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مل معهامبيدات الصحة العامة وكيفية التعا



يةمقدمة عامة عن آفات الصحة العامة املنزل

:الكرميالقرآنيفالطبيةاحلشراتذكرت•

فصالتمآايتوالدموالضفادعوالقملالطوفانعليهمفأرسلنا"
.133اآليةاألعرافسورة"جمرمنيقوماوكانوافاستكربوا

دونمنن  تدعو الذينإنلهفاستمعوامثلربض  الناسأيهااي"
الشيئالذاببايسلبهموإنلهاجتمعواولوذابابلقواي  لنهللا

.73اآليةاحلجسورة.”واملطلوبالطالب  ف  ع  ض  منهيستنقذوه

اآلفاتهاتنقلاليتاألمراضمنيعانونالعاملسكانثلثحوايل•
.وغريهااحلشرية



يةآفات الصحة العامة والدول النام

.لإلمهالواملرافقاملناسبالوعيغياب•
مباراينوالعمالسكاينالتوسعيفاحلاصلةالتطوراتمواكبةعدم•

.الصحيوالصرفكالنظافةخدماتمنيناسبها
.تفعيلهاعدمأوالبيئيةالتشريعاتغياب•
علىتساعدواليتوالبيئيةالصحيةواملتابعةاإلشرافعملياتغياب•

املنازليفأضرارهامنوالتقليلاآلفاتهذهمثلانتشارمناحلد
...........واملطاعموالفنادق

ابلدولارنةمقكبريةالناميةالدوليفالعامةالصحةآفاتأضرارتعترب
:بسببوذلكاملتقدمةالصناعية



امةالعامل وآفات الصحة الع

جماميعروخماطإزعاجاتمنالناميةالدولوخاصةالعاملأقطارمعظمتعاين
واحليوانإلنسانلاألمراضبنقلتقوماليتتلكوحتديدا  اآلفاتمنخمتلفة
......اببالذ،البعوضكالصراصري،)األرجلمفصليةاحلشراتفبعض

خطريةضا  أمرابنقلتقوماليتكالقوارضالفقاريةاآلفاتوبعض(اخل
أدىاليتو الصفراءواحلمىوالطاعونواملالرايالتايفسكأمراضلإلنسان

سببتهمادادهاأعيففاقتوفياتحلدوثمعينةأوقاتيفبعضهاانتشار
.العاملبلدانكليفاملختلفةاحلروب



ليةأهم آفات الصحة العامة املنز 
Mosquitoesالبعوض •
Fliesلذابب ا•
Cockroachesالصراصري •
Bed bugsبق الفراش •
Fleasالرباغيث •
Human Liceالقمل املاص•
Antsالنمل•
Termites( العته)النمل األبيض •
Spidersالعناكب •
Scorpionsالعقارب •
Rats & Miceالقوارض •



البعوض

نوفليسألبعوضة ا
Anopheles Mosquito

يديسألبعوضة ا
Aedes Mosquito

http://images.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.controldelegionella.es/DDD/Anopheles Freeborni.jpg&imgrefurl=http://www.controldelegionella.es/DDD/mosquis.html&h=581&w=749&sz=111&hl=ar&start=25&tbnid=WNEAzV_2DAMK6M:&tbnh=109&tbnw=141&prev=/images?q=anopheles&start=20&gbv=2&ndsp=20&hl=ar&sa=N
http://saudeonline.files.wordpress.com/2007/10/aedes-aegypti-2.jpg


الذابب
يةالذاببة املنزل

House fly

ذاببة الرمل
Sand Fly

http://images.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.qpm.ca/Pests/housefly.jpg&imgrefurl=http://www.qpm.ca/Pests/House_Fly.html&h=310&w=335&sz=28&hl=ar&start=1&tbnid=hbk4HnYZBQ3PsM:&tbnh=110&tbnw=119&prev=/images?q=house+fly&gbv=2&hl=ar&sa=G
http://images.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.faunanet.gov.au/wos/images/factfiles/full/f187a.jpg&imgrefurl=http://www.faunanet.gov.au/wos/factfile.cfm?Fact_ID=187&h=132&w=180&sz=4&hl=ar&start=13&tbnid=-UgcorPRrxD4KM:&tbnh=74&tbnw=101&prev=/images?q=sand+fly+&gbv=2&hl=ar&sa=G


الصراصري
الصرصور االملاني

German Cockroaches

الصرصور الشرقي
Oriental Cockroaches

الصرصور األمريكي
American Cockroaches

http://images.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.pestcontrol-products.com/roach_6.jpg&imgrefurl=http://www.pestcontrol-products.com/roach_facts.htm&h=201&w=200&sz=8&hl=ar&start=77&tbnid=D7s3mvjKA0zCpM:&tbnh=104&tbnw=103&prev=/images?q=german+cockroaches+&start=60&gbv=2&ndsp=20&hl=ar&sa=N
http://images.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.entomology.cornell.edu/Extension/DiagnosticLab/IDLFS/Cockroaches/images/1435179.jpg&imgrefurl=http://www.entomology.cornell.edu/Extension/DiagnosticLab/IDLFS/Cockroaches/Cockroaches.html&h=512&w=768&sz=93&hl=ar&start=17&tbnid=AL7su5SnQ2s6yM:&tbnh=95&tbnw=142&prev=/images?q=oriental+cockroaches+&gbv=2&hl=ar&sa=G
http://insects.tamu.edu/images/animalia/arthropoda/insecta/blattaria/blattidae/periplaneta_americana_adult_dorsal_m_02.jpg


 Fleasالرباغيث

http://images.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.monmsci.net/~kbaldwin/Siphonaptera-Images/0.jpg&imgrefurl=http://www.monmsci.net/~kbaldwin/Siphonaptera-Pages/Image0.html&h=480&w=640&sz=134&hl=ar&start=1&tbnid=RzRaSnTqT54nCM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=xenopsylla+cheopis&gbv=2&hl=ar&sa=X


 Antsالنمل

النمل االسودالنمل النجار

 Termiteاالبيضالنمل

http://images.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.ozane.com/images/pestprofileimages/littleblackant.jpg&imgrefurl=http://www.ozane.com/profiles/littleblackant.html&h=404&w=300&sz=25&hl=ar&start=11&tbnid=z-koLpA44SGX3M:&tbnh=124&tbnw=92&prev=/images?q=black+ants+ants&gbv=2&hl=ar&sa=G
http://images.google.com.sa/imgres?imgurl=http://citybugs.tamu.edu/FastSheets/images/carpenter_ant.gif&imgrefurl=http://citybugs.tamu.edu/FastSheets/Ent-1001.html&h=249&w=350&sz=50&hl=ar&start=6&tbnid=uAH-JcP3auruOM:&tbnh=85&tbnw=120&prev=/images?q=carpenter+ants&gbv=2&hl=ar&sa=G


 Ratsالفئران

فأر السقف

اجلرذ املنزيلالفأر النروجيي

http://images.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.doyourownpestcontrol.com/roofrat.gif&imgrefurl=http://doyourownpestcontrol.com/rats.htm&h=165&w=262&sz=19&hl=ar&start=6&tbnid=d0qMLg6Cq3pfnM:&tbnh=71&tbnw=112&prev=/images?q=roof+rat&gbv=2&hl=ar&sa=G
http://images.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.bugsaregone.com/images/norway_rat_picture.jpg&imgrefurl=http://www.bugsaregone.com/bugs/norway_rats.html&h=265&w=500&sz=36&hl=ar&start=37&tbnid=O8i4NoeDBewAkM:&tbnh=69&tbnw=130&prev=/images?q=norway+rat&start=20&gbv=2&ndsp=20&hl=ar&sa=N
http://images.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.communigate.co.uk/london/fuchsia/phpKw1fVy&imgrefurl=http://www.communigate.co.uk/london/fuchsia/page27.phtml&h=319&w=428&sz=43&hl=ar&start=16&tbnid=0cMaiXTXKV2XwM:&tbnh=94&tbnw=126&prev=/images?q=house+mouse&gbv=2&hl=ar&sa=G


مة مبيدات الصحة العا

Publicالعامةالصحةمبيدات Health Insecticide:
أوطردأوحتطيمأوملنعتستعملموادمنخليطاومادةأيهي

.اآلفةعلىالسيطرةأواختزال

:Pestاآلفة
اصيلللمحأضراراويسببفيهمرغوبغريمكانيفيوجدكائن

أواجا  إزعتسببأواإلنسانممتلكاتأواملخزونةاملوادأوالزراعية
.وللحيواانتلهأمراضا  تنقل



امة مواصفات مبيدات الصحة الع
البيئةمنااستعماهللقربحمددةمرغوبةمواصفاتامتالكالعامةالصحةمبيداتعلى
:اآليتاتاملواصفهذهأهمبنيومن،الداجنةوحيواانتهاإلنسانفيهايعيشاليت

.منخفضةاحلادةمسيتهاتكونأن1.

.منخفضةاملزمنةمسيهاتكونأن2.

ضدعاال  فيكونحبيثانتقائياأومتخصصا  العامةالصحةمبيديكونأن3.
اإلنسانةوخاصاملستهدفةغريالكائناتعلىيؤثروالاملستهدفةاآلفات

.واحليواانت
.قصريةبقاءمدةذويكونأن4.
الوانة،الدهنياألنسجةيفوخاصةاحليةالكائناتأنسجةيفيتجمعالأن5.

.الغذائيةالسلسلةخاللمنآلخركائنمنينتقل
ميتلكهااليتاألنزمياتقبلمنحتطيمهوميكناحليويللتحللقابليكونأن6.

.أنسجتهيفالكائن



أخرىلقحاتوموحنلوامساكطيورمنالربيةاحلياةعلىأتثرياتهتكونأن7.
.معدومةأوحمدودة

اآلفاتعلىالتأثريعلىالقدرةالعامةالصحةملبيدالفعالةللمادةتكونأن8.
ضررا  تسببوالالرائحةحمدودةأوعدميةتكونوانمنخفضةبرتاكيز

.املنزيلواألاثثللمعدات
الفنيةهاتاجلمنومقرا  ومعتمدا  مسجال  العامةالصحةمبيديكونأنجيب9.

.معينةآفاتملكافحةلالستعمال
والاجللدطريقعناالمتصاصبضعفالعامةالصحةمبيديتصفأنجيب10.

.واجللدللعيونمؤذاي  وغرياستنشاقهعندحساسيةيسبب

مواصفات مبيدات الصحة العامة 



عام مثالمؤشرات لكميات املبيدات املتداولة يف اململكة ل

Type of pesticidesQuanyity for Demostic use/Kg or Lt
Quantity for Export/Kg or 

Lt
Quantity for import/Kg or Lt

Acaricide+Insecticid
e

80222.42480846786

Insecticide695187.25206815346458.5

Locast Insecticide24000

Public health 
Insecticide

338186.2514418168228.09

Herbicide304220244966115996

Accaricide124894.815439134170

Fungicide493309128858582831.02

Rodenticide835781309110804

Seed Treatment4512.528000

Nematicide3655932459000

Termit Insecticide20010600

M.Oil170401829250775

Mollusicide3724222230

Repellent10802530

Repellent for snake1214417290

Adehisve Material0219219321.97

Soil Fumigant10048992292.84



حة العامةأنواع املبيدات املستخدمة يف مكافحة آفات الص
Chemical Group

ORGANOPHOSPHORUS

TEMEPHOS
MALATHION

DIAZINON 60%
FENITROTHION 

PYRITHROID

DELTAMETHRIN
CYPERMETHRIN

LAMBDACYHALOTHRIN
BETA CYFLUTHRIN

CYFLUTHRIN 
NEONICOTINOID IMIDACLOPRID

CARBAMATE

PROPOXUR 20% W/V
METHOMYL

PHENYLPYRAZOLE FIPRONIL 
juvenile hormone mimic PYRIPROXYFEN



املنزيل االجراءات املنفذه يف مكافحة الذابب
التوعية االرشادية: اوال  

للحد عقد ورشات توعية ألمهية استخدام السماد العضوي املعاجل-
.من البيئة املناسبة لتكاثر الذابب املنزيل

لذابب ا من أتثري توزيع نشرات توعية على اجملتمع احمللي لكيفية احلد-
النوافذ املنزيل على الصحة العامة مثل تركيب مناخل على االبواب و 

.( النظافة العامة ) واملناهل واإلصحاح البيئي 
تعاون مع سلطة تنفيذ يوم تدرييب على ادامة مصائد الذابب املنزيل ابل-

جان يف وادي االردن لتدريب مراقيب الصحة يف البلدايت وأعضاء الل
.الزراعة 

اكثار اشتال النيم:اثنيا  
لمواطنني ومت توزيعها ليف املوسم املاضيغرسة نيم( 5000)مت زراعة -

غرسة300ومت تزويد منطقة الفنادق 



:اثلثـــــــا  
اجلاملعغريالعضويالسمادواستعمالوجتميعنقلتعليماتتنفيذ

العضويسمادالواستخداموتصنيعوختزيننقللتنظيمخاصةتعليماتصدرت
مبوجب،1/6/2003اتريخ(4600)عددالرمسيةابجلريدةبه،واالجتار

لسنة(1)رقماملؤقتالبيئةمحايةقانونمن(4)رقماملادةمن(د)الفقرة
.2006لعام(52)رقمليصبحتعديلهمتوقد.2003

:رابعـــا  
قالطر خاصةاالردنلواديالواردمعاجلغريالعضويالسماددخولمراقبة

عليهاحفظوالتالكميةضبطحيثمنالالزماالجراءواختاذالفرعيةواملداخل
.البيئةحلمايةامللكيةاالدارةمعابلتعاون

حتضرواليتم2002لسنة(44)رقماملؤقتالزراعةقانونمن(20)رقماملادة
ملقاصداهباالجتاراوتداوهلااووجتهيزهاالنموومنظماتاملخصباتانتاج

.لديهاوتسجيلهاالوزارةمنترخيصدوناململكةيفاستعماهلا



ور املكافحة يف ص

رش الحظائرالتدخين                                                                       

رش الحاويات ومكبات النفايات



زيل مصيدة الذابب املن



العامةسلبيات استعمال مبيدات الصحة

يفاملتاحةطرقالأكفأمنالعامةالصحةجماليفاحلشريةاملبيداتتعترب•
بديال  هلاوجديوالاستعماهلاوسهولةالعاليةلفعاليتهااآلفاتمكافحة

األخرىيةالناحومن.احلاضرالوقتيفالتجارياملستوىعلىفعاال  
:اآليتومنهاجتاوزهاميكنالنواقصاملبيداتالستعمالفان
.ليهاعالسيطرةمتأنبعداحلشريةابآلفةاإلصابةرجوعإعادة➢
.عمالاالستتكرارعنداملبيدفعاليةضداملقاومةظهورحاالت➢
تتحولأنميكنةالبيئيوالتحويراتللمبيداالنتقائيالقتلبسبب➢

.رئيسيةآفاتإىلالثانويةاآلفات



............وأخريا  

احةور أمناأكثرحياتنامنجتعلالعامةالصحةمبيداتإن•
اآلفاتهاتسبباليتاإلزعاجاتتقليليفمهمادورا  وتلعب
يوانواحللإلنساناملختلفةلألمراضنقلهاخماطرمنوتقلل

املبيدتعمالابساخلاصةللتعليماتوفقا  استعماهلاعندوخاصة
علىوجوداملاملبيدملصقيوفرهااليتابملعلوماتوااللتزام
أنفيمكناملوادهلذهواملفرطةاخلاطئةاالستعماالتأماالعبوة،

.والبيئةالصحةعلىسلبيةآاثرعنهاينجم



حلسنًاالستماعًشكراً 


