
 
 

 

 انقٕارض يجٛذاد
Rodenticides  

     

 

 االسزبر انذكزٕر / ػجذ انؼهٛى سؼذ سهًٛبٌ دسٕقٙ

 مصر -جامعة سوهاج -كلية الزراعة   -قسم وقاية النبات 
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 "تقذين الكتاب"

تعتبر القوارض من  أهم اآلفات التي تهدد االقتصاد القومي نتيجة لما تسببه 

صناعة وكذلك في مجال الصحة من خسائر جسيمة في مجال الزراعة و ال

 ستخدم فيتو العامة بما تنقله من أمراض عديدة لئلنسان و الحيوان .

 –وتنقسم إلي : مكافحة بالتبخير  Rodenticidesمبيدات القوارض  مكافحتها

بالسموم المعدية وهي إما سريعة المفعول أو بطيئة المفعول ويجري 

و نظرا غزير أو بالطعوم السامة .استخدام السموم المعدية إما بالتعفير ال

أهم المبيدات لذلك كان البد من  إلقاء النظر خبلل هذا الكتاب عن 

و كيفية االستفادة منها   Rodenticides ”المستخدمة في مكافحة القوارض "

 .في جميع المجاالت للقوارض مكافحةاستراتيجية  تنفيذ  في

رق طن بمجال القوارض ويعد هذا الكتاب مرجع أساسي لؤلشخاص المهتمي

 .مكافحتها في جميع أنحاء الوطن العربي

                                                                                                                                

 ا.د/ عبدالعليم سعد سليمان دسىقي
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 احملزٕٚبد انصفسخ

 يقذيخ 7

 د انقٕارض راد انسًٛخ احلبدح، أٔ سرٚؼخ انزأثرييجٛذاأٔال:   12

16   فٕسفٛذ انسَك Zinc Phosphide((Zn3P2  

23      فٕسفٛذ اٞدلُٕٛوAluminum Phosphide  

27   ثصم انؼُصم اٞمحرSquill Red 

29   سهفبد انثبنٕٛوThallium sulphate  

30   أزبد٘ فهٕرٔ أسٛزبد انصٕدٕٚوSodium (mono) floroacetat  

32  ٕرٔأسٛزبيٛذ فهFNO 1081 .Flouroacetamide 

 يجٛذاد انقٕارض يزٕسطخ انزأثري ثبَٛب:   33

 انزأثريبطيئة يجٛذاد انقٕارض راد انسًٛخ ادلسيُخ أٔ ثبنثب:   34
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 (التجلط) يجٛذاد اجلٛم اٞٔل يٍ يبَؼبد انزخثر -1 37

39 
 ٍٚرلًٕػخ اذلٛذرٔكسٙ كٕيبر 

39   ٍٚانٕافبرWarfarin   

 

40   كٕيب كهٕرComachlor  

41   ٌٕٚرلًٕػخ االَذاَذIndane-dione  

41   ٌُٕٛداٚفبسDiphacinone  

42   ٌُٕٛكهٕرٔفبسChlorophacinon  

42   ٌٔثُذpindon 

 (التجلط)( يجٛذاد اجلٛم انثبَٙ يٍ يبَؼبد انزخثر 2 43

44 o  داٚفُٛبكٕوDifinacom  
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46 o  ٌٕثرٔيبدٕٚنBromadiolone   

47 o  ثرٔدٚفبكٕوBrodifacoum  

48 o  فهٕكٕيبفنيFlocoumafen   

49 o   ٌٕدا٘ فٛثٛبنDifethialone  

 إخراءاد اٞيبٌ ػُذ انزؼبيم يغ ادلجٛذاد  50

 rodenticide of Formulationsيسزسضراد يجٛذاد انقٕارض   52

ٔ  الطفيلياتاسزخذاو انغبزاد يف انزخهص يٍ انقٕارض ٔ ضرٔط  71

 . انؼُبكت ٔاٞفبػٙ ٔ ثُبد ػرش ٔغريْب

 و ادلكبفسخ انكًٛبئٛخ نهقٕارضإرضبداد ْبيخ ػُذ إسزخذا  72

 َصبئر ٔارضبداد ْبيخ نهؼًبنخ ادلسزخذيخ يف يكبفسخ انقٕارض  77

 Prediction ثبٜفخ انزُجؤ  79
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  Integrated pest management اإلدارح ادلزكبيهخ نٝفخ  81

 دٔر ادلجٛذاد يف َظبو ادلكبفسخ ادلزكبيهخ نٝفبد  83

انفؼبل السزخذايٓب يف ادلجٛذاد انذٔر  أعطتأْى اخلصبئص انزٙ   84

 ػهٙ اٜفبد السيطرةثرايح 

 دلبرا ٚفضم اسزخذاو ادلكبفسخ ادلزكبيهخ ػٍ اسزخذاو ادلجٛذاد ؟   86

88 
 انفئراٌ أضرار يٍ نهزخهص يزكبيهخ يكبفسخ نربَبيح  يثبل 

91 
 كٛفٛخ دخٕل يجٛذ انفئراٌ جلسى االَسبٌ 

 أػراض انزسًى يٍ سى انفئراٌ   92

 سى انفئراٌ ٍسًى انجطر٘ ياإلسؼبفبد اٞٔنٛخ نهز  93

 َظرح يسزقجهٛخ ػٍ االجتبْبد احلذٚثخ يف يكبفسخ انقٕارض  95

 ادلراخغ 97
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 إسرتارٛدٛخ يكبفسخ انقٕارض

  :ةمقدم

ضررا للمحاصيل الزراعية  اآلفاتكثر أ)الفئران( من  Rodents تعتبر القوارض

ضرار األ الي باإلضافةنتاج الحيواني القائمة، الحقول والمخازن ومزارع اإل

الكهربائية و غير ذلك.. مما  والكاببلتجهزة التي تحدثها بالمنازل والمباني واأل

خري أعلي الدخل من ناحية و من ناحية  التأثيرو أنتاج يؤدي الي تعطل اإل

فأكثر ما يميز  ،نسان والحيوانفهي تقوم بنقل الكثير من االمراض لكل من اإل

نسلها في جميع البيئات، فطيد نفسها ي تولن لها قدرة فائقة عأالفئران 

كثر الحيوانات التي أالفائق العدد و طباعها التي تمتاز بالدهاء والخبث تجعلها 

 .لئلنسانتسبب مشاكل 

يستخدم لمكافحة القوارض في العالم عددًا كبيرًا من مبيدات القوارض وال  

في حاالت نستخدم منها إلى مبيد فوسفيد الزنك، ومبيد فوسفيد األلمنيوم 

خاصة. ومن المفيد التعرف على مبيدات القوارض المستخدمة لمكافحة 

القوارض على حد سواء، والتي تستخدم حاليًا في دول العالم المتطورة، 
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وخاصة أن تلك الدول ابتعدت عن استخدام المبيدات التي تسبب أضرارًا كبيرًا 

ء الحيوية التي عادة ما للبيئة وللكائنات غير المستهدفة في المكافحة ولؤلعدا

 يكون أثر المبيد عليها أكبر من أثره على اآلفة المستهدفة ذاتها.
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 مبيدات القوارض

 

يطلق على المواد الكيميائية التي تستخدم لمكافحة القوارض" مبيدات 

القوارض" ويجب مبلحظة أن هذه المواد سامة لئلنسان والحيوانات األليفة, 

ادة فعالة ضد القوارض وليس لها أي تأثير ضد اإلنسان. ولهذا وال تعرف م

 : يجب عند الحاجة إلحدى هذه المواد الكيميائية مبلحظة ما يلي

( عند التفكير في إستعمال المواد الكيميائية يجب إستشارة أحد المختصين  )أ

في ذلك ، ويفضل إستشارة الجهات الحكومية المختصة بشأن إختيار المادة 

 . ناسبة وطريقة اإلستعمالالم

 .( إتباع إرشادات المصنع )ب

جـ( يجب إبعاد السموم عن األماكن التي يمكن أن تصل منها إلى الغذاء بأي (

 .صورة
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( ال يستخدم سم يشبه أية مادة غذائية أو مادة مضافة لؤلغذية خوفًا من  د(

 . أن يحدث خلط بين هذه المادة والسم

 

 

 

وتستخدم لمكافحة القوارض في العالم عددًا كبيرًا من مبيدات 

الزنك، ومبيد فوسفيد األلمنيوم  القوارض وال نستخدم منها إلى مبيد فوسفيد

في حاالت خاصة. ومن المفيد التعرف على مبيدات القوارض المستخدمة 

لمكافحة القوارض على حد سواء، والتي تستخدم حاليًا في دول العالم 

المتطورة، وخاصة أن تلك الدول ابتعدت عن استخدام المبيدات التي تسبب 

ر المستهدفة في المكافحة ولؤلعداء الحيوية أضرارًا كبيرًا للبيئة وللكائنات غي

 التي عادة ما يكون أثر المبيد عليها أكبر من أثره على اآلفة المستهدفة ذاتها.
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تتوفر مبيدات القوارض على شكل طعوم معدية صلبة أو سائلة أو 

مساحيق احتكاك، أو على شكل غازات سامة، لتناسب عمليات المكافحة في 

  ف، وتقسم مبيدات القوارض تبعًا لسرعة تأثير المادةجميع الحاالت والظرو

 الفعالة إلى مجموعتين أساسيتين:

 

  المركبات ذات السمية الحادة أو سريعة التأثيرAcute 

Rodenticides . 

 

  ، المركبات ذات السمية المزمنة، أو بطيئة التأثيرChronic 

Rodenticides مانعات تجلط الدم( -. )مانعات تخثر الدم. 
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 وتشير بعض المراجع إلى وجود 

  مجموعة ثالثة هي المركبات ذات السمية المتوسطةSubacute 

Rodenticides  وتقع بين المجموعتين السابقتين من حيث سرعة

 التأثير على الكائنات الحية.

............................................ 

 سرٚؼخ انزأثري: يجٛذاد انقٕارض راد انسًٛخ احلبدح، أٔأٔال:  

 Acute Rodenticides 

 

يعود تاريخ استخدامها لعدة مئات من السنين، ويتضح من تسمية هذه 

المجموعة، أن أعراض التسمم تظهر بسرعة بعد تناول الحيوان لجرعة كافية 
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ساعة( ، وقد تظهر أعراض التسمم خبلل بضع  24من المبيد )غالبًا خبلل 

 كبات.دقائق عند استخدام بعض المر

تستخدم هذه المركبات بتراكيز عالية نسبيًا في الطعوم، وغالبًا ما تكون 

جزيئاتها غير معقدة، وتكاليف إنتاجها رخيصة نسبيًا، ولكن من أهم عيوبها 

متخصص الستخدامه لعبلج حاالت التسمم  Antidoteعدم وجود ترياق 

ال تترك وقتًا كافيًا  العرضي بهذه المبيدات، إضافة إلى أن آلية تأثيرها السريع

للقيام بإجراءات العبلج )حتى لو توفر الترياق المتخصص(. وبسبب سميتها 

العالية للحيوانات غير المستهدفة وخاصة اإلنسان، منع استخدام معظمها في 

العديد من دول العالم، وال يسمح باستخدامها إال من قبل المتخصصين فقط، 

 ها في المناطق السكنية.وفي مناطق محددة، ويحظر استخدام

عند  Shynessمن مساوئ هذه المبيدات أيضًا تطور ظاهرة الحذر 

القوارض تجاه الطعوم، فالعديد من القوارض وخاصة الجرذان تحجم عن 

مهاجمة أي مواد جديدة، وترفض التغذي مباشرة على الطعام الجديد 

وك تأثير أساسي وتكتفي بالتغذي على كمية قليلة منه ألول مرة. ولهذا السل

على استخدام المبيدات ذات السمية الحادة )سريعة التأثير( فاستهبلك كمية 
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قليلة من الطعم السام يسبب اضطرابات للقارض دون أن يؤدي لموته، 

وعادة ما ترفض الحيوانات المتأثرة التغذي على الطعم السام في المرات 

ية المرجوة. وقد تتطور القادمة، مما يؤدي لفشل المبيد في تحقيق الفعال

أو تجاه المادة الحاملة  Poison shynessظاهرة الحذر تجاه المادة السامة 

 Bait shynessللمادة السامة )قاعدة الطعم( 

 

وربما ترفض التغذي من أوعية الطعوم حتى لو تم استبدال الطعم  

السام بآخر غير مسمم، وأحيانًا ما تتجنب زيارة المنطقة التي وضع فيها 

 الطعم السام.
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 الث استخذام الوبيذاث راث السويت الحادة:اجه

دات، ففي حال الكثافة سرعة التأثير هي من أهم صفات هذه المبي

العالية لمجتمعات القوارض في المستودعات يؤدي إلى استخدامها بتطبيق 

إلى خفض سريع  Direct Poisoningإجراء عملي يسمى التطعيم المباشر 

لكثافة اآلفة ولؤلضرار التي تسببها. فهي تحقق بذلك رغبة المستخدم في 

 فض سريع لؤلضرار.الحصول على نتائج سريعة لعملية المكافحة، وخ

تعد الكفاءة االقتصادية نقطة هامة عند وضع برنامج المكافحة، 

فالمكافحة بالمبيدات سريعة التأثير ، تتطلب كميات قليلة نسبيًا من الطعوم 

بالمقارنة مع المبيدات بطيئة التأثير خاصة مشابهات الوارفارين ) مبيدات الجيل 

االستمرار في تقديم الطعوم لعدة أيام األول من مانعات التخثر( التي تتطلب 

مما يترتب عليه صرف كميات كبيرة من الطعوم غالية الثمن نسبيًا، كما يمكن 
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استخدامها بنجاح في مكافحة األفراد المقاومة لمبيدات الجيل األول من 

مانعات التخثر مثل الوارفارين وذلك الختبلف طريقة تأثيرها، برغم أن مبيدات 

من مانعات التخثر طورت بغرض مكافحة القوارض المقاومة  الجيل الثاني

 لمبيدات الجيل األول.

 بعض المبيدات ذات السمية الحادة

  فٕسفٛذ انسَك Zinc Phosphide((Zn3P2  

 

  "مبيد فوسفيد الزنك"
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 IUPACاالسم الكيميائي : حسب االتحاد الدولي للكيمياء التطبيقية 

 CAS RN | 1314-84-7 | Zincمتبوعًا بأرقام التسجيل في 

Phosphide 

ألحامضي للمعدة،  في الوسط  PHيتحرر غاز الفوسفين  :  آلية التأثير

ثم ينتقل إلى تيار الدم ويسبب ضعفًا في عضلة القلب وأضرارًا بأجهزة 

الجسم الداخلية، ليس له ترياق متخصص وهو مركب سام لجميع الفقاريات 

ملغ/كغ. من أكثر مبيدات القوارض ذات السمية 40-20للخنازير من  LD50قيم 

سوداء أو رمادية اللون بنقاوة الحادة استخدامًا، وهو متوفر على شكل بودرة 

-1% له رائحة تشبه رائحة الثوم، يستخدم عالميًا بتراكيز تتراوح من  80-95

 % ، سميته عالية وسعره منخفض نسبيًا.2% والتركيز األكثر استخدامًا هو 5

يوزع كمادة فعالة ،ويتم خلطه من قبل المختصين مع مواد حاملة 

محلية أن أفضلها الحبوب الكاملة للقمح مختلفة ، وقد أثبتت الدراسات ال

والذرة، بحيث تلبي هذه الطعوم رغبات سلوكية عند الفئران، هي اإلمساك 
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بالطعم بكلتا اليدين أثناء التغذية وتحقيق رغبة القارض في شحذ قواطعه 

 التي تنمو باستمرار طيلة حياة القارض.

إلى  FAOلمية تشير العديد من تقارير منظمة األغذية الزراعية العا

انخفاض فعالية وسمية الطعوم المحضرة من فوسفيد الزنك بعد عدة أيام 

من التحضير ، وتلعب درجة حرارة الوسط المحيط ورطوبته دورًا كبيرًا في 

 خفض فاعلية الطعوم، ولذلك يفضل استخدامه مباشرة بعد التحضير.

 اعراض التسمم بالمبيد

شعور بالغثيان وضيق التنفس والهيجان انبطاح الفئران اثناء مشيها مع ال

والشعور بالبرودة وتموت الفئران وبطونها منتفخة وكأنها بدون ارجل وذيولها 

 ممطوطة.

 تحضير الطعوم:

   يجب أن يتم اختيار قاعدة الطعم )المادة الحاملة( من الحبوب الجيدة

والسليمة بحيث تكون قادرة على منافسة الحبوب المخزونة لدى 

 .الفئران

  ساعة ثم تنشف بحيث  12-6تنقع حبوب القمح أو الذرة بالماء لمدة

% ، والغرض من عملية الترطيب هذه 40-30تصل لرطوبة مقدارها 
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هو تسهيل توزيع جزئيات المبيد على سطح الحبوب وقد يتم االستغناء 

 عن هذه الخطوة ويتم الخلط مباشرة بدون نقع البذور.

  إلى الحبوب المنشفة وتخلط خلطًا  % من الزيت النباتي 2.5يضاف

جيدًا، والغرض من إضافة الزيت هو المساعدة على التصاق جزيئات 

 المبيد على سطح الحبوب.

  من بودرة مبيد فوسفيد الزنك إلى الحبوب المرطبة  3-2يضاف %

والمخلوطة بالزيت )وتحسب هذه النسبة على أساس وزن الحبوب 

يتوزع المبيد ويلتصق على سطح الجافة( تكرر عملية الخلط بحيث 

 الحبوب، وبذلك يصبح الطعم جاهزًا لبلستخدام.

 

 

 "خلط مبيد فوسفيد الزنك للقوارض"                   
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 توزيع الطعوم:

قبل البدء بتوزيع الطعوم داخل فتحات الجحور يجب تحديد الفعال منها 

لمراد معاملتها. أوالً، وذلك عن طريق سد جميع فتحات الجحور في المنطقة ا

وفي صباح اليوم التالي نقوم بوضع الطعوم المجهزة في الجحور الفعالة 

غرامات )ما يعادل ملء ملعقة  4-3)التي فتحتها الفئران أثناء الليل( وبمعدل 

 طعام كبيرة من الحبوب(.

إذا كانت طبيعة التربة ال تسمح بسد فتحات الجحور يكفي  مبلحظة: 

واحد من أصل ثبلثة جحور متجاورة، على أن يتم إضافة الطعم في جحر 

تحديد عدد الجحور الفعالة في المنطقة المراد مكافحتها من قبل متخصص، 

وبذلك نقلل من الهدر ومن جهود ونفقات عملية المكافحة ومن األضرار البيئية 

 %.66بمعدل 

تحسب نسبة انخفاض الجحور الفعالة في المساحة المختبر بعد 

 مؤشر على فعالية المكافحة من المعادلة التالية :المعاملة ك

)عدد الجحور الفعالة بعد  -100النسبة المئوية النخفاض عدد الجحور = 

 . 100× عدد الجحور الفعالة قبل المكافحة( ÷ المكافحة 

 وتقيم فاعلية المكافحة )للمختصين(:
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 لتقييم فاعلية طعوم فوسفيد الزنك بما يلي:

لتنفيذ تجربة تقييم فاعلية الطعوم، حيث يتم  اختيار مكان مناسب -0

متر مربع  1000اختيار مستعمرة فئران معزولة بمساحة تجريبية 

جحرًا  40-30على أن يكون عدد الجحور الفعالة فيها ال يقل عن 

فعاالً. وذلك بسد كافة الفتحات في منطقة تنفيذ التجربة في اليوم 

ليوم التالي. )يسجل هذا األول، وعد ما تعيد الفئران فتحه في ا

 الرقم ويسمى عدد الجحور الفعالة قبل المعاملة(.

غرامات من الطعم السام في  4-3تعامل الجحور الفعالة بوضع  -2

 كل جحر، وتترك مفتوحة.

ساعة من المعاملة نقوم بسد جميع الفتحات في منطقة  48بعد  -3

 االختبار.

فئران فتحها في في اليوم التالي نقوم بعد الجحور التي عاودت ال -4

المنطقة المعاملة )ويسجل هذا الرقم ويسمى عدد الجحور الفعالة 

 بعد المعاملة(.

تحسب نسبة انخفاض الجحور الفعالة في المساحة المختبر بعد 

 المعاملة كمؤشر على فعالية المكافحة من المعادلة التالية :
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فعالة بعد )عدد الجحور ال -100النسبة المئوية النخفاض عدد الجحور = 

 . 100× عدد الجحور الفعالة قبل المكافحة( ÷ المكافحة 

 مبيد فوسفيد الزنك كمبيد احتكاك:

لوحظ أثناء االنفجار الوبائي الذي حدث في إحدى دول العالم خبلل 

ونتيجة لفشل المكافحة باستخدام طعوم فوسفيد الزنك  1999-1998الفترة 

من الطحين )دقيق القمح( بنسبة  اللجوء إلى معاملة جحور الفئران بخليط

% من بودرة فوسفيد الزنك على أنه مسحوق احتكاك. وتجدر %5 ÷ 95

اإلشارة إلى أن مبيدات االحتكاك ال تستخدم لمكافحة القوارض، والسبب في 

ذلك أن مبيدات االحتكاك عادة ما تستخدم في الممرات اإلجبارية للفئران، 

ال تعتبر هذه العملية مجدية حتى لو  وفي حال وجود مداخل ومخارج كثيرة

حققت فعالية قليلة. إضافة إلى ذلك فإن التيارات الهوائية تعمل على تطاير 

هذا الخليط مسببة تلوثًا كبيرًا لعناصر البيئة المختلفة ، وإنما تستخدم مساحيق 

 20-15االحتكاك لمكافحة الفئران داخل األماكن المغلقة وبتراكيز تتراوح من 

%. لذلك ال يجوز تبني أفكار المكافحة وتنفيذها انطبلقا من 5يس بتركيز % ول

 قراءة عامة لطرقة مكافحة اآلفات.

................................ 
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  فٕسفٛذ اٞدلُٕٛوAluminum Phosphide  

 

 "اقراص الفوستوكسين للقوارض"

 

 االسم الكيميائية متبوعًا برقم التسجيل 

CAS: Aluminum Phosphide 20859-73-8  
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غرام ،  3غرام أو كريات بوزن  0.6متوفر على شكل أقراص بوزن 

PH3 تطلق المادة الفعالة للمبيد غاز الفوسفين  عند تعرضها للرطوبة  

جوية أو األرضية(.)ال  

يستخدم عادة في مكافحة اآلفات الحشرية للمواد المخزونة، كما 

يستخدم لمكافحة القوارض في األماكن المغلقة، وفي الحقول الزراعية في 

حال فشل الطرق التقليدية للمكافحة أو صعوبة تطبيقها. غاز الفوسفين 

عال ضد جميع أنواع المتحرر ذو سمية مرتفعة لجميع الثدييات ، لذلك فهو ف

 القوارض.

 طريقة االستخدام:

بعد سد جميع فتحات الجحور في المنطقة المراد مكافحتها، وتحديد 

غرام داخل كل جحر فعال ثم يغلق  0.6الفعال منها، يتم وضع قرص بوزن 

 بالتراب لمنع تسرب غاز الفوسفين من أنظمة الجحور.

د سد الجحور ، ولتبلفي يجب االنتباه لعدم ردم األقراص بالتراب عن

جرام وفي المناطق في حال فشل  0.6الفوسفين من أنظمة الجحور. بوزن 

سد تلك الجحور يمكن وضع مقدار قبضة اليد من األعشاب الخضراء أو من 

 الورق في فتحة الجحر بعد وضع القرص قبل إغبلق الجحر بالتراب.
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نسبيًا، ويمكن رد  لوحظ أن فعالية مبيد فوسفيد األلمنيوم كانت منخفضة

ذلك إلى الرطوبة األرضية المنخفضة لحظة المعاملة بالمقارنة مع المناطق 

األخرى لنفس الفترة ن إضافة النتشار بؤر الجحور على حواف الطرقات 

الصخرية ،مما يزيد من صعوبة إحكام إغبلق الجحور المعاملة وبالتالي تسرب 

ض فاعلية المعاملة. بينما كانت نسبة من غاز الفوسفين مما أدى إلى انخفا

نتائج المعاملة بسبب ارتفاع الرطوبة األرضية وطبيعة التربة التي تساعد في 

 إحكام سد الجحور ومنع تسرب غاز الفوسفين.

تؤكد نتيجة هذه التجربة ونتائج أبحاث سابقة أجريت في مناطق أخرى 

حة القوارض أن من العالم لتحديد فاعلية مبيد فوسفيد األلمنيوم في مكاف

فعالية مبيد األلمنيوم تكون في أعلى قيمها في المناطق ذات الرطوبة 

 العالية.

ال يستخدم مبيد فوسفيد األلمنيوم لمكافحة جحور الفئران في فصل 

بأن  Richards 1982الصيف بسبب قلة الرطوبة األرضية ، فقد ذكر الباحث 

جحور يمكن أن يحسن من إضافة الماء بعد وضع أقراص األلمنيوم داخل ال

أن إغبلق الجحور باألعشاب  Greaves 1989نتائج المكافحة، في حين ذكر 
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الخضراء بعد وضع أقراص فوسفيد األلمنيوم يؤدي إلى تسريع تحرر غاز 

الفوسفين لتحسين نتائج المكافحة، وهذه التوصيات تتبع عند ضرورة 

 استخدام هذا المبيد في فصل الصيف في حاالت خاصة.

 طريقة عمل المبيد و اعراض التسمم بالمبيد

 كما فى فوسفيد الزنك .

 من قواعد األمان العامة في التعامل مع فوسفيد األلمنيوم ما يلي:

فتح عبوة المبيد في مناطق مهواه بعيدًا عن الوجه، وإحكام إغبلق  (1

 العبوة بعد استخدامها وحفظها في مكان جاف.

 المطري. ال يستخدم المبيد أثناء الهطول (2

 ال يستخدم المبيد أثناء هبوب الرياح القوية. (3

ال يوجد ترياق متخصص لمعالجة التسمم بغاز الفوسفين الذي يتحرر  (4

 من مبيد فوسفيد األلمنيوم.

 تقييم فاعلية المكافحة عند استخدام مبيد فوسفيد األلمنيوم:

تطبق جميع الخطوات المستخدمة في تطبيق فعالية طعوم مبيد 

الزنك، إال أن الجحور تغلق لحظة وضع األقراص ويتم تقييم الفعالية فوسفيد 

ساعة كما هو الحال عند  48في صباح اليوم التالي من المعاملة، وليس بعد 
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استخدام طعوم فوسفيد الزنك. والسبب في ذلك أن مبيد فوسفيد األلمنيوم 

زي يحقق موت الفئران بعد فترة قصيرة )أقل من ساعة( بكونه مبيد غا

)مدخن( وال حاجة إلطالة الفترة لزيادة فرص تعرض الفئران للمبيد كما هو 

 الحال عند تقديم فعالية الطعوم المعدية.

................................ 

 

  ثصم انؼُصم اٞمحرSquill Red 

 

 Urginea maritimeمركب عضوي يستخرج من أبصال نبات العنصل 

الذي ينمو في منطقة حوض البحر المتوسط، المادة الفعالة هي 
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، تظهر سمية المستخلص الخام من األبصال  Scillirocideالسيليروسيد 

 Silmurinتخلص النقي متوفر تحت اسم تجاري للقوارض نتائج متباينة. المس

، وهو سام جدًا للفئران والجرذان، يتراوح تركيز المادة الفعالة في الطعوم 

% سجلت أعراض عدم استساغة القوارض لطعوم هذا  0.05 – 0.015من 

المركب، تظهر أعراض التسمم على شكل شلل لؤلطراف الخلفية ، تشنجات 

وإسهاالت مستمرة، يمكن استخدام سلفات واضطرابات عنيفة ، تبول 

 .Antidoteاألتروبين كترياق   

 اعراض التسمم بالمبيد

بسبب التسمم بهذا المركب توقف القلب عن عمله وكذلك يؤثر على 

الجهاز العصبى . وفى الفئران فانه تظهر عليه  الرعشة واالرتجاف وكذلك 

التسمم االسهال وزيادة الشلل وخاصة االطراف الخلفية .كما انه من اعراض 

البول .وتظهر االعراض بعد ساعتين من تناول السم ويحدث الموت تقريبا 

 ساعة . وعلى ذلك يمكن القول بان هذا المركب سام جدا. 48 – 24بعد 

................................ 
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 سهفبد انثبنٕٛو Thallium sulphate  

لرائحة، ويعتبره بعض على شكل بلورات صلبة عديمة اللون أو ا 

يمكنها تمييزه في  R.norvegicusالباحثين عديم الطعم ولكن الجرذان البنية 

% يوصى باستخدامه في الطعوم بتراكيز 0.25المحاليل المائية عند التركيز 

% وخبلفًا لباقي المركبات ذات السمية الحادة اليسبب  1.5-0.5تتراوح من 

جنب من الطعوم عند القوارض. في هذا المركب ظاهرة االشتباه والت

االختبارات المخبرية في الدانمرك كان فعاالً ضد الجرذ النرويجي عند التركيز 

% فعالية  0.3% ، وفي االختبارات الحقلية في بريطانيا أظهر عند التركيز 0.8

 %.2.5تعادل فعالية فوسفيد الزنك بتركيز 

تأثير بالسمية المرتفعة يتصف هذا المركب مثل باقي المركبات سريعة ال

للفقاريات واليوجد له ترياق، لم يستخدم هذا المبيد لفترة طويلة وقد تم 

تنسيقه في معظم دول العالم بما فيها أستراليا التي كانت تستخدمه بشكل 

 واسع لمكافحة الجرذان في حقول قصب السكر.

................................ 
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 ٕٚو أزبد٘ فهٕرٔ أسٛزبد انصٕدSodium (mono) floroacetat :

1080 

 

وهو سام جدًا  1080يعرف هذا المركب باسمه التجاري المركب 

% للمادة 0.5-0.08للقوارض، يستخدم في الطعوم بتراكيز تتراوح من 

الفعالة. ومازال يستخدم حتى اآلن في مكافحة القوارض في أنظمة الصرف 

بحاالت خاصة جدًا وبحذر شديد  الصحي في بريطانيا، أما عالميًا فيستخدم

 بسبب سميته العالية للفقاريات وعدم تخصصه وعدم توفر ترياق متخصص.

وهناك العديد من المركبات التي كانت تستخدم في الماضي ، ولكن 

 Pyriminysاستخدامها في مكافحة القوارض توقف عمليًا، مثل : المركب 

والمركب  Norbormidمركب وال  Silatraneوالمركب  vacorاسمه التجاري 

Crimidine والمركب ANTU. 

 طريقة عمل المبيد: 
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تتلخص طريقة عمله فى اظهار سميته بانه يتفاعل مع حمض الستريك 

ليكون حامض الفلوروستريك وبالتالى يوقف  Krebs cycle فى دورة كرب 

فى  هذه الدورة التى تعتبر اساسية فى الكائنات الحية للتخلص من اليوريا

 البول .

 اعراض التسمم بالمبيد

تختلف االعراض بختبلف انواع الحيوانات ، وتظهر االعراض تقريبا بعد 

ساعة من تناول السم وتشمل انقباض العضبلت واختبلل نظام القلب وضيق 

)دواء( antidoteفى التنفس ويحدث المت تقريبا فى ساعات قليلة واليعرف 

استخدام االسيتاميد وسكر القصب للتسمم بهذا المركب .وان كان يمكن 

وااليثانول فى عبلج التسمم بهذا المركب مع اجبار الشخص على التقيؤ ، كما 

للتحكم فى عمليات الرعشة   Barbituratesانه يمكن استخام مشتقات ال

 واالرتجاف التى تصيب الشخص المتسمم.

................................ 
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  فهٕرٔأسٛزبيٛذFNO 1081. Flouroacetamide 

مركب على شكل بودرة بيضاء عديمة الطعم والرائحة، يعرف باسم 

في معظم صفاته إال أنه يستخدم بتراكيز  1080يشبه المركب  1081المركب 

% في 2-1أعلى، بسبب سميته المنخفضة نسبيًا، فقد أعطى استخدامه بتركيز 

لسلة من % في س0.25بتركيز  1080الطعوم نتائج أفضل من نتائج 

 االختبارات ، غالبًا ما يستخدم لمكافحة القوارض في أنظمة الصرف الصحي.

 طريقة عمل المبيد و اعراض التسمم بالمبيد

يشابه هذا المركب المركب السابق فى طريقة عملة ، وان كان يحتاج 

الى مدة اطول حتى تظهر تاثيره . وتتشابه اعراض التسمم به مع المركب 

حالة التسمم بهذا المركب فان الحيوانات تنام على جنبها  السابق ولكن فى

مع ظهور تقلصات عضليه . ويمكن استخدام مركبات االسيتاميد للعبلج . ولقد 

لوحظ ان ذكور الفئران التى تناولت جرعات تحت مميتة من هذا المركب قد 

 نقص وزنها اما االناث فقد قلت قدرتها على التناسل .

............................................................... 
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 يجٛذاد انقٕارض يزٕسطخ انزأثري:ثبَٛب:  

Subacute Rodenticides 

 ,Calciferol , Bromethalinيتبع لهذه المجموعة ثبلثة مركبات هي 

fluropropaline  وتمتلك هذه المركبات العديد من صفات المبيدات سريعة

عنها في بعض الصفات، فعلى الرغم من أن القارض  التأثير، ولكنها تختلف

ساعة إلى أن الموت  24يمكن أن يتناول جرعة قاتلة من هذا المركب خبلل 

ال يحدث إلى بعد عدة أيام. ومن الصفات المميزة أيضًا، ظهور أعراض 

التسمم على األفراد التي تناولت جرعة قاتلة وعلى األفراد التي تناولت جرعة 

ساعة من  24للقتل، حيث تتوقف القوارض كليًا عن التغذية بعد غير كافية 

تناول الطعم السام، وهذه ميزة مهمة في استخدام هذه المركبات يكون 

الضرر يتوقف مباشرة ) حتى قبل أن يحدث الموت( . لكن في حال تناول 

كمية غير كافية للقتل سيؤدي ذلك إلى فشل عملية المكافحة، حيث تستعيد 

نشاطها وتتابع التسبب الضرر من جديد. فالحدود الفاصلة بشكل  األفراد

كامل، بكون موت األفراد قد يتأخر لعدة أيام أيضًا عند استخدام المبيدات 
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سريعة التأثير أحيانًا وخاصة عند استخدام مبيد السيتركنين أو مبيد سلفات 

 الثاليوم.

....................................................... 

 

 انزأثري: بطيئةيجٛذاد انقٕارض راد انسًٛخ ادلسيُخ أٔ ثبنثب:  

Chronic rodenticides 

 

 "مانعات التجلط للقوارض"                        
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يعد اكتشاف المركبات المانعة لتخثر  Anticoagulantsت تخثر الدم مانعا

الدم الخطوة األكثر أهمية في زيادة األمان والفعالية في مجال مكافحة 

 القوارض.

 آلية التأثير:

تعمل هذه المركبات على إنقاص أو منع قابلية الدم للتخثر او التجلط 

المركبات الموت عن طريق وتشكيل الخثره الدموية )الجلطة(. وتسبب هذه 

في الكبد وعندما ينخفض مستوى البروترومبين  Kمنع تشكل فيتامين 

Prothrombin  لحد حرج اليمكن معه أن تتكون الخثرة، يستمر النزف مهما

كان خفيفًا حتى حدوث الموت، ويمكن فهم آلية عمل المبيدات المانعة لتخثر 

ن بها الخثرة الدموية بالحالة الدم بسهولة، عند معرفة اآللية التي تتكو

السائل   الطبيعية، فعند تعرض األوعية الدموية لضرر أو لجرح ما، يتحول الدم

يمنع استمرار نزف الدم، وما يحدث هو أن أحد بروتينات  Jellyعلى هبلم 

يتحول إلى كتلة غير منحلة ليفية  Fibriongenالدم غير المنحلة ويسمى الـ

هي التي تشكل الخثرة، ويحفز هذا التحول في و Fibrinالتركيب تسمى 
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ويتشكل هذا األنزيم من أحد  Thrombinتركيب الدم بفعل أنزيم الثرومبين 

بفعل أنزيم آخر يسمى  Prothrombinبروتينات الدم، يدعى البروثرمبين 

Thrombokinaze  ويتحرر األخير من األنسجة المتضررة بظل وجود ،

فإن ذلك سيؤدي إلى تعطيل  Kإنتاج فيتامين  ، ففي حال تعطيل Kفيتامين 

عملية تشكل الخثرة الدموية، وبالتالي فإن النزف سيستمر تدريجيًا حتى 

 حدوث الموت، إن آلية التأثير البطيء لهذه المركبات هي سر نجاحها.

هذا هو المبدأ العام آللية منع التخثر ولكن الدور الذي تقوم به المبيدات 

وبعملية  Kلى وجه التحديد، هو تعطيل دورة تشكل فيتامين المانعة للتخثر ع

المأخوذة عن  Kمنع استمرار دورة تشكل الفيتامين هذه تكون كمية فيتامين 

طريق الغذاء فقط هي المتاحة داخل الجسم، والتي ال تعتبر كافية لتعويض 

عوامل التجلط في الدم بعد فترة قصيرة من استهبلك جرعة كافية من 

تستنزف هذه العوامل أخيرًا وبذلك تفشل في الحفاظ على مستوى الطعم، 

 28-4ويستغرق ذلك  Haemorrhageالتخثر في الدم ويحدث الموت بالنزيف 

يوم، وبتأخر ظهور أعراض الموت التفكر للقوارض بأعراض التسمم بمانعات 
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. ولطريقة  Bait Shyness  التخثر، مما يمنع ظهور مشكلة الحذر من الطعوم

لتأثير البطيء هذه فوائد مهمة، حيث يعتبر التزود بالشكل الفعال من ا

الفيتامين عبلجًا لتصحيح وضع التخثر في الدم عن طريق استخدام كمية من 

في  Specific antidoteهو الترياق النوعي  K، إذن فيتامين  K1فيتامين 

وقت للقيام حاالت التسمم العرضي، وتؤمن آلية التأثير البطيء متسعًا من ال

بإجراءات العبلج على خبلف المبيدات السريعة التأثير التي التفسح مجاالً 

 للتدخل في عبلج حاالت التسمم.

 

 (التجلط)يجٛذاد اجلٛم اٞٔل يٍ يبَؼبد انزخثر -1

 generation of anticoagulants  First 

العديد من مانعات التخثر بصورها  1970-1950ظهرت خبلل الفترة 

ت مركبات الجيل األول. الصفة المهمة التي تحكم استخدام التجارية وسمي

هذه المركبات هي أنها غير سامة بشكل كاف لتسبب الموت بعد التغذي على 

الطعم لمرة واحدة، فهي ذات أثر تراكمي ، وبدقة أكثر هي فعالة في إعاقة 
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لفترة قصيرة فقط، لذلك يجب أن يتم التغذي عليها  Kدورة تشكيل فيتامين 

شكل مستمر لعدة أيام، للوصول على أطول تأثير ممكن حتى حدوث وب

الموت. ولذلك إن نجاحها في مكافحة القوارض يعتمد على إمكانية وصول 

أيام إلى عدة أسابيع،   اآلفة المستهدفة إلى الطعوم لفترة تتراوح من عدة

أو  Surplus Baitingولتأمين ذلك طور إجراء يسمى التطعيم المستمر 

وهو يعني وضع كميات كبيرة نسبيًا    Continues Baitingعيم اإلضافي التط

من الطعوم في نقاط محددة )في محطات التطعيم( ، ويتم تجديدها بشكل 

دوري لتأمين الطعم السام باستمرار لآلفات المستهدفة. يدوم التطعيم حتى 

ملية توقف التغذية )توقف استهبلك الطعوم( مما يشير عادة إلى انتهاء ع

 .Saturationالمكافحة، ويسمى الباحثين هذه العملية باإلشباع 

إن الكميات الكبيرة من الطعوم التي تتطلبها عملية التغذية المستمرة، 

وما يترتب عليها من نفقات وجهود من قبل المستخدم يجعل استخدام هذه 

 المركبات غير عملي في مكافحة القوارض الزراعية ، إضافة إلى أن بعض

األنواع الحقلية من القوارض تصعب مكافحتهما بمثل هذه المركبات، إضافة 
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للفعالية الضعيفة نسبيًا ، وهذه هي األسباب الرئيسية في الحد من 

 استخدامها.

 بعض مركبات الجيل األول من مانعات التخثر:

 تتبع جميع المركبات المانعة لتخثر الدم إلحدى المجموعتين :

أو مجموعة  Hydroxycoumarin كومارين مجموعة الهيدروكسي

بسبب تركيبها المتشابه فهي التختلف  dion-Indaneاالندانديون 

كثيرًا في صفاتها الكيميائية ولكن االختبلف يكون في سميتها 

 للقارض المستهدف.

..................................................... 

  ٍٚرلًٕػخ اذلٛذرٔكسٙ كٕيبرumarinsHydroxyco 

  ٍٚانٕافبرWarfarin   

هو أول المركبات المانعة لتخثر الدم التي استخدمت بشكل واسع 

، لكن استخدامه 1950كمبيدات قوارض. أنتج ألول مرة في عام 

انحسر كثيرًا بعد ظهور مقاومة القوارض لهذا المركب في العديد من 
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ن طريق الفم ع LD50دول العالم. تتراوح قيم الجرعة القاتلة التصفية 

. تتوفر مستحضرات عديدة للوافارين كجم/مجم 323-1.5ضد الجرذان 

في األسواق تحت أسماء تجارية عديدة، فمنه مركزات تحتوي على 

% من المادة الفعالة، تستخدم في تحضير الطعوم أو تستخدم 0.5-1

كمساحيق احتكاك. ومنه مستحضرات جاهزة لبلستخدام تحتوي 

 مادة الفعالة. % من ال0.025-0.05

وتتوفر بعض المستحضرات على شكل خليط من الوارفارين 

ومن الوارفارين مع  Sorixa CRوالكالسيفيرول تسمى 

 .Prolinتسمى   Sulphaquinoxillineسلفاكوينوكسيلين 

  كٕيب كهٕرComachlor  

 LD50هذا المركب في بداية الخمسينات بعد نجاح الوافارين ، قيمة 

ملغ / كغ تزداد فعاليته عندما يستخدم لعدة أيام  16.6 للجرذ النرويجي

% من المادة الفعالة  0.0375متتالية. تحتوي الطعوم المحضرة تجاريًا على 
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% تستخدم 0.75ومنه بودرة مركزة  Racuminوتسوق تجاريًا تحت االسم 

 كمسحوق احتكاك أو تستخدم في تحضير الطعوم.

  ٌٕٚرلًٕػخ االَذاَذdione-Indane : 

  ٌُٕٛداٚفبسDiphacinone  

ضد  LD50، تتراوح قيم  1952استخدم ألول مرة كمبيد قوارض في عام 

، استخدم في الواليات المتحدة  كجم/مجم 340-2.3الجرذ النرويجي من 

في البساتين ، ووجد  Volesبشكل واسع لمكافحة الجرذان وفئران الحقول 

ران الحقول. األسماء أنه أقل مبيدات القوارض كفاءة في مكافحة فئ

 .وغيرذلك  ,super control Diphacinone ,RamikRatkiller التجارية 

% من المادة الفعالة على 0.5-0.1بودرة مركزة تحتوي  مستحضراته: 

شكل كابسوالت ، أو مكعبات شمعية جاهزة لبلستخدام، إضافة لطعوم 

الفعالة ، وتتوفر منه مركزات سائلة % من المادة 0.05-0.005تحتوي على 

% من المادة الفعالة. وتستخدم 2% ومساحيق احتكاك تحتوي 1ذوابة بتركيز 

 التراكيز العالية في مكافحة الفئران والتراكيز األقل لمكافحة الجرذان.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmnshouse.com%2Fproduct%2Framik-116300-diphacinone-rodenticide-bait%2F&psig=AOvVaw3Cw4gzF8XOAPNhVS4GTCNX&ust=1587197240607000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjby_7OgO_oAhUUbRoKHZoCCX0Qr4kDegUIARD8AQ
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  ٌُٕٛكهٕرٔفبسChlorophacinon : 

اسع كمبيد للقوارض، ويستخدم اآلن بشكل و 1961أنتج ألول مرة عام 

، ومع ذلك  كجم/مجم 20.5للجرذ النرويجي  LD50في أوروبة وأمريكا، قيمة 

بعض الفئران كانت مقاومة نسبيًا ، وفي أحد االختبارات وجد أن طعم بتركيز 

أيام  7% من الكلوروفاسينون أدى لموت جميع الفئران المختبرة بعد 0.025

يوم من التغذية  21-0من التغذية. وفي دراسات أخرى تطلب موت الفئران 

 ,rat killer ,و Caidالمستمرة على الطعم السام. من األسماء التجارية 

Mhouse غير ذلك 

  ٌٔثُذpindon: 

استخدم في البداية كمبيد حشري وفيما بعد اكتشفت خواصه كمبيد 

 كجم/مجم 280-50ضد الجرذ النرويجي تتراوح من  LD50للقوارض ، قيم 

 Pivalمن المادة الفعالة تحت أسماء تجارية، % 0.05-0.005تحوي الطعوم 
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وكثيرًا مايستخدم لمكافحة الجرذان والفئران خارج الواليات  Pivalinأو 

 المتحدة األمريكية.

............................................. 

 (التجلط) ( يجٛذاد اجلٛم انثبَٙ يٍ يبَؼبد انزخثر2

 Second Generation of Anticoagulants 

اسكوتلندا  مقاومة القوارض لمانعات تخثر الدم ألول مرة في  اكتشفت

النرويجي    ، حيث ظهرت استحالة مكافحة مجتمعات الجرذ1958عام 

بالوارفارين، وعندما اعتقد أن الكوماتنريل يمكن أن ينجح في مكافحة 

القوارض المقاومة للوارفارين وسريعًا ما ظهرت المقاومة لهذا المركب أيضًا. 

ظهور المقاومة النجاحات الكبيرة التي حققها استخدام مانعات التخثر هدد 

في مجال مكافحة القوارض، وبدأت المحاوالت الجادة لحل مشكلة المقاومة 

بالبحث عن بدائل تختلف في طريقة تأثيرها على القوارض. ولكن بعض 

 الكيميائيين المتمسكين بالصفات اإليجابية لمانعات التخثر استمروا في

 chloro -2تفحص جزيئات الهيدروكسي كومارين والحظوا أن النظير 
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هو مضاد تخثر معروف، كان أقل فعالية عند القوارض التي  Kلفيتامين 

امتلكت المقاومة. أظهرت هذه المبلحظة إمكانية حل مشكلة مقاومة 

القوارض لمانعات التخثر. وقامت أبحاث عديدة قادت الكتشاف سلسلة من 

ذات الصفات المرغوبة، وكان أولها الدايفيناكوم ثم تبعه الجزيئات 

البروديفاكوم، في فرناس أوجد الكيميائيون سلسلة من النظائر الكحولية 

للوارفارين ومنها البروماديولون ووجد أنه فعال ضد القوارض المقاومة 

والحقًا أضيف على القائمة مركبين هما، الفلوكومافين ، الدايفيثيالون ، 

قت على جميع هذه المركبات تسمية : مركبات الجيل الثاني من مانعات وأطل

 تخثر الدم.

o  داٚفُٛبكٕوDifinacom : 

يتبع لمجموعة الهيدروكسي كومارين وهو أول مركب من سلسلة الجيل 

. أظهرت 1975عام  Hadler and Shadboltالثاني لمانعات التخثر، اكتشفه 

 R.norvegicusالجرذان النرويجية  التجارب المخبرية أنه فعال جدًا ضد

والفئران الحساسة للوارفارين ، وضد الجرذان المقاومة، وأكدت التجارب 
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% من 0.005إمكانية استخدامه في المكافحة الحقلية، في طعوم تحتوي 

 المادة الفعالة ضد الجرذان المقاومة.

لتخثر وهو أول مبيدات الجيل الثاني من مانعات ا 1976ظهر تجاريًا عام 

التي وزعت بشكل تجاري لمكافحة القوارض المقاومة للوارفارين والمركبات 

المشابهة له. يتصف هذا المركب إلى حد ما بالتخصص، حيث كان أقل سمية 

 50،  كجم/مجمبمقدرة  LD50للحيوانات غير المستهدفة ) حيث بلغت قيم 

المزرعة(. لخنازير  50للقطط وأكثر من  100لكل من الكبلب والدجاج ، 

يستخدم حاليًا بشكل واسع في مكافحة القوارض وخاصة في أوروبا وجنوب 

% من المادة 0.005أمريكا. تتوفر منه العديد من الطعوم، تحتوي على 

الفعالة، على شكل حبوب كاملة أو مجروشة، أو على شكل كبسوالت أو 

و  Ratshotو Neosorexaأو  Ratakتحت أسماء تجارية  مكعبات شمعية

Neokill وRoban .او غير ذلك 

حدثت المقاومة للدايفيناكوم عند مجتمعات الجرذ النرويجي في بريطانيا 

لهذا المركب إلى  ، وعلل بعض الباحثين المقاومة المنخفضة1978عام 

عوامل سلوكية، وسجلت مقاومة ضد هذا المركب أيضًا عند الفئران المقاومة 

https://www.pestcontrol.basf.co.uk/en/Products/Overview/Neosorexa%C2%AE-Bait-Block.html
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للوارفارين في بريطانيا وسجلت مقاومة عند بعض األنواع األخرى من 

 القوارض في عدد من الدول األوروبية ، وبرغم ذلك يعد فعاالً بشكل جيد.

o  ٌٕثرٔيبدٕٚنBromadiolone  : 

وأدخل  1968هيدروكسي كومارين، سجل ألول مرة عام يتبع مجموعة ال

. فاعليته في المخبر عالية ضد 1976إلى االستخدام كمبيد قوارض عام 

القوارض الحساسة للورافارين، وقادر على قتل الجرذان الحساسة بعد يوم 

واحد من التغذي على الطعوم، ويجب إعادة التغذية لقتل الجرذان والفئران 

% ضد 0.005ة ما يستخدم البروماديولون في طعوم بتركيز المقاومة. عاد

الجرذان والفئران وكان فعال حقليًا ضد الجرذان المقاومة وفشل في 

مكافحة الفئران المنزلية، في ثبلثة اختبارات من أصل ستة من االختبارات 

من المادة  كجم/مجم 410الحقلية في بريطانيا، حيث بقي فأر واحد استهلك 

وظهرت مشاهدات مشابهة في فنلندة، واعتبر ذلك نذيرًا لحدوث  الفعالة،

مقاومة الفئران لهذا المبيد. ولوحظت كذلك مقاومة الفئران للبروماديولون 

 في كندا، كما ذكرت مقاومة الفئران والجرذان لهذا المركب في الدانمارك.
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 يستخدم البرماديولون بشكل واسع في المناطق السكنية والزراعية على

السواء، ويتوفر على شكل مستحضرات متعددة محملة على حبوب النجيليات 

-0.1أو على شكل سوائل قاعدتها الزيت، أو على شكل بودرة مركزة تحتوي 

% ، يتسوق 2-0.1% من المادة الفعالة، أو كمسحوق احتكاك بتركيز 0.5

 ,Super – Caid , Mouseoff ,تحت أسماء تجارية عديده منها

Contrac,Killrat, او غير ذلك. 

o  ثرٔدٚفبكٕوBrodifacoum : 

يتبع لمجموعة الهيدروكسي كومارين، واستخدم في مكافحة القوارض 

، وهو أشد مبيدات الجيل الثاني من مانعات التخثر 1979ألول مرة عام 

فعالية، حيث اثبتت التجارب الحقلية والمخبرية فعالية هذا المركب في 

المقاومة لمبيد الوارفارين . يستخدم البروديفاكوم  مكافحة الجرذان والفئران

% سواء في الحقل أو في المخبر ، وفي جميع 0.005في الطعوم بتركيز 

أنحاء العالم، وباتت فعاليته معروفة في مكافحة جميع آفات القوارض في 

المناطق السكنية والزراعية، وتظهر فعالية هذا المركب في قتل القوارض 

لطعم كجزء من احتياجاته الغذائية في يوم واحد فقط فقد بعد استهبلك ا
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سجلت نسب موت كاملة للسبلالت الحساسة والمقاومة للوارفارين لؤلنواع 

الثبلثة المعروفة من القوارض المنزلية )الفأر المنزلي، الجرذ األسود، والجرذ 

 ساعة من التعرض لطعوم البروديفاكوم ، وتبينت الفعالية 24البني( بعد 

( ضد الجرذان Pulsed Baitingالعالية في اختبارات التطعيم المتقطع )

المقاوم للوارفارين ، المستحضرات التجارية متوفرة على شكل كبسوالت، 

% من 0.005مكعبات شمعية، وطعوم )محملة على حبوب النجيليات( تحتوي 

، ,x ,VertoBrodifacoum Kleratالمادة الفعالة، تحت أسماء تجارية منها 

Talon  ،Ratax ، Matikusاو غير ذلك. 

o  فهٕكٕيبفنيFlocoumafen  : 

أقل  1984يتبع مجموعة الهيدروكسي كوما رين، أدخل لبلستخدام عام 

على الدجاج، ولكنه سام جدًا  كجم/مجم LD50 >100فعالية على الطيور 

فعال ضد القوارض  كجم/مجم 0.25-0.075من   LD50للكبلب وتتراوح قيم 

اومة لمانعات التخثر األخرى، ويستخدم بشكل واسع في المناطق المق

السكنية والزراعية والصناعية، المستحضر التجاري المتوفر من هذا المبيد 
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وهو قالب شمعي أو كبسوالت أو حبوب  Stormيسوق تجاريًا تحت اسم 

 %.0.005قمح كاملة، محمل عليها المبيد بتركيز 

o   ٌٕدا٘ فٛثٛبنDifethialone : 

يتبع مجموعة الهيدروكسي كومارين، وهو أحدث مبيدات الجيل الثاني من 

مانعات التخثر. يختلف تركيبه الكيميائية عن تركيب البروديفاكوم في استبدال 

ذرة الكبريت محل ذرة األكسجين في حلقة الهيدروكسي كومارين. المادة 

وارفارين، الفعالة شديدة الفعالية ضد القوارض الحساسة والمقاومة لل

% كانت 0.0025أظهرت التجارب المخبرية أن طعوم الداي فيثيالون بتركيز 

فعالة ضد سبلالت مختلفة من الجرذان والفئران في كل من الدانمارك 

وفرنسا على الرغم من أن عرض الطعوم السامة بهذا التركيز لمدة يوم 

تبارات ضد واحد لم تكن كافية لقتل جميع األفراد المختبرة، أعطت االخ

الفئران والجرذان في الواليات المتحدة األمريكية نتائج جيدة. لم يتم تقييم 

هذا المبيد بشكل واسع، وعند استخدامه في طعوم وتركيز المادة الفعالة 

% يوجد شك بسيط حول فعاليتها كمضاد تخثر وحيد الجرعة ضد 0.0025فيها 

د في دول أوروبية محدودة تحت الجرذان والفئران المقاومة، ويتوفر هذا المبي
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 DT3وغير ذلك.   FirstStrike, Generation or BlueMaxاسم تجاري 

Difethialone. 

ملحوظة: تختلف في معظم االحيان االسماء التجارية لمانعات التجلط من  

 دولة ألخري

 

 

............................................................................................ 

 

 

 

 إخراءاد اٞيبٌ ػُذ انزؼبيم يغ ادلجٛذاد: 

 

 وضع المبيدات في أماكن ال تصلها أيدي األطفال أو الحيوانات -1

 .االقتصادية

حفظ المبيدات في أواني محكمة اإلغبلق، وفي مخازن غير متاح  -2

 .الوصول لها للجميع
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 خين أو األكلتخلط المبيدات في أماكن جيدة التهوية وال يسمح بالتد -3

والشرب في تلك األماكن أثناء خلطها.. مع استخدام كل وسائل 

 .وأقنعة الوقاية من كفوف

تغسل األواني المستعملة غسبل جيدا بعد االنتهاء من الخلط، كذلك   -4

 . مع المعدات والكفوف المطاطية الحال

بالسموم.. وحبس  وضع عبلمات تحذير في المناطق المعاملة  -5

 .ليفة أو منعها من الوصول الى مكان المعاملةالحيوانات األ

 . إبعاد الحيوانات الميتة من المعاملة وحرقها ودفن بقاياها  -6

صنف من السموم واالحتياط عليه، عند حدوث  معرفة )ترياق( كل  -7

المستشفى، لعدم اإللمام  حاالت تسمم وأخذ الترياق مع المصاب الى

 عامل المتخصص مع تلكالكافي عند العيادات والمستشفيات بالت

 الحاالت

............................................................ 
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 rodenticide of Formulationsيسزسضراد يجٛذاد انقٕارض:  

 

تحضر مبيدات القوارض بأشكال وصور مختلفة لتسهيل استخدامها في 

زات المادة مختلف الظروف. فمنها المستحضرات الجاهزة لبلستخدام، ومرك

الفعالة التي يتم خلطها مع ماد غذائية جاذبة للقوارض من قبل المستخدم، 

وقد تحضر على شكل طعوم سائلة أو على شكل مبيدات مبلمسة، تشكل 

الشعير، األرز، الذرة، الشوفان ، الذرة  –الحبوب على اختبلف أنواعها )القمح 

، فلهذا السبب ولتوفرها محليًا البيضاء( الغذاء الرئيسي لغالبية أنواع القوارض

بكميات كبيرة في معظم دول العالم، ولسهولة تخزينها، استخدمت كمواد 

 حاملة للمادة الفعالة عند تحضير الطعوم السامة

ومن الناحية االقتصادية يجب استعمال الحبوب ذات النوعية الجيدة 

القديمة أو بكونها أكثر جذبًا للقوارض من الحبوب ذات النوعية الرديئة 

المريضة والملوثة وللحصول على نتائج جيدة إذا ما أحسن اختيار المبيد 

 المناسب.
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تضاف في بعض األحيان مواد جاذبة، للطعوم مثل نكهة الفواكه، اللحم 

، السمك ، الموالس،السكر، القرفة أو اليانسون إال أن هذه اإلضافات تبدو 

صاحبة القرار النهائي في استساغة  مغرية للبشر أكثر منها للقوارض التي تعد

على إضافة  EPAالطعوم المحضرة، وتعتمد الوكالة األمريكية لحماية البيئة 

الذي توصي باستخدامه  Challenge dietالزيت والسكر في الغذاء المنافس 

 عند إجراء اختبارات االستساغة على أنها مواد تزيد من استساغة الطعوم.

ومن اإلجراءات العامة عند تصنيع الطعوم ألغراض تجارية ، إضافة مادة 

صبغية ملونة، )عادة زرقاء أو سوداء أو خضراء(، للتحذير من أن هذه 

الطعوم غير معدة لبلستهبلك البشري أو الحيواني، وتضاف أحيانًا بعض 

 المواد الحافظة لمنع نمو العفن على الطعوم. وفيما يلي أهم مستحضرات

 مبيدات القوارض وهي:

 : Baitsالطعوم المعدية  -1

تلعب مادة الطعم المخلوطة بالمبيد دورا فعاال و هاما في نجاح مكافحة 

دة الطعم حيث وجد انه في كثير والفئران، حيث يتوقف نجاح أي مبيد علي ج

من الحاالت ليس هناك فروق معنوية بين كفاءة المبيدات المستخدمة في 
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حيث ان التركيب الكميائي لهذه المواد متشابه و عليه فأن مكافحة القوارض 

جاذبية مواد الطعوم المضاف الي هذه المبيدات تلعب دورا كبيرا في نجاح 

 عملية المكافحة ويجب ان تتوفر الشروط االتية في مادة الطعم:

ان تكون مادة الطعم رخيصة منخفضة التكاليف و متوفرة في  -1

 ها و قابلة للتخزين لفترة طويلةالبيئة و سهلة الحصول علي

ان يكون الطعم المستخدم مناسب لنوع الفئران الموجودة في  -2

البيئة، حيث تختلف انواع الفئران في قابليتها للطعوم المختلفة، 

فالفأر النيرويجي يفضل الطعوم الحيوانية مثل السمك و 

الطعمية و الفأر المتسلق  يفضل الطعوم النباتية و الحبوب 

مار و الخضروات، و الفأر المنزلي تأكل كل شيء يقابلها مع والث

ميلها للتغذية علي الحبوب، و يجب االخذ في االعتبار عند اجراء 

عملية المكافحة للفأر المنزلي انه دائما رحال و ال يتعود علي 

غذاء معين و يفقد اهتمامه بالطعم بسرعة، و نادرا ما يزور 

لك فان عملية المكافحة ضد الفار مكان التغذية مرة ثانية و لذ

المنزلي باستخدام المبيدات المسيلة علي هيئة طعوم غير عملية 

و ان انجح طريفة هي استخدام المبيدات علي هيئة مساحيق 
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وعند استخدام طعوم مع المبيدات   Tracking powderالممرات 

ضد فأر المنزل فان افضل هذه الطعوم هي الحلوي و الجبن 

 والبطاطا.والتفاح 

ان يكون الطعم اكثر جاذبية من البدائل الغذائية الموجودة في  -3

منطقة ما و عليه فان عملية المكافحة بالمبيدات المسيلة علي 

هيئة طعوم وقت نضج المحصول التفيد حيث تكون الحبوب 

الناضجة اكثر جاذبية للفئران من الطعوم السامة.و يمكن اضافة 

لسكر او العسل االسود في حالة بعض المواد الجاذبة مثل ا

 مكافحة المخازن و الشون.

ان تكون حالة الطعم جيدة، الن الطعوم المتعفنه او المتخمرة  -4

او المخزونة فترة طويلة اقل جاذبية  للفئران و خاصة عند تخزين 

الذرة الشامية المجروشة لمدة طويلة يحدث لها عملية تزنخ حيث 

الزيت وعليه فعند استخدام  انها تحتوي علي نسبة عالية من

جريش الذرة فبلبد من خلطها مباشرة بالمبيدات واستخدامها في 

 التطبيق مباشرة بدون تخزينها.
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عند استخدام الحبوب كطعوم يفضل ان تكون مجروشة جرشا  -5

متوسطا بحيث ال تكون صغيرة جدا ويصعب علي الفئران تناولها، 

جحورها وتخزينها. كما  او كبيرة و يسهل علي الفئران نقلها الي

ان عملية الجرش تزيد من مساحة السطوح المعرضة و التي 

سوف يلتصق بيها المبيد كما ان الجرش يعطي نكهه محببة 

 للفئران مما يزيد من اقبال الفئران عليها.

يجب عدم استخدام الحبوب او البقوليات غير المقشورة كطعم  -6

ان الفئران عند تقشيرها  النها غير مقبولة للفئران باالضافة الي

لهذه الحبوب و نزعها للغبلف فسوف تؤدي الي فقد معظم 

 المبيد الملتصق بالسطح.

يجب االخذ في االعتبار عند اختيار الطعم المناسب المحصول  -7

السائد في المنطقة حيث يوصي باستخدام طعم من المحاصيل 

ها السائدة وذلك بعد رفع المحصول حيث ان الفئران عند تعود

علي التغذية علي محصول معين فانها تفضل هذا المحصول عن 

 باقي المحاصيل االخري.
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قد يكون من المفيد اضافة شمع البرافين الي الطعوم في حالة  -8

استخدامها في اراضي او اماكن مبتلة حيث ان ذلك سوف يحمي 

الطعوم من الرطوبة، و يراعي عند عمل ذلك ان تكون الحبوب 

لشمع مستديرة حتي تقلل من مساحة السطوح المستخدمة مع ا

المعرضة للعوامل الجوية مع مرتعاة عدم بروز هذه الحبوب عن 

مستوي سطح الشمع حتي ال يبتل و عدم غمر هذه الحبوب 

 بطبقة سميكة من الشمع حتي ال تفقد الحبوب جاذبيتها للفئران

قد يكون من المفيد استخدام الطعوم السائلة و ذلك في حالة  -9

 لبيئات التي تفتقد وجود مصادر للمياه كالشون و المخازنا

قد يستخدم المبيد علي هيئة مسحوق ممرات بدون اضافة  -10

طعوم.. وتفيد هذه الطريقة في مكافحة فؤيرات المنازل كما 

سبق، و قد ال تعطي هذه الطريقة نجاحا مؤكدا مع الفئران 

بطن المتسلقة و ذلك لطول ارجلها و عدم احتكاك فروة ال

 بالمسحوق
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وتستعمل حبوب النجيليات )الكاملة أو المجروشة أو المطحونة( بشكل 

واسع في تحضير الطعوم، وعند خلطها بالمادة الفعالة تضاف مادة الصقة 

وهي عادة الزيت النباتي، لتساعد على التصاق المادة الفعالة بالمادة 

على دقة التركيز  الحاملة، ومنع تطايرها وضياعها أثناء الخلط مما يؤثر

المطلوب  وعلى الصعيد التجاري اليفضل الطعوم المحضرة بهذه الطريقة 

بقاء المادة الفعالة على سطح الحبوب الكاملة مما قد يؤيد لخفض 

استساغتها، إضافة الحتمال انفصال المادة الفعالة عن سطح المادة الحاملة 

 قلبة.في ظروف التخزين أو عند استخدام في ظروف جوية مت

وللتخلص من هذه المعيقات ظهرت بعض مستحضرات الطعوم على 

تتشابه في تقنية تصنيعها مع تلك المطبقة في إنتاج  Pelletsشكل كبسوالت 

المضغوطات العلفية حيث تخلط حبوب النجيليات المطحونة مع المادة الفعالة 

وتضغط في قوالب مختلفة األشكال واألحجام، وظهر أن االستساغة 

كبسوالت أكبر منها لطعوم الحبوب بكونها تحتوي أنواعًا مختلفة من الحبو لل

المطحونة، إضافة لتوزع المادة الفعالة بشكل متوازن ضمن الكبسوالت، 

ويتوقف مدى قبول القوارض لهذه المستحضرات على شكلها وحجمها ودرجة 
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د من قساوتها, ويمكن إضافة كمية من الشمع إلى الخليط قبل التصنيع للح

 تأثير الرطوبة عليها.

ولحل مشكلة ثبات الطعوم في الظروف الجوية المتغيرة وفي ظروف 

االستخدام المختلفة وسميتها للطيور، ظهر نوع جديد من المستحضرات هي 

تتألف بشكل رئيسي من حبوب النجيليات  Wax blocksالمكعبات الشمعية 

شمع البرافين تتراوح من  )الكاملة أو المجروشة أو المطحونة( مع نسبة من

%. واستخدمت في مكافحة قوارض المدن، خاصة في أنظمة  15-40

الصرف الصحي، واستخدمت مكعبات شمع البارافين المحتوية على مبيد 

البروديفاكوم والدافيناكوم بنجاح لمكافحة السبلالت المقاومة من الجرذ 

ة كثيرة في تلك النرويجي في مزارع بريطانيا، برغم وجود أغذية منافس

 .Buckle 1994المزارع 

 Deterentولزيادة تدابير األمان في طعوم القوارض تستخدم مادة 

denatoniun benzaie  اسمها التجاريBilrex  المقيئة للبشر عندما توجد في

% والتؤثر هذه النسبة على استهبلك القوارض 0.001الطعوم بنسبة 
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هو تقليل الكمية المستهلكة من  للطعوم، والدور األساسي لهذه المادة

 الطعوم السامة بطريقة الخطأ وبالتالي خفض خطورة التسمم العرضي.
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 : اختيار أماكن وضع الطعوم –

o يجب أن تكون نقط وضع الطعوم في خط سير الفئران المتوقع 

. 

o  توزع الطعوم على األماكن العلوية والسفلية في حالة المكافحة

 .داخل المباني

o األماكن المظلمة والبعيدة عن الحركة والضوضاء يتم اختيار . 

o  سم تقريبًا15يبعد الطعم عن الحوائط بمقدار . 

o ( 20عدم تغيير أماكن وضع الطعوم طول أيام دورة المقاومة 

 .) يومًا تقريبًا

o  رسم كر وكي ألماكن وضع الطعوم تبين بأرقام مسلسلة ويعلم

 . فيها األماكن العلوية لتمييزها عن السفلية
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o  في األماكن المكشوفة يتم وضع الطعوم في اسطوانات من

الببلستيك أو ما يشبهها أو أي أشكال أخرى تعوق الحيوانات 

األخرى من الوصول للطعم السام وأن يكون بعيدًا عن متناول 

األطفال ويتم التحايل بصورة أو بأخرى ألماكن وضع الطعوم في 

 . خط سير الفئران دون ما ضرر

o تناسب عدد نقط وضع الطعوم مع األعداد المنتظر يجب أن ي

 .)المتوقعة ( للفئران

 : دورات الطعوم –د 

المقصود بها تنظيم وضع الطعوم والكشف عليها وتغيير التالف مع رفع 

الفئران الميتة وتطهير أماكنها بالفنيك أو الكلور الجيري ورصد ذلك في جداول 

 -: خاصة بكل دورة مع مبلحظة اآلتي
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يتم نشر مجموعة ضخمة من الطعوم الغير سامة والجاذبة للفئران وفي    .1

داخل األشكال المختلفة التي سوف تستخدم فيما بعد مع الطعوم السامة 

حتى يمكن تحديد أماكن انتشار  (Pre – baiting) فيما يسمى بعملية

القوارض وكثافتها في كل منطقة بناءً على معدل استهبلك تلك الطعوم 

 . مر ذلك لمدة ثبلثة أيامويست

تستبدل الطعوم العادية بالطعوم السامة في اليوم الرابع في       .2

 .المناطق التي ثبت أنها مسالك للفئران

يستمر الكشف عن الطعوم لتغيير التالف وزيادة الطعم حسب معدل    .3

ى مع رفع الفئران الميتة من األماكن المختلفة ويستمر ذلك حت -االستهبلك 

 .يتوقف أكل الطعوم

ترفع الطعوم وتعدم بعد نهاية الدورة بدفنها في التربة في حفرة بعمق    .4

 . واحد متر تقريبًا بعيدًا عن مصادر المياه أو اتجاه حركة السيول واألمطار
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يستمر المرور لبضعة أيام أخرى للتأكد من جمع كل الفئران الميتة بحذر    .5

دل وزنها من الجير الحي وتطهير مكانها بالمطهرات شديد مع دفنها مع ما يعا

 .الطبية كالفنيك أو الكلور الجيري

ويبلحظ أنه يمكن استخدام بعض الطعوم السامة في صورة سائلة في 

المناطق الجافة التي يكون من الصعب فيها على القوارض الحصول على 

لماء لبلستخدام الماء .. كما يمكن استخدام بعض المركبات التي ال تتأثر با

 .في مواسير المجاري )أقراص شمعية(

 

  Contact Poisonsسموم المبلمسة )بودرة تعفير(  -2

توفر مبيدات المبلمسة غالبًا على شكل مساحيق وقد تتوفر على شكل 

هبلم، وهي بالمعنى الدقيق للعبارة ليست مبيدات مبلمسة بكونها تسبب 

عند فتحات الجحور وعلى األسطح الموت نتيجة مبلمستها للجلد، فهي تنثر 

والممرات التي تسير عليها القوارض، مما يؤدي لتلوث أقدامها وفرائها بهذه 

المواد، وتدخل إلى جهاز الهضم عند تنظيف القوارض ألقدامها وفرائها 
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بواسطة اللسان، وبذلك فهي سموم معدية من محاسن هذه المواد عدم 

 باه والتجنب.تأثرها باالستساغة أو بظاهرة االشت

مساحيق االحتكاك، أو مساحيق ممرات االنتقال كما تسمى أحيانًا)بودرة 

التعفير( ، تختلف كثيرًا من حيث التركيب الكيميائي ، وتتأثر فعاليتها بحجم 

جزيئات المادة الفعالة، وأفضلها هي تلك التي يمكن لجزيئاتها أن تنجذب 

 رباء الساكنة الموجودة فيه.لفراء الحيوانات المستهدفة بفعل قوى الكه

عادة يكون تركيز المادة الفعالة في مساحيق االحتكاك أكبر بكثير من 

ضعفًا ، بسبب  20تركيزها في الطعوم المعدية المحتوية على نفس المركب 

أن كمية قليلة نسبيًا من السم تعلق بفراء الحيوان. ونظرًا للتركيز العالي 

رها في الهواء وانتقالها من مناطق االستخدام للمادة الفعالة وإمكانية تطاي

على أماكن تحضير الغذاء أو أماكن تخزينه، يجب أن يتم التعامل بحذر شديد 

 مع هذه المستحضرات.

ولحل مشكلة التلوث التي يسببها استخدام مساحيق االحتكاك للبيئة 

ي ظهرت مستحضرات الهبلم )التي تعتبر أكثر أمانًا، واستخدمت بشكل أساس

لمكافحة الفئران، على شكل أنفاق اصطناعية تحتوي فتيل مشرب 

 البروديفاكوم(
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 liquidمبيدات سائلة  -3

  تستخدم هذه الصورة من المبيدات في كثير من الحاالت منها

عند استخدام مبيدات حشرية عالية التركيز لمكافحة افه اخري قدي -

 تؤدي الي خفض تعداد كثافة الفئران في هذه المنطقة 

 في االماكن التي تحتاج فيها الفئران الي ماء  -

  

 Fumigantsالمدخنــــــــات  -4

الطرق وأكثرها نجاحا في مكافحة  استخدام الغازات السامة من أقوى

وذلك للخاصية التي  القوارض وحتى الطفيليات والحشرات والعناكب وغيرها،

ومخابئها  في جحورهايتمتع بها الغاز في مبلحقة الكائنات الحية وقتلها حتى 

غير الظاهرة للعيان .. ولكن على من يريد أن استخدام تلك الطريقة أن 

حذرا جدا فقد تسبب بعض األخطاء الى الموت ألعداد كبيرة من  يكون

المستهدفة في المكافحة، حتى اإلنسان نفسه، ومن  الكائنات الحية غير

أحد الرعاة اشترى أنبوبة  تلك المواد، أن أطرف الحوادث التي واجهتها في بيع

فوستوكسين هندي الصنع( .. ( قرصا سريع التسامي والتبخر من نوع 30بها 
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المرافق أن السائق  وكان معه مرافق له، وفي طريقهما الى البادية الحظ

السيارة، فإذا  يترنح بسيارته وبدا وجهه شاحبا، فتدخل وفتح النوافذ وأوقف

وبدأت  .. انفتحت جراء السير غير المنتظمباألنبوبة الغازية لؤلقراص قد 

 الغازات تأخذ مفعولها على السائق قبل صاحبه وكادت أن تقتلهما

 . المستعملة وهذه بعض األسماء الكيمائية للغازات السامة

 Ca(CN2)   سيانيد الكالسيوم -1

يستخدم في األماكن المفتوحة، حيث يُضخ في جحور القوارض، 

 جه السرعة إلى غاز سيانيد الهيدروجينحبيبات تتحول على و بشكل

HCN ال تبقي عمال المكافحة في هذا النوع من  وعلى الهيئات العامة أن

ستتراكم لديهم وتسبب لهم  العمل مددا أكثر من سنة، ألن بقايا المبيد

القاتلة  أمراضا مزمنة .. وإن حدث وتسمم أحد بهذا الغاز )جرعته

ترات األملين( التي تأتي بشكل )أمبولة( جزء بالمليون( فترياقه هو )ن300

 . وتوضع تحت أنف المتسمم ريثما ينقل المريض إلى المستشفى تكسر

  CH3Br بروميد المثيل -2
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يستخدم للتعفير اعتياديا ضد اآلفات  غاز عديم الرائحة عالي السمية،

الغاز في درجات حرارة  المخزنية ومن ضمنها القوارض. ال يستخدم هذا

 رجات مئوية، لبقائه متجمدا، كما ال يستخدم الكفوفد 4دون ال 

الببلستيكية لذوبانها السريع من أثر الغاز .. كما يجب الحذر من أثره على 

واالبتعاد عن استخدامه قرب جذور النباتات ألنه سيقتلها دون  .. العينين

بواسطة ضخه بخراطيم خاصة في جحور  شك .. واستخدامه يتم

 .عات والموانئالقوارض في المستود

 CCl3NO2 كلوربكرين  -3

جزء 32والفئران تموت إذا أخذت  وهو الذي يُعرف بغاز الدموع،

 . الثقيلة بالمليون حيث كان يستخدم بخلطه مع زيت المحركات

 H3P فوسفيد الهيدروجين -4

هذا الغاز ب )الفوستوكين( ولقد استخدم لسنين عديدة ..  يُسمى

األلمنيوم( يوضع بشكل أقراص  وفوسفيد وهو مخلوط من )كارباميت

قرص  30ـ20تحوي  غم.. عند فتح األنبوبة التي3مضغوطة وزن القرص 
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 )حسب الشركة الصانعة( ووضع تلك األقراص في المستودعات أو داخل

الجحور فإنها تتحلل إلى فوسفيد الهيدروجين وهيدروكسيد األلمونيوم 

الشروط أن استخدامه أوكسيد الكربون .. وكما قلنا في  وآمونيا وثاني

لكن إذا أردنا تعقيم حبوب في العراء  يحتاج إلى أمكنة محكمة اإلغبلق،

فإن علينا تغطيتها  من القوارض والحشرات، وكانت معبأة في أكياس،

 .دفنها بغطاء ببلستيكي غير مثقوب وتثبيت أطرافه بواسطة أنابيب أو

 CO2. ثاني أكسيد الكربون   -5

ألمر لمكافحة فأر البيوت في المخازن في بداية ا كان يستخدم

%.. ويمكن استخدامه 23تركيز  المبردة، وذلك بأقل من ساعتين على

 .على هيئة صلدة )الثلج الجاف(

  CO. أول أكسيد الكربون -6

الفحم المشتعل، يكون قاتبل  غاز سام وخانق جدا، وهو الذي يطلقه

وممكن % 0.35عندما يكون تركيزه في الفضاء المحيط بالكائن الحي 

إدخال خرطوم موصول بالعادم )إكزوست السيارة( في وكر القوارض 
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دقائق، فإنه سيقضي عليها، مع االنتباه إلغبلق فتحات أخرى  لمدة خمسة

 .الغاز قد تسرب

 SO2. ثاني أكسيد الكبريت  -7

اللون غير قابل لبلشتعال ذو رائحة مهيجة قوية طاردة،  غاز عديم

والعيون، ممكن خلطه مع )نترات البوتاسيوم(  يؤثر على الجهاز العصبي

فتخرج القوارض )دايخة(  وشحم .. وحرق الخليط داخل جحور القوارض،

 . ممكن مسكها لؤلبحاث أو قتلها والتخلص منها

تستخدم المدخنات في مكافحة القوارض، في حال فشل الطرق 

بيقها وتتوفر التقليدية مثل الطعوم المعدية ومساحيق االحتكاك، أو صعوبة تط

أقراص أو على شكل  –كبسوالت –قطع كرتونية مشبع  –على شكل بودرة 

غاز مضغوط في أسطوانات معدنية. ويحذر باستخدام هذه المواد في 

مكافحة اآلفات في العديد من دول العالم إال من قبل )شركات المكافحة( 

 مدربين على التعامل معها.

 (3PHم هو غاز الفوسفين )أكثر المدخنات استخدامًا في العال
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................................... 

 

ٔ الطفيلياتاسزخذاو انغبزاد يف انزخهص يٍ انقٕارض ٔ ضرٔط 

 . انؼُبكت ٔاٞفبػٙ ٔ ثُبد ػرش ٔغريْب

 

 أن يتروى صاحب المتجر أو من يصرف ويبيع تلك المواد في بيعها، -1

بتطبيق الطرق حتى يتأكد من قدرة من يشتريها على االلتزام 

 .الصحيحة

الحجرات أو المخازن أو المزارع من أي فتحة، ويتفقد من  أن تخلو -2

إحكام إغبلق تلك الفتحات بأشرطة  يريد تطبيق تلك الطريقة في

ليضمن تقليل  .. الصقة حتى لو كانت ثقوب وفتحات مفاتيح األقفال

 .الكلفة ويضمن فاعلية الطريقة

لتنفيذ، فمثبل )ألواح الفورمالدهايد( ا أن يتمتع من يستخدمها بسرعة -3

المفرخات( تحتاج  ( التي تستخدم في قاعات المزارع والفاقسات
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 إلشعال النار في أطرافها، وتوضع عدة ألواح في عدة أماكن، فإن لم

يكن العامل أو المهندس سريعا في تنفيذ ذلك فإنه سيصاب بالدوار 

ع استخدام الكمامات صريعا .. لذا فإن السرعة م السريع وقد يسقط

 .هامة جدا

المواد للمنازل، لما قد يتسرب من غاز الى غرف  تجنب صرف تلك -4

يُخلى المنزل لمدة أربعة  النوم، وإن كان ال بد من ذلك، فيجب أن

 .أيام، وعند فتحة يجب الحذر، وعلى أيدي مختصين ال هواة

ث أن حي 29أن يُختار مادة وزنها الجزيئي الذي يجب أن ال يقل عن  -5

الوزن الجزيئي للهواء، ألنه في حالة خفة الوزن الجزيئي  األخير هو

 .وصول الغاز للجحور واألرضيات للغاز السام لن نستفيد في

........................................................ 

 إرضبداد ْبيخ ػُذ إسزخذاو ادلكبفسخ انكًٛبئٛخ نهقٕارض 

 

 -ئية التي تستخدم لمكافحة القوارض، مبيدات يطلق على المواد الكيميا

ويجب مبلحظة أن هذه المواد سامة لئلنسان والحيوانات  القوارض
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فعالة ضد القوارض وليس لها أي تأثير ضد  األليفة. وال تعرف مادة

إلحدى هذه المواد الكيميائية مبلحظة  اإلنسان، ولهذا يجب عند الحاجة

  : ما يلي

 المواد الكيميائية يجب استشارة أحد  عند التفكير في استعمال

في ذلك ، ويفضل استشارة الجهات الحكومية المختصة  المختصين

  . المناسبة وطريقة االستعمال بشأن اختيار المادة

 أن تكون موصي بها في برنامج مكافحة القوارض 

  إتباع إرشادات المصنع في لتأكد من وجود نشرة خاصة للمبيد موضحًا

 المضاد في حالة التسمم -الجرعة البلزمة –فعالة بها المادة ال

  تجنب وضع المبيدات مع أي مواد غذائية أثناء النقل 

  يجب إبعاد السموم عن األماكن التي يمكن أن تصل منها إلى الغذاء

  .بأي صورة

 يتم خلط المبيد في مكان بعيدًا عن الكتلة السكنية-

 تجنب الخلط في الظروف الجوية السيئة-
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االًنتهاء من الخلط يجب تنظيف المكان من بقايا المبيدات و الطعوم  بعد-

 حتي ال تلتهما الحيوانات و تحدث لها تسمم

تحديد بؤر اإلصابة التي سيتم بها العبلج ألن إستخدام المبيدات علي نطاق  

 واسع يزيد من فرص حدوث التسمم

 افحةوضع عبلمات تحذيرية في األماكن التي سيتم بها عملية المك 

  الحذر عند التطبيق فيمكن وضع مبيد فوسفيد الزنك داخل الجحور حتي ال

تلتهمه الحيوانات أو إستخدام محطات طعوم خصوصا في حالة إستخدام 

 المبيدات المانعة للتجلط.

 يفضل إستخدام مبيدات بطيئة المفعول 

 

 ال يستخدم سم يشبه أية مادة غذائية أو مادة مضافة لؤلغذية خوفًا من 

  أن يحدث خلط بين هذه المادة والسم.
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  ما يراعى عند تقديم الطُعْم للفأر: جرت العادة أن يدس السم للفأر مع

غذائية محببة له، وتدعى حينئذ بالطُْعم. وفيما يلي بعض األمور التي  مادة

  : مراعاتها عند استخدام الطعوم يجب

ل تحديد نوع الفئران بالمكان، الن كل نوع له غذاء مفض -

 يمكن استخدامه في عملية المكافحة

 التركيز علي مكان انتشار الفئران -

 غلق جميع الفتحات المحتملة لدخول وخروج الفئران -

أن يوضع الغذاء المحبب لدى الفأر بدون السم)طعم   -

كاذب( ليتناول منه عدة أيام حتى يطمئن إليه الفأر وبعدئذ 

 يوضع به السم
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 ريقة االستعمال.االختيار المناسب للمبيد و ط 

   يتم تغيير الطعم من وقت آلخر ؛ ألن الفئران ذكية ، فقد تكتشف

وعندها تضيع الجهود سدى ، فمهما تكرر وضع هذا الطُعْم  طعمًا ما

  لن يأكله الفأر

  الفأر حساس آلثار اإلنسان، لذا يفضل أن يتم وضع الطُْعم بأقل ما

  .يمكن من التداول ويفضل لبس القفازات

 استخدام غذاء)طعم( غير المتاح بمكان عملية المكافحة يفضل 

 يجب الحد من مصادر غذاء الفئران األخرى .  

 الطفيليات الخارجية حتي ال تنتشر   ترك الفار ميت فتره طويلة يجب ال

 وخاصة البراغيث تجنبًا النتشار األمراض.
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.................................................................. 

َصبئر ٔارضبداد ْبيخ نهؼًبنخ ادلسزخذيخ يف يكبفسخ  

 انقٕارض
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 توزيع طعوم القوارض

 

 اختيار عمال بالغين اصحاء و اجسامهم خالية من الجروح -

لديهم خبره في مجال استخدام المبيدات وكيفية االسعافات االولية في  -

 حالة التسمم..

 ناء العمل ارتداء مبلبس تغطي اكبر جزء من الجسم اث -

استخدام القفاز لحماية االيدي والكمامة لتجنب استنشاق مسحوق  -

 المبيد او الغازات الناتجة

 تجنب التدخين و االكل و الشرب اثناء العمل -
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 يجب فتح عبوات المبيدات بحذر شديد وببطيء مع ابعادها عن الوجه -

 التخلص من عبوات المبيدات الفارغة وذلك بتحطيمها و دفنها حتي ال -

 تستخدم في اغراض اخري

غسل جميع االدوات المستخدمة في العمل بعيدا عن القنوات المائية  -

 حتي ال يحدث تلوث للمياه

ضرورة تغيير المبلبس الملوثة بالمبيدات بمبلبس اخري نظيفة بعد  -

 انتهاء العمل وقبل الذهاب للمنزل

 تنظيف الجسم بالماء والصابون بعد االنتهاء من العمل اليومي -

عند حدوث تلوث ألي جزء من اجزاء الجسم بمسحوق المبيد يجب  -

غسله فورا بالماء و الصابون او المسح برفق بقطعة من القماش 

 الجافة وذلك في حالة توفر المياه

.................................................. 

 Prediction ثبٜفخ انزُجؤ 

ول إليهـا حالـة اآلفـة فـي زمـان سـتؤ هـو تصـور مـا التنبؤ بحالة اآلفة:  -

ومكان محددين اعتمادًا على الواقع الحالي لتلك اآلفة مـع األخـذ بعـين 
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االعتبار إمكانية تغير الظروف المحيطة بها خبلل الفترة التـي يـتم التنبـؤ 

 عنها.

 التنبؤ التشاؤمي:  -أ  -

يفتــرض أن جميــع الظــروف المحيطــة باآلفــة تعمــل لصــالحها وبــذلك  -

ا ألقصى حد ممكن تسمح به تلـك الظـروف. يتبـع هـذا ستصل أضراره

األسلوب العـاملين فـي وقايـة النبـات حيـث يبـدؤون باتخـاذ اإلجـراءات 

 والتدابير البلزمة لدرء األخطار المتوقعة قبل حدوثها.

 التنبؤ التفاؤلي:-ب  -

 يفتــرض أن جميــع الظــروف المحيطــة باآلفــة تعمــل ضــدها وبــذلك ال -

ذلـك يتبـع هـذا األسـلوب  يبـرر ظهـور مـا ضرورة للتحرك إلى في حـال

العاملين في مكافحة اآلفـات، ففـي حـال حـدوث عكـس مـا تنبئـوا بـه 

يكونوا عندها قد خسروا عنصر المبادرة وأصبحوا مضطرين لبذل جهـود 

 أكبر ونفقات أكثر للحد من أضرار اآلفة.

 التنبؤ العلمي: -ج  -

الظروف المحيطة  وهو تنبؤ قصير األجل يترافق مع استمرار البحث في -

باآلفة وتحديد فيما إذا كانت تعمل لصالحها أم ال. يتبع هذا األسلوب في 
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 15العمل المستمر على تفقد حالة التكاثر لمجتمعات اآلفـة كـل   التنبؤ،

يوم ولعدة سنوات بعدها يمكن جمع حصيلة علميـة كبيـرة مـن تفاعـل 

التنبـؤ بحيـث  اآلفة مع الظروف المحيطة بهـا عنـدها يمكـن زيـادة مـدة

تغطي عامًا كـامبلً. وهـو مايجـب االعتمـاد عليـه فـي التنبـؤ عـن آفـات 

القوارض التي تعد من آفات الطوارئ والتي يفيد معها التحديد المسبق 

 لما ستكون عليها ،،،

.................................... 

  Integrated pest management اإلدارح ادلزكبيهخ نٝفخ 

 

األضرار التي تسببها القوارض، فهي تشكل حلقـة مهمـة فـي  إلى جانب -

السلســلة الغذائيــة تــدعم بقــاء أنــواع حيــة تقــع فوقهــا فــي السلســلة، 

وتشكل مصدر تغذية لبعض المفترسـات والحشـرات والكائنـات الرميـة 

وتتغذى بدورها على كائنات أخرى في السلسـلة الغذائيـة وبـذلك فهـي 

النظـام الحيـوي. ولكـن عنـدما تـزداد تسهم في التوازن الطبيعـي فـي 

كثافة أي كائن حـي عـن الحـد الطبيعـي يتحـول آلفـة يجـب مكافحتهـا 
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وخفض كثافتها للحدود الطبيعية ، فالغرض من عمليات المكافحـة هـو 

 خفض أعداد اآلفة وليس القضاء عليها قضاءً تامًا.

وقد ظهرت في العقود القليلـة الماضـية مفـاهيم جديـدة فـي مكافحـة  -

حشرات والقوارض تبعًا للتطورات التي ظهرت في عمليات المكافحـة ال

ونظرًا آفات جديدة لم تكن معهودة ظهرت مؤخرًا بسـبب حـدوث خلـل 

 في التوازن الطبيعي ،

توظيـف جميـع السـبل واإلجـراءات  IPMوتعني اإلدارة المتكاملة لآلفة  -

سـتحيل أن التي من شأنها إبقاء اآلفة دون عتبة الضـرر االقتصـادي، إذ ي

يؤدي أحد عوامل المكافحة بمفرده إلى السيطرة على اآلفة وإنما البـد 

من تضـافر عوامـل المكافحـة المختلفـة، ابتـداء بدراسـة المشـكلة ثـم 

مراقبة اآلفة بشكل دوري ثم تطبيق اإلجـراءات الزراعيـة بشـكل دقيـق 

ومتابعة دور األعـداء الحيويـة فـي الحـد مـن أعـداد اآلفـة وأخيـرًا يـتم 

اللجــوء إلــى المكافحــة الكيميائيــة فــي حالــة خــروج اآلفــة مــن نطــاق 

السيطرة، وحين نضطر للمكافحة الكيميائية يجب اختيار المبيدات األقـل 

خطورة على النظام الحيوي واألكثر أمانًا علـى القـائمين علـى عمليـات 

المكافحة وبالتراكيز الفعالة الدنيا وبأقل الكميـات وبأقـل هـدر ممكـن، 



                   يمان دسوقيسعد سلد عبدالعليم ا.                                      القوارض                                                    مبيدات

                                                                                                                      

 

83 

 

ــيم نتائجهــا، لبلســتمرار فــي واســتخ دامها فــي الوقــت األنســب ثــم تقي

استخدامها أو استبدالها بأخرى أفضل في حين فشلها فـي المكافحـة أو 

ظهور أعراضها الجانبية السلبية على البيئـة والنظـام الحيـوي ومـن أهـم 

 عناصر اإلدارة المتكاملة لآلفة هي المكافحة الحيوية

....................................................... 

 دٔر ادلجٛذاد يف َظبو ادلكبفسخ ادلزكبيهخ نٝفبد 

 

تعتبر المبيدات الوسـيلة الوحيـدة الحاسـمة والفعالـة المتاحـة حاليـا للسـيطرة 

 علي اآلفات عند وصولها إلي حالة الوباء عندما تتعدي الحدود االقتصادية.   

تلعبه المبيدات كوسـيلة سـريعة فـي وفي الغالب فإنه يعتمد علي الدور الذي 

خفض تعداد عشيرة اآلفة إلي ما تحت هذه المسـتويات ثـم توظيـف الطـرق 

األخرى للسيطرة علـي المسـتويات المنخفضـة مـن اآلفـة. ولتحقيـق أهـداف 

المكافحة المتكاملة لآلفات فإنه يجب أن يؤخذ في االعتبار أن استئصال اآلفـة 

دي وإنـه يجـب إحـبلل مبيـدات جديـدة بـدالً مـن غير الزمًا لمنع الضرر االقتصا

ــق  ــن المشــاكل المصــاحبة للتطبي ــر أي م ــدما تظه ــدات المســتخدمة عن المبي
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)المقاومة(  وعمومًا فإن االستخدام المناسب للمبيدات ضمن برامج السـيطرة 

علي اآلفات يتطلب اإللتزام بتطبيق المبيدات في التوقيت المناسب الذي تكـون 

ما يمكن واستخدام المبيـدات فقـط عنـدما تفشـل الوسـائل فيه اآلفة أضعف 

 األخرى في تقليل تعداد اآلفات ومنع وصولها للحد االقتصادي الحرج . 

واالستخدام االختياري للمبيدات واالعتماد علي المبيدات عالية التخصص بحيث 

 تستخدم بأقل جرعة ممكنة مع أقل تأثير أو ضرر للبيئة. 

................................................ 

ادلجٛذاد انذٔر انفؼبل السزخذايٓب يف  أعطت أْى اخلصبئص انزٙ 

 ػهٙ اٜفبد السيطرةثرايح 

 

تحقق المبيدات الكيماويـة الحشـرية مكافحـة عمليـة تطبيقيـة بالقيـاس  .1

بأعداد اآلفة التي تقترب من الحـد االقتصـادي وتتجلـي فائـدة المبيـدات 

الكيماويـة بوجـه عـام أو بـرامج السـيطرة علـي  في بـرامج المكافحـة

اآلفات وبتحديد أكثر عندما تتكامل مـع بـرامج المكافحـة األخـري وفـي 
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الحاالت التي تفشل فيها هذه الطـرق وبخاصـة حـاالت الطـوارئ التـي 

 تستلزم استخدام المبيدات الكيماوية لتحقيق توازن سريع في الموقف 

رهـا فـي منـع الضـرر االقتصـادي سرعة الفعل العبلجـي للمبيـدات ودو .2

لآلفة و التأثير المميت أو القاتل نتيجة استخدام المبيدات فـي المكافحـة 

يحدث سريعًا وعادة ما يحدث موت ألعداد اآلفة خبلل ساعات معـدودة 

علي االقل يوم أو يومين وبناء علـي ذلـك فإنـه يمكـن اسـتعمال هـذه 

أثنين من الحصـاد بشـرط أن المبيدات علي كثير من النباتات قبل يوم أو 

تكون المبيـدات المسـتخدمة سـريعة الـتحطم والتـدهور وسـرعة إزالـة 

 متبقياتها. 

للمبيدات مدي واسع من الخواص واالستخدامات والمعاملة بما يتمشـي  .3

 مع جميع حاالت اآلفة 

نسبة الفائدة في مقابل التكلفة عند استخدام المبيدات تكون دائمًا فـي  .4

 .الفبلحصالح 

المبيدات الكيماوية الحشرية تنتج بكميات كبيرة نسبيًا وبتكلفة منخفضـة   .5

إلي حد ما مقارنة بالكيمائيات األخرى فمثبلً مبيد الـددت . والتوكسـافين 

 من المبيدات الكيماوية حينما صنعت كانت تكاليف إنتاجها بسيطة. 
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........................................ 

 ادلكبفسخ ادلزكبيهخ ػٍ اسزخذاو ادلجٛذاد ؟ دلبرا ٚفضم اسزخذاو  

 

تؤدي المكافحة المتكاملة إلي توازن النظام البيئي حيث أن إدخال  .1

المبيد في النظام البيئي يحدث عنه خلل في هذا التوازن بسبب تحطيم 

بعض األنواع وتمكين بعض األنواع األخرى من السيادة والمثال علي 

 مة في البيئة . ذلك قتل األعداء الحيوية الها

يمكن للمكافحة الكيماوية أال تكون فعالة بسـبب ظهـور صـفة مقاومـة  .2

وفي الواقع هناك   Pest Resistant to Pesticidesاآلفة لفعل للمبيد

 حاله ظهرت فيها هذه الظاهرة. 600

ــاد أن هــذه  .3 ــة ، فاالعتق ــة المتكامل ــة المكافح ســهولة اســتخدام طريق

خـاطئ ألنـه حتـى لـو أردنـا اسـتخدام  الطريقة صعبة التطبيـق اعتقـاد

المبيدات فقط فإنـه مـن المفـروض أن نقـيم اآلفـة ومسـتواها ونقـيم 

مستوي الضرر الذي تحدثه ، ونقرر ماذا سيستخدم للمكافحة وكل هـذه 

 خطوات ضرورية أيضًا عند استخدام المكافحة المتكاملة . 
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قـة المكافحـة توفير التكاليف من األمور الهامة للمزارع واسـتخدام طري .4

المتكاملــة ســوف تــوفر كثيــر مــن التكــاليف ألن اســتخدام المبيــد فيهــا 

سيكون محدودًا عنـد الحاجـة إليـه فقـط وسـوف تقـوم بـاقي الطـرق 

الوقائيــة والبيولوجيــة والميكانيكيــة والفيزيقيــة لعملهــا بــدالً مــن المبيــد 

 موفرة بذلك الوقت والمجهود . 

يئة الصحية حيث أن استخدام المبيد المكافحة المتكاملة تشجع وجود الب .5

سيكون بدرجة محدودة وبالتالي فترة بقاء المبيدات في البيئـة سـتكون 

أقصر وسيكون تأثيرها علي المخلوقات الحية اخف وخاصة أن مشـاكل 

التخلص من عبوات المبيدات الفارغة سوف تصبح أقل كمـا ان مشـاكل 

خفض إلي درجـة كبيـرة تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية سوف تن

 . 
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تخفض المكافحة المتكاملة من القلق الذي أصاب الجميع بسبب استخدام -

المبيدات وتلوث التربة األغذية مما جعل بعض الجمعيات األهلية في بعض 

البلدان يقومون بالضغط المستمر علي المزارعين ومنتجي األغذية وغيرها 

ملة سوف يحسن الصورة ويمنع وفي الواقع فإن استخدام المكافحة المتكا

 التشاؤم ويخفف الضغوط النفسية التي تسبب تدهورًا في صحة اإلنسان .

................................................ 

 

 

 يزكبيهخ يكبفسخ نربَبيح  يثبل يف سبثقب ضرذ يب رهخٛص ٔميكٍ 

 انفئراٌ أضرار يٍ نهزخهص

 



                   يمان دسوقيسعد سلد عبدالعليم ا.                                      القوارض                                                    مبيدات

                                                                                                                      

 

89 

 

 ع النوافذالحرص علي تركيب اسبلك معدنية لجمي 

  سد الشقوق التي توجد في الحوائط مما يجعل امر اختباء وجود

 .الفئران امرا صعبا

 التخلص من القمامة باستمرار وبشكل صحي 

 )القتل المباشر )باليد او العصا 

 تربية القطط المنزلية تساعد كثيرا في طرد وقتل الفئران 

 م المناسب استخدام المصائد السلكية التي يمكن ان نضع فيها الطع

 والتخلص منها بشكل نهائي وفعال لجذب الفئران لها
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  طريقة البلصق: يوجد أنواع قوية من اللواصق التي تتميز بقوة تبلصقها

مع األجسام، وذلك بوضع المادة البلصقة على قطعة كرتون مقوى، 

وتوضع في المكان القريب من تواجد الفأر، وعندّ محاولة خروج الفأر 

البلصقة، وعندها يمكن التخلص من الفأر بإخراجه من  سيعلق بالمادة

المنزل، كما يمكنك استخدام البلصق مع قطعة جبن صغيرة، فالفئران 

تتغذى على الجبن ولها القدرة على تمييز رائحتها ، وهذا سيؤدي إلى 

 اإلمساك بالفأر للتخلص منه

 عناع في استخدام بعض المواد الطاردة مثل زرع النعناع او نثر زيت الن

المنزل من اشد أنواع السموم للتخلص من الفئران، حيث يعمل زيت 

النعناع علي تشتيت الفئران عن أماكن تواجد الغذاء في المنزل، او 

استخدام الفلفل االسود ذلك عن طريق رشّ الفلفل في أرجاء المنزل، 

وخاصّة في زوايا الحجرات، فيقوم الفأر باستنشاق رائحة الفلفل 

التي يكرها والخروج من المكان الذي يتواجد فيه بسرعة إلى  األسود

 مكان آخر، وهذا يسهل عمليّة التخلّص منه

 يمكن وضع جهاز طارد للفئران. 
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  استخدام الطعوم السامة ويمكن خلطها مع بعض األطعمة التي تحبها

الفئران ، لكن يجب اتخاذ جميع إجراءات السبلمة والحيطة والحذر، 

 واجد أطفال في المنزلخاصّةً عند ت

.................................................................................. 

 

 كٛفٛخ دخٕل يجٛذ انفئراٌ جلسى االَسبٌ 

 

هناك ثبلث طرق رئيسية يمكن ان تدخل بيها المادة السامة الي الجسم 

 وهي 

 عن طريق الجلد . -

يد الزنك علي احد االجزاء المكشوفة و ذلك في حالة تطاير بودر فوسف

من الجسم فينطلق غاز الفوسفين )بفعل الرطوبة( الذي له القدرة علي 

النفاذ من خبلل اماكن الجروح في الجسم و كذلك اجزاء الجلد الحساسة 

 و الرقيقة مثل منطقة الوجه

 عن طريق الفم -

 في حالة تلوث االطعمة بالمادة السامة
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 عن طريق التنفس -

باستنشاق الغاز السام كما يحدث في حالة خلط فوسفيد الزنك في   وذلك 

مكان مغلق فانه ينطلق عاز الفوسفين ويتراكم داخل المكان مختلطا بالهواء 

مما يؤدي الي استنشاق الغاز ويعتبر التسمم عن طريق االستنشاق من 

 ي.اخطر انواع التسمم الن المادة الفعالة تصل مباشرة الي الجهاز التنفس

......................................................... 

 

 أػراض انزسًى يٍ سى انفئراٌ  

 

يعتبر أي تغيير في الحالة الصحية العادية للشخص الذي يستخدم المبيدات 

من عبلمات التسمم. وتختلف اعراض التسمم باختبلف انواع المبيدات و 

 تركة للتسمم:طريقة حدوث التسمم و من االعراض المش

 -اسهال  –صعوبة التنفس  -شحوب  -صداع -الغثيان وفقدان الشهية -ضعف

 نزيف على األغشية المخاطية. -ظهور نزيف اللثة 



                   يمان دسوقيسعد سلد عبدالعليم ا.                                      القوارض                                                    مبيدات

                                                                                                                      

 

93 

 

في كثير من األحيان ، تتجلى أعراض التسمم بفعل سم الفئران في البشر 

حاد باإلسهال ، ومزيج الدم في كتل البراز ، نزيف اللثة، ونزيف األنف ، نزيف 

 مع إصابات الجرح. نزيف داخلي. وآالم البطن ، والبقع الدموية في الجسم.

..................................................................... 

 

 

 سى انفئراٌ ٍاإلسؼبفبد اٞٔنٛخ نهزسًى انجطر٘ ي 

 

 االجراءات التي تتبع عند اسعاف حالة تسمم:

 طقة التي حدث بها حالة التسممايقاف العمل فورا في المن -

طمأنة الشخص المصاب الن العامل النفسي مهم جدا في عمليات  -

 االسعاف

نقل الشخص المصاب بهدوء بعيدا عن مكان العمل في مكان جيد  -

التهوية و مظلل الن الطقس الحار يزيد من قدرة الجسم علي 

 امتصاص المادة السامة

 مبيداتنزع مبلبس الشخص المصاب الملوثة بال -

 جعل الشخص المصاب يستريح وال يتحرك -
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إذا حصل سم الفئران على جلد بشري ، اغسله بالماء الدافئ  -

شطف جيدا  -والصابون ؛ على األغشية المخاطية من العين والفم 

 بالماء الجاري.

غسيل اجزاء الجسم الظاهرة بالماء و في حالة عدم وجود ماء يمسح  -

 ع تجنب االحتكاك القوي بالجلدالجلد برفق بقطعة من القماش م

 زيادة شرب السوائل -

 في خالة وجود صعوبة في التنفس يجري للمصاب تنفس صناعي -

 اجابر الشخص المصاب علي القيء -

يرقد الشخص المصاب في وضع الثبات الجاني و تنخفض راسه الي  -

 ادني مستوي من جسده وتدار راسه جانبيا

لمستخدم تعطي للمصاب في حالة تواجد أي مضاد لنوع المبيد ا -

 الجرعة البلزمة

العمل علي سرعة نقل الشخص المصاب الي اقرب وحدة صحية او  -

 مستشفى و البد من توضيح االتي للطبيب المعالج

 نوع المبيد  -توقيت حدوث التسمم -طريقة حدوث التسمم

 :تعتمد طرق االسعافات االولية علي االتي 
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 سممعرفة تأثير المادة السامة داخل الج -

ايقاف مفعول المادة السامة و يعني ذلك معادلة السم كيماويا داخل  -

 الحسم

 العمل علي خروج المادة السامة من الجسم -

................................................................. 

 َظرح يسزقجهٛخ ػٍ االجتبْبد احلذٚثخ يف يكبفسخ انقٕارض 

 

بشــكل عــام و  اآلفــاتجــال مكافحــة و مــن االتجاهــات الحديثــة فــي م

القوارض بشكل خاص تهدف ال ترشيد استخدام المبيدات حفاظا علي 

الحيوانات الغير مسـتهدفة و تقليـل التلـوث للبيئـة معتمـدين فـي مجـال 

القوارض علي استخدام بدائل للمبيدات مثل المواد التي تقلل الخصـوبة 

Antifertility ة مثـل نباتـات التي تستخرج من النباتـات الطبيـ cassia , 

neem  الطاردة و استخدام بعض الطفيليـات و الفيتامينـات و   و المواد

الغــرض مــن ذلــك هــو تقليــل اســتخدام  وغيــر ذلــك. المــواد المعقمــة
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المبيدات لعـدم تلـوث البيئـة او التغلـب علـي ظـاهرة المقاومـة لـبعض 

 .المبيدات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   يمان دسوقيسعد سلد عبدالعليم ا.                                      القوارض                                                    مبيدات

                                                                                                                      

 

97 

 

 دلراخــــــــغا

الفئران و طرق مقاومتها. وزرارة الزراعة ( 1990الديب، حسن ) -

 .125واستصبلح االراضى. مصر, 

علم الحيوان ( محاضرات 2019عبدالعليم سعد سليمان ) دسوقي، -

 الزراعي

دسوقي، عبدالعليم سعد سليمان & بغدادي, سعودي عبدالوهاب  -

-سلوكياتها-صفاتها المورفولوجيا –( القوارض )تصنيفها 2019)

-https://www.iraqiلة الشبكة العراقية لنخيل التمر مكافحتها( بمج

datepalms.net 

كتاب )علم الحيوان ( 2020)دسوقي، عبدالعليم سعد سليمان -

 المكتبة الزراعية الشاملة  (واآلفات الحيوانية الزراعية

https://www.agro-lib.site/2020/08/blog-post_50.html?m 

كتاب " أهم اآلفات ( 2020)دسوقي، عبدالعليم سعد سليمان -

الزراعية  المكتبة الحيوانية في المنشآت الغذائية و طرق مكافحتها"

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.iraqi-datepalms.net%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B6-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2586%25D9%258A%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25B5%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2581%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25AC%25D9%258A%2F%3Ffbclid%3DIwAR0G0T0WHkOoq5_1hXS-6nYGsBRaSepFBPamIwX_lICNb_SzxVjrcoO2f8k&h=AT31TjI0wnO9p0NwJLXC4F8jKK5_K7V9-yzeOfiQTVn61xFnKo0X8kuqfUwmckCWX_DSAeeot7YsTLJfuYY5YF7Pw5F-MHBWM9i7fW1HCmDHEqt16xOUdomwh6IVYVvBCEWl5Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.iraqi-datepalms.net%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B6-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2586%25D9%258A%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25B5%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2581%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25AC%25D9%258A%2F%3Ffbclid%3DIwAR0G0T0WHkOoq5_1hXS-6nYGsBRaSepFBPamIwX_lICNb_SzxVjrcoO2f8k&h=AT31TjI0wnO9p0NwJLXC4F8jKK5_K7V9-yzeOfiQTVn61xFnKo0X8kuqfUwmckCWX_DSAeeot7YsTLJfuYY5YF7Pw5F-MHBWM9i7fW1HCmDHEqt16xOUdomwh6IVYVvBCEWl5Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.iraqi-datepalms.net%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25B6-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2586%25D9%258A%25D9%2581%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25B5%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2581%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25AC%25D9%258A%2F%3Ffbclid%3DIwAR0G0T0WHkOoq5_1hXS-6nYGsBRaSepFBPamIwX_lICNb_SzxVjrcoO2f8k&h=AT31TjI0wnO9p0NwJLXC4F8jKK5_K7V9-yzeOfiQTVn61xFnKo0X8kuqfUwmckCWX_DSAeeot7YsTLJfuYY5YF7Pw5F-MHBWM9i7fW1HCmDHEqt16xOUdomwh6IVYVvBCEWl5Q
https://www.agro-lib.site/2020/08/blog-post_50.html?m
https://www.agro-lib.site/2020/08/blog-post_50.html?m
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 الشاملة

https://www.agro-lib.site/2020/06/blog-post_307.html 

كتاب "اآلفات الحشرية  (2020) دسوقي، عبدالعليم سعد سليمان -

 والغير حشرية ذات األهمية الطبية والبيطرية" مكتبة الكتب" 

https://books-library.net/free-1180952957-download 

اهم افات الزراعات كتاب" (2022)دسوقي، عبدالعليم سعد سليمان -

 المكتبة الزراعية الشاملة - "  المحمية وطرق مكافحتها

https://www.agro-lib.site/2022/03/blog-post_368.html 

االهمية االقتصادية كتاب" (2022)دسوقي، عبدالعليم سعد سليمان -

 المكتبة الزراعية الشاملة - "  للقوارض

https://www.agro-lib.site/2022/04/blog-post_48.html 

 ( القوارض حياة وسلوك,2001دشيش, محمد عبدالفتاح طه) -

مبيدات ومكافحة وتأثيراتها علي البيئة.منشأة المعارف 

 صفحة.238بالسكندرية,

https://www.agro-lib.site/2020/06/blog-post_307.html
https://www.agro-lib.site/2020/06/blog-post_307.html
https://books-library.net/free-1180952957-download
https://books-library.net/free-1180952957-download
https://www.agro-lib.site/2022/03/blog-post_368.html
https://www.agro-lib.site/2022/03/blog-post_368.html
https://www.agro-lib.site/2022/04/blog-post_48.html?fbclid=IwAR2oYzLxqih6lQ9Ea4o_UhS-5FxRFCEed1rjBSEZITra7PNFRUD1qbk8sjo
https://www.agro-lib.site/2022/04/blog-post_48.html?fbclid=IwAR2oYzLxqih6lQ9Ea4o_UhS-5FxRFCEed1rjBSEZITra7PNFRUD1qbk8sjo
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حصر وتصنيف القوارض في ريف دمشق،  1996، عدوان شهاب -

 Microtus socilalisودراسة بيولوجيا فأر الحقل االجتماعي 

 –ومكافحته كيميائيًا ، رسالة ماجستير في وقاية النبات كلية الزراعة 

 جامعة دمشق.

في سوريا،  Microtusتحديد أنواع الجنس  1999شهاب، عدوان  -

 Microtus socilalisل االجتماعي ودراسة بيولوجيا فأر الحق

جامعة  –ومكافحته. رسالة دكتوراه في وقاية النبات ، كلية الزراعة 

 دمشق.

(: المرشد فى مكافحة آفات   2007عبد الحميد، زيدان هندى ) -

 .صفحة 656، المنازل والصحة العامة. الطبعة الثانية، كانزا جروب

لعامة لمكافحة عن االدارة ا رداص -مكافحة الفئران في مصر -

مشروع مكافحة  -بوزرارة الزراعة واستصبلح األراضي  القوارض

 .صفحة 196.  1994.القاهرة مايو  -فأر الحقل
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- Abd El Gawad. K.H, A.M.Ali, M.G.Mourad and M.A.Ali 

1987. An improved preparation of zinc phosphide as 

rodent control bite under field conditions. Minia. J. Aric. 

Res.& Dev. Vol.9. No 2.835-850. 

- Atallah, S.I. 1965 Species of the subfamily Microtinae 

(Rodenta) in Lebanon. M.S thesis . American University 

of Beiru, 32 pp. 

- Atallah,  S.I. 1977 Mammals of the Eastern 

Mediterranean region, their Ecology. Systematic and 

Zoogeographical relationships- sangetierkundliche 

Mitteilungen 25(4): 241-320 Munchen. 
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 "وقل اعملوا فسيرا هللا عملكم ورسوله والمؤمنون

 صدق هللا العظيم

له الحمد وله السناء الحسن، لقد وفقنا هللا إلى هذا الحمد لله له الشكر و

الموضوع، وإنني قد عرضت رأيي فقط، وأرجوا أن يكون وفقني هللا في هذا 

األمر، داعين هللا عز وجل أن أكون عند حسن ظنكم بإذن هللا تعالى، 

 .والسبلم عليكم ورحمة اله وبركاته

 ’’اهلل رمحه ’’العلم" "شهيد اجلىاد بدع حسني خليفه / الدكتىر الفاضل أستاذي روح إيل

 

 اسيىط جامعة – الزراعة كلية -النبات وقاية قسم -الزراعي احليىان علم استاذ
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 الكاتب في سطور

 االسزبر انذكزٕر/ ػجذ انؼهٛى سؼذ سهًٛبٌ دسٕقٙ ادلُطبٔ٘
 خبيؼخ سْٕبج  -كهٛخ انسراػخ  -اسزبر احلٕٛاٌ انسراػٙ ثقسى ٔقبٚخ انُجبد انذرخخ انؼهًٛخ:

 انزخصص انؼبو: ٔقبٚخ انُجبد
 انزخصص انذقٛق: احلٕٛاٌ انسراػٙ

abdelalem2011@gmail.com 

 ادلؤْالد انؼهًیخ ٔ انزذرج انؼهًٙ : ثبَٛب:
 2002سٕٛط    خبيؼخ ا -كهٛخ انسراػخ  -ثكبنٕرٕٚش يف انؼهٕو انسراػٛخ ثقسى ٔقبٚخ َجبد  -1
 2007خبيؼخ اسٕٛط      -كهٛخ انسراػخ  -يبخسزري يف انؼهٕو انسراػٛخ ثقسى ٔقبٚخ َجبد  -2
 2011خبيؼخ اسٕٛط    -كهٛخ انسراػخ  -دكزٕراِ يف انؼهٕو انسراػٛخ ثقسى ٔقبٚخ َجبد  -3

 ثبنثب: انزذرج انٕظٛفٙ :
 (2002خبيؼخ اسٕٛط  -كهٛخ انسراػخ  -يؼٛذ ثقسى ٔقبٚخ َجبد  -1
 (2007خبيؼخ اسٕٛط  ) -كهٛخ انسراػخ  -يذرش يسبػذ ثقسى ٔقبٚخ َجبد  -2
 (28/12/2011خبيؼخ اسٕٛط  ) -كهٛخ انسراػخ  -يذرش ثقسى ٔقبٚخ َجبد  -3
 (1/10/2012خبيؼخ سْٕبج  ) -كهٛخ انسراػخ  -يذرش ثقسى ٔقبٚخ َجبد  -4
 23/1/2017خبيؼخ سْٕبج   -كهٛخ انسراػخ  -د اسزبر ػهى احلٕٛاٌ انسراػٙ ادلسبػذ ثقسى ٔقبٚخ َجب-5
 31/1/2022خبيؼخ سْٕبج   -كهٛخ انسراػخ  -اسزبر احلٕٛاٌ انسراػٙ ثقسى ٔقبٚخ َجبد -6

 

 راثؼب: ػضٕ يف اجلًؼٛبد االرٛخ:

 ػضٕ يف اجلًؼٛخ ادلصرٚخ نهسطراد. -1
 ػضٕ يف اجلًؼٛخ ادلصرٚخ االدلبَٛخ نؼهى احلٕٛاٌ. -2

 نٕقبٚخ انُجبد.ػضٕ يف اجلًؼٛخ انؼرثٛخ  -3

4- Member of "Asian Council of Science Editors 

 اذلُذ –ػضٕ انهدُّ االسزطبرٚخ نهًؤمتراد انذٔنٛخ ثَٕٛٛذذلٙ  -5

 (ISDSػضٕا يف اجلًؼٛخ انذٔنٛخ نهزًُٛخ ٔاالسزذايخ ) -6

 رلهخ دٔنٛخ 100زلكى دٔيل ٞكثر يٍ  -7

 
 خبيسب: انٕظبئف انقٛبدٚخ أ اإلضرافٛخ

ٔ ززٙ االٌ. ٔ يذرة يؼزًذ نذ٘ االحتبد انؼرثٙ  2015 /11/ 7انؼرثٙ نهزًُٛخ ادلسزذايخ ٔانجٛئخ مبسبفظخ سْٕبج ثذاٚخ يٍيذٚر فرع االحتبد  -1
 نهزًُٛخ ادلسزذايخ ٔانجٛئخ

 ادلطرف انؼهًٙ دلكبفسخ االفبد جببيؼخ سْٕبج . -2

 خبيؼخ سْٕبج -يذٚر ٔزذح يكبفسخ اٜفبد ثكهٛخ انسراػخ -3

 سبدسب: اجلٕائس

 2015/2016خبئسح اجلبيؼخ انزطدٛؼٛخ يف انؼهٕو انسراػٛخ ٔانطت انجٛطر٘ نهؼبو اجلبيؼٙ زبصم ػهٙ  -
 زبضر سٛبدرّ فٗ انؼذٚذ يٍ انُذٔاد ٔٔرش انؼًم ٔادلؤمتراد ػهٗ ادلسزٕٖ انقٕيٗ ٔانذٔىل -
 َبقص سٛبدرّ انؼذٚذ يٍ رسبئم ادلبخسزري ٔانذكزٕراِ ػهٗ ادلسزٕٖ انقٕيٗ -
 انؼذٚذ يٍ اجملالد انؼهًٛخ انذٔنٛخ سٛبدرّ ػضٕ حترٚر ٔزلكى فٗ -
 حبث دٔيل يف رلبل انزخصص مت َطرْب فٗ رلالد دٔنٛخ  ٔ ػبدلٛخ ، يُٓب راد يؼبيم ربثري ػبىل 100نسٛبدرّ أكثر يٍ  -
 سٕرٚب -سٕداٌان-قطر -انكٕٚذ –نسٛبدرّ انؼذٚذ يٍ ادلقبالد ٔ انكزت انؼهًٛخ فٗ انؼذٚذ يٍ انذٔل انؼرثٛخ يثم ادلًهكخ انؼرثٛخ انسؼٕدٚخ  -

 فهسطني – االردٌ –

 
.......................................................................... 

 احلًذ هلل
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