قسم :وقاية النبات

نموذج استرشادي المتحان حشرات الحبوب المخزون للفرقة الثالثة (شعبة وقاية نبات)
الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 0200 /0202
السؤال االول-:
أ-اكتب ما تعرفه عن التكثيف –الرطوبة النسبية –المحتوي الرطوبي األمن –عناصر التخزين المختلفةة –البقة
الساخنة Hot spots
التكثيف :عندما تةنخف

درجةة حةرارل الءةوال تقةل قةدرل الءةوال علةي حمةل بخةار المةال وبةذلة تصةل الرطوبةة

النسبية  %022ويتبقي كمية من بخار المال ال يستطي الءوال أن يتحمله فيتجم في صوره مال علةي األسةط
الباردل
الرطوبة النسبية:هو عدد جرامات بخار المال الموجدل في م 3من الءوال عند درجه حرارل معينة.
المحتوي الرطوبي األمن للحبوب  :هو المحتوي الرطوبي المتعادل الذي نحصل علية عند درجة رطوبةة نسةبية
مقدارها  %02-56فالب ذور ذات المحتوي العةالي مةن الليبيةدات (الةدهون والزيةوت) يكةون المحتةوي الرطةوبي
المتعادل اقل بكثير من الحبوب النجيلية ذات المحتوي العالي من النشا مثل المحاصيل النجيلية رطوبةة الحبةوب
 %03أما المحتوي العالي من الليبيدات مثل الفول السوداني الكاكاو جوز الءند المجفف  %0نوال البل .%6
عناصر التخزين المختلفة:الظروف الجوية داخل المخزن المواد المخزونة وسيلة التخزين ادارل التخزين
البقع الساخنة  :Hot spotsعند تخزين الحبوب وكانت درجه اإلصةابة بالحشةرات عاليةة حيةد يةندي تةنف
الحشرات إلي زيادل في درجة الحرارل والرطوبة للحبوب وتكون نتيجة لذلة ما يعرف بةالبنر السةاخنة وعنةدما
تكون درجة الحرارل في احد البق الساخنة اعلةي مةن 02م فةان هةذه البقعةة تكةون ميةر مناسةبة للحشةرات ألنءةا
أصبحت ساخنة جدا وبذلة تنتقل لالماكن المجاورل ذات الحرارل األقل وهكذا تنتشر البنر الساخنة فةي الحبةوب
والمواد المخزونة وتصب مير صالحة للتغذية حيد تنمو بكتريا وفطريات العفن
ب -اذكر الوسائل الوقائية الصحية المستخدمة لمكافحة اآلفات المخزونة.
-0ال محافظة دائما علي نظافة المخةزن والمنةاطا المحيطةة بةه حيةد تعتبةر المقشةة وسةيلة فعالةة واقتصةادية فةي
عملية التخزين.
-0حفظ الحبوب دائما جافة وباردل أي تكون عند المحتوي الرطوبي األمن
 -3جعل المخزن دائما في حاله جيدل باستمرار
-0يجةةب علةةي مةةدير المخةةزن أن يتخةةذ القةةرارات ال ةرورية وينفةةذ اإلجةةرالات المناسةةبة الالزمةةة لحفةةظ المةةواد
المخزونة والحبوب وذلة من تاريخ تسليمءا وحتى انتءال فترل التخزين كما يجب عليه ان يعمل بحزم للمحافظة
عليءا طوال فترل تخزينءا لتكون بحاله جيدل
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 -6ولمنة الفاقةةد فةةي الحبةةوب والمةةواد المخزونةةة قبةةل التخةةزين يجةةب الت كةةد مةةن أن عمليةةات التةةرميم واإلصةةال
المقررل قد تم تنفيذها إلصال اإل رار الموجودل بالمخازن ومستودعات.
 -5يجب إجرال عمليات النظافة التامة ألر يات المخزن وللجدران وسقف واألبواب وكذلة فتحات التءوية بءا.
-0تنظيف المناطا المحيطة بالمخزن وأزاله بقايا الحبوب منءا والنفايات وأعشاش الطيور وذلة حتى ال تكةون
هذه المواد منوي الختبال الحشرات وتكاثرها.
 -8جم الزبالة وو عءا في صندوق أو في برميل ثم يتم لتخلص منءا بالحرق و يتم التخلص منءا بالدفن.
-9إجرال عمليات اإلصال الالزمة لقواعد لرصات الخشبية م مالحظه عدم ترة اي را

مسمار بارز حتةي

يودي ذلة إلي تقطي االجوله عند رصءا.
-02اجري عميات الرش ل رورية للمخزن وهو فارغ وكذلة لقواعد الرصات الخشبية باستخدام لمبيدات ذات
الت ثير بالمالمسة.
-00إجرال عملية فحص للحبوب لتحديد درجه جودتءا كما يجب فحص كل جوال ن أمكن ذلة
-00يجب فحص رائحة ومءر لحبوب عند استالمءا
 -03تقا

رطوبة الحبوب وذلة ب خذ عينة من جوال من كل سيادل وإذا كان المحتوي الرطوبي للحبوب مرتفعا

جدا فيتم الت كد من أمكانية تجفيفه وإال فيرف

استالم هذه الحبوب

-00يجب فحص الحبوب لمعرفة هل هي مصابة بالحشرات ف نة يتم تخزينءا منفصلة ثم معاملتءةا للةتخلص مةن
الحشرات الموجودل وحتى ال تنتقل العدوى إلي الحبةوب السةليمة وعنةدما تكةون اإلصةابة شةديدل يةرف

اسةتالم

هذه الحبوب.
-06يجب تجنب مالمسه الحبوب المصابة للحبوب السليمة عند التخزين.
-05يجب نقل األجولة بعناية م تجنب أحداد أي أ رار بءا
-00الت كد من استبدال االجوله التالفة ب جولة سليمة
 -08الت كد من أن األجولة قد رصت في رصات بطريقه سليمة وأمانة
 -09الت كةد مةةن تخةةزين المنتجةات طبقةةا لةةدودل معينةةه فالمنتجةات التةةي تةةدخل أوال تخةرج كةةذلة أوال وهكةةذا حتةةى
نتجنب تخزين المواد الغذائية لمدل طويلة.
 -02يجةب الةةتخلص مةةن متبقيةةات المنتجةات الناتجةةة عةةن عمليةةات تنظيةةف التقةاوي حتةةى ال تكةةون مصةةدر دائمةةا
للعدوى بالحشرات.
 -00يجب أن ترص االجوله الفارمة علي قواعد خشبية كما يجب تبخير األجولة الفارمة بعد استعمالءا.
 -00ترص قواعد الرصات الغير مستعملة بانتظام وتعامل بمبيد حشري له ت ثير بالمالمسة وتتم المعاملة قبل
وبعد االستخدام
-03يجب ترة مسافة ال تقل عن  0.6متر بين قمة الرصات وسقف المخزن لتسءيل عمليات المكافحة
-00يجب ترة مسافة ال تقل عن  0متربين الرصات وبع ءا وكذلة بين الرصات وجدران المخزن
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 -06يجب ملةا فتحةات التءويةة بةالمخزن عنةدما تكةون الرطويةة النسةبية للءةوال الجةوي مرتفعةه كمةا يجةب فةت
الرطوبة النسبية للءوال الجوي

فتحات التءوية عندما تنخف

-05يجب إجرال عمليات الفحص الدوري والمراقبة حيد يجب إجرال تفتيش يومي علي المخزن.
السؤال الثانى-:
ما هي مجموعة المبيدات التي تستخدم لمكافحة أفات المخازن مع ذكر مبيد لكل مجموعة ..........؟ وما هي
الشروط الواجب توافرها في المبيدات الحشرية
مجموعة المبيدات التي تستخدم لمكافحة أفات المخازن
توجد مجموعتين رئيسيتين من المركبات المستخدمة في مكافحة افات المخازن هما
 -0المركبةةات الفوسةةفورية الع ةةوية مةةن المبيةةدات التةةي تنتمةةي الةةي هةةذه المجموعةةة مةةاالثيون داي كلوروفةةو
( )DDVPبريميفو

ميثايل

 -0المركبات البيروثرويد (البيريثرينات) من المبيدات التي تنتمي الي هذه المجموعة دلتامترين برمترين
-3المركبات المخلوطة :مثل بريميفو
بريميفو
 -0بع

ميثايل +برمترين(اكتلة سوبر)

ميثايل  +دلتامترين (ة -اوثرين كومبي)
المركبات االخري الفعالة مثةل مثةل المبيةدات الكلورونيةة الع ةوية ويسةتخدم لنظافةة المخةزن النةة لةة

تاثير متبقي والمبيدات الكريماتيه مثل السيفين ويكون محدود لمكافحه آفات المخازن
الشروط الواجب توافرها في
يجةةب أن تتةةوفر فةةي المبيةةدات الحشةةرية التةةي تسةةتخدم لحمايةةة الحاصةةالت والمنتجةةات االخةةري مةةن ا فةةات التةةي
تصيبءا أثنال التخزين
-0أن يكون له ت ثير جيد

د معظم آفات المخازن (له ت ثير واس المدى).

 -0أن يكون له ت ثير متبقي لمدل طويلة.
 -3أن يكون ثابتا تحت الظروف البيئية المختلفة
 -0أن يكون ذات سمية منخف ة للحيوانات ذات الدم الحار.
 -6ال يترة متبقيات  residuesفي المواد الغذائية المخزنة.
 -5ال يكون له ت ثير علي طعم ورائحة المواد الغذائية المخزنة.
-0ال يتفاعل كيميائيا م مكونات المواد المخزونة (البروتينات الدهون الكربوهيدرات..........الخ)
-8سءل االستخدام.
-9أن يكون سعره منخف

(مناسب).

السؤال الثالث -:
 تقسيم حشرات الحبوب والمواد المخزونة :Classification of Stored product insects
هناة طرق مختلفة لتقسيم حشرات الحبوب والمواد المخزونة وذلة لالختالف الكبير فيما بينءا من
حيد طبيعة ررها وطريقة معيشتءا وطريقة تغذيتءا وعوائلءا وقدرتءا على اصابة الحبوب السليمة ومقدار
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ما تسببه من رر وتلف للحبوب ومنتجاتءا وميرها من االختالفات التى على أساسءا يمكن تقسيم هذه
الحشرات إلى مجموعات ترتب فيءا هذه الحشرات على حسب اهميتءا ومدى ررها للحبوب وتعتبر قدرل
الحشرل على اختراق الحبوب السليمة وكذلة عوائلءا التى تصيبءا أحد الطرق الشائعة التى على أساسءا يمكن
تقسيم حشرات الحبوب والمواد المخزونة الءامة إلى قسمين رئيسيين هما:
أوالً :حشرات أولية :
وهى الحشرات التى لءا القدرل على أن تصيب الحبوب السليمة ،أى أنه بامكانءا ان تتغذى وتتكاثر على
الحبوب السليمة وتخترقءا ب جزال فمءا المعدل لءذه الوظيفة وذلة فى طورها اليرقى ،وبع ءا فى طورى
اليرقة والحشرل الكاملة ،وهذه الحشرات على درجة كبيرل من االهمية االقتصادية لما تسببه من خسائر
وا رار بالغة للحبوب المصابة بءا ،حيد يرج إليءا معظم اال رار والخسائر بالمقارنة باألنواع االخرى،
وتقسم هذه المجموعة من الحشرات على حسب عوائلءا من الحبوب التى تصيبءا إلى نوعين من الحشرات هما:
حشرات تصيب الحبوب النجيلية  :مثل القم واالرز والذرل ومن هذه الحشرات الءامة سوسة المخزن (القم )،
سوسة االرز ،ثاقبة الحبوب الصغرى ،خنفسال الصعيد وفراشة الحبوب وال رر هنا نتيجة تغذية اليرقة
والحشرل الكاملة باستثنال خنفسال الصعيد وفراش الحبوب حيد ال رر هنا لليرقة فقط
حشرات تصيب الحبوب البقولية  :مثل الفول واللوبيا والبسلة والعد  ،ومن هذه الحشرات خنفسال الفول
الكبيرل والصغيرل ،خنفسال البسلة ،خنفسال اللوبيا ،خنفسال العد وخنفسال البرسيم وال رر الناتج فى معظم
حشرات عائلة  Bruchidaeالتى تصيب البقوليات نتيجة تغذية اليرقات ونادرا ،ما تتغذى الحشرات الكاملة
لءذه العائلة على الرمم من وجود اجزال فمءا القار ة وا حة فى معظم أنواعءا وإن كانت تتغذى احيانا على
األوراق النباتية الخ رال
ثانياً :حشرات ثانوية :
وهى الحشرات التى ليست لءا القدرل على أن تصيب الحبوب السليمة اال بعد اصابتءا بالحشرات
االولية ،وذلة ألن أجزال فمءا مير معدل الختراق الحبوب السليمة سوال فى اليرقات أو الحشرات الكاملة
وال رر هنا مالبا ً لفعل اليرقات والحشرات الكاملة فيما عدا الفراشات من رتبة حرشفية االجنحة ،حيد يكون
ال رر بفعل اليرقات فقط وعلى الرمم من تسميتءا بالحشرات الثانوية إال أنءا ذات أهمية كبيرل بالنسبة
لمنتجات الحبوب كالدقيا واالرز والشعير والتى تعتبر حشرات رئيسية لءا ،ويرج إليءا معظم اال رار
والخسائر خاصة فى المطاحن وكذلة فى مخازن المواد الغذائية المجففة والمحفوظة وأنواع الشيكوالتة والمواد
التى تدخل فى تكوينءا والتى تسبب لءا ا رار بالغة ،ومن أهم هذه الحشرات خنفسال الدقيا الصدئية
(الكستنائية) ،خنفسال الدقيا المتشابءة ،خنفسال سورينام ،خنفسال الكادل ،فراش جريش الذرل ،فراش دقيا
البحر االبي المتوسط وفراش االرز
ثالثاً :باال افة إلى ذلة :
توجد مجموعة من الحشرات التى تصيب مواد مخزونة مير الحبوب ولكنءا توجد احيانا على الحبوب ،مثل
خنفسال السجاير والدخان وحشرات تعيش على الحبوب الرطبة المتعفنة أو الميتة أو بقايا الحبوب مثل السمة
الف ى وقمل الكتب وبع أنواع األكاروسات مثل الحلم (وهى ليست من الحشرات) كما توجد حشرات تسبب
بع اال رار للحبوب فى مظءرها أو رائحتءا وهى حشرات الجئة مثل بع أنواع البا من رتبه نصفية
االجنحة
وصف ألهم ا فات الحشرية التى تصيب الحبوب والمواد المخزونة
سوسة المخزن وسوسة األرز
Sitophilus granarius Linne- Sitophilus oryzae Linne
تتب هاتان الحشرتان رتبة ممدية االجنحة  Coleopteraوعائلة 2Curculionidaeوهما
صغيرتان فى الحجم ،حوالى  0-3مم فى الطول ،لونءا بين البنى المحمر إلى البنى القاتم ،وتتميزان بإستطالة
اجزال الفم مكونة خرطوما طويالً ينتءى باجزال الفم القار ة وتتميز سوسة االرز بلونءا الداكن وبوجود أرب
بق صفرال على الغمدين وأن اجنحتءا الخلفية موجودل ولءا القدرل على الطيران بعك سوسة المخزن التى
لي لءا جناحان خلفيان ولذا فءى مير قادرل على الطيران قرن االستشعار مرفقى صولجانى ،يوجد على
الصدر لءاتان الحشرتان نقر تكون بي ال مستطيلة فى سوسة المخزن أو مستديرل كما فى سوسة األرز،
والفصل بين الحشرتين بمجرد النظر يكون صعبا ً وان كانت سوسة األرز أصغر حجما من سوسة المخزن.
وتعتبر سوسة المخزن وسوسة االرز أكثر حشرات الحبوب المخزونة ررا ،حيد انءما تصيبا جمي أنواع
الحبوب النجيلية فى مصر والعالم والحشرتان قادرتان على اختراق الحبوب السليمة واالستقرار بداخلءا وتكملة
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دورل حياتءما والتغذية على محتوياتءا فى طورى اليرقة والحشرل الكاملة وان سوسة االرز تصيب الحبوب فى
الحقل والمخزن بينما سوسة المخزن تصيبءا داخل المخزن فقط
تاريخ الحيال وال رر :
تتشابه هاتان الحشرتان فى نوا كثيرل من حيد الشكل والعادات وتاريخ الحيال وال رر الذى يحدثاه
للحبوب ،إال أنه فى مصر تكون سوسة االرز أكثر انتشارا ً و ررا ،وتستعمل الحشرات الكاملة اجزال فمءا
الموجودل فى مقدم الخرطوم لكى تحفر فى الحبة حتى تصل إلى االندوسبرم للتغذية واي ا ً لعمل حفرل صغيرل
البي  ،وتفرز االنثى بواسطة اجزال الفم مادل جيالتينية تغطى بءا هذا البي لحمايته،
فى حالة االنثى لو
فى كل حفرل بي ه واحدل ويبلغ ما ت عه االنثى فى سوسة المخزن حوالى  062-62بي ه طول فترل
وت
حياتءا ومن  362-022بي ه لسوسة االرز بواق  3-0بي ة يوميا ً
يفق البي فى درجات الحرارل العادية بعد  0-3أيام معطيا يرقات صغيرل عديمة االرجل داخل
الحبوب ،تق ى كل حياتءا بداخلءا متغذية على اندوسبرم الحبة ،وتنسلخ اليرقة ثالثة انسالخات معطية أربعة
اعمار يرقية فى مدل حوالى ثالثة أسابي تحت الظروف المثلى وذلة حتى تمام نموها حيد تتحول إلى عذرال
لمدل حوالى عشرل أيام ثم إلى حشرل كاملة ،وتعد لنفسءا ثـقبا ً للخروج من الحبة ،وفى الغالب ال يتربى فى حبة
القم اال يرقة واحدل فقط وقد يكون أكثر من واحدل فى حبة الذرل
وتعتبر سوسة األرز أكثر تحمالً لدرجات الحرارل (30-00م) عن سوسة المخزن (32-05م) لذا
فءى أكثر انتشارا فى الجءات الحارل  ،وأن دورل حياتءا أسرع من سوسة المخزن ،ويكون عدد أجيالءا أكبر فى
العام عن سوسة المخزن حيد يبلغ عدد أجيالءا حوالى  5أجيال تحت الظروف العادية للتخزين ،وتكون مدل
البي حتى خروج الحشرات الكاملة حوالى  6-0أسابي لكال الحشرتين وذلة تحت الظروف
الجيل منذ و
المالئمة وتعيش الحشرات الكاملة لسوسة المخزن حوالى  8-0أشءر ومن  6-0أشءر لسوسة األرز وذلة تحت
الظروف العادية للتخزين.
سوســــــــــــــــــــة االـــــــــــــــــــــذرل
Sitophilus zea mays Motsch
كما فى سوسة المخزن وسوسة االرز تتب رتبة ممدية األجنحة وعائلة السو  ،ومنتشرل فى البالد
الدافئة ،وهى متشابءة إلى حد كبير م سوسة األرز فى اللون اال أنءا أكبر منءا حجما ،فطول الجسم يصل إلى
 6مم ،ولءا قدرل كبيرل على الطيران حيد يمكنءا الطيران من المخزن إلى الحقل ،وطبيعة ررها ودورل
حياتءا تتشابه إلى حد كبير م سوسة األرز
ثاقبة الحبوب الصغرى
Rhizopertha Dominica F.
تتب هذه الحشرل رتبة ممدية االجنحة  Coleopteraوعائلة  Bostrichidaeوهى أصغر حجما من
السو  ،جسمءا اسطوانى حوالى 3مم فى الطول ،ولءا رأ كبيرل محنية نحو الخلف تحت الحلقة الصدرية
األولى ،لونءا بنى داكن أو أسود الم وقرون االستشعار صولجانية تنتءى عقلءا العشر بثالد عقل ورقية
مفلطحة ،يوجد على المنطقة الصدرية نتنات دائرية وعلى الغمدين نقر مرتبة فى صفوف طولية وهى مالبا
توجد مختلطة م ميرها من الحشرات مثل السو وخناف الدقيا ،ويمكن ليرقاتءا ان تعيش خارج الحبة على
الدقيا والجريش على الرمم من أنءا تعيش داخل الحبة
تاريخ الحيال وال رر:
الحشرل الكاملة قوية الطيران ،وتنتشر بسرعة بين الحبوب المصابة ،وهى تختلف عن السو فى أن
خارج الحبوب فرديا أو فى مجموعات صغيرل ومجموع ما ت عه االنثى الواحدل يبلغ -322
البي يو
ً
 662بي ه فى فترل من  5-3أسابي  ،ومدل الجيل حوالى  02-32يوما يفق البي معطيا يرقات صغيرل
تتجول قليالً على سط الحبوب ثم تثـقب اليرقة الحبة إلى داخلءا حيد تتغذى على محتوياتءا وتـنمو وتستقر،
وبعد اكتمال نموها تتحول إلى عذرال ثم إلى حشرل كاملة تخرج من الحبة لتعيد دورل حياتءا
ً
وتف ل هذه الحشرل فى معيشتءا الجو الحار (39 -08م) ،وبعك ذلة فإنءا أقل تحمال لدرجات
الحرارل المنخف ة لذلة فءى أكثر انتشارا ً فى المناطا االستوائية وشبه االستوائية
وعلى الرمم من صغر حجم هذه الحشرل فإن ررها (اليرقة والحشرل الكاملة) فى حالة االصابة
الشديدل يكون كبيرا ً لدرجة ان الحبوب تتحول فى النءاية إلى مجرد قشور فارمة 2ويمكن تمييز ررها عن
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رر السو فى أنءا أى اليرقة والحشرل الكاملة تحدد فى الحبوب أثنال تغذيتءا ثقوبا كبيرل مير منتظمة،
وهى تقر من الحبوب كمية أكبر مما تحتاج إليه فى تغذيتءا ،هذا عالول على مقدرتءا على ثقب الحبوب
األكثر جفافا ً عن الحبوب التى يمكن للحشرات األخرى ثـقبءا ،وكثيرا ً ما توجد هذه الحشرل متعمقة فى الجدران
الخشبية للصوام التى تحتوى على حبوب بءا إصابة شديدل بءذه الحشرل
ثاقبة الحبوب الكبرى
Prostephanus truncatus Horn
تتب هذه الحشرل رتبة ممدية االجنحة  Coleopteraوعائلة Bostrichidaeوهى تتشابه م ثاقبة
الحبوب الصغرى إال أنءا أكبر منءا فى الطول حوالى 6مم ،وأن الجزل الخلفى لنءاية الغمدين يظءر ك نه مستو
وتنتشر هذه الحشرل فى المناطا المعتدلة مالبا ً وفى اوربا وأمريكا وكثير من دول العالم حيد درجة
الحرارل المثلى لءا حوالى 32م
تاريخ الحيال وال رر يتشابه م حشرل ثاقبة الحبوب الصغرى وهى مير موجودل فى مصر
خنفسال الصعيد (الخابرل)
Trogoderma granarium Everts.
تتب هذه الحشرل رتبة ممدية االجنحة  Coleopteraوعائلة  Dermestidaeالحشرل الكاملة لونءا
بنى داكن يميل إلى االسوداد ويغطى جسمءا بشعر كثيف ويبلغ طولءا حوالى 3 -0.6مم واالجنحة تغطى
البطن واالنثى لونءا افت من الذكر ،والحشرل مير قادرل على الطيران ،واليرقة حديثة الفق تميل إلى اللون
األبي المصفر وهى مغطال بشعر كثيف على جمي حلقات الجسم يزداد طوالً على الحلقات األخيرل الخلفية
مما يجعل هذه اليرقات مميزل فى الشكل عن يرقات الحشرات األخرى ،ووجود هذا الشعر الكثيف على جسم
اليرقة يعوق وصول المساحيا والمبيدات لجسمءا مما يجعلءا أكثر مقاومة لكثير من هذه المواد مقارنة
باليرقات األخرى.
ودخول هذه اليرقات م الحبوب المصابة إلى القنال الء مية لإلنسان يندى إلى ا طرابات ه مية
ارل بسبب الشعر الكثيف الموجود على جسمءا مما يندى إلى إيذال الصحة
تاريخ الحياة والضرر :
االنثى حوالى  82-62بي ه فرديا ً وسائبا ً بين الحبوب أو على المواد الغذائية االخرى المتواجدل
ت
عليءا وذلة عند الظروف المالئمة من الحرارل (00-00م) والرطوبة ( )%06-3حيد يفق البي معطيا
يرقات صغيرل والتى تعتبر هى الطور ال ار لءذه الحشرل ،حيد يعيش هذا الطور اليرقى فترل طويلة من
حياتءا ويتغذى على أنواع مختلفة من االمذية ولكنءا تف ل بصفة عامة الحبوب الكاملة مثل القم واألرز
والذرل ومنتجاتءا ،ويمكنءا اي ا ً أن تعيش على المنتجات الحيوانية كالدم المجفف واللبن المجفف ومسحوق
السمة ،واليرقة يمكنءا أن تتحمل المعيشة لفترات طويلة دون مذال قد تصل إلى عدل اعوام وذلة تحت
الظروف الغير مالئمة ،ومالبا ً ما تدخل فى هذه الحالة اليرقة تامة النمو فى طور سكون تاركة المادل الغذائية
حتى تتحسن الظروف لتعيد نشاطءا
ً
ً
واليرقات المتقدمة فى العمر تتلف اي ا انسجة الغرارات تلفا كبيرا وينحصر رر هذه الحشرل بوجه
عام على الطبقات العلوية من القم ويمكنءا اي ا ً أن تعيش على حبوب تحتوى على  %0محتوى مائى
وأهم ما يميز االصابة بءذه الحشرل وجود كميات كبيرل من جلود اليرقات المنسلخة مما يميزها عن
ميرها من الحشرات األخرى
ً
وتبلغ فترل الجيل حوالى  06يوما منذ البي ة وحتى الحشرل الكاملة عند الظروف المثلى ،بينما تصل
إلى عدل اشءر على درجة حرارل أقل من 00م ،ويمكنءا اي ا ً تحمل درجة الحرارل المرتفعة والتى قد تصل
إلى أعلى من 00م ،والحشرل الكاملة ذات عمر قصير حوالى اسبوعين وال تتغذى أثنال فترل حياتءا وللحشرل
عدل اجيال فى العام تحت الظروف المناسبة
فــــــــــــــــــراش الحبــــــــــــــــــوب
Sitotroga cerealella Oliv
تتب هذه الحشرل رتبة حرشفية االجنحة  Lepidopteraوعائلة  2Gelechiidaeوهى تلى سوسة المخزن
واألرز فى االهمية من حيد ال رر الذى تحدثه فى الحبوب ،وهى منتشرل فى جمي انحال العالم 2والفراشة
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صغيرل الحجم رهيفة الجسم لونءا أصفر او بنى باهت وعلى حواف االجنحة اهداب طويلة سمرال ويوجد بق
صغيرل سودال على االجنحة االمامية حيد تتشابه الوانءا م ألوان الحبوب ،المالم الشفوية محنية ،الحشرل
نشطة وسريعة الطيران ويطلا عليءا فى مصر أسم الفرار أو الطيور ،يبلغ طول الجناحين حوالى 09مم
السؤال الرابع-:
تحليل لبعض العوامل الهامة التى تؤثر على حساسية حشرات المواد المخزونة للتبخير بالغازات
Analysis of some important factors affecting the susceptibility of stored
product insect pests to fumigants
تتعر معظم السل والحبوب والمواد المخزونة ال رار كبيرل ناتجة عن االصابة با فات الحشرية
والتى ينتج عنءا فقد االطنان الكثيرل وتلف هذه المواد 2وقد اعتبرت المواد المبخرل الغازية احد الطرق التى
اخذت اهتماما كبير فى المكافحة نظرا ً لنتائجءا الطيبة والمنثرل فى مقاومة هذه ا فات الحشرية 2ولذلة فإنه
من المءم للحصول على اف ل النتائج من استخدام المواد المبخرل دراسة العوامل الءامة والتى تنثر على
حساسية حشرات المخازن للغازات اثنال التبخير 2وقد وجد أن حساسية هذه الحشرات للغازات تت ثر بواسطة
مجموعة من العوامل الءامة تدرج تحت مجموعتين رئيسيين هما عوامل خارجية وعوامل داخلية extrinsic
 (external) and intrinsic (internal) factorsوالتى تلعب دورا ً هاما ً فى نجا أو فشل عملية التبخير
أهم العوامل الداخلية :
أهم العوامل الخارجية :
العمر
درجة الحرارل
الطور
ثانى اكسيد الكربون
الجن
نقص االكسجين
النوع
الغذال
التنف
الكثافة العددية
التجوي قبل وبعد التبخير
الرطوبة النسبية
العوامـــــــــل الخارجيــــــــــــة
Extrinsic factors
 -0ت ثير درجة الحرارل Effect of temperature :
تعتبر درجة الحرارل أحد أهم العوامل الخارجية والتى تنثر مباشرل على حساسية حشرات المخازن
للتبخير 2ففى درجات حرارل التبخير العادية بين  36-02م فإن تركيز الغاز الالزم لقتل االطوار المختلفة
لألنواع الحشرية المعاملة تقل بارتفاع درجة الحرارل نتيجة الزدياد معدل التنف للحشرات عند درجة الحرارل
المرتفعة 2وإن كانت هناة بع الحاالت التى عندها تقل نسبة الموت للحشرات م زيادل درجة الحرارل أثنال
التبخير والذى قد ترج إلى الت ثير ال ار لدرجة الحرارل المنخف ة باال افة إلى ت ثير الغاز نفسه
وقد وجد ان نسبة الموت للحشرات تزداد م زيادل درجة الحرارل قبل التبخير prefumigation
 temperatureوالذى يرج إلى زيادل نشاط العمليات الحيوية مثل التنف فى الحشرات وذلة عند درجات
الحرارل المرتفعة مما يساعد على زيادل دخول كمية من الغاز إلى داخل جسم الحشرل أثنال عملية التبخير مما
يجعل الحشرل أكثر حساسية للغاز 2اي ا ً وجد ان ارتفاع درجة الحـرارل بعد عملية التبخير يـزيـد مـن مــوت
العـديـد مـن الحشـرات المعاملة post-fumigation temperature
 -0ت ثير ماز ثانى اكسيد الكربون Effect of carbon dioxide
يعتبر ماز ثانى اكسيد الكربون منبه اساسى لعملية التنف فى الحيوانات ومن ثم فإنه ينثر على فت
الثغور التنفسية فى الحشرات مما يساعد على دخول جرعة كبيرل من الغاز إلى داخل جسم الحشرل 2وقد وجد
ان ثانى اكسيد الكربون يسرع من الت ثير السام للعديد من الغازات السامة د حشرات المواد المخزونة2
وعلى ذلة فإن ا افة ثانى اكسيد الكربون اثنال عملية التبخير يقلل من كمية الغاز الالزمة لقتل هذه الحشرات2
وان كمية ثانى اكسيد الكربون الالزمة تختلف من ماز الخر 2أى أن وجود ثانى اكسيد الكربون يزيد من
حساسية الحشرات للغازات
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 -3ت ثير نقص االكسجين Effect of oxygen deficiency
وجد انه كلما قلت كمية االكسجين فى االماكن التى يتم فيءا التبخير إلى أقل من  %0ادى ذلة إلى زيادل
حساسية الحشرات للغاز المستعمل وم زيادل النقص فى كمية االكسجين تزداد الحساسية لحد معين يختلف من
ماز خر ومن حشرل ألخرى يقل عنده ت ثير الغاز نظرا لقلة فت الثغور التنفسية لقلة االكسجين وبالتالى تقل
كمية الغاز الداخلة إلى جسم الحشرل اي ا ً وجد ان نقص النيتروجين يزيد من حساسية الحشرات للغازات
 -0ت ثير التغذية (الغذال) )Effect of nutrition (food
تعتبر كمية ونوع الغذال المقدم لحشرات الحبوب المخزونة من العوامل التى تنثر على حجم ووزن
والقدرل على التحمل لءذه الحشرات وبالتالى ينعك ذلة على حساسيتءا للغازات فالغذال الذى يحتوى على
العناصر الغذائية ال رورية لحيال الحشرل مثل البروتين والكربوهيدرات والدهون والفيتامينات خاصة فيتامين
(ب) يعطى حشرات كبيرل وذات قدرل على تحمل الغاز بالمقارنة بالحشرات المرباه على مذال ينقصه بع
هذه العناصر الغذائية وان كانت هناة بع الحشرات التى زادت حساسيتءا للغاز فى حالة تربيتءا على مذال
وفير بالعناصر الغذائية ،وقد يرج ذلة للزيادل الملحوظة فى معدل التنف لءا
 -6ت ثير الكثافة العددية Effect of population density :
ذكرت االبحاد والتى اجريت على بع حشرات الحبوب المخزونة ان بزيادل الكثافة العددية لءذه
الحشرات فان نسبة الموت بءذه الحشرات نقصت اثنال فترل التعري للغاز أى أن حساسية هذه الحشرات
للغازات زادت م قلة الكثافة العددية2
 -5ت ثير التجوي قبل التبخير:
Effect of prefumigation starvation
وجدت االبحاد ان الحشرات التى تغذت قبل التبخير كانت أكثر حساسية للغازات عن الحشرات التى
جوعت قبل التبخير ألنه اثنال التجوي فإن عملية التنف تكون قليلة مما يقلل من كمية الغاز الداخلة لجسم
الحشرل وبالتالى تكون اقل فى الحساسية للغاز
وقد فسرت هذه الظاهرل ب ن عملية التمثل الغذائى للحشرات المجوعة تكون اقل من الحشرات التى
تغذت مما ينتج عنه نقص فى معدل التنف لءذه الحشرات ونتيجة ذلة دخول كمية قليلة من الغاز2
وعلى العموم فان حساسية الحشرات المجوعة للغاز تختلف على حسب نوع الحشرل والغاز واي ا
فترل التجوي قبل المعاملة
 -0ت ثير التجوي بعد التبخير:
Effect of post- fumigation starvation
وجد أن ترة بع الحشرات بدون مذال بعد اجرال عملية التبخير لم ينثر على نسبة الموت لفترل
محدودل (لعدل ايام) اما إذا كان الفحص يجرى لمدد أطول بعد عملية التبخير فإن الغذال يكون ذات أهمية2
 -8ت ثير الرطوبة النسبية Effect of relative humidity
تعتبر الرطوبة النسبية ذات ت ثير محدود وأقل فى االهمية بالنظر إلى النتائج المتحصل عليءا بعد اجرال
عملية التبخير على حساسية الحشرات المعاملة وعلى العموم فان الرطوبة النسبية بين  %92-32لي لءا
ت ث ير ملحوظ أما إذا انخف ت أو ارتفعت عن ذلة الحد فإن حساسية الحشرات للغاز تت ثر فقد وجد ان تعري
بع حشرات المواد المخزونة للتبخير على درجات رطوبة منخف ة جدا ً أو مرتفعة جدا ً زادت من حساسية
هذه الحشرات للغاز عنءا عند درجات الرطوبة المتوسطة وقد يرج زيادل نسبة الموت عند درجة الرطوبة
المنخف ة إلى الت ثير ال ار الناتج عن التعري للجفاف لءذه الحشرات
 -9ت ثير الجرعات تحت المميتة للغاز
Effect of sublethal fumigation
وجد أنه عند تعري الحشرات لجرعات تحت مميتة من الغاز أى الجرعات التى ال تعطى موت كامل
لءذه الحشرات أن هذه الحشرات اظءرت صعوبة فى قتلءا بعد ذلة وهو ما يطلا عليه Protective
 stupefactionوبالتالى فان تعري الحشرات لجرعات عيفة أو منخف ة من الغاز يقلل من حساسية هذه
الحشرات عند مكافحتءا بالغاز ويزيد من مقاومتءا له
 -02ت ثير تكرار التبخير Effect of repeated fumigation
يجب ان ينخذ فى االعتبار ان تكرار استخدام أى ماز فى المكافحة ينتج عنه افراد ذات قول تحمل واقل
حساسية لءذا الغاز
 -00ت ثير وجود أو مياب وطبيعة السل المبخرل
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Effect of presence of absence and nature of commodities
وجد باالبحاد أن المخازن التى تمتلئ بالسل الغذائية والدقيا والحبوب تحتاج إلى تركيزات مرتفعة
من الغاز لقتل الحشرات الموجودل وذلة ألن جزل من الغاز يمتص بواسطة هذه المواد المخزونة وذلة بعك
الحال لو أن المخزن فارما ً
وعامة فان المواد المخزونة والتى بءا نسبة مرتفعة من الدهون مثل البندق والكاكاو تمتص كمية أعلى
من الغاز بالمقارنة بالمواد التى تحتوى على نسبة كبيرل من الكربوهيدرات مثل الحبوب والتى تمتص كمية أقل
اي ا ً يمتص الدقيا كمية أكبر من الغاز بالمقارنة بالحبوب السليمة وتعتمد عملية االمتصاص من الغاز بواسطة
المواد الغذائية على عدل عوامل اهمءا محتوى الحبوب من الرطوبة -درجة الحرارل أثنال التبخير -ال غط-
رطوبة الجو -كمية الحبوب والمواد الغذائية -فترل التعري  -تركيز وطبيعة المادل الكيماوية الغازية المستعملة
 -00ت ثير طول فترل التعري وفترات المعاملة بعد ذلة Effect of length of exposure period
and post- treatment iterval
وجد ان هناة عالقة طردية بين طول فترل التعري ونسبة الموت وعكسية بين طول فترل التعري
وتركيز الغاز الالزم لقتل الحشرات فكلما زادت فترل التعري زادت نسبة الموت وقل التركيز الالزم لقتل هذه
اي ا ً عند ثبات كل العوامل والظروف المحيطة فإن الفترل بين انتءال التبخير وتحديد نسبة
الحشرات
الموت يختلف على حسب نوع الحشرل المعاملة فقد تصل أعلى نسبة للموت بعد حوالى يوم أو أكثر بقليل ثم
بعد ذلة تكون نسبة الموت ثابتة
 -03ت ثير نقط الغليان للغازات على سميتءا Effect of boiling points of fumigants on their
toxicity
بالنسبة للغازات التى تكون نقطة الغليات لءا بين  022-02م تكون هناة عالقة طردية بين نقط مليانءا
وسميتءا للحشرات وهى تسمى  Physically toxic chemicalsوهى تنثر كمخدر مثل ثانى كلوريد
االيثلين
وهناة مجموعة اخرى من الغازات ذات قدرل عالية على التطاير  high volatilityوذات نقطة مليان
منخف ة وهى شديدل السمية للحشرات وتسمى هذه الغازات  chemical poisonsوهى تقتل الحشرات عن
طريا دخولءا وتفاعلءا م الجسم مثل بروميد الميثيل وحم الءيدروسيانية  HCNوالفوسفين  PH3أما
الغازات التى تزيد نقطة مليانءا عن 022م ال يوجد عالقة طردية بين السمية ونقطة الغليان
العوامل الداخلية
Intrinsic factors
 -0ت ثير العمر Effect of age :
ً
اثبتت االبحاد ان هناة اختالف فى درجة حساسية الحشرات للغازات تبعا الختالف العمر للحشرات
واي ا ً لالطوار الغير الكاملة لنف النوع فقد وجد ان البي المتقدم فى العمر أكثر حساسية للغازات عن
ويرج ذلة إلى زيادل التنف للبي الذى على وشة الفق مما يزيد من امتصاصة
البي حديد الو
للغاز
وبالنسبة لليرقات وجد ان اليرقات تقل حساسيتءا للغاز م ازدياد العمر أى ان اليرقات االصغر هى
االكثر حساسية للغاز ويرج ذلة اي ا ً الختالف معدل التنف لءذه اليرقات
ونف الشئ فى حالة العذارى فقد وجد ان العذارى الحديثة التكوين تكون اكثر حساسية للغاز من
العذارى األكبر فى العمر وإن كانت هناة عذارى تعود حاسيتءا للغاز مرل اخرى بعد تقدمءا فى العمر وقبل
تحولءا إلى الحشرل الكاملة وتفسير ذلة ان العذارى اثنال الفترل الوسطية من العمر يكون النشاط الحيوى لءا
منخف مما يجعلءا أقل حساسية للغاز وبالنسبة للحشرات الكاملة وجد ان بزيادل عمر الحشرل تزداد حساسيتءا
للغازات
 -0ت ثير الطــور Effect of stage :
وجد ان حساسية االطوار الحشرية تختلف من طور خر ويمكن تلخيص هذا الت ثير كما يلى :
* بالنسبة للحشرات ذات التشكل الكامل Holometabolus insects
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-0تعتبر اليرقات ذات حساسية عالية للغازات بالمقارنة باالطوار االخرى لنف نوع الحشرل فيما عدا حشرل
خنفسال الصعيد حيد تكون اليرقة هى اقل االطوار حساسية للغازات بل تكون ذات مقاومة كبيرل ويعود ذلة
لوجود الشعر الكثيف الذى يغطى جسمءا والذى يقلل من دخول الغاز لءا خاصة اليرقات الساكنة ذات النشاط
المنخف
 -0تعتبر العذارى ذات معدل التنف المنخف أقل االطوار حساسية للغازات
 -3فى بع االنواع الحشرية ولبع الغازات يكون البي اكثر حساسية أو أكثر مقاومة فمثالً يكون بي
بع الحشرات ذات مقاومة ألنواع معينة للغازات وفى نف الوقت يكون ذات حساسية مرتفعة ألنواع اخرى
من الغازات
 -0االطوار الكاملة تكون مثل اليرقاط أكثر حساسية للغازات
* بالنسبة للحشرات ذات التشكل الغير كامل Hemimetabolus insects
وجد أن هناة تشابءا فى استجابة البي والحشرات الكاملة للمعاملة بالغازات كما فى الحشرات ذات
التشكل الكامل وإن كانت الحوريات الصغيرل اكثر حساسية عن الحوريات البالغة أو الحشرات البالغة فى
الحشرات ذات التشكل الغير كامل
 -3ت ثير الجن Effect of sex :
االبحاد فى هذا الت ثير قليلة ومعظمءا لم يذكر االختالف فى حساسية الحشرات أو اطوارها للغازات
تبعا ً لنوع الجن وان كانت هناة بع األبحاد ذكرت أنه فى الحشرات أو االطوار مير الكاملة (العذارى)
والتى يكون فيءا معدل التنف مختلف فى كال الجنسين الذكور واالناد وأن االكثر فى معدل التنف األكثر فى
الحساسية للغازات
 -0ت ثـــير النـــوع Effect of species :
وجد ان حساسية الحشرات للغازات تختلف من نوع حشرى إلى آخر حتى للحشرات تحت نف الجن
وان هناة مدى كبير لءذا االختالف فبع الحشرات تكون حساسة لغاز ما وأنواع اخرى تكون أكثر مقاومة
لنف الغاز
 -6ت ثير تنف الحشرات على حساسيتءا للغازات
Effect of respiration
من المعروف ان كمية الغاز التى تدخل إلى جسم الحشرل من خالل الثغور التنفسية تعتمد اساسا ً على
معدل التنف للحشرل ومن ثم فإن الحشرات األكثر فى معدل التنف تكون االكثر فى دخول كمية الغاز لجسمءا
اى األكثر حساسية للغاز وعلى هذا فإن اختالف معدل التنف لالطوار المختلفة للحشرل يجعلءا تختلف فى
حساسيتءا للغاز فقد وجد أن معدل التنف فى الحشرات الكاملة يكون كبير يليه اليرقات ثم العذارى وي تى بعد
ان الحشرات الكاملة واليرقات ذات معدل التنف المرتف
ذلة البي األقل فى معدل التنف ومن ذلة يت
األكثر حساسية للغاز عن العذارى والبي األقل فى معدل التنف باستثنال بع الحشرات مثل خنفسال
الصعيد والتى تكون اليرقات األكثر تحمالً للغاز
***

***
م تمنياتي لكم بالتوفيا،،،
ا.د أحمد عبد الغفار درويش
د.رشا على الحصرى
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