتلوثها. 

 : أنواع المبيدات المسموح باستخدامها: (1)الجدول رقم 
INSECTICIDES AND ACARICIDES 

Common Name Brands Available in Yemen 

Carbaryl 

Carbocid 13% W.P. 

Dicarbam 13% W.P. 

Sevin 13% W.P 
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INSECTICIDES AND ACARICIDES 

Common Name Brands Available in Yemen 

Carbofuran 
Curaterr 5% G. 

Furadan 5% G. 

Dekamethrin Decis 1.5% E. C. 

Diazinon 
Basudin 13% E. C. 

Diazinon 13 G. 

Dimethoate 

Dimethoate 43% E. C. 

Perfekhion 43% E. C. 

Roger 43% E. C. 

Roxion 43 E. C. 

Dimethoate + Fenvalerate Mikantop 13 + 13% E. C. 

Fenitrothion Sumithion 53 % Or 133 % E. C 

Fenitrothion + Fenvalerate Sumi Combi 15 + 5% E. C. 

Fenpropathrin Danitol 13% E. C. 

Fenvalerate Sumicidin 13% E. C. 

Malathion Malathion 53% E. C. 

Permethrin Kafil 15% E. C 
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INSECTICIDES AND ACARICIDES 

Common Name Brands Available in Yemen 

Petroleum Oils 

Mineral Oils 

Oils 

White Oils 

Pirimiphos Methyl Actellic 53% E.C. 

Primicarb Pirimor 53% W. P. 

Trichlorfon Dipterex 13% S. P. 

FUNGICIDES 

Comom Names Grands Available In Yemen 

Benomyl Benlate 53% W. P. 

Bupirimate Nimrode 13% E. C. 

Carboxin + Captan Vitavax 133 (Seed Dressing) 

Carboxin + Thiram Vitavax 133 (Seed Dressing) 

Copper Oxychloride 

Cobox 53% W. P. 

Cobox Blue 53% W. P. 

Copravit 53% W. P. 

Dinocap Karathane 15% W. P. 

Fearimol Rubigan 14% E. C. 
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INSECTICIDES AND ACARICIDES 

Common Name Brands Available in Yemen 

Maneb 
Maneb 13% W. P. 

Polyram M 13% W. P. 

Metalaxyl Ridomil 5% G. 

Metalaxyl + Mancozeb Ridomil Mz 41 + 13 W. P. 

Metiram 

Metiram 13% W. P. 

Polyram 13% W. P. 

Polyram Combi 13% W. P. 

Oxythioquinox Morestan 15% W. P. 

Propineb Antracol 13% W. P. 

Sulfur Kumulus 13% W. P. 

Thiophanate Methyl Topsin M 13% W. P. 

Triadimefon Bayleton5%W.C. 

Triforine Saprol13%E.C. 
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 أنواع المبيدات غير المسموح باستخدامها: (2)الجدول رقم 

1- Aldrin 1- Efdacon 11- No Ratt 

1-basfapon 13- FLM - Killer 11- Oftanol 

1- BHC 11- Furdan 11- Racumin 

4- Corbel Quino 11- Fusilade 13- Ragifon 

5-Corbel Quino 11- Gamatox 11- Rogodial 

1- DDT 14- Kelthan 11- Supracide 

1- Dimecron 15- Krovari 11- Thidan 

1- Efaryl 11- Miltox Special 14- Zinc Phosphide 

 (1111، )مسعود 

و البيطرية هي من اشــــــد  الزراعية و الصــــــحية دن المبيدات المســــــتعملة في مكافحة اآلفات
والنبات لذلك يجب اتخاذ احتياطات أمان خاصـــــة عند تصـــــنيعها المواد ســـــمية لينســـــان والحيوان 

وتخزينها و تداولها و اســــــــتخدامها مع المعرفة التامة بأعراض التســــــــمم بها و اإلســــــــعافات األولية 
و يمكن ديجاد القواعد األســـــــاســـــــية في االســـــــتعمال ، و طرق العالج الالزمة لكل منها الضـــــــرورية

 : يةالسليم لهذه المواد بالنقاط التال

 : أسس اختيار المبيد-أوال
ـ يتم تحديد نوع اآلفة المراد مكافحتها و البيئة الدقيقة التي تعيش بها )في التربة في الماء 1

على الســــــــــــطح العلوي أو الســــــــــــفلي ، األوراق أو الثمار في الســــــــــــاق أو الجذر أو األغصــــــــــــان أو
م العقة....الخ( ليت، اقبة ماصــــــــةث، للورقة....الخ(وطريقة تغذيتها )قارضــــــــة من الخارج أو الداخل

  تحديد الطريقة المناسبة لمكافحتها.
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 ـ اختيار المبيد الفعال المتخصص لمكافحة اآلفة المستهدفة على المحصول العائل لها.1

ـ قراءة التعليمات ـ وبكل دقة ـ الموجودة على العبوات من ناحية التركيز المستخدم ومعدل 1
الحجم أو الشـــــــــجرة الواحدة....الخ ومدة بقائه مؤثرًا وفترة األمان  االســـــــــتهالك لوحدة المســـــــــاحة أو

  الواجب مراعاتها حتى يصبح استهالك المادة العاملة سليمًا.

  ـ يجب مراعاة الناحية االقتصادية عند اختيار المبيد بحيث يكون أكثر فعالية واقل تكلفة.4

  بيطري(، صحي، اعيزر )ـ ال يستخدم المبيد دال للغرض الذي أنتج من اجله5

 : ثانيًاـ االحتياطات الواجب مراعاتها قبل استعمال المبيد
 .و اإللمام بطرق العالج ـ يجب معرفة طرق اإلسعاف األولية لحاالت التسمم بالمبيد1

 توفر الماء و الصابون في مكان الرش و بكميات كافية.-1

 خين الرتدائها أثناء العمل.الرش أو التعفير أو التد تهيئة المالبس الخاصة بعمال-1

التأكد من  اختيار ملة المكافحة المناســـــــبة حســـــــب الموقع والمســـــــاحة و المحصـــــــول مع-4
 سالمتها و حسن أدائها.

يتم اختيار عمال المكافحة من البالغين األصــــــــــــــحاء الخالية أجســــــــــــــامهم من الجروح و -5
دام الحوامل و المرضــــعات و األمراض المزمنة و يفضــــل طوال القامة منهم مع مراعاة عدم اســــتخ

 (11األوالد)أقل من 

وجود حقيبة دســـــعاف بســـــيطة تحتوي على مواد اإلســـــعاف األولية و ملح الطعام وكأس -1
غير قابل للكســـــــــــر و ملعقة طعام إلجراء عمليات التقيؤ اإلجباري عند اللزوم مع ضـــــــــــرورة وجود 

 .المواد المسعفة و المقيئة الالزمة للمبيدات المستخدمة

 يجب دجراء الفحص الطبي الشامل لكافة األفراد المتعاملين بالمبيدات.-1

يعلم ســكان المناطق المجاورة بموعد دجراء عمليات المكافحة وخاصــة مربي النحل لعدم -1
 .دطالق خالياهم أثناء الرش و بعده لفترة تختلال من مبيد دلى أخر

االقتراب للمناطق المعالجة و تغلق فوهات اآلبار دن وجدت وتعلق الفتات محذرة من -1
 مدة هذا المنع.
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أو األنهار أو قنوات الري عند استخدام  المناطق السكنية يمنع استخدام الطائرات قرب-13
المبيدات الزراعية و تعامل تلك المناطق بمبيدات منخفضــــــــــة الســــــــــمية و ليس لها رائحة كريهة و 

 المنازل. خاصة في، يفضل استخدام األدوات األرضية و اليدوية

يجب تواجد عنصــــــر صــــــحي مطلع ، أثناء دجراء عمليات التدخين في األماكن المغلقة-11
 (1111، على اسم المبيد المستخدم و طرق اسعاف الحاالت الطارئة ان حدثت. )زيد

 : االحتياطات الواجب مراعاتها عند استعمال المبيدات -ثالثاً 
العمل وبقوم ب، ائيين في وقاية النباتتتم عمليات المكافحة المختلفة بيشــــــــــــــراف أخصــــــــــــــ-1

ذلك ل.عمال مدربون أكفاء للحصــــول على نتائج مرضــــية و اتقاء األضــــرار الناتجة عن هذا العمل
من  و ال تســــــمح القوانين في أغلب دول العالم بتجارة المبيدات اال للمهندس الزراعي و الصــــــيدلي

 .في حكمهم

كافحة على أن تستبدل بعد االنتهاء من عمليات يتم ارتداء المالبس الواقية الخاصة بالم-1
 المكافحة مباشرة.

 يمنع منعا باتا األكل و الشرب و التدخين أثناء العمل.-1

تفتح العبوات المركزة للمبيدات تدريجياً و بعيدًا عن الوجه خاصـــــة في األماكن الشـــــديدة -4
 الحرارة و تغلق بيحكام بعد كل استعمال.

لرش و التعفير و التدخين في الصــــــباح الباكر أو بعد الظهر و يفضــــــل دجراء عمليات ا-5
توقال هــذه العمليــات عنــد ارتفــاع درجــة الحرارة و ينصــــــــــــــح بعــدم دجراء المكــافحــة لياًل النخفــاض 

 و التسمم بالمبيدات. كفاءتها وزيادة احتمال التلوث

و الرش ، م/ثــا 1تجنــب الرش و التعفير أثنــاء هبوب الريــاح التي تزيــد ســــــــــــــرعتهــا عن -1
 .م/ثا 1بالطائرات أو االيروسوالت يتوقال الرش عند بلوغ سرعة الرياح

 .التقييد بالكميات الالزمة و الموصى بها ضد اآلفة و على المحصول المعالج-1

دجراء المكافحة في الوقت المناســــب وعند ظهور أعراض اإلصــــابة باآلفة و قبل حدوث -1
 .ية قبل ظهور اإلصابةأضرار كبيرة أو دجراء المكافحات الوقائ
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تمزج الكمية المحســـــــوبة من المبيد مع كمية قليلة من الماء في وعاء خاص ثم توضـــــــع -1
كمية أخرى من الماء في خزان المرش و يســـــكب عليها مخلوط المبيد المخضـــــر و يضـــــاف الماء 

 لملء المرش ويتم المزج جيدًا.

ة تناول العمال كميات ســــــــــــاعات مع ضــــــــــــرور  1يجب أال تزيد مدة العمل اليومي عن -13
 كافية من الحليب يوميا.

عند تلوث أي جزء من الجســـــــم أو المالبس بالمســـــــتحضـــــــر المركز من المبيد يغســـــــل -11
 المكان الملوث فورا بالماء و الصابون عدة مرات.

 .يمنع نفخ و تســليك المبعثرات أو الخراطيم بالفم أثناء الرش و تســلك بأســالك خاصــة-11
 (1111، )زيد

 االحتياطات الواجب مراعاتها بعد تنفيذ المكافحة: رابعاً 
 : تنظيال ملة المكافحة ويتم ذلك كما يلي-1

 تصفية ملة المكافحة من سائل الرش ثم غسلها بالماء فقط عدة مرات -أ 

  غسل خزان ملة المكافحة و األجزاء األخرى بالماء و الصابون بواسطة فرشات خاصة-ب 
 ة و تسليك مبعثراتها بأسالك دقيقة.إلزالة المواد العالق

وضـــع كمية من الماء و الصـــابون في ملة المكافحة ثم تشـــغيلها و الســـماح لهذه المواد -ج 
 بالخروج من خراطيم الرش و المبعثرات ثم تعاد الكرة بالماء فقط.

 .تحفظ ملة المكافحة نظيفة لالستعمال في اليوم التالي-د 

ماء األنهار أوقنوات الري و الصــــرف أو اآلبار خوفًا من ال تغســــل أدوات المكافحة في -1
 .تلوثها وأضرارها على األسماك أو الكائنات الحية األخرى أو عند استخدام اإلنسان والحيوان لها

د مياه الغســــــــيل(بســــــــكبها على حدو –يتم التخلص من المياه الملوثة )بقايا ســــــــوائل الرش -1
 الحقل أو الطرق الزراعية.

ئمون بالعمل أنفســــــــــــــهم بالماء و الصــــــــــــــابون بعد االنتهاء من العمل فورًا مع ينظال القا-4
 استبدال ألبسة العمل بمالبس أخرى.
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 تغسل مالبس العمل جيدًا بالماء والصابون وتنشر لتجال و تستعمل في اليوم التالي.-5

يحذر من اســـــــتخدام األعشـــــــاب النامية في الحقول المعاملة كغذاء لينســـــــان أو الحيوان -1
 (1111، .)زيدالهندباء.....الخ(-البقلة-)الملوخية

 : التخلص من عبوات المستحضرات المركزة الفارغة: خامساً 
تغســـــــــل العبوات الفارغة جيدًا و ال تســـــــــتخدم في غرض ثان و تتلال بثقبها أو كســـــــــرها -1

 وتدفن في حفرة عميقة خوفًا من استعمالها من قبل عامة الناس أو عبث األطفال بها.

 تحرق بقايا المبيدات وخاصة الهرمونية التي تحتوي على مادة الكلسورات ال-1

 : تخزين المبيدات: سادساً 
لالشــــــــــــــتعال أو االنفجار )تحت ظروف  كثير من المبيدات الســــــــــــــائلة أو مذيباتها قابلة-1
 .الحذر واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع حدوث ذلك لذلك يجب(معينة

فة مســـــــــتوفية لشـــــــــروط التخزين بعيدًا عن الحرارة وضـــــــــوء تخزن المبيدات في أماكن جا-1
 .الشمس المباشر و المواد الغذائية و العلفية و عبث األطفال

تخزن المبيدات في عبواتها الخاصة الملصق عليها جميع المعلومات عن المبيد و مدى -1
 خطورته و مجال استخدامه.....الخ.

هرمونية المحتوية على مادة الكلورات مع عدم تخزين مبيدات األعشـــــــــــاب أو المبيدات ال-4
 المبيدات األخرى خوفًا من تسببها في دحداث حرائق و انفجارات و أخطار أخرى.

بابيك ويجب تهويته أواًل بفتح األبواب و الش، يجب االنتباه لعدم دخول المخزن فور فتحه-5
 و تشغيل المراوح الهوائية دن وجدت.
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 : نتائج ومناقشة-ثالثا

 : مصادر تلوث البيئة بالمبيدات الكيميائية الحشرية-1

 :  تلوث الغذاء بالمبيدات الحشرية -1
يعتبر اســــــــتخدام المبيدات الزراعية والحشــــــــرية أمر ضــــــــروري لحماية المحاصــــــــيل الزراعية 

وأما على الصـــــــــعيد العالمي فينها تســـــــــاعد دلى حد كبير في ، وبالتالي زيادة اإلنتاج وخفض كلفته
حســــب و ، والحد من مشــــكالت المجاعة التي بدأت تزداد بكثرة وخاصــــة في الدول الناميةالتخفيال 

أراء الباحثين أنه دذا تعرض اإلنســان لمتبقيات المبيدات الكيميائية أثناء االســتهالك اليومي فيؤدى 
كما أن بعض المبيدات الفســفورية ، ذلك دلى مخاطر الســمية المزمنة واإلصــابة باألمراض الخطيرة

عضـــوية تؤدى دلى الســـمية العصـــبية المتأخرة التي تنتهي بالشـــلل المزمن. وأحيانًا يحدث التلوث ال
 ،بالمبيدات عن طريق الخطأ وتســـبب هذه الحوادث أعراضـــًا حادة أشـــبه ما تكون بالتســـمم الغذائي

 كاستعمال المبيدات بداًل من الدقيق أو تلويثه لألطعمة. ، كنتيجة للخطأ

ســــــــــــنوات األخيرة أن معظم حوادث التلوث بالمبيدات تحدث نتيجة لعدم وقد لوحظ خالل ال 
احترام التحذيرات األولية عند اســــــــــــــتخدام تلك المواد فوجود نشــــــــــــــرة تحوى التعليمات الواضــــــــــــــحة 
والتحذيرات التي يتوجب اتخاذها عند استعمال تلك المبيدات يعد أمرًا ضروريًا وخاصة في البلدان 

بة مشــــــــــددة وقيام الهيئات العامة بوضــــــــــع المقاييس والمعايير للتأكد من كما أن فرض رقا، النامية
نقاوة تلك المركبات وبيان طرائق اســــــــــــــتخدام كل مادة لها عالقة في تلوث الغذاء يعد من األمور 
األســــاســــية للوقاية من التلوث بتلك المبيدات. وأخيرًا فين الحيوانات التي تتغذى بغذاء ملوث بمبيد 

كما يجب االنتباه وأخذ الحذر ، تكون معرضة لظهور األمراض السرطانية عندها الـــــــــ د.د.ت مثال
عند اســـتخدام الحليب الملوث بالــــــــــــــــــ د.د.ت وخاصـــة عند الرضـــع حيث أن الجهاز العصـــبي عند 

 .الرضع واألطفال حساس جدًا لتأثير المبيدات

لال نوعية في ت هو دضافة مواد غريبة غير مرغوب فيها يتسبب: تلوث الماء بالمبيدات -1
دة وتصــل دليه من خالل طرق ووســائل عدي، والمبيدات الكيميائية تعتبر أحد الملوثات للماء، الماء

حيث ترش البرك والينابيع والمســــــــــــــتنقعات والوديان ، منها رش أطوار البعوض التي تعيش بالماء
ئية ن الحشـــــــــرات الماالجارية منعًا لتكاثر وانتشـــــــــار البعوض وغيره م المملوءة بالماء والمســـــــــيالت
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الضـــــارة باإلضـــــافة دلى الطريقة المســـــتخدمة في غســـــيل متبقيات المبيدات من األراضـــــي الزراعية 
بواســــــطة مياه األمطار والســــــيول الموســــــمية ومياه أبار الري دلى جانب صــــــرف أو قذف مخلفات 

عتبران والمطر ي وأخيرًا علينا أن نتذكر أن الهواء، مبيدات مصانع في المصارف واألودية واألنهار
من المصــــــادر المهمة في تلويث الماء بالمبيدات حيث أشــــــارت دحدى الدراســــــات دلى تقدير كمية 

 .المبيدات التي تسقط سنويًا في المحيط األطلسي مع الغبار بنحو ثلثي طن

ن حيث أ، والمجموعة الكلورية العضــــــــوية تعد من أخطر المبيدات الحشــــــــرية الملوثة للماء 
كما أنها ذات تأثير واســــــــــــــع على عدد كبير من المخلوقات ومنها ، تبقي طويل األمدلها مفعول م

ــــــــــــــــــــ د.د.ت والدرين واالندرين وتصــــــل هذه دلى مياه ، اإلنســــــان ومن أهم مبيدات هذه المجموعة الـ
 ولكن ثبت أن، البحار أو عن طريق المياه المتســــــــربة من األراضــــــــي الزراعية أو عن طريق الجو

و ويفقد في الج، وذلك عن طريق اســــــــــتخدام الرش بالطائرات، طريق الجوأكثر كمية تصــــــــــل عن 
ولكن تتســرب على هيئة جســيمات األتربة ، منها ال يصــل مفعولها دلى النباتات %53مايزيد على 

 مع األمطار فتلوث مياه البحار.

في لذلك توجد و ، والمبيدات الحشــــــــرية الكلورية ال تتحلل بســــــــهولة وتبقى لفترة زمنية طويلة 
وتتركز أســــــاســــــًا في المواد الدهنية ويزداد ، األســــــماك والحيوانات البحرية كميات من هذه المبيدات

على مر الســـنين تركيز هذه المواد في أجســـام حيوانات البحر وعليه يمنع اســـتعمال هذه المركبات 
 .التي ال تتحلل في المحيط الجوى بسهولة

  يزال استخدام المبيدات الحشرية في األراضيكان وال: تلوث التربة بالمبيدات الحشرية -1
ثها ويؤدى في النهاية دلى تلو ، الزراعية من أهم مشـــــــــــاكل تلوث التربة ألنه يؤثر على خصـــــــــــوبتها

ومن المعروف أن المبيــدات الكيميــائيــة تؤثر داخــل التربــة على العــديــد من الكــائنــات ، بــالمبيــدات
ص بواســـــــــــــطة وهو يمت، يتحول دلى مركبات النيتروزأمينونجد أن مبيد الكربيات في التربة ، الحية

بعض النباتات فعند تغذية الحيوان أو اإلنســــــــــــــان على تلك النباتات فين النتيجة النهائية والحتمية 
 (1335، )منظمة الصحة العالمية.لينسان أو الحيوان هو اإلصابة بالسرطان

 :  البيئة التسممات الناشئة عن مبيدات الحشرات وتأثيرها على -2 
صــــــــنعت المبيدات الكيميائية الحشــــــــرية كســــــــموم ذات تأثير فعال وضــــــــار على الوظائال  

الحيوية للكائنات بمختلال أنواعها وخاصــــــة الضــــــارة منها مثل الحشــــــرات وغيرها. ولكن تأثير هذه 
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لى وتشـــــير اإلحصـــــائيات ع، المبيدات قد يصـــــل دلى جميع مكونات البيئة بل دلى اإلنســـــان نفســـــه
مليون  15م تســــببت المبيدات في حاالت التســــمم لما يقرب من 1111عالم أنه في عام مســــتوى ال

ألال شـخص سـنويًا.والتسـممات منشـأها ثالثة  13يموت منهم ما يقرب ، شـخص في الدول النامية
 : أسباب هي

 .انتشار هذه المواد وسهولة الحصول عليها -1

 .استخدامها مهنيًا والتعرض ألجوائها -1

 .األغذية المعالجة بها استهالك -1

ومما يؤسال له أن هذه المبيدات تنتشر بكثرة وخاصة في مدننا وأريافنا بحيث يمكن القول  
وكثيرًا ما تتجاوز هذه المواد المأكوالت الغذائية في المطبخ. والغريب ، أنه ال يوجد بيت يخلو منها

ات أن تشـــترى مبيدات الحشـــر  في ذلك أنه أصـــبح من األمور الســـهلة في بالدنا على كل ربة بيت
 المنزلية لتكافح بها الصراصير والذباب والبعوض والفئران دون أدنى حرص منها لخطورة ذلك.

ومنها ما يســـتخدم بالضـــغط على ، وقد شـــاع اســـتخدام العديد من هذه المبيدات في المنازل 
لى اآلخر يوجد عوبعضـــــها ، زر فتنســـــاب المبيدات في صـــــورة رذاذ في جميع أنحاء غرف المنزل

كما يوضــع تحت األســرة طول الليل ويتصــاعد ، شــكل أقراص توضــع داخل جهاز يعمل بالكهرباء
من تلك األجهزة دخان ذي شـــــــــــكل دائري يحمل بين تلك الدوائر  الدخان الســـــــــــام  الذي يوجه دلى 

ولكن األمر عكس ذلك حيث أصـــــــبح ســـــــمًا يســـــــتنشـــــــقه األطفال والكبار قبل ، البعوض أو الذباب
وأصــــــبح جو الغرفة ملوثًا بهذه المادة الســــــامة وتشــــــير التقارير العلمية أن ، وصــــــوله دلى البعوض

التعرض لمتبقيات تلك المبيدات تســــبب التهاب وحســــاســــية في األغشــــية المبطنة للجهاز التنفســــي 
وقد يتطور ذلك دلى حدوث تغيرات في أنســــــــجة الخاليا التي قد ، لألفراد المعرضــــــــين لذلك الســــــــم

عًا هذا وطب، ل دلى ســـــرطان في نشـــــاط الخاليا المبطنة للجدار أو في الغدد المخاطية نفســـــهاتتحو 
 (1111، )جلبرت .يحدث بعد التعرض المستمر لمثل هذه السموم وبتراكيز عالية

 : أنواع المبيدات وتأثيرها السمي على اإلنسان -2
 ونبين فيما يلي أنواع المبيدات وتأثيرها السمي على اإلنسان 
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 مبيدات الحشرات  -1

 :  ((Organochlorine insecticidesالمبيدات الكلورية العضوية  مجموعة -أ
تكون علي شــكل مســحوق ال يذوب في الماء لكنه يذوب في المذيبات العضــوية وكذلك في 
الزيوت ولذلك فهي تختزن في األنســجة الدهنية لجســم المتســمم ولها تأثيرها علي المراكز العصــبية 

 نخاع الشوكي والمراكز العصبية في قشرة المخ. في ال

 : ومن األمثلة علي هذه المركبات مايلي

  .Dichloro- Diphenyl-Trichloroethane (D.D.Tد. د. ت. ) -

 
  Toxapheneتوكسافين  -

 
  chlordanكلوردان  - 
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 Endosulphan (Thiodan) دندوسيلفان -

 
  lindaneجاميكسان  -

 
استعمل مبيد الـ د.د.ت في الواليات المتحدة األمريكية للقضاء على البعوض في مستنقعات 

Long – Island ت وكان تركيز المبيد الـ د.د، حيث رشت هذه المستنقعات لعدة سنوات متتالية.
ئية اقلياًل حتى ال يؤثر على الكائنات المائية المتواجدة هناك ولكن عند اســـتعمال هذه المواد الكيمي

وقد تم  ،وتبقى فترة زمنية طويلة محتفظة بســـــميتها، غاب عن أذهان الباحثين أنها صـــــعبة التفكك
امتصاص هذه المواد الكيميائية من قبل النباتات الموجودة في المستنقعات ثم انتقلت دلى األسماك 

أتى في قمة تالتي تعيش على حســاب النباتات وبعدها انتقلت دلى نســيج الحيوانات المفترســة التي 
وكان تركيز هذه المواد يزداد في أجســـــــام الحيوانات ، الســـــــلســـــــلة الغذائية كالطيور مكلة األســـــــماك

 ،ونتج عن ذلــك موت جمــاعــات منهــا، المفترســـــــــــــــة فيمــا يعرف بظــاهرة التكبير الحيوي البيولوجى
  Odamو Werster 1111( يوضــــــــح تلك التركيزات وانتقالها بالســــــــلســــــــلة الغذائية )1والجدول )
1111).  
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 انتقال المبيدات الحشرية بالسلسلة الغذائية لمبيد الـ د.د.ت: (3)الجدول رقم 
 P. P. Mالتركيز جــزء من مليــون 

 Water 3.3335 المـاء

 Plankton 3.34 البالنكتون 

 Silvarside minnow 3.11 نوع من السمك

 Sheephead 3.14 نوع من السمك

 Pickerel (Predatony fish) 1.11 سمك مفترس

 Needlefish (Predatory fish) 1.31 سمك مفترس

 Heron 1.51 مالك الحزين )يتغذى على السمك(

 Tern 1.11 طائر يتغذى على السمك

 Herring Gull 1.33 دجــاج الماء

   

 Fish Hawk (osprey) 1.33 بيوض صقر يأكل األسماك

 Merganser (Fish-eating) 11.1 اإلوز المتوج

 11.4 (Feed on larger fish) غراب الماء

 

تبين أن لهذه الزيادة مثار خطيرة وقد ، ( أن تركيز هذه المواد يزداد1ويالحظ من الجدول )
 نذكر منها اآلتي 
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كســـــجين كمية األ ومع ذلك فينه ال يؤثر على، يقل البناء الضـــــوئي في النباتات المائية -1
في الجو لكنه قد يؤثر على المصـــــــادر الغذائية لينســـــــان حيث أن هذه الكائنات توجد في أســـــــفل 

 السلسلة الغذائية.

ــــــــــــــــــــ د.د.ت على تكاثر بعض الحيوانات كالطيور البحرية عن  -1 يؤثر المبيد الحشــــــري الـ
وقد ، شــرةًا رقيق القطريق التأثير على هرمونات الجنس مما يؤدى دلى أن تضــع هذه الطيور بيضــ

 أدى ذلك فعاًل دلى نقص في تعداد بعض أجناس هذه الحيوانات دلى حد انقراض هذه األجناس.

ـــــــــــ د.د.ت في بعض أسماك البحار بكميات تقترب من الكميات  -1 يوجد المبيد الحشري الـ
بيدات أمرًا المالتي تســـــــــبب قتاًل جماعيًا لهذه األســـــــــماك. ويعتبر تحريم أو منع اســـــــــتيراد مثل هذه 

 .حيث أن هذه المبيدات ال تتحلل في المحيط الحيوي بسهولة، هاماً 

 
 بالسلسلة الغذائية إلى اإلنسان يوضح انتقال المبيدات(: 1الشكل رقم )

تســــــــــــتعمل هذه المبيدات في القضــــــــــــاء علي أنواع عديدة من الحشــــــــــــرات الزراعية والمنزلية 
 ل أيضًا للقضاء علي القمل الذي يصيب اإلنسان وكذلك بعضوتستعم

أنواع الحشـــــرات التي تصـــــيب الحيوانات. وهي تدخل جســـــم اإلنســـــان عند اســـــتنشـــــاقها مع  
الهواء خالل الجهاز التنفســـــي وكذلك من الجهاز الهضـــــمي عند تناول األطعمة واألشـــــربة الملوثة 

وكذلك عن طريق الجلد عند ســـــقوطها علي أجزاء من الجســـــم وخاصـــــة عند المتعاملين معها ، بها
 كعمال الرش والمكافحة. 

تعمل هذه المركبات علي تحفيز الجهاز العصــبي المركزي مؤدية دلي زيادة : التأثير الســمي
 (1111، )الحسيني حساسية وزيادة ردود الفعل فيه
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 :  مجموعة المبيدات الفسفورية -ب
 :تضــم هذه المجموعة عددًا كبيرًا من المركبات المعروفة ومن أكثرها شــيعًا المركبات التالية

  (malathionماالثيون ) - (parathionباراثيون ) -

  (dipterexديبتيركس ) - 

 
تستعمل مركبات هذه المجموعة إلبادة اآلفات الزراعية واألعشاب الضارة وألباده الحشرات  

سان وتستعمل أيضًا للقضاء علي القوارض والديدان الضارة. أغلب مركباتها سائلة التي تؤذي اإلن
أو زيتيــه القوام قــاتمــة اللون تميــل دلي االســــــــــــــوداد لهــا رائحــة نفــاذة وكريهــة تــذوب في المــذيبــات 

 العضوية لكنها قابلة للذوبان في الماء. 

يرها علي ها تكمن في تأثمركبات الفســفور العضــوية شــديدة الســمية وخطورت: التأثير الســمي
هذا التثبيط تزداد ، ( الموجدة في الجســــــــــــم وتثبيط عملهاcholinesteraseدنزيم الكولينســــــــــــتيراز )

نســـــبته باســـــتمرار التعرض لهذه المبيدات )وخاصـــــة عند المتعاملين معها حيث دن قياس مســـــتوى 
يعتبر عالمة  %43 الكولينســـــتيراز في الدم دليل لمعرفة درجة التســـــمم فانخفاض نشـــــاطها بنســـــبة

 انخفاض %13خطرة للتسمم وبنسبة 

 : (Parathionالباراثيون ) -

 
مبيد فســـفوري عضـــوي اســـتحضـــر في فترة الحرب العالمية الثانية واســـتعمل والزال يســـتعمل 
كمبيد للحشـــــرات واآلفات الزراعية ويعتبر من الســـــموم الخطرة علي اإلنســـــان في حالة اســـــتنشـــــاق 
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انتحارًا أو امتصــــــــاصــــــــه عن طريق الجلد دذا ســــــــقط علي جزء من الجســـــــم  رذاذه أو بلعه خطأ أو
 ويحدث التسمم من الباراثيون عند رشه علي المزروعات أوفي معامل تحضيره وتعبئته 

يؤثر الباراثيون علي الكولينســــــــــتيراز باتحاده معها ومنعها من تخريب األســــــــــتيل كولين عند 
ســــــــتيل كولين الذي يؤدي دلي أعراض تنبه الجهاز نهايات األعصــــــــاب المســــــــتقلة وبذلك يتراكم األ

( وكذلك له تأثير علي الجهاز العصــــــــــــــبي المركزي parasympatheticالعصــــــــــــــبي الال ودي )
 (1111، )الحسيني( وعدم االستقرارanxietyفيحدث القلق)

 :  (Carbamateمجموعة مركبات الكربامات ) -ج
 : من األمثلة المعروفة لهذه المركبات

 السيفين Sevin  
 األيزوالن Isolan  
 الديميتان Dimetan  
 البيرامات Pyramat  
 الكارباريل Carbaryl  
 البروبوكسول Propoxur  

تمتلك مركبات هذه المجموعة صــــفات مشــــابهة للمركبات الفســــفورية العضــــوية فهي ســــوائل 
وتســتعمل  ،بعضــها زيتي القوام كريهة الرائحة وبعضــها يذوب في الماء دضــافة للمذيبات العضــوية

 كمبيدات لآلفات الزراعية وآلفات الحشرات. 

هذه المركبات لها تأثير ســــــمي مشــــــابه لتأثير مركبات الفســــــفور العضــــــوية : التأثير الســــــمي
فعملها أيضــًا تثبيط دنزيم الكولينســتيراز في الجســم دال أن اختالفها عن مبيدات الفســفور العضــوية 

ن مؤقتًا ولذلك تظهر أعراض التســــــمم بها بســــــرعة من هو أن تثبيطها لينزيم يحدث بســــــرعة ويكو 
أجل ذلك وجب أن تكون فترة التعرض لهذه المركبات من قبل عمال الرش والمكافحة قليلة بغية 

 (1111، )مسعودتجنب حصول التسمم. 
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 :  (Fungicidesمبيدات الفطريات ) -2
يات أو قضـــاء علي الفطر تســـتعمل هذه المبيدات لوقاية النبات من اإلصـــابة بالفطريات أو ال

ــة أوال عضوية ، الحد من نشطها فيما دذا كان النبات مصابًا بها ـ ـ ـ ـ وهي مركبات معدنية أو عضويـ
ت وغيرها. وتســـــــــــــتعمل مركبا…… والزئبق العضـــــــــــــوي ، والكبريت، التركيب مثل مركبات النحاس

ات والفطريات وكذلك ( بكثرة بكميات كمبيدات ألنواع من الحشـــــــــر dinitrophenolالدينيتروفينول )
 : للقضاء علي القراد الذي يصيب الماشية ومن األمثلة عليها

  Dinocap- B ب -دينوكاب -

 
 .D.N.O.C د. ن. و. س. - 

  
ويحصــــل التســــمم بهذه المركبات عن طريق اســــتنشــــاق بخارها أو رذاذها أو شــــربها بصــــورة 

ي وتعتبر هذه المبيدات من السموم الت، عرضية أو امتصاصها عن طريق الجلد عندما يتلوث بها
  (1111، د)زي تتراكم في الجسم والتي تسبب زيادة في معدل االستقالب وبذلك قد تحدث الوفاة

 :  (Herbicidesمبيدات األعشاب الضارة ) -3 
بعض مركبـــات هـــذه المجموعـــة لهـــا القـــدرة علي القضــــــــــــــــاء على نوع معين ومحـــدود من  

ات وبعضــــــــــها اآلخر لها القدرة للقضــــــــــاء على جميع النباتات األعشــــــــــاب التي تصــــــــــيب المزروع
واألعشاب وتستعمل هذه عادة لتنظيال الشوارع والطرقات الزراعية من النباتات التي عليها وكذلك 
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  D,2,4ومن اهمها اســــــــــــــتخدام ، لتنظيال خطوط ســــــــــــــكك الحديد وغير ذلك من االســــــــــــــتعماالت
(Dentro ortho crisol) 

 :  nticidesRodeمبيدات القوارض  -4
تمتلك بعض مركبات هذه المبيدات قدرة للقضــــــــــــــاء علي القوارض والحيوانات األليفة وحتى 
على اإلنســـان دن أســـاء التعامل معها فقد اســـتعمل الزرنيخ واإلســـتركنين في هذا المجال منذ القدم 

بيدات مولخطورتها على اإلنســان والحيوانات المفيدة له قل اســتعمالها في الوقت الحاضــر ووجدت 
( وهو أحد األدوية المســـــــــتعملة warfarinأخرى للقوارض ذات تأثير مانع للتخثر مثل الوارفارين )

 طبيًا ألنه عند دخوله الجسم يعمل على تثبيط عملية تكون البروثرومبين المهمة في تخثر الدم. 

 :  المبيدات التي تحتوي علي الزرنيخ - 5
ســـــــتعماالت عديدة ومازالت تســـــــتعمل بعض مركباته تعرف مركبات الزرنيخ منذ القدم ولها ا

للنمل والفطريات واألعشــــاب الضــــارة وكذلك الفئران والجرذان كما تســــتعمل في صــــناعة األصــــباغ 
 والخزفيات وغيرها. 

ويعتبر ثالثي أكســــــــيد الزرنيخ من أشــــــــهر هذه المبيدات أل العضــــــــوية وكذلك أر ســــــــينات 
 …. باريس ( المسماة بأخضرcopper arsenateالنحاس )

 
 zinc, phosphide Rat) وغيرها الكثير ولها أســــــــــــماء تجارية كثيرة و فوســــــــــــفيد الزنك

poisonيكون علي هيئة مسحوق رصاصي اللون مائل للسواد يكثر استعماله في المنازل  ( الذي
 كمبيد للفئران والجرذان

جب المنطلق ويويحدث التســمم عن طريق تناول الطعام الملوث بالســم ومن غاز الفوســفين 
الحــذر من هــذا الغــاز المنطلق بعــد االســــــــــــــتخــدام مبــاشــــــــــــــرة ولــذلــك اليســــــــــــــتخــدم هــذا المبيــد في 

 (1111، )الحسينيلمغلقةااالماكن
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 :  المبيدات التي تحتوي مركباتها علي السيانيد - 6
، البعوض، مركبات هذه المجموعة لها أثر ســــــــــــــريع للقضـــــــــــــــاء علي الحشــــــــــــــرات )الذباب

 وغيرها( وتستعمل أيضًا للقضاء علي القوارض كالفئران والجرذان. ….. الصراصير

لهذه  الليثان والثانيت والتأثير الســــــمي: ومن األمثلة التي تحتوي علي مركبات الثيوســــــيانات
المركبات يعود لمادة السيانيد التي تنطلق نتيجة تأثير بعض اإلنزيمات الموجودة في الجسم فتؤثر 

التأكســــد في خاليا الجســــم مما يســــبب عدم قدرة الخاليا علي الحصــــول علي حاجتها  علي عوامل
  ،من األكســجين وبالتالي يكون نقص األكســجين للخاليا ســببًا في اختناق الخلية وموتها.)الحســيني

1111)  

 : سمية المبيدات الكيميائية الحشرية -3
ا وانحاللها الكيميائية وخاصة تطايرهدن سمية هذه المواد تتعلق مباشرة بصفاتها الفيزيائية  
 ،ويســـــــــــاعد تطايرها على دخولها دلى الجســـــــــــم عن طريق الرئة وخاصـــــــــــة في وقت الحر، وثباتها

ســــــــــهل ي ولها قابلية لالنحالل في الشــــــــــحميات األمر الذي، ويســــــــــتدعى ذلك توافر األقنعة الواقية
م يتمركز هذا النوع من الســـمو و ، دخولها من خالل البشـــرة مما يتطلب اســـتعمال قفاز يحمى اليدين

وأما ثبات المادة الســـــــامة فيؤدى دلى ، في األنســـــــجة الغنية بالشـــــــحوم وخاصـــــــة الجهاز العصـــــــبي
ويســــــــــــتوجب ذلك حجب النبات عن االســــــــــــتهالك لمدة طويلة منعًا ، اســــــــــــتمرار الخطر فترة طويلة

ت في فصــل ر وبالذالتعرض المســتهلك للتســمم. وتعتبر درجة الحرارة المرتفعة وخاصــة أثناء النها
وهى مالحظة يجب األخذ بها عند ، الصـــيال من أهم العوامل التي تعمل على زيادة خطر التســـمم

وضـــــع التشـــــريعات الخاصـــــة باســـــتعمال المبيدات الحشـــــرية. ويالحظ أنه عند صـــــنع المبيدات في 
دال أنه  %133وبأعلى نقاوة ممكنة اقتصــاديًا وتعتبر قوته ، المعمل فهي تنتج بشــكل ســموم مركزة

يحضر من المبيدات المركزة مستحضرات مختلفة جاهزة لالستعمال المباشر بعد تخفيفها والغريب 
أن المنتجين لهذه المواد ال يصـــرحون دال عن ســـمية المادة النقية رغم أن واجبهم أن يحددوا أيضـــًا 

من  أنها قد تزيد المواد المضــــافة دلى المادة الفعالة حيث أن خطر هذه المواد اإلضــــافية يكمن في
 (1111، )الحسيني .سمية المركب الفعال
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 : الحشرية طرائق نفاد وتأثير المبيدات الكيميائية -4 
هما التســـــمم التالمســـــي والتســـــمم ، تقتل المبيدات الحشـــــرات عن طريق نوعين من التســـــمم 

رة أو قشــــــــ المعدي. فالتســــــــمم التالمســــــــي له القدرة على النفاذ من خالل الغطاء الخارجي للحشــــــــرة
وبعضــــــها األخير يصــــــل من خالل الفتحات التنفســــــية ، بويضــــــاتها ليصــــــل دلى األنســــــجة الداخلية

 الخارجية. 

ويعتقــد بــأن التفــاعــل بين المبيــد والطبقــات الــدهنيــة للكيوتيكــل يلعــب دورًا هــامــًا في دحــداث  
الهواء أو في ب التســمم. والمبيدات التالمســية تكون في الصــورة الغازية فتصــل دلى الحشــرة محمولة

وأما مبيدات التســــمم ، صــــورة رذاذ يســــقط على الحشــــرة مباشــــرة أو يســــقط على األســــطح المجاورة
 ،المعــدي فهي المبيــدات التي تحــدث تــأثيرهــا بعــد أن تتنــاولهــا الحشــــــــــــــرة في غــذائهــا)عبــد الهــادي

1333) 

 : تسمم اإلنسان وحيوانات التجارب بالمبيدات الحشرية -5 
في الواليات المتحدة األمريكية بتجربة تؤكد خطر التســــــــــــــمم بالمبيدات. قام أحد الباحثين 

ـــــــــــ د.د.ت ثم ترك المحلول يتبخر من بين يديه فظهرت  وكان قد غمس الباحث يديه في محلول الـ
وهى دحســــــــاســــــــه بثقل في األطراف و رجفان واعترته حالة من ، أعراض التســــــــمم بعد عشــــــــرة أيام

وقـد أشـــــــــــــــارت العـديـد من ، األعراض دال بعـد عـدة شــــــــــــــهور ولم ينج من هـذه، االنحطـاط واألرق 
الدراســــات دلى أن جميع المزارعين يســــتخدمون المبيدات الكيميائية الحشــــرية بمختلال األنواع على 

من العينات التي  %53ووجد أن ، ويقطفونها قبل فترة األمان المســــــــــموح بها، الخضــــــــــار والفواكه
 ، ملجم/كجم 1والتي تقدر بحوالى ، من المسموح بهدرست بها األثر المتبقي من المبيد أكثر 

و من خالل التجارب العلمية التي أجريت تأكد أن المبيدات الحشــــــــــــــرية من أهم الملوثات  
. فها هي الوكالة الدولية لألبحاث الســـــرطانية قد أعادت النظر في .الكيميائية والمســـــببة للســـــرطان

مبيدًا منها ذات فعل  11وقد وجد أن ، ت الزراعيةمبيدًا حشــــــريًا وفطريًا مســــــتخدمة على اآلفا 45
وفى بالدنا تســتخدم المبيدات ســواء الممنوع دوليًا أو المســموح منها بشــكل ، ســرطاني على الحيوان

وهناك العديد من األمراض التي تعزى دلى المبيدات ومنها ، عشــــــــــــــوائي يضــــــــــــــر بالبيئة ومكوناتها
ية نشــــرت في المجلة الطبية البريطانية في دحدى ســــرطان الدم فقد أشــــارت دلى ذلك دراســــة ســــويد
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 .5 .4. 1كما أكدت العالقة بين أحد المبيدات والذي يطلق عليه اســــــــــــم )، 1111 أعدادها عام
ت( وبين نشــــــــوء األمراض الســــــــرطانية في الغدد المفرزة حيث أن خطرها يرجع نتيجة ذوبانها في 

نما تتح، الدهون  رر من مخازنها في الدهون ببطء وتلعب دورًا ولكنها ال تخزن في الدهون فقط وا 
ويؤدى ذلك دلى زيادة معدالت حدوث ، خطيرًا في دحداث خلل في االتزان الهرموني لالســــــتروجين

 (1333، )عبد الهادي .الطفرات الخلوية في عملية نشوء وموت األجنة

قســــم )ية ر ونذكر أيضــــا بعض الدراســــات والبحوث التي أجريت في هيئة الطاقة الذرية الســــو 
 : لتوضيح األثر السمي للمبيدات على اإلنسان (البيولوجيا و الصحة اإلشعاعية

دراســــــــة بعض المماهر الســــــــمية الوراثية والخلوية لمبيدات ا فات  -6
تأثير المبيد الفطري ثيوفانات ميثيل في )األكثر اســـــــــتعماال في ســـــــــوريا 
 (لمفاويات الدم المحيطي البشري 

اثية والســــــمية الخلوية للمبيد الفطري ثيوفانات ميثيل على لمفاويات فقد درســــــت الســــــمية الور 
 (مكروغرام /ملي ليتر 53-1)الــدم المحيطي البشــــــــــــــري في مجــالين من التراكيز المنخفضــــــــــــــــة 

واعتمد في اختبار الســـــمية الخلوية  (.مكروغرام/ملي ليتر من وســـــط الزرع 433-133والمرتفعة )
ار الســــــــــــــمية الوراثية على تبدالت قيم الدليل االنقســـــــــــــــامي وفي اختب، على معيار الموت الخلوي 

ولل  DNAكما تمت دراسة تبدالت تركيب الجزيئات الكبرية لل  .وتحريض تشكل الزيوغ الصبغية
RNA اقة الذرية )هيئة الط.والبروتين باســـــتعمال المركبات المشـــــعة المناســـــبة الموســـــومة بالتريثيوم
 (1331، السورية

منخفضــــة من هذا المبيد على نحو ذي داللة دحصــــائية في نســــبة الموت لم تؤثر التراكيز ال
أما التراكيز المرتفعة فقد ســببت انخفاضــا في نســبة الخاليا الحية دون أن نالحظ اختالفا ، الخلوي 

 .مع زيادة التركيز

من جهة أخرى لم تظهر الدراســـــــــــة أي أثر للمبيد في تحريض الزيوغ الصـــــــــــبغية في مجال 
أما في مجال التراكيز المرتفعة فقد تعذر دراســـــــــة الزيوغ الصـــــــــبغية الختفاء ، فضـــــــــةالتراكيز المنخ

 .االنقسامات الناتج عن السمية الشديدة للمبيد في هذا التركيز
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أن التراكيز المرتفعة من ثيوفانات ميثيل ، أظهرت هذه الدراســــــــــــة على المســــــــــــتولى الجزيئي
أما ، مكروغرام / ملي ليتر 133التركيز والبروتين بشـــــــــــكل أعظمي عند  DNAتخفض تركيب ال

مكرو غرام /ملي ليتر ويصــــــــــــــبح هذا  133فينخفض بمقدار كبير عند التركيز  RNAتركيب ال 
  .مكروغرام / ملي ليتر 133االنخفاض أعظميا عند التركيز

التبدالت الصــــــــبغية في اللمفاويات البشــــــــرية لمجموعتين من عمال  -7
 يا تعرضوا مهنيا للمبيدات في سور 

درســــــــت اآلثار الوراثية الخلوية للمبيدات الكيميائية التي اســــــــتخدمت لألهداف الصــــــــحية أو 
لمكافحة اآلفات الزراعية التي تصــــــــــــــيب المحاصــــــــــــــيل حيث تم اختيار مجوعتين من العمال لهذه 

 .عاما 11- 11الدراسة المجموعة األولى تتضمن تسعة عمال رش للمبيدات تتراوح أعمارهم بين 
ت مجموعة الرش هذه خالل الســـــــــنوات الثالث األخيرة الثنين من المبيدات الكيميائية وقد تعرضـــــــــ

ها ســــــاعة تتراوح مدة كل من، يوميا الدلتامترين والســــــيبرمترين باســــــتنشــــــاق الرذاذ خالل فترتي رش
أما والســـــــيبرمترين فقد حل  % 3.1ونصـــــــال ك اســـــــتخدم الدلتامترين محلوال في الماء بتركيز قدره 

ليتر كما لم  153وبلغت كمية محلول الرش الكلية اليومية مقدار  %1.1تركيز قدره بالمازوت ب
يتبع عمال رش المبيدات وســــــائل األمان الالزمة ك جمعت عينات الدم لهذه المجموعة على ثالث 

بدءا من منتصــــال شــــهر نيســــان وهو بداية موســــم الرش وفي منتصــــال ، مراحل من موســــم الرش
 (1333، )هيئة الطاقة الذرية.ل شهر تشرين الثانيموسم الرش وفي نهايته خال

تراوح ت، كانت مؤلفة من ســــــــــــــبعة بائعين ومراقبين لنوعية المبيدات، أما المجموعة الثانية
لمزيج من ، عامًا ك تعرضـــــــت هذه المجموعة بشـــــــكل مســـــــتمر خالل العام 55 -11أعمارهم بين 

تين فيها البيرثرين ولم يالحظ على المجموعمبيدات اآلفات الموجودة في مراكز البيع الســـــورية بما 
غير التعرض لمبيدات اآلفات ك اعتمدت هذه الدراســـة ، أي تعرض محتمل مخر لمواد ســـامة وراثيا

مدخنين يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين  على مجموعة شواهد مؤلفة من ستة ذكور غير
بقة ومن ثم درســــــــت المحضــــــــرات تم تجهيز محضــــــــرات من عينات الدم الســــــــا عامًا. 11 – 11

 .وسجلت االنقسامات
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 : تحليل التبدالت الصبغية -

لكل فرد من أفراد  133دلى  11درس عدد كلي من االنقســـامات المنشـــورة جيدا يتراوح بين 
في كل من )انقســـــــــام لكل فرد من أفراد مجموعة عمال الرش  133كما درس ، مجموعة الشـــــــــواهد

انقســــــــام لمرة واحدة ألفراد مجموعة بائعي ومراقبي  133و (الرشبداية ومنتصــــــــال ونهاية موســــــــم 
 .نوعية المبيدات

  ،تمت الدراســــــــــــــة من قبل المحللين بدون معرفة مســــــــــــــبقة لرقم الحالة أو لمجموعة التعرض
 : وسجلت الزيوغ الصبغية التالية

الدقائق ، ةالكسـور الصـبغية والصـبيغي، الصـبغيات الحلقية، صـبغيات ثنائية القسـيم المركزي 
 .والتبادل الصبغي

باعتبار أن التبادل الصــــبيغي يتضــــمن كســــرين صــــبيغيين ، حســــب عدد الكســــور الصــــبيغية
 .والتبادل الصبغي يتضمن اربعة كسور صبيغية

و مقارنة عدد االنقســـامات المصـــابة والزيوغ الصـــبغية والكســـور الصـــبيغية في المجموعات  
هو الحال  كما، أثر التعرض للمبيدات كان دما نوعيا تشـير دلى أن، المتعرضـة للمبيدات والشـاهدة

ر نوعي أو غي، في تعرض عمال رش المبيدات حيث أنهم تعاملوا مع الدلتامترين والســــــــــــــيبرمترين
كمـــا هو الحـــال لـــدى األفراد المتعـــاملين مع المبيـــدات في متـــاجرهم وعنـــد مراقبي النوعيـــة الـــذين 

  .يتعرضون باستمرار لخليط من المبيدات

تمد معدل الزيوغ الصــــبغية والكســــور على العمر كما يعتمد على مركبات الوســــطك تظهر يع
أشكالنا الفروق في الكسور والزيوغ الصبغية واالنقسامات المصابة بين مجموعات الشواهد وبائعي 
ومراقبي نوعيـــة المبيـــدات ومجموعـــات عمـــال رش المبيـــدات التي الحظنـــا فيهـــا ارتفـــاعـــا في هـــذه 

ويشـــــير معدل الزيوغ الصـــــبغية الموجود قبل موســـــم .بداية موســـــم الرش وحتى نهايتهمن ، العوامل
الرش دلى أن اللمفاويات المعرضــــة في الســــنة الماضــــية ماتزال موجودة في الدوران الدموي ولذلك 
تبقى بعض الزيوغ الصـــــــــــــبغية محفوظة حتى موســـــــــــــم الرش الالحق ك يحتاج أفراد هذه المجموعة 

عدد من االختبارات البيولوجية لتجنيبهم التعرض ألي عامل مخر مؤهب  لدراســــــــــــــة معمقة وإلجراء
ا الذين يشـــــكلون مجموعة تتلقى تعرضـــــ،  لتطور خبيث   الحق أما بائعي ومراقبي نوعية المبيدات
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فينهم يحتاجون للمتابعة بيتباع عدة دجراءات تضبط مواصفات المخازن والمخابر ، خليطا نموذجيا
 .ب أن تؤخذ لخفض تلوثهم وتعرضهم لألخطار الوراثيةالتي يج، واالحتياطات

وحول أثر التســـممات بالمبيدات الكيميائية الحشـــرية على الحيوان فقد ســـجلت اإلحصـــائيات 
  ،العديد من حاالت التسمم في مختلال بالد العالم والسجالت العالمية مليئة باألدلة التي تثبت ذلك

 11م وفى نفس العام ســــــجل موت 1111عام ففي مصــــــر ســــــجلت حاالت تســــــمم للحيوانات منذ 
حصــــان بالزقازيق لتلوث النخالة المســــتخدمة في العلال بعد رش النباتات بالمبيدات للقضــــاء على 
ــــــــــــــــــ د.د.ت  الحفار. وموت بعض الثيران نتيجة للتغذية على البرســــيم الذي ســــبق رشــــه بمخلوط الـ

م سجلت دصابة بعض المواشي 1111وفى عام ، بالرغم من انقضاء ثالثة أسابيع من وقت الرش
ـــــــــــ د.د.ت واالتردين ومثيل  على أثر تغذيتها بحشائش من حقل قطن سبق رشه بالطائرات بمادة الـ

بقرة في بعض قرى محافظة  53جاموســـــــــــــــة و 1533م نفق أكثر من 1111وفى عام ، بارثيون 
أنه  االغربية على أثر تغذيتها عالئق وحشــــــائش من حقول رشــــــت بمبيدات فســــــفورية عضــــــوية كم

وبعد ســـنوات من  D.D.Tونتيجة لزيادة اســـتخدام المبيدات الحشـــرية على رأســـها الــــــــــــــــــ د. د. ت. 
اســــتخدامه لوحظ أن هناك تناقص في عدد النســــور البيضــــاء الرأس أو ما يســــمى النســــر األصــــلع 

Bold Eagle ، مما دعا المســــــــــــؤولين دلى البحث في الموضــــــــــــوع وبدقة وكانت أول مالحظة أن
وتم اكتشاف  ، يفقس فهو ذو قشرة رقيقة ال يتحمل رقاد األم أو األب عليه فينكسربيض النسر ال

الســــــــــــبب وهو اســــــــــــتخدام ال د.د.ت. حيث أن هذا المبيد تســــــــــــرب من األرض الزراعية دلى مياه 
وهناك تلوثت الكائنات المائية ومنها األســــــــــماك التي يتغذى عليها النســــــــــر ونتيجة لتراكم ، األنهار

 ام النسور ظهر التسمم على شكل تسبب في جعل قشرة بيضة النسر رقيقة.المبيد في أجس

وتوالت البحوث العلمية حول حاالت التسممات الناشئة عن المبيدات الحشرية فشق بعض  
علماء البيولوجيا طريقهم دلى الشـــاط  الصـــخري شـــمال فرانســـيســـكو لمشـــاهدة أعشـــاش الطيور في 

وأخذت تســــــــــــــتعد للطيران من ، الطيور اكتســــــــــــــت بالريشالوقت من الســــــــــــــنة الذي تكون فيه هذه 
. ولكن دهشـــــتهم كانت كبيرة عندما لم يجدوا في هذه األعشـــــاش أي ظواهر تدل على .أعشـــــاشـــــها

ــدقيقــة في نفس الوقــت العلمــاء دلى وجود بقــايــا هــذه الطيور ، الحيــاة وقــادت المالحظــة العلميــة ال
دال أن الفحص الدقيق الذي تم في جامعة وكأن الطيور قد تعرضت لكارثة ما ، وجثث بعض منها

ــــــــــــــــــــ د.د.ت أكثر من مائة مرة من  كاليفورنيا أثبت أن الطيور النافقة احتوى نســــــيجها على مادة الـ



11 

كما احتوت بعض أجســامها على جرعات مميتة من المبيد الحشــري ودي ، المســموح به في الغذاء
ر يشـــــــير دلى اختالل مقدرة الطيو  كما كانت قشـــــــرة البيوض رقيقة بشـــــــكل غير طبيعي مما، لدرين

  .البالغة على دنتاج الكالسيوم بسبب التركيز المرتفع للـ د.د.ت

في تنامي جنين الدجاج كأحد أجنة  (ولدى دراســـــــــــــــة تأثير المبيد الحشــــــــــــــري )دلتا مترين
الفقاريات العليا من قبل قســـم البيولوجيا والصـــحة اإلشـــعاعية في هيئة الطاقة الذرية الســـورية تبين 
مــدى التــأثير الســــــــــــــمي لهــذا المبيــد فقــد أظهرت هــذه الــدراســــــــــــــــة أن الــدلتــامترين ومنتجــه التجــاري 

(DECIS يؤديان دلى تشـــوهات شـــكلية و تبدالت نســـيجية تكو )ن أكثر حدة في منطقة الرأس كما 
والبروتين في  RNA و ال DNAيتســــــــــــــببان في تخفيض معظم الفعاليات التركيبية لكل من ال 

 .المنطقة الوعائية المحية

وتكمن أهمية هذه الدراســـــة في أن هذا النوع من المبيدات يعد واحدًا من المبيدات الحشـــــرية 
نتائج هذه الدراســــــــــــة أن الدلتامترين التجاري  الســــــــــــتة األكثر اســــــــــــتعماال في ســــــــــــوريا وقد أظهرت

(DECIS 50 EC) أشد سمية من الدلتامترين العياري حيث قدرت الجرعة المميتة لنصال األجنة
ملي غرام كما يســبب هذا المبيد تمســخات جنينية  5ملي غرام ومن الثاني  1المدروســة من األول 

ملي غرام من الدلتامترين العياري أو  5 – 1.5 - 1.15مختلفة ذات ســـمات متشـــابهة بالكميات 
من الدلتامترين التجاري وأبدت هذه الجرعات تبدالت نسيجية في مستوى الدماغين  1 – 1- 3.5

األمامي والمتوســـــــط وفي مناطق مختلفة على طول األنبوب العصـــــــبي دضـــــــافة دلى نقص تنســـــــج 
HYPOPLASIE مايز ضطراب في التالنسيج المتوسط الرأسي وغناه بتوسعات وعائية ضخمة وا

كما أن هذا المبيد بشـــــــــــكليه العياري والتجاري يقوم بتخفيض الفعاليات  .الخلوي لألدمة الوســـــــــــطى
والبروتينــــات على نحو متبــــاين في كــــل من المنطقتين  RNAوال  DNAالتركيبيــــة لكــــل من ال

يد على ر المبالجنينية والوعائية المحية على أطوار الدورة الخلوية لألجنة مما يعكس أيضــــــــــــــا تأثي
  المستوى الخلوي 

وفى الجانب البيطري هناك الكثير من حاالت التســـــــمم التي تحدث نتيجة اســـــــتخدام الرش  
 ،والتغطيس للحيوان من جراء دصـــــــــابتها بالطفيليات التي تنتقل دليها بواســـــــــطة الحشـــــــــرات الفطرية

ر تلك الفطريات ومن أكثوتعتبر المبيدات الكلورينية العضـــــــــوية من أكثرها اســـــــــتخدامًا في مقاومة 
ــــــ د.د.ت المذاب في الكيروسين أو الزيوت ن وتكون له مثار خطيرة حيث أ، المحاليل شهرة مبيد الـ
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هذه المذيبات تســاعد على ســرعة امتصــاص المركب خالل الجلد مما يســتوجب وقاية اإلنســان من 
ــــــــــ د.د.ت بمعداستنشاق غباره أو رذاذه كما يفرز المركب مع الحليب فعندما جرعت ماعزت ل ان الـ

وجد أن حليب كاًل منهما يحتوى على كميات من المركب كانت ، ملجم/كم وزن حي 1.5-1.1
كافيه لظهور أعراض التســـــــــــــمم على الفئران البيضـــــــــــــاء التي غذيت من هذا الحليب ثم هلكت في 

ـــــــــــــــ د.د.ت مع حيوانات الحليب في معظم 13-11غضون   دقيقة لهذا تم منع وتحريم استخدام الـ
 .األقطار

دن معظم الحوادث تأتى نتيجة الخطأ في تحديد نســــــــــــــبة المحلول عند معاملة الحيوانات  
 تم ففي اســــــــــــتراليا مثالً ، البيطرية غير أن هذه المركبات تكون أكثر ســــــــــــالمة عند المعاملة الحذرة

فكل المبيدات ، حالة تغطيس للماشية 131×11.5حالة هالك فقط من دجمالي عدد  511تسجيل 
( 1) ويوضــح الجدول، لصــناعية ســامة عند اســتخدامها بتركيزات أكبر من التركيزات المحددة لهاا

وذلك  ،التركيزات الســــامة والغير الســــامة للمبيدات العضــــوية عند اســــتخدامها في التنفس أو الرش
 لوقاية الحيوانات البيطرية من تطفل الحشرات عليها.

التركيزات السامة وغير السامة للمبيدات الحشرية العضوية : (4)الجدول رقم 
 المستخدمة في رش الحيوانات المختلفة

 العمر الحيوان المركب
أعلى تركيز غير سام 

)%( 

أدنى تركيز 
 سام

)%( 

 اندرين -1
 عجول

 حمالن وماعز

 أسبوع 1-1

 أسبوع 1
3.13 

3.15 

4.33 

 ب.هـ.ك -1

 عجول

 أبقار

 حمالن

 أسبوع 1-1

1-1 
 شهور

 بالغة

3.15 

3.15 

3.13 

3.35 

- 

3.15 
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 العمر الحيوان المركب
أعلى تركيز غير سام 

)%( 

أدنى تركيز 
 سام

)%( 

 
 أغنام

 خيول

 أسبوع 1

 بالغة

 بالغة

1.33 

1.33 

3.15 

- 

- 

1.33 

 كلوردان -1

 عجول

 أبقار

حمالن أغنام 
 وماعز

 خيول

 أسبوع 1-1

 بالغة

 أسبوع 1

 بالغة

 بالغة

1.33 

1.3 

1.33 

1.33 

1.53 

1.33 

- 

1.33 

4.33 

-- 

 داى ألدرين -4

 عجول

 أبقار

 حمالن

 أغنام وماعز

 خيول

 أسبوع 1-1

 بالغة

 أسبوع 1

 بالغة

 بالغة

3.13 

1.33 

1.33 

- 

1.33 

3.15 

1.33 

1.33 

4.33 

- 

 هبتاكلور -5

 عجول

 أبقار

 حمالن

 أسبوع 1-1

 سنة 1

 أسبوع 1

3.15 

1.53 

4.33 

3.5 

- 

- 
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 العمر الحيوان المركب
أعلى تركيز غير سام 

)%( 

أدنى تركيز 
 سام

)%( 

 ستروبان -1

(Strobane) 

 عجول

 أبقار

 أغنام

 أسبوع 1-1

 سنة 1

 سنة 1

1.33 

1.33 

1.33 

1.53 

1.33 

1.33 

 توكسافين -1

 عجول

 أبقار

 حمالن وماعز

 أسبوع 1-1

 بالغة

 أسبوع 1

3.53 

1.33 

4.33 

1.33 

4.33 

- 

 
 أغنام وماعز

 خيول

 بالغة

 بالغة

1.53 

1.53 

4.33 

4.33 

1- 
(Dipeterex) 

 11/111باير 

 3.53 3.13 أسبوع 1-1 عجول

 3.31 3.35 أسبوع 1-1 عجول ديازينون  -1

13- EPN 3.35 3.315 أسبوع 1-1 عجول 

 1.33 3.53 أسبوع 1-1 عجول ماالثيون  -11

 باراثيوان -11

 عجول

 أغنام

 ماعز

 أسبوع 1-1

 سنة 1-1

 سنة 1-1

- 

- 

3.13 

3.31 

1.33 

1.33 
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ومن أهم المالحظات حول تصــــريال ســــوائل الرش والمغطس المســــتخدمة لوقاية الحيوانات  
تصــــــــــــــريفها بعيدًا عن المزروعات ومجارى المياه ومصـــــــــــــــادر المياه من الطفيليات هو أن يكون 

الجوفية التي تســــــــتخدم للري والشــــــــرب حيث أن لذلك خطورة كبيرة وهى تســــــــرب ســــــــموم المبيدات 
الحشرية دلى اإلنسان أو الحيوان أو الحياة المائية وتعتمد نهاية هذه المركبات في التربة على قدرة 

ا أن قابلية كم، حيث تحتاجها كمصدر للطاقة والكربون والنيتروجيناألحياء المجهرية على هدمها 
( الفروق بين مدى 1ويوضح الشكل )، هذه المركبات على التحلل تختلال حسب تركيبها الكيماوي 

الهدم الحيوي لمركبين أحدهما ســــهل واآلخر صــــعب التحلل فالمركبات الفســــفورية تتأكســــد بســــرعة 
كبات االيدروكلورينية تبقى لفترة زمنية أطول قد تصـــــــــــل دلى عدة أما المر  .فاقدة محتواها الســـــــــــمي

وتعتمد هذه المركبات في مقاومتها على ذرات الكلور فزيادة ذرة واحدة ، أســـابيع أو دلى عدة ســـنين
خالل  D.1.4تؤدى دلى زيادة الوقت الالزم لهدمها في التربة فمثاًل ينتهي مفعول مبيد األدغال 

 ، أسبوع 13دلى  D.1.4ن زيادة ذرة من الكلور تؤخر نهاية مركب أربعة أسابيع في حين أ

من فعالية المبيدات العضوية  %111-75المدى الالزم لتالشى : (5)الجدول رقم 
  في التربة

 الوقت الالزم لتالشى المبيــــد

 : المركبات الكلورينية

 سنوات 4 د.د.ت

 سنوات 1 اندرين

 سنوات 5 كلوردوان

 سنتان هبتاكلور

 سنتان لندان

 المركبات الفسفورية

 أسبوع 11 ديازينون 
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 الوقت الالزم لتالشى المبيــــد

 أسبوع واحد ماالثيون 

 أسبوع واحد باراثيوان

 

وكما دلت الدراســــــــــة أن مدى الهدم الحيوي للمبيدات الحشــــــــــرية في التربة يعتمد على توافر 
 العناصــــــر الغذائية األخرى مثل النيتروجين والفســــــفورالظروف المناســــــبة للنمو الميكروبي كتواجد 

والكبريت وتوافر العدد الميكروبي البدائي الذي يساعد على سرعة التحلل في البداية لذا فين التربة 
ذات المحتوى العالي من المواد العضــــــــــــــوية   الدباليه   تكون أكثر كفاءة في دنهاء فعالية المبيد 

 .الكيميائي الحشري 

التســمم بالمبيدات عند وصــوله بصــورة صــلبة أو ســائلة أو غازية دلى جســم اإلنســان يحدث 
 : بيحدى الطرق التالية

 .بسوائل الرش أو مساحيق التعفير أثناء العمل: تلوث الجلد-1

 ()التسمم بالمالمسة

استنشاق كميات من غبار أو بخار المبيدات أو غازاتها أثناء العمل بالحقل أو باألماكن -1
 )التسمم بالتنفس(غلقة الم

تناول كميات قليلة أو كبيرة عن طربق الفم خطًأ أو عن ســــابق عمد و دصــــرار )بقصــــد -1
م عن )التســـماالنتحار(أوعند تناول الخضـــار أو الفاكهة أو أي نوع من االطعمة الملوثة بالمبيدات 

 طريق الفم أو الهضم أو المعدة( 

المشـــــــرفين على أعمال المكافحة معرفة أعراض يتحتم على ، و في جميع الحاالت الســـــــابقة
 التسمم الخاصة بكل مجموعة من مجاميع المبيدات.

و القيام باإلســــــــعافات األولية للمصــــــــاب ريثما يحضــــــــر الطبيب أو يتم نقل المصــــــــاب دلى 
 .المستشفى للعالج
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تختلال المبيدات عن بعضــــــــــــــها البعض في طريقة تأثيرها لذلك تظهر أعراض التســــــــــــــمم 
 المختلفة لكل مجموعة حسب طريقة و موقع فعلها.الظاهرية 

و ســـنحاول بقدر اإلمكان وصـــال أعراض التســـمم الظاهرية التي يســـتطيع الشـــخص العادي 
مع شرح مبسط لمبادئ االسعاف االولية التي تعتمد في مجالها على تخفيال ، مالحظتها و كشفها

 عالجية ان امكن ذلك. السم داخل الجسم ثم العمل على التخلص منه مع البدء بخطوات

 : يتبع في اجرءات اإلسعافات العامة األولية ما يلي

تنزع الثياب الملوثة فورا و يعسل مكان التلوث بماء حار أوال ثم بالماء ، عند تلوث الجلد-1
 .و الصابون و يغطى المصاب بثياب نظيفة

ان ب عن المكيبعد المصـــــــا، عند التســـــــمم بالمبيدات و دخولها عن طريق جهاز التنفس-1
 دلى الهواء الطلق وتنزع ثيابه الملوثة ويغطى 

 بثياب نظيفة وتجري له اإلسعافات األولية لحين حضور الطبيب. 

 %1 تغســـــــــــل فورا و بغزارة بالماء أو بمحلول بيكربونات الصـــــــــــوديوم: عند تلوث العين-1
 .ولعدة مرات

تقوم  (emetics) دة مقيئةيعطى المصـــاب ما، دذا تم التســـمم بالمبيدات عن طريق الفم-4
بتخفيال الســم في المعدة ثم تدفع المصــاب دلى التق  الجباري الذي يســتمر به حتى يخرج الســائل 

و  (تلعةالمب)من الفم رائقا و خاليا تقريبا من المادة المقيئة حســـــــــــــــب نوع المبيد و الكمية المزدردة
أو القلويات الكاوية خوفا من يحذر من اعطاء اي مادة مقيئة عند التســــــــــــــمم باالحماض االكلة 

 حدوث ثقوب في البلعوم أو المعدة. 

و في جميع الحاالت الســـــــابقة يســـــــتدعى الطبيب فورا أو تتخذ اجراءات نقل المصـــــــاب دلى 
  أقرب عيادة أو مستوصال أو مستشفى.

 : غسيل المعدة

ع الغير أن الظروف في بعض حاالت التســـــمم كابت، يقوم الطبيب أو مســـــاعده بهذا العمل
كميات كبيرة من المادة الســامة و البعد عن الطبيب أو المســتشــفى أو صــعوبة الوصــول اليه بفترة 
قصـيرة منقذة تجبر المشـرف أو المهندس الزراعي على القيام باجراء الفسـيل المعدي لتخفيال السـم 
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ل مو العمل على اخراجه حتى يصـــل الطبيب أو ينقل المصـــاب الى المســـتشـــفى لذلك ينفذ هذا الع
 بكل الحيطة و الحذر كما يلي

ملم يدهن 11-1و قطر فتحته من الخارج  ســـــــــم113يجهز أنبوب من المطاط اللين طوله 
ســـــــم من هذا الطرف )وهو البعد بين 43-13احد اطرافه بالغلســـــــرين و توضـــــــع دشـــــــارة على بعد 

اية اللســان نهيدخل االنبوب في الفم بزلقه على ســطح اللســان و عند وصــوله الى ، (المعدة و الفم
يثبت في  ،يبلع المريض حتى يدخل طرف االنبوب في البلعوم و المري و ال يدخل في القصـــبات

يرفع هذا الطرف حتى –م  15الطرف االخر لالنبوب قمع يمأل فيه ليتر من الماء حرارته حوالي 
ســـرعة بيخفض و ، يعلو رأس المصـــاب و يترك حتى يفرغ القســـم االكبر من ماء القمع في المعدة

مناسبة هذا الطرف الى اأن يبل  مستوى ادنى من مستوى معدة المصاب فيخرج الماء المصحوب 
 بالمادة السامة.

تكرر العملية عدة مرات على أن يضـــــــــــــــاف في المرة الثانية أو الثالثة محلول األدرينالين 
 .3.331 كمقبض لألوعية نسبته

 : ةأهم المواد المستخدمة في مجال اإلسعافات األولي

ســـــــــنذكر فيما يلي أهم المواد المتوفرة لدى المزارع أو أصـــــــــحاب العمل و التي ليس لها أي 
 تأثير سمي جانبي نسبيا و يستطيع الشخص العادي استعمالها في مجال التسمم بالمبيدات.

 : المواد المقيئة-أ

نغنات برم، زيت الخروع، اللبن، الحليب، رغوة الصــــابون ، الماء و ملح الطعام، الماء الفاتر
 .البوتاسيوم

 : المواد الملينة أو المواد الملطفة -ب

و تســــــــــتخدم لتلطيال التهابات األغشــــــــــية المخاطية أو تغليفها و حمايتها ما أمكن من فعل 
ين جيالت، الدقيق المخلوط مع الماء، الحليب بياض البيض الطازج مع الماء: المادة الســـــــامة مثل

 غ في نصال ليتر ماء داف . 13-13

 : المواد المنبهة-ج

 .(1151، )السالمو (1111، )الحسيني القهوة أو الشاي المركز
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 : ـ اعراض التسمم بالمبيدات واسعافها وعالجها8

 :  المبيدات غير العضوية -أ

 :  مركبات الزرنيخ-أوالً 
الزرنيخ المعدني النقي عديم الســمية بيد أن هذا الشــكل النقي غير الســام يصــبح ســما زعافا 

و تعتبر أكســــــــــــدة الزرنيخ و أمالحه و الخالئط التي يدخل بها مواد ، تأكســــــــــــده في جو رطباثر 
ســـــــــامة جدا و يهمنا في هذا المجال ما يســـــــــتخدم منها في الزراعة مثل اكاســـــــــيد الزرنيخ المختلفة 

 وأمالح الزرنيخات و الزرنيخيت و خالئطه مثل أخضر باريس و ارجواني لمدن

 : أعراض التسمم

تضــــــيق في البلعوم و المري و –الظمأ الشــــــديد –في الفم و شــــــعور بالحراق  طعم واخز-1
 رغبة في التقيء.

 .أالم مبرحة في المعدة ثم دسهال شديد رزي اللون -1

 برودة في الجلد كالصقيع.-1

 اضطراب النبض–ضعال ووهن عام –تشنجات مؤلمة في األطراف -4

 : اإلسعاف و العالج 

ود دذا لم يكن حدث فعال نتيجة وج ء التقيؤ بالطرق الفيزيائيةدخالء المعدة الســــامة بيجرا-1
 .الزرنيخ في المعدة

 (ipeca)تستخدم محاليل برمنجنات البوتاسيوم أو الجوز المق  -1

 كمادة دون أي تأثيرات جانبية.

من أكســـــيد %1غســـــيل المعدة بماء يحتوي كمية كافية من األلبومين )بياض البيض أو -1
 .المغنزيوم الجاف

يعطى المصاب كمية كافية من كبريتات الصوديوم التي تعرقل امتصاص المادة السامة -4
 من قبل خاليا الظهارة المعدية )الطبقة السطحية للمعدة(.
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التي توقال فعل المادة الســـــــــامة الباقية في جهاز  Antidote دعطاء مضـــــــــادة للتســـــــــمم-5
 .الحديد شبه الفروية أكسيد الحديد المعية أو ماءات Bensenالهضم مثل مركب 

-1-1-وهو ثنائي مركبتو  (britsh anti lewisite) (Bal) و يتم المعالجة بمركب-1
  بروبانول ذو الصيغية

OH2CH 

CH-SH 

CH2-SH 

 (1115، من قبل الطبيب.)النووي  1و 5تنفذ الخطوات 

 :  مركبات الزئبق: ثانياً 
  لحادالزراعية نظرا لســميتها و تأثيرها اأوقال اســتخدام مركبات الزئبق المعدنية في المكافحة 
 و أكاسيده. و المزمن على األفراد البالغين و األجنة و منها كلوريد الزئبق

 : اعراض التسمم

الشــــــــــــــعور بطعم معدن الزئبق و حروق في الفم و البلعوم و المري ثم المعدة ثم حدوث -1
  .تق  شديد و عطش و سيالن اللعاب

تشتد اآلالم المعدية و المعوية -1 تستدعي تدخل طبيب مختص. اعراض اخرى متقدمة-1
 .ثم دسهال عادي أوال يتحول دلى دسهال مخاطي دموي 

 : اإلسعاف و العالج

التخلص من الســــــــــــــم بيثارة التق  وغســــــــــــــيل المعدة بلترين أو ثالثة من الماء و الفحم -1 
اح (طاء الماء مع )بياضيجب تجنب دع (RONGALITE) الحيواني أو بيضافة مادة الرونكاليت

 البيض أو الحليب واذا اضطر الى ذلك فكميات محدودة جدُا.

-133غ في 13يتم العالج بالحقن بمادة الرونكاليت المفضــــلة لعالج التســــمم بالزئبق )-1
، في العضــــــــــالت )تحت اشــــــــــراف الطبيب(.)النووي  (BAL)كما يمكن حقن مادة  (مل ماء 133

1115) 
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 :  مركبات النحاس–ثالثًا 
 مزيج بودرة و مزيج بيرجندي....الخ.، اكاسيد النحاس، مثل كبريتات النحاس

 : أعراض التسمم

يشـــعر المصـــاب بطعم معدن النحاس و من أهم أعراضـــه التق  الشـــديد بعد ابتالع كمية -1
و و يكون لون الق  أزرق أ، وهذا يؤدي الى التخلص من القســـم االعظم من المادة المبتلعة، كبيرة

 .الى الخضرةضارب 

 .مالم في المعدة و الرأس و سيالن اللعاب مع سعال رطب ملون -1

 .تشنج األطراف السفلية-1

 : اإلسعاف و العالج

أو يعطى محلول فيروســــــــيانور (غ في نصــــــــال كأس ماء 13يســــــــتخدم اللحم الحيواني )-1
 .غ 3.5بجرعة قدرها %3.1يوم بنسبة البوتاس

بيضــــــــات أو -4-2محلول أح البيض في الماء )يعطى المصــــــــاب مادة ملطفة مثل -2
 (1665، )النووي .ال يعطى المصال السمنة او المواد الدسمة، اللبن غير الرائب )الحليب(

 :  مركبات الزنك-رابعاً 
 .يسبب ابتالعها دوخة في الرأس وأالم في المعدة

يســـــــــــعال المصـــــــــــاب بيجباره على التق  فيعطى ملعقة شـــــــــــاي من مركب فوســـــــــــفات ثنائي 
 مم من ملح الطعام في كاس من الماء الفاتر حتى 15وديوم يعقبها الص

يصــــــبح ســــــائل الق  رائقا هم يعطى شــــــاي أو قهوة مركزة يعقبها أح البيض في الماء كمادة 
 ملطفة 

  



44 

 :  الفوسفيدات أو مستحضراتها، مركبات الفوسفور المعدنية-خامساً 
 : يسعال و يعالج المصاب كما يلي

يعقبها مباشـــــــــــرة غســـــــــــيل معدي ،   كبريتات نحاس في الماءمل133يعطى المصـــــــــــاب -1
 . %1بحوالي ليتر من محلول بيكروبونات الصوديوم 

من سائل بتروال ثم كمادة ملطفة ثم يغذى بالكربوهيدرات كعالج  1سم11يعطى المريض -1
 للكبد.

 يحذر من استعمال الزيوت أو الدهون الحيوانية أو النباتية.

 :  الثاليومأمالح -سادساً 
  %1يسعال المصاب بيجباره على التقيؤ فيزيائيُا أو بغسيل المعدة بمحلول يوديد الصوديوم 

 (1115، )النووي  .يعقب ذلك خطوات عالج أخرى يقوم بهاالطبيب، يوديد البوتاسيوم أو

 :  المبيدات الغازية-ب 
د تكون فق، التنفسو تشــــمل أنواع المبيدات التي تدخل جســــم الكائن الحي عن طريق جهاز 

أو مواد ســــــــائلة أو  3(CH(BRوبروميد الميتيل (HCN) غازات )غاز حمض ســــــــيان الهيدروجين
بيدات البارد ايكورينزين(أو عدد حروق الكثير من الم، النفتالين، صــــلبة ســــريعة التطاير )النيكوتين

 الغازلذلك يجب تواجد عنصــــــــر صــــــــحي يعرف مســــــــبقا ، .....الخ.و انتشــــــــارها على هيئة أدخنة
 (1111، )زيد.المستخدم و طرق اسعافه و عالجه الن الموت يكون صاعقا في معظم الحاالت

 :  (غاز حمض سيان الهدروجين )حمض السياندر –أوال 
 : أعراض التسمم

 .يسبب استنشاق كمية كبيرة منه موتا صاعقا خالل دقيقتين بعد صرخة حادة-1

 التنفسية.دوار و غثيان و تخرش في اللسان و الطرق -1

ضيق نفس و اضطرابات عصبية مع توسع حدقة العين و كزاز ظهري )توتر عضالت -1
 و تقبض الفكين.(الظهر
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 13بطء التنفس واضطراب النبض و يزرق الوجه و يحدث الموت بعد مدة ال تزيد عن -4
 .دقيقة

 : اإلسعاف و العالج

 : الخطوات التالية يجب اإلسراع بالعالج دون ضياع ثانية واحدة و يتم ذلك وفق

 يبعد المصاب فورا دلى الهواء الطلق -1

 يطبق التنفس الصناعي مع المعالجة باألكسجين دن أمكن لتهوية الرئتين.-1

 .ينصح بحقن اللوبيلين في الوريد أو القناة السيسائية أو الوابائين في القلب-1

 ينشق مادة نتريت االميل -4

مل /ك  من وزن الحيوان 13بمقـــدار  GLUTATIONزرقـــات ورديـــة من الفلوئـــانيئون -5
 الستعادة التنفس الخلوي 

و يمكن تكرارها  1ســــــم13-5بجرعة قدرها %1-1زرقات من محلول نتريت الصــــــوديوم -1
 .غ 1على أن التتجاوز 

 %1من محلول أزرق الميثلين  1سم53يستعاض عن نتريت الصوديوم بمقدار -1

ـــــــات %5المعـــــــدي بمحلول  عنـــــــد ابتالع الســـــــــــــــيـــــــانيـــــــدات يتم الغســـــــــــــــيـــــــل-1 تيوكبريت
 (1111، الصوديوم.)الحسيني

 :  BR)3(CHغاز بروميد الميثيل –ثانيا 
رغم ميزاته الكثيرة في المكافحة و بطء تأثيره دال انه يســــــــبب تلفا دائما للجهاز العصــــــــبي و 
 يقتصــــــــــر اســــــــــتعماله على الفنيين المدربين تدريبا عاليا و أهم خطوات اإلســــــــــعاف األولية الواجب

 : دجراؤها هي

 .دبعاد المصاب دلى الهواء الطلق مباشرة و تدفئته بعد نزع مالبسه الملوثة-1

 .دجراء التنفس الصناعي و دعطاء بعض المنبهات كالقهوة أو الشاي-1

 دقيقة على األقل 15غسل األجزاء الملوثة من الجسم بالماء و الصابون لمدة -1
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 ترك العالج للطبيب.-4

 :  المبيدات العضوية الكلورية -ج
 ومشــــــابهاتها و تشــــــمل هذه المجموعة العديد من الهيدروكربونات المكلورة أهمها ال د.د.ت

 ،يلدرين، الدرين، اكلوربته، )لندين( كلوردان الميثوكســــــــــــــي د.د.ت ســــــــــــــادس كلور الجامكســــــــــــــان
 .البنزين  (BHC)أو  (HCH) توكسافين أندوسلفان، اندرين، ايزودرين

 : التسممأعراض 

تعتبر هذه المجموعة من المبيدات العصـــــــــبية العضـــــــــلية و تحل في الشـــــــــحوم و تتراكم في 
 : المراكز العصبية و من أهم أعراض التسمم بها

 اسهاالت. ، اقياء، غثيان: أعراض هضمية-1

بها ثم تشنجات يعق، اضطراب في الرؤية رجفان، دوار، صداع: أعراض عصبية عضلية-1
 الشلل فالموت

 و كلوية )تخر في االنابيب المحيطة((في التسمم المزمن تشاهد أعراض كبدية )يرقان-1

 : اإلسعاف والعالج

تغسل المعدة مع اعطاء ملينات ملحية فقط لكبريتات ، اذا كان التسمم عن طريق المعدة-1
 ؤأو يعطى المصــــــــــــــــاب ملعقــة كبيرة من ملح الطعــام في كــاس من المــاء الجراء التقي، المغنزيوم
 .االجباري 

 : يجب دال تنسى ما يلي-1

 االتصال بأقرب طبيب أو مشفى و دعالمه بالحالة لتهيئة العالج.-أ

 .نقل المصاب دلى مكان ظليل بعيدا عن منطقة العمل-ب

 خلع مالبس المصاب الملوثة فورا و غسل الجلد بالماء و الصابون عدة مرات.-ج

 صــوديوم في العضــل دلى أن تقال التشــنجاتيحقن المصــاب بجرعات من فينوباربيتال ال-1
 .العضلية
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في الوريد لتهدئة التشـــــــــــــنجات %13يحقن المصـــــــــــــاب بمحلول جلوكونات الصـــــــــــــوديوم -4
 العضلية أيضا.

 تنفذ الخطوات السابقة لما سبق من قبل الطبيب.

 : تحذير

التســــــــــــــتخدم المقيئات أو الملينات الزيتية في هذه الحاالت ألنها تزيد من امتصــــــــــــــاص -1
 لمبيد.ا

 ال يجوز دعطاء األدرينالين و مماثالته.-1

 :  المبيدات العضوية الفوسفورية والكرباماتية -د
تضم مجموعة مبيدات الفوسفور العضوية العديد من مشتقات حامض الفسفور و مماثالته 

 : و هي مركبات شديدة السمية لالنسان و الحيوان نذكر على سبيل المثال ال الحصر

 (DDVP)ســـــــــويســـــــــتون نوجوس ، كلورثيون ، المســـــــــتيل باراتيون (ثبون )الفوليدولااليتيل بارا
 ين.فوسدر ، ديمكرون ، دايمويت، ايكاتين سوبراسيدبدرين، سيستوكس، جاردونا، ليباسيد

أما مركبات الكربامبت العضــــــــــوية فهي عبارة عن مشــــــــــتقات حامض الكرباميك و هي أقل 
الفســــفورية العضــــوية غير أن هاتين المجموعتين تتشــــابهان من المبيدات (ســــمية )فيما عدا التيميك

يتبع  أعراض تســــمم متشــــابهة و في طريقة تأثيرهما على الحيوان لذلك تظهر مبيدات المجموعتين
 في اسعافها و عالجها نفس المبدأ و الطريقة.

 : أعراض التسمم

لتي لســامة اتختلال أعراض التســمم حســب حالة المصــاب ودرجة تعرضــه للمبيد و الجرعة ا
تناولها و طريقة وصـــــــــــولها دلى الجســـــــــــم عن طريق الجلد أو الفم أو التنفس لذلك يجب االنتباه و 

دم و الغثيان و ع، االهتمام فانه بمجرد شـــكوى العمال من بعض األعراض البســـيطة مثل الصـــداع
تفســــر  ما النه كثيرا، يجب الشــــك في امر اصــــابتهم و دجراء الالزم الســــعافهم و عالحهم، اإلتزان

تد هذه وقد تشـ، هذه االمور كعالمات الجهاد العامل نتيجة العمل فترة طويلة مع التعرض للشـمس
 االعراض و بسرعة الى درجة الوفاة اذا أهمل العالج.
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توقال مركبات الفوســــــــــــــفور العضــــــــــــــوية ومركبات الكربامات عمل أنزيم الكولين اســــــــــــــتريز 
(CHOLINE ESTERASE) ســـــــــتيل كولين في األنســـــــــجة العصـــــــــبية و و بذلك تتراكم مادة اال

 : تستمر السيالة العصبية فتظهر األعراض التالية

 .صداع و دوخة و عدم اتزان و اضطراب في الرؤيا-1

 اضطرابات عصبية مع زيادة في دفراز العرق و الدموع و اللعاب.-1

 تقلصات وتشنجات عضلية موضعية تصبح عامة و متكررة عدد اشتداد اإلصابة.-1

وقد يصـــــــحب ذلك ضـــــــيق حدقة ، فقدان القدرة على الحركة و التحكم في البول و البراز-4
 العين.

 تنفس صنعي مع االكسجه.-5

 .غسيل معدي بالماء الساخن و الملح أو فحمات الصوديوم و معلق الفحم الحيواني-1

كرر مل  تت3.5يعطى االتروبين تحت الجلد أو في الوريد بعد زوال زرقة الجســم بمقدار -1
–كل نصـــال ســـاعة حســـب حالة المرض حتى تظهر أعراض التســـمم باالتروبين و توســـع الحدقة 

 .ساعة 11-14دقيقة مع المحافظة على هذه الحالة 143تسرع القلب ل 

ريد حقنا في العضل أو الو ، يستعمل بنفس الوقت مع االتروبين و حسب شدة اإلصابة -1
 .ماء فيزيولوجي عند الحقن في الوريد 1مس 13غ تحدد في 1.15حبة تحوي ½ ببطء شديد 

عند تجمع االفرازات الســـائلة في الشـــعب دلى نوبة يحب تســـهيل خروجها بتغيير وضـــع  -1
 .المصاب وشفطها بانبوبة خاصة لذلك و قد يعطى األكسجين بنفس االنبوبة عدد الشفط

 (1151)السالم..يعطى المصاب مضادات حيوية لمنع التهاب جهاز التنفس -13

 : تأثير المبيدات الحشرية على البيئة -6
جميع الدراسات العلمية أشارت دلى خطر التسممات الناشئة عن المبيدات الحشرية وتأثيرها 
على تلوث البيئة حيث تعتبر المبيدات الحشـــرية كغيرها من المركبات الكيميائية غريبة على البيئة 

لخيص ت التي تســلكها في الوســط البيئي. ويمكن توتتأثر بمكوناتها من خالل المســارا، فتؤثر فيها
 : أهم هذه المسارات على النحو التالي
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تؤدى عمليات الرش باســــتخدام أجهزة الرش المختلفة دلى انتشــــار المبيد الحشــــري دلى  -1 
وينتشــــــر الرذاذ الناتج عن الرش في الهواء الجوى ، مســــــافات تتعدى كثيرًا المواقع المطلوب رشــــــها

رســـــب وقد يتأكســـــد المبيد المت، ب مع الغبار أو األمطار على النباتات والتربة والماءقبل أن يتســـــر 
وتختلال معدالت التحلل الكيميوضــــــوئى فكلما ، بفعل أشــــــعة الشــــــمس والحرارة وبوجود األكســــــجين

وفى هذه  ،زادت معدالت تبخر المبيد زادت مدة تعرضه للظروف الجوية التي تساعد على التحلل
ملة الرش الظهرية ألضــــــــــــــعاف الكمية التي يتعرض لها في حالة  رض مســــــــــــــتخدمواالحالة قد يتع

أما بعد الرش فيتعرض اإلنســان للمبيد المترســب بنســبة تصــل ، اســتعمال ملة الرش المتطورة حديثاً 
 .عن طريق مياه الشرب %5من خالل التغذية على النباتات واللحوم الملوثة و بنسبة  %15دلى 

رذاذ على أســـــطح النباتات ســـــرعان ما يتطاير ليســـــقط على التربة  دن ما يتســـــاقط من -1 
وفى كلتا  ،وبالعكس فين ما يتســــــاقط على ســــــطح التربة عرضــــــه للتطاير وتلويث ســــــطح النباتات

ويعتمـــد تلويـــث الهواء بـــالمبيـــدات على الضــــــــــــــغط ، الحـــالتين يتبخر جزء من الرذاذ ليلوث الهواء
 .ومقدرة التربة لالحتفاظ به، ودرجة ذوبانها بالماء، البخاري للمبيد

تتأثر البيئات المائية بالمبيدات من خالل تســــــــــــاقط رذاذها وترســــــــــــباتها بفعل األمطار  - 1
 وتؤثر على، ومياه الري ومياه الصـــــــــــرف الصـــــــــــحي فتصـــــــــــل المبيدات دلى األنهار أو المحيطات

انية ويرقات ت الحيو كالقشــــــريات واألســــــماك الصــــــغيرة تتغذى على البالنكتونا، الكائنات الحية فيها
و هي أيضــــــًا بدورها تصــــــبح غذاء لألســــــماك الكبيرة ، الحشــــــرات والمفصــــــليات األخرى الصــــــغيرة

لهرم وهكذا تنتقل المبيدات دلى اإلنسان على قمة ا، والطيور التي تشكل جزًء رئيسيًا لغذاء اإلنسان
 الذي أدى دلى انخفاض الغذائي!!. وتتأثر الكائنات المائية مباشــــــــــــــرة بالمبيدات الحشــــــــــــــرية األمر

 أعدادها وهدد البعض اآلخر باالنقراض. 

بعض المبيدات ذات أثر تراكمي فعلى الرغم من أن المبيدات ذات مثار سامة تختلال  - 4
باختالف المبيد ونوعه دال أنه تزداد هذه اآلثار الســـــــمية حدة مع تلك التي تتصـــــــال بصـــــــفة األثر 

 : فمثال (ي يدخل الكلور العضوي في تركيبها الكيميائيالتراكمي مثل المبيدات الكلورية )الت

تؤثر في المخيخ وفي منطقــــة  METHOXYCHLORORمشــــــــــــــتقــــات كلور البترين  -
الحركة بقشــــــــــرة الدماغ كما تؤدي دلى اختالف في نظم العضــــــــــلة القلبية وفي حدوث تجوف حول 
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ي ة نتيجة لتراكمها فالخاليا العصــــــبية للجهاز العصــــــبي المركزي كما أنها مســــــرطنة بصــــــورة عام
 النسج 

ســــــــبب فهي ت (ألدرين ودي ألدرين وأندرين): مبيدات الحشــــــــرات الكلورية متعددة الحلقات -
نتيجة لتراكمها في الجســم اعتالالت متفرقة في كل من الجملة العصــبية المركزية والدماغ والجهاز 

 .الكلوي والكبد مؤدية لحدوث نزوف ووذمات متعددة

ن وتدخل في بنيتها الكيميائية زمرة الفوســـفات وهي تعد م: وية الفســـفوريةالمبيدات العضـــ -
أقوى المثبطات لعمل أنزيم الكولين أســـــــــــتيراز فهي ترتبط به وتحوله دلى أنزيم مفســـــــــــفر غير قادر 
على تحليل مادة األســــتيل كولين الموجودة في النهايات العصــــبية مما يؤدي دلى حدوث ارتجافات 

 .لشلل نتيجة تراكم المبيد في الجسموارتعاشات تنتهي با

ا وهي تشـــبه المبيدات الفســـفورية في تأثيراتها الســـمية وتختلال عنه: المبيدات الكارباماتية -
  .عكوسة بأن تأثيراتها

وهي ذات ســــــمية منخفضــــــة بالنســــــبة لينســــــان وذوات الدم الحار : المبيدات البايروتيدية -
 مقارنة مع األنواع السابقة 

 أثبتت عدة دراســـات وجود متبقيات لمبيد: بقايا المبيدات على الخضـــار والفواكهوجود  – 5
والكوســــــــا والطماطم و البطاطا والتفاح األمريكي والفرنســــــــي في  على الخس والخيار« المالثيون »

وكذلك وجود متبقيات لمبيد ، تم جمعها من أســــــــــــــواق عربية مختلفة عدد كبير من العينات التي
«  تالدايموي»وكذلك تم اكتشـــاف بقايا لمبيد ، والكوســـا والخيار والطماطم انخفي الســـب« كلورفوس»

 3.331الكوســــــــــــا الموجودة في تلك األســــــــــــواق. وتراوحت كميات هذه المتبقيات من  على عينات
جزء  3.14جزء من المليون. أما متبقيات المالثيون على الكوســــــــــا فقد وصــــــــــلت دلى  315.حتى
 يندلتاميثر »ســـــــــــات معدل اختفاء وتحطم مبيدين حشـــــــــــريين هما المليون. وبحثت دحدى الدرا من

، «وبيرازوفوس ،وكينو ميثيونات، وتراي ديميفون ، مين اريمول»وأربعة مبيدات فطرية « وبيرمثرين
المبيــدات على ثمــار  والمتبقيــات المتخلفــة بعــد التطبيق المتكرر لهــذه« ديكوفول»ومبيــد أكــاروس 

ووجدوا أن المبيدات ، التجاري  التي تم جنيها عند النضـــــــج، ميالطماطم المزروعة في البيت المح
هذه المبيدات أظهرت تراكمًا  الفطرية تتحطم تمامًا في غضــــــــــــــون ثالثة أســـــــــــــــابيع دال أن بعض

 .لمتبقياتها مع الرش
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وفي بحث تم فيه تقدير متبقيات المبيدات : يوماً  11 دلى 13الحد المســـــــــموح به من  - 1
على نباتات البطاطا في الحقول المفتوحة أو على نباتات الخيار  رشـــــهاالفســـــفورية العضـــــوية بعد 

والذي أثبت أن متبقيات هذه المبيدات في درنات البطاطا كانت أقل من  ..داخل البيوت المحمية
يومًا من المعاملة. وكانت متبقيات الفوســـــفاميدون في  11وذلك بعد ، لكل ِّ منها الحد المســـــموح به

أما في ثمار الخيار فقد « جزء من المليون  35».ر من الحد المســــــــــــــموح به البطاطا أكب درنات
 بينما، أيام« 13»متبقيات المثيدايثون ودايمثويت وفنثويت دلى الحد المســــــــموح به بعد  وصــــــــلت

القول  يومًا من المعاملة. وخالصــة 15وصــلت متبقيات مبيد الفوســفاميدون دلى هذا المســتوى بعد 
، الخطورة يومًا. وهذا أســـــــــاس 11الخضـــــــــراوات مددًا تتفاوت من يوم دلى أن المبيدات تبقى على 

 .فالمبيد يبقى على قشور الخضراوات وأوراقها

يل وبالنســـــبة لتأثير عمليات الغســـــيل والتقشـــــير والغلي والتخل: تأثير الغســـــيل والتقشـــــير - 1
أدى  والكوســا وغيرهاوالخيار وغيرها أظهرت النتائج أن غســيل الكرنب وثمار الخيار  على الكرنب

المتبقيات  بل أدى التقشـــــير دلى دزالة معظم، خفض تركيز متبقيات المبيد دلى النصـــــال تقريباً  دلى
دراســــات أخرى أيضــــًا أن طريقة تقشــــير الثمار من أفضــــل  كما بينت نتائج، من على ثمار الخيار

ت في حين قلل، المســـــــــــموح به النهائية للمبيد في الثمار دلى ما دون الحد الطرائق في تقليل البقايا
 .عملية الغسيل والتخليل من البقايا النهائية للمبيد دلى حد ما

مما ســـبق يتأكد لنا أن المبيدات الكيميائية الحشـــرية من أهم ملوثات البيئة لتأثيرها الشـــامل  
 (1111رت.)جليب.على جميع مكوناتها الحية بما في ذلك تأثيرها على التوازن البيئي الطبيعي

تأثير المبيدات الحشرية على التوازن الطبيعي بين الحشرات الضارة  -11
 : وأعدائها الطبيعية

أدى االســــتخدام العشــــوائي للمبيدات الكيميائية الحشــــرية وغيرها دلى دعطاء الفرصــــة للكثير 
 ادةوتنتشــــر بســــرعة مما أدى دلى زي، من اآلفات الحشــــرية الضــــارة والثانوية داخل البيئة أن تتكاثر

 ونتيجــة للقضـــــــــــــــاء على مختلال، خطورتهــا نتيجــة للخلــل الــذي أصـــــــــــــــاب التوازن البيئي الطبيعي
الحشــــــرات النافعة مثل المفترســــــات والطفيليات الحشــــــرية والطيور كاألســــــماك والفطريات والجراثيم 
والفيروســــــــــات )ميكروبات ممرضــــــــــة تصــــــــــيب الحشــــــــــرة بأمراض منها ما هو بكتيري أو فطرى أو 
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الطبيعي  وال تتدخل في التوازن ، تعمل بقدر كبير في مجال المقاومة البيولوجيةوجميعها ، فيروس(
ان وال توجد منها خطورة على اإلنســـ، وليس لها أي مضـــار بالكائنات والحيوانات المفيدة، للكائنات

  .وهى قليلة التكاليال، أو ممتلكاته

امة عبارة عن مركبات ســـوأما المبيدات الكيميائية الحشـــرية المســـتخدمة بدون اســـتثناء فهي 
تتفاوت ســــــــميتها تبعًا لنوعها وتركيبها ولها أضــــــــرار كبيرة خطيرة ومدمرة دن لم يكن هناك دقة في 

ووعى كامل الســــــــــــــتعمالها ففي اليمن مثال أدت اآلثار الســــــــــــــلبية لها دلى ظهور ، اختيار أنواعها
تي ســــــــــــــجلت مقاومة ومن بين هذه اآلفات ال، ســــــــــــــالالت من اآلفات الحشــــــــــــــرية مقاومة للمبيدات

ت في تلال والتي تسبب، والتي تصيب أشجار اللوزيات، للمبيدات الحشرية حشرة من القلال األسود
الكثير منها بالرغم من اســــــــــــــتخدام أنواع مختلفة من المبيدات وبتراكيز عالية وعلى فترات زمنية 

لى اإلفراط  ،ازن البيئيوقد يرجع ذلك الخلل في التو ، مما زاد فداحة المشكلة على البيئة، متقاربة وا 
العشوائي في استخدام المبيدات التي تسببت في القضاء على الكثير من األعداء الطبيعية لآلفات 

 .الحشرية

لى يومنــا هــذا ظهور حشــــــــــــــرات المن والــذبــابـة  ولقــد واجهــت بالدنــا في بــدايــة الثمــانينيــات وا 
لحشــــــــرات وهذه ا، تصــــــــنيال أنواعها البيضــــــــاء بكثافة كبيرة جدًا حتى أن الباحث يعجز أحيانًا عن

تتسبب في نقل معظم األمراض الفيروسية الخطيرة على محاصيل الخضار مثل مرض االصفرار 
وأدى دلى قلع الكثير من ، الفيروســـــــي الذي أصـــــــاب القرعيات وخاصـــــــة البطيخ والشـــــــمام والخيار

وال  ،طيخ والشــــمامأشــــجار القرعيات األمر الذي ســــبب عزوف الكثير من المزارعين عن زراعة الب
زالت المشـــــكلة قائمة دلى يومنا هذا حيث فشـــــلت كل الجهود العلمية للقضـــــاء أو للحد من انتشـــــار 
هذه الظاهرة. وعليه فين االســــــــــــــتخدام المتزايد لتلك المبيدات وســــــــــــــيؤدى على المدى الطويل دلى 

مناطق  في جميع اختفاء األعداء الحيوية من مفترسات ومتطفالت على الحشرات الزراعية وغيرها
ولدينا من التجارب أمثلة عديدة من مختلال أنحاء العالم توضـــــح بأن المزارعين في النهاية ، البالد

ن م ســـــوف ال يســـــتطيعون مكافحة أو ديقاف النتشـــــار أو تفشـــــى اآلفات الضـــــارة مهما اســـــتخدموا
اج ســــــــــــــتكون دنت وبالتالي فين النتيجة، ومهما ازداد عدد مرات الرش، كميات كبيرة من المبيدات

محاصــيل متدنية وضــعيفة اإلنتاجية وتحت الظروف المناخية القصــوى فين النظام البيئي الزراعي 
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ســـــــــــيأخذ وقتًا طوياًل ليعود دلى حالته الطبيعية لزراعة محاصـــــــــــيل مقاومة لآلفات الحشـــــــــــرية ذات 
 .كما كانت عليه سابقاً ، اإلنتاجية العالية

موم وجب علينا تبنى حمالت توعية واســـــــعة لبيان وحتى نحمى بيئتنا من مخاطر تلك الســـــــ
وذلك من خالل عقد الندوات والمؤتمرات ، وتحديد مخاطر المبيدات على صــحة اإلنســان والحيوان

العلمية أو ورش العمل لمناقشة نتائج األبحاث العلمية المحلية والدولية وترجمة تلك النتائج بصورة 
ى دعادة النظر في الحد من اســــــــــــــتخدام المركبات مبســــــــــــــطة يفهمها المواطن العادي دضـــــــــــــــافة دل

وذلك باســــــــــــــتخدام المقاومة البيولوجية الطبيعية مثل اســــــــــــــتعمال الحشــــــــــــــرات المتطفلة ، الكيميائية
والمفترســة واســتعمال الفطور والجراثيم والفيروســات واســتخدام حيوانات مكلة للحشــرات مثل الطيور 

ت الجنس ومكـــــافحـــــة الحشــــــــــــــرات واألســــــــــــــمـــــاك واســــــــــــــتخـــــدام المصـــــــــــــــــــائـــــد الفرمونيـــــة )جـــــاذبـــــا
 (1111)معلوف.الضارة(

الوســـــــــائل البديلة للمبيدات الكيميائية وطرخ خفض اســـــــــتخدامها  -11
 : وتأثيرها في البيئة

 : تطور المبيدات الحشرية واألساليب البديلة لمكافحة الحشرات: أوال
فات ى تلك اآلمن المعروف حاليًا أن مكافحة اآلفات الحشــــرية ال تعني القضــــاء النهائي عل

نما تعني الحد من انتشــــــــارها وتقليل ضــــــــررها دلى مســــــــتوى أقل من الحد االقتصــــــــادي للضــــــــرر  وا 
باســتخدام كل األســاليب المتاحة والمناســبة لمكافحة اآلفة الحشــرية بطريقة بيئية ســليمة بمعنى أنها 

ر أنه لضـــــر ال تلحق الضـــــرر بأي من مكونات النظام البيئي. والمقصـــــود هنا بالحد االقتصـــــادي ل
الحد الذي ينتج عنه أضــــــــــــــرار اقتصــــــــــــــادية تزيد عن تكاليال المكافحة. وينصــــــــــــــح ببدء المكافحة 
الكيماوية عندما تصـــل الكثافة العددية لآلفة الحشـــرية دلى الحد الحرج االقتصـــادي وهو الحد الذي 
 تتســـــــــاوى عنده تكاليال المكافحة الكيماوية مع العائد االقتصـــــــــادي للضـــــــــرر بحيث يتســـــــــع الوقت

 للمكافحة قبل وصول تعداد اآلفة دلى الحد االقتصادي للضرر.
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  :ويمكن استعراض الوسائل البديلة واألساليب المختلفة لمكافحة اآلفات الحشرية فيما يلي

مثل مكافحة دودة ورق القطن بجمع لطخ البيض وا عدامها عندما : المكافحة الميكانيكية-1
 تتوفر األيدي العاملة بأجور زهيدة. 

(درجة مئوية لعدة دقائق 51مثال ذلك اســـــــــــــتخدام الحرارة المرتفعة ): المكافحة الطبيعية-1
لقتل يرقات ديدان اللوز الشــــــوكية والقرنفلية الســــــاكنة في بذور القطن وأيضــــــًا المصــــــائد الضــــــوئية 

 لجذب الفراشات. 

 مثــل العنــايــة بخــدمــة األرض وتعريض عــذارى الحشــــــــــــــرات ويرقــاتهــا: الطرق الزراعيــة-1
 والتخلص من بعض الحشـــــــائش التي، الموجودة بالتربة لحرارة الشـــــــمس وللطيور واألعداء الحيوية

تلجأ دليها بعض اآلفات الحشـــــرية. كذلك دنتاج بعض أصـــــناف من النباتات ذات درجة عالية من 
المقاومة والتحمل ليصـــــــــابة الحشـــــــــرية وفي هذه الحالة فقد يتحمل النبات اإلصـــــــــابة المتوســـــــــطة 

كما أن األصــــناف المقاومة آلفة حشــــرية معينة قد ، ت ولكنه ال يتحمل اإلصــــابة الشــــديدةبالحشــــرا
يمكن أيضًا دفالت المحصول من اإلصابة باآلفة الحشرية أو  .تكون شديدة الحساسية آلفة أخرى 

تقليل اإلصــــــابة بها وذلك بزراعة األصــــــناف المبكرة النضــــــج للمحصــــــول. وقد يمكن زراعة بعض 
تات التي تفضــــلها اآلفة الحشــــرية الســــتعمالها كمصــــائد للحشــــرات وتقتصــــر بذلك خطوط من النبا

 المكافحة الكيماوية على المصائد النباتية توفيرًا للجهد والوقت والمال. 

دتباع الوســائل التشــريعية لحماية للثروة الزراعية ومنع تســرب اآلفات الحشــرية واألمراض -4
 نتشار أي مفة تكون قد دخلت. الزراعية دلى البالد وكذلك للحد من ا

 : منع تكاثر اآلفة الحشرية عن طريق التعقيم باإلشعاع-5

لقد نجحت هذه الطريقة في القضـــــــــــــــاء على ذبابة الدودة البريمية في أمريكا حيث ربيت -
الحشــــــــــــــرات بأعداد هائلة وعقمت الذكور بأشــــــــــــــعة غاما وتم دطالقها لتنافس الذكور الموجودة في 

ة التزاوج ويترتب على تزاوج الذكور العقيمة باإلناث عدم دنتاج النســــــــــــــل وبالتالي الطبيعة في عملي
 .القضاء على اآلفة أو الحد منها

كما أنه تمت دراســـة التعقيم بأشـــعة غاما عند ذكور فراشـــة درنات البطاطا في ســـورية من -
راشــــــــة ور فقبل قســــــــم الزراعة اإلشــــــــعاعية في هيئة الطاقة الذرية في دمشــــــــق حيث تم تعريض ذك
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درنات البطاطا دلى جرعات من أشـــــــــــــعة غاما وجرت دراســـــــــــــة توريث العقم في أبناء الجيل األول 
وكافة العوامل التي تؤثر في درجة خصــوبة اإلناث ونســبة فقس البيض وقد توصــلت الدراســة دلى 

لة و أن تطبيق تقانة الذكور المعقمة جزئيا دحدى المكونات األســــــــاســــــــية في برامج المكافحة المتطا
ضـــد فراشـــة درنات البطاطا ذلك ألن فراشـــة درنات البطاطا تعتبر من أهم الحشـــرات التي تصـــيب 
محصــــــــــــول البطاطا في القطر وتســــــــــــتخدم المبيدات الكيميائية على نطاق واســــــــــــع لمكافحتها وان 
اســــــتعمال المبيدات الحشــــــرية هي عالية التكلفة وتزيد من تلوث البيئة كما أن فعاليتها ضــــــد اآلفة 

لفترة زمنية قصــــــيرة وفي المســــــاحات التي خضــــــعت لعملية الرش فقط ونشــــــير دلى أن حشــــــرة هي 
فراشــــــة درنات البطاطا قد اكتســــــبت درجة عالية من المقاومة ضــــــد كثير من المبيدات المســــــتعملة 
ولهذه األســـــــباب مجتمعة وجب علينا اعتماد طرائق مكافحة بديلة ال تســـــــتعمل المبيدات الكيميائية 

اعتبار تقانة الذكور العقيمة كيحدى الطرائق البديلة لمكافحة هذه اآلفة وتقد م لنا ولذلك يمكن 
الدراســة الجارية حول هذا الموضــوع معلومات أســاســية عن تأثير تطبيق جرع منخفضــة من أشــعة 

ف فمن المعرو  (الجيل األول)غاما على ذكور فراشـــة درنات البطاطا وعلى أبناء األفراد المشـــععة 
لصـــــــــــفات الخاصـــــــــــة بأبناء الجيل األول ترتبط مباشـــــــــــرة بتأثير أشـــــــــــعة غاما على بنية أن جميع ا

 الصبغيات عند اآلباء المشععة.

كما أنه من المعروف أيضا أن دناث هذه الحشرات غير متماثلة األعراس الجنسية أي أنها 
  ويعود انخفاض عدد  z z  أما عند الذكور فهي متماثلة األعراس أي    z wتحمل الصبغيين   

اإلناث في أفراد الجيل األول دلى أن األشــــــــــعة المؤينة قد أحدثت طفرة مميتة ومتنحية مرتبطة مع 
عند الذكر األب المعامل كما أن نتائج هذه الدراســـــــة تشـــــــير دلى أن درجة  zالصـــــــبغي الجنســـــــي 

ند هي عليه ع كانت أدنى مما، بدون األخذ بنوع التصـــــــــالب، خصـــــــــوبة بيوض أبناء الجيل األول
اآلباء الذكور المعقمة جزئياً  وهي كبيرة عند تعريض اآلباء الذكور لجرع عالية من أشـــــــــــــعة غاما 

 : ويعزى هذا االنخفاض في خصوبة أبناء الجيل األول لمجموعة األسباب التالية

 ضعال في القدرة على التزاوج  .1
 عجز في دنتاج أكياس منوية على غرار الذكور الطبيعية  .1
 عجز في نقل األكياس المنوية أو أنها تحتوي على أعداد قليلة منها  .1
 تشوهات في الحيوانات المنوية وبذلك هي عاجزة عن دخصاب البيوض  .4
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 .أشكال وراثية خاصة في بنية الصبغيات .5

وقد تبين من خالل هذه الدراسة أنه ال توجد تأثيرات سلبية على القدرة التزاوجية وعدد مرات 
( يظهر أن أفراد 1الجرعات المنخفضــــــــــة من أشــــــــــعة غاما ومع ذلك فان الجدول رقم )التزاوج في 

الجيل األول قد احتاجت دلى مدة أطول إلتمام دورة حياتها كما ازدادت عندها النســــــــــــــبة المئوية 
للموت وعــادة يمكن التغلــب على هــذه الســــــــــــــلبيــة بــيطالق أعــداد كبيرة من الــذكور العقيمــة جزئيــاً  

وعند جيل األبناء  %11غراي هي  133لمئوية للعقم عند جيل اآلباء للجرعة وكانت النســــــــــــــبة ا
على التوالي ونستنتج مما سبق أنه دذا  % 11و  % 51.1غراي هي  133وعند  % 11.5هي 

غراي فانه ســــيطرأ انخفاض  133ما تم دطالق ذكور من فراشــــة درنات البطاطا تعرضــــت لجرعة 
ي لمجتمع الحشــــــــــــــرة الطبيعي وســــــــــــــيتوقال هذا االنخفاض عند كبير في أعداد الجيل األول والثان

غراي فســيطرأ انخفاض أقل في أعداد  133األجيال التالية أما عند دطالق ذكور تعرضــت لجرعة 
الجيل األول بينما ســنحصــل على انخفاض أكبر في أعداد أفراد الجيلين الثاني والثالث وبناء عليه 

الجرعة المطبقة تأثيرات فورية أو متأخرة في خفض حجم  تمتلك ظاهرة توريث العقم اعتمادا على
مجتمع الحشـــــــرة في الطبيعة فطبيعة وهدف برنامج عملية المكافحة ســـــــيحددان اختيار نوع التأثير 
المرغوب فيه فيذا كان هدفنا القضـــــــــــــــاء على أعداد كبيرة من أفراد الجيل األول في مجتمع عالي 

جب علينا دطالق ذكور تعرضــــــــــت لجرعة جزئية عالية من الكثافة من الحشــــــــــرة المراد مكافحتها و 
غراي أما دذا كانت غايتنا تخفيض أعداد قليلة من أفراد الجيل األول في مجتمع  133أشعة غاما 

ونشــــير دلى أنه يمكن ، غراي 133منخفض الكثافة العددية وجب علينا اســــتعمال جرع منخفضــــة 
اء مكافحة أخرى للسيطرة على مجتمع الحشرة والقضتطبيق تقانة توريث العقم بالتكامل مع طرائق 

  .على ما تسببه من أضرار للمحاصيل

كما تمت دراســــــة أخرى لمكافحة دودة ثمار التفاح باســــــتخدام تقانة الحشــــــرات العقيمة حيث 
طالقها في  تعتمد هذه الطريقة على عدة عوامل أهمها دنتاج أعداد هائلة من الحشـــــــرة ثم اعقامها وا 

ذا يتطلب تربية الحشــــــــــــــرة على بيئة مغذية تتوفر فيها جميع الشــــــــــــــروط الطبيعية لنمو الطبيعة وه
وتكاثر الحشــــرة ولتكون الحشــــرات المنتجة قادرة على منافســــة الحشــــرات الطبيعية في اســــتطاعتها 
على الطيران والتزاوج والتكاثر وأن تكون كلفة دنتاجها وتربيتها معقولة لتنافس الطرائق األخرى وقد 

ت هذه الدراســـــــــــة دلى أن الصـــــــــــفات البيولوجية لدودة ثمار التفاح المغذاة على بيئة محلية توصـــــــــــل
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اصطناعية تشابه ال بل تتفوق أحيانا على الصفات البيولوجية للحشرات الحقلية المرباة على ثمار 
 .التفاح ويشير ذلك دلى نجاح هذه الطريقة في مكافحة هذه اآلفة بشكل ايجابي ومالئم للبيئة

كما استخدمت تقانة أشعة غاما إلحداث طفرات في الثوم بهدف انتخاب سالالت مقاومة  -
ـــة الفترة التخزينيـــة وبـــالتـــالي زيـــادة اإلنتـــاج لثوم من حيـــث يعتبر ا، لمرض العفن األبيض وإلطـــال

المحاصــــيل الخضــــرية الهامة في القطر العربي الســــوري ويزرع لتغطية حاجة االســــتهالك المحلي 
طن ويصــــــاب الثوم بالعديد من  11333 – 1111ل مجاورة وقد بل  اإلنتاج لعام والتصــــــدير لدو 

اآلفات الزراعية ويعتبر من أخطرها العفن األبيض كما أن قصـــــــــــر الفترة التخزينية تحت الظروف 
الطبيعية هي من أهم المشــــــــــاكل الرئيســــــــــية التي تواجه هذا المحصــــــــــول كما انه من غير الممكن 

يتكاثر خضريا )ضها البعض بهدف تحسينها نظرا ألنه ال يتكاثر بالبذور تهجين أصناف الثوم ببع
لذلك كانت الطفرات الطبيعية المحدثة هي الســــــــــــبيل الوحيد لتحســــــــــــين النوع ولهذه  (بالفصــــــــــــوص

  .األسباب فقد تمت هذه الدراسة ونجحت في تحقيق األهداف المرجوة منها

 عات التغذية وتحتاج دلى تغطية النباتمنع تغذية الحشـــــرات على النباتات باســـــتخدام مان -
ات ولو أن وجود مانع، كله بهذه الكيماويات حتى ال تتغذى الحشـــــــرات على األجزاء غير المعاملة

لتغذية فضاًل عن أن مانعات ا، يؤدي لتالفي هذا العيب (تسري في عصارة النبات)تغذية جهازيه 
 غير ضارة بالمفترسات والمتطفالت والملقحات. 

الحشـــــرات بعيدًا عن النبات باســـــتخدام تقنية األجهزة فوق الصـــــوتية أو بعض المواد  طرد -
  .الطاردة غير الملوثة للبيئة

بات أو تســتعمل الجاذ.فشــل الذكور في االهتداء لمكان اإلناث ومنع التزاوج في الحشــرات -
ات الجنســــية الجنســــية في صــــورة مصــــائد مخلوطة مع مادة ســــامة أو مادة معقمة للذكور. وللجاذب

 قدرة غريبة على جذب ذكور الحشرات من مسافة تصل دلى عدة كيلو مترات. 

دنتاج أطوار حشــــــرية مشــــــوهة مثل الطور الحشــــــري الكامل الذي له بعض  التســــــبب في -
كذلك اســتخدام مانعات االنســال  في  .صــفات طور العذراء أو الحورية باســتخدام هرمون الشــباب

 يملين. بعض الحشرات مثل مركب الد
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تعتبر المكافحة الحيوية باســــــتخدام المفترســــــات والمتطفالت من أنجح طرق المكافحة دال  -
وســــــــتكون أكثر  .أنها تحتاج دلى وقت ومثابرة في تربية هذه المفترســــــــات والمتطفالت بأعداد كبيرة

فر هذه و فعالية لألعداء الحيوية ذات القدرة العالية على احتمال المبيدات الحشــــــــــــــرية ويمكن أن تت
 الصفة بالتربية واالنتخاب. 

المكافحة الميكروبية باســـــــــــتعمال الفيروســـــــــــات والفطور والبروتوزا والنيماتودا كمســـــــــــببات  -
ألمراض الحشـــــــــرات ولكن من الضـــــــــروري دراســـــــــة الظروف البيئية وتأثيرها على نشـــــــــاط وفاعلية 

  .الكائنات الميكروبية األخرى 

اد النباتية من أهم المصـــــــــــــادر لتركيب المبيدات تعتبر بعض المو : المكافحة العضـــــــــــــوية -
وقد اكتسبت أهمية بالغة خالل السنوات الماضية ألنها ال تخلال أثارًا ضارة بالحيوان أو  .الحشرية

 وهذه بعض الجوانب في مجال وقاية النبات والتي يمكن االستفادة منها مستقباًل. .التربة أو البيئة

  :العلماء لالتجاه دلى النباتات الستخالص المبيدات هيدن من أهم األسباب التي دعت 

 وجود مركبات من أشباه القلويات السامة في معظمها كالنيكوتين والبيرترين. -أ

 يمكن استعمالها مباشرة ضد الحشرات على حالة مسحوق دقيق للتعفير. -ب

 .ذور(الج -األزهار -يمكن أن يستخلص منها بعض المواد السامة )من األوراق -ج

 تمتاز بكونها تعمل كسم بالمالمسة. -د

 .قليلة الضرر على الحيوانات ذات الدم الحار -هـ

 ال تسبب أضرارًا للنباتات المعاملة. -و

 .ازدياد أسعار المبيدات المصنعة حديثاً  -ز

 وجود مقاومة مستمرة للمبيدات من الحشرات التي تستخدم إلبادتها. -ح

 : التي يمكن االستفادة منها كمبيدات حشرية دلىتقسم المنتجات النباتية  -

 سموم أولية مثل النيكوتين والتينون.  .1
  .الزيوت الطيارة وأجزاؤها مثل زيت الصنوبر .1
 الزيوت الثابتة مثل بذرة القطن.  .1
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التربنتين ، ورالكاف، الهيللبيور، الديريس، البيرثيوم، مواد دحتياطية مثل دقيق قشــــــــــر الجوز .4
  .النباتات الهامة التي استخدمت كمبيدات حشريةوهي بعض منتجات 

 : تكنولوجيا جديدة في علم المبيدات الحشرية -

تغليال المســــتحضــــرات في كبســــوالت دقيقة بمعنى أنه يتم وضــــع المبيد الســــائل داخل أغلفة 
ة بالمائ 11بالســـتيكية متناســـقة ورقيقة معلقة في الماء وبهذا يكون الديازينون الســـائل النقي بنســـبة 

مغلفًا ضمن غالف بالستيكي مسامي ويظل الديازينون محفوظا داخل الكبسوالت ما دامت معلقة 
ائل و يختل التوازن ويتســــرب الديازينون الســــ .في الماء ألن الديازينون غير قابل للذوبان في الماء

لســــائل ون اللديازين من الكبســــولة ببطء عبر مســــام الغالف البالســــتيكي في غياب الماء وهذا يتيح
مجال التســــــرب عبر غالف الكبســــــولة دلى البيئة الخارجية وفي هذه العملية ينتشــــــر على الغالف 
البالســــــتيكي الخارجي طبقة رقيقة من الديازينون الشــــــديد الفعالية ويقوم الغالف بدور خزان مؤقت 

، الرقيق يللديازينون دلى أن يصـــــبح فارغًا وعندما تفرغ الكبســـــولة ال يبقي غير الغالف البالســـــتيك
ويتوقال التســــرب من الكبســــولة دذا ما أحيطت ثانية بالماء ألن ذلك يعيد التوازن بين الضــــغط في 

  .داخلها والضغط الخارجي

 : راتطريقة تأثير المبيد المغلف في كبسوالت على الحش -

يؤثر المبيد المغلال في الكبســـــــوالت الدقيقة على الحشـــــــرات بطريقتين بالتالمس مباشـــــــرة أو 
تلتصـــق الكبســـولة الدقيقة المملوءة بالســـائل الديازينون المركز  .بالتســـمم عن طريق المعدة للحشـــرة

والســـبب في هذا أن الكبســـولة الحاوية  .مباشـــرة بجســـم الحشـــرة عند حصـــول التالمس ٪11بنســـبة 
وبهذه  .على مبيد مركز تلتصق بجسم الحشرة وينتشر عليه المبيد باستمرار دلى أن تموت الحشرة
ا أن كم .الطريقة تزول الحاجة دلى أن تتعرض الحشـــــــرة لســـــــطح معالج لمدة طويلة قبل أن تموت

الفترة المحدودة المطلوبة لتالمس الحشــــــــــرة والمبيد تســــــــــاعد على التغلب على مشــــــــــكلة ترســــــــــبات 
فيذا تحركت حشـــــرة دلى راســـــب منفر معالج بالكبســـــوالت ثم ولت هاربة منه فين  .المبيدات المنفرة

ال ينقـــذهـــا من الموت ألن عـــددًا من الكبســــــــــــــوالت الـــدقيقـــة القـــاتلـــة يكون قـــد التصــــــــــــــق هروبهـــا 
ويفضل أن تكون الكبسوالت دقيقة لتبتلعها الحشرة بسهولة عندما تأكل طعاما معالجا بها .بجسمها

و حتى عندما تنظال جسمها ويكفي أن تدخل الكبسولة دلى جوف الحشرة حتى ينطلق منها سائل 
 (1311، )قاسملها الديازينون ليقت
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 :  وسائل خفض استهالك المبيدات: ثانيا
  :من أهم العوامل التي تساعد في تخفيال حدة تلوث البيئة بالمبيدات الكيميائية

وقال اســــــتخدام التضــــــبيب الحراري )الضــــــباب( لمكافحة الحشــــــرات الطائرة بالشــــــوارع : أوال
 : والميادين العامة وكافة األماكن المفتوحة

 Thermal Fogginت مكافحة الحشــرات باســتخدام وســيلة التضــبيب الحراري تعتبر عمليا
 : غير مجدية من الناحية التطبيقية في األماكن المفتوحة حيث يالحظ ما يلي

تعتبر وســــيلة التضــــبيب الحراري أقل وســــائل مكافحة الحشــــرات في األماكن المفتوحة كفاءة 
و  15بين  بينما المطلوب نســــــــبة) %13حيث ال تتعدى نســــــــبة موت الحشــــــــرات بهذه الوســــــــيلة 

13%) 

تعتمد هذه الوسيلة في مكافحة الحشرات على عاملي تركيز المبيد )الضباب( وزمن تعرض 
وألن األماكن المفتوحة ال تفي بفترة تعرض مناســــــــبة فقد دفع ذلك الشــــــــركات المنتجة ، الحشــــــــرات

 البيئة.  للتوصية غالبًا بجرعات أكبر من المبيد مما يزيد من فرص تلوث

تتحول بعض المبيدات بتأثير الحرارة لمركبات أشد سمية بمئات األضعاف في حين يتكسر 
 البعض األخر بفعل الحرارة. 

نظرًا ألن األعداء الطبيعية )مفترسات ومتطفالت( لآلفات الحشرية أكثر حساسية للمبيدات 
ا ينتج ه الحشرات المفيدة مممن اآلفات المستهدفة فين استمرار عمليات التضبيب يؤدي لموت هذ

عنه خلل بالتوازن الطبيعي البيئي الموجود مما يســــــــــــفر عن زيادات مفاجئة في كثافة الحشــــــــــــرات 
وتجدر اإلشـــارة دلى أنه قد لوحظ خالل عامي ، الضـــارة مع زيادة مســـتوى المقاومة لهذه الحشـــرات

ة جار الصـــــــنوبر المحيطم بوالية كاليفورنيا األمريكية حدوث أضـــــــرار بالغة بأشـــــــ1111و  1111
صاحبتها زيادة متفجرة للحشرات كناتج مباشر لعمليات المكافحة بالضباب والتي أدت دلى القضاء 

من  11على األعداء الطبيعية للحشـــــــــــــرات مما أخل بالتوازن الطبيعي الموجود بالبيئة )صـــــــــــــفحة 
 م(. 1111تقرير أكاديمية العلوم األمريكية 

الناجمة عن هذه الوســيلة تفوق كثيرًا أي فوائد يمكن تحقيقها والتي وعلى ذلك فين األضــرار 
 : يمكن ديجازها فيما يلي
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التلوث الهائل للبيئة بكافة مقوماتها بالمبيدات الســـامة وكذا المحروقات المســـتخدمة في  -1
 كيروسين(. ، تخفيفها ورشها )ديزل

 ،عمليات التضــــــــــبيب )مبيداتالخســــــــــارة االقتصــــــــــادية الناجمة عن حجم التكلفة الفعلية ل-1
 .... الخ( نظرًا ألن هذه الوسيلة ال تؤدي ألي عائد مفيد. .وقت، عمالة، أجهزة

التأثير الضــــــــار على جميع النباتات بالشــــــــوارع والحدائق العامة والخاصــــــــة والحيوانات  -1
  األليفة المرباة منزليا

بدورها تســــــــــاعد على  القضــــــــــاء على األعداء الحيوية من مفترســــــــــات ومتطفالت والتي -4
 دحداث توازن بيئي طبيعي مطلوب. 

( Thermal Foggingوبناًء عليه يجب وقال اســــــــــتخدام الضــــــــــباب )التضــــــــــبيب الحراري 
 -: لمكافحة الحشرات في األماكن المفتوحة كالشوارع والميادين وقصر استخدامه علي

أو األليفة وذلك مثل  األماكن المغلقة الخالية من تواجد البشــــــــــــــر أو الحيوانات المرباة -1
 أسواق اللحوم والخضر بعد دغالقها في نهاية العمل. ، حظائر الماشية

 غرف تفتيش المجاري بالشوارع عند الحاجة دلى ذلك.  - 1

 -: ولمكافحة الحشرات بشكل جيد وفعال ينصح بما يلي -

 االهتمام الشديد بأعمال النظافة وجمع النفايات والتخلص منها باألسلوب األمثل.  -1

التركيز على أعمال مكافحة الحشرات بكافة الوسائل في أماكن توالدها كمرمى النفايات  -1
 وأوعية تجميعها وسيارات نقلها وكذلك المياه الراكدة بكافة صورها. 

 فة بالماء ما أمكن ذلك. استخدام المبيدات الحشرية مخف -1

 : التخلص السليم من األوعية الفارغة ومتبقيات المبيدات: ثانياً 

من أهم مراحل األمان في التعامل مع مبيدات اآلفات المختلفة تلك التي نتعامل فيها مع 
األوعية الفارغة والتي يمكن أن تؤدي لحدوث أضـــــرار وخيمة باإلنســـــان وما يربي من حيوانات أو 

 طيور.
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ونظرًا لما تتميز به تلك األوعية في العادة من أشــــــــــــــكال مغرية لينســـــــــــــــان لمحاولة دعادة 
وحيث لوحظ عدم قيام المسـئولين  .اسـتخدامها في أغراض أخرى وما ينطوي على ذلك من أخطار

عن المكافحة بالتخلص الســــــــليم من تلك األوعية والعبوات الفارغة مع عدم توخي الحذر والحرص 
التعامل معها ومع المتبقيات القليلة من المبيدات بها أو مع ما يرتشــح أو يتســرب من  الكافيين في

 نورد فيما يلي ما يوضح ذلك.، بعض هذه األوعية لسبب أو آلخر

دن كل جانب من جوانب تداول المبيدات له نوع ودرجة معينة من األخطار المحتملة وفي 
يرات التدابير العملية القاصـــرة قد تؤدي دلى حدوث تأث حالة التحكم في بقايا المبيدات وعبواتها فين

متفاوتة ابتداًء من الســـــــــــــمية الحادة حتى التعرض للســـــــــــــمية المزمنة للبالغين واألطفال والحيوانات 
األليفة المنزلية والماشــــــــــــــية والحياة البرية وبوجه خاص الكائنات المائية. وفي العادة يكون األثر 

خلفات المبيدات مماثاًل للتعرض الذي يحدث في أي ظروف أخرى الناتج عن التعرض لبقايا وم
سواًء كان التعرض لمبيدات مركزة أو مخففة أو من عبوات تتسرب منها المبيدات أو تتناثر نتيجة 

لص لذا فين التخ، للتخزين غير المناســـــــــــــــب أو التخلص غير الجيد من مخلفات وبقايا المبيدات
المســــــــــــــئولية العامة لكل فرد له عالقة بتداول المبيدات المأمون أمر أســـــــــــــــاســــــــــــــي وجزء هام من 

 (1111)الحسيني.واستعمالها.

 : تعليمات عامة -

 يجب دتباع تعليمات الوقاية المدونة على العبوات.  - 1

تجنب مالمســــة المبيدات للجلد تمامًا مع تجنب اســــتنشــــاق األبخرة أو الغبار المتطاير  - 1
 من المبيد البودرة عن طريق ارتداء المالبس الواقية وتجنب الوقوف في مهب الريح. 

 التقيد تمامًا بارتداء المالبس الواقية عند التعامل مع هذه المركبات أو أوعيتها الفارغة.  - 1

عــدم التــدخين أو تنــاول أيــة مــأكوالت أو مشــــــــــــــروبــات مطلقــًا أثنــاء تــداول هــذه  يجــب - 4
 المركبات أو عبواتها الفارغة ويجب االغتسال جيدًا بالماء والصابون بعد نهاية العمل. 

 عدم ارتداء المالبس المخلوعة دال بعد غسلها جيدًا.  - 5

عبوات خاصــة بالمبيدات أو  عدم التعرض للدخان واألبخرة المتصــاعدة من دحراق أي - 1
 .. الخ(. .أية أشياء أخرى جرى بها التعامل مع المبيدات )مكانس أو نشارة خشب
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العمل بصـــــــــــــفة دائمة على تفري  العبوات تمامًا من أية متبقيات عند دجراء التخفيفات  - 1
  .الالزمة للرش

ر نصــــــال المت يجب أن تكون الحفر المســــــتخدمة في عمليات الدفن بعمق ال يقل عن - 1
 وأن تكون بعيدة عن مصادر المياه واتجاه حركة السيول واألمطار. 

 : كيفية التعامل مع األوعية والعبوات الفارغة للمبيدات -

 تغسل العبوات من الخارج بالماء المضاف دليه أحد المنظفات الصناعية. –أ

تجمع هذه تغســـــــــــــــل هذه األوعية من الداخل بعد تصــــــــــــــفيتها من أية متبقيات حيث  -ب
 . ويتم التخلص من ماء الغسيل في حفرة بالشروط الموضحة سابقا..المتبقيات في وعاء واحد

 

 وسائل خفض تأثير الضرر الناجم عن استخدام المبيدات : ثالثا
عوامل . وهذه ال.تتحكم ثالثة عوامل رئيســية في مدى الضــرر الناجم عن اســتخدام المبيدات

 : هي

 عني قدرة المركب على دحداث الضرر. وهى ت: Toxicityالسمية  .1
 وتعني المتطلبات األساسية لدخول المركب للجسم. : Contaminationالتلوث  .1
ويتم ، وتمثـــــل فترة التالمس مع المبيـــــد: Occupational Exposureوقـــــت التعرض  .1

  -: التعبير عن ذلك بالمعادلة التالية

 وقت التعرض× التلوث × الضرر = السمية 

Hazard = Toxicity x Contamination x Occupational Exposure 

ولتقليــل هــذا الضــــــــــــــرر ألدنى حــد ممكن فــينــه يمكن التحكم في خفض واحــد أو أكثر من 
 : العوامل الرئيسية الثالثة وهى السمية والتلوث ووقت التعرض على النحو التالي

 : وسائل خفض السمية .4

 اختيار مركبات ذات سمية أقل.  -*
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 استخدام المبيدات الحشرية األقل سمية على الجلد.  -*

  W.Pاستخدام تجهيزات المبيدات األقل سمية وأهمها البودرة القابلة للبلل  -*

 استخدام أقل التركيزات المالئمة.  -*

 : وسائل خفض التلوث .5

 ارتداء المالبس الوقائية المناسبة.  -*

 تجنب مالمسة المبيدات.  -*

رشادات السالمة. استخدام أحدث  -*  وسائل التطبيق وا 

 : وسائل خفض وقت التعرض .1

 عدم زيادة وقت العمل عن المسموح به.  -*

 غسل أجزاء الجسم الملوثة أثناء العمل.  -*

  .غسل المالبس الوقائية بعد نهاية كل يوم عمل -*

ة ســــامة دويعتبر الفم والجهاز التنفســــي وجلد الجســــم هي الطرق الثالثة التي تســــلكها أي ما
أما تجهيزات المبيدات فيختلال ضررها حسب كل صورة حيث نجد أن الصورة .عند دخولها للجسم

 (1111)البحري والقاضي.الصلبة أقل ضررًا من السوائل على اختالف أنواعها.
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 :  و المقترحات التوصيات -رابعا 
 : وتعطي نتائج الدراسة والبحث التوصيات التالية

أي مبيد حشـري أو غيره في الزراعة أو في مكافحة الحشـرات الطبية ال يجوز اسـتخدام  -1
وال يجوز الترخيص دال بعد خضـــــوعه لعدد من الشـــــروط ، والبيطرية دون أن يكون مرخصـــــًا قانوناً 

التي تحدد أو تقرر خلو تلك المادة المرخصــــــة من تأثيرات ضــــــارة على الصــــــحة العامة وســــــالمة 
 .البيئة

ا بين اســـــتخدام المبيد ووقت الجني )القطاف( حيث يعد عاماًل تحديد الزمن الفاصـــــل م -1
 .هامًا من عوامل الوقاية

ضــــرورة تواجد العناصــــر الغذائية في التربة مثل النيتروجين والفســــفور والكبريت وتوافر  -1
لمتراكمة وهضـــــــم المبيدات ا، األحياء الدقيقة الميكروبية من فطريات وبكتيريا لغرض ســـــــرعة تحلل

ة حيث أن التربة ذات المحتوى العالي من المواد العضــــــــــــــوية )الدبالية( تكون أكثر كفاءة في الترب
 .في دنهاء فعالية المبيد الحشري 

يجب تصـــريال ســـوائل الرش والمغطس المســـتخدمة لمكافحة الطفيليات على الحيوانات  -4
، جوفيةه الالبيطرية بحيث يكون تصــــــــــــريفها بعيد عن المزروعات ومجارى المياه ومصــــــــــــادر الميا

 .وذلك لخطورة تسرب المبيدات الحشرية دلى اإلنسان والحيوان والحياة المائية

عند التفكير في بناء مجمع لمخازن المبيدات الكيميائية الخاصـــــــــــــــة بالدولة أو القطاع  -5
  ،الخاص يجب أن يكون طبقًا للمواصفات العالمية بحيث يكون بعيدًا عن المناطق اآلهلة بالسكان

 .وبعيدًا عن مساقط المياه ومجاري األنهار والبحيرات

عــدم الســــــــــــــمــاح بعقــد أي اتفــاقيــات دوليــة أو دقليميــة هــدفهــا تواجــد كميــة أو نوعيــة من  -1
كما يمنع قبول أي كمية أو نوعية تدخل البالد ، مختلال المبيدات الكيميائية ألي ظرف أو ســـــــــبب
ع دلى الجهات المختصـــة بالبالد ممثلة بوزارتي على شـــكل هبة أو مســـاعدة أو دعانة دال بعد الرجو 

 .الصحة والزراعة ومراكز البحوث الزراعية و اإلرشاد الزراعي وذلك لمعرفة الحاجة لها

عدم الســــماح بدفن المبيدات القديمة أو التي تم االســــتغناء عنها في األراضــــي الزراعية  -1
يرة و للشــرب تالفيا لحدوث كارثة بيئية كبأو بالقرب من األنهار ومصــادر المياه المســتعملة للري أ
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حيث أصــــــبحت من أهم المشــــــاكل البيئة في الوقت الحاضــــــر للعديد من الدول ويجب العمل وفق 
 مقترحات وتعليمات منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة لحل مثل تلك المشكلة. 

اص واعها بين جهات االختصـــتضـــافر الرقابة الجادة على اســـتيراد المبيدات بمختلال أن -1
والجهات المعنية على أن تكون هناك جهة مســـــئولة عن تحديد مواصـــــفات المبيدات وفقا للمعايير 

 وتكون هي المعنية بيعطاء الموافقة الرسمية باستيراد المبيدات.، الدولية لسالمة البيئة

وردة أو نت المستضرورة وجود مخابر لتحليل عينات المبيدات الزراعية وغيرها سواء كا -1
وذلك لمعرفة كفاءتها ومطابقتها للمواصــــــــفات القياســــــــية المرغوبة ومعرفة أثرها ، المصــــــــنعة محلياً 
 .ويجب تواجد مثل هذه المخابر في جميع المحافظات، السام على البيئة

تي تؤكل ال عدم استخدام المبيدات الجهازية لمكافحة مفات الخضار والنباتات العشبية -13
رًا لبقائها فترة طويلة بين عصـــــــــــــارة األوراق وصـــــــــــــعوبة التخلص منه دال بعد انتهاء فعالية نيئة نظ
 وكما أن التقليل من عدد الرشات المستخدمة للمكافحة وسيلة للحد من مخاطر التلوث ، المبيد

وذلك برش صــال من األشــجار ، دتباع طريقة الرش الجزئي للمســاحة المطلوب رشــها -11
وترك صـــال أو عدة صـــفوف بدون رش وانتقاء بعض األشـــجار على مســـافات ، الشـــديدة اإلصـــابة
وذلك ضــــــــــــــمانًا لبقاء العدد االحتياطي من األعداء الحيوية على األجزاء غير ، محددة ورشــــــــــــــها

 .المرشوشة باإلضافة دلى أنه يساعد على خفض التلوث بالمبيدات

 : مثل ،المكافحة المتكاملة وذلك باستخدام، دمكانية استخدام بدائل المبيدات الحشرية -11

 .استخدام المفترسات والطفيليات والطيور واألسماك في مكافحة الحشرات -أ

 .استخدام الطرق والمواد المسببة لعقم الحشرات -ب

  وذلك بينتاج مســــتحضــــرات في عدة أشــــكال   مســــاحيق، اســــتخدام المكافحة الميكروبية -ج
 .قابلة للذوبان  

ذبة والطاردة. دذ يمكن اســـــتخدام هذه المواد في المصـــــائد الخاصــــة اســـــتخدام المواد الجا -د
وتقدير ، ؤوفى عملية التنب، ومن أهم نتائجها أنها تفيد في دراســــة التاريخ الموســــمي للحشــــرة، بذلك

 .الحد الحرج ليصابة المستخدمة في تطبيقات المكافحة المتكاملة
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ت دشــــــــــــــعار النحالين بيغالق يجب على المزارعين وغيرهم من مســــــــــــــتخدمي المبيدا -11
 .مناحلهم مسبقًا قبل دجراء عمليات الرش بالمواد الكيميائية تالفيا لألضرار التي تلحق بالنحل

كما يجب اللجوء دلى الجهة ، توعية المزارعين بمخاطر المبيدات التي يســــــــــــــتخدمونها -14
حوث رة الزراعة ومراكز الباإلرشـــادية الزراعية أو الجهاز الفني المختص بوقاية المزروعات في وزا

وذلك للمســــاعدة في تحديد اإلصــــابة واختيار المبيد المناســــب والموصــــى به وتحديد عدد ، الزراعية
وكذلك معرفة االحتياطات الالزم اتخاذها ، مرات االســــتخدام والزمن الفاصــــل بين كل رشــــة وأخرى 

موم زارع أو المستهلك لتلك السحيث أن عامل توعية الم، أثناء استخدام وتداول المبيد الموصى به
 .وتثقيفية يعد من األمور الضرورية لحماية البيئة من التلوث

 .ال يعطى المصاب االتروبين في حال زرقة الجسم-15

 ورامين و مشابههالك–الثيوفلين السيتروفلين -االميتوفلين–ال يعطى المصاب المورفين -11

 .ال تعطى المقيئات و الملينات الزيتية-11

 .يمنع دعطاء السوائل بكثرة بسبب تجمعها في الشعب الرئوية-11
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 :  المراجع -خامسا 
 المراجع العربية: أواًل:

 القاهرة .. الحشرات االقتصادية واألفات الزراعية األخرى 1151 .احمد سالم حسن .1
 مصر  .دار المعارف .. مبيدات الحشائش1115 .احمد سيد النووي  .1
 ، دار العلوم. ، تحسين عمل المبيدات1111قاضي، البحيري، منصور الممال  .1
 وزارة الصحةتعليمات  .4
 لبنان .دار الماليين ..االثار البيولوجية للمبيدات1111.جورج معروف .5
 خدمة الجامعة في مجال البيئة .1
بعض المظاهر الســــمية الوراثية والخلوية لمبيدات اآلفات األكثر اســــتعمااًل في ســــورية دراســــة  .1

ثيوفانات ميثيل في لمفاويات الدم المحيطي البشـــــــــــري(، هيئة الطاقة )تأثير المبيد الفطري في 
 .1331الذرية السورية )قسم البيولوجيا والصحة اإلشعاعية(، 

 دار المعارف ..اخطار المبيدات الحشرية1111 .رضا مسعود .1
الصبغي في اللمفاويات البشرية لعمال تعرضوا مهنيًا للمبيدات في سورية، هيئة الطاقة الزيوغ  .1

 .1333الذرية السورية )قسم البيولوجيا والصحة اإلشعاعية(، 
 النهضة .المبيدات تحطمنا من الداخل .1333 .سعيد محمود عبد الهادي .13
 شق. ات على البيئة، منشورات جامعة دم، تأثير المبيد1111جلبرت، كالرك  .11
 . المبيدات والسرطان. منشورات جامعة دمشق1333.حسن الفهداوي  .كمال الحسيني .11
 (11-11-51-51-54-51مجلة عام الذرة االعداد رقم ) .11
 مصر .دار المعارف .. مبيدات األفات1111 .محمود زيد .14
 حلب .مستعملة في مقاومة األفات الزراعية. المبيدات ال1111 .ممدوح الحسيني .15
.( دراســـــــة بعض 1331هيئة الطاقة الذرية الســـــــورية )قســـــــم البيولوجيا والصـــــــحة االشـــــــعاعية. .11

المظاهر الســــــمية الوراثية والخلوية لمبيدات االفات األكثر اســــــتعماال في ســــــورية )تاثير المبيد 
 فطري في ثيوفانات ميتيل في لمفاويات الدم المحيطي البشري(.ال
الزيوغ الصــــبغي  .1333. (هيئة الطاقة الذرية الســــورية )قســــم البيولوجيا والصــــحة االشــــعائية .11

 للمفاويات البشرية لعمال تعرضو مهنيا للمبيدات في سورية
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دراســـــــة االثار  .1333 (.االشـــــــعائيةهيئة الطاقة الذرية الســـــــورية )قســـــــم البيولوجيا والصـــــــحة  .11
 .الوراثية الخلوية للمبيدات الكيميائية التي استخدمت لالهداف الصحية او لمكافحة االفات

 :المراجع األجنبية ثانيًا:

1. Frear, D.E.H. 1955 Chemistry of the pesticides. Divan Nestrand Co. 
New York. 

2. Hubert Martin, 1959 The Scientific Principles of Crop Protection 
Edward Arnold, publishers Ltd. London. 

3. Hubert Martin, 1961 Guide to the chemicals used in Crop Protection. 
Canada Department of Agriculture (Publication 1093) 

4. Ministry of Agriculture Fisheries and Food. July 1965 London. Take 
Care When you spray. 

5. Pesticides manual 1971. British Crop Protection Council. 
6. Product Hand Book (ICI) Plant Protection Ltd 
7. Suggested guide for weed control. 1969 Agricultural Research 

Service. United State Department of Agriculture. 

 : واقع النتم ثالثًا:

 (www.hawaaworld.netعنها فهي تدمر صحتكم ) ااستغنو  .1
 (www.momra.gov.saفات التي تصيب النباتات المزروعة داخل المدن)اآل .1
 (www.safwacity.netبيئتنا تستجير فهل من مجير ) .1
 (www.aun.eun.eg)خدمة الجامعة في مجال البيئة  .4
 (makatoxicology.tripod.comمبيدات الهوام ) .5

 

http://www.hawaaworld.net/
http://www.momra.gov.sa/
http://www.safwacity.net/

