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 جودة البذور 

تعنً الجودة بالمفهوم العام مبلئمتها لبعض األغراض الخاصة ، لذا فهً تختلف بٌن الُمزارع والُمصنع والُمستهلن. 

ٌشترٌها أو الطعم أو الرائحة أو المٌمة الغذائٌة العالٌة أو األسعار فاألخٌر ٌستسٌغ مظهر البضاعة الجٌدة التً 

المناسبة أو بعض أو كل ما ذكر آنفاً. أما الُمصنع فٌنظر لجودة البذور كأن تكون ذات نوعٌة طحن جٌدة بالنسبة 

ن تناسب للحنطة مثبلً ، أو أن تتحمل ظروف الخزن الطوٌل أو ذات لدرة على إعطاء استخبلصات عالٌة أو أ

الغرض الصناعً ، وٌرغب كذلن فً إنتاج ألصى كمٌة من البضاعة ، فهو ٌطلب مواد خام مناسبة وثابتة النوعٌة 

وبهمه المحتوى الرطوبً والتجانس النسبً للبذور وتجانس مكوناتها وخلوها من المواد الغرٌبة ولابلٌتها للتسوٌك 

حدٌثنا هنا فهو ٌرى جودة البذور من خبلل المواصفات العالٌة أما الُمزارع وهو محور  .)مرغوبة لدى المستهلن(

للبذرة والتً تجعلها صالحة للبذار ، كمبلئمتها للظروف البٌئٌة ، وبذلن فهو ال ٌزرع البذور إال عند وثوله من 

وبهمه نجاحها وتأللمها ، وٌحصل علٌها من مصدر موثوق به كالدوائر أو المحطات الزراعٌة أو معامل التنمٌة ، 

كذلن أن ال تكون البذور لدٌمة للٌلة الحٌوٌة أو اإلنبات وان تكون خالٌة من األمراض والحشرات أو مماومة لها 

ونمٌة ومتجانسة الشكل والحجم واللون وخالٌة من األدغال والمواد الخاملة واألصناف األخرى ضمن الحدود 

ن المحصول مبكر النضج ومماوم لبلضطجاع ولبلنفراط المسموح بها حسب األنظمة ، وٌهم الُمزارع كذلن أن ٌكو

بذوره وسهولة فصل األغلفة عن الحبة أثناء الدراس ، وكل ما هو كفٌل باإلنتاجٌة العالٌة. فالُمزارع ال ٌهتم بالنوعٌة 

  .ما لم ٌكن البٌع تحت نظام تدرٌج مرتبط بالسعر التسوٌمً

تتعرض إلى كل عملٌات التدهور التً تمود إلى الموت كالتغٌرات إن البذرة نظام حً مثل كل األنظمة الحٌة     

الفسٌولوجٌة والكٌموحٌوٌة والفٌزٌاوٌة. فالنمطة التً تصل عندها البذرة ألصى وزن جاف لها تدعى بالنضج 

الفسلجً ، إذ تعطً البذرة طالتها العظمى ألفضل وأعلى جودة ، ولكن البذور فً هذه المرحلة تكون ذات محتوى 

طوبً عالً التمكن منتجً البذور من حصادها خوفاً من خطر الضرر اآللً على لوة اإلنبات وللة الحاصل ، لذا ر

فان البذور التحصد إال عند النضج التام إذ ٌكون المحتوى الرطوبً للبذور أمنا ، ولكن خبلل هذه المدة بٌن النضج 

لد تواجه البذور ظروفاً بٌئٌة ضارة تؤدي إلى انخفاض الفسلجً ونضج الحصاد تخزن البذور على النبات األم ، و

جودتها ، إذ أن درجات الحرارة أو الرطوبة العالٌتٌن فً أثناء هذه المدة هما ظروف مثالٌة النخفاض جودة البذور 

 كما نرى إن جودة أو نوعٌة البذور الزراعٌة .فضبلً عن الضرر الناجم من فاعلٌة فطرٌات الحمل خبلل هذه المدة

وٌمكن تحدٌد  .تعتمد على العاملٌن الوراثً والبٌئً ، فمد تتغٌر جودة البذور أثناء الحصاد والتجفٌف والنمل والخزن

جودة البذور من خبلل مؤشرات عدة كنماوتها أي مدى مطابمتها للنوع والصنف ونظافتها من الشوائب ، وكذلن من 

نسبة المكونات الكٌماوٌة ، واإلنبات والحٌوٌة ولوة اإلنبات ، خبلل وزن وحجم البذور ، والمحتوى الرطوبً لها ، و

  .وسبلمة البذور من المسببات المرضٌة
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إن بذور الكثٌر من المحاصٌل الحملٌة خصوصا فً المناطك التً تمتاز ببرودة الشتاء فٌها ، أو ارتفاع درجة    

ت فٌها ، حٌث ٌبلحظ انخفاض سرعة إنباتها ، حرارة الصٌف المصحوبة بالجفاف ال تنبت فً نفس السنة التً أنتج

ونسبة إنباتها بعد حصادها مباشرة، إال انه بعد مرور مدة من الزمن ٌمكن لمثل هذه البذور أن تنبت وتتحسن كل من 

سرعة ونسبة إنباتها . وٌطلك على هذه المرحلة )مرحلة استكمال نضج البذور بعد الحصاد ( ، أو )مرحلة السكون 

Dormancy  وتعد ظاهرة بطء اإلنبات هذه إحدى الصفات التً تكٌف علٌها النبات فً سبٌل المحافظة على . )

النوع من االنمراض ، إذ لو كانت البذور لادرة على اإلنبات فً نهاٌة الصٌف أو فً الخرٌف بعد نضجها مباشرة ، 

لهبلن بسبب برد الشتاء ، مما ٌؤدي إلى فان البادرات أو النباتات الصغٌرة الناتجة عن تلن البذور سوف تتعرض ل

انمراض النوع . إن سكون البذور أو تأخر إنباتها بعد النضج صفة موجودة فً النباتات البرٌة بالدرجة األولى ، 

 خصوصا فً المناطك الباردة ، إال أنها لد تضاءلت كثٌرا فً النباتات المدجنة نتٌجة عملٌات االنتخاب والتهجٌن .

الشوفان البري مثبل ال تنبت عمب نضجها مباشرة ، لكنها تنبت عند حلول فصل الربٌع  ، كما إن بذور إن بذور    

بعض النباتات البرٌة األخرى تستطٌع البماء فً التربة لسنٌن عدٌدة دون أن تنبت ، وهذه الصفة تساعدها فً 

صرها عند بذور وثمار نباتات المحاصٌل استمرار النوع والمحافظة علٌة من االنمراض . إن مدة السكون تمتاز بم

المدجنة ، أما بذور الكثٌر من النباتات االستوائٌة وبعض النباتات الصٌفٌة فلٌس لها مدة سكون أصبل ، لذلن فإنها 

تستطٌع اإلنبات بعد نضجها مباشرة إذا توفرت الظروف المبلئمة لذلن، بل إن بذور بعض األنواع النباتٌة ٌمكن أن 

( ، عند مبلئمة الظروف إلنباتها كما ٌطلك على هذه النباتات  (Viviparousال تزال فً نباتاتها األم تنبت وهً 

( نسبة إلى نبات استوائً بهذا االسم تنبثك من اغصانة جذور جدٌدة . إن الرز (Mangroveنباتات المنغروف 

 وخصوصا البري منه ٌمتلن هذه الصفة أٌضا.

 لة نضج ما بعد الحصادالتغيرات الكيميائية في البذور خالل مرح

إن العدٌد من التفاعبلت الكٌمٌائٌة والحٌوٌة المعمدة تجري فً البذور خبلل مرحلة سكونها ، وان هذه التفاعبلت 

تتجه نحو التحول البلحك للمركبات السهلة الذوبان بالماء إلى مركبات غٌر ذائبة ، فضبل عن هبوط النشاط اإلنزٌمً 

تركٌب المواد النتروجٌنٌة ، حٌث تنخفض كمٌة األحماض االمٌنٌة ، وترتفع كمٌة  . كما ٌبلحظ تغٌٌر واضح فً

( ٌوضح التغٌٌرات 1المواد البروتٌنٌة ، وبنفس الولت ٌجري تثبٌت المجامٌع االلبومٌنٌة كما فً الجدول )

 الكٌموحٌوٌة فً حبوب الحنطة أثناء سكونها .
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 ر الحنطة أثناء سكونهايوضح التغيرات الكيموحيوية في بذو جدول

النضج  التغٌرات.
 الصناعً 

النضج 
 الفسٌولوجً

 03 صفر طول مدة السكون )ٌوم(
 1..1 1..1 رطوبة البذور )%(

 ...4 .0.3 نسبة السكرٌات )%(
 ..4 4.03 نسبة الدهون )%(

 ...1 ...4 غرام الدهن( 133على KOHالعدد ألحامضً للدهن )ملغم 
 0.3 0.. حموضة المرشح الكحولً للبذرة 

 .3.1 3.40 نٌتروجٌن لم ٌترسب فً حامض ثبلثً كلورٌد ألخلٌن)%(
 1.11 1.00 نٌتروجٌن الجلٌادٌن )%(

 3... 3... نسبة إنبات البذور)%(
إن استكمال النضج بعد الحصاد الذي ٌتم خبلل مرحلة السكون ٌؤدي إلى ارتفاع سرعة ونسبة إنبات البذور ، 

وانخفاض درجة حامضٌتها ، وهبوط نسبة النٌتروجٌن غٌر ألبروتٌنً ممارنة بنسبة النٌتروجٌن ألبروتٌنً مما ٌدل 

 عن ما سبك ٌطرأ خبلل مرحلة السكون تغٌٌر فً على تحول المواد الذائبة إلى مواد ذات وزن جزٌئً أعلى . فضبل

نشاط أنزٌمات البذرة ، حٌث ٌنخفض نشاطها تدرٌجٌا إلى أن ٌصل إلى الل مستوى له، وٌبمى على هذا المستوى 

من النشاط وال ٌنخفض وال تمل عنه أثناء خزن البذور ، شرط توفر ظروف خزن مبلئمة . إال انه ٌرتفع عند ازدٌاد 

 البذور . أما عند أنباتها فان نشاط أنزٌماتها ٌرتفع كثٌرا .نسبة رطوبة 

إن عدم ارتفاع الرطوبة وتوافر الحرارة المبلئمة للبذور ٌساعد فً اختصار مدة سكونها وتسرٌع عملٌات استكمال  

ج بعد نضج بعد الحصاد، وبالعكس فان الرطوبة المرتفعة والحرارة المنخفضة ٌسببان عرللة عملٌات استكمال النض

 الحصاد وامتداد مدة سكونها .

وتختلف مدة سكون البذور باختبلف نوع المحصول والصنف والظروف البٌئٌة الزراعٌة السائدة أثناء مرحلة 

نضجها .وتستمر هذه المرحلة عند بذور المحاصٌل النجٌلٌة الرئٌسٌة بٌن شهر إلى شهرٌن فً حالة توافر ظروف 

 الخزن الجٌدة.

 حلة نضج بعد الحصادطرائق تقليص مر

إن مرحلة السكون لصٌرة نسبٌا عند بذور غالبٌة محاصٌل الحمل ، وتتراوح بٌن بضع ساعات إلى عدة أشهر . ومن 

الثابت إن مرحلة السكون تطول فً البذور إذا كان اجتٌازها مراحل النضج فً ظروف الجو البارد الممطر ، 

بلل مراحل نضجها جافا وحارا ، كما إن المٌام بعملٌتً الحصاد وبالعكس ، فإنها تكون لصٌرة إذا كان الجو خ

والدراس بصورة مفردة ٌؤدي إلى اختصار مرحلة السكون . إن البذور التً ٌتم حصادها  ودراسها على مرحلتٌن 

 تكون جاهزة للزراعة فً الموسم البلحك بعد دراسها ، مما ٌتٌح أمكانٌة زراعة محاصٌل الحبوب الشتوٌة فً 
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 دها المبلئم.موع

إن ظروف خزن البذور تؤثر كثٌرا فً مرحلة السكون ، حٌث ٌؤدي توافر ظروف الخزن المبلئمة للبذور الجافة 

الحدٌثة الحصاد إلى اجتٌازها مرحلة السكون خبلل مدة زمنٌة الصر ، وبالعكس عند خزن البذور العالٌة الرطوبة 

ٌة الكافٌة ، وٌبلحظ امتداد مرحلة السكون بوضوح ، وان مثل فً ظروف خزن ردٌئة بمخازن ال تتوفر فٌها التهو

هذه البذور لد ال تجتاز مرحلة السكون بصورة تامة حتى عند حلول موسم الزراعة التالً . إذا كانت البذور 

لئلغراض اإلنتاجٌة ٌمكن تجفٌفها باستعمال أجهزة التجفٌف الحدٌثة ، وإذا كانت لؤلغراض الزراعٌة ٌجب أن 

 ى فً التجفٌف ضرورة المحافظة على صفاتها االنباتٌة وتحسٌنها وتسرٌع اجتٌازها للسكون.ٌراع

 التسخين الحراري الهوائي

وهو من الوسائل الفعالة المتبعة فً اختصار سكون البذور . وتجري عملٌة التسخٌن الهوائً للبذور فً عنابر 

راء العملٌة فً عنابر الخزن ٌتطلب اختٌار األٌام الجافة الخزن ، أو فً األماكن المفتوحة وتحت السمائف . إن إج

سم ، ثم 03-43الدافئة ، حٌث تفتح جمٌع أبواب وشبابٌن العنابر، وتفرش البذور على شكل طبمة ال ٌتجاوز سمكها 

ٌجري تملٌبها عدة مرات بصورة دورٌة ، وان ٌجري إمرار البذور مرتٌن أو ثبلث مرات من خبلل ماكنة تنظٌف 

 ٌوما. 11-13ذور إن وجدت ، وفً هذه الحالة ٌستغرق انجاز العملٌة حوالً الب

 طريقة التسخين الشمسي

وتتلخص فً تسخٌن البذور بواسطة أشعة الشمس . وبموجب هذه الطرٌمة توضع البذور فً مكان مفتوح وتفرش 

ة مستمرة . وتستغرق عملٌة سم ، ثم ٌجري تملٌبها بأدوات مناسبة بصور 0-.على شكل طبمة ٌتراوح سمكها بٌن 

 ٌوم وحسب رطوبتها ودرجة الحرارة وسمن طبمتها . 0-4تجفٌف البذور بهذه الطرٌمة حوالً 

 طريقة التسخين تحت السقايف أو الخيم 

وتجري على غرار ما سبك ذكره فً طرٌمة التسخٌن الشمسً تماما ، إال إن المرحلة الزمنٌة البلزمة النجاز عملٌة 

 أٌام . 0-1ر بطرٌمة التسخٌن تحت السماٌف تكون أطول من سابماتها ، حٌث تستغرق تجفٌف البذو

 يتمثل الفقد الناتج )االنخفاض ( في جودة البذور في الصور التالية :

 . التغٌرات فً اللون 

 . التغٌرات فً الرائحة 

 .التغٌرات فً الطعم 

 .التغٌرات فً المٌمة الغذائٌة 

 .تلوث البذور بالعوامل المرضٌة 
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 .انخفاض لدرة إنبات البذور 

فً اغلب األحٌان ٌحدث للبذور والمواد المخزونة تغٌرات عدٌدة فً جودتها وتكون هذه التغٌرات عادة ممترنة فً 

 نفس الولت بفمد وزن هذه المواد.

لوزن نظرا لصعوبة تمدٌر هذه التغٌرات وٌصعب تمدٌر االنخفاض فً جودة المواد المختلفة ممارنة بتمدٌر الفمد با

 )مثل تمدٌر النمص فً المٌمة الغذائٌة للمنتجات(.

باإلضافة إلى ذلن  فانه ال توجد مواصفات ثابتة لجودة المنتجات فً كثٌر من الدول كما انه فً بعض األحٌان ٌموم 

 المستهلن بتمدٌر التغٌرات فً جودة المنتجات بطرق مختلفة .

 )قلة الجودة (مصادر الفقد 

 الضرر الميكانيكي: .1

 أسبابه:

 .طرق الحصاد غٌر المناسبة 

 .التطبٌك غٌر السلٌم للدراس ،التمشٌر ،التنظٌف ، الفرز، والتجفٌف 

 .)عملٌان النمل والتحمٌل السٌئة )مثل استعمال الخطاف عند النمل والتحمٌل 

 تأثٌراته:         

 . فمد فً الوزن 

 غذائٌة ، ولوة إنبات البذور(انخفاض الجودة )المٌمة ال 

 .زٌادة المابلٌة لئلصابة باآلفات والفطرٌات والفاران 

 وللتغلب على ذلن ٌتبع ما ٌلً:

 .االهتمام بدرجة الحرارة المصوى للتجفٌف 

 . استخدام الوسائل اآلمنة للحصاد ، والنمل والتصنٌع والتخزٌن 

 . ٌجب االحتراس عند نمل أجولة الحبوب 

 .إصبلح أو تغٌٌر األجولة التالفة 

 .عدم استخدام الخطاطٌف عند حمل األجولة 

 .إصبلح المواعد الخشبٌة لرصات الحبوب مع مراعاة عدم ظهور رؤوس المسامٌر او ثنٌها 
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 الحرارة: .2

 أسبابها :

 .)بناء مخزن غٌر مناسب )مولع رديء ،تغطٌة وتهوٌة غٌر كافٌة ،عدم توفر عازل للحرارة 

 .التكاثر الغزٌر آلفات المواد المخزونة وللفطرٌات 

 .انعدام تهوٌة المخزن 

 .ارتفاع المحتوى الرطوبً للبذور 

 تأثٌرها:

 . فمد فً الوزن 

 . انخفاض الجودة 

 . تحسٌن الظروف لنمو وتكاثر اآلفات 

 .حدوث تكثٌف لبخار الماء على سطح البذور ٌعمبه نمو الفطرٌات 

 وللتغلب على ذلن ٌتبع ما ٌلً:

 .بناء مخازن ذات مواصفات مناسبة 

 .عمل ظل على المخزن او الصوامع 

 . المحافظة على درجة حرارة المخزن لتكون منخفضة بمدر اإلمكان 

 .إجراء عملٌات مكافحة اآلفات 

  متر على األلل حول رصات البذور. 1ترن مسافة ممدارها 

 

 الرطوبة: .3

 أسبابها:

 ٌر الكافً للمحاصٌل لبل التخزٌن.التجفٌف غ 

 . الرطوبة النسبٌة العالٌة 

  وجود أضرار أو أخطاء فً بناء المخزن )مواد بناء غٌر مناسبة، أرضٌة وجدران غٌر محكمة ، وجود

 شموق بالسمف ، وكذلن وجود فجوات أو حفر وخبلفة(.

 تكثٌف لبخار الماء على سطح  أالختبلفات الواسعة فً درجات حرارة وسائل التخزٌن والتً تسبب عنها

 البذور والمواد المخزونة أثناء اللٌل والنهار .

  



 

 كلية الزراعة

 قسن الوحاصيل الحقلية

هتقدمتكنولوجيا البذورهحاضزات   

(7/م ) 

 
 .تخزٌن البذور على األرض مباشرة أو مبلمسة للجدران 

 .التكاثر الغزٌر لآلفات 

 تأثٌرها:

 .انخفاض الوزن 

 .انخفاض الجودة 

 .نمو الفطرٌات وتكوٌن المٌكوتوكسٌنات 

 .تحسٌن الظروف لنمو وتكاثر اآلفات 

 . تنبٌت وكذلن إنبات البذور 

 .تلف وحدوث أضرار فً بمبانً المخزن 

 وللتغلب على ذلن ٌتبع ما ٌلً:

 .ترمٌم وإحكام لفل المخزن 

 .العمل على أن تكون الرطوبة النسبة منخفضة  بمدر اإلمكان فً المخازن 

 .تخزٌن األجولة على فواعد خشبٌة 

  متر حول الرصات. 1ترن مسافة 

 ب للمحاصٌل لبل تخزٌنها.التجفٌف المناس 

 .إجراء عملٌات مكافحة اآلفات 

  تجنب االختبلفات الكبٌرة فً درجات الحرارة للمخزن )لٌبل ونهارا( وذلن بعمل تظلٌله علٌة أو إجراء

 عملٌات التهوٌة...الخ

 

 أآلفات الحشرية. .4

 أسباب اإلصابة:

 .انتمال اإلصابة من الرصات المجاورة أو المخازن المجاورة 

 ة الحشرات من المهمبلت أو من الزبالة أو من المتبمٌات.هجر 

 .)أماكن اختباء الحشرات بالمخازن ) الفجوات والشموق 

 .استخدام األجولة الفارغة الموجود بها إصابة حشرٌة 

 .إدخال رصات حبوب مصابة بالحشرات الى المخزن 

 



 

 كلية الزراعة

 قسن الوحاصيل الحقلية

هتقدمتكنولوجيا البذورهحاضزات   

(7/م ) 

 
 تأثٌراتها:

 .فمد فً الوزن 

  انخفاض الجودة )الشوائب مثل فضبلت الفاران ،الشرانك ،أجسام الحشرات وجلود انسبلخها ،انخفاض

 المٌمة الغذائٌة ،انخفاض نسبة إنبات التماوي(.

 .ارتفاع حرارة ورطوبة المواد المخزونة 

 وللتغلب على ذلن ٌتبع ما ٌلً:

 .التنظٌف الٌومً للمخزن 

 رطوبة النسبٌة للمخزن منخفضة بمدر اإلمكان) عن طرٌك التحكم العمل على ان تكون درجة الحرارة وال

 بالتهوٌة(.

 .التأكد من التجفٌف الجٌد للمحاصٌل  لبل تخزٌنها 

 . التأكد من خلو المحاصٌل من اآلفات الحشرٌة لبل تخزٌنها 

  واألبواب ، ووسائل التهوٌة بوضع منع دخول أي أفات إلى المخزن عن طرٌك إحكام اغبللة ) الشبابٌن،

 مثبل شبان سلن علٌها لمنع دخول الحشرات(.

 . إصبلح أي أضرار تحدث للمخزن 

 .تخزٌن الرصات الجدٌدة للبذور منفصلة عن الرصات المدٌمة 

 .إزالة الكٌزان والسنابل أو المرون المصابة لبل التخزٌن 

 مر.تنظٌف األجولة الفارغة جٌدا وتبخٌرها إذا لزم األ 

 .إجراء عملٌات مكافحة الحشرات 

 . إتباع دورة عند تخزٌن المنتجات أي إن المواد التً تدخل المخزن أوال تخرج منة أوال وهكذا 

 . االهتمام بمواعٌد حصاد المحاصٌل 

 . اختٌار أصناف المحاصٌل المماومة لآلفات 

 .االعتناء بنظافة وسائل النمل 

 . الكائنات الحية الدقيقة:5

 إلصابة:أسباب ا

 .ارتفاع المحتوى الرطوبً للمواد المخزنة 

 .الرطوبة النسبٌة العالٌة للمخزن 

 .تكثٌف بخار الماء على سطح المواد المخزونة 

  



 

 كلية الزراعة

 قسن الوحاصيل الحقلية

هتقدمتكنولوجيا البذورهحاضزات   

(7/م ) 

 
 .الحرارة والرطوبة الناتجة عن اآلفات الحشرٌة 

 تأثٌراتها:

 .)الفمد فً الوزن )بسبب العفن 

 .)انخفاض الجودة) الرائحة ، الطعم ،اللون ،المٌمة الغذائٌة ولوة إنبات التماوي 

 .تكوٌن المٌكو توكسٌنات 

 . حدوث ارتفاع للحرارة والرطوبة 

 .حدوث تكثٌف لبخار الماء على سطح المواد المخزونة 

 وللتغلب على ذلن ٌتبع ما ٌلً:

 . تجفٌف المحاصٌل جٌدا فبل تخزٌنها 

 ون الرطوبة النسبٌة لجو المخزن منخفضة لدر اإلمكان ) بالتحكم فً تهوٌة المخزن(.العمل على أن تك 

 .تخزٌن أجولة المحاصٌل على لواعد خشبٌة 

  متر حول جمٌع رصات البذور والمواد المخزونة األخرى. 1ترن مسافة 

 .إجراء عملٌات مكافحة اآلفات 

 . القوارض)الفئران(:6

 أسباب اإلصابة بالفئران:

 من خبلل األبواب ، والشبابٌن، وفتحات التهوٌة غٌر محكمة اإلغبلق. دخولها 

 .عدم وجود الحواجز 

  عدم إجراء الوسائل الولائٌة)الصحٌة( للمخزن وكذلن للمساحات المحٌطة به )إمكانٌة وجود أماكن الختباء

 وتوالد الفئران(.

 تأثٌراتها:

 .الفمد فً الوزن للمواد المخزونة 

 .حدوث فمد كبٌر فً جودة المواد بسبب تلوثها بفضبلت الفاران 

  ، تلوث البذور والمواد األخرى المخزونة بمسببات األمراض مثل )التٌفوس ، والطاعون ،والحمى الصفراء

 والتهاب الكبد وبعض أنواع الجدري...الخ(.

 ن الكهربائٌة...الخ(.األضرار التً تحدثها للمواد المختلفة )مثل األجولة ، األبواب ،االسل 

 



 

 كلية الزراعة

 قسن الوحاصيل الحقلية

هتقدمتكنولوجيا البذورهحاضزات   

(7/م ) 

 
 وللتغلب على ذلن ٌتبع ما ٌلً:

 .منع دخول الموارض إلى المخزن وذلن بإحكام لفله بحٌث ال ٌعطى أي فرصة لخول الفئران إلٌه 

 .المحافظة على نظافة المخزن والمساحات المحٌطة به 
 .وضع مصائد للفئران 
 .المٌام بعملٌات مكافحة الفئران 

 . الطيور:7

 ة:أسباب اإلصاب

 .أألبواب، الشبابٌن ، وفتحات التهوٌة المفتوحة او المكسورة وكذلن األسمف 

 تأثٌراتها:

 .نمص الوزن 

 .تلف األجولة 
 .تلوث المحاصٌل والمواد األخرى المخزنة بمخلفات الطٌور وكذلن بمسببات األمراض 

 وللتغلب على ذلن ٌتبع ما ٌلً:

 عة ترمٌم وإصبلح أي ضرر بالمخزن ، باألبواب ، جعل المخزن ال ٌسمح بدخول الطٌور ) عن طرٌك سر
 بفتحات التهوٌة ،بالسمف وكذلن بوضع شبكة من السلن على النوافذ (.

 .إزالة أي أعشاش للطٌور أكلة الحبوب تكون موجودة بالمخزن أو بالمناطك المحٌطة به 

============================================================ 
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