
 Acaricides (Miticides)مبيدات الحلم 
حيوان مفصلي يتغذى على النبات بأمتصاص عصارته النباتية من األوراق واألجزاء  Miteالحلم 

الخضرية والثمار واألزهار فيؤدي إلى إصفرارها وتيبسها وموتها وهو آفة مهمة ال يمكن األستهانة بها 
وبسبب التقارب الفسلجي بين الحشرة والحلم تستعمل بعض المبيدات الحشرية لمكافحة الحلم ومن 

 ه المبيدات : هذ
: وهو فعال ضد الحلم والفطريات وبعض الحشرات . يوجد مبيد عراقي الصنع  Sulferالكبريت  -1

 يسمى كيموكب يحوي على نسبة من الكبريت ويستعمل لمكافحة الحلم وبعض الحشرات .

م يو  30: وهو مبيد جيد لمكافحة العناكب لكن المشكلة إن مدة التالشي له  Kelthaneمبيد  -2
 . LD50  =890 Mg/ Kgوهو من مبيدات الكلور العضوية. 

: وهو مبيد بايروثرويدي وهو ذو فعالية جيدة ضد الحشرات والحلم وخاصة  Danitolمبيد  -3
 اآلفات التي ظهرت بها مقاومة للمبيدات األخرى .

اق خالل الشتاء : تستعم رشًا على النباتات المتساقطة األور   Petrolum Oilsالزيوت البترولية  -4
 للتأثير على األطوار المشتية من الحلم . 

 Nematicidesمبيدات الديدان الثعبانية 

 Basamideو  CH3Brوبروميد المثيل  CS2( معقمات التربة بأستعمال ثاني كبريتيد الكاربون 1
ة وهو فعال لمكافحة الديدان الثعباني 2غم/م 50-40إذ يجهز بشكل محببات ويستعمل بتركيز 

 والفطريات واألدغال الموجودة في المنطقة المعاملة .

: وهو مبيد جهازي فسفوري عضوي يستعمل لمعاملة  Nemacur( مبيدات جهازية مثل : * مبيد 2
التربة حيث يمتص من قبل الجذور مدة التالشي له طويلة لذلك ال يستعمل عند وجود الثمار وهو ذو 

   . LD50  =15 Mg/Kgسمية عالية 

 : وهو جهازي من مجموعة الكاربامايت فعال ضد الحشرات والحلم والنيماتودا . Temik* مبيد 

 : وهو جهازي فعال ضد الحشرات والنيماتودا . Furdan* مبيد 

 : وهو جهازي فعال ضد الحشرات والنيماتودا . Vydate* مبيد 



ات وانما تستخدم في تعقيم التربة او الينصح استخدام مبيدات النيماتودا بمراحل متاخرة من نمو النبات
في المراحل االولى او في طور البادرات وذلك الن مبيدات النيماتودا مبيدات جهازية وتبقى لفترة 

 طويلة مما يشكل خطر على مستهلكي الفواكه والخضر للنباتات المعاملة بهذه المبيدات .

 Herbicidesمبيدات األدغال 
وهي من أكثر المبيدات إستعمااًل في العالم وهي مواد كيمياوية تستعمل للتأثير على أو قتل نباتات 

هو نبات  Cropهو نبات غير مرغوب به ينمو في غير مكانه. النبات  Weedاألدغال. الدغل 
 Volunteer Barley)محصول( إقتصادي يريده األنسان. إذا نبات موجود ضمن نبات آخر يسمى 

 نبات دخيل مثل شعير ضمن الحنطة أو بالعكس .أي 
 تقسيم مبيدات األدغال

 : حسب التخصص إلى :  أوالً 
: وتقتل الدغل دون أن تؤثر على المحصول مثل  Selective herbicides( مبيدات إنتخابية 1

 يستخدم ضد األدغال عريضة األوراق D-2,4يرش في الحنطة لقتل الشوفان البري. و  Suffixمبيد 
 يستعمل ضد دنان الرز.  Propunilو
: وهي تقتل الدغل والمحصول مثل  selective herbicides Non( مبيدات غير إنتخابية 2

Glyphosate  وParaquat . 
 : حسب طريقة التأثير إلى : ثانياً 
 . Atrazineو  Paraquatأي يؤثر على موقع الرش مثل  Contact( مبيدات المالمسة 1 
 . D- 2,4و  Glyphosateأي يمتص وينتقل إلى أجزاء النبات المختلفة مثل  Systemic( مبيدات جهازية 2

 األستعمال إلى : موعد : حسب  ثالثاً 
  .  Treflan  مثل  Pre planting( قبل الزراعة 1 
 . Simizineو     Atrazine مثل  Pre emergence( قبل األنبات 2
 .Glyphosate و  D- 2,4و  Suffixمثل  Post emergence( بعد األنبات 3

 :  : حسب التركيب الكيمياوي إلى رابعاً 
  . In organic( غير عضوي 1
 . Organic( عضوي 2
 



 : Herbicide selectivityإنتخابية مبيدات األدغال 
آخر. أهم المبيد األنتخابي هو المبيد الذي يؤثر على نبات )دغل( معين وال يؤثر على نبات )دغل( 

 :  الوسائل التي تتم فيها عملية األنتخابية ما يلي
: ذوات الفلقة الواحدة تتميز بعدم قدرة المبيد على إحداث بلل على  ( األختالف في األبتالل1

األوراق وذلك بسبب الطبقة الشمعية السميكة ووجود التعاريج على الورقة وكذلك إنتصاب األوراق في 
. كذلك في  تين بعكس ذلك أي لها القدرة على البلل عند معاملتها بالمبيداتحين تتميز ذوات الفلق

. عكس ذوات الفلقتين حيث تكون  ة عليها شعيرات سميكةبصنتذوات الفلقة الواحدة تكون الورقة م
 . طبقة الكيوتكل رقيقة أي تمتص مبيد بسهولة وليس عليها شعيراتو  الورقة منبسطة

 . T- 2,4,5و   D- 2,4ر بهذه الطريقة هو مبيد من أهم المبيدات التي تؤث

: ذوات الفلقة الواحدة تتميز أن القمة النامية تكون محاطة باألوراق وموجودة  ( موقع القمة النامية2
قريب من سطح التربة بينما تتميز ذوات الفلقتين أن القمة النامية تكون بارزة إلى األعلى هذه الصفة 

 . دات خاصة عند رش المبيدات التي تعمل بالمالمسةتستغل في إنتخابية المبي

. وهذه إذا كان المجموع  ( األختالف في طبيعة النمو للمجموع الجذري لألدغال والمحاصيل3
الجذري للمحصول متعمق بينما األدغال تكون قريبة من سطح التربة فيستخدم مبيد يقتل بالقرب من 

يمكن أن يحصل العكس أي المحصول سطحي والدغل . و  سطح التربة وليس له القابلية للتعمق
 . لألسفل فيستخدم مبيد له القابلية للنزول لألسفل والتحرك في التربة

أي يوجه للدغل ونتجنب المحصول كما في حالة  Directed sprayer( بأستعمال الرش الموجه 4
وهو مبيد  Paraquat العامالزراعة على خطوط أو في البساتين كما في مبيد الكرامكسون وأسمه 

 . غير إنتخابي فتتحقق األنتخابية برشه على الدغل وتالفي المحصول

( األختالفات الفسيولوجية بين األنواع النباتية تؤدي لتحقيق األنتخابية لمبيدات األدغال كما في 5
زيمات تحلل مبيد السيمازين يرش على أدغال الذرة فيؤثر عليها وال يؤثر في الذرة ألن الذرة تحوي إن

 وكما هو الحال مع البروبانيل ودغل الدنان . . Hydroxy simazineالمبيد لمادة غير سامة هي

 

 



 :  بعض المجاميع الكيمياوية المهمة لمبيدات األدغال
1) Aliphatic carboxylic acid أهم مبيد عائد لها  الحوامض الكاربوكسيلية األلفاتية .

Dalapon  إنتخابي غير وتكون مستقيمة السلسلة وتنتهي بمجموعة كاربوكسيل وهو مبيد
كغم/هكتار وهذا من مساوئه  30-25جهازي كان يستعمل بكميات كبيرة في العراق بحدود 

 . رغم كفاءته
2) Phenoxy herbicides أهم مجموعة تستعمل في العراق هيD- 2,4   ومبيدT- 2,4,5 

عريضة في المحاصيل النجيلية والمبيد األخير يستعمل لمكافحة تستعمل لمكافحة األدغال ال
األدغال الصعبة وهو يحوي مادة سامة جدًا هي الدايكسون وهي تسبب حاالت األجهاض 

. وهذه المبيدات بالتراكيز القليلة تكون  وأستعمل في الحرب مع فيتنام والزالت تعاني من آثاره
ل لزيادة حجم الثمار ثم تتحطم وتتحول إلى شكل منظمة نمو وتستعمل في بساتين البرتقا

 . غير سام بأرتباطها بالكلوكوز
3) Triazines  أهم مبيدين عائدة لها هي السيمازينSimazine  واألترازينAtrazine 

. حيث المحصول له القابلية  تستعمل لمحاصيل قصب السكر والذرة البيضاء والصفراء
يتخلص منه النبات بأفرازه عن طريق الجذور فيحوله إلى مركب غير سام  OHألضافة 

حيث تدخل فيها المواد السامة وال تخرج منها ، للتربة أو يخزن في الخاليا وبالفجوات بالذات 
 Hill. طريقة تأثير هذه المبيدات على النبات من خالل تأثيرها على تفاعل  فهي كالمستودع
 CO2فهي بذلك تمنع إختزال  NADPHو  ATPأي تمنع إنتاج الطاقة  O2فتمنع إنتاج 

 . لتكوين السكريات
4) Nitroalnine  ومن المبيدات التابعة لها هوTrifluralin (Treflan وهو إنتخابي يستعمل )

. تأثيره على األدغال القريبة من  لمحاصيل القطن بشكل خاص كذلك للباقالء والباميا
 . السطح وال يؤثر على الجذور المتعمقة

5) Sulfonyl urea :  مننن المجناميع الحديثننة والتنني انتجننت فني الثمانيننات والتنني تمتنناز باسننتخدامها
(  Tribenuron)                غرام / هكتار ومنها كرانسنتار15جدا تصل الى  بتراكيز واطئة
 ( وشيفالير التي تستخدم في مكافحة األدغال في الحنطة والشعير . Trisulfuronو لوكران ) 

 



أو  Round upاألسم التجاري له  Glyphosateهناك بعض المبيدات المتفرقة مثل مبيد 
Ground up  أوLancur  المبيد مشتق من أحد األحماض األمينية وهو الكاليسين وهو مبيد

جهازي غير إنتخابي أثبت فعالية عالية لمكافحة األدغال المعمرة حيث له القدرة للوصول إلى 
 . ة لألدغال الموجودة تحت سطح التربة )الرايزومات(األجزاء التكاثري

 

 Rodenticidesمبيدات القوارض 

من أهم  Muridaeوتعد عائلة  Mammaliaإلى شعبة الثدييات  Rodenttiaتعود رتبة القوارض 
العوائل التي تقع ضمن هذه الرتبة حيث تعود لها معظم األنواع التي تسبب أضرارًا كبيرة للمحاصيل 

. ومن أهم أنواع  الزراعية وتؤثر على الصحة العامة عن طريق نقل مسببات مرضية مهمة لألنسان
 .  زلي: الجرذ النرويجي ، الجرذ األسود ، الفأر المن القوارض المنتشرة في العراق

 الطبائع والعادات
 ن تعيش القوارض بشكل مجاميع في جحور قرب مصادر الغذاء والماء . 1
ان تضحين تعد القوارض من الحيوانات الذكية والحذرة ، حبث تمتلك غريزة حذر قوية ، فهي يمكن  2             
  لسلوك طريق معين لم تعرف عنه شيء ، فاذا لم يحدث له اي ضررًا فانها تسلك ذلك .  بأحد افراده               

  ن يمتلك القارض خمسة حواس وهي حاسة الشم واللمس والبصر والسمع والذوق . 3          
 : أنواع مبيدات القوارض

. وتعد من الطرق  ( الغازات السامة : تستعمل لتبخير المخازن المغلقة أو البضائع المغطاة1
السريعة والفعالة في قتل القوارض خاصة عند وجودها بأعداد كبيرة حيث تتغلغل هذه الغازات إلى 
جميع الفراغات بكفاءة عالية. وتتميز هذه الطريقة بأنها تقتل القوارض والطفيليات الخارجية الموجودة 

نها ال تضر بالمواد المخزونة المبخرة، وال تترك ال غازات المستعملة بقايا سامة. ومن الغازات عليها، وا 
، غاز بروميد المثيل  HCN، غاز سيانيد الهيدروجين  2SOالسامة: غاز ثاني أوكسيد الكبريت 

Br3CH  3، غاز الفوسفينPH  يعد غاز الفوسفين في الوقت الحاضر من أهم مواد التبخير .
تجاريًا على شكل أقراص تسمى أقراص المستعملة لمكافحة الحشرات والقوارض في المخازن ويباع 

ة وكاربامات األلمنيوم التي وهي تحوي على فوسفيد األلمنيوم كمادة فعال Phostoxinالفوستوكسين 
تغطى األقراص بطبقة من البارافين)مادة شمعية عازلة( ، غاز الفوسفين على األحتراقتقلل من قابلية 



ى غاز الفوسفين وهيدروكسيد األلمنيوم. وتقتل هذه وتبدأ بالتحلل عند التعرض للرطوبة الجوية إل
تأثيرها على الجهاز العصبي وعملية التنفس الخلوية ومنع  طريقالغازات الحشرات والقوارض عن 

 .  إنتاج الطاقة
 ( السموم المعدية : وتقسم هذه إلى قسمين :2
ناعم رمادي اللون له ويكون بشكل مسحوق  2P3Znسموم سريعة المفعول : مثل فوسفيد الزنك  -أ 

% في الطعوم 2.5% فسفور . ويستعمل فوسفيد الزنك بنسبة 20-18رائحة كريهة ويحوي مابين 
. يتحرر غاز الفوسفين عندما يتفاعل فوسفيد الزنك مع حامض  % في الطعوم الجافة5الرطبة و 

س الخلوي فيؤدي إلى الهيدروليك في المعدة ويؤثر هذا الغاز على الجهاز العصبي وعلى عملية التنف
 :كما موضح بالمعادلة التالية   قتل الحيوان

                         PH3      +    Zncl2 -----HCl       +    Zn3P2 

 غاز الفوسفين                    

سموم بطيئة المفعول : ظهرت هذه األنواع من مبيدات القوارض في الحقبة األخيرة وخاصة بعد  -ب
أن أخذت بعض أنواع القوارض لذكائها الغريزي تتجنب التعرض للسموم بسبب روائحها أو ألوانها أو 

ق منع ألنها تسبب اآلالم أو الموت ألحد أفرادها. تؤثر جميع هذه السموم على الحيوان عن طري
الموجود في  Thrombokinaseمن إنزيم  Kحيث يزيح فيتامين  Anti coagulantsتخثر الدم 

تكوين بروتين  وهوالطبيعي  على عملهالصفائح الدموية وتحل محله ولذلك ال يستطيع هذا األنزيم 
Prothrombin  الضروري لتكوين الخثرة الدموية عند إتحاده مع مركبFibrinogen  الذائب في

لدم وبذلك التتكون الخثرة أو الجلطة الدموية وتستمر عملية نزف الدم إلى أن يموت الحيوان كذلك ا
. وتتوقف كفاءة  تزيد هذه المبيدات من نفاذية األوعية الدموية للدم وهذا يؤدي إلى النزيف الداخلي

ك يجب أن تكون في يوم لذل 7-2هذه المبيدات على أستمرار تناولها بجرعات قليلة لمدة تتراوح بين 
،  Warfarinمتناول القوارض مدة التقل عن إسبوع يتم خاللها تعويض الطعم ومن هذه المبيدات 

Tomorin . 

Prothrombin   +   Fibrinagen  -----   مادة تمنع التخثر                                             

 


