
  : 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 


