
 التلوث بالمبيدات الكيميائية

مقدمة : تسبب الفطريات و البكتريا و الحشرات المختلفة العديد من  المخنا ر للمحالنيل العيا ينة و من  تنل تذتقنل  ن   

 ذنناا العدينند منن  الحشننرات و البكتريننا و الفطريننات يات فائنند   بيننر   إو، منن  اإلنسنناوالحيننواو و  إلنن  اآلفنناتالمضنناي و 

 م البيئي.للكائذات و الذظا

شك سا دت المبيدات الحشرية بالقضاء  ل   ميات  بينر  من  المشنا ل التني تحندث بواسنطة الحشنرات ، و   ما انه بال

حيث ظهر بشنكل  بينر  بأسر     المبيدات مشكلة تواجه العالل  ألبحتالكائذات  لك  بعد ترا ل     المبيدات في أنسجة

 المختلفة ةالسلبي تأتيراتها

   Chlorinated Hydrocarbonsت المعروفة  : مبيدات الهيديو ربوو الكلوييذديه م  المبيدا

لقد قام العلماء بتر يب العديد م  المبيدات المختلفة و المحتوية  لن  الكربنوو و الهينديوجي  و الكلنوي لن ا سنميت  ن   

 Chlodane لنويااو  و Aldrinو االلنديي    D.D.Tو التي مذهنا  Chlorinated Hydrocarbonsالمر بات بـ 

 لك  تبي  بعد فتر  مشا لها و التي مذها: وغير ا

 ل  الكائذنات الذافعنة من  اسنماا  أترتيات سمية  الية :     المر بات ليست يات سمية اختيايية بالتالي فقد  -1

 ن   اسنتخدمت  األمريكينةفني الوالينات المتحند    Illinois لن  يلنك فني والينة  األمثلنةو يوي و غير ا و م  

المر بنات للقضناء  لن  الخذفسنناء اليابانينة التني  اننت تعحننب نحنو ال نرت ممنا سننبب منوت العديند من  الطيننوي 

،  ن لك األياننبم  قطن  المنعايك  منا تسنممت العديند من  المواشني و  %09المهاجر  و  جر  الباقي و موت 

التنرا ل فني  إلن  باإلضنافةضناي ، الحشرات ال أ دااتقضي  ل  الحشرات المفترسة و التي تتحكل في  إنهاوجد 

 تدمير الذسيج تشريحياً و وظيفياً. إل الكائ  الحي مما يؤاي  أنسجة

معند  تفكنك بطيئة التفكك:  ثير م  المواا لها القابلية  ل  التفكك الحيوي بيذما المبيدات التي تل تصنذيعها يات  -2

دات تقريبناً ينيش المب إو  ، و تكمن  المشنكلة سذة مما يجعلها تبق  سامة  ل تلك المد 11 – 19جداً م   بطيء

  ل سذة .

معنر  للمنوت  أنسنجته: أي تكوو مر بات م  الند   و  ن ا يجعنل الكائذنات التني يترسنب فني  تذحل في الد   -3

  ذدما يت  ى  ل    ا الد   مثل الطيوي المهاجر   ذدما تحرق الد   المخعو للطاقة.

 

 الكيميائيةأ ل المشكالت التي تحدتها المبيدات 

 سنلبي  لن  الذباتنات من  ناحينة بتنأتير أيضنااستعما  المبيدات الحشرية قد تنؤاي  إو ل  الذبات: وجد  تأتير ا -1

المبينندات العشننبية   المثننا لنن   مليننة البذنناء الضننوئي، فعلنن  سننبيل  ت يننر لننوو الننويق أو شنند  الذننتر و التننأتير

 المبينداتوتسنلك  ن    ك الحديدينة و الطنرق العامنةالضاي   ل  جواننب خطنو  السنك األ شاتباا  استعملت إل

 األتر ريقي  في 

 البذاء الضوئي إ اقة -أ

 م  خال  موت الخاليا حو   ذق الويقة األوياقتساق   -ت

 ل  الجهاز العصنبي  تأتير امرضية  ديد  مذها  أ را تسبب المبيدات  أو: م  الممك  اإلنساو ل   تأتير ا -2

 .اإلنساوتل  تالحيوانا ل في الذباتات تل ام  خال  التر تأتيو   لك السر او و خالة الكبد و 



فني المناء  D.D.Tفني  اليفوينينا أو تر ينع النـ Big Bearو الطينوي : وجند فني بحينر   األسنماا ل   تأتير ا -3

 األسنماافي المليوو و في  ائر يت  ى  ل  جعء  9.00و جد  األسمااجعء في المليوو بيذما في بعض 9.911

جنعء فني  0..2المفترسنة وجند  األسماافي حي  غرات الماء و ال ي يت  ى  ل  جعء في المليوو  3.01وجد 

 المليوو.

تنؤاي إلن  الكيميائية ال تميع بني  الكائذنات الضناي  و الذافعنة و المبيدات أو ل  الحشرات الذافعة: حيث  التأتير -0

انتشنناي  إلنن سنبب خلننالً فني التننوازو البيئني الطبيعنني فني البيئننات و من  تننل ينؤاي الذافعنة ممننا يمنوت الحشننرات 

  ل م  خال  الت  ية  ل  الذباتات الملوتة بالمبيد.االتر أيضاالحشرات الضاي  و تعااا فيها 

ات الموجنوا  فيهنا و الكائذن التربنةالتربة بعد الرش مما يؤتر  لن  تر ينب  إل : يصل المبيد التربة ل   تأتير ا -1

 و انجراف التربة. األمطايالميا  الجوفية م   إل ة للذيتروجي  و احتمالية ولولها تم  بكتريا مثب

 

 

 مقاومة الحشرات الضاي  للمبيدات الكيميائية

 تقاومه م  خال   ألبحتالحشرات مقاومة للمبيدات بشكل  بير و  ألبحت

التكيفنات التني تحند من  اخنو   إلن حشنر  ، حينث تعمند الحشنرات ااخل جسنل ال إل انخفا  سر ة نفاي المبيد  -1

 م  خال  الجليد و الفل و الجهاز التذفسي. الحشر جسل  إل المبيد 

المبيد م  الجسل : حيث تتمك  بعض الحشنرات من  اخنرم  مينة من  المبيند من  الجسنل فني حالنة  إفرازسر ة  -2

 ايتفاك نسبته

الد ذينة بندالً  األنسنجةفني  D.D.Tبعض الحشرات تخعو  إووجد  غير حساسة: حيث أنسجةتخعي  المبيد في  -3

 الحساسة. األنسجةم  

الهندم بحينث تحولنه من  مناا  سنامة  أومفعولها: م  خال   مليات البذاء  إزالةتفكيك جعيئات الماا  السامة أو  -0

 ماا  غير سامة إل 

 

 المكافحة البولوجية

التني تسنببها  ائذنات  األضنراي ائذنات حينة فني سنبيل خفنض نسنبة  تعريفة :  ي مجمو ة م  الطرق تستد ي اسنتعما 

 المحاليل. أوالحيواو  أو باإلنساوضاي   أخرىحية 

 أشنجايالعيند لمقاومنة البنق الندقيقي االسنترالي المتطفنل  لن  أبنو حشنر   األمريكينةمثا  / اسنتويات الوالينات المتحند  

  اليفوينيا واليةالحمضيات في 

 البيولوجية المقاومة أساليبم  

 استعما  الحشرات المفترسة و الطيوي و غير ا -1

 استعما  الكائذات المتطفلة  البكتريا و الفيروسات و الفطر -2

 الطايا  أواستعما  المواا الجايبة  -3



 تعقيل الحشرات الضاي  ) تعطيل الجهاز التذاسلي ( -0

 الع ياء ( إل و  دم الولو   استعما  الهرمونات ) توض  الهرمونات لتجعل اليرقة تستمر في االنسالخ -1


