
 
 

الكيماوية التى  المواد
تستخدم فى مكافحة 

 اآلفات الحشرية

 المبيدات الحشرية غير العضوية 
Inorganic insecticides  

 Stomach poisons أو السموم المعدية

 

تشمل هذه المجموعة معظم السموم المعدية كمركبات 
الزرنيخ والفلور والفلوسليكات والزنك وغيرها.  والغالبية 

 –مى العظمى من هذه المركبات ذات تأثير على الجهاز الهض
والمواد المفضلة هى المركبات غير القابلة للذوبان فى الماء حتى 

ولكن يوجد مركبات  –ال تؤثر على النباتات التى ترش عليها 
السمية للحشرات مثل  ةقابلة للذوبان فى الماء ولكنها شديد

وفى  –زرنيخيت الصوديوم فتستخدم فى عمل الطعوم السامة 
ثر السام للى عنصرين فى المركبات غير العضوية يرجع األ

التركيب. مثل الزرنيخ أو الفلور حتى أنه لذا وجد هذا العنصر 
فى مركب غير عضوى فيكون هو األساس فى عملية التسمم، 
بينما نجد أنه فى المركبات العضوية المحضرة صناعياً يعتمد 

وليس على عنصر بالذات  أثير السام على تكوين معين للجزئللت
 عادة عدة عناصر مختلفة. للجزئ ويدخل فى هذا

وعموماً فإن السموم المعدية يمكن استخدامها ضد اآلفات 
ذات الفم القارض وكذا ذات الفم الماص أو الالعق تحت ظروف 

 معينة.

 والطرق المستعملة فى تطبيق السموم المعدية ضد اآلفات هى:
فمثالً تتغطى أوراق  –عن طريق الطعام الطبيعى لآلفات  -1

باتات وريش الطيور تغطيه تامة بالمبيد السام حتى أن اآلفة الن
ال يمكنها أن تتغذى دون أن ينالها نصيب من المادة السامة 

 مع األكل.



تخلط المادة السامة مع مادة أخرى )مثالً مادة جاذبة( تجذب  -2
اآلفة جذباً تاماً. أو يكون طعمها مالئماً أو تفضله اآلفة. 

لطعم السام على صورة ترغبها اآلفة ويجب مراعاة تحضير ا
أكثر من طعامها الطبيعى، ثم يوضع المخلوط السام فى أماكن 

 مالئمة بحيث يكون فى متناول اآلفات.
تنشر بعض السموم على طريق اآلفات التى تجرى عليها.  -3

وذلك تلتقطها عدد اآلفات على أرجلها وقرون استشعارها 
أطرافها بواسطة فمها فعندما تقوم تلك اآلفات بتنظيف 

تتعرض البتالع جزء من هذه السموم خصوصاً لذا كانت هذه 
 المواد تلهب أو تهيج تلك األطراف.
 يجب أن يتوفر فى السم المعدى ما يأتى

شدة فتكة وسرعة قتلة لآلفة وهو يتفوق فى هذه الخاصية عن  -1
 السم بالمالمسة.

 أن يكون رخيصاً جداً. -2
 عليه بكميات كبيرة.أن يسهل الحصول  -3
يجب أال يكون عديم الطعم لآلفات التى يستعمل لقتلها حتى ال  -4

 يكون سبباً فى لبعادها عنه.
يجب أن يكون ثابتاً كيماوياً حتى ال تحدث له تغيرات كيماوية  -5

تكون سبباً فى عدم سمية أو تحوله للى مادة ضارة بالنبات 
مواد أخرى أثناء وذلك أثناء شحنه أو تخزينه أو خلطه ب

عمليات الرش أو التعفير أو تعرضه للرطوبة أو الظروف 
 الجوية.

وهذا يعنى أن  –يجب أال يضر بالنباتات التى يرش عليها  -6
السموم المعدية التى ترش على النباتات يجب أن تكون عديمة 
الذوبان فى الماء وذلك ألن المواد القابلة للذوبان فى الماء 

ألوراق أو الجذور من المحلول وتسبب تمتص عن طريق ا
 قتل النبات.



 
 

الكيماوية التى  المواد
تستخدم فى مكافحة 

 اآلفات الحشرية

يجب أن ينتشر على النبات بطريقة منتظمة، كما يجب أن  -7
يلتصق تماماً بالنبات وهذا مهم فى حالة الحشرات التى تتغذى 
على سطح األجزاء النباتية فترة قصيرة قبل أن تحفر وتختفى 

 فى الداخل مثل دودة ثمار التفاح.
معظم السموم المعدية ال يذوب فى الماء فيجب أن نظراً ألن  -8

فى المحاليل التى  Suspensionتتوافر لها خاصية التعلق 
 تستعمل الرش.

يجب أن يكون حبيباتها دقيقة جداً يحث يساعدها ذلك على  -9
تغطية النباتات جيداً فى صورة محلول رش أو مسحوق 

ية دقيقة جداً تعفير، كما أنه كلما كانت حبيبات السموم المعد
 زاد تأثيرها السام.

أن ال يتبقى منه ما قد يكون خطراً على اإلنسان أو  -11
 الحيوانات األليفة التى تتغذى على النباتات.

 :واألمثلة على السموم المعدية

أخضر  –زرنيخات الكالسيوم  –زرنيخات الرصاص 
 –الفلوسليكات  –فلوريد الصوديوم الكربوليت  –باريس 
مركبات النيكوتين –الفوسفور مركبات الزئبق  –س البوراك

 الثابتة، وغيرها من المواد السامة العضوية.

  CompoundsArsenicalمركبات الزرنيخ  أواًل:

كان أخضر باريس )مركب متبلور(  1867فى عام 
قد  Cu4(CH8 COO)3 (AsO3)2تركيبه خالت وزرنخيت النحاس 

حقول البطاطس ثم ورادو فى لم بنجاح ضد خنفساء كاستخد
استخدمت بعد ذلك ضد عدد كبير من الحشرات التى تأكل 
النموات الخضرية وضد دودة ثمار التفاح. مادة أخضر باريس 
تظهر بعض التأثير االختيارى فهى تقتل الحشرات اآلكلة 
للنموات الخضرية بعد المعاملة مباشرة ولكنه فى نفس الوقت 



ستهلك هذه المحاصيل بعد يكون قليل الضرر باإلنسان الذى ي
نضجها. وتعتمد االختيارية على التوقيت ومكان استخدام السم 
كما تعتمد على عادة الحشرات فى غذائها. وتعتبر الحشرات أكثر 
شراهة من اإلنسان من حيث معدل االستهالك لنوع معين من 
النباتات الخضراء الطازجة منسوبة للى وزن الجسم. وبينما تلتهم 

أجزاء النبات فى فترة حرجة فإن اإلنسان ال يأكل غال الحشرة 
اتات عندما يكتمل نموها. وهكذا أمكن باستخدام بعض أجزاء النب

المبيدات أن تتوفر الظروف التى يزداد فيها حجم المحصول من 
الثمار أو الجذور أو الدرنات والتى تنمو بعيداً عن التعرض 
للمبيدات أو التى تتعرض لعدة عوامل تعرية تزيل معظم اآلثار 

عض الزنيخيتات الباقية من المبيد وقد اختيرت أيضاً قابلية ب
والزرنيخانات لالستخدام ضد اآلفات الحشرية ولكن وجد أن 
بعضها يسبب أضراراً بالنموات الخضرية وذلك ألن حامض 
الكربونيك المتكون من ثانى أكسيد الكربون الجوى والماء كذلك 
بعض اإلفرازات من خاليا أوراق النبات تكون ذات أثر حامضى 

للى صورة قابلة نسبياً للذوبان يذيب زرنيخات الرصاص مثالً 
 فى الماء والزرنيخ الذائب هو المسئول عن اإلضرار بالنباتات.

( فترة PbH As O4)وقد استخدمت زرنيخات الرصاص 
( ولكن gypsy mothمن الزمن بقدر كبير من النجاح فى مكافحة )

كان ذلك يحمل خطورة تلوث محاصيل غذاء اإلنسان بأثار من 
سام. ومازال المبيد من أنجح المبيدات معدن الرصاص ال

المعروفة ضد هذه الحشرة لال أنه قد وضعت قيود تحتم عدم 
احتواء المنتجات الزراعية على كمية عالية من مستوى األمان 
من ملح الرصاص ومثالً أمكن بغسيل ثمار التفاح تقليل التركيز 

 السطحى المتبقى من مثل هذا المركب.
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 رثانيًا:مركبات الفمو 

 1842وقد عرف استخدام فلوريد الصوديوم منذ عام 
كمبيد فعال ضد الحشرات. وقد استخدم منذ ذلك الوقت كطعم سام 
ضد الصراصير والنمل والحشرات الزاحفة. ونادراً ما يستخدم 
المركب خارج المبانى والمنازل أو المخازن وذلك لقابليته 

 نسانالشديدة للذوبان فى الماء وهو شديد السمية لإل

ومركبات الفلور القليلة الذوبان فى الماء والتى يمكن 
استخدامها على المحاصيل الخضراء تشمل فلوسيليكات 

( وفلو ألومينات الصوديوم المعروف باسم Si F6 Na3الصوديوم )
( وهما يتمتعان بقدر كبير من الثبات مع Na3 Al F6الكريوليت )

 قدر كاف من سرعة لحداث التأثير السام.

يت أقل المركبات سمية لإلنسان وأكثرها لوبومادة الكر
 أماناً ولذلك تستخدم بنجاح فى مكافحة آفات الخضر حتى اآلن.

 ثالثًا: المساحيق القاتمة بالجفاف

لما كانت الحشرات الزاحفة األرضية مثل حشرات 
المخازن تعتمد على الكيوتيكل الدهنى الذى يحفظ رطوبة أنسجة 

تبخر الماء فإن بعض المساحيق المعدنية  جسم الحشرة ويمنع
يمكن أن تقتل الحشرات لمجرد لحداث تمزقات أو جروح فى 
طبقات الكيوتيكل الشمعى من الخارج. وأهم هذه المساحيق أكسيد 
األلومنيوم وأكسيد السيليكون أن مخاليط السيليكات المعدنية مثل 

 قاتل السوس.

 رابعًا: مركبات البورون

 H2أو حامض البوريك ) (Na2 B4 O7) مادة البوراكس

BO4 مازالت تستخدم ضد الصراصير بالتعفير ورغم أن المادة )



أقل فاعلية من المركبات العضوية الحديثة ولكن مازالت مركبات 
البورون تمتاز بأنها غير طاردة للحشرات بعكس المبيدات 
الحديثة التى قد تهرب منها الحشرات أو ال تقبل عليها فتصبح 

 ديمة الجدوى.ع

 خامسًا: مركبات الفوسفور غير العضوية

 Al( وكذلك فوسفيد األلومنيوم )Zn3 P2مثل فوسفيد الزنك )

P واألول يستخدم كطعم سام ضد الحفار والجراد والدودة )
القارضة وكذلك ضد القوارض بينما يستخدم فوسفيد األلومنيوم 

حبوب ضد حشرات ال Phostoxتحت االسم التجارى فوستوكس 
المخزونة فى الصوامع والمخازن التى تحتوى على أنواع الغالل 
المختلفة وفى كال الحالتين فإن المادة الفعالة هى غاز الفوسفين 

PH3 .والتى تنفرد بتأثير الرطوبة على كل من المادتين 

 سادسًا: مركبات أخرى

يوسيانات وكذلك كرومات الرصاص. ثمثل السيانيد وال
ر العضوية بالذات أقل فى األهمية االقتصادية وهذه األمالح غي

 عن سابقتها.

 


