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 مه غذاء اإلوظبن يأري مه انحجىة انمخزهفخ% 80

 مه انمحصىل لجم انحصبد مه لجم انحشزاد% 12يزم فمذ 

 مه انفمذ ثؼذ انحصبد% 36ورظجت انحشزاد 

 %50ثصىرح ػبمخ فئن وظجخ انخظبئز في انغذاء ثظجت اآلفبد 

 



تتعرض الحبوب و المواد المخزونة أثناء تخزينها لكثير من نواحي التدهور، ويمكن •
 :تقسيم مظاهر التدهور الى 

 

 Visible changesتغيرات ظاهرة •

عند رجها )مثل لون الحبوب و صوتها , و هً التً ٌمكن أن ٌالحظها اإلنسان بحواسه•
و ( عند الضؽط علٌها باألظافر )و رائحتها و مذاقها و ملمسها ( داخل أناء من الصفٌح 

 .كذلك اإلصابة الحشرٌة و الفطرٌة الظاهرة 

 Invisible changesتغيرات غير ظاهرة •

حدوث , تؽٌر الحموضة , و هً التؽٌرات الكٌمٌائٌة و الحٌوٌة مثل انخفاض قوة اإلنبات •
 .و اإلصابة الحشرٌة الداخلٌة , وفقد القٌمة الؽذائٌة , تدهور الجلوتٌن ,تزنخ

 



رمظم اآلفبد انحشزيخ ثحظت األظزار انزي رظججهب انحشزاد 
 نهمىاد انمخشووخ

 آفات أولٌة تسبب األضرار األولٌة المباشرة للمواد المخزنة•

 تستفٌد من األضرار التً تسببها اآلفات األولٌة وتلحق الضرر بالمواد المخزنة: آفات ثانوٌة•



 أوىاع انخظبئز انزي رظججهب آفبد انمىاد انمخشووخ

 خسائر مباشرة•

 خسائر ؼٌر مباشرة•



 خظبئز مجبشزح
 

وهً االضرار التً تنشؤ عن تؽذٌة الحشرات المباشرة على الحبوب او العلب التً تحوٌها  •
 :او تلوٌثها للحبوب وجعلها ؼٌر صالحة لالستهالك وتنشؤ هذه االضرار لألسباب اآلتٌة

.iفقدان فً الوزن 

.iiفقدان فً المواد الؽذائٌة 

.iiiنسبة إنبات منخفضة 

.ivانخفاض فً النوعٌة 

.vانخفاض القٌمة التسوٌقٌة 

 التلوث•

 أضرار تلحق بالعبوات أو الحاوٌات•



-5ٌبلػ ما ٌفققد من االنتاج العالمً من الحبوب عند التخزٌن نتٌجة االصابة الحشرٌة من •
 ملٌون طن سنوٌا   80-40أي ما ٌعادل % 10

 .نتٌجة الحرارة والرطوبة المرتفعة% 50ترتفع نسبة الفقد فً البلدان الحارة إلى •

تإدي ارتفاع الحرارة والرطوبة فً الحبوب إلى تهٌئة الظروؾ المناسبة لنمو حشرات •
 المواد المخزنة ما ٌإدي إلى زٌادة هائلة فً أعداد الحشرة الضارة وزٌادة نسبة الضرر



 ارالف انظىيذاء وانجىيه

تتؽذى الحشرات على الحبوب المخزنة منها ماٌتؽذى على السوٌداء مثل سوسة الرز •
 والحنطة وثاقبة الحبوب الصؽرى وفراشة الحبوب

ٌتؽذى قسم آخر على اجنة الحبوب مثل فراشة الطحٌن الهندٌة وخنفساء الحبوب المفلطحة •
 وٌإدي ذلك إلى موت األجنة

هناك مجموعة من الحشرات تتؽذى على السوٌداء والجنٌن وتتلفها مثل خنافس الجلود •
 وخنفساء الكادل وخنافس الطحٌن

وتإدي إلى انخفاض نسبة االنبات % 10تإدي االصابة الى فقد فً وزن الحبوب تصل إلى •
 وقٌمتها الؽذائٌة, وٌإدي تلؾ ؼالؾ البذرة إلى سرعة تنفسها وبالتالً ضعؾ حٌوٌتها



 انفمذ في انىسن

تفتقد الحبوب نتٌجة التؽذٌة على اندوسبٌرم الحبة أو مهاجة الجنٌن جزء من وزنها, •
 وتستطٌع بعض الحشرات أن تتؽذى على كامل أندوسبٌرم الحبة وال تبقً منها إال قشور

 :تعتمد كمٌة الفقد على عدة عوامل هً•

 المحتوى المائً للحبة قبل التخزٌن •

 مدة التخزٌن •

 وظروؾ التخزٌن •

 .ولتقدٌر هذا الفقد البد من معرفة وزن المنتج قبل وبعد التخزٌن •







 رهىيه انحجىة

تقل قٌمة الحبوب الملوثة بسبب رفضها من قبل المستهلكٌن وحتى من قبل الحٌوانات فً •
 حال تقدٌمها لهم, وٌنم التلوٌث بعدة طرق

 اختالط أجسام الحشرات البالؽة أو مخلفاتها أو أحد أطوارها مع الحبوب ومنتجاتها•

ترك الحشرات جلود انسالخها أو قشور البٌض أوجلود العذارى أو العذارى وشرانقها على •
 الحبوب ومنتجاتها

 اختالط براز الحشرات مع الحبوب أو منتجاتها•

وجود رائحة كرٌهة على الحبوب ومنتجاتها وخاصة عند اإلصابة بخنافس الطحٌن وثاقبة •
 الحبوب الصؽرى

عمل أنسجة ؼزٌرة من خٌوط حرٌرٌة تفرزها ٌرقات حرشفٌات األجنحة مثل فراشة •
 الطحٌن الهندٌة



و قد ثبت أن وجود المخلفات الحشرٌة فً الحبوب ٌإدي إلى ارتفاع نسبة الٌورٌا فً النواتج •
 ’  ,الدقٌقٌة و هً مواد سامة 

 ,و قد ٌحدث تؽٌرات فً مكونات الحبة قد ٌإثر فً خصائص التجهٌز الصناعً •

 و إلى صعوبات فً الطحن فضال عن انخفاض التصافً •

و ترفع , و تمتص الرطوبة , و قد وجد ان ارتفاع نسبة األتربة فً الحبوب ٌعوق تهوٌتها , •
 .و تضعؾ من تؤثٌر المساحٌق التً تضاؾ لمكافحة اآلفات, المحتوى المائً للحبوب 



 انفمذ في انىىػيخ
 :تقدر نوعٌة الحبوب بطرق مختلفة, وٌدخل فً االعتبار النقاط التالٌة•

 المظهر الخارجً للحبوب من حٌث اللون والقوام ومقدار ما تحوٌه من شوائب•

 الرائحة والطعم•

 التحلٌل الكٌمٌائً مثل المحتوى الزٌتً والمائً والحموضة ووجود مواد سامة أو ؼٌابها•

إن كسر الحبوب او تلفها مٌكانٌكٌا او عن طرٌق الحشرات او القوارض ٌإدي إلى سرعة •
و على ذلك فان , تدهور الحبوب من خالل التؽٌرات الكٌمٌائٌة التً تحدث داخل الخالٌا 

عملٌات تحلل الزٌت و أكسدته تتم بسرعة هنا فً هذه الحالة و تإدي إلى زٌادة فً انفراد 
و على ذلك فان  (Rancidity)وقد تصل الحالة الى درجة التزنخ , األحماض الدهنٌة الحرة 

الكمٌة المتاحة من الزٌت ذي النوعٌة العالٌة التً تحتاج إلى اقل ما ٌمكن من عملٌات 
ٌحدث ذلك اذا كسرت , و ٌإدي ذلك الى زٌادة تكالٌؾ اعداد زٌوت األكل , األعداد تقل 

 حبة الفول السودانً مثال اثناء عملٌة التقشٌر



 lowering of germinationانخفاض القذرة علي اإلنباث 
capacity 

 و يحدث ذلك نتيجة العوامل اآلتية: 

 .كتعرض الحبوب للضرر او الرطوبة العالٌة او الحرارة العالٌة: عوامل طبٌعٌة  •

 .و هو ٌإدي إلى سرعة التنفس و بالتالً ضعؾ حٌوٌة البذور: تلؾ الؽالؾ البذري  •

او خنافس الدقٌق , و قد ٌتلؾ الجنٌن نتٌجة اإلصابة بخنفساء الكادل : تلؾ محتوٌات الحبة  •
و قد ٌتلؾ االندوسبٌرم نتٌجة اإلصابة بالسوس او ثاقبة الحبوب , أو دودة جرٌش الذرة , 

و ٌتؤثر اإلنبات بمقدار ما , و تلؾ الجنٌن ٌفقد الحبة قدرتها على اإلنبات , الصؽرى 
 .استهلك من اندوسبٌرم

أو إطالة مدة , ٌإثر التدخٌن خاصة اذا حدث تجاوز فً الجرعة : تدخٌن الحبوب  •
او ارتفاع المحتوى المائً للحبة او ارتفاع الحرارة على اإلنبات و النمو , التعرٌض 

 .الطبٌعً للجذور و المجموع الخضري للنبات

 



 Indirect lossesخظبئز غيز مجبشزح 

 نشاط من الحرارة تنشأ المخزونة الحبوب كتل داخل:الرطوبة وزيادة الحبوب تسخين•
 اليواء فيسخن م42 يقارب ما إلى حرارتيا فترتفع اآلفات من غيرىا او الحشرات وفعالية

 لألعمى الساخن اليواء يرتفع وحينما الحبوب من الماء ويتبخر الحشرات تواجد منطقة في
 الحبوب كتل من الباردة العموية لمسطوح األخير مالمسة وعند الماء بخار معيا يحمل

 عمييا الفطريات ونمو البذور انبات إلى يؤدي مما فييا الرطوبة نسبة وترتفع ويتكثف
 بسبب الحبوب فساد .وتتكتل بعضيا مع الحبوب تمتصق فييا الرطوبة الرتفاع ونتيجة
 .والحشرات الفطريات وتمركز الرطوبة وانتقال الحرارة اختالف



 إوجبد انذور

إن تجمع الرطوبة عمى سطح كتل الحبوب داخل المخازن كما سبق الشرح •
يؤدي إلى انبات البذور ونمو الفطريات التي بدورىا تتمف البذور وتمنع 

 انباتيا مستقبال اذا ما استعممت في الزراعة 
واضافة ليذا الضرر فان تغذية الحشرات عمى سويداء او اجنة البذور يؤدي •

 إلى فشل انباتيا كما سبق الشرح أيضًا 
ومع كل ىذا فان نمو الفطريات وانبات البذور قد يؤدي إلى تغير في طعم •

 .الحبوب او منتجاتيا وتقميل قيمتيا





 وشز مظججبد االمزاض في كزم انحجىة

عند انتقال حشرات المواد المخزونة من مخزن إلى اخر تنتقل معيا •
الفطريات او غيرىا من االحياء التي تسبب تعفن الحبوب وفسادىا وتنتشر 
ىذه المسببات في الحبوب حينما تكون الرطوبة فييا مناسبة لنموىا وتكاثرىا 

واضافة إلى الضرر الناشئ عن نمو الفطريات فان بعض من المسببات 
األخرى خطرة عمى صحة اإلنسان مثل جراثيم السالمونيال والمواد السامة 

 .Aflatoxinالتي تفرزىا الفطريات والمعروفة باالفالتوكسين 







 خظبئز غيز مجبشزح 

 aflatoxinsانتشار البكتريا والفطريات والسموم التي تنتجيا •
 تكاليف المكافحة والعالج•
 بقايا المبيدات في المواد المعاممة والتي تسبب أمراض خطيرة لإلنسان•
 فقدان ثقة المستيمك•

 



 غزائك رخشيه انحجىة في طىريخ



 :انزخشيه انذاخهي

يتم التخزين الداخمي لمحبوب في الصوامع البيتونية والصوميعات البتونية •
 والمستودعات



 انصىامغ انجزىويخ

تخزن الحبوب عمى شكل دوكما، وتجرى عمييا عمميات الغربمة لموصول بيا •
 .إلى المواصفات المطموبة سواء لمطحن أو التصدير

 .تغمق ىذه الصوامع بشكل جيد ما يؤدي إلى نجاح عممية التعقيم•
حكام لإلغالق)توفر إمكانية التحكم في ظروف التخزين •  (تيوية وتحريك وا 
 .سالمة الحبوب وعدم تعرضيا لألضرار الناجمة عن الظروف الجوية•









 انصىميؼبد انمؼذويخ

 من الطرق الرئيسية لتخزين الحبوب وتتوزع عمى مناطق انتاج الحبوب في سورية•
 تمتاز بادخال واخراج الحبوب بشكل دوكما•
 أقل تكمفة وسيولة في التنفيذ من الصوامع البتونية•
تعد الصويمعات المعدنية حركية ومصممة لمتخزين المؤقت من ثالثة إلى ستة •

 أشير
ال تؤمن اإلحكام المغمق بشكل جيد وبالتالي صعوبة الحفاظ عمى المخزن خالية من •

 االصابات الحشرية لفترة طويمة
يتم التخزين في ىذه الصويمعات في سورية لفترات زمنية قد تصل إلى سنة أو أكثر •

 لعدم توفر طاقات تخزينية نظامية





 انمظزىدػبد انجيزىويخ

 تخزن الحبوب في المستودعات البيتونية عمى شكل أكداس بعد تعبئتيا بأكياس•
 تؤمن المستودعات حماية المخازن من األمطار واألشعة الشمسية•
تمتاز ىذه المستودعات بسيولة تنفيذىا ولكنيا غير مناسبة لتخزين الحبوب عمى •

 شكل دوكما







 انخاليب انذائزيخ نهزخشيه

تمتاز الخاليا الدائرية بعدم السماح لمرطوبة األرضية بالتسرب من التربة والوصول •
 إلى الطبقات السفمية من المخزون بكونيا مبنية من البيتون المسمح







 انزخشيه في انؼزاء

من طرق التخزين الرئيسية في سورية وخاصة في السنين التي يكون إنتاج الحبوب •
 مرتفعاً 

يتم اختيار أراض مناسبة من ضمن مراكز شراء الحبوب وتخصيصيا لبناء أكداس •
 من الحبوب



 التخزٌن فً أكٌاس



 التخزٌن فً أكداس



 االعوامل المؤثرة علي تخزٍن الحبوب
 

Factors affecting grain storage 

 



 الظروف المثلي للتخزٍن

بعض المنتجات الزراعية يتم تخزينيا الستعماليا عند الحاجة وىذه يجب حمايتيا لحين •
 تصنيعيا أو استخداميا في التغذية

 تتوقف الظروف المثمى لمتخزين عمى نوع المنتج المراد تخزينو ومحتواه من الرطوبة•
 من الميم توفر الظروف المالئمة لمتخزين لممحافظة عمى الجودة•
من أفضل طرق تخزين الحبوب والبقوليات من التمف تخزينيا في صوامع أو مخازن •

 مييأة بوسائل لتجديد اليواء وضبط الرطوبة
يتم حصاد الحبوب والبقوليات عمى مستوى رطوبة أعمى من المستوى اآلمن لمتخزين •

 وذلك لتقميل الفاقد من ىذه الحبوب قبل أو أثناء الحصاد
يفضل % 15يمزم تجفيف الحبوب ألن نسبة الرطوبة فييا تكون مرتفعة بعد حصادىا •

م وال يزيد محتوى ْ 8تخزينيا في ظروف جافة وباردة بحيث التزيد درجة الحرارة عن 
 %.11رطوبة البذور عن 



 ثيئخ آفبد انمىاد انخشووخ
 العوامل البٌئٌة وعالقتها بآفات المواد المخزونة



 انؼىامم انجيئيخ انزئيظيخ في حيبح آفبد انمىاد انمخشووخ

 الؽذاء•

 الحرارة•

 الرطوبة•

 االضاءة•

 التزاحم•

 األعداء الحٌوٌة•



 انغذاء

 :تحتاج حشرات المواد الخزونة لكي تنمو وتتطور إلى غذاء يتضمن•
 البروتينات واألحماض األمينية لبناء الجسم وتعويض المستيمك منو•
 الكاربوىيدرات لتأمين الطاقة التي تحتاج الييا•
 الدىون•
 Bمكونات أخرى كالماء والفيتامينات وخاصة مجموعة فيتامينات •



 انحزارح

تعيش الحشرات وتنمو وتتكاثر ضمن مدى حراري خاص بكل نوع والمجال المناسب لمحشرات : الحرارة•
درجة مئوية وعموما فان درجة الحرارة  50و 40ْم، وتقع الحدود القصوى لمحرارة المميتة بين  25-30
 ْم لمدة ساعة موصى بيا لكافحة كل أطوار حشرات المواد المخزنة 60

أو ، دقائق 10م لمدة  60أو ، دقائق 4م لمدة  66إذ تموت جميع أطوار الحشرات إذا عرضت لحرارة •
فإذا ، م فإنيا تؤثر عمى تكاثر الحشرات و تطورىا 15أما درجات الحرارة اقل من ، دقيقة 20م لمدة  49

 .م تموت معظم الحشرات  10طالت مدة تعريض الحشرة لدرجة 
 .إن ارتفاع درجة حرارة الحبوب داخل المخزن فوق المعدل الذي تخزن عميو ىو عالمة عمى التدىور



 :ينشأ ارتفاع درجة الحرارة في الحبوب نتيجة احد العاممين •

تنفس الحبوب 

  اإلصابة البكتيرية أو الحشرية أو الفطرية. 

و زيادة تركيزه في ، و يكون نشاط الحبوب مصحوبا بزيادة في إنتاج ثاني أكسيد الكربون•
 .أماكن التخزين يعد أيضا عالمة من عالمات تدىور الحبوب

 



 انزغىثخ

تتوفر الرطوبة في الوسط الذي تعيش فيو حشرات المواد المخزونة إما بشكل بخار ماء في •
 اليواء ويعبر عنو بالرطوبة النسبية أو بشكل محتوى مائي في الحبوب

لرطوبة اليواء عالقة بسرعة تبخر الماء من الحشرات وسرعة تبخر الماء من جسم الحشرات •
 .تعتمد عمى كمية الرطوبة في اليواء وعمى درجة حرارة المحيط وسرعة الرياح

تزداد سرعة التبخر من أجسام الحشرات بانخفاض رطوبة اليواء وارتفاع درجة الحرارة، •
 وتعوض الحشرات الماء المفقود من جسميا بعدة طرق



 غزق رؼىيط انحشزاد انمبء انمفمىد مه جظمهب 
 الماء المتوفر في الغذاء•
 الماء الناتج عن الفعاليات اليومية في جسم الحشرة•
 لمرطوبة مدى خاص بكل نوع حشري يقع فيو نشاطو وتطوره•
حينما تخرج الرطوبة عن ىذا المدى يقل نشاط الحشرة وقدرتيا عمى التكاثر وعند وصوليا إلى حدود •

 التطرف فان ذلك يؤدي بيا الى الموت
انخفاض الرطوبة عن المدى المناسب يؤدي إلى زيادة سرعة تبخر الماء من أجسام الحشرات وان لم •

 فانيا تموت( البيض والعذارى)يعوض وخاصة عند األطوار التي ال تتغذى 

عند ارتفاع الرطوبة النسبية في اليواء فوق المدى المناسب واقتران ذلك بارتفاع درحة الحرارة فان الحشرات •
 .التستطيع تبريد أجساميا بالتبخر ما يؤدي إلى موتيا



للرطوبة فً المحتوى الؽذائً للحبوب مدى ٌناسب الحشرات إال أنه أضٌق •

 %14.5و 11.5بكثٌر من مدى الرطوبة النسبٌة فً الهواء ٌقع هذا المدى بٌن 

تنبت البذور % 14.5وعند ٌرتفع فوق % 12.5المستوى الرطوبً المثالً هو •

 وٌنمو علٌها الفطرٌات التً تهاجم الحشرات مسببة موتها



 :العوامل التٌ تؤدً إلي ارتفاع المحتوى المائٌ للحبت

 الحصاد قبل إتمام النضج أو بعد أٌام ممطرة أو عالٌة الرطوبة•

 تعرض الحبوب لماء الندى أو المطر أو الضباب •

 النقل البحري للحبوب •

 .نقل الحبوب من منطقة جافة إلى أخرى رطبة  •

 عدم تجانس الحبوب كؤن تكون خلٌطا من أنواع مبكرة و أخرى متؤخرة النضج •

 .وجود حشائش مع الحبوب بكثرة  •

 



 انعىء

تتأثر الحشرات بصورة عامة بالضوء اما باالنجذاب نحوه او باالبتعاد عنو أو •
 باستخدامو دلياًل في اتجاه الحركة أو الطيران

 تبعد حشرات المخازن عن الضوء وتتجو نحو الظالم أي أنيا سالبة االنجذاب لمضوء•
ليذا تميل الحشرات لالختباء في الشقوق وداخل كتل الحبوب وليذا وجد أن الضرر •

الناتج عن خنفساء الخابرة يقل عند وجود الضوء وأن الطبقات السفمى من الحبوب 
 وتحت األرضية الخشبية تتضرر أكثر من غيرىا من الطبقات



 انزىبفض

ٌحصل التنافس بٌن أنواع النوع الواحد أو عند وجود أكثر من نوع واحد من •

الحشرات التً تعٌش على ؼذاء معٌن وٌكون التنافس على أشده حٌنما تكون 

المتطلبات الؽذائٌة لألنواع المتنافسة واحدة وبنفس الوقت تكون العوامل البٌئٌة 

 من حرارة ورطوبة مناسبة

عند تؽٌر أحد الظروؾ البٌئٌة فان أحد األنواع المتنافسة الذي ٌالئمه التؽٌر هو •

 الذي ٌعٌش بٌنما النوع األخر ٌقل أو ٌختفً



 االفززاص وانزطفم

 



 انزكيف نذي حشزاد انمخبسن

 أصبح جدار الجسم ؼٌر نفاذ للماء لمنع خروجه عن طرٌق التبخر•

حصل زٌادة فً قدرة هذه الحشرات على امتصاص الماء من الفضالت البرازٌة فً نهاٌة •

 القناة الهضمٌة وعودته للدم

 تستفٌد الحشرات المخزنٌة من الماء الناتج عن العملٌات الحٌاتٌة فً أنسجتها•

صؽر حجمه بشكل واضح خاصة عند عدم توفر الؽذاء الكافً لها واكتفاءها بؤقل كمٌة •

 ممكنة التمام دورة حٌاتها أو عند عدم التوفر فانها تدخل فً سبات



 رفعيم حشزاد انحجىة انمخشووخ ألوىاع وأصىبف مه انغذاء

ان االختالؾ فً مدى قابلٌة اصناؾ او انواع الحبوب والبقول لإلصابة بحشرات المخازن والتباٌن •

 :فً حٌاتها وخصوبتها ٌرجع الى عوامل منها

 القٌمة الؽذائٌة للحبوب -1•

 طبٌعة تكوٌنها -2•

 اللون-3•

 الحجم -4•

 الصالبة -5•

 المحتوى المائً للحبوب -6•



 في حشزاد انحجىة

لوحظ ان سوسة القمح وسوسة الرز تظيران افضمية واضحة تجاه الحنطة والرز •

 ويعد الشعير اقل صالبة منيما

 .وفي الخنفساء ذات الصدر المنشاري فانيا تستجيب الى الرز اكثر منو لمحنطة •
 



 في حشزاد انجمىل نىحظذ انحمبئك انزبنيخ

 .ان االنثى تفضل البذور كبٌرة الحجم•

 .تفضل لوضع البٌض البذور الملساء عن البذور الخشنة الملمس.ب•

 .لٌس للون البذر اهمٌة تذكر.•

 تفضل وضع البٌض على البذور السلٌمة وتترك البذور التً بها ثقوب او مصابة او علٌها.د•

 .بٌض قدٌم•



 مصبدر انؼذوي ثحشزاد انمخبسن

 الحبوب المصابة المخزنة فً العراء•

 متخلفات الحبوب من األعوام السابقة فً المخازن والصوامع •

 .الحشرات التً تبقى فً آالت الدراسة والتذرٌة وفً وسائل النقل  •

 .الحشرات التً توجد فً األكٌاس المستعملة  •

 



 الحشراث

Insects 



 رمظيم انحشزاد انزي رصبحت انحجىة أثىبء انزخشيه

  primary insectsحشرات أولية •

  secondary insectsحشرات ثانوية •

  Accidental insectsحشرات عرضية •

  Omnivorous insectsحشرات كانسة •

  Parasitic and predaceous insectsحشرات طفيلية و مفترسة •



  primary insectsحشراث أولَت 

 :وهً التً تستطٌع إصابة الحبوب السلٌمة و تشمل •

 .Sitophilus oryzae L))ومن أهمها سوسة األرز , حشرات تصٌب حبوب النجٌلٌات* •

 Sitotroga)وفراشة الحبوب   (.Sitophilus granarius L)وسوسة المخزن 

cerealella Oliv.   ) وثاقبة الحبوب الصؽرى(Rhizopertha dominica Fab .     ) و

 (Tenebroides mauritanicus L)خنفساء الكادل 



  Sitophilus oryzae (Linnaeus, 1763) طىطخ األرس





   Sitophilus granarius L .سوسة المخزن 





 Sitotroga cerealella (Olivier, 1789فزاشخ انحجىة 



Sitotroga cerealella  



 Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1793)ثبلجخ انحجىة انصغزي 
 



 (Tenebroides mauritanicus L)خىفظبء انكبدل 



  primary insectsحشراث أولَت 

        callosobruchusومن أهمها خنفساء اللوبٌا , حشرات تصٌب حبوب البقول *•

chinensis L.  وخنفساء الفول الصؽٌرةBruchidius incarnates Schm. 

 



 .callosobruchus chinensis Lخىفظبء انهىثيب  



  Bruchidius incarnatus  (Boheman, 1833)خىفظبء انفىل انصغيزح 
 



  secondary insectsحشراث ثانوٍت 

ولكنها تصٌب الحبوب التً سبق إصابتها بإحدى , تعجز عن إصابة الحبوب السلٌمة•

 ومن أمثلتها , الحشرات األولٌة أو تتؽذى على كسر الحبوب أو منتجات الدقٌق

        .Oryzaephilus surinamensis Lخنفساء الحبوب المنشارٌة •

  Ephestia kuehniella Zeller وفراشة الدقٌق•



  .Oryzaephilus surinamensis Lخىفظبء انحجىة انمىشبريخ 



  Ephestia kuehniella Zeller فزاشخ انذليك
 



  Accidental insectsحشراث عرضَت 

مجموعة الحشرات التً التتؽذى على الحبوب إال إذا لم تتوافر عوائلها المناسبة ولكنها قد •

 Lasiodermومن أمثلتها خنفساء السجاٌر , توجد أحٌانا فً المخازن على أكوام الحبوب

serricorne Fab. 

تكثر فً مصانع تجفٌؾ األؼذٌة حٌث تتؽذى على الفضالت كما تهاجم أؼلفة الكتب •

 وأوراقها والسمك المجفؾ

 ٌعد الطور الٌرقً األكثر ضررا  بالحبوب بالمقارنة مع الحشرة الكاملة•



 
Lasioderma serricorne 

 



  Omnivorous insectsحشراث كانست 

الحشرات الكانسة هً التً تتؽذى على ما ٌتبقى من الحشرات وهً تعٌش على الحبوب •

المتعفنة والرطبة وعلى براز الحشرات األخرى, وأجسامها المٌتة, كما تتؽذى على المواد 

 .الدقٌقة المتساقطة من الحبوب المصابة

 Lepisma sp .و السمك الفضً .Tribolium spمن أمثلتها خنافس الدقٌق•



 .Tribolium spخنافس الدقٌق



 Lepisma sp .انظمك انفعي



 Parasitic and predaceousحشراث طفَلَت و مفترست 
insects  

وهى تتطفل على بعض الحشرات السابق ذكرها أو تفترسها ومن أمثلتها الطفٌلٌات التابعة •

من رتبة ؼشائٌة   , Chalcididae , Inchneumonidae and Braconidaeللعائالت 

 األجنحة 

 Pseudoscorpionsباإلضافة إلى المفترسات من أنواع الحلم المفترس والعقارب الكاذبة •

 .وٌرقات بعض الحشرات 



 انؼىامم انمؤثزح ػهً رطىر

 اآلفبد انحشزيخ في انمخبسن



 محزىيبد انحجىة انمبئيخ

 تهاجم الحشرات المواد المخزنة والحبوب عندما ٌكون محتوٌاتها المائٌة مرتفعة•

 %9تصٌب سوسة األرز الحبوب عندما تكون محتوٌاتها المائٌة أعلى من •

 %11وتفضل الحبوب التً نسبة رطوبتها •

 لمنع هجوم الحشرات والتعفن% 11ٌجب أن التزٌد نسبة الرطوبة بالحبوب المخزة عن •



 انزخشيه انىظيف

تنظؾ المخازن قبل حفظ المحاصٌل الجدٌدة وخاصة من بقاٌا المحاصٌل القدٌمة التً تكون •

 العامل الرئٌسً فً نقل االصابة للمحصول الجدٌد

 نظافة المحصول الجدٌد من التربة والحشرات والحبوب التالفة قبل التخزٌن•



 رمذيز وظجخ االصبثخ
 بحشرات المواد المخزنة



 غزيخ انزؼىيم

 طرٌقة شائعة لتحدٌد نسبة اإلصابة فً بذور البرسٌم•

توضع عٌنة معروفة العدد من البذور فً إناء به ماء وتقلب بشدة ثم تترك بعد التقلٌب مدة •
 بسٌطة لترسب البذور السلٌمة فً قاع اإلناء

 تطفو البذور المصابة على سطح الماء لٌتم فصلها وتقدٌر نسبة اإلصابة •



 غزيمخ انصجغ

 دقائق" 5"تإخذ عٌنة من الحبوب وتنقع فً الماء الدافئ لمدة •

سم  50دقائق فً صبؽة مركبة من نصؾ ؼرام حامض فوكسٌن و 5-2تؽمس بعد ذلك لمدة •

 سم مكعب ماء 950مكعب حامض خلٌك ثلجً و

 .تؽسل بالماء فتظهر مواقع البٌض ملونة بلون أحمر•



 غزيمخ انشفبفيخ

جزء  2+ جزء بالوزن ماء مقطر  2ؼرام محلول مكون من  20حبة فً  1000تنقع •
 جزء واحد ؼلٌسرٌن+ جزء حمض الكتٌك  2+ بللورات فٌنول 

 ساعات 4ٌتم النقع لمدة •

ْم لتصبح بعده الحبوب شفافة وٌرى  70ٌمكن االسراع بتسخٌن المحلول قبل النقع إلى •
بداخلها من ٌرقات أو عذارى أو حشرات كاملة أو أنفاق أو ثقوب فٌجرى عدها وتقدٌر نسبة 

 .االصابة



 انىلبيخ مه اإلصبثخ ثحشزاد انمىاد انغذائيخ

خلط الحبوب المعدة للبذار بؤحد المبٌدات الحشرٌة باالضافة إلى المبٌدات الفطرٌة وهذا ٌمنع •

 .االصابة بالحشرات واألعفان الفطرٌة

تطهٌر المخازن وهذا على ؼاٌة من األهمٌة حٌث تكنس المخازن من بقاٌا الحبوب •

 والشوائب ثم تحرق هذه الكناسة

سد الشقوق فً المخزن وبعد ذلك رش أرضٌة وشقوق وجدران المخازن بؤحد المبٌدات •

 الحشرٌة التً لها خاصٌة التحول إلى بخار مثل أكتلٌك

 تدخٌن المخزن بؤحد مواد التدخٌن مثل برومٌد المٌثاٌل أو الفوستوكسٌن•

 تدخٌن األكٌاس القدٌمة فً مكان محكم اإلؼالق بمادة برومٌد المٌاثٌل•



 انىلبيخ مه اإلصبثخ ثحشزاد انمىاد انغذائيخ

 جعل المخزن دائما فً حاله جٌدة باستمرار•

ٌجب علً مدٌر المخزن أن ٌتخذ القرارات الضرورٌة وٌنفذ اإلجراءات المناسبة الالزمة •

لحفظ المواد المخزونة والحبوب وذلك من تارٌخ تسلٌمها وحتى انتهاء فترة التخزٌن كما 

 ٌجب علٌه ان ٌعمل بحزم للمحافظة علٌها طوال فترة تخزٌنها لتكون بحاله جٌدة

ولمنع الفاقد فً الحبوب والمواد المخزونة قبل التخزٌن ٌجب التؤكد من أن عملٌات الترمٌم •

 .واإلصالح المقررة قد تم تنفٌذها إلصالح اإلضرار الموجودة بالمخازن ومستودعات

 



 انىلبيخ مه اإلصبثخ ثحشزاد انمىاد انغذائيخ

ٌجب إجراء عملٌات النظافة التامة ألرضٌات المخزن وللجدران وسقؾ واألبواب وكذلك •
 .فتحات التهوٌة بها

تنظٌؾ المناطق المحٌطة بالمخزن وأزاله بقاٌا الحبوب منها والنفاٌات وأعشاش الطٌور •
 .الختباء الحشرات وتكاثرها مكانوذلك حتى ال تكون هذه المواد 

جمع الزبالة ووضعها فً صندوق أو فً برمٌل ثم ٌتم لتخلص منها بالحرق و ٌتم التخلص •
 .منها بالدفن

عمٌات الرش لضرورٌة للمخزن وهو فارغ وكذلك لقواعد الرصات الخشبٌة  اءاجر•
 .باستخدام لمبٌدات ذات التؤثٌر بالمالمسة

 



 انىلبيخ مه اإلصبثخ ثحشزاد انمىاد انغذائيخ

تقاس رطوبة الحبوب وذلك بؤخذ عٌنة وإذا كان المحتوي الرطوبً للحبوب مرتفعا جدا فٌتم •
 التؤكد من أمكانٌة تجفٌفه وإال فٌرفض استالم هذه الحبوب

ٌتم تخزٌنها منفصلة ثم معاملتها فٌجب فحص الحبوب لمعرفة هل هً مصابة بالحشرات •
للتخلص من الحشرات الموجودة وحتى ال تنتقل العدوى إلً الحبوب السلٌمة وعندما تكون 

 .اإلصابة شدٌدة ٌرفض استالم هذه الحبوب

 .ٌجب تجنب مالمسه الحبوب المصابة للحبوب السلٌمة عند التخزٌن•

متر بٌن قمة الرصات وسقؾ المخزن لتسهٌل عملٌات  1.5ٌجب ترك مسافة ال تقل عن •
 المكافحة

متربٌن الرصات وبعضها وكذلك بٌن الرصات وجدران  1ٌجب ترك مسافة ال تقل عن •
 المخزن

 



 انىلبيخ مه اإلصبثخ ثحشزاد انمىاد انغذائيخ

ٌجب ؼلق فتحات التهوٌة بالمخزن عندما تكون الرطوٌة النسبٌة للهواء الجوي مرتفعه كما •
 ٌجب فتح فتحات التهوٌة عندما تنخفض الرطوبة النسبٌة للهواء الجوي 

ٌجب إجراء عملٌات الفحص الدوري والمراقبة حٌث ٌجب إجراء تفتٌش ٌومً علً •
 .المخزن


