
  

  

  

  

  

  

  

  إهداء
  

ذين واجهوا ويواجهون بشجاعة إرهاب     إلى كل ال  

تجار وشركات الموت ولم يحنوا رؤوسهم ولـم        

  !أو ينافقوا السلطان" الموجة"يسايروا 
  

  

  جورج كرزم
  
  
  
  



  شكر وتقدير
  

بشكره وتقديره إلى كل الذين أسهموا في إنجاز هذه الدراسة " معا"يتقدم مركز العمل التنموي 

  :ونخص بالذكر

  

لى الجهد العلمي الكبير والمميز الذي بذله إلخراج هذه الدراسة إلى الباحث جورج كرزم ع �

  .النور

الذي دقق وقيّم الدراسة علميا ) أستاذ الكيمياء التحليلية في جامعة بيرزيت(جاك مستكلم . د �

  ).في جانبها الكيميائي(

  ).راعيفي جانبها الز(المهندس الزراعي سعد داغر الذي دقق الدراسة علميا وأغنى محتواها  �

  .السيدة غادة القدومي واآلنسة رهام مبيض اللتان تولتا عملية الطباعة والمونتاج �

  .األستاذ عيسى بشارة الذي دقق الدراسة لغويا �

  .المؤسسات والجمعيات الزراعية التي لم تبخل بتزويد هذه الدراسة بالمعلومات القيمة والهامة �

  .نيمؤسسة أضواء التي أنجزت التصميم واإلخراج الف �

  . التي غطت تكاليف الدراسة" هاينرخ ُبل"مؤسسة  �
  
  
  

  إلى كل هؤالء كل الشكر والتقدير



    )أميƛوت(    فوليمات 3-6-1-9     

    )فينƛيون(د    ليباسي3-6-1-10     

    )كلوربيرفوس(   درسبان 3-6-1-11     

    )ديازينون(   ديزكتول 3-6-1-12     

    )دايميƛوت(   روجر 3-6-1-13     

    )فورموƛيون(   أنƛيو 3-6-1-14     

           مبيدات الكربمات الحشرية3-6-2     

    )ألديكارƔ(    تيمك 3-6-2-1     

    )ميƛوميل(ت     Ǚني3-6-2-2     

    )بيريمكارƔ(    بيريمور 3-6-2-3     

    )كاربريل(    سيفن 3-6-2-4     

    )أميتراز(    ميتاك 3-6-2-5     

           مبيدات حشرية كلورية عضوية3-6-3     

    )إندوسلفان(    ƛيونكس 3-6-3-1     

    )ليندين(    ليندين 3-6-3-2     

    )ديكوفول (    أكرين3-6-3-3     

    .الحشرية) Pyrethroids(       البيرƛرينات 3-6-4     

    ) سيهالوƛرين–لمبدا (    كراتيه 3-6-4-1     

     3-6-4-2 ƫرين(    سيمبوƛسيبرمي(    

     3-6-5ǎمبيدات حشرية أخر           

    )إميداكلوبريد(كونفيدور /     جاوتشو 3-6-5-1     

     المبيدات الفطرية         3-7     

           مبيدات الكربمات الفطرية3-7-1     

    )فĉنبوكونازول(    إندار 3-7-1-1     

           مبيدات ديƛيو كربمات الفطرية3-7-2     

    )مłنكوزيƔ(    منسيدان 3-7-2-1     

    )ماينƔ(    مانيبغان 3-7-2-2     

    )بينوميل(    بنلت 3-7-2-3     

     3-7-3ǎمبيدات فطرية أخر           

    )ميتاليكسيل(    ريدوميل 3-7-3-1     

    )فيناريمول(    روبيغان 3-7-3-2     

     3-8Ɣمبيدات األعشا              

    )باراكوات(       دوكاتلون 3-8-1     

    )بروموكسينيل(       نوفاكرون 3-8-2     



     3-8-3 ĉ2,4(ر  سوب–       البر,D(    

     3-8-4 ƔمŽالين (       ستƛبينتاكلوروفينول/ بينديم(    

    )نيتروفين(       توك 3-8-5     

    )مƛيل بروميد(          مƛيل بروميد 3-9     

    "اإلستعمال اآلمن للمبيدات"         إرشادات حول 3-10     

          إرشادات عامة3-10-1     

     األلبسة الواقية     3-10-2     

          القفازات3-10-3     

          األحذية3-10-4     

          غطاء الرأس3-10-5     

          قناƳ واق للوجه3-10-6     

          نƲارات واقية3-10-7     

          أقنعة واقية من الغازات السامة3-10-8     

    مات      استعمال وصيانة الكما3-10-9     

         تخزين المبيدات والتخلص من عبواتها3-10-10     

         مǚحƲات تتعلق بلحƲة استعمال المبيدات وما بعدها 3-10-11     

         مǚحƲات إضافية هامة3-10-12     

Ƙالƙل الƬƻال Ʃهوام       
  

  

Ʋل الرابƬƻفات النباتية :  الǑير كيماوية(مكافحة اƷ Ƽاية)  بطرƽفاتووǑالنباتات من ا     

              مقدمة4-1     

    )بƋساليƔ غير كيماوية(          مكافحة اآلفات النباتية 4-2     

    ).بطرق غير كيماوية(       مǚحƲات عامة حول مكافحة اآلفات 4-2-1     

    )بشكل عام(       المكافحة غير الكيماوية لǔفات 4-2-2     

        المكافحة غير الكيماوية لǔفات الحشرية   4-2-3     

    بعض الوصفات الشعبية والعضوية والطبيعية لمكافحة اآلفات الحùشرية              4-2-3-1     

  بشكل عام

  

    )لمكافحة الحشرات والديدان المختلفة(    محلول البصل -1          

    )تلفة وبعض الحشراتلمكافحة الديدان المخ(    محلول الفلفل الحار -2          

          3- Ƹلمكافحة الحشرات المختلفة(    محلول التب(    

    )لمكافحة الديدان وبعض الحشرات(      محلول من الحمضيات 4          

    )لمكافحة اآلفات الحشرية بشكل عام(حشري ذاتي ) بخاخ(    محلول -5          

    )لمكافحة طائفة كبيرة من األمراض الحشرية(الƛوم ) بخاخ(    محلول -6          

لمكافحة طائفة كبيرة من الحشرات وخاصùة الحùشرات         (    محلول القريص       -7          

  )الماصة

  



    )لمكافحة طائفة كبيرة من اآلفات الحشرية(    محلول البندورة -8          

    )وات واألشجار إجماǙلمكافحة الحشرات على الخضر(    محلول الفلفل -9          

    )لمكافحة الحشرات بشكل عام) (Soft Soap(   الصابون السائل -10          

    )لمكافحة اآلفات الحشرية(   محاليل مركبة من أعشاƔ طبية -11          

لمكافحة الحشرات واآلفات األخùرǎ وقتùل أو إضùعاف           (   التعقيم الشمسي      -12          

  )ضيةالمسببات المر

  

    )المحددة(  المكافحة الطبيعية والعضوية والحيوية لبعض اآلفات الحشرية 4-2-3-2     

Ǚحشرات المن:                         أو    

    العناكƛ                         :Ɣانيا

    الديدان القارضة:                         ƛالƛا

    )Thrips (تربس:                        رابعا

    األنفاق) صانعات(حافرات :                       خامسا

    )في البيوت البǚستيكية(الذبابة البيضاء :                       سادسا

    ذبابة الملفوف والديدان على الملفوف:                        سابعا

    دودة الزرƛ                        :Ƴامنا

    حشرة التين الشمعية:               تاسعا        

    حشرة العث:                      عاشرا

    النمل األبيض:                   أحد عشر

    الديدان السلكية :                   اƛنا عشر

    الحلزونات والبزاقات والقواقƴ والرخويات:                 ƛǚƛة عشر

    ) اليسروعات(الفراƫ ويرقات الفراƫ :      شر          أربعة ع

    )وخنفساء البرغوث(البراغيث :                خمسة عشر

    ذبابة الفاكهة:                  ستة عشر

    الجنادƔ:                 سبعة عشر

    )نيماتودا تعقد الجذور(الديدان الƛعبانية :                ƛمانية عشر

    العنƔ) خمƝ(ذبابة عفن :        تسعة عشر         

    "حمار قبان"حشرة :                    عشرون

    الدودة األليفة:             واحد وعشرون

    حشرة القراد:             اƛنان وعشرون

    حشرات البعوض:             ƛǚƛة وعشرون

    ذبابة قصƔ السكر:            أربعة وعشرون

    خنفساء توت العليق:        خمسة وعشرون    

    الحشرة النطاطة:              ستة وعشرون

    دودة البزاقة:             سبعة وعشرون



    سوسة الورق:                ƛمانية وعشرون

    الحشرة القرمزية:                 تسعة وعشرون

    لǖمراض الفطرية           المكافحة غير الكيماوية 4-2-4     

        بعض الوصفات الشعبية والعضوية والطبيعية لمكافحùة األمùراض  4-2-4-1     

  الفطرية بشكل عام

  

    )لمكافحة األمراض الفطرية بشكل عام(   خلطة الƛوم -1          

    )لمكافحة طائفة كبيرة من األمراض الفطرية(   زيت معدني -2          

    )لمكافحة العفن الفطري في أشجار الفاكهة(شاي البابونƝ ) بخاخ(   محلول -3          

    )للتخلص من الفطريات في التربة(   التعقيم بالماء الساخن -4          

       مسحوق الكبريت-5          

       المكافحة الطبيعية والعضوية لبعض األمراض الفطرية المحددة4-2-4-2     

        Ǚبشكل عام(البياض الدقيقي :     أو(    

    البياض الدقيقي على العنƔ والخضار:             ƛانيا

    البياض الدقيقي على العنƛ             : Ɣالƛا

    البياض الدقيقي على القرعيات:            رابعا

    البياض الدقيقي على الكوسا:           خامسا

    عفان الجذور والذبول على البقولياتأمراض أ:           سادسا

    البياض الدقيقي على البقوليات:            سابعا

    )في الزيتون(مرض عين الطاووس :             ƛامنا

     4-2-4-3ǎفات ومخاطر أخرƈ مكافحة        

Ǚنقص الرطوبة في التربة(الذبول :             أو Ɣبسب(    

    أو زيادة العناصر في النباتنقص :             ƛانيا

    الطيور والحشرات الكبيرة:            ƛالƛا

     4-2-5Ɣمكافحة األعشا           

        مقدمة4-2-5-1     

     4-2-5-2Ɣتقنيات مكافحة األعشا        

              وقاية المزروعات من اآلفات4-3     

           مقدمة4-3-1     

   الممارسات الزراعية والبيئية السليمة لوقاية المزروعùات مùن اآلفùات                  4-3-2     

  )بشكل عام(

  

Ǚتحضير األرض للزراعة:                     أو    

    التنوƳ الزراعي:                     ƛانيا

    النباتات المترافقة:                     ƛالƛا

    اعية أو تعاقƔ المحاصيلالدورة الزر:                    رابعا



    مواعيد الزراعة:                   خامسا

    الري:                   سادسا

    زراعة أصناف مقاومة:                   سابعا

    التسميد والتهوية:                    ƛامنا

    إعادة مجتمƴ الديدان المفيدة في التربة:                   تاسعا

    التغطية الحيوية:                 عاشرا 

    التعشيƔ:               أحد عشر

    زراعة حزام نباتي مانǙ ƴنتشار اآلفات:               اƛنا عشر

    زراعة العوائل بين خطوط المزروعات:             ƛǚƛة عشر

    اقتƳǚ النبات الضعيف:             أربعة عشر

    التفريد:   عشر          خمسة 

    الحراƛة:               ستة عشر

    الرياƟ) كاسرات(مصدات :              سبعة عشر

    الجمƴ الصحيƠ للمحاصيل:             ƛمانية عشر

    الطيور" تفزيƴ:    "          تسعة عشر

لوقايùة مùن         أمƛلة حول الممارسات الزراعية والعضوية والبيئية السليمة ل            4-3-3     

  )المحددة(بعض اآلفات الزراعية 

  

Ǚالمن:                       أو    

    )المنÜ القرادÜ التربس وغيرها(الحشرات الماصة :                       ƛانيا

    من الفيلوكسرا:                       ƛالƛا

    عƛة ƛمار البندورة:                      رابعا

    عƛة الدرنات:           خامسا          

    الخنافس:                     سادسا

    النيماتودا:                      سابعا

    الذبابة البيضاء:                       ƛامنا

    الديدان القارضة:                      تاسعا

    حشرة البق:                     عاشرا

استخدام الكبريت كطارد للحشرات وللوقاية من سوسùة القطùف    :        شر          أحد ع 

)Ɣفي العن(  

  

    األنفاق) حافرات(صانعات:                 أƛنا عشر

    )بشكل عام(اآلفات الحشرية :                ƛǚƛة عشر

    الحشرات واألمراض في اللوزيات:               أربعة عشر

    )بشكل عام(األمراض الفطرية :               خمسة عشر

    .أعفان الجذور والذبول على اللوبيا والفاصوليا:                     ستة عشر



بùشكل  (والبياض الùدقيقي    ) بشكل عام ( األمراض الفطرية   :                    سبعة عشر 

  )خاص

  

    البياض الدقيقي في العنƛ                   :Ɣمانية عشر

    فيروس تجعد األوراق األصفر في البندورة:                 تسعة عشر   

    قلة الرطوبة في التربة:                       عشرون

    قلة الرطوبة في الجو:                واحد وعشرون

    زيادة نسبة الماء:                اƛنان وعشرون

    ات الحرارةارتفاƳ درج:                ƛǚƛة وعشرون

    الهالوك:               أربعة وعشرون

    تجنƔ اآلفات لدǎ نƛر البذور:               خمسة وعشرون

    من اآلفات) في المشاتل التجارية أو المنزلية(وقاية األشتال :                 ستة وعشرون

Ʋل الرابƬƻال Ʃهوام         

Ʋالمراج    

  



    المحتويات

    

    ƽاƏمة الجدول

    المقدمة

    المبيدات الكيماوية والحرب القذرƔ:  الƬƻل اǓول 

          مقدمة1-1     

          فوضى في تسويق المبيدات الكيماوية1-2     

          المخاطر الصحية1-3     

          التكاليف والخسائر1-4     

    مدمرة) فلسطينية(اعية       ممارسات زر1-5     

          مصالƠ مالية وشخصية1-6     

         هوامƩ الƬƻل اǓول

    

 Ǐانƙل الƬƻة :  الƻƮال Ǐدمة فƢطر المبيدات الكيماوية المستƢǓ لمية والتجاريةƴسماء الǓا

ƔزƷ Ʊطاƽربية وƸال.  

  

    اƳنماذج حول المبيدات الكيماوية األكƛر خطراŹ في الضفة والقط      

Ǐانƙل الƬƻال Ʃهوام         

    

Ƙالƙل الƬƻال  :Ʊة والقطاƻƮال Ǐملة فƴعن المبيدات الكيماوية المست ƔطيرƢ علمية ƼƏحقا    

             المقدمة3-1     

    )OP(         مبيدات فوسفورية عضوية 3-2     

    )CA(         الكربمات 3-3     

    )OC(ضوية         مبيدات كلورية ع3-4     

    )PY(         البيرƛرينات 3-5     

             المبيدات الحشرية3-6     

          المبيدات الحشرية الفوسفورية العضوية3-6-1     

    )فوسفاميدون(   ديمكرون 3-6-1-1     

    )باراƛيون(   فſليدول 3-6-1-2     

    )فيناميفوس(   نماكور 3-6-1-3     

    )أكسي ديمتون مƛيل(   ميتاسيستوكس 3-6-1-4     

    )ميƛاميدوفس(برودكس /    تمارون 3-6-1-5     

    )أزينفوس مƛيل(   كوتنيون 3-6-1-6     

    )مƛيداƛيون(   سوبراسيد 3-6-1-7     

    )ديكلورفس(   ديفيبان 3-6-1-8     



  

  ƽاƏمة الجداول  

  

  

  

  الƻƬحة  عنوانǈ   الجدولرƽم
  
  

أهم وأخطر المبيùدات الكيماويùة        )1:2(

الحشرية المستعملة فùي الùضفة      

  الغربية وقطاƳ غزة

  

أهم وأخطر المبيùدات الكيماويùة        )2:2(

الفطرية المستعملة فùي الùضفة       

  الغربية وقطاƳ غزة

  

)3:2(        Ɣشاùدات األعùأهم وأخطر مبي

المستعملة فùي الùضفة الغربيùة       

  وقطاƳ غزة

  

)4:2(  ǎمبيدات أخر     

    نموذج لدورة رباعية  )1:4(
 



  

  المقدمة

  
تشهد حاليا مناطق الضفة الغربية وقطاƳ غزةÜ فوضى واضحة في تسويق الكيماويات الزراعيùة              

واستخدامهاÜ إذ أن إغراءات الشركات اإلسرائيلية التي تزور المزارعين الفلسطينيين مباشùرة أو             

ر هذه الشركات   وتستƛم".  اǙنفǚت الكيماوي "من خǚل وكǚئها المحليينÜ تلعƔ دورا هاما في هذا          

مبالƸ طائلة في الدعاية التجاريةÜ علما بƋن تسويق هذه الكيماويات يشكل مùصدر أربùاƟ هائلùة                 

للشركات اإلسرائيلية المصنعة أو المستوردة والتي تعتبر المصدر الوحيد للكيماويات الزراعية في            

Ƴالضفة والقطا.  

  

والمسببة لǖمùراض والمحùƲورة فùي       ويوجد حالياÜ عشرات أصناف المبيدات الكيماوية السامة        

       ƴذلك تستخدم على نطاق واس ƴوم ÜƳيقل        .   الضفة والقطا Ǚ نها تشكل ماƋوتقدر بعض األوساط ب

راجƴ البنùد   (من تكاليف اإلنتاج الزراعيÜ وهي بذلك تعتبر من أعلى النسƔ في العالم             % 35عن  

  ).الفصل األول / 1-2

  

رشادية الزراعية الصادرة عن مؤسسات رسùمية وغيùر   واألسوأ  من ذلكÜ أن بعض النشرات اإل       

رسميةÜ والموجهة أصǚ للمزارعين في الضفة والقطاÜƳ توصي باستخدام بعض المبيدات الكيماوية           

التي حƲر استخدامها دوليا أو منƴ استعمالها في العديد من دول العالمÜ بسبƔ أضرارها الùصحية                

  .مميتة التي تسببها لǘنسانوالبيئية الخطيرة واألمراض المزمنة وال

  

والمشكلة األساسية هنا Ǚ تكمن في ضمان عدم استخدام المبيدات المحƲورة دوليا فحùسÜƔ بùل                

العùالم  "رسميا في الكƛير من دول      " غير المحƲورة "أيضا في كيفية التعامل مƴ العديد من المبيدات         

ها التي أƛبتت األبحاث العلمية تعùذر       Ü مƛل المبيدات الفوسفورية العضوية والكربمات وغير      "الƛالث

معهاǙ Ü سيما وأن تركيباتها الكيميائية تشكل  خطرا كبيرا عليهم وخاصة    " بƋمان"تعامل المزارعين   

       Ɣياƛعدم فعالية ال Ɣبسب Üالتي  " الواقية"الصغار منهم"Ơاء     " تنصùنƛشركات الكيماويات بارتدائها أ

ق نسبة عالية من هذه المبيدات إلى جùسم المùزارÜƳ           الرƫ والتيÜ في كل الحاǙتÜ تسمƠ باخترا      

ناهيك عن التكلفة العالية جدا إلدارة هذه المبيدات واستحالة تطبيùق           .  أƛناء عملية الرƫ اǙعتيادية   

Ü ضمن الƲروف البيئية والمناخية والمعيشية الùسائدة فùي          "اآلمن"الخاصة باستخدامها   " التعليمات"

  ".العالم الƛالث"دول 

  

خاصة الفوسفورية  (طر من ذلكÜ أن أعراض التسمم أو المرض الناشƐ عن بعض المبيدات             واألخ

وألنه Ǚ توجد لدينا جهة علمية مختùصة تراقƔù          .   قد تƲهر بعد عدة أسابيƴ أو أشهر      ) العضوية

وتتابƴ وتسجل حاǙت التسمم أو األمراض الناتجة عن الكيماويات الزراعيةÜ فƎن  هذا يعني بƋùن                

مم وأمراض عديدة سببها الكيماويات المستخدمةǙ Ü تسجل فùي المستùشفيات أو فùي               حاǙت تس 

  .المؤسسات الصحية المعنية بƋنها ناتجة عن المبيدات الكيماوية



  

وباإلضافة إلى ذلك فƎن تدابير الوقاية المختلفة ليس بمقدورها سوǎ تخفيف التƛƋير السمي للعديùد               

يفعل فعله بùشكل تراكمùي علùى مùدǎ          ) ي التƛƋير السمي  أ(من الكيماويات على اإلنسان والذي      

اإلسùتعمال اآلمùن    "سنواتÜ إلى أن يتناول اإلنسان ما يعرف بالجرعة القاتلةÜ بالرغم من مقولة             

التي أصبحت Ǚزمة متكررة لشركات الكيماويات الزراعية المعنية فقط بùضمان             " والفعال للمبيدات 

  .ااستمرار تدفق األرباƟ الكبيرة عليه

  

  :مبررات هذǇ الدراسة -

نƲرا لغياƔ أي مرجƴ أو دليل علمي إرشاديÜ تفصيلي ومتخùصص باللغùة العربيùةÜ موجùه                 

       ÜǙاùستهلكين إجمùللمزارعين والمهندسين والمرشدين الزراعيين والمهتمين بالحدائق المنزلية والم

لكيماويةÜ فƎن هذا العمل    حول مخاطر المبيدات الكيماوية الشائعة في الضفة والقطاƳ والبدائل غير ا          

العلمي واإلرشادي األول باللغة العربيةÜ يƋتي بهدف توفير المعلومات العلمية واإلرشùادية حùول              

المبيدات الكيماوية بشكل عامÜ والمبيدات الخطيرة والمسببة لǖمراض المحƲورة دوليا والمستخدمة           

ل أساليƔ المكافحùة غيùر      فضǚ عن طرƟ مدخل إرشادي حو     .  في الضفة والقطاƳ بشكل خاص    

الكيماوية لǔفات الزراعية أو الوقاية منهاÜ علما بƋن هذا العمل سيساهم في التƋسùيس لدراسùات                

ǎعلمية وإرشادية أخر.  

  

واستنادا إلى ما ورد أعǚهÜ فƎن ƛǚƛة أسباƔ أساسية تقف وراء فكرة إعداد هùذا الùدليل العلمùي                   

لزراعية والبدائل غير الكيماوية وتتلخص هذه األسùباƔ        اإلرشادي العربي حول مخاطر المبيدات ا     

  :في

Ǚالزراعي : أو ƴالواق-      Ƴالكيماوي البائس في الضفة والقطا)      Ơùوسنوض Üصارùكما أوضحنا باخت

Ɣبشيء من التفصيل في فصول هذا الكتا.(  

مùن   إرشادي باللغة العربية حول المخاطر الصحية والبيئية للعديد          -غياƔ أي مرجƴ علمي   : ƛانيا

Ƴالمبيدات الكيماوية المستعملة في الضفة والقطا.  

  . إرشادي عربي حول المكافحة غير الكيماوية لǔفات الزراعية-عدم وجود دليل علمي: ƛالƛا

  

وباإلضافة إلى ذلكÜ هناك شƠ واضƠ في المعرفة والمعلومات العلمية الموƛوقة المتعلقة بالمبيدات             

ÜƔ بل أيضا لدǎ العديد من المرشدين والمهندسين الزراعيين         الكيماويةÜ ليس لدǎ المزارعين فحس    

وهذا ما يفسر اإلفراط في استعمال الكيماويات الزراعيةÜ إذ كلما قلت معرفة المزارƳ أو              .  أنفسهم

  . المهندس الزراعي بمخاطر الكيماوياتÜ كلما ازداد استخدامه لها

  

ية باللغة العربية حول المبيدات الكيماويùة       إذنÜ توجد حاجة واضحة لنشر وتعميم المعلومات العلم       

ومخاطر استخدامهاÜ األمر الذي يعتبر خطوة أساسية وضرورية Ǚ غنى عنها لبدء عملية التحùول               

               Üةùر المكلفùوالبدائل غير الكيماوية وغي Ɣاألسالي Ƴمن استعمال الكيماويات في الزراعة نحو اتبا

قيقية من مخاطر وأضرار الكيماويات تكمن فùي اتبùاƳ          ماليا وبيئيا وصحياÜ وعليه فƎن الوقاية الح      

طرق وبدائل طبيعية وعضوية واǙستغناء عن الكيماويات في الزراعùةÜ مùن خǚùل اسùتخدام                



المبيدات واألسمدة العضوية والبلدية والدبال والتكامل في مكافحة اآلفùاتÜ علمùا بƋùن األسùمدة                

 بƎمكاننا تصنيعها بƋنفسناÜ وتكلفتها قليلةÜ ويùصƔ        والمبيدات العضوية والطبيعية متوفرة محلياÜ أو     

استخدامها باتجاه التقليل من التبعية لشركات الكيماويات والبذور المهجنة وبالتالي تحقيق مزيد من             

  .اǙستقǚل اǙقتصادي والغذائي

  

  :مƮƴلة الدراسة -

العلميùة التفùصيلية    تتجسد المعضلة العلمية واإلرشادية الزراعية األساسية في غياƔ المعلومùات           

الموƛوقة باللغة العربية حول المبيدات الكيماويةÜ بشكل عامÜ وحول المبيدات األكƛر خطùرا مùن               

إذÜ غالبا ما تكون شركات الكيماويات المنتجة       .  النواحي الصحية والبيئية والزراعيةÜ بشكل خاص     

مùا يخùتص بالكيماويùات      أو المسوقة هي المصدر الوحيد لمعلومات المزارعين أو المهندسين في         

الزراعيةÜ علما بƋن أبحاƛا عديدة في العالم أƛبتت عدم دقة أو حتى خطƋ معƲم هذه المعلومات التي                 

ونتƝ عن هذه المعضلة األساسية معùضلة       .  هدفها األول واألخير الدعاية التجارية للسلƴ الكيماوية      

الزراعيين على تشخيص المرض    أخرǎ تتمƛل في الضعف الواضƠ في قدرة العديد من المهندسين           

الزراعي وبالتالي تحديد العǚجÜ بحيث تكون الكيماويات أول خيارات المهندسينÜ بدǙ من جعلهùا              

  .الخيار األخير

  

لهذاÜ نعتقد بƋن هذه الدراسة ستساهم في حل مشكلة النقص الكبير في المعلومات والمعرفة بمخاطر               

  .البدائل غير الكيماوية من جهة أخرǎالمبيدات الكيماوية من جهةÜ والتعريف ب

  

  :أهداƹ هذا الكتاب -

  :الهدƹ الƴام: أوال

يهدف هذا الكتاƔ إلى المساهمة في إغناء وتطوير معرفة المùزارعين والمهندسùين الùزراعيين               

والمستهلكين عموماÜ من خǚل المعلومات واإلرشادات المتعلقة بالمبيùدات الكيماويùةÜ وبالتùالي             

استعمالهاÜ كمقدمة Ǚسùتبدالها بوسùائل المكافحùة العùضوية          " ترشيد"دامها أو   التوقف عن استخ  

  .والطبيعية والميكانيكية والبيولوجية

  

  :اǓهداƹ الƢاƬة: ƙانيا

تعميم ونشر المعلومات العلمية حول المبيدات الكيماوية الزراعيùة بùشكل عùام والمبيùدات                )1

القطاƳ  بشكل خاصÜ وذلك  من النواحي        الخطيرة أو المحƲورة دوليا المستخدمة في الضفة و       

  .الزراعية والصحية والبيئية واإلجتماعية واǙقتصادية

توفير مدخل إرشادي أولي مبسط للمزارعين حول البدائل غير الكيماوية  لمكافحùة اآلفùات                )2

الزراعيةÜ من خǚل توضيƠ بعض أسùاليƔ المكافحùة العùضوية والطبيعيùة والبيولوجيùة       

  ǔشكل            والميكانيكية  لùب Ƴولبعض اآلفات الشائعة في الضفة والقطا Üفات الزراعية بشكل عام

  .خاصÜ فضǚ عن طرق الوقاية منها

  .تزويد المزارعين باإلرشادات حول كيفية التعامل مƴ المبيدات واستخدامها )3



اǙستعانة بالحقائق والمعلومات الخاصة بالمبيدات الكيماوية الخطيرة بهدف مراجعة الجهùات            )4

سسات والشركات التي تروج للمبيدات المحƲورة أو الخطيرة وتسوقها محليùاÜ وحƛهùا             والمؤ

على إيقافها والعمل مƴ الجهات الرسمية المسؤولة لحƲر استخدام هذه المواد ومنƴù الدعايùة               

  .لها

تشكيل مصدر معلوماتي وإرشادي علمي بديل للمعلومات التجارية غير العلميùة والخاطئùة              )5

رها شركات الكيماويات الزراعية المنتجة أو المسوقة وهي غالبا مùا تùشكل             أحيانا والتي تنش  

المصدر الوحيد لمعلومات المزارعين والمهندسين الùزراعيين فيمùا يخùتص بالكيماويùات             

  .الزراعية

  

ومن األهمية بمكان التنويه إلى أن هذا الكتاǙ Ɣ يتطرق إلى المبيدات المùستخدمة فùي مكافحùة                  

ةÜ مƴ أن بعض المبيدات المستخدمة لمكافحة اآلفات النباتيةÜ والمذكورة في هذا            األمراض الحيواني 

فالمبيدات الكيماوية الحيوانية أو األدوية البيطرية      .  الكتاÜƔ تستخدم أيضا لمكافحة اآلفات الحيوانية     

تحتاج إلى دراسة متخصصة منفصلةÜ ليست من اختصاص هذا الكتاÜƔ          ) أو بدائلها غير الكيماوية   (

علما بƋن المبيدات الكيماوية المستخدمة لمقاومة اآلفات التي تغزو حƲائر الحيواناتÜ تخترق جسم             

الحيوان الذي ينتƝ غذاءاŹ لǚستهǚك البشريÜ وبالتالي قد تصل متبقيات هذه المبيدات إلùى جùسم                

  .اإلنسان لدǎ تناوله اللحوم والدجاج والبيض والحليƔ واأللبان واألجبان والعسل

  

- Ǖللدراسةا Ǐوالمنهج Ǐƴطاران المرج:  

لقد جمعت هذه الدراسة بين البحث األكاديمي العلمي و بين اإلرشاد الزراعùيÜ واسùتندت إلùى                 

      ǚضùف Üائق العلمية المحلية واألجنبيةƛت والدوريات والوǚمكونة من مئات الصحف والمج ƴمراج

لدراسةÜ على مراجعة عشرات النشرات     كما عłكŽفƅتÜſ أƛناء إعدادي ل    .  عن عشرات الكتƔ واألبحاث   

اإلرشادية الزراعية الفلسطينية واإلسرائيلية الرسùمية وغيùر الرسùميةÜ الموجهùة للمùزارعين              

  .الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاƳ غزة

  

وعǚوة على ذلكÜ استندت هذه الدراسةÜ وتحديدا الفصل األخير الùذي يعùالƝ المكافحùة غيùر                 

طرق الوقاية منهاÜ إلى الممارسات والتجارƔ والمعارف الزراعية المحلية الغنية          الكيماوية لǔفات و  

             ƴعلى جمعها وتركيزها وتصنيفها طيلة بض ſتńبćأłحيث د Üالتي اكتسبها وطورها مزارعونا القدامى

  .سنواتÜ فضǚ عن تجارƔ وإصدارات بعض المؤسسات المحلية العاملة في المجال الزراعي

  

  جورج كرزم



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الƬƻل اǓول

 Ɣالمبيدات الكيماوية والحرب القذر  
  



  سƝǘ كيماوƮ ǎد اǕنسان والبيƏة: المبيدات
  

  

  :مقدمة 1-1

تشكل عملية تسويق المبيدات الكيماوية مصدر أربùاƟ هائلùة للùشركات اإلسùرائيلية والغربيùة                

  .  اتها الكيماويةلذلك فهي تستƛمر مبالƸ طائلة في الدعاية التجارية المكƛفة لمنتج.  المصنعة

  

                Üسطينيùليس فقط من السوق المحلي الفل Üتعمل هذه الشركات على إخفاء البذور البلدية Üومن هنا

بشكل عامÜ  وتعمل على إغùراق األسùواق بالبùذور           " العالم الƛالث "فحسÜƔ بل أيضا من أسواق      

ÜƔ بل من ناحية تكùاليف      المهجنة التي عادة ما تكون تكلفتها مرتفعةÜ ليس من الناحية المالية فحس           

ذلك أن البذور المهجنة تنمو جيدا فقط عند استعمال المبيùدات           . المواد الكيماوية الǚزمة لها أيضا    

                Ǚ نهƋعلما ب Üتحتاج إلى كيماويات من أجل نموها Ǚ عكس البذور البلدية التي Üواألسمدة الكيماوية

مزارƳ إلى شراء بذور وكيماويات جديùدة       يمكننا تخزين البذور من النبات المهجنÜ مما يضطر ال        

لكل محصول بتكلفة مرتفعة األمر الذي يزيد من اعتماد المزارعين علùى المبيùدات واألسùمدة                

الكيماويةÜ وبالنتيجة تزداد تبعيتهم للمدخǚت الخارجية والمديونيةÜ  ويرغم العديد منهم على هجùر     

وبالمقابùلÜ  .   األراضي الزراعية تدهورا   أراضيهم ومزاولة أعمال أخرÜǎ وفي المحصلة  تزداد       

  . يزداد تحكم شركات البذور المهجنة والمبيدات واألسمدة الكيماوية بنا وبغذائنا

  

وليس سرا أن شركات المبيدات الكيماوية في الدول الغربية تعمل أوǙ علùى تùصدير المبيùدات                 

سويقها إذا أمكن ذلùك فùي األسùواق         Ü ومن ƛم تقرر ت    "العالم الƛالث "الجديدة التي تنتجها إلى دول      

  . األوروبية أو األمريكية الشمالية

  

 وليس مصادفة أن تكون بنية مركبات المبيدات الكيماوية مرتكزة على نفùس أسùاس المركبùات                

         Ɣانية في صناعة المتفجرات    " العالمية"الكيماوية التي استخدمتها الدول الغربية المتقاتلة في الحرƛال

ات الغازات السامةÜ مƛل المركبات الفوسفورية العùضوية والكربمùات ومùشتقات            الحربية ومركب 

فمÜǚƛ مبيد  ).  أنƲر Ǚحقا الفصل الƛالث   (األمونيا والبروميدات وغاز الخردل والكبريتات وغيرها       

للمبيدات المحƲورة دوليùاÜ والùذي Ǚ       " الدزينة الوسخة "المشمول في Ǚئحة    ) باراƛيون" (فوليدول"

تخدمÜ أحياناÜ في الضفة الغربية وقطاƳ غزةÜ يعتبر من أول المبيدات الحشرية الفوسفورية             يزال يس 

العضوية التي تم إنتاجها وتبلƸ سميته نحو خمس سمية غاز األعصاƔ المعùروف بƎسùم طùابون          

)Tabun (   كما غازي سارين Üالذي)Sarin (وسومان)Soman (        لحةùن األسùر مùيعتب Üاùوغيرهم

 التي تنتمي إلى غازات األعصاƔ من عائلة المركبات الفسفورية العضوية وهùي             الكيماوية الفتاكة 

الفùصل  /2-3أنƲر Ǚحقا البنùد     (نفس عائلة العديد من المبيدات الحشرية المستخدمة في الزراعة          

ومن المƛير لǚشمئزاز البشريÜ أن الوǙيات المتحدة األميركية التي فرضت على الشعƔ            ).  الƛالث

لعراقÜ حصارا تجويعيا طويÜǚ بحجة العمل على تدمير أسلحة الدمار الùشامل فùي              العربي في ا  

مƛل فوليدول وُدرسùبان    (العراقÜ كانت قد استخدمت هي نفسها مبيدات حشرية فسفورية عضوية           



Ü وقبل ذلك   1991كغازات أعصاƔ ضد الشعƔ العراقي في حرƔ الخليÜƝ عام          )  وديفيبان وغيرها 

في حرƔ اإلبادة الجماعية في فيتنامÜ علما بƋùن         ) D,2,4(سوبر-األعشاƔ بر استخدمت أميركا مبيد    

أنùƲر  ( التي استخدمها األميركان في فيتنùام  Agent Orangeهذا المبيد يعتبر مكونا أساسيا لمادة 

  ). الفصل الƛالث/ 3-8-3 و 2-3البندين : Ǚحقا

  

 المواد الكيماوية ألهداف حربيùة      الدول الغربية عن استخدام بعض    " توقفت"على أي حالÜ بعد أن      

مدمرة لǘنسان بشكل فوريÜ فقد حولت استخدام هذه المواد ألهداف قتل اإلنسان والحيوان والنبات              

وإلùى  (Ü علما بƋنÜ هذه الùدول       "المبيدات الكيماوية الزراعية  "والبيئة بشكل تدريجيÜ تحت يافطة      

سلحة غير التقليدية ومùن أهمهùا الùسƟǚ         لم تتوقف عن تطوير وإنتاج أحدث األ      ) جانبها إسرائيل 

  .فتكا وتدميرا) الحديƛة(الكيماوي الذي يعتبر أكƛر أسلحة الدمار الشامل 

  

وتشكل تجارة المبيدات الزراعية الكيماوية مصدر أرباƟ هائلة للشركات المصنعةÜ إذ قدرت قيمùة              

كيÜ أبرمت صفقات معƲمها     مليار دوǙر أمري   30 بƋكƛر من    1996تجارة المبيدات الكيماوية عام     

لهذا فƎن هذه الشركات معنية بضمان تùسويق المبيùدات والتùرويƝ            .  )1(في بلدان الجنوƔ الفقيرة   

والطبيعية التي تعمل على إعùادة التùوازن        ) العضوية(وهي Ǚ تقوم بƎعاقة الزراعة      .  Ǚستخدامها

قيقة وغير علمية وخاطئة أحيانا      البيئي الطبيعي فحسÜƔ بل تلجƋ إلى ترويƝ معلومات تجارية غير د          

وقùد أحبطùت    ".  سريتها"عن منتجاتها من المبيداتÜ فضǚ عن حجبها للمعلومات العلمية بƎدعاء         

الوǙيات المتحدة األمريكية والعديد من شركاتهاÜ لسنين طويلةÜ محاوǙت األمم المتحدة وضƴ قائمة             

       Ǚر استخدامها في الوƲذه         بالمنتجات الكيماوية التي تم حùصلحة هùرا لمùƲن Üيات المتحدة نفسها

  .  )2("العالم الƛالث"الشركات في مواصلة تصدير هذه المنتجات إلى دول 

  

              Üخمةùث شركات كيميائية زراعية غربية ضǚƛ إذ أن Üوتتميز صناعة المبيدات بتمركزها الشديد

) Monsanto (السويùسرية ومونùسانتو  ) Ciba Geijy(األلمانية وسùيبا جيجùي   ) Bayer(هي باير

Ü علما بƋن مùصانƴ المبيùدات       )3(من تجارة الكيماويات الدولية   % 25األميركيةÜ تتحكم بƋكƛر من     

تحيط نفسها بسرية كبيرة فيما يتعلق بنشر البياناتÜ خوفا من منافسيهاÜ كما يصعƔ الحصول على               

  . )4(معلومات دقيقة تتعلق بالصحة والسǚمة العامة

  

من حفنة من الشركات اǙحتكارية المتعددة الجنسيات على السوق العùالمي           وباإلضافة إلى ذلكÜ تهي   

من % 73للمبيداتÜ وƛمة عشر شركات تتمركز في أوروبا والوǙيات المتحدة األميركية تتحكم في             

  .  )5(سوق المبيدات

  

          ǎهناك شركات مبيدات أخر Üث المذكورة سابقاǚƛوق  تف) متعددة الجنسيات (وباإلضافة للشركات ال

 ,Ü :Du Pont  ,Dow, Elanco ومùن بùين هùذه الùشركات    )سنويا(مبيعات كل منها مليار دوǙر

Zeneca)6(        ن أمريكا لوحدها صدرت عامƋعلما ب Ü1994       Üر من المبيداتǙما قيمته نحو ملياري دو 

Ü فقùد   )7(مما يعني أن قطاƳ المبيدات يعتبر من ضمن القطاعات األميركيùة التùصديرية المهمùة              



 أكùƛر مùن     1994 و 1992ت الوǙيات المتحدة إلى الدول النامية في الفترة ما بين عùامي             صدر

  . )8( طن من المبيدات المحƲورة114600

  

وعǚوة على ذلكÜ تعتبر أميركا أكبر منتƝ عالمي للمبيداتÜ حيùث تبلƸù حùصتها مùن سùوق                   

مبيدات التي تùصدرها    من كمية ال  % Ü25 كما أن ما Ǚ يقل عن        %14الصادرات العالمي أكƛر من     

أميركا سنويا غير مسجلة لدǎ وكالة حماية البيئة األميركية الحكوميةÜ علما بƋن هذه الوكالة كانت               

فمÜǚƛù تùصدر    .  )9(قد منعت استخدام العديد من هذه المبيداتÜ بسبƔ مخاطرها الصحية والبيئية          

" لينùدين "ركيùةÜ  مبيùدات   أميركا إلى تشيلي التي تعتبر سوقا ضùخما لمنتجùي المبيùدات األمي    

المحƲورة في أميركا نفسهاÜ فضǚ عن تùصدير        ") فوليدول" ("باراƛيون"و") دوكاتلون"("باراكوات"و

-3راجƴù البنùد   (2000 الذي فرض حƲر على إنتاجه أو استيراده بحلول عùام      )10(مƛيل بروميد 

  ).الفصل الƛالث/9

  

در معƲم منتجاتها من المبيدات إلى خùارج        ويذكر أن شركات الكيماويات الغربية اǙحتكارية تص      

التي تنقصها المعلومùات والمùوارد      " النامية"حدود أوروبا والوǙيات المتحدةÜ وتحديدا  إلى الدول       

لهذه المبيداتÜ وحتى في حالة     " اǙستخدام الصحيƠ "والرقابةÜ فضǚ عن غياƔ القوانين التي تضمن        

ارد الǚزمة لتنفيذها أو فرضهاÜ مما يعنùي غالبùاÜ          وجود مƛل هذه القوانينÜ هناك نقص في المو       

يعيùق عمليùة ضùبط      " العالم الƛالث "Ü كما أن نقص الموارد في دول        )11(إساءة استعمال المبيدات  

ورقابة المبيدات المستوردة في هذه الدول بسبƔ المصالƠ الحكومية والùسياسية الùضاغطة فيمùا               

سياسي اللذين يحتǚن األولوية قبل أي اعتبùار صùحي          واǙستقرار ال " بالتنمية اǙقتصادية "يختص  

وبيئيÜ علما بƋن دوافƴ حكومات هذه الدول المعلنة Ǚستيراد كميات كبيرة من المبيدات تتمƛل فùي                 

وبالتùالي تحقيùق مùا يùسمى بالتقùدم          ) خاصة التùصديرية  (زيادة كميات المحاصيل الزراعية     

  .  )12(اǙقتصادي

  

Ɣ األساسي في تعميق تبعية المزارعين للكيماويات يكمن فùي الحمǚùت            وبƎمكاننا القول إن السب   

ومنسجمة مƴ الزراعة   " مƋمونة"الدعائية المكƛفة التي تشنها شركات المبيداتÜ باعتبار أن المبيدات          

Ü علما بƋن وصول األسواق األوروبية واألمريكية إلى حالة اإلشباƳ بالمبيùدات مùن              )13("الحديƛة"

وعي المستهلكين والحكومات بمخاطر المبيدات الصحية والبيئيةÜ من ناحية أخرÜǎ           ناحيةÜ وتزايد   

دفعا شركات المبيدات إلى تصعيد وتكƛيف نشاطها الدعائي والتجùاري فùي أوسùاط حكومùات                

وفي .   )Ü)14 وبالتالي زيادة هذه الشركات لمبيعاتها الكيماوية في تلك الدول         "العالم الƛالث "ومزارعي

لحكومات الغربية بعض المبيدات في بلدانهاÜ يلجƋ منتجو هذه المبيدات إلùى تùصديرها              حالة منƴ ا  

  .  )15(للدول النامية

  

تكونÜ أحيانا كƛيرةÜ بفضل    " العالم الƛالث "المهم في الموضوÜƳ أن زيادة اإلنتاج الزراعي في دول          

 في الدول الùصناعية     استعمال مزارعي هذه الدول للمبيدات التي حƲر أو جمد أو علق استخدامها           

في بلدان  (المتقدمةÜ وهنا تكمن األزمةÜ حيث أن شركات المبيدات الغربية اǙحتكارية تبيƴ مبيدات             

  .  )16(محƲورة في البلدان األوروبية واألميركية الشمالية) العالم الƛالث



  

وتعتبر هذه  (18  إلى 12من  " الدزينة الوسخة "وبالرغم من ارتفاƳ عدد المبيدات المشمولة في Ǚئحة         

بمنƴ استخدامها أو إلغùاء     " العالم الƛالث "Ü وقيام العديد من بلدان      )المبيدات األشد خطورة في العالم    

Ü إǙ أن المنتجين األمريكيين صدروا وǙ زالوا يصدرون كميات ضùخمة مùن هùذه                )17(تسجيلها

  . )18(المبيدات إلى أكƛر من اƛني عشرة دولة

  

السǚمة مùن   "قدم شركات الكيماوياتÜ في بعض األماكنÜ تدريبات على       وعǚوة عن ذلكÜ حينما ت    

Ü فƎنها تدافƴ بقوة عن اعتبار المبيدات الكيماوية األسلوƔ الوحيد األكƛر فّعالية لمكافحùة              "المبيدات

  ).غير الكيماوية(اآلفاتÜ وتتجاهلÜ في نفس الوقتÜ أو تهمƫ الطرق البديلة 

  

  : ويةفوƮى فǏ تسويƼ المبيدات الكيما 1-2

تشهد حالياÜ  مناطق الضفة والقطاƳ نوعا من الفوضى الواضحة في تسويق الكيماويات الزراعيùة               

واستخدامهاÜ إذ أن إغراءات الشركات اإلسرائيلية التي تزور المزارعين مباشرة أو مùن خǚùل               

لوكǚء قد  ولعل أوضاƳ هؤǙء ا   . Ü تلعƔ دورا هاما في هذا اǙنفǚت الكيماوي       )19(وكǚئها المحليين 

               Üالرقابة الرسمية أو الشعبية الجدية Ɣل غياƲ في Üبعضهم Ƴولم يتور Üتحسنت في اآلونة األخيرة

  .  )20()للتمويه(من بيƴ مبيدات مغشوشة بنفس أسعار المبيدات غير المغشوشة 

  

والحقيقة أن شركات الكيماويات اإلسرائيلية تستخدمنا كحقل تجارÜƔ إذ تعمل أوǙ علùى تùسويق               

في السوق الفلسطينيÜ ومن ƛم تقرر تسويقها أو عدمùه  ) التي تنتجها أو تستوردها (بيداتها الجديدة   م

تنتشر حاليا في الضفة والقطاƳ عùشرات أصùناف المبيùدات           .  )21(في السوق اإلسرائيلي وغيره   

 نسبة  الكيماوية السامة المحƲورة التي تستخدم بǙƉف األطنان سنوياÜ علما بƋن بعض األوساط تقدر            

Ü وهذه تعتبùر مùن      %35المبيدات من إجمالي تكاليف اإلنتاج الزراعي الفلسطيني بما Ǚ يقل عن            

أعلى النسƔ في العالمÜ وبالرغم من غياƔ اإلحصائيات الدقيقة حول كميات المبيدات المùستخدمة              

Ü  إǙ   )سùمية  وانعدام الرقابة الر   - إسرائيليا وفلسطينيا  -بسبƔ عمليات التهريƔ  (في الضفة الغربية    

 طن من المبيدات تستخدم سنويا في الضفة الغربية لوحدها وبكلفة           4000أن بعضها يقدر بƋن هناك      

  .  )22( مليون دوǙر18تتجاوز 

  

وقطاƳ غزةÜ  ) خاصة طولكرم وجنين  (كما تبين بƋن مناطق أريحا واألغوار وشمال الضفة الغربية          

ة في الضفة والقطاƳ وغالبùا مùا تùستخدمÜ بùشكل            من أكƛر المناطق استخداما للمبيدات الكيماوي     

فوضوي وعشوائي وغير متحكم بهÜ حيث نجد اإلفراط في استعمال الكيماويات الزراعيةÜ بùدون              

مراعاة لǘجراءات الوقائيةÜ كما أن عمل المزارعين كƛيرا ما يكون عشوائيا وتجاريا وبدون رقابة              

  . الكيماويات في الزراعةرسمية أو شعبية جدية على مدǎ وكيفية استخدام

  

 تم تصفيتها أو منƴ أو تعليùق        14 مبيداÜŹ منها    123وينتشر حالياÜ في الضفة الغربية لوحدهاÜ نحو        

للمبيùدات   " منƲمùة الùصحة العالميùة     "استخدامها دولياÜ وسبعة من هذه المبيدات تشملها قائمùة          



كƛر خطرا مùن النùاحيتين الùصحية        Ü باعتبارها األ  )المعروفة بالدزينة الوسخة  (المحƲورة دوليا   

  . )23(والبيئية

  

ويتضƠ مدǎ اإلفراط في استخدام المبيدات الممرضة والمميتة في الضفة والقطاÜƳ لùو علمنùا أن              

 1992معدل اǙستخدام السنوي للمبيدات الكيماوية في األراضي المروية بالضفة والقطاƳ قدر عام             

  .  )24(دونم في البيوت البǚستيكية/ كغم11دونم في الزراعات المكشوفة و/ كغم7بنحو 

  

 فùي   1992 كغم فقدر حجم مبيعاتها عùام        400أما المبيدات التي يزيد حجم مبيعاتها السنوية عن         

Ü ولùو أضùفنا     ) مليون دوǙر أمريكي   18-15بقيمة  ( طن   1500الضفة الغربية لوحدها بƋكƛر من      

  . )25( طن2000سيتجاوز حجم المبيعات في قطاƳ غزة Ü فƎن إجمالي المبيعات 

  

وتعتبر هذه األرقام مخيفةÜ خاصة لو علمنا أن إجمالي المساحات المزروعة في الùضفة الغربيùة                

  .  )26(217000 دونمÜ أما المساحات المروية فتبلƸ نحو 1,782000والقطاƳ تبلƸ نحو 

  

 المطريùة   من إجمالي األراضي  % 18,4من إجمالي األراضي المرويةÜ وحوالي      % 88,5إن نحو   

في الضفة الغربيةÜ تعالƝ بالمبيدات الكيماويةÜ علما بƋن مناطق أريحاÜ طولكرم وجنùين             ) البعلية(

نùƲرا ألن األراضùي   .  )27(من إجمالي المبيدات المسوقة في الضفة الغربيùة   % 61تستهلك نحو   

قÜ وخاصة أريحا   المروية التي تستخدم فيها المبيدات بكƛافة أكبر من غيرهاÜ تتركز في هذه المناط            

  .  )28(من إجمالي المبيدات في الضفة الغربية% 29التي تستهلك نحو 

  

باإلضافة لذلكÜ يفتقر بائعو المبيدات في الضفة والقطاÜƳ إجماÜǙ إلى الخلفية الزراعية المتخصصة             

هم ويحصلون على معلوماتهم  حول المبيدات من الشركات اإلسرائيلية الموزعةÜ وبالتالي فƎن ما ي             

تجار المبيدات هو تسويق سلعهم الكيماويةÜ بدون اǙلتفات إلى نوعية المبيد أو مخاطره الùصحية               

والبيئيةÜ وذلك في غياƔ السلطة والرقابة اللتين يفترض بهما تقييد عمليùة تùسويق الكيماويùات                

Ǚ29(الزراعية إجما( .  

  

ل مركز صحة البيئة في جامعùة      من قب  1992وتƋكيد لما وردÜ أشارت الدراسات التي أجريت عام         

بيرزيتÜ على عينات عشوائية من المنتجات الزراعية الطازجة في أسواق الضفة الغربيةÜ إلى أن              

54 %              Üضويةùفورية العùاحتوت على متبقيات من المبيدات الفوس Üمن المنتجات التي تم فحصها

لى مùن المùسموƟ بùه       من نفس المنتجاتÜ أع   %34وكانت نسبة المتبقيات من نفس المبيدات في        

Ü علما بƋنه من الƛابت علميا أن المبيدات الفوسفورية العضوية تعطùل عمùل أنùزيم                )30(إسرائيليا

أنƲر (المسؤول عن النشاط الطبيعي للجهاز العصبي المركزي في اإلنسان          " أسيتيل كولين أستيراز  "

  ).الفصل الƛالث / Ǚ3-2حقا البند 

  

 اإلرشادية الصادرة عن مؤسسات رسùمية وغيùر رسùمية           واألسوأ من ذلكÜ أن بعض النشرات     

والموجهة للمزارعينÜ توصي باستخدام بعض المبيدات الكيماوية التي حƲر استخدامها دوليùا أو             



منƴ استعمالها في العديد من دول العالمÜ بسبƔ أضرارها الصحية والبيئية الخطيرةÜ واألمùراض              

  .  )31(المزمنة والمميتة التي قد تسببها لǘنسان

  

باإلضافةÜ دأبت مؤخرا بعض الجهات الفلسطينية على دعوة مندوبي شركات المبيدات الكيماويùة             

Ü بمعنùى أن هùذه   )32(اإلسرائيلية لǚلتقاء بمزارعين في الضفة  الغربية وبالتالي الترويƝ لùسلعهم       

ائيلية الدعائي  الجهات المحليةÜ بقصد أو بدون قصدÜ تقوم بتسهيل نشاط شركات الكيماويات اإلسر           

                Üةùة التجاريùطائلة على الدعاي Ƹمر هذه الشركات مبالƛحيث تست ÜƳوالتجاري في الضفة والقطا

علما بƋن عملية تسويق هذه الكيماويات تشكل مصدر أرباƟ هائلة للشركات اإلسرائيلية المصنعة أو              

  .)33(المستوردة

  

شركات الكيماويات والبùذور المهجنùة      لقد عملت المؤسسة اإلسرائيليةÜ كما عمل وكǚء ووسطاء         

اإلسرائيلية والغربية طويÜǚ وǙ زالوا يعملونÜ على إقناƳ مزارعينا بالتحول نهائيا إلى الزراعùة              

وبالفعلÜ فقد اشترǎ العديد مùن مزارعùي        .  أو الزراعة األحادية التصديرية   "  الحديƛة"المكƛفة و 

أسمدتهم الكيماوية وبذورهم المهجنةÜ بلÜ ونتيجùة       الضفة والقطاƳ أفكار هذه الشركات ومبيداتهم و      

قيام إسرائيل بربط اǙقتصاد الزراعي الفلسطيني باقتصادهاÜ أصبحت كل المستلزمات الزراعيùة            

من عǚجات وأسمدة وأغطية بǚستيكية وغيرها تſشƅتŽرǎ مùن إسùرائيلÜ لدرجùة أن اǙتفاقيùات                

طيني تمنƴ األخير من شراء نفس هذه المستلزمات        اǙقتصادية المبرمة بين إسرائيل والطرف الفلس     

من خارج إسرائيل وبƋسعار أرخصÜ األمر الذي يؤدي إلى ارتفاƳ أسعار المùدخǚت الزراعيùة               

الفلسطينية وبالتالي أسعار المخرجاتÜ مقارنة مƴ األسùعار األرخùص فùي األقطùار العربيùة                

  . )34(المجاورة

  

Ü وبسبƔ أولويات الùربƠ     ")المتعددة الجنسيات ("Ǚحتكارية  والجدير ذكرهÜ أن شركات الكيماويات ا     

. لديها على أي اعتبار ƈخرÜ تعمل أساسا على تطوير محاصيل مقاومة للمبيدات ولùيس لǔفùات               

فمبيدات األعشاǙ Ɣ تبيد األعشاƔ فقطÜ بل قد تؤذي أيضا المحاصيل نفسهاÜ األمر الذي يقلùص                

الكيماويات برامƝ بحƛية خاصة تهùدف إلùى تطùوير          تسويق هذه المبيداتÜ لهذا طورت شركات       

   Ɣذه            )35(مقاومة المحاصيل لمبيدات األعشاùه ǎدùضعيفة لùقتصادية الǙا ƴالدواف Ɣوذلك بسب  Ü

الشركات في تطوير مقاومة لǔفات في المحاصيل األساسية التي تستهلكها الشرائƠ الشعبية الفقيرة             

  .  )36(التي تشكل غالبية سكان العالم

  

  : Ƣاطر الƬحيةالم 1-3

من الƛابت علمياÜ بƋنه ليس المزارƳ وأفراد عائلته فحسƔ ممن يتعرضون مباشرة للمواد الكيماوية              

السامة الكامنة في المبيداتÜ معرضون لǘصابة بƋمراض السرطان والعقم والقلƔù والتùشوهات             

شترون من السوق   الخلقية وغيرهاÜ ناهيك عن تقلص متوسط األعمارÜ بل أيضا المستهلكون الذين ي           

التي تدخل فùي التركيƔù      ) خاصة المبيدات العصارية  (الخضار والفواكه المرشوشة بالكيماويات     

       Ǚو Üشيرهاùسلها أو تقùرا غùيƛمار وتمتزج بعصارتها الداخلية وبالتالي لن يفيد كƛالداخلي لهذه ال

ية المختلفة بƋكƛر من مجرد     وǙ تقوم تدابير الوقا   .  )37(مناص من انتقال هذه المواد السامة لǘنسان      



يفعل فعله بشكل تراكمي    ) أي التƛƋير السمي  (تخفيف التƛƋير السمي للكيماويات على اإلنسان والذي        

وبديهي أن القيمة الغذائية    .  )38(على مدǎ سنواتÜ إلى أن يتناول اإلنسان ما يعرف بالجرعة القاتلة          

  . )39(للفواكه والخضراوات الملوƛة بالكيماويات متدنية

  

ومن الملفت للنƲرÜ أن المزارعين الذين وقعوا ضحايا المبيدات هم غالبا من الذين ضللتهم دعايات               

وإعǚنات الشركات التي ركزت وتركز على منافƴ وإيجابيات المبيداتÜ في الوقت الذي تغيƔù أو               

  . )40(تſقزم مخاطرها الممرضة والمميتة

  

بر الرئتين أو الجهاز الهضمي أو الجلدÜ وحسƔ نوƳ         ومن المعروف أن المبيدات تخترق الجسم ع      

المبيدÜ تƲهر أحيانا األعراض المرضية فورا وبشكل حادÜ وتƲهر أحيانا أخرÜǎ بعد بضƴ سنوات              

  . )41(من التعرض للمبيدات

  

والمهم في الموضوÜƳ أن عددا قليǚ جدا من المبيدات الكيماوية الحùشرية والفطريùة ومبيùدات                

فقط في قتل اآلفاتÜ بل يعمل معƲم المبيدات ضد كل الكائنات الحيةÜ حيث أن              األعشاƔ يتخصص   

لǖحياءÜ بكافة أصنافها Ü سواء الحشرات أو بني البشرÜ نفس األنزيمات والهرمونùات واألنƲمùة               

ǎ42(البيوكيميائية األخر( .  

  

غùشاوة  (بية  صداƳ حادÜ رؤيا ضبا   :  ومن أبرز أعراض التسمم الفوري الذي تتسبƔ به المبيدات        

Ü رعاف وقيءÜ خلل في نبضات القلƔ وضùعف عùضليÜ صùعوبة فùي التùنفسÜ                 )في البصر 

وباإلضافةÜ يتسبƔ بعض المبيدات التي     .  )43(اضطرابات عقليةÜ تشنجاتÜ وفقدان الوعي أو الموت      

يتم التعرض المتكرر لنسبة ضئيلة منهاÜ في أمراض السرطان وتلف في الجهاز العصبي والكبùد               

Ü علما بƋن غالبية األمراض تƲهùر       )44(تين ومشاكل في التنفس وقد تؤدي إلى مشاكل تناسلية        والكلي

كما يؤدي العديد   .  )45(بعد بضƴ سنواتÜ وعندها يصعƔ ربط هذه األمراض بمواد كيميائية محددة          

من المبيدات إلى تشوهات خلقية أو يتسبƔ في اإلجهاض أو موت الجنين أو يحدث  تلفا في المادة                  

  .)46(وبالتالي يطرأ تغير في العوامل الوراƛية جيǚ بعد جيل) DNA(لوراƛية ا

  

               Üةùالطبي Ɣعن العديد من الدراسات والتجار ǚفض Üيرةƛت مرضية كǙبتت حاƛأ Üوة عن ذلكǚع

فمÜǚƛ تم ربط العديد من حاǙت سرطان       .   )47(بƋن جزءا كبيرا من المبيدات يعتبر مواد مسرطنة       

وقد بينت المسوƟ في بعض البلùدان       .   )48(بالتعرض للمبيدات الكيماوية  ) قم باستمرار المتفا(الرئة  

الغربية الصناعية بƋن المبيدات الكيميائية تشكل سببا أساسيا من أسباƔ تفاقم إصùابة المùزارعين               

) اللوكيميا أو تضخم عدد كريات الùدم البيùضاء        (بƋمراض سرطانية مختلفة وتحديدا سرطان الدم       

م اللنفاويÜ وأنواƳ مختلفة من سرطان مƣ العƲمÜ وأورام مختلفة في األنسجةÜ و سùرطانات      والور

وفي الوǙيات المتحدة تحديداÜ تùم تùشخيص أنùواƳ          .  )49(في الشفة والمعدة والدماƷ والبروستاتا    

 وقùد .  )50(مختلفة من األورام اللنفاوية و السرطانات الدموية لدǎ أفراد تعرضوا لمبيدات حشرية           

يكون سبƔ هذه السرطانات مبيدات تنتمي إلى مجموعات كيميائية مختلفةÜ بما فيهùا الفوسùفورية               

  . )51(العضوية والكلورية العضوية والكربمات



  

وبشكل عامÜ فƎن مخاطر المبيدات على صحة الجمهور تنجم عن وصول متبقياتها في المحاصùيل               

والحليƔ واأللبان واألجبان والبيض إلى جùسم       الزراعية واألغذية ذات المصدر الحيواني كاللحوم       

ويعتبر المزارعون  .  )52(اإلنسانÜ فضǚ عن اختراقها لجسم المزارعين الذين يستخدمون المبيدات        

Ü )المùسجلة (والعمال أكƛر فئة تعاني من التعرض للمبيداتÜ حيث يقدر عدد وفيùات المùزارعين               

Ü "النامية"من هذه الوفايات تحدث في الدول       % 99بسبƔ المبيداتÜ بمئات اآلǙف سنوياÜ علما بƋن        

وليس فقط للمزارعين الذين يتعاطون مباشرة مƴ المبيداتÜ بل أيضا ألفراد عùائǚتهم أو لǖفùراد                

.   )53(الذين يقطنون في المناطق المحيطة أو المجاورة لǖراضي التي اسùتخدمت فيهùا المبيùدات              

 تلوث في المياه وتƉكل التربة وتوليد مناعة لùدǎ اآلفùات            ناهيك عما تسببه المبيدات الكيماوية من     

  .  )54(وتدمير متواصل لحياة وتنوƳ النباتات والحيوانات

  

كما أƛبتت مؤخرا بعض األبحاث الطبية بƋن العديد من المبيدات يùؤدي إلùى اإلخǚùل بالنùشاط                  

  .)55(الهرموني وبنƲام اإلفرازات الهرمونية

  

     ǚمة عƛ ير حقا أنƛي         ) تصاعدية(قة طردية   ومن المùهرت في بعض البلدان النامية بين الزيادة فƲ

Ü كما ƛبت مǚƛù     )التشوهات الخلقية (كمية المبيدات المستوردة والزيادة في عدد الوǙدات المشوهة         

في تشيليÜ حيث ازدادت نسبة الوǙدات المشوهة بشكل واضƠ مƴ زيادة الكمية المùستوردة مùن                

بين عùامي   ( أشجار الفاكهةÜ إذ ارتفعت الواردات من المبيدات الكيماوية          المبيدات المرشوشة على  

  .)56( مليون دوǙر38 مليون دوǙر أمريكي إلى4من )  1995 و 1994

  

   ǎالث "وعلى مستوƛوري            "العالم الùسمم الفùت التǙمة الصحة العالمية عدد حاƲتقدر من ÜǙإجما Ü

  .)57( حالة وفاةǚ220,000يينÜ منها أكƛر من والحاد من المبيدات الكيماوية بنحو ƛǚƛة م

  

 محافùƲة   27 حالة تسمم من المبيùدات فùي         48377وسجل مكتƔ اإلحصاء الوطني في الصين       

% 13 حاǙت وفاةÜ وشكلت حاǙت التسمم هذه ارتفاعùا بنùسبة            3204منها  ) 1995عام  (صينية  

لى أن جزءا كبيرا مùن حùاǙت        كما أشارت تقارير نفس المكتƔ إ     .  )58(1994بالمقارنة مƴ عام    

تسمم المزارعين في الصين كان بسبƔ تعرض األخيرين للمبيدات الفوسفورية العضويةÜ علما بƋن             

مùùن حùùاǙت التùùسمم مùùن المبيùùدات األخيùùرة كùùان بùùسبƔ التعùùرض % 61أكùùƛر مùùن 

ويعتقد .  )59()أميƛوت" (فوليمات"و) ميƛاميدوفس" (برودكس/"تمارون"و) باراƛيون"(الفوليدول"لمبيدات

الخبراء بƋن العدد الحقيقي لحاǙت التسمم من المبيدات في الصين أكبر بكƛير من العùدد الرسùمي               

  . )60(المسجل

  

وبالرغم من ذلك تستمر صناعة المبيدات الكيماوية في الصين باǙزدهارÜ بما في ذلك مبيدات مùا                

Ü )لينùدين (Ü لينùدين (DDT)ت.د.د: ليةيعرف بالدزينة الوسخة التي تسوق منها الصين المبيدات التا  

وستمƔ ) باراكوات(Ü دوكاتلون   )باراƛيون-مƛيل(فوليدول  -Ü مƛيل ) باراƛيون -إƛيل( فوليدول   –إƛيل  

  .  )61(Ü فضǚ عن مبيد مƛيل بروميد)بńنĉتكƅلوروفĉنول(



  

علùى  Ü منذ أوائل التسعيناتÜ زيادة كبيرة       )كما ذكر سابقا  (وعلى مستوǎ الضفة والقطاÜƳ طرأت      

كمية المبيدات الكيماوية المستخدمةÜ وفي نفس الوقت طرأ ارتفاƳ واضƠ فùي عùدد المùصابين                

Ü فضǚ عùن األمùراض التناسùلية والوراƛيùة والعùصبية            )بشكل خاص (باألمراض السرطانية   

  .والتشوهات الخلقية واإلجهاضات

  

المبيداتÜ قد تƲهر بعد    وكما ذكرنا قبل قليلÜ فƎن األعراض المرضية الناتجة عن التعرض لبعض            

وحيث أنه Ǚ توجد في الضفة والقطùاƳ جهùة علميùة      ).  أسابيƴ أو أشهر أو سنوات    (فترة طويلة   

مختصة تراقƔ وتتابƴ وتسجل حاǙت التسمم أو األمراض الناتجة عن الكيماويات الزراعيةÜ فƎùن              

         Üعديدة سببها الكيماويات المستخدمة Źت تسمم وأمراضاǙن حاƋتسجل في المستشفيات     هذا يعني ب Ǚ 

كما تبين بƋنه Ǚ يوجد فùي       .  أو في المؤسسات الصحية المعنية بƋنها ناتجة عن المبيدات الكيماوية         

Üبشكل عام ÜƳأو مضادات للتسمم من المبيدات الكيماوية" أنتيدوت"مستشفيات الضفة والقطا .  

  

ار والفاكهùة الملوùƛة     لقد حصلت عدة حاǙت تسمم في الضفة والقطùاƳ نتيجùة تنùاول الخùض              

وهناك بعض الشواهد المƛيرة لنتائƝ استخدام المبيدات الزراعية على صùحة أبنùاء             .  بالكيماويات

في منطقة بǚطùة     )  أشخاص 10(شعبناÜ نذكر منهاÜ على سبيل المƛالÜ حادƛة تسمم أربƴ عائǚت           

الغور ويحتوي على نùسبة     نتيجة تناولها البطيƣ  الذي تبين أن مصدره منطقة          ) 1994عام  (بنابلس

الذي تصنعه شركة يونيون كاربيد السويùسرية والùذي تùشمله           ) ألديكارƔ" (تيمك"عالية من مبيد    

  .  )62()الفصل الƛالث/1-2-6-3أنƲر البند (Ǚئحة الدزينة الوسخة 

  

ومن الملفت للنƲرÜ أن حكومات عديدة تحاول إقناƳ الجمهور في بلدانها بƋن تعرضùه للمبيùدات                

الحùد األعلùى    "ن محدودا وغير ضارÜ شرط أن Ǚ تتجاوز متبقيات المبيدات في غذائه اليومي            يكو

معدل التناول اليومي المسموƟ    ) الجمهور(Ü وأن Ǚ يتجاوز   ÜWHO حسƔ منƲمة    "المسوƟ به دوليا  

وباعتقادناÜ فƎن هذا اإلدعاء خاطÜƐ ألنه Ǚ توجد طريقة مضمونة لتناول الطعام اليومي             .  به أيضا 

السابقةÜ خاصة وأن غùذاء الجمهùور متنùوƳ وبعùض الفئùات      " الدقيقة"بما ينسجم مƴ المقاييس  

) ǚƛكاألطفال م (            ةùعن الذين يعانون من سوء التغذي ǚفض Üرا بالكيماويات من غيرهاƛƋر تƛأك)63( Ü

Ǚ يƋخùذان بعùين اǙعتبùار       " معدل التناول اليùومي   "و" الحد األعلى المسموƟ به   "كما أن معياري  

التƛƋيرات الخطيرة الناجمة عن خلط المبيداتÜ إذ أن مخاليط المبيدات تكونÜ غالباÜ أكƛر  سمية من                

  .  )64(كل مبيد على حدة

  

سالف الذكرÜ من المفيد اإلشارة أيضا إلى إصابة مئات األشùخاص فùي             " تيمك"وبخصوص مبيد   

بسبƔ تناولهم البطيƣ الùذي     ) غامض(Ü بمرض   )في أواخر الƛمانينات  (وǙية كاليفورنيا األمريكية    

Ü )65(يعود مصدره إلى الحقول التي رشت بهذا المبيدÜ ومن ƛم لم يتم اختبار الغذاء قبل اسùتهǚكه                

علما بƋن سبƔ العديد من حاǙت التسمم أو األمراض الناتجة عن تناول متبقيùات المبيùدات فùي                  

  .تهǚكهالطعامÜ يكونÜ في أغلƔ األحيانÜ عدم اختبار الغذاء قبل اس
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  . )66()ميƛاميدوفس(تمارون /برودكس

  

وفي مصر لم يحƲ تƛƋير المبيدات على صحة المصريين سوǎ باهتمام هامشي جداÜ وذلك بالرغم               

ات أخرÜǎ وقد تبين أنه مùن       من استخدام المزارعين الواسƴ للمركبات الفوسفورية العضوية ومبيد       

Ü فƎن ƛلث هذه الحاǙت كانت نتيجة       1998 حالة تسمم خطيرة تابعتها جامعة طنطا عام         1154بين  

  .  )67(تسمم مباشر من المبيدات الحشرية الزراعية

  

ومن المفيد اإلشارة هنا إلى أن تكنولوجيا إنتاج المبيدات تتضمن مخاطر كبيرة على العاملين بهùا                

وقد دعمùت هùذه الحقيقùة       .  كان الذين يقطنون في المناطق المحيطة بمصانƴ المبيدات       وعلى الس 

Ü بسبƔ انطǚق غاز كƛيùف مùن مبيùد          1984الكارƛة الكيماوية التي وقعت في بوبال بالهند عام         

 150000 شخص وأصاƔ أكƛر مùن  Ü3500 األمر الذي قتل نحو )methyl isocyanate(الكربمات

هذا باإلضافة للحوادث الكبيرة التي وقعت فùي غùرƔ          ).  الفصل الƛالث / 3-3أنƲر Ǚحقا البند    (

Ü علما بƋن التفاعǚت الكيميائية الǚزمة إلنتاج المواد الفّعالة         )68(فرجينيا بƋمريكا وسويسرا وغيرها   

في المبيدات تعتبر معقدةÜ وهناك احتمال دائم بƋن تحدث تفاعǚت كيميائية غير متوقعةÜ كما حدث               

بالÜ ومما يƛير الرعƔ لدǎ السكان القاطنين في مناطق تواجد مصانƴ المبيùداتÜ أن هùذه                في بو 

األخيرة تحجƔ عنهم المعلومات الكاملة المتعلقة بالمخاطر الصحية الحقيقية الكامنùة فùي المùواد               

   . )69(والتفاعǚت الكيماوية الجارية

  

دات التي تعتبر محƲورة دولياÜ بل أيضا       والمشكلة األساسية هنا ليس فقط ضمان عدم استخدام المبي        

Ü "العùالم الƛالùث   "رسميا في الكƛير من دول    " غير المحƲورة "كيفية التعامل مƴ العديد من المبيدات       

كعدد كبير من المبيدات الفوسفورية العضوية والكربمات وغيرهاÜ التي أƛبتت األبحùاث العلميùة              

 تركيباتها الكيميائية خطرا كبيرا على المزارعين       معهاÜ حيث تشكل  " بƋمان"تعذر تعامل المزارعين    

     Ɣياƛعدم فعالية ال Ɣبسب Üزارعين        " الواقية"الصغار خاصةùات المùركات الكيماويùش Ơالتي تنص

بارتدائها أƛناء الرƫ والتيÜ تسمƠ باختراق نسبة عالية من هذه المبيداتÜ في كل الحùاǙتÜ إلùى                 

ةÜ ناهيك عن التكلفة العالية جدا Ǚدارة هùذه المبيùدات           جسم المزارÜƳ أƛناء عملية الرƫ اǙعتيادي     

Ü ضùمن الùƲروف البيئيùة والمناخيùة         "اآلمن"واستحالة تطبيق التعليمات  الخاصة باستخدامها       

  .)70("العالم الƛالث"والمعيشية السائدة في دول 

  

 الحقيقة أننùا    وباإلضافة لذلكÜ تدعي شركات المبيدات بƋن فوائد المبيدات أكƛر من مخاطرهاÜ لكن           

Ǚ نعرف كل احتماǙت تسبƔ المبيدات بƋذǎ لصحة الناسÜ وذلك بسبƔ حجƔ المùصانƴ لمعùƲم                

البيانات المتعلقة بالصحة والسǚمةÜ وما دام هناك غموض وإخفاء للمعلوماتÜ أفǚ يجدر بناÜ مùن               

             Üأن نقلل إلى الحد األدنى من استعمال المبيدات الكيماوية Üالحيطة والحذر Ɣبل أن نتخلص منها    با

  .)71(نهائيا

  



وفي كل األحوالÜ من الضروري اǙمتناƳ عن شراء خضار وفاكهة لم تتعرض للفحص التحليلùي               

المخبري الذي يؤكد خلو قشرتها وعصارتها من بقايا المبيدات الكيماويةÜ علما بƋن نتائƝ التحليùل               

اتÜ ألن نتائƝ الفحص تتعلق أساسا      المخبري Ǚ تعني بالضرورة خلو المنتجات الزراعية من المبيد        

يمتلك قدرة محدودة على    ) أي الجهاز (بطريقة الفحص المخبري وبالجهاز المستخدم للقياس والذي        

ولعùل  ) minimum delectable levels(قياس ما يعرف بمستويات الحد األدنى القابلة للقياس 

 تقل قليǚ أو كƛيرا عن مستوǎ الحد        الجهاز المستخدم Ǚ يستطيƴ قياس كمية المركƔ الكيماوي التي        

األدنى المحدد لذلك الجهازÜ وقد Ǚ يوجد أصǚ جهاز يستطيƴ الكشف عن وجود مùادة كيماويùة                 

معينة يقل تركيزها كƛيرا عن مستويات الحد األدنى الخاصة باألجهزة المتوفرةÜ علما بƋن لكميùات          

 ومهما كانت قليلةÜ قد يكون تƛƋير سمي تراكمي         غير القابلة للقياسÜ  ) في الغذاء (المبيدات الكيماوية   

حùسƔ  (من المبيدات   " مسموƟ بها "كما أن استخدام كميات أو مستويات       .  على مدǎ بضƴ سنوات   

WHO  حتى             )  أو غيرها Üمراض معينةƋقا عدم خطورة هذه المبيدات أو عدم تسببها بǚيعني إط Ǚ

ذاÜ من المحبذ التوقùف نهائيùا عùن اسùتعمال           ل".  الكميات المسموƟ بها  "لدǎ اǙلتزام بما يسمى     

  .المبيدات الكيماوية

أخيراÜ من المفيد التنويه إلى الضعف الواضƠ في قدرة العديد من المهندسين والمرشدين الزراعيين              

على تشخيص المرض الزراعي وبالتالي تحديد العǚجÜ بحيث تكùون الكيماويùات أول خيùارات               

ار األخيرÜ وغالبا ما تكون شركات الكيماويات المنتجة أو المùسوقة           المرشدينÜ بدǙ من جعلها الخي    

هي المصدر الوحيد لمعلومات المزارعين أو المهندسين الخاصة بالكيماويات الزراعيةÜ علما بƋùن             

أبحاƛا عديدة في العالم أƛبتت عدم دقة أو حتى خطƋ معƲم هùذه المعلومùات التùي هùدفها األول                    

  .  )72(ة للسلƴ الكيماويةواألخير الدعاية التجاري

  

وبالرغم من أن البǚستيك الزراعي يهدف Ü ضمن أمور أخرÜǎ إلى عزل المحاصيل عن اآلفùات                

وبالتالي التقليل منها إلى الحد األدنىÜ فمن المدهƫ حقا رؤية العديد من المùزارعين الفلùسطينيين                

لى تعليمات المرشد الزراعي في     بناءا ع (يرشون المبيدات على الخضروات في البيوت البǚستيكية        

Ü بدون معرفتهم لسبƔ الرÜƫ بل وأحيانا كƛيرة تſرƫ الخضراوات وهي خالية مùن              )أغلƔ األحيان 

  !اآلفات
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لو أخذنا بعين اǙعتبار التكاليف والخسائر الصحية والبيئية واإلجتماعية الناتجùة عùن اسùتخدام               

ةÜ نجد بƋن الوقاية الحقيقية من مخاطر وأضرار الكيماويات تكمن فùي            المبيدات واألسمدة الكيماوي  

إتباƳ طرق وبدائل طبيعية وعضوية واǙستغناء عن الكيماويات في الزراعةÜ من خǚل اسùتخدام              

وبƎمكاننا .  )73(المبيدات واألسمدة العضوية والبلدية والدبال والتكامل في مكافحة اآلفات وغير ذلك          

 من استخدام الكيماويات في الزراعة واتباƳ األساليƔ والبدائل غير الكيماوية التي            القول إن التحول  

بمعƲمها غير مكلف سواء من الناحية المالية أو الصحية أو البيئيةÜ يكونان بالمحصلة النهائية أكƛر               

دة جدوǎ من استخدام الكيماوياتÜ ليس فقط اقتصادياÜ بل وباألساس صحيا وبيئياÜ علما بƋن األسم             

  .)74(والمبيدات العضوية والطبيعية متوفرة محلياÜ أو بƎمكاننا تصنيعها بƋنفسناÜ وتكلفتها قليلة

  



وباإلضافة إلى ذلكÜ فƎن صناعة المبيدات واستعمالها يعتبران ذا كƛافة رأسمالية مرتفعة ويحتاجان             

  .  ةÜ ستزداد فيه البطالةإلى أيد عاملة قليلةÜ وهذا يعني أن بلدا كبلدناÜ يعاني من فائض في العمال

  

وبالمقابلÜ نجد أن تقنيات واستراتيجيات المكافحة غير الكيماوية لǔفات تحتاج إلى المعرفة الواسعة        

والعمالة والمهارة والخبرة البشريةÜ أكƛر من حاجتها إلى الرأسمالÜ بمعنùى أنهùا كƛيفùة العمùل      

  .والمعرفة

  

ائĉنا وأجدادنا المزارعين في الماضي غير البعيدÜ كان خيرا         ومن األهمية بمكان التذكير بƋن إنتاج ƈب      

            Ƴوتميز إنتاج فلسطين الزراعي بالتنو Üبدون تكنولوجيا وبدون كيماويات Üوغزيرا وصحيا ومربحا

النباتي والحيواني واإلكتفاء الذاتي في كل احتياجاتنا الغذائيةÜ بل ومنذ أوائل هذا القرن كنا نùصدر          

أوروباÜ لكننا اليومÜ وبالرغم من المكننة والكيماويات والبذور المهجنة أصبحنا          القمƠ والشعير إلى    

مستوردين ألهم المواد الغذائية اإلستراتيجيةÜ كالقمƠ والطحينÜ فضǚ عن استيراد معùƲم غùذائنا              

  . )75(اليومي األمر الذي عرض ويعرض أمننا الغذائي للخطر

  

 في تǚشي العديد من الممارسùات الزراعيùة التقليديùة           "الحديƛة"لقد تسببت الممارسات الزراعية     

الحكيمة التي طورها أجدادنا المزارعونÜ عبر األجيالÜ من خǚل تجاربهم التي أƛبت الزمن بƋنهùا     

التي أدت إلى تعميق تبعية المزارعين للخارج       " الحديƛة"صحية ومجدية اقتصاديا أكƛر من الزراعة       

  . )76( تدهور خصوبة التربة وغير ذلك من األزمات المستعصيةفي الديون وتسببت في" ورطتهم"و

  

قبل عشرات السنينÜ لم يعرف فǚحونا اآلفات الكƛيرة والمتنوعة التي غزت محاصيلنا مƴ قùدوم               

إلى منطقتناÜ ذلك أن اآلفات لم تشكل ƈنذاك مشكلة جدية بالنùسبة لهùمÜ ألنهùم                " الحديƛة"الزراعة

ية كانوا يحافƲون على التوازن الطبيعي بùين اآلفùات والحùشرات            بممارساتهم الزراعية الطبيع  

Ü من هنا تنبƴ أهمية تشجيƴ أتباƳ أسùاليƔ المقاومùة الطبيعيùة             )77(الضارة وبين أعدائها الطبيعية   

  . لǔفات

  

الطبيعيùة Ǚ نقùصد     / ومن المفيد اإلشارة إلى أننا عندما نتحدث عن العودة إلى الزراعة التقليدية           

Ü بل المقصود الوقوف    "الزراعة الحديƛة " الوراء أو شطƔ كل منجزات تجارƔ وƈليات           العودة إلى 

على أرضية التراث الزراعي للقرية العربية والفلسطينيةÜ واإلفادة مùن إيجابيùات هùذا التùراث                

ومميزاته الكƛيرة وإغناؤه وتطويرهÜ بدǙ من شطبه بشكل أعمى وإحǚل الكƛير مùن الممارسùات               

  .  )78(المستوردة التي ƛبت فشلها وخطورتها واستنزافها لƂ بيئتنا وتربتنا وصحتنا" لحديƛةا"الزراعية 

  

والحقيقة أن المشكلة Ǚ تكمن في عدم كفاية اإلنتاج الغذائي العالميÜ ألن العالم ينتƝ كميات كبيùرة                 

 Ǚ يملكùون    "العùالم الƛالùث   "من الطعام أكƛر من حاجتهÜ لكن المشكلة تكمن في أن جياƳ وفقراء             

                 Üشكلùت Ǚ ةùات الزراعيùبمعنى أن الكمي Üزمة لشراء أو زراعة حاجتهم من الغذاءǚاألموال ال

  .  )79(إطǚقاÜ حǚ للمشكلة

  



في اإلنتاجÜ كانت نتيجة إلضافة مùدخǚت       " الƛورة الخضراء "كما أن الزيادة الضخمة التي أحدƛتها       

وعادت وتعود الفائدةÜ   .  )80( ومبيدات كيماوية وري   مرتفعة التكلفة من بذور عالية اإلنتاجية وسماد      

أساساÜ على المزارعين األغنياء القادرين على اقتناء كميات كبيرة من المدخǚت والحصول علùى              

  .  )81(اǙعتمادات أكƛر من المزارعين الفقراء الذين Ǚ يملكون المدخǚت المطلوبة

  

%) 70أكƛر من   " (العالم الƛالث " التي استخدمت في     ومن الملفت للنƲر أن معƲم المبيدات الكيماوية      

استعملت على محاصيل كمالية تزرƳ للتصدير ألميركا وأوروبùا واليابùانÜ ولùم تùستخدم فùي           

Ü علما بƋن اǙستخدام المكùƛف      )82(المحاصيل الغذائية الرئيسية واألساسية التي يعتمد عليها الفقراء       

ية يزيد من  كميات اإلنتùاجÜ إǙ أن الزراعùة المتنوعùة             للمبيدات الكيماوية في الزراعات األحاد    

باألساليƔ التقليدية والطبيعية تعطي كميات إنتùاج Ǚ تقùل عمùا تحققùه الزراعùات الكيماويùة                  

كما في حالة المبيدات الفوسفورية     (وبالرغم من فعالية المبيدات على المدǎ القصير        .  )83(األحادية

  ǚƛأ  )العضوية والكربمات م Ǚإ Ü          Ơإلى هبوط واض Üالطويل ǎعلى المد Üف يؤديƛن استعمالها المك

في إنتاجية األرضÜ ذلك أن المبيدات واألسمدة الكيماوية تقتل الكائنات الحية والجزيئات الحيويùة              

إلى تراجƴ كبيùر فùي جùودة        ) الكيماويات(النافعة للتربة والضرورية لتخصيبهاÜ وبالتالي تؤدي       

  . )84(التربة

  

مزارعين والمهندسين الزراعيين وغيرهم من المعنيين في ممارسة وتطوير تقنيات لحماية           بƎمكان ال 

             Üوجيùيرا من التراث الزراعي التقليدي والطبيعي والبيولƛالتعلم ك Üالنباتات والحيوانات من اآلفات

إǙ أن ذلك Ǚ يعني عدم اإلفادة من العلم الحديث الخاص ببيئùات اآلفùات واألمùراض النباتيùة                   

والحيوانية وبالتالي تبني تقنيات مناسبة لمقاومة بعض اآلفات التي لم تتمكن األساليƔ التقليدية مùن             

  . )85(السيطرة عليها

  

ومن المفيد في هذا السياقÜ أن نتعلم من تجارƔ البدائل الزراعية الجارية حاليا بنجاƟ في بعùض                 

 تطبيق أساليƔ وتقنياتÜ وتقنيùات طبيعيùة        كما في كوبا والهند مÜǚƛ حيث تم      " العالم الƛالث "بلدان  

وبيولوجية ƛبتت نجاعتها في مواجهة التدهور المستمر في أنماط اإلنتاج الزراعي غير المùستديمة              

وغير المستقرة التي أدت في الماضيÜ كما تؤدي في بعض مناطقنا حالياÜ إلùى تƉكùل متواصùل                    

سبة الملوحة وغير ذلك من أشùكال تùدمير         وفقدان مستمر لƂ خصوبة التربةÜ فضǚ عن ارتفاƳ ن        

وحاليا فƎن فلسفة العناية المتكاملة بالتربة في كوباÜ تستند إلى استخدام األحياء الدقيقùة              .  )86(التربة

المƛبتة للنيتروجين في التربة والتقليل إلى الحد األدنى من الحراƛة وتحسين خصوبة التربùة مùن                

) بما في ذلك الدبولùة الديدانيùة      (سمدة البيولوجية والدبال    خǚل استعمال المحسنات العضوية واأل    

            Ɣوالتعاق Ƴناهيك عن الزراعة المتداخلة والتنو Üنفايات المدينة ومعالجتها وإعادة استخدامها ƴوجم

             Üاتùفǔة لùة على أو إدخال األعداء الطبيعيƲلة بالمحافƛالزراعيين واإلجراءات البيولوجية المتم

  .  )87(والطيور واألعشاƔكبعض أنواƳ الحشرات 

  

ومن األهمية بمكان التنويه إلى أنه مƴ مرور الزمنÜ ازدادت قدرة اآلفات وسرعتها علùى تنميùة                 

 Ü44 كùان هنùاك      1944فمÜǚƛ في عام    .  )88(ضد المبيدات  الكيماوية المستحدƛة    ) مقاومة(مناعة  



 نوعا من   447 ما Ǚ يقل عن      Ü اكتسƔ 1984نوعا من الحشرات المقاومة للمبيداتÜ بينما في عام         

  . )89( نوعا من الحشائÜƫ مقاومة للمبيدات48و) النباتية(الحشرات ومائة نوƳ من الطفيليات 

  

وإذا كان هدفنا النهائي من هذه الدراسةÜ هو إقناƳ القراءÜ بشكل عامÜ والمùزارعين والمهندسùين                

المبيدات الكيماويùة واتبùاƳ     والمرشدين الزراعيينÜ بشكل خاصÜ بضرورة التوقف عن استعمال         

                Ƴاùا اتبùفقد يكون من الضروري المرور بمرحلة انتقالية يتم فيه Üطرق المكافحة غير الكيماوية

            Üةùحيث تتكامل طرق المكافحة الحيوية والعمليات الزراعي Üفاتǔاستراتيجية المكافحة المتكاملة ل

 كƢيـار أƢيـر   ستخدم المبيدات الكيماوية إǙ     ويتم القيام بعملية متابعة دقيقة لعدد اآلفاتÜ بحيث Ǚ ت         

ناتƝ عن وصول عدد اآلفات إلى ما يعرف بعتبة الخسارة اǙقتصاديةÜ بمعنى أن ضياƳ المحصول               

  .)90(حتميÜ وبالتالي من غير المجدي استخدام طرق المكافحة غير الكيماوية

  

 استراتيجية المكافحة المتكاملةÜ    وقد أƛبتت تجارƔ العديد من المزارعين اآلسيويين بƋنه لدǎ اتباعهم         

  .  )91(Ü وذلك بدون حدوث أية خسارة في اإلنتاج)أكƛر(انخفضت تكاليف المكافحة  إلى النصف أو 

  

                Ɲاهرة بالترويƲقة هذه الǚاهرة اختفاء البذور البلدية من السوق المحلي وعƲ Ɵبد من طر Ǚ وهنا

إلسرائيلية المصنعة أو المùستوردة للكيماويùات       Ǚستخدام الكيماويات الزراعيةÜ إذ أن الشركات ا      

الزراعية قامت بƎخفاء البذور البلدية من السوق الفلسطيني الذي أغرقتùه بالبùذور المهجنùة ذات                

    Üاùبل أيضا من ناحية سعر المواد الكيماوية المرافقة له Üليس فقط من ناحية سعرها Üالتكلفة العالية

عند استعمال الكيماوياتÜ بعكس البذور البلدية التي Ǚ تحتùاج          ألن البذور المهجنة تنمو جيدا فقط       

إلى كيماويات لنموها وتنمو جيدا مƴ السماد البلديÜ وبالنتيجة أدمن العديد من المùزارعين علùى                

األسمدة الكيماوية التي صاروا ملزمين بزيادة الكميات المستخدمة منها لنفس المساحات المزروعة            

وكùذا أيùضا حùال      .  )92( الكيماويات بتناقص مستمر في خصوبة التربة      سنوياÜ نƲرا لتسبƔ هذه   

المبيدات الكيماوية التي ولƃد استخدامها المتواصل من قبل مزارعينا مناعة لدǎ اآلفات ضùد هùذه                

المبيداتÜ فضǚ عن تƉكل التربةÜ مما حدا بالمزارعين إلى زيادة كميùات المبيùدات المùستخدمة                

 إلى تناقص اآلفات الزراعيةÜ بل بالعكسÜ فقد ازدادت اآلفات انتùشارا            سنوياÜ دون أن يؤدي ذلك    

وƲهرت أنواƳ جديدة منهاÜ وبالتالي تضاءلت فرص التحكم بهاÜ وبالنتيجةÜ ارتفعت تكاليف اإلنتاج             

والمديونيةÜ وأرغم العديد من المزارعين على ترك العمل الزراعي واǙنتقال إلى أعمال أخرǎ أو              

وق البطالةÜ وبالمحصلة تدهورت أوضاƳ المزيد من األراضي الزراعيùةÜ وازداد           اǙنضمام إلى س  

ناهيك عن تحكم إسùرائيل     .  )93(تحكم شركات الكيماويات والبذور المهجنة بعملية تزويدنا بالغذاء       

المطلق بالمعابر والجسور والتǚعƔ في األسعار العالمية التي هبطùت وهùبط معهùا التùصدير                

  .  الفلسطيني

  

ألهم من كل ما وردÜ أن اǙستخدام المكƛف للمبيدات الكيماوية يتسبÜƔ على المدǎ الطويلÜ فùي                وا

  .خسائر بالمحصولÜ وذلكÜ بسبƔ فقدان المبيدات مƴ مرور الزمنÜ لمفعولها وتƛƋيرها

  



            Üيات المتحدة الخسائر المحصولية الناتجة عن األمراض واآلفات الزراعيةǙازدادت في الو Üǚƛفم

منذ أواخر األربعينيات وحتى أوائل التسعينياتÜ وذلك بالرغم من اإلستعمال          % 37إلى  % 32من  

Ü حيùث تتكùاƛر   "دوامة اآلفùات "ولهذه الƲاهرة عǚقة بما يعرف .  )94(المكƛف للمبيدات الكيماوية  

فùات  اآلفات مƴ تزايد استخدام المبيداتÜ بسبƔ قتل األخيرة  لǖعداء الطبيعيين الذين يتحكمون باآل     

بمعنى أنها  (ويتركونها تحت سيطرتهمÜ وبالتالي فƎن الحشرات التي لم تعتبر سابقا مؤذية أو خطرة              

Ü نƲرا لتحكم أعدائها بها والحفاƲ عليها بƋعداد منخفضةÜ قد تتحùول إلùى              )لم تشكل ƈفات حقيقية   

لكيماويùة ذات   Ü األمر الذي يدفƴ المزارعين إلى استعمال المزيد مùن المبيùدات ا            )ƈ)95فات فعلية 

أي (والتكلفة األعلى لمواجهة Ʋاهرة انبعاث اآلفات وتكاƛرها ومقاومتها للمبيدات          " األقوǎ"المفعول  

  .Ü وبالنتيجة تزداد تكاليف مكافحة اآلفات أكƛر من األرباƲ(Ɵاهرة دوامة اآلفات

  

   

  : مدمرƔ) فلسطينية(ممارسات زراعية  1-5

    Ƴقة المزارǚع Ɣي            (باألرض  " القانونية"تلعùك األرض التùيمل Ǚ ك أوùيمل Ƴبمعنى أن المزار

دورا هاما في الممارسات الزراعية للمزارÜƳ فمǙ Üǚƛ يملك المزارƳ في منطقة الغùورÜ              ) يفلحها

.  )96(إجماÜǙ األرض التي يعمل بهاÜ بل يتركز المزارعون المǚكونÜ أساساÜ في النويعمة والديوك            

Ü حيث يملùك كùل مùن        "المزارعة"ǖرضÜ ويعمل بطريقة    وبشكل عام يكون المزارƳ مستƋجرا ل     

المǚكين الكبار مئات الدونماتÜ لهذا ليس لدǎ كل المزارعين المستƋجرين شجرÜ وعادة ما يملùك               

Ü وبالتالي فƎن ما يهم المزارƳ الùذي        )التشجير سيغير من األسلوƔ الحالي للزراعة     (المالك الشجر 

ة اإلنتاج وتحصيل أكبùر قùدر ممكùن مùن المùداخيل             يعمل في أراضي المǚكين هو زيادة كمي      

واألرباÜƟ بمعنى أنه غير معني بالحفاƲ على التربة عبر اتباƳ الدورة الزراعيùة أو الممارسùات                

لهذا نجدÜ  .  )97(الزراعية المستديمة التي يمكنها أن تحافƲ على خصوبة التربة ومعدǙت إنتاج جيدة           

      Üالمزيد من مشاكل التربة Üة          باستمرارùي منطقùالمتواصل في نسبة الملوحة والكلس ف ƳرتفاǙكا

أريحاÜ مÜǚƛ التي تعتبر تربتها من أسوأ أنواƳ التربةÜ ناهيك عن نسبه األمƟǚ المرتفعة في المياه                

ومƴ ذلك نجد بƋن العديد من المزارعين Ǚ يتùوانى عùن اسùتخدام الكيماويùات                .  )98(المستخدمة

أن بعض خبراء التربة يتوقÜƴ في حال استمرار هذه الممارسùاتÜ           الزراعية بشكل متهورÜ لدرجة     

بƋن تصبƠ بعض األراضي الفلسطينية في الغورÜ بعد نحو عشر سنواتÜ عقيمة وغيùر صùالحة                

  . )99(للزراعةÜ إǙ في حالة الزيادة الكبيرة والمتواصلة لǖسمدة الكيماوية

  

تربةÜ إهماله لعملية الحراƛة مباشرة بعد انتهاء      ومن األمƛلة اإلضافية على دور المزارƳ في تدمير ال        

الموسم الزراعيÜ بهدف التخلص من األعشاƔ  الضارة قبل أن تنتƝ بذوراÜ إذ غالبا مùا يتƋùخر                  

المزارƳ في عملية الحراƛة وبالتالي تنتƝ األعشاƔ البذورÜ ولدǎ الحراƛة تكون األعشاƔ وبذورها             

د عامÜ يفقد المزارƳ إمكانية التحكم في هذه األعùشاƔ          وعاما بع .  )100(قد انتشرت في كل األرض    

التي يعتبر معƲمها مواد مسرطنة ويتسبƔ بعùضها فùي          ) 101(فيستعمل مبيدات األعشاƔ الكيماوية   

تلف الجهاز العصبي المركزي وتشوهات جينية وتناسلية لدǎ اإلنسانÜ ويؤدي بعضها اآلخر إلùى               

ويعتبر هذا مƛاǙ واضùحا     ).  الفصل الƛالث /ƴ3-8 بند   راج(خلخلة التوازن الهورموني في الجسم      



على أنه بƎمكان المزارƳ الذي يتبƴ أساليƔ زراعية صحيحة وبيئية أن يقلل من استخدام الكيماويات               

  .  )102(أو يتخلى عنها

  

             Üإلى الزراعة الكيماوية Ƴالمزار ƴعلى الممارسات الزراعية الخاطئة التي تدف ǎلة األخرƛومن األم

خدام الكيماويات في زراعة البطيÜƣ إذ بعد قيام المزارƳ بزراعة البطùيÜƣ فùي مùا يعùرف                  است

بها زراعة البطيÜƣ   " تجود  "Ü وذلك حتى  )أي التي لم تزرƳ بالخضراوات من قبل      " (البكر"باألرض  

                ùƛالƛة والùانيƛفي السنتين ال Üƣخذ إنتاجية البطيƋبينما ت Üيكون اإلنتاج في السنة األولى جيد جدا Üة

بالتدني بسبƔ تكاƛر األمراض في التربة جراء استخدام الكيماوياتÜ علما بƋن البطيƣ ذي الجùذور               

السطحية يحتاج إلى تربة خصبة جداÜ وبالتاليÜ فƎن زيادة الملوحة والكيماويات في التربùة تقتùل                

بة والمواد المفيùدة    كƛيرا من األحياء الدقيقة النافعة الموجودة في التربة والتي تساعد في تحليل التر            

ƣوبالنهاية تفشل زراعة البطي Ü103(فيها( .  

  

لتعقيم التربة من اآلفùاتÜ     " مƛيل بروميد "وباإلضافة إلى ذلكÜ يستعمل العديد من المزارعين غاز         

).  الفùصل الƛالùث    / 9-3راجƴ بند   (بالرغم من أن لهذا الغاز ƛƈاراŹ صحية وبيئية مدمرة ومميتة           

ƛيرا استخدام هذا الغاز في الضفة وغزة وذلك بسبƔ ارتفاƳ سعر التكلفùة             لكنÜ مؤخرا انخفض ك   

من المزارعين فùي    % 80-70وحالياÜ فƎن نحو    .  )104(والخسائر الفادحة التي تكبدها المزارعون    

Ü ألنها أقل تكلفة ومجدية أكƛرÜ اقتùصادياÜ        )الشمسي(الغور الشمالي يتبƴ طريقة التعقيم الحراري       

  . )105(ن اآلƛار الصحية والبيئية السلبية والضارةفضǚ عن خلوها م
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Ü فوضى عارمùة     2-1يشهد تسويق الكيماويات  الزراعية في الضفة والقطاÜƳ كما أسلفنا في البند             

إذ باإلضافة للوكǚء والموزعين المعروفين لدǎ دوائùر الزراعùة الفلùسطينيةÜ فƎùن الùشركات       

لبùيعهم  ) خاصة في منطقة أريحا واألغوار    (صفقات مباشرة مƴ المزارعين الكبار      اإلسرائيلية تعقد   

  .  )106(مبيدات جديدةÜ بدون مرجعية الوكيل

  

للشركات اإلسرائيليةÜ أو حتى بƎمكùان      " وكيǚ"وعملياÜ فƎن أي إنسان يملك المال يستطيƴ أن يكون        

 والكميات التي يريدهاÜ ما دام يùدفƴ        أي شخص أن يطلÜƔ تلفونياÜ ما يشاء من المبيدات الكيماوية         

  . )107(" عدا ونقدا"

  

              Üوكميات المبيدات الخطيرة التي تدخل المناطق الفلسطينية عامة Üمن التخطيط Ƴفليس هناك أي نو

Ü علما بƋن بعض    )108(شكلية وغير جدية  " الرقابة"وأريحا واألغوار خاصةÜ غير مراقبة بتاتاÜ إذ أن       

رة المبيدات التي يستعملها على صحته وصحة عائلته والصحة العامة          المزارعين يدرك مدǎ خطو   

 ويعتبرها حǚù    )109("ربحي"للمستهلكينÜ لكنه مƴ ذلكÜ يواصل استخدامها ألنها تعود عليه بمردود           

كما أقنعته شركات الكيماويات ووكǚئهùا وبعùض الجهùات الحكوميùة            "  فعاǙ"سهǚ وسريعا و    

 عن المزارعين المعلومات الحقيقية المتعلقùة بمخùاطر مبيùداتها           الرسميةÜ حيث تخفي الشركات   

  . والعواقƔ الوخيمة التي تسببها



  

وغالبا ما يكون للمسؤولين الحكوميين الذين يصيغون النƲم واللوائƠ المتعلقة باسùتخدام المبيùدات              

ويات زراعية  واألسمدة الكيماويةÜ مصالƠ مالية أو حتى مطامƴ سياسية في الترويǙ Ɲستخدام كيما           

  .  )110(محددة وبالتالي يحافƲون على صناعتها

  

المبيدات الكيماوية واألضرار التùي تحùدƛهاÜ       " فعالية"الحكوماتÜ بشكل عامÜ لمدǎ     " تقييم"كما أن   

وبالتالي قرارات الترخيص الحكوميةÜ تستند إلى بيانات الصحة والسǚمة التي تصدرها الùشركات             

لميةÜ خاصة وأن بياناتها Ǚ تحتويÜ في أغلƔ األحيانÜ على المعلومات           المشكوك في مصداقيتها الع   

وينطبق هذا األمر أيضاÜ على الوǙيùات       .  )111(العلمية والحقيقية الضرورية عن المبيدات المعنية     

Ü بƋùن   1983وعلى سبيل المƛال Ǚ الحصرÜكشفت الحكومة األميركيةÜ عùام          .  المتحدة األميركية 

معمل اǙختبùار   "ي األسواقÜ تم تسجيلها استنادا إلى بيانات مضللةÜ وتبين بƋن            مبيداŹ ف  212هناك  

من اختبارات  % 66زّور البيانات واستخدم تقنيات مخبرية غير سليمة في نحو          " اإلحيائي الصناعي 

من المبيùدات   % 25كما تبين بƋن أكƛر من      .  )112(الصحة والسǚمة التي أعدها لشركات المبيدات     

أعلùى  " العالم الƛالùث " كندا يستند إلى بيانات غير سليمةÜ وبالطبÜƴ فƎن النسبة في دول         المسجلة في 

  . )113(بكƛير

  

إذنÜ فالتبرير بƋن استخدام مبيدات معينة في الضفة والقطاƳ إنما يستند إلى اإلدعاء القائل بƋن هذه                 

 مبيùد فùي وزارة      في أميركا أو في إسرائيلÜ واه وغير مقنÜƴ ألن تùرخيص          " مرخصة"المبيدات  

Ǚ Ü يعني إطǚقاÜ بƋن هذا المبيد Ǚ يتسبƔ بƋمراض مميتة وقاتلةÜ علما             )مǚƛ(الزراعة اإلسرائيلية   

بƋن معƲم المبيدات الموصى باستخدامها في النشرات الفلسطينية اإلرشادية الرسميةÜ هùي نفùس              

ضابط "إلسرائيلية وتحت إشراف    ا" اإلدارة المدنية "المبيدات التي روّجت لها سابقا نشرات ما يسمى         

كيف لنا أن نùصدق بƋùن ذكùر هùذه     : والسؤال المطروƟ .  اإلسرائيلي في تلك اإلدارة   " الزراعة

وهي بمعƲمها نفس المبيدات المذكورة     (المبيدات أو تلك في النشرات اإلرشادية الفلسطينية الرسمية         

ة أو صحية أو بيئية وليس Ǚعتبارات       Ü كان Ǚعتبارات مهني   )سابقا في نشرات اǙحتǚل اإلسرائيلي    

تتعلق بƋرباƟ الشركات أو الترويƝ لمنتجاتهاÞ  ومن الذي يقرر استخدام هذا المبيد أو ذاك وما هي                 

اعتباراته الحقيقيةÞ  وهل يكفي القول الساذج وغير المقنƴ بƋن هذا المبيد أو ذاك مسجل في وزارة                 

مرجعية الزراعية الحقيقية للشعƔ الفلùسطيني بالùضفة        الزراعة اإلسرائيليةÞ  وبالتاليÜ من هي ال      

ÞƳوالقطا  

  

مدعيا بƋنه  ) في الضفة والقطاƳ  (وعǚوة عن ذلكÜ يستصغر بعضهم عقول المستهلكين الفلسطينيين         

باعتبار أنها تƋسست قبل عùام  " (العريقة"أن تسعى شركات المبيدات اإلسرائيلية      " من غير المعقول  "

هذه المبيداتÜ في نفس الوقتÜ عن      ) الشركات(وأطفالنا بالمبيداتÜ وتمنƴ    إلى تسميم شعبنا    ) 1967

" اسùتقامة "و" نزاهùة "عن  " مرافعة عاطفية "ويعتبر هذا اإلدعاء بمƛابة     "!!  شعƔ وأطفال إسرائيل  "

  !شركات الكيماويات اإلسرائيلية

  



رة والمحùƲورة   ما وجه الغرابة في تسويق الشركات اإلسرائيلية للمبيùدات الخطيù          : والسؤال هو 

من إسرائيل ومùستعمراتها  (والقاتلة في الضفة والقطاÞƳ  علما بƋن عملية التسويق تتم باتجاه واحد             

  Ƴي             ) إلى الضفة والقطاùف Ɣتعتبر سوقا لبائعي المبيدات العر Ǚ ن إسرائيلƋوعلما ب Üوليس العكس

 Ƴلوحدها         .  الضفة والقطا ƴم إن المنتجات اإلسرائيلية هي التي تتمتƛ" اطق   " بالحركة الحرةùفي من

" الحùدود "كما أن إلسرائيل وحدها السيطرة المطلقة علùى         .  الحكم الذاتي الفلسطيني وليس العكس    

  ".المعابر"و

  

الذي يخترق  ) مǚƛ" (90خط  "ƛم أǙ يسرƔ  اإلسرائيليون إلى الضفة الغربيةÜ من خǚل ما يسمى             

وغير الكيماوية المحƲورة وغير المحƲورةÞ  وفوق       أريحا من شمالها إلى جنوبهاÜ السلƴ الكيماوية        

  فيما يتعلق بالمبيدات الكيماويةÞ " المقدسة"كل ذلكÜ هل أصبحت الشركات اإلسرائيلية مرجعيتنا 

  

وباإلضافة إلى ذلكÜ تعلن أحياناÜ جهة فلسطينية رسميةÜ عن حƲر شكلي لمبيد محددÜ بƎسم تجاري               

هذا ما حدثÜ   .  يǙ Ɲستخدام نفس المبيد بƎسم تجاري ƈخر      معينÜ في حين تواصل نفس الجهة الترو      

Ü )114("جاوتشو"استخدام مبيد   " حƲر"Ü عن   1997مÜǚƛ حين أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية عام        

تجùاري أخùر هùو      تحùت اسùم     " جاوتشو"ذلك أن نفس نشرات الوزارة توصي باستخدام مبيد         

" الجاوتùشو "Ü ففي   )imidacloprid(ز المادة الفعالة    Ü والفارق بينهما هو في تركي     )115("كونفيدور"

لماذا لم تمنƴ الùوزارةÜ     : السؤال هو %.  35التركيز حوالي   " الكونفيدور"بينما في   % 70التركيز  

والموصى به في نشرات الوزارةÞ  واألهم مما        ) أي الكونفيدور " (الجاوتشو"في حينهÜ أيضا رديف     

ية أو تركيز المادة الفعالة بالمبيدÜ بل في نوعية المادة الفعالة           وردÜ أن المشكلة Ǚ تكمن فقط في كم       

  .ودرجة سمية المبيد

  

ومن الملفت للنƲرÜ أن بعض النشرات اإلرشادية الرسمية تورد كما كبيرا من األرقام والمقùادير               

كر معùدو  مزارعونا باستخدامهاÜ بدون أن يذ  " ُينƅصƠł"والمعلومات المتعلقة بالمبيدات الكيماوية التي      

هذه النشرات ولو مرجعا واحدا استقوا منه األرقام والمعلومات الواردة في نشراتهم وبùدون ذكùر       

  . )116(تاريƣ إصدار النشرات

  

  :وهنا من حق المواطن أو المستهلك أو المزارƳ الفلسطيني أن يتساءل

الحقيقية المتعلقة   ما هو الهدف الحقيقي من عدم ذكر المراجÞƴ  هل هو إخفاء مصادر المعلومات               

قد تكونÜ على األرجÜƠ    ) أي مصادر المعلومات  (بالمبيدات الموصى بها في هذه النشراتÞ  والتي         

فùي  ) هي وبعض وكǚءها العلنيين وغير العلنيين     " (المتورطة"بعض شركات المبيدات اإلسرائيلية     

ƴ قد اختفت من النشراتÜ     إغراق السوق الفلسطيني بالمبيدات الممرضة والقاتلةÞ  وما دامت المراج         

فكيف نضمن بƋن Ǚ يكون الدافƴ لذكر العديد من المبيدات في هذه النشرات هو الترويƝ التجùاري                 

 Þتفاق معهاǙلمبيدات الشركات اإلسرائيلية وغير اإلسرائيلية وبا  

  

نا كيماوية خفية تشنها جهات وشركات إسرائيلية ضد أبناء شùعب         " حربا"Ǚƈ يوجد مجال للشك بƋن      

من خǚل الترويƝ أو التسويق     ) العلنيين وغير العلنيين  (وأطفالناÜ مباشرة أو عبر وكǚئĉها المحليين       



لمبيدات مسرطنة ومميتة ومخربة للجهاز العصبي وتؤدي إلى العقùم أو           ) باسم الشركات (المباشر  

 Þل بخصوبة النساء الفلسطينيات وغير ذلكǚإلى اإلخ  

  

زراعية ووكǚؤها بƋن مناقشة أضرار أو فوائد المبيùدات هùي مùن             تدعي شركات الكيماويات ال   

Ü   ويعتبر هذا اإلدعاء عملية تكميم ألفواه المواطنين والمستهلكين واسùتهتار             "الخبراء"اختصاص  

بعقولهمÜ خاصة وأن المبيدات تؤƛر على صحتنا جميعا وصحة أطفالناÜ وبالتالي من حقنا جميعا أن               

لق بمصير الكيماويات الزراعية في بلدنا وأن نشارك في القرارات المتعلقة           نعبر عن رأينا فيما يتع    

وكلمùا  .  ومن واجبنا أن ننتزƳ حقنا في التحكم بحياتنا وحياة أطفالنùا          .  باستعمال هذه الكيماويات  

عرف المستهلكون والمزارعون معلومات حقيقية أكƛر عن المبيدات ومخاطرها الصحية كلما ازداد            

  .  الي قل تعاملهم مƴ المبيدات وقل استهǚكهم لǖغذية التي تحتوي على متبقياتهاوعيهم وبالت

  

وباإلضافة إلى اعتبار استعمال المبيدات حربا كيماوية خفية ضد اإلنسانÜ فƎùن اسùتعمالها ضùد                

اآلفات والحشرات التي تنافسنا على الغذاء والشراÜƔ يعتبر كذلكÜ بكل المقاييسÜ حربا كيماويùة              

ضùد  ) مقاومة(Ü نƲرا لكون الحشرات سريعة التكيفÜ فضǚ عن قدرتها على توليد مناعة             خاسرة

  . المبيدات التي تقتل أيضا الحشرات النافعة التي قد تغنينا عن استخدام المبيدات

  

والحقيقة أن الربحية تƋتي في أول سلم أولويات شركات الكيماويات الزراعيùةÜ أمùا اǙعتبùارات              

بمعنى أن الربحية تعتبùر الùسبƔ األساسùي         . ية والبيئية فتƋتي في المقام األخير     الصحية واإلنسان 

  .والوحيد لزيادة إنتاج المبيدات
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Ǐانƙل الƬƻال  
  اǓسماء الƴلمية والتجارية ƢǓطر المبيدات الكيماوية المستƢدمة 

 Ǐف  

ƔزƷ Ʊطاƽربية وƸة الƻƮال  



  

  قطاƱنماذج حول المبيدات الكيماوية اǓكƙر Ƣطرا فǏ الƻƮة وال
  

يستعرض هذا الفصل أهم وأخطر المبيدات الكيماوية المستعملة فùي الùضفة الغربيùة             

واسمه ) الشائƴ(وذلك حسƔ اسم المبيد التجاري      ) 4:2 و   Ü2:2  Ü3:2  1:2الجداول  (وقطاƳ غزة   

Ü باإلضافة لدرجة سمية المبيدÜ حسƔ تùصنيف منƲمùة          )أو اسم المادة الفعالة في المبيد     (العلمي  

مبيùدات فطريùةÜ مبيùدات      (Ü وأنواƳ اآلفات التي يستهدفها المبيùد        )WHO()1(لعالمية  الصحة ا 

  ).حشريةÜ مبيدات قوارضÜ مبيدات أعشاƔ وغيرها

  

ويذكرÜ أن قائمة المبيدات الواردة هنا Ǚ تعني Ü إطǚقاÜ بƋنه Ǚ يوجد مبيùدات أخùرǎ سùامة                   

إǙ أننùا   .  الùضفة والقطùاƳ   مستعملة في   ) وقد تكون سامة وممرضة جدا    (وخطيرة وممرضة   

عرضنا ألهم وأخطر المبيدات وأكƛرها شيوعا في الضفة والقطùاÜƳ والتùي يوصùى لǖسùف                

باستخدام غالبيتها في النشرات اإلرشادية الزراعية الصادرة عن مؤسùسات فلùسطينية رسùمية              

شرات حƲر  Ü علما بƋن مبيدات كƛيرة يروج لها في هذه الن         )2(وغير رسمية والموجهة للمزارعين   

أو منƴ أو قيد استعمالها فùي       ) :Iaخاصة المبيدات ذات درجة السمية القصوǎ       (استخدامها دوليا   

Ü بùسبƔ أضùرارها     )Ib:  وخاصة المبيدات التي تعتبر شديدة الخطùورة      (العديد من دول العالم     

  .الصحية والبيئية الخطيرة واألمراض المزمنة والمميتة التي تسببها لǘنسان

  

Ü حùسƔ   )أو خطورتهùا  (امÜ عرضنا في الجداول الǚحقة المبيدات التي تعتبر سميتها          وبشكل ع 

أو التي تعتبر شùديدة الخطùورةÜ       ) أي أقصى درجة خطورة   (Üاألعلى من نوعها    WHOتصنيف  

وǙ بد من اǙنتبùاه هنùاÜ إلùى أن بعùض            .  الخطورة" قليلة"أو  " متوسطة"فضǚ عن المبيدات    

قد تم حƲر استخدامها    ) WHOحسƔ تصنيف   ) (III(الخطورة  " قليلة"أو  ) II"(المتوسطة"المبيدات  

  .دوليا بسبƔ أضرارها الصحية أو البيئيةÜ كما سنǚحƲ في الفصل الƛالث

  

              Üالث معلومات علمية تفصيلية وأساسية حول هذه المبيداتƛسنقدم في الفصل ال Üوة على ذلكǚوع

  .من النواحي الصحية والبيئية والزراعية



  

  )*1:2(ول رƽم جد

ƔزƷ Ʊطاƽربية وƸة الƻƮال Ǐملة فƴطر المبيدات الكيماوية الحشرية المستƢ3(أهم وا(  

  

الرƽم 

Ǐالتسلسل  

االسم 

ǎالتجار  

االسم الƴلمǏ للمبيد 

  )المادƔ الƴƻالة(

درجة سمية 

  **المبيد

أهم اǑفات التǏ يستƢدم المبيد 

  لمكافحتها
  فوسفاميدون   ديمكرون  1

Phosphamidon  
التربس العاديÜ المنÜ حفار الساقÜ الحشرات        )Ia(ى درجة سمية أعل

     Üالخنافس ÜƔالعناك ÜبيضǙا ƫالفرا Üالقشرية

في محاصùيل الحمùضيات     (ƛاقبات اǙوراق   

والتفاƟ والخيار والفلفل والبندورة والفاصوليا     

 ƣار     ). والبطاطا والبطيùمƛ دودةùضافة لǙبا

  .التفاƟ ودودة ƛمار البندورة
فùي  (الذباƔ وحùشرات التربùة واليرقùات          )Ia(أعلى درجة سمية   Parathionباراƛيون   لفſليدو  2

       Ƹùضار والتبùوالخ Ɣمحاصيل الذرة والحبو

Ɣوالقطن والعن.(  
المùنÜ التربùةÜ    (النيماتودا وحشرات التربة      )Ia(أعلى درجة سمية   Aldicarb ألديكارƔ  تيمك  3

الفراƛ Üƫاقبات اǙوراق كما في حالة ذبابùة        

  .والعناكƔ) راق الفول والفاصوليااو
  فĉناميفوس   نماكور  4

Fenamiphos  
فùùي محاصùùيل (النيمùùاتود وكلƔùù المùùاء   )Ia(أعلى درجة سمية 

الحمضيات والƛوم والباميا والتوت اǙرضùي      

  .والفلفل والموز والخضار
 أكùùسي ديمتùùون مƛيùùل  ميتاسيستوكس  5

Oxydemeton methyl   
) Ib(ذو سمية شùديدة     

)  ùة   سمية مùن الدرج

  )الƛانية

       Ɣùالعناك ÜيضùبǙا ƫالفرا Üالتربس Üالمن

في محاصيل الباذنجùان    (والحشرات الماصة   

     Ɵوالملفوف والتفا ƣوالخيار والقرنبيط والبطي

  ).والحمضيات
6   Üارونùùùùتم

  برودكس

  ميƛاميدوفس
 Methamidophos   

)Ib(ذو سمية شùديدة     

    

التربسÜ الدودة  (الحشرات الماصة والقارضة    

راءÜ دودة اللوزÜ المنÜ الفراƫ اǙبيضÜ الخض

خاصùة  ) (قفازات اǙوراقÜ العناكƔ الحمراء   

  ).الخضروات كالخيار والفاصوليا
  ازينفوس مƛيل   كوتنيون  7

Azinphos -  methyl  
)Ib(ذو سمية شùديدة     

    

       Üسوسùال ÜƔالعناك Üالمن ÜƔدودة براعم العن

فùùي (الفùùراƫ الطùùائرÜ ذبابùùة الفاكهùùة  

  .لتربسÜ الحشرات الماصةÜ ا)الحمضيات

  

  *            ǌوƬابتداء من السمية الق Ûتم ترتيب المبيدات  حسب درجة سميتها)Ia (      ƔطـرƢيـر الƷ وانتهاء بالسمية

)IV.(  

تƴتبر درجات السمية مجرد تƬنيƹ مƢبرǎ لمنưمة الƬحة الƴالميـةÛ وبالتـالǏ فـان درجـات الـسمية                  ** 

ربما بـشكل   ( تƴنǏ إطƽǘا بƉن المبيد Ʒير ممرƭ لǖنسان تراكميا          ال" Ʒير الƢطرƔ "أو  " القليلة"أو  "  المتوسطة"

استƴمالǈ حسب تƴليمـات    " يجوز"وعلى مدǌ فترƔ زمنية متوسطة أو طويلةÛ وال تƴنǏ أيƮا بƉن المبيد             ) Ƣطير

  ).1راجƲ بهذا الƬƢوƫ هامƩ رƽم (التǏ تروج لها شركات الكيماويات " االستƢدام اǑمن"



  
)Ib(ذو سمية شùديدة       Methidathionيون مƛيداƛ  سوبراسيد  8

    

Ü الحشرات  )خاصة في العنƔ  (البق الدقيقي   

 Ɣùùات (والعناكùùيل اللوزيùùي محاصùùف

). والحمضيات والزيتون والجوز والبطاطا   

باǙضافة لدودة التفùاƟ وƛاقبùات اǙوراق       

والساق والحشرات القشرية واليرقات والمن     

 والخنافس والتربس ودودة القرنبيط وذبابùة     

  .الفاكهة
  ديكلورفس  ديفيبان  9

Dichlorvos  
)Ib(ذو سمية شùديدة     

    

الحشرات الماصة التي تلتهم البذار وخاصة      

  في المحاصيل المخزونة
  اميƛوت  فوليمات  10

Omethoate  
)Ib(ذو سمية شùديدة     

    

      Üالبق الدقيقي Üحشرة فلوريدا الشمعية Üالمن

الحشرة القشرية الحمراء وذلك بشكل خاص      

  .ضياتفي الحم
  ميƛوميل  Ǚنيت  11

Methomyl  
)Ib(ذو سمية شùديدة     

    

الحشرات والخنùافس والمùن وحفùارات       

وƛاقبات اǙوراق والساق والمن واليرقùات      

التي تصيƔ المجمùوƳ    (القارضة والقارطة   

خاصة في  (Ü التربس الكاليوفرني    )الخضري

) ازهار البندورة والخيار والباذنجان والفلفل    

  .لى الخضاروالديدان القارضة ع
  فينƛيون  ليباسيد  12

Fenthion  
  

)Ib(ذو سمية شùديدة     

    

Ü )من انùواƳ المùن    (حشرة بسيǚ الزيتون    

) الùصوفي (دودة ƛمار التفاÜƟ المن القطني      

في محاصيل  (في التفاحياتÜ تربس البصل     

       Ɣوùصل والحبùا والبùالخضار كالبطاط

والقرنبيط والملفوف والبنùدورة والخيùار      

  ).فل وغيرهاوالفاصوليا والفل
  كلوربيرفوس  درسبان  13

Chlorpyrifos  
) II(ذو سمية متوسطة    

أخùف مùùن الدرجùùة  (

  )الƛانية

         Ɲتخمùة الùذباب ÜƔùمار العنƛ ي  (دودةùف

Ɣالعن(    البق الدقيقي Ü) Ɣحشرات  )في العن Ü

التربة وحشرات األعشاƔ في الحمùضيات      

باإلضùافة  .  وسوس األخشاƔ في الغابات   

  .لكاملة ويرقاتهاللنمل الطائر والحشرات ا
  ديازينون  ديزكتول  14

Diazinon  
  )خاصة في العنƔ(البق الدقيقي   )II(ذو سمية متوسطة 

  إندوسلƅفان  ƛيونĉكĆس  15
Endosulfan  

فùي  (Ü الذبابة البيùضاء     )في الخيار (المن    )II(ذو سمية متوسطة 

Ü المùùن وƛاقبùùات وقارطùùات )الفاصùùوليا

  .ةاألوراق والعناكƔ في األشجار المƛمر
  بيريمكارƔ  بيريمور  16

Pirimicarb  
  المن  )II(ذو سمية متوسطة 

  دايميƛويت  روجر  17
Dimethoate  

الياسùمين فùي اشùجار      )عƛة(دودة ورق     )II(ذو سمية متوسطة 

الزيتونÜ حشرة بسيǚ الزيتùونÜ الذبابùة       

Ü دبور ƛمار اللوزÜ    )في البرقوق (المنشارية  

فùي محاصùيل    ) نطاط اǙوراق (التسيكادا  

فùي محاصùيل    (الخضارÜ تربس البùصل     

البصل والبطاطùا والحبùوƔ والقùرنبيط       

والملفوف والبندورة والخيùار والفاصùوليا      

Ü الحشرات الƛاقبة الماصة    )والفلفل وغيرها 

مƛل المن والعناكƔ والتربس والحùشرات      

باǙضافة لƛاقبùات   .  القشرية وذبابة الفاكهة  

فùي الùذرة والقطùن      (اǙوراق وقفازاتها   



  ).حمضيات واللوزيات والتفاحياتوال
  فورموƛيون  انƛيو  18

Formothion  
  مłن الحمضيات  )II(ذو سمية متوسطة 

  ليندين  ليندين  19
Lindane  

يستخدمÜ بشكل عامÜ لتعقيم التربة والبùذور         )II(ذو سمية متوسطة 

  .وفي الطعوم السامة للفئران
  لŽمńبداسيها لوƛرين  كراتيه  20

Lambada Cyhalothrin  
) خنفساء كولورادو (المن وكلورادو البطاطا      )II(ذو سمية متوسطة 

والديدان وƛاقبùات اǙوراق والùصراصير      

في محاصùيل القطùن     (والذباƔ والتربس   

  ).والخضار والفواكه
21  ƫرين  سيمبوƛسيبرمي  

Cypermethrin  
انواƳ كƛيرة من الحشرات والفراƫ والنمل        )II(ذو سمية متوسطة 

حاصùùيل القطùùن فùùي م(والùùصراصير 

  )والحمضيات والتبƸ وبعض انواƳ الخضار
  كاربريل  سيفن  22

Carbaryl  
في محاصùيل   (انواƳ كƛيرة من الحشرات       )II(ذو سمية متوسطة 

  ).الذرة والبطاطا والخضار
  ديكوفول  أكرين  23

Dicofol  
ذو سمية من الدرجùة     

  )III(الƛالƛة 

العناكƔ في الحمضيات والعنƔ والبنùدورة      

ان والخيùار والبطùيƣ والùشمام       والباذنج

والكوسا والتùوت األرضùي والفاصùوليا       

  .والقطن والفستق
ذو سمية من الدرجùة       اميتراز  ميتاك  24

  )III(الƛالƛة 

العناكƔ الحمراء والمن والحشرات القشرية     

  .والسيكادا والحفارات والƛاقبات
جاوتùùùùùùشو   25

  )كونفيدور(

  إميداكلوبريد
imidacloprid  

في محاصيل الخùضار    ) فقط(ور  لتعقيم البذ   

بهùدف مكافحùة    (وبعض انواƳ اللوزيات    

الحùùشرات الماصùùة وأصùùناف الفراشùùة 

البيضاء والتربس والمن وقفازات األوراق      

وƛاقباتهùùا والحùùشرات القùùشرية والبùùق 

يستخدمه بعض المزارعين فùي     ).  الدقيقي

  .الخضار



  

  )*2:2(جدول رƽم 

  )4(رية المستƴملة فǏ الƻƮة الƸربية وƽطاƷ ƱزƔأهم وأƢطر المبيدات الكيماوية الƻط
  

الرƽم 

Ǐالتسلسل  
االسم 

ǎالتجار  

أهم اǑفات التǏ يستƢدم المبيد   **درجة سمية المبيد  )المادƔ الƴƻالة(االسم الƴلمǏ للمبيد 

  لمكافحتها
  ميتاليكسيل  ريدوميل  1

Metalaxyl  
) Ib(ذو سمية شùديدة     

سمية مùن الدرجùة     (

  )الƛانية

غبùي فùي محاصùيل      البياض الز 

العنÜƔ باإلضافة Ǚمراض اللفحùة     

المتƋùùخرة والمبكùùرة والبيƛيùùوم  

والبياض الزغبي في الكƛيùر مùن       

كمùا  .  الخضار والبندورة والبطاطا  

يستخدم لمكافحة ƈفات الخمƝù فùي       

ƛمار الكوسا والخيارÜ فùضǚ عùن       

استعماله في تعقيم البذور للوقاية من      

  .  هذه األمراض
 كونازولÜ كرńبĉنĆدłزيمفĉنĆبو  إندار  2

 Fenbuconazol, Carbendazim  
) II(ذو سمية متوسطة  

أخùùف مùùن الدرجùùة 

  .الƛانية

  البياض الدقيقي في التفاحيات

  ćمłنŽكوزيƔ  منسيدان  3
Mancozeb  

اللفحة والريزكتونيùا واǙنƛركنùوز       )II(ذو سمية متوسطة 

والعفن اǙسود والùصدأ والبيùاض      

   Ɣيل    (الزغبي والجرùي محاصùف

   Ɵاùùدورة والتفùùا والبنùùالبطاط

Ü فضǚ عن تعقيم البذور   )والقرعيات

  .للوقاية من هذه اآلفات
  مانيƔ  مانيبغان  4

Maneb  
ذو سمية من الدرجùة     

  )III(الƛالƛة 

     Üوالخيار Ɣالبياض الزغبي في العن

اللفحùùة المبكùùرة والمتƋùùخرة فùùي 

البندورة والبطاطاÜ اǙنƛركنوز فùي     

لعنÜƔù  الخيارÜ الخمƝ اǙسود في ا    

امراض تجعùد اǙوراق والùصدأ      

  .والعفن البني
  فيناريمول  روبيغان  5

Fenarimol  
ذو سمية من الدرجùة     

  )III(الƛالƛة 

خاصة في الخيùار    (البياض الدقيقي   

Ɣوالعن(     ÜƝùالخم Üالصدأ ÜƔالجر Ü

Ɣمار العنƛ ضافة لدودةǙبا.  
  بينوميل  بنلĉت  6

Benomyl  
ذو سمية من الدرجùة     

  )III(الƛالƛة 

عفن القطني اǙبيض فùي الخيùار       ال

     Üولياùالذبول في الفاص Üوالفاصوليا

      Ɵاùالتف Ɣرùركنوز وجƛنǙفات اƈ

والعفùùن اǙسùùود والبùùوتريتس  

والسيركùùسبورة وعفùùن ƛمùùار  

الحمضيات اǙسود والعفن البني في     

التفاƟ والفيوزاريوم وعفن الساق في     

  .الخضار

  ).IV(وانتهاء بالسمية Ʒير الƢطرƔ ) Ia(من السمية القƬوǌ تم ترتيب المبيدات حسب درجة سميتهاÛ ابتداء * 

).1:2(راجƲ المǘحưة حول درجة السمية الواردƔ فǏ جدول رƽم **  



  

  )*3:2(جدول رƽم 

ƔزƷ Ʊطاƽربية وƸة الƻƮال Ǐملة فƴعشاب المستǓطر مبيدات اƢ5(أهم وا(  

  
الرƽم 

Ǐالتسلسل  
االسم 

ǎالتجار  

درجة سمية   )الƴƻالةالمادƔ (االسم الƴلمǏ للمبيد 

  **المبيد

  أهم االستƢدامات

  باراكوات  دوكاتلون  1
Paraquat  

ذو سمية شùديدة    

)Ib) (   نùسمية م

  )الدرجة الƛانية

لمكافحة الحامول واألعشاƔ عريùضة األوراق      

كما يستخدم لمقاومة األعشاƔ فùي      .  والنجيلية

  .حقول الفاكهة
  بروموكسيلينÜ ايوكسيلين  نوفاكرون  2

Bromoxylin, Ioxylin  
ذو سمية متوسطة   

)II)( نùùف مùùأخ

  )الدرجة الƛانية

  مبيد عشبي عام

3   ĉرùùùالب– 

ĉسوبر  

2, 4, D.     ذو سمية متوسطة

)II(  

  لمكافحة اǙعشاƔ ذات اǙوراق العريضة

4  ƔمŻنول   ستĉبنتاكلوروف  
Pentachlorophenol 

ذو سùùمية مùùن  

الدرجùùة الƛالùùƛة 

)III(  

عùد Ʋهùور    لمكافحة اǙعشاƔ قبل الزراعة وب    

ويùùستعمل لمكافحùùة اǙعùùشاƔ .  المحùùصول

  .عريضة ورفيعة الورقة
  نيتروفين  توك  5

Nitrofen  
ذو سùùمية مùùن  

الدرجùùة الƛالùùƛة 

)III(  

لمكافحة العديد من اǙعشاƔ عريضة ورفيعùة       

  ).قبل بروز المحصول(اǙوراق 

  

  )4:2(جدول رƽم 

ǌرƢ6(مبيدات ا(  

  
  أهم اǙستخدامات  يةدرجة السم  اǙسم العلمي  اǙسم التجاري

  مƛيل بروميد   مƛيل بروميد
CH3Br  

Methyl Bromide  

أعلى درجة سùمية    

)Ia(  

لتعقيم التربةÜ بما في ذلك تعقيم مناطق معينùة مùƛل           

كما يستعمل لمكافحة النيمùاتودا     .  البيوت البǚستيكية 

وبذور األعشاƔ وامراض التربة الفطرية والبكتيرية      

  .سويرقات بعض الحشرات والسو

  
  *           ǌوƬابتداء من السمية الق Ûتم ترتيب المبيدات حسب درجة سميتها)Ia (        ƔطـرƢيـر الƷ وانتهاء  بالـسمية

)IV. (  

  )1:2(راجƲ المǘحưة حول درجة السمية الواردƔ فǏ جدول رƽم** 

  



Ǐانƙل الƬƻال Ʃهوام  
  

Ɣ المبيدات الكيماوية في خمس مجموعùاتÜ حùس       ) WHO(تصنف منƲمة الصحة العالمية      )1

 الذي يعتبùر تقùديرا      LD50درجة سميتها أو خطورتها وذلك استنادا إلى ما يعرف بمقياس           

% 50الǚزمة لقتل   ) في كل كغم من الجسم الحي     (إحصائيا لكمية المادة السامة بالملغرامات      

ومùن  .  من الحيوانات المخبرية التي تتكون بالعادة من الفئران       ) نسبيا(من مجموعة كبيرة    

ا التصنيف أنه Ǚ يƋخذ بعين اǙعتبار المخاطر الùصحية المزمنùة ومخùاطر    أهم عيوƔ هذ 

  .السرطان والتشوهات الخلقية التي تسببها العديد من المبيدات

  

ƴوبناءا على تصنيف المبيدات المتب) ƔحسWHO (نحصل على المجموعات التالية:  

Ia  : ǎأعلى درجة سمية أو سمية من الدرجة األولى(ذو سمية قصو.(  

Ib  : انية(ذو سمية شديدةƛسمية من الدرجة ال.(  

II  : انية(ذو سمية متوسطةƛسمية أخف من الدرجة ال.(  

III  : ة) (نسبيا(ذو سمية قليلةƛالƛسمية من الدرجة ال.(  

IV  : ستخدام العادي) نسبيا(ذو سمية غير خطرةǙناء اƛأ.  

  

  :راجÜƴ مÜǚƛ النشرات اإلرشادية التالية)  2

) السلطة الوطنية الفلùسطينية   (Ü وزارة الزراعة    العنƔ في فلسطين  . حيد قفيشهÜ و  -

)ƣبدون تاري.(  

Ü وزارة الزراعة في السلطة     زراعة الفاصوليا .  شاهينÜ صادق ومحمد عبد الكريم     -

  ).بدون تاريƣ) (الوطنية الفلسطينية

Ü زراعة البندورة داخل البيùوت البǚسùتيكية      . شاهينÜ صادق ومحمد عبد الكريم     -

  ).بدون تاريƣ) (السلطة الوطنية الفلسطينية(ارة الزراعة وز

الùسلطة الوطنيùة   (Ü وزارة الزراعùة     النباتات الزهريùة الطفيليùة    . زهدÜ غسان  -

  ).بدون تاريƣ) (الفلسطينية

-      Üخرونƈمحمد و Üتيكية       عبد الكريمùسǚوت البùل البيùوزارة  زراعة الخيار داخ Ü

  ).السلطة الوطنية الفلسطينية(الزراعة 

 –Ü معهد األبحاث التطبيقية     دليل ƈفات وامراض النبات في فلسطين     . يشهÜ وحيد قف -

 Ü1997القدس.  

  

رقùم  (استنادا إلى نفس المصادر المذكورة في الهامƫ السابق         ) 1:2رقم(تم بناء هذا الجدول     )  3

  :كما تم اǙستعانة أيضا بالمراجƴ اإلضافية التالية).  2(

  

  .1995جامعة بيرزيتÜ :  بيرزيت.  مستخدمةالمبيدات ال.  العطاريÜ محمود -

Ǚئحة مبيدات تم حƲرها او تقييد استخدامها وما زالت تùستخدم           .  ابو قرÜƳ عقل   -

  .1995جامعة بيرزيتÜ :  بيرزيت.  في الضفة الغربية وقطاƳ غزة



Ǚئحة مبيدات األعشاƔ المستخدمة في الضفة الغربيùة وقطùاƳ          .  ابو قرÜƳ عقل   -

  ).بدون تاريƣ(عة بيرزيت جام:  بيرزيت.  غزة

:  بيرزيùت .  Ǚئحة بالمبيدات األكƛر استعماǙ في الضفة الغربية      .  ابو قرÜƳ عقل     -

  ).بدون تاريƣ(جامعة بيرزيت 

Ǚئحة وزعùت مùن قبùل وزارة        (ض  .Ü شركة مختشيم م   )Acarin (18.5أكرين   -

  ).الزراعة الفلسطينية

بالمبيدات المستخدمة في مكافحة    Ǚئحة  (وزارة الزراعة الفلسطينية    .  قفيشهÜ وحيد  -

Ɣفات العنƈ( حزيران Ü1997.  
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Ƙالƙل الƬƻال  

الكيماوية المستƴملة فǏ الƻƮة حقاƼƏ علمية ƢطيرƔ عن المبيدات 

Ʊوالقطا.  



  

  المبيدات الكيماوية فǏ الƻƮة والقطاƱ ومƢاطرها الƬحية والبيƏية
  

  
  مقدمة  3-1

يقدم هذا الفصل معلومات وحقائق علمية مكƛفة حول بعض أخطر المبيدات الكيماوية المستخدمة             

  Ƴعلمية      .  في الضفة والقطا ƴي      مهنية معر  -وذلك استنادا إلى مراجùوفة عالميا ومتخصصة ف

ومùن أشùهر هùذه     .  مجال المبيدات وƛƈارها السمية واألمراض المختلفة التي تسببها لǘنùسان         

ƴالمراج:  

وكالة  حماية   "EXTOXNET (  Ü"(شبكة اإلرشاد ضد التسمم   "Ü  )WHO"(منƲمة الصحة العالمية  "

  PANNA(Ü"(شماليةشبكة العمل ضد المبيدات في أميركا ال" Ü )USEPA"(البيئة األميركية

  "الوكالة الدولية ألبحاث السرطان"Rachel  Carson Council( Ü"(مجلس راشل كرسون  " 

 )IARC (وغيرها.  

  

والجدير بالذكرÜ أننا ركزناÜ في هذا الفصلÜ على عواقƔ استخدام المبيدات الكيماوية على صحة              

لقاتلùة الناجمùة عùن اسùتخدام        اإلنسانÜ من ناحية اآلƛار السمية والممرضة الخطيرة أو حتى ا         

ومƴ . المبيداتÜ بشكل عامÜ والمبيدات األكƛر خطورة المذكورة في الفصل السابقÜ بشكل خاص           

  . ذلكÜ تطرقناÜ في بعض الحاǙتÜ إلى ƛƈار المبيدات المدمرة على الحيوان والنبات والبيئة

  

نيÜ تùصنيفا كيميائيùاÜ أي      عǚوة عن ذلكÜ صنفنا المبيدات الوارد ذكرها في جداول الفصل الƛا          

حسƔ المجموعات الكيميائية التي تنتمي إليها المواد الفّعالة في المبيùداتÜ علمùا بƋùن معرفùة                

Ü في تحديد   )من أحد هذه المبيدات   (التصنيف الكيميائي للمبيدات تساعد األطباءÜ في حاǙت التسمم       

  ).chemical antidote( العǚج الكيميائي المضاد

  

جموعات الكيميائية التي ينتمي إليها أخطر المبيدات المستخدمة في الùضفة والقطùاƳ             أما أهم الم  

OP( Ü( واختùصارها ) organophosphorus compounds(مركبات فوسفورية عùضوية : فهي

 Organochlorine(  Ü مركبات كلورية عùضوية )CA( واختصارها ) carbamates(الكربمات 

Compounds (صارهاùùùواخت )OC(ƛالبير Üاتùùùرين )Pyrethroids (صارهاùùùواخت)PY( Ü

  ).DC(واختصارها) dithiocarbamates(ديƛيوكربمات

  

  ):OP( مبيدات فوسƻورية عƮوية  3-2

المبيدات الفوسفورية العضوية عبارة عن المبيدات التي يشكل الفوسفور جزءا أساسيا من تركيبها             

الحùشرية المùستخدمة بالùضفة      وتشمل هذه المركبات طائفة كبيرة من المبيùدات         .  الكيميائي

  .والقطاÜƳ لمكافحة العديد من اآلفات الحشرية



في الفصل  (والمبيدات الفوسفورية العضوية الحشرية الشائعة في الضفة والقطاƳ التي ورد ذكرها          

  : Ü هي)الƛاني

  

أكسي ديمتùون   (Üميتاسيستوكس  )فيناميفوس(Ü نماكور )باراƛيون(Ü فليدول )فوسفاميدون(ديمكرون  

Ü )مƛيùداƛيون (Ü سوبراسùيد )أزينفùوس مƛيùل  (Ü كوتنيون)ميƛاميدوفس(برودكس /Ü تمارون )لمƛي

Ü )كلوربيرفùوس (Ü درسùبان    )فينƛيùون (Ü ليباسùيد    )أميùƛوت (Ü فوليمùات    )ديكلورفس(ديفيبان

  ).فورموƛيون(Ü أنƛيو)دايميƛوت(Ü روجر )ديازينون(ديزكتول

  

                                                           
  .  سنذكر يف هذا الفصل األمساء التجارية الشائعة للمبيدات ، بينما  نورد أمساءها العلمية بني قوسني

  



 acetyl"(أسùيتيل كùولين سùتيراز    " من الƛابت علميا أن هذه المبيدات تعطùل عمùل أنùزيم   

cholinesterase  (اإلنسان ǎإذ من  . المسؤول عن النشاط الطبيعي للجهاز العصبي المركزي لد

نشاط العضǚت والغدد واأللياف العصبية في جسم اإلنسان        ) وقف(المعروف أن تحفيز أو تƛبيط      

عبùر نقùاط    )impulses" (ة  الكهربائيù ) "الموجات(يتم عبر عملية إرسال متواصلة لǘرشادات       

Ü حيث أن موجات التحفيز العصبي تتم بواسطة المركƔ الكيماوي          )Synapses(اǙشتباك العصبي 

بتƛبùيط  " أسيتيل كùولين سùتيراز    " Ü بينما يقوم أنزيم   )acetylcholine"(أسيتيل كولين "المعروف  

.  )1("أسيتيل كولين " مركƔ  لل) وبالتالي تعطيله (اإلشارة الكهربائيةÜ وذلك من خǚل تحليله       ) وقف(

يحفز عمل العضǚت واأللياف العصبية والغددÜ بينما ينهùي أنùزيم           " األسيتيل كولين "بمعنى أن   

  ).يوقف اإلشارة(عملية التحفيز" األسيتيل كولين ستيراز"

  

العùضǚتÜ الغùددÜ األليùاف      ( لهذا فƎن الموجات الكهربائية تتواصل في حركتها نحو أهدافها          

الرسائل المرسلةÜ عبر نقùاط     " أسيتيل كولين ستيراز    " أنزيم  ) أو يوقف ( Ü ما لم يفرمل   )العصبية

تحديداÜ أنها تتحد   ) OP(وما يميز المبيدات الفوسفورية العضوية    ).  Synapses(اǙشتباك العصبي 

  )2("األسيتيل كولين"وتجعله غير قادر على تƛبيط عمل " أسيتيل كولين ستيراز " مƴ أنزيم 

  

  Üسم             إذنùوهي تدخل ج Üرها سميةƛتعتبر المبيدات الفوسفورية العضوية من أخطر المبيدات وأك

أو بواسطة اǙستنشاق أو    ) يسبƔ قابليتها للذوبان السريƴ في الدهون     (اإلنسان عبر اختراقها للجلد     

أسùيتيل  " وتؤƛر هذه المبيدات على نشاط أنùزيم        .  عن طريق الفم أو عبر متبقياتها في الطعام       

المتواجد في خǚيا الدم الحمراء وفي بǚزما الدم وفي األطراف العùصبية فùي              " لين ستيراز   كو

أي عمùل  (الدماƷ وفي الجهاز العصبيÜ وذلك من خǚل اǙرتباط به وبالتùالي تعطيùل عملùه              

Ü وبالنتيجة تتكرر وتتواصل حركة اإلشارات الكهربائية بشكل غير متحكم بùهÜ األمùر              )األنزيم

إلى ارتعاشات سريعة ومتكررة وغير متحكم بها لبعض العùضǚتÜ فùضǚ عùن              الذي يؤدي   

   . )3(صعوبة كبيرة في التنفس و تشنجات عضلية وارتجافاتÜ بل وفي الحاǙت القصوÜǎ الوفاة

  

في حالة امتصاص الجسم لهذه المبيدات عبر اǙستنشاق تƲهر أعراض التسمم الفورية على شكل              

 دم حاد في األنفÜ السعالÜ صعوبة وصفير فùي التùنفس بùسبƔ              خلل في جهاز التنفسÜ نزيف    

ولùدǎ اختùراق المبيùدات      .  )4(انقباضات في شعƔ القصبة الهوائية أو تراكم الùسوائل فيهùا          

زيادة كبيùرة فùي   (الفوسفورية العضوية لجسم اإلنسان عبر الجلدÜ فيحدث تعرق موضعي شديد       

أما التعرض لهذه المبيدات من خǚùل مǚمùستها         .  )5(وتشنجات عضلية Ǚ إرادية   ) إفراز العرق 

واآلم حادة في العينين ونزيفهماÜ     ) زيادة كبيرة في إفراز الدموƳ    (للعين فيؤدي إلى دموƳ غزيرة      

  . )6(وتقلص شديد في بؤبؤ العين ورؤيا غير واضحة

  

   سùاعة  ومنهùا الùشحوƔ       12باإلضافة لذلكÜ قد تƲهر أعراض التسمم بعد دقائق أو حتى بعد            

              Üحادة في العيون Ƴأوجا Üدوار Üحادة في البطن والرأس Ƴأوجا Üاإلسهال Üالتقيؤ Üيانƛالغ Üالشديد

. )7(رؤيا ضبابيةÜ تقلص أو اتساƳ بؤبؤ العينÜ دموƳ غزيرةÜ سيǚن اللعùاƔ والتعùرق الùشديد              

يÜ وتؤدي حاǙت التسمم الحاد إلى اإلخǚل في جهاز األعصاƔ المركزي وفقدان التنسيق العصب            



           Üةùإرادي Ǚ تقلصات عضلية Üشاملين Ɣوهن وتع Üفقدان القدرة على رد الفعل ÜƠم غير واضǚك

ارتعاÜƫ ارتجافات في اللسان والجفونÜ وأخيرا شلل في األطراف وعضǚت جهاز التنفسÜ وفي           

بعض الحاǙت قد يحدث تبرز أو تبول Ǚ إراديÜ الهواسÜ ونبضات غير منتƲمة للقلÜƔ فقùدان                

Üف             .  )8( تشنجات وغيبوبة تامة   الوعيùنفس أو توقùاز التùل جهùوتحدث الوفاة في حالة تعط

Ɣ9(القل(.  

 4وقد تƲهر أعراض التسمم من بعض المبيدات الفوسفورية العضوية بعد فتùرة أسùبوƳ إلùى                 

أسابيÜƴ وفي هذه الحالة يتخدر الجسم ويشعر المصاƔ بوخزات حادةÜ فضǚ عن الùوهن العùام                

راف السفلى قد تتطور إلى فقدان التنسيق العصبي والعضلي والشلل الذي قùد             وتشنجات في األط  

وقد يƲهر Ü أحياناÜ بعض التحسن خǚل بضعة أشùهر أو           .  )10(يؤƛر أيضا على األطراف العليا    

  . )11(أعوامÜ لكن في أحيان أخرÜǎ قد تبقى اإلصابة دائمة

  

وفùي  ) وراƛيùة (Ɣ في تشوهات جينيùة  وتعتبر المبيدات الفوسفورية العضوية مسرطنة وقد تتسب      

) فùي حالùة النùساء الحوامùل       (اإلخǚل بالنشاط الهورمونيÜ عǚوة عن العقم وتسمم الجنùين        

كما تتسبƔ هذه المبيدات في تعطيل جهاز المناعة وفي إتǚùف العùƲم             . )12(والتشوهات الخلقية 

ǎيا الدم البيضاء والسائل المنوي وتشوهات تناسلية أخرǚ13(النخاعي وخ(.  

  

لقد تم تسجيل عشرات Ǚƈف الحاǙت من إصابات المزارعين األسيويين الذين تعرضùوا بùشكل               

متكرر للمبيدات الفوسفورية العضويةÜ وبرز من بين أهم أعراض هذه اإلصابات فقدان الùذاكرة              

عùلÜ  والقدرة على التركيزÜ اǙهتياج الحادÜ الصداÜƳ صعوبة في الكǚمÜ فقدان القدرة على رد الف      

  .)14(الكوابيسÜ السير أƛناء النوم والنعاس أو األرق الشديد

  

 -وفي بعض الحاǙتÜ وبالرغم من الشفاء من التسمم الفوريÜ تƲهر أعùراض شùذوذ نفùسي               

أكùƛر  (قد تستمر لفترة طويلة     )  عصبية خاصة  –يمكن قياسها بواسطة فحوصات نفسية      (عصبي  

اض واضƠù بالقùدرات الذهنيùة وبالمهùارات         وتتجسد هذه األعراض في انخف    . )15() من سنة 

الجدير بالذكر أن العديد من المبيدات الفوسùفورية        . )16(األكاديمية وبالقدرة على التفكير والتجريد    

العضوية قد توقف أو منƴ بيعها في الوǙيات المتحدة األميركيةÜ كما أن بعض هùذه المبيùدات                 

أنùƲر  (لمنƲمة الùصحة العالميùة    ) ر خطورة أي األكƛ "(بالدزينة الوسخة "يعتبر ضمن ما يعرف   

  ).Ǚحقا

  

               Ɣصاùازات األعùأساسيا في غ Źير حقا أن المركبات الفوسفورية العضوية تعتبر مكوناƛومن الم

التي تشكل نفس المواد الفعالة في      (المستخدمة في الحروƔ الكيماوية الحديƛة ومن هذه المركبات         

) ة في الزراعة بالضفة والقطاƳ وتباƳ بشكل حùر        بعض المبيدات الفوسفورية العضوية المستخدم    

Ü ديكلùورفس   )ديزكتùول (Ü ديùازينون    )درسùبان (Ü كلوربيرفùوس    )فſليùدول (باراƛيون: نذكر

والجدير بالذكر أن أميركا كانت قد استخدمت المبيدات الƛǚƛة األخيرةÜ باإلضافة           .  )17()ديفيبان(

ضùد الùشعƔ    ) 1991عùام   (Ɣ الخلùيƝ    كغازات أعصاƔ في حر   " ليندين"و" ماƛǙيون" لمبيدي

ويدعي األميركان بƋن هذه المبيدات استخدمت كمبيدات طاردة للحشرات في منطقة           .  )18(العراقي



الخليÜƝ  إǙ أن ƛƈار استخدامها ارتدت على العديد من الجنود األميركيين على شùكل أمùراض                 

بد الناتƝ عن اسùتخدام  عصبية مختلفة فضǚ عن بعض األمراض السرطانية وخاصة سرطان الك      

  . )19()في نفس الحرƔ"(ليندين"مبيد 

  

ومن المفيد التنويه هناÜ إلى أنه وكجزء من المجهود الحربي األلماني أƛنùاء الحùرƔ العالميùة                 

أول من صنƴ مركبùات فوسùفورية عùضوية كغùازات           ) األلمانية" (باير"الƛانيةÜ كانت شركة    

 فùي  1995الذي استخدم عùام  " سارين" عن غاز  فضǚ" طابون"و" سومان"أعصاÜƔ واشهرهما   

  . )20(عملية التسميم الجماعي المتعمدة في نفق القطار الكهربائي بطوكيو

  

تصنƴ مركبات فوسùفورية عùضوية ألهùداف        " باير"بعد الحرƔ العالمية الƛانيةÜ أخذت شركة       

Ü يعتبùر األتùروبين     أخيرا. )21()فوليدول" (باراƛيون"زراعية تجاريةÜ كمبيدات حشرية اشهرها      

)Atropine (            لùذلك أنه يعم Üج الكيماوي المضاد للتسمم من المركبات الفوسفورية العضويةǚالع

  .وبالتالي إعادة التحكم بموجات التحفيز العصبي" أسيتيل كولين " على حجƔ مستقبǚت مادة 

  

  ) CA(الكربمات  3-3

Ü وتعتبùرÜ كمùا   )carbamic acid(حامض الكربميùك  " إستيرات"مبيدات الكربمات عبارة عن 

Ü وبالتالي تعمùل علùى      )22(" أسيتيل كولين استيراز  "المبيدات الفوسفورية العضويةÜ مƛبطة ألنزيم    

  .لذلك فهي خطيرة وسامة جدا.  )23(إتǚف الجهاز العصبي لدǎ اإلنسان 

  

تيمùك  : هùي ) في الفصل الƛاني  (مبيدات الكربمات الشائعة في الضفة والقطاƳ والتي ورد ذكرها        

)Ɣألديكار( نيتǙ Ü)وميلƛمي(بيريمور Ü)Ɣبيريمكار( نĉسيف Ü)ريلłكارب( إندار Ü)نبوكونازولĉف.(  

    

              Üفقدان التنسيق العصبي Üت  سلوكية وحسيةǙǚعن اإلصابة الفورية من هذه المبيدات إخت Ƌوينش

            ÜƔن اللعاǚزيادة في سي Üرأس حاد ƴوج Üزيادة إفراز العرق Üدوخة Üضعف عضلي   Üانùيƛالغ 

              Üعضلي ƫارتعا Üرؤيا ضبابية Üصعوبة في التنفس ÜƠم غير واضǚك Üم باطنية حادةǙƈ Üالتقيؤ

في الجنينÜ  " أسيتيل كولين استيراز  "تقلصات عضلية Ǚ إراديةÜ إسهالÜ ضعف بارز لنشاط أنزيم        

يùام أو   أي بعد فترة ساعات أو أ     ( أما أعراض اإلصابة طويلة المدǎ       ).24(حساسية جلدية مفرطة  

ƴهر كما يلي  ) أسابيƲفت :         Üرطانيةùأعراض س Üيةƛتشوهات ورا Üتشوهات سلوكية Üفقدان الذاكرة

تقلصات حادة جداÜ تشوهات خلقيةÜ خلل في وƲائف الطحال والعùƲم النخùاعيÜ تلùف الكبùد                 

والخصيتينÜ انخفاض في مùستويات الùسائل المنùويÜ تùسمم الجنùينÜ تùسريƴ اإلصùابة                 

Ü هبوط في وزن الجسمÜ فقر الùدمÜ انخفùاض          )ي المناعة ضد الفيروسات   انخفاض ف (الفيروسية

   . )25(الهيموجلوبين في الدمÜ انخفاض الخصوبة بسبƔ تلف الخصيتين والمبيض

  

  :وبƎمكاننا تلخيص أهم اآلƛار السمية المترتبة على تعرض اإلنسان لمبيدات الكربمات بما يلي

Ǚز       " يتيل كولين أس"تواصل نمو غير متحكم به لمادة         :أوùات التحفيùل موجùوبالتالي تواص

  . )26(العصبي



  . )27("أسيتيل كولين ستيراز"نشاط أنزيم ) وقف(تƛبيط   :ƛانيا

  . )28(الكهربائية في الجسم) الموجات(إطǚق متواصل وغير متحكم به للرسائل  :ƛالƛا

  .)29(ارتعاشات وارتجافاتÜ انحباس التنفس  :رابعا

  . )30()في أقصى حاǙت اإلصابة(ات عضلية حادةÜ وربما الوفاة انقباضات وتشنج  :خامسا

  

 3فùي   (فùي الهنùد     ) Bhopal( ومن المفيد هنا التذكير بالكارƛة الكيماوية التي وقعت في بوبال         

Ü وذلùك   )السويسرية" (يونيون كاربيد "والتي تسبƔ فيها مصنƴ تابƴ لشركة       ) 1984ديسمبر عام   

من المصنÜƴ مما أدǎ إلى مقتل نحو ) methyl isocyanate (بانطǚق غمامة من غاز الكربمات

 شخصÜ علما بƋن العدد النهائي لǘصابات لم يعùرف        150000 شخص وإصابة أكƛر من      3500

  .)31(حتى اليوم

  

العǚج الكيماوي المضاد للحاǙت التي يتعطل فيهùا عمùل   ) atropine( " األتروبين"أخيراÜ يعتبر

   ).32(نتيجة التعرض لمركبات الكربمات" يرازأسيتيل كولين است" أنزيم 

  

   :)OC(مبيدات كلورية عƮوية 3-4

 highly chlorinated organic(الكلùوره  ) كƛيفùة (تعتبر هذه المبيدات مركبات عضوية عالية 

chemicals(       وتتميز بالرباط الكيماوي القوي بين الكربون والكلور Ü)C-Cl(     نùنها مƋوتعرف ب Ü

وبسبƔ بقائها الطويل في البيئة وقابليتها القويùة للùذوبان فùي            . )33( البيئة أكƛر المبيدات بقاء في   

تركيزها في الكائنات الحية وبالتالي بقائهùا فùي         ) أو تزايد (الدهونÜ تتميز هذه المبيدات بتراكم      

ومن الƛابت علميùا أن المبيùدات       .  )35(Ü عǚوة عن تلويƛها للمياه الجوفية     )34(البيئة بدون انحǚل  

. )36(ورية العضوية تعمل على تعطيل اإلفرازات الهورمونية الطبيعية فùي جùسم اإلنùسان             الكل

وبالرغم من أن الوǙيات المتحدة األميركية وكندا حƲرتا استخدام العديد من مبيدات هذه العائلùة               

المعروفة بƎخǚلها للنشاط الهورمونيÜ إǙ أن نفس هذه المبيدات Ǚ زالت تنتƝ وتسوق في بلùدان                

ǎ37(عديدة أخر( .  

  

باإلضافة إلى ذلكÜ تتسبƔ المبيدات الكلورية العضوية في اإلخǚل بعمليùة انتقùال الموجùات               

العصبيةÜ عبر المحاور العصبيةÜ األمر الùذي يعطùل النùشاط الطبيعùي للجهùاز العùصبي                 

  .)38(المركزي

  

 Ü فقùدان التنùسيق    ومن أعراض اإلصابة الفورية جراء هذه المبيدات تقلصات عضلية Ǚ إرادية          

العصبيÜ خلل في التوازن الهورمونيÜ إفراط في حساسية الجلد والوجه واألطرافÜ وجƴ حùاد              

في الرأسÜ دوخةÜ غƛيانÜ تقيؤÜ ارتجافاتÜ ضعف عضليÜ حركات العين Ǚ إرادياÜ كǚم غيùر               

از واضǙƈ ÜƠم في الصدر والمفاصلÜ طفƠ جلديÜ التنفس بصعوبةÜ نشاط غير طبيعي في الجه             

العصبي المركزي يتلوه وهن شاملÜ إسهالÜ تشوشات في الموجات الدماغيةÜ ارتفاƳ في درجùة              

  .)39(الحرارةÜ ارتفاƳ ضغط الدمÜ زيادة في إفراز اللعاÜƔ زيادة في إفراز العرق 

  



      ǎأما أعراض اإلصابة طويلة المد)       ƴي    ) أي بعد فترة ساعات أو أيام أو أسابيùا يلùهر كمƲفت :

هذه المبيدات عبر المشيمة للجنينÜ فضǚ عùن اختراقهùا لحليƔù األمÜ أعùراض               انتقال أƛار   

سرطانيةÜ تشوهات خلقية وجنينيهÜ تسمم الجنينÜ فقر الدمÜ خلل في الجهùاز التناسùليÜ تلùف                

            Üزيùتلف الجهاز العصبي المرك Üل في المستويات الهورمونيةǚاإلخ Üتلف العينين Üالخصيتين

بد والرئتين والغدة الدرقيةÜ تلف كريات الدم والطحùالÜ ربùو متكùررÜ     تلف المƛانة والكلى والك   

نبضات غير منتƲمة للقلÜƔ ضمور القشرة الخارجية للكلىÜ هبوط في الخصوبةÜ تلùف جهùاز               

  . )40(المناعةÜ موجات دماغيه غير طبيعيةÜ أرق شديد وتشوƫ في عملية النومÜ والهلوسة

  

  ) :PY(البيرƙرينات  3-5

ت على  تعطيل عملية نقل اإلندفاعات عبر الصوديوم والبوتاسùيوم فùي خǚيùا             تعمل البيرƛرينا 

  .)41(عملية انتقال الموجات العصبية)توقف(األعصاƔ وتتسبƔ في تعطيل

تتشابه أعراض اإلصابة الفورية جراء هذه المبيدات تشابها كبيرا مƴ أعراض التسمم من مùادة               

اتÜ إفراط في اإلجفالÜ ارتفاƳ درجة الحùرارةÜ        إرتجاف: وذلك  على النحو التالي    ) DDT(ت.د.د

  .)42(زيادة إفراز اللعاÜƔ زيادة نسبة سكر الدم واألدرينالين

  :ومن ضمن اآلƛار السّمية المحتملة الناتجة عن التعرض لمبيدات البيرƛرينات

انقباضات عضلية حادةÜ إسهالÜ وجƴ حاد في الرأسÜ تقيؤÜ صعوبة في التنفسÜ زيùادة إفùراز                

خاط من األنفÜ إفراط في التهيÜƝ زيادة إفراز العرقÜ انتفاخ مفاجƐ فùي الوجùه والجفùون                 الم

  .)43(والشفاه والفم وأنسجة الحلقÜ ارتفاƳ النبضات

      ǎأما أعراض اإلصابة طويلة المد)     ƴهر كما يلي  ) أي بعد فترة أيام أو أسابيƲفت :  Üتشوهات جينيه

مناعةÜ هبùوط اإلفùرازات الهورمونيùة مùن         تشوهات خلقيةÜ أعراض السرطانÜ تلف جهاز ال      

Ʒ44(الدما(.  

  

  : المبيدات الحشرية 3-6

           Ƴاùفي هذا الجزء كل مبيد من المبيدات الحشرية الخطيرة والمستخدمة في الضفة والقط Ɲسنعال .

. إǙ أن ذلك Ǚ يعني عدم وجود مبيدات حشرية ربما Ǚ تقل خطورة عن المبيدات المذكورة هنùا                 

شرية حسƔ تصنيفها الكيميائيÜ مبتدئين بالمبيùدات الحùشرية الفوسùفورية           سنقسم المبيدات الح  

  . العضوية

  



  : المبيدات الحشرية الƻوسƻورية الƮƴوية 3-6-1

  

  ): فوسƻاميدون(   ديمكرون 3-6-1-1

حسIa)  Ɣلهذا المبيد درجة سمية     . تعتبر سّمية هذا المبيد شاملة Ü وبشكل خاص عبر المǚمسة           

WHO (   ة  أي أعلى درجة سمي)    جدول رقم ƴ1:2راج  .(     Üضويةùوكما المبيدات الفوسفورية الع

أسùيتيل كùولين    "تكمن خطورة الديمكرون األساسية على اإلنسان في أنه يعطل عمùل أنùزيم              

).  2-3راجƴù البنùد     ( الضروري لقيام الجهاز العصبي المركزي بوƲيفته الطبيعية         )45("أستيراز

  .)Ǚ)46ستنشاق أو الجلد أو الطعامواختراق هذا المبيد للجسم يكون عبر ا

  :تتلخص أعراض اإلصابة الفورية من هذا المبيدÜ عبر اǙستنشاق بما يلي

                Üينùؤ العùتقلص بؤب Üالتقيؤ Üفقدان الوعي Üانحباس في التنفس Üزيادة في إفراز العرق Üدوخة

Ɣزيادة كبيرة في إفراز اللعا Üتǚفي العض Ƴ47(أوجا.(  

  

أوجùاƳ  : ورية من الديمكرون نتيجة تناوله عبر متبقياته في الطعام فهي         أما أعراض اإلصابة الف   

في البطنÜ إسهالÜ غƛيانÜ تقيؤÜ تقلص بؤبؤ العينÜ أوجاƳ في العضǚت وزيادة كبيرة في إفراز               

Ɣ48(اللعا(.  

  

باإلضافة إلى ذلكÜ فƎن اإلصابة الفورية من هذا المبيد تؤدي إلى اهتياج العينين وقد تؤدي أيضا                

ى اإلخǚل بالجهاز العصبي المركزيÜ األمر الذي يبرز على شكل تشنجات حادة Ü صعوبة في               إل

  . )50(وهذه األعراض األخيرةÜ تحديداÜ قد يتƋخر Ʋهورها. )49(التنفس والوفاة

أسùيتيل كùولين        " أما أعراض اإلصابة طويلة المدǎ فتتركز أساسا في إعاقùة نùشاط أنùزيم               

  ) .2-3بند راجƴ ال( )51("أستيراز

  

53( Ü(Ü ولكونه مادة مسرطنة     )52(في تشوهات وراƛية لدǎ اإلنسان    " الديمكرون  " وقد يتسبƔ مبيد    

  . )54(قد يؤدي إلى سرطان الغدة الدرقية

  

توقفت )   CIBA GEIGY Corporation(الجدير ذكره أن الشركة األميركية المنتجة لهذا المبيد 

.  )USEPA()55( تسجيله لدǎ وكالة حماية البيئة األميركية        Ü كما ألغت  1990عن إنتاجه منذ عام     

              Üر استخدامه في العديد من دول العالمƲار الصحية والبيئية الخطيرة للديمكرون فقد حƛاآل Ɣوبسب

  .   )56(بما فيها بعض الدول األسيوية

  

  ):باراƙيون( فŽليدول  3-6-1-2

Ü ودرجùة سùّميته     )57(حة العالميùة  لمنƲمة الùص  " الدزينة الوسخة "ضمن Ǚئحة   " الفليدول"يعتبر  

Ia) تصنيف ƔحسWHO  ( أي أعلى درجة سمية) جدول رقم ƴذا    ).  1:2راجùه Ɣسبùد تùوق

أو مǚمùسته   ) عبر الطعùام  (المبيد في العديد من الوفيات بالعالمÜ وذلك من خǚل تناول متبقياته            

وية فƎن لهذا المبيد سùرعة   وكما في سائر المبيدات الفوسفورية العض    ). 58(للجلد أو عبر استنشاقه   

  ).59(اختراق كبيرة للجلد



  

تزداد خطورة التعرض للفليدولÜ بشكل خاصÜ في حالة األفراد الذين يعانون من أمراض فùي               

أوعية القلƔ الدموية أو في الكبد أو في الكلىÜ فضǚ عùن األشùخاص الùذين يعùانون مùن                    

  .)60(يأو خلل في جهاز األعصاƔ المركز) مرض في العين(الزرق

تنطبق اآلƛار السمية والممرضة التي ذكرت سابقا حول المبيدات الفوسفورية العùضويةÜ بùشكل      

  .)61()2-3البند"(الفليدول"عامÜ على مبيد

تùتلخص أعùراض    .  )62(وقد يؤدي الفليدول إلى إتǚف الجلد الذي تزيد ƛخانته وخشونته كƛيرا          

 الوفاةÜ في حالة المǚمسة عبر الجلدÜ وإن لم يشعر          احتمال:  اإلصابة الفورية بهذا المبيد بما يلي     

وبشكل عامÜ فƎن أي تعرض للفليدول قد يؤدي إلى التùسمم           .  )63(المصاƔ بالتهيƝ بعد المǚمسة   

الفوري المميت الذي يترافق مƴ أوجاƳ حادة في الرأسÜ زيادة كبيرة في إفراز العرقÜ الغƛيùان                

  .  )64(يرا الوفاةوالتقيؤÜ اإلسهالÜ ارتعاشات عضلية وأخ

  

ومن أهم األعراض المرضية المزمنة التي قد تƲهر على المدǎ البعيدÜ نتيجة التعرض للفليدول              

تلف في الجهاز التناسلي وفي الجنين اآلخذ في النموÜ تلف في الجهاز العصبيÜ وهùن               :  ما يلي 

وقùد  .  )65(يقانعامÜ الشعور بوخزات حادة في الجسمÜ وضعف كبير في التنسيق باألذرƳ والùس           

يتسبƔ الفليدول في تشوهات خلقيةÜ عǚوة عن إخǚله بالجهاز العصبي بسبƔ تعطيله لعمل أنزيم              

الضروري للنشاط العصبي الطبيعيÜ كما يؤدي إلى تùضخم فùي وزن            " أسيتيل كولين استيراز  "

Ʒ66(الدما( .  

  

يقوم الكبد بتحويله إلùى     ومن المعروف أن للفليدول قدرة انتشار سريعة في جسم اإلنسانÜ حيث            

  Ɣسون "مركĉوكĈزيم             " بارا أùل أنùالذي يتلف عم Ɣالمرك Üبشكل مباشر Üالفعال جدا والذي يعتبر

وهو مدمر للبيئةÜ خاصùة     .  )68(كماÜ يعتبر الفليدول مادة مسرطنة    .  )67("أسيتيل كولين أستيراز  "

بةÜ كما أن أشùعة الùشمس        سم داخل التر   15وأن متبقياته تبقى لسنين طويلة بدون تحلل بعمق         

التùي تعتبùر أكùƛر فعاليùة مùن          " بارا أوكسون "تعمل على تحويل الفليدول إلى المادة الفعالة        

  .  )69(الفليدول

  

انخفاض طول فترة حياة الكائنات الحية      :  ومن أبرز تƛƋيرات الفليدول المدمرة للبيئة نذكر ما يلي        

عǚوة عن ذلùكÜ منعùت وكالùة        .  )70(لخصوبةواإلخǚل بƋجهزتها التناسلية وهبوط في معدل ا      

Ü اسùتخدام الفليùدول فùي الوǙيùات المتحùدة           Ü1992 عام   )USEPA(حماية البيئة األميركية    

  . )71(األمريكية

  

  ): فناميƻوƧ(نماكور  3-6-1-3

  ).1:2راجƴ جدول(أي أعلى درجة سّمية ) WHOحسIa) Ɣ " نماكور"تبلƸ درجة سّمية مبيد 

 المبيد نفس اآلƛار السمية والممرضة التي ذكùرت سùابقا حùول             وبشكل عامÜ تنطبق على هذا    

ومن أبرز أعراض التسمم الفوري بهذا المبيد ما        .  )72()2-3البند(المبيدات الفوسفورية العضوية    

التنفس بصعوبةÜ اإلسهالÜ عدم التحكم في إخراج البولÜ تباطؤ نشاط القلÜƔù ارتعاشùات          :  يلي



ولو بƋقùل   (م األعراض المرضية طويلة المدǎ نتيجة التعرض        ومن أه .  )73(عضلية وارتجافات 

وما يترتƔ على ذلك من     " أسيتيل كولين استيراز  "حدوث تلف في أنزيم     ": نماكور"لمبيد  ) الكميات

في تùشوهات تناسùلية     " النماكور"كماÜ يتسبƔ   .  )74(تلف الجهاز العصبي المركزي لدǎ اإلنسان     

  .)75(وخلقية

  

3-6-1-4 Ƨدي(ميتاسيستوك Ǐيلأكسƙمتون م :(  

راجƴ جدول رقم    (ÜWHO وذلك حسƔ تصنيف     )Ib(ذا سمية شديدة    " ميتاسيستوكس"يعتبر مبيد   

1:2.(  

الضروري لقيùام   " أسيتيل كولين أستيراز  "من أبرز اآلƛار السمية لهذا المبيد أنه يعطل عمل أنزيم         

ذا المبيد في نفùس     وبشكل عامÜ يتسبƔ ه   . )76(الجهاز العصبي في جسم اإلنسان بوƲيفته الطبيعية      

راجƴù  (اآلƛار السمية والمرضية الناتجة عن التعرض للمبيدات الفوسفورية العضوية الحùشرية            

Ü وخاصة أوجاƳ حادة في الرأسÜ الغƛيانÜ التقيؤÜ اإلسهالÜ زيادة كبيرة في إفراز             )77()2-3البند

وث رجفùات حùادةÜ     إلى حد " ميتاسيستوكس"كما قد يؤدي التسمم من مبيد       .  )78(العرق والدوخة 

وبعد فترة من الزمن قد يفقد المصاƔ شهيته        )  79("الحازوقة"وفقدان القدرة على التنسيق العصبي و     

  .) 80( للطعام وقدرته على التركيز

  

وأهم أعراض اإلصابة طويلة المدǎ بهذا المبيد اهتياج األذن الداخلية وزيادة كبيرة في تدفق الدم               

ولدǎ اختراق هذا المبيد لجسم اإلنسان عبر الجلùد فتكùون    .  )81(يبƋنسجة أعضاء الجهاز التنفس   

  . )82(في الدماƷ" أسيتيل كولين اسيتراز"النتيجة تلف الكبد وإعاقة عمل أنزيم 

   .)83()وراƛية(كما يؤدي هذا المبيد إلى تشوهات جينيه 

  

 12يد أو خǚل    والجدير بالذكر أن أعراض التسمم الفوري قد تحدث في نفس لحƲة التعرض للمب            

  . )84(ساعة من مǚمسته

  

عǚوة عن ذلكÜ قد يؤدي مǚمسة هذا المبيد إلى رؤيا ضبابيةÜ انقباضات في الصدرÜ صفير عند                

  .)85()بلغم(التنفسÜ سعال مƴ إخراج مادة مخاطية 

  

ناتجة عن التعرض لهùذا     " عادية"ويعتبر تباطؤ دقات القلƔ وزيادة إفراز اللعاƔ والعرق Ʋواهر        

ويؤدي التسمم الحاد جدا إلى عدم التحكم في إخراج البول والبرازÜ فقùدان الùوعي               .  )86(مبيدال

  .)87(وانقباضات حادةÜ عǚوة عن أن حدوث هبوط في مستوǎ التنفس قد يكون مميتا

  

  ): ميƙاميدوفƧ(برودكƧ / تمارون  3-6-1-5

راجWHO) (  ƴù(Ü وذلك حسƔ تùصنيف      )Ib(ذا سّمية شديدة    ) برودكس" (تمارون"يعتبر مبيد   

أسùيتيل  "نشاط أنزيم ) تعطيل(ومن الƛابت علميا أن هذا المبيد يعمل على تƛبيط          ). 1:2جدول رقم   

الǚزم لعمل الجهاز العصبي المركزي في جسم اإلنسان وتحديدا نقل الموجùات            " كولين أسيتراز 

  . )88(اǙندفاعية العصبية عبر األعصاƔ والعضǚت



  

 في نفس اآلƛار السمية والمرضية الناتجة عن التعرض للمبيùدات           وبشكل عامÜ يتسبƔ هذا المبيد    

  .)89()2-3راجƴ البند(الحشرية الفوسفورية العضوية 

وتƲهر أعراض التùسمم    .  جسم اإلنسان عبر الجلد أو اإلستنشاق أو الفم       " برودكس"يخترق مبيد 

صدرÜ تقلص كبير على شكل صعوبة وصفير في التنفسÜ انقباضات في ال     ) الناتƝ عن اǙستنشاق  (

               Ƴوأوجا Ƴدمو Üفي الرؤيا Ɵعدم وضو Üوالمخاط من األنف Ƴزيادة إفراز الدمو Üفي بؤبؤ العين

تكùون  " البùرودكس "ولدǎ تناول الطعام المحتوي علùى متبقيùات       . )90(حادة في الرأس والبطن   

لمبيùد  أما عند اختراق ا   .  )91(األعراض على شكل غƛيان وتقيؤ وإسهال وأوجاƳ حادة في البطن         

وفي كل الحاǙت يصيƔ الجسم الوهن العام ويفقد        .  )92(للجلد فيبرز التعرق الشديد واإلرتعاشات    

.  )93(توازنه وتضعف الرؤيا وتختل نبضات القلÜƔ فضǚ عن الغيبوبة التامùة ووقùف التùنفس              

شكل عامÜ  العǚج الكيماوي المضاد للتسمم من المبيدات الفوسفورية العضويةÜ ب        " األتروبين"ويعتبر

  . )94(ومن البرودكس بشكل خاص

  

وتزداد خطورة التعرض للبرودكس في حالة األفراد الذين يعانون من ارتفاƳ ضغط الدمÜ أو من               

  .)95(أمراض في المعدة واألمعاء أو في الكبد والرئتين أو في الجهاز العصبي

  

 هذا المبيد في تلف السائل      ويتسبƔ.  )96(إلى تشوهات جينيه ووراƛية   " البرودكس"كما يؤدي مبيد    

كما تم إحصاء حاǙت عديدة من الرجال الùصينيين الùذين تلùف             .  )97(المنوي وضعف فعاليته  

  . )98(" للبرودكس"السائل المنوي لديهم وبالتالي تعطلت خصوبتهم بسبƔ التعرض 

  

) 1997عùام (الùذي أضùافته     " البرودكس"وأفادت تقارير واردة من الصين التي منعت استخدام       

Ü بƋùن   "قائمة المبيدات الخطيرة والمحƲورة دوليا    "إلى" برنامƝ األمم المتحدة للبيئة   "و" الفاو"منƲمة  

كان بسبƔ ) 1995عام( حاǙت وفاة من المبيدات الزراعية في الصين   3204جزءا هاما من أصل     

  .)99(بشكل اعتيادي في الزراعة" برودكس"استخدام مبيد 

  

من سيريǚنكا بƋن حاǙت عديدة من شلل األطراف والرقبة وعùضǚت           كما تفيد التقارير الواردة     

ومتبقياتùه وبالتùالي    " بùرودكس " ساعة من التعرض لمبيد      96-24الجهاز التنفسي Ʋهرت بعد     

وتحدƛت نفس التقارير عن إصابات  في دول أسùيوية وافريقيùة فùي              .  )100(تسربه إلى الجسم  

إلحساس وتخدر الجسم وǙƈم شùديدة ناتجùة عùن          الجهاز العصبي وخاصة فقدان القدرة على ا      

الشعور بوخزات حادة في الرجلين واليدينÜ وذلك بعد بùضعة أسùابيƴ مùن التعùرض لùنفس                  

  .)101(المبيد

  

              Üر استخدامه في العديد من دول العالمƲار الصحية والبيئية الخطيرة للبرودكس فقد حƛاآل Ɣوبسب

  .)102(بما فيها بعض الدول اآلسيوية

  



  ): أزينƻوƧ مƙيل(نيون كوت 3-6-1-6

وهùو  ).  1:2راجƴ جدول رقم    " (Ü"Ib ذو سمية شديدةWHO   Üيعتبر مبيد كوتنيون حسƔ تصنيف    

من أكƛر المبيدات الحشرية الفوسفورية العضوية سّميةÜ كما يعتبر مدمر للبيئùةÜ إذ أن ترسùباته    

  . )103(بدون تحلل)  سنوات4قد تصل إلى (تبقى في البيئة لسنين طويلة 

أن سّميته شاملة سواء عبر اǙستنشاق أو الجلد أو الفم أو عبر مǚمسته             " كوتنيون" يميز مبيد    وما

) تعطيùل (وكما سائر المبيدات الفوسفورية العضويةÜ يعمل هذا المبيد على تƛبùيط            .  )104(للعين

  .  )105(.الضروري لقيام الجهاز العصبي بوƲيفته الطبيعية"  أسيتيل كولين أستيراز"نشاط أنزيم

في حالة األفراد الذين يعانون من مشاكل في الùرئتين أو    " كوتنيون"تزداد خطورة التعرض لمبيد     

من تشنجات وانقباضات أو في حالة األشخاص الذين سبق لهم وأن تعرضوا لمواد مƛبطة ألنزيم               

  . )106("أسيتيل كولين استيراز"

  

  :كوتنيون بما يليوتتلخص أهم اآلƛار السمية الناتجة عن استنشاق مبيد 

صعوبة في التنفسÜ بما في ذلك نزيف الدم من األنف الذي يزيد من إفرازه للمخùاطÜ الùسعال                  

الحادÜ انقباضات صدريةÜ انحباس التنفس وصفير عند التنفس بùسبƔ انùسداد شùعƔ القùصبة                

  .  )107(الهوائية أو زيادة السائل فيها

دÜ وبالتالي زيùادة كبيùرة فùي إفùراز العùرق            في سرعة اختراقه للجل   " كوتنيون"ويتميز مبيد   

وتؤدي مǚمسة المبيد للعينين إلى حدوث ألم حاد ونزيف دم          .  )108(وانقباضات عضلية Ǚ إرادية   

 وفي كل الحùاǙتÜ التعùرض       ). 109(وزيادة في إفراز الدموƳ وتقلص بؤبؤ العين ورؤيا ضبابية        

    Ɣدقائق أو حتى      (للمبيد قد يتسب ƴساعة 12بعد بض  (        Üؤùتقي Üانùيƛغ Üغير طبيعي Ɣفي شحو

                  Üبابيةùا ضùرؤي Üينùألم في العين Üدوخة Üحاد في الرأس ƴوج Üحادة في البطن Ƴأوجا Üإسهال

           Ƴوالعرق والدمو Ɣزيادة كبيرة في إفراز اللعا Üبؤبؤ العين Ƴت   .  )110(تقلص أو اتساǙاùوفي ح

ي إلùى فقùدان التنùسيق       التسمم الحاد جدا يحدث تلف جدي في جهاز األعصاƔ المركزي يؤد          

العصبيÜ كǚم غير واضÜƠ فقدان القدرة على ردود األفعالÜ وهن وتعƔù شùاملينÜ تقلùصات                

عضلية Ǚ إراديةÜ ارتعاشات عضليةÜ ارتجافات في اللسان والجفونÜ وأخيرا شلل في األطراف              

هùواسÜ  وفي بعض الحاǙت قد يحدث تبرز أو تبول Ǚ إراديÜ ال          .  )111(وعضǚت جهاز التنفس  

نبضات غير منتƲمة للقلÜƔ فقدان الوعيÜ تشنجات وغيبوبة تامةÜ وتحدث الوفاة في حالة تعطل              

     Ɣهر أعراض التسمم من مبيد       .  )112(عمل جهاز التنفس أو توقف القلƲبعد فترة  " كوتتنيون"وقد ت

ن  أسابيÜƴ وفي هذه الحالة يتخدر الجسم ويشعر المصاƔ بوخزات حادةÜ فضǚ عù             4أسبوƳ إلى   

.   )113(الوهن العام وتشنجات في األطراف السفلى قد تتطور إلى فقدان التنسيق العصبي والùشلل             

وقد يطرأÜ أحياناÜ بعض التحسن خǚل بضعة اشهر أو أعوامÜ لكن في أحيان أخرÜǎ قد تبقùى                  

  .  )114(اإلصابة دائمة

حاث بƋنùه بعùد دقùائق مùن     للعينين إلى الوفاةÜ إذ أƛبتت األب    " كوتنيون"وقد تؤدي مǚمسة مبيد     

مǚمسة المبيد للعينين تنشǙƈ Ƌم حادةÜ ورؤيا ضبابية وزيادة كبيرة في إفراز الùدموƳ ومùشاكل                

  .)115(أخرǎ في العيون



أسùيتيل كùولين    "لعمل أنزيم   " كوتنيون"وقد تƲهر أيضا أعراض مرضية ناتجة عن إعاقة مبيد          

 وتلف المعدة واألمعاء وتشوشات في نùشاط        Ü األمر الذي يؤدي إلى صعوبة في التنفس       "أستيراز

  .)116(األجهزة العصبية المركزية

الجدير بالذكرÜ أن أعراض التسمم بسبƔ التعرض المتكرر لفترة طويلة لهùذا المبيùدÜ مùشابهة      

وقùد  .  )117()التي قد تƲهر بعد فترة    (ألعراض التسمم الفوريÜ بما في ذلك األعراض المؤجلة         

رة لعاملين أو مزارعين استخدموا هذا المبيدÜ أهمها تلùف الùذاكرةÜ            عرفت حاǙت مرضية كƛي   

              ƴùوج Üاهتياجات Üوهن شامل وحاد Üفقدان الحس بالمكان والزمان Üوفقدان القدرة على التركيز

حاد في الرأسÜ مشاكل في النطقÜ تƋخر رد الفعلÜ كوابيسÜ السير أƛناء النومÜ النعاس المتواصل              

  . )118(أو األرق الشديد

 )119(يسبƔ سرطان البنكرياس والغدة الدرقيùة     "  كوتنيون"وقد أكدت األبحاث السرطانية بƋن مبيد       

              Üار الصحية والبيئية الخطيرة للكوتنيون فقد خطر استخدامه في العديد من دول العالمƛاآل Ɣوبسب

  .)120(بما فيها بعض الدول اآلسيوية

  

  ):مƙيداƙيون(سوبراسيد  3-6-1-7

 Üتصنيف يعتبر مبيد سوبراسيد ƔحسWHO ذا سمية شديدة Ü"Ib)" جدول رقم ƴ1:2راج  .(  

تكمن سمية هذا المبيد لǘنسان في قدرته على تعطيل عمل األنزيمات الǚزمة لنشاطات الجهùاز               

ومن أبرز أعراض اإلصابة الفورية بهذا المبيد الغƛيانÜ التقيùؤÜ   .  )121(التنفسي والجهاز العصبي  

هالÜ زيادة في إفراز اللعاÜƔ وجƴ حùاد فùي الùرأسÜ الدوخùةÜ              أوجاƳ حادة في البطنÜ اإلس    

في حالة  .  )122(ارتعاشاتÜ عضليةÜ صعوبات في التنفسÜ رؤيا ضبابيةÜ وانقباضات في الصدر         

.   )123(اإلصابة الحادة تتطور صعوبات حادة في التنفسÜ بما في ذلك شلل عضǚت جهاز التنفس             

متشابهة مƴ أعراض التùسمم الحùاد       " سوبراسيد" مبيد   ومن المƛير أن أعراض التسمم الحاد من      

ويعتبر هذا المبيدÜ بشكل خاصÜ شديد السميةÜ لùدǎ         .  )124("فوليدول"الناتجة عن التعرض لمبيد     

صنفت هذا المبيد باعتباره    ) الحكومية(األميركية  " وكالة حماية البيئة  "كما أن   .  )125(اختراقه الجلد 

أيضا في تضخم الكبد وفي إحداث تشوهات أخùرǎ         "  السوبراسيد"ويتسبƔ  .   )126(مادة مسرطنة 

  .)127(فيهÜ ويؤدي إلى تلف المرارة وانخفاض غير طبيعي في وزن المبيض

تزداد كƛيرا لدǎ خلطه مƴ مبيدات أخرǎ مùƛل         " السوبراسيد"وقد بيŌنت الدراسات بƋن سمية مبيد       

  . )128()فوسفاميدون" (ديمكرون"مبيد 

   

  ):لورفƧديك(ديƻيبان  3-6-1-8

  ).1:2راجƴ جدول رقم ( تعتبره شديد السمية WHOأي أن ) Ib(درجة سمية مبيد ديفيبان هي

بشكل عامÜ يتسبƔ هذا المبيد في نفس اآلƛار السمية والمرضية الناتجة عن التعùرض للمبيùدات                

لف وبالتالي إحداث ت  " أسيتيل كولين أستيراز  "الحشرية الفوسفورية العضوية وخاصة تعطيل أنزيم       

كما يؤدي هذا المبيد إلى تùراكم الùسوائل فùي           .  )129()2-3البند(في الجهاز العصبي المركزي   

  .)130(الرئتين 

تكمن خطورة هذا المبيد السمية والمرضية في قدرته الكبيرة على دخول جùسم اإلنùسان عبùر                 

فورية العùضويةÜ     وكما سائر المبيدات الفوس     ).131(اǙستنشاق أو اختراق الجلد أو تناول متبقياته      



وتƲهر األمùراض  .  )132()بسبƔ قابلية ذوبانه في الدهون  (لهذا المبيد سرعة اختراق كبيرة للجلد       

 ). 133("أسيتيل كولين أستيراز  "بسبƔ قيامه بتعطيل عمل أنزيم      " ديفيبان"األساسية الناتجة عن مبيد     

:  بالجهاز التنفùسي وخاصùة     ولدǎ استنشاق هذا المبيدÜ تƲهر األعراض الفورية المتعلقة أساسا        

                  Üصدرùي الùات فùانقباض Üسعال حاد Üنزيف دم من األنف Üزيادة في إفراز المخاط من األنف

انحباس في التنفسÜ وصفير عند التنفس بسبƔ تقلصات في شعƔ القùصبة الهوائيùة أو زيùادة                 

يادة كبيùرة فùي     كما أن دخول المبيد للجسمÜ عبر اختراقه للجلدÜ يؤدي إلى ز          .  )134(السائل فيها 

إفراز العرق وتقلصات عضلية Ǚ إراديةÜ بينما تتسبƔ مǚمسة المبيد للعينين في أوجاƳ حادة في               

وفùي كùل    .  )135(العينين ونزيف دم وزيادة في إفراز الدموƳ وتقلص بؤبؤ العين ورؤيا ضبابية           

طبيعيÜ غƛيùانÜ  إلى شحوƔ غير ) بعد دقائق أو ساعات" (ديفيبان"الحاǙت يؤدي التعرض لمبيد  

                 Ƴساùص أو اتùتقل Üرؤيا ضبابية Üدوخة Üحادة في البطن والرأس والعينين Ƴأوجا Üإسهال Üتقيؤ

التسمم الحاد قد يؤدي إلùى تلùف        .  )136(بؤبؤ العينÜ زيادة في إفرازات اللعاƔ والدموƳ والعرق       

درة على ردود   الجهاز العصبي المركزيÜ و فقدان التنسيق العصبيÜ كǚم غير واضÜƠ فقدان الق           

األفعالÜ وهن شاملÜ تقلصات عضلية Ǚ إراديةÜ ارتعاشات وإرتجافات فùي اللùسان والجفùون               

وأخيرا شلل في األطراف وعضǚت جهاز التنفسÜ وفي حاǙت اإلصابة القصوǎ يفقد المريض             

               ÜƔùمة للقلƲعن الهواس ونبضات غير منت ǚفض Üقدرته على التحكم في إخراج البراز والبول

في حالة توقف القلƔù أو جهùاز التùنفس عùن            (ان الوعيÜ تشنجات حادةÜ السبات والوفاة       فقد

وفي حالة أعراض اإلصابة طويلة المدǎ يحدث تلف في الذاكرة وفي القدرة علùى        .  )137()العمل

             Üحادة في الرأس Ƴأوجا Üاهتياج Üنǚوهن وضعف شام Üالتركيز وفقدان الحس بالمكان والزمان

قÜ تƋخر فترة رد الفعùلÜ كùوابيسÜ الùسير أƛنùاء النùومÜ النعùاس أو األرق            مشاكل في النط  

  .  )138(الشديدان

للجلد قد يكون مميتا حتى في الحاǙت التùي Ǚ يùشعر            " ديفيبان"والجدير بالذكر أن اختراق مبيد      

  .)139(فيها المصاƔ بتهيجات بعد مǚمسته للمبيد

Ü وقد ƛبت بƋنه يتسبƔ في تشوهات وراƛيةDNA)140 (        Üولهذا المبيد قدرة على اǙرتباط بجزيئات       

فضǚ عن احتمال إحداƛه تشوهات تناسلية وسرطان الكبد أو المùريء أو المعùدة أو أمùراض                 

ǎ141(سرطانية أخر(.  

من التعرض لمادة مسرطنة    ) غير ممرض (ومن األهمية بمكان التƋكيد بƋنه Ǚ يوجد مستوƈ ǎمن          

ومبيùد  .  )142(لى إحداث تلف في الجهاز التناسلي لùدǎ اإلنùسان         التي يكمن فيها أيضا القدرة ع     

قادر على مضاعفة تركيزه في أنسجة اإلنسان وأعضائه الداخلية لدǎ استنشاق اإلنسان            " ديفيبان"

  .)143(هواء ملوƛا أو لدǎ تناوله مياها ملوƛة أو غذاء ملوƛا

Ǝنه يتùسرƔ إلùى الميùاه الجوفيùة         بجزيئات التربة ف  " ديفيبان"أخيراÜ وبسبƔ عدم التصاق مبيد      

  .   )144(ويلوƛها

                Üالمùاستخدامه في العديد من دول الع ƴار الصحية والبيئية الخطيرة لهذا المبيد فقد منƛاآل Ɣوبسب

  . )145( بما فيها بعض الدول اآلسيوية

  



  ) أميƙوت( فوليمات  3-6-1-9

).  1:2جùدول رقùم   راجÜ"Ib) " ƴ ذا سمية شديدة  ÜWHO حسƔ تصنيف"فوليمات"يعتبر مبيد 

نùشاط أنùزيم    ) تعطيùل (وكما سائر المبيدات الفوسفورية العضويةÜ يعمل هذا المبيد على تƛبيط           

وبشكل عام يتسبƔ   .  الضروري لقيام الجهاز العصبي بوƲيفته الطبيعية     " أسيتيل كولين أستيراز  "

فوسفورية العضوية  هذا المبيد في نفس اآلƛار السمية والمرضية الناتجة عن التعرض للمبيدات ال           

  ).2-3راجƴ البند(الحشرية 

              Üامùبشكل ع Üوقد أكدت التقارير الواردة من الصين أن المبيدات الحشرية الفوسفورية العضوية

تعتبر من أعلى المسببات السمية والمرضية القاتلة للمزارعين الذين يتعاملون مƴ المبيداتÜ علما             

عùشرات  (من إجمالي % Ü60 تسببت في أكƛر من      "لفليدو"و" برودكس"Ü و "فوليمات"بƋن مبيدات   

 فùي الùصين بùسبƔ المبيùدات الفوسùفورية           1995حاǙت التسمم التي حدƛت عùام       ) Ǚƈف

  . )146(العضوية

فقد منƴ استخدامه في العديùد      " فوليمات"ونƲرا لƛǔار الصحية والبيئية الخطيرة التي يسببها مبيد         

  . )147(سيويةمن دول العالمÜ بما فيها بعض الدول اآل

  

  ) فينƙيون(  ليباسيد  3-6-1-10

جدول رقùم   (Ü ذو سمية شديدة     ÜWHO وهوÜ حسƔ تصنيف   "Ib" "ليباسيد"تبلƸ درجة سمية مبيد     

1:2.(  

   . )148("أسيتيل كولين أستيراز"من أبرز اآلƛار السمية لهذا المبيد أنه يƛبط عمل أنزيم 

 والمرضùية الناتجùة عùن التعùرض         في نفس اآلƛار السمية   " ليباسيد"وبشكل عامÜ يتسبƔ مبيد     

وهو يؤديÜ بشكل خاصÜ إلى     .   )149()2-3راجƴ البند   (للمبيدات الحشرية الفوسفورية العضوية     

              ǚفض Üوفي أجهزة التنفس Üالدموية Ɣوفي أوعية القل Üإحداث تلف في الجهاز العصبي المركزي

  .)150(دǎ اإلنسان فوريةعن تهييجه للعيون ولǖغشية المخاطيةÜ علما بƋن أعراض التسمم ل

فقد حƲر استخدامه في العديùد مùن دول         " ليباسيد"وبسبƔ اآلƛار الصحية والبيئية الخطيرة لمبيد       

  . )151(العالمÜ بما فيها بعض الدول األسيوية

  

  ):كلوربيرفوƧ(  درسبان  3-6-1-11

II( Ü(تعتبر درجة سمية مبيد درسبان متوسùطة        ) WHO(بالرغم من أن منƲمة الصحة العالمية       

Ü فƎن لهذا المبيد ƛƈارا سمية ومرضية فùي غايùة           )1:2جدول رقم   (أي أخف من الدرجة الƛانية      

حول اآلƛار السمية والمرضية الخطيرة الناتجة عùن        ) 2-3في البند (الخطورةÜ علما بƋن ما ذكر    

  . )152(التعرض للمبيدات الحشرية الفوسفورية العضوية ينطبق تماما على مبيد درسبان

حيث يتلùف مبيùد     " أسيتيل كولين أستيراز  "بيد قدرة فتاكة تتمƛل في تعطيله عمل أنزيم         ولهذا الم 

كما يتلف أوعية القلƔ الدموية والجهاز التنفسيÜ فضǚ        .  )153(درسبان الجهاز العصبي المركزي   

واستنشاق هذا المبيد قد يؤدي إلى امتصاصه عبùر األغùشية           .  )154(عن تهييجه للجلد والعينين   

كما أن استنشاقه يتسبÜƔ بشكل خاصÜ في تعطيùل         .  )155(ة وبالتالي يحدث تسمم شامل    المخاطي

  . )156(في بǚزما الدم" أسيتيل كولين أستيراز"عمل أنزيم 



تهييƝ الجزء العلùوي    " : درسبان"ومن أبرز أعراض التسمم األخرǎ الناتجة عن استنشاق مبيد          

ركزيÜ أوجاƳ حادة في الرأسÜ دوخةÜ زيùادة        من الجهاز التنفسيÜ تلف في الجهاز العصبي الم       

الحساسية لǖدرينالينÜ نبضات قلƔ غير منتƲمةÜ فقدان القدرة على التنسيق العصبيÜ ارتعاشات            

                 Üصدرùي الùات فùانقباض Üبابيةùا ضùرؤي Üتقلص شديد في بؤبؤ العين Üوارتجافات عضلية

تƲهر ƛƈار  .  )158(تهيƝ في العينين  تǚمس المبيد مƴ العينين يسبƔ أوجاعا حادة و       .  )157(وتشنجات

التسمم طويلة المدǎ من مبيد درسبان على شكل ضعف ووهن شاملين في الجسمÜ فقدان الùشهية                

  .  )159(للطعامÜ فضǚ عن احتمال حدوث تلف في الكبد والكلى وخلل عصبي وسلوكي لدǎ اإلنسان

وƲهùرت  (وا لهذا المبيد لقد سجلت حاǙت عديدة أصيƔ فيها مزارعون وعمال زراعيون تعرض       

اإلصابات إجماǙ بعد فترة من الزمن تراوحت بين يوم أو أيام وبضعة أسابيƴ وتمƛلت اإلصابات               

بتلف الذاكرة وضعف القدرة على التركيز والكǚمÜ وفقدان القدرة علùى رد الفعùل والكùوابيس                

تياجات وفقùدان الùشهية     واألرق أو النعاس الشديدين والصداƳ الحاد والغƛيان والوهن العام وإه         

كما سجلت في الوǙيات المتحدة األميركية إصابات       .  )160(للطعامÜ وفقدان الحس بالزمان والمكان    

الùشركة  " لتعليمùات "عديدة بمبيد درسبان الذي استعملÜ في معƲم الحاǙتÜ استعماǙ عاديا وفقا  

        Üحادة ومتواصلة في الرأس ƳوجاƋلت هذه اإلصابات بƛوتم Üي      المنتجةùصعوبة ف Üيان وتقيؤƛغ 

عضليةÜ وفي بعض الحاǙت األخرÜǎ سجلت أيضا تشوهات خلقية ألطفال          -التنفسǙƈ Üم عصبية  

  . )161(تعرضت أمهاتهم لهذا المبيد أƛناء فترة الحمل

 في أنويه الخǚيا اإلنسانية وبالتùالي       DNAوهناك احتمال جيد بƋن يؤدي مبيد درسبان إلى تلف          

  .  ) 162(ةحدوث تشوهات وراƛي

وتكمن خطورة هذا المبيد في بقاء ترسباته بالتربة لفترة طويلة نسبياÜ بسبƔ ارتباطه القوي بهùا                

وبالتùالي هنùاك    .  )163()نصف عمر المبيد في التربة يتراوƟ بين بضعة أسابيƴ وأكƛر من عام           (

فùي األرض   احتمالية مرتفعة لتسرƔ هذا المبيد إلى جسم اإلنسانÜ عبر المحاصيل المزروعùة             

كما تشير المعطيات العلمية بƋن للدرسبان القدرة على التراكم وزيادة التركيز في            .  التي رشت به  

ويذكر أن الوǙيات المتحدة األميركية استخدمت مبيد درسبانÜ إلى جانƔ          .  )164(بعض المحاصيل 

        Ɲليùالخ Ɣفي حر Ɣغاز أعصاùك Üǎ1991عام(مبيدات أخر (    راقيùالع Ɣضد الشع)را  ƴùج

  ).2-3البند

وبسبƔ اآلƛار الصحية والبيئية الخطيرة لمبيد درسبان فقد ُحĉƲر أو قيد استخدامه في العديد مùن                

  . الدول األوروبية واآلسيوية

  

  ):ديازينون(   ديزكتول  3-6-1-12

Ü أي سùمية    )II(بالرغم من أن منƲمة الصحة العالمية تعتبر درجة سمية مبيد ديزكتول متوسطة             

   ƛسمية ومرضية مميته   )1:2جدول رقم (انية  أخف من الدرجة ال Źاراƛƈ ن لهذا المبيدƎف Ü  .  نùإذ تكم

Ü وذلك من خǚل تحول المبيد      " أسيتيل كولين أستيراز  "لعمل  ) تƛبيطه(سمية هذا المبيد في تعطيله      

 Ɣبط بقوة عمل األنزيم األخير" ديازوكسون"في جسم اإلنسان إلى مركƛ165(الذي ي(  .  

في حدوث ضعف شامل في الجسمÜ وجƴ حاد     " ديزكتول"مم الفوري من مبيد     وتتمƛل أعراض التس  

في الرأسÜ انقباضات في الصدرÜ رؤيا غير واضحةÜ تقلص كبير في بؤبؤ العينينÜ زيادة فùي                

            Ơم غير واضǚك Üحادة في البطن Ƴأوجا Üيان وتقيؤ وإسهالƛغ Üوالعرق Ɣوقد .  )166(إفراز اللعا



وتتمƛل أعùراض   .  )167(عبر الجلد أو الفم   " ديزكتول"عرض لمبيد   حدƛت بعض الوفيات بسبƔ الت    

    ǎبيط هذا المبيد لنشاط أنزيم        ) من مبيد ديزكتول  (التسمم طويلة المدƛأسيتيل كولين  "والناتجة عن ت

Ü  في إحداƛه تشوهات وراƛيùةÜ       )168(في خǚيا الدم الحمراء وبǚزما الدم وخǚيا الدماƷ       " أستيراز

ن وإتǚفه الجهاز العصبي المركزي وتسببه في التهابات في الجلد وفي الجفون            وفي تسميمه للجني  

  . )169(وفي إتǚفه جهاز المناعة

الجدير بالùذكر   .  )170(كما أن هناك احتمال بƋن يؤدي هذا المبيد إلى تشوهات تناسلية وفي النمو            

            Ɣكغاز أعصا Üǎمبيدات أخر Ɣإلى جان Üأن أميركا استخدمت مبيد ديزكتول    Ɲيùالخل Ɣفي حر

  ).2-3راجƴ البند(ضد الشعƔ العراقي ) 1991عام(

وبسبƔ اآلƛار الصحية والبيئية الخطيرة لمبيد ديزكتول فقد منƴ استخدامه في العديùد مùن دول                

  .)171(العالمÜ بما فيها بعض الدول اآلسيوية

  

  ): دايميƙوت(  روجر  3-6-1-13

) 1:2جùدول  (WHO تùصنيف    وذلك حùسƔ   ).  II(متوسطة" روجر"تعتبر درجة سمية مبيد     

المرتبة الùسادسة مùن بùين      ) الوǙيات المتحدة (وبالرغم من ذلك يحتل هذا المبيد في كاليفورنيا         

كما أن وكالة حماية البيئة األمريكيùة       .  )172(المبيدات الزراعية الخمسة والعشرين األكƛر خطرا     

  .)Ü)173 بتصفية معƲم كميات هذا المبيد1981قامت عام

الجلùد  " روجùر " في سائر المبيدات الحشرية الفوسفورية العضويةÜ يختùرق مبيùد            وكما الحال 

Ü )174("أسيتيل كùولين أسùتيراز  "والرئتين بسرعةÜ وتكمن سميته األساسية في تƛبيطه لعمل أنزيم        

حول اآلƛار السمية والمرضية الناتجùة عùن التعùرض          ) 2-3في البند (علما بƋن ما ذكر سابقا      

ويزداد التƛƋùير الùسمي لهùذا    .  )175(ة العضوية تنطبق أيضا على هذا المبيد     للمبيدات الفوسفوري 

المرتفعةÜ أو لدǎ تعرضه للùضوء المرئùي أو         ) الطقس(المبيد لدǎ تواجده في درجات حرارة       

بتسببه السريƴ في اهتياج العينين وانتفاخ شùديد فùي          " روجر"ويعرف مبيد .  )176(الفوق بنفسجي 

وقد ƛبت بƋن هذا المبيد مسرطن ويؤدي إلى تلف المùادة           .  )177( للقرنية الجفونÜ فضǚ عن إتǚفه   

  . )178(في خǚيا الكبدÜ وإلى تشوهات خلقية ووراƛية وتناسلية) DNA(الوراƛية 

عǚوة عن ذلكÜ فƎن التعرض لمبيد روجر قد يؤدي إلى تشوه أو تلف السائل المنوي وانخفùاض                 

ة وفي حجم وتركيز الحيوانات المنويùةÜ فùضǚ عùن           كبير في وزن الجسم وفي الشهوة الجنسي      

  .  )179()الذكوري" (التŮستوسترون"هبوط في نسبة هورمون 

ما بùين تùشوشات      ) روجر(وتتفاوت األعراض المرضية اإلضافية الناتجة عن التعرض لمبيد         

وǎ عصبية وتساقط الشعر والغƛيان والضعف الجسمي الدائم والشلل وهبوط حاد في مست           -سلوكية

  .)180(الذكاء

ساماŹ وملوƛاŹ جدا للبيئةÜ علما بƋن نصف عمره في التربة قد يمتد لعدة أشهر              " روجر"ويعتبر مبيد   

بعد اǙستخدامÜ كما أن التصاقه بجزيئات التربة ضعيف وبالتالي فهو قد يتسرƔ بسهولة للميùاه               

  . )181(الجوفية

  



  )    فورموƙيون(  أنƙيو  3-6-1-14

إǙ ).  1:2جدول رقم ( Ü WHO وذلك حسƔ تصنيف)II(متوسطة" أنƛيو"تعتبر درجة سمية مبيد 

األمر الùذي يعنùي تلùف       " أسيتيل كولين أستيراز  "ألنزيم  ) معطǚ(أنهÜ ومƴ ذلكÜ يعتبر مƛبطا      

وتƲهر أعراض التسمم الفوري من هذا المبيد على شكل غƛيانÜ          .  )182(الجهاز العصبي المركزي  

Ü فضǚ عن انقباضات في الصدر وصعوبة في التنفس فùي           وتقيؤÜ دوخة وضعف عام في الجسم     

) تقلùصات (كما أن التعرض له قد يؤدي إلى رؤيا ضبابيةÜ تشنجات           .  )183(حالة استنشاق المبيد  

  .  )184(عضلية Ǚ إرادية أو فقدان التنسيق العصبي

  



  : مبيدات الكربمات الحشرية 3-6-2

  

3-6-2-1  ƿألديكارب(تيم :(  

Ü ودرجùة سùميته     )185(لمنƲمة الصحة العالمية  " الدزينة الوسخة "ضمن Ǚئحة   " تيمك"يعتبر مبيد   

)Ia) (   تصنيف ƔحسWHO (     أي أعلى درجة سمية)   هذا المبيد في     ).  1:2جدول رقم Ɣوقد تسب

              ƣيùار والبطùي الخيùه فùت التسمم المميتة وخاصة من متبقياتǙون  .  )186(العديد من حاùويك

وتكمن سمية المبيد الفورية في تƛبيطùه       .  )187(الفمالسمي بشكل خاصÜ عبر الجلد و     " تاميك"تƛƋير

ومن أبرز التƛƋيرات   .   وبالتالي إتǚف الجهاز العصبي    )188(" أسيتيل كولين أستيراز  "لنشاط أنزيم   

السمية لهذا المبيد إتǚفه لǖنزيم األخير في البǚزما وفي خǚيا الدم الحمراءÜ األمر الذي يƲهùر                

 كبيرة في إفراز العرقÜ صداÜƳ سكرÜ زيادة في إفراز اللعùاÜƔ            على المصاƔ على شكل زيادة    

  .  )189(تقلص بؤبؤ العينÜ ضعف عضليÜ ضعف دم ناتƝ عن انبساط القلƔ أو تمدده

كما ƛبت بƋن مبيد تيمك يؤدي إلى اإلخǚل في عملية اإلفراز الهورموني بالجسمÜ وذلك من خǚل                

كر بيولوجيا لعمليه تكƃون الهورمونات الحقيقيùة فùي         ارتباطه بمستقبǚت الهورمون وبالتالي التن    

Ü بمعنى أن مبيùد تيمùك يعتùرض         )190(الجسمÜ وبالنتيجة اƛارة نشاط الخلية في اللحƲة الخاطئة       

.  )191(مستقبǚت الهورمون ويعيق العملية الطبيعية لتكƃون الهورمونات وقيامها بوƲائفها الطبيعية         

) أو إنتاج مستقبǚت الهورمونùات    ( تحفيز اإلنتاج الهورموني     كما يعمل هذا المبيد على إعاقة أو      

  .  )192(وإزالتها من الجسمÜ فضǚ عن إتǚف عمل الغدد التي تنتƝ الهورمونات

عǚوة عن ذلكÜ يبقى مبيد تيمك في التربة لفترة طويلة بعد الحصادÜ وبالتالي تمتùصه النباتùات      

ن لهذا المبيد القدرة على التسرƔ للميùاه الجوفيùة          كما أ . Ü فيصل إلى جسم اإلنسان    )193(الǚحقة

بكميات تكفي لǘضرار بصحة اإلنسانÜ علما بƋن ƛƈار مادة تيمك وجدت في عدد كبير من اآلبار                

  .  )194(الجوفية في البلدان التي يستخدم فيها المزارعون هذا المبيد

توقفتÜ منذ )  Rhone - Poulenc Ag Company(والجدير بالذكر أن الشركة المنتجة لهذا المبيد 

Ü عن بيعهÜ وذلك بسبƔ مخلفاته على الخضار والفاكهه وتسربه للمياه الجوفيةÜ علمùا       1990عام  

تتراوƟ بùين   ) أي الفترة الزمنية ما بين رƫ المبيد وقطف المحصول        (بƋن فترة أمان هذا المبيد      

  .  )195( يومÜ وذلك بسبƔ سميته الشديدة60-100

  

  ): لميƙومي(النيت  3-6-2-2

). 1:2جùدول رقùم     (ذو سمية شديدة  ) WHOحسƔ(أي انه   ) Ib(هي  " Ǚنيت"درجة سمية مبيد    

هذا المبيد الذي يعتبرÜ كما سائر ) 1967عام ( األميركية أول من صنDu  Pont  ƴوتعتبر شركة 

  . )196(الكربماتÜ من المبيدات السامة جدا للƛديياتÜ بما فيها اإلنسان

الǚزم لقيام جهاز األعùصاƔ     " أسيتيل كولين أستيراز  "تعطيل عمل أنزيم    على  " Ǚنيت"يعمل مبيد   

Ü وتƲهر أعراض التسمم على شكل زيادة فùي إفùراز اللعùاƔ             )197(المركزي بنشاطه الطبيعي  

ومن أبرز أعراض التسمم عبùر اǙستنùشاق أو         .  )198(والدموÜƳ ارتعاشات وتقلص بؤبؤ العين    

ة في إفراز العرقÜ احتباس في التنفسÜ فقدان الوعيÜ تقلص          الدوخةÜ صداÜƳ زياد  : اختراق الجلد 

ولدǎ تǚمس المبيد مƴù      . )199(بؤبؤ العينÜ تشنƝ عضليÜ زيادة في إفراز اللعاÜƔ وربما الوفاة         

أما دخول المبيد إلى الجسم عبùر       . )200(العينين يحدث بهما احمرار وتهيƝ شديدان ورؤيا ضبابية       



غذاء فيتسبƔ في أوجاƳ حادة بالبطن وتقلصات عضلية وإسهال وتقيؤ          تناوله أو عبر متبقياته في ال     

وقد .  )201(وضعف عام وارتعاشات عضليةÜ باإلضافة لǖعراض األخرǎ الناتجة عن اǙستنشاق         

وكما في حالة مبيد تاميكÜ يتسبƔ مبيùد Ǚنيùت فùي            .  )202(يؤدي هذا المبيد أيضا إلى فقر الدم      

راجƴù  (وني في جسم اإلنسان وفي إعاقة عملية اإلنتاج الهرموني          اإلخǚل بعملية اإلفراز الهرم   

  . )203() حول مبيد تاميك1-2-6-3بهذا الخصوص البند

              Ɲالخلي Ɣفي حر Ɣنيت كغاز أعصاǙ ر أن أميركا استخدمت مبيدƲ1991عام  (ومن الملفت للن (

  ).2-3راجƴ بهذا الخصوص البند(ضد الشعƔ العراقي 

  

  )بيريمكارب(بيريمور 3-6-2-3

Ü أي أن )II(لرغم من أن منƲمة الصحة العالمية تعتبر درجة سمية مبيùد بيريمùور متوسùطة          با

Ü إǙ أن لهذا المبيد ƛƈارا سمية ومرضية خطيرة         )1:2جدول رقم   (سميته أخف من الدرجة الƛانية      

ومùن أبùرز أعùراض    .  )204(جداÜ كما أنه غير مسجل للتسويق في الوǙيات المتحدة األميركية  

اإلسهالÜ الغƛيانÜ التقيؤÜ وجƴ حاد في الùبطنÜ        : لفوري عبر اǙستنشاق أو اختراق الجلد     التسمم ا 

صùعوبة  : ومن األعراض األخرǎ الشائعة   .  )205(زيادة في إفراز العرق واللعاƔ ورؤيا ضبابية      

            Üفقدان القدرة على تنسيق الحركات العضلية اإلرادية Üارتعاشات عضلية Üارتجافات Üفي التنفس

.  )206(ادÜ ضعف عام وفقدان الشهية للطعامÜ فضǚ عن احتمال حدوث شلل في األطراف            صداƳ ح 

وفي الحاǙت القصوǎ يحدث انحباس حاد في التنفسÜ تراكم السائل فùي الùرئتين وتùشنجات                

  . )207(حادة

  

  ):كاربريل(سيƻن  3-6-2-4

) 1:2جدول  II(  Ü)(بالرغم من أن منƲمة الصحة العالمية تعتبر درجة سمية مبيد سيفن متوسطة             

  .إǙ أن هذا المبيد يؤدي إلى أمراض خطيرة مزمنة وأحيانا مميتة

  

عبùر  (ويحدث التسمم أو المرض من هذا المبيد من خǚل استنشاقه أو اختراقه للجلد أو تناولùه                 

Ü علما بƋن سميته أقل بمائة مرة من سمية غùاز األعùصاƔ الحربùي               )208()متبقياته في الطعام  

وتتشابه أعراض التسمم الحاد من مبيد سيفن مƴ أعراض التسمم مùن            ".  ونطاب"المعروف بƎسم   

ويتسبƔ تǚمس هذا المبيد مƴ الجلد أو العينين فùي حùروق            .  )209(مبيدات الكربمات بشكل عام   

بينما يؤدي تناول المبيد أو استنشاقه إلùى إتǚùف األجهùزة            .  )210(شديدة وتهيƝ الجلد والعينين   

Ü فضǚ عن تلف الكليتين والكبدÜ عǚوة عن حدوث غƛيùان           )وخاصة الرئتين (العصبية والتنفسية   

         Ɣإسهال وإفراط في إفراز اللعا Üحادة في المعدة Ƴسمم      .  )211(وتقيؤ وأوجاùت التǙاùكما أن ح

األكƛر خطورة تؤدي إلى زيادة في إفراز العرقÜ رؤيا ضبابيةÜ فقدان القùدرة علùى التنùسيق                 

ه تم تسجيل العديد مùن حùاǙت التùسمم واإلصùابات المرضùية              العصبي وتشنجاتÜ علما بƋن   

  .  )212(المماƛلة

  

باإلضافة إلى ذلكÜ تؤدي حاǙت اإلصابة الشديدة إلى تراكم الùسائل فùي الùرئتين ومùن ùƛم                   

  :ومن أبرز أعراض اإلصابة طويلة المدǎ التي قد تستمر لبضعة أشهر أو سنوات.  )213(الوفاة



Ǚية(ة  حدوث تشوهات جيني  : أوƛورا (  يا الحيةǚفي الخ)214(        Ơمل ƴن مبيد سيفن يتفاعل مƋعلما ب Ü

لينتƝ عن هذا التفاعùل حùامض       ) المتواجد في المواد الحافƲة ولعاƔ اإلنسان     (حامض النيتروز   

الذي يعتبر مادة فعالة جدا من ناحية إحداƛها تùشوهات          ) N-nitrosocarbaryl( النيتروزوكربريل

الخطورة هنا في إمكانية حدوث مƛل هذا التفاعل بين المبيد وملƠ حùامض             وتكمن  .  )215(وراƛية

  .  )N-nitrosocarbaryl )216النيتروز في معدة اإلنسان وبالتالي إنتاج

  

  .)217(حدوث تشوهات خلقية:  ƛانيا

  .)218(احتمال حدوث تدهور في خصوبة الرجال والنساء:  ƛالƛا

  .)219(صبي والكليتيناحتمال حدوث تلف في الجهاز الع: رابعا

  

" سùيفن "وكما هو معلومÜ فƎن سبƔ اإلصابة الفورية أو طويلة المدǎ الناتجة عن التعرض لمبيد               

األمر الذي يؤدي إلى تلùف جهùاز        " أسيتيل كولين أستيراز  "يكمن في تعطيل األخير لنشاط أنزيم     

الهوائيùةÜ رؤيùا    األعصاƔ المركزي وبالتالي حدوث غƛيان وتقيؤÜ انقباضات في شعƔ القصبة           

وفي حاǙت اإلصابة   .  )220(وفقدان القدرة عل التنفس   ) Coma(ضبابيةÜ تشنجاتÜ غيبوبة عميقة     

طويلة المدǎ يحدث صداƳ حاد وفقدان الذاكرةÜ ضعف عضلي وأوجاƳ عضلية وفقدان الùشهية              

  .)221(للطعام

  

Ü يتùسبƔ مبيùد     )يرهاوغ" Ǚنيت"و" تاميك("وكما في حاǙت أخرǎ لمبيدات الكربمات الحشرية        

أيضا في اإلخǚل بعملية اإلفراز الهرموني في جسم اإلنسان وفي إعاقة عمليùة اإلنتùاج               " سيفن"

  .  )222()2-2-6-3 و1-2-6-3راجƴ بهذا الخصوص البندين (الهورموني 

  

Ü يكùون بùشكل     )عبر استنشاقه أو اختراقه للجلد    (سيفن  "ويذكرÜ أن تعرض الجمهور العام لمبيد       

ي المناطق المحيطة باألراضي الزراعية التي رشت بهذا المبيد الذي ينتشر غباره فùي              خاص ف 

  .)223(الهواء وعند سطƠ األرض

  

ƛƈار بيئية قاتلةÜ إذ أنه يتسبƔ في موت الحيوانات والطيùور           " سيفن"عǚوة عن ذلكÜ توجد لمبيد    

Ü وذلك بعد   )شديد لنمو النبات  أو يتسبƔ في إبطاء     (والنبات  ) وكل أشكال الحياة المائية   (واألسماك  

كما يؤدي هذا المبيدÜ فùي      .  )224(يومين إلى أربعة أيام من مǚمسة الحيوان أو النبات لهذا المبيد          

             ǎانخفاض مستو Üتشوهات تناسلية Üإلى قصر عمر الحيوان Üǎت الضرر البيئي طويل المدǙحا

  .  )225(الخصوبة وتشوهات في سلوك الحيوان أو في مƲهرة الخارجي

  

فقد منƴ استخدامه في العديد من دول العالمÜ        " سيفن"وبسبƔ اآلƛار الصحية والبيئية الخطيرة لمبيد       

  .)226(بما فيها الدول اآلسيوية

  



3-6-2-5  ƿأميتراز(ميتا :(  

Ü أي أنه ذو سمية مùن الدرجùة         )WHOحسIII)   Ɣبالرغم من أن درجة سمية مبيد ميتاك هي         

Ü وقد يتسبƔ في تلف تناسلي وتشوهات       )227( يعتبر مادة مسرطنة   Ü إǙ أنه  )1:2جدول رقم   (الƛالƛة  

) hypothalamus(كما تتسبƔ مادة ميتاك في اإلخǚل بوƲيفة الهùايبوǚƛموس        .  )228(في الجنين 

من خǚل التحكم بعملية اإلفراز الهورموني      ) metabolism(الذي يساعد في تنƲيم عملية األيض     

  .)229(في الجسم

  

ومن أبùرز   .  التسمم الفوري من هذا المبيد ناتƝ عن تناول متبقياته في الطعام          وبشكل عامÜ فƎن    

وبالتالي اإلخǚل بحركùة الموجùات      " أسيتيل كولين أستيراز  "ƛƈاره الممرضة تعطيل عمل أنزيم      

وقد يتسبƔ  .  )230(الكهربائية نحو العضǚت واأللياف العصبية وإتǚف الجهاز العصبي المركزي        

  . )231(ستوǎ نبضات القلƔأيضا في هبوط م

  

وتهùيƝ الجلùد    ) نعùاس دائùم   (أما اآلƛار السمية للمبيد عبر اǙستنشاق فتƲهر على شكل سبات           

وتƲهر أعراض التسمم الفوري على شكل أوجاƳ حادة في البطن والƲهرÜ فقدان            .  )232(والعينين

ي غùدة   عùصبيةÜ ضùعف شùديد فù       -الشهيةÜ ارتفاƳ درجة حرارة الجسمÜ اختǙǚت عضلية      

  . )233(البروستاتÜ طفƠ جلدي في الوجه واليدينÜ تهيƝ المƛانة أو التهابها وتقيؤ

  

عǚوة عن ذلكÜ تƲهر ƛƈار التسمم طويل المدǎ على شكل تهيƝ في المƛانةÜ سùخونةÜ ارتخùاء                 

  .)234(العضǚتÜ نعاس دائم وعدم التحكم بƎخراج البول

  

  



  

  : مبيدات حشرية كلورية عƮوية 3-6-3

  

3-6-3-1  Ƨيونكƙ)انإƻƃلłندوس:(  

      Ɣحس Üيونكسƛ تعتبر درجة سميةWHO        انيةƛأي أخف من الدرجة ال Üمتوسطة Ü)II) (  دولùج

ومƴ ذلكƛ Üبت بƋن لهذا المبيد تƛƋيرات سمية وممرضة خطيرة جداÜ بل ومستعصيةÜ             ).  1:2رقم

ركƔù  أي الم (Ü  )235(ألفا وبيتùا  : علما بƋن المنتƝ التجاري للمبيد يتكون من خليط من إيزوميرين         

وتتمƛل أهم تƛƋيرات مبيد ƛيونكس السمية في       ).  وشكل ƈخر له هو عبارة عن صورته في المرƈة        

فقùدان القùدرة    : إتǚفه لجهاز األعصاƔ المركزي وبالتالي Ʋهور أعراض فورية لǘصابة منها         

ومن األعراض األخùرǎ الممكنùة      .  )236(على التنسيق العصبيÜ بل وفقدان القدرة على الوقوف       

كما تم توƛيق بعض حاǙت العمى      .  )237(التقيؤÜ اإلسهالÜ التهيÜƝ التشنجات وفقدان الوعي     : أيضا

  .  )238(لحيوانات كانت ترعى في حقول تم رشها بمبيد ƛيونكس

  

تلف في الكلى والكبد والبنية الكيميائية للدم والغùدة         : أما أهم التƛƋيرات السمية طويلة المدǎ فهي      

  . )239( الدرقيةالصماء المجاورة للغدة

  

أو إعاقات  /باإلضافة لذلكÜ التعرض طويل المدǎ لمبيد ƛيونكس قد يؤدي إلى تشوهات تناسلية و            

Ü عǚوة عن إمكانية إحداƛه تغييرات فùي خǚيùا اإلنùسان وبالتùالي              )240(في نمو جسم اإلنسان   

                 ùيƛشوهات وراùي تùد فùذا المبيùه Ɣن يتسبƋكما أن هناك احتمالية ب Üتشوهات خلقية   ǎدùة ل

  .  )241(اإلنسان

  

كما ƛبت بƋن مبيد ƛيونكس يؤدي إلى اإلخǚل في عملية اإلفراز الهورموني بالجسمÜ وذلك مùن                

أو إنتاج مùستقبǚت    (خǚل ارتباطه بمستقبǚت الهورمون وإعاقته أو تحفيزه لǘنتاج الهورموني          

  .  )242(تنتƝ الهورموناتوإزالتها من الجسمÜ باإلضافة إلتǚف عمل الغدد التي ) الهورمونات

  

عǚوة عن ذلكÜ فƎن لمبيد ƛيونكس تƛƋيرات سلبية على البيئةÜ إذ أن كميات كبيرة مùن متبقيùات      

وقد يمتد نصف عمر المبيùد      .  )243(المبيد وجدت في المياه السطحيةÜ قريبا من مناطق استخدامه        

يùرة لمبيùد ƛيùونكس منƴù        وبسبƔ اآلƛار الصحية والبيئية الخط    .  )244(ألكƛر من خمسة أشهر   

  . )245(استخدامه في بلدان عديدة

  

  ): ليندين(ليندين  3-6-3-2

) II(Ü ذو سùمية متوسùطة       )WHO(تكمن المفارقة هنا في أن هذا المبيد يعتبرÜ حسƔ تصنيف           

كما .  )WHO()246(لنفس المنƲمة " الدزينة الوسخة "Ü ولكنه ُمدرج ضمن Ǚئحة      )1:2جدول رقم   (

األميركية منعت استخدام مبيد ليندين في الوǙيùات المتحùدة األميركيùة            "  البيئة وكالة حماية "أن  

  .  )247(وتم التوقف نهائيا عن تصنيعه في أميركا) ألهداف زراعية(

  



وتتمƛل أهم تƛƋيراته السمية في إتǚفه لجهاز األعصاƔ المركزيÜ علما بƋن أعùراض اإلصùابة               

التي تƲهر نتيجة اختراق المبيد للجلùد أو        ) ه األعراض هذ(الفورية تƲهر بعد نحو ساعةÜ وأبرز       

في النشاط الجسمي والùذهنيÜ اهتيùاج فùي جهùاز           ) بطء(تƋخير  : استنشاقه أو تناول متبقياته   

األعصاƔ المركزيÜ تشنجات ارتعاشية متقطعة ويرافقها حاǙت توتر متواصلةÜ انحبùاس فùي             

اض األخرǎ فهي سلوكية في طبيعتهùا كفقùدان         أما األعر .  )248(التنفسÜ التهابات رئوية وجلدية   

  .)249(التوازن والسقوطÜ صرير األسنان وإفراط في تهيƝ أعضاء الجسم

  

: وهناك أعراض أخرǎ لǘصابة الفورية الناتجة عن التعرض للمبيد عبر الجلد أو التنفس وهùي              

 بùلÜ وأحيانùا     أو صداƳ حادÜ ارتعاشات وتشنجات حادةÜ     /أرق واهتياجÜ فقدان الشهية للطعام و     

  .)250(الوفاة

  

           ǎار مرضية خطيرة وطويلة المدƛƈ مبيد ليندين في Ɣهر أو         (وقد يتسبùدة أشùستمر لمùد تùق

  :  Ü ومن أبرز هذه اآلƛار ما يلي)251(سنوات

Ǚحيث أكدت الوكالة الدولية ألبحاث السرطان       .  أمراض السرطان : أو)IARC (   ن مادة ليندينƋب

ى سرطان الكبد أو سرطان الرئتينÜ أو سرطان الغùدد الهورمونيùة            Ü وقد تؤدي إل   )252(مسرطنة

   Ɣن األدلة حول تسبƋعلما ب Üمن السرطان ǎأخر Ƴر  ) لوكيميا(في سرطان الدم " ليندين"وأنواùغي

كما أن المبيد قد يتسبƔ في سرطان الƛديÜ حيث وجدت ƛƈار هذا المبيد في حليƔù                .  )253(كافية

  .  )254(بعض النساء

  

مية بمكان التنويه إلى أن العلماء يؤكدون بƋنه Ǚ يوجد مستوƈ ǎمن من التعرض لمùادة                ومن األه 

  . )255(مسرطنةÜ علما بƋن المواد المسرطنة قد تتسبƔ في تلف تناسلي لدǎ اإلنسان

تلف في بنية اإلنسان التناسليةÜ وهبوط في خصوبة النساءÜ فضǚ عùن تلùف فùي نمùو                  : ƛانيا

  .  )256(الجنين

تشوهات وراƛية بسبƔ التغيرات التي يحدƛها مبيد ليندين فùي كروموسùومات الكريùات              : ƛالƛا

  .  )257(أƛناء انقسام الخلية) lymphocytes(اللنفاوية 

التعرض المتواصل أو المفرط لهذا المبيد قد يتسبƔ في تلف الكبد أو تلف في أعùصاƔ                : رابعا  

قدرة على التنسيق العصبي وانخفاض عùدد       األذرƳ والسيقانÜ فضǚ عن الضعف العام وفقدان ال       

  . )258(أو عدد كريات الدم البيضاء) فقر الدم(كريات الدم الحمراء

يؤدي مبيد ليندين إلى اإلخǚل في عملية اإلفراز الهورموني بالجسمÜ وذلك من خǚùل              : خامسا  

لي عùدم قيùام     ارتباطه بمستقبǚت الهورمون وإعاقته لعملية تكون الهورمونات الطبيعية وبالتùا         

أو إنتùاج   (لعملية اإلنتاج الهورمùوني   ) أو تحفيزه (األخيرة بوƲائفها الطبيعيةÜ فضǚ عن إعاقته       

وإزالتها مùن الجùسمÜ وأخيùرا إتǚفùه لعمùل الغùدد التùي تنùتƝ                 ) مستقبǚت الهورمونات 

  .  )259(الهورمونات

  

في العديد مùن    ) 260(اه الجوفية ويتسبƔ مبيد ليندين في ƛƈار بيئية خطيرةÜ إذ وجدت ƛƈاره في المي           

كما قد يتسبƔ هذا المبيد في موت الحيوانات       .  المناطق المجاورة لǖماكن التي استخدم فيها المبيد      



والطيور واألسماك التي تǚمسهÜ بعد يومين إلى أربعة أيامÜ باإلضافة لمùوت النبùات أو بùطء                 

 حياة الحيوان الذي يتعرض لهÜ فضÜ       ǚ عǚوة عن احتمال تسبƔ المبيد في تقلص فترة        )261(نموه

عن أƛار تناسلية وهبوط في خصوبة الحيوانات وتغيرات سلوكية واضحة لديهاÜ وقد تحدث هùذه               

  .  )262(اآلƛار بعد فترة طويلة من التعرض للمبيد

  

الجدير بالذكر أن مبيد ليندين كان من بين المبيدات التي استخدمها األميركان كغاز أعصاƔ فùي                

وبسبƔ كون مبيد ليندين مادة مùسرطنةÜ       .  )263(ضد الشعƔ العراقي  ) 1991عام  (لخليƝ  حرƔ ا 

فضǚ عن ƛƈاره الصحية والبيئية الخطيرة والمميتةÜ فقد منƴ اسùتخدامه فùي العديùد مùن دول                  

  . )264(العالم

  

  ): ديكوفول(أكرين  3-6-3-3

          Ɣسùح Üبالرغم من أن درجة سمية مبيد أكرينWHO  يùه ÜIII      ن الدùمية مùأي س Ü  ةùرج

Ü اإل أن لهذا المبيد ƛƈار سامة ومميتةÜ خاصùة وأن تركيبùه الكيميùائي               )1:2جدول رقم   (الƛالƛة

بالدزينة " المحرمة دوليا والتي تعتبر واحدة مما يعرف         DDTوبالتالي مفعوله شبيهان جدا بمادة      

  . )265("الوسخة

  

دماƷ ويؤدي بالتùالي إلùى   التعرض لهذا المبيد قد يتسبƔ في تلف الجهاز العصبي بما في ذلك ال        

صداƳ حاد وإهتياجات أو غƛيان وفقدان الشهية للطعامÜ فضǚ عن ضعف عامÜ تخùدر الجùسم                

Ü ووخزات حادة في الذراعين والساقين والفمÜ ارتعاشùات عùضليةÜ وارتجافùات         )فقدان الحس (

حńدĉث بهما إهتياجا    كما أن مǚمسة المبيد للعينين تſ     .  )266(وتشنجاتÜ فقدان الوعيÜ بل وحتى الوفاة     

شديداÜ علما بƋن مسحوق هذا المبيد يتسبƔ في اهتياج حاد  باألنف والحلقÜ بينما يتسبƔ المبيùد                 

  .  )267(في اهتياج حاد بالجلد والعينين) أو الصلبة(في حالته السائلة 

  

  :ومن بين أهم التƛƋيرات الصحية الممرضة طويلة المدǎ لمبيد أكرين نذكر ما يلي

Ǚيوجد     )268()احتمال عال (سرطان الكبد   : أو Ǚ نهƋعلما بÜ" منƈ ǎادة      " مستوùرض لمùن التعùم

  .)269(مسرطنة قد تتسبƔ أيضا في تلف تناسلي لدǎ اإلنسان

  . )270(تلف تناسلي وتحديدا هبوط في خصوبة النساء: ƛانيا

دوث خلل بعملية   Ü حيث يتسبƔ مبيد أكرين في ح      )271(اإلخǚل في النƲام الهورموني بالجسم    : ƛالƛا

اإلفراز الهورموني وذلك من خǚل ارتباطه بمùستقبǚت الهورمùون وإعاقتùه لعمليùة تكùون                

أو (الهورمونات الطبيعية وبالتالي عدم  قيام األخيرة  بوƲائفها الطبيعيةÜ فùضǚ عùن إعاقتùه                 

لجسمÜ وأخيرا  وإزالتها من ا  ) أو إنتاج مستقبǚت الهورمونات   (لعملية اإلنتاج الهورموني    ) تحفيزه

  .)272(إتǚفه لعمل الغدد التي تنتƝ الهورمونات

  

Ɣمرك ƴويتشابه السلوك الكيميائي لهذا المبيد م DDT كما Üوهو بالتالي مقاوم للتحلل البيولوجي 

 وبالتالي هنùاك احتمùال      )273(قد تمتد ألكƛر من عام    ) في التربة (أن ارتباطه بالتربة قوي وƛƈاره      



يد إلى جسم اإلنسان عبر المحاصيل المزروعة في األراضي التي اسùتخدم            كبير لتسرƔ هذا المب   

  . )274(وفي Ʋروف بيئية مناخية معينةÜ قد يتسرƔ المبيد إلى المياه الجوفية.  فيها

  



  :الحشرية) Pyrethroids(البيرƙرينات  3-6-4

  

3-6-4-1  ǈرين-لمبدا(كراتيƙسيهالو:(  

  ).1:2جدول رقم ) (II(بƋن درجة  سمية مبيد كراتيه متوسطة WHO تعتبر

Ü علما بƋùن    )275(ويسوق هذا المبيد بكƛافة في الدول اآلسيوية ألهداف استخدامه في زراعة األرز           

تدعي بƋن استخدام هذا المبيد ينسجم مƴù النùƲام          ") زينكا"و  " بولنك-رهون("الشركات المنتجة   

مدمر على كل مجموعات    لكن تبين بƋن لهذا المبيد تƛƋير       .   )IPM()276(المتكامل لمكافحة اآلفات  

  .  )277(األعداء الطبيعية

  

ومن أبرز التƛƋيرات السمية الفورية لهذا المبيد اهتياج العينين وتƉكل الجلد والعينين فùضǚ عùن                

وذلك بسبƔ قدرة المبيد علùى مهاجمùة أيونùات          (تلف األجهزة العصبية المركزية والخارجية      

زات حادة وتخدر الجسمÜ ارتجافاتÜ فقùدان القùدرة         Ü األمر الذي يؤدي إلى وخ     )الخǚيا العصبية 

  .  )278(على التنسيق الحركيÜ تعطل بعض الوƲائف الحركية في الجسمÜ الشللÜ وفقدان الوعي

  

احتمùال تùسبƔ هùذا المبيùد        ) بùشكل قùاطÜ)   ƴ لم يƛبت    1998وُيذكرÜ أنه لغاية أواخر عام      

  .  )279(بالسرطان

  .)280( األنسانÜ بشكل خاصÜ عبر متبقياته في الطعامويكمن خطر وصول هذا المبيد إلى جسم

  

3-6-4-2  Ʃرين(سيمبوƙسيبرمي :(  

الوكالة "Ü إǙ أن    )1:2جدول رقم   ) (IIأي  (متوسطة  ) WHOحسƔ(تعتبر درجة سمية هذا المبيد      

  .)281(تعتبره مادة مسرطنة" األميركية لحماية البيئة

  

بر تناول متبقياته أو اختراقه للجلدÜ حيث       ويƲهر التƛƋير السمي الفوري للمبيد في جسم اإلنسان ع        

ومن أبرز أعراض التعرض لهذا المبيد عبر الجلùد مùا           .  )282(يƛير إهتياجات في الجلد والعينين    

Ü وخزات حادة في الجسمÜ الحكة في الجلدÜ الشعور بحالة احتراق           )فقدان الحس (تخدر الجسم : يلي

كما .  )283(لى التنسيق العضليÜ نوبات وربما الوفاة     داخليÜ فقدان التحكم بالمƛانةÜ فقدان القدرة ع      

  . )284(يƛير المبيد حساسية جلدية حادة

               Ɣفي حدوث تغيرات سلبية بالكبد وتلف في جهاز األعصا Üالبعيد ǎعلى المد Üالمبيد Ɣوقد يتسب

  .  )285(المركزي

  . )286(ويؤدي مبيد سيمبوƫ إلى اإلخǚل في النƲام الهورموني بالجسم

  



  :دات حشرية أƢرǌمبي 3-6-5

  ): إميداكلوبريد(كونƻيدور /جاوتشو  3-6-5-1

) وكالة حماية البيئة األميركية    (USEPA وتعتبر   chloro-nicotinylsينتمي مبيد جاوتشو لفئة     

وتكمن خطورة استخدامه في أن ƛƈاره الصحية والبيئية غير  II()287( Üأي (درجة سميته متوسطة

من بلدان العالم حƲرت استخدامه بùسبƔ احتمùال تùسببه فùي             واضحة تماماÜ علما بƋن العديد      

ويهدف هذا المبيد في األصل إلى تعقيم البذورÜ حيث يستخدم بجرعات           .  )288(أمراض سرطانية 

Ü إǙ أن بعùض المùزارعين       )289(" يوم 100"وتمتد فاعليته نحو  ) تقƃدر بالملغرامات (صغيرة جدا   

ت كبيرة وغير متحكم بها على بعض الخضارÜ حيث         يرƫ بكميا " عادي"يستخدم الجاوتشو كمبيد    

  .تقطف الƛمار بعد بضعة أيام للتسويق وهي تحتوي في عصارتها الداخلية على مادة الغاوتشو

  

الوهن العامÜ ارتعاشاتÜ مغص حادÜ ضعف عضليÜ       : ومن أبرز أعراض التسمم من هذا المبيد      

  .  )290(بما في ذلك العضǚت الضرورية لعملية التنفس

  

وقد يؤدي مبيد جاوتشو إلى تشوهات وراƛية بسبƔ إحداƛه تغييرات في كروموسومات الكùرات              

  . )292(ناهيك عن تسببه في تلف الجهاز العصبي.  )291(اللنفاوية

  

وتكمن خطورة المبيد البيئية في أن نصف عمره نحو سبعة أشهرÜ كما أن هناك احتمùاǙ لكùي                  

  . )293(يƛهايتسرƔ للمياه الجوفية وبالتالي تلو

  



  : المبيدات الƻطرية  3-7

             Ƴاùفي هذا الجزء مجموعة من المبيدات الفطرية الخطيرة والمستعملة في الضفة والقط Ɲسنعال  .

إǙ أن ذلك Ǚ يعني عدم وجود مبيدات فطرية أخرǎ ربما Ǚ تقل خطورة عن المبيدات المعالجة                 

  .هنا

  .سنقسم المبيدات الفطرية حسƔ تصنيفها الكيميائي

  

  :مبيدات الكربمات الƻطرية 3-7-1

  

  ): فĈنبوكونازول(إندار   3-7-1-1

Ü أي سمية أخف من الدرجة الƛانيùة        )II(متوسطة  ) WHOحسƔ(تعتبر درجة سمية هذا المبيد      

ويصل هذا المبيد إلى جسم اإلنسان عبر اختراقùه للجلùد أو عبùر تنùاول                ).  2:2جدول رقم   (

اآلƛار المرضية التراكمية لهذا المبيد في احتمال إحداƛه تلف         وتتمƛل أهم   .  )294(متبقياته في الطعام  

كما يعتبر هذا المبيد مسرطنا لǘنùسانÜ       .  )295()التي يتضخم وزنها  (في الكبد وفي الغدة الدرقية      

صنفت هذا المبيد ضمن مجموعة المواد التي        ) USEPA(علما بƋن وكالة حماية البيئة األميركية       

  .  )296(طانيحتمل أن تتسبƔ في السر

  

  :          مبيدات ديƙيوكربمات الƻطرية  3-7-2

  ): مŁنكوزيب(منسيدان   3-7-2-1

) II(بالرغم من أن لهذا المبيد سمية أخùف مùن الدرجùة الƛانيùةÜ أي أن سùميته متوسùطة                     

)ƔحسWHO) (   2:2جدول رقم(     أنه يعتبر مادة مسرطنة Ǚإ Ü)297(     في تشوهات تناسلية Ɣويتسب 

  .)298( اإلفرازات الهورمونية بالجسموتلف في نƲام

  

Ü متسببا فùي تهùيƝ الجلùد        )299(ويصل مبيد منسيدان إلى جسم اإلنسان عبر الجلد أو اإلستنشاق         

الحكùة  : ومن أبرز أعراض التسمم الفوري من هذا المبيد       .  )300(وأغشية جهاز التنفس المخاطية   

التهùاƔ  (ف والحلق والتهاƔ شعبي     Ü عطس متواصلÜ سعالÜ التهاƔ األن     "مبحوƟ"في الجلدÜ حلق  

  .  )301()شعƔ القصبة الهوائية

  

وكما سائر مبيدات ديƛيوكربماتÜ ينتƝ عن هذا المبيدÜ لدǎ تحللهƛ Üاني كبريتيد الكربùون الùذي            

  .)302(يعتبر مادة سامة لǖعصاƔ ويتسبƔ في تلف النسيƝ العصبي

  

   Ɣويؤدي مرك)ethylenethiourea(    وهو أحد نتاجات تحلل Ü        دةùضخم الغùإلى ت Üمبيد منسيدان 

  .  )303(الدرقيةÜ كما يتسبƔ في تشوهات خلقية ويعتبر مادة مسرطنة

  

              Üالخصوبة ǎوتحديدا هبوط في مستو Üمبيد منزيدان في تشوهات تناسلية Ɣيتسب Üوة عن ذلكǚع

  .)304(فضǚ عن تشوهات وراƛية ناتجة عن تغيرات في الخلية اإلنسانية

  



  ):ماينب(نمانيبƸا  3-7-2-2

إǙ أن تƛƋيرات هùذا     ) 2:2جدول رقم   ) (III( سمية مبيد مانيبغان من الدرجة الƛالƛة        WHOتعتبر

إذ يتسبƔ هذا   .  المبيد السمية والممرضة أخطر بكƛير مما يوحي به هذا التصنيف لدرجة السمية           

 ويعتبر مùادة    305(Ü(Ü في تشوهات خلقية   )ethylenethiourea(المبيدÜ وتحديدا أحد نتاجات تحلله      

كما يتسبƔ مبيد مانيبغان في تشوهات وراƛية وتناسلية ويؤدي إلى تلùف نùƲام              .  )306(مسرطنة

ويتمƛل إخǚل هذا المبيد بعمليùة اإلفùراز الهورمùوني          .  )307(اإلفرازات الهورمونية في الجسم   

الهورمونùات  بالجسم في ارتباطه بمستقبǚت الهرمون وبالتالي إعاقة العملية الطبيعيùة لتكùون             

أو إنتاج مùستقبǚت    (اإلنتاج الهرموني   ) أو تحفيز (وقيامها بوƲائفها الطبيعيةÜ فضǚ عن إعاقة       

  . )308(وإزالتها من الجسم وإتǚفه لعمل الغدد التي تنتƝ الهورمونات) الهرمونات

   

 Ethylenethiourea :الملوƛة بهذا المبيد ينùتƝ مركƔù   ومن الƛابت علمياÜ أن طبƣ الخضروات

  : )309(الذي يعتبر مادة مسرطنة 

تهيجات والتهابùات   :  بما يلي ) عبر المǚمسة (وتتلخص أبرز ƛƈار التسمم الفوري من هذا المبيد         

تهيجات في  : أما ƛƈار التسمم الفوري عبر اإلستنشاق فهي      .  )310(في الجلد والعينين وجهاز التنفس    

الÜ التهابات في بطانة األنف واألجùزاء       Ü عطاس متواصلÜ سع   "مبحوƟ"األغشية المخاطيةÜ حلق  

وفي حاǙت التسمم الشديدÜ يحدث الغƛيان والتقيؤ واإلسùهال وفقùدان           .  )311(العليا لجهاز التنفس  

الوزن والشهية للطعامÜ صداƳ حادÜ نعاس متواصلÜ غيبوبةÜ بطء ردات الفعلÜ توقùف عمليùة               

  .  )312(التنفس والموت

  

اتÜ ينتƝ عن هذا المبيدÜ لدǎ تحللهƛ Üاني كبريتيد الكربون الùذي            وكما سائر مبيدات ديƛيو كربم    

ناهيك عن تسبƔ المبيد فùي      .  )313(يعتبر مادة سامة لǖعصاƔ وتتسبƔ في تلف النسيƝ العصبي        

  .)314(التهابات جلدية حادة

   Ɣويؤدي مرك)ethylenethiourea (              دةùضخم الغùى تùإل Üانùد مانيبغùل مبيùمن تحل Ɲالنات

  .)315(الدرقية

  

أمر سهل وسريethylenethiourea (   ƴ(والجدير بالذكرÜ أن عملية تحول مبيد مانيبغان إلى مادة          

أو من خǚل الخضروات الملوùƛة      ) أƛناء نقلها أو مƴ ارتفاƳ الحرارة     (وقد يحدث في عبوة المبيد      

يùض فùي    Ü أو في المحاصيل التي رشت بالمبيدÜ أو أƛناء عملية األ          )خاصة أƛناء طبخها  (بالمبيد  

  . )316(الجسم الذي دخله هذا المبيد

Ɣمبيد مانيبغان في تلف الكلى والقل Ɣ317( ويتسب(.  

  

  ):بينوميل(بنلت 3-7-2-3

Ü إǙ أن ùƛƈاره     )2:2جدول رقم   ) (III(من الدرجة الƛالƛة    ) WHOحسƔ(تعتبر سمية هذا المبيد     

يد بنلت يعتبر مادة    إذ أن مب  .  السمية والممرضة أخطر مما يوحي به هذا التصنيف لدرجة السمية         

  . )319(Ü ويتسبƔ في تشوهات خلقية ووراƛية)318(مسرطنة



ولهذا المبيد تƛƋيرات سمية خطيرة على البيئةÜ خاصة قتله المباشر والفوري للعديد من الكائنùات               

                   Üامùو عùن نصف عمر المبيد يمتد لنحƋعلما ب Üالحية النافعة في التربة بما في ذلك ديدان التربة

فƎن سميته ليست فقط على محاصيل نفس الموسمÜ بل أيضا علùى محاصùيل الموسùم                وبالتالي  

الǚحق المزروعة في نفس األراضي التي استخدم فيها هذا المبيدÜ بمعنى أن هناك احتماǙ لبقاء               

ترسباته في المحاصيل وبالتالي وصوله إلى جسم اإلنسانÜ ويكون خطر تعرض الجمهور لهùذا              

  . )320(غذية الملوƛة بمتبقياتهالمبيد عبر تناول األ

  



3-7-3 ǌرƢمبيدات فطرية أ:  

   

  ):ميتاليكسيل(ريدوميل  3-7-3-1

ذو سمية شديدة ) WHOحسƔ(وهو )  benzenoids(ينتمي مبيد ريدوميل إلى عائلة البنزنويدات 

)Ib) (   اك             ).  2:2جدول رقمùث أن هنùحي Üسرطنةùوتكمن خطورته األساسية في كونه مادة م

  . )321(رطان الغدة الدرقيةاحتمال جيد لتسببه في س

  

  ): فيناريمول(روبيƸان  3-7-3-2

ذا سمية من الدرجة    ) WHOحسƔ(ويعتبر  ) Pyrimidine(ينتمي مبيد روبيغان لعائلة بيريميدين      

وهناك احتمال  .  ومƴ ذلكÜ فƎن له ƛƈارا سمية وممرضة خطيرة       ).  2:2جدول رقم   " (III"الƛالƛة  

نùشاط  ) يعطùل (Ü كما أنه يùƛبط      )322(اسلية وخلقية جيد لتسببه في أورام سرطانية وتشوهات تن      

وبالتالي التسبƔ في   ) الذي تفرزه الخصية  (المركƔ األروماتي المعروف بهورمون التŮستوستيرون    

  .)323(فقدان الخصوبة لدǎ الذكور

  

  .   )324()لدǎ مǚمسته لهما(ويحدث مبيد روبيغان تهيجات حادة في الجلد والعينين 

  



  : شابمبيدات اǓع  3-8

سنعالƝ في هذا الجزء مجموعة من مبيدات األعشاƔ الخطيرة والممرضة المستعملة في الùضفة              

Ƴن                 .  والقطاùا عùل خطورتهùتق Ǚ قد ǎأخر Ɣيعني ذلك عدم وجود مبيدات أعشا Ǚ ƴوبالطب

  . المبيدات المذكورة هنا

  

  ):باراكوات(دوكاتلون 3-8-1

Ü بمعنى أنه   )WHO(  لمنƲمة الصحة العالمية   "الدزينة الوسخة "يعتبر مبيد دوكاتلون ضمن Ǚئحة      

جدول رقم  (أي أنه ذو سمية شديدة      ) WHOحسƔ تصنيف  (ÜIb ودرجة سميته    )325(محƲور دوليا 

3:2.(  

كمùا  .  )326(ويؤدي هذا المبيد إلى تشوهات جينية وتناسلية لدǎ اإلنسان ويعتبر مادة مùسرطنة            

الفعال جùدا فùي بيئùة        O2-ه سوبر أكسيد    يتسبƔ في تلف مبنى الخǚيا اإلنسانية بسبƔ إطǚق       

  .)327(هوائية

  

وبشكل عامÜ يصل مبيد دوكاتلون إلى جسم اإلنسان عبر اإلستنùشاق أو الطعùامÜ وفùي حالùة                  

اإلستنشاق يحدث نزيف في األنف وتهيجات وتشنجات حادة في الرئتين وبالتالي تلفهماÜ وبالنتيجة             

  . )328(الوفاة

  

لرئتين والدماƷ والقلƔ والكبد والكليتين لدǎ اإلنسانÜ وفي حالùة تلùف   ويتلف هذا المبيد أنسجة ا 

لدǎ إطǚقùه سùوبر     (وتزداد سمية الدوكتالون    .  )329(أنسجة الرئتين تكون النتيجةÜ غالباÜ الوفاة     

في أعضاء الجسم األغنى باألكسجينÜ لذلك فƎن تƛƋير المبيد السمي يكùون كبيùرا فùي                ) أكسيد

ويعتقد أن امتصاص الخǚيا اإلنسانية لهذا المبيد يكون من خǚùل           .  )330(لƔالرئتين والدماƷ والق  

  .  )331(المتواجد بكميات كبيرة في غشاء الرئة)polyamine(الُمسłتŽقبĉل الكيميائي بولي أمين 

  

وتكمن خطورة الدوكتالون في بقاء ترسباته لسنين طويلة في التربةÜ بسبƔ ارتباطه القوي بهùا               

Ü وبالتالي هنùاك احتماليùة      )332() سنة 13 شهراŹ و  16بيد في التربة يتراوƟ بين      نصف عمر الم  (

مرتفعة جدا لتسرƔ هذا المبيد إلى جسم اإلنسانÜ عبر المحاصيل المزروعة في األراضي التùي               

رشت بهÜ علما بƋن الدوكتالون غير انتقائي ويقتùل كùل أنùسجة النباتùات الخùضراء التùي                   

  . )334(لويƛه للمياه في المنطقة المرشوشة بهÜ ناهيك عن ت)333(يǚمسها

  

               Ɣسبùائي المùالكيمي Ɣùالكيميائي لمبيد دوكتالون وبين المرك Ɣرا للتشابه القائم بين التركيƲون

Ü فقد وجدت عǚقة سببية قوية بين المرض األخير وبين مستوǎ استخدام المبيد             "بركنسون"لمرض

  .)335(المذكور

  

سم اإلنسان عبر الفمÜ يشعر المصاƔ بǙƉم اǙحتراق الفورية فùي           وفي حالة وصول المبيد إلى ج     

الفم والحلق ومن ƛم تهيجات في المعدة واألمعاءÜ وبالنتيجة أوجاƳ حادة في البطنÜ فقدان الشهية               

العطƫù الùشديدÜ    : ومن أعراض التسمم الفوري األخùرǎ     .  )336(للطعامÜ غƛيانÜ تقيؤ وإسهال   



القلÜƔ فشل كلويÜ تقرƟ في الرئتين وجرƟ في الكبدÜ علما بƋن           انحباس التنفسÜ تسارƳ نبضات     

  . )337(بعض األعراض قد تƲهر بعد بضعة أيام من التعرض للمبيد

  

ويتسبƔ التǚمس المباشر مƴ مبيد دوكاتلون في احتراقات والتهابùات جلديùةÜ وتلùف أùƲافر                

ƴمسة المبيد للعينين إلى تهيجهما      .  )338(األصابǚأو    بينما تؤدي م Ɵروùدوث جùا وحùوتقرحهم

  .)339(حروق بهماÜ فضǚ عن تلف القرنيتين

  

وبسبƔ األمراض المزمنة والمميتة التي يسببها هذا المبيدÜ فضǚ عن أعداد كبيرة من الوفيùات               

  .)340(التي تسبƔ فيهاÜ فقد حƲر استخدامه في العديد من الدول الغربية والعالم

  

بيرا على الرئتينÜ حيث يتسبƔ في تقرحهما ويحدث بهما         يشكل مبيد دوكاتلون خطرا ك    : ƬǘƢة

   ǚوأكبر من أي         )341(نزيفا حادا ومرضا قات Ƴن تراكم المبيد في أنسجة الرئتين يكون أسرƋعلما ب Ü

وقد يتسبƔ أيضا في تلف القلƔ والكبد والكليتين وقرنيتي العينùين           .  )342(عضو ƈخر في الجسم   

كما أن استنشاق هùذا المبيùد       .  )343(األصابƴ والجهاز الهضمي  وغدد األدرينالين والجلد وأƲافر     

  .)344(يؤدي إلى زيادة كبيرة في إفراز المخاط من األنف ونزيف دموي في المعدة واألمعاء

  

  ):بروموكسينيل(نوفاكرون 3-8-2

Ü أي أن سùميته أخùف مùن         )II(متوسطة  ) WHOحسƔ  " (نوفاكرون"تعتبر درجة سمية مبيد     

كما يعتبر هذا المبيùد     .  )345(Ü لكنه قد يتسبƔ في تشوهات خلقية      )3:2 رقم   جدول(الدرجة الƛانية   

  .  )347(Ü  ناهيك عن إعاقته للنمو الجسمي)246(مادة مسرطنةÜ ويتسبƔ في أورام خبيƛة في الكبد

  

ويؤدي مبيد نوفاكرون إلى فقدان كبير في الوزنÜ ارتفاƳ درجة حرارة الجسمÜ تقيؤÜ صداƳ حاد               

  .)348( بƎخراج البولÜ وهذه األعراض قد تستمر لمدة  سنة كاملةوفقدان التحكم

  

  ):D,2,4( سوبر-    البĈر  3-8-3

Ü أي درجة سمية أخف مùن       )II(بالمتوسطة" سوبر-البر" لسمية مبيد    WHOبالرغم من تصنيف    

Ü إǙ أنه يعتبر من أخطر مبيدات األعشاƔ والمسببة ألمùراض           )3:2جدول رقم   (الدرجة الƛانية   

صية ومميتة وقد تم حƲره في العديد من البلدانÜ علما بƋن األميركيين استخدموا هذا المبيد               مستع

 Agentمكونا أساسيا في مùادة  " سوبر-البر"في حرƔ اإلبادة الجماعية في فيتنامÜ  وشكل مبيد 

Orange )  منها% 50نحو (أنحاء فيتنام ƴفي جمي ƴالتي استخدمها األميركان بشكل واس)349(  .  

  

          Ʒة بالدماƛفي أورام خبي Ɣي      )350(ويعتبر هذا المبيد مادة مسرطنة وقد يتسبùعن تسببه ف ǚفض Ü

  .سرطان الغدة الدرقية

  :ما يلي) في اإلنسان" (سوبر-البر"ومن أبرز اآلƛار المرضية طويلة المدǎ لمبيد 

Ǚ351(أمراض تناسلية  :أو(.  

  .)352(تشوهات خلقية  :ƛانيا



  .)353(ناتجة عن تلف الكروموسومات في الخǚيا اإلنسانيةتشوهات وراƛية   :ƛالƛا

  .)354(تلف الكبد  :رابعا

يتسبƔ فùي  " سوبر-البر"وقد ƛبت بƋن مبيد .  )355(خلخلة التوازن الهورموني في الجسم    :خامسا

اإلخǚل بعملية اإلفراز الهورموني في الجسمÜ وذلك من خǚل ارتباطه بمùستقبǚت الهورمùون              

قة العملية الطبيعية لتكون الهورمونات وقيامها بوƲائفها الطبيعيةÜ كما يعمùل هùذا             وبالتالي إعا 

وإزالتها مùن   ) أو إنتاج مستقبǚت الهورمونات   (اإلنتاج الهورموني   ) أو تحفيز (المبيد على إعاقة    

  .)356(الجسمÜ فضǚ عن إتǚف عمل الغدد التي تنتƝ الهورمونات

فتتلخص فùي التعƔù والùوهن       " سوبر-البر" التعرض لمبيد    أما ƛƈار التسمم الفوري الناتƝ عن     

  .)357(الشاملين والغƛيانÜ وفي بعض الحاǙت قد تلتهƔ أطراف األعصاƔ ويختل النشاط العضلي

  

Ǚ يتجاوز عشرة أيامÜ    ) وفي بيئة مائية  (في التربة   " سوبر-البر"وبالرغم من أن نصف عمر مبيد       

  .)358(اه الجوفية بƋميركا الشماليةإǙ أن ƛƈاره وجدت في بعض عينات المي

  

في أميركا الشمالية وأوروبا والعديùد      " سوبر-البر"وبسبƛƈ Ɣاره الصحية الخطيرةÜ حƲر استخدام     

ǎمن البلدان األخر .  

  

  ): بينتاكلوروفينول/بينديمƙالين(ستمب     3-8-4

Ü )3:2ول رقùم    جد(من الدرجة الƛالƛة    ) WHOحسƔ(تكمن المفارقة هنا في أن سمية هذا المبيد         

  . )359()أي المبيدات المحƲورة دوليا(ولكنه ينتمي إلى ما يعرف بالدزينة الوسخة 

  

       ǎار المرضية طويلة المدƛالناتجة عن التعرض لمبيد    ) التي تستمر لسنوات طويلة   (ومن أبرز اآل

  :ستمƔ ما يلي

Ǚ360()يعتبر المبيد مسرطنا(السرطنة   :أو(.  

  .)361(ƛية في الخǚيا اإلنسانيةورا) تغيرات(تشوهات  :ƛانيا

  . )362(تشوهات تناسلية وخلقيةÜ علما بƋن المبيد قد يتسبƔ في تلف الجنين  :ƛالƛا

  .)363(خلخلة التوازن الهورموني  :رابعا

  .)364(تلف الكبد  :خامسا

  .)365(التهاƔ شعƔ القصبة الهوائيةÜ مترافقا مƴ سعال وبلغم  :سادسا

  .)366(طفƠ جلدي  :سابعا

  .)367(تلف الكليتين  :اƛامن

  . )368(فقدان الوزنÜ ضعف عام وزيادة في إفراز العرق  :تاسعا

  

.  )369(وفي حالة تسبƔ مبيد ستمƔ في التسمم الفوري فقد يكون التسمم مميتا خǚل فترة قùصيرة               

                 Ƴاùارتف Üوحتى في حالة اختراق كمية قليلة من المبيد للجلد تحدث زيادة كبيرة في إفراز العرق

  . )370(ة الحرارةÜ صعوبة في التنفسÜ أوجاƳ في الصدر والبطن والوفاةدرج

  



كما أن المǚمسة المباشرة للمبيد تؤدي إلى تهيƝ العينين واألنف والحلق وقد تؤدي أيùضا إلùى                 

  .)371(تهيƝ الجلد وبالتالي Ʋهور طفƠ جلدي

  

خاصùة علùى الحيوانùات       ويتسبƔ المبيد المذكور على المدǎ البعيدÜ في ƛƈار بيئية مدمرةÜ و          

قصر فترة الحياةÜ تùشوهات     : ومن أبرز هذه اآلƛار   .  المحيطة بالمنطقة التي استخدم فيها المبيد     

  . )372(تناسليةÜ هبوط في مستوǎ الخصوبة وتغيرات في مƲهر الحيوان الخارجي أو سلوكه

  

3-8-5 ƿنيتروفين(        تو :(  

Ü ومƴ ذلك فƎن لهذا المبيùد       )3:2جدول  ) (III(سمية مبيد توك من الدرجة الƛالƛة       ) WHO(تعتبر  

ونذكر فيما يلي أبرز األمراض التي يتسبƔ بها هùذا          .  ƛƈاراŹ سمية وممرضة خطيرةÜ بل مميتة     

أو قùد تكùون أمراضùا       (والتي قد تستمر لبضعة أشهر أو سùنوات         ) على المدǎ الطويل  (المبيد

  ):مستعصية ودائمة

Ǚد          السرطان وخاصة سرطان الكبد وال      :أوùيوج Ǚ هùنƋن العلماء يؤكدون بƋعلما ب Üبنكرياس

ǎمن"مستوƈ "373(من التعرض لمادة مسرطنة(.  

  .)374(تشوهات تناسلية وخلقية  :ƛانيا

  . )375(خلخلة النƲام الهورموني في الجسم  :ƛالƛا

  .)376(تلف الكبد  :رابعا

  .)377(موجلوبينتلف خǚيا الدم وانخفاض عدد كريات الدم البيضاء ومستويات الهي  :خامسا

  . )378(احتمال التسبƔ في تلف الجهاز العصبي  :سادسا

  

بùسبƔ  (تهùيƝ الجلùد والعينùين       : أما ƛƈار التسمم الفوري الناتƝ عن التعرض لمبيد توك فهي         

Ü التعƔ الشاملÜ فقدان الشهية للطعامÜ تلف في        )بسبƔ اإلستنشاق (Ü تهيƝ األنف والحلق     )المǚمسة

  . )379(في التنفسالجهاز العصبي وصعوبة 

  

) مùوت (نفùوق  : وقد يتسبƔ المبيد المذكور في ƛƈار سمية فورية مدمرة للبيئة وللحيوانات أهمها        

الحيوانات والطيور واألسماكÜ فضǚ عن موت النباتات أو تباطؤ نموهاÜ وذلك بعد يومين إلùى               

  . )380(أربعة أيام من مǚمسة الحيوانات أو النباتات له

  

قصر فترة  :  توك في ƛƈار سمية  طويلة المدǎ على البيئة والحيوان ومن أبرزها            كما يتسبƔ مبيد  

حياة الحيوانÜ تشوهات تناسليةÜ انخفاض مستوǎ الخصوبة وتغيرات فùي سùلوك الحيوانùات              

ومƲهرها الخارجيÜ علما بƋن اآلƛار المذكورة قد تƲهر بعد فترة طويلة مùن التعùرض لمبيùد                 

  .)381("توك"

  

  

  



  ): مƙيل  بروميد(روميد مƙيل ب  3-9

راجƴù جùدول    (أي أعلى درجة سمية     ) WHOحسIa) "Ɣ"تعتبر درجة سمية غاز مƛيل بروميد       

الذي يùستخدمه العديùد مùن       " مƛيل بروميد "وحسƈ Ɣخر األبحاث العلميةÜ فƎن مبيد       ).  1:2رقم

            ùسǙ ر المواد المسببةƛيعتبر من أك Üة   المزارعين لتعقيم التربة من اآلفات الزراعيةùتنزاف طبق

إذ أن قدرة   .  )382(األوزون وبالتالي تضاؤل كƛافتها في طبقة الجو العليا المعروفة بالستراتوسفير         

البروميد في هذا الغاز على تدمير األوزرنÜ تفوق بƋكƛر من خمسين مرة قدرة الكلور المنبعùث                

 ùمن المركبات المعروفة ب CFC)در   .  )383()الكلوروفلوروكربونùق ǎدùاس مùواد  ويقùة الم

الكيماوية على اإلخǚùل بطبقùة األوزون باسùتخدام المقيùاس المعùروف بطاقùة اسùتنزاف                 

384(  Ü(Ü وهي تعتبر طاقة كبيرة جدا     0,6التيÜ في حالة المƛيل بروميدÜ تقدر بù        ) ODP(األوزون

ة ينص على أن كل المواد الكيماويù      ) 1990لعام(األميركي المعدل   " قانون الهواء الطلق  "علما بƋن 

 أو أكƛرÜ يجƔ إلغاء استعمالها في الوǙيات المتحùدة          0,2التي تساوي طاقة استنزافها لǖوزون      

ووفقا لنفس القانونÜ أعلنت وكالة حماية البيئة األميركيةÜ أنùه بحلùول      .  )385(خǚل سبƴ سنوات  

Ü علما !)رهوليس تصدي(منعا باتا إنتاج أو استيراد  المƛيل بروميد     ) في أمريكا ( سيمنƴ   2000عام  

إنتاج واستيراد هذا المبيد عنùد نفùس مùستويات عùام            ) 1994عام  (بƋن نفس الوكالة جمدت     

Ü بƋنهùا   0.2وتعتبر المركبات التي تصل قدرتها على تدمير األوزون أكùƛر مùن             .  )386(1991

مركبات مدمرة لǖوزون من الدرجة األولىÜ وهي بالتاليÜ تؤديÜ بشكل جّديÜ إلى تخريƔ طبقة              

إذ كلما ازداد تƉكل طبقة األوزونÜ وبالتالي قùل سùمكهاÜ كلمùا     .  )387(وزون الواقية لǖرض  األ

التي تصل إلùى سùطƠ      ) وخاصة الفوق بنفسجية  (ازدادت كميات اإلشعاعات الخارجية الضارة      

الناتجùة  (الكرة األرضيةÜ األمر الذي يؤدي إلى تفاقم حاǙت سرطان الجلد والتشوهات الوراƛية             

Ü فùضǚ عùن الùدمار الùذي قùد يلحùق بالنباتùات               )DNAات في المادة الوراƛية   عن تشوه 

  .  )388(والمحاصيل

  

وهناكÜ حالياÜ إجماƳ علميÜ بƋن كميات مƛيل بروميد المنتجة ألهداف زراعية وغيرهاÜ تùؤƛر              

بشكل مدمر على األوزون في بالستراتوسفيرÜ وبالتالي تخل بشكل خطير في التوازن الطبيعùي              

الجوي وتزيد من اإلشعاعات الفوق بنفسجية المؤذية التي تùصل إلùى سùطƠ الكùرة                للغǚف  

األرضيةÜ وبالمحصلةÜ فƎن اآلƛار الخطيرة Ǚ تقتصر فقط على صحة اإلنسان والبيئةÜ بل أيùضا         

  .)389(على المحاصيل الزراعية

  

بùل أيùضا ضùد      ساما ليس فقط لǔفات الزراعية التي يستخدم لمكافحتهاÜ         " مƛيل بروميد "ويعتبر

فتعرض األنسان لكميات مرتفعة مùن هùذا الغùازÜ          .   )390(العضويات األخرǎ غير المستهدفة   

وخاصة عبر التنفسÜ قد يؤدي إلى اإلخǚل بالجهاز العصبي المركزي وبجهاز التنفسÜ باإلضافة             

Ü وفي  إلى التسبƔ بعمليات خطيرة ومؤذية للدماƷ واألعصاƔ والرئتين والعينين والحلق والجلد            

كما أن مǚمùسة المبيùد للجلùد        .  )391(بعض الحاǙت القصوǎ  قد يحدث تلفا في الكلى والكبد         

وتتمƛل أعراض التسمم األولية بالوهن والجزƳ والصداƳ       .  )392(والعينين تؤدي إلى تهيجات حادة    

لل في  وفي مرحلة ǙحقةÜ تƲهر أعراض الخ     .  )393(الحاد و تشوشات في الرؤيا والغƛيان والتقيؤ      

الجهاز العصبي المركزيÜ بما في ذلك تخدر الجسمÜ تعطل التنسيق العصبيÜ الرجفةÜ التشنجات             



عǚوة عن أن تعرض النساء الحوامل لهùذا        .  )394(العضليةÜ فقدان توازن الجسم والغيبوبة التامة     

 المبيد قد يؤدي إلى تشوهات في األجنةÜ فضǚ عن تسببه في تùشوهات تناسùلية وإعاقùة فùي                  

وفي حالة حدوث غيبوبة أو تشنجات حادة فقد تتفاقم اإلصابة إلى تلùف دائùم فùي                 .  )395(النمو

Ʒوالدما Ɣ396(األعصا(  .  

  

.  )397(وفي بعض الحاǙت الحادةÜ قد يحدث عجز جسمي أو عقلي شامل ودائمÜ أو حتùى الوفùاة                

اكل في التùنفس وفùي   كما لوحƲ لدǎ العديد من األشخاص الذين تعرضوا لهذا المبيد بتطور مش 

األمعاء والمعدة واألعصاÜƔ بما في ذلك التهاƔ في األعصاƔ واألعضاء الداخلية وتفùسƣ فùي            

وفي حاǙت التعرض لهذا الغاز عبر التعقيم بالبخار فتƲهرÜ غالباÜ تهيجùات فùي              .  )398(العيون

عام ) وهن(تعƔ  العينين والحلق وتقرحات في الجلد وانحباس التنفس وǙƈم في الصدر وغƛيان و           

ودوخة وتخدر الجسم وضعف في األطرافÜ بلÜ وكما حصل في حاǙت عديدةÜ قد تكون النتيجة               

  .  )399(الوفاة

  

Ü فضǚ عن تùشوشات     "مƛيل بروميد "وتعتبر اإلختǙǚت العصبية من أبرز أعراض التسمم بمبيد         

  . )400( ورؤيا ضبابيةفي جهاز اإلحساسÜ وهن جسمي شاملÜ عدم التوازن أƛناء المشيÜ تهيجات

  

خاص بالتسمم من مƛيùل بروميùدÜ إǙ أنùه          ) مضاد للسم " (أنتيدوت"الجدير بالذكر أنه Ǚ يوجد      

Ɣار التسمم الخفيفة الناتجة عن هذا المركƛƈ 401(باإلمكان معالجة(.  

وباإلضافة إلى ذلكÜ فƎن الغازات الحادة المسيلة للدموÜƳ غالبا ما تحتùوي علùى مùادة مƛيùل                  

وبسبƔ اآلƛار البيئية والصحية الخطيرة الناجمة عن استخدام مƛيل بروميد الùذي            .  )402(ميدبرو

 Great Lakes Chemical and(تصنƴ معùƲم كمياتùه ǚùƛث شùركاتÜ اƛنتùان أميركيùة       

Ethyl/Albemarle ( وواحدة إسرائيلية)Dead Sea Bromine ( ر استخدامه في العديدƲفقد تم ح

  .  )403(مƛل هولنداÜ الدانماركÜ السويد وغيرهامن الدول األوروبية 



  ": االستƴمال اǑمن للمبيدات"إرشادات حول   3-10

بالرغم من أن هذه الدراسة تهدف إلى حث المùزارعين والمهندسùين والمرشùدين والبùاحƛين                

وخاصùة المبيùدات    (الزراعيين على اǙستغناء جزئيا أو كليا عن استعمال المبيدات الكيماويùة            

وبالتالي استبدالها بوسائل المكافحùة غيùر       ) كƛر خطورة المستعملة حاليا في الضفة والقطاƳ      األ

بعض اإلرشادات حول كيفية التعامل مƴ      ) بƎيجاز(الكيماويةÜ إǙ أنناÜ مƴ ذلكÜ نقدم في هذا البند          

طون Ü خاصة في الحاǙت التي Ǚ يزال المزارعون فيها يتعا         "بشكل صحيƠ "المبيدات واستخدامها   

  .مƴ الكيماويات في الزراعة) بكƛافة(

  

المبيùدات  "ولسنا بحاجة هنا للتعاطي مƴ أمور بديهية مƛل قول الشركات المنتجة للمبيدات بƋùن               

إذ أن هذا األمر Ǚ ينطبق فقط على المبيùدات الزراعيùةÜ بùل أيùضا علùى                  ".  جميعها سموم 

المركبùات الكيماويùة والغùازات الùسامة        الكيماويات غير الزراعيةÜ السامة والقاتلةÜ بما فيها        

وادعاء الشركات هذا Ǚ يجيƔ على المعلومات الخطيرة المتعلقة بما          .  المستخدمة ألهداف حربية  

اإلستعمال اآلمن والفّعùال    "تسببه المبيدات الكيماوية من أمراض خطيرة ومميتةÜ علما بƋن مقوله           

ت الزراعية التي Ǚ هùم لهùا سùوǎ ضùمان            تعتبر Ǚزمة متكررة لشركات الكيماويا    " للمبيدات

  . استمرار تدفق األرباƟ الكبيرة عليها

  

رسميا في الكƛيùر    " غير المحƲورة "وتكمن المشكلة هنا في كيفية التعامل مƴ العديد من المبيدات         

Ü كالعدد الكبير من المبيدات الفوسفورية العضوية والكربمات وغيرها التي          "العالم الƛالث "من دول 

معهاÜ حيث تشكل تركيبتها الكيماوية خطراŹ      " بƋمان"األبحاث العلمية تعذر تعامل المزارعين    أƛبتت  

          Ɣياƛعدم فعالية ال Ɣبسب Üركات     " الواقية"كبيرا على المزارعين الصغار خاصةùش Ơصùالتي تن

الكيماويات المزارعين بارتدائها أƛناء الرƫ والتي تسمÜƠ في كل الحاǙتÜ باختراق نسبة عاليùة              

ناهيك عن التكلفة العالية جدا     .   هذه المبيدات إلى جسم المزارÜƳ أƛناء عملية الرƫ اǙعتيادية         من

Ü )كما سنرǙ ǎحقا  " (اآلمن"إلدارة  هذه المبيدات واستحالة تطبيق التعليمات الخاصة باستخدامها          

  .)404("العالم الƛالث"ضمن الƲروف البيئية والمناخية والمعيشية السائدة في دول

  

  :  إرشادات عامة    3-10-1

نƲرا لكون المبيدات المستخدمة شديدة السمية فمن الضروري أن يكون المزارعùون أو عùاملو               

الرƫ أصحاء وأجسامهم خالية من الجروƟ واألمراض المزمنةÜ بùل ويفùضل طùوال القامùة                

  .)405(منهم

  

 الواقيùة التùي يجƔù        وبشكل عامÜ نجد على ملصق عبوة المبيد معلومات هامة تتعلق باأللبسة          

وتشمل الƛياƔ الواقية القفازات والبدلùة الخاصùة أو         .  )406(ارتدائها أƛناء تحضير أو رƫ المبيد     

للمبيداتÜ باإلضافة للمعدات الخاصة بالتنفسÜ علما بƋن هنùاك   " غير النفاذ )  "Overall(السروال  

  .  )407(تقيد بهاعلى الملصق وبالتالي Ǚ بد من ال" التعليمات"سبباŹ وجيها لذكر 



فيما يتعلق باأللبسة الواقيةǙ Ü يشكل ضمانا بعدم اختراق المبيد لجùسم            " بالتعليمات"إǙ أن التقيد    

الشخص الذي يستخدمه وبالتالي اإلصابةÜ على المدǎ الطويلÜ بƋمراض خطيرة وربما مستعصية            

  .ومميتة

  

          Ʋ ضمن Üمن المستحيل تقريبا Üكما ذكرنا سابقا Üعلى أي حال    Üروفنا البيئية والمناخية والمعيشية

Ü فùضǚ   )وخاصة األكƛر خطورة وسمية   (للمبيدات  " األمن"الخاصة باǙستخدام " التعليمات"تطبيق  

عن التكلفة المرتفعة جدا إلدارة هذه المبيدات والتي Ǚ يستطيƴ معƲم المزارعين تحملهاÜ علمùا               

ورتها في الدول الغربية المنتجة لهذه المبيداتÜ       باهƲة الƛمن للمبيدات تمت بل    " اآلمنة"بƋن اإلدارة   

بما ينسجم مƲ ƴروفها البيئية والمناخية والمعيشية المختلفة تماما عن Ʋروفنùا العربيùة عامùة                

  .والفلسطينية خاصة

  

  : اǓلبسة الواƽية    3-10-2

Ü )أو مصنوعة من قماƫ متين    (يجƔ على عامل الرƫ أن يلبس بدلة قطنية خفيفة خاصة بالعمل            

و باإلمكان أيضا ارتداء بنطال طويل وقميص ذي أكمام طويلةÜ بحيث ُيزرر القمùيص  حتùى                 

تستعمل فقط لغرض رƫ المبيدات وبالتالي يجƔ   ) أو البنطال و القميص   (الرقبة Ü علما بƋن البدلة      

اÜ اǙحتفاƲ بها بعيدا عن المǚبس األخرÜǎ كما Ǚ بد من غسلها فورا  بعد اǙنتهاء من استعماله                 

  . )408(لكن ليس في بئر مياه للشرƔ أو في بركة أسماك

  

يمنƠ وقاية ما أƛناء خلط المبيداتÜ بحيث يمكن استعماله أيضا أƛناء           ) المłرńيلة(ولعل ارتداء المئĉزر  

وباإلمكùان كùذلكÜ    .  )409()المùزارƳ (رƫ المحاصيل التي Ǚ يزيد ارتفاعها عن ورك العامل          

لكùنÜ فùي حالùة      .  )410(تيكي الذي يقي الكتفين والصدر والƲهر     استعمال معطف الشتاء البǚس   

Ü فمùن  )Ib أو WHO )Ia التعامل مƴ مبيدات سميتها من الدرجة األولى أو الƛانية حسƔ تصنيف

الضروري ارتداء ƛياƔ غير نفاذة بتاتا للماء وللمبيدات Ü ولهذا يفضل أن يرƫ هùذه المبيùدات                 

لكǙ Ü بد من التفتيƫ عن بدائل أو مبيدات أقل خطùرا            مهنيون متخصصونÜ وفي حالة تعذر  ذ      

  .  )411(وسمية

  

ويجƔ عدم رفƴ أو ƛني الجزء األسفل من  بدلة  الرƫ إلى أعلى الùركبتينÜ كùي Ǚ تتعùرض                   

  . )412(السيقان لمحلول الرƫ أƛناء العمل

  

  : القƻازات    3-10-3

Ʒ أو من مادة تمتص الماءÜ بùل Ǚ         يجƔ عدم استخدام قفازات تالفة أو مصنوعة من الجلد المدبو         

Ü كمùا يجƔù   )أو بولي إƛيلينPVC :مǚƛ(بد من استعمال قفازات مصنوعة من مواد اصطناعية 

تجنƔ استعمال القفازات المصنوعة من مطاط طبيعيÜ ألنه قد يذوƔ بسهولة في بعض المùواد               

وبعد . )414(حماية الكافية ومن الضروري أن تكون القفازات طويلةÜ بحيث توفر ال        .  )413(الكيماوية

اǙنتهاء من استعمال القفازات يجƔ غسلها فورا وهي Ǚ تزال على اليدينÜ ومن ƛم Ǚ بùد مùن                   

  . )415(غسلها من الداخلÜ بعد خلعها من اليدين



  

  :اǓحذية    3-10-4

    Ƴعلى المزار Ɣأو العامل (يج (        يغطى بالبنطال ǚأن يلبس حذاء اصطناعيا طوي)   وقùالبنطال ف

  . )416(Ü بحيث أن المبيد المتدفق على البنطال Ǚ يتسرƔ إلى داخل الحذاء)حذاءال

  

3-10-5    Ƨطاء الرأƷ :  

ارتداء قبعة بǚستيكية صلبة و عريضة ولها حافة وغير نفاذة للماءÜ توفر حماية جيùدة للرقبùة                 

  .  )417(والعينين والفم والوجه

  

3-10-6    ǈللوج Ƽوا Ʊناƽ :  

عينين والفم والوجه من تساقط أو تناƛر المبيد أƛناء خلطهÜ فضǚ عن الوقايùة              هذا القناƳ يحمي ال   

إǙ أن قناƳ الوجه Ǚ يقي من األبخرة السامة التùي يلزمهùا             .  )418()أƛناء الرƫ (من رذاذ المبيد    

  .  )419(قناعا واقيا من الغازات

  

  :نưارات واƽية    3-10-7

Ü بحيث تمنƴù المبيùدات مùن      )1-3أنƲر الشكل   (نين  تƛſبŊت هذه النƲارات على الجلدÜ حول العي      

وباإلمكان وضƴ هذه النƲارات فوق النƲارات العاديةÜ علمùا بƋùن النùƲارات             .  )420(اختراقها

وفي حالة تعذر وضƴ النƲارات الواقيةÜ ُيكتفى بنùƲارات          .  Ǚ تقي من األبخرة السامة    ) الواقية(

 لكنها أفضل من ترك العينين بدون أيùة حمايùةÜ           Ü وإن كانت Ǚ تشكل حماية مƛلىÜ      )421(شمسية

  . )422(خاصة وأن العينين بالغتا الحساسية للمبيدات

  

  

  

  )نưارات واƽية  (1- 3شكل 

  

  : أƽنƴة واƽية من الƸازات السامة 3-10-8

تلبس الكمامات أو األقنعة الواقية من الغازات السامة في حال استعمال مبيدات شديدة الùسمية أو                

  : وفيما يلي أهم أنواƳ هذه األقنعة.  واقƴ مغلقة بتعريضها للبخار أو الغازفي  حال تعقيم م

  

  :ƽناƮ Ʊد Ʒبار المبيد  -1

وهو يوفر الحماية ضد   .  هذا القناƳ عبارة عن ورق بسيط أو قناƳ اصطناعي يغطي األنف والفم           

 وقايته من   المبيدات التي تكون على شكل مسحوقÜ لكنه Ǚ يقي من األبخرة أو الغازاتÜ كما أن              

  ). 2-3أنƲر شكل ()423(رذاذ المبيد محدودة

  

  

  



  

  

  )ƽناƮ Ʊد Ʒبار المبيد  (2- 3شكل 

  

2-  ǈالوج ƹƬلن Ʊناƽ)424(:  

مƛبت في القناƳ وƲيفته    ) مصفاة(ويتم استنشاق الهواء عبر فلتر      .  يغطي هذا القناƳ األنف والفم    

  ).3-3أنƲر شكل ) (المستخدمحسƔ نوƳ الفلتر (حبيبات الغبار أو البخار ) ترشيƠ(تصفية 

  

  

  

  

  )ƽناƱ لنƹƬ وجǈ  (3- 3شكل 

3-  ǈلكل الوج Ʊناƽ)425( :  

وعلى غرار قناƳ نصف الوجهÜ يتم استنشاق        ).  4-3أنƲر شكل   (ويغطي هذا القناƳ كل الوجه      

  .والوقاية التي يوفرها هذا القناƳ تتعلق بنوƳ الفلتر المستخدم.  الهواء عبر فلتر

  

  

  ) لكل وجƽǈناƱ  (4- 3شكل 

  :)426("الهواء المƻتوƝ"كمņامة   -4

ƈلùة لùضغط    (بƋنبوƔ وضاغط   ) القناƳ(وتتكون هذه الكمامة من قناƳ يغطي كل الوجه ويتصل          

ويقوم الضاغط بامتصاص الهواء النقي من خارج الموقƴ        ).  5-3أنƲر شكل   ) (الهواء أو الغاز  

  . لهواء الممتص نقياإذ من األهمية بمكان أن يكون ا.  الذي يجري فيه العمل

  

  

  

  )كمامة الهواء المƻتوƝ  (5- 3شكل 

  

  

  : )427(كمņامة ƽابلة للحمل -5

وزن هذا النùوƳ    .  هذه عبارة عن كّمامة تغطي كل الوجه وتتصل باسطوانة مملوءة باألكسجين          

) Ib أو Ia(من الكمامات ƛقيلÜ لكنها تستعمل في الحاǙت التي يكون فيها ƛمة مبيدات سامة جùدا                

)Ʋ6-3ر شكل أن .(  

  

  

  

  



  )كمامة ƽابلة للحمل  (6- 3شكل 

  



  :استƴمال وƬيانة الكمامات 3-10-9

إذ ). 6-3 و   5-3الùشكǚن (والكمامات  ) Ü3-3،3-4  2-3األشكال  (هناك فرق هام بين األقنعة      

) المرشƠù (يستخدم النوƳ األول في حالة وجود أكسجين كافÜ بحيث يتم استنشاق الهواء المفلتر            

هذاÜ من الخطر جدا استخدام هذه األقنعة في أماكن قليلة أو شحيحة التهوئùةÜ              ل.  )428(من المحيط 

  .)429(وفي هذه الحاǙت يجƔ استخدام الكمامات

  

وبƎمكاننا فحص فيما إذا كùان القنùاƳ جيùد          .   ومن الضروري تƛبيت القناƳ على الوجه بƎحكام      

حالة الشعور بƋن الهùواء يجùري   في .  اإلحكام بواسطة إغǚق الفلتر باليد ومن ƛم التنفس بعمق     

فƎن ذلك يعني بƋن القناƳ غير مƛبت جيùداÜ وعنùدها يجƔù ضùبط             ) أو الوجنتين ( على الخدين 

  . )430(الحزام

  

المùسجلة علùى    ) فعاليتهùا (وباإلضافة إلى ذلكÜ يجƔ استبدال الفǚتر التي انتهت صǚùحيتها           

يها الفلترÜ إذ في المناخات الحارة أو       كما يجƔ تسجيل عدد المرات التي استعمل ف       .  )431(الغǚف

اǙستوائية مÜǚƛ فƎن فترة فعالية الفلتر قد تكون أقصر من الفترة التùي سùجلها المنùتƝ علùى                   

  .)432(ومن الخطورة بمكان استعمال قناƳ أو فلتر غير مناسƔ أو تم استهǚكه  .)431(الغǚف

  

Ü ومن ùƛم غùسل القنùاƳ        )من القناƳ (تر  بعد اǙنتهاء من استعمال القناƳ يجƔ فك خرطوشة الفل        

كما !  أما خرطوشة الفلتر فǚ يجوز غسلها بتاتا      .  )433(بالماء والصابون وشطفه وتجفيفه   ) بƋكمله( 

  .)434(يجƔ التخلص من األقنعة التي انتهت فعاليتهاÜ منعا Ǚقتراف األخطاء

  

  : تƢزين المبيدات والتƢلƫ من عبواتها 3-10-10

  : )435(التƢزين -1

  :ا يلي بعض النقاط التي يجƔ األخذ بها لدǎ تخزين المبيداتنذكر فيم

- Ƴمن الناس والحيوانات في البيوت أو المزار Ɣتخزين المبيدات بالقر Ɣيج Ǚ.  

- ǎر نقله إلى عبوة أخرƲالمبيد في عبوته األصلية ويح Ʋحف Ɣيج .  

ام الùذي   كما يجƔ حفƲ الطſعńم الùس     .   Ǚ يجوز تخزين المبيدات مƴ المنتجات الغذائية       -

            Üداتùالمعالجة بالمبي Ɣوالحبو Üيحتوي على مبيد للقوارض أو لقتل الحشرات المؤذية

  .بعيدا عن الطعامÜ وذلك تجنبا لǖخطاء

 يجƔ حفƲ المبيدات بعيدا عن متناول األوǙدÜ كما يجƔ حفƲها في خزانùة خاصùة                -

  ). 7-3أنƲر شكل (مغلقةÜ بحيث يعلق عليها إشارة تحذيرية 

  

  

  

  

  )مبيدات اƻƽل عليها بƌحكام  (7- 3شكل 

  



 يجƔ اǙحتفاƲ بالمبيدات جافة وفي أماكن جيدة التهوية وبعيدا عن النار وأشعة الشمس              -

  .المباشرةÜ كما يجƔ اǙمتناƳ عن التدخين في أماكن تخزين المبيدات

 يجƔ اǙحتفاƲ بسجل توƛيقي حول المبيداتÜ يسجل فيه كمية كل مبيدÜ وعمر المبيùد               -

  .عاليته وانتهاء صǚحيته وما إلى ذلكوفترة ف

  .   يجƔ استخدام المبيد األقدم في المخزنÜ واǙنتباه لتاريƣ انتهاء الصǚحية -

  

  : )436(التƢلƫ من عبوƔ المبيدات -2

لùشركات خاصùة    ) العبوات(أفضل طريقة وأكƛرها أمانا للتخلص من عبوات المبيدات أن تسلم           

. ماويةÜ حيث تقوم هذه الشركات بحرقها بطرقها الخاصة       مسجلة مختصة بالتخلص من المواد الكي     

إǙ أنه وبسبƔ غياƔ أو ندرة وجود مƛل هذه الشركات في الدول الناميةÜ فǚ بد إذن من إيجùاد                   

  :وتتلخص أهم هذه البدائل بما يلي.  بدائل ƈمنه أخرǎ للتخلص من عبوات المبيدات

 سدادة أو غطاء العبوةÜ ومن ƛم عمùل         يجƔ نزƳ : العبوات والبراميل المعدنية والزجاجية    -

أمùا  ).  أو تùسطيحها  (وأخيرا تùسويتها    ) بواسطة أداة حادة  (ƛقوƔ في العبوات المعدنية     

  .القناني الزجاجية فيجƔ تهشيمها وهي بداخل كيسÜ وذلك لمنƴ تطاير شƲاياها

.  رقهاومن ƛم ح  ) إذا كان ذلك ممكنا   (يجƔ عمل ƛقوƔ بها     :  الورق واألغلفة البǚستيكية   -

  ).أنƲر التعليمات على العبوة(بعض أنواƳ المبيدات Ǚ يجوز حرقها 

-                Ɣسبùوذلك ب Üالمبيدات المعدنية التي تحتوي على دخان Ơيجوز حرق أو تهشيم صفائ Ǚ 

  .وأفضل طريقة للتخلص منها هي دفنها في التربة بدون مǚمستها.  خطر انفجارها

لدول تعلن عن لوائƠ قانونيùة خاصùة بطùرق           والجدير بالذكر أن حكومات العديد من ا      

  . التخلص من عبوات المبيدات

  

  :)437(حرƼ الƴبوات -3

كمùا Ǚ  .   Ǚ يجوز حرق عبوات المبيدات بجوار الناس والحيوانات والمحاصيل والبيوت السكنية          

.  يجƔ الوقوف في طريق الدخان المتصاعد من هكذا نيرانÜ علما بƋن الدخان قد يكùون مؤذيùا                

واخيرا يجƔ دفن رماد الحريق كما      .  لبقاء بجانƔ النار حتى تحترق العبوات بشكل كامل       ويجƔ ا 

  . هو مبين Ǚحقا

الجدير بالذكر أن بعض عبوات المبيدات Ǚ يجوز حرقهاÜ بما في ذلك العبوات المصنوعة مùن                

  .وفي كل الحاǙتÜ يجƔ قراءة التعليمات المرفقة بعبوة المبيد. PVCمادة 

  

4- ƴ438(بواتدفن ال(.  

ويتم ذلك باختيار موقƴ بعيد عن األماكن السكنية        .  يجƔ دفن جميƴ العبوات التي Ǚ يجوز حرقها       

ويفضل .  Ü فضǚ عن كونه بعيدا عن مواقƴ المياه المفتوحةÜ وǙ يغمرÜ عادةÜ بالمياه            )وما شابه (

ƈ يتم استخدامه من قبل مستعملين ƴنفايات خاص بالمبيدات في موق Ɣخرين للمبيداتوجود مك.  

  

ومن ƛم تقùذف بùداخلها      .   متر 1,5-1وبشكل عامÜ تتم عملية الدفن بواسطة حفر حفرة بعمق          

  . وأخيرا تغطى كليا بطبقة سميكة من التراƔ) أو الرماد(العبوات المƛقوبة أو المسطحة 



  

  .دةولدǎ دفننا عبوات إضافيةÜ بƎمكاننا إزالة بعض التراÜƔ قبل قيامنا بقذف نفايات جدي

 سم تحت سطƠ األرض يجƔ إغǚقها نهائيا ومùن ùƛم تùسييƝ              50وعندما تمتلƐ الحفرة حتى     

كما Ǚ بد من وضƴ إشارة تحذيرية فùوق الحفùرة           .  محيطها لمنƴ األوǙد أو الماشية من حفرها      

  .المغلقة

  

  : )439(مǘحưات تتƴلƼ بلحưة استƴمال المبيدات وما بƴدها  3-10-11

يجƔ اǙنتباه دائما لƲروف الطقùسÜ إذ أن الùريƠ          ) قبل الرƫ  (قبل استعمال المبيدات   -1

الشديدة قد تجعل المبيد يتناƛر بعيدا عن المحصول وبالتالي تزيد من خطر اندفاƳ المبيد              

اتجاه الشخص الذي يرشه أو باتجاه محصول ƈخر أو الحيوانات والناس المتواجدين في             

  ƫالمبيد بو     .  محيط منطقة الر ƫر Ɣيج Ǚ لهذا Ơي  .  جود الريùكما أن المطر الذي يل

رƫ المبيدات مباشرة يؤدي إلى غسلها عن النبات وبالتالي يقلل من فعالية المبيدات إلى              

إǙ أن المطر Ǚ يشكل مشكلة لمبيدات األعشاƔ        .  الحد األدنىÜ ناهيك عن تلويث البيئة     

 المطر يساعد في    أو مبيدات النماتوداÜ ألنها ترƫ في كل الحاǙت على األرضÜ بل إن           

  .غسل المبيد بداخل  التربة

  

على أي حالǙ Ü بد من قراءة الملصق على العبوةÜ وتجنƔ رƫ المبيد في يوم ماطرÜ خاصùة                  

  .في حالة المبيد الذي Ǚ يجƔ أن ُيغƅسłل عن النبات فورا

  

 يفضل رƫ المبيد في الصباƟ أو في المساءÜ ألن الريƈ ÜƠنذاكÜ تكون أقل أو أخùف                 -2

  .تالي يقل احتمال تبخر محلول الرƫوبال

3-                Üشاطهاùفي الوقت الذي تكون فيه اآلفة المستهدفة في أوج ن ƫة الرƲاختيار لح Ɣيج 

  .Ǚن التحكم يكون ƈنذاك أكƛر فّعالية

4-          ƫرùأن يبقى الناس والحيوانات بعيدا عن مكان ال Ɣدات      .  يجùتعمال مبيùاس ǎدùول

Ü ليتمكن الشخصان من    )أكƛر من شخص  (متوسطة أو شديدة السمية يحبذ العمل بƋزواج        

  .التعاون في حالة حدوث أي حادث عمل

5-        ƫستعمال ( في حالة انسداد فوهة وعاء الرǙناء اƛطة       ) أùفيها بواس ƣتحاول أبدا النف Ǚ

  .الفمÜ بل نƲفها بواسطة فرشاة أو بالماء

  .Ǚ تƋكل أو تشرƔ أو تدخن إطǚقا أƛناء استعمالك للمبيد -6

وفي حالة بقùاء كميùة      .   محلول المبيد أكƛر من حاجة اإلستعمال      Ǚ تحضر كمية من    -7

إضافية من المحلول فباإلمكان استعمالها للرƫ في وقت ǙحقÜ إǙ إذا كانت التعليمات             

وفي حالة عدم وجود حاجة Ǚستعمال ما تبقى من محلول          .  على الملصق تفيد بغير ذلك    

          ƛ هذه الكمية ƫمفر من ر ǚف Üخرƈ في حقل ƫسابقا    الر ƫانية في حقل مرشو  . Üلكن

  .بشكل عامÜ يجƔ تجنƔ هكذا مƋزق

في عبواتها األصليةÜ مقفلة جيدا وفùي       ) بعد اإلستعمال ( يجƔ حفƲ المبيدات المركزة      -8

  ).10-10-3كما ذكرنا في بند (المكان المناسƔ للتخزين 



وري Ü وهنا أيضا مùن الùضر      )بعد انتهاء اإلستعمال  ( يجƔ تنƲيف وعاء الرƫ جيدا       -9

  .ارتداء األلبسة الواقية

عن سائر  (بعد اǙنتهاء من عملية الرÜƫ يجƔ غسل األلبسة الواقية وتعليقها بشكل منفصل            -10

Ɣياƛال (         ƫعلى عامل الر Ɣم يجƛ ومن Üحتى تجف) Ƴدا     ) أو المزارùأن يغسل جسمه جي

  .بالماء والصابون

  .  الرƫ والقطفيجƔ األخذ بعين األعتبار فترة اآلمانÜ أي الفترة الǚزمة بين -11

  

  : مǘحưات إƮافية هامة  3-10-12

يجƔ فتƠ عبوات المبيدات تدريجياÜ وخاصة في األماكن شديدة الحرارةÜ وذلك بقùصد            " -1

               Ɣسبùد يتùعدم خروج غازات محبوسة من فتحة العبوة دفعة واحدة وبكميات كبيرة ق

  .)440(" عنها حاǙت تسمم حادة للعامل إذا اندفعت نحو أنفه

  . )441(" خلط وتقليƔ محاليل الرƫ بواسطة اليدÜ بل بواسطة قطعة من الخشƔيجƔ عدم" -2

عند تلوث أي جزء من الجùسم بùالمحلول المركùز يجƔù غùسله جيùدا بالمùاء                    " -3

  . )442("والصابون

  . )443("يجƔ عدم التغذية على النباتات النامية في الحقول المعالجة بالكيماويات " -4

  .)ƴ")444 كل عامل أو لجنة رǙƫ بد من وجود شنطة إسعاف م " -5

6- Ɣتخدامها            " يجùيجري اسùي سùإخطار مديرية الصحة ومديرية البيطرية بالمبيدات الت

  . )445("وتواريƣ اǙستخدام Ǚتخاذ اإلجراءات الواجبة لǘسعافات في حالة الضرورة

  . )446("يجƔ تخزين المبيدات بعيدا عن مواد العلف " -7

8- " ƫالتغذية على الحشائ Ɣتجن Ɣخوذة من حقول مرشوشةيجƋ447(" الم(.  

  .)448(" عدم استعمال مصارف المياه القريبة من المناطق المرشوشة " -9
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Ʋل الرابƬƻال  

  

  )بطرƷ Ƽير كيماوية(مكافحة اǑفات النباتية 

  .ووƽاية النباتات من اǑفات



  

  مقدمة 4-1
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) كيماويùة غير ال (يعالƝ طرق الوقاية    ) 3-4(اآلفات النباتية المنتشرة في الضفة والقطاÜƳ والƛاني        

من اآلفات الزراعيةÜ بشكل عامÜ ومن بعض اآلفات المحددة المنتشرة في الضفة والقطاÜ Ƴ بشكل               

  .خاص

  

ويهدف الجزء األول من هذا الفصل إلى تقديم مǚحƲات وإرشادات عملية وتطبيقية لمكافحة بعض              

            Ɣأسالي Ƴوخاصة عبر اتبا ÜƳة   أهم اآلفات الزراعية المنتشرة في الضفة والقطاùالمكافحة الزراعي

Ü  علما بƋùن المكافحùة       )الحيوية(والميكانيكية والعضويةÜ وبشكل أقل أساليƔ المكافحة البيولوجية        

البيولوجية  قد تكون أحيانا كƛيرةÜ أكƛر فعالية من األساليƔ األخرÜǎ لكننا سنقلل من الحديث عنها                

كùƛار الكمùي لǖعùداء الطبيعيùة        بسبƔ التعقيدات المرافقة لتطبيقهاÜ من حيث تقنيات وطرق اإل        

ونشرهاÜ ومن حيث مخاطر استيراد الطفيليات والمفترسات وتوطينهاÜ وعواقƔ التطبيقات الخاطئة           

  . لهذا األسلوƔ وبالتالي احتمال تفاقم وانتشار ƈفات جديدة غير متوقعة

روسية والبكتيريةÜ  كما Ǚ يهدف هذا الفصل إلى معالجة أساليƔ المكافحة غير الكيماوية لǔفات الفي            

  .ألنها تحتاج إلى باƔ تخصصي إضافي منفصل

والجدير بالذكرÜ أن معƲم طرق المكافحة غير الكيماوية المطروحة Ǚحقا سهلة التطبيùق وغيùر               

متوفرة محليا ومنزلياÜ ناهيك عن أنها ƈمنùة صùحيا          ) الطبيعية والعضوية (مكلفة وموادها األولية    

  .وبيئيا

  

) سواء كانت حشرية أو فطرية أو نيمùاتودا أو غيرهùا          ( اآلفات المحددة    كما سنتطرق إلى بعض   

               Ɣصيùي تùات التùوالمزروعات األساسية التي تهاجمها والطرق غير الكيماوية لمكافحة هذه اآلف

  .محاصيل محددة أو مجموعة كبيرة من المزروعات

  

           ùفلن نخوض في تفاص Üالهدف العملي والتطبيقي المباشر لهذا الفصل Ɣطوار     وبسبƋùق بùيل تتعل

الطفيليات الحشرية وخصائصها الشكلية والبيولوجية ومبناها المورفولوجي والفسيولوجي وتقسيمها         

حسƔ طرق تغذيتها ودورات حياتها وغير ذلك من األوصاف العلمية التùي يùستطيƴ المعنيùون                

جامعات وفي شبكات   اǙضطƳǚ بها في األدبيات العلمية المتوفرة بكƛرة في المكتبات العامة وفي ال           

  .  اإلنترنت

  

           Ƴإلى أنه في حالة عدم تمكن المزار Üة       ) أو البستاني (وتجدر اإلشارة هناùاآلف Ƴوùد نùمن تحدي

وبالتالي العǚج المناسÜƔ فǚ بد من استشارة المهندس أو المرشد الزراعي أو شخص ذي خبùرة                

آلفة وحجم انتùشارها ومùدǎ      لتشخيص المرض وتحديد نوƳ ا    ) ومؤمن بالمكافحة غير الكيماوية   (

وهذا السلوك نفسه Ǚ بد أن      .  المǚئمة لمكافحتها ) غير الكيماوية (خطورتها ومن ƛم اختيار الطريقة      

  .يتكرر أيضا في حالة عدم نجاƟ طرق المعالجة غير الكيماوية المذكورة Ǚحقا



  

نبات من األمراض قبùل     وباإلضافة إلى ذلكÜ يعالƝ الجزء الƛاني من هذا الفصل أساسيات وقاية ال           

أن تصيبه وتفتك بهÜ وذلك من حيث الخدمة الجيدة للتربùة والمزروعùات ومواعيùد الزراعùة                 

  .واستخدام البذور والتقاوي السليمة وإتباƳ الدورة الزراعية والتحكم باألعشاƔ وغير ذلك

  



  ).بƉساليب Ʒير كيماوية(    مكافحة اǑفات النباتية  4-2
  ).بطرƷ Ƽير كيماوية(ول مكافحة اǑفات   مǘحưات عامة ح4-2-1 

تتكون المبيدات غير الكيماوية من مركبات حيوية ومواد طبيعية وعضوية Ǚ تضر صحة اإلنسان              

أو النبات أو البيئة ويتم استخǚصها وتحضيرها من مواد عضوية وطبيعية كالنباتات والحيوانùات              

  .)1(نباتية والحيوانية والحد من انتشارهاوغيرها بهدف استعمالها لمكافحة اآلفات واألمراض ال

  

ويعتبر استخدام المبيدات غير الكيماوية بديǚ للمبيدات الكيماوية ويعتبرها البعض مكونا أساسيا من             

التùي يùتم فيهùا    ) Integrated Pest Management(مكونات ما يعرف بالمكافحة المتكاملة لǔفات 

يات وتكنولوجيات المكافحةÜ بحيث يستفاد بشكل خùاص        ألنواƳ مختلفة من تقن   ) مدروس(استخدام  

كطبيعة المناخ ومسببات األمراض واألعداء الطبيعية والطفيليات       (من اإلمكانيات الطبيعية المتاحة     

Ü واللجوء إلى المكافحة الكيماوية كخيار أخير عند الوصول إلùى مùا يعùرف بالحùد            )وغير ذلك 

 التي يجƔ مكافحتها بهدف منƴ تكاƛرها عدديا إلùى مùستوǎ   الكƛافة العددية لǔفة" اǙقتصادي أي 

ولùيس لùه    ) أي الذي يقتل اآلفة فقط    (Ü وهنا يتم استخدام المبيد اǙختياري       )2("الضرر اǙقتصادي 

متبقيات في األغذية وǙ يتحرك داخل البيئة والطبيعة ويتحلل بسرعة إلى مواد غير سامة وغيùر                

  .  )3(ملوƛة للبيئة واألغذية

  

الجدير بالذكر أن بعض الشركات الكيماوية الزراعية أخذت تجّير نƲام المكافحة المتكاملة لصالƠ             و

مƴù  " تنùسجم "الترويƝ لمنتجاتها الكيماويةÜ إذ تدعي هذه الشركات بƋن مبيداتها الكيماوية الجديدة              

لمكافحùة  Ǚ نوصùي بƎتبùاƳ ا     ) في هذه الدراسùة   (على أي حالÜ نحن     .  نƲام المكافحة المتكاملة  

بحيث (أو على األقلÜ باإلمكان تطبيق استراتيجية المكافحة المتكاملة         .  الكيماوية حتى كخيار أخير   

في المرحلة اǙنتقالية فقطÜ بهدف التمهيد للوصول إلùى         )  تستخدم المبيدات الكيماوية كخيار أخير    

  ).راجƴ الفصل األول(النمط الزراعي غير الكيماوي 

  

على اآلفات أقل من المبيدات الكيماويùة وأرخùص         ) غير الكيماوية (ات البديلة   وتعتبر سمية المبيد  

ƛمناÜ وباإلمكان استخدامها عندما تكون مستويات اإلصابة أقل من المستويات التي يتم فيها استعمال              

فùي مرحلùة اإلكتùشاف المبكùر        ) غير الكيماوية (المبيدات الكيماويةÜ وبالتالي تستعمل المبيدات      

تحتùاج لفتùرة حùضانة      " ولدǎ استعمال المركبات الحيوية فقد Ǚ تموت اآلفة فورا بل            )4(لǘصابة

وبعكس المبيدات الكيماويةÜ فƎن اإلستعمال الخاطƐ للمبيùدات العùضوية والطبيعيùة            .  )5("داخلها

غيùر  (والحيوية Ǚ يسبƔ ضررا للمزارƳ أو للحيوانات أو للبيئةÜ بل إن تكرار استخدام المركبات               

يؤديÜ مƴ مرور الزمنÜ إلى زيادة األعداء الطبيعيةÜ وبالتالي تقليل استعمال المبيùدات             ) يماويةالك

  .  )6(نفسها) غير الكيماوية(

  

في حالة المبيùدات    ) أي الفترة الزمنية الǚزمة بين الرƫ والقطف      (بعد الرƫ   " فترة األمان "كما أن   

تعتبùر  ) غير الكيماوية (فƎن المبيدات البديلة    العضوية والطبيعيةÜ تكاد تكون معدومةÜ وبالمحصلة       

  . )7(للمنتƝ والمستهلك ومضمونة للمسّوق وغير ملوƛة للبيئة) صحيا(ƈمنة 



  

الطبيعùي  _ وبƎمكاننا القول أن استخدام المبيدات العضوية يعتبر خطوة أولية لتحقيق التوازن البيئي           

Ü فضǚ عùن أن     )8(ة اإلنسان والبيئة  الذي يخلو من المتبقيات على النبات ومن األضرار على صح         

المبيدات العضوية متوفرة محليا وتكلفتها قليلة ويصƔ استخدامها باتجاه الùتخلص مùن التبعيùة                

  . )9(لشركات الكيماويات والبذور اإلسرائيلية وبالتالي تحقيق مزيد من اǙستقǚل اǙقتصادي

  



  ).بشكل عام(المكافحة Ʒير الكيماوية لǒفات     4-2-2

Ǚ   د          ) غير الكيماوية ( يعني كون المبيداتùن نقوم بتحضير المبيƋب Üة للبيئةƛمنة صحيا وغير ملوƈ

وبرشه فورا بمجرد مǚحƲتنا وجود حشراتÜ خاصة في حالة المبيدات العضوية التي Ǚ بùد أن                

تكون الخيار األخيرÜ في إطار المكافحة غير الكيماوية الشاملةÜ إذ قد يكون انتشار حùشرة مùا                 

  .ليÜǚ بحيث Ǚ تستدعي العǚج وبالتالي تكلفة معينة قد تكون أعلى من مستوǎ الضررق

  

ال بد أن نقوم بƌحدǌ أو بƴـƭ        ) الƮƴوية وƷيرها (لهذاÛ وƽبل استƢدام المبيدات Ʒير الكيماوية       

  :الƢطوات التالية

  

جمـÛ   Ʋ علـى  نƴمل يدويا ولدǎ مǚحƲتنا لحشرات Ǚزالت في بدايتهاÜ       .  مراقبة المحصول : أوال

Ü  وذلك عندما تكùون هùذه   )خاصة الحشرات الكبيرة نسبيا   (وإزالة الحشرات عن النبات وإماتتها    

العملية سهلة وقابلة للتطبيقÜ وبالنتيجة نزيل بهذه العملية جزءا كبيرا من اآلفة أو نقللهùا ونعيùق                 

  .)10(انتشارها

  

ة المذكورة في البند السابقÜ نعمل على       في حالة استمرار تواجد الحشراتÜ بالرغم من الخطو       : ƙانيا

 عƬر كمية ما مـن هـذǇ الحـشرات التـÜ          Ǐ وذلك بواسطة    محلول من نƧƻ الحشرات   تحضير  

بعد يومين نرƫ المحلول على النبات المصاÜƔ علمùا         .  )Ü )11 ومن ƛم نضيف إليها الماء      جمƴناها

ؤدي أحيانا كƛيرةÜ إلى ابتعاد     بƋن رائحة المحلول الحشري تعمل على جذƔ األعداء الطبيعيةÜ كما ت          

  . )12(عن النبات المرشوƫ بسبƔ نفورها من رائحة موتاها) اآلفات(نفس نوƳ الحشرات 

  

Ü خاصة في بداية اإلصابةÜ أو إزالة النباتات المصابة بشكل          ƽطƲ اǓجزاء المƬابة من النبات    : ƙالƙا

ربة موقƴ بعيدÜ األمر الذي يحد مùن  كاملÜ إذا كانت اإلصابة شديدة ومن ƛم حرقها أو دفنها في الت      

إلùى كومùة الكمبوسùت      ) التي تم قطعها  (Ü كما بƎمكاننا إضافة األجزاء المصابة       )13(انتشار اآلفة 

  . )14()الدبال(

  

 بعùض أصùناف هùذه       3-2-4سنوضƠ في البند     (تƬميم المƬاƏد والحواجز للحشرات   :  رابƴا

  ).المصائد لمكافحة أنواƳ محددة من الحشرات

  

Ü بواسطة حواس الرؤيا والسمÜƴ إذ أن تنبيه الحشرات للرؤيا          الطاردات الطبيƴية استخدام  :  ساƢام

.  )15(يعتبر عامǚ جاذبا للحشراتÜ كما في حالة المصابيƠ الصفراء التي تجذƔ العديد من الحشرات             

 البنùد  أنƲر Ǚحقùا   ()16(قد يكون طاردا أو جاذبا للحشرات     ) بواسطة الصوت (ولعل التƛƋير السمعي  

  ).  حول التفاصيل الخاصة بطاردات حشرات محددة4-2-3

  

كالنار التي يعمل دخانها على طرد العديد من الحشرات الùضارةÜ           " كيماوية"هناك أيضا طاردات    

كما أن بعض النباتات تعمل على طرد الحشرات الضارة من خǚùل رائحتهùا القويùةÜ وبعùض                  

التùي Ǚ   ) للحشرات الضارة (التي تعتبر عدوا طبيعيا     النباتات األخرǎ تعمل على جذƔ الحشرات       



البنùد  /سنتحدث بتفصيل أكƛر حول هذا الجانƔ في الجزء الخاص بوقاية النبات       ( ) 17(تؤذي النباتات 

4-3 .(  

  

كمùواد طùاردة    ) مƛل زيت السترونيǚ و زيت الكافور     (وباإلضافة إلى ذلكÜ تعمل بعض الزيوت       

نفùس  (ركيزات منخفضة تكون جاذبة للحشراتÜ بينما تكùون         للحشراتÜ إǙ أن بعض الزيوت بت     

  . )18(Ü بتركيزات عاليةÜ طاردة للحشرات)الزيوت

  

في حالة بداية Ʋهور ƈفة معينة في التربة يجƔ أوÜǙ وقبل التفكير بƋسùلوƔ المكافحùةÜ                :  سادسا

           ǎمخبرية سريعة تمكننا من معرفة محتو ƔساليƋوذلك ب Üالصحي للتربة ƴن    تقييم الوضùالتربة م 

أي تحديùدها   (الكائنات الحية النافعة والضارةÜ حيث يتم تشخيص اآلفة الموجùودة فùي التربùة               

وبالتالي تحديد طرق مكافحتها استنادا إلى العمق الذي تتواجد فيه اآلفة بالتربة وطبيعùة              ) وتعدادها

: مǚƛù (التربùة   معيشتها وفترة بقائها في التربةÜ إذ في حالة أطوار الفطريùات النùشيطة فùي                

بƎمكاننا القضاء عليها بسرعة وسهولةÜ بينما يزداد ذلك صùعوبة فùي     ") السبورات"أو  " الميسيليوم"

  .)19(حالة مكوƛها في بقايا المحاصيل

  

 التǏ تقǏƮ فيها الحشرات فتـرƔ بياتهـا       (تƴريƭ الحشرات الƮارƔ المƢتبƏة فǏ التربة       :  سابƴا

ǏƻيƬال( عداء الطبǔول Ƨة الشمƴشǓيةƴة األرض في الصيفيƛل حراǚوذلك من خ Ü)20(.  

  

  .الƴزل الميكانيكǏ وذلƿ باستƢدام الشاƩ فǏ الزراعات المحمية والمكشوفة:  ƙامنا

  

في القضاء على اآلفة أو علùى       ) أو بعضها (أخيراÜ وفي حالة عدم نجاƟ أي من الخطوات السابقة          

ديÜ وبالتالي تخوفنا من تكاƛر اآلفة وانتقالها       األقل تقليل عددها إلى ما دون مستوǎ الضرر اǙقتصا        

ولتحديد وقت الرƫ يجƔ    .  إلى المحاصيل المجاورةÜ فǚ بد عندها من استخدام المبيدات العضوية         

 أفƮل وƽت إذ أن   .  التمييز بين المبيدات العضوية لمكافحة الحشرات والمبيدات لمكافحة الفطريات        

  .)21(رƽةÛ أǎ عندما نǘحư اليرƽات نقوم بƴملية الرƩ       لمقاومة الحشرات يكون وهǏ فǏ طور الي      

 الحشرة الكاملةÜ   - العذراء - اليرقة -البيض–ذلك أن دورة حياة الحشرة تتمƛل في الحشرة الكاملة          

  .ولكل نوƳ من الحشرات دورة حياة خاصة بها

  

نا بدايـة   أما فǏ حالة مكافحة اǓمراƭ الƻطريةÛ فƌن أفƮل وƽت لرƩ النبات يكون لدǌ مǘحưت             

ƭ22(المر( .  

  

لبعض المبيدات العضوية سمية عاليةÜ األمر الذي يفرض علينا اǙلتزام بوسùائل            :  مǘحưة هامة 

باإلضافة إلùى   " التوباكو"الحماية المناسبة أƛناء الرÜƫ كما في حالة مادة النيكوتين المستخلصة من            

  .)23(يام بƴد الرƩ أ4-3عدم تناول الƙمار أو اǓجزاء النباتية المرشوشة ƽبل 

  



  .   المكافحة Ʒير الكيماوية لǒفات الحشرية 4-2-3

  

 بƭƴ الوƻƬات الشƴبية والƮƴوية والطبيƴية لمكافحة اǑفات الحشرية بـشكل           4-2-3-1

  عام

بـشكل  (لمكافحة اǑفات الحـشرية     نقدم فيما يلي بعض الوصفات الشعبية والعضوية والطبيعية         

  .مزارعين الƸنية عبر اǓجيالوالمستمدƔ أساسا من تجارب ال )عام

  

  )لمكافحة الحشرات والديدان المƢتلƻة(محلول البƬل  -1

 غم بصل ومن ƛم نقعها في ماء ساخن داخل وعاء محكùم             10فرم  :  طريقة التحƮير واالستƢدام  

  . )24( ساعاتÜ نقوم بعدها بتصفية المحلول ورشه مباشرة7-6اإلغǚق لمدة 

  

  ) الديدان المƢتلƻة وبƭƴ الحشراتلمكافحة(  محلول الƻلƻل الحار  -2

Ü ومن  )نحو لترين ( غم فلفل حار في وعاء مملوء بالماء         100نضƴ  :  طريقة التحƮير واالستƢدام  

نغلي محتواه لمدة ساعة ƛم نتركه لمدة يومينÜ نقوم بعùدها بهùرس فلفùل               ) بعد إغǚق الوعاء  (ƛم  

وبهدف رƫ المحلول   .  لول مركز داخل الوعاء ƛم نصفي المحلول جيدا فنحصل على مح        ) إضافي(

 10 مللتر من المحلول لكل      125أي نضيف   ( لتر ماء    10 مللتر لكل    125نقوم بتخفيفه عبر إضافة     

مبشور ونحركهÜ ومن ùƛم     ) بلدي( غم صابون    40ومن ƛم نضيف على المحلول المخفف       ) لتر ماء 

Ƴ25(نرشه مرة كل أسبو(.  

  

3- ƶت(   محلول التبƢةلمكافحة الحشرات المƻل(  

فùي  ( غم تبƸ في لتر ماء لمدة يومين ƛم نعصر التبƸ جيدا           40   ننقƴ     :طريقة التحƮير واالستƢدام  

  .)26(ونضيف إلى المحلول الناتƝ لترا إضافيا من الماء ومن ƛم نقوم بعملية الرƫ) المحلول

  

  )لمكافحة الديدان وبƭƴ الحشرات(   محلول من الحمƮيات -4

 غم من قشر الليمون أو البرتقال أو المندلينا ومن          170  نهرس جيدا     :طريقة التحƮير واالستƢدام  

 ƛ5م نفرمها ونضيف إليها نصف لتر ماء ونضعها في وعاء محكم اإلغǚق في مكان مƲلم لمùدة                  

  .أيامÜ نقوم بعدها بعصر القشر المهروس وتصفية المحلول

  

 40إلى المحلول المخفف     لتر ماء ونضيف     10 مللتر من المحلول     100وبهدف الرƫ نضيف لكل     

ƫم نقوم بعملية الرƛ 27(غم صابون ومن( .  

  

5-  Ǐذات ǎحشر ƠاƢفات الحشرية بشكل عام(  بǑلمكافحة ا(  

  .يعتبر هذا البخاخ فعاǙ للقضاء على العديد من اآلفات الحشرية

نƋخذ كمية من الحشرة المسببة للمرض بقدر ملعقة شاي صùغيرةÜ           :  طريقة التحƮير واالستƢدام  

ƛم نطحنها وننقعها في كƋس ماء ونتركها لمدة يوم في الشمسÜ نعمل بعدها على تصفية المحلùول                 

 ùونخلطه ب ƫ4بواسطة قطعة قماƫم نقوم بعملية الرƛ ومن Ü28( لتر ماء(.  



  

  )لمكافحة طاƻƏة كبيرƔ من اǓمراƭ الحشرية(الƙوم ) بƢاƠ(  محلول  -6

فصوص من الƛوم تقطيعا ناعما ƛم نضيف إليها لترا          4نقوم بتقطيƴ   :  طريقة التحƮير واالستƢدام  

واحدا من الماء ونتركها طوال الليلÜ نضيف بعدها للخليط ملعقة كبيرة من الصابون المبشور حتى               

  .)29(يلتصق البخاخ على النبات

  

كمùا بƎمكاننùا خلùط      .  بƎمكاننا أيضا إضافة قرنين من الفلفل الحار والبصل إلى فصوص الùƛوم           

م المفرومة بكƋس من زيت البرافين ƛم نتركها لمدة يùوم أو يùومين قبùل إضùافة                  فصوص الƛو 

  .)30(الصابون

  

7- ƫة(   محلول القريƬة الحشرات الماƬاƢمن الحشرات و Ɣة كبيرƻƏلمكافحة طا(  

تكمن فكرة هذا المحلول في أن وبر القريص يƛير الحشرات المتواجدة علùى النباتùات وينفرهùا                 

  ).كالمن والقراد التربس وغيرها( المستهدفÜ وخاصة الحشرات الماصة ويبعدها عن النبات

  

  :طريقة التحƮير واالستƢدام

فùي لتùر    ) جاف( غم قريص    20أو  ) األخضر( غم من وبر القريص      100ينقƴ  :  الطريقة اǓولى 

  .)31( ساعةƛ Üم يصفى القريص ويؤخذ المحلول الذي يرƫ على النباتات المصابة12ماء لمدة 

  

بهùدف اسùتخǚص    (يجمƴ القريص األخضر ويضغط تدريجيا تحت ƛقل خفيف         :  يقة الƙانية الطر

  .ونقوم بجمƴ العصارة الناتجة عن الضغط) العصارة

               ǚùقƛ ƴستيك ونضǚالقريص األخضر في برميل مغلق بالب ƴمكاننا القيام بهذه العملية عبر وضƎوب

  . )32(ة من خǚل ƛقƔ في أسفل البرميلفوق البǚستيك الذي يغلف القريص ومن ƛم نجمƴ العصار

  

  .)33( ماء10:  عصارة قريص 1:  تستعمل العصارة على شكل محلول بنسبة حجميه

  

 8- Ɣفات الحشرية(   محلول البندورǑمن ا Ɣة كبيرƻƏلمكافحة طا :(  

  يقطƴ ورق البندورة األخضر ومن ƛم يوضƴ في وعاء به ماء على              :طريقة التحƮير واالستƢدام  

 1وبهدف الرƫ يخفف المحلùول بنùسبة        .  نار ويترك يغلي لمدة عشر دقائق ƛم يصفى المحلول        ال

  . )34( ماء4: محلول بندورة 

  

  ): لمكافحة الحشرات على الƮƢروات واǓشجار إجماال(   محلول الƻلƻل -9

 غم صابون ومن ùƛم     10غم ورق فلفل ويضاف لها      100  يتم تقطيƴ     :طريقة التحƮير واالستƢدام  

 5:  محلول فلفل    1: وبهدف الرƫ يخفف المحلول بنسبة حجميه     .  تنقƴ في لتر ماء لمدة ليلة كاملة      

  . )35(ماء

  



  ):لمكافحة الحشرات بشكل عام) (Soft Soap(الƬابون الساƏل  -10

يرƫ مباشرة على الحشرات ويستخدم كمرطÜƔù فùضǚ عùن           ) من الخضروات (صابون نباتي   

Ü علما بƋنه يقتùل     )عائلة الملفوف (عضوية على األوراق الشمعية     مساعدته في التصاق البخاخات ال    

  .باإلمكان شراؤه من السوق.   )36(الحشرات التي ترƫ به فقط

  

  ):لمكافحة اǑفات الحشرية(   محاليل مركبة من أعشاب طبية -11

               ùأحد هذه المحالي ƫوبهدف ر Üطبية Ɣل تتواجد في السوق حاليا بعض المحاليل المركبة من أعشا

على المحصول يجƔ إضافة الماء الساخن إليه وننتƲر حتى يبرد ومن ƛم يرƫ المحصول بهùدف                

  . )37(إبعاد العديد من الحشرات

  

12-    Ǐقيم الشمسƴالمـسببات             (الت ƹاƴـƮتـل أو إƽو ǌـرƢǓفـات اǑلمكافحة الحشرات وا

  ):المرƮية

لمكافحة ƈفùات التربùةÜ     ) ائيةالفيزي(من أهم الطرق الطبيعية     ) أو الحراري (يعتبر التعقيم الشمسي    

  .المستخدمة لتبخير التربة وتعقيمها) مƛيل بروميد مǚƛ(ويشكل بديǚ للغازات الكيماوية 

  

ويتلخص التعقيم الشمسي في كونه عملية رفƴ درجة حرارة التربة بواسطة الطاقة الشمسيةÜ وذلك              

ة الشمس لفتùرة معينùة أƛنùاء    من خǚل تغطية التربة الرطبة بالبǚستيك الشفاف وتعريضها ألشع 

مائيùة أو عمليùة توصùيل       -فصل الصيفÜ بمعنى أن التعقيم الشمسي عبارة عن عملية حرارية         

        .)38(حراري مائي

  

كما يؤدي التعقيم الشمسي إلى زيادة نمو المزروعات في األرض المعقمةÜ ذلك بسبƔ زيادة عùدد                

     Üير التعقيم الحراري على توفر كمية         البكتيريا المنافسة للممرضات في منطقة الجذورƛƋعن ت ǚفض 

  .)39(أكبر من العناصر الغذائية الǚزمة للنبات

  

                ƴùافر مùحيث أنها تتن Üم ممرضات النباتƲير األساسي للتعقيم الحراري في قتله لمعƛƋويكمن الت

 مÜ األمر الذي يتسبƔ فùي موتهùا       ċ  32-31الحرارة وǙ تستطيƴ تحمل درجات حرارة أعلى من         

Ü أو قد تموت الممرضات بùشكل       )60ċ)40مباشرة بسبƔ ارتفاƳ درجات الحرارة التي قد تصل إلى          

أو ) كùالتخمر (غير مباشرÜ بسبƔ منƴ البǚستيك خروج الغازات الناتجة عن العمليùات الحيويùة              

  .)41(البخار المتصاعد من التربة

  

ا تضعف وتصبƠ فريسة سùهلة      وبعض الممرضات التي تتحمل الحرارة قد Ǚ تموت مباشرة ولكنه         

  .)42(للمفترسات األخرǎ في التربة

  



-Ǐقيم الشمسƴالية التƴف :  

  :نوƱ البǘستيƿ: أوال

Ü ) ميليميكùرون  25أي بǚسùتيك    (باإلمكان استخدام نفس البǚستيك المستخدم في التبخير الغازي         

  .)43( أسابي9ƴحيث يبقى هذا النوƳ من البǚستيك بحالة جيدة لمدة 

   

  :رطوبة التربة: نياƙا

كلما ارتفعت رطوبة التربة كلما ازدادت كفاءة التعقيم وذلك ألن توصيل الحùرارة يكùون أعلùى                 

  .)44(بوجود الماء في التربة

   

  :الحرارƙ :Ɣالƙا

حساسة للحرارة وبالتالي فƎن ارتفùاƳ      ) بما في ذلك اآلفات   (تعتبر معƲم الكائنات الحية في التربة       

 م أو أكƛر يؤدي إلى موتهاÜ كما أن تراكم الحرارة وتركيزها يتسبƔ فùي               37ċدرجة الحرارة إلى    

ضعف اآلفات إن لم يتسبƔ بموتهاÜ علما بƋن قتل ƈفات التربة يحتاجÜ إجماÜǙ إلى مùدة تعùرض                  

  . )45(كافية لدرجات الحرارة المرتفعة

    

  شدƔ أشƴة الشمƧ: رابƴا

ها أطولÜ كلما كانت فعالية التعقيم أكبرÜ لهùذا         كلما كانت شدة أشعة الشمس أكبر ومدة التعرض ل        

  .)46(تطبق عملية التعقيم في األشهر الحارة

  

  : Ƣطوات عملية التƴقيم-

 وتتمƛل العمليùة بتنفيùذ الخطùوات        )47(تعتبر عملية التعقيم الشمسي بمƛابة تحضير مبكر للزراعة       

  :)48(التالية

  .ǚستيك وكل ما من شƋنه تمزيق البǚستيكتنƲيف األرض جيدا من بقايا المحاصيل والب: أوال 

  .إذا لزم األمر) ƈلة لتنعيم التربة(الحراƛة بعمق وتنعيم التربة بƎستخدام الفرامة : ƙانيا 

  .التربة) تنعيم(قبل تفريم ) حسƔ نوƳ المحصول(إضافة األسمدة العضوية : ƙالƙا 

 عملية الري بالرشاƫ في حالة      ويفضل أن تتم  ) 3م100-50(ري التربة بغزارة أو ربصها      : رابƴا

توفرهÜ كما يمكن الري بالتنقيط مƴ تحريك الخطوط بعد مرور نصف مدة الريÜ وذلùك لùضمان                 

  .توزيƴ المياه  في كل قطعة األرض

  .تفريم األرض جيدا: Ƣامسا

خاصùة فùي البيùوت      (وتتم عملية الفùرد يùدويا       .  يفرد البǚستيك مباشرة بعد التفريم    : سادسا

  ).في حالة تعقيم الخطوط بالحقل المفتوƟ(أو ƈليا) يةالبǚستيك

  

 يوماÜŹ وكلما ازدادت فتùرة التغطيùة كلمùا          40-20وتتراوƟ مدة تغطية األرض بالبǚستيك بين       

  .ازدادت كفاءة التعقيم

  

  .دونم / 3م6 -4 يوماŹ بمعدل 14 – 10تروǎ التربة كل : سابƴا



Ü علمùا بƋنùه Ǚ يجùوز تحريùك          )قبل الزراعة (التعقيم  تتم إزالة البǚستيك بعد نهاية فترة       : ƙامنا

  .  بعد عملية التعقيمÜ وإǙ تدنت فعالية التعقيم) أو خلطها(التربة

  

  ):المحددƔ(المكافحة الطبيƴية والƮƴوية والحيوية لبƭƴ اǑفات الحشرية  4-2-3-2

  

  : )ةحشرƔ ماƬ) (اǓسود والبنǏ والرمادǎ واƻƬǓر واƮƢǓر ()Aphids(حشرات المن : أوال

               Üةùنبات أو مجموعة نباتات متقارب Ɣفتصي Üتنتشر حشرات المن في الحقل على شكل مستعمرات

من هنا فƎن مراقبة الحقل بشكل مستمر تلعƔ دورا هاما في الحد من             .  مشكلة بؤر إصابات متفرقة   

حيùث Ǚ يكùون     (انتشار المنÜ إذ عند اكتشاف بؤرة مصابة نعالƝ هذه البؤرة بùشكل موضùعي               

واستبعادها أو حرقها بعيùدا     ) يدويا(وذلك بقطƴ أجزاء النبات المصابة      ) ة لرƫ كامل الحقل   ضرور

.  وإذا كانت اإلصابة كبيرة فيفضل اقتƳǚ الشتلة  المصابة وحرقها بعيدا عن المزرعة            .  عن الحقل 

  :ةوفي حالة بقاء اآلفة باإلمكان تجربة أحد المبيدات العضوية أو الطرق الميكانيكية التالي

  

  .محلول أوراƼ البطاطا:  المبيد اǓول �

 غم من أوراق البطاطا في لتر ماء ساخنÜ وتتùرك لمùدة        120تنقƴ  : طريقة التحƮير واالستƢدام  

 يفضل رƫ المحلول مباشرة بعد تحضيره وذلùك بعùد           )49( ساعاتÜ ومن ƛم يصفى المحلول     3-4

  .)50( غم صابون لكل لتر من المحلول4إضافة 

� Ǐانƙل:المبيد الƬمحلول الب   

  ).1-3-2-4راجƴ البند   ( :طريقة التحƮير واالستƢدام

  

� Ƙالƙل الحار: المبيد الƻلƻمحلول ال  

  ).1-3-2-4راجƴ البند   (:طريقة التحƮير واالستƢدام

  

� Ʋيات: المبيد الرابƮمحلول من الحم  

  ).1-3-2-4راجƴ البند   (:طريقة التحƮير واالستƢدام

  

� ƧامƢديري: المبيد ال ƠاƁƢبƧ  

) من أنواƳ ديùريس   (يحضر هذا المبيد العضوي من جذور النباتات        :  طريقة التحƮير واالستƢدام  

  . )51(ويستخدم على شكل مسحوق أو محلولÜ حيث يبƣ مباشرة مƴ الحشرات ليقتلها

  

والجدير بالذكر أن مبيد ديريس يعتبر ساماŹ لǖسماكÜ وبالتالي Ǚ يجوز رشه بالقرƔ مùن مكùان                 

  . )52(اكتواجد األسم

  

� Ƨروم(مبيد حشيشة الحمى: المبيد السادƙالبير:(  

يحضر هذا المبيد العضوي من أزهار البيرƛروم ويرƫ مباشرة على الحشراتÜ إǙ أنه قد يكùون                

  . )53(ضارا لبعض الكائنات النافعة مƛل الدعسوقة الناضجة وبعض الزنابير الطفيلية وبق األزهار



� Ʋابون المبيد ال: المبيد السابƬ ǎحشر)Insecticidal  Soap:(   

وهو عبارة عن خليط عضوي من الصابون وأمƟǚ البوتاسيوم من أصل نباتي ويرƫ مباشرة على               

   .)54(الحشرات

  

  :محلول الƬابون البلدǎ: المبيد الƙامن �

في لتر ماءÜ ومùن     ) ملعقتان( غم صابون بلدي مبشور      10يتم إذابة   : طريقة التحƮير واالستƢدام  

  . )55(محلول ويرƛƫم يصفى ال

  

� Ʋالمبيد التاس :ƫمحلول القري:  

  ).1-3-2-4راجƴ البند : (طريقة التحƮير

  

  الشيƞ) بƢاƠ(محلول : المبيد الƴاشر �

 غم من أوراق الشيƠ الجافة إلى لتر واحد ماءÜ ومن ƛم            15تضاف  :  طريقة التحƮير واالستƢدام  

  .يستخدم هذا المبيد في حالة النباتات البالغةو.  )56( دقيقة ويترك ليبرد ببطء30ُيغƅلى الخليط لمدة 

  

  :الراوند) بƢاƠ(محلول : المبيد الحادǎ عشر �

ألقل من درجة   ( لتر ماء    2 كغم من أوراق الراوند في       1يتم تسخين   : طريقة التحƮير واالستƢدام  

د علùى   ويعتبر بخاخ الراوند فّعاŹǙ جداÜ حيث تحتوي أوراق الراونù         .  )57( دقيقة 30لمدة  ) الغليان

  . )58(حامض األوكساليك السامÜ لذا يفضل رƫ هذا البخاخ في الليل

  

  :الƙوم) بƢاƠ(محلول : المبيد الƙانǏ عشر �

ƛوم غير مقùشر إلùى قطƴù        )  فصوص 3نحو  ( غم   85يتم تقطيƴ   :  طريقة التحƮير واالستƢدام  

سحقها فùي   ون)  مǚعق كبيرة من زيت بارافين     6(متوسطة ومن ƛم نضعها مƴ زيت بارافين طبي         

بعد ذلك نحرك كمية من الصابون      .  )59( ساعة   48الخǚط ƛم نسكƔ الخليط في زبدية ونغطيه لمدة         

ونضيفه لمخلوط  الƛوم مƴù      ) حتى يذوƔ (في لتر ماء ساخن     ) بقدر ملعقة كبيرة  (الزيتي المبشور   

  .  )60(تسخينه وتحريكهƛ Üم نبرد المحلول ونصفيه في مرطبان بغطاء محكم ونحفƲه في ǚƛجة

  

:   لتر ماء  2بنسبة  (وبهدف رƫ البخاخ يجƔ خلط ملعقتين كبيرتين من محلول الƛوم مƴ لترين ماء              

  . )61()ملعقتين كبيرتين من محلول ƛوم

  

  :)62(زيوت طبيƴية ومƴدنية: المبيد الƙالƘ عشر �

  :أحد الزيوت التالية

  . لتر ماء100 /3سم625بتركيز ) ناتيرلو(زيت طبيعي  )1

  . لتر ماء100/ لتر1بتركيز ) سوبر مصروناÜ سوبر رويالÜ زيت كزد(زيت معدني  )2

  



 لتùر   100 /3سùم Ü250 بتركيز   )1-3-2-4راجƴ البند   (كما باإلمكان استعمال الصابون السائل      

  . )63(ماء

  

  : مƬيدƔ للمن �

وبغراء أو أيùة    ) اللون األصفر يجلƔ المن   (تſطلى مجموعة ألواƟ باللون األصفر      : الطريقة اǓولى 

دة Ǚصقة Ü ومن ƛم توزƳ في المنطقة بين المحاصيل المùصابة بهùدف اإلمùساك بحùشرات                  ما

  . )64(المن

  

Ü حيùث أن المùن      )اللون األصفر يجذƔ المن   (وضƴ أوعية صفراء بداخلها ماء      : الطريقة الƙانية 

سرعان ما يجذƔ لوعاء الماء فيغرقÜ ولمنƴ تكاƛر البعوض بƎمكاننا وضƴ قليل من الزيت فùوق                

  . )65(اءالم

  

فبƎمكاننا طǚء حزام من صùمƸ شùجرة        ) أو النمل (في حالة إصابة الشجرة بالمن      : الحواجز �

  .)66(باتجاه أعلى الشجرة) والنمل(الفاكهة حول الجذƳ وبالتالي إيقاف تسلق حشرات المن 

  

ي  أو   عùضو ( كما ذكرنا في بداية هذا البندÜ من المحبذ قبل استخدام أي مبيد              :إزالة المن يدويا  * 

الحùشرات  ) هرس(فحص النباتات بانتƲام وإزالة  األجزاء المصابة يدوياÜ أو حتى سحق            ) طبيعي

).  2-2-4راجƴ البنùد    ) (حشرات المن وغيرها تنفر من رائحة موتاها      (وهي مكانها على النبات     

ء مƴù   ولدǎ إزالة األجزاء المصابة بƎمكاننا حرقها بعيدا عن الحقل أو وضعها مباشرة في دلو ما              

  . )67(صابون

  

  :رƩ ماء بارد �

. Ü على األجزاء المصابة مباشùرةÜ يزيùل المùن   )من خرطوم مياه  (رƫ الماء الباردÜ بتدفق قوي      

ويفضل القيام بهذه العملية باكرا أƛناء النهارÜ وذلك لتمكين النباتات من الجفاف بùسرعة وبالتùالي                

  . )68(منƴ توفير الƲروف المناسبة لǖمراض الفطرية

  



  )Spiders(الƴناكب : ƙانيا

  : طرƼ المكافحة-

  محلول أوراƼ البطاطا: المبيد اǓول �

  ).2-3-2-4راجƴ البند  (:طريقة التحƮير واالستƢدام

  

� Ǐانƙالمبيد ال :Ǐأو الكبريت الميكرون ƹالكبريت الجا  

ستخدام بǙƎمكان ا .   تعفير األشتال بمسحوق الكبريت المنفر للحشرات      :طريقة التحƮير واالستƢدام  

              Üدورةùيل البنùالتي تهاجم محاص Ɣلمكافحة العناك Ɣالكبريت الجاف أو الكبريت الميكروني الرط

  .)69(الخيارÜ الفاصولياÜ الكوسا والعنƔ وغيرها

  

� Ƙالƙالمبيد ال  :ƿمحلول التمبا  

-15 لتر ماء لمدة     4-3 غم تمباك أو قمƴ سجائر في        200يتم غلي   : طريقة التحƮير واالستƢدام  

صابون مبشور ويحرك الخليط جيداÜ وأخيرا يùتم        )  مǚعق 5( غم   30يقةÜ ومن ƛم يضاف      دق 20

  . )70(فلترة المزيƝ بقماƫ شفاف

  

Ü بحيث يكون الرƫ    )ماء1:  محلول تمباك    1 (1:1وبهدف الرƫ يتم تحضير محلول مخفف بنسبة        

  .  )71(مرة واحدة أسبوعيا

  

� Ʋمحلول :  المبيد الراب)ƠاƢب ( Ƨديري)Derris(  

  ). 2-3-2-4راجƴ البند (:  طريقة التحƮير واالستƢدام

  

� ƧامƢالمبيد ال  : ǎابون المبيد الحشرƬ)Insecticidal Soap (  

  ).2-3-2-4راجƴ البند (:  طريقة التحƮير واالستƢدام

  



  )Moths-Butterflies( الديدان القارƮة : ƙالƙا

والمحاصيل الشتوية  ) حديث اإلنبات  (تصيƔ الديدان القارضة الخضروات والذرة والقطن والبرسيم      

وأعراض اإلصابة تتمƛل في أن اليرقات تقرض سùيقان         ) القمÜƠ الشعيرÜ الفولÜ العدس وغيرها    (

النبات عند سطƠ األرضÜ وفي حالة القرض الكامل تقƴ البادرات على التربة وتذبل وتموتÜ أمùا                 

  . )72(ديدا على سطƠ األرضإذا كان القرض جزئيا فǚ تموت البادراتÜ بل تميل ميǚ ش

  

  :طرƼ المكافحة الميكانيكية والطبيƴية �

  .)73(إزالة الحشائƫ التي تجذƔ الحشرات لوضƴ البيض عليها وإيواء اليرقات .1

) أƛناء النهار (الري الغزير بهدف دفƴ اليرقات إلى الخروج من مخابئها وبالتالي تعرضها             .2

  .)74(للعوامل الجوية واألعداء الطبيعية

ة الزراعية الجيدة والري الغزير في Ʋروف الجفاف وارتفاƳ درجات الحرارة كùل             الخدم .3

  .)75(ذلك يقلل من خطر الدودة القارضة

  .)76(بعد اإلنباتÜ وبهدف مقاومة الدودة القارضة نرƫ نشارة الخشƔ الناعمة حول الشتلة .4

ل جزء   بحيث يدخ ) بعد إنباتها (وضƴ كرتونة بشكل كƋس أو مخروط مقلوƔ حول الشتلة           .5

  . )77(سم على األقل فوق سطƠ األرض10وبارتفاƳ )  سم3بعمق (منها في األرض 

  

  :طرƼ المكافحة الƮƴوية �

  .محلول الƻلƻل الحار )1

  ).1-3-2-4راجƴ البند : (طريقة التحƮير واالستƢدام -

2( ƿمحلول التمبا.  

  ).2-3-2-4راجƴ البند (: طريقة التحƮير واالستƢدام -

  



  ) تمتƫ عƬارƔ النبات–حشرƔ ماƬة ) (Thrips(تربƧ :  رابƴا

  

  :طرƼ المكافحة الطبيƴية �

 Ǐقيم الشمسƴالت :            ǚفض Üضد حشرات تربس والحشرات التي تسكن التربة بشكل عام Ǚويعتبر فعا

عن أن التعقيم يساعد فùي زيùادة بعùض األحيùاء النافعùة مùن بكتيريùا وفطريùات مùƛل                      

Trichoderma)78( .  

  ).1-3-2-4(راجƴ البند ) الشمسي (بخصوص طريقة التعقيم الحراري

  

   :طرƼ المكافحة الƮƴوية �

Ǐالكبريت الزراع  

  . )79( دونم3,5 كغم لكل 10 – 5تعفير التربة بالكبريت الزراعيÜ بمعدل : الطريقة

  

  :محلول الƻلƻل الحار

  )1-3-2-4راجƴ البند (:  طريقة التحƮير واالستƢدام

  

ƫمحلول القري:  

  )1-3-2-4راجƴ البند: (طريقة التحƮير واالستƢدام

  

Ƨديري ƠاƢب:  

  )2-3-2-4راجƴ البند (:  طريقة التحƮير واالستƢدام

  

  الƙوم) بƢاƠ(محلول 

  )2-3-2-4راجƴ البند (:  طريقة التحƮير واالستƢدام

  

  زيوت طبيƴية ومƴدنية

  )2-3-2-4راجƴ البند (:  طرƼ التحƮير واالستƢدام

  

  



  ). Ditchers(اǓنƻاƼ ) Ƭانƴات(حافرات : Ƣامسا

-            ǎالمبيدات التالية لمكافحة ذبابة أنفاق العروق وحافرات األنفاق األخر Ơك     (تصلùي ذلùبما ف

وتعرف ذبابة األنفاق أيùضا     (والتي تهاجم محاصيل الخضار بشكل خاص       ) حفار ساق الذرة  

  ): بالذبابة السوداء المنشارية

  

� ƿمحلول التمبا:  

  ). 2-3-2-4راجƴ البند :  (طريقة التحƮير واالستƢدام

  

�   ǎابون المبيد الحشرƬ)Insecticidal Soap(  

  ).2-3-2-4راجƴ البند (:  طريقة التحƮير واالستƢدام

  

  .)80( لتر ماء100: لتر1): /حجمي(  بتركيز :زيوت مƴدنية Ƭيƻية �

  .)81( لتر ماء100: لتر1): حجمي(بتركيز ):  ناتيرلو(زيوت طبيƴية 

  

  :المكافحة الحيوية �

باإلمكان المعالجùة حيويùا     ) حرشفية األجنحة (ة بحافرات األنفاق التابعة لحشرات      في حالة اإلصاب  

  :Ü على شكل المركبات التجارية التاليةB.TبƎستخدام البكتيريا 

  . )82( غم للطن رشا على األوراقÜ200 ايكوتيك بيوÜ دلينÜ وذلك بمعدل 2×دايبل 

  



  ):يوت البǘستيكيةفǏ الب) (Bemisia tabaci(الذبابة البيƮاء : سادسا

تعتبر هذه الذبابة من أخطر اآلفات الحشريةÜ وتؤدي إلى خسائر كبيرة للمزارعين بùسبƔ كونهùا                

Ü فùضǚ   )83(ناقلة نشيطة لǖمراض الفيروسية وخاصة مرض اصفرار وتجعد أوراق القمة النامية          

علùى الƛمùار    (يةعن امتصاص هذه الذبابة لعصارة النبات وبالتالي إهǚكهÜ وإفرازها مادة عùسل           

  .)84(تنمو عليها الفطريات السوداء) واألوراق

  

  : طرƼ المكافحة-

  : محلول فلƻل حار �

  ). 1-3-2-4راجƴ البند (:  طريقة التحƮير واالستƢدام

  

� ƿمحلول التمبا:  

  ).2-3-2-4راجƴ البند (:  طريقة التحƮير واالستƢدام

  

�   ǎابون المبيد الحشرƬ)Insecticidal Soap (  

  ).2-3-2-4راجƴ البند (:  لتحƮير واالستƢدامطريقة ا

Ü لهذا فƎن أفùضل وقùت       )لزيادة فعالية المبيد  ( يجƔ أن يكون الرƫ مباشرة على اآلفات      : مǘحưة

وعنùدما يهùبط    ) عندما تكون درجات الحرارة منخفضة    (للرƫ يكون في ساعات الصباƟ الباكر       

  .)85(نشاط الذبابات الكبيرة

وتعتبر عملية الرƫ هùذه أكùƛر       ( ورƫ الصابون الحشري في الهواء       النبتة) هز(ويفضل تحريك   

  . )86(Ü إذ أن الذبابة البيضاء تهرÜƔ حال انزعاجها)فعالية من رƫ النبات مباشرة

 Ƴمرة كل أسبو ƫبد من الر Ǚل فترة نحو (وǚ4-3خƴأسابي  (ار واضحةƛƈ لتلمس)87(.  

  

  بƢاƠ الراوند �

  )ƴ4-2-3-2 البند راج  (:طريقة التحƮير واالستƢدام

  

  )Soft Soap(الƬابون الساƏل  �

  )2-3-2-4راجƴ البند :  (طريقة التحƮير واالستƢدام

  

  .)88( لتر من مياه األمطار22,5لكل ) صابون سائل( غم 220 يفضل استخدام :مǘحưة

كما Ǚ يحبذ استخدام سوائل الغسيل لمكافحة اآلفاتÜ لما قد تسببه هذه السوائل مùن تلùف شùديد                   

  . )89(لنباتاتل

  

  :زيوت طبيƴية ومƴدنية �

باإلضافة Ǚستخدام هذه الزيوت لمكافحة الذبابة البيضاءÜ بƎمكاننا استخدامها بشكل عùام لمكافحùة              

  :وأهم هذه الزيوت.  )90(الحشرات الƛاقبة الماصة

  . )91( لتر ماء3/100 سم625بمعدل ) ناتيرلو(زيت طبيعي  )1



  . )92( لتر ماء100/لتر1بمعدل ) يالÜ زيت كزدسوبر مصروناÜ  سوبر رو(زيت معدني  )2

  

  :المكافحة الميكانيكية �

بواسطة ألواƟ مدهونة باللون األصفر ومطلية بùالغراء أو ƈيùة مùادة              (مصائد صفراء Ǚصقة     )1

تعلق داخل بيت البǚستيك بحيث تعمل على اإلمساك بالذباƔ األبùيض الùصغيرǙ (             Üصقة

  .)93(بة الذباƔ قبل استعمال المكافحة الحيويةفضǚ عن استخدام هذه المصائد لمراق

) أو شùفط  (تعتبر مناسبة جدا Ǚمتصاص     ) التي تعمل على البطارية   (ماكنة شفط الغبار اليدوية      )2

  .)94(الذباƔ األبيضÜ وذلك عبر هز أوراق النبات وبالتالي جعل الذباƔ يطير

  :العزل الميكانيكي )3

لمنƴ دخول الذبابة البيضاءÜ مƴ استخدام األبواƔ المزدوجة للبيوت          استخدام الشبك في البيوت البǚستيكية       –أ  

  .البǚستيكية

  Ɣ–                 يùالذي يغط ƫالنباتات تحت أنفاق من الشا Ƴحيث تزر Üفي زراعة البندورة والكوسا ƫاستخدام الشا 

  . يوما40 – 35النباتات مدة 

  

  



  

  والديدان على الملƻوCabbage fly (ƹ(ذبابة الملƻوƹ : سابƴا

  .)95(مقصود هنا ذبابة الملفوف الكبيرة والصغيرة والتي تختلف عن الذبابة البيضاءال

  

  : طرƼ المكافحة-

�  ǎمبيد بكتيرBT) Bacillus Thuringiensis  (  

Ü لمكافحة ذبابة الملفوف الكبيرة والصغيرة بùشكل        BTوالمقصود هنا مكافحة حيوية بواسطة مبيد       

     Ƌالنباتات المصابة لت ƫرſحيث ت Üى      .  )96(كلها الحشرات فتموت  خاصùير أيضا علƛƋولهذا المبيد ت

  .)97(اليرقات التي لم ترƫ مباشرة

  

  )لمكافحة ذبابة الملƻوƹ والديدان على الملƻوƹ(الƙوم ) بƢاƠ(محلول  �

  .الƛوم) بخاخ(لمكافحة ذبابة الملفوف والديدان على الملفوف بƎمكاننا استخدام محلول 

  ).2-3-2-4راجƴ البند  (: طريقة التحƮير واالستƢدام

فùي  (في بخاخ الƛوم المعد لمكافحة الديدان على الملفوفÜ يفضل استخدام زيت الخروƳ             : مǘحưة

  .)98(بدǙ من زيت بارافين) الخلطة

  

� Ƨاكƴالطمر ال  

               ƴùل وضǚوذلك من خ Üنها تعمل على إرباك الحشرات وطردهاƋتتلخص طريقة الطمر العاكس ب

Üالملفوف ƴ99( األمر الذي يؤدي إلى إرباك ذبابة الملفوف أو الفراشة البيضاءقشور البيض م( .  

  



  ).Syringopais temperatella(دودƔ الزرƙ : Ʊامنا

من أهم أعراض اإلصابة بدودة الزرƳ التي تصيƔ القمƠ والشعير والشوفانÜ اصùفرار النباتùات               

تكون الحبوƔ غامقة وخفيفة الوزن     المصابة وذبولها وجفافها التدريجيÜ وفي حالة اإلصابة الخفيفة         

  .)100(ويزداد الضرر في السنين قليلة األمطار وفي األراضي الفقيرة والكلسية

  

  : المكافحة الزراعية �

بهدف تعريض يرقات دودة الزرƳ الساكنة في التربùة إلùى حùرارة     ) صيفا(الحراƛة العميقة    )1

  .)101(الصيف وبالتالي القضاء على معƲمها

ة الزراعية المناسبة وذلك بعدم زراعة األرض المصابة سابقا بالقمƠ والشعير            استخدام الدور  )2

  . )102(Ü األمر الذي يساعد في تقليل اإلصابة أو القضاء عليها)على األقل(لمدة سنتين 

  



  )Ceroplastes rusci(حشرƔ التين الشمƴية : تاسƴا

بعض أنواƳ األشجار المƛمùرة     شجرة التين و  ) أو حشرة جرƔ التين   (تصيƔ حشرة التين الشمعية     

وتصيƔ هذه الحشرة أساسا األغصان واألوراق والƛمار وتمùتص العùصارة           . )103(وأشجار الزينة 

 ويتمùƛل   )104(النباتية وتفرز مادة عسلية ينمو عليها فطر أسود يكون طبقة سميكة تغطùي األوراق             

  .)105(ضرر هذه الحشرة في إضعاف الشجرة وتشوه الƛمار

  

  :لزراعيةالمكافحة ا �

أفضل طريقة لمقاومة حشرة التين الشمعية هي الطريقة اليدويةÜ وتتمùƛل فùي قطƴù األغùصان                 

 ويكون ذلك في بدايات اإلصابة عندما تكون أفرƳ         )106(المصابة وجمعها ƛم حرقها بعيدا عن الحقل      

  .قليلة فقط مصابة

  

  )Mite / Dermestes(حشرƔ الƘƴ :  عاشرا

Ü وذلك بسبƔ التهوية الرديئة وأشùعة       )وتسمى أحيانا عƛة القطوف   (عنƔ  تهاجم هذه الحشرة ƛمار ال    

  .)107(الشمس القليلةÜ أو بسبƔ تƋخر القطف

  

  :المكافحة الميكانيكية �

  :مƬاƏد ƷذاƏية )1

  .)108( تعتبر هذه المصائد جاذبة لحشرة العƛة وذلك باستخدام عصير العنƔ والخميرة

فارغة من ƛلƛها العلويƛ Üم يقلƔ الƛلùث العلùوي          ) تر ل 2(  يتم قص عبوة كوǙ       :طريقة االستƢدام 

داخل الجزء السفلي من العبوة فيصبƠ لدينا شكل محقنƛ Üم نضƴ عصير العنƔ مƴ الخميرة داخùل   

المùصيدة  " / الغذاء"وتعمل هذه الطريقة على جذƔ العƛة إلى        .  )109(العبوة وتعلق على الشجيرات   

  .)110(قبل وضƴ البيوض

  

  :Əدالحواجز والمƬا )2

 التي تتشرنق في    -ُيطوǎ ورق الكرتون المقوǎ حول النباتاتÜ مما يؤدي إلى تجمƴ يرقات العث             

  .)111( تحت الكرتونةÜ ومن ƛم نجمعها يدويا ونبيدها أو نتخلص منها–التربة 

-4البنùد   / راجƴ مصيدة المن    (بƎمكاننا أيضا استخدام المصائد الǚصقة والمطلية باللون األصفر         

2-3-2 .(  



  ) Termes flavipes(النمل اǓبيƭ :  أحد عشر

يصيƔ هذا النمل األشجار المƛمرة والخضرواتÜ وبƎمكاننا مكافحته بƋساليƔ المكافحùة الزراعيùة             

  : والميكانيكية التالية

في األراضي التي يتواجد بها النمل األبيض يجƔ تسميد األشùجار بالكمبوسùت أو بالùسماد                 )1

  . )112(ا بهدف تقويتها وجعلها  تتحمل اإلصابةالعضويÜ فضǚ عن ريها جيد

الحراƛة بين خطوط األشجار بعمق نصف متر على األقلÜ وذلك بهدف قطƴ  خطوط اǙتصال                )2

  .)113(بين أسراƔ النمل وبالتالي التقليل من خطر هذه اآلفة

هùدف  تدمير بيوت النمل في التربةÜ فضǚ عن قلƔ األحجار التي تتواجد تحتها بيوت النملÜ ب            )3

  .)114(تعريض النمل للضوء وبالتالي موته

  

  )Wire worms(الديدان السلكية : اƙنا عشر

لون هذه الديدان بني مائل إلى األصفر وجسمها أسطواني صلÜƔ وهي عبارة عن يرقات للخنافس               

وتستطيƴ الديدان السلكية البقاء في التربة لمùدة طويلùة قùد           .  )115(وتهاجم أساسا البذور واألشتال   

  . )116( سم50تصل خمس سنوات وفي أعماق تتجاوز 

  

  :بƎمكاننا مكافحة هذه الديدان بالطرق الزراعية والطبيعية التالية

1( ƴة جيدا في الخريف والربيƛالحرا.  

  . )117(إغراق األرض بالماء )2

  .)Neemex()118(المكافحة  باستخدام المبيدات الطبيعية وخاصة مستخلص نبات النيم )3

  

  )Slugs & Snails(لزونات والبزاƽات والقواƲƽ والرƢويات الح: ƙǘƙة عشر

  :طرƼ المكافحة الƮƴوية والطبيƴية �

  .محلول الƻلƻل الحار )1

  ). 1-3-2-4راجƴ البند : (طريقة التحƮير واالستƢدام -

  .بƢاƠ الƙوم )2

  )2-3-2-4راجƴ البند : (طريقة التحƮير واالستƢدام -

  

  :طرƼ المكافحة الزراعية والميكانيكية �

  .)119(األرض جيدا في الخريف وأوائل الربيƴحراƛة  )1

وذلك باستخدام اإلضاءةÜ ووضƴ الحشرات     )  مساء 10-8بين  (الجمƴ يدويا في ساعات المساء       )2

  .)120(في وعاء به ملÜƠ من ƛم تكرار العملية لعدة ليال متتالية

ن وذلك عبر قص قنينة بǚستيكية وتƛبيتها في األرض بحيùث تكùو           ) أو مصائد (عمل مصيدة    )3

بƎمكاننا استخدام البيرة كجاذƔ لهùذا النùوƳ مùن          .  )121(حافتها أدنى قليǚ من سطƠ األرض     

  .)122(الحشراتÜ بحيث تبدل كل ƛǚƛة أيام

  



  )Butterflies & Caterpillars( )اليسروعات(الƻراƩ ويرƽات الƻراƩ : أربƴة عشر

  :طرƼ المكافحة الƮƴوية �

  .الƙوم) بƢاƠ(محلول  )1

  ).2-3-2-4راجƴ البند : (الستƢدامطريقة التحƮير وا -

  .الشيƞ) بƢاƠ(محلول  )2

  ).2-3-2-4راجƴ البند  (:طريقة التحƮير واالستƢدام -

  ):Derris(ديريƧ ) بƢاƠ(محلول  )3

  ).2-3-2-4راجƴ البند  (:طريقة التحƮير واالستƢدام -

  ):بيرƙروم(مبيد حشيشة الحمى )4

  ).2-3-2-4راجƴ البند  (:طريقة التحƮير واالستƢدام -

  

Ƣمسة عشر : ƘيƷالبرا)ƘوƷساء البرƻنƢو) (Fleas (Pulex) & Flea beetles(  

  :طرƼ المكافحة الƮƴوية �

1( Ƨديري ƠاƢب  

  ).2-3-2-4راجƴ البند : (طريقة التحƮير واالستƢدام -

  )البيرƙروم(مبيد حشيشة الحمى  )2

  ).2-3-2-4راجƴ البند : طريقة التحƮير واالستƢدام -

  

  :طرƼ المكافحة الميكانيكية �

  .)123(ام الصوت المكبر الذي له تƛƋير طارد على البراغيثاستخد -

  

  )Ceratitis capitata(ذبابة الƻاكهة : ستة عشر

  :طرƼ المكافحة الƮƴوية �

  : البول والƴسل) بƢاƠ(محلول  )1

  :طريقة التحƮير واالستƢدام -

 غùم   100 مليلتر من رائحة الفانيǚ مƴ       10و) اإلنسان( مليلترات من بول     10نضيف لتر ماء إلى     

من السكر أو ملعقتين كبيرتين من العسلÜ ومن ƛم يعبƋ المحلول الناتƝ في مرطبانات صùغيرة أو                 

 مصائدÜÜ  4-3في مصائد ذبابة الفاكهة البǚستيكية الطريةÜ بحيث تعلق على كل شجرة فاكهة من              

  .  )124(وǙ بد أن تكون العبوات نƲيفة قبل تعبئتهاÜ منعا ألي أضرار جانبية

  

  يمزيت الن )2

  .)125(أƛبتت بعض األبحاث أن رƫ زيت النيم على ذبابة الفاكهة يحد كƛيرا من انتشارها

  



  )Grasshopper(الجنادب : سبƴة عشر

  ):مƬيدƔ للجنادب(المكافحة الميكانيكية  �

وتعتبر هذه المصيدة سهلة التصنيƴ وفعالة وتتمƛل في تعويم قطƴ بǚستيكية صفراء فوق الماءÜ إذ               

  . )126(صفر يجذƔ الجنادƔ التي تقفز باتجاه القطƴ الصفراء فتغرقأن اللون األ

  

  )نيماتودا تƴقد الجذور) (Nematode(الديدان الƴƙبانية : ƙمانية عشر

  )الطبيƴية(المكافحة الƻيزياƏية �

  :إƷراƼ اǓرƭ بالماء )1

.  )127(ƈخùرين بالماء لمدة أسبوعين ƛم تجفيفها لمدة أسبوعين        ) المصابة(يتم إغراق التربة    : الطريقة

إلى الصفر خǚل يùومينÜ     ) المغرقة(وكنتيجة لعملية اإلغراق يهبط تركيز األكسجين في األرض         

األمر الذي يؤدي إلى انقطاƳ عملية تبادل الغازات مƴ الهواءÜ بǙƎضافة إلى اسùتهǚك الكائنùات                

هوائيةÜ وذلك بالرغم   Ʋروف Ǚ   ) في التربة (Ü فتتكون بالتالي    )المغرقة(الحية لǚكسجين من التربة     

 سم تحتوي على كمية قليلة من اǙكùسجين         1من وجود طبقة سطحية من التربة Ǚ يتجاوز عمقها          

 Ɣعن           .  )128(لنمو الطحال ǚفض Üيرا عدد النيماتودا بشكل خاصƛيهبط ك Üوكنتيجة لعملية اإلغراق

  .)129(حشراتاألخرǎ من بكتيريا وفطريات و) الضارة(انخفاض كبير في أعداد األحياء 

  

  :التƴقيم بالماء الساƢن )2

Ü وتتحدد كمية المياه حسƔ نùوƳ التربùة         )م110ċ-93ما بين   (تروǎ التربة بماء ساخن     : الطريقة

  . )130(والعمق المطلوƔ تسخينه والمساحة المنوي تعقيمها

  

 تكفùي لقتùل  )  م100ċدرجة حرارته نحùو    ( ألف لتر ماء ساخن      100في حالة التربة الرملية فƎن      

  . )131( دونم من الحقل10نيماتودا تعقد الجذور في 

  

وتمتاز هذه الطريقة بفعاليتها في التخلص من النيماتودا والفطريات وبعض بذور األعùشاƔ فùي               

التربةÜ كما أنها تقلل من الوقت الǚزم انتƲاره قبل الزراعةÜ قياسا بالغازات الكيماويةÜ فضǚ عن               

  .)132()رنة مƴ تعقيم التربة بغاز ميƛل بروميد مǚƛبالمقا(التكلفة القليلة نسبيا 

  

3( Ǐقيم الشمسƴالت:  

تمتاز هذه الطريقة بكفاءتها في تعقيم التربة المصابة بالنيماتوداÜ إذ أنها تخفض أعùداد النيمùاتودا                

  .  )133(%90بنسبة تزيد عن 

  ).1-3-2-4راجƴ البند  (:طريقة التƴقيم -

  

  :المكافحة الحيوية �
دونم لمدة ƛمانيùة أشùهر قبùل        / طن 2,5التربة ببقايا البرسيم أو تبن القمƠ بمعدل        تخلط  : الطريقة

  .)134(الزراعة



  )Drosophila spp(الƴنب ) Ƣمƛ(ذبابة عƻن : تسƴة عشر

.  )135( ملمÜ ويميل لونها إلى األصùفر وعيونهùا حمùراء        4-3يتراوƟ طول هذه الحشرات ما بين       

  .)136(ي إلى نمو فطريات تعفنوهي تهاجم ƛمار العنƔ بعد نضوجها وتؤد

  

  : المكافحة الƮƴوية �

والمادة األساسية والوحيùدة الǚزمùة      .  بƎمكاننا مكافحة الخمƝ في العنƔ بواسطة محلول الطيون       

  .لتحضير المحلول هي ورق الطيون المنتشر في بǚدنا

  

  : )137(طريقة التحƮير واالستƢدام

1(  ƴم نغليه لمدة  لتر ماء ومن1 كغم من ورق الطيون في 1نضƛ 15- 20دقيقة .  

تصفية الماء ومن ƛم رƫ المحلول الناتƝ على العنƔ في مواعيد الرƫ بحيث تتùشكل طبقùة                  )2

ذباƔ عفùن   (شمعية على األوراق والƛمار تحمي النبات من اإلصابة بذباƔ الƛمار والحشرات            

Ɣالعن  .( ر من مرةƛأك ƫالر Ɣويج) مرات4بالعادة .(  

  

Ʃمواعيد الر:  

1(  ƫاألول يكون بعد التقليم مباشرةالر .  

2(  Ƴطول الفر Ʒاني يكون عند بلوƛال ƫسم40-30الر .  

  ".الحصرم"الرƫ الƛالث يكون عند بلوƷ الƛمار مرحلة  )3

  . الرƫ الرابƴ يكون قبل التقليم بƋسبوعين أو ƛǚƛة )4

  

  :المكافحة الزراعية �

- ƼوراǓإزالة ا:  

 الداليةÜ وبالتالي تمكين بعض أشعة الùشمس        تشكل عملية إزالة األوراق من حول العنƔ في أعلى        

Ɣهاما في تقليل نسبة العفن في العن ǚعام Ü138(من اختراق الدالية(.  

  

  )Woodlouse / Pill bug" (حمار ƽبان"حشرƔ : عشرون

                 Ɣصاùات المùالنب ƫي رùا هùيرة القوائم وتتقلص عند لمسها وأفضل طريقة لمكافحتهƛوهي ك

  . )139(بالمحلول الحشري الذاتي

  

  :المكافحة الƮƴوية �

  :حشرǎ ذاتǏ) بƢاƠ(محلول 

  ).1-3-2-4راجƴ البند : (طريقة التحƮير واالستƢدام

  

  الدودƔ اǓلƻية: واحد وعشرون

لدǎ تكاƛر هذه الدودة في الحدائق الممهدة بƎمكاننا مكافحتها بواسطة نفس المبيد العضوي المستخدم              

  ").حمار قبان"حشرة  : ابقراجƴ البند الس" (حمار قبان"لمكافحة حشرة 



  

  )Tick(حشرƔ القراد : اƙنان وعشرون

ويعتبùر  .  والتي تمتص عùصارة النبùات     ) كالمن والتربس (وهي من الحشرات الماصة للنباتات      

  . محلول القريص من أفضل المبيدات العضوية لمكافحة هذه الحشرة

� ƫمحلول القري:  

  ).1-3-2-4راجƴ البند : (طريقة التحƮير واالستƢدام

  

  )Mosquito(حشرات البƴوƙǘƙ : ƭة وعشرون

  :بƢاƠ الƙوم �

  )2-3-2-4راجƴ البند : (طريقة التحƮير واالستƢدام

  

  ) Sugar – cane fly(ذبابة Ƭƽب السكر : أربƴة وعشرون

� Ƨديري ƠاƢب  

  ) 2-3-2-4راجƴ البند (: طريقة التحƮير واالستƢدام

  

  )Ƣ)Raspberry – bush beetlesنƻساء توت الƴليƢ : Ƽمسة وعشرون

راجƴù  (بƎمكاننا مكافحتها بواسطة نفس المبيد العضوي المستخدم في مكافحة ذبابة قصƔ الùسكر              

  )البند السابق

  

  ).Clover grasshopper(الحشرƔ النطاطة : ستة وعشرون

  ). 2-3-2-4راجƴ البند (وهي من الحشرات الماصة وتكافƠ بواسطة  صابون المبيد الحشري 

  

  )Slugworm(  دودƔ البزاƽة :سبƴة وعشرون

وتصيƔ بشكل خاص الكرز وبƎمكاننا مكافحتها بواسطة نفس المبيد العضوي المستخدم في 

  ).راجƴ البند السابق(مكافحة الحشرة النطاطة 
  

  )Leaves weevil(سوسة الورƙ  : Ƽمانية وعشرون

  ). سبعة وعشرون(كما في البند السابق 

  

  )Lecanium ilicis(الحشرƔ القرمزية : تسƴة وعشرون

  كما في البند السابق

  

 في حالة لم تتضمن البنود السابقة وصفة محددة لمكافحة ƈفة حشرية معينة باإلمكان              :مǘحưة �

  1-3-2-4اǙستعانة بƎحدǎ الوصفات العامة المذكورة في البند 

  



  المكافحة Ʒير الكيماوية لǔمراƭ الƻطرية 4-2-4

  

يƴية لمكافحة اǓمراƭ الƻطرية بـشكل      بƭƴ الوƻƬات الشƴبية والƮƴوية والطب     4-2-4-1

  :عام

نعرض فيما يلي بعض الوصفات الùشعبية والعùضوية والطبيعيùة لمكافحùة             

  .األمراض الفطرية والمستمدة أساسا من تجارƔ المزارعين الناجحة

  

  ).لمكافحة اǓمراƭ الƻطرية بشكل عام(Ƣلطة الƙوم  -1

 رؤوس  5 رؤوس بùصل و    3وم كبير و  نقوم بتقطيƴ رأس ƛ   : )140(طريقة التحƮير واالستƢدام  

نضƴ الخليط في   ).   مǚعق صابون مبشور   10-9( غم صابون بلدي     100فلفل حارƛ Üم نبشر     

  .مرطبان ونضيف له نصف لتر ماءƛ Üم نغلق المرطبان لمدة ƛǚƛة أيام

  

  . ماء5:  مستخلص الخلطة 1: وبهدف الرƫ نخفف المحلول بنسبة

  

2-  Ǐدنƴزيت م)Ɣة كبيرƻƏطريةلمكافحة طاƻال ƭمراǓمن ا (  

غùم صùابون بلùدي      100نقطƴ رأسين ƛوم ونضيف لهما      : )141(طريقة التحƮير واالستƢدام  

ƛم نضƴ الخليط في مرطبان ونضيف له نصف لتر ماء          )  مǚعق صابون مبشور   10-9(مبشور

  .زيت معدنيƛ Üم نقفل المرطبان ونتركه لمدة يوم كامل) كبيرة(وملعقة 

  . ماء4:  مستخلص الخلطة1ول بنسبة  وبهدف الرƫ نخفف المحل

  

3-  ƛالبابون ǎشا ƠاƢاكهة(بƻأشجار ال Ǐف ǎطرƻن الƻƴلمكافحة ال(  

  : )142(طريقة التحƮير واالستƢدام

إلى لتر مùاء مغلùي      )  مليلتر أزهار  مجففة    30أو  (طازجة  ) بابونƝ(نضيف ملء اليد أزهار     

  . فورا على شكل بخاخ دقيقةƛ Üم نصفي الخليط ونستخدمه15ونغطي الخليط لمدة 

  

  )للتƢلƫ من الƻطريات فǏ التربة(التƴقيم بالماء الساƢن  -4

  ).2-3-2-4راجƴ البند : (الطريقة

  

  مسحوƼ الكبريت -5

 يوماŹ وفي بداية اإلنتاجÜ علما بƋùن        45تعفير األشتال بمسحوق الكبريت مرتين بعمر       : الطريقة

ومنفرة للحùشرات وغيùر ضùارة       مادة مقاومة لǖمراض الفطرية     ) كعنصر طبيعي (الكبريت  

  .)143(بصحة اإلنسان والبيئة

  



4-2-4-2 Ɣطرية المحددƻال ƭمراǓا ƭƴوية لبƮƴية والƴالمكافحة الطبي:  

بشكل عامÜ يجƔ حماية الجسم جيدا أƛناء الرƫ بالمبيدات العضويةÜ فضǚ عن تجربة نسƔ المواد               

 حùسƔ النتيجùة لمقاومùة       الǚزمة لتحضير المبيدات العضوية على نبات واحد ومن ƛم التصرف         

               Üǎرùيرها على اآلفة والنبات من منطقة ألخƛƋالمستخدمة تختلف في ت Ɣن النسƋعلما ب Üالفطريات

               ÜاùحقǙ لهذا يفضل تجربة المبيدات والتراكيز المذكورة Üدرجة الحرارة دورا في ذلك Ɣحيث تلع

  .)144(ومن ƛم تحديد النسƔ المǚئمة للحصول على أفضل نتيجة

  

  )Powdery mildew) (بشكل عام(البياƭ الدƽيقǏ: أوال

يجƔ أن تكون بتقليم األوراق     ) خاصة في بدايته  (بشكل أساسي فƎن مكافحة مرض البياض الدقيقي        

  . )145(المصابة واستبعادهاÜ فضǚ عن تنƲيم عملية الري

  

  : طرƼ المكافحة-

  :مسحوƼ الكبريت �

  ).1-4-2-4راجƴ البند  (:الطريقة

  

  ةمحلول الكربون �

  .)146( لتر ماء ونرƫ المحلول5 غم كربونة في 2نذيƔ :  طريقة التحƮير واالستƢدام

  

  )Powdery mildew(البياƭ الدƽيقǏ على الƴنب والƮƢار : ƙانيا

  : طرƼ المكافحة-

  :محلول بول البقر �

  :طريقة التحƮير واالستƢدام

  . )147(وعينيوضƴ بول البقر في ƈواني شفافة ومغلقة ويترك تحت الشمس لمدة أسب

  .)148() لتر ماء8:  لتر بول بقر1 (8:1يخفف البول بنسبة حجمية ) الرƫ(وبهدف اإلستعمال 

  

  :الكبريت الجاƹ أو الكبريت الميكرونǏ الرطب

  ").العناكƔ / "2-3-2-4راجƴ البند : (طريقة التحƮير واالستƢدام -

  

  البياƭ الدƽيقǏ على الƴنب: ƙالƙا

  : طرƼ المكافحة-

  :بالمنقوƱ الد

 لتر ماء لمدة أسبوعين ƛم يصفى المحلùول         6 كغم دبال في     1ينقƴ  :  طريقة التحƮير واالستƢدام  

  .)149(ويرƫ على النباتات

  

  البياƭ الدƽيقǏ على القرعيات: رابƴا

  : طرƼ المكافحة-



  ): بايكربونات الƬودا(محلول الكربونة  �

  .)150( لتر ماء5:  غم كربونة2:  طريقة التحƮير واالستƢدام

  

� Ƨنات البوتاƸمحلول برمن  

  .)151( لتر ماء5: غم بيرمنغنات البوتاس 2:  طريقة التحƮير واالستƢدام

  

  : Ƣليط بيرمنƸنات البوتاƧ بايكربونات الƬودا

 لتùر   5:  غم بيرمنغنات البوتاس   1+  غم بايكربونات الصوديوم     2 :  طريقة التحƮير واالستƢدام  

  . )152(ماء

  

  : على الكوساالبياƭ الدƽيقƢ :Ǐامسا

  :طرƼ المكافحة

  :محلول الƙوم �

  : طريقة التحƮير واالستƢدام

مƴ لتر مùاءÜ ويتùرك   ) سكن(ƛوم ويضاف للƛوم المهروس ملعقة رماد حطƔ       ) سن(16يتم هرس   

 ساعة ƛم يتم بعدها إضافة فنجان لبن أو ملعقتين لبنة للمحلùول ويحùرك الخلùيط                 24الخليط لمدة   

  .)153( ماء3: محلول1ف بنسبة حجمية الناتƝ جيداƛ Üم يصفى ويخف

  

  ).وƢاƬة الƻاƬوليا واللوبيا والبسلة(أمراƭ عƻن الجذور والذبول على البقوليات :  سادسا

تتسبƔ فطريات عديدة في أمراض للبذور والجذور ينتƝ عنها أمراض عفن الجذور ومن ƛم ذبùول    

لون البني الفاتÜƠ ومن ƛم يذبل جùزء أو         النباتات التي تصفر أوراقها وتلون الحزم الوعائية فيها بال        

  .)154(فرƳ من النباتات أو النبات بƋكملهÜ كما يقل اإلزهار والعقد

  

وأفضل طريقة للتخلص من هذه األمراض هي إزالة المخلفات النباتية المصابة وإعùدامها وعùدم               

  .)155(وضعها على كومة السماد البلدي أو الكمبوست

  

  )…الƻاƬولياÛ اللوبياÛ البسلة(ى البقوليات البياƭ الدƽيقǏ عل: سابƴا

يƲهر مرض البياض الدقيقي على شكل بقƴ بيضاء دقيقة المƲهر على كǚ سطحي الورقةÜ ويؤدي               

إلى تشوه األوراق الصغيرة وأعناق األوراق والبراعم التي تنكمƫ ويùسود لونهùاÜ ومƴù تقùدم                 

  .)156(اإلصابة يصفر لون األوراق وبالتالي تموت وتسقط

  

  :)157(المكافحة الزراعية �

  .حرق المخلفات المصابة والتخلص منها )1

  .إزالة األعشاƔ والحشائƫ المصابة وإعدامها )2

  



� Ǐالكبريت الميكرون:  

  .)158( لتر ماء 1/ غم2,5يمكن أيضا رƫ الكبريت الميكروني بنسبة 

  

  )Spilocaea oleaginae) (فǏ الزيتون(مرƭ عين الطاووƙ : Ƨامنا

وتبùرز اإلصùابة    .  رض الفطري من أهم أمراض شجرة الزيتون وأكƛرها انتشارا        يعتبر هذا الم  

بمرض عين الطاووس على األفرƳ واألوراق التي تتكون على سطحها العلوي بقƴ دائرية رمادية              

وهي شبيهة بالبقƴ الدائرية على ريƫ طùائر       ( يكون بداخلها دوائر وحلقات متداخلة بنية األطراف        

اخل البقƴ فطريات رمادية تتحول Ǚحقا إلى سوداء فاتحةÜ وبالنتيجة تùصفر            وتƲهر بد ) الطاووس

وتبدأ العدوǎ بالمرض في بداية الخريùف ومƴù بدايùة هطùول             .  )159(األوراق المصابة وتسقط  

  .)160(األمطار

  

وأفضل طريقة للتخلص من هذا المرض هي جمƴ األوراق المتساقطة تحت األشجار وحرقهاÜ ذلك              

  .)161(صدر عدوǎ بالمرضأنها تعتبر م

  .وفي حالة اإلصابة الشديدة باإلمكان قطƴ األفرƳ المصابة وإحراقها بعيدا عن المنطقة المصابة

  



4-2-4-3 ǌرƢاطر أƢفات ومƆ مكافحة  

  

  )بسبب نقƫ الرطوبة فǏ التربة(الذبول :  أوال

 من شƋùنه أن    يجƔ اǙمتناƳ عن زيادة نسبة الماء ألن ذلك (تحسين الري باستمرار    )    1  :الǘƴج

  ).يتسبƔ في اصفرار األوراق وإعاقة نموها وتعفن الجذور

  .وإضافة المادة العضوية حول النبات) الكمبوست(استخدام الدبال )    2         

للحفاƲ علùى     ) قÜƫ تبنÜ كرتون وغيره   (بالملƫ  ) حول النبات (تغطية سطƠ التربة    )   3  

  .رطوبة التربة

  

  لƴناƬر فǏ النباتنقƫ أو زيادƔ ا: ƙانيا

ƹƴƮ النمو وتحول اǓوراƼ الكبيرƔ إلى باهتة وربما التلون ƽلـيǘ بـاللون               : اǓعراƭ  -  أ

 ǏرجوانǓا)ƫƬǓا Ǐستيكية أو فǘالبيوت الب Ǐالنباتات ف ƫاƢ وبشكل.(  

  .)162(نقƫ النيتروجين فǏ النبات: السبب

  

  :)163(     الǘƴج

  .  إضافة السماد العضوي والدبال )1

  .ة السماد المخمر جيدا على جوانƔ النبات  إضاف )2

ذلك أن القريص يعتبر نبات تجميƴ ديناميكيا للعديد  مùن           .    استخدام عصارة القريص كسماد    )3

  .  )164(العناصر الغذائية الموجودة في التربة ويركزها في أوراقه

  .ويعتبر النيتروجين من ضمن العناصر التي يعمل القريص على تركيزها

 القريص يعتبر غنيا جدا بعناصر أساسية هامة يحتاجها النبات بكمية كبيùرة أو قليلùة                 بمعنى أن 

  .)165()النيتروجينÜ الكالسيومÜ الحديدÜ البوتاسيومÜ الصوديومÜ الكبريت والنحاس(

  .التسميد األخضر باستخدام النباتات البقولية)       4

  

    ƫالقري ƔارƬدام عƢير واستƮى      •عصارة القريص تستخدم  :  )166(طريقة تحùك علùكسماد وذل 

مùن  (ويرƫ المحلùول علùى األوراق       .   لتر ماء  20: قريص 1شكل محلول مائي بنسبة حجمية        

  . كي تمتصها األوراق جيدا) الخلف

  

بƎمكاننا استخدام القريص كمخصƔ للتربة وذلùك مùن خǚùل إضùافته إلùى الùدبال                 : مǘحưة

  .)167()الكمبوست(

  

  ƢاƬة فǏ النباتات التǏ تƴتاƩ فـǏ بيƏـة        (وراƼ الحديƙة   اƻƬرار عروƼ اǓ  : اǓعراƭ  - ب

  ).حامƮية

                                                           
  " ).الطريقة الƛانية ( "7 / 1-3-2-4 بخصوص طريقة استخراج وجمƴ عصارة القريص راجƴ البند •



نقƫ الحديد فǏ النبات بسبب ارتƻـاƱ الحامـƮية وبالتـالǏ اƢتƻـاء عنـƬر                      :        السبب

  .)168(الحديد

  

  .ري النباتات بماء المطر أو ماء منخفض الحموضة)  1:  )169(       الǘƴج

  ). أ-راجƴ البند السابق(ارة القريص كسماد استخدام عص)  2              

  

ưهـور  (حروƼ على حواƹ اǓوراƼ الحديƙة وتƻƴن أزهار البندورƔ والƻلƻل           : اǓعراƭ  -  ج

Ɣمرƙل الƻأس Ǐف Ɣة  بنية ومستديرƴبق.(  

  :أحد أو بعض األسباƔ التالية:)170(        اǓسباب

الكالسيوم وبالتالي   نقص الكالسيوم في النبات أو عدم تمكن النبات من امتصاص            )1

  .التحرك نحو الخǚيا الحديƛة

  . نقص في المياه )2

  . ارتفاƳ الرطوبة )3

  ).الكمبوست( ارتفاƳ نسبة البوتاسيوم واألمƟǚ في الدبال  )4

  

   :)171(       الǘƴج

  .غسل التربة بمياه عذبة لتقليل نسبة البوتاسيوم الذي يعيق امتصاص النبات للكالسيوم )1

لى التربة المنوي عǚجها وذلك بهدف إزالة البقƴ عن   الƛمار والتقليل             نƛر قليل من الجبص ع     )2

  .من نسبة األسمدة البوتاسية

  ).راجƴ البند أ(استخدام عصارة القريص كسماد  )3

  

وƢاƬة النباتات المƴرƮة Ǔشـƴة الـشمƧ       (اƻƬرار عروƼ اǓوراƼ الكبيرƔ     : اǓعراƭ  - د

  ).القوية

ه الƲاهرةÜ علما بƋن األوراق المنخفضة والتùي يكùون          تعتبر البندورة من الخضار المعرضة لهذ     

  . )172(نموها طبيعياÜ تحمل نفس أعراض المنطقة المصابة

  . )173(نقƫ المƸنيسيوم أو انƴدامǈ بسبب ارتƻاƱ نسبة البوتاسيوم:      السبب

  

  .)174(تقليل المغذيات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم: الǘƴج     

  

نسبة اǓوراƼ على حساب اǓزهارÛ وƢاƬة فǏ المناطƽ Ƽليلة         (زيادƔ التوريǓ :   Ƽعراƭ  ا  -هـ

  ).الƮوء

  .)175(زيادƔ النيتروجين فǏ النبات:        السبب

  

  : )176(      الǘƴج

  .ضبط وتحسين عملية الري )1

  .تقليل التغذيةÜ كي يتاƟ للنبات أن ينمو بشكل طبيعي )2



  

  . اǓوراƼ وتحول الجذور إلى اللون البنǏنمو ƴƮيƹ واƻƬرار:   األعراض-و

ويزداد التƛƋير السلبي ǙرتفاƳ األمƟǚ فùي حالùة تùرك           .   ارتƻاƱ نسبة اǓمƝǘ   :)177(السبب    

  .النبات جافا

  

  :)178(الǘƴج    

  . وقف التغذية السائلة )1

  . إزالة المهاد والسماد )2

سطة ري النباتات بكمية أكبر من       إشباƳ التربة بالمياه بهدف غسلها من األمÜƟǚ وذلك بوا         )3

  .المياه

  . زراعة سماد أخضر في الشتاء )4

  

  .  نقƫ عناƬر الƬوديومÛ  الكبريتÛ النيتروجينÛ الكالسيومÛ البوتاسيومÛ الحديد والنحاƧ-ز

  

  ).  راجƴ البند أ( استخدام عصارة القريص كسماد:الǘƴج     

  

  الطيور والحشرات الكبيرƙ :Ɣالƙا

المزروعات وبالتالي فهي تشكل مùشكلة Ǚ بùد مùن    ) الكبيرة( الطيور والحشرات   كƛيرا ما تهاجم  

ومن أفضل الحلول التقليدية والجيدة استخدام الشواخص للتمويهÜ بحيث تƛبت أو تعلق فùي              .  حلها

وبƎمكاننا صùنƴ الùشاخص مùن       .  )179(وإخافتها) أو بعض الحشرات أحيانا   (الحقل لطرد الطيور    

  .)180(أو األلومنيومالمǚبس أو التنك 

  . )181(كما بƎمكاننا أيضا استخدام الدخان والمواد الطاردة ومصدات الرياƟ لتحقيق نفس الهدف



  

  :مكافحة اǓعشاب 4-2-5

  

  مقدمة 4-2-5-1

Ü إذ أن أعùشابا     "ضارة"Ǚ تعتبرÜ بالضرورةÜ كل األعشاƔ التي تنمو تلقائيا في الحقل أو الحديقة               

لى تزويد أعداد كبيرة جدا من الكائنات الحية الدقيقة بالطعùام           تعمل ع " ضارة"كƛيرة يعتبرها الناس    

وللمواد العùضوية   ) المالƫ(والمƋوÜǎ فضǚ عن كون هذه األعشاƔ مصدرا جيدا للغطاء الحيوي           

كما تشكل األعشاƔ ملجƋ للحشرات النافعة وتتميز بقدرة        .  )182()الدبال(النافعة في كومة الكمبوست     

صر الغذائية من الطبقات السفلية للتربةÜ علما بƋنها تستطيƴ امتùصاص           عالية على امتصاص العنا   

العناصر الغذائية بصورة Ǚ تستطيƴ النباتات البيتية امتصاصهاÜ وبهذا فƎنها تجعل هذه العناصùر              

  .متاحة للنباتات البيتية

يتùداخل  لهذاÜ وبشكل عامÜ يجƔ ترك هذه األعشاƔ تنموÜ وينصƠ باجتƛاƛها فقط في الحاǙت التي               

  .)183(نموها وتمددها مƴ النباتات األخرǎ التي تمت زراعتها

  

نورد فيما يلي بعض أهم التقنيات  العامة التي يمكننا استخدامها لتنƲيف وتعشيƔ الحقل أو الحديقة                

ومن نافلة القولÜ أن أنƲمة الزراعة المتداخلة والمتكاملة        .  وبالتالي القضاء على األعشاƔ الضارة    

 والعضوية التي يقف هذا العمل البحƛي على أرضيتهاÜ تمنƴ منعا باتùا اسùتخدام مبيùدات                 والبيئية

  . الرƫ الكيماوية ضد األعشاƔ الضارة

  

  :تقنيات مكافحة اǓعشاب 4-2-5-2

بهùدف مكافحùة     أساسùا ) cultivation( تùتم هùذه العمليùة     .  )184(الƴزيƼ واالƽتƱǘ باليـد    )1

ƫمكاننا القيام بالعزيق    .  )185(الحشائƎس وبƋيدويا بالف    Û       دفعهاùي يùصغيرة التùت الǙأو باآل 

الجرارات في حالùة الزراعùة علùى         اإلنسان أو يجرها الحيوانÜ أو بالمحاريث التي تجرها       

  .)186(واسعةمسافات 

2(  Ûامưعشاب بانتǓا Ʊǘتƽفقطوعند الحاجة ا)187(.  

كون  س في حالة  Ü  كلما كان ذلك ممكناÜ ولكن لي       ترƿ اǓعشاب المقƬوƬة مكانها فǏ الحقل      )3

  .)188(التربة باردة أو رطبة أو في حالة كون األعشاƔ المقصوصة طويلة

4(     Ûأو الجز Ʃا            الحùون نموهùوخاصة في المسطحات الخضراء للتخلص من النباتات التي يك

Ü189(قبل إزهارها  قائما(.   

5(    ƩƏللحـشا Ǐƴكما   :  التحطيم الطبي ÜسƋبالف ƫواستئصال الحشائ ƴمك وذلك بواسطة خلƎا  بùانن 

  .)190(الحشائƫ وبالتالي القضاء عليهاأيضا تغطية 

 وƢاƬـة  (باإلضافة لما ورد في البند السابقÜ ولزيادة الكفاءةÜ بƎمكاننا القيام بعملية الحùرث             )6

    ƔيرƸƬ ƩƏعندما تكون  الحشا(  Û       اùن لحرث التربة وتجهيزهƋعلما ب)    ا أوùالي تفكيكهùوبالت 

 وذلـƿ   ن تهوية التربة والمحافƲة على رطوبتهاÜ     وƲيفة مقاومة للحشائÜƫ فضǚ ع    ) تكسيرها

  .)191(من خǚل تكوين غطاء رقيق من التربة الناعمة



7(          ưƻمن الممارسات المقبولة بتح Ƽبالحر ƔارƮعشاب الǓمن ا ƫلƢتبر التƴي)ا   )192ùمكاننƎوب Ü

  .القيام بذلك في حالة عدم إعادة استعمال األعشاƔ كغطاء حيوي أو كمصدر للدبال

وأجزاء النجيل األخùرǎ مùن      ة النجيل أساسا بحراƙة اǓرƭ وجمƲ الريزومات          تتم مكافح  )8

  .Ü لكن بشكل عامÜ يفضل عدم حرقها)193(باإلمكان حرقها الحقل ومن ƛم

9(   ÛنƢقيم بالماء الساƴفي التربة      الت Ɣللتخلص من بذور األعشا )بخصوص طريقة التعقيم   . ()194

  ).الƛامن عشرالبند  / 2-3-2-4بالماء الساخن راجƴ البند 

10( ƿمكافحة الهالو)Broom rapes:(  

ويكùون تطفلùه مùدمرا علùى المحاصùيل          .  يعتبر الهالوك من أخطر النباتات الزهرية الطفيلية      

  .الخضرية

                 Üهùل ǚائùكما أن النبات الذي يتطفل عليه يعتبر ع Üويخلو الهالوك من مادة الكلوروفيل والجذور

النبات العائل وخاصة محاصيل البنùدورة والباذنجùان    األمر الذي يتسبƔ في ضعف شديد في نمو         

  .)195(والبطاطا والكوسا والدخانÜ علما بƋن الهالوك قد يتطفل أيضا على أشجار اللوز والرمان

  

  :)196(وبƎمكاننا مكافحة الهالوك بالطرق الميكانيكية والزراعية والفيزيائية التالية

الوك فوق سطƠ التربة وقبل تفتƠ األزهارÜ ومن ùƛم          Ü وذلك فور Ʋهور نبات اله     القلƲ يدويا  :أوال

  .إتǚفه فورا وبسرعة بعيدا عن مكان اإلصابةÜ للتقليل حتى الحد األدنى من  كمية البذور المنتجة

بخصوص خطوات عمليùة التعقùيم   ( الذي ƛبتت فعاليته في مكافحة الهالوك       التƴقيم الشمسƙ : Ǐانيا

  )1/12-3-2-4الشمسي راجƴ البند 

ƙالƙا : Ƽميƴال Ƙم 45-20من  ( الذي يؤدي إلى دفن بذور الهالوك على عمق كبير نسبيا            الحرùس( Ü

ǎاألمر الذي يقلل من فرصة إنبات البذور وانتقال العدو.  

  

  ): Dodders(مكافحة الحامول) 11

يعتبر الحامول من أخطر األعشاƔ الطفيلية التي تتطفل على العديد من المحاصيلÜ ويتكùون مùن                

ويتطفل الحامول علùى    .  )197(ة الشكل صفراء أو برتقالية اللونÜ ويخلو من الكلوروفيل        ساق خيطي 

ساق وأوراق وƛمار النباتات المعيلة التي ينخفض إنتاجها وتتردǎ نوعيتها بسبƔ منافسة الحùامول              

ة لها في غذائهاÜ حيث يمتص الطſفŽيل الماء واألمƟǚ من داخل الحزم الوعائية للعائلÜ وذلك بواسط              

كما أن الحامول قد ينقل بعض      .  )198(إلى داخل الحزم األخيرة   ) الطفيل(ممصات يرسلها الحامول    

  .)199(األمراض الفيروسية للنباتات السليمة

  :)200(وبƎمكاننا مكافحة الحامول بالطرق الميكانيكية والزراعية التالية

  .ي قد تلوث التربة لدǎ سقوطهاÜ وذلك لمنƴ نضƝ البذور التƽلƲ الحامول والنبات المƴيل: أوال

  )خالية من بذور الحامول (زراعة بذور نưيƻة: ƙانيا

 كما علـى المـزارƱ أن     .  منƲ انتقال الحيوانات من المواƲƽ المƬابة إلى المواƲƽ السليمة        : ƙالƙا

Ü حيث أن اآلفة قد تنتقل من موقƴ مùصاƔ          يكون حذرا أƙناء تنقلǈ بين المواƲƽ والحقول المƢتلƻة       

  .ƈخر سليم عبر أدوات العمل والمǚبس واألحذيةإلى 

  .وحرǈƽ فǏ نƧƻ المناطƼ بحشǈ بƎمكاننا مكافحة الحامول فǏ المناطƼ المهملةÛ: رابƴا

  



  :وƽاية المزروعات من اǑفات 4-3

  

  : مقدمة4-3-1

  

.  Ü بمعنى أن الوقايùة خيùر مùن العǚùج          "درهم وقاية خير من قنطار عǚج     : "يقول مƛلنا الشعبي  

 هذا األمر تماما على اآلفات الزراعية التي بƎمكاننا تجنƔ حدوƛهاÜ عبر تركيùز نùشاطنا                وينطبق

  .وجهدنا لصدها ومنعها أصǚ من إصابة المزروعات

  

ويعتبر التنوƳ في الممارسات الزراعية والبيئية الوقائية السليمة والهادفة إلى حماية المزروعùات             

صحيا واقتصاديا من بذل الجهود واإلنفاق على مكافحùة         من اآلفاتÜ أجدǎ وأنفƴ زراعيا وبيئيا  و       

  .هذه اآلفات بعد أن تفتك بالمحاصيل الزراعية

  لماذا تƬيب اǑفات المزروعاتÝ: وهنا يبرز السؤال البديهي واألساسي التالي

  :بƎمكاننا تلخيص اإلجابة على هذا السؤال المفصلي بما يلي

تƻترƧ هذǇ اǑفات وتتƸذǌ     ب المƻترسات التǏ  تهاجم اǑفات المزروعات بسبب نقƫ أو Ʒيا       )1

استƢدام المبيدات الكيماوية التـǏ     إلى  ) المفترسة( ويعود النقص في األعداء الطبيعية       .عليها

Ü فضǚ عن غياƔ البيئة الطبيعية المناسبة والمتوازنùة لهùؤǙء           تƴمل على ƽتل هؤالء اǓعداء    

م من مهاجمة اآلفاتÜ خاصة عندما تùصبƠ        األعداء الذين يحتاجون إلى بيئة خاصة بهم تمكنه       

  .األخيرة مشكلة

Û )زراعـة أحاديـة   (تƻتƿ اǑفات بالمزروعات بسبب زراعة كميات كبيرƔ من محƬول واحد            )2

  .حيƘ تشكل هذǇ المحاƬيل اǓحادية Ʒذاء جيدا وسهǘ لǒفات

 وبالتـالǏ تـسهل عمليـة نقلهـا       " مهجنة"تƬيب اǑفات المزروعات Ǔن مưƴم المحاƬيل        )3

          Üبها لفترات طويلة ƲحتفاǙكهـا     علـى لمسافات بعيدة عن موطنها األصلي واǘحـساب امت

  .المناعة القوية Ʈد اǑفات وبالتالǏ مقاومتها

  .تƴتبر التربة ذات الجودƔ السيƏة والمتدنية وسطا مناسبا ومƙاليا النتـشار Ɔفـات النباتـات               )4

لمتنوعة الضرورية لحياة النبùاتÜ تùؤدي       وذلك أن التربة الفقيرة بالمغذيات والكائنات الحية ا       

تماما كما أن اإلنسان الذي يعاني من نƲام صحي سùيÜƐ يكùون             .  إلصابة النبات باألمراض  

  .أكƛر عرضة لǖمراض

 تنمو النباتات التǏ تتƸذǌ على النيتروجين بƬورتǈ الكيمياƏية نموا سـريƴاÛ إال أن جـدران               )5

كمـا أن التـسميد     .  سهل على اǑفات مهاجمتها   ǘƢياها تكون رƽيقة وƴƮيƻةÛ اǓمر الذǎ ي      

الكيماوǎ النيتروجينǏ يحدƢ Ƙلǘ فǏ توازن البروتينـات والكربوهيـدراتÛ ممـا يجـذب              

  .الحشرات إلى النباتات فتƻتƿ بها

  

ما هǏ أهم االستراتيجيات التǏ تهدƹ إلى التقليل مـن أو منـƲ اǑفـات               : والسؤال الجوهري هو  

Ýالزراعية  



ألساسي الخاص باستراتيجية التحكم باآلفاتÜ في دمƝ هذه اǙستراتيجية في عمليùة            يتمƛل الجانƔ ا  

             Üالبعيد ǎعلى المد Üستراتيجية فّعالة وتستلزمǙبحيث تكون ا Üالزراعي أو الحديقة Ƴتصميم المشرو

  .  أقل جهد ممكن

مùضاد  كما أن وجود اآلفات في المزرعة أو الحقل Ǚ يعنيÜ بالضرورةÜ اتخاذ إجùراء فùوري                 

)ǚƛاستخدام مبيد عضوي أو كيماوي م  .(  

  :وبشكل عامÜ بƎمكاننا تلخيص أهم مكونات اǙستراتيجية غير الكيماوية للتحكم في اآلفات بما يلي

 الزراعة المتداƢلةÛ المتنوعة والمترافقةÛ بمƴنى التنويƲ والتداƢل فǏ زراعـة الƢـƮروات            )1

ƫ عن غذائها حسƔ رائحته أو شكلهÜ وبالتùالي         Ü ذلك أن اآلفات غالبا ما تفت      وأشجار الƻاكهة 

فƎن الزراعة المتنوعة والمتداخلة للخضروات وأشجار الفاكهة تجعل من الصعƔ على اآلفات            

                  ǎرùة ألخùن نبتùالتحرك بحرية بل أنها تخاطر بحياتها وتدخل في حالة إرباك وهي تقفز م

  .سها من قبل أعدائها الطبيعةÜ بسبƔ الزيادة الكبيرة في احتمال افترا)جريا وراء غذائها(

Ü علما بƋننùا    زراعة أƬناƹ وأنواƱ مƢتلƻة تقلل من الƢسارƔ التƽ Ǐد تنتƛ عن هجوم اǑفات             )2

 ǚƛم ÜƳأيضا زراعة أصناف مختلفة لنفس النو ƴأصناف مختلفة من البندورة4نستطي .  

 مÜǚƛ إذا لùم  .التركيز على زراعة اǓنواƱ واƬǓناƹ المقاومة لǒفات والƴمل على إكƙارهـا        )3

تهاجم اآلفات صنفا معينا من الفاصولياÜ بينما تهاجم أصنافا أخرÜǎ عندئذ علينا وضƴ عǚمة              

  .على النبتة غير المصابة بهدف اǙحتفاƲ بها للموسم الǚحق) شريط(

وهنا Ǚ بد للمزارƳ أن يغيùر  .  المحافưة على تربة Ƭحية وƬƢبة وذات بنية جيدƔ للنباتات   )4

أي التعامùل مƴù التربùة       (يث تصبƠ نƲرته مرتكزة على أساس تغذية التربة         من توجههÜ بح  

وهذا التوجه يحتاج إلى تغييùر جùذري فùي          .  وليس على أساس تغذية النبات    ) كوسط حي 

  .المفهوم الشائƴ لدǎ معƲم المزارعين

 وذلك عبر تùوفير     Û)بالنيابة عنƿ (ترƿ المƻترسات واǓعداء الطبيƴية تقوم ببƭƴ المهمات         )5

Ü علما  )األزهار واألشجار التي تشكل غذاء ومسكنا لها      (لبيئة الحياتية المتنوعة والمناسبة لها      ا

ُيجذƔ لǖزهار من بعùض النباتùات كùالجزر         ) األعداء الطبيعية (بƋن العديد من المفترسات     

  .لهذا يجƔ ترك األعداء الطبيعية تذهƔ لǖزهار.  والبازǙء وعائǚت الملفوف وغيرها

6(  ưن Ʊـة              اتباƴوطبي Ʊنـو Ʋالتربة م Ʊونو Ʋƽءمة الموǘعن م ǘƮف Ûمتوازن ǎذية ورƸام ت 

  .المزروعات

 التي تعتبùر مكملùة      االهتمام بنưافة الموƲƽ الزراعǏ وإƽامة المƬاƏد والحواجز والƻزņاعات        )7

  . لتقنيات مكافحة اآلفات

  .اتباƱ نưام الدورƔ الزراعية وتƴاƽب المحاƬيل )8

 علما بƋن المواعيد الصحيحة في الزراعة تقلل كƛيرا مùن           ناسبةÛاƢتيار مواعيد الزراعة الم    )9

  .اآلفات والحشرات الضارة

  .توفير التهوية الجيدƔ بين النباتات المƢتلƻة )10

إذنÜ وقاية المزروعات من اآلفات تعني جميƴ الممارسات الزراعية السليمة فùي كùل مراحùل                

حصول والتخلص من بقاياه في ƈخر الموسمÜ       الزراعةÜ منذ اإلعداد للزراعة وأƛناءها وبعد جني الم       

                  ƴùخر وبالتالي عدم نقل اآلفات من موقƈ ناء التنقل من حقل إلىƛزمة أǚحتياطات الǙعن ا ǚفض

مصاƔ إلى ƈخر غير مصاƔ من خǚل المǚبس وأدوات العملÜ باإلضافة إلى تƋكد المزارƳ مùن                



اآلفات وعدم دخول ƈفة جديدة إلى الحقùل أو         من  ) البذور واألشتال والمعدات  (خلو المواد المنقولة    

Ü حùسƔ   )201(زيادة كميتهاÜ وفي حالة دخولها وانتشارها يتم العمل سريعا على وقùف انتùشارها             

  . الطرق غير الكيماوية التي تطرقنا إليها سابقا

  

تبùر  والمسƋلة األساسية هناÜ أن الممارسات الزراعية الصحية والبيئية التي ذكرناها قبل قليùلÜ تع             

نسبياÜ رخيصة وغير مكلفة وتعمل بشكل مباشر ومكƛف على الحفاƲ على التوازن البيئي الطبيعي              

أو إعادة هذا التوازن حيƛما يكون مفقوداÜ ناهيك عن ضمان التوازن بين اآلفة وعùدوها الطبيعùي            

            ǚيقاسان خ Ǚ هذه الممارسات Ɵن فعالية ونجاƋعلما ب Üاألمراض الزراعية الحادة Ɣرة   وتجنùل فت

Ü بل من خǚل الممارسة والتجربة والدراسة علùى المùدǎ           )موسم أو موسمين زراعيين   (قصيرة  

  ).202(الطويل

  



  ).بشكل عام(   الممارسات الزراعية والبيƏية السليمة لوƽاية المزروعات من اǑفات  4-3-2

  

  :تحƮير اǓرƭ للزراعة:  أوال

على األعشاƔ الضارة التي تنافس المزروعات      يساعد التحضير الجيد  للتربة الزراعية في القضاء         

على الغذاء والرطوبة وأشعة الشمسÜ فضǚ عن تخفيض احتماǙت اإلصابة باآلفاتÜ علمùا بƋùن               

توفير العناصر الغذائية للنبات وتسهيل عملية امتصاصها من خǚل نشر السماد الطبيعي والùدبال              

 هاما من مكونات اإلعداد السليم والبيئي       بشكل صحيƠ ومتوازنÜ يشكǚن مكونا أساسيا     ) كمبوست(

  .)203(للتربةÜ وبالتالي يقلل من اآلفات

  

  : وإجماÜǙ تبدأ عملية تحضير التربة مƴ بداية فصل الخريف وتتضمن العديد من العمليات أهمها

-    Ƽول السابƬبقايا المح Ʋاج          جمùستيك والورق والحجارة الكبيرة والزجǚالب ƴعن جم ǚفض Ü

  . )204(دنية وما إلى ذلكوالقطƴ المع

- Ǐƴافة الكمبوست أو السماد الطبيƮ205(إ(.  

-       ÛƭرǓباإلضافة إلى   تكسير الكتل الترابية وتسوية ا      ƭحـواǓم والمـساطب واǘتـǓعمل ا 

  .)206(وتصميم الحديقة أو الحقل وتقسيمها حسƔ المحاصيل المراد زراعتها

Ü عبر إضافتها   الجافة التǏ تم جمƴها    بقايا المحاƬيل واǓعشاب  ) وعدم حرƼ (إعادƔ استƴمال    -

Ü )206()وخاصة األعشاƔ الجافùة   (لكومة الدبالÜ أو استخدامها في عملية تخمير الزبل البلدي          

  ).سنناقƫ الغطاء الحيوي Ǚحقا(حول المزروعات ) مالƫ(فضǚ عن استعمالها كغطاء حيوي 

ويين في العالم حول مسƋلة       تختلف وجهات نƲر ومواقف المزارعين البيئيين والعض        :الحراƙة -

لكن بشكل عامÜ وانسجاما مƲ ƴروف مناخنا الجاف وشùبه          ).  التي سنناقشها Ǚحقا  (الحراƛة  

الجافÜ بƎمكاننا القيام بالحراƛة مرتين في السنةÜ األولى حراƛة عميقة في الخريùفÜ بهùدف               

ùƛة سùطحية فùي      تحضير التربة ǙستيعاƔ أكبر كمية ممكنة من مياه األمطارÜ والƛانية حرا          

  .)207(الربيÜƴ بهدف القضاء على األعشاƔ واǙحتفاƲ برطوبة التربة



  

  :التنوƱ الزراعƙ :Ǐانيا

يتمƛل التنوƳ الزراعي في عملية دمƝ العديد من العناصر ضمن النƲام اإلنتاجيÜ بحيث Ǚ يكùون                

لعناصر استمرارية  ƛمة تنافس بين هذه العناصر على الماء والغذاء والضوءÜ وبحيث Ǚ يعيق أحد ا             

.  )208(وحياة عنصر أو عناصر أخرÜǎ أو أن يشكل أحد العناصر ناقǚ للمùرض لعنùصر أخùر                

بمعنى أن النƲام الزراعي المتنوƳ والمتداخل يعني إقامة العǚقات المفيدة بين مكونات وعناصùر              

 المشروƳ  ومخرجات كل مكون من مكونات    ) أو مدخǚت (النƲامÜ وذلك من خǚل تحديد احتياجات       

الزراعي وبالتالي تحديد كيفية الترابط التكاملي داخليا بين مختلف المكونات إذ كلما ازداد التùرابط               

بين مختلف مكونات وحدة اإلنتاج الزراعي قوةÜ كلما ازداد النƲام الزراعي البيئي استقرارا وقدرة              

  .)209(على التكيف مƴ التغيرات الطارئة وبالتالي السيطرة على اآلفات

  

وليس المقصود هنا إدخال عناصر خارجية ومدخǚت جديدة للنƲام الزراعيÜ بل البدء في إعùادة               

تنƲيم مكونات وموارد الوحدات الزراعية القائمةÜ بحيث يبقى تدفق الموارد والطاقة في نطاق نفس              

لنùƲام  ولهذا الغرض Ǚ بد من تحديد اǙستعماǙت الممكنة للعديد مùن مخرجùات ا             .  )210(النƲام

تساهم فùي انتùشار اآلفùات       " نفايات"الزراعي غير المستفاد منها حاليا والتي قد تقذف باعتبارها          

              Üحاليا Üام الزراعي التي يتم تلبيتهاƲزمة للنǚت الǚتحديد المدخ Üمƛ ومن Üوتلويث األرض والبيئة

  . )211(من خارج الوحدات اإلنتاجية نفسها

  

رجات نفس النƲام بعضها ببعضÜ عبùر تحديùد المùدخǚت           أخيراÜ المطلوƔ ربط مدخǚت ومخ    

الǚزمة لمكونات معينة في النƲام الزراعي والتي تستطيƴ المخرجùات الناتجùة مùن المكونùات                

بمعنى أن التصميم الجيد للوحدة الزراعيةÜ على أسùاس تكامùل           .  األخرǎ في نفس النƲام تلبيتها    

فùي نفùس الوقùتÜ      ر في داخلها بعدة وƲائف      وتداخل عناصرها المختلفةÜ بحيث يقوم كل عنص      

وبحيث تلبي عناصر مختلفة احتياجات وƲيفة واحدة محددةÜ يعتبر مفتاƟ النجاƟ لǘنتاج الزراعي             

المتنوƳ والمكتفي ذاتيا والنƲيف من اآلفاتÜ والقادر على تجنƔ المنافسة بين المحاصيل وتùوفير              

 دمار المحاصيل الناتƝ عن العوامùل الطبيعيùة         الƲروف المناسبة التي تضمن منƴ تƉكل التربة أو       

  .)212(أو غير ذلك) الƣ… الرياÜƟ الصقيÜƴ الجفاف(

  

وباإلضافة لدور التنوƳ الزراعي في ضبط انتشار اآلفاتÜ فƎنه يهدف أيضا إلى توزيƴ اإلنتاج على               

                ùت التقليùس الوقùل كل مواسم السنة وفي نفǚبمعنى توفير اإلنتاج خ Üن   أطول فترة ممكنةùل م

Ü علما بƋùن نùƲام      )213(الكامنة في اǙعتماد على نوƳ واحد من المحاصيل       ) اǙقتصادية(المخاطرة  

الزراعة األحادي والمكƛف يتسبƔ في تكاƛر وانتشار اآلفات التي يصعƔ غالبا مكافحتهùاÜ وذلùك               

صعوبة في  يجد المزارعون   " مقاومة"ألصناف  ) الهندسة الوراƛية (بالرغم من استنباط علم الجينات      

اǙنتقاء منهاÜ بسبƔ كƛرتها وعدم فعاليتها وعدم مقاومتها للعديد من اآلفاتÜ خاصة أنها هجنت في               

كما أن األصناف المهجنة غالبا ما تحمل صùفة         .  مواطن بعيدة ومختلفة بيئيا ومناخيا عن موطننا      

  .ات أخرǎالمقاومة آلفة أو لعدة ƈفاتÜ ولكنها في المقابل تكون شديدة الحساسية آلف

  



         Ƴوùأن التن Ǚإ ÜقتصاديǙام البيئي والصحي واƲالنباتي يعني نمو وازدهار الن Ƴالتنو Üدد  (إذنùع

Ƴبل             ) األنوا Üبات في الزراعة البيئية والعضوية المتكاملة والمتداخلةƛستقرار والǙيولد ا Ǚ بحد ذاته

       Ƴقات النافعة بين هذه األنواǚالع Üبمعنى أن هن  .  األهم من ذلك   Ƴد   : اك نوعين من التنوùجي Ƴتنو

يعمل على تحسين جودة التربùة وجùذƔ        " لسان الحمل "فبعض األعشاÜƔ مƛل    .  )214(وتنوƳ سيء 

Ɵ215(المن الذي يتلف أشجار التفا(  .  

  

               Ƴويتم فيها زراعة أنوا Üأن تكون زراعة مختلطة ومتداخلة Ǚيمكن للزراعة المتنوعة الجيدة إ Ǚو

وقايùة  ) الزراعùة المتنوعùة   (لمختارة بعناية في نفس المساحةÜ حيث تشكل        مختلفة من النباتات ا   

  .للنباتات من اآلفات

  

وبالرغم من أن الزراعة المتنوعة والمختلطة تشكل عائقا أمام المكننةÜ إǙ أنها تزيد مùن إنتاجيùة                 

  .)216(المحصولÜ بالمقارنة مƴ إنتاجيته لدǎ زراعته لوحده في النƲام الزراعي غير اآللي

  

ويتمƛل الجانƔ األساسي في عملية خلط النباتات وتكƛيفها في مراعاة التƛƋير المتبادل والنافƴ بùين               

النباتاتÜ علما بƋن بعض النباتات قد تعيق نمو النباتات المجاورة لهاÜ بسبƔ إفرازها  لمùضادات                

 أحيانùاÜ والتجربùة   حيوية أو لمواد ذبول وغيرهاÜ بمعنى أن العǚقة بين النباتات قد تكون سùلبية   

والبحث يشكǚن خير وسيلة Ǚستكشاف العǚقات المفيدة والمتكافلة بين النباتات وبالتالي اǙسùتفادة             

  .)217(من هذه العǚقات لدǎ تصميمنا للمشروƳ الزراعي

  

يوضƠ البند الǚحق العǚقات النافعة والتكافلية بين النباتات المختلفة المترافقùة معùا فùي نفùس                 

  . حةالمسا



  :النباتات المترافقة:  ƙالƙا

).  المختلطùة (تعتبر زراعة النباتات المترافقة جزءا أساسيا من الزراعùة المتنوعùة والمتداخلùة              

وتساهم هذه التقنية في إعاقة وردƳ اآلفات وضبط انتشارها وذلك من خǚل زراعة نباتات مختلفة               

عضها في عدة اتجاهات بùشكل تكùافلي   ومتنوعة مƴ بعضهاÜ بشكل متداخلÜ بحيث تخدم وتعزز ب     

Ü علما بƋن المنفعة قد تكون متبادلة بين النباتات المترافقة أو مùن             )218(وبدون أية منافسة فيما بينها    

فمǚƛù  .  إذ أن نباتات عديدة تنمو بشكل أقوǎ لدǎ زراعتها بجوار نباتات أخùرǎ            .  طرف واحد 

Ü وأوراقه تتساقط وتتحلل بسرعة مفرزة مùادة        يعمل على تƛبيت النيتروجين في التربة     "  القريص"

دبالية مخصبة جدا للتربة ومشجعة لتواجد وحركة ديدان األرض المفيدةÜ وبالنتيجة فƎùن النباتùات      

         ǎالقريص تكون صفاتها أقو ƴم Ɣجنبا إلى جن ƫا        )219(التي تتعايùا مرافقùريص نباتùويعتبر الق 

 والسمسم والنعنƴ وغيرهاÜ حيث يعمل على زيادة        للنباتات التي تحتوي على الزيوت مƛل الميرمية      

  . )220(% 80إنتاجها للزيت بنسبة تصل إلى 

  

وبƎمكاننا تلخيص ƈلية عمل النباتات المترافقة ومساهمتها في السيطرة على اآلفات الزراعية بمùا              

  :يلي

  :نباتات مترافقة يقوǎ بƮƴها بƮƴا )1

 لبعضها اآلخرÜ حيùث يعمùل بعùضها         توفر بعض النباتات Ʋروفا مناخية مناسبة ومرغوبة       �

. )221(كمصد للريƠ أو يوفر الرطوبة والƲل للنباتات األخرÜǎ عبر تغطيتها وبالتالي حمايتهùا            

  .فمǚƛ بƎمكاننا زراعة نباتات تحƔ الƲل تحت النباتات الطويلة

تفرز جذور بعض النباتات مواد معينة وتطلق أوراقها روائƠ خاصة تعمل على تقويùة نمùو                 �

كما أن بعض النباتات تفرز من أوراقها وجذورها كيماويات         .  )222(اتات األخرǎ المجاورة  النب

  .)223(تعمل على تقوية النباتات المترافقة معها

 يزود بعض النباتات التربة بالنيتروجين ويƛبته فيها وبالتالي فƎن مùƛل هùذه النباتùات تفيùد           �

ƛبتة للنيتروجين تتجمƴ حول الجذور وبالتالي تƛبته       النباتات المجاورة لهاÜ علما بƋن البكتيريا الم      

  .)224(للنبات المجاور

إذ أن النباتùات ذات     .  )225(تفيد النباتات ذات الجذور العميقة النباتات ذات الجذور الùسطحية          �

الجذور العميقة تعمل على سحƔ الماء والعناصر الغذائية من المنطقة السفلى وتحضرها إلùى              

 خǚل تساقط أوراقها التي تتحلل وتوفر الغذاء للجذور الùسطحية فùي             المنطقة السطحية من  

       Ɣùالعناصر الغذائية من الجذور العميقة إلى الجزء القري Ɣعن تسر ǚفض Üالنباتات المجاورة

  .)226(والمحيط بالجذور السطحية

�              ùوكذلك زراعة النباتات التي تحت Üبين النباتات بطيئة النمو Ɲاج زراعة الخضار سريعة النض

  .)227(إلى كمية كبيرة من التغذية مƴ نباتات تعتبر مخصبة للتربة

  

2( ƔارƮأو مربكة للحشرات ال Ɣنباتات طارد:  

تعمل نباتات الزينة ذات الرائحة القوية على إرباك أو طرد الحشرات الضارة لبعض النباتات               �

  . )228(األخرǎ المجاورة



لحشرات الضارةÜ إذ كلما ازدادت النباتùات       تعمل النباتات ذات األشكال المختلفة على إرباك ا        �

  .)229(المترافقة تنوعا من حيث أشكالهاÜ كلما قلت اآلفات

تعتبر بعض النباتات غير مرغوبة لبعض الحشرات الضارةÜ بمعنى أنها تعمل على طرد هذه               �

  .)230(الحشراتÜ وخاصة في حالة زراعتها على الحواف

لمجاورة لها غير مرغوبة للحشرات الضارةÜ ذلك أن        تجعل بعض النباتاتÜ النباتات األخرǎ ا      �

أي اإلفرازات  (جذور هذه النباتات تفرز مواد كيماوية منفرة لبعض الحشرات الضارةÜ والتي            

يتم امتصاصها من قبل النباتات األخرǎ المجاورة التي تعمل على طùرد الحùشرات              ) المنفرة

  . )231(الضارة

  

  :نباتات جاذبة لǔعداء الطبيƴية )3

عمل العديد من النباتات المزهرة على جذƔ األعداء الطبيعية التي تƋكل معƲمهùا الرحيùق               ي �

  . Ü وفي نفس الوقت Ǚ تضر هذه األعداء الطبيعية النباتات)232(وتعتاƫ على الحشرات الضارة

�                ǎرùات أخùوتعتبر نبات Üابة حضانات أو بيئة تزاوج للحشرات النافعةƛتشكل نباتات معينة بم

للحشرات النافعةÜ إذ تنتƝ على هذه النباتات حشرات نافعة تبحùث عùن             ") محشرا"وأ(مختبرا  

الحشرات الضارة وتدمرهاÜ كما أن بعض النباتات يشكل مƋوǎ بديǚ يكون عادة على شùكل               

  .)233(نباتية تعيƫ فيها الحشرات النافعة) أو أسيجة(أحزمة 

  

  :نباتات تكافƞ بƭƴ اǓمراƭ الƻطرية)   4

مواد تعمل على مكافحة بعض األمراض الفطرية فùي         ) كالبصل والƛوم (لنباتات  تفرز بعض ا   �

  .)234()كفطر اللفحة الذي يصيƔ البطاطا(النباتات المجاورة لها 

  

  :مƬاƏد لǒفات والحشرات)   5

تعتبر بعض النباتات مرغوبة لبعض اآلفات أكƛر من غيرهاÜ بحيث تتجمƴ اآلفات على هùذه                �

Ü علما بƋن النباتات التي تعمل كمصائد       )235( يسهل مراقبتها والقضاء عليها    النباتاتÜ األمر الذي  

  . )236(للحشرات الضارة بعيدا عن المحاصيل األخرǎ" مغريا"توفر غذاء 

  

  :أمƙلة حول النباتات المترافقة -

� Ʋنƴمنفر للحشرات (الن (Ɣالبندور Ʋم.  

� ƱروƢطاردان للحشرات الضارة( حول المزرعة الريحان وال.(  

يفرز البصل والƛوم مواد تعمل على مكافحة فطر اللفحة          (البطاطا والملƻوƹ  مƴ   بƬل والƙوم ال �

  .)237()الذي يصيƔ الملفوف" أسكوهيتو"الذي يصيƔ البطاطا وفطر 

  ).لنفس السبƔ السابق (البطاطا والملƻوƹ مƴ البقدونƧ والجزر �

  .)238()البذر المشترك للبقدونس مƴ الريحان (البقدونƧ مƲ الريحان �

  .)239(الƻاƬوليا مƲ الزعتر و البابونƛ والنƴنƲ والميرمية �

أنùƲر   (القريƫمƴ  )  وغيرها النƴنÜƲ  السمسمÜ  الميرمية (النباتات التǏ تحتوǎ على الزيوت     �

  ).سابقا



مقوية  القريƫ والبقدونƧ و) شبيه بالبقدونس لكنه أكبر حجما     (البابونƛ والكاشم  تعتبر نباتات  �

ǎم النباتات األخرƲ240(لمع(.  

� Ƨالترم   ƴدودة األرض وبالتالي يزيد           (الورود م Ɣبت للنيتروجين في التربة ويجلƛالترمس م

  .)241()الورود عافية ونشاطا

 وبالتالي يمكننا زراعته في الربيƴ بين النباتùات         المن يجذب) nasturtiums(الكبوسين  نبات   �

  .)242(التي يهاجمها المن

  سـحب عناƬـر    Ü علما بƋن جذوره العميقة تعمل على      ǌلسان الƙور مƲ مưƴم النباتات اƢǓر      �

إلى األعلىÜ كما أن أوراقه المتحللة تعتبر       ) المتسربة في أسفل التربة    (الكالسيوم والبوتاسيوم 

 وللنباتات المجاورة لهÜ ناهيك أنه يجùذƔ النحùل واألعùداء الطبيعيùة              مادƔ مƬƢبة للتربة  

  .)243(كالحشرات الطيارة

يتخذ منها مƋوǎ ويتغذǎ عليها ويحميها مùن          الذي النمل تعمل على جذƔ   و ":اǓكاسيا"أشجار   �

هجوم الحشرات ومن المنافسة على العناصر الغذائية في التربةÜ حيث يعمùل النمùل علùى                

  .)244(تنƲيف األرض من األعشاƔ حول األشجار

�  Ɣشجار المزهرǓا     Ɣامة الطنانة   تعمل على جذņة    وخاصة في أوائل الشتاء    الذبابة الحوùوبداي 

 تƉكل أعـدادا  Ü كما أنها    فǏ مكافحة المن   عدوا طبيƴيا فņƴاال  الربيÜƴ علما بƋن هذه الذبابة تعتبر       

           Ǐويات التـƢات الرƽوالديدان وير ƔارƮال ƔيرƸƬناكب الƴية والƻمن الحشرات الحرش Ɣكبير 

  .)246(اإل أن هذه الذبابة تنافس النحل على نفس األزهار.  )245(تƴيƩ على اǓجاƫ والكرز

 )جـرادƔ  عـين (مƲ الميرمية والزعتر والنƴنƲ والزعتر الƻارسǏ والشبت         الملƻوƹ والبƬل  �

ǏزامƢ247(وال(.  

والƢنـشار   البقدونƧ والميرمية والحبƼ وحƬى اللبان ولسان الƙـور        مƴ   البندورƔ والƻلƻل  �

  .)248(وأبو Ƣنجر والجرجير

  .)249(الجرجيرمƴ البطاطا  �

� ƧƢوال Ɣالذر ƴومالقدسية والزع مƙور والƙولسان ال Ǐارسƻ250(تر ال(.  

  .)251(الƢنشار والذرƔ مƴ الكوسا واليقطين �

  .)252(الريحان والƻول مƴ البازيǘء �

  .)253(والزعتر) الحبƼ(الميرمية والريحان  مƴ الجزر �

  .)254(لسان الƙور والميرمية والزعترمƴ  اللƻت والشمندر �

  .)255(بƼ وأبو Ƣنجرالميرمية والبابونƛ والحمƴ  الكرفƧ والباذنجان �

Ü كغطاء حيوي   )صنف واحد أو أكƛر   (تعتبر زراعة البقوليات    : مƴرشات الƴنب  تحت   البقوليات �

             Üت الخارجيةǚعتماد على المدخǙام زراعي بيئي قليل اƲابة نƛبم ÜƔدائم تحت معرشات العن

لمادة العùضوية   ذلك أن البقوليات في هذه الحالة تعمل على تنشيط بيولوجيا التربة وإغنائها با            

Ü فضǚ عن حماية التربùة مùن اǙنجùراف     )الذي يستفيد منه العنƔ   (وتƛبيت النيتروجين فيها    

منطقة جيدة Ǚختباء ) تحت معرشات العنƔ(كما تعتبر البقوليات   .  )256(وتقليل تبخر المياه منها   

  .)257(األعداء الطبيعية وتشكل بيئة صغيرة ومفيدة لبعض الحشرات والنباتات النافعة

  

  :كƙافة الزراعة -



توفر كƛافة الزراعة وتنوعها العاليانÜ غطاء حيويا أخضر لكل سطƠ التربùة وبالتùالي يمنعùان                

للعديد من الحشرات الضارة التùي      ) غير مناسبة (األعشاƔ من النموÜ فضǚ عن بلورة بيئة طاردة         

خطورة التي Ǚ بد من التنبه لهùاÜ        إǙ أنهÜ ومƴ ذلكÜ فƎن ال     . )258(تفضل اǙنفراد بالنباتات المتباعدة   

        ǎرùر من النباتات باآلفات التي يحتمل أن تنتقل إلى نباتات أخƛتكمن في إصابة صنف معين أو أك

في حالة أمùراض  (من خǚل اǙحتكاك المباشر بين األوراق والساقÜ أو بواسطة الجذور المتقاربة    

لزائدة للمزروعات تعمل علùى رفƴù نùسبة         Ü فضǚ عن أن الكƛافة ا     )الجذور الفطرية و النيماتودا   

  .)259(الرطوبة بين النباتات التي تزيد احتماǙت تعرضها لǖمراض الفطرية والبكتيرية

  

- ƔادƮالنباتات المت:  

               Ǚ يùهناك العديد من النباتات الت Üمكاننا زراعتها بشكل مترافق ومختلطƎباإلضافة للنباتات التي ب

اتات تفرز مواد كيميائية تبطƐ نمو النباتات المجاورة وهذا مùا           تزرƳ مترافقةÜ حيث أن بعض النب     

Ü إذ تعيق هذه الكيميائيات أو تقزم النباتات المتجاورة أو قد تمنAllelopathy(             ƴù(يعرف بالتضاد   

  . )260(إنبات البادرات

  

Ü ومن بين األمƛلة على التضاد نذكر عباد الشمس والبطاطاÜ حيث أن كǚ منهما يعيق نمو اآلخùر                

ذلك أن عباد الشمس يفرز مادة كيميائية تعيق نمو العديد من النباتات وليس البطاطا فقطÜ علما بƋن                 

  .)261(أنواƳ عباد الشمس المختلفة تختلف في تƛƋير التضاد

  

وباإلضافة إلى ذلكÜ يقزم نبات الجوز األسود أو يقتل البندورة وتوت العليق والهليون واألقحùوان               

  .)262(والحبوƔ وأشجار الصنوبر والتفاƟوالحماض والبطاطا 

  

مùƛل  (كما أن بعض النباتات المزروعة تحت أو بجùوار شùجرة جùوز الهنùد تنمùو بùبطء                    

  .)263()السرخسÜالنعناÜƳ البنفسÜƝ العنƔ البريÜ البرسيمÜ الحنطةÜ الخوخ والدراق

  

  :أمƙلة حول اǓعداء الطبيƴية -

الحقل والحديقة المنزلية والمزرعة من خǚùل تùوفير         بƎمكاننا تشجيƴ تواجد األعداء الطبيعية في       

المكان المناسƔ لها ولتكاƛرهاÜ بحيث يؤدي تواجدها إلى التوازن الطبيعي بينهùا وبùين اآلفùات                

  .ونقدم فيما يلي بعض األمƛلة حول األعداء الطبيعية.  الضارة

  

) ص عصارة النباتùات   التي تمت (يجلƔ النمل الحشرات الماصة كالمن والقراد والتربس        : النمل �

              Üدانùمن الحشرات كالدي ǎأخر Ƴالنمل على أنوا ǎكما يتغذ Üعلى إفرازاتها السكرية ǎليتغذ

  .)264(ذبابة الفاكهةÜ ديدان التفاƟ ويرقات الذباƔ في التربة

  

ولمنƴ النمل من الوصول إلى النباتات واألشجار التي يعمل على إيذائهاÜ بƎمكاننا وضƴù شùريط                

  .)265(أو الدهن حولهامطلي بالشحم 

  



  :أبو سليمان �

تعتبر هذه الحشرة ويرقاتها أعداء طبيعية لبعض الحشرات الضارة كالمن والذبابة البيضاءÜ علمùا              

  .)266(بƋن يرقات أبو سليمان تƋكل الحرشفات التي تفرزها الحشرات السابقة

  

  :الƴناكب �

Ɵالديدان ويرقة دودة التفا Ɣكل العناكƋ267(ت(.  

  

  ):الطنانة(لحوامةالذبابة ا �

تعتبر عدواŹ طبيعيا للمن وعدد كبير من الحشرات الحرشفية والعناكƔ الصغيرة الضارة والديùدان              

  .)268(ويرقات الرخويات التي تعتاƫ على األجاص والكرز

  

  :الطƻيليات �

تعتاƫ الطفيليات على العديد من الحشرات الضارة التي تعمل الطفيليات على إضùعافها وبالتùالي               

  .)269(يل عملية اصطيادها من قبل األعداء الطبيعيةتسه

  

� Ǐالسحال:  

  .)270(وتعتبر عدواŹ طبيعيا للعديد من الحشرات والرخويات والحلزونÜ حيث تقوم بƋكلها جميعا

  

� ƱادƻƮال:  

  .)271(وتƋكل الحشرات والحلزون والرخويات

  

  :الدجاج والبط �

مر الذي يوفر أرضا خاليùة مùن اآلفùات         يƋكل الدجاج والبط الحشرات الموجودة في األرضÜ األ       

وبهدف منƴ الدجاج من تخريƔ المزروعاتÜ من       .  )272(واألمراض ويجعلها بالتالي أكƛر خصوبة    

Ü وبالتùالي نقùل   )بدون أرضùية (خǚل أكله لهاÜ بƎمكاننا احتجاز بضƴ دجاجاتÜ في قفص متنقل        

مùن  (يùة تنƲيùف األرض      القفص مƴ الدجاج من قطعة أرض ألخرÜǎ بهدف قيام الùدجاج بعمل           

  ).بفضل خلو األرض من اآلفات واختǚط روث الدجاج بها(وبالتالي تخصيبها ) الحشرات واآلفات

  



  :الدورƔ الزراعية أو تƴاƽب المحاƬيل: رابƴا

تتسبƔ إعادة زراعة محصول معين في نفس الموقÜƴ في زيادة اآلفات بذلك الموقÜƴ وخاصة ƈفات               

  .يƔ أصنافا وأنواعا محددة من الخضرواتالتربة أو اآلفات التي تص

بƎمكاننا التغلƔ على العديد من اآلفات بسهولة إذا ما تجنبنا زراعùة الحديقùة أو الحقùل بùنفس                   

المحصول أو المحاصيل التي تصاƔ بنفس اآلفة لمدة سنتين إلى ǚƛث سنواتÜ إذ تكفي تلك المùدة            

ومن أمƛلة المùسببات المرضùية   .  )273(هاللقضاء على معƲم مسببات األمراضÜ نƲرا لغياƔ عائل     

الفطريات التي تسبƔ ما يعرف بالذبول الفيوزارمي في المحاصيلÜ أو النيماتودا المùسببة لتعقùد               

وباإلضافة لتƛƋير غياƔ العائل على المسببات المرضيةÜ فƎن لùبعض          .  )274(الجذور في الصليبيات  

سببات المرضية وذلùك بùسبƔ تƛƋùير هùذه          الخضروات تƛƋيرا سلبيا على محتوǎ التربة من الم       

التربة وعلى كمية ونوعيùة مخلفاتهùا العùضوية فùي           ) درجة الحموضة  (PHالخضروات على   

  .)275(التربة

  

كما أن غياƔ عائل العديد من الحشرات يتسبƔ في القضاء عليهاÜ وخاصة تلك التي تنتقل بùبطء                 

ات Ǚ تستطيƴ العيƫ فترة طويلùة فùي         من حقل آلخرÜ بحƛا عن عوائلهاÜ علما بƋن معƲم الحشر         

  .)276(غياƔ عوائلها

  

والجدير بالذكر هناÜ أن فائدة الدورة الزراعية تكون أكبر في حالة الحùشرات المتخصùصة فùي                 

  .)277(محاصيل معينة وخاصة عندما Ǚ تجد هذه الحشرات عائلها في الحقول المجاورة

  

 باألمراض الفيروسية التي تùسببها الفيروسùات        وعǚوة عن ذلكÜ تقلل الدورة الزراعية اإلصابة      

  .)278(المتواجدة في التربةÜ علما بƋن هذه األمراض قد تنتقل ميكانيكيا للنبات

              Üصابةǘكل النباتات القابلة ل Ɣفيروس أوراق البندورة في التربة ويصي ƫيعي Üالƛوعلى سبيل الم

وبùالرغم مùن    .  )Ɣ)279 احتكاكها بالتربة  وتحديدا عندما تجرƟ جذورها أو سيقانها أو أوراقها بسب        

                 ǎدوùنتقال العǙ ل هذه اإلصابة تكفيƛأن م Ǚإ Üاحتمال إصابة عدد قليل من النباتات بهذه الطريقة

إلى سائر النباتات المجاورةÜ وذلك عبر اǙحتكùاك المباشùرÜ أو عبùر المùزارƳ أƛنùاء عملùه                   

  .)280(الزراعي

  

لقضاء على الفيروسات التي تكون دورة حياتها فùي التربùة           ونستطيƴ بواسطة الدورة الزراعية ا    

ǚƛم Üكما في حالة فيروس موزيك البندورة Ü281(قصيرة(.  

  

             Üتساهم الدورة الزراعية في معالجة التربة والسيطرة على اآلفات واألمراض النباتية Üوبشكل عام

ييùر نùوƳ المحùصول      وهي تعني تعاقƔ المحاصيل الزراعية المبني على أساس علمي وذلك بتغ          

المزروƳ في قطعة أرض معينة من موسم آلخرÜ بهدف التقليل من انتشار اآلفاتÜ حيùث تعمùل                 

  . )282(الدورة على قطƴ دورة حياة الحشرة قبل اكتمالها وبالتالي القضاء على مسببات المرض

  



ازن المغùذيات   في الحفاƲ على تو   ) تعاقƔ المحاصيل (وباإلضافة إلى ذلكÜ تساهم الدورة الزراعية       

والسماد في التربةÜ علما بƋن بعض الخضروات تفضل نسبة أعلى مùن النيتùروجين والفوسùفور                

والبوتاسيومÜ لذلك تحتاج هذه الخضار إلى سماد حيوانيÜ بينما Ǚ تنمو المحاصيل الجذرية جيدا في               

     ƫالمهاد(السماد الحيواني أو المال (    يف وتبقى بالتالي قزمة ومشوهةƛالك)دم     .  )283ùضل عùيف Üلذا

زراعة المحاصيل الجذرية مباشرة بعد زراعة المحاصيل التي تحتاج إلùى سùماد حيùوانيÜ أو                

Ü بعùد تعاقƔù مجموعùة مùن         )عدم زراعتها لموسم أو موسمين مǚƛ     (األرض  " ترييƠ"بƎمكاننا  

  .المحاصيل التي تنمو جيدا مƴ السماد الحيواني في نفس قطعة األرض

  

  :ورة الزراعية Ǚ بد من التنبه إلى األمور التاليةولدǎ ممارستنا للد

يفضل عدم إعادة استعمال موقƴ معين لزراعة نفس نوƳ النباتات واألشجار التي زرعت فيùه                )1

في الموسم السابق أو في المواسم القريبة السابقةÜ وخاصة لدǎ زراعتنا النباتùات الموسùمية               

رÜ أو لدǎ إعادة زراعة األشجار المعمùرةÜ      كالخضروات واألعشاƔ الطبية واألزها   ) الحولية(

وتتمƛل الممارسة المƛالية في زراعùة أنùواƳ وأصùناف          .  )284(كƋشجار الفاكهة والشجيرات  

المحاصيل الموسمية المختلفة في مواقƴ وأحواض مختلفةÜ وعدم إعادة زراعة نفس المحصول            

             ùحيث تساعد ه Üسنوات ƴبعد مرور بض Ǚأو الحوض إ ƴي     في نفس الموقùة فùذه الممارس

              Üضارةùال Ɣكما أنها تقضي على األعشا Üفات التربةƈ السيطرة على الحشرات الضارة وعلى

  .)285(فضǚ عن المحافƲة على خصوبة التربة وعلى مستويات جيدة للمواد العضوية فيها

المحاصيل التي تتشابه في مدǎ استعدادها لǘصابة بƋمراض النبات وفùي مùدǎ تعرضùها                )2

  .)286(لضارةÜ يجƔ أن تزرƳ في فترات زمنية متباعدةللحشرات ا

يفضل دائما التعاقƔ الذي يقلل إلى الحد األدنى من الفترة الزمنية التي تبقى فيها التربة بùدون                  )3

  .)287(غطاء نباتي

Ü بجوار أنواƳ مشابهة مùن      )وخاصة الفاكهة واألزهار  (اǙمتناƳ عن زراعة النباتات المعمرة       )4

  .)288( حديƛاالنباتات التي زرعت

كمùا فùي البيùوت      (تطبيق دورة زراعية قصيرة إذا كانت المùساحة الزراعيùة محùدودة              )5

  .)289(Ü لكن من الضروري الحفاƲ على بنية صحية للتربة)البǚستيكية

إذا ما تعذرت ممارسة الدورة الزراعيةÜ ألسباƔ عمليةÜ بƎمكاننا التعويض عنها جزئياÜ مùن               )6

  .)290(لمترافقةÜ شرط الحفاƲ على تربة صحيةخǚل الزراعة المتداخلة وا

7(                Üƴùفي نفس الموق Üوقبل إعادة زراعة نباتات نفس الفصيلة Üالمحاصيل Ɣام تعاقƲفي إطار ن

يجƔ التƋكد من خلو التربة من الجراƛيم والنباتات الطفيلية المصاحبة لهاÜ علمùا بùان تعقùيم                 

ويعتبر الùنمط الزراعùي     .  )291(لية نسبيا التربة قد Ǚ يحقق هذا الهدفÜ ناهيك عن تكلفته العا         

المتبƴ في منطقة أريحا واألغوارÜ والذي تتم فيه زراعة نفس العائلة من الخضار سنويا فùي                

نفس قطعة األرضÜ لتلبية متطلبات السوقÜ مǚƛ جيدا على التعاقƔ السيء للمحاصùيلÜ  أو                

 مكƛف وتفاقم ƈفùات التربùة       حتى غياƔ هذا التعاقƔ وبالتالي إرهاق األرض وإنهاكها بشكل        

ولجوء المزارƳ إلى تعقيم التربة كيماويا في بداية كل موسمÜ بƎستخدام غاز مƛيùل بروميùد                

)CH3Br ( ر أميركي للدونم الواحد275 – 325وبتكلفة تتجاوزǙدو )292(.  

  



ية لقد أƛبتت التجربة أنه باإلمكان مكافحة العديد من الفطريùات واألمùراض البكتيريùة والحùشر               

والنباتات الطفيليةÜ بواسطة التعاقƔ الصحيÜƠ من جهةÜ والزراعة المختلطة والمتداخلةÜ من جهùة             

ǎ293(أخر(.  

  

  : أمƙلة حول تطبيƼ الدورƔ الزراعية -

�      Ƴية   يفضل بشكل عام اتباƙǘƙال Ɣيل    (الدورƬمن المحا Ʊة أنواƙǘƙ بين (    ƭرǓـة اƴطƽ Ǐفـ 

Ɣتبادل المحاصيل الزيتية     .  الواحدĈ ǚƛث سنوات  (في دورة   مǚƛ وعين    ) مدتهاùوتشتمل على ن

من الحبوƔ مƛل القمƠ والذرةÜ مƴ مراعاة عدم زراعة عباد الشمس في األرض التي أصيبت               

  . )294( سنواتÜ7 لمدة Ǚ تقل عن ) السكليروتينيا(بالعفن األبيض 

 مǚƛ زراعة   . فƽ Ǐطƴة اǓرƭ الواحدƔ   ) بين أربƴة أنواƱ من المحاƬيل    (إتباƱ دورƔ رباعية     �

الحمص والبازيǚء في السنة األولىÜ ومن ƛم في السنوات الǚƛث الǚحقة زراعة خùضروات              

Ü أما فùي الùسنة      )في السنة الƛانية  (ورقية وزهرية مƛل القرنبيط والملفوف والشمندر الفضي        

 نùزرƳ ) في الùسنة الرابعùة    (الƛالƛة فيتم زراعة محاصيل ƛمرية كالبندورة والفلفلÜ وأخيرا         

المحاصيل الجذرية كالجزر والشمندر والبصلÜ علما بƋن بعض المùزارعين يتùرك قطعùة              

  .)295("ترييحها"األرض هذه لمدة سنة كاملة بدون زراعة بهدف 

�        ƭرǓة من اƻتلƢسام مƽيل بين أƬب مجموعات المحاƽاƴاج       تùاإلنت ƴعلى تنوي Ʋبهدف الحفا 

 أخرÜǎ فبƎمكاننا تنفيذ الدورات الƛǚƛية أو       الزراعيÜ من ناحيةÜ وعلى كمية اإلنتاج من ناحية       

                Üسامùضعة أقùعلى أساس تقسيم األرض إلى ب Üالرباعية أو الخماسية في قطعة أرض معينة

مÜǚƛ في الدورة الرباعيةÜ تقسم قطعة األرض إلى أربعة أقسامÜ كما  يتم             .  حسƔ مدة الدورة  

كالفول واللوبيا  (Ü مƛل البقوليات    أيضا تقسيم الخضروات المنوي زراعتها إلى أربƴ مجموعات       

والخضراوات الƛمريùة   ) كالجزر واللفت والفجل والبنجر   (Ü والخضروات الجذرية    )والفاصوليا

والخùضروات الدرنيùة    ) كالقرنبيط والباذنجان والبندورة والكرنƔù والخرشùوف      (والورقية  

 الùسنة األولùى     نزرƳ فùي  ) 1:4(وكما هو مبين في الجدول رقم     . )296()كالبطاطا والقلقاس (

الƛمرية / والورقية  )) 2(في قسم   (والخضروات الجذرية   ) من األرض ) 1(في قسم   (البقوليات  

بالخùضروات  ) 1(ومن ƛم في السنة الƛانية نزرƳ قùسم         ).  4(والدرنية في قسم    ) 3في قسم (

نزرƳ الخùضروات   ) 2(الجذرية بدǙ من البقوليات التي زرعت في السنة األولىÜ وفي القسم          

لورقية والƛمرية  بدǙ من الجذرية التي زرعت في السنة األولىÜ كما نùزرƳ الخùضروات                ا

بدǙ من الخضروات الورقية والƛمرية التي زرعت في السنة األولùىÜ            ) 3(الدرنية في القسم    

بدǙ من الخضروات الدرنية التي زرعت فùي الùسنة          ) 4(وأخيرا نزرƳ البقوليات في القسم      

واصل في السنتين الƛالƛة والرابعة استبدال مجموعات الخضروات المزروعة         وهكذا ن .  األولى

في كل قسم من األقسام األربعةÜ بحيث Ǚ نزرƳ نفس المجموعة في نفس القسم طيلùة مùدة                  

  .الدورة الرباعية

  



  )1:4(جدول رƽم 

  )297(نموذج لدورƔ رباعية

  

ƽسم   )ƽ)1سم  الزمن

)2(  
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)3(  
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)4(  
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  مواعيد الزراعة: Ƣامسا

امǚ أساسيا مùن عوامùل      يعتبر اǙلتزام بمواعيد الزراعة المناسبة Ǚنبات العديد من المحاصيل ع         

مƛل (التحكم باآلفاتÜ حيث تكون درجات الحرارة المناسبة لǘنباتÜ غير مناسبة لتطفل الفطريات             

Ü علما بƋن الزراعة المبكرةÜ عنùدما يكùون ذلùك           )298(واإلصابة باآلفات ) فطريات أعفان الجذور  

التربة وبالتالي زيùادة فتùرة      ممكناÜ تعني استباق فترة انتشار اآلفاتÜ ناهيك عن استغǚل رطوبة           

  .)299(اإلنتاج

  

وبشكل عامÜ فƎن التبكير أو التƋخير في موسم زراعي معين يعني تجنƔ خطر بعض اآلفات التùي                 

قد تƲهر في ذلك الوقتÜ ذلك أن لجميƴ اآلفات حلقة حياة ƛابتة تحددها التغيرات الجويùةÜ وعليùه            

يرات الجويةÜ نستطيƴ تجنƔ خطر اآلفة إذا ما قمنùا          فƎننا في الزراعة الموسمية المعتمدة على التغ      

   Ɣر أو    )300(بالزراعة في الوقت المناسùهƲشرية تùة والحùن العديد من األمراض الفطريƋعلما ب Ü

Ü وهذا يعني أن على المزارƳ اختيار       )301(تختفي مƴ إرتفاƳ أو انخفاض درجة الحرارة أو الرطوبة        

فارتفاƳ درجùة الحùرارة     .   حرارة أو رطوبة الجو    وقت الزراعة قبل أو بعد حدوث تغيرات في       

بينمùا  . )302(مÜǚƛ يعني زيادة عدد الفراشات البيضاء وزيادة احتمال اإلصابة بمرض الفيوزاريوم          

  .ارتفاƳ نسبة الرطوبة يؤدي إلى اإلصابة بƋمراض العفن

  

  

راعة محùصول  ومن األهمية بمكان التزام جميƴ المزارعين بتوقيت زراعة محصول معينÜ ألن ز        

معين في نفس المنطقة في أوقات مختلفة يعني انتقال اآلفة من حقل إلى ƈخرÜ األمر الذي يحùدث                  

  . )303(خسائر في بعض الحقول

  

وخǚصة القولÜ بƎمكاننا استبعاد اآلفة من المزرعة إذا تجنبنا الزراعة في المواسم التي تشتد فيهùا          

يتم الحصاد قبل اشتداد خطùر اآلفùةÜ أو قùد تكùون             اإلصابةÜ وقد تكون الزراعة مبكرةÜ بحيث       

متƋخرةÜ بعد زوال خطر اآلفةÜ كما بƎمكاننا زراعة األصناف المبكرة والمتƋùخرة لتحقيùق نفùس                

  .)304(الهدف

  

  الرǎ: سادسا

يعتبر الري من أهم العمليات المؤƛرة على اآلفاتÜ إذ أن تعطيƫ النبتة لفترة طويلة يتùسبƔ فùي                  

صابتها باآلفةÜ بينما تعني زيادة كمية المياه للنبتة زيادة حساسيتها للعديùد مùن              ضعفها وذبولها وإ  

األمراض الفطريةÜ بمعنى أنه يجƔ اتباƳ الري المتوازن المستند إلى عمر النبتة ومùدǎ نموهùا                

  .)305(ومرحلة تطورها ونوعية التربة

  

مل الهامة التي تؤدي إلى تقليل      ويعتبر الري المناسƔ من حيث كمية المياه ومواعيد الري من العوا          

درجات اإلصابة بƋمراض المجموƳ الخضري الناتجة عن زيادة الرطوبة حùول النباتùاتÜ مùƛل               

كما أن اإلفراط فùي الùري       .  )306(البياض الزغبي والبياض الدقيقي واألصداء وتبقعات األوراق      



وبالتالي يجعلها أكƛر عرضة    يتسبƔ في إصابة النباتات بالذبول الفسيولوجي الذي يضعف النباتات          

  .)307(لǘصابة بƋمراض المجموƳ الخضري

  

وباإلضافة لما وردÜ فƎن تحسين الصرف يؤدي إلى التخلص أو التقليل من انتشار العديùد مùن ا                  

آلفاتÜ األمر الذي يتطلƔ إنشاء مصارف في األراضي التي يكون مستوǎ الماء األرضùي فيهùا                

      ǎمستو Ƴإذ أن ارتفا ÜŹشار          مرتفعاùفي زيادة الرطوبة األرضية وبالتالي انت Ɣالماء األرضي يتسب

  .)308(العديد من أمراض التربة وأمراض المجموƳ الخضري

  

  زراعة أƬناƹ مقاومة : سابƴا

تعتبر زراعة األصناف المقاومة من العوامل التي تؤدي إلى منƴ انتùشار العديùد مùن أمùراض                  

 إذ أن األصناف المقاومùة Ǚ تùسمƠ لǔفùة بùالعيÜ             ƫ)309(المجموƳ الخضري أو أمراض التربة    

والتكاƛر عليهاÜ بعكس األصناف الحساسة لǘصابة والتي تسمƠ لǔفة بالتكùاƛر والعùيƫ عليهùا               

كما أن انتخاƔ التقاوي من حقول غير مصابة باألمراض الفطريùة           .  وبالتالي تحدث لها اإلصابة   

ض ومƛال ذلك استبعاد القمƠ من حقول اإلكƛار التي         يعتبر عامǚ حاسما في عدم انتشار هذه األمرا       

يƲهر بها مرض التفحم واختيار األبصال الخاصة بƎنتاج البذور من حقول غير مصابة بƋùمراض               

  .)310(البياض الزغبي أو اللطعة األرجوانية أو عفن الرقبة والتي تنتقل عن طريق البذور

  

بذور البلدية ألنها مناسبة لبيئتنا المحليةÜ ولما تمتùاز         ويفضل في الزراعة البلدية البعليةÜ استخدام ال      

به من قدرة على مقاومة اآلفات وتحمل الجفافÜ وبالتùالي فهùي ƛابتùة الùصفات ومùضمونة                  

Ɲا   .  )311(النتائùامهƲر لنƲبالن Üعتماد على النباتات القوية والصحية عند الزراعةǙا Ɣيج ÜǙوإجما

بلدية تعطي نباتا قوياÜ ألنه يستغرق وقتا أطول في بنùاء نفùسه             الجذري الجيدÜ علما بƋن البذور ال     

وبالتالي يكون أقوǎ وأصلƔ من النبات الناتƝ عن البذور المهجنة التي تنمو بسرعة بفضل األسمدة               

  .الكيماوية والمياه الكƛيرة

  

 وتشكل زراعة أصناف مقاومةÜ أحيانا كƛيرةÜ الوسيلة الوحيدة لمقاومùة أمùراض معينùة مùƛل                

  .)312(في البندورة ولفحة السبانƣ) verticillium(اصفرار الكرنƔ والذبول الفيرتĉسĉلĉليومي

  

              Üذبولùكد من خلوها من األمراض وخاصة الفيروسية وأمراض الƋالت Ɣيج Üشرائنا األشتال ǎولد

  .)313(فضǚ عن عدم إصابتها باآلفات التي تنتقل عن طريق التربة كالنيماتودا

  

   Ü وة عن ذلكǚيسهل عملية              ع Üǚƛوم مƛفصوص ال ƴكنق Üقبل زراعتها Üالتقاوي في الماء ƴن نقƎف 

اإلنبات ويساعد في عدم تجريƠ النباتات وتعريضها لمهاجمة الفطريات في التربة وموتهùا قبùل               

يساهم في الحد من اإلصابة     ) مƛل تخزين البصل والƛوم   (كما أن تخزين التقاوي جيدا      .  )314(إنباتها

  .)315(باآلفات

  



  التسميد والتهوية: ƙامنا

تؤƛر عملية التسميد بشكل مباشر على مدǎ انتشار اآلفات الزراعيةÜ من حيث تكاƛرها أو تùوفير                

Ü خاصùة وأن النبùات      )316(البيئة المشجعة لهاÜ أو من حيث تمكين النبات من مقاومة هذه اآلفات           

سماد النيتروجيني يرفƴù مùن درجùة        وقد تبين أن زيادة ال    .  الضعيف يعتبر فريسة سهلة لǔفات    

حساسية النبات للعديد من اآلفات الفطرية والبكتيرية والحشريةÜ ولهذا يفùضل اسùتعمال الùسماد               

  .)317(Ü بدǙ من الكيماوي)أو البلدي الطبيعي(العضوي 

  

 وعلى سبيل المƛالÜ أƛبتت التجارƔ بƋن للخضار المسمد بالسماد العضويÜ مقاومة أكبر للنيمùاتودا             

الذي يؤدي إلى مرض تعقد الجذورÜ وذلك ألن جذور هذه الخضار متطورة فيزيائيùا أكùƛر مùن                  

الخضار المسمد كيماوياÜ ناهيك عن احتواء السماد العضوي على األعداء الطبيعية واألحياء الدقيقة             

  . )318(المنافسة للنيماتود

  

عشاƔ الùضارة التùي Ǚ تتƛƋùر        وهناÜ يجƔ التƋكد من نوعية السماد العضوي وخلوه من بذور األ          

بمرورها داخل الجهاز الهضمي لǖغنام واألبقارÜ وبƎمكاننا ضمان ذلك من خǚل تخميùر الùسماد       

تزيد من نسبة الكائنات الحية النافعةÜ بسبƔ      " التدبيل"Ü علما بƋن عملية     )كمبوست(وتحويله إلى دبال    

  .)319( عن تحسين بنيته الغذائية مÜ فض55ċǚارتفاƳ درجة حرارة الدبال إلى ما يزيد عن 

  

الجيد يكون بني اللونÜ وعندما يضاف إلى التربة يعمùل علùى            ) الكمبوست(وإجماÜǙ فƎن الدبال    

توفير عناصر نادرة كƛيرة يتطلبها النبات الذيÜ بسبƔ ذلكÜ تزداد مناعته ضد الطفيليات والعديùد               

ضوية المتحللة من المواد النباتية والحيوانيùة       كما أن الكمبوست الغني بالمواد الع     .  )320(من اآلفات 

يعمل على تخفيف التربة الƛقيلة وتحسين بنية األراضي الرملية الخفيفة وزيادة قدرة التربùة علùى                

  .)321(اǙحتفاƲ بالماءÜ فضǚ عن تعميق جذور النبات في التربة

  

توازن والتهوية الجيùدة بùين      إذن تقوية النباتÜ من خǚل تحسين صحة التربة المتمƛل بالتسميد الم          

النباتات من نفس النوƳ وبين أنواƳ المزروعات المختلفةÜ يساهم بشكل أساسي في مكافحة اآلفùات               

والتسميد المتوازن يعني التسميد المحتوي علùى جميƴù         .  بشكل عامÜ وƈفات التربة بشكل خاص     

ذي يعتقد بƋنه يؤدي إلى زيادة في       المفرط ال ) الكيماوي(العناصر الرئيسية والƛانويةÜ بعكس التسميد      

المحصولÜ علما بƋن التجارƔ أƛبتت خطƋ هذا اǙعتقادÜ ألن كمية قليلة من إجمالي السماد يùستفاد                

منهاÜ أما الكمية المتبقية تضيƴ في التربة بسبƔ تفاعǚت كيميائية مختلفةÜ فضǚ عùن التƛƋùيرات                

      Üمن ناحية الملوحة وزيادة اآلفات في التربة وغير         السلبية المدمرة الناتجة عن اإلفراط في التسميد 

  .)322(ذلك

  

وباإلضافة إلى ذلكÜ يتسبƔ اإلفراط في التسميد النيتروجيني في زيادة انتشار األمراض الفطريùة              

  .)323(مƛل عفن الساق الفحمي في عباد الشمس أو أمراض الذبول في العديد من المحاصيل

  



مùƛل الزنùك    ( توفير العناصر الصغرǎ في الùسماد العùضوي          ومن األهمية بمكان اǙنتباه إلى    

التي تؤƛر في تنƲيم العمليات الفسيولوجية بالنباتات التùي يùزداد           ) والمنغنيز والمغنيسيوم والحديد  

  .)324(إنتاجها للفيتوتوكسينات مما يزيد من مقاومتها للفطريات الممرضة

  

  إعادƔ مجتمƲ الديدان المƻيدƔ فǏ التربة: تاسƴا

فقد تبينÜ مÜǚƛ أن هناك عǚقة      .  عتبر وجود ديدان األرض مؤشرا على صحة التربة وخصوبتها        ي

عكسية بين عدد ديدان التربة وأعداد النيماتودا الضارةÜ إذ أن ارتفاƳ عدد ديدان التربة يؤدي إلùى                 

يùادة  كما تعمل ديدان التربة علùى تحريùك التربùة وز          ).  325(انخفاض شديد في أعداد النيماتودا    

Ü فضǚ عن تحفيز األحياء الدقيقة النافعةÜ علما بƋن البكتيريا المƛبتùة            )326(مساميتها ونفاذيتها للماء  

للنيتروجين تتكاƛر على جوانƔ أنفاق وممرات الديدانÜ ذلك أن المادة المخاطية المغلفùة للديùدان               

           ùنفاق الƋكما أن التربة المحيطة ب Üو       تشكل مصدرا غذائيا جيدا للبكتيرياùطا لنمùر وسùدودة تعتب

  .)327(الجذور

  

من بقايا النباتÜ حيث تتغذǎ علùى       ) الكمبوست(وباإلضافة إلى ذلكÜ تصنƴ ديدان األرض الدبال        

بقايا النبات المتواجد على سطƠ التربة وفي داخلها وتحولùه إلùى كمبوسùت غنùي بالمغùذيات                  

  .)328(النباتية

  

     Ɣة العميقة تتسبƛأن الحرا Üون      % 1 في قتل الديدان بمعدل      والجدير بالذكرùا يكùبينم Üةƛلكل حر

ǚة السطحية قليƛ329(ضرر الحرا(.  

  

وبƎمكاننا زيادة كمية الديدان في التربة الفقيرة بهاÜ من خǚل زراعة محاصيل تشكل غطاء للتربة                

وإضافة المخصبات العضوية والكمبوستÜ فضǚ عن تقليل عدد مرات الحراƛة وترك التربة مغطاة             

  .)330(الطبيعي) الملƫ(نباتات أو الغطاء الحيوي بال

  

  التƸطية الحيوية: عاشرا

إلى الحد من نمùو     ) وخاصة حول المزروعات واألشجار   (للتربة  ) الحيوي(يهدف الغطاء العضوي    

Ü وبالتالي التقليل   )331(الحشائƫ والمحافƲة على رطوبة التربة وتجانس درجة حرارتها خǚل اليوم         

المكونة من النباتùات    " المهاد"  والتغطية الحيوية للتربة عبارة عن طبقة واقية من           .من ƈفات التربة  

أحدها أو بعضها أو    (أو األسمدة الخضراء أو الروث أو أوراق الشجر أو القƫ أو التبن أو غيرها               

والتي تعمل على حماية الكائنات العضوية الحية على سطƠ التربةÜ فضǚ عن حماية             ) جميعها معا 

ية األساسية للتربة من األضرار الناتجة عن تعرضها لƲروف جوية جافة أو للمطر الùشديد أو                البن

  .)332(للرياƟ الحادةÜ وبالتالي التقليل من انجراف مغذيات النباتات والحد من انتشار ƈفات التربة

  

  التƴشيب: أحد عشر

 باآلفùات المختلفùةÜ إذ أن       تعتبر مقاومة الحشائƫ الضارة من العوامل الهامة التي تقلل اإلصùابة          

التقليل من الحشائƫ يقلل من الرطوبة الجوية حول النباتات وبالتالي يقلل من احتمùاǙت مهاجمùة    



األمراض التي تصيƔ المجموƳ الخضريÜ فضǚ عن أن الحشائƫ غالبا ما تكون ملجƋ للكƛير من               

  .)333(الفطريات لتكملة أطوار حياتها عليها

  

في نمو نباتات قويةÜ فضǚ عن الحفاƲ على الرطوبùة          ) بالوقت المناسƔ) Ɣ  وتساعد عملية التعشي  

والمغذيات في التربةÜ علما بƋن األعشاƔ الضارة تعتبر منافسا قويا للمحاصيل ألنها تمتلك قùدرة               

  .)334(امتصاص للمغذيات والماء أعلى بكƛير من قدرة المحاصيل على اǙمتصاص

  

ي الشتاء في الحشائƫ أو المخلفات المتواجدة في األسوار         وحيث أن بعض الحشرات الضارة تقض     

واألسيجة على أطراف الحقلÜ فمن الضروري تنƲيف هذه األماكنÜ كما أن بعض الفيروسات التي              

وǙ بùد أيùضا مùن إزالùة         . )335(تصيƔ الخضروات تقضي شتاءها في جذور النباتات المعمرة       

المحمية التي تنمو بها النباتات الصغيرة قبل شتلها في         الحشائƫ القريبة من مراقد البذور أو البيوت        

  .)336(األرض

  

ومن أهم الممارسات الوقائية التي تساعد في التقليل من نمو وتكاƛر األعشاƔ والحشائƫ الùضارة               

  :)337(ما يلي 

  . اتباƳ الدورة الزراعية وتعاقƔ المحاصيل )1

2(       Ɣمكافحة األعشا Ɣفي أسالي ƴالتنوي )  في حالة المحاصي      Ɣشاùر األعƛاùل المعرضة لتك

  ).الضارة وسطها

 الحفاƲ على غطاء نباتي دائم لǖرضÜ فضǚ عن ترك مسافات متقاربة بùين النباتùات                )3

  .المزروعة

  . إنشاء ممرات ذات أرضية صلبة بين المزروعات وخاصة في الحدائق )4

  . استخدام طمر عضوي من مواد قابلة للتفتت والتحلل )5

  

فيجƔ القيام بها مباشرة بعد انتهاء الموسم الزراعùيÜ بهùدف           ) قشها Ǚحقا التي سننا (أما الحراƛة   

التخلص من األعشاƔ الضارة قبل أن تنتƝ بذوراÜ إذ غالبا ما يتƋخر المزارƳ في عملية الحراùƛة                 

               Üلùوبذورها قد انتشرت في كل الحق Ɣة تكون األعشاƛالحرا ǎولد Üالبذور Ɣاألعشا Ɲوبالتالي تنت

  .)338(فقد المزارƳ إمكانية التحكم في هذه األعشاƔوعاما بعد عام ي

  

الذي يفيùد أيùضا فùي قتùل         ) الملƫ(األرضي العضوي أو الحي     ) الغطاء(وفيما يتعلق بالطمر    

األعشاƔ البرية أو الضارة التي Ǚ نرغƔ في نموهاÜ بƎمكاننùا اسùتخدام القƫù أو الحجùارة أو                   

  .)339(لقƫ يجƔ أن يكون خاليا من بذور األعشاƔالكرتون أو الورق أو الجرائدÜ ولدǎ استعمال ا

  

                Ɣشاùو األعùنم Ơستيكية السوداء أو العاتمة القدرة على كبǚغطية البǖن لƎف Üوباإلضافة إلى ذلك

أو (الضارة التي  Ǚ تستقبل األشعة النشيطة في التمƛيل الضوئيÜ وهي تحùت الغطùاء األسùود                  

 الضروري أن يكùون تركيùز وتوزيƴù المùادة الملونùة             Ü وبالتالي فƎنها Ǚ تنموÜ لكن من      )العاتم

  .)340(جيدا



  

وباإلضافة للتƛƋير الحراري والحد من انتشار األعشاƔ الضارة فƎùن لتغطيùة التربùة باألغطيùة                

البǚستيكية تƛƋيرات فيزيائية وزراعية أخرǎ كتغيير طرق الري والتسميد والحفùاƲ علùى بنيùة               

ففي الزراعة المùستديمةÜ    . )341(تعتمد على عرض الغطاء وسمكه    التربةÜ علما بƋن هذه التƛƋيرات      

 مم خاصÜ أما فùي حالùة        80كزراعة العنƔ واألشجار المƛمرةÜ باإلمكان استخدام بǚستيك أسود         

  .)342( حراري–التربة الساخنةÜ كما لدǎ زراعة الباذنجان والكوسا فيفضل استخدام بǚستيك عاتم 

  

أو حشيشة السودان أو القمƠ     ) السرغوم(شعير أو الشوفان أو الُدخſن      عǚوة عن ذلكÜ فƎن زراعة ال     

تحت هذه النباتاتÜ يقلùل مùن نمùو         ) بمعنى قلبها (لموسم زراعي معين ومن ƛم حراƛة األرض        

  .)Ü)343 علما بƋن تجاوƔ المحاصيل يتفاوت من نوƳ آلخر%75األعشاƔ في الموسم الǚحق بنسبة 

  

  مانƲ النتشار اǑفاتزراعة حزام نباتǏ : اƙنا عشر

بƎمكاننا وقاية الحقل من الحشرات الناقلة للفيروسات من خǚل إحاطته بحزام من محصول ƈخùر               

فمÜǚƛ بƎمكاننا حماية نباتùات مùƛل الفلفùل         . )344(ومن ƛم مكافحة الحشرات المتجمعة في الحزام      

  عبر إحاطتها بحùزام  ( Potatoe Virus Y) البطاطس Yوالبندورة من حشرة المن الحاملة لفيروس 

Ü ومن ƛم مكافحة المن في الحزام بƎحùدǎ الطùرق العùضوية             )345(م من عباد الشمس   15عرضه  

وبالنتيجة تزداد كفاءة الحزام النباتي في عùدم        . 2-3-2-4لمكافحة المن المذكورة سابقا في البند       

  .وصول الفيروس للمحاصيل في الحقل

  

  المزروعاتزراعة الƴواƏل بين Ƣطوط : ƙǘƙة عشر

بƎمكاننا حماية الحقل من الحشرات الناقلة للفيروسات عبر زراعة العوائل المفضلة للحùشرة بùين               

خطوط المزروعاتÜ كƋن نزرƳ الخيار أو الباذنجان أو الذرة بين خطوط البنùدورة قبùل الùشتل                 

رة بسبƔ  بشهرÜ األمر الذي يؤدي إلى انخفاض اإلصابة بفيروس تجعد األوراق األصفر في البندو            

تفضيل الحشرة لهذه العوائل على البندورةÜ علما بƋن للخيار جاذبية أكبùر للحùشرة مùن سùائر                  

  .)346(العوائل

  

  اƽتƱǘ النبات الƴƮيƹ: أربƴة عشر

يهدف اقتƳǚ النبتة الضعيفة إلى الحفاƲ على قوة وصùحة النباتùات األخùرÜǎ إذ أن النباتùات                  

ضا لǘصابةÜ لذلك عندما نقتلعها نوفر مجاǙ للنباتùات         الضعيفةÜ  بشكل خاصÜ تكون األكƛر تعر      

  .)347(القوية المجاورة كي تنمو وتعطي إنتاجا أكƛر

  

  التƻريد: Ƣمسة عشر

سواء بهدف التشتيل الداخلي أو بهدف الزراعùة        (يجÜƔ في كل الحاǙتÜ تفادي نƛر البذور بكƛافة         

يؤدي إلى Ʋهùور بعùض األمùراض        Ü ألن النƛر المكƛف يضعف األشتال و      )المباشرة في األرض  

  .)348(الفطرية



) أي بمجرد Ʋهور البùادرات أو األوراق األولùى        (وحالما تقوǎ األشتال بما فيه الكفاية إلمساكها        

Ü وذلك بƎمùساك    )في صواني التشتيل أو في أوعية منفردة أو في األرض مباشرة          (فيجƔ تفريدها   

ن التخلص من األشتال الضعيفة التي نادرا ما        األشتال برفق من األوراق وليس من الساقÜ فضǚ ع        

  .)349(تنمو جيدا

وإجماǙ عندما يكون عدد البذور المزروعة كبيرا وكƛيفاÜ تبدأ البادرات في التنافس والتƛƋير السلبي              

وذلùك  ) أو ما يعرف أيضا بخف النباتùات      (على بعضها البعضÜ لذا يجƔ أن نقوم بعملية التفريد          

اتاتÜ بهدف ترك المجال لسائر النباتات كي تنمو بùشكل سùليم وتعطùي              باستئصال جزء من النب   

لùدƲ ǎهùور الùورقتين الفلقيتùين        ) الخùف (ويفضل إجراء عملية التفريد     . )350(محصوǙ أفضل 

Ü ولدƲ ǎهور الورقùة الحقيقيùة األولùى         )كالخيار والكوسا (في النباتات سريعة النمو     ) األوليتين(

لنموÜ علما بƋن عملية التفريد تعني أيضا إزالة النباتات الضعيفة وإبقاء           والƛانية في النباتات بطيئة ا    

  .)351(القوية

  

  الحراƙة: ستة عشر

يساعد نƲام الحراƛة الجيد في احتفاƲ التربة بالرطوبةÜ فضǚ عن سحق بعض الحشرات الùضارة                              

حشرات أيضا في أعماق كبيرة     ميكانيكيا وتعريض البعض اآلخر لǖعداء الطبيعيةÜ ودفن بعض ال        

  . )352(حيث Ǚ تستطيƴ الخروج ƛانية

               Üةùتقضي فترة الشتاء في المخلفات المتبقية بالحقل أو بالحديق ÜǙإجما Üومن المعلوم أن الحشرات

إǙ أن األمراض التي تعيƫ     . )353(وإذا تم حرث األرض تموت أغلƔ الحشرات تحت هذه الƲروف         

اتات Ǚ تموت بالحرثÜ ففي مƛل هذه الحاǙت فƎن للتزحيف الجيد تƛƋùير             في الشتاء على بقايا النب    

  .)354(مشابه تماما للحرثÜ من حيث هدم أماكن اختباء الحشرات

وبالرغم من أن حراƛة األرض تهدف إلى مكافحة األعشاƔ الضارة وتغييùر العمليùات الهوائيùة                

ة العديد من ƈفات التربة بسبƔ تعùريض        والǚهوائية داخلهاÜ فضǚ عن تƛƋيرها المباشر في مكافح       

تعملÜ مùن   ) أي الحراƛة (األخيرة ألشعة الشمس أو للعدو الطبيعي وبالتالي القضاء عليهاÜ إǙ أنها            

Ü وذلك من خǚل تحطùيم بعùض        )355(ناحية أخرÜǎ على إضعاف النشاط البيولوجي داخل التربة       

صبة للتربةÜ لهذاÜ يجƔ التقليصÜ قدر اإلمكانÜ       المكونات البيولوجية واألحياء الدقيقة المفيدة والمخ     

وبشكل عامÜ فƎن الحراƛة المتوازنة في الصيف تعمل على تعريض الحشرات           . من ممارسة الحراƛة  

  . الضارة المختبئة والتي تقضي فترة بياتها الصيفي في التربةÜ ألشعة الشمس ولǖعداء الطبيعية

  

  الرياƝ) كاسرات(مƬدات : سبƴة عشر

ارة عن أحزمة نباتية تتكون من األشجار والشجيرات والعنƔ لوقاية األرض المزروعùة             وهي عب 

من الرياƟ القوية وربما المدمرةÜ علما بƋن زراعة هذه األحزمة على التǚل يخفùف مùن تعريùة                  

  .)356(التربةÜ كما تعتبر األحزمة الخضراء سياجا حيا ومصدرا للمنتجات الزراعية

  Ǚة          وباإلضافة للفوائد واùلة في حماية الحديقƛوالمتم Ɵستخدامات العديدة والمتنوعة لكاسرات الريا

أو (للحديقة  ) الملƫ(من الرياƟ وتزويدنا وتزويد الحيوانات بالغذاء وتوفير الغطاء الحيوي          ) الحقل(

وتقليص نسبة التبخر من المحاصيل واǙحتفاƲ بكمية مياه أكبر في التربة وتخفيùف تƉكùل               ) الحقل

Üعداء الطبيعية والطيور              التربةǖل Źل في كونها موطناƛتتم ǎفائدة أساسية أخر Ɵن لكاسرات الرياƎف 



التي تتغذǎ على اآلفاتÜ وبالتاليÜ بƎمكاننا إدماج كاسرات الرياƟ ضمن نƲام التحكم باآلفات فùي               

  .الحديقة أو الحقل

  

  الجمƲ الƬحيƞ للمحاƬيل: ƙمانية عشر

 الحبوƔ واألبصالÜ بعد  تمام النضƝ وجفاف المحصولÜ         من الضروري جمƴ المحاصيل وخاصة    

وعلى سبيل المƛالÜ فƎن جمƴ الذرة الùشامية        .  ألن ذلك يقلل من اإلصابة باآلفات وخاصة الفطرية       

 Fusarium(قبل تمام نضجها وجفافها يعرضها لǘصùابة بùالعفن الùوردي النùاتƝ عùن فطùر      

Moniliform(        مار الفول السودانيƛ ƴكما أن جم Ü        Źبذورا Ɲالبذور ينت ƴوبالتالي جم Ɲقبل تمام النض

مصلبةÜ مما يتسبƔ في موتها لدǎ زراعتها في المواسم الǚحقةÜ سواء قبل أو بعد اإلنباتÜ وذلùك                

              Üبمعنى أن البذور السليمة تعطينا نباتات خالية من العديد من األمراض Üإصابتها بالفطريات Ɣبسب

  .)357(ادرات بسبƔ اإلصابة بالفطرياتفضǚ عن التقليل من نسبة موت الب

  

  الطيور" تƻزيƲ: "تسƴة عشر

رابعاÜ فƎن الطيور غالبا ما تشكل مشكلة للمزروعات Ǚ بد مùن             / 3-4-2-4كما ذكرنا في البند     

ووسائل ونſƲſماŹ  " الفّزاعات"لهذا وبهدف وقاية المزروعات من أذǎ الطيور بƎمكاننا استعمال          .  حلها

وضƴ الشواخص في الحقل بهدف إخافة الطيور وبالتالي طردهùاÜ فùضǚ عùن          لتفزيƸ الطيورÜ ك  

  .استخدام الدخان والمواد الطاردة ومصدات الرياƟ لتحقيق نفس الغرض

  

    ƴمكاننا أيضا وضƎذي    )بين المزروعات (اصطناعية كبيرة وبارزة في الحقل      " أفعى"وبùاألمر ال Ü

  .تالطيور وإبعادها عن المزروعا" تفزيƴ"يؤدي إلى 

  

  

  

ƔيرƢة أưحǘم  

إلى هبوط كبير فùي شùدة إصùابة المزروعùات           ) أو معƲمها (يؤدي تنفيذ وسائل الوقاية السابقة      

Ü وما تبقى من احتماǙت اإلصابة تصبƠ غير ذات أهمية من الناحيùة             %70باآلفاتÜ قد يزيد عن     

 ألمراض المجموƳ   وعاما بعد عام يهبط حجم العدوǎ من الجراƛيم والحشرات المسببة         .  اǙقتصادية

الخضري والمنتشرة في الهواء الجويÜ كما تقل نسبة اإلصùابة بالفطريùات المùسببة ألمùراض                

  .)358(التربة

  



 أمƙلة حول الممارسات الزراعية والƮƴوية والبيƏية السليمة للوƽاية من بƴـƭ  اǑفـات              4-3-3

  ):المحددƔ(الزراعية 

ات الحشرية التي تقùضي جùزءا مùن دورة         تعتبر الطرق الزراعية أفضل الطرق للوقاية من اآلف       

حياتها في التربة وذلك بƎتباƳ الدورات الزراعية والتسميد والري المناسبين واسùتخدام األصùناف              

  . المقاومة والحراƛة المتوازنة

  

إǙ أن طùرق الوقايùة الفعالùة        .  نورد فيما يلي بعض األمƛلة حول طرق الوقاية من ƈفات محددة          

  .تباƳ أساليƔ الزراعة المتداخلة والمتكاملة والشاملة المذكورة في البند السابقبشكل عام تكمن في ا

  

  )Aphids(المن : أوال

وهي تهاجمÜ بشكل عùامÜ     .  يعتبر المن من الحشرات الماصة التي تهاجم طائفة كبيرة من النباتات          

وبالتالي التسبƔ  ) ةالطري(كل أجزاء النباتÜ لكنها تفضل التجمƴ بƋعداد كبيرة على النموات الغضة            

يفرز المن مادة Ǚصقة عسلية اللون تجùذƔ        .  )359(في إضعاف وتشوه البراعم واألغصان الجديدة     

  .)360(الذي يحدث ما يعرف بالعفن األسود) السخامي اللون(إليها الفطر 

  

  :طرƼ الوƽاية

ات القويùة   التƋكد من صحة التربة ومن أن الƲروف المحيطة بالمزروعات مناسبة لنمو النبات            )1

والƛابتةÜ كما يجƔ تجنƔ التسميد بƋسمدة نيتروجينية مكƛفةÜ حيث أن األخيرة تشجƴ النمùوات              

  .)361(التي تجذƔ المن) الطرية(الغضة 

مكانا صديقا لطائفة من الكائنات     ) الحقل(تشجيƴ التحكم الطبيعي باآلفاتÜ وذلك بجعل الحديقة         )2

اسبة ومشجعة لǖعداء الطبيعيةÜ إذ أن هناك العديùد     الدقيقة المفيدةÜ من خǚل توفير مواطن من      

من الكائنات التي تتغذǎ على المنÜ بما فيها الطيور والخفافيƫ ويرقات الحùشرات وديùدان               

والدعùسوقة  ) الطنùان (ومن المحبذ زراعة األزهار التي تجذƔ الذباƔ الحوام         .  )362(األرض

وغيرها ) لعيد أو أبو سليمان أو أم عمر      خنفساء صغيرة مرقطة الجناحين وتسمى محليا أبو ا       (

  .)363(من الحشرات التي تعتاƫ على المن

فمǚƛ بعض أصناف الخس تعتبر مقاومة لمن الجذورÜ كما أن بعض           .  اختيار أصناف مقاومة   )3

  .)364(أصناف النباتات تعتبر مقاومة لفيروسات محددة تنتشر من خǚل المن

ض النباتات تفرز مواد طاردة للحشرات فتزرƳ مرافقة        زراعة النباتات المترافقةÜ حيث أن بع      )4

للمحصول الرئيسيÜ وفي حالة المن تحديدا بƎمكاننا زراعة الƛوم بùين المحاصùيل المختلفùة               

  . )365(فيعمل على طرد المن

ومن بين الشجيرات التي تجùذƔ هùذه الطيùور شùجيرات            .  جذƔ طيور تتغذǎ على المن     )5

من المكافحة غير   " سياج"وبالتالي تعتبر هذه الشجيرات بمƛابة      " نالبلسا"Ü  "الجوافة"Ü  "العنبيات"

  .)366(المباشرة

كممùرات حùول    " الùشيƣ الرومùي   "و" األفسنتين"  "شجيرات"زراعة أعشاƔ طبية عطرية و     )6

أحواض زراعة الخضرواتÜ حيث تعمل هذه األعùشاƔ والùشجيرات كمùصائد لحùشرات              

  .)367(المن



ما بƋن اللونين األصفر واألبيض يساعدان في جذƔ الحùشرات          بƎمكاننا استخدام الدهاناتÜ عل    )7

  .)368()المنÜ التربس وغيرهما(الماصة 

زراعة نباتات الصيدÜ مǚƛ زراعة الباذنجان في أول خطوط المحصولÜ ممùا يùؤدي إلùى                 )8

  .استقطاƔ المن أوǙ فيبعده عن المحصول

  : استخدام أغطية التربة الملونة والعاكسة )9

المزروعات من حشرات المن بƎستخدام أغطية التربة الملونة والعاكùسة للùضوءÜ            بƎمكاننا وقاية   

وهذه األغطية قد تكون جاذبة للحشرات أو طاردة لها وبالتالي تعمل علùى اسùتبعاد الحùشرات                 

الضارة عن النباتاتÜ فمǚƛ استخدام أغطية من رقائق األلومنيوم يؤدي إلى تقليل أضرار الحشرات              

لمحاصيل الخضريةÜ كما أن استعمال هذه األغطية في حالة محùصول الكوسùا             والفيروسات في ا  

  .)369(يؤدي إلى تقليل أعداد المن ويؤخر اإلصابة بالفيروس ويزيد المحصول

وخاصة في حالة الكوساÜ    ) ملونة وعاكسة للضوء  (استخدام أغطية التربة من رقائق األلومنيوم        )10

  .مما يؤدي إلى تقليل أعداد المن

  

  )المنÛ القرادÛ التربƧ وƷيرها( الحشرات الماƬة :ƙانيا

  :طرƼ الوƽاية

  ) ).7/ (أوǙ :  راجƴ البند السابق(استخدام الدهانات  )1

  ) ).8/ (أوǙ : راجƴ البند السابق(زراعة نباتات الصيد  )2

  .رƫ وقائي لمحلول القريص )3

  ).7 / (1-3-2-4راجƴ البند : طريقة تحضير محلول القريص

  

  ) Phylloxera vitifoliae(لوكسرا مŁن الƻي: ƙالƙا

تعتبر هذه الحشرة من حشرات المن التي تتغذǎ على الجذورÜ ولوقاية النبات من اإلصùابة بهùا                 

  :بƎمكاننا إتباƳ بعض طرق الوقاية التالية

التطعيم على أصول مقاومة وعدم زراعة نباتات مصابةÜ إذ أن العدوǎ تنتقل بùسرعة مùن                 -

  .)370(نباتات السليمة والمزارƳ الجديدةالنباتات المصابة إلى ال

يفضل زراعة أشتال الكرمة في األراضي الرملية وعدم زراعتها في األراضي الطينية وذلك              -

  .)371(للحد من انتشار حشرة الفيلوكسرا

عدم اǙنتقال باآلليات من الحقول المصابة إلى الحقول السليمة إǙ بعد تنƲيف اآلǙت واألدوات               -

وعدم حراƛة األرض السليمة بعد حراƛة أرض مصابة بùنفس المحùراث أو             .  االزراعية جيد 

  .الجرار

  . عدم استخدام أشتال للزراعة من حقول مصابة -

  

  عƙة ƙمار البندورƔ: رابƴا

للوقاية من عƛة ƛمار البندورة بƎمكاننا زراعة النعنƴ مƴ البندورة والريحان حول المنطقة المزروعة              

Ü كمùا أن الريحùان      )بما في ذلك عƛة البندورة    (نعنƴ من المنفرات الحشرية     بالبندورةÜ علما بان ال   

  . )372(يعتبر طاردا لعƛة البندورة



  

  عƙة الدرنات: Ƣامسا

               ƫالملùمكاننا تغطية التربة بƎبشكل خاص درنات البطاطا ب Ɣللوقاية من هذه الحشرات التي تصي

  .)373(البǚستيكي الذي يحمي درنات البطاطا من اإلصابة

  

  )beetles(الƢنافƧ : سادسا

Ü بƎمكاننا زراعة الƛوم بين المحاصيل المختلفةÜ حيث يعتبر الùƛوم          )بشكل عام (للوقاية من الخنافس    

مƴ الخيار والكوسا تساهم فùي طùرد        ) Marigold(كما أن زراعة نبات القطيفة      .  طاردا للخنافس 

  .)374(خنفساء الخيار

  

  النيماتودا: سابƴا

  :طرƼ الوƽاية

تبر معƲم أنواƳ الخضار في بǚدنا حساسة جدا للنيماتودا المسبƔ لتعقد الجùذورÜ وفيمùا يلùي                 تع

  :نستعرض أهم الطرق للوقاية من هذه اآلفة

مƴù الخيùار والكوسùا لطùرد        ) Marigold(زراعة النباتات المترافقة وتحديدا نبات القطيفة        )1

 من المùصائد النباتيùة حيùث        النيماتودا عن هذه األصناف من الخضرواتÜ وتعتبر القطيفة       

ولكنها Ǚ تسمƠ لها بالنمو أو التكاƛر ومùن ùƛم   ) أي إصابة القطيفة (تستطيƴ اليرقات إصابتها    

  .)375(يخلƴ هذه النبات بعد إصابته بهدف التخفيف من أعداد النيماتودا

عة البùصل   إتباƳ الدورة الزراعية التي تعتبر من أهم التقنيات لمكافحة النيماتوداÜ كما أن زرا             )2

أو الƛوم أو الذرة أو الحبوƔ لمدة سنة واحدة كفيلة بجعل النيمùاتودا دون مùستوǎ الùضرر                  

  .)376(اǙقتصادي

  .مراعاة خلو التربة المنقولة من النيماتودا )3

  .زراعة األشتال السليمة والنƲيفة )4

  .تنƲيف اآلǙت الزراعية قبل استخدامها أو حتى قبل إدخالها إلى الحقل )5

ا المحصول السابق وخاصة الجذورÜ فضǚ عن الحراƛة الصيفية للتربةÜ وذلك علùى             إزالة بقاي  )6

  .)377(فترات تتراوƟ بين أسبوعين إلى أربعة أسابيÜƴ وخاصة في فترات الجفاف الحارة

األرضÜ بمعنى ترك األرض موسما كامǚ من غير زرƳ بهدف إراحتهاÜ وفي            ) ترييƠ(تبوير   )7

  .)378(األعشاƔ التي قد تكون عائǚ للنيماتودافترة تبوير األرض يجƔ مكافحة 

معاملة األبصال والبذور بالماء الساخن قبل الزراعùةÜ فùضǚ عùن اسùتخدام األصùناف                 )8

  .)379(المقاومة

  



  )Bemisia tabaci(الذبابة البيƮاء : ƙامنا

         ùا تمùحيث أنه Üخسائر كبيرة جدا للمزارعين Ɣفة حشرية خطيرة تسبƈ تص تعتبر الذبابة البيضاء

فتهلكهÜ كما أنها تفرز مادة عسلية على الƛمار واألوراق         ) وخاصة البندورة والكوسا  (عصارة النبات 

واألخطر من ذلك فƎن الذبابة البيضاء تعتبر من أنشط ناقǚت          .  )380(فتنمو عليها الفطريات السوداء   

  .)381(األمراض الفيروسية وخاصة مرض اصفرار وتجعد أوراق القمة النامية

  : ا يلي بعض أبرز طرق الوقاية من هذه اآلفةوفيم

زراعة نباتات صائدة كزراعة الخيار بين البندورةÜ حيث يعمل الخيار علùى جùذƔ الذبابùة                 )1

البيضاء مما يمكننا من مكافحتها على الخيار وحماية البندورةÜ كما بƎمكاننا زراعة الباذنجùان              

  .)382(ا عن سائر المحاصيلأول الخطوط وبالتالي جذƔ الذبابة البيضاء وإبعاده

إذا أن التربة الجيدة والسليمة تعتبر خط الùدفاƳ األول ضùد            .  ضمان صحة التربة وسǚمتها    )2

  .الذبابة البيضاءÜ ألنها تنتƝ نباتا قويا وسليماÜ سواء في البيت البǚستيكي أو خارجه

3(            ÜƐستخدام ماء صابوني دافƎب Üناء فصل الشتاءƛستيكي أǚيف البيت البƲيض    تنùبهدف إزالة ب

  .كما يجƔ إزالة الشتǚت المصابة وتدميرها.  اآلفات

بهدف وقاية البندورة من اإلصابة بالذبابة البيضاءÜ بƎمكاننا إحاطة حقل البندورة بالشاƫ حتى              )4

  Ƴشارها              1,5إرتفاùوبالتالي التقليل من انت Üǎانتقال الذبابة البيضاء من الحقول األخر ƴم لمن 

Ü حيث تصبƠ عندها الذبابة معتمدة على الهواء وبالتالي يتم قذفها           %50-35 بنسبة تتراوƟ بين  

  .)383(لمسافات بعيدة

5( Ʃدام الشاƢاست:  

الشاƫ المصنوƳ من خيوط بولستير أو النايلون Ǚ تسمƛ Ơقوبه بمرور الحشرات من خǚلهاÜ كمùا                

على فùصل النباتùات عùن       ومن أبرز فوائد الشاƫ أنه يعمل       .  )384(أنها Ǚ تتƛƋر بالعوامل الجوية    

الحشرات وبالتالي حمايتها من اإلصابة باآلفاتÜ علما بƋنه في المنùاطق ذات درجùات الحùرارة                

المرتفعةÜ كما في أريحا مÜǚƛ فƎن الشاƫ يفيد في تخفيف شدة الحرارةÜ إذ يخفùف الùشاƫ مùن                   

  .)385(الحرارة الساقطة على النباتاتÜ فضǚ عن تقليل التبخر من سطƠ التربة

  

  :بƌمكاننا استƢدام الشاƩ بƌحدǌ الطرƼ التالية

  :على شكل أنƻاƼ منƮƻƢة  ) أ

نƛبت أسǚكا على شكل    ) الƣ…حراƛةÜ تسميد عضويÜ  (بعد اǙنتهاء من إعداد التربة جيدا للزراعة        

مÜ وبحيùث تكùون     2-1,5بحيث تكون المسافة بين األقùواس       )  ملم 4-3سمكها  (أقواس فوǙذية   

 القوسÜ ومن ƛم يتم فرد الشاƫ فوق األقواس وتƛبيته جيدا بùالتراƔ             خطوط الزراعة في منتصف   

  . )386(من على جانبي القوسÜ ويفضل تƛبيته بعد الزراعة مباشرة

  

 يوماŹ وفي محصول الكوسا يرفƴ      40في محصول البندورة بعد     ( يوماŹ   40يتم رفƴ الشاƫ بعد نحو      

  ).الشاƫ مƴ بداية التزهير

  



  :وت البǘستيكيةعلى شكل ستاƏر حول البي  ) ب

أو تركهاÜ ومن ƛم يتم تركيƔ الشاƫ       ) في بيت البǚستيك  (في هذه الحالة يتم رفƴ ستائر البǚستيك        

مكانها أو بجانبها بهدف منƴ دخول الحشرات من جوانƔ البيت البǚستيكيÜ فùضǚ عùن إتاحùة                 

  .)387(الفرصة لتهويته

  

  :على شكل بيوت شاƩ كاملة) ج

من الشاÜƫ وبهùذه الطريقùة تùزرƳ        ) في بيت البǚستيك  (لسقف والستائر   في هذه الحالة يكون ا    

النباتات في أشهر الصيف الحارÜ علما بƋن درجة الحرارة في بيت الشاƫ أقل ببضƴ درجات مùن                 

  . )388(بيت البǚستيك

Ü يجƔ عدم شد الشاƫ بقوةÜ ألن شده بقوة         )وبغض النƲر عن طريقة استخدام الشاƫ     (وبشكل عام   

  .)389(ى زيادة سعة الفتحات وبالتالي زيادة احتماǙت دخول الحشراتيؤدي إل

  

وفي نفس سياق التطبيقÜ يفضل تركيƔ لوحùات صùفراء مطليùة بمùادة Ǚصùقة Ǚصùطياد                  

  . )390(الحشرات

  

بهùدف اسùتعماله    ) بعد اǙنتهاء من استخدامه في موسم معين      (بƎمكاننا اǙحتفاƲ بالشاƫ    : مǘحưة

.  )ǚ)391حقÜ إǙ أنه بعد استخدامه يجƔ رفعه مƴ تنƲيفه من الرمال العالقة بùه             ƛانية في الموسم ال   

ومن ƛم يجفف من الماء من خǚùل        ) ويفضل غسله بالماء  (كما يجƔ لف الشاƫ على شكل كرات        

أما حفƲ الشاƫ للموسم القادم فيجƔ أن يكون في مخزن خال من            .  )392(تعريضه للهواء والشمس  

فئران وبعيدا عن أشعة الشمسÜ ويفضل استخدام مواد طùاردة للحùشرات            الحشرات القارضة وال  

  .)393(القارضة والفئران

  

  )Moths - Butterflies(الديدان القارƮة : تاسƴا

  :)394(طرƼ الوƽاية

  ).أو الحديقة(مكافحة األعشاƔ حول وبداخل البستان  )1

  .حراƛة التربة قبل الزراعة )2

حول الشتلة بعد إنباتهاÜ بحيث يتم دفùن جùزء          ) بشكل مخروط أ كƋس مقلوƔ    (وضƴ كرتونة    )3

  .فوق سطƠ التربة) سم10على األقل (ويبقى ما تبقى منها )  سم3نحو (منها في األرض 

  

  حشرƔ البƼ: عاشرا

  .7 و5،6وتحديدا البنود الفرعية ) المن(كما في البند األول : طرƼ الوƽاية

  



  )فǏ الƴنب(ة من سوسة القطƹاستƢدام الكبريت كطارد للحشرات وللوƽاي: أحد عشر

كما يعتبر الكبريت مادة    .  بƎمكاننا استخدام الكبريت الجاف أو الرطƔ كطارد للحشرات بشكل عام         

لذا فƎùن   .  مقاومة لǖمراض الفطرية ومنفرة للحشرات وضررها على البيئة واإلنسان شبه معدوم          

اية اإلنتاج يعتبر عامǚ وقائيا من   يوماŹ وفي بد   45تعفير األشتال بمسحوق الكبريت مرتين من عمر        

وللوقاية من سوسة القطف في العنƔù بƎمكاننùا أيùضا التعفيùر             . )395(اآلفات الفطرية والحشرية  

  .)396(بالكبريت

  

 اǓنƻاƼ) حافرات(Ƭانƴات : اƙنا عشر

استخدام أغطية خاصة للتربة تكون طاردة للحشراتÜ كاستخدام أغطية من رقائق           :  طريقة الوƽاية 

  .)397(لومنيومÜ مما يؤدي إلى نقص اإلصابة بصانعات األنفاق وخاصة في حالة البندورةاأل

  

  )بشكل عام(اǑفات الحشرية: ƙǘƙة عشر

  :بƭƴ طرƼ الوƽاية

  .رƫ وقائي بمحلول البندورة)  1

  ).8/(1-3-2-4راجƴ البند : طريقة التحضير واǙستخدام

  :رƫ وقائي بمحلول القريص)  2

  ).7/(1-3-2-4راجƴ البند : واǙستخدامطريقة التحضير 

  

  :الحشرات واǓمراƭ فǏ اللوزيات: أربƴة عشر

يجƔ اǙهتمامÜ بشكل خاصÜ بƋشجار اللوزيات الحديƛة السن ألنها معرضùة لǘصùابة باآلفùات               

وفيما يلي بعض اإلجراءات الزراعية الوقائية      .  الحشرية وغير الحشرية التي قد تتسبƔ في موتها       

  : اللوزيات من اإلصابة باآلفاتلضمان خلو

التƋكد من زراعة األصناف المقاومة لǔفات المنتشرة في منطقتناÜ فضǚ عن زراعة األشùتال               )1

  .)398(الخالية من األمراض

والتسميد والتقليم والتعùشيÜƔ بهùدف تقويùة        ) المتوازنة(القيام بالعمليات الزراعية كالحراƛة      )2

تي تعتبر مƋوǎ للعديد من اآلفاتÜ كما يفضل عدم تùرك           األشجار وإزالة األعشاƔ الضارة ال    

Ü وإنما إبعادها عن موقƴ األشùجار حتùى Ǚ          )أو الحديقة (األفرƳ المقلمة حول وبداخل الحقل      

ǎ399(تكون مصدرا للعدو(.  

تجنƔ حدوث خدوƫ أو جروƟ في أجزاء الشجرةÜ ألن بعض اآلفات تخترق الشجرة بواسطة               )3

Ɵوالجرو ƫ400(هذه الخدو(.  

الكلور مùادة كيماويùة     (تعقيم أدوات التقليم والتعقيم بالماء والصابون بدǙ من محلول الكلور            )4

  ).سامة ومتطايرة

Ü أمùا   )حرقهùا (جمƴ األفرƳ واألوراق المصابة والجافة وإبعادها عن الموقƴ ومن ƛم إتǚفها             )5

  .)401(األشجار شديدة اإلصابة والجفاف فيفضل اقتǚعها وإتǚفها



 األزهار والƛمار الصغيرة عن األشجار الصغيرة والحديƛة السن ألنهùا تùضعف             يفضل إزالة  )6

                ǚيùمار لمعرفة الصنف فيحبذ أن يكون عددها على الشجرة قلƛ وإذا رغبنا في ترك Üاألشجار

  . )402(جدا

طǚء الساق الرئيسي واألفرƳ الهيكلية الرئيسية ألشجار اللوزيات بمحلùول الùشيد المطفùي               )7

والهدف من طǚء مادة الجنزارة هùو مكافحùة         .  )403(لك في بداية شهر نيسان    والجنزارةÜ وذ 

) الشيد والجنزارة (العديد من األمراض الفطرية وبالتالي الوقاية منهاÜ فضǚ عن كون الطǚء            

كما أن الطǚء يقùي مùن       .  )404(غطاء مناسƔ للتشققات والجروƟ التي قد تتواجد في الساق        

خفف من أذǎ الحيوانات التي تعتدي على الساقÜ عǚوة عن تخفيف           أشعة الشمس الحارقة و ي    

  .)405(النموات غير المرغوƔ فيها مƛل الطرود المائية

  

  )بشكل عام(اǓمراƭ الƻطرية : Ƣمسة عشر

  :بƭƴ طرƼ الوƽاية

  :  خلطة الƛوم  )1

  )1 / (1-4-2-4راجƴ البند : طريقة التحضير واǙستخدام

  :زيت معدني )2

  ).2 / (1-4-2-4راجƴ البند : Ǚستخدامطريقة التحضير وا

  

  أعƻان الجذور والذبول على اللوبيا والƻاƬوليا: ستة عشر

  :)406(طريقة الوƽاية

  اتباƳ دورة زراعية مناسبة )1

  زراعة أصناف مقاومة )2

  .الخدمة الجيدة وإضافة األسمدة العضوية التي تساعد على سرعة النمو وتقليل خطر اإلصابة )3

  ).أي اǙمتناƳ عن الزراعة في تربة سيئة الصرف(المياه العناية بعملية صرف  )4

  

  )بشكل Ƣاƫ(والبياƭ الدƽيقǏ ) بشكل عام(اǓمراƭ الƻطرية : سبƴة عشر

  . كما أسلفناÜ يعتبر الكبريت مادة مقاومة لǖمراض الفطرية

  .رƫ الكبريت الرطƔ أو الجاف: طريقة الوƽاية

  

  البياƭ الدƽيقǏ فǏ الƴنب: ƙمانية عشر

  :)407(ة الوƽايةطريق

  .أƛناء اإلزهار التعفير بالكبريت )1

2( Ɣبالكبريت الرط ƫسبوعين يتم الرƋبعد العقد ب.  

  

  فيروƧ تجƴد اǓوراƼ اƻƬǓر فǏ البندورƔ:  تسƴة عشر

. بƎمكاننا تƋخير إصابة البندورة بهذا الفيروس بƎستخدام أغطية صفراء اللون     :  )408(طريقة الوƽايـة  

 قƫ القمƠ أو الشعير كغطاء للتربة وقت زراعة البùذور وبالتùالي تƋùخير               فمǚƛ بƎمكاننا استعمال  



انتشار المرض في حقول البندورة لبضعة أسابيÜƴ ويصاحƔ ذلك انخفاض في عدد حشرة الذبابùة               

          ƫالحشرة نحو الق Ɣحيث  تنجذ Üفر     (البيضاء الناقلة للفيروسùه األصùلون Ɣا  ).  ربما بسبùكم

بǚستيكية الصفراء كغطاء للتربة بدǙ من القÜƫ علما بƋن الحشرة الناقلة           بƎمكاننا استخدام الشرائƠ ال   

للفيروس تنجذƔ نحو البوليƛيلين األصفر بدرجة أكبر من انجذابها نحو القÜƫ ويعتبر ذلك استبعادا              

  .للحشرة عن النباتات

  

  ƽلة الرطوبة فǏ التربة: عشرون

وتعفن أزهار  ) بشكل عام (وراق ƛم ذبولها    من أبرز أعراض قلة الرطوبة في التربة بهوت لون األ         

  .ƛمار البندورة

  . )409(تحسين الري باستمرار واستخدام الدبال وإضافة المادة العضوية حول النبات: الوƽاية

  

  ƽلة الرطوبة فǏ الجو: واحد وعشرون

أن من أبرز أعراض قلة الرطوبة في الجو تحول األوراق إلى اللون البني أو حتى قد تحرقÜ كما                  

 Źمار يبقى صغيراƛوخاصة البندورة(حجم ال.(  

  : الوƽاية

  .)410(رƫ النباتات بالماء صباحا ومساء -

  .زيادة كمية مياه الري -

مƛل زراعة الذرة بùين     ( زراعة نباتات تنمو عاليا كفواصل أو حواجز بين النباتات الرئيسية            -

  ).  خطوط خيار نزرƳ خط ذرة8-6كل : خطوط الخيار 

  

  زيادƔ نسبة الماء: اƙنان وعشرون

  . تتسبƔ زيادة نسبة الماء في النبات في اصفرار األوراق وإعاقة النمو وتعفن الجذور

  .)411(التقليل من المياه وإضافة المادة العضوية للتربة الطينية: الوƽاية

  

  إرتƻاƱ درجات الحرارƙǘƙ :Ɣة وعشرون

 قد تƲهر في ƛمار البنùدورة منùاطق         كما.  تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى احتراق األوراق      

وبشكل عامÜ قد تتجعد األوراق في حالة إرتفاƳ درجات الحرارة أو تذبذبها بين             .  صلبة وخضراء 

  .البارد في الليل والحار في النهار

  :الوƽاية

توفير التهوية الجيدة وأنƲمة تƲليل في الزراعة المحميةÜ فضǚ عùن عùدم إزالùة األوراق                 -

  .)412(الƛمار للحرارة العاليةوبالتالي تعريض 

زراعة حواجز نباتية بين خطوط المحصول الرئيسي في الحقل المفتوÜƟ حيث نعمùل علùى                -

  .تلطيف الجو في محيط نباتات المحصول الرئيسي

  

  )من أخطر النباتات الزهرية الطفيلية على المحاصيل الخضرية(الهالوƿ :  أربƴة وعشرون



وزراعة محاصيل Ǚ يتطفل عليها الهالوك مƛل الفلفل والكتان اللùذين           إتباƳ دورة زراعيةÜ    : الوقاية

Ü ومن الضروري أيضا التƋكد من استخدام       )413(تشجƴ إفرازات جذورهما على إنبات بذور الهالوك      

أصناف مقاومة لǘصابة بالهالوكÜ ناهيك عن أن التùسميد باألسùمدة النيتروجينيùة يقلùل مùن                 

  .)414(اإلصابة

  

   تجنب اǑفات لدǌ نƙر البذور:Ƣمسة وعشرون

بدايùة جيùدة    ) أي نƛر داخلي وليس في موقƴ الزراعة مباشرة       (يعتبر نƛر البذور في أوعية تشتيل       

البراغيùثÜ ذبابùة جùذور      : لمواجهة اآلفات وخاصة في حالة األشتال الضعيفةÜ ومن هذه اآلفات         

  Üتعني ال      ".  البزاقة العريانة "الملفوف Ǚ أن هذه الطريقة Ǚن        إùقضاء نهائيا على اآلفات بل تقلل م

فاعليتها إلى حد كبيرÜ علما بان الƲروف الدافئة والجافة في موقƴ النƛر والتشتيل تقلل من مùشكلة                 

  .)Ʋ)415هور األمراض الفطرية

  

  .)416(من اǑفات) فǏ المشاتل التجارية أو المنزلية(وƽاية اǓشتال : ستة وعشرون

  .ةاستخدام بذور جيدة وغير مصاب )1

  .توفير بيئة زراعية معقمة وخالية من مسببات األمراض وخاصة الفطرية والنيماتودا )2

  .استعمال أدوات زراعية نƲيفة وغير ملوƛة ومياه غير موبوءة بمسببات األمراض )3

ومكافحùة الحùشرات الناقلùة      ) وخاصة الذبابة البيùضاء   (عزل المشتل عن اآلفات الحشرية       )4

Ü أو باستعمال   ) )8 / (3-3-4راجƴ البند (تخدام الشاƫ األبيض    للفيروسات والتقليل منهاÜ باس   

  .مصائد للحشرات

التحكم بالرطوبة ودرجات الحرارة من خǚل التهوية المناسبةÜ علما بان عدم تùوازن هùذين                )5

. يؤدي إلى نمو وانتشار المسببات المرضية وخاصùة الفطريùة      ) الرطوبة والحرارة (العاملين  

ة من الضروري ممارسة عملية الري باعتدال وبالتالي التقليل مùن           وبهدف تقليص ƈفات الترب   

  . الرطوبة

6(               Ɣعن إزالة األعشا ǚفض Üم إبادتهاƛ التخلص من النباتات المصابة وإبعادها عن المشتل ومن

  .الضارة التي تعتبر عائǚ للعديد من اآلفات
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  المراجƲ الƴربية: أوال
  

  :الكتب  ) أ

وزارة الزراعùة واستùصƟǚ     :  القùاهرة .  المكافحة البيولوجية لǔفات الحùشرية    .  توفيقÜ محمد فؤاد   -

 Ü1993األراضي.  

الدار العربية للنشر والتوزيÜƴ الطبعùة العربيùة الƛانيùةÜ          :  القاهرة.  علم البساتين .  جانيك -
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مرشد علمùي لقùانون التعامùل       .  مشاكل المبيدات .  جوين رنجمان جريتا جولدن مان وسار    -

المنƲمة العالمية Ǚتحادات المستهلكينÜ الطبعة الƛانيùة       .  الدولي في توزيƴ واستعمال المبيدات    

 ÜƝ1981بنان .  

المنƲمùة العالميùة    / بحث في بعض الدول األسيوية      .  تقرير المبيدات السامة  .  جيك سم فو   -

  .Ü1985 بنانIOCU( ÜƝ(كينǙتحادات المستهل
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  . 1988الدار العربية للنشر والتوزيÜƴ : القاهرة.  )الصوبات(

  .بدون تاريƣ.  اتحاد جمعيات اإلغاƛة الزراعية الفلسطينية.  الزراعة المنزلية.  داغرÜ سعد -

  . 1982اوكسفام اوكسفوردÜ .  المبيدات والعالم الƛالث الفقير:  المشكلة النامية.  ولديفيد ب -

لجان اإلغاùƛة   : الخليل.  زراعة اللوزيات في المناطق البعلية    .  السعيدÜ حسام الدين مصطفى    -

 Ü1995الزراعية الفلسطينية.  

العربيùة للنùشر    الدار  : القاهرة.  محاصيل الخضر . كيللي.  ووليام س .  طومسونÜ هومرس  -

ƴوالتوزي  . Üانيةƛ1989الطبعة العربية ال.  

المكتبة األكاديميةÜ الطبعة   :  القاهرة.  وقاية النبات واألمن الغذائي   .  عبد الحميدÜ زيدان هندي    -

 Ü1995األولى.  

  .اآلفات الحشرية في مصر والبǚد العربية وطرق السيطرة عليهùا         .  عبد السǚمÜ أحمد لطفي    -

  .1993المكتبة األكاديميةÜ الطبعة العربية األولىÜ : القاهرة.  الجزء الƛاني

Ü "معùا / "مركز العمل التنموي    : م.د.  نحو نƲام متكامل لمكافحة اآلفات    .  العطاريÜ محمود  -

1997.  

 القùدسÜ–   Ü معهد األبحاث التطبيقيùة      دليل ƈفات وأمراض النبات في فلسطين     .  قفيشةÜ وحيد  -

1997.  

  . 1997معاÜ / مركز العمل التنموي : رام اŸ.  ة باǙعتماد على الذاتالتنمي.  كرزمÜ جورج -

جامعùة بيرزيùت    : رام اŸ .  نحو تنمية زراعية بديلة ومعتمدة على الùذات       .  كرزمÜ جورج  -

  . 1999معاÜ / ومركز العمل التنموي ) برنامƝ دراسات التنمية(



توزيƴ المبيùدات فùي أمريكùا       رصد لقانون التعامل الدولي في استعمال و      .  ماريوت موسس  -

/ بحث ميداني ألحوال عمل متصلة بالمبيدات في أربƴ منùاطق بƋميركùا وكنùدا               .  الشمالية

  .1988سان فرانسيسكوÜ .  مشروƳ تعليم وعمل المبيدات

المركزÜ : رام اŸ .  تقنيات جمƴ وتخزين واستخدام البذور المحلية     معا  / مركز العمل التنموي     -

1997.  

  .1997المركزÜ : رام اŸ.  كيف تبني مشتلك الخاص.  معا/  التنموي مركز العمل -

  

  :الƬحƹ والمجǘت والدوريات  ) ب

اǙحتياجات الوقائية من خطùر     ).  "وزارة الزراعة المصرية  (اإلدارة العامة للƛقافة الزراعية      -

  .1992 أغسطسÜ– Ü يوليو 47المجلد .  الصحيفة الزراعية".  التسمم بالمبيدات

-   Üستيكية المستعملة لتغطية التربة       .  "بياربورداسǚنوعية األغشية الب)ƫالمياه  أخبار)".  المل

    .Ü1998 تموزÜ24 Ü العدد والري

  .Ü26/6/1996 )شؤون زراعية وتنموية (صحيفة القدس".  حشرة التين الشمعية" -

ة شùؤون زراعيù    (صحيفة القدس ".  العنƔ) خمƝ(المحاربة الطبيعية لعفن    .  "خضرÜ كمال  -

  ).Ü6/6/1995 )وتنموية

".  أمراض أعفان الجذور والذبول علùى نباتùات اللوبيùا والفاصùوليا           .  "خفاجيÜ يحيى سالم   -
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شؤون زراعية   ("صحيفة القدس ".   عين الطاووس في الزيتون    مرض.  "دعيبسÜ كمال خضر   -
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