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 مقدمة
ذ�ر الجیولوجیون أن للحشرات مع اإلنسان قصة قد�مة بدأت منذ خمسمائة ألف سنة وأكثر 

األرض یر�د الزرع والضرع  يومنذ هذا التار�خ والصراع بین الطرفین مستمر فكالهما �ضرب ف
 . الحیاة يو�بغ

ندما وفد اإلنسان إلى األرض وجد نفسه وجهًا لوجه أمام عدو شدید وأعداد ال حصر لها وع
أواسط العصر "الد�فونى"  يمن الحشرات سبقته إلى الوجود �أكثر من ثالثمائة ملیون سنة ف

رزقه وصحته وتنزل �ه أفدح الخسائر و�ذا �انت الحشرات قد عاشت �ل هذه  يتحار�ه ف
تزاید مستمر حتى اآلن فالبد أنها اختصت �قدرات هائلة وخصائص مكنت  يالسنین وال تزال ف

 �ل البیئات على األرض. يلنفسها بها ف

ب خسائر مجموعة من الحشرات ذات األهمیة االقتصاد�ة الكبیرة وتسب يوحشرات المخازن ه
وانتشارها  ، حیث أنها من اآلفات الحشر�ة الخطیرة وذلك لكثرة أنواعهاسنو�ًا تقدر �عدة مالیین

 .جمیع البالد وتحت مختلف الظروف يالواسع ف

نوع غذائها غذائها بل یت يو�رجع هذا االنتشار الواسع ألنها ال تقتصر على مادة واحدة ف
، فهناك مجموعة من الحشرات تتغذى على أغلب المواد ذات لیشمل �ل ما هو مخزون 

ألسماك المجففة والعظام والجلود �أنواعها �الجبن واللبن واللحوم وا يأو النبات ياألصل الحیوان
والقطیفة  يوالطبیع يوالشعر والفراء والر�ش والصوف واللباد والسجاجید والحر�ر الصناع

 .ثاث المنجد حتى الجثث و�قا�ا الحیوانات المیتةو�ذلك األ

وهناك مجموعة أخرى من حشرات المخازن تتغذى على الفواكه المحفوظة والمجففة 
وأنواع عدیدة من الحلوى والز�یب واللوز وجوز الهند المبشور و�ذلك التمر سواء  تهشو�والوال

الرطب أو الجاف أو نصف الجاف مما یؤثر سلبًا على محصول التمر أثناء تخز�نه و�سبب 
 .ضرارًا �الغةأله 

هناك مجموعة أخرى من حشرات المخازن تختص �إصا�ة جمیع أنواع الحبوب سواء الحبوب 
عادة ة أو البقولیة وال تترك الحبوب إال قشورًا فارغة ال تصلح لإلستهالك أو اإلنبات.النجیلی

تبدأ اإلصا�ة طفیفة غیر محسوسة, ولكنها ال تلبث أن تزداد خطورتها �عد وقت قصیر, نتیجة 
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التكاثر السر�ع لهذه الحشرات في الجو الحار خاصة الذي یتوافر في المخازن, وتتغذى معظم 
لى المحتوى النشوي للحبوب, ولكن الیرقات في �عض الحشرات تبدأ �إتالف الحشرات ع

 .الجنین

مما سبق یتضح أن آفات الحبوب والمواد المخزونة أصبحت تشكل مشكلة وخطرًا قومیًا 
جسیمًا، وذلك ألن التخز�ن غیر الجید للمنتجات یترتب علیه فقد الكثیر منها وخفض قیمتها 

ة �اآلفات المختلفة �الحشرات والفئران والطیور والكائنات الحیة الغذائیة وتعرضها لإلصا�
 .الدقیقة �الفطر والبكتیر�ا �ما تتأثر صفاتها �فعل الحرارة والرطو�ة �المخزن 

التخز�ن  يتباع الطرق الحدیثة والوسائل التكنولوجیة المتقدمة فإلذلك تعمل الدولة جاهدة على 
قدرت �ما   يلخسائر الحادثة للحبوب المخزونة وحدها والتوالمكافحة المتكاملة وذلك لتقلیل ا

 نتیجة فعل الحشرات فقط. ي% من اإلنتاج الزراع15یز�د عن 

ذلك الحفاظ على ممتلكات  ي�مكن القول أن مكافحة حشرات المخازن أمر هام ألن ف، ختاماً 
 اإلنسان وغذائه و�سائه وأثاث منزله.

 ةتصیب الحبوب المخزون التيرات المخازن ومن هنا سوف نلقى الضوء على أهم حش
، بل �ل ما هو مخزون مع شرح ألهم طرق الوقا�ة والعالج من هذه الحشرات �هللا ومنتجاتها

 .الموافق
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 )(Insects in stored grainالحبوب المخزنة حشرات 

 حشراتمراحل تطور ال

 :)1(الشكل  تمر حشرات الحبوب المخزنة �المراحل التالیة

 Eggs البیوض
تضع الحشرات بیوضها داخل شقوق الحبات أو في الغبار مثل سوسة المخزن التي تضع 

 بیوضها داخل الحبات.

 Larva الیرقة 
وهي تستهلك عدة أضعاف وزنها من  وهي المرحلة الوحیدة التي تنمو خاللها الحشرات

لها بز�ادة ، إنه یتغیر �شكل دوري مما �سمح وال �مكن لجلد الیرقات أن یتمددالحبوب، 
جاتها یدل على أن إن الجلد المنزوع الموجود في الحبوب أو البذور الز�تیة أو منت حجمها،

 الحشرات موجودة.

 Pupaالشرنقة 
في خلیة أو شرنقة  ال تتغذى في هذه المرحلة حیث توضع الحشرة تتشكل �عد مرحلة الیرقة,

 ى مرحلة الحشرة البالغة ., تخضع لتغیرات داخلیة وخارجیة لتتطور إلمن صنع الیرقة

 Adultالحشرة البالغة 
تملك ثالثة أزواج من  cm 1.2-0.1إن الحشرات البالغة للمنتجات المخزنة تكون �طول 

 األرجل وتنقسم أجسامها إلى ثالثة أجزاء:

 الفم و أعضاء اإلستشعار.الرأس یتضمن  -

 .الصدر و�حمل األرجل واألجنحة -

 .ء التناسلیةالبطن و�حتوي على األعضا -

تستطیع الحشرات البالغة التحرك في الفراغات بین الحبوب �ما أنها تستطیع أن تخترق عمیقا 
كومة من الحبوب أو البذور الز�تیة �استثناء العث وخنافس العنكبوت و�مكن لبعض حشرات 
 الحبوب المخزنة الطیران وللخنافس أجنحة متطورة لكن ال تستطیع الطیران �الرغم من أن

 خنفساء الحبوب الصدئة وخنفساء الدقیق الحمراء �مكن لها أن تطیر �شكل جید.
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 : مراحل تطور الحشرات.1الشكل 

 الحشرات في الحبوب المخزونةأنواع 

معرفة طرق  المخزنة مهم من أجلالصحیح للحشرات الموجودة في الحبوب  إن التمییز
 الحبوب المخزنة تتغذى على الحبوب �عض الحشرات الموجودة فيالسیطرة األكثر مالئمة. 

طور في الحبوب تتقد  تير الو ى على الفطذالحشرات تتغه ذه األخر من البعضبینما 
 .المخزونة

 �مكن تقسیم الحشرات التي تصاحب الحبوب أثناء التخز�ن إلى ما یلي:

 primary insectsحشرات أولیة 
وار المختلفة غیر الناضجة النمو ألطا تتطورو هي التي تستطیع إصا�ة الحبوب السلیمة و 

 :ومن أهمهاضمن الحبوب، 

 Rice Weevilسوسة األرز 

 Sitophilus oryzae (Linnaeus)العلمي:االسم 

 وصف الحشرة
الظهر حشرة لونها بني محمر مائل للسواد علیها أر�ع �قع حمراء فاتحة أو صفراء على 

ستطیل �قرب نهایته زوج من الفكوك مطو�ل والصدر فیه ثغرة مستدیرة الشكل, ولها خرطوم 
مم وتختلف عن سوسة الحبوب �أن لها أجنحة خلفیة ولذلك �مكنها  4-3بلغ طولها یالعلیا، 
 .)2(الشكل  الطیران
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 تاریخ الحیاة
وهي حشرة قادرة على الطیران متشابهًا تمامًا، وسوسة الحبوب  األرز�عتبر تار�خ حیاة سوس 

, وتفضل مغ من القمح في الیوم 1ر وتتغذى �استمرار فتستهلك تنشط في اللیل أكثر من النها
. ي تغادر �تلة الحبوب عند تقلیبهاحساسة جدا للصدمات فه ،% 70األماكن الرطبة �حدود 

ناث بیضها في حفر تصنعها �خرطومها في الحبوب ثم تغطیها �إفراز اإلتضع �عد التزاوج 
بیضة وأنثى  150-50من سوسة المخزن تضعه أنثى الحشرة الكاملة  صمغي وتتراوح ما

ض �عد عدة أ�ام إلى یرقات عد�مة األرجل و بیضة وتفقس البی 400-300سوسة األرز 
ثم تتحول داخلها لذلك ال ترى الیرقات ذات اللون األبیض بین الحبوب، تتغذى داخل الحبة 

لها ثقبًا تخرج منه  �عد تمام نموها إلى عذراء داخل شرنقة وتخرج الحشرة الكاملة �عد أن تصنع
تعیش  ن أر�عة وسبعة أسابیع، وللحشرة مابین خمسة أجیال في السنة.یوتبلغ مدة الجیل ب

 أشهر. لحشرة الكاملة مابین شهر�ن وخمسةا

 أضرار الحشرة 
السوس بنوعیه �صیب حبوب القمح والشعیر واألرز والذرة الشامیة والذرة الرفیعة والمعكرونة 

لة من سوسة المخزن و�رقاتها الحبوب داخل المخزن أما سوسة األرز وتصیب الحشرة الكام
فإنها تستطیع الطیران وتصیب الحبوب في الحقل قبل الحصاد وفي البیدر والمخازن، و�وجد 
في الحبوب الصغیرة یرقة واحدة، أما الحبوب الكبیرة �الذرة الشامیة فتوجد بها أكثر من یرقة 

إصا�ة الحشرة للحبوب داخل المخزن وفضًال عن هذا فإنها داخل الحبة الواحدة، وتتكرر 
 زداد الضرر.یة التكاثر المبكر أ�ضًا فتعطي الحشرات األخرى التي تسعى في إثرها فرص

 Granary weevil سوسة القمح

 Sitophilus Granarius: االسم العلمي

 وصف الحشرة
، وهي مم  3.5 ول الحشرة البالغةطو�ل. یبلغ طتتمیز السوسة البالغة �خرطومها المستطیل ال

ولیس هناك أجنحة تحت أغطیة  ،یتمیز بوجود منخفضاتالصدر  ذات لون إما بني أو أسود.
�مكن  .الذرةوسوسة  ,األرزسوسة ت الشبیهة بها الحشرا. ال �طیر النوع ، لذا هذاالجناح

 ة على الصدرمنخفضات مستدیر �املة النمو،  أجنحةمن خالل وجود  التعرف علیهم �سهولة
 .)2(الشكل 
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 تاریخ الحیاة
 ىتغذت. تفقس البیضةو تغلق الفتحة  تفتح ثقب فیها. أنبیوضها داخل الحبة �عد نثى تضع األ

 تمالاك�عد  الجدیدة ةالبالغالحشرات  ظهرتتصبح شرنقة. حتىوهي ماتزال داخل الحبة  الیرقة
تفقس البیوض خالل ، ضةبیوخمسون ن یتئمو بین خمسون أن تضع نثى . �مكن لالالتحول

 شهر في األجواء الدافئة وتطول هذه الفترة �لما �انت الحبوب �اردة.

 المدار�ة. في المناطقمع المناخات الرطبة الدافئة، �ما في الحقول عادة ما ترتبط اإلصا�ة 
 ، وغالبا ما ترتبط االصا�ةالوقت تجفیف الحبوب في ظل هذه الظروف قد �ستغرق �عض ان

 مع طول فترة التعرض.ل في الحقو 

 
 : سوسة القمح (الیمین)، وسوسة االرز (الیسار).2الشكل 
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 :سوسة االرز وسوسة القمحبین  فیما یلي مقارنة

 )المخزن ( القمح سوسة         سوسة األرز          
) اللون مم3.5-2.5صغیرة الحجم نسبیًا (-

 بنى مشوب �حمرة أو أسود.

خطوط  �ل منهماالغمدان منفصالن وعل -
، الجناحان طولیة متقار�ة وعلیها نقر

 الخلفیان موجودان.

 للحشرة القدرة على الطیران.-

تصیب المحصول القائم فى الحقل ثم -
 تصیبه فى المخزن.

على �ل غمد �قعتان لونهما یوجد -
 .يبرتقال

الحلقة الصدر�ة األولى علیها نقر -
 مستدیرة.

 .تفضل الجو الحار-

شهور وتضع  5-4ة الكاملة تعیش الحشر -
، مدة الجیل أقل بیضة 400-300خاللها 

 من شهر صیفًا.

تتر�ى الیرقة فى أحد نصفى حبة القمح -
 % من مكوناتها.25وتستهلك 

ثقب خروج الحشرة الكاملة صغیر وذو -
 حواف منتظمة.

) ، اللون �ستنائى فاتح مم5-3أكبر حجمًا (-
 أو قاتم.

لجسم والخطوط الغمدان ملتحمان �جانبى ا-
الطولیة علیها متباعدة الجناحان الخلفیان غیر 

 موجودان.

 .لیس للحشرة القدرة على الطیران-

 إصابتها للحبوب محدودة داخل المخزن.-

 ال توجد �قع على الغمدین.-

الحلقة الصدر�ة األولى علیها نقر طو�لة  -
 نسبیًا.

 تفضل الجو المعتدل أو الحار الرطب. -

شهور تضع  8-7الكاملة  تعیش الحشرة-
، مدة الجیل شهر بیضة 250-100خاللها 

 صیفًا.

% من 55تتر�ى الیرقة وسط الحبة وتستهلك -
 مكوناتها.

ثقب خروج الحشرة الكاملة أكبر نسبیًا وذو -
 حواف ممزقة. 

 

 



12 
 

 Lesser Grain Borerثاقبة الحبوب الصغرى

 Rhyzopertha dominicaاالسم العلمي 

 وصف الحشرة
أهم الحشرات الضارة �الحبوب وتوجد �كثرة في المخازن وتتمیز عن �اقي حشرات الحبوب من 

لذلك ال  غطاء الصدرالرأس �في ت�خالجهة العلو�ة النظر المباشر من  وعند�شكلها األسطواني 
ومجهزة �فكوك قو�ة تمكنها بهذه الفكوك ثقب الخشب  ترى العیون والفم إال من الجانب

 غامق أو أسود محمر أومم ولونها إما بني  3إذ یبلغ طولها  صغیر وحجمها والحبوب.
جافة (محتوى الرطو�ة أقل من الحبوب العالیة و الحرارة التحمل درجات �مكن أن ت .)3(الشكل 

بواسطة المصائد �سهولة الحشرات البالغة هي حشرات طائرة، �مكن أن تعلق . %)12
في الحشرات العالقة نسبة مع قارن صا�ة قلیلة �المومع ذلك، فإن اال الفرمونیة خالل الحصاد.

 المصائد. هذه

 تاریخ حیاتھا
فرد�ًا أو مجامیع على الحبوب من الخارج، وتفقس البیض �عد  500-200األنثى بین تضع 

أ�ام قلیلة إلى یرقات بیضاء تزحف بنشاط بین الحبوب وتتغذى على الدقیق والفضالت الناتجة 
البالغة والیرقة �مكنها ثقب ثاقبة الحبوب الصغرى .خرى للحبوبعن إصا�ة الحشرات األ

 ةالبالغالحشرات . الداخل للحبوب السلیمة إلىالخارج ومن الخارج  إلىمن الداخل الحبوب 
. غیر منتظمة الشكل خلق فتحات �بیرةالحبوب و  ة تستعمل لخرق والیرقات لها فكوك قو�

تكمل دورة حیاتها في أر�عة أسابیع عند أشهر.  ثالثة إلىتعیش الحشرات البالغة من شهر�ن 
 م.° 18م وتتوقف عند حرارة أقل من ° 22وسبعة أسابیع عند درجة حرارة  م°35درجة حرارة 

 دات الحشریة: یمقاومة المب
شائع  لشكستخدم �الذي � malathionتظهر ثاقبة الحبوب الصغرى مقاومة عالیة للمالثیون 

وهو ، المیتیل �یرفوس�لور مة للمبیدات الحشر�ة و متوسطة المقا . وهيالقمح إنتاج قفي مناط
 منخفض المقاومة لغاز الفوسفین. إلىمتوسط 
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 : ثاقبة الحبوب الصغرى.3الشكل 

 الحشرةأضرار 
 هذه�مكن تمییز االصا�ة البالغة بهذه الحشرة من خالل وجود رائحة عفن حلوة في المخزن. 

بع المنتج من قبل الذ�ور، وهو مادة اغراء فعالة لالستعمال الرائحة ناتجة عن فورمون التجم
insect-الحشرات حبات � ةضر الحبات المتهذه األنواع قادرة جدا على التسبب �في المصائد. 

kernels (IDK)-damagedتسبب السوس حشرات العینات.  جودة دیر، وهي مهمة في تق
 .الحبوبداخل  هارقات)، ولكن تظل یIDKالحشرات (أ�ضا الحبات المتضرة �

 Cadelleالكادل خنفساء 

 Tenebroides mauritanicus (Linnaeus)االسم العلمي 
تعتبر أحیانًا أخطر حشرات الحبوب المخزونة فإذا �ثر وجودها صار ضررها شدیدًا 

 وخصوصًا في المطاحن.

 وصف الحشرة
ا مع صدرها متصالن مم لها فكوك قو�ة ورأسه 8حشرة مفلطحة الجسم سوداء اللون طولها 

 .)4(الشكل  �البطن �حلقة صغیرة
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 حیاتھاتاریخ 
تمضي الحشرة بیاتها الشتوي على حالة یرقة أو حشرة �املة وتضع أنثاها بیضها على المواد  

أ�ام في  10-7بیضة في مجامیع، و�فقس �عد مدة تتراوح بین  1200الغذائیة تكون نحو 
صفر ورأسها أسود، وتوجد �قع سوداء على الثالث الجو الدافئ إلى یرقات لونها أبیض م

مدة تتراوح بین شهر�ن  حلقات الصدر�ة األولى لونها بني غامق وتتم الیرقة دورة حیاتها �عد
وأر�عة عشر شهرًا ثم تنعزل في ر�ن من األر�ان للتحول إلى عذراء ثم تخرج الحشرة الكاملة، 

رقات هذه الحشرة �الحفر في أخشاب المخازن وللحشرة الكاملة جیل واحد في السنة وتمتاز ی
واالختباء فیها حتى یتعذر إخراجها عند التنظیف ولوال أن هذه الحشرة ستستغرق وقتًا طو�ًال 
في تار�خ حیاتها وأن الخنافس والدیدان تفترس �عض الحشرات وتفتك ببعضها البعض لكانت 

 من أشد حشرات الحبوب المخزونة ضررًا.

 
 ساء الكادل.خنف :4 الشكل

 Angoumois grain mothفراش الحبوب :

 Sitotroga cerealella (Olivier)االسم العلمي 
أول أثر لضرر الحشرة ظهر في مقاطعة أنجوموا �فرنسا  ألنه سمیت �اسم فراشة االنجوموا

 ثم انتشرت الحشرة �عد ذلك وعرفت في �قاع �ثیرة في العالم. 1736عام 

یث الضرر على الحبوب �عد السوس وهي تصیب القمح والشعیر تعتبر هذه الحشرة من ح
 والذرة واألرز.
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 وصف الحشرة
مم ولون الجسم واألجنحة األمامیة بني مصفر واألجنحة  6فراشة صغیرة رقیقة الجسم طولها 

الخلفیة رماد�ة تمتد طرفها الخارجي على شكل سبا�ة اإلصبع وعلى طرف األجنحة الخلفیة 
 مم. 15سافة بین طرف األجنحة والم ةشعور طو�ل

 حیاتھاتاریخ 
�كثر وجودها على الحبوب المصا�ة وهي سر�عة الطیران واالنتقال وقد تضع األنثى الواحدة 

بیضة فرد�ًا أو في مجموعات بین صفوف الذرة أو في شقوق حبوب  389-40مابین  تقر�بًا 
محمر تفقس البیض �عد أر�عة  القمح أو الشعیر أو على سنابل القمح في الحقول لونه أبیض

أ�ام إذا �انت درجة الحرارة مرتفعة و�عد أسبوعین إلى ثالثة أسابیع إذا �انت درجة الحرارة 
منخفضة وتثقب الیرقة �عد الفقس داخل الحبة وتتغذى بداخلها على المواد النشو�ة وتكون 

واج من األرجل الصدر�ة مم لونها أبیض ورأسها مصفر ولها ثالثة أز  5طولها عند تمام نموها 
الحقیقیة وخمسة أزواج من األرجل الكاذ�ة وتأكل الیرقة الغالف البذري تار�ة غطاء رقیقًا 

یرة على الحبوب وتبلغ دلخروج الحشرة الكاملة وقد �ستدل على اإلصا�ة بوجود الثقوب المست
تتحول فیها إلى  مدة الطور الیرقي خمسة أسابیع ثم تعزل الیرقة شرنقة حر�ر�ة داخل الحبة

یومًا وللحشرة بین  25-20عذراء وتخرج الفراشة من ثقب مستدیر �الحبة �عد مدة تتراوح بین 
 خمسة وسبعة أجیال في السنة.

 
 : فراش الحبوب.5الشكل 
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 الحشرةأضرار 
، وقد تفقد وزن حبة الذرة أثناء تكو�ن الحشرة ات على المواد النشو�ة في الحبوبتتغذى الیرق

وهي % من وزن الحبة ولذلك فإنها سبب خسائر جسیمة للحبوب في المخزن 25-15 �مقدار
، و�نحط تقل وزن الحبوب وتقل قوة اإلنباتمجاًال لز�ادة الضرر ف التي لدیها من الحشرات

 قیمة الدقیق لكثرة وجود البراز واألجزاء الحشر�ة األخرى.

 Khapra beetle خنفساء الخابرا

 Trogoderma granarium Evertsاالسم العلمي 
تنتشر هذه الحشرة في جمیع أنحاء العالم خاصة منها القارة األفر�قیة واآلسیو�ة و�عض الدول 
األورو�یة وتعاني منها الكثیر في سبیل القضاء علیها وذلك ألن الحشرة مقاومة لظروف 

 المعیشة القاسیة و�مكن ا�جازها في اآلتي:

دقیق  ومعكرونة و�سكو�ت وتتكاثر على بذور الخروع تعیش على منتجات الحبوب من   -1
 والقطن وقد وجد نوع منها تعیش على جمیع المنتجات الحیوانیة وخاصة الصوف.

درجة  45جمع أطوار الحشرة مقاومة للحرارة والجفاف و�مكنها تحمل درجة الحرارة �معدل  -2
 مئو�ة.

 %.2�مكنها العیش في رطو�ة نسبیة منخفضة  -3

 .سنین بدون غذاء 4الیرقة في المستودعات الفارغة لمدة  تعیش -4

 الوصف
الحشرة الكاملة لونها بني محمر مائل للسواد یوجد �عض البقع والتموجات على األجنحة 
الغمد�ة لونها أحمر فاتح مائل للصفار ونالحظ الجسم مغطى �طبقة من الشعر القصیر وهذا 

مم وتوجد أنواع من  1.8- 1.6تراوح مابین یلها مما �سمح لها �االنسیاب بین الحبوب. طو 
 .)6(الشكل  الخابرة أكبر حجماً 

 الیرقة
یرقة صغیرة سر�عة الحر�ة لونها برتقالي مائل للصفار مع وجود هالة بنیة اللون على ثالثة 

مم تغطي جسمها شعیرات طو�لة �ختلف عددها حسب األنواع  3حلقات �طنیة األخیرة طولها 
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عد على التحرك واالنسیاب بین الحبوب �سرعة أ�ضًا هذا مما �ساعدها على وهذا مما �سا
 مقاومة المواد الكیماو�ة المخلوطة مع الحبوب لوقایتها أثناء التخز�ن.

 تاریخ الحیاة
بیضة بین شقوق الحبة والفجوات بدون أن  126-35تضع األنثى بیضها البالغ عدد من 

خرى وتضعه �حالة إفراد�ة وتار�خ حیاتها من البیضة تعطیه مادة صمغیة �ما في الحشرات األ
درجة مئو�ة أما على درجة حرارة  38یومًا على درجة حرارة  26حتى الحشرة الكاملة تحتاج 

یومًا والیرقة �مكنها العیش ضمن المستودع 60درجة مئو�ة تطول فترة الحیاة إلى  22-23
ع سنوات بدون غذاء والضرر ینتج من الطور الفارغ والذي �ان فیه مخزن حنطة سا�قًا مدة أر�

 .الیرقي، أما الحشرة الكاملة فترة حیاتها قصیرة

 
 خنفساء الخابرا. :6 الشكل

  secondary insectsحشرات ثانویة
ى على الحبوب المكسورة ذتتغالحشرات الثانو�ة ال �مكن أن تصیب الحبوب السلیمة لكنها 

حشرات األولیة. والحبوب التي تضررت �ال مرتفعة،ال الرطو�ةحبوب األعشاب ذات والحطام و 
تتواجد خارج الحبوب. على الرغم �أنه غالیا ما �ظن أن غیر الناضجة  �شكل عام, األطوار

ا غیر صحیح، حیث أنه هذن . إالبدء �الضرر الخارجي للحبوبالحشرات الثانو�ة ال �مكنها 
وحطامها، لدعم لحبوب المكسور هناك �میات �افیة من االحبوب، تخز�ن ت حاالمعظم 

الثانو�ة تساهم �شكل مباشر في لحشرات افإن ,ذلك. عالوة على الضرر من قبل هذه الحشرات
ومع ذلك، فإن أنواع الحشرات األكثر ضررا . األولیة حشراتلل �شكل مشا�هتلف الحبوب تماما 

الحشرات � الحبوب المتضررةنفسها، مما تسبب  حبةاخل الدمن هي تلك التي تتغذى 
(IDK) . استنادا إلى عدد ، عندما یتم تصنیف العینات في وقت البیعالقمح خفض سعر یتم
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حشرات حیة، وغیرها من عوامل الوجود  �االضافة على، (IDK)الحبات المتضررة �الحشرات 
 .الحبوبجودة 

لكن زن الحبوب في جمیع أنحاء العالم، و اخمالعثور على سبعة أعضاء من الحشرات في تم 
وقشر�ات  Coleoptera غمد�ة األجنحة منال تزال في المقام األول  ساسیةاأل حشراتال

  .Lepidoptera الجناح

  Rusty Grain Beetleخنفساء الحبوب الصدئة 

 Cryptolestes ferrugineus (Stephens)االسم العلمي 
�عد ذى الیرقات تتغ.على سطح الحبوبالتي توجد شقوق الوفي ین الحبوب البیض ب یتم وضع

�أعداد  جدتواوهي ت .المكسورة وغبار الحبوب حبوبوعلى ال قمحالجنین التفقیس على طبقة 
، داخل المواد الناعمة التي تتواجد في مر�ز �تلة الحبوب. كبیرة خصوصا خالل الشتاء

خالل  بیضة 400إلى  تضع االناث ما �صل  �مكن أنتستطیع الحشرات البالغة الطیران. 
�سهولة مم)  2هذه الحشرات الصغیرة (�طول میز تت.تسعة أشهرالذي �متد حتى  عمرها

 .)7(الشكل  الطو�لة جدا قرون االستشعاربواسطة 

 
 : خنفساء الحبوب الصدئة.7الشكل 

 Red Flour Beetle الحمراء  خنفساء الدقیق

 (Triboliumcastaneum)االسم العلمي 
بندق والز�تیة, البذور وال, ومنتجات الحبوب المصنعة لحبوب المخزونة,وهي حشرة شائعة في ا

ونادرا ما أي أنها ثانو�ة. الحمراء هي حشرة خارجیة  دقیقإن خنفساء ال المجففة.فاكهة الو 
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الحمراء ببطئ  دقیقوتنمو خنفساء ال. الطحنوب وهي ترتبط أكثر �منتجات توجد في الحب
شرة بتواجد �عض المواد الناعمة في یتسارع تكاثر الح. �صعو�ة على الحبوب السلیمةو 

 .% 12عند رطو�ة حبوب أكثر من الحبوب المخزنة وخاصة 

 .قرون االستشعارلها ) 8(الشكل ) میلمتر 4.5 – 2محمرة (طولها  بنیةالخنافس البالغة 
یوم  200من  ةالبالغالحشرة عیش تبیضة خالل حیاتها.  450�مكن لألنثى أن تضع حتى 

 درجة حرارة  مل دورة حیاتها في أر�عة أسابیع عندتي ظل ظروف دافئة. تكإلى سنتان و�طیر ف
 م.° 20 درجة حرارةوتتوقف تحت  م° 20درجة حرارة  أسبوع عند 11و  م° 30

 .خنافس الطحین الحمراءالرائحة السیئة الالذعة للحبوب المخزنة إشارة لإلصا�ة الكبیرة �
لبعض المبیدات الحشر�ة و  malathionثیون تظهر خنفساء الطحین الحمراء مقاومة للمال

 المستعملة للحبوب المخزنة. 

 
 الحمراء. خنفساء الدقیق :8 الشكل

 Sawtoothed Grain Beetleاریة شخنفساء الحبوب المن

 Oryzaephilus surinamensisاالسم العلمي 
 

المواد الغذائیة  تصیب هذه الحشرة الحبوب المخزونة ومنتجاتها والفواكه المحفوظة وغیرها من
النباتیة وهي منتشرة في جمیع أنحاء العالم وتعتبر أقل أهمیة من أنواع السوس وثاقبة الحبوب 

مم  3.5طولها أو أسود غامق  الصغرى وهي حشرة صغیرة الحجم مفلطحة الشكل لونها بني
 .)9(الشكل  على �ل جانب من صدرها ستة أسنان متساو�ة ه یوجدألنة �شار نسمیت �الم
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تتحرك الحشرة البالغة �سرعة على الحبوب المخزونة، وتستطیع الحشرة البالغة الطیران في 
 االحوال الدافئة.

 تاریخ حیاتھا
 85-43بیضها البالغ عددها مابین خالل حیاتها التي قد تمتد حتى عامین تضع األنثى 

ضها صغیر اللون بیضة فرد�ًا بین وعلى مواد الطعام أو في شقوق حبوب القمح والشعیر و�ی
یوم إلى یرقات صغیرة تتغذى على الحبوب وتنتقل من حبة إلى  15-3مستطیل �فقس �عد 

أخرى وتتم نمو الیرقات �عد أسبوعین وتنسج الیرقة شرنقة تلتصق �جسم الحبوب المكسورة 
�إفراز صمغي ثم تتحول داخل الشرنقة إلى عذراء تخرج منها الحشرة الكاملة �عد أسبوع ومدة 

 .لجیل في األحوال المناسبة نحو شهرا

 
 خنفساء الحبوب المنشار�ة. :9 الشكل

 Confused flour beetle خنفساء الدقیق المتشابھة

 Triboliumconfusum االسم العلمي
وعلى ) 10(الشكل مم  3.5هي حشرة حمراء بنیة اللون مسطحة بیضاو�ة الشكل طولها 

وتوجد في المطاحن والمخازن ومتوسط عمرها  صدرها نقط وعلى غمدها خطوط غائرة بها
سنة وقد �صل عمرها إلى ثالثة سنوات ومتوسط ما تضعه أنثاها على الدقیق وغیره من 

بیضة تغطیها الحشرة �إفراز لزج �غلفها �الدقیق وغیره  450األطعمة من بیوض یتراوح عدده 
ء بیضاء اللون ماتلبث أن یوم إلى یرقات تتحول إلى عذرا 12-11من األطعمة ثم تفقس �عد 

�صفر لونها وتتحول إلى اللون البني ومتوسط المدة التي ستستغرقها أطوارها من البیضة إلى 
  أسابیع صیفًا.  الحشرة الكاملة نحو ستة
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 خنفساء الدقیق المتشابهة: 10الشكل 

 Longheaded flour beetle خنفساء الدقیق ذات الرأس الطویل

 Latheticus oryzae Waterhouseاالسم العلمي 

 الوصف 
 لكنه زاهيمم في الطول, اللون العام بني مصفر �اهت, و  3الى  2.5تبلغ الحشرة الكاملة من 

 .)11(الشكل 

 االنتشار
 .تنتشر في المناطق المدار�ة

 دورة الحیاة 
, وتحت ظروف لتطور الحشرة% رطو�ة نسبیة هي انسب  85م , ° 35تعتبر درجة حرارة 

 7یوما ینسلخ خاللها  15أ�ام و �ستغرق الطور الیرقي  3,5ظروف �فقس البیض خالل هذه ال
, و�قف تطور هذه الحشرة من األ�ام 3,7لة من العذارى �عد انسالخات وتخرج الحشرات الكام

, ولذلك �قتصر %30م و رطو�ة نسبیة اقل من ° 25على درجات الحرارة التي تقل عن 
 .ةعلى المناطق الحار  انتشار هذه الحشرة ونشاطها
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 خنفساء الدقیق ذات الرأس الطو�ل.: 11الشكل 

 Yellow mealworm الجریش الصفراءخنفساء 

 .Tenebriomolitor Lاالسم العلمي 
تمیل إلى  -مم, اللون العام اسود المع مشوب �البني  15-13الحشرة الكاملة یبلغ طولها 

یكل الخارجي لجسم الحشرة صلب, اللون اصفر .اله. �متد على الغمدین خطوط طو�لةالتفلطح
مم ینتهي البطن بزوج من الزوائد التي ال تلتحم عند  3إلى  2.5إلى ذهبي, الطول من 

 ).12(الشكل  قواعدها

 
 خنفساء الجر�ش الصفراء.: 12الشكل 
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 Flat Grain Beetle خنفساء الحبوب المستویة 

 Cryptolestes pusillusاالسم العلمي 
 ،محمر بني لحشرةالون , على الحبوب المتضررةى َتغذو معظم الحبوب المحزونة وتتغز 

قرون استشعار طو�لة. ات ذ) 13(الشكل میلمتر)  2ومستو�ة وصغیرة (طولها الحر�ة سر�عة 
في  بیضة 300حتى اإلناث  .تضععیش لعدة شهورة �مكنها الطیران و�مكن أن تالبالغالحشرة 

 .المنتجات

 
 خنفساء الحبوب المستو�ة. :13 الشكل

 Mediterranean flour moth طحین المتوسطیةفراش ال

 Ephestiakuehniella Zellerئإلزظ ئكعكصى 
تتغذى یرقات الحشرة على الدقیق ومنتجاته والفواكه المجففة والمسكرة والحبوب المجروشة 

و�سبب تماسك األنابیب وتنسج خاللها أنفاقًا متماسكة األجزاء وتكثر هذه الكتل في المطاحن 
وتعطلها عن العمل ونقل ضررها إلى المطاحن التي تعقم سنو�ًا والحشرة عبارة عن فراشة 

مم ولونها رمادي �اهت على خطوط عرضیة  21شهباء اللون یبلغ طول أجنحتها األمامیة 
 .)14(الشكل  متعرجة وأجنحتها الخلفیة بیضاء مسمرة علیها أهداب �ثیفة على حافتیها

 تاریخ حیاتھا
وتفقس البیض �عد �ضعة أ�ام إلى  والر�شتضع األنثى بیضًا صغیرًا أبیض اللون على الدقیق 

یرقات صغیرة تبلغ طولها عند تمام نموها نصف بوصة، ولونها أبیض قرنفلي و�وجد �قع 
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ء سمراء على جسمها وتنسج الیرقة الكاملة النمو شرنقة حر�ر�ة تتحول داخل الیرقات إلى عذرا
 أسابیع. 9-8وتخرج الفراشات �عد 

 الحشرةأضرار 
تصیب یرقاتها الحبوب الصلبة الكاملة غیر المكسورة وال المجروشة وتكون نسبة اإلصا�ة في 
أول الموسم �سیطة ولكنها تأخذ في االزد�اد السر�ع أثناء النضج والحصاد وتستمر بدرجة أشد 

 في المخزن.

 
 .طیةفراشة الطحین المتوس: 14الشكل 

 Accidental insectsحشرات عرضیة 
ال تصیب الحبوب أصال, ولكنها قد توجد أحیانا في المخازن على أكوام الحبوب, ومن  

 أمثلتها 

  cigarette beetle تبغخنفساء ال

 Lasiodermaserricorne Fab االسم العلمي
, یرقاتها بیضاء مائلة إلى البرتقالي, علیها )15(الشكل  حشرة بنیة اللون  التبغخنفساء 

وتحدث بها  شعیرات, رأسها منحني إلى األسفل. تتغذى خنفساء التبغ على األوراق الجافة
یاتها, �ما ة ح, ثم تتحول إلى حشرة �املة, وتضع البیض على أوراق التبغ لتعید دور ثقو�ا

 .عدد من المحاصیل المخزنة تبغتصیب الخنفساء ال

 :للوقا�ة من خنفساء التبغ علیك �األتي 

 .ت �محالیل مبیدات ذات أثر متبقيرش المستودعات قبل دخول الباال .1

http://entomology.ifas.ufl.edu/creatures/urban/stored/cigarette_beetle.htm
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 .إحكام إغالق المستودعات، ووضع أغطیة شبكیة على النوافذ .2

ة خنفساء التبغ �جانب المستودعات, مثل بذور عدم وضع مواد تشجع تكاثر وانتشار حشر  .3
 .القمح والقطن وغیرها

(�اشراف  : �جب تعقیم المستودعات �مادة فوسفید المغنیز�ومولمكافحة حشرة خنفساء التبغ
یة لمعرفة نشاط الحشرة , واستعمال مصائد ضوئسة), أو غیرها من الغازات السامةالمؤس

 .مونیة لجذب الذ�ور والقضاء علیهائد الفر , �ما ینصح �استعمال المصاواصطیادها

 
 خنفساء التبغ. :15 الشكل

  Omnivorous insects كانسةحشرات 
تعیش على الحبوب الرطبة المتعفنة, وعلى براز أنواع أخرى من الحشرات, وأجسامها المیتة, 

مك الفضي الس كما تتغذى على المادة الدقیقة التي تتساقط من الحبوب المصا�ة, ومن أمثلتها
 , (.Tribolium sp)خنافس الدقیق

 Silverfish or firebrat السمك الفضي

 Lepismasaccharina العلمياالسم 

 الوصف 
را لتغطیة ، وهي حشرة غیر مجنحة ولونها فضي نظAmetabolusهذه الحشرة عد�مة التحول

(الشكل  یةحلقة علیها �عض الزوائد البطن 11تكون �طنها من �جسمها �حراشیف فضیة، و 
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. والقرون الشرجیة طو�لة عدیدة الحلقات وقد یوجد بین القرنین زائدة وسطیة طو�لة )16
 .وخیطیة الشكل

 الموطن
تعیش في المناطق الحـارة والمعتدلة. وتعیش في البیوت أو بین األوراق الجافة والحشائش أو 

 .في النبات في الحقول المزروعة

 المعیشة التغذیة
ـذى هذه اآلفـة على المواد العضو�ة و�ثیرًا ما تتلف الصور والكتب �سبب في البیوت، تتغ

تغذیتها على الصمغ والمواد النشو�ة الموجود �أغلفة الكتب. وفي الحقول، تتغذى على 
 .النباتات المیتة والمواد العضو�ة

 : التكاثر
التر�یب  تفقس الصغار شبیهة �األم حیث ال تختلف عند فقسها عن الحشرة الكاملة في

الخارجي. ولهذا، فإن التحول في هذه الحشرة معدوم. وتنمو الصغار إلى أن تصل إلى الطور 
 .البالغ الغیر مجنح في غضون عدة أسابیع

 األھمیة
تتلف أغلفة الكتب والطبقة الالمعة في الصور واألقمشة المنشاة وغیرها �سبب تغذیتها على  

كن بین الكتب وخلف الصور، وتنشط لیال وتختبئ نهارًا تلك المواد. لذا فهي توجد داخل المسا
 .وراء تلك األشیاء

 المقاومة
تقاوم هذه اآلفة بتنظیف الصور والكتب من وقت آلخر لضمان التخلص منها إن وجدت، 

 .وأ�ضًا استعمال المبیدات المناسبة لرش المكتبات الكبیرة لحما�ة الكتب
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 السمك الفضي.: 16الشكل 

 Parasitic and predaceous insects:ة ومفترسة حشرات طفیلی
التا�عة ت ومن أمثلتها الطفیلیا هي تتطفل على �عض الحشرات السابق ذ�رها أو تفترسهاو 

ومن رتبة غشائیة  ,Chalcididae Inchneumonidae and Braconidaeللعائالت 
 لكاذ�ةاألجنحة �اإلضافة إلى المفترسات من أنواع الحلم المفترس والعقارب ا

Pseudoscorpions و�رقات �عض الحشرات. 

 Mites االكاروس)الحلـم (

لكن من السهل تمییزها عن ر تصعب رؤ�تها �العین المجردة, و حیوانات متناهیة الصغ
الحشرات, حیث تحمل الحیوانات الكاملة منها والحور�ات أر�عة أزواج من األرجل, بینما تحمل 

ال �ظهر في الحلم تقسیم واضح لمناطق الجسم الثالث أزواج فقط, �ما أنه  3الیرقات 
�اإلضافة إلى أن معظمها �حمل شعورا طو�لة على الجسم, و�ذا وجدت هذه الحیوانات �أعداد 

 .كبیرة ترى �مادة دقیقة منتشرة على سطح األكیاس أو قاعدة �ومة الحبوب

 و�مكن تقسیم الحلم الذي یوجد في المخازن إلى األقسام التالیة:

 حلم یتغذى على الحبوب.

 .حلم یتغذى على الفطر�ات التي توجد في الحبوب

 .حلم �فترس أنواعا من حلم المخازن, أو �متص بیض الحشرات و�رقها الصغیر



28 
 

و�عتبر حلم المخازن من اآلفات المهمة إذا توافرت له الظروف المناسبة من الحرارة والرطو�ة 
ونا مجموعات �ثیفة قد تنتج عنها أضرار �ثیرة, ومثل المرتفعة، حیث یتكاثر �سرعة مذهلة مك

هذه الحاالت تحدث في المناطق المعتدلة, ولكنها لم تشاهد في المناطق االستوائیة أو شبه 
 .االستوائیة

 siro ,و�ذلك الحلم  (tyroglyphusfarinae de geer) ومن أنواع حلم المخازن حلم الدقیق

L. , Acarus  ات التخز�ن خارج أجسامها, وفي داخل قناتها الهضمیة وهي تحمل جراثیم فطر�
وفي برازها وهذه األنواع من الحلم �مكن أن تصیب الحبوب السلیمة �جراثیم الفطر, وفي 

 .النها�ة تتغذى على الفطر�ات النامیة

 دلیل تشخیص أھم اآلفات الحشریة واألكاروسیة التخزینیة
 الحشرة المسببة صا�ةأعراض اإل                             

 حبوب تحتوي على یرقات مقوسة مغزلیة عد�مة األرجل بیضاء اللون والرأس بني-

قد �عثر على حشرات صغیرة ذات منقار رفیع لونها بني غامق و لها أر�ع �قع صفراء -
 محمرة على الغمدین .

 سوسة األرز

 .الرأس بني حبوب تحتوي على یرقات مقوسة مغزلیة عد�مة األرجل بیضاء و -

قد �عثر على حشرات سوس صغیرة ذات منقار رفیع تتشا�ه مع سوسة األرز ولكن لیس -
 لها �قع على األغماد.

 سوسة القمح

مم, العقل الثالثة األخیرة في قرون  3.5تحتوي على خنافس حمراء متطاولة مواد مخزونة  -
 االستشعار متضخمة �شكل هراوة .

سطة ذات أرجل صدر�ة بیضاء مبقعة �األصفر من األعلى یرقات صغیرة اسطوانیة منب-
 وتنتهي بزوج من الزوائد الشرجیة .

 خنفساء الدقیق الصدئیة

تتشا�ه مع خنفساء الدقیق الصدئیة ولكنها أغمق لونا وتكون قرون االستشعار لدیها متدرجة -
 في الضخامة من العقلة القاعد�ة حتى العقلة الطرفیة.

 تشابهةخنفساء الدقیق الم

سم  2الحبوب ومنتجاتها التصنیعیة (طحین , نخالة ) تحتوي على خنافس �بیرة الحجم  -
بنیة غامقة أو سوداء براقة والصدر األول منفصل عن األغماد �اختناق واضح .الیرقات 

 سم صفراء إلى بنیة تشبه الدیدان السلكیة . 3-2.5كبیرة 

 

 

 خنفساء الدقیق الكبرى 

مم تتمیز بوجود ستة أسنان منشار�ة على �ل حافة من  3رة بنیة غامقة وجود خنافس صغی-
 حواف الصدر.

 یرقات تشبه خنافس الدقیق ولیس لها زوائد شرجیة .-

 خنفساء الحبوب المنشار�ة 

 خنفساء الكو�وجید الصدئیةمم ومسطحة وصدرها األمامي �بیر نسبیا قرون االستشعار طو�لة 2وجود خنافس صغیرة -
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 ل الثالثة األخیرة متضخمة قلیال.ومتحر�ة (�طول نصف الجسم) والعق

 مم3یرقات بیضاء عاجیة لها زوائد شرجیة و أرجل صدر�ة �صل طولها حتى -

حبوب مثقبة بثقوب دائر�ة مع وجود خنافس اسطوانیة بنیة اللون الرأس �روي �غطیه -
 الصدر األول

 یرقات بیضاء مقوسة صدرها األول متضخم .-

 الحبوب الصغرى  ثاقبة

قصیرة وسمینة بنیة محمرة جسمها مغطى �أو�ار ناعمة ,قرون االستشعار  خنافس بیضاو�ة-
 صولجانیة .

 یرقات دود�ة مزودة �أرجل وجسمها مغطى �أو�ار بنیة وتمتد أو�ار الحلقة �شكل ذیل.-

 خابرة الحبوب

 وخنافس �بیرة الحجم . تجمع المواد المخزونة على شكل �تل صلبة تحوي بداخلها یرقات-

سم الصدر األول مر�ع الشكل و�نفصل عن األغماد �اختناق 1.5الحشرة الكاملة سوداء -
 واضح .

مم یوجد على الحلقة الصدر�ة  19الیرقات صفراء لها أرجل صدر�ة و�صل طولها حتى -
شرجیة على األولى زوج من البقع أسود اللون والحلقة البطنیة األخیرة سوداء وتنتهي بزوائد 

 شكل فكي �ماشة .

 خنفساء الكادل

صدر مم بنیة اللون ,الرأس عمودي على محور الجسم ومختفي تحت ال3خنفساء صغیرة -
 قرون االستشعار منشار�ة .

 یرقات مقوسة صفراء مبیضة علیها أو�ار ناعمة بنیة.-

 تحول المادة المصا�ة إلى بودرة ناعمة وتثقب أوراق التبغ المخزونة.-

 فساء السجائرخن

حبات الفول (حقل,مخزن) تحتوي على یرقات بیضاء مقوسة صغیرة أو �عثر على خنافس -
 تشبه خنفساء البازالء مع عدم وجود البقع السوداء على نها�ة البطن

 خنفساء الفول الكبرى 

مم وقد �عثر داخل الحبة على یرقات بیضاء 2-1حبوب قمح أو ذرة مثقو�ة بثقوب دائر�ة -
 أرجل صدر�ة وأرجل �طنیة �اذ�ة لونها أحمر أو وردي او أبیض عند اكتمال النمو .لها 

الفراشات صغیرة صفراء شاحبة أجنحتها األمامیة ضیقة وأجنحتها الخلفیة �شكل مستدق -
 إصبعي.

من دالئل اإلصا�ة وجود السدادة عالقة على فتحة الخروج و�قاء جلد انسالخ العذراء عالق -
 وج. عند فتحة الخر 

 فراشة الحبوب

الطحین والكثیر من المواد المخزونة تغطى �شبكة حر�ر�ة تجمع ذراته على شكل �تل یوجد -
بداخلها أو إلى جوارها یرقات بیضاء إلى قرمز�ة . تتمیز بوجود �قع سوداء على قاعدة 

 األشعار الظهر�ة .

عرضة ,متعرجة . تقسم مم أجنحتها األمامیة مز�نة �أشرطة بنیة مست12الفراشات صغیرة -
 الجناح إلى أر�عة مناطق متساو�ة المنطقة الطرفیة منها تحتوي على تبرقشات �ثیفة.

 فراشة دقیق البحر المتوسط

مم الثلث القاعدي ألجنحتها االمامیة بلون �ر�مي وثلثاها الباقیین بلون 12فراشات صغیرة -
 أحمر نحاسي .

 نها تمتلك �قع سوداء عند قاعدة األشعار الظهر�ة.الیرقات تشبه فراشة دقیق المتوسط ولك-

 فراشة الطحین الهند�ة
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–بداخلها یرقات بیضاء وجود أنفاق حر�ر�ة یلتصق بها أجزاء من المواد المصا�ة و�عیش -
رماد�ة ,الرأس أسود والمنطقة الظهر�ة للصدر األول �ذلك و�میل لون نها�ة الجسم إلى 

 البرتقالي.

 فراشة الطحین

 أكاروس الحبوب تل الطحین نتیجة وجود أكاروس صغیر اللون ال �مكن مالحظته إال �اسنخدام المكبرةتك-

 تصنیف الحشرات طرق

حیث  خنافس الحبوب. أنواع استخدام وعاء زجاجي نظیف �مثا�ة اختبار �سیط لتحدید �مكن
، شطةم �حیث تكون ن° 20 في وعاء زجاجي دافئ (فوق  الحیة وضع حشرات الحبوب یتم

ستطیع ت المنشار�ة . السوس وخنافس الحبوب)تموتسأو أنها م ° 40ولكن لیس أكثر من 
ثاقبة الحبوب الصغرى فال الجدران الزجاج �سهولة، ولكن خنافس الطحین و  على سیرال

مثل سوس  �النسبة للحشرات التي تستطیع المشي على الجدران الزجاجیة .تستطیع القیام بذلك
. فال تملك خرطوم المنشار�ةفي الجبهة ولكن خنافس الحبوب وم منحني الحبوب تمتلك خرط

ثاقبة الحبوب كثر صعو�ة. األالزجاج هو  علىستطیع المشي تالتمییز بین األنواع التي ال إن 
(الشكل  تحت الجسم طوي م أسهابني داكن وعادة ما �كون ر  الصغرى اسطوانیة ذات لون 

17(. 

 
 ت.: طرق تصنیف الحشرا17الشكل 
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 ا، ورؤوسه ذات لون بني نحاسي تو�ة مسطحة الشكلالحبوب المس خنفساءخنافس الطحین و 
، مثل النمل مع ما تكون صغیرة عادة المستو�ةبرز عادة في جبهة الجسم. خنافس الحبوب ت

 قصیرة. قرون استشعارطو�لة. خنافس الطحین أكبر مع  قرون استشعار

 الحشرات.في تصنیف  18كما �مكن استخدام الشكل 

 
 : تصنیف الحشرات18الشكل 
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 ملحق
 

 : دلیل اشكال الحشرات في بر�طانیا.1ملحق 

 



33 
 

 مكافحة الحشرات
 الطرائق المستخدمة في مكافحة الحشرات:

 اإلجراءات الوقائیة

هناك العدید من اإلجراءات التي �جب اتخاذها سواء في الحقل أو عند النقل أو في المخزن 
 ا�ة �اآلفات نذ�ر منها:حتى نجنب الحبوب اإلص

عدم تر�ه في الحقل مدة طو�لة بدون داع حتى جب حصاد المحصول �عد تمام نضجه و � .1
ال یتعرض لإلصا�ة �الحشرات أو القوارض والطیور, والتخلص من �قا�ا المحصول في 

 الحقل حتى ال تكون مأوى لآلفات ومصدرا للعدوى.
 المستحلبات. تطهیر آالت الدراس وذلك برشها �المعلقات أو .2
تطهیر المناجل والجرارات وأدوات التعبئة قبل إعادة استخدامها و�تم ذلك �عدة طرق نذ�ر  .3

 منها:
a.  التطهیر الطبیعي وذلك بتعر�ض السطوح الداخلیة والخارجیة للمناجل والجرارات

 ألشعة الشمس المباشر في فصل الصیف ولمدة �افیة مع مراعاة تقلیبها.
b. دقائق و�جب عدم استعمالها إال �عد  5لماء المغلي لمدة التطهیر �غمرها في ا

و�تم التأكد  للجرارات تمام جفافها أو تبخیرها, �ما �مكن تطهیر األسطح الداخلیة
 من نظافة وسائل النقل من �قا�ا الحبوب وخالفه وتطهیرها قبل و�عد استعمالها.

c. من سالمتها وعدم  تطهیر المخازن والمستودعات و�عدادها للتخز�ن وذلك �التأكد
 وجود شقوق أو فجوات في جدرانها ونظافتها من مخلفات المواد المخزونة سا�قا

وما �مكن ان تحتو�ه من  او العالقة �السقف والجدران, المبعثرة على األرض,
إصا�ة �استخدام مكانس الشفط الكهر�ائیة, �ما �مكن تطهیرها �استعمال قاذفات 

من مواد غیر قابلة لالشتعال أو استعمال مولدات  اللهب وذلك لألماكن المبنیة
ترمیم المبنى �حیث ال تترك فجوات او شقوق �مكن ان تأوي إلیها ن و الدخا

 .الحشرات لالختباء
d.  :المالثیون یتم رش المخزن �مادة تطهیر المخازن �استعمال المبیدات الحشر�ة

للبلل) حتى تترك  (مسحوق قابل استعمالها في صورة معلقات مكنو� ,او اللندین
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و�راعى عدم استخدام المخزن المعامل . من المبید على الجدار �عد جفافها طبقة
والمبیدات السا�قة ذات تأثیر طو�ل  قبل مضى أسبوع على األقل من المعاملة,

% (لیس لها اثر �اق) مع 0.1 بیرثر�ناشهر) و�مكن استعمال مادة  6-1و�اق (
ومن  Pyrenone رف هذا الخلیط تجار�ا �اسم, و�عبیبرونیل بیوتو�سیدمادة 

. و�بین الجدول الالحق او مولدات الدخان االیروسوالت الممكن أ�ضا استخدام
�جب استعمال المبیدات  مقاومة �عض أنواع الحشرات لبعض أنواع المبیدات.

الحشر�ة لتطهیر المخازن عندما تفرغ من الحبوب وقبل إجراء عملیة التخز�ن 
 ف من حدة اإلصا�ة وتعتبر عملیة وقائیة �جب إجراءها.ألن ذلك �خف

تجفیف الحبوب والمواد المخزنة حیث �عتبر محتوى الرطو�ة المرتفع، السبب الرئیسي  .4
لفساد القمح ولذلك اإلجراء الوقائي األكثر وضوحًا هو تخفیض الرطو�ة إلى أقل من 

القمح, فیجب أال تز�د  المستوى الحدي، و�جب أن ینجز ذلك �أسرع ما �مكن �عد حصاد
% في الحبوب المخزنة حتى ال یؤدي ذلك إلى ز�ادة نشاط �عض 12نسبة الرطو�ة عن 

الحشرات والكائنات الدقیقة األخرى مما ینتج عنه ارتفاع درجة الحرارة ودرجة الرطو�ة 
�مكن إنجاز التجفیف بدفع الهواء عبر  نتیجة تنفس الحبوب والكائنات الدقیقة األخرى.

استخدام هواء شروطه  حیث یتمعند درجة حرارة منخفضة  ،زون القمح في الخلیةمخ
�مكن تخفیض الرطو�ة �معدل أسرع،  .مثالیة المتصاص الرطو�ة أثناء حر�ته عبر القمح

. السلبیة عند دفع الهواء المسّخن اصطناعیًا عند رطو�ة نسبیة منخفضة خالل القمح
تستخدم ة تضرر القمح بدرجات الحرارة المرتفعة. الرئیسیة للهواء المسّخن هي إمكانی

% وما فوق. 18أعمدة التجفیف في البالد التي تحصد فیها األقماح عند مستو�ات رطو�ة 
تستخدم أ�ضًا أعمدة التجفیف �وسیلة لتغییر خصائص مكونات القمح، مثل النشاء 

 والبروتین وخصوصًا الغلوتین.
ت (األكیاس التي تستخدم في تعبئة الحبوب تعامل العبوا: تطهیر عبوات التخز�ن .5

خاصة اذا �ان قد سبق استخدامها, ومن  وتخز�نها) �أحد محالیل او معلقات المبیدات,
أكثر المبیدات استعماال المالثیون والبیرونون رشا أو نقعا, وال تستعمل العبوات المعاملة 

واعها �استخدام الغازات إال �عد تمام جفافها, و�عتبر تطهیر العبوات على اختالف أن
 . واألدخنة أفضل الطرق حیث تقضي هذه المعاملة على جمیع أطوار الحشرات
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خلط الحبوب المعدة للتخز�ن: �مكن خلط الحبوب المراد تخز�نها قبل تعبئتها �األكیاس أو  .6
إدخالها إلى صوامع الحبوب �مواد �یماو�ة تمنع من تكاثر الحشرات فیها وذات سمیة 

لنسبة لإلنسان والحیوان، و�مكن استعمال الحبوب �عد مضي عشرة أ�ام من قلیلة �ا
 استعمالها وال تترك أثر في الحبوب وهذه الطر�قة تتبع لدى �ثیر من دول العالم.

a. الخلط �المسحوقات الخاملة Inert dusts :,المسحوقات الخاملة مواد غیر سامة 
وهى تخلط �الحبوب المعدة  ا,بولكنها تقتل الحشرات بتأثیرها المیكانیكي غال

وهى ال تكسب الحبوب المعاملة رائحة او طعما  لالستهالك اآلدمي والحیواني,
وال على  وال على صحة المستهلك, غیر مرغو�ین, وال تؤثر على ناتج الطحن,

 والتر�ة الد�اتومیة, الكاؤولین,ومن أمثلة هذه المواد  .حیو�ة الحبوب
بدرجة نعومة خاصة  حوق فوسفات الكالسیومومس وهیدرو�سید الكالسیوم,

ثقب /بوصة مر�عة), ومسحوق  200% من حبیباته من خالل منخل 90(ینفذ 
ورماد  وزهر الكبر�ت, وأكسید المغنیسیوم والجیر المطفي, سیلیكات االلومنیوم,

, و�عرف  5:1بنسبة  الفرن, وخلیط من صخر الفوسفات وزهر الكبر�ت
تفسیر التأثیر الممیت لهذه المواد للحشرات �أنه م توقد ). �مسحوق (قاتلسوس

 �عود الى إزالة الطبقة الشمعیة نتیجة �شط جزء الكیوتیكل السطحي لجلد الحشرة,
أثناء تحر�ها �صعو�ة بین الحبوب ووجود حبیبات المادة الدقیقیة بین األغشیة 

فیصبح جدار الجسم في �عض  التي تفصل بین حلقات الجسم وأعضائه,
اضعه منفذا �سمح بتبخر الماء, و�التالي تبخر سوائل الجسم ثم إصا�ة الحشرة مو 

و�عتقد �عض الباحثین ان �فاءة حبیبات المادة  .�الجفاف الذي ینتهي �الموت
الخاملة على امتصاص الماء من جسم الحشرة هو العامل األساسي في قدرتها 

للمسحوقات الخاملة �عود على قتل الحشرة �الجفاف, و�رون ان التأثیر الممیت 
الى عامل امتصاص الماء من جسم الحشرة أكثر ما �كون ناتجا عن إزالة 

وقد لوحظ ان  .الطبقة الشمعیة او ر�ما �كون التأثیر راجعا الى العاملین معا
المعاملة �المواد الخاملة تؤدي الى انخفاض ملحوظ في معدل وضع البیض 

و�توقف . %90-80�صل االنخفاض الى  وفترة الوضع و�ذلك نسبة الفقس وقد
 : تأثیر هذه المواد على عدة عوامل

i. درجة نعومة المسحوق: فكلما زادت النعومة زادت الفعالیة . 
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ii. :یزداد األثر الفعال للمسحوق مع ارتفاع درجة  درجة حرارة التخز�ن
 .حرارة التخز�ن

iii. :بیة في �قل اثر المسحوق �ارتفاع درجة الرطو�ة النس الرطو�ة النسبیة
 . الجو

iv. :قل اثر المسحوق �لما ارتفع المحتوى المائي  المحتوى المائي للحبة�
 . للحبة

v. :یزداد فعل المسحوق بنظافة الحبوب والعكس  درجة نظافة الحبوب
 .صحیح

فالحشرات التي �كسو جسمها  وتختلف الحشرات في قدرتها على مقاومة فعل المسحوقات,
 . برا تكون اقدر على مقاومة اثر المسحوقاتشعر غز�ر مثل یرقات خنفساء الخا

b. الخلط �المسحوقات النباتیة المبیدة للحشرات  :Plant insecticides إن معرفة
 2000اإلنسان �النباتات السامة قد�مة قدم األزل فقد عرفها منذ ما �قرب من 

 veratrum) فقد استخدم قدماء الرومان الهیلبور األبیض سنة قبل المیالد
album)  ,و�ان للصینیین الفضل في اكتشاف الخصائص  �مبید للقوارض

�مبید حشري في  البیر�ثروم كما استخدم (Derris) نبات الدرس المبیدة لجذور
إیران, �ما استعملت �المثل مستحضرات نبات الدخان لمدة قرنین, وهناك ما یز�د 

 .وى العالمنوع من النباتات تستعمل لمكافحة اآلفات اآلن على مست 1500عن 
و�جب أن تتمیز أنواع النباتات التي تستخدم في مجال مكافحة اآلفات 

 :�الخصائص اآلتیة
i. ان تكون نباتات معمرة. 
ii. ,والى القلیل من العمل وماء الري  ان تحتاج الى مساحة محدودة

 . والمخصبات
iii. اال تتلف �لما أخذت منه عینات من المادة المبیدة. 

iv. آلفات اال تتحول الى عشب او عائل. 
v.  ان تكون له استعماالت جانبیة أخرى. 
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vi.  ان �كون المستخلص سهل التحضیر سهل االستعمال فعاال في مكافحة
 . اآلفة المعینة دون إحداث اى ضرر لغیرها آمنا من الناحیة البیئیة

 وفیما یتعلق �آفات الحبوب والمواد الغذائیة المخزونة �عتبر نبات النیم
(M.indica=Meliaazederach=Azadirachtaindica)  وقد أمكن عزل  .أفضلها
 Azadirachtin ) 800 المادة الفعالة من األوراق واألزهار والثمار, وتعرف �مادة

 ).جم من البذور 300مللیجرام/

و�عتبر خلط الحبوب قبل تخز�نها �مسحوق أوراق النیم من اإلجراءات العاد�ة التي یتبعها 
وقد استخدم  ثبت ان هذه الطر�قة تحمى الحبوب بنسبة ضئیلةغیر انه  المزارعون في الهند,

,  1, 0.5البذور الجافة الناضجة �عد طحنها خلطا مع حبوب القمح بتر�یز  حد البحوثافي 
 ,وب ضد خنفساء الخابرا, وثاقبة الحبوب الصغرى جزء �الوزن من الحب 100جزء لكل  2
لمصا�ة �انت تز�د ز�ادة مضطردة في وأتضح ان النسبة المئو�ة للحبوب ا ,سوسة األرزو 

حبوب المعاملة �مسحوق بذور �عكس الحال في ال ,بز�ادة مدة التخز�نالعینات غیر المعاملة 
الى  حثخلص البو  �انت تقل بز�ادة التر�یز,و  ,تي �انت نسبة اإلصا�ة بها منخفضةالو  ,النیم

وب �كفي لحمایتها من جزء �الوزن من الحب 100جزء / 2-1ان خلط حبوب القمح بتر�یز 
 شهرا على التوالي, 9,10,13اإلصا�ة �حشرات التخز�ن الثالث السابق ذ�رها لمدد ال تقل عن 

لو�یا لمدة تتراوح قد استعملت الطر�قة نفسها في حما�ة بذور البقول من اإلصا�ة �خنفساء الو 
وما من التخز�ن ی 380قد وصلت نسبة اإلصا�ة �خنفساء التروجودرما �عد و  ,شهرا 12-8بین 

 100جزء / 2% في الحبوب التي عوملت بتر�یز 7% في الحبوب غیر المعاملة مقابل 65.4
 .جزء من الحبوب

وتكاد تجمع الدراسات التي أجر�ت على استخدام مستخلص نبات النیم لحما�ة الحبوب الغذائیة 
 :أثناء عملیة التخز�ن من اإلصا�ات الحشر�ة على الحقائق اآلتیة

مسحوق األوراق واألزهار والثمار والبذور على المادة الفعالة اال ان  �حتوي  •
 .مسحوق البذور �ان أقواها فعالیة

كان لمستخلص اى جزء من أجزاء نبات النیم السابق ذ�رها تأثیر طارد  •
و�رقات خنافس الدقیق ذات الرأس الطو�ل,  لفراشات دقیق البحر المتوسط,

 .وثاقبة الحبوب الصغرى 
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�النسبة للخنفساء  (Antifeedant) تخلص البذور تأثیر مانع للتغذ�ةكان لمس •
ذات الرأس الطو�ل, وخنفساء الدقیق الكستنائیة, وخنفساء الخابرا و فراش 

 .البلح
كان لمستخلص البذور تأثیر على التكاثر في �عض الحشرات عند تغذ�ة  •

جزء  1600, 800, 400العمر الیرقي األخیر على دقیق معامل بتر�یزات 
في الملیون, فقد سبب التر�یزان األول والثاني في �عض آفات المخازن من 

بینما سبب التر�یز العالي منع وضع البیض  الخنافس تثبیطا لوضع البیض,
ومن المعتقد ان تأثیر خصو�ة اإلناث في هذه الحالة ناتج عن عدم  كلیة,

 .لمبا�ضتجدد الخال�ا المغذ�ة التي توجد في المنطقة الطرفیة ل
ان المعاملة �مستخلص البذور توقف عملیة االنسالخ في الیرقات �لیة, او  •

أما  تحدث اضطرا�ا فیها, وان إ�عاد هذا التأثیر تتوقف على التر�یز المستخدم,
 .یرقات العمر�ن األول والثاني فأنها تتمیز ببطء نموها وفقد حیو�تها

او البذور تظهر علیها حالة ان الحشرات والیرقات المعاملة �مسحوق الثمار  •
رقات في یمن القلق واالضطراب والعصبیة, وتفشل األعمار األخیرة من ال

 . التحول الى عذارى ثم تموت

والطر�قة �ما تبدو �سیطة ورخیصة وآمنة إذ لم �كن للمعاملة بها اى اثر على حیو�ة الحبوب 
وق �انت تقل بز�ادة فترة فقد لوحظ ان نسبة اإلنبات في الحبوب غیر المعاملة �المسح

% , في حین 64.6, حیث وصلت نسبة اإلنبات �عد ثالثة اشهر من التخز�ن الى التخز�ن
جزء من الحبوب الى ارتفاع نسبة  100أجزاء �الوزن / 5أدت المعاملة �المسحوق بتر�یز 

ى ان خلط حبوب القمح أ ,% �عد المدة نفسها من التخز�ن84.3اإلنبات فقد وصلت الى 
 .المسحوق �النسبة المذ�ورة �حمي من فقد حیو�تها أثناء التخز�ن�

الطعم المر للحبوب و  ,لة اثر سیئ على الطعم او الرائحةو�اإلضافة الى ذلك فلم �كن للمعام
�عتبر استخدام المبیدات سهولة بنخل الحبوب ثم غسلها جیدا, و المعاملة �مكن التخلص منه �

 غیرها احد االتجاهات الحدیثة التي یدعو الیهاالمخازن و النباتیة اآلن في مكافحة آفات 
 ., لتجنب اآلثار السیئة للمبیدات الكیمیائیةالباحثون في مجال مكافحة اآلفات
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 المكافحة الحیویة والبیولوجیة

یهتم الباحثون في مجال مكافحة الحشرات حالیًا بتطو�ر المكافحة الحیو�ة للحشرات وذلك 
�ور العقیمة أو فیروسات تهاجم الحشرات الضارة، �اإلضافة إلى طرائق �إ�جاد سالالت من الذ

أخرى تعتمد على إ�جاد البدائل لمواد المكافحة الكیمیائیة الضارة جدا �الصحة العامة والبیئة. 
ذلك من الحبوب أكثر مقاومة للحشرات و أما المكافحة البیولوجیة فتهتم �إ�جاد أصناف 

 تهجینها مع األصناف عالیة اإلنتاج.حلیة و �االعتماد على األصناف الم

�مكن ضبط الحشرات في المنتجات المخزنة �الطرق البیولوجیة التي تضبط الحشرات المؤذ�ة و 
دون �قاء مواد �یمیائیة �البناء. حیث أن جمیع حشرات المنتجات المخزنة لها أعداء طبیعیین 

یوجد د�ابیر صغیرة جدًا  �مكن استخدامهم لمنع نمو التعداد الحشري. من بینها،
)Trichogramma Evanescens تحطم بیوض الحشرات بدون ترك أي مواد متبقیة �مكن (

 .في نظام تنظیف القمح �عد التخز�نتفصل الد�ابیر الصغیرة �سهولة یًا. و كشفها حس

 المكافحة الفیزیائیة

 تتضمن المكافحة الفیز�ائیة عدة أنواع نذ�ر منها:

 ةالمكافحة بالبرود
 10من المعروف أن نشاط الحشرات یتوقف عندما تنخفض درجة حرارة الوسط المحیط عن 

م، لذلك �جري اللجوء إلى تهو�ة الحبوب في األ�ام الباردة، مما یؤدي إلى وقف النشاط °
الحشري. �مكن تخز�ن الحبوب في مستودعات مجهزة �معدات تبر�د لمنع النشاط الحشري 

حیث تستخدم وحدات متنقلة لضخ هواء مبرد في قاعدة خال�ا  ،والحد من تضرر الحبوب
التخز�ن. �استخدام هذا النظام �مكن تخز�ن القمح ذا مستو�ات الرطو�ة المرتفعة لفترات 

 طو�لة.

شدید�ة القدرة على احتمال البرد rusty grain beetle الصدئة  خنفساء الحبوب إن 
لحرارة تحت الصفر. إال أنه �مكن القضاء علیها  و�مكنها البقاء على قید الحیاة في درجات ا

 وعلى غیرها من آفات الحبوب عن طر�ق تخفیض حرارة الحبوب على الشكل التالي :
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 الوقت الالزم لقتل الحشرات في درجات الحبوب المختلفة

 الوقت الالزم للقضاء على الحشرات درجة حرارة الحبوب

-5°C 12 أسبوع 

-10°C 8 أسابیع 

-15°C 4أسا�ع 

-20°C أسبوع واحد 

 المكافحة بالحرارة
تعرض الحبوب أو منتجاتها �السمید والدقیق إلى تیار هوائي ساخن یرفع درجة حرارتها إلى 

حرار�ة تقتل معظم ثم تبرد �عد ذلك مما یؤدي إلى إحداث صدمة دقیقة  15لمدة م ° 50-55
األطوار الحشر�ة. لقد أجر�ت عدة اختبارات على هذه الطر�قة وقد أثبتت نجاحها �ما أنها 

ذا تعرض القمح لدرجة إن جودة الخبز تتضرر إ رخیصة التكالیف �المقارنة مع طر�قة التبر�د.
 لفترة طو�لة من الزمن . م° 60حرارة 

 لى الحشرات الملوثة للحبوب:) تأثیر درجة الحرارة ع22و یبین الشكل (

 
 ):تأثیر درجة الحرارة على نمو الحشرات22الشكل(
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 المكافحة باستخدام الھواء المعدل
 %.2و یتم ذلك �القضاء على الحشرات نتیجة تخفیض نسبة األو�سجین إلى ما دون 

 لذي �حرم الحشرات من األو�سجین�ستخدم عادة غاز النتروجین أو ثاني أكسید الكر�ون ا
وقد اختبر تخز�ن القمح السلیم في جو من  �مكن أن یبقى في القمح المخزن لفترة طو�لة.و 

م. تم ° 30م و° 20% أو�سجین) عند درجات الحرارة 0.04الهواء أو من النتروجین (�حوي 
 تنفیذ االختبار على حمولتین من القمح :

ي الر�یعي الشمالي الغامق لتجار عالیة الجودة, والثانیة من النوع  اكانت األولى نقیة و 
 % 18% و حتى 13�محتو�ات رطو�ة من و 

%: �ان القمح التجاري المخزن في النتروجین خالي من تضرر الجنین 16عند محتوى رطو�ة 
أسبوع, بینما نفس القمح المخزن في  48�ان القمح المرتفع الجودة �عد , و أسبوع 40�عد 

 الترتیب.% على 95% و100الهواء، �ان تضرر الجنین 

و قد تم حرمان القمح المخزن من األو�سجین بوضعه �حاو�ة محكمة اإلغالق، والسماح 
 . 2COللحشرات والحبوب �التنفس، هذا سبب ز�ادة نسبة 

تم  sitophilus granariesأو calandra granrialor% من �ل أطوار 100للقضاء على 
و�سجین في تخز�ن محكم اإلغالق وتخفیض األ 2COإجراء تجارب متنوعة، لز�ادة مستوى 

�شكل عام: تعتبر الحشرات الناضجة، الطور األكثر مقاومة لحجب  لعدد مختلف من األ�ام.
األكسجین بینما تعتبر الیرقات �الطور األول هي األكثر حساسیة. تؤثر متغیرات مختلفة على 

 .2COتخفیض األو�سجین وز�ادة 

% 24-22% عندما �انت رطو�ة الحبوب 95-90 ارتفع إلى  2COتبین  أّن تر�یز غاز و 
% عندما �انت 50%، وارتفع إلى 19% عندما �انت رطو�ة الحبوب 75-70بینما ارتفع إلى 
 %.17% عندما �انت رطو�ة الحبوب �حدود 40-35%, و ارتفع إلى 18رطو�ة الحبوب 

 Gamma irradiation المكافحة باألشعة 
جاح في تعقیم حشرات المخازن, و�انت التأثیرات ) بن60استخدمت أشعة جاما (كو�لت 

الجانبیة لألشعة على الحبوب ضئیلة للغا�ة. حیث تمنع األشعة فقس البیض, وتوقف تطور 
الیرقات والعذارى, وتقتل الحشرات الكاملة لخنفساء الحبوب المنشار�ة التي توجد �الثمار 



42 
 

أو رائحتها أو مذاقها, و ذلك لفترات المعاملة دون أن تؤثر على قیمتها الغذائیة أو طعمها 
 شهرا �عد التخز�ن. 12,9,6,3

 High frequency wavesالمكافحة بالكھرباء 
تستخدم على نطاق ضیق الرتفاع تكالیفها, وتتلخص الطر�قة في امرار الحبوب على سیر 
وسط مجال �هر�ائي ذي ذبذ�ة عالیة للقضاء على جمیع أطوار الحشرات داخل الحبوب 

 .رجهاوخا

 المكافحة المیكانیكیة

إن عملیة مكافحة الحشرات غیر مجد�ة في �عض األحیان وخاصة عندما تكون فترة تخز�ن 
الحبوب قصیرة، لذلك �جري عزل الحشرات و�عض أطوارها المتواجدة مع الحبوب میكانیكیا 

 بواسطة الغر�لة مما �قلل من تكالیف تخز�ن وتصنیع هذه الحبوب.

 .المیكانیكیة الغر�لة والجرش واستخدام القوة الطاردة المر�ز�ة وتشمل المكافحة

 Sieving الغربلة 
الحشرات الموجودة والتجار, وتعمل الغر�لة على فصل  ینهذه الطر�قة یتبعها صغار المزارع

�سر الحبوب, ولكنها ال تفصل األطوار الحشر�ة خارج الحبوب, وعلى فصل �عض الشوائب و 
بة (كثیر من الیرقات والعذارى) أو التي تلتصق بها (بیض خنافس التي توجد داخل الح

�لجأ الى نخل الدقیق للغرض نفسه مع �عدامها, و البقول) و�جب التخلص من نواتج الغر�لة و 
 .تكرار العملیة عدة مرات, لفصل الیرقات التي تظهر أسبوعیا �عد فقس البیض

 Crushing الجرش 
ول والعدس من اإلصا�ة �خنافس البقول, وتؤدي هذه الطر�قة تفید هذه الطر�قة في حما�ة الف

ل على إصا�ة إلى القضاء على األطوار الحشر�ة داخل الحبوب, �ما أن الحشرات ال تقب
معدا لالستهالك في هذه الصورة, ال ینصح �جرش الفول إال اذا �ان الحبوب �عد جرشها, و 

 .%20�انت نسبة اإلصا�ة أعلى من و 

 Centrifugal force الطاردة المركزیة  استخدام القوة
للقضاء على الحشرات الموجودة في الدقیق  Entoleter�ستخدم جهاز خاص �عرف �الـ 

�خاصیة الطرد المر�زي, والجهاز شائع االستعمال في مطاحن  وأطوارها عن طر�ق فصلها
 .الدقیق الحدیثة
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 المكافحة الكیمیائیة

ة األكثر استخدامًا �المقارنة مع الطرائق السا�قة �سبب فعالیتها ُتعّد المكافحة الكیمیائیة الطر�ق
العالیة، لكن �جب أن تطبق �اعتدال لما للمواد الكیمیائیة المستخدمة من ضرر على صحة 
المستهلك في حال ز�ادة تر�یزها المتبقي ولقد وضعت �عض القوانین في العالم التي تثبت 

المتبقیة للمبیدات. إن هذا النوع من المكافحة عالجي ولیس الحدود العلیا المسموح بها لآلثار 
 وقائیًا و�فضل عدم اللجوء إلیه إال في حاالت الضرورة.

هناك نوعان من المكافحة الكیمیائیة، األول و�ستخدم فیه مواد المالمسة التي تغطي الحبوب 
المواد الكیمیائیة وتؤثر على الجهاز الهضمي للحشرات المتواجدة معها، والثاني تكون فیه 

�صورة غاز وتسبب قتل �افة األطوار الحشر�ة عن طر�ق التأثیر على الجهاز التنفسي 
 للحشرات. 

 Contact insecticides  المبیدات الحشریة بالمالمسة
أنسجة الجسم لتقتلها بتأثیرها الكیمیائي  ىالوصول إلمواد لها القدرة على اختراق جلد الحشرة و 

نتیجة  من هذه المواد لالستخدام على المواد الغذائیة المخزونة محدود العدد, والصالح السام,
ونتیجة للمتبقیات السامة التي  لما قد تكسبه المادة المعاملة من رائحة معینة او طعم غر�ب,

تظل عالقة بها, وتخلط هذه المبیدات مع مواد حاملة او مخففة مثل بودرة التلك او الكاؤولین 
ة للتقاوي او لالستهالك تستعمل عادة في معاملة الحبوب المعدو  التوز�ع, لضمان تجانس

 : من أمثلتهااآلدمي و 

, ئیة, ولذلك تستعمل �أمان على المواد الغذاوهى غیر سامة لإلنسان: مر�بات البیر�ثر�ن
إال أنها سر�عة  Piperonyl butoxid وتزداد سمیة هذه المواد �إضافة مواد منشطة إلیها مثل

 تحلل في الضوء ومن أمثلة المر�بات البیر�ثر�نیة المستخدمة على الحبوب مادة بیر�نون ال
(Pyrenone)  وتستخدم بنسبة جزء واحد/ملیون جزء من الحبوب. 

الذي �حتوي على ما ال �قل عن  (Lindane) ومن أمثلتها اللندین: المر�بات الكلور�نیة
وهو غیر ثابت ، تأثیر خانق في الجو الحاركون له �هو مبید �اللمس و % مشا�ه جاما, و 99

 .لمدد طو�لة



44 
 

دات اآلمنة هو من المبیو  ,المالثیون واالكتیلیكومن أمثلتها  :المر�بات الفسفور�ة العضو�ة
�مكن استخدامه على الحبوب المعدة لالستهالك اآلدمي �شرط تقدیر �متاز �سرعة تحلله، و 

 . ها لالستهالكالمتبقیات، ومقارنتها �الحد اآلمن قبل طرح

�جب استعمال المبیدات الحشر�ة لتطهیر المخازن عندما تفرغ من الحبوب فیها وقبل إجراء 
عملیة التخز�ن ألن ذلك تخفف من حدة اإلصا�ة وتعتبر عملیة وقائیة �جب إجراءها. �عد 
تنظیف أرض المخزن من �قا�ا الحبوب ترش جدران وسقف وأرضیة المخزن وذلك �إحدى 

 لتالیة:المواد ا

% قابل للبلل �معدل غرام واحد لكل متر مر�ع أو مز�ج من الـ د.د.ت + 85مادة السفین 
غرام لكل متر مر�ع و�راعى في الحالة األخیرة عدم استعمال المخزن  2�معدل  90-30لیدان 

 قبل مضي عشرة أ�ام من التطهیر.

 تقسم المبیدات إلى ثالثة أقسام:یتضمن المبید الحشري عادة المادة الفعالة والمادة الحاملة و 

�ستخدم هذا النوع من المبیدات �صورة بودرة جافة تتراوح نسبة المادة  مبیدات البودرة الجافة:
% أما الباقي فهو عبارة عن مادة حاملة، و�ستخدم هذا النوع من 5و  0,5الفعالة بین 

 المبیدات برشه على سطح األكیاس واألكداس.

% 80إلى  25�حتوي المبید على المادة الفعالة بنسبة  بلة للمزج �الماء:مبیدات البودرة القا
وتمزج �الماء وتستخدم لرش جدران المخازن للقضاء على الحشرات وأطوارها المختبئة في 

 الشقوق.

ال یذوب مبید االستحالب �الماء إنما �شكل مستحلبًا معه و�ستعمل  مبیدات االستحالب:
 ة في سطوح وأرضیة المستودعات غیر الملساء.لمكافحة الحشرات المختبئ

 Fumigationطریقة التدخین 
مواد التدخین لحما�ة الحبوب المخزنة من خطر الحشرات وللسیطرة على الحشرات  ستخدمت

الحالة الغاز�ة على درجة المختبئة. حیث ُتعّرف مبیدات التدخین �أنها المواد التي تتحول إلى 
إلى قتل األطوار الحشر�ة، تتمیز هذه الطر�قة من المكافحة �أن ضغط محددین وتؤدي حرارة و 

درجة حرارة الوسط المحیط الغاز السام قادر على التوغل ضمن الحبوب وذلك حسب �ثافة و 
قتل األطوار الحشر�ة, إن عامل الزمن أساسي وهام عند مكافحة الحشرات بهذه الطر�قة، إذ و 
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لحبوب في الكدس والذي تحدده عدة عوامل �حجم �حتاج الغاز لوقت معین للتغلغل بین ا
 الكدس ودرجة الحرارة ونوع الغاز المستخدم. 

تبخر �سرعة على درجة الحرارة العاد�ة إذا �ان یالغاز المستعمل لهذه العملیة أن و�شترط في  
سائًال وأن تتبخر دون أن تترك �قا�ا سامة على الحبوب وأال �كون قابًال للذو�ان في الماء 
وغیر قابل لالشتعال أو االنفجار ورخیص الثمن. ولنجاح عملیة التبخیر �جب أن �صل الغاز 
إلى الحشرات أینما وجدت في الحیز الذي خصص إلجراء عملیة التبخیر وأن یبقى الغاز لمدة 

 كافیة و�تر�یز �كفي لقتل الحشرات.

 : هي و تنقسم مواد التدخین حسب صفاتها الفیز�ائیة الى ثالث مجموعات

 :Gaseous fumigantsمواد التدخین الغاز�ة 

من أمثلتها: برومید في حالة غاز�ة تحت درجة حرارة وضغط الغرفة و  و هي المواد التي تكون 
 .(Methyl bromide)المیثیل 

 :Liquefied fumigantsمواد التدخین السائلة 

جوي, ومن أمثلتها: را�ع هي تكون سائلة تحت ظروف الغرفة, وتتبخر عند تعرضها للهواء الو 
 (Carbon tetrachloride)كلور�د الكر�ون 

 :Solid fumigants مواد التدخین الصلبة

مواد صلبة تتحول إلى غاز نتیجة امتصاصها رطو�ة الجو, ومن أمثلتها: سیانید الكالسیوم 
(Calcium cyanide)  الذي ینفرد منه غاز حمض الهیدروسیانیك (سیانید الهیدروجین

(HCN  من أمثلتها أ�ضا فوسفید األلمنیوم الذي ینفرد عنه غاز فوسفید الهیدروجین و 
(Hydrogen phosphide). 

الذي یباع و  Br3CH Methyl bromideإن أكثر مواد التدخین استعماًال هو بروم المیتیل 
سائل عد�م اللون عد�م الرائحة سر�ع وهو �صورة سائل ضمن اسطوانات متوسطة الحجم 

ر أثقل من الهواء الجوى. ضار �الحیوانات الحیة و�متاز عن غیره من مواد التدخین التطای
 :�اآلتي

 .مشدید السمیة للحشرات وجمیع أطوارها �ما فیها البیض, �ذلك القوارض والحل •
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 یتحول الى الحالة الغاز�ة على اى درجه حرارة فعاله في درجات الحرارة المنخفضة •
 .لتهو�ةال یتبقى منه شئ �عد تمام ا •
 .ال یترك أثرا ساما او روائح غیر مرغوب فیها في أكثر المواد التي یتم تدخینها •
 .ذو قوه تخلل عالیة حتى في الدقیق •
 .غیر قابل لالشتعال بل انه �ستعمل في إطفاء الحرائق •
 .ال یؤثر في انسجه القماش او في المعادن •
 .ثابت �یمیائیا و�مكن خزنه دون تحلل لمده طو�لة •
 .الستعمال رخیص الثمنسهل ا •
�ستعمل بنسب ولمدد مختلفة لمكافحه آفات الحبوب ومنتجاتها والبذور على مختلف  •

أنواعها والفواكه المجففة والنقل (المكسرات) والتوابل والسجایر والتبغ واألكیاس 
 .الفارغة

له خاصیة التجمع في جسم اإلنسان و�حداث شلل, �خلط �غاز الكلورو�یكر�ن المسیل  •
 .نظرا ألنه عد�م الرائحة ولیسهل تمییزه دموع,لل

 امعوقعت سور�ة إن غاز بروم المیثیل ضار �البیئة حیث یؤثر على طبقة األوزون، وقد 
التخلص التدر�جي ینص على مشروع  وھو المونتری برتو�ولواتفاقیة فیینا على م  1989

دیلة لمیثیل عبر عدة طرق ببرومید االمر�بات التي تضر �طبقة األوزون ومنها من استخدام 
  .التحول نحو استخدام المواد الصد�قة لطبقة االوزون والبیئةو  معتمدة

والمعروف تجار�ا �اسم  3PH Hydrogen phosphideكذلك فوسفید الهیدروجین 
الفوستو�سین. یتم الحصول على فوسفید الهیدروجین بتفاعل الفوسفور المعدني �صورة 

 سفور المغنز�وم مع �خار الماء الجوي وذلك وفق ما یلي:فوسفور األلمنیوم أو فو 

Al P + 3 H2O →  PH3 + Al (OH)3 +  حرارة

 Mg3P2  + 6 H2O →  2 PH3 + 3 Mg (OH)2 +  حرارة
إن غاز فوسفید الهیدروجین سام جدًا �النسبة للحشرات والحشرات المختبئة واإلنسان واألنواع 

. و�اإلضافة للخصائص السمیة للغاز فإنه یؤ�سد �عض المعادن األخرى من الحیوانات الحیة
وقد �شتعل في الهواء �شكل تلقائي عندما �كون تر�یزه أعلى من الحد األدنى لالشتعال  
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1.8) %v/v مادة خاملة لتخفیض 45% مادة فعالة و 55). �حتوي المنتج التجاري على %
 3وزنها  أقراصت عالمیة إما على شكل ینتج الفوستو�سین من قبل شر�ااطر االشتعال. مخ

مم  10غ غاز فوسفید الهیدروجین أو على شكل حبات متطاولة �قطر  1غ تطلق حوالي 
 غ فووسفید الهیدروجین. 0.2غ تطلق حوالي  0.6وزنها 

�ر�ونات األمونیوم التي تحرر األمونیا وثاني أكسید �ر�امات االمونیوم أو  المادة الخاملة هي
 لتالي:الكر�ون �ا

NH2COONH4  → 2 NH3 + CO2 

OHCO2NHCO)(NH 223324 ++→ 
 األمونیا أ�ضًا عامل تحذیر. و �عتبر غاز

أقراص للطن  (5-10)ینصح عند تخز�ن القمح �إضافة فوسفید األلمنیوم �جرعة مقدارها 
 الواحد لمدة خمسة أ�ام، و�جب إضافتها أثناء دخول القمح إلى الخلیة.

د تعبئته في الخلیة �سبب توزع غیر د التدخین �شكلها الصلب للقمح �عواإضافة م    
متجانس, وانطالق الغاز من مواد التدخین الصلبة (على سبیل المثال: فوسفید الهیدروجین من 

لذلك ًا ألن وزنه �ساوي وزن الهواء، و الفوستو�سین) موضعي و�نتشر الغاز �شكل �طيء جد
تحتاج االقراص مدة ال تقل عن ون للتغلب على هذه المشكلة. مخز یتم تحر�ك الهواء ضمن ال

وهي فترة �افیة یتمكن فیها القائمون على العمل من وضع األقراص  ساعات لینفرد الغاز, 3
 . , ولیس له تأثیر ضار على حیو�ة الحبوبللغاز رائحة ممیزة و�حكام الغلق,

نثر المواد فوق مخزون الحبوب.  تتضمنالطر�قة المطّورة للتدخین �استخدام المواد الصلبة و 
مما �ضمن التوز�ع المتجانس للغاز ضمن الحبوب في الخلیة، استخدام نظام تدو�ر الهواء و 

حیث یتم سحب الهواء لألسفل ضمن المخزون �شكل �طيء جدًا. و�عاد ضخ الهواء المدّور 
 الممزوج مع الغاز إلى أعلى الحمولة لضمان تر�یز متوازن من الغاز.

�مكن استخدام الجدول التالي �دلیل لتحدید الحد األدنى لفترة التعرض للفوستو�سین بدرجات 
 حرارة مختلفة لتدخین القمح.
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 *:فترة التعرض الدنیا للفوستو�سین)7( الجدول
 أقراص حبات °ة مدرجة الحرار 

 ال داعي للتدخین ال داعي للتدخین °م< 5
 أ�ام 10 ساعة) 192أ�ام ( 8 °م5- 12
 أ�ام 5 ساعة) 96أ�ام ( 4 °م12- 15
 أ�ام 4 ساعة) 72أ�ام ( 3 °م16- 20

 أ�ام3 ساعة) 48یوم ( 2 °م20أعلى من 
 degeschمن إنتاج شر�ة  •

 و عند إجراء عملیة التدخین تراعى اإلجراءات اآلتیة:

 اتخاذ االحتیاطیات الالزمة لتأمین سالمة القائمین �عملیة التدخین: .1
a. إال لذوي الخبرة منهم.  ال تو�ل العملیة 
b.  .تعاون شخصین معا عند قیام العملیة 
c.  استعمال األقنعة الواقیة من الغاز عند إجراء العملیة, وعند التهو�ة مع

مراعاة أن لكل نوع من الغازات مرشحه الخاص الذي ال �صلح لغیره, وأن 
 . له عمرا محدودا تنتهي فعالیته �انتهائه

d. دة, وطرق الوقا�ة منها, واإلسعافات األولیة الالزمةاإللمام التام �خواص الما. 

قطع التیار الكهر�ائي و��عاد أي مصدر لحدوث شرارة, ألن �عض الغازات قابلة  .2
 . لالشتعال

التأكد من إحكام غلق المكان المعد إلجراء العملیة وترمیم أي ثقوب �مكن أن یتسرب  .3
 منها الغاز.

دة التعر�ض وااللتزام بها, مع مراعاة أن الجرعة تقدیر الجرعة الالزمة بدقة, و�ذلك م .4
الممیتة ألحد الغازات قد تختلف تبعا لدرجة الحرارة والمحتوى المائي للحبة, و�عتبر 
تقدیر الجرعة ومدة التعر�ض من أكثر األمور أهمیة, حتى ال تؤثر العملیة على 

الذي یؤثر  حیو�ة الحبوب أو خواص الدقیق أو امتصاصها لجزء من الغاز السام
 .على صحة المستهلك
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م, لسرعة تبخر مادة التدخین ° 45تجنب إجراء العملیة في درجة حرارة أعلى من  .5
م حیث �قل نشاط الحشرات, ° 15وز�ادة تسر�ها, أو في درجات حرارة تقل عن 

و�التالي معدل تنفسها, وتنقص فعالیة المادة المدخنة, و�تجنب أ�ضا التدخین في 
م) وز�ادة ° 35-30إن ارتفاع درجة حرارة المكان المراد تدخینه (الجو العاصف. 

تر�یز غاز ثاني أكسید الكر�ون یز�دان من معدل تنفس الحشرات, و�ز�د استنشاقها 
 للغاز السام, و�رفع من فعالیته.

اتخاذ جمیع االحتیاطیات الالزمة لتأمین نقل مواد التدخین وتداولها (�عضها یوجد  .6
و�عضها �حفظ تحت ضغط عال داخل االسطوانات) فهناك احتمال  على حالة سائلة,

 .تسرب الغاز �اإلضافة الى أن �عض هذه المواد قابل لالشتعال
وضع مادة التدخین في أعلى �ومة الحبوب, أو عند القاعدة تبعا لكثافة الغاز. إن  .7

 . ینهاستعمال المراوح �ضمن توز�ع الغاز توز�عا متماثال داخل الحیز المراد تدخ

 . تهو�ة المكان �عد انقضاء مدة التعر�ض .8
 فحص عینة من المادة التي تم تدخینها للتأكد من نجاح العملیة. .9

حشرات الحبوب تتطور ضمن أر�ع مراحل فالیرقات والحشرات البالغة تتحرك �سهولة بین 
ظ الحبوب فتقتل �سهولة أما الشرانق والبیض فهي المراحل األكثر صعو�ة فیجب االحتفا

 �الغاز للوقت الكافي للسماح لهم �النضوج إلى المراحل األكثر ضعفا �ما یوضح الشكل التالي 

 
 



50 
 

 طرق استعمال مواد التدخین
هما التدخین تحت  تجرى عملیات تدخین الحبوب و المواد المخزونة �طر�قتین أساسیتین,

 .والتدخین تحت ضغط مخلخل الضغط الجوي العادي,

 Atmospheric fumigation لجوي العاديالتدخین تحت الضغط ا
 :و یتم �اآلتي

 :التدخین في الصوامع- أ

 .فعال و قلیل الكلفة و هي محكمة القفل مجهزة میكانیكیا لهذا الغرض,

 :التدخین في مخازن - ب

 �شترط أن �كون المخزن محكم القفل, وأال تكون هناك فرصة للتسربو 

 :التدخین في غرف- ت

متر مكعب , و�تم تدخین المواد الغذائیة  100خازن, وال یز�د حجمها عن توجد �جوار المو 
 .المستوردة فیها قبل النقل إلى المخازن 

 :التدخین تحت المشمع- ث

و�تم وضع المادة المدخنة أسفل  (Polyethylene) تغطى الحبوب او المواد الغذائیة �المشمع
�عاب على هذه الطر�قة ارتفاع معدل  قطع الحجارة.و�ثقل �الرمل و  ,�طوى حرفهالمشمع و 

 .تسرب الغاز,تجرى هذه العملیة داخل المخازن أو في العراء

 :تدخین وسائل النقل- ج

 ,او داخل عر�ات القطار او الشاحنات,لیة التدخین داخل سفن نقل الحبوب�مكن إجراء عم
 .المواد الغذائیةمجهزة میكانیكیا لتدخین الحبوب و وفي جمیع الحاالت تكون وسیلة النقل 

 Vacuum fumigation  ئكئتخنك ئكفدئغى

وتستخدم هذه الطر�قة . تجرى العملیة هنا تحت ضغط مخلخل لز�ادة قدرة الغاز على االختراق
�تم و  لتدخین الحبوب والمواد الغذائیة الموجودة في عبوات ورقیة على وجه الخصوص,

هم ما تتمیز �ه هذه العملیة أ , و ة الجدراندید�ة محكمة الغلق سمیكالتدخین داخل اسطوانات ح
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 24-12ساعات بدال من  4-2تقلیل الفترة الزمنیة الالزمة لتعر�ض المادة الغذائیة للغاز(
 ).ساعة

 Factors affecting efficiency of  العوامل التي تؤثر على فعالیة عملیة التدخین
fumigation 

, ونوع الحبوب المراد تخز�نها, دة التدخین نفسهاتتأثر عملیة التدخین �عدة عوامل تتعلق �ما
 .مكان التخز�نوحالتها, ونوع اآلفة و 

  Fumigant مادة التدخین
 : وتختلف مواد التدخین �عضها عن البعض االخر فیما یلي

 )Volatilityالتطایر(سرعة التبخر  -أ

(را�ع �لور�د  التبخر مثل�عض المواد تكون سر�عة التبخر (برومید المیثیل) و�عضها �طيء 
 ., و�لما �ان تحو�ل المادة إلى الصورة الغاز�ة أسرع �ان ذلك أفضلالكر�ون)

 Diffusion and penetration  سرعة االنتشار والتخلل -ب

درجة ذو�ان الغاز في السوائل, درجة التطایر والوزن النوعي, و وتتوقف هذه الخاصیة على 
, �انت المادة أسرع في االنتشار والتخلل عي قلیالو�لما �انت درجة التطایر عالیة والوزن النو 

دم برومید المیثیل في تدخین لذلك ال �ستخو  و�تجنب استعمال الغازات التي تذوب في السوائل,
 .ور الز�تیة لقدرته على الذو�ان في الز�وتالبذ

 Sorption rate  معدل االمتصاص  -ت

زن او الصومعة او قصرة دران المخامادة التدخین إلى مواد صلبة (جو�عني انجذاب جز�ئات 
مادة التدخین, وتكون نتیجة التدخین غیر  ز�ادة االمتصاص �قلل من انتشارالحبوب) و 

لمیثیل فقابلیته , اما برومید ایة االمتصاص را�ع �لور�د الكر�ون لامن المواد الع ,مرضیة
ارتفاع  سبة الشوائب, ومع�زداد معدل االمتصاص مع ز�ادة نلالمتصاص منخفضة, و 

 . , وانخفاض درجة الحرارةالرطو�ة
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 Dosage and concentration  الجرعة و التر�یز  -ث

, و�عبر عنها عادة بوزن مادة المستعملة عند بدء عملیة التدخینالجرعة هي �میة الغاز 
. ولز�ادة فعالیة التدخین البد من المحافظة على (ملجم /م مكعب) التدخین �النسبة لحجم الفراغ

, أما التر�یز فهو عبارة عن �میة الغاز التي توجد في فراغ ز معین خالل مدة زمنیة معینةتر�ی
 . التدخین �عد فترات معینة من بدء العملیة

  Type and condition of grainsنوع الحبوب و حالتها 

 : یتأثر نجاح عملیة التدخین على عدة عوامل من أهمها

 Size and permeability of kernels  درجة نفاذیتهاحجم الحبوب و   -أ

تب علیه قلة الفراغات كلما صغر حجم الحبوب زادت مساحتها �النسبة لوحدة الحجم مما یتر 
, و�زداد معدل االمتصاص, و�صبح من بین الحبوب, و�قل معدل االنتشار والتخلل تبعا لذلك

 .عدل تخلل المادةالضروري ز�ادة الجرعة و�لما �ان جدار الحبة زاد معدل االمتصاص وقل م

 Grain temperature and moisture content  رطو�تهادرجة حرارة الحبوب و   -ب

ز�ادة حر�ة جز�ئات مادة  تكتسب مادة التدخین درجة حرارة الحبوب, وارتفاع الحرارة یؤدي إلى
د , �ما أن ارتفاع المحتوى المائي للحبة یز�ساعد على ز�ادة االنتشار والتخلل, مما �التدخین

 . معدل االمتصاص

 Amount and type of dockage  نسبة الشوائب ونوعیتها  -ت

, �لما زادت نسبة �ذور الحشائش والغبارو  وتشمل العوالق والقشور وحبو�ا من غیر النوع,
 .لذلك ینصح في هذه الحالة بز�ادة الجرعةاص وقل معدل التخلل و الشوائب زاد معدل االمتص

  ectType of ins نوع الحشرة 

�كون �عضها األخر حساسا  �عض أنواع الحشرات تبدي مقاومة واضحة لمادة التدخین بینما
تحتاج یرقات الحشرات التي تعیش على السطح العلوي للمادة الغذائیة المعاملة, مثل لها, و 

خنفساء الخابرا و�رقات دودة جر�ش الذرة لجرعات أعلى حیث �صعب االحتفاظ بتر�یز قاتل 
العلوي نتیجة ز�ادة �ثافتها على �ثافة الهواء الجوى, �ما أن األطوار التي تختفي على السطح 

 . داخل الحبوب �ما في أنواع السوس و ثاقبة الحبوب الصغرى تحتاج أ�ضا لجرعات أعلى
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  Storage building مبنى التخز�ن 

 تتأثر �فاءة التدخین بنوع مبني التخز�ن و أ�عاده

  :نوع مكان التخز�ن- أ

ترات طو�لة بینما تكون الصوامع المعدنیة الحدیثة غیر منفذه للغاز و تحتفظ �مادة التدخین لف
أن یتسرب منها جزء �بیر من الغاز, �مكن غیر محكمة الغلق, و  العاجیة الصوامعالمخازن و 

, لذلك تكون الحاجة ماسة في الحالة األخیرة تفاظ بتر�یز قاتل للحشرة بداخلها�صعب االحو 
یة تكون خشنة الجدار عمال �میة اكبر من مادة التدخین �ما أن معظم الصوامع األسمنتالست

�مكن أن تختبئ بها الحشرات و�راعى وجد بها �عض حفر تحتوى على شوائب, و تمن الداخل و 
 .على قدر االمكان أن تكون الجدر الداخلیة ملساء خالیة من اى شقوق أو فجوات

 :أ�عاد الصومعة أو المخزن - ب

وصى �استعمالها یؤثر ارتفاع الصومعة وقطرها أو عرضها على نوع مادة التدخین التي ی
وهي تصل إلى قاع هناك �عض المواد تتمیز �سرعة تطایرها و انتشارها ,  .وطر�قة إدخالها

, بینما یتمیز �عضها األخر �ضعف انتشارها مما یؤدي إلى ز�ادة امتصاص الصومعة �سهولة
�لما زاد قطر  .لهوائي, و�مكن تالفي ذلك �استعمال التیار ااعها إلى القالمادة قبل وصول

تعیش  , وذلك راجع إلى أن �عض الحشراتالصومعة وعرض المخزن قلت فعالیة التدخین
لة لفترة لعدم �قاء مادة التدخین في أعلى المواد الغذائیة المعامعلى السطح العلوي للحبوب و 

 .كن بذلك توفیر التر�یز القتل للحشرات في هذه المنطقةال �مطو�لة لز�ادة �ثافتها و 

 المكافحة بالزیوت النباتیة

أمكن عزل ز�وت ثمار الیانسون والفلفل األسود والكمون وأوراق النعناع واختبر سمیة هذه 
الز�وت ضد حشرتي سوسة األرز وثاقبة الحبوب الصغرى وخنفساء الدقیق المتشابهة, ووجد 

تم اختبار التأثیر السام للز�وت الطیارة ي حشري ضد هذه الحشرات, و یر إ�ادأن لها تأث
البرتقال السكري لدي األبیض والبرتقال الخلیلي و المستخلصة من قشور ثمار البرتقال الب

والبرتقال الصیفي والبرتقال الشموتي والبرتقال أبو صرة واللیمون األضالیا واللیمون البنزهیري 
ج والیوسفي البلدي والجر�ب فروت ضد الحشرة الكاملة لسوسة األرز واللیمون الحلو والنارن
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ومن القطن ومن الخوخ وأوضحت النتائج أن ز�وت الموالح لها تأثیرات سامة مختلفة ضد هذه 
 الحشرات.

 Other Approachesطرائق أخرى 

�متاز و  أو أقل �عمل �مجفف لقتل الحشرات. 1µmالغبار الخامد �یمیائیًا الذي حجم جز�ئاته 
 سهولة إزالته في تنظیف القمح الالحق . برخصه و 

و  م،° 54,1فورمات اإلیتیل عبارة عن سائل عد�م اللون وذو درجة غلیان منخفضة �حدود 
�قتل الحشرات �سرعة على خالف الفوسفین الذي �ستغرق أ�ام لیقتل رائحته عطر�ة لطیفة، و 

تو�ات الطبیعیة بدون إجراء التهو�ة. وأ�ضًا الحشرات. �ما أن المتبقي منه یتناقص إلى المس
تفككه إلى منتجات غیر سامة وتتشكل �شكل طبیعي (حمض الفورمیك، إیتانول) �كسبه 

 إ�جابیة إضافیة.
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 تھویة الحبوب في الصوامع
�عد أن یتم حصاد القمح �جب تخز�نه لفترة من الزمن قبل تسو�قه واستخدامه مرة ثانیة للتغذ�ة 

لزراعة و�عتمد زمن التخز�ن على نوعیة الحبوب عند التخز�ن وطر�قة التخز�ن حیث أو �بذور ل
أن تخز�ن الحبوب ذات رطو�ة وحرارة منخفضة �مكن أن �ستمر لوقت طو�ل دون أن تتأثر 
خواصها, إن الحفاظ على حرارة ورطو�ة منخفضة شرط أساسي لنجاح تخز�ن الحبوب لفترة 

 طو�لة.

خّزن إجراء شائع للمحافظة على حالته الفیز�ائیة لمدة طو�لة. �جب أن تعتبر تهو�ة القمح الم
تؤخذ �میة المواد الغر�بة التي �حتو�ها القمح �عین االعتبار عند تطبیق التهو�ة على القمح 

ؤثر األجرام والشوائب على معدل جر�ان الهواء ضمن مخزون تالمخزن في الخال�ا. حیث 
ذور األعشاب الضارة إلى الحبوب المحصودة حدیثًا. تأثیر القمح و�مكن أن تنتقل رطو�ة ب

الرطو�ة النسبیة ودرجة حرارة الهواء على معدل تجفیف الحبوب مهم في تحدید زمن وشروط 
التهو�ة. تعتبر التهو�ة مفیدة عندما تكون شروط الهواء مالئمة، و�ال فإنها فقط تساعد على 

 األكسجین الالزم لعملیة التنفس.تنفس القمح واألحیاء الدقیقة بتزو�دها �

تجرى عملیة التهو�ة إما بنقل الحبوب إلى صومعة فارغة أو بتمر�ر تیار هوائي ضمنها. 
تعتبر عملیة نقل الحبوب إلى خلیة فارغة عملیة مكلفة مع لزوم وجود خلیة فارغة. تتم عملیة 

ن األسفل أو عن طر�ق تمر�ر تیار هوائي عمودي من األسفل إلى األعلى إما �ضغط الهواء م
سحبه من األعلى. و�تم أثناء بناء الصوامع بناء قنوات تهو�ة تؤمن توزع التهو�ة ضمن 
الصومعة �شكل متجانس. �جب إجراء التهو�ة عند وجود فرق �بیر بین الرطو�ة النسبیة داخل 

 .◦م 5الصومعة وخارجها أو وجود فرق في درجة الحرارة یتجاوز 

 تعریف التھویة

ف الحبوب بنسبة تدفق للهواء منخفض ولتحقیق تجانس حرارة الحبوب في یملیات تكیهي ع
منع تجمع الرطو�ة في الطبقات العلیا أو السفلى من الصومعة نتیجة تیارات و  كامل الصومعة

الحمل الطبیعیة, علما أن التهو�ة �جب أن ال تؤدي إلى تجفیف الحبوب حیث �مكن أن �حدث 
 لطقس الجاف وعمل المروحة لوقت طو�ل.�عض التجفیف نتیجة ا
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 فوائد التھویة

 تبر�د الحبوب وتأمین توزع متجانس للحرارة. .1
 الحفاظ على درجة حرارة الحبوب ضمن الحدود المثلى. .2
 سحب رائحة الحبوب المخزنة. .3
 توز�ع العالج الكیمیائي للحشرات �شكل منتظم وجید. .4

 ارتفاع درجة حرارتها �شكل مفاجئ.منع الحبوب الرطبة عند تخز�نها لمدة قصیرة من  .5

من المفضل أثناء التخز�ن خلط القمح المرتفع الرطو�ة مع القمح منخفض الرطو�ة و�تم 
 حساب نسبة الخلط �ما یلي: 

%، للحصول على �میة من 10.5قمح رطو�ته  % و16طن من قمح رطو�ته  60مثال: لدینا 
 %.13.5رطو�ة  القمح ذي رطو�ة منخفضة الالزمة لیكون الخلیط ذا

 تجرى حساب �میة القمح ذي الرطو�ة المنخفضة من المعادلة التالیة:

 
( ) ( )  ton50

3
5.2*60

5.105.13
5.131660

L - X
X - HAW ==

−
−

== 

 حیث:  

Wخفض الرطو�ة.ن: �میة القمح م  

X :رطو�ة المطلو�ة لخلیط القمح.ال 

H.رطو�ة القمح ذي الرطو�ة المرتفعة :  

L.رطو�ة القمح ذي الرطو�ة المنخفضة : 

Aذي الرطو�ة المرتفعة. : �میة القمح 

 الھدف من التھویة

إن الهدف من التهو�ة هو الحفاظ على العالقة بین التخز�ن والحرارة الخارجیة التي سوف تقلل 
من خفض الرطو�ة وتحافظ على حرارة الحبوب منخفضة للتقلیل من نسبة الفساد والمحافظة 
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ء المطلو�ة على نسبة تغیر درجة علیها ثابتة مع الحرارة المحیطة لذلك تعتمد �میة الهوا
 الحرارة للحبوب المخزنة.

 آلیة التھویة

�حسب الهواء الالزم إلجراء التهو�ة �الهواء المحّرك �شكل اصطناعي ضمن المخزون، على 
�غ. ولكن في التخز�ن األفقي (المسطح) �جب  1000دقیقة لكل /3م 0.2-0.1أساس المعدل 

 1000دقیقة لكل /3م 0.25تستخدم معدالت مرتفعة �حدود أن یتم التبر�د �سرعة أكبر لذلك 
 كغ. 

�ثافة القمح وعمق الحبوب والرطو�ة والمواد الغر�بة مع مقاومة جر�ان الهواء بین عالقة  یوجد
ضمن �تلة القمح. تضرب القیم المستخرجة من التمثیل البیاني للعالقة بین معدل جر�ان 

أمثلة  هناكالقمح �عوامل مرتبطة �شروط القمح. عمق من وحدة الهواء وهبوط الضغط لكل 
لتصمیم أنظمة تهو�ة القمح ومتطلبات استطاعة المروحة ومتطلبات الضغط الساكن لتهو�ة 

 للحبوب.مختلفة القمح عند معدالت مختلفة لجر�ان الهواء وعند أعماق 

 وفیما یلي أهم المالحظات التي �جب االهتمام بها أثناء عملیة التهو�ة:

عن معدل الحرارة الخارجیة  درجات 10ـ بب المحافظة على حرارة الحبوب أقل �ج •
 للتقلیل من تیارات الهواء وهجرة الرطو�ة داخل الصومعة. 

 �جب أن تكون التهو�ة مستمرة حتى �حدث التغیر في الحرارة �شكل �امل.  •
بوب �سبب وجود الشوائب والفطور والحشرات حر�ة غیر متجانسة للهواء داخل الح •

 و�التالي یز�د من �لفة التهو�ة والخسارة في الحبوب المخزنة.
 التهو�ة بنسبة تدفق هواء معروفة �ساعد في التحكم �حرارة الصومعة. •

 Aeration System operationعملیة نظام التھویة 

غالبا ما یتم توفیر نظام التهو�ة ونظام رصد درجات الحرارة �تجهیزات مساعدة في صوامع 
وعادة ما �علم المتعهد المشغل متى �شغل و�وقف عمل المروحة ومتى �قرأ  الحبوب. تخز�ن

درجات حرارة الحبوب، ولكن �عد ذلك فإنه على المشغل معرفة االستخدام السلیم للمعدات من 
 تلقاء نفسه.
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�ساعد االستخدام السلیم  لهذه األنظمة المشغل في الحفاظ على نوعیة الحبوب المخزونة حتى 
أما االستخدام غیر السلیم لهذه النظم �مكن أن �سبب فساد الحبوب  م بیعها أو استخدامها.یت

 وفواتیر �هر�اء مرتفعة و�مكن أن �صبح المنتج  غیر قابل للبیع أو استخدامه لجني األر�اح.

 �جب من أجل تهو�ة الحبوب مناقشة ثالث أمور رئیسیة:

 هو�ة مثال :تتعلق �التحكم بنظام الت المناقشة األولى

o متى �جب أن تتم التهو�ة؟ 
o  ماهي درجة الحرارة التي �جب تبر�د الحبوب إلیها؟ 
o  هل ستعمل المروحة في الشتاء؟ 
o هل یتم تدفئة الحبوب في الر�یع أم فقط قبل نقل الحبوب من المخزن؟ 

 .تهو�ةجدول عمل الهذه المناقشة  حیث تحدد

خالل فترة التهو�ة فیما إذا �ان متواصل  لیوميعمل المروحة اتعتمد على  المناقشة الثانیة
 أو خالل فترات عمل یومیة والتحكم یدوي أو آلي �المروحة.

تتضمن اتجاه تحرك الهواء من حیث استخدام التهو�ة من األسفل  المناقشة الثالثة
downward  في نظام االمتصاصsuction system  أو تدفق الهواء من األعلى في نظام

 أو مشترك بین النظامین. pressure systemالضخ 

   

 .أنواع من أنظمة التهو�ة حیث یبدو سطح قنوات التهو�ة: 1 الشكل

 التھویةعمل دول ج
تعتمد إجراءات التهو�ة على المناخ المحلي حیث �ختلف معدل الحرارة بین األشهر الحارة 

لهواء أقل من رطو�ة التوازن �كون عادة معدل الرطو�ة الیومیة ل و )◦م 28والباردة حوالي (
للحبوب و�مكن تهو�ة الحبوب �شكل متواصل دون حدوث ز�ادة غیر مرغو�ة �الرطو�ة 
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 فترات 4-3عادة �مكن أن �كون نظام عمل المروحة مقسم إلى  �استثناء أشهر الشتاء الثالثة.
 :)2(الشكل 

 مباشرة بعد التخزین
في الصوامع إلزالة الحرارة المتبقیة من  �جب تهو�ة الحبوب إذا أمكن مباشرة �عد وضعها

للحبوب  )◦م 20-15(  الحصاد أو التجفیف و�جب خفض الحرارة �شكل متجانس إلى
من أجل الحصاد الخر�في. قمح الحصاد الصیفي �حتاج  ◦م 15-10المحصودة صیفا و�لى 

نظام  و�ن أفضل .◦م 15-10�شكل طبیعي إلى تهو�ة في بدا�ة الخر�ف لخفض الحرارة إلى 
�مكن اتباعه بتشغیل المروحة لیال ونهارا عندما تكون حرارة الهواء العادم الناتج عن الصومعة 

 أعلى من الحرارة الیومیة العلیا.

ال تكتسب الحبوب رطو�ة إضافیة إذا �ان معدل الرطو�ة النسبیة للهواء المحیط أثناء عمل 
وب, �ما أنه من األفضل تجنب عمل المروحة �ساوي أو أقل من محتوى رطو�ة التوازن للحب

المروحة لوقت طو�ل خالل الطقس الماطر و�جب أن تبدأ التهو�ة منذ وصول الحبوب إلى 
الصومعة مع ضرورة التأكد من تبر�د جمیع أجزاء الصومعة حیث أن المنطقة األعلى من 

ة عند التبر�د الصومعة هي األخیرة عند التبر�د �الهواء الصاعد والمنطقة السفلى هي األخیر 
 �الهواء الها�ط.

 آخر الخریف
أسبوع متواصل من عمل المروحة �كون من  ،تقر�با م◦ 15-0وب حتى تبرد إلى تتم تهو�ة الح

�جب أن  دقیقة/طن/3م 0.1الضروري تخفیض متجانس لحرارة الحبوب بنسبة تدفق للهواء 
 مكن. تبرد جمیع الحبوب تقر�با إلى نفس درجة الحرارة في أقصر زمن م

أعلى أو أبرد من الطبیعي یتم تأجیل التهو�ة  م◦ 5إذا �ان معدل الحرارة الخارجیة أكثر من 
�كون الطقس عادة في آخر تشر�ن الثاني . حرارة الجو إلى الحرارة الطبیعیةعادة حتى تعود 

فال  و�دا�ة �انون أول مناسب لتبر�د الحبوب إلى حرارة قر�بة من حرارة الشتاء, إذا تحقق ذلك
 �كون هناك حاجة إلى تهو�ة إضافیة حتى في الر�یع. 

قد تعمل مروحة التهو�ة عدة دقائق حتى الساعة خالل الشتاء للكشف عن المشاكل التي قد 
تكون في الحبوب و�تم تقدیر هذه العملیة عن طر�ق تفحص الرائحة للهواء العادم وقیاس 

 حرارته. 
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 فترة الثبات الشتوي
رد قد �كون التبر�د الخفیف إلى أقل من التجمید ضروري للمحافظة على حرارة أثناء الطقس البا
من حرارة الطقس الخارجیة لذلك یتم حفظ الحبوب الباردة �شكل م ◦ 10-8الحبوب ضمن 

أفضل من الحبوب الساخنة لكن مساوئ التبر�د أنه في حال لم یتم ارتفاع حرارة الحبوب عند 
رطو�ة علیها مسببة نمو سر�ع للعفن و�ذلك إذا تمت تهو�ة ارتفاع حرارة الجو تتكاثف ال

الحبوب عندما �صبح الطقس دافئ فنتیجة رطو�ة الهواء یتكاثف الماء على الحبوب الباردة 
 مما �سبب تجمد و�عاقة حر�ة الهواء.

تتوقف المروحة عن العمل خالل فترات الثبات الشتائي و�جب أن یتم تغطیتها �الكتان أو 
لمنع برودة الشتاء من االنتقال إلى الحبوب القر�بة من  Plywoodیقة من الخشب طبقات رق

�ما �جب أن یتم الكشف عن الحبوب أسبوعیا طوال هذه الفترة وتشغیل المروحة لیوم  القناة.
 حرارة الخارجیة من حرارة الحبوب.أو اثنین عند تحسن الطقس واقتراب ال

 الربیع
تم نقل �ان سیك ضرورة إلى رفع حرارة الحبوب في الر�یع إذا في أغلب األحیان ال �كون هنا

فإنها ال تحتاج إلى تهو�ة, وفي �ل  م◦ 0 تموز ولم تبرد إلى أقل منخالل شهر الحبوب 
إذا �انت ستبقى لوقت أطول أو  م◦ 15-10حدود األحوال �فضل رفع حرارة الحبوب إلى 

تعددة الحقا (نها�ة آذار و�دا�ة نیسان) حیث كانت �اردة وتكون هذه العملیة مفیدة في مراحل م
یتم تشغیل المروحة على مدار الیوم عندما �كون الفرق في معدل الحرارة خالل الیوم والحبوب 

وهذا �عني أن تعمل المروحة �شكل متواصل حین تكون الحرارة الیومیة  درجات 10 حوالي
رة في الصومعة إلى مستوى جید یتم الصغرى قر�بة من حرارة عادم الصومعة وحین تزداد الحرا

أخرى عندها یتم رفع الحرارة إلى مستوى  درجات 10التوقف حتى ترتفع حرارة الجو المحیط 
التهو�ة المستمرة تسبب حر�ة آخر وهكذا یتم رفع الحرارة داخل الصومعة خالل عدة مراحل. 

-12تسخن الحبوب إلى �جب أن تتم تهو�ة إضافیة عندما منطقة التكاثف لتجنب نمو العفن. 
 .في أشهر الصیف ذات الحرارة العالیة مالم تتشكل �قع حرارة أو تحدث أ�ة مشاكلم ◦ 8

 الصیف

حز�ران و�جب أن تتم تغطیة  في منتصف م◦ 15-10بین �جب أن تكون حرارة الحبوب 
المروحة أثناء توقفها عن العمل لتجنب حدوث التكاثف في الحبوب الباردة خالل الفترات 
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الحارة والرطو�ة المرتفعة في الصیف مما یؤدي لتشكل عفن في تلك المناطق القر�بة من قناة 
التهو�ة. و�جب تفقد الحبوب �شكل دوري وتشغیل المروحة أثناء الطقس البارد أو الساخن 

 عندما تكون حرارة الجو قر�بة من حرارة الحبوب.

 

 
 : جدول التهو�ة الموسمي2الشكل 

 واءاتجاه حركة الھ
االنظمة السفلیة  التي یتم تر�یبها: التهو�ة أنظمة من نوعان هناك، في الوقت الحاضر

ونظام ، أسفل الحبوبمن  الهواء سحب �حیث أنه سیتم المروحة حیث یتم تثبیت(السلبیة) 
الحبوب. في نظام �اتجاه أعلى  الهواء یدفع �حیث المروحة حیث یتم تثبیت �جابي)ضغط (اإلال

الهواء الرطب الدافئ من المحیط العلوي  لسحبعادة ساحبات على السقف  یر�ب الضغط
 السطح. على  لمنع التكاثف الحبوبفوق 

تحدث التهو�ة بتحر�ك الهواء إلى األعلى أو األسفل عبر الحبوب حیث �حرك نظام توصیل 
 .میزات وسلبیات لكل من الطر�قتین الهواء نفس المقدار من الهواء لكن هناك

ة تحر�ك الهواء إلى األسفل وسحب الهواء العادم من أسفل الصومعة هي التقلیل من إن میز 
, ولكن سلبیة للتكاثف عندما ترفع التهو�ة حرارة الحبوب خالل الطقس الباردالسطح المعرض 
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هذه الطر�قة هي عدم القدرة على التحدید �شكل �امل ودقیق نها�ة عملیة التهو�ة حیث أن 
عة هي األصعب للكشف علیها. �فضل وضع الترمومتر عند مخرج الحبوب أسفل الصوم

الهواء العادم في جانب االمتصاص للمروحة و�ساعد في تفحص مراحل التهو�ة و�عطي 
قراءات لحرارة العادم والتي قد تعبر عن ارتفاع حرارة الهواء الناتج عن المر�ز السفلي. �جب 

تفحص الترمومتر أو حرارة الحبوب السفلى على العامل تفحص إتمام عملیة التهو�ة إما ب
 بتفر�غ البعض منها عبر قمع مر�زي. 

السلبیة األساسیة للتهو�ة نحو األعلى هي الرطو�ة التي قد تحدث نتیجة التكاثف عندما 
�صطدم الهواء الساخن �سطح الصومعة الباردة وهذا �حدث عند تهو�ة الحبوب الساخنة خالل 

لیل من هذه المشكلة �البدء �التهو�ة �اكرا وخفض حرارة الحبوب خالل الفصل البارد و�مكن التق
 فترة أطول من الوقت. 

الطر�قة األفضل لنجاح عملیة التهو�ة �غض النظر عن اتجاه الهواء هو تغیر حرارة الحبوب 
 �شكل تدر�جي على عدة مراحل.

 :النظامین فیما یلي مقارنة بین

 نظام الضغط السفلي نظام السحب
 أغلى عادة إذ یتضمن عادم سقفیة-1 عادة یكون أقل غالء في البدایة-1

بنظام إذا ماقورن على السطح  تكاثفأقل -2
 الضغط

سقف العادم من الضروري أن یركب لمنع -2
 التكثیف

كون مسدود ب القناة في أغلب األحیان توثق -3
 بالنفایات أو المواد الغریبة

 بقى أنظف ومفتوح تب والثق-3

اكل مراوح أكثر بسبب تجمع الغبار على مش-4
 النصالت والمحرك

 مشاكل المراوح أقل ألن الھواء أنظف-4

سحب الحبوب إذا تالتھویة في أغلب األحیان  -5
 كانت القناة متضررة

وات قنال عندما تكون معالمراوح حتى تستخدم -5
 تالفة

الوقت المستھلك في تھویة الحبوب أطول  -6
 الكھربائیة أعلى وبالتالي التكلفة

 أقل وقت لعمل المراوح وكلفة كربائیة أقل -6

العادم یمكن أن یستعمل منفصال إلزالة التكاثف -7 ال یوجد عادم  -7
 والحرارة والغبار والروائح

سھولة مراقبة تراكم الرطوبة على سطح -8یصعب تجمع الرطوبة في القاع حیث  -8
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 الحبوب الكشف عنھا

لھواء البارد یدفأ قبل أن في یوم مشمس ا -9
 یذھب إلى الحبوب

 الھواء البارد یذھب مباشرة إلى الحبوب-9

األنفاق األرضیة الثانویة تكون عادة أكثر  -10
ترابا ألن الغبار یكون محموال مباشرة إلى النفق 

 خالل ثقب الغبار

األنفاق األرضیة الثانویة تبقى أنظف بسبب -10
 الضغط في األنفاق

وبة یمكن أن تسحب إلى النفق خالل الرط -11
 المستویة السفلیةالكتلة البیتونیة الشقوق في 

 تخرج الرطوبة عندما تعمل المراوح-11

قد ترى مبدأ الضغط السلبي بسسب  -12
ض في التیار الھوائي مما یتطلب وقت اخفان

 أكثر للمراوح لتنجز العمل نفسھ

مقدار یقال أن ھناك زیادة في التیار الھوائي ب-12
 نفسھا یة% من قوة الحصان 12 – 10

المنافذ الھوائیة یمكن أن تصبح مسدودة  -13
بالنفایات أو الثلج أو تحدث ضرر في السقف 

 عندما تعمل المراوح

المنافذ الھوائیة المسدودة لن تسبب أضرارا  -13
 بالسقف لكنھا تسبب قلة كفاءة النظام 

بالرطوبة  تجانسیعطي منتج أكثر  -14
 الحرارة لذا فھو أفضل و

 یقول البعض أن نظام الضغط أفضل -14
 

 

 عمل المروحة الیومي

إن عمل المروحة المستمرة خالل أ�ام الرطو�ة المنخفضة یز�ل و�عید توز�ع الرطو�ة الزائدة 
�ما �حدث في بدا�ة % 80-70رطو�ة أعلى من �جب أن تعمل المروحة عندما تكون ال

 الشتاء.

�حدد  ات تهو�ة دور�ة وفقا لتوقعات الطقس أو �االعتماد على مقاییس الطقس.�مكن تنظیم فتر 
�الفترات عند حرارة أعلى من حرارة  ،مقیاس الرطو�ة والحرارة عند تهو�ة الحبوب عمل المروحة

الرطو�ة �شكل  قیاسجهاز حیث یوصل  ،دنیا عادة هي حرارة التجمد وأقل من حرارة عظمى
ة لیوقف عمل المروحة عند ارتفاع الرطو�ة هذا و�مكن التقلیل من تسلسلي مع مقیاس الحرار 

یوصل أحیانا مؤقت مع  %.90-85عمل المروحة عندما تكون الرطو�ة النسبیة أعلى من 
الرطو�ة والحرارة لیسمح �التهو�ة لفترات قصیرة في الیوم �غض النظر عن الرطو�ة  مقیاس
 یل المروحة لساعة أو اثنتین �ل یوم أو أسبوعیا.�ستخدم في الشتاء میقاتیات لتشغ .والحرارة
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یتعلق محتوى رطو�ة الحبوب وعدد الساعات المحدد لعمل المروحة بتدفق الهواء الذي �جب  
أن یتم التزود �ه بواسطة التحكم الیدوي تعتمد شروط التشغیل المقبولة على العالقة بین 

 محتوى رطو�ة الحبوب والهواء.

 رطو�ة الهواء قیاس �انت الشروط مالئمة للتهو�ة، �استخدام مخططات �مكن تحدید فیما إذا
والبیانات المتعلقة برطو�ة ودرجة حرارة القمح �اإلضافة إلى درجة  psyehrometricالنسبیة 

حرارة الهواء المحیط ورطو�ته النسبیة. تم تصمیم جداول ومخططات و�رامج �مبیوتر متنوعة 
واء ومستو�ات الرطو�ة النسبیة المثلى التي �جب عندها تدو�ر لتحدید مجال درجات حرارة اله

القمح. وهي تعتمد على الفرق بین درجة حرارة الحبوب ودرجة حرارة الهواء المحیط �اإلضافة 
 إلى رطو�ة الحبوب. �مكن إجراء التهو�ة إذا �انت الرطو�ة النسبیة أقل من مستوى معین.

التوازن مع الهواء عند قیم مختلفة للرطو�ة النسبیة ولحساب محتوى رطو�ة الحبوب في حالة 
 ودرجة الحرارة نستخدم المعادلة التالیة:

( ) ( )[ ]RHCTFEM lnln ⋅+−⋅−= 
 : رطو�ة الحبوبM حیث أن:

 RHالرطو�ة النسبیة : 
 T.درجة الحرارة : 

 Chung and Pfost: ثوابت معادلة  )4( الجدول

 خطأ قیاسي للرطو�ة C E F الحبوب

 0.0057 0.055318 0.37761 112.350 ومقمح دیور 

 0.0061 0.056788 0.35616 50.999 قمح قاس

 0.0147 0.042360 0.27908 35.662 قمح طري 
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 االتجاھات الحدیثة 
 مقدمة

, نه المصدر الرئیسي لتأمین الغذاءإن للقطاع الزراعي دورا مهما في حیاة الشعوب نظرا لكو 
 مین الطاقة الالزمة لعمل واستمرار حیاة اإلنسان.مصدر الكفیل بتألوالغذاء هو ا

تصاب المادة المخزونة والمخزن �عدد �بیر من اآلفات مسببة خسائرًا وأضرارًا مباشرة تخفض 
من قیمتها الكمیة والنوعیة وأن استخدام المواد الكیمیائیة �شكل واسع وعشوائي وغیر مبرمج 

عالمیة الثانیة, �اإلضافة إلى ظهور األشكال ولفترات زمنیة طو�لة والسیما �عد الحرب ال
, )تلفة للمبیدات من مر�بات ( عضو�ة, �لور�ة, وفوسفور�ة, و�ار�اماتیة وغیرها .....الخالمخ

 إذ أن هذا االستخدام قصد �ه حل المشكالت الزراعیة دون النظر للنتائج السلبیة التي ظهرت.

 ):ر للمبیدات (المر�بات الكیمیائیةئأهم المشكالت التي ظهرت نتیجة لالستخدام الجا

 .. ضررها لإلنسان والحیوان 1

 .هور سالالت مقاومة لفعل المبیدات. ظ 2

 .فات أدى لإلخالل �التوازن الحیوي . القضاء على األعداء الحیو�ة لآل 3

 .. التلوث البیئي 4

 .ثار المتبقیة في المادة المعالجة. اآل 5

 .. التكالیف الباهظة 6

ء عن , إال أنه حتى اآلن ال �مكن االستغنابیةلعرفتنا الواسعة �آثار هذه المبیدات السو�رغم م
, ولكن علینا ترشید هذا االستخدام واتباع برامج تجمع بین طر�قتین المكافحة �الطرق الكیمیائیة

 Integrated pestحة أو ما�سمى بنظام إدارة اآلفاتأو أكثر من طرق المكاف

Management (I.P.M)  أو المكافحة المتكاملة Integrated Control. 

ظمة الدولیة نوالم 1974لعام   (HAO)األمم المتحدة لألغذ�ة والزراعة  ةمنظم قبل عرفت من
: نظام �ستخدم مجموعة من الطرق على النحو التالي 1977لعام  (OILB) للمكافحة الحیو�ة
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, معتمدًا �الدرجة األولى قتصاد�ة والصحیةیة واالئمتطلبات البیلالملبیة في وقت واحد لكل من ا
 .یو�ة ومبدأ الحد االقتصاديعلى استخدام المكافحة الح

ولقد تم إدخال مختلف طرق مكافحة اآلفات للمواد المخزونة وذلك لتخفیض األضرار الناتجة 
 .أعطت هذه األسالیب نتائج إ�جابیة, و لكیمیائیة (المبیدات)عن االستخدام المتكرر للمواد ا

 لمتكاملة آلفات المواد المخزونةالمكافحة ا

نظرًا للظروف البیئیة الخاصة �المخزن والصوامع والمستودعات .. من حیث تحدید درجات 
, ثم عزل المواد المراد تخز�تها عن الوسط الخارجي مما الحرارة والرطو�ة ضمن مستوى معین

. من خالل الدراسة نشاطًا واسعاً ظ , ولكن �المقابل نالحدون وصول األعداء الحیو�ة ل�حو 
 للكثیر من اآلفات وخاصة مفصلیات األرجل ومنها الحشرات من رتبة غمد�ة األجنحة

Coleoptera وحرشفیات األجنحة Lepidoptera  والعناكب وأ�ضا المسببات المرضیة من
لقد اهتم , فمین المواد في غیر أوقات تواجدهافطور و�كتیر�ا .. ونظرًا ألهمیة التخز�ن وتأ

هذه المواد , ولكن مع ارتفاع تكالیف ثیرا �استخدام المواد الكیمیائیةالقائمون بهذا المجال �
. �ل هذه األمور وغیرها السالالت المقاومة لفعل المبیدات, ظهور واألضرار والتي تحدثه

 .مواد المحزونة في مثل هذه الظروفوطلبًا إل�جاد نظام متكامل لحما�ة ال اً دافعكانت 

 :فات المواد المخزونة على عدة أسسالمكافحة المتكاملة آل تعتمد

 .اع خطوات وشروط التخز�ن المالئمة. إتب 1

 .نامج (برنامج المكافحة المتكاملة). إدخال طرق المكافحة األنفة الذ�ر ضمن البر  2

 .. ترشید استخدام المبیدات 3

 .وضعها في شروط المخزن الثأر لها و . إدخال األعداء الحیو�ة والتي �مكن  4

ما �حیط �المخزن من عوامل  لفعند وضع برنامج مكافحة متكاملة فال بد من النظر إلى �
صناف , ومعرفة األي تسبق عملیات التخز�ن من (تنظیف,  وتجفیف, والعملیات التمختلفة

لبقاء المادة المالئمة عند الحدود رطو�ة ال. إضافة إلى ضبط الحرارة و واألنواع المراد تخز�نها)
 .تدخل �استخدام المبیدات المتخصصة�حالة صحیة وغیر مالئمة لنمو وتكاثر اآلفات وال
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, حة في المخزن من وسائل میكانیكیة, وحواجزومن هنا نرى أنه بتداخل �افة الوسائل المتا
وهو ما , و�یمیائیة ... , و�مكن السیطرة على اآلفات الهامة للمواد المخزونة �ائیة, وحیو�ةوفیز 

 .(IPM) نسمیه �المكافحة المتكاملة أو نظام إدارة اآلفات

 كافحة وحمایة المخازن من اآلفاتاالتجاھات الحدیثة في طرق م

تشمل االتجاهات الحدیثة في مجال مكافحة آفات المخازن الطرق التقنیة الحیو�ة 
Biotechnical Methods  مونات), تعمل ت بوسطة مواد �یمیائیة (هورمونات, فیرو للحشرا

على مستوى النوع الواحد أو بین األنواع   Chemical Messengersكتواصل �یمیائي
المختلفة من الحشرات. إن هذه الكائنات قادرة على التأقلم في أوساط االنتشار األرضیة 

لدفع نشاطات حیو�ة محددة �النمو, والتشكل,  , على قوى �یمیائیة تسعىعتمدة إلى حد �بیرم
 . كوالسلو 

حة اآلفات الحشر�ة �عد أن تم عزل, وتعر�ف, وقد استغلت هذه العوامل الكیمیائیة لمكاف
 ., وأعطت نتائج ذات قیمة عالیةكیمیائیات المتعلقة بهذا االتجاه, وتخلیق الوتشخیص

 الھرمونات
للفرد م الوسط الداخلي تقوم الهرمونات �الحشرات, �مثیالتها �النباتات والحیوانات األخرى بتنظی

 Juqenile �عدها إلى استخدام هرمون الحداثةمما أدى   Intraorganimicمن الحشرة
hormone مر�ب حیوي (مبیدتعر�فه وتصنیفه (تحضیره صناعیاً  �عد أن تم� ((. 

 خصائص ھورمونات الحشرات
 , في التنوع المحكم للتغیراتمجموعة من ثالثة أنماط تعمل معاً تتحكم هورمونات النمو, وهي 

 :�النمو والتشكل في الحشرة ومنها المرتبطة

 .لنشاط اإلفرازي للغدد غیر الصماء: �عم على دفع اهرمون المنح –أ 

: �فرز من غدد الصدر األمامي وذلك قبیل انسالخ الطور غیر الكامل هرمون االنسالخ –ب 
 .قبل انتهاء فترة السكون �ي ینشط أو

التي تشبه بتر�یبها هورمونات  Steroids ةحدیثًا �عض المر�بات االسترود� واكتشف
 .ل وتعمل أ�ضا �معقمات جنسیةكاالنسالخ والتي لها القدرة على منح تصلب �یوتی
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ة : �عتبر عنصرًا مهما في مجال المكافحة البیوتكنیكیة لآلفات الحشر�هورمون الحداثة –ج 
. وهي الذهبيوسمي الز�ت   Hyalophora Cecropiaالمستخلص من �طون ذ�ور الفراشة

ولكن �عد التعرف  ئیلة جدًا ال تفي �حاجات تطبیقیة,تفرز من غدد الكور�ورا أالتا �كمیات ض
سلوب عمل هذه , اتضح أن أ Tenebrio Molitorإلى مادة الجارنیسول في براز خنفساء

) مماثل لنظیره في هرمون الحداثة ففتح المجال �اتجاه تخلیق مشابهات المادة (الجارنیسول
 .صناعیاً  (JHA)هذا الهرمون ل

 رمونات في مكافحة حشرات المخازناستخدام الھ
في المخازن �مكن مكافحة عدید من اآلفات الحشر�ة الغمد�ة والحرشفیة األجنحة �خلط 

) �مشابهات هورمون جزء من الملیون  5أقل من الحبوب أو الدقیق بتر�یزات منخفضة (
اآلفات �سوسة األرز تبدي مقاومة لهذه المواد . غیر أن البعض من هذه (JHA)الحداثة 

, وقد تحول داثة في تشوهات مورفولوجیة الحقةوتتسبب معاملة الیرقات �مشابهات هورمون الح
و�موت   Plodia Interpunctellaدون ظهور الجیل األول لآلفة �ما في دودة جر�ش الذرة 

ثیرات خاصة �التكو�ن تأوذلك �اجتماع   .Tribolium SPPالبیض عند خنافس الدقیق
 .المورفولوجي

و�رلین حدث ورمونین المیثو�ر�ن والكینهوعندما عوملت خنافس الدقیق هذه �المستحضر�ن ال
, و�لى احتجاز اإلناث ى إعاقة التزاوج في الطور الكامل, مما أدى إلتشوه للزوائد الشرجیة

الذي تم وضعه لم  ل من البیض, �ما أن القلیبراز والدقیق أغلقت فتحة التناسللكرات من ال
 .�كن �امل النمو

 الفیرومونات
ازها �وسیلة االتصال بین الفیرومونات مواد طبیعیة ذات تأثیر منشط تقوم الحشرات �إفر 

 .األفراد

صالت �یمیائیة فهي مواد تنظیم بیئة الحشرات على مستوى النوع الواحد حیث �عمل �
فراد النوع لتؤثر في فسیولوجیة وسلو�یة أفراد أخرى ) تنبعث خارجیًا من أ(تواصالت �یمیائیة

 . ال المكافحة لتخفیض أعداد اآلفاتمن نفس النوع واستخدمت الفیرومونات الجنسیة في مج

 خصائص الفیرومونات الجنسیة
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�مواد �فرزها جنسا الحشرة مما یؤدي إلى  1800عرفت هذه الفیرومونات الجنسیة منذ عام 
أو األرجل  خر وتكون في الذ�ور عادة من شعیرات غد�ة على البطنانجذاب أحدهما نحو اآل

, و�وجد جانبیا ناحیة السفلیة أو الظهر�ة أحیانا, وعند اإلناث توجد الغدد على الأو األجنحة
 . جي تجاور الفتحة التناسیة لألنثىأكیاس للرائحة �شك فردي أو زو 

لتطایر أو �طر�قة االستخالص �المذیبات یتم الحصول على الفیرومونات الجنسیة إما �طر�قة ا
, وتعمل الفیرومونات الجنسیة عى ر�ط لور�د المیثیلین, الهكسان, االیثر النقي)الجیدة (ك

نثى �العادة , إذ تعمل فیرومونات األلیًا �البیئة لمنع ظاهرة التهجینجنسي النوع الواحد تناس
 .مثیرات إلتمام عملیة التزاوج�ر �, بینما تعمل فیرومونات الذعلى جذب ذ�ور نوعها

وفي مجال المكافحة البیوتكنیكیة تتم المكافحة على فیرومونات األنثو�ة أكثر من الذ�ر�ة 
 .د لمسافات طو�لة أكثر من الذ�ر�ةوالسبب في ذلك أن األنثو�ة تمت

 لتجمیع أفراد الحشرة في مكان التغذ�ة أو التزاوج.  Aggregationوهناك فیرومونات التجمع
. وفیرومونات اإلنذار للمصدر الغذائي  Gruitment Phermonesوفیرومونات تتبع األثر

Larm Pheromones  عند الخطر. 

خدامها في مر�ب تم است 200ولقد تم تخلیق عدد �بیر من المر�بات الفیرومونیة یز�د عن 
 .مكافحة اآلفات الحشر�ة

 مجاالت استخدام الفیرومونات
 .لحشر�ةقبة مجتمعات اآلفات اخاص �متا�عة ومرا – 1

 .لمكافحة المباشرة لآلفات الحشر�ةا – 2

 ات اآلفات الحشریة بالفیروموناتمراقبة مجتمع
الفیرومونات الجنسیة الوصول  خالل مراقبة اآلفات الحشر�ة أثر انجذابها لمصائدمن �مكن 

 : إلى

د الذي تحدثه دعى مستوى الل أن �صل هذا العدد إلمبكرة قب ةصور متا�عة تعداد اآلفات � -أ 
 .اآلفة

ذلك الختیار أفضل توقیت �عطي معلومات دقیقة عن دینامیكیة مجتمع اآلفة و  –ب 
 .للمكافحة



70 
 

 .)افحة األخرى (زراعیة , بیولوجیة, أو مساعدة لطرق المكوسیلة للمكافحة �أقل التكالیف – ت

عد استخدام المبیدات الزراعیة تعطي تقییمًا لفاعلیة طرق المكافحة المختلفة والسیما � –ث 
 .داد والحد الحرج االقتصادي لآلفةوذلك من خالل العالقة الكمیة بین نتائج التع

 :ت لهذه الغا�ة مصائد متعددة منهااستخدم

 .والمصیدة الالصقة المثلثة الشكل المصیدة المائیة ومصیدة القمع البالستیكي

 سیةنالمكافحة المباشرة لآلفات بالفیرومونات الج
عند استخدام هذه الطر�قة �المكافحة البد من توفر معلومات جیدة وشاملة عن بیولوجیا 

 . یة الفیرومونات المراد استعمالهاوسلو�یة اآلفة المراد مكافحتها وعن تر�یب وفعال

 :تخدم مصائد لهذه الغا�ة �طر�قتینتس

رق علیه مادة الصقة وتكون المصیدة من شر�ط من الو : الصید الكمي �الفیرومونات –أ 
, الذي �عمل على جذب الحشرات حتوي بداخلها على مادة الفیرومون و�ثبت علیها �بسولة ت

, وأحیانًا یرتبط دفة �الشر�ط أو المصائد المثلثیةالطائرة وعند ذلك تلتصق الحشرة المسته
أو  ت حشر�ة, أو �مستحضرات أو �مبیداالمواد الفیرومونیة �مصائد مائیةاستعمال هذه 

. مصعد الكهر�ائي للحشرات المتجمعة, أو �استخدام وسائل فیز�ائیة �المعقمات �یمیائیة
: مخازن لجذب خنافس الحشرات اآلتیةواستخدمت هذه المصائد في مجال مكافحة آفات ال

 Rhizoperthaثاقبة الحبوب الصغرى  – riboliumخنافس الدقیق  –ثاقبة الحبوب الكبرى 
Dominica . 

وثمة طر�قة مباشرة للمكافحة �الفیرومونات وذلك بتشتت  ت التزاوج �الفیرومونات:تشت –ب 
تزاوج اآلفة من خالل قطع االتصال الكیمیائي بین جنسها تحت الظروف الطبیعیة مما �حول 
دون استمرار�ة التزاوج والتكاثر, و�تم ذلك �إطالق تر�یز عال من الفیرومون األنثوي في وسط 

ن التعرض المستمر لهذا الفیرومون لدى الذ�ور �عمل على تعطیل المستقبالت انتشار اآلفة أل
 . تستطیع تحدید موقع الجنس اآلخرالحسیة في قرني استشعارا الذ�ور فال

 �ثیرًا في مكافحة اآلفات الحشر�ة  حجولكن استخدام الفیرومونات لن ین

 .وذلك لنقص المعلومات المتعلقة �سلوك الحشرة أ.
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 .عند وجود أعداد �بیرة من اآلفة دامهاواستخ ب.

 .عدم  توز�ع المصائد �شكل صحیح ج.

 .یت غیر المناسب لتوز�ع الهیرومون التوق ت.

 .افي أو غزو حشري من مناطق مجاورةث.عدم وجود عزل جغر 

 Antifeedantsمانعات التغذیة (مضادات التغذیة )  
كینكیة لآلفات وهذه المواد أغلبیتها نباتیة تعتبر من العناصر المهمة في مجال المكافحة البیوت

مواد �یمیائیة تنمیتها غالبا   Allomonesات التغذ�ة والمسماة �األلومیناتوتمثل مانع
د عناصر أخرى �المدخرات الدفاعیة, والسموم, لمهاجمة الحشرات والبكتر�ا والفیروسات وتوج

 .اتالفرائس والملقح , وجاذ�اتوالمواد المسببة في األورام

  Kairomones, و�طلق علیها الكایرومونات موعة أخرى من المواد ال �یمیائیةوتوجد مج
, وأماكن الحما�ة تستغل هذه ضم المواد الجاذ�ة لمصادر الغذاء, وموقع وضع البیضوت

 .فاتالكایرومونات التي تفرزها العوائل طفیلیاتها في مجال المكافحة البیوتیكنیكیة لآل

 .حد من ضرر اآلفة عن طر�ق تجو�عهالتغذ�ة في مكافحة اآلفات في الأن دور مانعات ا

إن مانعات التغذ�ة توقف النشاط الغذائي للحشرة في مدى أسرع من المدى الذي تتوقف عنده 
الحشرة إثر مكافحتها �المبیدات التقلید�ة أي تحد مانعات التغذ�ة من ضرر اآلفة �صورة أكثر 

 .ئیة التقلید�ةن المبیدات الكیمیافعالیة م

, ور الذي تقوم �ه الحشرات النافعةوتسمیة مانعات التغذ�ة المحددة تتعامل �التطبیق مع الد
. ل�حیث ال تضر �الطفیلیات والمفترسات وملحقات األزهار من الحشرات متضمنة نحل العس

ب , �احثة عن عوامل بدیلة قد تكون من األعشااآلفة النبات المعامل �شكل سر�ع فتغادر
 ) .إلى نفع اقتصادي (طر�قة مكافحة الضارة مما �حول نشاطها

إن استخدام مانعات التغذ�ة مناسب لمكافحة اآلفات الحشر�ة الوحیدة العائل أو المحددة 
 العوائل.
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. اتال تصلح هذه الستخلصات إال ضد الحشرات السطحیة الغذاء والسیما القارضة منها للنب
. فیجب تخلیق مستحضرات جهاز�ة شرات التي تتغذى داخلیاً حلفلذلك ال �غیر استخدامها ا

Systemic المارجوسان�Margosano  لنبات تغطیة �املة بهذه المر�بات)(�غطي ا. 

) خالل الر�ع األخیر من ضادات التغذ�ة. (مانعات التغذ�ةالمستخلصات النباتیة التي تعمل �م
ة ومن عائالت نباتیة مختلفة الستخدامها القرن العشر�ن استخلص العدید من المواد الكیمیائی

 .قاف النمو في عدد اآلفات الحشر�ةفي إعاقة التغذ�ة و��

ئیة وهذه المواد عبارة عن سلسلة بدأت �مر�ب �سیط مثل مادة اإلیتان إلى مجموعات �یمیا
ینیة, ات وغیرها من المواد النتروج, والقو�دید�ة, والكحوالت التر�تتشكل من األحماض والفینوالت

. و�ن أهم المر�بات التي استخدمت �مانعات للتغذ�ة هي تلك التي تدخل في نطاق والكینونات
المستخرجة من شجرة النیم الهند�ة    Triterpeniodsمجموعة الترایتر بینو�دات 

Azadirachta Indica    وأهمیته الكبرى من خالل المجال الواسع لمكافحة مدى �بیر من
 . 1990ة المتداخلة (برامج إدارة اآلفات) منذ عام ادخل في برامج المكافحاآلفات الحشر�ة و 

یم الطارد للحشرات (آفات المخازن) منذ أول من اكتشف فعل شجرة الن   Pruthi�عتبر العالم 
 .1937عام 

أظهرت الدراسات الكیمیائیة على بذور نبات النیم وثماره عدیدًا من المر�بات الفعالة (تسعة 
 .أشدها فعالیة ثالثة مر�بات بات)مر�

 . Meliantriol المیلیانترول 

 .  Slanninالساالنین 

 .   Azadirachtin الغزادیراكتین 

د مستحضر تجاري تحت ) �فاءة عالیة �مبید لآلفات وأعثالثة (اإلزادیراكینلوأظهرت المادة ا
الملیون �جزء  3000على هیئة سائل متجانس �حتوي على   Margosanoاسم مارجوسان

) ولهذا المر�ب تأثیرات مختلفة مضافًا إلیه مواد (مثبتة, ومنظمة, وواقیات من أشعة الشمس
 .شكل الحشرة" و�عاقة وضع البیض)(طارد للحشرات "جراد" , واإلخالل الهورموني "سم نحل بت
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استعملت مساحیق أزهار وثمار نبات النیم داخل المخازن لوقا�ة حبوب األرز من خنفساء 
شهرًا ومسحوق  12تستمر فعالیة مسحوق األزهار مدة   Trogoderma Granarus لخابرة ا

% ورطو�ة نسبیة  70م و ° 30التخز�ن الطو�ل وعند حرارة  شهور وذلك أثناء 6الثمار مدة 
 .% للثمار) 2.8لألزهار , %   18.3�معدل (

 Carpophilus فاكهة الجافة إضافة إلى أن هذا المر�ب األثیري لبذور النیم �قدرة خنفساء ال

Hemipterus  في طوري الیرقة  . إضافة لذلك �انت �مادة طاردةعلى وضع البیض
نفس التأثیر ضد الحشرات  . وأعطى المستحضر الهیكساني لهذه البذوروالحشرة الكاملة

 . الكاملة
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 المصطلحات

A 

 Acarus أكاروس

 Aflatoxin أفالتو�سین

 Antennae قرون االستشعار

B 

 Beetle خنفساء

C 

 Clethrophages أنواع تتغذى على الحبوب السلیمة

 Coleoptera غمد�ة األجنحة

D 

 Dos جرعة

E 

 Emulsion مستحلب

F 

 Fumigation التدخین

G 

 Germination اإلنتاش

 Grain الحبوب

H 

 Hatch تفقس البیضة

 Hot Spots المناطق الساخنة
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I 

 Insects حشرات

 Integrated control مكافحة متكاملة

 Integrated pest management نظام إدارة اآلفات (المتكامل)

J 

 Jaw فك

K 

 Kernel اللب

L 

 Larva یرقة

 Lepidoptera قشر�ات الجناح

M 

 Metabolism استقالب

 Metamorphosis تحول الیرقة الى حشرة �الغة

N 

 Natural طبیعي

 Nymph حور�ة

P 

 Parasitism التطفل

 Pasiochophages أنواع تتغذى على مخلفات الحبوب وفتاتها

 Pest آفة

 Pest control مكافحة اآلفات
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 Powder مسحوق 

 Primary insects حشرات أولیة

 Pupa الشرنقة

R 

 Rat جرذ

 Rice Weevil سوسة األرز

 Rodent قوارض

S 

 Secondary insects حشرات ثانو�ة

 Snout خرطوم

 Storage تخز�ن

 Suspension معلق

T 

 Tablet قرص

 Thorax الصدر
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