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ػجبسح ػٖ كِضاد راد ٝصٕ رس١ ًج٤ش ٓخَ اُشطبص ,اُضٗي ,اُضس٤ٗخ ,اٌُبد٤ّٓٞ ,اُ٘حبط  :المعادن الثقيلت

 ,األ٤ُّ٘ٔٞ ٝاُضئجن ٝؿ٤شٛب ٝتٌٕٞ ػ٠ِ ٤ٛئخ ٓؼذٕ كِضٟ أٝ ػ٠ِ ٤ٛئخ أٓالس رائجخ. 

اُـزاء ٣ٝ٘تذ ػٖ تٞارذٛب  ٣ؼتجش اٌُبد٤ّٓٞ , اُشطبص ٝ اُضئجن ٖٓ أْٛ أُؼبدٕ اُخو٤ِخ اُت٢ تِٞث اُج٤ئخ ٝ ثبُتب٢ُ

 .ٓشبًَ طح٤خ ػذ٣ذح

 

-:الكادميوم 

 ٠١إ٠ُ  ٠١ح٤ج تتشاٝس كتشح ٗظق اُؼٔش اُح٣ٞ٤خ ث٤ٖ  ح٤بتٚ. ٣ت٤ٔض اٌُبد٤ّٓٞ ثشذح احتزبصٙ ك٢ رغْ اإلٗغبٕ ؽٞاٍ

 ع٘خ.

 مصادر التلوث بالكادميوم

 اُتذخ٤ٖ . .٠

 تِٞث ط٘بػ٢. .2

 تِٞث صساػ٢. .٠

 أٝا٢ٗ اُط٢ٜ. .4

 حشم أُخِلبد. .5

6.  

 

 % ٌُِجبس. ٠%ُالؽلبٍ ٖٓ اٌُجبس٠١إٓتظبص اٌُبد٤ّٓٞ أػ٠ِ ك٠ األؽلبٍ

 

 السميت الحادة 

 ت٘بٍٝ رشػبد ػب٤ُخ ٖٓ اٌُبد٤ّٓٞ تؤدٟ إ٠ُ

  ٕإكشاص ٓلشؽ ٖٓ اُِؼبة –طذاع  –إعٜبٍ  –ه٢ء  -حذٝث ؿخ٤ب 

 .ّٞحْ طذٓخ ٗت٤زخ كوذ اُغٞائَ ٝٝكبح خالٍ ٣ 

 ٣ّٞ ٠4أٝ  ٧أٝ هذ ٣حذث كشَ حبد ك٢ ٝظبئق ا٠ٌُُِ ٝ اُوِت ٝاُشئخ ٣ؼوجٜب ٝكبح ك٢ خالٍ 

 السميت المزمنت 
 تـ٤شاد ك٢ األٗغزخ ك٢ ا٤ٌُِت٤ٖ ٝاٌُجذ ٝاُو٘بح اُٜؼ٤ٔخ ٝاُوِت 

  .ٝاُجٌ٘ش٣بط ٝاُؼظبّ ٝاألٝػ٤خ اُذ٣ٞٓخ 

 .اإلختالالٍ ك٢ ٝظبئق ا٠ٌُِ ٝهذ ٣تطٞس إ٠ُ كشَ ١ًِٞ 

 .األ٤ٔ٤ٗب ٝرُي ٗت٤زخ كؼَ اُتؼبع اُز١ ٣وّٞ ثٚ ػذ اُحذ٣ذ ٝاُ٘حبط 

 .)ٌُِبد٤ّٓٞ تأح٤شاد ٓغشؽ٘خ )عشؽبٕ اُشئخ ٝاُجشٝعتبتب 

اُؼظبّ ػ٠ِ شٌَ حالح٢ كٞعلبد ٛشبشخ اُؼظبّ ٝٓشبًَ ك٢ اُؼٔٞد اُلوش١ ح٤ج ٣تشعت ك٢  •

 اٌُبد٤ّٓٞ.

٣ٌٖٔ ٌُِبد٤ّٓٞ إٔ ٣حَ ٓحَ ػ٘ظش اُضٗي ك٢ ثؼغ اإلٗض٣ٔبد ك٢ رغْ اإلٗغبٕ ٝ اُت٢ توّٞ   •

 ثٞظبئق ح٣ٞ٤خ ٛبٓخ ٝ ثبُتب٢ُ تلوذ ٛزٙ اإلٗض٣ٔبد هذستٜب اُح٣ٞ٤خ

 

 :ٍأْٛ اُطشم اُٞهبئ٤خ اُت٢ تؼَٔ ػ٠ِ اُحٔب٣خ ٖٓ اُتغْٔ ثبٌُبد٤ّٓٞ ٣ٌٕٞ ٖٓ خال ٖٓ 

 إ٣وبف اُتؼشع -*

 إحتٞاء اُـزاء ػ٠ِ اُضٗي أٝ اُغ٤٘٤ِّٞ. -*
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ت٘بٍٝ أُشًجبد أُخِج٤خ أُحت٣ٞخ ػ٠ِ ٓزب٤ٓغ عِل٤ٛٞذس٣َ  ص٣بدح هذسح اإلخشاد اُظلشاٟٝ ٌُِبد٤ّٓٞ ػٖ ؽش٣ن -*

 (Pencillamineٝ )اُج٘غ٤َ أ٤ٖٓ  (BALٓخَ )اُجبٍ 

 

  ُشطبصLead 

عبّ ُز٤ٔغ أشٌبٍ اُح٤بح ٝٓٞرٞد ك٢ ر٤ٔغ أٌُٞٗبد اُج٤ئخ ثٔشاحِٜب ٝأٗظٔتٜب اُج٤ُٞٞر٤خ أُختِلخ. ػجبسح ػٖ ٓؼذٕ 

ٝٓؼظْ اُؼشس ٣تٔخَ ك٢ ع٤ٔخ رُي أُؼذٕ ػ٠ِ اُزٜبص اُؼظج٢. ٝهذ ٝرذ إٔ األؽلبٍ ْٛ األًخش حغبع٤خ خبطخ 

 حذ٣خ٢ اُٞالدح ٝحذ٣خ٢ أُش٢ ًٝزُي ك٢ ٓشحِخ األر٘خ.

  ٤ًٔخ اُشطبص  4١ ُِشطبص ٖٓ اإلٗغبٕ اُجبُؾ ح٤ج ٣تشاًْ حٞا٢ُاألؽلبٍ أهَ تحٔالا ٖٓ %

 % كوؾ ك٢ رغْ اإلٗغبٕ اُجبُؾ. ٠١اُت٢ ٣تؼشع ُٜب اُطلَ ث٤٘ٔب ٣تشاًْ حٞا٢ُ 

 ٓظبدس اُشطبص 

 اُـزاء )أُِٞث( -*

 اُذٛبٗبد أُذٕٛٞ ثٜب أُغبًٖ اُوذ٣ٔخ. -*

 بد ٝع٤بساد اُ٘وَ ٝؿ٤شْٛ(.ػٞادّ ٝعبئَ اُ٘وَ )ػٞادّ اُغ٤بساد ٝاألٝتٞث٤غ -*

 ٓخِلبد أُظبٗغ. -*

 اُـجبس اُ٘بتذ ػٖ ت٘ظ٤ق أُالثظ ٝاألحز٣خ اُخبطخ ثبُؼب٤ِٖٓ ك٢ أُظبٗغ. -*

٤ٌٓشٝرشاّ/٣ّٞ ُِجبُـ٤ٖ  ٠١١ٝػٔٞٓبا, كوذ أٌٖٓ توذ٣ش ٓب ٣ٌٖٔ ت٘بُٝٚ ٤ٓٞ٣با ػٖ ؽش٣ن اُـزاء ٝٝرذ أٗٚ ٣وذس ثحٞا٠ُ 

(EPA, 1986). ُٝ٤ٌٓشٝرشاّ. 2١إ٠ُ  ٠١ٚ ػٖ ؽش٣ن ٤ٓبٙ اُششة ك٢ٜ ٤ًٔبد تتشاٝس ٓب ث٤ٖ أٓب ٓب ٣ٌٖٔ ت٘ب 

 

 الُسميت الحادة
 ٗت٤زخ اُتؼشع ٤ٌُٔبد ًج٤شح ٖٓ اُشطبص ٝتؤدٟ إ٠ُ حذٝث ه٢ء ٝتش٘ذ ٝكوذإ ٝػ٠ حْ اُٞكبح.

 الُسميت المزمنت
 االختالٍ ك٢ ٝظبئق ا٠ٌُِ ٝهذ ٣تطٞس إ٠ُ كشَ ١ًِٞ.

 اُتؼبع اُز١ ٣وّٞ ثٚ ػذ اُحذ٣ذ ٝاُ٘حبطاأل٤ٔ٤ٗب ٝرُي ٗت٤زخ كؼَ 

 ٝ ثبُتب٢ُ تخج٤ؾ تٌٕٞ خال٣ب اُذّ اُحٔشاء ًٝزُي ٣ؤدٟ إ٠ُ هظش ػٔش خال٣ب اُذّ اُحٔشاء ٝػؼلٜب.

 إطبثخ اُزٜبص اُؼظج٢ أُشًض١ ٓغججخ اػتالٍ ُِذٓبؽ ٝ اػتالٍ

 ػظج٢.

اُؼذٝإ ٝاُغِٞى االٗذكبػ٢ ٝكشؽ اُ٘شبؽ إطبثخ األؽلبٍ ثتِق ك٤ض٣بئ٢ ثبُٔخ ٝحذٝث اػطشاثبد ع٤ًِٞخ ٓخَ 

 ٝتخِق ر٢٘ٛ .

 

 ِٓخ ُحبالد اُتغْٔ ثبُشطبص أُؼبِٓخ ثبُٔشًجبد أُخِج٤خ ٢ٛ اُت٢ تِؼت اُذٝس اُشئ٤غ٢ ك٠ أُؼب

ٝرُي ُؼالد حبالد اُتغْٔ اُشذ٣ذ إال أٗٚ ٣زت اُتز٘ت اُتبّ  BALٓغ ٓبدح  EDTA ح٤ج ٣تْ اعتخذاّ خ٤ِؾ ٖٓ ٓبدح 

 العتخذاّ أ١ ٜٓ٘ٔب ػ٠ِ حذا.

  اُضئجنMercury 

 إٕ ُِضئجن حالحخ أشٌبٍ :

اُؼؼ٣ٞخ ٝاُخبُج ػجبسح ػٖ أُشًجبد اُضئجو٤خ األٍٝ ٝٛٞ اُضئجن ػ٘ظشٟ, اُخب٢ٗ ٣ٝشَٔ أُشًجبد اُضئجو٤خ ؿ٤ش 

 اُؼؼ٣ٞخ.

ٖٝٓ أًجش ٓظبدس اُضئجن ٢ٛ اُـبصاد اُطج٤ؼ٤خ اُ٘بتزخ ٖٓ اُوششح األسػ٤خ ٝاُزضس ٝاألٜٗبس ٝأُح٤طبد. ٝهذ تْ 

 ؽٖ ع٣ٞ٘با. ٠5١١١١إ٠ُ  25١١١حغبة إرٔب٢ُ ا٤ٌُٔبد اُ٘بتزخ ك٢ طٞسح ؿبصاد ٝهذسد ثحٞا٢ُ 
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 .ٖاُجشا٤ً 

 .اُوششح األسػ٤خ 

 .اُتِٞث اُظ٘بػ٢ 

 .اُتِٞث اُضساػ٢ 

 االعتخذاّ اُطج٢ 

 

  ٣زت إٔ ٣ٌٕٞ ػالد حبالد اُتغْٔ ثبُضئجن ػجبسح ػٖ ػالد ٓجبشش ٝرُي ٖٓ أرَ تو٤َِ تش٤ًض

٢ اُضئجن ٖٓ اُؼؼٞ أُتأحش أٝ ٖٓ ٌٓبٕ اُؼشس. كؼ٠ِ عج٤َ أُخبٍ, ٝرذ إٔ ٖٓ اُحبالد األًخش خطٞسح تِي اُت

ٝرُي  (Hemodialysisتظٜش ٓؼٜب حبالد اُلشَ ا١ٌُِٞ, ٝػ٘ذٛب ٣زت ه٤بط ٓؼذالد اُذ٣ِضح )األستشبس( ُِذّ )

أٓب ثبُ٘غجخ  .(Cysteineأٝ اُغ٤غت٤ئ٤ٖ ) (Penicillamineأح٘بء اُحوٖ اُٞس٣ذ١ ُِٔٞاد أُخِج٤خ ٓخَ اُج٘غ٤َ أ٤ٖٓ )

ًٔبدح ٓخِج٤خ هذ  (BALجن اُـ٤ش ػؼ١ٞ, كئٕ اُؼالد ثٔبدح )ُِحبالد األهَ خطٞسح, ٝاُت٢ تٔخَ حبالد اُتغْٔ ثبُضئ

 ٣ٌٕٞ ػالربا كؼبالا.

 

  اُظ٘بػ٢, ٝٓ٘غ اُظشف اُظ٘بػ٢ ك٢اُتخِض ا٥ٖٓ ٖٓ اُتِٞث 

 أُزبسٟ أُبئ٤خ ٝ اُتشثخ ٝ اُٜٞاء.

 .ػذّ حشم أُخِلبد خظٞطبا اُت٢ تحتٟٞ ػ٠ِ أحجبسأٝثوب٣ب ثالعت٤ٌ٤خ 

 .ػذّ اعتخذاّ أُج٤ذاد اُت٢ تحتٟٞ ػ٠ِ ٓؼبدٕ حو٤ِخ 

 .اعتخذاّ أٝا٢ٗ ؽ٢ٜ ر٤ذح ال تحتٟٞ ػ٠ِ أُؼبدٕ اُخو٤ِخ 

  ٕ٣حتٟٞ ػ٠ِ ٤ًٔبد ٓ٘بعجخ ٖٓ اُجشٝت٤ٖت٘بٍٝ ؿزاء ع٤ِْ ٓتٞاص 

 ٝاُحذ٣ذ ٝاٌُبُغ٤ّٞ ٝاُضٗي ٝرُي ُتو٤َِ اُتأح٤ش اُغبّ ٌَُ ٖٓ اٌُبد٤ّٓٞ

 ٝاُشطبص.

 .اُتٞعغ ك٢ ػذّ اعتخذاّ اُشطبص ك٢ اُٞهٞد 

 .ٙػذّ اعتخذاّ اُشطبص ك٢ ُحبّ أُؼِجبد ٝٓٞاد اُتؼجئخ, أٝ ك٢ شجٌبد ٝ خضاٗبد ا٤ُٔب 

 ِ٠ ٓؼبدٕ حو٤ِخ ك٢ ُؼت األؽلبٍ.ػذّ ٝرٞد طجـبد تحتٟٞ ػ 

 ػذّ اعتخذاّ ًحَ اُؼ٤ٖ خظٞطبا ُألؽلبٍ ح٤ج أٗٚ ٣حتٟٞ ػ٠ِ 

 ٗغت ػب٤ُخ ٖٓ اُشطبص.

  تح٤َِ دٝس١ ُألؽؼٔخ ك٢ األٓبًٖ األًخش ػشػخ ُِتِٞث ُِتأًذ ٖٓ خِٞٛب ٖٓ أُؼبدٕ اُخو٤ِخ

 خظٞطبا أُزبسٟ أُبئ٤خ ٝٓب تحت٣ٞٚ ٖٓ

 أح٤بء ٓبئ٤خ.

  ٍٝاألعٔبى أٝ اُوشش٣بد خظٞطبا ُِغ٤ذاد اُحٞآَ ٝػذّ ت٘ب 

 أُشػؼبد ك٢ حبُخ اُشي ٖٓ ٝرٞد تِٞث ثبُٔؼبدٕ اُخو٤ِخ
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 ما هي مبيدات الحشرات؟

 الجشرية. هو المادة الكيميائية التي تستخدم لقتل اآلفة  

آفة حشرية في ظل تقنيات  للحد من أعدادهو المادة الكيميائية الطبيعية أو المصنعة التي تستخدم   

 . سالمة البيئة واإلنسانتؤمن 

 

 في ماذا تستخدم مبيدات الحشرات؟

   .الزراعيةفي مكافحة اآلفات الحشرية  •

 .في صوامع الغالل والمخازن  •

 .في مكافحة آفات الصحة العامة  •

 في المكافحة المنزلية  •

 تقسيم المبيدات وفقاً لدرجة األمان

 (General Use)*مبيذاث االستخذام العام  •

 (Restricted Use)مبيذاث مقيذة االستخذام   •

  (Forbidden/Banned) مبيذاث محظورة االستخذام   
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 أعراض التسمم بالمبيدات 

 تتشابه األعراض مع التسمم بمواد أخرى: •

 الغثيان  •

 القيء  •

 التعرق  •

 الصداع  •

 الدوخة والزغللة  •

 الضعف العام  •

 مبيدات التبخير

 آالم في الصدر ,  ضيق في التنفس 

 انعدام التركيز   ,  برودة األطراف 

 اإلغماء والموت 

 التــوصـيات

 تفعيل الدور التوعوي.  •

 تفعيل الدور الرقابي.  •

 معادة التعبئة  ”مصادرة العبوات   •

  بمركز معلومات”االستعانة   •

 .عند الطوارئ“ ألدوية والسموم

 .ألهميته في المجاالت األخرى“ فوسفيد األلمنيوم”حظر استيراد  عدم  •

 

 

 


