
 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

 

 

 


