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مقدمة : 

تــؤدي دورهــا فــي الوقايــة مــن  تعتبــر المبيــدات مركبــات كيميائيــة 

األمــراض النباتيــة ومكافحــة اآلفــات الحشــرية والقــوارض واألعشــاب 

وتســتخدم فــي الزراعــة والصحــة العامــة والبيئــة وصحــة الحيــوان . 

لقــد دعــت الحاجــة الماســة بعــد معرفــة مشــاكل اآلفــات ومســببات 

األمــراض وطــرق تشــخيصها بالوســائل العمليــة الحديثــة الــى تضيــع 

االفــات  مكافحــة  فــي  العاليــة  والفعاليــة  الكفــاءة  ذات  المبيــدات 

الحشــرية والطبيــة  والبيطريــة التــي تســبب أضــرار للمزروعــات وخســائر 

تتــراوح بيــن  15 - 35 ٪  مــن االنتــاج العالمــي ، عــاوة علــى الوفيــات 

التــي تحــدث ســنويًا بســبب اآلفــات الحشــرية الناقلــة لألمــراض التــي 

تصيــب االنســان والحيــوان .

المبيــدات باســتعمالها الســليم فــي االتجــاه الصحيــح قدمــت للبشــرية 

واالنســانية خدمــات جليلــة وعظيمــة ال تقــدر بثمــن ، حيــث اســتخدمت 

الجــراد  كأســراب  الخطيــرة  الزراعيــة  اآلفــات  مــن  العديــد  لمكافحــة 

الحبــوب  وآفــات  المخربــة  األبيــض  النمــل  ومســتعمرات  المدمــرة 

االنســان  بصحــة  الضــارة  والحيوانيــة  الحشــرية  واآلفــات  المخزنــة 

والحيــوان الناقلــة لبعــض األمــراض الوبائيــة مثــل مــرض حمــى الماريــا 

وغيرهــا . ولكــن ســوء اســتعمالها يلحــق الضــرر باالنســان والحيــوان 

والبيئــة .

نافعــه  فهــي  إســتعمالها  أحســن  إذا  حديــن  ذو  ســاح  فالمبيــدات 

وخطيــرة. ضــارة  تصبــح  اســتعمالها  أُســيء  وإذا  ومفيــدة 

فيجــب  تكاليفهــا  وتوفيــر  المبيــدات  اســتعمال  مــن  للحــد  وترشــيدا 

أو  اآلفــات  عــن  الناتــج  االقتصــادي  الضــرر  يكــون  عندمــا  اســتعمالها 

احتياطات السالمة الوقائية
عند استعمال وتداول
المبيدات الزراعية 
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األمــراض يزيــد أو يســاوي تكاليــف ومتطلبــات المكافحــة , أي قبــل أن 

تصــل األضــرار إلــى الحــد األقتصــادي الحــرج وهــذا ينطبــق علــى المجــال 

الزراعــي .

سمية المبيدات الزراعية وكيفية دخولها إلى الجسم : 

المبيــدات مركبــات كيميائيــة مصنعــة أساســا لقتــل اآلفــات الحشــرية 

تعتبــر  فهــي  لهــذا  و   , والحيــوان  واالنســان  بالمزروعــات  تضــر  التــي 

أيضــا ســامة بدرجــات متفاوتــة لانســان والحيــوان لذلــك يجــب اتبــاع 

تداولهــا  عنــد  المناســبة  الوقائيــة  الســامة  واحتياطــات  اإلرشــادات 

وإســتعمالها  لنتجنــب أخطارهــا ونســتفيد مــن منافعهــا وفوائدهــا .

1/  اإلبتاع عن طريق الفم : 

الجهــاز  إلــى  لوصولهــا  نتيجــة  ضــررا  التســمم  حــاالت  اخطــر  وهــو 

الهضمــي بكميــات كبيــرة ومركــزة ويحــدث غالبــا عــن طريــق تنــاول 

لعــدم  األطفــال  تســمم  حــاالت  وخاصــة  الخطــأ  بطريــق  المبيــد 

 . المــواد  بخطــورة  إدراكهــم 

2/   التلوث عن طريق الجلد والعيون : 

حيــث أن الصفــات الكيميائيــة والفيزيائيــة لغالبيــة المبيــدات تســمح  

لهــا بالنفــاذ خــال الجلــد والذوبــان فــي األنســجة الدهنيــة وبالتالــي 

التراكمــي  ثــم يحــدث الضــرر والتســمم  إلــى الكبــد والــدم  االنتقــال 

المزمــن غالبــا . 

3/  اإلستنشاق عن طريق الجهاز التنفسي : 

عبواتهــا  فتــح  عنــد  خاصــة  ســامة  وغــازات  أبخــرة  المبيــدات  تطلــق 

وتحضيرهــا حيــث يستنشــقها االنســان عــن طريــق األنــف لتصــل إلــى 

عــن  أيضــا  التســمم  يســبب  المبيــدات  رذاذ  و  غبــار   أن  كمــا  الرئتيــن 

األنــف.  طريــق 

4/  حاالت التسمم بالمبيدات :

تأثيــرات  ويحــدث  واحــدة  دفعــه  المميتــة  أو  القاتلــة  الجرعــة  بتنــاول 

ســريعة وتكــون خطورتهــا عاليــة جــداً علــى االنســان والحيــوان ويحــدث 

هــذا التســمم غالبــا بالخطــأ وخاصــة لألطفــال والعامليــن فــي تحضيــر 

وتصنيــع المبيــدات .
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5/   التسمم المزمن : 

طويلــة  فتــرات  وعلــى  متتاليــة  قليلــة  جرعــات  أخــذ  نتيجــة  ويحــدث 

حيــث يتراكــم المبيــد حتــى يصــل إلــى مرحلــة الخطــر لذلــك يظهــر 

التأثيــر الســام وايضــا بعــد مــرور فتــرة مــن الزمــن قــد تصــل عــدة شــهور 

أو ســنوات . هــذا النــوع مــن التســمم غالبــا مايصيــب العمــال نتيجــة 

 . الواقيــة  إرتــداء االدوات والمابــس  فــي  اإلهمــال 

قواعد السالمة الزراعية واالمان

عند استعمال وتداول المبيدات : 

أوال : القواعد األساسية لاستعمال السليم واألمن 
للمبيدات : 

األعــراض  خــال  مــن  تامــة  بدقــة  والتشــخيصات  اآلفــة  معرفــة  يجــب 

. المشــاهدة  أضرارهــا  أو  الحشــرة  أطــوار  أو  الظاهــرة 

اآلفــة  لمكافحــة  الفعــال  المتخصــص  المناســب  المبيــد  اختيــار 

أو  االعشــاب   أو  النيماتوديــة  أو  االكاروســية  أو  المرضيــة  أو  الحشــرية 

القــوارض – وبالتركيــز المناســب وعلــى أن يكــون المبيــد فعــال حديــث 

المناســب  التوقيــت  اختيــار  أن  كمــا  الصاحيــة  منتهــى  وغيــر  االنتــاج 

للمكافحــة هــام جــدا عنــد ظهــور اآلفــة أو المــرض وينصــح بتخطيــط 

برنامــج للوقايــة و المكافحــة حتــى تكــون النتائــج مضمونــة وأكيــدة . 

بطاقــة  علــى  المكتوبــة  واإلرشــادات  التعليمــات  واتبــاع  قــراءة 

المبيــدات بدقــة تامــة وخاصــة والجرعــات والتركيــزات الموصــى بهــا 

. الوقائيــة  واالحتياطــات  التحريــم  وفتــرت 

عنــد تحضيــر ومــزج المبيــدات يجــب التأكــد مــن قابليتــه للمــزج بــرش 

شــجرة أو جــزء مــن النباتــات واالنتظــار لمــدة يوميــن للتأكــد مــن عــدم 

حــدوث أي أضــرار علــى النباتــات ويستحســن مراجعــه جــدول القابليــه 

لخلــط المبيــدات .

ال تكــرر  رش نفــس المبيــدات مــرات متتاليــة 

أو  األمــراض  أو  الحشــرات  تكتســب  ال  حتــى 

ويجــب  المبيــد  ذلــك  مناعــة  األخــرى  اآلفــات 

وال  الكيمــاوي  أو  العــام  االســم  ماحظــة 

. التجــاري  باالســم  تهتــم 

عنقــك  فــي  أمانــة  المبيــدات  اســتعمال 

المناســبة  المبيــدات  تســتعمل  ان  فيجــب 

فــي الوقــت المناســب ومراعــاة فتــرات تحريــم 

موضحــة  التوصيــة  وهــذه  المبيــدات  هــذه 

 . المعلومــات  بطاقــة  علــى 
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ثانيا : االحتياطات الوقائية الواجب اتخذها قبل إستعمال 
المبيدات :

الذين  ¡ العمال  لجميع  الواقية  والمابس  األدوات  توفير  يجب 
يقومون بتنفيذ أعمال الرش أو المكافحة وارتداءها واالستعداد 

. المبيدات  لعملية تحضير ورش 

للعمل  ¡ صاحيتها  من  والتأكد  المناسبة  الرش  آلة  اختيار 
والمحرك  والطلمبة  والبشاير  الرش  اليات  صاحية  وكذلك 

. مستمرة  بحالة  للعمل 

وعدم  ¡ االصحاء  البالغين  العمال  من  الرش  عمال  اختيار 
االستعانة باالطفال أو كبار السن أو الذين يعانون من امراض 
انزيم  مستوى  من  للتأكد  حيوي  اختبار  عمل  ويجب  مزمنة 

الرش. في  للعاملين  الدم  في  استيرز  الكولين 

عند  ¡ جيد  لاغتسال  الرش  مكان  في  والصابون  الماء  توفير 
العمل  من  االنتهاء 

ثالثا : االحتياجات الوقائية الواجب إتخاذها عند استعمال 
المبيدات : 

المكافحة  ¡ عملية  اثناء  التدخين  أو  الشرب  أو  األكل  عدم  يجب 
مكان  ومغادرة  والصابون  بالماء  االغتسال  أو  االنتهاء  بعد  إال 

. المكافحة 

يجب اجراء عملية الرش في الصباح الباكر أو بعد العصر لتجنب  ¡
درجات الحرارة العالية  عند استعمال المبيدات الفوسفورية .

, أو المروية  ¡ عدم استعمال المبيدات على النباتات العطشى 
جفاف  من  التأكد  بعد  إال  األمطار  هطول  بعد  وكذلك  حديثا 

. عليها  بالمشي  تسمح  بدرجة  األرض 

التاكد من تغطية محلول الرش  لجميع أجزاء النباتات وخاصة  ¡
بالمبيدات  الرش  وعند   , الجهازيه  غير  المبيدات  استعمال  عند 

الجهازيه فيكتفي بالرش السطحي .

ال تغسل أدوات المكافحة ) مواطير الرش والليات والبشاير ( وال  ¡
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ترمي متبقيات المحلول أو أوعية المبيدات في البرك واالنهار أو 

القنوات, ويجب اتاف العبوات المعدنية أو الباستكية ودفنها 

وحرق العبوات الكرتونية واألغلفة الداخلية .

وضع الافتات على أطراف الحقول المرشوشة تحذر من خطر  ¡

أو تقديمها كعلف للحيوانات ألنها مرشوشة  المزروعات  أكل 

بمبيدات سامة حتى إنتهاء فترة التحريم .

عدم رش النباتات في فترات ازهارها أو عند تلقيحها , ويجب اباغ  ¡

النحالين قبل يوم أو يومين من موعد المكافحة التخاذ التدابير 

بالمبيدات  المباشر  التسمم  خطر  من  النحل  لوقاية  الازمة 

الرش  آمنة بعيداً عن مناطق  اماكن  المواشي في  كما تعزل 

وخاصة عند الرش الجوي باستخدام الطائرات الزراعية . 

عدم الرش أثناء هبوب الرياح الشديدة وتجنب الوقوف أو الرش  ¡

تكون  عندما  الرياح  اتجاه  مع  الرش  يجب  بل  الرياح  اتجاه  ضد 

معتدله وسرعتها تقل عن 5 كم في الساعه . وتعرف من حركة 

األشجار والنباتات في الحقل .

تجنب استنشاق أبخرة أو غبار أو غازات المبيدات عند تحضيرها أو  ¡

رذاذ محاليل المبيدات عند  رشها أو غبارها عند تعفيرها وذلك 

بإرتداء الكمام الواقي 

عنــدا اســتخدام المبيــدات يجــب اتبــاع التعليمــات بدقــه تامــة وتحــت 

إشــراف مهنــدس متخصــص وخاصــة تلــك المبيــدات ) المقيــدة ( ألن  

هــذه المبيــدات ســميتها عاليــة جــدا والتهــاون عنــد اســتعمال قــد يؤدي 

إلــى الوفــاة مثــل مبيــد فوســفيد األلولمنيــوم وغــاز بروميــد المثيــل . 

رابعا : االحتياطات الواجب اتخاذها عند تخزين المبيدات :   
ومن  ¡ المخزن  أو  المستودع  إلى  المورد  من  المبيدات  نقل 

المزرعة للتداول واالستعمال يجب أن يتم بعناية  المخزن إلى 

. لذلك  مؤهلين  وعمال  بالمبيدات  خاصة  نقل  وسيارات  تامة 

أو  ¡ التدخين  تمنع  واضحه  أماكن  في  تحذيريه  عامات  توضع 

إستخدام أي مصدر من مصادر الحرارة كما يمنع دخول األطفال 

 . المبيدات  مخازن  إلى 

في  ¡ الغلق  المحكمة  األصلية  عبواتها  في  المبيدات  تخزن 

مخازن جافة جيدة التهوية بعيدا عن الحرارة المرتفعة والرطوبه 

اإلنذار  وأجهزة  والروائح  الغازات  شفط  بمرواح  المزودة  العالية 

المياه.  ومصدر  الحرائق  إطفاء  وأجهزة  المسموعه 

أو  ¡ الغذائية  المواد  من  بالقرب  المبيدات  تخزين  عدم  يجب 

والتقاوي.  البذور  أو  الحيوانات  أو  الدواجن  أعاف  أو  المشروبات 

يجب أن توضع المبيدات على قواعد خشبية وفي مجموعات  ¡

النقل  في  العاملين  حركه  وسهولة  لتهوية  فواصل  بينها 

. لإلشتعال  القابلة  المبيدات  وتعزل  والتخزين 
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وتاريخ  ¡ )كمياتها  المبيدات  حركة  لمتابعة  سجات  وضع  يجب 

المبيدات  تصريف  ويتم   . صاحيتها(  إنتهاء  وتاريخ  إنتاجها 

. بأول  أول  االنتاج  تاريخ  في  األقدمية  حسب 

في حالة ارتفاع درجات الحرارة صيفا يجب تشغيل أجهزة تكييف  ¡

الهواء لتعديل درجة الحرارة بحيث ال تزيد عن 30م . 

للتهوية  ¡ دقيقه   15 لمدة  تترك  المبيدات  مستودعات  فتح  عند 

ويمنع  الواقية  المابس  لبس  العاملين  وعلى  دخولها  قبل 

باتًا.  منعًا  األطفال  دخول 

خامسا : التخلص من المبيدات التالفه والمنتهية 
الصاحية والتي يثبت عدم صاحيتها في أعمال 

المكافحة : 

يجــب التخلــص مــن المبيــدات القديمــة المنتهيــة الصاحيــة بشــكل 

مأمــون ال يســبب تلــوث البيئــة وذلــك بإســتخدام محــارق خاصــة تعمــل 

فعالــة  وســيلة  وهــذه  1000ْم  إلــى  تصــل  مرتفعــة  حــرارة  درجــات  علــى 

لتخلــص مــن المبيــدات القديمــة خاصــًا تامــًا دون حــدوث أدنــى تلــوث 

لصحــة البيئــة وصحــة االنســان والحيــوان والنبــات . وهــذه الطريقــة 

ــرص  ــي تح ــدول الت ــة وال ــدول المتقدم ــي ال ــا ف ــول به ــدة ومعم معتم

ــة .  ــة البيئ ــامة ونظاف ــى س عل

سادســا : االحتياطــات الواجــب مراعاتها عند تداول 
المبيدات : 

اآلفــات  لقتــل  أساســًا  مصنعــة  ســامة  مركبــات  المبيــدات  ألن  نظــراً 

الحشــرية الزراعيــة ومكافحــة األمــراض النباتيــة والقــوارض واألخشــاب 

علمــي  أســاس  علــى  شــديد  بحــرص  تداولهــا  يجــب  لذلــك  وغيرهــا 

صحيــح يضمــن ســامة المــزارع المســتعمل مــن جهــة وحــق المواطــن 

المســتهلك للمــواد الغذائيــة الزراعيــة التــي يكــون بهــا عــادة متبقيــات 

ــرى . ــة اخ ــن جه ــدات م المبي
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وضعــت وزارة الزراعــة األنظمــة والقوانيــن لتــداول المبيــدات 
بأســلوب علمــي صحيــح وشــملت أهــم النقــاط التاليــة :

تداولها  ¡ قبل  أنواعها  بجميع  المبيدات  تسجيل  يتم  أن  يجب 
واستعمالها في أنحاء المملكة على أن تكون هذه المبيدات 

. المنشأ  بلد  في  باستعمالها  ومسموح  مسجلة 

يجب أن تكون هذه المبيدات مصرح بها ومسموح باستعمالها  ¡
حماية  وكالة  مثل  المختصة  العالمية  المنظمات  قبل  من 
والدواء  الغذاء  وكالة   – العالمية  الصحة  منظمة   - البيئة 

. األمريكية 

المحكمة  ¡ األصلية  عبواتها  في  المبيدات  تداول  يتم  أن  يجب 
أو  التعفير  أو  الرش  جهاز  في  مباشرة  تستعمل  أن  على  الغلق 
بها  الموصى  االستعمال  طريقة  حسب  الحقن  أو  التضبيب 
بعناية  التعليمات  اتباع  يجب  التخفيف  أو  الخلط  إجراء  وعند 

. تامة 

التعليمات  ¡ توضح  المبيد  عبوة  على  بطاقة  وضع  يجب 
المناسب  التركيز  وتشمل  الستعماله  الفنية  واإلرشادات 
 – الوقائية  االحتياطات   – التحريم  فترات   – المناسبة  اآلفات   –
الضرر  ومدى   – األولية  واإلسعافات  التحذيرية  السمية  عامة 
التسمم  وأعراض  والحيوان  واالنسان  البيئة  على  تحدثه  التي 
. الفارغة  العبوات  من  التخلص  وطريقة  والعاج  والمضادات 

التسجيل  ¡ رقم  واضح  بخط  المبيد  بطاقة  على  توضح  أن  يجب 
وتاريخ االنتاج وتاريخ انتهاء الصاحية ورقم وحدة التصنيع ويجب 

عدم تداول المبيدات المنتهية الصاحية .

فقط  ¡ خاصة  تكون  أن  يجب  المبيدات  تداول  وأماكن  محات 
المعنية  األخرى  والجهات  الوزارة  لرقابة  وتخضع  بالمبيدات 
المكان  نفس  في  أعاف  أو  غذائية  مواد  أي  بتداول  يسمح  وال 
كما يجب توفير مخازن خاصة جيدة التهوية والحرارة والرطوبة 
لتخزين المبيدات بمواصفات توافق عليها الجهات المسؤولة 

. والسامة  األمن  عن 
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تحذير :
ال يجــب إعطــاء المصــاب بالتســمم الفاقــد الوعــي أي محلــول 
أو اقــراص عــن طريــق الفــم بــل يعطــى حقــن فــي العضــل 

أو الوريــد .
فــي جميــع الحــاالت التــي يحــدث للمصــاب فيهــا تســمم عــن 
طريــق االستنشــاق - ينقــل المصــاب إلــى مــكان جيــد التهوية 
ــل  ــس فيعم ــي التنف ــف ف ــة أو توق ــل صعوب ــرعة واذا حص بس
لــه تنفــس اصطناعــي وينقــل للمستشــفى أو يســتدعى 

الطبيــب فــورا للعــالج .
فــي حالــة التســمم بالمبيــدات الكرباماتيــة يجــب عــدم 

. األوكســيم  مركبــات  المصــاب  اعطــاء 

االسعافات األولية الضرورية والسريعة التي يجب إجراؤها 
في حاالت التسمم بالمبيدات 

بالمبيدات  ¡ والتلوث  التسمم  مكان  عن  بعيداً  المصاب  ينقل 
الى مكان دافىء وجيد التهوية . وينقل المريض للمستشفى 
إلجراء  الخطيرة  التسمم  حاالت  في  فورا  الطبيب  يستدعى  أو 

العاج الازم .

بالماء  ¡ جيداً  الجلد  ويغسل   – بالمبيد  الملوثة  المابس  تنزع 
ثم  دقيقة   15-10 لمدة  غزير  نظيف  بماء  والعينين  والصابون 

. الطبيب  اشراف  تحت  خاص  بمحلول  تقطر 

التنفس  ¡ توقف  أو  صعوبة  وحدوث  المبيد  استنشاق  حالة  في 
غرفة  إلى  وينقل  االصطناعي  التنفس  عملية  للمصاب  يجرى 

. الطبيب  بمعرفة  باألكسجين  االنعاش 

له  ¡ فيحدث  السمية  عالي  مبيداً  بالتسمم  المصاب  ابتلع  اذا 
لم  إذا  الطبيب  إشراف  تحت  للمعدة  غسيل  له  ويجري  تقيؤ 

. الوعي  يفقد 

يعطى المصاب العاجات الطبية ومضادات التسمم حسب  ¡
أو  فوراً  الظاهرة  واالعراض  للتسمم  المسبب  المبيد  نوع 

. الطبيب  بمعرفة 

أو  ¡ أدوية  أي  يعطى  ال  للوعي  والفاقد  بالتسمم  المصاب 
محاليل عن طريق الفم بل يعطى حقن في العضل أو الوريد 

. العاج  يكمل  ثم  وعيه  يستعيد  حتى 
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المصدر/ نشرة احتياطات السامة الوقائية 
عند استعمال وتداول المبيدات الزراعية 

متابعة وتنسيق  

إدارة اإلرشاد الزراعي

شعبة التوعية والتثقيف الزراعي



12

نشرة ا�رشاد الزراعي رقم ( ٣٨١) لعام 1436 هـ - 2015 م

دورهــا  تــؤدي  كيميائيــة  مركبــات  المبيــدات  تعتبــر 

فــي الوقايــة مــن األمــراض النباتيــة ومكافحــة اآلفــات 

فــي  وتســتخدم  واألعشــاب  والقــوارض  الحشــرية 

 . الحيــوان  وصحــة  والبيئــة  العامــة  والصحــة  الزراعــة 

مشــاكل  معرفــة  بعــد  الماســة  الحاجــة  دعــت  لقــد 

تشــخيصها  وطــرق  األمــراض  ومســببات  اآلفــات 

إلــى تصنيــع المبيــدات  بالوســائل العمليــة الحديثــة 

ذات بطــرق الكفــاءة والفعاليــة العاليــة فــي مكافحــة 

تســبب  التــي  والبيطريــة  والطبيــة   الحشــرية  اآلفــات 

أضــرار للمزروعــات وخســائر تتــراوح بيــن  ١٥-٣٥% مــن 

االنتــاج العالمــي . عــاوة علــى الوفيــات التــي تحــدث 

ســنويًا بســبب اآلفــات الحشــرية الناقلــة لألمــراض التــي 

. والحيــوان  االنســان  تصيــب 

احتياطات السالمة الوقائية
عند استعمال وتداول 

المبيدات الزراعية 


