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 المبيدات الكرباماتية



ان النجاح الهائل لتطور املبيدات الفوسفوريه العضويه جشع كثري من العلامء عيل حفص العديد من  املركبات 

ولقد توصلوا ايل ان من امه هذه ( نشاط تثبيطى ) املعروفه ابن لها نشاط مضاد النزمي الاس يتيل كولني 

وهو القلويد الاسايس اذلي عزل من املس تخلص املايئ لبذور ( الايزيرين)املركبات قلويد الفيسوس تجمني 

 .  Calabar beanاكالابر لوبيا 

تركيبه الكاميوي    : 

 

Physostigmine (Eserine)                                                      

 واحد من العديد من املركبات الاكرابماتيه الهامه تيل كولني وهو ي الاس  مثبط قوي النزمي الفيسوس تجمني

 .طبيا حيث يعمل عيل انقباض حدقه العني 

Invitro   »» اعصاب يف كولني الاس يتيل غري سام للحرشات ابلرمغ من انه مثبط قوي النزمي هو

 .خارجيااحلرشات 

 ويرجع السبب يف اخنفاض مسيه للحرشات ايل درجه اتينه العاليه عند الرمقPh=7. 
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 .احلرشه والوصول ايل ماكن احداث السميه يف اجلهاز العصيب كيوتيلك جيعل من الصعوبه نفاذه خالل مما 

 ايل الشق ترجع ولقد وجد ان اخلواص املثبطه النزمي الاستيل كولني 

 . N-Methyl carbamate moiety ميثيل اكرابمات -ن           

 .اجلزيىئ تركيب يف 

ومنذ ذكل بدا التفكري يف املركبات الاكرابماتيه مكبيدات وذكل عن طريق العمل عيل ارتباط الشق ن  

احلرشه كيوتيلك ميثيل اكرابمات السام مبجموعه حمبه لذلوابن يف ادلهون حيت يمتكن اجلزي من اخرتاق 

 .ماكن احداث التاثري السام يف اجلهاز العصيب ايل والوصول 

 

املركبات الاكرابماتيه من الناحيه الكاميويه ابهنا اسرتات حامض الاكرابميك وهو مش تق اميد حامض تعرف 

 .                   NH2COOHالكربونيك  

 

 :وعليه فأأن الرتكيب العام للمبيدات الاكرابماتية يكون اكلأىت 
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 : الرتكيب العام للمبيدات احلرشية الاكرابماتية 
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                           H or CH3 

Carbocyclic group 
or 

Heterocyclic group 
or 

Oxime derivative 

 



   -::ملحوظه 

  تثبيط عكسى  بمعني ان الحشرات التي يكون هذه المركبات النزيم االستيل كولين تثبيط           

   انها تفيق بعد ذلك إال  (.الشلل المؤقت)اقل من القاتله قد يظهر عليها اعراض التسمم تعرض لتركيزات      

 بعكس المبييدات وذلك . كولينحيويتها نتيجه انعكاس التاثير التثبيطي النزيم االستيل وتستعيد       

 .العضويه التي يكون تاثيرها غير عكسيالفوسفوريه       

هذه المجموعة تشتمل على مبيدات حشرية ومبيدات فطرية ومبيدات حشائش ذات تأثير عاٍل وفعال. 

 على الرغم من أن أسترات أحماضN-Alkyl carbamic acid  هى المسئولة عن اإلبادة الحشرية 

   

        

 إال أن إستبدال ذرة الهيدروجين الثانية على ذرة النيتروجين بمجموعة ألكيل يخفض بشدة من النشاط     

 اإلبادى لهذه المركبات      

 

  مع معقد المركبات الهيدروكسيلية الحلقية غير   N,N- dimethyl carbamic acidماعدا إسترات       

 .المتجانسة       

 نشاطا إباديا عاليا ميثيل كاربامات  -نأظهرت إسترات اآلرايل للـ. 

 

Damanhour University 

Faculty of Agriculture 

               O         R 

O      C      N     

                           H  

               O         R 

O      C      N     

                           R 



 ومن ذكل يتضح لنا مدى أأمهية الرتكيب الكميياىئ وتأأثريه عىل مسية املركب وطريقة فعهل السام ومدى ثباته 

 .وأأيضا أأثر التغيري ىف الرتكيب الكميياىئ عىل مسية املبيد 

 :وميكن تقس ميها عىل حسب الرتكيب الكميياىئ ا ىل ثالث مجموعات 

 . N- Aryl Methyl Carbamates       أأريل ميثيل اكرابمات                  -ن -1

 املبيدات الاكرابماتية أأحادية وثنائية امليثيل غري املتجانسة -2

Heterocyclic mono and di methylcarbamates.                  

 

 ميثيل اكرابمات للأوكس اميت -مش تقات ن -3

N- Methyl Carbamate derivatives of oximes.                        
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   الاكرابماتيه عباره عن اسرتات حامض الاكرابميك ذلكل فان لها خواص الاسرتات املبيدات  -1

 .منهوهذا جيعلها سههل التحلل املايئ وتتفاوت يف مسيهتا وفقا لنوعيه احلامض املش تقه والاميدات     

 (وأأحياان تكون متخصصة.)احلرشيهاملبيدات الاكرابماتيه مبداها الاابدي الواسع يف ماكحفه الافات تمتزي   -2

        تمتزي معظم افراد هذه املبيدات بدرجه اذلوابن العايل يف املاء عن املركبات الفوسفوريه واملركبات   -3

 ( .مثل البريميياكرب)الرسيع مما يؤثر عيل سلوكها يف البيئه وحتللها اللكورونيه العضوية      

 ؛.كام ىف حاةل التمييكمهنا هل اتثري هجازي العديد   -4

         معظم افرادها ابخنفاض درجه ثباهتا المكيايئ  خاصه ابرتفاع درجه احلراره ذلا فهي  قليهل الثبات تمتزي   -5

 .عيل النتريوجني ابالستبدال يف البيئات احلاره وميكن تقليل هذه اخلاصيه والصمود     

 .ادلهنيه كام اهنا ال تفرز يف لنب الثدايت خاصة الأنسجة حيواي يف الانسجه ترامكها افرادها بعدم تمتزي  -6

 .بيهنا وبني املبيدات الفوسفوريه العضويه   Cross Resistanceمشرتكه مقاومه ال يوجد   -7
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 االنزيميهذه المركبات حيويا خالل عمليات التحلل المائي تنهار   -8

 االسترالتي تهاجم اكسجين   Esterasesاالستيريزبانزيمات           

 التي تحلل الرابطه االميديه    Amidasesاالميديزوانزيمات           

 .R-O  التي تهاجم الرابطه   Mono Oxygenasesاكسجينيزيزمونو وانزيمات          

المبيدات الكارباماتية مثبطات عكسية بطيئة لـ إنزيم األسيتيل كولين 

(acetylcholinesterase)     

 حيث أنها تشبه األسيتيل كولين فترتبط باإلنزيم ، ولكن 

 the carbamoylated enzyme  يمر خالل الخطوة األخيرة من التحلل المائى ببطء شديد

(minutes) 

 (microseconds)والتى تكون سريعة جدا  acetylated enzymeمقارنة بـ  

 حيث ال يمكن أن ينتهى بواسطة  (Acetylcholine)وبالتالى تؤثر على الناقل العصبى 

Carbamoylated acetylcholinesterase   
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 تسم  مبيدات اخلدمه الشاقه(Heavy-duty pesticides) اهنا تس تخدم يف ماكفه احلرشات حيث

البق  –صانعات الانفاق  –اذلابب الابيض )للمبيدات الفوسفوريه العضويه مثل الىت ال تس تجيب 

 (.املن  –احلرشات القرشيه  –ادلقيق 

 الالفيهبعض املبيدات تس تخدم يف ماكحفه افات الرتبه مثل ادليدان السلكيه وادليدان. 

 ومهنا مهنا مبيدات ااكروس يه وناميتوديه  نولككام ان املبيدات الاكرابماتيه ليست فقط مبيدات حرشيه

 .املائيهالقواقع ماكحفه ايضا يف ما يس تخدم 

 

 ROCONHCH3-:الصيغة العامة
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 Ar-OCONHCH3           -:الصيغة العامة لأفراد هذه اجملموعة    

 

 

 

 

  Rحيث الــ 

 .الاكرابريل كام يف مبيد انفثالني مجموعه ميكن أأن تكون 

 .فينيل كام ىف مبيد الربوبكرسمجموعه ايزوبروبكيس او 

 

                                                                               O      CH3 

                                         (Arayl)   R      O      C      N     

                                                                                         H  



الرتكيب الكاميوي:- 

 

 

 

 

 

1-naphthyl N-methyl carbamate               

 مبيد حرشي ابملالمسه وهل خواص هجازيه طفيفه وهو املبيد الوحيد اذلي اس تعمل بمكيات الاكرابريل

 .هكتار \كجم  4.5ايل  0.6الاقل من افات احملاصيل مبعدل يرتاوح ما بني أ فة عيل  150كبريه ملاكحفه 
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                                                                O      C      N     

                                                                                         CH3 
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 يس تعمل مكبيد عام ضد حرشات الفاكهه  واخلرض والقطن واذلره وفول الصواي والاكاكو والارز وقصب 

 .وياكحف ديدان الارض وجيب احلذر عند اس تعامهل الن هل اتثري سام للنحل السكر        

  أأو ابلتحطم الفقد فزايئيا ابلترسب ويكون .  الرتبه عندما تمنو الزراعات فهيا برسعه كبريه من خيتق

 الكاميوي 

ختفاء الاكرابريل ممكن أأن يمت عن طريق العوامل احليوية ابالضافه ايل      .أأن ا 

 اجلافه الرتبه عيل سطح حبيبات ويدمص. 

 الاكرابريلاخلطر الاسايس للثدايت املصاحب الس تعامل 

 .  (OCl)والليندان     (OP)الباراثيون امتصاص مرات ارسع من  10انه ميتص يف ذراع الانسان     

 نيرتوزواكرابريل وهو مرسطن معروف يف عصري معده الفار -ن عند التعرض لرتكزيات عالية يتكون. 

 مسيه مبيد الاكرابريل احلاده للثدايت منخفضه 

LD50= 500-700 mg/kg          

Damanhour University 

Faculty of Agriculture 



الرتكيب الكاميوي:- 

 

 

 

 

 

 

    2,3- Dimethyl-4-(methylsulfanyl)phenyl- N-methylcarbamate 
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 يس تخدم مكبيد حرشى وأأاكروىس ومبيد قواقع  وحديثا أأس تخدم مكبيد حشائش وأأثره املتبقى أأقل منOcl  

يعمل كسم عصىب للقواقع ، وعىل الأاكروس ابملالمسة وكسم معدى ،وتعامل به البذور فيؤثر عىل الطيور 

 لرت  حتت درجة حرارة الغرفة/جرام 0.027ذوابنه ىف املاء. 

  PH= 3.18    

 خماطره عىل اال نسان أأنه هميج للجدل ومس عصىب والتعرض للمبيد لفرتات طويةل يسبب السمية احلادة. 

 ىل تأأثرياته عىل اال نزمي فهو يسبب ا ضطراابت ىف اال فرازات ادلاخلية مثل الأسرتوجني  .ابال ضافة ا 

             = 1.5 day t50   

        LD50= 10 mg/kg 
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الرتكيب الكاميوي:- 

 

 

 

 

 2-isopropoxyphenyl -N-methyl carbamate          

مبيد الربوبكرس مبيد حرشي ابملالمسه يس تعمل ملاكحفه اذلابب الابيض  واملن عيل حشيشه ادلينار. 

 عيل اذلابب والبعوض وكذكل ذو اتثري قوي عيل بعض الافات املزنليه خاصه  اتثري صاعق رسيعوهل

 .الرصاصري 
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ويصمد هذا املبيد ابلرتبة بدرجة كبرية ؛ 

فقد وجد ىف أأحد التجارب عىل عينات من الرتبة أأن مكية قليةل جدا من املبيد ختتفى من: 

 .يوم 100الرتبة العضوية   ىف غضون    -          

 .يوم  133الرتبة الرملية     ىف  غضون  -          

 أأخترب بشده بواسطةWHO   ملاكحفة البعوض وأأعطى نتاجئ جيدة وهل تأأثري صاعق قوى 

 .يف ماكحفه الافات املزنليه DDTلـ التوصيه به ان يكون البديل املناسب ذلا مت     

 هذا املركب اكرث ذوابان يف املاء واكرث مسيه من الاكرابريل. 

 معتدةل السميه احلاده ملبيد الربوبكرس للثدييات 

           LD50=150 mg/kg 
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الرتكيب البناىئ: 
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 مبيد حرشي ناميتودي هجازي ويعترب اثين امه املبيدات الاكرابماتيه يف الوالايت املتحده الامريكيه. 

 

 الرتكيب البنايئ:- 

 

 

 

2,2- dimethyl-2,2-dihydro-1-benzofura methylcarbamate       

  (.البطاطس -والاكاكو -الارز -بنجر السكر  -قصب السكر )ضد حرشات الرتبة وياكحف افات فعال 

O CH3 

CH3 
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 دقيققه بعد الرش  20يف خالل هل تأأثري رسيع حيث يقتل احلوريه واحلرشات الاكمةل. 

 حبيبات عيل هيئه يسوقGranules  الكرنب ونطاط الأوراق ىف الأرز ؛ملاكحفه يرقات ذاببه جذور 

 ؛(يوم  180) وحامية اجلذور الىت تزرع وال تؤلك    

 من املاده الفعاهل من الاكربوفيوران يف صوره  حبيبات جرام 2بـ ان معامهل لك نبات موز  1987عام وجد

يف % 75يوم وخفض  24طن للهكتار مع تقليل دوره الانتاج مبقدار  15اعط  ذايده غ  الانتاج قدرها 

 .ابلكنرتولالناميتودا الىت تصيب جذور املوز مقارنه تعداد 

 اس بوع يف الرتبه احلامضيه ولكنه خيتف  ارسع مبقدار عرش ( 15-12)الاكربوفيوران  ملده ترتاوح يصمد

 .القلويه مرات يف الرتبه 

 LD50= 5-11mg/kg  (الثاىن بعد امليثوميل.  )مره 50ابلتايل اشد مسيه من الاكرابريل مبقدار .  



 مبيد الربميياكرب مبيد حرشي ابملالمسه وابلتدخني وهل اتثري هجازي 

 .مبيد متخصص يف ماكحفه حرشات املن وهو    

الرتكيب الكمبياىئ  : 

 

 

 

 

(2-Dimethylamino-5,6-dimethylpyridiyl)  N,N-dimethylcarbamate   

 

               O         CH3 

O      C      N  

                          CH3 
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حشيح اذلوابن ىف املاء ويتحطم برسعة ىف الوسط املاىئ وعىل الأسطح املعامةل ؛ 

ابدى عاىل للك أأنواع املن ويمتزي برسعة فعهل  . وهو مبيد ابملالمسة وابلتدخني وهجازى وذو نشاط ا 

 جيهز يف صوره (w.p)  او يف صوره حمببات أأوEC . 

 بوضعه يف مودلات ادلخان ملاكحفه املن يف الصوب ىف بريطانيا يس تخدم. 

 عندما يرش املبيد عىل النيااتت يتحرك فقط خالل الورقة الواحدة وهل حركة تدفقية رسيعة عىل الورقة. 

 مسيته منخفضة للنحل و احلرشات ال لكة للمن؛ 

 مسيته للثدييات ما بني املعتدةل والعالية         LD50= 142-147 mg/kg  

ADI = 0.02 mg/Kg                                                                 



 :  الرتكيب الكمبياىئ

 

 

 

 

 

 

(2,2-Dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl) methylcarbamate 
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 مبيد حرشى قوى يس تخدم الصحة العامة وىف جمال الزراعة. 

فعال ضد مدى واسع من احلرشات املزجعة واحلرشات الناقةلللأمراض  . 

 مت منعه من قبلEPA ىف أأمرياك لعدم تقدمي الرشكة املنتجة دراسات الأمان املطلوبة. 

 .وىف البدلان الأخرى يس تخدم ىف املنازل واملصانع وأأماكن ختزين احلبوب  

 موىص به ملقاومة مرض املاالراي من قبل منظمةWHO  

 عاىل السمية للطيور والأسامك وعىل الأنسجة الثديــية. 

 ولكن ال يعترب مادة مرسطنة. 
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2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-

7-yl methylcarbamate 



 مبيد حرشي فعال جداً ضد اكفة أأنواع احلرشات اليت تصيب الأوراق وكذكل

 حرشات الرتبة اليت يصيب العديد من احملاصيل الزراعية، 

 نه يؤثر هجازايً يؤثر ضافته ا ىل الرتبة فا  ابملالمسة وعن طريق املعدة ويف حال ا 

 .ملاكحفة احلرشات القارضة واملاصة

 قابل للخلط مع معظم مبيدات ال فات الزراعية ويوىص ابلبدء ابلرش فوراً بعد

 .انهتاء اخللط

 يوم 20يوم عدا احملاصيل الورقية تصل اىل  14فرتة التحرمي 

ذو مسية عالية للنحل و سام للثدييات 

LD50= 90-250 mg/kg  
ADI = 0-0.01 mg/Kg                                                                 
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 -:الصيغه العامه لهذه اجملموعه يه 

R=N-O.CONHCH3                                           

 

 

 

 :اما  Rحيث 

(2-methyl-2-(methylthio)propionaldehyde)كام يف الادلياكرب. 

 .كام يف امليثوميل (acetaldehyde (methylthio)-1)او
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الرتكيب الكاميوي:- 

 

 

 

 

 

2-methyl-2-(methylthio)propanal O-(N-methyl carbamoyl)Oxime  

 ناميتودي هجزي وهل مدي واسع  من النشاط الاابدي  –ااكرويس  –حرشي مبيد. 
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 ؛(عىل درجة حرارة الغرفة % 0.6)لذلوابن ىف املاء قابل 

 والبطاطس واملواحل الادلياكرب ملاكحفه الافات عيل القطن  وبنجر السكر وقصب السكر يس تعمل. 

  ىف جتربة عىل حقل بطاطس وجد أأنt50= 20-30 day     ختفاؤه لعدة عوامل  :ويرجع ا 

 .التبخر والترسب والتحطم الكاميوى والتحطم البيولوىج     وخيتلف تأأثري هذه العوامل وفقا لنوع الرتبة      

 ويسبب معدالت عالية من الرسطان ىف البدلان الىت تس تخدمه بكرثة. 

 الأدلياكرب مش تق أأكس مي حقيقى ذلا فهوExtremely Toxic ؛ 

     LD50= 0.93 mg/kg        

     ADI= 0.003 mg/kg      
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   1-(methylthio) ethylidine-amino N-methylcarbamate          
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 يس تعمل رشا عيل اجملموع اخلرضي ويعمل كسم ابملالمسه وكسم معدي هجازي غالبا ما مبيد. 

 يس تخدم ىف ماكحفة املن وديدان اللوز واثقبات اذلره ونطاطات الأوراق ودودة مثار الطامطم وغريها. 

 أأس بوع  25أأايم وىف املياه اجلوفية  7ولقد وجد ان نصف معر امليثوميل عيل اجملموع اخلرضي. 

 املثوميل أأقل ىف مسيته عن الأدلياكرب 

               Oral      LD50= 17-34 mg/kg 

              Dermal   LD50= 500 mg/kg 

 ADI= 0.02 mg/kg                    

Damanhour University 

Faculty of Agriculture 



Damanhour University 

Faculty of Agriculture 



Damanhour University 

Faculty of Agriculture 



Damanhour University 

Faculty of Agriculture 



Damanhour University 

Faculty of Agriculture 



Damanhour University 

Faculty of Agriculture 



Damanhour University 

Faculty of Agriculture 



Damanhour University 

Faculty of Agriculture 



Damanhour University 

Faculty of Agriculture 



Damanhour University 

Faculty of Agriculture 



Damanhour University 

Faculty of Agriculture 



Damanhour University 

Faculty of Agriculture 



Damanhour University 

Faculty of Agriculture  أشهر األسماء التجارية ألهم المبيدات الكرباماتية فى

 السوق المصرى




