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 امللخص
ــاهلا مصدر قلق كبري نظرا  ابلرغم من أن املبيدات تساعد على رفع اإلنتاج الزراعي كما و نوعا و لكن أصبح استعمــ

و الغـذاء، أثبتت العديد من الدراسات أتثرياهتا السمية اخلطرية على املدى القريب و  إلمكانية وجودها يف امليـاه، اهلـواء
إظهار مدى وعي الفالحني بكيفية التعامل مع املبيدات و االحتياطات الواجب  هتدف هذه الدراسة إىل ، لذلك البعيد

تقدير متبقيات املبيدات يف ثالث أنواع خمتلفة من اخلضروات و اليت تعترب األكثر  راعاهتا خالل عملية رش املبيدات،م
ية املخربية و احليوية للمبيدات اليت ثبت وجود متبقياهتا زراعة ضمن منطقة سطيف يف البيوت البالستيكية و دراسة السم

 يف اخلضروات. أُستعمل خالل هذه الدراسة أربعة أنواع خمتلفة من املبيدات ثالثة منها هي عبارة عن مبيدات للحشرات
(IMIDACLOPRID, ACETAMIPRID, CYPERMETHRIN) و األخر هو مبيد للفطرايت    

(ABAMECTIN   املبيدات األكثر استعماال يف الزراعة ضمن حدود منطقة الدراسة، يف حني متثلت و تعترب هذه
اخلضروات الثالث يف: الفلفل احللو، اخليار و الكوسة. عموما، أثبتت نتائج التحليل اإلحصائي لالستبيان غياب اتم 

أو البعيد هذا من جهة و كذا  للوعي من طرف الفالحني من حيث التأثريات السلبية للمبيدات سواء على املدى القريب
عدم تقيدهم بشروط النظافة و السالمة عند التعامل مع املبيدات و عدم احرتام فرتات األمان اخلاصة بكل مبيد. متت 
عملية تقدير متبقيات املبيدات ابستعمال جهاز الكروماتوغرافيا و كان ذالك على مستوى خمرب التحاليل التابع للمركز 

، أثبتت نتائج التحليل و جود متبقيات املبيدات و برتاكيز تفوق احلد -قسنطينة- البيوتكنولوجياالوطين للبحث يف
 ABAMECTIN و IMIDACLOPRID  األقصى املوصى به عامليا. تعترب الرتاكيز اليت مت رصدها و اخلاصة ابملبيدين

لسالمة الصحية، ح ى نثبت يمية هذه األكثر خطورة على صحة املستهلك و ذلك من خالل تقدير املؤشرات اخلاصة اب
أثبتت الدراسة املخربية للسمية و جود  .(in vivo) و احليوية (in vitro) املبيدات قمنا بدراسة نوعني من السمية: املخربية

من حتلل   50%عالقة تناسب طردي بني تغريات تراكيز املبيد و نسب حتلل كرايت الدم احلمراء، كما سجلنا أن حدوث
ميكرولرت/مل؛ سجلنا أيضا عالقة تناسب طردية بني ظاهرة  400الدم احلمراء يكون انطالقا من تراكيز تفوق كرايت

و تزايد تراكيز املبيدات.  -Malondialdehyde- يتم تقديرها من خالل قياس تراكيز مادة -حدوث أتكسد الليبيدات 
دراسة السمية احليوية كانت ابستخدام فئران املخابر حيث قدران نوعني من السمية: احلادة و شبه املزمنة؛ أثبتت كلتا 
  النوعني من السمية أن التعرض هلذه املبيدات حيدث زايدة يف تراكيز املؤشرات البيوكيميائية ذات العالقة و نشاطية الكبد

(ASAT, ALAT, ALP)  الكلى و كذا املؤشرات البيوكيميائية ذات العالقة بنشاطية (URE, CRE) و يفسر ذلك ابخللل
 الوظيفي الذي تسببه املبيدات عند دخوهلا اجلسم على مستوى كل من الكبد و الكليتني.

ة احليوية، السمية شبه السمي: متبقيات املبيدات، اخلضروات، بريوكسيد الدهون، السمية املخربية، الكلمات املفتاحية
 املزمنة.



Abstract 

Although pesticides help to raise agricultural production both quantitatively andqualitatively, their 

use has become a major concern, given thepossibility of their presence in water, air and food, many 

studies have demonstrated their dangerous toxic effects in the short and long term, so this study 

aims to Show the farmers awareness of how to deal with pesticides and the precautions to be taken 

into consideration during the spraying of pesticides, Estimate pesticide residues in three different 

types of vegetables, which are considered the most cultivated within the Setif region in 

greenhouses, in vitro and in vivo toxicity study of pesticides. Four different types of pesticides were 

used during this study, three of which are insecticides (IMIDACLOPRID, ACETAMIPRID, 

CYPERMETHRIN) and the other is a fungicide (ABAMECTIN). These pesticides are the most 

used in agriculture in SETIF, while the three vegetables were represented in: Sweet pepper, 

cucumber and courgette. The results of the statistical analysis of the questionnaire demonstrated a 

complete absence of awareness on the part of the farmers regarding the negative effects of 

pesticides, whether in the short or long term, as well as their non-compliance with hygiene and 

safety conditions when dealing with pesticides and failure to respect the safety periods for each 

pesticide. The process of estimating pesticide residues was carried out using the chromatography 

apparatus, this analysis is made in the laboratory of the National Center for Biotechnology Research 

- Constantine -. The results of the analysis demonstrated the presence of pesticides residues and at 

concentrations exceeding the internationally recommended maximum. The concentrations detected 

for IMIDACLOPRID and ABAMECTIN are considered the most dangerous to consumer health by 

estimating the indicators of health safety, to prove the toxicity of these pesticides, we studied two 

types of toxicity: In vitro and In vivo. The laboratory study of toxicity proved that there is a 

correlation between the changes in the pesticide concentrations and the rates of hemolysis, as we 

recorded that the occurrence of 50% of the hemolysis is from concentrations exceeding 400 µl/ml; 

we also recorded a correlation between the phenomenon of lipid oxidation - is Estimated by 

measuring the concentrations of -Malondialdehyde- and increasing concentrations of pesticides. A 

study of in vivo toxicity was by using laboratory mice where we estimated two types of toxicity: 

acute and sub-chronic; both types of toxicity demonstrated that exposure to these pesticides causes 

an increase in concentrations of related biochemical indicators and liver activity (ASAT, ALAT, 

ALP) and biochemical indicators of kidney activity (URE, CRE). This is explained by the 

dysfunction that pesticides cause when they enter the body at the level of both the liver and the 

kidneys.  

Key words: pesticide residues, vegetables, lipid peroxide, in vitro toxicity, in vivo toxicity, sub-

chronic toxicity.    



Résumé  
Bien que les pesticides contribuent à augmenter la production agricole, qualitativement et 
quantitativement, leur utilisation est devenue une préoccupation majeure, étant donné la possibilité 
de leur présence dans les eaux, l’air et les aliments. De nombreuses études ont démontré leurs effets 
toxiques dangereux à court et à long terme. Cette étude vise donc à montrer le niveau de conscience 
des agriculteurs à la manière de gérer les pesticides et les précautions prises en compte lors de la 
pulvérisation de ces substances, estimer les résidus de pesticides chez les trois genres de légumes 
les plus cultivés sous serre dans la région de Sétif, et étudier la toxicité in vitro et in vivo des 
pesticides dont la présence de leurs résidus est confirmée dans les légumes. Quatre sortes de 
pesticides dont trois insecticides (IMIDACLOPRID, ACETAMIPRID, CYPERMETHRIN) et un 
fongicide (ABAMECTIN) ont été utilisées au cours de cette étude. Ces pesticides sont les plus 
employés dans notre région d’étude, alors que les trois légumes sont représentés en : poivron, 
concombre et courgette. De manière générale, les résultats de l'analyse statistique du questionnaire 
ont démontré une absence totale de prise de conscience de la part des agriculteurs quant aux effets 
négatifs des pesticides, que ce soit à court ou à long terme d'une part, ainsi que leur non-respect des 
conditions d'hygiène et de sécurité face aux pesticides et le non-respect des délais de sécurité pour 
chaque pesticide. Le processus d'estimation des résidus de pesticides a été réalisé à l'aide de 
l'appareil de chromatographie, et ce, au niveau du laboratoire du Centre national de Recherche en 
Biotechnologie - Constantine -. Les résultats obtenus ont démontré la présence des résidus de 
pesticides à des concentrations dépassant le maximum recommandé au niveau international. En 
estimant les indicateurs de sécurité sanitaire, les concentrations révélées pour IMIDACLOPRID et 
ABAMECTIN sont considérées les plus dangereuses pour la santé du consommateur. Pour prouver 
la toxicité de ces pesticides, nous avons étudié deux types de toxicité : in vitro et in vivo. L'étude en 
laboratoire (in vitro) de la toxicité a démontré la présence d'une corrélation directe entre les 
variations des concentrations de pesticides et les niveaux de dégradation des globules rouges. Nous 
avons également noté que l'occurrence de 50% de de l'hémolyse provient de concentrations 
dépassant 400 µl/ml. De plus, nous avons enregistré une corrélation positive entre le phénomène 
d'oxydation des lipides - estimé en mesurant les concentrations de malondialdéhyde - et 
l'augmentation des concentrations de pesticides. L’étude de toxicité in vivo a été faite sur des souris 
de laboratoire où nous avons estimé deux types de toxicité: aiguë et semi-chronique. L’étude de la 
toxicité in vivo a été faite sur des souris de laboratoire où nous avons estimé deux types de toxicité : 
aiguë et semi-chronique ; les deux types de toxicité ont démontré que l'exposition à ces pesticides 
entraîne une augmentation des concentrations des indicateurs biochimiques et de l'activité hépatique 
(ASAT, ALAT, ALP) et biochimiques de l'activité rénale (URE, CRE). Ceci s'explique par le 
dysfonctionnement que provoquent les pesticides lorsqu'ils pénètrent dans l'organisme au niveau du 
foie et des reins. 
 
Mots clé : résidus de pesticides, légumes, peroxyde lipidique, toxicité in vitro, toxicité in vivo, 
toxicité sub-chronique. 

 



 تشكـــــرات
 

وف  ــق   ــج ز هــ ا عــيا اليمــو الــي  أ  ــ  أ   و  أحمــهللا ا الي ــق ال ــهللاير الــي  أ ــ   ق            
خير خ ق ا وأحب  ب ده زليه. صالة    . ق وأس م   ج خ تم أ بي ئه و س ه، وأصيك   قيم  وع دفـ 

رسـ يي وصـالة وسـالم  وسالم ي  ـ   بم ـ مه الكـريم وصـالة وسـالم   ـج سـ ئر زخ ا ـه مـي ال بيـيي والم
 :وبيهللا    ج اله وأصح به والت بييي وصالة وسالم   ج كو مي د   بهللا  ته زلج ي م الهللايي

 
ـــج ا ســـت             ـــل صـــ يحل  ةأت  ـــه بىســـمج  بـــ  ات الشـــكر والت ـــهللاير زل ـــال  دح م    تق تفضـــ ت

ج عـيا  ل العـ  لمـ  خـر   التـقىل  هـهللاا فـق ت ـهللايم يـهللا اليـ    تـق لـم  تـب إلشـرا    ـج عـيا البحـا، وال
 . ه مي  ص ئح وت  يه ت ومس  هللاات، م  وفر   ق كثيرا مي الهههللاتالبحا ل    د، بم  أسهللا
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 .وقب  ا م  قشل وزثراء عيا البحا  تفض  ا  ، اليييأ ض ء له ل الم  قشل  
 

 بحا فق البي تك  ل  ي .الميههللا ال ط ق ل زط  ات  زلج  ميع  كم  أت هللام ب لشكر الهزيو  
 

 وفق ا خير أشكر كو مي س عم مي قريب أو مي بييهللا فق ز ه ا عيا البحا ول  بك مل طيبل.       



 ق ائمة ائمختص اةة

 

 

ALP Alkaline Phosphatase  

ALAT Alanine amino-Transferase 

ASAT Aspartate Amino-Transferase 

CRE Creatinine 

URE Urea 

LC50 Lethal concentration (dose which killed 50% of the treated population)   

LD50 Lethal  dose (dose which killed 50% of the treated population) 

EDI Estimated Daily Intake 

HRI Health Risk Index 

RML Maximum Residue Limits 

ADI Acceptable Daily Intake 
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 مقدمة

 طتستخدم بشكل مفر  و إنتاج املبيدات الكيميائية يف العامليف لقد شهدت السنوات األخرية تزايداً ملحوظاً 

 كاححة األمرا ملإحدى املدخالت التكنولوجية أصبحت  أين واحلشرية منها بصورة خاصة ،هاعاو أن بكل

ون للقضاء على اآلحات الزراعية اليت هتاجم تعترب املبيدات من أهم الوسائل اليت يستخدمها املزارع .النباتية

 كما و نوعا.  اإلنتاج حماصيلهم املختلفة، كما أهنا تعترب إحدى الوسائل احلديثة اليت تعمل على زايدة

على إابدة  هي قادرة كذلكلضارة ابلنبااتت، حيف احلد أو القضاء على العديد من اآلحات اسامهت املبيدات 

منها  اآلحةختتلف حسب  هامن كثريةتوجد أنواع   ،سواء لإلنسان أو احليوان الناقلة لألمرا احلشرات 

 Fongicidesمبيدات الفطرايت ، Herbicides ألعشاب الضارةامبيدات ، Insecticidesمبيدات احلشرات 

ضم جمموعة أو جماميع من املركبات يسابقا ألنواع املذكورة اكل نوع من   و Rodenticidesومبيدات القوار  

ا عضوايً مإن كان منشأ اجلميع من الناحية الرتكيبية إألخرى و اأو ختتلف الواحدة منها عن  تتشابه يةئالكيما

 رغم أهنا ،عالية من سوء االستخدام الواسع هلذه املبيدات صاحبته نسب االنتشارإن ، أو معدنياً أو مشرتكاً 

اهلا مصدر قلق كبري نظرا إلمكانية عمكما و نوعا و لكن أصبح است  تساعد على رحع اإلنتاج الزراعي

سم و جب البيئة يف اكمار ت اثدحم ءاهلواالغذاء و  ،امليـاه ،بةابلرت  لويطى مدى لع ها يف البيئةئاقبو  هاتمو اقم

  .(Katz and Winter, 2009)ا خماطر جسيمة على الصحة العامة سبباإلنسان م

والصحة العامة  معائلتهوصحة  همعلى صحت وهناملخطورة املبيدات اليت يستعيدرك بعض املزارعون مدى 

مبردود رحبي  مألهنا تعود عليه استخدامها حوق الكمية الالزمة ونصلمع ذلك يواهم ، ولكنللمستهلكني

وكالئها حيث ختفي الشركات عن املزارعني  يات وئالكيميا شركات محال سريعا وحعاال كما أقنعته وهناويعترب 



(. تحليل متبقيات المبيدات في النباتات وتأثيرها على الكائنات الحية. أطروحة دكتوراه العلوم تخصص 2020بلقط آسية )

 .-1-بيولوجيا النبات. كلية علوم الطبيعة و الحياة، جامعة فرحات عباس سطيف 
 

 
2 

 

 .(Makondy, 2012)تتسبب حيها  العواقب الوخيمة اليت علقة مبخاطر املبيدات واملعلومات احلقيقية  املت

تعريفها أبهنا قدرة أو قابلية املادة مية إىل أن مسية املبيدات ميكن لاملراجع الع أشارت العديد من الكتب و

وحىت  ةبعض األحيان ابلفعال، وميكن أن يطلق عليها يف للكائن املستهدفالضرر  إحداث علىالكيميائية 

  .ميكن للمبيدات أن تقضي على اآلحات، ينبغي عليها أوال أن تكون سامة

ثباهتا يف البيئة، وميكن أن وخاصة تطايرها واحنالهلا و وكيميائية ة بصفاهتا الفيزيمسية املبيدات مباشر  تتعلق

الطبية أبن  ديد من التقاريرثبتت العأ حيث إلنسان واحليوان،ا ،تابللنضرر ك يف حدوث يتسبب ذل

 الكلى الكبد ويف تلف  أورام و إحداث طفرات وراثية و املبيدات سبب لإلصابة ابلعديد من السرطاانت و

(Lee et al., 2004; Belson et al., 2007).  تعترب الفواكه و اخلضروات من بني املنتجات الزراعية اليت

واعها، حيث ُتستهلك هذه املنتجات الزراعية عادة طازجة مبختلف أن يطبق عليها الكثري من املبيدات

ستهالك إلاخلاص ابمن النظام الغذائي  % 30اخلضروات و الفواكه  ثلمت ،و دون أي حتويالت غذائية

 إلنسان. ا جلسم تبقيات املبيداتمب امللوث البشري، تعترب أيضا املصدر الرئيسي

املفرط هلا  ستخدامآاثر ومشاكل اإلملبيــــــــــــــدات، ريف ابىل التعإ هتدف هذه الدراسة يف جزئها النظري

يف جزئها العملي بدراسة مرا  املرتبطة هبا، بينما اهتمت األو كذا تقييم خماطرها  و طرق تقديرها و

مت من خالهلا حتليل  -قسنطينة-خمربية متت على مستوى خمابر املركز الوطين للبحث يف البيوتكنولوجيا 

تركيز و  اصيل زراعية خمتلفة مت احلصوع عليها مباشرة من طرف الفالحني من أجل تقدير عينات حمل

املخاطر  بتقدير ، بعدها قمناالقصوى املسموح هبا عامليا عايرييات املبيدات و مقارنتها مع املمتبق كمية
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ملتبقيات لسمية الصحية هلا من خالع مؤشرات السالمة الصحية املعتمدة عامليا، و دراسة التأثريات ا

 .ايرب حيواي و خم املبيدات



 

 الجزء النظري
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I- املبيــــــــــــــدات 

I-1- نبذة اترخيية عن املبيدات 

وتعد مقاومة هذه األخرية ابملبيدات من أهم  مئاتاستخدم اإلنسان املبيدات يف مكافحة اآلفات منذ 

ت انتشر استعمــــــــــــال مركبات الزرنيخ حيث كانــــــــــ .(Calvet et al., 2005)التحدايت اليت تواجه الزراعة 

تستعمل ضد احلشــــــــــــرات الضارة ابألشجار املثمرة و الكروم و كذلك ضد حشرة خنفساء البطاطا إىل 

أول استخدام كيميائي كاستعملت كربيتات النحاس   م1821يف عام  ،جانب املبيدات احلشرية املعدنية

كافحة احلشائش يف احاييل استخدم احلمض الكربييت يف أملانيا مل م1855ملكافحة احلشائش، أما يف عام 

  .و البصل احلبوب

العديد من  أدتحيث  ،العشرين للنبات تطورا كبريا خالل النصف الثاين للقرن استعمال املواد الواقيةعرف 

اكتشاف و خفض اليد العاملة  محاية نوعية املواد الغذائية، البحث عن وفرة اإلنتاج،: إىل هذا التطور العوامل

  . التجهيزات الكيميائية الزراعية طورت من اليت العديد من املواد

العشرين حيث  فرتة الستينيات والسبعينات من القرن خاللاستمر تطوير وختليق أنواع جديدة من املبيدات 

 Glyphosateواجلليفوسات  (مبيد حشري فسفوري) Chlorpyrifosظهرت مبيدات مثل الكلوربرييفوس 

 .(Mohd et al ., 2013)  (االعشاب)مبيد 
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I-2- عموميات على املبيدات 

 املبيد تعريف -أ

هو أي مادة أو خليط من املواد يكون الغرض منه الوقاية من أية آفة أو القضاء عليها أو مكافحتها مبا يف  

رغوب فيها واليت دحد  ضررا أو تتدخل املأو احليوان وأنواع النبااتت غري  لإلنسان األمراض انقالتذلك 

تصنيعها ،خزهنا ،  أثناء، أو واألعالفالزراعية  أو املنتجات األغذيةأثناء إنتاج  األشكالأبي شكل من 

هي عبارة عن  و  Produits phytosanitairesللنبات الواقيةتدعى املبيدات عموما املواد  ، نقلها وتسويقها

عشاب الضارة األ وأو شبه مصنعة تستعمل ضد الكائنات املخربة، األمراض  ةمواد طبيعية، مصنع

املبيدات على  (USEPA)عّرفت وكالة محاية النبات يف و.م.أ  .(Fdil, 2004)للمحاييل الزراعية خصويا 

أو تضعف أي طفيلي و هذا يتضمن: مبيدات احلشرات،  د، تبعبأهنا أي مادة يتوقع منها أن متنع، ختر 

 (.et al., 1998) Landgrafمبيدات الفطرايت، مبيدات الطحالب و مواد أخرى 

 أنواع السمية –ب 

املبيدات هي مسوم وأكثرها مسوم عصبية مثل جماميع املبيدات الفسفورية و الكرابماتية ويتوقف أتثري املبيد 

قة بني اجلرعة والوقت، أي الكمية اليت يتعرض هلا الكائن احلي وارتباطها العلى عدد من العوامل أمهها الع

 .Rail, 2006)) اجلرعةبفرتة التعرض أو تكرار 
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  السمية احلادة -1-ب

مرات متعددة  ملرة واحدة أو هي التأثري الضار الذي حيد  للكائن احلي بعد التعرض للمبيد لفرتة قصرية و

جترى دراسات السمية احلادة للحصول على  معلومات لآلاثر السلبية للمبيدات، اليت ، فرتة قصرية خالل

 .(ARLA, 2004)الل أسبوعني من التعرض جلرعات عالية من املبيد ميكن أن تظهر على الكائن احلي خ

تفرض الوكالة العاملية ملكافحة اآلفات ستة أنواع من دراسات السمية احلادة لتسويق احضر جتاري حيتوي 

 ةأويل للجلد و حساسي جأويل للعني، هتي جطريق الفم، هتي ن، عقمادة فعالة: عن طريق اجللد، االستنشا

هي الرتكيز أو اجلرعة اليت ، و  50LCتُعطى السمية احلادة اجللدية، التنفسية و الفموية عن طريق  للبشرة.

 .(ARLA, 2004) من جمموعة احليواانت املعاملة % 50تقتل 

 السمية املزمنة -2-ب

و عدة سنوات أشهور  ةدحد  السمية املزمنة عادة عند االمتصاص املزمن للمبيد خالل عدة أايم، عد

عات منخفضة أو قد تكون نتيجة للتسمم احلاد املتكرر. تتطور اآلاثر على مدة زمنية طويلة وتستطيع أن جبر 

وقد يتسبب  حة اإلنسانـــهـــــــدد يتستمر لعدة سنوات بعد التعرض األويل هلا. التعرض املزمن للمبيدات ي

 .(ARLA, 2004) العصيب، التناسلي و اهلرموين لل يف اجلهازـــ، اضطراب يف منـــــــو األجنة، خن: الســــرطايف

I-3- تصنيف املبيدات 

التصنيف  ،العمل و العائلة أو الطبيعة الكيميائية ةيرتكز تصنيف املبيدات تقليداي على طبيعة اهلدف، طريق

  :يتضمن مايلي (Edelahid, 2004) وفقا لطبيعة اهلدف
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 مبيدات الفطرايت: املكافحة ضد الفطرايت.

 األعشاب: املكافحة ضد األعشاب الضارة أو احلد من تطورها الطبيعي. مبيدات

 . مبيدات احلشرات: املكافحة ضد احلشرات املؤذية لنمو احملاييل الزراعية أو لنوعية املنتج

I-3-1-  مبيدات األعشاب 

مبيـدات   ،من منوه التقليل أومواد كيميـــــــائية دحد  خلل يف الوظائف الفزيولوجية للنبات ما يسبب موته 

 (Perrin et Scharff, 1997)األعشاب الضارة املستعملة حاليا هي ذات أيل معدين أو ذات طبيعة عضوية 

ميلك كل مبيد لألعشاب  لكن التسميد العصري يتطلب أساسا املبيدات أو املركبات العضوية املصنعة. و

 ثريه على العشب الضار ودحلله التدرجيي الضارة خصائص متميزة تبعا ملكوانته، طريقة امتصايه، أت

(Edelahid, 2004) . 

I-3-2- مبيدات الفطرايت 

العديد من املركبات الفعالة على الفطرايت و دحتوي إىل مبيدات عضوية و أخرى غري عضوية، حيث  تقسم

تستعمل على البذور، الرتبة، النبااتت و كذلك على احملاييل الزراعية، نشطة على البكترياي و الفريوسات. ال

يف أغذية املواشي و ابلتساوي مع ذلك يف احلفاظ على أماكن التخزين للمواد الغذائية و أماكن تربية 

 (.Fournier, 1988)احليواانت 
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I-3-3- مبيدات احلشرات 

املفرط يؤثر سلبا على يحة  هتا الكثرية لكن االستعمالابياتعترب األكثر استعماال من طرف املزارعني الجي

على احلشرات سواء عن طريق البلع، االمتصاص املعوي، عن طريق التالمس،  تؤثراإلنسان و احليوان، 

الرتكيب  على: اجلهاز العصيب، ها الكيميائيتؤثر مبيدات احلشرات تبعا لرتكيب .عن طريق اجللد صاالمتصا

إنتاج الطاقة أو كذلك متييه احلشرات و ميكن كذلك أن تؤثر على اهلرموانت اليت تسمح  احليوي للكيتني،

 .(Fournier, 1988) تأو بني احلشرات و النباات فيما بينها ابالتصال بني احلشرات

 II-  الوضع احلايل للمبيدات 

II-1- املـــاملبيدات يف الع 

إنتاج املبيدات الكيميائية يف العامل وتعد يف ملحوظا   ة من هذا القرن تزايدا  لقد شهدت السنوات األخري 

املبيدات بصورة عامة واحلشرية منها بصورة خاية إحدى املدخالت التكنولوجية لزايدة اإلنتاج الزراعي 

ومكافحة األمراض لإلنسان واحليوان وهي تقتل أو متنع أو دحد من تكاثر وانتشار الكائنات احلية اليت 

من بني  (و.م.أ)الوالايت املتحدة األمريكية  الصني و .تعترب((Stan, 1990 يف غذائه ويحتهتنافس اإلنسان 

يف  ألف طن سنواي  400مليون طن سنواي يف الصني و أكرب الدول استعماال للمبيدات بكمية تقدر حوايل

مرتني أكثر مما  لوحدها األمريكيةالوالايت املتحدة تستعمل  .(FAO, 2016) األمريكيةالوالايت املتحدة 

تستعمله دول العامل الثالث، لكن رغم هذا نسبة الوفيات نتيجة التسمم ابملبيدات يف الو.م.أ تبقى أقل 

ران كمية األف طن سنواي و إذا ما ق 350حبوايل  الربازيل تليها، بكثري مما هو عليه احلال يف دول العامل الثالث
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مقارنة  و الياابناملستهلكة يف كل من فرنسا  املبيدات ميةكنسجل تناقص يف  خالل املرحلتني االستهالك 

 (.  1)الشكل بباقي الدول 

 (FAO, 2016)                                                            الدول األكثر استعماال للمبيدات. 1 الشكل  

II-2- اجلزائر املبيدات يف 

نوع  400و هناك  2016 سنةطن ألف  14إىل  2008 ألف طن سنة 11 تزايد استعمال اجلزائر للمبيدات من

نوع األكثر استعماال من قبل املزارعني. ينفت اجلزائر يف اآلونة األخرية ضمن الدول  40مسموح به، منها 

 يتم يناعة املبيدات يف اجلزائر. (FAO, 2016)األكثر استعماال للمبيدات و هذا االستعمال يف تزايد مستمر 

من طرف شركات خاية مثل أمسدال و مبيدال، لكن حاليا ومع تسارع وترية النمو  سنوات املاضيةيف ال

     .ادها و هذا مما أدى إىل انتشار استعماهلاري است أواالقتصادي دخلت شركات عديدة يف يناعتها 

دات مبختلف تعترب اجلزائر من اكرب دول املغرب العريب استهالكا للمبي 2 انطالقا مما يوضحه الشكل

طن من املبيدات املنتهية  2300وفقا للسجالت الوطنية اجلزائرية للصناعات اخلطرة يوجد أكثر من ، أنواعها



(. تحليل متبقيات المبيدات في النباتات وتأثيرها على الكائنات الحية. أطروحة دكتوراه العلوم تخصص 2020بلقط آسية )

 .-1-بيولوجيا النبات. كلية علوم الطبيعة و الحياة، جامعة فرحات عباس سطيف 
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هناك أنواع عديدة من  .موقع، أغلبيتها هي خملفات ملصانع و شركات وطنية 500الصالحية موزعة عرب 

ت تستعمل حلد اليوم يف الدول النامية، مع أخذ املبيدات رغم أهنا احظورة يف الدول املتطورة إال أهنا الزال

أيدرت املنظمة العاملية للزراعة و التغذية  .(Bouziani, 2007)عدد أقل من االحتياطات عند االستعمال 

(FAO)  تسوق يف البلدان النامية ال  اليت من املبيدات % 30بياان تثبت فيه أن حوايل  2001فيفري  1بتاريخ

 اجلودة العاملية الحتوائها على مواد إضافية شديدة السمية.تتوافق مع معايري 

 (FAO, 2016)                   كمية املبيدات املستعملة من طرف دول املغرب العريب   . 2 الشكل         

 

  

 



(. تحليل متبقيات المبيدات في النباتات وتأثيرها على الكائنات الحية. أطروحة دكتوراه العلوم تخصص 2020بلقط آسية )

 .-1-بيولوجيا النبات. كلية علوم الطبيعة و الحياة، جامعة فرحات عباس سطيف 
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II-3-  سطيفاملبيدات يف 
استهالك مبيدات  فإنة احلبوب مبختلف أنواعها لذلك زراع هييف والية سطيف  األكثر انتشارا الزراعة

من املبيدات املستعملة يف  % 43أظهرت اإلحصائيات أن مايقارب  األعشاب حيتل املراتب األوىل سنواي،
عطيات امل هذه بناءا على .(DSA, 2012) عةترتكز يف كل من عني أرانت، عني وملان، قجال و بوقاطيف س
 كمية ، يف حنيكغ 3000عشاب تتجاوز لألحصائية فإن كمية املبيدات املستهلكة يف شكل مبيدات اإل

      .(DSA, 2012) كغ  1000بـأما مبيدات احلشرات فقد قدرت كغ 2000  مبيدات الفطرايت كانت تساوي

 

 

 

 

 

 (DSA, 2012)      2011-2006يف والية سطيف خالل الفرتة مابني كمية املبيدات املستعملة . 3 الشكل    
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III- يبيدا ملا  ستخداماار ــــــآث و مسية 

III-1-  مسية امليبيدا 

III-1-1-  مسية امليبيدا تعريف 

البد من اإلشارة إىل أنه هناك فرق بني كلمة 'السمية' و 'اخلطر'، حيث تعين 'السمية' يف حالة املبيدات 

  يتم تقدير مسية أي مادة Frank and Ottoboni, 2011) .) القدرة السمية للمادة الكيميائية املستعملة كمبيد

من  % 50هي الرتكيز أو اجلرعة اليت تقتل (  (5LD  Leathal doseو يعرب عن مسيتها بكل من  خمرباي كيميائية

تقدر بــــــــ: ميلي غرام و بـالكيلوغرام لوزن احليوان املعامل الذي  50LDجمموعة احليواانت املعاملة خمرباي. 

، ولكن أيًضا على فقط على مسية املادةال يعتمد اخلطر ية احلادة الفموية و اجللدية، يستعمل لتقدير السم

املرض  إحداث، السمية هي قدرة مادة ما على عند استخدامها. بعبارات بسيطة هلا رضالتع و مدة إمكانية

آفات معني  ، يعتمد اخلطر من مبيدلذلك ،السمية والتعرض ، يف حني أن اخلطر هو مزيج منأو حىت املوت

  الطبيعة الفيزايئية للمبيد. التعرض و مدة و املادة الفعالةعلى مسية 

، فإن احتمال حدوث عموماتعرض. معلومات عن كل من السمية والحتديد خطر املبيدات يتطلب توفر 

املبيدات  أكرب من تلك املوجودة يفيكون آاثر ضارة على البشر من مبيدات اآلفات شديدة السمية 

مبيد  املادة الفعالة يف مثل تركيز ،عوامل أخرى (. هناكFrank and Ottoboni, 2011) رية األقل مسيةاحلش

هبذا  كربى يف احتمال التسمم  هلا أمهية إىل جسم اإلنسان دخول املبيد ةالتعرض للمبيد وطريق مدة، اآلفات

 . (Sarwar, 2015)املبيد 
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III-1-2- امليبيدا  تصنيف مسية 

III-1-2-1- للميبيد التعرض مدةسب ح 

بناًء على  و ذلك املبيدات إىل ثالثة أنواع رئيسية، ميكن تقسيم مسية للمبيد حاالت التعرض البشريحسب 

بناءا  ، (Klaassen, 2013)السامة كنتيجة للتعرض للمادة  راضـــــالتعرض للمبيد ومدى سرعة تطور األع دةــم

ُيشار  حادة، شبه مزمنة و مزمنة.مسية الثة للسمية هي كالتايل: على حاالت التعرض للمبيد فإن األنواع الث

يف هذه احلالة ويسمى التأثري  'التعرض احلاد' أنه على دات اآلفاتتعرض املزارع جلرعة واحدة من مبيإىل 

قصري  فقط فات بعد تعرض واحداآلإىل مدى مسية مبيد  شريتُ  السمية احلادةفإن  ابلتايل ، وابلسمية احلادة

 إىل راش، يُ وابملثل ،يسمى السمية اجللدية احلادةسوف ، كان التعرض من خالل مالمسة اجللدإذا   ملدى.ا

التعرض احلاد  إىل راش، و يُ من مبيد حشري مأخوذ عن طريق الفمالتعرض الفموي احلاد إىل جرعة واحدة 

صف اآلاثر السامة اليت ُتستخدم السمية احلادة لو  جرعة واحدة مستنشقة. عند التعرض إىللالستنشاق 

ساعة( من التعرض. قد يكون العنصر النشط ذو السمية احلادة العالية  24تظهر عادًة فورًا أو خالل يوم )

حني تعرف  يف ،(Damalas and Koutroubas, 2016) منه دما يتم امتصاص كمية صغرية جًداقاتاًل حىت عن

بيد و خالل فرتات ترتاوح مابني عدة أسابيع إىل عدة السمية شبه املزمنة على أهنا التعرض املتكرر للم

 يسمى السمية املزمنة.)عدة سنوات(  للمبيد و خالل مرحلة طويلة تعرض املتكررال ، بينماأشهر
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III-1-2-1-  درجة مسية امليبيدحسب 

قدرهتا يف  املبيدات أو طبقا لسمية أربعة فئاتبتصنيف املبيدات إىل  (2009)قامت منظمة الصحة العاملية 

 أن تسبب ضررا لإلنسان وذلك على النحو التايل:

 5 يتم تقدير اجلرعة القاتلة النصفية عن طريق الفم ملبيدات الفئة األوىل حبوايل :(Ia) األوىل ميبيدا  الفئة -1

 علىيالحظ  مغ/كغ أو أقل. 50 بينما اجلرعة القاتلة النصفية عن طريق اجللد فتقدر حبوايل، /كغ أو أقلمغ

تعترب املبيدات  ،سامكلمة   توجد جنبا إىل جنب مع خطر دات التابعة هلذه الفئة أن كلمةبطاقة بياانت املبي

 بيدات يف هذه الفئةامل بعض يتم إدراجسمية على صحة اإلنسان. ال شديدة املبيدات التابعة هلذه الفئة من

خطر معني قد ينتج من جراء استخدام مسيتها أقل من مبيدات الفئة األوىل وذلك عندما يتواجد  رغم أن

هلذا يالحظ على بطاقة  لبيئة،ا على العني أو خطر معني، تلك املبيدات مثل حدوث ضرر خطري للجلد

    . (WHO, 2009) املبيدات كلمة خطر فقط بياانت هذه

 –5 حبوايل الثانيةالفئة يتم تقدير اجلرعة القاتلة النصفية عن طريق الفم ملبيدات  :(Ib) الثانية ميبيدا  الفئة -2

يالحظ وجود   مغ/كغ. 200–50  بينما اجلرعة القاتلة النصفية عن طريق اجللد فتقدر حبوايل/كغ، مغ 50

    .السمية عاليةعلى أن هذه املبيدات  دات التابعة للفئة الثانية داللةعلى بطاقة بياانت املبي خطركلمة 

 وايلــــحب الثــــالثةدات الفئة ـــــاتلة النصفية عن طريق الفم ملبيــــاجلرعة الق يتم تقدير :(II) الثالثة ميبيدا  الفئة -3 

يالحظ مغ/كغ.  2000 –200  بينما اجلرعة القاتلة النصفية عن طريق اجللد فتقدر حبوايلمع/كغ،  2000–50

متوسطة املبيدات هذه على أن  داللة لثةدات التابعة للفئة الثاعلى بطاقة بياانت املبي انتيباهوجود كلمة 

 .(WHO, 2009) السمية
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 وايلــــحب الرابعةدات الفئة ـــــاتلة النصفية عن طريق الفم ملبيــــيتم تقدير اجلرعة الق :(U) الرابعة ميبيدا  الفئة -4

. أو أكثر مغ/كغ 2000 بينما اجلرعة القاتلة النصفية عن طريق اجللد فتقدر حبوايلمع/كغ أو أكثر،  5000

ضارة املبيدات على أن هذه  داللة رابعةدات التابعة للفئة العلى بطاقة بياانت املبي انتيباهحظ وجود كلمة يال

       .(WHO, 2009) رًامن غري احملتمل أن تشكل خطأو  مقارنة ابلفئة اليت تسبقها بشكل بسيط أو قليل

III-2- يبيدا امل  استخدامار ـــــــآث 
ء املخربية منها أو احلقلية أن املبيدات اليت يتم استخدامها يف جمال الزراعة أثبتت التجارب البحثية سوا

)ابلرغم من جناح مكافحتها لآلفات الزراعية( هلا أتثريات ضارة وخطرية سواء على البيئة أو على صحة 

لعديد من الدراسات البحثية ، حيث أكدت ااستخدامهااإلنسان على املدى الطويل وخاصة يف حالة سوء 

ها يف ئ، ابإلضافة إىل استمرار بقاة وال تتالشى من الناحية احليويةأن الكثري من هذه املبيدات تبقى يف البيئ

جسم اإلنسان مسببة له أمراضا مزمنة. أكدت البحوث اليت أجريت يف هذا اجملال أن النتائج العكسية أو 

بة ، أي أهنا حتتاج إىل فرتة طويلة من الزمن حىت تظهر مسباناإلنسالسيئة للمبيدات يتأخر ظهورها على 

 . (Marc, 2004) املختلفة السرطانية األمراضمثل  أمراضا

III-2-1- آاثر امليبيدا  على اإلنسان 

إال  ي لعبته املبيدات يف حياة البشر فلقد انقضت العديد منهم من اجلوع و املوتذال ننكر الدور الكبري ال

. أوضحت و أثبتت العديد من ألسف رغم اجيابياهتا إال أن هلا العديد من السلبيات املدمرة للبشريةانه و ل

الدراسات أن للمبيدات العديد من اآلاثر اجلانبية اجلد خطرية مثل الفشل الكلوي و الكبدي و منها ما 

الذي مت منعه  "الدورسيبان"د الفسفورية من بينها مبيخاصة املركبات  ر يف اجلهاز العصيب و حيدث الشلليؤث
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 أثبتت .(Ippolito et al., 2012)من االستعمال من طرف وكالة محاية البيئة األمريكية و كذا االحتاد األورويب 

العديد من الدراسات اخلاصية الرتاكمية للمبيدات و انتقال هذه األخرية من أنسجة النبات إىل  أيضا

لوحظ عند  .عن طريق احليوان من خالل السلسلة الغذائيةله تنقل  وأذه النباتات هلاإلنسان عند تناوله 

أكدت كما الفالحني ارتفاع مستوى اإلصابة ابلسرطان كسرطان الشفاه، الرحم، املخ، الربوستات و املعدة  

 .(Pelletier, 1992) أن املواد الناجتة عن حتلل املبيدات أكثر مسية من املواد األصلية العديد من الدراسات

أجريت دراسات على حيواانت خمربية أظهرت و بوضوح أتثري املبيدات على اجلهاز التناسلي، حيث لوحظ 

عند اإلانث اليت عرضت للمبيدات ارتفاع احتمال موت األجنة و سجل كذلك وجود املبيدات يف احلبل 

 ,Pelletier)يب السري و يف حليب األم و هذا ما يفسر سوء التشكل لدى األجنة و تشوه جهازها العص

1992) . 

III-2-2- آاثر امليبيدا  على اليبيئة 

جزء صغري جدا يذهب إىل  ، حيث أنمليون طن من املبيدات سنواي يف الزراعة 2.5تستعمل حوايل 

اجلزيئات تنتشر يف احمليط و خصوصا ابقي من  % 99.7يعين أن  مم % 0.3 العضيات املستهدفة و قد قدر بـــ

يعرف التلوث البيئي على انه جمموعة عناصر أو خماليط غازية، سائلة أو  .(Marc, 2004)ه يف الرتبة و امليا

إن استخدام املبيدات ، Schulz, 2001)) -هواء، تراب و ماء -صلبة حتدث تغيريا يف جودة عناصر البيئة 

لسليب على خصوبتها و يتضح ذلك من خالل أتثريه ا نقص منياحلشرية يسبب تلواث كبريا يف الرتبة و 

 وكما أن املبيدات تنتشر يف احمليط بفعل بشري،   العناصر احليوية يف الرتبة مثل الكائنات اجملهرية و الديدان.

ميكن أن حتدث نوعني من التلوث إما موضعي أو منتشر. املبيدات تتجزأ بسرعة أو ببطء بعد استعماهلا يف 
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عن طريق التبخر أو التطاير يف اهلواء، جزء  الوسط. وفقا لدراسات عديدة لوحظ أن جزء ضعيف يطرح

يذهب مع جمرى املياه ، األمطار أو عن طريق الذوابن يف الطبقات السفلى للرتبة. جزء ميتص من قبل املواد 

         . (Coulibaly, 2005) العضوية املوجودة يف الرتبة، قبل أن حتدث له عملية حتلل بيوكيميائي و حيوي

III-2-3- يبيدا   ي املياهوجود امل 

العديد من حاالت تلوث املياه أتيت من النشاطات الزراعية، الكشف عنها حاليا أصبح ممكنا نظرا لتطور 

الكيمياء التحليلية. هذه املركبات تستطيع أن هتاجر ملسافات كبرية دون أن تقل درجة مسيتها، مع أن 

مع املركبات الغري عضوية إال أن تركيزها يتجاوز غالبا  املركبات العضوية عموما قليلة الذوابن يف املاء مقارنة

املعايري اليت ميكن أن يكون فيها املاء قابل للشرب و املخاطر اليت ميكن أن تسببها لصحة اإلنسان ال ميكن 

والية.  24من املبيدات مت الكشف عنها يف مياه اآلابر يف  50من  39يف الو.م.أ  .(Ait-Sai, 1993)إمهاهلا 

من  %  30أظهرت أن  اجلزائر العاصمة()يل أجريت على عينات مياه أخذت من منطقة سطوايل حتال

 . (Moussaoui, 2001)العينات تركيز املبيدات فيها جتاوزت القيم احملددة من طرف منظمة الصحة العاملية

III-3-   عالما  وأعراض التسمم ابمليبيدا 

عمليات املكافحة وطرق امتصاصها، فإن أعراض التسمم  ختالف أنواع املبيدات املستخدمة يفإلنظرا 

ابملبيدات ميكن كذلك أن يكون هلا أشكال خمتلفة. وبشكل عام فإن معظم أعراض التسمم ابملبيدات ميكن 

 حصرها يف التايل: 

  ،مالحظة الضعف الشديد والتعب لدى مستخدم املبيدات -1

  ،وجود حرقان وظهور بقع على اجللد -2



صص وتأثيرها على الكائنات الحية. أطروحة دكتوراه العلوم تخ في النباتات (. تحليل متبقيات المبيدات2020بلقط آسية )

 .  -1-جامعة فرحات عباس سطيف  كلية علوم الطبيعة و الحياة، بيولوجيا النبات.
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دموع مستخدم املبيدات وتصبح الرؤية لديه غري واضحة، مع مالحظة توسع أو تضييق يف حدقة  سيالن -3

  ،العني

إسهال  ، دوار، تقيؤ، ابإلضافة إىل حدوثالشعور حبرقة يف الفم والبلعوم، سيالن لعاب شديد، غثيان -4

  ،لدى مستخدم املبيدات

يف نطق  يف العضالت، فقدان الوعي وصعوبةاإلحساس بصداع، دوار، اضطراب، عدم راحة، ارتعاش  -5

  ،الكلمات

 .حدوث سعال وأمل وضيق يف الصدر، ابإلضافة إىل وجود صعوبة يف التنفس لدى مستخدم  املبيدات -6

 



(. تحليل متبقيات المبيدات في النباتات وتأثيرها على الكائنات الحية. أطروحة دكتوراه العلوم تخصص 2020بلقط آسية )

 .-1-جامعة فرحات عباس سطيف  كلية علوم الطبيعة و الحياة، بيولوجيا النبات.
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IV- هبااألمراض املرتبطة  و خماطرها ييمتق و ، طرق تقديرهامتبقيات املبيدات 

IV-1- متبقيات املبيدات 

عائلته والصحة العامة يدرك بعض املزارعون مدى خطورة املبيدات اليت يستعملها على صحته وصحة 

يه مبردود رحبي ويعتربها ألهنا تعود عل وق الكمية الالزمة، ولكنه مع ذلك يواصل استخدامها فللمستهلكني

عن املزارعني املعلومات وكالئها حيث ختفي الشركات  كما أقنعته شركات الكيمياوايت و  ؛حال سريعا وفعاال

 . (,Makondy  (2012اتسببه العواقب الوخيمة اليت املبيدات واملتعلقة مبخاطر  احلقيقية

IV-1-1-  تعريف متبقيات املبيدات 

و  الفـــــــالزراعية أو األع اتـــــــاملنتج ،ذيةــــــــيف األغ كيماوية مصدرها املبيدات  مواديقصد هبا ما يتبقى من 

سواء كان  ا من جزء نشط الذي حيدث الفعل السام هلذا املتبقيما تبقى منه "ات املبيداتتبقي"م وتشمل

 .(Ahmed, 2010)ته راجعا إىل استخدام املواد الكيميائية املعروفة أو إىل مصدر ال ميكن معرف

IV-1-2- زمن بقاء املبيدات 

ويعتمد  العادية من فاعليته يف الظروف   %95 أبنه الزمن الالزم للمبيد ليفقد عرف زمن بقاء املبيد يف البيئةي  

 ،حركة الرايح ،درجة احلرارة ،الرطوبة نسبة، نها نوع املبيد ونسجه يف الرتبةه يف البيئة على عوامل عدة مؤ بقا

 قة االستعمال و الرتكيز وأنواع العناصر املكونة له وتقسم املبيدات على أساس عمر بقائها :    طري

 أسبوع. 13 -1مبيدات ذات عمر قصري من  -

 .شهرا 18 -1مبيدات ذات عمر متوسط من  -



(. تحليل متبقيات المبيدات في النباتات وتأثيرها على الكائنات الحية. أطروحة دكتوراه العلوم تخصص 2020بلقط آسية )
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 .(Ahmed, 2010)  شهرا 24مبيدات ذات عمر طويل أكثر من   -

IV-1-3- احلد األقصى ملتبقي املبيد 

سمح من استعمال املبيد وفقا للتطبيق الزراعي املالئم املوصى به والذي ي   كيز من املتبقي ينتجتر  هو أقصى

 ، ويعرب عنه ابملليغرام ملتبقيالزراعية أو علف احليوان املنتوجاتأو على الغذاء أو /به أو يكون مقبوال يف

 ىا على التجارب احملكمة اليت جتر سأسا احلد األقصى للمتبقي قدروي   احملصول لكل كيلو غرام مناملبيد 

 .حتت ظروف خمتلفة من املناخ و احتياجات املكافحة

IV-1-4- احلدود القصوى  معايريRMLs (Maximum Residue Levels) 

يف األغذية و  وضع وإقرار احلدود القصوى ملتبقيات املبيدات عترب أول أهدافصحة املستهلك ت   محاية إن

نه يستخدم فقط أالتأكد من  علىساعد يخيدم هذا اهلدف حيث أنه   RMLs راألعالف احليوانية ودستو 

ويعتمد ، أقل كمية من املبيد يف التطبيق على الغذاء مبا يتفق مع االحتياجات احلقيقية ملكافحة اآلفات

و لفرتات  دستور احلدود القصوى للمتبقيات على نتائج املتبقيات املتحصل عليها من التجارب احملكمة

 وبصفة عامة فإن إرشادات دراسة املقدار الذي يتم تناوله ابمللواثت الكيميائية يتم إعدادها من .يلةطو 

و ( WHO) و منظمة الصحة العاملية (UNPE) املتحدة حلماية البيئة األممخالل اجلهود املشرتكة ملنظمة 

 .(FAO) و الزراعة األغذيةمنظمة 

IV-2-  متبقيات املبيدات تقديرطرق 

وهي تقتل  ،شهدت السنوات األخرية من هذا القرن تزايداً ملحوظًا إلنتاج املبيدات الكيميائية يف العامللقد 

وفقا لتقارير منظمة الصحة . أو متنع أو حتد من تكاثر وانتشار الكائنات احلية اليت تنافس اإلنسان يف غذائه



(. تحليل متبقيات المبيدات في النباتات وتأثيرها على الكائنات الحية. أطروحة دكتوراه العلوم تخصص 2020بلقط آسية )
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 شخص سنواي ألف 220وت منهم مي مليون شخص يتسممون ابملبيدات و 26العاملية هناك ما يقارب 

(Richter, 2002). دور وأمهية حتليل و تقدير خملفات املبيدات يف الغذاء واملاء واهلواء، لذا تعددت  ازداد

يف مدى  هذه الطرق طرق التحليل الكيميائي للكشف عن متبقيات املبيدات وحتديد تركيزها واختلفت

 ومنها مايلي:سهولتها ودقة نتائجها، 

IV-2-1- ميائيةـــهروكيـــــالطرق الك  

IV-2-1--1  الطريقة الفولطامرتيةVoltametric method 

 أو إرجاععلى قياس تدفق التيار الناتج عن  حليل الكهروكيميائي يعتمد مبدؤهاهي طريقة من طرق الت

نوعيني لكرتودين إمركبات خمتربة يف حملول حتت أتثري االختالف املراقب يف فرق الكمون بني  أكسدة

كذلك تدرس   و وانت، مركبات عضوية(ي)كاتيوانت، أ وقياس كمية عدد كبري من املركباتوتسمح بتحقيق 

الوحدات األساسية املكونة للفولطامرتي هي خلية   .التفاعالت الكيميائية املتضمنة هلذه املركبات

لول )إلكرتود العمل، اإللكرتود احمل لكرتودات مغمورة يفإكهروكيميائية أساسية يف النظام تتكون من ثالثة 

 .(Alghamdi et al., 2006)املرجعي و اإللكرتود املساعد( 

IV-2-2- كروماتوغرافيا الطور الغازي Gas phase chomatography 

ن هذه الطريقة حتتل مكان إالطرق استعماال وشيوعا يف العامل وابلنسبة لتحليل املبيدات ف أكثرمن  تعترب

نتائج  وإعطاء ويرجع ذلك ملقدرهتا السريعة يف حتليل خماليط املبيدات املعقدة ألمهيةاالصدارة من حيث 

اليت يكون فيها  الكروماتوغرافية وهي نوع من الطرق، دقيقة للتحليل الكمي والتعريف النوعي للمكوانت

وانت العينة املراد ويقوم هذا الغاز حبمل مك (He)أو اهلليوم  (2N)الطور املتحرك غاز خامل مثل النيرتوجني 



(. تحليل متبقيات المبيدات في النباتات وتأثيرها على الكائنات الحية. أطروحة دكتوراه العلوم تخصص 2020بلقط آسية )
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فصلها، يف حني الطور الثابت قد يكون مادة صلبة أو سائلة غري متطايرة مثبتة على دعامة صلبة على 

  .(Santos and Galceran, 2002) ةرقيق شكل طبقة

IV-2-3- الطبقة الرقيقة كروماتوغرافيا Thin layer chromatography 

 يل الكميات القليلة من املواد و يعود ذلك لالسباب التالية :تستخدم يف عمليات الفصل السريع و يف حتل

 ،معقدة أجهزة إىلبساطة الطريقة و عدم احلاجة  -1

 األخرى،جودة الفصل نفسها اليت تعطيها الطرق الكروماتوغرافية  إىلإمكانية الوصول  -2
 .فصل انتقائي ابستخدام كواشف خاصة إىلإمكانية الوصول  -3

 أومصنوعة من الزجاج  ألواحرقيقة من مادة الوسط الثابت املفروشة على  تتم عملية الفصل على طبقة

ظاهرة االستبدال  أوعلى ظاهرة االدمصاص  إما يقةيعتمد الفصل يف هذه الطر  .األملنيوم أوالبالستيك 

تطبيقاهتا  أن إال ،ابت و الوسط املتحركطبقة الوسط الثمن تعتمد على تركيب كل  ةو هذه الظاهر  أاليوين

  أهناكروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة على   إىلاملعتمدة على ظاهرة االدمصاص هي الشائعة حيث ينظر 

 .(Roger et al., 2011) كروماتوغرافيا ادمصاص

IV-2-4-  األداءالكروماتوغرافيا السائلة عالية High performance liquid chromatography 

الكروماتوغرافيا  حيث مت تطوير 1966 يف عام تقنيات الكروماتوغرافيا املكتشفةو أحدث  من أهم تعترب

ن عمليات الفصل واجلمع وذلك أل، الكفاءة العالية اتما يعرف اآلن بكروماتوغرافيا السائلة ذ إىلالسائلة 

، ويرهالذا فكر الباحثون يف تط لسائل التقليدي تستغرق عدة ساعاتوالتحليل بواسطة كروماتوغرافيا ا



(. تحليل متبقيات المبيدات في النباتات وتأثيرها على الكائنات الحية. أطروحة دكتوراه العلوم تخصص 2020بلقط آسية )
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وإدخال كواشف حديثة للكشف عن املواد حلظة  إبدخال نظام جديد للحقن )احلقن بواسطة الصمام(

  .(Mendham et al., 2006)خروجها من العمود وعليه يتم الفصل والكشف يف دقائق معدودة 

IV-3- اطر متبقيات املبيداتــــخم 

IV-3-1- اطر متبقيات املبيداتــــتقييم خم 

ألن نتائج عملية تقييم  وذلك ،للغاية يف حتليل املخاطر ةمهم خطوةم خماطر سالمة األغذية عد تقييي  

امللوثة  حلماية املستهلكني من املخاطر اليت تنقلها األغذية املناسبةتشكل األساس الختاذ القرارات  املخاطر

حتمي املستهلكني على حنو   ليتا العمليةمن أجل الوصول إىل خيارات إدارة املخاطر  ،مبتبقيات املبيدات

 .(OECD, 2003) ض واقعيةر  ، جيب أن تستند تقييمات املخاطر إىل سيناريوهات تع  كاف

IV-3-2- االستهالك اليومي املقدر ملتبقيات املبيدات 

عن  ما حمصول زراعييف  (-EDI-Estimated Daily Intake) االستهالك اليومي ملتبقيات املبيداتتقدير يتم 

اليومي هلذا  االستهالكدار كمية ـــمبق )مغ/كغ( ذلك احملصوليف  متبقي املبيد لفاتكمية خم  ضرب طريق

 ، بعدابلغ شخصهو متوسط وزن  كغ و  60ن عملية الضرب على مو يقسم الناتج  (/اليومغم) احملصول

 (-ADI- Acceptable Daily Intake) ذلك نقارن القيم املتحصل عليها مبقدار االستهالك اليومي املقبول

(Darko and Akoto, 2008)  .اليومي املقبول  االستهالك(ADI) معرب  كمية متبقي املبيد يف أي حمصول   هو(

عنها على أساس وزن اجلسم( واليت ميكن تناوهلا يومًيا على مدار العمر دون التعرض ملخاطر صحية 



(. تحليل متبقيات المبيدات في النباتات وتأثيرها على الكائنات الحية. أطروحة دكتوراه العلوم تخصص 2020بلقط آسية )
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بيد املقدرة وفق التعريف السابق الذكر و اليومي ملتبقيات امل ، تعترب قيم االستهالكملحوظة على املستهلك

  األفضل لصحة و سالمة املستهلك.      اليومي املقبول األقل من االستهالك

IV-3-3-  الصحي اخلطرمؤشر  

الناتج عن استهالك أغذية ملوثة مبتبقيات املبيدات من خالل ( HRI)يتم تقدير قيم مؤشر اخلطر الصحي 

 ،(ADI)االستهالك اليومي املقبول على قيمة  (EDI) ملتبقيات املبيداتاالستهالك اليومي حاصل قسمة 

غري صحية و قد تشكل تعترب  1حيث أن احملاصيل الزراعية اليت تتجاوز فيها قيم مؤشر اخلطر الصحي 

       (Darko and Akoto, 2008).  املستهلك صحة حظرا على

IV-4- لمبيداتلتعرض لاألمراض املرتبطة اب 

يؤدي إىل ظهور بؤر سرطانية يف كل من الكلى، الكبد، سلبية كبرية و قد  أتثرياترض للمبيدات له إن التع

اجلنني عند احلوامل خاصة إذا تزامن وقت يف إىل حدوث تشوهات  أيضا ، و يؤديالرئتني و حىت املخ

سبب لإلصابة ثبتت العديد من التقارير الطبية أبن املبيدات أوقد ، التعرض مع تشكل أعضاء األجنة

وسرطاانت  ابلعديد من السرطاانت كسرطان اجلهاز العصيب واجلهاز اهلضمي مبختلف أنواعها وفقر الدم

 .(Belson et al., 2007) ...الكبد والكلى وغريها يف فياجللد والثدي وإحداث طفرات وراثية وتل

IV-3-1-  نمرض السرطا 

جم عنه منوات اثنوية يف أماكن خمتلفة من اجلسم ممكن أن ين السرطان هو منو غري متحكم فيه خلالاي اجلسم

دد كرب مسببات الوفاة يف العامل حيث قدر عيعترب السرطان من أ تنتقل يف جمرى الدم أو السوائل اللمفاوية.

من الوفيات خالل هذه السنة و يتوقع أن    %13و هي متثل نسبة  2008مليون وفاة سنة  7فيات بسببه الو 
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ثبتت العديد من التقارير الطبية أبن أ .(WHO, 2013) 2030مليون نسمة سنة  13الوفيات إىل يرتفع عدد 

    .(Alvanja et al., 2004; Khanjani et al., 2006)السرطاانت  املبيدات سبب لإلصابة ابلعديد من
IV-3-2-  تليف الكبدو  الفشل الكلوي 

، أثبتت سموم الناجتة بعد عملية اهلضم و االمتصاصتقوم الكلية بتخليص اجلسم من مجيع الفضالت و ال

من الكلى،  لفوسفورية حيدث خلال يف وظائف كلالعديد من الدراسات أن التعرض للمبيدات العضوية ا

الدراسات ظهور  أيضا بعض أثبتت .(Dalal, 2006)الكبد و يثبط نشاطية هرمون الذكورة "التستوستريون" 

  ASATو   ALAT إنزميياخللوية للكبد و يتضح ذلك ابرتفاع تركيز خنور وتلف ملحوظ يف األنسجة 

(Whitehead et al., 1999).  
IV-3-3- تشوهات األجنة و  العقم    

دراسات أجريت على العديد من العاملني مبجال املبيدات الزراعية البريوثرويدية أظهرت أن لديهم نقص يف 

أن  نفس الدراسةأوضحت أيضا  .(Greenlee et al., 2004)نسبة اخلصوبة قد تصل إىل درجة العقم 

االستعمال املكثف للمبيدات احلشرية و منها السيربمثرين يف منطقة سكانية معينة أدى إىل وجود نسبة أكرب 

 أن) .Farag et al 2007)أشـارت نتائـج الدراسـة التـي قـام هبـا  .(Greenlee et al., 2004)للنساء العقيمات 

يـوم لذكـور  20مغ/كـغ مـن وزن اجلسـم وملـدة  28، 7،15الداميثويـت عـن طريـق الفـم وجبرعـات بيد م إعطـاء

ت، تغيـرات نسـيجية الالعضـ، أدى إلـى تثبيـط نشـاط الدمـاغ غيـر املعاملـة، اإلانثالفئـران قبـل التـزاوج مـع 

ن التعرض للمبيدات احلشرية خالل احلمل و ابلضبط إ .اخنفـاض فـي إنتـاج احليوانـات املنويـة فـي اخلصيـة و

خالل مرحلة تكون األعضاء يؤدي إىل حدوث تشوهات كبرية يف اجلنني و قد ينجم عن ذلك حىت تغري 



(. تحليل متبقيات المبيدات في النباتات وتأثيرها على الكائنات الحية. أطروحة دكتوراه العلوم تخصص 2020بلقط آسية )

 .-1-جامعة فرحات عباس سطيف  كلية علوم الطبيعة و الحياة، بيولوجيا النبات.
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إىل ظهور أعضاء  أدى ترازيناألاجلنس ابإلضافة إىل ذلك فان التعرض ملبيد األعشاب املنتمي إىل جمموعة 

 .(Greenlee et al., 2003)تناسلية أنثوية عند الذكور 

     



 

العمل مواد و طرق  
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V- مواد و طرق العمل 

V-1- اخلصائص الطبيعية و البشرية لوالية سطيف 

V-1-1- و املساحة املوقع اجلغرايف 

ضمن نطاق اهلضاب العليا، حيدها مشاال والييت  مرت 1100على علو  تقع والية سطيف يف الشرق اجلزائري

ن اجلنوب والية ابتنة و مو ريج من الغرب فتحدها والية برج بوعري أماجيجل و جباية و شرقا والية ميلة 

ية تقع وال ،املوقع الفلكي دائرة. 20بلدية موزعة على  60تضم  2كلم  6549.64تقدر مساحتها حبوايل املسيلة، 

بني خطي طول الدرجة شرق خط غرينتش، 36.60و  35.60سطيف مشال خط االستواء بني دائريت عرض 

 .(Chacha, 2011) درجة 6.05و  4.71

V-1-2- اخ و النشاط الزراعي ــــنامل 

 اخــــاملن -1

ال أن  إ ،شتاء ابرد و ممطرو  صيف حار و جافبتنتمي والية سطيف إىل املناخ شبه اجلاف و الذي يتميز 

كمية األمطار املتساقطة غري منتظمة عرب كامل مناطق الوالية حيث تتميز املناطق الشمالية بكمية تساقط 

 ،مم سنواي 400 ال تتعدى الشرقية للوالية قداملناطق  حني و على مستوىمم سنواي يف  700 تصل حىتقد 

 .(Chennafi et al., 2008) مم 200قد ال تتجاوز فإن كمية التساقط  بينما و على مستوى املناطق اجلنوبية
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 النشاط الزراعي -2

ألف  176 حوايل حيث تغطي مساحة قدرها، تعترب زراعة احلبوب هي الزراعة السائدة يف والية سطيف

يف حني كل من ، من املساحة املزروعة  %48ة األكرب ما يقارب املساح الصلب حيتل فيها القمح، هكتار

 من املساحة الكلية املخصصة للزراعة.  %16القمح اللني و الشعري يشغالن معا مساحة نسبتها تقريبا 

تتميز أيضا املناطق  .(1اجلدول ) (DSA, 2016)فالحية ترتكز زراعة احلبوب ضمن مستثمرات  عموما،

اجلنوبية و الشرقية اجلنوبية للوالية بزراعة جد مكثفة للخضروات ضمن البيوت البالستيكية و تعترب مصدر 

كبري لتمويل األسواق مبختلف اخلضروات، حيث قدرت املساحة املستغلة من أجل إنتاج اخلضروات خالل 

 . (DSA, 2016)هكتار  7800ما يفوق  2016سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (DSA, 2016)ردود احملاصيل الزراعية لوالية سطيف منوو  و املساحة، امل. 1اجلدول

 المساحة المنتوج  المردود
 المحصول

 المساحة المنتوج  المردود
 المحصول

( الهكتار/قنطار ) (الهكتار) (القنطار) ( الهكتار/قنطار  (الهكتار) (القنطار) (

 األعالف 24548 700175 28,52
 الحبوب 174836 1893400 11,28

 البقوليات الجافة 556 4264,5 7,66

 القمح الصلب 96256 1021889 11,06 الخضروات 7838 1051952 134,21

 القمح اللين 21375 315516 12,07 المثمرة األشجار 2153 163955 7,61

 الشعير 51390 498326 11,25 الزيتون 1258 51367 4

 الخرطال 5815 57669 11,33 ينالت 5774 30950 5,36
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V-2- الدراسةإلسوبيان  اإلحصائييل لالوح 

V-2-1-  ةالدراسإلسوبيان  اجلغرايفالووزيع 

املناطق الفالحية  اعتمدان أساسا يف اختيار حيث، 2019-2018متت هذه الدراسة خالل املوسم الفالحي 

و اهليئات  لوالية سطيف دمتها لنا مديرية املصاحل الفالحيةعلى املعلومات اليت قإلستبيان هبا ا أجرينااليت 

الفالحية األخرى التابعة هلا و ذلك بناءا على كمية املبيدات املستهلكة يف هذه املناطق و بطبيعة احلال 

هذا من جهة و من جهة أخرى ركزان على إلستبيان األكثر استهالكا للمبيدات هي املستهدفة من هذا ا

، و بناءا على ذلك فإن املناطق الفالحية املستهدفة  حية اليت تخت  نإنتاج احاييل اخلضرواتاملناطق الفال

 .: عني وملان، عني أزال و العلمةكانت كمايلي

V-2-2- الدراسة سوبيانا ة حملاورالعاملي املوغريات 

 مايلي:كهي   مخسة احاورإلستبيان تضمن ا

 -اخلصائ  االجتماعية-احملور األول -1

 -معرفة املزارع أبسس استخدام املبيدات-ور الثاي احمل-2

 -معرفة املزارع نإجراءات الصحة و السالمة أثناء استعمال املبيدات-احملور الثــالث -3

 -ار الصحية املرتتبة عن استعمال املبيدات على املزارع و أبنائهـاآلث-احملور الرابع -4

 -يئية املرتتبة عن استعماله للمبيداتحتديد املزارع لآلاثر الب-اخلامس  احملور -5

  -1يف امللحق رقم  موضحإلستبيان اجلدول التفصيلي ل -يتضمن كل احور جمموعة من املتغريات 
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V-3- كشف و حتديد موبقيات املبيدات 

V-3-1- املبيدات املسوهدفةو  النباتية العينات 

V-3-1-1- النباتية العينات 

مت اقتناءها  حيث )اخليار، الفلفل احللو و الكوسة( من اخلضروات أنواع ثالثةاستعمل خالل هذه الدراسة 

حتت ظروف الدفيئة )البيت  اخلضروات و هذهتنم، 2019و ذلك خالل املوسم الفالحي  زارعـــــــ  مباشرة من امل

 هذهاملستعملة يف  لخضرواتاالساسية لكوانت املاالسم العريب، االسم العلمي و بعض  .البالستيكي(

 .2اجلدول يف وضحة م ةالدراس

 خالل هذه الدراسةاالسم العريب، االسم العلمي و بعض املكوانت الغذائية للخضروات املسوعملة .2اجلدول
 غ 100المكونات الغذائية لكل 

 االسم العربي االسم العلمي
 (غ)الماء  (غ)البرتينات  (غ)الليبيدات  (مغ)البوليفينول 

3.96 0.11 0.64 96 Cucumis sativus L. الخيار 

4.72 0.2 0.93 92 Capsicum annuum L. الفلفل الحلو 

1.32 0.36 0.93 93.8 Cucurbita pepo L.  الكوسة 

(AFSSA, 2002)       
          

V-3-1-2- املسوهدفة املبيدات 

ا لنا ــــقدموهبناءا على املعلومات اليت  زارعنيــــــامل طرف اهلا منــــــاملبيدات اليت ثبت استعم من وعةـــــجمم تضم

االسم يوضح  3 اجلدول املستعملة عليها،يف اخلضروات  اتقدير نسب متبقياهت استعماهلا يف و ذلك من اجل

بعض  يبني 4املستعملة، يف حني اجلدول لمبيدات ، العائلة و الصيغة الكيميائية لالتجاري، املادة الفعالة

 .املستعملة خالل هذه الدراسةللمبيدات  كيميائيةالفيزايئية و ال اخلصائ 
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 املسوعملةلمبيدات ل ، العائلة و الصيغة الكيميائيةاالسم الوجاري، املادة الفعالة. 3اجلدول
 االسم التجاري المادة الفعالة  العائلة الكيميائية  الصيغة الكيميائية 

C48H72O14 (B1a) + C47H70O14 (B1b) MACROCYCLICLACTONE ABAMECTIN   VERTIMEC 18g/L 
C9H10CIN5O2 NEONICOTINOID IMIDACLOPRID  COMMANDO70% 
C10H11CIN4 NEONICOTINOID ACETAMIPRID  ACEPLAN 20% 
C22H19Cl2NO3 PYRETHROID  CYPERMETHRIN   CYM 25% 

 

  يدات املسوعملة بابمل اخلاصة للمادة الفعالة الفيزايئية و الكيميائية بعض اخلصائص. 4اجلدول 

 (GAIN, 2014)"  و  (FAO, 2016)*، المسموح به التركيز األقصى لمتبقي المبيد: م. أ . الوقت الالزم قبل الحصاد، ت : ح. ق . و   

 

V-3-2-  موبقيات املبيدات تقديراسوخالص و 
V-3-2-1- ات املبيدات ـــــــموبقي اسوخالص 

 متبقيات املبيدات تستعمل يف استخالص و تنقية (FaPEx Kit)يف هذه الطريقة على عدة جاهزة  اعتمدان

يوان يهتم بتطوير و حتسني وسائل استخالص متبقيات املبيدات تمت احلصول عليها من مركز أحباث يف 

(GETECH)  يف خالط  سحق عينة من اخلضرواتتعتمد هذه الطريقة على  .النبااتت اتتخلصمسمن

من محض اخلل املذاب   %1مل من  10غ و نضيف هلا  2كمية من العينة و مبقدار   أنخذ مثعايل السرعة 

 ،نقيةاثنية بعدها حيول احمللول مباشرة إىل عدة االستخالص و الت 30نقوم ابلرج اآليل ملدة  ،يف االسيتونرتيل

 الكروماتوغرافيا، الناتج من عملية التنقية حيول مباشرة إىل جهاز 5و  4 نييف الشكلملخ  الطريقة موضح 

 الذوبانية ح. ق . و  م. أ . ت 
 المــــــادة الفعــــالة

(mg/ Kg) (يوم) الماء أسيتونتريل ميثانول 

*0.2 - 14 7 ≥ 1000 µg/mL ≥ 1000 µg/mL < 10 µg/mL ABAMECTIN 

*0.05 - 14 7 ≥ 1000 µg/mL ≥ 1000 µg/mL < 1000 µg/mL IMIDACLOPRID 

"0.3 - 14 7 ≥ 1000 µg/mL ≥ 1000 µg/mL ≥ 1000 µg/mL ACETAMIPRID 

"0.2 - 14 7 ≥ 1000 µg/mL ≥ 1000 µg/mL < 10 µg/mL CYPERMETHRIN 
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الكيميائية  املواد .(2)اخلطوات التجريبية موضحة ابلتفصيل يف امللحق  تقدير تركيز متبقي املبيدجل أمن 

 .5 موضحة يف اجلدول اييل الزراعيةمن عينات احمل املبيدات و تنقية يف عملية استخالصاملستخدمة 

 والكشف ابسوعمال جهاز الكروماتوغرافيا .املواد الكيميائية املسوخدمة يف اسوخالص موبقيات املبيدات5اجلدول 
 المادة   الصيغة الكيميائية الطبيعة الكيميائية

 H2O DE-IONIZEDWATER منزوع الشوارد ماء
  CH3COOH ACETIC ACID حمض

CH3CN ACETONITRILE ضويمذيب ع  

 
 

 
 
 
 
 
 

. اسوخالص و تنقية موبقيات 4الشكل 
 املبيدات يف احملاصيل الزراعية 

. مراحل اسوخالص، تنقية و تقدير تركيز موبقيات 5الشكل 
 املبيدات يف احملاصيل الزراعية بواسطة جهاز الكروماتوغرافيا

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/substance/acetonitrile41057505811
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V-3-2-2- تقدير موبقيات املبيدات 

 .(HPLC - UV-Vis (Agilent 1260)) الكروماتوغرافيا السائلة عالية األداءجهاز استخدم خالل هذه الدراسة 

تتميز نإدخال نظام جديد للحقن )احلقن بواسطة  ،من أكثر التجهيزات استعماالهذه التقنية عترب ت

كواشف   إىلو كذلك إدخال مضخات جديدة لضخ الطور املتحرك مبعدل اثبت، ابإلضافة  ،مام(صال

    تسمح ابلكشف عن املواد حلظة خروجها من العمود وعليه فان الفصل و التحليل يتم يف دقائق معدودة.

V-3-2-2-1- عالية الضغط( السائلة عالية األداءالكروماتوغرافيا  كوانت جهازم( 

جهاز الكروماتوغرافيا من جمموعة من األجزاء املتصلة ببعضها البعض و املويولة مباشرة جبهاز  يتكون

التحليل،  عملية الفصل و بعدعطيات الناةجة الكومبيوتر الذي حيتوي على برانمج خاص يسمح مبعاجلة امل

تحرك، عمود الفصل، للطور املتحرك )املذيب(، مضخات الطور امل تعموما أهم األجزاء تتمثل يف: خزاان

 (.6)الشكل لكاشف ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكروماتوغرافيا السائلة عالية األداءجلهاز . األجزاء األساسية املكونة 6الشكل
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 الطور املوحرك: تخزاان 

، و هو عبارة عن العديد من املذيبات العضوية املختلفة احلول الطور املتحرك كمية كافية من  توي علىحت

بفضل  يضخ ،و برتاكيز خمتلفة، و اليت تسمح خبلق تدرج يف عملية الفصل على مستوى العمود القطبية

 .((Dgraeve et Berthou, 1986املتحرك مضخات الطور 

 مضخات الطور املوحرك: 

تعمل هذه حىت ويوله إىل عمود الفصل،  تسمح بضخ احلول الطور املتحرك بتدفق و ضغط اثبت

 املضخات وفق طريقتني:

للطور املتحرك املتكون من مذيب واحد فقط خالل كامل  (Isocratique)أحادي  ضخ -1

 عملية التحليل.

 .للطور املتحرك املتكون من خليط من املذيبات (Gradient)ضخ متدرج   -2

كمية الطور املتحرك الذي يتم ضخه من امليكرولرت إيل   فيها هناك أنواع خمتلفة من املضخات ترتاوحعموما، 

  الدقيقة.مليليرت يف

 احلـــــاقن: 

و أحبجم معني ليتم فصلها يف العمود، هناك طريقتني للحقن يدوية  تقدمي العينة اجلزء الذي يستخدم يف

 البد من تنظيف احلاقن من فرتة إىل أخرى لتفادي أتثري املواد املرتسبة على نتائج التحليل. أوتوماتيكية.
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 :العمود

، تصنع هذه األعمدة من الفوالذ الكروماتوغرافيا السائلة عالية األداءهاز جليعترب العمود املكون األساسي 

 اختيار عمود الكروماتوغرافيا يعتمد على جمموعة من الشروط هي:غري القابل للصدأ. 

 نوع الطور الثابت، -

 طول العمود، -

 قطر احلبيبات، -

 تدفق الطور املتحرك املستعمل. -

. يستخدم اليت حتتوي على الطور الثابت، املثبت على حبيبات التعبئةيتكون العمود من األنبوبة الرئيسية 

جل منع تسرب الطور الثابت و احلبيبات احلاملة له أمصفاتني مساميتني على طريف األنبوبة الرئيسية من 

 أثناء ضخ الطور املتحرك.

 كاشف:لا

و مفصولة عن بعضها  فةجد خمفكاشف مباشرة مع هناية العمود حيث تخرج العينات يف يورة لويل اي

كاشف يسمح ابستمرارية تتبع حركة العينات و  لو ابلتايل وجود ا احمولة بواسطة الطور املتحرك البعض

و كذلك شروط العينة  ملواد كاشف يكون بناءا على اخلصائ  الفيزايئيةلاختيار ا تركيزها. كذلك تقدير

 ؛إلشارات املتحصل عليها يكون بداللة الزمنتسجيل ا .كاشف بتتبع ظهور التحليالتلقوم اي ،التجربة

 شف منها:او كلمن ا أنواع خمتلفة هناك
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 شف األشعة فوق البنفسجية و املرئية،كا -

 ورة، ـــــــالفل شفكا -

 معامل االنكسار، شفكا -

 طيف الكتلة. شفكا -

V-3-2-2-2- الكروماتوغرافياهاز جب خطوات تقدير موبقيات املبيدات 

ادة االوكتاديل و ــــــمعبأ مب ،مم 4.6سم و قطره الداخلي  25وس، طوله ـــــطور املعكمت الفصل على عمود ال

 .(V/V) 30:70 ع الشوارداملاء املنزو االسيتونرتيل و الطور املتحرك عبارة عن مزيج بني  .C18سمى أيضا ت يتال

تلف ابختالف ، حيث طول املوجة املستعمل خيشف األشعة فوق البنفسجيةالكشف كان ابستعمال كا

يف عينات احملاييل  املستعمل لتقدير متبقيات املبيدات وجةــــــطول امليوضح  6دول ــــــــاجلو املبيد املستهدف 

، معدل درجة مئوية 30-28 ابنيــــــــــة حرارة العمود مـــــــتراوحت درج الدراسة. الزراعية املستعملة خالل هذه

 .  بنظام اثبت ميكروليرت 20ل يف الدقيقة و حجم احلقن يساوي م 0.8ان يساوي ــــــالتدفق ك

 املسوهدفةقدير تركيز موبقيات املبيدات طول املوجة و زمن اإلزاحة اخلاص بو.6اجلدول 

 

 

 

 طول الموجة  اإلزاحةزمن 
 المــــــادة الفعــــالة

 نانومتر دقيقة 

25,6 210 ABAMECTIN 
3,44 270 IMIDACLOPRID 
3,55 246 ACETAMIPRID 

31,16 230 CYPERMETHRIN 
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V-3-3- املبيدات  ةـــة مسيــــدراس 

V-3-3-1- دراسة السمية املخربية (In vitro) 

V-3-3-1-1- احلمراء الدم حتلل كرايت 

قمنا بنزع الدم من  حيث Lakshmi et al.  (2014)احلمراء وفق طريقة الدمكرايت مت قياس نشاطية حتلل  

 3000وب للطرد املركزي )ـاص بذلك، بعد ذلك يتم تعريض األنبـعني يف أنبوب خأشخاص متطو 

املستخلصة من عملية  غسل كرايت الدم احلمراءمت بعدها للتخل  من البالزما،  دقائق 10دورة/دقيقة( ملدة 

خالل إستعملنا  .(Phosphate Buffer Saline (pH 7.2)) ثالث مرات بواسطة احلول نظامي الطرد املركزي

من املبيدين املستهدفني  (/مليكروغرامم 500و 400، 200، 100، 50، 25، 10) خمتلفةسبعة تراكيز هذه الدراسة 

(ABAMECTIN, IMIDACLOPRID) مل من  1، حيث نستعمل بواقع ثالث تكرارات لكل تركيز

 30دة ــــــمل انبيباأل حتضن ،فةول املبيدين برتاكيز خمتلـــــاحل من مل 1ات الدم احلمراء مع ـــــــمستخل  كري

 ، بعد ذلك يتم تعريض مجيع االانبيب للطرد املركزيدرجة مئوية °37وزدقيقة و حتت درجة حرارة مل تتجا

دقائق ليتم بعدها مباشرة تقدير نشاطية طيف االمتصاص للمعلق الناتج بعد  10دورة/دقيقة( ملدة  2500)

لول احملاننومرت. يعترب كل من  540االمتصاص و عند طول املوجة عملية الطرد املركزي بواسطة جهاز طيف 

. يتم تقدير على التوايل الشاهد السليب و االجيايب لتحلل كرايت الدم احلمراء و املاء املقطر مبثابة نظاميال

 تغريات نسب حتلل كرايت الدم احلمراء وفق املعادلة التالية: 
.100)nA - c(A/  )nA - t= (A %)H ( 
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 يث:ح

tA: للعينات، ةالضوئيية طيف االمتصاي nA: النظامي للمحلول ةالضوئي يةطيف االمتصاي cA:  طيف

 للماء املقطر. ية الضوئيةاالمتصاي

V-3-3-1-2-  الدهون فوق أكسدةحدوث  نشاطيةدراسة 

 MDA (Malondialdehyde)  بتقدير كمية (كسد الليبيداتأت) الدهونفوق أكسدة  نشاطيةميكن قياس 

، يعترب متجانس TBA (Thiobarbituric acid)من أتكسد ليبيدات متجانس يفار البيض يف وجود  اةجةنال

 ,.Ruberto et al).يفار البيض غين جدا ابلليبيدات و لقد أستعمل يف تقدير نشاطية أتكسد الليبيدات

هنية املتعددة غري اثنوي من أكسدة األمحاض الد انتج، وهو MDA   (Malondialdehyde)يتفاعل (2000

أعظمي عند طول املوجة  امتصاصله ، مما ينتج عنه كروموجني وردي TBAني من محض تاملشبعة، مع جزيئ

 50 مع  %10ميكروليرت من متجانس يفار البيض برتكيز  250 خلطمت  .(Janero, 1990) اننومرت 532

يف أانبيب  (ميكروغرام/مل 400 و 300، 250، 200، 100، 50، 10رتاكيز خمتلفة )ب  املبيدينميكروليرت من احلويل

 األانبيبو يتم بعدها حضن هذه  ميكروليرت ابملاء املقطر 500األانبيب حىت حجم  مألخمتلفة، مث  اختبار

 .أتكسد الليبيداتمن أجل توفري الظروف الالزمة حلدوث  دقيقة 30ملدة 

يبيدات من خالل تتبع نفس اخلطوات حلدوث أتكسد الل اجيايبكشاهد مول4SOFe  (0.07   )يستعمل 

)درجة احلموضة  % 20ميكرولرت من محض األسيتيك بنسبة  750ضافة نإ قمنا، بعد ذلك سابقة الذكر.

( -SDS-دوديسيل سلفات الصوديوم % 1.1حجم( )احملضر يف )وزن/ TBA % 0.8ميكرولرت من  750( و 3.5

تسخينها يف محام مائي مغلي  يتم مث تخلط جيدا، TCA (Trichloroaceticacid)  %20 ميكروليرت من  25و 
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و تعرض للطرد  (butanol-1)مل من الكحول  3تربيد املزيج و يضاف له بعد ذلك يتم  .دقيقة 60ملدة 

سرتجاع اجلزء الطايف حىت يتم قياس كثافته إيتم  هابعد، دورة/دقيقة 3000دقائق و بسرعة  10املركزي ملدة 

 ابإلعتماد على املعادلة التالية:  MDAيقدر تركيز  .اننومرت 600و  اننومرت 532ة الضوئية عند طول املوج
)/155600A-532MDA (mM) = (A 

 

V-3-3-2-  احليويةدراسة السمية (In vivo) 

V-3-3-2-1- تربية احليواانت املخربية 
غ، 30-25بني مـــارتاوح وزهنا أر، يـــف 50عددها  NMRIور من نوع ــــالل هذه الدراسة فئران ذكــــــاستخدم خ

فوجني حيث حيتوي كل فوج جلبت هذه احليواانت من معهد ابستور ابجلزائر العايمة. قسمت الفئران إىل 

فئران ميثل كل فوج جمموعة الفئران اخلاية ابملبيد املستهدف الفوج  7تضم كل جمموعة  اميعجم على ثالث

، يف حني جمموعة الشاهد  IMIDACLOPRID خي  املبيد و الفوج الثايABAMECTIN  ول خي  املبيداأل

ات ابملاء و األكل ـــــ، زودت احليوانخاية هبا اص بالستيكيةــيف أقف الفئران وضعت فئران. 8كانت تضم 

 رطوبة. و لم مع ظروف املخرب من درجة حرارةاخلاص هبا، تركت مدة أسبوع للتأق

V-3-3-2-2- حتديد اجلرعة 
سابقة حيث   وفقا لدراســـــات ين املستعملني خالل هذه الدراسةمبيدلللحقـــــن الفموي ل تامت حتديد اجلرع

 اجلرعة  يف حني ،ABAMECTIN  (Gordon, 1986) للمبيد ابلنسبة mg/kg 50LD 15 = ةكـــــانت فيها اجلرع

= 131 mg/kg 50LD  املبيد تخ IMIDACLOPRID (, 2014.et al Arfat) ث جرعاتثال. مت استعمال 

قمنا خالل هذه الدراسة بتقدير كل من  .اخلاية بكل مبيد 50LDمن قيمة  % 75و  50، 25متثل  خمتلفة
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ساعة من عملية احلقن  24السمية احلادة و ذلك بقتل ثالث فئران من كل جمموعة و ابلنسبة لكل فوج بعد 

، يف ان ابلنسبة للمجموعة الشاهدو أربعة فئر  الفموي للمبيدين و عند اجلرعات الثالث املوضحة سابقا

يوم من عملية احلقن الفموي و مبعدل جرعة واحدة يف  14قمنا بتقديرها بعد حني السمية شبه املزمنة 

ة فئران يف كل جمموعة و ابلنسبة ـــــــاألوىل أي أربع القتل وذلك على ما تبقى من الفئران بعد عملية االسبوع

 . دلكل فوج و كذلك اجملموعة الشاه

V-3-3-2-3- دراسة الوسائط البيوكيميائية 

إىل  الدم املستخرج ضعن  بعد عملية سحب الدم من الفئران املعاجلة ابملبيدين و كذلك اجملموعة الشاهد، 

من  سرتجع املصلن مث دقائق، 10دورة يف الدقيقة و ذلك ملدة  3000ركزي بسرعة نبذ تقدر بـاملطرد العملية 

 ،ASAT: فيمايلي لثتمتشرات البيوكيمياية و اليت هلا عالقة مباشرة ابلسمية و أجل تقدير بعض املؤ 

ALAT، ALP، CRE و URE.  على مستوى خمرب حتليل  الوسائط البيوكيميائيةمتت عملية تقدير خمتلف

 الدم التابع ملركز مكافحة السرطان سطيف. 

V-3-4- اإلحصائيةة ــــدراس 

، يف حني دراسة (19)النسخة  SPSS ن كان ابستعمال الربانمج اإلحصائيحتليل متغريات احاور االستبيا 

 .(6 النسخة)  Costatحتليل التغري و مقارنة املتوسطات كانت ابستعمال الربانمج 
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 النتائج و المناقشة
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VI- النتائج و املناقشة 

VI-1- التحليل اإلحصائي الستبيان الدراسة 

VI-1-1-  اخلصائص االجتماعية-متغريات احملور األول- 

يف جمموعة من اخلواص االجتماعية وهي: السن، احلالة االجتماعية )متزوج،  متغريات احملور األول متثلت

 .و احملصول الزراعي رعةأعزب...(، عدد األوالد، املستوى التعليمي،نوع املز 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الفئات العمرية1- 

، حيث ( 2.5= األقسام)عدد  ولــــيلــــ يف تقدير عدد أقسام الفئات العمرية على الصيغة الرايضية  اعتمدان

أقسام و سعة القسم  8 ـــــو ابلتايل عدد األقسام قدر بـ (n) 118أن عدد أفراد عينة الدراسة كان يساوي 

أظهرت الدراسة تباين واضح يف  أدىن قيمة / عدد األقسام(. –)سعة القسم = أقصى قيمة  7 ـــــقدرت ب

من أفراد  % 55أن  اإلستبيانمعطيات  اثبت حتليلتوزع أفراد عينة الدراسة حسب الفئات العمرية حيث 

 أفراد عينة الدراسة جلهم شباب يدل على أن ا، ممةسن 43و  28عينة الدراسة ترتاوح أعمارهم ما بني 

 . (7اجلدول)

 

 

 

 

 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الفئات العمرية. 7اجلدول

 النسبة 
 المجموع

 الدوائر
 الفئات العمرية

 العلمة  عين ازال عين ولمان %المئوية

17,80 21 4 9 8 [27 - 20] 
28,81 34 9 8 17 [35 - 28] 
26,27 31 11 8 12 [43 - 36] 
15,25 18 8 2 8 [51 - 44] 
7,63 9 0 2 7 [59 - 52] 
2,54 3 0 1 2 [67 - 60] 
0,85 1 0 0 1 [75 - 68] 
0,85 1 0 0 1 [> 76] 
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 و املستوى التعليمي توزيع أفراد عينة الدراسة حسب احلالة االجتماعية  2-

من أفراد   %33، يف حني  %65مايقارب  دراسة متزوجونة أفراد عينة اليفان غالب ،8 كما يوضحه اجلدول

أضف إىل ذلك، فان توزيعهم على أساس املستوى التعليمي أظهر أن مايقارب  عينة الدراسة كانوا عزااب.

الذين كان  األفرادعينة الدراسة مل يتجاور مستواهم الدراسي الطور املتوسط و بلغت نسبة  أفرادمن   38%

من أفراد عينة الدراسة كان مستواهم التعليمي  % 55عموما، ما يقارب  فقط. % 8هلم مستوى جامعي 

 حمصورا بني الطور املتوسط و الثانوي.

  
 الة االجتماعية و املستوى التعليمي ــــــعينة الدراسة حسب احل أفرادتوزيع . 8اجلدول

 الحالة االجتماعية  المستوى التعليمي

 الدوائر  أعزب متزوج أرمل جامعي وين متخصصتك ثانوي متوسط ابتدائي أمي

 عين ولمان 11 21 0 3 1 13 11 3 1
 أزالعين  13 17 0 2 0 6 18 4 0
 العلمة  15 38 3 5 5 16 15 14 5

 المجموع  39 76 3 10 2 35 44 21 6
 %النسبة المئوية  33,05 64,4 2,54 8,47 1,69 29,66 37,28 17,79 5,08

 

 زيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع املزرعة و احملصول الزراعيتو  3-

 ،9يوضحه اجلدول كما و ذلك   املفتوحة، املغطاة و املختلطة :تضمن جمال الدراسة ثالث أنواع من املزارع

، يف مفتوحة من أفراد عينة الدراسة ميتلكون مزارع % 55أن ما نسبته  اإلستبياننتائج حتليل معطيات  أظهرت

من  % 15بـــــ  (البيت البالستيكي)قدر عدد األفراد الذين يزولون نشاطهم الزراعي ضمن مزارع مغلقة حني 

الدراسة. بناء على النتائج فإن معظم أفراد عينة الدراسة يقومون بزراعة اخلضروات حيث جممل أفراد عينة 

 عة احلبوب مبختلف أنواعها.ن بزار من أفراد عينة الدراسة يقومو  % 30يف حني ،  %50جتاوزت نسبتهم 
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VI-1-2-  معرفة املزارع أبسس استخدام املبيدات-متغريات احملور الثاين- 

 حسب سبب انتشار استعمال املبيدات و سبب رشها توزيع أفراد عينة الدراسة 1-

يعترب انتشار اآلفات و توُلد نوع من املقاومة لديها من بني العوامل اليت أدت إىل انتشار استعمال املبيدات 

ليس فقط ضمن منطقة الدراسة بل يف كل مناطق العامل تقريبا، أضف إىل ذلك زايدة الطلب على الغذاء و 

املبيدات مبختلف أنواعها. بناءا على  استعمال املردود كما و نوعا سامهت يف انتشاراحلاجة إيل زايدة 

فالح موزعني على ثالثة دوائر إدارية تتميز  118الذي مشل  اإلستبياناملعطيات املتحصل عليها من خالل 

ات هو سهولة املبيد أجابوا أن سبب انتشار الدراسة من أفراد عينة  %41( فإن 7الشكل)بنشاطها الفالحي 

مل أفراد من جم % 25قروا ابن أتثريها سريع كانت نسبتهم ال تتجاوز ول عليها، يف حني األفراد الذين أاحلص

 رخيص.السعرها  سبب انتشار استعماهلا هو لنا أنأكدوا  % 5 العينة، أما نسبة

 

 

 

 عينة الدراسة حسب نوع املزرعة و احملصول الزراعي أفرادتوزيع . 9اجلدول
 نوع المزرعة                                   نوع المحصول الزراعي

 مختلطة حبوب خضروات مثمرة أشجار أعالف
 مغطاة

 الدوائر  مفتوحة
 (الدفيئة)

 عين ولمان 25 6 1 14 16 1 1
 عين ازال 9 17 4 2 24 3 1
 العلمة  36 7 13 20 25 9 2

 المجموع  70 30 18 36 65 13 4
 %النسبة المئوية  59,32 25,42 15,25 30,5 55,08 11,01 3,38



لحية. أطروحة دكتوراه العلوم تخصص (. تحليل متبقيات المبيدات في النباتات وتأثيرها على الكائنات ا2020بلقط آسية )

 .-1-بيولوجيا النبات. كلية علوم الطبيعة و الحياة، جامعة فرحات عباس سطيف 
 

 
44 

 

 
 
 

 
 
 

 توزيع املزارعني حسب أسباب انتشار استعمال املبيدات. 7الشكل
سببني معا أي للالفالحني  يستعملها بعض ، حيثبناءا على طريقة استعماهلا إىل وقائية و عالجية املبيداتتصنف 

من أفراد العينة أجابوا أبهنم يستعملون   %56، فان ما نسبته 8الشكل . كما يوضحه معا هبدف الوقاية و العالج

قدرت  ط فقدالوقاية فق أجلمن  اتن يستعملون املبيدالوقاية و العالج معا، يف حني األفراد الذي أجلاملبيدات من 

طريقة استخدام املبيد سواء كان عالجي أو وقائي على عدة عوامل  تعتمدمن جممل أفراد عينة الدراسة.   %7ـ نسبتهم بـــ

ع حبدوث منها نوع املبيد، نوع اآلفة و الظروف اجلوية، إن استخدام املبيدات كعالج وقائي يكون فقط يف حالة التوق

 إصاابت فطرية.

 

 

 

 

 توزيع املزارعني حسب أسباب رش املبيدات. 8الشكل
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 من حيدد للمزارع جرعة املبيد و كيف يقيسهاتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب  2-

جتنب التأثريات السلبيات للمبيدات و متبقياهتا و  أجليعترب حتديد جرعة املبيد من بني اخلطوات املهمة من 

من أفراد عينة الدراسة  % 50 مايقارب هاتضح أن اإلستبياناملرشد الفالحي و من خالل نتائج  بغياب دور

من املزارعني يعتمدون على أنفسهم يف   %30 يعتمدون على البائع يف حتديد جرعة املبيد، يف حني ما يفوق

قياس جرعة املبيد أن  أظهرت نتائج الدراسة فيما خيص أداة ذلك أضف إىل(، 9)الشكل  حتديد جرعة املبيد

وات املخصصة ـــقياس جرعة املبيد و هي العب أجليستعملون العبوات املدرجة من  118مزارع من بني  89

مربع  القة بني املستوى التعليمي و من حيدد للمزارع جرعة املبيد مت استخدام اختبار ــــــلتحديد الع لذلك.

حيث بلغت قيمة مربع كاي يمي و من حيدد للمزارع جرعة املبيد القة بني املستوى التعلـــــإلثبات الع كاي

 و (0,05α =)أصغر من مستوى الداللة  و هي (P = 0,027)بينما بلغت القيمة االحتمالية  (27,23)احملسوبة 

كلما زاد   أنه ابلتايل يعين ذلك و جود عالقة معنوية بني املستوى التعليمي و من حيدد جرعة املبيد أي

 التعليمي للمزارع كان اعتماده على نفسه أكرب يف حتديد جرعة املبيد.  املستوى

 

 

 

 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب من حيدد جرعة املبيد للمزارع. 9الشكل 
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VI-1-3-  معرفة املزارع إبجراءات السالمة أثناء استعمال املبيدات-متغريات احملور الثالث- 

 جسمه ابملبيد أجزاءعرض املزارع ملالمسة احد عينة الدراسة حسب ت أفرادتوزيع  -1

، فإن نسبة أفراد عينة الدراسة الذي أجابوا أبهنم مل يلمسوا 10املوضحة يف الشكل  انطالقا من النتائج

يدل على وعي الفالحني خبطورة و مسية  ا، مم% 60ابلتقريب  املبيدات أبي جزء من جسمهم كانت

 .ن معها حبذريتعاملو و أثناء حتضريها  املبيدات
 

 

 

 

 

 

 جسمه ابملبيد أجزاءعينة الدراسة حسب تعرض املزارع ملالمسة احد  أفرادتوزيع .10الشكل

 التخلص من علب املبيدات الفارغة أوعينة الدراسة حسب كيفية استخدام  أفرادتوزيع  -2

اقروا  هممن % 2إال أن نسبة امجع كل املزارعون على أهنم ال يستعملون هنائيا علب املبيدات يف ختزين األكل، 

أهنم يستعملون هذه العلب يف ختزين املياه، يف حني كانت نسبة األفراد الذين أجابوا أبهنم يتخلصون من 

 من جممل أفراد عينة الدراسة.  %50 فوقتعلب املبيدات الفارغة حبرقها 
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 الفارغةن علب املبيدات التخلص م أوعينة الدراسة حسب كيفية استخدام  أفراد. توزيع 10اجلدول

 حرقها
 تخزين المياه األكلتخزين  تخزين نوع رميها مع الفضالت

 الدوائر 
 في البيت في البيت من المبيد أخر في  المزرعة   أو

 عين ولمان 1 0 1 6 24

 أزالعين  2 0 0 12 16

 العلمة  0 0 5 24 27

 المجموع  3 0 6 42 67

 %لنسبة المئويةا 2.54 0 5.08 35.59 56.77

 

 عينة الدراسة حسب ممارسات املزارع خالل عملية الرش أفرادتوزيع  -3

رش املبيدات من الشروط الضرورية لتجنب عملية يعترب احرتام معايري األمان و السالمة الصحية خالل 

ىل تعرضهم يقومون ببعض السلوكيات اليت تؤدي إ التسمم، لكن و عن غري وعي هناك العديد من املزارعني

لذلك أردان توضيح بعض السلوكيات للتسمم سواء عن طريق التالمس اجللدي، اجملرى التنفسي أو اهلضمي 

أن  اإلستبيان. أظهرت نتائج 11اليت يقوم هبا املزارعون خالل عملية رش املبيد و النتائج موضحة يف اجلدول

استغالل  أجلاه الرايح أثناء عملية الرش من من أفراد عينة الدراسة أيخذون ابحلسبان اجت  %70ما يقارب 

ابلشرب و التدخني أثناء  ونمن املزارعني يقوم % 20أفضل للمبيد خالل هذه العملية. أضف إىل ذلك، 

من أفراد عينة الدراسة أجابوا أبهنم ال خيلطون   %52ما نسبته ن أ أثبتت أيضا نتائج الدراسة عملية الرش.

أن تغذية جرذان ذكور بغذاء تعرض للرش  خبليط  Perobelli et al (2010). راسةاملبيدات هنائيا، أوضحت د

مكون من مخسة أنواع من مبيدات احلشرات أدى إىل إحداث اضطراابت حادة يف حركة احليواانت املنوية 

أثبتت دراسات أخرى أن تعرض إانث اجلرذان خلليط من املبيدات حيدث خلال جد واضح يف  كما  لديها،

 اهلرموانت اجلنسية.  نشاط
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 عينة الدراسة حسب ممارسات املزارع خالل عملية الرش أفرادتوزيع . 11اجلدول

 مضغ  بعين االعتبار األخذ
 الدوائر  التدخين الشرب األكل

 اللبان اتجاه الرياح

 عين ولمان 1 2 2 0 27

 أزالعين  4 8 1 1 16

 العلمة  5 5 1 1 44

 ع المجمو 10 15 4 2 87

    % النسبة المئوية 8.47 12.71 3.38 1.69 73.72

 

VI-1-4-  اآلاثر الصحية املرتتبة عن استعمال املبيدات على املزارع و أبنائه-متغريات احملور الرابع- 

 حسب معرفة املزارع ابن للمبيدات أتثريات سلبيةعينة الدراسة  أفرادتوزيع  -1

دات العديد من التأثريات السلبية على جممل أعضاء اجلسم ن للمبيالسابقة أب أثبتت العديد من الدراسات

أن ما يفوق  اإلستبيان، أظهرت نتــــــائج حتليل اخلارجية و قد يتعدى ذلك حىت األعضاء الداخلية للجسم

أضف إىل ذلك  ،ن للمبيدات أتثريات سلبية و غري مرغوب فيهاأبيعلمون  اإلستبيانمن أفراد عينة   % 80

ن للمبيدات أتثريات سلبية كان مستواهم الدراسي حمصورا بني من جممل األفراد الذين أجابوا أب  %69فان 

 الطور املتوسط و الثانوي.  

 السلبية للمبيدات و كذا حسب املستوى التعليمي ابلتأثريات. توزيع أفراد عينة الدراسة بناءا على معرفة املزارع 12اجلدول

 سلبية تأثيراتللمبيدات مدى معرفة المزارع بان 
 المستوى التعليمي

 تأثيراتمدى معرفة المزارع بان للمبيدات 

 سلبية
 ال %  نعم %  الدوائر 

 ال نعم
 يام 1 6.25 5 4.90

 عين ولمان 1 31 ابتدائي 7 43.75 14 13.73
 أزالعين  4 26 متوسط 6 37.50 38 37.25
 العلمة  11 45 ثانوي 2 12.50 33 32.35

 تكوين متخصص 0 0.00 2 1.96
 جامعي 0 0.00 10 9.80 المجموع 16 102

  %النسبة المئوية 13.55 86.44   %النسبة المئوية 13.55 86.44 المجموع  16 // 102 //
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 ابلطرق اليت تدخل هبا املبيدات جسم اإلنسانحسب معرفة املزارع عينة الدراسة  أفرادتوزيع  -2

هلا أضف إىل ذلك ، استخدامها عندحدث إمهال أو خطأ تؤدي املبيدات إىل حوادث مؤسفة إذا ما 

التأثريات السامة للمبيدات على اإلنسان عن أتثرياهتا على النبات ختتلف بدرجات متباينة.  ةسام اتأتثري 

ملوصى به خاصة يف الدول النامية ن سوء استخدام املبيدات واالستخدام غري املرشد واملقنن واإواحليوان. 

. حيث يسود عدم الوعي مبثل هذه األمور بني جمتمعات املزارعني، يؤدي إىل حدوث العديد من األضرار

من أفراد عينة الدراسة يعلمون أن املبيدات ميكن أن  % 70أن ما نسبته  اإلستبيانأظهرت نتائج حتليل 

عن طريق االمتصاص املباشر ى التنفسي، اهلضمي و داخل أعضاء اجلسم من خالل اجملر  إىلتتسرب 

العديد من املزارعني ال يلبسون املالبس الواقية عند ، حيث أوضحت العديد من الدراسة أن بواسطة اجللد

 .(2012بن درويش، ) مقيامهم بعمليااتملكافحة مما ينتج عن ذلك حدوث تسمم مباشر هل

 

 اجلهاز التناسلي و  حاسة الرؤيةعرض املفرط للمبيدات يوثر يف الت حسب معرفتهم أبن املزارعنيتوزيع  -3

يعترب مالمسة أعضاء اجلسم اخلارجية للمبيد من بني الظواهر الشائعة احلدوث و االنتشار، و لقد أثبتت 

العديد من الدراسة من حدوث إصاابت موضعية يف األنف و احلنجرة و قد تتعدى حىت الرئتني مم يتسبب 

إذا تعرضت العينني للمبيد فقد يؤدي ذلك للعمى املؤقت و يف بعض احلاالت التنفس، و يف صعوبة يف 

 اإلنساناليت تدخل هبا املبيدات جسم  املزارع ابلطرقعينة الدراسة حسب مدى معرفة  أفرادزيع تو . 13اجلدول

 جميع الحاالت  
 المجرى

 الدوائر  التنفس الجلد 
 الهضمي

 عين ولمان 4 2 0 26
 أزالعين  5 0 1 23
 العلمة  11 0 9 37

 المجموع  20 2 10 86

 %مئويةالنسبة ال 16.94 1.69 8.47 72.88
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أجابوا أبهنم يعلمون أن للمبيدات أتثريات  (11الشكل ) فرد 62أن  اإلستبيانأظهرت نتائج  العمى الدائم.

ال و ــــــأبن االستعم زارعونــــــأظهر جهل امل اإلستبيانسبب يف العمى، إال أن تجد خطرية على العني و قد ت

عدم علمهم بذلك بالتعرض املفرط للمبيدات قد يؤثر يف اجلهاز التناسلي و كانت نسبة األفراد الذين أجابوا 

أثبتت بعض الدراسات أن للمبيدات أتثريات خمتلفة يف نوعية، كمية و حركية احليواانت  . %60تساوي 

رويدية يقلل من تركيز احليواانت املنوية يف حني التعرض املنوية، حيث وجد أن التعرض للمبيدات البريوث

 . (Martenies and Perry, 2013)يةللمبيدات العضوية الفوسفاتية يقلل من نوعية احليواانت املنو 

 
 

 

 

 

 

 

 

 اجلهاز التناسلي و التعرض املفرط للمبيدات يوثر يف حاسة الرؤية حسب معرفتهم أبن املزارعنيتوزيع .11الشكل
 

 حسب معرفتهم بوجود مركز ملكافحة التسمم و حسب أتكد املزارع من أن املبيد معتمد املزارعنيتوزيع  -4

 كل من  يعترب توفر مراكز ملكافحة التسمم الناتج عن استعمال املبيدات من بني التوصيات اليت تفرضها

و  ،دول السائر يف طريق النموو املنظمة العاملية للصحة خاصة ضمن ال املنظمة العاملية للزراعة و التغذية

السبب هو نقص الوعي عند مزارعي هذه الدول من جهة و نقص التكوين حول كيفية التعامل مع املبيدات 
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مزارع أجابوا أبهنم  60 مزارع أن 118 الذي قمنا به و الذي كان يضم اإلستبيانأثبتت نتائج  ،من جهة أخرى

مزارع أقروا أبهنم ال  58سمم الناتج عن املبيدات، يف حنييعلمون بوجود مراكز متخصصة يف مكافحة الت

أي  تسويق(.14 اجلدول)املبيداتكافحة التسمم الناجم عن استعمال مبيعلمون إطالقا بوجود مراكز خاصة 

مبيد مير ابلعديد من املراحل و التجارب املخربية و امليدانية و اليت من خالهلا يثبت أن املبيد فعال و ليس له 

و بناءا على هذه التجارب تسلم  ثريات سامة أو خطرة على صحة النبات، اإلنسان، احليوان و البيئةأي أت

 دمن أفرا % 50 أن ما يفوق اإلستبيانأظهرت نتائج حتليل معطيات  .شهادة اعتماد صحي الستعمال املبيد

فعاليته و  ت كل منايل أثبتعينة الدراسة أكدوا أهنم يتأكدون من أن املبيد حتصل على اعتماد صحي و ابلت

 .من خالل جتارب خمربية و ميدانية عدم مسيته

عينة الدراسة حسب مدى معرفة املزارع بوجود مركز ملكافحة التسمم و كذا حسب  أفرادتوزيع . 14اجلدول
 املبيد معتمد صحيا أنأتكد املزارع من 

  
   وجود مركز لمكافحة التسمم   معتمد صحياالمبيد 

 الدوائر  ال نعم الدوائر  ال نعم  

  

  
 عين ولمان 15 17 عين ولمان 15 17

  
 أزالعين  16 14 أزالعين  15 15

  
 العلمة  27 29 العلمة  23 33

  
 المجموع  58 60 المجموع  53 65

  
 % النسبة المئوية 49.14 50.84 %النسبة المئوية 44.91 55.08
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VI-1-5-  استخدامه للمبيداتاملرتتبة عن  حتديد املزارع لآلاثر البيئية-ر اخلامس متغريات احملو- 

 ابن املبيدات حتدث تسمم و تشوهات يف النبااتت بعد رشهاتهم حسب مدى معرف املزارعنيتوزيع  -1

على سطح األوراق  نكروزيةميكن أن تؤثر املبيدات على األوراق بصور عديدة وأمهها ظهور حروق أو بقع 

تعطي مث متوت اخلالاي ل السطحية للورقةطبقة المالمسة املبيد لألنسجة اخلارجية لألوراق فتخرب  نتيجة

الثمار وخاصة مبيدات احلشرات  تشكلسليب على مرحلة  معظم املبيدات ذات أتثري مظهر البقع النكروزية.

ث مينع انتشار حبوب كما يف حالة الكربيت على أزهار التفاح حي  تشكلهاوالعناكب فتسقط الثمار قبل 

وبشكل عام ال ينصح ابستخدام املبيدات أثناء مرحلة وجود األزهار  ،الطلع عند وجوده على مياسم األزهار

قد يستثىن من ذلك عدد قليل من املبيدات ومع ذلك جيب احلرص الشديد بعدم تنفيذ عملية  ،على النبات

عينة  دمن أفرا % 62و  % 54أن  اإلستبيانطيات نتائج حتليل مع تأظهر  الرش إال عند الضرورة القصوى.

 ، على التوايل يف النبااتت بعد رشها.(12)الشكل  الدراسة أجابوا ابن املبيدات ال حتدث تسمم و تشوهات

الدراسات البحثية أن معظم املبيدات املستخدمة ملكافحة اآلفات النباتية تسبب أتثريات من أثبتت العديد  

تؤكد تلك الدراسات أن املبيدات تتخلل إىل األنسجة النباتية، األمر الذي يرتتب عكسية خمتلفة، حيث 

وفقا لنوع املبيد املستخدم وطبيعته ونوع  هذا التأثري عليه حدوث تغريات يف تركيبة الكيميائية، خيتلف

 .(2012بن درويش، ) ت أثناء فرتة املعاملة ابملبيدالنبات، ابإلضافة إىل العوامل البيئية السائدة حول النباات
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 ابن املبيدات حتدث تسمم و تشوهات يف النبااتت تهم حسب مدى معرف املزارعنيتوزيع .21الشكل

 اهلواء تلوث و و تقلل اخلصوبة يف تلوث الرتبة تتسبب املبيدات املزارعني حسب مدى معرفتهم أبنتوزيع  -2

ية احملاصيل الزراعية وابلتايل زايدة اإلنتاج الزراعي كما ضروري حلما مبيدات اآلفات الزراعية تخدامسايعترب 

، ابلرغم من اجلوانب اإلجيابية هلذه و أثبتت العديد من الدراسات مسيتها .تعد املبيدات مواد سامةونوعا

املبيدات واملتمثلة يف القضاء على خمتلف اآلفات، فإن هلا أتثريات سلبية وعكسية على البيئة، ابإلضافة إىل 

أظهرت نتائج حتليل استبيان الدراسة الوعي الكامل للمزارعني مبخاطر  احليوان والنبات.، ة اإلنسانصح

من أفراد عينة الدراسة أجابوا أبن املبيدات تتسبب يف تلوث الرتبة  % 54االستعمال املفرط للمبيدات حيث 

النافعة املوجودة يف الرتبة )بكترياي لكائنات احلية االتقليل من خصوبتها، و ذلك من خالل قتل  مما يؤدي إىل

و ديدان( و اليت تعترب كائنات غري مستهدفة، أضف إىل ذلك فإن طول عمر بعض املبيدات يساهم يف 

 أثبتت العديد من الدراسات أن الكتلة احليوية للكائنات اجملهرية يف ملدة طويلة. هلا السلبية التأثرياتاستمرار 

يعترب  .(Voos and Groffman, 1997)للمبيدات ستعمال املفرط ضرر الرتبة ابالالرتبة تعرب بوضوح عن مدى ت

تلوث اهلواء ابملبيدات من املشاكل الكبرية و اليت عجز عن التحكم هبا و مراقبتها حيث أثبتت العديد من 

با تعتمد و بناءا على املعطيات اخلاصة ابلتجهيزات املستعملة يف عملية رش املبيدات و اليت غال األحباث
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على آلة الرش الظهرية خاصة يف الزراعات احملمية )البيت البالستيكي( فغن تناثر و تطاير مكوانت املبيد 

من  اتضحقبل وصوهلا إىل الرتبة و النبات تؤثر كثري يف املزارع نفسه و كذا القاطنني يف جمال عمل املزارع، 

أفراد عينة الدراسة يعلمون أن رش املبيدات حيدث من  % 70أن ما يتجاوز  اإلستبيانحتليل معطيات  خالل

مم قد ينعكس سلبا ليس فقط على املزارع و إمنا على كل السكان  (،15)اجلدول  تلواث ملحوظا يف اهلواء

اطنني يف حدود جمال عمل املزارع. يعترب دخول خملفات املبيدات املتطايرة يف اهلواء عرب اجلهاز التنفسي الق

و اليت من خالله تنتقل إىل ابقي أعضاء اجلسم و ذلك لكثرة الشعريات  اليت ال ميكن جتنبهامن أهم املنافذ 

امتصاص خملفات املبيدات عرب الدم و انتقاهلا إىل ابقي أعضاء  االدموية يف الرئتني و اليت يتم على مستواه

اجلهاز  ، حيث قد تتسبب هذه املخلفات و حسب العديد من الدراسات يف كل من سرطاناجلسم

 .;et al., 2011) Frost (Alavanja et al., 2004اهلضمي اجلهاز التنفسي، البلعوم و سرطان 

تلوث الرتبة و التقليل  تتسبب يفاملبيدات  نأبمعرفة املزارع  عينة الدراسة حسب أفرادتوزيع . 15اجلدول
ــمنخصوبت  و تلوث اهلواء هاـ

   خصوبتهاتلوث التربة و التقليل من    تلوث الهواء
 الدوائر  ال نعم الدوائر  ال نعم

 عين ولمان 10 22 عين ولمان 7 25
 أزالعين  10 20 أزالعين  7 22
 العلمة  34 22 العلمة  17 39

 المجموع  54 64 المجموع  31 86
 %النسبة المئوية 45.75 54.23 %النسبة المئوية 26.27 72.88
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 ء املبيداتبقا إىليؤدي  األمانتقيد بفرتة دراسة حسب مدى معرفة املزارع ابن عدم العينة ال أفرادتوزيع  -3

 كيفية التعامل مع املبيدات  خيصتلقي املزارع تكوين و حول  يف النبات

بني أخر عملية تطبيق للمبيد و مرحلة اجلين، ختتلف هذه املدة  مفرتة األمان أبهنا الوقت الالز  عرفتُ 

نتائج حتليل معطيات  أثبتت .(Prodhan et al., 2018) الزراعيد و كذلك نوع احملصول ابختالف نوع املبي

من أفراد عينة الدراسة ال يعلمون هنائيا بوجود فرتة أمان البد من احرتامها   %33أنه ما يقـارب  اإلستبيان

مون بوجد فرتة م يعلمن املزارعني أجابوا أبهن % 49تفصل بني عملية رش املبيد و حصاد احملصول، يف حني 

  .(16)اجلدول  جين احملصولزمنية تفصل بني عملية رش املبيد و 

أثبتت العديد من الدراسات العلمية أن احرتام فرتة األمان يقلل و بشكل كبري من متبقي املبيد يف احملصول 

 % 95ما يفوق  أثبتت أن اإلستبيانأضف إىل ذلك، فإن نتائج حتليل  .(Islam and Haque, 2018)الزراعي

لوحظ  ا خيص طريقة التعامل مع املبيدات.من أفراد عينة الدراسة مل يتلقوا أي تكوين أو أي توجيهات فيم

أن معظم حوادث التلوث ابملبيدات حتدث نتيجة لعدم تقيد والتزام املزارعني ومستخدمي املبيدات 

 طاقة البياانت املوجودة على عبوات املبيداتابلتحذيرات األولية عند استخدام تلك املبيدات واملذكورة يف ب

،  رش املبيد العديد من املزارعني ال يلبسون املالبس الواقية واملطلوبة عند قيامهم بعملياتابإلضافة إىل أن 

يعد من األمور  و تنظيم دورات تدريبية و تكوينيةكما أن فرض رقابة مشددة من قبل اجلهات املعنية 

 املبيدات. لتلوث بتلكاألساسية للوقاية من ا
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VI-2- قيات املبيدات يف احملاصيل الزراعيةتقدير متب 

VI-2-1- القياسي بيدامل ABAMECTIN 

VI-2-1-1-  كروماتوغرام املبيد القياسيABAMECTIN 

املزود بكاشف  الكروماتوغرافيا جهاز ابستعمالخمتلفة كانت  تراكيزحتليل عينات املبيد القياسي و عند 

كان متوسط زمن اإلزاحة املوافق هلذا املبيد   ،اننومرت 210 األشعة فوق البنفسجية و ابلضبط عند طول املوجة

الشروط النظامية املتبعة للحصول على  .(13)الشكل  دقيقة 25,6املدروسة هو  رتاكيزالابلنسبة ملختلف 

 كما يلي:   كروماتوغرام املبيد القياسي

 ،(V/V) 30:70مزيج بني االسيتونرتيل و املاء املنزوع الشوارد الطور املتحرك: -

 ميكروليرت. 20حجم احلقن: -مل يف الدقيقة،  0.8معدل التدفق: - اننومرت، 210طول املوجة: -

 إىليؤدي  األمانعينة الدراسة حسب مدى معرفة املزارع ابن عدم التقيد بفرتة  أفرادتوزيع  .16اجلدول
 تلقي املزارع تكوين خيص كيفية التعامل مع املبيدات و حولبقاء املبيدات يف النبات

  األمانالتقيد بفترة 
تكوين حول كيفية التعامل مع 

   المبيدات

 الدوائر  ال نعم الدوائر  ال نعم  أعلم ال

 عين ولمان 32 0 عين ولمان 7 17 8
 أزالعين  30 0 أزالعين  5 21 4

 العلمة  53 3 العلمة  10 20 26

 المجموع  115 3 المجموع  22 58 38
 %النسبة المئوية 97.45 2.54 %النسبة المئوية 18.64 49.15 32.20
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ـــاتوغرام املبيد القيــــاسي . 13الشكل ــــ  ABAMECTINكرومــ

 
VI-2-1-2-  منحىن معايرة املبيد القياسيABAMECTIN 

مغ/لرت(.  10و  8، 6، 4، 2يتم إنشاء منحىن املعايرة بناءا على حتضري تراكيز خمتلفة من املبيد القياسي )

اعتمادا على جهاز الكروماتوغرافيا نقوم بتقدير مساحة كل قمة انجتة من التحليل و املوافقة لكل تركيز من 

 .  17(، نتائج التحليل موضحة يف اجلدول 13املختلفة للمبيد القياسي )الشكل  رتاكيزال

العالقة بينهما يعرب عنها  املبيد القياسي، يزتراكتغريات منحىن املعايرة عبارة عن تغريات مساحة القمة بداللة 

املبيد  تراكيزتغريات كانت املعادلة اخلطية لتغريات مساحة القمة بداللة   (.14مبعادلة خطية )الشكل 

 كمايلي:  ABAMECTINالقياسي 

 ABAMECTIN للمبيد القياسياملختلفة  رتاكيزلل اإلزاحة. مساحة القمة و زمن 17اجلدول

 (ل/مغ) تركيز المبيد القياسي 2 4 6 8 10

 (mAU*S)مساحة القمة  154.68 309.96 464.94 619.92 774.90

 (دقيقة)اإلزاحةزمن  25.73 25.70 25.58 25.57 25.56
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 0.99(: rمعامل االرتباط ) [)مغ/لرت(ABAMECTIN ]تركيز املبيد القياسي x 77.49=  مساحة القمة

 

  

 
 
 

 تراكيزمنحىن املعايرة و املعادلة اخلطية لتغريات مساحة القمة بداللة تغريات . 14الشكل
  ABAMECTIN املبيد القياسي

 

 

VI-2-1-3- تقدير متبقيات مبيدABAMECTIN  يف احملاصيل الزراعية 

من  ABAMECTINو الذي حيتوي على املادة الفعالة  VERTIMEC 18g/Lاملبيد ذو االسم التجاري  يعترب

و يرجع ذلك ألنه أثبت  أكثر املبيدات احلشرية استعماال خاصة يف الزراعات احملمية )البيوت البالستيكية(،

فعاليته يف القضاء على العديد من احلشرات اليت هتدد احملاصيل الزراعية. اعتمدان خالل هذه الدراسة على 

من  ،عليها VERTIMECاستعملوا املبيد التجاري  هنمأباليت أثبت مزارعوها  و اخلضروات خمتلفة من أنواع

. أنواع اخلضروات املستعملة خالل هذه الدراسة هي كل ABAMECTIN املادة الفعالة اتتقدير متبقي أجل

 الكوسة. من اخليار، الفلفل احللو و 
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 اخليار حمصوليف  ABAMECTINتقدير متبقيات املبيد  -1

 ات اخليار وــــمن مستخلص نبروليرت ـــــميك 20ة نقوم حبقن كمية تقدر بــــــــ الص و التنقيـــــبعد عملية االستخ

الكشف عن متبقي املادة الفعالة و كذا تقدير تركيزها وفقا للمعادلة اخلطية اخلاصة ابملبيد  أجلذلك من 

ما  يوضح كروماتوغرام مستخلص نبات اخليار و 15الشكل  و املوضحة سابقا. ABAMECTINالقياسي 

 .ABAMECTINحيتويه من متبقي املبيد املستهدف

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــاتوغرام مستخلص عينات حمصول اخليار. 15الشكل ــــ  كرومــ
 

يف عينات اخليار نفس الشروط النظامية املتبعة يف تقدير  ABAMECTINيف تقدير متبقيات املبيد  اعتمدان

و تركيز متبقي  اإلزاحةمساحة القمة، زمن العمل.  تركيز املبيد القياسي و املوضحة يف جزء مواد و طرق

 .18 املبيد يف عينات نبات اخليار موضحة يف اجلدول
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RML: Maximum Residue Levels, *: FAO (2016). 

يف عينات  ABAMECTIN، فإن قيم مساحة القمة املوافقة ملتبقي املبيد 18كما توضحه نتائج اجلدول 

، يف حني كان متوسط زمن 108.75مع متوسط قدر بـــــ   113.13و  103.48تراوحت مابني  حمصول اخليار

أضف إىل ذلك، فإن مقارنة كمية متبقيات املبيد يف عينات اخليار  دقيقة. 25.54اإلزاحة يف العينات الثالث 

هذه  استهالكابحلد األقصى املسموح به أظهرت أن قيم املتبقي يف العينات جد عالية و توحي أبن 

 صحة املستهلك. ثة ابملبيدات من شأهنا أن تؤثر علىامللو  الزراعية احملاصيل

 الفلفل احللو حمصوليف  ABAMECTINتقدير متبقيات املبيد  -2

ميكروليرت من  20 حقن مثاعتمادا على نفس اخلطوات السابقة الذكر فيما خيص االستخالص و التنقية، 

مستخلص نبات الفلفل احللو يف جهاز الكروماتوغرافيا و ابستعمال كاشف األشعة فوق البنفسجية و عند 

و ما حيتويه من  النبايت للفلفل احللو توغرام املستخلصعلى كروما احلصول أجلمن  اننومرت 210طول املوجة 

تسمح عملية التحليل بواسطة الربانمج املدمج يف جهاز الكومبيوتر  .(16)الشكل  متبقيات املبيد املستهدف

املرتبط مع جهاز الكروماتوغرافيا من قياس كل من مساحة القمة، زمن اإلزاحة و تركيز متبقي املبيد يف 

تراوحت قيم تركيز متبقي  .يوضح جممل نتائج التحليل اخلاصة بعينات الفلفل احللو 19دول عينات و اجلال

 مغ/لرت، يف حني كان 0,77مغ/لرت مع متوسط قدره  0,83إىل  0,71املبيد يف عينات الفلفل احللو من 

 حمصول اخلياريف  ABAMECTIN و تركيز متبقي املبيد اإلزاحة. مساحة القمة، زمن 18اجلدول

 مساحة القمة  اإلزاحةزمن  تركيز متبقي المبيد كمية متبقي المبيد  األقصىالحد 
 دد العيناتع

النوع 

) *(RML)المسموح به  النباتي كغ/مغ  ) ( لتر/مغ  (mAU*S) (دقيقة) (

0.2 
3,325 1,33 25,542 103,48 1 

 2 113,13 25,54 1,46 3,650 الخيار
3,525 1,41 25,545 109,64 3 

 المتوسط 108,75 25,54 1,40 3,500 /
 االنحراف المعياري 4,89 0,00 0,07 0,164 /
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بنسب جد مغ/كغ و قد جتاوزت هذه القيمة احلد املسموح به و  1,93متوسط كمية متبقي املبيد يساوي 

 .ابملبيد يدل على خطر استهالك هذا احملصول بسبب نسب التلوث العالية اعالية مم

   RML: Maximum Residue Limits, *: FAO (2016). 

 
 

 

 

 
 

 
ـــاتوغرام مستخلص عينات حمصول . 61الشكل ــــ الفلفل احللوكرومــ  

 
 الكوسة حمصوليف  ABAMECTINتقدير متبقيات املبيد  -3

ميكروليرت من  20 حقن فيما خيص االستخالص و التنقية، مت ابعتماد نفس اخلطوات السابقة الذكر

ملستخلص النبايت يف جهاز الكروماتوغرافيا و ابستعمال كاشف األشعة فوق البنفسجية عند طول املوجة ا

اننومرت و اليت يكون عندها االمتصاص أعظميا حنصل على كروماتوغرام مستخلص عينات حمصول  210

 يف حمصول الفلفل احللو ABAMECTIN و تركيز متبقي املبيد اإلزاحة. مساحة القمة، زمن 19اجلدول

 مساحة القمة  اإلزاحةزمن  تركيز متبقي المبيد كمية متبقي المبيد  األقصىالحد 
 النوع النباتي اتعدد العين

) *(RML)المسموح به  كغ/مغ  ) ( لتر/مغ  (mAU*S) (دقيقة) (

0.02 
1,785 0,71 25,780 55,258 1 

 2 59,74 25,710 0,77 1,930 الفلفل الحلو
2,075 0,83 25,653 64,229 3 

 المتوسط 59,7435 25,71 0,77 1,930 /
 االنحراف المعياري 6,34 0,06 0,08 0,205 /
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 (.17ل يف عينات احملصول )الشك ABAMECTINنثبت وجود متبقي املبيد  هالكوسة و الذي من خالل

يف عينات  ABAMECTINمُيكننا التحليل بواسطة جهاز الكروماتوغرافيا من قياس تراكيز متبقي مبيد 

الكوسة و اليت يتم حساهبا اعتمادا على املعادلة اخلطية للمبيد القياسي و املوضحة سابقا. أظهرت النتائج 

ة إىل أخرى، حيث قدرت قيمة  تغريات جد طفيفة يف كل من قيم مساحة القمة و زمن اإلزاحة من عين

مغ/كغ، و   4,10مغ/لرت، بينما متوسط كمية متبقي املبيد كان يساوي  1,64متوسط تركيز متبقي املبيد بــــــ 

فلقد جتاوزت هذه القيمة و بكثري احلد األقصى املسموح به ملتبقي املبيد خالل  20كما يوضحه اجلدول 

 هذه الدراسة.

 

 

 

 

ـــ. 71الشكل ـــاتوغرام مستخلص عينات حمصول كرومــ الكوسةـ  

 يف حمصول الكوسة ABAMECTIN و تركيز متبقي املبيد اإلزاحة. مساحة القمة، زمن 20اجلدول

 مساحة القمة  اإلزاحةزمن  تركيز متبقي المبيد كمية متبقي المبيد  األقصىالحد 
 عدد العينات

النوع 

) *(RML)المسموح به  النباتي كغ/مغ  ) ( رلت/مغ  (mAU*S) (دقيقة) (

0.02 
4,110 1,644 25,700 127,233 1 

 2 127,233 25,700 1,644 4,108 الكوسة
4,105 1,642 25,751 127,058 3 

 المتوسط 127,175 25,717 1,643 4,108 /

 االنحراف المعياري 0,101 0,029 0,001 0,004 /

RML: Maximum Residue Limits, *: FAO (2016). 
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V-2-1-4- ملتبقيات املبيد  الصحية املخاطر تقييمABAMECTIN 

من بني املؤشرات  HRI (Health Risk Index) و EDI (Estimated Daily Intake) كل من املؤشرين  يعترب

تقييم املخاطر الصحية النامجة عن استهالك أغذية ملوثة مبتبقيات املبيدات، حيث أيخذ  أجلمن  املستعملة

لتقدير  ة بعني االعتبار فقط األغذية اليت جتاوزت فيها كمية املبيدات احلد األقصى املوصى به.يف هذه احلال

مدى التأثري الصحي الستهالك غذاء ما ملوث مبتبقيات املبيدات ميكن أن نقارن النتائج املتحصل عليها 

اليومي املسموح هو كمية االستهالك  :ADI (-Acceptable Daily Intake-ADIمع  EDIمن خالل حساب 

غري مقبولة و تشكل  يف عينة ما الواحداليت تتجاوز  HRIبه للغذاء امللوث مبتبقيات املبيدات(. تعترب قيم 

فإن كل أنواع اخلضروات اليت مت ، 21كما هو موضح يف اجلدول خطر صحيا واضحا على صحة املستهلك.

و ذلك مقارنة بقيم االستهالك  EDIلمؤشر أظهرت قيم جد مرتفعة ابلنسبة ل خالل هذه الدراسة حتليلها

، ، كان متوسط قيم االستهالك اليومي للخيارADIالقصوى املسموح هبا و املعرب عنها يف املؤشر  اليومي

يف حني  على التوايل، -رجل وزن-مغ/كغ  0,041، 0,019، 0,035ابملبيد  ةامللوث الفلفل احللو و الكوسة

 -وزن رجل-مغ/كغ  0,005يف حالة اخليار و  -وزن رجل-مغ/كغ  0,001احلد املسموح به يوميا يساوي 

و ابلتايل فإن األفراد الذين يستهلكون هذا النوع من اخلضروات هم حتميا  يف حالة الفلفل احللو و الكوسة

أضف إىل ذلك و  يف أجسامهم. ABAMECTINمعرضون ألخطار صحية انجتة من تراكم متبقيات املبيد 

أي  واحدجتاوزت و يف مجيع اخلضروات قيد الدراسة القيمة  HRI ، فإن قيم املؤشر21ول كما يوضحه اجلد

أن استهالك مثل هذه اخلضروات له أتثريات خطرية على صحة املستهلك خاصة من خالل تراكم متبقيات 
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هذه املبيدات يف أعضاء و أنسجة األفراد املستهلكون هلذه اخلضروات امللوثة مبتبقيات املبيد 

ABAMECTIN. 

 ABAMECTIN مبتبقي املبيد لوثةامل املختربة. مؤشرات تقييم املخاطر الصحية الستهالك خضروات 21اجلدول

 HRI خطر صحي
*ADI EDI 

 النوع النباتي عدد العينات
 (mg/kg bw)  (mg/kg bw) 

 نعم
33,250 

0,001 
0,033 1 

 2 0,037 36,500 الخيار
35,250 0,035 3 

 المتوسط 0,035 / 35,000 /
 االنحراف المعياري 0,002 / 1,639 /

 نعم
3,570 

0,005 
0,018 1 

 2 0,019 3,860 الفلفل الحلو
4,150 0,021 3 

 المتوسط 0,019 / 3,860 /
 االنحراف المعياري 0,002 / 0,290 /

 نعم
8,220 

0,005 
0,04110 1 

 2 0,04108 8,215 الكوسة
8,210 0,04105 3 

 المتوسط 0,04108 / 8,215 /
 االنحراف المعياري 0,00004 / 0,007 /

 (EDI: Estimated Daily Intake, ADI: Acceptable Daily Intake, HRI: Health Risk Index.*Australian Government (2017 

 

VI-2-1-5- مبيــــد  مسيـــــةABAMECTIN 

ادة للحصول على معلومات حول اآلاثر السلبية للمبيدات، و اليت ميكن أن جُترى عادة دراسات السمية احل

تظهر على الكائن احلي خالل أسبوعني بعد التعرض جلرعات عالية من املبيد. عموما يتم تقدير السمية 

 05الرتكيز أو اجلرعة اليت تقتل  هي عبارة عنو  50LDو 50LCاحلادة اجللدية، التنفسية و الفموية عن طريق 

تقدر بـــــ: ميلي غرام للمادة الفعالة أو احملضر التجاري للمبيد و  50LDمن جمموعة احليواانت املعاملة.  %

يعطى عادة بـ  50LCبـالكيلوغرام لوزن احليوان املعامل الذي يستعمل لتقدير السمية احلادة الفموية و اجللدية. 

 ل حصراي فيتقدير السمية احلادة عن طريق التنفس.مغ/ل، الذي يُظهر تركيز املبيد يف اجلو و هو يستعم
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على اجلرذان كانت  ABAMECTINأن السمية احلادة الفموية للــمبيد   Robertson (1981)أظهرت أحباث

 مغ/كغ. 8,7و تساوي  جد عالية

و مغ/لرت  0,21و  0,034 عالية و كانت حمصورة بني تنفس قيما جدأثبتت أيضا دراسة السمية عن طريق ال 

 .(Noakes, 2003)ذلك عند اجلرذان 

 ABAMECTINالتقارير اخلاصة ابلسجالت الصحية ملوظفي مصانع تصنيع املبيدات احلاوية على  أثبتت

ليس له  ABAMECTINإىل أن مبيد  EFSA (2015)، خلصت تقارير عدم وجود أي أاثر سلبية أو عكسية

 أي أتثريات مسرطنة على صحة املستهلك.

Celik-Ozenci et al. (2012) للــــ  أثبتوا أنABAMECTIN  يف دراسة خمربية على أتثريات سلبية على اخلصوبة

عموما، أثبتت العديد من الدراسات البحثية أن اإلنسان له قابلية منخفضة لتسمم مببيد  اجلرذان.

ABAMECTIN ، ساسا إىل ، ويرجع ذلك أخمتلفةاعتمادا على اجلرعة املستهلكة، هناك عالمات وأعراض

، اخنفاض النفسية املتغرية، النعاس تاحلاال األعراض بعض هذه أيضا شملعلى اجلهاز العصيب وت أتثرياته

 .(Aminiahidashti et al., 2014)جلدي  وطفحضغط الدم ، عدم انتظام دقات القلب 

VI-2-2-  املبيد القياسيIMIDACLOPRID 

، يتميز هذا NEONICOTINOIDو ينتمي إىل عائلة  حلشراتا ضمن مبيداتهذا املبيد القياسي  يصنف

أبن نشاطها و أتثريها يكون مباشرة على اجلهاز العصيب للكائن املستهدف و تشبه يف  النوع من املبيدات

تضم هذه العائلة العديد من املركبات لكن أكثرها استعماال و على  تركيبها الكيميائي مادة النيكوتني.

 .(ACLOPRIDIMID Casida, 2005)and  Tomizawa املستوى العاملي هو
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أهنا تعترب أقل مسية مقارنة  الكيميائية يرجع أيضا سبب انتشار استعمال املبيدات اليت تنتمي إىل هذه العائلة

 .CARBAMATE و ORGANOPHOSPHATEابملبيدات اليت تنتمي لكل من العائلة الكيميائية 

VI-2-2-1-  كروماتوغرام املبيد القياسيIMIDACLOPRID 

خمتلفة   تراكيزقياسي و عند اعتمادا على نفس الشروط النظامية املستعملة سابقا، حتليل عينات املبيد ال

 املزود بكاشف األشعة فوق البنفسجية و ابلضبط عند طول املوجةالكروماتوغرافياكانت ابستعمال جهاز 

اننومرت، أظهر كروماتوغرام املبيد القياسي أن متوسط زمن اإلزاحة املوافق هلذا املبيد ابلنسبة ملختلف  270

 (.18 دقيقة )الشكل 3.44املدروسة هو  رتاكيزال

 
 
 
 
 
 
 

ـــاتوغرام املبيد القيــــاسي . 18الشكل         ــــ  IMIDACLOPRIDكرومــ

VI-2-2-2-  منحىن معايرة املبيد القياسيIMIDACLOPRID 

 100و  40، 20، 10إنشاء منحىن املعايرة هي:  أجلاملختلفة من املبيد القياسي و املستعملة من  رتاكيزال

ى جهاز الكروماتوغرافيا نقوم بتقدير مساحة كل قمة انجتة من التحليل و املوافقة . اعتمادا علملميكروغرام/

 .22(، نتائج التحليل موضحة يف اجلدول 18املختلفة للمبيد القياسي )الشكل  رتاكيزلكل تركيز من ال

https://en.wikipedia.org/wiki/Organophosphate#Organophosphate_pesticides
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbamate#Carbamate_insecticides
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   IMIDACLOPRIDاملختلفة للمبيد القياسي رتاكيزمساحة القمة و زمن اإلزاحة لل. 22اجلدول

 (مل/ميكروغرام) تركيز المبيد القياسي 10 20 40 100

 (mAU*S)مساحة القمة 9,48 15,65 27,99 65,01

 (دقيقة)اإلزاحةزمن  3,448 3,447 3,448 3,446

 

املبيد القياسي، و العالقة  تراكيزكما ذكران سابقا فإن منحىن املعايرة ميثل تغريات مساحة القمة بداللة 

(. كانت املعادلة اخلطية لتغريات مساحة القمة بداللة تغريات 19ة خطية )الشكل بينهما يعرب عنها مبعادل

 كمايلي:  IMIDACLOPRIDاملبيد القياسي  تراكيز

 3.31+[)ميكروغرام/مل(  IMIDACLOPRID]تركيز املبيد القياسي x 0.617=  مساحة القمة
 0.99(: rمعامل االرتباط )

 
 
 
 
 
 

 
 عادلة اخلطية لتغريات مساحة القمة بداللة تغريات منحىن املعايرة و امل. 19الشكل

 IMIDACLOPRIDاملبيد القياسي تراكيز
 

VI-2-2-3-  تقدير متبقيات مبيدIMIDACLOPRID يف احملاصيل الزراعية 

و الذي حيتوي كمادة فعالة  COMMANDOأستعمل خالل هذه الدراسة املبيد ذو االسم التجاري 

IMIDACLOPRID  الفلفل احللو و أثبتت املتابعة امليدانية جملموعة من املزارعني أن اخليار. %70و برتكيز ،
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خالل هذه  او لقد اعتمدهن، COMMANDOمن بني اخلضروات اليت مت معاملتها ابملبيد التجاري  الكوسة

 . IMIDACLOPRIDاملادة الفعالة اتتقدير متبقي أجلالدراسة من 

 اخليار حمصوليف  IMIDACLOPRIDتقدير متبقيات املبيد  -1

 20بعد عمليات االستخـــــالص و التنقية املوضحة يف اخلطوات السابقة، نقوم حبقن كمية تقدر بــــــــ 

من جهة  متبقي املادة الفعالة ودـــــــــوج الكشف عن أجلميكـــــروليرت من مستخلص نبــــات اخليار و ذلك من 

 .IMIDACLOPRIDاسي ـــــــادلة اخلطية اخلاصة ابملبيد القيـــــفقا للمعتقدير تركيزها و  رىــــــــو من جهة أخ

تقدير كروماتوغرام مستخلص نبات اخليار و ما حيتويه من متبقي املبيد املستهدف.  20الشكل يوضح 

الشروط النظامية املتبعة يف  اخلطوات و نفسكان وفق يف عينات اخليار   IMIDACLOPRIDمتبقيات املبيد 

تركيز املبيد القياسي و املوضحة يف جزء مواد و طرق العمل. مساحة القمة، زمن اإلزاحة و تركيز تقدير 

 .    23متبقي املبيد يف عينات نبات اخليار موضحة يف اجلدول 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ـــاتوغرام مستخلص عينات حمصول اخليار. 20الشكل ــــ  كرومــ
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RML: Maximum Residue Limits, *: FAO (2016). 
 

يف عينات  IMIDACLOPRID، فإن قيم مساحة القمة املوافقة ملتبقي املبيد 23كما توضحه نتائج اجلدول 

، يف حني كان متوسط زمن اإلزاحة يف 9,26مع متوسط قدر بـــــ  9,35و  9,12ول اخليار تراوحت مابني حمص

و  مغ/كغ 24,09متوسط كميات متبقيات املبيد يساوي  دقيقة. أضف إىل ذلك، فإن 3,43العينات الثالث 

عالية و توحي أبن استهالك  ن قيم املتبقي يف العينات جدفإابحلد األقصى املسموح به مبقارنة هذه الكمية 

صحة  على دةو حب من شأهنا أن تؤثر IMIDACLOPRIDاملبيد  ا احملصول الزراعي امللوث مبتبقياتهذ

 املستهلك.

 و الكوسة  يف حمصول الفلفل احللو IMIDACLOPRIDتقدير متبقيات املبيد  -2

و ابستعمال جهاز الكروماتوغرافيا  بعد عمليات االستخـــــالص و التنقية املوضحة يف اخلطوات السابقة،

 20نقوم حبقن كمية تقدر بــــــــ اننومرت،  270املوصول بكاشف األشعة فوق البنفسجية و عند طول املوجة 

الكشف عن  أجلذلك من  على التوايل الكوسة والفلفل احللو مستخلص نبــــات  عينات ميكـــــروليرت من

أظهرت نتائج التحليل من خالل كروماتوغرام العينات  .IMIDACLOPRID وجود متبقي املادة الفعالة

 يف نبات اخليار  IMIDACLOPRID متبقي املبيدو تركيز  اإلزاحة. مساحة القمة، زمن 23اجلدول

 مساحة القمة  اإلزاحةزمن  تركيز متبقي المبيد كمية متبقي المبيد  األقصىالحد 
 عدد العينات

النوع 

) *(RML)المسموح به  النباتي كغ/مغ  ) ( لتر/مغ  (mAU*S) (دقيقة) (

0,05 
24,450 9,78 3,438 9,35 1 

 2 9,12 3,437 9,41 23,525 الخيار
24,300 9,72 3,437 9,31 3 

 المتوسط 9,26 3,437 9,64 24,092 /
 االنحراف المعياري 0,12 0,0005 0,20 0,496 /
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عند زمن  (21املستعملة غياب اتم ملتبقي املبيد يف كل من مستخلص الفلفل احللو و الكوسة )الشكل 

 .دقيقة 3,44إزاحة 

ـــاتوغرام مستخلص عينات حمصول . 21الشكل ــــ  الفلفل احللو و الكوسةكرومــ

VI-2-2-4- ملتبقيات املبيد  الصحية خاطرامل تقييمIMIDACLOPRID 

تقييم  أجلمن بني املؤشرات األكثر استعماال من  مها  HRIو  EDI كما سبق الذكر فإن كل من املؤشرين

ك أغذية ملوثة مبتبقيات املبيدات، و مبا أن نتائج التحليل أظهرت عدم املخاطر الصحية النامجة عن استهال

ات مستخلص الفلفل احللو و الكوسة فسوف نتحدث فقط عن خماطر متبقيات وجود متبقي املبيد يف عين

فإن نتائج حتليل عينات  ،24حسب ما توضحه نتائج اجلدول املبيد املسجلة يف مستخلص حمصول اخليار، 

و ذلك مقارنة  EDIحمصول اخليار املستعملة خالل هذه الدراسة أظهرت قيم جد مرتفعة ابلنسبة للمؤشر 

متوسط قيم االستهالك  . قدرADIتهالك اليومي القصوى املسموح هبا و املعرب عنها يف املؤشر بقيم االس

 مغ/كغ  0,06يساوي  (ADI) املسموح به يوميا دــــ، يف حني احل-وزن رجل-كغ مغ/ 0,241 (EDI) اليومي
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معرضون ألخطار و ابلتايل فإن األفراد الذين يستهلكون هذا النوع من اخلضروات هم حتميا  -وزن رجل-

جتاوزت و يف مجيع العينات قيد  HRI، فإن قيم املؤشر 24أضف إىل ذلك و كما يوضحه اجلدول  صحية.

مبتبقيات املبيد له أتثريات خطرية  اخلضار امللوثةأي أن استهالك مثل هذا النوع من  واحدالدراسة القيمة 

ات يف أعضاء و أنسجة األفراد على صحة املستهلك خاصة من خالل تراكم متبقيات هذه املبيد

 .اهل نياملستهلك

EDI: Estimated Daily Intake, ADI: Acceptable Daily Intake, HRI: Health Risk Index. *Australian Government (2017). 
 

VI-2-2-5- مبيــــد  مسيـــــةIMIDACLOPRID 

ة و ـــــاته يف الرتبـــــاض ثبـــــــإىل اخنف و يرجع ذلك املــــــيف الع االـــــاألكثر استعمIMIDACLOPRID يعترب املبيد 

ضد  أكرب يتميز أيضا هذا املبيد بنشاطية تفاضليةكمبيد للحشرات و جبرعات منخفضة،   نشاطيته العالية

قدرت السمية احلادة .(Tomizawa and Casida, 2003; Wang et al., 2012)احلشرات مقارنة ابلثدييات 

قدرت السمية  يف حني ،(201et alGendy -El ,.5) الفئرانيف -وزن-مغ/كغ  150بــــ هلذا املبيد (50LD)الفموية 

تظهر مسية هذا املبيد  .-وزن-مغ/كغ  450بــــ Bomann (1989 )اجلرذان يف دراسة قام هبا  احلادة الفموية يف

 دقيقة و سبب ذلك االمتصاص الكامل و السريع هلذا املبيد 15مدة ال تتجاوز  مباشرة بعد تناوله و خالل

Bai et al., 1991;Tomizawa and Casida, 2003)).  يعترب الكبد أول عضو يتصدى للسموم اليت تدخل

  IMIDACLOPRID. مؤشرات تقييم املخاطر الصحية الستهالك خضروات ملوثة مبتبقي املبيد24اجلدول

 HRI خطر صحي
*ADI EDI 

 النوع النباتي عدد العينات
 (mg/kg bw)  (mg/kg bw) 

 نعم
4,083 

0,06 
0,245 1 

 2 0,235 3,910 الخيار
4,050 0,243 3 

 المتوسط 0,241 / 4,014 /
 االنحراف المعياري 0,005 / 0,092 /
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، أثبتت العديد من ختليص اجلسم من هذه السموم أجلمن  تاجلسم و على مستواه تتم معظم التفاعال

هو الكبد  IMIDACLOPRIDأن العضو األول املستهدف ابلتسمم بعد التعرض ملبيد  الدراسات

(Kammon, 2010).  أثبتت دراسة متت على إانث الفئران أن االستهالك املتكرر هلذا املبيد و جبرعة تساوي

يوميا حتدث العديد من التغريات املورفولوجية و كذلك تؤدي إىل اضطراب هرموين  -وزن-مغ/كغ  20

أضف إىل ذلك، فإن هذا التعرض املتكرر للمبيد أدى إىل زايدة نشاط  ،(Bhardwaj et al., 2010)واضح 

يعين زايدة نفاذية خالاي الكبد هلذا املبيد مم سبب خترهبا و حدوث  مما (ALT and AST)أنزميات الكبد 

-مغ/كغ  40 - 20اوح مابني كما تسببت أيضا جرعات من املبيد ترت   ،(Sathiavelu et al., 2009) خنور هبا

 . (Jain et al., 2006)يوميا إىل ارتفاع كبري يف نسب السكر يف الدم  -وزن

VI-2-3-  املبيد القياسيACETAMIPRID 

و لقد أدخل هذا املبيد كبديل  ،NEONICOTINOIDإىل عائلة  ACETAMIPRIDمبيد احلشرات  ينتمي

و اليت تتميز بسمية عالية مقارنة ابلعائلة اليت  ORGANOSPHOSPHATEللمبيدات اليت تنتمي إىل عائلة 

للحشرات  األسيتيل كولنيمباشرة على مستقبالت  ACETAMIPRIDمبيد احلشرات يؤثر  سبقتها،

عرف استعمال املبيدات  .(Lazić et al., 2014) املستهدفة و يعترب أقل مسية على الكائنات ذوات الدم احلار

لذلك اعتمدت  خاصة على املستوى األورويب، انتشارا واسعا NEONICOTINOIDاليت تنتمي إىل عائلة 

اليت تنتمي إىل و  اقرتاحا يقتضي بتوقيف استعمال ثالث أنواع من املبيدات 2013سنة  املفوضية األوروبية

 .2013ديسمرب  1و ملدة سنتني ابتدءا من  (Clothianidin, Imidacloprid and Thiamethoxam)هذه العائلة 
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VI-2-3-1-  كروماتوغرام املبيد القياسيACETAMIPRIDE 

خمتلفة كانت  تراكيزبتطبيق نفس الشروط النظامية املستعملة سابقا، حتليل عينات املبيد القياسي و عند 

اننومرت،  246 املزود بكاشف األشعة فوق البنفسجية و ابلضبط عند طول املوجة  HPLCابستعمال جهاز

املدروسة  رتاكيزاملبيد القياسي أن متوسط زمن اإلزاحة املوافق هلذا املبيد ابلنسبة ملختلف ال أظهر كروماتوغرام

 (.22)الشكل دقيقة  3.55هو 

 
 
 
 
 
 
 

ـــاسي 22الشكل    ــــاتوغرام املبيد القيـ ــــ  ACETAMIPRID. كرومـ

 

VI-2-3-2-  منحىن معايرة املبيد القياسيACETAMIPRID 

 10و  8، 6، 4، 2املختلفة من املبيد القياسي و هي كالتايل:  تراكيزاء منحىن املعايرة إنش أجلأستعمل من 

مغ/ل، و ابالعتماد على جهاز الكروماتوغرافيا املزود بكاشف األشعة فوق البنفسجية و ابلضبط عند طول 

 رتاكيزيز من الاننومرت، نقوم بتقدير مساحة كل قمة انجتة من التحليل و املوافقة لكل ترك 246 املوجة

  .25اجلدول نتائج التحليل موضحة يف  (،22)الشكل املختلفة للمبيد القياسي 
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املبيد القياسي و العالقة بينهما يعرب عنها مبعادلة  تراكيزميثل منحىن املعايرة تغريات مساحة القمة بداللة 

املبيد القياسي  تراكيزريات كانت املعادلة اخلطية لتغريات مساحة القمة بداللة تغ  (.23خطية )الشكل 

ACETAMIPRID  :كمايلي 

 [/ل(مغ) ACETAMIPRID ]تركيز املبيد القياسي x 476.22=  مساحة القمة

 0.99(: rمعامل االرتباط )

 
 

 
 
 
 
 

 
 منحىن املعايرة و املعادلة اخلطية لتغريات مساحة القمة بداللة تغريات .23الشكل

 ACETAMIPRIDاملبيد القياسي تراكيز

 
    ACETAMIPRID املختلفة للمبيد القياسي رتاكيزلل اإلزاحةمساحة القمة و زمن . 25 اجلدول

 (ل/مغ) تركيز المبيد القياسي 2 4 6 8 10

 (mAU*S)مساحة القمة  952,44 1904,88 2857,32 3809,76 4762,2

 (دقيقة) اإلزاحةزمن  3,592 3,566 3,553 3,528 3,542
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VI-2-3-3-  متبقيات مبيد تقديرACETAMIPRID يف احملاصيل الزراعية 

من  استعماالاألكثر  املنتج الصناعيلكن ، ACETAMIPRIDالعديد من املنتجات كمادة فعالة  حتتوي

 من    % 20حيث حيتوي هذا األخري على  ،ACEPLAN 20 SPهو خالل هذه الدراسة الطرف الفالحني 

  يوم.     14 اخلاصة به هي -بني أخر عملية رش للمبيد و بداية جين الثماراملدة -املادة الفعالة و فرتة األمان 

 يف حمصول اخليار ACETAMIPRIDتقدير متبقيات املبيد  -1

ميكـــــروليرت من مستخلص نبــــات اخليار و املستخلصة وفق التقنية املوضحة يف  20نقوم حبقن كمية تقدر بــــــــ 

 الكشف عن وجود أو عدم وجود متبقي املبيد و كذا تقدير تركيزه أجلك من جزء مواد وطرق العمل، و ذل

  24الشكل يوضح  .ACETAMIPRIDوفقا للمعادلة اخلطية اخلاصة ابملبيد القياسي  يف حالة وجوده

يتضح من  .ACETAMIPRIDكروماتوغرام مستخلص نبات اخليار و ما حيتويه من متبقي املبيد املستهدف 

م مستخلص نبات اخليار أن قيم متبقي املبيد جد ضئيلة و ذلك الن مساحة القمة املوافقة خالل كروماتوغرا

 ملتبقي املبيد صغرية جدا. 

 
 
 

 
 
 
 

ــــاتوغرام مستخلص عينات حمصول اخليار.24الشكل ـــــ  كروم
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 تقدير يف عينات اخليار يكون يف نفس الشروط النظامية املتبعة يف ACETAMIPRIDتقدير متبقيات املبيد 

تركيز املبيد القياسي و املوضحة سابقا. مساحة القمة، زمن اإلزاحة و تركيز متبقي املبيد يف عينات نبات 

 .26اجلدول اخليار موضحة يف 

RML: Maximum Residue Limits, *:GAIN (2014). 
 

 صغرية جدا و  يف عينات حمصول اخليار ACETAMIPRIDقيم مساحة القمة املوافقة ملتبقي املبيد كانت 

متوسط زمن اإلزاحة يف  قدر، يف حني 0,20879مع متوسط قدر بـــــ  0,3713و  0,1063تراوحت مابني 

دقيقة. أضف إىل ذلك، فإن مقارنة كمية متبقيات املبيد يف عينات اخليار ابحلد  3,54بــــــ العينات الثالث 

 (مغ/كغ 0,00061) يف العينات املبيد بقيكمية متقيم   متوسط أظهرت أن (مغ/كغ 0,3) األقصى املسموح به

 ؤثر يف صحة املستهلك.آمن و اليصول الزراعي احمل استهالك هذو توحي أبن ا منخفضةجد 

 يف حمصول الفلفل احللو ACETAMIPRIDتقدير متبقيات املبيد  -2

 اننومرت من 246كاشف األشعة فوق البنفسجية و عند طول املوجة   املرتبط معجهاز الكروماتوغرافيا يسمح 

  و ذلك من خالل النتائج اليت يقدمها احللو يف عينات الفلفل ACETAMIPRIDتقدير متبقيات مبيد 

 (.25)الشكل كروماتوغرام املستخلص النبايت و ما حيتويه من متبقيات املبيد املستهدف 

 يف نبات اخليار ACETAMIPRID و تركيز متبقي املبيد اإلزاحةالقمة، زمن  . مساحة26اجلدول

 مساحة القمة  اإلزاحةزمن  بقي المبيدتركيز مت كمية متبقي المبيد  األقصىالحد 
 عدد العينات

النوع 

) *(RML)المسموح به  النباتي كغ/مغ  ) ( لتر/مغ  (mAU*S) (دقيقة) (

0,3 
0,00055 0,00022 3,540 0,1063 1 

 2 0,1488 3,544 0,00031 0,00078 الخيار
0,00050 0,00020 3,545 0,3713 3 

 المتوسط 0,20879 3,54300 0,00024 0,00061 /

 االنحراف المعياري 0,14231 0,00265 0,00006 0,00015 /
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ــــاتوغرام مستخلص عينات حمصول .25الشكل ـــــ  الفلفل احللوكروم
رتبط مع جهاز الكروماتوغرافيا من تسمح عملية التحليل بواسطة الربانمج املدمج يف جهاز الكومبيوتر امل

يوضح  27اجلدول و  الفلفل احللو قياس كل من مساحة القمة، زمن اإلزاحة و تركيز متبقي املبيد يف عينات

مع متوسط قدره  كغمغ/ 0,023إىل  0,022متبقي املبيد يف عينات الفلفل احللو من  كمية. تراوحت قيم  ذلك

فإن عينات الفلفل احللو تعترب من الناحية التقنية  املسموح به األقصى احلد كغ و مقارنة مع قيممغ/ 0,0231

 .مقبولة لالستهالك و دون أي ضرر يذكر على صحة املستهلك

RML: Maximum Residue Limits, *:GAIN (2014). 

 

 يف نبات الفلفل احللو ACETAMIPRID و تركيز متبقي املبيد اإلزاحةمساحة القمة، زمن  .27اجلدول

 مساحة القمة  اإلزاحةزمن  بيدتركيز متبقي الم كمية متبقي المبيد  األقصىالحد 
 النوع النباتي عدد العينات

) *(RML)المسموح به  كغ/مغ  ) ( لتر/مغ  (mAU*S) (دقيقة) (

0,3 
0,02253 0,00901 3,466 4,2925 1 

 2 4,3649 3,463 0,00916 0,02290 الفلفل الحلو 
0,02398 0,00959 3.468 4.5711 3 

 المتوسط 4,32871 3,46450 0,00925 0,02313 /
 االنحراف المعياري 0,05123 0,00212 0,00030 0,00075 /
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 يف حمصول الكوسة ACETAMIPRIDتقدير متبقيات املبيد  -3

وجة املوصول بكاشف األشعة فوق البنفسجية و عند طول امل ابستعمال جهاز الكروماتوغرافيا أثبت التحليل

أن عينات  ACETAMIPRIDاننومرت و اليت يكون عندها االمتصاص أعظميا ابلنسبة للمبيد القياسي  246

 .(26)الشكل  رتكيز جد ضعيفو ب حمصول الكوسة حيتوي على متبقيات املبيد املستهدف

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ـــاتوغرام. 26لشكلا ــــ  الكوسةمستخلص عينات حمصول  كرومــ

  
جد طفيفة يف كل من قيم مساحة القمة و زمن اإلزاحة من عينة إىل  تغريات (28دول )اجل النتائجأظهرت 

مغ/لرت، بينما تراوحت قيم كمية  0,1094 و 0,1033أخرى، حيث تراوحت قيم تركيز متبقي املبيد مابني 

ة قيمة تظهر مقارن مغ/كغ، 0,264مغ/كغ مع متوسط إمجايل قدر بـــــ  0,273إىل  0,258 متبقي املبيد من

مغ/كغ( أبن عينات  0,3) احلد األقصى املسموح به ملتبقي املبيدمع  متوسط كمية متبقي املبيد يف العينات

 .حمصول الكوسة قابلة لالستهالك دون خطر على صحة املستهلك
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RML: Maximum Residue Limits, *:GAIN (2014) 

VI-2-3-4- ملتبقيات املبيد  الصحية املخاطر تقييمACETAMIPRID 

من بني املؤشرات  HRI (Health Risk Index)و  EDI (Estimated Daily Intake) كل من املؤشرين  يعترب

املستعملة من أجل تقييم املخاطر الصحية النامجة عن استهالك أغذية ملوثة مبتبقيات املبيدات،  حيث 

خذ يف هذه احلالة بعني االعتبار فقط األغذية اليت جتاوزت فيها كمية املبيدات احلد األقصى املوصى به. أن

غري أمنة  و غري  ADIالقيمة القصوى املسموح هبا  EDIة اليت جتاوزت فيها قيم تعترب عينات احملاصيل الزراعي

غري مقبولة و تشكل خطر  يف عينة ما الواحداليت تتجاوز  HRIصحية لالستهالك. أضف إىل ذلك، قيم 

، فإن كل أنواع اخلضروات اليت مت 29صحيا واضحا على صحة املستهلك. كما هو موضح يف اجلدول 

و ذلك مقارنة بقيم االستهالك اليومي  EDIالل هذه الدراسة أظهرت قيم جد مقبولة للمؤشر حتليلها خ

، كان متوسط قيم االستهالك اليومي للخيار، الفلفل ADIالقصوى املسموح هبا و املعرب عنها يف املؤشر 

لى التوايل، يف ع -وزن رجل-مغ/كغ  0,0013223، 0,0001157، 0,0000030احللو و الكوسة امللوثة ابملبيد 

ابلنسبة لكـــــــل اخلضروات قيد الدراسة و  -وزن رجل-مغ/كغ  0,01حني احلد املسموح به يوميا يساوي 

 ابلتايل فإن األفراد الذين يستهلكون هذا النوع من اخلضروات غري معرضون ألي  خطر صحي. 

 يف نبات الكوسة  ACETAMIPRID و تركيز متبقي املبيد اإلزاحةمساحة القمة، زمن  .28اجلدول

 مساحة القمة  اإلزاحةزمن  تركيز متبقي المبيد كمية متبقي المبيد  األقصىالحد 
 عدد العينات

النوع 

) *(RML)المسموح به  النباتي كغ/مغ  ) ( لتر/مغ  (mAU*S) (دقيقة) (

0,3 
0,27350 0,1094 3,52 52,10508 1 

 2 49,18053 3,55 0,1033 0,25820 الكوسة
0,26170 0,1047 3,51 49,83793 3 

 المتوسط 50,37451 3,52667 0,10578 0,26447 /
 االنحراف المعياري 1,53434 0,02082 0,00322 0,00802 /
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و يف مجيع اخلضروات قيد  تجاوزتمل  HRI ، فإن قيم املؤشر29كما يوضحه اجلدول أضف إىل ذلك و  

خطرية على صحة  ليس له أي أتثرياتأي أن استهالك مثل هذه اخلضروات  واحدالدراسة القيمة 

املستهلك خاصة من خالل تراكم متبقيات هذه املبيدات يف أعضاء و أنسجة األفراد املستهلكون هلذه 

 .ACETAMIPRIDاخلضروات امللوثة مبتبقيات املبيد 

   ACETAMIPRID رات تقييم املخاطر الصحية الستهالك خضروات ملوثة مبتبقي املبيدمؤش. 29اجلدول

 HRI خطر صحي
*ADI EDI 

 النوع النباتي عدد العينات
 (mg/kg bw)  (mg/kg bw) 

 ال 
0,0002750 

0,010 
0,0000028 1 

 2 0,0000039 0,0003875 الخيار
0,0002500 0,0000025 3 

 المتوسط 0,0000030 / 0,0003042 /

 االنحراف المعياري 0,0000007 / 0,0000732 /

 ال 
0,0112625 

0,010 
0,0001126 1 

 2 0,0001145 0,0114500 الفلفل الحلو
0,0119875 0,0001199 3 

 المتوسط 0,0001157 / 0,0115667 /

 االنحراف المعياري 0,0000038 / 0,0003763 /

 ال 
0,1367500 

0,010 
0,0013675 1 

 2 0,0012910 0,1291000 الكوسة
0,1308500 0,0013085 3 

 المتوسط 0,0013223 / 0,1322333 /

 االنحراف المعياري 0,0000401 / 0,0040082 /

EDI: Estimated Daily Intake, ADI: Acceptable Daily Intake, HRI: Health Risk Index. 
*Australian Government (2017). 

 

VI-2-3-5- مبيــــد  مسيـــــةACETAMIPRID 

تشكيل أي خطر على صحة املستهلك جلميع اخلضروات قيد الدراسة لعدم جتاوز قيم متبقي  عدم النتائج أظهرت

أيضا نتائج حتليل املخاطر الصحية ابستعمال  أثبتتالقيم القصوى املسموح هبا،  ACETAMIPRIDاملبيد 
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االستهالك اليومي هلذه اخلضروات اليت حتتوي على قيم جد منخفضة من  عدم تشكيل HRI و EDIاملؤشرين 

العالية من  رتاكيزسوف نوجز بعض التأثريات السلبية للرغم ذلك متبقي املبيد أي خطر صحي على املستهلك، 

يف ذكور الفئران، يف  -وزن-مغ/كغ  981بــــ  هلذا املبيد (50LD)قدرت السمية احلادة الفموية متبقي هذا املبيد.

قدرت السمية   بينما، (Mochizuki and Goto, 1997)يف اإلانث  -وزن-مغ/كغ  184حني كانت تساوي 

، بينما يف إانث -وزن-مغ/كغ  195بــــ  Fujii (2002)قام هبا اجلرذان يف دراسة  ذكور احلادة الفموية يف

 .-وزن-مغ/كغ  200-140تراوحت مابني اجلرذان فقد 

إىل نفس العائلة الكيميائية  IMIDACLOPRID و ACETAMIPRIDكل من املبيد مي  ينت

NEONICOTINOID ا يف الرتبـــــة و املبيدات اليت تنتمي إىل هذه العائلة ابخنفـــــــاض ثبـــــاهت حيث تتميز

أكرب ضد  كمبيد للحشرات و جبرعات منخفضة، يتميز أيضا هذا املبيد بنشاطية تفاضلية  ا العايلهنشاط

أثبتت العديد من  .(Tomizawa and Casida, 2003; Wang et al., 2012)احلشرات مقارنة ابلثدييات 

ن ، ابإلضافة إىل ذلك، فإالفئران  لدى اي العصبيةالدراسات أتثري مثل هذه املبيدات على منو اخلال

س التأثري على الدماغ البشري مثل مادة العائلة الكيميائية هلا تقريبا نف هذه جمموعات املبيدات املنتمية إىل

  .(Kimura-Kuroda et al., 2012)النيكوتني 

، ACETAMIPRIDسجلت العديد من الدراسات تغريات كثرية بعد تناول جرعات خمتلفة الرتكيز ملبيد 

 .(El-Shahawi et al., 1999)املتها هبذا املبيد ــــــاقص ملحوظ يف وزن فئران مت معـــــحيث لوحظ تن

احلمراء عند تناول  الدم فلقد أثبتت نتائج نفس الدراسة السابقة تناقصا يف عدد الكرايتأضف إىل ذلك، 

 املبيد.  هذا جرعات غري قاتلة من
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VI-2-4-  املبيد القياسيCYPERMETHRIN 

VI-2-4-1-  كروماتوغرام املبيد القياسيCYPERMETHRIN 

إنشاء منحىن  أجلمغ/لرت( و ذلك من  10و  8، 6، 4، 2اسي )يتم حتضري تراكيز خمتلفة من املبيد القي

املعايرة. اعتمادا على جهاز الكروماتوغرافيا نقوم بتقدير مساحة كل قمة انجتة من التحليل و املوافقة لكل 

كيز ا و عند تر  CYPERMETHRIN حتليل عينات املبيد القياسيي.تركيز من الرتاكيز املختلفة للمبيد القياس

األشعة فوق البنفسجية و ابلضبط عند طول املزود بكاشف  الكروماتوغرافيا كان ابستعمال جهازخمتلفة  

 31,16 كيز املدروسة بـا متوسط زمن اإلزاحة املوافق هلذا املبيد ابلنسبة ملختلف الرت  قدراننومرت،  230 املوجة

 : هيبيد القياسيكروماتوغرام املالنظامية املتبعة للحصول على  (. الشروط27دقيقة )الشكل 

 ، (V/V) 30:70مزيج بني االسيتونرتيل و املاء املنزوع الشوارد  الطور املتحرك: -

 ميكروليرت. 20 حجم احلقن:- مل يف الدقيقة، 0.8 معدل التدفق: -

 
 
 
 
 

ـــاتوغرام املبيد القيــــاسي . 27الشكل ــــ  CYPERMETHRINكرومــ
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VI-2-4-2- ي منحىن معايرة املبيد القياسCYPERMETHRIN 

كما ذكران سابقا فإن منحىن املعايرة ميثل تغريات مساحة القمة بداللة تراكيز املبيد القياسي، و العالقة 

(. كانت املعادلة اخلطية لتغريات مساحة القمة بداللة تغريات 28بينهما يعرب عنها مبعادلة خطية )الشكل 

 كمايلي:  CYPERMETHRINاملبيد القياسي  تراكيز

 (r : 0.99) [(/لمغ)CYPERMETHRIN  تركيز املبيد القياسي] x 111.67=  احة القمةمس

 
 
 
 

 
 
 
 
 

VI-2-4-3-  تقدير متبقيات مبيدCYPERMETHRIN يف احملاصيل الزراعية 

إىل  ينتمي ،من بني مبيدات احلشرات األكثر استعماال يف امليدان الزراعي CYPERMETHRINـ يعترب الـــ

و  طرف الفالحنياستعماال من األكثر  املنتج الصناعيأثبتت الدراسة امليدانية أن  وثرويدية.العائلة البري 

 .من املادة الفعالة % 25، حيث حيتوي هذا األخري على CYM 25هو  ذي حيتوي على هذه املادة الفعالةال

 

 

 د القياسيكيز املبيا منحىن املعايرة و املعادلة اخلطية لتغريات مساحة القمة بداللة تغرياترت .28الشكل
CYPERMETHRIN  
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 يف حمصول اخليارCYPERMETHRIN تقدير متبقيات املبيد  -1

ميكروليرت من املستخلص  20اخليــــــــار على متبقي املبيد نقوم حبقن كمية تقــــــــــدر بــــــــ إلثبات احتواء حمصول 

تقدير تركيزه يف حالة وجوده حىت يتسىن لنا  املوضحة سابقا، و كذلك اتو اليت مت احلصول عليه وفق التقني

كروماتوغرام مستخلص نبات   فإن 29يوضحه الشكل كما  .وفقا للمعادلة اخلطية اخلاصة ابملبيد القياسي

مساحة القمة، زمن اإلزاحة و تركيز متبقي املبيد يف  .يظهر تركيز جد منخفض من متبقي املبيداخليار 

 .30عينات نبات اخليار موضحة يف اجلدول 

ـــاتوغرام. 29لشكلا ــــ  اخليارمستخلص عينات حمصول  كرومــ

RML: Maximum Residue Limits, *:GAIN (2014) 

 يف نبات اخليارCYPERMETHRINكيز متبقي املبيدو تر  اإلزاحة. مساحة القمة، زمن 30اجلدول

 مساحة القمة  اإلزاحةزمن  تركيز متبقي المبيد كمية متبقي المبيد  الحد االقصى
 النوع النباتي عدد العينات

) *(RML)المسموح به  كغ/مغ  ) ( لتر/مغ  (mAU*S) (دقيقة) (

0,2 
0,00526 0,00210 31,11600 0,32175 1 

 2 0,57980 31,15600 0,00379 0,00947 الخيار
0,00305 0,00122 31,23100 0,18679 3 

 المتوسط 0,36278 31,16767 0,00237 0,00593 /

 االنحراف المعياري 0,19969 0,05838 0,00130 0,00326 /
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يف عينات حمصول  CYPERMETHRINتبقي املبيد قيم مساحة القمة املوافقة ملكما يوضحه اجلدول فإن 

 قدر، يف حني 0,36278مع متوسط قدر بـــــ ، 0,57980و  0,18679تراوحت مابني  صغرية نسبيا و اخليار

متبقيات املبيد يف عينات  مقارنة كمياتأظهرت دقيقة.  31,16بــــــ متوسط زمن اإلزاحة يف العينات الثالث 

 يف العينات املبيد بقيكمية متقيم   متوسط أن (مغ/كغ 0,2) صى املسموح بهاخليار ابحلد األقحمصول 

ؤثر ي ال تناول هذا احملصول امللوث مبتبقيات املبيداتأبن  هذه النتائج توحي، منخفض (مغ/كغ 0,00593)

 يف صحة املستهلك.

 يف حمصول الفلفل احللو CYPERMETHRINتقدير متبقيات املبيد  -2

ميكروليرت من  20قن حب نقومخلطوات السابقة الذكر فيما خيص االستخالص و التنقية، اعتمادا على نفس ا

مستخلص نبات الفلفل احللو يف جهاز الكروماتوغرافيا و ابستعمال كاشف األشعة فوق البنفسجية و عند 

 لفلفلا إثبات وجود أو عدم وجود متبقي املبيد يف عينات أجلو ذلك من اننومرت  230طول املوجة 

رتبط مع جهاز (. تسمح عملية التحليل بواسطة الربانمج املدمج يف جهاز الكومبيوتر امل30)الشكل 

 31عينات و اجلدول القياس كل من مساحة القمة، زمن اإلزاحة و تركيز متبقي املبيد يف الكروماتوغرافيا ب

يل أن كمية متبقي املبيد ضئيلة أثبتت نتائج التحل .يوضح جممل نتائج التحليل اخلاصة بعينات الفلفل احللو

 .0,485ــــ متوسط قدر ب غم 0,525و 0,411ملبيد مابني ا ملتبقي جدا، حيث تراوحت مساحة القمة املوافقة

 0,01087ــ يف عينات حمصول الفلفل احللو املدروسة بــ CYPERMETHRINمتوسط كمية متبقي مبيد  قدر

استهالك هذا  أن، مم يعين مغ/كغ( 0,2) ألقصى املسموح بهولقد كانت هذه القيمة أقل من احلد ا /كغغم

 صحة املستهلك.     امن علىاحملصول 
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ـــاتوغرام. 30لشكلا ــــ  الفلفل احللو مستخلص عينات حمصول كرومــ

RML: Maximum Residue Limits, *:GAIN (2014) 
 يف حمصول الكوسة CYPERMETHRINتقدير متبقيات املبيد  -3

يف جهاز الكروماتوغرافيا و ابستعمال   الكوسةعينات ستخلص مميكروليرت من  20حقن تسمح عملية 

من التأكد من وجود متبقي مبيد  اننومرت 230عند طول املوجة و كاشف األشعة فوق البنفسجية 

CYPERMETHRIN   كذا تقدير تركيزه بناءا على املعادلة اخلطية اليت تعرب عن تغري تركيز متبقي املبيدبداللة و

نتائج التحليل ابستعمال كاشف األشعة فوق البنفسجية أن متبقيات  أظهرت (.31)الشكل مساحة القمة 

 (.32املبيد جد ضئيلة مقارنة ابلقيمة القصوى املسموح هبا )اجلدول 

 يف نبات الفلفل احللو CYPERMETHRINE . مساحة القمة، زمن االزاحة و تركيز متبقي املبيد31اجلدول

 مساحة القمة  زمن االزاحة  تركيز متبقي المبيد مية متبقي المبيد ك الحد االقصى
 النوع النباتي عدد العينات

) *(RML)المسموح به  كغ/مغ  ) ( لتر/مغ  (mAU*S) (دقيقة) (

0,2 
0,00921 0,00368 31,20300 0,41128 1 

 2 0,52551 31,06100 0,00471 0,01176 الفلفل الحلو 
0,01163 0,00465 31,27700 0,51931 3 

 المتوسط 0,48536 31,18033 0,00435 0,01087 /
 االنحراف المعياري 0,06424 0,10977 0,00058 0,00144 /
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ـــاتوغرام. 31لشكلا ــــ  لكوسةمستخلص عينات حمصوال كرومــ
 

 ات الكوسةيف نب CYPERMETHRINE و تركيز متبقي املبيد اإلزاحة. مساحة القمة، زمن 32اجلدول

 مساحة القمة  اإلزاحةزمن  تركيز متبقي المبيد كمية متبقي المبيد  الحد االقصى
 عدد العينات

النوع 

) *(RML)المسموح به  النباتي كغ/مغ  ) ( لتر/مغ  (mAU*S) (دقيقة) (

0,2 
0,18980 0,07592 31,09100 8,47869 1 

 2 5,16290 31,10200 0,04623 0,11558 الكوسة
0,13728 0,05491 31,09400 6,13256 3 

 المتوسط 6,59138 31,09566 0,05902 0,14755 /
 االنحراف المعياري 1,70485 0,00569 0,01527 0,03816 /

RML: Maximum Residue Limits, *:GAIN (2014) 
ئيل نسبيا يف عينات يعين أن تركيز متبقي املبيد ض امتوسط مساحة القمة املوافق ملتبقي املبيد صغري جدا مم

و   0,14755بــــو مع متوسط قدر  /كغغم 0,18980و  0,11558كمية متبقي املبيد مابني   تراوحتالكوسة، 

مقارنة ابحلد األقصى املسموح به فإن استهالك مثل هذا احملصول ال يشكل أي خطر على صحة 

 املستهلك. 
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VI-2-4-4- ملتبقيات املبيد  الصحية املخاطر تقييمCYPERMETHRIN 

من  HRI(Health Risk Index) و  EDI(Estimated Daily Intake)  كل من املؤشرين  يعتربكما ذكران سابقا 

تقييم املخاطر الصحية النامجة عن استهالك أغذية ملوثة مبتبقيات  أجلبني املؤشرات املستعملة من 

تبقيات املبيدات ميكن أن نقارن النتائج املبيدات. لتقدير مدى التأثري الصحي الستهالك غذاء ما ملوث مب

هو كمية االستهالك  :ADI (-Acceptable Daily Intake- ADIمع  EDIاملتحصل عليها من خالل حساب 

غري  يف عينة ما الواحداليت تتجاوز HRI اليومي املسموح به للغذاء امللوث مبتبقيات املبيدات(. تعترب قيم 

 .(33)اجلدول  على صحة املستهلكمقبولة و تشكل خطر صحيا واضحا 

  CYPERMETHRIN مؤشرات تقييم املخاطر الصحية الستهالك خضروات ملوثة مبتبقي املبيد .33اجلدول

 HRI خطر صحي
*ADI EDI  عدد

 العينات
 النوع النباتي

 (mg/kg bw)  (mg/kg bw) 

 ال 
0,0013139 

0,020 
0,0000263 1 

 2 0,0000474 0,0023676 الخيار
0,0007628 0,0000153 3 

 المتوسط 0,0000296 / 0,0014814 /
 االنحراف المعياري 0,0000163 / 0,0008155 /

 ال 
0,0023019 

0,020 
0,0000460 1 

 2 0,0000588 0,0029412 الفلفل الحلو
0,0029065 0,0000581 3 

 المتوسط 0,0000543 / 0,0027165 /
 االنحراف المعياري 0,0000072 / 0,0003595 /

 ال 
0,0474504 

0,020 
0,0009490 1 

 2 0,0005779 0,0288938 الكوسة
0,0343204 0,0006864 3 

 المتوسط 0,0007378 / 0,0368882 /
 االنحراف المعياري 0,0001908 / 0,0095411 /

      EDI: Estimated Daily Intake, ADI: Acceptable Daily Intake, HRI: Health Risk Index. 
        *Australian Government (2017). 
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، هذه ADI ضعيفة جدا مقارنة ابلقيم القصوى املوصى هباكانت  EDIاجلدول فإن قيم  كما توضحه نتائج

اليت مت حتليلها خالل هذه الدراسة لن يشكل أي خطر صحي.  اصيلكد أن استهالك مجيع احملالنتائج تؤ 

و ابلتايل عدم وجود أي  الواحدمل تتجاوز قيمة  (HRI)لك، فأن قيم مؤشر اخلطر الصحي أضف إىل ذ

 خطر صحي من جراء استهالك هذه اخلضروات.

VI-2-4-5- مبيــــد  مسيـــــةCYPERMETHRIN 

 ملبيداب املعاملةاخلضروات هذه رغم أن النتائج أظهرت عدم وجود أي خطر صحي من جراء استهالك 

CYPERMETHRIN  لعدم جتاوز متبقي املبيد فيها القيم القصوى املوصى هبا لكن سوف نوضح بعض

يف اجلرذان كان ابلتقريب تساوي  50LDأثبتت العديد من الدراسات أن قيم . األخريالتأثريات السلبية هلذا 

تجريبية اليت أظهرت النتائج ال .(MacBen, 2013) غمغ/ك 140قدرت بـــــمغ/كغ، بينما يف الفئران فقد  250

الكبد، أنزميـــات حيدث العديد من االضطراابت يف نشاط  CYPERMETHRINبيد مأن  اجلرذانمتت على 

 .AST(Bhatti et al., 2014) و  ALT يف بعض املؤشرات البيوكيميائية مثل ارتفاعو يتضح ذلك من خالل 

ن خالل أتثريها على احليواانت دراسات عديدة اهتمت بتأثري املبيدات على اخلصوبة م ،أضف إىل ذلك

ــنتائج درا أثبتت املنوية حيث ــ  أجريت على أرانب Yousef et al. (2003) سة لـــ عرضت لـ

CYPERMETHRIN و لقد توافقت هذه النتائج مع النتائج اليت خلصت هلا  نقص يف حجم السائل املنوي

هذه  Elbetieha et al. (2001) كما أكد .  فئرانعلى ذكور ال Dahamna et al. (2010)الدراسة اليت قامت هبا 

احليواانت  تركيزيؤدي إىل اخنفاض يف  هلذا املبيدأن التعرض  النتائج تالنتائج املتحصل عليها حيث أظهر 

 .املنوية
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VI-3-  بيدامل كل منلسمية الالدراسة ABAMECTIN  وIMIDACLOPRID 

ة أنواع من مبيدات احلشرات و اليت تشهد استعماال  ربعأقمنا بتقدير متبقيات فلقد وضحنا سابقا أكما 

كبريا من طرف املزارعني ضمن منطقة سطيف و ابلضبط جنوب الوالية حيث تنتشر زراعة اخلضروات حتت 

ظروف البيت البالستيكي، لكن فيما خيص االختبارات املخربية للسمية سوف ندرس فقط التأثري السمي 

يف اخلظروات  ن نتائج حتليل متبقيات املبيداتو ذلك أل IMIDACLOPRID و ABAMECTINلكل من 

فإن  أخرىأظهرت قيم تتجاوز احلد األقصى املسموح به هذا من جهة و من جهة  املستهدفة من الدراسة

 أن للخضروات امللوثة مبتبقيات هذه املبيدات خطرا صحيا على املستهلك.  أثبتتمؤشرات اخلطر الصحي 

VI-3-1-  املخربيةدراسة السمية (In vitro) 

VI-3-1-1-   احلمراء الدم كرايتدراسة حتلل 

على حتلل كرايت الدم  IMIDACLOPRID و ABAMECTINتقدير مدى أتثري املبيدين  أجلان من اعتمد

خمتلفة من املبيدين. أثبتت النتائج التجريبية أن كال املبيدين حيداثن  تراكيزاحلمراء على دم متطوعني و سبعة 

املستعملة  الرتاكيز كرايت الدم احلمراء حيث أظهر حتليل التغري وجود فرق جد معنوي بني خمتلف يف حتلال

  .(34)اجلدول  خالل هذه الدراسة
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 IMIDACLOPRIDو  ABAMECTIN تغريات نسب حتلل كرايت الدم احلمراء حتت أتثري كل من املبيد. 34اجلدول
 زـــــالرتكي ()%راء ـــــات الدم احلمـــــــحتلل كري

IMIDACLOPRID ABAMECTIN  ( /ملميكروغرام ) 
(c) 0,04 ± 2,92 (c) 0,24 ± 2,79 10 
(c) 0,12 ± 3,23 (c) 0,06 ± 3,01 25 
(c) 0,28 ± 3,52 (c) 0,68 ± 4,13 50 
(c) 0,04 ± 3,95 (c) 0,22 ± 5,06 100 
(c) 0,05 ± 4,51 (c) 0,19 ± 5,81 200 

(b) 2,32 ± 51,73 (b) 5,83 ± 55,82 400 
(a) 0,04 ± 100,00 (a) 0,18 ± 100,00 500 

 كيزأثير الترـــــــت *** ***
2,69 6,75 LSD 5% 

   االنحراف المعياري±المتوسط  . %5 أقل فرق معنوي عند عتبة :LSD، (P<0,001) بين مختلف التراكيز جد معنوي فرق وجود ***

حتلل كرايت و نسب  املستعملة كيزا رت ال خمتلف بني اجيابيةمعنوية و  اطارتبالقة أظهرت النتائج و جود عــ

أن الرتاكيز  أثبتت اليت العديد من الدراساتنتائج هذه الدراسة و نتائج  تتوافق .(32)الشكل  الدم احلمراء

 .(Shrestha et al., 2016)تزايد نسب حتلل كرايت الدم احلمراء  إىلاملبيدات تؤدي  للعديد مناملتزايدة 

تعترب نسب حتـــلل كريـــات الدم احلمراء حتت أتثري خمتلف املواد الكيميائية من بينها املبيدات و اليت مل  

 .Amin and Dannenfelser (2006)قام هبا و ذلك بناءا على النتــــــائج التجريبية اليت  مؤثرةغري   %10تتجاوز 

 حدوث /مل سجلتيكروغرامم 200و  10 لرتاكيز احملصورة مابنيا أن ذه الدراسةهل أظهرت النتائج التجريبية

و ابلتايل فهي تراكيز و ذلك ابلنسبة لكلى املبيدين  % 10نسب حتلل يف كرايت الدم احلمراء أقل بكثري من 

لية امن حتلل كرايت الدم احلمراء عند تراكيز ع % 50 حدث ما يفوق لدم البشري، يف حنيا على مؤثرةغري 

تغري نسب حتلل كرايت الدم احلمراء بداللة  . أوضحت الدراسة أن منحىن(/ملميكروغرام 400 ≤نسبيا )

 (.32)الشكل تركيز املبيد يتبع دالة أسية 
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 بداللة أتثري تراكيز خمتلفة من املبيدين منحىن تغريات نسب حتلل كرايت الدم احلمراء.32الشكل

ABAMECTIN  و IMIDACLOPRID 
تغريات نسب  بني (32الشكل) جد معنوية أجيابية و االرتباط و جود عالقة ارتباط اتأظهرت دراسة عالق

، تسمح هذه العالقة املعنوية بتقدير نسب حتلل كرايت املبيدينحتلل كرايت الدم احلمراء و خمتلف تراكيز 

سابقا و ذلك الدم احلمراء بناءا على تراكيز متبقيات املبيدات اليت مت رصدها يف اخلضروات و املوضحة 

 سية لتغريات نسب حتلل كرايت الدم احلمراء بداللة الرتاكيز املختلفة للمبيدين.إبستعمال املعادلة األ

 IMIDACLOPRID و ABAMECTIN الـــ املبيدين تبقياتم لرتاكيز املوافقةتقدير نسب حتلل كرايت الدم احلمراء  -أ 

ر تركيز متبقيات املبيدات يف اخلضروات املستعملة خالل بناءا على النتائج املوضحة سابقا فيما خيص تقدي

هذه الدراسة سوف نقدر نسب حتلل كرايت الدم احلمراء و ذلك من خالل تعويض متوسط الرتاكيز 

 .(35دول املختلفة ملتبقي املبيد يف كل حمصول يف املعادلة االسية املوافقة للمبيد املستهدف )اجل
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ــتقدير نسب حتلل  . 35اجلدول  IMIDACLOPRIDو  ABAMECTINكرايت الدم احلمراء اخلاصة مبتبقيات الـ
IMIDACLOPRID ABAMECTIN المبيد 

 متوسط تركيز متبقي  نسب تحلل كريات متوسط تركيز متبقي نسب تحلل كريات
 المحصول

 (ل/مغ)المبيد  )%(الدم الحمراء  (ل/مغ)المبيد  )%(الدم الحمراء 

 الخيار 1,40 2,37 9,64 2,17

ND ND 2,40 1,64  الكوسة 

ND ND 2,39 0,77 الفلفل الحلو 

ND: غياب تام لمتبقي المبيد 

تراكيز متبقي املبيد يف  فإن ABAMECTINو ابلنسبة ملتبقيات املبيد الـــ  كما توضحه نتائج اجلدول أعاله،

و  جهة املسموح به هذا من اخلضروات الثالثة املستعملة خالل هذه الدراسة كانت تتجاوز احلد االقصى

ن مؤشرات اخلطر الصحي أظهرت أن هذه املبيدات ميكن ان تتسبب يف أخطار على إخرى فأمن جهة 

سية لتغريات نسب حتلل كرايت الدم احلمراء بداللة هذا صحة املستهلك، لكن و ابإلعتماد على املعادلة األ

على  أتثريكيز املتبقيات اليت مت رصدها ال تسبب كرايت الدم احلمراء عند ترا   املبيد أتضح أن نسب حتلل

، و ذلك بنـــــــاءا على النتــــــائج التجريبية للدراسة اليت قام هبا  %10الدم البشري و ذلك الن نسبها مل تتجاوز 

Amin and Dannenfelser (2006) و اليت أثبتت من خالهلا أن مجيع املواد الكيميائية و اليت تتسبب يف حتلل  

 فيما خيص متبقيات املبيد على الدم البشري. مؤثرةال تعترب   %10كرايت الدم احلمراء و بنسب مل تتجاوز 

IMIDACLOPRID اتم للمتبقي يف كل من  فإن تقدير متبقيات املبيد كان فقط يف حمصول اخليار و غياب

الدم احلمراء بداللة تراكيز هذا لو و الكوسة، إبعتماد الدالة األسية لتغريات نسب حتلل كرايت الفلفل احل

و ابلتايل يعترب هذا الرتكيز من متبقي املبيد غري   %10املبيد أظهرت أيضا نسب منخفضة حيث مل تتجاوز 

 على الدم البشري.   مؤثر
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VI-3-1-2-  فوق أكسدة الليبيدات إنتاجدراسة أتثري املبيدين يف 

على الدراسة اليت أستعمل فيها  اج فوق أكسدة الليبيداتإنتحدوث  علىدان يف تقدير أتثري املبيدين إعتم

ف تراكيز ختالإل، أثبتت نتائج حتليل التغري أن  (Rubertoet al., 2000)صفار البيض كمصدر للدهون

بناءا على قياس تركيز مادة  هو الذي مت تقدير  إنتاج فوق أكسدة الليبيداتيف  املبيدين أثر جد معنوي

 سبب أكسدة الليبيداتت. تالليبيداتو اليت تعترب من نواتج عملية أتكسد  (Malondialdehyde) ندهيدلو امل

كما   .(Ramarathnamet al., 1995) وعية و كذا السرطانالعديد من األمراض منها أمراض القلب و األ يف

ز املبيد كيا تر  خمتلف كان هناك تناسبا طرداي بنيABAMECTINابلنسبة ملبيد الفطرايت و ، 36يوضحه اجلدول

 .الناجتة من عملية أتكسد MDAكمية و  

 ينمن املبيد تراكيز خمتلفة حتت أتثري Malondialdehydeتركيز مادة تغريات . 36اجلدول 
ABAMECTIN وIMIDACLOPRID  

ــز (/مل)ميكرومول Malondialdehydeتركيز مادة   الرتاكيــ
IMIDACLOPRID ABAMECTIN  (ميكروغرام/مل) 

(e) 0,0170 ± 0,0688 (d) 0,0037 ± 0,0623 10 
(e) 0,0260 ± 0,0838 (d) 0,0170 ± 0,0774 50 
(d) 0,0268 ± 0,3333 (d) 0,0134 ± 0,0795 100 
(c) 0,0388 ± 0,4559 (c) 0,0260 ± 0,5655 200 
(c) 0,0599 ± 0,5053 (c) 0,0409 ± 0,6602 250 
(b) 0,0378 ± 0,7376 (b) 0,0037 ± 0,9763 300 
(b) 0,0318 ± 0,7698 (a) 0,2668 ± 1,1827 400 
(a) 0,0368 ± 0,8602 (b) 0,0366 ± 0,8602 (0,07M) FeSO4 

 تأثير التراكيز *** ***
 المتوسط 0,5580 0,4768
 القيمة الدنيا 0,0623 0,0838
 القيمة القصوى 1,1827 0,8602
0,0629 0,1680 LSD 5% 

 االنحراف المعياري±المتوسط  . %5 أقل فرق معنوي عند عتبة :LSD ،(P<0,001) بين مختلف التراكيز نويجد مع فرق وجود           ***
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  ة من املبيد يز املختلفــــــــثري الرتاكيدات حتت أتـــــــــاجتة من عملية أتكسد الليبـــــــــالن MDAتراوحت قيم كمية 

ABAMECTIN    على التوايل 400 و 10 ذلك عند كل من الرتكيز لو م/ميكرومول1,1827  و  0,0623مابني ،

الكمية الناجتة حتت أتثري الشاهد  من املبيد ميكروغرام/مل 400الناجتة عند الرتكيز  MDAجتاوزت كمية 

سجلنــــــا أيضا تنـــــاسبا طرديــــــا بني خمتلف تراكيــــــز مبيــد احلشرات  .(/ملمولميكرو  0,8602االجيايب )

IMIDACLOPRID  و كميةMDA  تراوحت كمية الناجتة من عملية التأكسد، حيثMDA النـــــــــاجتة مابني 

أثبتت العديد  .4FeSO، حيث سجلت أقصى قيمة عند الشاهد االجيايب /ملميكرومول 0,8602و  8680,0

حليوية، و قد  يتعدى من الدراسات أن بريوكسيد الدهون هو املتسبب الرئيسي يف فقدان اخلالاي لوظائفها ا

يعترب و ابخلصوص بريوكسيد الدهون من  .(Ruas et al., 2008) ذلك إىل إحداث تلف يف احلمض النووي

أظهرت  .(Mansour and Mossa, 2009)أعراض التسمم اليت يسببها التعرض للمبيدات أول و أخطر بني 

الناجتة  MDAرتاكيز املستعملة للمبيدين و كمية النتائج وجود عــالقة ارتباط معنوية و اجيابية بني خمتلف ال

 (.33)الشكل من عملية التأكسد 

 
 الناجتة من أتكسد الليبيدات بداللة أتثري تراكيز خمتلفة من املبيدين MDA تركيزمنحىن تغريات .33الشكل

ABAMECTIN و IMIDACLOPRID 
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د الليبيدات بداللة أتثري تراكيز خمتلفة الناجتة من أتكس MDA كمية، فإن تغريات  33كما يوضحه الشكل 

 املمكن تشكلها عند MDA تركيز بتقديرجيابية، تسمح عالقة االرتباط املعنوية إكانت معنوية و   ينبيدامل من

تراكيز توافق تراكيز متبقيات املبيدات اليت مت رصدها يف اخلضروات و املوضحة سابقا و ذلك  التعرض اىل

 بداللة الرتاكيز املختلفة للمبيدين. MDA تركيزلتغريات  يةاخلطإبستعمال املعادلة 

 IMIDACLOPRID و ABAMECTIN املبيدين تبقياتكيز ما لرت  املوافق  MDAتركيزتقدير  -أ

و الرتاكيز املختلفة للمبيدين قمنا  MDAية إعتمادا على املعادلة اخلطية اليت توضح العالقة بني تغريات كم

ق لرتكيز متبقي املبيد الذي مت رصده يف اخلضروات املستهدفة يف الدراسة و اجلدول املواف MDAبتقدير تركيز 

 . يوضح ذلك 37

 IMIDACLOPRIDو ABAMECTINاملوافق لرتاكيز متبقيات املبيدين  MDAتركيز تقدير . 37اجلدول    

          ND:غياب تام لمتبقي المبيد 
  

 

اليت مت و  ABAMECTINمتبقي املبيد اخلاصة بـــ لرتاكيز  املوافقة MDAكما يوضحه اجلدول أعاله فإن كمية 

مبقارنة هذه القيم ، /ملميكرومول 0,0052و  0,0024 يف اخلضروات الثالثة املدروسة تراوحت مابني ارصده

ىل ذلك، فإن إأضف  ضعيفة. فهي (0,07M4FeSO ,) ثري الشاهد االجيايبالناجتة حتت أت MDA تركيزمع قيم 

يف حمصول اخليار  و الذي مت رصده IMIDACLOPRID بـــــ يز متبقي املبيد اخلاصلرتك املوافقة MDAكمية 

مل  -الكوسة و الفلفل احللو-فإن ابقي احملاصيل  37و كما يوضحه اجلدول  /ملميكرومول 0,0784يساوي 

IMIDACLOPRID ABAMECTIN المبيد 

 كيز متبقي متوسط تر  MDAتركيز متوسط تركيز متبقي  MDAتركيز
 المحصول

 (ل/مغ)المبيد  مل/ميكرومول (ل/مغ)المبيد  مل/ميكرومول

 الخيار 1,4 0,0044 9,64 0,0784
ND ND 0,0052 1,64  الكوسة 
ND ND 0,0024 0,77 الفلفل الحلو 
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 ما.املتحصل عليه مع الشاهد االجيايب فهو منخفض نوعا  MDAمبقارنة تركيز نرصد هبا أي متبقي للمبيد، 

العمال و املزارعون الذين يقومون برش املبيدات  أن .Praksam et al (2001) أثبتت الدراسة اليت قام هبا

يل هذه إخالايهم احلمراء هشاشة يف غشائها اخللوي كما يؤدي أيضا تعرضهم مبختلف أنواعها تشهد 

 املبيدات ايل حدوث بريوكسيد الدهون و االجهاد التأكسدي.  

VI-3-2- احليويةسة السمية درا (In vivo) 

دقيقة من احلقن  20بعد حوايل  و ابلضبط وبعد عملية احلقن الفموي للجرعات املختلفة للمبيدين لوحظ 

عراض املختلفة و اليت متثلت يف: انزواء، سيالن اللعاب، نقص شديد يف احلركة مع شلل جمموعة من األ

ة يف األكل وشرب املاء وقد استمرت معها هذه األعراض لألطراف األمامية و فقدان للتوازن، عدم الرغب

تناولنا خالل  كل عملية حقن.  البد من االشارة أن هذه االعراض تالحظ بعد،تقريبا الساعةملدة فاقت 

حيث أستعمالنا يف تقدير درجة شبه املزمنة، السمية هذه الدراسة نوعني من السمية و مها السمية احلادة و 

مؤشرات بيوكيميائية ذات عالقة مع  أوال: املؤشرات البيوكيميائية من عرض للمبيدين نوعنيالسمية نتيجة الت

مؤشرات بيوكيميائية ذات عالقة مع نشاطية الكلى  اثنيا ،(ASAT،ALAT،ALPنشاطية الكبد )

(CRE،URE). 

VI-3-2-1-  ( عملية احلقن الفمويساعة من  24السمية احلادة )بعد 

مت ساعة من عملية احلقن الفموي،  24شرات البيوكيميائية يف حالة السمية احلادة بعد عملية تقدير املؤ  تتم

 نفس أعراض التسمم املذكورة سابقا بعد عملية احلقن مباشرة. ةالحظم
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VI-3-2-1-1-  املبيدABAMECTIN 

 املؤشرات البيوكيميائية ذات العالقة بنشاطية الكبد  -أ

اخلاصة  50LDمن قيمة  % 75و  50، 25 ت يفثالث جرعات خمتلفة متثل نااستعمالفلقد  كما ذكران سابقا

ساعة من عملية احلقن الفموي للمبيد  24 ، حيث و بعد مرور(mg/kgABAMECTIN50LD 15 =) هبذا املبيد

بقتل ثالث فئران من كل جمموعة و اسرتجاع الدم من خالل القلب و يف أنبوب خاص بذلك من  قمنا

دراسة حتليل التغري أظهرت  يوضح النتائج املتحصل عليها. 38البيوكيميائية و اجلدول قياس املؤشرات  أجل

 .(p<0.001)ق جد معنوي بني خمتلف اجلرعات و اجملموعة الشاهدو و جود فر 

 ابملبيد موعة الفئران املعاجلةجمل ابلسمية احلادة تغريات قيم املؤشرات البيوكيميائية اخلاصة. 38اجلدول
ABAMECTIN 

 ؤشرات البيوكيميائيةامل
 الجرعة 

ALT (UI/L) AST (UI/L) ALP (UI/L) CRE (mg/L) URE (g/L) 
24,85±2,28 (d) 69,22±2,04 (b) 211,52±12,04 (d) 2,22±0,12 (b) 0,253±0,03 (c) الشاهد 
30,77±2,24 (c) 74,5±9,63 (b) 271,78±13,59 (c) 3,63±0,34 (a) 0,303±0,005 (b) 25 % LD50 
39,07±2,60 (b) 74,27±6,71 (b) 322,68±8,94 (b) 3,78±0,56 (a) 0,363±0,015 (a) 50 % LD50 
91,41±2,70 (a) 197,1±16,28 (a) 398,3±26,24 (a) 4,33±0,34 (a) 0,383±0,015 (a) 75 % LD50 

 تأثير الجرعة *** *** *** *** ***
4,64 18,99 31,2 0,706 0,035 LSD 5% 

ALAT (UI/L) ASAT (UI/L) ALP (UI/L) CRE (mg/L) URE (g/L) زمن التعرض 
46,53 (b) 103,77 (b) 301,07 (a) 3,49 (b) 0,325 (b) 24  ساعة 
50,94 (a) 123,35 (a) 50,94 (a) 4,06 (a) 0,375 (a) 14  يوم 

*** *** ns *** ***  تأثير زمن

 التعرض
2,01 6,79 13,45 0,239 0,015 LSD 5% 

  المتوسط  ±راف المعيارينحاال

 
اليت هلا و  ذات الطبيعة االنزميية املؤشرات البيوكيمياية قيم نطالقا منإو  كما توضحه نتائج اجلدول أعاله

أن اجلرعات املختلفة للمبيد أثرت طرداي يف تركيز  نالحظ (ALAT, ASAT, ALP)عالقة بنشاطية الكبد 
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    % 75اجلرعة  عند ALATفرق جد معنوي بني قيم املؤشراملؤشرات السابقة الذكر، حيث سجلنا وجود 

 ت أيضاظهر أنتائج حتليل التغري . أضف إىل ذلك، (2,28±24,85) قيم اجملموعة الشاهدو  (91,41±2,70)

ا فيما خيص ـــــــملقارنة مع اجلموعة الشاهد و ذلك دائماجلرعات اب ابقيرق جد معنوي بني وجود ف

 .ALATاملؤشر

أن ابقي املؤشرات ذات الطبيعة االنزميية و اليت  38نتــــــائج حتليل التـــــــغري و املوضحة يف اجلدول  أثبتت أيضا

( تشهد تزايدا معنواي مع تزايد تركيز جرعات احلقن الفموي ASAT, ALPهلا عالقة مباشرة بنشاطية الكبد )

معنواي عن قيم  و اليت كانت قيمها ختتلف ،% 75سجل عند اجلرعة املوافقة لـــ  ينحيث أكرب تركيز للمؤشر 

حتدث  ABAMECTINأثبتت العديد من الدراسات أن التعرض جلرعات خمتلفة من املبيد  اجملموعة الشاهد.

 ,ALAT, ASATقديرها من خالل قياس تراكيز املؤشرات البيوكيميائية يف نشاطية الكبد و اليت يتم ت خلل

ALP   (Eissa and Zidan, 2010; Khaldoun-Oularbi et al., 2013; El-Gendy et al., 2015.) 
 الكلىاملؤشرات البيوكيميائية ذات العالقة بنشاطية  -ب

ثري خمتلف ستعماال لدراسة أتني أكثر املؤشرات البيوكيميائية امن ب CRE ،UREيعترب املؤشرين البيوكيميائيني

( فإن 38كما توضحه نتائج حتليل التغري )اجلدول   ،ىلاملواد الكيميائية مبا فيها املبيدات على نشاطية الك

أثرت جد معنواي يف قيم املؤشرات البيوكميائية اخلاصة بنشاطية  ABAMECTINخمتلف جرعات املبيد 

و يتضح  UREأتثر جد معنواي ابجلرعات مقارنة ابملؤشر  CREالكلى، حيث أظهرت النتائج أن املؤشر 

يثبت أن هذا املبيد له  ممابني قيم هذا املؤشر عند اجلرعات الثالثة  ذلك من خالل عدم وجود فرق معنوي

أتثريات مسية عالية على نشاطية الكلى ابإلعتماد على هذا املؤشر حىت عند أقل الرتاكيز و ابملقارنة مع 
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و  50 ثبت حتليل التغري وجود عالقة إختالف معنوية يف قيم هذا املؤشر إبستثناء اجلرعتنيفقد أ UREاملؤشر 

جرعات  خالهلا على ذكور الفئران و اليت تلقت Eissa and Zidan (2010)أثبتت الدراسة اليت قام هبا . % 75

 .UREو  CREحدوث زايدات جد معنوية يف تركيز كل من  50LDمن  1/10يومية مقدارها 

يوكيميائية املتعلقة زايدات كبرية يف تراكيز املؤشرات الب سجلت أيضا العديد من الدراسات السابقة حدوث

دة ايالبنية النسيجية للكلى و اليت تتفاقم مع ز  تشوهات جد واضحة يف بنشاطية الكلى و املصحوبة حبدوث

 .(Mossa et al., 2017; Fahim et al., 2016)زمن التعرض للمبيد 

م ثالث مرات يو  30مغ/كغ و ملدة  30عملية احلقن الفموي للمبيد و بكمية أثبتت نتائج دراسة أخرى أن 

حا يف تركيز الربوتني سجلت نقصا واض حني يف UREو  CREيف كل من  ةتسبب زايدة معترب  سبوعيف األ

 .(Abd-Elhady and Abou-Elghar, 2013)لبومني الكلي و األ

VI-3-2-1-2-  املبيدIMIDACLOPRID 

 املؤشرات البيوكيميائية ذات العالقة بنشاطية الكبد    -أ

اخلاصة  50LDمن قيمة  % 75و  50، 25ثالث جرعات خمتلفة متثلت يف  ستعملناا املبيد التقدير مسية هذ

ساعة من عملية احلقن الفموي  24، حيث و بعد مرور (mg/kg 131=  IMIDACLOPRID50LD)بيد امل ذاهب

 أجلإبستخراج الدم من القلب لثالث فئران من كل جمموعة و يف أنبوب خاص بذلك من  نقوم  للمبيد

 يوضح النتائج املتحصل عليها. 39قياس املؤشرات البيوكيميائية و اجلدول 

بداللة تغريات جرعات احلقن الفموي كانت طردية،  ALATأظهرت نتائج حتليل التغري أن تغريات تركيز 

يسجل وجود فرق معنوي بني خمتلف جرعات احلقن  مل ALATأثبتت نتائج اجلدول أعاله أن املؤشر 
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حتدث تغريا يف تركيز  (LD50 % 25)ثة مم يدل على أن أتثري هذه اجلرعات متماثل و أقل جرعة الفموي الثال

ALAT  75ال خيتلف معنواي عن الرتكيز الذي حتدثه أعلى جرعة % LD50.  أضف إىل ذلك، أظهرت نتائج

دية مع تزايد هلما عـالقة تغري طر  -ASAT, ALP-املؤشرين البيوكيميائيني تراكيز التحليل االحصائي أن 

وي بني فقد سجلنا عدم وجود فرق معن ASATجرعــــــات احلقن الفموي للمبيد، إال أنه و ابلنسبة للمؤشر 

يثبت أن اجلرعة األكثر أتثريا يف زايدة تركيز هذا  و اجملموعة الشاهد مما LD50 % 50و  LD50 % 25اجلرعتني 

 .LD50 (183,43±5,72) % 75املؤشر البيوكيميائي هي اجلرعة 

 ابملبيد موعة الفئران املعاجلةجمل ابلسمية احلادة تغريات قيم املؤشرات البيوكيميائية اخلاصة. 39اجلدول
IMIDACLOPRID 

  المتوسط  ±نحراف المعيارياال

 

املؤشر مع تزايد جرعات احلقن الفموي  اتراكيز هذ فقد تزايدت ALPفيما خيص تغريات املؤشر البيوكيميائي 

املسجلة حتت أتثري جرعات احلقن الفموي و تراكيز  ALPوجود فرق معنوي بني تراكيز  سجلنا حيث

  .LD50 % 75سجل حتت أتثري جرعة احلقن الفموي  (26,24±408,3) اجلموعة الشاهد و أقصى تركيز

 املؤشرات البيوكيميائية
 الجرعة

ALAT (UI/L) ASAT (UI/L) ALP (UI/L) CRE (mg/L) URE (g/L) 
24,85±2,28 (b) 69,22±2,04 (b) 211,52±12,04 (d) 2,22±0,12 (c) 0,253±0,030 (b) الشاهد 
35,78±3,37 (a) 78,5±6,52 (b) 271,11±17,18 (c) 3,46±0,29 (b) 0,336±0,040 (a) 25 % LD50 
36,37±1,06 (a) 77,27±7,90 (b) 325,01±8,17 (b) 3,98±0,20 (ab) 0,340±0,026 (a) 50 % LD50 
38,96±2,39 (a) 183,43±5,72 (a) 408,3±26,24 (a) 4,29±0,58 (a) 0,393±0,020 (a) 75 % LD50 

 تأثير الجرعة *** *** *** *** ***
4,56 11,21 32,56 0,657 0,057 LSD 5% 

ALAT (UI/L) ASAT (UI/L) ALP (UI/L) CRE (mg/L) URE (g/L) زمن التعرض 
33,99 (b) 102,10 (b) 303,98 (b) 3,49 (a) 0,328 (b) 24  ساعة 
4016 (a) 107,10 (a) 321,07 (a) 3,64 (a) 0,367 (a) 14  يوم 

*** * *** ns **  تأثير زمن

 التعرض
2,03 4,03 11,65 0,221 0,022 LSD 5% 
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اجلهاز اهلضمي و يتم أيضه بشكل أساسي  من بني االسرع امتصاصا من طرف IMIDACLOPRIDاملبيد يعترب 

جلرعة  ن التعرضأ Mohany et al. (2011)أظهرت الدراسة اليت قام هبا  ،(Vohra et al., 2014) الكبد يف

  لدهون و تسمم على مستوى الكبد.ابريوكسيد إجهاد أتكسدي، حتدث  LD50من  1/100تساوي 

راكيز دث زايدة معتربة يف تحتاملبيد هذا  التعرض جلرعات عالية نسبيا من الدراسات أن بعضأثبتت 

 ;ALAT, ASAT, ALP- (Tomizawa and Casida, 2005- املؤشرات البيوكيميائية ذات العالقة بنشاطية الكبد

Tomlin, 2006). 

 الكلىاملؤشرات البيوكيميائية ذات العالقة بنشاطية  -ب

 نتائج حتليل التغري توضح وجود فرق جد معنوي بني خمتلف جرعات فإن ،39 كما توضحه نتائج اجلدول

حتت أتثري اجلرعات  CREاحلقن الفموي و اجملموعة الشاهد. إنطالقا من تغريات تركيز املؤشر البيوكيميائي 

هذا من  LD50 % 50 و  LD50 % 25يوضح عدم وجود فرق معنوي بني الرتكيز املسجل عند اجلرعة  الثالث

 LD50 % 50عند اجلرعة  CREز وي بني تركيـــجهة و من جهة أخرى النتائج تبني أيضا عدم وجود فرق معن

ترفع يف  LD50 % 75أظهرت نتائج الدراسة و بعد التحليل االحصائي أن اجلرعة القصوى  .LD50 % 75و 

؛ يف حني، أدت مقارنة بقيم تركيز نفس املؤشر البيوكيميائي عند اجملموعة الشاهد % 93بـــــ  CREقيم تركيز 

يعترب املؤشر مقارنة ابجلموعة الشاهد.  CREيف تركيز  %77تقدر بـــ  إىل زايدة LD50 % 50اجلرعة اليت توافق 

و لقد  من بني املؤشرات االكثر إستعماال لتقدير السمية اليت حتدث على مستوى الكلى، UREالبيوكيميائي 

دث و عند جرعات خمتلفة تسممات خمتلفة احلدة حي IMIDACLOPRIDأثبتت نتائج هذه الدراسة أن املبيد 

مستوى الكلى. أظهرت نتائح التحليل االحصائي وجود فرق جد معنوي بني أتثري جرعات احلقن على 



لحية. أطروحة دكتوراه العلوم تخصص (. تحليل متبقيات المبيدات في النباتات وتأثيرها على الكائنات ا2020بلقط آسية )

 .-1-بيولوجيا النبات. كلية علوم الطبيعة و الحياة، جامعة فرحات عباس سطيف 
 

 
103 

 

بني اجلرعات ختالف معنوي بة هلذا املؤشر، يف حني مل نسجل أي االفموي و اجملموعة الشاهد ابلنس

ثري جرعة حتت أت URE. بلغت نسبة الزايدة يف تركيز ن هلا نفس أتثري فيما خيص هذا املؤشرالثالث أي أ

أثبتت  مقارنة ابلرتكيز املسجل عند اجملموعة الشاهد. % 55تقريبا  LD50 % 75احلقن الفموي القصوى 

العديد من الدراسات حدوث تسمم على مستوى الكلى بسبب التعرض للمبيدات سواء يف الفئران 

(Ksheerasagar et al., 2011)  أو اجلرذان(Benjamin et al., 2006)، يد من الدراسات أن احلقن أكدت العد

و هذا يتوافق و  CREو  UREيؤدي إىل زايدة معنوية يف تركيز كل من  IMIDACLOPRIDالفموي ملبيد 

ميكن أن تعزى نتائج هذه الدراسة إىل  ،(Arfata et al., 2014; Priya et al., 2012)نتائجنا املتحصل عليها 

، وكذلك التغريات على مستوى النيفروانت الكبيباتاخنفاض وظائف الكلى نتيجة االنكماش الشديد يف 

 . ( من جمرى الدمCREو  URE) االيضنع ترشيح منتجات مي ، ممايف قدرة امتصاص املاء يف الكلى

VI-3-2-2-  ( عملية احلقن الفموييوم من  14السمية شبه املزمنة )بعد 

يوم من عملية احلقن الفموي،  14ملزمنة بعد عملية تقدير املؤشرات البيوكيميائية يف حالة السمية شبه ا تتم

. مت مالحظة نفس أعراض التسمم املذكورة سابقا أسبوعحيث يتم حقن الفئران مبعدل جرعة واحدة كل 

 بعد كل عملية حقن فموي.

VI-3-2-2-1-  املبيدABAMECTIN 

 املؤشرات البيوكيميائية ذات العالقة بنشاطية الكبد  -أ

من  % 75و  50، 25ثالث جرعات خمتلفة من املبيد متثلت يف السمية شبه املزمنة  دراسة أجلإستعملنا من 

رعة و مبعدل ج يوم 41، حيث و بعد مرور (mg/kgABAMECTIN50LD 15 =)اخلاصة هبذا املبيد  50LDقيمة 
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الدم بقتل أربعة فئران من كل جمموعة و اسرتجاع الدم من القلب يف أنبوب حتليل  قمنا واحدة يف األسبوع

يوضح النتائج املتحصل عليها.  40تقدير تغريات املؤشرات البيوكيميائية و اجلدول  أجلاخلاص بذلك من 

ابلنسبة لكل  بني خمتلف اجلرعات و اجملموعة الشاهد التغري أظهرت و جود فروق جد معنويةدراسة حتليل 

 . (p<0.001)املؤشرات البيوكميائية املدروسة

 ابملبيد موعة الفئران املعاجلةجمل ابلسمية شبه املزمنة املؤشرات البيوكيميائية اخلاصةتغريات قيم  .40اجلدول
ABAMECTIN 

 املؤشرات البيوكيميائية
 الجرعة 

ALAT (UI/L) ASAT (UI/L) ALP (UI/L) CRE (mg/L) URE (g/L) 
28,52±1,81(d) 74,550±1,55 (d) 222,86±8,10(d) 2,74±0,02 (d) 0,286±0,011 (c) الشاهد 
34,77±2,24(c) 85,830±3,75 (c) 285,44±7,34(c) 4,05±0,08 (c) 0,373±0,015 (b) 25 % LD50 
43,07±3,24(b) 97,270±0,91 (b) 336,68±8,94(b) 4,53±0,19 (b) 0,410±0,010 (a) 50 % LD50 
97,41±0,58 (a) 235,76±8,30 (a) 412,96±25,19(a) 4,93±0,05 (a) 0,433±0,020 (a) 75 % LD50 

 تأثير الجرعة *** *** *** *** ***
4,12 8,74 27,19 0,21 0,031 LSD 5% 

ALAT (UI/L) ASAT (UI/L) ALP (UI/L) CRE (mg/L) URE (g/L) مدة التعرض 

46,53 (b) 103,77 (b) 301,07 (a) 3,49 (b) 0,325 (b) 24  ساعة 
50,94 (a) 123,35 (a) 50,94 (a) 4,06 (a) 0,375 (a) 14  يوم 

*** *** Ns *** ***  تأثير زمن

 التعرض
2,01 6,79 13,45 0,239 0,015 LSD 5% 

  المتوسط  ±نحراف المعيارياال

 

التجريبية للدراسات السابقة أن تراكيز املؤشرات  النتائج عو ابملقارنة م اليت حتصلنا عليها أثبتت النتائج

، حيث تتزايد مع تزايد جرعات احلقن الفموي -ALAT, ASAT, ALP-البيوكميائية املرتبطة بنشاطية الكبد 

موعة الشاهد كما يف اجلرعات الثالث مقارنة ابجمل ALATبني قيم تراكيز  سجلنا إختالف جد معنوي

أكرب أتثري  LD50 % 75ختالفا معنواي فيمابني اجلرعات الثالث، حيث كان للجرعة القصوى إسجلنا أيضا 

  مقارنة ابلرتكيز املسجل عند اجملموعة الشاهد. زايدة يف الرتكيز  %241,5بنسبة تقدر بـــــ 
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و اليت مت تسجيلها حتت أتثري اجلرعة  ALAT أيضا النتائج التجريبية أن نسبة الزايدة يف تركيز أوضحت

 ابملقارنة مع الرتكيز املسجل عند اجملموعة الشاهد. % 21قدرت بــــ LD50 % 25املنخفضة 

تغريات  و -ASAT, ALP-تراكيز املؤشرين البيوكيميائيني بني طردية عالقة  ل هذه الدراسةسجلنا خال

و جود فرق معنوي يف الرتاكيز مقارنة ابجملموعة الشاهد، حيث كذلك و سجلنا   ات احلقن الفمويـــجرع

عن اضحة و يعطي فكرة  ق معنوية أيضا فيمابني اجلرعات مماأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فرو 

 74,55مابني  AST(، تراوحت تراكيز املؤشر 40مدى تغريات أتثري هذا املبيد عند جرعات خمتلفة )اجلدول 

تظهر فرقا كبريا يف الرتكيز و قد  النتائج (LD50 % 75)عند اجلرعة القصوى  235,76موعة الشاهد ويف اجمل

حيث  ALPاملعنوية يف الرتاكيز ابلنسبة للمؤشر  ُسجلت أيضا تقريبا نفس التغريات .%  216قدرت نسبته بـــــ 

أثبتت عملية التحليل اإلحصائي وجود فرق معنوي بني الرتاكيز املسجلة حتت أتثري اجلرعات الثالث و تلك 

يوم(  14ساعة أو  24ختالف مدة التعرض )أثبتت نتائج حتليل التغري أن إل املسجلة يف اجملموعة الشاهد.

أكدت . ALPاملؤشرات البيوكميائية ذات العالقة بنشاطية الكبد إبستثناء املؤشر  يف مجيع أثر جد معنوي

التعرض  أن مدةEL-Gendy et al.(2015 ) و من بينها الدراسة اليت قام هبا  العديد من الدراسات السابقة

مجيع كيز يف ترا  ترفع حيوانمغ/كغ/ 3,8للمبيد برتكيز  يومي يوم مع حقن فموي 14و اليت تساوي  للمبيد

. تسبب حقن إانث و ذكور جرذان بكمية ترتاوح مابني املؤشرات البيوكميائية ذات العالقة بنشاطية الكبد

، مع تغريات واضحة -ASAT, ALP-زايدة كبرية يف تركيز  إىليوم  28و  14مغ/كغ/حيوان يوميا و ملدة  2-13

 .(Khaldoun-Oularbi et al., 2013) يف البنية النسيجية لكبد هذه اجلرذان
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 الكلىاملؤشرات البيوكيميائية ذات العالقة بنشاطية  -ب

فإن  40، كما توضحه نتائج اجلدول CRE،URE تتمثل املؤشرات البيوكميائية اليت تعرب عن نشاطية الكلى يف

جرعات احلقن وكيميائيني حتت أتثري تراكيز املؤشرين البي أظهر وجود فرق جد معنوي بني خمتلف حتليل التغري

 4,93ابلنسبة للمجموعة الشاهد و  2,74مابني  UREاجلموعة الشاهد. تراوحت قيم تراكيز املؤشر  الفموي و

، أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أيضا وجود فرق LD50 % 75ابلنسبة جلرعة احلقن الفموية اليت توافق 

و ابلتايل فإن تغريات تركيز هذا املؤشر البيوكيميائي تتناسب  معنوي بني خمتلف جرعات احلقن الفموي

أتثرت جد معنواي  CREأضف إىل ذلك، فإن قيم تراكيز املؤشر طرداي و تزايد جرعات احلقن الفموي. 

 (LD50 % 75)بتغريات جرعات احلقن الفموي ابملقارنة مع اجملموعة الشاهد، حيث أدت اجلرعة القصوى 

. أثبتت النتائج عدم وجود فرق % 51موعة الشاهد بـــــ ز هذا املؤشر البيوكميائي مقارنة ابجملإىل زايدة يف تركي

س التأثري  فو ابلتايل للجرعتني ن LD50 % 75و  LD50 % 50املسجل حتت أتثري اجلرعة CRE معنوي بني تركيز 

 .CREيف تغريات تركيز 

، فإن تغريات تراكيز املؤشرات ذات الصلة بنشاطية 40نتائج حتليل التغري املوضحة يف اجلدول  أثبتتكما   

أكدت  .يوم 14الكلى قد أتثرت بزمن التعرض للمبيد حيث كانت الرتاكيز أكرب خالل مدة التعرض 

اجلرذان أن تراكيز  متت علىيوما و  15دامت مدة و اليت  Fahim et al.  (2016)الدراسة اليت قام هبا

تعزى هذه الزايدة يف تركيز هذين  عالقة مع نشاطية الكلى تشهد زايدة معنوية،املؤشرات البيوكميائية ذات ال

إىل التلف الذي حيدث على مستوى خالاي  Eissa and Zidan (2010)املؤشرين حسب الدراسة اليت قام هبا 

 الكلى. 
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اليت أكدت  العديد من الدراسات السابقةنتائج مع وكذلك  ةهذه الدراسنتائج مع  دراستنا نتائج تتوافق

 LD50من  1/10يوم و جبرعة حقن فموي كانت تساوي  14 مدةبيد و خالل هلذا املأن التعرض شبه املزمن 

 . (Wayland and Hayer, 1982) اكيز املؤشرات السابقة الذكرزايدة يف تر  يؤدي إىل

VI-3-2-2-2-  املبيدIMIDACLOPRID 

 الكبد  املؤشرات البيوكيميائية ذات العالقة بنشاطية -أ

مدة التعرض للمبيد أثرت معنواي يف كل  أن 41املوضحة يف اجلدول  أثبتت نتائج التحليل اإلحصائي

يوم )السمية شبه  14املؤشرات حيث سجلنا أكرب تركيز يف فوج الفئران اليت كانت مدة االختبار فيها 

وي فلقد سجلنا أختالفا جد إعتمادا على النتائج اخلاصة بتأثري إختالف جرعات احلقن الفماملزمنة(. 

معنوي يف املؤشرات الثالث بني خمتلف تراكيز اجلرعات و اجلموعة الشاهد؛ أقصى تركيز ابلنسبة للمؤشر 

ALT ( 75سجل عند اجلرعة القصوى % LD50 )47,3 بينما الرتكيز املسجل عند اجملموعة الشاهد فقد قدر بـــ 

. أظهرت أيضا نتائج الدراسة اإلحصائية عدم % 67 زين تساويكانت نسبة املئوية للفرق بني الرتكي 28,19

و  ASATو اجلرعة القصوى؛ بينما يف املؤشرين  LD50 % 50عند اجلرعة  ALATوجود فرق معنوي بني تركيز 

ALP  فقد سجلنا وجود فرق معنوي فيمابني اجلرعات الثالث و كذلك بينها و بني تركيز املؤشرين يف

يثبت أن هذا املبيد له أتثريات ختتلف إبختالف اجلرعات. قدرت النسبة املئوية يف زايدة  اجملموعة الشاهد مما

على  % 97و  166مبقارنة اجلرعة القصوى مع اجملموعة الشاهد بــــ  ALPو  ASTالرتكيز يف كل من املؤشر 

أن مستوايت  et al. Kalender (2010) و من بينها تلك اليت قام هباالتوايل. أثبتت العديد من الدرسات 

رتفاع يف ، اتدل على الكفاءة الوظيفية للكبد (ASAT, ALAT, ALP)املؤشرات البيوكيميائية سابقة الذكر 
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أوضحت مستوايت املؤشرات السابقة الذكر يدل على حدوث خلل وظيفي على مستوى خالاي الكبد. 

يسبب حدوث خلل  ؤشرات السابقة مماع من مستوايت املبعض الدراسات ان التعرض املزمن هلذا املبيد يرف

 .(Bhardwaj et al., 2010)وظيفي على مستوى خالاي الكبد و هذا يتوافق و النتائج اليت حتصلنا عليها 

 ابملبيد موعة الفئران املعاجلةابلسمية شبه املزمنةجمل تغريات قيم املؤشرات البيوكيميائية اخلاصة. 41اجلدول
IMIDACLOPRID 

وكيميائيةاملؤشرات البي  
 الجرعة 

ALAT (UI/L) ASAT (UI/L) ALP (UI/L) CRE (mg/L) URE (g/L) 
28,19±1,27 (c) 72,55±2,18 (d) 222,19±7,24 (d) 2,35±0,032 (d) 0,26±0,02 (c) الشاهد 
41,45±3,14 (b) 78,16±1,90 (c) 277,78±5,91 (c) 3,42±0,055 (c) 0,37±0,01 (b) 25 % LD50 
43,7±1,39 (ab) 84,27±4,50 (b) 346,01±2,83 (b) 4,16±0,176 (b) 0,396±0,015 (b) 50 % LD50 
47,3±2,69 (a) 193,43±1,78 (a) 438,3±12,56 (a) 4,63±0,045 (a) 0,443±0,032 (a) 75 % LD50 

 تأثير الجرعة *** *** *** *** ***
4,28 5,31 14,98 0,181 0,039 LSD 5% 

ALAT (UI/L) ASAT (UI/L) ALP (UI/L) CRE (mg/L) URE (g/L) زمن التعرض 
33,99 (b) 102,10 (b) 303,98 (b) 3,49 (a) 0,328 (b) 24  ساعة 
4016 (a) 107,10 (a) 321,07 (a) 3,64 (a) 0,367 (a) 14  يوم 

*** * *** ns **  تأثير زمن

 التعرض
2,03 4,03 11,65 0,221 0,022 LSD 5% 

  المتوسط  ±نحراف المعيارياال

 

 الكلىاملؤشرات البيوكيميائية ذات العالقة بنشاطية  -ب

املؤشرات ذات العالقة بنشاطية الكلى قد أظهرت تغريات جد  فإن كما توضحه نتائج اجلدول أعاله،

معنوية حتت أتثري خمتلف جرعات احلقن الفموي ابملقارنة مع اجملموعة الشاهد، كما سجلنا أيضا أختالفات 

فلقد أظهر  URE، بينما املؤشر البيوكميائي CREيما بني اجلرعات الثالث و ذلك ابلنسبة للمؤشر معنوية ف

. قدرت نسبة LD50 % 50 و LD50 % 25التحليل اإلحصائي عدم وجود فرق معنوي بني الرتكيز عند اجلرعة 

رتكيز يف اجملموعة الشاهد و ال LD50 % 75مبقارنة الرتكيز عند اجلرعة  UREو   CREالفرق يف تركيز املؤشرين 

بدراسة أتثري زمن التعرض على البد من اإلشارة اىل أن حتليل التغري اخلاص  على التوايل.  % 69و  97بــــ  
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يعين أن تغريات تراكيز  ا، ممUREتغريات تراكيز املوشرين أثبت وجود فرق معنوي فقط ابلنسبة للمؤشر 

يعترب التعرض املزمن و املتكرر للمبيدات  ابلنسبة هلذا املبيد. ال تتأثر مبدة التعرض CREاملؤشر االخر 

السبب يف عدم الكفاءة الوظيفية للعديد من االعضاء مبا فيها  IMIDACLOPRIDمبختلف أنواعها و من بينها 

أن  Soujanya et al. (2014)أثبتت الدراسة اليت قام هبا  .(Abbassy et al., 2000) الكبد، القلب و الكلى

 ملبيد سابق الذكر حيدث تغريات يف بنية الكلى مم يسبب تسمم هبا و يتضح ذلك من خالل زايدة تراكيزا

   (.UREو   CREاملؤشرات البيوكيميائية ذات العالقة ابلنشاط الوظيفي للكلى )

 
 

 



 

  خـالصة



صص (. تحليل متبقيات المبيدات في النباتات وتأثيرها على الكائنات الحية. أطروحة دكتوراه العلوم تخ2020بلقط آسية )

 .-1-بيولوجيا النبات. كلية علوم الطبيعة و الحياة، جامعة فرحات عباس سطيف 
 

 
110 

 

 خالصة

 أندراسا  عاياة  أثيبتت لكن كما و نوعا،  يف احملافظة على اإلنتاج الزراعيبصفة خاصة يبداا  امل سامهت

سواءا على املاى القريب أو  نسان و اليبدئةاإل ، احلدوان،التعرض هلا ال خيلو من أخطار فعلدة على النيبا 

كشطر أول دراسة   هذه الاراسة منتتض .حدث أصيبح يعزى هلا الكثري من األمراض السرطاندة .اليبعدا

تسلدط الضوء على ماى معرفة املزراع بكل شروط الصحة و الوقاية مت من خالله  ستيبدانإمدااندة متثلت يف 

 % 55أظهر  نتائج حتلدل معطدا  االستيبدان أن ما نسيبته  تيباعها حني التعامل مع امليبداا .إاليت البا من 

نشاطهم الزراعي  ارسون، يف حني قار عاد األفراد الذين ميمفتوحة زارعمن أفراد عدنة الاراسة ميتلكون م

على  ابناء. فالح( 118) من جممل أفراد عدنة الاراسة % 15بـــــ  (اليبدت اليبالستدكي)ضمن مزارع مغلقة 

 % 30، يف حني  %50النتائج فإن معظم أفراد عدنة الاراسة يقومون بزراعة اخلضروا  حدث جتاوز  نسيبتهم 

يعترب حتايا جرعة امليبدا من بني اخلطوا   من أفراد عدنة الاراسة يقومون بزارعة احليبوب مبختلف أنواعها.

جل جتنب التأثريا  السليبدا  للميبداا  و متيبقداهتا و بغداب دور املرشا الفالحي و من خالل أاملهمة من 

عتماون على اليبائع يف حتايا جرعة من أفراد عدنة الاراسة ي % 50 يقارب تضح أنه ماإستيبدان نتائج اإل

أظهر  نتائج . من املزارعني يعتماون على أنفسهم يف حتايا جرعة امليبدا  %30 امليبدا، يف حني ما يفوق

فرد أجابوا أبهنم يعلمون أن للميبداا  أتثريا  جا خطرية على العني و قا تتسيبب يف  62ستيبدان أن اإل

ـــــزارعون أبن االستعمــــــال و التعرض املفرط للميبداا  قا يؤثر يف ستيبدان أظهر جهل املـالعمى، إال أن اإل

نتائج حتلدل  أثيبتت . %60عام علمهم بذلك تساوي باجلهاز التناسلي و كانت نسيبة األفراد الذين أجابوا 

با من من أفراد عدنة الاراسة ال يعلمون هنائدا بوجود فرتة أمان ال  %33ستيبدان أنه ما يقـارب معطدا  اإل
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للتأكا من خلو احملاصدل الزراعدة اليت نستهلكها و ، احرتامها تفصل بني عملدة رش امليبدا و حصاد احملصول

نواع من أخالهلا تقاير متيبقدا  أربعة  متمن متيبقدا  امليبداا  أتيت املرحلة الثاندة من الاراسة و اليت 

عملدة زرع كيبرية ضمن نطاق دراستنا. أثيبتت امليبداا  ابلنسيبة لثالثة أصناف من اخلضروا  و اليت تشها 

 كلحتواء  إ ABAMECTINفدما خيص امليبدا الذي يصنف كميبدا للفطراي   نتائج حتلدل متيبقدا  امليبداا 

مغ/كغ لكل من  4,10و  1,93، 3,5حدث سجلنا متوسط قاره  من املتيبقدا اخلضروا  على كمدا  

امليبدا خطرية على صحة  يتعترب الرتاكدز اليت مت رصاها من متيبقاخلدار، الفلفل احللو و الكوسة على التوايل؛ 

إعتمادا على مؤشر اخلطر الصحي فإن مجدع  املستهلك ألهنا تتجاوز احلاود القصوى املوصى هبا.

اخلضروا  املستعملة يف هذه الاراسة تشكل خطرا صحدا على املستهلك إلحتوائها على تراكدز عالدة من 

  IMIDACLOPRID؛ فدما خيص النوع الثاين من امليبداا  و هو ABAMECTIN  متيبقدا  ميبدا الفطراي

يستعمل على نطاق واسع يف زراعة اخلضروا  فلقا أثيبتت  الذيو  الذي يصنف على أنه ميبدا للحشرا 

نتائج التحلدل املخربي ملتيبقداته بوجود تراكدز جا عالدة يف حمصول اخلدار و غداب اتم ملتيبقي امليبدا يف كل 

تعترب قدم متيبقي امليبدا اليت مت رصاها يف هذه احلالة و يف حمصول اخلدار جا ن الفلفل احللو و الكوسة. م

و  4عالدة مقارنة ابحلا األقصى املسموح به و ما يثيبت ذلك قدم مؤشر اخلطر الصحي اليت كانت تساوي 

ثة و تشكل خطرا على صحة تعترب فدها اخلضروا  ملو  الواحديف حالة هذا املؤشر القدم اليت تتجاوز 

ن نتائج التحلدل أظهر  إف  CYPERMETHRINو  ACETAMIPRIDفدما خيص امليبداين  املستهلك.

قصى املسموح به يثيبت و مقارنة هذه الرتاكدز مع احلا اال وجود تراكدز ضعدفة جاا من متيبقدا  امليبداين

تقاير مؤشر  جا منخفظة؛ن الرتاكدز وا  و اليت حتتوي على امليبداين ألستهالك هذه اخلضر عام خطورة ا
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اخلطر الصحي يف اخلضروا  الثالث ابلنسيبة للميبداين يثيبت عام وجود خطر على صحة املستهلك. 

سجلت العايا من التجارب خطورة التعرض امليباشر أو غري امليباشر للميبداا  و ذلك من خالل بعض 

مت لذلك  ،(In vivo) احلدويةالسمدة أو  (In vitro)املخربية السمدة  السمدة و اليت تضم نوعني:  جتارب

السمدة، و مبا أن النوعني من  ىل بعض التحالدل و اليت تنتمي اىل هذينمن خالل دراستنا هذه إالتطرق 

 IMIDACLOPRIDو   ABAMECTINنتائج حتلدل متيبقدا  امليبداا  أظهر  وجود كل من امليبداين 

 السمدة اليت يسيبيبها هذين امليبداين.  قمنا باراسةبرتاكدز عالدة يف اخلضروا  

إعتماان من أجل تقاير السمدة املخربية على مؤشرين مها: إختيبار حتلل كراي  الام احلمراء و إختيبار 

بريوكسدا الاهون؛ أثيبتت نتائج التحلدل املخربي أن العالقة بني تغريا  نسب حتلل كراي  الام احلمراء و 

، حدث و (**r = 0,97)معنوية خمتلف تراكدز امليبداين كانت تتيبع دالة أسدة و العالقة بدنها كانت جا 

حتلل كراي  الام احلمراء اليت ميكن أن حتاثها  لتنيبؤ بنسبا ابمنعتماد على معادلة الاالة األسدة قإلاب

هر  عام تشكدل هذه الرتاكدز أي خطر فدما النتائج أظ  رصاها يف اخلضروا ،متيبقدا  امليبداا  اليت مت

نه و حسب أل  % 2,4و  2,17ب ضعدفة و ترتاوح مابني خيص حتلل كراي  الام احلمراء و كانت النس

امليبداا  و  األدوية و ن مجدع املواد الكدمدائدة مبا فدهاإف  Amin and Dannenfelser (2006) دراسة قام هبا

. ال تشكل أي خطر على الصحة العامة   % 10 ال تتجاوز و بنسب حتلل كراي  الام احلمراء اليت تسيبب

للديبداا  كان إعتمادا على جتربة يستعمل فدها صفار اليبدض كمصار للديبداا ، أظهر  تقاير بريوكسدا ا

من - هيدي ألدامللوندرتيباط معنوية و طردية بني تغريا  تركدز مادة وجود عالقة انتائج التحلدل املخربي 

معه تراكدز و تغريا  تراكدز امليبداين، أي كلما زاد تركدز امليبدا زاد   -اللديبداا  ةكسافوق أنواتج 
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. استعملنا كشاها إجيايب يف هذه احلالة املركب الذي يعرب عن حاوث أتكسا للديبداا  هيدي ألدامللوند

الناتج من أتثري هذه املادة الكدمدائدة يعترب هو احلا  هيدي ألدامللوندأن تركدز  حدث 4SO2Feالكدمدائي 

تعترب غري ضارة  4SO2Feأقل من الرتكدز الناتج عن أي أن الرتاكدز الناجتة عن امليبداا  و اليت تكون  االقصى

القة بني تغريا  تراكدز ــــــابالعتماد على املعادلة اخلطدة اليت توضح الع أي مهملة و العكس صحدح.

ان أتنيب (***r = 0,97) اا ـــــتراكدز امليبد خمتلف و كسا اللديبداا الناجتة عن عملدة أت هيدي ألدامللوند

أظهر   تسجدلها يف خمتلف اخلضروا ، اليت مت ينملوافقة لرتاكدز متيبدقدا  امليبداا هيدي ألدامللوندبرتاكدز 

ين كانت ضعدفة جاا ابملقارنة مع الرتكدز لرتاكدز متيبدقدا  امليبداا املوافقة هيدي ألدامللوندالنتائج أن تراكدز 

رب حدث قاران ماد على فئران املخية كان ابالعتتقاير السمدة احلدو . 4SO2Feالناتج من الشاها اإلجيايب 

حلادة و السمدة من خالل السمدة ا IMIDACLOPRIDو   ABAMECTINالسمدة اليت حياثها امليبداين 

اخلاص ابمليبداين. املؤشرا   LD50من  % 75و  50، 25ستعمال ثالث جرعا  متثل شيبه املزمنة، و اب

 ,ASAT, ALAT-ذا  عالقة بنشاطدة الكيبا اليبدوكدمائدة اليت أستعملت يف تقاير السمدة هي مؤشرا  

ALP- حصائي أن تراكدزها تتزايا مع تزايا جرعة احلقن الفموي و سجلنا  أثيبتت نتائج التحلدل اإل حدث

اندة من ــــاجملموعة الثاها؛ ـــــموعة الشختالف جا معنوي بدنها و بني الرتاكدز املسجلة يف اجملإكذلك وجود 

  ئدة هي اــــؤشرا  اليبدوكدمدامل

-URE, CRE-  أكا  أيضا نتائج التحلدل  حدث ،و هي مؤشرا  ذا  عالقة ميباشرة بنشاطدة الكلى

حتت أتثري جرعا  احلقن الفموي للميبداين و  رق جا معنوي بني الرتاكدز املسجلةاالحصائي وجود ف

زايا مع تزايا جرعا  اجملموعة الشاها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن تراكدز املؤشرا  اليبدوكمدائدة تت
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احلقن الفموي. تتوافق نتائج هذه الاراسة مع نتائج العايا من الاراسا  السابقة فدما خيص أتثري التعرض 

للميبداا  على املؤشرا  اليبدوكدمدائدة السابقة الذكر و الزايدة املسجلة يف الرتكدز بسيبب أتثري امليبداا  ترجع 

بندوي يف كل من الكيبا و الكلى و لقا بدنت نتائج التحلدل اىل إحااث هذه األخرية خلل وظدفي أو 

مبقارنة الرتاكدز املسجلة يف حالة السمدة اإلحصائي أنه هناك فرق معنوي بني تراكدز املؤشرا  اليبدوكمدائدة 

ؤشرا  احلادة و الشيبه املزمنة، أي أن زايدة ماة التعرض للميبداا  له أتثريا  جا سليبدة على خمتلف امل

 نتائج دراستنا مع نتائج العايا من الاراسا  السابقة. مدائدة و لقا توافقتاليبدوك

 ميكن أن نوجز اآلفاق املستقيبلدة فدمايلي:

عملدة تفكك متيبقي امليبدا على مستوى عدنا  الاراسة من خالل إجراء العايا من عملدا  تقاير  تتيبع -1

 ة اجلين.متيبقدا  امليبداا  باأ من عملدة الرش األوىل و حىت مرحل

لدة بعض السلوكدا  املنزلدة اليبسدطة مثل غسل اخلضار و الفواكه ابخلل للتقلدل من  افع ىما اختيبار -2

  كمدة متيبقي امليبدا.  
             



 

مراجعال  



 تخصص العلوم دكتوراه أطروحت. الحيت الكائناث على وتأثيرها النباتاث في المبيذاث متبقياث تحليل(. 0202) آسيت بلقط

 .-1- سطيف عباس فرحاث جامعت الحياة، و الطبيعت علوم كليت. النباث بيولوجيا

 

 املراجع ابللغة العربية
- . مبيدات اآلفات الزراعية وقوانينها. دائرة اإلعالم التنموي(2102)بن درويش محود بن سامل احلسين 

 ص.  071، -سلطنة عمان
 األجنبيةاملراجع ابللغة 

A 

Abbassy,  A.M.,  Keratum,  A.Y.  and  El-Hamady,  S.E.  2000.   Detrimental   effects of 

chlorpyrifos-methyl, pirimiphos-methyl and cyfluthrin in rats fed insecticide-treated wheat grains. J. 

Agric. Res. 26: 404-417. 

AFSSA. 2002. Rapport Afssa: Les fibres alimentaires : définitions, méthodes de dosage, allégations 

nutritionnelles, http://www.afssa.fr 

Ahmed,  J. 2010.   «Effect of  Pesticidescramoxone and cypenethin on  cyprinuscarpio and 

accumuulation in food  chain ».thesis submitted to the college of science – university of  Baghdad. 

Ait-Sai, L. 1993. Modélisation stochastique du transfert des pesticides dans les sols et les eaux 

souterraines. Application à la vulnérabilité des puits. Thèse (docteur d’INRSE au du Québec). 

Chapitre 3 :25-26. 

Alavanja, M.C.R., Dosemeci, M., Samanic, C., Lubin, J.,  Lynch, C.F., Knott, C., Barker, J., 

Hoppin, J.A., Sandler, D.P., Coble, J., Thomas, K. and Blair A. 2004. Pesticides and lung 

Cancer Risk in the Agricultural Health Study Cohort. Am J Epidemiol. 160 (9):876–885. 

Alghamdi, A.H., Belal, F., Omar, M.A.Al. 2006. Square-wave adsorptive stripping voltammetric 

determination of danazol in capsules J. Pharm. Biomed. Anal. 41: 989-993. 

Amin, K. and Dannenfelser, R.M. 2006. In vitro hemolysis: Guidance for the pharmaceutical 

scientist. J Pharm Sci. 95:1173–6. 

Aminiahidashti, H., Jamali, S.R., Gorji, A.M.H. 2014.Conservative care in successful treatment 

of abamectin poisoning.Toxicol Int. 21(3): 322–4. 

Arfat, Y.,  Mahmood, N.,Tahir, M.U.,  Rashid, M., Anjum F., 

Zhao, D. Li, Y. Sun, L. Hu, C. Zhihao, C. Yin,  Shang,  P. and Qian, A. 2014.  Effect of 

Imidacloprid on hepatotoxicity and nephrotoxicity in male albino mice.Toxicol. Reports. 1: 554–

561. 

ARLA. 2004. Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire. «Évaluations des risques pour 

l'environnement». En ligne<http: //www. prnraarla.gc. ca /francais/aboutprnra/environ-f.html>. 

 

B 

 

Bai, D., Lummis, S.C.R., Leicht, W., Breer, H. and Sattelle, D.B. 1991. Actions of imidacloprid 

and a related nitromethylene on cholinergic receptors of an identified insect motor neurone. Pestic. 

Sci. 33: 197–204. 

Belson, M., Kingsley, B. and Holmes, A. 2007. Risk Factors for Acute Leukemia in Children: A 

Review Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Environmental Health, 

Division of Environmental Hazards and Health Effects, Health Studies Branch, Atlanta, Georgia, 

USA Vol. 115 , No1 ,  Environmental Health Perspectives. 

Benjamin, N., Kushwah, A., Sharma, R.K. and Katiyar, A.K. 2006.Histopathological changes in 

liver, kidney and muscles of pesticides exposed malnourishedand diabetic rats. Indian, J. Exp. Biol. 

44: 228-232. 



 تخصص العلوم دكتوراه أطروحت. الحيت الكائناث على وتأثيرها النباتاث في المبيذاث متبقياث تحليل(. 0202) آسيت بلقط

 .-1- سطيف عباس فرحاث جامعت الحياة، و الطبيعت علوم كليت. النباث بيولوجيا

 

Bhardwaj, S., Srivastava, M.K., Kapoor, U. And Srivastava, L.P. 2010. A 90 days oral 

toxicityof    imidacloprid    in    female    rats:    morphological,    biochemical    

andhistopathological evaluations, Food Chem. Toxicol. 48: 1185–1190. 

Bhatti, G.K., Sidhu, IP.S., Saini, N.K., Puar, S.K., Singh, G., and Bhatti, J.S. 2014. 
Ameliorative role of melatonin against cypermethrin induced hepatotoxicity and impaired 

antioxidant defense system in Wistar rats. Journal Of Environmental Science. 8 (1): 39-48. 

Bomann, W.  1989. Study for Acute Oral Toxicity to Mice: Lab Project Number: 18593: 100039.  

Unpublished study prepared by Bayer AG, Dept. of Tox., Wuppertal.  48 p. 

Bouziani, M. 2007. Le guide de la médecine et de la santé en Algérie.L’usage immodéré des 

pesticides : De graves conséquences sanitaires. Faculté De Médecine d’Oran. 

 

C 

 

Calvet, R., Barriuso, E., Bedos, C., Benoit, P., Charnay, M.P. and Coquet Y. 2005. Les 

pesticides dans  le sol conséquences agronomiques et environnement: Editions France Agricole. 

pp : 23-25. 

Celik-Ozenci, C., Tasatargil, A., Tekcan, M., Sati, L., Gungor, E., Isbir, M., Usta, M., Akar, 

M., Erler, F. 2012. Effect of abamectin exposure on semen parameters indicative of reduced sperm 

maturity: a study on farm workers in Antalya (Turkey). Andrologia. 44, 388-395. 

Chacha, F., 2011.Profil métabolique et fécondité en élvage bovin laitiers(Wilaya de Sétif). Thèse  

de Mag. Centre Universitaire d’El-Tarf, 1-10p. 

Chennafi, H., Saci, A., Chennafi, A. and Laib. M.A. 2008. Amélioration de l’agriculture pluviale 

en environnement semi-aride. In : Proceedings du séminaire national sur les contraintes à la 

production du blé dur en Algérie. Université Chlef, le 29 et 30 novembre 2008,62-68. 
Coulibaly, H. 2005. Le SCV (Semis direct sous Couverture Végétale), un élément stratégique de 

gestion durable des terres agricoles : une expérience française comme base de réflexion pour le 

Mali. Mémoire (DEPA. France). Chapitre 2 (p13-20). 

D 

Dahamna, S., Bencheikh, F., Harzallah, D., Boussahel, S., Belgeut, A., Merghem, M. and 

Bouriche, H. 2010. Cypermetherin toxic effects on spermatogenesisand male mouse reproductive 

organs. Commun Agric Appl Biol Sci, 75(2): 209‐216. 

Dalal, J. 2006. Etude de toxicité et moléculaire. thése présentée pour obtenir les de titre de docteur 

de l'institut national  polytechnique  de toulouse, Spécialité: Génie des procédés et de 

l’environnement, p 33-37. 

Damalas, C.A. and Koutroubas, S.D. 2016. Farmers’ Exposure to Pesticides: Toxicity Types and 

Ways of Prevention.toxics. 4(1): 1-10. 

Darko, G. And Akoto, O. 2008. Dietary intake of organophosphorus pesticide residuesthrough 

vegetables from Kumasi, Ghana.Food Chem. Toxicol. 46: 3703–3706. 

Dgraeve, J. et Berthou, F. 1986.  Méthodes chromatographiques, 2éme édition, (1986), p392. 
DSA. 2012. Direction des services agricole de Sétif, service de statistique.  

DSA. 2016. Direction des services agricole de Sétif, service de statistique.  

 
E 

EFSA. 2015. Reasoned opinion on the modification of theexisting MRLs for abamectin in various 

crops. Reasoned Openion. European Food Safety Authority (EFSA) Journal.13:4189. 

http://refhub.elsevier.com/S0045-6535(16)30437-4/sref35
http://refhub.elsevier.com/S0045-6535(16)30437-4/sref35
http://refhub.elsevier.com/S0045-6535(16)30437-4/sref35
http://refhub.elsevier.com/S0045-6535(16)30437-4/sref35


 تخصص العلوم دكتوراه أطروحت. الحيت الكائناث على وتأثيرها النباتاث في المبيذاث متبقياث تحليل(. 0202) آسيت بلقط

 .-1- سطيف عباس فرحاث جامعت الحياة، و الطبيعت علوم كليت. النباث بيولوجيا

 

Elbetieha, A., Da’as, S., Khamas, W., and Darmani, H., 2001. Evaluation of the toxic potentials 

ofcypermethrin pesticide on some reproductive and fertility parameters in the male rats. Arch. 

Environ. Contam.Toxicol. 41: 522–528. 

El-Gendy, K.S., Aly, N.M., Mahmoud, F.H., AbdAllah, D.M. and  El-Sebae, A.K.H. 2015. 

Hepatotoxicity and Nephrotoxicity in Mice Induced by Abamectinand Ameliorating Effect of 

Quercetin. Asian Journal of Agricultural and Food Sciences. 3: 651– 666. 

El-Shahawi, F.I., AL-Rayhi, D. and Mostafa, S.M. 1999. Hematological, Physiological 

Responses and Hepatic Function in the Male Albino Mice Exposed to Acetamiprid, Lead, Cadmium 

and their Mixtures. Alex. J. Pharm. Sci. 13(2): 125-129. 

Eissa, F.I. and Zidan, N.A. 2010. Haematological, biochemical and histopathological alterations 

induced by abamectin and Bacillus thuringiensis in male albino rats. ActaBiologicaHungarica. 

61:33-44. 

F 

 

Fahim, H.I., Ahmed, O.M., Boules, M.W. and Ahmed, H.Y. 2016. Nephrotoxic effects of 

Abamectin and Calotropis procera latex and leaf extract in male albino rats. American Journal 

Medicineand MedicalSciences. 6(3): 73–86. 

FAO. 2016. Evaluation of pesticide residues: for estimation of maximum residue limits and 

calculation of dietary intake, training manual. Rome. 

Farag, A.T., A.F. EL-Aswad and N.A. Shaaban, 2007. Assessment of reproductive toxicology of 

orally administered technical dimethoate in male mice. Reproductive Toxicology. 23: 232-238. 
Fdil, F. 2004. Etude de la dégradation des herbicides chlorophénoxyalcanoïquespar 

desprocédésphotochimique et électrochimique. Applications environnementales. Thèse (Docteur de 

l’Université de Marne-La-Vallée). Chapitre 1: 8-25. 

Frost, G., Brown, T., Harding, A.H. 2011. Mortality and cancer incidence among British 

agricultural pesticide users. Occup Med. 61(5): 303–10. 

Frank, P. and Ottoboni, M.A. 2011. The Dose Makes the Poison: A Plain-Language Guide to 

Toxicology, 3rd ed.; John Wiley and Sons Inc.: Hoboken, NJ, USA. p. 284. 

Fujii, Y. 2002. Acetamiprid suspended in corn oil: acute oral toxicity study in rats. Unpublished 

report No. H221 from Odawara Research Center, Nippon Soda Co., Ltd, Odawara, Kanagawa, 

Japan. Submitted to WHO by Nippon Soda Co., Ltd, Tokyo, Japan 

 

G 

Gordon, L.R. 1986. Avermectin B1 (MK-0936) – Assay for chromosomal aberrations in vitro in 

Chinese hamster ovary cells. Merck Sharp and Dohme Research Laboratories, West Point, PA, 

USA. Unpublished report nos TT85-8631 and TT 85-8632 (range-finding) and TT 85-8635 (main 

study). Syngenta File No. 111581. 

Greenlee, A.R., Arbuckle, T.E. and Chyou, P.H. 2003. Risk factors for female infertility in an 

agricultural region. Epidemiology. 14:429–36. 

Greenlee, A., Ellis, M. and Berg, R. 2004. Low-dose agrochemicals and lawn-care pesticide 

induce developmental toxicity in preimplantation embryos. Environ. Health Persp. 112, 703–709. 

 

I 

Ippolito, A., Carolli, M., Varolo, E., Villa, S. and Vighi M. 2012. Evaluating pesticide effects on 

freshwater invertebrate communities in alpine environment: a model ecosystem experiment. 

Ecotoxicology. 21: 2051-2067. 

Islam, M.T. and Haque, M.A. 2018. Evaluation of pre-harvest interval for pesticides on different 

vegetables in Bangladesh.Journal of Bangladesh Agricultural University. 16(3): 444–447. 



 تخصص العلوم دكتوراه أطروحت. الحيت الكائناث على وتأثيرها النباتاث في المبيذاث متبقياث تحليل(. 0202) آسيت بلقط

 .-1- سطيف عباس فرحاث جامعت الحياة، و الطبيعت علوم كليت. النباث بيولوجيا

 

 

 

J 

 
Jain, S.K., Premlata, P. and Punia, J.S. 2006. Haematological and biochemical changes in 

subacuteimidacloprid toxicity. Indian J. Anim. Sci. 76: 233-235. 

Janero, D.R. 1990. Malondialdehyde and thiobarbituric acid-reactivity as diagnostic indices of 

lipid peroxidation and per-oxidative tissue injury. Free Radical Biology and Medicine, 9(6): 515–

540. 

K 

 

Kalender, S., Uzun, F.G., Durak, D., Demir, F. and  Kalender, Y. 2010. Malathioninduced 

hepatotoxicity in rats: the effects of vitamins C and E. Food Chem Toxicol. 48: 633-638. 

Kammon, A.M., Brar, R.S., Banga, H.S. and Sodhi, S. 2010. Patho-biochemical studies on 

hepatotoxicity and nephrotoxicity on exposure to chlorpyrifos and imidacloprid in layer chickens. 

VeterinarskiArhiv. 80: 663-672. 

Khaldoun-Oularbi, H., Richeval, C., Djenas, N., Lhermitte, M., Humbert, L. and Baz, A.  

2013. Effect of sub-acute exposure to abamectin “insecticide” on liver rats (Rattus norvegicus). 

Annales de Toxicologie Analytique. 25(2): 63–70. 

Klaassen, C.D. 2013. Casarett & Doull’s Toxicology: The Basic Science of Poisons, 8th ed.; 

McGraw-Hill Education: Columbus, OH, USA. p. 1454. 

Kimura-Kuroda, J., Komuta, Y., Kuroda, Y., Hayashi, M. and Kawano, H. 2012. Nicotine-

Like Effects of the Neonicotinoid Insecticides Acetamiprid and Imidacloprid on Cerebellar Neurons 

from Neonatal Rats. PLoS One.7(2):e32432. 

Ksheerasagar, R.L., Hiremath, M.B. and Kaliwal, B.B. 2011. Durational Exposure 

OfCarbosulfan Induced Effect On Kidney, Biochemical Contents And Enzyme Activities In Albino 

Mice. World J SciTechnol. 1(5): 43-55. 

 

L 

 

Landgraf MD, da Silva SC, MO. de O. Rezende., 1998. Mechanism of metribuzin herbicide 

sorption by humic acid simples from peat and vermicompost. Analytica Chimica Acta. 368, p 155-

164. 

Lakshmi, G., Smitha, N., Ammu, S.V., Priya, C.L. and Bhaskara, R.K.V. 2014. Phytochemical 

profile, in vitro antioxidant and hemolytic activities of various leaf extract of 

Nymphaeanouchalilinn: an in vitro study. Int J Pharm PharmSci. 6: 548-552. 

Lazić, S., Šunjka, D., Panić, S., Inđić, D., Grahovac, N., Guzsvány, V. and Jovanov, P. 2014. 

Dissipation rate of acetamiprid in sweet cherries. Pestic. Phytomed. 29(1): 75–82. 

 

M 

MacBen, C. 2013. The Pesticide Manual, A World Compendium, 16th ed., British Crop Protection 

Council: Alton, Hampshire, UK. 

Mansour, S. and Mossa, A. 2009. Lipid peroxidation and oxidative stress in rat erythrocytes 

induced by chlorpyrifos and the protective effect of zinc. Pestic Biochem Physiol. 97: 34–39. 

Makondy, A. 2012. Contrôle de la qualité des denrées alimentaires traitées avec les pesticides: cas 

de la tomate. Mémoire présenté  du  Diplôme de Professeur de l’Enseignement Secondaire 

Deuxième Grade, p 7- 8. 



 تخصص العلوم دكتوراه أطروحت. الحيت الكائناث على وتأثيرها النباتاث في المبيذاث متبقياث تحليل(. 0202) آسيت بلقط

 .-1- سطيف عباس فرحاث جامعت الحياة، و الطبيعت علوم كليت. النباث بيولوجيا

 

Marc, J. 2004. Effets toxiques d’herbicides à baise de glyphosate sur la régulation du cycle 

cellulaire et le développement précoce en utilisant l’embryon d’oursin. Thèse (docteur de 

l’université de Rennes1). p 13-19. 

Martenies, S.E. and Perry, M.J. 2013. Environmental and occupational pesticide exposure and 

human sperm parameters: A systematic review. Toxicology. 307:66–73. 

Mendham, J.,  Denney, R.C., Barnes, J.D. and Thomas, M.J.K., 2006. Analyse chimique 

quantitative  de Vogel 06, p 229. 

Mochizuki, N. and Goto, K. 1992. Acetamiprid acute oral toxicity study in mice. Unpublished 

report No. G-0821 from Odawara Research Center, Nippon Soda Co., Ltd, Odawara, Kanagawa, 

Japan. Submitted to WHO by Nippon Soda Co., Ltd, Tokyo, Japan. 

Mohany, M., Badr, G., Refaat, I. and El-Feki, M. 2011. Immunological and histologicaleffects of 

exposure toimidacloprid insecticide in male albino rats.Af. J.Pharmacol. Physiol. 5 (18): 2106–

2114. 

Mohd, A., Sumbul, R. and Masood, A. 2013. Quantification of Organochlorine Pesticide 

Residues in the Buffalo Milk Samples of Delhi City. Journal of Environmental Protection. pp: 265- 

267. 
Moussaoui, K.M., Boussahe, R., Tchoulak, R. and Moretto, A. 1991. Indoor spraying with the 

pyrethroid insecticide lambda cyhalothrin: effects on spraymen and inhabitants of sprayed houses. 

Bull. WHO 69, 591–594. 

Mossa, A.T.H., Abd el Rasoul, M.A. and Mohafrash, S.M.M. 2017. Lactational exposure to 

abamectin induced mortality and adverse biochemical and histopathological effects in suckling 

pups.Environmental Science and Pollution Research. 24(11): 10150–10165. 

 

N 

Noakes, J. 2003. Abamectin: 4 hour acute inhalation toxicity study in rats. Syngenta Crop 

Protection AG, Basel, Switzerland; Central Toxicology Laboratory (CTL), Alderley Park, 

Macclesfield, Cheshire, England, United Kingdom. Unpublished report 

no.CTL/HR2428/REG/REPORT.Syngenta File No.MK936/0909. 

 

O 

 

OECD, 2003. Descriptions of selected key generic terms used in chemical hazard/risk assessment. 

OECD Series on Testing and Assessment, No. 44. 

 

P 

Pelletier, F. 1992. Impact de différentes pratiques culturales sur la persistance de l’herbicide 

atrazine et sur la biomasse microbienne du sol. Mémoire INRS-Eau (Québec). Chapitre 1(p 6-18) et 

chapitre 2 : 30-36. 

Perobelli Juliana Elaine, Meire França Martinez, Carla Adriene da Silva Franchi, Carla Dal 

Bianco Fernandez, João Lauro Viana de Camargo and Wilma De Grava Kempinas. 2010. 
Decreased sperm motility in rats orally exposed to single or mixedpesticides.J Toxicol Environ 

Health A. 73: 991-1002. 

Perrin, R.  et Scharff. J.P. 1997. Chimie industrielle. 2ème édition, Paris. Chapitre 7, p 873-897. 

Prodhan, M.D.H., Akon, M.W. and Alam, S.N. 2018. Determination of pre-harvest interval for 

quinalphos, malathion, diazinon and cypermethrin in major vegetables. J. Environ. Ana. Toxi. 8: 

553. 

R 

 



 تخصص العلوم دكتوراه أطروحت. الحيت الكائناث على وتأثيرها النباتاث في المبيذاث متبقياث تحليل(. 0202) آسيت بلقط

 .-1- سطيف عباس فرحاث جامعت الحياة، و الطبيعت علوم كليت. النباث بيولوجيا

 

Rail, D. 2006. lnadequacy of the LD50 test. Physician Committee for Responsible Medicine. En 

ligne. < http://www.pcrm.org/resch/anexp/LD50.html> Consulté le 10 février 2006. 

Richter, E.D. 2002. Acute human pesticide poisonings.Encyclopedia of Pest Management pp. 3–6. 

Robertson, R.T. 1981. MK 936 – Acute oral toxicity study in rats.Syngenta Crop Protection AG, 

Basel, Switzerland; Merck Laboratories, West Point, PA, USA.Unpublished report no. TT 81-2937. 

Syngenta File No.MK936/0180. 

Roger, K.G., Christelle, A. N.T., Akhanovna, M.B.J., et Yves-Alain, B. 2011. CCM d’extraits 

sélectifs de 10 plantes utilisées dans le traitement Traditionnel du Cancer du sein en Côte d’Ivoire. 

European Journal of Scientific Research. 63(4): 592-603. 

Ruas, C.B, Carvalhocdos, S., de Araujo, H.S, Espindola, E.L and Fernandes, M.N. 2008. 
Oxidative stress biomarkers of exposure in the blood of cichlid species from a metal-contaminated 

river. Ecotoxicol Environ Saf. 71: 86–93. 

Ruberto, G., Baratta, M.T., Deans, S.G. and Dorman, H.J.D. 2000. Antioxidant and 

antimicrobial activity of Foeniculum vulgare and Crithmum maritimum essential oils, Planta 

Medica. 66(8): 687–693. 

S 

 

Santos, F. And Galceran, M.T. 2002.The application of gas chromatography to environmental 

analysis.TrAC Trends in Analytical Chemistry. 21: 672-685. 

Sathiavelu, J., Senapathy, G.J. and Devaraj, R. 2009. Hepatoprotective effect of chrysin 

onprooxidantantioxidant status during ethanol induced toxicity in femalealbino rats, J. Pharm. 

Pharmacol. 61: 809–817. 

Sarwar, M. 2015. The dangers of pesticides associated with public health and preventing of the 

risks. Int. J. Bioinform. Biomed.Engineer. 1: 130–136. 

Shrestha, S., Singh, V.K., Shanmugasundaram, B., Sarkar, S.K., Jeevaratnam, K., Koner, 

B.C. 2016. The Effect of Chlorpyrifos, an Organophosphorus Pesticide, on Glucose Uptake in 

Whole Blood. J Drug MetabToxicol. 7 (3): 211.  

Stan, H. 1990. Pesticides.cited .Gordon M.H. Principles and Applications of Gas chromatography 

in Food Analysis. pp :100-105. 

Schulz, R. 2004. Field studies on exposure, effects, and risk mitigation of aquatic nonpointsource 

insecticide pollution: a review. J Environ Qual. 33(2): 419-448. 

Soujanya, S.;  Lakshman, M.;  Anaad, K.A. and  Gopala, R.A. 2014. Evaluation of the 

protective role of vitamin C in imidacloprid-induced hepatotoxicity in male Albino rats. J Nat Sci. 

Biol. Med. 4(1): 63-67. 

 

T 

 

Tomizawa, M. and Casida, J.E. 2003. Selective toxicity of neonicotinoids attributable to 

specificity of insect and mammalian nicotinic receptors, Annual review entomol, 48: 339–364. 

Tomizawa, M. and Casida, J.E. 2005. Neonicotinoid insecticide toxicology: mechanisms of 

selective action. Annu Rev PharmacolToxicol. 45: 247–68. 

Tomlin, C.D.S. 2006. The pesticide manual,A world compendium,British crop protection, 14 

edition; Surry.England. pp: 598-599. 

 

 

 

 

 

V 

 

http://refhub.elsevier.com/S0048-3575(14)00042-X/h0195
http://refhub.elsevier.com/S0048-3575(14)00042-X/h0195
http://refhub.elsevier.com/S0048-3575(14)00042-X/h0195
http://refhub.elsevier.com/S0048-3575(14)00042-X/h0195
http://refhub.elsevier.com/S0048-3575(14)00042-X/h0195


 تخصص العلوم دكتوراه أطروحت. الحيت الكائناث على وتأثيرها النباتاث في المبيذاث متبقياث تحليل(. 0202) آسيت بلقط

 .-1- سطيف عباس فرحاث جامعت الحياة، و الطبيعت علوم كليت. النباث بيولوجيا

 

Voos, G. and Groffman, P.M. 1997. Relationship between microbial biomass and dissipation of 

2,4-D and Dicamba in soil. Biol. Fertil Soils.  24: 106–110. 

Vohra, P., Khera K.S. and Sangha, G.K. 2014. Physiological, biochemical and histological 

alterations induced by administration of imidacloprid in female albino rats. Pestic Biochem Physiol. 

110: 50-56. 

 

W 

 

Wang, R., Wang, Z., Yang, H., Wang, Y. and Deng, A. 2012. Highly sensitive and specific 

detection of neonicotinoid insecticide imidacloprid in environmental and food samples by a 

polyclonal antibody-based enzyme-linked immunosorbent assay, Journal of the Science of Food 

and Agriculture. 92(6): 1253-1260. 

Wayland, J. and Hayer, J.R. Pesticides Studied in Man, pp. 133–135,Williams &Wilkins, 

Baltimore, USA,1982. 

WHO. 2009.The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazardand Guidelines to 

Classification. 81p. 

WHO. 2013. Pesticides and their application: For the control of vectors and pests of public health 

importance. Sixth edition. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/69223 

 

Y 

 

Yousef, M.I., El-Demerdash, F.M., and Al-Salhen K.S. 2003. Protective role of isoflavones 

against the toxic effect of cypermethrin on semen quality and testosterone levels of rabbits. J. 

Environ. Sci. Health B. 38: 463– 478. 

 

 

 



 

 الُملـحق



1الملحق رقم    
 أوال: اخلصائص االجتماعية                       

 

 اثنيا: مدى معرفة املزارع أبسس استخدام املبيدات  

 1 المنطمة                  صالح باي   

       عٌن عباسة   

 2 الجنس      ذكر          أنثى        

 3 العمر    

 4 التعلٌم       أمً          ابتدائً         جامعً     

   متوسط  ثانوي   تكوٌن او معهد 

 5 الحالة االجتماعٌة متزوج     مطلك        

   أعزب  أرمل  

 9 المحصول  خضروات أشجار مثمرة

   حبوب أعالف      

عدد األوالد:            6 األوالد نعم       

   ال        
ال               7 التدخٌن نعم       

 8 نوع المزرعة مفتوحة مغلمة )دفٌئة( مختلطة     
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 10 هل تستخدم نعم

  المبٌدات ال

 11 منذ متى تستخدم المدة الزمنٌة           

  المبٌدات 
 12 هل تعرف اسم المبٌد    نعم             ال           
  إذا كان ال فلماذا                 النن  امً     ال تهتم      

 13 هل تعرف كمٌة المبٌد    نعم            ال           
  التً تستعملها                
    إذا نعم الكمٌة الٌومٌة:                  الكمٌة الشهرٌة:      
 14 أسماء المبٌدات التً ترشها                          
 15 هل تتبع  إرشادات المبٌد    نعم            ال           

    إذا ال، لماذا        

 16 من ٌحدد لن جرعة المبٌد المرشد الفالحً بنفسن
فالح زمٌل               البائع         

 17 كٌف تمٌس جرعة المبٌد عبوات مدرجة   عبوات عادٌة

   أخرى              
 18 مصدر المعلومات حول بطالات المبٌد  األصدلاء الفالحٌن

تجار بٌع المبٌدات       عامل مع المبٌداتتال  خبرتن مع المبٌدات    
 19 هل تموم برش نعم           

  نوعٌن من المبٌدات ال             
  إذا كان نعم لماذا  
  أذكر نوعً المبٌدات  

 20 لماذا تموم برش ولاٌة و حماٌة االثنٌن معا

  المبٌدات للمضاء على اآلفات 
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 اثلثا: مدى معرفة املزارع إبجراءات الصحة و السالمة أثناء االستخدام 

 23 أٌن تخزن المبٌدات  فً مكان خاص نعم    ال        
   فً المنزل نعم    ال        

 فً مكان أخر:

 24 مصٌر العلب الفارغة  
  لتخزٌن المٌاه فً البٌت نعم    ال        
  لتخزٌن األكل فً البٌت نعم    ال        
  لتخزٌن نوع أخر من المبٌد نعم    ال        
  رمٌها مع الفضالت أو فً المزرعة  نعم    ال        
  حرلها  نعم    ال        
 

 25 مالبس الولاٌة أثناء تحضٌر أو رش المبٌد   
  لفازات نعم    ال        
  طالٌة عرٌضة نعم    ال        
  لناع نعم    ال        
  بوت خاص نعم    ال        
والٌة نظارات نعم    ال           

 21 هل تالحظ انتشار فً استعمال المبٌدات  نعم ال        
 22 إذا نعم ما هً األسباب                      
  تأثٌرها السرٌع               نعم           ال        
  سهولة الحصول علٌها نعم           ال        
  طرٌمة االستعمال البسٌطة نعم           ال        
  سعرها الرخٌص نعم           ال        
  أسباب أخرى  
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 26 خالل الرش هل تموم بالتالً  
  التدخٌن نعم    ال        
  الشرب  نعم    ال        
  األكل نعم    ال        
  مضغ اللبان نعم    ال        
  تاخذ بعٌن االعتباراتجاه الرٌاح نعم    ال        

 

 27 مالمسة المبٌد بأحد أجزاء الجسم  نعم    ال        
  إذا نعم ماذا حصل لن   

    

 

 28 متى ٌتم الرش صباحا مساءا منتصف النهار ال يوجد وقت محدد

 

 رابعا: اآلاثر الصحية على املزارع و عائلته  

ال          نعم               31 هل تعلم أن المبٌدات لها تأثٌرات سلبٌة 
 

ال          نعم               32 هل للمبٌدات نفس التأثٌر على الصحة 
 

ال          نعم              اإلنسانكٌف تدخل المبٌدات جسم    33 
ال          نعم                التنفس 

 29 هل تستحم بعد الرش نعم    ال        
  إذا كان نعم حدد الولت    

الفترة الزمنٌة بٌن الرش و العودة   
 إلى العمل 

30 
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ال          نعم                الجلد 

ال          نعم                المجرى الهضمً 

 

 34 هل تعانً من األعراض التالٌة أثناء الرش  صداع
  ضعف عام  التعرق
  حرلان الوجه و العٌنٌن  سعال

  التهاب الجلد  االم الصدر
التنفسضٌك فً    غثٌان و دوخة  

  لًء  إسهال
  حمى و ارتفاع الحرارة  نسٌان و رجة االرجل

  أعراض أخرى  
 

 نعم ال  ال أعلم  
هل تعتمد ان جسمن كون 

 مناعة ضد المبٌدات
35 

 

هل تعانً من احد األمراض   التهاب الكبد  الغدة الدرلٌة
 التالٌة 

42 

  إذا كان غٌر ذلن فما هو   الشلل الرعاش  السرطان
    الكلى  غٌر ذلن

 نعم ال
هل تعرضت لحالة تسمم أنت أو احد 

 أفراد العائلة
36 

 نعم ال
هل تتأكد من أن المبٌد مصرح به 

 صحٌا 
37 

 نعم ال
هل هنان مركز لمكافحة التسمم 

 الناتج عن المبٌدات 
38 

 نعم ال
هل تعانً أنت أو احد أبنائن من 

 مرض ما 
39 

 ال أعلم
هل سمعت عن حاالت تسمم  نعم

 بالمبٌدات  
40 

 ال

 41 هل تتأكد من أن المبٌد مصرح به صحٌا  نعم ال
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 خامسا: حتديد املزارع لآلاثر البيئية املرتتبة على استخدامه للمبيدات   

 

 نعم ال
هل تعلم ان االستخدام غٌر االمن ٌسبب 

 العمى
43 

 نعم ال
االستخدام غٌر االمن ٌؤثر هل تعلم ان 

 على الجهاز التناسلً
44 

 نعم ال
هل تنتج تشوهات فً النبات بعد استعمال 

 المبٌد
45 

 
 نعم ال

هل المبٌدات تتسبب فً تسمم 
 النباتات 

46 

 
 نعم ال

هل المبٌدات تتسبب فً تلوث 
 الهواء 

47 

 نعم ال ال اعلم 
هل تعلم أن عدم التمٌد بفترة 
األمان ٌؤدي إلى بمائها فً 

 النبات

48 

 نعم ال ال اعلم 
االستخدام المفرط للمبٌد ٌملل 

 من خصوبة التربة 
49 

 نعم ال ال اعلم 
هل تعلم أن المبٌدات تؤثر فً 

 الحٌوانات  
50 

 نعم ال ال اعلم 
هل حدث تسمم لحٌواناتن بسبب 
المبٌدات أو بسبب تناول نباتات 

  اتمرشوشة بالمبٌد

51 

   
و ما  األضرارإذا نعم ما هً 

 هو عددها 
 

ال   ال اعلم   نعم 
و  تهل تموت بعض الحٌوانا

الطٌور بعد عملٌة الرش، ما 
 هً 

52 

     

 نعم   ال  
هل تلمٌت تكوٌن حول 

 االستعمال األمن للمبٌدات 
53 



1الملحق رقم    

 

 نعم   ال  
هل تحتفظ بالمبٌد المخلوط لمدة 

 طوٌلة الستعماله ال حما 
54 

  إذا كان نعم أٌن ٌتم حفظه         عمالبٌت     ن المزرعة نعم 

ال    ال     

 نعم   ال  
هل تحتفظ بالمبٌد فً مكان 

 مظلل و ذو تهوٌة جٌدة  
55 
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Pesticide Residues in Foods -Fast Extration (FaPEx) 

 

1. Scope: This testing method is suitable for performing multiresidue analysis 

for 373 types of pesticides in food samples ranging from fruits, vegetables, 

cereals, dried beans, teas, spice plants, and other herbs or similar. 

 

2. Test Methods: Samples are pre-treated using the FaPEx method (Fast 

Pesticide Extraction) before analyzing with Liquid Chromatography/Tandem 

Mass Spectrometry (LC/MS/MS) and Gas Chromatography/Tandem Mass 

Spectrometery (GC/MS/MS). 

 

 

3. Fast Pesticide Residue Extraction Kit I (Note 1): FaPEx-gen. Test solution 

capacity 5 mL; suitable for fruit and vegetable samples with high water content. 

 

4. Fast Pesticide Residue Extraction Kit II (Note 1): FaPEx-chl. Test solution 

capacity 5 mL; suitable for fruit and vegetable samples with high chlorophyll 

content. 

5. Sample pre-preparation: 

6. Cut up and freeze pieces of fruit and vegetable samples, then add the 

appropriate amount of dry ice and use a blender to homogenize. Do not allow 

the sample to overheat during the homogenization process, and ensure that it is 

thoroughly blended. Leave the homogenized sample in a well-ventilated area for 

30 minutes before continuing. Cereals, dried beans, teas, spice plants, and other 

dry herbs should be powderized with a grinder. After homogenization, an 

appropriate amount of the sample should be used for the following extraction 

and purification processes. If the analysis cannot be peformed on the same day, 

store at -20°C for future use. 
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7.  Fruit and Vegetable Samples with High Water Content: 

8. Take a homogenized sample of around 2 g, accurately weighed, place in a 

centrifuge tube and add 10 mL (V) of 1% Acetic Acid in 

9. Acetonitrile solution before closing the cap. After 30 seconds of oscillation, 

transfer 5 mL extract by micropippet into the connected syringe of the Fast 

Pesticide Extraction Kit I, push the syringe plunger by hand or constant speed 

extracter, controlling the liquid flow rate at 1 drop/sec, and collect all of the 

filtrate for use as the stock test solution. Take 1 mL of the stock test solution and 

evaporate with nitrogen until dry, then dissolve the residue in a 0.4 mL 1% 

Acetic Acid in Acetonitrile solution. Filter the re-dissolved solution with a 0.22 

µm membrane for use as LC/MS/MS analysis test solution I (Note 2). Transfer 

another 1 mL of the stock test solution and evaporate with nitrogen until dry, 

then dissolve the residue in a 0.4 mL Acetone:n-Hexane (1:1, v/v) until 

homgeneously mixed. Filter the re-dissolved solution with a 0.22 µm membrane 

for use as GC/MS/MS analysis test solution II (Note 3). 2.8.3.        Fruit and 

Vegetable Samples with High Chlorophyll Content: 

10. Take a homogenized sample of around 2 g, accurately weighed, place in a 

centrifuge tube and add 10 mL (V) of 1% Acetic Acid in Acetonitrile solution 

before closing the cap. After 30 seconds of oscillation, transfer 5 mL extract by 

micropippet into the connected syringe of the Fast Pesticide Extraction Kit II, 

push the syringe plunger by hand or constant speed extracter, controlling the 

liquid flow rate at 1 drop/sec, and collect all of the filtrate for use as the stock 

test solution.  
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Abstract 
The objective of this study is to estimate the Abamectin residues pesticide in Green pepper and 
Courgette growing under Greenhouse conditions. The HPLC-UV instrument is used and the 
wavelength to determinate the pesticide residues in the vegetable samples is 210 nm. The results 
showed high values in the Abamectin pesticide residues quantity; is varied from 4.11 to 1.78 mg/kg 
for Courgettte and Green pepper, respectively. In addition, the results suggest that the estimated 
daily intake (EDI) is much higher than the acceptable daily intake (ADI) level. Thus, the detected 
levels signify that the EDI of the Abamectin residues in the both vegetable samples may lead to 
serious public health problems for the consumers and the values of the Health risk index (HRI) 
confirmed these results. Abamectin is a highly toxic material, however most formulated products 
containing Abamectin are of low toxicity to mammals. Emulsifiable concentrate formulations may 
cause moderate eye irritation and mild skin irritation. Symptoms of poisoning observed in laboratory 
animals include pupil dilation, vomiting, convulsions and/or tremors, and coma. Overall, the results 
of this study proved high human health risk for the consumers of these vegetables samples 
contaminated by Abamectin pesticides residues. 
 
Keywords: abamectin, green pepper, courgette, health risk index, greenhouse, Algeria 
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INTRODUCTION 
Vegetables are necessary for human diets, which 

contain a lot of materials with nutritional values. Peppers 
are excellent sources of vitamins like A and C, and have 
antioxidant phytonutrients. In addition, Courgette 
contains a number of beneficial micronutrients such as 
minerals, carotenoids, vitamin C, phenolic compounds, 
etc; it has been used in traditional folk medicine to treat 
colds and alleviate aches, due to its antioxidant/anti-
radical, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, antiviral, 
antimicrobial and analgesic activities (Menéndez et al. 
2006, Shokrzadeh et al. 2010). Pesticides are among 
the leading causes of death by self-poisoning, 
particularly in low and middle-income countries as they 
are highly toxic and can deliberately spread in the 
environment causing both acute and chronic health 
effects (WHO 2018).The agricultural products are 
subject to contamination by pesticides used to control 
pests and diseases. Abamectin are much used to control 
greenhouse pests (e.g. whitefly, two-spotted spider mite, 
aphids etc.); it’s used to control insect and mite pests of 
a range of vegetable crops. Abamectin is an insecticide; 

it has many different trade names like Affirm, Agri-Mek, 
Avermectin, Avid, MK936, Vertimic and Zephyr (EFSA 
2016). Abamectin is made up of a mixture of 
avermectins obtained through fermentation of a soil 
actinomycete, Streptomyces avermitilis Burg (Fisher 
and Mrozik 1989). Abamectin belongs to the family 
Avermectins which are macro-cyclic lactones, it is a 
mixture of Avermectin B1a (C48H72O14) containing > 80% 
and Avermectin B1b (C47H70O14) containing < 20%. The 
effect of Abamectin on insects is by interfering with 
neural and neuromuscular transmission with the widely 
using (Hernández-Borges et al. 2007). Abamectin is a 
highly toxic material, and in concentrated formulations it 
may causes eye irritation and mild skin irritation. Mild 
poisonings led mainly to mild gastrointestinal symptoms 
(nausea, vomiting and diarrhoea) or short-lasting central 
nervous system depression (dizziness, drowsiness and 
weakness) (Chung 1999) and neurological toxicity and 

 

Received: August 2019 
Accepted: October 2019 

Printed: November 2019 

mailto:assiasetif@gmail.com


 
 
EurAsian Journal of BioSciences 13: 1741-1745 (2019)  Belguet et al. 
 

1742 
 

respiratory failure (Bansod et al. 2013). The aim of this 
work was to determine Abamectin residues in 
greenhouse Green pepper and Courgette crops and to 
assess public health risk of pesticide residues in 
vegetables via daily intake of pesticides contaminated 
vegetables. 

MATERIALS AND METHODS 
Chemicals and Reagents 
Acetonitrile and Acetic acid is of analytical HPLC 

grade; the concentration of Abamectin is high than 95 %. 
Stock solution of the reference standard (Abamectin) is 
dissolved in Acetonitrile and stored at 4 °C. 

Pesticides Extraction and Clean-up 
The aliquots of well blended samples were kept 

frozen (-20 °C) until analysis. We use the FaPEx kits 
(Fast Pesticide Extraction) for pesticide residue 
extraction of vegetable samples. After the frozen 
vegetable aliquot samples were thawed and left to room 
temperature (25 °C); we take a homogenized sample of 
around 2 g, accurately weighed, place in a centrifuge 
tube and add 10 mL (V) of 1% Acetic Acid in Acetonitrile 
solution before closing the cap. After 30 seconds of 
oscillation by vortex, transfer 5 mL extract by 

micropippet into the connected syringe of the Fast 
Pesticide Extraction Kit (Chuang et al. 2019).  

HPLC Condition 
Analytical Technologies Agilent 1200 series HPLC 

having UV/visible detector was used for identification 
and quantification of pesticide. Separation was 
performed on C18 (4.6 x 250mm) column. Detector was 
connected to the computer for data processing. The 
working mobile phase was Acetonitrile: Water (70:30), 
flow rate was 0.8ml/min, injection volume 20 µl, pressure 
6-7 MPa and the wavelength of the detector was fixed at 
210 nm as the preferred detection wavelength of 
Abamectin. 

Health Risk Index (HRI) 
Health risk index (HRI) was calculated by using 

estimated daily intake (EDI) and acceptable daily intake 
(ADI). The value of acceptable daily intake for 
Abamectin is 0.005 mg/Kg (Australian Government 
2017). HRI was calculated using the formula: 

HRI = EDI/ADI 
If the value of HRI was less than one, the exposed 

people were unlikely to experience obvious toxic effects. 
An index more than 1 is considered as not safe for 
human health (Darko and Akoto 2008). 

 
Fig. 1. Chromatogram of Abamectin standard pesticide 
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RESULTS AND DISCUSSION 
Chromatogram and Calibration Curve of 

Abamectin 
Abamectin Standard was injected in to the HPLC-UV 

using the conditions described in the previous section. 
Retention time is found as follows: 25.5 (Fig. 1). To 
determine the concentration of the pesticide in the 
vegetables samples, a calibration curve was made by 
analyzing the various solutions of pesticide (with 
different concentrations). The resulting chromatograms 
of the pesticide were recorded and the peak areas were 
plotted versus concentration of that pesticide (in ppm), 
and a linear fit was made. For the calibration curve, the 
linearity equation y = m x + b (y: peak area, m: slope, x: 
concentration in mg/L, b: intercept), as well as 
correlation coefficient (r) were obtained using the 
Openlab CDS Software (Agilent Technologies) (Fig. 2). 
Based on the results illustrated in the Fig. 2, there is best 
correlation between Abamectin standard pesticide 
concentrations and the Peak area. The calibration curve 
started from the Zero and the linearity equation is y = m 
x, where: Y: Peak Area, X: pesticide standard 
concentration in mg/L and m: slope (m= 77.37). 

Quantification of Abamectin in the Vegetables 
Samples 

The pesticide residues present in the Green pepper 
and Courgette samples were identified and quantified 
with reference to standard pesticide. The calculation of 
the amount of the pesticide present was carried out by 
comparing the peak area for unknown samples with the 
corresponding peak for standard, according to 
established procedure. All of the extracted samples 
were injected (20µL) separately into the HPLC-UV and 
peak area of the pesticide (if detected) was recorded. To 
calculate the pesticide residues in the vegetables 
samples we use directly the linearity equation:  
Peak area = 77.37 x [C]           [C mg/L] = Peak area/77.37 

To quantify the pesticide residues in the vegetables 
samples (mg/kg) we use the following equation:  

Q (mg/kg) = C x V/M 
C: Concentration (µg/mL) of the pesticide in the test 

solution obtained/indexed from the corresponding 
matrix-matched calibration curve.  

V: Volume of extracted sample (5 mL) with 1% Acetic 
Acid in an Acetonitrile solution.  

M: Weight (g) of the analyzed sample (2 g). 
The real sample analysis indicated contamination 

with Abamectin pesticide with different concentration 
values. As shown in Table 1, the concentration of 

 
Fig. 2. Calibration curve of Abamectin standard pesticide 

Table 1. Concentration of Abamectin pesticide residues detected in Courgette and green pepper samples 
Vegetables Samples Area Retention Concentration Quantity of Pesticide RML* 

(mAU*S) Time (min) (µg/ml) residual (mg/kg) (mg/kg) 

Courgette 1 127.233 25.700 1.644 4.110 0.02 2 127.058 25.751 1.642 4.105 
Mean 127.1455 25.726 1.64 4.11 / 

SD 0.12 0.04 0.001 0.004 / 

Green Pepper 1 55.258 25.780 0.714 1.785 0.02 2 64.229 25.653 0.830 2.075 
Mean 59.74 25.72 0.77 1.93 / 

SD 6.34 0.09 0.082 0.205 / 
RML: Maximum Residue Limits, *: FAO (2016) 
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residues pesticide varied from 1.64 to 0.77 µg/mL for 
Courgette and Green pepper respectively. Pesticide 
residues of the present study were compared with the 
maximum residue level (MRL) (Table 1) established by 
FAO (2016). It was found that the detected pesticide 
(Abamectin) was at higher levels than their 
corresponding MRLs value in both vegetable samples. 
Health risk estimations were done based on pesticide 
residues detected in vegetables, the estimated daily 
intake (EDI) was compared with the acceptable daily 
intake (ADI) (Forkuoh et al. 2018). As shown in Table 2, 
the values of EDI varied between 0.041 to 0.019 mg/Kg 
bw for Courgette and Green pepper respectively. The 
results suggest that the calculated EDI is much higher 
than the ADI level. Thus, the detected levels signify that 
the EDI of the Abamectin residues in the both vegetable 
samples may lead to serious public health problems for 
the consumers. 

Human Health Risk Index 
The next step in our evaluation was to assess the 

health risk by considering the Human health risk index 
(HRI). A concern can also be raised by considering the 
values of HRI, as seen from Table 2. The values of HRI 
varied from 8.215 to 3.860 for Courgette and Green 
pepper respectively; if HRI is higher than 1, the pesticide 
residues in vegetables samples can be considered a risk 
to consumers (Darko and Akoto 2008). Results indicate 
that there is high possibility of potential health risk 
associated with exposure to detected pesticide through 
vegetable samples to human beings.  

Health Risk of Abamectin 
Many reports on health records of manufacturing 

plant personnel, no adverse health effects were noted. 
A number of reports on intentional poisoning in humans 
available in the literature showed low susceptibility of 
humans to abamectin, with variable dose-related 
neurological signs and symptoms. The EFSA (2015) 

concluded that abamectin has no carcinogenic potential. 
Celik-Ozenci et al. (2012) reported potential negative 
reproductive effects from abamectin exposure when 
used in crop protection. In addition, Abamectin at a dose 
of 2–13 mg/animal/day for 14, 28 and 42 days was found 
to cause a significant increase in the glucose count and 
levels of AST and ALT in the liver of male and female 
albino rats (Khaldoun-Oularbi et al. 2013). 
Histopathological evaluation of the testes of albino rats 
which were ingesting abamectin at a dose of 1.19, 1.87 
and 2.13 mg/animal/day for six weeks revealed several 
abnormalities including infiltration with congested blood 
vessels with marked hemorrhage and a significant 
accumulation of connective tissue surrounding the 
seminiferous tubules (Elbetieha and Da’as 2003). 

CONCLUSION 
The results of the analysis by HPLC-UV of 

Abamectin pesticide residues in vegetables samples 
proved the presence of this pesticide with high values 
were compared with the maximum residue level (MRL). 
The assessing of health risk associated with vegetables 
samples contamination by Abamectin pesticide residues 
based on the estimation of the estimated daily intake 
(EDI) and Human health risk index (HRI) suggest higher 
possibility of potential health risk. Many studies 
concluded that Abamectin has no carcinogenic potential, 
but emulsifiable concentrate formulations may cause 
moderate eye irritation and mild skin irritation. Many 
symptoms of poisoning observed in laboratory animals 
include pupil dilation, vomiting, convulsions and/or 
tremors, and coma. 
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 امللـخص
و الغـذاء، أثبتت العديد من الدراسات أتثرياهتا  امليـاه، اهلـواء ابلرغم من أن املبيدات تساعد على رفع اإلنتاج الزراعي كما و نوعا و لكن أصبح استعمــــاهلا مصدر قلق كبري نظرا إلمكانية وجودها يف

تقدير  ،وعي الفالحني بكيفية التعامل مع املبيدات و االحتياطات الواجب مراعاهتا خالل عملية رش املبيداتإظهار مدى  :راسة إىلهتدف هذه الد، لذلك السمية اخلطرية على املدى القريب و البعيد
و احليوية للمبيدات اليت ثبت وجود متبقياهتا يف دراسة السمية املخربية  و البيوت البالستيكية يفمن اخلضروات و اليت تعترب األكثر زراعة ضمن منطقة سطيف  خمتلفة متبقيات املبيدات يف ثالث أنواع

و األخر هو مبيد  (IMIDACLOPRID, ACETAMIPRID, CYPERMETHRIN)أربعة أنواع خمتلفة من املبيدات ثالثة منها هي عبارة عن مبيدات للحشرات الل هذه الدراسة . أُستعمل خاخلضروات
عموما، أثبتت نتائج  .، يف حني متثلت اخلضروات الثالث يف: الفلفل احللو، اخليار و الكوسةاستعماال يف الزراعة ضمن حدود منطقة الدراسة و تعترب هذه املبيدات األكثر (ABAMECTIN) للفطرايت

من جهة و كذا عدم تقيدهم بشروط النظافة و ذا التحليل اإلحصائي لالستبيان غياب اتم للوعي من طرف الفالحني من حيث التأثريات السلبية للمبيدات سواء على املدى القريب أو البعيد ه
روماتوغرافيا و كان ذالك على مستوى خمرب التحاليل التابع السالمة عند التعامل مع املبيدات و عدم احرتام فرتات األمان اخلاصة بكل مبيد. متت عملية تقدير متبقيات املبيدات ابستعمال جهاز الك

صة ابملبيدين ، أثبتت نتائج التحليل و جود متبقيات املبيدات و برتاكيز تفوق احلد األقصى املوصى به عامليا. تعترب الرتاكيز اليت مت رصدها و اخلا-قسنطينة-اللمركز الوطين للبحث يف البيوتكنولوجي
IMIDACLOPRID و ABAMECTIN  ،مسية هذه املبيدات قمنا بدراسة نوعني من السمية: حىت نثبت األكثر خطورة على صحة املستهلك و ذلك من خالل تقدير املؤشرات اخلاصة ابلسالمة الصحية

من حتلل   50%كما سجلنا أن حدوث   ،كيز املبيد و نسب حتلل كرايت الدم احلمراءا تر  تغرياتبني  تناسب طردي و جود عالقة. أثبتت الدراسة املخربية للسمية (In vivo)و احليوية  (In vitro)املخربية 
يتم تقديرها من خالل قياس تراكيز مادة  -سجلنا أيضا عالقة تناسب طردية بني ظاهرة حدوث أتكسد الليبيدات  ؛ميكرولرت/مل 400تراكيز تفوق كون انطالقا من كرايت الدم احلمراء ي

Malondialdehyde- .مية: احلادة و شبه املزمنة؛ أثبتت كلتا النوعني من السمية أن التعرض هلذه دراسة السمية احليوية كانت ابستخدام فئران املخابر حيث قدران نوعني من الس و تزايد تراكيز املبيدات
و يفسر ذلك ابخللل (URE, CRE)  ذات العالقة بنشاطية الكلى البيوكيميائيةو كذا املؤشرات  (ASAT, ALAT, ALP)املبيدات حيدث زايدة يف تراكيز املؤشرات البيوكيميائية ذات العالقة و نشاطية الكبد 

  .  على مستوى كل من الكبد و الكليتني ظيفي الذي تسببه املبيدات عند دخوهلا اجلسمالو 
 . املبيدات، اخلضروات، بريوكسيد الدهون، السمية املخربية، السمية احليوية، السمية شبه املزمنة متبقيات :الكلمات املفتاحية

Abstract 

Although pesticides help to raise agricultural production both quantitatively and qualitatively, their use has become a major concern, given the possibility 
of their presence in water, air and food, many studies have demonstrated their dangerous toxic effects in the short and long term, so this study aims to 
Show the farmers awareness of how to deal with pesticides and the precautions to be taken into consideration during the spraying of pesticides, Estimate 
pesticide residues in three different types of vegetables, which are considered the most cultivated within the Setif region in greenhouses, in vitro and in 
vivo toxicity study of pesticides. Four different types of pesticides were used during this study, three of which are insecticides (IMIDACLOPRID, 
ACETAMIPRID, CYPERMETHRIN) and the other is a fungicide (ABAMECTIN). These pesticides are the most used in agriculture in SETIF, while the 
three vegetables were represented in: Sweet pepper, cucumber and courgette. The results of the statistical analysis of the questionnaire demonstrated a 
complete absence of awareness on the part of the farmers regarding the negative effects of pesticides, whether in the short or long term, as well as their 
non-compliance with hygiene and safety conditions when dealing with pesticides and failure to respect the safety periods for each pesticide. The process 
of estimating pesticide residues was carried out using the chromatography apparatus, this analysis is made in the laboratory of the National Center for 
Biotechnology Research - Constantine -. The results of the analysis demonstrated the presence of pesticides residues and at concentrations exceeding the 
internationally recommended maximum. The concentrations detected for IMIDACLOPRID and ABAMECTIN are considered the most dangerous to 
consumer health by estimating the indicators of health safety, to prove the toxicity of these pesticides, we studied two types of toxicity: In vitro and In 
vivo. The laboratory study of toxicity proved that there is a correlation between the changes in the pesticide concentrations and the rates of hemolysis, as 
we recorded that the occurrence of 50% of the hemolysis is from concentrations exceeding 400 µl/ml; we also recorded a correlation between the 
phenomenon of lipid oxidation - is Estimated by measuring the concentrations of -Malondialdehyde- and increasing concentrations of pesticides. A study 
of in vivo toxicity was by using laboratory mice where we estimated two types of toxicity: acute and sub-chronic; both types of toxicity demonstrated that 
exposure to these pesticides causes an increase in concentrations of related biochemical indicators and liver activity (ASAT, ALAT, ALP) and 
biochemical indicators of kidney activity (URE, CRE). This is explained by the dysfunction that pesticides cause when they enter the body at the level of 
both the liver and the kidneys.  

Key words: pesticide residues, vegetables, lipid peroxide, in vitro toxicity, in vivo toxicity, sub-chronic toxicity.    

Résumé  
Bien que les pesticides contribuent à augmenter la production agricole, qualitativement et quantitativement, leur utilisation est devenue une préoccupation 
majeure, étant donné la possibilité de leur présence dans les eaux, l’air et les aliments. De nombreuses études ont démontré leurs effets toxiques dangereux 
à court et à long terme. Cette étude vise donc à montrer le niveau de conscience des agriculteurs à la manière de gérer les pesticides et les précautions 
prises en compte lors de la pulvérisation de ces substances, estimer les résidus de pesticides chez les trois genres de légumes les plus cultivés sous serre 
dans la région de Sétif, et étudier la toxicité in vitro et in vivo des pesticides dont la présence de leurs résidus est confirmée dans les légumes. Quatre sortes 
de pesticides dont trois insecticides (IMIDACLOPRID, ACETAMIPRID, CYPERMETHRIN) et un fongicide (ABAMECTIN) ont été utilisés au cours de 
cette étude. Ces pesticides sont les plus employés dans notre région d’étude, alors que les trois légumes sont représentés en : poivron, concombre et 
courgette. De manière générale, les résultats de l'analyse statistique du questionnaire ont démontré une absence totale de prise de conscience de la part des 
agriculteurs quant aux effets négatifs des pesticides, que ce soit à court ou à long terme d'une part, ainsi que leur non-respect des conditions d'hygiène et 
de sécurité face aux pesticides et le non-respect des délais de sécurité pour chaque pesticide. Le processus d'estimation des résidus de pesticides a été 
réalisé à l'aide de l'appareil de chromatographie, et ce, au niveau du laboratoire du Centre national de Recherche en Biotechnologie - Constantine -. Les 
résultats obtenus ont démontré la présence des résidus de pesticides à des concentrations dépassant le maximum recommandé au niveau international. En 
estimant les indicateurs de sécurité sanitaire, les concentrations révélées pour IMIDACLOPRID et ABAMECTIN sont considérées les plus dangereuses 
pour la santé du consommateur. Pour prouver la toxicité de ces pesticides, nous avons étudié deux types de toxicité : in vitro et in vivo. L'étude en 
laboratoire (in vitro) de la toxicité a démontré la présence d'une corrélation directe entre les variations des concentrations de pesticides et les niveaux de 
dégradation des globules rouges. Nous avons également noté que l'occurrence de 50% de de l'hémolyse provient de concentrations dépassant 400 µl/ml. 
De plus, nous avons enregistré une corrélation positive entre le phénomène d'oxydation des lipides - estimé en mesurant les concentrations de 
malondialdéhyde - et l'augmentation des concentrations de pesticides. L’étude de toxicité in vivo a été faite sur des souris de laboratoire où nous avons 
estimé deux types de toxicité: aiguë et semi-chronique. L’étude de la toxicité in vivo a été faite sur des souris de laboratoire où nous avons estimé deux 
types de toxicité : aiguë et semi-chronique ; les deux types de toxicité ont démontré que l'exposition à ces pesticides entraîne une augmentation des 
concentrations des indicateurs biochimiques et de l'activité hépatique (ASAT, ALAT, ALP) et biochimiques de l'activité rénale (URE, CRE). Ceci 
s'explique par le dysfonctionnement que provoquent les pesticides lorsqu'ils pénètrent dans l'organisme au niveau du foie et des reins. 
 
Mots clé : résidus de pesticides, légumes, peroxyde lipidique, toxicité in vitro, toxicité in vivo, toxicité sub-chronique. 


	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	INTRODUCTION
	MATERIALS AND METHODS
	Chemicals and Reagents
	Pesticides Extraction and Clean-up
	HPLC Condition
	Health Risk Index (HRI)

	RESULTS AND DISCUSSION
	Chromatogram and Calibration Curve of Abamectin
	Quantification of Abamectin in the Vegetables Samples
	Human Health Risk Index
	Health Risk of Abamectin

	CONCLUSION
	ACKNOWLEDGEMENTS
	REFERENCES

	31
	32

