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 تنقسم طرق مكافحة آفات المخازن الى طرٌقتٌن رئٌسٌتٌن

 : اإلجراءات الوقائٌة
 الهدؾ منها التخلص من اإلصابة الحشرٌة فً حال حدوثها: اإلجراءات العبلجٌة 

 تهدؾ الى منع أو تقلٌل أو الحد من إمكانٌة حدوث إصابة



 اإلجشاءاخ انىقائٍح
 إجراءات حقلية

حصاد المحصول بعد تمام نضجه و تحاشً تركه مدة طوٌلة فً الحقل بعدنضجه أو بٌن حصاده و 
 .  المحصول و هو قائم بالحقل  حتى ال ٌتعرض لبعض الحشرات التً تصٌب, تخزٌنه 

و تنظٌؾ آالت الدراس والتذرٌة و الؽربلة من بقاٌا , التخلص من بقاٌا المحصول و مخلفاته فً الحقل  

 .الحبوب 
 التؤكد من نظافة وسائل النقل من أي إصابة أو تطهٌرها قبل و بعد استعمالها 



 تطهير أماكن التخزين. 

 لبلختباء الحشرات إلٌها تؤوي ان ٌمكن شقوق أو فجوات تترك ال بحٌث المبنى ترمٌم•

 تحتوٌه أن ٌمكن ما و, الجدران و بالسقؾ العالقة أو,األرض على المبعثرة السابق المحصول مخلفات من المخازن تطهر •

 . الكهربائٌة الشفط مكانس باستخدام إصابة من

 فٌلما تترك حتى للبلل قابل معلقات,مسحوق صورة فً استعمالها ٌفضل و), اللندٌن أو المبلثٌون بمادة المخزن رش ٌتم•

 (جفافها بعد الجدار على المبٌد من

 و طوٌل تؤثٌر ذات السابقة والمبٌدات, المعاملة من األقل على أسبوع مضى قبل المعامل المخزن استخدام عدم وٌراعى•

 ( أشهر 6 ) باق  

  باسم تجارٌا الخلٌط هذا ٌعرؾ و ,بٌوتوكسٌد بٌبرونٌل مادة مع ( باق أثر لها لٌس)%0.1- بٌرثرٌن مادة استعمال ٌمكن و •

Pyrenone , الدخان مولدات أو االٌروسوالت استخدام أٌضا الممكن من و 

 

 



 ذطهٍش ػثىاخ انرخضٌٍ

بؤحد محالٌل  أو  معلقات ( األكٌاس التً تستخدم فً تعبئة الحبوب و تخزٌنها )تعامل العبوات 

ومن أكثر المبٌدات استعماال المبلثٌون و البٌرونون , خاصة اذا كان قد سبق استخدامها ,المبٌدات 

 رشاً أو نقعاً 

ال تستعمل العبوات المعاملة إال بعد تمام جفافها وٌعتبر تطهٌر العبوات على إختبلؾ أنواعها 

 باستخدام الؽازات و األدخنة أفضل الطرق حٌث تقضً هذه المعاملة على جمٌع أطوار الحشرات



 انخهظ تانًغحىقاخ انخايهح. 4

تخلط بالحبوب المعدة    و لكنها تقتل الحشرات بتؤثٌرها المٌكانٌكً,المسحوقات الخاملة مواد ؼٌر سامة 

 لبلستهبلك اآلدمً و الحٌوانً

وال على صحة ,وال تإثر على ناتج الطحن , ال تكسب الحبوب المعاملة رائحة أو طعما ؼٌر مرؼوبٌن 

 وال على حٌوٌة الحبوب,المستهلك 

و هٌدروكسٌد الكالسٌوم مسحوق فوسفات الكالسٌوم ,و التربة الدٌاتومٌة ,ومن أمثلة هذه المواد الكاإولٌن 

 (بوصة مربعة/ثقب  211من حبٌباته من خبلل منخل %  10ٌنفذ )بدرجة نعومة خاصة 

, و رماد الفرن ,و زهر الكبرٌت وأكسٌد المؽنٌسٌوم و الجٌر المطفً ,ومسحوق سٌلٌكات االلومنٌوم 

 (قاتلسوس)وٌعرؾ بمسحوق ,  1:1وخلٌط من صخر الفوسفات و زهر الكبرٌت بنسبة 



 تفسير التأثير المميت لهذه المواد للحشرات

أثناء تحركها ,بؤنه ٌعود الى إزالة الطبقة الشمعٌة نتٌجة كشط جزء الكٌوتٌكل السطحً لجلد الحشرة

 بصعوبة بٌن الحبوب

 فٌصبح جدار الجسم ,وجود حبٌبات المادة الدقٌقٌة بٌن األؼشٌة التً تفصل بٌن حلقات الجسم و أعضائه

وبالتالً تبخر سوائل الجسم ثم إصابة الحشرة بالجفاؾ , فً بعض مواضعه منفذا ٌسمح بتبخر الماء 

 الذي ٌنتهً بالموت

 ٌعتقد بعض الباحثٌن أن كفاءة حبٌبات المادة الخاملة على امتصاص الماء من جسم الحشرة هو العامل

 األساسً فً قدرتها على قتل الحشرة بالجفاؾ

 وٌرون أن التؤثٌر الممٌت للمسحوقات الخاملة ٌعود إلى عامل امتصاص الماء من جسم الحشرة أكثر ما

 .ٌكون ناتجا عن إزالة الطبقة الشمعٌة أو ربما ٌكون التؤثٌر راجعاً إلى العاملٌن معاً 

 

 

 

 

 



 ٌرىقف ذأثٍش هزِ انًىاد ػهى ػذج ػىايم

فكلما زادت النعومة زادت الفعالٌة : درجة نعومة المسحوق  . 

 ٌزداد األثر الفعال للمسحوق مع ارتفاع درجة حرارة التخزٌن:درجة حرارة التخزٌن. 

ٌقل أثر المسحوق بإرتفاع درجة الرطوبة النسبٌة فً الجو :الرطوبة النسبٌة. 

 ٌقل أثر المسحوق كلما ارتفع المحتوى المائً للحبة :المحتوى المائً للحبة . 

 ٌزداد فعل المسحوق بنظافة الحبوب و العكس صحٌح:درجة نظافة الحبوب 

فالحشرات التي يكسو جسمها شعر ,تختلف الحشرات في قدرتها على مقاومة فعل المسحوقات 

 غزير مثل يرقات خنفساء الخابرا تكون أقدر على مقاومة أثر المسحوقات
 



 الخلط بالمسحوقاث النباتيت المبيدة للحشراث
 ٌجب أن تتمٌز أنواع النباتات التً تستخدم فً مجال مكافحة اآلفات بالخصائص اآلتٌة

ان تكون نباتات معمرة 

 و إلى القلٌل من العمل و ماء الري و المخصبات ,أن تحتاج الى مساحة محدودة. 

 أال تتلؾ كلما أخذت منه عٌنات من المادة المبٌدة. 

أال تتحول الى عشب أو عائل آلفات 

 أن تكون له استعماالت جانبٌة أخرى. 

 أن ٌكون المستخلص سهل التحضٌر سهل االستعمال فعاال فً مكافحة اآلفة المعٌنة دون إحداث أي

 ضرر لؽٌرها آمنا من الناحٌة البٌئٌة

 



 فٌما ٌتعلق بآفات الحبوب و المواد الؽذائٌة المخزونة ٌعتبر نبات النٌم أفضلها

M.indica=Melia azederach=Azadirachta indica 

 

 بالنسبة للخنفساء (Antifeedant كان لمستخلص البذور تؤثٌر مانع للتؽذٌة 

 وخنفساء الخابرا و فراش البلح, و خنفساء الدقٌق الكستنائٌة , ذات الرأس الطوٌل 

كان لمستخلص البذور تؤثٌر على التكاثر فً بعض الحشرات عند تؽذٌة العمر الٌرقً األخٌر على دقٌق معامل بتركٌزات 

 جزء بالملٌون  1600, 800, 400

 سبب التركٌزان األول و الثانً فً بعض آفات المخازن من الخنافس تثبٌطا لوضع البٌض

 سبب التركٌز العالً منع وضع البٌض كلٌة

 من المعتقد أن تؤثر خصوبة اإلناث فً هذه الحالة ناتج عن عدم تجدد الخبلٌا المؽذٌة التً توجد فً المنطقة الطرفٌة للمباٌض



إن المعاملة بمستخلص البذور توقؾ عملٌة االنسبلخ فً الٌرقات كلٌة أو تحدث إضطراباً فٌها, 

 وان إبعاد هذا التؤثٌر تتوقؾ على التركٌز المستخدم

 أما ٌرقات العمرٌن األول و الثانً فؤنها تتمٌز ببطء نموها و فقد حٌوٌتها

ان الحشرات و الٌرقات المعاملة بمسحوق الثمار أو البذور تظهر علٌها حالة من القلق و 

 االضطراب و العصبٌة

 وتفشل األعمار األخٌرة من الٌرقات فً التحول إلى عذارى ثم تموت

 



 انرأكذ يٍ َظافح انحثىب و جفافها

 بل ٌفضل ان تكون اقل من ذلك,% 12ال ٌنصح بتخزٌن حبوب القمح أو الذرة بدرجة رطوبة تزٌد على 

و خلوها من الكسر و الشوائب التً تعتبر بٌئة صالحة لنمو الحشرات و ,ٌجب التؤكد من نظافة الحبوب 

 تكاثرها



 خضٌ انحثىب تأغهفرها

خزن الذرة الشامٌة بؤؼلفتها ٌحمً الحبوب من اإلصابة بفراش الحبوب اذا كانت الكٌزان •

 ولكنها ال تحمً المحصول من الطٌور و القوارض, مؽطاة تماما باألؼلفة

 



 انفحص انذوسي نهحثىب

حتى ال تتطور ,أمراً ذا أهمٌة (  كل أسبوعٌن أو كل شهر على األقل)ٌعتبر الفحص الدوري للحبوب •

 اإلصابة و ٌصعب عبلجها



 اإلجشاءاخ انؼالجٍح
 الهدؾ منها التخلص من اإلصابة الحشرٌة فً حالة حدوثها



 انًكافحح انًٍكاٍَكٍح
 Sievingالغربلة 

وتعمل الؽربلة على فصل الحشرات الموجودة خارج , هذه الطرٌقة ٌتبعها صؽار المزارعٌن و التجار 

 .و على فصل بعض الشوائب و كسر الحبوب ,الحبوب 

أو  التً تلتصق ( كثٌر من الٌرقات و العذارى )و لكنها ال تفصل األطوار الحشرٌة التً توجد داخل الحبة 

 و ٌجب التخلص من نواتج الؽربلة و إعدامها ( بٌض خنافس البقول )بها 

لفصل الٌرقات التً تظهر أسبوعٌا بعد ,ٌلجؤ الى نخل الدقٌق للؽرض نفسه مع تكرار العملٌة عدة مرات 

 فقس البٌض

 



 Crushingالجرش 

و تإدي هذه الطرٌقة إلى القضاء ,تفٌد هذه الطرٌقة فً حماٌة الفول و العدس من اإلصابة بخنافس البقول 

 .على األطوار الحشرٌة داخل الحبوب 

و ال ٌنصح بجرش الفول أال اذا كان معداً ,كما أن الحشرات ال تقبل على إصابة الحبوب بعد جرشها 

 %. 21و كانت نسبة اإلصابة أعلى من ,لبلستهبلك فً هذه الصورة 

 



 Centrifugal force useاستخدام القوة الطاردة المركزية 

 للقضاء على الحشرات الموجودة فً الدقٌق و أطوارها  Entoleterٌستخدم جهاز خاص ٌعرؾ بال 

 .بفصلها هً وأنواع الحلم بخاصٌة الطرد المركزي

 الجهاز شائع االستعمال فً مطاحن الدقٌق الحدٌثة

 



 Physical controlانًكافحح انفٍضٌائٍح . 2

 Temperatureالحرارة  -

و إرتفاع درجة الحرارة أو إنخفاضها عن هذه المنطقة , لكل حشرة منطقة حرارٌة تكون فٌها فً أقصى نشاطها 

 .تدخل الحشرة فً منطقة خمول ٌقل أو ٌكاد ٌنعدم فٌها نشاطها 

و قد استخدمت هذه الظاهرة ,فإذا استمر ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها عن ذلك تإدي إلى موت الحشرات 

 .كوسٌلة لمكافحة آفات المخازن بالتبرٌد أو التسخٌن 

 

 

 

   





 Coolinالتبريد • 

 و ذلك عن طرٌق إمرار تٌار هواء بارد فً مكان تخزٌن الحبوب إلٌقاؾ نشاط الحشرات  -

 .تخزٌن التمور و الفواكه المجففة فً مخازن باردة إلى درجة الصفر المئوي لحماٌتها من اإلصابة -



 Heatinالتسخين • 

 و ذلك عن طرٌق إمرار تٌار هواء ساخن لوقؾ نشاط الحشرات أو قتلها 

 ساعة ٌإدي إلى قتل جمٌع الحشرات  11- 12ْم لمدة  61و تعرٌض الحشرات لدرجة حرارة

 .وأطوارها

 و لكنه ٌإثر ,كما أن تعرٌض الحبوب لدرجات حرارة عالٌة لتحمٌصها ٌمٌت ما بداخلها من حشرات

 وعلى بعض خواص التجهٌز الصناعً, على حٌوٌة الحبوب 

 



 Gamma irradiationاألشعة 

وكانت التؤثٌرات الجانبٌة لؤلشعة , بنجاح فً تعقٌم حشرات المخازن (  61كوبلت )استخدمت أشعة جاما 

 على الحبوب ضئٌلة للؽاٌة

 
ٌمنع فقس البٌض  60كٌلو راد من أشعة جاما الصادرة من الكوبالت  21و قد وجد ان معاملة التمر بجرعة 

وٌوقؾ تطور الٌرقات و العذارى وتقتل الحشرات الكاملة لخنفساء الحبوب المنشارٌة التً توجد بالثمار , 

 12, 9,6,3وذلك لفترات , المعاملة دون ان تإثر على قٌمتها الؽذائٌة أو طعمها أو رائحتها أو مذاقها 

 .شهراً بعد التخزٌن



 High frequency wavesالكهرباء 

وتتلخص الطرٌقة فً إمرار الحبوب على سٌر وسط مجال , تستخدم على نطاق ضٌق إلرتفاع تكالٌفها 

 .كهربائً ذي ذبذبة عالٌة للقضاء على جمٌع أطوار الحشرات داخل الحبوب وخارجها

 



 Air-tight storesالمخازن ذات الجو المحكم  -

و هو ,ٌقضً على الحشرات بعد نفاذ كمٌة األكسجٌن بالجو الداخلً و ارتفاع تركٌز ثانً أكسٌد الكربون  -

 .قاتل للحشرات

ٌوماً فً جو ٌحتوي على نسبة من ثانً أكسٌد  12وجد ان سوسة األرز تموت خبلل فترة تقل عن  -,

 % 13.8فً الوقت الذي تبلػ فٌه نسبة األكسجٌن فً الجو % 22 -14الكربون تترأوح ما بٌن 

 



 انًكافحح انحٍىٌح

ٌهتم الباحثون فً مجال مكافحة الحشرات حالٌاً بتطوٌر المكافحة الحٌوٌة للحشرات وذلك بإٌجاد سبلالت •

 .من الذكور العقٌمة أو فٌروسات تهاجم الحشرات الضارة

باإلضافة إلى طر ائق أخرى تعتمد على إٌجاد البدائل لمواد المكافحة الكٌمٌائٌة الضارة جدا بالصحة العامة •

 .والبٌئة

(  ممرضات حشرٌة -متطفبلت -مفترسات)وتعتمد المكافحة الحٌوٌة على استخدام األعداء الحٌوٌة المختلفة •

أو منتجات الكائنات الحٌة كالمبٌدات الحٌوٌة المٌكروبٌة المختلفة فً السٌطرة على حشرات المواد 

 المخزونة









Trichogramma pretiosum  



 Chemical controlانًكافحح انكًٍٍائٍح 

المبٌدات الحشرٌة بالمبلمسة ,هناك طرٌقتان أساسٌتان لمكافحة آفات الحبوب و المواد المخزونة كٌمٌائٌاً •

(contact insecticides )  والمدخنات(fumigants) 

ومن المهم , وعند مكافحة آفات المخازن تستعمل المبٌدات الحشرٌة بطرق عدٌدة و فً صور مختلفة •

 وباآللة المناسبة, استعمال المبٌد فً الصورة الصحٌحة 

 

 



 Active dustsانًغحىقاخ انفؼانح انًخففح  -

مادة % 5 -0.1ٌحتوي معظمها على , وال تحتاج إلى تخفٌؾ , تكون جاهزة لبلستعمال مباشرة 

 فعالة و الباقً مادة حاملة أو مخففة

ٌراعى االحتفاظ بها جافة حٌث ان كفاءة المبٌد تتدهور بارتفاع الرطوبة باإلضافة الى صعوبة 

 :و تستخدم هذه المسحوقات فً الحاالت اآلتٌة ,تعفٌره بانتظام 

 .  الخلط المباشر مع الحبوب •

 .لمنع اإلصابات الجدٌدة,تعفٌر السطوح الخارجٌة ألكٌاس الحبوب أو عبوات المواد الؽذائٌة •

 التعفٌر حول كومة الحبوب أو المادة الؽذائٌة لمنع زحؾ الحشرات إلٌها•



 Wettable powdersانًغحىقاخ انقاتهح نهثهم 

من وزنها % 80-20تحتوي على , و هً مسحوقات ٌمكن استعمالها رشا بعد تحوٌلها إلى معلقات 

 مادة فعالة تضاؾ إلٌها مواد مثبتة و مواد مبللة و أخرى الصقة  

 :وتستعمل عادة فً الحاالت اآلتٌة

 ( رش الجدران و األسقؾ و األرضٌات )معاملة المخازن •

 معاملة السطوح الخارجٌة ألكٌاس الحبوب•

 تطهٌر وسائل نقل الحبوب•



 Emulsifiable concentratesالمركزات القابلة لالستحالب 

تستعمل لؤلؼراض نفسها التً تستعمل لها ,و هى مركزات تستحلب بتخفٌفها بالماء قبل استعمالها رشاً 

 المسحوقات القابلة للبلل إال أن وجود القبلب فً الرشاشة ؼٌر ضروري

  

ٌعرؾ المستحلب على انه نظام ؼروى ؼٌر متجانس وسط االنتشار فٌه ؼالباً الماء والمادة المنتشرة أي 

 سائل زٌتً

 ولذلك ٌجب إضافة مواد معٌنة لتضمن االنتشار المتجانس لقطرات المبٌد فى البٌئة المائٌة وتسمى
Emulsifying agent & Emulsifiers 



االٌشوعىالخ و انًضثثاخ و يىنذاخ انذخاٌ 
Aeroslos,fogs and smoke generator 

و تبقى معلقة فً ,مٌكرون  50-2ٌبلػ قطر جزٌئات المبٌد  (Freon)فً االٌروسول ٌخلط المبٌد مع ؼاز 

والبد من استعمالها فً ,الهواء فترة و تتؤثر بحركة الهواء و تتخلل الشقوق و الفجوات و تترسب ببطء

 حٌز مؽلق

و فً المضببات ٌخلط مع المبٌد زٌت معدنً خفٌؾ و عن طرٌق اآلالت الخاصة تخرج جزٌئات المبٌد 

بالهواء المضؽوط أو بإسقاط المبٌد على اسطوانة سرٌعة الدوران أو مع هواء ساخن أو ؼازات عادمة 

 .ساخنة أو بخار ٌحٌل المبٌد إلى جزٌئات متناهٌة الصؽرتشبة الضباب 

أو خلٌط ,أما مولدات الدخان فٌخلط فٌها المبٌد مع مادة تولد الدخان بكثافة عند حرقها كالشموع و السكر 

 .ولهذه األدخنة خصائص االٌروسوالت نفسها , من السكر و كلورات البوتاسٌوم 

 

 

 

 

 



 Fumigantsانًذخُاخ  -

و هى عبارة عن ؼازات أو أبخرة تقتل الحشرات بعد وصولها إلى داخل جسم الحشرة عن طرٌق الجهاز 

 التنفسً

  



 Contact insecticidesانًثٍذاخ انحششٌح تانًاليغح 

 .مواد لها القدرة على اختراق جلد الحشرة و الوصول إلً أنسجة الجسم لتقتلها بتؤثٌرها الكٌمٌائً السام 

نتٌجة لما قد تكسبه المادة ,و الصالح من هذه المواد لبلستخدام على المواد الؽذائٌة المخزونة محدود العدد 

 المعاملة من رائحة معٌنة أو طعم ؼرٌبٌن, ونتٌجة للمتبقٌات السامة التً تظل عالقة بها  

و ,تخلط هذه المبٌدات مع مواد حاملة أو مخففة مثل بودرة التلك أو الكاإولٌن لضمان تجانس التوزٌع 

 تستعمل عادة فً معاملة الحبوب المعدة للتقاوي أو لئلستهبلك اآلدمً



 يشكثاخ انثٍشٌثشٌٍ

وتزداد سمٌة هذه المواد بإضافة مواد , ولذلك تستعمل بؤمان على المواد الؽذائٌة , وهى ؼٌر سامة لئلنسان 

إال أنها سرٌعة التحلل فً الضوء ومن أمثلة المركبات البٌرٌثرٌنٌة  Piperonyl butoxid منشطة إلٌها مثل 

 .ملٌون جزء من الحبوب /و تستخدم بنسبة جزء واحد  (Pyrenone)المستخدمة على الحبوب مادة بٌرٌنون 

 



 انًشكثاخ انكهىسٌٍُح

و , مشابه جاما %  99الذي ٌحتوي على ما ال ٌقل عن (  (Lindaneومن أمثلتها اللندٌن •

 وهو ؼٌر ثابت لمدد طوٌلة.هو مبٌد باللمس و ٌكون له تؤثٌر خانق فً الجو الحار 

 

 



 انًشكثاخ انفغفىسٌح انؼضىٌح

و هو من المبٌدات اآلمنة ٌمتاز بسرعة تحلله, و ٌمكن ,ومن أمثلتها المبلثٌون و االكتٌلٌك •

استخدامه على الحبوب المعدة لبلستهبلك اآلدمً بشرط تقدٌر المتبقٌات, ومقارنتها بالحد 

 .اآلمن قبل طرحها للستهبلك

 

 



انًؼايالخ انكًٍٍائٍح نهحثىب وػثىاذها 
 وانًثاًَ ووعائم انُقم



 :انخهظ انًثاشش نهحثىب و انًثٍذاخ 
 وتستخدم ثبلث مواد بالمعدالت اآلتٌة, تستخدم المسحوقات المخففة خلطاً مع الحبوب 

 كجم حبوب 200( /مسحوق%1) جم  120: المبلثٌون 

 كجم حبوب 200(/ مسحوق %1) جم  120: اللندٌن 

 كجم  حبوب 200/ برونٌل بٌوتوكسٌد% 1= بٌرٌثرٌن % 0.2)جم  120: بٌرٌثروم 



ٌمكن استخدام المبٌدات فً صورة مركزات قابلة لبلستحبلب بعد تخفٌفها عن طرٌق جهاز خاص 

عندما تكون الحبوب مفرودة على أرضٌة جافة أو أثناء تحركها على السٌر لتخزٌنها فً الصوامع 

 لضمان تجانس توزٌع المبٌد,و البد من معاٌرة كمٌة المبٌد مع كمٌة الحبوب . 

كػ حبوب لتجنب رفع المحتوى المائً  100لتر ماء لكل  2.5ٌجب اال ٌتعدى حجم الماء 

 (.المبلثٌون و البٌرٌترٌن)للحبوب 

مرات  5-2وفً حالة بذور التقاوي تستعمل المواد الثبلث السابق ذكرها, ولكن بمعدل ٌزٌد عن 

عما ٌستخدم على الحبوب المعدة للؽذاء مع التؤكٌد على عدم استهبلك هذه البذور المعاملة ؼذاء 

 .اإلنسان

 

 



 يؼايهح أكٍاط انحثىب

اما البٌرٌثٌوم فٌعتبر ؼٌر فعال على األكٌاس نظرا لعدم , المبٌدات الموصى بها هى المبلثٌون و اللندٌن 

ولذلك ٌنبؽً إجراء المعاملة عقب ,و تهدؾ هذه المعاملة الى منع إعادة اإلصابة ,ثباته بفعل الضوء 

 تدخٌن الحبوب مباشرة

 ٌرش المعلق أو ٌعفر المسحوق على السطح العلوي لكل طبقة من طبقات األكٌاس عند

 .و ٌفضل رش المعلق و ٌمكن رش الجوانب األربعة و السطح العلوي لمجموعة من األكٌاس,رصها 



 يؼايهح انًثاًَ و وعائم انُقم

و تستعمل مادتا المبلثٌون و , وٌجب تنظٌفها بإتقان قبل تطبٌق المعاملة, تعامل المبانً و وسائل النقل بالمبٌدات رشا 

و ٌفضل استعمال هذه المواد فً صورة , اللندٌن لرش المسطحات الداخلٌة للمبانً بما فٌها األرضٌة و السقوؾ 

و تبقى جزٌئات المسحوق المحتوي على المبٌد عالقة , ذلك ألن الماء تمتصه الجدران ( مسحوقات قابلة للبلل)معلقات 

 .على السطح الخارجً للجدار فتإثر على الحشرات 

وال ٌبقى منها على الجدار اى كمٌة ٌمكن , ٌمتص الجزء األكبر منها ( اسمنت أو حجارة )أما المستحلبات فان الجدار  

 ان تإثر على الحشرات بالمبلمسة

 متر مربع 100/لترات ماء 5( = مستحلب زٌتً% 50)مل  200أو ( مسحوق قابل للبلل% 20)غ  400: مبلثٌون

 .متر مربع 100/لترات ماء 5( = مستحلب زٌتً)مل  500أو ( مسحوق قابل للبلل% 50)غ  200: لندٌن

 

 

 

 

 



 Fumigationانرذخٍٍ 

 ٌعتبر التدخٌن الطرٌقة المثلً للقضاء على آفات الحبوب و المواد المخزونة

تصل مادة التدخٌن على الحالة الؽازٌة الى خبلٌا الجسم مع الهواء الجوي عن طرٌق الجهاز التنفسً و تإثر مادة •

 التدخٌن على أنزٌمات األكسدة فتموت الحشرة

 وإنما ٌنتهً دوره فً العبلج بإنتهاء المعاملة, و التدخٌن ال ٌمنع اإلصابة فً المستقبل •

و التً , وجمٌع أطوارها التً تختبئ فً الشقوق والفجوات و داخل الحبوب , ٌقضً على جمٌع اآلفات الحشرٌة •

تعجز المبٌدات األخرى عن الوصول إلٌها بطرٌقة سرٌعة, بتكلفة أقل ودون أن تإثر على المواد المعاملة فً ؼالب 

 األحٌان من حٌث الطعم و اللون و الرائحة

 ٌكون طورا البٌضة و العذراء أكثر مقاومة لفعل الؽاز•

 وتجرى عملٌة التدخٌن فً حٌز محكم الؽلق•



 :ػُذ إجشاء ػًهٍح انرذخٍٍ ذشاػى اإلجشاءاخ اَذٍح 

 اتخاذ االحتٌاطٌات البلزمة لتامٌن سبلمة القائمٌن بعملٌة التدخٌن. 1

 ال توكل العملٌة اال لذوي الخبرة منهم•

 تعاون شخصٌن معا عند قٌام العملٌة•

و عند التهوٌة مع مراعاة أن لكل نوع من الؽازات مرشحه الخاص , استعمال األقنعة الواقٌة من الؽاز عند إجراء العملٌة •

 الذي ال ٌصلح لؽٌره و أن له عمراً محدوداً تنتهً فعالٌته بانتهائه 

 واإلسعافات األولٌة البلزمة, و طرق الوقاٌة منها . ,اإللمام التام بخواص المادة •

 



 ألن بعض الؽازات قابل لبلشتعال,قطع التٌار الكهربائً و إبعاد أي مصدر لحدوث شرارة . 2

 التؤكد من إحكام ؼلق المكان المعد إلجراء العملٌة و ترمٌم أي ثقوب ٌمكن أن ٌتسرب منها الؽاز. 3

مع مراعاة أن الجرعة الممٌتة ألحد الؽازات قد تختلؾ , و كذلك مدة التعرٌض و اإللتزام بها , تقدٌر الجرعة البلزمة بدقة . 4

حتى ال تإثر , و ٌعتبر تقدٌر الجرعة و مدة التعرٌض من أكثر األمور أهمٌة , تبعاً لدرجة الحرارة و المحتوى المائً للحبة 

 العملٌة على حٌوٌة الحبوب أو خواص الدقٌق أو امتصاصها لجزء من الؽاز السام الذي ٌإثر على صحة المستهلك

أو فً درجات حرارة , لسرعة تبخر مادة التدخٌن وزٌادة تسربها , ْم  45تجنب إجراء العملٌة فً درجة حرارة أعلى من . 5

و ٌتجنب أٌضا التدخٌن فً , و تنقص فعالٌة المادة المدخنة , وبالتالً معدل تنفسها , ْم حٌث ٌقل نشاط الحشرات  15تقل عن 

و زٌادة تركٌز ؼاز ثانً أكسٌد الكربون ٌزٌدان من ( مْ  35-30)ان ارتفاع درجة حرارة المكان المراد تدخٌنه ,الجو العاصؾ 

 .وٌرفع من فعالٌته , و ٌزٌد استنشاقها للؽاز السام , معدل تنفس الحشرات 

وبعضها ٌحفظ تحت , بعضها ٌوجدعلى حالة سائلة )إتخاذ جمٌع اإلحتٌاطٌات البلزمة لتؤمٌن نقل مواد التدخٌن و تدأولها . 6

 فهناك احتمال تسرب الؽاز باإلضافة إلى أن بعض هذه المواد قابل لبلشتعال( ضؽط عال داخل االسطوانات 

 

  . 

 

 

 

 

 



إن استعمال المراوح , أو عند القاعدة تبعا لكثافة الؽاز ,وضع مادة التدخٌن فً أعلى كومة الحبوب . 7•

 .  ٌضمن توزٌع الؽاز توزٌعا متماثبلً داخل الحٌز المراد تدخٌنه 

 تهوٌة المكان بعد انقضاء مدة التعرٌض . 8•

 فحص عٌنة من المادة التً تم تدخٌنها للتؤكد من نجاح العملٌة. 9•



ذُقغى يىاد انرذخٍٍ حغة صفاذها 
 انفٍضٌائٍح إنى ثالز يجًىػاخ هً



 Gaseous fumigantsيىاد انرذخٍٍ انغاصٌح 

 :وهى المواد التً تكون فً حالة ؼازٌة تحت درجة حرارة و ضؽط الؽرفة ومن أمثلتها •

 Hydrocyanic)وؼاز حمض االٌدروسٌانٌك  (Methyl bromide)برومٌد المٌثاٌل •

acid gas ).  



 Liquefied fumigantsيىاد انرذخٍٍ انغائهح 

ومن أمثلتها رابع كلورٌد , وتتبخر عند تعرضها للهواء الجوى , وهى تكون سائلة تحت ظروؾ الؽرفة •

 .(Carbon disulphide)و ثانً كبرٌتور الكربون  (Carbon tetrachloride)الكربون 



 Solid fumigantsيىاد انرذخٍٍ انصهثح 

 من أمثلتها سٌانٌد الكالسٌوم, ؼاز نتٌجة امتصاصها رطوبة الجو إلى مواد صلبة تتحول •

(Calcium cyanide)  الذي ٌنفرد منه ؼاز حمض االٌدروسٌانٌك( سٌانٌد األٌدروجٌنHCN)) 

 .(Hydrogen phosphide)من أمثلتها أٌضا فوسفٌد االلومنٌوم الذي ٌنفرد عنه ؼاز فوسفٌد األٌدروجٌن و 



 أيثهح نثؼض يىاد انرذخٍٍ



 Carbon disulphideثاًَ كثشٌرٍذ انكشتىٌ . 1

 ذو رائحة كرٌهة قد تكتسبها المادة المعاملة.سائل عدٌم اللون أو مائل لئلصفرار•

 الؽاز أثقل كثٌر من الهواء الجوى قابل لئلشتعال•

 وقد ٌحدث فرقعه عند امتزاجه بالهواء الجوي•

 وقد ٌإثر على حٌوٌة البذور•

ساعة رشا على السطح العلوي للحبوب أو  24/ متر مكعب من الفراغ/سم مكعب  200ٌستعمل بنسبه  •

 رش أكٌاس فارؼة للسائل تؽطى بها الحبوب



 Carbon tetrachlorideساتغ كهىسٌذ انكشتىٌ . 2

 سائل عدٌم اللون أثقل كثٌر من الهواء الجوى•

 ؼٌر قابل لبلشتعال ذو تؤثٌر ضعٌؾ•

 ساعه 48/ متر مكعب من الفراغ/سم مكعب 350ٌستعمل بمعدل .ضعٌؾ•

 4:1ٌفضل استخدامه مخلوطاً مع المادة السابقة بنسبه •



 Hydrocyanic acid gasغاص حًض االٌذسوعٍاٍَك 

 ؼاز عدٌم اللون ذو رائحة تشبه رائحة اللوز المر أخؾ قلٌبل من الهواء•

 قابل لبلشتعال إذا زاد تركٌزه فً الجو من أخطر الؽازات وأشدها سمٌه لئلنسان•

 ال ٌستخدم فً مكافحه آفات المخازن إال فً ؼرؾ معدة لهذا الؽرض•

 وتحتاج إلى تهوٌه للتخلص من آثار الؽاز السام, تمتص الحبوب المعاملة به كمٌه منه•



 Methyl bromideتشويٍذ انًٍثاٌم . 4

 سائل عدٌم اللون عدٌم الرائحة سرٌع التطاٌر أثقل من الهواء الجوي, ضار بالحٌوانات•

 كذلك القوارض والحلم, شدٌد السمٌة للحشرات وجمٌع أطوارها بما فٌها البٌض•

 درجه حرارة فعاله فً درجات الحرارة المنخفضةأي الحالة الؽازٌة على إلى ٌتحول •

 ال ٌتبقى منه شئ بعد تمام التهوٌة•

 روائح ؼٌر مرؼوب فٌها فً أكثر المواد التً ٌتم تدخٌنهاساماً أو ال ٌترك أثرا •

 ذو قوه تخلل عالٌة حتى فً الدقٌق•

 ٌستعمل فً إطفاء الحرائقإنه ؼٌر قابل لبلشتعال بل •

 فً المعادنأو القماش أنسجه ال ٌإثر فً •

 ثابت كٌمٌائٌا وٌمكن خزنه دون تحلل لمده طوٌلة•

 سهل االستعمال رخٌص الثمن•



 تشويٍذ انًٍثاٌم 

وٌستعمل بنسب ولمدد مختلفة لمكافحه آفات الحبوب ومنتجاتها والبذور على مختلؾ  أنواعها •

 .والتوابل والسجاٌر والتبػ واألكٌاس الفارؼة ) المكسرات(والفواكه المجففة والنقل 

ٌخلط بؽاز الكلوروبٌكرٌن المسٌل للدموع , له خاصٌة التجمع فً جسم اإلنسان و إحداث شلل •

 نظرا ألنه عدٌم الرائحة ولٌسهل تمٌٌزه,

 نفاذٌة العبوات المستعملة قبل الشروع فً التنفٌذبإختبار ٌنصح 

 % 12ٌجب التؤكد من أن نسبة الرطوبة فً الحبوب التً ستعامل ال تزٌد عن 

 التام بالجرعة ومدة التعرٌضاإللتزام 



 Hydrogen phosphideفىعفٍذ األٌذسوجٍٍ 

 من أحدث مواد التدخٌن ٌستخدم فً شكل أقراص داخل علب من الصفٌح تعرؾ بؤقراص الفوستوكسٌن•

إال أن تحلل ( سام و قابل لبلشتعال)و ٌعطً ؼاز فوسفٌد األٌدروجٌن ,ٌتحلل بفعل الرطوبة الجوٌة •

 كربونات االلومنٌوم بفعل الرطوبة الجوٌة ٌعطً ؼاز النشادر ٌصبح خلٌط الؽازٌن ؼٌر قابل لبلشتعال

و هً فترة كافٌة ٌتمكن فٌها القائمون على العمل ,ساعات لٌنفرد الؽاز 9تحتاج االقراص مدة ال تقل عن •

 من وضع األقراص و إحكام الؽلق

 و لٌس له تؤثٌر ضار على حٌوٌة الحبوب, للؽاز رائحة ممٌزة •

 أٌام فً المخازن 3/ متر مكعب فراغ/أقراص3أٌام فً الصوامع  3/ طن حبوب/ٌستخدم بنسبة قرصٌن•

 



 :طشق اعرؼًال يىاد انرذخٍٍ 

 هما ,تجرى عملٌات تدخٌن الحبوب و المواد المخزونة بطرٌقتٌن أساسٌتٌن•

 التدخٌن تحت الضؽط الجوي العادي•

 و التدخٌن تحت ضؽط مخلخل,•



 Atmosphericانرذخٍٍ ذحد انضغظ انجىي انؼادي . 
fumigation 

فعال و قلٌل ,و هً محكمة القفل مجهزة مٌكانٌكٌا لهذا الؽرض: التدخٌن فً الصوامع  -أ •
 الكلفة

وأال تكون هناك فرصة , و ٌشترط أن ٌكون المخزن محكم القفل: التدخٌن فً مخازن  -ب •
 للتسرب

, متر مكعب  111وال ٌزٌد حجمها عن , و توجد بجوار المخازن: التدخٌن فً ؼرؾ  -ت •
 .الؽذائٌة المستوردة فٌها قبل النقل إلى المخازن   وٌتم تدخٌن المواد

 , (Polyethylene)المواد الؽذائٌة بالمشمع أو تؽطى الحبوب : التدخٌن تحت المشمع  -ث •
 . و ٌثقل بالرمل و قطع الحجارة,وٌتم وضع المادة المدخنة أسفل المشمع و ٌطوى حرفه 

فً أو تجرى هذه العملٌة داخل المخازن ,على هذه الطرٌقة ارتفاع معدل تسرب الؽازٌعاب •
 العراء

داخل عربات أو ,ٌمكن إجراء عملٌة التدخٌن داخل سفن نقل الحبوب : تدخٌن وسائل النقل  -•
فً جمٌع الحاالت تكون وسٌلة النقل مجهزة مٌكانٌكٌا لتدخٌن الحبوب و ,أوالشاحناتالقطار 

 والمواد الؽذائٌة

 



 Vacuum fumigationانرذخٍٍ انفشاغً . 2

 .تجرى العملٌة هنا تحت ضؽط مخلخل لزٌادة قدرة الؽاز على االختراق •

و تستخدم هذه الطرٌقة لتدخٌن الحبوب و المواد الؽذائٌة الموجودة فً عبوات ورقٌة على  •

 وجه الخصوص

 ٌتم التدخٌن داخل اسطوانات حدٌدٌة محكمة الؽلق سمٌكة الجدران•

 4-2)أهم ما تتمٌز به هذه العملٌة تقلٌل الفترة الزمنٌة البلزمة لتعرٌض المادة الؽذائٌة للؽاز •

 (.ساعة 24-12ساعات بدالً من 



 Factorsانؼىايم انرً ذؤثش ػهى فؼانٍح ػًهٍح انرذخٍٍ 
affecting efficiency of fumigation 

 :وتختلؾ مواد التدخٌن بعضها عن البعض األخر فٌما ٌلً Fumigantمادة التدخٌن •

و بعضها ( برومٌد المٌثٌل )بعض المواد تكون سرٌعة التبخر  Volatility( التطاٌر )سرعة التبخر  -أ •
وكلما كان تحوٌل المادة إلى الصورة الؽازٌة أسرع كان ذلك , ( رابع كلورٌد الكربون )بطًء التبخر مثل 

 .أفضل 

 Diffusion and penetrationسرعة االنتشار والتخلل  -ب •

 و درجة ذوبان الؽاز فً السوائل, تتوقؾ هذه الخاصٌة على درجة التطاٌر و الوزن النوعً •

 وكلما كانت درجة التطاٌر عالٌة و الوزن النوعً قلٌبل كانت المادة أسرع فً اإلنتشار و التخلل •

و لذلك ال ٌستخدم برومٌد المٌثٌل فً تدخٌن البذور الزٌتٌة ,ٌتجنب استعمال الؽازات التً تذوب فً السوائل•
 لقدرته على الذوبان فً الزٌوت



 Sorption rateمعدل االمتصاص  -ت •

جدران المخازن أو الصومعة أوقصرة )ٌعنً انجذاب جزٌئات مادة التدخٌن إلى مواد صلبة •

 و زٌادة االمتصاص ٌقلل من انتشار مادة التدخٌن( الحبوب

,  من المواد العالٌة االمتصاص رابع كلورٌد الكربون ,و تكون نتٌجة التدخٌن ؼٌر مرضٌة •

و ٌزداد معدل , أما برومٌد المٌثٌل فقابلٌته لبلمتصاص منخفضة , وثانً كبرٌتور الكربون 

 .وانخفاض درجة الحرارة , ومع ارتفاع الرطوبة , االمتصاص مع زٌادة نسبة الشوائب

 

 

 

 



 Dosage and concentrationانجشػح و انرشكٍض  -ز 

وٌعبر عنها عادة بوزن مادة , الجرعة هً كمٌة الؽاز المستعملة عند بدء عملٌة التدخٌن •

 (.مترمكعب/ ملػ)التدخٌن بالنسبة لحجم الفراغ 

أما , ولزٌادة فعالٌة التدخٌن البد من المحافظة على تركٌز معٌن خبلل مدة زمنٌة معٌنة •

التركٌز فهو عبارة عن كمٌة الؽاز التً توجد فً فراغ التدخٌن بعد فترات معٌنة من بدء 

 العملٌة

•  

 



 Type and condition ofَىع انحثىب و حانرها . 2
grains 

 :ٌتؤثر نجاح عملٌة التدخٌن بعدة عوامل من أهمها•



 Size and permeabilityحجى انحثىب و دسجح َفارٌرها 
of kernel 

كلما صؽر حجم الحبوب زادت مساحتها بالنسبة لوحدة الحجم مما ٌترتب علٌه قلة الفراؼات •

 بٌن الحبوب 

و ٌصبح من , وٌزداد معدل االمتصاص, و ٌقل معدل االنتشار و التخلل تبعا لذلك •

 الضروري زٌادة الجرعة

 



 Grain temperatureدسجح حشاسج انحثىب و سطىترها  -
and moisture content 

و إرتفاع الحرارة ٌإدي إلى زٌادة حركة جزٌئات مادة , تكتسب مادة التدخٌن درجة حرارة الحبوب•

كما أن ارتفاع المحتوى المائً للحبة ٌزٌد , مما ٌساعد على زٌادة االنتشار و التخلل , التدخٌن 

 معدل االمتصاص

 

 



 Amount and type ofَغثح انشىائة و َىػٍرها 
dockag 

 .و بذور الحشائش و الؽبار ,تشمل العوالق و القشور و حبوباً من ؼٌر النوع•

كلما زادت نسبة الشوائب زاد معدل االمتصاص و قل معدل التخلل و لذلك ٌنصح فً هذه  •

 الحالة بزٌادة الجرعة

 

 



 Type of insectَىع انحششج 

بعض أنواع الحشرات تبدي مقاومة واضحة لمادة التدخٌن بٌنما ٌكون بعضها األخر حساساً •
 لها 

مثل , تحتاج ٌرقات الحشرات التً تعٌش على السطح العلوي للمادة الؽذائٌة المعاملة •

خنفساء الخابرا و ٌرقات دودة جرٌش الذرة لجرعات أعلى حٌث ٌصعب اإلحتفاظ بتركٌز 

 قاتل على السطح العلوي نتٌجة زٌادة كثافتها على كثافة الهواء الجوى

كما أن األطوار التً تختفً داخل الحبوب كما فً أنواع السوس و ثاقبة الحبوب الصؽرى •

 تحتاج أٌضا لجرعات أعلى

 

• , 

 



 Storage buildingيثُى انرخضٌٍ . 4
 تتؤثر كفاءة التدخٌن بنوع مبنً التخزٌن و أبعاده•

 :نوع مكان التخزٌن -أ •

 الصوامع المعدنٌة الحدٌثة ؼٌر منفذه للؽاز و تحتفظ بمادة التدخٌن لفترات طوٌلة•

و ٌصعب , و ٌمكن أن ٌتسرب منها جزء كبٌر من الؽاز , تكون المخازن و الصوامع العاجٌة ؼٌر محكمة الؽلق •

لذلك تكون الحاجة ماسة فً الحالة األخٌرة الستعمال كمٌة أكبر من مادة , االحتفاظ بتركٌز قاتل للحشرة بداخلها 

 التدخٌن

معظم الصوامع األسمنتٌة تكون خشنة الجدار من الداخل و توجد بها بعض حفر تحتوى على شوائب ٌمكن أن •

 تختبئ بها الحشرات و ٌراعى على قدر االمكان أن تكون الجدر الداخلٌة ملساء خالٌة من أي شقوق أو فجوات



 أتؼاد انصىيؼح أو انًخضٌ
ٌإثر ارتفاع الصومعة و قطرها أو عرضها على نوع مادة التدخٌن التً ٌوصى باستعمالها و طرٌقة •

 إدخالها

 وهً تصل إلى قاع الصومعة بسهولة, هناك بعض المواد تتمٌز بسرعة تطاٌرها و انتشارها •

و , بٌنما ٌتمٌز بعضها األخر بضعؾ انتشارها مما ٌإدي إلى زٌادة امتصاص المادة قبل وصولها إلى القاع •

 ٌمكن تبلفً ذلك باستعمال التٌار الهوائً

 :كلما زاد قطر الصومعة و عرض المخزن قلت فعالٌة التدخٌن وذلك •

راجع إلى أن بعض الحشرات تعٌش على السطح العلوي للحبوب و لعدم بقاء مادة التدخٌن فً أعلى المواد •

 الؽذائٌة المعاملة لفترة طوٌلة لزٌادة كثافتها و ال ٌمكن بذلك توفٌر التركٌز القاتل للحشرات فً هذه المنطقة

 



انؼىايم انرى ذؤثش ػهى حغاعٍح حششاخ 
 انًىاد انًخضوَح نهرثخٍش تانغاصاخ

 :العوامل الخارجٌة 



 Effect of temperatur -: ذأثٍش دسجح انحشاسج
درجة الحرارة أحد أهم العوامل الخارجٌة والتى تإثر مباشرةعلى حساسٌة حشرات •

 المخازن للتبخٌر

ْم فإن تركٌز الؽاز البلزم لقتل االطوار  35-10فً درجات حرارة التبخٌر العادٌة بٌن •
المختلفة لؤلنواع الحشرٌة المعاملة تقل بارتفاع درجة الحرارة نتٌجة الزدٌاد معدل التنفس 

 للحشرات عند درجة الحرارة المرتفعة

هناك بعض الحاالت التى عندها تقل نسبة الموت للحشرات مع زٌادة درجة الحرارة أثناء •
 التبخٌر والذى قد ترجع إلى التؤثٌر الضار لدرجة الحرارة المنخفضة وإلى تؤثٌر الؽاز نفسه

وجد ان نسبة الموت للحشرات تزداد مع زٌادة درجة الحرا رة قبل التبخٌر والذى ٌرجع إلى •
زٌادة نشاط العملٌات الحٌوٌة مثل التنفس فى الحشرات وذلك عند درجات الحرارة المرتفعة 
مما ٌساعد على زٌادة دخول كمٌة من الؽاز إلى داخل جسم الحشرة أثناء عملٌة التبخٌر مما 

 ٌجعل الحشرة أكثر حساسٌة للؽاز



 ذأثٍش دسجح انحشاسج

وجد ان ارتفاع درجة الحرارة بعد عملٌة التبخٌر ٌزٌد من موت العدٌد من الحشرات •
 المعاملة

 



 Effect of carbon -ذأثٍش غاص ثاَى اكغٍذ انكشتىٌ 
dioxide 

 ٌعتبر ؼاز ثانى اكسٌد الكربون منبه اساسى لعملٌة التنفس فى الحٌوانات •

ٌإثر على فتح الثؽور التنفسٌة فى الحشرات مما ٌساعد على دخول جرعة كبٌرة من الؽاز إلى •
 داخل جسم الحشرة

وجد ان ثانى اكسٌد الكربون ٌسرع من التؤثٌر السام للعدٌد من الؽازات السامة ضد حشرات المواد •
 المخزونة

 اضافة ثانى اكسٌد الكربون اثناء عملٌة التبخٌر ٌقلل من كمٌة الؽاز البلزمة لقتل هذه الحشرات•

 كمٌة ثانى اكسٌد الكربون البلزمة تختلؾ من ؼاز الخر•

 وجود ثانى اكسٌد الكربون ٌزٌد من حساسٌة الحشرات للؽازات•



 Effect of oxygen deficienc -ذأثٍش َقص االكغجٍٍ 

ادى % 7وجد انه كلما قلت كمٌة االكسجٌن فى االماكن التى ٌتم فٌها التبخٌر إلى أقل من •

 ذلك إلى زٌادة حساسٌة الحشرات للؽاز المستعمل

ومع زٌادة النقص فى كمٌة االكسجٌن تزداد الحساسٌة لحد معٌن ٌختلؾ من ؼاز آلخر ومن •

حشرة ألخرى ٌقل عنده تؤثٌر الؽاز نظرا لقلة فتح الثؽور التنفسٌة لقلة االكسجٌن وبالتالى 

 تقل كمٌة الؽاز الداخلة إلى جسم الحشرة

 نقص النٌتروجٌن ٌزٌد من حساسٌة الحشرات للؽازات•



 Effect of nutrition (food) -( انغزاء)ذأثٍش انرغزٌح 

تعتبر كمٌة ونوع الؽذاء المقدم لحشرات الحبوب المخزونة من العوامل التى تإثر على حجم ووزن والقدرة •

 على التحمل لهذه الحشرات وبالتالى ٌنعكس ذلك على حساسٌتها للؽازات

فالؽذاء الذى ٌحتوى على العناصر الؽذائٌة الضرورٌة لحٌاة الحشرة مثل البروتٌن والكربوهٌدرات والدهون •

ٌعطى حشرات كبٌرة وذات قدرة على تحمل الؽاز بالمقارنة بالحشرات المرباه ( ب)والفٌتامٌنات خاصة فٌتامٌن 

 على ؼذاء ٌنقصه بعض هذه العناصر الؽذائٌة 

وان كانت هناك بعض الحشرات التى زادت حساسٌتها للؽاز فى حالة تربٌتها على ؼذاء وفٌر بالعناصر •

 الؽذائٌة, وقد ٌرجع ذلك للزٌادة الملحوظة فى معدل التنفس لها



 Effect of population density-: ذأثٍش انكثافح انؼذدٌح 

 ذكرت االبحاث والتى اجرٌت على بعض حشرات الحبوب المخزونة ان بزٌادة الكثافة•

العددٌة لهذه الحشرات فان نسبة الموت بهذه الحشرات نقصت اثناء فترة التعرٌض للؽاز أى •

 أن حساسٌة هذه الحشرات للؽازات زادت مع قلة الكثافة العددٌة

 



 Effect of prefumigation -: ذأثٍش انرجىٌغ قثم انرثخٍش
starvation 

وجدت االبحاث ان الحشرات التى تؽذت قبل التبخٌر كانت أكثر حساسٌة للؽازات عن الحشرات التى •

جوعت قبل التبخٌر ألنه اثناء التجوٌع فإن عملٌة التنفس تكون قلٌلة مما ٌقلل من كمٌة الؽاز الداخلة 

 لجسم الحشرة وبالتالى تكون اقل فى الحساسٌة للؽاز

وقد فسرت هذه الظاهرة بؤن عملٌة التمثل الؽذائى للحشرات المجوعة تكون اقل من الحشرات التى •

 تؽذت مما ٌنتج عنه نقص فى معدل التنفس لهذه الحشرات ونتٌجة ذلك دخول كمٌة قلٌلة من الؽاز

على العموم فان حساسٌة الحشرات المجوعة للؽاز تختلؾ على حسب نوع الحشرة والؽاز واٌضا فترة •

 التجوٌع قبل المعاملة



 Effect of post- fumigation starvation-: ذأثٍش انرجىٌغ تؼذ انرثخٍش

وجد أن ترك بعض الحشرات بدون ؼذاء بعد اجراء عملٌة التبخٌر لم ٌإثر على نسبة الموت لفترة •

اما إذا كان الفحص ٌجرى لمدد أطول بعد عملٌة التبخٌر فإن الؽذاء ٌكون ذات ) لعدة اٌام(محدودة 

 أهمٌة



 Effect of relative humidity -ذأثٍش انشطىتح انُغثٍح 

تعد الرطوبة النسبٌة ذات تؤثٌر محدود وأقل فى األهمٌة بالنظر إلى النتائج المتحصل علٌها بعد اجراء عملٌة •

 التبخٌر على حساسٌة الحشرات المعاملة

 لٌس لها تؤثٌر ملحوظ% 90-30وعلى العموم فان الرطوبة النسبٌة بٌن •

أما إذا انخفضت أو ارتفعت عن ذلك الحد فإن حساسٌة الحشرات للؽاز تتؤثر فقد وجد ان تعرٌض بعض •

حشرات المواد المخزونة للتبخٌر على درجات رطوبة منخفضة جداً أو مرتفعة جداً زادت من حساسٌة هذه 

 الحشرات للؽاز

ٌرجع زٌادة نسبة الموت عند درجة الرطوبة المنخفضة إلى التؤثٌر الضار الناتج عن التعرٌض للجفاؾ لهذه •

 الحشرات



 Effect of sublethal fumigation -ذأثٍش انجشػاخ ذحد انًًٍرح نهغاص 

وجد أنه عند تعرٌض الحشرات لجرعات تحت ممٌتة من الؽاز أى الجرعات التى ال تعطى •

موت كامل لهذه الحشرات أن هذه الحشرات اظهرت صعوبة فى قتلها بعد ذلك وهو ما 

 Protective stupefactionٌطلق علٌه 

ان تعرٌض الحشرات لجرعات ضعٌفة أو منخفضة من الؽاز ٌقلل من حساسٌة هذه •

 الحشرات عند مكافحتها بالؽاز وٌزٌد من مقاومتها له



 Effect of repeated fumigation -ذأثٍش ذكشاس انرثخٍش 

ٌجب ان ٌإخذ فى االعتبار ان تكرار استخدام أى ؼاز فى المكافحة ٌنتج عنه افراد ذات قوة •

 تحمل واقل حساسٌة لهذا الؽاز



 ذأثٍش وجىد أو غٍاب وطثٍؼح انغهغ انًثخشج
Effect of presence of absence and nature of commodities 

وجد باالبحاث أن المخازن التى تمتلئ بالسلع الؽذائٌة والدقٌق والحبوب تحتاج إلى تركٌزات •
مرتفعة من الؽاز لقتل الحشرات الموجودة وذلك ألن جزء من الؽاز ٌمتص بواسطة هذه المواد 

 المخزونة وذلك بعكس الحال لو أن المخزن فارؼاً 

وعامة فان المواد المخزونة والتى بها نسبة مرتفعة من الدهون مثل البندق والكاكاو تمتص كمٌة •
أعلى من الؽاز بالمقارنة بالمواد التى تحتوى على نسبة كبٌرة من الكربوهٌدرات مثل الحبوب 

 والتى تمتص كمٌة أقل

ٌمتص الدقٌق كمٌة أكبر من الؽاز بالمقارنة بالحبوب السلٌمة وتعتمد عملٌة االمتصاص من الؽاز •
محتوى الحبوب من الرطوبة درجة الحرارة أثناء : بواسطة المواد الؽذائٌة على عدة عوامل اهمها

التبخٌر الضؽط رطوبة الجو كمٌة الحبوب والمواد الؽذائٌة فترة التعرٌض تركٌز وطبٌعة المادة 
 الكٌمؤوٌة الؽازٌة المستعملة



 –ذأثٍش طىل فرشج انرؼشٌض وفرشاخ انًؼايهح تؼذ رنك 
Effect of length of exposure period and post- treatment iterval 

 

هناك عبلقة طردٌة بٌن طول فترة التعرٌض ونسبة الموت وعكسٌة بٌن طول فترة •

التعرٌض وتركٌز الؽاز البلزم لقتل الحشرات فكلما زادت فترة التعرٌض زادت نسبة 

 الموت وقل التركٌز البلزم لقتل هذه الحشرات

عند ثبات كل العوامل والظروؾ المحٌطة فإن الفترة بٌن انتهاء التبخٌر وتحدٌد نسبة الموت •

ٌختلؾ على حسب نوع الحشرة المعاملة فقد تصل أعلى نسبة للموت بعد حوالى ٌوم أو أكثر 

 بقلٌل ثم بعد ذلك تكون نسبة الموت ثابتة



 ذأثٍش َقظ انغهٍاٌ نهغاصاخ ػهى عًٍرها
Effect of boiling points of fumigants on their toxicity 

ْم تكون هناك عبلقة طردٌة بٌن نقط  200-70بالنسبة للؽازات التى تكون نقطة الؽلٌات لها بٌن •

 ؼلٌانها وسمٌتها للحشرات وهى تإثركمخدر مثل ثانى كلورٌد االٌثلٌن

وهناك مجموعة اخرى من الؽازات ذات قدرة عالٌة على التطاٌر وذات نقطة ؼلٌان منخفضة •

وهى شدٌدة السمٌة للحشرات وهى تقتل الحشرات عن طرٌق دخولها وتفاعلها مع الجسم مثل 

  PH3والفوسفٌن  HCNبرومٌد المٌثٌل وحمض الهٌدروسٌانٌك 

 ْم ال ٌوجد عبلقة طردٌة بٌن السمٌة ونقطة الؽلٌان 200أما الؽازات التى تزٌد نقطة ؼلٌانها عن •



انؼىايم انرى ذؤثش ػهى حغاعٍح حششاخ 
 انًىاد انًخضوَح نهرثخٍش تانغاصاخ

 Intrinsic factorsالعوامل الداخلٌة 



 Effect of ag -: ذأثٍش انؼًش 

اثبتت االبحاث ان هناك اختبلؾ فى درجة حساسٌة الحشرات للؽازات تبعا الختبلؾ العمر •
 للحشرات واٌضا لبلطوار الؽٌر الكاملة لنفس النوع

وجد ان البٌض المتقدم فى العمر أكثر حساسٌة للؽازات عن البٌض حدٌث الوضع وٌرجع ذلك •
 إلى زٌادة التنفس للبٌض الذى على وشك الفقس مما ٌزٌد من امتصاصة للؽاز

وبالنسبة للٌرقات وجد ان الٌرقات تقل حساسٌتها للؽاز مع ازدٌاد العمر أى ان الٌرقات االصؽر •
 هى االكثر حساسٌة للؽاز وٌرجع ذلك اٌضا الختبلؾ معدل التنفس لهذه الٌرقات

ونفس الشئ فى حالة العذارى فقد وجد ان العذارى الحدٌثة التكوٌن تكون اكثر حساسٌة للؽاز من •
العذارى األكبر فى العمر وإن كانت هناك عذارى تعود حاسٌتها للؽاز مرة اخرى بعد تقدمها فى 
العمر وقبل تحولها إلى الحشرة الكاملة وتفسٌر ذلك ان العذارى اثناء الفترة الوسطٌة من العمر 
ٌكون النشاط الحٌوى لها منخفض مما ٌجعلها أقل حساسٌة للؽاز وبالنسبة للحشرات الكاملة وجد 

 ان بزٌادة عمر الحشرة تزداد حساسٌتها للؽازات



 Effect of stag -: ذأثٍش انطىس 
 :Holometabolus insectبالنسبة للحشرات ذات التشكل الكامل •

تعتبر الٌرقات ذات حساسٌة عالٌة للؽازات بالمقارنة باالطوار االخرى لنفس نوع الحشرة فٌما عدا •
حشرة خنفساء الخابرا حٌث تكون الٌرقة هى اقل االطوار حساسٌة للؽازات بل تكون ذات مقاومة 
كبٌرة وٌعود ذلك لوجود الشعر الكثٌؾ الذى ٌؽطى جسمها والذى ٌقلل من دخول الؽاز لها خاصة 

 الٌرقات الساكنة ذات النشاط المنخفض

 تعتبر العذارى ذات معدل التنفس المنخفض أقل االطوار حساسٌة للؽازات•

فى بعض االنواع الحشرٌة ولبعض الؽازات ٌكون البٌض اكثر حساسٌة أو أكثر مقاومة فمثبلً ٌكون •
بٌض بعض الحشرات ذات مقاومة ألنواع معٌنة للؽازات وفى نفس الوقت ٌكون ذات حساسٌة مرتفعة 

 ألنواع اخرى من الؽازات

 االطوار الكاملة تكون مثل الٌرقات أكثر حساسٌة للؽازات•



 Effect of stag -: ذأثٍش انطىس 

 :Hemimetabolus insectsبالنسبة للحشرات ذات التشكل الؽٌر كامل •

وجد أن هناك تشابها فى استجابة البٌض والحشرات الكاملة للمعاملة بالؽازات كما فى •
الحشرات ذات التشكل الكامل وإن كانت الحورٌات الصؽٌرة اكثر حساسٌة عن الحورٌات 

 البالؽة أو الحشرات البالؽة فى الحشرات ذات التشكل الؽٌر كامل

 :Effect of sex -: تؤثٌر الجنس •

والتى ) العذارى(االطوار ؼٌر الكاملة  هناك بعض األبحاث ذكرت أنه فى الحشرات أو •
واالناث وأن االكثر فى معدل  ٌكون فٌها معدل التنفس مختلؾ فى كبل الجنسٌن الذكور 

 التنفس األكثر فى الحساسٌة للؽازات 



 -: ذأثٍش انُىع 

وجد ان حساسٌة الحشرات للؽازات تختلؾ من نوع حشري إلى آخر حتى للحشرات تحت •
نفس الجنس وان هناك مدى كبٌر لهذا االختبلؾ فبعض الحشرات تكون حساسة لؽاز ما 

 وأنواع اخرى تكون أكثر مقاومة لنفس الؽاز



 ذأثٍش ذُفظ انحششاخ ػهى حغاعٍرها نهغاصاخ

من المعروؾ ان كمٌة الؽاز التى تدخل إلى جسم الحشرة من خبلل الثؽور التنفسٌة تعتمد •
اساساً على معدل التنفس للحشرة ومن ثم فإن الحشرات األكثر فى معدل التنفس تكون 

 االكثر فى دخول كمٌة الؽاز لجسمها اى األكثر حساسٌة للؽاز

 اختبلؾ معدل التنفس لبلطوار المختلفة للحشرة ٌجعلها تختلؾ فى حساسٌتها للؽاز•

أن معدل التنفس فى الحشرات الكاملة ٌكون كبٌر ٌلٌه الٌرقات ثم العذارى وٌؤتى بعد ذلك •
 البٌض األقل فى معدل التنفس

ومن ذلك ٌتضح ان الحشرات الكاملة والٌرقات ذات معدل التنفس المرتفع األكثر حساسٌة •
 للؽاز عن العذارى والبٌض األقل فى معدل التنفس باستثناء بعض الحشرات



اعرخذاو انفشيىَاخ فً يجال حًاٌح 
 انحثىب

Use of pheromones in grain protection 



 ذؼشٌف

و تإثر على سلوك كائنات , الفٌرومون عبارة عن مادة كٌمٌائٌة ٌفرزها كائن إلى الخارج •
 أخرى أوفسٌولوجٌتها من النوع نفسه 

 .اى انه نوع من االتصال الكٌمٌائً بٌن أفراد النوع الواحد •

 .و قد ثبت انه شائع الوجود بٌن الحٌوانات و الحشرات عن طرٌق الشم أو التذوق •

بمعنى ٌثٌر  hormanبمعنى ٌحمل  phereumٌتكون من الشقٌن  pheromoneو اللفظ •
 أو ٌحفز



 وظائف انفٍشويىَاخ



 Alarm pheromonفٍشيىٌ اإلػالٌ ػٍ انخطش 

عندما ٌتعرض احد أؾ ا رد الطائفة للخطر فانه ٌفرز فٌرومونا ٌنبه بقٌة األؾ ا رد من •
 .و ٌإدي إلى تجمعها لدرء الخطر أو إلى ابتعادها عن مصدر الخطر , النوع نفسه للخطر 



 Marking pheromoneفٍشيىٌ انرًٍٍض أو وضغ اإلشاسج 

لتمنع باقً اإلناث من النوع ,تفرز إناث خنفساء اللوبٌا فٌرومون على موقع وضع البٌض •
 مما ٌقلل المنافسة بٌن الٌرقات, نفسه من وضعه بٌض على الحبة نفسها 



 Trial pheromo -فٍشويىٌ ذحذٌذ انًغاس 

حتى تتمكن هً و أؾ ا رد ,معظم أنواع النمل تفرز فٌرومونا معٌنا عند خروجها من العش •
 .أخرى من العودة إلى العش متتبعة اثر هذا الفٌرومون 



 Dispersal pheromone-فٍشيىٌ انرشرد 

تفرز ٌرقات فراشة الدقٌق فٌرومونا من ؼددها الفكٌة أثناء تجولها و تؽذٌتها على مادة •
 .ؼذائٌة لمنع الٌرقات من التوجه إلى المصدر نفسه مما ٌقلل من تنافس األفراد



 Aggregation pheromo -فٍشويىٌ انرجًغ 

الذكور تفرز فٌرومون لئلعبلن عن وجود مادة ؼذائٌة فً مكان ما بهدؾ تجمٌع األفراد •
 للؽذاء والتزأوج



 Sex attractant pheromoneالجاذباث الجنسيت  6-

وٌطلق علٌه , تفرز إناث بعض الحشرات فٌرومونا ٌعمل على جذب الذكور للتزا وج •
و قد تم عزل عدد من هذه الفٌرومونات لكثٌر من آفات الحبوب ,الفٌرومون الجنسً 

وقد استؽلت كفاءة هذه الفٌرومونات فً جذب أعداد , المخزونة و تحلٌلها و من ثم تصنٌعها 
 كبٌرة من الذكور فً مجال مكافحة اآلفات

وذلك بحقن الفٌرومونات فً كبسوالت من الببلستٌك أو المطاط بكمٌة معٌنة و تركٌز معٌن •
وٌتسرب الفٌرومون من الكبسوالت بمعدل , و تثبٌت هذه الكبسوالت فً مصائد معٌنة ,

 معٌن و تنجذب الذكور إلى المصائد التً تحول دون هروبها و ٌمكن بذلك التخلص منها



 Types of pheromoneأَىاع انًصائذ انفٍشويىٍَح 
traps 

 Corrugated paper trمصائد ورق الكرتون المعرج •

 Grain-probe insect trapالمصائد األنبوبٌة •

 Sticky trapsالمصائد البلصقة  •

 Funnel tra -المصائد القمعٌة •



 اعرخذاياخ يصائذ انفٍشويىَاخ انجُغٍح

 الكشؾ عن وجود الحشرات المختلفة•

 تحدٌد موقع اإلصابة•

 تقدٌر الكثافة العددٌة لآلفات•

 تحدٌد طرٌقة المكافحة•

 التؤكد من فعالٌة المكافحة•

 نشر المسببات المرضٌة لمكافحة اآلفة•


