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في حميب األبقار   العضوية قدير بقايا بعض مبيدات الكمور

بعض مناطق الجبل فى بيا من تربو ومياه  المحيطة والبيئة
 االخضر في شرق ليبيا

 2الغول وعزالدين خيراهلل 1افضيل عمر العوامى
 1االيبي  -البيضاء قسـ كقايو النبات كميو الزراعة جامعو عمر المختار  

 أكادمية الدراسات العميا بنغازم ليبيا 2
Ifdial_1956@yahoo.com 

 الممخص
الدراسة  استيدفت ىذهفي منطقو الجبؿ االخضر نظرا لالستخدامات المكثفة لممبيدات 

ئو المتكاجدة حكليا  يمراقبة كتقدير المبيدات الكمكركنية العضكية في حميب األبقار كالب
 (CCPRمف مياه ك تربو كمقارنتيا مع المستكيات الدكلية المصرح بيا طبقا   لمػ

.)Codex  . 
عند مقارنة متبقيات المبيدات التي تـ تقديرىا في حميب األبقار في المناطؽ الخمس 

الدراسة كىى )الحنيو، الكسيطو ، قرناد، الفائديو ك لممكده( مع الحدكد القصكل  محؿ
المسمكح بتكاجدىا  أتضح أف ىناؾ ثالثة مبيدات كانت تراكيزىا أعمى مف الحد المسمكح 

عمى ك كانت التراكيز  Endrin  , Decofol , p,p DDTبتكاجده  كىذه المبيدات ىي 
( في ثالثة مناطؽ ىي) الكسيطية PPM 0.043, 0.051 , ( 0.069 ,كاالتيالتكالي 

كاف المبيد األكثر تكاجدا في عينات التربة  Endrinكقرنادة كالفائدية( ك يتضح أف مبيد 
عينة ك سجؿ أعمى تراكيز لو في منطقة  15عينات مف اصؿ  4حيث سجؿ تكاجدا فى

 0.061ط تركيز جزء في المميكف تميو منطقة الحنية  بمتكس 0.071الكسيطة بمتكسط 

92 -70( : 6، )2016قاية النبات، اجمللة الليبية لو  

mailto:Ifdial_1956@yahoo.com
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جزء في المميكف  0.05جزء في المميكف كانخفض قميال في قرنادة بمتكسط تركيز 

 (Codex،2007 جزء في المميكف  () 0.04كجميعيا  أعمى مف الحد المسمكح بو  ) 
مبيدات اخرل كانت تراكيزىا اقؿ مف  3أف ىناؾ   الدراسةكما تبيف ايضا مف ىذه 

حيث Heptachlor ، Endrin ،. Endrinاجدىا كىى الحدكد  القصكل المسمكح بتك 
( في منطقة قرنادة ك مبيد   0.009 PPM) Endrin كاف متكسط تركيز كؿ مف  مبيد

Heptachlor  (0.037( PPM    في منطقة لممكدة كمبيدp,p-DDT(0.037 
PPM في منطقو الكسيطو كجمعييا  اقؿ مف الحدكد القصكل المسمكح بيا كما تبيف  )
( عند حدكد  HCH-γ  ،HcH-α، O,P,DDT) األتيةعدـ كجكد المركبات  ايضا 

 .الدراسةالكشؼ لمجياز جميع مناطؽ 
 المقدمة

اإلسراؼ في استخداـ المبيدات يؤدم إلى تمكث األراضي الزراعية كغالبا ما يتبقى جزء 
ص  مف المبيدات كخاصة المبيدات الكمكرنية العضكية في التربة ألعكاـ عديدة حيث يمت

النبات جزء مف ىذه المركبات كتخزف في سكقيا كأكراقيا كثمارىا ثـ تنتقؿ إلى الحيكانات 
التي تتغذل عمى النبات لتظير في ألبانيا كلحكميا لتصؿ إلى اإلنساف بطريقة غير 

( .إف أكثر الممكثات التي تـ تسجيؿ تكاجدىا ىي المركبات الكمكرنية العضكية 2)مباشرة 
الذائبة في الدىكف، كالتي تتجمع كتتراكـ في أنسجة الجسـ المختمفة كىي الثابتة بيئيا ك 

مركبات كربكنية عضكية سامة ذات ثبات عالي في البيئة كتنتشر بعيدا في الماء  
كاليكاء كالتربة محدثة تمكثا في الكسط البيئي كتزداد نسبتيا عند انتقاليا في السمسمة 

رغـ منع ىذه المركبات منذ بداية  .(12)كافالغذائية كقد تصؿ إلى اإلنساف كالحي
السبعينات اال انو الزلت اثارىا مكجكدة كأصبحت معظـ مصادر الغذاء تحتكم عمى بقايا 
مف المبيدات الكمكرنية العضكية كمف أىـ المصادر الغذائية التي قد تحتكم عمى بقايا 

 ( .8ي غذاء اإلنساف )مبيدات كمكرنية ىي منتجات األلباف التي تعتبر عنصرا أساسيا ف
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كعمى الرغـ مف مزايا استخداـ المبيدات في زيادة اإلنتاج الزراعي كالنيكض بالصحة  
العامة ، فإف مشكمة التمكث بالمبيدات أخذت تتضح عاما بعد عاـ حاممة معيا الكثير 

( كقد 1مف النتائج المخيفة بحيث أصبحت مشكمة بيئية حادة البد مف دراستيا بإمعاف )
عت البرامج العممية  لتقصي متبقيات المبيدات في كثير مف الدكؿ  حيث تعتبر ىي كض

المفاتيح لكضع التشريعات كالتنظيمات الخاصة بالمبيدات كأيضا ظيرت قاعدة بيانات 
كبيرة تساىـ كتساعد في تقييـ المبيدات ككذلؾ مستكل ما ىك مسمكح كغير مسمكح مف 

 2001مايك  23دكلة عمى إعالف ستككيكلـ في 90 ( . تمت مكافقة9)المكاد لغذائية 
كدخؿ اإلعالف حيز التطبيؽ في  OCPsلمحد مف إخطار الممكثات العضكية الثابتة 

دكلة عمى التقميؿ كمنع أنتاج كتصدير كاستيراد كاستخداـ  50عندما كافقت  2004مايك 
  (( 19الممكثات العضكية الثابتة لإلقالؿ مف تكاجدىا في البيئة

( دراسة  لمسح  كمراقبة سبعة مبيدات 5) ,كآخركف  Ashnagarل أجر 
عينة حميب حيث  35في إيراف في  Ahwazكمكرنية في عينات حميب أبقار في مدينة 

كجد  DDTك mg/kg 0.042أشارت النتائج إلى كجكد مبيد المينديف بمتكسط تركيز
دكد المكصي بيا كأشارت إلى تجاكز ىذه المتبقيات لمح 0.28mg/kgبمتكسط تركيز 

( لمراقبة  المبيدات 15كآخركف ) Neg.كفى دراسة قاـ بو  FAO/HWOمف قبؿ 
في اليند  Bundelkniandالكمكرنية في حميب األبقار في أماكف مختمفة في منطقة 

بنسبة  325عينة مف أصؿ  206حيث اكتشؼ كجكد المركبات الكمكرنية العضكية  في
ككاف  mg/kg 0.162بمتكسط تركيز بمغ  HCH% حيث تكاجدت مشابيات  63.38

عينة مف   114في DDEك  DDTاألكثر تكاجدا  إلفا تمييا جاما في حيف تكاجدت
( في  8كآخركف ) dawoodعينة .  كذكر 17فيDecofol عينة كتكاجد   325أصؿ

عينة حميب جمعت مف مزارع  40دارسة   لمكشؼ عف متبقيات المبيدات الكمكرنية  في 
 محافظتي قنا كسكىاج حيث أكضحت نتائج  األبقار في
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% مف العينات احتكت عمى نكع أك اكثر مف  متبقيات   82.5الدراسة إف 

%( 30اعمي نسبة بيف المتبقيات الكمكرنية بنسبة ) DDTالمبيدات الكمكرنية كاحتؿ
( مايكرك جراـ/لتر  يميو كؿ مف  ىبتاكمكر كالمنيديف بنسبة  ( 0.1003بمتكسط تركيز

ميكركجراـ/لتر(  0.18مايكرك جراـ /لتر(  ك)  0.0575( بمتكسط تركيز)22.51)%
ميكركجراـ /لتر(  0.058) تركيز %( متكسط17.5ثـ يأتي االندريف بنسبة ) لميبتاكمكر.

 %( بمتكسط تركيز )15ثـ الداىالدريف  كىبتاكمكرابيككسيد بنسبة )
النتائج  الي أف تركيز ىذه  ميكركجراـ/لتر( كأشارت0.053 ميكركجراـ/لتر ( )0.1273

( 20كاخركف ) Willetكما اجرل  المتبقيات لـ تتجاكز الحدكد المسمكح بييا دكليا .
مف التربة كاالعشاب الى حميب   DTTبدراسة عف انتقاؿ المبيدات الكمكرنية مركب 

االبقار كاشارت نتائج الى كجكد عالقة بيف بقايا المبيدات في حميب االبقار كالتربة 
كاالعشاب مف خالؿ انتقاؿ ىذه المبيدات مف التربة كاالعشاب كتراكميا في االنسجة 

عينة حميب مف 117(.عف متبقيات كمكرنية في17كآخركف، ) Sharma الدىنية ككشؼ 
مقاطعة في اليند بكالية ىاريانا  خالؿ كانكف إال كؿ تـ  تحميؿ العينات لمكشؼ عمى  14

كاالندكسمفاف كااللدريف تـ  ,HCHكمشابيات DDTمشابياتالمبيدات الكمكرنية العضكية  
، 0.02926% مف العينات بقيـ متكسطات  12%،43%،   97%،100الكشؼ عف 

0.0367 ،0.0022 ،0.0053، mg/ml  عمى  التكالي أكضحت الدراسة إفBHCH 
 . DDT,HCHأكثر بالمقارنة مع مشابيات P,p-DDك

 
 وطرائق البحث مواد

مف  2009مايك  -عينة حميب خالؿ الفترة مف مارس20: جمع عددبجمع عينات الحمي
مناطؽ مختمفة في الجبؿ االخضر كىي ) الكسيطة، الفايدية ، لممكدة ، قرنادة ، الحنية  

كقد  بقره  20مكررات لكؿ عينة   2مف كؿ منطقة بمعدؿ  4( ككاف عدد العينات 
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محكمة اإلغالؽ ككضعت  أخذت العينات ككضعت في عبكات بالستكية نظيفة معتمو

عمييا كرقة تبيف فييا تاريخ أخذ العينة كاسـ المنطقة  كرقـ العينة ثـ نقمت العينات داخؿ 
إلى  °ـ15 -حافظو مبرده مباشرة إلى المعمؿ كحفظت في ثالجة عمى درجة حرارة  

 حيف تحمييا. 
كآخركف   SuzKiقدرت متبقيات المبيدات الكمكربية العضكية تبعا لطريقة  االستخالص:  
مؿ مف حميب األبقار إلى خميط مف اليكساف كاإليثانكؿ  10( حيث أضيؼ 1979)

مؿ( عمى التكالي كأجرل طرد مركزم لمخميط عمى سرعة  5،  1، 20اإلسيتكنيتريؿ )
rpm 2000  دقائؽ . كرشحت طبقة اليكساف العمكية باستخداـ  قطف  ككبريتات  3لمدة

مؿ ىساف ثالث مرات  20ر الطرد المركزم  مع إضافة صكديـك ال مائية  كتـ  تكر 
باستخداـ ° ـ 40كترشيح طبقة اليكساف ثـ تبخير ىساف في كأس نظيؼ عمى درجة 

 جياز المبخر الدكار .
سـ  كقطره الداخمي 30تمت عممية التنقية باستخداـ عمكد زجاجي طكلو  -التنقية:

ع بداخمو سدادة مف الصكؼ سـ مزكد  بصنبكر عند نيايتو المسحكبة حيث كض2.5
جـ مف كبريتات الصكديـك ال مائية  منشطة  3الزجاجي ثـ أضيؼ داخؿ العمكد التنقية 

( جافة mesh 100-60جـ  مف مادة اإلد مصاص  )فمكسيؿ 10كأضيؼ فكقيا 
جـ  مف كبريتات الصكديـك ال مائية 2ساعة ثـ أضيؼ  24لمدة ° ـ130كمنشطة عمى 

مؿ مف اليكساف حيث استقبؿ في كأس  تـ  50كد التنقية بحكالي المنشطة كتـ تييئة عم
مؿ مف األثير 2استبعاده ثـ مررت العينة المستخمصة كالمعاد إذابتيا سابقا بحكالي 

مؿ  مف مخمكط اإلزاحة األكؿ المتككف  35البتركلي  خالؿ العمكد المجيز كتـ إضافة  
التكالي كسمح لو بالمركر خالؿ  ( عمى70:30ىكساف بمعدؿ ) Nمف مثيميف كمكريد  ك

مؿ مف مخمكط اإلزاحة الثاني  45العمكد إلى كأس نظيؼ كقبؿ جفاؼ العينة أضيؼ 
°  ـ 40( كجفت محتكيات الكأس عمى 50:50ىساف ) Nالمتككف مف مثيميف كمكريد ك
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باستخداـ جياز المبخر الدكار كجيزت لدخكؿ في جياز كركماتكغرافيا الغازم السائؿ  

 ية في العينات.نالمتبقيات الكمكر  لتقدير
 جمع عينات المياه : 

 3عينة مياه مف نفس المناطؽ المذككرة كخالؿ نفس الفترة بمعدؿ  15جمع عدد       
كمياه   7عينات مياه آبار سطحية 6مكررات شممت  2عينات كؿ منطقة كاستخداـ 

مؿ  100مف المياه مياه ينابيع طبيعية ككانت الكمية المأخكذة  2خزانات جكفية ك
مؿ كغطت الزجاجة بغالؼ مف األلمكنيـك  250كضعت في زجاجة معتمو سعة 

ككضعت عمييا كرقة سجؿ عمييا اسـ المنطقة كتاريخ أخذ العينة كرقـ العينة ثـ نقمت 
العينات داخؿ حافظو مبرده  مباشرة إلى المعمؿ كحفظت في ثالجة عمى درجة حرارة  

 حميؿ عمييا .إلى حيف إجراء الت° ـ 15
  AL-Sarar( 1996تـ استخالص كتقدير عينات المياه  تبعا لطريقة ) -االستخالص :
دقائؽ ثـ نقمت  3مؿ مف اإلسيتكنتريؿ كالرج لمدة  50مع  مؿ مف عينة 50حيث أخذ 

مؿ مف اإليثير البتركلي كالرج لمدة دقيقتيف . فصمت  50إلى قمع الفصؿ مع إضافة 
مؿ مف اإليثير البتركلي مع  30ذت طبقة المياه كأضيؼ إلييا الطبقة العضكية ثـ أخ

الرج لمدة دقيقتيف ثـ أخذت الطبقتيف العضكيتيف كتـ تركيزىـ في كأس باستخداـ الجياز 
 مؿ( . 10 -5المبخر الدكار مف          )

  Abo-EL-Saad( 2001العينات المستخمصة تـ تنقيتيا تبعا لطريقة )التنقية  :
سـ 2.5سـ كقطره الداخمي  30مية التنقية باستخداـ عمكد زجاجي طكلو حيث تمت عم

جـ مف  3حيث كضع بداخمو سدادة مف الصكؼ الزجاجي ثـ أضيؼ داخؿ العمكد 
كبريتات الصكديـك الالمائية المنشطة ثـ أضيؼ فكقيا مف مادة اإلد مصاص االرتفاع 

لمدة °  ـ 130مى ( جافة كمنشطة عmesh 100- 60جـ  )فمكرسيؿ  20سـ ،  10
جـ مف كبريتات الصكديـك الالمائية المنشطة فكقيا كتـ تييئة  2ساعة ثـ أضيؼ 24
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مؿ( مف اإليثير البتركلي حيث استقبؿ في كأس ثـ استبعاده ثـ  25-20العمكد بحكالي )

مؿ( مف اإليثير البتركلي  10 -5مررت العينة المستخمصة كالمعاد إذابتيا سابقا مف)
(  50،  15،  6مؿ( مف مخاليط اإلزاحة )25 المجيز حيث تـ إضافة ) خالؿ العمكد

أيثير بتركلي في دام إيثيؿ أيثر عمى التكالي حيث تـ تركيز كتجفيؼ ىذه الكميات 
باستخداـ المبخر الدكار كجيزت لمدخكؿ إلى جياز كركماتك غرا فيا الغازم لتقدير 

 المتبقيات الكمكربية في العينات .  
 التربة : جمع عينات
عينات  3عينة مف التربة خالؿ نفس الفترة كمف نفس المناطؽ بمعدؿ  15جمع عدد 

سـ حيث تـ اختيار أربع  20مكررات اخذت العينات مف عمؽ 2لكؿ منطقة كاستخداـ 
مف نفس الحقؿ كخمطت عينات التربة األربعة حتى  2ـ16قطع مف األرض مساحتيا 

كيمكجراـ  ككضعت في كيس مف البكلي  2نة كزنيا تمثؿ الحقؿ بكاممة ثـ اخذ منيا عي
إيثميف نظيؼ كجديد كضعت عمييا كرقة تكضح اسـ منطقة كرقـ العينة كتاريخ أخد العينة  

 ° .ـ15 -ثـ نقمت مباشرة إلى المعمؿ  ككضعت في ثالجة عند درجة حرارة 
 Pesticide analyticalتـ استخالص العينات تبعا لما كرد في االستخالص :  

manual)( )(16  
جـ مف التربة  50سـ  كتـ كزف  2.2سـ  كقطره  40حيث تـ  باستخداـ عمكد  طكلو 

 الجافة ىكائيا  كخمطت 
جـ مف كبريتات الصكديـك الالمائية ككضعت داخؿ العكد بعد أف كضعت  100مع 

مؿ مف مخمكط  إستيكف في  250بداخمو سدادة مف الصكؼ الزجاجي حيت غسمت ب 
ممى في الدقيقة الرشح تـ تجفيفو عمى  5-3( كبمعدؿ سرياف مف 1:1بمعدؿ )ىكساف 

 100ممى  ثـ نقؿ إلى المستخمص  100كحجـ  °ـ 40المبخر الدكار عند درجة حرارة  
مؿ مف  25مؿ مف ماء المقطر ك 300لتر ثـ أضيؼ إليو  1مؿ إلى قمع  فصؿ 
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يف تفصؿ الطبقة المائية ثـ محمكؿ مشبع مف )كمكريد الصكديـك ( كالرج لمدة دقيقت

عادة استخالصيا  مرة  الحصكؿ عمى الطبقة العضكية كالطبقة المائية ثـ  فصميا  كا 
مؿ مف مخمكط مثيميف كمكريد في ىكساف   20لتر  باستخداـ 1أخرل  في  قمع فصؿ 

مؿ مف الماء  100%( . ثـ دمج الطبقات العضكية كتغسؿ مرتيف باستخداـ 15بمعدؿ )
مؿ  يتـ بعدىا تمريرىا عمى كبريتات الصكديـك الالمائية  500ي  قمع  فصؿ المقطر  ف

 ككرقة ترشيح  لمتخمص مف الرطكبة . 
pesticide analytical manual  (16 )تمت تنقية العينات تبعا  لطريقة التنقية:  

سـ   5،2سـ  كقطره الداخمي 30حيث تمت عممية التنقية باستخداـ عمكد زجاجي طكلو 
جـ  مف  3كضع بداخمو سدادة مف الصكؼ الزجاجي ثـ أضيؼ داخؿ العمكد  حيث

كبريتات الصكديـك الالمائية المنشطة ثـ أضيؼ فكقيا مف مادة اإلد مصاص االرتفاع 
 24لمدة  °ـ 130( جافة كمنشطة عمىmesh 100- 60جـ(، )فمكرسيؿ  20سـ) 10

لمنشطة فكقيا  كتـ تييئة جـ مف كبريتات الصكديـك الالمائية ا 2ساعة  ثـ أضيؼ
مؿ( مف  50مؿ( مف اإليثير البتركلي ثـ تـ إضافة ) 50-40العمكد بحكالي مف )

% دام إيثيؿ أيثر في البتركلي عمى التكالي حيث 15% ،  6مخاليط اإلزاحة بمعدالت 
تـ تركيز كتجفيؼ ىذه الكميات باستخداـ المبخر الدكار كجيزت لمدخكؿ إلى جياز 

 فيا الغازم لتقدير المتبقيات الكمكركنية في العينات.  كركماتك غرا 
 الجياز المستخدم لتقدير المبيدات:

حيث تـ التعديؿ في معدؿ السرياف  HPLC2000نكعو بيركيف ايممر  HPLCجياز 
ميكركليتر مف  10ككاف السبب في ذلؾ زيادة جكدة الفصؿ عف العمكد حيث تـ حقف 

 العينة عمى الجياز.
 C18  -العمكد: nm 218-الطكؿ المكحى : UV detector-:نكع الكاشؼ 

reversed-phase 
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 gradient of water -مخمكط اإلزاحة:    ml/min 0.7  -معدؿ السرياف :

methanol, acetonitrile (0–6.5 min: 10:10:80, v/v/v; 6.6–9.7 
min: 5:5:90,v/v/v;9.7–15 min: 10:10:80, v/v/v) 

 Francia, s. (2006)كما ذكر 
 

 -منحنيات المبيد القياسي :
 تظير ىذه المنحنيات مدم خطيو الطريقة لكؿ مبيد عمي حده 

 
 

 يكضح تركيز كؿ مبيد مع مساحة المنحني المقابؿ لو لكؿ تركيز .(1الشكل)
 

 النتائج و المناقشة
كانا األكثر تكاجدا في  Endrin ،Decofol( يتضح أف مبيدل 1مف الجدكؿ )

في عينات  Endrinالتي تـ جمعيا مف مناطؽ الدراسة . حيث سجؿ  عينات الحميب
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في  Endrinحيث كجد  %20عينة كبنسبة  20عينات مف اصؿ  4الحميب تكاجدا في

،حيث  الفائديوعينات الحميب في ثالثة مناطؽ مف اصؿ خمسة كىي الكسيطة ك قرنادة ك 
جزء في المميكف تميو  0.069سجؿ أعمى تركيز لو في منطقة الكسيطة بمتكسط تركيز 

جزء في المميكف كلكحظ انخفاض تركيزه في منطقة 0.051منطقة الفائدية بمتكسط تركيز
في ىذه المناطؽ كانت  Endrinجزء في المميكف جميع تراكيز  0.034قرنادة بمتكسط

لـ  Endrinجزء في المميكف( مبيد  (0.008اعمى مف الحدكد القصكل المسمكح بيا كىى
 د لو في منطقتي الحنية كلممكدة. يسجؿ أم تكاج

 %20عينة حميب كبسبة  20فقد ظير في أربع عينات مف اصؿ  Decofolأما مبيد  
ككاف ىذا التكاجد في المناطؽ التالية الكسيطة كلممكدة كالفائدية ، حيث سجؿ أعمى 

جز في المميكف تميو منطقة لممكدة  0.078تركيز لو في منطقة الكسيطة بمتكسط تركيز 
 0.01جزء في المميكف كانخفض تركيزه في منطقة الفائدية بمتكسط  0.042حيث سجؿ 

جزء في المميكف ، كلـ يسجؿ أم تكاجد لو في منطقتي قرنادة كالحنية جميع ىذه التراكيز 
جزء في  0.005كىى )Codex  (7 )كانت فكؽ مف  الحدكد المسمكح بيا كما كرد في 

-p,pفاف  O,P-DDT. أما مبيدم Decofo جد مبيد ،المميكف ( كعند مقارنة نسبة تكا
DDT  كاف اقؿ مبيدات المقدرة تكاجدا في عينات الحميب 

في منطقة الحنية حيث تكاجد بمتكسط تركيز   20حيث تكاجد في عينة كاحدة مف اصؿ
 0.02جزء في المميكف   ككاف أعمى مف الحد المسمكح بو كما كرد في كىك 0.075

فمـ يسجؿ أم تكاجد في جميع العينات.      P,p-DDTأما (7)جزء في المميكف 
الفا كجاما فمـ يستدؿ عمى تكاجدىا في جميع عينات الحميب التي HCH مشابيات 

 جمعت مف مناطؽ الدراسة.
عند مقارنة متبقيات المبيدات التي تـ تقديرىا في التربة في المناطؽ الخمس محؿ 

 Codexلمسمكح بتكاجدىا طبقا لما كرد في ( مع الحدكد القصكل ا2الدراسة جدكؿ )
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أتضح أف ىناؾ مبيديف كانا تراكيزىما أعمى مف الحد المسمكح بتكاجده كىما  (7)

Endrin ،p,p-DDT  أما مبيدHeptachlor  فكاف تراكيزه اقؿ مف الحد المسمكح بو
في  ) PPM 0.061،  0.05،  0.071كاالتي ) Endrin ككاف متكسط تراكيز مبيد 

Heptachlor (0.0135 PPM ) ؽ الكسيطة كقرنادة كالحنية كمتكسط تراكيز مبيدمناط
في منطقة   P,p-DDT (0.0715 ( PPM في منطقة الكسيطة كمتكسط تركيز مبيد

الكسيطة أما بقية المبيدات األخرل فمـ يستدؿ عمى تكاجد ليا في عينات التربة بمناطؽ 
كاف المبيد األكثر تكاجدا في  Endrinد ( يتضح أف مبي2محؿ الدراسة . كمف الجدكؿ )

عينة ك سجؿ أعمى  15عينات تربة مف اصؿ  4عينات التربة حيث سجؿ تكاجدا فى
جزء في المميكف تميو منطقة  0.071تراكيز لو في منطقة الكسيطة بمتكسط تراكيز 

 جزء في المميكف كانخفض قميال في قرنادة بمتكسط تركيز 0.061الحنية  بمتكسط تركيز 
جزء في  0.04جزء في المميكف كجميعيا  أعمى مف الحد المسمكح بو كىك  0.05

 لـ يسجؿ في منطقتي لممكدة كالفائدية. Endrinالمميكف. مبيد 
حيث  %6.6عينة بنسبة 15فقد تكاجد في عينة كاحدة مف اصؿ  Heptachlorأما 

و المسمكح بو جزء في المميكف ككاف اقؿ مف ب 0.0135سجؿ في الكسيطة تركيزا قدر 
 Heptachlorجزء في المميكف كلـ يسجؿ  0.03كىك  Codex  (7 )طبقا لما كرد في 

فقد سجؿ تكاجد  p,p-DDTال تكاجد لو في المناطؽ الخمس محؿ الدراسة . أما مبيد  
جزء في المميكف  0.0715بمتكسط %6.6لو في منطقة الكسيطة في عينة كاحدة كبنسبة 

 Codexاجده أعمى مف المسمكح بو طبقا لما كرد في عينات ككاف تك  3مف اصؿ 
لـ يسجؿ تكاجد في  O,P-DDTجزء في المميكف في حيف اف مبيد   0.05كىك  2007

 جميع العينات في المناطؽ محؿ الدراسة. 
سجؿ اكبر تكاجد في عينات المياه   Heptachlor( يتضح أف مبيد 3مف الجدكؿ )

جزء في المميكف كبنسبة  0.037دة بمتكسط تراكيزحيث ظيرا في عينتيف في منطقة لممك 
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ككاف مساكل لمحدكد القصكل المسمكح بيا في عينات المياه كما كرد %13.3تكاجد
جزء في المميكف  ككاف الظيكر الكحيد لو في كؿ  0.03كىك Codex 2007في

فقد سجؿ تكاجد في منطقة قرنادة في عينة  Endrin المناطؽ محؿ الدراسة. ما مبيد 
جزء في المميكف ككاف اقؿ مف  الحدكد القصكل المسمكح  0.009احدة بمتكسط تركيزك 

جزء في المميكف كلـ  0.04كىك  Codex 2007بيا في عينات المياه كما كرد في
 يسجؿ ال تكاجد في جميع المناطؽ األخرل محؿ الدراسة. 

ء في جز  0.037فقد سجؿ تكاجد في منطقة الكسيطة بتركيز  p,p-DDTأما مبيد 
المميكف في عينة كاحدة مف اصؿ ثالثة عينات ككانت اقؿ مف الحدكد القصكل المسمكح 

جزء في المميكف في حيف   0.10كىك Codex 2007بيا في عينات المياه كما كرد في
 ال تكاجد لو في جميع العينات في مناطؽ محؿ الدراسة.  O,P-DDTلـ يسجؿ مبيد 

في عينات المياه بأقؿ نسبة مقارنة مع عينات يتضح أف  مبيدات كمكرنية تكاجدت 
عينة كمية شممت تربة كمياه   50عينات مف اصؿ  4الحميب كالتربة حيث تكاجدت في 

نستنتج مف ىذه الدراسة أف تراكيز المبيدات التي تكاجدت في عينات  %8كحميب بنسبة 
ينات المياه طبقا المياه كانت تراكيزىا اقؿ مف الحدكد القصكل المسمكح بتكاجدىا في ع

كلـ يسجؿ ال تكاجد لممبيدات المقدرة  في  مياه  مناطؽ  Codex  (7 ) لما كرد في
الحنية كالفائدية كبالتالي كفؽ النتائج ىذه الدراسة تعتبر جميع المناطؽ محؿ الدراسة  
غير ممكثة بالمبيدات الكمكرنية. كيالحظ مف خالؿ نتائج ىذه الدراسة أف تكاجد المبيدات 

قد تكافؽ مع المبيدات  p,p-DDTك Endrin ك Heptachlorالمقدرة في التربة كىى 
المكجكدة في عينات المياه كالتي كانت في اغمب العينات مياه جكفية أرضية كقد يعزل 

 ذلؾ إلى االنتقاؿ المبيدات مف التربة إلى مياه عبر عمميات الترشيح كالسرياف.
عينات مف  9ى نسبة تكاجد حيث تكاجد في سجؿ أعم Endrinكما  يتضح أف مبيد 

حيث تكاجد في جميع المناطؽ ما عدا منطقة  %18بنسبة تقدر بحكالي  50اصؿ 
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جزء في  0.071لممكدة كسجؿ أعمى تركيز لو في منطقة الكسيطة بمتكسط تركيز 

جزء في المميكف كفي التربة  0.069المميكف حيث تكاجد في عينات الحميب بتركيز 
جزء في المميكف عمى التكالي كبالتالي يمكف اعتبار كجكدة في عينات  0.071بتركيز 

المبف مف خالؿ انتقالو مف خالؿ التربة مف خالؿ األعشاب كاألعالؼ كذلؾ كفقا لما 
  3فقد سجؿ تكاجد لو في  Decofol(،أما مبيد  20) Willet and Odonnel  ذكره 

 . %8عينة كبنسبة   50 عينات مف اصؿ 
عينة ك بنسبة  50عينات مف اصؿ   3فقد سجؿ تكاجدا في  Heptachlorيد أما مب
،  %6بنسبة 50 عينات مف أصؿ  3فقد سجؿ تكاجدا في  P,p-DDT. أما مبيد 6%

جزء في المميكف في 0.075حيث سجؿ أعمى تركيز لو في منطقة الحنية بمتكسط تركيز 
 بة كالمياه .عينات الحميب فقط كلـ يستدؿ عمى كجكدة في عينات التر 

كيتضح مف ىذه الدراسة أف منطقة الكسيطة ىي األكثر تكاجدا لممبيدات في بيئتيا حيث 
مف المبيدات المقدرة  %57.1مبيدات بنسبة  7مبيدات كمكركنية مف اصؿ  4تكاجد بيا 

تمييا عينات  %30، حيث كانت التربة ىي األكثر تمكثا لممبيدات بيذه المنطقة بنسبة 
ككانت األقؿ تمكثا بالمبيدات في ىذه المنطقة ىي عينات المياه  %20ة الحميب بنسب

كىذا كيتفؽ مع طبيعة اإلنتاج الزراعي المرتفع ليذه المنطقة عف باقي المناطؽ مما 
 يتطمب استعماؿ المبيدات بدرجة أعمى ،

 مف خالؿ ىذه الدراسة نستنتج أف المبيدات الكمكركنية تكاجدت في جميع العينات بنسبة
% كفي عينات التربة 18% حيث سجمت أعمى تكاجد ليا في عينات الحميب بنسبة 38

% كسجؿ مجمكع متكسطات 8%ككانت االقؿ نسبة ىي عينات المياه بنسبة  12بنسبة 
أما في  0.1723تراكيز المبيدات الكمكرنية في عينات الحميب في جميع المناطؽ حكالى 

يكف كفى عينات المياه سجؿ متكسط تراكيز جزء في المم 0.145عينات التربة فكاف 
كأما مجمكع   جزء في المميكف ككاف األقؿ  0.0083المبيدات الكمكرنية حكالى 
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متكسطات تراكيز المبيدات الكمكرنية في جميع العينات )حميب ،كتربة، كمياه ( فكاف 

 جزء في المميكف  .   0.01866
الدراسات السابقة في الدكؿ األخرل نجد كبمقارنة نسبة تمكث العينات محؿ الدراسة مع 

أف مستكل التمكث يعتر اقؿ بكثير مف العدد مف الدكؿ كذلؾ كما ىك كاضح مف خالؿ 
حيث تكاجدت المبيدات الكمكرنية ( 13)كآخركف   Hiberالدراسات السابقة حيث سجؿ 

 2006كآخركف  Wangكتكاصؿ  %65في التربة كبنسبة  41عينة مف اصؿ  27في 
 65في الصيف في  %93بة المبيدات الكمكرنية في عينات التربة تكاجدت بنسبة أف نس

تراكيز المبيدات الكمكرنية في عينات التربة مف  (14) كآخركف Kanwarفي حيف سجؿ 
 Baril andأما  mg/l 3.72إلى 2.63كفى مياه مف  mg/l 104.50إلى  0.36
Orillo (6 )كرنية في حميب األبقار حكالي مففقد سجؿ مجمكع  تراكيز المبيدات الكم 

فقد كجد أف نسبة تكاجد المبيدات  (8)كآخركف  dawood، أما 7.6mg/kgإلى  1.6
 .  %82الكمكرنية في حميب األبقار تقدر بحكالي
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متكسط متبقيات المبيدات الكمكرنية العضكية في العينات المكجبة بحميب األبقار كترتيبيا تبعا لعدد مرات   .((1جدول 
 20كاجدىا في العينات األربعة التي تـ جمعيا مف مناطؽ الدراسة الخمسة عدد العينات = ت

 نسبة التكاجد % متكسط العينات  المكجبة الفائدية الحنية لممكدة قرنادة الكسيطة (PPMتركيز المبيد)
Endrin 0.069 0.043 ND ND 0.051 0.0543  

 20 4 1 - - 2 1 عدد مرات التكاجد
Decofol 0.078 ND 0.042 ND 0.01 0.043  

 20 4 1 - 1 - 2 عدد مرات التكاجد
P,p-DDT ND ND ND 0.075 ND 0.075  

 5 1 - 1 - - - عدد مرا ت   التكاجد
HCH-γ ND ND ND ND ND   

 0 - - - - - - عدد مرات التكاجد
HcH-α ND ND ND ND ND   

 0  - - - - - عدد مرات التكاجد
O,P,DDT ND ND ND ND ND   

 0  - - - - - عدد مرات التكاجد
ND  (=not  Detectedاقؿ مف حساسية الجياز  ) 
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متكسط متبقيات المبيدات الكمكرنية العضكية في العينات المكجبة  في التربة كترتيبيا تبعا لعدد مرات تكاجدىا  .(2جدول )
 15الخمسة عدد العينات =  في العينات  الثالثة التي تـ جمعيا مف مناطؽ الدراسة

 نسبة التكاجد % متكسط العينات  المكجبة الفائدية الحنية لممكدة قرنادة الكسيطة (PPMتركيز المبيد)
Endrin 0.071 0.05 ND 0.061 ND 0.06  

 26 4 - 1 - 2 1 عدد مرات التكاجد
Heptachlor 0.0135 ND ND ND ND 0.0135  

 6.6 1 - - - - 1 عدد مرات التكاجد
P,p-DDT 0.0715 - - - - 0.0715  

 6.6 1 - - - - 1 عدد مرا ت   التكاجد
HCH-γ ND ND ND ND ND ND  

 0 - - - - - - عدد مرات التكاجد
HcH-α ND ND ND ND ND   

 0  - - - - - عدد مرات التكاجد
O,P,DDT ND ND ND ND ND   

 0  - - - - - عدد مرات التكاجد
ND  (=not  Detectedاقؿ مف حساسية الجياز  ) 
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متكسط متبقيات المبيدات الكمكرنية العضكية في العينات المكجبة  في المياه كترتيبيا تبعا لعدد مرات تكاجدىا   .(3جدول )
 في العينات  الثالثة التي تـ جمعيا مف مناطؽ الدراسة

 نسبة التكاجد % تكسط العينات  المكجبةم الفائدية الحنية لممكدة قرنادة الكسيطة (PPMتركيز المبيد)
Heptachlor ND ND 0.037 ND ND 0.037  

 13.3 2 - - 2 - - عدد مرات التكاجد
Endrin ND 0.009 ND ND ND 0.009  

 6.6 1 - - - 1 - عدد مرات التكاجد
P,p-DDT 0.037 ND ND ND ND 0.037  

 6.6 1 - - - - 1 عدد مرا ت   التكاجد
HCH-γ ND ND ND ND ND ND  

 0 0 - - - - - عدد مرا ت   التكاجد
HcH-α   ND ND ND ND ND 0 0 

 0 0 - - - - - عدد مرات التكاجد
O,P,DDT ND ND ND ND ND 0 0 

 0 0 - - - - - عدد مرات التكاجد
ND  (=not  Detectedاقؿ مف حساسية الجياز  ) 
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نية العضكية في العينات المكجبة  الكمية كترتيبيا تبعا لعدد مرات تكاجدىا في متكسط متبقيات المبيدات الكمكر   .(4جدول )
 التي تـ جمعيا مف مناطؽ الدراسة   العينات
 نسبة التكاجد % متكسط العينات  المكجبة الفائدية الحنية لممكدة قرنادة الكسيطة (PPMتركيز المبيد)

Endrin 0.07 0.034 ND 0.061 0.051 0.054  
 18 9 1 1 - 5 2 مرات التكاجدعدد 

Decofol 0.078 ND 0.042 ND 0.01 0.043  
 8 4 1 - 1 - 2 عدد مرات التكاجد

Heptachlor 0.0135 ND 0.037 ND ND 0.025  
 6 3 - - 2 - 1 عدد مرات التكاجد

p,p-DDT 0.0542 ND ND 0.075 ND 0.0646  
 6 3 - 1 - - 2 عدد مرات التكاجد

HCH-γ ND ND ND ND ND ND  
 0 0 - - - - - عدد مرا ت   التكاجد

HcH-α   ND ND ND ND ND ND 0 
 0 0 - - - - - عدد مرات التكاجد

O,P,DDT ND ND ND ND ND ND 0 
 0 0 - - - - - عدد مرات التكاجد

ND  (=not  Detectedاقؿ مف حساسية الجياز  ) 
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Determination of pesticide residue in cow milk and 
surrounding environment (Soil and Water)  at Aljabel alakhtar 
regions  East of  Libya 

Ifdial O. EL-Awami and Azziden  K. Algole 

Plant Protection Department. Faculty of Agriculture. Omar AL-Mukhtar 
University Elbaida – Libya. 
Abstract 

This study aims to monitor and assess the concentration of 
chlorine pesticides in cow milk and their relationship to the 
surrounding environment(water and soil) in Aljabal alakhtar region 
and compared with international standards. The results has 
obtained appealed that, the percentages of chlorine pesticides in 
all samples were 38%  but Al- Wasita area  is registered the most 
plentiful  of pesticides which are 4% of Heptachlor , p,p DDT , 
Decofol , Eindrin out of 7 pesticides, either Qurnada area was the 
least presence of them , Pesticides has found in El-Faidia , 
Lamloda  and El- Hania areas. Chlorine pesticides  in samples of 
milk were about 18% and the highest percentage in nine of the 
total 50% samples. Three major pesticides out of seven in 
samples of milk are recorded; they are Eindein , p,p DDT and 
Decofol . Eindrin and Decofol are recorded the most pleutiful. 
Eindrin was found in three out of five areas which are El- Wasita , 
gernada and  El- Hania the highest concentration of it is recoded 
by the average 0.043 PPM , did not recorded any presence in the 
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districts of Lameloda and El-Faidia. the decofol has appeared in 
four out of five regions of the highest concentration in the medium 
average of 0.42 PPM , did not record any presence in the regions 
of El- Faidia and  El- Hania , p,p DDT was recorded in one  out 
of twenty samples in  El- Hania. Pesticides in the soil were about 
12% in 6 out of 50 samples ( Milk , soil , and water) . three types  
of pesticides ( Eindrin  , p,p DDT , and Heptachlor) were the most 
an abundant a elements in soil samples they are recoded a 
presence in the out of 15 samples by 26% . However, the highest 
concentration in  El- Wasita by 0.071 PPM , did not record any 
presence in Lemloda and   El-Faidia areas. Heptaclor was found 
in one out of 15 samples in El- Wasita  by an average 
concentration 0.03PPM and it was less than the allowable limit . 
Heptachlor did not exist in the rest of the five areas , while p,p 
DDT  has been recorded only in El- Wasita by 0.0715 PPM . 
According to the results of this study , El- Wasita  is the most 
plentiful of chlorine pesticides in soil samples. the ratio of chlorine 
pesticides in water samples were about 8% , as recorded in 4 
samples out of 5o samples ( soil, water and milk) : Where the 
presence in water samples, 3 out of 7 pesticides are Endrin , 
Heptachlor and p,p DDT concentration less than the permissible 
limits ; Heptachlor was recorded more  presence in the water 
samples where the presence in the area of Lameloda in samples 
by an average 0.037  PPM.  α- HCH and γ –HCH  and O, P, 
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DDT did not found in any spacemen of milk, soil or water in all 
places. Endrin is recorded one the  Qurnada by average of 0.009 
PPM ; p,pDDT scored a median average of 0.037 PPM the 
results are suggested that these three pesticides were found in 
water samples, they less than the concentration allowed.  

The results have found that there was a relationship between the 
estimated concentration of certain pesticides in samples of milk 
and the surrounding environment through the movement of 
chlorine pesticides to cow’s milk through the soil and water.  
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