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تعبئة مبيدات اآلفات الخاصة بإرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة 
 وترآيبها وتصنيعها تحويليًا 

 مقّدمة

هي وثائق ) EHS(اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة  

مرجعية فّنية تتضمن أمثلة عامة وأمثلة من صناعات محددة 

على الممارسات الدولية الجيدة في قطاع الصناعة 

)GIIP.(1 وحين تشارك مؤسسة واحدة أو أآثر من 

المؤسسات األعضاء في مجموعة البنك الدولي في أحد 

المشروعات ينبغي تطبيق اإلرشادات بشأن البيئة والصحة 

والسالمة هذه حسب مقتضيات السياسات والمعايير التي 

وتستهدف هذه اإلرشادات بشأن قطاع . تعتمدها تلك المؤسسة

اإلرشادات تخدامها جنبًا إلى جنب مع وثيقة الصناعة أن يتم اس
، التي تتيح اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

لمن يستخدمونها فيما يتعلق بالقضايا المشترآة في هذا المجال 

وبالنسبة . والممكن تطبيقها في جميع قطاعات الصناعة

حسب للمشروعات الُمعّقدة، قد يلزم استخدام إرشادات متعددة 

ويمكن االطالع على القائمة .  المعنّيةقطاعات الصناعةتعدد 

الكاملة لإلرشادات الخاصة بالقطاعات الصناعية على شبكة 

: اإلنترنت على الموقع

En/Content/nsf.inabilitysusta/ifcext/org.ifc.www://http

vironmentalGuidelines

                                                 
 هي من حيث تعريفها ممارسة المهارات واالجتهاد والحصافة والتبّصر 1

في الُمتوقعة على نحو معقول من المهنيين ذوي المهارات والخبرة العملية 
وقد تشمل . النوع نفسه من العمل وفي األوضاع نفسها أو المماثلة بشكل عام

األوضاع التي يمكن أن يجدها المهنّيون من ذوي المهارات والخبرة العملية 
عند قيامهم بتقييم مجموعة أساليب منع ومكافحة التلّوث الُمتاحة ألحد 

تلفة من تدهور  مستويات مخ– على سبيل المثال ال الحصر –المشروعات 
البيئة ومن الطاقة االستيعابية البيئية، مع مستويات مختلفة من الجدوى 

  .المالية والفّنية

وتتضّمن اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة مستويات 

األداء واإلجراءات التي يمكن للتكنولوجيا الحالية أن تحققها في 

وقد يشمل تطبيق هذه . المنشآت الجديدة بتكلفة معقولة

ت خاصة اإلرشادات في المنشآت القائمة وضع أهداف وغايا

 . بكل موقع على حدة، مع اعتماد جدول زمني مناسب لتحقيقها

وينبغي أن يكون تطبيق اإلرشادات بشأن البيئة والصحة 

والسالمة بما يتناسب مع المخاطر والتهديدات الُمحددة في آل 

مشروع، استنادًا إلى نتائج التقييم البيئي الذي يأخذ في االعتبار 

 ،الوضع في البلد الُمضيف: ومنهامتغيرات آل موقع على حدة 

والطاقة االستيعابية في البيئة المعنّية، والعوامل األخرى 

 آما يجب أن تستند تطبيق التوصيات الفّنية .الخاصة بالمشروع

المحددة إلى الرأي المهني المتخّصص الذي يصدر عن 

 . أشخاص مؤهلين من ذوي الخبرة العملية

 المعتمدة في البلد المضيف عن وحين تختلف اللوائح التنظيمية

المستويات واإلجراءات التي تنص عليها هذه اإلرشادات بشأن 

البيئة والصحة والسالمة، فمن المتوقع من المشروعات تطبيق 

وإذا آانت المستويات أو اإلجراءات األقل . أيهما أآثر صرامة

صرامة من المنصوص عليه في هذه اإلرشادات هي المالئمة 

 يحتاج األمر إلى –أوضاع المشروع المعني  في ضوء –

تبرير آامل وُمفّصل بشأن أية بدائل ُمقترحة في إطار التقييم 

وينبغي أن ُيبّين ذلك التبرير أن اختيار . البيئي للموقع المحدد

أي من مستويات األداء البديلة يؤّمن حماية صحة البشر 

 .والبيئة

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines
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 التطبيق

السالمة فيما يخص تعبئة اإلرشادات بشأن البيئة والصحة و

مبيدات اآلفات وترآيبها وتصنيعها تحويليًا تتناول تخليق 

العملية  وتطوير، وتحسين المكونات الفعالة، اتالمرآب

، وترآيب مبيدات اآلفات وتعبئتها باستخدام )التصنيع التحويلي(

وتتضمن مجموعات مبيدات اآلفات . تلك المكونات الفعالة

يدات الحشرات، ومبيدات األعشاب، الرئيسية المرآبة مب

، )أو مبيدات السوس(ومبيدات الفطريات، ومبيدات القمليات 

  .، ومبيدات القوارض)الديدان(ومبيدات الممسودات 

 :وهذه الوثيقة تم تنظيمها وفق األقسام التالية

  اآلثار المرتبطة تحديدًا بالصناعة والتعامل معها: 1.0القسم 
 داء ورصده مؤشرات األ: 2.0القسم 
  والمصادر اإلضافيةالمراجعثبت  :3.0القسم 
 وصف عام ألنشطة الصناعة: ألف الملحق

اآلثار المرتبطة تحديدًا بالصناعة   1.0
 وآيفية التعامل معها

يقدم هذا القسم موجًزا لقضايا البيئة والصحة والسالمة 

المرتبطة بتصنيع مبيدات اآلفات تحويليًا وترآيبها وتعبئتها 

وتجدر اإلشارة إلى أن  .لتي تحدث خالل مرحلة العملياتوا

التوصيات المتعلقة بالتعامل مع قضايا البيئة والصحة والسالمة 

المرافق الصناعية الكبرى خالل مرحلتي معظم في المشترآة 

اإلرشادات العامة بشأن اإلنشاء وإيقاف التشغيل واردة في 
 .البيئة والصحة والسالمة

ت التصنيع التحويلي لمبيدات اآلفات وترآيبها يجب تنفيذ عمليا

وتعبئتها وتوزيعها بما يتماشى مع المقاييس الدولية والتي 

 : تتضمن ما يلي

اتفاقية استوآهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة  •

)POPs( تقيد بشدة التصنيع التحويلي  وأ، والتي تحظر

االتجار تة المنتجة عن عمد وآذلك للملوثات العضوية الثاب

 2فيها، بما في ذلك بعض مبيدات اآلفات؛

تصنيف منظمة الصحة العالمية الموصى به لمبيدات  •

اآلفات حسب درجة خطورتها والذي يسرد قائمة 

بالمكونات الفعالة التي بطل استعمالها أو توقف إنتاجها 

  3لالستخدام آمبيدات لآلفات؛

عن علم اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة  •

الخاصة باالتجار على المستوى الدولي في بعض المواد 

 4الكيماوية ومبيدات اآلفات الخطرة؛

منظمة األغذية مدونة قواعد السلوك الدولية الخاصة ب •

 التي تتضمن أيًضا متطلبات تطبيق مفهوم دورة والزراعة

الحياة في إنتاج آافة أنواع مبيدات اآلفات والتعامل معها 

ضع الملصقات التعريفية عليها وتوزيعها وتعبئتها وو

وتداولها وتطبيقها واستخدامها والتحكم فيها متضمًنة 

أنشطة ما بعد التسجيل والتخلص منها، ويشمل ذلك أيضًا 

 5حاويات مبيدات اآلفات المستخدمة؛

                                                 
 اتفاقية استوآهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة 2
)/int.pops.www://http( 
 اآلفات حسب درجة  تصنيف منظمة الصحة العالمية الموصى به لمبيدات3

خطورتها 
)

haza_pesticides/publications/ipcs/int.who.www://http
/en/rd ( يتضمن أيضًا إرشادات بشأن الموافقة المسبقة عن علم، ولصق

حائف بيانات سالمة المواد ص(البطاقات عليها ومعلومات سالمة العمال 
)MSDSs .( 
 اتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم 4
)/int.pic.www://http ( 
مدونة قواعد السلوك الدولية الخاصة بمنظمة األغذية والزراعة 5
)
/AGRICULT/FAOINFO/WAICENT/org.fao.www://http

htm.Default/Pesticid/AGPP/AGP ( 

http://www.pops.int/
http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en/
http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard/en/
http://www.pic.int/
http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGP/AGPP/Pesticid/Default.htm
http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGP/AGPP/Pesticid/Default.htm
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المبادئ التوجيهية المتعلقة بممارسة وضع الملصقات  •

لمراجعة من قبل التعريفية السليمة على مبيدات اآلفات ا

 6. منظمة األغذية والزراعة

 شؤون البيئة   1.1

تتضمن القضايا البيئية المتعلقة بالتصنيع التحويلي لمبيدات 

 :اآلفات وترآيبها وتعبئتها ما يلي

 االنبعاثات الهوائية •

 المياه المستعملة •

 المواد الخطرة •

 النفايات •

 آفاءة استخدام الطاقة/استهالك •

 ام المياهآفاءة استخد/استهالك •

 

 الهوائيةنبعاثات اال
 أثناء عمليات التصنيع التحويلي الهوائيةنبعاثات االتنتج 

لمبيدات اآلفات وترآيبها وتعبئتها بما فيها المرآبات العضوية 

غازات العادم، وغازات ، والجسيمات الدقيقة، والمتطايرة

 .الدفيئة

 المرآبات العضوية المتطايرة
العضوية المتطايرة من فتحات يمكن أن تنبعث المرآبات 

تنفيس المفاعل، ومن نظم الترشيح أثناء عمليات الفصل، ومن 

صهاريج التنقية، والمجففات أثناء عمليات االستخراج والتخليق 

ويمكن أن تنتج انبعاثات المرآبات العضوية . الكيميائي

                                                 
 المبادئ التوجيهية المتعلقة بممارسة وضع الملصقات التعريفية السليمة 6

على مبيدات اآلفات المراجعة من قبل منظمة األغذية والزراعة 
)
/AGRICULT/FAOINFO/WAICENT/org.fao.www://http

htm.r/Pesticid/AGPP/AGP( 

المتطايرة عند إنتاج الترآيبات السائلة القائمة على المذيبات 

المثال عند إعداد المنتجات المحببة باستخدام  بيلعلى س(

، )التشّرب واستخدام المنتجات المرآزة القابلة لالستحالب

 .وأثناء تنظيف المعدات بالمذيبات

 انبعاثات المرآبات لمنعوتتضمن التدابير الموصى بها 

 :العضوية المتطايرة ما يلي

لعطرية النظر في استخدام المذيبات غير المهلجنة أو غير ا •

بدًال من ) أسيتات اإلثيل، والكحوليات، واألسيتون مثًال،(

على سبيل المثال، البنزين (المذيبات األآثر سمية 

 ؛)والكلوروفورم وُثالثيُّ آلورإيثيلين

احتواء وتغليف مفاعالت التشغيالت وترآيب نظم تغذية  •

تفعيل إجراءات للرصد الدوري لالنبعاثات و. مغلقة

نابيب والصمامات ومانعات التسرب المنفلتة من األ

والصهاريج وغيرها من مكونات البنية األساسية، وذلك 

تتبع باالستعانة بتجهيزات الكشف عن البخار، على أن 

 ذلك صيانة أو استبدال ما يلزم من المكونات؛ 

تطبيق أسلوب موازنة البخار أثناء التصميم والعمليات،  •

 حسبما يلزم؛

 يل؛خفض درجات حرارة التشغ •

ترآيب بطانة نيتروجين على المضخات، وصهاريج  •

المنتجات المرآزة  مثًال،(التخزين وأثناء عمليات الترآيب 

 ؛)القابلة لالستحالب

مكثفات تقطير، ومكثفات  مثًال،(ترآيب مكثفات العمليات  •

إرجاع، ومكثفات قبل مصادر التفريغ الهوائي، ومكثفات 

ض، ومكثفات مستخدمة في عمليات اإلنصال والتومي

خلف معدات العمليات لدعم التغيير ) التبريد الكرويجينية

http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGP/AGPP/Pesticid/r.htm
http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGP/AGPP/Pesticid/r.htm
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بمرحلة تحويل األبخرة إلى سوائل والستعادة 

 ؛7المذيبات

استخدام معدات مغلقة لتنظيف المفاعالت ولتنظيف  •

 .المعدات األخرى

 في انبعاثات المرآبات للتحكموتتضمن التدابير الموصى بها 

 :العضوية المتطايرة ما يلي

يجب تجميع أبخرة المرآبات العضوية المتطايرة التي تنتج  •

أثناء عمليات معالجة المذيبات وأنشطتها، ويجب أيًضا 

توصيل أنابيب التنفيس بأجهزة التحكم في الهواء والتي 

 : تتضمن ما يلي

o  أنظمة الغسل الرطب أو امتصاص الغازات المنبعثة

الكاوية يمكن استخدام أجهزة غسل الغازات المائية و

والحمضية في التصنيع التحويلي لمبيدات اآلفات من 

أجل تخفيف انبعاث الغازات العضوية والال 

يمكن إضافة محاليل الهيبوآلوريت للحد و. العضوية

 من انبعاث الروائح الكريهة؛

o  يحقق امتزاز الكربون النشط آفاءة في إزالة

 95المرآبات العضوية المتطايرة بنسبة تتراوح من 

  في المائة؛98ى إل

o الحرق آفاءة في /تحقق أنظمة األآسدة الحرارية

 99.9تدمير المرآبات العضوية المتطايرة تصل إلى 

 8في المائة؛

                                                 

                                                                               

 يمكن تكثيف المرآبات العضوية المتطايرة من خالل التبريد غير المباشر 7
م الموجود في األجزاء لغازات العادم التي تنبعث قبل معالجة غاز العاد

. الالحقة، ويمكن استرداد المذيبات باستخدام التقطير في مبخرات الصينيات
وتقلل مكثفات التبريد الكريوجينية من درجة حرارة تيار الغازات حتى 

وقد تكون آفاءة مكثفات التبريد الكريوجينية في . تصل ألقل من نقطة الندى
ن أنواع أخرى من المكثفات، ولكن قد إزالة تيارات الغازات أعلى بكثير م

 تكون أآثر استهالًآا للطاقة
 إذا تم تطبيق نظام حرق مذيبات الفضالت المهلجنة في الموقع او خارجه 8

مع غازات العادم التي تنبعث أثناء عملية اإلنتاج، فيجب التأآد من درجة 
اق لمنع الحرارة المالئمة والفترة الكافية للحرق والتدفق في غرف االحتر

ويجب في العادة استخدام درجات . انبعاثات الديوآسينات والفيورانات

o نظم األآسدة الحفزية؛ 

o  يمكن معالجة الترشيح البيولوجي، إذا آانت المرآبات

 .العضوية المتطايرة قابلة للتدّرك البيولوجي
 

 المواد الجسيمية
 من انبعاث الجسيمات الدقيقة وغبار مبيدات اآلفات يمكن الحد

يحتوي و. في الهواء أثناء تناول المواد ومعالجتها وتخزينها

السحق  مثًال،(تكوين مبيدات اآلفات  الغبار الذي ينتج عن

وعمليات التغليف على مكونات فعالة من الممكن أن ) والخلط

بير الموصى تتضمن التداو. تكون سامة لإلنسان وآذلك للبيئة

 :بها لمنع انبعاثات الجسيمات الدقيقة والتحكم فيها ما يلي

المبيدات  مثًال،(تجميع الجسيمات الدقيقة لمبيدات اآلفات  •

) التي على هيئة مساحيق غبارية وعلى هيئة معلقات مائية

الدوامات مثًال، ( باستخدام وحدات الترشيح الهوائية 

وإعادة تدوير ) اشيةوالمرشحات الكيسية والمرشحات القم

الجسيمات التي تنتج لتدخل عملية الترآيب مرًة أخرى إذا 

 أمكن؛

ترآيب وحدات ترشيح غبار خاصة ومنفصلة لكل خط  •

) خلط الحبيبات أو الغبار طواحينأو ، التحببمثًال، (إنتاج 

 من أجل زيادة حرآة إعادة تدوير غبار مبيدات اآلفات؛

التهوية والتكييف ترآيب مرشحات في نظم التدفئة و •

للتحكم في انبعاث الجسيمات في هواء العادم، ولمنع تلوث 

 الهواء في المناطق المغلقة؛

فصل أنابيب التهوية لمنع تلوث الهواء المستعرض من  •

 العمليات المختلفة؛

 
آما يجب التحكم . ثانيتين≥  درجة مئوية وفترات بقاء 1100≥ االحتراق 

 .في مستوى درجة الحرارة بحذر لمنع إعادة التكون أثناء التبريد
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ترآيب قواديس مغلقة موصلة بالكهرباء وأتوماتيكية لمنع  •

ثناء الترآيب فتح حاويات غبار مبيدات اآلفات وتفريغها أ

 والتعبئة؛ 

استخدام الغسيل الرطب و المرسبات اإللكتروستاتية  •

/ الرطبة بعد عمليات المعالجة باألآسدة الحرارية

  .االحتراق

 غازات العادم
تعتبر انبعاثات غازات العادم الناتجة من احتراق الغاز أو 

الديزل في التربينات، والغاليات، وضواغط الهواء، 

محرآات األخرى ألغراض توليد الطاقة والمضخات، وال

النبعاثات الملوثات في الهواء من ل مصدرًا خطيرًا -والحرارة 

. مرافق التصنيع التحويلي والترآيب والتعبئة لمبيدات اآلفات

يجب مراعاة مواصفات انبعاثات الملوثات في الهواء أثناء و

 . اختيار المعدات

 الصحة والسالمةاإلرشادات العامة بشأن البيئة ووتقدم 

توجيهًا حول التعامل مع االنبعاثات الناتجة عن عمليات 

االحتراق الصغيرة التي صممت لتوصيل الطاقة الميكانيكية أو 

الكهربائية، أو البخار، أو الحرارة، أو أي مزيج مما سبق، 

بغض النظر عن نوع الوقود، بطاقة حرارية إجمالية تصل إلى 

لتوجيهات المنطبقة على العمليات أما ا.  ميغاوات حرارية50

 ميغاوات حرارية فتتناولها 50المصدرة لطاقة أآبر من 

ت بشأن البيئة والصحة والسالمة المعنية بالطاقة ااإلرشاد

 .الحرارية

 لزيادة آفاءة الطاقة وتصميم المرافق بذل آافة الجهوديجب و

ويجب أن يتمثل . لتقليل استخدام الطاقة إلى أدنى حد ممكن

لهدف العام في تقليل انبعاثات الملوثات الهوائية وتقييم ا

الخيارات معقولة التكلفة لتقليل االنبعاثات حسبما يتسنى ذلك 

وقد تم تناول توصيات إضافية حول آفاءة  .من الناحية الفنية

  .اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةالطاقة في 

 المياه المستعملة
 لة الناتجة عن العمليات الصناعية المياه المستعم

يحتوي تصريف الفضالت السائلة الذي ينتج عن مرافق 

التصنيع التحويلي لمبيدات اآلفات وترآيبها على مرآبات 

المذيبات العضوية مثًال، (البيولوجي للتحلل عضوية قابلة 

المؤآسجة، مثل الميثانول، واإليثانول، واألسيتون، 

نول، واألحماض العضوية واإلسترات واأليزوبروبانول، والفي

مشتقات الكلور مثًال، (والمرآبات العضوية العنيدة ) العضوية

، والمواد الصلبة المعلقة، وبعض المواد غير )ومشتقات الفلور

بما فيها األحماض غير العضوية، واألمونيا، (العضوية 

قد تكون الكميات الضئيلة للغاية في المكونات و). والسيانيد

. الة الموجودة في مبيدات اآلفات على قدر آبير من األهميةالفع

الحاجة : وتتكون بارامترات مؤشرات نوعية المياه الرئيسية من

الحيوية الكيميائية لألآسجين، والحاجة الكيميائية لألآسجين، 

درجة (ومجموع المواد الصلبة المعلقة واألس الهيدروجيني 

  ..)الحموضة

 جة عن التصنيع التحويلي لمبيدات اآلفاتالمياه المستعملة النات

تتكون المياه المستعملة التي تنتج عن عمليات التصنيع 

التحويلي لمبيدات اآلفات من مياه تفاعل تنتج عن عمليات 

آيميائية، ومياه مذابة أثناء العمليات، ومياه مستخدمة في غسيل 

مجاري العمليات، ومياه لغسيل المنتجات، ومجاري تصريف 

واد الكاوية والحامض المستهلك، وبخار الماء المتكثف من للم

وحدات االنصال والتعقيم، وأجهزة التفوير بالغسل المستخدمة 

للسيطرة على تلوث الهواء، ومياه الغسيل الخاصة بالمعدات 

 . والمرافق
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 عند تصنيع -ويحتوي وسط التخمير المستهلك في العادة 

كريات ونشويات،  على س-مبيدات اآلفات البيولوجية 

وبروتينات، ونيتروجين، وفوسفات وأمالح معدنية، ومغذيات 

أخرى ذات حاجة آيميائية بيولوجية عالية لألآسجين، وحاجة 

 . آيميائية لألآسجين، ومواد صلبة معلقة آلية

وتتضمن التدابير الموصى بها لمنع التلوث وتخفيف حدته ما 

 :يلي

وإعادة تدويرها ومياه إعادة استخدام مياه غسيل المعدات  •

العمليات األخرى مثل المحاليل التعويضية للتشغيالت 

 المتتالية؛ 

ترآيب نظم المعادلة قبل ترآيب وحدات معالجة مياه  •

  ؛أو الترآيز/الصرف للتحكم في معدالت التدفق و

ويجب تجميع مجاري نفايات المذيبات من المصادر  •

 الحد األمثل؛المختلفة لالرتقاء بعملية المعالجة إلى 

 :استرجاع المذيبات •

o  التقطير المجزأ إلزالة المرآبات ذات درجة الغليان

 المنخفضة من مجاري المياه المستعملة

o  إنصال الغاز الخامل وتكثيفه إلزالة المرآبات

 المتطايرة من مجاري المياه المستعملة

o  مثًال، (استخالص المذيبات من المرآبات العضوية

شديدة المقاومة للحرارة واألحمال المرآبات المهلجنة 

 )العالية من الحاجة الكيميائية لألآسجين

ترآيب نظامي التناضح العكسي والترشيح الفائق الستعادة  •

 المكونات الفعالة وترآيزها؛ 

ترآيب نظم ضبط األس الهيدروجيني ومعادلته، عند  •

 اللزوم؛ 

استخدام برك الترسيب والترشيح للحد من المواد الصلبة  •

المعلقة الكلية والحاجة الحيوية الكيميائية لألآسجين 

 المرتبطة بالمواد الجسيمية؛

نظم الرواسب مثًال، (ترآيب نظم المعالجة البيولوجية  •

أو الموصالت البيولوجية /المنشطة، ومرشحات التقطير و

للتحكم في ترآيزات الحاجة الحيوية الكيميائية ) الدوارة

ئية لألآسجين، والمواد الصلبة لألآسجين، والحاجة الكيميا

 المعلقة الكلية، و لتدرك المكونات العضوية؛

بقابلية ترآيب مرحلة المعالجة المسبقة للمياه المستعملة  •

 مثًال،  في المائة، 80بيولوجي يصل ألقل من تحلل 

o  تدمير السيانيد من خالل عمليات المعالجة باستخدام

يدروجين، الكلورة القلوية، وأآسدة بيروآسيد اله

، حيث يتم استخدام آواشف )الحلمأة(والتحليل بالماء 

أو /السيانيد بصفة عامة في تخليق مبيدات اآلفات و

 المنتجات الوسيطة

o  ،إزالة سمية المكونات الفعالة من خالل األآسدة

واستخدام أنظمة األشعة فوق البنفسجية أو محاليل 

 البيروآسيد

o ط حبيبيًا للتعامل ترآيب أنظمة امتزاز الكربون المنش

الحاجة / مع الحاجة الحيوية الكيميائية لألآسجين

 الكيميائية لألآسجين، والمرآبات العضوية

o أو بالهواء لمعالجة المياه /اإلنصال بالبخار و

المستعملة التي تحتوي على مرآبات عضوية 

معالجة األمونيا من خالل ضبط األس وتتم وأمونيا، 

 11-10الهيدروجيني على قيم من 

o  وبالنسبة للتصنيع التحويلي لمبيدات اآلفات

البيولوجية، تتم أآسدة مخلفات المنتج ومسببات 

األمراض المحتمل وجودها من خالل الهيبوآلوريت 

 تعقيم أخرى/ طرق تطهيرةأو أي/و
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الرصد البيولوجي للنفايات السائلة واختبار سميتها على  •

 ذلك، بعد وما إلى... األسماك، والقشريات، والطحالب 

 المعالجة البيولوجية وقبل التصريف؛ 

 

 المياه المستعملة الناتجة عن ترآيب مبيدات اآلفات
ترتبط المياه المستعملة الناتجة عن ترآيب مبيدات اآلفات بشكٍل 

أساسي بعملية تنظيف المعدات، وتبريدها وتسخينها وآذلك 

مزجها، بمناطق العمل التي يتم فيها خلط المبيدات السائلة، و

تحتوي المياه المستعملة التي تنتج عن عمليات و. وتخزينها

ترآيب مبيدات اآلفات وتعبئتها عادة على مستويات منخفضة 

الكيميائية  من الحاجة الحيوية الكيميائية لألآسجين، والحاجة

لألآسجين، والمواد الصلبة المعلقة الكلية، ويأتي األس 

قابلية تمد درجة سميتها ووتع. الهيدروجيني متعادًال عموًما

البيولوجي على وجود مواد آيماوية مثل بقايا المبيدات،  التحلل

والمذيبات العضوية، ومرآبات أخرى ضرورية لعملية ترآيب 

 .المبيدات والتي قد تكون سامة للكائنات البحرية

 مياه األمطاروعالوة على أنظمة معالجة المياه المستعملة و

ي تنتج عن مرافق التصنيع التحويلي لمبيدات للنفايات السائلة الت

اآلفات، التي تم وصفها أعاله، تتضمن التدابير اإلضافية 

 :الموصى بها لمنع التلوث والتحكم فيه ما يلي

قابلية التحلل ترآيب أنظمة المعالجة المسبقة لتحسين  •

 مثًال،(البيولوجي وخفض درجة سمية النفايات السائلة 

 طريق التحكم في درجة الحرارة تكسير المستحلبات عن

 ؛)وإضافة األحماض

المذيبات ومياه (جمع السوائل الناتجة عن عملية التنظيف  •

ويجب إعادة استخدام المياه . إلعادة استخدامها) الشطف

المستخدمة في غسيل المعدات وفي مختلف العمليات 

 األخرى في التشغيالت المتتالية؛

ات اآللية للحوائط، استخدام مساحات الزجاج، والممسح •

واآلليات األخرى لتنظيف صهاريج الخلط والحد من تلوث 

 مياه الغسيل بالمذيبات؛

استخدام أنظمة تنظيف عالية الكفاءة وآذلك ضئيلة الحجم  •

خراطيم الرش عالية الضغط، وآاسحات المياه،  مثًال،(

 ؛)وآالت التنظيف بالبخار

آتل "ا تنظيف دوري لخطوط اإلنتاج مستخدمين في هذ •

 من البالستيك أو الفوم؛ )" سبائك(مصبوبة 

تصميم نظام أنابيب الصرف بحيث تسهل عملية الصرف  •

 .لخطوط اإلنتاج

 

 معالجة المياه المستعملة الناتجة عن العمليات
تتضمن أساليب معالجة المياه المستعملة الناتجة عن العمليات 

در الفصل عند المص: عالصناعية الواردة في هذا القطا

والمعالجة المسبقة لمجاري المياه المستعملة المرآزة، وال سيما 

تتضمن الخطوات و. المجاري المرتبطة بالمكونات الفعالة

، مصفيات الشحوم: المثلى لمعالجة المياه المستعملة ما يلي

التعويم بالهواء المذاب أو أجهزة ، وآاشطات الملوثات الزيتيةو

وت وفصل المواد الصلبة فصل الزيت عن الماء لفصل الزي

العائمة؛ الترشيح لفصل المواد الصلبة القابلة للترشيح؛ ومعادلة 

التدفق والحمل؛ الترسيب لتقليل المواد الصلبة العالقة باستخدام 

أجهزة تنقية؛ المعالجة البيولوجية، والتي عادًة ما تكون هوائية، 

آيميائية حاجة حيوية (لتقليل المادة العضوية القابلة للذوبان 

؛ وإزالة المغذيات البيولوجية أو الكيميائية للتقليل )لألآسجين

من نسبة النيتروجين والفوسفور؛ آلورة النفايات السائلة في 

حالة الحاجة إلى التطهير؛ وإزالة الماء والتخلص من المخلفات 

 . في المدافن المخصصة للنفايات الخطرة
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اء ومعالجة المواد احتو) 1(ضوابط هندسية إضافية لما يلي 

العضوية المتطايرة المنصلة من العمليات التي تتم في الوحدات 

إزالة المواد ) 2(المختلفة في نظام معالجة المياه المستعملة، 

العضوية العنيدة والمكونات الفعالة باستخدام الكربون المنشط 

خفض سمية النفايات ) 3(أو األآسدة الكيميائية المتقدمة، 

، مثل التناضح العكسي(المناسبة  استخدام التقنيةالسائلة ب

) 4(، و)وما إلى ذلك، الكربون المنشط، والتبادل األيونيو

 .احتواء الروائح الكريهة ومعادلتها

 اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةوتناقش 

آيفية التعامل مع المياه المستعملة الناتجة عن العمليات 

ويتعين على المرافق، من . ألساليب المعالجةالصناعية وأمثلة 

خالل استخدامها لهذه التكنولوجيات وأساليب الممارسة 

الصحيحة المتعلقة بكيفية التعامل مع المياه المستعملة، أن تفي 

بالقيم اإلرشادية المعنية بتصريف المياه المستعملة والمبينة 

 .  هذا من وثيقة قطاع الصناعة2بالجدول ذي الصلة بالقسم 

 المجاري األخرى للمياه المستعملة واستهالك المياه
 إرشادًا اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةتقدم 

حول آيفية التعامل مع المياه المستعملة غير الملوثة الناتجة عن 

 غير مياه األمطارالعمليات التي تتم في المرافق الصناعية، و

ويجب توجيه مجاري المياه . يالملوثة، ومياه الصرف الصح

المستعملة الملوثة إلى نظام معالجة المياه المستعملة الناتجة عن 

وهناك توصيات لخفض استهالك المياه، . العمليات الصناعية

وخاصة في األماآن التي تكون فيها المصادر الطبيعية 

اإلرشادات العامة بشأن البيئة محدودة، وهي مقدمة في 
  .والصحة والسالمة

 المواد الخطرة 
تستخدم مرافق التصنيع التحويلي لمبيدات اآلفات، وترآيبها، 

وتعبئتها آميات هائلة من المواد الخطرة بل وتصنعها تحويليًا 

. النهائية/ أيًضا، بما في ذلك المواد الخام والمنتجات الوسيطة 

ويجب أن ُتدار عمليات التعامل مع تلك المواد وتخزينها ونقلها 

 سليم لمنع حدوث عواقب بيئية وصحية أو على األقل بشكل

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة وتتضمن . الحد منها
 الممارسات الموصى بها إلدارة المواد الخطرة، بما والسالمة

 . في ذلك المناولة، والتخزين والنقل

 النفايات 
تها نتج عن التصنيع التحويلي لمبيدات اآلفات وترآيبها وتعبئت

. نفايات سائلة وأخرى صلبة منها الخطرة ومنها غير الخطرة

تتضمن النفايات الصلبة وشبه الصلبة بقايا وُرشاحات من 

عمليات التخليق الكيميائي، والملوثة باألحماض والقواعد 

والمذيبات المتبقية والمكونات الفعالة المستخدمة في تصنيع 

والمنتجات غير المبيدات، ومرآبات السيانيد والمعادن؛ 

تم الموافقة على تعبئتها، تالمطابقة للمواصفات والتي لم 

مثًال، (والوسائط المستخدمة في ترشيح الهواء المستخدم 

؛ بقايا عملية )المرشحات القماشية، والكربون النشط المتبقي

التعبئة؛ الحمأة الجافة من بقايا عمليات معالجة المياه 

آتل ، و عن نشاطات المعاملالمستعملة؛ النفايات الناتجة

التصنيع (الترشيح السائلة التي تنتج عن عملية التخمير 

والعمليات الكيميائية، ) التحويلي لمبيدات اآلفات البيولوجية

والمواد الصلبة المستهلكة والتي تحتوي على منتجات وسيطة، 

وأمالح غير عضوية، والمنتجات الثانوية العضوية، والمنتجات 

ن المرآبات المعدنية، ومخلفات المنتجات، والمغذيات الثانوية م

قد ينتج عن ). وتستخدم تلك المغذيات في عمليات التخمير(

عملية إزالة التلوث من طواحين خلط مبيدات اآلفات التي تقوم 

على المواد االصلبة محلول جامد يتكون من الطمي أو الرمل، 

 . وملوث بفعل مبيدات اآلفات
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 السائلة على المذيبات المستهَلكة، والمحاليل وتحتوي النفايات

رواسب (المستهَلكة الحمضية والكاوية، وبقايا عملية التقطير 

 .الناتجة من عمليات التخليق الكيميائية) خامدة

 : تتضمن تدابير التعامل مع النفايات الصلبة والسائلة ما يليو

ن النظر في استبدال المواد المستخدمة في التصنيع للحد م •

 مثًال،(توليد النفايات الخطرة والتي ال يمكن إعادة تدويرها 

استبدال المذيبات السامة بمذيبات أخرى أقل سمية وغير 

 ؛)مهلجنة وغير عطرية

تعقيم المعدات والمنتجات من تفاعالت التخمير التي تحدث  •

أثناء تصنيع مبيدات اآلفات البيولوجية باستخدام البخار 

مرآبات الفينول،  مثًال،(آلمنة والمواد الكيماوية ا

 ) والمنظفات، والمطهرات

سكب السائل (استخدام عمليات التقطير، والتبخير، واِإلَباَنة  •

، والطرد المرآزي والترشيح )الطافي من فوق الراسب

لتوسيع نطاق عملية إعادة التدوير وإلعادة استخدام 

 المذيبات المستهَلكة؛ 

الفعالة والتحكم فيها لتقليل استخدام قياس آميات المكونات  •

 النفايات إلى أدنى حد ممكن؛

استخدام نظم التعبئة اآللية للمفاعالت، والصهاريج،  •

 ؛والبراميل للحد من انسكاب المواد السائلة

استخدام التقنيات والعمليات التي تقلل توليد النفايات، مثل  •

وضع جداول لمواعيد اإلنتاج مقسمة إلى مجموعات لتقليل 

 عمليات التغيير الكلي، ما يقلل بدوره من عدد عدد

 عمليات التنظيف المطلوبة للمعدات؛

إعادة استخدام النفايات أو إعادة تدويرها آمواد خام حيثما  •

ووقتما يكون ذلك ممكًنا، مثل النفايات التي تنتج عن 

 . تنظيف البراميل وحاويات الشحن

 

طرة وغير وهناك إرشادات مفصلة عن تخزين النفايات الخ

اإلرشادات الخطرة ومناولتها ومعالجتها والتخلص منها في 
 .العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

 الصحة والسالمة المهنية  1.2

يجب النظر في قضايا الصحة والسالمة المهنية آجزٍء هام من 

التقييم الشامل للمخاطر واألخطار، على سبيل المثال، دراسة 

ودراسة المخاطر وإمكانات ] HAZID[التعرف على المخاطر 

 ]. QRA[أو التقييم الكمي للمخاطر ] HAZOP[التشغيل 

إن قضايا الصحة والسالمة المهنية التي تحدث أثناء إقامة 

مرافق التصنيع التحويلي لمبيدات اآلفات، وترآيبها وآذلك 

أثناء إيقاف تشغيلها تماثل تلك التي تحدث في المنشآت 

اإلرشادات العامة بشأن البيئة وتتناول الصناعية الكبرى، 
وآنهج عام، .  آيفية التعامل مع هذه القضاياوالصحة والسالمة

يجب أن تشمل عملية تخطيط آيفية التعامل مع قضايا الصحة 

والسالمة اعتماد نهج منظم وهيكلي للوقاية من المخاطر البدنية 

مة والكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية على الصحة والسال

اإلرشادات العامة بشأن والسيطرة عليها، آما هو مبين في 
 . البيئة والصحة والسالمة

تتضمن أهم القضايا المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية و

المتعلقة بوحدات التصنيع التحويلي لمبيدات اآلفات وترآيبها 

 :وتعبئتها ما يلي

 سالمة العمليات التصنيعية •

 التعرض للكيماويات •

 ض لمسببات األمراضالتعر •

 الحرائق واالنفجارات •
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 سالمة العمليات التصنيعية 
يجب تطبيق برامج سالمة العمليات التصنيعية، نظرًا 

للخصائص المرتبطة بتلك الصناعة تحديدًا، بحيث تشمل 

مثل (التفاعالت الكيميائية المرآبة، واستخدم المواد الخطرة 

لة، والغازات المسيلة المرآبات شديدة السمية، والمواد المتفاع

، والعمليات )للدموع والمرآبات سريعة االشتعال أو المتفجرة

التي تجرى أثناء تصنيع مبيدات اآلفات بكميات آبيرة، وخاًصة 

مثًال، (عند القيام بتفاعالت التخليق العضوي متعددة الخطوات 

 ). التصنيع التحويلي الترآيبي

 :ة اإلجراءات التاليةتشمل إدارة سالمة العمليات التصنيعيو

 اختبار المخاطر البدنية للمواد والتفاعالت؛ •

دراسات تحليل المخاطر لمراجعة الممارسات الكيميائية  •

والهندسية في العمليات التصنيعية، بما في ذلك 

 الديناميكيات الحرارية والحرآية؛

مراجعة الصيانة الوقائية والسالمة الميكانيكية للمعدات  •

 خدمة في عملية التصنيع؛والمرافق المست

 تدريب العمال؛ •

وضع تعليمات للتشغيل وإجراءات االستجابة في حاالت  •

 .الطوارئ

 التعرض للكيماويات
قد تنجم مخاطر الصحة المهنية عن تعرض العامل إلى المواد 

الكيماوية الخطرة بما فيها المكونات الفعالة وغبار مبيدات 

وقد يحدث تعرض العامل . اآلفات، أثناء آافة مراحل اإلنتاج

ألبخرة المواد المذيبة أثناء عمليتي التصنيع التحويلي لتلك 

 وأالمواد وترآيبها، بما في ذلك عمليات استرجاع المنتجات 

فصلها؛ والتعامل مع الكتل الرطبة أثناء عمليات التجفيف؛ 

والتحبب الرطب؛ ومعدات الترشيح بدون تحكم؛ وتنظيف 

المتسربة من المضخات والصمامات المعدات؛ واالنبعاثات 

، أثناء مرحلتي مثًال(والمحطات الُمَشّعبة المرتشحة 

 ).االستخالص والتنقية

قد يتعرض العمال إلى غبار ُينقل بالهواء أثناء عمليات و

التجفيف، والتفريز والخلط التي تتم عند القيام بترآيب مبيدات 

تعرض لمزيج وترتبط المخاطر المهنية بال. اآلفات وتعبئتها

يحتوي على نسب عالية من المكونات الفعالة، وبالتعرض أيًضا 

وهذه العوامل  .ومواد التعبئة والمواد المضافة/للمواد الحاملة

رغم أنها خاملة فيما يخص نشاط مبيد اآلفات تجاه اآلفة 

المستهدفة، فقد تكون سامة وبالتالي يجب تقييمها في ضوء 

  .آثارها على الصحة المهنية

تشمل اإلجراءات الموصى بها لمنع األخطار والسيطرة عليها و

 : ما يلي

تفريغ المواد الخام والمنتجات السامة من خالل نظام  •

معادلة للغازات للحد من االنبعاثات المتسربة ومنع تعرض 

 العامل لها؛

تفريغ األحمال من الحاويات المغلقة، ونظم الضخ  •

أثناء عمليتي التفريغ والضغط والتفريغ الهوائي المغلق 

 والتعبئة للحد من االنبعاثات المتسربة؛

أو نظم /الفصل بين مناطق العمل بوسائل تهوية التخفيف و •

النظر في مسألة وضع المصنع و .ضغط هواء تفريقية

حيثما ) التبطين بالنيتروجين مثًال،(تحت ضغط زائد بسيط 

 تتم معالجة المواد السامة؛

) مؤلفة من طبقات رقائقية(تهوية ترآيب أغطية لمداخن ال •

 أو وسائل للعزل حيث يتم التعامل مع المواد السامة؛

ترآيب نظم التهوية المزودة بفالتر الهواء الجسيمائي  •

، خاًصة في أماآن التصنيع )HEPA(عالية الكفاءة 
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التحويلي للمنتجات المعقمة الخاصة بالتصنيع التحويلي 

 لمبيدات اآلفات البيولوجية؛

 تنفيذ عمليات نقل السوائل، وفصل السوائل، وترشيح يجب •

السوائل والمواد الصلبة، والتحبب، والتجفيف، والطحن 

 والخلط في مناطق عمل جيدة التهوية؛

ذات مداخل ) LEV(ترآيب نظم تهوية العادم الداخلية  •

مشفهة لتتمكن من التقاط الغبار والبخار المتسرب عند 

 نقاط نقل مفتوحة؛

ون خطوط إنتاج المحببات، والمجففات، يجب أن تك •

والطواحين، والخالطات مغلقة بحيث تشتمل فتحات 

 ؛التهوية بها على معدات التحكم في الهواء

يجب وضع صهاريج التعقيم عند تصنيع مبيدات اآلفات  •

البيولوجية تحويليًا في أماآن منفصلة مع توفير أجهزة 

ه، ونظم وأدوات تحكم عن بعد، وهواء ال يعاد تمرير

داخلية لتهوية العادم، من أجل استخالص انبعاثات 

يجب تشغيل غرف تعقيم الغاز تحت و. الغازات السامة

التفريغ وتصريفها بالهواء لتقليل االنبعاثات المتسربة من 

 موقع العمل وذلك قبل إزالة البضائع المعقمة من المكان؛ 

فات يجب صيانة المعدات المستخدمة في تعبئة مبيدات اآل •

الصلبة للحد من حاالت التسرب، ويجب تصميم آافة 

 أنواع األسطح بحيث تمنع تراآم الغبار عليها؛

يجب عدم ملء عبوات مبيدات اآلفات السائلة على آخرها،  •

ويجب تصميم معدات المأل بحيث تمنع عملية 

 الترغية؛ /التناثر

استخدام أجهزة التنظيف بتفريغ الهواء مع فالتر الهواء  •

سيمائي عالية الكفاءة أثناء عمليتي تنظيف الموقع الج

وتنظيف المعدات حيث يتم تناول وتصنيع المواد الخطرة 

 والمكونات شديدة الفعالية؛ 

يجب صيانة أجهزة تنفيس الضغط اإليجابي، باإلضافة إلى  •

مثًال، (تزويد العاملين بمعدات الوقاية الشخصية المالئمة 

لتعامل مع المذيبات شديدة ، حيث يتم ا)البزات الواقية

 .السمية ومع المرآبات الخطرة ومعالجتهما

 التعرض لمسببات األمراض
يعتبر التعرض لمسببات األمراض خطًرا مهنًيا يرتبط بعملية 

العزل ونمو الكائنات الدقيقة في المعامل وأثناء عمليات التخمير 

 وتتضمن اإلجراءات. خالل تصنيع مبيدات اآلفات البيولوجية

 :الموصى بها لمنع الخطر الناجم ومكافحته ما يلي

 يجب اختيار الميكروبات غير المسببة لألمراض؛  •

يجب تطويق معدات العمليات ويجب معالجة السائل  •

 المتبقي قبل تصريفه؛

تطبيق التدابير المالئمة للتحكم في المخاطر البيولوجية  •

 تعديالت العمليات، وتناول المواد والحد من مثًال،(

عمليات النقل، وتوفير نظم تهوية العادم المحلية، واستخدام 

التطبيقات ، وطريقتي الترشيح والتخميل، وإزالة التلوث

اإلدارية، واستخدام معدات الوقاية التنفسية والوقاية 

 ؛ )الشخصية

ترآيب أغطية السالمة البيولوجية ذات الجريان الطباقي  •

 . المتجهة لألسفل وللداخل

 النفجاراتالحرائق وا
قد تنبع أخطار الحرائق واالنفجارات عند استخدام المذيبات 

نتج عن تفاعالت اإلنتاج االصطناعي تقد و. وتناولها وتخزينها

للمواد العضوية مخاطر جسيمة تهدد سالمة العمليات 

نتج عن عمليات ترآيب مبيدات اآلفات ت ويمكن أن .التصنيعية

) أو نشاطات التغليف/ والتحبب، والخلط، والتجفيف مثًال،(

ومن الممكن أن يكون الغبار . أجواء قابلة لإلنفجار أو لالشتعال

الذي ينجم عن التصنيع التحويلي لمبيدات اآلفات غباًرا شديد 
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تتضمن اإلجراءات الموصى بها لمنع و. القابلية لالنفجار

 :الخطر الناجم عن تصنيع المبيدات والحد منه ما يلي

 ؛)دراسة الحاالت السابقة(ب السابقة التعلم من التجار •

 حظر التدخين في المنشآت الصناعية وحولها؛ •

توفير نقطة مطافئ محلية مع إعطائها قائمة بالمنتجات  •

 المخزنة في مقر المصنع؛

التحكم في العواقب المحتملة من حرائق أو انفجارات عن  •

طريق الفصل المادي واعتماد المسافات اآلمنة بين مناطق 

يات، ومناطق التخزين، ومناطق مرافق الخدمة، العمل

يمكن استنباط مساحات هذه المسافات و. ومناطق السالمة

من تحليالت السالمة المحددة للمرفق، ومن خالل تطبيق 

معايير السالمة من الحرائق المعترف بها على الصعيد 

  9.الدولي

من خالل  مثًال،(لتجنب المصادر المحتملة لإلشتعال  •

خطط أنابيب المنشأة الصناعية بحيث يتجنب تصميم م

انسكاب المواد المشتعلة فوق أنابيب أو معدات ذات درجة 

أو فوق اآلالت الدوارة؛ ومن خالل إزالة /حرارة عالية، و

 ؛)األنقاض القابلة لالشتعال

الحد من قابلية المواد المذيبة لالشتعال عن طريق تخفيفها  •

 ترجاع؛بالماء في مرحلتي الترشيح واالس

تقييم شامل للخواص الفيزيائية لغبار مبيدات اآلفات قبل  •

 معالجته والتعامل معه؛

استخدام معدات مانعة لالنفجار ومواد موصلة للتحكم في  •

 ؛المخاطر المتعلقة باحتمالية انفجار غبار المبيدات

تطبيق ممارسات تشغيل جيدة والحد من أنواع بعض  •

  ونقلها؛العمليات مثل مناولة تلك المواد

                                                 
 المعيار  من بين األمثلة على معلومات أآثر حول اعتماد المسافات اآلمنة9

 :  التابع للجمعية األمريكية الوطنية للحماية من الحرائق30

ترآيب معدات وأدوات آهربائية محكمة الغلق بحيث ال  •

 تسمح بتسرب الغبار أو البخار؛

 تأريض وربط المعدات؛ •

ترآيب أجهزة آشف الدخان والحريق وأجهزة إنذار  •

 ؛ألغراض الطوارئ

 .)عمال ومديرين(تدريب العاملين  •

 صحة المجتمعات المحلية وسالمتها  1.3

اجه صحة المجتمع المحلي وسالمته تنشأ أشد المخاطر التي تو

بسبب حاالت التسرب العارضة للمكونات السامة التي تظهر 

أثناء عملية التصنيع التحويلي لمبيدات اآلفات وترآيبها 

يجب و. وتعبئتها، وبسبب وجود غازات وسوائل قابلة لالشتعال

أن يتضمن تصميم وحدة التصنيع وإجراءات تشغيلها تدابير 

ن تعرض المجتمعات المحلية للمخاطر والسيطرة وقائية للحد م

 :على هذه المخاطر، حسبما يلي

تحديد حاالت التسرب المعقولة الناتجة عن عيب في  •

 التصميم؛

تقييم تأثيرات التسربات المحتملة على المناطق المحيطة،  •

 بما في ذلك المياه الجوفية وتلوث التربة؛ 

تقييم المخاطر التي تنتج عن نقل المواد الخطرة وتحديد  •

أفضل المسارات لنقلها، والحد من المخاطر فيما يتعلق 

 بتداخل المجتمع المحلي وتفاعل أي طرف آخر؛

االنتقاء السليم لموقع المصنع أو المرفق من حيث قربه من  •

اتجاهات الرياح  مثًال،(المناطق السكنية، واألحوال الجوية 

إمكانية تأثر المياه  مثًال،(، والموارد المائية )ائدةالس

، وتحديد المسافات اآلمنة بين منطقة المصنع، )الجوفية

 وال سيما مزارع صهاريخ التخزين، والمناطق المجتمعية؛ 
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الوقاية والتخفيف الالزمة لتجنب / تحديد تدابير المنع •

 . حدوث المخاطر التي يتعرض لها المجتمع أو الحد منها

وضع خطة إلدارة الطوارئ وإعدادها باالشتراك مع  •

 .السلطات المحلية والمجتمعات المحلية المحتمل تأثرها

 اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة والسالمةتناقش و

اإلرشادات بشأن نقل المواد الخطرة، ووضع خطط االستعداد 

واالستجابة للطوارئ، وقضايا أخرى ذات الصلة بالمجتمع 

 . حلي وسالمتهالم

 سالمة المنتج
إدارة "ينبغي على مصّنعي مبيدات اآلفات تشجيع مفهوم 

بدًءا من البحث والتطوير، " إدارة دورة حياة المنتج" وأ" المنتج

والتصنيع، والترآيب، والنقل، والتخزين، واالستخدام، حيثما 

مثل الحاويات (يكون ذلك مجديًا، والتخلص من النفايات 

ينبغي أن تستخدم فقط و ).مخزونات المتقادمةالفارغة وال

مبيدات اآلفات المصنعة بموجب ترخيص صناعي وتكون 

مسجلة ومعتمدة من قبل هيئة مختصة ووفقًا للمدونة الدولية 

لقواعد السلوك بشأن توزيع مبيدات اآلفات واستخدامها 

ينبغي أال و 10.منظمة األغذية والزراعةالصادرة عن 

 اآلفات التي تم توصيفها وفقًا للمعايير تستخدم سوى مبيدات

والقواعد الدولية مثل المبادئ التوجيهية المتعلقة بممارسة 

وضع العالمات السليمة لمبيدات اآلفات المراجعة من قبل 

  11.منظمة األغذية والزراعة

                                                 
 )2002c( منظمة األغذية والزراعة 10
 )2002c( منظمة األغذية والزراعة 11

 مؤشرات األداء ورصده  2.0

 البيئة  2.1

 إرشادات بشأن االنبعاثات والنفايات السائلة
 إرشادات بشأن االنبعاثات والنفايات 2 و 1لجدوالن يقدم ا

وتشرح القيم اإلرشادية الخاصة . السائلة لهذا القطاع

باالنبعاثات والنفايات السائلة الناتجة عن العمليات في هذا 

القطاع الممارسة الصناعية الدولية الجيدة آما هي واردة في 

يمية معترف المعايير ذات الصلة للبلدان التي لديها أطر تنظ

آما يمكن تطبيق هذه اإلرشادات في ظروف التشغيل . بها

العادية داخل المرافق المصممة والمشغلة على نحو مالئم من 

خالل تطبيق أساليب منع التلوث والسيطرة عليه والتي تم 

 . تناولها بالمناقشة في األقسام السابقة من هذه الوثيقة

 يةاالنبعاثات الهوائ مستويات 1الجدول 

 القيمة اإلرشادية  الوحدة الملوثات

متر /ملغم المواد الجسيمية
 )أ(5; 20 مكعب عادي

متر /ملغم إجمالي الكربون العضوي
 50 مكعب عادي

متر /ملغم المرآبات العضوية المتطايرة
 20 مكعب عادي

متر /ملغم :الكلوريدات
 5 مكعب عادي

، )HBrمثل (مرآبات البرومين 
، )HCNمثل  (ومرآبات السيانيد

، وآبريتيد )HFمثل (ومرآبات الفلورين 
 الهيدروجين

متر /ملغم
 3 مكعب عادي

متر /ملغم الكلورين
 3 مكعب عادي

األمونيا، ومرآبات الكلور غير العضوية 
 )HCIمثًال، (الغازية 

متر /ملغم
 30 مكعب عادي

 : مالحظات
 حيثما توجد مرآبات سامة للغاية)أ(
 

 تنطبق على االنبعاثات باالنبعاثاتية إن اإلرشادات المعن

اإلرشادات العامة بشأن البيئة وتتضمن . الناتجة عن العمليات
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 اإلرشادات الخاصة بانبعاث الملوثات من والصحة والسالمة

مصادر االحتراق المرتبطة بأنشطة توليد الطاقة البخارية 

 50والكهربائية من مصادر لها قدرة تساوي أو تقل عن 

حراري؛ أما انبعاثات مصادر الطاقة األآبر فتتضمنها ميغاواط 

اإلرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة من أجل الطاقة 

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة آما تقدم . الحرارية
 إرشادًا حول اعتبارات البيئة المحيطة استنادًا إلى والسالمة

 . إجمالي حمل االنبعاثات

 النفايات السائلة الناتجة عن مبيدات  مستويات2الجدول 
 اآلفات

 القيمة اإلرشادية الوحدة الملوثات

وحدة  األس الهيدروجيني
 9-6 معيارية

 30 لتر/ ملغم 5حاجة حيوية آيميائية لألآسجين

 150 لتر/ ملغم الحاجة الكيميائية لألآسجين
 مجموع الجوامد المعلقة

دات انخفاض تكلفة التصنيع التحويلي لمبي(
ارتفاع تكلفة ترآيب مبيدات اآلفات . اآلفات

ولم ترد حالة واحدة فيها ) متوسط شهري(
 )لتر/ ملغم50أآثر من 

 )1(20- 10 لتر/ ملغم

 10 لتر/ ملغم زيوت وشحوم

AOX 1 لتر/ ملغم 

 0.5 لتر/ ملغم فينول

 0.1 لتر/ ملغم زرنيخ

 0.5 لتر/ ملغم )إجمالي(آروم 

 0.1 لتر/ ملغم )سداسي التكافؤ(آروم 

 0.5 لتر/ ملغم نحاس

 0.05 لتر/ ملغم المواد العضوية المكلورة

 0.05 لتر/ ملغم المرآبات العضوية النيتروجينية

 0.01 لتر/ ملغم الزئبق

 2 لتر/ ملغم زنك

 0.05 لتر/ ملغم )لكل منها(المكونات الفعالة 

ُمقاَيَسٌة 
 َبيولوجيَّة
 السمية

 :السمية بالنسبة لـ
  ألسماكا

  القشريات
  الَطحاِلب 
 البكتريا

وحدة 
 سمية

 
2 
8 

16 
8 

 10 لتر/ ملغم أمونيا

 2 لتر/ ملغم فوسفور آلي

 

تنطبق اإلرشادات بشأن النفايات السائلة على عمليات 

التصريف المباشر للنفايات السائلة المعالجة في المياه السطحية 

التصريف يمكن تحديد مستويات و. من أجل االستخدام العام

الخاصة بالموقع بناًء على مدى توفر وظروف استخدام 

األنظمة العامة لتجميع مياه الصرف الصحي ونظم معالجتها أو 

حسب نظام تصنيف استخدام المياه المستقبلة إن آان تصريفها 

اإلرشادات يتم مباشرة على المياه السطحية آما هو موضح في 
وينبغي تطبيق هذه  .العامة بشأن البيئة والصحة والسالمة

 في المائة من 95المستويات بدون تخفيف، فيما ال يقل عن 

وقت تشغيل المصنع أو الوحدة، بعد حسابها آنسبة من ساعات 

ويجب تبرير عدم تطبيق هذه المستويات . التشغيل السنوية

 . بالنسبة ألوضاع مشروع محلي محدد في التقييم البيئي

 بعاثاتوأحمال االن/ توليد النفايات
 أمثلة على مؤشرات حول توليد النفايات 4 و3يتيح الجدوالن 

ويتم إتاحة القيم المعيارية للصناعة بغرض  .والمياه المستعملة

المقارنة فقط وعلى المشروعات الفردية أن تستهدف التحسين 

 . المستمر في هذه المجاالت

 أحمال االنبعاثات/ توليد النفايات- 3جدول 

المعيار اإلرشادي  الوحدة المؤشر
 للصناعة

 المياه المستعملة
إجمالي النفايات السائلة 
 من الكربون العضوي

 
 التشغيلة من السائل األم/آغم

 
 البطانة 110 (180

 )الحرارية

 النفايات
 التصنيع التحويلي

 الترآيب

 
طن للمكونات الفعالة المصنعة /آغم

 تحويليًا
 

 طن للمكونات المرآبة /آغم

 
200 
 

 
3  - 4 

 :المصدر
EU IPPC BREF (2006) 

 

 مستويات النفايات السائلة المستندة إلى الحمل 4الجدول 
 والخاصة بمبيدات اآلفات
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 القيمة اإلرشادية الوحدة الملوثات

 9-6 وحدة معيارية األس الهيدروجيني

حاجة حيوية آيميائية  5.3 الحد األقصى يومًيا
 طن/آغم 5لألآسجين

 1.2 هريالمتوسط الش

 9.4 الحد األقصى يومًيا
 طن/آغم الحاجة الكيميائية لألآسجين

 6.5 المتوسط الشهري

 4.4 الحد األقصى يومًيا
 طن/آغم مجموع الجوامد المعلقة

 1.3 المتوسط الشهري

 x 10-9 – 3.4 2.8 الحد األقصى يومًيا
 طن/آغم )لكل منها(المكونات الفعالة 

 x 10-6 – 1.0 1.3 المتوسط الشهري

الواليات المتحدة إرشادات المخلفات السائلة الصادرة عن وآالة حماية البيئة بشأن  :المصدر
الكيماويات المستخدمة في صناعة مبيدات اآلفات، والتصنيف الفرعي لصناعة الكيماويات 

 CRF 40العضوية التي تدخل في صناعة مبيدات اآلفات، ومقاييس أداء المصادر الجديدة، 
Part 455 . من اللوائح التنظيمية3تم سرد مستويات المكونات الفعالة تحديًدا في الجدول  . 

 .آغم ملوثات في الطن المتري من المكونات العضوية الفعالة= طن /آغم

 الرصد البيئي
يجب تطبيق برامج الرصد البيئي الخاصة بذلك القطاع للتعامل 

أنها تحدث آثارًا آبيرة مع جميع األنشطة التي تم التوصل إلى 

محتملة على البيئة، أثناء العمليات العادية وفي الظروف 

ويجب أن تستند أنشطة الرصد البيئي إلى . المضطربة

غير المباشرة المطبقة على مشروع  وأالمؤشرات المباشرة 

 . بعينه لالنبعاثات والنفايات السائلة واستخدام الموارد

 بيانات آافيًا بحيث يوفرلرصد وينبغي أن يكون معدل تكرار ا

ويجب أن يقوم بعمليات الرصد . تمثيلية للمعيار الجاري رصده

أفراد مدربون وفقًا إلجراءات الرصد واالحتفاظ بالسجالت مع 

آما . استخدام معدات تجري معايرتها وصيانتها على نحو سليم

ينبغي تحليل بيانات الرصد ومراجعتها على فترات منتظمة 

ا بالمعايير التشغيلية حتى يتسنى اتخاذ أية إجراءات ومقارنته

وتتوفر إرشادات إضافية عن الطرق المطبقة . تصحيحية الزمة

اإلرشادات العامة بشأن ألخذ العينات وتحليل االنبعاثات في 
 .البيئة والصحة والسالمة

 الصحة والسالمة المهنية  2.2

 إرشادات الصحة والسالمة المهنية
 الصحة والسالمة المهنية بالمقارنة مع إرشادات يجب تقييم أداء

التعرض المنشورة دوليًا، والتي تشمل على سبيل المثال، قيمة 

وإرشادات التعرض ) TLV®(الحد األقصى المقبول للتعرض 

المنشورة ) BEIs®(المهني ومؤشرات التعرض البيولوجي 

من قبل المؤتمر األمريكي لخبراء الصحة المهنية الحكوميين 

)ACGIH(12 ودليل الجيب للمخاطر الكيميائية المنشورة ،

من قبل المعهد الوطني األمريكي للصحة والسالمة المهنية 

)NIOSH(13 وحدود التعرض المسموح بها ،)PELs (

المنشورة من قبل اإلدارة األمريكية للصحة والسالمة المهنية 

)OSHA(14 والقيم اإلرشادية لحدود التعرض المهني ،

، 15 من قبل الدول األعضاء في االتحاد األوروبيالمنشورة

 .أو ما يشابهها من مصادر

 معدالت الحوادث والوفيات
يجب على إدارات المشاريع أن تحاول خفض عدد الحوادث 

سواًء المعينين مباشرة أو (التي تقع بين عمال المشروع 

إلى أن يصل إلى مستوى الصفر، ال ) المتعاقدين من الباطن

دث التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان وقت العمل، أو سيما الحوا

. إلى مستويات مختلفة من اإلعاقة، أو حتى إلى حدوث وفيات

ويمكن مقارنة معدالت المنشأة بأداء المنشآت األخرى في هذا 

المصادر  الرجوع إلىالقطاع بالبلدان المتقدمة من خالل 

                                                 
 TLV/org.acgih.www://http and/: متاح على الموقع التالي12

http://www.acgih.org/store/ 
 /http://www.cdc.gov/niosh/npg :متاح على الموقع التالي13
: متاح على الموقع التالي14

http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_do
cument?p_table=STANDARDS&p_id=9992 

: متاح على الموقع التالي15
http://europe.osha.eu.int/good_practice/risks/ds/oel/ 

http://www.acgih.org/TLV/
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العمل مكتب الواليات المتحدة إلحصائيات  مثًال،(المنشورة 

  .16)وإدارة الصحة والسالمة بالمملكة المتحدة

 رصد الصحة والسالمة المهنية
يجب رصد بيئة العمل بحثًا عن األخطار المهنية ذات الصلة 

وينبغي تصميم الرصد والقيام به على أيدي . بالمشروع المحدد

 آجزء من برنامج رصد الصحة 17متخصصين معتمدين

ى المرافق االحتفاظ بسجالت آما يجب عل. والسالمة المهنية

. عن الحوادث واألمراض المهنية واألحداث والحوادث الخطرة

اإلرشادات العامة بشأن البيئة والصحة وتتوفر من خالل 
 إرشادات إضافية عن برامج رصد الصحة والسالمة والسالمة

 .المهنية

                                                 
 http://www.bls.gov/iif/ and: وقع التاليمتاح على الم16

http://www.hse.gov.uk/statistics/index.htm 
 يمكن أن يشتمل المهنيون المعتمدون على أخصائيي الصحة الصناعية 17

المعتمدين، أو أخصائيي الصحة المهنية المسجلين، أو أخصائيي السالمة 
 . المعتمدين أو من يكافئهم
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 وصف عام ألنشطة الصناعة: الملحق ألف
 :تتكون صناعة مبيدات اآلفات من خطوط اإلنتاج الثالثة التالية

يع مبيدات اآلفات تحويليًا، تشمل التخليق الصناعي تصن •

للجزيئات التي يتم إنتاجها أو تعديلها لتوفير المرآبات 

 ؛)المكونات الفعالة(

شمل ترآيب مجموعات الغاز يترآيب مبيدات اآلفات، و •

، وآذلك )مبخرات أو ما يسمى بالمواد الداخنة(الكيميائية 

 ة من مكونات فعالة؛ترآيب مبيدات اآلفات الصلبة والسائل

تعبئة مبيدات اآلفات، والتي تشمل نظم تعبئة مصممة من  •

مواد يمكنها أن تحوي مبيدات اآلفات بفعالية لرفع آفاءة 

التعامل مع المبيدات وتطبيقها والحد من األخطار البيئية 

أو الصحية على اإلنسان أو على النظم البيئية آنتيجة 

 .حية التي يتم تصريفهاللرواسب المجروفة والمياه السط

يجب العمل بممارسات التصنيع الجيدة عندما يتعلق األمر 

بتصنيع مبيدات اآلفات وترآيبها وتعبئتها للتأآد من جودة 

المنتج، وأن العمل يجري في بيئة آمنة وأيًضا للوقاية من 

 .آثارها السيئة على البيئة

     التصنيع التحويلي لمبيدات اآلفات
مبيدات تحويليًا جزًءا من تصنيع الكيماويات يعتبر تصنيع ال

: وتتضمن خطوات التصنيع األساسية اآلتي. العضوية الدقيقة

إنتاج ) ب(إعداد الوسائط المستخدمة في العملية؛ ) أ(

عمليات ) د(المزاوجة واألسترة؛ ) ج(المجموعات الفعالة 

تنقية المنتج ) ه) (الغسيل وإزالة الرواسبمثًال، (الفصل 

الذوبان، أو الذوبان واالستخالص، أو الترشيح مثًال، (ائي النه

قد يكون من الضروري تعريضها لعمليتي التبريد و). الفائق

نتج عن تقد . أو التسخين وتطبيق حالتي الضغط أوالتفريغ/و

منتجات /آل الخطوات انبعاثات هوائية ونفايات سائلة، ونفايات

 .ثانوية

عدد  في تصنيع مبيدات اآلفات إن عدد المواد الخام التي تدخل

، بما فيها المواد الشائعة التي تستخدم في الغالبية العظمى ضخم

الكلور، مثًال، (من عمليات التصنيع التحويبي لمبيدات األفات 

وسيانيد الهيدروجين، وثنائي سلفيد الكربون، ومجموعات 

، ومواد أخرى )أمينات متعددة وأحماض مرآزة، ومواد آاوية

مثًال، (في عائالت خاصة من مبيدات اآلفات تشترك 

ثنائي ، وآريزوالت، والكلوروفورمات، والكلورونالين

، فلورونالينز، وديوآسان، وُثنائي ِإيِثيالِمين، والكلوروبنزين

المنتجات الوسيطة علما بأن  ).سلفات الزنك، ونترات الزنكو

 .متعددة ومتنوعة

ي تحظرها المنظمات ال يمكن قبول إدخال مبيدات اآلفات التو

في التصنيع التحويلي لمبيدات اآلفات، أو الدولية االتفاقيات /

  18.تكوينها، أو استخدامها

 ترآيب مبيدات اآلفات
يهدف ترآيب حيث . قوتهامبيدات اآلفات بكامل ال يجري 

مبيدات اآلفات بشكٍل أساسي إلى تصنيع منتج يصل لكفاءة 

عر اقتصادي للمستهلك، بيولوجية مثلى، ويكون مناسًبا وبس

يمكن أن و. والحد من آثاره على صحة االنسان وعلى البيئة

                                                 
تفاقيات الدولية حول مبيدات اآلفات المحظور رجاء الرجوع إلى اال18

على سبيل المثال، رجاء الرجوع . دخولها في تصنيع المبيدات واستخدامها
إلى البرنامج العالمي للسالمة الكيمائية، وتصنيف منظمة الصحة العالمية 
الموّصى به لمبيدات اآلفات حسب درجة الخطورة وإرشادات التصنيف 

 المحدودة؛ وتوجيه 2005نيسان / أبريل12دا، آوريجن: ، الناشر2004
تم . عن المنتجات الوقائية للنبات) EEC/91/414(االتحاد األوروبي رقم 

إدراج مبيدات اآلفات المحظورة في االتحاد األووربي في توجيه مجلس 
 1978آانون األول / ديسمبر21 بتاريخ EEC/79/117االتحاد رقم 

وتجد قائمة بمبيدات اآلفات . جريت عليهاباإلضافة إلى التعديالت التي أ
المحظورة في الواليات المتحدة على صفحة الويب الخاصة بوآالة حماية 

ويجب اللجوء التفاقية . تنظيم مبيدات اآلفات: البيئة األمريكية حول المبيدات
روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن علم الخاصة بتجارة المواد 

 . ومبيدات اآلفات دولًياالكيمياوية الخطرة
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نعرف إلى حٍد آبير أية ترآيبة نستخدم عند صناعة المبيد إذا 

 .عرفنا طبيعة المكون الفعال والهدف من استخدام هذا المبيد

يتضمن ترآيب مبيدات اآلفات عمليات مزج، وخلط، وتخفيف 

لمكونات الفعالة والمكونات الخاملة لواحدة أو أآثرمن ا

للحصول على منتج يستخدم في عمليات أخرى أو آمنتج 

المواد ، ويتم خلط المكونات الفعالة باستخدام المذيباتو. نهائي

أو مواد (، والمواد الحاملة )أو المواد المعززة(المساعدة 

وعوامل مضادة للغبار وأتربة وأخرى مضادة ) التعبئة

  . للحصول على الترآيبة المطلوبةة الضروريللترغية، حسب

تنتمي المذيبات المستخدمة في ترآيب مبيدات اآلفات إلى 

الكيتونات، واإلسترات، وإسترات مثًال، (المجموعة القطبية 

وإلى المجموعة غير القطبية ) الجليكول، واألحماض األمينية

تضاف و). الهيروآربونات، ومنتجات تقطير البترولمثًال، (

المواد المساعدة ومواد خفض الشد السطحي لترآيبات مبيدات 

تحتوي و. اآلفات لتحسين سمات الجودة الخاصة بالترآيبات

أآثر األنواع أهمية من المواد المساعدة على مثبطات للعملية 

مجموعة ، واإلسترات، ومواد عضوية مثل الكيتوناتمثًال، (

المواد البلمرية مثل مثًال، (، وعوامل مضادة للتكتل )السلفونيك

؛ )ميثيل السيليلوز، وألبومين الدم، وبيروليدين البولي فينيل

من أهم ). بولي سيلفيد البولي إيثلينمثًال، (والمواد اللزجة 

المواد الحاملة على شكل مسحوق جاف والمواد المضافة 

المواد غير و للتخفيف المستخدمة في ترآيبات مبيدات اآلفات 

، الفيرميكواليت، ودياتومات مثًال،(ها المعادن العضوية، بما في

المواد الحاملة  ).االتوبولجيت، والمونتموريلونيت، والكالينايتو

الحبيبية هي مواد جسيمية تشبه تماًما المواد الجسيمية التي 

أصلها من المعادن أو من الخضر؛ االتوبولجيت 

 .والمونتموريلونيت هما األآثر شيوًعا في االستخدام

م تصنيف ترآيبات مبيدات اآلفات حسب الترآيبات الغازية يت

، والترآيبات السائلة )والمبخرات) مواد طيارة(إيروسوالت (

تشمل الترآيبات السائلة الترآيزات القابلة و. والترآيبات الصلبة

ُمْسَتْحَلُبات الزَّيِت ، والترآيزات القابلة للذوبان، ولالستحالب

الترآيزات المعلقة ، والسائلة) Flowables(الجوامد ، وبالَماء

المواد ، والمذيبات، والمستحلبات المعلقة، والقائمة على الزيت

تشمل و). microencapsulates(المكبسلة الدقيقة 

، المساحيق القابلة للبلل، والترآيبات الصلبة المساحيق الغبارية

، الجوامد الجافة، والحبات الدوائية، والحبيبات الجافةو

تشمل . الحبيبات القابلة للتبعثر، واحيق القابلة للذوبانالمسو

حيث يتم (األنواع األخرى من الترآيبات اإلطالق المنتظم 

إطالق المكونات الفعالة إلى البيئة من خالل حامل من المواد 

البلمرية، أو الروابط، أو المواد الماصة، أو المواد المكبسلة 

حشوات ، وإليروسوالت، ا)بمعدل بطيء وفي نفس الوقت فعال

والترآيبات ، الترآيبات المكبسلة، والطعم السام، والبذور

  .متناهية الصغر

عوامل (تحتوي المكونات الترآيبية األخرى على مواد مساعدة 

، مثبطات التبعثر، ومواد الصقة، و)spreders(ترطيب، 

ومواد مدعمة للمبيدات، مثل ) عوامل اختراق، وعوامل تثبيتو

ل بيوتوآسيد والذي يستخدم عادة لزيادة نشاط مبيدات البيروني

 .بيريثرويد الحشرية

وتتضمن مجموعات مبيدات اآلفات الرئيسية المرآبة مبيدات 

لألعشاب ومبيدات للفطريات ومبيدات للحشرات ومبيدات 

مثًال، (للقوارض، عالوة على مجموعات آيميائية أخرى 

المبيدات ، والقملياتمبيدات ، و)الخيطيات(مبيدات الممسودات 

 ). إلخ...مبيدات الطيور، ومبيدات البكتيريا، والحيوية

يتم ترآيب مبيدات اآلفات وتعبئتها وإعادة تعبئتها بالعديد من 

الطرق، بما فيها التعبئة اآللية وخطوط التجميع وخطوط 
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يتم تكوين المنتجات الجافة بعدة طرق منها و. اإلنتاج اليدوية

المكونات الفعالة المحببة بمواد حاملة خلط المساحيق أو 

رش أو مزج المكون النشط مع الحامل وللغازات الخاملة، 

التشريب أو استخدام الضغط والحرارة إلدخال ، والجاف

خلط المكونات والمكونات الفعالة بالقوة في مصفوفة صلبة؛ 

الفعالة من خالل مونومر وإتاحة بلمرة المصفوفة في هيئة 

 محلول مكون فعال وتقسيته ليصبح منتج صلبة، وتجفيف

تتكون خطوط ترآيب السوائل النموذجية من صهاريج و. صلب

تخزين أو حاويات لإلمساك بالمكونات الفعالة والمواد الخاملة 

يتم تغليف الترآيبات و. وخزان خلط لترآيب منتج مبد لآلفات

عن طريق نقل المنتج النهائي في حاويات أو صناديق، إما 

 .ريقة اليدوية من خالل التغذية بالثقل النوعي أو أتوماتيكًيابالط

 مجموعات المبيدات الرئيسية
 مبيدات الفطريات

تعتبر مبيدات الفطريات مواد آيماوية تمنع أو تحد من خسارة 

. المحاصيل الزراعية التي تسببها الفطريات الممرضة للنباتات

المبيدات مبيدات وينقسم هذا النوع من المبيدات إلى نوعين من 

جهازية ومبيدات مالمسة، على الرغم من ظهور بعض 

التداخل مع المرآبات التي لها تأثير شديد على المستوى 

 :المحلي

يطلق عليها أيًضا مبيدات (مبيدات الفطريات بالمالمسة  •

، بما فيها المرآبات غير )فطرية وقائية أو باالتصال

دايثايو ، وتالمرآبا، والعضوية الفلزية، والعضوية

 .ديكاربوآسميدايس، وإن تراهالموثلثيو، وآرباميت

، تشمل مبيدات الفطريات الجهازية الفوسفات العضوي •

، الفوسفيت، والمواد المعاَملة بالفينيل، وِبنزيميدازولو

مثبطات التخليق البيولوجي للستيرول، مثل التريازول، و

رازين، واإليميديازول، والبيردين، والبيرميدين، والبيبي

 . المورفولين، الستروبولين

 مبيدات األعشاب الضارة
يمكن تعريف مبيدات األعشاب على أنها عوامل تحطم وتقضي 

تشمل المجموعة الرئيسية من هذه و. على وتمنع نمو النبات

 :المبيدات

 منِظمات نمو النبات  •

 سوائل آيميائية لرش األشجار ومجففات •

تصال بأوراق النبات مبيدات األعشاب التي تعمل على اال •

) ب(؛ )الباراآوات والدايكواتمثًال، (بيبريديالمس ) أ(

) ج(بنزونيترايلز ويشمل البروآسينيل واأليوآسنيل؛ 

 بنتازون؛) د(البروبانيل؛ 

 مبيدات األعشاب الناقلة الفعالة ألوراق النبات  •

o مبيدات األعشاب من نوع  وأ، منِظمات النمو

, D, MCPA, 2, 4, 5-T-4 ,2أوآسين، وتشمل 

 ترايكلوباير، وآلوبراليد، ودياآامبا، وبيكلورام

o  مثًال، (المثبطات الصناعية للحمض الدهني

سيثوأآسيدين ، ، وفليوازيفوب، وديكلوفوب

 )تراآلوسيدين، وآليثوديم، ووآويزالفوب

o جاليوفوسات 

o  آلورسيلفورونمثًال، (مجموعات سلفونيل اليوريا ،

ريمسلفورونن  و،سلفوميترون، وميتسوفورونو

 )ترايسيلفورون، وبريميسيلفورون، وآلوروميرون

o  إيمازابير، ومثال إيمازاميثابنز(إيميدازولينونز ،

 )إيمازيثابير، وإيمازاآوينو

 مبيدات الحشرات
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تتضمن المواد المبيدة للحشرات أي مادة من مجموعة آبيرة 

.  في آل مراحل تطورهاالحشراتمن المواد تستخدم لقتل 

 :تتضمن المجموعات الرئيسية لمبيدات اآلفاتو

مثل دي دي تي ومشتقاته؛ سداسي (آلور عضوي  •

آلوروسيكلوهكسان؛ مجموعه السيكلوداين؛ آاْمفين 

 )المكلورة

حامض ) بصفة أساسية(تتضمن الفسفات العضوية  •

أنهيدريدات و :وسفورثيوكالفوسفوريك وحمض الف

إسترات وفوسفات الفينيل؛ والحمض الفوسوفوري؛ 

ثيوفوسوفريك األليفاتية؛ وإسترات ثيوفوسوفريك الفينيل؛ 

 )إس ميثيل مختلف الحلقات؛واإلينول المختلف الحلقات؛ و

 )مواد ديمائية جزء من عائلة الثوم(أورجانوسيلفرس  •

 مرآبات الكرباميت •

  مرآبات البيروثرويدات •

، آليثرينمثًال، (مرآبات البيروثرويدات المخلقة صناعًيا  •

 ؛)نظائر الكريسانثيمات، وديلتاميثرين، وسيفلوثرينو

بيولوجي األساس، مثل (منظمات نمو الحشرات  •

 )بيبروفيزين، وهيدرازين الميثوبرين، وفينوآسيكارب،

 مبيدات الحلم والعناآب •

 مبيدات اآلفات البيولوجية  •

 خرجة من النباتات المبيدات المست •

 نيكوتينات •

، أباميكتينز، وسبينوسادمثًال، (منتجات التخمر البكتيري  •

 ).إلخ... إيفريمستينز و

 )بيروليز أو بيروسولز •

 هيدرازين ثنائي األسيل •

 )دينوسيب ودينوآابمثًال، (دينتروالفينوالت  •

 مبيدات القوارض

تعتبر مبيدات القوارض مجموعة من المواد السامة لقتل 

وتحتوي مجموعات مبيد اآلفات الرئيسية على . لقوارضا

 :اآلتي

مثًال، (مبيدات القوارض المستخدمة في األطعم المسّممة  •

، الكالسيفيرول، والعنصل األحمر، وفوسفيد الزنك

 )بومثالينو

مجموعة مثًال، (مانعات تخثر الدم من الجيل األول  •

، آوماتتراتيل، والوافارين، والهيدروآسي آومارين

، الدايفاسينون، ومجموعة االندانديون، وآومافوريلو

 ؛)الكلوروفاسينونو

مانعات تخثر الدم من الجيل الثاني، وتتضمن مجموعة  •

، الديفيناآوممثًال، (آومارين -الهيدروآسيل

 )البروديفاآوم، والداي فيثيالون، والبروماديولونو

 أنواع المبيدات األخرى

مبيدات (م لقتل البكتيريا هي مواد تستخد: مبيدات البكتيريا •

، مثل )مواد آابحة للجراثيم(أو منع نموها ) البكتيريا

، مجموعة الفلوروآينولون، ومجموعة آينولون

 )الموآسيفلوآساسين، والجاتيفلوآساسينو

 : مبيدات العتة، وتتضمن •

o مرآبات من الدايفينيلوآسازولين 

o مرآبات من األبامكتين 

o فئة البايرايدازاينون 

 : وتتضمن) النيماتودا(لخيطيات مبيدات ا •

o هيدروآربونات أليفاتية مهلجنة 

o مرآبات لها عالقة بمجموعة الميثايليزوثيوسيانات 

o الفوسفات العضوي 

o مرآبات الكبريت العضوية 

 مبيدات اآلفات البيولوجية

http://www.answers.com/topic/insect


  إرشادات بشأن البيئة والصحة والسالمة 
 تعبئة مبيدات اآلفات وترآيبها وتصنيعها تحويليًاب الخاصة

         

 

 
 22  2007 نيسان/أبريل 30

 مجموعة البنك الدولي    

تنقسم مبيدات اآلفات البيولوجية إلى أنواع من مبيدات اآلفات 

، الفيروسات، والبكتيرياثًال، م(تنشق من الميكروبات الممرضة 

الريكتسيا والخيطيات ، والحيوانات وحيدة الخلية، والفطرياتو

 وهي في الغالب ترجع إلى آونها مبيدات بيولوجية .)النيماتودا(

أو جرثومية، في حين أن المبيدات النباتية هي تلك المنشقة من 

وتنقسم مبيدات اآلفات البيولوجية إلى ثالث  .النباتات

 : موعاتمج

وهي ميكروبات تعمل لقتل بعض (مبيدات جرثومية  •

، وتتضمن المبيدات الحشرية )الحشرات المؤذية

باسيلوس : مبيدات اليرقات الجرثومية مثًال، (البيولوجية 

 ) اسفريكوس وباسيلوس ثارينجسنسيس إسرائيلنسيز

وهي مواد تنتج طبيعًيا وتقضي (مبيدات آيميائية حيوية  •

 ؛ )مؤذية بطرق غير سامةعلى الحشرات ال

وهي مواد تنتج من المواد (تحصينات قائمة على النباتات  •

 .  مدموجة في نبتة)باسيلوس ثارينجسنسيس :أي(الجينية 


