
 تقسم مبيدات الكاربامايت الحشرية إلى قسمين :

 . Carbaryl  ،Temik  ،Ficam  ،Zectranكاربامايت أحادية المثيل مثل مبيدات  -1
 . Dimethilan  ،Pirimicarb  ،Isolanكاربامايت ثنائية المثيل مثل مبيدات  -2

 ميكانزم التأثير السام : 
في الجهاز العصبي  Acetyl choline esteraseتأثير مبيدات هذه المجموعة يكون على إنزيم 

حيث تكون معقد مع األنزيم.  إن معقد األنزيم مع مبيدات الكاربامايت يكون عادة غير مستقر لذلك 
ومن هنا فأن مبيدات الكاربامايت  OPفاألنزيم يستعيد نشاطه أسرع مما هو الحال مع مركبات ال

 ان لها . ومن مبيدات هذه المجموعة : عند تعرض األنس OPأقل خطورة من مبيدات ال
: منتشر عالميًا وفي العراق بكميات كبيرة تأثيره بالمالمسة  Carbaryl (sevin)مبيد السفن  -1

ومعدي وله صفة ضد الذباب المنزلي وبعض أنواع الحلم والمن متبقياته ال تمكث طوياًل في 
% والثاني على 10بتركيز Dustرالبيئة ويوجد مستحضرين للمبيد األول على شكل مسحوق تعفي

% . ميتابولزم هذا المبيد هو يمكن أن يتحلل إلى 85بتركيز WPشكل مسحوق قابل للبلل 
 مركبات قطبية تذوب في الماء وهي أقل سمية .

يستخدم للحشرات ذات  Apoplastic: مبيد جهازي من نوع  Pirimore(Pirimicarb)مبيد  -2
صة حشرة المن كما إنه يستخدم لمكافحة الحشرات التي إكتسبت صفة أجزاء الفم الثاقبة الماصة وخا

 . OPالمقاومة ضد مبيدات الــ 

: يستعمل لمكافحة الصراصر والنمل وخنافس السجاد والبراغيث والقراد عديم  Ficamمبيد  -3
 الرائحة مما يشجع إستعماله في المنازل والدوائر .

  : Pyrethroid Insecticides ( المبيدات البايروثرويدية 4

بعد التعرف على البايروثرويدات الطبيعية المستخلصة من بعض النباتات كمادة فعالة ضد الحشرات 
وبالرغم من درجة أمانها الجيدة للبيئة ولألحياء غير المستهدفة إاّل إّن إرتفاع أثمانها وعدم ثباتها 

ات مشابهة لها لكن أكثر ثباتًا. ويعد مبيد وسرعة تحللها شجعت القيام بمحاوالت لتصنيع مركب
Allethrin  كذلك تمتاز بانها سموم عصبية تحدث صدمة  1949أول مبيد بايروثرويدي أنتج سنة
 وتسبب قتل الحشرة بسرعة . ومن مبيدات هذه المجموعة :   Knock down actionعصبية 



ة الحشرات المنزلية في المنازل : يستعمل في مجال الصحة العامة لمكافحPermithrin مبيد  -1
 والمستشفيات وغيرها .

 ( : ويمتاز بثباته لتأثير الضوء لذلك فأنه مبيدًا ناجحًا حقليًا.Sumicidine) Fenvalerateمبيد  -2

: يستعمل لمكافحة الحشرات والحلم كذلك يستعمل خطًأ لصيد األسماك فتموت  Danitolمبيد  -3
 لماء وهذا له مخاطر صحية وبيئية .بسبب تسممها وتطوف على سطح ا

مكانية إستعماله بجرعات منخفضة في الحقل  Cypermethrinمبيد  -4 : يمتاز بسميته العالية وا 
 لمكافحة اآلفات . ويمتاز بمقاومته للتحلل ألكثر من عشرة أيام .

 ميكانزم التأثير السام :
خالل التأثير على النقل الكهربائي الذي لها نفس تأثير البايرثرم الطبيعي على الجهاز العصبي من 

 يقوم به عنصري الصوديوم والبوتاسيوم فتظهر األعراض التالية عند التسمم بهذه المبيدات :
a- Hyper Activity                                                نشاط غير اعتيادي     
b- Tremore                                                               ارتجافات    
c- Knock Down صدمة عصبية                                                              
d- Paralysis شلل                                                                       
e- Death موت                                                                            

 : Neonicotinoid( المبيدات النيونيكوتينية 5

هي مجموعة من المبيدات الحشرية تؤثر على الجهاز العصبي المركزي للحشرات ولها سمية قليلة 
الها مؤخرًا في جميع أنحاء العالم . يعد المبيد للثديات. وهي من المبيدات الجهازية والتي إتسع إستعم

Imidacloprid  تقع 1992أول مبيدات هذه المجموعة واألكثر إستعمااًل وقد تم تسجيله عام .
مبيدات هذه المجموعة ضمن المجموعة الثانية أو الثالثة من حيث تدّرج السمية حسب تصنيف 

EPA الماصة وكذلك القارضة . هذه المجموعة من المبيدات فعالة ضد الحشرات 

 ميكانزم التأثير السام : 
تؤثر هذه المبيدات بطريقة مشابهة لتأثير النيكوتين على الجهاز العصبي المركزي حيث تسبب 
هيجان الحشرات ثم الشلل والموت . إذ ترتبط مستقبالت األستيل كولين مع هذه المبيدات بداًل من أن 



د مقاومة مشتركة بين المبيدات النيونيكوتينية والمبيدات الفسفورية ترتبط مع األستيل كولين . ال توج
أو الكاربامايتية أو البايروثرويدية. بينت التجارب أن هذه المبيدات سامة لنحل العسل . من المبيدات 

 الشائعة لهذه المجموعة : 
*Imidacloprid  (Confidor) . 

*Thiamethoxam  (Actara) . 

 Insect Grouth Regulator (IGR)حشرية ( منظمات النمو ال6
هي مواد كيمياوية منظمة للعمليات الفسلجية األساسية كالنمو والتطور والتكاثر في الحشرات تنطلق 
من غدد خاصة داخل جسم الحشرة وتنتقل عن طريق الدم وتساعد على إحداث تفاعالت أيضية . 

د التي تنتج في الحشرات وتعد من الطرق إستنبط العلماء طرق لمكافحة الحشرات من خالل الموا
الواعدة في المستقبل إاّل إنها ال زالت محدودة األستعمال إذ تحتاج إلى تقنيات عالية وتكاليف إنتاجها 
باهضة . تعمل منظمات النمو )الهرمونات( على التحفيز الفسلجي عندما تكون ضمن تركيز مالئم 

عن ذلك التركيز تؤدي إلى إنحرافات فسلجية في النمو  يسمى التركيز الحرج ، الزيادة أو القلة
 والتطور. ومن أهم الهرمونات الحشرية ما يلي :

 :  Brain Hormoneأ( هرمون الدماغ 
 ( : وهو ضروري لعمل الكثير NSC) Neuro Secerotry Cellينتج من قبل خاليا إفرازية عصبية 

 . Diaposeمن الغدد ألطالق هرموناتها أي محفز لها كذلك له دور حيوي في السبات الشتوي 
 :  Ecdyson Hormoneب( هرمون األنسالخ 

ويقوم بالمساعدة في إنسالخ الجدار  Pro Sthoracic Glandينتج من قبل غدد الصدر األمامي 
تحفيز نشاط فسلجي لهضم  الصلب للحشرة كي تستطيع النمو، حيث يعمل هذا الهرمون على

 الكيوتكل القديم وتكوين كيوتكل جديد .
 :  Juvenille Hormoneج( هرمون الصبا )الشباب( 
وهو من الهرمونات األساسية إذ يبقى على األطوار  Corpora allataيفرز من قبل الغدد الصماء 

  غير البالغة وعندما يقل مستواه فأن الحشرة تتحول إلى الطور الالحق .
تم تصنيع مشابهات لهذه الهرمونات على شكل مستحضرات تجارية تستعمل بنسب معينة مثل 
المبيدات الكيميائية فيكون لها دور قاتل للحشرة أو تسبب تشوهات لها تعيق إنسالخها وتؤثر على 



وغيرها ، وقد إستعملت لمكافحة  Apploid  ،Demilin  ،Matchتطورها ومن هذه المستحضرات 
فات وخاصة من حرشفية األجنحة والبعوض والحشرات الماصة وغيرها . ويمكن أن تدخل بعض اآل

 الهرمونات المصنعة كحلقة من حلقات المكافحة المتكاملة .

 :  Insectistatic( الكيمياويات المثبطة لتكاثر الحشرات 7
ألستعمال بدائل لها  بسبب المشاكل البيئية الناتجة من إستعمال المبيدات الكيمياوية بدأت الجهود

وهي مجموعة من المركبات الكيميائية الطبيعية والصناعية التي بدأت تستعمل في مكافحة الحشرات 
 ويمكن تقسيمها حسب طريقة تأثيرها إلى ما يلي :

 Contactأو مواد تالمس  Vapor: وتكون إما بشكل أبخرة  Repellentsالمواد الطاردة  -أ
بعيدة عنها وتعمل على وقاية المحاصيل الزراعية والمواد المخزونة وتعمل على بقاء الحشرات 

واآلثاث واألفراد من مهاجمة الحشرات وبذلك ال تسمح لها بأحداث الضرر ومن أمثلة هذه المواد هو 
 البايرثرم والنفثالين .

: الجاذبات الجنسية أو )الفرمونات الجنسية( هي  Sex Attractantsالمواد الجاذبة الجنسية  -ب
مجموعة من المركبات الكيمياوية الطبيعية أو الصناعية وتمتاز بكونها متخصصة التأثير وذات 

كلم . وتستعمل في إستأصال األصابات الطفيفة لآلفات  5-3فاعلية تمتد لمسافات تتراوح بين 
ة أنثوية توضع مع المادة الجاذبة للذكور مواد الحشرية إذ تستعمل مصائد تطلق فرمونات جنسي

الصقة أو مبيدات سامة فيتم صيد الذكور قبل أن تعثر على األناث للتزاوج وبذلك تعرقل وتوقف 
تكاثر الحشرة . كذلك تستعمل الجاذبات الجنسية في المكافحة بطريقة األرباك إذ يتم تشبيع الجو 

 و األناث تحديد مواقع بعضها البعض . ومن هذه المواد: بالجاذب الجنسي بحيث التستطيع الذكور أ

*Bombykol  . وهي مادة تفرزها إناث دودة الحرير : 

 *Gyplure . وهي مادة تطلقها إناث الفراشة الغجرية : 

: وهي مجموعة من المركبات الكيمياوية الطبيعية والصناعية  Antifeedantمانعات التغذية  -ج
ن وجود هذه المواد والتي تعمل على منع ا لحشرة من التغذية لكنها لن تؤدي إلى قتلها أو طردها وا 

يؤدي إلى موت الحشرات بسبب الجوع .وان تاثيرها يؤدي الى حصول شلل في المعدة او تعمل 
 او تؤثر على المستقبالت الحسية .  Anti metaboliteكمواد مضادة للتمثيل الغذائي 



: وهي المواد الكيمياوية التي تعمل على خفض أو  Chemoster lantsالعاقمات الكيمياوية  -د
منع القدرة على التكاثر في الحشرات المعاملة وهي قد تؤثر على أحد الجنسين أو كال الجنسين 

 ان المعقامات الكيمياوية يمكن ان تستخدم في عملية تعقيم الذكور وتأثيرها قد يكون مؤقتًا أو دائميًا. 
  Male sterile technique  حيث تجمع الذكور وتعقم . واول من استخدم هذه الطريقة هو العالم

Knipling  . للذبابة الحلزونية 

 

 

 

 

 

 


