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يع تحيبث يىقع انهنذست انبيئيت

أنظمة وتعلٌمات صحة البٌئة فً بلدٌات المملكة فً مجال أعمال مكافحة الحشرات
والقوارض والحٌوانات الضارة فً المملكة العربٌة السعودٌة
تقدٌم
انطبلقا ً من توجٌهات خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك فهد بن عبد العزٌز وسمو ولً عهده األمٌن الرامٌة إلى
تطوٌر الخدمات البلدٌة فً إطار مسٌرة التنمٌة الشاملة  ،فقد أولت الوزارة اهتماما ً خاصا ً بخدمات الصحة العامة
ومنها مكافحة الحشرات والقوارض ذات الصلة المباشرة بصحة المواطن وسبلمته ،وأصدرت من أجل ذلك عدداً
من األنظمة والتعلٌمات الخاصة باستخدام المبٌدات الحشرٌة فً مكافحة هذه الحشرات وكٌفٌة خفض تلوث البٌئة
بهذه المبٌدات إلى الحدود الدنٌا .
وٌؤتً إصدار الوزارة لهذا الكتٌب عن أنظمة وتعلٌمات صحة البٌئة فً مجال مكافحة الحشرات والقوارض
استكماالً لواجباتها تجاه تقدٌم الخدمات واإلرشادات العلمٌة لٌكون مرجعا ً علمٌا ً فً متناول المختصٌن فً البلدٌات
فً مجال مكافحة الحشرات والقوارض.
ومن أبرز العناصر الرئٌسٌة التً تناولها هذا الكتٌب  :المهام األساسٌة إلدارات وأقسام مكافحة الحشرات فً
األمانات والبلدٌات والمجمعات القروٌة – الحد من تلوث البٌئة عند استخدام المبٌدات الحشرٌة فً أعمال المكافحة
باإلضافة إلى كٌفٌة تؤمٌن المبٌدات المستخدمة فً هذا المضمار وتطوٌر العمل فً مجال المكافحة للعمل على
خفض األضرار المحتملة ألدنى حد ممكن ووسائل تخزٌن المبٌدات واألجهزة المستخدمة فً عملٌات المكافحة مع
توضٌح أسلوب مكافحة أهم الحشرات الطائرة والزاحفة والبراؼٌث والفئران والحٌوانات الضالة (الكبلب).
وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الكتٌب ٌصدر ضمن سلسلة من النشرات والكتٌبات العلمٌة الدورٌة التً ستتولى هذه
الوزارة إصدارها عن أنظمة وتعلٌمات صحة البٌئة فً مجاالتها المختلفة ضمانا ً الستمرار التوعٌة العلمٌة على
الوجه األكمل بهدؾ تنمٌة قدرات األجهزة الفنٌة فً األمانات والبلدٌات.
نؤمل أن ٌكون فً هذا الكتٌب الفائدة المرجوة منه فً مجال مكافحة الحشرات والقوارض .
والسبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

وزير انشئىٌ انبهذيت وانقرويت
د.يحًذ بٍ إبراهيى انجبرهللا
تمهٌــــــــــد
ٌنا ًء على توجٌهات معالً وزٌر الشئون البلدٌة والقروٌة الدكتور /محمد بن إبراهٌم الجارهللا فقد دأبت هذه
الوكالة على تطوٌر الخدمات البلدٌة التً تقع ضمن اختصاصها فً شتى المجاالت ومن ضمنها أنظمة وتعلٌمات
صحة البٌئة فً األمانات والبلدٌات .
لذا فقد استقر رأي هذه الوكالة على إصدار سلسلة كتٌبات عن أنظمة وتعلٌمات صحة البٌئة فً بلدٌات المملكة
العربٌة السعودٌة بحٌث تشمل كافة مجاالت صحة البٌئة فً البلدٌات لتكون مرجعا ً علمٌا ً مفٌداً للعاملٌن فً هذا
الحقل ٌساعدهم على تطوٌر عملهم على الوجه المطلوب بإذن هللا.
وٌسرنً فً هذا المقام أن أقدم إلخوانً العاملٌن فً مجال صحة البٌئة فً األمانات والبلدٌات والمجمعات القروٌة
هذا الكتٌب عن أنظمة وتعلٌمات صحة البٌئة فً مجال مكافحة الحشرات والقوارض ذات العبلقة بالصحة العامة
آمبلً أن ٌكون فً ذلك فائدة لهم تساعدهم على الحد من انتشار هذه األنواع من اآلفات الضارة ذات العبلقة بالصحة
العامة.
وهللا الموفق ،،،
وكيم انىزارة نهشئىٌ انفنيـت
عبذ انرحًٍ بٍ يحًذ انذهًص
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الباب األول
المهام األساسٌة إلدارات أو أقسام مكافحة نواقل األمراض (الحشرات والقوارض والكالب) باألمانات والبلدٌات
والمجمعات القروٌة
أ) مكافحة الحشرات المزعجة والناقلة لبعض األمراض -:
 .1التركٌز على قٌاس كثافة الحشرات واعتبارها األساس السلٌم لتوجٌه أعمال المكافحة للمناطق المختلفة
مع ضرورة االهتمام بقٌاس كثافة الحشرات قبل وبعد عملٌة الرش للحكم على نجاح المكافحة.
 .2مكافحة الحشرات الطائرة بمبٌدات تتبع مجموعة كٌماوٌة مخالفة للمجموعة التً تستخدم مبٌداتها فً
مكافحة األطوار ؼٌر الكاملة(تستخدم مركبات البٌرٌثروٌد بالتبادل مع المركبات الفوسفورٌة).
 .3مكافحة الحشرات الطائرة (الذباب – والبعوض الؽٌر ناقل للمبلرٌا) باألماكن العامة بحد أقصى
مرتٌن أسبوعا ُ وطبقا ً لمستوى الكثافة – على أن ٌشمل الرش جمٌع أوعٌة جمع النفاٌات وسٌارات
نقلها.
 .4تكافح األطوار ؼٌر الكاملة (الٌرقات) بالمرمى الرئٌسً أو أي تجمع للنفاٌات الرطبة وتجمعات المٌاه
الراكدة التً تصلح لتوالد ٌرقات البعوض – على أن ال ٌتم التوسع فً استخدام المبٌدات ذات األثر
الباقً حٌث تسهم فً ازدٌاد فرص تطور ظاهرة المقاومة وفً حالة استخدام المبٌدات ذات األثر
الباقً ٌتم الرش كل أسبوعٌن على األقل بٌنما ٌتم الرش من مرة إلى مرتٌن أسبوعٌا ً فً حالة
المبٌدات األخرى وحسب كثافة الحشرات.
ٌ .5كافح الذباب فً الصباح الباكر والبعوض فً المساء المتؤخر.
ٌ .6فضل وجود مبٌدٌن تجارٌٌن لنفس المادة الفعالة حتى ٌتم التبادل فٌما بٌنهما داخل المجموعة
الكٌماوٌة الواحدة.
 .7قراءة التعلٌمات الواردة بالتعمٌم الخاص بؤسلوب تؤمٌن المبٌدات وتنفٌذها بدقة مع عدم االنتظار لبداٌة
العام المالً لتحدٌد نوعٌات المبٌدات المطلوب تؤمٌنها بل ٌجب االنتهاء من كافة اإلجراءات قبل
صدور المٌزانٌة وتحدد الكمٌات المطلوبة فقط بعد صدور المٌزانٌة.
 .8تتم مكافحة الحشرات الؽٌر طائرة (الزاحفة) باستخدام مساحٌق المبٌدات التً ٌتم تعفٌرها من
التجهٌزات القابلة للتعفٌر أو تلك القابلة للبلل والتً تستخدم فقط على هٌئة سائل رش ..وفً حالة
وجود البراؼٌث المصاحبة للقوارض فتتم مكافحتها فً صورة حمبلت تسبق عملٌة مكافحة
القوارض.
ب) مكافحة القوارض -:
ً
 .1بصورة منتظمة داخل وحول التجمعات السكانٌة التً تصلها خدمات البلدٌة وخصوصا المناطق التً
ٌتواجد بها منازل مهجورة وتستخدم المبٌدات (الطعوم) المانعة لتخثر الدم.
 .2عند وجود كثافة عالٌة من القوارض تنظم حمبلت المكافحة على أن تستخدم السموم الحادة بحذر
شدٌد أوالً وتحت إشراؾ المختصٌن بالبلدٌة فقط لخفض تعدادها ثم ٌتبع ذلك استخدام المبٌدات المانعة
لتخثر الدم.
ج) مكافحة الكالب -:
وتتم المكافحة إما بصورة منتظمة أو على هٌئة حمبلت مكافحة (تحت إشراؾ المختصٌن بالبلدٌة فقط) طبقا ً
لتعدادها وذلك فً حدود النطاق العمرانً الذي تصله خدمات البلدٌة وباستخدام الوسائل التالٌة :
 .1باستخدام كبسوالت سلفات االستركنٌن – فً صورة طعم مقبول -على أن ٌتم جمع المتبقً بعد
المكافحة ودفنه فً مرمى النفاٌات فً حفر ال ٌقل عمقها عن نصؾ متر.
 .2باستخدام بنادق التخدٌر والتسمٌم :
على أن تتم هذه العملٌة على خطوتٌن منفصلتٌن بحٌث ٌتم تخدٌر الحٌوان أوالً باستخدام البنادق أما
عملٌة التسمٌم فتتم بحقن الحٌوان بصورة مباشرة من قبل المختصٌن فقط.
د) استخدام المطهرات :
ٌقوم القسم باستعمال المطهرات السائلة فً دورات المٌاه العامة مع استخدام مسحوق الكلور الجٌري بتركٌز %35
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فقط داخل وحول أوعٌة جمع النفاٌات وعلى مٌاه الرشح والمٌاه المتسربة من شبكة الصرؾ الصحً أو على
مخلفات المسالخ لحٌن التخلص السلٌم منها ..على أال ٌتم اإلسراؾ فً استخدام الكلور الجٌري مع عدم تعرٌض
القائمٌن بنشر المطهر للبودرة المتطاٌرة لخطورتها على األؼشٌة المخاطٌة لؤلنؾ وعلى العٌون والجسم بصفة
عامة.
مهام رئٌس اإلدارة أو القسم :
ٌفضل أن ٌكون رئٌس المكافحة بالبلدٌة من الحاصلٌن على بكالورٌوس زراعة (تخصص وقاٌة) لٌتمكن من
اإلشراؾ على تنفٌذ واجبات ومهام القسم التً سبق إٌضاحها بؤسلوب علمً سلٌم باإلضافة للمهام التالٌة :
 .1تصمٌم برنامج شهري تفصٌلً لكافة أعمال مكافحة الحشرات أو القوارض والكبلب إن وجدت مزوداً
بالخرائط والجداول الموضحة على أن تتوافر مرونة التؽٌٌر فً الحاالت الطارئة طبقا ً لمستوٌات
كثافة الحشرات.
 .2اإلشراؾ على تنفٌذ البرنامج عن طرٌق عقد اجتماع أسبوعً للقائمٌن بعملٌات الخلط والتخفٌؾ
والرش لشرح تفاصٌل ما سوؾ ٌتم  ..مع مناقشة المبلحظات التً ٌتم تحدٌدها مٌدانٌاً.
 .3المتابعة المٌدانٌة لكافة األعمال المتعلقة بالمكافحة بد ًء من أعمال التجهٌز وتخفٌؾ المبٌدات وحتى
إتمام عملٌات الرش بالشوارع باإلضافة لمراجعة ما ٌتصل بعملٌة قٌاس كثافة الحشرات .
 .4إعداد التقارٌر الربع سنوٌة الخاصة بمكافحة الحشرات والقوارض والكبلب والتؤكد بصفة خاصة من
دقة البٌانات المتحصل علٌها.
 .5التؤكد من التزام جمٌع القائمٌن بعملٌات الخلط أو الرش من ارتداء المبلبس الوقائٌة الكاملة.
مهام المشرف على عملٌة تجهٌز وتخفٌف المبٌدات بمراكز المكافحة التابعة للبلدٌات :
 .1اإللمام الكامل بكافة المعلومات المتعلقة بجمٌع المبٌدات المتوافرة لدى البلدٌة من حٌث نسب التخفٌؾ
وقابلٌتها لبلستحبلب أو االمتزاج أو التعلق ومدى سمٌتها ومعدالت الرش.
 .2أن ٌتؤكد من توافر العقاقٌر الخاصة باإلسعافات األولٌة بمركز المكافحة لٌنقلها فً حاالت اإلصابة
للوحدات الصحٌة بالمنطقة مع صورة عن كٌفٌة معالجة حاالت التسمم وكذلك بٌانات المبٌد المستخدم
فً هذه الحالة والموضحة على العبوة على أن ٌكون التعمٌم المشار إلٌه فً متناول الجمٌع بالمركز
وٌفضل أن تعلق صورة منه فً لوحة إعبلنات.
 .3التؤكد من سبلمة عمال الرش من أي جروح أو إصابات جلدٌة مع إلزامهم بارتداء المبلبس الوقائٌة
وضرورة ؼسلها ٌومٌا ً (فٌما عدا القناع) مع ؼسل الجسم بالماء والصابون قبل االنصراؾ من العمل.
 .4االلتزام بتنفٌذ البرنامج المعد من قبل رئٌس القسم بعد مناقشته فٌه.
 .5أن ٌقوم بمعاٌرة كمٌات المبٌدات باستخدام المعاٌٌر القٌاسٌة عند إجراء عملٌات التخفٌؾ وأن ٌلتزم بما
هو موضح بنشرات المركبات المستخدمة أو ملصقات العبوات مع عدم خلط المبٌدات القابلة
لبلستحبلب بالماء قبل ٌوم الرش حتى ال ٌتم تخزٌنها فً صورة مستحلبة للحفاظ على فاعلٌتها .
مهام عامل مكافحة الحشرات باألمانات والبلدٌات والمجمعات القروٌة :
 .1أن ٌكون على دراٌة جٌدة بؤسلوب رش المبٌدات الحشرٌة وكٌفٌة توجٌه البشبوري فً حالة األجهزة
والمعدات المزودة ببشابٌر .
 .2أن ٌكون متفهما ً لمدى سمٌة هذه المركبات لتجنب مخاطرها حتى ال ٌرش بعكس اتجاه الرٌح أو فً
رٌاح ذات سرعة عالٌة وهكذا ٌقلل من تعرضه لرذاذ المبٌدات ألقصى حد ممكن باتباعه كافة
تعلٌمات الرش الصحٌحة.
 .3أن ٌكون مدربا ً على أعمال الصٌانة األولٌة للمعدات أو األجهزة التً ٌعمل علٌها.
 .4أن ٌلتزم بارتداء المبلبس الوقائٌة الكاملة مع اتباع كافة وسائل السبلمة األخرى مثل عدم ارتداء أي
مبلبس ؼٌر مؽسولة جٌداً وعدم تناول أؼذٌة أو مشروبات أو التدخٌن أثناء العمل  ..الخ.
 .5أن ٌكون أمٌنا ً فً تنفٌذ ما ٌوكل إلٌه من أعمال.
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الباب الثانً
الحد من تلوث البٌئة بالمبٌدات الحشرٌة
مقدمة :
سبق صدور التعامٌــم أرقام /5/3858وؾ فً 1447/7/3هـ /3/259 ،ص فً 1446/2/28هـ ،
/3/1613ص فً 1444/12/34هـ /3/274 ،ص فً 1442/3/7هـ /3/59 ،ص فً 1399/1/25هـ والتً
تتضمن طرق الحد من تلوث البٌئة بالمبٌدات الحشرٌة وكذلك أفضل السبل للتخلص من بقاٌا وأوعٌة المبٌدات
ونظراً لتزاٌد االهتمام المحلً والعالمً بؤهمٌة حماٌة البٌئة من كافة الملوثات بما فٌها مبٌدات اآلفات المستخدمة فً
مجاالت عدٌدة منها أعمال صحة البٌئة لمكافحة نواقل األمراض فإن اإلجراءات الواجب اتباعها فً هذا المجال
تكون على النحو التالً -:
أ ) دور البلدٌات فً تخفٌف حدة تلوث البٌئة :
بنا ًء على موافقة معالً وزٌر الشئون البلدٌة والقروٌة على التوصٌات الصادرة عن االجتماع الخامس
لرإساء أقسام صحة البٌئة باألمانات والمدٌرٌات وبعض البلدٌات والمجمعات القروٌة فإنه ٌجب االهتمام
بما ٌلً :
 .1توجٌه الجهد الرئٌسً ألعمال النظافة العامة حٌث ٌستتبع ذلك بالضرورة :
أ – خفض كثافة الحشرات والقوارض .
ب -خفض حجم المبٌدات المستعملة .
ج  -خفض التلوث بالكم الهائل من المحروقات المستخدمة فً تخفٌؾ المبٌدات
(دٌزل – كٌروسٌن).
 .2التركٌز على مكافحة الحشرات فً بإر التوالد كالمرمى وحاوٌات جمع النفاٌات
وتجمعات المٌاه الراكدة (المستنقعات).
 .3التنسٌق بٌن كافة البلدٌات واألمانات واإلدارة العامة لصحة البٌئة لتنظٌم برامج
المكافحة السنوٌة لتجنب ظهور المقاومة .Resistance
ب) أهم العوامل التً تساعد البلدٌات فً تخفٌف حدة تلوث البٌئة بالمبٌدات أو المذٌبات البترولٌة :
أوالً  :وقف استخدام التضبٌب الحراري (الضباب) لمكافحة الحشرات الطائرة بالشوارع والمٌادٌن
العامة وكافة األماكن المفتوحة :
تعتبر عملٌات مكافحة الحشرات باستخدام وسٌلة التضبٌب الحراري  Thermal Fogginؼٌر مجدٌة
من الناحٌة التطبٌقٌة فً األماكن المفتوحة حٌث ٌبلحظ ما ٌلً :
 .1تعتبر وسٌلة التضبٌب الحراري أقل وسائل مكافحة الحشرات فً األماكن
المفتوحة كفاءة حٌث ال تتعدى نسبة موت الحشرات بهذه الوسٌلة ( %14مطلوب
نسبة فٌما بٌن  85و .)%94
 .2تعتمد هذه الوسٌلة فً مكافحة الحشرات على عاملً تركٌز المبٌد (الضباب)
وزمن تعرض الحشرات  ،وألن األماكن المفتوحة ال تفً بفترة تعرض مناسبة
فقد دفع ذلك الشركات المنتجة للتوصٌة ؼالبا ً بجرعات أكبر من المبٌد مما ٌزٌد
من فرص تلوث البٌئة.
 .3تتحول بعض المبٌدات بتؤثٌر الحرارة لمركبات أشد سمٌة بمئات األضعاؾ فً
حٌن ٌتكسر البعض األخر بفعل الحرارة.
 .4نظراً ألن األعداء الطبٌعٌة (مفترسات ومتطفبلت) لؤلفات الحشرٌة أكثر حساسٌة
للمبٌدات من اآلفات المستهدفة فإن استمرار عملٌات التضبٌب ٌإدي لموت هذه
الحشرات المفٌدة مما ٌنتج عنه خلل بالتوازن الطبٌعً البٌئً الموجود مما ٌسفر
عن زٌادات مفاجئة فً كثافة الحشرات الضارة مع زٌادة مستوى المقاومة لهذه
الحشرات ،وتجدر اإلشارة إلى أنه قد لوحظ خبلل عامً  1968و 1969م
بوالٌة كالٌفورنٌا األمرٌكٌة حدوث أضرار بالؽة بؤشجار الصنوبر المحٌطة
صاحبتها زٌادة متفجرة للحشرات كناتج مباشر لعملٌات المكافحة بالضباب والتً
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أدت إلى القضاء على األعداء الطبٌعٌة للحشرات مما أخل بالتوازن الطبٌعً
الموجود بالبٌئة (صفحة  99من تقرٌرأكادٌمٌة العلوم األمرٌكٌة 1976م).
وعلى ذلك فإن األضرار الناجمة عن هذه الوسٌلة تفوق كثٌراً أي فوائد ٌمكن تحقٌقها والتً ٌمكن
إٌجادها فٌما ٌلً -:
 .1التلوث الهائل للبٌئة بكافة مقوماتها بالمبٌدات السامة وكذا المحروقات المستخدمة
فً تخفٌفها (دٌزل  ،كٌروسٌن).
 .2الخسارة االقتصادٌة الناجمة عن حجم التكلفة الفعلٌة لعملٌات التنضٌب (مبٌدات ،
أجهزة  ،عمالة  ،وقت  .....الخ) نظراً ألن هذه الوسٌلة ال تإدي ألي عائد مفٌد.
 .3التؤثٌر الضار على جمٌع النباتات بالشوارع والحدائق العامة والخاصة.
 .4القضاء على األعداء الحٌوٌة من مفترسات ومتطفبلت والتً تساعد على إحداث
توازن بٌئً مطلوب.
وبنا ًء علٌه ٌتم وقؾ استخدام الضباب (التضبٌب الحراري  )Thermal Foggingلمكافحة
الحشرات فً األماكن المفتوحة كالشوارع والمٌادٌن وقصر استخدامه علً -:
 .1األماكن المؽلقة الخالٌة من تواجد البشر أو الحٌوانات المرباه أو األلٌفة وذلك مثل
حظائر الماشٌة  ،أسواق اللحوم والخضر بعد إؼبلقها فً نهاٌة العمل.
 .2ؼرؾ تفتٌش المجاري بالشوارع عند الحاجة إلى ذلك.
ولمكافحة الحشرات بشكل جٌد وفعال ٌنصح بما ٌلً -:
 .1االهتمام الشدٌد بؤعمال النظافة وجمع النفاٌات والتخلص منها باألسلوب األمثل.
 .2التركٌز على أعمال مكافحة الحشرات بكافة الوسائل فً أماكن توالدها كمرمى
النفاٌات وأوعٌة تجمٌعها وسٌارات نقلها وكذلك المٌاه الراكدة بكافة صورها.
 .3استخدام المبٌدات الحشرٌة مخففة بالماء ما أمكن ذلك.
ثانٌا ً  :التخلص السلٌم من األوعٌة الفارغة ومتبقٌات المبٌدات :
من أهم مراحل األمان فً التعامل مع مبٌدات اآلفات المختلفة تلك التً نتعامل فٌها مع األوعٌة
الفارؼة والتً ٌمكن أن تإدي لحدوث أضرار وخٌمة باإلنسان وما ٌربً من حٌوانات أو طٌور.
ونظراً لما تتمٌز به تلك األوعٌة فً العادة من أشكال مؽرٌة لئلنسان لمحاولة إعادة استخدامها فً
أؼراض أخرى وما ٌنطوي على ذلك من أخطار  .وحٌث لوحظ عدم قٌام المسئولٌن عن المكافحة
بالبلدٌات المختلفة بالتخلص السلٌم من تلك األوعٌة والعبوات الفارؼة مع عدم توخً الحذر والحرص
الكافٌٌن فً التعامل معها ومع المتبقٌات القلٌلة من المبٌدات بها أو مع ما ٌرتشح أو ٌتسرب من بعض هذه
األوعٌة لسبب أو آلخر  ،نورد فٌما ٌلً ما ٌوضح ذلك.
إن كل جانب من جوانب تداول المبٌدات له نوع ودرجة معٌنة من األخطار المحتملة وفً حالة التحكم فً
بقاٌا المبٌدات وعبواتها فإن التدابٌر العملٌة القاصرة قد تإدي إلى حدوث تؤثٌرات متفاوتة ابتدا ًء من
السمٌة الحادة حتى التعرض للسمٌة المزمنة للبالؽٌن واألطفال والحٌوانات األلٌفة المنزلٌة والماشٌة
والحٌاة البرٌة وبوجه خاص الكائنات المائٌة .وفً العادة ٌكون األثر الناتج عن التعرض لبقاٌا ومخلفات
المبٌدات مماثبلً للتعرض الذي ٌحدث فً أي ظروؾ أخرى سوا ًء كان التعرض لمبٌدات مركزة أو مخففة
أو من عبوات تتسرب منها المبٌدات أو تتناثر نتٌجة للتخزٌن الؽٌر مناسب أو التخلص ؼٌر الجٌد من
مخلفات وبقاٌا المبٌدات  ،لذا فإن التخلص المؤمون أمر أساسً وجزء هام من المسئولٌة العامة لكل فرد له
عبلقة بتداول المبٌدات واستعمالها.
أ) تعلٌمات عامة :
ٌ .1جب اتباع تعلٌمات الوقاٌة المدونة على العبوات.
 .2تجنب مبلمسة المبٌدات للجلد تماما ً مع تجنب استنشاق األبخرة أو الؽبار المتطاٌر
من المبٌد البودرة عن طرٌق ارتداء المبلبس الواقٌة وتجنب الوقوؾ فً مهب
الرٌح.
 .3التقٌد تماما ً بارتداء المبلبس الواقٌة عند التعامل مع هذه المركبات أو أوعٌتها
الفارؼة.
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ٌ .4جب عدم التدخٌن أو تناول أٌة مؤكوالت أو مشروبات مطلقا ً أثناء تداول هذه
المركبات أو عبواتها الفارؼة وٌجب االؼتسال جٌداً بالماء والصابون بعد نهاٌة
العمل.
 .5عدم ارتداء المبلبس المخلوعة إال بعد ؼسلها جٌداً.
 .6عدم التعرض للدخان واألبخرة المتصاعدة من إحراق أي عبوات خاصة
بالمبٌدات أو أٌة أشٌاء أخرى جرى بها التعامل مع المبٌدات (مكانس أو نشارة
خشب  ...الخ).
ً
 .7العمل بصفة دائمة على تفرٌػ العبوات تماما من أٌة متبقٌات عند إجراء
التخفٌفات البلزمة للرش .
ٌ .8جب أن تكون الحفر المستخدمة فً عملٌات الدفن بعمق ال ٌقل عن نصؾ المتر
وأن تكون بعٌدة عن مصادر المٌاه واتجاه حركة السٌول واألمطار.
ب) كٌفٌة التعامل مع األوعٌة والعبوات الفارغة للمبٌدات :
 .1األوعٌة الفارؼة لمركبات الفسفور العضوٌة :
أ – تؽسل العبوات من الخارج بالماء المضاؾ إلٌه أحد المنظفات
الصناعٌة.
ب -تؽسل هذه األوعٌة من الداخل بعد تصفٌتها من أٌة متبقٌات حٌث تجمع هذه
المتبقٌات فً وعاء واحد  ..وٌتم التخلص من ماء الؽسٌل فً حفرة بالشروط
الموضحة بالبند (د).
أما عملٌة الؽسٌل نفسها فتتم طبقا ً للجدول التالً :
حجى انًنظف انصنبعي سبئم أو
حجى انىعبء ببنهتر حجى انًبء انالزو ببنهتر
جبف
15سى( 3يم) أو يهيء يهعقت
120جى
( ½َصف )
أقم يٍ 91
شوربت
120جى
60سى( 3يم) أو 4/9فُجاٌ كبير
2
20
230جى
60سى( 3يم) أو  4/9فُجاٌ كبير
6
60
120سى( 3يم) أو 2/9فُجاٌ
500جى
11
115
كبير
240سى( 3يم) أو 4/9فُجاٌ
واحذ كيهوا جراو
19
220
كبير

صىدا كبويت تجبريت

وٌبلحظ أن تكون الصودا الكاوٌة المستخدمة من النوع العادي الرخٌص.
 .2التخلص من األوعٌة والعبوات الفارؼة الخاصة بالمبٌدات الحشرٌة عموما ً
كاآلتً -:
أ – األوعٌة الغٌر قابلة لإلحتراق -:
 .1القنٌنات الزجاجٌة ٌتم كسرها ودفنها فً حفرة بالشروط
الموضحة بالبند (د).
 .2األوعٌة والعبوات األخرى ٌتم ثقبها أو تشوٌهها بحٌث ال تصلح
ألي استخدام آخر ثم تدفن كما هو موضح بالبند (د).
 .3األوعٌة المعدنٌة سعة  55-24جالون ( 214-75لتر) ٌمكن بعد
ؼسلها إعادتها ثانٌة للشركة المصدرة إذا كانت مطلوبة أو ٌتم
تحطٌمها والتخلص منها بالدفن كما هو موضح بالبند (د) .
ب -األوعٌة والعبوات القابلة لالحتراق :
ً
وهذه قد تكون من الببلستٌك فٌجب ؼسلها أوال أو تكون من الكرتون أو
الخشب أو الخٌش أو الورق المبطن وما شابه ذلك فٌتم التخلص منها جمٌعا ً
بالحرق فً مرمى النفاٌات تحت إشراؾ مسئولً المكافحة وإذا لم ٌمكن حرقها
ألي سبب فإنه ٌجب تدمٌرها قبل دفنها.
ج -التخلص من متبقٌات مبٌدات الفسفور العضوٌة والبٌرٌثروٌدات :
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ٌ .4تم التخلص من متبقٌات مركبات الفوسفور العضوٌة أو
البٌرٌثروٌدات المتجمعة فً حفر عمٌقة (ال تقل عن نصؾ متر)
ٌوضع بها كمٌة من الجٌر المطفً (هٌدروكسٌد الكالسٌوم)
مساوٌة فً الوزن لكمٌة المبٌد تقرٌبا ً ثم ٌوزع علٌه المبٌد
بالتساوي ثم ٌؽطى بالتربة مع مبلحظة البعد عن مصادر المٌاه
كما ذكر فً البند (د).
 .5فً حالة وجود كمٌات من المبٌد متسربة من وعاء مثقوب أو
محطم فإنه ٌجب التعامل بحرص مع العبوة األصلٌة لنقلها بحذر
إلى عبوة فارؼة لنفس نوع المركب أو تستخدم بسرعة إذا كانت
مطلوبة  ،أما الكمٌات المتسربة المتناثرة من مبٌد جاؾ فإنه ٌتم
تؽطٌتها بطبقة مضاعفة من الجٌر المطفً على أن ال ٌكون
مبتبلً وٌمكن استخدام نشارة خشب أو قلٌل من التربة على أن
ٌتم دعكها جٌداً بالمبٌد باستخدام مكنسة أو ما ٌشابهها – ثم ٌتم
كنس الموجود وإحراقه مع المكنسة المستخدمة ثم ٌعاد تؽطٌة
المنطقة المزال منها المبٌد بطبقة من الصودا الكاوٌة طوال اللٌل
ٌتم ؼسلها بعد ذلك جٌداً بالماء ثم تجفؾ بنشارة الخشب وٌتم
إحراقها بعد ذلك.
د) اختٌار موقع التخلص من متبقٌات المبٌدات :
ٌ .6جب أن تكون الحفرة فً مكان ال ٌستعمل ألي ؼرض آخر بعد
ذلك.
 .7تحفر الحفرة المختارة على بعد ال ٌقل عن  164متراً من مصادر
المٌاه وفً أرض مستوٌة بشرط أن ال ٌكون هناك خطر من
حدوث انسٌاب للسوائل وٌكون الموقع بعٌداً عن احتماالت
التعرٌة.
ً
 .8أن تكون الحفرة بعٌدة تماما عن المنازل وكافة المبانً
والمواشً.
 .9أن تكون التربة عمٌقة بحٌث تسمح بتؽلؽل المواد المراد التخلص
منها إلى عمق ال ٌقل عن  3أمتار قبل الوصول للطبقة
الصخرٌة  .على أن ال ٌقل عمق الحفرة 54سم.
ٌ .14تم وضع الفتة تثبت بإحكام توضح خطورة هذا الموقع وتنبه
لعدم االقتراب منه.
ثالثا ً  :حظر استخدام بعض المبٌدات وتقٌٌد استخدام البعض اآلخر :
نظراً لوجود بعض المبٌدات الشدٌدة السمٌة باألسواق والتً تستخدم فً مجاالت مختلفة منها أعمال
صحة البٌئة  ،لمكافحة نواقل األمراض – والتً أوصت الهٌئات العلمٌة المسئولة عالمٌا ً ومحلٌا ً مثل هٌئة
حماٌة البٌئة األمرٌكٌة ومنظمة الصحة العالمٌة وإدارة األبحاث الزراعٌة (أبحاث وقاٌة النبات) بوزارة
الزراعة بالمملكة – بحظر استخدام بعض هذه المواد ووضع القٌود على استخدام البعض اآلخر.
نؤمل مراعاة ما ٌلً -:
 .1وقؾ استخدام مبٌدات القوارض التالٌة بكافة صورها :
أ  -زٌلٌو ( Zelioراتوكس  )Ratoxوالذي ٌحتوي على المادة الفعالة كبرٌتات
الثالٌوم .)Sulfate Thalium( .
ب -فلور خبلت الصودٌوم (.)Sodium Fluoroacetate
ج – فلورو استامٌد (.)Fluoroacetamide
 .2حظر استخدام مبٌد األعشاب بروموكسٌنٌل ( )Bromoxynilومنظم النمو
النباتً آالر  ALARالذي ٌحتوي على المادة الفعالة . Daminozide
 .3استخدام مادة كبٌرتات االستركنٌن ( )Strychnine Sulfateلمكافحة الكبلب
فً أضٌق الحدود وتحت إشراؾ فنً دقٌق من المختصٌن بالبلدٌة مع مراعاة
استخدام القفازات الجلدٌة أثناء التداول – والتؤكد بدقة من إعادة جمع أٌة طعوم
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منشورة لم ٌتم التهامها ودفنها مع جثث الكبلب فً حفر بعمق ال ٌقل عن نصؾ
متر – بعٌداً عن مصادر المٌاه واتجاه مجرى السٌل.
 .4عدم استخدام المبٌد الحشري لندٌن ( )%99.5مشابه الجاما إال تحت إشراؾ فنً
دقٌق.

الباب الثالث
أسلوب تأمٌن المبٌدات الحشرٌة وسموم القوارض والكالب والمطهرات
مقدمة :
سبق صدور التعمٌم رقم /5/1387ؾ فً 1446/8/14هـ بشؤن أسلوب تؤمٌن المبٌدات الحشرٌة المستعملة فً
مجال صحة البٌئة  ...ولمواكبة أحدث التطورات العلمٌة فً مجال مكافحة اآلفات ضمن برامج المكافحة المتكاملة
 Integrated Controlتمشٌا ً مع األهداؾ العالمٌة المتمثلة فً ضرورة الحد من تلوث البٌئة بؤقصى درجة
ممكنة باتباع األسالٌب والوسائل المتطورة فً هذا المضمار ولتوافر المبٌدات الؽٌر تقلٌدٌة كمنظمات النمو (المواد
الشبٌهه بالهرمونات) والمبٌدات الحٌوٌة فإن اإلجراءات الواجب اتباعها فً عملٌات تؤمٌن المبٌدات المستعملة فً
صحة البٌئة تكون على النحو التالً -:
أوالً  :تعلٌمات عامة -:
 .1قبل بداٌة كل سنة مالٌة جدٌدة ٌتم تحدٌد احتٌاجات أقسام وإدارات صحة البٌئة باألمانات والبلدٌات
والمجمعات القروٌة من أي من البنود التً ٌتضمنها هذا التعمٌم طبقا ً لبلحتٌاجات الفعلٌة التً تتناسب
مع ظروؾ المنطقة واألجهزة المتاحة واآلفات المستهدفة.
ٌ .2تم طلب عروض أسعار من الشركات والمإسسات العاملة فً هذا المجال (ال تقل عن ثبلثة عروض
متباٌنة) وتقدم العروض على نماذج الجداول المرفقة بالتعمٌم .
وكلما زاد عدد العروض لمركبات مختلفة كلما كان هناك مرونة فً االختٌار من الناحٌة الفنٌة.
 .3تقوم األجهزة المعنٌة بالبلدٌات بتفرٌػ جمٌع بٌانات العروض المقدمة بترتٌب البنود كما هو موضح
بكشؾ التحلٌل المرفق بالتعمٌم مع عدم إهمال أي عرض مقدم أو أي بند فً عرض ما على أن
ٌسجل فً خانة المبلحظات أي تعلٌق تراه البلدٌة على أي بند مقدم من قبل الشركات والمإسسات مثل
(استخدم فً العام الماضً  ...قٌمة  LD50منخفضة  ...لم ترد النشرة الفنٌة للمركب  ...الخ).
 .4تقوم لجنة تحلٌل العروض بالبلدٌات باختٌار المركبات المطلوبة ألعمال صحة البٌئة باألمانة أو البلدٌة
أو المجمع مع تسجٌل المبلحظات على أي مركبات سبق استخدامها قبل التؤمٌن الجدٌد وذلك على
أساس المادة الفعالة فً المبٌد لعدم تؤمٌنها مرة أخرى مهما كانت كفاءتها أو انخفاض سعرها ..حٌث
ٌكون االختٌار الفنً فً المقام األول ٌلٌه االختٌار االقتصادي وال ٌتم اللجوء لمقارنة األسعار إال فً
حالة التقدم بؤكثر من مركب له نفس المكونات الفعالة بنفس التركٌز مع أخذ مستوى الشركة الصانعة
فً الحسبان حٌث (ٌإثر ذلك على المواد الؽٌر فعالة والتً تدخل فً تركٌب المبٌد والتً قد تإثر
على المتعرضٌن بصورة أخطر من المبٌد ذاته).
 .5تعتمد عملٌة المقارنة الفنٌة بٌن المركبات على األسماء العلمٌة للمكونات الفعالة بؽض النظر عن
األسماء التجارٌة لهذه المركبات مع مبلحظة أن تكون المبٌدات المختارة ضعٌفة السمٌة أو عملٌا ً ؼٌر
سامة وهى التً تندرج تحت كل من الفئة الثالثة والرابعة من درجات السمٌة حسب تقسٌم منظمة
الصحة العالمٌة والتً وردت بالمواصفة القٌاسٌة السعودٌة رقم 1994/392م (الخلٌجٌة رقم
1994/133م) ( -اشتراطات مبٌدات اآلفات) – على أن تمثل هذه المواصفة اإلطار العرٌض
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الشتراطات مبٌدات اآلفات مع االسترشاد  ،بما ٌنشر عن أي من منظمة الصحة العالمٌة وهٌئة حماٌة
البٌئة األمرٌكٌة والجامعات والمجبلت العلمٌة المتخصصة والموثوق بها.
ثانٌا ً  :محتوٌات ملف عملٌة التأمٌن -:
ٌجب أن ٌحتوي ملؾ عملٌة التؤمٌن باإلضافة األوراق (الشهادات) على ما ٌلً -:
 .1صورة الخطابات الموجهة للشركات والمإسسات (ال ٌتم طلب مركبات بؤسمائها التجارٌة أو
بمواصفات تزٌد أو تقل عن ما ورد بجداول التؤمٌن المرفقة بالتعمٌم).
 .2أصل العروض الواردة من الشركات والمإسسات ولن ٌلتفت للعروض الواردة بالفاكس أو الؽٌر معدة
على النماذج المرفقة بالتعمٌم (ٌمكن اختصار حجم النماذج طبقا ً لعدد البنود التً ٌتم التقدم بها فقط مع
عدم اإلخبلل بترتٌب البنود).
 .3النشرات الفنٌة لكافة المواد المقدمة على أن تتضمن بجانب المعلومات األساسٌة ما ٌلً :
أ – مدى ثبات المادة فً درجات الحرارة العالٌة بالمناطق الحارة (طقس المملكة صٌفاً) وإرشادات
التخزٌن.
ب -اسم الشركة الصانعة وبلد المنشؤ.
ج – مصدر المادة  /المواد الفعالة المستخدمة فً تحضٌر المركب من قبل الشركة الصانعة.
د – توضٌح مدى استخدام المركب بنفس االسم التجاري الوارد للمملكة فً بلد المنشؤ من عدمه.
 .4كشوؾ التحلٌل (طبقا ً للنموذج المرفق بالتعمٌم) المفرغ بها جمٌع البٌانات الواردة بالعروض بكل دقة
موضحا ً بها المواد التً تم اختٌارها طبقا ً لبلحتٌاجات الفعلٌة لؤلمانة أو البلدٌة أو المجمع ومسجبلً
علٌها المبلحظات إن وجدت.
 .5فً حالة عدم التمكن من االختٌار الفنً ٌتم إرفاق بٌان ٌوضح االستخدامات المطلوب تؤمٌن مواد لها
مع بٌان باألجهزة المتوفرة لدى البلدٌة والمبٌدات المستخدمة فً العام السابق للتؤمٌن الحالً.
ثالثا  :شروط خاصة باألمانات والبلدٌات والمجمعات القروٌة :
 .1ترتبط عملٌات التؤمٌن بالسنة المالٌة طبقا ً لصدور المٌزانٌة وبجوز التؤمٌن دفعة واحدة أو على عدة
دفعات على مدار العام.
 .2ال ٌتم مطلقا ً طلب المبٌدات بؤسمائها التجارٌة وتحدد االحتٌاجات الفعلٌة طبقا ً لجداول التؤمٌن المرفقة
بالتعمٌم دون أي تعدٌل .
رابعا ً  :شروط خاصة بالوكالء المحلٌون :
 .1سٌتم تفضٌل المركبات التً تستخدم فً بلد المنشؤ طبقا ً للشهادات الموثقة المعتمدة.
 .2تلتزم الشركات والمإسسات العاملة فً هذا المضمار بؤسواق المملكة بتقدٌم المواد فً عبواتها
األصلٌة بحٌث ال تزٌد عن  25كجم أو لتر وتفضل العبوات األصؽر  ،وهى مسئولة عن المواد التً
تورد للبلدٌات سوا ًء تم التورٌد بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة.
ٌ .3جب أن ٌحتوي ملصق العبوات على كافة البٌانات األساسٌة للمركبات والتً تتضمن اسم الشركة
الصانعة واسم الوكٌل المحلً واسم المادة /المواد الداخلة فً تجهٌز المركب وتركٌزاتها – مستوى
الضرر وعبلمة التحذٌر بنا ًء على أشد المواد الفعالة سمٌة -تارٌخ التعبئة – فترة الصبلحٌة – حجم
أو وزن المادة الصافً – طرٌقة االستعمال والتخفٌؾ  -الكائنات المستهدفة – الجرعة المضادة –
االحتٌاطات  ...الخ وذلك بكل من اللؽتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة.
خامسا ً  :نماذج طلب التأمٌن وكشوف التحلٌل :
وهى الجداول التً تحتوي على الشروط والمواصفات البلزمة لتؤمٌن المبٌدات الحشرٌة المستخدمة فً مجال صحة
البٌئة فً البلدٌات والتً ٌتم تعبئة بٌاناتها من قبل الشركات والمإسسات التً تقوم باالتجار فً المبٌدات ومن ثم
تقوم لجنة تحلٌل العروض فً البلدٌة بتفرٌػ البٌانات الواردة فً العروض على كشوؾ التحلٌل المرفق نموذج لها
بالتعمٌم وٌتم فً النهاٌة اختٌار ما ٌناسب البلدٌة من المركبات المعروضة بعد استبعاد ما تم استخدامه فً العام
السابق للتؤمٌن على أساس المادة الفعالة فً المبٌد ولٌس االسم التجاري له وذلك بهدؾ تجنب ظهور المقاومة فً
الحشرات.
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مواصفات تأمٌن المبٌدات الحشرٌة والسموم والمطهرات والمعطرات

الباب الرابع
وسائل خفض الضرر الناجم عن استخدام المبٌدات مع بٌان أعراض التسمم وأسلوب العالج
مقدمة :
سبق صدور التعامٌم أرقام /561ص فً 1395/6/9هـ /545 ،ض فً 1394/6/14هـ /651 ،ص فً
1392/8/1هـ بشؤن خفض األضرار الناتجة عن استخدام المبٌدات وحرصا ً على تحدٌث كافة المعلومات الواردة
بها فقد تم إعادة صٌاؼتها لتصٌر على النحو التالً :
تتحكم ثبلثة عوامل رئٌسٌة فً مدى الضرر الناجم استخدام المبٌدات  ..وهذه العوامل هً :
 .1السمٌة  : Toxicityوهى تعنً قدرة المركب على إحداث الضرر.
 .2التلوث  : Contaminationوتعنً المتطلبات األساسٌة لدخول المركب للجسم.
 .3وقت التعرض  : Occupational Exposureوتمثل فترة التبلمس مع المبٌد،وٌتم التعبٌر عن
ذلك بالمعادلة التالٌة -:
الضرر = السمٌة × التلوث × وقت التعرض
Occupational Exposure Hazard = Toxicity x Contamination x
ولتقلٌل هذا الضرر ألدنى حد ممكن فإنه ٌمكن التحكم فً خفض واحد أو أكثر من العوامل الرئٌسٌة الثبلثة
وهى السمٌة والتلوث ووقت التعرض على النحو التالً :
 .1وسائل خفض السمٌة -:
 اختٌار مركبات ذات سمٌة أقل.
 استخدام المبٌدات الحشرٌة األقل سمٌة على الجلد.
 استخدام تجهٌزات المبٌدات األقل سمٌة وأهمها البودرة القابلة للبلل W.P
 استخدام أقل التركٌزات المبلئمة.
 .2وسائل خفض التلوث -:
 ارتداء المبلبس الوقائٌة المناسبة.
 تجنب مبلمسة المبٌدات.
 استخدام أحدث وسائل التطبٌق وإرشادات السبلمة.
 .3وسائل خفض وقت التعرض -:
 عدم زٌادة وقت العمل عن المسموح به.
 ؼسل أجزاء الجسم الملوثة أثناء العمل.
 ؼسل المبلبس الوقائٌة بعد نهاٌة كل ٌوم عمل .
وٌعتبر الفم والجهاز التنفسً وجلد الجسم هً الطرق الثبلثة التً تسلكها أي مادة سامة عند دخولها للجسم .
أما تجهٌزات المبٌدات فٌختلؾ ضررها حسب كل صورة حٌث نجد أن الصورة الصلبة أقل ضرراً من السوائل
على اختبلؾ أنواعها.
ونظراً الستخدام أنواع مختلفة من المبٌدات الحشرٌة وسموم الكبلب والفئران بالبلدٌات وخوفا ً من بعض
المضاعفات لعمال المكافحة – ال سمح هللا – لذلك نرى أن ٌكون أطباء البلدٌات على علم بؤعراض التسمم الحاد
المختلفة  Acute Poisoningوعبلجها والطرق المختلفة لتوقً حدوثها وفٌما ٌلً ملخصا ً لها :
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أوالً  :مجموعة الهٌدروكربونات المكلورة :Chlorinated Hydrocarbons
وتشمل هذه المجموعة على سبٌل المثال ال الحصر :
د.د.ت – اللندٌن – المٌثوكسً كلور  -التوكسافٌن – الكلور دٌن.
أ ) أعراض التسمم :
تنمٌل فً الشفاة واللسان – عطاس – صداع – تقلصات عضلٌة – رعشة فً األطراؾ – زؼللة فً
العٌنٌن – عدم اتزان فً الحركة أثناء المشً ثم عدم القدرة على المشً – تدحرج فً المقلتٌن – ؼثٌان –
قًء – صعوبة فً التنفس – ألم بالمعدة – إسهال – هبوط وانهٌار – زرقة بالجلد ثم الوفاة.
ب) العالج :
 .1ؼسل الجلد فً مكان التلوث بالمبٌدات بالماء والصابون عدة مرات.
 .2عمل تنفس صناعً مع أكسجٌن.
 .3عمل ؼسٌل معدة إذا كان المبٌد قد بلع بالفم.
 .4حقن جلوكوز ومحلول ملح بالورٌد.
 .5كالسٌوم جلوكونات بالورٌد لمعادلة الزٌادة الطارئة فً أٌونات الكالسٌوم ولتقلٌل
التشنجات والتقلصات العضلٌة.
 .6حقن أو حبوب فٌنوباربٌتال أو أمٌتال الصودٌوم أو كلورال هٌدرات.
 .7شراب االستٌزٌن مرتٌن ٌومٌا ً بمعدل ملجم/كجم من وزن الجسم .
ثانٌا ً  :مجموعة الفسفور العضوٌة Organophosphate Compounds
وتشمل هذه المجموعة على سبٌل المثال ال الحصر :
مبلثٌون – بروموفوس – نوفانول – أبٌت – أكتٌلٌك – رزفٌن – دور سبان – فنتروثٌون – نوكس
أوت.
أ ) أعراض التسمم :
تقلصات بالعضبلت بكاملها أو بعض ألٌافها فً مكان التلوث بالمبٌد – القلق – العصبٌة – الصداع الشدٌد
– الؽثٌان – القًء – زٌادة إفراز العرض والدموع واللعاب – تقلصات بجدار البطن – إسهال – تعنٌة –
تبول وتبرز بدون شعور (ال إرادي) – صعوبة فً التنفس أزٌز أثناء الزفٌر – زؼللة بالعٌنٌن – نقص
فً عدد ضربات القلب – تشنجات هبوط ا لتنفس وضؽط الدم – الوفاة .
ب) العالج :
 .1إجبار المرٌض على التقٌإ بإعطائه كمٌة من محلول ملحً .
 .2عمل تنفس صناعً مع مبلحظة إخراج اإلفرازات بالقصبة الهوائٌة.
 .3ؼسل موضع التلوث بالماء والصابون.
 .4إعطاء أتروبٌن بالورٌد أو بالعضل بمعدل  4-3ملجم كل ربع ساعة أو  14دقائق
حسب الحالة مع مبلحظة أن ٌكون العبلج فً مكان مظلل وجٌد التهوٌة.
 .5إذا كان التسمم حدٌثا ً فٌمكن إعطاء أٌودٌد أو كلورٌد البرالٌدوكسٌم
 Pralidoximeبالورٌد بمعد  344-144ملجم/الدقٌقة أو إعطاء التوكسوجنٌن
 Toxogoninبالورٌد أو العضل بمعدل  544 – 254ملجم لئلنسان البالػ.
 .6إعطاء مضاد حٌوي  Antibioticلمنع حدوث االلتهاب الرئوي.
ثالثا ً  :مجموعة الكاربامات Carbamate Compounds :
وتشمل هذه المجموعة على سبٌل المثال ال الحصر الفامٌد – الكاربارٌل – الفٌكام – الباٌجون .
أ ) أعرض التسمم :
مشابهة ألعراض مجموعة الفسفور العضوٌة ولكن بصورة أخؾ.
ب) العالج :
العبلج باالتروٌن فقط ولٌس بالبر الٌدوكسٌم أو التوكسوجنٌن وتتبع نفس الخطوات األخرى الموجودة
بمجموعة الفسفور العضوٌة.
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رابعا ً  :مجموعة البٌرٌثروٌدات  Pyrithroids :والبٌرٌثرٌنات الطبٌعٌة Pyrthrins :
وتشمل هذه المجموعة على سبٌل المثال :
البٌرٌثرٌنز – البٌورسمشرٌن – الللثرٌن – البٌرومثرٌن – النٌوبٌنامٌن – (تترامثرٌن) – دلتا مثرٌن
(كاوثرٌن) – سومثرٌن (د .فٌنوثرٌن) سولفاك (سٌفلوثرٌن) – آٌكون (لمبداسٌهالو ثرٌن).
أ ) أعرض التسمم :
ال توجد أعراض تسمم ؼالبا ً ولكن البٌرٌثوٌنات التً من أصل نباتً تسبب حساسٌة بالجلد والعٌنٌن كذلك
فإن البٌرٌثروٌدات المصنعة مثٌرة لحساسٌة الجلد بدرجات متفاوتة كما أن لها نفس التؤثٌر على العٌنٌن.
ب) العالج :
حسب األعراض .
خامسا ً  :االستر كنٌن Strychnine :
أ ) أعرض التسمم :
تقلصات بالعضبلت وتقلصات عامة بالجسم مع تقوس بالظهر – رؼوة أو زبد بالفم – ضٌق وصعوبة فً
التنفس – آالم شدٌدة بالجسم – إعٌاء.
ب) العالج :
 .1وضع المرٌض فً مكان هاديء ومظلم .
 .2إعطاء مهدئات مثل الفنٌوبار بٌتال بالورٌد أو الشرج.
 .3تنفس صناعً وأكسجٌن .
 .4مرخٌات للعضبلت مثل الفبلكسٌدٌل والتٌوبوكٌور أرٌن واالللوفٌرٌن.
 .5بعد أن تخؾ التقلصات ٌعمل ؼسٌل معدة بمحلول برمنجنات البوتاســـــٌوم : 1
 14.444أو حامض التانٌك  %2-1أو الشاي المركز وٌمكن كذلك عمل ؼسٌل
المعدة قبل حدوث التقلصات.
 .6إعطاء فحم منشط  Activated Charcoalعن طرٌق الفم فً حالة القدرة
على البلع.
سادسا ً  :مركبات الفٌنول Phenol Copounds :
وتستخدم هذه المجموعة كمطهرات منها على سبٌل المثال :
نٌوباٌن – هاي باور – المونٌسبال وٌحدث التسمم عن طرٌق تناول السائل بالفم بالخطؤ أو عن طرٌق
تناثره على الجلد وسنتكلم فٌما ٌلً عن التسمم بطرٌق الجلد حٌث أن ذلك ممكن حدوثه لعمال المكافحة
أثناء تخفٌؾ أو تعبئة المطهر.
أ ) أعراض التسمم :
تظهر األعراض األولى بعد عدة دقائق من تلوث الجلد ومع مرور الوقت تؤخذ باقً األعراض فً
الظهور .
 .1ضعؾ شدٌد – صداع – دوخة  -ضعؾ النظر – أصوات باألذن – سرعة
وعدم انتظام فً التنفس – ضعؾ النبض – هبوط عام وانخفاض فً الحرارة –
تشنجات – زرقة بالجلد – ضٌق فً حدقتً العٌنٌن – شخٌر بالتنفس – فقدان
الوعً .
ٌ .2تلون البول إذا ترك مدة من الزمن إلى أخضر باهت ثم بنً وأحٌانا ً أسود.
ب) العالج :
 .1إزالة المبلبس المبتلة بالمطهر .
 .2ؼسل الجلد بالماء الدافئ لمدة طوٌلة حتى تختفً رائحة المطهر تماماً.
 .3األفضل ؼسل الجلد بالكحول اإلٌثٌلً وٌستمر فً الؽسٌل بالكحول حتى تزول
رائحة المطهر تماما ً وقد ٌستؽرق ذلك حوالً ساعتٌن تقرٌبا ً وإذا لم ٌوجد
بالكحول فٌستعمل الماء الدافئ.
ٌ .4وضع المرٌض فً الفراش مع الراحة التامة وتدفئته وتناول السوائل بكثرة.
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سابعا ً  :االحتٌاطات الواجب اتخاذها بالنسبة لعمال المكافحة :
لتقلٌل حوادث التسمم أو التلوث أثناء عملٌات التخفٌؾ أو التعبئة أو الرش أو التعفٌر ٌجب على
المسئولٌن بقسم صحة البٌئة بالبلدٌة إٌضاح االحتٌاطات التالٌة للعمال وخطورة عدم التمشً بموجبها وهى
-:
أ ) التقٌد بارتداء المالبس الوقائٌة والموضحة فٌما ٌلً :
 .1بدلة قطعة واحدة (أوفر هول) من األقمشة القطنٌة المتٌنة لتتحمل الؽسٌل المستمر
بالصابون والمنظفات الصناعٌة والكٌروسٌن.
 .2معطؾ (بالطو) طوٌل وبنطلون من القطن أو الكتان.
 .3قفاز من المطاط أو البولٌفٌنٌل .
 .4حذاء واقً من المطاط له رقبة طوٌلة.
 .5نظارة واقٌة من الببلستٌك الؽٌر ضار باإلبصار وٌكون جانبها من الشبك للتهوٌة
.
 .6قناع واقً  Face Maskضد األتربة وله ؼشاء مصفى ٌمكن تؽٌٌره ومزود
بعدد إضافً من هذا الؽشاء .
 .7كمامة  Respiratorضد األبخرة السامة للمبٌدات الحشرٌة الشدٌدة السمٌة
بالتنفس.
ب) التقٌد بتنفٌذ التعلٌمات التالٌة :
ً
 .1االحتفاظ بالمبٌدات بصفة دائمة بعٌدا عن متناول األطفال .
 .2قراءة التعلٌمات المدونة على العبوات بدقة متناهٌة قبل فتح العبوة .
 .3عدم نقل مبٌد إلى أي وعاء آخر بدون ملصق بٌانات.
 .4محاولة استخدام العبوات التً تم فتحها بالكامل.
ٌ .5تم التخلص من األوراق واألكٌاس والكراتٌن والفوارغ التً كانت تحتوي على
المبٌدات بعد االنتهاء منها منعا ً الستعمالها فً ا ألؼراض المنزلٌة وحدوث
التسمم منها وذلك فً مكان ٌصلح لهذا الؽرض .
 .6ؼسل األٌدي بالماء والصابون عدة مرات بعد االنتهاء من عملٌة الخلط والتعبئة
وبعد االنتهاء من عملٌة الرش وٌفضل لبس كفوؾ جلدٌة.
 .7عدم األكل والشرب والتدخٌن أثناء القٌام بعملٌة الرش.
ٌ .8بلحظ عدم وجود شقوق أو جروح بجلد الٌدٌن منعا ً لتشرب الجلد للمبٌد وحدوث
التسمم.
 .9عدم نفخ الباشبٌر المسدودة بالفم.
ٌ .14ستحسن ارتداء بدل خاصة لعملٌة الرش تخلع بعد االنتهاء من العمل ألن العمال
ٌقومون بعملٌة الرش فً ثٌابهم العادٌة وبالطبع تتشرب هذه المبلبس بالمبٌدات
وتبقى مبلصقة لجسم العامل مسببة له تسمما ً بطٌئا ً مع مرور الزمن.
 .11عدم استنشاق رذاذ المبٌد وال الضباب ما أمكن وٌفضل لبس نظارة وقناع على
الوجه أثناء عملٌة الرش أو التعفٌر حتى ال ٌدخل المبٌد إلى الرئتٌن .
 .12عدم الرش إذا كانت سرعة الرٌح شدٌدة أو ضد اتجاه الرٌح.
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الباب الخامس
تطوٌر العمل فً مجال مكافحة الحشرات وكٌفٌة تالفً ظهور المقاومة فً الحشرات مع توفٌر طرق السالمة
مقدمة :
ســبق صــدور التعامٌم أرقام /3/149ص فً 1446/1/18هـ /3/646 ،ص فً 1441/6/14هـ بشؤن تطوٌر
العمل فً مجال مكافحة الحشرات وكٌفٌة تبلفً ظهور المقاومة فً الحشرات مع توفٌر طرق السبلمة وبناء على
موافقة معالً وزٌر الشئون البلدٌة والقروٌة على التوصٌات الصادرة عن االجتماع الثالث لرإساء أقسام صحة
البٌئة فً األمانات والمدٌرٌات وبعض البلدٌات ولمواكبة التطور فً هذا المجال فإن اإلجراءات الواجب اتباعها فً
هذه الحالة تكون على النحو التالً :
أوالً  :تطوٌر العمل فً مجال المكافحة -:
وٌتم ذلك بالوسائل التالٌة -:
 .1ضرورة دعم أقسام مكافحة الحشرات بالبلدٌات مادٌا ً وبشرٌا ً وأن ٌتولى هذه األقسام بالبلدٌات فنٌون
متخصصون فً هذا المجال.
 .2عمل دورات تدرٌبٌة للمسئولٌن عن المكافحة تشمل أعمال الرش واستعمال األجهزة وصٌانتها.
 .3عمل دورات تدرٌبٌة لرإساء أقسام صحة البٌئة لتعرٌفهم بالمبٌدات الحشرٌة وطرق استعمالها وإعداد
برامج وخطط أعمال المكافحة.
 .4فً حالة طرح أعمال مكافحة الحشرات فً مناقصة عامة ٌجب أن ٌشترط على المتقدم لهذه العملٌة
أن ٌكون لدٌه جهاز فنً مإهل ولدٌه خبرة فً مجال مكافحة الحشرات وأن ٌكون عماله مدربٌن على
أعمال الرش لفترة ال تقل عن أسبوعٌن.
 .5نظراً لسمٌة كثٌر من المبٌدات وخطورتها على البٌئة والصحة العامة لذا ٌجب اإلقبلل ما أمكن ذلك
من استخدام المبٌدات الحشرٌة الكٌمٌائٌة فً المكافحة واللجوء إلى اآلتً -:
أ – تكثٌؾ أعمال النظافة.
ب -استخدام الطرق السلٌمة فً جمع ونقل والتخلص من النفاٌات .
ج – استخدام وسائل المكافحة التً تعتمد على المواد البٌولوجٌة والهرمونٌة ومنظمات النمو مع
أسالٌب المكافحة األخرى والحد ما أمكن من استخدام المبٌدات الكٌماوٌة.
د – استخدام الطرق الهندسٌة فً القضاء على أماكن توالد الحشرات (ردم البرك والمستنقعات
وأماكن التوالد وطمر النفاٌات أوالً بؤول).
 .6ضرورة إجراء قٌاس لكثافة الذباب فً جمٌع البلدٌات وعمل سجل شهري بذلك حتى ٌمكن تقٌٌم
أعمال المكافحة وبعثها للوزارة فً التقرٌر الربع سنوي وطبقا ً لؤلسلوب الموضح فً األبواب التالٌة .
ٌ .7تم توجٌه أعمال المكافحة إلى المناطق األعلى كثافة ثم المناطق األقل فاألقل فً حدود المناطق التً
ٌتقرر حاجتها إلى المكافحة الكٌماوٌة.
ٌ .8جب أن تكون المبٌدات المستخدمة فً مكافحة الحشرات الكاملة من مجموعة كٌماوٌة مخالفة لتلك
المستخدمة فً مكافحة األطوار الؽٌر كاملة .
ٌ .9جب عدم التوسع فً استخدام المبٌدات ذات األثر الباقً الطوٌل والبد من استبدالها بٌن الحٌن والحٌن
بمبٌدات عادٌة لتجنب ظهور المقاومة .Resistance
ٌ .14جب االهتمام بالعاملٌن فً مجال المكافحة وضرورة فحص دمائهم على فترات ال تزٌد عن ستة
أشهر لتقدٌر مستوى إنزٌم الكلولٌن استرٌز  )Acetyl Choline Esterase (AchEلتجنب
حدوث تؤثٌرات ؼٌر مرؼوبة وإمكانٌة التصرؾ فً الوقت المناسب.
 .11إذا لم تكن هناك ضرورة إلجراء المكافحة بكافة األجهزة المتوافرة بالبلدٌة فً فترة ما فٌجب أن ال
ٌستؽل عمال المكافحة أو السائقٌن فً أٌة أعمال أخرى وتتؽٌر فترات الراحة لتشمل جمٌع العاملٌن
حتى ٌكون ذلك بمثابة استشفاء من آٌة تؽٌٌرات بٌوكٌمائٌة بؤجسامهم ( )Recoveryمع ضرورة
تكرار ذلك بٌن الحٌن واآلخر.
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وسوؾ تكون محصلة تطبٌق جمٌع الخطوات السابقة هو الوصول لبرنامج مكافحة جدٌد ٌعتمد أساسا ً
على كثافة الحشرات ونشاطها فً المناطق المختلفة ٌإدي إلى -:
أ  -تقلٌل المبٌدات الكٌماوٌة المستهلكة ألقل حد ممكن.
ب -خفض تلوث البٌئة ألدنى حد.
ج – التؽلب على ظاهرة المقاومة  Resistanceفً الحشرات وتحاشً ظهورها .
د – خفض استهبلك اآللٌات المختلفة (سٌارات وآلٌات) وزٌادة عمر التشؽٌل.
هـ_ إمكان حدوث استشفاء ( )Recoveryللعمال من اآلثار الناجمة عن التعرض للمبٌدات عن
طرٌق زٌادة فترات الراحة لهم ولكً ٌكونوا عونا ً حقٌقٌا ً عندما تتطلب الحاجة بذل المزٌد من
جهودهم.
هذا وسٌمكن بمشٌئة هللا تحقٌق الهدؾ األساسً من المكافحة ()pesticide Management
وهو الوصول بتعداد اآلفة المستهدفة للحد األدنى المقبول عن طرٌق زٌادة حساسٌة الحشرات
للجرعات المحددة من كل مبٌد.
ثانٌا ً  :بعض المالحظات الخاصة فً تنفٌذ برامج المكافحة -:
ٌ .1فضل استخدام المبٌدات التً تتواجد فً صورة مساحٌق قابلة للبلل ما أمكن ذلك .
ٌ .2فضل استخدام الماء فً تخفٌؾ المبٌدات كلما أمكن وطبقا ً لتعلٌمات االستخدام المدونة على بطاقات
العبوات أو النشرات الفنٌة للمركبات.
ٌ .3تم اختٌار المبٌد طبقا ً لطور اآلفة المستهدفة (كامل أو ؼٌر كامل)  ...وحسب نوع األجهزة المتوفرة
مع مراعاة المكان والزمان الذي سوؾ ٌستخدم فٌه المبٌد.
ٌ .4تم تحدٌد وقت المكافحة بناء على اآلفة المستهدفة .
ٌ .5تم تبادل استخدام مركبات المجامٌع الكٌماوٌة المختلفة بالتناوب وتتؤثر فترة استخدام أي مجموعة
على درجات الحرارة السائدة  ..حٌث ٌمكن أن تكون فترة االستخدام لمدة شهر فً فترة الصٌؾ تزٌد
إلى شهرٌن فً الشتاء لكل مجموعة كٌماوٌة .
 .6عدم مكافحة األطوار الكاملة للحشرات بمبٌد من نفس المجموعة الكٌماوٌة المستخدمة لمكافحة
األطوار الؽٌر كاملة .
 .7عدم اإلسراؾ فً استخدام المبٌدات الكٌماوٌة أو زٌادة التركٌزات عن الحدود الموصً بها.
 .8عدم تؤمٌن أنواع وكمٌات كبٌرة من المبٌدات وتخزٌنها لفترة طوٌلة فً مستودعات البلدٌة.
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الباب السادس
مكافحة الحشرات الطائرة
مقدمة :
ٌعتبر البعوض والذباب من أهم الحشرات الطائرة ذات العبلقة بالصحة العامة حٌث تتمٌز بقدرتها على نقل
األمراض سواء بطرٌقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة  ..ومن الناحٌة التقسٌمٌة فإنها تتبع رتبة ذات الجناحٌن Order
 Dipteraتحت صؾ الحشرات .Insecta Class
أوالً  :البعوض Mosquitos
سبق صدور التعامٌم أرقام /5/141وؾ س فً 1414/11/14هـ /3/1497 ،ص فً 1443/6/23هـ ،
/848ص فً 1389/9/22هـ  ..وقد أعٌد صٌاؼتها لتكون على النحو التالً -:
أ) نبذة مختصرة :
ٌقع البعوض تحت  Family Culicdaeمن رتبة ذات الجناحٌن وهى حشرات صؽٌرة ذات أرجل طوٌلة
وجناحٌن تتمٌز عن سائر ذات الجناحٌن بالفم المتطاول أو الخرطوم والحراشٌؾ المتواجدة على عروق وحواؾ
األجنحة  ..دورة حٌاة البعوض كاملة أي أنها ذات أربع مراحل متمٌزة وهى البٌضة  Eggثم الٌرقة  Larvaثم
العذراء  Pupaومن ثم الحشرة الكاملة  ، Adultوتعٌش المراحل الثبلث األولى فً الماء بٌنما نجد أن الحشرة
الكاملة هى الطور النشط الطائر والذي تتؽذى إناثه على الدم بٌنما تتؽذى ذكوره على إفرازات النباتات (الرحٌق
وخبلفه) .
وٌعتمد طول فترة المراحل األربع للحشرة  Stagesعلى عدة عوامل بٌئٌة بعضها ؼٌر معروؾ أما العوامل
المإثرة المعروفة فهً الرٌاح والضوء والحرارة واألمطار ونسبة الرطوبة وتعتبر عوامل مهمة للمراقبة والمكافحة
وٌإثر اتحاد عاملٌن أو أكثر من هذه العوامل على توقٌت وضع البٌض وطول مرحلة ما قبل الفقــس وكذلك على
طـــول فترات المراحــل التالٌة .Period of other Stages The
ب) ٌندرج البعوض تحت ثالث أجناس رئٌسٌة كما ٌلً -:
 .1جنس األنوفٌلٌس : Anopheles
ٌوجد أكثر من  354نوع على مستوى العالم أكثر من  64نوع منها هو المسئول بصفة عامة عن
مرض المبلرٌا وتتمٌز الحشرات الكاملة لهذا الجنس بالوقوؾ مائلة على األسطح المستقٌمة فً فترة
الراحة بزاوٌة  45درجة تقرٌبا ً  ،أما ٌرقات هذا النوع فتكون مستوٌة مع سطح الماء كما هو موضح
بالصورة رقم (. )1
 .2جنس الكٌولٌكس :Culex
ٌشمل هذا الجنس أكثر من  344نوع بعضها ٌطلق علٌه بعوض المنازل بسبب ارتباطها بوجود
اإلنسان وهى حشرات مزعجة عموما ً تتؽذى إناثها على دم اإلنسان وٌعتبر بعضها المسئول عن
مرض داء الفٌل وبعض األمراض األخرى.
 .3جنس األٌٌدس : Aedes
ٌشمل هذا الجنس أكثر من  544نوع تتوزع ما بٌن المناطق القطبٌة إلى االستوائٌة بعض هذه األنواع
هو المسئول عن مرض حمى الضنك  Dengue Haemorrhagic Feverأو الحمى الصفراء
وكذلك بعض األمراض األخرى  ،ؼالبا ً ما تعٌش أطوارها الؽٌر كاملة فً المٌاه العذبة إال أن بعض
أنواعها ٌعٌش على الشواطئ الضحلة المالحة.
ج) نبذة عن البعوض الناقل لمرض حمى الضنك -:Fever Dengue Haemorrhagic
ٌعتبر المرض من األمراض المنقولة عن طرٌق بعوض األٌٌدس  Aedes Aegyptiiحٌث نجد أن القضاء
على هذا النوع من البعوض هو أقصر الطرق للوقاٌة من هذا المرض الخطٌر  ..وتعٌش هذه الحشرة فً المناطق
االستوائٌة خصوصا ً جنوب شرق آسٌا وؼرب الباسفٌكً  ..وٌكفً لتوالدها كمٌات ضئٌلة من المٌاه العذبة أو مٌاه
األمطار التً تتجمع فً األوعٌة الصؽٌرة أو تلك المٌاه التً تتواجد بالمسابح وخزانات المٌاه المكشوفة بالمنازل أو
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األوعٌة الببلستٌكٌة أو المعدنٌة المهملة والتً تتواجد بالمرامً المكشوفة أو فً تجاوٌؾ األشجار أو بقاٌا مٌاه الري
.
شكل رقم  ) : 1الخصائص الممٌزة لؤلطوار الكاملة والؽٌر كاملة ألجناس البعوض
د) مكافحة البعوض بصفة عامة -:
ً
تتولى صحة البٌئة بالبلدٌات وخصوصا فً المدن مقاومة البعوض الؽٌر ناقل للمبلرٌا (األٌٌدس والكٌولٌكس)
وفً حالة وجود أنواع مشتركة من البعوض الناقل للمبلرٌا (األنوفٌلٌس) والؽٌر ناقل فإنه ٌتم التنسٌق مع محطات
المبلرٌا التابعة لوزارة الصحة .
هـ) البعوض الناقل لحمة الضنك وطرق المكافحة -:
تعٌش هذه الحشرة فً المناطق االستوائٌة خصوصا ً جنوب شرق أسٌا وؼرب الباسفٌك وتوجد أٌضا ً بالمملكة
العربٌة السعودٌة  .وٌكفً لتوالدها كمٌات ضئٌلة من المٌاه العذبة أو مٌاه األمطار التً تتجمع فً األوعٌة الصؽٌرة
أو تلك التً تتواجد بالمسابح وخزانات المٌاه بالمنازل أو األوعٌة الببلستٌكٌة أو المعدنٌة أو الزجاجٌة المهملة والتً
تتواجد بالمرامً المكشوفة أو فً تجاوٌؾ األشجار أو بقاٌا مٌاه الري وبنا ًء على ذلك تتجه أعمال المكافحة إلى
القضاء بصفة أساسٌة على الطور البرقً للحشرة كما ٌلً -:
ً
 .1محاولة التخلص من أي تجمع مٌاه صؽٌراً أو كبٌرا وعدم ترك كمٌات ضئٌلة من المٌاه بالمسابح أو
ترك صهارٌج المٌاه مكشوفة – بقاٌا مٌاه الري – دفن كافة األوعٌة الصالحة لتجمٌع كمٌات ضئٌلة
من المٌاه بالمرمى أو أي أماكن أخرى .
 .2القضاء على الٌرقات باستخدام المبٌدات الحشرٌة المناسبة :
أ – فً مٌاه صالحة للشرب واالستخدام.
– المبٌد الحشري تٌمفوس .
– المبٌد الحشري دلتا مثرٌن.
– منظم النمو مٌثوبرٌن بواقع  1ملجم من العنصر الفعال/لتر مٌاه.
طبقا ً للتعلٌمات المدونة على بطاقة العبوة.
ب -فً مٌاه ؼٌر صالحة لبلستخدام :
ب 1-المٌاه خالٌة من المواد العضوٌة والطحالب والفطرٌات:
ٌستخدم كل من المبٌد الحشري فنٌتروثٌون مع أحد المواد المنظمة للنمو فً الحشرات الشبٌهة
(بالهرمونات).
ب 2-المٌاه التً تحتوي على مواد عضوٌة – طحالب أو فطرٌات:
ٌستخدم المبٌد الحشري بنفوس مع أحد المبٌدات الحٌوٌة.
و) مكافحة الحشرات الكاملة -:
ً
ٌتم تكثٌؾ المكافحة باستخدام المبٌدات العادٌة بؤجهزة الرذاذ المتناهً الصؽر  ULVوخصوصا فً مرمى
النفاٌات المفتوح وكذا المناطق التً تنتشر فٌها الحدائق العامة أو المنزلٌة وعقب هطول األمطار كما ٌتم استخدام
وسٌلة التضبٌب الحراري فً كافة األماكن المؽلقة خصوصا ً المسالخ واألسواق العامة بعد نهاٌة العمل.
ز ) الوقاٌة المنزلٌة الشخصٌة -:
ٌفضل العمل على منع دخول الحشرات الطائرة للمساكن باستخدام شباك السلك وخبلفه وفً حالة التواجد فإن
استخدام المبٌدات الطاردة فً صورة حصائر  Matsأو لفائؾ  Mosquito Coilsأو المبٌدات القاتلة المجهزة فً
علب مضؽوطة بعد استشارة مسئولً المكافحة حٌث ٌفضل تلك العلب التً تحتوي على البٌرٌثرٌنات الطبٌعٌة
ٌ Pyrethrins Naturalلٌها الصناعٌة (المركبات الشبٌهة بالمواد الطبٌعٌة .)Pyrithroids
ثانٌا ً  :الذباب المنزلً -: Flies
تعتمد مكافحة الذباب بالدرجة األولى على مدى التقدم فً أعمال النظافة العامة ومن ثم توجٌه الرش لؤلماكن
األكثر كثافة طبقا ً ألسالٌب القٌاس الموضحة فٌما بعد  ..وتتم أعمال مكافحة الحشرات الكاملة (الطائرة) فً الصباح
المبكر  ..إال أنه ٌجب تطوٌر استخدام المبٌدات فً هذا المجال سوا ًء للحشرات الطائرة بإضافة الطعوم السامة
والمصائد ضمن برامج المكافحة  ..أو لؤلطوار الؽٌر كاملة باستخدام المبٌدات الحٌوٌة أو منضمات نمو الحشرات
(المواد الشبٌهة بالهرمونات)  ..خاصة فً المرامً العامة وأماكن تجمع النفاٌات.
التوعٌة :
تعتبر التوعٌة من المسائل الهامة فً أعمال المكافحة حٌث ٌجب توضٌح أماكن التوالد المختلفة سوا ًء للذباب أو
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البعوض لكً تتم المساهمة الجماعٌة فً القضاء على بإر التوالد واستخدام وسائل المكافحة المنزلٌة فً نفس توقٌت
أعمال المكافحة بالشوارع واألماكن العامة.
ثالثا ً  :تقدٌر كثافة الحشرات -:
ٌجب أن ال تتم أعمال المكافحة بصفة روتٌنٌة بل ٌجب ربطها تماما ً بمدى انتشار الحشرات فً المناطق
المختلفة وفً الفترات المتباٌنة والمواسم المختلفة خبلل العام الواحد ...وتختلؾ وسائل قٌاس كثافة الحشرات
الطائرة عنها فً حالة الحشرات الزاحفة وفٌما ٌلً نبذة موجزة عن قٌاس كثافة الحشرات.
قٌاس كثافة الحشرات الطائرة -:
 .1الذباب :
ٌتم قٌاس كثافة الذباب بعدة طرق منها :
أ – الشرٌط البلصق .
ب -اللوحة الخشبٌة (الجرٌد).
ج – الطعم السام.
د – المصٌدة القمعٌة .
هـ -اختٌار مساحة قدرها ثلث متر مربع على الحائط وعد الذباب الذي ٌقؾ على هذه المساحة خبلل
نصؾ دقٌقة.
ومن أهم الطرق الشائعة لتقدٌر كثافة الذباب ما ٌلً -:
أ  -الشرٌط الالصق :
وهو عبارة عن شرٌط ٌوجد علٌه مادة الصقة تعمل على مسك الذباب فً حالة وقوفه علٌها وكذلك
لها خاصٌة جذب الذباب وٌتم استخدامه عن طرٌق تعلٌق هذا الشرٌط فً عدة أماكن مختارة وتعطً
أرقام معٌنة وبعد  24ساعة من التعلٌق ٌتم عد الذباب الموجود على األشرطة البلصقة وتدون فً
جدول ثم ٌإخذ المتوسط العام وتقارن المتوسطات ببعضها لمعرفة النتائج التً تم التوصل إلٌها من
جراء استخدام المبٌدات (مقارنة العد قبل وبعد المكافحة) أو لتحدٌد أولوٌات المناطق التً ٌلزم
توجٌه أعمال المكافحة إلٌها.
ب -اللوحة الخشبٌة :
هى عبارة عن  16قطعة طول كل واحدة  24بوصة وعرض كل منها ¾ بوصة وتوضع بجانب
بعضها بمسافات متساوٌة قدرها ¾ بوصة  ،وٌتم تقدٌر الكثافة عن طرٌق عد الذباب الذي ٌقؾ على
اللوحة خبلل نصؾ دقٌقة .
ج -كٌفٌة قٌاس كثافة الذباب باستخدام الشرٌط الالصق :
 .1مع بداٌة كل أسبوع ٌتم تعلٌق أشرطة قٌاس كثافة الذباب صباح ٌوم السبت بواقع 4
شرائط على األقل فً كل منطقة  ..بحٌث ٌتم وضعهم طبقا ً لما ٌلً :

.2
.3
.4

.5
.6

أ – شرٌط فً مكان ٌمثل منطقة ذات كثافة عالٌة متوقعة (مسلخ  ..سوق سمك
أو لحوم  ..الخ).
ب – ٌوضع الشرٌط الثانً فً مكان ٌمثل منطقة كثافتها منخفضة .
ج – ٌوضع الشرٌطٌن اآلخرٌن (أو أكثر) بطرٌقة عشوائٌة دون أي اختٌار.
وٌجب مبلحظة أن ال ٌقل إجمالً األشرطة المعلقة عن اثنان وثبلثون شرٌطا ً
الصقا ً فً كامل المدٌنة.
ٌتم عد الحشرات على األشرطة المعلقة ٌوم األحد بنفس ترتٌب تعلٌق األشرطة أي نبدأ
بالشرٌط الذي تم تعلٌقه أوالً وننتهً بآخر شرٌط تم تعلٌقه.
تسجل النتائج فً جدول خاص (النموذج المرفق  ..جدول رقم .)1
تقٌم نتائج العد من قبل المشرؾ على قسم المكافحة بحٌث توجه أعمال المكافحة صباح
ٌوم االثنٌن طبقا ً لنتائج قٌاس الكثافة إلى المناطق ذات الكثافة األعلى والتً تحتاج
بالفعل ألعمال المكافحة.
ً
ٌتم تعلٌق أشرطة جدٌدة فً المناطق التً تم رشها بعد االنتهاء فورا من الرش وفً
نفس األماكن التً تم القٌاس بها مسبقا ً لتحدٌد مدى نجاح عملٌة المكافحة.
ٌتم العد فً األشرطة التً تم تعلٌقها فً المناطق التً أجرٌت بها المكافحة بعد أربع
وعشرٌن ساعة من التعلٌق وتسجل تحت عنوان (كثافة الذباب بعد الرش بـ  24ساعة
) ٌوم الثبلثاء وتترك الشرائط نفسها بحٌث ٌعاد قراءتها بعد  72ساعة من الرش
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"ٌوم الخمٌس " (ٌسجل الرقم الذي ٌدل على العدد الكلً/شرٌط) بؽض النظر عن
القراءة السابقة (نتائج ساعة)  ..وٌتم تسجٌل النتائج الجدٌدة تحت عنوان (كثافة
الذباب بعد الرش بـ  72ساعة).
 .7خبلل الفترة من بداٌة رش أول منطقة ذات الكثافة األعلى (ٌوم االثنٌن) حتى ٌوم
األحد التالً ٌتم استمرار المكافحة متدرجا ً من المناطق األعلى إلى األقل كثافة فٌما
عدا المناطق التً ال تحتاج منطقٌا ً إلجراء المكافحة حتى لو أدى ذلك لعدم خروج
أجهزة المكافحة.
 .8تعلق الشرائط األساسٌة فً بداٌة كل أسبوع (السبت من كل أسبوع) لتحدٌد المناطق
التً تحتاج المكافحة للدورة الثانٌة التً تبدأ ٌوم االثنٌن من كل أسبوع.
ٌ .9بلحظ أن الدورة السابقة ال تنطبق على أوعٌة تجمٌع النفاٌات أو سٌارات نقلها حٌث
ٌتم رشها طبقا ً لبرنامج منفصل ٌتوقؾ على نوعٌة المبٌدات المستخدمة.
ٌ .14مكن استبدال قٌاس كثافة الذباب بوسٌلة أخرى خبلؾ طرٌقة األشرطة البلصقة
ولكن بنفس األسلوب الموضح ألخذ النتائج وتسجٌلها.

 ..........مدار شهر جدول رقم ( : )1كثافة الحشرات المتعلقة بأعمال المكافحة تفصٌلٌا ً على
و
)(1

يعذل
خفض
انكثبفت

يستىي
انًكبفحت

)(8

)(9

2

-

-

-

-

35

7
5
2
2

4

89

جيذ

يكبٌ وضع انشريط انكثبفت قبم
انًنطقت
انرش
ببنًنطقت
)(2

 1انعزيزيت

انشفاء

)(3
1
2
3
4
1
2
3
4

انكثبفت بعذ
انرش

انعذد انًتوسط انعذد انًتوسط
)(7) (6) (5) (4
5
1
ص
فر
3
57
42
11
28

يالحظبث
(
)10
نى يتى رش
انًُطقت
الَخفاض
انكثافت

شرح بٌنات جدول رقم (-: )1
أ – األرقام الموضحة فً رأس الجدول لمجرد التوضٌح اآلن ولكن ال ٌتم كتابتها فً الجداول
المطلوبة.
ً
ب -هذا الجدول ٌتم عمله أسبوعٌا وبالتالً سوؾ نحصل على بٌانات متكررة لكل منطقة ال تقل عن أربع
مرات شهرٌا ً ٌتم تجمٌعها فً جدول مماثل .
ج – العمود المعلم برقم (" )3مكان وضع الشرٌط بالمنطقة" هذا العمود ٌسجل به األرقام من  1إلى 4
مسلسلة بصفة دائمة وقد تزٌد عن ذلك حٌث تمثل تسلسل وضع الشرٌط الخاص بقٌاس الكثافة أو رقم
المكان الذي بدأنا به عملٌة عد الحشرات بؤي وسٌلة أخرى خبلؾ طرٌقة الشرٌط البلصق حٌث أوضحنا
مسبقا ً أن عدد األماكن التً ٌتم فٌها قٌاس الكثافة فً كل منطقة هً أربعة أماكن على األقل أحدها ٌمثل
منطقة نتوقع فٌها أعلى كثافة وأخرى لمكان ٌتوقع أن ٌكون أقل كثافة والمكانٌن الباقٌٌن (أو أكثر) ٌتم
اختٌارهم بطرٌقة عشوائٌة.
د – الكثافة قبل الرش :
ٌ #تم عد الحشرات بؤٌة وسٌلة طبقا ً لما تقدم وٌسجل العدد فً العمود رقم أربعة أمام كل مكان تم تحدٌده.
 #جمع األربع قٌم السابقة قد تزٌد بوضع شرائط زٌادة (عمود رقم  )4وتقسم على  4أو على عدد
األشرطة الفعلً فً كل منطقة لٌنتج المتوسط (عمود رقم .)5
هـ -الكثافة بعد الرش :
 #فً األماكن التً ٌتقرر فٌها إجراء مكافحة كٌماوٌة ٌتم قٌاس الكثافة فً نفس األربع أماكن التً سجلت
فٌها الكثافة قبل الرش وتسجل النتائج فً (عمود رقم .)6
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ٌ #تم جمع القٌم فً العمود رقم  6وتقسم على  4أو عدد القٌم الموجودة بالفعل لٌحصل على متوسط
الكثافة بعد الرش (عمود رقم .)7
و – معدل خفض الكثافة :
ٌحسب فقط للمناطق التً فٌها إجراء عملٌة المكافحة الكٌماوٌة كما ٌلً :
(يتوسط انكثافت قبم انرش – انًتوسط بعذ انرش)
× 100
يعذل انخفط =
انًتوسط قبم انرش
وٌسجل الناتج فً العمود رقم (.)8
ز – مستوى المكافحة :
ٌسجل فً العمود رقم  9للمناطق التً تمت بها عملٌات المكافحة كما ٌلً :
معدل الخفض مستوى المكافحة
 %85فؤكثر ممتاز
من  %84.9 – 84جٌد
من  %79.9 – 75مقبول
أقل من  %75ؼٌر مقبول
ح – ٌسجل فً خانة المبلحظات رقم ( )14أسباب عدم الرش فً أي منطقة أو أي مبلحظات أخرى.
جدول رقم ( : )2إجمالً نتائج المكافحة وقٌاس كثافة الحشرات للربع  .......من عام 14هـ
انبنذ
انشهر

انًتىسط
انعبو
نهكثبفت

يكبٌ أعهً
كثبفت

يتىسط انكثبفت

)(1

)(2

)(3

قبم انرش بعذ انرش
)(5
)(4

يعذل
يستىي
انسيبدة أو
انًكبفحت
انخفض
)(6

)(7

يالحظبث

)(8

يحرو
صفر
ربيع أول

شرخ بٌانات جدول رقم ()2
أ – األرقام الموضحة فً رأس الجدول لمجرد التوضٌح اآلن وال ٌتم كتابتها ضمن الجدول بعد ذلك.
ب -هذا الجدول ٌتوافق مع التقارٌر الربع سنوٌة الخاصة بؤعمال المكافحة والتً ترد لئلدارة العامة
لصحة البٌئة من كافة األمانات والبلدٌات والمجمعات القروٌة كما ٌتوافق مع البٌانات المطلوب تسجٌلها
بالحاسب اآللً بالوزارة.
ج – ٌتم تحوٌر هذا الجدول أربع مرات خبلل العام الهجري الواحد لؤلربع فترات المختلفة وٌتم استسقاء
بٌاناته من جدول رقم ( )1على أن تكون بٌانات الشهر فً هذا الجدول شاملة ألربع أسابٌع من الجدول
رقم (.)1
د – العمود رقم ( )2وهو المتوسط العام للكثافة ٌحسب من خبلل مجموع كل القٌم الواردة بالعمود رقم
( )4من جدول رقم ( .. )1على مدى أربع أسابٌع لكافة المناطق المسجلة ثم ٌقسم هذا المجموع على عدد
القٌم الداخلٌة فً حساب هذا المجموع حتى للقٌمة صفر.
وٌبلحظ أن عدد القٌم ثابت تقرٌبا ً لكل بلدٌة فً هذا العمود بالذات حٌث ٌساوي :
عدد القٌم (عمود رقم  2جدول رقم  = )2عدد المناطق × عدد أماكن قٌاس الكثافة (أربعة أو أكثر) ×
عدد األسابٌع .
= عدد المناطق × 4 × 4
=  × 16عدد المناطق
هـ  -مكان أعلى كثافة (عمود رقم : )3
ٌبحث فً قٌم الكثافة قبل الرش الواردة بالجدول رقم ( )1عمود ( )4وخبلل األربع أسابٌع أو جدول
التجمٌع الشهري عن أعلى قٌمة سجلت وتدون مع رقم مسلسل المنطقة (العمود رقم  1الجدول رقم )1
التً وجد بها هذا الرقم.
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و – متوسط الكثافة (األعمدة رقم : )5 ، 4
لحساب متوسط الكثافة قبل الرش ٌتم عمل اآلتً :
ٌبحث فً جدول رقم ( )1عن المناطق التً تمت بها أعمال المكافحة فقط وخبلل أربع أسابٌع متصلة وٌتم
جمع القٌم الواردة بالعمود رقم  5جدول رقم ( 1متوسط الكثافة قبل الرش) ثم تقسم على عددها وٌسجل
الناتج فً العمود رقم  4من جدول رقم  2وٌكرر العمل لنفس هذه المناطق بجمع القٌم بالعمود رقم 7
جدول رقم  1ولنفس الفترة ثم ٌقسم المجموع على عدد القٌم الداخلة فً حساب هذا المجموع وٌسجل
الناتج بالعمود رقم  5من جدول رقم (.)2
ز – معدل الزٌادة أو الخفض (العمود رقم )6
ٌحسب كما ٌلً :
( يتوسط انكثافت قبم انرش – انًتوسط بعذ انرش )
× 100
يعذل انزيادة أو انخفط=
انًتوسط قبم انرش
وٌحسب كمعدل خفض إذا كان الناتج رقما ً موجبا ً والعكس بالعكس .
ح – مستوى المكافحة :
ٌحسب فً الجدول رقم ()1
ط – ٌتم موافاة وكالة الوزارة للشئون الفنٌة (صحة البٌئة) بصورة من الجدول رقم ( )2أما
الجدول رقم ( )1فتحتفظ به البلدٌة الحتمال طلبه فً أي وقت .
هذا وٌجب اإلشارة إلى أن االهتمام بالنظافة ودعم الجهود المبذولة لتحسٌن مستواها ٌوفر كثٌراً فً مجال
المكافحة وٌجنب المنطقة السلبٌات العدٌدة المصاحبة ألعمال المكافحة الكٌماوٌة إضافة إلى ضرورة
االهتمام بوسائل المكافحة المتكاملة وعلى رأسها المكافحة الهندسٌة والبٌولوجٌة والمٌكانٌكٌة التً تمت
اإلشارة إلٌها سابقاً.
 .2البعوض :
ً
ٌتم قٌاس كثافة البعوض طبقا لؤلسلوب الموضح فٌما بعد ولكن ٌجب أن ٌكون
معلوما ً أن أساس مكافحة البعوض هو المكافحة الهندسٌة بالدرجة األولى والتً
توجب التخلص من كافة األماكن الصالحة لتوالد البعوض كردم البرك
والمستنقعات أو تؽطٌة مسارات المٌاه الجوفٌة واألمطار والسٌول وما إلى ذلك
باإلضافة إلمكان استخدام وسائل المكافحة المتكامــــلة ( Integrated
 )Controlوالتً منها أعمال المكافحة البٌولوجٌة المختلفة أو استخدام منظمات
النمو (المواد الشبٌهة بالهرمونات) لكسر دورة حٌاة الحشرات وال ٌتم اللجوء
إلعمال المكافحة الكٌماوٌة إال عند الضرورة أو كعامل مساعد.
ٌتم عد البعوض بإحدى الطرق التالٌة :
أ – المصٌدة .
ب -عدد اللدؼات فً الساعة لكل رأس.
ج  -عدد البعوض المٌت بعد رش مبٌد صاعق داخل الؽرفة .
د – األنبوبة الماصة .
ً
وهذه األنبوبة عبارة عن أنبوبة زجاجٌة قطرها 1سم تقرٌبا وطولها حوالً 35
سم وتتصل بها أنبوبة مطاطٌة مع وضع قطعة من الشاش عند مكان االتصال
منعا ً لدخول البعوض إلى الفم أثناء المص وٌتم العد بشفط وعد جمٌع البعوض
الموجود بؽرفة ما مع البحث فً األركان ووراء األثاث والستائر  ،كما ٌبلحظ
اختٌار نفس الؽرفة وفً نفس الوقت المستخدم فً الحاالت السابقة لتقدٌر كثافة
البعوض وذلك للمقارنة مع األشهر السابقة عند الرؼبة فً تقٌٌم عملٌات
المكافحة كما ٌبلحظ أن تكون الؽرفة آهلة بالسكان.
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الباب السابع
الحشرات الزاحفة
مقدمة :
تعتبر الصراصٌر من أهم الحشرات الزاحفة ذات العبلقة بالصحة العامة وهى حشرات ذات تطور ناقص أي ال
تمر بطور الٌرقة فلها ثبلثة أطوار فقط هً البٌضة فالحورٌة  Nymphومن ثم الحشرة الكاملة .
ٌتم وضع البٌض فً كبسوالت وٌختلؾ عدد البٌض بالكبسولة طبقا ً للنوع وٌصل إلى  34بٌضة فً بعض األنواع
 ..بعض هذه الكبسوالت ٌظل محموالً بواسطة األنثى حتى ٌكون جاهزاً للفقس كما فً الصرصور األلمانً
 Blatella Germanieaأو تقوم اإلناث بإفراز مادة الصقة من فمها على كٌس البٌض ثم ٌوضع فً أي مكان
ؼٌر ظاهر من البٌئة المحٌطة.
الحورٌة تشبه الحشرة الكاملة من حٌث الشكل إال أنها ؼٌر ناضجة جنسٌا ً كما أنها أقل فً الحجم فتنمو عند كل
انسبلخ وٌتراوح عدد االنسبلخات من  13-7حسب النوع  ..حتى تصل للحشرة الكاملة  Adultوفً حالة
الصرصور األلمانً فإنه ربما ٌعطً من  3-2أجٌال فً العام الواحد  ..أما باقً األنواع فتتراوح فترة الجٌل من -2
 18شهر حسب النوع وظروؾ البٌئة المحٌطة .
ً
ٌوجد ثبلثة أنواع رئٌسٌة لها عبلقة باإلنسان أهمها الصرصور األلمانً ثم األمرٌكً والشرقً طبقا لعاداتها الؽذائٌة
فإنها تعتبر حاملة للمٌكروبات ومن ثم تقوم بنقلها إلى أماكن أخرى وتعتبر النظافة العامة من أهم عوامل مكافحة
الصراصٌر.
المكافحة :
تتوقؾ أعمال المكافحة على عدة عوامل من أهمها اختٌار المبٌد المناسب للبٌئة التً ٌتم فٌها مكافحة هذه الحشرات
وتفضل المبٌدات المجهزة للتعفٌر فً صورة مساحٌق كما تإثر فترة تواجد المبٌد التً ٌجب أن ال تقل عن ثبلثة
أسابٌع على مدى نجاح عملٌة المكافحة  ..هذا وٌجب توجٌه أعمال المكافحة بصورة مكثفة عند بداٌة فصل الربٌع
وقبٌل الشتاء  ..إضافة إلى أن أسلوب التطبٌق الذي ٌتم اتباعه له أهمٌة كبٌرة حٌث ٌجب أن ٌكون التعفٌر فً
صورة دوائر متكاملة حول المناضد والثبلجات والبوتاجاز ودوالٌب المطبخ المختلفة وكذا حول فتحات التصرٌؾ
فً كل من المطابخ والحمامات  ..مع توجٌه الرش والتعفٌر لؽرؾ التفتٌش.
أما بالنسبة لؤلماكن التً ٌصعب فٌها التعفٌر كشقوق الحوائط أو بعض الفراؼات فً األرفؾ المختلفة فٌستخدم مبٌد
حشري ٌذاب فً كٌروسٌن عدٌم الرائحة للتخفٌؾ باألسلوب المحدد على العبوة وتتم رش هذه األماكن وتفضل
مركبات الدٌازٌنون أو الفنتروثٌون على أن ٌتم التزام الحذر من حدوث تلوث ألوعٌة المطبخ حٌث ٌجب أن ٌتم
إخبلإه تماما ً قبل عملٌة المكافحة  ،حتى مع وجود أي عبارات على عبوات المبٌد المركزة أو الجاهزة لبلستخدام
تفٌد بؤمان استخدام هذه المركبات.
قٌاس كثافة الحشرات الزاحفة :
ٌمكن اتباع الطرٌقة التالٌة فً حالة الصراصٌر :
ٌ .1تم تقدٌر تعداد الحشرات باستخدام المصائد البلصقة للصراصٌر حٌث ٌتم توزٌع هذه المصائد فً
أماكن تحرك الصراصٌر (مطبخ أو مطعم فً أحد المستشفٌات أو الفنادق مثبلً).
ٌ .2تم جمع المصائد بعد لٌلة وبعد ثبلث لٌالً متوالٌة وٌجري حصر ألعداد الحشرات التً تم اصطٌادها
.
 .3تحسب الكثافة من المعادلة التالٌة :
انعذد انكهي نهصراصير انًصطادة
انكثافت=
عذد انًصائذ انالصقت × عذد األياو
ٌ .4جري تعداد للصراصٌر بعد ٌوم وثبلثة أٌام وأسبوع من إجراء عملٌة المكافحة لتقدٌر مدى نجاح
المكافحة بمقارنة الكثافة قبل وبعد الرش.
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الباب الثامن
الشروط الخاصة بمستودعات المبٌدات وأجهزة الرش وطرق صٌانتها
مقدمه :
سبق صــدور التعامٌــم أرقام /3/385ص فً 1442/4/7هـ /3/317 ،ص فً 1442/3/21هـ /3/81 ،ص
فً 1442/1/18هـ /1115 ،ص فً 1398/9/2هـ والخاصة بطرق تخزٌن المبٌدات الحشرٌة واألجهزة وطرق
صٌانتها ولمواكبة التطور فً هذا المجال ونظراً لقٌام العدٌد من البلدٌات بعملٌات مكافحة الحشرات والقوارض
والكبلب بالمبٌدات والسموم المختلفة وألهمٌة الوقاٌة من أضرار هذه المركبات مع الحفاظ علٌها فً نفس الوقت
وكذا حماٌة األجهزة التً تستعمل فً عملٌات المكافحة بالطرق المختلفة (الرش – الضبـاب – التعفٌر  ..الخ) فإنه
ٌجب مراعاة التعلٌمات اآلتً بٌانها فً مستودعات حفظ وتخزٌن المبٌدات وأجهزة الرش المختلفة على النحو التالً
-:
أوالً  :تخزٌن المبٌدات الحشرٌة :
ٌ .1جب تخزٌن عبوات المبٌدات الحشرٌة فً مستودعات بعٌدة عن المناطق اآلهلة
– فً الجهة الجنوبٌة منها – وذلك لعدم وصول روائح وآثار هذه المبٌدات
المخزنة والمطهرات إلى هذه المناطق حفاظا ً على الصحة العامة.
 .2ال ٌتم تخزٌن عبوات المبٌدات فً العراء حٌث أن حرارة الجو تساعد على تحلل
محتوٌاتها ونقص فاعلٌتها بل ٌجب أن تخزن فً مستودعات خاصة مستوفٌة
للشروط اآلتٌة :
أ – جٌدة التهوٌة وتكون اإلضاءة الطبٌعٌة فٌها عالٌة وكافٌة.
ب – فتحات نوافذ التهوٌة تكون عالٌة ومستطٌلة الشكل وتقع قرب السقؾ وفً
اتجاه سٌر الرٌاح لضمان جودة التهوٌة.
ج – ٌفضل أن ٌكون للمستودع أكثر من مدخل – إن أمكن – وهذا ٌساعد على
سهولة عملٌات التخزٌن والتفرٌػ مع تحسٌن عملٌات التهوٌة .
د – أرضٌة المستودع ٌجب أن تكون مستوٌة ومبلطة .
هـ -توفٌر أجهزة إطفاء حرٌق ٌدوٌة توضع خارج المستودع على جانبً
مداخلة وأٌضا ً فً الداخل فً مواقع مناسبة لسهولة الوصول إلٌها مع توفٌر
اشتراطات السبلمة العامة حسب تعلٌمات الدفاع المدنً.
ٌ .3جب مراعاة تخزٌن عبوات المبٌدات الحشرٌة كما ٌلً -:
أ – تجمع عبوات المركبات المتماثلة فً التركٌب الكٌماوي مع بعضها
فمثبلً ٌتم وضع مركبات الفوسفور العضوٌة مع بعضها وهكذا.
ب -تجمع الصور المتماثلة من المبٌدات مع بعضها بمعنى أن عبوات
المساحٌق مع بعضها وعبوات المركزات القابلة لبلستحبلب مع بعضها وذلك
بالنسبة لكل مجموعة كٌماوٌة على حدة.
ج – تجمع العبوات التً بها عٌوب ناتجة عن عملٌات الشحن أو التفرٌػ فً
صدر المجموعة حتى ٌتم التصرؾ فٌها أوالً بؤول عند بداٌة الصرؾ
لبلستهبلك.
د – تخزن جمٌع العبوات فً وضع رأسً بحٌث تكون فتحاتها متجهة إلى
أعلى .
هـ -تترك ممرات واسعة بٌن مجامٌع العبوات وذلك لتسهٌل عملٌات اإلضافة
والصرؾ منها.
و – ٌجب المرور دورٌا ً بانتظام على محتوٌات المستودع وفرز العبوات
الموجودة لفصل الؽٌر سلٌم منها باستمرار.
ثانٌا ً  :تخزٌن أجهزة الرش :
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 .1توضع األجهزة فً مستودع مستقل بعٌدة عن عبوات المبٌدات طبقا ً لنوع وحجم
كل منها.
 .2قبل عملٌات التخزٌن تؽسل خزانات األجهزة بقلٌل من الماء المضاؾ إلٌه كمٌة
وافرة من الصابون ثم الماء فقط وٌتم التخلص من مٌاه الؽسٌل بتجمٌعها فً
برامٌل كبٌرة تنقل إلى المرمى وتفرغ على تجمعات النفاٌات.
 .3توضع المحروقات المختلفة البلزمة لعملٌات التخفٌؾ أو التشؽٌل (بنزٌن –
كٌروسٌن – دٌزل) فً برامٌل محكمة وتخزن فً مكان بعٌد عن مستودع
المبٌدات وذلك عند عدم االستهبلك المباشر .
ثالثا ً  :صٌانة أجهزة المكافحة وتوفٌر قطع غٌارها -:
إشارة إلى الدراسة التً قامت بها اإلدارة العامة لصحة البٌئة بالوزارة على األجهزة المستخدمة فً
مكافحة الحشرات والتً تتلخص فً اآلتً :
 .1أجرٌت الدراسة على األجهزة المإمنة لؤلعوام ، 99 ، 98 ، 97
1444هـ عن طرٌق تصمٌم استمارة خاصة تبٌن عدد ونوع ا ألجهزة المإمنة
وعدد ونوع األجهزة الصالحة للعمل حتى تارٌخ تعبئة االستمارة.
 .2بعد تفرٌػ االستمارات وجد أن األجهزة المإمنة هً :
عام 1398/97هـ  3881جهاز
عام 1399/98هـ  1563جهاز
عام 1444/99هـ  4698جهاز
أي أن مجموع األجهزة المإمنة بلػ  5242جهاز والصالح منها للعمل عدد
 3567جهاز أي بنسبة .%68
 .3لوحظ عدم وجود تناسب بٌن مساحة المدٌنة وتوسعها وبٌن األجهزة
المإمنة .ولقد اتضح من الدراسة أن نسبة األعطال فً األجهزة كبٌرة مما
ٌعطً مإشراً واضحا ً إلى أن الصٌانة وطرق التشؽٌل لهذه األجهزة ؼٌر
مرضٌة وٌعود هذا إلى عدة أسباب منها.
أ – جهل العمال بهذه األجهزة وطرق صٌانتها وتشؽٌلها.
ب -عدم وجود أٌدي فنٌة متخصصة أو ذات خبرة طوٌلة فً صٌانة األجهزة
لدى البلدٌات.
ج – عدم مراعاة اشتراط توفٌر قطع الؽٌار مع الضمان والتدرٌب على
األجهزة عند طرح عملٌة تؤمٌن األجهزة.
ولقد تمخضت الدراسة عن التوصٌات التالٌة :
لما كانت أجهزة مكافحة الحشرات تكلؾ مبالػ
.1
باهظة فإنه لٌس من الصواب رمً كل جهاز ٌتوقؾ عن
العمل ولذا فإنه ٌنبؽً على البلدٌات تعٌٌن شخص ذو خبرة
لصٌانة تلك المعدات.
ً
كل بلدٌة تإمن شٌئا من هذه األجهزة علٌها
.2
اشتراط توفٌر قطع الؽٌار مع اشتراط ضمان ال ٌقل عن سنة
مع تدرٌب المختصٌن فً البلدٌة والذٌن سٌعملون على هذه
األجهزة على طرق تشؽٌلها وصٌانتها والمحافظة علٌها
وذلك عند طرح عملٌة التؤمٌن .
ونظراً لما لوحظ من كثرة أعطال أجهزة مكافحة الحشرات
وتراكمها فً مستودعات البلدٌات وما ٌنفق علٌها من أموال
كثٌرة ٌمكن استؽبللها فً أشٌاء أخرى إذا ما تمت صٌانة
هذه األجهزة ومبلحظتها لكً تبقى أطول فترة ممكنة.
فقد صدرت بعض التعلٌمات الخاصة بؤجهزة مكافحة الحشرات –
وصٌانتها – طرق تشؽٌلها – أنواعها كما ٌلً :
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رابعا ً  :أعطال أجهزة الرش وسبل التغلب علٌها -:
أ – أهم األجهزة المستخدمة فً مجال صحة البٌئة :
 .1أجهزة الرش بالرذاذ العادي :
تتحول محالٌل الرش فً هذه األجهزة إلى قطرات كبٌرة نسبٌا ً سرعان ما تهبط
على األرض وهذه تنقسم إلى :
أ – أجهزة ٌكون تؤثٌرها مباشر وفً حٌز محدود من الفراغ مثل الرشاشة
العادٌة (الٌدوٌة) والرشاشة الٌدوٌة ذات الضؽط المستمر واألٌروسوالت.
ب – أجهزة ٌكون تؤثٌرها مباشر أو ؼٌر مباشر مثل الرشاشة الظهرٌة
ومواتٌر الرش اآللٌة .
 .2أجهزة الرش بالرذاذ المتناهً فً الصغر (ٌو إل فً) :
تتحول محالٌل الرش فً مثل هذه األجهزة إلى قطٌرات دقٌقة متناهٌة فً
الصؽر تنتشر بالفراغ وتظل معلقة لقترة لٌست بالقصٌرة.
 .3أجهزة الضباب :
ٌخرج منها المبٌد على شكل دخان كثٌؾ نتٌجة تعرض رذاذ من المبٌد المخفؾ
إلى هواء أو قرص ساخن وتستخدم هذه الوسٌلة لمكافحة الحشرات باألماكن
المؽلقة فقط
ب – األعطال المحتملة وسبل التؽلب علٌها :
 .1عدم خروج سائل من (الفونٌة) فتحة المسدس فً أجهزة الرش :
األسباب  :هناك عدة احتماالت فإما أن ٌكون السبب عدم وجود هواء مضؽوط
داخل الخزان وتحل المشكلة بزٌادة الضؽط داخل الخزان أو أن ٌكون السبب
هو انسداد فتحة الفونٌة وهذه ٌمكن فكها وتنظٌفها بالماء أو أن ٌكون هناك
فتحات ٌحدث منها تسرٌب الهواء من داخل الخزان (منافذ ٌخرج منها الهواء
المضؽوط) مما ٌعمل على خفض الضؽط داخل الخزان وفً هذه الحالة ٌجب
اكتشاؾ هذه المنافذ ولحامها.
 .2عدم انتظام خروج السائل من الفونٌة عند الرش :
وٌمكن أن ٌكون السبب فً ذلك إما انسداد قرص الفونٌة انسداد جزئً وٌعالج
بفكه وتنظٌفه أو عدم فتح صمام خروج السائل تماما ً وٌمكن التؤكد من ذلك .
 .3عدم عمل مكبس الطلمة بكفاءة جٌدة :
من المحتمل أن ٌكون السبب فً ذلك جفاؾ جلدة المكبس والتً ٌمكن تلٌٌنها
بنزع المكبس من الطلمبة ووضع قلٌبلً من الزٌت على الجلدة وقد ٌكون السبب
تلؾ الجلدة وفً هذه الحالة ٌتم استبدالها.
 .4خروج الهواء المضغوط داخل الطلمبة من جوانب غطاء فتحة المبٌد
:
قد ٌكون السبب عدم إحكام إؼبلق الؽطاء أو عدم تشحٌم ؼطاء فتحة دخول
المبٌد.
وفً حالة أجهزة الضباب اآللٌة ٌمكن حدوث بعض األعطال وفٌما ٌلً أهمها
وسبل عبلجها.
أ – عدم عمل المحرك عند بداٌة التشؽٌل :
قد ٌكون السبب أن البطارٌة فارؼة أو ؼٌر صالحة وفً هذه الحالة تستبدل
بجدٌدة أو قد تكون شمعة االحتراق (البوجٌة) ؼٌر صالحة وٌمكن استبدالها أو
قد ٌكون الجهاز خالً من الوقود وقد ٌكون السبب فنً مٌكانٌكً وفً هذه
الحالة ٌعرض على فنً متخصص فً صٌانة أجهزة الرش.
ب -عدم خروج ضباب أثناء تشؽٌل الجهاز وٌحتمل أن ٌكون السبب إما :
طلمبة ضخ المبٌد ال تعمل وتعالج بالكشؾ
.1
علٌها وإصبلحها.
وجود رواسب داخل المواسٌر أدت إلى
.2
انسدادها وتعالج بتنظٌفها.
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وجود شوائب كثٌرة على مرشح المبٌد
.3
(الفلتر) وٌعالج بفكه وتنظٌفه.
صمام الطلمبة مؽلق وٌعالج بفتحه.
.4
ؼطاء الخزان ؼٌر مؽلق وٌعالج بؽلقه.
.5
درجة حرارة الهواء ؼٌر مرتفعة وٌعالج بعدم
.6
فتح صمام خروج المبٌد قبل ترك الجهاز ٌعمل لمدة من
الزمن لضمان وصول درجة الحرارة إلى المعدل الذي معه
ٌتم تبخٌر سائل المبٌد.

كما ٌجب مبلحظة أنه البد من عمل صٌانة ٌومٌة ألي جهاز ٌعمل فً الحقل بعد انتهاء فترة تشؽٌله
وذلك بعمل اآلتً-:
 .1فً حالة األجهزة اآللٌة ٌجب ترك المحرك ٌعمل لفترة من الزمن بعد
إقفال صمام خروج المبٌد (فً حالة أجهزة الرش أو الضباب).
 .2بعد ترك المحرك ٌعمل لفترة من الزمن بعد إقفال صمام خروج المبٌد
ٌقفل المحرك وٌترك حتى تنخفض درجة حرارته .
 .3بعد انخفاض درجة الحرارة ٌقوم أحد العاملٌن على هذا الجهاز
بتنظٌفه خارجٌا ً وإزالة ما علق به من األتربة والؽبار وبقاٌا السوائل.
ٌ .4قوم العامل بمعاٌرة زٌت المحرك وخزان الوقود وجمٌع األجهزة
الحساسة فً الجهاز والتؤكد من سبلمتها.
 .5بعد االنتهاء من الصٌانة الٌومٌة السابقة ٌؽطى الجهاز بؽطاء محكم
ٌقٌه من تؤثٌر العوامل الخارجٌة وٌترك فً مكان أمٌن بعٌداً عن عبث الجاهلٌن
به سواء إذا كان ٌدوٌا ً أو محموالً على سٌارة حتى ٌحٌن موعد فترة تشؽٌله
الثانٌة .
خامسا ً  :تعلٌمات خاصة بالسٌارات التً تحمل أجهزة المكافحة :
كثرة تواجد السٌارات إشارة إلى ما الحظه المختصٌن باإلدارة العامة لصحة البٌئة بالوزارة من
الداخلٌة فً بعض مدن المملكة مما ٌدل الحاملة ألجهزة مكافحة الحشرات فً الشوارع العامة والشوارع
وبعد انتهاء فترة العمل فٌستخدمها فً كثٌر من األعمال على أن هذه السٌارات تسلم للسائق أثناء العمل
 .الخاصة والتنقبلت طوال الٌوم
والؽبار أو وحٌث أن هذا التصرؾ ٌعرض األجهزة إلى كثٌر من األعطال إما بسبب تعرضها لؤلتربة
األطفال بها أثناء وقوفها تخلخل أجزائها بسبب ما ٌعترض السٌارة من عوائق فً الشوارع أو نتٌجة لعبث
 .فً األحٌاء الداخلٌة
المختصٌن لدى البلدٌات بعدم تسلٌم السٌارات التً تحمل أجهزة مكافحة مما سبق ذكره ٌجب التنبٌه على
بعد السائقٌن بعد انتهاء فترة العمل الرسمً مع إٌقافها فً المواقؾ الخاصة بها وتؽطٌتها الحشرات إلى
 .انتهاء عملها حتى تبدأ فترة العمل مع أخرى
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الباب التاسع
مكافحة البراغٌث والفئران
مقدمة :
سبق صدور التعمٌم رقم /5/43وؾ س بتارٌخ 1415/5/5هـ بخصوص عبلقة البراؼٌث بمرض الطاعون
وكٌفٌة التصدي للمرض ولمواكبة أهم التطورات فقد أعٌدت صٌاؼة التعمٌم على النحو التالً :
أوالً  :البراغٌث ومرض الطاعون -:
تتطفل البراؼٌث على اإلنسان وعدد من الحٌوانات األخرى ذات الفراء كالفئران والقطط والكبلب
واألرانب  ..إال أن أخطرها هو برؼوث الفؤر  Xenopsyiلدوره فً نقل مرض الطاعون Plage
بواسطة البكتٌرٌا المسببة للمرض  Pasterurella Pestisونظراً لوبائٌة المرض وسرعة انتشاره فإن
أعمال المكافحة ٌجب أن تنصب على كل من البراؼٌث والفئران ولكن بشرط أن تتقدم حملة مكافحة
البراؼٌث على حملة مكافحة القوارض حتى ال ٌسبب موت القوارض بٌنما البراؼٌث المتطفلة علٌها ما
زالت حٌة فً انطبلق هذه البراؼٌث بحثا ً عن عائل جدٌد من نفس النوع وفً حالة عدم وجوده فإنها
تتطفل على أي عائل آخر ومن ضمنها اإلنسان حٌث تعمل فً هذه الحالة على سرعة انتشار الوباء .
وٌعتبر مرض الطاعون من األمراض المنقولة الوبائٌة الخطٌرة  ..وٌتواجد المرض فً ثبلث أشكال
مختلفة أخطرها هو الطاعون الرئوي (الموت األسود) وذلك بسبب مضاعفاته الخطٌرة وسهولة نقله بٌن
اإلنسان المصاب والسلٌم .
ٌنتقل المرض لئلنسان بؤحد ثبلث وسائل رئٌسٌة تنتقل من خبللها البكتٌرٌا المسببة للمرض
 Pasterurella Pestisإلى اإلنسان السلٌم -:
 .1عن طرٌق لدغ البرؼوث المصاب -:
ً
ً
عندما ٌلدغ برؼوث الفؤر  Xenopsylla Cheopisفؤرا مصابا فإنه ٌؤخذ
عدداً قلٌبلً من المٌكروبات البكتٌرٌة الموجودة فً دم الفؤر المصاب وتتزاٌد فً
العدد فً معدة البرؼوث خبلل ٌ 26 – 9وما ً إلى الحد الذي تسبب فٌه عجز
البرؼوث عن البلع الطبٌعً فٌلجؤ إلى التقٌإ خبلل الوجبات التالٌة فٌحقن
المٌكروبات داخل عائلة الجدٌد فؤراً كان أم إنسانا ً وتعتبر القوارض البرٌة
المخزن الرئٌسً للمرض وتنتقل الكائنات المسببة للمرض عن طرٌق البراؼٌث
المصابة إلى الفئران المنزلٌة خاصة الفؤر األسود أو فؤر المجاري (الفؤر البنً)
ومرة أخرى من البراؼٌث المصابة إلى اإلنسان .
 .2من خبلل التبلمس المباشر مع دم أو نسٌج أحد القوارض المصابة (وفً حاالت
نادرة من تناول ؼذاء ملوث كتناول لحوم (كبده) بدون طهً).
 .3عن طرٌق مباشر من اإلنسان المصاب إلى اإلنسان السلٌم (النوع الرئوي).
وٌعتبر األسلوب األمثل للوقاٌة من المرض هو مكافحة البراؼٌث والقوارض
على حد سواء مع أخذ العوامل الرئٌسٌة التالٌة فً االعتبار -:
أ  -تعٌش البراؼٌث متطفلة على العدٌد من الحٌوانات ذات الدم الحار
وكذلك اإلنسان بامتصاص الدم.
بٌ -فضل كل نوع من أنواع البراؼٌث العائل الرئٌسً له  ..إال أنه عند موت
هذا العائل وفً حالة عدم وجود نفس نوع العائل فإنه ٌبدأ فً التطفل على عائل
ثانوي آخر سوا ًء كان إنسانا ً أو أحد الحٌوانات ذات الدم الحار (القطط والكبلب
المستؤنسة) .
ج – تكون فرصة انتشار المرض خطٌرة فً حالة أن ٌكون العائل الرئٌسً
خازنا ً لمٌكروب المرض وبالتالً تكون البراؼٌث المتطفلة علٌه حامله أٌضا ً
للمٌكروب الذي ٌنتقل بالتالً إلى العائل الثانوي.
وبنا ًء على هذه الحقائق وما سبقها فإن األمر ٌتطلب توجٌه الجهود أوالً لمكافحة
البراؼٌث تلٌها حمبلت مكثفة لمكافحة القوارض  ..مع االهتمام بضرورة عدم
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إجراء عملٌات ذبح الحٌوانات بالمسالخ إال تحت إشراؾ طبٌب بٌطري لتجنب
ذبح الحٌوانات المرٌضة بصفة عامة.
ثانٌا ً  :البراغٌث -: Fleas
حشرات صؽٌرة قافزة ؼٌر مجنحة تتراوح فٌما بٌن  8.5 – 1مم ( 4– 2مم ؼالباً) وهى فً حركة
دائمة وتسكن على العائل عند امتصاص دمه وتحصل على الوجبة الؽذائٌة من خبلل العدٌد من اللدؼات
ومعظم األنواع تصٌب الثدٌٌات الصؽٌرة كالقوارض والخفافٌش والقلٌل ٌتطفل على الحٌوانات الكبٌرة
والطٌور وهى تهاجم اإلنسان بشدة عند ؼٌاب عوائلها األصلٌة .
أ – أهم األنواع التً تتطفل على اإلنسان ما ٌلً :
 .1برؼوث الفؤر Xenopsylla Cheopis
 .2برؼوث اإلنسان Pulex irritants
 .3برؼوث القطط Ctemocephalides felis
 .4برؼوث الكبلب C. canis
وتتكاثر البراؼٌث بشدة فً المنازل الشعبٌة والرٌفٌة حٌث ٌسهل لٌرقات البراؼٌث الحصول على
ؼذائها كما أن للعذارى القدرة على البقاء دون التحول للبراؼٌث الكاملة لفترات تصل إلى العام .
ب – مكافحة البراغٌث :
توجه أساسا ً لؤلماكن التً ٌعتقد أنها جحور للفئران باستخدام المبٌدات فً صورة ؼازٌة (أقراص
الفوستوكسٌن المولدة للؽاز) وهى تقضً على الفئران والبراؼٌث معا ً أو على صورة مساحٌق تعفٌر
 Dust Powdersوالتً تعلق فً فرائها وتساعد عادة االحتكاك بٌن القوارض فً نقل المبٌد من فؤر
إلى آخر كما أن انتقال المبٌد لداخل الجحور ٌساعد فً القضاء على ٌرقات البراؼٌث بداخل الجحر.
أما مكافحة البراؼٌث داخل المنازل والمناطق المؤهولة فتتم باستخدام المبٌدات الحشرٌة على صورة
مستحلبات للمبٌدات السائلة القابلة لبلستحبلب بالماء أو معلقات للمبٌدات المتواجدة فً صورة مساحٌق
قابلة للبلل  ..بٌنما تتم مكافحة البراؼٌث فً الحٌوانات األلٌفة عن طرٌق رشها أو ؼمرها (تؽطٌس) فً
محالٌل مبٌدات معٌنة وبتركٌزات محددة نوضحها فٌما بعد  ..إال أنه ٌجب زٌادة حمبلت مكافحة الكبلب
والقطط الضالة ونقل النافق منها على وجه السرعة وبحذر لدفنه فً المكان المخصص لذلك مع إضافة
الجٌر الحً (أكسٌد الكالسٌوم) بما ٌعادل وزنه.
هذا وٌبلحظ أن استخدام المبٌدات المخففة ٌكون وفق تركٌزات أو معدالت إما محسوبة على أساس كمٌة
(حجم) أو وزن معٌن من المبٌد المحدد تركٌزه لكل وحدة مساحة أو حجم مثبلً ..أو أنها تكون موصوفة
على أساس المادة الفعالة وفً هذه الحالة تحتاج إلى حسابها بطرٌقة خاصة لتحدٌد الحجم أو الوزن
المطلوب من المبٌد المركز  ..وٌتم تقدٌرها كما ٌلً :
بفرض أن التركٌز الموصى باستخدامه من مبٌد معٌن هو  4.4جم مادة فعالة/متر مربع.
وبفرض أن المبٌد المطلوب ٌباع تجارٌا ً بتركٌز  %14فمعنى ذلك أن :
كل 144جم من هذا المبٌد تحتوي على 14جم مادة فعالة وبالتالً فإن س جم من هذا المبٌد تحتوي على
 4.4جم (التركٌز الموصى به).
100 × 0.4
=
س=
4جم
10

فٌتم بذلك استخدام المبٌد التجاري  %14بواقع 4جم  /متر مربع
 -3المبٌدات الحشرٌة الموصى بها :
 1-3مساحة التعفٌر :
 -1أ للمناطق الؽٌر مؤهولة :
المبداسٌها لوثرٌن  W.P %14أو سٌفلوثرٌن  W.P %14أو بندٌو كارب بواقع 4.4جم/م 2من أي
منهم.
-1ب للمناطق المؤهولة :
بٌر مثرٌن  %14بواقع من 3-2جم/م – 2دلتا مثرٌن بودرة  4.45بواقع  34جم/م – 2مبلثٌون  %2أو
بٌرٌمفوس مٌثاٌل  %2بواقع 44جم/م. 2
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 2-3مستحلبات أو مساحٌق قابلة للبلل معلقة فً الماء :
المبداسٌها لوثرٌن  %14دبلٌو بً أو  2.5 -ئً سً – بٌرمثرٌن  %25-14قابل لبلستحبلب أو
قابل للبلل – فنتروثٌون  %54وتستخدم كافة هذه المركبات طبقا ً لما هو مدون على بطاقة العبوات أو
النشرات الفنٌة لها.
 3-3محالٌل رش أو غمر (تغطٌس) الحٌوانات األلٌفة :
 كاربارٌل  %4.5ئً سً ( سٌدٌت – مونصر)  .تؽطٌس أو رش .
 كاربارٌل  %5-2بودرة تعفٌر (ال ٌستخدم مع القطط أقل من أربع أسابٌع).
 مبلثٌون  %4.25تؽطٌس (ؼمر).
 مبلثٌون  %4.5رش
 مبلثٌون  %5-4تعفٌر
ثالثا ً  :القوارض -: Rodents
تعتبر القوارض من جنس راتس  Genus Rattusمن أكبر العوائل المرتبطة بمرض الطاعون
والخازن للبكتٌرٌا المسببه له والتً تسببت فً معظم حاالت األوبئة التً ظهرت فً مناطق مختلفة من
العالم وٌعتبر الفؤر النروٌجً (الفؤر األسود) ٌ Rattus Norvegicusلٌه فؤر السقوؾ (الفؤر البنً)
 Rattus rattusوكذا الفؤر المنولً  Mus Musculusالمسئولة عن حاالت اإلصابة فٌما بٌن
المواطنٌن بعد انتقال المٌكروب إلٌها عن طرٌق البراؼٌث المصابة التً كانت تعٌش على القوارض
البرٌة  ..ومن ثم عبر البراؼٌث المصابة أٌضا ً إلى اإلنسان السلٌم.
مكافحة القوارض :
أ – ٌتم فً البداٌة تنظٌف المنطقة المستهدفة كمحاولة لتقلٌل :
 مصادر الؽذاء المختلفة (البقاٌا المكشوفة والمخازن ؼٌر الجٌدة … الخ ).
 مصادر المٌاه (التً ٌمكن أن تستخدمها القوارض).
 أماكن االختباء اإلضافٌة .
ب -المركبات التً ٌمكن استخدامها فً مكافحة القوارض :
ً
ٌستحسن تعدد المركبات المستخدمة والمقصود هو تعدد المركب الكٌماوي الفعال نظرا لوجود المركب
تحت أسماء تجارٌة عدٌدة  .وٌفضل بالطبع استخدام سم حاد مثل فوسفٌد الزنك للعمل على خفض سرٌع
لتعداد اآلفة ٌلٌها استخدام المركبات المانعة للتخثر (تجلط الدم) كمرحلة ثانٌة مع شدة الحرص فً استخدام
فوسفٌد الزنك الشدٌد السمٌة .
اسم المركب األسماء التجارٌة
داٌفٌناكوم  Difenacuomرتاك
كومٌكلور (كومارٌن) ) )Coumichlor (Cumarineتومورٌن – راتٌبلن – النٌرات
برودا ٌفاكوم  Brodifacoumكلـبرات
داٌفاسٌونو  Diphacinoneرٌد نتٌن
وٌستحسن فً الؽالب استخدام أكثر من مركب فً حمبلت المقاومة وكذلك استخدام المركب فً أكثر من
صورة كؤن ٌستخدم الطعم المحبب أو األقراص حسب التجهٌزات المختلفة للشركات المنتجة للطعم
المحمل علٌه المادة الفعالة طبقا ً ألماكن االستخدام.
ج – اختٌار أماكن وضع الطعوم :
ٌ .1جب أن تكون نقط وضع الطعوم فً خط سٌر الفئران المتوقع .
 .2توزع الطعوم على األماكن العلوٌة والسفلٌة فً حالة المكافحة داخل المبانً.
ٌ .3تم اختٌار األماكن المظلمة والبعٌدة عن الحركة والضوضاء .
ٌ .4بعد الطعم عن الحوائط بمقدار 15سم تقرٌبا ً .
 .5عدم تؽٌٌر أماكن وضع الطعوم طول أٌام دورة المقاومة (ٌ 24وما ً تقرٌبا ً ).
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 .6رسم كروكً ألماكن وضع الطعوم تبٌن بؤرقام مسلسلة وٌعلم فٌها األماكن العلوٌة
لتمٌٌزها عن السفلٌة .
 .7فً األماكن المكشوفة ٌتم وضع الطعوم فً اسطوانات من الببلستٌك أو ما ٌشبهها
أو أي أشكال أخرى تعوق الحٌوانات األخرى من الوصول للطعم السام وأن
ٌكون بعٌداً عن متناول األطفال وٌتم التحاٌل بصورة أو بؤخرى ألماكن وضع
الطعوم فً خط سٌر الفئران دون ما ضرر .
ٌ .8جب أن ٌتناسب عدد نقط وضع الطعوم مع األعداد المنتظر (المتوقعة ) للفئران.
د – دورات الطعوم :
المقصود بها تنظٌم وضع الطعوم والكشؾ علٌها وتؽٌٌر التالؾ مع رفع الفئران المٌتة وتطهٌر أماكنها
بالفنٌك أو الكلور الجٌري ورصد ذلك فً جداول خاصة بكل دورة مع مبلحظة اآلتً -:
ٌ .1تم نشر مجموعة ضخمة من الطعوم الؽٌر سامة والجاذبة للفئران وفً داخل
األشكال المختلفة التً سوؾ تستخدم فٌما بعد مع الطعوم السامة فٌما ٌسمى
بعملٌة ( )baiting – Preحتى ٌمكن تحدٌد أماكن انتشار القوارض وكثافتها
فً كل منطقة بنا ًء على معدل استهبلك تلك الطعوم وٌستمر ذلك لمدة ثبلثة أٌام .
 .2تستبدل الطعوم العادٌة بالطعوم السامة فً الٌوم الرابع فً المناطق التً ثبت أنها
مسالك للفئران.
ٌ .3ستمر الكشؾ عن الطعوم لتؽٌٌر التالؾ وزٌادة الطعم حسب معدل االستهبلك -
مع رفع الفئران المٌتة من األماكن المختلفة وٌستمر ذلك حتى ٌتوقؾ أكل
الطعوم.
 .4ترفع الطعوم وتعدم بعد نهاٌة الدورة بدفنها فً التربة فً حفرة بعمق واحد متر
تقرٌبا ً بعٌداً عن مصادر المٌاه أو اتجاه حركة السٌول واألمطار .
ٌ .5ستمر المرور لبضعة أٌام أخرى للتؤكد من جمع كل الفئران المٌتة بحذر شدٌد
مع دفنها مع ما ٌعادل وزنها من الجٌر الحً وتطهٌر مكانها بالمطهرات الطبٌة
كالفنٌك أو الكلور الجٌري.
وٌبلحظ أنه ٌمكن استخدام بعض الطعوم السامة فً صورة سائلة فً المناطق الجافة التً ٌكون من
الصعب فٌها على القوارض الحصول على الماء  ..كما ٌمكن استخدام بعض المركبات التً ال تتؤثر
بالماء لبلستخدام فً مواسٌر المجاري (أقراص شمعٌة).
هـ -وسائل هامة أخرى للمكافحة :
 .1استخدام المصائد داخل المبانً والمخازن.
 .2استخدام األلواح البلصقة .
 .3استخدام التدخٌن الكٌماوي فً بعض األماكن التً ٌصلح فٌها بؤمان كاستخدام
أقراص الفوستوكسٌن فً جحور الفئران وهً فً هذه الحالة ستكون ثنائٌة
الؽرض فً القضاء على كل من البراؼٌث والقوارض فً نفس الوقت .
 .4تشجٌع األهالً على صٌد القوارض بوسٌلة أو بؤخرى.
وٌمكن تكرار حمبلت اإلبادة هذه من مرتٌن إلى ثبلثة فً العام فً المناطق
الموبوءة التً تشكل فٌها القوارض والبراؼٌث خطورة محتملة.
ملحوظة هامة :
ٌجب على عمال المكافحة والمشرفٌن ارتداء المبلبس الوقائٌة الكاملة فً كافة مراحل المقاومة مع
ضرورة االهتمام بصفة خاصة بارتداء الحذاء الجلدي ذو الرقبة الطوٌلة لتجنب تطفل البراؼٌث ..كما أنه
وبسبب الخطورة الشدٌدة لمادة فوسفٌد الزنك على اإلنسان والحٌوان والتً تإدي فً أؼلب األحٌان إلى
وفاة من ٌتعرض لها فإنه ٌجب اتخاذ االحتٌاطات المناسبة والحرص والحذر الشدٌدٌن عند استخدامها وأن
ال تستخدم إال تحت إشراؾ الشخص المسئول عن المكافحة بالبلدٌة بحٌث ٌكون هو الشخص المسئول
عنها .مع ضرورة إفهام العاملٌن بهذه المادة بمدى خطورتها والتقٌد التام بارتداء المبلبس الوقائٌة .
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الباب العاشر
مكافحة الكالب الضالة
مقدمة :
سبق صـدور التعامٌم أرقام /5/4546وؾ فً 1414/7/18هـ /3/2217 ،ص فً 1443/12/25هـ ،
/3/271ص فً 1443/3/18هـ /3/639 ،ص فً 1441/6/11هـ /67 ،ص فً 1398/1/7هـ /241 ،ص فً
1394/3/25هـ /151 ،ص فً 1391/3/21هـ /84 ،ص فً 1394/2/9هـ  ..حول مكافحة الكبلب والحٌوانات
الضالة األخرى ونظراً لخطورة تكاثر الكبلب الضالة ونقلها لؤلمراض الخطٌرة التً تصٌب اإلنسان مثل داء الكلب
(السعار الكلبً) والحوٌصبلت الكلبٌة (الهٌداتد) ولمواكبة التطور فً هذا المجال فإن األمر ٌستدعً تكثٌؾ جهود
المكافحة للقضاء علٌها بشتى الوسائل الممكنة اعتماداً على فتوى سماحة المفتً رقم  758فً 1384/5/26هـ
والموجهة إلى رئٌس بلدٌة الدمام واآلتً نصها -:
من محمد بن إبراهٌم إلى حضرة المكرم رئٌس بلدٌة الدمام المحترم السبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته وبعد :
فقد وصل إلٌنا كتابك الذي تستفتً به عن بعض الموضوعات ومنها قتل الكبلب التً توجد داخل البلد وٌحصل منها
أذٌة وضرر على الناس إلى أخر ما ذكرتم ؟.
والجواب – الحمد هلل :
" … وأما الكبلب فقد ورد األمر بقتلها فً صدر اإلسبلم ثم نسخ األمر بقتلها وبقى حكم القتل فً الكلب األسود
البهٌم الذي ال لون فٌه ؼٌر السواد وكذلك الكلب الضاري الذي عادته األذى واالعتداء على الناس بعضهم ونباحه
وشق ثٌابهم وتروٌعهم ونحو ذلك – إذا كان معروفا ً بهذا وكذلك الكلب الذي ٌصول ولو لم ٌكن معروفا ً بالضراوة
فٌقتل لصٌالته فهذه الثبلثة أنواع ٌجوز قتلها  ،وما عداها فبل ٌحل قتله ألن النبً صلى هللا علٌه وسلم أمر بقتل
الكبلب ثم نهى عن قتلها وقال علٌكم باألسود البهٌم فإنه شٌطان وفً حدٌث آخر  -لو ال أن الكبلب أمة من األمم
ألمرت بقتلها -فاقتلوا منها كل أسود بهٌم  ،وفً لفظ أنه أمر بقتل الكبلب ثم قال ما بالهم وبال الكبلب ثم رخص فً
كلب الصٌد وكلب الؽنم وكلب الزرع – فنهى صلى هللا علٌه وسلم عن قتلها بعد ما أمر به لما فٌه من إفناء أمة من
األمم وجٌل من الخلق ألنه ما من خلق هلل إال وفٌه نوع من الحكمة وضروب من المصالح فلما كان ال سبٌل إلى
إفنائها كلها أمر بقتل شرارها وهى السود البهم وترك ما سواها.ومما ٌذكر بهذه المناسبة الكبلب البولٌسٌة التً ٌقال
عنها أنها تعرؾ أثر المتهم بسرقة ونحوها وٌقول بعضهم أنها بمنزلة قائؾ األثر وهذا القول خبلؾ الظاهر فإن
استسٌػ ذلك فعبلًَ فبل تعدو أن تكون قرٌنة ضعٌفة إن لم ٌعضدها أقوى منها فبل عمل علٌها ألن جعلها بمنزلة
قائؾ األثر بعٌد ألن القائؾ ٌشترط له شروط معروفة منها العدالة والمعرفة وؼٌرهما وهذا كله إذا لم ٌكن الكلب
البولٌسً أسود بهٌما ً فإن كان كذلك فهو داخل فً عموم ما تقدم فً األحادٌث من أنه شٌطان ٌقتل بكل حال وال
ٌجوز اقتناإه وال ٌحل ما أصطٌد به وال ٌعول على معرفته بالمتهم فلٌس الكلب األبٌض واألحمر من الكبلب
البولٌسٌة فالكلب األسود البهٌم ٌختص عن ؼٌره من الكبلب بؤمور :
 .1أنه ٌقتل بكل حال ألنه شٌطان دون ؼٌره من الكبلب.
 .2أنه ال ٌجوز اقتناإه مطلقا ً حتى للزرع والماشٌة والصٌد.
 .3أنه ال ٌحل ما اصطٌد به ولو كان معلماً.
 .4إن مروره بٌن ٌدي المصلً ٌقطع الصبلة دون ؼٌره من الكبلب.
وهللا أعلم وصلى هللا على نبٌنا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى.
األسالٌب المستخدمة فً مكافحة الحٌوانات الضالة :
نظراً ألن عملٌة التسمٌم بمادة سلفات اإلستركنٌن قد ال تفً بالؽرض خصوصا ً فً مكافحة حٌوانات أخرى ؼٌر
الكبلب (القطط مثبلً).
فقد تم تشكٌل لجنة فنٌة من وزارة الداخلٌة ووزارة الشئون البلدٌة والقروٌة لدراسة وسائل إبادة الكبلب فً المملكة ،
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واجتمعت هذه اللجنة بتارٌخ 1443/14/16هـ وتدارست الموضوع من جمٌع جوانبه اإلٌجابٌة منها والسلبٌة
واطلعت على كافة التقارٌر وكل ما ٌتعلق بهذا الصدد لدى مندوب وزارة الشئون البلدٌة والقروٌة وما صدر بذلك
من أوامر وتعلٌمات من بعض أمراء مناطق المملكة كمنطقة مكة ا لمكرمة وذلك على سبٌل المثال ال الحصر
بالسماح باستعمال بعض أنواع البنادق والسهام المخصصة لتخدٌر الكبلب ومن ثم العمل على إبادتها والتخلص منها
بحقنها بمادة سامة  ،وقد وافقت اللجنة على إعطاء وزارة الشئون البلدٌة والقروٌة صبلحٌة العمل على إبادة الكبلب
الضارة والعقورة بواسطة البنادق المخصصة لتخدٌر الحٌوانات والتً ال ٌمكن بؤي حال من األحوال أن تستخدم
لؽٌر هذه األؼراض وأنه فً حال ما إذا أصٌب أحد عن طرٌق الخطؤ بواسطتها فإن ضررها ٌكون فً تخدٌر من
أصٌب بها فترة زمنٌة بسٌطة ومحدودة وال ٌنجم عنها مضار.
وبنا ًء على ما سبق ذكره فقد وردنا خطاب سعادة وكٌل وزارة الداخلٌة للشئون اإلدارٌة رقم  26/528542فً
1443/11/15هـ لئلٌعاز للجهات بالعمل بما أوصت به اللجنة.
لذا فإنه ال مانع من استعمال تلك البنادق واألنابٌب المخصصة لتخدٌر الكبلب أوالً ومن ثم القضاء علٌها بحقن سامة
بعد ذاك على أن ٌراعى الحذر الشدٌد فً استعمالها وأن ٌكون ذلك تحت إشراؾ المختصٌن بالبلدٌة فقط وأن
ٌصحب الفرٌق معه معدات اإلسعاؾ األولى والتً من ضمنها أنبوبة األكسجٌن.
وتتم مكافحة الكالب بوسائل مختلفة أهمها -:
 .1تسمٌم الكبلب بمادة سلفات اإلستركنٌن  ..وهى على شكل كبسوالت زنة 65ملجم مادة فعالة لكل
كبسولة  ..وٌتم وضعه باللحوم وتقدٌمها للكبلب مع مبلحظة أن المادة داخل الكبسوالت شدٌدة السمٌة
وٌلزم الحذر الكامل عند التداول لعدم انتشار ما بداخل الكبسوالت.
 .2استخدام البنادق واألنابٌب المخصصة لتخدٌر الكبلب أوالً ومن ثم قتلها بالحقن بمادة سامة بعد ذلك
وٌبلحظ أن الكثٌر من البلدٌات ومن قبٌل اختصار األسلوب المتبع تقوم بوضع المادة السامة مباشرة
فً بنادق التخدٌر لتسمٌم الكبلب مباشرة األمر الذي ٌإدي فً حالة اإلصابة الخطؤ إلى ما ال ٌحمد
عقباه تجاه من ٌتعرض لهذه اإلبر السامة وعلٌه فبل ٌجوز مطلقا ً استخدام المادة السامة مباشرة وٌجب
توجٌه المسئولٌن عن هذه العملٌة لمدى األخطار المحتملة ومسئولٌتهم المباشرة تجاه ذلك.
 .3إطبلق الرصاص على الكبلب العقورة فً المناطق الؽٌر آهلة بالسكان وهذا من اختصاص رجال
الشرطة بنا ًء على موافقة صاحب السمو الملكً نائب وزٌر الداخلٌة برقم  8563/26فً
1394/3/3هـ ..وعلٌه ٌمكن االتصال بمراكز الشرطة لتنظٌم حمبلت دورٌة عندما ٌستدعً األمر
ذلك .
هذا وتجدر اإلشارة إلى خطاب صاحب السمو الملكً العضو المنتدب للهٌئة الوطنٌة لحماٌة الحٌاة الفطرٌة
وإنمائها رقم  3155فً 1414/6/19هـ والمبنً على ما ورد للهٌئة من معلومات حول نفوق كثٌر من طٌور
النسور والرخم والؽربان وؼٌرها من الطٌور ببعض مناطق المملكة نتٌجة قٌام بعض أصحاب المواشً بطلب
سموم من البلدٌات الستخدامها ضد الذئاب والكبلب بحجة أنها تفترس بعض مواشٌهم مما أدى إلى هبلك الحٌوانات
والطٌور بالمنطقة .
ونظراً لخطورة مادة سلفات اإلستركنٌن فإنه ٌجب ضرورة اإلشراؾ المباشر على استخدامها من قبل منسوبً
البلدٌات والمجمعات القروٌة المسئولٌن عن أعمال المكافحة .وكما أن ترك اللحوم المسمومة المستخدمة كطعم ٌإدي
إلى إهبلك أي طائر أو حٌوان ٌتؽذى علٌها فإن إهمال جمع ودفن الحٌوانات التً تم تسمٌمها ٌإدي إلى نفس النتٌجة
عند تؽذٌة الحٌوانات والطٌور علٌها  .لذا ٌجب التنبٌه على القائمٌن بؤعمال المكافحة بضرورة اتباع اآلتً :
 .1االلتزام بضرورة جمع الحٌوانات التً تم تسمٌمها ودفنها على أعماق ال تقل عن متر واحد.
 .2التؤكد من جمع كافة الطعوم المستخدمة فً نهاٌة أي حملة للمكافحة وعدم تركها ألي سبب من
األسباب.
 .3التؤكٌد على عدم تسلٌم هذه السموم للمواطنٌن تحت أي ظرؾ من الظروؾ وأن تكون مسئولٌة
استخدامها على عاتق المسئولٌن بالبلدٌات فقط.
 .4االهتمام باستخدام بنادق التخدٌر والتسمٌم بعد ذلك كؤسلوب بدٌل لمكافحة مثل هذه الحٌوانات.
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الباب الحادي عشر
أعمال المكافحة بالمنازل والمبانً الخارجة عن نطاق الخدمات البلدٌة
مقدمة :
سبق صدور التعمٌم رقم  /5/25747وؾ بتارٌخ 1417/6/2هـ الخاص بشروط وضوابط تراخٌص الشركات
أو المإسسات التً تقوم بؤعمال مكافحة الحشرات واآلفات ذات العبلقة بالصحة العامة داخل المنازل والمبانً
الخاصة والعامة وذلك بناءاً علً ما لوحظ من قٌام بعض الشركات والمإسسات باإلعبلن فً الصحؾ المحلٌة عن
القٌام بؤعمال صٌانة ونظافة المنازل إضافة إلً خدمة مكافحة الحشرات ذات العبلقة بالصحة العامة دون أن ٌكون
لدٌها اإلمكانٌات الفنٌة البلزمة ألداء هذه المهمة علً الوجه المطلوب .
وعلٌه فقد صدرت هذه الضوابط والشروط لتلتزم بها الشركات والمإسسات الراؼبة فً أداء هذه الخدمة وهً علً
النحو التالً -:
المجال :
تختص هذه الشروط والضوابط بالشركات أو المإسسات التً تمارس أعمال أنشطة مكافحة الحشرات أو اآلفات
ذات العبلقة بالصحة العامة داخل المبانً وتستخدم المبٌدات الكٌمٌائٌة أو ؼٌرها من وسائل المكافحة وال تشمل
مكافحة الحشرات واآلفات فً الحدائق المنزلٌة .
الشروط والضوابط -:
أوالً  :الشروط العامة -:
 .1بالنسبة للشركات أو المإسسات تحت اإلنشاء ٌجب علً صاحب الطلب الحصول
علً ترخٌص مزاولة النشاط من قبل األمانة أو البلدٌة قبل تسجٌل نشاط مكافحة
الحشرات أو اآلفات المنزلٌة فً السجل التجاري .
 .2بالنسبة للشركات أو المإسسات القائمة فعبلً ٌشترط وجود سجل تجاري ٌتضمن
القٌام بؤعمال مكافحة الحشرات واآلفات ذات العبلقة بالصحة العامة داخل المبانً
ضمن أنشطتها المختلفة .
ٌ .3شترط وجود مسئول فنً مختص بؤعمال المكافحة ٌتوافر فٌه المإهل العلمً
المناسب (بكالورٌوس زراعة شعبة وقاٌة أو مبٌدات أو علوم بٌئٌة).
ٌ .4جب توافر اشتراطات السبلمة العامة حسب تعلٌمات الدفاع المدنً وأخذ موافقة
األمانة أو البلدٌة المعنٌة علً موقع مستودع الشركة أو المإسسة والذي ٌشترط
أن ٌكون بعٌداً عن النطاق العمرانً وبالمساحة الكافٌة والتقسٌم المبلئم للنشاط
(ؼرفة تخزٌن المبٌدات -ؼرفة تجهٌز المبٌدات – كراج -دورة مٌاه) علً أن
تكون أرضٌات ؼرفتً تخزٌن وتجهٌز المبٌدات من الببلط المقاوم للمواد
الكٌماوٌة والجدران مؽطاة بالكامل بالقٌشانً األبٌض  ،كما ٌشترط أن تكون
مساحة الكراج مناسبة لعدد السٌارات واآللٌات والمعدات الخاصة بؤعمال
المكافحة مع توفٌر دورة مٌاه مناسبة تكون فً الطرؾ البعٌد من المستودع (ال
تكون مبلصقة لؽرفتً التخزٌن والتجهٌز) مزودة بمصدر مٌاه مؤمون صحٌا ً
لبلستحمام وؼسٌل المبلبس  ،كما ٌجب أن تكون جمٌع وحدات المبنً مزودة
بمراوح طرد قوٌة أو أتوماتٌكٌة مع توافر وسائل اإلضاءة والتهوٌة المناسبة .
 .5مراقبة هذه الشركات أو المإسسات تكون من قبل األمانة أو البلدٌة المعنٌة وٌتم
توقٌع العقوبات علً المنشآت المخالفة طبقا ً ألحكام األنظمة المعمول بها فً هذا
الشؤن ومخاطبة وزارة التجارة فً حالة تكرار المخالفة لهذه الشروط والضوابط
لشطب هذا النشاط من السجل التجاري وإلؽاء الترخٌص إذا دعت الحاجة إلً
ذلك .
 .6تقدٌم تعهد بعدم استخدام المبٌدات الفسفورٌة العضوٌة داخل المنازل .
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ثانٌا ً  :الشروط الخاصة :
 .1تلتزم الشركة أو المإسسة بإعداد دفتر لتسجٌل أعمال وأنشطة المكافحة حسب
النموذج المرفق رقم (. )1
 .2إلزام المإسسة أو الشركة بتزوٌد صاحب المبنى الذي تمت فٌه المكافحة بتقرٌر
فنً علً مطبوعات الشركة أو المإسسة موقع من المسئول عن عملٌة الرش
ٌتضمن أسماء المبٌدات المستخدمة والتخفٌفات واالحتٌاطات الواجب اتخاذها من
قبل صاحب المنزل وكٌفٌة التصرؾ عند حدوث أي أعراض ؼٌر طبٌعٌة نتٌجة
رش المنزل بالمبٌدات وذلك حسب النموذج المرفق رقم (( ، )2تقرٌر مكافحة
اآلفات) .
 .3التقٌد بارتداء العمال للمبلبس الواقٌة والموضحة فٌما ٌلً -:
أ  -بدله قطعة واحدة (أوفر هول) من األقمشة القطنٌة الخفٌفة المتٌنة
لتتحمل الؽسٌل المستمر بالصابون والمنظفات الصناعٌة .
ب -قفاز من المطاط له رقبة طوٌلة .
ج -حذاء واقً من المطاط له رقبة طوٌلة .
د -نظارة واقٌة من الببلستٌك الؽٌر ضار باإلبصار وٌكون جانبها من الشبك
للتهوٌة .
هـ -قناع واقً  FACE MASKله ؼشاء مصفً ٌستخدم عند التعفٌر
بمركبات ضعٌفة السمٌة .
و -كمامة  RESPIRATOضد األبخرة السامة للمبٌدات الحشرٌة الشدٌدة
السمٌة بالتنفس مزودة بمرشح متخصص (فلتر)  .وذلك لتقلٌل حوادث التسمم
أو التلوث أثناء عملٌات التخفٌؾ أو التعبئة أو الرش أو التعفٌر .
 .4إلزام الشركات والمإسسات باستخدام أحدث األجهزة والمعدات فً عملٌات
المكافحة .
 .5اتباع تعلٌمات الوقاٌة المدونة علً العبوات .
ٌ .6تم التخلص من العبوات الفارؼة بالتنسٌق مع مصلحة األرصاد وحماٌة البٌئة.
ثالثا ً  :شروط خاصة بالمبٌدات :
ٌجب التقٌد بالمواصفة القٌاسٌة الخلٌجٌة رقم ( 133السعودٌة رقم  )392اشتراطات مبٌدات اآلفات –
علً أن تكون المبٌدات الحشرٌة المستخدمة من الفئة الرابعة (عملٌا ً ؼٌر سامة) أو الفئة الثالثة (معتدلة
السمٌة) من التصنٌؾ الوارد بالجدول رقم ( )1من المواصفة المذكورة .
رابعا ً  :أحكام عامة :
 .1ال ٌتم الترخٌص للشركة أو المإسسة بمزاولة نشاط أعمال المكافحة لآلفات
المنزلٌة من قبل األمانات والبلدٌات قبل استٌفاء كافة الشروط السابقة .
 .2تمنح الشركات والمإسسات القائمة حالٌا ً بؤعمال المكافحة فترة ستة أشهر من
تارٌخ طلب التجدٌد الستكمال هذه الشروط .
ٌ .3تم توقٌع إقرار من المسئول عن الشركة أو المإسسة بالتزامه بكافة الشروط
الواردة سواء عند بدء الترخٌص أو عند التجدٌد .
بٌان أنشطة أعمال المكافحة
تقرٌر مكافحة اآلفات
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