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 االستخدام اآلمن للمبيدات الزراعية  

  

 

 : الهدف العام 

 

   للمبيدات الزراعية وتطبقات االستخدام اآلمن  معارف ومهارات  اكساب املشاركين  

 :مج األهداف التفصيلية للبرنا  

 . باملبيدات الزراعية   التعرف على بعض املفاهيم الخاصة  •

 للمبيدات. واالحتياطات الواجب توفرها في االستخدام اآلمن  االشتراطات  التعرف على   •

 ومميزاتها. انواع مستحضرات املبيدات وعيوبها  التعرف على   •

 والبيئة . املخاطر العامة للمبيدات على االنسان  التعرف على   •

   ات . ستخدام والتطبيق االمن للمبيدات والتخلص من العبو ال ا ارات  اكتساب مه  •

 فيها. املكافحة املتكاملة لآلفات وموقع املبيدات  طرق  التعرف على   •

 .   فهم البطاقة االستداللية املبيد والرموز املكتوبة عليها  •

 حساب الحد االقتصادي لآلفات الزراعية وكيفية إتخاذ قرارات املكافحة .  •

 آلمن للمبيدات . ا   التخزين التداول و  •
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 النتائج املتوقعة  

 
 :املشارك قادرا ًعلى أن   أن يكون   ع نهايةالبرنامج، يتوق في     

 للمبيدات. يطبق التعليمات واالرشادات الخاصة بإالستخدام اآلمن   •

 للمبيدات . معرفة االضرار واملخاطر التي يسببها االستخدام العشوائي   •

 آمنة . قة  ها بطري تداول املبيدات وتخزين  •

 . تطبيق برامج االدارة املتامكلة لآلفات للتقليل من استخدام املبيدات   •

 املبيد. تطبيق التعليمات الخاصة باملبيد واملدونة في بطاقة   •

 ومميزاتها. معرفة انواع مستحضرات املبيدات املختلفة وعيوبها   •

   . ات املكافحة قرار   الزراعية وإتخاذ   حساب الحد االقتصادي الحرج لآلفات  •

 ائل املبيدات املستخدمة في برامج االدارة املتامكلة لآلفات بد التعرف على   •
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 الوحدات التدريبية 

 

 الصفحه  الوحدةالتدريبية أسم   الوحدة 

   

 33-5     سمية ومخاطر املبيدات الزراعية  االولى 

 72-34   املبيدات الزراعية   الثانية 

 169-73 وبرامج املكافحة      راعية  دات الز ن للمبي االستخدام اآلم  الثالثة      

 

 دقيقة   ( 30  )   تتخلل الجلسات فترة استراحة ملدة 

 

 محاور البرنامج:

   سمية ومخاطر املبيدات الزراعية   •

   املبيدات الزراعية وانواعها   •

 االدارة املتكاملة لآلفات وموقع املبيدات فيها   •

 انواع مستحضرات املبيدات وعيوبها   •

 يدات  ملب استخدام ا اعها عند  االحتياطات الواجب اتب  •

 عمليات الرش والحد االقتصادي الحرج   •

 التداول والتخزين اآلمن للمبيدات والتخلص من العبوات   •

   

 



 

  

 مسية وخماطر املبيدات الزراعية   الوحدة األوىل: 

01 



 

 

 أهداف الوحدة التدريبية: 

 

 على أن: يتوقع بنهاية الوحدة  
ً
 التدريبية أن يكون املشارك قادرا

 يدات  تعريف املصطلحات الخاصة بإالستخدام االمن للمب  •

 والبيئة. ف مخاطر وسمية املبيدات على االنسان والحيوان  ي عر ت  •

   املبيدات. مجاالت إستخدام  يعرف   •

•   
ً
 لخطورتها. يصنف املبيدات وفقا

 مكونات املبيدات    تعريف  •

 عالمات وأعراض التسمم باملبيدات  تمييز   •

 باملبيدات. تطبيق االسعافات االولية لحاالت التسمم   •

 

 تدريبية: موضوعات الوحدة ال 

 

   عامة.   ريف تعا  •

 سمية ومخاطر املبيدات   •

 مجاالت إستخدام املبيدات   •

 لخطورتها  •
ً
 تصنيف املبيدات وفقا

 مكونات املبيدات الزراعية    •

 عالمات وأعراض التسمم باملبيدات   •

 باملبيدات. االسعافات االولية لحاالت التسمم   •
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زياد  في  كبير  حد  إلى  الزراعية  املبيدات  الزر أسهمت  اإلنتاج  حاج ة  وتلبية  امل اعي  اإلنسانية  الغذائية،  ات  املواد  من  تزايدة 

الزراعية للبشرية، إال أن مخاطرها على اإلنسان والكائنات الحية وكافة  وبالرغم من الفوائد الجمة التي قدمتها املبيدات  

د الكيميائية  ل مع تلك املوا لراهن، فالتعام عناصر النظام البيئي يعتبر أحد أهم التحديات التي تواجه اإلنسان في الوقت ا 

   . يتطلب توخي أقص ى درجات الحيطة والحذر 

هذا   في   
ً
تقدما الحديثة  التقنيات  التقدم  ازدادت  ضريبة  إنها  وكيفا.   

ً
كما البيئي  التلوث  مصادر  معها  وازدادت  العصر 

 للغاية    ة بنا من آثاره البيئة املحيط   الحضاري فبقدر اهتمامنا بهذا التقدم التقني، يجب أن يكون اهتمامنا بحماية 
ً
تحقيقا

لوق الذي كرمه للا عز وجل وجعله خليفته  األساسية التي ترمي إليها كل أسباب التطور العلمي، أال وهو اإلنسان هذا املخ 

 في األرض. 

 

 

 

 

 

 

 

 من أشكال   أشكالها بمختلف إن استخدام املبيدات بكافة  
ً
  ، فقد والتقني التطور العلمي    مجاالت استعمالها، ليس إال شكال

والخضا  الغالل  إنتاج  في  فاعلة  زيادة  االستخدام  هذا  على  حقق  السيطرة  والفاكهة من خالل  التي  ر  واألمراض  اآلفات 

تصيبها، وإبقاء نسبة اإلصابة بها دون مستوى املعدالت االقتصادية للضرر، كما أن استخدام املبيدات حقق لإلنسان  

 ات واآلفات الناقلة لألمراض الخطيرة. أخطار بعض الحشر   ماية والوقاية ضد درجة عالية من الح 

أحد مسببا  تعد  آخر،  املبيدات من وجه  أن هذه  تلوث  إال  الصحية    البيئة، ت  العلمية  باألسس  التقيد  في غياب  وذلك 

م  االستخدا   والجهل بأساليب   خر في مواجهتنا. حد في صالحنا واآل   حدين: فهي بذلك سيف ذو    االستخدام، املنظمة لهذا  

 الناس عرضة ألذاها. للمبيدات وطرق الوقاية من أضرارها يفض ي إال أن يصبح الفنيون القائمون عليها مع عامة    األمثل 

http://al3loom.com/wp-content/uploads/2011/09/pesticides1.jpg
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 تعاريف: 

هو أية مادة كيميائية منفردة أو أي خليط من مجموعة مواد تكون الغاية منها الوقاية من أية آفة أو القضاء عليها أو    املبيد: 

رر  أو تلك التي تؤدي إلى إلحاق الض   للنبات، أو للحيوان، أو    لإلنسان، راض  ما في ذلك ناقالت األم تخفيض نسبة تواجدها، ب 

أثناء إنتاج األغذية واملنتجات الزراعية واألعالف، أو أثناء تصنيعها ونقلها وخزنها وتسويقها، كما يقصد باملبيد أي مادة  

مل الغزير ألشجار الفاكهة، أو لوقاية  أو لتجفيفه أو لخف الح   لنبات أو إلسقاط أوراقه كيميائية تستخدم لتنظيم نمو ا 

 ضج. الثمار من التساقط قبل تمام الن 

منه في أنسجة    –ولو ضئيلة    –األثر السمي التراكمي: وهو األثر الضار الذي يحدثه املبيد في الكائن الحي نتيجة تراكم نسب  

 م 
ً
 للجرعة السامة ا الجسم لتبلغ مع الزمن قدرا

ً
 ملفضية إلى الوفاة. ساويا

كوين أو في أداء الوظائف لدى اإلنسان أو  هي املواد التي يؤدي امتصاص كمية بسيطة منها إلى اضطراب في الت   السموم: 

 النبات أو الحيوان مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالكائن الحي وربما إلى موته. 

حيوان  أو  نباتي  حي  كائن  كل  هي  أ اآلفة:   
ً
مباشرا  

ً
ضررا يلحق  مباشر  ي،  غير  الفيروسات و   : مثل    -البكتيريا   -باإلنسان، 

 الفقاريات.   –الحشرات    –القراديات    -العناكب   –الديدان الثعبانية    -النباتات الطفيلية العشبية   -الفطريات 

 بالكائن الحي.   السمية: هي خاصية وظيفة أو حيوية، تحدد قدرة املركب الكيميائي على إلحاق الضرر أو التلف 

  باملبيد، في ملستهدفة عن قتل أو الحد من اآلفات ا  املسؤول هي الجزء ذو الفعالية الحيوية من تركيب املبيد لفعالة: املادة ا 

 حين أن باقي املواد التي تدخل في تركيبة تكون حاملة أو مذيبة لهذا الجزء الفعال، وتعد مواد خاملة. 

الجوان  كل  االستعمال: هي  املب طريقة  باستعمال  املتعلقة  املستعمل، ومعدل  يد، م ب  التركيب  في  الفعالة  املادة  تركيز  ثل 

وعدد   وتوقيته  ووقت    مراته االستعمال  الالزمة  الكمية  بيان  مع  وأماكنه،  االستعمال  وطرق  إليه  أخرى  مواد  وإضافة 

 ذلك. استعمالها والفترة الواجب انقضائها قبل حصاد أو جمع املحصول، وغير  

ا فتر  الزم  لتحريم: ة  الفترة  انق هي  الواجب  بدء  نية  وحتى  زراعي،  أي محصول  على  للمبيد  استعمال  آخر  من   
ً
بدءا ضائها 

أدنى من الحد األقص ى  ال  قطاف أو الحصاد والتي تعتبر كافية لتفكك املبيد وزوال آثاره من املحصول النباتي إلى درجة 

 املسموح به حسب التنظيمات واملحلية والدولية. 
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 :  املبيدات واإلنسان والبيئة 

 بعد اآلخر، كانت  
ً
املبيدات الكيميائية واحدا اكتشافاته وليدة الحاجة، فالحاجة كما يقال أم  عندما أكتشف اإلنسان 

واختالف   اختالفها  اآلفات على  وهي مشكلة  َمْضَجَعُه  ْت  قضَّ ملشكلة   
ً
املبيدات حال هذه  تكون  أن  األمل  وكان  االختراع، 

 ما مشكلة قائمة بذاتها ت الحل املدهش في نتائجه األ   لم يخطر بباله آنذاك أن هذا عوائلها، و 
ً
 حتاج إلى حل. ولية سيصبح يوما

 

 

 

 

 

 

 ملواجهة خطر اآلفات التي ظهرت واشتدت أضرارها  
ً
 الزما

ً
وال ريب أن اكتشاف املبيدات واستخدامها فيما بعد قد كان أمرا

من انتقال لهذه اآلفات إلى    بادالت التجارية وما يرافقها وسرعة وسائل النقل وكثرة الت عبر السنين على الزراعات الكثيفة  

، وكذلك نتيجة للتوسع الهائل في املساحات املزروعة، ولتعاقب زراعة املحاصيل ذاتها في أرض محددة، بل  بيئات جديدة 

   ذاته، تعدت أضرار اآلفات غذاء اإلنسان وحاجياته ومواشيه لتصل إلى  
ً
 مراض الخطيرة. ي نقل األوبئة واأل  لتسببها ف نظرا

باهرة في إيقاف كثير من األمراض، من خالل القضاء على مسبباتها  وقد أمكن باستخدام املبيدات الكيمائية تحقيق نتائج 

 والجرب وغيرها كثير.   واملالريا كثيرة من العالم مثل التيفوس    في أماكن ووقف انسيابها أو انتشارها  

على اآلفات لم    استخدامها، فقضائها بيدات عند بدء  تطلعات املنشودة من امل م اآلمال املعقودة وال لواقع بحج ولم يكن ا 

، وأثبتت التجارب أنه لن يكون، فالكائنات الحية املتعايشة في البيئة  
ً
 تبحث عن الوجود    -واآلفات منها   –يكن مبرما

منها   ولكل  الحياة،  وقد  واستمرار  وأسلوبه.  طري طريقته  اآلفات  لهذه  الخاصة، كانت  منها    قتها  مقاومة  فظهرت  سالالت 

للمبيدات، فكان ذلك هو ردها الحيوي على السالح املدمر الذي استخدمه اإلنسان ضدها وهو املبيدات الكيميائية األمر  

بينها وب  لها االستمرار والبقاء بإذن للا، وفرض استمرار الصراع  بدأ ين اإلنسان على استمر الذي هيأ  الحياة، وهكذا    ار 

يبح  ،  ث عن مبيدات  اإلنسان 
ً
أكثر تخصصا الذي   وبدأ جديدة  العدو الخطير  في أساليب املواجهة ضد هذا  يهدد    ينوع 

 سالمته وأمنه الغذائي. 

http://al3loom.com/wp-content/uploads/2011/09/pesticides2.jpg
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رة دون التنبه إلى  وما برح استخدامه للمبيدات الزراعية يحتل مرتبة الصدارة بين أسلحة املواجهة، وأخذ يستخدمها بكث 

هذا االستخدام املكثف وما يرافقه من أخطار فادحة في أساليب  تحيط به جراء  البيئة التي    خطار املحدقة بسالمة األ 

استخدام املبيدات وتداولها، وهذه األخطار التي تناقلها البعض عن اآلخر نتيجة الجهل املطبق وعدم التقيد بالتعليمات  

العالم على تصنيع  لعديد من دول الرقابية في ا لدقيق من قبل الجهات بيد، وغياب اإلشراف ا واملحظورات الخاصة بكل م 

وتعبئة واستيراد و تسجيل واستعمال املبيدات على اختالفها وبقي االستخدام األمثل لهذه املواد الخطرة مجرد كلماٍت  

 .
ً
 مقروءٍة أو مسموعٍة لم تجد طريقها إلى التنفيذ إال نادرا

 أنه ال يوجد مبي مية بمكان أن نعلم جم ومن األه 
ً
 يعا

ً
على اإلنسان والبيئة، بل إن الخطر عامل   من الخطورة  د يخلو نهائيا

مشترك بين مختلف أنواع املبيدات مهما تنوعت مجموعاتها الكيميائية، أو اختلفت صفاتها الفيزيائية، أو تباينت أسماؤها  

، ت درجة الخطورة تبقى أم ت استعمالها، إال أن  التجارية وأسماؤها الشائعة، أو تعددت مجاال 
ً
 نسبيا

ً
وتخف  شتد في بعضها  را

 في بعضها اآلخر ولكنها ال تنعدم بأي حال. 

 مجاالت استخدام املبيدات 

 بناء على تنوع املبيدات واختالف  
ً
 وتنوعا

ً
ِرُد مجال استعمالها توسعا

َّ
منذ أن اكتشفت املبيدات الكيميائية وحتى اليوم، يط

 على اآلفات املستهدفة.   طريقة تأثيرها   من حيث اختالف   الكيميائية، أو   ومجموعاتها ها الفيزيائية  أشكال 

 استخدام املبيدات في اإلنتاج النباتي 

 بصورتها البرية   –تتعرض النباتات املنتشرة في البيئة  
ً
اإلصابة بالعديد من    إلى   -سواء املزروعة منها أو تلك املوجودة أصال

، الغة، وقد تؤدي إلى إ تسبب لها األضرار الب اآلفات التي  
ً
همية حماية هذه املزروعات والنباتات  ومن هنا تبرز أ   تالفها نهائيا

 جزء حيوي وهام من البيئة  
ً
الطبيعية، ليس ألنها مصدر أساس ي لغذاء اإلنسان وألمنه الغذائي فحسب، بل ألنها أيضا

 في تحقيق األمن ا 
ً
 رئيسيا

ً
 لبيئي لإلنسان. املحيطة، وتلعب دوارا

 أو أكثر من األغراض التالية:   م املبيدات في املجال النباتي لواحد تخد وتس 

الغالل والخضروات وأشجار   ▪ التي تصيب محاصيل  الثعبانية  مكافحة الحشرات الضارة والعناكب والديدان 

 الفاكهة ومحاصيل األعالف ونباتات الزينة والغابات الطبيعة. 

 ا. افحاتها عند حدوثه مراض الفطرية، ومك فها من اإلصابة باأل ات الزراعية على اختال وقاية املحاصيل واملنتج  ▪

 مكافحة األعشاب املتطفلة الضارة باملحاصيل واملزروعات املختلفة.  ▪

مكافحة آفات الثمار والحبوب املخزونة، سواء بتغطيس هذه الثمار في محاليل املبيدات، أو بالرش املباشر على   ▪

 بخير. و باستخدام طريقة الت دعات وصوامع الغالل أ الحبوب في املستو 

ماِت الن استخداُم مُ  ▪
ّ
ّبتات عقد الثمار على العديد من النباتات  نظ

َ
 الكيميائية الصلبة والسائلة.   واألسمدة مو، وُمث

 الزراعية. مكافحة الجرذان والقوارض عامة التي تؤدي إلى إلحاق األذى بالعديد من املحاصيل   ▪
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 ي ت في اإلنتاج الحيوان استخدام املبيدا 

ل  بذاته،  قائم  عالم  الحيوانات  تربية  الص إن  الرعاية  أهمها  ومن  وقواعده،  أصول  مراقد  ه  أن  حيث  والبيطرية،  حية 

الحيوانات وأماكن تربيتها، تعد بيئة مناسبة لتواجد العديد من اآلفات الحشرية والفطرية وغيرها من اآلفات التي تلحق  

ن والحيوان، وبذلك فإن  ن اإلنسا مشترك بي الخطيرة إليها ومن بينها ما هو  الحيوانات وتعمل على نقل األمراض األذى بهذه  

، سواًء بنقلها لألمراض و األوبئة أو تسببها في خفض اإلنتاج  
ً
 على الحيوان وعلى اإلنسان معا

ً
 كبيرا

ً
هذه اآلفات تشكل خطرا

 املتوقع لهذه الحيوانات. 

 ثر من األغراض التالية: في اإلنتاج الحيواني لغرض أو أك   وتستخدم املبيدات 

مختلف أطوار الحشرات واآلفات    وملكافحة راقدها وأماكن تربيتها لتطهيرها  ائر الحيوانات وم الرش املباشر لحظ  ❖

 املحتمل وجودها في تلك الحظائر. 

بأساليب   ❖ ذلك  ويتم  عليها،  املتواجدة  الخارجية  الطفيليات  على  للقضاء  الحيوانات  على  املباشر  االستخدام 

الر مختلف  أو  املبيدات،  بمساحيق  التعفير  منها  في محاليل  ة،  التغطيس  أو  املباشر  القضا ش  على    ء املبيدات، 

 الداخلية  الطفيليات  

 بخلطها مع العليقة )غذاء الحيوان(.  ❖

 د الحشرات املزعجة والضارة باستخدام بعض املواد الطاردة بطرق وأساليب متعددة. طرد وإبعا  ❖

 العامة: صحة  استخدام املبيدات لحماية ال 

در التلوث البيئي وسرعة انتقال اآلفات املمرضة من مكان  ندفعها مرغمين كانت زيادة مصا إن ضريبة التطور التقني التي  

ل وزيادة التبادالت التجارية وحركة املسافرين من البشر من مكان إلى آخر، إضافة  آلخر نتيجة سهولة وسرعة وسائل النق 

في عد  الزيادة املطردة  د إلى  التي تنخفض فيها  الدول  في  الخدمات د السكان، سيما  ، وتقل فيها 
ً
الوعي الصحي نسبيا   رجة 

ت في تزايد األخطار الناتجة عن  كل هذه العوامل فرضت علينا تحديات بيئية خطيرة، حيث ساهم الوقائية والصحية،  

ان في منزله و مصنعه و مكتبه و مطعمه  انتشار اآلفات الضارة بالصحة العامة، وباتت هذه اآلفات املتعايشة مع اإلنس 

إلى  ومشرب   عليه حيث تؤدي 
ً
 حقيقيا

ً
العديد من األ ه ، تشكل خطرا ، وإقالق  انتقال  مراض الخطيرة واألوبئة من ناحية 

 فتم اإلنسان وإزعا 
ً
 الزما

ً
  جه وتأثيرها السلبي على نوعية حياته من ناحية أخرى. وأمام هذا الواقع كان البحث عن الحل أمرا

الق  في  املبيدات املتخصصة  العديد من  بفاعلية، مع وجود سمية  إنتاج  أو معدومة على ضاء على هذه اآلفات    ضعيفة 

غاية املرجوة بدرجة مقبولة ومنها ما حاد عنها بدرجة خطيرة،  اإلنسان وذوات الدم الحار. ومن هذه املبيدات ما أصاب ال 

   استعمل على نطاق واسع   مثل مبيد الـ ) د.د.ت ( و الذي   ذاتها، فات  حتى بات استعماله مصدر خطر كبير يفوق خطورة اآل 

أن   تأثير سمًي تراكمي خطير على اإلنس تتضح خطورته فيحضر ويحرم استخد قبل  له من  ملا   ، ان والحيوان  امه دوليا 
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 لألعراض الت 
ً
 الية : بصورة عامة وعلى الرغم من ذلك فإن املبيدات تستخدم لحماية الصحة العامة، تحقيقا

 وض والصراصير وغيرها. ارة بالصحة العامة، مثل الذباب والبع مكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة الض  ❖

 وغيرها.   والجرب مكافحة الطفيليات الخارجية على اإلنسان مثل القمل بأنواعه   ❖

 مكافحة الفئران والجرذان والقوارض بأنواعها.  ❖

 في نقل العديد من اإلمراض واألوبئة الخطيرة.   مكافحة الحيوانات الشاردة والعقورة التي تسبب  ❖

الصحية   ❖ املنازل واملرافق  في  البكتيريا والجراثيم  التعقيم ضد  الفطرية ومحاليل  املطهرات  باستخدام  التعقيم 

 والعامة. 

ظ املالبس والسجاد واملنتجات الخشبية على اختالفها، وحمايتها من بعض أنواع اآلفات الضارة بها، وذلك  حف  ❖

 و القاتلة ألطوار معينة منها. دام املواد الكيميائية الطاردة لهذه اآلفات أ باستخ 

  
ً
 لخطورتها: تصنيف املبيدات وفقا

الوقاية من أية آفة زراعية أو القضاء عليها أو  املبيدات الزراعية هي كل مادة أو خليط من   مجموعة مواد الغرض منها 

 أو تتدخل بأي شك 
ً
الزراعية أو األخشاب أو  ل من األشكال أثناء إنتاج األغذية أو املنتجات  مكافحتها والتي تحدث أضرارا

اق أو تجفيفها أو خف الثمار أو منع  إسقاط األور   و واملواد املستخدمة في ا التعريف منظمات النم األعالف كما يدخل في هذ 

    إال أننا لن نتعرض في هذه النشرة إلى املبيدات التي يشملها القسم األخير   سقوطها. 
ً
من التعريف بسبب كونها التكافح خطرا

  
ً
باآلفة مباشرا النباتية واألعشاب الضارة والقوارض    أو آفة خطرة ونقصد  )الحشرات االقتصادية والعناكب واألمراض 

واملبيدات الزراعية بصورة عامة مركبات سامة وخطرة ويجب استعمالها    نيماتودا والطيور والرخويات الضارة بالزراعة(. وال 

الو بحذ  ال ر عند الضرورة فقط بعد استنفاذ كافة أساليب  تعبير  قاية وطرق املكافحة  مؤشر على    LD50زراعية ويعتبر 

% من  50باملليغرام لكل كغ من الوزن الحي التي يمكن أن تؤدي إلى موت  سمية املبيد وخطورته وتعني: جرعة املبيد مقدرة 

لجرعات املأخوذة عن  ملعطاة في هذه النشرة مقدرة على إناث الجرذان ل حيوانات التجربة التي تتعرض لها وأرقام السمية ا 

 لذلك إلى عدد من  طريق الفم وتقسم املبيدات ط 
ً
 املجموعات كما يلي: بقا

 عن طريق الجلد   LD50 عن طريق املعدة   LD50 التأثير درجة  
عن طريق  

 التنفس 

 صلب  سائل  صلب  سائل  درجة السمية 
غازملغ/لتر  

 هواء 

 خطير للغاية 
أقل أو يساوي  

25 
 5أقل أو يساوي  

أقل أو يساوي  

50 

أقل أو يساوي  

10 

أقل أو يساوي  

0.5 

 عالي الخطورة 
وحتى    25أكبر من  

200 

وحتى    5أكبر من  

50 

وحتى    50أكبر من  

400 

وحتى    10أكبر من  

100 

  0.5أكبر من  

 2وحتى  

متوسط  

 الخطورة 

  200أكبر من  

 2000وحتى  

وحتى    50أكبر من  

500 

  400  أكبر من 

 4000تى  وح 

  100أكبر من  

 1000وحتى  

  2أكبر من  

 20وحتى  
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 عن طريق الهضم والجلد    يمكن للغاية:  خطير  
ً
 والتنفس حادة أو مزمنة تصل للموت. أن يسبب أخطار جسيمة جدا

 أن يسبب أخطار جسيمة عن طريق الهضم أو الجلد أو التنفس قد تصل إلى املوت.   يمكن :  الخطورة عالي  

 خف. الجلد أو التنفس هذا إضافة إلى درجات أ   أن يسبب أخطار محدودة عن طريق الهضم أو   : يمكن الخطورة متوسط  

 

 منها: تزيد من خطورة املبيد نذكر  إال أن هناك عوامل أخرى  

إن بعض املبيدات يصعب طرحها من الجسم وبذلك تتراكم فيه عندما يتعرض لها على شكل جرعات متتالية   ✓

 ألجهزة الجسم  أن تصل إلى الجرعة املميتة وتسبب املوت وتكون في أثناء  غير مميتة إلى  
ً
ذلك قد سببت أضرارا

 الداخلية. 

دخل في أنسجة النبات لذلك يصعب التخلص منها بالغسيل والبد من انتظار فترة من  بعض املبيدات جهازية ت  ✓

 الزمن بعد الرش تسمى فترة األمان حتى يتحلل هذا املبيد ويزول خطره. 

أ  ✓ الجسم  أجهزة  بعض  على  جانبية  تأثيرات  لها  املبيدات  لذلك  بعض  الخاليا  انقسام  على  أو  األجنة  على  و 

 كآخر مرحلة من مراحل مكافحة اآلفات.   يدات يجب أن فاستعمال املب 
ً
 يأتي دائما

 في  أن كافة املبيدات الزراعية املت   قطر إلى املزارعين في  ونود من جهة ثانية أن نطمئن كافة األخوة   ✓
ً
داولة نظاميا

وأجهزتها املختصة فكقاعدة عامة اليدخل مبيد زراعي إلى    البلدية والبيئة   هي تحت املراقبة الدقيقة لوزارة   لدولة ا 

يستورد  قطر   التي  واملحاصيل  اآلفات  نفس  على  املنشأ  بلد  في  قيود  وبدون  باستعماله   
ً
مسموحا يمكن  مالم 

في   أي   الدولة، ملعالجتها  اليدخل  أنه  إلى    كما  زراعي  ل الدولة  مبيد  الالزمة  التحاليل  عليه  تجر  من  مالم  لتأكد 

 ه للمواصفات املتعاقد عليها وهذا ينطبق على مبيدات القطاعين العام والخاص. مطابقت 

في القطر هو عامل    املبيدات املتداولة وإن التقيد بالتعليمات املوجودة باللغة العربية على عبوة كل مبيد من   ✓

 م خطار التي يمكن أن تنشأ عن سوء االستعمال، فهذه اللصاقات م أمان ضد األ 
ً
الوزارة  راقبة مسبقا ن قبل 

واستعمال املبيد على اآلفات واملحاصيل الواردة فيها وبنسب االستعمال املوص ى بها واتباع فترات األمان املطلوبة  

 يعطي النتيجة املرجوة ويدفع األخطار عن مستعمل املبيد وعن املحصول. 

االحتياطات  م ك  ✓  
ً
أيضا تحوي  العبوة  على  املوجودة  اللصاقة  أن  املبيد  الواجب  ا  استعمال  عند  اتخاذها 

واإلسعافات األولية عند التسمم وكذلك اإلرشادات إلى الطبيب تبين له مضاد التسمم الواجب استعماله في  

بيد هو اللصاقة املوجودة  حال حصول تسمم بطريقة ما، فأول ش يء يجب قراءته والتقيد به عند استعمال امل 

 على العبوة. 

، جرى اختبارها من حيث سالمتها وفعاليتها قبل طرحها لالستخدام في املجال الزراعي،  ية فعا املبيدات مواد كيماو 
ً
لة حيويا

  أما في حال حدوث خطأ في االستخدام فإنها تصبح مواد مؤذية لإلنسان ولحيوانات املزرعة والبيئة املحيطة لذلك يجب 

وللحصول على نتائج سليمة وفعالة. من حيث املبدأ    أي ضرر االلتزام بتعليمات امللصقة املوجودة على عبوة املبيد ملنع  

 اليوجد أي مادة كيماوية ليس لها خطر ولكن هناك طرق آمنة الستخدامها لذلك يجب: 

 قراءة النشرة الداخلية أو اللصاقة الخارجية قبل االستخدام.      -1

 ون على اللصاقة. واملد   واستعمال املبيدات حسب ماهو موص ى به من قبل الصانع   اول وخزن تد      -2
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ويجب أن نتذكر عندما نريد الوقاية من التسمم أن درهم وقاية خير من قنطار عالج وقد تدخل املبيدات الجسم عن  

 طريق: 

 الستنشاق )التنقس( ا   -                الفم(   االبتالع )   -                 اختراق الجلد   -

   الجلد: اختراق    -

ص املبيدات إلى داخل الجسم إذا حدث تالمس بين املبيد والجلد، لذا يجب الحذر من  وقد تمت الحاجز  اليلعب الجلد دور  

 فتغسل املنطقة املعرضة. 
ً
 مالمسة الجلد للمبيد، وتجنب تلوث الجلد قدر املستطاع. أما إذا حصل التلوث فعال

 طريق الفم:   االبتالع عن   -

 أكثر شدة من ال 
ً
ث االبتالع صدفة لذا يجب أن تؤخذ احتياطات كافية ملنع  فقد يحد سابقة،  هذا الطريق قد يسبب أخطارا

هذا األمر خاصة بالنسبة لألطفال عندما يتناولون املبيد عن طريق الخطأ نتيجة لعدم تخزينه بطريقة صحيحة أو اإلشارة  

 لذلك: إلى اسمه وخطره بصورة واضحة  

 صة به عية الخا يجب التقليل من خطر ابتالع املبيد بحفظه في األو    -

 يجب عدم نقل املبيدات من عبواتها األصلية إلى عبوات أخرى غير موجود عليها اللصاقة.      -

 عدم األكل أو الشرب أو التدخين أثناء التعامل مع املبيدات      -

 املشروبات عدم استخدام العبوات الفارغة لتخزين األطعمة و      -

 

 طريق االستنشاق:   -

 يمكن أن يمتص من خالل الرئة أثناء االستخدام لذا يجب: أبخرة أو غبار ف   املبيدات قد تنتج بما أن مستحضرات  

 التأكد من أن عملية الخلط تجري خارج الغرفة أو في ظروف تهوية جيدة.    -

 أخذ الحذر الشديد عند سكب املبيد املركز.    -

 الرش   االبتعاد عن رذاذ       -

 لتعرض الزائد للمبيدات أو التسمم: عد في الوقاية من ا ي أماكن العمل لتسا وبصورة عامة يجب توفر املواد التالية ف 

 بشكل دائم وبكميات كافية في مكان خلط أو استخدام املركزات حيث يساعد بشكل كبير في    املاء: يجب     -
ً
أن يكون متوفرا

. ا لذا يجب حفظ كمية كافية من املاء النظيف في م غسيل الجلد والعيون في حال تلوثه 
ً
 تناول اليد دائما

 الصابون         -

 جاف بكمية كافية أو مناديل ورقية ملسح املبيد عن الجلد في حال عدم توفر املاء.   قماش: نظيف قطع          -

 . الشراشف : أو بطانيات لالستعمال في حالة إصابة املتسمم بنوبات من البرد         -

 بتالع بعض املبيدات وهو مفيد في حال ا   منشط: فحم نباتي          -

 عبوات بالستيكية: لحفظ املالبس واألحذية امللوثة         -

 

 لطريقة طلب املساعدة  
ً
التخطيط مسبقا التسمم وتحديد أحسن وأسرع طريق للحصول على    عند حدوث كما يجب 

 ناية الطبية. املساعدة الطبية أو نقل املصاب إلى مركز الع 
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 باملبيدات: عالمات وأعراض التسمم  

 لتعدد أنواع املبي 
ً
عراض التسمم باملبيدات يمكن أن تظهر بمظاهر عديدة مختلفة، كما  دات وطرق امتصاصها فإن أ نظرا

مشابهة   تكون  أن  يمكن  للحرارة،  الطويل  التعرض  عن  الناتجة  والحاالت  اإلصابات   
ً
أخرى خصوصا  

ً
أعراضا هناك  أن 

 للتفريق بين هذا األع سمم ، لذلك من املهم استشارة  للت 
ً
 راض. الطبيب إذا كان ممكنا

 وتشير إلى إمكانية وجود تسمم باملبيدات: 
ً
 فوريا

ً
 وإن األعراض املذكورة أدناه تستدعي اهتماما

 بشكل عام : يالحظ ضعف شديد وتعب 

 يالحظ عليه حكة ، حرقان ، تعرق زائد، ظهور بقع )لطخ(  الجلد :  

 توسع أو تضيق في حدقة العين.   سيالن دمع، تصبح الرؤية صعبة أو غير واضحة ، رغبة في الحك ، حرق،   عيون:  ل ا 

 حرقة في الفم والبلعوم، سيالن لعاب شديد، غثيان ، دوار، تقيؤ، ألم بطني، إسهال.  الجهاز الهضمي:  

صعوبة في    ، ترنحن نوبات، فقدان الوعي ، الجهاز العصبي: صداع ، دوار، اضطراب ، عدم راحة، ارتعاش في العضالت 

 اللفظ. 

 التنفس ، صفير لدى التنفس.   م وضيق في الصدر، صعوبة في الجهاز التنفس ي: سعال ، أل 

في الحاالت الصعبة من املهم استعمال كافة املعلومات املتاحة وذلك عند األخذ بعين االعتبار بأن حالة املريض لها عالقة  

كما   للمبيدات  إمكا بالتعرض  االعتبار  بعين  األخذ  وي يجب  أخرى،  أمراض  إلى  تعود  األعراض  هذه  أن  سؤال  نية  جب 

 الشخص وزمالؤه في العمل عن مايلي: 

 إذا كان قد حدث تلوث أو حتى إذا تم التعامل مع أي مادة كيماوية         -

 ماهي املادة التي تم التعامل معها وبأي كمية         -

 مبيد طول فترة هذا التعرض متى حصل التعرض لل         -

 ماهي املالبس الواقية املستخدمة         -

 ماهو شكل األعراض املرضية التي لوحظت         -

 فيما إذا تناول املريض الكحول أو أية أدوية طبية         -

 كما يجب مالحظة األشياء التالية: 

 الرش واالحتفاظ بكل ذلك بعناية. ات املرفقة بها وأدوات  وجود مايشير إلى عبوات مبيدات أو امللصقات أو النشر         -

 قته على األرض أو املالبس التعرض للمبيد أو إرا   وجود دليل على         -

 وجود أي عيب أو خلل في معدات الرش         -

 حالة املريض         -

بدرجة كبيرة، فيجب  إذا حدث تلوث  بما أن العديد من مستحضرات املبيدات لها رائحة مميزة يمكن أن تالحظ عادة فيما  

وبعد هذا االستجواب واملالحظات إذا حصل الشك بأن الحالة    املصاب، جود  االنتباه لوجود أية رائحة للمبيدات في مكان و 

إعطاء   مع  املمكنة  بالسرعة  الطبية  املساعدة  وطلب   
ً
فورا األولية  اإلسعافات  بإجراء  القيام  يجب  باملبيدات  تسمم  هي 

 واملالحظات التي لوحظت عليه ولصاقة املبيد موضوع التسمم إن وجدت. حة عن املريض  الطبيب مل 
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 اإلسعافات األولية: 

 مالحظات عامة:   -1

 يجب التصرف بسرعة وعدم انتظار أي مساعدة خارجية         -

 التصرف بهدوء وحذر وتجنب التلوث خالل العمل          -

تنفس كافي واملحافظة عليه باستمرار، واألفضلية الثانية  ى تعطى لضمان  حسب حالة املريض فإن األفضلية القصو     -

 املعالجات األخرى. تعطى ملعا 
ً
 لجة إصابات العين ثم تأتي ثالثا

 إبعاد الشخص املصاب عن منطقة التلوث أو إراقة املبيد         -

 تجنب أي تلوث جديد للجلد أو استنشاق غبار املبيد أو غازاته.         -

 حذية الجلدية امللوثة. املالبس في وعاء منفصل للقيام بغسلها قبل استخدامها ثانية والتخلص من األ جمع          -

 خلع املالبس امللوثة بما فيها األحذية بسرعة وبشكل كامل         -

 إزالة املبيدات عن الجسم والشعر والعيون بالغسل بكمية كبيرة من املاء         -

 ب إبعاد الجفنين عن بعضهما وغسل العين باملاء ملدة عشرة دقائق. نين يج عند غسل العي         -

، أو وضعه تحت الدوش ملدة  ذا توفرت  إ         -
ً
 دقيقة.   15بركة ماء يمكن غسل املصاب كامال

يجب استعمال املنظفات الخاصة في حال عدم توفر املاء وينشف الجلد من املبيد بقطعة قماش أو يمسح بطريقة      -

 تجنب دعك أو حك الجلد. فة مع  لطي 

 

 ثم تتابع اإلسعافات األولية التالية: 

 بشكل عام: 

-          
ً
 بشدة. االستمرار بتهدئة املريض وطمأنته حيث يمكن أن يكون املريض مثارا

 الحركة.   إبقاء املريض براحة تامة حيث أن التسمم باملركبات الفوسفورية العضوية الكاربامات يزداد سوًء مع         -

 فقد يفقد املتس         -
ً
 مم وعيه وقد يتقيأ وقد يتوقف التنفس فجأة. مراقبة التنفس وحالة الوعي عند املريض أمر هام جدا

إن وضع املريض بوضعية مناسبة تساعد على مقاومة خطر هذه املضاعفات، والوضعية املناسبة تكون بوضع املريض      -

 إلى الجانب وإذا كان املريض فاقد الوعي يحافظ على الذقن    على جانبه مع بقاء الرأس أخفض من 
ً
بقية الجسم ومدارا

 إلى األمام والرأس إلى الوراء لضمان استمرار التنفس. مسحوبة  

يجب إعطاء اهتمام خاص ملراقبة الحرارة بالنسبة للمريض فاقد الوعي فإذا كان يشعر بالبرد يغطى بأغطية أو بطانيات      -

 رارة عادية. ح للمحافظة على  
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 في حال ابتالع مبيدات: 

ت وكان الحصول على املساعدة  كان املبيد عالي السمية ويمكن أن يسبب املو الينصح بتحريض التقيؤ كإسعاف أولي إال إذا  

الطبية بسرعة غير متوفر وعندها يجب قراءة لصاقة املبيد ملعرفة فيما إذا كان يجب تحريض التقيؤ أم ال وكذلك لالطالع  

   LD50و رقم  ى درجة سمية املبيد والتعرف عليها من وجود رسم الجمجمة والعظمتين املتقاطعتين أ ل ع 

 بوعيه وفي حال الضرورة ولتنفيذها يتبع  
ً
عملية إثارة اإلقياء يجب أن تجرى فقط في حالة املريض الذي اليزال محتفظا

 مايلي: 

 يوقف املصاب أو يجلس بوضعية مستقيمة         -

 على إحداث التقيؤ عن طريق دغدغة نهاية البلعوم.   جري العمل ي         -

لضغط على وجنتي املصاب وإدخالهما بين أسنانه ملنعه من عض األصابع  اليد الثانية للمسعف ل يستخدم إصبعان من      -

رة من  مالعق كبي   3املصاب  وبعد إحداث التقيؤ أو إذا كانت عملية اإلثارة غير ناجحة يعطى    البلعوم ، التي تدغدغ نهاية  

دة مرات قدر املستطاع حتى إحضار الطبيب ويمنع  مادة الفحم املنشط محلولة في نصف كاس من املاء ، وتكرر العملية ع 

 طريق الفم إذا كان فاقد الوعي. بعد ذلك يعاد املصاب إلى وضعية االستلقاء األصلية. إعطاء املريض أي مادة عن  

 

لون الوجه واللسان أزرق ( تسحب الذقن إلى اإلمام لتجنب    )يصبح فس  توقف التن تمر وإذا  التنفس: يراقب بشكل مس 

 اللسان إلى نهاية الحنجرة. انزالق  

وفي حال عدم حدوث التنفس بعد إجراء العملية السابقة يجرى العمل على فتح مجرى الهواء لدى املصاب وذلك بوضعه  

ف وتزال أي بقايا للقيء أو املبيد من فم املصاب بواسطة  إلى الخل   ام والرأس على ظهره مع إبقاء الذقن مسحوبة إلى األم 

إذا املبيد املبتلع فوسفوري أو من مركبات الكارباميت. ثم يضغط على    هامة ظيفة وهذه العملية  إصبع مغطاة قماش ن 

   أنف املصاب بالسبابة واإلبهام إلغالقه وينفخ بفمه بمعدل تنفس املسعف الطبيعي أو يغلق 
ً
وينفخ   عن ذلك  فمه بدال

 حتى يبدأ التنفس بشكل طبيعي. بأنفه، وبعد التأكد من أن صدره يتحرك يستمر بإجراء التنفس الصناعي  

 

 التشنج: االختالج أو  

إذا أصيب املريض باالختالج يوضع قماش محشو بين أسنانه لتجنب إيذائه نفسه مع عدم القيام بأية محاولة لوقف  

ب بالتدخين أو شرب الكحوليات واليعطى الحليب إذ أن إعطاء الحليب  ن اليسمح للمصا بالقوة، ويجب أ تشنج املريض  
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 ئل أخرى. سرع امتصاص بعض املبيدات في القناة الهضمية ويمكن أن يعطى املصاب سوا قد ي 

صاب إلى اقرب  إذا حصل الشك بوجود تسمم خاصة إذا استمرت األعراض املرضية يجب طلب املعونة الطبية ونقل امل 

صحي م  ع   ركز  الحصول  تم  التي  املعلومات  كافة  بالعالج  ستقوم  التي  الجهة  أو  الطبيب  وعن  ويعطى  الحالة  عن  ليها 

 عب 
ً
وة املبيد ولصاقته. حيث يقوم الطبيب بإجراء الالزم وإعطاء  اإلسعافات األولية التي أجريت للمصاب، كما تعطى أيضا

قة املوجودة على عبوة املبيد، إذا كان للمبيد  ور بوضوح في اللصا ( املتخصص واملذك   Antidotمضاد التسمم )االنتيدوت  

معروف أما في حال عدم وجود مضاد تسمم متخصص للمبيد فتعالج األعراض فقط حتى    Antidoteاملسبب للتسمم  

 تزول . لن تدخل في تفصالت هذا الجزء من العالج. 

 مكونات املبيدات  

ائية تستخدم لقتل أو طرد وتنفير أو التحكم في نوع أو  ، وما هي إال مخاليط كيمي ات وتسوق بعدة صيغ مختلفة تنتج املبيد 

كيب املبيد املسئول عن قتل أو طرد وتنفير أو  ختلفة من اآلفات والحشرات وغيرها، حيث يعرف ذلك املكون من تر أنواع م 

)مثل    Inert Ingredient  ملكونات الخاملة ، وأخرى تعرف با Active Ingredientالتحكم في اآلفات والحشرات باملكون الفعال  

(، والتي عادة ما يتراوح وجودها في املبيد بين  Fillersو املالئات  Adjuvant (Boosters) ، ومعززات للفعالية  Solventsاملذيبات  

 موت اإلنسان.   الرغم من خطورتها والتي قد تصل إلى ٪ من إجمالي مكونات املزيج أو الخليط الكيميائي للمبيد، على  99إلى    0

 لعدة أسباب منها مايلي:   Inert Ingredientتضاف هذه املكونات الخاملة  

 ن وتعزيز فعالية املبيد املنتج. سي تح 

 تسهيل استخدام املبيد. 

 املساعدة في عمليات التخفيف عندما يخفف املبيد باملاء أثناء االستخدام. 

 تلفة. أو انتشار املبيد على السطوح املخ   رفع كفاءة التصاق 

 املستهدفة.   والحشرات املساعدة في نقل وتوجيه املبيد إلى اآلفات  

 أثناء تخزينه.   حيلولة دون تفككه تثبيت املبيد وال 

إن   املبيد  امللصقة على عبوات  التعريفية  القائمة  في  الخاملة  املكونات   ال يضمنون هذه 
ً
غالبا املبيدات  منتجي  بأن   

ً
علما
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معلومات عن هذه املكونات الخاملة من خالل نشرة السالمة لكل منها والتي تعرف    وجدت، إال أنه يمكن الحصول على 

 . Material Safety Data Sheet (MSDS)   ة املواد الكيميائية بنشرة سالم 

كما أن هذه املكونات الخاملة ليست مسئولة مباشرة عن فعالية و جودة املبيد مثل املكونات الفعالة والتي قد تكون عالية  

ت السم  بين عديم و عالي السمية، حيث  تتراوح سميتها  الخاملة  املكونات  أن هذه  الرغم من    ية. على 
ً
أيضا تفاوت سميتها 

 رض اإلنسان لها، إذ البعض منها سام عندما يبتلع بتناول غذاء أو شراب ملوث به أو قضم  حسب كيفية تع 

ها سام عندما يالمس الجلد فيمتص من خالله بناء على  أظافر يد ملوثة باملبيد أو يستنشق عبر الهواء والبعض اآلخر من 

كونات الخاملة تشبه املكونات الفعالة في تهييجها  أن امل ذ لداخل جسم اإلنسان. إال  د على اختراق الجلد والنفو قدرة املبي 

 للعيون. 

 بأن لفظة خامل  
ً
ة للذهن عند قراءة النشرة  ال تعني غير فعال أو غير نشط كما في معناها املتبادر ألول وهل   Inert علما

خطر على الصحة أو    ليس ثمة ة مما يعني االعتقاد بأن  بينه معاجم اللغة املختلف امللصقة على عبوات املبيدات أو كما ت 

أن  إذ  بالخمول،  املوصومة  املواد  عليه هذه  تنطوي  قد  من     البيئة  قبل    650أكثر  من  بخطورتها  كيميائية عرفت  مادة 

) الوكاالت واملنظمات   ( في املبيدات على مختلف  Inert Ingredientالصحية العاملية تختفي خلف مصطلح مكون خامل 

تعد هذ ص  املك يغها وحاالتها، حيث  يربو عن  ه  ما  يدخل  إذ  بذاتها،  الخاملة سامة  تركيب    2500ونات  في  كيميائية  مادة 

امل  في ملصقات عبوات  عنها  التنويه  أو  الرغم من عدم ورودها  الحثيث  املبيدات على  البحث  يتطلب  بيدات عامة، مما 

، لسد الفجوة بين تنامي  للتعرف على سميتها ومخاطره الصحية على اإلنسان والب 
ً
 وشح  يئة معا

ً
املواد الكيميائية صناعيا

٪ من تلك املواد الخاملة املستخدمة في  25معلومات السالمة عنها، حيث أظهرت التقارير العلمية املختلفة أن ما يزيد عن 

 لخطورتها،  مادة منها يمكن أن تستخدم كمكون فعال بحد ذا   400تصنيع املبيدات خطرة، إذ أن ما ينيف عن  
َ
تها نظرا

 للماء والهواء، عالوة على أن    209ن ما قدره  إضافة إلى أ 
ً
 خطرا

ً
مادة من هذه املكونات يشتبه    21من هذه املكونات يعد ملوثا

اد املواد الخطرة، حسب تصنيف الدراسات الصحية والبيئة والوكاالت واملنظمات  منها في عد   127في سرطنتها لإلنسان، و 

 الدولية. 

 ستخدمة كمكونات خاملة في تصنيع املبيدات وما تنطوي عليه من مخاطر صحية: يلي بعض املواد الكيميائية امل ما  وفي 
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 Chloroethaneكلورو إيثان  

 أحادي كلوريد اإليثان، غاز عديم اللو 
ً
به رائحة االيثر،  ن عند درجات الحرارة والضغط العادي، له رائحة تش يسمى أيضا

واد املسرطنة، يعد مادة كيميائية وسطية في العديد من  ل، خطر على البيئة يشتبه في أنه أحد امل شديد القابلية لالشتعا 

املعدي، والغثيان،  باملغص  يؤدي التعرض له إلى تهيج العيون، والشعور    C2H5Clالصناعات املختلفة، صيغته الكيميائية  

 في الكلى والكبد، كما يؤدي إلى اختال 
ً
 ل الجهاز العصبي لدى املصاب، واضطراب في خاليا الدم. والتقيؤ، وقد يسبب تلفا

 Chloroformكلوروفورم  

 ثالثي كلوريد امليثيل، سائل شفاف عديم اللو 
ً
، كما  22ن طعمه حلو، يستخدم بشكل رئيس في إنتاج الفريون يسمى أيضا

وي  واملبردات،  الثالجات  تصنيع  في  الكيميائية يستخدم  البالستيك، صيغته  في صناعة  متقلبة  CHCl3  دخل  مادة  وهو   ،

ضافة إلى  يشتبه في تسببه للسرطان لدى اإلنسان، يؤدي التعرض له إلى تهيج العيون، والجهاز الهضمي، وغثيان، ودوار، إ 

كلى والكبد، والغدد  ة على اختالل الجهاز العصبي، وقد يسبب تلف في ال تعب وإجهاد عصبي، وضيق في التنفس، عالو 

 صاب وقد تودي بحياة اإلنسان. عرض ملعدالت عالية منه تؤدي إلى إغماء امل الهرمونية، كما أن الت 

 Cresolsكريزول  

 ميثيل الفينول، سائل يتراوح لون 
ً
ه للضوء أو الهواء، له  ه بين األصفر والوردي، يصبح داكن اللون عند تعرض يسمى أيضا

الفينول، يستعمل مط  البكتيريا والفطريات، يدخ رائحة  للوقاية من   
ً
في صناعة األصباغ، والدهانات، والبالستي هرا ك،  ل 

و تهيج    حروق والتهاب إلى    التعرض له   الزراعية، يؤدي ، يصنف كأحد الكيميائيات واملبيدات  C7H8Oصيغته الكيميائية  

 اختالل الجهاز العصبي. الجلد و العيون، وقد  
ً
 يؤدي للعمى، و أخيرا

 Dibutyl Phthalateثنائي بيوتيل الفثالت  

أ  ب يسمى   
ً
العادي،  يضا الفثالت  ابيض يوتيل  الرائحة،    سائل  بين عديم و عطري  رائحته  تتراوح  القوام،  زيتي  لزج  مصفر 

الكيميائية   صيغته  للحشرات،   
ً
طاردا كأ C6H4 [COO(CH2 )3CH3 ]2يستخدم  يصنف  الكيميائي ،  واملبيدات  حد  ات 

العيون والحلق، والشعور   تهيج  إلى  له  التعرض  باطن  )رهاب(  بالخوف  الزراعية، يؤدي  )امللتحمة(  التهاب  و  من الضوء، 

 الجفن، والغثيان، إضافة إلى دوار. 
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 Dimethyl Phthalateثنائي ميثيل الفثالت  

 ثنائي ميثيل إيستر حمض الفثالت، سائل زيتي ا 
ً
 لقوام، عديم اللون، أو على هيئة حبيبات بلورية صفراء  يسمى أيضا

، يصنف كأحد الكيميائيات  C10H10O4ات، صيغته الكيميائية  د الحشر خدم لطر اللون، رائحته عطرية خفيفة، يست 

وإسهال،    وآالم في املعدة، وتقيؤ، بالدوار،  واملبيدات الزراعية، يؤدي التعرض له إلى تهيج العيون والفم والحلق، واإلصابة  

ا  الجهاز  في سرعة  تناقص  و  املصاب،  لدى  العصبي  الجهاز  اختالل  إلى  يؤدي  قد    لتنفس ي،  كما 
ً
تام  وأخيرا شلل وعجز 

 للمصاب تتبعه غيبوبة، فموت املصاب إن لم يسعف. 

 

 Hexaneهكسان  

 الهكسان العادي، سائل شفاف عديم اللون متطاير، له رائحة تشبه رائحة وقود السيا 
ً
رات، يشيع استخدامه  يسمى أيضا

 في املختبرات البحثية و التعليمية، صيغته الكيميائية  
ً
 و كاشفا

ً
، سريع االشتعال، سام خاصة  CH3 (CH2 )4CH3مذيبا

 ير وضمور للعضالت. على الجهاز العصبي لإلنسان، يؤدي إلى دوار، وتدم 

 

 Methyl Bromideبروميد امليثيل  

 أحادي بروم امليثان، غاز عد 
ً
فة والضغط الجوي العادي، ذو رائحة  يم اللون والرائحة عند درجة حرارة الغر يسمى أيضا

ل   
ً
مبيدا ا زكية،يستخدم  الضارة، صيغته  والفطريات، واألعشاب  والديدان،  مهيج، CH3Brلكيميائية  لحشرات،    ، سام، 

يا، عالوة على صداع، دوار،  خطر على البيئة والصحة العامة، يؤدي التعرض له إلى تهيج في العيون والجلد، وعتمة في الرؤ 

 موت 
ً
 بأنه وفي ظل هذه املخاطر التي ينطوي    صاب، امل   تلف في املخ مع ارتفاع معدالت التعرض، مغص معدي، , وأخيرا

ً
علما

على تأثيره في طبقة األوزون، تنادى العالم بالحد من استخدامه حتى أوقف بنهاية عام    عليها استخدام بروميد امليثان عالوة 

 مور. بناء على اتفاقية مونتريال، و على الرغم من ذلك مازال البعض يستخدمه في تعقيم و تبخير الت م  2005

 Benzeneبنزين  

 بنزول، سائل شفاف عديم اللون، له رائحة الهيدروكربونات العطرية، يدخل في تصنيع العديد من الصناعات  
ً
يسمى أيضا
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املبيدا  املنظفات،  البوليمرات،  مثل  البالستيك،  الكيميائية،  الدهانات،  الدوائية،  الصناعات  الحشرية،  الراتنجات،  ت 

، سريع  C6H6عي، و كأحد مضافات وقود السيارات،صيغته الكيميائية  املطاط الطبي   مذيبات الشموع، الزيوت، تصنيع 

واملبيدات    االشتعال، ويشتبه في سرطنته لإلنسان خاصة سرطان ابيضاض الدم )اللوكيميا(، يصنف ضمن الكيميائيات 

 الزراعية. 

 Tolueneتولوين  

ت  رائحته  اللون،  عديم  شفاف  سائل  البنزين،  ميثيل   
ً
أيضا البنزين،  يسمى  الجاوي،  شبه  حمض  صناعة  في  يدخل 

 للدهانات، والصمغيات، وامللمعات، والراتنجات،  
ً
 جيدا

ً
واملتفجرات، واألصباغ، والعديد من املركبات العضوية، يعد مذيبا

، ضار بالصحة، سريع االشتعال، مهيج للجلد، و  C6H5CH3ات وقود السيارات، صيغته الكيميائية  و هو أحد مضاف 

قد     آالم في املعدة، صداع، دوار، نعاس، غثيان، هلوسة، فقر في الدم،    فس ي، التعرض له يؤدي إلى والجهاز التن   العيون، 

 ، تليها غيبوبة تنتهي بموت املصاب. يتلف الكبد، كما و قد يؤدي إلى اختالل الجهاز العصبي لدى املصاب 

 

 الحاالت الفيزيائية للمبيدات ومجموعاتها الكيميائية 

دخلت  حالتها  أيَّ    لو  في  تختلف  املبيدات  من  عديدة   
ً
أنواعا يديك  بين  لوجدت  الكيميائية،  للمبيدات  متجر  أو  مخزن 

ال  تركيبها  في  وتختلف  إلى غازية وغيرها،  إلى سائلة  أو  الفيزيائية من صلبة  الفعالة  املواد   من حيث 
ً
 كبيرا

ً
اختالفا كيميائي 

ن ذلك، وعن درجة فعالية كل منها على اآلفات املستهدفة ودرجة  لغرض م الخاملة الداخلة في تركيبها، فهل تساءلت عن ا 

جموعاتها  سميتها على اإلنسان، وسنحاول فيما يلي اإلجابة عن تلك التساؤالت، وتوضيح األشكال الفيزيائية للمبيدات وم 

 الكيميائية، لفهم ومعرفة خصائص هذه املواد الخطرة التي نتعامل معها بشكل شبه يومي. 
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 شكال الفيزيائية للمبيدات  األ 

 ال يمكن استخدام املواد الفعالة بشكل مستقل و بصورة مباشرة في الحقل أو في أي مكان آخر للقضاء على اآلفات  
ً
غالبا

 ما تكون خاملة  املنتشرة فيه، لذلك تتم  
ً
عبر مراحل تصنيع املبيد إضافة مواد أخرى إلى هذه املادة الفعالة والتي غالبا

، كما أسلفنا، وذلك للحصول على شكل فيزيائي مبسط يسهل تداوله في التطبيق العملي واالستخدام  يمة كي وعد 
ً
ميائيا

 “صيغة املبيد  املباشر، حيث يطلق على هذه الحالة الفيزيائية التي يظهر بها املبي 
ً
 ”. Pesticide Formulationد اصطالحا

ال  الفيزيائية  حالته  أو  املبيد  صيغة  بأن   
ً
ا علما سمية  على  تعتمد  بها،  تصنيعه  ينبغي  و  يظهر  الفعالة  تي   Activeملادة 

Ingredient   تأثيرها، و التي بناًء عليها تتم إضافة الوسط الحامل    ودرجة–   
ً
فعالة، وكذلك بعض  للمادة ال    -الخامل كيميائيا

وقد تضاف عوامل أخرى تساعد في  ادة الفعالة والحصول على قوام متجانس للمبيد،  املذيبات العضوية لضمان ذوبان امل 

 املبيد، واملحافظة على ثبات شكله الفيزيائي ألطول مدة زمنية ممكنة. رفع درجة فعالية  

 ة: وفيما يلي سرد بش يء من التفصيل ألشكال املبيد الفيزيائي 

 Solid Formulationالصيغة الصلبة  

  معدة لالستخدام وفق طرق تعتمد على طبيعة تركيب  ي هذه الصيغة على هيئة مسحوق )بودرة( أو حبيبات يكون املبيد ف 

 على حالة املادة الفعالة كما يلي: 
ً
 املبيد، بناءا

 املادة الفعالة الصلبة. 

امل  مع  الصلبة  الفعالة  املادة  تخلط  الحالة  هذه  الوس في  تمثل  والتي   ،
ً
كيميائيا الخاملة  األخرى  إلنتاج  ط  واد  لها  الحامل 

 الصيغة النهائية للمبيد. 

 الفعالة السائلة.   ادة امل 

في هذه الحالة يمرر رذاذ املادة الفعالة السائلة وفق تقنية خاصة على املواد الخاملة حتى درجة اإلشباع، والتي تكون على  

 للمبيد،كما يلي: ئية متنوعة  الحامل للمادة الفعالة، للحصول على صيغة صلبة نها   هيئة حبيبات صلبة لتشكل الوسط 

 Wetable Powder Formulationلل  املسحوق القابل للب 

 في الوسط املائي. 
ً
 معلقا

ً
 الناقل في هذه الحالة هو املاء بحيث تشكل املبيدات محلوال
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 Granulated Formulationالحبيبية  

ملم( شريطة أن تكون  1.5  –  0.3)          تتراوح أقطارها بين مولة على حبيبات صغيرة  هذه الحالة تكون مح املادة الفعالة في  

أث  تخفيف خاصة  دون  تستعمل  أن  على  املاء،  في  الذوبان  إليها  بطيئة  الوصول  أماكن  في  املتواجدة  اآلفات  مكافحة  ناء 

)مث  امللتفة على بعضها  آباط األوراق، و األوراق  الذرة والقصب(، كما تستخدم ملكافحة حشرا بسهولة مثل  التربة،  ل  ت 

ستهدفة  ور النبات وتسري مع العصارة النباتية لتقض ي على اآلفات امل بإضافتها للتربة حول النباتات حيث لتمتص عبر جذ 

 املوجودة على النبات. 

 Dry Baitsالطعوم الجافة  

الف  املادة  املبيدات على هذه الصيغة بحيث تكون    تنتج بعض 
ً
أو على هيئة  عالة على هيئة حبيبات كبيرة الحجم نسبيا

جنادب  صة تلك املستخدمة للقضاء على الديدان القارضة والجراد وال أقراص جافة محتوية على مادة جاذبة لآلفات، خا 

 والجرذان والقوارض بشكل عام دون تخفيف. 

 Dry Fumigantsالتدخين الجاف  

ضْ 
ُ
ت بهذه الصيغة بحيث  املبيدات  الحا تنتج  الفعالة وأوساطها  املادة   

ْ
ط

َ
أو كبيرة الحجم  ملة عل غ ى هيئة أقراص صغيرة 

 مع كربونات األ 
ً
املبيدات بهذه الصيغة ملكافحة    وتستعمل مونيوم، لتطلق غازات سامة فور تعرضها لتيار هواء رطب،  نسبيا

 آفات الحبوب املخزونة في مستودعات وصوامع الغالل. 

 Dusts   مساحيق التعفير 

-1اوح بين ) ي نسبة منخفضة من املادة الفعالة صلبة أو سائلة القوام تتر تج املبيدات على هيئة مسحوق )بودرة( يحتو ن ت 

5 .)٪ 

 Liquid Formulationالصيغة السائلة  

وتأخذ   الزيوت،  أو  العضوية  املذيبات  أو  املاء  مثل  سائل  في وسط  منحلة  الفعالة  املادة  تكون  السائلة،  الحالة  هذه  في 

 من األشكال  ا 
ً
 التالية: ملذيبات واحدا

 Emulsifiable Concentrate (EC)املحلول املركز القابل لالستحالب  
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تعتبر هذه الصيغة من أهم صيغ املبيدات السائلة، حيث تكون املادة الفعالة بها منحلة في مذيب عضوي مثل )الزايلين  

Xylene  الهكسانون الحلقي ،Cyclohexanone  ،التخفيف باملاء.   لالنحالل أو غير قابلة  ( أثناء الرش 

 Water Soluble (WS)املحلول املركز القابل للذوبان في املاء  

 هذه الصيغة تكون املادة الفعالة للمبيد منتشرة في وسط مائي، بمعنى أن املبيد في هذه الحالة قابل للتخفيف باملاء.   ي ف 

 Oil Soluble Concentrate (OSC)تية  املحلول املركز القابل لالنحالل في املحاليل الزي 

 نتشار في وسط مائي.  تقبل اال عضوي، و ال تنتشر املادة الفعالة في هذه الصيغة في وسط زيتي أو مذيب  

 Ultra Low Volume (ULV)املحلول ذي الحجم متناهي الصغر  

    تنتشر املادة الفعالة في هذه الصيغة في وسط زيتي، وتستخدم املبيدات بهذه الصيغة 
ً
للرش الجوي أو األرض ي مباشرة نظرا

بأ  الصيغة  وتمتاز هذه  عب لتناهي صغر جسيماتها،  املبيدات  قليل ارة عن مح ن  تغطية  اليل  إمكانية  يعني  التطاير، مما  ة 

 املساحات املستهدفة بالرش بأقل حجم ممكن من املبيد. 

 Controlled Release (CR)املبيدات املتحكم فيها  

جي،  ميكرون، بحيث تتحلل املادة ببطء تدري 3ة بأغلفة بوليمرية ال يتجاوز قطرها  املادة الفعالة مغلف في هذه الصيغة تكون  

األغلفة على املادة الفعالة ملدة طويلة وتساعد على حماية النباتات املعاملة بها من أي تأثير جانبي للمبيد  حافظ هذه كما ت 

 بأن املبيدات بهذه الصيغة ي 
ً
 مكن أن تستخدم بمعدالت منخفضة بفعالية عالية. غير مرغوب فيه، علما

 ائية  تنوع املبيدات حسب تركيبها ومجموعاتها الكيمي 

 يدات حسب تركيبها ومجموعاتها الكيميائية كما يلي: املب   تتنوع 

 Inorganic Compoundsمركبات غير عضوية  

الفوسفور، والسيانيد وغيرها،    وتشمل  الزئبق،  الفلور،  الزرنيخ،  أنها  أمالح  إال  التأثير،  ة شديدة  معديَّ وهي سموم عامة 

ها الشديدة على اإلنسان، كما  من دول العالم لخطورت استعمالها في العديد  ال، حيث تم حظر أصبحت محدودة االستعم 

 املبيدات الغازية املستعملة بطريقة التدخين. 
ً
 تضم أيضا

 



 االستخدام اآلمن للمبيدات الزراعية  

   

 الزراعية. بيدات  ام اآلمن للم خد االست      26

 

 Botanical Organic Compoundsمركبات عضوية نباتية  

 وباملالمسة ومنها مركبات النيكوت   ارة عن وهي عب 
ً
تينون،  ين واألنابسين والرو مركبات مستخرجة من أصول نباتية، تؤثر معديا

بالصحة  وهي سموم شدي  الضارة  الحشرات  انتشر استخدامها ضد  لذا  الحقلية،  الظروف  ثابتة تحت  أنها غير  إال  دة، 

 . ات والصوامع العامة وحشرات الحبوب والغالل املخزونة في املستودع 

 Synthetic Organic Compoundsمركبات عضوية صناعية  

من   العديد  مث تشمل  ومركب الهيدروكربو   ل املبيدات،  الكلورية،  العضوية،  نات  الفوسفورية  واملركبات  السيكلوديين،  ات 

  ومركبات الكاربامات، والتي تؤثر باملالمسة أو عن طريق الجهاز الهضمي، و بعضها قد يخترق النسيج  
ً
النباتي فيدعى نفاذا

Penetrating بين امل 
ً
 وهبوطا

ً
  للنبات فيسمى جهازي   جموع الخضري والجذري ، يجول في العصارة النباتية صعودا

ً
   Systemicا

 سمية املبيدات 

تختلف الحساسية تجاه املواد السامة من فرد آلخر في أي مجتمع، فعند التعرض ملبيد ما فإن نسبة من األفراد األكثر  

تموت،  حس  املبيد  لهذا  األفراد حتى تصل    ومع اسية  أكبر من  يموت عدد  املبيد  نسبة  الس زيادة  املادة  امة  إلى كمية من 

 بأن الفرق ما بين الجرعة التي يبدأ عندها ظهور املوت بنسبة أعلى من املعدل  )املبيد(، تقتل معظ 
ً
م أفراد املجتمع، علما

 . Dosage-mortality rangeلسامة  د املجتمع يعرف بمجال الجرعة ا وتلك التي تعرض لها معظم أفرا  الطبيعي 

بما   السمية  عن  ا ويعبر  القاتلة  “الجرعة  وير يسمى  النصفية”  أو  ) لوسطى،  بـ  لها  اإلنجليزي  LD50مز  للتعبير   
ً
اختصارا  )

 (Lethal Dose 50  الالزمة لقتل )من أفراد املجتمع املتعرض له. 50(، وهي كمية املبيد )الجرعة ٪ 

 املواد السامة 

 لتفاعلها الكيميا 
ً
 نظرا

ً
 بليغا

ً
من ثم  جة لنفاذها عبر الجلد و ئي مع مكونات الجسم نتي وهي تلك املواد التي ينتج عنها ضررا

ينتج عنه إعاقة خاليا   ، مما 
ً
الجلد امتصاصا أو  ابتالعا  الهضمي  أو   

ً
التنفس ي استنشاقا الجهاز  الدم عبر  دخولها مجرى 

 بالرموز التالية: كسجين الالزم لعملها وبالتالي تعطلها، ويرم الجسم عن استقبال األ 
ً
 ز لها تحذيريا
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 أنواع السمية 

 إلى: م التسمم  قس ين 

 التسمم املوضعي والبدني   -أ 

  املصابة، فاإلصابات تصنف حوادث التسمم في الغالب إلى إصابات موضعية وبدنية حسب طبيعة األعضاء واألنسجة  

املكشوفة من     العيون ) األجزاء صر على تلك املساحة من الجسم التي المستها املادة السامة مباشرة كالجلد و  املوضعية تقت 

يمكن  بأنه   
ً
علما  ،)

ً
غالبا املواد    الجسم  تلك  استنشاق  عند  والرئتين  والحنجرة  األنف  في  موضعية  إصابات  تحدث  أن 

 تالع تلك املسممات أو ما ملوثته من طعام و شراب. أو في الفم والحنجرة واملعدة واألمعاء عند اب    السامة، 

   لمادة السامة و من ثم ل     لجسم نتيجة المتصاص األنسجة تلك التي تظهر على أحد أعضاء ا   أما اإلصابات البدنية فهي 

http://al3loom.com/wp-content/uploads/2011/09/texic.jpg
http://al3loom.com/wp-content/uploads/2011/09/pesticide-image.jpg
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يتين أو  دخولها مجرى الدم عن طريق الجهاز التنفس ي أو الهضمي أو الجلد. مما يؤدي إلى إصابات قد تؤثر على الكبد والكل 

 بل قد تنتهي بموت املصاب.   القلب والدماغ وبالتالي تؤثر على الفعاليات الحيوية للجسم بكامله، 

 على طريقة التسمم إلى مايلي:  :م الحاد واملزمن لتسم ا   -ب 
ً
 تتباين املبيدات في درجة سميتها اعتمادا

ض للمادة السامة لفترة قصيرة كابتالعها أو ما  التسمم الحاد: هو ذلك التسمم الذي يظهر تأثيره بسرعة والناتج عن التعر 

 اق الهواء امللوث بها. المستها للجلد والعيون أو استنش أو م لوثته من طعام أو شراب،  

 بأن  
ً
التراكيز  التسمم املزمن: هو التسمم الناتج عن التعرض لتراكيز قليلة من املادة السامة لفترة طويلة من الزمن. علما

سمية بين املادة الفعالة  ملسممة تختلف حسب سمية املواد الكيميائية الفعالة في املبيد وقد تتعاضد ال الزمنية ا   والفترات 

 بيد الخاملة( املستخدمة لتسهيل عمليات رش املبيد السائل خاصة أو الغازي. ملضافات الكيميائية )مكونات امل وتلك ا 

 طرق التعرض للمواد السامة 

 يميائية السامة كما يلي: تتعدد طرق التعرض للمواد الك 

 مالمسة الجلد والعيون 

للجلد  السامة  املواد  ،   مالمسة 
ً
أهمية األولوية  ل    يأخذ  ال وذلك  معظم  ألن   

ً
نظرا حدوثها  املسببة  تكرار  الشائعة  حوادث 

 ال بأس به من هذه املواد يتم امتصاصها عبر الجلد ب 
ً
سرعة  لإلصابات املوضعية تتم بمالمسة الجلد إضافة إلى أن عددا

 كافية تؤدي إلى التسمم البدني. 

 لها هي: من خال   السامة النفوذ كيميائية  وأهم مناطق الجلد التي يمكن للمواد ال 

 تجاويف الشعر والغدد العرقية الدهنية إضافة إلى الجروح والخدوش الصغيرة في البشرة.  ❖

 لتركز ) تجمع ( املواد  ❖
ً
 نظرا

ً
 جسيما

ً
امللوثة السامة عليها مما يزيد من شدة    تلوث املالبس واألحذية يشكل خطرا

 اإلصابة. 

 لشدة حساسية العين. الكيميائية للعيون من أشد األمور خطورة نظ مالمسة املواد   ❖
ً
 را

 االستنشاق  ❖

العمل    عتبر الجهاز التنفس ي من أهم منافذ دخول املواد الضارة إلى الجسم، حيث أن معظم حاالت التسمم الحادثة أثناء ي 
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 دقائق العالقة في الهواء. ى األعضاء الداخلية للجسم تنتج عن استنشاق األبخرة والغازات وال والتي تؤثر عل 

 ألن ابتالع املواد السامة ال يتم إال من خالل تناول  طريق ه هذا ال  :االبتالع 
ً
و أقل شيوعا بكثير من التسمم باالستنشاق نظرا

 تلوث اليدين وقضم األظافر.    األطعمة أو املشروبات وغيرها امللوثة باملواد السامة أو 

 خطورة السمية 

إضافة   لها  ما من كمية املادة السامة التي تم التعرض  تي من مدى سمية املادة الكيميائية فقط وإن إن خطورة السمية ال تأ 

 ما دام اإلناء محكم ال 
ً
غلق ولكن  إلى طبيعة املادة ومدة التعرض الزمنية، حيث أن املادة السامة املخزونة ال تشكل خطرا

ة عند التعرض لها  التهوية يؤدي إلى إصابات تسمم قد تكون خطر وجود مادة أخرى أقل سمية في إناء مفتوح في غرفة رديئة  

 في تحديد الكمية التي يتم التعرض لها. أي أنه ليست  بمعنى أن    املوت، لدرجة  
ً
 هاما

ً
الخواص الفيزيائية لهذه املواد تلعب دورا

 خواصها الكيميائية والفيزيائية وطبيعة وظروف التعامل معها فقط سمية املادة بل  
ً
وتخزينها هي التي تتحكم   وتداولها  أيضا

 بأن املبيدات العضوية وخاصة الفوسفورية  ،  ث اإلصابة أو التسمم في حدو 
ً
منها    Organic Phosphorus insecticidesعلما

األعصاب   تؤدي    Neurotoxin Agentsتعد من عوامل تسمم  املواد حيث  لدى    هذه  وتعطيله  العصبي  الجهاز  تلف  إلى 

 لحس 
ً
األعصاب،  الجهاز العصبي من الدماغ والحبل الشوكي و   اسيته تجاه املركبات العضو معدنية ] يتكون املصاب نظرا

  )يحيط بالدماغ والحبل الشوكي عظام صلبة لحمايتها من الضربات(، إذ تخرج األعصاب من الدماغ والحبل الشوكي وتتوزع 

 في جميع أنحاء الجسم لنقل إحساسه باألشياء وتنظيم  
ً
 بأن األعصاب تنقسم:   حركات، علما

 إلى الدماغ عبر الحبل الشوكي. حساس من أعضاء الجسم  أعصاب حسية: تنقل اإل 

 أعصاب حركية: تنقل األوامر من الدماغ عبر الحبل الشوكي إلى أعضاء الجسم. 

 ( لبعض املبيدات شائعة االستخدام: LD50والجدول التالي يوضح الجرعة القاتلة ) 

 ملجم/كجم (  LD05الجرعة القاتلة )  املبيد  ( ملجم/كجم LD50القاتلة ) الجرعة   املبيد 

 139 دلتا مثرين  23.5 فوسفاميدون 

 4000 سايبر ميثرين  95 بايجون 

 2800 ماالثيون  0.95 تيميك 
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 الزراعية  تالثانية: املبيداالوحدة 

 

02 



 

 

 أهداف الوحدة التدريبية: 

 

 على أن: وحدة التدريبية  يتوقع بنهاية ال 
ً
 أن يكون املشارك قادرا

 يعرف االنواع الشائعة من مستحضرات املبيدات وصفاتها   •

 واد النشطة واهميتها في مستحضرات املبيدات  امل   يعرف  •

 الكيميائية. تصنيف املبيدات وفقا ملجموعاتها   •

 املبيدات. ملستحضرات    يوصف الرموز املختلفة  •

   ملبيدات الشائعة االستخدام  ستخدامها وبعض ا بيدات املحظور إ يعرف امل  •

 

 موضوعات الوحدة التدريبية: 

 

   املبيد. شهادة تحليل   •

 ة من مستحضرات املبيدات وصفاتها الشائع   االنواع  •

 املواد النشطة واهميتها في مستحضرات املبيدات  •

 تصنيف املبيدات وفقا ملجموعاتها الكيميائية  •

 ت املختصر ملستحضرات املبيدا الوصف   •

 الشائعة. بعض املبيدات   •

 املحظورة. املبيدات   •
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 الزراعية: املبيدات  

 تعريف املبيد : 

ليط من املواد الكيميائية أو مستحضر طبيعي، يستخدم في مجال الزراعة يكون الغرض  ر أو مزيج أو خ كل مادة أو عنص 

قليل من أعدادها،  إبادتها أو طردها أو جذبها، أو الت القضاء عليها أو مكافحتها عن طريق  منه الوقاية من أي آفة نباتية أو  

 الهرمونات، وجميع املواد املنظمة للنمو و 
ً
الحمل على النباتات، وإسقاط األوراق واألزهار في إطار مبيدات    وتشمل أيضا

 نقلها.   أو بعد حصادها أو أثناء تخزينها أو لنباتية، وجميع املواد التي تستعمل لوقاية املحاصيل قبل  اآلفات ا 

 وبياناتها : للمبيد  شهادة التحليل  

 د املنشأ / العنوان : اسم الشركة املنتجة او املصنعة / بلد املنشأ / رقم التسجيل ببل  ➢

 اسم املستورد / الوكيل / البلد / العنوان :  ➢

 الخواص الكيميائية للمبيد وللسماد واالسم التجاري  ➢

 سم الكيمائي للمركب / الشكل التركيبي للمركب  االسم العلمي/ املجموعة الكيمائية للمركب / اال  ➢

 الخواص الفيزيائية للمنتج:  ➢

 ذوبان  الشوائب / اللون / الرائحة / ال الوزن الجزيئي /الشكل الطبيعي /  ➢

 مدة الصالحية / طرق التحليل .  ➢

 اسم الجهة والتوقيع والختم .  ➢

 دة وتاريخ التحليل . تاريخ إصدار الشها  ➢
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 . وصفاتها    يرات املبيدات االنواع الشائعة من تحض 

 ________________________________ 

 

 مركزات قابلة لالستحالب.   -1

 

 ادة الفعالة ذائبة في مذيب بترولي. ة تكون فيها امل مستحضرات سائل   -

 يخفف املستحضر باملاء لتكوين معلق جاهز لالستخدام.   -

 % من املستحضر.   27  -25تكون املادة الفعالة  عادة ما    -

. م   -
ً
 ن اكثر مستحضرات املبيدات شيوعا

 

 مساحيق قابلة للبلل .   -2

مع مواد مبللة او ناشرة او  لذوبان وترتبط املادة الفعالة بمادة حاملة  مستحضرات جافة من مساحيق ناعمة غير قابلة ل   -

 .
ً
 كالهما معا

 معلق لالستخدام. يخفف املستحضر باملاء لتكوين    -

 الة. ع ف % مادة  50عادة ماتحتوي على    -

 من املستحضرات الشائعة.   -

 مستحضرات قابلة للتدفق.   -3

 في املذيبات املعروفة. تستخدم للمواد الفعالة غير القابلة للذوبان  -

 ملة وتخلط مع سائل لتكوين معلق سميك شبيه بالعجينة. يتم خلطها مع مادة حا   -

 املستحضر باملاء لتكوين معلق لالستخدام. يخفف    -

 ا املركزات واملساحيق القابلة للبلل. تجمع بين مزاي   -
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 مبيدات التعفير.   -  4

 _________________ 

 الفعالة بمادة حاملة خاملة .   ومة وترتبط فيها املادة مخاليط جافة شديدة النع   -

 تستخدم دون تخفيف .   -

 ادة الفعالة. % من امل   10-1تحتوي عادة على    -

 شكالت التطاير. ليست شائعة االستخدام في الزراعة بسبب م   -

 

 مبيدات حبيبية.   -  5

 وا   -
ً
. مستحضرات حبيبية شبيه بمبيدات التعفير لكن الجزيئات اكبر حجما

ً
 ثقل وزنا

 ممتصة بالجزيئات. قد تكون املادة الفعالة مغلفة على السطح الخارجي او    -

 تستخدم دون تخفيف.   -

 % من املادة الفعالة.   15  -  1تحتوي على    -

 التي تعيش في التربة. ا ملعاملة التربة ملكافحة الحشائش والنيماتودا والحشرات  يشيع استعماله   -

 

 الطعوم.   -  6

 ادة غذائية او اية مادة اخرى جاذبة. مخلوطة مع م مادة فعالة    -

 مع مادة الطعم . قد يباع الطعم سابق الخلط او يقوم املشتري بخلط املبيد    -

 ملبيد من جرعة واحدة او عدة جرعات مع مرور الوقت. تموت االفات بابتالع الطعم املعامل با   -

 % عادة.   5ز املادة الفعالة فيها منخفض اقل من  تركي   -

 كن استخدامها في الزراعة. عادة ما تستخدم داخل االبواب ) املباني ( ولكن يم   -
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 التدخين . مبيدات بالتبخير او    -  7

 مبيدات تعطي غازات سامة.   -

 صلبة ينطلق منها غاز تحت الرطوبة العالية. تحت ضغط يتحول الى غاز او سائل متطاير او مادة  ربما تاخذ شكل سائل    -

 والبيوت الزجاجية.   تعقيم الترب   -مخازن الحبوب والغذاء    -فحة االفات الهيكلية  تستخدم في مكا   -

 

 الشكال املستحض 
ً
تها  رات التي تم ذكرها يمكن لنا تصنيف مستحضرات املبيدات وفق هيئ ونظرا

 -كاالتي: 

 -املستحضرات السائلة وتشمل:   -1

 . مستحضرات قابلة للتدفق   -الب. ب  املركزات القابلة لالستح   -أ  

 -املستحضرات الصلبة وتشمل :   -2

 الطعوم.   -مبيدات حبيبية. د    -ج    مبيدات التعفير.   -مساحيق قابلة للبلل. ب    -أ 

 . اما مبيدات التبخير/ التدخين قد تكون سائلة او صلبة 

 مستحضرات املبيدات 

ي وتتضمن  الحقلي أو التطبيق املبيد لالستخدام   يقصد باستحضار املبيد الكيماوي جميع العمليات التي تهدف إلى إعداد 

الفعالة على النباتات أو   والتي تعمل على توزيع املادة  (Filler) املة أو املخففة تخفيفها باملواد الح  أوال تهيئة املادة الفعالة ثم 

تحسن من صفاته وتزيد من   (Adjuvants) إضافة مواد مساعدة  عملية استحضار   اد املراد معاملتها كما تتضمن املو 

 .واملستحلبة الناشرة والالصقة   ته كاملواد فعالي 
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 : التجارية للمبيدات إلى األقسام التالية  يمكن تقسيم املستحضرات 

 Dry formulations املستحضرات الجافة   -1

  Granules واملحببات  Dusts مساحيق التعفير  اس وتشمل بشكل أس 

  Liquid formulations املستحضرات السائلة  -2

 Spray applications سة واملستحلبات والتي تستخدم في عمليات الرش املتجان   املحاليل  وتشمل 

 Gas formulations املستحضرات الغازية -3

 Miscellaneous formulations واملستحضرات األخرى  Aerosols الهوائية  واملعلقات  Fumigants وتشمل مواد التدخين 

 العجائن و  smears الطالئية  واملستحضرات  seed treaties البذور ومستحضرات   poisoned baits الطعوم السامة  وتشمل 

pastes  والكبسوالت capsules . 

 

 Fillers and Adjuvant املواد املخففة واملساعدة 

وتحوي معظم هذه املواد على سيليكات   عفير واملحببات بشكل أساس خدم لتحضير مساحيق الت وتست   –املواد املخففة  

 . املواد  وفيما يلي هذه األملنيوم واملغنسيوم  

  diatomite مسحوق الدياتوم  -1

 .الحية ويتركب كيماويا من اوكسيد السيلكون والسيليكات  وهو عبارة عن املادة املتخلفة من تحلل الكائنات 

  يد الكالسيوم كس او  -2

التابعة ملجموعة   دات استخدامه لتخفيف املبيدات التي تتحلل في املحيط القاعدي كبعض املبي  تأثيره قلوي ويجب عدم 

 .النباتية  لورة والعضوية الفسفورية واملبيدات الهيدروكاربونات املك 

 Gypsum الجبس  -3

  (CaSo4H2O) وهو عبارة عن كبريتات الكالسيوم املائية 
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  Calcite الكالسيت  -4

  الكالسيوم  وهو عبارة عن كربونات 

  (3Mgo4 Sio3 .H2oم ) ويتكون معظمه من ميتاسليكات املغنسيو  talc  التالك  -5

 Pyrophyllite البيروفليت  -6

املادة قلوية فيفضل استعمالها في تحضير   والن هذه  (Alo3.4Sio2.H2o) وهو عبارة عن سيليكات األملنيوم املائية 

 . النباتية كالروتينون والبايرثرم  يق التعفير املخففة للمبيدات مساح 

  Bentonite البنتونيت  -7

 .املاء  ويتميز مسحوق هذه املادة بانتفاخه في  (Al4Si8O10(OH)4.nH2o) كيماوي الطين وتركيبه ال وهو احد املعادن  

  Attapulgite اتولولجيت  -8

 . تحضير املحببات  ثرة كمادة حاملة في دم بك ويستخ  (Mg5Si7(OH)6.4H2o) وتركيبه الكيماوي 

  الكبريت -9

كمادة مخففه لبعض املبيدات وذلك لتوفره  يستخدم   مسحوق الكبريت إضافة ملا له من تأثير على الفطريات والحلم . فانه  

 .الثمن ولرخص  

  مسحوق األجزاء النباتية   -10

التبغ ومسحوق أعالف   ة ودقيق فول الصويا ومسحوق أوراق املبيدات النباتية ومن أمثلتها دقيق الحنط  وتستخدم بكثرة 

 . ثمرة جوز الهند 
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      Spreading and wetting agents املبللة والناشرة  املواد 

 .واستقرار القطرات فوقه  إضافة هذه املواد إلى املستحضر التجاري للمبيد على تبليل السطح املعامل  يساعد 

إلى   ة اكبر حيث تمتد القطرة على غشاء رقيق يغلغل بعدها املبيد بكفاءة مساح   لتغطي  كذلك تساعد على نشر القطرات 

 . داخل النسيج املعامل 

 . العضوي  للماء وكذلك الشد السطحي بين املاء واملذيب  surface tension الشد السطحي  اد على خفض ذه املو وتعمل ه 

 ن املواد الناشرة التي استخدمت قديما في ماض الدهنية ( م البوتاسيوم لألح  وتعتبر مادة الصابون )وهي أمالح الصوديوم أو 

 . حشرة املن النيكوتين ملكافحة  مستحضرات املبيدات حيث استعملت بكثرة مع كبريتات  

 . ايونات لكالسيوم واملغنسيوم املسؤولة عن عسرة املاء  ولكن من عيوبها كمادة ناشرة أنها تترسب بوجود 

  والتي تستخدم على شكل كازينات الكالسيوم  casein كذلك تعد مادة الكازين 

 صورة عامة ومادة الجالتين لزيوت ب اد ناشرة كا املبيدات مو  ومن املواد الناشرة الجيد كذلك استخدمت في مستحضرات 

jelatin  السبونين  ومادة saponins  

 . تقسيمها إلى مجاميع التالية بكثرة في استحضار املبيدات في الوقت الحاضر فيمكن   أما املواد الناشرة التي تستخدم 

 Anionic spreaders مواد ناشرة انئونية  -1

 هيدروكاربونية وتنهي بشحنة سالبة وتكون قابلة للذوبان في املاء ولكونها  على سلسلة وهي عبارة عن مركبات عضوية تحتوي  

لهذه املجموعة والتي تستخدم  شرة  النا  تستخدم على صوره أمالح صوديوم ويرجع نشاطها إلى االنيون الناتج ومن املواد 

 sodium lauryl sulphate بكثرة هي كبريتات لوريل الصوديوم 

 Cationic spreaders اتيونية مواد ناشرة ك  -2

  املوجود بطرف السلسلة الهيدروكاربونية ومن أمثلتها أمالح االمونيوم الرباعي  يرجع النشاط في هذه املواد الى الكاتيون 
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 Non aionic spreaders غير أيونية مواد ناشرة   -3

 ومقاومة لعسر املاء وتنتج هذه املواد بتحويل   في هذه املواد لذلك تكون ثابتة  تختفي املجموعة الطرفية القطبية املتأنية 

ومن أمثلتها االثيلين ثنائي   carboxyl group الحوامض الدهنية إلى أسترات حيث تختفي فيها مجموعة الكاربوكسيل 

 ethylene diesterاالستر 

  Stickersاملواد الالصقة 

املواد املعاملة ويمكن استخدام الزيوت    لخضرية أو النموات ا فوق   تساعد هذه املواد على زيادة قدرة بقاء كمية املبيد 

املحضرة صناعيا   القطن والطحين واالصماغ كمواد الصقة وفي الوقت الحاضر تستخدم املواد الالصقة  كزيت بذور 

 polyphenyl acetate خالت عديدة الفنيل لراتنجية وخاصة من نوع ال كاملواد ا 

 

 Dispersing agents املواد املفرقة 

طول فترة استخدام املبيد في الحقل وتمنع ترسيب حبيبات املعلق لزيادتها   واد على استمرار حبيبات املعلق هذه امل تساعد  

األخيرة مساوية لكثافة السائل   املعلقة مما يجعل كثافة   سائل الرش ويعود السبب المتصاصها سطح الحبيبات  لزوجة 

 . ومشتقاته  methyl cellulose لوز السلي  غرض املحيط بها ومن املواد املستخدمة لهذا ال 

 

 Emulsilfiers املستحلبات 

التي مر   األيونية للمبيد املذاب في مذيب عضوي في املاء وتستخدم املواد الناشرة وغير   تضمن هذه املواد االنتشار املتجانس 

 . ذكرها كمواد مستحلبة في املستحضرات املبيدات 

 

  Synergistsاملواد املنشطة 

 الببرونيل بيوتوكسايد  تزيد من فعالية املبيد الكيماوي عند إضافتها إلى املستحضر كزيت السمسم ومادة  لتي وهي املواد ا 

piperonyl butoxide  

  ستحضرات التجارية للمبيدات استعراض ألنواع وأهمية امل  وفي ما يلي 

 Dry formulations أوال: املستحضرات الجافة 

 تخفيفها بمواد مخففة صلبة وتسمى هذه   بعد   املبيدات بصورة نقية أو   ملستحضرات تستخدم مساحيق النوع من ا 

 وتكون     granules الفعالة تمتص على سطح حبيبات مادة حاملة وتسمى باملحببات  أو أن املادة  dusts بمساحيق التعفير 
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لذي يستخدم ضد  كمسحوق الكبريت ا  الفعالة بدون تخفيف مساحيق التعفير على أنواع فمنها ما يحوي على املادة  

 DDT بمواد مالئة غير سامة مثل مسحوق التعفير الذي يحتوي على  فطريات أو قد تكون املادة الفعالة مخففة ال 

كمسحوق تعفير   على عدد من املبيدات ويكون مسحوق التعفير حاويا  قد تخفف املبيدات مع بعضها   ومسحوق التل كاو 

  .والكبريت وجامكسان   DDT لذي يحوي على مبيدات القطن ا 

مليمكرون ويتم    500  -  400التعفير حيث يتراوح حجم حبيباتها من   أما املحببات فيكون حجمها اكبر منها في حالة مسحوق 

ومن   Attapulgiteشش  مثل مادة االتوبولجيت   على حبيبات مادة صلبة   امتصاص املادة الفعالة  تحضيرها عن طريق 

 . ساق الذرة الصفراء  في مكافحة حفار   % التي تستخدم 10ها محببات الديازنون  أمثلت 

على   بمساحيق التعفير يقلل ما يفقد منها بتأثير التيارات الهوائية لذلك فإنها تفضل  إن زيادة كتلة املحببات مقارنة 

في املحببات أطول منها في   persistence املبيد  الخوف من الفقد بالرياح كذلك تكون مدة مكث   لتعفير في حالة املساحيق ا 

 .التعفير  الة مساحيق ح 

 : باملبيدات فمنها  أما العوامل املحددة لنجاح عملية التعفير 

 .القلوي  لحساسة للمحيط املواد القلوية الن تكون مواد مخففة للمبيدات ا  نوع املادة الحاملة حيث التصلح  •

 .ميل/ساعة 10ن  إجراء عملية التعفير يجب إن ال تزيد ع  عند حاجتها لريح هادئة حيث إن سرعة الرياح   •

لذلك يفضل القيام بها في الصباح   وجود كمية من الندى على النبات يعتبر من العوامل املهمة لنجاح عملية التعفير  •

 . النباتات قبل إجراء عملية التعفير  رش وأحيانا قد تجري عملية بلل صناعي وب 

 .العملية  ح بات في مسحوق التعفير قد تؤثر على مدى نجا وكثافة الحبي  حجم وشكل  •

 : إضافة املادة الفعالة إلى املواد الحاملة أو املخففة ومن هذه الطرق  وتحضر مساحيق التعفير بطرق عديدة حيث يتم 

 طريقة الخلط باستخدام مذيب عضوي -1

 . الحاملة أثناء عملية مزج مستمر  ادة الفعالة بمذيب عضوي سريع التطاير وترش فوق مسحوق املادة امل   تذاب 

التصاقها بالنموات   البترولية لهذا الغرض وعندها تغلف دقائق املسحوق بالزيت مما يساعد على  يوت خدم الز وقد تست 

  liquidust الخضرية وتسمى باملساحيق املغلفة بالسوائل 

 ball mill method الخلط بطاحونة الكرات قة  طري  -2

بسرعة يحتوي على كرات صلبة ذات    داخل وعاء يدور   بصورة ميكانيكية  مع املادة الصلبة املخففة تخلط املادة الفعالة  

 .تقوم بتنعيم مزج املخلوط  أحجام معينة 

على التبريد   الكاربون الصلب الذي يساعد أثناء عملية الطحن هذه يحب استخدام ثاني اوكسيد   ونتيجة للحرارة التي تتولد 

 . ويمنع من تحلل املبيد 
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 liquid formulations املستحضرات السائلة  : ثانيا 

للمبيدات الكيماوية إال أن   املاء يعتبر من ارخص املواد املخففة التي يمكن أن تستخدم لتحضير سوائل الرش  بالرغم من 

إضافة  تستوجب عملية استخدامه كسائل مخفف في عملية الرش   يه لذلك معظم املبيدات قليلة أو عديمة الذوبان ف 

 . للمبيد في املاء االنتشار املتجانس   املواد املساعدة لضمان 

 : املذيبات األخرى وهي  سوائل الرش إلى مجموعتين رئيستين على أساس مدى تجانسها في املاء أو في  ويمكن تقسيم 

 : املحاليل املتجانسة  •

  اء انسة في امل محاليل متج -1

ح  زية الحشرية والدايثين وأمال والديبتركس واملبيدات الجها  مثل سلفات النيكوتين وتشمل املبيدات القابلة للذوبان في املاء  

 . ومادة الدالبون  (2,4D) الصوديوم لحامض 

  في املذيبات العضوية  محاليل متجانسة للمبيدات -2

 ة في الرش ضد الذباب والبعوض والحشرات الطبي   وتستخدم مباشرة بمذيبات عضوية   ويمكن إذابة معظم املبيدات 

 . األخرى 

 من الطائرات ومن أمثلة ذلك إذابة مبيد الديازينون في زيت الغاز  Low volume وكذلك حشرات املخازن وفي الرش املركز 

 . واستخدامه ملكافحة البعوض 

 

  غير املتجانسة  املحاليل املائية -2

  wettable powder الل باملاء مساحيق قابلة لالبت  -

 % القابل للبلل 85مسحوق السفين  مساعدة كاملواد الناشرة والالصقة ومن أمثلتها   مواد وتحتوي هذه املساحيق على  

  emulsifiable concentrate مركزات املبيدات القابلة لالستحالب  -

ة مع املواد  وتحضر بإذابة املادة الفعال االستعمال في الوقت الحاضر   وهي من أهم مستحضرات املبيدات الشائعة 

 . تخفيفها باملاء   يب عضوي في زيوت بترولية وتكون قابلة لالستحالب عند في مذ  املساعدة 

 .%50-20 وتتراوح نسبة املادة الفعالة في هذه املستحلبات بين 
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  Gas formulations ثالثا : املستحضرات الغازية 

واملساكن للتخلص من اآلفات  والفراغي ومعاملة املخازن   ت التدخين العادي تستخدم هذه املستحضرات في عمليا 

 .القوارض  الحشرية بشكل خاص وكذلك 

 . الزراعية للتخلص من أفات التربة الحشرية والفطرية  مكن أن تستخدم أيضا ملعاملة التربة ي و 

 : ويمكن تقسيم هذا النوع من املستحضرات إلى ما يأتي 

 fumigants مواد التدخين  -1

 تها املراد معامل   بكفاءة املواد  غاز على درجة حرارة وضغط معينين وتخلل جزيئاتها املواد التي تكون بحالة   وهي عبارة عن 

  :إلى املجاميع التالية  ويمكن أن تقسيم 

  املواد السائلة  •

  ني كبريتيد الكربون ورابع كلوريد وتمتاز بدرجة غليان عالية مثل ثا  وتكون في حالة سائلة داخل عبوات من الزجاج أو املعدن 

 . الكاربون 

  املواد الغازية  •

 .عال ضغط   ة تحت على شكل غاز سائل في اسطوانات حديدي بحالة غازية تحت الضغط الجوي وتباع   وتكون 

 . (HCN) وسيانيد الهيدروجين  (CH3Br) أمثلتها بروميد املثيل  وتمتاز هذه املواد بدرجة غليان منخفضة ومن 

  ة الصلب   املواد  •

غاز سيانيد   نتاج أقراص وينتج الغاز السام بعد تفاعل املادة الصلبة مع الرطوبة الجوية كإ  وتكون على هيئة مسحوق أو 

 .فوستوكسين أقراص   الهيدروجين من مسحوق سيانيد الكالسيوم ونتاج غاز الفوسفين من 

الجوي   ط عي أعلى من كفاءة التدخين نحت الضغ الفراغي املستخدم في دوائر الحجر الزرا  وعادة تكون كفاءة التدخين 

الفراغ املعامل مما يساعد على إسراع عملية   جين في االعتيادي التي تجري في املخازن واملنازل وذلك لسبب نقص األوكس 

 . السام إضافة إلى أن الضغط املنخفض يؤثر تأثيرا ميكانيكيا على اآلفة  التنفس لآلفة وسرعة تعرضها للغاز 

 ة الكيماوية العضوية أو تبخرها بسرعة ال تعتبر من الطرق الجيدة في مقاوم  ان الناتج من حرق املبيدات إن الدخ   ولقد ثبت 

 . هذه املبيدات تتحلل بالحرارة العالية  اآلفات لصغر حجم حبيبات املبيد وعدم قدرتها على التغلغل إضافة إلى أن معظم 

 Aerosols املعلقات الهوائية  -2

التدخين في أن   او صلبة في الهواء وتظهر بشكل ضباب وتختلف عن مواد املبيدات بصورة سائلة   ن معلقات من وهي عبارة ع 

 . جزيئات املبيد على األسطح املعاملة فقط  واد املعاملة معدومة حيث تترسب ا على التغلغل في امل قدرته 

صغيرة نسبيا من  كميات   احات واسعة باستخدام األخرى تتميز طريقة املعلقات بأنها سريعة ويمكن تغطية مس  من الناحية 

 . املادة الفعالة 
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بالتسخين أو مع أبخرة مذيب عالي   املولد   ازية كالهواء املضغوط أو الدخان املخففة في املعلقات الهوائية غ  وتكون املادة 

 . التطاير سائل تحت الضغط 

 : ويمكن توليد ضباب املبيد بالطرق التالية 

 . على صورة ضباب  ء ليحمل جزيئات املبيد املتبخرة من الهوا ساخن ثم يمرر تيار  تعريض املبيد لسطح   •

 . مولدات الضباب بالتسخين  فة من وتتوفر في األسواق أنواع مختل 

 . املبيدات التي تقاوم التحلل بدرجات الحرارة العالية  وتستخدم في هذه الحالة 

د ويخرج من فتحة اآللة على هيئة  من املبي  يختلط بمحلول مركز استخدام الهواء املضغوط حيث يمرر تيار من الهواء ل  •

 .ضباب 

 .ملبيد املستعمل عدم استخدام الحرارة يضمن عدم تحلل ا  إن 

 .املنزل املستخدمة في مكافحة البعوض والذباب في   استخدام املذيبات السائلة وهي الطريقة الشائعة في تحضير العبوات  •

خالل أنبوبة شعرية تحت تأثير القوة الدافعة   في غاز سائل   طالق جزيئات املبيد املذابة ويتكون ضباب املبيد عن طريق ان 

 . السائل  للمذيب   للضغط البخاري العالي 

العبوة املعدنية أو البالستيكية التي يجب إن تتحمل ضغط الغاز السائل   ويكون املبيد والغاز السائل تحت الضغط في 

املذيب املندفع خالل   ت صغيرة محمولة ببخار ملركز للمبيد على هيئة قطرا تخفيف الضغط ينطلق املحلول ا  وعند 

 .األنبوبة الشعرية 

وثالث   (CCL2F2) فلور امليثان  املستخدمة لتحضير عبوات املعلقات الهوائية غاز ثنائي  propellants فعة الدا  ومن الغازات 

 .(CH3Br) وبروميد املثيل  (CH3CL) د املثيل وري وكل  (CH3CHF2) وثنائي فلور االيثان  (CCL3F2) كلور فلور امليثان 

 . كلورزبيرثرم ولندين وكلودين وديلدرن ونوكوز  كس ي وميثو  DDT ومن املبيدات املستخدمة لتحضير املعلقات الهوائية 

 اوكسيد البروبلين  تكون نقاوة املبيد عالية حتى التسد الشوائب فتحة األنبوبة الشعرية قد يستخدم  ويجب إن 

PROPALINE OXIDE  املستخدمة بشكل معلقات هوائية وتباع في األسواق   % تآكل معدن العبوة ومن املبيدات 0,1بة  بنس

 : املنازل مبيد سيدكو الذي يتكون من  ة البعوض والذباب في ملكافح 

  مبيد فسفوري عضوي  (D.D.V.P) نوكوز  0,62% •

  ة عصبية مبيد نباتي يساعد على أحداث صدم  (Pyrethrum) بايرثرم  0,40% •

  مادة منشطة  piperonyl butoxide ببرونيل بيوتوكسيد  1,8% •

  مذيب عضوي غير قابل لالشتعال  66,85% •

  غاز دافع  30% •
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  املنشطة وأهميتها في مستحضرات املبيدات  املواد 

لحشرات  بير من ا د ك لعد  جهود الباحثين لزيادة كفاءة املبيدات الكيماوية وبخاصة بعد ظهور حاالت مقاومة  اتجهت مؤخرا 

بيدات مع بعضها أو  وذلك عن طريق خلط بعض امل  synergism ضد مختلف املبيدات والى االستفادة من ظاهرة التنشيط 

السامة عن طريق   غير سامة يساعد وجودها على زيادة خاصية اإلبادة للمادة  synergists منشطة  ريق إضافة مواد عن ط 

جدار جسم اآلفة أو عن طريق إطالة فترة تاثيرة على اآلفة   وزيادة سرعة نفاذه خالل ة  منعها لتحلل املبيد داخل جسم اآلف 

 . لظروف البيئية املختلفة ا ب  عن طريق منعها لتحلله 

تنشيط في   استعمال مادتين سامتين مع بعضهما تفوق مجموع السمية الناتجة عن كل منهما حالة  ويمكن اعتبار حالة 

 . مجموع السمية في حالة استخدامها بشكل منفرد  إذا كانت السمية الكلية اقل من  antagonism حين تعتبر حالة تضاد 

عند خلطها معه بتركيز معين ومن   السامة والتي تزيد من سمية املبيد   املواد املنشطة غير   الوقت الحاضر تستخدم  وفي 

 : أمثلة هذه املواد ما يأتي 

Sesamine – piperonyl butoxide –propyl isome – 

ENP (ethyl phosphorothionate nitraphenyl) . 

اإلنزيمات املسؤولة عن تحليل املادة السامة داخل   عمل إن ميكانزم عمل املادة املنشطة ينحصر بشكل أساس ي في تثبيط  

مليا  ع   املثبتة  الكمية الفعالة من املادة السامة تعمل ملدة طويلة داخل أنسجة اآلفة ومن أمثلة  جسم الحشرة وبذلك تبقى 

 EPN النشطة   ملبيد املالثيون وذلك بإضافة املادة  حول هذا املوضوع هوا عادة حساسية السالالت املقاومة من البعوض 

هي املالثيون   يحول مادة املالثيون السامة إلى مركبات غير سامة  الذي  carboxyestrase أنزيم  والتي تعمل على تثبيط عمل 

 . أحادي وثنائي الحامض 

للمبيدات التابعة   املبيدات النباتية وخاصة مبيد البايرثرم كمادة منشطة لبعض املبيدات وخاصة  ض وتستخدم بع 

 . صدمة عصبية للحشرة  يساعد على حدوث ركبات الفسفورية العضوية لكي  ملجموعة امل 

 كمادة منشطة  piperonyl butoxide مثل مادة  وقد تضاف مادة منشطة غير سامة 

 

 ات : ت املبيد ملستحضرا املختصر  الوصف  

 أوال: مركزات للتخفيف باملاء 

EC  -   مركز قابل لالستحالب    Emulsifiable concentrate 

 كمستحلب بعد تخفيفه باملاء   ضر يستخدم سائل مستح 
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EO  -   مستحلب ماء فى الزيت    Emulsion water in oil 

 املاء ملختلط ب الزيت ا   سائل مستحضر غير متجانس يتكون من ناشر من كرات ناعمة من املبيد فى 

EW  -   مستحلب زيت فى املاء  Emulsion oil in water 

 اء كرات ناعمةمن املبيد فى الزيت املختلط بامل سائل مستحضر غير متجانس يتكون من ناشر من  

Sc  -   مركز معلق  Suspension concentrate  -   (FC )   (flowble concentrate )   )مركز قابل لالنسياب(   

   ء قبل االستخدام لة فى سائل يخفف باملا معلق ثابت من مادة فعا   

CS  -   معلق كبسوالت  Capsule suspension 

 االستخدام سائل يخفف عادة باملاء قبل  معلق ثابت من الكبسوالت فى  

SL  -   مركز قابل لذوبان  Soluble concentrate 

   حقيقى من املادة الفاعلة بعد تخفيفها باملاء   سائل مستحضر متجانس يستخدم كمحلول 

SG   محببات او اقراص قابلة لذوبان فى املاء Water soluble granules or tablets 

ة من املادة الفعالة بعد تذويبها باملاء ولكنها قد تحتوى  اقراص تستخدم كمحاليل حقيقي مستحضر يتكون من حبيبات او  

 على مواد خاملة غير ذوابة 

W p  - مسحوق قابل للبلل  Wet table powder 

   عد اضافة املاء دم كمعلق ب مسحوق يستخ 

W g  -   محببات او اقراص قابلة لالنتشار فى املاء  Granules or tablets water dispersible 

 ثانيا :مركزات قابلة للتخفيف فى املذيبات العضوية  

 

O  L  -   سائل قابل للمزج بالزيت  Oil miscible liquid 

   وى سائل مستحضر متجانس يستخدم بعد تخفيفه فى سائل عض 

OF  -    )مركز انسيابى قابل للمزج بالزيت )معلق قابل للمزج بالزيتoil miscible flow able concentrate (oil miscible 

suspension) 

   االستخدام معلق ثابت من املادة الفعالة فى سائل ويخفف فى مذيب عضوى قبل  

O P  -   مسحوق قابل لالنتشار فى الزيت  Oil dispersible powder 

   ق يستخدم بعد تعليقه فى سائل عضوى حو مس 

   ثالثا: مستحضرات تستخدم دون تخفيف 

DP  - مسحوق قابل للتعفير  Disable powder  : مسحوق قابل للتعفير   
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GR  - محببات  granules  :  محددة جاهزة لالستخدام مادة صلبة انسيابية ذات احجام   

FG  -   محببات ناعمة  fine granules : يكروميتر م   2500-  300جام ما بين  حبيبات من اجزاء ذات اح 

CG  -   محببات مغلفة  Encapsulated granules حبيبات ذات غالف   

GG  - رة محببات كبي  macro granules   :    ميكروميتر   6000-2000حبيبات من اجزاء ذات احجام بين 

MG-   ات صغيرة محبب  micro granules    :  ميكروميتر   600-100حبيبات من اجزاء ذات احجام بين 

 ا: مستحضرات ملعاملة البذور  ع ب را 

 

DS  -   مسحوق ملعاملة جافة للبذور  Powder for dry 

   ر افة بصورة مباشرة مع البذو مسحوق لالستخدام فى حالة ج 

FS  -   مركز انسيابى ملعاملة البذور  Flowble concentrate for seed treatment 

   معلق ثابت لالستخدام مع البذور مباشرة او بعد التخفيف 

LS  -   محلول ملعاملة البذور  Solution for seed treatment 

   محلول لالستخدام مع البذور مباشرة او بعد التجفيف 

PS  -   تغليف البذور بمبيد االفات  Seed coated with a pestside   لتغليف البذور   

SS  -   مسحوق قابل للذوبان فى املاء ملعاملة البذور Water soluble powder for seed treatment 

 مسحوق يذاب فى املاء قبل استخدامه مع البذور 

WS  -   مسحوق قابل لالنتشار فى املاء ملعاملة البذور  Water dispersible powder for seed treatment 

 قبل استخدامه على البذور بشكل نصف سائل   املاء مسحوق ينتشر بتركيزات عالية فى  

 خامسا : مستحضرات الغراض خاصة  

B C-     طعوم مركزة  Bait concentrate 

 صلب او سائل يخفف قبل االستخدام كطعم 

FD  -   علبة تدخين   

F K  -   تدخين  Smoke candle   شكل خاص ملولدات الدخان 

F P  -   خرطوشة تدخين  Smoke cartridge   شكل خاص ملولدات الدخان 

FR  -   عصية تدخين  Rodlet smoke   شكل خاص ملولدات الدخان 

FT  - قرص تدخين  Smoke tablet   اقراص مولدة للدخان 

FW  -   كرات صغيرة مولدة لدخان  Smoke pellet   كرات صغيرة مولدة للدخان 
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GA-   ت ضغط تح   غاز  Gas under pressure   غاز محفوظ فى زجاجيات او خزانات ضغط 

GF  -   مادة مولدة للغازات  Gas generated product   مادة تولد غاز بتفاعل كيميائى 

HN  -   الساخن   مركز للتضبيب  Hot fogging concentrate 

   التضبيب الساخن مستحضر مناسب لالستخدام باالت  

C N  -   رد مركز للتنضبيب البا  Cold fogging concentrate 

 مستحضر مناسب لالستخدام باالت التضبيب البارد 

P A   معجون   

Paste   معجون   

P R   عصية نباتية  Plant rodlet 

 على املادة الفعالة   ترات وبقطر عدة مليميترات تحتوى عصية صغيرة عادة بطول عدة سنتيم 

R B  -  جاهز لالستعمال طعم  Biat (ready for use) 

   للجذب وتغذية االفات املستهدفة عليه مصمم    مستحضر 

SB  -   طعوم معدة للتطبيق  Scrap biats   طعوم خاصة 

GB  - طعوم محببة  Gganular bait   طعوم محببة 

PB  - )طعوم رقائقية )طعم طبقى  Plate baits   طعوم رقيقة 

BB  -   طعم قالبى  Block bait   طعم على هيئة قالب 

VP-     مادة منتجة للبخار  Vapor releasing product 

مادة متبخرة تحتوى على واحد او اكثر من مواد قابلة للبخر يتحرر البخار الى الهواء ويمكن التحكم فى البخر بأستخدام  

 ممرات بطيئة 

 املبيدات: تصنيف  

 : Mode & Entry طريقة دخولها جسم اآلفة ب  حس 

أثناء التغذية على مواد معاملة  عن طريق الفم    تدخل جسم اآلفة  Oral, Stomach, ingestion poisons سموم معدية   -1

 .باملبيدات 

فير أو  تدخل جسم اآلفة عن طريق الجلد أثناء الرش أو التع  Contact, Skin, Dermal P :سموم جلدية أو باملالمسة    -2

 .األسطح املعاملة السير على  

تدخل هذه املواد جسم اآلفة على شكل غاز   Fumigant, inhalation, Respiration Poisons سموم التدخين أو التنفس  -3

 .أو بخار أو حتى غبار عن طريق الفتحات التنفسية 
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تمتاز بسهولة ذوبانها  معدية، غير أنها    و تعد من حيث دخولها جسم اآلفة سموما  Systemic Poisons السموم الجهازية -4

و سريانها مع عصارة النبات و قتل اآلفات التي تتغذى  في املاء و امتصاص النبات لها عن طريق الجذر أو الساق أو األوراق  

 .على العصارة املسممة 

 

 : Mode & Action حسب طريقة تأثيرها السامة في اآلفة 

 .يعية سموم طبيعية: تؤثر بصفاتها الطب  -1

 .ية: تؤثر في عمل الجهاز التنفس ي سموم تنفس -2

 .طرفي سموم عصية: تؤثر في عمل الجهاز العصبي املركزي أو ال -3

 .سموم بروتوبالزمية: تعمل على ترسيب بروتين الخاليا الحية  -4

 .سموم عامة: تؤثر بأكثر من واحدة من الطرق السابقة  .-5

 

  :لكيميائي حسب املصدر الذي أخذت منه و التركيب ا 

 .مركبات غير عضوية   - 

  .مركبات عضوية من أصل نباتي   - 

 مركبات عضوية صناعية )مخلفة صناعيا(   -

 :تقسم كل مجموعة منها على حسب التركيب الكيميائي   و 

 :حسب نوع اآلفة املراد مكافحتها 

 

 Insecticides مبيدات الحشرات 

 Acaricides مبيدات العناكب 

 Rodenticides مبيدات القوارض 

 Molluscicides مبيدات القواقع 

 Nematicides مبيدات الديدان الخيطية  

 Fungicides مبيدات الفطور 

 Herbicides ألعشاب ات ا مبيد 

 :حسب مجال استخدامها 
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 .مبيدات زراعية: تستخدم ملكافحة اآلفات الزراعية               

 .حة العامة فحة آفات الص العامة: ملكا مبيدات صحية أو مبيدات الصحة                

 .مبيدات بيطرية: ملكافحة اآلفات املتطفلة على الحيوانات                

 التي يؤثر فيها املبيد: )التخصص في التأثير( األنواع  حسب عدد     

 ..Morotoxic P مبيدات تؤثر في نوع واحد من اآلفات          

 ..Oligotoxic P ربة تصنيفيا مبيدات تؤثر في بضعة أنواع متقا         

 .Polytoxic P مبيدات تؤثر في العديد من األنواع املتباعدة تصنيفيا        

   املبيدات : ض مستحضرات  مواصفات خاصة لبع 

 مواصفات مسحوق التعفير   -أ   

 مسحوق ناعم سهل االنسياب خال من التكتالت  -    

( بعد   Meshمش  100ميكرون ) 150من % من وزن علي األقل حبيبات حجمها أقل  98يحتوي علي   -        

 ة  ساع 24ملدة  2جم / سم 25م وتحت ضغط  54ْتعريضه للتخزين علي درجة حرارة 

 عند اختباره بعقارة بدون مناسبة يجب أن ينساب بسهولة ودون انسداد    -        

 % 60الظاهرية بعد الطرق   يجب اال تزيد كثافته   -        

 0.2% ) محسوبة علي أساس حمض الكبيرتيك ( وأال تزيد القلوية عن  0.1الحموضة عن يجب أال تزيد    -        

   كسيد الصوديوم (% ) محسوبة علي أساس هيدرو 

 

   مواصفات املسحوق القابل   -ب 

مسحوق ناعم سهل االنسياب خالي من التكتالت يبتل باملاء وبسهولة وال يكون ر غاوي بنسبة كبيرة في    - 

 قلية  التخفيفات الح

م   54ْمش ( بعد تخزينه علي  200ميكرون ) 74% من وزنه علي األقل حبيبات حجمها أقل من  98يحتوي علي    -

 ساعة   24ملدة  2جم / سم 25وتحت ضغط 

% علي األقل من املبيد معلقا في  70-50% )مادة فعالة ( يجب أن يبقي  2.5علقات مائية بتركيز عند عمل م   -

 بعد نصف ساعة  تسعة أعشار املعلق 

 %   0.2يجب أال تزيد حموضة وقلوية املستحضر عن    -

   مواصفات املركزات القابلة لالستحالب   –ج  

 أن يكون مستحلب في املاء تلقائيا   -1

اختبار ثبات املستحلب يجب أل يظهر أي انفصال للطبقة الزيتية ويكون الفصل الكريمي في  عند إجراء -2

 الحدود املسموح بها  



 االستخدام اآلمن للمبيدات الزراعية  

   

 الزراعية. بيدات  ام اآلمن للم خد االست      50

 

 %   0.2يجب أال تزيد حموضة وقلوية املستحضر عن  -3

 م ملدة ثالث أيام بنجاح  50ْة حرارة يجب أن يجتاز تجارب الثبات أثناء التخزين الحار علي درج-4 

بارات العملية لتقييم بعض املستحضرات املبيدات فمثال املستحضرات الصلبة يجري عليها  وهناك بعض االخت 

الحموضة    –والرطوبة والهيجروسكوبية  phالظاهرية وتقدير  ( والكثافةw . pتقدير حجم الحبيبات )  

 –التعلق   –البلل  –والقلوية 

  –البرودة  –وثبات املستحلب   –حالب التلقائي ملركزات القابلة لالستحالب فيجري عليها اختبار االست أما في ا

 الثبات أثناء التخزين الحار   –الحموضة والقلوية 

 :املبيدات تقدير مستحضرات  أساسيات تحليل و 

رات أو حتى  حتى وقت قريب ومنذ الستينات فقط كانت حيلة الباحث الذي يتناول الكشف عن املستحض 

ومع تقدم –ذلك الوقت قليلة العدد تقدير متبقيات املبيدات هادئة نسبيا حيث كانت املركبات املوجودة في 

حث في صعوبة دائمة حيث  ا الهدوء وأصبحت مهام الباوتطور واكتشاف العديد من املبيدات العضوية زال هذ

لكشف عنها من مخلفات املبيدات خاصة في  أدى ذلك الن يقوم بتقدير أجزاء أو أثار صغيرة جدا يصعب ا

هذا باإلضافة إلى تقدير خواص املستحضرات والتأكد  ، ان والحيوان األغذية واملواد الغذائية الضرورية لإلنس

 ات  من مطابقتها للمواصف

 

 ات : أسس تحليل املستحضر *  

يل املبيدات املجهزة يمكن القول انه من املسلم به أن يتم تجهيز املعامل لكي تكون قادرة على تحل

 نظر عن نوع املبيد أو صورته النهائية )املستحضرات ( عند استالم عيناتها من أي مصدر بصرف ال

دتودا وغيرها وكذلك  النيما–الحشائش –الفطريات –وتشمل كلمة املبيد في هذه الحالة مبيدات الحشرات 

 د املحسنة التي تضاف للمبيد الفعال املواد الجاذبة والطاردة وذلك باإلضافة للموا–منظمات النمو 

  والضوء لونية ل الكشف الطبيعية والكيماويةومن أهم تجهيزات العامل أن تكون مزودة بوسائ
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  Typs Of Insecticidal Formulions الحشرية  املبيدات  أنواع تراكيب 

 

 Techni Grade املبيـــــــدات النقــــــــي   -1

ا وتكون نسبة املادة الفعالية  أخرى أليها لتخفيفها وتحسين كفاءتهالفعالة في املبيد قبل أضافة مواد هو املادة  

% من  70عض الشوائب الكيماوية فالددت النقي مثال يحتوي على عالية جدا واملبيد النقي يكون فيه عاده ب

  .الفعالة% من املشابهات للمادة 30لةواملادة الفعا

للبيئة والحشرات  النقية في تحضير التراكيب املختلفة من أجل تسهيل أستعمالها املناسب  املبيدات  يستخدم

 منهااملختلفة والتراكيب التي تحضر  

 

  Dust Insecticidal املســـــــــــحوق  -2

 

الفعالة النقية بنسبة معينة يضاف أليه مسحوق التلك ، تطحن هذه املواد ناعمة  يحضر املسحوق من املادة  

أجهز  املبيد  في  نسبة  وتختلف   . جيدا  تمزج  ثم   ، الذرات  لحجم  بالنسبة  معينة  مواصفات  وحسب  خاصة  ة 

أنواع القمل   تاملبيدا وتركيزه حسب  ملكافحة  املستخدم  املسحوق  فالددت  تستخدم ضدها  التي  والحشرات 

% ,كلوربيروفوس 5% من بودرة التلك(واملالثيون 95% ددت و 5 )أن% 5يكون التركيز في العادة  الخ.والصراصير  

5%.  

 

  :Wettable Powder املبيد املسحوق القابل للبلل  -3

رة عن مبيد نقي مضافا ألية مسحوق البودرة ) التلك( ومادة للتعليق وغيرها وتكون  عبااملبيد املعلق املائي هو  

ات في هذه الحالة أيضا دقيقة جدا وحسب مواصفات خاصة . . ومن خصائص هذا التركيب أنه يمزج باملاء  الذر 

ئي بسرعة ورج املضخة  ملاوتبقي ذرات املبيد معلقة في املاء وغير ذائبة)معلق( ولهذا فأنه يجب أستخدام املعلق ا

صحيح عبر األسطح املرشوشة. يستخدم  عدة مرات أثناء الرش ملنع ترسب املبيد وذلك لضمان توزيعه بشكل  

هذه    إناملعلق املائي في رش األسطح والجدران املاصة مثل الجدار الطينية والجص والخشب والنباتات حيث  

فأذا تالمست أرجل الحشرات    والبودرة.ر طبقة من املبيد  جدا األسطح تمتص املاء أو تبخرها تاركة على سطح ال 

امل ذرات  تحمل  فأنها  جسمها  عليهاأو  تقض ي  وبالتالي  الدقيقة   .   بيد 

بنسبة   نسبيا فهي تحضر  عالية  املائي  املعلق  في  النقي  املبيد  نسبة  أو  50تكون  أي  %75  الذرات  في  هي  كما   %

آخر   أو  50بمعنى  والباقي  %75  نقية  مادة  املادة  موا%  كفاءة  من  يزيد  مما  وغيرها  ومذيبات  ومعلقة  حاملة  د 

 .الفعالة
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  Emulsion Concentrate ــــــــركز املستحلب املـ  -4

املستحلب املركز هو عبارة عن املادة الفعالة مذابا في مادة مذيبة مثل األسيتون ومضافا أليها مادة مستحلبة  

  ات املادة الفعالة ذائبة كليا وتساعد املادة املستحلبة على مزجالحالة تكون ذر وفي هذه  100مثل تريتون × 

 . مستحلب( مكونه)باملاء املبيد املستحلب 

  املبيدات الشائـــعة األستعمال 

   :الهايدروكاروبونية املكلورة   ت اوال: املركبا 

ن وغير قابلة للتحول في  الشوائب ، ثابتة التكويالد د تي مادة متبلورة خالية من    DDT : الد . د . تي مثل

وت البترولية والزيوت النباتية وكثير من املذيبات  الحاالت العادية ، غير قابل للذوبان في املاء ويذوب في الزي

 . املعضوية

يستخدم الد د تي في مكافحة البعوض والذباب والقمل والبراغيث والصراصيروكماده هرمونية للنباتات ،  

علق املائي ملكافحة الحشرات املوجودة على الحيوانات مثل القراد والذباب ، ويمكن  لك يستخدم الد د تي املكذ

% ملكافحة اآلفات الزراعية وقد حظر إستعمال الد د ت في بعض 2 -1خدام الد د تي بعد تخفيفه نسبة است

لحيوانات وحليب  ود ترسبات منه في أكل االبلدان املتقدمة نظرا ملا ثبت من بقائه في التربة فترة طويلة ووج

لكثير من الطيور البرية واألسماك  األبقار حتى حليب األمهات كما ظهر أن الد د تي كان سببا في أنقراض ا

  والحشرات النافعة .ومبيدات اخري مثل 

ستخدم في  والتي كانت تستخدم سابقا واال ت كلوردين –لندين  –جامكسين  –دايلدرين   –مبيد ميثوكس كلور 

 لخطورتها العالية . الوقت الحالي 

   Organ phosphorus compoundsثانيا:مـركبات الفسفور العضوية 

أن مركبات الفسفور العضوية متشابهة التركيب الكيماوي وتؤثر على الحشرات بنفس الطريقة . كما تؤثر على 

خالل   الحاد  التسمم  أعراض  وتظهر   ، أيضا  الفسفور  6الحيوان  ملركبات  التعرض  بعد  العضوية  ساعات 

مص البطن  في  مغص  ثم   ، بالدوران  األصابه   ، العام  الضعف   ، الرأس  وجع  ،  واعرافها  واألسهال  بالقئ  حوبة 
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 صعوبة التنفس والعرق ويلي ذلك أنتفاض الجسم ، وحصول غيبوبة ثم الوفاة ويمكن إنقاذ  

 قائق وذلك تحت أشراف الطبيب أو عشر د  5ملغرام في الوريد من مادة التروبين وتعاد بعد    2املتسمم بأعطائه  

 أهم مركبات الفسفور العضوية هي :ــ 

  Diazinon ـــــــــــــون :ــديازينـــــــــ

الديازينون معتدل السمية ويمكن أن يتسرب إلى جسم اإلنسان عن طريق الجلد ويستخدم ملكافحة الحشرات  

يبقي تأثيره على الجدران ملدة شهر أو  ثير الباقي حيث ذات التأ املبيدات % وهو من  2-1وخاصة الذباب بنسبة 

أكثر قليال ، وهو املبيد املفضل ملكافحة الحشرات والتي تكتسب مناعة للددتي ، هذا وقد أعلن عن أكتساب  

% معلق  40% مستحلب ، 60% مستحلب ، 20زتون على شكل بعض الحشرات مقاومة لهذا املبيد . يجهز الديا

  . ــــــــول % محلـــ20مائي ، 

  Diptrex دبــــــــتركــس

الدبتركس مركب فسفوري عضوي ومن خصائصه أنه بذوب في املاء وال رائحــــة له وهو مبيد سريع الفعالية عند  

 تناوله عن طريق الجهاز الهضمي 

ـــ ـــــــ   Malathion ون مـــالثيـــ

ي . وهو واسع التأثير إذ يؤثر على الكثير من  حتى من الد د ت املالثيون من أقل املبيـــــــدات سمية فهو أقـل سمية

الحشرات التي أكتسبت مناعة للمركبات الهايدروكاربونية الكلورية وبعض تراكيب املالثيون لها رائحة كريهة  

  3 – 2% ملكافحة النمل ويبقى تأثيره ملدة 5% يستخدم املالتيون بنسبة 50 ونفاذة مثل املالتيون املعلق املائى

ــــ ــ ــ  والتي كانت تستخدم سابقا واال تستخدم حاليا لخطورتها العالية . ـــور شهـ

 -أوال : فلسفة تحليل مستحضرات املبيدات : 

   Quality controlالتأكد من مطابقة املستحضرات للمواصفات القياسية :    -أ 

ابقة املستحضرات ملا  حيث يقوم مصنع التجهيز بتقريب وتحوير طريقة التحليل الكيماوي بحيث تكشف عن مدى مط 

 هو مطلوب " وعادة يكون بكل مصنع وهذه ملحقة به مجهزة لهذا الغرض  
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   Regyulatory control  -املتابعة الدورية واملنتظمة للتأكد من مطابقة املستحضر للمواصفات : -ب 

تحضر للمواصفات التي  لك عن طريق اخذ عينات دورية ومنتظمة من التجهيزات املختلفة للتأكد من مطابقة املس ذ   ويتم 

و يتيح ذلك الكشف عن أخطاء التحضيرات وكذلك يمكن الحكم على صالحية التخزين أو وجود  –تم تسجيلها للمبيد  

 غش تجارى  

   -تدوين أو تسجيل النتائج الخاصة بالتحليل :   -ج 

Reborting of reslts   

وغالبا ما تقوم  –كل شخص يعمل في هذا املجال    يجب تسجيل البيانات والنتائج في كتب مخصصة لذلك وتكون ى متناول 

 الشركات الكبرى بعمل نشرات خاصة ومطبوعة بهذا الغرض  

 -ربط طريقة تحليل املستحضرات وتقدير املخلفات : –د  

Formultio versus residue amalysis 

صفاتها وهذا من الناحية  جب أن تتبع نفس طريقة تقدير املخلفات الصغيرة عند تحليل املستحضرات للتأكد من موا ي 

 العلمية صعب جدا ولذلك يفي بالغرض إيجاد طريقة تحليل سريعة وتنجز الهدف املطلوب في فترة بسيطة  
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 بية العر   الخليج   لدول   التعاون   مجلس   لدى   املحظورة   املبيدات   قائمة 

 م. 
No. 

 االسم العام 
Common Name 

 األسماء التجارية )أمثلة( 
Trade Names (Examples) 

CAS RN 
 االستخدام 
Main Uses 

1 1,3-Dichloropropene Condor, Telon II, Pic Clor, Tri-form 

542-75-6 

[10061-02-6 

(E isomer)] 

[10061-01-5 

(Z isomer)] 

FM=I/N/B 

2 

2,3,4,5-Bistetrahydro-2-furaldehyde    

(ENT 17596)  

(Bis butenylene tetrahydro furfural) 

 MGK Repellent 11 126-15-8 IR 

3 

2,4,5-T 

[2,4,5-T-trolamine] 

[2,4,5-T-triethylammonium] 

[2,4,5-T-isoctyl] 

2,4-D, MCPA, Sylvoxone 850, Weedone 

93-76-5 

[3813-14-7] 

[2008-46-0] 

[25168-15-4] 

H/PGR 

4 2,4,5-TCP (2,4,5-Trichlorophenol) 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid 95-95-4 I/F/H 

5 2,4-D ((2,4-dichlorophenoxy) acetic acid) Agricorn D, Desormone, Dicamba 94-75-7 H 

6 Acephate Acecap, Matrix, Orthene, Phantom 30560-19-1 I 

7 
Acifluorfen (sodium salt) 

[Acifluorfen-sodium] 
Blazer, Status, Tackle 2AS 

62476-59-9 [50594-

66-6] 

H 

[H/Mt] 

8 Acetochlor Acenit, Acetocas, Curagrass, Harness, Guardian, Relay, Sprint 34256-82-1 H 

9 Acrylonitrile Acritet, Acrylon, Carebacryl, Cycolac 107-13-1 I/FM 

10 Alachlor Alanex, Alanox, Lasso, Partner, Pillarzo 15972-60-8 H 

11 Aldicarb Sentry, Temik 116-06-3 N/I/A 

12 Aldoxycarb Standak, Sulfocarb 1646-88-4 N/I/A 

13 Aldrin Aldrex, Aldrite, Drinox, Octalene, Seedrin 309-00-2 I 

14 Allethrin Alleviate, Exthrin, Forte, Pynamin, Pynamin 584-79-2 I 

15 Alpha-chlorohydrin Epiblock 96-24-2 R 

16 
Alpha-HCH/Alpha Hexachlorocyclohexane 

Alpha-BHC; Alpha-HCH 
- 319-84-6 I 

17 Amitraz Amipaz, Mitac, Taktic, Tudy, Zamir 33089-61-1 A\I 

18 Anthraquinone Corbit, Morkit 84-65-1 RP (Bird) 

19 Aramite Aramite, Niagaramite, Ortho-mite 140-57-8 I/A 

20 

Arsenic acid (and its compounds) 

[Arsenic pentoxide] 

[Cacodylic acid; dimethylarsinic acid] 

[MSMA] 

[Sodium arsenate] 

[Cacolydate; sodium dimethylarsinate] 

[Chromated copper arsenate; CCA] 

Desiccant 10, Zotox 

7778-39-4 

[1303-28-2] 

[75-60-5] 

[2163-80-6] 

[13464-38-5] 

[124-65-2] 

[75-60-5] 

H/I/R 
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 م. 
No. 

 االسم العام 
Common Name 

 األسماء التجارية )أمثلة( 
Trade Names (Examples) 

CAS RN 
 االستخدام 
Main Uses 

[Arsenic trioxide] 

[Calcium arsenate] 

[Copper arsenate] 

[Lead arsenate] 

[Sodium arsenite] 

[1327-53-3] 

[7778-44-1] 

[10103-61-4] 

[7784-40-9] 

[7784-46-5] 

21 Atrazine AAtrex, Atradex, Griffex, Zeacas 1912-24-9 H 

22 Azamethiphos Alfacron, Salmosan, Zazafly 35575-96-3 I 

23 Azinphos-ethyl Azinugec E, Azin, Batazina, Crysthion 2642-71-9 I/A 

24 Azinphos-methyl Azimil, Gusathion M, Guthion, Sniper 86-50-0 I/A 

25 Bendiocarb Ficam, Garvox, Multamat, Seedox, Turcam 22781-23-3 I 

26 
Benomyl (Dustable powder formulation at or above 7 per 

cent) 
Agrocut, Benlate, Benor, Fundozol, Gilomyl 17804-35-2 F/Mi 

27 Bensulide Betasan, Exporsan, Prefar 741-58-2 H 

28 Benthiavalicarb-isopropyl KIF-230, Valbon 177406-68-7 F 

29 

HCH, Benzene hexachloride 

(Gamma-HCH), 

[Lindane (gamma-HCH)] 

Gamma-Col, Isotox, Lindacol, Lindamul, Lindane, Lintox, 

Steward 

 

608-73-1 

 

[58-89-9] 

I 

30 beta-HCH; beta-BCH Gamma-Col, Lindamul, Lintox, Steward 319-85-7 I 

31 Binapacryl Acricid, Dinapacryl, Endosan, Morocide 485-31-4 I/A/F 

32 
Bioallethrin, S-cyclopenteny isomers 

 (S-Bioallethrin) 
Resigen, Reslin 584-79-2 I 

33 Blasticidin-S Bla-S 2079-00-7 F 

34 Brodifacoum (tetraborate decahydrate) Clerate, Final, Jaguar, Ratak, Talon, 56073-10-0 R 

35 
Bromophos 

[Bromophos-ethyl] 

Brofene, Nexion, Omexan 

[Filariol, Naxagan] 

2104-96-3 

[4824-78-6] 

I 

[I/A] 

36 Butachlor 
Butanex, Butataf, Dhanuchlor, Farmachlor, Hiltaklor, 

Machete, Trapp 
23184-66-9 H 

37 Butocarboxim Drawin 34681-10-2 I 

38 Butoxycarboxim Bag-A-Bug Strips 34681-23-7 I/A 

39 Cadmium   7440-43-9 - 

40 
Cadmium Calcium Copper Zinc Chromate Sulphate 

(Cadmium Compounds) 
Crab Turf, Caddy, Cadiminate, Kromade 12001-20-6 F 

41 Cadusafos Apache, Rugby, Taredan  95465-99-9 N/I 

42 Calcium arsenate Pencal, Security, Security 7778-44-1 H/I 

43 Calcium cyanamide Cyanamid, Nitrolime 156-62-7 
DF/F/FR/ 

H/I/PGR 

44 Camphechlor (Toxaphene) Agronex Hepta, Altox, Attac, Motox, Toxaphene, Phenatox 8001-35-2 I/A 

45 Captafol Difolatan, Folcid, Foltaf, Haypen, Moduna 2425-06-1 F 

46 Carbaryl Arylam, Carbamine, Crunch, Sevimol, Sevin 63-25-2 I/PGR 

47 Carbendazim 
Bavistin, Delsene, Derosal, Harvesan, Mascot, Occidor, 

Punch, Ringer 
10605-21-7 F 

48 Carbon disulphide (Carbon disulfide) Emplura, OmniSolv, Weevil Tox 75-15-0 I/N/FM 
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 م. 
No. 

 االسم العام 
Common Name 

 األسماء التجارية )أمثلة( 
Trade Names (Examples) 

CAS RN 
 االستخدام 
Main Uses 

49 Carbofuran 
Agrofuran, Curaterr, Diafuran, Furdan, Uradan, Vifuran, 

Yaltox 
1563-66-2 I/A/N 

50 Carbon tetrachloride Dowfume, Vulcan Formula 56-23-5 I/FM 

51 Carbophenothion Acarithion, Danifos, Garrathion, Oleoakarithion, Trithion 786-19-6 A/I 

52 Carbosulfan Marshal, Posse, Spi, Suden 55285-14-8 I/N 

53 
Cartap 

[Cartap hydrochloride] 

Caldan, Pilartap, Vicarp 

[Cadan, Padan, Sanvex]  

15263-53-3 

[15263-52-2] 
I 

54 Chinomethionat (Oxythioquinox) Joust, Morestan 2439-01-2 I/A/F 

55 Chloranil Spergon 118-75-2 F/RP 

56 Chlordane 
Belt, Chlo Kil, Chlortox, Corodane, Dowchlor, Octachlor, 

Synklor, Toxichlor 
57-74-9 I/T 

57 Chlordecone (Kepone) Curlone, GC 1189, Kepone, Merex 143-50-0 I/F 

58 
Chlordimeform 

[Chlordimform hydrochloride] 
Acaron, Bermat, Fundal, Fundex, Galecron, Spanon, Spanone 

6164-98-3 [19750-

95-9] 
A/I/Ov 

59 Chlorethoxyfos (Chlorethoxyfos) Fortress 54593-83-8 I 

60 Chlorfenapyr Alert, Phanton, Pirate, Pylon, Stalker  122453-73-0 A/I 

61 Chlorfenvinphos, CVP Apachlor, Birlane, Haptarax, Sapecron, Supona 470-90-6 A/I 

62 Chlormephos Dotan, Sherman 24934-91-6 I 

63 Chlorobenzilate Acaraben, Akar, Folbex, Kop-Mite 510-15-6 I/A 

64 Chloroform Trichloromethane 67-66-3 FM 

65 Chlorophacinone Drat, Endorats, Liphadione, Rozol, Topitox 3691-35-8 R 

66 Chloropicrin Chloro-O-Pic, Dorochlor, Telone 76-06-2 I/N/R/FM 

67 Chloropropylate Acaralate, Chlormite, Rospin 1437871.00 A 

68 Chlorothalonil 
Alto Elite, Amistar Opti, Banko, Bravo, Chloronil, Credo, 

Daconil, Folio, Joules 
1897-45-6 F 

69 Chlorthiophos Celathion 21923-23-9 I/A 

70 Chlozolinate Manderol, Serinal 84332-86-5 F 

71 Climbazole Baypival, Baysan, Crinipan 38083-17-9 F 

72 Coumaphos Asuntol, Perizin 56-72-4 I/A 

73 Coumatetralyl Cumakil, Racumin, Ratryl, Stunt 5836-29-3 R 

74 Creosote   8001-58-9 I/F/R 

75 Crimidine Castrix 535-89-7 R 

76 Cyanamide (Hydrogen cyanamide) Alzodef, Dormex, Hi-Cane, Pudpro 420-04-2 H/PGR 

77 Cyanazine Bladex, Blanchol, Cy-Pro, Fortrol, Match, Payze 21725-46-2 H 

78 

Cyanide Compounds 

Hydrogen cyanide 

[Calcium cyanide] 

[Sodium cyanide] 

Cyanosil, Aero Discoids 

 

 

74-90-8 

[592-01-8] 

[143-33-9] 

 

I/R/FM 

[I/R/FM] 

[I/R] 

79 Cycloheximide Acti-Aid, Actidione 66-81-9 F/PGR 

80 Cyflufenamid Cyflamid, Miltrex, Takumi 180409-60-3 F 

81 Cyhalothrin Cyhalon, Grenade 68085-85-8 I 
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 م. 
No. 

 االسم العام 
Common Name 

 األسماء التجارية )أمثلة( 
Trade Names (Examples) 

CAS RN 
 االستخدام 
Main Uses 

82 Cyhexatin Acarstin, Aracnol F, Citran, Mitacid, Plictran, TCTH 13121-70-5 I/A 

83 Daminozide Alar, B-nine, Dazide 1596-84-5 PGR 

84 Dimethoate Afidox, Cugon, Lagon, Perfekthion, Rogor 60-51-5 I/A 

85 
DBCP (1,2-dibromo-3-chloropropane) 

(dibromochloropropane) 
Fumaxone, Nemabron, Nemagen 96-12-8 I/N/F/FM 

86 DDT 
DDT, Didigam, Dinocide, Genitox, Heliotox, Hildit, 

Pentachlorin, Rukseam 
50-29-3 I 

87 

Demeton 

[Demeton-O] 

[Demeton-S] 

Demox, Stemite, Syston, Systox 2, 

[Isosystox] 

 

8065-48-3 

[298-03-3] 

[126-75-0] 

I/A 

88 Demeton-S-methyl Demeton, Duratox, Mifatox, Metasytox 919-86-8 I/A 

89 Di-allate (Diallate) Avadex 2303-16-4 H 

90 Diazinon Basudin, Cekuzinon, Devizinon, Dianon, Neocidol 333-41-5 I/A 

91 Dichlobenil Casoron, Barrier 1194-65-6 H 

92 Dichlorvos (DDVP) DDVP, Nogos, Disvap, Vapona 62-73-7 I/A 

93 Diclofop-methyl 
Avena, Cerlon, Colt, Hoegrass, Hoelon, Iloxan, Keylofop, 

Lolium, Taiwan 
51338-27-3 H 

94 Dicofol Acarin, Cekudifol, Dimite, Kelthane 115-32-2 A 

95 Dicrotophos Bridrin, Dicron 141-66-2 I/A 

96 Dieldrin Dieldrex 60-57-1 I 

97 Difethialone BlueMax, FastDraw, Rodilon 104653-34-1 R 

98 Dimefox Pestrox XIV, TerraSytol  115-26-4 I/A 

99 Dimethenamid Frontier, Outlook, Wing 87674-68-8 H 

100 Diniconazole-M Dinizol, Embassador, Spotless, Sumi-8 83657-18-5 F 

101 Dinitramine Cobex 29091-05-2 H 

102 Dinobuton Acrex, Acarelte 973-21-7 A/F 

103 Dinoseb acetate (Dinoseb and its salts) Ivocit, Phenotan 2813-95-8 H 

104 Dinoseb and Dinoseb salts Permerge, Sinox, DNBP, Amaiz, Dinitro, Aretit, Fanicide, Ivocit 88-85-7 H/I 

105 Dinoterb Herbogil 1420-07-1 H 

106 Dioxathion Delnav, Deltic 78-34-2 I/A 

107 Diphacinone Ditrac, Ramik, Tomcat 82-66-6 R 

108 Dipropyl isocinchomeronate (MGK 326) Adams, Aero-Flying 136-45-8 IR 

109 Disulfoton Di-Syston, Root-X, Rigo Insyst-D 298-04-4 I/A 

110 Ditalimfos Plondrel 5131-24-8 F 

111 Diuron Direx, Sanuron, Seduron 330-54-1 H 

112 Edifenphos Hinosan, Vihino 17109-49-8 F 

113 Endosulfan Fan, Phaser, Thiodan  115-29-7 I/A 

114 Endrin Endrin, Enderx 72-20-8 I 

115 Epichlorohydrin Listed as an inert ingredient in commercial pesticides 106-89-8 - 

116 EPN EPN, Barricade, Powertox, MEPN, Budmor, Raider, Veto 2104-64-5 I/A 

117 Epoxiconazole Epic, Opus, Splice, Swing Gold, Tango super, Venture 133855-98-8 F 
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118 Erbon Daron 136-25-4 H 

119 Ergocalciferol (Vitamin D2) Sorexa CD 50-14-6 R 

120 Ethiofencarb Arylmate, Croneton  29973-13-5 I 

121 Ethion 
Cekuetion, Cethion, Challenge, Dhanumit, Ethiol, Rayethion, 

Rhodocide, Tafethion 
563-12-2 A/I 

122 Ethirimol Milgo, Ferrax, Milcap, Milcurb Super 23947-60-6 F 

123 Ethoprop/Ethoprophos Holdem, Mocap  13194-48-4 I/N 

124 
Ethyl hexanediol 

(Ethyl hexyleneglycol (6-12)) 
Rutgers 612 94-96-2 IR 

125 Ethylene dibromide (1,2-Dibromoethane) (EDB) 
Bromofume, Dowfume, Iscobrome, Soilbrom, Soilfume, 

Unifume,  
106-93-4 I/N/FM 

126 Ethylene dichloride (EDC) EDC 107-06-2 I/FM 

127 Ethylene oxide Empilan, Sufonic, Teric 75-21-8 FM 

128 Ethylene thiourea (ethylenethiourea) A component of ethylenebisdithiocarbamate fungicides 96-45-7 F 

129 Etridiazole Aaterra, Pansoil, Terrazole 2593-15-9 F 

130 Etrimfos Ekamet, Satisfar 38260-54-7 I/A 

131 Fenarimol Rimidin, Rubigan 60168-88-9 F 

132 Fenchlorazole-ethyl   103112-35-2 H 

133 Fenoprop, Fenoprop-butotyl (Silvex) Fruitone T, Kuron 93-72-1 H/PGR 

134 Fenobucarb Bassa, Baycarb, Hopcin, Forcin, Merlin, Osbac 3766-81-2 I 

135 Fenothiocarb Panocon 62850-32-2 A 

136 Fenoxycarb Comply, Eclipse, Insegar, Logic, Torus 79127-80-3 I 

137 Fensulfothion BIG-D Granules, Dasanit, Terracur 115-90-2 I/N 

138 
Fenthiaprop 

[Fenthiaprop-ethyl] 

Joker 

 

95721-12-3 [93921-

16-5] 
H 

139 Fenthion Beiliulin, Faster, Labaycid, Pilartex 55-38-9 I/Av 

140 

Fentin 

[Fentin acetate (Triphenyltin acetate)] 

[Fentin hydroxide (Triphenyltin hydroxide)] 

 

[Suzu] 

[Brestan, Farmatin, Tubotin, Super-Tin] 

668-34-8 

[900-95-8] 

[76-87-9] 

F/ ِِ AL/Mo 

141 Fenuron-TCA (Fenuron trichloroacetate) Dozer, Urab 4482-55-7 H 

142 Fenvalerate Fenrate, Sanvalerate, Sumicidin 51630-58-1 I/A/IX 

143 Ferbam Ferbam Granuflo 14484-64-1 F 

144 Flocoumafen Storm, Stratagem 90035-08-8 R 

145 Fluazifop-butyl Hache Uno, Onecide 69806-50-4 H 

146 Fluazolate Twinagro 174514-07-9 H 

147 Flucythrinate Cybolt, Cythrin, Fluent, Pay-off 70124-77-5 I 

148 Flufenoxuron Cascade, Floxate, Motto, Pampass 101463-69-8 I/A 

149 

Fluorine compounds 

[Methanesulfonyl fluoride], 

[Sodium fluoride], 

[Sodium hexafluorosilicate Sodium fluorosilicate] 

 

[Fumette], 

[Florocid], 

[Safsan] 

 

[558–25–8], 

[7681-49-4], 

[16893-85-9] 

I 
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150 Fluoroacetamide Rodex 640-19-7 R 

151 Flurenol Aniten 467-69-6 H/PGR 

152 Flurprimidol Cutless, Topflor 56425-91-3 PGR 

153 Flusilazole Capitan, Nustar, Olymp, Punch, Sanction 85509-19-9 F 

154 Fluthiacet-methyl Action, Appeal, Blizzard, Cadet 117337-19-6 H 

155 Fluvalinate Kaiser, Mavrik 69409-94-5 A/I 

156 Folpet Foldan, Folpan, Verdana 133-07-3 F 

157 Fonofos Capfos, Cudgel, Dyfonate 944-22-9 I 

158 Formetanate Carzol, Dicarzol 22259-30-9 I/A 

159 Fosthietan Acconem, Geofos, Nematak 21548-32-3 I/N/FM 

160 Furathiocarb Deltanet, Promet 65907-30-4 I 

161 Furilazole Battalion, Bolero, Permit 121776-33-8 Herbicide safener 

162 Glyphosate 
Asset, Caoganlin, Glion, Glyphotox, Rinder, Rodeo, Roundup, 

Sting 
1071-83-6 H 

163 

Haloxyfop, 

[Haloxyfop-etotyl] 

[Haloxyfop-P-methyl] 

[Haloxyfop-methyl 

(unstated stereochemistry)] 

 

[Gallant] 

[Gallant super] 

 

 

69806-34-4 [87237-

48-7] [72619-32-0] 

[69806-40-2] 

 

H 

164 Heptachlor Drinox, Heptagran, Soleptax, Temide 76-44-8 I 

165 Heptenophos Hostaquick, Ragadan 23560-59-0 I 

166 Hexachlorobenzene HCB 118-74-1 F 

167 Hexaconazole Anvil, Contaf, Planete 79983-71-4 F 

168 Hexazinone Velpar 51235-04-2 H 

169 Hexythiazox 
Acarflor, Calibre, Hexygon, Matacar, Nissorun, Ordoval, 

Savey, Zeldox 
78587-05-0 A 

170 Imazalil 
Deccozil, Flo-Pro, Florasan, Freshgard, Fungaflor, Fungazil, 

Magnate 
35554-44-0 F 

171 

Iminoctadine 

[Iminoctadine triacetate] 

[Iminoctadine tris (albesilate)] 

 

[Befran] 

[Bellkute] 

13516-27-3 [39202-

40-9] 

[99257-43-9] 

F 

172 Iprodione 
Amazzones, Botrix, Dirac, Diva, Kidan, Rover, Rovral, Verisan, 

Viroval 
36734-19-7 F 

173 Iprovalicarb Invento, Melody 140923-17-7 F 

174 Isazophos (Isazofos) Brace, Miral, Triumph, Victor 42509-80-8 I/N 

175 Isobenzan Telodrin 297-78-9 I 

176 Isodrin (Isomers of eldrin) Comp-711 465-73-6 I 

177 Isofenphos Amaze, Oftanol 25311-71-1 I 

178 Isopyrazam Bontima, Flexi, Reflect, Seguris Zulu 881685-58-1 F 

179 Isoxaflutole Alliance, Balance, Converge, Merlin, Provence 141112-29-0 H 

180 Isoxathion Karphos 18854-01-8 I 

181 Kelevan Despirol 4234-79-1 I 
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182 Kresoxim-methyl Candit, Cygnus, Discus, Kenbyo, Sovran 143390-89-0 F/B 

183 

Lead compounds 

[Lead arsenate] 

[Lead arsenite] 

Gypsin, Suprabel, Talbot 

 

[7784-40-9] 

[10031-13-7] 

I/A/N/PGR 

184 Leptophos Phosvel, Velsicol 506 21609-90-5 I 

185 Linuron Linex, Lorox 330-55-2 H 

186 Malathion 
Cekumal, Fyfanon, Hilthion, Lucathion, Malathane, Malatox, 

MLT 
121-75-5 I/A 

187 Maleic hydrazide Fazor, Mazide, MH, Regulox, Source 123-33-1 H/PGR 

188 Mancozeb Dithan M-45, Fore, Manex II, Manzate 8018-01-7 F 

189 Maneb Maneb, Dithane M-22, Manex, Mazin, Multi-W FL, Policritt 12427-38-2 F 

190 MCPA-thioethyl Fenobit, Herbit 25319-90-8 H 

191 Mecarbam Murfotox 2595-54-2 I/A 

192 Mecoprop (MCPP) Actril M, Mega P, Propal, Propionyl 
7085-19-0 

(93-65-2) 
H 

193 

Mercury and its compounds 

Chloromethoxypropylmercuric acetate (CPMA) 

[Diphenylmercurydodecenylsuccinate (PMDS)] 

Mercuric chloride, 

Mercuric oxide, 

Mercurous chloride, 

Methoxyethylmercury acetate, 

Methylmercury acetate, 

Methoxyethylmercury silicate, 

Methylmercury dicyandiamide, 

Phenylmercuric oleate (PMO) 

Phenylmercuric salicylate, 

Phenylmercury acetate (PMA) 

Phenylmercurydimethyldithiocarbamate, 

Phenylmercury nitrate 

Merfusan, Mersil, Santar, Cyclosan, Calomel, Mercuran, 

Merculine 

7439-97-6 

[1319-86-4] 

[27236-65-3] 

[7487-94-7] 

[21908-53-2] 

[7546-30-7] 

[151-38-2] 

[108-07-6] 

[64491-92-5] 

[502-39-6] 

[104-68-9] 

[28086-13-7] 

[62-38-4] 

[32407-99-1] 

[8003-05-2] 

F/I/H 

194 Mecoprop-P Duplosan KV, Duplosan, Optica 16484-77-8 H 

195 Mepanipyrim Frupica 110235-47-7 F 

196 Mephospholan (Mephosfolan) Cytro-Lane 950-10-7 I/A 

197 Metaldehyde Cekumeta, Deadline, Hardy, Metason, MifaSlug 108-62-3 M 

198 Metam-potassium Tamifume, Sectagon K-54 137-41-7 F/N/I 

199 
Metam-sodium 

(Sodium methyldithiocarbamate) 
Arapam, Lucafum, Nemasol, Trimaton, Unifume, Vapam 137-42-8 F/N/H/I 

200 
Methamidophos (soluble liquid formulations of the substance 

that exceed 600 g active ingredient/l) 
Bullet, Cekumidofos, Monitor Tamaron 10265-92-6 I/A 

201 Methidathion Supracid, Suprathion Ultracide 950-37-8 I/A 

202 Methyl bromide Meth-O-Gas 100, Dowfume G 74-83-9 I/N/F/A/R/FM 

203 Methyl isothiocyanate Trapex, Trapexide 556-61-6 N/F/I/H 
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204 Metiram Carbatene, Polyram 9006-42-2 F 

205 Metoxuron Deftor, Dosanex Investt, Sulerex 19937-59-8 H 

206 Mevinphos Phosdrin, Duraphos, Mevidrin 26718-65-0 I/A 

207 Mirex Dechlorane, Mirex 2385-85-5 I 

208 Monocrotophos Azodrin Bilobran, Crisodrin, Monocron 6923-22-4 I/A 

209 Monolinuron Aresin, Arresin, Gramonol 1746-81-2 H 

210 Monuron (monuron-TCA) Telvar, Urox 150-68-5 H 

211 Morfamquat (Morfamquat dichloride) Morfoxone 4636-83-3 H 

212 Naled Bromex, Dibrom, Legion, Lucanal 300-76-5 I/A 

213 Naphthalene Antimite, Naphthalin, Tar camphor 91-20-3 F/I 

214 Nicotine Nicotine, Plant-fume, XL All Nicotine 54-11-5 I 

215 Nitrobenzene   98-95-3 Pesticide 

216 Nitrofen (TOK) Nitrofen, Nitrochlor, Tokkorn, Trizilin 1836-75-5 H 

217 Octamethylpyrophosphoramide (OMPA) Lethalaire G-59, Ompacide, Terra-Sytam, Prestox3 152-16-9 I/A 

218 Omethoate Folimate, Le-mat, Dimethoxon 1113-02-6 I/A 

219 Oryzalin Surflan 19044-88-3 H 

220 Oxadiazon Explorer, Foresite, Herbstar, Oryza, Ronstar 19666-30-9 H 

221 Oxadixyl Anchor 77732-09-3 F 

222 Oxydemeton-methyl Aimcosystox, Dhanusystox, Metasystox R 301-12-2 I 

223 Oxydeprofos Estox, Metasystox S 2674-91-1 I 

224 Oxyfluorfen Galigan, Goal, Hadaf', Oxygold 42874-03-3 H 

225 
Paraquat dichloride 

[Paraquat] 
Efoxon, Gramoxone, Herbaxon, Pilarxone, Total, Weedless 

1910-42-5 [4685-14-

7] 
H 

226 Parathion (Parathion-ethyl) Chimac Par H, Fighter, Folidol, Fostox E 56-38-2 I/A 

227 

Parathion-methyl (emulsifiable concentrates (EC) at or above 

19.5% active ingredient and dusts at or above 1.5% active 

ingredient) 

Cekumethion, Dhanuman, Faast, Penncap-M, Metacide 298-00-0 I 

228 Pebulate Tillam 1114-71-2 H 

229 
Pentachlorobenzene (PCB) 

(except mono- and dichlorinated) 
  608-93-5 F/H/I/Mt 

230 

Pentachlorophenol 

PCP (Pentachlorphenol) 

[Pentachlorophenyl laurate] 

[Sodium pentachlorophenoxide] 

Biocel Sg 85, Dowicide EC7, Santobrite, Penta,  

87-86-5 

[3772-94-9] 

[131-52-2] 

F/I/H 

231 Permethrin Ambush, Dragnet, Pounce, Talcord 52645-53-1 I 

232 Phenthoate Aimsan, Amaze, Cidial, Elsan, Genocide, Guard, Tanone, Vifel 2597-03-7 I/A 

233 Phorate Cekuforatox, Dhan, Rampart, Thimet, Umet, Volphor 298-02-2 I/A/N 

234 Phosacetim Gophacide 4104-14-7 R 

235 Phosalone Azofene, Fosatox, Rubitox, Thimulone, Zolon  2310-17-0 I/A 

236 
Phosphamidon (mixture, (E) & (Z) isomers), (soluble liquid 

formulations of the substance that exceed 1,000 g active 

Aimphon, Kinadon, Midon, Phosron, Pilarcron, Rilan, 

Rimdon, Umecron 

13171-21-6 

 
I/A 
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ingredient/l) 

[E-Phosphamidon] 

[Z-Phosphamidon] 

 

 

 

 

 

 

[297-99-4] 

[23783-98-4] 

237 Pirimicarb Aphox, Pirimor, Pilly, Pirimisect 23103-98-2 I 

238 Pirimiphos-ethyl Fernex, Primicid, Solgard 23505-41-1 I 

239 
Polychloroterpenes 

[Strobane (Terpene polychlorinates)] 
Citicide, Strobane, Tenneco 8001-50-1 I/A/Mt 

240 Procymidon (Procymidone) Progress, Prolex, Sumilex, Sumisclex 32809-16-8 F 

241 Profenofos Curacron, Profex, Sanofos, Selecron 41198-08-7 I/A 

242 Propachlor Albrass, Prolex, Ramrod, Satecid 1918-16-7 H 

243 Propargite Chemit, Comite, Omite 2312-35-8 A 

244 Propetamphos Blotic, Safrotin, Seraphos  31218-83-4 I/A 

245 Propham Birgin, Triherbide IPC 122-42-9 H/PGR 

246 Propoxur Baygon, Mitoxur, Proper, Unden 114-26-1 I 

247 Prothoate Erysit Super, Fac, Fac Super 2275-18-5 I/A 

248 Pymetrozine Chess, Endeavor, Fulfill, Plenum 123312-89-0 I 

249 Pyraflufen-ethyl Ecopart 129630-19-9 H 

250 Pyrazachlor   6814-58-0 PGR 

251 Pyrazophos Afugan 13457-18-6 F 

252 Pyriminil (Pyrinuron) Vacor 53558-25-1 R 

253 Quintozene (PCNB) Agromin, Brassicol, Folosan, RTU, Terraclor, Tritisan, Turfcide 82-68-8 F 

254 Resmethrin Chrysron, Synthrin 10453-86-8 I 

255 Rotenone Chem Sect, Noxfire, Prenfish, Synpren fish 83-79-4 I/A 

256 Safrole 
used in a variety of insecticides to enhance the pesticidal 

properties of other active ingredients 
 94-59-7 - 

257 Schradan Pestox3, PestoxIII 152-16-9 I/A 

258 Scilliroside   507-60-8 R 

259 Sec-butylamine Butafume, Deccotane, Tutane 13952-84-6 F 

260 Sedaxane Vibrance 874967-67-6 F 

261 Siduron Tupersan 1982-49-6 H 

262 Simazine Amizina, Gesatop, Prince, Princep 122-34-9 H 

263 Sodium dimethyl dithio carbamate Aceto SDD 40, Alcobam NM, Carbam S 128-04-1 F 

264 Sodium fluoride Florocid 7681-49-4 I 

265 Sodium fluoroacetate (1080) Compound 1080 62-74-8 I/R 

266 Sodium hexafluorosilicate Argan, Prodan, Safsan 16893-85-9 I 

267 Sulfaquinoxaline (Sulphaquinoxaline) Anti-K, Cumix (mixture), Sulfa-Q-22 59-40-5 R/Synergist 

268 Sulfotep Bladafum, Bladafume 3689-24-5 I/A 

269 Sulprofos Bolstar 35400-43-2 I 

270 TCMTB Busan, Superdavloxan 21564-17-0 F 

271 TDE (DDD) Rhothane 72-54-8 I 
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272 Tebupirimfos (Tebupirimifos) Aztec (mixture) 96182-53-5 I 

273 Tecnazene (Technazene) Bygran, Fusarex, Hystore, Hytec 117-18-0 F/PGR 

274 Temephos Abate, Abathion Temeguard,  3383-96-8 I 

275 TEPP (Tetraethyl pyrophosphate) Nifos T, Vapotone 107-49-3 I/A 

276 Terbufos 
Counter, Contraven, Cyanater, Hunter, Pilarfox, Terborox, 

Terfos, Tertin 
13071-79-9 I/N 

277 Tetrachlorvinphos Debantic, Gardona 22248-79-9 I/A 

278 Tetradifon Tedion V-18, Tedone, Tetrasit 116-29-0 I/A 

279 

Thallium 

[Thallium sulphate] 

 

  

7440-28-0 

[7446-18-6, 

10031-59-1] 

R 

280 Thiodicarb Larvin, Skipper 59669-26-0 I/Mo 

281 Thiofanox Dacamox 39196-18-4 I/A 

282 Thiometon Medrin 640-15-3 I/A 

283 Thionazin Bulb Dip, Cynem, Nemafos, Zinophos  297-97-2 I/N 

284 Thiophanate-methyl 
Aimthyl, Alert, Cekufanato, Cycosin, Hilnate, Mildothane, 

Roko, Topsin M 
23564-05-8 F/WPr 

285 Tolylfluanid Elvaron M, Euparen M, Euparen Multi 731-27-1 F 

286 Triazophos Hostathion, March, Rider, Spark, Try 24017-47-8 I/A/N 

287 Trichlorfon Cekufon, Dipterex, Lucavex, Saprofon 52-68-6 I 

288 Tridemorph Calixin 81412-43-3 F 

289 Trifluralin 
Eflurin, Ipersan, Olitref, Premerlin, Sinfluran, Treflan, Tri-4, Trif, 

Zeltoxone 
1582-09-8 H 

290 

Triorganostannic compounds, including all Tributyltin 

compounds 

[Tributyltin benzoate] 

[Tributyltin chloride] 

[Tributyltin fluoride] 

[Tributyltin linoleate] 

[Tributyltin methacrylate] 

[Tributyltin naphthenate] 

[Tributyltin oxide] 

  

56-35-9 

688-73-3 

[4342-36-3] 

[1461-22-9] 

[1983-10-4] 

[24124-25-2] 

[2155-70-6] 

[85409-17-2] 

[56-35-9] 

F 

291 Vamidothion Kilval 2275-23-2 I/A 

292 Vinclozolin Curalan, Flotilla, Ronilan,  50471-44-8 F 

293 Vitamin D3 (Cholecalciferol) Racumin D 67-97-0 R 

294 Zineb Azzurro, Bianco, Dipher, Dithan Z-78, Lonacol, Sepineb 12122-67-7 F 
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 املبيد: اجب توفرها عن  الو   للمبيدات واملعلومات بعض أمثلة  

 Fosetyl Aluminum 80% مادة :

 ذو تأثير وقائي وعالجي  
ً
 وهبوطا

ً
مبيد فطري من مركبات الفوسفورية العضوية جهازي ينتقل من النبات صعودا

املقاو  على  النبات  يشجع  مدة  كما  األمطار،  بمياه  يمنع غسله  مما  النبات  االختراق ألنسجة  الذاتية، سريع  مة 

إلناث الجرذان عن    LD50ل. رقم السمية  تدوم من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر حسب املحصول املعامتأثيره  

ل    10ل ماء بحيث يصيب الشجرة املتوسطة    100غ/250ملغ/كيلوغرام ، نسبة االستعمال  5800طريق الفم  

 كغ/هـ  705ماء بمجمل قدره 

ي والفيتوفتورا والبيثيوم، التصمغ على الحمضيات  يؤثر بصورة رئيسية على البياض الزغباستعماالته األخرى:

الذبول  والتقر   ، الفريز  األحمر على  القلب  القرعيات والبصل واألوركيد والخس، عفن  الزغبي على  البياض  ح، 

الغراس واملخر  املتراجع على  : ردو ورندورن/أزاليا، بيغونيا، بوانسيتا،  واملوت  التالية  التزيينية  وطيات والنباتات 

 بول البادرات في مشاتل الحمضيات.بوليا، كريزانتيموم، عفن جذور اللوزيات عفن الرقبة ، ذسانت 

 تحذيرات ومالحظات: 

ة قبل استعماله على  يمكن أن تنشأ بعض املشاكل من خلطه مع املركبات النحاسية لذلك تعمل تجارب صغير 

 نطاق واسع مع هذه املركبات. 

 املبيدات التي أساسها الزيوت يمنع استعماله مع الزيوت أو       -

 مركبات الدايكوفول اليمكن خلطه مع         -

يجب      - أنه  إلى  بها  املوص ى  بالنسب  يستعمل  عندما  واألسماك  املنزلية  والحيوانات  لإلنسان  سليم  استعماله 

 . الحتياطات العادية عند استعماله ويجب أن التلقى البقايا في البحيرات ومجاري األنهارا  ذاتخا

 للنحل سواء باملالمسة أو الهضم. بالتجارب املخبرية ظهر أن املبيد غير سام    -
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 Copper Oxy chloride 50%% 50كلور النحاس  أوكس ي -2

وي باملالمسة  يعمل  الطيف،  واسع  وقائي  فطري  األمراض  مبيد  بعض  يكافح  كما  الفطر  جراثيم  إنبات  منع 

التفاح  ملغ/كغ  1140للجرذان     LD50البكتيرية   االستخدام على جرب  نسبة  البياض  100غ/  330،  الزغبي  ل 

ل  100غ/ 700-350ل اللفحة املتأخرة واملبكرة على البطاطا  100غ/ 500-350على العنب وتجعد أوراق الدراق  

 أيام.  7-3فترة ماقبل الجني 

ااستعماالته األخرى: التفاح واألجاص والكرز، والجرب والتثقب  الكرز، تجعد  يكافح الجرب على  لخردقي على 

على والتثقب  وتبقعها  واللفحة    األوراق  الزغبي  والبياض  األزرق،  العفن  الكرمة،  على  الزغبي  البياض  الدراق، 

ا والبندورة ، تبقع أوراق الشوندر، االنتراكنوز والفوما  والتبقع على التبغ، اللفحة املبكرة واملتأخرة على البطاط

الحمضيات على  والجرب  الفاصولياء  والصدأ  على  الفطرية  واللفحة  البكتيرية  اللفحة  التفاح    ،  على  التقرح 

واللفحة   الطاووس،  عين  مرض   ، التفاح  في  الرقبة  عفن  والخوخ،  الكرز  على  البكتيري  التقرح  واألجاص، 

 زيتون والعديد من األمراض األخرى. البكتيرية على ال

 تحذيرات ومالحظات: 

 غير سالم للنحل        -

 سام لألسماك       -

 أسابيع    3ة املعالجة ملدة يجب إبعاد املواش ي عن املنطق       -

 بعض أصناف الدراق حساسة للنحاس بعد ظهور األوراق        -

 لخوخ  يمكن أن يحصل ضرر خفيف ألوراق الكرز وا       -

 قت اإلزهار. اليستعمل و و  صيمكن أن يسبب ضرر طفيف لبعض أصناف التفاح واألجا        -
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 . Deltamithrinالفعالة:  املادة 

الصحراوي،   الجراد  رئيسية،  كرمة  حشرات   ، اللوزيات  حشرات  التفاحيات،  حشرات  شرائه:  من  الغرض 

 السونة.

عنه:ملح باملالمسة  م  ة  يؤثر  ثرودي  باير  سريع    LD50 = 130والهضم  بيد  الفم  طريق  عن  للجرذان  كغ   / ملغ 

تأ ، وله  الحشرة  التركيزاالتأثير على  في  للتغذية عند ثير طارد للحشرات  الحشرات  العالية وتأثير على قابلية  ت 

 استعمالها بتراكيز منخفضة. 

 أهم الحشرات التي يكافحها: 

ر تأثيراته فعالية على حشرات حرشفية األجنحة مثل دودة  هذا املبيد ذو طيف واسع في تأثيره على الحشرات أكث 

التفاح، حفارات الذرة، د ى الحشرات املاصة مثل املن بأنواعه إال أن ذلك  يدان اللوز ، كما أنه فعال علثمار 

الجراد   البسيال،  الثمار،  ديدان  القشرية،  الحشرات  وبعض  السونة  يكافح  كما  للنبات  كاملة  تغطية  يقتض ي 

 الصحراوي. 

 معدل االستخدام: 

-10ر التفاح  غ/هـ ، وعلى دودة ثما350ثالث  غ/هـ على الجيلين الثاني وال  150على دودة ثمار العنب الجيل األول  

 غ/هـ ملكافحة الجراد الصحراوي.  250و  –ل  100غ/15

الخضراء من   القطن والدودة  أو  5غ/هـ هذا ينطبق على تركيز    500  –  250دودة ورق  أما    %50   ، تركيز  غ/ل 

أو  2.5 بالنسبة لديسيس    %25  أما  املعدالت،  خمسة أضعاف  غ/ل فتؤخذ  ULV 10غ/ل فتؤخذ نصف هذه 

 املعدل األول. 

 كغ/هـ أو تضرب نسبة االستعمال السابقة بخمسين.  12.5-7.5غ/ل فهو  1% أو 0.1ديسيس داست تركيز  أما
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التي يستعمل   املحاصيل  املحا  عليها: يستعملأهم  كبيرمن  أي  على عدد  والخضار دون  املثمرة  صيل واألشجار 

 عمال املوص ى بها. تعمل بنسب االستتأثير سمي على النبات عندما يس 

 املالحظات والتحذيرات: 

بنسبة   يستعمل  النحل عندما  على  يذكر  تأثير  أي  له  ليس  أن  التجارب  للهكتار وهي    20-5أظهرت  مادة فعالة 

 يوص ى بها. 
ً
 أعلى نسبة استعمال تقريبا
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 اآلمن للمبيدات الزراعية   االستخدامالثالثة: الوحدة 

03 
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 أهداف الوحدة التدريبية: 

 على أن: يتوقع بنهاية الوحدة التدريبية أن يكون املشارك قادر 
ً
 ا

 الزراعية. طرق الوقاية من مخاطر املبيدات    تطبيق  •

 . االلتزام باالحياطات الواجب مراعاتها عند إستخدام املبيدات قبل وأثناء وبعد االستعمال   •

   تطبيق الرش والخلط للمبيدات   •

 . املبادئ االساسية في تخزين املبيدات الزراعية  رف على  ع يت  •

 .  بطريقة صحيحة  التعامل مع العبوات الفارغة   •

 ة  تطبيق برامج االدارة املتاملة لآلفات الزراعي  •

 الحديثة في مكافحة االفات الزراعية    تبني االتجاهات  •

 تطبيق التعليمات املدونة في ملصق املبيد قبل االستخدام.  •

 والجرعة. صابة واملبيد املناسب لها  تعريف اال  •

 موضوعات الوحدة التدريبية: 

 بيدات الزراعية  الوقاية من مخاطر امل  •

 االستعمال. إستخدام املبيدات قبل وأثناء وبعد  االحياطات الواجب مراعاتها عند   •

 الرش والخلط للمبيدات    •

 الزراعية. املبادئ االساسية في تخزين املبيدات   •

 والتخلص منه .    العبوات الفارغة  •

 برامج االدارة املتاملة لآلفات الزراعية   •

 فحة االفات الزراعية  االتجاهات الحديثة في مكا  •

 املبيد  التعليمات املدونة في ملصق   •

 .   وقرار املكافحة والرش تعريف االصابة   •
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 الوقاية من مخاطر املبيدات 

الحدوث   شائعة  املخاطر  من  واالنفجار  االشتعال  أو  الحريق  بيئة  إن  في  يتداول  عندما  خاصة  العمل  مواقع  في 

العمل. وعلى سبيل املثال في  صنيع، مواقع التخزين أو أي مكان في موقع العمل مواد قابله لالشتعال في عمليات الت

مصانع املبيدات يمكن أن يظهر خطر االشتعال والحريق في املكاتب االداريه، مناطق التحميل، التعبئة والتغليف  

 عن
ً
عرضيه    خطوط اإلنتاج داخل املصانع أو في محطات توليد الطاقة وغيرها وذلك قد ينجم عن حوادث  فضال

أو   أو تحميل  أثناء نقل  أو  في املصنع  أو الحرارة داخل املصنع  أو نتيجة الرتفاع مفاجئ في الضغط  الوقود  تفريغ 

 . الطبيعية ألخرى من األسباب  وغيرهابفعٍل تخريبي 

 خصية معدات الوقاية الش 

 ر واألذى الناجم عنه. إن معدات الوقاية الشخصية ال تمنع وقوع الحادث ولكنها قد تمنع أو تقلل من الضر 

 

 

 

http://al3loom.com/wp-content/uploads/2011/09/Protective-equipment.jpg
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ة اختيار معدات الوقاية الشخصية بدقة وحرص ومن ثم اختبار تلك املعدات ومدى قدرتها على  مما يعني ضرور 

م مالءمتها ومناسبتها وتكيفها مع الشخص املرتدي لها  تأمين الوقاية ومناسبتها ومالءمتها ملن يلبسها حيث أن عد

الوقا عدم  إلى  يؤدي  معها  يلي وتكيفه  وفيما  املعدات  تلك  ارتديت  ولو  حتى  الوقاية   ية  معدات  عن  موجز  سرد 

 الشخصية. 

   Eye and Face Protectionوقاية الوجه والعينين  

التع أثناء  والضرر  األذى  من  وقايتها  الواجب  الحواس  أهم  إن  من  حيث  البصر  حاسة  طارئ  حدث  أي  مع  امل 

الخطرة ومنها املبيدات خاصة أثناء  التعامل مع املواد الكيميائية  العيون عرضة للضرر الطبيعي أو الكيمياء جراء  

 الحوادث.

إلى منظار الوقاية    Safety Glassesهنالك العديد من وسائل وقاية العينين من الضرر تتراوح من نظارة السالمة  

عل  Protective Gogglesامة  الت بناء  بعناية  اختيارها  يجب  وغيرها،  الشمس  وأشعة  الغبار  الخطر  من  نوع  ى 

 املتوقع مواجهته. 

لحماية العينين من األذى والضرر املحتمل وقوعه أثناء العمل    Safety glassesحيث يمكن ارتداء الزجاج الواقي  

ملواد الكيميائية وأبخرتها وكذلك وهجها. كما ينصح بعدم لبس  مثل الشرر، الجسيمات املتطايرة في الجو ورذاذ ا

ا أثناء  الالصقة  الكالعدسات  املواد  مع  التعامل  أو  النظارة  لعمل  بأن   
ً
علما خاصة  منها  والرطبة  عامه  يميائية 

بحواف جانبية و  تزويدها  يشترط  إذ  الكيميائية  املواد  مع  التعامل   عند 
ً
دائما الوقاية  بغرض  تفي  ال  اقية  الطبية 

 تغطي كامل منطقة العين من الوجه.
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 عة أنواع هي: هذا ويمكن تصنيف واقيات الوجه إلى أرب

 Spectaclesالنظارات 

 تؤمن الوقاية من الغبار والعوالق الغبارية املواجهة ملرتديها فقط.

للكيميائيات، كما أن  تؤمن الوقاية من الجسيمات الطائرة أمام أو حول املرتدي لها وكذلك من مخاطر التعرض  

تديها عادة من ال يرتدي  سالمة على حد سواء ) ير املنظار الواقي يؤمن وقاية أكثر من النظارات الطبية ونظارات ال 

الزوايا   جميع  من  متطايرة  جسيمات  أي  من  العينين  لحماية  الجهات  جميع  من  محاط  ألنه   
ً
نظرا  ) نظاره 

 واالتجاهات. 

 -ف الغرض املنشود الستخدامه كما يلي:ويختلف املنظار الواقي باختال 

 ضد الصدمات فقط.منظار ذو فتحات أو ثقوب تهويه يستخدم للوقاية  ▪

 ذو ثقوب أو فتحات تهويه غير مباشره للوقاية من رذاذ املواد الكيميائية املتطايرة. منظار  ▪

املتطا ▪ والضباب  االبخره  الغازات،  من  للوقاية   ) مصمت   ( للتهوية  مثقوب  غير  املواد  منظار  من  ير 

 الكيميائية. 

منظار    )مثل .  زود بجهاز تنفس اصطناعيكما أن بعض املناظير يغطي األنف والجزء العلوي من الوجه م ▪

 الغواص (. 

اقيات الوجه ) حواجب الوجه (   Face Shieldsو

 ا من العوالق الجوية. تستخدم مع النظارات أو املناظير لتأمين الوقاية من املواد الكيميائية واملصهورات وغيره

 Welding helmetsخوذ اللحام 

 والرأس  تغطي هذه الخوذ العيون والوجه كام
ً
وجانبيه لتأمين الوقاية من مخاطر اللحام وغيره من املتوهجات  ال

 والشرر.
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اقيات األذن والسمع -5  و

املناطق الصاخبة ذات األص املواد    إال أنوات العالية،  وقاية األذنين )صوانها والقناة السمعية( تتأكد خاصة في 

السمعية القناة  عبر  الجسم  داخل  مباشرة  تمتص  يستوجب  الكيميائية  أذى   مما  من  للوقاية  األذن  فتحة  سد 

 املواد الكيميائية واملبيدات خاصة.

لألذن    الغطاء الكامل هنالك العديد من أنواع سدادات األذن تتراوح بين سدادة مستديرة بسيطة من الفلين إلى  

 بأن سدادات األذن ليست لالستخدام طويل األمد واملتكرر بل صنعت لالستخدام مرة  
ً
 علما

ً
لتوفرها    واحدة نظرا

 ورخص ثمنها. 

 Respiratory Protection   واقي الجهاز التنفس ي

للهواء، مرشح كيميائي، يحد من التعرض ملخاطر    ذاتي، مصدر جهاز تنفس  والذي يتضمنجهاز الوقاية التنفس ي 

هذه األبخرة أو    أن استنشاق وغبار ودخان و أبخرة أو ضباب وغازات املواد الكيميائية أثناء التعامل معها، حيث  

 ميائية للجسم،  الدخان والرذاذ يعد من أشهر وأسهل طرق دخول املواد الكي

التنفس ي شريطة أن   الوقاية  ارتداء جهاز  الوقاية من مخاطر هذه املواد  الجهاز  ولعل من أسهل طرق  يكون هذا 

املواد الوقاية ضد  من  أعلى قدر ممكن  لتأمين  يرتديه  ملن  أو    مناسب ومريح  العمل  بيئة  في  املتطايرة  الكيميائية 

 حاالت الطوارئ.  أثناء التعامل والتعرض للمواد الخطرة في

 بأن هنالك نوعين من أجهزة الوقاية التنفس ي تعتمد على نوع الخطر املتوقع من املوا
ً
د الكيميائية املتعرض  علما

 لها:
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 Air- Purifying Equipmentجهاز تنقية الهواء 

املتطايرة في الجو ، قبل أن يصل  جهاز على تنقية ) ترشيح ( الهواء من أبخرة وعوالق املواد الكيميائية  يعمل هذا ال 

املرتدي له باألكسجين ويتراوح املرشح   املستخدم في هذا الجهاز  إلى مرتدي هذا الجهاز الستنشاقه دون أن يزود 

 -:  ر إلى جهاز تنفس كامل كما يليمن قناع بسيط للوقاية من الغبا

 قناع الوقاية من الغبار ) غباري ( 

و  رابط  بحزام  قناع  يكون  أن  العوالق األخرى حيث تصل  إما  من  غيره  الغبار فقط دون  من  الوقاية  لتأمين  احد 

 حزامين رابطين من الهواء أو قناع ذو  3مليجرام غبار / م 0.05دود قدرة هذه األقنعة الغبارية على الوقاية في ح

 اري أحادي وثنائي حزام الربط قناع الوقاية الغب

ال باستخدامها عند  األنواع ال ينصح  أدنى قدر من  وهذه  إلى  أنها ال تؤدي  إذ   ،
ً
الكيميائية قطعيا املواد  تعامل مع 

 لها يستنشقه املرتدي دون علمه فيتأذى  الوقاية بل قد تعمل العكس عندما تتشرب بتلك ا
ً
ملواد فتصبح مصدرا

 بحياته. بتلك املواد التي قد تودي 

 قناع الوقاية ذو املرشحات 

معدنية خفيفة مثقبة تشتمل على مادة أو مواد قادرة على امتصاص سموم الهواء  هذا القناع مزود بعلب صغيرة  

   لتعامل مع املواد الكيميائية الخطرة تليها لفائف تعمل علىتعمل كمرشحات للهواء تستخدم عند التعرض أو ا

والغازات االبخره  للمستنشق  امتصاص  وصوله  وقبل  خاللها  من  الهواء  مرور  أثناء  األخرى  بأن    العضوية   
ً
علما

العمر االفتراض ي لصالحية هذه الكمامات ) املرشحات ( قصير حيث تمتد صالحيته إلى سنتين إذا ما حفظ على  

ركة الصانعة في  في مخازن جيدة التهوية ذات مواصفات حسب ما يرد في الوثائق املرفقة مع القناع من الشالرف  

الف الكمامات أو استخدامها مما يستوجب التنبه إلى سنة  حين تبلغ صالحيتها حوالي ستة أشهر منذ بداية فتح غ

 صائد تودي بحياة مستخدمها. الصنع وظروف التخزين ومدة االستخدام لكي ال تصبح هذه الكمامات م
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 أجهزة الوقاية التنفسية املزودة مصدر الهواء 

ب مما يعني سهولة التنفس  ن أجهزة الوقاية التنفسية يزود مرتديه بالهواء النقي تحت ضغط مناسهذا النوع م

بكفاءة العمل  الجهاز  لهذا  يمكن  و  املعدنية.  الترشيح  علب  ذو  السابق  بالجهاز  مقارنه  الجهاز  ملدة    عبر   8تامة 

 اعة. س 16ساعات متواصلة من خالل بطارياته الخاصة والتي تحتاج إلى شحن ملدة 

 جهاز الوقاية التنفسية املزود بمصدر للهواء 

 -مايلي:ومن أنواعه 

 جهاز ذو خوذة الرأس. 

 جهاز مزود بغطاء الرأس واألنف معا.

 جهاز ذو قناع نصفي للوجه.

 جهاز ذو قناع كامل للوجه. 

 الهواء   مصدر

 له، يمد املتنفس باألكسجين الالزم لالس
ً
تنشاق من اسطوانة لألكسجين  هذا الجهاز مصدر للهواء وليس مرشحا

يغطي كامل الوجهة لتأمين الوقاية التامة ملرتديه في حاالت الطوارئ خاصة عند  مزود بقناع    آخر،أو أي مصدر  

 التعامل مع املواد الكيميائية أثناء الحوادث.

 Hand Protectionاأليدي  وقاية

 دون املخاطر للوصول إلى األيدي، تصنع
ً
القفازات من مواد مختلفة يؤمن كل منها الوقاية   القفازات تؤمن حاجزا

األدوات  من   مخاطر  من  الوقاية  تؤمن  والجلدية  القماشية  القفازات   
ً
فمثال املخاطر.  من  محدده  أنواع  أو  نوع 

القفازات املطاطية أو املصنعة من عصارة األشجار أو املطاط الصناعي تؤمن    الحادة واملواد الكاشطة في حين أن

 بأنه ال يوجد قفاز وا  الوقاية من
ً
املواد الكيميائية علما الكيميائية مما  بعض  املواد  الوقاية من جميع  حد يؤمن 

 ارتدائه والتعامل به. يعني ضرورة التأكد من نوعية القفاز واملواد الكيميائية التي يمكن استخدامه معها قبل  
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 Foot Protectionوقاية األقدام 

خزها أو جرحها أو إلحاق  قدام من مخاطر السقوط أو تساقط األشياء عليها أو و األحذية الواقية تؤمن وقاية األ

من مخاطر الصعقات الكهربائية التي قد تلحق بالعامل أو املتعامل مع املواد    وكذلكالخدوش بها وخطر االنزالق  

عامل معها خاصة أثناء  لكيميائية واملبيدات، شريطة أن تكون مريحة ومناسبة ملرتديها قد تدرب على لبسها والتا

 من الوقاية من مخاطر املواد الكيميائية.  الحوادث لتأمين أعلى قدر ممكن

: إلحتياطات الواجب مراعاتها عند إستخدام املبيدات ا   

فذ إلى داخل أعضاء الجسم بطرق مختلفة سواء بنسب مرتفعة أو بنسب بسيطه  إن املادة السامة هي كل مادة تن

بد من توجيه االهتمام نحو حماية اإلنسان  بشكل مؤقت أو دائم إلى إضطرابات عضوية ولذلك ال متكررة وتؤدي 

راعية بشكل  والحيوان والبيئة بشكل عام من هذه املواد وإن إتباع الطرق اآلتية بؤدي إلى استعمال األدوية الز 

   يؤمن القضاء على اآلفات ويحمي اإلنسان والبيئة من اخطارها

 

  اإلحتياطات   الواجب إتباعها عند تخزين املبيدات 

 

 ال  
 
تحتفظ بأي مبيد مخلوط باملاء ملدة طويلة إلستعماله ال حقا . 

  . ال تستعمل أوعية الشراب وزجاجاته لتخزين املبيد 

ف، وذو تهوية جيدةأحفظ املبيد في مكان مظلل ، جا   .  

  .أحفظ املبيد بعيدا عن األطفال

بعد الرش ملدة خمس عشر يوما أحتفظ بالعبوة الفارغة للمبيد .  

أي حالة تسمم خذها للطبيب حيث أن مضادات التسمم تختلف من مبيد ألخروإذا حدثت  . 

ى املبيدات بعد االنتهاء منها منعا  يتم التخلص من األوراق واألكياس والكراتين والفوارغ التي كانت تحتوي عل ·

ة املناسبة ها وذلك في مكان يصلح لهذا الغرض وبالطريقإلستعمالها في األغراض املنزلية وحدوث التسمم من . 
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  .اإلحتياطات الواجب إتباعها قبل إستعمال املبيدات 

  .اقرأ التعليمات املسجلة على العبوة وتفهمها 

 .ملبيد وكمية الجرعة املقررة وفترة األمانتأكد من صالحية ا

  .التي ترغب بمكافحتهاتأكد من أن املبيد فقال بالنسبة لآلفة  

  .فقد يؤثر عليها االيروسول املستعمل والنباتاتاملبيدات املنزلية لألشجار ال تستعمل 

   .اإلحتياطات الواجب إتباعها عند إستعمال املبيدات 

  .ة املبيد وشمها من أجل معرفة قوة رائحة املبيدال تحاول فتح عبو  ·

 .املصنعمعرفة إمكانية الخلط حسب التعليمات املصدر  ال تحاول خلط مبيدين معا إال بعد ·

  .تأكد من الفترة التي يستمر فيها فعالية املبيد وال تحاول جني الثمار خالل هذه الفترة التي تعتبر محرمه ·

 .ملصنعاد بنسب أقوى مما هو مبين على العبوة وحسب تعليمات ال تحاول استعمال املب ·

 .عاليةتكون فيها درجة الحرارة  ال ترش في األوقات التي ·

 .الرش صباحا بعد تطاير الندى أو عند املغرب ·

 .إليك رش مع اتجاه الرياح حتى ال تصاب باملبيد الذي قد تحمله الرياح  ·

 .تياطاتاالحوألبس نظارة وقفازات وجميع ما يطلبه املصنع من ألبس املعاطف الواقية وغط األنف  ·

  .اللقاحتي تكون الزهور متفتحة وتطلق حبوب ال ترش خالل الفترة ال ·

 .ناعمأستعمال مرشة من نوع جيد وتعمل بالضغط وتطلق رذاذ  ·

  .املاءيجب أن ترش النبتة وأوراقها جافة ليس عليها ندى من   ·
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نوع   )حسبكمية وافرة من املبيد حتى تغطي جميع األوراق ويتصبب املبيد منها على شكل قطرات رش النباتات ب ·

  املبيد(

أستعمال مرشة ذات قصبة طويلة لرش األشجار أو استخدام سلم في حالة األشجار العالية تجنب الرش وأنت   ·

 .جالس تحت األشجار حتى ال تصاب عينيك بآثار املبيد 

  .بالرشوم تدخن وأنت تق ال ·

  .بالكامل محاولة استخدام العبوات التي تم فتحها  ·

والصابون عدة مرات بعد األنتهاء من عملية الخلط والتعبئة وبعد األنتهاء من عملية الرش  غسل األيدي باملاء   ·

 جلدية ويفضل لبس كفوف 

 

   .اإلحتياطات الواجب إتباعها بعد استعمال املبيدات 

 

 من بقاء  إذا كنت تستعمل مبي ·
َ
د لألعشاب عن طريق الرش ال تستعمل نفس املرشة للمبيدات الحشرية خوفا

  .األخرى املبيد العشبي السابق وتأثيره على النباتات آثار  

·  
َ
  .اغسل أي بقعة تصيبك من املبيد فورا

 .ال تستعمل أغراض املبيد الي غرض أخر ·

  .حديثاة س النباتات املرشوشال تسمح لألطفال باللعب أو مل  ·

 .األقلن يوما على  أترك املالبس التي إستعملتها في الرش في الشمس والهواء الطلق ملدة عشري ·

أن غسل املنتجات الزراعية من ثمار الفاكهة والخضراوات غسال جيدا قبل أكلها هو أمر ضروري إذا أنه يزيل في  ·

  .العامةطرا على الصحة  خارجية التي تشكل خأكثر الحاالت قسما كبيرا من الرواسب ال

 في مكان بارز من  في حال إجراء مكافحة باملواد الكمياوية السامة يجب على أص  ·
َ
حاب البساتين أن يضعوا إعالنا

  .سامةالبستان يشير إلى أن هذا البستان قد رش بمادة 
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  .توصيات عامة حول إستعمال السموم ومزجها 

 

  : ة والفنية من أستعمال السموم يجب اتباع التعليمات التاليةأحسن النتائج األقتصاديللحصول على 

  . ميات املقترحة وبدقةاستعمال السموم بالك ·

  .إجراء املكافحة بالوقت املناسب وعند أول ظهور اعراض اإلصابة باملرض أو الحشرة وقبل حدوث أضرار كبيرة ·

  د فارة قبل استعمال املبيالتأكد من نظافة املرش او الع ·

سكب مخلوط املبيد املحضر  خلط املبيد بقليل من املاء في وعاء خاص ثم وضع كمية قليله من املاء في املرش و  ·

 .جيداسابقا عليها والتأكد من مزجه مع املاء 

  الريحإجراء عملية الرش أو التعفير في الصباح الباكر عندما تكون الرياح ساكنة ومع إتجاه   ·

عد التأكد  ت على النباتات في كالة اإلجهاد املائي أو املروية حديثا أو بعد هطول األمطار إال بعدم إستعمال املبيدا ·

  .بوطئهامن جفاف األرض بدرجة تسمح 

  التأكد من عدم وجود حيوانات مثل األبقار واألغنام والدجاج وغيرها في منطقة املكافحة  ·

ال بعد غسلها جيدا ولعدة مرات إلزالة األثر املتبقي الخارجي  غذائية كالفواكة والخضراوات إعدم تناول أي مادة  ·

  ستعملةمن املادة الكيمائية امل

 ال تغسل إدوات املكافحة في املبيدات الفارغ فيها  ·

كي ال تسبب لها  ال تغسل األدوات املستخدمة لرش املبيدات في املراعي والحقول التي ترتادها الحيوانات للرعي ل ·

  .رر التسمم أو الض 

في حفرة عميقة في أرض غير   ال تستعمل أوعية املبيدات الفارغة بل اعمل على التخلص منها بعد ثقبها بدفنها ·

  منزرعة وتردم جيدا

ألم  ساعات في اليوم وإذا شعروا بأي   6يجب على العاملين في رش املبيدات الزراعية السامة أن ال يعملوا أكتر من  ·

 ة الطبيب أو دوخة أن يسرعوا ملراجع

 

 

 

 



 الزراعية    االستخدام اآلمن للمبيدات 

 

 81 

 

 

 

 

 االستخدام االمن للمبيدات :   

 )املالبس الوقائيه (   ذاء واقي وان يغطى الفم واألنف بكمامة يجب ارتداء قفازات على األيدي وح    -1

   

 الدخان أثناء عملية الرش.   أو البرد قان    أو القات    أو يجب عدم تناول الطعام والشراب   -2

 ط. تجنب استنشاق املبيدات أثناء عملية الخل  -3

 آخر النهار.   أو يكون الرش في الصباح الباكر    أن يجب   -4
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  أ  -5
ً
 يدات باملاء والصابون أجزاء الجسم امللوثة باملب غسل سريعا

  املرشوشة. يجب أبعاد األطفال والنساء الحوامل والحيوانات عن املناطق   -6

  صة بكل مبيد. بعد انتهاء فترة األمان الخا   إال يجب عدم تناول النباتات املرشوشة   -7

 عن تناول األطفال وعن مصادر اللهب والحرارة  -8
ً
 يجب خلط املبيدات بعيدا

 

 

 

 

 

 

 

 عن املواد الغذائية.  -9
ً
 يجب نقل وخزن املبيدات بعيدا

 .  يجب التأكد من تاريخ فعالية املبيد قبل الشراء    -10

  تجنب الرش وقت األزهار ونضج الثمار.  -11

  التعبئة ألي غرض.   أو للشرب    أو أغطيتها لألكل    أو ال تستخدم عبوات املبيدات الفارغة   -12

  شورة الطبية بسرعة وابرز ملصقة العبوه للطبيب. في حالة التسمم باملبيدات اطلب امل    -13
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 يكون القائمين بعملية الرش أصحاء وأجسامهم خالية من الجروح.   أن يجب      -14

  يجب خلط املبيدات بقطعة من الخشب وليس باليد مباشره.      -15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يجب استشاره املختصين قبل شراء واستخدام املبيد     -16
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 الوارده على ملصق عبوه املبيد    الصارم بالجرعه ياده الجرعه اثناء الخلط ويجب التقيد  تجنب ز     -17

حدد الوقت املناسب لعمليات املكافحه وقبل ان تلحق االفه الضرر باملحصول حيث الجدوى من عمليات     -18

 ش املتاخره   الر 

 لصق العبوه  يجب التخلص من العبوات الفارغه للمبيدات وفقا لالرشادات الوارده في م    -19

 

 

 

 

 يجب قراءه ملصق العبوه للمبيد قبل الشراء وقبل االستخدام      -20
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   يجب تخزين املبيدات في املزرعه بعيدا عن متناول االطفال والحيوانات      -21

 

 

 

   

   

 

    باملبيدات اثناء التخلص من محلول الرش املتبقي البيئه  تجنب تلويث  -23

   

 

 

 

 

    سالالت مقاومه مبيد واحد الكثر من رشتين خالل املوسم تجنبا لظهور  تجنب تكرار استخدام     -22

 تجنب تكرار رش املبيد قبل انتهاء فتره فعاليه الرشه السابقه      -23

 تجنب الخلط العشوائي للمبيدات قبل الرش       -24
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كب السوائل بعنايه لتجنب اراقتها او حدوث طرطشه واغسل  تناول املساحيق بعنايه وظهرك للريح واس     -26

 جميع املعدات بعد االستعمال   

 

 

 

 

 

 تناول الطعام او التدخين      والوجه قبل يجب غسل االيدي     -27
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على املبيدات في مكافحه االفات واعلم بان استخدام املبيد ماهو اال وسيله واحده من    جنب االعتماد الكلي ت  -28

 وسائل املكافحه في اطار منظومه املكافحه املتكامله لالفات   

 

 املبادئ االساسية في تخزين املبيدات 
 

ستهالك االدمي والحيواني.  اغذية او مشروبات او ادوية لال يجب عرض املبيدات في مكان منفصل اي التكون مختلطه مع  -1

 واالقمشة وامللبوسات   ويجب اال تخزن مع مواد يحتمل تلوثها مثل البذور واالسمدة 

 تخزين املبيدات بعيدا عن ضوء الشمس وحرارتها املباشرة والرطوبة  -2

ث توضع املبيدات  شائش علي االرفف املنخفضة بحي وضع املبيدات الجافة اعال املبيدات السائلةوان توضع مبيدات الح  -3

 الحشرية مع بعضها وكذلك الفطرية ومبيدات الحشائش 

 اوية للمبيدات بانتظام للتأكد من عدم وجود تسرب فحص االوعية الح -4

  توفير مواد تنظيف للتعامل مع احتمال انسكاب املبيدات  -5

 التخزيني لكل مبيد بصفه منتظمة التفتيش الدوري علي املخزونات والعمر   -6

  خلص من املبيدات غير املرغوبة بطريقه علميه غير ملوثة للبيئة الت  -7

 رمل(   -جردل   -ء )حريق تامين ادوات االطفا -8

 فوط   -صابون   –توفير متطلبات الغسيل ماء   -9

  عدم االكل او التدخين في حالة وجود املبيدات  -10

 .خص لهم بدخول املخزن عدم السماح لالشخاص الغير مر  -11

 

  التخزيني للمبيدات العمر    -ثانيا:

 
دات بالتدريج بمرور الوقت العمر التخزيني للمبيدات هو  ان يعي انخفاض الفعالية البيولوجية للمبي   مستخدم املبيدات على  

الفترة الزمنية التي يمكن فيها االحتفاظ باملبيد في حالة جيدة. قبل ان يتحلل وتحدد املصانع العمر التخزيني للمبيدات علي  

ن علي املستوي املطلوب  بسنتين اال أن هذا العمر قد يقصر لو لم يكن التخزي   وملعظم املبيدات عمر تخزيني محدد العبوات  

وال ينبغي اغفال الوقت الذي استغرقته او تستغرقه املبيدات فيما بين التصنيع والوصول الي املخزن وقد تتعرض املبيدات  

 :بطريقتين هما املعبئة في عبوات مغلقة للتغيير بمرور الوقت  

 

اد اخري ال يصبح لها خصائص املبيد ومن ثم خفض  ملادة الفعالة من الناحية الكيميائية ويتحلل الي مو احتمال تغير ا   -1

 .املادة الفعالة 

 .قد يتحلل مستحضر املبيد أو يتحول الي رواسب من الرقائق والبلورات يستحيل خلطه أو استخدامه في الرشاشات   -2

 



 االستخدام اآلمن للمبيدات الزراعية  

   

 الزراعية. بيدات  ام اآلمن للم خد االست      88

 

 

 

 

 

  :املبيدات وسجالت حركة املخزون تقادم املخزون من    ي ثالثا: تحاش  

ون املبيدات التي تنتهي صالحيتها وتراكمها بمتاجرهم مشكلة التحليل لتمديد موعد انتهاء  يتحاش ي غالبية التجار من مخز 

مبيدات منتهية  ان هذا املوقف يحتاج الي نظرة مختلفة الن املشكلة االساسية تكمن في تراكم مخزون    املبيد. صالحية  

 .ة ومن هنا تأتي الحاجة الي التحليل الصالحي 

  ه هوتالفي تراكم املخزون من املبيدات رابعا:حل املشكلة ببساط 

نتيجة تراكم هذا املخزون يؤدي الي مشكالت وتترتب عليه تكاليف عالية وربما يؤدي الي خسائر مالية فادحة بل ان تراكم  

  والنشاط علي املخزون ذاته ولذلك يجب مراعاة ما يلي لتجنب هذه   دليال علي ضعف االداء   املخزون املنتهي الصالحية يعد 

 .املشكلة 

 يجب شراء كمية املبيدات املطلوبة فقط   -1

 اليجب الشراء من مبيد واحد اكثر مما يمكن بيعة في سنة واحدة   -2

  االعتبار عند طلب كميات جديدة من مبيد ما يلزم اخذ املخزون القائم منه في   -3

 انت صالحيته أقل من عام تسلم املبيد يجب فحص تاريخ الصالحية وال يجب قبول املبيد في حالة ك عند  -4

 يجب بيع املبيد علي اساس االول فاالول بمعني ان املبيد االقدم يباع اوال -5

 التاكد من ان جميع املبيدات املعروضة للبيع عليها جميع البيانات الالزمة للمستخدم  -6

جهاز كمبيوتر لتدوين هذه البيانات  ر املبيدات ان يحتفظ بسجالت يدون فيها املبيدات واالفضل ان يستخدم  علي تاج   -7

 عليه مثل 

 تاريخ الشراء  •

 اسم وعنوان املورد  •

 االسم التجاري  •

 تاريخ انتهاء الصالحية  •
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 الكمية املشتراة  •

 حجم العبوة  •

  تاريخ البيع  •

 يلية عن املشتري تبيانات تفص  •

 الرصيد املتبقي من املخزون  •

 إستخدام املبيد . سراع في  وفي حالة قرب انتهاء الصالحية يفضل اال 

 Foggers, Blowers and Aerosol Sprayers الرش عن طريق الضباب والتدخين 

 تبدو على  تعمل اجهزة رش املبيدات عن طريق الضباب والدخان على تجزئة السوائل إلى قطيرات صغيرة  
ً
شكل ضباب،  جدا

فخات واملدخنات الرشاشة داخل األحياز، مثل البيوت  خاصة عند بداية إطالقها، ويغلب استخدام هذه املضببات والنا 

حظائر    وحول الزجاجية أو األبنية واملخازن وصوامع الغالل، وقد تستخدم في األجواء املفتوحة كما في شوارع املدن والحقول  

  .ها الحيوانات وغير 

  املضببات واملدخنات الرشاشة 

الرشاشة، يعتمد معظمها على تجزيء سائل املبيد إلى قطيرات غاية في الدقة،  هنالك أنواع متباينة من املضببات واملدخنات  

ار قوي من الهواء )كما في املضببات( أو بواسطة غاز مسال تحت ضغط عال مندفع خالل فو  هة  بواسطة الحرارة أو بدفع تيَّ

الضيقة، ليتبخر الغاز املسال الدافع  يتجزأ املبيد السائل إلى قطيرات غاية في الدقة لحظة خروجه من تلك الفوهة  ضيقة، ل 

 قطيرات املبيد سابحة في الجو )كما في مولدات املدخنات الرشاشة( 
ً
 .للمبيد تاركا

 بأن املضببات متباينة األشكال واألحجام، ويعتمد بعضها على اس 
ً
قة الحرارية في تكوين الضباب، لذا تعرف  تخدام الطا علما

سائل املبيد لسطح ساخن مثبت أمامه مروحة لدفع بخار املبيد )مع املذيب( في الهواء،  باملضببات الحرارية، وذلك بتعريض  

ادم آلة  ل أنبوبة ع ليتكثف إلى قطيرات ضبابية لحظة مالمسته للهواء األبرد منه، وبعضها اآلخر يتم فيه دفع سائل املبيد داخ 

عها وتهيئها للهجرة احتراق داخلي، مثل أنبوبة عادم السيارة، كما في مكافحة أسراب الج   .راد في مواقع تجمُّ
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 مع املبيد، و  
ً
اتها من اسطوانة تحتوي الغاز املسال، مخلوطا

ّ
أما املدخنات فتتكون بفعل غاز دفع مناسب، حيث تتكون مرش

 معه املبيد ع م، ينفتح ب بها فتحة علوية، متصلة بصما 
ً
لى  الضغط على قمته، فيندفع الغاز من خالل فوهته الضيقة، حامال

  .هيئة دخان 

تتميز املضببات واملدخنات بأن قطيراتها تبلغ في دقتها وخفتها لدرجة أنها تكاد التلتصق مع كل األسطح املوجودة في الحيز، لذا  

املمرضة مثل البعوض والذباب، دون الخوف من متبقياتها العالقة  ة الحشرات  تستعمل في املناطق املأهولة بالسكان ملكافح 

، مما يمكنها من التغلغل في الشقوق  على األسطح  
ً
املختلفة، حيث تظل قطيراتها سابحة في الحيز املرشوش لفترة طويلة نسبيا

الوصول إليها بالطرق  كامن يصعب  والجحور والزوايا الضيقة، أو خالل النمو الخضري الكثيف، لتصل إلى اآلفات في م 

 .باب املبيد الذي يمأل الحيز املرشوش التقليدية، مما يعني صعوبة تحاش ي اآلفة من التعرض لض 

، مما يعني انعدام فعالية  
ً
إال أن أهم عيوب هذه املبيدات املضببة أن عوالقها املتبقية على األسطح املرشوشة ضئيلة جدا

ص ي على  لتالي يمكن لآلفات أن تعاود غزو الحيز بعدوى جديدة، أو بأطوار جديدة تستع وجيزة، وبا املبيد بعد التطبيق بفترة  

 لضآلة وزنها النوعي، حيث  
ً
املبيد املستخدم، بمجرد انتها التضبيب، عالوة على سهولة انجراف قطيرات املضببات نظرا

 .جو املفتوح يتطلب استعمالها استقرار الظروف الجوية، خاصة عندما تستخدم في ال 

 

  الرش بالضباب ماهي؟ 

 

قات والحدائق العامة وكذلك داخل البيوت من أجل قتل الحشرات  هي عملية رش املبيدات علي شكل دخان وذلك في الطر 

كيلومتر في    10وخاصة الذباب والبعوض ويشترط في رش الدخان خارج املنازل أن تكون الرياح ساكنه أو التزيد سرعتها عن  

الغروب أما في حالة  تكون هنــاك أمطار كما يجب أن يكون توقيت الرش في ساعات الصباح الباكر أو عند  ك أن  الساعة كذل 

الــــــرش بالضباب داخل املنازل فيمكن القيام بذلك في أي وقت كان إال أنه يفضل أن يكون ذلك في ساعات النهار الباردة حتى  

  . يتأثر بالحـــــــــرارة والرياح أن وجدت   ون أن يبقى الدخان داخل الغرف أكبر فتره ممكنة د 

ضباب ماكينات خاصه وذلك بوضع املبيد املحلول داخل خزان املضخه ثم تشغيل  يستعمل في رش املبيدات علي شكل  

  ق ى معل املوتور ورفع درجه الحرارة ويمرر املبيد داخل االنبوبه الحار ويخرج علي شكل رذاذ كالدخان يتطاير في الهواء ويبق 

 ت الرياح قويه فأنها تبعثر الرذاذ وتسوقه الى  لفتره قصيره في الجو وبهذه الطريقه يقتل الحشرات التي تالمسه . وأما اذا كان 
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  . مساقات بعيده فيخفف تركيزه ويسقط علي األرض دون أن يؤدي الغرض املطلوب 

افات الكبيرة والطرقات الواسعة وأخرى صغيرة تحمل  املس   أمــــا املاكينات التي تستخدم نوعين كبيره وتركب على سياره لرش 

  . ت الضيقة على الكتف لرش البيوت والطرقا 

كيروسين ويكفي لتر من هذا املبيد    320:  1ويمزج بنسبة    64/ 8س  1يستخدم مبيدات خاصة لرش الضباب مثل بايرتريم  

كورة في تعليمات االستخدام املوجودة على  دة مذ لتغطية مساحات كبيرة جدا. وهناك مبيدات كثيرة نسبة املزج تكون عا 

 الفالف الخرجي للعبوة 

: رغة  العبوات الفا   

توزع املبيدات في عبوات مختلفة قد تكون معدنية او بالستيكية او ورقية وسواء كانت هذه العبوات كبيرة او صغيرة يجب  

بة  اتالفها بعد االنتهاء من الرش مباشرة واحراقها او دفنها في التر   

الرش او التعفير ملكافحة    لعملية من خضراوات وفواكه ومودا مخزنه وهي التي تتعرض للمبيدات نتيجة    املواد الغذائية 

 االفات هذه املواد يجب اال توزع او تقدم للمستهلك اال بعد اجتياز فترة االمان املسموح بها 

 حيوانات املزرعة والحيوانات البرية 

ي لحمايتها يجب اتباع التال   

انات واذا كان البد من رش  للحيو   عدم سكب املبيدات وخاصة ذات االثر الباقي طويال وعدم اتالفها في اماكن املراعي   -1

 مناطق املراعي فالبد من كتابة التعليمات املنبهة الصحاب الحيوانات وذلك بعدم ادخال حيواناتهم للمناطق املرشوشة 

في مناطق مجاورة او في اوقات االزهار لذا يجب ابعاد النحل او االغالق عليه ملدة    يموت النحل باعداد كبيرة اذا تم الرش   -2

اختيار املبيدات الغير مؤذية للنحل   ددة او مح   

عدم سكب اواني الرش او غسلها في املياه الجارية والوديان واالنهار املؤدية الي السدود او اماكن وجود االسماك حتي    -3

. التمت   
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 Integrated Pest Management ( IPM ) اآلفات   ملكافحة   املتكاملة   الدارة ا 

  على   اآلفات   إدارة    7219  سنة    FAO الدولية  واالغذية   الزراعة   منظمة   عرفت :    فات اآل   إدارة   تعريف 

  تكون  مستوى  الى  انواع اآلفات  مجتمعات   لمكافحة   المتواصلة  اإلنسان   جهود  يصف   انها كل تغيير شامل  

  اآلفة   من   للحد   المكافحة   طرق   من   ل شك   أي   استخدام (    هو   آخر   تعريف   وهنالك )     مصلحته ل   المنفعة   فيه 

  والبيئية   واالجتماعية   االقتصادية   لالحتياجات   الكاملة   التغطية   عن   تعبر   مثالية   مكافحة   الى   ل الوصو   ها وهدف 

  اسبة المن   الطرق   جميع   تستخدم   التي   اآلفات   مجاميع   إدارة   نظام (   أنها   هو   آخر   تعريف   أو )     لالنسان 

  ضرر   ل اق   فيه    يحدث   الذي   المستوى   تحت   عليها   والمحافظة   اآلفات   مجتمع   ل تقلي   بهدف   للمكافحة 

 .اقتصادي 

  المقارنة   ل المحاصي   اصناف   او   المتخصصة  اآلفة   امراض   او   الزراعية   الطرق   من   أي   ل استعما   ان :  ل   مثا 

الحاجة    عند  التجارية   مبيدات ال   حتى   او   والطاردات  الجاذبات   او  والمفترسات  والطفليات  والحشرات العقيمة 

 .  عليها   والسيطرة   اآلفة   قمع   في 

      (: اآلفات   مكافحة   برامج   تطوير   لى ع   الدالة   العامة   الخطوط ) 

 .   والبديلة   االصلية   عوائلها   وتحديد   وسلوكها   العامة   حياتها   ودراسة   اآلفة   على   التعرف  ❖

  مستويات   االصابة تقرير   من   الناتجة   الخسائر   من   فكرة   أخذ   مع   ل للمحصو   حياتية   ل جداو   تركيب  ❖

  ل ك   على   اآلفة   مكافحة   موعد   عن ل  كام   تصور   آفة مع   ل لك   الدقيق   الحرج   االقتصادي   للحد   اإلصابة 

   المعينة   المنطقة   في   ل محصو 

  البسيط وهذا  االرتباط   ل تحلي   طريق   للهالك عن  المسببة   ل العوام  وتحديد   لآلفة  حياتية  ل جداو  ل عم  ❖

   اآلفة.   لمجتمع   اولي   تقييم   ويعطي   اآلفة   مجتمع   نظيم ت   في   الطبيعية   االعداد   دور   عن   فكرة   سيعطي 

  في   ل العوام   هذه   من   واالستفادة   ً فعال   البيئية   ل بالعوام   أثر يت   اآلفة   تكاثر   كان   إذا   فيما   تحديد  ❖

 .  امكن     االقتصادي   الضرر   دون   اآلفة   مستوى   ما   تخصيص 

  تفادي   عتبار اال   بنظر   آخذين   الطبيعي   االعداد   على   المبيدات   تأثير   ل حو   معلومات   على   ل الحصو    ❖

  و   اآلفة   مجتمع   على   السيطرة   على   مقدرتها   عند   او   تكاثرها   فترات   ل خال   المبيدات   رش   عمليات 

   ذلك   عز   المبيدات   استخدام   عن   ً كليا   االمتناع   الضرر   مستوى   تحت   الى   تخفيضه 

للكلفه   تقدير  ❖   احسن   اختيار   عن   فكرة   اخذ   مع   المعينة   المكافحة   طرق   من   المتوقع   والعائد   نسب 

   العالجية.   الطرق 
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  على   التأكيد   مع   فعالية   االكثر   المكافحة   طرق   واختيار   اآلفة   ظهور   توقع   او   تنبؤ   طرق   تطوير    ❖

   للمبيدات.   والمنظم   المضبوط   استخدام 

  والتي   لآلفات   المتكاملة   المكافحة   برامج   عليها   تعتمد   التي   العلمية   الخلفية   من   عالي   مستوى   تطوير     ❖

و   صحيحة   تكون     بيئي   ل تحلي   الى   تحتاج   الخلفية   هذه   ل ومث   البعيد   دى الم   على   مستخدمة وثابتة 

   ضرر   ل لتقلي   بها   التحكم   يمكن   التي   الرئيسية   ل العوام   يص تشخ   ثم   مستمر   ورصد   الناتج   ل وتحلي 

 اآلفة 

ية االتجاهات الحديثة في مجال املكافحة املتكاملة اآلفات الزراع  :  

 لعمليات الزراعية ا  .1

 : التبكير فى الزراعة   -1

بادرات للقطن قوية تتحمل اإلصابة باآلفات األولى مثل الدودة القارضة  أدت الزراعة املبكرة إلى الحصول على  

والحفار والتربس واملن والعنكبوت االحمر وكذلك حماية النباتات من األصابة بديدان اللوز أخر املوسم مما يؤدى  

خفضت كمية  % من املحصول الرئيس ى وبالتالى إن   60فى الحجر والذى يمثل  حافظة على اللوز املتكون  إلى امل 

 .األولى وديدان اللوز اآلفات  املبيدات املستخدمة فى مكافحة  

 : العزيــق -2

الضارة والتى تعتبر العائل الرئيس ى    التخلص من كثير من الحشائش أدت عمليات العزيق املتقن واملتطور إلى  

 آفات ا 
ً
لبادرات األولى مثل الدودة القارضة والتربس واملن والعنكبوت األحمر كما أدى ذلك إلى  لآلفات خصوصا

اء  تعريض عذارى دودة ورقة القطن والدودة القارضة ألشعة الشمس واألعداء الحيوية من الطيور النافعة للقض 

 .عليها 

 : األحطاب دفن    -3

ا فى باطن التربة قبل أول فبراير من كل عام إلى القضاء على  أدى التخلص من اللوز العالق باألحطاب عن طريق دفنه 

اليرقات الساكنة نتيجة إصابة اللوز األخضر فى املوسم السابق والتى تعتبر أهم مصدر إصابة اللوز األخضر فى  

 .يل األول لهذه اآلفة املوسم التالى بالج 

 :  إزالة الحشائش املعمرة  -4

صارف والطرق العامة واملنتشرة حول الزراعات قلل من اإلصابة بكثير من  إزالة الحشائش على جسور الترع وامل 

 املن والتربس والذبابة البيضاء والعنكبوت األحمر 
ً
 .اآلفات الضارة خصوصا
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 :الفرمونات إستخدام     .2

 : الفرمونات من أنواع  يستخدم حاليا نوعان  

  : فرمونات األنابيب والرش " فرمون التشويش   -1

 ورشها على النباتات أو ربطها على سيقانها فى صوره أنابيب  تعتمد فكرته على  
ً
تخليق رائحة إناث الفراشات صناعيا

 اث  أو حلقات فى املساحات الكبيرة ، حيث يؤدى ذلك إلى تشتيت وبعثرة الذكور وعدم إلتقائها باإلن 

اإلصابة كما هو متبع    الي تقل فرصة التزاوج ووضع بيض غير مخصب ال يفقس يرقات مما يؤدى إلى تقليل وبالت  .3

  .حاليا بالنسبة ملكافحة ديدان اللوز فى محصول القطن 

 -:"فرمون الكبسوالت " الجاذبات الجنسية   -2

 ووضعها فى كب 
ً
ل مصائد خاصة ) مائية /  سوالت داخ وتعتمد فكرته على تخليق رائحة إناث الفراشات صناعيا

نها أيضا مما يؤدى إلى وضع بيض غير مخصب اليفقس  ورقية( الصطياد ذكور الفراشات فتقل فرص التزاوج بي 

 .يرقات كما هو متبع حاليا بالنسبة ملكافحة دودة ورق القطن وديدان اللوز القرنفلية والشوكية واالمريكية 

  :  إما للجذب الجنس ى أو العاقة التزاوج حيث أن الجنسية    وهناك طريقتان الستخدام الجاذبات 

صايد وكبسوالت متخصصة لالفة حيث توضع هذه املادة فى كبسوالت مختلفة  بالنسبة للجذب تستخدم كم   -أ 

 . د الذكور من الطبيعة داخل الحقول الشكل توضع فى مصائد خاصة الصطيا 

  .وبالتالى تقل فرص التزاوج وتنخفض نسبة اإلصابة  .4

ا أو توضع فى أنابيب  ( رش الفرمونات )  ة العاقة التزاوج أو التشويش حيث تستخدم الجاذبات الجنسية بالنسب   -ب 

خاصة تثبت على سيقان النباتات لعمل تشويش أى لبعثره الذكور وعدم التقاءها باألناث لفتره طويلة وهذا يؤدى  

ره لتحقيق أعلى كفاءه للفرمونات وأن  عات الكبي إلى قلة فرص التزاوج ويفضل إستخدام هذه الطريقة فى التجمي 

  .ر اإلمكان يتقارب مواعيد الزراعة بكل تجميعة بقد 

 تعليق أنابيب فرمون التشويش على نباتات القطن 

 

 إستخدام الجاذبات الجنسية فى مكافحة دودة اللوز القرنفلية  

  : املتكاملة  املكافحة  ومن فوائد طريقة الفرمونات فى      

  .دراسة تحديد مواعيد ظهور اآلفة وكثافة تعدادها وتذبذبها خالل املوسم   -1

  .وبالتالى االصابة جمع أكبر عدد من ذكور اآلفة لخفض فرص التزاوج    -2

  .املبكر بحجم االصابة باملحصول والحد من تعداد اآلفات   التنبؤ -3

  .التوازن الطبيعى بين اآلفة وأعدائها الحيوى واملحافظة على الحشرات امللقحة ونحل العسل   عدم تلوث البيئة وأعتدال  -4

 : الزراعية  ( فى القضاء على االفات  )البيولوجية إستخدام املكافحة الحيوية    -ج 

  ..البكتريا املمرضة   -أ 

 يا املمرضة ملقاومة اآلفات حيث تظهر البكتريا تحت امليكروسكوب على شكل ماسات بللورية تكمن بداخلها  إستخدمت البكتر 
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لق املادة الفعالة حيث تسبب موت  الجدار املاس للبكتريا وتنط   املادة الفعالة وبمجرد أن تأكل الحشرة هذه البلورات يذوب 

ايام   5-4م لهذه البكتريا على الحشره فقط وتتم قتل الحشره بعد  الحشرات ) وبخاصة حرشفية االجنحة( نتيجة اآلثر السا 

على النبات. وإستخدام هذه    من تناولها لهذه البكتريا علما بان هذه الحشره خالل هذه املدة تظل ساكنة وينعدم أثرها نهائيا 

أثار متبقية على  ا  لها  أمنا لالنسان والحيوان والنبات وليست  أكثر  بانه  يتميز  النباتات وال تضر االنسان والتسبب  لبكتريا 

طعم سام    )بعمل التلوث للبيئة وتستخدم هذه البكتريا فى مقاومة آفات املحاصيل حرشفية االجنحة ومنها الدودة القارضة  

 .ريق الرش ودودة ورق القطن وغيرها عن ط منها(  

 

 : .النيماتودا املمرضة   -ب 

لزغبى وغيرها( تحت األرض أو داخل الجزأ املحمى من النبات وتقتل  حشره جعل الورد ا   )شكل تستطيع أن تصل إلى اآلفة  

قضاء على تلك اآلفات.  ساعة حيث تتوالد النيماتودا على اآلفة ثم تبحث عن آفات أخرى وهكذا حتى يتم ال 48الحشره خالل  

املحاصيل املختلفة. وهذه    أنواع أخرى من البكتريا والفطريات والفيروس يمكنها القضاء على تلك اآلفات التى تصيب وهناك 

الطرق تساعد على حماية البيئة من التلوث وتنشيط االعداء الحيوية لآلفات مثل أبو قردان وتحقيق التوازن الطبيعى بين  

  .الكائنات الحيه 

 

  .نات االنسالخ منظمات النمو وهرمو   -جـ  

 .هرمونات االنسالخ للحشرات فى القضاء عليها   املواد التى تنظم نمو الحشرة وها وكذلك إستختعيق إستمرار نمودام   وهي 

 

 .تعقيم ذكور الحشرات   -د 

تلك  بيض غير مخصب ويتم القضاء على  وذلك ملقاومة حشره ذبابه الفاكهة بتعقيمها وأطالقها فى الجو مما يؤدى إلى وضع  

 .اآلفة 

 : إستخدام بدائل املبيدات  *  

وقاية النبات من اآلفات ووقاية اإلنسان من أضرار متبقيات  مجال  لالفتة للنظر فى  تعتبر بدائل املبيدات اآلمنة من املتغيرات ا 

صرية من امللوثات الكيماوية باإلضافة إلى خفض تكاليف املكافحة لتعظيم اإلنتاج  يماوية والحفاظ على البيئة امل املبيدات الك 

 .صيل املحا 

  -: ومميزات بدائل املبيدات اآلمنة لالفات الحشرية عديده منها 

  .عباره عن مركبات حيوية ومواد طبيعية غير ضاره لإلنسان أو النبات أو البيئة  -1

  .ت الكيماوية اد أقل سمية لآلفات عن املبيدا مو  -2

  .رخيصة الثمن عن املبيدات الكيماوية -3

http://www.alhadeeqa.com/vb/gardens/g6830/


 االستخدام اآلمن للمبيدات الزراعية  

   

 الزراعية. بيدات  ام اآلمن للم خد االست      96

 

 

 

ت إصابة أقل من املبيدات الكيماوية واألكتشاف املبكر لإلصابة لذا يمكن تكرار الرش  يبدأ استعمالها عند مستويا  -4

  .للحصول على أفضل النتائج 

 بل تحتاج لفتره حضانة داخلها املزارع أن اآلفة لن تموت فور   عند استعمال املركبات الحيوية يجب أن يثق  -5
ً
  .ا

  .دومة فى حالة إستخدام بدائل املبيدات اآلمنة فتره السماح بعد الرش وعند القطف تكاد تكون مع  -6

  .هى الوسيلة األمنة وتصلح للمستوى الثقافى املتفاوت فى مجال مكافحة اآلفات  -7

  .حيواناتة او بيئتة يدات ال تسبب ضررا للمزارع أو  أخطاء أستعمال بدائل املب -8

  .التصدير من املهام األساسية عند تطبيق بدائل املبيدات  -9

  .تكرار أستعمالها يؤدى إلى زيادة األعداء الطبيعية مما يقلل من أستخدام املبيدات الكيماوية  -10

  .بيئة من التلوث غذاء خالى من الكيماويات وحفظ لل بدائل املبيدات اآلمنة أمان للمنتج وضمان للمصدر حيث   -11

  .ان بالصحة والعافية زياده الناتج القومى والفردى نتيجة نجاح املكافحة وتمتع اإلنس  -12

 .  ومن أمثلة بدائل املبيدات 

  إستخدام كبريتات األلومونيوم ) الشبة الزفرة( 

بيد املوص ى بها فى  عمل الطعوم وخلطها بنصف جرعة امل   وقد إستخدمت فى مقاومة الحفار والدودة القارضة عن طريق 

 .اء على هاتين اآلفتين عملية املكافحة كمادة قابضة للفكوك واالمعاء ملنع التغذية والقض 

 إستخدام الكبريت الزراعى   

والعنكبوت األحمر ودودة ورق القطن  وقد تم إستخدامة للحد من اإلصابة بالحشرات املاصة مثل املن والذبابة البيضاء  

 .قات قرنفلية والشوكية واالمريكية. كمادة طاردة إلناث الفراشات ومهلكة للفقس الحديث للير وديدان اللوز ال 

 إستخدام السوالر  * 

فته ملياه  وقد تم إستخدامة فى مقاومة دودة القطن والدودة القارضة لقتل اليرقات والعذارى املوجودة فى التربة عن طريق اضا 

  .ها فيسبب موتها والقضاء عليها الرى مما يؤدى الى منع أكسجين الهواء عن 

 إستخدام خميرة البيرة والعسل األسود * 

مها فى مقاومة املن والذبابة البيضاء والحشرات القشرية والبق الدقيقى كمادة مطهره تتنافس وتقض ى على  وقد تم إستخدا 

  .العسلية وتمنع ظهور اإلصابة بفطر العفن األسود   الفطريات التى تنمو على اإلفرازات 

  إستخدام زيت الرجوع ) العادم( * 

حشرات الطيارة من املن والذبابة البيضاء والجاسيد وكذلك فى  وقد تم إستخدامة فى عمل املصائد الشحمية إلصطياد ال 

 .مقاومة حفارات أشجار الفاكهة 

   إستخدام الصابون املتعادل * 

 .كجم/فدان 5أن يعقبة التعفير بالكبريت بمعدل  ه فى الرش ضد املن والذبابة البيضاء والجاسيد على  وقد تم إستخدام 

لية استخدام بدائل املبيدات هو عدم التدخل باستخدام املبيدات الكيماوية إال  مما تقدم يالحظ أن الهدف الرئيس ى من عم 

 : بة والذى يحدث عنده الضرر وذلك بهدف فى حالة الضرورة القصوى وعند الوصول إلى الحد الحرج لإلصا 
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 .كاليف الكلية املستخدمة فى عملية املكافحة تقليل الت   -1

 .والحيوان والنبات   تقليل التلوث البيئى بالنسبة لإلنسان  -2

 للمحافظة على البيئة من أخطر امللوثات البيئية وأشدها ضررا وهى املب 
ً
 ملموسا

ً
يدات  ويعتبر ذلك بفضل للا وتوفيقة نجاحا

 .الكيماوية 

 .زراعة اصناف نباتية مقاومة   -)د( 

الفعال فى املكافحة املتكاملة  حشرات( حيث يعتبر ذلك األسلوب  –يجب زراعة األصناف النباتية املقاومة لألفات )أمراض  

 .وعلى سبيل املثال فإن هناك ما يقرب من مائة وخمسين صنفا مقاوما ألفات النيماتودا تضم خمسة وعشرون محصوال 

التربية التى يركز فيها الباحثون على إنتخاب العوامل الوراثية املقاومة  وتأتى هذه األصناف النباتية املقاومة من برامج  

 . رضية والحشرية وبذلك يمكن الحصول على انتاجية عالية كما ونوعا للمسببات امل 

 

 . استخدام نظام التنبؤ واألنذار املبكر   -)هـ( 

على البطاطس والطماطم والصدأ فى القمح واللفحة  وذلك للتعرف على األمراض النباتية خاصة الوبائية مثل الندوة املتأخرة  

املتابعة املستمرة ملستويات األصابة باألفات وتحديد الوقت املناسب للتدخل باملكافحة.  النارية فى الكمثرى وبذلك يمكننا من  

ألعداد  ضاعفة  لم يتم ذلك فانه قد يحدث م   وإذا رضية والحشرية وحالة النباتات الصحية  ويجب معرفة حركة املسببات امل 

 . التدخل باملكافحة عديمة الجدوى األفات املرضية والحشرية وقد يحدث الضرر خالل ايام قليلة وبذلك يصبح  

 : الحرج   االقتصادي   والحد   اآلفة   تكافح    متى 

  دقيقة   معلومات   على   الحصول   يجب   اآلفات   ضد   اقتصادياً   المالئمة   المكافحة   طرق   استخدام   دراسة   لغرض 

  القتصادي ا   الحد   معرفة   تكون   السبب   ولهذا   باآلفات   االصابة   تسببها   والتي   الناتج   في   الحاصلة   عن الخسائر 

   ومهمة   اساسية   الحرج 

  طرق   استخدام   عنده  يجب  والذي  اآلفة   تحدثه  الذي   ر   الضر   مستوى  بأنه  الحرج:  االقتصادي  الحد   ويعرف 

  االصابة:   مستوى   وهما   المكافحة   اساليب   سة درا   عند   دائماً   يستخدمان   مصطلحان   هنالك      المكافحة. 

  تسبب   ان   يمكن   والتي   اآلفة   من   عددية   كثافة   اقل   بأنه   ويعرف   conomic injury level  االقتصادي 

          اقتصاديا. اضراراً  

  المكافحة   طرق   كلفة   تبرر   التي   الضرر   كمية   بأنه   ويعرف   : conomic damage  االقتصاد   لضرر ا 

           . االصطناعية 

  ت   مستويا   تميز   على   تعتمد   المحاصيل   احد   على   اآلفات   الحدى   الحرج   االقتصادي   الحد   تحديد   امكانية   ان 

  اجراء   هو   الحرج   الحد   فان   لذا   الناتج   المحصول   على   مستوى   كل   بها   يؤثر   التي   والدرجة   المحتملة   اإلصابة 

  الناحية   التقرير ومن   ووقت   المكافحة   وتكاليف   الناتج   وقيمة   االصابة   مستوى   باختالف   يختلف   قد   حيوي 

  ترتبط في   والتي   اآلفة   كثافة   لمستويات   دقيق   تقدير   على   نحصل   ان   على   قادرين   نكون   ان   يجب   العملية 

   المحصول.   خسارة   بارقام   النهاية 
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 مستويات االصابة تقرير  

Assessment of levels of infestation 

 

  اآلفة   كثافة   فان   عمليا   الحقل   في   تظهر   التي   فة اآل   افراد   جميع   حساب   الممكن   غير   من   انه   بما        

  عنها   المتسببة  الخسائر  وقياس   التنبؤ بغزارتها  يمكن   بحيث   العينات  اخذ  طريق   عن   تقرر   ان   يمكن 

  ام   التربة   في   اآلفات   تواجد   اماكن   حسب   العينات   اخذ   طرق   وتختلف   اضرارها.   من   الحد   وبالتالي 

  في   او   االزهار   على   ام   داخلها   ام   االوراق   ام   يقان الس   على   النبات   من   جزء   أي   وفي   النبات   على 

  وإذا كان  اآلفة   سلوك  وحسب  العينات   منه   تؤخذ  النبات  من  جزء   أي   تحديد  يجب  البذور   الثمار او 

  على   الحصول   الممكن   من   فأنه   عمليا   ممكن   غير   اآلفة   سكان   من   عينات مباشرة   على   الحصول 

  باعداد  ترتبط  والتي  بها  التي تقوم  الحيوية   ت الفعاليا   طريق   عن  اآلفة   لسكان  مباشرة  غير  تقديرات 

 .   وغيرها   براز اآلفة   كرات   عدد   او   التغذية   عن   الناتجة   االضرار   ثل   م   اآلفة 

           مثال: 

  يظهر   التي   النباتات   عدد   حساب   او   بعد   النباتات   بعض   في   الساق   بحفار   ق   اإلصابة   تقرير   يتم   

نتيجة عليها     البراز   كرات   تظهر   حيث   المجاورة   االوراق   ى عل   اليرقات   تغذية   فعاليات   اضرار 

  للداللة   الساقطة   الكرات   عدد   تحسب   حيث   العنب   ورق   دودة   في   الحال   عليها وكذلك   المتساقطة 

          االشجار.   على   الموجودة   اليرقات   عدد   على 

 : معينة   آلفة   االصابة   مستويات   تقدير   عند   االعتبار   بنظر   التالية   النقاط   بنظر   أخذ   وينبغي    

   -:  dispersion    Pest آلفة ا   نتشار ا  -1

  او   التجمع   الى   تميل   كانت   لو   فيما   اآلفة   توزيع   عن   اولية   معلومات   على   الحصول   يجب            

  اختالفات   وجود   الطبيعي   ومن   اعتياديا.   توزيعا   تتوزع   او   الحقل   من   معينة   اجزاء   في   تنحصر 

آفات   ان االحي   بعض   ففي   الحقل   لنفس   مختلفة   مناطق   بين   اآلفة   كثافة   في   ملحوظة    الحقل   تكون 

  نباتات   اآلفات فضل   ض فبع   اآلفة   توزيع   على   المحصول   زراعة   كثافة   تؤثر   كما   بشدة   ت   مصابة 

  توزيع   على   وبشدة   يؤثر   ان   يمكن   االصابة   وقت   ان   كما   الحجم   الكبيرة   واالخرى   الحجم   صغيرة 

     النبات.   على   اآلفة 

           -  : Number of samples  لعينات ا   عدد     -2

  المطلوبة   العينات   عدد   ولكن   اآلفة   سكان   تقدير   دقة   ازدادت   العينات   عدد   كبر   ما كل   عموما    

  تحتاج   العالية   السكانية   الكثافة   ذات   لالفات   وبالنسبة   عادة   العينات   اخذ   قبل   تحدد   ان   جب ي   وحجمها 

  بالعكس   والعكس   النتائج،  تحليل   ثم  ومن   عشوائية   ابتدائية  عينات   تؤخذ   ان  يجب     قليلة   عينات   الى 

  المطلوبة   العينات   عدد   تقدير   يمكن   وبذلك   غاير ،    العينات   موضوع   ان    الت   معرفة   الجل   ئيا احصا 

   العلمي   البحث   منهج   مادة   في 
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   -العينات:    أخذ   تكرار 

  في   شهر   لكل   مرة   او   مرة   اسبوعين   كل   او   مثال   اسبوع   كل   مرة   منتظمة   بفترات   العينات   تؤخذ   ان   يجب   

  او  جيل  لها  ت اآلفا   فبعض   بها   الخاص  الجيل   فترة،  او   األخذ   حياة   دورة   على  يعتمد  ذلك   وكل  محدد  توقيت 

  خاصة  لمرحلة   العينات  بواسطة اخذ  المطلوبة   المعلومات  على   الحصول  عندها   يمكن   السنة  في  فقط   جيالن 

 .   وهكذا   سنة   كل   قليلة   ولمرات 

    Crop losses  المحصول   في   الخسائر    -3

  قد   تج النا   في  الحقيقية   الخسائر   فان   المجردة   للعين   كبيرا  يبدو  المحصول   في   الحاصل   الضرر   ان ك   لو   حتى   

  الضرر   بين  التمييز   طيعون  يست  ال  المزارعين  من  كبير   عدد  المكافحة وهنالك  تستوجب   وال  صغيرة  تكون 

  نفسيا   وله محص   على   مطمئنا   يكون   لكي   بالمكافحة   الفالح   يقوم   اآلفات   بعض   وفي   االقتصادية   اإلصابة   وبين 

    لذلك.   اقتصادية   اعتبارات   دون 

  اكثر   عادة   يكون   العمر   الصغير   فالنبات   المحصول   عمر   مرحلة   على   اآلفة   تحدثه   الذي   الضرر   يعتمد 

  وذلك   اآلفة   اآلفات   بسبب   للضرر ،    هجوم   امام   الفعال   نموه   فترة   خالل   النبات   يصمد   وقد     عرضة 

 .          االنتا   في   قليل   نقص   يظهر   د ق   وبهذا   المتضررة   لالنسجة   السريع   بالتعويض 

  المستويات   بعض   ان   تبين   والتي   الثابتة   الحقيقة   قبول   المختصين   او   المزارعين   اغلب   على   الصعب   من   ان    

  على   او   االنتاج   على   تأثير   لها   ليس   اآلفات   لبعض   نسبيا   السكان   من   العالية   الكثافة   ذات   آلفة   ضرر ا   من 

    المحصول.   نوعية 

  وفي   الناتج   في   خسارة   الى   دائما   تؤثر   ال   الصفراء   الذرة   في   ن السيقا   كحفارات  االصابة   بعض   مثال: ان 

 .            وزنا    اثقل   عرانيص   بانتاج   تعوض   السيقان   في   الخسائر   ان     معينة   ظروف   تحت   يالحظ   الحقيقة 

  الذرة   اصناف   ض بع   في   كما   المحاصيل   بعض   ناتج   على   لآلفات   المفيد   التأثير   هذا   مثل   مالحظة   ويمكن 

  اعلى   يكون   الحفارات   قبل   من   حفور م ال   الساق   ذو   للنبات   بالنسبة   الناتج   ان   حيث    guinea corn  الغينية 

  االصابة   بسبب   االصل   الضرر   يعد   النبات   ذلك   انتاج   في   الزيادة   ترجع   وقد   المصاب   غير   ت   النبا   في   مما 

  على   الحصول   في   العرانيص   تزاحم   والتي     السائدة   للنباتات   النامية   القمم   على   تتغذى   انها   الى   بالحشرات 

  يعتقد   انه   حتى   النبات   على   تأثير   لها   الماصة   الحشرات   تفرزها   التي   هرمونات   ال   بعض   فان   وكذلك   الغذاء 

 !! ؟.       الحشرات   من   معينة   كثافة   الى   يحتاج   قد   فانه   للمحصول   ناتج   اعلى   على   الحصول   اجل   من    انه 

  االقتصادية  الخسائر   تختلف   وقد   المحصول  نمو  خالل  مناسبة  ت فترا  في  الضرر  وتسجيل   مالحظة  يجب    

     لذلك.   تبعا 

  خسارة   تسبب   ان   يمكن، مربع    متر /    ل الحق   صراصير   من   صراصير   بعشرة   قطن   حقل   مثل   اصابة   مثال:    

/    صرصر   50)   الكثافة   اضعاف هذه   ولكن خمسة   كبادرات   حديثا   النابت   القطن   محصول   على   جدا   خطيرة 

  طة   الطما   اصابة   عند   الحالة   هي   كما     البالغ.   القطن   نبات   على   ملحوظا   ضررا   تسبب   ال   قد .    ( مربع   متر 

اليوم    في   تتغذى   النها   قليلة   اعدادها   كانت   ولو   بسرعة   الفيروسية   االمراض   نقل   على   تعمل   المن فهي   بحشرة 

 وهكذا.   مصابة   غير   عشرات   ى ال   مصاب   نبات   ن م   الفيروسية   االمراض   وتنقل   نبات   من   اكثر   على   الواحد 
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