
 ولىالمحاضرة األ

 ؟هميتهاأ هي ماو ؟ الحبوبما هي 

تعووا الحبوو : لحتوو ا تبووا اللبيتوويد الىوول تعوو ا علووة العيلبووا الع ووب ا    ال  وو ي   -الحبوو :  

تزرع لن  جل بذ رهي الىل ت وىع ل لبذوذاأ    العبوت  ت وىع ل  graminaeبيلعيلبا اللج ب ا 

لبااللوا عبوة ا يرهوي   بوذ رهي  grainsلبااللا عبة نبيتويد هوذا العيلبوا  كب وا  cerealكب ا 

 ت  ل ) الحلطا  ال ع ر  الذر  التورراأ  ال و بو  ال و  يا  الواوني  هول تعوا فويلا   ول 

لبااللا عبوة الحبو : الىول   Food grainاأل فيط االقىتيايا  العب  ا ح ث ي  ل لتطبح 

لبااللوا عبوة الحبو : الىول ت وىع ل كعبوت   Feed grainبوير  ت وىع ل لون قبول اان ويا  ع

لبح  انيد كيلذر  الب ضيأ    ال   يا  غ رهي .     ي عواا الحبو : فويباا الوذكر هلوير بوذ ر 

البا ل يد الىل هل األورى ت كل لتار آور لذوذاأ اان ويا  الح و اا بيحى العوي عبوة ن وبا 

بزال ي  العرط ويا  الح وو  العواا  ال ويو   و ا عيل ا لن البر ت ليد  ت  ل البيقالأ  ال

الت يي ..... لخ. بياضي ا علة هذين الل ع ن هلوير البوذ ر الزيى وا ال  وىع با  ول افوى ال  

 الزي د ألغراض الطعيم لثل بذ ر زهر  ال  س  الاطن  الذر   العترر .

عا  ل العيلو تاار ال  يحا ال زر عا بيلحب : الرل   ا بح الل نتت األراضل ال زر  -

بطرياوا لبيرور     غ ور لبيرور  ك  ويد كب ور  لون  عطول ال بب عا لحيص ل الحب : ت

بوور ت ن الطعووويم ل ن وويا بياضوووي ا علوووة ك نعووي لووون ال توويار ال ع وووا لبكيرب ه ووواراد 

ال ركووزل ل ن وويا  الح وو اا عبووة حووا فوو اأ .  تعووا غووذاأ رل  وول لكث وور لوون ال ووع : 

 لتار رو و لب عراد الحراريا .وت صي ال ع : ال رق ا ألنعي 

  أهم مناطق العالم في أنتاج الحبوب 

لن  هو لليطق عنىيج الحبو :  ول ت ن   فىرال ي  األرجلى ن   ربي  ال تعا  لريكي ال  يل ا  

,   ل   ربي يى ركز عنىيج الحلطا  الذر  الترراأ  لي  ل  ف ي  ى  ل ال لويطق ال  ىوا  العيلو 

% لون اانىويج 95لليطق لع ا  ل عنىيج الرز  ت ىعبا هذا ال ليطق لن العلا  حىة الت ن 

 العيل ل .

             

 اهمية تخزين الحبوب ومنتجاتها

لى زين الحب :  للىجيتعي  ال  اا الذذال ا اه  وا اقىتويايا  ول ال قوح الحيضور .  ويلبالا 

م ال توار  ال  وى را ن ق ويال لىجا لبحب : تتار الريلض عن حيجىعي لبببااا ال حىيجا  ال با لو

  افوىعالكعي ,  كوذلا  رى  ىور  لون الوزلن حىوة يوىو ب ععوي و  ال  اا الذذال ا األ ب زا الحب : 

ا ي زا ك  ا لن الحب : الفوىع يلعي كبوذ ر تاوي ل لب  فوو الاويام .  الىويجر   لن الرالح ال با له

 يصووا الراق ووا للعووي تحووي ا وووزالووو  وا األ   ارتروويع فووعرهي . ك ووي  ي زنعووي  وول انىبووير ب ععووي 

لوو ر  غووراض االفووىعالر  الىجووير   حىووة افووىع يلعي  وول ك  وويد كب وور  ل جيبعووا االزلوويد  أل

  .ال  يفا ك رقا ضذط عبة الحك ليد الضع را لك ب  اللعي 

 



  أسباب خزن الحبوب ومنتجاتها 

عويم  آوور ت ىبت ال  يحيد ال زر عا بيلحب :  يزااا االوىالف  ل اانىيج  يضوي بو ن 

ب ووبب توو ا ر الع الوول  البوور ف الب ن ووا  ال ليو ووا   صوويبىعي بيا وويد  األلووراض  الكوو ار  

 الطب ع ا .

عا لى وزين الحبوو :  ال وو اا الذذال وا  ه  ووا اقىتوويايا  ول ال قووح الحيضوور  وال بووا لوون ق وويم 

ب ععوي     ال تَار  ال  ى را ب زا الحب :    ال  اا لذذال وا األوورى  ىور  لون الوزلن ح وث يوىو

افىعالكعي    ت زيععي .  بيلل با لبرالح لثال ال با له لن حزا ك  ا لن الحب : الفىع يلعي كذوذاأ 

لعيلبىه  ل غ ر ل فو اانىيج بياضي ا الفىع يلعي كىاي ل لب  فو الايام    ب زنعي  ل  لول ا يوىو 

العب وة   نعوي تحوي ا  ا ت وزا ب ععي ب عر  عبة  ل ل افو يال   عي اانىويج    لبىعواين ,  األلوو 

 ك  يد كب ر  ل جيبعا األزليد االقىتيايا  ألغراض االفىعالر  الىجير  ب ن الا ا .

 ب ي  ا العراق يعا لن لليطق  نىيج الحب :   ل نرس ال قح  ع  ي وى را ك  ويد كب ور  

ااوول ل حبول اللعي ل  اا الولاو  ول عنىيجوه ال حبول ,  صوبح لون الضور رل ت وزين ال حتو ا 

لليطق اانىيج  ل ل اقع قريبا لن الريت حىوة يوىو ت زيعوه  ول للويطق األفوىعالر الرل  و ا  ول 

ال وواا  تعووا ع ب ووا وووزا الحبوو : بتوو ر  عيلووا لوون  هووو الع ب وويد ال ى  ووا  ال كبرووا  يضووي  وول 

ع ب يد ت  يق  تتل ع الحب : ,  قا تىعرض بعض لحيص ل الحب :  اليأ ال زا علوة و ويلر 

 % .50ل  ح يني علة كب ر  تت

  تطور خزن الحبوب 

لاوا تطوو رد  فوويل ب ووزا الحبوو :  وول الحابوا األو وور  تطوو را لب  فوي   لووا لوون طوورق 

وذ ع ب يد ال زا  ة ىالحزا الباال ا  ل   انل   يريا صذ ر  علة ل ى ى ال بينل  ل الحال  ح

يبيا .  تىض ن ع ب ا ووزا الحايثا ال ى ثبا بيل ييب اد  الت الع  حىة ال زا  ل البحر  ل ال 

 زلا لبحريظ عبة ن ع ا البذ ر  فاللىعي لن الضرر .ااالحب : الحايثا كي ا الع ب يد 

  الطرق الشائعة لخزن الحبوب في العراق 

 الخزن تحت سطح األرض -1

 هوول لوون الطوورق ال  ووىع با  وول للوويطق الجزيوور   روو يا العووراق  ت ثوول بحروور األرض 

لىر  تطبة بيلببن او ي ضع الىبن  ل قعر الحرر  ,  2-1.5يلىر  بعرض لن 3-2بع ق )

بعا جريف الببن يىو  ضع الحب :  ل الحرر  حىة ت بئ  عبة لن ل وى ى فوطح الحرور  

باب ل بيلحب : او ي ضع عب عي طباا لن الىبن او بعا  لا الببن   لوا لىال ول ركو ا ال ويأ 

    او له ااول الحرر  .

 الخزن في حفر غير عميقة  -2

 هل لون الطورق ال ويلعا  ول  فوط  جلو : العوراق  تجورل هوذا لع ب وا بحرور األرض 

بع ق نتوت لىور  ب بعويا ل ىبروا لون العورض    الطو ا  ح وب ك  وا اانىويج اوو يبلوة 

لىر ح ا الحرر  , بعا جرويف الحويلط يطبوة لون الوااول بويلببن  1حيلط لن الببن بيرتريع 

 او تذطة بطباا لن الببن    ل  ع الب لل  ا ب ن . بعا جريف الببن ت بئ الحرر  بيلحب : 

 



 الحزن في السراديب -3

 تى ثل بيفى اام عحواى الذورف ال  جو ا  تحوح ال لوزا ك  وزا ل وزا الحبو :  يكو ا 

 ال زا  لي ب كل  ل    بااول  ك يا .

 الخزن فوق مستوى األرض  -4

 ال  ت - 

ريوح  ي ضوع  هل عبير  عن ل يحا لون األرض ل وطحا قوا تكو ا لببطوا بيلك نك

عب عي اللييب ا  لن او يوىو  ضوع الحبو : ال وراا وزنعوي , ت وىع ل هوذا الطرياوا  ول 

بعوض ال لوويطق الزراع ووا لذوورض وووزا ال حتوو ا ب ووكل لمقووح لحوو ن ت ووب  ه علووة 

 ال ييب اد الكب ر     ب عا.

 الذرف االعى يايا . -:

  ت ى ل ب زا الحب :  ل غرف اعى يايا قا تك ا عحاى غرف ال لزا لثال 

 الخزن في مسقفات -5

 هل لن طرق ال زا ال ع ا  ل للويطق عنىويج الحبو :  تكو ا  اد  رضو ا ك نكريى وا 

  لعي فا ف ليلبا )ج يللي  تبلة   ق ال ر ط الىيل ا.

  ال  يكن. ا تك ا لل      لبل ا  ل لكيا بع ا عن الررح  الحضيلر  - 

ي لىور لكعوب 400ي لىور  ال يزيوا حج عوي عون )4-3يراعة اال يزيا ارتريععي عون ) -:

 ع ا تطبب الحيجوا علوة ووزا ك  ويد  كبور لون الحبو : يجوب  ا تبلوة عوا   حوااد 

 وزن ه لن هذا الل ع .

 يراعة  ا تك ا الجاراا  األرض ا  ال ا ف ويل ا لن ال ا ق   ا تك  لب يأ . -د

 ت للحار ل لع افىارار ل يا األلطير .يجب  ا يك ا ال ا - 

يجووب  ا يكوو ا لب حووزا بووي:  احووا  ن ا ووذ صووذ ر  لىايببووا  وول الجووزأ العبوو ل لوون  -ج

 الجاراا .

 لبو . 1تجعز ال بيب ا ب با ربكل لايا قطر الثاب ال احا بح الل  -ح

 الصوامع والسايلوات    –6

اح ينوي    التو الع   هل ل يزا حايثا  تعا ا ضل طرياا ل زا الحب : ل ا  قا تط ا

ل يزا ويصا الي اا تكو ا لون االفو لح ا  ال عواا  تى وع لك  ويد كب ور  لون الحبو : 

 تى  ر   عي ال ر ط ال الل ا لب زا .  الت الع الكب ر  تك ا لجعز  بىجع زاد ويصا 

لا وويا ارجوووا الحوورار  لبحبووو :  ن ووبا الرط بوووا  وول ال ل ضوووع لوون واليوووي الى وووزين 

ااد ويصووا لى ووع ل ع ب ووا الىب  وور بيلذوويزاد الك   يل ووا ل كي حووا ال  جوو ا    عووي  ب عوو

الح راد   عي ك ي تك ا لجعز  بيل يد ويصا للال الحب : ا ت ليت ك ي لن  فويلل اللاول 

ال  ىبرا لن ف يراد  عربيد ال كا الحايايا  ال رن الة  حوااد الى وزين ا  العكوس   

يضي لن ال  حا  للعوي الوة االوورى ح وب عال   عبة الكين ا نال الحب : ا ت ليت ك ي ا

ت صول ال وه العبوو  ول ووزا الحبو :  عو  لوي يجورل  ول ال يبويا لون  ور ليآلي  ,  الحيجا

وزا الحب :  ل حي ييد الب لل ااب ن ال ا ى  ال  ى م بطريق حايثا  لن او وزنه  ل 

اصويبىعي بيلح وراد ل يا البحر لى   ر ال كويا ال اللوو  ارجويد الحورار  ال الل وا  عوام 

 الة غ ر  لا لن الع الل.



 عالمات تلف الحبوب

ذل تحااووه الح ووراد  نوو اع ل ىبرووا لوون الىبووت لوون ب لعووي الىبووت الووتىعوورض الحبوو : ال  ز نووا أل

 يهر الىبت الذل تحااه الح راد  ل الحب : ال  ز نا الة لج  عى ن ب ي كن تا  و ل

 

  ل.يهرل ي كن لالحبىه ب ع لا  ي ظا ال   تبت 

 

الىلب ح . ا ا زااد ن با ال حى ييد ال يل ا  ل الحب : زييا  كب ر   ينه قا يحا    عي انبيد  – 1

بارجا  اضحا ويصا  ل الطبايد ال طح ا ,  نى جا لعذا االنبيد يحوا  تذ ور  ول لو ا 

 الذذاأ ال  زا  ل الحبا  زييا   ل انىيج االنزي يد   عي.

 

ن يط  ن   ان اع الرطرييد  البكىريي  ل الحب :  يحا  الىعرن  ل الىعرن .يلىج الىعرن لن  – 2

للوويطق ل ىبرووا لوون ك لووا الحبوو : . ح ووث تووزااا   عووي ن ووبا ال حى يوويد ال يل ووا لبحبوو : 

 نى جا تعرضعي لحيلط رطب ا   ج ا  ىحا  ل ال ات يلرذ للعي ليأ ال طر

 

نوذكرهي بيلىرتو ل  روا فو فاالصيبيد الح ريا  الا ارض. ت بب الح وراد اضورار ل ىب – 3

ضوورار الح ووراد .  لب ووو هووذا االضوورار ناووو  زا الحبوو :   وول ل ضوو ع وووي  ب

ج ويم الح وراد   ل ال  فوو ال احوا  تبو   الحبو : ب% 10ال تيبا الذل قا يتل الة 

  ق  ر ان الويتعي ا  برضالتعي ل ي يى بب  ل انبعي  ر الح كريعا غ ر لاب لوا  ال  ىا 

ح راد ارتريع حرار  الحب : ال تويبا  زيويا  تب ور ال ويأ  احى ويا  يلىج عن ن يط ال

.  ت وبب الاو ارض اضورار  تكثره عبة فط ح كىل الحب : البويرا    ل و  علعوي االنبويد

ضرار الح راد كلاو  ل ك  وا الحبو :   ول تب اعوي برضوالتعي  روعرهي  قوا ل يابا أل

 تر ق اضرارهي اضرار الح راد.

 

 اهري ويشمل.ظالثانيا : التلف غير 

 

 . فقد قوة االنبات – 1

ي كن الا ا انه طيل ي كينح ق   االنبيد ج ا   يا الحبو : تكو ا فوب  ا ت يلوي  ال يحوا           

لعي ال اضورار تومار عبوة وو ا  الطحو ن اللويتج للعوي.  الع الول الىول تومار عبوة قو   

   ي  االصويبا بيلرطريويد االنبيد لبحب : هل ارجا الحرار   ن با ال حى ى ال يلل   ع

 البكىريي  ط ا  ىر  الى زين.

 

 .تكون الحموضة – 2

تزااا ح  ضا الحبو : االويأ الى وزين كلى جوا لع ب ويد الىحبول ال ويلل  اك وا  الواه ا .          

.  تعا الح  ضا لا يا ل اى تبوت   fat acidity يلىج عن هذا الع ب ا ح  ضا اهل ا 

 الحب :  ي كن ات ي هي لا يا لتالح ا الحب :.

 

 



 . فساد الجلوتين – 3

لور اوو تلابوب األ ئبوياراد عايوا  لر وا   ول يحا   ل بر ت ن الحب : االيأ ت زيلعي تذ و         

لة تذ راد   يا .  لكون بتو ر  عيلوا تعوا تذ وراد ب و طا ويصوا ا ا وزنوح الحبو : ع

 بت ر  ج ا 

 . فقد القيمة الغذائية للحبوب – 4 

وزنعوي تلوىج علعوي تذ وراد  ول الا  وا  ا الىذ راد الك   يل ا الىل تحا   ل الحب : االيأ         

الذذال ووا لبطحوو ن ال توول ع للعووي .  اقوول ال ك نوويد الىوول يحووث   عووي تذ وور هوول ال ك نوويد 

 البر ت لويد  A ول ع ول   ىويل ن  ال عان ا  اا زييا  الح  ضا عون حوا لعو ن قوا تومار

ال ا ا وزنووح عار قبوو ال لحبوو : ال ووب  ا . الكيرب هوواراد تىوو تىذ وور بتوو ر  بط نووا  وول ا

 الحب :  بعي ن با عيل ا لن ال ك نيد ال يل ا         

 

 

 



 المحاضرة الثانية

 عالمات تلف الحبوب

تتعرر الحبوبررلملحبنة ألنررعلمنررلح لنةتلتررعلنرريلحبتلررللنرريل تحدرر لحبتلررللحبرر  لتو  رر لحبو رر ح لل

لألينكيلتقستملنظ ه لحبتلللحب  لتو   لحبو  ح لفيلحبوبلملحبنة ألنعلحبىلنجنلعتتيل

ل

لحألالل:لتلللظ ه  لينكيلنالحظت ل سدلبعلألي نل.

ل

زحد لنسبعلحبنوتلي  لحبن ئتعلفيلحبوبلملزي دةلكبت ةلف ن لق ليو ثلفتد لحنب  لحبتحبتتل.لحذحلل–ل1

  رجعلألحضوعلخ صعلفيلحبطبق  لحبسطوتعل,لألنتتجعلبد حلحالنب  ليور ثلتيتر لفريلبرل ل

لحبي حءلحبنة  لفيلحبوبعلألزي دةلفيلحنت جلحالن ين  لفتد .

ل

ألحببكت ي لفيلحبوبلملأليو ثلحبتعتيلفيللحبتعتيل.يحتجلحبتعتيلنيلن  طلألننللحنلح لحبتط ي  ل–ل2

نحرر طملنةتلتررعلنرريلكلنررعلحبوبررلمل.لحترر لترر دحدلفتدرر لنسرربعلحبنوتليرر  لحبن ئتررعلبلوبررلمل

لنتتجعلتع ضد لبو ئطلرطبلحأللألجلدلفتوعلفيلحبسقلليحت لنحد لن ءلحبنط 

ل

حالص    لحبو  يعلألحبقلحرا.لتسببلحبو ر ح لحضر حرلنةتلترعل رلكلنر ك ه ل  بتت رتللل–ل3

يلنلضررل لخرر ضل رضرر حرلحبو رر ح ل.لألنلةررالهرر  لحالضرر حرلنقررالألز لحبوبررلملفرر

%لفيلحبنل رملحبلححر لألتلرلثلحبوبرلمل رجسر شلحبو ر ح ل10حبن   علحب  لق لي للحبىل

حبنتتعلأأللق لرلحنسالخ تد لحألل تضالتد لنن ليتسببلفيلحنبع ثلرألحئحلك يدعلغت لنقبلبرعل

ملحبن ر  علألزير دةلتبةر لحبنر ءلألححتنر  لأليحتجلعيلن  طلحبو  ح لحرتت  لح حرةلحبوبل

تكثت لعلىل طلحلكتللحبوبلملحببر ردةلفتح ررلعحدر لحالنبر  ل.لألتسرببلحبقرلحرالحضر حرل

نن  لعلمض حرلحبو  ح لكحقالفيلكنترعلحبوبرلملألفريلتلل در ل تضرالتد لأل رع ه لألقر ل

لتتلقلحض حره لحض حرلحبو  ح .

 

 ثانيا : التلف غير الظاهري ويشمل.

 

ل.لوة االنباتفقد ق – 1

ينكيلحبقل لحن لط بن لك نتلقلةلحالنب  لجت ةلف  لحبوبرلملتكرل ل رلتنعلتن نر لألالليور ثل         

بد لح لحضر حرلترر  لعلرىلخرلحضلحبطورتيلحبحر تجلنحدر .لألحبعلحنرللحبتريلترر  لعلرىلقرلةل

حالنب  لبلوبلملهيلدرجعلحبو حرةلألنسبعلحبنوتلىلحبن ئيلفتد لألحالصر  عل  بتط ير  لأألل

لببكت ي لألطل لفت ةلحبتة يي.ح

ل

ل.تكون الحموضة – 2

ت دحدلحنلضعلحبوبرلملح حر ءلحبتةر ييلكحتتجرعلبعنلتر  لحبتولرللحبنر ئيلألحكسر ةلحبر هل ل.لل        

.لألتع لحبونلضعلنقت سلبن ىلتلرللل fat acidityأليحتجلعيله  لحبعنلتعلحنلضعلدهحتعل

لحبوبلملألينكيلحتة ذه لنقت سلب الحتعلحبوبلم.

ل



ل

 

 

 العوامل التي تؤثر على القيمة الغذائية وفساد الحبوب

هناك عوامل عديدة مسؤولة عن تدهور القيمة الغذائية للحبوب بعد الحصاد , حيث 

الحبوب تتعرض الى قوى خارجية تتضمن عوامل فيزيائية كالحرارة والرطوبة وعوامل 

يات والحشرات والقوارض كيمائية مثل اشباع االوكسجين وعوامل حياتية كالبكتريا والفطر

 واالنسان

 ويمكن تقسيم العوامل الرئيسية التي تؤثر على فساد الحبوب هي :

 ) مثل الحرارة والرطوبة (    physical factorsعوامل طبيعية  – 1

) االحياء المجهرية , القوارض , الطيور , المحصول   .Biological facعوامل حياتية  – 2

 وخصائصه , االنسان (

 ) انهيار المحصول, مبيدات اآلفات (  .Chemical facعوامل كيميائية  – 3

) التركيب فيما اذا كان الخزن في اكياس او اكوام (.   .Technical facعوامل فنية  – 4

 ميكانيكية ) نقل الحبوب , حصاد المحصول (.

مالية  , الطرق . تشمل النواحي ال  .Socioeconomic facاجتماعية  \عوامل اقتصادية  – 5

 الزراعية , الخزن, طرق التسويق . السياسة

 

 خصائص الحبوب 

من المعروف ان الحبوب تتكون من الكاربوهدرات والبروتينات والفيتامينات والمعادن 

والزيوت وااللياف والماء . ان نسب هذه المكونات تتغير تبعا الى لنوع المحصول وتبعا الى 

الحبوب خالل العمليات المختلفة ابتدأ من الزراعة حتى الحصاد ثم المعامالت التي تتعرض لها 

 الخزن .وفساد الحبوب وتلفها تعتمد بالدرجة االولى على الخصائص التالية

 .   Respirationالتنفس  – 1

البذور كائنات حية تتنفس وتنتج الحرارة والرطوبة وثاني اوكسيد الكاربون وتختلف 

معدالت التنفس في البذور بحسب النوع فقد وجد ان البذور الزيتية تتنفس بمعدل اسرع من 

بذور المحاصيل الليفية . وقد وجد ان معدل التنفس ينخفض الى النصف لكل عشرة درجات 

الحرارة . والمعروف ان التنفس هو عبارة عن عملية تجميع ذاتي  مئوية انخفاض في درجات



والرطوبة الناتجة يمكن ان تسبب زيادة في المحتويات المائية للحبوب وبالتالي تسبب زيادة في 

 معدالت التنفس وانتاج الحرارة. التي تسبب زيادة في معدالت التنفس وهكذا.

 

 

  :Moistureالرطوبة   – 2

لموجودة في الحبوب على شكلين هما , المحتوى المائي في الحبة والماء تكون الرطوبة ا

الحر على سطحها. واالخير يكون خطر على معدل تنفس الحبوب . وهناك تباادل باين الرطوباة 

الموجودة على سطح الحبوب وبين المحتوى المائي للحبوب نفسها حيث يتم التوازن بين االثنين 

اسطة الهاواء الحاار الصااعد والاذم يحملهاا الاى منااطق اعلاى ذات . ونجد ان الرطوبة تنتقل بو

حاارارة منخفضااة , حيااث تتكثااف عليهااا وتزيااد فااي نساابة الماااء فااي حبوبهااا وان حركااة الرطوبااة 

خارج الحبة الواحدة تحدث بسبب الضغط الجوم العاالي فاي الحباة والاذم يكاون اعلاى مماا هاو 

 موجود في الماء المحيط بها 

  .  Conductivityالتوصيل  – 3

تتوقف كل مادة بدرجة توصيل حرارم خاص بها يتوقاف عليهاا مارور الحارارة خاللهاا 

من اجزائها الدافئة إلى اجزائها الباردة . ونجد في المواد الصلبة المتجانسة الموصالة للحارارة ) 

ن حديااد , نحاااس ( , إن الحاارارة تنتقاال خاللهااا بانتعااام فااي جميااع االتجاهااات بصاارف النعاار عاا

الحجم والشكل , ولكن االمر يختلف في المواد الحبيبية الماصة للماء كالحبوب. فمن الممكن فاي 

الحبوب ان تنتقل الحرارة مباشرة من حبة إلى أخرى بالتوصيل عند نقطة الاتالمس او قاد تنتقال 

عاان طريااق هااواء المسااافات البينيااة وهااذا الحماال قااد يكااون علااى نطاااق   convectionبالحماال 

 Largeباين الحباوب المتجااورة او حمال علاى نطااق كبيار   Micro – convectionصاغير 

scale convection   مان منطقاة إلاى أخارى نتيجاة للتياارات التاي تحادث فاي هاواء المساافات

البينية . ونعرا إلى أن الحبوب تخزن عادة بكميات كبيرة جدا ولكون درجة التوصيل الحارارم 

ي تحادث فاي مناطقهاا العميقاة ال تتسارب بساهولة إلاى الخاارج بال لها منخفضة فإن السخونة التا

 تضل مخزونة بها.

 .   streamlineاالنسيابية  -4

صفة السيولة في الحبوب تختلف عنها في السوائل وتختلف عن بعضها تبعا الى الحجم  

 والشكل والمحتويات المائية ونعافة الحبوب.

  .   pressureالضغط  – 5

الضغط في الحبوب ال يشابه ضغط السوائل سواء ان كان هذا الضغط عموديا او افقيا 

  على جدران الوعاء .             

   



  الخواص الفيزيائية والكيميائية لسطح الحبوب المخزونة 

وجد أن قشور بذور فستق الحقل وكذلك أغماد عرانيص الذرة وقشور الحبوب السليمة 

حشرات . كما أنها تقي الحبوب في الداخل من التلف خالل عمليات الحصاد تقلل من اإلصابة بال

والتجفيف وغيرها من العمليات األخرى لكن هذه األجزاء الواقية للحبوب ال يمكنها منع اإلصابة 

ببعض الحشرات ذات األفواه الثاقبة الماصة مثل السونة وغيرها خالل عمليات النضج وكذلك 

 وبعض الفطريات . الحال بالنسبة لألرضة

وقد وجد أن خزن الحبوب قبل عمليات التقليب يكون أكثر نجاحا من خزن الحبوب بعدها بسبب 

 حدوث أضرار فيزيائية لغالف البذرة من جراء هذه العملية .

أن الحبوب غير الناضجة تصاب بسرعة باآلفات الحشرية بسبب نعومة وطراوة القشور فيها  

داء وخاصة السمك والصالبة لغالف البذور من الصفات التي تجعل وقد وجد أن نوعية السوي

 الحبوب مقاومة لإلصابة بالحشرات والفطريات والتعرض للتلف .

كما وجد أن معدل الفقد في الوزن يكون له عالقة بحجم وشكل الحبوب حيث يزداد معدل الفقد 

 كلما زاد قطر )أو حجم( الحبة .

ميائية للحبوب تؤثر في حساسية الحبوب لإلصابة مثال عدم وجود أو كما أن القيمة الغذائية والكي

نقص الفيتامينات الرئيسية وزيادة نسبة الزيوت وقلتها فقلة هذين األمرين تقلل من المقاومة , 

كذلك زيادة السكريات والدهون ومكونات التوكسينات في مكونات الحبوب مثل الصويا وحبة 

 للبذور صفة المقاومة ضد اإلصابة باآلفات . زيت الخروع وجنين الذرة تعطي

 

 من العوامل البيئية التي تؤثر على عمليات الخزن هي 

 الحرارة  -1

الحبوب التي تخزن تحتوم على كمية معينه من الحرارة وهذه الحرارة يمكن أن تحتفع 

كبيرة في بها خالل الخزن ونجد أن السطوح العليا لكتل الحبوب المخزونة تتعرض إلى تغيرات 

الحرارة ) الفرق بين حرارة الليل والنهار والفرق بين االرتفاعات العالية والواطئة ( فتتكثف 

الرطوبة على أسطح أكوام الحبوب وبسبب ذلك يحصل إنبات للحبوب وتكتلها على السطح ونمو 

 الفطريات عليها .

تأثيرات ما له إن الحرارة لها دور مؤثر في تطور ونمو مختلف األحياء ومن هذه ال

 عالقة مع نسبة الرطوبة السائدة في جو المخزن أو الرطوبة النسبية للجدران .

عند زيادة الرطوبة يزداد تنفس الحبوب ويزداد أحيانا هذا التنفس إلى درجة حصول اإلنبات 

بوجود الرطوبة وبذلك تفقد بعض خواصها الغذائية والكيميائية وتصبح غير قابلة لالستعمال وأن 

ارتفاع الحرارة فوق مستوى الخزن للحبوب يعتبر دليال على سوء التخزين وبالتالي فساد 

 الحبوب وتلفها .

كما يالحع في بعض األوعية التي تخزن بها الحبوب )صوامع صغيرة( نجد إن تركيز 

CO2   يزداد بزيادة التنفس أو ارتفاع درجة الحرارة ولهذا يستعمل أحياناCO2  كمقياس معادل

 موازم للفعاليات الحيوية . أو

 

 الرطوبة  -2



للرطوبة دور مهم في الخزن فال حدث للفعاليات الحيوية للكائنات الحية بدون حد أدنى 

( ساعة أذا 48-24للرطوبة , فمثال بالنسبة لبذور البقوليات فقد لوحع أنها تنبت بعد مرور )

ولكن عندما تكون الرطوبة توفرت الرطوبة لها ويرافق ذلك تغيرات كيميائية في البذور 

الموجودة أقل مما تحتاجها لإلنبات ينشأ عن ذلك تطور بعض األحياء الدقيقة مسببة بدورها أيضا 

ارتفاع في درجة الحرارة ولذا يجب أن يكون هنالك توازن دقيق بين درجة الحرارة للحبوب 

 والرطوبة .

 إن أنتاج الرطوبة حاصل من مصدرين رئيسيين 

 فسها ماء الحبة ن -أ

 وهو الماء الموجود في داخل الخاليا النباتية للحبوب أو البذور 

 الماء الحر -ب

 وهو الماء الموجود على سطوح الخاليا وليس بداخلها 

أن الحبوب بصورة عامة تَكون من مواد صلبة جافة مختلطة مع كمية من الماء وتتفاوت نسبة 

الصلبة وبعضة يكون متحد بشدة بمكونات  هذا االختالط فبعض الماء يمتزج بشكل بسيط بالمادة

الحبوب اتحاد كيميائي , والماء المتحد بشكل بسيط يكون أسهل أنفصاالً عن مكونات الحبوب من 

 الماء المتحد كيميائيا .

 الرطوبة النسبية )المحتوى المائي(

ا وبين لكل نوع من الحبوب مميزات خاصة بالنسبة للتوازن الموجود بين المحتوى المائي فيه

الرطوبة النسبية في العينة  –البخار الجوم المالمس لها وهذا ما يطلق علية بالمحتوى المائي 

المتوازنة .فعندما يتعرض المحتوى المائي إلى نسبة معينة من الرطوبة في الهواء وهو بنسبة 

ي الحبة أعلى تنتقل الرطوبة من الحبة إلى الهواء حتى تصل إلى حالة التوازن بين الرطوبة ف

 والرطوبة في الهواء .

أن معدل التقارب في التوازن تعتمد على حاالت عدة منها حركة الهواء بين الحبوب ومعدل 

 الفرق بين الرطوبة النسبية والمحتوى المائي وحجم الخزين.

 



 المحاضرة الثالثة

 ضرار الحشرات للمواد المخزونة أ

ضررار مختفةرة تبرببها الحبوب ومنتجاتها . وهذه تتعرض ألهم المواد المخزونة هي أن إ

لى مباشرر  إضرار ألتفك التي تبببها الحشرات . ويمكن تقبيم هذه ا أهمهاومن   عوامل متباينة

 وغير مباشر    

 المباشرة. ضرارألا : ولا أ

و ى الحبروب واووعيرة التري تحتويهرا أعن تغذي الحشرات المباشر عفر أضرار التي تنشاأل وهي

 بباب التالية.هذه اوضرار لأل أتفويثها الحبوب وجعفها غير صالحة لالبتهالك وتنش

 اتالف السويداء والجنين – 1

عفرى  ضرار كبير  فيها فقبم منها يتغرذىتتغذى الحشرات عفى الحبوب المخزونة  وتببب ا

 S. oryzaeوبوبرة الررز    Sitophilus granariusالبرويدا  ويتفةهرا مثرل بوبرة الحبروب  

وقبرم اخرر يتغرذى عفرى اجنرة الحبروب    Rhyzopertha dominicaوثاقبة الحبوب الصغرى 

فري حرين تقروم مجموعرة     Plodia interpunctellaويقتفها مثل يرقات عثة الجريش الهنديرة 

  Tenebroides mauritanicusة والبرويدا  معرا مثرل خنةبرا  الكرادل  اخررى برأتالا اوجنر

 .  Tribolium. sppوخنةبا  الطحين 

 تلويث الحبوب – 2

عن تفويث الحبروب المخزونرة ذلرك الضررر النرات  عرن  ئقد يةوق ضرر الحشرات الناش

التجاريرة لعردم قبولهرا الحبوب المفوثة تقرل قيمتهرا  نتغذيتها المباشر واتالفها الحبوب المصابة أل

 من قبل المبتهفكين ويحصل التفويث بالطرق التالية

و أو مررن اطوارهررا المختفةررة كررالبيض أجررزا  منهررا أو أاخررتالط اجبررام الحشرررات الكامررل  –أ  

 و العذارى مع الحبوب ومنتجاتها.أو الحوريات أاليرقات 

و شرررانقها عفررى أو جفررود العررذارى أو قشررور البرريض أترررك الحشرررات جفررود انبررالخاتها  –ب 

 .الحبوب

  .و منتجاتهاأاختالط فضالتها مع الحبوب  –ت 

و منتجاتها تبرببها بعرض الحشررات وخاصرة خنراف  أحصول روائح كريهة عفى الحبوب  –ث 

 .الطحين وثاقبة الحبوب الصغرى 

الجرريش  عمل انبجة غزير  من خيوط حريرية تةرزها يرقات حرشةية اوجنحة مثل عثرة –ج 

 .الهندية

 



 

 طحن الحبوب – 3

عن تغذي حشرات المخازن عفى الحبوب تكبرها و طحنها واختالط فضالتها معها  أينش

بخر  البموم المبرتعمفة فري المكافحرة الكيميائيرة ومرن تفرك أويببب الطحين النات  عرقفة انتشار 

 الحشرات خنةبا  الكادل وثاقبة الحبوب الصغرى .

 تلف الخشاب والكياس الورقية والقماشية  – 4

مررن عرراد  بعررض انررواا حشرررات الحبرروب المخزونررة مثررل يرقررات الكررادل وثاقبررة الحبرروب 

الصررغرى وخنرراف  الجفررد حةررر اخشرراب الجرردران واجبررام البرريارات مبررببة اضررعافها وبررهولة 

ب او طحينهررا انكبررارها . والحةررر الناتجررة تهرري  مالجرري  مالئمررة تبقررى فيهررا اجررزا  مررن الحبررو

 وتكون مفجأ لحشرات اخرى لالختبا  فيها مما يؤدي الى صعوبة في مكافحتها والقضا  عفيها.

 ضرار غير المباشرةثانيا : األ

و تغذي وتكاثر الحشرات عفى الحبوب أضرار غير المباشر  لفحبوب نتيجة تحصل األ  

 ضرار بالقرب منها وتشمل هذه األ

تنشأ الحرار  عن النشاط والةعاليات الحيوية لفحشرات  تسخين الحبوب وانتقال الرطوبة : – 1 

م فيبررخن الهرروا  فرري منطقررة تواجررد  42داخررل كتررل الحبرروب فترتةررع حرارتهررا الررى مررا يقررارب 

الحشرات ويتبخر الما  من الحبوب ، وعند ارتةاا الهوا  الباخن الى اوعفرى يحمرل معرخ بخرار 

مبتخ لفبطوح العفوية البارد  من كتل الحبوب يتكثا وترتةع نببة الرطوبرة فيهرا الما  وعند مال

 مما يؤدي الى انبات البذور ونمو الةطريات عفيها . 

ان تجمع الرطوبة عفى بطوح كتل الحبوب داخل المخازن كما بربق ذكرره   . انبات البذور – 2

 دورها تتفا البذور وتمنع انباتهافي اعاله يؤدي الى انبات البذور ونمو الةطريات التي ب

: عند انتقال حشرات المواد المخزونة مرن مخرزن  نشر مسببات المراض في كتل الحبوب – 3

الى اخر او من صومعة الى اخرى تنتقل معهرا الةطريرات التري تبربب تعةرن الحبروب وقبرم مرن 

 او البموم الةطرية نبان مثل البالمولينا  تفك اوحيا  المنقولة قد تببب امراض خطر  لإل

 :  ثالثا : اضرار الحشرات الحقلية

قد تحصل اصابات في الحبوب وهي عفرى النباترات مرن قبرل حشررات حقفيرة تبرد م راهر 

ضرررار حشرررات المخررازن . فررالجراد والديرردان القارضررة تقرررض اجررزا  مررن ألاصررابتها مشررابخ 

وثمرة    Tonebroides muritanicusالحبروب الطريرة تشربخ اثرار اوصرابة بخنةبرا  الكرادل 

 ةضررررر اخرررر ينشرررأ عرررن امتصررراب الغرررذا  مرررن الحبررروب مرررن قبرررل حشررررات ماصرررة كالبرررون

Euryigaster integriceps  نررواا اوخرررى المقاربررة لهررا مررن عائفررة البررق كريررخ الرائحررة واأل

Scutelleridae    تمررتب البرونة عصررار  البرذور اثنررا  نضرجها مبررببة تقفرب هررذه الحبرروب .



ثنا  تغذيتها يؤثر عفى ماد  الجفوتين أو اصيبت نباتاتها بالعطش . ولعابها الذي تةزه فن هر كما ل

 اعد عفى مبك العجين اثنا  خبزه .التي تب

 العوامل البيئية وعالقتها بحشرات المواد المخزونة

مناببا تتوفر فيرخ  هيأت مخازن الحبوب ومنتجاتها وخاصة في المناطق المعتدلة الحرار  محيطا  

 بابية لفحشرات ، ومن هذه العوامل الرئيبية التي تبراعد عفرى معيشرة وتكراثرعوامل الحيا  األ

 الحشرات هي:

 :   FOOD الغذاء – 1

ن جميع الكائنات الحية بضمنها حشرات الحبوب المخزونرة تتغرذى لكري إكما هو معفوم ف

ثر عفى حياتها وو تختفرا متطفبرات الحشررات هم العوامل التي تؤأذن هو إتعيش. فعامل الغذا  

 لى إخرى فهي تحتاج با  عن متطفبات الكائنات الحية األمن المواد الغذائية من حيث األ

 البروتينات والحوامض اومينية لبنا  الجبم وتعويض المبتهفك منخ -

 الكاربوهدرات لتجهيز الطاقة -

 .  Sterolنواا البترول أوكميات مناببة من بعض  -

 .  B vومكونات اخرى كالما  والةيتامينات وخاصة مجموعة  -

غذية المخزونة هذه المتطفبات لحشرات المخازن بنبب مختفةة تةري حاجتهرا وتوفر الحبوب واأل

نروا مرن  600كثرر مرن المعروفرة فرإن أ . ومن المفيون ونصا مفيون نوا من انواا الحشررات

و منتجاتهرا تنتشرر أجنحة ، تكيةت  لفمعيشرة عفرى الحبروب المخزونرة فات الحشرية الغمدية األاآل

فرراد الناتجرة مرن زوج واحرد ن عردد األأفي مختفا انحا  العالم وتببب خبائر متةاوترة . وقردر 

 مفيون حشر  . 675شهر بـ أمن بوبة الرز خالل بتة 

 .  Temperatureالحرارة  – 2

في المحريط الرذي يتروفر فري   climateناخ تكون الحرار  والرطوبة والضو  عوامل الم

همها. ان مناخ المخازن ثابرت الرى حرد أمخازن الحبوب واوغذية . وتعد الحرار  والرطوبة من 

ما وخاصة في المناطق المعتدلة او التي يكرون فيهرا مردى تغيرر عوامرل المنراخ ضريق فري اغفرب 

وتنمررو وتتكيررا ضررمن مرردى  اوحيرران . وبالنبرربة لفحرررار  فرران الحشرررات بصررور  عامررة تعرريش

ثير درجرات أُخرذ ترأحراري خاب لكل نوا ولكل مرحفة مرن مراحرل نمرو وتطرور افرراده . ففرو 

ثر الحشررات بهرا. فقرد وعتبار لوجدنا تةاوترا فري درجرة ترأالحرار  المنخةضة والمميتة في ن ر ا

الا النروا لوح  ان تعريض الحشرات لدرجة الصةر المئوي يببب قتفهرا بةتررات مختفةرة براخت

فمثال تموت بوبة الرز بمد  اببوعين وخنةبا  الحبروب المنشرارية بمرد  ثرالث ابرابيع ، وعثرة 

يوما . وتقتصر هذه المد  التي تببب الموت حينما تنخةض  24طحين حوض البحر المتوبط ب 

 درجة الحرار  الى ما دون الصةر المئوي .



لمع م الحشررات م  50 – 40نها تقع بين لفحدود القصوى لفحرار  المميتة فإما بالنببة أ

رعة أكبررر مررن حرردود الحرررار  المنخةضررة. وقررد ابررتعمفت ثر الحشرررات ببرروفرري هررذه الحرردود تتررأ

 صابة بالحشرات .ة والمرتةعة في حماية الحبوب ومنتجاتها من اإلالحرار  المنخةض

 .  Moistureالرطوبة  – 3

الحشررات مرن مصردرين كمرا عفمنرا برابقا تتوفر الرطوبة في المخرازن التري تعريش فيهرا 

 وهي بخار الما  في الهوا  ويعبر عنرخ بالرطوبرة النبربية و بشركل محتروى مرائي فري الحبروب .

وهناك عالقة بين برعة تبخرر المرا  مرن اجبرام الحشررات وبرين رطوبرة الهروا  ، وهرذه الحالرة 

 لرياح.تزداد عندما تنخةض رطوبة الهوا  وترتةع الحرار  وتزداد برعة ا

و اطواره فان لفرطوبة النبربية مردى يقرع أن لفحرار  مدى يقع ضمنخ نشاط النوا إوكما 

و اطواره. وحينما تخرج الرطوبة عن هرذا المردى يقرل نشراط الحشرر  وقردرتها أفيخ نشاط النوا 

ن انخةراض إلى هالك الحشرر . وإلى حدود التطرا فان ذلك يؤدي إعفى التكاثر وعند وصولها 

ن لرم إلرى زيراد  بررعة تبخرر المرا  مرن اجبرام الحشررات وإعن المدى المنابب يؤدي  الرطوبة

نهرا تمروت . امرا اذا ارتةعرت الرطوبرة طوار الباكنة كالبيض والعرذارى فإيعوض كما هو في او

النبرربية فرري الهرروا  فرروق المرردى المنابررب لهررا واقتررران ذلررك بارتةرراا الحرررار  فرران الحشرررات و 

 مها بالتبخر مما يؤدي الى موتها ايضا.تبتطيع تبريد اجبا

ابرب الحشررات ، إو إنرخ اضريق فري ثير ينأتر يضرا  أونببة الرطوبة في المحتوى الغرذائي 

% والمحترروى 14.5 – 11.5ثيره بكثيررر عررن مرردى الرطوبررة النبرربية فرري الهرروا  . ويقررع بررين تررأ

 % من وزن الحبوب بالنببة لمع م الحشرات . 12.5الرطوبي المثالي هو

 .  Lightالضوء  – 4

و ابرتعمالخ أو باوبتعراد عنرخ أما باونجذاب نحوه أثر الحشرات بصور  عامة بالضو  أتت

دليال في اتجاه الحركة والطيران . بالنببة لحشرات المخازن فاتها عفى العموم تبتعد عن الضو  

لالختبررا  فرري الشررقوق نهررا بررفبية اونجررذاب نحررو الضررو  . ولهررذا تميررل إي أوتتجررخ نحررو ال ررالم 

ة الحبروب فري انرا  قررب ضرو  شرباك والثغور الم فمة ، ففو وضع عدد من افرراد حشرر  بوبر

نها بتنتقل بعيدا ونحو الجهة اوخرى القفيفة الضو  . ولهذا وجد ان الضرر النرات  عرن تغذيرة فإ

ةفى ن الطبقررات البررإبوجررود الضررو  اقررل منررخ عنررد انعدامررخ و  Trogodermaحشررر  الخررابرا 

ضرا برالوان أيثر الحشرات أكثر من الطبقات العفيا. وتتأالم فمة من كومات الحبوب تتضرر بها 

الضو  المختفةة والفون فوق البنةبجي الرذي يرؤثر عفرى حيرا  الحشرر  ويطيرل اطروار الحشررات 

 يوما لفون اوزرق . 38يوما في الفون اوصةر و 34يوما بدو من  74الى 

 .  Competitionالتنافس  – 5

كثرر مرن نروا واحرد مرن الحشررات أيحصل التناف  بين افراد النوا الواحد وعنرد وجرود 

نرواا المتنافبرة ندما تكون المتطفبرات الغذائيرة لألالتي تعيش عفى غذا  معين . ويزداد التناف  ع

نرردما يتغيررر أحررد واحررد  ، وبررنة  الوقررت تكررون العوامررل البيئيررة مررن حرررار  ورطوبررة منابرربة وع

ي يعريش ويبقرى فري حرين نواا المتنافبة الذي يالئمخ التغييرر هرو الرذأحد األن وا البيئية فإال ر



وبوبرة   Sitophilus granaruimخررى. فمرثال تتنراف  بوبرة الحبروب تقرل بقيرة األنرواا األ

بشد  عندما تكرون الحررار  مالئمرة لكفيهمرا ولكرن عنرد انخةراض الحررار  فري   S. oryzaeالرز 

 عداد بوبة الرز  .أالخريا تنجح بوبة الحبوب وتبود في الوبط بينما تقل 

 .  Predation and Parasitismالفتراس والتطفل  – 6

مرن قبرل   Hostو العائل أ: هو عمفية القبض والتغذي والقضا  البريع عفى الةريبة  الفتراس 

مرا التطةرل فهرو المعيشرة أ  Predatorكبرر حجمرا هري المةترر  أخرر آخرى تابعة لنروا حشر  أ

 منخ وتدعى الطةيل . صغر حجما  أخرى هي عاد  أوالتغذي عفى العائل من قبل حشر  

لى عدد من الةرائ  خالل حياتخ في حرين إيقضي المةتر  عفى فريبتخ ببرعة ويحتاج 

لى عائل واحد خالل حياتخ ويقضي عفيخ ببط  وبةترر  طويفرة نبربيا. مرن برين إن الطةيل يحتاج إ

نررواا الخنرراف  اورضررية والخنرراف  أالمةتربررات الحشرررية الشررائعة فرري مخررازن الحبرروب بعررض 

نررواا الحفررم . ونعررود الحشرررات الطةيفيررة الترري تتطةررل عفررى حشرررات المررواد أالمراوغررة وبعررض 

هرم العوائرل أومرن   Hymenopteraلى عائالت مختفةة مرن رتبرة غشرائية اوجنحرة إالمخزونة 

حيرث تتغرذى يرقاترخ عفرى   Bracon hebetorالتري يعرود اليهرا الطةيفري   Braconidaeهري  

ا  حشررات المرواد المخزونرة غيرر الحشررية هري الجرراثيم المرضرية دعرأيرقات عثة التين ومرن 

 .  Bacillus thuringiesisتريا كالةايروبات والبكتريا مثل البك

    

 



 المحاضرة الرابعة

 

 المحتوى الرطوبي للخزن األمين 

ألي نوع من الحبوب أو المواد المخزونة  من الضروري معرفة المحتوى الرطوبي

األخرى قبل خزنها ألن الفساد والتلف الحاصل في المخازن يعتمد بالدرجة األولى على مستوى 

الرطوبة ولذلك تؤخذ بنظر االعتبار مستويات الرطوبة في عمليات البيع والشراء للحبوب أو 

 الخزن   .

وبة من الجو أو تفقدها حيث أن فقدان وعند عمليات الخزن نجد أن الحبوب تأخذ الرط

 الوزن في عمليات التخزين يتغير تبعا للظروف المناخية ونوعية الخزين .

أما األحياء المجهرية الدقيقة داخل المخازن فنجد أن هناك مستوى معين من الرطوبة 

كتريا يساعدها في تطورها لذا يمكن منع الفساد أو التلف الذي يحصل بسبب الفطريات أو الب

% رطوبة نسبية أو أقل , 60بجعل المحتوى الرطوبي في المحصول في توازن مع أقل من 

وبصورة عامة يمكن القول بأنه يمكن تقليل نسبة تلف الحبوب في المخازن باستعمال حرارة 

عالية ورطوبة منخفضة والعكس صحيح باستعمال الحرارة المنخفضة ورطوبة عالية نكون قد 

 أمينة للحبوب . هيئنا ظروف خزن

% تساعد على نمو وتطور الفطريات ونتيجة 70-65وقد وجد إن الرطوبة النسبية فوق 

ْم وتعرف هذه الظاهرة بتسخين الحبوب الرطب  65لذلك ترتفع حرارة الحبوب وقد تصل إلى 

Damp grain heating  فأنه يالئم تكاثر الحشرات  60وإذا كانت الرطوبة النسبية تحت %

نسبة اإلصابة بها ويرافق اإلصابة الحشرية زيادة في عمليات التنفس وبالتالي ارتفاع وزيادة 

ْم وتموت معظم الحشرات أذا ما تعرضت إلى هذه  42درجة الحرارة ويمكن أن تصل إلى 

وتسمى  Trogoderma gramnariumالدرجة الحرارية لفترة طويلة عدا خنفساء الخابرا 

  Dry grain heatingالجاف هذه الظاهرة بتسخين الحبوب 

 



 
 

 طرق تقدير الرطوبة في الحبوب ومنتجاتها

لما كانت الرطوبة من اهم العوامل التي تحدد سالمة ومنتجاتها اثناء الخزن فان من 

االهمية تقديرها بشيء من الدقة وذلك لما يتعرض له هذا التقدير في غالبية االحيان من اخطاء . 

 بي للحبوب بالطرق المشروحة ادناهويتم قياس المحتوى الرطو

  Oven methodالتسخين في االفران  – 1

وهي اكثر الطرق استعماال وذلك إلمكانية تكرارها بسهولة ، حيث تعطي نتائج جيدة 

لمدة ساعة ، وان طحن الحبوب اساسي في  2 ±م  120ويجب ان ال تزيد حرارة التسخين عن 

هذه الطريقة . ان العيب الرئيسي في الطريقة هو ان جزء من الزيوت الطيارة وبعض المواد 

النشوية يحترق ويفقد جزءا من مائه فتكون االرقام غير ممثلة للواقع تماماً . وتتم الطريقة بوزن 

 بين الوزنين يمثل نسبة الرطوبةالحبوب ثم تسخينها ثم وزنها مرة ثانية والفرق 

    Brown ‘ s Methodطريقة براون  –2

توضع الحبوب في زيت درجة غليانه اعلى او اكبر من درجة غليان الماء . يسخن 

المخلوط الى درجة غليان الزيت ثم تكثف االبخرة الناتجة في انبوبة مدرجة. هذه االبخرة 

من بخار الزيت حيث يطفو الزيت على سطح الماء من المتكثفة تحتوي على ماء العينة مع كمية 

االنبوبة المدرجة ويقاس حجم الماء في االنبوبة فقط وينسب الى وزن عينة الحبوب االصلية 

 المختبرة ، ومن جداول خاصة لهذه الطريقة يتم فيها احتساب نسبة الرطوبة في الحبوب.

   Vacuuming Method  طريقة التفريغ  – 3

وب بعد تكسيرها بطاحونة خاصة ثم ترفع درجة حرارة الفراغ ) فراغ توضع الحب

 16ملم زئبق لمدة  25ملم زئبق الى  760م ويخفض الضغط من  100 – 99الطاحونة( الى 



ساعة فيتبخر الماء من الحبوب بسهولة وسرعة وتحتسب رطوبتها ) رطوبة الحبوب ( من 

والفرق بين الوزنين يمثل نسبة الرطوبة )  طرح وزن الحبوب بعد التبخير من وزنها االصلي

 كما هو الحال في طريقة االفران (.

 

   Resistance of Electricity Current Method  طرقة مقاومة التيار الكهربائي  – 4

تعتمد هذه الطريقة على قياس بعض الخواص الكهربائية للحبوب والتي تتوقف على 

ريقة عبارة عن اختالف مقاومة التيار الكهربائي عند مروره نسبة مكوناتها المائية . وهذه الط

بالحبوب تبعا لدرجة رطوبتها تقيسها اجهزة رطوبية خاصة ويتم فيها تقدير الرطوبة من خالل 

 جداول خاصة

   Calcium carbide Methodطريقة كاربيد الكالسيوم  – 5

ي كاربيد الكالسيوم ، في هذه الطريق توضع الحبوب المراد تقدير الرطوبة فيها ف 

فيتفاعل الكاربيد مع الماء ) الرطوبة في الحبوب ( الموجود في الحبوب وينتج غاز االستيلين 

هذا الغاز يولد ضغط على المانوميتر ، ثم تحول القراءة الى نسبة المحتوى المائي للحبوب من 

 جداول خاصة .

 

   Dryingالتجفيف 

تقليل مشاكل التخزين .فالتجفيف يؤمن سالمة لحبوب هي الطريقة التي يمكن بواسطتها 

المراد تخزينها حيث يقل تعرض الحبوب ألنواع التلف المختلفة وبصورة خاصة التلف الحياتي 

 والكيميائي . وقد يصل جفاف الحبوب الى الحد الذي ال يناسب معيشتها وتكاثرها .

من  المواد الغذائية التي تعيش إن حشرات الحبوب المخزونة تأخذ الماء الالزم لحياتها 

عليها . فخنافس الطحين مثال لها القدرة على تحليل مكونات تلك االغذية من الحبوب منتجة 

بذلك ما تحتاجه من الماء. ومثل هذه االنواع من الحشرات يمكنها ان تعيش في حبوب او 

لمخزن وسوسة منتجات اخرى شديدة الجفاف نسبيا . بينما نجد حشرات أخرى مثل سوسة ا

الرز غير قادرتين على انتاج الماء بهذه الطريقة بل تعتمدان كليا على الماء الموجود في 

الحبوب لذا فانهما غير قادرتين على المعيشة في الحبوب شديدة الجفاف حيث ال تتمكنان من 

ب % . ويكون تكاثرهما بطيء في حبو9التكاثر والعيش في حبوب تقل مكوناتها المائية عن 

 % ويزداد نشاطهما بعد ذلك تدريجيا بزيادة تلك المكونات.11تقل مكوناتها المائية عن 

 هناك نوعان من التجفيف .

في االقطار التي يتفق فيها موعد نضج المحصول مع الجفاف يجري  التجفيف الطبيعي : – 1

ل الحصاد في هذه الحالة تعريض المحصول إلى أشعة الشمس وهنا يجب أن يبدأ التجفيف قب



اسابيع بعد النضج وقبل  4 – 3المحصول , فمثال تترك عرانيص الذرة على النباتات لمدة 

 حصادها.

وفي بعض األقطار األخرى تعرض النباتات مع محاصيلها بعد الحصاد إلى الشمس  

لمدة زمنية اطول لغرض تجفيفها قبل التخزين . فمثال توضع قرنات فستق الحقل مع النباتات 

 اء على االرض وتترك معرضة للشمس لمدة أكثر من اسبوعين.الخضر

 : وهناك طرق أخرى يمكن اخذها بنظر االعتبار وهي

التجفيف في أطباق ذات عمق مناسب بواسطة اشعة الشمس حيث ينشر المحصول  –أ 

على مواد مناسبة على االرض أو على شبكة حديدية تمنع وصول الحبوب على 

االرض , وهنا يزداد معدل التجفيف خاصة إذا كانت حركة الهواء على سطح الحبوب 

 مناسبة . 

 ذلك لغرض دخول الهواء خالل الكومة.  التجفيف في أوعية مفتوحة الجوانب و –ب 

 

في االقطار التي ال يتفق فيها موعد نضج المحصول مع الجفاف  التجفيف الصناعي : – 2

تستعمل طريقة التجفيف الصناعي حينما تكون نسبة الرطوبة في الحبوب عالية وال يمكن 

وطريقة استعمال الحرارة  تجفيفها بالطرق الطبيعية ولذلك تستعمل الحرارة الصناعية لتجفيفها.

 في التجفيف تعتمد على عمق الحبوب المخزونة والمراد تجفيفها وهي على نوعين 

 

المجففات السطحية : وفيها يتم نشر الحبوب على شبكات حديدية يمرر من تحتها  –أ 

 تيار من الهواء الساخن .

مثلثة ومثبته  المجففات العميقة : وفيها توضع الحبوب في سايلوات أو مخازن –ب 

بقنوات والتي من خاللها يتوزع الهواء الساخن ويدخل بين الحبوب التي يجب ان يكون 

 ارتفاعها في المخزن أكثر من ثالث أمتار ونصف عمقا.

مجففات األكياس : تتكون هذه المجففات من صفائح حديدية مزودة بثقوب مفتوحة  –ت 

هواء ساخن من مصدر معين وتوضع بفتحات صغيرة جدا . ويمرر تحت هذه الصفائح 

 األكياس التي فيها الحبوب فوق الصفائح المثقبة على أن ال تكون األكياس مملؤة تماما . 

   

 



 المحاضرة الخامسة

 

 مجاميع حشرات المواد المخزونة 

خالل السنوات االخيرة ظهرت االنواع الكثيرة من حشرات الحبوب المخزونة . وظهرت 

منها حشررررات لملصف تررركات لركيبية وسرررصوكية لخلصن حل  بالنسررربة لصسرررالالت الل  ل و  لصنوع 

ن  نج  مثل هذه الحشرات الل  أ. ليس من الغرابة ب  sub speciesنويع  الالواح  او ما ي رن ب

شلها االمر الذي ا ى ال   سع ان لخلصن ف  عا الها وطرق م ي انلشرت عالميا وبهذا النطاق الوا

 ظهور لحورات ولطورات مظهرية وسصوكية م ق ة.

ول  عص  لحبوب والموا  المخزونة ل لم  األهناف طريقلان ملب لان ف  لقسررريش حشررررات ا

 تابة  بينما ل لم  الثانية عص  م اها وانلشارها ف  ال الش . ة اإلطبي

 ول الذي يعتمد على طبيعة الضررالتقسيم األ 

 .  primary insect pestsفات اولية آ – 1

  insects attacking whole grainوه  الحشرررررات الل   لترررريب الحبوب السررررصيمة        

ة والشرر ير طلترريب الحبوب السررصيمة اير المكسررورة مثل الحنفات كما يب و من ال نوان وهذه اآل

  والرز والذرة ومن لصف الحشرات ه  

   Sitophilus  granarius                  سوسة الحبوب 

  Sitophilus oryzae                            سوسة الرز 

 Rhizopertha dominica     ىثاقبة الحبوب التغر      

 Tenebroides mauritanicus             خنكساء الكا ل 

 Sitotroga cerrealella                       عثة الحبوب 

 سوسة الحبوب و سوسة الرز

ي لبر لاريخ حياة السوس بنوعية سوسة الحنطة وسوسة الرز ملشابه لماما وفيه ل يش الحشرة 

 يا ف  حكر لتن ها بخرطومها ف  الحبوب ثش اشهر لضع اإلناث البض فر 10 – 7البالغة بين 

لغطيها بإفراز تمغ  يشبه لون الحبة فيت ب مشاه له قبل الكقس ويلراوح ع   البيض ف  

بيضة يكقس ب   ع ة اياش إل   400-300بيضة وف  سوسة الرز  150-50سوسة الحنطة بين 

اش نموها وال ذراء لكون يرقات عيمة االرجل للغذى  اخل الحبة ثش للحول إل  عذراء ب   لم

 7-4 اخل شرنقة ولخرج الحشرة البالغة ب   أن لتنع لها ثقبا لخرج منه ولبصغ م ة الجيل 

 اسابيع . 



 

  

 ثاقبة الحبوب الصغرى 

بيضة فر ياً أو ف  مجاميع عص  الحبوب من الخارج ويكقس البيض ب    500-300لضع األنث  

وللغذى عص  الكضالت النالجة عن اياش قصيصة إل  يرقات بيضاء لزحن بنشاط بين الحبوب 

إتابة الحشرات األخرى لصحبوب أو لثقب مباشرة  اخل الحبوب المتابة ولكمل  ورة حيالها 

ل إل  عذراء بيضاء الصون وب   فلرة لخرج الخنافس ب   أن لقرض طريقها  اخصها حيث للحو

 إل  الخارج وم ة الجيل نحو شهر واح  تيكاً .

 خنفساء الكادل

لمض  الحشرة بيالها الشلوي عص  هيئة يرقة أو عذراء أو حشرة بالغة ولضع األنث  حوال  

يوش إل  يرقات لونها  10 – 7بيضة ف  مجاميع عص  الموا  الغذائية يكقس البيض ب    1200

شهر أي أن لها جيل واح  ف  السنة . 14-2متكر للش  ورة الحياة بم ة   

 عثة الحبوب 

ئات من البيض فرا ى أو ف  مجموعات ف  شقوق حبوب الحنطة والش ير لضع األنث  ع ة م

 4أو عص  السنابل ف  الحقل أو بين تكون كيزان الذرة , البيض لونه ابيض محمر يكقس ب   

يوش لثقب اليرقة  اخل الحبة وللغذى عص  ما ب اخصها من موا  نشوية ولأكل اليرقة  14 –

يوماً  30 – 25م ة الطور اليرق    لخروج الحشرة البالغة ,الغالن البذري لاركة اطاءاً رقيقاً 

يوماً ولخرج  14-10ثش لغزل اليرقة شرنقة حريرية  اخل الحبة وللحول فيها إل  عذراء لم ة 

الحشرة الكامصة ككراشة تغيرة من ثقب مسل ير من الحبة المتابة , ق  لسبت اليرقة ف  فتل 

 5 – 4ن لها جيصين ف  السنة وعن  ع ش السبات فان لها اشهر وعن ما يكو 5 – 4الشلاء لم ة 

  جيل ف  السنة الواح ة .  12اجيال ف  السنة وف  المناطق الحارة ق  يتل ع   اجيالها إل  

 .  secondary insect pestsفات ثانوية  آ – 2 

 insect infestingوه  الحشرررررررات الل  لترررررريب الحبوب المكسررررررورة او اير السررررررصيمة     

brocken grain     للغذى انواع هذه المجموعة عص  الحبوب اير السررررصيمةH و أو المكسررررورة

نواع الل  للغذى الكواكه والخضررراوات والصحوش أيضررا األو عص  الطحين ولشررمل أعص  جريشررها 

 الجافة واللبغ واال وية ومن امثصلها 

      Tribolium castaneumالطحين الحمراء    خنكساء               

   Tribolium confusum      خنكساء الطحين الملشابهة               

   Cryptolestes pusillusخنكساء الحبوب المسطحة                   



   Tribolium confusumوالمتشابهة  Tribolium castaneum خنفساء الطحين الحمراء 

بيضة عص  الطحين أو ايرة من األط مة ولغط  الحشرة  450حوال  لضع األنث  ف  الملوسط 

 12-5بيضرررها بافراز لزج يصترررقها بالموا  الموضررروع عصيها ويكقس البيض ب   م ة للراوح بين 

ويلحول لونها إل  االتررركر ثش إل  البن  وم ة يوش إل  يرقات للحول إل  عذراء ذات لون أبيض 

 البالغة م ة لتل إل  ثالث سنوات .الجيل شهر ونتن وق  ل يش الحشرة 

   Teretiary insect pests  هفات ثالثيآ – 3

و ف  المخازن أولية والثانوية ئ مع اآلفات األفات الل  ق  لظهر بشررررررركل طاروه  اآل           

 اير الترررالحة لصخزن ونا را ما لسررربب اضررررار مباشررررة لصحبوب ع ا وجو ها الذي ي لبر لصويثاً 

 لصحبوب ومن امثصلها التراتر والخنافس االرضية.

 خرى  ه  أوق  اضيكت لهذا اللقسيش مجاميع حشرية   

 الحشرات التي تصيب البقوليات – 4

ل  المخزن. وف  المخزن إلتررريب هذه الحشررررات بذور البقوليات ف  الحقل ولنلقل م ها 

ا ف  الموسش المقبل لكونها ذات جيل ن لبق   اخل البذور المتابة وال لغا رها حل  زراعلهأما أ

و انها لخرج من البذور أ  broad bean weevilواح  ف  السرررنة مثل سررروسرررة الباقالء الكبيرة 

خرى لكونها مل   ة االجيال مثل سررررروسرررررة الكاترررررولياء  أوه  ف  المخزن حل  لتررررريب بذور 

bean weevil  . 

 حشرات تصيب اللحوم واالجبان  – 5

مجموعة الصحوش المجككة واالجبان والجصو  ومن امثصلها  خنكسررراء لتررريب حشررررات هذه ال

 لحش الخنزير وخنكساء مخازن الصحوش وخنكساء الجص  .

الل  لتيب  خنكساء الحبوب المنشاريةحشرات عامة على مختلف االغذية المخزونة مثل   – 6

 نكساء السكايرزالحبوب والثمار الجافة  ولتيب الجوز وكذلف خنكساء الحبوب المنشارية وخ

مثل عثة الزبيب وخنكسررررراء الثمار الجافة وعثة   حشررررررات تصررررريب الثمار الجافة والجوز – 7

 الطحين الهن ية .

 .ثاث وعثة المالبسولشمل خنافس السجا  و األ والورق فات االقمشة والسجادآ – 8

  

 صابة والضرر وسعة االنتشار في العالم فهو يم الثاني الذي يعتمد على مدى اإلاما التقس

  Major pestsفات رئيسية  آ – 1  

 نواع القصيصة الل  لكيكت لصم يشة عص  الحبوب المخزونة بتورة جي ة مثل وه  لشمل األ    



  dominica       Rhizopertha ثاقبة الحبوب التغرى       

   Oryzaephilus surinamensisخنكساء الحبوب المنشارية       

    Oryzaephilus mercator=         =     اللجارية         

  Trogoderma granariumخنفساء الخابرا 

سلغرق  ورة  126 – 35لضع االنث  من  شقوق الحبة ب ون لغطية , ل بيضة وض ا فر ياً بين 

كامصة  ْش واليرقة 23يوش عص   رجة حرارة  60ْش و 38يوما عص   رجة الحرارة  26الحيات ال

. ولكن عمر الحشررررررة سرررررنوات ف  المخازن الكاراة بانلظار الغذاء  4-3يمكن أن لسررررربت لم ة 

 البالغة مح و  ب  ة أياش فقط .

   Minor pestsفات ثانوية آ – 2

فات الل  لشررمل اكبر مجموعة من الحشرررات والحصش اير الواسرر ة االنلشررار ف  ال الش ه  اآل    

ولظهر بين الحين واالخر ولسررررررربب خسرررررررائر كبيرة ف  الحبوب ومنلجالها وب ض هذه االنواع  

هذه المجموعة االبا ما لها الظرون الجي ة . وحشرات  آفات رئيسية عن ما للهيأن لتبح أيمكن 

و ظرون مخزنية ذات أو المنخكضرررررررة أيكون لها عالقة مع بيئة خاترررررررة بها كالحرارة ال الية 

 تيانة ر يئة .

  Incidental pestsفات طارئة  آ  - 3

ف  الحبوب وب ض  نوعا من الحشررررررات والحصش ب ض منها يوج  150كثر من ألشرررررمل 

 فات اضررررار كبيرة لصحبوبالثانوية . نا را ما لسررربب هذه اآلفات الرئيسرررية او منها يوج  مع اآل

فات ه اآلنما ه  نليجة لصلصويث النالج من لواج ها. وهذالمخزونة وان كانت هناف اضررررررررار فإ

ن الحبوب ف  حالة اير أل  ة اخذ الحيطة والحذر كونها لؤشرررررر إل طينا مؤشررررررا عص  ضررررررور

 كثر .أل  عناية إطبي ية ولحلاج 

 رسات والطفيلياتالمفت – 4

فات المجاميع آل يش عص   وة من الحشرررررات والحصش الل  لكلرس ألشررررمل اع ا  اير م روف     

ي ول عصيها بان لكون عامال من ال وامل الل  لؤخذ بنظر االعلبار ف  مكافحة  السررررررابقة ولكن ال

 الذي يلطكل عص  عثة الطحين الهن ية  Bracon hebetorفات المخازن منها الطكيل آ

 



 المحاضرة السادسة

 

 الكشف عن االصابات الحشرية في المخازن

كثر من نوع واحد من الحشرات في اغلب االحيان . وفي تصاب الحبوب في المخازن بأ

صابات حشرية في مثل هذه الحاالت تتعدد اعراض االصابة ، ومع ذلك يمكن اكتشاف حصول ا

 كثر من االعراض التاليةأ والمخازن من واحد أ

وجود حشرات تعود ألنواع مختلفة بشكل كامالت أو يرقات أو عذارى حية أو ميتة على  – 1

 و الجدران ويمكن تشخيصها بسهولة.سطوح الحبوب أو األكياس أ

حريرية لها على الحبوب و انسجة أجزاء من اجسام الحشرات أو ظهور جلود انسالخ أ – 2

 .يضا  واالكياس أو الجدران ويمكن تشخيصها بسهولة أ

التصاق الحبوب مع بعضها وتكتلها بواسطة خيوط حريرية ومواد لزجة تفرزها يرقات  – 3

 نواع العث.أ

و حالة البقوليات تالحظ بقع سمراء أو مطحونة . وفي ظهور حبوب مثقبة أو مكسرة أ – 4

 سوداء على سطوح البذور المصابة.

 و غرز محارير فيها.أدخال اليد إارتفاع الحرارة داخل كتل الحبوب يمكن الكشف عنها ب – 5

 انبات بعض البذور على سطوح كتلها. وأالرطوبة العالية  ظهور – 6

و الطحين المصاب ئحة كريهة كالتي تظهر في الحبوب أو شم راانتشار رائحة تعفن أ – 7

 بخنافس الطحين.

و يرقات أ جودقد تبدو الحبوب سليمة ولكنها تتهشم بسهولة عند فركها باليد مع احتمال و – 8

 كامالت حديثة التكوين داخلها.

 طرق الكشف عن االصابات الحشرية داخل الحبوب 

ال تظهر اعراض االصابة للحشرات التي تتغذى يرقاتها داخل الحبوب قبل خروج كامالتها منها 

قبة الحبوب اوث  S. oryzaeوسوسة الرز   Sitophilus granariesمثل سوسة الحبوب 

وجود اصابات  . لقد اكتشفت طرق مختلفة لمعرفة  Rhizopertha dominicaالصغرى 

 ها ومدى هذه االصابات وهي كاالتي.تكتل وحشرية داخل الحبوب أ

   .measurement of co2 conقياس تركيز غاز ثنائي اوكسيد الكاربون  – 1



صابة حشرية بالحبوب تزداد كمية إفعند حصول   co2تتنفس جميع الكائنات الحية محررة غاز 

المتحررة منها فوق النسبة االعتيادية الناتجة من نفس كمية الحبوب ، ومن قياس   co2غاز 

ساعة يمكن معرفة االصابات فيها وتقدير  24كمية الغاز الناتج من عينة من الحبوب خالل 

 رض.مداها وذلك من مقارنة النتيجة مع ارقام في جدول خاص معد لهذا الغ

 .  .staining methطريقة االصباغ   – 2

هذه الطريقة تكون اسرع من سابقتها في اكتشاف اصابات الحبوب وتستعمل صبغة 

ناث هذه إالتي تلون المادة الجيالتينية المفروزة من قبل   acid fuchsinالفوكسين الحامضية 

ا لمشاهدة اماكن وضع ذ تنقع الحبوب في الصبغة ثم يتم فحصهإالحشرات لتغطية بيضها . 

 البيض عليها

  .floating methطريقة التعويم  – 3

تعتمد هذه الطريقة على اساس خلط محلولين اوزانهما النوعية مختلفة فيطفو الخفيف 

منها فوق الثقيل وعند اضافة الحبوب اليها تنفصل المصابة منها عن السليمة الختالف اوزانهما 

 العلوي وتستقر السليمة في القعر .، فتطفو المصابة على السائل 

ذابة سليكات الصوديوم في الماء ) وزنه يحضر من إ ولمن المحاليل المحلول األ

د خلط عن 1.3( والمحلول الثاني كلوروفورم المثيل ويضبط وزنه النوعي الى   1.16النوعي 

ق يحوي حبة في دور 1000ول فوق المحلول الثاني وتوضع المحلولين يطفو المحلول األ

 المحلولين ثم تخلط وتحسب نسبة الحبوب الطافية بعد استقرار الخليط.

   .Transparency methطريقة الشفافية  – 4

تعتمد هذه الطريقة على معاملة البذور بمحاليل معينة تجعلها شفافة فيظهر ما بداخلها من 

 حشرات او اثار اصابة .

  .Cracking &floating methطريقة الجرش والتعويم  – 5

غرام ، اذ تنقع العينة  100طريقة ولكن دقيقة تتلخص بجرش عينة من الحبوب وزنها 

المجروشة في مزيج من الكحول والماء  او ماء مغي ثم تخلط بالكازولين ، تطفو الحشرات في 

طبقة الزيت ثم تجمع على ورقة ترشيح وتعد الصحيحة منها والحشرات المحطمة تجمع 

 .رؤوسها 

   .X-ray methطريقة االشعة السينية  – 6

بالستيكي  وهي طريقة دقيقة جدا ولكنها عالية التكاليف ، توضع عينة الحبوب على لوح

 شعة السينية بجهاز خاص ثم يحمض الفلم وتشاهد الحبوب المصابة غرام( وتصور باأل 100) 

   .Mechanical methالطريقة الميكانيكية    – 7



تشمل عد الحشرات الموجودة في خارج وداخل العينة من الحبوب ثم  وأستند طريقة عام ت

 احتساب نسبة االصابة فيها وهناك اسلوبان 

 احتساب االصابة بالنسبة للوزن . –أ    

 .   احتساب االصابة بالنسبة لعدد الحبوب -ب   

 

 مصادر االصابة بحشرات المخازن

حجمها وقابليتها على االختباء في اعماق  تتصف معظم حشرات المواد المخزونة بصغر

مختلفة من الحبوب فتمر دون مالحظتها فتكون مصدر لحصول اصابات جديدة . ومن مصادر 

 االصابة بالحشرات للمواد المخزونة هي .

 االصابة في الحقول – 1

على الطيران ن معظم حشرات الحبوب والمواد المخزونة حشرات مجنحة قادرة إ

صابة البذور اثناء إن بعض منها القدرة على إخر بحثا عن الغذاء . ومكان آل واالنتقال من

اث اصابات نضجها وهي على النباتات او قبيل حصادها ثم تنتقل الى المخازن للتكاثر واحد

 Sitophilusفات التي تبدأ التي تبدأ اصاباتها في الحقل هي سوسة الرز جديدة وكبيرة . ومن اآل

oryzae  بوب وعثة الحSitotroga cerealla   وتكون اإلصابة بسوسة البقوليات أكثر شدة

 خرى.من الحشرات األ

 الخزن في الحقل  – 2

فاض به في يلجأ بعض الفالحين والمزارعين الى جمع الحاصل بعد الحصاد ثم االحت

ما صابة في مثل هذه الحبوب كلت لفترة من الزمن وتزداد نسبة اإلفااماكن غير سليمة من اآل

نها إلى المخازن الحديثة فإو نقلها وعند نقل هذه الحبوب أطالت فترة بقائها في انتظار بيعها 

 تكون مصدر لحصول اصابات كبيرة بها.

 مخازن العلف الحيواني – 3

تخزن الحبوب التي تستعمل في العلف الحيواني باقل عناية ولوقت اطول من الحبوب 

صابة صابات حشرية عالية تكون مصدرا إلتحصل فيها ا التي تستعمل لالستهالك البشري لهذ

 الحبوب ومنتجاتها خاصة اذا كانت مخازن االخيرة قريبة من مخازن االعالف.

 الحاصدات  – 4

تبقى بعض الحبوب داخل الحاصدات بعد االنتهاء من الحصاد فتكون مصدرا لحصول اصابات 

 التالي.حشرية جديدة عند استعمال هذه الحاصدات في الموسم 

 وسائط النقل  – 5



قد تحصل اصابات في الحبوب المتبقية في شقوق وحفر وثقوب وزوايا جدران وساط النقل 

 كالشاحنات وعربات القطار والبواخر.

 االكياس واالوعية  – 6

فات سابقا في نقل الحبوب تهيء مخابئ جيدة آل ن االكياس واالوعية القديمة المستعملةإ

و اليرقات او العذارى وحتى الكامالت التي تبقى أعلى البيض  فقد تحوي المخازن واطوارها .

 خرى في نقل الحبوب.أمختبئة فيها ولحين استعمالها مرة 

 االسواق والحوانيت – 7

ن الحبوب المعدة للبيع في االسواق والحوانيت تبقى في اكياس مفتوحة لفترة من الزمن إ

فات الحبوب الشكل المبين ولفترة طويلة فإنها تتعرض آلوب بلحين نفادها ونظرا لبقاء هذه الحب

 المخزونة.

 المخازن الكبيرة والسايلوات والمطاحن – 8

صابة بحشرات أهم مصادر اإلن المخازن الكبيرة والسايلوات والمطاحن هي من إ

 المخازن وخاصة حينما تكون العناية بها قليلة وال تتوفر فيها شروط الخزن الحديثة.

 



 المحاضرة السابعة

 

 طرق مكافحة حشرات الحبوب المخزونة 

مختلفة  من  كما مر بنا سابقا فان الحبوب المخزونة ومنتجاتها تتعرض لالصابة بانواع

الحشرات تسبب خسائر كبيرة قد تعادل او تزيد احيانا على الخسائر التي تحصل من اصابة 

نباتاتها في الحقل . ولهذا السبب ال بد لنا من اتخاذ اجراءات في المكافحة لحماية الحبوب منها 

 ومن اضرارها.

دها الى المستوى الذي طرد الحشرات او التقليل من اعدا  controlيقصد بمصطلح المكافحة  

ال تسبب عنده خسائر اقتصادية . وتجري المكافحة بطرق مختلفة تطورت كثيرا  في الحقبة 

االخيرة من الزمن . وكانت في السابق تتبع طرق تقليدية في المكافحة يتبعها الفالحون الذين 

 يخزنون في حقولهم وبيوتهم.

 الطرق التقليدية في المكافحة

 التعريض المنظم للشمس – 1

تنشر الحبوب على اسطح مستوية معرضة للشمس ، فيسبب الضوء والحرارة زيادة االطوار     

المتحركة كاليرقات والكامالت فتتعرض للسطوح الحارة وتموت ، اما االطوار غير المتحركة 

لشمس فان كالبيض والعذارى فتبقى مع الحبوب واذا ما عرضت هذه الحبوب لفترات منتظمة ل

 مصير االفراد الناتجة عن البيض والعذارى سيكون مصيرها كمصير سابقاتها.

 التدخين. – 2

يستعمل التدخين في المناطق االستوائية ، حيث يخزن الفالحون الحبوب بقشورها معلقة من      

ان سقوف االكواخ فتؤدي الحرارة الناتجة عن الطبخ داخل االكواخ الى جفاف الحبوب ويعتقد 

 دخانها يقتل الحشرات الموجودة على الحبوب .

 استعمال نباتات طاردة – 3

في بعض البلدان النامية تستخدم طريقة خلط بعض النباتات المحلية  مع حبوب المحاصيل     

االقتصادية او الغذائية لطرد الحشرات عنها. ففي الهند يخلط مسحوق الريزومات الجافة لنبات 

Acorus clamus   فيسبب قتل او طرد للحشرات الموجودة في الرز . 100: 1نسبة ب 

 المساحيق الواقية  – 4

اوغير سامة مثل صخور   inert dustاستعملت منذ زمن بعيد مساحيق غير فعالة     

 Aluminium oxid & Magnesiumواكاسيد المعادن مثل      rock phosphateالفوسفات 

oxid  ند خزنها فتسبب قتل للحشرات الموجودة فيها . ويفسر ذلك وذلك بخلطها مع الحبوب ع

ان دقائق المسحوق تلتصق على اجسام الحشرات ممتصة الماء من اجسامها او ان احتكاك 



الحشرات بها يتسبب عنه ازالة الطبقة الشمعية من جدران اجسامها فيتبخر الماء منها وتجف ثم 

دت نعومتها بينما تقل كفأتها بزيادة حجمها وزادت ثير هذه المساحيق كلما زاتموت . ويزداد تأ

%  . ان استعمال المساحيق في حماية الحبوب من الحشرات استمر 12رطوبة الحبوب عن 

حتى وقتنا الحاضر اال انه اقتصر في السنين االخيرة على الحبوب التي تستعمل كأعالف 

 للحيوانات او تقاوى للزراعة .

  الطرق الحديثة في المكافحة

     دارة الجيدة      حة باإلالمكاف – 1

دارة الجيدة المحافظة على سالمة الحبوب ومنتجاتها من االصابة بالحشرات وذلك يقصد باإل     

بالنظافة والتنظيم وفق برامج موضوعة ابتداء من الحقل وحتى وصولها للمخزن وتداولها فيه 

 وخروجها منه.

 يجب ادراك بعض المفاهيم االساسية والعمل وفقا لها وهي دارة الجيدةولتطبيق المكافحة باإل

ي مادة او سلعة تجارية اخرى هي سلع تجارية يجب التعامل بها كأمنتجاتها  وان الحبوب أ –أ  

 وتعطى نفس االهمية.

 ان هذه السلعة لها قيمة نقدية عالية. –ب 

 اخر.ان الحبوب المخزونة هي كائنات حية لها صفات كأي كائن حي  –ت 

 نسان وحيواناته نة او منتجاتها هي غذاء رئيسي لإلان الحبوب المخزو –ث 

 انشاء مخازن حبوب حديثة ذات مواصفات عالية الجودة . ة الجيدةاردتشمل اإل –ج 

االدارة الجيدة تتطلب معرفة القائمين على الخزن بالمواصفات القياسية الجيدة لظروف  –ح 

 الخزن  

االمين وطبيعة الحبوب وتنظيم او السيطرة على رطوبتها ونظافة المخازن وطبيعة التداول      

 وغيرها من االمور الفنية الالزمة لتحقيق اهداف الخزن .

 المكافحة الطبيعية والميكانيكية . – 2

يقصد بها استعمال عوامل فيزيائية في قتل الحشرات او ابعادها ومنع وصولها وهذه العوامل    

هي الحرارة والطاقة الكهرومغناطيسية ) كاالشعاع الذري والصوت ( والقرع والخزن المحكم 

 والتفريغ الهوائي والمخازن المحكمة االبواب والشبابيك .

 المكافحة الحياتية. – 3

فات الحشرية  باستعمال اعدائها الطبيعين ومن اهم هذه افحة الحياتية مكافحة اآلتعني المك  

االعداء هي الحشرات المفترسة كالدعاسيق والخنافس االرضية وغيرها ولكن هذه الطريقة ال 

 يعول عليها في المكافحة لحشرات المخازن.



 المكافحة بالتشريع. – 4

حكومية والتي تستهدف منع انين من قبل السلطات اليقصد بهذا النوع من المكافحة سن القو  

فات الغريبة الى القطر من خالل منع الحبوب والمواد الغذائية المستوردة المصابة التي دخول اآل

 يجلبها المسافرين معهم من  الدخول الى القطر

 المكافحة الكيميائية : – 5

والمواد المخزونة تبقى  فان الحبوبالجيدة التي سبق شرحها  ارةرغم اجراءات النظافة واالد 

صابة بالحشرات ويتحتم في كثير من االحيان استخدام مواد كيميائية سامة تعامل معرضة لإل

 فيها االبنية والحبوب والمواد المخزونة 

 

 المكافحة الكيميائية لحشرات الحبوب والمواد المخزونة 

حصول اصابات حشرية في المواد  هي استعمال مواد كيميائية سامة بطريقة او اكثر لمنع

 المخزونة او لقتل الحشرات عليها وبالتالي تقليل ضررها 

يوجد صنفان من السموم الحشرية المستعملة في مكافحة الحشرات للمواد المخزونة , يضم 

الصنف االول السموم او المبيدات اللمسية وهي التي تدخل اجسام الحشرات من خالل جدران 

مسة او اتصال هذه المواد بها . والصنف الثاني السموم التنفسية والتي هي اجسامها عند مال

عبارة عن غازات تدخل اجسام الحشرات عن طريق الفتحات التنفسية التابعة للجهاز التنفسي . 

تتصف االولى ) اللمسية ( بانها ذات مفعول متبقي يمتد تاثيره لفترة من الزمن اما مواد الصنف 

ولها اني اي خالل المعاملة فقط ولكن لها القدرة على التغلغل في الفراغات بين الثاني فأن مفع

 االكياس وبين الحبوب وتؤدي الى قتل االفات .

: تستعمل المبيدات اللمسية ذات المفعول النتبقي طويل االمد نسبيا في معالجة المبيدات اللمسية 

وب ( او بعد تنظيفها من وجبة حبوب المخازن المراد خزن الحبوب فيها قبل ادخالها ) الحب

سابقة الستقبال وجبة جديدة وذلك بفترة زمنية معقولة وخالل هذه الفترة تتعرض االطوار 

المتحركة للحشرات الى المبيد خالل تنقلها فتالمس ارجلها واجسامها االجزاء المعاملة فتموت . 

قليلة ومحدود جدا وذلك العتبارات ان المبيدات المستعملة في مكافحة حشرات المواد المخزونة 

 صحية بسبب طول فترة تالشيها وتأثيرها على المواد المخزونة.

 اما انواع المبيدات فهي 

   DDT , Lindane , Dieldrinالمبيدات الهيدروكاربونية المكلورة :  -1

 البارثيون , المالثيون ,   :المبيدات الفسفورية العضوية   -2

 : معظم هذه المبيدات ذات سمية واطئة على االنسان  مبيدات الكاربامايت -3

( مع  Pyrthriالمؤلف من مادة فعالة )   Pyrethrumمبيدات مستخلصة من النباتات  -4

 مادة 



   : هي اقل تركيز يستعمل لقتل نصف حيوانات التجربة L.D.%50الجرعة نصف القاتلة  

 مستحضرات المبيدات اللمسية 

  Dilute Dustsالمساحيق المخففة :  – 1

% وباقي 5 – 0.1هي مساحيق يكون فيها تركيز المبيدات واطئا , يتراوح في اكثرها بين 

المستحضر عبارة عن مسحوق حامل للمبيد وهو غير سام . تستعمل هذه المساحيق مباشرة 

تخفيف بواسطة اآلت تعفير وتفقد هذه المساحيق سميتها اذا تعرضت للرطوبة وذلك  دزن

 لتحلل المواد الفعالة . وهذه المساحيق اقل كفاءة من مستحضرات سوائل الرش

   Wattable powdersالمساحيق القابلة للبلل  – 2

% وهي تصلح للخلط  80 – 50يبلغ تركيز المادة الفعالة ) المبيد ( في هذه المستحضرات 

بالماء والرش باآلت الرش . وتحضر هذه المساحيق القابلة للبلل بخلط المبيد مع مذيب 

عضوي ) المادة الفعالة + مذيب عضوي ( ثم ينشر المحلول على مساحيق حاملة ومواد 

تساعد على انتشارها بالماء . تستعمل هذه المبيدات لمعالجة ارضيات وجدران وسقوف 

 زن وابدان الشاحنات والقطارات والبواخر المخا

   Emulsifiable  concentratesالمستحلبات المركزة  – 3

ذابة المبيد ) المادة الفعالة ( في مذيب عضوي وتضاف مواد اخرى تصنع هذ المبيدات بإ

تساعد على خلط المستحلب بالماء ويكون تركيز المادة الفعالة فيها مشابه لتركيزها في 

بلة للبلل ولكن ال يق القابلة للبلل وتستعمل لنفس الغرض المذكور في المساحيق القاالمساح

 خلط في اجهزة الرش كما هو الحال في السابقة . تحتاج الى

   Liquid concentratesالسوائل المركزة   – 4

ذابة المبيد ) المادة الفعالة ( في زيت معدني خفيف وتجرى معامالت المكافحة تحضر بإ

او دقائق   Fogاشرة دون خلطها بالماء وذلك بواسطة اآلت خاصة تحررها بشكل ضباب مب

. تستعمل هذه المبيدات لغرض مكافحة اآلفات الواسعة   ULVاو   Aerosolsبالغة الصغر 

كما هو الحال في مكافحة حشرة دوباس   االنتشار والتي يصعب معالجتها من االرض

بة بالذبابة البيضاء . وتستعمل الطائرات الزراعية النخيل او حقول الحمضيات المصا

 مايكرون. 5 – 2الخاصة في معالجة ورش الحقول , حيث تبلغ اقطار هذه الدقائق 

   Smokeالدخان  – 5

الدخان ذو دقائق صغيرة الحجم وبحجم الدقائق الناتجة عن السوائل المركزة ولكنها صلبة 

        وليست سائلة , كما ان للدخان صفات مشابه لاليروسوالت .    

 



 المحاضرة الثامنة 

   fumigantsالمبخرات 

المبخر : مادة كيميائية تكون تحت درجة حرارة وضغط معينين بحالة غازية يسبب قتل لالفة 

 بتركيز كاف وفترة تعريض مناسبة.

والتي هي دقائق للسوائل معلقة في الهواء وال يعني دخان   aerosolsال يشمل االيروسوالت 

smoke   او ضبابfog   او رذاذ mist   الن الثالث انواع االخيرة دقائق صغيرة جدا منتشرة

في الهواء. بصورة عامة تنتشر المبخرات خالل المنطقة المعاملة الى مدى ابعد من 

االيروسوالت، فهي تتغلغل في اكوام الحبوب الفلة او المكيسة او ما بين منتجات الحبوب في 

ق على السطوح حينما تسقط عليها . تستعمل المبخرات وقت اسرع من االيروسوالت التي تلتص

في مكافحة الحشرات داخل المخازن اما بشكل مفرد او مخلوطة بنوع او اكثر من المبخرات 

 ويكون مفعولها قصير يزول بعد فتح المخازن وتهويتها .

 ثرفبعض الحشرات بمبخر معين وال تتأ للمبخرات صفة نوعية في قتله االفة او الحشرات

 اخرى كما وتتفاوت اطوار النوع الواحد بتأثرها بالمبخر.

 ان صفات المبخر المثالي هي

 طوارهاديد السمية على الحشرات ولجميع اش – 1

 قليل السمية على االنسان واللبائن. – 2

 ال يترك مواد سامة على الحبوب او منتجاتها. – 3

 سهل االستعمال وغير قابل لالشتعال او االنفجار. – 4

 ى الحبوب من حيث فسادها او انخفاض نسبة انباتها.لال يؤثر ع – 5

 له قابلية عالية على التغلغل في كل درجات الحرارة العالية . – 6

 ال يجعل الحشرات مقاومة له. – 7

 نبذة تاريخية على استعمال المبخرات 

المبخرات ذات واستعملت  قبل الميالد 12استعمل الكبريت في تبخير البيوت في القرن ال

 ات الدينية وقسم استعمل لمعالجة االمراض الجلدية.بالروائح العطرة ايضا في المناس

ق.م.  greek fire    760استعمل االغريق الكبريت واالخشاب المشبعة بالزفت في الحروب 

لمقاومة سفن العرب في حصار القسطنطينية ، واستعمل غاز اوكسيد الكبريت في مكافحة 

 انيد الهدروجين ضد خنافس الجلد والحشرات القشرية يثم سالحشرات 



زية امن اشهر المبخرات الموجودة ثاني بروميد االثلين وثاني كلوريد االثلين ومن السموم الغ

 الحديثة هو بروميد المثيل

 انواع المبخرات

 ث انواعتقسم المبخرات المستعملة في مكافحة حشرات المخازن من الناحية الفيزيائية الى ثال

: هي مواد كيميائية تكون بهيأة سوائل تحت الضغط العالي ودرجة المبخرات الغازية – 1

الحرارة الواطئة ولكنها تتحول الى غازات بعد رفع الضغط عنها او وضعها في درجة حرارة 

 انيد الهدروجينيالغرفة االعتيادية منها بروميد المثيل وغاز س

مواد كيميائية تكون سائلة في درجات الحرارة االعتيادية وتتبخر  المبخرات السائلة : – 2

بسهولة وسرعة عند تعرضها للهواء في درجة حرارة الغرفة ) تكون عادة مكونة من خليط من 

نذار العاملين بها (ومن تلك المبخرات ثنائي كلوريد المواد الكيميائية احدهم ذات رائحة مميزة إل

 الكاربون.االثلين مع رابع كلوريد 

او   granulesاو حبيبات  tabletsمواد كيميائية تعد بشكل اقراص  المبخرات الصلبة : – 3

عند تعرضها لرطوبة الجو تحرر غازا ساما powderاو مساحيق   pelletsقطع صغيرة    

من امثلة المبخرات الصلبة مسحوق سيانيد الكالسيوم   يقتل الحشرات في الحبوب المصابة .

حرر غاز سيانيد الهدروجين عند تعرضه لرطوبة الجو وكذلك فوسفيد االلمنيوم الذي حل الذي ي

 السام على الحشرات .  PH3انيد الكالسيوم ) يحرر غاز الفوسفين يمحل س

 

 



   Rodentsالقوارض 

من اآلفات التي تكيفت للمعيشة في بيئات مختلفة، وهي من اآلفات المهمة لتكاثرها السريع 

ومنافستها لإلنسان في غذائه ومن االنواع المهمة في العراق هو الجرذ االسمر ) النرويجي ( 

 والجرذ االسود او جرذ السقوف .

 .االهمية االقتصادية والوبائية 

 الغذاء : – 1

إن شهية القوارض للغذاء واسعة ، وتنشأ الخسارة عما يستهلكه الحيوان من الغذاء وعن تلوث  

 18غرام او مايعادل  37 – 25القسم االخر منه . ففي اليوم الواحد يستهلك الجرذ االسمر من 

سكانها  كغم في السنة وان تقديرات المختصين تشير الى كون عدد الجرذان في المدن يعادل عدد

فتكون الخسارة الناتجة في الحبوب المخزونة هائلة باإلضافة الى خسائر تغذي هذه الحيوانات 

 2على نباتات الحقول كالرز والحنطة وغيرها . وقدرت الخسائر على المحاصيل المختلفة بين 

 % في بعض البلدان .90% وقد ترتفع الى 40 –

 

 التلوث : – 2

 اء فهناك الخسائر التي تسببها نتيجة تلويثها للمواد الغذائية اضافة الى استهالكها للغذ 

 بفضالتها وشعرها واجسامها الميتة . فتصبح غير صالحة لالستهالك البشري. 

 تخريب االبنية . – 3

ينشأ تخريب االبنية من عادة الجرذ االسمر في حفر مالجئ وانفاق لها لخزن الغذاء او االختباء 

 الحفر تحت االسس والطرق العامة وسكك القطارات وحواف السواقي .  او التكاثر وقد يكون

 اضرار االسالك الكهربائية واحداث الحرائق. – 4

تقرض الجرذان االسالك الكهربائية والتلفونية واالنابيب البالستيكية مما يؤدي الى نشوب 

 الحرائق وتعطيل االجهزة االلكترونية .

 اضرار الدواجن.  – 5

 وارض على الدواجن باإلضافة الى قتلها لألفراخ وتتغذى على البيض ايضا.تتغذي الق

 نقل االمراض. – 6

تنقل القوارض العديد من االمراض الخطرة على االنسان مسببة العديد من الكوارث االنسانية  

 الوبائية مثل الطاعون وغيره .



من خالل عضه أو  عض االنسان عادة ما تسبب القوارض اذا مباشرا على االنسان – 7

 مهاجمته  بشكل مباشر عند مطاردته او محاولة قتله او في نومه .

 

 طرق مكافحة القوارض

 .  Control by sanitationالمكافحة بالنظافة   - 1

 ومن عوامل هذه الطريقة .

 .  Elimination of food supplyرفع مصادر الغذاء  –أ 

 .  Elimination of water sources    ازالة الماء  -ب

 .  Elimination of shelterازالة المخابئ  –ج 

 .  .physical cont. methالمكافحة بالطرق الفيزيائية  – 2

 وتشمل       

 وهي طريقة محدودة الفائدة .   Ultra sonicالصوت الفائق  –أ      

 مال االسيجة المكهربة غالية ومحدودة االستع –ب     

 طرق ميكانيكية مثل القتل بالعصي او استعمال المصائد . –ج     

 .  .Biological con. Methالطرق الحياتية   - 3

 وتشمل االستفادة من االعداء الطبيعية  مثل القطط والكالب والبوم وهي محدودة الفائدة جدا .

   .Chemical con. Methالطرق الكيميائية  – 4

واد السامة في مكافحة القوارض بطرق مختلفة ، والطريقة الكيميائية هي من وهي استعمال الم 

افضل الطرق لكفائها العالية في المكافحة او القضاء على االصابات في داخل المخزن او 

 خارجه مثل الحقول واالبنية .

 

ع اغذية خلط مركبات سامة م  - 2استعمال االبخرة السامة او - 1وتشمل المكافحة الكيميائية  

 تفضلها القوارض إلعداد طعوم سامة او خلطها مع الماء او نثرها في اماكن ارتيادها.

 االبخرة السامة ) التبخير والمبخرات ( – 1

هو استعمال ابخرة غازات سامة لقتل القوارض في اماكن مغلقة كالمخازن او البواخر او االبنية 

فحة ولكنها في نفس الوقت خطرة على االنسان. او االنفاق ، والتبخير عملية سريعة في المكا

والمواد المستعملة هي نفس المركبات التي تستعمل في مكافحة الحشرات ومنها سيانيد 

 الهدروجين ، بروميد المثيل وغاز الفوسفين .



 سموم القوارض ) المركبات السامة ( – 2

زمنة او بطيئة تقسم سموم القوارض الى سموم حادة او سريعة المفعول والى سموم م

 المفعول.

 

 السموم الحادة سريعة المفعول او ذات الجرعة الواحدة  –اوال 

Acut or Singl – Dose poisons  

ساعة بعد تناولها او بلعها كمية  24تسبب هذه السموم موت القوارض بسرعة وخالل 

اؤي كافية وبوجبة غذاء واحدة ، ويحصل الموت في خارج او داخل مغاراتها . من مس

 استعمال هذه المواد

 تحصل فيها حالة تجنب الطعم من قبل القوارض -أ

ايام قبل  3تتطلب هذه الطريقة وضع طعوم خالية من السموم ولمدة حوالي  -ب

 خلطها بالسموم كي تعتاد القوارض على الطعم .

 سميتها عالية على االنسان -ت

وتشمل هذه السموم مجموعة مركبات عديدة ، تصنف احيانا الى سموم طبيعية       

كمستخلصات نباتية مثل بصل العنصل االحمر والستركنين او سموم عضوية صناعية مثل 

( او سموم ال عضوية صناعية مثل فوسفيد الزنك ومركبات الزنك والزرنيخ   ANTUمركب ) 

. 

 فعول او متعددة الجرع او مضادات التخثرالسموم بطيئة الم –ثانيا    

Multiple – Dose poisons or Anti coagulant posions  

تقتل هذه السموم الجرذان والفئران بعد تغذيتها عليها لبضعة ايام ويتجمع تأثيرها في جسم 

الحيوانات حتى تحصل الوفاة . وتقتل هذه السموم عن طريق منعها تخثر الدم وتجعل االوعية 

في  انزيم ثرمبوكنيز الذي يوجد في الصفائح الدموية (.   Vkالدموية اكثر نفاذية. ) تحل محل 

 حتى الموت . -ويحصل نزف في الفم واالنف والعيون وتجويف في الجسم

 من فوائد هذه المركبات

 عدم تجنب القوارض لها )للطعم ( الن تأثيرها بطيء وتأخر ظهور االعراض . –أ        

 ايام قبل اضافة السم اليها . 3عدم الحاجة الى وضع طعوم خالية من السم لفترة  –ب       

 الطعوم المستعملة مع السموم رخيصة وبسيطة مثل الحبوب ومنتجاتها . –ت      

 .  Kسهولة عالج واسعاف االنسان في حالة تسممه بهذه المركبات بإعطائه فيتامين  –ث     

هذه المركبات غير قابلة للذوبان بالماء ولكن امالحها مع الصوديوم او الكالسيوم قابلة   –ج     

 للذوبان فيه .           

 



 المحاضرة الثامنة

 Mycotoxinsالسموم الفطرية 

وهي عبارة عن منتجات ايضية ثانوي تفرزها بعض أنواع الفطريات التي تمتلك موروث جيني 

عند نموها على  اووسىاط الائاةيىة وتظىت  ىرور ظراريىة ورطوبيىة  Toxogenic fungiسام 

وأغلبهىىا سىىامة لننسىىان والظيىىوان والنبىىات وتتىى لر مىىن  معينىىة  و وهىىي مر بىىات نيىىطة بايلوجيىىا

 ويعني سم .  Toxinويعني الفطر  ووتيني   Mykesمقطعين يوناني 

مر ى  تنىت  مىن  بى   300لقد فاق عدد النىوات  اويضىية الثانويىة المعروفىة لظىد اثن أ ثىر مىن 

 الفطريات .

  3 – 1وت هر اعراضى  الى     Acute toxicosisوالتسمم  الفطري نوعان اما ان ي ون ظاد 

ويظىدث نتيجىىة   Chronic toxicosisسىاعات مىن تنىاو  المىىادة السىامة وامىا ان ي ىىون مزمنىا 

تناو  جرع واطةة التر يز من السم ول ن ال   فترة زمنية طويلة نسبيا وهو اوالطر وئلك ون 

ول ىى  نىىوع منهىىا  اغلى  السىىموم ئات تىى ثيرات سىىلبية يىىديدة علىى  مالتلىر اوعضىىا  فىىي اونسىىان

تالصص في استهدار عضوا معيننا وو يم ن معالجة العضو المصا  بعد تعرض  لفترة طويلة 

 من السم.

ان الطر السموم الفطرية عل  اونسىان ي ىون يىديد اسىبا  عديىدة منهىا ان السىموم الفطريىة و 

فى  مىن على  المىادة يم ن التظسس بها  عل  المادة الائاةية بسهولة ، فلربما ي ون الفطىر  ىد االت

الائاةية بعد ان فرز السم عليها نتيجة االت ر ال رور او معالجة المواد الائاةية الملوثة ببعض 

العمليىىات الفيزياةيىىة او ال يمياةيىىة لاىىرض ازالىىة الفطىىر ، ظيىىث ان غالبيىىة السىىموم الفطريىىة هىىي 

جفيىىر وغيرهىىا مىىن مر بىىات ثابتىىة ضىىد ال ثيىىر مىىن عوامىى  التظطىىيم  ىىالظرارة او الطىىب  او الت

 الطرق.

 د ي ون التعرض للسموم الفطرية بي   غير مباير مث  تناو  اللظوم او البيض او الظلي  مىن 

الظيوانىىات التىىي سىىبق وان تاىىئت علىى  الع ةىىق الملوثىىة ،  مىىا ان الجىىرع النصىىر  اتلىىة اغلىى  

الى  ئلىك ال لفىة  السموم هي واطةة نسبيا ومؤثرة ظت  في مستويات التلوث البسيطة . باإلضىافة

العالية في ال ير عن السموم في اوغئية  واوع ر رغم تطور وساة  ال يىر والقيىاس لهىا . 

 ما ان اووزان الجزيةية الواطةة للسموم الفطرية و تظفز الجهىاز المنىاعي لننسىان او الظيىوان 

ثر من فطر في انتىاج للتظسس بها وانتاج اوجسام المضاد المبطلة لمفعولها .  ئلك  د ييترك ا 

سم واظد و د يفرز الفطر الواظد ا ثر من نوع من السموم. وربما ي ون هناك ا ثر من سم واظد 

 في المادة الائاةية في ون الت ثير في تلك الظالة ايد فت ا وت ثيرا. 

 نبذة تاريخية عن حاالت التسمم المايكوتوكسيني

لننسىىان والظيوانىىات نتيجىىة اسىىته ك أغئيىىة سىىج  التىىاري   ثيىىرال مىىن المزسىىي المظزنىىة ظصىىلت 

ملوثىىة بالفطريىىات السىىامة مثىى  ظىىاوت الانارينىىا الوباةيىىة والالبىى  العصىىبي التىىي ظصىىلت  ىىديمال 

واجتاظت أوربا ال   القرن الظادي عير وظت  السادس عير نتيجة التائية عل  ظبو  ملوثىة 

 Ergotismوأطلق عل  هىئ  التسىمم التسىمم اثر ىوتي  .Claviceps spبفطريات تابعة للجنس 



وفىي ث ثينيىات القىرن الماضىي و د راح ضظية هئا التسمم أعىداد  بيىرة مىن البيىر فىي أوربىا . 

نيى ت نتيجىة  Alimentary toxic aluekiaصابة النىاس ظالىة تسىمم فىي أ لىيم روسىيا سىميت ا

ن الفطريىىىات التىىىابج سلىىى  جىىىنس ملىىىوث بنىىىوع مىىى Miletاسىىىته ك اإلنسىىىان لنىىىوع مىىىن الظبىىىو  

Fusarium  وCladosporium   40و انىىت نسىىبة اإلصىىابة ت ووصىىلت نسىىبة الوفيىىات سلىى-

صىابة الاليىو  فىي أوربىا نتيجىة التاىئي على  دريىس ملىوث بىالفطر ت من المصابين  ىئلك ا50

Stachybotryes alternans  وأطلق علية التسمم الستا ي بوترايتي سوزيز  ولم يعرر ظينها

 ب  نفوق وموت الظيوانات الئي  ض  عل  اليو  أو رانيا .س

 ئلك أصي  بعض اليابانيين بنوع من التسمم نتيجة التائي على  اورز الملىوث بفطريىات تابعىة 

اللىىئين ا سىىبا الىىرز اللىىون اوصىىفر فىى طلق علىى  المىىرض  Aspergillusو  Fusariumلجنسىىي 

وظ  أيضىال ظىاوت القىي  ورفىض الاىئا  ولى . Yellow rice toxicosisتسىمم اورز اوصىفر 

و وفي الفتىرة  Fusariumوفقد وزن الجسم في الظيوانات التي غئيت عل  ع ةق ملوثة بالفطر 

لوظ   هور ظاوت ظادة من النزر الدموي في الالنازير والمايية وال     1958-1952من 

 التي تائت عل  الئرة الملوثة طبيعيال بالفطريات .

  الظقيقىىي و تيىار هىئ  اامىىراض وااعىراض التىي أصىىي  بهىا اإلنسىان وظيواناتىىأمىا التىاري  

عتبىرت التىاري  مي لالطىورة السىموم الفطريىة والتىي انتبا  العالالداجنة والاليو  والتي جئبت او

مىن طيىور    100000الظقيقي لعلم السموم الفطرية و فق بدأت في ان لترا نتيجة نفوق أ ىر مىن 

 Aspergillus flavusتىي اظتىوت عليقتهىا على  فسىتق الظقى  الملىوث بىالفطر الديك الرومي وال

سضافة سل  نفوق أعداد  بيرة من الدواجن في بعض المزارع في نفس الو ت في أوغنىدا وغينيىا 

وأتضىىىع بعىىىد الدراسىىىة الم ثفىىىة أن هىىىئا الفطىىىر أنىىىت  أربىىىج نىىىوات  أيضىىىية ثانويىىىة سىىىامة سىىىمية 

وايتقت التسىمية مىن اسىم الفطىر  G2و  G1و  B2و  B1لرمز بااف تو سينات و د أعطي لها ا

ورموز من لون الوميض ال اهر باايعة فوق البنفسجية أما اور ام ف انت إلالىت ر المر بىات 

 . RFااربعة في  يم الترظي  

 العوامل المؤثرة على تكوين السموم الفطرية

 طري وت وين السموم هىي القىدرة الوراثيىةلقد تبين أن العوام  ااساسية التي تتظ م في النمو الف

Genetic capacity  للس لة الفطرية والبيةة ويج  أن و ياي  عن البا  أن ال رور المثاليىة

ت ون بالضرورة هي المثالية لت وين الماي وتو سينات وفيما يلي بعض العوام   لنمو الفطر  د و

 الفطرية المهمة المؤثرة عل  نمو الفطريات وت وين السموم 

 الرطوبة  -1

الرطوبة وتليها الظىرارة مىن أهىم العوامى  البيةيىة المتظ مىة فىي نمىو الفطريىات وترجىج 

ميىىا   تلىىوث اوعىى ر بالفطريىىات سلىى   ىىدرة الفطريىىات علىى  النمىىو علىى  مسىىتويات 

الرطوبة المنالفضة الموجودة في الع ةق بينما تتطلى  الب تريىا رطوبىة أعلى   ىي تنمىو 

لئلك أوصت وزارة الزراعة اومري ية بسرعة تجفير ظبو  الئرة ظت  ع  الع ةق . 

سىىاعة بعىىىد الظصىىاد لمنىىج فسىىاد الىىىئرة 24ت الىى   13تصىى  نسىىبة الروبىىة بهىىىا سلىى  

 بالفطريات وت وين السموم .



 الحرارة -2

ْم ول ن يم نها النمو في مدا ظراري واسج يتراوح 30 – 20الفطريات عمومال تنمو بين 

ْم و ما أن النمو الفطري ل  مدى ظراري ف ن السموم 60التجميد سل  بين أ   من درجة 

لهىىا مىىديات ظراريىىة ومىىديات مثلىى  ولىىيس مىىن الضىىروري أن ت ىىون مىىديات الظراريىىة 

 متماثلة لنمو الفطر وسنتاج التو سين .

 الوسط -3

تت ثر  مية السىم الفطىري المنىت  بنىوع الوسىط دالمىادة التىي ينمىو عليهىا الفطىر  ودرجىة 

   . ظموضت

 التهوية  -4

بىىالرغم مىىن أن الفطريىىات هواةيىىة سو انىى  توجىىد االت فىىات معنويىىة فىىي اظتياجاتهىىا مىىن 

 اوو سجين .

 القدرة الوراثية للفطر ومرحلة النمو الفطري  -5

أن ال ثير من الفطريات  د ت ون بعض س وتها  ادرة على  سنتىاج السىموم واوالىرى و 

الفطرية مالتلفة في تر يىز ونسىبة السىم الىئي تظتويى  يم ن لها ئلك و ئلك ف ن ااطوار 

 فقد تظتوي السبورات سم بتر يز أعل  مما هو في الاز  الفطري .

 ما هي الخصائص العامة للسموم الفطرية 

السىىموم الفطريىىة مر بىىات نيىىطة بايلوجيىىا  ىىد تىىؤثر علىى  اإلنسىىان والظيىىوان والنبىىات  -1

 وال اةنات الظية الد يقة .

و  Aspergillusتنىىىىت  أغلىىىى  السىىىىموم الفطريىىىىة مىىىىن الفطريىىىىات التابعىىىىة ل جنىىىىاس  -2

Penicillium  وFusarium  سنتىىاج سىىموم ئات   وتوجىىد فطريىىات أالىىرى  ىىادرة علىى

 وغيرها .  Alternariaو  Stachybotrys و Claviceps  سمية عالية مث  أجناس

بيةيىة معينىة وأي   ىرورولت وين سم فطري معين وبد مىن تىوفر سى لة فطريىة معينىة  -3

 تاير يظص  في أي  رر يعني عدم ت وين سم أو ت وين سم آالر .

يم ن لفطر معين أن ينت  أ ثر من نوع من السموم ويم ن أن ينت  نفس السىم مىن أ ثىر  -4

 من نوع واظد أو جنس معين .

 Aromaticغالبيىىىة السىىىموم الفطريىىىة مر بىىىات هيدرو اربونيىىىة ظلقيىىىة دعطريىىىة   -5

hydrocarbon    ونىىىىىادرال مىىىىىا ت ىىىىىون س سىىىىى  مفتوظىىىىىة داليفاتيىىىىىةAliphatic 

hydrocarbon . 

 مر   ويزداد عددها باستمرار . 300يبلغ عدد السموم اثن أ ثر من  -6

 يلو دالتىون ون ىرال  710-98الوزن الجزيةي للسموم الفطرية صاير نسبيا يتراوح بين  -7

 مىا أنهىا غيىر مظدثىة للمناعىة لصار الىوزن الجزيةىي لهىا فهىي مقاومىة للعوامى  البيةيىة  

Immunogenic    أي و تظفز الجهاز المناعي للظيوان عل  أن ي ىون أجسىام مضىادة

 . Antibodiesلها  



مالتلفة والتى ثير  ن رال ل الت ر ال يمياةي للسموم الفطرية ف نها ت هر ت ثيرات بايلوجية -8

للسم الفطري يالتلر في الثديات تبعال للجنس والنوع والس لة وال رور البيةيىة والظالىة 

 الائاةية والتداال  بين المر بات ااالرى وغير ئلك من العوام  .

 تقسم السموم الفطرية ظس  المواضج التي تظدث فيها ت ثيرها  سل  ثمان أ سام  -9

 Hepatoxins    سموم  بدية

 Nephrotoxins    موم  لويةس

 Neurotoxins   سموم عصبية

 Cardiotoxins     سموم  لبية

 Dermatotoxins  سموم جلدية 

 Genitotoxins    سموم تناسلية

 Gastro – intestinal toxins    معاةيةس –سموم معدية 

 Myotoxinsسموم عضلية 

تتظطم في درجات ظرارة  غالبية السموم الفطرية الالطرة هي ثابتة ظراريال وو -10

الىراج أو سىان وو تطىرح بسىهولة مىن أجهىزة اوالطب  ولها فع  ترا مىي فىي جسىم اإلن

 اافراز في الجسم .

ليست جميج النوات  اايضية الثانوية للفطريىات ئات جانى  سىلبي وتى ثير سىي   -11

فاةدة ع جية في مقاومة الب تريا ويطلق عليهىا المضىادات الظيويىة مثى  ا  -فبعضها ل  

Penicillin ي .وهو من وجهة الن ر العلمية سم فطر 

 

 


