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 :المقدمة

التوازن  ن هذاإف خلق هللا الكون في توازن بديع، وعندما يتدخل اإلنسان بإفراط    

لجأ اإلنسان إلى تصنيع واستخدام المبيدات بعد سنوات طويلة من االعتماد  ، ويختل

على الطرق الميكانيكية والطبيعية والتشريعية لمكافحة اآلفات والتي تميزت بعدم 

إحداثها أضرار بيئية وهو ما يهدف إليه اليوم تحت شعار المكافحة المستنيرة 

االعتماد على المبيدات لسرعة  والمتكاملة وقد اتجهت نظم مكافحة اآلفات إلى

لغرض تحقيق ربح سريع دون أي اعتبارات للمخاطر والتأثيرات الجانبية  ،التأثير

 .الضارة على كل أنواع الحياة 

اء واألضرار الجانبية للمبيدات إال أن الكميات التي تستخدم منها سمن رغم الوب    

في اإلنتاج  كذلك فإن الفاقدو ،في ازدياد مستمر على النطاق العالمي أو المحلي

باستخدام المبيدات  في ازدياد مستمرالزراعي واألمراض التي تنتقل بالناقالت 

خطأ، ومنذ  بأن المبيدات تزيد من اإلنتاج الزراعي وهذا االعتقاد ونويعتقد الكثير

في سويسرا والمبيدات الفسفورية العضوية في ألمانيا   D.D.Tأن اكتشف مبيد 

الهرمونية في إنجلترا رسخت لدى المزارعين ورجال الصحة العامة والمنظمات 

وحدثت أهمية االعتماد على هذه الكيميائيات في مكافحة اآلفات الزراعية والصحية 

في هذا  البتر وكيميائية طفرة في إنتاج واستخدام المبيدات بعد دخول الصناعات

 .(1)المجال

م كان 1940م ولكن قبل عام 1850منذ عام  بفاعلية  واستخدمت المبيدات    

استخدامها مقتصراً على كميات قليلة وكان تأثيرها الضار باإلنسان غير ملموس 

بعض مشتقات النباتات الطبيعة مثل مادة النيكوتين حيث كان في الغالب يستخدم 

المستخرجة من زهرة األقحوان والتي تعرف بالمبيدات اآلمنة كذلك بعض 

لالعضوية مثل كبريتات النحاسيك والجير الذي يعرف بمزيج بوردو المبيدات ا

Bordeaux عض المستحضرات المحتوية على الزئبق والرصاص وب

مخلفات مستقرة تتراكم في التربة ويمكن أن والخارصين والكبريت وينتج عنها 

 ماك والطحالب وبعض األحياء المائية ،تنتقل إلى مصادر المياه مسببة هالك األس

م أدخلت المبيدات العضوية والتي تنتشر داخل األنسجة الحية 1940بعد عام و
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وتحدث تأثيرات ضارة حيث أدخلت المبيدات الحشرية للقضاء على الحشرات 

 ،ضاء على كل األنواعقوأصبح المبيد الواحد غير قادر على الالناقلة لألمراض 

 .(2)ن كل نوع من الكائنات الحية يحتاج لمبيد خاصإو

وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي أحرزته المبيدات في مجال حماية     

المزروعات من أخطار الحشرات والكائنات الدقيقة، إال أن التوسع في استخدامها 

وظهور سالالت جديدة تتمتع بمناعة عالية ومقاومة كبيرة لتلك المبيدات كان له 

الحية التي تعيش عليها من ئنات مردود سلبي على األراضي الزراعية، وجميع الكا

 (.3)إنسان وحيوان ونبات 

 : مشكلة البحث 

منها العالم يعاني من المشاكل التي  يعد بالمبيدات الحشرية إن التلوث البيئي    

غلى اختالف درجات أثرها  اليوم و التي تصل مؤثراتها إلى األجيال القادمة

 .وتأثيراتها

جميع  إنحيث  ةطرقها صعب ت ما زال الحيوان على اإلنسان و  المخاليط يةسم      

التي لها و تلك أمجال مكافحة اآلفات الزراعية في العالم  فيالمخاليط المستخدمة 

جريت أ وإنماعليها دراسات توكسيكولوجية كمخاليط  عالقة بالصحة العامة لم تجر  

 .على حده خليط على مكونات كل

التطبيق الخاطئ  ناتج عنجميع أنواعها بلمبيدات باإن مشكلة التلوث البيئي     

 مواد السامة.لل

 :البحثأهداف  

 إلى معرفة اآلتي: البحث يهدف

 .اله لزمنياتاريخ استخدام المبيدات الحشرية أي التسلسل  -1

 .معرفة أنواع المبيدات والثبات البيئي لكل نوع منها  -2

 .التعرف على اآلثار البيئية المترتبة على استخدام المبيدات الحشرية  -3

 .المبيدات  هذه عرض بعض الكوارث البيئية الناجمة عن استخدام -4

  .التي يمكن استخدامها بدال من استخدام المبيدات البديلة الطرائقعرض  -5

 .للحد من استخدام المبيدات  المناسبة وضع الحلول واالقتراحات -6

 :والفرضيات التساؤالت 

 وأ األولالمقام  في وأخالقيةسلوكية  أزمة بالمبيدات الحشرية البيئيالتلوث هل  ـ 1

 مخلقة ؟ أمالكيميائيات طبيعية كانت  بسبب

 مطلق ؟ بيئي أمانهل الكيميائيات والمبيدات ذات  ـ 2 
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 هل المبيدات تشكل تهديدا للعنصر البشرى ؟ ـ3

 : الوصف والتوصيف ةيالحشر اتالمبيد أوالـًـــ

وتنتمي  مواد كيميائية مصنعة تملك خواص قاتلة نهاإ الحشرية تعرف المبيدات    

سواء وتستخدم بهدف القضاء على آفات شتى  عادة إلى فئة المركبات العضوية 

من الطفيليات التي تهدد صحة  اً عديد نباتات ضارة أمكانت حشرات أم حشائش أم  

    األمراض انتشار في الرئيسوتهلك المحاصيل الزراعية وتكون السبب اإلنسان 

فة عبارة عن كائن حي يسبب أضراراً لإلنسان والحيوان والنبات وذلك من اآلو

خالل نقل مسببات األمراض أو اإلخالل بالنظام البيئي في دورة اإلنسان والحيوان 

 (. 4)والنبات 

في المبيدات الحشرية التلوث بالمبيدات الكيميائية السامة الموجودة  يحدث    

ة بذور عند معالج أوتم رشها  التيالمناطق  في  ةكربونات المكلوروخاصة الهيدرو

 ،المائية األحياءقتل الطيور وبعض  إلىهذا التلوث  النبات بالمبيدات وقد يؤدي

 السلسلة الغذائية من خالل أخرىمناطق  إلىوخطر الطيور ربما انتشر بواسطتها 

صنعت هذه المواد  ألنها لثبات المواد الكيميائية ومناعتهاوفقاً هذه المخاطر تتفاقم و

 .فعلي مستديمدمار وتسمم وقتل  كأداة أساسا

 :واستخدامها التسلسل الزمني إلنتاج المبيداتـــ ثانياً ـ

وبعد ثبوت الفوائد الجمة التي حققتها  ، D.D.Tبعد إنتاج واستخدام مبيد     

نجلترا وفرنسا إاستخدم في  م1950-م1940وخالل سنوات  ،المبيدات لإلنسان

. مركبات أخرى مثل الدلدرين وغيره وتوالى إنتاج ،سداسي كلوريد البنزين مركب

كبر مسببات أوتعرف هذه المبيدات اليوم باسم مبيدات الحقبة األولى وهى من 

يتها العالية نسبيا البيئة وسم   فيلطول فترة بقائها  نظراً ، (5)تلوث البيئي في العالمال

حفز على تنشيط جهود حماية البيئة  الذيامن السبب الكهي وقد تكون هذه المبيدات 

على الفسفور تم إنتاج مركبات عضوية جديدة تحتوي  م1952في عام و ،العالم في

وأول مركب أنتج من هذه المجموعة هو  ،وتعرف بالمبيدات الفسفورية العضوية

وعرفت هذه المبيدات بمبيدات الحقبة الثانية واستخدمت مبيدات  ،مبيد المالشيون

عنها  زتلحقبة األولى والثانية بشكل مترافق ولكن مبيدات الحقبة الثانية تميا

ية كما أنها ذات سم    في البيئة وأكثر سميةً بخصائص جديدة فهي أسرع تحلالً 

 نهاأأي  جلها أي أن لها خاصية االنتقائيةأموجهة باتجاه اآلفات التي تستخدم من 

 م1958عام  في، واإلنسانتكون عالية السمية للحشرات وقليلة السمية للطيور 

أنتجت الواليات المتحدة األمريكية مركبا جديدا تعرف مجموعته باسم المركبات 
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مشابه  يالكربومائية وهى مركبات مصنعة معمليا وهذه المجموعة ذات تأثير سم  

ودة تجاه البيئة أي أنها غير ولكن تظهر خصائص أكثر ج ،للمركبات الفسفورية

ثم توصل العلماء إلى إنتاج أفضل المبيدات والتي تعرف بمبيدات  ،ثابتة في البيئة

وتكاد  ،ذ تكون سامة جدا تجاه الحشراتإالمستقبل وهى مركبات البيرثوريدية 

ذات انتقائية عالية  المجموعةوهذه  الفقرية الحيواناتوية لإلنسان تكون عديمة السم  

 .(6)جداً 

االنخفاض الكبير في عدد اإلصابات  نأيؤكد برنامج األمم المتحدة للبيئة     

البشرية بأمراض منقولة بالحشرات ال يمكن أن يعزى إال إلى المبيدات وكذلك في 

 .توفير غذاء متزايد لسد حاجات البشر

إن القضاء على ظاهرة انتشار األمراض وسد النقص في الغذاء قد سبب مشكلة     

أخرى هي التلوث البيئي إذ أشارت الكثير من البحوث والدراسات إلى أن المبيدات 

 .على سالمة البيئة والصحة العامة خطيرة اً ضرارأتمتلك 

كيميائي أو بيولوجي أو يمكن تعريف التلوث البيئي بأنه ) أي تغير فيزيائي و    

إلى تأثير ضار على الهواء أو الماء أو األرض أو يضر بصحة  مميز ويؤدي

اإلنسان والكائنات الحية األخرى وكذلك يضر بالعملية اإلنتاجية كنتيجة للتأثير 

 .(7) على حالة المواد المتجددة

 : المبيدات الحشرية أنواعثالثاً ـــــ  

يختلف  التيمختلفة من المركبات  أنواعالمبيدات المستخدمة  حاليا تتكون من     

مجموعات مختلفة من  إلى تنتمي فهيوبذلك  أخرى إلىمن حالة  الكيميائيتركيبها 

 .( 8)مجموعات الكيمياء العضوية

بذلك تعد  الكلور وهي  اتاتها على ذرئجزي هذه المبيدات تحتوي غلبألكن و

تحتوي  األخربعضها  نأمشتقات هالوجينية من بعض المركبات العضوية كما 

 عدة أنواع إلى  األساسعلى هذا م قسنتوعلى الفسفور  هاتئجزي

 ــــ مركبات الكلور العضوية .1

المركبات العضوية الكلورينية أو الهيدروكربونات الكلورينية وهي  ايضأتسمى     

وكانت المنقذ من العديد من اآلفات حيث كانت التي استخدمت المبيدات  أوائلمن 

 ،ن اآلفات كانت شديدة الحساسية لهاأالساحة خالية من أي مركب مصنع آخر كما 

 . منها نظراً لعدم التعرض لهذه المركبات من قبل،

    . D.D.Tأ ـــــ  مبيد 
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ثنائي فينيل ـــــــ ثالثي وهو اسم مختصر لمركب كيماوي ) ثنائي كلورـــــــــ     

والذي أدى استخدامه إلى أضرار كبيرة لكونه ثابت في البيئة وغير (  كلور إيتان

تبين أن أكثر من   D.D.Tالبيولوجي في الطبيعة فعند رش حقل بمادة للتحلل  قابل

ير % من50 وهذا ال يعني ، بعد مضي عشرة أعوام المبيد يبقى في التربة دون تغ 

اقية قد أمكن إزالتها من البيئة ولكنها في الواقع انتقلت دون تغير من % الب50أن 

كما أنها تمتاز بكونها ذات تأثير  ،التربة إلى النبات أو إلى الجو أو مصادر المياه

كمادة سامة للحيوانات والنباتات وهي تخزن وتتراكم داخل واسع وفعال كيميائياً 

، عندما ينحل المبيد ينتج عنه ولفترات طويلةجسم الكائن الحي وبنسب متفاوتة 

وبالرغم من منع استخدام مركبات أخرى أكثر خطورة من المركب األصلي 

D.D.T  (9)المالريام لخطورته البالغة إال أنه مازال يستخدم لمقاومة 1972منذ ،

  الطبيعة في انتقالهومراحل  D.D.Tلمبيد  اآلثار الجانبيةيوضح ( 1والشكل )

مئوية وينحل في بعض  109المبيد النقي بلورات صلبة تنصهر في الدرجة ويشكل 

وال ينحل في الماء عملياً ) ينحل بمقدار ضئيل جداً في الماء( المذيبات العضوية 

هذه                          وتلعب ، وله ضغط بخار صغير في درجة الحرارة العادية

بعشرات األطنان  رشهالصفات الدور األساسي في ثبت المركب وعدم تفككه عند 

مفعوله اإلبادي للحشرات يبقى زمناً  ألن ،في الحقول الزراعية وهي ميزة إيجابية

الثديية وفي اإلنسان عن  الحيواناتالزمن في  بمرورطويالً ، ووجد أنه يتراكم 

وقد تم اكتشاف كميات من المبيد رار بالغة الغذائية مؤدياً إلى أضطريق السلسلة 

( يبين النسبة المئوية المتبقية 1والجدول ) ،الضفادع، القطب المتجمدوفي الحيتان، 

 من المبيد مع الزمن 

من ثم فإن إنتاج المبيدات من المركبات الكيميائية، وارتباطها العضوي     

 .للبيئة ، وتلوثها  المدمرةة مي  الكيميائي بتلك العناصر يجعلها بدرجة كافية من الس

 

 

 

 

 



 أ . حسن امحمد خليفة                التلوث البيئي بالمبيدات الحشرية بين الحدوث والتأثير

  179                                       2016أبريـــل         الرابـع        مجلـة كليـات التربيـة          العدد 

 ومراحل انتقاله في الطبيعة D.D.T( يوضح اآلثار الجانبية لمبيد 1الشكل )

 م 1995 ،األردن،  عمةان ،المسةتقبل للنشةر، الهندسة البيئيةة  ،: عصام محمد عبد الماجدالمصدر

 .378ص
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 المئوية المتبقية من المبيد مع الزمن. ( يبين النسبة1الجدول )

 % الباقية الزمن )سنوات( المبيد الحشري ت

 40 14 الدارين 1

 41 14 إندرين 2

3 B H C 14 10 

4 DDT 17 39 

تلوث البيئة أسبابه ، أخطاره ، فؤاد حسن صالح ، مصطفى محمد أبوقرين،  المصدر :

 .249ص ،م1992  العلمي، ، الهيئة القومية للبحث1طمكافحته، 

 ــــ مركب اللندان  )جامكسان(ب 
وفاقه في سهولة الذوبان مما زاد فةي فاعليتةه فةي   D.D.Tاستعمل كبديل للمبيد     

م تسةةممت أعةةداد كثيةةرة مةةن الماشةةية جةةراء اسةةتخدام هةةذا المبيةةد ورشةةه 1968عةةام 

 بالطائرات فوق بعض حقول الدلتا في مصر.

لمبيةدات عةن طريةق سلسةلة الغةذاء ولةذلك يجةب أال ويتجمع اللندان مثةل غيةره مةن ا

مليجةرام   كيلةو  2-1يزيد تركيزه في المواد المستخدمة في تحضةير غةذاء اإلنسةان 

 .(10)جرام 

 ـــــ مركبات الفسفور العضوية :2

اتخاذ  يجبتتميز هذه المركبات بسمية كبيرة للثدييات ولإلنسان لذلك     

بيرو ت الحذرة والصارمة عند استخدامها ومنها مبيد استر تترا إيثيل ءاجراإلا

( الذي صنع في القرن الماضي وتم تسويقه كمادة مبيدة  TEPP)  فوسفات

لحشرت المن التي تصيب الخضروات واألشجار المثمرة واستعمل عوضاً عن 

واحد من  شد فعالية منه إذ يكفي إلبادة الفئران مليجرامأمركب النيكوتين وهو 

المبيد العضوي الفسفوري لكل كجم من وزن الفأر أو الجرد إلبادته إبادة تامة 

ومثل جميع اإلستيرات العضوية الفسفورية ، فإن هذا المركب يتميه  ،تقريباً 

 .  (11)التلوث البيئي ناحيةبسهولة، وهذه ميزة ممتازة من 

 ـــ مركبات الكارباميت: ـ3

يتها عالية منها) الالنيت، الفيوردان، ثابتة ولكن سم  مبيدات هذه المجموعة غير 

 .السيفين، والنيودرين(

 ــــ مركبات البيرثرينات : 4

من أصل نباتي من أزهار الكريزانثيم وهي سريعة االنهيار عند تعرضها     

( والحرارة والتحلل المائي وهي سامة البنفسجية فوق األشعةللشمس )خاصة 

 .  (12)ة لإلنسان والحيوان وتستخدم في مكافحة اآلفات المنزليةيللحشرات قليلة السم  
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 :من( آلمواصفات المبيد الجيد )ارابعاً ـــــ 

ويسمح بتداوله في األسواق يجب أن تتوفر فيه الشروط  اً لكي يكون المبيد آمن

 التالية:

 ن يتميز المبيد بفاعلية عالية تجاه اآلفة المستخدمة.أ  -1

 .ال تكون فترة بقائه لفترات أطول مما يحتاج إليها في تحقيق الغرض منه أ -2

 ألمراض السرطان. أال يكون مسبباً  -3

 .ال يؤثر على بقية العناصر البيئية أ -4

 pirimicardمن أمثلة المبيدات الحديثة التي تتميز بالمعايير السابقة المبيد 

dimthirimol  حيثية الجهازيدات الفطرية المتخصص كمبيد للمن وبعض المب 

 .تجاه البياض الدقيقي عالياً  اختيارياً  نشاطاً  هرظأ

فعالية عالية مع مواصفات جيدة  لهاويوجد بعض مجاميع المبيدات الحديثة التي 

متوافقة مع االحتياجات البيئية مثل المبيدات الحشرية البيرثرورية والمبيدات 

 .triazalالفطرية الجهازية من مجموعة 

 :الثبات البيئي للمبيداتخامساً ــــ 

ن هذه الملوثات أيعني  ( الPersistenceمصطلح الثبات البيئي للملوثات )   

ثابتا بيئيا فهو في   D.D.Tستبقى دائمة البقاء بشكل مطلق وحينما يوصف مبيد 

ء حلل تدريجيا وببطالبقاء فهو يت البقاء في البيئة فقط وليس دائم حقيقة األمر طويل

 .شديد متحوال إلى مركبات أخرى تحت تأثير العوامل البيئية

ها إلى ما المركبات غير الثابتة فهي التي تتحلل بسرعة كبيرة نسبيا حال تعرضأ   

 العوامل البيئية أو تأثير

وليس ثمة ملوث ثابت ودائم البقاء في البيئة بهذا المعنى المطلق رية  جهاألحياء الم

يلة وهى مركبات يبلغ عمرها نفس عمر األرض وستبقى دائمة ما عدا المعادن الثق

 .(13)ن يرث هللا األرض وما عليها وهو خير الوارثينأالبقاء إلى 

في مدة بقائها في األرض فبعض المبيدات الحشرية  اوتختلف المبيدات فيما بينه    

خر قد تطول فترة بقائه عدة آلالفوسفاتية قد تبقى في األرض عدة أيام والبعض ا

تتحلل بسهولة إلى  التي والمبيدات       D.D.Tمثل مبيد  أو عدة سنواتشهور 

 حقيقياً  مكونات غير سامة لإلنسان وتطول فترة بقائها في األرض ال تمثل خطراً 

على البيئة وإنما الخطر الحقيقي يكمن في تلك المبيدات التي تقاوم التحلل وتطول 

 ا في األرض.فترة بقائه
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  :البيئةفي حركة المبيدات سادساً ـــــ 

النسبة الكبيرة من المبيدات تذهب إلى التربة والماء والهواء و ال يصل إلى     

اآلفات التي تموت تجد طريقها إلى التربة والمبيدات التي ، %10النبات إال 

تطايرت واستقرت في الغالف الجوي ترجع مرة أخرى للتربة والمياه مع األمطار 

 .(2، الشكل )وات والفواكهاوبالتالي ال يستبعد وجود مبيدات في الخضر

غذى عليها ثم يت الذيالمبيدات تتراكم داخل أنسجة النبات ثم تنتقل إلى الحيوان     

إلى اإلنسان حيث رصد بقايا المبيدات في ألبان األمهات المرضعات وفي أنسجة 

، وهذا قد حدث تأثيرات غير مرغوب فيهاالكبد وقد توالمخ، العظام، الدم، الكلى، 

 يفسر الحاالت العصبية التي يعاني منها اإلنسان. 

 12د الحشري ميركس يحوي في تحلله بيولوجياً، فالمبي دوراولتركيب المبيد     

الفاعل فهو مكون يعد من أكثر المبيدات مقاومة للتحلل البيولوجي وذرة كربون 

يته النشطة وبقدر الحرص على االستخدام المأمون وحماية البيئة نشط له أثره وسم  

االحتياط والحذر تكون اآلثار والنتائج المحتملة ذات  إطاربأساليب خادمة لها في 

 .وجود مسيطر عليه مسبقاً عند العناية والحرص

 .البيئة فييوضح حركة المبيدات  ( 2) الشكل

 المصدر: عمل الباحث.
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  أ ــــــ حركة المبيدات في الهواء

تدخل المبيدات في الهواء بطريقة مباشرة عندما ترش المبيدات بالطائرة أو     

المرشدات الحديثة، وقد تدخل إلى الهواء بطريقة غير مباشرة عندما تتبخر من 

 سطح التربة أو المياه، كما قد تتطاير دقائق التربة الملوثة بالمبيدات إلى الهواء.

يصال التلوث إلى الهواء حيث إن المبيدات الطرق المباشرة هي األخطر في إ    

 ربما تتطاير مع الرياح إلى المناطق السكنية القريبة.

تتحلل المبيدات الحشرية أحيانا في الهواء بالتأكسد الفيزيائي تحت تأثير أشعة     

 ، وعندما تسقط األمطار تعود هذه المبيدات إلى التربة أو المياه .(14)الشمس

مختلفة على  اتوبتركيز  D.D.T مبيد آثاريص بعض تشخ أمكنوقد     

وهو ما يؤكد الفاعلية  األمريكيةقدم فوق القارة  ألف 12 إلىارتفاعات وصلت 

العالية لهذا المركب الكيميائي من الناحية التدميرية في واقع الحياة البيئية 

 . ومشتمالتها المختلفة

مبيد  يأخذ د األمريكيالفر أن إلى اإلحصائيات أوتشير بعض الدراسات بينما     

D.D.T  رام  من وزن ج ميكرو 0.2إلى حد  أحياناً من الهواء يوميا بكمية تصل

 الجسم .

 : أهمهابعدة عوامل  من التربة الهواء إلى اتنتقل المبيدكما ت

 .للمبيد  اريخالبالضغط -1

  .درجة حرارة الجو -2

 .التربة  فيتركيز المبيد  -3

 .بة تقليب التر -4

  .درجة رطوبة التربة -5

 في ميالً  3720 إلىلمسافة وصلت  المبيداتانتقال  تسجلوبعض البحوث     

وقد ثبت هذا الهادي الهواء من خالل االنتقال مع الرياح التجارية فوق المحيط 

استخدمت فيها عمليات  أنفيها لم يسبق  التركيز لسج   التين المنطقة أل ،االنتقال

لتلوث ال يقف عند اقاعدة أن عنا أمام وهذا يض ،نوع كان ئية من أيمكافحة كيميا

توسيع دراسات التلوث  إلىهذا االكتشاف  وأدى،  حدود طبيعية وال حدود سياسية

 بالمبيدات . العالمي

 : ءاالم فيالمبيدات حركة  ب ــــ  

التربة  إلىالبيئة المائية بطرق مشابهة لطرق دخولها  إلىتدخل المبيدات      

 وتشمل :
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 .واألمطار  السيول أو الريانجراف سطح التربة الملوثة بالمبيدات مع مياه  -1

 أوتصريف مياه الفضالت الصناعية الحاوية للمبيدات من معامل المبيدات  -2

والسجاد  واألنسجةماية انتاجها مثل معامل الغزل حمعامل تستخدم المبيدات ل

  .وغيرها

 . المائية األعشابالمعاملة المباشرة للمياه بمبيدات الحشرات للقضاء على  -3

 المحملة بالمبيدات المغسولة من الهواء . األمطارهطول مياه  -4

المنزلية غير المعالجة ه الفضالت من محطات تصفية المجاري تصريف ميا -5

 .افكبشكل 

تتلوث المياه الجوفية و ،المياه السطحية إلىانتقال مياه جوفية محملة بالمبيدات  -6

التربة مع المياه او من مواقع الطمر  فيبالمبيدات من خالل تغلغل المبيدات 

 .(15)الطرائقمن  هاوغير السطحي

السالسل الغذائية المائية  إلىتدخل  فإنهاالمياه  إلىبعد وصول المبيدات و    

الخاليا النباتية للهائمات والنباتات المائية  فيالبداية بالتراكم  فيوتباشر هذا الدخول 

مثل برغوث الماء  فقارياتالال أوجسم يرقات الحشرات  إلىومنها تدخل  األخرى

 األسماك إلىالصغيرة ومنها تنتقل  األسماك أجسام إلى أووالدوالبيات وغيرها 

 لتأك التيالطيور  أوالحيوانات  أو اإلنسان إلىحجما فتصل بعد ذلك  األكبر

 تأثيراتالمائية  حياءألاعلى  أثرتخالل المراحل تكون المبيدات قد  في، واألسماك

 : أهمهامختلفة 

 .المهجرية واألحياءوالفقرية  فقريةالالالتربة والمياه  حياءألية المباشرة السم   - 1

 التأثير المباشر على الصفات الوراثية لألحياء. -2

، على العادات التكاثرية والغذائية لألحياءالتأثير المباشر أو غير المباشر  -3

الحيوي للملوثات وهى تشمل جميع               تعرف هذه الظاهرة باسم التضخم و

 .)الذائبة في الدهون ( والمعادن الثقيلة والمشعة الالقطبيةالمركبات 

)هانت  مرة من قبل العالمين ألولللمبيدات  الحيوي التضخملوحظت ظاهرة     

بحيرة كاليفورنيا بسبب رشها  فيللتلوث  دراستيهماعند  م1960عام  فيف( وبيشو

 فييصل تركيز المبيد  أنلمكافحة البعوض بحيث كان المرجو   D.D.T بمبيد 

بالمليون ولكن بعد فترة وجيزة لوحظت حالة  اً جزء 0.014- 0.02 إلىالمياه 

 البحيرة . في واألسماكوفيات الطيور 
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البيئة المائية بالمركبات الكلورية العضوية وغيرها من  فيحاالت التلوث  في   

هذه الملوثات من ثالث طرق  تأخذالمائية  األحياءن إفالالقطبية ملوثات المياه 

 وهي:

 .صمالغال عن طريق التنفسيالتعرض  -1

 عن طريق تناول الغذاء الملوث. الهضميالتعرض  -2

   الجلد.الملوثات عن طريق  وهو امتصاص الجلديالتعرض  -3

 إلىالمائية بسرعة كبيرة وتصل  األحياء أجسام فين الملوثات تتزايد إوبذلك ف

الغالب  فيالملوثات عن طريق الغذاء  تأخذ التياليابسة  بأحياءمقارنة  تركيز عال

عن طريق  أحياناتكاد تكون معدومة  أوقل منه عن طريق التنفس وبدرجة قليلة أو

 الجلد.

 األخيرالربع  فياكتشفت  التيالخطيرة  الظواهرمن يعد تضخم الملوثات  نإ    

البرية والمائية غير المستهدفة  األحياء تتأثربواسطتها  إذمن القرن العشرين 

 ستعملي ال الذي العادي اإلنسانكما يتعرض عن طريقها  ،بعمليات المكافحة

 الملوثات. إلىيتعرض مهنيا  ال نهأ في عمله أيالمبيدات 

 التربة فيالمبيدات ج ـــــ 

بقدر كبير  تسهم التيسلبا ببعض الفطريات والحشرات  الزراعياإلنتاج  يتأثر    

استعمال المبيدات  اإلنسان إلى يضطرولذلك  ،تقليل المحاصيل الزراعية في

وتستخدم المبيدات            ،الحشرية حتى يستطيع القضاء على هذه الحشرات

 أو األرضيةبالرش كحبيبات ويتم ذلك بواسطة المعدات  أوسوائل  أوق كمساحي

 .(16)التربة فيتدس  أوبالطائرات 

 أواستخدام المبيدات الحشرية لوقاية المحاصيل الزراعية  أيوهذا االستعمال     

 اإلنتاجزيادة  فيتمثلت جيدة نتائج  إلى أدىلوقاية الحيوانات من الحشرات الضارة 

المبيدات في التربة ووصولها إلى تركز بعض  فيبيئية تمثلت  مساوئ اولكن له

 ألتي :اسلبيات المبيدات ، من أهم عن طريق السلسلة الغذائية  اإلنسان

جذور النباتات تجعلها  فيويات الدقيقة الموجودة العصظهور طفرات لدى ــ 1

  :فيدورها المتمثل  أداءعاجزة عن 

 العضوية.تفكيك المادة  أـــــ

 التربة .  في تثبيت األزوتــــ  ب

 ن التربة .يتفكيك الصخور وتكو في همتس إفراز أحماض ـــــ ج
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استخدام المبيدات يكسب بعض الحشرات مناعة  اإلفراط في أنبالذكر  والجدير

  .يمكنها مقاومتهاال  بها و تتأثرضد هذه المبيدات فال 

التوازن  إخالل فيت الضارة مما يتسبب الطبيعيين للحشرا األعداء قتلــــ  2

 التي الضارةالحشرات  أعداد فيكان من نتائجه زيادة كبيرة  الطبيعي البيئي

جديدة من الحشرات لم تكن معروفة من قبل  أصنافيصعب مقاومتها وظهور 

 الزراعية.بالمحاصيل  ضارة بأنها

والحيوان عن طريق استهالك المحاصيل النامية  اإلنسانعلى صحة  التأثيرــــ  3

فوق تربة  المنقولةالتربة الملوثة وعن طريق شرب واستعمال المياه السطحية  في

 .ل طبقات تربة ملوثةملوثة او مياه جوفية تسربت من خال

لتلوث الجو بالغبار والمبيدات فمن الخصائص  رئيسياً  التربة مصدراً  كما تعد

لقدرة على الهجرة الماء وا فيالهواء والذوبان  فيابليتها للتبخر للمبيدات ق المهمة

 .(17)حلقات السلسلة الغذائية وزيادة التركيز عبر

 النبات:  فيالمبيدات أثر ـــــ  سابعاً 

تتميز المبيدات بالثبات في التربة حيث يتبقى جزء كبير من المبيد بالتربة     

 17ـــــــــ14بعد فترات طويلة )أال وال يزول أثر المبيد المتبقي  %(20ــــــــ15)

ببقاياً المبيدات جزءاً من .  وتمتص النباتات النامية في األراضي الملوثة (18)(اً عام

هذه المبيدات وتختزنها في سوقها وأوراقها وثمارها ثم تنتقل إلى الحيوانات 

تؤثر على الكائنات الدقيقة بالتربة كما ، وبالتالي يمكن انتقالها إلى  اإلنسان

، الزراعية ويتوقف ذلك على مدى حساسية الكائنات الدقيقة ونوع المبيد وكميته

 : يتوقف على مما يأتي األرض والنباتأثر المبيدات على و

  نوع المبيد.  ـــــ1 

 تركيز المبيد. ــــــ2

 . طريقة استخدام المبيد ــــــ3

  نوع المحصول.ــــ  4 

 الخصائص الطبيعية والكيميائية للتربة. ــــــ 5

  مدة تحلل المبيد. ــــ 6
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 الحرث ) خدمة التربة (.ــــ 10

قامت كثيراً من الدول بحظر استخدام العديد من المبيدات نتيجة لآلثار السامة 

 .(19)والمتبقية لها

 :البيئية والصحية للمبيدات  مناً ــــ التأثيراتاث

 اإلنتاجالزراعية لزيادة  اآلفاتالقضاء على بعض  لغرض تم استخدام المبيدات     

هذه المبيدات ن أولكن ثبت  أخرىمن جهة  على التوازن البيئي للحفاظ ومن جهة 

 .اإلنسانسلبيات على البيئة و صحة  ولها  يجابياتإلها 

العضوية  بأنواعهائية المبيدات الكيميا الكلي ألنواع ويصعب تقدير العدد   

منها وتمثل  أو أكثروالالعضوية والمستحضرات التجارية الناتجة عن خلط نوعين 

من و، البيئية والصحية للمبيدات اآلثارمجال حصر  في  األولىهذه الحقيقة العقبة 

 ما يأتي: لتأثيرات على البيئة وعلى الصحةا أهم

 :المبيدات على البيئة تأثيراتــــ 1

 فيتجمع تالعديد من المبيدات  في أنعلى البيئة  الحشريةتتمثل سلبيات المبيدات 

 أحياناموتها  إلىالحيوانات و النباتات على نحو غير مقصود مؤديا لوث تالبيئة و

بالدرجة  أوالتربة  في البيولوجي الطبيعي أو البيئيبالتوازن  اإلخالل فيمما تسبب 

غير مباشرة  أو  على صحة البشر بصورة مباشرة ثرأقد   العديد منها نإالثانية ف

 .(20)بكميات قاتلة السالسل الغذائية لتصبح  فيمن خالل تراكمها 

ية عاليةة جةداً إال مواد سامة تتدرج سميتها مةن سةم   إن المبيدات الكيميائية ما هي    

مجةاميع بنةاء علةى  5 فيوتم وضعها على هذا األساس  إلى مواد عملياً غير سامة  

)  لنصةةف عةةدد المعةةرض مةةن حيوانةةات التجربةةة Ld50  حسةةاب الجرعةةة القاتلةةة

 مةا بةينLd50 غيرها ( فالمواد عاليةة السةمية جةداً تتةراوح قيمةة  وحشرات، فئران، 

   Ld50، بينما تتةراوح قةيمكيلو جرام من جسم الحيوان المعرض   مليجرام(  1-5)

من  كيلوجرام   اً جرام 15من  أكثرمواد غير سامة عمليا  وهيللمجموعة الخامسة 

وسةطة ية ومةواد متويوجد ما بين هاتين المجموعتين مةواد عاليةة السةم   وزن الجسم 

 . (21)يةالسم  قليلة ية ومواد السم  

%  50لقتةل  الالزمةة( يقصد بها كميةة المبيةد  (LD50 : median lethal dose و

 فئة عمرية واحدة.لنوع واحد ومن  العائدةلتجارب امن حيوانات 
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ية كيل نيوع من المبيدات والثبات البيئيي لهيا وسيم   (  يبين مجموعة2 جدول رقم )

كيلو جرام  /بالمليجرام  دروالمق LD50منها محسوبة كجرعة متوسطة مميتة لها 

 .من وزن الجسم للجرذان

 

 المبيد المجموعة البيئية
الجرعة المتوسطة المميتة 

 كجم( )ملجم 
 الثبات البيئي

المبيدات 

 الكلورية

 سنوات 3 60 الدرين

 سنوات 5 430 كلوردين

D.D.T 118 4 سنوات 

 سنوات 8 46 ديلدرين

المبيدات 

 الفسفورية

 اً سبوعا 12 76 ديازنون

 أسبوع واحد 1000 مالشيون

 أيام 3 3.6 براشيون

المبيدات 

 الكاربامائية
 أيام 3 500 سمن

المبيدات 

 البيرثرويدية
 عدة ساعات 920 اللثرين

  م،1995  ، عمان ،وائل للنشر ،1ط البيئي،التلوث  ،الرزاق العمرالمصدر: مثنى عبد 

 . 241ص

للجسم  إن :علم الجرعة هوو ،األدويةوعلم  األدويةعلم المبيدات فرع من علوم     

  تحملها فإذا زادت هذه القيمة عن مستوى معين فإنيقيمة معينة من المادة الكيميائية 

مفهوم تأثير المبيدات على  يالمرض أو الموت غير مستبعدة ومن هنا يأت عراضأ

 .(22)الصحة العامة

 ،مجال علم المبيدات فيالباحثون و ،العاديالمستهلك هم بالمبيدات  ونوالمتأثر

 مجال وقاية النبات.في والعاملون  ،عمال مصانع المبيداتو

أكبر من أو أقل بقليل  عالية نسبياً تعرض اإلنسان إلى جرعة هي ية الحادة فالسم      

المادة عن طريق   التسمم مباشرة بعد امتصاص عراضأ وتظهر  ،الجرعة القاتلة

استنشاقها عن طريق األنف ويعتمد ذلك على أو تناولها عن طريق الفم أو الجلد 

 كما تعتمد األعراض ،الجسم فيطريقة وصول المادة إلى األجهزة الحساسة 

وتتراوح  ،على طبيعة سرعة امتصاص وفعالية المادة الممتصة أيضاً  ـــــــــــ

  ،التفاوت فيية الحادة من الموت المباشر إلى حاالت مرضية غاية أعراض السم  

 الحاالت التالية : فيية الحادة وتنتج حاالت السم  
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المواد مد نتيجة اإلهمال أو الخطأ أو اإلنتحار بهذه تعالتسمم غير الم ،عمدتالتسمم الم

. 

بما فيها  أخرىمادة كيميائية  أيةمن  أكثرالعالم  فيمن البشر  اً أعداد D.D.T أنقذ

من استعماله فلقد كان مركبا فاعال  األولىالمضادات الحيوية خالل العشرين سنة 

وافريقيا  أسيا فيمرض المالريا وخصوصا  وأهمهاالقاتلة  األمراضضد  جداً 

الحيوانات االبتدائية من  إلىتسببه طفيليات دموية تعود  الذي الالتينية وأمريكا

بعوض من جنس  إناثبالسموديوم وينقلها                                           جنس 

من نصف سكان  أكثرالماضي بداية الخمسينات من القرن  فينوفليس وقد عاش أ

القضاء  تم  D.D.Tيد مناطق موبوءة بالمالريا وباستخدام مب في األرضيةالكرة 

كما كانت له منافع بشرية مثل مكافحة الذباب والقمل والبراغيث  ،على هذا المرض

في األراضي الزراعية والغابات و المنازل وتحت إشراف منظمة الصحة  والقراد

 .(23)يةلمالعا

 األحياءالقضاء على  إلى D.D.Tتسبب استخدام المبيدات بما فيها مبيد كما     

 مالحظة األحياء هيالشهيرة للمبيدات على  التأثيراتومن  ،مستهدفة بالرشالغير 

نتيجة لتصريف مياه فضالت صناعية حاوية على  الجماعي  األسماكحالة موت 

 . المصادر المائية إلى بتسرب مبيداتعرضي بسبب حادثة تلوث أو  المبيدات

 في قليلةجرعة  إلىبسبب التعرض اإلنسان للمبيدات على  األمدطويل  أما التأثير

مسببة للتشوهات  تأثيرات أوالمسرطنة  التأثيرات إلىالمياه فتصل أو  اليوميالغذاء 

 مثل العقم وانخفاض الخصوبة الجنسية. وتأثيرات أخرىالخلقية 

اكتسبت االجيال الجديدة  اآلفاتالستمرار استخدام المبيدات ضد  نتيجة    

ية تلك يزيد من درجة سم   اإلنسان مما جعل ،والحشرات مناعة ضد المبيدات

اكتشفت  الذيالغرض وتؤدي  تبقى ذات مفعول جيد  لكي ،أخرىالمبيدات سنة بعد 

للبيئة  الكيميائيمصادر التلوث  أهم المبيدات الحشرية من أصبحتجله وبذلك أ من

    .الطبيعية

االستخدام الموسع لمثل تلك المبيدات يسبب تاثيرات ضارة وقوية على  إن    

وراثية  أضرارهرت ظوالحيوان والنبات حيث  اإلنسان في المحيط الحيوي الممثل

البحث والدراسة  اإلنسان مما تحتم على، والثدييات والنباتات الراقية اإلنسانلدى 

 وبالرغم من التقدم العلمياألضرار مثل هذه لتفادي لمعرفة السبل الصحيحة 

األنواع المستحدثة زالت تالزم ماالسلبية للمبيدات الحشرية  اآلثار أن إال والتقني

تسبب أمراض مختلفة، وخاصة الفشل الكلوي األحوال كثير من  من المبيدات وفي
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والكبدي، وتؤثر على الجهاز العصبي، وخاصة المركبات الفسفورية ،وقد يؤدي 

  .( 24)سرطانية  إمراضمل واحدث إلى الفشل الكا

جل المبيدات  إنتاجمصدر األمريكية والواليات المتحدة  ألمانياوتعد كل من     

بينما  المبيداتمن  إنتاجها% من 90فنجد المانيا تصدر  ،المستخدمة حول العالم

تلك المواد  السنوي وتنتهي إنتاجها%من 40 الواليات المتحدة حوالير تصد

وفى الوقت  الالتينية أمريكا أو أسيا أو في إفريقياالدول النامية سواء  إلىالمصدرة 

ع فيه الدول الصناعية المتقدمة قوانين تنظم استخدام وتوزيع المبيدات ضت الذي

اصة لتصدير واالستخدام خارج الحدود وخنجدها ال تتحفظ على ا ،داخل حدودها

الكيماويات المنتجة  أنواع ال يمكنها متابعة داخل دول العالم الثالث التي

نوع جديد ينتج  500ما يزيد عن ووالمستخدمة كمبيدات وتحديد درجة خطورتها 

 كل عام. 

والطفيليات  واألمراض ونتيجة لالستخدام المكثف للمبيدات لمكافحة الحشرات    

وتشير  البيئيبعض المناطق شديدة التلوث بهذا النوع من التلوث  أصبحتفلقد 

ما ال يقل عن نصف مليون من البشر كل عام يصابون  تأثير إلى ريربعض التقا

 .(25)الكيماويةبدرجات متفاوتة من التسمم نتيجة استخدام المبيدات 

استنتجت  ،مختلف البيئات في ومن خالل تتبع نواتج استخدام الكثير من المبيدات

 الدراسات الحديثة النتائج التالية :

 أن الزراعية والحشرات يمكن اآلفات ستخدمة للقضاء علىالمبيدات الممعظم  أ ـــــ

 علىالجسم  أنسجة فيزاد تركيزها  إذا اإلنسانجسم  في سرطانية أوراماتحدث 

 .الحد المسموح به طبيعيا ً

معدل حاالت إلى أن المتحدة  لألممالصحة العالمية التابعة  مةنظم وتشير تقارير 

خير من القرن العشرين ألكبيرة خالل النصف ابالسرطان قد ارتفع بنسبة اإلصابة 

استخدام المبيدات والمواد السامة  إلى ويرجع السبب ،الدول الناميةفي وخاصة 

 على نطاق واسع . 

السلبية الستخدام المبيدات ال تقتصر على المنطقة المستخدمة فيها بل اآلثار  إن

 عنها .   جداً مناطق قد تكون بعيدة  إلىتنتقل عبر السلسلة الغذائية 

تركيزات من بقايا  علىتحتوي  وبيض الدجاج واألسماكلحوم الحيوانات  إن ــــ ب

استخدام في لم يتخذ احتياطاته  إذا لإلنسان بالغاً  قد تسبب ضرراً  المبيدات والتي

 .مثل هذه المواد الغذائية
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العالم  معظم دول فيالوالدة  حديثي األطفال أعضاء وأنسجة األمهات ألبان ــــ ج

للمبيدات الحشرية وقد تنبهت  ثارآو               على تركيزات مختلفة  تحتوي

القادمة فسارعت بسن قوانين  األجياليهدد  الذيناقوس الخطر إلى معظم الدول 

مثل  إلبعادوذلك  أراضيهاالمبيدات المحرمة فوق لمنع استخدام  صارمة ورادعة

 الجديد. األجيالعن األخطار تلك 

تسقط على دول لم تستعمل  التي األمطارمياه  فيبقايا من المبيدات  اكتشافــــ  د

مياه البحار والمحيطات في تركيزات من المبيدات  ظهرتتلك المبيدات كما 

وهذا بدوره يؤثر  ،المائية واألحياء األسماك مما يسبب تلوث ،المائية واألجسام

 في اً مهم تلعب دوراً  والتيالمائية  جساماألتعيش على تلك  التي على الكائنات الحية

 الحفاظ على التوازن البيئى .

 : ثر المبيدات على التوازن البيئيأ

 األمرنهاية  ي فيعملية مستمرة تؤد البيئي التفاعالت بين مكونات النظام إن    

 إلى حيوي يؤدي أو طبيعيتغير  يطرأ أيالبيئية بتوازنها ما لم  األنظمة احتفاظإلى 

 .  بها اإلخالل

 البيئيتلوث التربة فحسب بل يلوث كل المحيط  إلى استخدام المبيدات ال يؤدي إن

ويعمل على القضاء على الحشرات النافعة مثل نحل العسل وديدان الحرير والكثير 

                                                                                                                غداء  تعد التيمن اليرقات والعوالق النباتية والحيوانية 

نوع من أنواع الحيوانات بسبب استخدام  بادةإ نأ  لألسماك ولقد ثبت علمياً  مهماً 

 يالمبيدات ينتج عنه تكاثر نوع أو أنواع أخرى كانت تمثل غذاء الحيوان المقض

 بيئية غير مرجوة. عليه وقد يشكل هذا التكاثر أضراراً 

جزيرة  فيمثلما حدث  اختفاء الكثير من الطيور الجارحة فيولقد تسببت المبيدات 

من هذه الجزيرة الذهبي فى الواليات المتحدة عندما انقرض النسر  (سان ميقيل)

(26) . 

 : والتطبيق اإلستراتيجية اآلفاتلسياسة المالئمة لمكافحة ا

 آفاتالقضاء على  في تبدو فيه قدرة وفعالية المبيدات الحديثة الذيالوقت  في    

المستمر على المبيدات  االعتماد أن محددة ال يمكن تجاهلها نجد أماكنمعينة وفى 

  البيئيالتلوث  أهمهاكوارث ملموسة وغير ملموسة من  إلى أدىمدى طويل قد ل

 انتعاش اآلفاتإعادة وظهور سالالت مقاومة للمبيدات و اإلنسانبصحة واألضرار 

عقالني لقد اتفق على مفهوم  ،آفات جديدة لم تكن معروفة من قبل وانتشارالمعاملة 

مقابل الضرر في ظل الفائدة  فيعمل ن أنيجب  نناأالتعامل مع المبيدات مؤداها  في
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نعظم فائدة االستفادة من المبيدات ونحاول تقليل الضرر  أن وكل ما علينا عمله

 .اإلمكانبقدر 

 : لآلفاتالمتكاملة  اإلدارة

البيئة ظهرت الحاجة  وأنصار متخصصين في اآلفاتبعد تفهم هذه المشاكل من     

يمكنها تقليل الجوانب السلبية  أساليب مالئمة للمكافحة، أكثر أساليبالبحث عن  إلى

 األصعدةثمارها المرجوة على  الوقت نفسه تعطياآلفات وفي برنامج مكافحة في 

   المتكاملة  اإلدارة)  األساليب على هذه أطلقواالجتماعية والبيئية وقد  االقتصادية

 عدد إلىافة إضعلى المكافحة الطبيعية  باألساسالمتكاملة  اإلدارة وتعتمد (لآلفات

 والمبيدات الكيماوية.المقاومة والطفيليات  أصناف و كالطرق الزراعيةمن التقنيات 

 :المكافحة إستراتيجية

 :اآلتيتعتمد على  اآلفاتمكافحة  فيالبيئية  إستراتيجية اإلدارة إن    

فاعل وعليه  بيئي حيعبارة عن نظام  إدارتهاالمصادر المراد  نأ فهم يجب ــــ  1

يقصد به  أنوال يجب  البيئين ويحافظ على التوازن يجب أن يؤم   اإلجراء  نإف

 جزء من هذا النظام الواقع  فيألنها  ،القضاء على اآلفة نهائيا

ليس  إدارتهالمراد  البيئيالنظام  فييفهم وجود الحشرة الضارة  نأيجب ــــ  2

المتكامل  البيئين النظام أل ،االقتصاديهذه الحشرة قد تتكاثر للحد  نأ بالضرورة

 قد ال يساعدها على ذلك .

رق المكافحة المتاحة استخدام جميع ط احتمالعتبار اال في نضع  أنال بد ــــ  3

 أو بعضها في شكل تكاملي هايمكن إسهام كل وبالتاليمنها بالفعل  ي أقبل اتخاذ 

  متوافق.

 اآلفاتلمنع وتقليل  اتخاذهاويقصد بإستراتيجية المكافحة الخطوات التى يلزم 

مبيدات الكيماوية سوء استخدام تطبيقات المكافحة كالإلى تجنب الوصول  وبالتالي

 ما يلي :ومنها 

 حماية البالد من تسربفي دور كبير  منله  لما الزراعي النهوض بالحجرــــ  1

ال تقتصر حدود الحجر على الحدود الخارجية للبلد أمن الخارج ويجب  اآلفات

  .البلد الواحدفي تشمل المناطق الداخلية  أن وإنما يجب

 شجار والغابات .ألوذلك بمسح المحاصيل وا االقتصادي لآلفاتتحديد الحد ــــ  2

العلمية  باإلمكانياتكبر ودعمه أ اً ءه دورووإعطا اإلرشاد الزراعيدعم ــــ  3

 .الزمة لوالمادية ا

 .قطاع الزراعة  بين الفالحين وغيرهم في الثقافي الوعي نشرـــــ  4
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 :وطرق تطبيقها اآلفاتالمالئمة لمكافحة  األساليب

تطوير  إلىتباع أسلوب المكافحة المتوازنة الذي يهدف ابد من  المبيدات الللحد من 

 فيبرنامج محكم تندمج خالله أساليب التحكم الكيماوية والحيوية والبيئية المتمثلة 

  :الخطوات التالية

 تي: اآل أساليب التحكم الكيماوية وتشتمل علىأ ــــ 

 :المبيداتقل كمية ممكنة من أ استخدام ــــــ1 

فترات  وفي هناك من المزارعين من يستخدم كميات كبيرة من المبيدات     

لذا البد من اإللمام  ،متقاربة غير اقتصادية من ناحية وملوثة من ناحية أخرى

فقط لتحقيق التحكم  على الكمية الالزمة  بقواعد الرش وحصر االستعمال

كما يمكن التقليل من الكمية المستعملة بتركيز المعالجة على األجزاء  ،االقتصادي

 المصابة إصابات شديدة فقط.

 :المبيدات تطور ــــــ2

من الفعالية بالنسبة  يكون على قدر عال أنالمبيد المثالي هو الذي ينبغي  إن    

ألخرى يكون مأمونا تماما لكل صور الحياة ا أنلنوع من الحشرات الضارة بشرط 

 بما فيها الحشرات النافعة واألسماك واألحياء البرية والحيوانات األليفة واإلنسان.

 الحشرات الضارة قبل انتشارها. إبادة ـــــــ3

منطقة معينة  فيمن الوجود  واستئصالهابعض األنواع من الحشرات  إبادة إنأ ــــ  

للتقليل من تلوث البيئة بالمبيدات حيث يستغنى عن استخدام  المهمةمن الوسائل  يعد

 هذه المواد. 

التكاليف مقارنة  عاليالضارة قبل انتشارها قد ال يكون الحشرات  ادةإب إنب ــــ 

السنوات الالحقة من  فيتحدثها هذه الحشرات وما تتطلبه مكافحتها  التيباألضرار 

 نفقات.

 األوقات المالئمة ألحوال الطقس. فيرش المبيدات  ــــــ4

ضرورة معرفة نوعية الحشرة وطور نموها والمادة الكيميائية المناسبة ـــــــ 5

 للقضاء عليها وكذلك الكمية المناسبة من المبيد وشبه مزجها بالماء.

لكي ال يحدث لها تسرب  ،التأكد من التخزين الجيد والمضبوط للمبيداتـــــ  6

 يلوث البيئة.

بالمبيدات قبل انقضاء فترة كافية  المحصول المرشوش حديثاً  جنيعدم  ـــــ7

 ثار المبيد.آالختفاء 
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 :المكافحة الحيويةب ــــ 

ولذلك فإن استخدام المكافحة  ،لكل حيوان أو كائن حي عدو طبيعي يتغذى عليه   

المكافحة وتتركز أثار بيئية ضارة، آليس له يجابية وإالحيوية يعد ذا تأثيرات  

الحيوية على استخدام الحشرات المفترسة أو الطفيلية للحد من انتشار األنواع 

 .ر للتقليل من فرص اإلخصاب لدى اإلناثالضارة وعلى أسلوب تعقيم الذكو

 :تعقيم الذكورــــ 

على تربية الماليين من يرقات الديدان الحلزونية صناعيا  سلوبألاويعتمد هذا     

يتم وفى المناطق الموبوءة  60المنبعثة من الكوبلت (اماج)ة ثم تعرضها ألشع

مع اإلناث إلنتاج بيض غير مخصب ويقلل  إطالق الذكور العقيمة حتى تتزاوج

 .عددها

  :المختبرات فيتطوير طفيليات مفترسة  ـــــ

ومن أمثلة ذلك استخدام طفيل اوبتيموس كونكولر الذي ينمو على ذبابة يرقة    

الزيتون  فيإقليم البحر المتوسط وتسبب خسارة فادحة  فيتنتشر  التيثمار الزيتون 

الوقت المناسب للقضاء على  فيمختبرات فرنسية ويطلق  فيوأنتج هذا الطفيلي 

 اليرقة.

لجاذبة والفرمونات الطاردة للقضاء حيويا على استخدام الفرمونات ا إضافة إلى    

وهي  تشبه  عبارة عن فرمونات مصنعة  هيالفرمونات الجاذبة و  اآلفاتبعض 

  معها. تتزاوجتطلقها إناث الحشرات للذكور حتى  الفرمونات الجاذبة التي

مكان قريب من المحصول ويوضع بداخلها مادة  فيتوضع هذه الفرمونات     

ما الفرمونات الطاردة فتوضع أ، عليها الذكور فتموت ىالصقة أو سامة حتى تتغذ

 الحقول حتى تطرد الحشرات من المحاصيل الزراعية. في

 :المكافحة البيئيةجــ ـــ 

 :التاليةالطرق  على المكافحة البيئية تشتمل 

 المزروعات وحرثها.يف بقايا ظنتـــــ  1

  .الدورات الزراعية حيث تتعاقب خاللها المحاصيل الزراعية ام ظن تطبيقـــــ  2

أشعة الشمس على بعض  أوقات الحرث حتى تقضي فيتقليب التربة ــــــ 3

  .الديدان

 ائر من المخلفات.ظيف الحظتنـــــــ 4
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بل جعله لى نوع معين ليس القضاء ع هيوالهدف من المكافحة الحيوية والبيئة    

ذات أهمية من يحدثها غير  التيمستوى عددي تصبح معه األضرار  إلىيصل 

 .المنزليةالناحية االقتصادية و

نتيجة الهتمامات الدول المتزايدة بآثار هذه المواد فقد تم إنشاء أجهزة متخصصة    

وأبدت كثير من الدول تطوير قدراتها الرقابية لهذه المواد  فيدولية لمساعدة الدول 

 من المكافحة في الفقرات التالية:النوع  هذا ويمكن تحديد سبل هذااستعداداتها، 

لذلك  ،نصب المصائد الضوئية : بعض الحشرات تنجذب إلى الضوء ليالً  »«

  .توضع لها مصائد ضوئية ويتم القضاء عليها بواسطة غذاء سام

  .اً سليم اً تى تنمو نموح يم األشجار بإزالة األفرع الميتةتقل »«

 اتات واألشجار تمنع حركة الحشرات.وضع مادة لزجة على أفرع النب »«

  .حفر خنادق طويلة أمام تقدم أسراب الجراد »«

خدمة األرض الزراعية بتجفيف المستنقعات وإقامة المحميات الطبيعية  »«

 .والتخلص من النفايات

للتعاون وتبادل تطوير نباتات جديدة مقاومة لآلفات لها ميزات وراثية منقولة  »«

  المعلومات.

إذن أساليب المكافحة والمقاومة المؤثرة للقوة التدميرية لمخلفات وآثار المبيدات     

تعتمد بالدرجة األولى على وعي الجهات المنتجة للمبيدات، وطرائق االستخدام 

في ضؤ معرفة آثارها ومحاذير استعمالها بدون فهم ووسائل الفعلي لهذه العناصر 

األساليب  إتباعمن آثارها وفاعلية مخلفاتها عبر الزمن، ولذلك ينبغي  علمية تحد  

لحياة الكائن تدميرها يتها وقوة تفادي اآلثار الضارة من حيث سم   إلىالموصلة 

المكافحة وسالمة  الحي وإسهامها في هدم مصادر الغذاء والعيش في غياب وسائل

 االستخدام الصحيح بال خطأ مكلف وضرر عسير.

  الدراسة ونتائجها خاتمة

تلوث البيئة بالمبيدات الحشرية مشكلة تؤثر على الكائنات الحية سواء نباتاً يعد      

المحافظة على البيئة من التلوث أمر بالغ األهمية لألجيال و ،نساناً أ أمحيواناً  أم

ية نقلل من تلوث البيئة من المبيدات الحشر ولكي ،على السواء والقادمةالحاضرة 

نتعامل مع سموم ألننا  عند استعمال المبيداتمان ألتعليمات ا تباعاعلينا العمل على 

ن مشكلة أنؤكد للعديد من االعتبارات و يتها وضررها بشكل نسبيسم   تختلف في

 ما هي إال نتاج التطبيق الخاطئ.التلوث البيئي بالمبيدات على جميع أنواعها 
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التوصيات ال ون العديد من األبحاث ومتخذي القرارات، أومن المؤسف    

يركزون على ما يعرف بالتوافق الخلطي وهو أساس للسماح باستخدام هذه 

الدراسات على التوافق الخلطي غياب المخاليط وكم من كوارث حدثت بسبب 

كات المبيدات تصدر نشرات تقرر قابلية معظم شر ، وألنللمركبات المختلفة

 المركب للخلط مع غيره من المبيدات بشكل روتيني ال يستند لدراسات علمية.

 : هيو النتائج من مجموعةومن ثم خرجت هذه الدراسة ب
 عدم التعاون مع الهيئات الدولية لدراسة المخلفات بطرق قياسية  وتحديد ـــ 1

 الحقلية.المركبات تحت ظروف التطبيقات 

  .الدقة في إعداد المستحضرات المختلفة للمبيدات توخي ـ  ـــ2

 ناتوحيوااتات مستهدفة من نبال غيردراسة التأثيرات على الكائنات  عدم  ــــ3

 وكائنات دقيقة وغيرها. 

التعرف على الخواص الطبيعية  دون ،اختيار المركب المراد استخدامه عدمـ ـــ4

 الكيماوية ودرجة السمية والفاعلية. 

ولكنه يعمل على تلويث  اإلنتاجزيادة  إلى استخدام المبيدات الحشرية يؤدي  ــــ ـ5

 إلى تقاله عبر السالسل الغذائية ويؤديالبيئة ويضر بالصحة العامة من خالل ان

 .  البيئيالخالل بالتوازن 

ون والباحثون إلى أن تلوث البيئة من تربة وماء وهواء وما ـــ تنبه المختص6

بل ينتشر في جميع أنحاء العالم  من كائنات ال يعرف حدوداً األغلفة تحتويه هذه 

 ومن قارة إلى أخرى حيث يمكن لبقايا هذه المبيدات االنتقال من دولة إلى أخرى

 عن طريقطبيعية معينة كالهواء والماء أو السلسلة الغذائية  ظروفنتيجة 

 المنتجات الغذائية النباتية والحيوانية.

عدم التنسيق بين اإلرشاد الزراعي ووسائل اإلعالم المختلفة من إذاعة  ــ-7

المعلومات الالزمة التي تهم بمداد المزارعين كافة إوتلفزيون وصحافة لغرض 

 الزراعة.

 تعريف باآلثار البيئية للمبيدات الحشرية على عناصر البيئة للفالحين.العدم  ـــ8

 :الباحثتوصيات 

ن إضافة كميات أ حيث لوحظ ،إضافة المواد العضوية سهلة التحلل إلى األرض -1

المقاومة  كبيرة من األسمدة العضوية ساعدت على سرعة تحلل بعض المبيدات

 .لنمو ونشاط ميكروبات األرضئمة روف المالللتحلل وذلك لتوافر الظ

 .زراعة بعض النباتات التي تجمع المبيدات  -2
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  .غسيل األرض -3

 .استخدام البرامج المناسبة للمكافحة المتكاملة لآلفات -4

استنباط سالالت نباتية تمتاز بمقدرة كبيرة على مقاومة اآلفات وبصفة خاصة  -5 

 الفيروسات( وال شك أن  –الفطريات  –) البكتريا      مسببات اإلمراض النباتية

 سوف تزيد من إمكانية استنباط هذه السالالت .تقنيات هذه 

استخدام  لغرضراعي مع المزارعين العمل على تكثيف حمالت اإلرشاد الز -6

 .كان المناسب للحشرة المناسبةمالمبيد المثالي وفى الوقت المناسب وال

م المختلفة من إذاعة وتلفزيون و الزراعي ووسائل اإلعال التنسيق بين اإلرشاد -7

 تهم الزراعة. التيالمعلومات الالزمة بمداد المزارعين كافة إلغرض صحافة 

تطوير التعليم الزراعي بحيث يتضمن المستحدث من األساليب التكنولوجية  -8

الو  التدريب التطبيقي خاصة بالنسبة للمجاالت الحديثة مثل الهندسة فيوالتوسع 

 .اآلفاتمكافحة  فيراثية وزراعة األنسجة والزراعة المحمية واألساليب الحديثة 

 التعريف باآلثار البيئية للمبيدات الحشرية على عناصر البيئة للفالحين. -9

وكذلك دراسة  اإلنسان فيعة الحشرات والمنا فياالهتمام بدراسات المقاومة  -10

 التأثير الطفري للمبيدات.

 وضع أفضل اإلمكانيات لالحتواء الفوري لحاالت التسمم بالمبيدات. -11

نتعامل مع  نناأحدث ضرر مؤثر وهذا معناه ي ال األمانتعليمات  تباعاـــــ  12

 نأللعديد من االعتبارات نؤكد و يتها وضررها بشكل نسبيسم   فيسموم تختلف 

 الخاطئإال نتاج التطبيق  هيما  أنواعهاللمبيدات على جميع  البيئيمشكلة التلوث 

 مواد السامة.لل
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 .240مثنى عبد الرزاق العمر، مرجع سبق ذكره، ص -10

خطاره ومكافحته، أصالح ، مصطفى محمد أبو قرين ، تلوث البيئة أسبابه  فؤاد حسنـــــــ 11
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