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المتاحة لمكافحة اآلفات بالنسبة لمعظم المزارعين في  السهلة ن المبيدات مازالت الوسيلةيدل الواقع الفعلي علي أ

كثير من البلددان، كمدا أنهدا تعتبدر واحددة مدن المكوندات الرويسدية أو التكتيكدات الهامدة فدي بدرامت امدارة المتكاملدة 
لآلفددددات فددددي أحددددوال وظددددروا عديدددددةد وا  ا مددددا أدر  مسددددت دمي 

المشدداكل أو السددلبيات المعاكسددة المصدداحبة المبيدددات أن معظددم 
 هدددا بالبدددافدددي حدددد  اتهدددا ولكنالمبيددددات سدددمية راجعدددة للهدددا ليسدددت 

االسددت دامات بيددر السددليمة أو ال ااوددة لهددا،  مددن جددرا  مدداتكون
وأن هنددددا  حاجددددة ملحددددة للمحافظددددة علددددي البيوددددة وحمايتهددددا مددددن 
التلددو ، فددلن النظددرة حددول المبيدددات واسددت داماتها سددوا تت يدددر 

يبرز الدددور المهددم لمتددداولي ومسددت دمي المبيدددات فددي تجندد  وسدد
تباع األسالي  السليمة لالستفادة بها  أو الحد من ه ه المشاكل وا 

تدم تصددميم هد ا الم لددا ومدن أجدل  لدد  فقدد ألادول فتدرة ممكنددةد 
ليركددز الءددو  علددي  ،بمبددادرة مددن الجمعيددة العربيددة لوقايددة النبددات

تعلقة باعتبارات السالمة واآلمان الجوان  المنهجية والتابيقية الم
الصددددحي والبيوددددي فددددي تددددداول واسددددت دام المبيدددددات، والتابيقددددات 
الراميددة لتوظيفهددا المناسدد  للظددروا السدداودة فددي مكافحددة اآلفددات 

ر مدن الزراعية بالبلدان العربية، لتحقيق أقصى فاودة  مع أقل قدد
 الءرر أو السلبيات المعاكسةد 

 721ب ددالا مقددوه، وهددو يحتددوه علددي  (42×71) جيدددة بددالحجم العدداد تددم ر ددراك الكتددا  فددي اباعددة 
صفحة في بداية الكتا   اصة بال الا الدا لي وحقوق النشر والمشاركين في التأليا وجدول  42صفحة منها 

صفحة، قاومة الجداول )صفحتين(، قاومة األشكال  702المحتويات والمقدمة والصور الملونة، المتن ويتكون من 
وقددد شددار  فددي صددفحات(د  3صددفحات(، التعريددا بمعددد  الكتددا  ) 70صددفحات(، فهددرس كشدداا المبيدددات ) 2)

وهددو يتكددون مددن عشددرين  د وأربعددين مشدداركا  بلددع عددددهم أثنددين كتابددة فصددولب ن بددة مددن األسددات ة والبدداحثين العددر  
دارة مبيدات اآلفات التقليدية والحديثة و  تم التركيز فيها فصال   مدع أمثلدة اآلمندة ان تابيقاتهدا ءدمعلى أساسيات وا 



 

لحلددول المشدداكل الجانبيددة المصدداحبة لهددا، ونقددل الاددرق والتقنيددات للجهددود والتوجهددات المت دد ة فددي البلدددان العربيددة 
  اواعةدونشرها بالل ة العربية المالمدعمة ل ل  

ادددال  كتددد  الم لدددا بالل دددة العربيدددة المدققدددة بأسدددلو  مبسدددا ليسدددتفيد بدددب علدددي أوسدددع ناددداق كدددل مدددن ال
المددزارعين وبيددرهم مددن العدداملين فددي تددداول  والمت صصددين فددي مجددال وقايددة النبددات والمرشدددين الددزراعيين، وأيءددا  

ونسددددأل اع العلددددي القدددددير أن يجددددد الجميددددع فددددي هدددد ا الم لددددا الفاودددددة، وأن يكددددون مسدددداهمة واسددددت دام المبيدددددات، 
ي وانندا العربدي بمدا فيدب ال يدر وصدالا امنسدان متواءعة في نشر المعلومات الهادفة لتحقيق التنمية الزراعيدة فد

 والبيوةد
 

 يحتوي الكتاب على الفصول التالية:
 

  )مصر(، تأليا محمد السعيد الزميتي –أساسيات مبيدات اآلفات وتأثيراتها الجانبية  الفصل األول:
 )األردن( وابراهيم  الد الناظر)مصر( باسم عاشور محمد 

 )مصر( تأليا محمد السعيد الزميتي –يدات و ضمانات التطبيقات اآلمنة الحاجة للمب الفصل الثاني: 

محمد عبد تأليا  – تشريعات وضوابط تداول واستخدام المبيدات بالبالد العربية الفصل الثالث:
 (ليبيا) محمد علي السعيد  (مصر) الهاد  قنديل

 تأليا محمد السعيد الزميتي –مستحضرات وعبوات المبيدات ومواصفاتها القياسية  الفصل الرابع:
 (ليبيا) عبد اع الزروقو  (مصر)صالح الدين   نيفين ،(مصر) السيد فرك )مصر(،

تأليا توفيق مصافي  –اعتبارات السالمة واآلمان في تداول واستخدام المبيدات  الفصل الخامس:
 )األردن( وابراهيم  الد الناظر (األردن) العنتر 

 بيومي عال  الدين ،(مصر) تأليا محمد يسر  هاشم –تبخير بالمبيدات  تطبيقات ال الفصل السادس:
 )سورية( وسهام أسعد( السعودية) علي سرار ،(مصر)عبد ال الق 

تأليا محمد السعيد الزميتي )مصر(، عال  الدين بيومي  –أقسام المبيدات الحشرية  الفصل السابع:
 (مصر)  حامدوأحمد عبده  (مصر) نبيلة صابر ،(مصر)عبد ال الق 

، (مصر)تأليا أمجد كامل صبيحة  –خصائص وسلوك المبيدات الحشرية الشائعة   الفصل الثامن:
 ونصر  قعوار )لبنان( (مصر) عال  الدين بيومي عبد ال الق

، سمير قدسية (مصر)تأليا صالح فليفل  –المبيدات الفطرية وتطبيقاتها الحقلية  الفصل التاسع:
 (مصر)الشربيني )سورية( وسوزان ناصر 

، سيد دحروك (السعودية)تأليا  الد المالق  –المبيدات العشبية وتطبيقاتها الحقلية  الفصل العاشر:
 (الم ر )ومحمد العنتر   ، سمير اباش )سورية( (مصر)



 

، (مصر)تأليا شريا مصافي حافظ  –مبيدات األكاروس وتطبيقاتها الحقلية  الفصل الحادي عشر:
   (مصر))العراق( ومحمد ابراهيم حسين الجبور   ابراهيم

عودية(، وليد ابراهيم أبو بربية ستأليا أحمد عبد السميع دوابة )ال –مبيدات النيماتودا  الفصل الثاني عشر:
 الزميتي )مصر( سعد رشاد)األردن( و 

 (مصر)تأليا عدوان شها  )سورية( ورفعت مصافي شريا  –مبيدات القوارض  الفصل الثالث عشر:

، السيد محمد عبد العال (مصر)تأليا مصافي النبو  محروس  –مبيدات القواقع  صل الرابع عشر:الف
 ومجده ولسن )مصر(( مصر)

  مصر(، مصافي البوحسيني) تأليا محمد السعيد الزميتي –المبيدات الحيوية   الفصل الخامس عشر:
 )الم ر ( ومحمد عبد الحي )سورية(

تأليا محمد السعيد الزميتي )مصر( ومحمد باسم عاشور  –ييم المخاطر  أساسيات تق الفصل السادس عشر:
 )مصر(

 تأليا محمد ربراهيم عبد المجيد )مصر( – إدارة مقاومة اآلفات لفعل المبيدات  الفصل السابع عشر:

تأليا محمد السعيد الزميتي )مصر(، محمد  –حماية البيئة من التلوث بالمبيدات   الفصل الثامن عشر:
وابراهيم  ( مصر)فيبي نبيب نصر  ،لهنيد  )مصر(ام عاشور )مصر(، أحمد باس

 ال رياني )ليبيا(
تأليا محمد السعيد الزميتي )مصر(،  ابراهيم  –التخلص اآلمن من المبيدات الراكدة   الفصل التاسع عشر:

 (العراق) وهاشم ابراهيم عواد)األردن(   الد الناظر )األردن(، نعيم شرا
إجراءات تحليل متبقيات المبيدات للرصد البيئي ومراقبة تلوث المنتجات الزراعية  رين:الفصل العش

و الد عبد )مصر(   تأليا محمد السعيد الزميتي – وتقدير فترات ما قبل الحصاد 
 (مصر) العزيز

 

 يمكن طلب شراء الكتاب من:
 www.darwael.com  دار واول للنشر والتوزيع

 األردن ،الجبيهة ،7771ص    ،عمان
      5338410-6-962+هاتا: 

      5331661-6-962+فاكس: 

 wael@darwael.com: يالبريد املكترون

 

  ، بيروت، لبنانللمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مكت  الجمعية العربية لوقاية النبات
 aspp@terra.net.lbالبريد املكتروني: 


