
 النبات وقاية قسم - ألرابعة المرحلة - التاسعة المحاضرة

 Acaricides األكاروسات مبيدات

 والحشرات االكاروسات بين والتركيبية الفسلجية النواحي في الكبير النسبي التشابه أن           

 التي الكيميائية المجاميع تشابه في كبير دور له,  االرجل مفصليات شعبة الى ينتميان كونهما

 خاصة الحشرية المبيدات من للعديد أن نجد لذلك والحشرات االكاروسات مبيدات اليها تنتمي

 كذلك,  العكس وهو االكاروسات في جيدا   تأثيرا   العضوية الفسفور لمجموعة التابعة المبيدات

 . الحشرية المبيدات استخدام طرائق عن يختلف ال االكاروسات مبيدات استخدام طرائق فان

 يمتلك الحلم أن وهي أليها االنتباه يجب الحلم سلوك في أساسية نقطة هناك أنه اال           

 يزيد ال لديه الكروموسومات عدد أن حيث high Genetic   Plasticity عالية وراثية مطاطية

 من أسرع الكروموسومات على الجينات مواقع يغير أن يستطيع فانه ولذلك أزواج أربعة على

 ولهذا بسرعة للمبيدات المقاومة صفة إظهار أمكانية أعطته الصفة وهذه الحيوانات من غيره

 متكامل بشكل الهدف تحقق ال سوف  مكافحته في واحدة كيميائية مادة على البقاء فان السبب

 الحلم أفراد تكاثر بسبب وذلك معين مبيد أستعمال بعد بالحلم االصابة تعاود أن يمكن وكذلك

 أو البستان خارج أو داخل المرشوشة غير المعيالت من االنتقال نتيجة أو الرش أخطأها التي

 . اعاله المذكور للسبب باإلضافة الحقل

   Principles  of  Classifying االكاروسات مبيدات تقسيم في المعتمدة األسس

Acaricides 

 تسهيل عملية فأن ، االكاروسات مكافحة في المستخدمة الكيميائيات في الكبير للتنوع نظرا        

 في القارئ يساعد بشكل مجاميع الى تقسيمها يتطلب الكيميائيات من المجموعة هذه دراسة

 الى االكاروسات مبيدات لتقسيم وضعت التي االسس من العديد فان ولذا أفضل بصورة معرفتها

 : يأتي وكما مجاميعها

 الى وتقسم:    According to Toxicity سميتها بحسب االكاروسات مبيدات تقسيم: اوالا 

 : االتية المجاميع

 من مجموعة وتضم:   Highly Toxic Acaricides السمية شديدة اكاروسات مبيدات ـ1

 كغم/ملغم 50 – صفر بين المختبرة االفراد لنصف القاتلة الجرعة قيمة تتراوح التي المبيدات

 Oral الفم طريق عن مأخوذة المختبر الحي الكائن وزن من

 المبيدات وتضم: Toxic Acaricides Moderately السمية متوسطة االكاروسات مبيدات ـ2

 كغم/ملغم 500-50 بين  Oral LD50 الفم طريق عن القاتلة النصفية الجرعة قيمة تتراوح التي

 . المختبر الكائن وزن من

 المبيدات مجموعة وهي:   Toxic Acaricides Slightly السمية قليلة األكاروسات مبيدات ـ3

 .المختبر الكائن وزن من كغم/ ملغم 5000-500 بين لها Oral LD50 قيمة تتراوح التي



 According to: المعاملة للسطوح تغطيتها طريقة بحسب االكاروسات مبيدات تقسم: ثانياا 

the Treated Surface Coverage                                                                                                                                                        

 :هما رئيستين مجموعتين الى المبيدات تقسم األساس هذا وعلى

 مجموعة وهي: Non-Systemic  Acaricides الجهازية غير االكاروسات مبيدات ـ1

 فوق معظمها تبقى تعفيرا   أو رشا   المعاملة النباتات أو  المواد على استخدامها عند التي المبيدات

 ينفذ وقد باالكاروسات االصابة من المواد وقاية على الحالة هذه في وتعمل المعاملة السطوح

 السفلي السطح الى العلوي السطح من ينفذ أي النباتية االنسجة داخل الى موضعيا   منها قسم

 . النباتية الورقة اسفل على تتغذى التي االكاروسات تتأثر وبذلك  النباتية للورقة

 على القادرة المبيدات مجموعة وهي:System Acaricides الجهازية االكاروسات مبيدات ـ2

 االكاروسات لقتل كافية بكميات االخرى االجزاء مختلف الى واالنتقال النبات انسجة داخل النفاذ

 الى المبيدات من المجموعة هذه تقسم.  الجديدة االصابات من الحديثة النموات ووقاية

 :     الى فيه تنتقل الذي النباتي النسيج بحسب مجموعتين

                Symplastic لحائية جهازية مبيادت أـ     

 Apoplastic خشبية جهازية مبيدات ـ ب      

 -: الى تحللها بحسب الجهازية المبيدات تقسم كما

 الجهازية المبيدات مجموعة هي: Stable Systemic Acaricides الثابتة الجهازية المبيدات أـ

 .تحلل دون النبات انسجة داخل ثابتة وتبقى تغير لها يحدث وال النباتية االنسجة تدخل التي

 هذا في يالحظ:  Endolytic Systemic Acaricides للتحلل لقابلةا الجهازية المبيدات ـ ب

 مواد الى ذلك بعد تتحلل ثم النبات دخولها عند االول بشكلها فعالة تكون انها المبيدات من النوع

 .النبات قبل من سامة غير

 وهي:  Endometatoxic Systemic Acaricides للتنشيط القابلة الجهازية المبيدات ـ ت

 سمية اكثر مركبات الى تتحول ثم ومن المعامل الكائن او النبات تدخل التي الجهازية المبيدات

 االنزيمات بفعل النباتي النسيج داخل لالكاروسات

 According to The االكاروس لجسم دخولها طريقة بحسب االكاروسات مبيدات تقسم: ثالثاا 

 Mode of Entery     

 : الى وتقسم

 مبيدات مجموعة وتضم:  Stomach   Poison معدية اكاروسات مبيدات أو سموم ـ1

 بالمبيد معامل لغذاء تناوله نتيجة الهضمي جهازه دخولها عند  االكاروس تقتل التي االكاروسات

 المبيدات من,  التنظيف اثناء في االكاروس بجسم العالقة المبيدات متبقيات دخول جراء من أو

 النباتية االجزاء طريق عن تمتص التي الجهازية المبيدات ايضا المعدة طريق عن السامة

 الطفيليات مكافحة في المستخدمة الجهازية المبيدات وكذلك Vertimec المبيد مثل المعاملة



 Dioterex   ,   Ronnel   ,    Co-rall مبيد مثل المزرعة حيوانات على والداخلية الخارجية

 .         كثير وغيرها

 عن االكاروسات تقتل مبيدات: Contact  Acraicides بالمالمسة اكاروسات مبيدات ـ2 

 مثل التنفسية الفتحات طريق عن أو الكيوتكل خالل من فتمتص جسمها جدار مالمسة طريق

 .                والدانيتول والنيكوتين الالعضوي الكبريت

 بضغطها المبيدات هذه وتمتاز: Respiratory   Acaricides تنفسية اكاروسات مبيدات ـ3

 الحرارة بدرجات سام غاز الى الصلبة أو السائلة الحالة من تتحول وبذلك العالي البخاري

 جسم الى السامة الغازات فتدخل,  الوسط حرارة درجة بارتفاع تحولها ويزداد االعتيادية

 . الفوسفين وغاز المثيل بروميد ذلك مثال الفتحات طريق عن االكاروس

 According to The mode of: تاثيرها طريقة بحسب االكاروسات مبيدات تقسيم: رابعاا 

action                               الى وتقسم : 

 السام تأثيرها تحدث مواد وهي: Physical Acaricides فيزيائيا   تؤثر اكاروسات مبيدات ـ1

 وتشققا   جفافا   تحدث او التنفس بعملية االوكسجين من االستفادة منع طريق عن االكاروسات في

 مثل الخادشة والمساحيق المعدنية او البترولية الزيوت أمثلتها ومن االكاروس جسم جدار في

Silica Aerogel االلمنيوم واوكسيد . 

 تؤثر معدية سموم وهي: Protoplasmic   Acaricides بروتوبالزمية  اكاروسات مبيدات ـ2

  Dinitrophenol المركبات ومنها البروتين فترسب معاءلأل المبطنة الخاليا طبقة في

 . وغيرها والفورمالديهايد

 تحدث: Metabolic Inhibitor Acaricides الحيوية للعمليات مثبطة اكاروسات مبيدات ـ3

 العمليات من للعديد تثبيطها طريق عن االكاروسات في السام ثيرهاتأ االكاروسات مبيدات

 : ومنها النهاية في الحي الكائن موت الى يؤدي مما الحيوية

 التنفسية الدورة في الموجودة االنزيمات على تؤثر المبيدات بعض:  التنفس عملية في التأثير أـ

 انسيابية فتمنع Cytochrome Oxidases االنزيم ومنها للمايتوكوندريا الداخلي بالجدار

 . الهيدروجين وسيانيد الروتينون وتكوين االلكترونات

 Sesamex,Piperonyl مثل المواد تعتبر:  المايكروسومات في االكسدة انزيمات مثبطات ـ ب

butoxide انزيمات مثبطات أهم من العضوية والفسفور الكاربامايت  مركبات من والعديد 

 . االكسدة

 لعملية تثبيطها طريق عن تعمل التي المبيدات وهي: الكاربوهيدرات تحطيم عملية مثبطات ـ ت

 انزيم في  Sodium fluroacetate المادة تأثير ذلك مثال,  الجسم في الكاربوهيدرات تحطيم

 . Kreb Cycle كريب دورة في Aconitase الـــ



 مشابهات بعض قبل من البالغ الطور الى للوصول االكاروس نمو او الكايتن تكوين منع ـ ث

 . Dimilin ,Triflumuron مثل المصنعة الهرمونات

 يؤثر  Chlordimeform الــ مبيد أن وجد: االمين مجموعة وأكسدة تحطيم عملية مثبطات ـ ج

 . Monoamine Oxidase ,Diamine Oxidase انزيمات على

 أن: Nervous  System   Acaricides العصبي الجهاز على تؤثر اكاروسات مبيدات ـ4

  والكاربامايتية العضوية الفسفور لمجموعة التابعة االكاروسات مبيدات اغلب تأثير

 اجمال ويمكن لالكاروسات العصبي الجهاز في ينحصر يكاد المكلورة والهيدروكاربونات

 : يأتي فيما تأثيرها

 االيعازات نقل في مهمة مادة Choline  Acetyl مادة تعد:  استريز الكولين انزيم تثبيط أـ

 بواسطة تحليلها يتم العصبي شتباكاال مناطق في المهمة هذه بتأدية تقوم أن وبعد العصبية

 قبل من ثانية تمتص حيث وخالت الكولين كحول الى Cholinseterase  Acetylاالنزيم

 نهاية في Acetylcholine تراكم الى يؤدي االنزيم هذا وتثبيط ، منها لالستفادة الجسم

 . الشلل حدوث الى يؤدي مما االعصاب

 على التأثير في درةالق  االكاروسات مبيدات من  للعديد:  االيونات تبادل عملية في التأثير ـ ب

 العصبي الغالف من نفاذها طريق عن والبوتاسيوم الصوديوم ألمالح  االيوني التبادل عملية

 . السايكلودايين ومركبات ومشتقاتهDDTكالـ Na-k-Atpase االنزيم على وتأثيرها

 مواقع على النيكوتين مثل المواد بعض تؤثر:  االعصاب في الحسية المستلمات على التأثير ـ ت

 كولين االستيل عملها في وتشابه جدا   مخففة بتراكيز تكون  عندما العصبي بالجهاز الحس أستالم

. 

 وتقسم:  According to The Origin مصدرها بحسب االكاروسات مبيدات تقسيم: خامساا 

 : الى االساس هذا على

 المتكونة المبيدات مجموعة وهي:  Biological Acaricides الحيوية االكاروسات مبيدات ـ1

 . والفايروسات والفطريات البكتريا من

 :وتضم النباتات من المستخرجة المبيدات ـ2

 .النباتية الزيوت أـ

 . البايرثرم - االزادراكتين - الروتينون - النيكوتين - النباتية السموم ـ ب

     Inorganic Acaricides العضوية غير االكاروسات مبيدات ـ3

 :  وتضم Organic Acaricides العضوية االكاروسات مبيدات ـ4 

 .  Mineral Oils المعدنية الزيوت أـ 



 .Synthetic Organics المصنعة العضوية المبيدات ـ ب

 

 According to the الكيميائي تركيبها بحسب االكاروسات مبيدات تقسم: سادساا 

Chemical Structure                 الى وتقسم                                                                                                                             :         

  Inorganic   Acaricides العضوية غير االكاروسات مبيدات  -1

                         Natural organic Acaricides طبيعية العضوية االكاروسات مبيدات -2

:                                                                وتضم Synthetic Organics المصنعة العضوية االكاروسات مبيدات  -3

                                                              Organochlorine Compounds العضوية الكلور مركبات أـ

                                                                 Organophosphorus Compounds العضوية الفسفور مركبات ـ ب

                                                                         Dinitrophenol Compounds الدانيتروفينول مركبات ـ ت

 Miscellanous Compounds متنوعة مركبات ـ ث

 

 Inorganic Acaricides      العضوية غير االكاروسات مبيدات

 االساس بالدرجة الفلور مركبات  استخدمت:  Fluride   compounds الفلور مركبات:  أوآل

 السامة المبيدات من وهي,  االكاروسات على ايضا جيد تأثير ذات ولكنها الحشرات لمكافحة

 تلوث الى استخدامها يؤدي قد كما,  الحياة صور جميع على تؤثر قد والتي المتخصصة غير

 :يلي ما المكافحة في المستخدمة الفلور مركبات اهم ومن البيئة في تحللها لبطيء وذلك البيئة

 

 كطعوم م1842 عام مرة ألول المادة هذه استخدمت Sodium Fluride: الصوديوم فلوريد ـ1

 العالي لذوبانها وذلك النبات على رشا باستخدامها ينصح وال المنزلية الحشرات لمكافحة سامة

 لمكافحة تعفر مساحيق بشكل استخدمت وقد بها المعاملة للنباتات حروق يؤدي حيث الماء في

 تأثيرها المادة هذه وتحدث و الجرب وحلم كالقمل المزرعة حيوانات على الخارجية الطفيليات

.                                                  والمالمسة المعدة طريق عن االرجل مفصليات في السام

                                                         Soiudum  Fluosilicare الصوديوم ليكاتيفلوس ـ2

                                                               Barium Fluosilicate البايروم فلوسيليكات ـ3 

                                                    (الكريوليت) الصوديوم فلوالومينات ـ4 

Cryolite   

 

 التي تلك خاصة االكاروسات لمكافحة تعفير كمساحيق استخدامها يمكن المركبات هذه وجميع

 . المزرعة حيوانات تهاجم



 

 Fluride mode of Action الفلور لمركبات السام التأثير ميكانيكية

 بعض هناك أن اال االن لحد الفلور لمركبات السام التأثير ميكانيكية وضوح عدم من بالرغم

:                                                                                                                 منها الميكانيكية هذه نوضح قد التي التفسيرات

 ATP المركب أعاقة الى يؤدي مما الفوسفاتيز انزيم تثبيط في كبيرا   دورا   الفلور لعنصر أن ـ1

 للفعاليات الالزمة للطاقة خازنة كمادة عمله في يؤثر مما الكالسيوم من الكافية الكمية أخذ من

 .                                           الحيوية

 تركيبها في معادن على الحاوية االنزيمات بعض مع معقدات تكون الفلور مركبات أن ـ2 

 Cyochrome Oxidase االنزيمات مثل عملها وتثبيط والمغنسيوم والكالسيوم كالحديد

,Catalase,Enolase , Atpase                 . 

 والنباتية الحيوانية الخلية برتوبالزم قتل الى تؤدي الفلور مركبات من العالية الجرعات أن ـ3 

 . الكالسيوم من الخلية جذر ترسب كما

 يزال وال المعروفة والفطريات االكاروسات مبيدات أقدم من وهو:  Sulphure الكبريت: ثانياا 

:                                                                       اهمها عديدة تجهيز بصور حاليا متوفر وهو المكافحة عمليات في بنجاح االن حتى يستخدم

 بالتسامي عليه الحصول يتم الذي الكبريت زهر عن عبارة وهو: Dust تعفير مسحوق ـ1

-1 بين ما تتراوح بنسبة الطين كاو التل ادةم على الكبريت على عالوة الصورة هذه وتحوي

5                                                         .% 

 يمكن عجينة بشكل ويوجد حبيباته بنعومة ويمتاز:  Colloidal Sulphur الغروي الكبريت ـ2

 .            بالماء مزجها

 الترسيب بطريقة الصورة هذه وتحضر:  Wettable  Sulphurللبلل القابل الكبريت ـ3

.                                                                                   مايكرون7عن حبيباته حجم تزيد ال أن ويفضل وناشرة مبللة مواد اليه وتضاف

 الكالسيوم هيدروكسيد مع الكبريت تفاعل من ويحضر: Lime -Sulphur الجيري الكبريت ـ4

 .النبات على تعفيرا او رشا ويستخدم

 

 في والبحث العناية من المزيد توجيه ينبغي لذا الكبريت من هائلة كميات  العراق في تتوفر    

 والفطريات االكاروسات مكافحة مجال في الثروة هذه من لالستفادة السبل افضل ايجاد محاولة

 مركبات تمتاز واذ المجال هذا في المميزات من العديد للكبريت وان خاصة,  للنبات الممرضة

 العنب على الدقيقي البياض ألمراض المسببة الفطريات مكافحة في العالية بفعاليتها الكبريت

.  كالمن الرهيفة الحشرية االنواع وبعض االكاروسات ضد الجيدة بفاعليتها تمتاز كما والتفاح

 الفطريات مبيدات معظم مع للخلط وتوافقها والحيوان لإلنسان سميتها بعدم كذلك وتمتاز

 أهم من أن تنسينا ال أن يجب االيجابية المميزات هذه أن. البترولية الزيوت عدا والحشرات

 كالتفاح المعاملة النباتات أوراق على حروق إظهار في تسببه هو الكبريت استخدام مشاكل



 درجة بارتفاع ضرره ويزداد المعاملة النباتات في تقزم حدوث الى تؤدي قد كما,  والكمثري

 .س30ͦ من ألكثر الحرارة درجة ارتفاع عند باستخدامه ينصح ال لذلك الحرارة

 

 به المعاملة للنباتات جانبية اضرار حدوث في تسببه أو تركه عدم الكبريت مميزات ومن  

 المتشتية أطوار في الجيد تأثيره عن فضال,  كالقرعيات للكبريت الحساسة النباتات بعض ماعدا

 بارتفاع تزداد التي السامة أبخرته بفعل وذلك القلف شقوق بين أو البراعم في والموجودة للحلم

 العمال لعيون تهيج حدوث في تسببه مساوئه ومن للبائن سميته أنخفاض وكذلك الحرارة درجة

 . المكافحة بعملية القائمين

 : Use  of  Sulphur التغذية نباتي للحلم بالنسبة الكبريت أستخدامات

 االقتصادية المحاصيل تهاجم التي الحلم انواع مكافحة في 1920 عام منذ الكبريت استخدم     

 دورا   لعب وقد للبلل قابلة مساحيق أو الماء في للذوبان قابلة مركزات أو تعفير مسحوق بشكل

 الحلم مجاميع استجابة في اختالف من بالرغم للحلم العددية الكثافة على السيطرة في مهما  

 حساسية أكثر الكاذب االحمر الحلم وعائلة االريوفي الحلم عائلة افراد ان اذ.  للكبريت المختلفة

 االنواع وخاصة Tetranychidae األعتيادي االحمر االحلم لعائلة التابعة االنواع من للكبريت

 . Tetranychus ,Panonychus لالجناس التابعة

 Sulphur Mode of Action الكبريت لمركبات السام التأثير ميكانيكية

 : وهي للكبريت السام التأثير ميكانيكية تفسر نظرية من أكثر هناك

 ان يمكن الكبريت بخار بان النظرية هذه تقول:  Direct Action المباشر التأثير نظرية ـ1

 . الحلم في القاتل تأثيره ويحدث للحلم التنفسية الفتحات طريق عن يدخل

 الى الكبريت عنصر تأكسد اساس على النظرية هذه وتعتمد:  Oxidation االكسدة نظرية ـ2 

 الكبريت خماسي حامض يتكون الرطوبة ويتوفر الكبريت اوكسيد ثالث او ثاني

Pentathionic   acid لالكاروسات السام                     . 

 كبريتيد الى يختزل الكبريت ان في النظرية هذه وتتلخص:  Reduction االختزال نظرية ـ3

 .                                                                                                   لالكاروسات سامة مادة يعتبر والذي H2S الهيدروجين

 الخلية داخل الكبريتيك حامض الى يتحول حيث:  الكبريتيك حامض الى الكبريت تحول ـ4

 .وموتها الخلية بروتين  ترسب على ويعمل

                                               Natural organic Acaricides الطبيعية العضوية األكاروسات مبيدات

  حيوانية او نباتية او طبيعية مصادر من المنتجة او المستخلصة المركبات مجموعة وتضم

 : ومنها

 



 OiLs الزيوت: اوالا 

 Plant origin Acaricides المصدر نباتية االكاروسات مبيدات: ثانياا 

 origin Acaricides Microbial المصدر مايكروبية االكاروسات مبيدات: ثالثاا 

 Animal Origin acaricides المصدر حيوانية االكاروسات مبيدات: رابعاا 

 

 الزيوت من أألخرى أألنواع من غيرها دون البترولية الزيوت وسنتاول : Oils الزيوت:اوالا 

 ( Petroleum Oils البترولية الزيوت)

 والحشرية االكاروسية اآلفات مكافحة في طويلة فترة منذ البترولية الزيوت أستخدمت         

 العضوية المبيدات ظهور أن اال ، االوراق المتساقطة الفاكهة وأشجار الحمضيات أشجار على

 وفي ، الثانية العالمية الحرب منذ المكافحة عمليات في البترولية الزيوت أستخدام قيد المصنعة

 في الزيوت هذه استخدام محاولة الى  ملحوظين واهتماما عودة هناك أن نجد الحاضر الوقت

 وظهور المصنعة العضوية بالمبيدات البيئة تلوث مشاكل ازدادت أن بعد وذلك المكافحة عمليات

 االن لحد يسجل  لم وأنه خاصة والحشرات االكاروسات من العديد في لها المقاومة صفة

 لإلنسان سميتها وانخفاض ثمنها رخص على عالوة للزيوت المقاومة صفة االكاروسات اكتساب

 ألوراق الحارق التأثير هو النبات على مباشرة الزيوت أستخدام مضار من أن اال ، والحيوان

 .النبات

                                              -:  Oils Mode of Action االكاروسات في للزيوت السام التأثير ميكانيكية

:                                         ومنها االكاروسات في للزيوت السام التأثير ميكانيكية تفسر التي اآلراء من العديد هناك

 التنفسية الفتحات سد نتيجة اختناقا   فتموت اليها االوكسجين وصول يمنع كحاجز الزيت يعمل ـ1

.                          سامة كيميائية مادة كأي الحلم انسجة في تؤثر التي الكيميائية المواد من العديد الزيت يحوي ـ2

 فتحاتها طريق عن االكاروسات اجسام الى الدخول في التطاير سريعة الزيوت أبخرة تعمل ـ3

 .                    التنفسية

                                                                      -:منها الطرائق من بالعديد االكاروسات بيض قتل على الزيت يعمل ـ4 

.                                                                                الغازات تبادل تمنع رقيقة بطبقة البيضة الزيت يغطي أـ

.                                                                                      فقسها ويمنع البيضة قشرة تصلب على يعمل ـ ب

 . الجنين فيموت البروتوبالزم على ويؤثر البيضة لىا يدخل ـ ت

 -:    Synthetic Organic Acaricides المصنعة العضوية االكاروسات مبيدات

 Mode  of  Action ofالعضوية الكلورينية االكاروسات لمبيدات السام التأثير ميكانيكية

Chlorinated Acaricides    بالنقاط المجموعة لهذه السام التأثير ميكانيكية تلخيص يمكن  

 :                                                      االتية



 الـ كأنزيم العصبية المنبهات نقل في العالقة ذات االنزيمية النظم لبعض تثبيطها -1

ATPase  

 المنبهات نقل تعيق التي المواد بعض تجمع على المجموعة هذه مركبات بعض تعمل ـ2

.                                                                                                                    والعضلي العصبي الجهاز والى من العصبية

 محاور وحتى االعصاب التقاء ومراكز العصبي للجهاز فسيولوجية تغيرات احداث ـ3

 .العصبي الجهاز ارهاق وبالتالي االستجابة مضاعفة او زيادة الى يؤدي بما االعصاب

 

 Organophosphorus Acaricides العضوية الفسفور لمركبات السام التأثير ميكانيكية

Mode of Action of 

 ان غير االنزيمات من كبيرة لمجموعة مثبطة كمواد العضوية الفسفور مركبات جميع تعمل     

 األنزيم هذا يعتبر حيث Acetylcholinesterase (Ach E) االنزيم على مباشر يكون تأثيرها

 ومما واالكاروسات والحشرات الفقريات في سواء العصبي الجهاز في المهمة االنزيمات من

 :            التأثير هذا يؤكد

 .                                               الموت الى يؤدي عمله في خلل وأي الحيوية االنزيمات من Ach E األنزيم أن ـ1

.                                                                            العصبي الجهاز على تؤثر الفسفورية المبيدات أن ـ2

 قعةب في تأثيرها أن حين في Ach  E لألنزيم قوي تثبيطي تأثير ذات الفسفورية المركبات أن ـ3

 .           ضعيفا يكون االنزيمات

 التسمم أعراض وشدة االنزيم تثبيط على القدرة بين ما عالقة هناك أن ، المالحظ من ـ4

 العضوية الفسفورية بالمبيدات

 Mode of Action of الكارباماتية االكاروسات لمبيدات السام التأثير ميكانيكية

Carbamate Acaricides 

 إلنزيم تثبيطها هو واحدة بميكانيكية المجموعة لهذه التابعة المبيدات جميع تشترك  

Acetylcholinesterase   (Ach E  )تثبيط في دورها عن فضآل العصبي الجهاز في 

 تكون  Carbamylation االنزيم كربمة ان.  Esterases المجموعة الى تابعة خرىا أنزيمات

 مع الحال عليه هو مما أسرع يكون( Ach E) انزيم نشاط ستعادةا فان لذلك عادة مستقرة غير

 تعرض عند خطورة أقل هي الكارباميت مبيدات فان هنا ومن,  العضوية الفسفور مركبات

 . العضوية الفسفور مبيدات عن لها االنسان


