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المبيدات



ةالوقايمنهالغرضيكونالموادمنخليطأومادةأيبأنهالمبيديعرف

األمراضناقالتذلكفيبمامكافحتهاأوعليهاالقضاءأوآفـةأيـةمـن

والتيالمرغوبةغيرالحيوانأوالنبـاتوأنـواع،الحيوانأولإلنسان

المنتجـاتأواألغذيـةإنتاجأثناءشكلبأيتتدخلأوضرراتحدث

أثناءأواألعالف،أوالخشبيةالمصنوعاتأواألخشابأوالزراعية

للحيواناتتعطىمادةأيوكذلكوتسويقها،ونقلهـاوخزنهـاتصـنيعها

فيالموجودةاآلفـاتمـنغيرهاأوالعناكبأوالحشراتلمكافحة

تستخدمالتيالموادالتعبيرهذاويشمل.أجسامهاعلىأوالحيوانات

هةالفاكأشجارتجفيفأوتجفيفهأوأوراقهإسقاطأوالنباتنمولتنظيم

فيتستعملالتيالموادوكذلكأوانهاقبلالسقوطمنالفاكهةلوقايةأو

نـاءأثالتـدهورمـنالفاكهةلوقايةبعدهأوحصادهاقبلسواءالمحاصيل

واستخدامتوزيعبشأنالدوليةالسلوكمدونة(.النقلأوالتخزين

FAO–واسـتعمالهاالمبيـدات

تعريف المبيدات



حية حيث تعتبر كل اآلفات ضارة بالنسبة لبعض أو كل الكائنات ال

ــع نمــو أو إتــالف ــوم بمن المزروعــات أو تهــدد المحاصــيل أو تق

عة موارد الناف من ال ها  فـات. غير ضـة لآل صيل معر كل المحا و 

وإن كانــت بعــض الحشــرات غيــر ضــارة، وربمــا يتعــين مكافحــة

.معاالحشرات واآلفات والقضـاء عليهمـا

ف نات األلي صابة الحيوا لى إ هذه إ حة  ية المكاف تؤدي عمل قد  ة و

باألمراض ومـن هالك والبرية أو الناس  لى  يؤدي إ مل أن  المحت

يداتالناس أو الحيوانات إذا تعرضوا لكميات ولو طفيفة من المب

تحديد مشكلة استخدام المبيدات



عالمي ع طاق ال يدات على الن ستعمال المب لى إزداد إنتاج وا

ففددددددددي. مدددددددددن انةبعددددددددي  سددددددددن  الما ددددددددي 

يددات بم١٩٩٦عام ، يد  للمب سدوق العالم م  ال لدغ قدةت قي ب

مليددددددددددددددددددددددو  دو ة  مةي ددددددددددددددددددددددي٣٠,٥٦٠

(. )Agrow,1997ف يدات  عات المب مو مبي طأ ن قد تبا ي ول

البلددددددا  الةدددددناعي  ول نودددددا  لدددددت تنمدددددو بسدددددةع 

ق يدات  لى المب ماد ع ما    ا عت ي ،   خذ في البلدا  النام د  

و لمددددددا. هدددددو اتخدددددة يتزايدددددد فدددددي هدددددذ  البلدددددددا 

ازداد ا عتمدداد علددى المبيدددات،ازدادت  ددذلت الم دد  ت 

المتعلقددددددددددددددددد  بمخلفاتودددددددددددددددددا الخطيدددددددددددددددددة 



حداءوتقدة من م  الةح  العالمي     التعةض للمبيدات في   ل  ن

سنويا و ٢٠,٠٠٠العدالم يتسدبب فدي فا   ل  و م  ٣حا ل   م يي  حا

تقددديةات وت دديةWHO, 1990( .)التسدمم الحداد علدى انقدل 

يو  ٢٥ى  خةن إلى    الةقم السنوي للتسمم بالمبيدات يةل إل مل

وحد ( Jerayatam, 1990)فدي البلددا  الناميد 

ساء  التع ج  إ سمم نتي فا  والت حا ت الو م   ية  مع وتنجم ال ث مل  ا

يددات بوات المب فات وع ستخدمخل عاد  ا س  ال ائع  إل ام والمماة

.لدتهي المثال على ذعبوات المبيدات لتخزي  انغذي  والميا 

لددوت فالمبيدددات النددي تددم الددتخلو منوددا دو  ا تددةات يم نوددا    ت

تسددمم النددال والحيوانددات وانةض و  الوددواء والتةبدد  والمددداء 

الداجن  والبةي 



وي ع مة باتإلىتقسيموايم  ولذلت يميائي موادهيالمبيدات

زةنيخ)ع وي غيةلمة باتو ذلتنبداتي ةلم  ومخلق 

.(Agrow,1997)(الزئبقو لوةيدالةةاو

(قاتهوم تت.د.د)مة بات مثلتواوم ال لوةني الع وي المة بات-1

البيئ ،فيالثبات ديد مة باتوهىوالتو سافي السدي لوداي ومة بدات

تحليلمجالفيالعاملي إ   السدتينياتمنذاستخداموامنعم فالبةغم

هذ م دزاتتة يوجدوديومياتسجلالعالمي والويئاتالبيئ فيالمبيدات

 ول تقلالتة يزاتهذ  انتو  العالم، نحاءجميعفيالمة بات

إلىيةلانسماتفيالموجودالتة يز   ما.جدابطيئد بةدوة 

تسمى اهة نتيج المحيطالماءفدييوجدما عف١٠,٠٠٠إلى١٠٠٠

.انسدمات جسامداخلBioaccumulationالحيويبالتةا م

ثمذائي الغالسلسل  والتسلسل و عنةةي م يأتيالحيويوالتةا م

وقد.ف المختل نسجتهداخلال اة المة باتهذ تة يدزعلىال ائ قدة 

و مةي دا وةوبدادولبعدضتدوةطثبت

أنواع المبيدات



ومد )ي عةبسموماسمعليوايطلق(الفوسفوةي الع وي المة بات-2

ال ثيةتخدمويسبلالتحللسول مبيداتوهىوالم ثيو البداةثيو  مثلتودا

الناتج المة بات  ثبتول نهالمنزلي الح دةاتعلدىالق داءفديمنوا

دوقبلانمالمبيدم سمي و علىسام موادهيالمة باتهذ تحللم 

.اننلي مة باتمثلللسةطا مسبب لموادالب تيةياتحللوا

لثباتام عالي دةج لوامة باتوهىال ةباماتي الع وي المة بات-3

.الح ائشمبيداتم تحتوداال ثيةويقدعالبيئ في

وهىينبات ةلم مة باتوهيالبيةوثةويدي الع وي المة بات-4

م ا  وا ا ختياةي لسميتواب ثة وتستخدمالحديثد المة بداتم 

يؤديمماالواحدللمة ب ثيدة ن دائة ودوةالمة بداتهذ عيوب

.ا ختياةي وانخفاضجانبي تأثيةاتلحدوت



تها يمكن تقسيم المبيدات حسب استخداما

:إلى

.مبيدات ح ةي ١.

.مبيدات القواةض٢.

.مبيدات الح ائش٣.

.مبيدات الفطةيات٤.

مبيدات القواقع٥.



م افح لانساسي اندا ال يماوي المبيداتاستخدامةبحا

آفدات انتسواءالعالمفياتفات

و والبعوض الذبابلألمةاضناقل ح ةات وزةاعي 

وا عتمداد.الح دائش والمائي القواقع

 ةي  قبلالزةاي بالبيئ  ةةوحدهاالمبيداتعلى

:ومنواالمحيط بالبيئ 

يسي ةئتفاتالثانوي الزةاعي اتفاتبعضتحويل·

.الطبيعي  عدائواموتنتيج 

م عالي تة يزاتتحملعلىاتفاتقدة زياد ·

 باتمة والمة ببدنفلالدةشت دةاةنتيجد المبيدات

مةاتلعد مت ابوه



.قتل ال ثية م  ال ائنات والح ةات النافع  لإلنسا  ·

وقبل تلوت المحاةيل وخاة  الخ ة والفا و  نتيج  لقطفوا بعد الةش· 

.الموعد المحدد

د سمي  م  زياد  نسب  متبقيات المبيدات ونواتج تحطموا التي قد ت و    · 

المة ب انم فدي

.التةب  والوواء المحيط وميا  الةةف الزةاعي

داوز اإل ةاة بسياسي  تةدية الحاة ت الزةاعي  في حال  إذا ما تج· 

مسدتون متبقيدات المبيدات  على م  الحد المسموح به لدن الدول 

.المستوةد 

لى ا تساب بعض اتفات للمناع  م  التة يزات المستخدم  مما يؤدي إ· 

ةي  الويئ  المة. (زيداد  التلدوت  و تغيية المبيد إ اف  مواد سام  جديد 

م١٩٩٨لل تاب ،



إباد  لقد  عدت  بحات  ثية  لمعةف   ف ل ةوة  تعطي  على نتائج  و

 ستخدام سائل   و ةلب   و قابل  ل ستح ب  ذلت طةيق  افول في ةوة 

عد وفي الحقل على مناطق محدد  وبع  طةيق تجاةب عديد  في المعمل

نسب  ل م  ديتم تحدي. تحديد  ف ل ةوة  والتي تعطي  على  فاء  للمبيد

يب مناسب يحمل  و يذاب في مذم ونات المبيد، فالمبيد في الةوة  السائل 

و  . تلتبودة  م المبيد في ةوة  بودة  ُتحمل الماد  الفعال  علىع وي

بينما باقي المواد تزيد م  التوتة ٤٠%٢٠-تتعدن نسب  الماد  الفعال  

. السطحي ومواد حاف   ومواد تساعد على الذوبا 

هلوةول لتخليق مة ب له استخدامات متعدد  تجاةب على  فاءتاإ 

سنوات وبت لف م يي  ٥البيئ  واإلنسا  يأخذ وقت وانخفاض  ةة  على

مةي ي  هيئ  انغذي  واندوي  انالدو ةات و  يتم تسويقه إ  بعد موافق 

أثيةاتوا تويلي ذلت تناول مؤسسات علمي  لوذ  التة يب  لدةاستوا ودةاس 

طويل  المدن

مكونات المبيدات



  د البيئفيتحطمواعندالم اف المة باتبعضت و قد

فند.هنفس)الفعال الماد (المبيدع البيئ علىو ةةسمي 

ننواباإل اف فوي مثالالزةاعيالةةفميا تناول

داتالمبيم عدد نهبلواحدمبيدليلانهول  المبيدتحوي

حطمتنواتجبجانبالم اف الموادم المةاتمئات  بةبعدد

فالةةميا فيالمة باتعددتزيدوالتيالمة باتهذ  ل

  يجبةغيةزةاعيمةةفلدةاس فإنهلذا. مثالوالع ةات

قيق الدال ائناتفإ ذلتبجانبالمة باتم اتفعد نتوقع

لتنتجلمة باتاتلتبي للتفاع تالمحيط البيئ تويئ علىتعمل

مئاتبالمة و  المة باتم سمي   دت و قدجديد مة بات

ونواتجتحطمواونواتجالمة باتم سلسل  نواان عاف

.نواي  امإلىتعقيداالسلسل وتزدادالمة باتوتزدادتفاع توا

(2004)المتحد لألمموالزةاع انغذي من م 



إلى١٩٦٠عامدو ةمليو ٨٥٠م العالمفيالمبيداتمبيعاتاةتفعتقد

هذاوسيةلبلمذهل نسب وهى١٩٩٠عامدو ةمليو  لف٢٦م   ثة

المبيداتنوعي علىجدالهنات ا وإ م٢٠١٧عامال عفإلىالةقم

 ةاحب م المقدفيانمةي ي المتحد الو ياتوتأتي.مستقب المستخدم 

 ماالعالم،مبيعاتم %23بنسب ١٩٩٠عامالعالمفيمبيعات على

،العالممبيعاتم %٢٨المتحد الو ياتمبيعات انت١٩٩٤عامخ ل

فيايجيجسيبا ة  وتعتبة.والبةازيلو لمانياوفةنسااليابا تليوا

يعاتوامبمعدلتةلحيتللمبيداتالمنتج ال ة ات  بةم سويسةا

فيداتللمبيالمنتج ال ة ات  بةتةتيبيزالو .دو ةمليو ٢٩٢٠

سيبا" ة اتوهىتقةيبا١٩٦٢عامفيعليه ا  ماالتسعينات،بداي 

"بو نتةو "ا نجليزي "سآيآن""السويسةي جاجيجي

تتجارة المبيدا



 بةنالالةناعي العالمبدولتتمة زال ة اتهذ إداةات  م وبالةغم

ووبانخالعالم نحاءجميعفيتنت ةومةانعواإنتاجواخطوط  ا 

ء ثنا مات فيوابم   وجودهام الخطوة حيت.الثالتالعالمدول

بعضاجإنتفيالداخل السمومبعض  ونجد.الحوادتبسبب والتةنيع

منعتلواالمةنع الدولتجعلالتيالدةج إلىالخطوة م المبيداتهذ 

إنتاجبذلتعلىالتحايلإلىال ة اتبعضوتلجأحدودهاداخلاستخداموا

 ديد المبيداتتلتخاة .الثالتالعالمدولم  خةندول فيالمبيدات

العالمي الةح ومن م FAOوالزةاع انغذي هيئ منعتوالتيالسمي 

WHOاتال ة وتقوم.وم تقاتهت.د.ودالتو سافي مثلاستخداموا

المبيداتم ةطلمليو ٢٠٠يناهزمابتةديةال بةنانمةي ي 

داخلتداولواالمح وة



تلوث الهواء بالمبيدات

ة يزات عالي  تتلوت البيئ  ب د  المبيدات  ثناء مواسم الةش حيت ي و  الوواء معبئا بت

:  المبيدات م  المةادة التالي م  بقايدا

لودواء الةش الذي تقوم به الطائةات بةش مساحات  بية  م  انةا ي، حيت يقوم ا-1

واء ليدخل جزء  بية م  ال ميات المة و   وتنتقل تلت المتبقيات يحملوا الوبجدةف

تطيع    وتتساقط القطةات ال خم  والتي   يس. م  س ا  وحيواناتالمنازل بما فيودا

جم يتوقف ذلت على ح(التةب  وفي المةاةف المائي  المحيط  يحملودا الودواء علدى

اعوا  و المبيد، سةع  واتجا  الةياح، نوع آل  الةش، واةتفالحبيبدات المة و د ، ندوع

انخفا وا م  سطح انةض

ة  التبخية والتطاية م  فوق سطح النباتات المة و   حيت تؤدي دةج  حةا-2

ة و د  حة   الوواء حول النباتات إلى تطاية جزء  بية م  المبيدات المال دمل و دذا

مبيدات سطح النباتات وم  المعةوف    الزم  ال زم لزوال تقةيبي للوالموجدود  علدى

.يوم٢١إلدى١٥المة و   م  

م  ال مي  المة و   م  المبيدات تجدد ٥٠%التلوت المستمة م  التةب ، حيت    -3

. للتةب طةيقودا



م %٢٦والةيف،فيالس ا م %٦١  المتحد انممتقاةية و حت

يوتلخويم  لتلوثوا،لل ةبةالح ميا لديومليستالمد س ا 

:التالي بالوسدائلالمبيدداتببقايداالميا تلوتمةادة

التييداتالمببقايام هائل ب مياتالملوث الزةاعي التةب طةيقع -1

ا يانةم المتة ح الميا تلوتيزدادحيت.عامبعددعامدابواتتةا م

تةب الفيالمبيداتتة يزيزداد نده مداالطميي انةا يع الةملي 

الةةفميا فيتة يزهازاد لما

تحيالزةاعي انةا يمع مفييتبعالذيبالةاح الةي سلوب-2

الةي فيم عبمتة٢٠٠-٥٠٠بي تتةاوحالميا مد ب مياتالفدا يةون

يؤديامملألةض،الحقلي السع   دعاف ميتوافيتعادلوالتيالواحد 

.المبيداتبقايدامد تحويدهبمداالميا هذ م  بيةجزءفقدإلى

الةشطائةاتة سواوعلىالةش جوز تقومحيتالمبا ةالتلوت-3

فيوابمداالحقدولجميعبةش

تلوت الميا  بالمبيدات



اإلنسان والمبيدات

 ائنداتللالحيويد الو ائفعلى اةتأثيةذات سمومالمبيدات نتجت

وإلى البيئإلىامتدتأثيةهال  .اإلنسا م فيواغيدةالمةغوبالحيد 

(١٩٩٦)المتحد انممإلحةائياتطبقداالعدالممستونوعلى.اإلنسا 

سنويا خومليدو ٢٠لحدواليالمبيدداتبسدببالتسممإةاباتحدثت

مةاب لف٢٠بوفا تنتويمختلف بدةجاتفقط،الثالتالعالمدولفي

العاديتولتالمس  غيةللتسممتعة االفئات  ثةم المزاةعي ويعتبة

فيفبالمبيدات،ملوتلطعام تناوله خةن،بوسائلللتسمميتعةض

الخاة والس م انم ا تةاطات اندتحيدتالسدابقالسدوفيتيا تحداد

مةابي العددقدة–انحيا م  ثيةفيمتبع غيةالمبيداتباستعمال

سنويا، خو لف١٤حواليبالمبيداتالغذائيالتسممنتيج المتوفي 

 خو لف٧٠٠حواليبالمبيداتللتلوتنتيج بأمةاضالمةابي وعدد

سنويا



لمسمي ال ديد المبيداتاستخداممنعتالتيالدولحتى

.بالمبيدداتالتأثةع بعيد ت  

للبقايا يتعة والمستول و مازالالغةبي  وةوباففي

.و دةابومغذائومفيالمبيداتم العديد

يستطعولم.يومياةنفا٤٠بحواليالمبيداتهذ وتقدة

ع المتوقان ةاةالقطدعوجدهعلدىيؤ ددوا  العلماء

المبيداتلمتبقياتانمدالطويلالتعةضنتيج 

وقدمنواالمنخف  والتة يزات

م اف مواد ومبيد(مة ب١٠٠)يناهزعددخةةتم

ت و و للسةطاناتمسدبب ت دو   يحتمدلالمبيددإلى

سةطاني خ يالت و م جع 



الزةاعي واتفاتالح ةاتمقاوم فيالمستخدم المبيداتبقاياإ 

لوذاعة    ثةانطفالويعتبةالطعامإلىانغةاضم وغيةها

معد تم يتبعهوماالسدةيعالنمدومعدد تإلدىيةجعوهذا.الخطة

المدواةدلةدو انمةي ديالمجلدل بحدات  دتفقد. علىاستو ت

انممعددلوقيفالةئيسي الغذائي للموادالطفلاستو تمعدل  الطبيعي ،

قبلماس فيانمةي يالطفل  وجد ما.مةاتلسدتمدةتي مد 

في١:٧إلىالنسب وتزيدانم،قددةمةاتستالفوا هم يستولتالدةاس 

   ما.التفاحعةيةحال في١:١٨إلىوتةتفعوالتفاحالعنبحال 

واةتفداعحجماللةغةن ةاالبيئ فيال يماوي بالموادتأثيةا  ثةانطفال

تلتم نسبيا  بة مي وامتةاو.الجسمفيالغذائيالتمثيدلسدةع 

قدة  فإ ذلت(النموسةع )ال دةوفنفلفيالبالغو يمتةواالتي

ادعممداالبدالغال خوفيمنوا قلالسموممعالتعاملعلىانطفال

بتاالمسموحالقةونالحدودبأ توةي  العالمي الةح من م 

.انطفالعلىتنطبق البالغي لأل دخاولواللتعةض



التسمم الحاد بالمبيدات الح ةي 
(٢٠٠٦من م  الةح  العالمي  ) ةوف حدوت التسمم 

ع  يحدت دائما ع  طةيق الةش، م مس  الجلد للمبيد: تسمم عة ي-1

.طةيق تلوت الميا   و الطعامطةيق الخطأ  و عد 

.ويؤخذ ع  طةيق الفم: محاول  ا نتحاة٢.

بغةض القتل: تسمم جنائي٣.

بيدات الح ةي    ثة عائل  الم)مي اني ي  التسمم بمة بات الفسفوة الع وي  

لياف العةدبي  يعتبة  نزيم انستيل  ولي  ناقل  يميائي لعديد م  ان( يوعا

ي  مع انعةاب حيت تتحد مة بات الفسفوة الع وويفدةز عندد نوايد 

ز الذي إنزيم ال ولي  استةيإحباط عمدل( اننزيم م ون   نزيم فسفوةي 

تدائما يتحطم إلى انستيل  ولي  ويحوله إلى  ولي  وحدامض خليد

تالي  يستطيع ت سية  ولي  ويتةا م في الجسم معة ا انعةاض ال



ياد  ز– يق حدق  العي  لتةبح  ة ل الدبول : العي 

.الدموع

ط ، زياد  إفةاز اللعاب، آ م حاد  في الب: الجواز الو مي

.إسوال

ت يق تقلو في جداة ال عب الووائي  ف: ال عب الووائي 

وديما بالتنفل و وزياد  إفةاز ال دعب الووائيد  و ديق

.بالةئتي 

زياد  بطئ  ةبات القلب، هبوط في  غط الدم، و: القلب

.العةق وعدم التح م في البول

  م، ةداع، تداخل في ال:  عةاض تنبيه الجواز العةبي

تدةنح  ثنداء الم دي،  ةق، ت دنجات

ع لي  وهبوط بمة ز التنفل والدوة  الدموي 



التأ د م  خلو الجواز التنفسي م   ي عوائق،  فط اإلفدةازات ، -1

.(ةناعيتدنفل)إعطداء   سدجي  

ات منع امتةاو المبيد بالمعد  إذا  خذ ع  طةيق الفم وذلت إما بإحد-2

في( و غسيل معد  ) إذا  ا  المةيض واعي(الذهب عدةق)قيدئ ب دةاب 

.حال  المةيض في غيبوب 

:الحق  بالم ادات الفسيولوجي -3

دقائق إلى    تختفي ٥-١٠الحق  بالوةيد لماد  انتةوبي  وي ةة  ل .  

. ميته تدةيجيا وليل فجاء انعةاض وتقلل

ولي  وهى مة بات تن ط إنزيم ال :) مثل التو سوجني (انو زيمات . ب

لت  بد و   على انفةاله م  المبيد الح ةي الفسفوةي لذوتسداعداستةيز

ساع  م  حدوت التسمم حيت  نه ٤٨خ ل يعطى المن طات سةيعا  ي

.ع  ت التنفليمنع حدوت  لل الع  ت وخةوةدا

عالج التسمم الحاد بمركبات الفسفور العضوية



المادة تعتمد على)وتصنف تأثير المبيدات حسب سميتها 

:إلى( وزمن التعـرض-تركيز المادة الفعالة–

وهى مواد ت وة سميتوا (المبيدات ذات سمي  حاد  -1

ى التأثيةات حتعلى ال ائ  الحي في الحدال ويتددةج

.  الموت المبا ة

  مبيدات ذات سمي  متأخة  حيت ت وة  عةاض السمي-2

.  بعد فتةات متوسط  عدد   يدام  و ووة

لى مبيدات ذات سمي  متةا م  والتعةض هنا يستمة إ-3

ني   و لتأثيةات سةطاوغالبا ما يؤدي) فتةات عد  سنوات

(ف ل في و ائف انع اء الداخلي  لل ائ 



ف معلومات عن بيانات منتجات المبيدات التي توضح تصني

لمنظمة الصحة العالميةالخطورة



الصحة تعريف الكميات الصغيرة من المبيدات استنادا إلى تصنيف منظمة

المبيداتالعالمية لخطورة



لالتحلي(المة باتلوذ الدقيق التحليلطةقطوةت

ثاةاتومعةف )السائل والغدازيسدواءال ةوماتوجةافي

ختلف المواننسج البيئ فيالسام الموادلوذ ال ئيل 

مبيداتالواستخداملتسجيلوقواعدإةدداةقواني إلدى دن

دمتالمجدالهذافيالبحوتلنتائجواستنادا.عامبوجه

علىاة  آثاةلوا  ثبتالتيالمبيداتم ال ثيةوقف

واإلنسا البيئ 

اآلثار الخلوية والسرطانية والتشوهات الجنينية للمبيدات



بات والمبيدات الح ةي  ومبيدات اتفات عموما تعتبة م   هم مسب

نوا سموم المبيدات الح ةي  سام ، و ذا يوجد متلدوت البيئد ، فمع دم

ةها على وبالتالي آثاعةبي  تسدتودف الجوداز العةدبي للح دةات

ويتوقع   ةاةها في تة يزات مةتفع  ول   التعةض .اإلنسا 

ي  الوةاثي  ولو بتة يزات  ئيل    ثة م  الناحي  الةحالمسدتمة لودا

 . ما يحدت في المبيدات المنزليد 

قدةتواع ق  بي  ثباتوا في البيئ  وتةا موا في اننسج  ووهندات

ي المبيدات وجد بقايا لوا فةدحي ، فبقايداعلى إحددات   دةاة

الحبوب الغذائي  وانسمات الدهو  وال بد والمخ ولب  اإلنسا 

او ومنتجات انلبا  ولقد وجد  نوا تتدخل سلبيا في معدل امتة

 ما  نه يعزن إليوا حدوت  مةاض خطية   .بعض اندوي وفاعلي 

ساعد في و مدةاض الجودازالعةبي والتنفسي بل تمثل الف ل ال لوي

حدوت   ةاة خلوي  وةاثي  وما يةتبط بوا م  حددوت سدةطا 

ل القادم انجياوت وهات جنيني  باإل اف  إلى إم اني  ا نتقال إلى



وبددالةغم مدد     اتثدداة السددام  الحدداد  للمبيدددات تمثددل م ددا ل 

وا و عةف علي بؤ هام ،إ     اتثاة الوةاثي    ثةةعوب  في الت التن

ق بل وي و   ج  و  يم   إة ح ال ةة  ددبمدن ان ةاة النات

ي. فات الوقت لتداةت  سبابه سمي  الخلو ي  يم   تعةيف ال   الوةاث

مداد  ةيب ال لل ي م  الخ نوع  نه  قبأ ي  وينت ي  بالخل بة الوةاث ل ع

فان ددةاة الوةاثيددد . انجيددال  و قددد ي وددة  مددةاض سددةطاني 

ئيل  م   هم و  د ان ةاة فوي تحدت عند تة يزات  للمبيددات

مددددددد  المبيددددددددات،  قدددددددل  ثيدددددددةا مدددددددد  التة يددددددددزات

من مدد  انغذيدد  والزةاعدد  لألمددم . (التددي تحدددت السددمي  الحدداد 

م٢٠٠٣المتحد ،



اإلنسا فيالوةاثي اتثاةعلىيتةتبما

بيئي ،الالطفةاتفإ ال ائ نمومةحل علىمتوقفا

اخدت   وجنيني ت وهاتتحدتقد

 بال يخوختساةع نوا ماالت اثة،عملي في

 ياالخي ملقدالوةاثيالخلل والطفةاتوحدوت

لي الختواجدوم ا .الجسمي الخ يا والتناسلي 

حدددياإلنسا جسمفيالجيني بالطفة المتأثة 

المستقبلفيالمتةتب النتائج



ال مي 

 يلوجةام ١٠٠ و ٣م ٠,١ال ميات التي تقل ع  

هتعتبة  ةغة م     تسبب  ي تلوت خطة، نن

يفتةض    هذ  ال ميات تلوت  ميات محدد  م  

دلالتةب   و الميا  الجوفي  و   هذا التلوت ل  ية

تيج   بدا إلى التة يزات التي تؤثة على الةح  ن

لىوقد اختيةت هذ  ال ميات ع. لعمليات التخفيف

 سال التجةب  وليل على  سال علمي

(م٢٠٠٢من م  انغذي  والزةاع  لألمم المتحد  ،)تحديد المبيدات المسبب  للتلوت 



معدل التحلل
مقاسا بالسني  DT50معدل التحلل للمبيدات يعبة عنه غالبا بعمة النةف 

 ل مبيد له فتة  عمة نةف خاة  به وبعد هذ  . و ال ووة  و انيدام

.ال مي  انةلي  للمبيدالفتة    يبقى سون نةف

 ائنات الحي  ويحدت التحلل نتيج  لفعل ال.  ما النةف اتخة في و  قد تحلل

والتفاع ت الفيزيائي  وال يميائي ( فطةيدات-ب تيةيا)

ي  ويتأثة معدل التحلل لمختلف المبيدات بالعديد م  العوامل الخاةج

و قاعد  عام ، فإ  تحلل . حمو   التةب  الحةاة  وال دوء ودةجد 

العمة النةفي   دعاف فتدة ٥المة ب يعتبة  ام  بعد فتة  تعادل 

اد عمدة وعليه فإ  تسةب المبيد   يؤدي إلى تلوت التةب  إذا ز. للمة ب

 مثال فتة  العمة النةفي للمة ب المتسةب٥التسدةبع  فتة  تعادل 



عادل نةف ةفي ت سن   و والمبيدات التي لوا فتة  عمة ن

بالنسدددددب .   ثدددددة سدددددوف تعتبدددددة مبيددددددات ملوثددددد 

ةفي  مة  الن تة  ع لغ ف يد تب فإ  ٦ني مب قل،   ووة  و  

الخطدددددوة  بالنسدددددب  لتلدددددوت التةبددددد  تسدددددتمة فقددددددط

يد سةب المب عد ت ةف ب سنتي  ون مد   هذ  ال. ل عد  تة  وب ف

وبوددددذ  الطةيقدددد  يدددددتم التمييدددددز. ي ددددو  قددددد تحلددددل

ل  تي ت  ل خطوة  عاج يدات ال سةب للمب ن ةا بي   ي ت

لددددبطء تحلددددل المبيددددد وتلددددت التددددي ت ددددو  عاجلددددد 

لتحلل بدةج   قل ن ةا ن  المبيدات المعني  ت و  عة   ل

السةيع



لمبيداتإلجةاءات التي يجب إتباعوا لتقييم التأثية البيئي  ستخدام ا

و ع خط  لتحديد المخاطة الناتج  ع  استخدام المبيدات· 

خطوات تحديد المخاطة الناتج  ع  استخدام المبيدات



لبيئ ةسم تخطيطي  يفي  إنت اة الملوثات م  المبيدات إلى ا



وقدبلد ليفاةطناعياالمة ب ال يميائي بالمبيداتا تجاةيتم

يدات،المباستعملتو ينما.جداالنائي المناطقإلىحتىتةل

بواتالعو ذلتفيواالمةغوبوغيةالمستعملغيةمعالج يجب

 مقليل وقل .وسليم آمن بطةيق منواوالتخلوالفاةغ 

م ذلتغية والمبيداتوموةديوالوطني المحلي السلطات

.وائيي النالمبيداتلمستعمليالم ئمالدعملتوفيةالمن مات،

 ومنتجالبياناتع ماتعلىالنةائحتعطىانحيا بعضوفي

لىإتةلمانادةاول  توجيوي خطوط وتعليماتطةيقع 

غية افي  ت وقدوةلتإ وهىللمبيدات،النوائيي المستعملي 

ألمملوالزةاع انغذي من م ).تتبع  ةعب  وم ئم غية و

(المتحد 

حجم المشكلةالتخلص من المبيدات الضارة والتالفة والفارغة



ةنوع المالمبيداتعبواتاستعمالالمستولتيعيدالغالبوفي

انغذي حتى والوقودلتخزي  أوعي المعد  والب ستيتم 

لمواداآثاةجميعم التخلوعاد يستحيلقد نهةغموالميا ،

فإ  ذلتالقديم والمنتجاتالعبواتهذ م ال يميائي 

 حتفا ايتمماغالباالمثقوب  والبياناتم الخالي العبوات

بمخاطةالوعيقل بسبب والمخلفاتلت فيمحاو تفيبوا

التةةيفيتمعندما خةنمخاطةوت وةال يماوياتتلت

ىوعل.فيواالمةغوبغيةوالعبواتللمبيداتالم ئمغية

اتوالسلطالمبيداتموةديم العديديوةيالمثال،سبيل

,غ الفاةوالعبواتالمبيداتمخلفاتحةق وبدف الوطني 

التةب وتتل  تستطيعالمدفون ال يميائي الموادفإ ذلتومع

دف    ما.الجوفي الميا إلى والسطحعلىتة حو  

.سام  بخة منهتنبعتوالعبواتالمبيدات



غية وتعمالا سالباطل المبيداتتةا م سباببعضيليفيماالم  ل سبب

ةاع والزانغذي من م (:المخلفاتمدنمنتجاتيتةلومافيواالمةغوب

(٢٠٠٣).المتحد ،لألمم

ذلتبعدملتستعإ ينبغيوالتياستعمالواتاةيختجاوزتالتيالمنتجات·

ابل قغيةتجعلوادةج إلىو يميائياطبيعيافسدتالتيالمنتجات·

.ل ستخدام

   وتبيانابطاق تحمل ننواهويتواتحديديم   التيالمنتجات·

.قةاءتوايم    وخاطئ لغد  تبتالبطاق 

.للتلفالمنتجاتبذلتمعة  ثقبتالتيالعبوات·

.ا ستعمالبغةضإليواحاج هناتتعدلممنتجات·

. لوااستعمالوايم  و توةيدهاتمقدالمنتجم  بية  ميات·

منواالتخلويتوجبالتيالفاةغ العبوات·



داتالمبيم هان   مخزونا  هناتالعالمحولالمتناثة المبيدات

ذةتحوقد.العالم نحاءمختلففيالنامي الب دفيالمنسي 

,FAO)والزةاع انغذي من م  إلىسنحتاج ننام (1999

المبيداتم اندنىوال ةقلتطوية فةيقياعام٣٠م   ثة

والتي.الموجوة  والمتحلل  والمح وة  والتالف 

فيمنواانطنا م انلوفمئاتوجودإلىت يةالتقديةات

فيالمبيداتهذ م ط ١٠٠,٠٠٠علىيزيدماوهناتالعالم

وحدهاانفةيقي القاة فيط ٢٠,٠٠٠ونحوالنامي البلدا 

 فةيقيايفالتالف المبيداتم واحدط م التخلوت لف وتبلغ

فإ FAOمن م لتقديةاتوفقادو ة٤٠٠٠و٣٥٠٠بي ما

مليو ٨٠بي تتةاوحالتطويةلعملياتاإلجمالي الت لف 

دو ةمليو ١٠٠و





ناطق في الم الح ةي  ت مل المبيدات التالف  المتناثة  

والةيفيدددددد  مدددددد  البلدددددددا  الناميدددددد  انلدددددددةي ،

، ت، الديالددددددةي ، اإلإنددددددةي ، الفينيتةوثيدددددو .د.ود

يو إتش، واليندي ، الما ثيو ، الباةاث.سي.وانتش

ويدددةت مع ددم النددال . والعديددد مدد  اننددواع انخددةن

ت غيددة    سددمي  الديالدددةي  تعددادل.د.مخدداطة الددد

ت عندددد ا بدددت ع، و .د.خمسددد    دددعاف سدددمي  الدددد

بة الجلد٤٠ ند ا متةاو ع سمي.  عف ع ما       

ت بالنسددب  .د. ددعف مدد  سددمي  الددد١٥اإلندددةي  تبلددغ 

 ددددددعف بالنسدددددددب ٣٠للحيوانددددددات الثدييدددددد ، و 

يوة عف بالنسب  لبعض الط٣٠٠بل وحتى . لألسمات



للمبيداتخاطئةتخزينممارساتتمثلصور



ن عاملي   ث ما  لل س م  وان ي  وال اء طةق الوقا

نقل وتخزي  المبيدات

ع  على الةغم م  توزيع م بل وقفازات و ق·  ن

ستخ وا   ت مال إ   ن لى الع ي  ع ي  واق دمو حذ

.إ  نددددددادةا وبال دددددد ل غيددددددة الةددددددحيح

مال، ول ·      يوجد متابع  دوةي  لةح  الع

يددتم ال  ددف عدد  العمددال الددذي  يتعة ددو 

 لم ا ل ةحي  م  قبل مستوةف ال ة 



ةغ  طةق التخلو م  عبوات المبيدات الفا

والتالفدددددددد  والمنتويدددددددد  الةدددددددد حي 

ات يددتم الددتخلو منوددا فددي مدددف  النفايدد· 

.التابع لل ة  

حي ،   يوجد عبوات تالف   و منتوي  الة · 

في ف يدات  تةات حيت  نه يتم استو ت المب

قبل إنتواء ة حيتوا افي 



المبيددددددددددددددات والتلدددددددددددددوت البيئدددددددددددددي

في الب·  يدات  ب  للمب ةد ومةاق جد ة ئ   يو .ي

ي   و محل·  عايية دول ي    يوجد مواةفات  و م

متبعددد  للتحقدددق مددد  الجدددود  النوعيددد  لطدددةق

غيددة  نوددم. اسددتخدام المبيدددات والددتخلو منوددا

يحددداولو  ا بتعددداد عددد  إسدددتخدام المبيددددات

الفوسفوةي  قدة اإلم ا 



التوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيات

في م  -1 يدات الح ةي   مل ل ستخدام المب ئي مت ا ييم بي س  تق عداد دةا م إ الم ة

 Environmental Impactيجدددب إعدددداد دةاسددد  تقيددديم تدددأثية بيئدددي 

Assessmentلوةددف الو ددع الددةاه  ل سددتخدام المبيدددات ب دد ل  وسددع وذلددت

ي  س  الحال ما  ملته الدةا سج تو  مل م جود  تزام بو يه وا ل مع  ةوة  التوج

ش  و المبيدددات الح ددةي  سددواء  ثندداء الددةلتوةدديف اتليدد  المسددتخدم  للتعامددل مددع

مةاعا  اتتيالتعةض  و التخزي   و التخلو م  النفايات مع

تقييمعملي هيوبالتلوتالنالتأثة م اني لتقييمللتلوتالتعةضطةقتحديد-1

Riskالخطة Assessmentبوايتأثة  يم  التيالطةقتحديد و يجب

.المبا ةوغيةالمبا ةالتعةض:بطةيقتي اإلنسا ويتأثةاإلنسا 

Directالمبا ةالتعةض Exposureالم مس-المبيداستن اق–ا بت ع:ي مل 

Indirectالمبا ةغية ماالتعةض Exposureوالمحاةيلاستو ت:ي مل 

وم اللحالحيواني المنتجاتاستو ت-الملوث الخ ة والفا و  والخ ة

الملوث الميا  ةب-وانسماتوانلبا 



التوةدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديات

ت ددمل تحديددد المواقددع: تحديددد نقدداط التلددوت-2

 المعة دد  للتلددوت بالمبيدددات عدد  طةيددق الميددا

ات الجوفيددد ، اتبددداة واليندددابيع واننوددداة والبحيدددة

والخزاندددات المائيددد  والتةبددد  وذلدددت يلدددزم إعدددداد

بددؤ بيددا  بجميددع المواقددع المعة دد  للتلددوت والتن

بتة يددددزات المبيدددددات عنددددد النقدددداط المعة دددد 

للتلوت



(مياه جوفية)طريقة تحديد المواقع المعرضة للتلوث 



لوت ب عةض للت طةق الت يد  ي  لتحد قاط اتت باة الن في ا عت خذ  لزم ان يداتي :المب

مداةل  و وجود–مع تحديد عدد الس ا  الذي  يعي و  في المنطق  الملوث  : التةب 

ع داخددل المنطقدد  الملوثدد   ددذلت تحديددد  نددواع المحاةدديل التددي تددزةمست ددفيات

ق  في المنط مي  ستو ت اتد عي بالمنلآل تي تة نات ال نواع الحيوا ث  و  ق الملو .ط

مي إل: الميا  غةاض تحديد نوعي  استو ت الميا  لل ةب  و الةي  و ا ستو ت اتد

وا ستجمام  و السباح الغسيل

.تحديد تجاوز الحدود المسموح بوا-3

ي   مواد WHOتحدد الويئات الدولي  مثل من م  الةح  العالم المخاطة الةحي  لل

علددددى اإلنسددددا  وذلددددت مددددا يسددددمى الجةعدددد  اليوميدددد  المقبولدددد ال يميائيدددد 

Acceptable Daily Intake يات لى ال م ل  إ ي  المقبو ع  اليوم وت ية الجة

ماد القةون يا دو    م   وا يوم سا  تناول تي يم   لإلن ن  ال ي  معي ي وة  يميائ

.عليه  ي   عةاض مة ي 

لو قال الت ق  انت يد وطةي باخت ف المب لف  وا تخت سموح ب يزات الم ما . توالتة  و  

م بع للتحقق  ي  تت عايية دول ةفات  و م جود   و حت الدةاس فإنه   توجد موا   ال

استخدام المبيداتالنوعي  لطةق



وا التعددةف علددى المخدداطة الةددحي  التددي يم دد     يسددبب-2

سا   يدات لإلن لوت بالمب حوو وتحوالت جةاء ف يل  ةوة  إ ال

عامل سج  ال في دم و ن يدات  فيطبي   امل  لمعةف  آثاة المب ي  

مجددال ةش المبيددددات  دددذلت ان دددخاو المتوقدددع تعة دددوم 

الدةاسدد   ندده   توجددد و مددا  و ددحت. المبا ددة  ثندداء الددةش

 ددةوة  توعيدد  مسددتعملي و.متابعدد  دوةيدد  لةددح  العمددال

ت المبيددددات بأخطددداة المبيددددات والتعام لسدددليم مدددع المبيددددا

  وتدةيبي  وذلت ع  طةيق بةامج تثقيفي. واستعمالواوتخزينوا

وة  الةةد البيئي المستمة والدوةي ة-3في وسائل اإلع م 

إجددةاء ةةددد بيئددي مسددتمة ودوةي مددع الفحددو الميددداني 

ئ   وواء(والحقلي للبي ب -ال ماء-التة ييم والتأ ) ال سب  لتق م  ن د 

محدثدد  تددةا م المبيدددات بالبيئدد  المحيطدد  وتحديددد المبيدددات ال

للتلوت



الحدددددد مددددد  ا عتمددددداد علدددددى المبيددددددات-4

يم دد  الددتح م فددي م افحدد  اتفددات وانمددةاض 

وانع دداب ال دداة  بالزةاعدد  والةددح  العامدد 

وغيةهددا مدد  المجددا ت، دو  اسددتعمال المبيدددات 

خ تالةددناعي  ال يميائيدد  ، فانسدداليب ذات المددد

الخاةجيدد  المنخف دد ، مثددل الزةاعدد  الع ددوي  

ي الحدون م المقاوم  الحيوي  ناجح  ب  ل  بية ف

مددع انخددذ فددي ا عتبدداة. مدد  اسددتعمال المبيدددات

 ن م  الةةف الةحي



د يجددب إتبدداع اإلجددةاءات السددليم  المتبعدد  عالميددا عندد-5

يعتمدددد اختيددداة اإلجدددةاءاتحددددوت تلدددوت بالمبيددددات

لوت  طوة  الت مدن خ لى  طات ع إذا  ا  ي  ل (وا حتيا

هذ  المخاطة و لما  انت المخاطة المتوقع  مخاطة ومدن

جل ل  ان لول طوي جةاءات والح لزم    ت و  اإل  ديد ، 

عةض .) وحاسم  سوول  الت مد على دةج    ما    ذلت يعت

vulnerabilityالمجددداوة  للتلدددوتوحساسدددي  المنددداطق .

فالمندداطق الةددناعي  قددد ت ددو    ثددة قبددو  مدد  غيةهددا

المناطق قلي  م  مثي توا فيللمعاي   معد ت تلوت  على

الزةاعي  والس ني 



االددتخلو مدد  المبيدددات التددي بطددل اسددتخدامو· 

لمنددع حدددوت تلددت الم دد ل  يجددب نقددل المبيدددات

ومعاملتوددددا بطةيقدددد  سددددليم  طبقددددا لمددددا وةد

لت. بالدةاس  الحالي  ق  ا خلو وغالبا ما ت و  طةي

مددد  تلدددت المبيددددات هدددو حةقودددا فدددي محددداةق

 Wasteخاةدد  مخةةدد  لحددةق النفايددات 

Incineratorsيدات عض المب حةق ب لزم  قد ي و

  سليم    في  فةا   سمنتي  ب ةط ت غيلوا بطةيق

يزال حةق المبيدات مو ع جدل



التخلص من التربة أو المياه الملوثة

:هنات ث ث   نواع م  إجةاءات التطوية يجب إتباعوا

إزالدددددد  انجددددددزاء الملوثدددددد   حفددددددة وإزالدددددد  التةبدددددد  الملوثدددددد  -1

وا  و ة-2 ناء علي ث  بالب قع الملو ي  الموا ةل  تغط لوت الحا تواء الت ةفوا اح

قاف حبانسفلت  و جوفي وإي ماء ال ته بمواد عازل  غية منفذ   ذلت حجز ال ة 

downstreamباتجا   سفل المجةن

سا  -3 يدات لإلن س  المب نع م م ف(م ب  ن ي لوت بتة ي  الت ثل تغط م  م    و إقا

حول قعسياج  جب   المو ث  ي ماد  الملو ني  ي ا    ال لوت تع ل  الت تتم وإزا

ها فالتةب  التي لوثت عاد  ما يت. مأمو إزالتوا يجب    تو ع في م ا  م إلقاؤ

 مدا الميددا  controlled landfill.فدي  مدا   خاةد  مقالدب قمامدد  ن اميد 

ثم ةةفوا لوت  ل  الت ب  االجوفي  فتتم معالجتوا إلزا ل  التة في حا ثت و تي تلو ل

جي  في الموقع البيولوبالمبيدات ال لوةي  الع دوي  فتحتداج    ت دو  المعالجد 

حلدددلوتغطددي التةبدد  بالعناةددة المغذيدد  ال زمدد  لتن دديط عمليدد  الت. نفسدده

وا من سنوات ول   ت لفت عد   خذ  ي  تأ هذ  العمل ي  و لوجي ال هوائ خف   البيو

نسبيا



تخزين المبيدات-2

مةجح عندما يقوم موزعو المبيدات بتخزينوا بطةيق  سليم  فم   ال

ئ  عةض البي قل ت ي   ي ينخفض ب  ل  ب ما  طة لل ةة،   ة خ

في المويجب    تخز . المواد ال يميائي  المتسةب  والملوث  بيدات 

.مستودعات آمن  و   تداة بواسط  مو في  مدةبي 

د  وينبغددي    تددؤم  مخازنالمبيدددات ب دد ل قددوي مددع توويدد  جيدد

سدادات يمي ائي  وعلى و ة ي    تنفذ منوا السوائل وتحتوي على 

خزي  وداخل المخز  ينبغي. الميا  المستعمل  في إطفاء الحةائق ت

الةددغية  مدد  المبيدددات علددى انةفددف  مددا البةاميددل العبددوات

و  وينبغددي    ت ددوانسددطوانات ال بيددة  فعلددى منةددات نقالدد 

ئ ثل الحةا طواةئ م ق المخاز  مجوز  ب  ل م ئم للتةدي ني 

والتسةب



:ومن الشروط الواجب توافرها بمخزن المبيدات

م ا  آم    يةل إليه انطفال و  الحيوانات و  ان خاو· 

.بالدخولغية المةخو لوم

.   ي و  المخز  بعيدا ع  الم اتب· 

  بما ينبغي    ي و  م ا  التخزي  بعيدا ع   ل  نواع انغذي· 

.وانع ف ومةادة وإمدادات الميا في ذلت انغذي 

مع    ي و  الم ا  جافا وبعيدا ع   وء ال مل المبا ة· 

:مةاعا  النقاط التالي   ثناء التخزي 

لتي ينبغي عدم نقل المبيدات  بدا إلى عبوات غية العبوات ا· 

.وةدت بوا

تعمالوا المنتجات القديم  م  المبيدات المحفو   ينبغي دائما اس· 

 حي   بد م  مةاعا  تواةيخ انتواء الة.جديد قبل  ةاء منتجات

ب ل دق 



خطوات الوصول إلى قرار بشأن انتشار المبيدات أثناء التخزين



أهم وأخطر اإلحصائيات عن التلوث البيئي

بالمركبات الكيماوية

ن مركب جديد للبيئة ليلحق بما يقرب م1000أن كل عام يدخل (1)

مركب فى االستعمال اليومى والعديد من هذه 70.000حوالى 

(Dara,1993)المركبات خطيرة وسامه 

مادة كيماوية لم تكن 250ان كل شخصى أصبح محاطاً بحوالى (2)

وأن نسبه المواد المستخدمة منها على نطاق 1945موجودة قبل عام 

(.Sanghi,2001)من تلك المواد %  75تجارى تبلغ 



التلوث بالمبيدات الزراعية

خطورة المبيدات كملوثات بيئية

وقعمفىليساإلنسانإرادةوبمحصالبيئةفىعمداً تنتشرالتىالوحيدهالملوثاتأنها(1)

Edwards)مستهدفهغيرمواضعوفىبلفقطأستخدامها (1973

Haque&Freed)البيئهفىدورانهامنعامكانيهعدم(2) 1975)

.األنسانفيهابمااألحياءجميععلىمحققاخطراجعلتهاالبيولوجيهخصائصها(1)

يداتبالمبدخللهمنكلألجساموكذلكالحيهالكائناتأجساممنكبيرلعددالمبيداتمالمسه(2)

ذيهاألغفىمتبقياتهاووجودالبيئهفىدورانهاالىباالضافهواألستخدامالصناعهناحيهمن

هالسلسلطولعلىوانتقالهاالطبيعيهالظروفتحتأوفىPersistanceالمبيداتصمود(5)

.الغذائيه

فى الكائنات التى Bioaccumulation & Biomagnificationامكانيه تراكم المبيدات (6)

ولوجى تالمسها أو تستخدم اغذيه ملوثه بها حتى تصل الى المستوى الذى يظهر فيه نشاطها البي

and (WHO/UNEP 1989) (WHO,1990)على هذه الكائنات



 Safety factorعامل األمان 

(SF)
اتالتأثيرمناالنسانسالمةلضمانالتشريعىاالطارهو

معايتناولهاولهايتعرضالتىالسامةللمركباتالضارة

االفاتومبيداتلألغذيةتضافالتىالموادمثلالغذاء

الكميةتقديرخاللمنمركبالىاالمانعاملويقدر

Acceptableيوميابتناولهالإلنسانالمسموح Daily

Intake (ADI)وفقامرضىتأثيراىتحدثاندون

الطبيةالمعلوماتألحدث


















