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املقدمة
بيئة اليت عمل اإلنسان منذ بدء اخلليقة  على إفساد ال

اطر و يعيش فيها وأخل بتوازهنا وجلب لنفسه خم
ثرة من جراء ك, مشاكل عديدة مل يقدر على حتملها

املزارع و نفاايت املصانع و املنازل و: امللواثت مثل 
ل النقل و خملفات املدن و املواد البالستيكية و وسائ

...املبيدات و األمسدة 

واثت وتعترب املبيدات الزراعية من أهم وأخطر مل
كافحة البيئة فهي مواد كيميائية سامة تستخدم مل
ديد من اآلفات و تؤثر على العمليات احليوية للع

حليوانوهي أيضاً سامة لإلنسان و ا,الكائنات احلية 



:املبيدتعريف
خمتلفةلبوسائاآلفةبيئةيفينشرموادعدةمنخليطأومادةأيهو

حتتأعدادهاختفيضهبدفطردهاأوتكاثرهامنعأوقتلهاعلىفيعمل
.احلرجاالقتصادياحلد

نوعأيوأالزراعيةاآلفاتملكافحةتستخدمكيماويةمبيداتهي:أو
.لزراعيةااحملاصيلعلىآفةيشكلأنميكنالذياحليةالكائناتمن

عامألمريكيةااملتحدةالوالايتيفالكيماويةاملبيداتاستخدامبدأ***
نفساءخملكافحةالزرنيخيابريسأخضرمركباستخدمحينما1967

منديدالعملكافحةالكريوسنيمعاملبيدهذااستخدممثكولورادو
.احلشريةاآلفات



:لكي نعرف أمهية املبيدات جيب علينا معرفة احلقائق التالية•

والزحفالغاابتأراضيواستهالكوالطرقاتالعمراننتيجةتتناقصالزراعيةاملساحات•
الزراعيةاألراضيمنالفردمعدلكان1970عاميفأنهحيثالبلدانبعضيفالصحراوي

.هكتار0,25منأقلمعدلهاألنبينماهكتار1,25

.الثالثالعاملدوليفمنهم%80،الفقرحدحتتالعاملشعوبمن56%•

وتقدراملبيداتخداماسترغماملختلفةابآلفاتاإلصابةنتيجةسنواييفقدالعاملحمصولثلث•
.السنة/دوالرمليار100حبوايلاخلسارة

.مبيداتاستخدامبدونلألمراضالناقلةاحلشراتعلىالسيطرةميكنال•



Mode of Entry:حسب طريقة دخول املبيد جلسم اآلفة : اوالً 

Oral):معويةمسوم1. , Stomach , Ingestion Poison):الفمطريقعناآلفةجلسماملبيداتتدخل
.ابملبيداتمعاملةموادعلىالتغذيةوأثناء

Contact):ابملالمسةأوجلديةمسوم2. , Skin , Dermal Poison):أثناءاجللدطريقعناجلسمتدخل
.املعاملةاألسطحعلىالسريأوالتعفريأوالرش

Fumigant):التنفسأوالتدخنيمسوم3. , Inhalation , Respiration Poison):املوادهذهتدخل
.التنفسيةالفتحاتطريقعنخبارأوغازشكلعلىاآلفةجسم

Systemic):اجلهازيةالسموم4. Poison):املاءيفاذوابهنبسهولةمتتازأهناغريمعويةمسومدخوهلاحيثمنتعد
.املسممةالعصارةلىعتتغذىاليتاآلفاتوقتلالعصارةمعوسراينهاملختلفةأجزائهطريقعنهلاالنباتوامتصاص



 Mode of Action:حسب طريقة أتثرياهتا السامة يف اآلفة : انياً ث
. مسوم طبيعية تؤثر بصفاهتا الطبيعية1.
. مسوم تنفسية تؤثر يف عمل اجلهاز التنفسي2.
.مسوم عصبية تؤثر يف عمل اجلهاز العصيب املركزي أو الطريف3.
.  مسوم بروتوبالزمية تعمل على ترسيب بروتني اخلالاي احلية4.
.مسوم عامة تؤثر أبكثر من واحدة من الطرق السابقة5.
:حسب املصدر الذي أخذت منه والرتكيب الكيميائي: اثلثاً 
 Organic pesticide:مركبات عضوية 1.
 Non organic pesticide:مركبات غري عضوية 2.



تصنيف المبيدات 

:فحهاحسب نوع اآلفة اليت تكا: رابعاً 

 Insecticide:مبيدات حشرية 1.

Acaricide:مبيدات عناكب 2.

 Fungicide:مبيدات فطرية 3.

 Herbicide:مبيدات أعشاب4.

:   مبيدات نيماتودا 5.
Nematicide

Bactericide: مبيدات بكترياي 6.

مبيدات قوارض ورخوايت 7.
:Rodenticide&Molluscid



طرق استعمال املبيدات
عواملعدةوحسباملبيداتاستخدامطرقختتلف

:ومنهاانجحةمكافحةعلىللحصول
غريأمةمتحركحشرة:مكافحتهااملراداآلفةطبيعة1.

.قارضةأمماصةأممتحركة
أومثمرةأوزينةنبااتت:املزروعاتطبيعة2.

.حقليةمزروعات
داخلاجلذور،،األوراق:اآلفةووجودمكان3.

.الثمار
.حوقمس،حمبب،غاز،سائل:املستحضرطبيعة4.
.معاملتهاسيتماليتاملساحة5.



يعطيهابشكلالفعالةاملادةبتوفريتسمحعديدةتصنيععملياتعنالناتجاملبيدشكل:هواملستحضر•
أنواعمنالعديدوهناك.للمبيداقتصاديبتسويقويسمحاآلفةمقاومةيفعاليةبيولوجيةفعالية

:منهااملستحضرات
EC=Emulsifiable:لإلستحالبقابلمركز1. Concentrationاملاءيفيذوبالسائلوهو

املادةنسبةفيها،مالاالستعوسهلشائعالنوعوهذااملاءيفتسبحالصغرمتناهيةجزيئاتإىلينقسم
.مرتفعةالفعالة

WP=Watable:للبللقابلمسحوق2. Powderحبيباتمنمكونجافمسحوقعنعبارة
حىتاملاءمنقليلةميةبكاملطلوبةالكميةحلجيبحبيثمعلقةوتبقىابملاءتذوبالالصغرمتناهية
.تدرجيياً ختفيفهايتممثالعجينةمثلتصبح



مماالرشةأجهز أواخلزانيفترسبهامنخطرفهناكاملاءيفتذوبالاملادةهذهوكون****•
.الرشوفوهاتاألانبيبإنسدادإىليؤدي

SL=Soluble:للذوابنقابلمسحوق3. Solutionعنديذوبسائلببساطةوهو
.متماثلبشكلويتوزعاملاءيفوضعه

SP=Soluble:للذوابنقابلمسحوق4. Powderعنديذوبمسحوقعنعبارة
.ابملاءوحتريكهمزجه

SC=Suspension:املعلقةاملركزات5. Concentrationجزيئاتعنعبارةوهي
وتلتصقجيداً توزيعاً فتعطيابملاءمزجهاعندتنتشرسائلداخلومعلقةالصغرمتناهية

.رشهاعندابألوراق



WG=Watable:للبللقابلحبييب.6 Granulesاملستحضراتأفضلمنوهي
مثلاحلجميقطر عنوتقاسالقياسوسهولةالعاليةابلذائبيةمتتازأهناحيثالعاملية

.السوائل
:اجلافةحالتهايفتستخدممستحضرات.7

DP=Dustuble:التعفريمساحيق- Powder
Granules:احملببةاملبيدات-

ساماً أومزعجاً اراً غبتعطيواللرشهاماءإىلحتتاجالأبهنااحملببةاملبيداتمتتاز****
.فعاليتهمدةيطيلممامراحلعلىاملبيدبتسربوتسمح

مثلفةاآلعليهاتتغذىمادةمعالفعالةاملادةمنخليطعنعبارة:السامةالطعوم.8
.جاذبةمادةهلاويضافالذرةأوالنخالة



(داولةأشكال املبيدات املت)اتبع املستحضرات 
WG=Watable:للبللقابلحبييب.6 Granulesمنوهي

وسهولةلعاليةاابلذائبيةمتتازأهناحيثالعامليةاملستحضراتأفضل
.السوائلمثلاحلجمطريقعنوتقاسالقياس

:اجلافةحالتهايفتستخدممستحضرات.7

DP=Dustuble:التعفريمساحيق- Powder

Granules:احملببةاملبيدات-

غباراً تعطيوالالرشهماءإىلحتتاجالأبهنااحملببةاملبيداتمتتاز****
.فعاليتهمدةيطيلممامراحلعلىاملبيدبتسربوتسمحساماً أومزعجاً 

تغذىتمادةمعالفعالةاملادةمنخليطعنعبارة:السامةالطعوم.8
.جاذبةمادةهلاويضافالذرةأوالنخالةمثلاآلفةعليها



األضرارختفيضإىلأدىمماالعاملمستوىعلىواسعاً إنتشاراً املبيداتاستعمالانتشر
حبمايةتعلقتكثريةمصاعبظهورإىلأيضاً أدىوقد،املختلفةاآلفاتعنالناجتة

:إىلليةاحلاالبحوثتتوجهلذاالسمومهذهأخطارمنوالبيئةواحليواناإلنسان
اليتواملزمنةرةواملتاخوالسريعةاحلادةأضرارهالبياناملبيداتدراسةيفالتوسع1.

.االستخدامبعدتظهر
االقتصادياحلددونالضارةاآلفاتوكثافةأعدادخفضيفتساهممركباتإجياد2.

.والبيئةلإلنسانمسيتهااخنفاضأوبعدمومتتازاحلرج



والبيئةاحليةائناتالكيفالكيماويةاملوادحتدثهالذيالتأثريدراسةيفالسمومعلميبحث
املخربيةواملالحظاتالتجاربخاللمنوالطويلالقصرياملدىوعلىهباتعيشاليت

.املختلفةوالزمانيةاملكانيةالظروفوحتتواحلقلية
خللأوتغيريإحداثعلىالكيمائيةاملادةقدرةهيToxicity:السميةتعريف

املوادمنكثريالإعتبارميكناألساسهذاوعلىاحليالكائنيففسيولوجيأومورفولوجي
سامةمواداحليويةوظائفهوأتركيبهيفخلالً حتدثواليتكبريةبكمياتاإلنسانيتناوهلااليت
.مثالً وامللحالسكرمثل

أثناءامةالساملادةمعالتعاملطرقملعرفةاألساسيةالدراساتأهممن:لإلنسانالسمية
األنسانعلىةاملادخطورةمدىدراسةيتمحبيثواستخدامهاوختزينهاونقلهاتصنيعها
واألرانبالكبريةو الصغريةالفئرانمثلاملخربيةاحليواانتعلىاملخربيةالتجاربإبجراء
.القرودوأحياان



إنتاجمناألساسياهلدفوهواآلفاتعلىاملبيدفعاليةدراسةهي:لآلفةالسمية
يفوفعاليتهأثرهينتهيقدةاملستهدفاآلفةضدالطبيعةيففعاالً املبيدبقاءفرتةإن.املبيد
إذامتوسطثرأأوفعاليةذوأوقصريةفعاليةذومبيدعليهفيطبق(أايم3)قصريةمدة
.(فأكثرأايم10)بقاؤهفرتةكانتإذاطويلأثرذوأو(أايم7)بقاؤهفرتةكان

الرتكيزاتدودوحباملعاملالنباتيفالسامةاملادةأتثريدراسةوتشمل:للنباتالسمية
عامةأوضعيةمو أضراراً يسببوهلاملختلفةالظروفوحتتاملكافحةيفاملستخدمة

.استخدامهإيقافتستدعيالنباتعلى
والطيورسلالعوحنلالنافعةواملتطفالتكاملفرتسات:النافعةللحيواانتالسمية

الرتبةيفالنافعةالدقيقةاألحياءوكذلكاملائيةواحليواانتواألمساك



علىجيب،فاتاآلمبيداتحاوايتعلىالسميةمستوىتبنيوسيلة:امللصقةبيان
حتتهناك.خطورةةاحلشرياملبيداتمسيةلتحذيروفقالديهااملبيداتعبواتمجيع
تتضمنأنجيبحبيثاحلشرية،املبيداتمسيةمستوىعلىيعتمدوالذياللون،رمز

:السميةملستوىوفقاأيضالإلنذاررموزا

السميةشديدةاملبيداتميثلاألمحراللون
السميةمتوسطةمبيداتميثلاألصفراللون
السميةقليلةاملبيداتميثلاألزرقاللون
.البيئةمحايةوكالةتصنيفعلىتعتمد.الضارةاحلشريةاملبيداتميثلاألخضراللون



   HARMFULضار

    HIGHLY TOXICشديد السمية

                         MODERATLY TOXICمتوسط السمية

    SLIGHTLY TOXICخفيف السمية
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اإلحتياطات الالزمة بعد إستعمال املبيدات
.استخدامهامناإلنتهاءحالالفارغةالعبواتإتالفجيب•
.املاءقنواتأوالربكيفالفارغةالعبواترميعدم•
.جيداً الرشآالتتنظيفجيب•
.األغراضمنغرضأليالفارغةاملبيداتعبواتاستخدامعدم•
.رشالعمليةمناإلنتهاءبعدوالصابونابملاءالواقيةاملالبسغسلجيب•
.والصابونابملاءاإلستحمامجيب•
.التعليماتوحسبالزمنمنلفرتةاملرشوشاحلقلإىلأحدأيدخولمنع•
.حديثاً املرشوشةاألعشابمناحليواانتإطعامعدم•
السجل)لرشاواتريخاملستخدمةاملبيداتبهمثبتخاصبسجلاإلحتفاظجيب•

.(املزرعي



تاإلحتياطات الالزمة بعد استعمال املبيدا
مناإلنتهاءحالالفارغةالعبواتإتالفجيب•

.استخدامها

.ملاءاقنواتأوالربكيفالفارغةالعبواترميعدم•

لزمنامنلفرتةاملرشوشاحلقلإىلأحدأيدخولمنع•
.التعليماتوحسب

.اً حديثاملرشوشةاألعشابمناحليواانتإطعامعدم•

داتاملبيبهمثبتخاصبسجلاإلحتفاظجيب•
.(املزرعيالسجل)الرشواتريخاملستخدمة



.اً جيدالرشآالتتنظيفجيب•

املبيداتعبواتاستخدامعدم•
.األغراضمنغرضأليالفارغة

ملاءابالواقيةاملالبسغسلجيب•
ليةعممناإلنتهاءبعدوالصابون

.الرش

ونوالصابابملاءاإلستحمامجيب•







مْمدح هللا َتمَّ حبح
ُْسنح إح  ْصغمائحُكمُشْكرمًا حلح


