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Abstract 

This research aims to clarify the extent of the impact of pesticides on human health, needs 

and the surrounding environment, where the field study was used and due to the difficulty 

of access to all countries, a random sample was taken and distributed to sellers and farmers 

in each of Qara Boli, Sidi al-Sayeh, and Saturday market Souk al-Ahad, Wadi al-Rabea, Ain 

Zara, Swani bin Adam, Al-Kuraimiah, Al-Daribi, the highest percentage of respondents was 

in the Swani bin Adam area with 41.8%, followed by Al-Qarra Boli with 20.9%, and the 

Saturday market with 13.9%, while the rest of the percentages were very close with a 

percentage 2.3% in each of Sidi al-Sayeh, Souk al-Ahad, Ain Zara and Wadi al-Rabi`, while 

the Qasr Bin Ghashir area came with 6.9% of the total random sample size. Where the 

study relied on the descriptive and analytical approach in analyzing those collected data. 

Key words: Environment, Pollution, Fertilizers, Pesticides. Agricultural Geography. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 http://dx.doi.org/10.47832/2757-5403.13.8 

1
  hanahanaza30@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-4970-7643 

http://www.ijherjournal.com/


 
Volume  4, Issue 2, April 2022 

 

113  

 
 

www.ijherjournal.com 

 

 اآلثار الناجمة من التلوث بالمبيدات الزراعية

 دراسة في الجغرافية الزراعية

 

 هناء عمر محمد كازوز
 ليبيا، ترهونة -عضو هيئة تدريس بجامعة الزيتونة، الباحثة

 

 

 الملخص

على صحة اإلنسان واحتياجاته والبيئة المحيطة به، حيث تم يهدف هذا البحث الى توضيح مدى تأثير المبيدات الحشرية 

االستعانة بالدراسة الميدانية  وبسبب صعوبة الوصول الى كل البالد فقد أخذت العينة العشوائية وتم توزيعها على البائعين 

ة، سواني بن آدم، والفالحين في كل من القره بوللي ، سيدي السائح، سوق السبت، سوق األحد، وادي الربيع، عين زار

% ، تليها منطقة القره بوللي بنسبة 41.8الكريمية، الدريبي فكانت أعلى نسبة للمستجوبين في منطقة سواني بن آدم بنسبة 

% في كل من سيدي السائح وسوق األحد 2.3%، أما باقي النسب كانت متقاربة جدا بنسبة 13.9%، وسوق السبت 20.9

% من إجمالي حجم العينة العشوائية. حيث 6.9ا منطقة قصر بن غشير جاءت بنسبة وعين زارة ووادي الربيع، بينم

 .اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي في تحليل تلك البيانات المجمعة

 .البيئة، التلوث، األسمدة، المبيدات. الجغرافية الزراعية: الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة:

بأنها االستعانة بمجموعة من العمليات يكون الهدف منها إيجاد البيئة المناسبة لنمو النباتات ٌعّرفت جغرافية الزراعة 

وتربية الحيوانات، وبذلك تتنوع العمليات التي تساهم في توفير البيئة المناسبة فهي تشمل الري، والصرف لغرض التحكم 

خدام المبيدات الكيميائية لمقاومة في رطوبة التربة والمحافظة على خصوبة األرض وتسوية األرض واست

 م( 2021محمد، الحشرات.)

حيُث بدأت مشاكل تواجد مخلفات المبيدات في البيئة بعد الحرب العالمية الثانية وحتى اآلن فقد تم الكشف عن وجود 

يء في أنسجة كميات كبيرة من مخلفات هذه المبيدات في النباتات المزروعة في أرض ملوثة بهذه السموم وتبين نفس الش

الحيوانات وألبان األبقار وكلما ظهرت حقائق وآثار مخيفة ألنها لم تكن متاحة من قبل لقُصر تكنولوجيا تحليل وتقدير 

فالتلوث بمبيدات اآلفات ظاهرة حديثة عرفها اإلنسان نتيجة اإلسراف في استعمال  م( 1999)زيدان،.مخلفات المبيدات

لتي تلوث  الهواء والماء والتربة، وقد تسبب في تلوث التربة الزراعية وانتقل هذا التلوث عن األنواع المختلفة من المبيدات ا

طريق مياه المطر والصرف الزراعي الى المجاري المائية فتسببت في قتل الكثير من الكائنات الدقيقة التي تعيش في المياه 

 م( 2000.)جمال،الطبيعية

 

 مشكلة البحث:

 تأثير سلبي على صحة اإلنسان والتربة والحيوان؟ هل للمبيدات الزراعية -1

 الى أي مدى يلتزم المزارع أو بائع األسمدة عند التعامل مع هذه المواد الخطرة؟ -2

 هل هناك طرق متبعة للتخلص من األسمدة منتهية الصالحية بطرق آمنة؟ -3

 

 الفرضيات:

 ي حالة استعمالها بالطرق الغير آمنة.هناك بعض التأثيرات السلبية على صحة اإلنسان والحيوان والبيئة ف -1

 الى حد ما هناك تقيد بالتعليمات واإلجراءات الوقائية لهذه المواد الخطرة. -2

 توجد العديد من اإلجراءات للتخلص من هذه المواد منتهية الصالحية بطرق سليمة.   -3
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 أهميته:

تكمن في توضيح مدى خطورة األسمدة والمبيدات الزراعية على المزارعين وعلى التربة والحيوانات وتأثيرها  

 .السلبي على المحاصيل الزراعية

 

 أهدافه:

 توضيح الى أي مدى تأثر هذه المبيدات الحشرية على صحة اإلنسان واحتياجاته أو الكائنات األخرى.

 

 مجاالته:

م وهي الفترة التي تم فيها توزيع االستبانة على  01/06/2020الى غاية  01/03/2020من  المجال الزمني:

 .المسوقين للمبيدات

تم تحديده بناًء على تواجد المحال التسويقية للمبيدات واألسمدة حيث كان نطاق التوزيع داخل بلدية  المجال المكاني:

زارة، وادي الربيع، القره بوللي، سوق األحد، سوق السبت،  سواني بن آدم "الكريمية"، قصر بن غشير، بلدية عين

 الدريبي، سيدي السائح.

 

 عينة الدراسة:

مفردة وهي عدد المحال التجارية التي تم توزيع االستبيان داخل الحدود اإلدارية  43تم االعتماد على عينة قوامها 

 للبلديات سالفة الذكر. 

 

 المنهجية المتبعة:

ى المنهج الوصفي في وصف وتفسير هذه المشكلة الزراعية والبيئية وما ترتب عليها من أضرار تم االعتماد عل  

على اإلنسان والحيوان والنبات كذلك تم استخدام المنهج التحليلي في تحليل بعض النتائج المترتبة من الدراسة الميدانية ، 

هذه الظاهرة السلبية التي أثرت على البيئة من جميع  ايضا اعتمد البحث على المنهج التاريخي في معرفة منذ متى نشأت

 النواحي.

 

 الدراسات السابقة: 

 :العوامل المؤثرة في االستخدامات الموصي بها للمبيدات الحشرية دراسة حالة(، عن )سليمانفي دراسة لـــ) (1

م، هذه الدراسة هي محاولة لتقييم مستوى معرفة واتجاهات و تبنى  2009(، مزارعي البصل في محلية كررى

تلوث عناصر البيئة بالحقل نتيجة الخضر لالستخدامات الموصي بها للمبيدات الحشرية بالضافة الى تقييم حجم مزارعي 

الزراعي والتوسع في برنامج  بدعم الرشادلالستخدام الخاطئ للمبيدات كما اوصت الدراسة واضعي السياسات التمويلية 

وقاية النباتات بمحاربة ظاهرة اإلتجار العشوائي للمبيدات وعدم منح التمويل الصغير و اوصت ايضا ادارة 

الكيماويات السودانية ( ساقا) بالتنسيق التجار للمبيدات ال لحملة بكالوريوس التخصص كما اوصت شعبة منتجي تراخيص 

زراعية بالريف واستيراد عبوات صغيرة من المبيدات تتناسب مع حجم ء مراكز خدمات مع شركات المبيدات لنشا

دراسات االنتشار بإجراء مزيدا من منتجي الخضر بالوالية واخيرا اوصت الدراسة المهتمين والباحثين في مجال حيازات 

دامات الموصي بها للمبيدات الحشرية تباين المبحوثين في تبنى االستخالدراسات لتحديد نوع الفجوة التي ادت الى 

 م( 2009سليمان، ) .الدراسةبمنطقة 

م، تناولت هذه  2015(، اآلثار االقتصادية والبيئية الستخدام المبيدات الزراعيةفي دراستها ) بابكر(كما أشارت ) (2

ة، إذ تعتبر المبيدات إحدى الوسائل الحديثة التي تعمل على الدراسة اآلثار االقتصادية كالبيئية الستخدامـ المبيدات الزراعي

زيادة اإلنتاج الزراعي باإلضافة إلى دورها في الحد أو القضاء على عدد كبير من اآلفات الضارة بالنباتات كالحشرات 

يقدم اي دعم مادي الناقلة ألمراض اإلنسان والحيوان وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج اهمها ان مشروع قندتو الزراعي ال 

او فني في مجال استخدام المبيدات للمزارعين، وضعف خدمات البحث العلمي واالرشادي المتعلقة باستخدام المبيدات 

لضعف اإلنفاق عليها من قبل الدولة، وعدم التقيد العلمي باألسس السليمة الستخدام المبيدات يؤدي الى أخطار بيئية 
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برامج تثقيفية وتوعوية وارشادية لرفع الوعي البيئي بمخاطر استخدام  وصحية،  وأوصت الدراسة بتخصيص

 م(2015بابكر،المبيدات.)

 

  والمفاهيم:   المصطلحات

 المبيدات: (1

ً لنوعيتها والتي يتم استخدامها عادة في عالج عدم التوازن الذي يحدث في  هي مركبات كيميائية تختلف درجة سميتها وفقا

  م( 2021هللا، سعد المحيط الحيوي.)

  البيئة:  (2

 -:( التلوث3( 2017كرم،هي مجموعة الظروف الطبيعية للمكان من هواء وماء وأرض والكائنات الحية المحيطة باإلنسان.)

ينشأ من أي خلل في أنظمة الماء أو الهواء أو الغذاء أو التربة، ويؤثر على نحو مباشر أو غير مباشر على الكائنات الحية،  

 ( م 2012حمدي، األضرار، وكذلك على البيئة، وما بها من ممتلكات اقتصادية، ومما يسبب الخسائر المختلفة.) ويلحق بها

  األسمدة:  (3

  (م 2020وائل، هي لقاحات من الكائنات الدقيقة الحية مثل بكتيريا النيتروجين وبكتيريا إذابة الفسفور وغيرها.)
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 مفهوم البيئة:المبحث األول: 

ن للبيئة مفهومين يكمل بعضهما اآلخر أولهما: البيئة الحيوية، وهي كل ما يختص بحياة اإلنسان نفسه من تكاثر إ

ووراثة فحسب، بل تشمل أيضاً عالقة اإلنسان بالمخلوقات الحية، الحيوانية والنباتية، التي تعيش معه في صعيد واحد، أما 

الطبيعية أ الفيزيقية، فتشمل موارد المياه، والفضالت والتخلص منها، والحشرات وتربة األرض، ثانيهما: وهي البيئة 

  (م2016عبد العال، ).والمساكن، والجو ونقاوته أو تلوثه، والطقس، وغير ذلك من الخصائص الطبيعية للوسط

 

 -المبحث الثاني: مفهوم التلوث البيئي باستخدام المبيدات:

طاقة في البيئة من شأنها أن تسبب مخاطر صحية لإلنسان واإلضرار بالمصادر الحياتية  هو إدخال مواد أو

  (م 2009)نعيم، واألنظمة البيئية وإتالف مصادر الرفاه والتداخل في األساليب المشروعة لالستفادة من الموارد البيئية.

 

 -لبيئة:المبحث الثالث: اآلثار التي يتركها استخدام المبيدات الزراعية في ا

 القضاء على بعض الحشرات النافعة، مثل نحل العسل، ويرقات دودة القز، العوالق النباتية. -1

إبادة نوع من أنواع الحشرات أو الحيوانات بالمبيدات قد ينتج عنه تكاثر نوع أو أنواع أخرى تمثل غذاء الحشرة أو  -2

 يئي.الحيوان الذي قضي عليه، وقد يشكل هذا اختالالً في التوازن الب

ساهم استعمال المبيدات في رحيل أو اختفاء الكثير من الطيور الجارحة والثعالب والثعابين والقوارض والتي لها دور  -3

 هام في تنظيف المحيط األرضي من الجيف.

قضت المبيدات على بعض الطيور التي تساعد الفالح في تنظيف التربة من الصراصير والحفار الخ والتي تتلف  -4

  م( 2008نبيهة، المزروعات.)

 

 -المبحث الرابع: تحليل البيانات المجمعة من الدراسة الميدانية:

فردة ما نسبته  18من خالل محتويات الجدول التالي نالحظ أن أعلى نسبة إجابة شملت مدينة سواني بن آدم بواقع 

المحال التي تسوق للمبيدات واألسمدة الكيماوية % حيث كان السبب ي ذلك أنها من أكثر المدن التي بها عدد من 41.8

المتعلقة بالزراعة والنشاط الزراعي ناهيك على أنها منطقة زراعية تجود بمزارع الزيتون واألشجار المثمرة والمحاصيل 

نطقة القره الزراعية ولكثرة المسوقين الزراعيين وانتشارهم بشكل منظم داخل نطاق هذه البلدية، في حين كانت ثاني نسبة لم

%، والدريبي بنفس النسبة 6.9%، وقصر بن غشير 13.9%، وسوق السبت بنسبة 20.9مفردة بنسبة  9بوللي بواقع 

%، أما باقي العينة في كل من سيدي السائح وسوق األحد وعين زارة ووادي الربيع فكانت النسب متقاربة جداً بنسبة 6.9

لب عليها الطابع السكني واتجاه معظم سكانها الى أعمال التجارة والبيع % لكل منطقة والسبب أنه تلك المناطق يغ2.3

ل الشاقة والمتعبة في هذا والصيانة والخدمات األخرى بعيدا عن االنشغال بالزراعة ومستلزماتها التي أصبحت من األعما

 الوقت.

 ( مناطق عينة الدراسة1جدول)

 النسبة العدد اسم المدينة ت
 %20.9 9 القره بوللي 1

 %2.3 1 سيدي السائح 2

 %13.9 6 سوق السبت 3

 %2.3 1 سوق االحد 4

 %6.9 3 قصر بن غشير 5

 %2.3 1 عين زارة 6

 %2.3 1 وادي الربيع 7

 %41.8 18 سواني بن آدم 8

 %6.9 3 الدريبي 9

 %100 43 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
 م. 2021من عمل الباحثة استناداً الى بيانات الدراسة الميدانية لسنة         
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 مجمع تجاري شارع رئيسي منطقة ريفية موقع شارع فرعي موقع حي سكني

 العدد

 النسبة

0

20

 ( يوضح النسبة المئوية  للمدن المستجوبة في عينة الدراسة1شكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2استناداً لبيانات الجدول )               

الزراعة والمواد والمبيدات الكيماوية المتعلقة ( أنه أغلب مواقع المحال التسويقية لمستلزمات 2ويشار الى الجدول )

باألنشطة الزراعية كلها تأتي على شوارع رئيسية أي على قارعة الطرق نظراً لقربها من خطوط السير وأنه المواطنين 

كل يستطيعون رؤيتها أثناء مرورهم بالمدن، أيضاً لبعدها عن األحياء السكنية كي يتجنب المسوق حدوث أي أضرار أو مشا

 % من حجم العينة.98صحية للسكان المقيمين بالمنطقة حيث بلغت النسبة حوالي 

 

 ( تحديد موقع المحال التي تبيع األسمدة والمبيدات2جدول)

 النسبة العدد موقع محل تسويق المبيدات ت
 %0 0 موقع حي سكني 1

 %0 0 موقع شارع فرعي 2

 %0 0 منطقة ريفية 3

 %98 42 شارع رئيسي 4

 %2 1 مجمع تجاري 5

 %100 43 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
 م. 2021من عمل الباحثة استناداً الى بيانات الدراسة الميدانية لسنة          

 

 ( يوضح النسبة المئوية لمواقع المحال المخصصة ببيع األسمدة والمبيدات2الشكل)

 

 

 

 

                         

 

 

          

 (2استناداً لبيانات الجدول )

( فنالحظ أنه آلية البيع في هذه المحال تأخذ نمط بيع المبيدات وتقدم بعض من الخدمات 3أما الجدول التالي)

الزراعية للمواطنين الذين ليست لديهم فكرة واسعة أو خبرة كافية على بعض األمور والمشاكل المتعلقة بالزراعة 

% من إجمالي حجم العينة في 48.8، حيث بلغت نسبة عدد هذا النوع من المحال التسويقية بنحو والمحاصيل مختلفة األنواع

http://www.ijherjournal.com/


 

IJHER International Journal of Humanities and Educational Research 

 

118  

 

www.ijherjournal.com 

 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

0

5

10

15

20

25

بيع مبيدات وخدمات  معدات زراعية
 زراعية

 بدون ترخيص شركة

حين هناك من أخذ تراخيص بمزاولة هذه المهنة التسويقية للزراع على أنه شركة زراعية توفر كل المستلزمات للفالح 

ية ال تملك أي ترخيص لمزاولة هذه المهنة %، في حين بعض من هذه المحال التسويق30.2الليبي حيث بلغت النسبة نحو 

% وكان السبب أو كانت جل إجاباتهم تعود ألن الدولة لم تهتم لموضوعهم ولسوء 13.9محال بنسبة  6حيث بلغ عددهم نحو 

اإلدارة في القطاع الزراعي ناهيك عن الرشى والمحسوبية والتعرض لقفل محالهم في حال لم يتم دفع هذه الرشوة كمقابل 

 من إجمالي حجم العينة العشوائية.% 6.9تح المحال التسويقية، بينما تأتي نسبة المحال التي تبيع المعدات الزراعية بنحو لف

 ( نوعية التراخيص التي يعمل بها البائع3جدول)

 النسبة العدد نوع الترخيص القانوني لتسويق المبيدات ت
 %6.9 3 معدات زراعية 1

 %48.8 21 زراعيةبيع مبيدات و خدمات  2

 %30.2 13 شركة 3

 %13.9 6 بدون ترخيص 4

 %100 43 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

 م. 2021من عمل الباحثة استنادا الى بيانات الدراسة الميدانية لسنة       

 

 ( نسبة نوعية التراخيص القانونية لتسويق المبيدات3شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3استناداً لبيانات الجدول )       

 

 ( المستوى التعليمي للعاملين في مجال تسويق المبيدات4جدول)

 ت
 المستوى الدراسي للعاملين في

 بيع وتسويق المبيدات
 النسبة العدد

 %0 0 أمي 1

 %0 0 ابتدائي 2

 %9.3 4 اعدادي 3

 %20.9 9 ثانوي 4

 %16.2 7 دبلوم متوسط 5

 %11.6 5 دبلوم عالي 6

 %41.8 18 جامعي 7

 %100 43 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع

 م. 2021من عمل الباحثة استنادا الى بيانات الدراسة الميدانية لسنة                

( السابق المستويات التعليمية للمسوقين في المجال الزراعي حيث كانت أعلى 4نالحظ من خالل محتويات الجدول )

% ، في حين كانت ثاني أعلى نسبة في العينة لمن يحملون 41.8مفردة ما نسبته  18نسبة لحملة الشهادات الجامعية بواقع 

% من 16.2أفراد بنسبة  7%، أما من يحملون الدبلوم المتوسط كانت أعدادهم 20.9أفراد بنسبة  9المؤهل الثانوي بواقع 

 % فقط من حجم العينة العشوائية.9.3إلعدادية فكانت نسبتهم اجمالي حجم العينة، ومن يحملون الشهادة ا

 ( يوضح نسبة المؤهالت العلمية للعاملين بتسويق المبيدات4شكل)
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 (4استناداً لبيانات الجدول )                

ال الزراعي حيث بلغ عددهم نحو ( أنه أغلب المسوقين مؤهالتهم العلمية ليست في المج5ويشار الى الجدول التالي )

 % من اجمالي حجم العينة.37.2مفردة بواقع  16%، في حين من كانوا في التخصص الزراعي 62.7مفردة بنسبة  27

 ( تخصص العاملين بتسويق المبيدات5جدول)

 النسبة العدد تخصص العاملين في مجال التسويق للمبيدات ت
 %37.2 16 زراعي 1

 %62.7 27 غير زراعي 2

 %100 43 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
 م. 2021من عمل الباحثة استنادا الى بيانات الدراسة الميدانية لسنة 

 

 ( يوضح نسبة المتخصصين الزراعيين من الغير زراعيين5شكل)

 

 

 

 

 

           

 

 

 (5استناداً لبيانات الجدول )                   

( نجد أنه العاملين بمجال التسويق الزراعي في المناطق المعنية الدراسة على دراية 6الجدول) من خالل محتويات

بخطورة المواد التي يبيعونها للمواطنين مما يدل على جدية ما يقومون بعمله وأنه التحصيل العلمي الجامعي رغم أنه 

برة والدراية الكافية بهذه المواد وكيفية استخدامها أغلبيتهم في غير التخصص الزراعي اال أنه لم يمنعهم من اكتساب الخ

 ونقلها وتحضيرها وتغليفها للمواطن الفالح أو أي مواطن مهتم بالزراعة.

 

 

 

 

 

 ( مدى وعي العاملين بالمواد الزراعية6جدول)
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 جيدة متوسطة فليلة

0 0 

43 

0 0 100% 

 النسبة العدد

0

5

10

15

20

25

30

 أحيانا   ال نعم

 العدد

 النسبة

 النسبة العدد مستوى وعي العاملين بمخاطر هذه المواد ت
 %0 0 قليلة 1

 %0 0 متوسطة 2

 %100 43 جيدة 3

 %100 43 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
 م. 2021من عمل الباحثة استنادا الى بيانات الدراسة الميدانية لسنة         

 

 ( يوضح نسبة وعي بين العاملين6شكل)

 

 

 

                   

 

 

 

              

 (6استناداً لبيانات الجدول )

يوضح مدى التزام المسوقين بالمحال الخاصة بالمستلزمات والمعدات الزراعية   (7من خالل محتويات الجدول )

%، بينما كانت النسبة التي تليها 62.7باللباس الواقي حيث كانت أعلى نسبة ممن أجابوا بنعم وتقيدهم باللبس المخصص نحو

% من اجمالي 16.3رة أخرى كانت نسبتهم %، أما من يرتدونه تارة ويخلعونه تا20.9ممن أجابوا بعدم تقيدهم باللباس نحو 

 حجم العينة العشوائية.

 ( مدى االلتزام بالمالبس الواقية7جدول)

 النسبة العدد مدى التزام البائعين بالمالبس الوقائية ت
 %62.7 27 نعم 1

 %20.9 9 ال 2

 %16.2 7 احيانا 3

 %100 43 المجموع
 م. 2021من عمل الباحثة استنادا الى بيانات الدراسة الميدانية لسنة        

 

 ( يوضح نسبة المتقيدين بارتداء المالبس الوقائية7شكل)

   

 

 

 

 

 

 

 

 (7استناداً لبيانات الجدول )       
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 العدد
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( 8محتويات الجدول) أما بالنسبة لتأثيرا المبيدات على صحة المسوق أو المقصود بالبائع الزراعي فنالحظ من خالل

مفردة  40التالي نرى أنه اإلجابة انصبت أنه ال يوجد لها تأثير على صحة المسوق حيث كان عدد من أجابوا  بذلك نحو 

% وهي نسبة كبيرة جداً مقارنة بمدى خطورة هذه المواد وسميتها وأضرارها على اإلنسان عامة والبيئة خاصة، 93بنسبة 

 .% من اجمالي حجم العينة المختارة6.9أشخاص بنسبة  3تأثير سلبي كانو بواقع  بينما من أجابوا أنه لها

 

 ( تأثيرات األسمدة8جدول)

 النسبة العدد تأثير المبيدات على صحة البائع ت

 %0 0 ايجابي  1

 %6.9 3 سلبي 2

 %93 40 ليس له تأثير 3

 %100 43 المجموع

 م. 2021من عمل الباحثة استنادا الى بيانات الدراسة الميدانية لسنة        

 

 ( يوضح النسبة المئوية لتأثيرات األسمدة على البائعين8الشكل)

 

 

 

 

 

                      

 

 

 (8استناداً لبيانات الجدول )          

المواد منتهية الصالحية كانت أعلى نسبة في خانة ( عن أفضل الطرق المتبعة للتخلص من 9و يشار الى الجدول)

طرق أخرى حيث أدلى أغلب المسوقين بإرجاع المادة الكيماوية الى الشركة المستوردة والموردة لهذا المنتج ويتم استبدالها 

% 13.9%، في حين من اتبعوا طريقة الردم في التربة كانت نسبتهم 60.4بأخرى بنصف السعر حيث بلغت نسبتهم نحو 

وهنا يجب أن أعرج على خطورة هذه الطريقة لما لها من أضرار على التربة بجميع أنواعها ال سيما أنها تختزن وتتحول 

الى مواد سمية تأثر في التربة التي هي مصدر غذاء اإلنسان، أما من أجابوا أنهم يعتمدون على حرقها فكانت نسبتهم 

رة من سابقتها "الردم" والسبب أنه المواد الكيماوية تحترق وتنتشر رائحتها % ولكن هذه الطريقة هي أيضاً أشد خطو11.6

عبر الهواء وتصل الى أالف الكيلومترات مسببة تلوثاً   في الهواء لعامة الناس ويصعب على المصابين بأزمات صحية في 

 ان والبيئة المحيطة به.جهازهم التنفسي من استنشاق هذه العوادم الكيميائية لما تسببه من أضرار على اإلنس
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 طرق أخرى اعادة استخدامها تخزينها ردمها حرقها

 العدد

 النسبة

 ( الطريقة المتبعة للتخلص من المواد منتهية الصالحية9جدول)

 النسبة العدد الطرق المتبعة للتخلص من المواد منتهية الصالحية ت
 %11.6 5 حرقها 1

 %13.9 6 ردمها 2

 %6.9 3 تخزينها 3

 %6.9 3 اعادة استخدامها 4

 %60.4 26 طرق اخرى 5

 %100 43 المجموع
 م. 2021من عمل الباحثة استنادا الى بيانات الدراسة الميدانية لسنة       

 

 ( يوضح النسب المختلفة لطرق التخلص من المواد الكيماوية منتهية الصالحية9شكل)

 

 

 

 

          

 

    

 

 

 

 

 (9استناداً لبيانات الجدول )

 

 النتائج والتوصيات:

"الفالح" أو "المسوق" بخطورة المواد الكيماوية )المبيدات وملحقاتها( كي يستطيع التعامل ضرورة توعية المواطن  (1

 .معها بكل  حرص وحذر

 .عمل دورات تثقيفية وتوعوية للمختصين ببيع هذه المواد أو استعمالها في مزارعهم ومحالتهم وشركاتهم الخاصة (2

سبة للمزارعين والمسوقين وتخفيض سعر الدوالر كي يتسنى ضرورة توفير المعدات والمستلزمات الزراعية بأسعار منا (3

 شراءها بأقل ثمن وتكون في الجميع.

على الجهات المعنية في الدولة الليبية سن القوانين الصارمة حيال كل من يتجاوز  التشريعات ومعاقبة كل من يقوم  (4

 .ها بالقرب من األحياء السكنية والمرافق الحيويةباستعمال المواد منتهية الصالحية على المحاصيل الزراعية أو التخلص من

االهتمام بالكليات والمعاهد الزراعية والمعامل والمختبرات التي تساعد في تخريج الكوادر األكاديمية المتخصصة في  (5

القطاع الحيوي المجال الزراعي وانطالقهم الى سوق العمل للنهوض بالزراعة في ليبيا ومنافسة الدول التي سبقتنا في هذا 

 واالقتصادي والذي يعود بالنفع واالكتفاء الذاتي للدولة والمجتمع الليبي.

 

 الخاتمة:

يبقى النشاط الزراعي من أهم األنشطة التي تعول عليها الدولة الليبية بعد القطاع االقتصادي ومورد النفط ولكن جل 

المشاريع الزراعية التي قامت وال تزال تقام ما لم يتم االهتمام بها وتوفير المواد الالزمة والمعدات المتعلقة بالري والمواد 

يدة والمحسنة سوف تنهار وتفشل مثل سابقاتها من المشاريع الزراعية التي كان السبب الكيماوية واألسمدة والبذور الج

الرئيسي واألساسي في خسارة الدولة لها هو سوء إدارتها وقلة الخبرة عند بعض المختصين بالمجال الزراعي ناهيك على 

ذلك المنتجات المصرية والتونسية ودخولها وجود المنافسة في األسواق على المنتجات التي تأتي من خارج ليبيا مثال على 

السوق الليبي مما أدى الى اإلقبال عليها لرخص سعرها وتوفرها ولكنها أقل جودة من المحصول الزراعي الليبي والسبب 

ب في حدوث ذلك يعود لعدم وجود رقابة زراعية وال إدارات تهتم بالفالح الليبي وتفهم مشاكله وماذا يحتاج وما ينقصه فأغل

الباعة والفالحين يشترون جل موادهم ومعداتهم على نفقتهم الخاصة وبأسعار غالية جداً بسعر صرف دوالر غير مناسب 
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لوضعهم االقتصادي واالجتماعي فهناك أرباب أسر ال يستطيعون شراء مثل هذه المواد الغالية الثمن من أسمدة ومبيدات 

واطن الى استخدام المواد منتهية الصالحية ورشها على المحصول وهناك خاصة للمحاصيل مختلفة األنواع فيضطر هذا الم

ً تكون خسارته في السوق بسبب غالء منتجه  من يقوم بشرائها بالدين أو ينتهي به المطاف الى خسارة محصوله وأحيانا

واطن الليبي بصفة عامة الزراعي لوجود منافس له أقل سعراً على الرغم من قلة جودة المنتجات المنافسة له إال أنه الم

 .أهلكته األسعار الغالية فيلجأ لشراء األرخص والمتوفر واألقرب
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