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فاعمية طريقة الخزن المحكم في أعداد المجاميع السكانية لخنفساء الطحين انحمراء
 وفي بعض خواص الحبوب المخزونةTribolium castaneum
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المستخمص

 ْم في مدد الخزن03 و03 ابي غريب الختبار كفاءة الخزن المحكم عند درجتي الحرارة- تم تنفيذ التجربة في مختبر حشرات المخازن في كمية الزراعة
 إذ أظهرت الطريقة كفاءة عالية في تأثيرها في أعداد المجاميع السكانيةTribolium castaneum  يوماً ضد خنفساء الطحين الحمراء03 – 3 بين

 يوماً ومنعت حصول أية أعداد سكانية فيما تمكنت03 – 53 لمحشرة إذ منعت تماماً نمو وتطور اليرقات إلى عذارى والسيما عند مدد التعريض بين
5053133 اليرقات من النمو والتطور إلى عذارى ثم بالغات في معاممة المقارنة وأنتجت أعداد سكانية عالية جداً إزدادت بزيادة مدة الخزن حتى بمغت

 وأظهرت نتائج الدراسة حصول فقدان طفيف في،ً يوما03  ْم عمى التوالي عند مدة التخزين03  و03  معاممة عند درجتي الحرارة- ً فردا000100 و
أوزان الحبوب المعرضة إلى معامالت الخزن المحكم جراء تغذي الحشرة عميها في درجتي حرارة اإلختبار مقارن ًة مع معاممة المقارنة إذ بمغت نسبته فيها
 وأدى تطبيق الطريقة إلى عدم حصول أية زيادة أو نقصان في المحتوى الرطوبي لمحبوب،ً يوما03 بما يزيد عن الخمسين ضعفاً عند مدة التخزين

 ْم تراوحت بين03  يوماً مع زيادة محدودة عند مدد التعريض األخرى عند درجة حرارة53 – 3 المعرضة في درجتي حرارة اإلختبار عند مدد الخزن بين
 فيما بمغت زيادة% -31400  الى-313.0  ْم تراوحت بين03  وحصول نقصان في المحتوى الرطوبي عند درجة حرارة% 31533 – 31300
 وا ّن الزيادة كانت تزداد بارتفاع درجة الحرارة وكمما،المحتوى الرطوبي في معاممة المقارنة ما يعادل عدة أضعاف مما هو عميه في معاممة الخزن المحكم

 وعمى الرغم من وجود فروق معنوية من الناحية اإلحصائية في نسب إنبات البذور المعاممة بالخزن المحكم إال إنها بقيت عالية،طا لت مدة الخزن
1وضمن المعايير الدولية المقبولة
1 نسب اإلنبات، المحتوى الرطوبي،  الخزن المحكم،  خنفساء الطحين الحمراء:كممات مفتاحية
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THE EFFECTIVENESS OF HERMETIC STORAGE METHOD IN THE POPULATION GROUPS NUMBERS OF
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ABSTRACT
The experiment was conducted in store insect , laboratory of agriculture college /Uni. Of Baghdad to investigate
the efficacy of hermetic storage on the red flour beetle Tribolium castaneum at 30 and 35C and different
exposure periods extended from 5 to 90 days. The results showed that the efficiency of this method had a very
high impact on population groups numbers of the insect. It was found that the growth and development of larvae
to pupae were completely prevented at all exposure periods between 15-90 days and prevented the insect to get
any increase in population numbers in comparison to that in control treatment. In control treatment the
population numbers increased to 1310.00 and 939.00 individuals / treatment at 30 and 35 C and 90 days storage
period, respectively. The results also indicated a slight loss in grain weights due to the feeding of insects at both
degrees of temperature in comparison with weight loss in control treatment. The weight loss in control treatment
reached more than 50 folds after 90 days from treatment. It was also found there was no any increase or
decrease in moisture content of grains at both degrees of temperature and 5-15 days of exposure, but there was a
limited increase in other exposure periods at temperature of 30 C reached between 0.033-0.100% while there was
a decrease in moisture content at a temperature of 35Cranged from-0.067 to – 0.433% ,while in control
treatment the moisture content increased several folds higher than that in hermetic storage treatment. An
increase of both temperature degrees and storage period lead to an increase in moisture content of grains in
control treatment. Although there was significant differences in the rates of seed germination, but it still
accepted within the international standards.
Key words: Red Flour beetle , Hermetic storage , moisture content, germination rates
Part of M.Sc thesis of the first author
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استخداميا من مخاطر عمى البيئة وحياة العاممين في

المقدمة

تحظى الحبوب بأىمية بالغة في الزراعة العالمية وذلك

المكافحة) ،(4لذلك عمد مختصو مكافحة حشرات المخازن

الرتباطيا باألمن الغذائي لمشعوب ،إذ توفر الحبوب

إلى إيجاد البدائل ليذه الطريقة ومنيا التعقيم بأشعة كاما

ومنتجاتيا واألغذية المخزونة السعرات الح اررية التي يستيمكيا

( ،)54واستخدام الح اررة العالية أو المنخفضة ) (25والتفريغ

المواطن ،كما انيا تعد من المصادر األساسية في توفير

اليوائي متحداً مع الح اررة العالية ) (19أو بتوليفة من الح اررة

التي تواجو الحبوب المخزونة ومنتجاتيا ىي اإلصابة باآلفات

الحشرة وانتشارىا الواسع في العالم والعراق بوجو الخصوص

البروتين الضروري لغذاء اإلنسان ) .(23من اكثر التيديدات

مع التفريغ اليوائي مع غازي  CO2و) .N2 (15وألىمية

والسيما حشرات المخازن حيث تتعرض الحبوب ومنتجاتيا

ولما تحدثو من أضرار لمحبوب في المخازن ومطاحن الحبوب

بشكل عام إلى أضرار مختمفة أثناء وجودىا في الحقل وعند

ومخازن المزارعين والعامة من الناس فقد استيدفت الدراسة

تخزينيا نتيجة إصابتيا باآلفات ،فقد قُدر ضرر ىذه اآلفات
سنوياً في انتاج العالم من المحاصيل الحقمية داخل الحقل

امكانية استخدام وسائل بديمة لممكافحة مثل طريقة الخزن
المحكم في أوعية محكمة الغمق كطريقة فيزيائية لمكافحة

والمخزن بنسبة  ،(1)% 63- 58كما قدرت الخسائر التي

الحشرة مبنية عمى أسس عممية عدة تستيدف بالنتيجة قتل

تحدثيا آفات المخازن عمى الحبوب في بعض مناطق أفريقيا

الحشرة وربما آفات أخرى عمى الحبوب والمواد المخزونة

كأريتيريا وأوغندا ونيجيريا بنسبة  %47 – 7.7من وزن

األخرى إذ تؤدي إلى استيالك غاز  O2من قبل الحبوب

الدول العربية ومنيا العراق بحوالي  %8من انتاج المحاصيل

فإن مستوى  O2سوف يقل عن  %4ويزداد  CO2أوتوماتيكياً

الحبوب) ،(6فيما قدر الفاقد الذي تسببو حشرات المخازن في
الحقمية ) (5تعد خنفساء الطحين الحمراء

والحشرات في عممية التنفس يقابمو اطالق غاز  CO2وعميو

بحيث يكون قاتالً لمحشرات (<) ،كما وصفيا Jenifer

Tribolium

 castaneumإحدى أىم أنواع الحشرات التابعة الى الجنس

وآخرون ) (16بالوسيمة المثالية لحماية المنتجات الجافة من

يعودان الى العائمة الحشرية  Tenebrionidaeورتبة غمدية

في المكافحة ،كما أشاروا إلى إن استخدام ىذه الطريقة

 ،Triboliumفضالً عن النوع  T. confusumوالمذان

اإلصابة بالحشرات واألكاروس ومن دون استخدام المبيدات

األجنحة  Coleopteraحيث تسبب الحشرة فقداً في كمية

اليضعف قوة انبات البذور المعدة ألغراض الزراعة عند

ونوعية الحبوب المخزونة مسببة خسارة اقتصادية كبيرة في

خزنيا لعدة أشير .إن استخدام الطريقة في ىذه الدراسة يمكن

الناس في العراق في الوقت الحاضر .تضع انثى الحشرة

آفات المخازن بصورة عامة إذ ىدفت الدراسة تقييم تأثير

مخازن ومطاحن الحبوب وفي بيوت المزارعين والعامة من

أن يكون ضمن برنامج متكامل لمكافحة الحشرة وغيرىا من

 833 – 733بيضة تفقس خالل  45-6يوماً الى يرقات

طريقة الخزن المحكم في أعداد المجاميع السكانية لمحشرة

تنسمخ عدة انسالخات خالل مدة تتراوح بين  43< -45يوماً

وفي نسب الفقد في وزن الحبوب وفي معدالت رطوبتيا

متحولةً الى عذارى وبعد < - 6ايام تخرج البالغات ،وتستغرق

ونسب إنبات البذور.

دورة حياة الحشرة من وضع البيض حتى خروج الحشرة البالغة

المواد والطرائق

حوالي 43 – 7اسابيع ويتوقف ذلك عمى درجة الح اررة

إعداد مستعمرات الحشرة ُ :جمعت بالغات خنفساء الطحين

تكافح حشرات المخازن عادة بالطريقة الكيميائية التقميدية

بالحشرة من أحد أفران الصمون في قضاء أبي غريب،

الييدروجين وغيرىما) .(3إال إن استخدام ىذه الطريقة في

غذاء طبيعي مكون من طحين حنطة أسمر مضافاً لو %8

والرطوبة النسبية ونوع وكمية الغذاء ( 5و :و < و .)49

الحمراء  Tribolium castaneumمن طحين مصاب

وباستخدام غازات التبخير مثل بروميد المثيل وفوسفيد

وأعدت مزارع عدة لتربية واكثار الحشرة مختبرياً باستخدام

الوقت الحاضر أصبح غير مرغوب فيو ألسباب معروفة منيا

ذكره

من

ظيور سالالت مقاومة لفعل المبخرات بعد مدة من التعرض

مسحوق

الخميرة

الجافة

عمى

وفق

ما

 Mohammedوآخرون) ،(17أما سبب إختيار طحين

ليا او بسبب متبقياتيا عمى األغذية أو لما ينطوي عمى

الحنطة األسمر في التربية فيعود إلى احتوائو عمى نسب
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عالية من البروتين والمعادن والفيتامينات والسيما فيتامين B1

(;43×4سم) وغطيت فوىاتيا بقماش المممل وأحكم غمقو

) :و; ،(4وضع الطحين األسمر في أوعية بالستيكية نظيفة
ومعقمة أبعادىا ارتفاع × قطر( ; ×49سم) ووضع في كل

برباط مطاطي منعاً لخروج اليرقات والبالغات منيا ،بعدىا

تركت األوعية داخل حاضنتين لمتربية في األولى كانت درجة

وعاء  533غم من الوسط الغذائي.الطحين المستخدم في
الدراسة كان قد ِ
وض َع في المجمدة عند درجة ح اررة (;ْ )-4م
ولمدة اسبوعين لضمان التخمص من أية إصابة بأي نوع من

الح اررة ْ 4±63م وفي الثانية درجة الح اررة ْ 4±68م فيما
وعّرضت لمدد
كانت الرطوبة النسبية في كمتييما ُ ، %8±98

اآلفات طبقاً لما ذكره  El-Lakwahوآخرون ) ،(13بعدىا

التخزين تم حساب أعداد المجاميع السكانية ألدوار الحشرة في

تخزينية بين  <3 – 8يوماً ،وبعد انتياء كل مدة من مدد
كل معاممة فضالً عن معاممة المقارنة.

تمت إضافة عشرة أزواج من بالغات الحشرة حديثة الخروج

من دور العذراء (ذكور +إناث) إلى كل وعاء ،وتمت تغطية

تأثير الخزن المحكم في نسب الفقد في وزن الحبوب

فوىة كل وعاء بقماش من المممل وأحيطت بأحزمة مطاطية

ىذا اإلختبار ىو جزء مكمل ومرافق لطريقة تأثير الخزن

ثم نقمت إلى حاضنة التربية عند الظروف المثالية لمتربية في

المحكم في أعداد المجاميع السكانية لمحشرة وقد استخدمت
أوعية التخزين واألسموب نفسو ومدد التخزين وظروف

درجة ح اررة ْ 4±63م ورطوبة نسبية  %8±98لضمان
الحصول عمى أدوار الحشرة جميعيا وكانت المستعمرات تجدد

اإلختبار وفييا تم وزن  :33غم من الحبوب وعبأت في

باستمرار طيمة مدة الدراسة .تم تشخيص الحشرة من الدكتور

األكياس داخل األوعية وأحكم غمقيا أما في معاممة المقارنة

ليث محمود عبد اهلل بعد عزل أعداد مناسبة من بالغات

فقد ُعبأت الكمية نفسيا داخل أوعية وغطيت بقماش من
المممل ثم ُربطت بأحزمة مطاطية بعد إضافة  53فرداً من

الحشرة (ذكور +إناث) لمتأكد من جنس الحشرة ونوعيا ،كما
تم تأكيد التشخيص في متحف التاريخ الطبيعي العراقي-

يرقات الطور األول إلييا وكما ذكرنا آنفاً ،واستخدم ميزان

تأثير الخزن المحكم في اعداد المجاميع السكانية لخنفساء

المعاممة بإتباع طريقة التوصيل الكيربائي وباستخدام جياز الـ

حساس لوزن الحبوب كما تم تقدير نسب رطوبة الحبوب قبل

جامعة بغداد.

وحسبت أوزان الحبوب في كل وعاء بعد
ُ ،PFEUFFER
انقضاء كل مدة تخزينية بعد تعيير الوزن عمى الرطوبة

الطحين الحمراء :ألجل تقدير أعداد المجاميع السكانية
لمحشرة استخدمت ليذا الغرض أوعية بالستيكية ابعادىا

النسبية

أرتفاع × قطر( ;×49سم) تتسع لـ  :33غم من حبوب

القياسية

الحنطة وضع داخل كل وعاء كيس نايمون وعبأت األكياس

1(14) Elsahookie

حنطة مجروشة جرشاً خفيفاً وبنسبة  6 =:كانت ىذه الحبوب

وزن العينة ×

بوزن  :33غم من حبوب حنطة سميمة (غير مكسورة) مع

لمحبوب

وحسب

المعادلة

اآلتية

المعير عمى الرطوبة القياسية =
الوزن الفعمي ُ

قد وضعت في المجمدة لمدة اسبوعين في درجة ح اررة (;)-4

مقدار المادة الجافة في العينة األصمية

مقدار المادة الجافة في عينة الرطوبة القياسية

تم حساب النسب المئوية لمفقد في وزن الحبوب في

ْم لمتأكد من خموىا من ّأية إصابة بأي نوع من اآلفات )،(13
ثم غربمت باستخدام عدة مناخل مختمفة القياسات بيدف

المعامالت فضالً عن معاممة المقارنة بعد إنقضاء كل مدة

خزنية من المدد السبعة التي شمميا اإلختبار عمى وفق

التخمص من الشوائب والمواد الغريبة التي قد تكون مرافقة ليا،

المعادلة اآلتية  El-Lakwahوآخرون ]= [12

أضيف لكل كيس  53فرداً من يرقات الطور األول لمحشرة تم

النسبة المئوية لمفقد في وزن الحبوب =

عزليا عشوائياً من المستعمرة األصميةُ ،عقدت النياية العميا
لكل كيس يدوياً وتم أغالق األوعية غمقاً محكماً باستخدام

وزن الحبوب قبل التغذية

وزن الحبوب بعد التغذية

وزن الحبوب قبل التغذية

× 533

تأثير الخزن المحكم في معدالت رطوبة الحبوب

شمع البرافين محاطاً بغطاء كل وعاء ،وكان كل وعاء من
مكر اًر ُك ِرَر ثالث مرات لممعاممة الواحدة
ىذه األوعية يمثل ّ

ىذا اإلختبار أيضاً ىو جزء مكمل ومرافق لطريقة تأثير
الخزن المحكم في أعداد المجاميع السكانية لمحشرة كذلك

ولكل درجة ح اررية فضالً عن معاممة المقارنة التي تركت

استخدمت األوعية واألسموب نفسو في الخزن ومدد التخزين

حبوبيا داخل أوعية بالستيكية أبعادىا أرتفاع × قطر
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وظروف اإلختبار نفسيا ،وتم في ىذا اإلختبار تقدير نسبة

والسيما عند مدد التعريض بين  <3 – 48يوماً ،فيما أثرت

التوصيل الكيربائي المذكورة آنفاً وأعيد تقديرىا بعد إنقضاء

معدالت أعداد المجاميع السكانية ليذه اليرقات عند درجتي

رطوبة الحبوب المختبرة قبل عممية الخزن بإتباع طريقة

قميالً في النمو والتطور عند مدتي الخزن  8و  43أيام فبمغت

كل مدة زمنية شمميا اإلختبار وبالطريقة نفسيا ،تم حساب

 63وْ 68م  4:.66و 43.33و 4:.33و ;.33فرداً عمى
التتابع فيما حافظت عمى معدالت أعداد المجاميع السكانية

الرطوبي قبل وبعد مدد التخزين ،وحسب المعادلة اآلتية1

مقدار الزيادة أو النقصان في رطوبة الحبوب = %لمرطوبة

عند درجتي الح اررة  63وْ 68م وخالل مدد التخزين بين – 8
 53يوماً ،في حين بمغت معدالت أعداد المجاميع السكانية

الخزن المحكم في نسب إنبات البذور:

 <3يوماً  284.00و 894.00و 1310.00و432.33

النسب المئوية لمزيادة والنقصان في المحتوى الرطوبي

لميرقات في معاممة المقارنة عمى حاليا ولم تتأثر أعدادىا

لمحبوب بوساطة تحديد مقدار الزيادة أو النقصان في المحتوى

في درجتي الح اررة نفسييما ومن خالل مدد التخزين بين–73

بعد انقضاء مدة التخزين  % -لمرطوبة قبل التخزين تأثير

و 607.67و  939.33فرداً عمى التتابع ،لوحظ من نتائج

استخدمت طريقة الورق النشاف لمعرفة تأثير طريقة الخزن

إن فاعمية الخزن المحكم عند درجة الح اررة
الجدول  .4أيضاً ّ
ْ 68م كانت أعمى من فاعميتيا في درجة ح اررة ْ 63م خالل

المحكم في نسب إنبات بذور الحنطة المخزونة بمدد بين – 8
 <3يوماً عند درجتي الح اررة  4±63و ْ 4±68م كل عمى
حدة وذلك بتوزيع  53بذرة معقمة من البذور المعاممة لكل

مدتي الخزن  8و 43أيام ،وا ّن درجة الح اررة ْ 68م كانت
مالءمة لنمو وتطور اليرقات وتحوليا إلى عذارى
أكثر
َ

مدة خزن عمى ورق نشاف معقم في أطباق بتري بقطر (<

وبالغات من درجة الح اررة ْ 63م في معاممة المقارنة عند مدة
الخزن  73يوماً إذ أنتجت اعداد سكانية لمحشرة إلى ما يقارب

سم) نظيفة ومعقمة ثم غطيت البذور بطبقة ثانية من الورق
النشاف ُورطب الورق بوساطة بخاخ لمماء المقطر المعقم
ووضعت في الحاضنة بدرجة ح اررة ْ 4±58م ورطوبة

إن اعداد المجاميع السكانية عند مدتي
الضعف من األفراد إال ّ
التخزين  93و  <3يوماً قد تفوقت عند درجة الح اررة األولى

 %8±98وبدون إضاءة وتركت لمدة ثالثة أيام لحين تمام

إن
وتدنت عند الدرجة الثانية وربما يعزى السبب في ذلك إلى ّ
المجاميع السكانية المتكونة عند مدة التخزين  73يوماً في

إنباتيا ،وعدت كل مدة من مدد التخزين معاممة كررت ثالث
مرات فضالً عن معاممة المقارنة التي ُزرعت بذورىا من دون
تعريضيا لطريقة الخزن المحكم ،بعدىا ُحسبت النسب المئوية

درجة الح اررة ْ 68م قد أنتجت أعداداً من اإلناث البالغات
أكثر من أعداد اإلناث في نظيرتيا التي أُنتجت في درجة

إلنبات البذور ولكل درجة ح اررية عمى حدة عمى وفق الطريقة

ح اررة ْ 63م في مدة التخزين نفسيا .أظير التحميل اإلحصائي
لبيانات الجدول  .4عدم وجود فروق معنوية إحصائية في

التي اتبعيا  Al-Ghazaliوآخرون) .(8إستخدم التصميم
العشوائي الكامل ) (C.R.Dواختبارات أقل فرق معنوي لمتأكد

معدالت أعداد المجاميع السكانية لمحشرة في معاممة الخزن

من معنوية الفروق بين المعامالت المختمفة واستخدم تحميل
التجارب

العاممية

المتشعبة

Factorial

المحكم بين درجتي الح اررة  63وْ 68م وخالل مدد التخزين
جميعيا وكذلك في معاممة المقارنة عند مدد التخزين بين –8

Nested

 Experimentsونظام البرنامج الجاىز  S.A.S.لسنة

 .53يوماً عند درجتي ح اررة التعريض في حين كانت الفروق

 5343في تحميل نتائج الدراسة إحصائياً (.)55

معنوية لممعاممة نفسيا عند مدد التخزين بين  <3 – 73يوماً،

النتائج والناقشة

إن ىناك فرقاً معنوياً في المعدل العام لتأثير طريقة
كما وجد ّ
الخزن وفي المعدل العام لتأثير الح اررة بين درجتي ح اررة

تأثير الخزن المحكم في معدالت أعداد المجاميع السكانية

لخنفساء الطحين الحمراء:أظيرت نتائج اختبار تأثير طريقة

اإلختبار وكذلك في المعدل العام لتأثير مدة الخزن عند المدد

الخزن المحكم عند درجتي الح اررة  4±63وْ 4±68م خالل
مدد التخزين بين  <3 – 8يوماً في يرقات الطور األول

بين  <3 – 73يوماً فيما كانت الفروق غير معنوية عند مدد
الخزن بين  53 –8يوماً .اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع ما

إن
لخنفساء الطحين الحمراء وكما موضح في الجدول ّ .4
الطريقة قد منعت وبكفاءة عالية نمو وتطور اليرقات المعاممة

أشار إليو  Sanonوآخرون ) (20عند استخداميم طريقة
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الخزن المحكم في أكياس محكمة الغمق مصنوعة من مادة

استخدموا ست طرائق مختمفة في التخزين كان بعض منيا

البولي أثيمين في تخزين بذور الموبيا من أجل حمايتيا من

استخدام أكياس محكمة الغمق من النايمون وأخرى قماشية

اإلصابة بخنفساء الموبيا الجنوبية ولمدة سبعة أشير من

عادية وتم التخزين فييا لمدة خمسة شيور وفييا توصموا إلى

إن الطريقة قد أثرت بشكل.
الخزن إذ توصموا في نتائجيم إلى ّ
إن الطريقة
فاعل في الكثافة السكانية لمحشرة ،كما أشاروا إلى ّ

إن بذور الموبيا المخزونة في األكياس القماشية غير المحكمة
ّ
قد تضررت وبنسب عالية جداً بخنفساء الموبيا الجنوبية فيما

قد أثرت في تثبيط نمو وتطور اليرقات إلى بالغات داخل

منعت طريقة الخزن المحكم في أكياس النايمون المحكمة

البذور ،ومن الدراسات األخرى التي توافقت نتائجيا مع نتائج

الغمق من زيادة الكثافة السكانية لميرقات والبالغات وأظيرت

ىذه الدراسة ما أشار إليو  Baouaوآخرون ) (11عندما

تفوقيا في السيطرة عمى نمو وتطور الحشرة.

جدول  15تأثير مدد الخزن المحكم في معدالت أعداد المجاميع السكانية لخنفساء الطحين الحمراءT. Castaneum

درجح حرارج
انتعريض ( ْو)
30
35

طريقح
انخسن
خ.و
انمقارنح
خ.و
انمقارنح

معذل تأثير مذج انخسن
l.s.d
l.s.d
l.s.d
l.s.d

الختالف درجح انحرارج
الختالف مذج انخسن
الختالف طريقح انخسن
نهتذاخم انثالثي

5
17.33
20.00
17.00
20.00

10
10.00
20.00
8.00
20.00

18.58

14.50

معذالخ أعذاد انمجاميع انسكانيح نهحشرج
مذج انخسن تاألياو
40
20
15
0.00
0.00
0.00
284.00
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
432.33
20.00
20.00
10.00

10.00

179.08

معذل تأثير انحرارج
60
0.00
894.00
0.00
607.67

90
0.00
1310.00
0.00
939.33

375.42

562.33

185.38
148.88
معذل خ  .و = 3.74
معذل انمقارنح = 330.52

18.87
35.31
18.87
70.62

الفقد المئوية في وزن الحبوب في معاممة المقارنة تعادل

.خ 1م = الخزن المحكم1

الضعف أو أقل قميالً من نسبيا في معاممة الخزن المحكم

التأثير في نسب الفقد في وزن الحبوب :أشارت نتائج

عند مدد التخزين بين  53 – 43يوماً عند درجتي ح اررة

إن تعريض اليرقات وحبوب الحنطة إلى
الجدول  .5إلى ّ
طريقة الخزن المحكم لمدد زمنية تراوحت بين  <3 – 8يوماً

التخزين كمتييما لكن الفارق في الفقد قد تضاعف مرات عدة

في مدد التخزين بين  <3 – 73يوماً .أظيرت نتائج التحميل

في درجتي الح اررة  4±63وْ 4±68م لم تكن مؤثرة في
حصول أي فقدان في وزن الحبوب عند مدة الخزن  8أيام في

اإلحصائي لبيانات الجدول  .5فيما يتعمق بنسب الفقد في

وزن الحبوب عدم وجود فروق معنوية إحصائية في نسب

حين حصمت نسب متباينة من الفقد عند مدد التخزين بين

الفقد في وزن الحبوب المعرضة إلى طريقـة الخزن المحكم

 <3 – 43يوماً تراوحت بين  %3.358 – 3.346في درجة

ومعاممة المقارنة في درجتي ح اررة التخزين  63وْ 68م عند
مدد التخزين بين  53 – 8يوم بينما كانت الفروق معنوية بين

الح اررة ْ 63م ومابين  %3.34< – 3.33:في درجة الح اررة
ْ 68م ،أما في معاممة المقارنة فت اروحت نسب الفقد في وزن
الحبوب فييا عند مدد التعريض بين  <3 – 8يوماً وفي

إن
الطريقتين عند مدد التخزين بين  <3 – 73يوماً ،كما ّ
الفروق في المعدل العام لتأثير مدة الخزن لم تكن معنوية عند

درجتي الح اررة  63وْ 68م مابين  %4.4;< – 3.33:و
 %3.<87 – 3.33:عمى التتابع ،ويتضح من نتائج

المدد بين  53 - 8يوماً فيما بينيا بينما كانت معنوية عند

مدد التخزين بين  <3 – 73يوماً ،وأظير التحميل اإلحصائي

إن طريقة الخزن المحكم في درجة ح اررة ْ 63م
الجدول نفسو ّ
قد سببت فقداً في النسب المئوية لوزن الحبوب أعمى مما ىو

أيضاً عدم معنوية الفروق في المعدل العام لتأثير الح اررة بين

الطريقتين ومعنوية الفروق في المعدل العام لتأثير طريقة

عميو في نسب الفقد المئوية في درجة ح اررة ْ 68م وقد يعزى
ذلك إلى كون درجة الح اررة األولى أكثر مالئمة لمحشرة من

الخزن .من خالل مقارنة نسب الفقد في وزن
المعاممة بطريقة

درجة الح اررة الثانية  ،وا ّن نسب الفقد المئوية في وزن الحبوب
تتناسب عكسياً مع درجة ح اررة التعريض وطردي ًا مع مدد

الخزن

الحبوب

المحكم والحبوب المخزونة في

معاممة المقارنة والسيما عند مدد التخزين بين  <3 – 73يوماً
تتضح معالم الكفاءة العالية لطريقة الخزن المحكم في الحد

التخزين ،كما اتضح من نتائج الجدول  .5أيضاً إن نسب
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من الفقد في وزن الحبوب المخزونة بوساطتيا بسبب عممية

وآخرون ) (24تقنية الخزن المحكم لمحبوب بأنيا طريقة فاعمة

اإلحكام من جية وقتل أدوار الحشرة التي تتغذى عمى

لمحفاظ عمى الحبوب خالية من أية إصابة خالل مدد الخزن

الحبوب من جية أخرى ،وفي ىذا السياق وصف Villers

بين  < – 6أشير.

جدول  12تأثير مدد الخزن المحكم في معدالت نسب الفقد في وزن الحبوب التأثير في معدالت رطوبة الحبوب
مذج انخسن تاألياو
5
10
15
20
40
60
90
معذل تأثير انحرارج
l.s.d
l.s.d
l.s.d
l.s.d

الختالف درجح انحرارج
الختالف مذج انخسن
الختالف طريقح انخسن
نهتذاخم انثالثي

معذالخ نسة انفقذ في وزن انحثوب %
درجح حرارج انتعريض ( ْو)
35
30
انمقارنح
خ.و
انمقارنح
خ.و
0.007
0.000
0.007
0.000
0.013
0.007
0.025
0.013
0.013
0.006
0.032
0.019
0.026
0.019
0.046
0.025
0.518
0.013
0.338
0.025
0.779
0.012
0.837
0.019
0.954
0.019
1.189
0.025
0.1704

0.1857

معذل تأثير مذج انخسن
0.004
0.015
0.018
0.029
0.224
0.412
0.547
معذل خ.و = 0.0144
معذل انمقارنح = 0.3417

0.018
0.033
0.018
0.066

التأثير في معدالت رطوبة الحبوب

أن خزن الحبوب بطريقة الخزن
بينت نتائج الجدول ّ .6
المحكم قد حافظ عمى مستويات مقبولة لرطوبة الحبوب خالل

لكنيا إزدادت في معاممة المقارنة وتراوحت بين – 3.366

مدد التخزين بين  <3 – 8يوماً في درجتي الح اررة  63و68

إن مقدار الزيادة في معدالت نسب رطوبة
الجدول .6أيضاً ّ
الحبوب المئوية في درجة ح اررة ْ 68م أعمى من نسبيا التي

 .%3.666ومن النتائج األخرى التي توضحت من

ْم وذلك عند مقارنة الزيادة في معدالت النسب المئوية لرطوبة
الحبوب التي خـُزنت بشكل طبيعي (معاممة المقارنة) خالل

حصمت عند التخزين في درجة ح اررة ْ 63م والسيما في
معاممة المقارنة .أظير التحميل اإلحصائي لنتائج ىذه الدراسة

أن
مدد التعريض نفسيا ودرجتي الح اررة نفسييما ،إذ نالحظ ّ
محتويات الحبوب من الرطوبة بقيت عمى حاليا عند مدد

وكما ىو موضح في الجدول  .6معنوية الفروق في الزيادة

التخزين بين  48 –8يوماً في معاممتي الخزن المحكم

في معدالت النسب المئوية لرطوبة الحبوب بين معاممتي
الخزن المحكم والمقارنة عند مدد التخزين بين  <3 – 53يوماً

والمقارنة لكنيا سجمت زيادة طفيفة عند مدد التخزين بين 53

في درجة الحرارة ْ 63م وعدم معنوية الفروق بينيما عند مدد
التخزين بين  48- 8يوماً في حين كانت الفروق معنوية بين

–  <3يوماً في معاممة الخزن المحكم إذ تراوحت معدالت

نسب الزيادة في رطوبة الحبوب بين %3.433 – 3.366

المعاممتين عند مدد التخزين بين  <3 – 43يوماً في درجة

في حين تراوحت نسبيا في المدد نفسيا في معاممة المقارنة
بين  %3.89: – 3.49:وذلك عند التخزين في درجة ح اررة

ح اررة ْ 68م وغير معنوية فقط عند مدة الخزن  8أيام ،وأظير
التحميل اإلحصائي لمبيانات وجود فروق معنوية إحصائية في

مدد التخزين بين  <3 – 73يوماً تراوحت بين -3.39:

الخزن وفي المعدل العام لتأثير مدة الخزن عند المدد بين 53

ْ 63م ،أما في درجة ح اررة ْ 68م فقد سببت طريقة الخزن
المحكم نقصاً في معدالت نسب رطوبة الحبوب المئوية عند

المعدل العام لتأثير الح اررة و المعدل العام لتأثير طريقة

–  <3يوماً وعدم معنويتيا عند المدد بين  48 – 8يوماً

إلى  % -3.766في حين كانت نسبيا في معاممة المقارنة

قد سجمت زيادة في المحتوى الرطوبي بين – 3.866

وكذلك بين مدتي الخزن  73و  93يوماً مع بعضيا .يستنتج

الرطوبي لحبوب الحنطة المخزونة بطريقة الخزن المحكم في

فاعمة في الحد من الزيادة الكبيرة في المحتوى الرطوبي

 %3.<9:ولم تحصل أي زيادة أو نقصان في المحتوى

من نتائج ىذه الدراسة إن طريقة الخزن المحكم ىي وسيمة

ىذه الدرجة من الحرارة عند مدد التخزين بين  53 –8يوماً

لمحبوب في أثناء التخزين لمدة ثالثة أشير من الخزن وا ّن
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السبب في ذلك يعود إلى عممية اإلحكام في الغمق التي تمنع

ىذا المجال أشار عدد من الباحثين إلى كفاءة طريقة الخزن

وصول الرطوبة من جو المخزن إلى الحبوب والتي لوحظت

المحكم في الحفاظ عمى المحتوى الرطوبي لمحبوب وبنسب

نتائجو في معاممة المقارنة التي سمحت بانتقال الرطوبة من

منخفضة ومعقولة طيمة مدة الخزن وبذلك ُيحافظ عمييا من
التمف الذي يحصل ليا طيمة مدد التخزين.

الجو إلى الحبوب وأدت إلى رفع المحتوى الرطوبي لمحبوب
بنسب كبيرة وعالية بالمقارنة مع طريقة الخزن المحكم ،وفي

جدول  10تأثير مدد الخزن المحكم في معدالت رطوبة الحبوب التأثير في نسب االنبات
مذج انخسن تاألياو
5
10
15
20
40
60
90
معذل تأثير انحرارج
l.s.d
l.s.d
l.s.d
l.s.d

الختالف درجح انحرارج
الختالف مذج انخسن
الختالف طريقح انخسن
نهتذاخم انثالثي

معذالخ نسة انسيادج أو اننقصان في رطوتح انحثوب %
درجح حرارج انتعريض ( ْو)
35
30
انمقارنح
خ.و
انمقارنح
خ.و
0.033
0.000
0.000
0.000
0.133
0.000
0.000
0.000
0.167
0.000
0.000
0.000
0.333
0.000
0.167
0.033
0.533
-0.067
0.333
0.067
0.700
-0.167
0.367
0.100
0.967
-0.433
0.567
0.067
0.1571

0.1215

معذل تأثير مذج انخسن
0.008
0.033
0.042
0.133
0.217
0.250
0.292
معذل خ.و = - 0.0285
معذل انمقارنح 0.3071

0.021
0.039
0.021
0.078

 93 – 8يوماً في درجة ح اررة ْ 68م ،كما أشار التحميل
اإلحصائي إلى معنوية الفروق في المعدل العام لتأثير الح اررة

التأثير في نسب االنبات

إن طريقة الخزن المحكم لبذور
يالحظ من نتائج الجدول ّ .7
الحنطة المخزونة عند مدد التخزين بين <3 – 8يوماً في

وعدم معنويتيا في المعدل العام لتأثير مدة الخزن عند المدد
بين  93 – 8يوماً واختالفيا معنوياً عن مدة الخزن  <3يوماً

درجتي ح اررة التخزين  4±63وْ 4±68م قد حافظت عمى
حيويتيا من ناحية محافظتيا عمى نسب إنبات عالية وذلك

فيما لم تختمف المدد بين  <3 – 73يوماً فيما بينيا ،كما
يشير التحميل اإلحصائي إلى عدم معنوية الفروق في المعدل

عند مقارنتيا مع نسب اإلنبات في البذور المخزونة بطريقة

إن
العام لتأثير طريقة الخزن .وعمى ضوء ىذه النتائج يتبين ّ
طريقة التخزين المحكم ال تؤثر في حيوية البذور طيمة مدد

عادية ( المقارنة) عند مدد الخزن نفسيا وفي درجتي ح اررة

التخزين فقد تراوحت معدالت نسب إنبات البذور في معاممة

التخزين في اإلختبار وا ّن نسب اإلنبات العالية المتحصمة ىي
مقاربة جداً من نظيراتيا في معاممة المقارنة .يستنتج من

الخزن المحكم بين  %<6.66 – ;;.66و– ;9.9:
 %<4.9:عمى التتابع فيما تراوحت النسب في معاممة

إن ارتفاع نسب اإلنبات في معاممة الخزن
نتائج الدراسة ّ
المحكم كان سببو محافظة الطريقة عمى جنين البذور بشكل

المقارنة بين  %<6.66 – ;9.9:و % <3.33 – ;3.33
عمى التتابع عند درجتي الح اررة ومدد التخزين المذكورين آنفاً.

إن الطريقة قد أثرت بشكل كبير
حيوي من دون التأثير فيو إذ ّ
في يرقات الحشرة وسببت موتيا من دون أي تأثير يذكر في

أشار التحميل اإلحصائي لبيانات الجدول .7إلى عدم معنوية
الفروق في معدالت نسب إنبات البذور المئوية بين معاممتي

الجنين جراء التغذية .اتفقت النتائج التي توصمت إلييا الدراسة

الخزن المحكم والمقارنة خالل جميع مدد الخزن عند درجة

الحالية مع نتائج أغمب الدراسات العممية التي تناولت

الح اررة ْ 63م في حين كانت الفروق معنوية بين المعاممتين
عند مدة الخزن  <3يوماً فقط وعدم معنويتيا عند المدد بين

الموضوع فيما يخص عدم تأثير طريقة الخزن المحكم خالل.

تأثر نسب اإلنبات ،ومن جية أخرى فقد تطابقت نتائج نسب

إن نسبة األنبـات  %;3المعيـار األساسي
أشـارت فييا إلى ّ
لنسب اإلنبات المقبولة في حالة تقدير نسب إنبات بذور

مدد الخـزن التي بمغ ـت ثالث ـة أشي ـر في حيوي ـة البذور وعدم
اإلنبات لبذور الحنطة في ىذه الدراسة مع التوصيات التي

الحنطة والشعير وكل نسبة أقل من الـ  %;3تعد غير مقبولة

كمؤشر

خرجت بيا الجمعية الدولية لفحص البذور ( )ISTAوالتي
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جدول  14تأثير مدد الخزن المحكم في نسب انبات البذور
مذج انخسن تاألياو
5
10
15
20
40
60
90
معذل تأثير انحرارج
l.s.d
l.s.d
l.s.d
l.s.d

30
خ.و
91.67
91.67
93.33
90.00
91.67
90.00
88.33

معذالخ نسة اإلنثاخ %
درجح حرارج انتعريض ( ْو)
انمقارنح
93.33
91.67
93.33
93.33
86.67
90.00
86.67

90.833

خ.و
90.00
90.00
86.67
91.67
88.33
90.00
88.33

معذل تأثير مذج انخسن

35
انمقارنح
88.33
86.67
90.00
88.33
86.67
83.33
80.00

88.095

الختالف درجح انحرارج
الختالف مذج انخسن
الختالف طريقح انخسن
نهتذاخم انثالثي

90.833
90.000
90.833
90.833
88.335
88.333
85.833
معذل خ.و= 90.119
معذل انمقارنح88.452

2.173
4.065
2.173
8.13

اإلختصاص لغرض تطبيقيا بالتعاضد مع الطرائق األخرى

تعد الفكرة التي تم تطبيقيا عممياً في الدراسة الحالية لطريقة

في مكافحة حشرات المخازن ضمن برامج المكافحة المتكاممة.
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