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 المقدمة 

ومة التي تتميز بها مهما تفنن األنسان في إيجاد الطرق المتنوعة لمكافحة اآلفات فأن القدرة العالية في التكيف والمقا
مكانياته   ، اآلفات لقادرة على جعلها تدبيرًا إعتياديًا أو متخلفًا بعد حين ن المعركة بين األنسان وبالرغم من ذكائه وا  وا 

وماحققه من تقدم في البحث العلمي واآلفات بشكل عام هي معركة متكافئة حينًا وغير متوازنة حينًا آخر ويتخلف بها 
ن صبره  األنسان في معظم األحيان الى  وعناده في مقارعتها سوف يجعل من بعض طرقه جيدة وكفوءة ولو وكفاحه. وا 

. وبالرغم من األستعمال الواسع لمبيدات اآلفات  . إنها معركة مستمرة مادام هناك إنسان وآفات على هذا الكوكب حين
. وفي أقطار الوطن  المختلفة فأن الخسائر التي تحدثها اآلفات الزراعية في العالم ما تزال تزيد على ثلث األنتاجية

نتيجة األصابة باآلفات الزراعية قبل الحصاد ويضاف إليها نسبة فقد ال تقل  % من قيمة الحاصل25العربي يفقد حوالي 
. وبالرغم من التأكيدات على النواحي السلبية ألستعمال المبيدات الكيميائية نجد إن  % خالل تخزين الحاصل10عن 

وصل األنتاج العالمي  2004األحصاءات تشير إلى إن الدول المتقدمة لم تقلل من الكميات المستعملة منها ففي عام 
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. من ناحية أخرى نجد إن كثيرًا  % من هذه الكمية30، إستعملت أمريكا الشمالية وحدها  للمبيدات الى أربعة ماليين طن
ن ما تستعمله اآلن  من الدول النامية وبضمنها أقطار الوطن العربي ما تزال تعاني من نقص كبير من المواد الغذائية وا 

يتناسب والمساحات الزراعية المستغلة مما يدعو إلى مضاعفة كميات المبيدات المستعملة في الزراعة من المبيدات ال 
ستعمالها في المكان والوقت المناسبين . ولكون اآلراء متباينة في كثير من األمور التي تطرح حول هذا الموضوع فأن  وا 

. وقد قيل وكتب الكثير في موضوع  في هذا الموضوع على المختص في وقاية النبات أن تكون له رؤيا أو فلسفة خاصة
. لذلك البد من أن تكون هناك نظرة واقعية على ميزان كل  مخاطر المبيدات إاّل إن فوائدها قد نال القليل من األهتمام

أن . وقاية النبات تعد العمود األساسي في األنتاج الزراعي لذلك ف المبيدات Risksومخاطر  Benifitsمن فوائد 
( تؤكد على جانب الوقاية Food and Agricultural Organization) FAOالمنظمات العالمية وخاصة منظمة 

. الخسائر تتباين حسب اآلفات وحسب المناطق  بأعتباره جانب يحتاج إلى عمل دؤوب ومن خالله يمكن زيادة األنتاج
 .  والبيئة

    pests  األفات       
. وتعد شعبة وملبسه كائنات حية اكتسبت عدم رضا شديد من قبل االنسان لتأثيرها على غذائه ومسكنه وصحته   

التابعة للملكة الحيوانية من اكبر الشعب التي تضم اعدادًا هائلة من االفات ، حيث   Arthropoda مفصلية االرجل 
عروفة . وقد تسبب االفات خسائر كبيرة تؤدي الى مجاعة % من انواع الحيوانات الم 75تشكل عدد انواعها مايقارب 

 Phtophtora) م عندما انتشر مرض اللفحة المتأخرة على البطاطا  1849كبيرة كما حصل في ايرلندا الشمالية 
infestans   ) ولكل محصول له عدد معين من االفات التي تصيبه ، قد تكون حشرية او فطرية او نيماتودا او
                                                                               اوحلم او ادغال وغيرها .فايروسات 

    وتقسم االفات على اساس الضرر وطبيعة تواجدها الذي تسببه الى :
: هي األفات التي تصيب المحصول كلما زرع في منطقة معينة ويكون ضررها   Key Pests ــ افات رئيسية  1

باس اقتصادي وال تكون متوازنة مع األفات الطبيعية ) حفار ساق الذرة ، التفحم المغطى على الحنطة ، حشرتي دو 
 وحميرة النخيل ( .

دائما ، حيث في بعض السنين قد هي األفات التي ال تصيب المحصول :   Secondery pestsــ آفات ثانوية    2
وبة والرط تكون األصابات كبيرة في حينها تعتبر افات رئيسية وخاصة عند توفر الظروف المناخية المناسبة مثل الحرارة

 ومثال ذلك البياض الدقيقي والزغبي .
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ضرر مة من ناحية الهي افات تكون موجودة في الحقل ولكنها تكون غير مه:    Infrequent pestsــ آفات نادرة  3
اما  ،ل عام كومثال على ذلك البقة المائية والبياض الزغبي على العنب . االفات الرئيسية تواجدها دائمي وتقريبا تظهر 

 الثانوية فانها تظهر لفترة محدودة .

 :  إلى المجاميع اآلتية) انواع األفات ( ويمكن تقسيم اآلفات 
 .   اآلفات الحشرية وتشمل الحشرات -1
 . اآلفات الحيوانية غير الحشرية وتشمل القوارض والطيور والقواقع والديدان الثعبانية والحلم وغيرها -2
 . مسببات أمراض النبات مثل الفطريات والفايروسات والبكتريا وغيرها -3

 . األدغال -4

 أسباب زيادة اآلفات في السنوات األخيرة :

 . ة إلى الزراعة المفردةتحول األنسان من الزراعة المختلط -1

 ان كلسابق تكرار زراعة المحاصيل في الحقل مما وفر الغذاء لآلفة على مدار السنة بل ولسنوات متعاقبة بينما في ا -2

 . يعتمد نظام التبوير أو الدورة الزراعية

 يات في برامج تربية وتحسين النبات للحصول على إنتاج أوفر ونوعplant breeding أستعمال الهندسة الوراثية  -3

 . أحسن لكن بالمقابل أدى ذلك إلى إستبعاد الجينات المسؤولة عن مقاومة النبات لآلفات

 لى نقلسرعة وسهولة األنتقال والسفر للبضائع والمحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية بين دول العالم أدى إ -4

 . ضًا من أماكن وجودها إلى أماكن أخرى غير موجودة بها وبدون أعدائها الطبيعيةاآلفات أي 

     إستعمال األنسان للمبيدات بشكل مفرط أدى إلى حصول ظاهرة المقاومة لدى اآلفات ضد فعل المبيدات وكذلك -5
 .   التوازن البيئيتحول بعض اآلفات الثانوية إلى آفات رئيسية وأثر بشكل سلبي على األعداء الطبيعية و 

 Pesticidesعداد : المبيد هو مادة أو خليط من مواد كيمياوية أو حيوية مصنعة أو طبيعية والتي تعمل على خفض أ
 .  اآلفات إما بقتلها أو منع تكاثرها وتثبيطها ومنعها عن التغذية أو طردها
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Control : المكافحة هو إبقاء اآلفات عند أو أقل من مستوى الحد الحرج األقتصادي  . 

لتي امراض رغم مساويء المبيدات إاّل إنها حققت خدمة لألنسان ال يمكن إنكارها ويمكن التدليل عليها. مثل مكافحة األ
 . تنقلها الحشرات كالذباب والبعوض وغيرها

 إيجابيات المبيدات:
 . مقارنًة بطرق المكافحة األخرىرخيصة الثمن  -1
 . سهلة التداول واألستعمال -2
 . سريعة المفعول -3

 . مجاالت أستعمالها واسعة في األنتاج الزراعي والحيواني وكذلك في مجال الصحة العامة -4

 :  سلبيات المبيدات
 .  Residuesقيات والمتب Driftمن خالل التطاير  Environmental Pollutionتسبب التلوث البيئي  -1
 . Pests Resistanceتسبب ظهور المقاومة لدى اآلفات   -2
  . Non target Organisms التأثير على األحياء غير المستهدفة -3

      وسائل تقليل أضرار المبيدات
.  Economic Thresholdإستعمال المبيدات الكيمياوية عند الحاجة فقط ويفضل إعتماد مبدأ الحد الحرج األقتصادي  -1

 .  Cleander Spray بعض الدول تعتمد مبدأ الرش التقويمي 
 : هو بقاء مستوى اآلفة عند حد معين اليسبب ضرر إقتصادي General Equilibrium (GE)مستوى التوازن العام *

 . وال يستوجب عملية المكافحة وذلك بسبب العوامل البيئية ووجود األعداء الطبيعية
: هو الحد الذي تستوجب عنده عملية المكافحة  Economic Threshold (ET)مستوى الحد الحرج األقتصادي *

 . لآلفات ألن تتساوى عنده تكاليف المكافحة مع الخسارة في الحاصل في حالة عدم إجراء المكافحة
فتسبب ضرر كبير في : هو الحد الذي تصل عنده اآلفة  Economic Injury (EI)مستوى الضرر األقتصادي *

 .  الحاصل وعندها ال تكون هناك جدوى من إجراء عملية المكافحة
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في بعض الحاالت يتم مكافحة اآلفات دون مستوى الحد األقتصادي الحرج كما في الحشرات الطبية والبيطرية الناقلة 
. Protectionو الوقاية   Predicationلألمراض لألنسان والحيوان .أما في حالة األمراض النباتية يطبق مبدأ التنبؤ 

 

 Broadقدر األمكان بداًل من المبيدات واسعة التأثير  Selective Pesticidesــ إستعمال المبيدات المتخصصة  2
Spectrum  مثل مبيدPremor  لمكافحة المن والمبيدRidomil لمكافحة الفطريات البيضية . 

 مثل  General  Applicationبداًل من المعاملة العامة  Local Applicationــ إستعمال المعاملة الموضعية  3
 إستعمال المبيدات الجهازية أو تعفير البذور أو الطعوم وغيرها. 

ن وذلك للتخلص م Aerial Applicationبداًل من المكافحة الجوية  Ground Applicationــ المكافحة األرضية  4
 .  Drift التلوث البيئي الناتج عن التطاير 

 . Temperature  ,Wind  ,Moistureــ إستعمال المبيدات في الظروف المالئمة وتشمل  5

 . يرهاــ عدم إستعمال المبيدات مباشرة في المصادرالمائية كالجداول واألنهار والبحيرات والسواقي واآلبار وغ 6

 . الموصى بها Doseــ إعتماد الجرعة  7

 IPM ــ إستعمال المبيدات مع وسائل المكافحة األخرى أي مبدا األدارة المتكاملة لآلفات  8

(Integrated Pest Management )  . 
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 . وهي التعليمات الموجودة على عبوة المبيد واأللتزام بها Pesticide Labelــ األهتمام ببطاقة المبيد  9

 : Methods of Pest Controlوسائل مكافحة اآلفات الزراعية 
وامل : وهي مكافحة اآلفات بدون تدخل األنسان بواسطة مجموعة من العNatural Control أواًل:المكافحة الطبيعية 

ة مثل لطبيعيالطبيعية مثل الظروف الجوية كالحرارة والرطوبة والرياح واألمطار وغيرها أو العوامل الحيوية كاألعداء ا
نما تبالمفترسات والمتطفالت والمسببات الممرضة. هذه العوامل تمنع اآلفات من أن تزداد إلى ماال  قى عندنهاية وا 

 . Natural Balanceضمن التوازن الطبيعي  Equilibrium Positionsمستوى األتزان 
الغرض  : وهي مكافحة اآلفات بتدخل األنسان بأستعمال وسائل تطبيقيةApplied Controlثانيًا: المكافحة التطبيقية 

 : التاليةمنها الوقاية من اآلفات أو تقليل أضرارها. وتشمل الوسائل 

 : وتشمل مجموعة من األجراءات مثل Cultural Controlالمكافحة الزراعية  -1

 . : فالتبكير في زراعة القطن يقلل األصابة بالثربس وديدان جوز القطن موعد الزراعة -أ

أو  Toleranceأو متحمل  Non Prefranceزراعة األصناف المقاومة فيكون النبات أما غير مفضل لآلفة  -ب
 . Antibiosis  مضاد لآلفة 

ي فأستعمال الدورة الزراعية بزراعة عائل غير حساس لآلفة بعد العائل الحساس مثل زراعة الجت بعد الحنطة  -ج
 . الحقول المصابة بالحشرة القشرية الرخوة

 . ديالنباتي األقتصاتنظيف الحقل من األدغال يقلل اآلفات ألنها تكون العائل الثانوي ومصدر أصابة العائل  -د

لحصول االعناية بالتسميد فقلة بعض العناصر يسبب زيادة حساسية النبات لآلفات بينما التسميد الجيد يؤدي إلى  -و
 . على نبات صحي متحمل لألصابة

 . العناية بالتقليم وترك مسافات مناسبة بين النباتات يساعد في زيادة التهوية ويقلل األصابة باآلفات -ز

 . تنظيم السقي -ح
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سالك : وتشمل أستعمال المصائد أو األMechanical and Physical Control المكافحة الميكانيكية والفيزياوية  -2
ة أو . وكذلك أستعمال درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفض أو الحواجز لمنع الحشرات أو صيدها وحرقها أو سحقها

 . المايكروية وغيرها لقتل اآلفات أوطردهااألصوات أو الموجات الصوتية أو 

ظيم : وهي إستعمال األعداء الطبيعية كالمفترسات والمتطفالت في تنBiological Control المكافحة الحيوية  -3 
بقائها في المستوى الذي اليسبب ضرر إقتصادي وتتميز بأنها أمينة ودائمية  . كثافة اآلفة وا 

ل التي وضعت للحد من إنتقا Quarntine: بواسطة قوانين الحجر الزراعي  Legal Controlالمكافحة بالتشريع  -4
 Internal Quarntineاآلفات من مناطق وجودها إلى مناطق جديدة. ويوجد نوعان من الحجر الزراعي، الداخلي 

 . بين الدول المختلفة External Quarntine، وخارجي  ويكون بين مدن الدولة الواحدة

و أ: تعتمد على أدخال صفات غير مرغوبة لآلفة أو أحداث طفرات مميتة Genetic Control فحة الوراثية المكا -5
 . جعل الحشرات عقيمة بواسطة تقنيات الهندسة الوراثية أو أستعمال األشعاع

ة من السام وغيرها من المواد Pesticide: أي أستعمال مبيدات اآلفات Chemical Control المكافحة الكيمياوية  -6
 . مصادر عضوية والعضوية طبيعية أو صناعية لمكافحة اآلفات



 

 

 Effectوتأثير  Propertiesوخواص  Nature:هو العلم الذي يعنى بدراسة طبيعة   Toxicologyعلم السموم
 : . ويقسم إلى عدة أقسام هيToxicantعن المادة السامة  Detectionوالكشف 

يمياوية ، األسمدة الك Pesticides: والذي يهتم بدراسة المبيدات  Agricultural toxicologyعلم السموم الزراعي  (1
Fertilizers  منظمات النمو ،Growth Regulators  . 

 .  : والذي يهتم بدراسة األدوية والعقاقير الطبية Medical toxicologyعلم السموم الطبي  (2
ة . : وهو يهتم بدراسة المواد الكيمياوية المستعملة في الصناع Industrial toxicologyعلم السموم الصناعي  (3

كافة  الذي يهتم بدراسة Environmental toxicologyجمع العلوم الثالثة أعاله تحت عنوان علم السموم البيئي وت
 . العلوم السابقة

ي. ويوجد : هو مقدار الضرر أو التلف الذي تسببه المادة الكيمياوية السامة ألنسجة الكائن الحToxicityالسمية 
 :  ثالث أنواع من السمية هي

: وهي تحصل عند تعرض الكائن الحي لجرعة كبيرة من المادة السامة عن طريق  Acute toxicityالسمية الحادة  (1
خالل فترة (  Injecationاو الحقن )  ( Inhalation)  أو الجهاز التنفسي (  Dermal)  أو الجلد(  oral) الفم 

الكيمياوية يتعرض االطفال خاصة الى مثل هذه  وبالنسبة للمبيدات.  زمنية قصيرة فتؤدي إلى المرض أو الموت
الحاالت من التسمم نتيجة االهمال في حفظ المبيدات في المنازل وكذلك يتاثر بها العمال المشتغلين في مصانع 

Lethal Dose  50LDووحدة قياسها هي انتاج المبيدات والعمال الزراعيون الذين يقومون بعمليات المكافحة . 
active ingredients / body weight mg \ kg   الجرعة المتوسطة للموت أو متوسط الجرعة القاتلة : وهي تلك

وتكون محسوبة على اساس عدد % من الكائنات المختبرة.50الكمية من المادة السامة والتي تؤدي إلى قتل 
وتستعمل لمقارنة سمية المبيدات المختلفة مع  الملغرامات من المادة السامة لكل كيلوغرام من وزن الكائن الحي .

% 50بعضها وذلك ألن معظم األفراد التي تتماثل أو تتقارب في حساسيتها للمبيد تتمحور حول التركيز الذي يقتل 
قليلة فأن ذلك يدل على إن سمية  50LD. فعندما تكون قيمة  من األفراد. كذلك لبيان سمية المبيدات المختلفة لألنسان

 . بيد عاليةالم

                                            mg / kg body weight                                      
 ملي غرام / كيلوغرام من وزن الجسم للكائن الحي



 

 

من مغرام / كيلوغرام ، كم نحتاج الى كمية  100كيلو وان قيمة الجرعة المتوسطة له هي  70مثال : انسان وزنه 
 المادة السامة حتى تؤثر عليه ؟

                                                LD50 100 mg / kg 
                                        70  kg  100=     الوزن  × 7000 mg = 7 g  

        1g = 1000  mg  1 kg = 1000 g                     
 : بعدة عوامل منها 50LDوتتأثر قيمة 

لسامة نتيجة :  تختلف االنواع الحشرية في تحملها للمادة ا(   species)  ــ نوع الكائن الحي المستخدم في التجربة1
ركبات الى م الختالفات تركيبية وفسلجية ووراثية تسبب اختالفًا في امتصاص المبيد او اختالفا في القدرة على تحويله

 او نتيجة الختالف في طريقة تخزينه داخل االنسجة .  غير سامة داخل االنسجة
سامة بصورة عامة تكون الذكور اكثر حساسية من االناث للمواد ال : (  sex)  ــ الجنس المستخدم في التجربة 2

 لتي قدابسبب االختالفات الفسلجية في الهورمونات واحتواء االنثى على المبايض ونسبة عالية من المواد الدهنية 
ت ان كانلمبيد د . د . ت للفثر  LD50تلعب دورًا مهما في خزن كميات من المادة السامة . ومثال على ذلك فان 
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ها للمادة تختلف سالالت النوع الواحد في تحمل  : (  ageو   strain) ــ الساللة والعمر والطور للكائن المختبر 3
السالالت لمالثيون تتحمل جرعات عالية مقارنة بوا D.D.Tالسامة . فالسالالت المقاومة من الذباب المنزلي لمبيدي 

 الحساسة  ) السالالت المقاومة لها القابلية على تحطيم المبيد ( . 
 .(  Solvent ) ــ نوع المذيب المستخدم في اذابة المبيد 4
  Environmental condition ــ الظروف المحيطة للكائنات المختبرة اثناء التربية وبعد المعاملة 5
 الكثافة العددية وظروف التغذية والحرارة والرطوبة والضوء وغيرها ( .) 

 : LD50بعض المصطلحات المشابهة إلى 
0LD : هو أعلى جرعة من المادة السامة ال تؤدي إلى قتل أي فرد من أفراد الكائن الحي تحت التجربة  . 

100LD : هو أقل جرعة من المادة السامة تؤدي إلى قتل كل أفراد الكائن الحي تحت التجربة . 
50LC  متوسط التركيز القاتل :Lethal Concentration : ملوهو تركيز المادة السامة ضمن الوسط السائل ويستع 
ز وعادة هذه المبيدات تؤثر عن طريق جدار الجسم أو الجها Mg\Lللحشرات والحيوانات المائية وحدة قياسها  

 . التنفسي



 

 

50ED  متوسط الجرعة المؤثرة :Effective Dose  ويستعمل في حالة المبيدات التي تعطى بشكل جرع عن طريق : 
 الفم كما في مبيدات القوارض والطيور.       

50I  متوسط التثبيط : Inhibition  بب القتلالمبيدات الفطرية التي توقف أو تثبط النمو وال تس: ويستعمل في حالة . 
تراكيز ل بالسموم الكيمياوية نتيجة تعرضه : هي مقدار تأثر الكائن الحي Chronic toxicityالسمية المزمنة ـ   2

رض لهذا اليقتصر التع، وبالنسبة للمبيدات قليلة من المبيد ولفترات طويلة وبشكل مستمر. وهذه تكون أكثر أهمية 
المستهلكين معظم يتعرض لها بل النوع من التسمم على محموعة معينة من الناس كما في حالة التسمم الحاد 

يائي د الكيمويمكن التعرف على مختلف متبقيات المبي . للمنتجات الزراعية والحيوانية الحاوية على متبقيات المبيدات
،  TLC   ،GCباستخدام احدى طرق التحليل الكمي للمبيد )  Dissipation Curveعن طريق منحنى التالشي 

HPLC   . ) 
من أطوار  : هي عبارة عن السمية التي تظهر أعراضها الحقًا فعندما يعامل طور Latent toxicityالسمية الكامنة ــ  3

ة الكائن الحي وال تظهر عليه السمية في حين تظهر في األطوار الالحقة. مثل تغذية يرقات الحشرات على ماد
Chlorinated hydrocarbons د . وقالبالغة مثالً ال تتأثر اليرقات المعاملة بل تظهر السمية في األطوار الالحقة ك

عرف توفي الفايروسات  . يرجع سبب  ذلك إلى إحتواء أجسام اليرقات على كميات من الشحوم والدهون تخزن المبيد
 حيث التظهر االعراض اال تحت ظروف معينة .   Lateal symptoms باالعراض الكامنة 

 : العوامل المحددة لدرجة السمية
بعلم  : يعتمد تسمم الكائن الحي على مقدار ما يأخذه من المادة السامة، لذلك يسمى علم السموم Dosageالجرعة  -1

و . وهناك رأي يقول إن أي مادة في الطبيعة يمكن أن تكون سامة والذي يحدد ذلك ه Science of dosesالجرع 
 مختلفة .الجرعة المأخوذة منها كاألدوية ، ملح الطعام ، السكر ، الطعام بأنواعه ال

: بعض المبيدات يحدث لها تحطيم داخل جسم الكائن  Activationأو التنشيط  Degradationمعدل التحطيم  -2
الحي فتتحول من مادة سامة إلى مادة أقل سمية. وقد يحدث لها تنشيط فتتحول من مادة سامة إلى مادة أكثر سمية 



 

 

.  ئن الحي والمسالك األيضية العاملةوالذي يحدد ذلك هو نوع األنزيمات الموجودة في جسم الكا

 
 : ة: المقصود بها التأثير على بعض الكائنات دون األخرى وتشمل األنواع التالي Selectivityاألنتقائية  -3
: أي التأثير على الكائن الحي من خالل بيئته. مثل إستعمال المبيدات   Ecological Selectivityإنتقائية بيئية  -أ

الجهازية في التربة مع ماء السقي فيمتص من قبل النبات وينتقل إلى أجزائه المختلفة ويؤثر على الحشرات المتغذية 
 Byتطبيق على النبات دون أن يؤثر على األعداء الحيوية. ويمكن تحقيق األنتقائية البيئية من خالل ال

Application أو يستعمل مبيد يقتل الجذور  كما في مبيدات األدغال إذ يوجه الرش للدغل ويتم تحاشي المحصول .
 . القريبة من سطح التربة )جذور األدغال( في حين يكون المجموع الجذري للمحصول متعمق فال يؤثر المبيد عليها

ب : وهي األكثر أهمية وتعود إلى واحد أو أكثر من األسبا Physiological Selectivityإنتقائية فسلجية  -ب
  :  التالية

 أ ـ اختالف نفاذية المبيد خالل جدار الجسم .
 ب ـ الميتابولزم للمادة السامة بفعل النظام االنزيمي للكائن الحي .

 ج ـ نفاذية المادة السامة للمكان الحساس . 
بالمادة السامة .ء ـ حساسية المادة الحيوية المتائرة   

 هـ ـ التخلص من المادة السامة خالل طريقها الى مكان التاثير وحسب نوع المبيد . 
 و ـ طريقة التعرض للمبيد واسرع وسيلة لوصول المادة السامة ) الحقن ، الفم  ، الجلد ( .

جدول يبين سمية مبيد المالثيون  ) الجرعة المتوسطة للقتل ملغرام / كغرام (        
 طريقة التعرض                                      

 الحيوان                  الحقن              الفم             جدار الجسم 
 Rat   4500              1375               500الفار                

27                 12                    4ذبابة                     fly 
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 :  Chronic effectالتأثير المزمن 

هو تأثير التراكيز القليلة من المادة السامة على الكائن الحي . لقد أثبتت التجارب أنه أول ما تدخل المادة السامة 
داخل الجسم تكون كميتها كبيرة ثم تبدأ بالتناقص بوجود الوسائل الدفاعية وحصول عمليات األيض المختلفة في 

تة في نسيج أو أنسجة الكائن الحي وتسمى هذه الكمية الباقية الجسم والطرح والخزن حتى تبقى كمية من المبيد ثاب
Steady level  : وهي التي يعزى لها التأثيرات المزمنة للمادة السامة. المبيدات نوعين 

 مثل مبيدات الكلور العضوية وهي تخزن في الجسم . Lipophilicمبيدات ذائبة في الدهون  (1
 مبيدات الفوسفور العضوية وهي تطرح خارج الجسم . مثل Hydrophilicمبيدات ذائبة في الماء  (2

ال يظهر تأثير الجرعات القليلة بشكل أعراض تسمم مباشرة لذلك يكون التنبؤ بتأثيرها معضلة في علم السموم . فقد 
 يظهر تأثيرها بعد مدة من الزمن بشكل طفرات وراثية أو أمراض سرطانية أو مزمنة أوعقم أو تشوهات وغيرها .

 
 Acceptable Daily Intake (ADI: )سموح أخذه يوميًا ما م

هو ما مسموح أخذه يوميًا من المادة السامة لتحديد األضرار المزمنة للجرعات الضئيلة وذلك بأخذ مجموعة من 
الحيوانات القريبة فسلجيًا من األنسان كالقرود والفأران والخنازير وتعرض إلى جرعات قليلة يومية ثم يحدد أعلى 

كيز من المادة السامة ال يسبب أي تاثير على الكائن الحي المختبر ويدعى هذا التركيز غير المؤثر أو الجرعة تر 
 ( وكما يلي :                                                                                ADI( ومنه يتم إستخراج قيمة )NOEL)   No Effect Levelالحرجة 

                                                                                                             
NOEL                                                                               

 ADI = ----------------------------                                                         
                Safety factor     (100 )       

 : ويستعمل عامل األمان لألسباب التالية
 . تجاوز الفروقات بين األنواع المختلفة  (1
 . تجاوز الفروقات بين أفراد النوع الواحد (2



 ADI( ، ماقيمة  ppmجزء بالمليون )  0.1مثال :ـ اذ كان التركيز غير المؤثر يساوي 

                                                             0.1   

                             ADI =  ------------------- = 0.001 mg / kg / day 

                                                100     

 
 : Pesticide Residue and Toleranceمتبقيات المبيدات وتحديد فترة األنتظار 

بالرغم من أن كمية كبيرة من المبيد تفقد مباشرة بعد األستخدام وكمية أخرى تفقد أثناء التحلل الديناميكي إاّل إّن معظم 
المهتمين بالصحة العامة والبيئة يركزون على الكمية الضئيلة التي تبقى على الحاصالت الزراعية نباتية كانت أو 

نية ويحاولون بشتى الطرق إظهار مدى تأثير هذه الكميات الضئيلة على صحة األنسان والحيوان ويمكن توضيح حيوا
  Degredation Curveاو    Dissipation Curveذلك من خالل ما يسمى بمنحنى التالشي 

 

Dissipation Curve 



: هو التركيز الذي إستعمل فيه المبيد. نسبة كبيرة من المبيد تتراوح   Application Levelمستوى المعاملة  
 . Driftتفقد مباشرة بعد األستعمال وذلك بسبب التطاير   %(50-25بين)

: هي كمية المبيد الساقطة على النبات ومنه تبدأ عملية التحلل الداينميكي للمبيد.  Leaf Levelمستوى الورقة 
مثل )درجات الحرارة ، األمطار ، الرياح ، الضوء( . أو التحلل  Weatheringامل الجوية ويكون ذلك إما بسبب العو 

بسبب األحياء الدقيقة. أو بسبب العمليات األيضية في النبات . ويستمر التحلل حتى وصول بقايا المبيد إلى الحد 
 Final Food Residueأو   Toleranceالمسموح ببقائه على الحاصالت الزراعية. والذي يعرف ب 

( هذا الجزء المتبقي هو المهم معرفة تأثيره على مستهلكي الغذاء. MRL)Limits  Maximum Residue أو 
( الموجودة في المنتوجات  MRL)  Maxmium Residue Limitsولتقدير مستوى االقصى لمتبقيات المبيدات 

 Food عليها ووزن جسم االنسان وتحديد عامل الغذاءالتي تم الحصول   ADIالزراعية المسوقة ، يتم استعمال قيمة 
Factor  ويقصد به نسبة مايشكله الغذاء الذي يحوي على متبقيات المبيد من الغذاء الكلي الذي يستهلكه الفرد في

                                                                                                    اليوم الواحد .
                                                                                                                 

          ADI  x  Body weight                                                                

          MRL = ------------------------------  =  mg / kg  

                                Food Factor                                                                  

 : أهمية منحنى التالشي

وهي الفترة المحصورة بين المعاملة  Pre Harvest Periodأي فترة ما قبل الجني أو فترة األنتظار  PHPتحديد 
بالمبيد ووصول تركيزه إلى الحد المسموح به، وعادة ما يضاف يوم أو يومان بعد وصول المبيد إلى التركيز المسموح 

 .  به لزيادة األمان

 تمتاز المبيدات الكلورينية العضوية بالصفات السيئة التالية:

1- Persistance                               مقاومة للمبيدات 



2- Food Chain                                      انتقالها عبر السلسلة الغذائية 
3- Bioaccumlation                          لها القابلية على التراكم الحيوي 
4- Resistance to Biodegredation        مقاومة للتحطيم 
5- Lipophilic                                  ذائبة بالمواد الدهنية 

أو ما مسموح  Tolerancyلذلك بدأ البحث أليجاد بدائل لهذه المبيدات بمركبات اخرى. يتم معرفة مستوى التحمل 
 : ببقاءه من المبيد على الحاصالت الزراعية من خالل

 أي التركيز غير المؤثر . NOELألنسان لتحديد بحوث السمية على حيوانات المختبر المقاربة فسلجيًا ل (1
 . دراسة سلوك المتبقيات على النبات ومنها التحوالت األيضية وعمليات التبخر أو التطاير أو الغسل (2
 العادات الغذائية والتي تختلف من بلد آلخر.  (3
 . أهمية المادة الغذائية المعنية في الدراسة وماذا تمثل في الغذاء المستهلك يومياً  (4

 



 : Metabolisim of pesticideأيض المبيدات 
 . تشمل عملية األيض بشكل عام الهدم والبناء داخل جسم الكائن الحي
التي تحدث  Biochemical transformationيقصد بأيض المبيد الكيمياوي : جميع التحوالت الكيمياوية الحيوية 

. ونادرًا ما تحصل بفعل  تكون هذه التحوالت بفعل األنزيمات. وغالبًا ما  للمبيد الكيمياوي في أنسجة الكائن الحي
 . . ويعد األيض من أهم عوامل تالشي المبيد الكيمياوي بعض المواد الكيمياوية الموجودة داخل األنسجة

وتطرح بواسطة أنابيب  Midgutتحدث عملية األيض والتحلل للمبيدات في الحشرات في القناة الهضمية الوسطى 
كذلك تخضع المادة التي تصل إلى الدم  إلى عملية تحلل في حين إن الجزء الذي يصل إلى األجسام  مالبيجي.

. وعند دخول المبيد من خالل جدار جسم الحشرة فأنه  الدهنية يصبح غير فعال ألنه يخزن وليس لها فعالية حيوية
 . Epidermisيتأيض بشكل أساسي عن طريق خاليا البشرة 

 Bloodوالدم  Stomach sapوالعصارة المعدية  Salviaفي اللبائن عملية األيض يمكن أن تحصل في اللعاب 
من أهم األجهزة في تأيض المبيدات ألحتواءه على األنزيمات الفعالة في تحطيم المبيدات ومن ثم  Liverويعد الكبد 

 .  يتم الطرح عن طريق الكلية

نباتات فأن عملية أيض المبيدات تكون بطيئة جدًا وتعتمد على الظروف البيئية. ولم أما في البكتريا والفطريات وال
تشخص أجهزة في النبات لتحويل المواد السامة إلى مواد غير سامة . ويمكن أن تطرح نواتج التحلل عن طريق 

دات الجهازية . وخاصة المبي Root secretionsالثغور إذا كانت بشكل غازات أو عن طريق إفرازات الجذور 
دور في خزن بعض  Vacuoles. كذلك يمكن أن يكون للفجوة  التي تدور في النبات Symplasticاللحائية 

المبيدات أو نواتج تحللها. ويمكن أن يرتبط المبيد مع السكريات واألحماض األمينية واألحماض العضوية لتكوين 
 . معقدات ذائبة في الماء

 : أهمية دراسة األيض
 :  هذا الموضوع وأهميته يمكن إجماله بالنقاط التاليةأبعاد 

له فاأليض له عالقة بالسمية. مثل في األدغال الكلغان موجود مع  القاتلةتوجد عالقة وثيقة بين أيض المبيد والفعالية  (1
. كذلك  ضهفي حين الحنطة ال تتأثر ألن الحنطة تأيض المبيد والكلغان ال يأي D-2,4الحنطة. الكلغان يتأثر بمبيد 

دغل الدنان مع الرز إذ يرش مبيد البروبانيل الذي يؤثر في الدنان وال يؤثر في الرز ألن الرز يحوي على إنزيم يحطم 
  . المبيد أما الدنان يحوي على كمية قليلة من هذا األنزيم غير كافية للقيام بتحطيم المبيد



. حيث إن  بالنسبة لألنسان والحيوان Safty of Pesticideيلعب األيض دور مهم في موضوع أمان إستعمال المبيد  (2
تأثر بقايا المبيدات في الحاصل الزراعي والمنتجات الحيوانية على صحة المستهلكين تعتمد على كمية ونوعية النواتج 

 .   . من إن جميع نواتج التحلل تكون غير سامة األيضية لذلك من الضروري التأكيد عند العمل على تالشي المبيد
فمعدل وطريقة األيض تحدد الكائن الحساس  Selectivityإن لعملية دراسة األيض أهمية كبيرة في عملية األنتخابية  (3

 .   والكائن غير الحساس
ضد فعل المبيدات في الكائنات وتعود معظم  Resistanceلدراسة األيض عالقة وثيقة بموضوع ظهور المقاومة  (4

هذه الحاالت إلى المستوى العالي لألنزيمات المحللة أو زيادة كفاءة إنزيم معين في الكائنات التي تمتلك صفة 
 .  المقاومة

. حيث قد ينتج نواتج  Sit of Actionإن أليض المبيد دور أساسي في وصول المادة السامة إلى الجزء الحساس  (5
 . ة يمكنها إختراق الحواجز المختلفة وصواًل إلى الجزء الحساس الذي يرتبط به المبيدأيضي

فطريقة ومعدل األيض تعد من  Environmental pollutionلدراسة األيض أهمية كبيرة في مسألة التلوث البيئي  (6
و كونه قابل للتحلل الحيوي . لذلك من مواصفات المبيد اآلمن ه العوامل المهمة المحددة لمكوث المبيد في التربة

Biodegradation وتساهم األحياء الجهرية مثل البكتريا في عمليات التحليل . 
 . األلمام الكافي بأيض المبيدات يساعد في تطوير مبيدات بمواصفات مرغوبة (7

 : ويخضع المبيد الكيمياوي بعد دخوله جسم الكائن الحي إلى نوعين من األيض
وهو تحويل المبيد السام إلى مادة أو مواد أقل سمية أو غير  : Degradative Metabolismأيض تحطيمي  -1

( السام في أجسام اللبائن المقاومة  Dichloro Diphenyl Trichloro Ethan ) DDTسامة نسبيًا كتحويل مبيد 
مبيد  DDTتجدر األشارة إلى أن مبيد ، ( قليل السمية  Dichloro Diphenyl acetic acid ) DDAإلى مركب 

حشري يعود إلى مجموعة المبيدات الكلورينية العضوية وهو ذائب في الدهن لذلك يخزن في الجسم ويصعب التخلص 
 فهو ذائب في الماء لذلك يتم طرحه خارج الجسم والتخلص منه عن طريق الكلية مع األدرار DDAمنه، أما المركب 

 في المعادلة التالية :

 



وهو تحويل المبيد السام إلى مادة أكثر سمية كتحويل مبيد  : Activative Metabolismأيض تنشيطي  -2
  MFOالبراثيون السام في اللبائن والحشرات إلى مادة البراكسون األكثر سمية باألكسدة بواسطة مجموعة إنزيمات 

( Microsomal mixed function oxidases ) . 

 
              Parathion                                                    Paraxon ( more toxic ) 

 :  أنواع األنزيمات المسؤولة عن أيض المبيدات الحشرية في الحشرات واللبائن
ال تحتاج هذه المجموعة من األنزيمات إلى عامل مساعد لنشاطها وتشمل  :Hydrolasesإنزيمات التحلل  -1

. تعمل معظم هذه األنزيمات على Estrases  ،Carboxyestrases  ،Amidases  ،Phosphatasesإنزيمات 
بهذه وية ويربط فعلها بظهور المقاومة في الحشرة ضد المبيد. ومن المبيدات التي تحلل ضالمبيدات الفسفورية الع

الطريقة مبيد المالثيون وهو مبيد حشري يعود لمجموعة المبيدات الفوسفورية العضوية ويعد هذا المبيد من المبيدات 
اآلمنة نسبيًا لوجود إنزيمات التحلل في جسم األنسان. أما في الحشرات فهذه األنزيمات قليلة لذلك هو فعال ضدها. 

 .  تنتج هذه األنزيمات فتحلل المبيد وال تتأثر به في حين أن الحشرات المقاومة تطورت وأصبحت

 
Malathion                         Malathion acid                   Malathion diacid 

 
        Glutathionتحتاج هذه االنزيمات الى الحامض االميني  : Conjugation Enzymesإنزيمات األرتباط  -2

الذي  Dehydrochlorinase) كلوتاثين ( لنشاطها والذي يحصل عليه عند دخول المبيدات الى جسمها ومنها انزيمات 
 التي تزيل مجموعة مثيل من المبيدات التي تحويها كالمثيل براثيون.  Demthylasesوانزيم   DDAالى  DDTيحول مبيد

 



 
المايكروسومات هي عبارة عن :  Microsomal Oxidases Enzymesإنزيمات األكسدة المايكروسومية  -3

 Mixedوتحتوي على مجموعة من األنزيمات والتي تسمى  RNAجسيمات صغيرة متكونة من بروتين وحامض نووي 
Function Oxidases  وهي تلعب دورًا أساسيًا في أيض المبيدات الكيمياوية وتحتاج هذه األنزيمات لنشاطها إلى

( وهو مرافق إنزيمي  Nicotin Amide Adenine Dinucleotide Phosphate Hydrogen ) NADPHوجود 
. هذه األنزيمات لها دور مهم في أيض مبيد  2Oيعمل كناقل لأللكترونات وكذلك تحتاج إلى وجود األوكسجين 

الكلور العضوية يستعمل األلدرين إذ تضاف ذرة أوكسجين له فيتحول من سام إلى مركب أكثر سمية وهو من مبيدات 
 .  لمكافحة حشرات المحاصيل الصناعية مثل القطن

 
 : الطرق العامة أو الشائعة لأليض

( وهو مبيد حشري من  كاربريل للمبيد كما في أيض مبيد السفن ) OHبأضافة :  Oxidationاألكسدة  -1
وهو مركب قطبي له القابلية على الذوبان في  مجموعة المبيدات الكاربامايتية فيتكون المركب هايدروكسي كاربريل

 . الماء فيتخلص الجسم منه بسهولة مع األدرار



 
وهو إستبدال األوكسجين بالهيدروجين في مجموعة النايترو للمبيد. وتقتصر على :  Reductionاألختزال  -2

مجموعة النايترو لمبيد البراثيون قابلية بعض األحياء الدقيقة الموجودة في الجهاز الهضمي لألبقار على إختزال 
 . ومتبقياته على أعالف هذه األبقار وهو مبيد حشري من مجموعة مبيدات الفسفور العضوية

 
وهي من طرق األيض المهمة للمبيدات داخل األنسجة الحيوانية والنباتية كما :  Hydrolysisالتحلل المائي  -3  

. هذا المبيد يستعمل لمكافحة  aryl amidase aceylرز بواسطة إنزيم في أيض مبيد األدغال بروبانيل في نبات ال
دغل الدنان في حقول الرز فيؤثر في الدغل وال يؤثر في الرز ألن األخير يحوي هذا األنزيم فيحلل المبيد تحلل مائي 

 . ويطرح أما بواسطة النتح أو يخزن في الفجوات

 
 
وهو مبيد أدغال يستعمل لمكافحة  D-2,4: كما في مبيد  Decarboxylationإزالة مجموعة كاربوكسيل  -4

 . األدغال العريضة األوراق في حقول المحاصيل النجيلية



 
 
إذ تساعد عملية األرتباط على زيادة :  Conjugationاألرتباط ببعض المركبات في أنسجة الكائن الحي  -5

ذوبان المبيد الكيمياوي في الماء وسرعة تحركه في أنسجة النبات والحيوان وسهولة طرحه أو خزنه بعدها ومن األمثلة 
            . بسكر الكلوكوز في النبات D-2,4على ذلك إرتباط مبيد األدغال 

 
                                                                                                        

 
 



  Mechanism of Toxic Action of Pesticidesميكانزم التأثير السام للمبيدات 
 يوجد مصطلحان يستعمالن للتعبير عن تأثير المادة السامة في الكائن الحي هما :

هي سلسلة العمليات التي تبدأ عند المواجهة بين المادة الكيمياوية والكائن الحي  Mode of Actionطريقة التأثير  (1
نتهاًء بمرض أو موت الكائن الحي. وهذه تشمل مراحل عديدة منها :  أي من وضع المبيد في البيئة وا 

a) Pentration                   االختراق 
b) Permeability                النفاذية 
c) Translocation              االنتقال 
d) Metabolism               آيض 
e) Reaction with site of action   التفاعل او رد الفعل للموقع الحساس 
f) Sickness                          المرض 
g) Death                             الموت 

البايوكيمياوي أو البايوفيزياوي الذي يؤدي  ويقصد به التلف Mechanism of Action( ميكانزم التأثير السام  2
 . ويمكن أن تؤثر المبيدات بالطرق التالية : إلى مرض أو موت الكائن الحي

التأثير الفيزياوي تشمل مجموعة المبيدات القادرة على منع اآلفات من األستفادة من األوكسجين بعملية التنفس أو  -1
 : ثال ذلك . م تحدث جفاف أو تشقق في جدار جسم الحشرة

 . الزيوت المعدنية وهي تمنع وصول األوكسجين  -أ
 . aerogel Silicaالمساحيق الخادشة التي تعمل على تلف الطبقة الشمعية في كيوتكل الحشرة مثل   -ب
 : التأثير على العمليات الحيوية وتشمل   -2
 . ATPالتأثير على عملية التنفس ، تؤثر بعض المبيدات على إنزيمات السلسلة التنفسية فتمنع تكوين  -أ

تثبط إنزيمات األكسدة في المايكروسومات وهي األنزيمات التي تحول المواد السامة إلى مواد غير سامة مثل   -ب
Sesamex , Piperonyl butoxide  . 

نتاج الطاقة في النبات .في عملي Hillالتأثير على تفاعل  -ج  ة التركيب الضوئي وا 
 .   DNA , RNAالتأثير على األحماض النووية  -د

وهي تؤثر على طبقة الخاليا المبطنة لألمعاء مما يؤدي إلى ترسيب  : Stomach poisonsسموم معدية  -3
 . البروتين وبالتالي موت الكائن الحي مثل مبيدات الزرنيخ والزئبق والنحاس 

  : ويكون ذلك من خالل Pesticide effect on nervous systemر على الجهاز العصبي التأثي -4



 . Acetyl cholin esteraseتثبيط إنزيم أ ـــ 
 التأثير على عملية تبادل اآليونات .ب ــ 
 التأثير على نهايات المحاور العصبية . ج ـــ
 التأثير على المستقبالت لإليعازات العصبية .د ــ 

 
نتقال المبيدات الكيمياوية   : Absorption and translocation of pesticidesإمتصاص وا 

 عند معاملة النبات بالمبيد يمكن أن يحصل اآلتي :
يقي من األصابة بالفطريات الخارجية والحشرات ويسمى مبيد وقائي   Ectophyte يبقى على سطح الورقة  -1

Protectant pesticides . 
 ويمكن أن تقتل الحشرات والفطريات الداخلية . Endophyte يمكن أن ينفذ إلى داخل األجزاء المعاملة  -2
النفاذ إلى داخل أنسجة النبات واألنتقال إلى مختلف أجزاء النبات األخرى بكميات كافية وتسمى مبيدات  -3

 ويمكن أن يحصل ذلك : Systemic pesticidesجهازية 
إذ يرش المبيد على المجموع الخضري فيخترق غشاء الكيوتكل في  Symplast movementلحاء بواسطة ال أ ــ 

ويتحرك مع النسغ النازل إلى األسفل وأجزاء النبات المختلفة لذلك  cutinاألوراق الذي يتكون من مادة الكيوتين 
 ملية تحتاج إلى صرف طاقة.الع المبيد الذي يتحرك في اللحاء يكون أكفأ من المبيد الذي يتحرك في الخشب وهذه

إذ تعامل التربة بالمبيد فيمتص عن طريق الجذر أو يخترق  Apoplast movementبواسطة الخشب  ب ــ 
ويتحرك إلى األعلى مع النسغ الصاعد في أوعية الخشب  suberinكيوتكل الجذر الذي يتكون من مادة السوبرين 
 طاقة .وفي هذه الحالة التحتاج العملية إلى صرف 

نتقال المبيدات في النبات :  العوامل المؤثرة في إمتصاص وا 
نتقال المبيد نوع النبات -1  . . وذلك يتعلق بتركيب الجذور واألوراق والسيقان حيث يؤثر ذلك على إمتصاص وا 
. إذ تلعب قطبية المبيد دورًا أساسيًا في عملية تحركه في النبات ففي حالة المبيدات غير  التركيب الكيمياوي للمبيد -2

القابلة للذوبان في الدهون فأن تحركها يكون قاصرًا على أوعية اللحاء أما المبيدات القطبية  Non polerالقطبية 
poler  أما المبيدات  في مناطق بين الخالياالذائبة في الماء فأنها غير قادرة على دخول أنسجة اللحاء وتبقى .

الحاوية على مركبات قطبية وأخرى غير قطبية فتكون سريعة الحركة في أنسجة النبات وذلك لقدرتها على إختراق 
 الحواجز المائية والزيتية .



للنبات  الظروف البيئية. تؤثر عوامل المناخ المختلفة من حرارة وضوء ورطوبة وأوكسجين على العمليات الحيوية -3
نتقال المبيد الكيمياوي .    ونتيجة لذلك تتأثر عملية إمتصاص وا 

 أجيال المبيدات الكيمياوية :
 مثل الزئبق والنحاس والكبريت والزرنيخ والرصاص  Inorganicالجيل األول ويشمل المبيدات غير العضوية ـــ  1

  والفلور .         
 مثل النيكوتين والروتينون والبايرثرم . Botanicalالجيل الثاني ويشمل المركبات النباتية ــــ  2
مثل مبيدات الكلورية العضوية  Synthetic organicالجيل الثالث ويشمل المبيدات العضوية المصنعة ــــ   3

 .والفسفورية العضوية 
،  Permethrinة والكيمياويات الحديثة مثل مبيد الجيل الرابع ويشمل المبيدات البايروثرويدية المصنعــــ  4

Metalaxyl  ،Glyphosate . 
مثل مبيد  Insect Growth Regulators (IGR)الجيل الخامس ويشمل منظمات النمو الحشرية ــــ  5

Dimilin . 
  Classification of Pesticidesتقسيم المبيدات 

 ( تقسيم المبيدات حسب نوع اآلفة المراد مكافحتها وتقسم إلى :  أوال
 .  Malathionمثل مبيد   Insecticidesمبيدات حشرية ــ  ـ 1
 .   Captanمثل مبيد   Fungicidesمبيدات فطرية ـــ  2
 .  D – 2,4مثل مبيد   Herbicidesمبيدات أدغال ـــــ   و  3
 .  Danitolمثل مبيد   Acaricidesمبيدات أكاروسية ــــ  4
 . Nemacureمثل مبيد  Nematicidesمبيدات نيماتودية ــ  5
 .  Streptomycinمثل مبيد  Bactericidesمبيدات بكتيرية ـــ  6
 .  Cupper sulfateمثل مبيد  Algicidesمبيدات طحالب ـــ  7
 .  Warfarenمثل مبيد  Rodenticidesمبيدات قوارض ـــ  8
 .  Mesrolمثل مبيد  Molluscicidesات مبيدات قواقع وبزاقــ  9

 .  Avitrolمثل مبيد  Avicideمبيدات طيور ـــ  10
 .  Rotenoneمثل مبيد  Piscicidesمبيدات أسماك ــ   11
 



 : ( تقسيم المبيدات حسب طريقة التأثير وتقسم إلى ثانيا  
األستفادة من األوكسجين بعملية التنفس القتل الفيزياوي تشمل مجموعة المبيدات القادرة على منع اآلفات من ــ  1

 : . مثال ذلك أو تحدث جفاف أو تشقق في جدار جسم الحشرة
 . الزيوت المعدنية وهي تمنع وصول األوكسجينأ ــ 

 .aerogel Silicaالمساحيق الخادشة التي تعمل على تلف الطبقة الشمعية في كيوتكل الحشرة مثل ب ــ 
 : الحيوية وتشملالتأثير على العمليات ــ 2
 .ATPالتأثير على عملية التنفس ، تؤثر بعض المبيدات على إنزيمات السلسلة التنفسية فتمنع تكوين أ ــ 

تثبط إنزيمات األكسدة في المايكروسومات وهي األنزيمات التي تحول المواد السامة إلى مواد غير سامة مثل ب ــ 
Sesamex , Piperonyl butoxide  . 

نتاج الطاقة في النبات. Hillر على تفاعل التأثي -ج  في عملية التركيب الضوئي وا 
 .  DNA , RNAالتأثير على األحماض النووية  -د
:وهي تؤثر على طبقة الخاليا المبطنة لألمعاء مما يؤدي إلى ترسيب  Stomach poisonsسموم معدية ــ 3 

 . والزئبق والنحاس البروتين وبالتالي موت الكائن الحي مثل مبيدات الزرنيخ
  : ويكون ذلك من خالل Pesticide effect on nervous systemالتأثير على الجهاز العصبي ـــ  4

 . Acetyl cholin esteraseتثبيط إنزيم أ ــ   
 التأثير على عملية تبادل اآليونات .ب ــ   
 التأثير على نهايات المحاور العصبية . ج ـــ         
 التأثير على المستقبالت لإليعازات العصبية . د ـــ         

 : ) ملغرام / كغم (  LD50( تقسيم المبيدات حسب سميتها وتعتمد على قيمة  ثالثا  
ملغرام / كيلو غرام من وزن الجسم مثل  1لها أقل من  LD50: قيمة  Extremely toxicمبيدات سامة جدًا  -1

 . Botlinusمبيد 
 .   Parathionمثل مبيد   mg/Kg( 50-1لها تتراوح بين ) LD50قيمة  Highly toxicمبيدات عالية السمية  -2
   مثل مبيد  mg/Kg( 500-50لها تتراوح بين ) LD50قيمة  Moderately toxicمبيدات متوسطة السمية  -3

DDT . 
   مثل مبيد  mg/Kg( 5000-500لها تتراوح بين ) LD50قيمة  Stightly toxicمبيدات قليلة السمية  -4

Pyrethrum . 



( مثل مبيد 15000-5000لها تتراوح بين ) LD50قيمة  Practically non toxicمبيدات عمليًا غير سامة  -5
Methoxychlor . 

مثل مبيد  15000لها تكون أكثر من  LD50قيمة  Relatively non harmlessمبيدات نسبيًا غير ضارة  -6
Benzyl benzoate . 

 المبيدات حسب مستحضر المبيد :( تقسيم  رابعا  
يقصد بأستحضار المبيد أو تجهيزه هو جميع الخطوات التي تهدف إلى إعداد المبيد لألستخدام الحقلي أو 

 والتي تتضمن : Commercial formulationالتطبيقي فيكون بشكل مستحضر تجاري 
أكبر مساحة ممكنة بالجرعة المطلوبة ولتالفي تخفيف المبيد بمواد مخففة أو حاملة سائلة أو صلبة لتغطية  ـــــ 1

 الضرر الذي يحدث للنبات عند معاملتها بالمبيدات بدون تخفيف .
إضافة المواد المساعدة لتحسين فاعلية المبيد كالمواد المبللة والناشرة والالصقة والمستحلبة وغيرها بما يزيد  ــــ 2 

 من كفاءة المبيد في عملية المكافحة . 
. المواد  Adjuvants+ مواد مساعدة  Active ingredientsفإن كل المبيدات تتكون من مادة فعالة وبذلك 

   المساعدة هي مجموعة المواد الكيمياوية التي تمتلك القدرة على إحداث بعض التغيرات الفيزياوية على السطوح 
( ولذلك فهي تسمى بالمواد ذات النشاط السطحي  بين سطح المبيد المستعمل والسطح المستهدف بالمعاملة )

Surface active agents  وقد أظهرت العديد  القاتلةوهي بذلك تعمل على تحسين صفات المبيد وزيادة كفاءته
نتشار المبيد 50من الدراسات إن هذه المواد تزيد من فاعلية المبيد بحوالي  % وذلك بالمساعدة على األستحالب وا 

ه على البلل والنفاذ إلى السطوح المعاملة ويمكن تقسيم المواد المساعدة إلى عدة مجاميع بحسب وزيادة قابليت
 الوظيفة التي تؤديها إلى ما يلي : 

: تساعد هذه المواد على تبليل السطح  Spreading and wetting agentالمواد المبللة والناشرة ــــ   1 
ستقرار القطرات فوقه كذلك تسا عد على نشر القطرات لتغطي مساحة أكبر حيث تمتد القطرة على شكل المعامل وا 

 غشاء رقيق يتغلغل بعدها المبيد بكفاءة إلى داخل النسيج المعامل وذلك بسبب خفضها الشد السطحي للماء .
أو المواد تساعد هذه المواد على زيادة قدرة بقاء كمية المبيد فوق النموات الخضرية  Stickersالمواد الالصقة ـــ  2

المعاملة ويمكن إستخدام الزيوت كزيت بذور القطن واألصماغ كمواد الصقة كي ال يفقد المبيد بسرعة من النباتات 
 والحشرات المعاملة وال يتأثر بالعوامل الحيوية كالرطوبة والرياح .

عند إضافتها إلى المستحضر وهي المواد التي تزيد من فعالية المبيد الكيمياوي  Synergistsالمواد المنشطة ــ  3
تكون أعلى من أي منهما على حدة . أما إذا كانت   Bو Aإذ إن سمية مادتين مع بعضهما ولنفرض إن المادتين 



وهو عكس التنشيط  Antagonismالسمية الكلية أقل من سمية كل مادة على حدة فتسمى هذه الحالة بالتضاد 
 ى له . ودور هذه المنشطات هو : أي قلة فعالية المبيد عند إضافة مادة أخر 

تمنع أكسدة معظم المبيدات كما  Piperonyl butoxideتمنع تحلل المبيد مثل إضافة زيت السمسم ومادة  أ ــ 
 .  Pyrethriumفي مبيد 

تثبيط عمل األنزيمات داخل جسم الحشرة وخاصة إنزيمات المجموعة المايكروسومية التي تحول المادة السامة ب ــ 
 . غير سامة إلى

: تم تغطية الموضوع بشكل وافي  Pesticide formuletion( التقسيم حسب صور تجهيز المبيد  خامسا  
 .  في الجزء العملي

 : ( التقسيم حسب طريقة تغطية السطوح وتقسم إلى سادسا  
على السطوح  وهي تتميز ببقائها  )   (Contact pesticides     Non Systemic المبيدات المالمسة ـــ  1

 . المعاملة بها وتستخدم للوقاية
: هذه المبيدات لها القابلية على النفاذ داخل أنسجة النبات  Systemic pesticidesالمبيدات الجهازية  ــــ  2

 Symplstخالل الخشب أو  Apoplastواألنتقال إلى مختلف األجزاء األخرى بكميات كافية. واألنتقال إما يكون 
 يعتمد ذلك على قابلية ذوبان المبيد. خالل اللحاء

أي األنتقال الموضعي خالل أنسجة األوراق إذ يتحرك  Translaminerهناك نوع من المبيدات الجهازية يسمى 
 المبيد بين سطحي الورقة العلوي والسفلي .

 محاسن المبيدات الجهازية :
 وذلك ألنتقال المبيد إلى األجزاء غير المعاملة. عدم الحاجة إلى تغطية النباتات المعاملة بالمبيد تغطية كاملة -1
 تستخدم المبيدات الجهازية في الغالب إما مع ماء الري أو في معاملة البذور.  -2
 . آمنة بيئيًا التؤثر على األعداء الطبيعية أو األحياء غير المستهدفة -3

 مساوىء المبيدات الجهازية :
 غالبًا ما تكون أسعارها مرتفعة . -1
لمبيدات تنتقل من األسفل إلى األعلى في حين ال يحصل العكس وبذلك تنخفض كفاءة هذه المجموعة معظم هذه ا -2

 في مكافحة اآلفات التي تصيب الجذور.



بعض المبيدات الجهازية تتحول داخل النبات إلى مركبات أكثر سمية وبذلك يمكن أن تسبب تلوث الفواكه  -3
وهو مبيد  Glyphosateوهو مبيد حشري ، مبيد  Actaraمبيد  من األمثلة على المبيدات الجهازية: والخضر.

 . وهو مبيد فطري Ridomilأدغال ، مبيد 
 
 



 Insecticidesالمبيدات الحشرية 
هي مواد كيمياوية طبيعية أو صناعية إستعملت منذ أمد بعيد في مكافحة الحشرات الضارة 

. ومن أوائل المبيدات الحشرية المصنعة مجموعة المركبات غير  لألنسان والحيوان والنبات
بنجاح لمكافحة خنفساء  1867العضوية وفي مقدمتها مبيد أخضر باريس الذي إستعمل عام 

تسع  التي تصيب البطاطا في الواليات المتحدة األمريكية Coloroda Bettleكولورادو  ، وا 
تائج الجيدة التي أظهرتها المبيدات في مكافحة . إن الن إستعمالها ليشمل الحشرات القارضة

الحشرات أدت إلى زيادة واضحة في الكميات المستعملة منها من قبل المزارعين وذلك كنتيجة 
حتمية للزيادة في السكان وضرورة تلبية األحتياجات الغذائية لهذا الكم الهائل من البشر حيث 

ع من أجل إيجاد مبيدات جديدة تلبي حاجة دخلت الشركات المنتجة للمبيدات في سباق وصرا
المستهلك والسوق وبذلك أصبحت المبيدات الكيمياوية المصنعة هي األكثر إستعمااًل وشيوعًا 

 . ألنخفاض تكاليفها
 تقسيم المبيدات الحشرية  

 التقسيم يعتمد على التركيب الكيمياوي للمبيد ومصدر هذا المبيد وكما يلي :
 Inorganic Insecticidesحشرية غير العضوية : : المبيدات ال أوالً 

نما عناصر أخرى )  (. فلزات وهي ال تحوي الكاربون في تركيبها وا 
 Organic Insecticides: المبيدات الحشرية العضوية :  ثانياً 

 وهي يدخل الكاربون عنصر أساسي فيها وتشمل :
 . Botanicals، *المركبات النباتية     Oils: وتضم * الزيوت  Natural Insecticidesأ( مبيدات طبيعية 

 : وتضم  Synthetic Insecticidesب( مبيدات صناعية  
 Organo Chlorine (OC. )المبيدات العضوية الكلورينية  ـــ  1
 Organo Phosphorous (OP. )المبيدات العضوية الفسفورية  ـــ  2
 . Carbamatesالمبيدات الكاربامايتية ــــ  3
 . Pyrethroidsالمبيدات البايروثرويدية  ــ ــ 4
 . Neonicotinoidesالمبيدات النيونيكوتينية ــــ  5



 .  Insectistaticالمبيدات المثبطة للتكاثر ـــ  6
 Insect Grouth Regulators (IGR. )منظمات النمو الحشرية  ــــ 7

 Inorganic Insecticidesالمبيدات الحشرية غير العضوية : 
إستعملت هذه المركبات للحشرات القارضة كسموم معدية وترش هذه المركبات لتبقى على سطوح 
األوراق المعاملة وال تنفذ إلى العصارة إاّل كميات بسيطة لذلك ال تعتبر هذه المركبات كفوءة ضد 

 الحشرات الماصة .
  : مساويء هذه المبيدات

صفرارها.( سميتها العالية للبائن وتأثيرها الشديد ع1   لى النبات كحرق األوراق وا 
 .  ( تحللها بطيء مما يتسبب عنها تلويث البيئة والمحيط الحيوي2

ونظرًا ألكتشاف المبيدات المصنعة ذات التأثير العالي والمتخصص فأن إستعمالها محصور في 
من األمثلة ، و  الوقت الحاضر في تحضر الطعوم السامة لمكافحة الجراد والديدان القارضة األرضية

 :  على هذه المبيدات
إستعملت المركبات الزرنيخية كسموم معدية في مكافحة :  Arsenicals*مبيدات الزرنيخ 

وهو خليط من خالت  Paris greenالحشرات وحاليًا إستعمالها محدود ومن أهمها أخضر باريس 
 . 3:1النحاس وميتازرنيخيت النحاس بنسبة 

. يمكن إستعماله رشًا على األجزاء الخضرية للنبات أو بشكل مسحوق  LD50  =22 Kg/Mgقيمة 
 تعفير أو كطعم سام لمكافحة الجراد والديدان القارضة والكاروب .

 ميكانزم التأير السام 
 ( تقلل أو تمنع تكوين الطاقة من خالل منع عملية الفسفرة التأكسدية .1
وتثبط عملها ومنها  SHعلى مجموعة ( ترتبط مركبات الزرنيخ باألنزيمات الحاوية 2

Phosphatase  ،Pyruvic oxidase لذلك المتسممين بمركبات الزرنيخ يعطى لهم .
وبذلك يحصل تثبيط  SH( التي تحوي على مجموعتين من BAL) British Anti Lewisiteعقار

 .   تنافسي على الموقع الفعال لألنزيم
 



 ( ترسيب البروتين فيؤدي إلى الموت .3
من أقدم المبيدات التي أستعملت في مكافحة اآلفات والزال يستعمل لحد اآلن :   Sulferالكبريت*

 لألسباب التالية :
إن الكبريت فعال جدًا في مكافحة بعض األمراض الفطرية التي تصيب النبات وخاصًة تلك ــــ  1

 المسببة للبياض الدقيقي .
 .فعال في مكافحة الحلم وبعض الحشرات ـــ  2
 غير سام لألنسان والحيوان لكن قد يسبب حساسية بسيطة للعين والجلد لبعض األفراد . ــــ 3
 يتوافق عند خلطه مع معظم المبيدات الفطرية والحشرية ما عدا الزيوت . ــــ 4

أما أهم مشاكل إستعماله هو تأثيره السلبي في بعض النباتات كالتفاح والكمثرى والمشمش والقرعيات 
يؤدي إلى تقزم النبات وحرق األوراق وتقليل الحاصل ويزداد ضرر الكبريت لهذه النباتات حيث 

ْم وفي السنين  30بأزدياد درجة الحرارة لذلك الينصح بأستعماله عند إرتفاع درجة الحرارة أكثر من 
 األخيرة قل إستعمال الكبريت بسبب ظهور مبيدات عضوية بديلة تفوقه في الكفاءة .

 التأثير السام للكبريتميكانزم 
 التأثير المباشر من خالل بخاره السام . ــــ 1
 األكسدة حيث يتأكسد إلى ثاني أوثالث أوكسيد الكبريت وبتوفر الرطوبة يتكون حامض الكبريتيك السام . ـــــ 2
 . األختزال حيث يختزل إلى كبريتيد الهيدروجين السام ــــ  3

 Organic Insecticidesالمبيدات الحشرية العضوية : 

 :  Natural Organic Insecticidesأواًل: المبيدات الحشرية العضوية الطبيعية 
إستعملت الزيوت لمكافحة اآلفات الحشرية والحلم التي تصيب أشجار  : Oilsالزيوت  (1

الحمضيات والفاكهة المتساقطة األوراق إاّل إّن ظهور المبيدات العضوية المصنعة قّيد إستعمال 
الزيوت في عمليات المكافحة. وبعد ظهور مشاكل التلوث عاد إستعمالها مجددًا كبدائل للمبيدات لقلة 

. ومن أهم إستعماالتها هو طالء جذوع  وعدم ظهور المقاومة ضدها من قبل اآلفات سميتها لألنسان
وسيقان األشجار بها لمنع األصابة باألرضة أو حفارات السيقان. ويجب الحذر من إستعمالها على 



في األوراق صيفًا ألن لها تأثيرًا حارقًا عليها وتشمل: أ( الزيوت القطرانية : وتنتج من التقطير األتال
 للفحم الحجري .

ب( الزيوت الطيارة : وتحضر من تقطير بعض النباتات الحاوية على غدد خاصة تنتج مواد 
 كيمياوية لها تأثيرات ضارة لآلفات . 

 ميكانزم التأثير السام 
( يعمل الزيت كحاجز ميكانيكي يمنع وصول األوكسجين فتموت الحشرة إختناقًا بسبب غلق 1 

 الفتحات التنفسية .
 ( المواد الكيمياوية التي يحويها الزيت لها تأثير ضار على أجهزة جسم الحشرة .2
( أبخرة الزيوت مثل بخار زيت الكيروسين له تأثير سام وقاتل بكميات قليلة لسرعة نفاذيتها داخل 3

 أجسام الحشرات .
 : ( يعمل الزيت على قتل بيض الحشرات بعدة آليات منها4

 بقة رقيقة تمنع التبادل الغازي مع محيطها  .*يغطي الزيت البيضة بط
 *يزيد صالبة القشرة فيمنع فقسها أو بالعكس يزيد رقتها وليونتها فيؤدي إلى تلفها .

 *ينفذ إلى داخل البيضة فيؤثر على أجهزة وأعضاء الجنين وبالتالي موته .
 :  Botanical Insecticides( المبيدات الحشرية النباتية 2

وأوراق وجذور كثير من النباتات على مواد كيمياوية ذات تأثير سمي للحشرات وهذه تحوي أزهار 
 . وتتميز هذه المواد بما يلي : Secondary metaboliteالمواد تسمى مركبات األيض الثانوية 

 قليلة السمية لألنسان وال ثؤثر سلبيًا على النباتات . ـــ 1
 تتحلل بسرعة لذلك يمكن إستعمالها قبل الجني بفترة قصيرة وال تلوث البيئة . ـــ 2

 

 

 



 أما سلبياتها فهي :

 الحاجة إلى وقت طويل لزراعة ونمو النباتات وكذلك صعوبة وتكلفة عمليات األستخالص . ــــ 1
 بسبب تحللها السريع تستعمل كمبيدات عالجية وليست وقائية . ــــ 2
عدم توفر الظروف المالئمة لزراعة ونمو النباتات المستعملة في أستخراج المواد السامة في  ــــ 3

 مناطق كثيرة من العالم . 
 ومن المبيدات العائدة لهذه المجموعة :

: مبيد حشري يؤثر بالمالمسة. مادته الفعالة تستخلص من أزهار نبات  Pyrethriumالبيرثرم  ــــ أ
ذابتها بالمذيبات وقد عرف كمبيد حشري منذ عام البيرثرم بعد تجفيفه ستمر  1854ا وطحنها وا  وا 

 Knockحتى ظهور المبيدات المصنعة وهو مبيد فعال ضد الحشرات ويؤثر بإحداثه صدمة عصبية 
down  خالل مدة زمنية قصيرة. يتميز المبيد بأنخفاض سميته للبائن وال يترك متبقيات فهو يتحلل

لزيادة الفعالية ومن أهم هذه المواد  Synergistsيه أحيانًا مواد منشطة سريعًا لذلك تضاف إل
Piperonyl butoxide . الذي يساعد في إطالة عمر المبيد 

. يؤثر البيرثرم على األعصاب مما يسبب  LD50 =820 Mg/Kgميكانزم التأثير السام : قيمة 
ى العصب الموصل بين الخاليا شلل سريع للحشرات المعرضة له وقد وجد إن تأثيره يتركز عل

وبذلك يمنع نقل المنبهات العصبية حيث  Axonic poisonالعصبية لذلك يسمى بتسمم المحاور 
يحلل بروتين الياف األعصاب ويحدث فراغات وفجوات في خاليا األعصاب . وهو من المبيدات 

زيادة سمية المبيد  أي Negative Temperature Coefficientذات المعامالت الحرارية السالبة 
 بأنخفاض درجة الحرارة .

في نبات التبغ  موجود بتركيز عالي Alkaloid: وهو مادة شبه قلوية  Nicotineالنيكوتين  ــــ ب
وخاصة األوراق. يستعمل رشًا أو بشكل مسحوق تعفير وقد أظهر فاعلية جيدة في مكافحة الحشرات 

 الرهيفة كالمن والثربس .

السام : يعمل النيكوتين على قتل الحشرات والحيوانات الالفقرية وذلك من خالل تأثيره ميكانزم التأثير 
على الجهاز العصبي حيث يتشابه تركيب النيكوتين مع مادة األستيل كولين من ناحية أبعاده 



الجزيئية وعمل مادة األستيل كولين هو نقل المنبهات العصبية في مناطق الفراغ العصبي حيث يتحد 
 كوتين مع مستقبالت األستيل كولين مسببًا إرتعاشات مستمرة يعقبها الشلل والموت .الني

 

 

 

وهو نبات بقولي ينمو في  Derris elliptica: يستخرج من جذور نبات  Rotenonالروتينون  ــــ ج
. إستعملت جذوره في صيد األسماك كما  بعض بلدان شرق آسيا كالهند والماليو والفلبين وكوبا

إستعمل المبيد في مكافحة بعض الحشرات الماصة كالَمْن والذباب األبيض التي تصيب نباتات 
 الفاكهة والخضر. 

 : يؤثر على بعض األنزيمات المهمة . ميكانزم التأثير السام

وله تأثير على  Azadirachta indica: يتم الحصول عليه من شجرة النيم Neem النيم  ــــ د
الحشرات كمادة طاردة أو مانعة للتغذية أو منظمة للنمو وعلى حشرات مختلفة تعود إلى عدة رتب 



حشرية ويستعمل بشكل مستخلص محضر من األوراق والثمار والبذور وهو آمن نسبيًا لألنسان وليس 
 . له تأثيرات جانبية على البيئة واليؤثر على األعداء الطبيعية

  Synthetic Organic Insecticides: المبيدات الحشرية العضوية المصنعة ثانيا  
نتشارها على نطاق واسع خالل القرن العشرين يتطلب ضرورة مكافحة  إن زيادة العمليات الزراعية وا 
اآلفات التي زادت إصابتها للمحاصيل. وهذا أدى إلى تطور سريع للمواد الكيمياوية المستعملة في 

 : اآلفات ومن هذه المركباتمكافحة 
 
 :  Organo Chlorine Compounds (OC)( مبيدات الكلور العضوية 1

 : صفاتها العامة
،  Cرغم إختالفاتها التركيبية إاّل إّن كل مركبات هذه المجموعة تحوي على العناصر األساسية  ــــ أ

H  ،Cl  وقد يحوي بعضها على .O  ،N  ،S  . 
قليلة الذوبان في الماء لكنها تذوب في الدهون لذلك فأنها تتراكم في أجسام الكائنات الحية  ــــ ب

) تعرف قدرة الكائن الحي على تراكم المادة  Bioaccumlationوتكّون ما يسمى بالتراكم الحيوي 
السامة في جسمه بتركيز اعلى من تركيزها خارج جسمه وهي اسوء صفة في المبيدات العضوية 

ألن المواد التي تذوب في الماء تطرح خارج جسم الكائن الحي عن طريق جهاز األفراز لكلورينية ( ا
 .أو األبراز 

  Highly persistenceمقاومتها للتحلل في الظروف البيئية لذلك تعد ملوثات بيئية تبقى لمدة طويلة  ـــ ج
 . سنة 15-2تصل من      

تنتقل هذه المبيدات عن طريق السلسلة الغذائية من كائن إلى آخر كذلك من األمهات إلى األبناء  ــــ د
 . عن طريق الحليب

 . تؤثر على الكائنات من خالل تأثيرها على الجهاز العصبي ـــ ه
 وتقسم إلى ثالثة مجاميع رئيسية هي :



A  مجموعة مبيدات  ــــDDT  قبل طالب ماجستير ألماني إسمه من  1874: صنع هذا المبيد عام
Zeilder  إستعمل من قبل العالم  1939. في عامPaul Muller  كمبيد حشري وبذلك فتح آفاق

حصل على جائزة نوبل لدوره في القضاء  1948جديدة في مكافحة الحشرات الطبية . وفي عام 
 .  على الحشرات الناقلة لألمراض

 :  مواصفات المبيد
 يستعمل لجميع أنواع الحشرات .  Brood Spectrumواسع التأثير  ــــ   1
بعد إستعماله تنشط آفة الحلم وقد يعزى سبب ذلك إلى موت أعداء الحلم الطبيعية أو إنه ينشط ـــ  2

 . الجهاز التناسلي للحلم
لبوتاسيوم ميكانزم التأثير السام : يؤثر على الجهاز العصبي من خالل التأثير على نفاذية آيوني ا

 والصوديوم خالل جدران المحاور العصبية عند النقل الكهربائي لأليعاز العصبي في الحشرات .
B مجموعة مبيدات الهكسان الحلقية  ــــHexa Chlorocycle Hexane  أوBenzen Hexa 

Chloride : 
 والكاروب . : ويستعمل كطعوم سامة لمكافحة الجراد  Lindaneمن مبيدات هذه المجموعة المبيد 

. كما يعد من مضادات التمثيل  DDT: يؤثر على الجهاز العصبي مثل مبيد  ميكانزم التأثير السام
Anti Metabolite إذ يتشابه مع فيتامين .Inositol . الذي له دور مهم في نمو اللبائن 

C مجموعة مبيدات السايكلوداين  ــــCyclodiens :  تضم هذه المجموعة مركبات حلقية
هايدروكاربونية مكلورة بدرجة عالية تتميز بأحتوائها على جسر مثلين داخلي . من مركبات هذه 

وهو يمتاز بمدة بقاء طويلة لذلك يستعمل لمكافحة حشرة األرضة  Chlordanالمجموعة : * المبيد 
 تربة بواسطة بعض األحياء المجهرية . . كما إنه يتحول إلى مركبات أخرى )مشابهات( سامة في ال

ويستعمل لمكافحة حشرات محاصيل األلياف كالقطن ، كذلك لمكافحة حشرة  Aldrin*المبيد 
 األرضة . 



 Indrin   ،Hepta Chlor  ،Toxophaneمن المبيدات األخرى العائدة لهذه المجموعة هي 
. وقد حظر إستعمال بعضها عالميًا  وغيرها. وهي قليلة في العراق تستعمل لمكافحة األرضة فقط

 . Carcinogenic. المركبات التي تسبب السرطان تسمى  Cancerألنها تسبب السرطان 

 

 



  : Organo Phosphorous Insecticides (OP)( مبيدات الفسفور العضوية 2

% من المبيدات الحشرية المستعملة في مختلف أنحاء العالم. ويعود سبب 90وهي تمثل حاليًا بحدود 
 إتساع إستعمالها إلى ما يلي : 

أقل تلويثًا من مركبات الكلور العضوية ألنها أكثر قابلية للذوبان في الماء لذلك ال تتجمع في  ــــ1
 .  األنسجة الدهنية فيسهل على الكائن الحي التخلص منها

 سميتها الحادة كبيرة وسميتها المزمنة قليلة بسبب تحللها إلى نواتج غير سامة . ــــ 2
ت هذه المجموعة وذلك للتنوع الكبير في مواصفاتها فمنها مبيدات المرونة في إستعمال مبيدا ــــ 3

.  Diazinonوأخرى متوسطة التحلل مثل  Tetra ethyl pyrophosphateسريعة التحلل مثل 
يؤثر على الحشرات الماصة وغير المتخصص مثل  Schradanومنها المتخصص مثل 

Parathion يؤثر على مجموعة كبيرة من الحشرات  . 
 :  التركيب العام لها

 

 C2H5Oاو مجموعة ايتوكسي  CH3Oعادة اما مجموعة ميثوكسي  R2و   R1حيث تكون 
المجموعة التركة وعادة تكون حامضية وهي  Zاما كبريت او اوكسجين في حين تسمى  Aوتكون 

فتكون المسوؤلة على دخول المبيد الى داخل الكائن الحي ، اما تاثير المبيد على الكائن الحي 
 .   Aو  R2و  R1المسوؤلة عليها هي مجاميع 

 : تقسيم مبيدات الفسفور العضوية

 :  : وتشمل ما يلي Contact and Stomach ( المبيدات التي تعمل بالمالمسة ومعديًا 1



إستعمل وال زال يستعمل في  Malathion: مستقيمة بدون حلقات مثل المالثيون  مركبات أليفاتية ــــ أ
 LD50  =1000العراق لمكافحة الحشرات الماصة كالمن والذباب األبيض والدوباس والقفاز 

Mg/Kg . 

=  LD50متوسط السمية  Sumthion: مثل مبيد سوماثيون الفنيل مركبات تحوي مجموعة  ــــ ب
500 Mg/Kg موعة أيضًا مبيد يستعمل لمكافحة الحشرات الماصة. ومن مبيدات هذه المج

 . وهو عالي السمية وقليل األستعمال في العراق  Parathionالبراثيون

وهو مبيد له فعالية ضد  Diazinone: مثل مبيد الديازنون Heterocyclicمركبات حلقية  ــــ ج
 EC (Emulsifiableالحشرات الماصة والقارضة والحلم أيضًا. ويوجد بشكل مستحلب 

Concentrateمحبب  ( وبشكلG (Granule يستعمل لمكافحة حفار ساق الذرة وذبابة البصل )
 .  تلقيمًا في قلب النبات

: وهي تمتص من األوراق والساق أو الجذر وتنتقل إلى كافة Systematic( المبيدات الجهازية 2
واألنتقال  Pentrationأجزاء النبات بكميات مختلفة تعتمد على قابلية هذه المبيدات على األختراق 

Translocation  أي إختراق أنسجة النبات واألنتقال من المناطق المعاملة إلى المناطق غير
 .  وهو مبيد حشري لمكافحة الحشرات الماصة Schradanالمعاملة. مثل مبيد شرادان 

 من مبيدات الفسفور العضوية المهمة األخرى هي : 
 Nogos  =Dichlorovos  =DDVP (Di methyl Di chloro Vinyl*المبيد نوكوز 

Phosphate. ) 
وهو سريع التطاير لذلك يستعمل في مكافحة الذباب والبعوض في  LD50  =80 Mg/ Kgقيمة 

 . المنازل يتحلل بسرعة في اللبائن ويطرح خارج الجسم
له نسبة بقاء متوسطة يستعمل لمكافحة حشرة  Dursban  =Chloropyrifos*المبيد دورسبان 

 .  LD50  =160 Mg / Kgاألرضة 
 ميكانزم التاثير السام للمبيدات الفسفورية العضوية :ـ 

المسؤول عن  Acetyl cholinesterase enzymeالمبيدات تسبب تثبيط انزيم استيل كولنستريز 
الى حامض الخليك ومادة الكولين ويترتب على ذلك تجمع  choline Acetylتحليل المادة الناقلة  

المادة الناقلة في النهايات العصبية مما يسبب في نقل االوامر العصبية بشكل مستمر وثابت ويؤدي 



في النهاية الى شلل وموت الكائن المتسمم . ان االوامر العصبية تنقل كهربائيا خالل المحاور 
ذ ايونات البوتاسيوم والصوديوم داخل وخارج هذه المحاور . اما خالل العصبية ويتم ذلك بواسطة تناف

التي  choline Acetylفيتم بواسطة مادة كيمياوية ناقلة تسمى  Synaptic gapالفراغ العصبي  
تطلق من المنطقة التي تسبق الفراغ العصبي ، وبعد ان يتم نقل االوامر العصبية خالل الفراغ تطلق 

قة بعد الفراغ انزيم استيل كولنستريز الذي يحلل المادة الناقلة الى كحول حويصالت في المنط
 وان تثبيط هذا االنزيم يؤدي الى تراكم المادة الناقلة ويحدث التاثير .  وحامض الخليك .

 

 
وهذا األنزيم يحتوي على موقعين آيوني ويحمل شحنة سالبة ويرتبط بالجزء الموجب من الناقل وموقع 

. مبيدات الفسفور AC أستراتي والذي يرتبط مع الجزء الذي يحمل الشحنة السالبة في الناقل 
فيفقد  Phosphorylated Enzymeالعضوية تهاجم األنزيم عند الموقع األستراتي فتكون معه معقد 

موجود  ACإلى كحول الكولين وحامض الخليك . إن الناقل  ACاألنزيم فعاليته في تحليل مادة 
بأنها ذات تأثير  OPبكميات أكبر نسبيًا في الحشرات مما هو موجود في اللبائن لذلك تتميز مبيدات 

 . أكبر على الحشرات مقارنة باألنسان والحيوان

 

 

 



 

تسسم يميل الى القاعدية وذلك بسبب عدم تكوين حامض الخليك ( الكائن المPHحموضة ) وان 
 . كما موضح بالمعادلة التالية الناتج من تحلل المادة الناقلة 

                                    ACE 

Acetyl choline ------ CH3COOH + OH– CH2–CH2 –N (CH3 ) 

Choline                Acetic acid         

 

: للوقاية يجرى فحص مستمر   الوقاية والمعالجة لحاالت التسمم بمبيدات الفسفور العضوية
في الدم والذي يعكس  ACEللعاملين بتصنيع المركبات أو العمال الزراعيين لتحديد مستوى إنزيم 

% من 90تمامًا حالته في الجهاز العصبي. قد تحصل حاالت تسمم فجائية تؤدي إلى التأثير على 
 .  فتسبب الوفاة ACEزيم إن

حيث تعمل على حماية نهاية األعصاب   AC ــــإستعمال مواد مضادة ل -1:  أما الطرق العالجية
 .   Atropine من تأثير الناقل ومن هذه المواد عقار األتروبين 

( التي تساعد األنزيم على إستعادة Pyridine Aldoxime Methoidide) PAMإستعمال مادة  -2
نشاطه وذلك لتحليلها معقد األنزيم والمركب الفسفوري العضوي وتتنافس مع المبيد على الموقع 

 .  األستراتي لألنزيم

 : Carbamate Insecticides( المبيدات الكاربامايتية 3

                                      Carbamic acidهي عبارة عن إسترات لحامض الكارباميك 

والقواقع والفطريات ، وتختلف سميتها على الحشرات تؤثر هذه المجموعة على الحشرات والعناكب 
حسب معدل تحطيمها . تمتاز هذه المجموعة عن المبيدات الفسفورية العضوية بانخفاض سميتها 

في  للبائن لسهولة تحطيمها والتخلص منها في حين تمتاز عن الكلورينية بسرعة تحللها وعدم تراكمها



تؤثر البيئة في حين تتشابة مع الكلوروينية في ان استخدامها قد ينشط االصابة بالعنكبوت االحمر. 
                       Acetyl choline esteraseعلى الجهاز العصبي. وهذه المبيدات تمتلك القابلية على تثبيط إنزيم 



 تقسم مبيدات الكاربامايت الحشرية إلى قسمين :

 . Carbaryl  ،Temik  ،Ficam  ،Zectranكاربامايت أحادية المثيل مثل مبيدات  -1
 . Dimethilan  ،Pirimicarb  ،Isolanكاربامايت ثنائية المثيل مثل مبيدات  -2

 ميكانزم التأثير السام : 
في الجهاز العصبي  Acetyl choline esteraseتأثير مبيدات هذه المجموعة يكون على إنزيم 

حيث تكون معقد مع األنزيم.  إن معقد األنزيم مع مبيدات الكاربامايت يكون عادة غير مستقر لذلك 
ومن هنا فأن مبيدات الكاربامايت  OPفاألنزيم يستعيد نشاطه أسرع مما هو الحال مع مركبات ال

 ان لها . ومن مبيدات هذه المجموعة : عند تعرض األنس OPأقل خطورة من مبيدات ال
: منتشر عالميًا وفي العراق بكميات كبيرة تأثيره بالمالمسة  Carbaryl (sevin)مبيد السفن  -1

ومعدي وله صفة ضد الذباب المنزلي وبعض أنواع الحلم والمن متبقياته ال تمكث طوياًل في 
% والثاني على 10بتركيز Dustرالبيئة ويوجد مستحضرين للمبيد األول على شكل مسحوق تعفي

% . ميتابولزم هذا المبيد هو يمكن أن يتحلل إلى 85بتركيز WPشكل مسحوق قابل للبلل 
 مركبات قطبية تذوب في الماء وهي أقل سمية .

يستخدم للحشرات ذات  Apoplastic: مبيد جهازي من نوع  Pirimore(Pirimicarb)مبيد  -2
صة حشرة المن كما إنه يستخدم لمكافحة الحشرات التي إكتسبت صفة أجزاء الفم الثاقبة الماصة وخا

 . OPالمقاومة ضد مبيدات الــ 

: يستعمل لمكافحة الصراصر والنمل وخنافس السجاد والبراغيث والقراد عديم  Ficamمبيد  -3
 الرائحة مما يشجع إستعماله في المنازل والدوائر .

  : Pyrethroid Insecticides ( المبيدات البايروثرويدية 4

بعد التعرف على البايروثرويدات الطبيعية المستخلصة من بعض النباتات كمادة فعالة ضد الحشرات 
وبالرغم من درجة أمانها الجيدة للبيئة ولألحياء غير المستهدفة إاّل إّن إرتفاع أثمانها وعدم ثباتها 

ات مشابهة لها لكن أكثر ثباتًا. ويعد مبيد وسرعة تحللها شجعت القيام بمحاوالت لتصنيع مركب
Allethrin  كذلك تمتاز بانها سموم عصبية تحدث صدمة  1949أول مبيد بايروثرويدي أنتج سنة
 وتسبب قتل الحشرة بسرعة . ومن مبيدات هذه المجموعة :   Knock down actionعصبية 



ة الحشرات المنزلية في المنازل : يستعمل في مجال الصحة العامة لمكافحPermithrin مبيد  -1
 والمستشفيات وغيرها .

 ( : ويمتاز بثباته لتأثير الضوء لذلك فأنه مبيدًا ناجحًا حقليًا.Sumicidine) Fenvalerateمبيد  -2

: يستعمل لمكافحة الحشرات والحلم كذلك يستعمل خطًأ لصيد األسماك فتموت  Danitolمبيد  -3
 لماء وهذا له مخاطر صحية وبيئية .بسبب تسممها وتطوف على سطح ا

مكانية إستعماله بجرعات منخفضة في الحقل  Cypermethrinمبيد  -4 : يمتاز بسميته العالية وا 
 لمكافحة اآلفات . ويمتاز بمقاومته للتحلل ألكثر من عشرة أيام .

 ميكانزم التأثير السام :
خالل التأثير على النقل الكهربائي الذي لها نفس تأثير البايرثرم الطبيعي على الجهاز العصبي من 

 يقوم به عنصري الصوديوم والبوتاسيوم فتظهر األعراض التالية عند التسمم بهذه المبيدات :
a- Hyper Activity                                                نشاط غير اعتيادي     
b- Tremore                                                               ارتجافات    
c- Knock Down صدمة عصبية                                                              
d- Paralysis شلل                                                                       
e- Death موت                                                                            

 : Neonicotinoid( المبيدات النيونيكوتينية 5

هي مجموعة من المبيدات الحشرية تؤثر على الجهاز العصبي المركزي للحشرات ولها سمية قليلة 
الها مؤخرًا في جميع أنحاء العالم . يعد المبيد للثديات. وهي من المبيدات الجهازية والتي إتسع إستعم

Imidacloprid  تقع 1992أول مبيدات هذه المجموعة واألكثر إستعمااًل وقد تم تسجيله عام .
مبيدات هذه المجموعة ضمن المجموعة الثانية أو الثالثة من حيث تدّرج السمية حسب تصنيف 

EPA الماصة وكذلك القارضة . هذه المجموعة من المبيدات فعالة ضد الحشرات 

 ميكانزم التأثير السام : 
تؤثر هذه المبيدات بطريقة مشابهة لتأثير النيكوتين على الجهاز العصبي المركزي حيث تسبب 
هيجان الحشرات ثم الشلل والموت . إذ ترتبط مستقبالت األستيل كولين مع هذه المبيدات بداًل من أن 



د مقاومة مشتركة بين المبيدات النيونيكوتينية والمبيدات الفسفورية ترتبط مع األستيل كولين . ال توج
أو الكاربامايتية أو البايروثرويدية. بينت التجارب أن هذه المبيدات سامة لنحل العسل . من المبيدات 

 الشائعة لهذه المجموعة : 
*Imidacloprid  (Confidor) . 

*Thiamethoxam  (Actara) . 

 Insect Grouth Regulator (IGR)حشرية ( منظمات النمو ال6
هي مواد كيمياوية منظمة للعمليات الفسلجية األساسية كالنمو والتطور والتكاثر في الحشرات تنطلق 
من غدد خاصة داخل جسم الحشرة وتنتقل عن طريق الدم وتساعد على إحداث تفاعالت أيضية . 

د التي تنتج في الحشرات وتعد من الطرق إستنبط العلماء طرق لمكافحة الحشرات من خالل الموا
الواعدة في المستقبل إاّل إنها ال زالت محدودة األستعمال إذ تحتاج إلى تقنيات عالية وتكاليف إنتاجها 
باهضة . تعمل منظمات النمو )الهرمونات( على التحفيز الفسلجي عندما تكون ضمن تركيز مالئم 

عن ذلك التركيز تؤدي إلى إنحرافات فسلجية في النمو  يسمى التركيز الحرج ، الزيادة أو القلة
 والتطور. ومن أهم الهرمونات الحشرية ما يلي :

 :  Brain Hormoneأ( هرمون الدماغ 
 ( : وهو ضروري لعمل الكثير NSC) Neuro Secerotry Cellينتج من قبل خاليا إفرازية عصبية 

 . Diaposeمن الغدد ألطالق هرموناتها أي محفز لها كذلك له دور حيوي في السبات الشتوي 
 :  Ecdyson Hormoneب( هرمون األنسالخ 

ويقوم بالمساعدة في إنسالخ الجدار  Pro Sthoracic Glandينتج من قبل غدد الصدر األمامي 
تحفيز نشاط فسلجي لهضم  الصلب للحشرة كي تستطيع النمو، حيث يعمل هذا الهرمون على

 الكيوتكل القديم وتكوين كيوتكل جديد .
 :  Juvenille Hormoneج( هرمون الصبا )الشباب( 
وهو من الهرمونات األساسية إذ يبقى على األطوار  Corpora allataيفرز من قبل الغدد الصماء 

  غير البالغة وعندما يقل مستواه فأن الحشرة تتحول إلى الطور الالحق .
تم تصنيع مشابهات لهذه الهرمونات على شكل مستحضرات تجارية تستعمل بنسب معينة مثل 
المبيدات الكيميائية فيكون لها دور قاتل للحشرة أو تسبب تشوهات لها تعيق إنسالخها وتؤثر على 



وغيرها ، وقد إستعملت لمكافحة  Apploid  ،Demilin  ،Matchتطورها ومن هذه المستحضرات 
فات وخاصة من حرشفية األجنحة والبعوض والحشرات الماصة وغيرها . ويمكن أن تدخل بعض اآل

 الهرمونات المصنعة كحلقة من حلقات المكافحة المتكاملة .

 :  Insectistatic( الكيمياويات المثبطة لتكاثر الحشرات 7
ألستعمال بدائل لها  بسبب المشاكل البيئية الناتجة من إستعمال المبيدات الكيمياوية بدأت الجهود

وهي مجموعة من المركبات الكيميائية الطبيعية والصناعية التي بدأت تستعمل في مكافحة الحشرات 
 ويمكن تقسيمها حسب طريقة تأثيرها إلى ما يلي :

 Contactأو مواد تالمس  Vapor: وتكون إما بشكل أبخرة  Repellentsالمواد الطاردة  -أ
بعيدة عنها وتعمل على وقاية المحاصيل الزراعية والمواد المخزونة وتعمل على بقاء الحشرات 

واآلثاث واألفراد من مهاجمة الحشرات وبذلك ال تسمح لها بأحداث الضرر ومن أمثلة هذه المواد هو 
 البايرثرم والنفثالين .

: الجاذبات الجنسية أو )الفرمونات الجنسية( هي  Sex Attractantsالمواد الجاذبة الجنسية  -ب
مجموعة من المركبات الكيمياوية الطبيعية أو الصناعية وتمتاز بكونها متخصصة التأثير وذات 

كلم . وتستعمل في إستأصال األصابات الطفيفة لآلفات  5-3فاعلية تمتد لمسافات تتراوح بين 
ة أنثوية توضع مع المادة الجاذبة للذكور مواد الحشرية إذ تستعمل مصائد تطلق فرمونات جنسي

الصقة أو مبيدات سامة فيتم صيد الذكور قبل أن تعثر على األناث للتزاوج وبذلك تعرقل وتوقف 
تكاثر الحشرة . كذلك تستعمل الجاذبات الجنسية في المكافحة بطريقة األرباك إذ يتم تشبيع الجو 

 و األناث تحديد مواقع بعضها البعض . ومن هذه المواد: بالجاذب الجنسي بحيث التستطيع الذكور أ

*Bombykol  . وهي مادة تفرزها إناث دودة الحرير : 

 *Gyplure . وهي مادة تطلقها إناث الفراشة الغجرية : 

: وهي مجموعة من المركبات الكيمياوية الطبيعية والصناعية  Antifeedantمانعات التغذية  -ج
ن وجود هذه المواد والتي تعمل على منع ا لحشرة من التغذية لكنها لن تؤدي إلى قتلها أو طردها وا 

يؤدي إلى موت الحشرات بسبب الجوع .وان تاثيرها يؤدي الى حصول شلل في المعدة او تعمل 
 او تؤثر على المستقبالت الحسية .  Anti metaboliteكمواد مضادة للتمثيل الغذائي 



: وهي المواد الكيمياوية التي تعمل على خفض أو  Chemoster lantsالعاقمات الكيمياوية  -د
منع القدرة على التكاثر في الحشرات المعاملة وهي قد تؤثر على أحد الجنسين أو كال الجنسين 

 ان المعقامات الكيمياوية يمكن ان تستخدم في عملية تعقيم الذكور وتأثيرها قد يكون مؤقتًا أو دائميًا. 
  Male sterile technique  حيث تجمع الذكور وتعقم . واول من استخدم هذه الطريقة هو العالم

Knipling  . للذبابة الحلزونية 

 

 

 

 

 

 



 Fungicidesالمبيدات الفطرية 
تعد الفطريات من أهم وأكثر المسببات المرضية النباتية التي تحدث خسائر إقتصادية كبيرة في 

)األحياء ذاتية التغذية  Heterotrophicاألنتاج الزراعي وهي من األحياء غير ذاتية التغذية 
Autotrophic المكافحة الكيمياوية ال تزال أكثر الوسائل نجاحًا وشيوعًا في السيطرة على . )

األمراض الفطرية . أفضل المبيدات الفطرية تلك القابلة للذوبان في الماء لكنها سهلة الغسل لذلك يتم 
 تحضير مبيدات قليلة الذوبان بالماء وقابلة لأللتصاق باألجزاء المعاملة . المبيدات الفطرية

Fungicide  هي المواد الكيمياوية التي لها القابلية على قتل أو منع تطور األبواغ والهايفات الفطرية
، أوتسمح بنمو  Fungistatic، أو موقفة لنمو الفطر )مثبطة(   Fungitoxicوهي تكون أما قاتلة 

األمراض الفطرية  . ال يعتمد مبدأ الحد الحرج األقتصادي في Genestaticالفطر لكن تمنع تكاثره  
 .  كما هو الحال في الحشرات بل يجب عالجها حال ظهورها واألفضل إستعمال المبيدات الوقائية

 :  تقسم إلى العديد من المجاميع باألعتماد على العديد من األسس منهاتقسيم المبيدات الفطرية: 

 :  : حسب طريقة تغطيتها لألجزاء المعاملة بها وتكون أولا 
: وتستعمل قبل األصابة لوقاية النبات  Protective Fungicidesيدات الفطرية الوقائية ( المب1

 .  وتمتاز بفترة بقاء طويلة وقدرتها العالية على األلتصاق باألجزاء المعاملة
: ويشترط فيها القدرة على القضاء على  Curative Fungicides( المبيدات الفطرية العالجية 2

ليس من الضروري أن تكون ذات آثار باقية لفترة طويلة ، تستعمل المبيدات الفطر أينما وجد و 
 . الوقائية بتراكيز أقل من المبيدات العالجية

 :  : حسب طبيعة األصابة باألمراض الفطرية وتكون ثانياا 
: وتكون أمراض البذور إما خارجية مثل  Seed borne diseases( مبيدات لمعاملة البذور 1

أمراض التفحم المغطى أو داخلية مثل أمراض التفحم السائب . وتستعمل المبيدات لمعاملة البذور 
لوقايتها من األصابة بهذه األمراض في المخازن أو عند الزراعة وتكون هذه المبيدات عادة بشكل 

 .  ثم تترك لتجف مساحيق تعفير أو بشكل سوائل تغطس فيها البذور
: وتضم مجموعة المبيدات التي تستعمل  Soil borne diseases( مبيدات لمعاملة التربة 2

،  Pythiumلمعاملة التربة المراد زراعتها مثل المبخرات كبروميد المثيل ومن فطريات التربة 
Phytophthora  ، Rhizoctonia . 



: مثل أمراض الذبول الفيوزارمي والذبول  Vascular diseases( مبيدات األمراض الوعائية 3
 . الفرتسيلي

والزغبي : مثل أمراض البياض الدقيقي  Foliar diseases( مبيدات أمراض المجموع الخضري 4
 . وغيرها وهذه المبيدات ترش على النبات

  ميكانزم التأثير السام للمبيدات الفطرية
لخلية الفطرية والتي تكون محاطة بغشاء بالزمي لكي يكون المبيد الفطري فعااًل يجب أن يخترق ا

إختياري النفاذية يتحكم بمرور المركبات والمواد إلى داخل وخارج الخلية ويتكون هذا الغشاء من دهن 
مفسفر + بروتين لذلك فالمواد المحبة للدهون يكون مرورها أسرع خالل الغشاء ومنها المواد 

يدات الفطرية القابلة للذوبان في الدهون تدخل بسهولة داخل الهيدروكاربونية ومشتقاتها لذلك المب
 . الخلية الفطرية أسرع من المبيدات الذائبة في الماء

 : سمية المبيد الفطري تعتمد على ما يلي
 القابلية على الذوبان في الدهون فكلما كان المبيد ذائبًا أكثر كان سامًا أكثر.  -أ

المبيد على جزء قطبي يحدث السمية وجزء عضوي يعطي شكل جزيء المبيد حيث يحوي  -ب
 الفطرية . بعد نفاذ المبيد يبدأ بأحداث تأثيره داخل الخلية الشكل الالزم للنفاذ خالل الغشاء البالزمي

 : من خالل التأثير السام على ما يلي
 . تفاعل المبيدات الفطرية مع األنزيمات الحيوية فتعمل على تثبيطها -1
 . التأثير على تفاعالت األكسدة واألختزال بما يؤثر على إنتاج الطاقة -2

التأثير على العمليات الحيوية من خالل تشابه التركيب بين بعض المبيدات وبعض المركبات  -3
 .  أي مضادات التمثيل Antimetaboliteالحيوية داخل خاليا الفطر وتسمى هذه المركبات 

المركبات الحيوية الداخلة في العمليات الحيوية المختلفة مثل األتحاد قد يتحد المبيد مع بعض  -4
تحاده مع القواعد النتروجينية  تصنيع البروتين علىيؤثر فمع الحوامض األمينية  يؤثر على ف. وا 

 .  RNA   ،DNAالحوامض النووية 

 



   Selectivity and Specificity of Fungicidesاألختيارية والتخصص في المبيدات الفطرية 
هو التأثير على الفطر دون النبات عند إستعمال المبيد ضمن  Selectivityيقصد بالفعل األنتخابي      

 التركيز الموصى به لذلك فاألنتخابية تعتمد على :
 التركيز المستعمل . -1 
 إختالف تركيب الجدار الخارجي ، حيث إن الجدار الخارجي لمعظم الفطريات يتكون من -2

Acetyl-glucos amine  في حين جدار النبات يتكون منCellulose  المبيد الفطري الجهازي .
 يمكن أن يحطم جدران خاليا الفطر دون التأثير على السليلوز .

بعض المبيدات الفطرية لها القابلية على التجمع في أنسجة الفطر بكميات أعلى من تجمعها في  -3
 .  خل الفطر يقتلهأنسجة النبات لذلك تركزها دا

فيقصد به قدرة المبيد في التأثير على مجموعة  Specificityأما فيما يتعلق بتخصص المبيد الفطري 
. قد يعود ألحد األسباب  معينة من الفطريات دون التأثير في فطريات أخرى تعود لمجاميع مختلفة

 :  التالية
 . Site of Actionاألختالف في الموقع الحساس  -1
 . Pentrationاألختالف في درجة نفاذ المبيد  -2
 . Detoxificationاألختالف في القابلية على تحطيم المبيد  -3

 دون اخرى .  . Oomycetesيؤثر على الفطريات البيضية  Ridomilمثل المبيد 
 : ثالثاا: حسب التركيب الكيمياوي وتكون

بسبب  من أقدم المبيدات المستعملة وال يزال : وهو Sulfer: مثل * الكبريت  مبيدات لعضوية( 1
وقد يسبب حساسية والحيوان غير سام لألنسان و ،  ضد الفطريات والحلم وبعض الحشرات فعاليته، 

فعال و .  . الينصح بأستعماله عند إرتفاع درجات الحرارة إذ يسبب حروق على أوراق النبات بسيطة
 .  كالعنب والتفاح ضد أمراض البياض الدقيقي خاصة على الفواكه

 ميكانزم التأثير السام للكبريت
 . التأثير المباشر على الفطريات من خالل أبخرته التي تخترق سبورات وهايفات الفطر فتؤثر عليها -1
  وبتوفر الرطوبة يتحول إلى حامض  3SOوهذا يتأكسد إلى  2SOإلى  Sاألكسدة إذ يتأكسد  -2

 .  الذي يكون سام للفطريات  خماسي الكبريت      
 .  وهو سام للفطريات S2Hإلى كبريتيد الهيدروجين  Sاألختزال إذ يختزل  -3



 داخل خلية الفطر يؤدي إلى ترسيب البروتين وقد يتداخل  4SO2Hتكون حامض الكبريتيك  -4
 .  الكبريت مع نظام نقل األلكترونات عند عملية التنفس     

النحاس ومركبات الزئبق لمكافحة الفطريات لكن لسميتها العالية وخطورتها كذلك أستعملت مركبات 
 . فقد منع إستعمالها حالياً 

وهي من أهم مركبات الكبريت   Dithio Carbamate: مثل *مركبات  ( مبيدات عضوية2
العضوي وقد شاع إستعمالها في مكافحة مختلف األمراض النباتية ، من مبيدات هذه المجموعة 

. المبيد  لمكافحة تبقع األوراق ، البياض الزغبي ، اللفحة المتأخرة Zinebوالمبيد  Manebالمبيد 
Dithane بيدات هذه المجموعة على دورة . تؤثر م يستعمل لمعاملة البذور ضد التفحم المغطى

 .  كربس وهي إحدى مراحل التنفس فتعيق إنتاج الطاقة

وهو يمتاز بدرجة أمان عالية ، يكافح العديد  Captanمنها مبيد  Hetero Cyclic*مركبات حلقية 
من األمراض التي تصيب المجموع الخضري منها البياض الزغبي على العنب كما يستعمل لمعاملة 

 .  التقاوي ضد أمراض التربة فهو يؤثر على الفطريات البيضية والكيسيةالبذور و 

وهو لمكافحة األمراض التي تصيب الفواكه  Botranمنها مبيد   Nitrobenzene*مركبات 
 . والخضر بعد الخزن مثل تعفن ثمار القرعيات

 : Antibioticsالمضادات الحيوية 
المضاد الحيوي : هو مادة منتجة من قبل كائن حي ويستعمل ضد كائن حي آخر فتؤثر فيه وتقتله 
أو تمنع نموه أو تثبط تكاثره ونشاطه وتستعمل بتراكيز قليلة . ومن المضادات الحيوية المستعملة 

لمضاد . وا وهو ذو فعالية كبيرة ضد الفطريات الكيسية والبازيدية Actidionكمبيدات فطرية هو 
ويستخدم   Trichodermaوكذلك المنتج العراقي  . ويستعمل ضد شرى الرز Blasticidinالحيوي 

 لمكافحة فطريات التربة . 
  Systemic fungicidesالمبيدات الفطرية الجهازية 

 وصف المبيد الجهازي انه يكون ممتص وينتقل عبر االوعية الناقلة ) الخشب واللحاء ( . 
  :  إيجابياتها

 . ( تعطي حماية للنبات طول الموسم دون الحاجة إلى إعادة الرش1



( يمكن معاملة أي جزء من النبات فينتشر المبيد إلى جميع أجزاء النبات حيث يمكن معاملة 2
 . الجذور فيصل إلى أعلى قمة النبات وبالعكس

 . ( ال تحصل للمبيد عملية التجوية3
 . معاملة( ليس له بقايا على سطوح األجزاء ال4
( تستعمل لمكافحة أمراض الذبول الوعائي داخل النبات كذلك لمكافحة بقية األمراض داخل النبات 5

 . والتي ال تصلها مبيدات المالمسة
( طالما إن المبيد ينفذ بسرعة داخل النبات فأن العاملين في البيوت المحمية والحقول والبساتين 6

ر كذلك ال يؤثر سلبًا في البيئة لقلة تأثيراته على األحياء غير المعاملة تعرضهم للتسمم قليل أو ناد
 . المستهدفة وكذلك على األعداء الحيوية

 : سلبياتها
( تظهر حالة المقاومة ضدها بسرعة ألن معظم المبيدات العضوية الجهازية المتخصصة يكون لها 1

 . طريقة تأثير واحدة وتؤثر على مسلك أيضي معين
ولهذا فأن الفطر  Fungitoxicوليس  Fungistatic( معظم المبيدات الجهازية الفطرية تكون 2

 . يمكن أن يعاود نشاطه بعد زوال المبيد
 . Selection pressure( المبيد الجهازي يسبب ضغط إنتخابي 3
 

 ومن اهم المبيدات الجهازية هي : 
1 – Carboxin ( vitavax )  
مبيددد جهددازي يسددتخدم لمعاملددة البددذور ضددد امددراض التفحمددات وخاصددة السددائبة ويمتدداز المبيددد بذوباندده العددالي فددي 
 الماء .                                                                                               
2 – Ridomil ( Metalaxyl ) 

     في العراق ، ويستخدم بكميات كبيرة في مكافحة البياض الزغبي من المبيدات الواسعة االستخدام 
يبقى في التربة لفترة   Ridomil 5G) الفطريات البيضية ( وامراض الذبول . ويحضر بصورتين اما 

يكون  Ridomil MZ 72طويلة يكون على هيئة حبيبات لخلطه مع التربة والصورة االخرى هي 
 ( .  W.P  على هيئة مسحوق قابل للبل )

 



3 – Benomyl ( Benlate )  
مبيدات هذه  Benzemedzolمن أهم مجاميع المبيدات الفطرية الجهازية هي مركبات بنزيميدزول 

 RNA( وهو يؤثر على Benomyl) Benletالمجموعة فعالة ضد الفطريات الكيسية ومنها مبيد 
 . DNAيتداخل مع تصنيع  Topsin-Mوبذلك يؤثر على إنقسام الخاليا وكذلك مبيد 

 
4 – Beltanol  ( chinosol )  
 من المبيدات التي تستخدم بشكل واسع في العراق لمكافحة فطريات التربة التي تصيب جذور محاصيل

  .  2مل / م 1الخضر وبمعدل 
 5 – Carbendazim   ( Bavistin )  

.والبياض الدقيقي على العنب مبيد فطري يستخدم ضد صدأ الثوم وخياس طلع النخيل                          
                                                                                                                       

 :تعقدديم هددي افضددل طريقددة لتعقدديم التددرب هددو اسددتخدام بروميددد المثيددل وخاصددة تددرب المشدداتل امددا الشددائع حاليددا لل
امبيد حشري ونيماتودحشري  ) فيوردان (    furadan     +    Benomyl    w.p   +    Ridomil G 

2غم / م 5غم / لتر                   5                  2غم / م 5            
 



 Acaricides (Miticides)مبيدات الحلم 
حيوان مفصلي يتغذى على النبات بأمتصاص عصارته النباتية من األوراق واألجزاء  Miteالحلم 

الخضرية والثمار واألزهار فيؤدي إلى إصفرارها وتيبسها وموتها وهو آفة مهمة ال يمكن األستهانة بها 
وبسبب التقارب الفسلجي بين الحشرة والحلم تستعمل بعض المبيدات الحشرية لمكافحة الحلم ومن 

 ه المبيدات : هذ
: وهو فعال ضد الحلم والفطريات وبعض الحشرات . يوجد مبيد عراقي الصنع  Sulferالكبريت  -1

 يسمى كيموكب يحوي على نسبة من الكبريت ويستعمل لمكافحة الحلم وبعض الحشرات .

م يو  30: وهو مبيد جيد لمكافحة العناكب لكن المشكلة إن مدة التالشي له  Kelthaneمبيد  -2
 . LD50  =890 Mg/ Kgوهو من مبيدات الكلور العضوية. 

: وهو مبيد بايروثرويدي وهو ذو فعالية جيدة ضد الحشرات والحلم وخاصة  Danitolمبيد  -3
 اآلفات التي ظهرت بها مقاومة للمبيدات األخرى .

اق خالل الشتاء : تستعم رشًا على النباتات المتساقطة األور   Petrolum Oilsالزيوت البترولية  -4
 للتأثير على األطوار المشتية من الحلم . 

 Nematicidesمبيدات الديدان الثعبانية 

 Basamideو  CH3Brوبروميد المثيل  CS2( معقمات التربة بأستعمال ثاني كبريتيد الكاربون 1
ة وهو فعال لمكافحة الديدان الثعباني 2غم/م 50-40إذ يجهز بشكل محببات ويستعمل بتركيز 

 والفطريات واألدغال الموجودة في المنطقة المعاملة .

: وهو مبيد جهازي فسفوري عضوي يستعمل لمعاملة  Nemacur( مبيدات جهازية مثل : * مبيد 2
التربة حيث يمتص من قبل الجذور مدة التالشي له طويلة لذلك ال يستعمل عند وجود الثمار وهو ذو 

   . LD50  =15 Mg/Kgسمية عالية 

 : وهو جهازي من مجموعة الكاربامايت فعال ضد الحشرات والحلم والنيماتودا . Temik* مبيد 

 : وهو جهازي فعال ضد الحشرات والنيماتودا . Furdan* مبيد 

 : وهو جهازي فعال ضد الحشرات والنيماتودا . Vydate* مبيد 



ات وانما تستخدم في تعقيم التربة او الينصح استخدام مبيدات النيماتودا بمراحل متاخرة من نمو النبات
في المراحل االولى او في طور البادرات وذلك الن مبيدات النيماتودا مبيدات جهازية وتبقى لفترة 

 طويلة مما يشكل خطر على مستهلكي الفواكه والخضر للنباتات المعاملة بهذه المبيدات .

 Herbicidesمبيدات األدغال 
وهي من أكثر المبيدات إستعمااًل في العالم وهي مواد كيمياوية تستعمل للتأثير على أو قتل نباتات 

هو نبات  Cropهو نبات غير مرغوب به ينمو في غير مكانه. النبات  Weedاألدغال. الدغل 
 Volunteer Barley)محصول( إقتصادي يريده األنسان. إذا نبات موجود ضمن نبات آخر يسمى 

 نبات دخيل مثل شعير ضمن الحنطة أو بالعكس .أي 
 تقسيم مبيدات األدغال

 : حسب التخصص إلى :  أوالً 
: وتقتل الدغل دون أن تؤثر على المحصول مثل  Selective herbicides( مبيدات إنتخابية 1

 يستخدم ضد األدغال عريضة األوراق D-2,4يرش في الحنطة لقتل الشوفان البري. و  Suffixمبيد 
 يستعمل ضد دنان الرز.  Propunilو
: وهي تقتل الدغل والمحصول مثل  selective herbicides Non( مبيدات غير إنتخابية 2

Glyphosate  وParaquat . 
 : حسب طريقة التأثير إلى : ثانياً 
 . Atrazineو  Paraquatأي يؤثر على موقع الرش مثل  Contact( مبيدات المالمسة 1 
 . D- 2,4و  Glyphosateأي يمتص وينتقل إلى أجزاء النبات المختلفة مثل  Systemic( مبيدات جهازية 2

 األستعمال إلى : موعد : حسب  ثالثاً 
  .  Treflan  مثل  Pre planting( قبل الزراعة 1 
 . Simizineو     Atrazine مثل  Pre emergence( قبل األنبات 2
 .Glyphosate و  D- 2,4و  Suffixمثل  Post emergence( بعد األنبات 3

 :  : حسب التركيب الكيمياوي إلى رابعاً 
  . In organic( غير عضوي 1
 . Organic( عضوي 2
 



 : Herbicide selectivityإنتخابية مبيدات األدغال 
آخر. أهم المبيد األنتخابي هو المبيد الذي يؤثر على نبات )دغل( معين وال يؤثر على نبات )دغل( 

 :  الوسائل التي تتم فيها عملية األنتخابية ما يلي
: ذوات الفلقة الواحدة تتميز بعدم قدرة المبيد على إحداث بلل على  ( األختالف في األبتالل1

األوراق وذلك بسبب الطبقة الشمعية السميكة ووجود التعاريج على الورقة وكذلك إنتصاب األوراق في 
. كذلك في  تين بعكس ذلك أي لها القدرة على البلل عند معاملتها بالمبيداتحين تتميز ذوات الفلق

. عكس ذوات الفلقتين حيث تكون  ة عليها شعيرات سميكةبصنتذوات الفلقة الواحدة تكون الورقة م
 . طبقة الكيوتكل رقيقة أي تمتص مبيد بسهولة وليس عليها شعيراتو  الورقة منبسطة

 . T- 2,4,5و   D- 2,4ر بهذه الطريقة هو مبيد من أهم المبيدات التي تؤث

: ذوات الفلقة الواحدة تتميز أن القمة النامية تكون محاطة باألوراق وموجودة  ( موقع القمة النامية2
قريب من سطح التربة بينما تتميز ذوات الفلقتين أن القمة النامية تكون بارزة إلى األعلى هذه الصفة 

 . دات خاصة عند رش المبيدات التي تعمل بالمالمسةتستغل في إنتخابية المبي

. وهذه إذا كان المجموع  ( األختالف في طبيعة النمو للمجموع الجذري لألدغال والمحاصيل3
الجذري للمحصول متعمق بينما األدغال تكون قريبة من سطح التربة فيستخدم مبيد يقتل بالقرب من 

يمكن أن يحصل العكس أي المحصول سطحي والدغل . و  سطح التربة وليس له القابلية للتعمق
 . لألسفل فيستخدم مبيد له القابلية للنزول لألسفل والتحرك في التربة

أي يوجه للدغل ونتجنب المحصول كما في حالة  Directed sprayer( بأستعمال الرش الموجه 4
وهو مبيد  Paraquat العامالزراعة على خطوط أو في البساتين كما في مبيد الكرامكسون وأسمه 

 . غير إنتخابي فتتحقق األنتخابية برشه على الدغل وتالفي المحصول

( األختالفات الفسيولوجية بين األنواع النباتية تؤدي لتحقيق األنتخابية لمبيدات األدغال كما في 5
زيمات تحلل مبيد السيمازين يرش على أدغال الذرة فيؤثر عليها وال يؤثر في الذرة ألن الذرة تحوي إن

 وكما هو الحال مع البروبانيل ودغل الدنان . . Hydroxy simazineالمبيد لمادة غير سامة هي

 

 



 :  بعض المجاميع الكيمياوية المهمة لمبيدات األدغال
1) Aliphatic carboxylic acid أهم مبيد عائد لها  الحوامض الكاربوكسيلية األلفاتية .

Dalapon  إنتخابي غير وتكون مستقيمة السلسلة وتنتهي بمجموعة كاربوكسيل وهو مبيد
كغم/هكتار وهذا من مساوئه  30-25جهازي كان يستعمل بكميات كبيرة في العراق بحدود 

 . رغم كفاءته
2) Phenoxy herbicides أهم مجموعة تستعمل في العراق هيD- 2,4   ومبيدT- 2,4,5 

عريضة في المحاصيل النجيلية والمبيد األخير يستعمل لمكافحة تستعمل لمكافحة األدغال ال
األدغال الصعبة وهو يحوي مادة سامة جدًا هي الدايكسون وهي تسبب حاالت األجهاض 

. وهذه المبيدات بالتراكيز القليلة تكون  وأستعمل في الحرب مع فيتنام والزالت تعاني من آثاره
ل لزيادة حجم الثمار ثم تتحطم وتتحول إلى شكل منظمة نمو وتستعمل في بساتين البرتقا

 . غير سام بأرتباطها بالكلوكوز
3) Triazines  أهم مبيدين عائدة لها هي السيمازينSimazine  واألترازينAtrazine 

. حيث المحصول له القابلية  تستعمل لمحاصيل قصب السكر والذرة البيضاء والصفراء
يتخلص منه النبات بأفرازه عن طريق الجذور فيحوله إلى مركب غير سام  OHألضافة 

حيث تدخل فيها المواد السامة وال تخرج منها ، للتربة أو يخزن في الخاليا وبالفجوات بالذات 
 Hill. طريقة تأثير هذه المبيدات على النبات من خالل تأثيرها على تفاعل  فهي كالمستودع
 CO2فهي بذلك تمنع إختزال  NADPHو  ATPأي تمنع إنتاج الطاقة  O2فتمنع إنتاج 

 . لتكوين السكريات
4) Nitroalnine  ومن المبيدات التابعة لها هوTrifluralin (Treflan وهو إنتخابي يستعمل )

. تأثيره على األدغال القريبة من  لمحاصيل القطن بشكل خاص كذلك للباقالء والباميا
 . السطح وال يؤثر على الجذور المتعمقة

5) Sulfonyl urea :  مننن المجناميع الحديثننة والتنني انتجننت فني الثمانيننات والتنني تمتنناز باسننتخدامها
(  Tribenuron)                غرام / هكتار ومنها كرانسنتار15جدا تصل الى  بتراكيز واطئة
 ( وشيفالير التي تستخدم في مكافحة األدغال في الحنطة والشعير . Trisulfuronو لوكران ) 

 



أو  Round upاألسم التجاري له  Glyphosateهناك بعض المبيدات المتفرقة مثل مبيد 
Ground up  أوLancur  المبيد مشتق من أحد األحماض األمينية وهو الكاليسين وهو مبيد

جهازي غير إنتخابي أثبت فعالية عالية لمكافحة األدغال المعمرة حيث له القدرة للوصول إلى 
 . ة لألدغال الموجودة تحت سطح التربة )الرايزومات(األجزاء التكاثري

 

 Rodenticidesمبيدات القوارض 

من أهم  Muridaeوتعد عائلة  Mammaliaإلى شعبة الثدييات  Rodenttiaتعود رتبة القوارض 
العوائل التي تقع ضمن هذه الرتبة حيث تعود لها معظم األنواع التي تسبب أضرارًا كبيرة للمحاصيل 

. ومن أهم أنواع  الزراعية وتؤثر على الصحة العامة عن طريق نقل مسببات مرضية مهمة لألنسان
 .  زلي: الجرذ النرويجي ، الجرذ األسود ، الفأر المن القوارض المنتشرة في العراق

 الطبائع والعادات
 ن تعيش القوارض بشكل مجاميع في جحور قرب مصادر الغذاء والماء . 1
ان تضحين تعد القوارض من الحيوانات الذكية والحذرة ، حبث تمتلك غريزة حذر قوية ، فهي يمكن  2             
  لسلوك طريق معين لم تعرف عنه شيء ، فاذا لم يحدث له اي ضررًا فانها تسلك ذلك .  بأحد افراده               

  ن يمتلك القارض خمسة حواس وهي حاسة الشم واللمس والبصر والسمع والذوق . 3          
 : أنواع مبيدات القوارض

. وتعد من الطرق  ( الغازات السامة : تستعمل لتبخير المخازن المغلقة أو البضائع المغطاة1
السريعة والفعالة في قتل القوارض خاصة عند وجودها بأعداد كبيرة حيث تتغلغل هذه الغازات إلى 
جميع الفراغات بكفاءة عالية. وتتميز هذه الطريقة بأنها تقتل القوارض والطفيليات الخارجية الموجودة 

نها ال تضر بالمواد المخزونة المبخرة، وال تترك ال غازات المستعملة بقايا سامة. ومن الغازات عليها، وا 
، غاز بروميد المثيل  HCN، غاز سيانيد الهيدروجين  2SOالسامة: غاز ثاني أوكسيد الكبريت 

Br3CH  3، غاز الفوسفينPH  يعد غاز الفوسفين في الوقت الحاضر من أهم مواد التبخير .
تجاريًا على شكل أقراص تسمى أقراص المستعملة لمكافحة الحشرات والقوارض في المخازن ويباع 

ة وكاربامات األلمنيوم التي وهي تحوي على فوسفيد األلمنيوم كمادة فعال Phostoxinالفوستوكسين 
تغطى األقراص بطبقة من البارافين)مادة شمعية عازلة( ، غاز الفوسفين على األحتراقتقلل من قابلية 



ى غاز الفوسفين وهيدروكسيد األلمنيوم. وتقتل هذه وتبدأ بالتحلل عند التعرض للرطوبة الجوية إل
تأثيرها على الجهاز العصبي وعملية التنفس الخلوية ومنع  طريقالغازات الحشرات والقوارض عن 

 .  إنتاج الطاقة
 ( السموم المعدية : وتقسم هذه إلى قسمين :2
ناعم رمادي اللون له ويكون بشكل مسحوق  2P3Znسموم سريعة المفعول : مثل فوسفيد الزنك  -أ 

% في الطعوم 2.5% فسفور . ويستعمل فوسفيد الزنك بنسبة 20-18رائحة كريهة ويحوي مابين 
. يتحرر غاز الفوسفين عندما يتفاعل فوسفيد الزنك مع حامض  % في الطعوم الجافة5الرطبة و 

س الخلوي فيؤدي إلى الهيدروليك في المعدة ويؤثر هذا الغاز على الجهاز العصبي وعلى عملية التنف
 :كما موضح بالمعادلة التالية   قتل الحيوان

                         PH3      +    Zncl2 -----HCl       +    Zn3P2 

 غاز الفوسفين                    

سموم بطيئة المفعول : ظهرت هذه األنواع من مبيدات القوارض في الحقبة األخيرة وخاصة بعد  -ب
أن أخذت بعض أنواع القوارض لذكائها الغريزي تتجنب التعرض للسموم بسبب روائحها أو ألوانها أو 

ق منع ألنها تسبب اآلالم أو الموت ألحد أفرادها. تؤثر جميع هذه السموم على الحيوان عن طري
الموجود في  Thrombokinaseمن إنزيم  Kحيث يزيح فيتامين  Anti coagulantsتخثر الدم 

تكوين بروتين  وهوالطبيعي  على عملهالصفائح الدموية وتحل محله ولذلك ال يستطيع هذا األنزيم 
Prothrombin  الضروري لتكوين الخثرة الدموية عند إتحاده مع مركبFibrinogen  الذائب في

لدم وبذلك التتكون الخثرة أو الجلطة الدموية وتستمر عملية نزف الدم إلى أن يموت الحيوان كذلك ا
. وتتوقف كفاءة  تزيد هذه المبيدات من نفاذية األوعية الدموية للدم وهذا يؤدي إلى النزيف الداخلي

ك يجب أن تكون في يوم لذل 7-2هذه المبيدات على أستمرار تناولها بجرعات قليلة لمدة تتراوح بين 
،  Warfarinمتناول القوارض مدة التقل عن إسبوع يتم خاللها تعويض الطعم ومن هذه المبيدات 

Tomorin . 

Prothrombin   +   Fibrinagen  -----   مادة تمنع التخثر                                             

 



 Resistanceالمقاومة 
إكتساب ساللة أو مجموعة من اآلفات القدرة على تحمل تركيزات من  Resistanceنعني بظاهرة المقاومة 

المبيد الكيمياوي كانت قاتلة لها من قبل والتزال فعالة في قتل معظم األفراد في سالالت أخرى تعود لنفس النوع. 
عمال مبيد ولكي يمكن الحصول على نفس النتائج السابقة في مكافحة اآلفة البد من زيادة تركيز المبيد أو إست

فهي قابلية ساللة معينة من اآلفات على تحمل تركيز مرتفع من المبيد  Toleranceآخر. أما ظاهرة التحمل 
الكيمياوي بسبب عوامل كثيرة منها جودة التغذية وزيادة الوزن أو إختالفات تركيبية وفسلجية تحول دون نفاذ 

متصاصها من القناة الهضمية وغيرها من العوامل ويمكن القول بأن المقاومة تحدد  المادة خالل جدار الجسم وا 
وراثيًا بجينات معينة ويحدد التحمل بعوامل غير وراثية. ويمكن التمييز بين الساللة المقاومة والساللة ذات 

 :  التحمل عن طريق أيجاد مستوى المقاومة من المعادلة التالية
 الجرعة المتوسطة للموت للساللة المقاومة 

 لمقاومة = _______________________________ مستوى ا

 الجرعة المتوسطة للموت للساللة الحساسة                            

وتعتبر الساللة مقاومة إذا كان ناتج المعادلة أكثر من خمسة أمثال وتعتبر ساللة ذات تحمل للمبيد إذا كان 
المقاومة في الساللة المقاومة وال توجد في الساللة ذات  الناتج أقل من ذلك وعادة توجد الجينات المسؤلة عن

 .  التحمل للمبيد

 :  وهناك أنواع عديدة من المقاومة منها اآلتي
يقصد بها مقاومة اآلفة لمبيد واحد فقط وغالبًاما تكون عوامل :  Single Resistance( المقاومة األحادية 1

 .  المقاومة في هذه الحالة محمولة على جين واحد
يقصد بها مقاومة ساللة معينة لمبيد ما دون أن تكون أجيالها :  Cross Resistance( المقاومة الضمنية 2

السابقة قد تعرضت له من قبل ولكنها تكون قد عرضت إلى مبيدات تعود إلى نفس المجموعة الكيمياوية لذلك 
وهذا  DDTالمبيد. فمثاًل قد تقاوم ساللة معينة من آفة حشرية مبيد ميثوكسي كلور إذا كانت قد تعرضت لمبيد 

ن عواملها تورث يدل  . على أن المقاومة لهذه المبيدات تعمل بمدى وا 
ويقصد بها إن ظهور المقاومة في ساللة معينة ضد :  Multiple Resistance( المقاومة المتعددة 3

مجموعة من المبيدات قد يمكن تلك الساللة من مقاومة مبيدات تعود لمجاميع كيمياوية تختلف عن المجموعة 



هذا النوع تكون العوامل المسؤلة عن المقاومة من الجينات متعددة وتوجد على مواقع مختلفة من  . وفي األولى
 الكروموسومات . 

ويقصد بها إكتساب ساللة معينة القدرة على تجنب : Behavioural Resistance ( المقاومة السلوكية 4
في هذه الحالة  Resistanceقاومة المناطق المعاملة بالمبيد الكيمياوي ويفضل عدم إستعمال مصطلحح م

 وذلك لعدم حدوث عملية إنتخاب في هذا النوع من المقاومة . Avoidanceويمكن أن يستعمل مصطلح تجنب 

 ؟  كيف تنشأ المقاومة
تكون العوامل المسؤولة عن المقاومة موجودة في الحشرات والفطريات أو الكائنات األخرى قبل إستعمال المبيدات 

 Selectiveولكنها قد تكون بدرجة قليلة قبل عملية إستعمال المبيد الكيمياوي الذي يعمل كعامل إنتخابي 
Agent األفراد الحساسة. وبأستمرار إستعمال المبيد  يجمع األفراد المقاومة في الساللة أو المجموعة ويستبعد

. وتكون غالبية األفراد من الساللة  عبر أجيال عديدة في مكافحة اآلفة فأن عدد األفراد المقاومة يزداد تدريجياً 
الحشرية أو الفطرية حساسة للمبيد قبل تعرضها له ولكنها بنفس الوقت تحوي على نسبة ضئيلة جدًا من األفراد 

%( وعند إستعمال المبيد بصورة متكررة وبضغط إنتخابي عالي كأستعمال جرعات 1ة )قد ال تزيد عن المقاوم
% من أفراد الحشرة فأنه يتم قتل األفراد الحساسة وتتكاثر األفراد المقاومة وهكذا بعد فترة من الزمن 90تقتل 

ألفراد الحساسة وهكذا إلى أن تسود األفراد ونتيجة لألستعمال المتكرر ستزداد نسبة األفراد المقاومة وتقل نسبة ا
 .  المقاومة المجموعة بسبب عملية األنتخاب التي يقوم بها المبيد الكيمياوي

Microcerotermes diversus  حشرة االرضة     
Isoptera رتبة متساوية االجنحة     

اهم مميزات حياتها  تعيش األرضة حياة اجتماعية بشكل مستعمرات بصورة مستمرة طيلة السنة . ومن
االجتماعية وجود طبقات ضمن المستعمرة ووجود نظام توزيع عمل بين الطبقات فلكل طبقة وظيفة او وظائف 
معينة تختلف عن الطبقات االخرى في مستعمراتها . وتتميز حشرات االجنحة بان بعضها مجنح واألخر غير 

حة غشائية ذات عروق طويلة وعريضة ، والجناحان مجنح وقسم اخر قصير الجناح ثم تفقد اجنحتها . واألجن
  متساوية االجنحة الخلفيين في الحجم والتعريق ولهذا سميت يشبهان الجناحان األماميان

  .   
 

 .              



                                          ضرر االرضة واهميتها االقتصادية :ـ 
السيليلوزية بصورة رئيسية فهي تتلف االخشاب غير المصنعة والمصنعة فتحيلها الى االرضة تتغذى على المواد 

هشيم ، وفي المناطق الموبؤة يصبح ضررها عظيما واليشمل االخشاب فقط بل مواد عضوية متنوعة اصلها 
خشاب نباتي وحيواني ايضا . وتفيد التقاريرعن بيوت وقرى تحطمت بالكامل بفعل االرضة التي تغذت على اال

التي صنعت منها سقوفها . اما اضرارها في الحقل فهي ليست قليلة خاصة على اشجار الفاكهة وتؤدي في كثير 
                                                              من االحيان الى موتها وبذلك تتطلب مكافحتها .

                                           البيوت كمايلي :ـ :ـ تكافح أألضة على األشجار المصابة وفي  المكافحة
      : اوال ـ األشجار    

لتر لكل لتر ماء . ثم يحفر حوض حول قاعدة الشجرة وتشبع تربته  2ــ  1.5يخفف مبيد االرضة بنسبة 
 بمستحلب المبيد بالماء مع مراعاة عدم قطع جذور االشجار عند عمل هذه االحواض .

:  ثانيا ــ األبنية  
سم وتشبع  70سم وعمق  30لو ظهرت األرضة في بيت ، يحفر خندق مالصق لجداره من الخارج بعرض 

من الخندق . وعند تعذر الحفر لوجود صبة كونكريتية ، تثقب  2لتر / م 5ترب الدفن بمبيد االرضة بمقدار 
بعضها ويحقن فيها مستحلب المبيد ثم تغلق  سم وعلى مسافات قريبة من 50الصبة بواسطة مثقب لعمف حوالي 

                                                          ألساسات بعد ارتفاع البناء فيها  . . وعند البناء يمكن تشبيع األساسات واألتربة المستعملة في دفن هذه ا
 واهم المبيدات المستحدمة في العراق هي : 

 ( Clorpyriphos 48 %  )   Chlorofet    كلورفت   
   ( Clorpyriphos 48 %  )   Dorsban   دورسبان    
(   Bifenthrin 10% )   Maxxthor و     Aquastar  

  ( Fipronil 2.5 %  )               Agenda      



 Pesticides analysis  تحليل مبيدات   
    يعد  وضودضت ليليدل بيوايد ب  ودو بيوضبوديو بيييضيدت ادا ضالردو بييوودت ضايد  يوادلعوو   بيضبادعت            

يلواي ب  اا وكوايت بألاو  بيلا لهوجم بيويوصيل بيزتبعيدت بيوتللةدت ضكداي  يوكوايدت بألادو  اب  ب  ويدت 
بيطايت . ضلع  عوليت لق يت ولاقيو  بيواي ب  اا بيورلضجو  بيزتبعيت ضبجزبء بيوييط بيييضي وو  دضبء ضودوء 

ادووت بيايةدت . ضيوكدو بو رلتدم ب ويلد   ضلتات وو ب وضت بيوهوت ضاب  بيعوات بيواوشدت  اصديت ب رادوو ض 
 اويرقوط بيلوييت :دد

دد بيلأك  وو صوييت بيواليودتب  بيلجوتيدت يلوايد ب  بيوصدرعت بض بيوادلضت   عدو طتيدد بيلأكد  ودو  1
ضلقددد يت راددداهو ضكددداي  ايدددم وددد   صدددوييت بيودددضب   active ingrediants ضيدددت بيودددضب  بيةعويدددت 

     عوليت بيليويت . بيوووات تول adjuvantsبيواوع   
اددا بيويوصدديل بيزتبعيددت ضبيورلجددو  بيييضبريددت  Pesticides residuesددد لقدد يت ولاقيددو  بيوايدد ب   2

 Tolerance( بض  Maxiumm residue lemits)     MRLيلي يدد  بييدد  ب اصددب يلولاقيددو  
 ضولواعت و   لوشا  اه بيولاقيو  اا بجزبء بيايةت بيوتللةت .

 دد لشتيم بيرضبلج بأليويت يلواي ب  اا براجت بيكوةرو  بيييت وو راولو  ضييضبرو  ضرضبلج   3            
 ليللهو لي  بيظتضف بيايةيت بيلا لالعول ايهو بيواي ب  .               
     دددددددد بيلأكدددددد  وددددددو  ضيددددددت بيوايدددددد  بيكيويددددددوةا تددددددول عوليددددددت بيلصددددددريو بيعوددددددضي ضلشددددددتيم بيوتكاددددددو            4             

 بيطايعيت بياووت ضلق يتلتبكيز و ضبيلا  للجوضز بجزبء اا بيوليضو بض بجزبء اا بياليضو .
يق  ادوع   عوليدت بكلشدوف بجهدز  بيليليدل بيياوادت ضبيلدا يوكدو عدو طتيقهدو لقد يت بيكويدو  بي ايقدت ودو            

بيواي ب  ضكاي  لطضيت طتد ليليل ولتصصدت يلكشدف عدو  ضيدت بيوتكادو  بيطايعيدت بيكيويوةيدت ضبيوصدرعت 
 كدوو لقد يت بيودو   بيادووتم كدوو او و 1901بيب لقد م ولدضيظ ضاوادلوتبت ييقدل ليليدل بيوايد ب  . اةدا عدوم 

بيكشددف عددو كويددو   1971غددتبم (  ددم بصدداك او وكددوو اددا عددوم   10-3 اقددط عردد وو لكددضو اويول تبوددو  )
غددتبم ( .  10-12  بم ( بض عدد   وددو بيايكضغتبوددو  )غددت  10-9جددوضز عدد   وددو بيرورضغتبوددو   )  وددةيلت  يل

للجددوضز كشددف عرهددو عردد وو لكددضو اكويددو   ضاددا بيضادد  بييووددت  رددو  ويددوض   يلقدد يت بيوددضب  بياددووت ضبي
 .  غتبم ( 10-18 ب لضغتبم ضبياي يعو ل )

 

 



 خطوات تحليل المبيدات             
يجب بو يكضو بيروضاج وو ًو يلعيرت ضكلوو كوو بكات يجوًو بض بك دت عد  ًب كلودو  samplingدد بتا بيعيرت  1         

يلت ( اا يديو يقلصدت يجدم عيردو   5دد  1ال بيتطأ . او ًو يوتا وو بيووء بيوتب  ليليل  عيرو  يجوهو ) 
 ض رو  طتد وتللةت  تا بيعيرت . 3ام 1000دد  250ضعيرو  بييليب علب  3ام 100بي م علب 

بي تض ور  اصل جزيةو  بيواي  عو بيوو   بيوتب  لق يت بيواي  ايهدو ضعدو    Extractionدد  ب التوم  2         
 لالت م بيواياو  بيعوضيت يهاب بي تض .

بيلتلم وو اقويو ب راجت ضبيصا و  بيوضجض   وو بيواي  ضيكدضو اضادوةل و ضودو  Clean upدد بيلرظيف   3        
 :د طتد بيلرظيف  ا 

ضبيداي يادلت م يلرقيدت ضلرظيدف  Colum Chromotographyأ د بيلرظيف اضباطت كتضوضلضغتباا ب عو            
بيوضب  بيكيويوضيدت بيوضجدض   ودو بيتلديط ضبيول بتلدت ودو ودضب  كيويوضيدت بتدت  ضلادلت م بعود   زجوجيدت لتللدف 

.  ددددددم يولددددددبء بيعوددددددض  اويطدددددددددضت اددددددا بطضبيهددددددو ضباطوت ددددددو اددددددوتلوف يجددددددم بيعيرددددددت ضبي ددددددتض ودددددددو بيليليددددددل 
بيدداي يكددضو علددب  يةددت وددو   صددلات اب  ادد ت  عوييددت علددب ب  وصددوم    Stationary phaseبي واددددد 

بيداي يدلم ضودع  ادا بيةدتو يةلدت  ودو بيدزوو ييصداك    activated charol  بيادطيا و دل بيةيدددم بيورشددددط 
علب وو   بتت  و دل بيلصدود بيصدا و  بيراوليدت  ورشطًو ي  بيق ت  علب ب  وصوم ) بيلصود جزيةو  وو  

 mobile phaseبا كددوو يضرهددو بيوددت بض بتوددت ييصدداك تبةددد عدد يم بيلددضو (  ددم ياددلت م بيطددضت بيوليددت  
ضبياي  ض عاوت  عو وايب عوضي بض تليط وو بيواياو  لالت م يةصل بيشضبةب ضبيوتكادو  بيول بتلدت ودو 

تول بيعوض  . ضلكضو  اه بيطتيقدت اب  اوةد   كايدت  ادا بيدلتلم ودو بيواي  . ييث ياضب ايهو بيواي  ضيوت 
 بيصا و  ضبيوضب  بي  ريت بيوضجض   وو بيواي  بيوتب  ليليل  و ضكاي  لالت م كاتيلو  بيصض يضم بيوووةيت

)             ( ي دددتض بيدددلتلم ودددو جتيةدددو  بيودددوء بيوضجدددض   ادددا بيرودددضاج ضبيلدددا للعدددوتض ودددو طتيقدددت           
بيليليل بيوالت وت  ر  يعيد عول ب جهز  . بو وا ب عول بيكتضوضلضغتباا ادا جويدو ب جهدز   دض الكضيرد  

وب اددويطضت بيوليددت  وددو طددضتيو  وددو بيطددضت بي وادد  بيدداي يكددضو اب واددويت اددطييت كايددت  راددايًو ضب تددت يادد
 بياي ييضي علب بيروضاج بيوتب  ليليل  ييث يوت علب بيطضت بي وا  .

 ويلضيو  بيوالتلم بيراولا :د         
 د براجت راوليت ضشضبةب      د    صضف زجوجا  1           
 دد وضب    ريت ضصا و  د ايم ورشط  2          
 دد  ووء     دد     كاتيلو  بيصض يضم بيوووةيت  3          



 دد اواا بيعيرت  دد بيواي  ضبيوايب بيعوضي   4          
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

ب دددد بيلرظيدددف اضبادددطت بض بادددلت بم تلدديط ودددو ادددوةليو  يولزجدددوو وددو اعودددهوو بيددداعض . ضلادددوب اطتيقدددت          
ييث للضزت بيودضب  بيول بتلدت ادا ودايب ضبيولاقيدو  ) وايد  ( ادا   Liquidدد    Liquid  partition  بيلجزةت

وايب بتت . كاي  يوكو بيلتلم ودو اعدض بيودضب  بيول بتلدت كدويوضب  بي  ريدت  ضو بيلدو يت علدب بيوايد  عدو 
 طتيد ب كا   ضبيلصضاو .

اوودوات ودو   وعيردت ضايد  يكدا يادهل ودو : ليضيل بيواي  بض بيب وتكدب بتدت  Modificationدد بيليضيت  4         
 عوليت بيكشف عو بيواي  اضباطت ب جهز  بيوالت وت .

          DDT   ددددددددددددددددددددددددDDE 
        Parathion  ددددددددددددددددددددددددددParaxon 

) بيواتددت بيدد ضبت (  Rotary evaporationضيددلم اواددلت بم جهددوز   Concentrationدددد لتكيددز بيوايدد   5          
ييث يلم لقليل يجم بيوالتلم اوادلت بم  تجدت يدتبت  ورتةودت ودو بيلةتيدا بيهدضبةا يلوادوع   علدب لاتيدت 
بيواياو  بيعوضيت ضلقليل يجم بيوالتلم و ايز ب  لتكيز بيواي  اا بيروض ج ضيكضو اوال يللياس وو اادل 



(  يقدددوف جويدددو بيعوليدددو  18وجوددد   ليددد   تجدددت )ددددد بجهدددز  بيلقددد يت.  ) وويظدددت : يضودددو بيرودددضاج ادددا بي
 بيييضيت ضرشوط اعض ب رزيوو  ( .

 Bioassay: يدلم اضادوةل ع يد   ورهدو ب تلادوتب  بيييضيدت  anaylsis determinationددد لقد يت بيوايد   6         
 .  HPLCض GC ض   TLC بض بالت بم بجهز  

 خطوات  العمل :ـ        
 غم وو بضتبد راولو  وعوولت اويواي  ضوعهو اا توط كهتاوةا . 50دد تا 1        
 ول وو بيوايب بيعوضي بايلضو بضغيته بيب بيتوط . 50دد بوف  2         
 دد  وتت بيوزيج تول ضتات بيلتشيك ضوو  م وتت بيتبشك تول عوض  بيكتضوضلضغتباا يللرظيف . 3         
 يلةظ اويوالتلم  جتبء اقيت تطضب  بيليليل اواقت بياكت .دد ب 4         
 طرق تحليل المبيدات         
لتللدددف طدددتد ليليدددل بيوايددد ب  ادددوتلوف بي دددتض ودددو بيليليدددل ضب تدددلوف ادددا لدددضات ب وكوريدددو  ضب جهدددز           

 بيوالعولت و ضيوكو بو لقام طتد بيليليل بيب :د 
 Qunatitativeضطتد بيليليل بيكوا  Qualitative analysesبضً  دد طتد بيليليل بيضصةا بض بيرضعا            

analyses  
طدتد بيليليددل بيضصددةا :ددد اضباددطت  دداه بيليوييددل يوكددو لشددتيم  ضيددت بيوايدد  بيكيويددوةا ضتوصددت بيوتكاددو            

 بيلوييت :دبيوجهضيت وو تول بيقيوم ااعض ب تلاوتب  
 . molecular weightدد لق يت بيضزو بيجزيةا يلوتكب  1          
 Melting pointاويراددات يلوددو   بياددوةلت ض تجددت ب رصددهوت  Boiling pointدددد لقدد يت  تجددت بي ليددوو  2           

 اويراات يلوو   بيصلات .
باتدت  بيودو    عو  تجت بييتبت  بيلدا لاد ب عرد  و  ضبيلا  ا عاوت  Flash pointدد لق يت  تجت بيضويض  3          

 بيكيويوةيت او شلعول .
 دد لق يت بيك وات بيرضعيت عو طتيد بالعوول ارييت بيك وات . 4          
 دد لق يت  تجت اضاوو بيوو   بيكيويوةيت . 5          
 دد لق يت يزضجت بيوو   بيكيويوةيت . 6          

 ق يت بيو ط بياتوتي .دد ل 7            



 دد لي ي  بيلضو ضبيتبةيت ضلي ي  بيشكل بيالضتي يلوو   عر  لالضت و . 8            
اددا رطددود  maximum absorptionدددد لي يدد  طددضل بيوضجددت بيلددا ييدد ث عردد  و باصددب بولصددوم  9            

 اواددددددددددددددددلعوول جهددددددددددددددددوز ايددددددددددددددددوس بيطيددددددددددددددددف بيوددددددددددددددددضةا UltraViolateب شددددددددددددددددعت اددددددددددددددددضد ب ارةاددددددددددددددددجيت 
UVSpectrophotometer  بض لي يدد  ب طددضبل بيوضجيددت  ولصددوم ب شددعت ليدد  بييوددتبءInfrared  

 . IR Spectrophotometerاوالعوول جهوز 
ددد  تباددت بيلضزيددو بياتضلددضرا يلوتكددب اواددلعوول جهددوز ولتصددم يدد عب بيااددااو  بيرضضيددت بيو روطيادديت 10          

Nuclear Magnitic Resonance  (NMR . ) 
دددد لي يدد  اعددض بيصددةو  بيرضعيددت اواددلعوول بيكتضوددولضغتباا و ددل كتضوددولضغتباا اب  بيصددةوةك بيتايقددت  11          

TLC  بض بيكتضوولضغتباا بي وزيGC   بض بيكتضوولضغتباا بياوةل عويا بيكةوءHPLC  . 
ل تيايت وتكدز   بو بيعول وو ب جهز  بيواكضت  اا بيةقتب  بي و ت ب تيت  ليلوج بيب تاتب  عوييت ض ضتب             

 يللعوول وعهو .
 وريددو دددد طددتد بيليليددل بيكوددا :ددد للوددوو طددتد بيلقدد يت بيكوددا و لقدد يت كويددت بيوددو   بيةعويددت يلوايدد  بيكيويددوةا           

ب  بيلجوتيت بض كولاقيو  اا بيورلجدو  بيزتبعيدت بض كولدضث ادا بيودوء ضرضبلج بيوي  بض ليلل اا بيواليوت 
 بض بيلتات ضورهو :د

                   ( TLC   (  Thin Layer Chromatography كروموتوغرافي ذات الصفائح الرقيقة . ــ 1   
لعدد  وددو بيطددتد بيشددوةعت اددا ليليددل بيوايدد ب  و ييددث يوكددو باددلعوويهو يلكشددف عددو  ضيددت بيوتكاددو  ضيوكددو           

كودو يوكدو بادلعوويهو ادا عوليدو  بيلرقيدت يلودو    Semi quantitativeبادلعوويهو اطدتد بيلقد يت شدا  كودا 
. اددا  دداه بيطتيقددت لاددلعول بيةعويددت ضبيددلتلم وددو بيوددضب  بيكيويوةيددت بيول بتلددت عردد  ليليددل ولاقيددو  بيوايدد ب  

بيددضبز زجوجيددت ض ددا بك ددت شدديضعًو بض اواددليكيت يطلددب عليهددو بيطددضت بي وادد  وددو   صددلات و ددل اددليكو جيددل بض 
بضكاي  ب يوريضم بض اضيا بوي  . بوو بيطضت بيوليت  ايكدضو ودايب عودضيو بض تلديط ودو وداياو  عودضيت و 

ب اصددل جيدد  يلوتكاددو  بيوضجددض   اددا واددلتلم يوكددو عددو طتيددد لدد بتلهو وددو بيطددضت بي وادد  بييصددضل علدد
بيتليط بيوطلضب ليليل  . عر  بيليليل يلم ضوو بيروضاج بيوتب  ليليل  علدب  يةدت اطدتب  عرد  تدط ب الد بء 

origin  علب بتلةوت وعيو وو يوات بيلضز بياةليت ييكضو اقعتspot  بةتيت صد يت  اعد  و لضودو بيلضيدت ادا 
ريضي علب بيطدضت بيوليدت  اييدث  ي ودت تدط ب الد بء و عرد  و  Developing tank بروء زجوجا و لد 

يا ب بيوايب اويلالد علب طاقت بيكتضوولضغتبايت ضاقو يلتوصيت بيشعتيت يدووو بيرودضاج بيداي لةصدل وتكاولد  
بيوتللةت يادب ب تدلوف ادا وعد ل لضزيعهدو اديو بيطدضتيو ضبيداي يدخ ي بيدب بتدلوف ادا وعوودل ب يلجدوز 



Retention factor  (RF  بو ايوت . )RF  يكل وتكب لكضو  والت لي  ظتضف  والت ضلو دل بيرادات اديو
 بيواويت بيلا يليتكهو بيروضاج بيب بيواويت بيلا يقطعهو بيوايب .

 بيواوات بيلا يقطعهو كل وتكب ب روء بيليليل                              

                   RF ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد= ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 بيواوات بيلا يقطعهو بيوايب ب روء بيليليل                               

بوو طتد عو بيوتكاو  بيوةصضيت ضبيلا لكضو اشكل اقو  بةتيت و ايلم لعتيض بيلضيت اع  عوليت بيلطدضيت            
ضجةواهددو وددو بيطدددضت بيوليددت  يوشدددعت اددضد بيارةادددجيت بض عددو طتيددد بادددلعوول كضبشددف كيويوةيدددت لددت  اهدددو 

 تكاو  بيوةصضيت .بيلضيت الظهت بياقو اويضبو وتللةت رليجت لةوعل  اه بيكضبشف وو بيو

 Gas Chromatography  (GC  )ــ الكروماتوغرافي الغازي             2  

وو بيطتد بيي ي ت ضبيجي   اا ليليل بيواي ب  و ضيوكو بو لق ت لتبكيز بيواي ب  بيلا لكضو اليلت با لصل           
اددا اصددل بيوتكاددو  بيوتلضطددت وددو بيددب بجددزبء وددو بياليددضو و ض ددا طتيقددت لشتيصدديت جيدد    وكورلهددو بيعوييددت 

  اعوهو .
 مبدأ العمل :ــ              
يعلو  علب بيطضت بيوليت  بياي  ض عاوت  عدو غدوز يوودل ) ب تكدضو و بيهليدضم و بيرلدتضجيو ( اودتضت               

 :د وكضرو  بيجهوز بي وز علب وو   صلات لكضو لكضو وضجض    بتل بعو   توصت لو ل بيطضت بي وا  .
 بي يوارت  ايقت ايواولهو اويوويكتضييلت . Microsyrengeدد غتات يقو بيواي  ضلالت م               1  
 دد بي وز بييوول ضلالت م بي وزب  بيتوولت ض ا ب تكضو بض بيهليضم بض بيرلتضجيو .               2 
 اعوهو .  يقضم اةصل بيوتكاو  بيووزضجت وو بياي partitioning columدد عوض  بيلةتيا بض بيلجزةت  3  

 يل يت ياب رضت بيواي  بيوتب  ليليل  . Detectorبيكوشف ددد  4              
  يلم  Peak) جهوز يقضم اليضيل ب شوتب  بيوتالت بيي  بيب وريريو )  Recorderدد بيواجل 5               

 تاوهو علب بضتبد توصت .                  
    (  Retention time RT (  دد يلم لي ي   ضيت بيواي  او علوو  علب زوو بض ضي   ب يلجوز  6  

     ضبياي  ض عاوت  عو بيضا  بيوزم وو يقو بيعيرت بيب ظهضت اوت بيوريرب ض ا  والت يلوتكب      



         يادوب بتلةدوت  بيكيويوةا لي  ظتضف بيليليل بي والت . ضبو لتكيز بيواي  يلم ياوا  وو      
 بيوريرب ضواويت بيوريرب ضوقوترل  وو واويت بيوريرب يلوو   بيقيوايت .      

 

 

 بضل ظهضت يلوريرب  ض بيوايب ضاع  و لظهت وريريو  بتت  ضكلوو زب  بتلةوت بيوريرب زب  بيلتكيز                 

 ضكاي  بيواويت .                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 High Performance Liquid Chromatographyالكروماتوغرافي السائل عالي الكفاءة دد  3
                                          (HPLC) 

لع  وو بيلقريو  بيي ي ت اا ليليل بيواي ب  ييدث يوكدو بادلعوويهو يليليدل وعظدم بيوايد ب  ا دض بيرظدت            
. لعلود   داه بيطتيقدت كودو ادا يويدت كدل طدتد  GCعو اواليلهو يلكضيو باتت  بض للطدويت كودو  دض بييدول ادا 

و بيوداياو  ضلعلود  بيليليل اطتد بيكتضوولضغتباا علب طدضتيو  واد  لكدضو و وصدت ضطدضت وليدت  يكدضو ود
علب وعوول بيلضزيو ايو بياضبةل و بوو طتيقت بيكشف اللم عو طتيد ب ولصوم يوشعت اضد بيارةاجيت بض 

 عو طتيد بيلياس يوعوول ب ركاوت و ضيلم  او بيطضت بيوليت  بياوةل اووتت  او . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المشاكل التي ترافق عملية تحليل المبيدات :ـ        



دد بو عوليت بيليليل للطلب وعتات جيد   ادا يقدضل وتللةدت  يوكدو بياويدث بو يلدم اهدو جويعدو يداي  يجدب           1
 بو يكضو بيعول اا بيوتلات عوًو جووعيًو .

دد لع  عوليت لتليم بيوالتلصو  وو بيوضب  بيول بتلت تول عوليت بيليليدل ودو بيعقادو  بيوهودت ضادا           2  
 ب ييوو ا  لةات رلوةج بيليليل تطأ .ك يت وو 

       دد لع  عوليت لرقيت ولاقيو  بيواي ب  ضرضبلج بيليلل ضب يض يهاه بيولايقيو  وو عوليو  بيليليل 3           
     بيصعات ضبيلا لكلف بياوي يو جه ب ضضالو كايتًب .       

  ضب  بيوالعولت اا عوليو  بيليليل ضاي  يياوايت طتد دد للطلب عوليو  بيليليل رظوات اوةقت يو  4           
 بيليليل بيي ي ت بيب ك يت وو بيولض و  بيايةيت ضبيصروعيت و كوو للطلب عوليت بيليليل بيب بالت بم بيب            
 كضبشف ضوضب  كيويوةيت غوييت بي وو .           



 لتلوث البيئي بالمبيدات الكيميائيةا

على الرغم مما قدمته المبيدات الكيميائية من مساهمات كبيرة في زيادة انتاجية المحاصيل الزراعية والتخفيف او 
القضاء على األمراض التي تنقلها الحشرات لالنسان والحيوان فان لهذه المركبات الكيميائية القدرة على تلويث 

ر الصفات النوعية الجزاء المحيط الحيوي وينتج عنه تأثيرات الهواء والماء والتربة والغذاء ويؤدي وجوده الى تغيي
(  WHOلقد نبهت العديد من المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية ) . ضارة لالنسان والحيوان والنبات 

( للمخاطر الصحية التي قد  EPA( ومنظمة حماية البيئة األمريكية )  FAOومنظمة الغذاء والزراعة الدولية ) 
جم من استعمال المبيدات الكيميائية . لكي نكون دقيقين البد ان نفرق بين مصطلحين هما التلويث تن

Contamination   ويقصد به دخول كميات كبيرة نسبيا من المبيدات الى بيئة منطقة معينة بسبب األستعماالت
دات المستعملة في المكافحة اما الخاطئة والمفرطة ، وهذا يرجع الى النقص في الوعي وخلل في تكنولوجيا المع

فيقصد به دخول كميات صغيرة نسبيا من المبيدات الى البيئة اثناء عملية استعمال  Pollutionمصطلح التلوث 
 المبيدات وبالطرق المتاحة حاليا .

 العالقة بين التلوث البيئي ونوع المبيدات 

األستعمال لبعض المجاميع التي تم استعراضها من يوضح الشكل ادناه مدة بقاء المبيد النسبي في البيئة بعد 
 المبيدات المختلفة .

 

 



 تلوث التربة بالمبيدات 
تعد التربة المستودع الرئيسي لكميات المبيدات المستعملة حيث تصل اليها عن طريق المعاملة المباشرة لمكافحة 
افات التربة المختلفة كالحشرات والفطريات ومبيدات نباتات األدغال او بشكل غير مباشر عن طريق سقوطها من 

 اء من المناطق التي تجري بها المكافحة بالمبيدات . النباتات المعاملة بالمبيدات او عن طريق انجرافها في الهو 
 ويوضح الشكل ادناه العمليات التي يخضع لها المبيد الكيميائي في التربة .

 

 

 حلول لمشكلة تلوث التربة بالمبيدات 
 ــ التوقف عن استعمال المبيدات ذات الثبات العالي والطويلة العمر كالمبيدات الكلورينية العضوية والزئبقية  1

 والزرنيخية .      
 ــ ان متبقيات المبيدات تفقد من التربة بسرعة عندما تكون موجودة على السطح عما لو كانت في اعماق معينة  2

 رض المبيد لعمليات التطاير والتحلل الضوئي . داخل التربة وذلك بسبب تع      
 ــ اعتماد طرق المعالجة الموضعية كمعاملة البذورومعاملة الخطوط المزروعة يمكن التقليل من استعمال  3

 المبيدات .       
 ــ تشجيع من نشاط األحياء المجهرية الدقيقة في التربة عن طريق توفير الظروف المثلى لعملها في تحطيم 4

 المبيدات كاضافة مواد سكرية تحفزها على التكاثر .    



 ــ األستفادة من المعرفة بسلوك وعادات األفة واستغاللها بشكل صحيح ودقيق يساعد على تقليل كمية المبيدات 5
 المستعملة في التربة .      

 تلوث الماء بالمبيدات 
ات األدغال في قنوات الري والبزل او مكافحة الحشرات تتلوث المياه عن طريق المعاملة المباشرة لمكافحة نبات

كالبعوض والذباب والقواقع المائية ، او عن طريق تسرب المبيدات من تربة األراضي الزراعية المعاملة بالمبيدات 
 او عن طريق انجراف المبيدات بالهواء .

 ازالة بقايا المبيدات من المياه المستعملة للشرب 

المبيدات في مياه الشرب حال التاكد من وجودها سيؤثر على الصحة العامة خاصة وان  يجب ازالة متبقيات
الطريقة العملية واألقتصادية للقيام بها متوفرة حيث تعد طريقة استعمال الكاربون المنشط من احسن الطرق كفاءة 

اجزاء في  7جزء بالبليون الى  300من  Toxapheneفي هذا المضمار فبواسطتها يمكن تقليل مبيد توكسافين 
 جزء في البليون من الكاربون المنشط الى الماء الملوث بالمبيد . 5البليون عند اضافة 

 تلوث الهواء بالمبيدات 
ان وجود وطول مدة بقاء المبيدات في الهواء يعتمد على الطبيعة الكيميائية والفيزيائية للمبيد وطريقة المعاملة 

ناخية ، وبشكل عام فان نسبة كبيرة من الكمية المستعملة في مكافحة األفات تفقد مباشرة وتحمل والظروف الم
بالهواء من منطقة المعاملة وتنتشر الى مسافات بعيد جدا . وان طريقة ازالة المبيدات من الهواء تتضمن مايلي :  

لكيميائية وعمليات األستقرار الطبيعي . ان يمكن ازالة ابخرة وجسيمات المبيدات في الهواء عن طريق التفاعالت ا
التفاعالت الكيميائية الضوئية تعد من اهم التفاعالت التي تحدث للمبيد في الهواء حيث تتعرض المتبقيات الشعة 
الشمس في التفاعالت الكيموضئية ، اما عمليات األستقرار الهوائي فتتضمن ازالة المتبقيات عن طريق الضباب 

 دى وكل هذه تساعد على وصول المتبقيات الى السطح .واالمطار والن
 

 تلوث الغذاء بالمبيدات 
بالرغم من اتباع كل التعلميات الخاصة باستعمال المبيدات في مكافحة افات المحاصيل الزراعية وكذاك مكافحة 

وحليب يمكن ان االفات ذات االهمية الطبية نجد ان الفواكه والخضروات والمنتجات الحيوانية من لحوم وبيض 
 تحوي على كميات من متبقيات المبيدات .

 



 مخطط يوضح العوامل التي تؤثر على متبقيات األولية والنهائية للمبيدات في الغذاء .

 

 

 بعض الطرق لتجنب او ازالة بقايا المبيدات من المواد الغذائية 

ــ تعتبر مسألة االلتزام من قبل المزارعين بالفترة المحصورة بين اخر معاملة للمبيد الكيميائي وجني المحصول  1
PHP) . من الطرق التي يمكن بواسطتها تجنب مخاطر بقايا المبيدات ) 

كيميائي وكذلك ــ غسل وتقشير الفواكه وطبخ وقلي الخضروات يزيل كمية كبيرة من البقايا النهائية للمبيد ال 2
تساعد عملية تصنيع الخبز على ازالة نسبة كبيرة من بقايا المبيدات في الحبوب بسبب تعرض بقايا المبيدات الى 
درجات حرارية مرتفعة ، اما بالنسبة للبقايا في المنتوجات الحيوانية فيمكن تجنبها او التقليل منها الى الحد 

 لوث العلف بنسبة عالية من المبيدات .المسموح به عن طريق المحافظة على عدم ت

 

 

 



 الجزء العملي 

 صور تجهيز المبيدات 

بانررم درراو  مي  مرر و درري درريمو س ي اييررل االررت  و بلترري ممنررا  مي مبتلم رري درري  Pesticideيعرر ا مبيد رر  

  عاو  دي : . ياتكين مبيد  م  ن يديتمكاام يغ  هامض مرها مبي تمفل ممقتصاويل يمبصح ل عمى ممنالا

هر  مبيراو  مبك ي اييرل مبالرادل مي مبلاامرل مبتر  احر    Active ingredient ( a.i )ـ مبياو  مبفعابرل      1

 مبتاث   مبيطميب .

هرر  درريمو الرراا بتحالرر ي ناعم ررل مبيد رر  سررابييمو مبيدممررل مي مب ا رر    Adjuvantsـ درريمو دالرراع       2

 يمبالصلل يمبيالتحمدل يغ  ها ديا يزي  دي سفاء  مبيد   ن  عيم ل مبيكانحل .

 لى العموم تقسم صور تجهيز المبيد الى المجاميع التالية :ـ ع

 Dry Formulationـ مبيالتحل م  مبجانل     أيما 

 ح ث يكين مبيد   بشكي دالاح ق مي حد دا  جانل يالم :ـ 

يه  عدار  عي مبصير مبت  ا فر  ن ارا مبيراو  مبفعابرل بيراو  صرمدل حادمرل  Dustsأ ــ دالاح ق مبتعف    

 5دايك ين ينالدل مبياو  مبفعابرل دري  3ــ  1عمى  كي دالحيق ، ييت ميح قط  حد دا  دالاح ق مبتعف   

  .%  Seven 10% دثي دد   مبالفي  20ــ 

دالرحيق د سرز دري مبيد ر  عدرار  عري   Wettable Powder ( WP )ب ـرـ مبيالراح ق مبلابمرل بمدمري 

دلاا مب م ديمو االاع  عمى مبدمي يممنتشار بتالراع  عمرى بلراء حد درا  مبيد ر  دعملرل نر  مبيراء ياكرييي 

% يدري دالرايءها ا سارا ا تردا   85دحميل رش عمى صير  دعمق يق  اصي نالدل مبياو  مبفعابرل مبرى 

 % .  50  ب م ت ا س زه % يدد  85صمدل عمى مميرمق مب داا ل ، دثي دد   تفي ا س زه 

%  25ـرـ  1ياتي ز بكد  حجم حد داااا ياتر ميح نالردل مبيراو  مبفعابرل   Granules ( G )ج ـ مبيحددا   

ياالررت  و نرر  دعادمررل مبت بررل ب ث هررا مي  مطاررا دررح ممترري   بيكانحررل منررا  مبت بررل دثرري دد رر  ويررا نين 

Diazinon  .  )  بيكانحل حفار تاق مبذر ( 

  Liquid Formulationبيالتحل م  مبالائمل     ثان اا ــ م

 صير مبيد   مبجاهز بالتت  مو مبحلم  يمبييجيو بشكي تائي ع   ورجل مبجي يالم :ـ 

  Water Soluble Concentratesأ ــ مبي سزم  مبلابمل بمذيبان ن  مبياء  

 ي . يه  دد  م  دجاز  بشكي د سز قابي بمت ف   بابياء قدي عيم ل مب ش ن  مبحل



      Emulsifiable Concentratesب ــ مبي سزم  مبلابمل بالتتحالب 

يه  مبصير  مبشائعل بالتتعيال حاب اا يالم سي مبيالتحل م  مبحاييل عمى صير  يمحر   هر  مبزيرت 

. مبيع ن  مي مبيذيب دذمباا ن م مبياو  مبفعابل يمبياو  مبيالتحمدل يه  قابمل بالترتحالب ع ر  ا ف فارا بابيراء 

يدي دي زمااا تايبل ا ميباا يمحتيمءها عمرى نالردل عاب رل دري مبزيرت مبيعر ن  مي مبيرذيب مبعلري  ديرا 

يزي  دي نت   اغط ل مبالطيح مبيعادمل بصير  ج    . يدي ع يباا ح ي  ظاه   سال  مبيالرتحمب نت جرل 

 بع و متتل مرها ن زياييا ن ؤو  مبى منفصال دكينا  مبيالتحمب . 

   Oil Soluble Concentratesبزيت ل مبي سز  ج ــ مبيحاب ي م

يه  دحاب ي  يت ل اذيب ن اا مبياو  مبفعابل د افعل يه  دد  م  دذمبرل نر  مبيرذيدا  مبعلرييل مبعط يرل 

% يماالرت  و  50ـرـ  10مي ن  مبزيي  مبدت يب ل ياكرين نالردل مبيراو  مبفعابرل ن ارا د افعرل اصري دراب ي 

 ا االدب ح يق بامجزمء مب داا ل . عمى مب دااا  مم ناورما منا

عدرار  عري تريمئي دعملرل سث فرل مبلريمو يرتم      Flowable Concentratesو ـ دعملرا  سث فرل مبلريمو 

 ا ف فاا بابياء ددا    بعيي دحاب ي دعملل االت  و ن  دكانحل ممنا  . 

     Gas Formulationثابثاا ــ مبيالتحل م  مبغا يل 

درايك ين ،  5ـرـ  1قط م  مي جزيئا  وق لل دي مبيد   بحجم يت ميح بر ي  Aerosolsأ ـ مألي يتيم   

يدري دي زمااررا من سي ررل مبيد ر  مبيالررت  و اكررين قم مرل نالررد ا بررذبا يفلري متررت  مو مبيد رر م   م  مبلررغو 

ياالررت  و غابدررا نرر  ممدرراسي مبيلفمررل سررابد ي  مبزجاج ررل  Nogosمبد ررار  مبعرراب  دثرري دد رر  نيسرري  

 تتك ل يالالم مبى :ـ يمبدال

 Aerosols Gasـ مألي يتيم  مبغا يل        1

ح ث ي تج ن  عمب صغ    احي  مبيد   دذمباا ن  مح  مبيرذيدا  مبعلرييل دلراناا مب رم مبع ير  دري مبيريمو 

 مبي شطل ثم يلاا مب م مبغا  مب منح بصير  تائمل احت مبلغو .

 Steam Aerosols  ـ مألي يتيم  مبلداب ل  2

 ياالت  و بيكانحل مبحش م  مبلار  عي ط يق ايب   مبلداب . 

 Smoke Aerosolsــ مألي يتيم  مب  ان ل    3

يهرر  غررا م  يو رران نررااج عرري حرر ق مبيد رر  مبي مرريط دررح درريمو قابمررل بالحترر مق بتيب رر  مبرر  ان مبالرراو 

 بمحش م  يق  ييج  بشكي نتايي جاهز  بمح ق . 



 Fumigantsب ــ ديمو مبتد     

دجييعل دي مبييمو مبك ي اييل  يم  مبلغو مبد ار  مبعاب  ح ث اتالرادى بر رجا  مبحر مر  ممعت اويرل 

دكينل غا م  تادل االت  و ن  مبغابب ن  دكانحل ممنا  ن  ممداسي مبيغملل سابي را ن يمبالرفي يايجر  

 بابصير مبتاب ل :ـ 

نر  ق ران  صرغ    مي نر  مترطيمنا  سد ر   ي ر ج  ـ مبصير  مبغا يل : عدار  عي غا  تائي دلغيط 1

 د اا مبغا  ع   نتح مبصياو دثي غا  ب يد   مبيث ي .

ـ مبصير  مبالائمل : دجييعل مبيد  م  مبت  ايج  يصير  تائمل ن  ورجا  مبح مر  ممعت اويرل يبك ارا  2

سميريرر  مبكرراربين  تر عان دااتد  ع رر  اع ضراا بمارريمء ب رجررل حر مر  مبغ نررل يمبيثرال عمررى  بررا رمبرح

CCl4 . 

ــ مبصير  مبصمدل : دد  م  دجاز  بشكي مق مص مي دالاح ق مي حد دا  ي طمق د اا مبغا  مبالراو ع ر   3

 افاعماا دح مب طيبل مبجييل يمبيثال عمى  با مق مص مبفيتفيايسال ي يدحدب مبداتاداي  . 

   Miscellaneous Formulationرمبعاا ــ مبيالتحل م  مبيتف قل 

يالررم عرر و درري دالتحلرر م  مبيد رر م  مب اصررل مبترر  االررت  و مغرر مل  اصررل نرر  عيم ررا  مبيكانحررل 

 يد اا :ـ 

(  دتكينرل دري مبيد ر  دلراا مب ارا دريمو حادمرل يدريمو جا برل ،   Poison baitsم ـ مبطعريو مبالرادل : ) 

 ياالت  و سالييو دع يل سيا ن  دكانحل مبليمرل . 

(  ييضح مبيد   ن  سداليم  ج الا   ل يالاا بمت بل يدي ثرم ارذيب   Capsulesب ــ مبكداليم  : ) 

 نلو بتح   ااث  ها عمى منا  مبت بل . 

ير ش مبيد ر  بابطرائ م  ييالرت  و مبيد ر    Ultra Low Volum ( ULV )ج ــ حجرم دت راه  مبصرغ  

 وين  مطم بياو  م  ى ح ث يتم اكال  جزيئا  مبيد   مبى ر م  صغ   ج ما . 

 pesticides Label     المبيداتتعليم 

مبيلصيو بم هيسي مبيعميدا  مبييجيو  عمرى عدري  مبيد ر  يمبتر  ارم مبتيصري مب ارا بعر  ورمترا  يمترعل 

 يطييمل يب يناا ميالت  و مبيد   بشكي يمتح مي صح ح ، يهذه مبيعميدا  اتليي دايم  :ـ 

 تاب ل :ييتليي ممتياء مب Name of pesticidesــ متم مبيد      1

 Common nameأ ـ ممتم مبعاو بميد    



 Glyphosateدثالا مبكاليفيت ت   

نيقررم م  دالررجي اجاريررا يي تمرر  حالررب  Rيقرر  ايضررح عالدررل   Trade nameب ـررـ ممتررم مبتجررار   

 , Lancer , Round upمبش سل مبي تجل ، دشي ممترم مبتجرار  بمكاليفيتر ت يالريى بامترياء مبتاب رل 

Ground up ,  . يمبك ييت ت 

 :ـ  يد ي ن م مبيد   مبى م  دجييعل يعيو مب م مبيد   .  Chemical  nameج ـ ممتم مبك ي اي   

 دي مبل ير  يكتب متم مبش سل بغ ل ممتتفالارعي مبيد  .  Company nameــ متم مبش سل   2

 ــ مبيحتييا  ياتليي :ـ  3

 التحل  مبتجار  يه  مبياليؤبل عي مبلتي . ( مبييجيو  ن  مبي a.iأ ــ مبياو  مبفعابل ) 

 ب ــ مبييمو مبيالاع   مب م مل ن  مبيد   ) ديمو نا    يمصلل يددممل يدالتحمدل يغ  ها ( 

 يذس  متم ممقا  مبت  يكانحاا مبيد   .     Sensitive pestــ ممنل مبحالاتل  4

الت  دل دري مبيالتحلر  مبتجرار  بيكانحرل ــ ط يلل ممتت  مو :ـ ط يلل ممتتعيال ياح و مبج عل مبي 5

ممنل ، نف  مبحليل اكين مبتيص ل حالب مبيالاحل م  مب ينم مدا ن  مبح مئق يمبدالاا ي اكين بكي بت  داء 

م ررتالا حجررم مم ررجار يمرافاعاررا يمبيالررانل ب  اررا ، مدررا نرر  مبحلرريل نتكررين مب دااررا  دتالرراييل بارافررا  

   و مبج عل حالب عي  مب دا  يمبتغط ل .يدي عل بابتالاي  ن  مبيالاحل . ياالت

 :ـ مدكان ل دزج مبيد   دح مبيد  م  مم  ى مي دح ممتي   .   Compalibilityــ قابم ل مبتيمنق   6

اتليي ورجل مبالي ل يقابم ل مبيد   عمى ممحت مق ياحذي م  عي عر و ممسري يمبشر ب  ــ احذي م  :ـ 7

يمبت   ي مث اء مبيكانحل . يتري ل مبيد ر  بم حري يممتريال يمبح يمنرا  مم ر ى . ي سر  مبيلراو مبر يمئ  

 ع   حصيل حابل مبتاليم . 

ل برم يهر  عراو  اكرين ضريي :رـ يرذس  س ف رل  رزن مبيد ر  ضريي مبلر يا مبيثاب ر Storageــ مب رزن  8

 ورجل دئييل  . 30ــ  25ورجا  مبح مر  داب ي 

 يسذبا ااريــــخ منتاـــاء  صالح ـــل مبيد ـــــ   Date of manufactureــ ااريخ ص ـح مبيدـ ــ    9

Date of expiration        

 stEmulsifiable concentration te               أختبار قابلية االستحالب

صير ممتتحالب ه  مح  مبصير مبت  اجاز باا مبيد ر م  سر  ارتالئم درح مبتطد رق مبحلمر  ، يمبيراو  مبيالرتحمدل 

Emulsion  الاا مبى  م و دي تائم ي غ ر  قرابم ي عمرى ممدترزمج ، برذم يلراا عادري ثابرث بميالراع   عمرى



م رب محر  صرير ممترتحالب ح رث . ييعر  مبح   Emulsiefer agentدزج مبالائم ي يياليى بعادري ممترتحالب 

يتكررين درري مبرر هي يمبيرراء يمبكاترر ي ، م  يلرريو مبكاترر ي بابيالرراع   عمررى م مبررل مبرر هي بابيرراء . يالرراا مبيرريمو 

مبيالتحمدل مبى مبيد  م  مبت  ماالتط ح مبذيبان ن  مبياء ي اصل مبيد ر م  مبتر  اصر ح  دري مبزيري  . ييالرت  و 

الرتحمدل ، يع ر  مضرانتم يكرين نطراو غر ي  يالراع  عمرى درزج مبزيرت درح مبصابين مبذ  يعتد  سياو  نا    يد

مبياء . اتع ل مبيد  م  نت جل بل يا مب زن مبال ء مبى مبتم  ، ح رث احر   برم ظراه   سالر  مبيالرتحمب م  

 منفصال دكينا  مبيالتحمب بذبا يج   باا م تدار بيع نل د ى صالح ل مبيد   يسيا يم  :ـ 

 طريقة العمل 

دمغرم دري سميريرر   139دمغرم دري سميرير  مبكابالر يو ي  3.4احلر   مبيراء مبعالر  مبل اتر  ي برا با مبرل ـرـ يرتم  1

 ن  بت  دي مبياء مبيلط  .   mg cl2مبيغ  ال يو 

 دي .  100دي دي مبياء مبعال  مبل ات  مبى متطيمنل د رجل تعل  95ــ يلاا  2

دي دي مبيد   مبيالتحمب مبي مو نحص ممتتحالب بم مبرى ممترطيمنل يالمرب ممترطيمنل عشر   5ــ يتم مضانل  3

 ورجل دئييل .  180د م  يب رجل 

 ورجل دئييل يبي   تاعل يمح   .  30ب رجل  Water bathــ ايضح ممتطيمنل ن  حياو دائ   5

ى مي ممتفي يدي ثم يتم ق را  تريا هرذه ــ يتم دالحلل حصيل طدلل وه  ل ن  ممتطيمنل مبي رجل ن  ممعم 6

 دي . 2مبط لل ، ييعتد  مبيد   نا الا م م  مو تيا مبطدلل عي 

 Wattable powder test      اختبار قابلية البلل

اع  مبيالتحل م  مبتجاريل مبلابمل بمدي  ائعل ممترت  مو بيكانحرل ممنرا  مبي تمفرل مبحشر يل يمبفط يرل يغ  هرا 

ن مبت  ق  اطيل بع   ت يم  ي اصل ن  مبع مق ، ق  يتع ل مبيد ر  بلر يا ارؤو  مبرى امر  ي الل د   مب ز

مبييمو مبت  االاع  عمى ممبتالل يمبييمو مب ا    ن ؤو  بع و اجانس مبيعمرق ع ر دا يالرت  و اطد ل راا ح رث يتكتري 

يكانحرل ن ررؤو  مبرى ترر  مبيالرحيق ييدلرى طان رراا عمرى تررطح مبيراء مي يت تررب نر  قرا  مبياس ررل مبيالرت  دل نرر  مب

 CIPACي  WHOي   FAOنتحا  داس ل مب ش . يم تدار صرالح ل هرذم مب ري  دري مبيد ر م  أقر   د ليرل 

 مبي ليل مب يب ل بميد  م  نحيص بال طل يد اا نحص مبلابم ل عمى ممبتالل . 

 طريقة العمل

عم بار يء دري محر  حانرا  مبلر ح غم دي مبيد ر  ييرتم يضر 5دي دي داء مبح ف ل ييتم ي ن  50ييضح ن  مبكأ  

ثان رل ير ل عمرى من  60ييتم ايق ت مبالاعل يد مقدل مبيالحيق مبطران  ، نرا م غطرس يمنتشر   سري مبيراو   رالل 

 60مبيال حل  قابي بالبتالل ييلدي ، مدا م م بلت ستي طان ل عمى مبالرطح مي نر  مبلعر  ياعر ى مبيقرت مسثر  دري 

 ثان ل ن  نض مبيد   . 



 تعيير المرشة 

مبرر ش هيعيم ررل دعادمررل مب دااررا  بالرريمئي احرري  عمررى دد رر م  ييجررب من اكررين ترريمئي مبرر ش دتجانالررل يثابتررل 

مبت س ب مث اء مج مء عيم ل مب ش ييالتعيي مبياء ن  ا ف   مبيد   بزياو  حجيم حتى ييكي اي يعم بانتلاو عمى 

ر م  وق رق يغطر  مبالرطيح مبيعادمرل ممجزمء مبي  ي ل ياالتعيي مم  مب ش بتالا ي اجزئل تيمئي مبر ش مبرى 

اغط ل سادمرل محر م  ممثر  مبيطمريب دري مبيد ر م  بر ين  يراو  ارؤو  مبرى مترتاالل غ ر  مقتصراو  مي مصرابل 

مب دا  بل ر . يايج  منيم  د تمفل دي مم  مب ش د اا مبي  ا  مب  ييل مبدالر طل يم ر ى سد ر   ار مر برابلي  

ياا سان ني  مب ش يجرب اع  ر  مبي  رل يمبغر ل دري  برا هري دع نرل سي رل مبيح سل يمب ش جيما بابطائ م  . م

مبالائي مبحادي ) مبياء ( مبال و متت  مدم سياو  حادمل بت ف   مبيد   ياي يعم ن  دالاحل دع ينل احرت ظر يا 

 . دع  ل يهذم ض ير  بغ ل متت  مو مبكي ل مبصح حل دي مبيد   ياا ئل سي ل داء مبال دل مج مء مبيكانحل 

 مبيالت  و يعتي  عمى ع   عيمدي د اا :ـ  Carrierمن حجم مبالائي مبحادي  

ج ـ عرر و نتحررا  مبرر ش و ـ حجررم نتحررا  مبرر ش هررـ ـ بزيجررل مبالررائي  أ ـ ترر عل مبرر ش   ب ـ ضررغو مبي  ررل 

 مبيالت  و .

 

:ررـ بغرر ل ضرردو مبتع  رر  يجررب من احرري  مبي  ررل عمررى صررياو بت لرر م مبلررغو ي بررا  تعييررر المرشررة اليد يررة

 بمحصيل عمى سي ل ثابتل دي مبيحميل مب ارج دي مبي  م ييتليي مبتع    باب طيم  مبتاب ل :ـ

 ـ ايضح سي ل دي مبياء وم ي  زمن مبي  ل . 1

 ـ اال  نيهل مب زمن ييلغ مبلغو مبال و مبى مبي  ل . 2

 ثابت يت عل ثابتم يتم رش دالاحل دعميدل دي مبحلي مبي مو دكانحتم . ـ احت ضغو 3

ـ يتم اح ي  سي ل مبياء مبت  متت  دت ن  عيم ل مبر ش ي برا بل را  سي رل مبيراء مبيتدل رل نر   رزمن مبي  رل .  4

 يييكي دي  با دع نل حجم مبيحميل مبكادي مبيطميب بتغط ل وينم مي هكتاريمح   .

 

 :ـ مراعتها عند الرش األحتياطات الواجب

ـ ي معى مبد ء ن  مب ش ن  مبصداح مبداس  بع  اتطاي  مب  ى ييالتي  مب ش طيل مب اار مم ن  حام  م ت مو  1

 مبح مر  . 

ـ يجب مب ش بابط يلل مبصح حل مبت  اليي ت   مبعيي ب طيم  د تليل دح اج ب ممت م  ن  مبيش  يمن  2

ترم بتلريي اي يرح مبالرائي اي يعرا د تليراا ياغط رل   40ـرـ  30ب دا  بحر يو  يكين مرافا  مب ي م  عمى قيل م

 جي ح تطيح مميرمق . 



 ـ ي معى اج ب منال مو مب ي م  . 3

 ـ اج ب مب ش ض  مب يح ييجب من يكين ت   مبعيي بااجاه مب يح .  4

 ـ يجب مبتاس  دي متتعيال مبي  ا  مبصابحل بالتتعيال .  5
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