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الطالئع البحاثة وهم: 
القد�س:

هيثم ال�سامي
مالك جمجوم                   

علي فراح

رام اهلل:
فرح البدارنة     

هديل عطاهلل                      
يا�سمني ال�سو�س

اخلليل:
ريا�س عرار
حمزة علقم
حمزة بحر

نابل�س:
عبداهلل اأبوزنط                         

»حممد عزيز« اأبو �ساحلة

جمم�عة البحث يف نابل�س اثناء جتربة 
فح�س الرتبة

جمم�عة البحث يف جنني
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جنني:
احمد عرقاوي

عبد اهلل اأبو الهيجاء
لوؤي م�ساد                             

يحيى عزام

�سمال غزة:
حممد العطار

غزة:
هيا اجلرجاوي 
اإيهاب احلورانى

جمم�عة البحاثة ال�سغار يف القد�س
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تتقدم م�ؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند والإبداع العلمي بجزيل ال�سكر والتقدير لكل من:

منظمة االأمم املتحدة للطفولة - اليوني�سيف
وزارة ال�سباب والريا�سة الفل�سطينية

وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية
ق�سم الن�ساطات الطالبية يف وزارة الرتبية والتعليم الفل�سطينية

موؤ�س�سة املقايي�س واملوا�سفات الفل�سطينية
خمتربات �سلطة املياه الفل�سطينية – رام اهلل

بلدية نابل�س
مركز بلدية نابل�س الثقايف – حمدي مانكو

مركز التعليم امل�ستمر – جامعة بريزيت
املركز املجتمعي – جمعية الهالل االأحمر/ رام اهلل

املركز املجتمعي – جمعية الهالل االأحمر/ جنني
مركز اإ�سعاد الطفولة - اخلليل

مركز حاكورة – جنني
املركز الثقايف لتنمية الطفل – طولكرم

موؤ�س�سة تامر للتعليم املجتمعي
مركز العمل التنموي – معًا

اللجنة الوطنية للمخيمات ال�سيفية
موؤ�س�سة بياالرا

جمعية ال�سبق لالإبداع الفكري 
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موؤ�س�سة �سركاء نحو التغيري
موؤ�س�سة اليوم ال�سابع – اال�ستاذ لوؤي عكة

منتدى �سارك ال�سبابي

قطاع غزة :
جامعة االأزهر

اجلامعة اال�سالمية
جمعية جباليا للتاهيل – جباليا

موؤ�س�سة غ�سان كنفاين التنموية – بيت حانون
جمعية الزيتون للتدريب و الريادة 
جمعية حقوقنا لالإغاثة و التنمية 

جمعية التغريد للثقافة والفنون
جمعية العطاء – بيت حانون
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كلمة النيزك:
يف ع�سر العوملة الذي نعي�س ،اختلطت نكهات املعرفة، حيث حتول ال�سغف واملتعة يف احل�سول عليها من 
�سبابنا  املعرفية لدى  واأ�سبحت امل�سادر  ، وبخا�سة بني الطالئع.  اإىل هواية  خالل االكت�ساف واال�ستنتاج 

تعتمد على ا�ستهالك اأن�ساف املعلومات اجلاهزة التي اعتادوا على ق�سها من اأي موقع من
) �سبكة االإنرتنت (،ول�سقها يف حوا�سيبهم، حتى انهم يف معظم االأحيان ال يقراأون ما يق�سون من ال�سبكة 

العاملية. 

ومبا اأّن النظام التعليمي ال�سائد مكتظ باملعلومات واملفاهيم التي يتم تلقينها للطالب حتى يحفظها ، وتكون 
فيه نتيجة االمتحان هي اأهم ما يطمح اليه الطالب، والتي ال تعك�س  بال�سرورة مدى املعرفة لديه. وب�سبب 
امل�ستوى  تدهور  والعملي،  العلمي  اإنتاجهم  ولي�س على  االأكادميية على حت�سيل طالبهم  املوؤ�س�سات  حر�س 
يفكر  اأن  لي�ستطيع  عنده  الناقدة  العني  تطّور  التي  للتفكري،  امل�ستفزة  الطالب  اإمكانات  وتقل�ست  املعريف 
مب�سدرها  يفكر  اأن  ودون  يحفظها،  اأن  عليه  التي  للم�سّلمات  اال�ست�سالم  دون  به   حتيط  التي  بالظواهر 

اأ�سال. 

يوؤمنون  �سباب  يد  ،على  القد�س، عام 2003  العلمي يف  واالإبداع  امل�ساند  للتعليم  النيزك  موؤ�س�سة  تاأ�س�ست 
العملية،  التجربة  اعتمدنا  حيث  اآنفًا،  املذكور  الو�سع  تغيري  يف  لالإ�سهام  وذلك  املعريف  واملجتمع  بالعلم 
والتفاعل مع االألعاب التفكريية، و العلوم التطبيقية اأ�سا�سا لبناء �سخ�سية الفرد العلمية ، ولي�سّكل باإيجابية 

م�ستقبله ال�سخ�سي اأواًل، ومن ثّم يعك�س ذلك على جمتمعه.

والنيزك من خالل  م�سروع الباحث ال�سغري اعتمدت قاعدة » ال�سك �سيد اليقني »  الأّنها توؤمن اأن ال�سخ�س 
الذي يعتاد التفكري املنطقي الناقد، ويربطه بالعلم واملعرفة يكون قادرا على تقومي و�سعه ، والتعامل معه 
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مهما بلغ من التعقيد، ويكون اأي�سا االأجنح يف مواجهة التحّديات يف م�سريته نحو التمّيز بطريقة ناجحة 
وفّعالة.

وعليه، فاإننا ن�سع بني اأيديكم خال�سة جتربة الباحثني ال�سغار، وجتربتنا يف النيزك يف رعايتهم، وذلك 
لتقدموا بدوركم النقد البناء الذي ي�سهم يف تطوير اأدائنا والتعلم من اأخطائنا  ولكي ن�سيف اإىل ر�سيدنا 

املعريف ما ن�ستطيع من اأفكار توؤّدي اإىل تعميق التجربة وتوجيهها .  

م. عارف احل�سيني
املدير العام

الباحث ال�سغري ريا�س عرار من اخلليل اثناء القيام بالتجربة
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كلمة اليونسيف: 
اإن هدف برنامج »تطوير وم�ساركة الطالئع« يف منظمة االأمم املتحدة للطفولة »اليوني�سيف« هو امل�ساهمة 
يف تطور الطالئع )13-18 �سنة( وذلك من اأجل حمايتهم من جميع املخاطر التي تواجههم حيث يعمل هذا 
الربنامج على تو�سيع قدرات وفر�س الطالئع وذلك عن طريق اإيجاد مناخ اآمن ي�سمح للطالئع بامل�ساركة 

الفاعلة وامل�سوؤولة يف جمتمعاتهم.
وحت�سني  املعرفة  زيادة  هو   2009-2008 لعامي  الطالئع«  وم�ساركة  »تطوير  برنامج  اأولويات  اأحد  اإن 
ا�ستخداماتها يف الق�سايا التي توؤثر يف حياة الطالئع وذلك من خالل م�ساركتهم.  يعترب م�سروع »الباحث 
ال�سغري« والذي ينفذ بال�سراكة مع موؤ�س�سة النيزك للتعليم امل�ساند واالإبداع العلمي يف فل�سطني اأحد الطرق 
التي تعمل فيها منظمة االأمم املتحدة للطفولة »اليوني�سيف« على تقدير ودعم وت�سجيع االأبحاث التي يقودها 
الطالئع والتي بدورها متكنهم من اإي�سال اأ�سواتهم والتاأثري يف جمتمعاتهم.  فعلى �سبيل املثال، ا�ستطاع 
الطالئع امل�ساركون يف هذا امل�سروع اأن يحددوا ويبحثوا ق�سايا اجتماعية ذات اأولوية يف حياتهم ت�سمنت 
على �سبيل املثال :  م�سكالت اكت�ساب املهارات االأ�سا�سية يف اللغة العربية والريا�سيات لدى فئة كبرية من 
تعاطي  وخماطر  االإيدز،  مر�س  من  والوقاية  االإجنابية،  ال�سحة  عن  الطالئع  لدى  املعرفة  اأو  الطالئع، 
املخدرات، باالإ�سافة اإىل مو�سوعات اأخرى كثرية.  كما عمل البع�س االآخر على ق�سايا علمية تخ�س مثال 

م�سكالت املياه والرتبة وغريها.
ناأمل اأن ت�سل اأ�سوات الطالئع من خالل اأبحاثهم اإىل امل�سوؤولني و�سناع القرار من اأجل العمل على توفري 

احللول املمكنة .
     

برنامج  تنمية ال�سباب والفتيان والفتيات
منظمة الأمم املتحدة للطف�لة »الي�ني�سف«
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الباحث الصغري... الطالئع يبادرون ويبحثون:
ي املعرفة وبثها ، للغو�س يف ظواهر اجتماعية ، وتطبيقات  مينح برنامج الباحث ال�سغري الفر�سة للطالئع لتق�سّ
علمية  جتول يف بال الطليعي، وتدفعه م�سرية العمل اإىل اإعادة التفكري بق�سايا تهّمه من املنظور الناقد، واخلو�س 

يف خ�سم البحث العلمي املتطور، وبذلك يتحمل الطالئع امل�سوؤولية باملبادرة والبحث والتمحي�س.
وبعد بدء الرحلة �سوب املعرفة ، يتمركز الباحثون ال�سغار يف املقدمة، ليقّدموا ملجتمعهم منوذجًا حيًا ومنتجًا، 

يفّعل دورهم،  ويكونوا فيه قدوة الأبناء جيلهم يف العطاء.
وغدا الباحث ال�سغري منربًا لكل طليعي يف االأرا�سي الفل�سطينية ين�سم اإليه كل من ي�ساأل : ملاذا؟ واأين؟ وكيف؟ 

ومن البحث عن املعلومة وفح�سها ، اإىل التاأثري اإيجابيا يف البيئة التي يعي�سون فيها.
ان�سم للم�سروع 350 طليعيا/ة ، بني االأعمار 14-16 عام ، يف �سبع حمافظات خمتلفة وهي:

القد�س ، رام اهلل ، اخلليل ، نابل�س ، جنني ،غزة ، �سمال غزة ،ومبعدل جمموعتني بحثيتني يف كل حمافظة، 
بحيث تتكّون كل جمموعة  من 25 باحثا/ ة، وهم يعملون على اإجناز االأبحاث يف جمموعات �سغرية تتاألف كل 

جمموعة من 3-4 باحثني .
ومن اأجل اإعداد الباحثني ال�سغار للخو�س يف رحلة البحث، طورت النيزك برناجمًا تدريبيًا مهنيًا باالعتماد 
على خربتها الرتاكمية يف رعاية الربامج التدريبية وتطويرها، وبالتن�سيق مع خرباء واخت�سا�سيني يف جماالت 

علمية، وجمتمعية خمتلفة.
14  جمموعة بحثية ، تتكون كل واحدة منهم من 25 باحثا/ة �سغريا/ة انخرطوا يف برنامج ي�ستهدف تطوير 
اجلميع  على  يجب  التي  التفكريية  واملهام  املمتعة  االألعاب  خالل  من  وذلك  والناقد،  املنطقي  التفكري  اآليات 

اإجنازها، والتي بدورها ترتك اأثرًا يف طريقة التعامل اليومي مع ظروف حياة الطليعي/ة.
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وباالإ�سافة اإىل تطوير مهارات التفكري، ح�سل امل�ساركون على تدريب عملي يف مهارات البحث العلمي، واإجراء 
التجارب العلمية، وقد عالج التدريب اآليات البحث مثل اال�ستبانات ، واملقابالت ، واملجموعات البوؤرية.

وقد عقدت خالل الربنامج العديد من الفعاليات لو�سع الطليعي/ة يف قلب التجربة ، وتعري�سه لتجارب حقيقية 
ت�سقل ال�سخ�سية ، وتغني �سجل اخلربات لديه/ها.

اأ�سيل  اإجناز بحث علمي  اأن جتربة  تاأهيل يح�سلون عليه. حيث  اأهم  الباحثون، هي  بها  التي مير  امل�سرية  اإن 
تدفعهم اإىل بلورة و�سقل قدراتهم ، فعلى �سبيل املثال عمل الباحثني يف جمموعات �سغرية الإجناز البحث يعلمهم 
اأ�س�س العمل �سمن فريق ، واأهمية التعاون ، ويعر�سهم اإىل جتربة حقيقية يف حتمل امل�سوؤولية ، وذلك دون احلاجة 
اىل اإلقاء املحا�سرات عن اأهمية التعاون اأو امل�سوؤولية،  كما اأن اإجراء التجارب العلمية اأو تطوير اال�ستبانات اأو 
غريها من احتياجات امل�سرية ، يدفع الطالئع اإىل االحتكاك  باملجتمع ، والتعامل مع اأطرافه املختلفة، وهذا  

يزيد من خرباتهم وينّمي مهاراتهم احلياتية.
وبعد مرحلة االأبحاث، ينطلق الباحثون لتعميم التجربة من خالل جوالت، وحما�سرات ، وفعاليات ي�سممونها 
حتت اإ�سراف الطاقم املخت�س ، تهدف اإىل عر�س البحث ونتائجه بطريقة متميزة وقريبة اىل الطالئع ، بحيث 
املدار�س،  يف  جمتمعهم  من  اأخرى  الأطراف  بحثهم   م�سرية  خالل  اكت�سبوها  التي  املعرفة  ن�سر  على  يعملون 

واجلامعات ، واملراكز املهتمة.
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ملاذا هذه األحباث؟
النفايات  من  التلوث  هذا  وينتج  الرتبة،  تلوث  م�سكلة  حاًل  واأ�سعبها  تعقيدًا  واأكرثها  البيئة  م�سكالت  اأبرز  من 
وخملفاتها، ومن ا�ستعمال املواد الكيماوية مثل االأ�سمدة الكيماوية واملبيدات احل�سرية يف الزراعة بدون رقابة اأو 
اإتباع التعليمات املكتوبة على عبوات االأ�سمدة اأو املبيد. يوؤدي هذا اال�ستخدام املفرط للمبيدات احل�سرية واالأ�سمدة 
الكيماوية من قبل املزارع اإىل تلوث الرتبة، والذي بدوره يوؤثر على املنتوج الزراعي، اأو و�سول الزائد منه اإىل املياه 
اجلوفية بعد اأن ترت�سح من خالل الرتبة وبالتايل تتلوث هذه املياه ببقايا املبيدات اأو مواد كيماوية م�سرة ناجتة 

عن تك�سر اأو حتلل املبيد.

من هنا بداأ هذا البحث ليقوم الباحثني والباحثات يف املحافظات الفل�سطينية بتحليل الرتبة يف حمافظاتهم ومعرفة 
فيما اإذا كانت هذه الرتبة ملوثة، ومدى تلوثها باأنواع حمددة من املبيدات اأو مواد ناجتة عن تك�سر هذه املواد. 

ورام اهلل  القد�س  فل�سطينية هي  �سبع حمافظات  والثانوي يف  االإعدادي  له جمموعات من طلبة  ت�سّدى  ما  هذا 
وجنني ونابل�س واخلليل وغزة و�سمال غزة. قاموا بتخطيط جتربة البحث لفح�س الرتبة ومن ثم حتليل النتائج التي 
ح�سلوا عليها من املختربات، وقدموا يف نهاية اأبحاثهم التو�سيات لكيفية التعامل مع م�سكلة تلوث الرتبة للمزارع 

واملوؤ�س�سات الزراعية. 

وقد التزم هوؤالء الطالئع البحاثة باأ�سول البحث العلمي املنهجي القائم على الت�ساوؤل واللجوء اإىل املراجع جلمع 
املعلومات عن الرتبة وم�ساكلها وتلوثها باملبيدات احل�سرية، واأثرها على املزروعات وعلى املياه اجلوفية. ثم و�سع 
الفر�سيات، وتخطيط جتربة ال�ستخال�س املبيد من داخل الرتبة، والتعرف على اجلهاز امل�ستخدم لتحليل العينة. 

ل اإىل اال�ستنتاجات، وو�سع التو�سيات واالقرتاحات. واخريًا حتليل النتائج والتو�سّ
ي�ستعر�س هذا الكتيب العمل املميز والنتائج التي تو�سلوا اإليها، بتلخي�سها ودجمها معًا، وهو طبعًا خا�سع للنقا�س 

والنقد واملراجعة والت�سحيح، كما هو احلال دومًا يف كافة االأبحاث العلمية.
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املنهجية:

ا�ستخدامها يف هذه  االإن�سان  ي�سئ  التي  العنا�سر  اأكرث  والثمار، من  للخري  تعترب م�سدرًا  التي  الرتبة  اإن 
البيئة، فهو قا�ٍس عليها ال يدرك مدى اأهميتها، بالرغم من انها م�سدر الغذاء االأ�سا�سي له ولعائلته. وينتج 
عن عدم الوعي واالإدراك لهذه احلقيقة اإهماله لها، اإ�سافة اإىل التاأثري ال�سلبي للتقدم ال�سناعي والعلمي  

لالإن�سان على البيئة ب�سكل عام حيث تلـــوث الهواء واملاء والرتبة. 
تعترب املبيدات الكيميائية احل�سرية اأحدى ملوثات الرتبة، فهي ت�ستخدم يف مكافحة احل�سرات الزراعية 
يف املزارع واحلقول، وكذلك ح�سرات املنازل الناقلة الأمرا�س االإن�سان واحليوان. وبالرغم من فعالية هذه 
املبيدات الكيميائية ومميزاتها االقت�سادية فقد ظهر �سررها على �سحة االإن�سان واحليوان، وظهر العديد 

من االأجنا�س املقاومة لها، باالإ�سافة اإىل اإبادتها للح�سرات النافعة، وعلى االأخ�س النحل.
ونظرًا لع�سوائية ا�ستخدام العديد من املبيدات احل�سرية دون اأي رقابة، والأثرها ال�سديد على التلوث، قام 
البحاثة بو�سع خطة لدرا�سة مقدار تلوث الرتبة باملبيدات احل�سرية نف�سها اأو املواد الناجتة عن حتلل هذا 

املواد، باالإ�سافة اإىل ذلك قام البحاثة بدرا�سة اأثر اال�ستخدام املفرط للمبيدات احل�سرية. 
وح�سور  االجتماعات  بعقد  بدايًة  ال�سبع  البحث  جمموعات  قامت  وغريها  الت�ساوؤالت  هذه  عن  لالإجابة 
الكيميائية. وتو�سلت  باالأ�سمدة واملبيدات  تلوث الرتبة  املتوفرة عن  العمل واالطالع على املراجع  ور�سات 
عليهم  يتوجب  التي  والتقنية  العلمية  املناهج  اإىل  »النيزك«  موؤ�س�سة  من  املوّجهني  باإ�سراف  املجموعات، 
اإتباعها من اأجل االإجابة على هذه الت�ساوؤالت، والقيام باالأبحاث الالزمة للرد عليها، واإعداد اأوراق العمل 

ح�سب املنهج العلمي يف البحث.
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وتتلخ�س املنهجية العلمية املّتبعة مبا يلي: 
1. التخطيط خلطوات وطرق العمل وتنظيمه.

2. مراجعة اأدبية، جمع املعلومات عن الرتبة، املبيدات احل�سرية واأثر ا�ستخدامها املفرط على تلوث الرتبة.
3. و�سع الفر�سيات الإمتحانها للتاأكد من �سحتها اأو نفيها.

4. اإجراء مقابالت مع اأكادمييني يف بع�س املحافظات.
5. تخطيط جتربة علمية باأ�سول البحث العملي لفح�س املبيدات احل�سرية املوجودة داخل الرتبة.

6. درا�سة النتائج وحتليلها.
7. اخلروج با�ستخال�سات وتو�سيات.

8. توثيق هذه العمليات، مبا فيها حتديد امل�ساألة واأ�ساليب العمل والنتائج واملراجع.

وانطلقت املجموعات اإىل العمل يف خريف عام 2008 وهي االآن ت�سع نتائجها اأمام بقية الطلبة يف كافة 
املدار�س الفل�سطينية من اأجل االطالع عليها واإبداء اآرائهم فيها. 

جمم�عة البحث من جنني – م�سابقة الباحث ال�سغري 2008
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ملخص البحث:
املزارع  ا�ستخدام  �سوء  اأن  فل�سطني، حيث  الزراعة يف  تواجه  التي  اجلدية  امل�ساكل  من  الرتبة  تلوث  يعد 
ا�ستعمالها،  الالزم  للكميات  االأحيان جهله  بع�س  كيميائية، ويف  املزروعات مببيدات ح�سرية  ر�س  ملبادئ 
يبقى  وبالتايل  الزراعية،  االآفات  على  والق�ساء  املهمة  الأداء  امل�ستخدمة  املبيد  بكمية  االإفراط  اإىل  يوؤدي 
الفائ�س من املبيدات داخل الرتبة ويلوثها. هذا باالإ�سافة اإىل اإمكانية عدم تنا�سب نوعية املبيد الفائ�س 
مع نوعية النباتات املزروعة باملو�سم الزراعي التايل، مما يعر�س املحا�سيل اإىل التلف اأو انخفا�س اجلودة 

والكمية لعدة موا�سم قادمة، اأو ت�سرب املبيد اإىل املياه اجلوفية وتلويثها هي اأي�سا.

ولدرا�سة مدى تلوث الرتبة باملبيدات احل�سرية واالأ�سمدة قامت املجموعات البحثية بتخطيط جتربة علمية 
اأعماق  من  لذلك  املعدة  االأجهزة  بوا�سطة  العينات  بجمع  التجربة  بداأت  العلمي.  البحث  باأ�سلوب  قائمة 
الهك�سان  وهي  مذيبات  با�ستخدام  الرتبة  من  املبيد  ا�ستخال�س  ثم  ومن  خمتلفة،  اأماكن  ومن  خمتلفة 
وااليثيل ا�سيتات. بعد ذلك مت حتليل هذا امل�ستخل�س من املبيد با�ستخدام جهاز GC-MS لفح�س كمية 
واأنواع معينة من املبيدات، واملواد الناجتة عن حتللها  يف امل�ستخل�س، اأما  املواد التي مت حتليلها بوا�سطة 

هذا اجلهاز فهي:
Simazine, Carbamazepine, Tris(2-chloropropyl)phosphate, Triclosan,   Diazoxon 
Tris(2-chloroethyl)phosphate, Diazinone, Caffeine, Chlorpyrifos,   Metolachlor, 
Trifluralin, Dimethoate, Pentachlorophenol, Benzo(a)pyrene, Permethrin, 
Atrazine, Propazine, Trietazine, Terbuthlazine,   Ametryn, Prometryn, Terbutyn, 
Alpha_bhc, Beta-bhc, Gamma-bhc, Delta-bhc, Heptachlor, Aldrin, Heptachlor_
epoxide,  p_p_ddt,   Endosulfan_i,   p_p_dde, Dieldrin, p_p_ddd,   Endosulfan_b, 
Endrin, Methoxychlor,   Endosulfan_sulfate, Alachlor,    Trans_chlordane, Cis_
cholodane,  Trans_nanochlor.
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اأن الرتبة التي قامت  كانت النتائج التي مت احل�سول عليها بعد فح�س امل�ستخل�س بوا�سطة اجلهاز هي 
املجموعات بتجميعها ال حتتوي على اأي من هذه املواد. ولكن هذا ال يعني اأنها خالية من مواد اأو مبيدات 
اأخرى مل ن�ستهدفها، لذلك قام فريق البحث بو�سع تو�سيات مهمة وهي  اإعادة اإجراء الفح�س لعينات 
تربة من حق�ل خمتلفة، مع الأخذ بعني العتبار تفا�سيل اأدق من حيث كيفية اأخذ 

العينة وحفظها حتى التحليل.
 

الرتبة واخلطوات  اأجل فح�س  الباحثون من  التي خا�سها  والتنقيب  البحث  الكتيب رحلة  ي�ستعر�س هذا 
التي قام بها البحاثة من اأجل الو�سول اإىل النتائج وحتليلها. وهو طبعًا خا�سع للنقا�س والنقد واملراجعة 

والت�سحيح، كما هو احلال دومًا يف كافة االأبحاث العلمية. 
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1. املقدمة: 

تعد الرتبة اأهم جزء يف الغالف احليوي، فهي اأ�سا�س وجود النبات واحليوان واالإن�سان. فالرتبة غنية باملواد 
الرتبة،  من  الغذاء  ميت�س  فالنبات  ؛  احلية  الكائنات  جميع  على  بالفائدة  تعود  التي  واملعدنية  الع�سوية 
واحليوان يتغذى على النبات، واالإن�سان يتغذى على االثنني. فالرتبة هي اأ�سا�س وجودهم ومنوهم فلو مل 

يكن هنالك تربة ما وجدت  على االأر�س حياة .
الق�سرة  من  املفككة  ال�سطحية  الطبقة  هي  الرتبة  الرتبة؟  هي  ما 
االأر�سية التي متتزج معها الكائنات احلية ونواجت املواد املتحللة  التي 

توجد على عمق 50 اإىل 100�سم. )1(
وقد عرفها العامل ال�سويدي ) خونز جاكوب برزيليو�س ( باأنها :املعمل 
الكيميائي للطبيعة الذي يحت�سن تركيبات كيميائيه خمتلفة ويحدث 

فيه تفاعالت �سناعية باأ�سلوب خفي.
تتاألف الرتبة من ثالثة طبقات متتالية، كما هو مو�سح يف الر�سم ، 

وهي: )2(
Surface Soil     1.  الطبقة ال�سطحية

Subsoil Layer   2.  طبقة حتت الرتبة
             Solid Layer  3.  طبقة ال�سخر االأم

مك�نات الرتبة:
*  اجلزء املعدين:هو يف االأ�سل اأنواع خمتلفة من ال�سخور مت تفتيتها بعوامل التعرية املختلفة وهو الذي 

يحدد نوع الرتبة )طينية، رملية(.
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* اجلزء الع�سوي: عبارة عن بقايا النباتات واحليوانات املتحللة كليًا اأو جزئيًا نتيجة مهاجمتها من قبل 
االأحياء الدقيقة يف الرتبة. ومتر املواد الع�سوية عرب عدة مراحل و�سواًل اإىل مرحلة املعدن.

وجود  ويتنا�سب  الرتبة،  من  الواحد  الغرام  يف  احلية  اخلاليا  ماليني  من  مئات  عدة  احلي:  اجلزء   *
واململكة احليوانية  مثل:الطحالب  النباتية  اململكة  وت�سمل:  الرتبة،  مع خ�سوبة  الكائنات احلية طرديًا 

مثل:الربامي�سيوم. واململكة التي ترى بالعني املجردة مثل:العناكب،الديدان.
املاء: وي�سكل ن�سبة %25.

اله�اء: وي�سكل ن�سبة %25 .

ومن اأهمية الرتبة اأنها ت�ساعد على تثبيت النباتات يف االأر�س، واإمدادها بالعنا�سر الغذائية واملاء ، وتعترب 
الو�سط املالئم لن�ساط الكائنات احلية يف الرتبة. )1(

الباحث ال�سغري ايهاب احل�راين اثناء 
القيام بفح�س عينات الرتبة – غزة
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اأن�اع الرتبة: 
ميكن تق�سيم الرتبة اإىل ثالث اأن�اع رئي�سية تتمثل فيما يلي :

1. الرتبة الطينية: حتتوي هذه الرتبة على حبيبات �سغرية جدًا ترت�س مع بع�سها بقوة، ونتيجة لذلك فهي 
حتتجز املاء فيما بينها وهذا ما ي�سمى باخلا�سية ال�سعرية ) وهي خا�سية ارتفاع ال�سوائل يف االأنابيب 
الرطب متتلئ  الطق�س  ولكن يف  الطق�س اجلاف  ب�سرعة خالل  الطينية ال جتف  الرتبة  اإن   .) الدقيقة 
)الفراغات البينية( بني حبيبات الرتبة باملاء وال يبقى فراغ للهواء فت�سبح الرتبة م�سبعة باملاء وهذا من 

م�ساوئ الرتبة الطينية. 
2. الرتبة الرملية : ت�سمى بالرتبة اخلفيفة الأنها �سهلة العزق اأو 
النك�س يف جميع حاالت الطق�س. و نظًرا لن�سبة املياه ال�سئيلة 
ب�سرعة.  جتف  فاإنها  االأتربة،  هذه  بها  حتتفظ  اأن  ميكن  التي 
املواد  من  كبرية  كميات  اإىل  االأتربة  من  االأنواع  هذه  حتتاج 

الع�سوية لكي يتح�سن و�سعها وم�ستوى خ�سوبتها. 
مبادة  غنية  اأنها  كما  ال�سرف،  جيدة  )الطمي(:  ال�سلتية   .3

الذبال، لذلك تعد اأكرث خ�سوبة من الرتبة الرملية.

كما و ميكن لنا اأن نح�سل من خالل خلط الرتبة الطينية و الرتبة الرملية على ما ي�سمى بالرتبة الطفالية، 
وتعترب اأف�سل االأتربة على االإطالق. تتميز هذه الرتبة باأنه ي�سهل العمل بها، و لي�ست قا�سية، و ال ت�سكل ُكتاًل 

كبرية اإذا جّفت. ويقال اأنها اأف�سل اأنواع الرتب للزراعة. )1(
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الرتبة يف فل�سطني:
تتنوع الرتبة يف فل�سطني ويرجع ذلك الختالف املواد االأ�سلية املكونة لها وتنوع الظروف املناخية، وكذلك 
يتاأثر ت�سكيل الرتبة بعوامل منها الغطاء النباتي وعوامل التعرية . وتنق�سم الرتبة يف فل�سطني اإىل جمموعتني 
غزة  قطاع  لرتبة  بالن�سبة  اأما  ال�سحراوي.  االإقليم  وتربة   ، املتو�سط  البحر  اإقليم  تربة   : هما  رئي�سيتني 

فتق�سم اإىل ثالث اأق�سام:
الرتبة الرملية وهي منت�سرة يف اأماكن جتمع الكثبان الرملية وتتكون من رمال املرمر ) الكوارتز ( منخف�سة 
القدرة على حفظ املياه، وتربة اللوي�س وتوجد يف املنطقة الواقعة بني مدينة غزة ووادي غزة وهي تربة 
ناجتة عن اإر�سابات الرياح ومتتاز بلونها البني وتركيبها من الطني والرمل الغريني، واخريًا الرتبة الغرينية 
النهرية، وتوجد هذه الرتبة بني منطقة بيت حانون ووادي غزة ، اأي يف املناطق املنخف�سة من املنحدرات 

ويرتاوح لونها بني البني الداكن واالأحمر. )2( 

1.1 تل�ث الرتبة: 

البيئة  يف  امللوثة  املواد  من  مادة  اأي  تواجد  هو  التلوث 
بكميات توؤدي بطريق مبا�سر اأو غري مبا�سر ومبفردها اأو  
بالتـفاعل مع غريها اإىل االإ�سرار بال�سحة ، اأو ت�سبب يف 
تعطيل االأنظمة البيئية حيث قد تتوقف تلك االأنظمة عن 

اأداء دورها الطبيعي على �سطح الكرة االأر�سية. )3(  
والتلوث هو تغري بع�س اخلوا�س احليوية اأو الفيزيائية اأو الكيميائية لكل اأو لبع�س مكونات الغالف احليوي، 
كاملاء اأو الهواء اأو الرتبة وغريها. .ومبا اأن الرتبة هي اإحدى مكونات الغالف احليوي فاإنها تتعر�س لعدد 
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من العوامل التي تخل بتوازنها البيئي. وتلعب ال�سناعة وما يرتبط بها من اأن�سطة ب�سرية متنوعة اأدوارًا 
كبرية للتاأثري ال�سلبي يف البيئة. )4(

وتعترب الرتبة ملوثة باحتوائها على مادة اأو مواد بكميات اأو تركيز ي�سكالن خطرًا على �سحة االإن�سان اأو 
احليوان اأو النبات، اأو املن�ساآت الهند�سية اأو املياه ال�سطحية اأو اجلوفية. )3(  

اأما تلوث الرتبة الزراعية فيعرف على اأنه الف�ساد الذي ي�سيب الرتبة الزراعية فيغري من �سفاتها وخوا�سها 
الطبيعية اأو الكيميائية اأو احليوية ب�سكل يجعلها توؤثر �سلبًا ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة على من يعي�س 

فوق �سطحها من اإن�سان وحيوان ونبات. 
يتوقف تلوث الرتبة الزراعية على نوع التلوث ، �سفات االأر�س ، 

الظروف املناخية والعوامل الطبيعية.
ب�سورة  اأو  والرباكني  الزالزل  مثل  فورية  ب�سورة  يكون  وقد 
تدريجية مثل ا�ستخدام املبيدات واالأ�سمدة املعدنية وا�ستخدام 
املياه العادمة يف ري االأرا�سي. اإن امللوثات التي تختلط بالرتبة 
الزراعية تفقدها خ�سوبتها مما يت�سبب بقتل البكرتيا امل�سئولة 

على  الرتبة  حتتوي  قد  بل  فيها.  النيرتوجني  عن�سر  وتثبيت  بالرتبة  املوجودة  الع�سوية  املواد  حتليل  عن 
م�سببات  من  تكون  قد  والتي  والفريو�سية  والفطرية  البكتريية  الدقيقة  الكائنات  مثل  بيولوجية  مكونات 

االأمرا�س املختلفة. )5(
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اأق�سام مل�ثات الرتبة:

ميكن تق�سيم ملوثات الرتبة اإىل:
Organic Contaminants     1. ملوثات ع�سوية

     مثل املركبات الهيدروكربونية العطرية واملبيدات ومنتجات البرتول. 
Inorganic Contaminants   2. ملوثات غري ع�سوية

    اأ. العنا�سر ال�سغرى وال�سامة مثل : )الزرنيخ  – الكادميوم - الزئبق ( وغريها. 
    ب. النيرتوجني.                              ج. النظائر امل�سعة

اأ�سباب تل�ث الرتبة:
النفايات باأق�سامها املنزلية والتجارية وال�سناعية والطبية، وعمليات الهدم والبناء الزراعية والتي توؤثر   *

مبا�سرة على الرتبة.
ال�سحي  ال�سرف  �سوء  مع  الري  ملياه  املفرط  فاال�ستخدام  )التطبيل(،  باملياه  اأوالت�سبع  الرتبة  متليح   *

يوؤدي اإىل االإ�سرار بالرتبة. 
تعمل على زحف  التي  الن�سطة  والرياح  االأمطار  �سقوط  تنتج عن عدم  والتي  الت�سحر،  وجود ظاهرة   *

الرمال اأي�سًا اإىل االأرا�سي الزراعية.
التلوث بوا�سطة املواد املر�سبة من الهواء اجلوي يف املناطق ال�سناعية.  *

التلوث بوا�سطة الكائنات احلية. )6(  *
على  عامة  ب�سفة  منطقتنا  يف  الزراعة  فاعتماد  مفرط،  نحو  على  والكيماويات  املبيدات  ا�ستخدام   *
الزراعي  االإنتاج  وحت�سني  زيادة  اإىل  الو�سول  بهدف  الزراعية  االآفات  مكافحة  يف  املبيدات  ا�ستخدام 
وخا�سة يف قطاع الزراعة املكثفة )البيوت البال�ستيكية( دون تر�سيد اأو تنظيم اأدى اإىل ازدياد ت�سمم 
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البيئة ) الرتبة واملاء والهواء ( وما يرافقه من �سرر باحلياة الربية، اإما من خالل التعر�س املبا�سر اأو 
من خالل ال�سل�سلة الغذائية. باالإ�سافة اإىل م�ساكل تتعلق باالآفات الزراعية و�سحة االإن�سان وخ�سوبة 

الرتبة وتلوث البيئة. 
املبيدات  لهذه  االآفات  بع�س  عند  مناعة  ظهور  اىل  اأدى  للمبيدات  املدرو�س  وغري  املكثف  االإ�ستعمال  اإن 
فظهرت عدة �سالالت جديدة من االآفات املقاومة واملنيعة التي تعرف با�سم االآفات اجلبارة، مما اأدى اإىل 
زيادة عدد الر�سات وبالتايل زاد من امل�سكلة، وخري مثال على ذلك: م�سكلة الذبابة البي�ساء . باالإ�سافة اإىل 

اأن املزارعني يف كثري من االأحيان ي�ستخدمون املبيدات ب�سكل خمتلف عما هو مو�سى به من املنتج. )7( 

خماطر تل�ث الرتبة:
يوؤدي تلوث الرتبة اإىل �سعف خ�سوبتها وانخفا�س اإنتاج املحا�سيل الزراعية فيها. وتوؤثر بع�س املواد الكيمائية 
ال�سارة يف النبات وتكوينه الطبيعي، مما يرتتب عليه انخفا�س يف قيمته الغذائية. وال يقت�سر اأثر تلوث الرتبة 
على النبات فح�سب، بل ميتد االأثر لي�سمل االإن�سان واحليوان. حيث يوؤدي تلوث املحا�سيل الغذائية بالكيماويات 
ال�سارة اإىل اإ�سابة االإن�سان باالأمرا�س ب�سبب تناوله لالأغذية امللوثة، �سواء كانت اأغذية نباتية اأم حيوانية، 
وعادة يكون ذلك ب�سبب اإهمال املزارع لفرتة االأمان لكل مبيد » فرتة االأمان هي الفرتة التي يجب على املزارع 
اأن ينتظرها حتى يفقد املبيد �سموميته ويتحلل اإىل مواد اأخرى«. وال �سك اأن الرثوة احليوانية اأي�سا تتاأثر ب�سبب 
تلوث الرتبة بالكيماويات ال�سارة، حيث ت�ساب املا�سية واالأغنام والطيور والدواجن باالأمرا�س التي توؤدي اإىل 
انخفا�س االإنتاج احليواين. وتوؤثر اأي�سا على الكائنات احلية الدقيقة، فتوؤدي اإىل انخفا�س تعداد املجموعات 
امليكروبية الرئي�سة يف الرتبة )الفطريات والبكرتيا النافعة(، ومن املعروف اأن الكائنات الدقيقة يف الرتبة 
موجودة باأعداد كبرية، وتعمل هذه الكائنات على هدم العديد من الكيميائيات مثل الربوتينات وال�سكريات 

وخملفات النباتات وغريها، كي ت�ستخدمها م�سدرًا للمادة الع�سوية. )8،9( 
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الكيماوية والأ�سمدة  احل�سرية  املبيدات   1.2

الأ�سمدة الكيماوية 
االأ�سمدة هي مواد ت�ستخدم لتح�سني تغذية النباتات. وتعرف اأي�سا باأنها مواد يق�سد منها مد احلا�سالت 
اأو بيئة النمو بالعنا�سر املغذية مبا�سرة اأو غري مبا�سرة لتح�سني النمو وزيادة االإنتاجية اأو حت�سني اجلودة.

اإن عدد املواد التي ينطبق عليها التعريف العام لالأ�سمدة ي�سعب ح�سرها لكرثتها، فهي تختلف يف تركيبها 
وم�سدرها، بع�سها قدمي قدم االإن�سان وبع�سها م�سنع حديثًا، وقد تكون ع�سوية اأو معدنية. بذلك ميكن اأن 

ت�سنف االأ�سمدة وفقًا ملا يلي:
ت�سنيف الأ�سمدة بناء على طبيعة امل�سدر:

*  اأ�سمدة طبيعية: مثل ال�سماد البلدي والبيت واحلماة وحجر الفو�سفات.
*  اأ�سمدة كيميائية م�سنعة: مثل االأ�سمدة النيرتوجينية والفو�سفاتية والتي مت حتويلها �سناعيا. )11(

ا�ستخدام املبيدات احل�سرية لي�س ظاهرة جديدة
فقد ا�ستخدم ال�سينيون مبيدات للح�سرات تتاألف من الكل�س والرماد وخال�سات نباتية، وذلك �سنة 
1200 ق.م، كما ا�ستخدموا الزرنيخ للغر�س نف�سه كما مت ا�ستخدام نبات التبغ ملقاومة بق الكمرثى، 

وكذلك عرف الفر�س البريثيوم )امل�ستخرج من نبات الكرايزين(، وا�ستخدموه على نطاق وا�سع 
كمبيد ح�سري )10(
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املـبيــدات :

املبيدات هي مواد كيميائية ت�ستخدم يف كافة جماالت 
ح�سرات  من  االآفات  اأنواع  �ستى  على  للق�ساء  الزراعة 
وهذه  وقوار�س.  وفطريات،  �سارة،  ونباتات  وح�سائ�س 
االآفات  على  ال�سيطرة  يف  كبري  بقدر  ت�ساهم  املواد 
التي ت�سيب النباتات وتهدد اإنتاج املحا�سيل الزراعية 
احل�سرات   على  الق�ساء  يف  اأي�سا  وت�سهم  ونوعًا  كمًا 

الكميات  يف  كبرية  زيادة  ذلك  وي�ساحب  واحليوان،  لالإن�سان  املختلفة  االأمرا�س  تنقل  التي  والطفيليات 
املنتجة وامل�ستخدمة. ويوؤدي االإ�سراف يف ا�ستخدام املبيدات اإىل تلوث االأرا�سي الزراعية. )12(

فاملبيدات الزراعية: هي كل مادة اأو خليط من جمموعة مواد الغر�س منها الوقاية من اأية اآفة زراعية اأو 
االإن�سان  اأي كائن حي ي�سيب  واالآفة هي  النبات.  اأ�سرارًا على  والتي حتدث  اأو مكافحتها  الق�ساء عليها 
امليكروبات  وكذلك  االآفات  من  فاحل�سرات  ال�سرر،  له  وي�سبب  حيوانات(  اأو  نباتات  )من  ممتلكاته  اأو 

واحليوانات الزراعية والطفيليات والطيور والقواقع والقوار�س مثل الفئران. )13( 
الع�سوية ( حيث  الكلورونية  وغالبًا ما يتبقى جزء من املبيدات يف الرتبة الأعوام عديدة )مثل املركبات 
متت�س النباتات جزءًا من هذه الكيماويات وتخزنها يف �ساقها واأوراقها وثمارها ثم تنتقل اإىل احليوانات 
التي تتغذى بهذه النباتات وتظهر يف األبانها وحلومها. ويتاأثر االإن�سان بهذه املبيدات مبا�سرة اأو غري مبا�سرة 

فهو يتغذى باحليوانات والنباتات وي�سل اإليه مع هذا الغذاء كله ما يختزنه من مبيدات. 
نباتية قد  واأغذية  وبي�س  واألبان  ودواجن  االإن�سان من حلوم  اأغذية  العديد من  اأن  اإىل  الدرا�سات  وت�سري 
تنتقل �سمن  واأنها  الرتاكمية،  تاأثرياتها  املبيدات  يزيد من خطورة هذه  باملبيدات، ومما  ملوثة  اأ�سبحت 
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نهاية  يف  لكونه  املبيدات  متبقيات  من  ن�سبة  املر�سعات  االأمهات  لنب  ويحتوي  الغذائية،  ال�سل�سلة  حلقات 
ال�سل�سلة الغذائية مما ي�سكل خطورة كبرية على االأطفال الر�سع.

اأنه 1% فقط من املبيدات احل�سرية الكيميائية  اإىل   Bioscience اأحد التقارير يف املجلة العلمية  وي�سري 
امل�ستخدمة على النباتات ي�سل اإىل هدفه االأخري وهو الق�ساء على احل�سرات النباتية. و99% الباقي يلوث 

وي�سمم الهواء والرتبة واملياه اجلوفية واحل�سرات النافعة والنباتات واحليوانات واالإن�سان. )14(

اأن�اع املبيدات: 
تق�سم املبيدات اإىل ن�عني:

ومبيدات  االأع�ساب  ومبيدات  الفطريات  مبيدات  اإىل:  وت�سنف  منها  التخل�س  املق�سود  االآفة  ح�سب  	•
التي  النيماتويد  دودة  على  للق�ساء  ت�ستخدم  والتي  النيماتويد  ومبيدات  القوار�س  ومبيدات  احل�سرات 

تهاجم جذور النباتات.
اإىل: وت�سنف  للمبيد  الكيماوي  الرتكيب  ح�سب  	•

      1. مركبات غري ع�سوية: مثل مركبات الر�سا�س الزئبق الكربيت.
      2. مركبات ع�سوية: وهي ذات اأ�سل طبيعي وت�ستخرج من النباتات.

      3. مركبات �سناعية: يتم اإنتاجها من تفاعالت كيميائية. )15(

يف تقرير م�سرتك ملنظمة االأغذية والزراعة يف االأمم املتحدة )فاآو( وبرنامج االأمم املتحدة 
للبيئة)يونيب( ومنظمة ال�سحة العاملية تبني اأنه  »بالرغم من اعتماد البلدان النامية على 25 
يف املائة من اإنتاج العامل من املبيدات فاإن ن�سبة عالية من الوفيات التي حت�سل فيها هي جراء 

الت�سمم باملبيدات«.
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وميكن اأي�ساً تق�سيم اأن�اع املبيدات ح�سب ال�سكل الفيزيائي لها:

احلالة  يف  املبيد  يكون  ال�سائلة:  ال�سيغة  	•
الفعالة منحلة يف  املادة  ال�سائلة، حيث تكون 
الع�سوية  املذيبات   اأو  املاء  مثل  �سائل  و�سط 

اأو الزيوت.
هذه  يف  املبيد  يكون  ال�سلبة:  ال�سيغة  	•
اأو  )بودرة(  م�سحوق  هيئة  على  ال�سيغة 
تعتمد  طرق  وفق  لال�ستخدام  معدة  حبيبات 

على طبيعة تركيب املبيد. )16(

وت�سل املبيدات اإىل النبات عن طريق الر�س املبا�سر، اأو من خالل املياه والرتبة ومتت�سها بو�ساطة اأوراقها 
النبات باخلطر،  املبيدات  بقايا  املبيد فرتة طويلة يف الرتبة، وكما تهدد  اأو جذورها، وال�سيما عند بقاء 
وت�سبب اأ�سرارًا مو�سعية اأو عامة للنبات، وتهدد كذلك بانتقالها من النبات اإىل الكائنات احلية االأعلى 

امل�ستهلكة للنبات وتلحق اأ�سرارًا بهذه الكائنات. )17( 

هناك اتفاقيتني دوليتني رئي�سيتني تهدفان اإىل احلد من االآثار املعاك�سة للمبيدات على ال�سحة والبيئة. 
وهاتان االتفاقيتان هما: اتفاقية �ستوكهومل حول امللوثات الع�سوية املتالزمة التي مت ا�ستحداثها للحد 
من ا�ستخدام املبيد POPs 12 الذي ي�سكل واحدًا من ت�سعة اأنواع اأخرى؛ وكذلك اتفاقية روتردام ب�ساأن 

اإجراءات املوافقة امل�سبقة عن علم واخلا�سة باملبيدات والكيمياويات اخلطرة يف التجارة الدولية.

http://www.fao.org/newsroom/ar/news/2004/51018/index.html
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احل�سرية: باملبيدات  الرتبة  تل�ث   1.3
البيئة  ملوثات  اأحدى  احل�سرية  الكيميائية  املبيدات  تعترب 
املزارع  الزراعية يف  احل�سرات  مكافحة  ت�ستخدم يف  فهي 
لالإن�سان  االأمرا�س  ت�سبب  اأن  لها  ميكن  ولكن  واحلقول 
 . ال�سحيح  بال�سكل  ا�ستخدامها  عدم  حال  يف  واحليوان 
وميزاتها  الكيميائية  املبيدات  هذه  فعالية  من  وبالرغم 
االآفات  على  ال�سريع  تاأثريها  ب�سبب   وذلك  االقت�سادية 
و�سهولة احل�سول عليها وطريقة ا�ستعمالها الب�سيطة، ظهر 

�سررها على �سحة االإن�سان واحليوان، وظهر العديد من االأجنا�س املقاومة لها، باالإ�سافة اإىل كونها �سببًا 
يف  اإبادة احل�سرات النافعة، وعلى االأخ�س النحل . 

وبالرغم من التوجه العاملي للمحافظة على البيئة من التلوث واالإقالل من ا�ستخدام املبيدات الكيميائية 
احل�سرية وغريها اإال اأن ا�ستخدامها يف بالدنا ما زال �سروريًا يف مكافحة احل�سرات الزراعية واملنزلية، 
وقد اأكدت الدرا�سات التي اأجريت يف معظم بالد العامل اأن االأثر املتبقي من املبيدات على اخل�سار والفواكه 

هو اأعلى من امل�سموح به وهذا بدوره ي�سكل خطرًا كبريًا على امل�ستهلك وعلى بيئته. )18(  
فا�ستخدام املبيدات هو ع�سوائي من قبل املزارعني ويظهر فيه عدم التزامهم باجلرعة املو�سى بها من 
قبل ال�سركات املنتجة للمبيدات، والذي يرجع اإىل جهل بع�س املزارعني باالأوامر واأهميتها، والعتقادهم 
باأن اإ�سافة املزيد من املبيدات يزيد التاأثري والفاعلية. هذا باالإ�سافة اإىل ا�ستخدام بع�س املبيدات التي 

من املمكن اأن تكون حمرمة دوليًا. 



32

1.4 الت�سممات النا�سئة عن مبيدات احل�سرات وتاأثريها على البيئة: 

للكائنات  احليوية  الوظائف  على  و�سار  فعال  تاأثري  ذات  ك�سموم  احل�سرية  الكيميائية  املبيدات  �سنعت 
اإىل  ي�سل  قد  املبيدات  تاأثري هذه  ولكن  مثل احل�سرات وغريها.  منها  ال�سارة  وخا�سة  اأنواعها  مبختلف 

جميع مكونات البيئة بل اإىل االإن�سان نف�سه، والت�سممات من�ساأها ثالث اأ�سباب هي:
1- انت�سار هذه املواد و�سهولة احل�سول عليها .

2- ا�ستخدامها والتعر�س الأجوائها.
3- ا�ستهالك االأغذية املعاجلة بها.

ومما يوؤ�سف له اأن هذه املبيدات تنت�سر بكرثة وخا�سة يف مدننا بحيث ميكن القول اأنه ال يوجد بيت يخلو 
منها، وكثريًا ما تتجاوز هذه املواد املاأكوالت الغذائية يف املطبخ. وت�سري التقارير العلمية اأن التعر�س لبقايا 
تلك املبيدات ي�سبب االلتهاب واحل�سا�سية يف االأغ�سية املبطنة للجهاز التنف�سي، وقد يتطور ذلك اإىل حدوث 
الغدد  يف  اأو  للجدار  املبطنة  اخلاليا  ن�ساط  يف  �سرطان  اإىل  تتحول  قد  التي  اخلاليا  اأن�سجة  يف  تغريات 

املخاطية نف�سها، وطبعًا هذا يحدث اإثر التعر�س امل�ستمر ملثل هذه ال�سموم وبرتاكيز عالية. 

بالرغم من �سمًيتها العالية وحترمي ا�ستخدامها دوليًا
اإال اأن العامل الذي اكت�سف اأهمية هذه  املادة قد ح�سل على جائزة نوبل عام 1948 بالرغم من اأنه 

مت حت�سريها قبل ذلك بكثري من قبل العامل االأملاين زيدلر
فما هي هذه املادة ) املبيد احل�سري( ومن هو العامل الذي ح�سل على جائزة نوبل الكت�ساف 

اأهميتها؟
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2. البحث:

البحث: اأهداف   2.1
مت �سناعة واإنتاج املبيدات احل�سرية ك�سموم ذات تاأثري �سار على الكائنات احلية التي اأ�سبحت م�سدر 
البيئة  تلوث  ت�سبب يف  واأي حر�س  رقابة  اأية  دون  بع�سوائية  معها  االإن�سان  تعامل  اأن  اإال   ، للمزارع  اإزعاج 
ومكوناتها ومنها تلوث الرتبة .لذلك تهدف هذه الدرا�سة اإىل فح�س مدى تلوث الرتبة باملبيدات احل�سرية، 
وتقدمي االإر�سادات واملقرتحات الالزمة ال�ستخدام املبيدات من قبل املزارعني دون اأن ت�سر بهم وب�سحتهم 

و�سالمة البيئة. و�سوف يتم من خالل البحث:
عليها. تاأثريها  ومدى  الرتبة  داخل  املبيدات  كمية  على  التعرف  	•

احليوية  باملكافحة  وا�ستبدالها  الكيماوية  املبيدات  ا�ستخدام  عن  بديلة  وو�سائل  طرق  اإيجاد  	•
والفيزيائية)الطبيعية(.

على  بال�سرر  يعود  وما  الرتبة  على  الكيماوية  املبيدات  خطورة  مدى  عن  واملواطنني  املزارعني  توعية  	•
االإن�سان واحليوان والنبات منها.

يف تقرير م�سرتك ملنظمة االأغذية والزراعة يف االأمم املتحدة )فاآو( وبرنامج االأمم املتحدة 
للبيئة)يونيب( ومنظمة ال�سحة العاملية تبني اأنه »نحو مليون اإىل خم�سة ماليني حالة من حاالت 

الت�سمم باملبيدات حت�سل �سنويًا وتوؤدي اإىل عدة اآالف من الوفيات مبن فيهم االأطفال«
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العمل طريقة    2.2
البحث يحتوي على طريقتني للعمل؛ االأوىل طبقت يف منقطة القد�س وال�سفة الغربية واالأخرى طبقت يف 
غزة و�سمال غزة. وذلك ب�سبب عدم توفر االأجهزة واملعدات الالزمة يف كل املحافظات وبالتحديد يف غزة 
الرتبة  املبيدات داخل  الناجتة من حتلل  املواد  اأو  املبيدات  الهدف واحد وهو فح�س  و�سمال غزة. ولكن 

ومعرفة مدى تلوثها بهذه املواد.

املعل�مات جمع    2.2.1
 مت جمع املعلومات من املراجع املختلفة، ومنها االإنرتنت، عن الرتبة واأنواعها، باالإ�سافة اإىل البحث عن 
اأنواع املبيدات احل�سرية امل�ستخدمة وتاأثريها ال�سلبي على الرتبة والبيئة ب�سكل عام اإذا ما مت ا�ستخدامها 

ب�سكل مفرط وغري معتدل من قبل املزارعني.

املقابالت  2.2.2
قامت بع�س املجموعات البحثية يف جنني ونابل�س بعقد عدد من املقابالت مع  اأع�ساء احتاد جلان العمل 
الزراعي، ومع مهند�سني زراعيني يف منطقتهم، بهدف احل�سول على معلومات عن اأنواع الرتبة واملبيدات 

احل�سرية امل�ستخدمة يف حمافظاتهم. 
باالإ�سافة اإىل هذا، قامت املجموعة البحثية يف حمافظة جنني » باإجراء مقابلة مع املزارع الذي مت اأخذ 

عينة الرتبة من مزرعته بهدف معرفة نوع وكيفية ر�س املبيد احل�سري امل�ستخدم من قبله.

خمتلفة مناطق  من  الرتاب  عينات  جتميع   2.2.3
قامت كل جمموعة بحثية بزيارة اإحدى املزارع يف منطقتها، فمجموعة نابل�س قامت باأخذ العينة من اإحدى 
املزارع يف قرية �سامل، وجمموعة رام اهلل قامت باإح�سار العينات من اأحد الب�ساتني يف مدينة رام اهلل، 
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وجمموعة  جنني اأح�سرت العينة من منطقة جبلية ق�ساء مدينة جنني، ويف منطقة اخلليل قامت جمموعة 
البحث باأخذ العينة من حقل مفتوح يف بلدة بيت اأمر. وقد اتبعت املجموعات البحثية االأ�سلوب العلمي يف 

جتميع العينات ح�سب التايل:

طرق جتميع العينة
علمية  بطريقة  العينة  باأخذ  البحثية  املجموعات  قامت 

وباخلطوات التالية :
االبتعاد عن  مع  نف�سه  داخل احلقل  العينة من  1. جتميع 
املبيد  وجود  من  التاأكد  ن�ستطيع  حتى  احلقل  اأطراف 

داخل العينة.
2. حفر حفرة عمقها حوايل 5-10 �سم داخل الرتبة واأخذ 
عينتان من نف�س املوقع ) احلقل( ؛ العينة االأوىل لعمل 

التجربة واالأخرى احتياطية يف حال حدوث اأي خطاأ علمي اأثناء القيام بالتجربة.
3.  حفظ العينة داخل الثالجة حتى مننع عملية تفكك املبيد اإىل حني اإجراء التجربة.

العينة داخل  من  املبيد  ا�ستخال�س   2.2.4
ال�ستخال�س املبيد من داخل عينات الرتبة املجمعة قام الطالب باتباع التايل:

زجاجي. اإناء  داخل  يف  وو�سعها  احلقل  من  ا�ستخل�ست  تربة  من  20غم(   ( وزن  	•
املاء(  من  7مل  ا�سافة  مت  )تقريبا  معلق  �سكل  على  العينة  جلعل  عليها  املاء  من  كمية  اإ�سافة  	•

الزجاجي. االإناء  حتريك  	•
.  50:50 بن�سبة  اأ�سيتات  واإيثيل  هي�سكان  مادة  على  مذيبات  مزيج  من  مل(   7( اإ�سافة  	•
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الرتبة. داخل  يف  املبيد  حتريك  ل�سمان  وذلك  �ساعة  ربع  كل  العينة  حتريك  	•
اآخر. اأنبوب  داخل  وي�سفى  املذيب  وي�سحب  الرت�سيب،  عملية  تتم  حتى  الزمن  من  لفرتة  العينة  ترك  	•

امل�ستخل�س داخل  فح�سها  مت  التي  امل�اد   2.2.5
يحقن املذيب واملحتوي على املبيدات واملواد املتحللة من املذيب اىل جهاز  GC-MSلتحليلها ويعمل هذا 
اجلهاز على حتويل املواد من احلالة ال�سائلة اإىل احلالة الغازية، ويقوم بف�سلها وحتليلها تبعًا الختالف 

الوزن اجلزيئي للمادة. ومن املواد التي مت فح�سها وحتليلها داخل امل�ستخل�س من عينات الرتبة:
Simazine،   Carbamazepine،    Tris)2-chloropropyl(phosphate،   Triclosan،   Dia -
oxon Tris)2-chloroethyl(phosphate،    Diazinone،   Caffeine،   Chlorpyrifos،   M -
tolachlor، Trifluralin،   Dimethoate،   Pentachlorophenol،   Benzo)a(pyrene،   Pe -
methrin،   Atrazine، Propazine،   Trietazine،   Terbuthlazine،   Ametryn،   Prometryn،   
Terbutyn،   Alpha_bhc، Beta-bhc،   Gamma-bhc،   Delta-bhc،   Heptachlor،   Aldrin، 
Heptachlor_epoxide،   p_p_ddt،   Endosulfan_i،   p_p_dde،    Dieldrin،    
p_p_ddd،   Endosulfan_b،   Endrin،   Methoxychlor،   Endosulfan_sulfate،    A -

cohol،    Trans_chlordane،   Cis_cholodane،  Trans_nanochlor.

ر�سم ت��سيحي للجهاز ولكيفية ظه�ر النتائج من هذا اجلهاز
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طريقة العمل التي قام بها البحاثة يف حمافظتي غزة و�سمال غزة:
قام البحاثة يف حمافظتي غزة و�سمال غزة بفح�س كمية النرتات والنرتيت الناجتتني عن حتلل املبيدات 

داخل الرتبة وكانت طريقة العمل املتبعة لفح�س هذه املواد كما يلي :
اإح�سار عينتني من تربات خمتلفة وعلى اأعماق خمتلفة، من 0 اإىل 30 ، ومن 30 اإىل 60    -1

بعد جتفيف الرتبة ملدة 24 �ساعة. مت اأخذ عينات الرتبة بعد طحنها وتنقيتها يف غربال وو�سعها يف   -2
زجاجات حلفظها من الرطوبة.

بعد ذلك مت توزين 10غم  تربة جافة ونقلها اإىل دورق، ثم اإ�سافة  50 مل من حملول كربيتات النحا�س   -3
اإليها.

حتريك اخلليط ملدة 15 دقيقة يف جهاز الرج الكهربائي، ثم تر�سيحه بورق تر�سيح مزدوج.  -4
�سحب- بوا�سطة املا�سة - 3 مل من الرا�سح اإىل 50مل دورق خمروطي، ثم و�سع الدورق يف املاء البارد   -5

لب�سع دقائق.
اإ�سافة 1مل من حملول حم�س الكروموتروبيك10.% نقطة بعد نقطة مبا�سرة اإىل املحلول دون املزج ثم   -6

و�سع الدورق ثانية يف املاء البارد لدقائق قليلة كي يربد.
خلط املحلول، ثم اإ�سافة 6 مل من حم�س الكربيت   -7

املركز على جدار الدورق دون مزجه.
حتريك  يتم  العينات،  لكل  احلم�س  اإ�سافة  بعد   -8
الدورق ب�سكل دائري ويرتك حتى ي�سل اإىل درجة 
حرارة الغرفة حيث يتحول اإىل اللون االأ�سفر بعد 

45 دقيقة.
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قراءة االمت�سا�س ال�سوئي للعينات بوا�سطة ا�ستخدام جهاز ال�سبيكرتوفوتوميرت، بعد 45 دقيقة على   -9
.nm 430 طول موجة

10- حت�سري منحنى املعايرة ليتم ا�ستخدامه لتحديد تركيز املواد داخل العينات.

منحنى املعايرة عبارة عن ر�سم بياين ميثل العالقة بني تركيز املادة ودرجة امت�سا�سها، وحتى 
نقوم بتح�سري منحنى معايرة يجب القيام بفح�س درجة امت�سا�س حماليل معروفة الرتكيز بنف�س 

اجلهاز وعلى نف�س طول املوجة.

الباحث ال�سغري حممد العطار – �سمال غزة
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النتائج   2.3
نتائج ال�سفة الغربية

نتائج  الفحو�سات مل�ستخل�سات الرتبة ت�سري اإىل عدم وجود اأي من الـ 35 مادة من املواد امل�ستهدفة، وهذا 
ال ينفي وجود ملوثات اأخرى بالرتبة قد تكون مبيدات اأو مواد كيميائية اأخرى من م�سادر �سناعية.

نتائج حمافظتي غزة و�سمال غزة:
          العمق                      ن�سبة النرتات
  ppm  76.667             )30 - 0 (         
  ppm   37.5                 )30 - 0  (         
ppm  66.667             )60 - 30 (        
ppm   45.833            )60 - 30 (         

النتائج: حتليل   2.3.1
قامت كل جمموعة بتحليل هذه النتائج اأو االأ�سباب التي اأدت اىل ظهور هذه النتائج و�سوف ن�ستعر�س منها 

طريقة حتليل فريق البحث يف مدينة جنني.

منطقة جنني:
حتليل العينة اأظهر خلوها من اأي نوع من املبيدات، واأي من املواد املراد فح�سها داخل الرتبة )اأي مبيد 

ونواجت تفكيكها( مع العلم اأن �ساحب احلقل الزراعي قد اأخربنا اأنه ا�ستخدم مبيد كاربوفيوران 
)Carbofuran(الذي �سيغته اجلزيئية )C 12 H 15 NO 3 (يف هذا احلقل. 
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بعد اأن اأظهرت النتائج اأن املبيد الذي ذكره املزارع غري موجود يف داخل العينات قام الفريق بجمع املعلومات 
عن هذا املبيد فكان عمر الن�سف الختفاء املبيد من الرتبة يرتاوح بني 2 و86 يومًا يف االأرا�سي املغمورة، 
و 26- 110 اأيام يف الرتبة احلقلية. ودرجة تطايره غري ثابتة يف االأو�ساط القلوية امل�سابهة ل�سفات الرتبة 

يف منطقة جنني.)22(
وبعد حتليل تلك النتائج والبحث يف خ�سائ�س املبيد وبعد �سوؤال املزارع عن الوقت الذي قام فيه بو�سع 
املبيد اأخربنا اأنه قد و�سعه يف �سهر 5 /2008، والعينات ا�ستخرجت من احلقل يف �سهر 2008/10. وكما 
فقد  جدا  طويلة  الفرتة  والأن  اأيام   110-26 خالل  يتال�سى  Carbofuranكاربوفيوران  مبيد   فاإن  نعلم 

تال�سى املبيد ب�سكل تام. 

اأعدتها املجموعات  اأهم التو�سيات التي  اأنه من  اإال  وبالرغم من هذا التحليل اجليد لهذه النتيجة 
البحثية هي اإعادة اإجراء الفح�س لعينات تربة من حقول خمتلفة، مع االأخذ بعني االعتبار تفا�سيل 

اأدق من حيث كيفية اأخذ العينة وحفظها حتى التحليل.
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3. توصيات عامة كما أوردها البحاثة
اإعادة اإجراء الفح�س لعينات تربة من حقول خمتلفة، مع االأخذ بعني االعتبار تفا�سيل اأدق من حيث   .1

كيفية اأخذ العينة وحفظها حتى التحليل.
اأن تقوم عدة وزارات مبراقبة املزارعني: مثل وزارة الزراعة ووزارة ال�سحة ووزارة البيئة.  .2

�سرورة وجود خمابر لتحليل عينات املبيدات الزراعية وغريها �سواء كانت امل�ستوردة اأو امل�سنعة حمليًا،   .3
وذلك ملعرفة كفاءتها ومطابقتها للموا�سفات القيا�سية املرغوبة ومعرفة اأثرها ال�سام على البيئة، ويجب 

تواجد مثل هذه املخابر يف جميع املحافظات.
ال يجوز ا�ستخدام اأي مبيد ح�سري اأو غريه يف الزراعة اأو يف مكافحة احل�سرات الطبية والبيطرية دون   .4
اأن يكون مرخ�سًا قانونًا، وال يجوز الرتخي�س اإال بعد خ�سوعه لعدد من ال�سروط التي حتدد اأو تقرر خلو 

تلك املادة املرخ�سة من تاأثريات �سارة على ال�سحة العامة و�سالمة البيئة .
اإتباع طريقة الر�س اجلزئي للم�ساحة املطلوب ر�سها، وذلك بر�س �سف من االأ�سجار �سديدة االإ�سابة،   .5
وترك �سف اأو عدة �سفوف بدون ر�س وانتقاء بع�س االأ�سجار على م�سافات حمددة ور�سها، وذلك �سمانًا 
لبقاء العدد االحتياطي من االأعداء احليوية على االأجزاء غري املر�سو�سة باالإ�سافة اإىل اأنه ي�ساعد على 
خف�س التلوث باملبيدات. واال�ستخدام الر�سيد للمبيدات مبختلف اأنواعها و لالأ�سمدة الزراعية كذلك .

توجيه املزارعني اإىل اإمكانية ا�ستخدام بدائل املبيدات احل�سرية، وذلك با�ستخدام املكافحة الطبيعية   .6
وغريها، مثل: ا�ستخدام املكافحة احليوية ؛ اأي املفرت�سات والطفيليات والطيور واالأ�سماك يف مكافحة 
واإغراق  ال�سم�سي  التعقيم  طريق  عن  وذلك  الطبيعية(  الفيزيائية)  املكافحة  وا�ستخدام  احل�سرات، 
م�ساحيق    « اأ�سكال  عدة  يف  م�ستح�سرات  باإنتاج  وذلك  امليكروبية،  املكافحة  وا�ستخدام  باملاء  االأر�س 

قابلة للذوبان ».
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ت�سجيع ودعم االأبحاث التي توؤدي اإىل الك�سف عن املخالفات ب�سوء اال�ستخدام اأو حدوث تلوث يف املاء   .7
والرتبة والهواء باملبيدات اأو نواجت حتللها ومتابعة دورة املبيدات يف ال�سل�سلة الغذائية.

توعية املزارعني مبخاطر املبيدات التي ي�ستخدمونها، كما يجب اللجوء اإىل اجلهة االإر�سادية الزراعية اأو   .8
اجلهاز الفني املخت�س بوقاية املزروعات يف وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية ، وذلك للم�ساعدة 
يف حتديد االإ�سابة واختيار املبيد املنا�سب واملو�سى به وحتديد عدد مرات اال�ستخدام والزمن الفا�سل 
بني كل ر�سة واأخرى، وكذلك معرفة االحتياطات الالزم اتخاذها اأثناء ا�ستخدام وتداول املبيد املو�سى 
به، حيث اأن عامل توعية املزارع اأو امل�ستهلك لتلك ال�سموم وتثقيفه يعد من االأمور ال�سرورية حلماية 

البيئة من التلوث .
حتديد الزمن الفا�سل ما بني ا�ستخدام املبيد ووقت اجلني )القطاف( حيث يعد عاماًل هامًا من عوامل   .9

الوقاية .
عدم ا�ستخدام املبيدات  ملكافحة اآفات اخل�سار والنباتات الع�سبية  التي توؤكل نيئة نظرًا لبقائها فرتة   .10
طويلة بني ع�سارة االأوراق و�سعوبة التخل�س منها اإال بعد انتهاء فعالية املبيد، وكما اأن التقليل من عدد 

الر�سات امل�ستخدمة للمكافحة و�سيلة للحد من خماطر التلوث .
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4. ماذا بعد؟

الت�ساوؤالت. فماهي  لقد تطّرقت هذه االأبحاث اإىل مو�سوع بالغ احليوية واالأهمية، ولكنها قد تثري بع�س 
االأ�سئلة التي ميكن اأن تطرح على البّحاثة ال�سغار حول االأوراق التي اأعّدوها؟

هل ُوّفقوا يف م�سعاهم؟ 
كيف ميكن االرتقاء مبا فعلوه؟

هل مت االطالع على ما يكفي من االأدبيات واملراجع، وكيف ن�ستخدم املعلومات املتوفرة على االإنرتنت؟
واملنهجية، هل كان من االأف�سل اإجراء املزيد من املقابالت؟ هل االختبارات التي اأجراها الطالب كافية؟ 

والتو�سيات، ملن هي موّجهة بالتحديد؟ 
يف  واالقت�ساد  احل�سرية،  املبيدات  ا�ستخدام  يف  الهدر  �سد  التوعية  مثل  املطلوبة،  االإجراءات  عن  ماذا 

ا�ستخدام املبيدات ملا له االأثر يف التلوث البيئي وخ�سو�سًا تلوث الرتبة واملياه اجلوفية؟ 

اأي�سًا هنا االإ�سارة اإىل بع�س االأ�سباب التي دعت املجتمعات واملوؤ�س�سات ال�سحية باحلد من  ومن اجليد 
انت�سار املبيدات

فاال�ستخدام املفرط للمبيدات احل�سرية اأدى اإىل قتل االأعداء الطبيعية لالآفات الزراعية. هناك كائنات 
حّية تعي�س يف املحا�سيل الزراعية وتتغّذى عليها وتتلفها ت�سمى »اآفات زراعية« كح�سرة املن. وهناك اأي�سا 
كائنات حّية تتغذى على االآفات الزراعية وتقتات عليها كح�سرة اأم �سليمان، واال�ستعمال املتكرر يوؤدي اإىل 
الق�ساء على ح�سرة اأم �سليمان وح�سرة املن اأي�سَا لذلك تبتعد اأم �سليمان عن احلقل ولكن مع الزمن وكرثة 

عودة ح�سرة املن اإىل احلقل ت�سبح لديها مناعة �سد املبيد فت�ستطيع اأكل املح�سول بحّرية.
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اال�ستخدام املفرط للمبيدات ال يوؤثر فقط على احل�سرات اجليدة املوجودة داخل الرتبة واإمنا يتعدى ذلك 
ليوؤثر يف اجلو واملياه و االإن�سان.

تقوم  والتي  )جمموعةالكلوروفلوروكربون(   cfc>sال ت�سمى  غازات  على  حتتوي  احل�سرية  املبيدات  اإن 
بتخريب عملية تكوين غاز االأوزون)O3( عن طريق االإحتاد مع ذرات االأك�سجني، مما يوؤدي اإىل اإحداث 
ثقب يف طبقة االأوزون. هذا باالإ�سافة اإىل اإمكانية و�سول هذه املبيدات اإىل املياه اجلوفية التي يعتمد عليها 

االإن�سان كم�سدر ملياه ال�سرب، مما يعني تلّوث املياه وت�سمم االإن�سان.

على  اأثرها  لدرا�سة  الطالب  لدى  االأفق  تفتح  احل�سرية  للمبيدات  االأخرى  االآثار  اإىل  االإ�سارة  هذه  ولعل 
املحيط البيئي اخلا�س بهم، مثل املياه اجلوفية و�سحة االإن�سان هذا باالإ�سافة اإىل درا�سة مواد اأخرى قد 
تتواجد داخل الرتبة وتلوثها وذلك بناءا على اأهم التو�سيات التي قام البحاثة اإعدادها وهي اإعادة اإجراء 
الفح�س لعينات تربة من حقول خمتلفة، مع االأخذ بعني االعتبار تفا�سيل اأدق من حيث كيفية اأخذ العينة 

وحفظها حتى التحليل.

جمم�عة البحث 
اثناء القيام 

بفح�س العينات يف 
املخترب 
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5. املراجع:

اأو  مفيدة  اأو  كافية  كانت  اإذا  فيما  للتدقيق  هي  كما  نوردها  التالية  املعلومات  م�سادر  البحاثة  ا�ستخدم 
دقيقة. وينطبق ذلك خا�سة على روابط االإنرتنت  للتاأكد من �سحتها، فما كل ما يرد على ااالإنرتنت ميكن 

ن�سخه ونقله على عاّلته. 

ويكيبيديا  .1
www.ar.wikipediag.org

الرتبة، املعرفة  .2

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A
8%D8%A9

االر�س، عنا�سر البيئة يف فل�سطني  .3
http://www.qalqilia.edu.ps/anaser.htm

تلوث البيئة، اخلط االخ�سر  .4
http://www.greenline.com.kw/Reports/049.asp

مكونات الرتبة، بيت معلمي، 2004/3/21  .5
http://bytocom.com/vb/showthread.php?p=40961
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تلوث الرتبة الزراعية، معهد بحوث االرا�سى واملياة والبيئة  .6
http://www.vercon.sci.eg/indexUI/uploaded/landpolution2/landpolution.htm

7.  تلوث الرتبة، املعرفة

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8
%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%A9

8.  االدارة الكاملة لالفات الزراعية، خري بلدنا
http://www.khairbaladna.net/forum/showthread.php?p=13437 

9.  تلوث املاء و الرتبة
http://www.tzafonet.org.il/kehil/water/torba.html

االء رم�سان، تلوث الرتبة، جامعة دم�سق  .10
 http://www.werathah.com/learning/papers/pesti.doc

11.  كيف حتمي نف�سك من اخطار املبيدات احل�سرية، بيوتنا
http://byotna.kenanaonline.com/topics/56282/posts/66700

12.  الت�سميد، القرية االلكرتونية
http://www.qariya.com/vb/showthread.php?t=49853 
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امللك  التغذية واثرها على �سحة االن�سان، جامعة  البيئية يف  امللوثات  املنعم حميدة، بقايا  نبيل عبد   .13
في�سل

http://publications.ksu.edu.sa/Conferences/Food%20Safty%20Conference/A -

ticle027.doc
النه�سة الزراعية  .14
www.ttea.gov.sd 

BioScience جملة  .15
www.bioscience.org

كتاب ال�سحة والبيئة لل�سف العا�سر.  .16

17.  اململكة العربية ال�سعودية وزارة الزراعة
www.moa.gov.sa 

خماطر �سحية وبيئية للمبيدات الزراعية واحل�سرية، املنتديات العلمية  .18
http://olom.info/ib3/ikonboard.cgi?act=ST;f=40;t=13365 

احتاد جلان العمل الزراعي /جنني  .19
www.uawc-pal.org 
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م�سادر اأخرى:
املبيدات و�سّميتها لالإن�سان والبيئة  للدكتور اأحمد خمي�س حممد �سالمة.  .1

تطبيقات املكافحة-املتكاملة لالآفات الزراعية، حممد ال�سعيد �سالح الزميتي  .2
االإن�سان وتلوث البيئة، حممد ال�سيد ارناوؤوؤوط  .3

كتاب الثقافة التقنية لل�سف العا�سر )�س26 + �س27(  .4

الطالئع البحاثة يف م��س�ع تل�ث الرتبة خالل احد اللقاءات 
املركزية يف رام اهلل


