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 النبات وقاية قسم- عةابألر المرحلة- عاشرة والحادية عشرال المحاضرة
 

 Acaricides االكاروسات مبيدات

 
 والحشرات االكاروسات بين والتركيبية الفسلجية النواحي في الكبير النسبي هابالتش إن           

 التلي الكيميائيلة المجلامي  هابتشل فلي كبيلر دور لله األرجل،  مفصلليات شعبة إلى انينتمي كونهما
 خاصلة الحشلرات المبيلدات ملن للعديلد إن نجد لذلك والحشرات االكاروسات مبيدات اليها تنتمي

 إنف كذلك  العكس وهو االكاروسات في جيدا   تأثيرا   العضوية الفسفور لمجموعة عةابالت المبيدات
 .الحشرية المبيدات استخدام طرائق عن يختلف ال االكاروسات مبيدات استخدام طرائق

 
 يمتللك الحللم إن وهلي أليهلا تبلا ناال يجل  الحللم سللوك فلي أساسلية نقطلة هنلاك هإن اال           

 يزيد ال لديه الكروموسومات عدد إن حيث high Genetic   Plasticity عالية وراثية مطاطية

 ملن أسلر  الكروموسلومات عللى الجينلات مواق  يغير إن يستطي  هإنف ولذلك أزواج أربعة على
 ولهلذا بسلرعة للمبيلدات المقاوملة صلفة إظهلار يلةمكانأ أعطتله الصفة وهذ  اتحيوانال من غير 

 متكامل، بشلك، الهلدف تحقلق ال سلوف  مكافحتله فلي واحلدة كيميائية مادة على البقاء إنف السب 
 الحللمأفلراد  تكلاثر بسلب  وذللك معلين مبيلد اسلتعما، بعلد بلالحلم اإلصابة تعاود إن يمكن وكذلك

أو  انالبسلت خلارجأو  داخل، المرشوشلة غيلر المعليتت ملن تقا،ناال نتيجةأو  الرش أخطأها التي
 . اعت  المذكور للسب  باإلضافة الحق،

 
 Principles of Classifying   Acaricides االكاروسات مبيدات تقسيم في المعتمدة األسس

 
 تسلهي، عمليلة إنف االكاروسات  مكافحة في المستخدمة الكيميائيات في الكبير للتنو  نظرا        

 فللي القللار  يسللاعد بشللك، مجللامي  إلللى تقسلليمها يتطللل  الكيميائيللات مللن المجموعللة هللذ  دراسللة
 إلى االكاروسات مبيدات لتقسيم وضعت التي االسس من العديد إنف ولذا أفض، بصورة معرفتها

 يأتي: وكما مجاميعها
 

 إلللى وتقسللم: According to Toxicity سللميتها بحسلل  االكاروسللات مبيللدات تقسلليم: اوال  

 االتية: المجامي 
 

 مللن مجموعللة وتضللم: Highly Toxic Acaricides السللمية شللديدة اكاروسللات مبيللدات ـلل1

 وزن من كغم/05- صفر بين المختبرةفراد األ لنصف القاتلة الجرعة قيمة تتراوح التي المبيدات
 Oral الفم طريق عن مأخوذة المختبر الحي الكائن

 
 المبيلدات وتضلم: Toxic Acaricides Moderately السمية متوسطة االكاروسات مبيدات ـ2

 كغم/ملغم 055-05 بين  Oral LD05 الفم طريق عن القاتلة النصفية الجرعة قيمة تتراوح التي

 .المختبر الكائن وزن من
 المبيلدات مجموعلة وهلي :Toxic Acaricides Slightly السلمية قليللة االكاروسلات مبيدات ـ3

 .المختبر الكائن وزن من كغم/ ملغم 0555-055 بين لها Oral LD05 قيمة تتراوح التي
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 : المعاملة للسطوح تغطيتها طريقة بحس  االكاروسات مبيدات تقسم: ثانيا
According to the Treated Surface Coverage  

 :هما رئيستين مجموعتين إلى المبيدات تقسم األساس هذا وعلى 
 
 مجموعلللة وهلللي: Non-Systemic Acaricides الجهازيلللة غيلللر االكاروسلللات مبيلللدات ـللل1

 فلو  معظمهلا تبقلى تعفيرا  أو  رشا   المعاملة النباتات أو المواد على استخدامها عند التي المبيدات
 ينفلذ وقلد باالكاروسلات اإلصلابة ملن الملواد وقايلة عللى الحالة هذ  في وتعم، المعاملة السطوح

 السلفلي السلط  إللى العللوي السلط  ملن ينفلذ أي النباتيلة األنسلجة داخل، إللى موضلعيا   منها قسم
 .النباتية الورقة أسف، على تتغذى التي االكاروسات تتأثر النباتية وبذلك للورقة

 

 عللى القادرة المبيدات مجموعة وهي :System Acaricides الجهازية االكاروسات مبيدات ـ2

 االكاروسات لقت، كافية بكميات خرىاأل االجزاء مختلف إلى تقا،نواال النبات سجهان داخ، اذالنف
 مجموعتين إلى المبيدات من المجموعة هذ  تقسم الجديدة. اإلصابات من الحديثة النموات ووقاية
  :إلى فيه تنتق، الذي النباتي النسيج بحس 

     Symplastic لحائيه جهازية مبيدات أـ                  

 Apoplastic خشبية جهازية مبيدات ـ                   

 
 -: إلى تحللها بحس  الجهازية المبيدات تقسم كما

 
 الجهازية المبيدات مجموعة هي: Stable Systemic Acaricides تةابالث الجهازية المبيدات أـ

 .تحل، دون النبات سجهان داخ، تةابث وتبقى تغير لها يحدث وال النباتية األنسجة تدخ، التي
 

 هلذا فلي يتحلظ :Endo lytic Systemic Acaricides للتحلل، ةبللالقا الجهازيلة المبيلدات ـل  

 ملواد إلى ذلك بعد تتحل، ثم النبات دخولها عند األو، بشكلها فعالة تكون هاإن المبيدات من النو 
 .النبات قب، من سامة غير

 
 وهلي :Endo meta toxic Systemic Acaricides للتنشليط للةابالق الجهازيلة المبيلدات ـل ت

 سلمية أكثلر مركبلات إللى تتحلو، ثم ومن المعام، الكائنأو  النبات تدخ، التي الجهازية المبيدات
 زيماتناإل بفع، النباتي النسيج داخ، لتكاروسات

 
 According to االكللاروس لجسللم دخولهللا طريقللة بحسلل  االكاروسللات مبيللدات تقسللم: ثالثللا  

The Mode of Enter إلى: 

 
 مبيلللدات مجموعلللة وتضلللم:  Stomach   Poison معديلللة اكاروسلللات مبيلللداتأو  سلللموم ـللل1

 بالمبيد معام، لغذاء تناوله نتيجة الهضمي جهاز  دخولها عند  االكاروس تقت، التي االكاروسات
 المبيلدات ملن   التنظيلف اثنلاء في االكاروس بجسم العالقة المبيدات متبقيات دخو، جراء منأو 

 النباتيللة االجللزاء طريللق عللن تمللت  التللي الجهازيللة المبيللدات ايضللا المعللدة طريللق عللن السللامة

 الطفيليللات مكافحللة فللي المسللتخدمة الجهازيللة المبيللدات وكللذلك Vertimec المبيللد مثلل، المعاملللة

 Dioterex ,   Ronnel   ,  Co-rall مبيللد مثل، المزرعلة اتحيوانل عللى والداخليلة الخارجيلة

  . كثير وغيرها
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 علن االكاروسلات تقتل، مبيلدات: Contact Acaricides بالمتمسلة اكاروسلات مبيلدات ـل2    

 مثل، التنفسلية الفتحلات طريلق علنأو  الكيوتكل، خلت، ملن فتملت  جسمها جدار متمسة طريق
 .يتو،انوالد والنيكوتين التعضوي الكبريت

   
 بضلغطها المبيلدات هلذ  وتمتلاز: Respiratory   Acaricides تنفسلية اكاروسلات مبيلدات ـل3

 الحللرارة بللدرجات سللام غللاز إلللى الصلللبةأو  السللائلة الحالللة مللن تتحللو، وبللذلك العللالي البخللاري
 جسللم إلللى السللامة الغللازات فتللدخ،  الوسللط حللرارة درجللة بارتفللا  تحولهللا ويللزداد االعتياديللة
 .الفوسفين وغاز المثي، بروميد ذلك مثا، الفتحات طريق عن االكاروس

 
 action According to The :تأثيرهللا طريقللة بحسلل  االكاروسللات مبيللدات تقسلليم: عللا  ابر

mode of :إلى 

 
 السلام تأثيرهلا تحلدث ملواد وهلي: Physical Acaricides فيزيائيلا   تؤثر اكاروسات مبيدات ـ1

 وتشلققا   جفافلا   تحلدثأو  التنفس بعملية االوكسجين من االستفادة من  طريق عن االكاروسات في
 مثل، الخادشلة والمسلاحيق المعدنيلةأو  البتروليلة الزيلوت أمثلتهلا وملن االكاروس جسم جدار في

Silica Aerogel االلمنيوم واوكسيد. 

 
 تلؤثر معديلة سموم وهي: Protoplasmic   Acaricides اكاروسات بروتوبتزمية مبيدات ـ2

 Dinitrophenol المركبلللات ومنهلللا البلللروتين فترسللل  لألمعلللاء المبطنلللة الختيلللا طبقلللة فلللي

 وغيرها. والفورمالديهايد
 
 تحلدث: Metabolic Inhibitor Acaricides الحيويلة للعمليلات مثبطلة اكاروسات مبيدات ـ3

 العمليللات مللن للعديللد تثبيطهللا طريللق عللن االكاروسللات فللي السللام تأثيرهللا االكاروسللات مبيللدات
 ومنها: النهاية في الحي الكائن موت إلى يؤدي مما الحيوية

 
 التنفسلية اللدورة فلي الموجلودة زيملاتناإل على تؤثر المبيدات بعض: التنفس عملية في التأثير أـ

 يةابسللليان فتمنلل  Cytochrome Oxidases زيمنللاإل ومنهللا للمايتوكونللدريا الللداخلي بالجللدار

 الهيدروجين. يدانوسي الروتينيون وتكوين اإللكترونات
 

 ,Sesamex مثل، المنشلطة الملواد المايكروسلومات تعتبلر فلي األكسلدة زيملاتإن مثبطلات ـل  
Piperonyl butoxide مثبطات أهم من العضوية والفسفور الكاربامايت  مركبات من والعديد 

 . األكسدة زيماتإن
 

 لعمليلة تثبيطها طريق عن تعم، التي المبيدات وهي: الكاربوهيدرات تحطيم عملية مثبطات ـ ت
 زيمإنل فلي Sodium fluroacetate الملادة تلأثير ذللك مثلا، الجسلم  في الكاربوهيدرات تحطيم

 .Kreb Cycle كري  دورة في Aconitase الـــ

 
 هاتابمشل بعلض قبل، ملن البلال  الطلور إللى للوصلو، االكاروس نموأو  الكايتن تكوين من  ـ ث

 .Dimilin, Triflumuron مث، المصنعة الهرمونات

 
 يلؤثر Chlordimeform الـلـ مبيد إن وجد: االمين مجموعة وأكسدة تحطيم عملية مثبطات ـ ج

 .Monoamine Oxidase, Diamine Oxidase زيماتإن على
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 إن: Nervous System   Acaricides العصللبي الجهللاز علللى تللؤثر اكاروسللات مبيللدات ـلل4

الكارباماتيلللللة  العضلللللوية الفسلللللفور لمجموعلللللة علللللةابالت االكاروسلللللات مبيلللللدات اغلللللل  تلللللأثير
 أجمللا، ويمكللن لتكاروسللات العصللبي الجهللاز فللي ينحصللر يكللاد المكلللورة والهيللدروكاربونات

 يأتي: فيما تأثيرها
 
 اإليعللازات نقلل، فللي مهمللة مللادة Choline  Acetyl مللاد تعللد اسللتريز: الكللولين زيمإنلل تثبلليط أللـ

 بواسللطة تحليلهللا يللتم العصللبي االشللتباك منللاطق فللي المهمللة هللذ  بتأديللة تقللوم إن وبعللد العصللبية
 قبلل، مللن يللةانث تمللت  حيللث وخللتت الكللولين كحللو، إلللى Acetyl Cholinesteraseزيم نللاإل

 نهايلللة فلللي Acetylcholine تلللراكم إللللى يلللؤدي زيمنلللاإل هلللذا وتثبللليط منهلللا  لتسلللتفادة الجسلللم

 .الشل، حدوث إلى يؤدي مما ا األعص
 

 عللى التلأثير فلي القلادرة االكاروسلات مبيلدات ملن للعديلد: األيونلات تباد، عملية في التأثير ـ  
 العصلبي الغلتف ملن هلااذنف طريلق علن والبوتاسليوم الصلوديوم ألملتح األيلوني التبلاد، عملية

 .السايكلودايين ومركبات ومشتقاته DDTكالـ Na-k-Atpase زيمناإل على وتأثيرها

 
 مواقل  على النيكوتين مث، المواد بعض تؤثر :ا األعص في الحسية المستلمات على التأثير ـ ت

 .كولين األستي، عملها في هابوتش جدا   مخففة بتراكيز تكون عندما العصبي بالجهاز الحس أستتم
 

 : وتقسلمAccording to The Origin مصلدرها بحسل  االكاروسلات مبيلدات تقسليم: خامسلا  

 :إلى االساس هذا على
 
 المتكونلة المبيلدات مجموعلة وهلي :Biological Acaricides الحيويلة االكاروسات مبيدات ـ1

 والفايروسات. والفطريات البكتريا من
 
 :وتضم النباتات من المستخرجة المبيدات ـ2
 
 .النباتية الزيوت أـ
 

 .البايرثرم- االزادراكتين- الروتينيون- النيكوتين- النباتية السموم ـ  
 

       Inorganic Acaricides العضوية غير االكاروسات مبيدات ـ3

 وتضم:Organic Acaricides العضوية االكاروسات مبيدات ـ4

  .Mineral Oils المعدنية الزيوت أـ  

 .Synthetic Organics المصنعة العضوية المبيدات ـ   

 
 According to the Chemical الكيميلائي تركيبهلا بحس  االكاروسات مبيدات تقسم: سادسا  

Structure إلى وتقسم:  

  Inorganic   Acaricides العضوية غير االكاروسات مبيدات ـ1

  Natural organic Acaricides طبيعية. العضوية ـمبيدات االكاروسات2 
 وتضم: Synthetic Organics المصنعة العضوية االكاروسات مبيدات ـ3  

 .Organochlorine Compounds العضوية الكلور مركبات أـ  
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   Organophosphorus Compounds العضوية الفسفور مركبات ـ    

  Dinitrophenol Compounds يتروفينو،انالد مركبات ـ ت  

 Miscellanous Compounds متنوعة مركبات ـ ث  

 
 Inorganic Acaricides      العضوية غير االكاروسات مبيدات

 
 األسلاس بالدرجلة الفللور مركبلات استخدمت :Fluoride   compounds الفلور مركبات: أوال

 السلامة المبيلدات ملن وهلي االكاروسلات  عللى أيضلا جيلد تلأثير ذات ولكنهلا الحشرات لمكافحة
 تللوث إللى اسلتخدامها يلؤدي قلد كملا الحيلاة  صلور جميل  عللى تؤثر قد والتي المتخصصة غير
 :يلي ما المكافحة في المستخدمة الفلور مركبات اهم ومن البيئة في تحللها لبطيء وذلك البيئة

 
 م1442 عللام مللرة ألو، المللادة هللذ  اسللتخدمت Sodium Fluorideالصللوديوم:  فلوريللد ـلل1

 ابانهللذو وذللك النبات على رشا باستخدامها ينص  وال المنزلية الحشرات لمكافحة سامة كطعوم
 تعفلر مسلاحيق بشلك، اسلتخدمت وقلد بهلا المعامللة للنباتلات حلرو  يلؤدي حيلث الماء في العالي

 الملادة هلذ  وتحلدث الجلر  وحللم كالقمل، المزرعلة اتحيوانل على الخارجية الطفيليات لمكافحة
  .والمتمسة المعدة طريق عن األرج، مفصليات في السام تأثيرها

   Sodium Fluosilicate ـ فلوسيليكات الصوديوم2 

   Barium Fluosilicate الباريوم فلوسيليكات ـ3

   Cryolite( الكريوليت) الصوديوم فلوالومينات ـ4 

 
 التلي تللك خاصلة االكاروسلات لمكافحلة تعفيلر كمساحيق استخدامها يمكن المركبات هذ  وجمي 
 المزرعة. اتحيوان تهاجم

 
 Fluoride mode of Action الفلور لمركبات السام التأثير يكيةكانمي

 
 بعلض هنلاك إن اال ناآل لحلد الفللور لمركبلات السلام التلأثير يكيلةكانمي وضلوح علدم ملن بالرغم

  منها: يكيةكانالمي هذ  نوض  قد التي التفسيرات
 ATP المركل  أعاقة إلى يؤدي مما الفوسفاتيز زيمإن تثبيط في كبيرا   دورا   الفلور لعنصر إن ـ1 

 للفعاليلات التزملة للطاقلة خازنلة كملادة عملله فلي يلؤثر مما الكالسيوم من الكافية الكمية أخذ من
                                            الحيوية.

 تركيبهللا فللي معللادن علللى الحاويللة زيمللاتناإل بعللض ملل  معقللدات تكللون الفلللور مركبللات إن ـلل2 
 ,Cytochrome Oxidase زيمللاتناإل مثلل، عملهللا وتثبلليط والمغنسلليوم والكالسلليوم كالحديللد

Catalase, Enolase , Atpase .                 

 
 والنباتيلة يةحيوانال الخلية برتو بتزم قت، إلى تؤدي الفلور مركبات من العالية الجرعات إن ـ3 

 الكالسيوم. من الخلية جذر ترس  كما
 

 يلزا، وال المعروفلة والفطريلات االكاروسلات مبيلدات أقدم من وهو :Sulphure الكبريت: ثانيا

  -أهمها:  عديدة تجهيز بصور حاليا متوفر وهو المكافحة عمليات في بنجاح ناآل حتى يستخدم
 عليلله الحصللو، يللتم الللذي الكبريللت زهللر عللن عبللارة وهللو: Dust تعفيللر مسللحو  ـلل1

 بنسلبة الطليناو كل التل، ملادة عللى الكبريلت الصورة علتوة عللى هذ  وتحوي بالتسامي
 .%0-1 بين ما تتراوح
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 بشلك، ويوجلد حبيباتله بنعوملة ويمتلاز :Colloidal Sulphure الغلروي الكبريت ـ 2           

  بالماء. مزجها يمكن عجينة

 بطريقلة الصلورة هلذ  وتحضلر :Wet table Sulphure للبلل، ،ابلالق الكبريلت ـل3           

 ـلل4. مللايكرون7عللن حبيباتلله حجلم تزيللد إال ويفضلل، وناشللرة مبلللة مللواد اليلله وتضللاف الترسلي 
 الكالسليوم هيدروكسليد مل  الكبريلت تفاعل، ملن ويحضلر: Lime -Sulphure الجيري الكبريت

 .النبات على تعفيراأو  رشا ويستخدم
 
 فلي والبحلث العنايلة ملن المزيلد توجيله ينبغي لذا الكبريت من هائلة كميات العرا  في تتوفر    

 والفطريلات االكاروسلات مكافحلة مجلا، في الثروة هذ  من لتستفادة السب، أفض، إيجاد محاولة
 مركبلات تمتلاز إذو المجلا، هلذا فلي المميزات من العديد للكبريت إنو خاصة  للنبات الممرضة
 العنل  عللى اللدقيقي البيلاض ألملراض المسلببة الفطريلات مكافحلة فلي العاليلة بفعاليتها الكبريت
 كلالمن. الرهيفلة الحشلرية األنلوا  وبعلض االكاروسلات ضلد الجيلدة بفاعليتها تمتاز كما والتفاح
 الفطريللات مبيللدات معظللم ملل  للخلللط وتوافقهللا حيللوانوال انسللنلإل سللميتها بعللدم كللذلك وتمتللاز

 مشاك، أهم من إن تنسينا إال يج  يةاباإليج المميزات هذ  إن. البترولية الزيوت عدا والحشرات
  والكمثلري كالتفلاح المعامللة النباتلات أورا  على حرو  إظهار في تسببه هو الكبريت استخدام

 للذلك الحلرارة درجلة بارتفلا  ضرر  ويزداد المعاملة النباتات في تقزم حدوث إلى تؤدي قد كما
 .س35ͦ من ألكثر الحرارة درجة ارتفا  عند باستخدامه ينص  ال
 
 بلله المعاملللة للنباتلات بيللةانج أضللرار حلدوث فللي تسلببهأو  تركلله عللدم الكبريلت مميللزات وملن  

 المتشلتية أطلوار فلي الجيد تأثير  عن فضت  كالفرعيات للكبريت الحساسة النباتات بعض ماعدا
 بارتفلا  تلزداد التلي السلامة خرتهأب بفع، وذلك القلف شقو  بينأو  البراعم في والموجودة للحلم
 العملا، لعيلون تهليج حلدوث في تسببه مساوئه ومن للبائن سميته انخفاض وكذلك الحرارة درجة

 .المكافحة بعملية القائمين
 
 

 :Use of Sulphure التغذية نباتي للحلم بالنسبة الكبريت استخدامات

 
 االقتصلادية المحاصلي، تهاجم التي الحلم أنوا  مكافحة في 1225 عام منذ الكبريت استخدم     

 دورا   لعل  وقلد للبلل، للةابق مسلاحيقأو  الملاء في انللذوب لةابق مركزاتأو  تعفير مسحو  بشك،
 الحلللم مجللامي  ةاباسللتج فللي اخللتتف مللن بللالرغم للحلللم العدديللة الكثافللة علللى السلليطرة فللي مهمللا  

 حساسلية أكثلر الكلاذ  األحملر الحلم وعائلة االريوفي الحلم عائلةأفراد  إن إذ. للكبريت المختلفة
 األنلوا  وخاصلة Tetranychidae االعتيلادي األحملر الحلم لعائلة عةابالت األنوا  من للكبريت

 .Tetranychus, Panonychus لألجناس عةابالت

 
 Sulphure Mode of Action الكبريت لمركبات السام التأثير يكيةكانمي

 
 وهي: للكبريت السام التأثير يكيةكانمي تفسر نظرية من أكثر هناك

 
 إن يمكلن الكبريلت بخلار إنبل النظريلة هلذ  تقلو، :Direct Action المباشلر التلأثير نظريلة ـل1

 فللللللللي القاتلللللللل، تللللللللأثير  ويحللللللللدث للحلللللللللم التنفسللللللللية الفتحللللللللات طريللللللللق عللللللللن يللللللللدخ،
                                                                              .الحلم
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 إللى الكبريلت عنصلر تأكسلد اسلاس عللى النظريلة هلذ  وتعتمد :Oxidation االكسدة نظرية ـ2

 Pent الكبريللت خماسللي حللامض يتكللون الرطوبللة ويتللوفر الكبريللت اوكسلليد ثالللثأو  يانثلل
thionic   acid لتكاروسات السام.  

 كبريتيلد إللى يختلز، الكبريلت إن فلي النظريلة هلذ  وتتلخ  :Reduction االختزا، نظرية ـ3

                                          .لتكاروساتسامة  مادة يعتبر والذي H2S الهيدروجين

 الخليلة داخل، الكبريتيلك حلامض إللى يتحلو، حيلث الكبريتيلك: حلامض إللى الكبريت تحو، ـ4  
 .وموتها الخلية بروتين ترس  على ويعم،

 

 مجموعللة وتضللم Natural organic Acaricidesالطبيعيللة  العضللوية االكاروسللات مبيللدات

 ومنها: يةأو حيوان نباتيةأو  طبيعية مصادر من المنتجةأو  المستخلصة المركبات
 

 Oils الزيوت: اوال  

 
 Plant origin Acaricides المصدر نباتية االكاروسات مبيدات: ثانيا

 
 origin Acaricides Microbial المصدر مايكروبية االكاروسات مبيدات: ثالثا  

 
 Animal Origin Acaricides المصدر يةحيوان االكاروسات مبيدات: عا  ابر

 

 الزيلوت ملن األخلرى األنلوا  ملن غيرهلا دون البتروليلة الزيلوت نتاو،: وسOils اوال : الزيوت

 :(Petroleum Oils البترولية الزيوت)

 
 والحشلرية االكاروسلية اآلفلات مكافحلة فلي طويلة فترة منذ البترولية الزيوت استخدمت         

 العضلوية المبيلدات ظهلور إن اال   األورا  المتسلاقطة الفاكهة أشجارو الحمضيات أشجار على
 وفلي   ةالثانيل العالميلة الحلر  منذ المكافحة عمليات في البترولية الزيوت استخدام قيد المصنعة

 فلي الزيلوت هلذ  اسلتخدام محاوللة إللى  ملحلوظين واهتماملا عودة هناك إن نجد الحاضر الوقت
 وظهور المصنعة العضوية بالمبيدات البيئة تلوث مشاك، ازدادت إن بعد وذلك المكافحة عمليات

 ناإل لحللد يسللج،  لللم هإنللو خاصللة والحشللرات االكاروسللات مللن العديللد فللي لهللا المقاومللة صللفة
 انسنلإل سميتها انخفاضو ثمنها رخ  على عتوة للزيوت المقاومة صفة االكاروسات ا اكتس
 ورا أل الحلار  التلأثير هلو النبلات عللى مباشلرة الزيوت استخدام مضار من إن اال   حيوانوال

 .النبات
 

 ملن العديلد هنلاك-: Oils Mode of Action االكاروسلات فلي للزيلوت السلام التلأثير يكيةكانمي

 ومنها: االكاروسات في للزيوت السام التأثير يكيةكانمي تفسر التي اآلراء
 الفتحللات سللد نتيجللة اختناقللا   فتمللوت اليهللا االوكسللجين وصللو، يمنلل  كحللاجز الزيللت يعملل، ـلل1 

 التنفسية.
 كيميائيلة ملادة كلأي الحللم سلجهان فلي تلؤثر التلي الكيميائيلة الملواد ملن العديلد الزيلت يحلوي ـ2 

  .سامة
 فتحاتهلا طريلق عن االكاروسات اجسام إلى الدخو، في التطاير سريعة الزيوت خرةاب تعم، ـ3 

 التنفسية.
    -منها:  الطرائق من بالعديد االكاروسات بيض قت، على الزيت يعم، ـ4 
   الغازات. تباد، تمن  رقيقة بطبقة البيضة الزيت يغطي أـ 
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  .فقسها ويمن  البيضة قشرة تصل  على يعم، ـ   
 الجنين. فيموت البروتوبتزم على ويؤثر البيضة إلى يدخ، ـ ت 
 

 -: Synthetic Organic Acaricides المصنعة العضوية االكاروسات مبيدات

 
 Mode of Action ofالعضللوية الكلورينيللة االكاروسللات لمبيللدات السللام التللأثير يكيللةكانمي

Chlorinated Acaricides    المجموعلللة لهلللذ  السلللام التلللأثير يكيلللةكانمي تلخلللي  يمكلللن 

  االتية: بالنقاط
 
 .ATPase الـ زيمكأن العصبية المنبهات نق، في العتقة ذات زيميةناإل النظم لبعض تثبيطها ـ1 

 المنبهللات نقلل، تعيللق التللي المللواد بعللض تجملل  علللى المجموعللة هللذ  مركبللات بعللض تعملل،2- 

  .والعضلي العصبي الجهاز إلىو من العصبية
   محللاور وحتللى ا االعصلل التقللاء ومراكللز العصللبي للجهللاز فسلليولوجية تغيللرات احللداث ـلل3

 .العصبي الجهاز ارها  وبالتالي ةاباالستج مضاعفةأو  زيادة إلى يؤدي بما ا االعص
 

 Organophosphorus Acaricides العضللوية الفسللفور لمركبللات السللام التللأثير يكيللةكانمي
Mode of Action of 

 
 إن غير زيماتناإل من كبيرة لمجموعة مثبطة كمواد العضوية الفسفور مركبات جمي  تعم،     

 زيمنلاإل هذا يعتبر حيث Acetyl cholinesterase (Ach E) زيمناإل على مباشر يكون تأثيرها

 االكاروسلات ومملاو والحشلرات الفقريلات فلي سلواء العصلبي الجهلاز في المهمة زيماتناإل من
                                                         التأثير: هذا يؤكد

 الموت. إلى يؤدي عمله في خل، وأي الحيوية زيماتناإل من Ach E زيمناإل إن ـ1  

  .العصبي الجهاز على تؤثر الفسفورية المبيدات إن ـ2  
 بقعة في تأثيرها إن حين في Ach E زيمنلإل قوي تثبيطي تأثير ذات الفسفورية المركبات إن ـ3

 .ضعيفا يكون زيماتناإل
 التسللمم أعللراض وشللدة زيمنللاإل تثبلليط علللى القللدرة بللين مللا عتقللة هنللاك إن المتحللظ  مللن ـلل4

 العضوية الفسفورية بالمبيدات
 

 Mode of Action of Carbamate الكارباماتية االكاروسات لمبيدات السام التأثير يكيةكانمي
Acaricides 

 
 Acetyl زيمنلإل تثبيطهلا هلو واحلدة يكيلةكانبمي المجموعلة لهلذ  عةابالت المبيدات جمي  تشترك  

cholinesterase (Ach E) أخلرى زيملاتإن تثبليط فلي دورهلا علن فضلت العصبي الجهاز في 

 مسللتقرة غيللر تكللون Carbamylation زيمنللاإل كربمللة إن. Esterase's المجموعللة إلللى عللةابت

 مركبللات مل  الحلا، عليله هلو مملا أسلر  يكلون( Ach E) زيمإنل نشلاط اسلتعادة إنفل للذلك علادة

 لهلا انسلناإل تعلرض عنلد خطلورة أق، هي الكاربامايت مبيدات إنف هنا ومن العضوية  الفسفور
 العضوية. الفسفور مبيدات عن

 Methods of Mites Survey الحلم وتعداد حصر في المعتمدة الطرائق

 الحجلر أعملا، وفلي مكافحتله مجلا، في المهمة األسس من وتعدادها الحلم حصر عمليات تعد   
 -في:  دور من تلعبه لما المبيدات وصناعة الزراعي
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 والضلرر وتعلدادها وجودهلا وأملاكن الحللم أنلوا  علن الضلرورية والبيانات المعلومات توفير ·
 .بأحداثه تهدد أو تسببه الذي

 ملن ذللك أو هلذا مكافحة الى الحاجة مدى عليه يبني الذي األساس توفر الحصر  عملية أن كما·
 المعلومللات وجملل  للحلللم الصللحي  التشللخي  تتطللل  الناجحللة المكافحللة عمليللة أن حيللث الحلللم

 معيشللته تناسلل  التللي والظللروف وطبائعلله وعاداتلله وسلللوكه الحلللم حيللاة تللاري  لمعرفللة الكافيللة
 بها المحيطة البيئة في الظروف تلك توفر عدم على اإلمكان بقدر العم، الى تؤدي والتي وتكاثر 
 .اطوار  أضعف في والحلم المكافحة أجراء يمكن وبالتالي

 االصلابة بدرجلة التنبلؤ أمكانيلة فلي كثيرا   يساعد قد الحلم وتعداد الحصر عمليات أن عن فضت·
 .المناس  الوقت في للمكافحة التزمة واالستعدادات التدابير وأتخاد المستقب، في

 

 Advantages of mites survey الحلم حصر مميزات

 -يأتي:  كما المزايا من العديد الحلم حصر لعمليات

 التلي والعوائل، انتشارها وأماكن ما قطر أو ما منطقة في الموجودة الحلم انوا  على التعرف ـ1
 .عليها توجد

 والمحاصي، والمناطق قب، من تدرس لم والتي االقتصادية األهمية ذات االنوا  على التعرف ـ2
 .بها االصابة الشديدة

 .الحلم اعداد نقصان او زيادة في تتحكم التي البيئية العوام، اهم على التعرف ـ3

 االصلابة بملدى للتنبلؤ معلادالت تطلوير اللى تلؤدي والمسلتمرة المتكلررة الحصلر عمليات ان ـ4
 .التحقة السنوات في ستحدث التي

 دوريلة نشلرات فلي تصلدر تفصيلية بيانات صورة في الحلم بحصر الخاصة المعلومات جم  ـ0
 لمنطقلة المكافحلة بلرامج رسلم ملا منطقلة فلي المكافحلة لمسلؤو، يمكن   النشرات هذ  وبواسطة

 .مهينة

 .والخارجي الداخلي الزراعي الحجر تشريعات وض  في الحصر نتائج من االستفادة ـ6

 العديلد هنلاك فان لذلك ومناسبة دقيقة علمية بطريقة العينات اخذ تتطل  الحصر عمليات أن     
 :ومنها العينات اخذ عند مراعاتها الواج  النقاط من

 كلامت تمثليت للسلكان ممثللة العينلات تكلون ان : يجل Number of samples العينات عدد ـ1

 االصلابة نسلبة كانلت كلملا معقوللة زيلادة العينلات علدد زاد وكلملا منهلا مناسل  علدد بأخلذ وذلك
 .احصائيا الحلم تعداد الى تمثيت وأقر  الواق  الى قريبة المقدرة

 بهذ  تتحكم عديدة عوام، هناك :Intervals Between samples واخرى عينة بين الفترة ـ2

 -منها:  الفترة

 ـل ث       التكلاثر عللى الحللم قابليلة ـل ت     للحللم الجي، مدة ـ       النبات نمو ونسبة عمر أـ
 البيئية الظروف

 العاملة. االيدي توفر ـ جـ
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 تكلون أن يجل  عنلدها قصيرة للحلم الجي، وفترة عالية للحلم التكاثرية القابلية تكون عندما فمثت
 تكلون وعلادة الحللم سلكان تعلداد فلي النقصان أو الزيادة متابعة ليتسنى قصيرة العينات أخذ فترة

 محاصلي، تهلاجم التلي الحللم أنلوا  بعلض حالة في أيام 4-3 أو أسبوعا وأخرى عينة بين الفترة
 .العالية االقتصادية القيمة ذات الخضروات

 التغذيللة ونللو  الحلللم نللو  بللاختتف تختلللف العينللة حجللم أن :Sample Size العينللة حجللم. 3

 ورقلة تعتبلر االورا   عللى خارجيلا   تعليش التلي الحللم حاللة ففي العوام،  من وغيرها وسلوكه
 أذا كلهلا الورقلة فحل  يمكلن الحاللة هلذ  فلي أنه كما  المطلوبة العينة وحدات إحدى هي النبات
 صلدأ حاللة فلي كملا كبيلرة الورقلة مسلاحة كانلت أذا منهلا جلزء عللى االعتملاد أو صلغيرة كانت

 محللددة مسللاحة تؤخللذ التربللة حلللم حالللة وفللي مرتفعللة  العدديللة الكثافللة كانللت أذا أو التللين أورا 
 ..... وهكذا مربعا   مترا   ولتكن

 توزيعللا   موزعللة العينللات تكللون أن يجلل  حيللث :Sample Distribution العينللات توزيلل  ـلل4 

 وهنلاك ملا منطقلة فلي الحلم نو  انتشار طريقة على يتوقف بالطب  وهذا الحق، في للمكان ممثت  
 ففلي دراسلته الملراد المحصلو، عللى تعتملد الحقليلة العينات أخذ في المعتمدة الطرائق من العديد
 االربعلة االركلان ملن متسلاوية أبعلاد ذات منلاطق أربل  تؤخلذ متوسلط الحقل، مسلاحة كلون حالة

 الغال . في القطن حقو، في تتب  الطريقة وهذ  طرفية تكون أن على الوسط ومن للحق،

 

 :مناس  تتوز  العينات اخذ عند االتيتين الطريقتين احدى اتبا  ويمكن

 نفسلها الفرصلة لله المجموعلة فلي فلرد كل، أن أي تحيز أي يوجد ال العشوائية: وفيها الطريقة أـ
 .المفضلة الطريقة وهي العينة في للظهور

 يعلود ذللك فلي والسلب  الشخصلي التحيلز عنصلر يلدخ، الموجهة: وفيها أو العينية الطريقة ـ  
 أخلذ يجل  للذا معينلة منطقلة فلي أال تظهلر ال معلين بحللم االصلابة ان حيلث االصابة طبيعة الى

 منهلا العينلات تؤخلذ أن عللى االريلوفي العنل  بلراعم حللم فلي كملا باللذات المكان هذا من العينة
 عشوائية. بطريقة

 حللم ألي الكللي التعلداد تقلدير لغلرض مكلان أي ملن العينات اخذ عملية تسهي، فأن الرغم وعلى
 المسلاحة جميل  تمثل، حتلى قسلم ك، من عينات وتؤخذ متساوية أجزاء الى المكان يقسم أن يج 
 االربعلة األركلان ملن ذكلر  سلبق كملا العينلات وتؤخلذ الدراسلة أو التعداد أجراء عليها وق  التي

 هلذ  وتسلمى الحقل، قطلري يملثتن الللذين اللوهمين الخطلين عللى ملن العينات تؤخذ أو والوسط
 حلددت معينلة مساحة أي أو حق، أي من العينات أخذ في المفضلة الطريقة وهي التقاط  بطريقة

 .اعداد  على والتعرف فيها بالحلم االصابة نسبة تقدير لعم،

 

 :Methods of Field Sampling الحقلية العينات أخذ طر 

 على للتعرف اولية خطوة وتعتبر ضرورية عملية هي للحلم الحقلية النماذج أخذ عملية أن       
 ما اتبا  من البد العينات بأخذ البدء قب، فأنه وعليه الطبيعية واعداد  للحلم السكانية الكثافة اتجا 
 -يلي: 

 مختلفلة كبيلر  ملواطن الى المنطقة هذ  تقسيم ثم دراستها المراد المنطقة عن عامة نظرة أخذ ـ1
 .الطوبوغرافية لحالتها وكذلك بها الموجودة النباتية المجموعة الى بالنسبة
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 تحلدد وثلم والمنخفضلة المرتفعلة واملاكن المختلفلة المحاصلي، عليه يبين للمنطقة رسم يخطط ـ2
 الحلم. لتواجد الكبيرة المواطن عليها

 صغيرة. مواطن الى الحلم لتواجد الكبيرة المواطن تقسم ـ3

 شلامت   توزيعلا   موزعلة العينلة تكلون بحيلث ملوطن كل، فلي الموجلودة الحللم من عينات تؤخذ ـ4
 .فحصه يراد موطن ك، في وعشوائيا  

 سلللوكيات ملل  الطرائللق هللذ  تتناسلل  ان بشللرط الحلللم لجملل  المناسللبة الطرائللق عللن البحللث ـلل0
 تغلذيتها واملاكن ظهورهلا وفتلرات نشلاطها درجلة فلي تختللف انهلا حيلث الكائنلات لهذ  المتباينة
 طبيعلة مل  الطرائلق هلذ  تتفلق ان يجل  نموهلا  كملا واطلوار السلنة فصلو، ، وجودهلا ودرجة
 عنهلا الخضلر لمحاصلي، بالنسلبة الطرائلق تختلف اذ الحلم عليه يوجد الذي المحصو، او النبات

 .ذلك وغير الزينة نباتات او الفاكهة اشجار او الحق، محاصي، في

 مكلفة تكون ال أن على بها القيام شخ  أي وبمقدور سهلة العينات أخذ عملية تكون أن يج  ـ6
 .كثيرا   وقتا   وتستهلك

 كأعللداد تسللتخدم أن يمكللن والتللي للحقيقللة قريبللة نتللائج تعطللي أن يجلل  المعتمللدة الطريقللة أن ـلل7
 .الحلم من النو  هذا من حدوثه المتوق  والضرر المطلقة السكانية الكثافة لتثبيت قياسية

 -وهي:  العينات ألخذ عملية أية تصميم عند أتباعها يمكن عدة خطوات هناك فأن العموم وعلى

 العينلات توزيل  ـل 4    .المتئلم االرتفلا  تحديد ـ3  .العينة وحدة اختيار ـ2  .المنطقة اختيار ـ1
 .المنطقة لتشم،

 .العينات عدد تحديد ـ0

 

 .المخزونة المواد وحلم التربة لحلم العددية الكثافة حسا  أو عد طر  الى نتطر  وسوف

 ورميلة ونباتيلة فطرية واالنوا  المفترسة االنوا  من العديد : وتضمSoil Mites التربة حلم ـ1

 حيلث فيها  المختلفة الحيوية أنشطتها وتمارس التربة من السطحية الطبقة في تعيش التي التغذية
 للتربة السطحية الطبقة من العينة أخذ يتم وعادة 2م 5.0- 1 وبمساحة التربة من عينات أخذ يتم

 :االتية الطرائق إحدى باتبا  منها الحلم عز، أو فص، يمكن العينات أخذ وبعد سم 1- 0 وبعمق

 القمل  هلذا عمل، ويعتملد Tullgreen -Berlese Funnelتلوليكرن- ليلزي بيلر قمل  اسلتخدام ألـ

 هلذا أسلف، فلي الموجلودة قنينلة باتجلا  بعيلدا   الحلم طرد على يعم، حراري مصدر استخدام على
 )المنخل،( الموجلود الغربلا، عللى التربلة عينلة وض  يتم حيث ليزي بير لقم  تحوير وهو القم 

 عللى يعمل، مصلباح علن عبلارة هلو حلراري مصلدر القمل  غطاء في يوجد فيما القم  قاعدة في
 الحلم. جم  قنينة في أخيرا والسقوط القم  أسف، الى للنزو، واجبارها العينة من الحلم طرد

 يلتم الطريقة بهذ  العينة من المعزو، الحلم أن ايام  اربعة مدة القم  في العينة بقاء ويفض،      
 فللي الحلللم بقللاء عللدم يفضلل، كمللا %75 تركيللز كحللو، عللن عبللارة هللي حافظللة  مللادة فللي جمعلله

 عللى يلؤثر قلد مملا الداخليلة االنسجة تصل  على يعم، قد الكحو، أن حيث طويلة لفترة الكحو،
 .الزجاجية الشرائ  على الحلم عينة تحمي، عملية
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 ملن شلرائط الجمل  قنينلة فلي فتوضل  حية الحلم أفراد على بالحصو، الرغبة حالة في اما       
 ان. الجفلاف بسلب  الملوت من للحلم الكافية والحماية الرطوبة لتوفير بالماء مبللة الترشي  ور 
 غير ولكنها الحلم لفص، وناجحة جيدة طريقة النوعية الناحية من يعتبر توليكرن- ليزي بير قم 

 تبقلى قلد أو الهلرو  ملن تلتمكن قلد الحللم ملن الكثيلر أن حيلث للحللم الكميلة الدراسلات في دقيقة
 .بالعينة ملتصقه

 ذو انلاء فلي التربلة عينة وض  يتم الطريقة هذ  : وفيFlotation Method الطفو طريقة ـ  

 بعللض اضللافة ويفضلل، الجيللد التقليلل  ملل  بالمللاء العينللة وتغمللر نسللبيا   واسللعة سللطحية مسللاحة
 سلط  عللى رقيقلة طبقلة بشلك، الزيلت أو الكيروسلين يطفلو حيلث الخفيلف الزيت أو الكيروسين

 .وعدها منها الحلم فص، يمكن حيث للدهون مح  كيوتك، تمتلك ألنها الحلم فيها تتجم  الماء

 وضل  عللى الطريقلة هلذ  وتعتملد :Grease Film Method التشلحيم دهلن طبقلة طريقلة ـل ت

 ملن مسلطحة قطعلة يحلوي دوار ذرا  يوجلد الحلوض هلذا وفلي ملاء فيه حوض في التربة عينة
 المسلطحة البتسلتيكية القطعلة لدوران وكنتيجة االبيض التشحيم زيت من بطبقة مغلفة البتستيك

 البتسلتيكية الطبقة هذ  تنز  حيث التربة محلو، في الموجود الحلم التصا  يتم الماء حوض في
 .فيها الملتصقة الحلم عدد لحسا  وتفح 

 جميلل  الحلللم مللن النللو  هللذا تهللاجم: Stored   Products Mites المخزونللة المللواد حلللم ـلل2 

 الدراسللات ألغللراض الحلللم هللذا عللز، عمليللة وأن المصللدر حيوانيللة أو نباتيللة المخزونللة المللواد
  -يلي:  ما اتبا  خت، من يتحقق أن يمكن والحياتية والبيئية النوعية

 .التربة حلم عز، كما الطفو طريقة. 2             . توليكرن-ليزي بير قم  طريقة. 1    

 المخزونللة المللواد نخلل، علللى الطريقللة هللذ  وتعتمللد :Sieving method النخلل، طريقللة   .3 

 .معينة قياسات ذات مناخ، خت، الحلم وفص،

 علز، حاللة فلي الغالل  فلي الطريقلة هلذ  وتسلتخدم :Migration Method الهجلرة طريقة.4 

 الحلللم جملل  يللتم حيللث لتزدحللام نتيجللة المزرعللة الحلللم يغللادر اذ المختبريللة المللزار  مللن الحلللم

 لعائللة التلاب  الحللم ملن مختلفلة أنلوا  مل  بنجلاح الطريقلة هلذ  اسلتخدمت وقلد للمزرعة المغادر

Acaridae للجنس التابعة االنوا  وخاصة Tyrophagous  وRhizoglyphus مميزات ومن 

 .نظيف حلم الحصو، في تساعد أنها الطريقة هذ 


