
  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 
 
 


