
 لتلوث البيئي بالمبيدات الكيميائيةا

على الرغم مما قدمته المبيدات الكيميائية من مساهمات كبيرة في زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية والتخفيف او 
القضاء على األمراض التي تنقلها الحشرات لالنسان والحيوان فان لهذه المركبات الكيميائية القدرة على تلويث 

ر الصفات النوعية الجزاء المحيط الحيوي وينتج عنه تأثيرات الهواء والماء والتربة والغذاء ويؤدي وجوده الى تغيي
(  WHOلقد نبهت العديد من المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية ) . ضارة لالنسان والحيوان والنبات 

( للمخاطر الصحية التي قد  EPA( ومنظمة حماية البيئة األمريكية )  FAOومنظمة الغذاء والزراعة الدولية ) 
جم من استعمال المبيدات الكيميائية . لكي نكون دقيقين البد ان نفرق بين مصطلحين هما التلويث تن

Contamination   ويقصد به دخول كميات كبيرة نسبيا من المبيدات الى بيئة منطقة معينة بسبب األستعماالت
دات المستعملة في المكافحة اما الخاطئة والمفرطة ، وهذا يرجع الى النقص في الوعي وخلل في تكنولوجيا المع

فيقصد به دخول كميات صغيرة نسبيا من المبيدات الى البيئة اثناء عملية استعمال  Pollutionمصطلح التلوث 
 المبيدات وبالطرق المتاحة حاليا .

 العالقة بين التلوث البيئي ونوع المبيدات 

األستعمال لبعض المجاميع التي تم استعراضها من يوضح الشكل ادناه مدة بقاء المبيد النسبي في البيئة بعد 
 المبيدات المختلفة .

 

 



 تلوث التربة بالمبيدات 
تعد التربة المستودع الرئيسي لكميات المبيدات المستعملة حيث تصل اليها عن طريق المعاملة المباشرة لمكافحة 
افات التربة المختلفة كالحشرات والفطريات ومبيدات نباتات األدغال او بشكل غير مباشر عن طريق سقوطها من 

 اء من المناطق التي تجري بها المكافحة بالمبيدات . النباتات المعاملة بالمبيدات او عن طريق انجرافها في الهو 
 ويوضح الشكل ادناه العمليات التي يخضع لها المبيد الكيميائي في التربة .

 

 

 حلول لمشكلة تلوث التربة بالمبيدات 
 ــ التوقف عن استعمال المبيدات ذات الثبات العالي والطويلة العمر كالمبيدات الكلورينية العضوية والزئبقية  1

 والزرنيخية .      
 ــ ان متبقيات المبيدات تفقد من التربة بسرعة عندما تكون موجودة على السطح عما لو كانت في اعماق معينة  2

 رض المبيد لعمليات التطاير والتحلل الضوئي . داخل التربة وذلك بسبب تع      
 ــ اعتماد طرق المعالجة الموضعية كمعاملة البذورومعاملة الخطوط المزروعة يمكن التقليل من استعمال  3

 المبيدات .       
 ــ تشجيع من نشاط األحياء المجهرية الدقيقة في التربة عن طريق توفير الظروف المثلى لعملها في تحطيم 4

 المبيدات كاضافة مواد سكرية تحفزها على التكاثر .    



 ــ األستفادة من المعرفة بسلوك وعادات األفة واستغاللها بشكل صحيح ودقيق يساعد على تقليل كمية المبيدات 5
 المستعملة في التربة .      

 تلوث الماء بالمبيدات 
ات األدغال في قنوات الري والبزل او مكافحة الحشرات تتلوث المياه عن طريق المعاملة المباشرة لمكافحة نبات

كالبعوض والذباب والقواقع المائية ، او عن طريق تسرب المبيدات من تربة األراضي الزراعية المعاملة بالمبيدات 
 او عن طريق انجراف المبيدات بالهواء .

 ازالة بقايا المبيدات من المياه المستعملة للشرب 

المبيدات في مياه الشرب حال التاكد من وجودها سيؤثر على الصحة العامة خاصة وان  يجب ازالة متبقيات
الطريقة العملية واألقتصادية للقيام بها متوفرة حيث تعد طريقة استعمال الكاربون المنشط من احسن الطرق كفاءة 

اجزاء في  7جزء بالبليون الى  300من  Toxapheneفي هذا المضمار فبواسطتها يمكن تقليل مبيد توكسافين 
 جزء في البليون من الكاربون المنشط الى الماء الملوث بالمبيد . 5البليون عند اضافة 

 تلوث الهواء بالمبيدات 
ان وجود وطول مدة بقاء المبيدات في الهواء يعتمد على الطبيعة الكيميائية والفيزيائية للمبيد وطريقة المعاملة 

ناخية ، وبشكل عام فان نسبة كبيرة من الكمية المستعملة في مكافحة األفات تفقد مباشرة وتحمل والظروف الم
بالهواء من منطقة المعاملة وتنتشر الى مسافات بعيد جدا . وان طريقة ازالة المبيدات من الهواء تتضمن مايلي :  

لكيميائية وعمليات األستقرار الطبيعي . ان يمكن ازالة ابخرة وجسيمات المبيدات في الهواء عن طريق التفاعالت ا
التفاعالت الكيميائية الضوئية تعد من اهم التفاعالت التي تحدث للمبيد في الهواء حيث تتعرض المتبقيات الشعة 
الشمس في التفاعالت الكيموضئية ، اما عمليات األستقرار الهوائي فتتضمن ازالة المتبقيات عن طريق الضباب 

 دى وكل هذه تساعد على وصول المتبقيات الى السطح .واالمطار والن
 

 تلوث الغذاء بالمبيدات 
بالرغم من اتباع كل التعلميات الخاصة باستعمال المبيدات في مكافحة افات المحاصيل الزراعية وكذاك مكافحة 

وحليب يمكن ان االفات ذات االهمية الطبية نجد ان الفواكه والخضروات والمنتجات الحيوانية من لحوم وبيض 
 تحوي على كميات من متبقيات المبيدات .

 



 مخطط يوضح العوامل التي تؤثر على متبقيات األولية والنهائية للمبيدات في الغذاء .

 

 

 بعض الطرق لتجنب او ازالة بقايا المبيدات من المواد الغذائية 

ــ تعتبر مسألة االلتزام من قبل المزارعين بالفترة المحصورة بين اخر معاملة للمبيد الكيميائي وجني المحصول  1
PHP) . من الطرق التي يمكن بواسطتها تجنب مخاطر بقايا المبيدات ) 

كيميائي وكذلك ــ غسل وتقشير الفواكه وطبخ وقلي الخضروات يزيل كمية كبيرة من البقايا النهائية للمبيد ال 2
تساعد عملية تصنيع الخبز على ازالة نسبة كبيرة من بقايا المبيدات في الحبوب بسبب تعرض بقايا المبيدات الى 
درجات حرارية مرتفعة ، اما بالنسبة للبقايا في المنتوجات الحيوانية فيمكن تجنبها او التقليل منها الى الحد 

 لوث العلف بنسبة عالية من المبيدات .المسموح به عن طريق المحافظة على عدم ت

 

 

 


