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مقدمة 
مبيدات الهناك ف في قتل العديد من انواع االفات . ةتستعمل معظم مبيدات االفات الكيميائي

 ومبيدات االدغال او االعشاب fungicidesمبيدات الفطرية ال وinsecticidesالحشرية 
herbicides ومبيدات الديدان الثعبانية nematicides ومبيدات القوارض rodenticides 
فضال عن  وغيرها ، molluscicides ومبيدات الرخويات acaricides و الحلم ومبيدات القراد

مساهمة المبيدات في قتل الكثير من الكائنات الناقلة لالمراض. 
ان هناك اكثر من مليون حالة تسمم تحدث كل سنة تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية الى 

عي و الف حالة وفاة تحدث نتيجة عدم ال20نتيجة استعمال مبيدات الحشرات فقط وان هناك 
مبيدات االفات على اساس سمية . وقد صنفت منظمة الصحة العالمية وادبمخاطر تداول هذه الم

 قياس ما يسمى بالجرعة عن طريق lethal dose (LD)الجرعة الفموية او الجلدية القاتلة 
 وذلك بحساب عدد الملغرامات من المادة الفعالة LD50القاتلة لنصف عدد حيوانات االختبار 

% من الحيوانات تحت االختبار التي 50للمبيد لكل كيلوغرام من وزن الجسم التي تؤدي الى قتل 
فئات وما يقابلها من عة ب وبالتالي يتم وضع المبيد في احدى ار والجرذان،غالبًا ما تكون الفئران

 :هي ملغم/ كغم للمواد الصلبة والسائلة عن طريق الفم ) LD50مقدار السمية الحادة للجرذان ( 
 والصنف  )extremely hazardous ) <20  <5 جدًا ةالخطروتشمل المبيدات  Ia  الصنف 

Ib الخطورة المرتفعة highly hazardous  ( 20-200 – 5-50)   والصنفII الخطورة 
 الخطورة IIIو الصنف  moderately hazardous  ) ( 200-2000 – 50-500المعتدلة 
 غير table 5والصنف االخير يدعى slightly hazardous ( 500<-2000< ) الطفيفة 

 ). unlikely to be hazardous )>3000->2000  محتمل الخطورة 
ظروف عدم توفريتم عادة خزن المبيدات قبل استخدامها وغالبًا ما نالحظ عدم العناية بالمخازن و

 مما يتسبب في مشاكل خطرة قد تؤدي الى االضرار بصحة االنسان والحيوان  الصحيحةالخزن
والبيئة نظرًا للخطورة الكامنة في مثل هذه المواد الكيميائية، من هذا المنطلق فأن المعلومات 

المثبتة في هذا الكتيب تهدف الى توضيح اهمية وضرورة العناية بموضوع خزن مبيدات االفات 
باتباع االساليب واالجراءات الناسبة وحسن التصرف عند تداول والسيطرة على المخزون منها 

  الخطرة ً .مثل هذه المواد 
 
 
 
 



  

 مخازن المبيدات
يجب توفر شروط اساسية عند تشييد او بناء مخازن المبيدات والتي تتضمن : 

 اختيار الموقع أ-
موقع بعيدًا عن المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس ومحالت التسوق الان يكون 1- 

غيرها من المرافق العامة. كما انها البد وان تنشأ في اماكن وواالغذية ومخازن اعالف الحيوانات 
بعيدة عن االنهر ومكامن المياه وغيرها من اماكن تجهيز المياه لالستخدام العام كي اليتم تلوثها 

. بالمبيدات نتيجة تسربها من المخزن 
او معرض الى في موقع ذو مستويات عالية من المياه الجوفية المخزن يكون  ان اليجب  2-

 لفيضانات موسمية.
مكافحة الحرائق في وكذلك الخاصة بنقل المبيدات الى المخزن مركبات وصول سهولة  3-

حاالت الطوارى. 
  تصميم وتركيب مخازن المبيداتب- 

يجب االخذ في االعتبار المبادىء العامة التالية عند انشاء مخازن المبيدات : 
 ان يكون المخزن واسعًا بما فيه الكفاية الحتواء الكميات المخطط خزنها من المبيدات كما _

% من المساحة الكلية الغراض حركة المواد واحتمالية الحاجة 15ويجب اضافة مايعادل 
للحاويات واخرى للتوزيع والتركيب واعادة  التعبئة  مناسبة المستقبلية.هذا فضًال عن مساحة

 الفارغة. 
 المخازن بانظمة تهوية جيدة بهدف منع انحباس ابخرة المبيدات وارتفاع درجات الحرارة تزويد  _ 

خصوصًا في المناطق الحارة مثل العراق الذي يتصف بارتفاع درجات الحرارة خالل النهار 
 وخصوصًا في فصل الصيف.

 من الكونكريت غير النافذ و الصقيل لمنع نفاذ ةارضية المخزن مبنية من طبقالبد وان تكون _  
. تنظيفالالمبيدات المنسكبة وتسهيل عملية 

 :ات علىلمخططومن الضروري ان تشتمل 
اقل ما يمكن من عمليات تداول حاويات المبيدات لتجنب التسبب في نضوحها او انسكاب  -

المبيدات. 
منافذ مباشرة للخارج من دون المرور خالل ابنية اخرى.  -
التهوية الجيدة لمكان اعادة التوزيع والتعئبة الذي البد وان يكون ايضا بعيدًا عن مدخل  -

.  مع احكام غلقه بصورة جيدةالمخزن
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يات الفارغة واخرى لحاويات المبيدات المنتهية المفعول وبانتظار التخلص ومساحة لخزن الحا -
 منها.

 مسؤل المخزن منفصلة وبعيدة نوعًا ما عن مخزن المبيدات.ان تكون غرفة  -

 اخرى لخزن مالبس العمل الواقية.وتوفر امكان مالئمة لالستحمام  -

 انواع المبيدات و كما والبد وان تتوفر في المخزن اماكن خزن منفصلة لكل نوع من -
 ترتيب كل مجموعة مبيدات وحسب خطورتها خصوصا مبيدات االدغال فضال عن امكانية

 واطئة مع المبيدات الخطرة جداً .السمية اللمنع حدوث تلوث ما بين تلك التي ذات 

 ينبغي ان يزود المخزن بالمواد والمعدات التالية للتصرف في حاالت الطوارىء: -

      -عدد من االكياس المملؤة بنشارة الخشب و/او الرمل . 
      -عدد من البراميل الكبيرة الفارغة الستيعاب العبوات التالفة. 

      -اكياس بوليثلين لكي تنقل اليها محتويات االكياس او المواد التي قد تصاب بالتلف. 
      -مطافىء حريق ومجارف وفرشاة. 

      -مالبس واقية للعاملين (قفازات من النتريل او النيوبرين، احذية مطاطية طويلة ، 
        مالبس ونظارات واقنعة واقية ).         
وعند البناء فيجب االخذ بنظر االعتبار ما يلي: 

ان يكون سقف المخزن مؤلف من مواد خفيفة مثل االلياف الزجاجية التي من الممكن ان  •
 وتجنب البخرةلدخان واا  مما يسمح بخروجتتساقط بسهولة عند حدوث الحريق

يجب تجنب استخدام المواد الخفيفة التي من الممكن ان تتطاير خالل واالنفجارات. 
 الرياح القوية.

باتجاه االحواض لتصريف المواد المنسكبة عتبات خارجية  المخزن  لجدرانن تكونا •
 االرضية الخاصة بذلك.

 ان تكون جدران المخزن الداخلية ملساء وخالية من التشققات والنتوءات لتسهيل عملية  •
 التنظيف.

عدم تركيب نوافذ في حال توفر وسائل اخرى للتهوية واالضاءة.وفي حال عدم توفرها  •
  يجب تظليل هذه النوافذ لمنع دخول اشعة الشمس.

 للماء او من شرائح معدنية توضع فوق  منفذةمن مواد غيرالمخزن ارضية تعمل  •
 االسمنت. 

كما البد وان ترتفع قليًال حافات ارضية المخزن لمنع تسرب المواد المنسكبة نحو الخارج  •
 واي مياه خارجية من الدخول. 



  

سم. 15 الى ارتفاع  بمواد تمنع النفاذيةتشكيل قواعد جدران المخزن من سدود مبطنه •
اجراء احترازي لتقليل مخاطر التلوث البيئي كويفضل ان يحيط بكامل المخزن سد اخر 

 الواسع. 

 . لتسهيل مرور السيارات  تزويد سدود المخزن والجدران بمنحيات •

ز المخزن بانابيب توصيل المياه الغراض التنظيف والغسل وازالة التلوث من يجهت •
 الستحمام وازالة التلوث العرضي.لكذلك بحمامات واالرضيات والجدران 

ومن الضروري تجهيز المخزن بحوض ارضي خارجي يكون مبطنًا بمواد مانعة للنفاذ  •
عدم السماح للمياه ،ومعالجتهاويستخدم لجمع مياه الغسل والتنظيف والمواد المنسكبة 

 الملوثه من الوصول الى مجاري المياه الرئيسية او االنهر.

انشاء جدران عازلة داخلية تفصل ما بين اقسام المخزن وتعمل على منع العمل على   •
 انتشار الحريق في كامل المخزن 

من  في النهاية االخرى همخرج للطوارئ فضًال عن الباب الرئيسي ويفضل وضعوجود   •
 لمخزن.ا

تعد عملية التهوية احدى المتطلبات المهمة جدًا داخل المخزن لمنع تراكم االبخرة السامة  •
لالشتعال مما البعض منها ة يقابلعلى فضًال ،التي تؤثر سلبيًا على صحة العاملين 

من شأنه  باردًا  قدر المستطاع توفير جوايشكل خطرًا مضافاً . كما وتعمل التهوية على 
البد وان القياسية ان مساحة التهوية الساعدة في حفظ المبيدات من التلف والتحلل. 

ن مساحة ارضية المخزن او ان يتم فتح الباب الرئيسي على  م1/150تكون مساوية الى
االقل لمدة ست ساعات اسبوعياً . كما والبد من تركيب مفرغات الهواء على مستوى 

سقف وارضية المخزن لغرض سحب االبخرة والهواء الحار ويجب االنتباه لوضع سلك 
مشبك حولها لمنع دخول الطيور او الفئران. 

 
: العالمات التنبيهية

بة) خارج المخزن ويكتب الالبد من وضع العالمات الدالة (خصوصًا الجمجمة والعظام المتص
عليها بصورة واضحة ومقروءة : "خطر مبيدات اليسمح بالدخول اال للمخولين". وبصورة عامة 

فأن العالمات التحذيرية او التنبيهية البد وان توضع داخل وخارج المخزن وبمواقع ملحوظة 
 وخصوصًا تلك التي تشير الى "ممنوع التدخين".

. العالمات الالصقة التحذيرية المستخدمة على الجدران او الحاوياتويتضمن الجدول االتي 
 
 



  

 
طريقة الخزن ماهية العالمة شكل العالمة ت 
1 
 

غاز قابل لالشتعال  
(الخلفية حمراء) 

مانعه هزة خزن متفرق مع توفر اج
 لالنفجار او خزن في مجال مفتوح

 قل او ام55درجة االشتعال  سوائل قابل لالشتعال  2
درجة  سوائل قابلة لالحتراق او (خلفية حمراء)

م 55االشتعال اكثر من 

 طن اال اذا 250الكمية التزيد عن 
تمت حمايتها من االحتراق 

 

مواد صلبة قابلة لالشتعال (خلفية بيضاء مع   3
اعمدة حمراء) 

  طن250يفضل عدم خزن اكثر من 

 (النصف االسفل احمر اللون تلقائياحتراق   4
واالعلى ابيض) 

 خزن متفرق ويفضل خزن مفتوح

 تعزل عن المواد المشتعلة والمحترقةمواد مؤكسدة (خلفية صفراء)   5

تخزن بصورة متفرقة ان قانونيًا البد مواد سامة (خلفية بيضاء)   6
 LD50 (فيما اذا كانت عالية السمية

  ملغم/ كغم)25عن طريق الفم < 

تفصل عن المبيدات المجهزة بحاويات لة (خلفية بيضاء وسوداء) كآمواد ا  7
 معدنية

(خلفية بيضاء مع اعمدة سوداء في النصف   8
العلوي) 

غير محدودة الخزن اذ لم تكن قابلة 
لالحتراق فيما عدا ذلك يفضل وجود 

 حواجز عازلة

 
 
 



  

خزن المبيدات 
: كيفية خزن الموجودات

البد من ترتيب وتنظيم ما مخزون من مواد وبحيث يسمح باستخدام او سحب المواد االقدم  -
 اوًال (نظام المّدخل اوًال يخرج اوالً ) ويمنع تراكم المواد.

كما يجب ترتيب الحاويات وبحيث يتم تقليص عمليات التداول الى ادناها وبالتالي تجنب -  
 حدوث االضرار الميكانيكية التي قد تؤدي الى حدوث تسرب للمواد الخطرة. 

وجد مايعيق الحركة ومعلمة واليقل عرض يوالبد من ان تكون الفراغات والممرات سالكة وال- 
تنظيف من شأنه المساعدة في اجراء وهذا . الفراغات او الممرات مابين الحاويات عن متر واحد)

  الت النضح واالنسكاب من عبوات المبيدات.سريع في حا
قد يؤدي ذلك الى عواقب وخيمة ف حاويات المبيدات  القفز او الصعود علىكما ويجب تجنب- 

في بعض الحاالت وخصوصًا عندما تكون اغطية الحاويات التتحمل ثقل جسم الشخص الواقف 
فوقها. 

والبد من وضع قواعد (من الخشب او الطابوق) تحت الحاويات وتجنب وضعها مباشرة على - 
ترتيب الحاويات فوق بعضها فالبد وان يفصلها عن بعضها المنصات النقالة ، وعند االرضية 

مشكلة تتعلق بتأكل الحاويات او تسرب المواد منها ومعالجتها بالسرعة يمكن مالحظة اي وبذلك 
 المطلوبة.

 قدر المستطاع وان السلم متر لتجنب استخدام 2عن الرصات من المفضل ان اليزيد ارتفاع - 
ترتيب الحاويات ، كما يجب سم 107ن عاليزيد ارتفاع الحاويات على كل منصه نقالة 

 يعتمد على مادة  السليماالرتفاع الخزني، مع مالحظة ان  وثابته أمنةوالصناديق بارتفاعات 
. جدول) الالحاوية (

االبقاء على مواد التعفير والحبيبية والمساحيق في صناديقها خالل الخزن لتجنب تلفها اما - 
 معبأة في قناني زجاجية فالبد ايضًا ان تبقى في صناديقهاالالتركيبات المركزة وخصوصًا تلك 

 .لتالفي تعرضها للكسر
- عزل المركبات الصلبة عن السائلة الختالف طرائق المعالجة عند نشوب الحريق او انسكاب 

المواد السائلة. 
- عزل المبيدات السائلة القابلة لالشتعال عن غيرها لتقليل انتشار النار في حالة حدوث ذلك. 

- عزل المبيدات غير المرغوبة (المنتهية الصالحية) عن المبيدات السليمة. 
- فصل المبيدات حسب نوع المادة (مبيد حشري او فطري وغير ذلك) ،وتحديد اماكن خاصة 

لكل توع . 



  

 
 الحاويات فوق بعضها لرص القصوى ددوحال

عدد الطبقات فوق المنصه نوع العبوة 
السفلية 

عدد العبوات في كل منصه 

 3-4 1 لتر 200براميل حديدية سعة 

براميل حديدية سعة اقل من 
 لتر 200

2 3-4 

 3 1 لتر 200يراميل من االلياف 
يراميل من االلياف اقل 

  لتر200من
2 3 

 2 1  لتر200براميل بالستيكية 
براميل بالستيكية اقل من 

  لتر200
2 2 

 3 4 – 5 اكياس ورقية
 3 4 – 5 اكياس بالستيك

 4-3 4 – 6حاوية ليفية ذات غطاء  
حاوية ليفية تحوي عبوات 
رقيقة (عبوات بالستيكية 

 واكياس)

6 – 4 2 

 4-3 2 – 4حاوية خشبية 
 

 
  للمبيداتخزينيالعمر الت

عرض العمر التسويقي للمبيدات الفترة الزمنية التي يمكن خاللها خزن المبيدات وقبل ان تتيقصد ب
. ا محددخزنيا افان كل انواع المبيدات تمتلك عمروعلى العموم  . فعاليتها وفقدانتدهورالوللتحلل 

وكجزء من التطورات التقنية في مجال توليف المبيدات فان طرائق التعبئة والخزن تهدف الى 
 للمبيد خزينين بذكر العمر التو البعد حد ممكن. والبد من ان يقوم المصنعتخزينياطالة العمر ال

بدأ من تأريخ اليقل عن سنتين خزنيا  اان معظم المبيدات تمتلك عمرومن العروف  ،على العبوة
مالم يتم اتباع طرائق الخزن الصحيحة تحت ظروف الخزن الجيدة وقد تقل عن ذلك االنتاج 



  

زنها في درجات حرارة عالية) وعند الخزن البد من االخذ بالحسبان الفترة الزمنية خ(مثًال اذا ماتم 
من االنتاج وحتى وصولها الى المخزن. 

هما تّغير المبيد المعبأة وخالل الوقت هما : بر يتم عتينوهناك طريق
 الى منتجات التمتلك مواصفات هاوتحطممن خالل تحللها  الفعالة كيميائيًا تهقد تتغير ماد -

 وبالتالي انخفاض تركيز المادة الفعالة االصلية.  االصليالمبيد
 لزجة  مواد اواتالمبيد وربما تترسب مواد على شكل قشور او بلورتتدهور صورة مستحضرقد  -

مما يجعل من المستحيل خلطها او استعمالها في المرشات. 
 ا من الناحيةمستقر) يكون مجموعة الكلور العضوية (من  endosulfanن مبيد االندوسلفاف
اكثر من غيرها.اما المبيدات من مجموعة اال ان بعض مستحضراته قد تتحطم بسرعة  ةكيميائيال

 اقصر. وبالمقارنة فان خزنياً  اً الفسفور العضوية فانها عمومًا اقل استقرارًا لذلك تمتلك عمر
ضها رعتتكتل نتيجة التحطم والللبلل تميل الى قابل المستحضرات على شكل غبار او مسحوق 

الى الحرارة والرطوبة العاليه او اشعة الشمس القوية او وقوعها تحت ضغط معين اكثر مما 
يالحظ على المبيدات السائلة المحفوظة في اوعية مغلقة. 

 
خزيني: توريد المبيدات والعمر الت

البد من االخذ بنظر االعتبار العمر التسويقي للمبيد ومعدل السحب من المخزن (االستعمال) 
ي مبيد. اذ البد من عدم طلب توريد اكثر من متطلبات سنة واحدة. والبد اعند تنظيم طلب توريد 

من ان يكون مثبتًا وبصورة واضحة على حاويات المبيدات تاريخ الصنع والعمر التسويقي 
المسموح به. واذا ماتم توريد كمية اكبر من تلك التي بحاجة لها او التي يمكن تسويقها خالل فترة 

 للمبيد فان ذلك سيؤدي الى تراكم كميات من المبيدات المستنفذة (خارج خزينيالعمر الت
الصالحية) مما سيخلق مشكلة التخلص منها فضًال عن الخسائر المالية المترتبة جراء ذلك. 

تخزيني: فحص الخزين والعمر ال
ة فيما اذا كانت هناك عالمات تدل على التدهور حظالميجب فحص المبيدات وبصورة منتظمة و

او التلف مثل تكتل المساحيق وترسب او تحول السوائل الى حالة جيالتينية وتغير اللون من 
ني الي مبيد سوف يتناقص بصورة سريعة بعد يخزتان العمر ال، مع االنتباه الى خالل التاكسد 

فتح العبوة واستعمال جزء من الكمية. 
كما ويجب ان يتم تدوير الخزين وبصورة تضمن االستعمال السريع الي حاويات مفتوحة وهنا 

البد من عدم ترك حاويات مواد التعفير او المساحيق القابلة للبلل مفتوحة ولفترة اكثر من سنة. 
 عن عوامل خارجية (مثل عوامل ناتجان الحاويات قد اتتعرض الى تدهور ويجب االنتباه الى 

 داخليا بسبب فعل المبيد الذي هاكلآتواخرى نتيجة الطقس والعوامل البيولوجية والميكانيكية) 
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 يمكن ان تؤثر على EC مستحلبةدد وجد ان مستحضرات المركزات الصتحويه. وفي هذا ال
المناطق الضعيفة من الحاوية وتحديدًا على طول خط اللحام او في مناطق التغليف الداخلي 

 حموضتها خالل فترة الخزن مما يجعلها اكثر تأثيرًا ادان بعض المبيدات تزدكما غير الجيدة. 
الذي من تغير لون المبيد عالمة من عالمات حدوث التاكل فعلى تاكل الحاويات من الداخل 

جب مالحظته عند عمليات فحص الخزين. الوا
 

 خزن المبيدات المنتهية الصالحية
ة على حاويات المبيدات فان باالمكان افتراض ينيخزتفي حالة عدم وجود معلومات عن الفترة ال

اكثر من سنتين او من االفضل طلب تلك المعلومات من المصنع او الموزع عند ليست ان الفترة 
وقت الشراء وفي معظم الحاالت فان باالمكان استعمال المبيدات المنتهية الصالحية فيما اذا لم 

يتم فتح العبوة وفي حالة الكميات الكبيرة يمكن التاكد من صالحيتها لالستخدام عن طريق فحص 
ثبت تاريخ اجراء ينماذج من هذه المبيدات وتحليلها في مختبرات معتمدة. عندها البد من ان 

الفحص على الحاويات. وهنا الينصح باتباع طرائق التجربة والخطا للتاكد من فعالية المبيدات 
من خالل استعمال تراكيز اعلى او معدالت اعلى من االستعمال. 

 
: التخلص من المبيدات المنتهية الصالحية

ان الهدف الرئيسي من عمليات الخزن الجيد هو تقليص الحاجة الى التخلص من خزين المبيدات 
المنتهية الصالحية طالمًا ان هذه العملية تشتمل على العديد من المشاكل. مع ذلك وعند الحاجة 
الى ذلك يصبح من الضروري التخلص من الخزين القديم. وبذلك البد لطرائق الخزن ان تسمح 

صالحية لمديري المخازن ان يقوموا والبد من وجود  ،شطب المبيدات القديمة وازالتها من المخزنب
تكدس الخزين المفترض شطبه وازالته مما يتسبب في مخاطر كبيرة وخصوصًا وأال سيبذلك ، 

 تدهور حالة الحاويات وتسرب المبيدات منها. عند 
 

 التخزين والمتابعة
من الضروري وجود النظام المناسب في مخازن المبيدات والذي يضع في الحسبان الطاقة 

المدخلة كميات الرصيد الموجود والوالبد من ان يضمن تسجيل ومتابعة االستيعابية للخزن 
تقدير االحتياج الفعلي لتالفي المشاكل التي تتسبب عن الطلب المخزن. ويجب والمخرجة من 

العشوائي ،مما يسبب ارباكا للنظام الخزني واالمتثال للقاعدة ما يدخل اوال يخرج اوال من خالل 



  

مسك السجل الخاص بالخزين. وعند عدم التقيد بالطرق الصحيحة للخزن فأننا سنكون امام 
.  ، فضال عن تلف حاوياتها او عبواتهاتراكم المبيدات القديمة والمنتهية الصالحيةمشكلة 

وال وانما مان مثل هذه العمليات الخزنية الخاطئة التؤدي فقط الى خسائر في االمما الشك فيه 
لتخلص منها. ا محاولة عند مشكلة بيئية كما تشكلالعاملين في المخزن على ل ايضا خطرًا شكت

من ان تتم عملية تسجيل ومتابعة المبيدات الداخلة والخارجة من المخزن البد من جهة اخرى 
حيث ان مثل هذه المعلومات قد تطلب من العاملين في خدمات الطوارئ مثل االطفاء وفي حاله 

حدوث (كارثة) حيث هناك معرفة مسبقة بالكميات الموجودة داخل المخزن. 
: انظمة التسجيل

يعتمد النظام المراد استخدامه على حجم وطبيعة عمل المخزن ويجب ان يتم حفظ المعلومات 
بصورة منفصلة عن المخزن. 

: المخازن الصغيرة-
نظرا لكون طبيعة حجم الخزين صغيرا، فال يتطلب والحال هذه نظاما شامال كما هو الحال في 
الخازن الكبيرة، وكل ماهو مطلوب في هذه المخازن هو قيام مسؤليها ببعض االممور االساسية 

  ومنها:
تاريخ الشراء او وصول المبيد على كل حاوية حين دخولها المخزن. تثبيت يجب  - 
بصورة واضحة مع   مثبت عليها الملصق (بطاقة المعلومات)التاكد من ان كل الحاويات - 

 الفاض عليها من التلف 
ن ع المسؤول  يساعدضرورة االحتفاظ بقوائم الشراء والتوريد خارج المخزن وهذا - التاكيد على 

معلومات اي  عن فسارالمبيد في حالة الطوارئ واالستتجهيز المخزن من االتصال بمصدر 
 المعلومات الخاصة باالمان لكل نوع من  وكذلك الحصول علىاضافية عن كيفية التعامل معها.

 من قبل المجهز والمنتج.  من توفيرهاانواع المبيدات المخزونة والتي البد
: المخازن الكبيرة-
معتمد لكل موجودات المخزن وحركة نظام تسجيل تمتلز المخازن الكبيرة للمبيدات بوجود  

 د بعيدا عن المخزن خوفًا من تلفها عنالمواد مثبتة في سجالت مخصصة لهذه االغراض تحفظ 
، كما يفضل حاليا حدوث أي طارئ (مثل الحرائق والفيضانات والزالزل واالضطرابات المدنية)

اعتماد نظام مخزني آلي وفي الحاسوب لمتابعة حركة المواد بجانب السجالت. 
 على كارتات تدون ويمكن ان تدون المعلومات في قوائم محددة تحفظ ضمن سجل عام او

، مع مرجعية محددة ويفضل ان تكون هناك نسخة من هذه السجالت موجودة بالقرب من المخزن
 على ضرورة توفر معلومات االمان عن كل مادة داخل المخزن. والبد ان تكون كافة التأكيد
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ن المخزن او من يقوم عالمعلومات المدونة في السجالت دقيقة ووافية وبما يسهل عمل المسؤول 
. همقامه في حالة غياب

 في اوقات مختلفة دة محدد وكون ان كميات المبيد المورخزيني وبما ان للمبيدات عمر ت
ربما قد تختلف في توليفها او طريقة تعبئتها فأن من االهمية بمكان عمل تسجيل كامل ومنفصل 

ي ولمختلف انواع المبيدات المستلمة والداخلة للمخزن. نلكل وجبة توريد مخز
 وعلى الجهة الوطنية المسؤولة عن توريد وتسويق المبيدات ان تحافظ على تحديث 

المعلومات الخزنية للمبيدات وفي مختلف مواقع الخزن في البالد، وعلى مسؤولي المخازن ان 
 مثل هذه المعلومات. قديميكونوا دائمًا مستعدين لت

أي ياً ) على مستوى حركة ميدان ان تدوين هذه المعلومات يسمح بمتابعة تطور (مايحدث 
دخولها ومرورها بالفحص ومن ثم خزنها في المكان المناسب والمحدد ومن بدءًا من مادة مخزنية 

والتخلص منها عند التثبت من التخزيني ثم التسويق ومراقبة الخزين وخصوصًا بعد انتهاء العمر 
تلفها. 

 ان العناية بالسجالت والمعلومات المخزنية هو داللة على االدارة المخزنية الجيدة وهي 
سؤول عن المخزن  مللو البد ء الحوادث. رااساسية لتقليص احتمالية الهدر في الخزين او التلف ج

أكد من وجود نظام محدد ومالئم يتم اتباعه من قبل العاملين في مختلف االوقات. وهنا البد الت
 عن حركة المواد في المخزن قد تدربوا على كيفية عمل نظام ن كون  المسؤولي منمن التأكد

 عن تحديثه بصورة دائمة.وكذلك مسؤوليتهم تسجيل مخزني 
 نموذج قائمة للمعلومات المخزنية للمبيدات

  = مبيد حشري / فسفوري عضوي Pesticide groupنوع مجموعة المبيد 
   Ref. no. = Inv 29L5 [R3]الرقم المرجعي 

 Chlorpyrifos   س = كلوربيرفوCommon nameاسم المبيد الشائع  
 Dursban = دورزبان          Trade nameاالسم التجاري  

 = مركز قابل للذوبان   .Formulation/ Concنوعيـة المستحضر / التركيز 
 لتر. 25 عبوة بالستيكية حجم 1002 والتعئبة = Quantityالكمية 

 كارتون. 250 = اربعة حاويات تحوي Primary packaging quantityكمية العبوات االولية 
. 2007  كانون االولDate received = 20تاريخ االستالم 

. 2009 كلنون االول Use- by date = 1تاريخ النفاذ 
  ، الظروف الخزنية الخاصة وعدد مرات الفحص) = التخزيني (العمرNotesمالحظات 

 اشهر لمالحظة ة الفحص كل ستواجراءاالبقاء على الكارتونات مغلقة مع  سنتان التخزيني:العمر
 فيما اذا كان هناك تلف في العبوات البالستيكية.
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الكمية التاريخ 

المجهزة 
(باللتر) 

الكمية 
الموجودة في 

المخزن 
(باللتر) 

المالحظات 
(فحص الخزين، مالحظات عن ظروف 

الخزن وتوقيع المسؤول) 

الخزين بحالة جيدة - توقيع  1850 650 25/12/2007
تم فحص الخزين وليس هناك ضرر – توقيع    6/6/2008

الخزين بحالة جيدة – توقيع  550 1300 10/6/2008
تم فحص الخزين وظهر وجود تسرب في  548  10/10/2008

حاويتين تم التخلص منها- توقيع. 
توقيع اليوجد  548 30/10/2008

 
= تم معاملة التسرب بنشارة الخشب التي تم التسرب من الحاوياتالمعلومات الخاصة بمعاملة 

 واعادة تعبئة المواد في عبوات 2 تم نقل الحاويات المتضررة الى المخزن رقم ،ثمحرقها الحقاً 
 جديدة.

 اعاله: مالحظات عامة عن المعلومات المثبتة في النموذج
- رقم المصدر – ويمثل الرقم المثبت في قائمة التجهيز كذلك موقع المبيد في المخزن (رقم 

المخزن والصنف). 
-البطاقة التعريفية للمبيد – وتتضمن المجموعة التي ينتمي لها واالسم الشائع والتجاري مع 

 المستحضر والتركيز. ةتفصيل عن نوعية توليف
-مصدر المبيد – المعلومات المتوفرة عن المنتج الرئيسي او الثانوي كذلك المصدر الداخلي 

(ارقام الهواتف في حالة الطوارئ). 
 لتر او 200أ في براميل سعة عب-التعبئة والعبوة التسويقية – وهناك انواع عديدة منها مبيدات ت

 1 لتر تعبأ كل منها في صندوق مغلق او ان التسويق يتم في عبوات سعة 1في قناني سعة 
لتر. 

-تاريخ االستالم – وربما تعد اهم معلومة والبد من تدوينها في السجالت وعلى العبوات مع تاريخ 
النفاذ. 

الم من المجهز عن تأريخ النفاذ واي متطلبات خزنية خاصة وكذلك ع-المالحظات – يتم االست
عن المخاطر المحتملة واي معلومات  اخرى. 
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-ادارة عمليات الخزين – البد من تدوين كل المعلومات عن المواد المجهزة والمسوقة وبالدقة 
المته مع تدوين المالحظات عن حالة سالمطلوبة كذلك التأكيد على فحص الخزين والتاكد من 

العبوات والمحتويات في وقت الفحص والتوقيع على ذلك. 
-التخلص من المبيدات – البد من تدوين المبيدات التي يتم التخلص منها مع طريقة التخلص 

وحاوياتها وموقع الطمر … الخ. 
 

   النقل الداخلي للمبيدات
غالبا ما يتسبب عند نقل المبيدات في شاحنات مع مواد اخرى وخصوصا االغذية 

،تلوثها نتيجة تسرب المبيدات من الحاويات وتنجم عن ذلك حاالت تسمم خطيرة عند 
استهالكها من قبل االنسان او الحيوان، وعليه يجب التقيد التام بشروط النقل الآلمن 
للمبيدات لتالفي المشاكل الناجمة عن سوء النقل ، وفي هذا االطار يوصى بما يلي: 

-عدم نقل المواد الغذائية واالعالف وكافة المواد االستهالكية العامة مع المبيدات وعلى نفس 
 الشاحنة.

. المتضررة-عدم نقل حاويات المبيدات المفتوحة او
مكان  في عقل المبيدات مع مواد اخرى البد وان يفصل بينهما حاجز وتوضن-اذا كان والبد من 

معزول ومختوم ومثبت بأحكام . 
 المبيدات على الشاحنة وبصورة تحفظ عدم تلفها خالل النقل وان ب-البد من ان يتم توظي

التتمزق العالمات الملصقة عليها وان التتحرك  او تسقط عن الشاحنة عند مرورها في الطرقات 
الوعرة (البد من تثبيت الحمولة وبصورة آمنه). 

 عن نوعية  الحمولة وخطورتها وتزويدهم نقل عن الن-البد من اعالم سائق الشاحنة او المسؤولي
بالتوجيهات الالزمة في حالة حدوث طارئ. 

-البد من القيام بفحص المواد المشحونة خالل الطريق للتاكد من سالمتها وفي حاله حدوث 
 تسرب من  ماتسرب للمبيدات اثناء النقل البد من التوقف والعمل على معالجة التسرب وتنظيف

مواد. 
مر ط-عند حدوث انسكاب كمية من المبيدات اثناء النقل يتم ابعاد االشخاص عن الموقع ويتم 

 غسل المواد بالماء او أي مادة اخرى. فضلالمواد المنسكبة بالتراب او الرمل.. الخ وال ي
-التأكد من عدم وجود اثر للمبيدات بعد افراغ الشاحنة من حمولتها وفي حالة وجود مثل ذلك 

الشاحنة مرة اخرى. تحرك البد من ازالة التلوث قبل 
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-العناية بتحميل وافراغ عبوات المبيدات حيث ان معظم التسربات التي تحدث في المخزن هي 
نتيجة االضرار التي تلحق بالعبوات اثناء النقل والتداول. 

-فحص الطلبيات الواصلة والبحث عن التسربات واالغطية السائبة والعمل على اعادة تعبئتها 
عند الضرورة كما يجب استبدال العالمات التالفة باخرى جديدة لذلك البد من توفر عبوات فارغة 

لمثل هذه الحاالت. 
 

أزالة التلوث بالمبيدات 
 تشتمل على مخاطر وخيمة لصحة االنسان والبيئة. ومن الصعوبة اً  بيولوجي فعالةالمبيدات مواد

االزالة التامة للتلوث بالمبيدات. لذلك فأن احد اهم اهداف االدارة الجيدة للمخازن هو تقليص 
حاالت حدوث التسربات وانسكاب المبيدات فضًال عن انتهاء صالحية بعضها. 

: المبيدات المنسكبة
بعض المبيدات وخصوصًا عند عمليات اعادة تعبئة انسكاب  يحدث بعض االحيان 

المبيدات المركزة وتحويلها الى عبوات اخرى وهنا البد من تنظيف وازالة المواد المنسكبة فوراً . ان 
 العاملين قدامالحاويات االخرى او قد تطأها ايؤدي الى تلف عدم معالجة المبيدات المنسكبة ربما 

قد تتسرب  او  التلوث او ربما قد يتولد عنها ابخرة سامة او قابلة لالشتعال توسيع حدودوبالتالي
او تمتص من قبل ارضية المخزن لذلك البد من عمل ارضيات المخازن من مواد صلبة غير 

 قابلة للنفاذية.
يجب مالحظة عدم استخدام الماء لغسل المواد  المواد المنسكبة السائلة والصلبةولمعالجة 

المنسكبة حيث ان هذه العملية ستوسع من مساحة انتشار المبيدات ، لذلك يجب ان يتم وضع 
 في داخل المخازن لالستخدام عند  او الكلس حاويات مملؤة بنشارة الخشب او الرمل او التربة

 مدربين على ان يلتزموا بارتداء المالبس واالقنعة الواقية المناسبة عند الحاجة ومن قبل اشخاص
. حيث يتم نشر نشارة الخشب او الرمل او التربة فوق المساحة المغطاة المباشرة بهذا العمل

بالمواد المنسكبة وتترك لبضعة دقائق المتصاص المواد الكيميائية يتم بعدها جمع نشارة الخشب 
او الرمل او التربة ووضعها في حاويات معلمة الجل التخلص منها. ومن ثم يتم كنس كافة 

المتبقيات ولعدة مرات ان تطلب االمر ذلك يتبعها استخدام مكنسة خشنه الزالة المواد المنسكبة 
باستخدام الماء وبعض المنظفات القوية على ان يتم ازالة المياه والمنظفات باستخدام ماسحات 

من القماس. 
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 المتسربة: المبيدات
 يعد تسرب المبيدات من حاوياتها في المخازن او اثناء النقل احدى اهم المشكالت التي 

تواجه العاملين في مجال المبيدات ويحدث التسرب لعدة اسباب منها التداول غير الصحيح 
للحاويات التي قد تتشقق مناطق اللحام فيها او انفتاح االغطية والسدادات ومن المسببات االخرى 
لالضرار الميكانيكية حدوث الثقوب اثناء التحميل والنقل وعند احتكاك الحاويات بعضها ببعض 

او مع جانب الشاحنة عند المرور عبر طرق غير مستوية. 
 ويحدث التسرب ايضا نتيجة التاكل في الحاويات ويزداد حدة بحدوث االضرار 

نيكية. ويحدث التاكل من الداخل اوًال بسبب المبيد نفسه او المواد الناتجة عن تكسره وقد االميك
 بسبب الظروف الرطبة للمخزن او عبر ةيحث التاكل من الخارج كنتيجة للصدأ الحادث في العبو

التلوث بمبيدات متسربة من عبوات قريبة. علمًا ان العديد من مستحضرات المبيدات المركزة 
كل وبعضها من غير المسموح بتعبئتها عبوات من آ تعد مواد مسببة للت(EC)القابلة لالستحالب 

 لذلك phosphamidon و dichlorvos و dicrotophos و monocrotophosمثل الفوالذ 
 لكنها فوالذالبد من تعبئتها في عبوات بالستيكية او من االلمنيوم او تستخدم حاويات من ال

ها بجسم الحاوية. من جهة اخرى هناك بعض المبيدات لمغطاة من الداخل بغطاء يمنع اتصا
 كونها قد تتفاعل معها. مذابة في مذيبات عضوية لذلك اليسمح بتعبئتها في براميل بالستيكية

شعة الشمس القوية التي قد نتيجة التعرض ال وقد يحدث تسرب المبيدات من حاوياتها 
تتلف العبوات البالستيكية بضمنها القناني واالكياس. من جهة اخرى قد تحدث القوارض اضرارًا 

االرضة التي من الممكن ان تهاجم الكارتون  حشرة للعبوات الورقية والكارتونية وما شابه كذلك 
 لمحتويات المخازن وعلى االقل كل  ومنتظمةوالورق.تبعًا لذلك البد من اجراء فحوصات دورية

 بصورة آمنه كذلك تحريكان الحاويات التالفة والقديمة تكون صعبة الاخذين في االعتبار شهرين 
 عبر الفحوص الدورية للكشف عن أي ىالبد من التعامل مع أي تسرب بصورة أنية وهذا يتأت

خلل داخل المخزن. 
 وعادة فأن الطريقة الوحيدة للتعامل مع أي تسرب هو اعادة وضع المادة في حاوية  

 ويفضل ان تكون جديدة ومن نفس مادة الحاوية االصلية ثم يتم ازالة التلوث  وسليمةجيدة
الحادث بصورة فعالة.مع مالحظة وضع العالمة والمعلومات المطلوبة على الحاوية الجديدة 

 فضًال عن تاريخ اعادة التعبئة.
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: التخلص من حاويات المبيدات
تحدث العديد من الحوادث بسبب حاويات المبيدات الفارغة بعد استخدامها بخزن الماء والغذاء. 

البد ي حال من تنظيفها وازالة كامل المبيدات منها لذلك بأان حاويات المبيدات الفارغة اليمكن و
 .ىمن التخلص منها وبطريقة تضمن عدم امكانية استخدامها الغراض اخر

 والبد من وضع العبوات المراد التخلص منها في مكان خاص وآمن من مخزن المبيدات 
ل التخلص منها يفضل تنظيفها حيث كان بلضمان عدم سرقتها واستخدامها الغراض اخرى. وق

ص مخاطر متبقيات المبيدات. بعد ذلك يمكن غسل الحاويات بخليط من الماء يذلك ممكننًا لتقل
والمنظفات والصودا الكاوية وخاصة في حالة كون المبيدات من نوع المساحيق القابلة للبلل او 

المركزات القابلة لالستحالب. اما حاويات المستحضرات السائلة فيمكن تنظيفها باستخدام 
الكيروسين او زيت الديزل التي تجمع بدورها لترسل الى المحطة المركزية للتخلص من المبيدات 

من قبل موظفين مختصين وبطريقة آمنة وسليمة بيئياً . 
 اما عن الحاويات الورقية والكارتونية فيمكن التخلص منها عبر حرقها مع مالحظة عدم 

وجود متبقيات من المبيدات بصورة كبيرة. مع ذلك فأن الصناديق الحاوية على عبوات من مبيد 
 اليفضل حرقها كون ان نواتج phenoxyacetic acidاالدغال المشتملة على مجموعة 
 ولمسافات بعيدة. اما الصناديق الكارتونية او  واالنسان والبئةاالحتراق يمكن ان تضر بالنباتات

ورقية والمصنوعة من الجوت والملوثة بصورة كبيرة فالبد من جمعها وارسالها الى لاالكياس ا
المحطة المركزية للتخلص من المبيدات مع غيرها من المواد السامة والحاويات الفارغة غير 

المستخدمة والمواد المتجمعة نتيجة ازالة التلوثات والمواد المنسكبة والمتسربة وما يتجمع من مواد 
غسل الحاويات.اما عن الحاويات الزجاجية فيجب تحطيمها والحاويات الحديدية والبالستيكية فيتم 

 تثقيبها وسحقها وقبل ارسالها الى المحطة المركزية.
  المهجورة:التخلص من المبيدات

 قد يحدث بعض االحيان وجود ضرورة للتخلص من بعض المبيدات بسبب انتهاء فترة 
صالحيتها او بسبب انتهاء مدة تسجيل المبيد للغرض االصلي الذي تم توريده من اجله، وهنا اذا 
كانت الكمية كبيرة، البد من الحصول على االرشادات الكافية من المجهز او المصادر الوطنية 

ا يجب جمعها وارسالها الى هالمعنية. اما اذا كانت الكميات بضعة كيلوغرامات او التار عند
المحطة المركزية للتخلص من المبيدات. ويفضل التخلص من الكميات الكبيرة من خالل حرقها 

في محرقة خاصة البد من تواجدها في المحطة المركزية. 
 وتتضمن عمليات التخلص من المبيدات طرائق كيميائية مثل استخدام االحماض او 

القلويدات لالذابة كذلك عمليات االكسدة واالختزال وطمرها في االرض علمًا ان النواتج النهائية 
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 التزال تعد سامة ، لذلك البد الي مسؤول مخزن للمبيدات عدم القيام التوفي معظم الحا
بالتخلص من المبيدات بنفسه وانما الرجوع الى المعنيين في هذا الموضوع. 

 
: االشخاصأزالة تلوث 

 ان للمبيدات قابلية للنفاذ داخل الجسم وعبر الجلد لذلك فأن ازالة التلوث وبصورة جيدة 
من سطح الجسم تتطلب: 

كميات كبيرة من الماء والصابون. ب االستحمامالعمل سريعًا على -
غسل المنطقة الملوثة بصورة جيدة ولعدة مرات.  -

مالبسهم والعمل على دعك الجزء خلع وعند تعرض العاملين الى المبيدات البد اوال من 
عها الغسل بالماء وتنشيفها بقطعة جافة. بالمتأثر بالماء والصابون وبصورة جيدة يت

: يةقالمالبس الوا
 البد من الغسل الجيد للمالبس الواقية الملوثة بالمبيدات بأستعمال منظفات صناعية 

خاصة يتبعها الشطف ولعدة مرات ويفضل استعمال الماء الحار عند توفره ويتم تنشيف المالبس 
يضها فان وبنشرها تحت اشعة الشمس.اما عن تلوث االقمشة وبعض المالبس التي يمكن تع

افضل طريقة للتخلص منها فهي عبر حرقها. 
: المخازن والعجالت

 عند التعامل مع التسربات واالنسكابات فأن باالمكان استخدام الماء والصابون او أي 
منظف متوفر الزالة التلوث مع ذلك هناك العديد من المواد الكيميائية الخاصة الزالة التلوث. 

 وبخصوص المركبات الفسفور العضوية فأن باالمكان معالجتها باستعمال مادة 
هايبوكلوريد الصوديوم (القاصر) وكاربونات الصوديوم (صودا الغسيل) وهي نافعة في ازالة 

التلوث ويمكن استعمالها بعد االستعمال االولى للماء والصابون. 
 اما مركبات الكلور العضوية فباالمكان استعمال االمونيا وصودا الغسيل الزالتها لكن 

من البد ية تمااتبقى الطريقة االساس استعمال الماء والصابون. وعند ازالة التلوث بالمركبات الكرب
دعكها بصودا الغسيل او صابون قوي التاثير. 

فًا من و وفي حالة تلوث العجالت فأنه من الضروري ازالته وبالسرعة المطلوبة ايضًا خ
تلويثها مواد اخرى. وتعالج التلوثات بنفس الطريقة التي شرحت انفًا وتجمع مواد الغسيل وتغطى 

بنشارة الخشب او الرمل او التربة المتصاصها وتوضع في حاويات مخصصة لترسل الى 
المحطة المركزية. 
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حاالت الطوارئ الرئيسية 
: الحرائق

 ان احد اهم االمور التي يجب االهتمام بها عند وضع تصميم لمخزن مبيدات هو 
شوب الحرائق.وتشكل المبيدات السائلة خطورة رئيسية في التسبب في حرائق نتقليص مخاطر 

(زيوت ومنتجات نفطية) ذات درجة اتقاد واطئة بسبب وجود المذيبات العضوية الداخلة فيها 
ات التهوية الرديئة يمكن ان تتجمع االبخرة ذوتتبخر في درجات الحرارة االعتيادية. وفي المخازن 

وجود حاالت انسكاب المبيدات او الثقيلة قرب االرضية نتيجة ترك حاوية المبيد مفتوحة او 
التي تتخلل . عندها يمكن الي شرارة كهربائية او لهب  او حتى اشعة الشمس تسربها من عبواتها

القناني الزجاجية من ان تحدث انفجارًا يتبعه انتشار النار. 
 ويعتقد ان بعضًا من المساحيق القابلة للبلل تتسبب في اشعال النار من خالل االحتراق 

 ةمجففكمادة والنباتات االني في حين يعد كلوريت الصوديوم (يستخدم كمبيد ادغال الزالة اوراق 
 للتربة) من المواد المؤكسدة القوية التي من السهولة احتراقها لذلك البد من ان يضاف لها ةومعقم

.من عند التوليف مادة مانعة لالشتعال (لذلك ينصح ان يتم استخدام كامل العبوة عند فتحها) 
عالمات تحذيرية واضحة تمنع دخول االشخاص غير وضع  مخازن المبيدات الضروري في

المخولين كذلك عالمات تمنع التدخين او استعمال النار. كما يجب ان تحتوي المخازن على 
. هذا فضًال عن اوعية مملؤة بالرمل او التراب الستعمالها في مطافىء الحريق بمختلف انواعها

اطفاء النيران البسيطة. 
عها من من وفي حالة حدوث الحريق فانه من الضروري احتواء المبيدات التي قد تتسرب و

االحتراق والتسبب في انفجار الحاويات في المخزن لذلك هناك حاجة الى وضع طوق اوسد او 
حاجز حول المخزن عند بناء المخزن لمنع انتشار المواد والحرائق وانتشار التلوث عبر المياه 

.  المستخدمة
 

: تحوطات االمان
-البد من التأكيد على عدم السماح باالكل والشرب عند التعامل مع المبيدات. 

-غسل اليدين والوجه بصورة جيدة قبل االكل او التدخين. 
-يجب ارتداء مالبس واقية عند تداول او نقل المبيدات. 

 االرجل ايضاً . غطي-يجب ان تكون المالبس المستعملة واقية لليدين وطويلة بحيث ت
-يجب ارتداء االحذية البالستيكية الطويلة كذلك واقية للراس. 

-يجب ارتداء القفازات المقاومة لفعل المواد الكيميائية. 
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-يجب ارتداء النظارات الواقية او واقيات الوجه. 
-يجب ارتداء الكمامات المناسبة التي تغطي الفم واالنف. 
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