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 مكافحة امنها  تخدام المبيدات ذو منافع عديدة لالنسان فى مجاالت عدةاس
 
. البيطريةو ،الطبية ،فات الحقليةال

يضا ان كولعلي وجه العموم نسان وحيواناته وبيئته إلنكار الفائدة العظيمة التي تقدمها المبيدات لإال يمكن 
 
ن ال يمكن ا

ن هذة المواد هي عبارة عن سموم ويجب ا
 
تنير( ير المسغستخدام المفرط )إللتعامل معها بحرص وحذر شديدين. اننسي ا

 وعدم الدراية بالت
 
 للمبيدات قد يؤدي الي والضارة ثيرات السامه ا

 
فقط  حيوانلاية ليس فقط على االنسان ووحوادث كارث راثا

يضا على الحياه البر
 
 لة الغذائية.المبيدات فى السلس ية وخاصة اذا تم تراكمولكن ا

 لرصاص،ا وزرنيخات الكبريت مركبات على الزراع إعتمديرجع الي قديم الزمان حيث تاريخ استخدام المبيدات 
خير النصف فى كبيرة طفرة حدثت ثم .النيكوتين مثل العضوية المواد وبعض

 
 المبيدات عالم ىف عشر التاسع القرن  من اال

 1952 عام والمالثيون شرادر بواسطة 1944 عام والباراثيون 1939 عام موللر بواسطة ت. د. الد خواص بإك تشاف المصنعة
 جاحللن العضوية الكيميائية المبيدات إستخدام إنتشر وقد. 1975 عام البيروثريدات مجموعة ظهرت ثم 1958 عام والسيفين

مراض الناقلة الحشرات من ك ثير على والقضاء الزراعى اإلنتاج زيادة مجال فى حققته الذى الهائل
 
 معدل إرتفع .انإلنسل لال

لف 130 من الكيميائية للمبيدات العالمى اإلنتاج
 
لف 440 إلى 1945 عام طن ا

 
 ثم 1965عام طن مليون ثم 1955 عام طن ا

ن الرقم هذا تجاوز  وقد 1975 عام طن مليون18
 
 والىبح الكيميائية للمبيدات العالمي اإلستهالك قدر كما. طن مليون 5 اال

  إلى قفز ثم 1960 عام دوالر مليون 900
 
مريكي دوالر مليار  50 نك ثر ما

 
حسب  علي مسقتحاليا  الكيميائية المبيدات. حاليا ا

فة الي
 
 مبيدات) ، الفطريات والبك تيريا(35%  حشرية مبيدات(، الحشرات )43% عشبية مبيداتالحشائش ) بيداتم اال

خري  مبيداتو ،(19% فطرية
 
 .متنوعةا

ن زيادة متضاعفة والمبيدات  مااستخدازداد 
 
ن. ليس على مستوى واسع فى القرن العشريمنذ بداية تصنيعها الي اال

ن غريب على القاريء 
 
ن يعرف ا

 
فات وتتميز DDT ال  اتمبيدا

 
ئة العالي فى البي ثباتبال استخدمت في مكافحة جميع اال

ى السلسلة مما جعلها تبقى ف. بجسم االنسان وحيواناته (فى الدهون )االنسجه الدهنية الذوبانهسنه  30صل الي يى قد ذوال
يضا . لفترة طويلة الغذائية

 
 (سميتها العالية)ريعة لتاثيراتها القاتلة السالمبيدات الفسفورية العضوية والكارباماتيه  تر انتشا

 تحطم سريع فى البيئة والبما لها من خصائص و البيرثرويديةالمبيدات  عيصنتو فاك تشإثم تم 
 
نسبي لذوي الدم مانها الا

طنان من المبيدات يتم تطبيق ما ذكر سابقا فإنه كو  .)اإلنسان والحيوان( الحار
 
 بيدات سواء كمعلى البيئة السامه ا

 
فات ا

و للصحة العامةمختلفة 
 
 لي النظر فى التإمما دعا العلماء  ا

 
 ثيرات الضارة للمبيدات على االنسان والبيئة. ا

 
لي حظر إ كلذ يدا

مريكا. 1973عام  DDTال العديد من المبيدات مثل ستخدام إ
 
وروبا وا

 
ستخدام العديد من المبيدات إوتال ذلك حظر  فى ا

 ة.وان، والبيئالفوسفورية العضوية والكارباماتية وغيرها وذلك لثبوت تاثيراتها الضارة على االنسان، الحي



ن علي الرغم من 
 
 الت العديد من للمبيداتا

 
 إثيرات الضارة ا

 
 .عالية هجودبو غذاءالنسان إللها وفر ستخدامإن ال ا

  بيداتمستخدام إبالمثل فإن 
 
وقى  – ناتهاونسان وحيالتى قد تسبب العديد من االمراض الخطيرة لال -فات الصحة العامة ا

وباإلنسان وحيواناته وبيئته من العديد م
 
 على  ءتستعمل للقضاالتي تلك المبيدات  يهمبيدات المنازل  .ةئن اال

 
فات ا

فات الصححدائق الوالمسطحات الخضراء والعامه الحدائق 
 
ث، البراغيمثل البعوض، الذباب،  ة العامةالمنزلية وا

 لتقليل التالمنزلية المبيدات تستخدم ، وغيرها. الصراصير، النمل، القوارض
 
 ثيرات الضارة لا

 
 موادصورة ى زلية ففات المنال

و الجلد على لستعمت كيماوية مواد هىو طاردة
 
و المالبس ا

 
 مركب ثلم الالدغة والحشرات البعوض لطرد الناموسيات ا

قراص ورقية مضغوطة  هىو لبعوضل االقراص الطاردة. السترونيال مركبو للحشرات كطارد المعروف "ديت"
 
 على حتوىتا

 لدغ من الشخصية لوقايةل الليل فى عادة االقراص هذه وتستعمل بيواليثرينال مثل ةقخلمال والبيرثرينات البيرثرين اتمركب
و النوم حجر فى البعوض

 
و الغرف ا

 
غلبها.  طبيعية التهوية تكون حيث شرفاتال ا

 
ساس على مصنع وا

 
 لفترة طويلة من ابقائه ا

خذت االستخدام شائعة هىو اتنخمدلا. ساعات 7-10
 
 على تحتوى وهى. البعوض االقراص فى مكافحة محل تحل وا

 كبخار الجو فى طلقاني اللذان كوردون بالسو  بيواليثرين س  وال  بيوالثرينال مثل(  مصنعة بيرثرينات)  البيرثرين شبيهات
و الطبيعي البيرثرين نوع من مبيدات عن عبارة وهى االيروسوالت. ساعات 8 لمدة

 
 وغازات ويعض مذيب فى مذابة المصنع ا

 الظروف فى اإلنسان على خطر تشكل ال وهى معطرة مواد على وىويحتميكرون(  200- 20)حجم القطرات  بترولية دافعة
شخاص نفسية مشاكل تسبب قد بعضها في الموجود الطبيعي البيرثرين ولكن الطبيعية

 
 خطرو بحساسية المصابين لال

 لحجب طرةمع مواد اضافةإلنتيجة  الحاالت بعض وفى حراري  مصدر من قريبا استخدمت إذا الدافعة لموادل الحريقإندالع 
 .يروسوالتإلا ستعمالإ سائةإ يال المبيد رائحة

ة مثل متنوعة تستخدم فى مستحضرات المبيدات المنزلية يكيميائ اتمجموعي لاالعديد من المبيدات التى تنتمي 
سيلوثرين ، ن()فابكوسيدي ، الفينفاليرات)كوثرين( السيبرمثرين والدلتامثرين :البيرثرويدات الطبيعية والمخلقة

حيان مع مادة  المبداسيهالوثرينالو ،بيتاسيفوثرين ،)فابكوثرين(
 
غلب اال

 
يد كمادة يوتوكسالببرونيل بالتي تخلط فى ا

 ،ستخدام كمبيدات منزلية مركبات التيموفوس، الديازينونإلالعضوية ذات اوالكاربامات منشطة. من مركبات الفوسفور 
 ،ونالبروماديال . مبيدات القوارض مثلبنديوكاربو،  كلوروبيريفوس ميثيل، بيريميفوس ميثيل، الماالثيونو

و مذاب هنثر جافلتى تا كما توجد بعض المركبات الغير تقليدية مثل الميثوبرين )نيوبركس( .دايفيناكوموال ،ونلدايفينسي
 
 ها

ماكن تواجد ا
 
 فى الماء فى ا

 
 نمو منظمات  منوهى مادة  فاتال

 
كسر  من خاللفات للقضاء على يرقات البعوض والذباب اال

عمار الصغيرة للحشرات(منع اليرقتوالحشرات حياة ورة د
 
يضا  من تكملة دورة حياتها. ات )اال

 
 عتبريليس تان بك تريا الباسفا

 حل 
 
 من للقضاء على البعوض وليس لها ا

 
 ي تا

 
و البيئة.نسان إلى اثير اضار علا

 
و الحيوان ا

 
 ا

 اوالنوافذ والمنزل  رشبك ثرة فى المبيدات المنزلية تستخدم 
 
 حقن ا ،سقفال

 
 وا راضياتال

 
  ،مدخناتال  ،ثاثال

و  ،البخاخات )االيروسوالت(
 
لممتد استخدام تلك المركبات ذات االثر المتبقي إلقوارض. ا ذبلجسامة طعوم فى صورة ا

 بالغ ا الهمما يكون  لفترة طويلةو مستمرال هسميلل ها مصدريجعل
 
 نسان وخاصة اإلثر علي اال

 
جب توخي الحذر طفال لذلك يال

 و
 
فات المنزلية  هي  ن يقوم بتطبيقها المحترفين.ا

 
بسط طريقة لتقليل استخدام المبيدات اضد اال

 
ق الطبيعية فعلي لطر اا

نه يمكن مكافحة البعوض سبيل المثال 
 
ة والتخلص للمناطق السكنيبردم المستنقعات المجاورة والذباب والقوارض نجد ا

ماكن بعيدة عن المناطق الماهولة بالسكان.من القم
 
 امة فى ا



ي، وذلك لطول فترة التعرض على الجهاز العصبي، التنفسي، الدور ستخدام المبيدات المنزلية له سمية عالية إن إ
يضا إلالخطر ليس فقط على ا المناعي.والهضمي، 

 
 لحيوانات اي العنسان ولكن ا

 
ئنات الغير والنحل )الكا ليفة والطيور ال

ى انه تم التعرض لجرعه كبيرة مرة واحدة مثل حاالت ا. (مستهدفة
 
و إلالتسمم بالمبيدات قد يحدث بصورة حادة ا

 
نتحار ا

 
 
 تناول المبيدات بصورة خطا
 
ة ى الطرق التى ينتج عنها التسمم الحاد للمبيدات طبقا لمنظمبعة االطفال وهذة هو عدم متاا
و ديمليون حالة تسمم بالمب 3.5حوالي  دالصحة العالمية. وقد تم رص

 
ات على مستوى العالم. التسمم الحاد يسبب الوفاة ا

  نها تسببإفمتكررة لفترة طويلة لجرعات صغيرة  ذا تم التعرضإ ساعة. لكن 24اعراض حادة للسمية فى خالل فترة 
 
عراض ا

 السمية فى صورة 
 
 ب .عراض تسمما

 
عراض التسمم تبدا

 
، عرق غزير، قىء ،غثياند، إجها ،اضطراب، إدوار ،ترجيع ،صداعا

عضالت  ات فىتقلص، دميع العين، تزيادة فى إفراز اللعاب، إسهالن، زغللة فى العيوقد تتطور الي  اضيق فى التنفسو
ك ثر سوءا .بداية التشويش الذهنى ، وانقباض حدقة العين، الجفون

 
عراض ا

 
ن تكون اال

 
، درسوائل فى الص بتكوين وممكن ا

 من او .فشل فى القلب والجهاز التنفسي، وفقدان القدرة على التحكم فى اإلخراج ،غيبوبة، تقلصات، رعشة حدوث 
 
اضرار ال

 زيادة الحساسية لالصابة باموت االجنة، تشوه والمسجلة نتيجة التعرض للمبيدات: التاثيرات السرطانية، 
 
مراض، خلل ال

لذلك  .ل الربودة الحساسية مثزياوك واالدراك، الشلل فى بعض الحاالت، لالسلبي على الس الخاليا الليمفاوية، التاثير
 يجب على المطبق للمبيدات ان يكون على دراية تامه باخطارها وقراءة التعليمات المسجلة علي العبوات والت
 
كد من تاريخ ا

 الصالحية والجرعة المقررة وفترة ا
 
 ختيار المبيد المناسب لإمان بعد التطبيق وال

 
 . وبعد الرش يجب فةال

 
 ال يسمح ل نا

 
طفال ال

 باللعب 
 
 طق المرشوشة، غسل المالبس المخصصة للرش بعيدا عن المالبس المناو لمس اا

 
قي فى خري، تخزين المتبال

 ل اعبوات المبيدات فى مكان بعيد عن متناو
 
وب يدي.ال

 
اضرار واال

 
ة عن ة الناجمئإن إستخدام المبيدات البد منه لتقليل اال

فات المنزلية لكن 
 
من والفعال لتلكالضرورى من تواجد اال

 
ستخدام اال

 
 ر.جنبنا هللا واياكم من كل ش الكيماويات. اال

 المراجع

o فات الزراعية
 
فات الزراعية. لجنة مبيدات اال

 
  2015 مصر –وزارة الزراعة . التوصيات المعتمدة لمكافحة اال

o  .حمد. مخاطر استخدام المبيدات المنزلية
 
بحاث مركزعثمان، خالد ا

 
 لوماتوالمع الحيوية المكافحة في الواعدة اال

 .2013العربية السعودية المملكة  –. جامعة القصيم الزراعية
o  .ت. وياامكيالموقع االلك ترونى لشركة شورى للمبيدات الصحة العامة
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