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 دراسة حصرية و تحليلة لبيانات مبيدات األفات المتداولة في أسواق مدينة سبها
 عبد هللا عبد القادر الزروق

 ليبيا -جامعة سبها  –كلية العلوم  –سم علم الحيوان ق
 

 المـلــخص
 
للمبٌدات ملصق بٌانات العبوات التجارٌة هدف هذه الدراسة إلقاء الضوء على استكشاف تست  

 .2009-2008لٌبٌا عام  –المتداولة بأسواق مدٌنة سبها 
الحشرٌة تأتً فً مقدمة المبٌدات قد أظهرت النتائج باألعتماد على المادة الفعالة أن المبٌدات   

 .المركبات المتداولة باألسواق و ٌلٌها المبٌدات الفطرٌة ثم المبٌدات العشبٌة و ذلك من حٌث عدد
ٌلٌها الفوسفورٌة ثم البٌروثرٌدات و اخٌرا كانت األكثر شٌوعا المبٌدات من مجموعة المركبات الكارباماتٌة 

توجد مازال ٌ, و بالنسبة للبٌئةبٌدات متوسطة السمٌة أو قلٌلة السمٌة الكلورونٌة العضوٌة, و معظم هذه الم
 المحرمة دولٌا. باألسواق بعض المبٌدات شدٌدة السمٌة

واحد أو أكثر من البٌانات أفتقدت غالبٌة ملصقات عبوات المبٌدات المتداولة باألسواق  أنالنتائج إلى  أشارت
مس( اللون الممٌز أو الكودي, المسئولٌة القانونٌة و التناوب المتعلقة بالرسومات اإلرشادٌة ) بٌكتوجرا

 المحصولً و فترة األمان.                                                                 
 لٌبٌا, ملصق البٌانات –دالة: المبٌدات المتداولة, أسواق مدٌنة سبها الكلمات ال

 

 المقدمة والهدف من الدراسة
وإذا لم ٌتم إتباع الوسائل الصحٌحة فً  ،المناسبة فً عملٌة مكافحة اآلفاتمبٌدات اآلفات الوسٌلة  تعتبر       

افحة ؛ ستواجه عملٌات المكضد اآلفة المناسبة بالتركٌز المناسب و ،التطبٌق من حٌث اختٌار  المبٌد المناسب
ٌحتاج إلى  األمر؛ حٌث أن وصحة اإلنسان تبط بالتلوث البٌئً، أهمها ما ٌرإخفاقات واضحة ومشاكل عدٌدة

صٌانة ، ولتقلٌل المخاطر اول استخدام المبٌدات الكٌمٌائٌة وجود هٌئات معٌنة لمراقبة وتطوٌر قواعد أمان وتد
 البٌئة.

واالعتماد علٌها  مع تزاٌد المشاكل واألضرار الصحٌة والبٌئٌة الناتجة عن االستخدام المكتف للمبٌدات ،       
قة وحٌدة للمكافحة فً معظم البلدان العربٌة ، اهتمت تقارٌر ودراسات عدٌدة من بٌنها المنظمة العربٌة كطرٌ

 دة الدول فً الحد من هذه المشاكل. مساع إلىتوصٌات تهدف   بإصدار، (5891)للتنمٌة الزراعٌة 
المسجلة ، واستبعاد كل ما  اتالمراقبة والمراجعة المستمرة للمبٌد إجراءات أهمٌة إلىتشٌر هذه التوصٌات  

ٌثبت أن لها تأثٌرات صحٌة أو بٌئٌة ضارة ،وأٌضا مراقبة العبوات التجارٌة للمبٌدات المتداولة فً األسواق ، 
 وخاصة فً ما ٌتعلق بشروط وبٌانات الملصق المصاحب للعبوة ومصادرة العبوات الغٌر مستوفاة للشروط.

إعادة النظر فً السٌاسة المتعلقة بالمبٌدات ، وأهمٌة االستخدام األمثل فً الوقت الحالً هناك توجها نحو      
 .حاجةلها فقط عند الضرورة أو ال

تشجٌع تطبٌقات المكافحة المتكاملة لآلفات ، واالستفادة من الطرق األخرى وخاصة الحٌوٌة أٌضا  
بالدراسات والبحوث ؛ لتدعٌم هناك جهود تبدل فً هذا المجال ، وٌجب تشجٌعها  إنضمن برنامج المكافحة .

 ( .2002 ,الزمٌتًالجانبٌة للمبٌدات ) واألضرارالمختلفة للحد من المشاكل  واإلجراءات القرارات
من حٌث ، ونوعٌتها علٌه فان هذه الدراسة تهتم بمعرفة وضعٌة المبٌدات المتداولة بالسوق  

 .والمجموعات التابعة لها ودرجة السمٌة والخطورة االستخدام
عبوات التجارٌة للشروط لمعرفة مدى مطابقة بٌانات الملصق المصاحب لتهدف الدراسة أٌضا إلى  

 فً اتخاذ القرارات الناسبة .هذه الدراسة  بهدف االستفادة منو ذلك الموصى بها ، 
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 المواد والطرق
 مدٌنة سبها : أسواقفً  المتداولةوضعٌة المبٌدات _ 1

مكافحة  أغراض، والتً تستخدم فً باألسواقتبٌان لحصر المبٌدات المتداولة مارات اسثاس إعدادتم       
جمعت البٌانات  ثم، المبٌدات والمجموعات التابعة لها أنواعوذلك من حٌث  اآلفات من قبل المزارعٌن،

 .الزٌارات المٌدانٌة للمحالت بمدٌنة سبهاثمارات من خالل المطلوبة باالس
قد تم تفرٌغ البٌانات المتحصل علٌها  ، والنشاط للمحلبأسماء المبٌدات التً ٌشملها  االستبٌان على قائمة أشتمل

ً جداول خاصة ؛ الستخالص النتائج المتعلقة بنوعٌة المبٌدات ، من حٌت مجال وعرضها ف االستبٌانمن 
 االستخدام والمجموعات التابعة لها ،ودرجة السمٌة والخطورة .

 :مدٌنة سبها  بأسواقلة استكشاف العبوات المتداو_ 2
، من حٌث مطابقة بٌانات الملصق المصاحب  باألسواقدراسة استكشافٌة للعبوات المتداولة  أجرٌت     

للبٌانات تبعا  النموذجًمارة استبٌان تحتوي على تصمٌم للملصق ثاس بإعدادوذلك  ،للمواصفات الموصى بها
 (GIFAP, 1988الزراعٌةطنٌة لمصنعً المواد الكٌمٌائٌة الوه مؤسسة التجمع الدولً للجمعٌات ل أشارتلما 

 ( . FAO, 1995) والزراعة األغذٌة( الذي اعتمد على الخطوط التوجٌهٌة الموصى بها من قبل منظمة 
والجانب  األٌمن) الواجهة والجانب  أقسام وثالث، ل الملصقٌتكون الملصق من مستطٌل سفلً بطو

وضع رقما بٌانا, تم  51وعددها  ،موعة البٌانات المفروض تواجدها بالملصق( ٌشتمل كل منها على مج األٌسر
 .(1لكل بٌان منها فً القسم المخصص له) شكل 

  

(  تعلٌقات أو توجٌهات  8)
 االستخدام

Direction for use 

( اسم المادة وعالمتها التجارٌة 2)
 والصورة التً تتواجد علٌها
The Product name 

 ألمانا( احتٌاطات 11)
Safety Precautions 

( اسم المادة الفعالة ونسبتها 3)
 والوزن الصافً للعبوة
Active ingredient 

 ( التناوب المحصول9ً)
Crop Rotation 

( نوع اآلفة التً ٌستخدم ضدها أو 4)
 ملخص االستعمال

Summary of uses 

المناسبة  التحذٌر( عبارات 12)
 أو الجٌدة السلٌمةللتطبٌقات 

Warning statements of 
good practice (5 رقم التسجٌل فً البالد ورقم )

 التسجٌل فً بلد المنشأ
Registration number 

 التحرٌم أو األمان( فترة 10)
Preharvest interval 

 ( المسئولٌة القانونٌة6)
Legal Responsibility 

 األولً( تعلٌمات العالج 13)
 والنصائح الطبٌة

First aid instructions and 
advice to doctors 

 ( اسم وعنوان الشركة المنتجة7)
Name and Address of 

Comp. 

 عالمة التحذٌر الممٌزة ، والرسومات اإلرشادٌة  )بٌكتوجرامس( واللون الممٌز أو الكودي . (1)
Hazard category /Color code  Pictograms 

 (GIFAP , 1988)والبيانات المصاحبة  المبيدات لعبوات النموذجييانات ( الخطوط الرئيسية لملصق الب5شكل )

 
عبوة و تم الحصول علٌها من المبٌدات المتداولة باألسواق بمدٌنة سبها _ لٌبٌا,  13وتم تنفٌذ الدراسة على      

إلٌه وتم  من خالل الزٌارات المٌدانٌة للعدٌد من المتاجر، حٌث خصص لكل عبوة نسخة من التصمٌم المشار
تعبئتها بالبٌانات المتواجدة بالملصق المصاحب للعبوة، أو بوضع بٌانات تدل على تواجدها أو عدم تواجدها، 
وذلك فً المكان المخصص لذلك. تم تفرٌغ البٌانات المتحصل علٌها وتم عرضها فً جداول خاصة لتحدٌد 

 ٌها .مدى مطابقة الملصقات للشروط والمواصفات القٌاسٌة المشار إل
 

 النتائج والمناقشة
 



J. Plant Prot. and Path., Mansoura Univ., Vol. 3 (5), May, 2012 

 

 

437 

 وضعية المبيدات المتداولة في مدينة سبها -أوال:
 باألسواقها خالل فترة الدراسة أمكن حصرالتً  وتم تقسٌم المبٌدات المتداولة بتحلٌل البٌانات  

 الحلم و و، العشبٌة كاروسٌة، الفطرٌةاألالمبٌدات الحشرٌة,  مجموعات هً : خمس إلىحسب االستعمال 
 .قوارضال

، وتشٌر البٌانات الموجودة المبٌدات المتواجدة باألسواق و التابعة لكل مجموعة( أعداد 1ٌوضح جدول )
من حٌث عد المركبات، ٌلٌها فً ذلك فً المقدمة  تأتًكاروسٌة األ المبٌدات الحشرٌة و أن إلىبالجدول 

هذه المركبات كانت  أعدادن أ ت القوارض ، و، ٌلٌها مبٌدام العشبٌة، ٌلٌها مبٌدات الحلمث، المبٌدات الفطرٌة
 .مركبا على الترتٌب 1، 2، 4،  6،  17
 

 8338/  8339مدينة سبها  بأسواقمبيدات اآلفات الرئيسية المتداولة  ( 5جدول )

 للتداول %النسبة المئوية  عدد المركبات )المواد الفعالة( مجموعة المبيدات

 كاروسٌةاأل الحشرٌة و
Insecticides 

17 57 

 Fungicides 6 20الفطرٌة 

 Herbicides 4 13العشبٌة 

 Molluscides 2 7الحلم 

 Rodenticides 1 3القوارض 

  
تـأتً  الكارباماتٌة، أن المبٌدات (8 , جدولأظهرت الدراسة بناء على تحلٌل البٌانات التً تم تجمٌعها )       

ثم  ،مركبات (9) الفسفورٌة ها المركبات لٌمركبا( ٌ 11) عددها، وٌبلغ المتداولةفً مقدمة المبٌدات الحشرٌة 
 مركب ( .  2ٌلٌها الكلورونٌة العضوٌة ) مركبات (، 8) البٌرتروٌدٌة

بادي العالً ونشاطها اإل كفائتها إلى،  والفسفورٌةقد ٌرجع االنتشار الواسع للمبٌدات الكارباماتٌة 
، وٌتم البٌولوجٌة األوساطفً  الثباتقلٌلة  أنهاي السرٌع ، كما الفور والتأثٌركاروسات الحشرات واأل اتجاه

ذلك بالرغم من السلبٌات التً تتمتع بها هذه  الحٌوانٌة وال تتراكم بها ، و األعضاءتحولها بسرعة فً 
وهً على العكس من مجموعة  المقاومة لها مع تكرار استعمالها,وهً الظهور السرٌع لآلفات المجموعة 

، لما هو معروف عن هذه المجموعة فً آخر الترتٌب من حٌث التداول تأتًالتً  العضوٌة الكلورونٌةالمبٌدات 
كائنات اسطة النباتات المائٌة وال، وتمتص بوبقاء متبقٌاتها بالتربة والمٌاه طول فترة من الثبات العالً و

، وبالنسبة إزالتهات الزراعٌة ٌصعب فان متبقٌات هذه المركبات فً المنتجا وأٌضا، الحٌوانٌة وتتجمع بداخلها
 أحدثتعتبر  فإنها، ٌث عدد المبٌدات المتوفرة تجارٌامن ح الثالثةفً المرتبة  تأتًللمبٌدات البٌرتروٌدٌة التً 

و لكنها شدٌدة السمٌة على والحٌوان  اإلنسان، وهً قلٌلة السمٌة بصفة عامة اتجاه وعات السابقةالمجم
 األسماك.

 
 8338 - 8339في أسواق مدينة سبهاالمبيدات حسب تركيبها الكيميائي  أعداد حصر (8جدول )

 المجموعة العدد النسبة المئوية %

 Carbamates الكارباماتٌة 11 3666

 Organophosphates الفسفورٌة 9 30

 Pyrethroids البٌرتروٌدٌة 8 2666

 Organochlorines الكلورونٌة العضوٌة 2 666

        
التجارب وفقا لتقٌٌم منظمة ضد فئران عن طرٌق الفم ٌف المبٌدات حسب سمٌتها الحادة تم تصن

المبٌدات  حصر .فئات أربعة إلىتقسٌمها من حٌث الخطورة تم  للسمٌة الحادة للمبٌدات ، و العالمٌة الصحة
شدٌدة  ولىاألتشتمل على مركب واحد من الفئة  أكد على أن هذه المبٌدات األسواق (WHO)المتداولة فً

، وتقدٌر األمانوفترات ، بات مع االلتزام بمواعٌد التطبٌقعلى صورة محب إال، وال ٌستعمل الخطورة جدا
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متوسطة  الثانٌةمن الفئة  مركب 12ملجم / كجم ، و 50عن للنصف القاتلة  تقل الجرعةو، متبقٌات المبٌدات
ملجم  200اقل من  القاتلة للنصفجرعة و ال، ئٌةغذا، وٌمكن استخدامها على المحاصٌل الحقلٌة الغٌر السمٌة

 ،ملجم /كجم  1000أقل من  القاتلة للنصفجرعة و ال ،منخفضة السمٌة الثالثةمركبات من الفئة  7كجم، /
ذات سمٌة مركبات من الفئة الرابعة  10، ومع التقٌد بمواعٌد الرش الغذائٌةوٌمكن استخدامها على المحاصٌل 

النسب المئوٌة للمبٌدات  (2ملجم /كجم ، وٌوضح شكل ) 1000أكثر من  القاتلة للنصفجرعة ال، و قلٌلة
 .األربعة ذات السمٌة المختلفةالمتداولة من هذه المجموعات 

التً ٌستلزم استخدامها فقط  ، وشائعذات التداول الهناك بعض المركبات السامة  أنالنتائج أظهرت       
 أضراراتسبب  أنهار حٌث ضراالحتٌاطات لتجنب ال اتخاذ، مع هم بذلكالمرخص ل أومن قبل المتخصصٌن 

الحٌوان  أو اإلنسانخطٌرة إذا ما استعملت بطرٌقة خاطئة ؛ نظرا لسمٌتها العالٌة ومٌلها للتراكم فً جسم 
 العالً فً البٌئة . وثباتها

 

 
 من حيث السمية باألسواقلمبيدات المتداولة النسب المئوية ل( 8شكل )

 
 دراسة استكشافية لعبوات المبيدات المتداولة باألسواق -انيا:ث

صق عبوات المبٌدات المتداولة باألسواق التً لمبالبٌانات الموجودة مدى اكتمال ( 3ٌوضح جدول)
 مبٌد. 30حصرها و عددها تم 

تقٌٌمها باألعتماد على الملصق النموذجً   تشٌر النتائج أن هناك نقص فً بعض البٌانات عند
  بأي متاحةن البٌانات الغٌر اكتمالها تختلف من مبٌد ألخر, أظهرت الدراسة بألمستخدم كمرجع و ان نسبة عدم ا

األرشادٌة   رسوماتال  و التً تمثلت فًبٌانات   خمس  من  هذه الملصقات كانت لواحد او اكثر  من
اوب المحصولً و فترة اآلمان أو لها التناللون الممٌز أو الكودي,  المسئولٌة القانونٌة,  (, )بٌكتوجرامس

اللون الممٌز و فترة اآلمان و ٌة كبٌرة مثل الرسومات األرشادٌة, اهم تكون ذاتجمٌعا, بعض هذه البٌانات 
بعضها قد ال ٌكون لها مثل هذه األهمٌة مثل التناوب المحصولً حٌث غالبا ال تؤثر المبٌدات الحشرٌة على 

 .خدمت بالمعدالت الموصً بهاالمحاصٌل الالحقة اذا ما است
  
 

 
 
 
 

 البيانات بملصقات عبوات المبيدات المتداولة باألسواق إلكتمالالنسبة المئوية  (1) جدول

 المبيدبملصق البيان  ألكتمال%  البيان رقم البيان

  Warning signalعالمة التحذٌر الممٌزة  1
  Pictogramsالرسومات األرشادٌة 

  Color code  ودي اللون الممٌز او الك

76% 
(2)6% 
(1)3% 
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 اسم المادة و عالمتها التجارٌة و صورة المستحضر 2
Product name (Formulation) 

100% 

  اسم المادة الفعالة و نسبتها و الوزن الصافً للعبوة 3
Active ingredient 

93% 

 summary of uses 60%ملخص األستعمال  4

رقم التسجٌل فً بلد المنشأ  رقم التسجٌل فً البالد, و 5
Registration number. 

70% 

 Legal responsibility (1)3%المسئولٌة القانوٌنة  6

 اسم و عنوان الشركة المنتجة 7
Name and address of product company 

73% 

 Direction for use 80%توجٌهات األستعمال  8

 صفر Crop rotationالتناوب المحصولً  9

 Pre-harvest interval 20%فترة األمان او التحرٌم  10

 Safety precaution 70%احتٌاطات اآلمان  11

 عبارات التحذٌر المتعلقة بالتطبٌقات السلٌمة 12
Warning statement of good practices 

76% 

 و النصائح الطبٌة ةتعلٌمات العالج األولٌ 13
First aid instruction and advice to doctors 

80% 

 
ترجع اهمٌة الرسومات األرشادٌة ) البٌكتوجرامس( إلى انها تعنً إرشادا معٌنا ٌتعلق بالتعرٌف       

بطبٌعة المستحضر و احتٌاطات األمان و االستعمال و التخزٌن و التدوال و التأثٌرات البٌئٌة دون الحاجة إلى 
 معرفة بالقراءة و الكتابة.

على طول الملصق على خلفٌة لها لون ممٌز و تكون ذو لون أحمر إذا ما كان ٌتواجد هذا البٌان  
أو لون أصفر إذا ما كان المبٌد متوسط السمٌة, أو لون أزرق فً حالة , المبٌد شدٌد السمٌة أو الخطورة

 المبٌدات قلٌلة السمٌة.
جرامس أو اللون الممٌز خلصت الدراسة بأن عدد المبٌدات التً ال ٌوجد بها البٌان المتعلق بالبٌكتو

 % من اجمالً المبٌدات التً شملتها الدراسة.3% و 6مبٌدا و ذلك بنسبة   1, 2
نبهت على  )1985نظرا ألهمٌة تواجد لون ممٌز للملصق فإن المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة )

ملصقات باللون األحمر تفهم درجة الخطورة تبعا لطبٌعة المادة و فرضت لحماٌة المستهلك أن ٌتم طباعة ال
 للمبٌدات شدٌدة الخطورة و باللون األسود للمبٌدات متوسطة الخطورة و األخضر للمبٌدات عدٌمة الخطورة.

% من اجمالً 20بنسبة مبٌد  6 و تمثلت فً النتائج إلى عدد المبٌدات التً ال توجد بها فترة األمان أشارت
متداولة فً األسواق ال ٌتم هدمها بسرعة, و إذا ما أخذ فً األعتبار و أن غالبٌة متبقٌات المبٌدات الالمبٌدات, 

من ستخدم على الخضروات التً ٌتم جمعها بعد النضج على فترات متقاربة تأن كثٌر من هذه المركبات 
فإنه ٌتوقع أن تصل بعض من هذه المنتجات إلى األسواق قبل مرور فترة التحرٌم ) فترة اإلستخدام للمبٌد 

( و على ذلك ٌتطلب التركٌز على دراسة سلوك و متبقٌات المبٌدات بالمنتجات الزراعٌة لتقدٌر فترة  األمان
األمان المناسبة للظروف الجوٌة و البٌئٌة السائدة بهذه المنطقة و أن تتوفر آلٌة مناسبة للجهات المسئولة او 

 . الرقابٌة على التحقق من التزام المزارعٌن بفترات األمان المحددة
دلت النتائج المتحصل علٌها أن البٌان المتعلق بالمسئولٌة القانونٌة لٌس محددا على جمٌع المبٌدات 
المتداولة التً شملتها الدراسة و أن هناك بعض الملصقات تضمنت عبارات تتعلق بهذا البٌان تنص على 

أن المسئولٌة تقع على عاتق  ضمان جودة المنتج و تستبعد تحدٌد المسئولٌة و تؤكد علىلمسئولٌة الشركة 
مستخدم المبٌد. علٌه ٌجب على مستخدمً المبٌدات أو القائمٌن على التطبٌق تفهم تأثٌر هذه المواد و األلتزام 

للجهات المسؤلة باستخدامها بطرٌقة سلٌمة لتجنب األضرار الصحٌة و البٌئٌة و ٌجب بدل كثٌر من الجهد 
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ى االستخدمات السلٌمة و مساعدتهم على تفهم مدى خطورة هذه المواد و لتدرٌب األشخاص القائمٌن بالعمل عل
 المتخصٌصٌن.أن ٌكون استخدامها فقط من قبل األشخاص 

أن نسبة تواجد بٌان اسم المادة و عالمتها التجارٌة و صورة أوضح بالنتائج المتحصل علٌها تحلٌل 
أسم المادة الفعالة و نسبتها و الوزن الصافً البٌان المتعلق بتواجد % و كانت نسبة 100 بلغتالمستحضر 

 و و النصائح الطبٌة ان المتعلق بتعلٌمات العالج األولٌة% لكل من الب80ٌ% و انها كانت بنسبة 93للعبوة 
ذٌر المتعلقة عبارات التح و % لكل من عالمة التحذٌر الممٌزة76 النسبة توجٌهات األستعمال و كانت

% لكل من رقم التسجٌل 70% ألسم و عنوان الشركة المنتجة, و 73نسبة ا كانت البالتطبٌقات السلٌمة, بٌنم
% 0% لملخص األستعمال, 60و رقم التسجٌل فً بلد المنشأ, احتٌاطات األمان و بلغت النسبة فً البالد 

لها  للتناوب المحصولً و قد ٌرجع انخفاض نسبة تواجد هذا البٌان إلى أن كثٌر من المبٌدات الحشرٌة لٌس
 تأثٌر ضار بالمحصول الالحق.

و هذه الدراسة على أهمٌة مراقبة األسواق و أخذ عٌنات من عبوات المبٌدات  بناء علٌه توصً
اجراء التحالٌل المناسبة و ذلك للتأكد من مدى إلتزام األسواق بالمعاٌٌر و المقاٌس الموصى بها من قبل 

 المنظمات الدولٌة.
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ABSTRACT 
 

           The present study aimed to analyze the occurrence and the 
present situation of pesticides which used in Sebha city in 2008 
_2009. Based on the type of active ingredients and number of 
formulations, the most common pesticides in Sebha market were 
insecticides followed by fungicides and then by herbicides .The most 
common group of insecticides was carbamate followed by 
organophosphates then pyrethroids and organochlorines. 
 Most of these insecticides are moderately or slightly toxic, but few 
highly toxic insecticides were still available in the markets. 
 Most of the labeled pesticides did not show the important informations 
such as pictograms, code color, legal responsibility and pre-harvest 
interval. 
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