
 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 

 

 


