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 شكر وتقدير
الحبػػوب عمػػة التعػػاوف أتوجػػو بالشػػكر الجزيػػؿ إلػػة المؤسسػػة العامػػة لتجػػارة وتصػػنيع 

نجاح نشاطات المشروع عمػة مػدى سػت سػنواتا كمػا  والتسييبلت التي قدمتيا لتنفيذ وا 
أتوجو بالشكر الجزيؿ إلدارة الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية والعامميف فييا عمة 
تقػػػديـ كافػػػة التسػػػييبلت والمسػػػاىمة فػػػي تػػػأميف مسػػػتمزمات العمػػػؿ والمراسػػػبلت ووسػػػائط 

 وقاعات التدريب.النقؿ 
أتوجو بالشكر العميؽ إلة الزمبلء أعضاء المجنة التوجييية لممشروع عمة المشاركة 
لػػة الزميػػؿ الػػدكتور عػػدواف شػػياب المتخصػػص فػػي مكافحػػة  والمسػػاىمة فػػي التػػدريبا وا 
القػػػوارض الػػػذي كػػػرس الوقػػػت الكثيػػػر لدراسػػػة القػػػوارض التػػػي تيػػػاجـ مخػػػازيف الحبػػػوب 

الشكر موصوؿ إلة الوحدة الوطنية لؤلوزوف فػي وزارة الدولػة ولمساىمتو في التدريبا و 
نجاح كافة نشاطات المشروع.  لشؤوف البيئة لمساىمتيا في تقدـ وا 

المشػػروع والمشػػرفيف عميػػو فػػي مقػػر منظمػػػة  كافػػة العػػامميف فػػيأتوجػػو بالشػػكر إلػػة 
فاقيػة وأخص بالذكر السػادة العػامميف فػي اتا  UNIDOاألمـ المتحدة لمتنمية الصناعية 

 مونتلاير ومدير القسـ السيد سيدي مناد سي أحمدا ومدراء المشروع والمساعديف.

والػدكتور جوناثػاف مسادة الدكتور حمزة ببلؿ والدكتور صػبلح الشػعبي جزيؿ الشكر ل
 لتفضميـ بتدقيؽ محتويات الكتاب مف الناحية العممية والمغوية.بانكس 

 مدير المشروع
 الدكتور بياء الرىباف
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 عامة مقدمػة
تحقيؽ األمف الغذائي وصواًل إلة في سورية  تيدؼ كافة السياسات الزراعية

يبدأ موسـ  الذيلتصدير الفائض مف المنتجات الزراعية األساسيةا وفي مقدمتيا القمح 
تبدأ المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع حيث شير أيار مف كؿ عاـا أواخر حصاده في 

لقمح مف المنتجيف وتخزنيا في مراكزىا ريثما يتـ الحبوب بشراء معظـ كميات ا
أو تصديرىا خارج القطر. وخبلؿ فترة التخزيف  اتسويقيا ونقميا إلة مناطؽ االستيبلؾ

سنواتا ربما يتأثر جزء  أربعالتي عادة ما تستمر مف بضعة أشير وحتة ثبلث إلة 
وآفات حشرية مف المخزوف نتيجة لؤلضرار المباشرة أو غير المباشرة لآلفات ال

القوارض وتفاعبلتيا مع الظروؼ الجويةا ولذلؾ تنفؽ المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع 
ومكافحة اآلفات التي تياجـ حبوب القمح  لحماية المخازيفالحبوب مبالغ كبيرة 

المخزنة وخاصة الحبوب المخزونة في العراء إضافة لتكاليؼ معالجة األضرار مثؿ 
صبلح شوادر او الغربمة   ب وغيرىا .لتغطية واألكياس التي تعبأ فييا الحبو ا 

تتويجًا لنشاطات مشروع اإلزالة التدريجية لبروميد الميثيؿ ببدائؿ آمنة نجد أنو مف 
الميـ إصدار كتاب يتضمف مراجعة شاممة لئلجراءات المتخذة في مجاؿ حماية 

طبلع الفنييف المتخصصيف في المؤسسة الع امة لتجارة مخازيف الحبوب في سورية وا 
وخاصة القائميف والمؤسسات األخرى التي تخزف القمح والشعير ,وتصنيع الحبوبا 

عمة عمميات التعقيـ عمة أىـ اآلفات التي تياجـ مخازيف الحبوب وأحدث التقنيات 
والطرائؽ اآلمنة الستخداـ فوسفيد األلمنيوـ في تعقيـ الحبوب داخميًا وخارجيًا واألجيزة 

توليد غاز الفوسفيف والمعدات الضرورية لمتابعة عمميات التعقيـ المستخدمة في 
ا وكذلؾ نتائج وقياس تركيز الغاز والمطبقة في عدد مف دوؿ العالـ لحماية المخازيف

التجارب التي توصمنا إلييا مف خبلؿ الدورات التدريبية وورش العمؿ المنفذة خبلؿ فترة 
 .تنفيذ نشاطات المشروع
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 إلزالة التدريجية لبروميد الميثيؿمشروع المحة عف 
 في الجميورية العربية السورية:

تفاقية الخاصة بالتخفيض اال 1997عاـ في صدقت الجميورية العربية السورية 
 وفقا لما يمي: 30/11/1999التدريجي لبرومور الميثيؿ في 

-1995)الدوؿ النامية( اعتمدت فييا نسب التخفيض عف األساس  5دوؿ الفقرة 
1998 

 .(لدوؿ النامية)ا(: الجدوؿ الزمني لنسب تخفيض استخداـ بروميد الميثيؿ 1الجدوؿ )

 نسبة التخفيض العاـ
2002 0% 
2005 20% 
2015 100% 

)الدوؿ المتقدمة( واعتمدت فييا نسبة التخفيض  5الدوؿ غير المتضمنة في الفقرة 
 :1991عف األساس 
 .المتقدمة(لدوؿ )ا(: الجدوؿ الزمني لنسب تخفيض استخداـ بروميد الميثيؿ 2الجدوؿ )

 نسبة التخفيض العاـ
1999 25% 
2001 50% 
2003 70% 
2005 100% 

  استخدامات بروميد الميثيؿ الخاصة بالحجر الزراعي وما قبؿ الشحف مستثناة
 مف ىذه االتفاقية.

  نتائج مشروع اختبار بدائؿ بروميد تـ وضع وثيقة ىذا المشروع باالعتماد عمة
 في حمص موقع ساريكو. 1999الميثيؿ والذي تـ تنفيذه عاـ 
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   تـ اختيار الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية لتنفيذ المشروع والذي يتضمف
تدريب وتأىيؿ العامميف في مجاؿ تعقيـ الحبوب في المؤسسة العامة لتجارة 

 وتصنيع الحبوب.

  المستخدـ ىو مادة فوسفيد األلمنيوـ بطريقة مّطورة.البديؿ 

 :خطة عمؿ المشروع
  ييدؼ المشروع إلة إدخاؿ إجراءات جديدة خبلؿ عمميات التخزيف في العراء وذلؾ مف أجؿ

 . 2007إنياء استخداـ برومور الميثيؿ خبلؿ الفترة المسموح بيا حتة عاـ 
 الموزعة في كافة أنحاء القطر. تأسيس قاعدة معمومات مفصمة حوؿ مواقع التخزيف 

 .إصدار مطبوعات وأفبلـ إرشادية حوؿ طرؽ التخزيف الجديدة 

 .اإلشراؼ عمة تركيب المعدات 

 .اإلشراؼ عمة تطبيؽ الطرؽ الجديدة في المواقع 

  ىدؼ المشروع:

بروتوكوؿ ب الخاصةتمكيف الجميورية العربية السورية مف تنفيذ التعيدات الدولية 
ولمساعدة مونتلاير في إزالة استخداـ مادة بروميد الميثيؿ مف قطاع تعقيـ الحبوب 

العامميف في قطاع التعقيـ عمة استخداـ مادة فوسفيد األلمنيوـ في عمميات التعقيـ 
 )التبخير(.

  ممخص المشروع:

في  ياوضع ةضرور و تسييؿ اإلجراءات الجديدة لمتخزيف الداخمي والخارجي لمحبوب 
تخزيف الحبوب في االستعماؿ بالتتابع مع اإلزالة التدريجية لبروميد الميثيؿ في قطاع 

سورية. إضافة لذلؾ فإنو مف الضروري القياـ بجممة مف التحسينات الضرورية لتطوير 
أساليب التخزيف واإلجراءات الخاصة بإدارة اآلفات لتقميؿ الحاجة لمعامبلت التعقيـ 

 الحشرات لمفوسفيف.ولمنع تطور مقاومة 
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 سوريةواقع تخزيف الحبوب في 

عف  المسئولةالحكومية الوطنية  الجيةتعد المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب 
 .ةتخزيف وتجارة الحبوب في سوري

وأنشػئت  3/7/1975تاريخ  1125تـ استحداث ىذه المؤسسة بموجب المرسـو رقـ 
 يتبع ليا عدد مف مراكز الحبوب اً فرع 11ليا فروع في المحافظات السورية بمغ عددىا 

 .2010في عاـ  141وصؿ عددىا إلة 

 :العامة لتجارة وتصنيع الحبوب نشاطات المؤسسة

 الحبوب بالنشاطات التالية:تقـو المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع 
 .شراء داخمي لمحبوب عبر مراكزىا المنتشرة في كافة أنحاء القطر 

 .تصدير واستيراد الحبوب 

 .البيع الداخمي وتأميف حاجة المطاحف 

  وتأميف كافة مستمزمات العمؿ. األكياسحفظ مخازيف المؤسسة مف الحبوب و 

 .تأميف االحتياط االستراتيجي المطموب مف الحبوب 

 .إقامة مشاريع استثمارية في مجاؿ اختصاصيا 

 يتبع ليذه المؤسسة الشركة العامة لممطاحف والشركة العامة لممخابز.

 في المؤسسة:مكافحة آفات الحبوب المواد المستخدمة في 

ػ بروميد الميثيؿ: يستخدـ في تعقيـ األكداس شتاًء خبلؿ الفترة مف تشريف الثاني وحتة 
 أيار )سابقًا(.

فوسػػػػفيد األلمنيػػػػـو   فوسػػػػفيد المغنيزيػػػػوـ: تسػػػػتخدـ بأشػػػػكاليا المختمفػػػػة فػػػػي تعقػػػػيـ ػػػػػ 
الحبػػوب ضػػمف الصػػوامع البيتونيػػة والمسػػتودعات والصػػويمعات المعدنيػػة صػػيفًا وشػػتاًء 
بينما كانت تمػؾ المػواد تسػتخدـ فػي تعقػيـ األكػداس فػي الصػيؼ فقػط وال تسػتخدـ شػتاًء 
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ؿ التوصػؿ إلػة الطػرؽ اآلمنػة فػي اسػتخداـ بسبب الخوؼ مف حػدوث الحرائػؽ وذلػؾ قبػ
 فوسفيد األلمنيوـ حيث أصبحت تستخدـ صيفًا وشتاًء.

 المؤسسةتخزيف الحبوب في  ؽائطر 

 افػي تخػزيف الحبػوب طرائػؽ مختمفػةتعتمد المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبػوب 
 يمكف تمخيصيا بالتالي:

 التخزيف الداخمي:
الصػػػػػوامع البيتونيػػػػػة والصػػػػػويمعات المعدنيػػػػػة فػػػػػي التخػػػػػزيف الػػػػػداخمي لمحبػػػػػوب يػػػػػتـ 

 .والمستودعات
 التخزيف الخارجي:

فػػي العػػراء عمػػة شػػكؿ أكػػداس وعمػػة نطػػاؽ ضػػيؽ  التخػػزيف الخػػارجي لمحبػػوب يػػتـ
فػػي السػػنوات التػػي  إلػػة التخػػزيف فػػي العػػراءويػػتـ المجػػوء إسػػمنتية. ضػػمف خبليػػا دائريػػة 

لمصػػػػػػوامع والصػػػػػػويمعات  يػػػػػػةزيػػػػػػد عػػػػػػف السػػػػػػعة التخزينينتػػػػػػاج وفيػػػػػػرًا و يكػػػػػػوف فييػػػػػػا اإل
مواقػػػػع إلػػػػة االىتمػػػػاـ بتمػػػػؾ العػػػػراءات ريثمػػػػا يػػػػتـ تسػػػػويقيا ونقميػػػػا  تـويػػػػ والمسػػػػتودعاتا

 .ستيبلؾاال
أربػع إلػة فػي بعػض األحيػاف مػدة التخػزيف صػؿ التخػزيف سػنتيف وقػد ت يبمغ متوسط مدة

 سنوات.
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 أواًل: الصوامع البيتونية
( مػف أفضػؿ الطػرؽ المتبعػة فػي 2و  1يعد التخزيف في الصػوامع البيتونيػة )الشػكؿ 

تخػػػزيف الحبػػػوبا حيػػػث تتػػػوفر إمكانيػػػة الػػػتحكـ فػػػي ظػػػروؼ التخػػػزيف )تيويػػػةا تحريػػػؾ 
حكػػاـ اإلغػػبلؽ(. ممػػا يضػػمف سػػبلمة الحبػػوب وعػػدـ تعرضػػيا لؤلضػػرار الناجمػػة عػػف  وا 
الظروؼ الجوية. تخزف الحبوب فييػا عمػة شػكؿ دوكمػا وتجػرى عمييػا عمميػات الغربمػة 

وؿ بيا إلة المواصفات المطموبة سواء لمطحػف أو لمتصػدير. ولعػؿ الميػزة البلزمة لموص
األساسية في الصوامع البيتونيػة فيمػا يتعمػؽ بعمميػات التعقػيـ ىػي إمكانيػة تػأميف إحكػاـ 

 اإلغبلؽ بشكؿ جيد وبالتالي نجاح عمميات التعقيـ وبشكؿ آمف.

 الصوامع البيتونيةالتخزيف في (: 1الشكؿ )
 

 الصوامع البيتونيةتخزيف في ال(: 2الشكؿ )
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 ثانيًا: الصويمعات المعدنية
( مػػػف الطػػػرؽ الرئيسػػػة لتخػػػزيف 4و  3التخػػػزيف فػػػي الصػػػويمعات المعدنيػػػة )الشػػػكؿ 

الحبوب في سوريةا وتتوزع عمة مناطؽ اإلنتاج الرئيسة لمحبوب. تمتاز بسيولة إدخاؿ 
خػػػػراج الحبػػػػوب بشػػػػكؿ دوكمػػػػاا وىػػػػي أقػػػػؿ تكمفػػػػة وسػػػػيولة فػػػػي التن فيػػػػذ مػػػػف الصػػػػوامع وا 

البيتونيػػة. تعػػد الصػػويمعات المعدنيػػة حركيػػة ومصػػممة لمتخػػزيف المؤقػػت مػػف ثبلثػػة إلػػة 
ستة أشػيرا كونيػا ال تػؤمف إحكػاـ اإلغػبلؽ بشػكؿ جيػد وبالتػالي صػعوبة الحفػاظ عمػة 
المخػػػازيف خاليػػػة مػػػف اإلصػػػػابة الحشػػػرية لفتػػػرة طويمػػػة. يػػػػتـ التخػػػزيف فػػػي ظروفنػػػا فػػػػي 

ة قػد تصػؿ أحيانػا إلػة سػنة كاممػة أو أكثػر لعػدـ تػوفر طاقػات الصويمعات لفترات زمنيػ
 تخزيف نظامية 

 التخزيف في الصويمعات المعدنية(: 3الشكؿ )

 التخزيف في الصويمعات المعدنية(: 4الشكؿ )
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 ثالثًا: المستودعات البيتونية:
( عمػػة شػػكؿ أكػػداس 6و  5يػػتـ تخػػزيف الحبػػوب فػػي المسػػتودعات البيتونيػػة )الشػػكؿ 

تعبئتيػػػا فػػػي أكيػػػاسا وتػػػؤمف المسػػػتودعات حمايػػػة المخػػػازيف مػػػف العوامػػػؿ الجويػػػة بعػػػد 
)األمطػػار وأشػػػعة الشػػػمس(. تمتػػاز المسػػػتودعات بسػػػيولة تنفيػػذىا ولكنيػػػا غيػػػر مناسػػػبة 

 لتخزيف الحبوب عمة ىيئة دوكما.

 

 البيتونية المستودعات(: 5الشكؿ )
 

 المستودعات البيتونية(: 6الشكؿ )
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 الدائريةرابعًا: الخاليا 
ىػػا طريقػػة ميمػػة مػػف اعتبار ف عػػدد الخبليػػا الدائريػػة فػػي سػػورية قميػػؿ جػػدًا وال يمكػػف إ

( بعػػػدـ السػػػماح لمرطوبػػػة األرضػػػية 7. تمتػػػاز الخبليػػػا الدائريػػػة )الشػػػكؿ طػػػرؽ التخػػػزيف
بالتسػػرب مػػف التربػػة والوصػػوؿ إلػػة الطبقػػات السػػفمية مػػف المخػػزوف بكونيػػا مبنيػػة مػػف 

  .البيتوف المسمح

 (: التخزيف في الخبليا الدائرية7)الشكؿ 
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 خامسًا: التخزيف في العراء
التخػػػزيف فػػػي العػػػراء مػػػف طػػػرؽ التخػػػزيف الرئيسػػػة فػػػي سػػػورية وخاصػػػة فػػػي  مػػػا زاؿ

السنوات التي يكوف فييا إنتاج الحبوب مرتفعًا. حيػث يػتـ اختيػار أراض مناسػبة ضػمف 
. ويمثػؿ التخػزيف فػي مراكز شػراء الحبػوب وتخصيصػيا لبنػاء أكػداس مػف أكيػاس القمػح

توضػح األشػػكاؿ  العػراء تحػديًا كبيػػرًا كونػو يتطمػب جيػػودًا كبيػرة لمحفػاظ عمػػة المخػازيف.
 ( شكؿ األكداس المخزنة في العراء10و  9ا 8)

 (: التخزيف في أكداس في العراء8الشكؿ )

 كً اُؼراء أًذاشاُزخسٌٖ كً (: 9اُشٌَ )

 كً اُؼراء أًذاشاُزخسٌٖ كً (: 10اُشٌَ )
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آفات الحبوب المخزونة 
 في سورية
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 الحبوب المخزونةآفات 
 ة وغير مباشرة تسببيا الحشرات والقوارضالحبوب المخزونة ألضرار مباشر تتعرض 
 .زيف كمًا ونوعاً اخمتدىور الإلة والتي تؤدي  واألكاروسات

ال بػػد أف نػػولي كافػػة مراحػػؿ التخػػزيف العنايػػة الكافيػػة وأف يػػتـ التػػدخؿ بكافػػة الوسػػائؿ 
بشػػكؿ عقبلنػػي وسػػميـ لمحصػػوؿ عمػػة أفضػػؿ النتػػائج بأقػػؿ مػػا يمكػػف مػػف الكمفػػة وعػػدـ 

بػػالمخزوف مػػف خػػبلؿ تجنبػػو الحمولػػة غيػػر المسػػموح بيػػا مػػف بقايػػا المبيػػدات  ضػػراراإل
الػذي  بالبيئة مثؿ استخداـ بروميد الميثيػؿ الضارعف المواد ذات األثر  االبتعادوكذلؾ 

رض مػػػف بطبقػػػة األوزوف الضػػػرورية لحمايػػػة األبالكائنػػػات الحيػػػة و الضػػػار  ثبػػػت تػػػأثيره
 .تسرب األشعة فوؽ البنفسجية

اآلفػػػات التػػػي يمكنيػػػا النيػػػؿ مػػػف المخػػػزوف حتػػػة فػػػي  قائمػػػًا إزاء تمػػػؾيبقػػػة التحػػػدي 
 مػػػػف نػػػػرىا و المخزونػػػػة الحبػػػػوبرأسػػػػيا حشػػػػرات  خفضػػػػة وعمػػػػةنالم ظػػػػروؼ الرطوبػػػػة
الوقايػػة  عمييػػا وعمػػة طػػرؽ البلزمػػة فػػي التعػػرؼ األىميػػة ء تمػػؾ اآلفػػاتالضػػروري إعطػػا
 .دوف إحداث أضرار بيئية وحيوية منيا ومكافحتيا
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 اآلفات الحشرية
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 الحبوب المخزونة حشرات

آفػػػات صػػػغيرة الحجػػػـ تختفػػػي عػػػف األنظػػػار داخػػػؿ ىػػػي  الحبػػػوب المخزونػػػةحشػػػرات 
تغػػػذى الحشػػػرات عمػػػة الحبػػػوب ت .ألغمفػػػةعمػػػة جػػػدراف اأو  بينيػػػا المصػػػابة أوالحبػػػوب 

ا وفقػد الػوزف وتحػدث فييػا تغيػرات فػي الصػفات التكنولوجيػة المخزونػة وتعرضػيا لمتمػؼ
تػػردي إلػػة بسػػرعة كبيػػرة مؤديػػة  ىػػاتكاثر و كمػػا وأنيػػا تشػػجع نمػػو الفطريػػات والتصػػنيعيةا 

أو  تتػػرؾ فػػي المخػػزف طحينػػاً  ات فإنيػػاالحشػػر  ونتيجػػة لنشػػاط نوعيػػة الحبػػوب المخزونػػة.
 .دقيقة يمكف أف تصبح بؤرًا صالحة لتكاثرىا أجزاء

وأوعيػػة النقػػؿ  األكيػػاسو المختمفػػة )البػػواخرا السػػيارات والقطػػارات( وسػػائؿ النقػػؿ تعػػد 
وسائؿ انتقاؿ الحشرات وغيرىػا مػف اآلفػات مػف مكػاف إلػة أىـ مف  والسيور المستخدمة
ىػذا . و نشرىا بػيف بمػداف العػالـ بمػا تحويػو مػف بقايػا الحبػوبنقميا و أو  آخر داخؿ البمدا

أمػػػاكف أو  النظافػػػة التامػػػة فػػػي كػػػؿ األمػػػاكف التػػػي تخػػػزف فييػػػا الحبػػػوبإلػػػة مػػػا يػػػدعو 
التصػػػنيع وحفػػػظ المنتجػػػات بالسػػػعي إلزالػػػة بقايػػػا الحبػػػوب ومخمفاتيػػػا مػػػع الحشػػػرات فػػػي 

 .المخازف وحوليا
 عػػف طريػػؽبالحشػػرات  اإلصػػابةتجاتيػػا مػػف المحافظػػة عمػػة سػػبلمة الحبػػوب ومنتػػتـ 

المخػػزف إلػػة النظافػػة والتنظػػيـ وفػػؽ بػػرامج موضػػوعة ابتػػداًء مػػف الحقػػؿ وحتػػة وصػػوليا 
 .وحركتيا فيو وخروجيا منو

 نبيف فيما يمي الحشرات الموجودة في الحبوب المخزونة في سورية.
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 Granary weevil    سوسة القمح

Sitophilus granarius (Linnaeus, 1758) 

(Coleoptera: Curculionidae) 

 (: الحشرة الكاممة والعذراء واليرقة والبيضة لسوسة القمح.11الشكؿ )

عندما مـ.  5 – 2.5 ا طوليا مفدوَ سْ بني داكف مُ  ذات لوف : سوسة القمحؼالوص
بينما تكوف ًاا سوسة القمح صغير حجـ كوف يفي الحبوب صغيرة الحجـ تنمو وتتطور 

متطاولة وال تستطيع رأس أكبر في الحبوب األكبر مثؿ حبوب الذرة. مقدمة ال أحجاميا
أبيض إلة سوسة القمح الطيراف. اليرقة عديمة األرجؿ ومقوسة الظير لونيا أبيض 

رأس عند العذراء تشبو مقدمة الرأس . مقدمة الداكف الموفصغير رأس كريمي ذات 
 باستثناء عدـ وجوداألرز بشكؿ كبيرا عند السوسة البالغة. تشبو سوسة القمح سوسة 

النقر الموجودة عمة الصدر متطاولة وليست األجنحة كما أف العبلمات الباىتة عمة 
 دائرية الشكؿ.
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: تتطور األطوار المختمفة لسوسة القمح )البيوضا اليرقاتا العذارى( دورة الحياة
مف ثقب تحدثو في  تنبثؽ الحشرة الكاممةالحبوب ونادرًا ما تظير خارجياا و  داخؿ

غبلؼ الحبة. الثقوب التي تحدثيا سوسة القمح في الحبوب كبيرة نسبيا وتكوف مسننة 
ثقبًا صغيرًا في جدار الحبة وتضع فيو بيضة ثـ  األنثةوليست ممساء دائرية. تحفر 

 باتجاهتغطييا بمادة جيبلتينية. تفقس البيضة عف يرقة صغيرة تبدأ بدورىا بالحفر 
بثاؽ في ناؾ. تحفر السوسة البالغة ثقب االنر ىتتغذى وتنمو وتعذ  حيث  الحبةا مركز

تبدأ جيبًل جديدًا. تضع أنثة سوسة القمح مف لجدار الحبة مف الداخؿا وتغادر لمتزاوج 
 75مئوية ورطوبة نسبية  30-27درجة حرارة  عندبيضة. تفقس البيوض  254- 36
ثة أياـ عند توفر الرطوبة المناسبة يبمغ معدؿ البيوض الفاقسة خبلؿ ثبلو %ا 90 –

 5-3%. لميرقة أربعة أطوارا ويبمغ زمف التطور اليرقي 20-13في حبوب القمح 
-30دورة الحياة مف مدة يومًا. تتراوح  16-5الحبة  أسابيع. يدوـ التعذر داخؿ غبلؼ

 في درجات الحرارةليومًا خبلؿ الشتاءا تبعًا  148-123 مفيومًا خبلؿ الصيؼ و  40
أشير.  8 - 7. تعيش سوسة القمح بطورىا البالغ فترة طويمة تدـو الوسط المحيط

مئوية  16عدد قميؿ جدًا مف البيوض عند درجات الحرارة األقؿ مف  اإلناثتضع 
الحرارة المنخفضةا حيث تعيش لمدة شيريف عند درجة حرارة  درجات ويمكنيا مقاومة

 مئوية. 2
 الشوادر مف الخارج وخاصة الموضوعة حديثًا.تبلحظ الحشرة بشكؿ كبير عمة 

تتطور داخؿ الحبوب ىي و  اسوسة القمح مف آفات الحبوب المخزونةتعد : الضرر
وجود  سة. ال يمكف اكتشاؼرة بيضاء الموف مجعدة ومقو  الكاممة عمة شكؿ يرقة صغي

 تمؾ اليرقة التي تتغذى وتتطور قبؿ مضي شير عمة وجودىا داخؿ الحبة المصابة
مف ثقب تحدثو نبثاؽ ا حيف تبدأ الحشرة الكاممة باال)قبؿ خروجيا مف الحبة المصابة(

في جدار الحبة. سوسة القمح آفة ميمة مف آفات الحبوب المخزونة. وكثيرًا ما تعتبر 
مف اآلفات األولية لمحبوب حيث يمكنيا مياجمة الحبوب السميمة. تستطيع سوسة 

لمحبوب النجيمية مثؿ المعكرونة. المنتجات الناعمة الحبوب مياجمة المنتجات الصمبة 
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التكاثر. تتمثؿ أضرار سوسة القمح  لمحبوب النجيمية غير ثابتة وال تناسب عممية
نتيجة تغذي اليرقات عمة محتويات الحبة  وانخفاض نوعيتيا بنقص في وزف الحبوب

ْنِبت الحبوب لذلؾ يمكف أف تُ  امف الداخؿ. ال تياجـ سوسة القمح جنيف الحبة عادة
األعفاف مسببات المصابة ولكنيا تعطي نباتات ضعيفة وغير قادرة عمة مقاومة 

اليرقات والحشرات الكاممة قادرة عمة التغذي  تكوفجودة في التربة. و واألمراض الم
المغبر وتموث  األبيضتمويف الحبوب بالموف إلة  ياتؤدي مفرزاتا و عمة الحبوب

حرارة الحبوب  إلة ارتفاعالسوسة  أعدادقد تؤدي زيادة طعميا.  فيالمنتجات وتوثر 
ا فيما إذا كانت الحبوب المخزونة معدة إنباتيانسبة  فيوتدني نوعيتيا وتعفنيا وتؤثر 

قتؿ سوسة القمح. يمكف تمييز الحبوب المصابة إلة لمزراعة. تؤدي الحرارة المرتفعة 
لحشرات الكاممة مف داخؿ بسوسة القمح بوجود ثقوب كبيرة فييا ىي ثقوب خروج ا

يمكف أف  الحبة. أظيرت بعض الدراسات أف أعداد كبيرة مف حشرات سوسة القمح
ا وقد وصمت أعداد اإلصابةتغادر الحبوب المصابة بعد خمسة أسابيع مف بدء 

 100إلة حشرات السوس البالغة التي تغادر مف كمية حبوب مقدارىا واحد كيمو غراـ 
 سوسة يوميًا.
مبكرًا ومكافحتيا بأسرع وقت ممكف. يجب  اإلصابة تحري: مف الضروري ةالمكافح

 ا ويجب أف ال تزيد رطوبة المواد المخزونةالزائدة تيوية المخزوف لمتخمص مف الرطوبة
 %. التعقيـ بغاز الفوسفيف في ظروؼ إحكاـ اإلغبلؽ. 12 عف

 حبوبعمة ال بحشرة سوسة القمح اإلصابةمظير (: 12الشكؿ )
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 Rice weevil    الرزسوسة 
Sitophilus oryzae (Linnaeus, 1758) 

(Coleoptera: Curculionidae) 

 .(: الحشرة الكاممة والعذراء واليرقة لسوسة الرز13الشكؿ )

( مـ 3.5-2.5)مف الخنافس صغيرة الحجـ يبمغ طوليا : سوسة الرز الوصؼ
الجسـ اسطواني ذو كيتيف قاسي عميو نقر أو حفر صغيرة. الموف العاـ لمحشرة البالغة 
د ومقدمة الفـ متطاولة واسطوانية )كالمنقار(. لسوسة الرز أربع بقع بنية  بني مسو 

الناحية الظيرية. سوسة الرز قادرة عمة  األجنحة مفُمحمر ة فاتحة الموف ُمَمي َزة عمة 
 بلمات مستديرة صغيرة عمة سطح الصدرالطيراف وليا ع
: توجد أطوار البيضة واليرقة والعذراء لسوسة الرز ضمف غبلؼ الحبة دورة الحياة

ونادرًا ما تشاىد خارج الحبوب. تتـ التغذية ضمف غبلؼ الحبة وتقطع األفراد البالغة 
ر مف صغأثقوب في جدار الحبة لمخروج. ثقوب الخروج لؤلفراد البالغة لسوسة الرز 

ثقوب الخروج التي تحدثيا سوسة القمح وتكوف ممساء ومستديرة. تحفر اإلناث حفرًا 
صغيرة في قشرة الحبة وتضع بيضة في كؿ حفرة ثـ تغطي الحفرة بطبقة جيبلتينية 



 26 

لحماية البيضة. تفقس البيضة لتعطي يرقة صغيرة تقـو بدورىا بالحفر باتجاه مركز 
ناؾ. تحفر األفراد الحديثة البموغ مف سوسة الرز الحبة حيث تتغذى وتنمو وتعذر ى

ف تنيي طور التعذرا ثـ تغادر الحبة لتتزاوج أبعد  ثقوب االنبثاؽ مف داخؿ الحبة
بيضةا وتستغرؽ دورة  400-300وتبدأ جيبًل جديدًا. تضع انثة سوسة الرز بيف 

وؿ. يمكف شيرا وتياجـ الحبوب في الحق 6-3يومًا. تعيش الذكور  32الحياة حوالي 
أف تنمو يرقتيف مف سوسة الرز داخؿ حبة قمح واحدة. تمثؿ األفراد البالغة مف سوسة 
الرز لتبدو وكأنيا ميتة )ترفع أرجميا وتقمب عمة ظيرىا وتبقة ساكنة( عندما يتـ 

 إثارتيا أو مضايقتيا أو إزعاجيا.
غبلؼ  : سوسة الرز ىي مف آفات الحبوب والبذور المخزونة. تتطور داخؿالضرر

الحبة وتتغذى عمة كامؿ محتوياتيا عمة شكؿ يرقة صغيرة بيضاء مجعدة دودية 
الشكؿ. ال يوجد دليؿ خارجي عمة وجود يرقة تتغذى وتتطور داخؿ الحبةا إال بعد 
مضي حوالي الشير مف تاريخ بدء اإلصابة حيث تنبثؽ األفراد البالغة مف غبلؼ 

أو المنازؿ أو المفروشات أو األلبسة  سافنالحبة. ال تسبب سوسة الرز أية ضرر لئل
ي مسببات مرضية. وال أأو لمحيوانات األىمية. ال تستطيع العض أو المسع وال تحمؿ 

 محبوب التي تياجميا. لي ضرر سوى أتسبب 
: لتقميؿ أضرار سوسة الرز مف الضروري ضماف بقاء رطوبة الحبوب المكافحة

 لفوسفيف الساـ في ظروؼ إحكاـ اإلغبلؽ.%. التعقيـ بغاز ا12المخزونة اقؿ مف 

 (: أعراض اإلصابة بسوسة الرز عمة الحبوب.14الشكؿ )
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 Confused flour beetle   خنفساء الدقيؽ المتشابية

Tribolium confusum (Jacquelin du Val, 1868) 

(Coleoptera: Tenebrionidae) 

 ا العذراءا اليرقة والبيضةالمتشابيةخنفساء الدقيؽ (: الحشرة الكاممة ل15الشكؿ )

مـ(  4-3خنفساء صغيرة الحجـ )بطوؿ ىي  ة: خنفساء الطحيف المتشابيالوصؼ
ا شابييا مع خنفساء الطحيف الصدئيةنظرًا لت سـالموف بني محمرا وسميت بيذا اال

قمة  باتجاهالتي تتألؼ مف أربع قطع تصبح أعرض تدريجيًا  االستشعارقروف  استثناءب
. والفارؽ البسيط اآلخر ىو شكؿ االستشعار بدوف أف تشكؿ انتفاخًا قميًا متميزاً قرف 

طحيف الصدئية منحنية بينما تكوف الصدرا حيث تكوف حواؼ الصدر عند خنفساء ال
استقامة عند خنفساء الطحيف المتشابية. ليا أجنحة متطورة ولكنيا نادرًا ما أكثر 
مادة  في المخزف عندما تزداد كثافتياأو  تحريكياأو  رتياثاإ تفرز الحشرة عندتطير. 

الموف القرنفمي بالمخزونة  الحبوب تموفتسبب  (quinions)كيميائية تدعة كوينيونز 
في  التواجدغير مرغوبة. تفضؿ خنفساء الطحيف المتشابية  مميزة رائحة وتصبح ذات
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 اً اليرقة عسمي وف لوفيك .(quinions)الطحيف الذي تصدر منو رائحة الكوينيونز 
في اليرقة والزوائد الشوكية رأس  يكوف لوف مـا بينما 6ويبمغ طوليا حوالي  ًاافاتح

 .داكناً  نياية البطف
معدؿ عدد البيض الذي تضعو أنثة خنفساء الطحيف يتراوح : دورة الحياة

األوؿ. يمكف أف األسبوع معظـ البيض خبلؿ ويوضع بيضةا  500-400 يةالمتشاب
 البيض مباشرة في الطحيفا األنثةالخنفساء البالغة لمدة ثبلثة سنوات. تضع  تعيش
قد و  أي مادة أخرى وربما تضعيا عمة سطح الحاويات )األكياس(. البيوض بيضاءأو 

البقايا أو  تكوف عديمة الموف ومغطاة  بمادة الصقةا يمكف أف يمتصؽ بيا الطحيف
أياـ مف وضعيا عند درجة  5-3ض بعد الدقيقة مف المواد المخزونة. تفقس البيو 

مئوية. تحفر اليرقات أنفاقًا داخؿ الحبوب ولكف يمكنيا أف تغادر  35-32الحرارة 
)تفضؿ التغذية عمة الحبوب المكسورة أو  تفضيبلً أكثر أنفاقيا لمبحث عف مواد أخرى 

عادة طور يرقي ) 11-5. تمر اليرقة بعدد مف األطوار اليرقية يتراوح مف المقشورة(
في عدد األطوار اليرقية ىو نتيجة لمبيئة التي تعيش االختبلؼ أطوار(ا و ىذا  7-8

ختبلفات فردية. اليرقة نشطة نسبيًا ولكف عادة ما نتيجة الأو  ا( الغذاءا الرطوبة )فييا
ا ويمكنيا أف تغادر بعد اكتماليا المخزونة بعيدًا عف الضوء الحبوبتختبأ في 

الحماية.  أنواع. العذراء عارية بدوف أي نوع مف وتتعذروتتوضع عمة السطحا 
ا إال البيئية المحيطة خنفساء كاممة تبعًا لمظروؼإلة يختمؼ زمف التطور مف بيضة 

مئوية ورطوبة نسبية  33-30يومًا عند درجة حرارة  26أف معدؿ زمف التطور ىو 
 %. 70تزيد عف 

المستودعات والصويمعات  فيوكذلؾ  اوجدت ىذه الحشرة في العراءات بكثرة
الحشرات مشاىدة في أكثر وىي مف  المعدنية, وتنتشر بشكؿ كبير في المطاحف.
خبلؿ األشير  بكثرة الحشرة شاىدوت الةالحبوب المخزنة عمة شكؿ دوكمة والمشو  

 تشريف أوؿ. -أيموؿ -آب -حزيراف -آيار -نيساف -آذار
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وعدد مف منتجات والمواد الغذائيةا أنواع الحبوب : تياجـ الخنفساء مختمؼ الضرر
 اوالشوكوال اوالخضار المجففة اوالفواكو اوالمكسرات اوالبقولياتا الحبوب النجيمية

 والحميب المجفؼ.  اوبذور القطف اوالكاكاو
عمة  تتغذىالتغذي عمة الحبوب الكاممة ولكنيا يرقات ىذه الحشرة ال تستطيع 

لعموـ قد تمعب الفطور دورًا ميمًا في تغذية ا وعمة اأو المقشورة الحبوب المكسورة
 خنفساء الحبوب المتشابية.

 .المحكـ غاز الفوسفيف في ظروؼ اإلغبلؽباستخداـ  : التعقيـالمكافحة

 بخنفساء الدقيؽ المتشابية المواد المخزونة (: إصابة16الشكؿ )
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 Rust-red flour beetle   الصدئيةالحمراء خنفساء الطحيف 
Tribolium castaneum (Herbst, 1797). 

(Coleoptera: Tenebrionidae) 

 

 .الصدئيةالحمراء  الطحيفخنفساء (: الحشرة الكاممة واليرقة ل17الشكؿ )

 لونيامـ(  4-3: خنفساء الطحيف الصدئية خنفساء صغيرة الحجـ )بطوؿ الوصؼ
بني محمرا تشبو كثيرًا خنفساء الطحيف المتشابية وكثيرًا ما يحدث لبس في التفريؽ 

الحياة والسموؾ. ويمكف تفريقيما مف  دورة بينيما نظرًا لمتشابو في الشكؿ الخارجي وفي
شكؿ المضرب )اليراوة( عند خنفساء  يأخذحيث  االستشعارخبلؿ صفات قرف 

. األجنحةة في نيايتوا وتوجد أثبلـ طولية عمة الطحيف الصدئية ولو ثبلث قطع كروي
وفارؽ بسيط آخر في شكؿ الصدرا حيث تكوف حواؼ الصدر منحنية عند خنفساء 

تمتمؾ استقامة عند خنفساء الطحيف المتشابية. أكثر  ىيالطحيف الصدئية بينما 
يا عند تحريك الحشرة خنفساء الطحيف الصدئية أجنحة متطورة وتستطيع الطيراف. تفرز

التي يمكنيا أف تحوؿ  (quinions) يونزكبيرة مادة الكوين بأعدادتجمعيا تيا أو إثار أو 
رائحة مزعجة مميزة. لوف اليرقة  تكسبياالموف القرنفمي و إلة لوف المواد المخزونة 
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اليرقة والزوائد الشوكية عمة البطف أدكف رأس كوف ويمـ.  6ويبمغ طوليا  اعسمي فاتح
 لونًا. 

يوضع و بيضةا  500-400: تضع أنثة خنفساء الطحيف الصدئية اةدورة الحي
مف ثبلث أكثر األوؿ. يمكف أف تعيش الخنفساء البالغة األسبوع معظـ البيض خبلؿ 

أي مادة أخرى وربما تضعيا أو  البيض مباشرة في الطحيفا األنثةسنوات. تضع 
الموف ومغطاة   قد تكوف عديمةأو  (. البيوض بيضاءاألكياسعمة سطح الحاويات )

المخزونة.  الحبوبالبقايا الدقيقة مف أو  بمادة الصقةا يمكف أف يمتصؽ بيا الطحيف
مئوية. تحفر  35-32أياـ مف وضعيا عند درجة الحرارة  5-3تفقس البيوض بعد 

ولكف يمكنيا أف تغادر أنفاقيا لمبحث عف مواد أخرى  االيرقات أنفاقًا داخؿ الحبوب
طور يرقي  11-5اليرقة بعدد مف األطوار اليرقية يتراوح مف تفضيبًل. تمر أكثر 
لبيئة التي إلة افي عدد األطوار اليرقية  االختبلؼ ىذا  يعودأطوار(ا و  8-7)عادة 

نتيجة الختبلفات فردية. اليرقة نشطة نسبيًا ولكف أو  ا( الغذاءا الرطوبة )تعيش فييا
لعذراء عارية بدوف أي تكوف اعادة ما تختبئ في المواد المخزونة بعيدًا عف الضوء. 

خنفساء كاممة تبعًا إلة الحماية. يختمؼ زمف التطور مف بيضة  أنواعنوع مف 
مئوية  33-30يومًا عند درجة حرارة  26لمظروؼا إال أف معدؿ زمف التطور ىو 

 %. 70ورطوبة نسبية تزيد عف 
 كداسأرضيات األعمة تتواجد ىذه الحشرة في األماكف الرطبة ويمكف مشاىدتيا 

 -آذار -شباط :بالعراء وبأرضية خبليا الصويمعات وتنتشر الحشرة خبلؿ األشير
 تشريف أوؿ. -أيموؿ -آب -حزيراف -آيار -نيساف

الحبوب والمواد  أنواعصدئية مختمؼ : يمكف أف تياجـ خنفساء الطحيف الالضرر
وعدد مف منتجات الحبوب  افي الحبوب والطحيفىذه الحشرة  وقد وجدتالغذائية. 
 اوالشوكوال اوالخضار المجففة اوالفواكو المجففة اوالمكسرات اوالبقوليات االنجيمية
عمة التغذي يرقات ىذه الحشرة والحميب المجفؼ. ال تستطيع  اوبذور القطف اوالكاكاو
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الحبوب الكاممة ولكنيا تستطيع التغذي عمة الحبوب المكسورةا وعمة العموـ فإف 
 الصدئية. الطحيفالفطور قد تمعب دورًا ميمًا في تغذية خنفساء 

 .المحكـ غاز الفوسفيف في ظروؼ اإلغبلؽباستخداـ  التعقيـ: المكافحة

 عمة القمح (: اإلصابة بحشرة خنفساء الطحيف الصدئية18الشكؿ )
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 Khapra beetle    خابرة الحبوب
Trogoderma granarium Everts, 1899 

(Coleoptera: Dermestidae) 

 (: الحشرة الكاممة واليرقة والبيضة لخابرة الحبوب.19الشكؿ )

بني داكف وتوجد  لونياالشكؿا  ةخنفساء بيضاويىي : خابرة الحبوب الوصؼ
مـا 2 الذكر طوؿيبمغ الخارجية.  األجنحةبنية محمرة عمة إلة عبلمات بنية مصفرة 

الجسـ أشعار ناعمة تمسؾ  يمـ(. تغط 3)حتة  قميبلً أكبر  يكوف طوؿ األنثةبينما 
األفراد الناعمة عند األشعار بالغبار مما يعطي الخابرة شكبًل وسخًا )ُمْغبر ًا(. تتساقط 

 االذىبيأو  البنيإلة ات مف األصفر لوف اليرق يتبايفالبالغة المتقدمة في العمر. 
اليرقات مغطاة بأشعار خشنة لونيا بني محمر وبخصمتيف تكوف مـ.  5 ياويبمغ طول

 صؿ وتعني الطوبإف كممة خابرة ىي كممة ىندية األفي نياية البطف. األشعار مف 
نيا عادة ما توجد في شقوؽ الطوب سـ عمة الحشرة ألىذا اال أطمؽوقد  ااآلجرأو 
 المستودعات. ءنشاإستخدـ في الم

تعدادىا مف البيوض في المواد المخزونة يصؿ  اً عدد األنثة: تضع دورة الحياة
أياـ. تتطور اليرقة خبلؿ  7-5بيضة )بشكؿ حر(. تفقس البيضة خبلؿ  125حتة 
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قمة المصادر أو  زدحاـااالأو  ظروؼ الحرارة المنخفضةا فيأربعة أسابيعا ولكف 
سكوف )سكوف أو  ظروؼ غير مناسبة فقد تدخؿ اليرقة في طور سباتأي أو  الغذائية

مؤقت(. ويمكنيا أف تبقة في طور السكوف المؤقت لمدة ثبلثة سنوات. تمر اليرقة 
مراتا مما ينتج عنو كميات كبيرة مف جمود  7-4بعدد مف المراحؿ اليرقية وتنسمخ 

يرةا وتكمؿ دورة حياتيا خبلؿ البالغة لفترة قصاألفراد . تعيش المخازيفاالنسبلخ في 
البالغة مف جمد العذراء انبثاؽ األفراد أسبوعيف. يحدث التزاوج غالبًا بعد إلة أسبوع 

في  يـو 30أياـ. يمكف أف تكتمؿ دورة الحياة خبلؿ  6-1مر لمدة تمباشرة ويس
 الظروؼ المثالية.

كداس في وؿ األحبصورة كثيفة وكانت تنتشر  اتعد الخابرة حشرة المخازيف الميممة
في الحشرة وجدت قد وىي تحب األماكف المظممة الميواة و العراء والمستودعاتا 

ذات البناء غير الجيد والتي تحوي فراغات بينية كثيرة بينيا لعدـ ترتيب  كداساأل
بشكؿ نظامي. تفضؿ ىذه الحشرة مادة الشعير عمة القمح ولذلؾ فإف  األكياس

بر مف الشعير تكوف عرضة لئلصابة بيذه الحشرة بشكؿ األقماح الحاوية عمة نسبة أك
خبلؿ  عمة نطاؽ واسع في المخازيف غير المعاممة بالغاز الساـالحشرة  شاىدت. أكبر

تكوف درجات الحرارة  عندماتشريف أوؿ.  -أيموؿ -آب -آيار -نيساف -آذار :األشير
 ضمف المجاؿ الحراري المناسب لنشاط ىذه الحشرة.

عمة  ياالمخزونة ولمنتجات لمحبوبفة تدميرًا أكثر آالخابرة فساء تعد خن: الضرر
ذا تركت بدوف مكافحة يمكف لخنفساء الخابرة أف تغطي سطح  االصعيد الدولي وا 

آفة  وتعد الخابرةالحبوب المخزونة بحيث تظير وكأنيا مغطاة باليرقات بشكؿ كامؿ. 
 كما تموثمما تستيمؾ. أكثر تسحؽ مف الحبوب أو  كونيا تكسرمدمرة )اليرقات( 

تمبكات ومشاكؿ معوية. ربما يعود أصؿ  االنسبلخ التي تسبب بمخمفاتالحبوب 
منطقة و شماؿ وشرؽ أفريقيةا إلة انتشرت  ومنياببلد اليند وبنغبلدشا إلة الخابرة 

ىي وجود جمود  اإلصابةالشرؽ األوسط وآسيا. أعراض و  حوض البحر المتوسط
اد المخزونة. قد يبدو أنيا تفضؿ المواد الغذائية مثؿ الرز و لمخ الخابرة في ابلانس
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الطبيعية مثؿ األغذية ولكنيا تفضؿ أيضًا  والفوؿ السوداني وجمود الحيوانات المجففةا
أو  عف تخزيف المواد في مستودعات موبوءةااإلصابات بالخابرة القمح والشعير. تنتج 

نقؿ المواد المخزونة في حاويات أو  الخابرةفييا تتواجد نتيجة نقؿ المواد بوسائط نقؿ 
ت النقؿ ااستخدمت في نقؿ مواد مصابة بالخابرةا وقد وجدت الخابرة في سيار 

 الكتانية. األكياسوالحاويات الفوالذية والصناديؽ وأكياس الخيش و 
 ا: تستطيع الخابرة االختباء في الشقوؽ بالمستودعات وحوؿ الصويمعاتالمكافحة

التعقيـ بغاز الفوسفيف في ظروؼ يمكف استخداـ وىي مف الحشرات عالية المقاومة و 
 .عمة الخابرةمقضاء المحكـ لاإلغبلؽ 

 بحشرة الخابرة. زونةخالم الحبوبعمة  (: أعراض اإلصابة20الشكؿ )
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  Lesser grain borer    ثاقبة الحبوب الصغرى
Rhyzopertha dominica (Fabricus, 1792) 

(Coleoptera: Bostrichidae) 

 (: الحشرة الكاممة والعذراء واليرقة والبيضة لثاقبة الحبوب الصغرى.21الشكؿ )

مـ.  2.5: ثاقبة الحبوب الصغرى خنفساء ذات لوف بني مس ود طوليا الوصؼ
. الصدر األولة المستديرة والمسننة حافةيختبئ رأسيا تحت نحيؿ و اسطواني الجسـ 

 االستشعارقرف يتألؼ وعمة الصدر.  األجنحةاضحة مف النقر عمة توجد خطوط و 
 الثبلث الطرفية منيا كبيرة. اليرقة بيضاء الموف رأسيا مصفر. احمقات 10مف 

 30: تضع األنثة البيوض عمة نحو إفرادي أو عمة شكؿ مجموعات تصؿ إلة دورة الحياة
ويتراوح عدد البيوض التي يمكف أف  ابيضة. توضع البيوض عمة السطح الخارجي لمحبوب

 عمة درجاتتطور البيضة إلة حشرة كاممة يعتمد بيضة.  500-300تضعيا أنثة واحدة مف 
. وفي ظروؼ الصيؼ الحار تقصر فترة تطور البيوض إلة حشرات كاممة المحيطة الحرارة
ة الحبوب أو في الحشرات داخؿ قشر ر عذ  تُ يومًا.  58يومًاا ولكف معدؿ التطور ىو  30لتصبح 

 الطحيف المتراكـ بيف الحبوب المصابة.
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نيا أكثر تواجدًا في الحبوب وؿ( لكما والمشَ كمخازيف الحبوب )الدو في توجد الحشرة 
 :البيتونية خاصة خبلؿ األشيرالصوامع وتشاىد في الصويمعات المعدنية و  ااالدوكم
 أيموؿ. -آب -آيار -نيساف

عمة الحبوبا صغرى التغذي داخميًا وخارجيًا ثاقبة الحبوب ال تستطيع: الضرر
لحبوب الكاممة ومنتجات الحبوب النجيمية. تنخر كؿ مف اليرقات عمة ا ىامةوىي آفة 

فرغيا مف محتوياتيا وتبقي عمة القشرة والحشرات الكاممة في حبوب النجيميات وت
البقاء كما تستطيع الحشرة  الخارجية وىذا مف أىـ أعراض اإلصابة بيذه الحشرة.

فة والتطور في الدقيؽ والبقايا الناتجة عف نخر الحبوب. تعد ثاقبة الحبوب الصغرى آ
يمكنيا أف تياجـ التبغ والمكسرات والفاصولياء رئيسة في مخازيف القمح والذرةا كما 

حوـ المجففة والسمؾ موالموبياء والبقوليات والفواكو المجففة والفوؿ السوداني والتوابؿ وال
الجاىزة لبلستخداـ مف مانعات تخثر طعوـ القوارض أف تياجـ أيضًا مكنيا ويالمجفؼ 

( كونيا ليست مف ذوات الدـ راتروفا كميراتا وتيتاف) الدـ مثؿ طعوـ البروديفاكوـ
إلة بثاقبة الحبوب الصغرى  تؤدي اإلصابة. الحار فبالتالي ال تتأثر بيذه المبيدات

رائحة غير مرغوبة لممواد المخزونة ومذاؽ غير مستساغ عند التغذي عمة  إعطاء
 مصابة.المواد ال

 .المحكـ غاز الفوسفيف في ظروؼ اإلغبلؽ باستخداـ : التعقيـالمكافحة

 (: منظر جانبي لثاقبة الحبوب الصغرى وأعراض اإلصابة عمة المواد المخزونة22الشكؿ )
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  Larger grain borer    ثاقبة الحبوب الكبرى
Prostephanus truncates (Horn, 1878) 

(Coleoptera: Bostrichidae) 

 الحبوب الكبرى. لثاقبة(: الحشرة الكاممة واليرقة 23الشكؿ )

ذات لوف  مـ 5 – 3بطوؿ ىي خنفساء صغيرة الحبوب الكبرى  ثاقبة: الوصؼ
اسود. عند النظر إلييا مف األعمة تبدو المنطقة الظيرية مربعة الشكؿ. وىي مشابية 

الحبوب الصغرى ولكف الفرؽ األساسي ىو أف حجميا اكبر ولونيا  ثاقبةفي الشكؿ ل
 أدكف.
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: توضع البيوض في الحبوب المصابة. تعيش اليرقات الفاقسة داخؿ دورة الحياة
ؽ )الطحيف( المتراكـ نتيجة اإلصابة. تعتمد مدة التطور مف وفي الدقيأغبلؼ الحبة 

 35. تكوف مدة التطور الوسط المحيط البيضة حتة الحشرة الكاممة عمة درجة حرارة
 .%(80درجة مئوية ورطوبة نسبية  32في حاؿ كانت الظروؼ مثالية ) يوماً 

 الحبوب الكبرى محصورة في حبوب الذرة. ثاقبة: عادة ما تكوف أضرار الضرر
 .المحكـ : التعقيـ بغاز الفوسفيف الساـ في ظروؼ اإلغبلؽالمكافحة

 (: أعراض اإلصابة بثاقبة الحبوب الكبرى عمة الذرة.24الشكؿ )
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 Saw-tooth grain beetle   خنفساء الحبوب المنشارية
Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus, 1758) 

(Coleoptera: Silvanidae) 

 (: الحشرة الكاممة والعذراء واليرقة والبيضة لخنفساء الحبوب المنشارية.25الشكؿ )

مـ.  3.5 - 2.5: خنفساء الحبوب المنشارية ذات لوف بني مس ود طوليا حوالي الوصؼ
الشقوؽ والتصدعات الضيقة. حافة يساعدىا في المرور عبر  الجسـ مسطح ونحيؿ مما 

عمة كؿ مف جانبي )أسناف(  ستة زوائد ا وتحمؿمنشارية الشكؿ )األوؿ( صدر الخارجيةال
يوجد ثبلثة خطوط ناتئة طوالنية عمة الصدر مف الناحية العموية. يوجد سف عمة  كما االصدر

متطورة لكنيا ال تطير. اليرقة بيضاء  األجنحة. األنثةفخذ الرجؿ الخمفية يميز الذكر مف 
 مـ. 3بمغ طوؿ اليرقة تامة النضج ييكوف لونو بني.  الذي الرأسا استثناءمصفرة ب

عمة شكؿ كتؿ في المواد المخزونةا إفرادي أو : توضع البيوض عمة نحو دورة الحياة
بشكؿ حر فوؽ المواد المخزونة. معدؿ عدد البيوض أو  ويمكف أف توضع البيوض في الشقوؽ

أياـ. تبدأ اليرقة بالتغذي بعد  5-3ض خبلؿ بيضة. تفقس البيو  375ىو  األنثةالتي تضعيا 
أطوار(. يتراوح معدؿ فترة التطور  3أطوار يرقية )عادة  5-2بضعة ساعات مف الفقس. لميرقة 
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ا وطوؿ فترة طور العذراء  15 – 12لميرقة مف  أياـ. استعدادًا لمتعذر تمصؽ اليرقة  5 - 4يـو
تصنعيا مف مواد قاسية. ينفصؿ جمد اليرقة أشياء ثابتة. تعذر اليرقة داخؿ خمية إلة جسميا 

األخير عنيا قبؿ لحظة التعذر ولكف يبقة متصبًل بخمية التعذر. لمعذراء ست زوائد منشارية 
عمة كؿ مف جانبي الصدر. يدوـ زمف التطور مف البيضة وحتة الحشرة الكاممة بظؿ الظروؼ 

فضةا وتستطيع خات الحرارة المنيومًا. تتحمؿ الحشرات الكاممة واليرقات درج 25المثالية 
 19 – 4الممّقحة مف  األنثةلمدة ثبلثة أسابيع. تعيش  مئوية درجة صفر عندمقاومة البرد 

األسبوع أف تعيش لمدة تزيد عف سبعة أشير. يبدأ وضع البيض خبلؿ  ويمكف لئلناث ًااسبوعأ
وينخفض معدؿ  اثالثيف الثاني والاألسبوعاألوؿ مف عمر الحشرة الكاممة ويبمغ ذروتو في 

 .بعد ذلؾ وضع البيض بسرعة
مخازيف الصويمعات لكنيا قد ُتبلحظ في نادرًا ما توجد ىذه الحشرة في مخازيف الحبوب 

 .أحياناً  المعدنية
 الرزاو  الشوفافاو  لشعيركا : تتغذى خنفساء الحبوب المنشارية عمة الحبوب النجيميةالضرر

التغذي  الحشرة والشوكوالا والتبغ. ال تستطيع فة والمعكرونةاوالمحوـ المجف الفواكو المجففة وعمة
تياجـ  وىي بذلؾلكنيا تتغذى بسيولة عمة الحبوب المتضررة والمكسرة. ا عمة الحبوب السميمة

أنيا تتغذى عمة البيوض والحشرات الميتة مف كما المخازف المصابة أصبًل بحشرات أخرى. 
 فراشات الحبوب المخزونة. 

 . المحكـ غاز الفوسفيف في ظروؼ اإلغبلؽباستخداـ : التعقيـ المكافحة

 واإلصابة بخنفساء الحبوب المنشارية عمة المواد المخزونة أعراض الضرر(: 26الشكؿ )
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 Rusty grain beetle    خنفساء القمح الصدئية

Cryptolestes ferrugineus (Stephens, 1831) 

(Coleoptera: Laemophloeidae) 

  (: الحشرة الكاممة والعذراء واليرقة والبيضة لخنفساء القمح الصدئية.27الشكؿ )
الحشرة  مـا جسـ 2 – 1.5طوليا  ابني محمر ذات لوف: خنفساء القمح الصدئية الوصؼ
ية استشعار طويمة ورفيعة يبمغ طوليا نصؼ طوؿ الجسـ. نيامسطح ولماع وليا قروف  الكاممة
 أبيضمـ لونيا  3متضيقة. خنفساء القمح قادرة عمة الطيراف وبقوة. طوؿ اليرقة األوؿ الصدر 

اليرقة والزوائد رأس ا الجزء الخمفي مف جسـ اليرقة أعرض مف الجزء األمامي. ومسطحة تقريباً 
الجسـ. تتحمؿ ىذه الخنفساء  أجزاءالشوكية الموجودة عمة نياية جسميا أدكف لونا مف باقي 

 المنخفضة.درجات الحرارة 
%(ا تبدأ 75مئوية ورطوبة نسبية  25: في حاؿ كانت الظروؼ مثالية )حرارة دورة الحياة

 34 عف ويستمر وضع البيض لمدة تزيدنبثاؽ بوضع البيض خبلؿ أربعة أياـ بعد اال اإلناث
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أسبوعًا. يختمؼ معدؿ وضع البيض خبلؿ فترة وضع البيضا وال توجد فترة ذروة واضحة ولكف 
معدؿ البيوض التي تضعيا يبمغ معدؿ وضع البيض عند نياية فترة وضع البيض. ينخفض 
في أو  في الخدوش الموجودة عمة الحبوب إفراديبيضة. توضع البيوض بشكؿ  242 األنثة

في بقايا الحبوب. لوف أو  الشؽ الوسطي لمحبةا ويمكف أف توضع في الفراغات بيف الحبوب
ثبلثة أضعاؼ عرضيا. تحفر اليرقات  ويساويمـا  0.8 - 0.5 ياطولويبمغ  البيضة أبيض

. لميرقة أربعة بلً تفضيأكثر لمبحث عمة مواد  األنفاؽبما تغادر تمؾ ر و  بأنفاقًا داخؿ الحبو 
ر بداخميا. اليرقات التي تياجـ الحبوب السميمة عذ  أطوارا أخر طور يرقي ينسج شرنقة حريرية يُ 

ممتصقة  اً خؿ الحبة. تبقة الحشرات الكاممة المنبثقة حديثغالبًا ما تصنع شرنقتيا الحريرية دا
حشرة كاممة يستغرؽ إلة ببقايا الشرنقة الحريرية لبضعة أياـ ثـ تقوـ بتمزيقيا. التطور مف بيضة 

 %.75مئوية ورطوبة نسبية  35-32يومًا عند درجة حرارة  22-24
القمح الصدئية عمة الحبوب وعمة منتجات الحبوب النجيمية وعمة  خنفساء: تتغذى الضرر

وىي مسجمة عمة القمح والذرة والشعير والطحيف والبذور الزيتية  االعديد مف المواد األخرى
تغذى عمة باقي قد توالفواكو المجففة. تفضؿ اليرقات التغذي عمة جنيف الحبوب السميمة و 

 فيعفاف اتيا وتتركيا قشرة فارغة. نمو األتويحغ الحبة كميًا مف مفر  وأحيانًا ما تُ  امحتويات الحبة
مبلئمة كغذاء لميرقات. تفضؿ خنفساء القمح الصدئية الحبوب أكثر الحبوب مف الداخؿ يجعميا 

وتعتبر ظروؼ  صابةة لئلمقاومأكثر المخدوشة والمكسورة والمتضررة بينما الحبوب السميمة 
 .نخفضة مف العوامؿ المحددة لنشاط ىذه الحشرةالتخزيف الجيدة والرطوبة الم

 المحكـ. الفوسفيف في ظروؼ اإلغبلؽ باستخداـ غاز: التعقيـ المكافحة

 إصابة المواد المخزونة بحشرة خنفساء القمح الصدئية.مظير (: 28الشكؿ )
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 Cadelle beetle    خنفساء الكادؿ
Tenebroides mauritanicus (Linnaeus, 1758) 

(Coleoptera: Trogossitidae) 

 .الكادؿ(: الحشرة الكاممة واليرقة لخنفساء 29الشكؿ )

ا : خنفساء الكادؿ ىي أحد أكبر الخنافس التي تصيب الحبوب المخزونةالوصؼ
مـ(ا الجسـ متطاوؿا مستطيؿ الشكؿ ومسطحا الموف أسود.  9 – 8) ويبمغ طوليا

بشكؿ واضح عف بقية أجزاء الجسـ برابطة متحركة. يمكف  متمفصؿالصدر األمامي 
تمييز الذكور عف اإلناث عف طريؽ النقر الصغيرة والكثيرة الموجودة عمة الجانب 

 السفمي لمنطقة البطفا بينما تكوف النقر عند االناث أقؿ عددًا وأكبر.
بيضة بشكؿ حر في الطحيفا في  1000: تضع األنثة حوالي دورة الحياة

بشكؿ الحبوب أو أي مادة مخزونة غذائية. وقد توضع البيوض عمة شكؿ مجموعات 
لؤلنثة الواحدة أف  يف أو قد تضعيا عمة شكؿ كتؿ في الشقوؽ. ويمكفححر في الط

 60-10بيضة. يترواح عدد البيوض التي توضع في مجموعات مف  2500تضع 
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أياـ لتعطي يرقات ذات لوف أبيض  10ا وتفقس بعد حوالي ةبيضة في المواد المخزون
أو رمادي ُمْبَيض ذات رأس أسود وزائدتيف قرنيتيف في نياية الجسـ. قد يصؿ طوؿ 

يومًا(ا ولكف قد يكوف أطوؿ في  70مـ. قد يكوف طوؿ دورة الحياة قصيرًا ) 20اليرقة 
رة. عادة ما تعيش األنثة لمدة عاـ ويمكف تربيتيا الظروؼ غير المناسبة لتطور الحش

 لمدة ثبلث سنوات.
 414يومًا إلة  38يختمؼ طوؿ العمر اليرقي تبعًا لمظروؼ المحيطة وقد يمتد مف 

انسبلخات.  4مرات. ولكف المعدؿ ىو  7إلة  3يوما. يتراوح عدد مرات االنسبلخ مف 
) الحبوبا الطحيفا البسكويت  تتغذى اليرقة عمة طيؼ واسع مف المواد المخزونة

والخبزا والخضروات والفواكو المجففة(. يمكف ليرقة واحدة أف تدمر القدرة عمة 
تبدأ بجنيف البذرة. فإنيا بذرةا وعندما تياجـ حبوب القمح  10000اإلنبات ألكثر مف 

 8تغادر اليرقات الحبوب المخزونة لتعذر في أماكف مختمفةا وتدوـ فترة التعذر مف 
يومًا. عدد األجياؿ في العاـ في المناطؽ الدافئة جيميف ويمكف أف يصؿ إلة  25لة إ

 ثبلثة أجياؿ في المناطؽ الحارة.
: تعد خنفساء الكادؿ آفة حقيقية في المناطؽ المدارية. وتوجد في الصوامع الضرر

والمطاحف والمستودعات متغذية عمة الحبوب ومنتجات الحبوبا ويمكف أف تمحؽ 
في القطع الخشبية في المعدات المستخدمة في مناطؽ التخزيف. تفضؿ  أضراراً 

الحشرات الكاممة واليرقات التغذي عمة جنيف الحبة مما يقمؿ مف فرص إنبات الحبوب 
 إذا كانت مخزنة لغرض الزراعة.
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ا كما المحكـ غاز الفوسفيف الساـ في ظروؼ اإلغبلؽباستخداـ : التعقيـ المكافحة
 ارة المنخفضة تقمؿ مف نشاط خنفساء الكادؿ.أف درجات الحر 

 
 (: أعراض اإلصابة بخفنساء الكادؿ في الحبوب المخزونة30الشكؿ )
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 Lentil weevil    العدسخنفساء 
Bruchus lentis Frolich 1799 

(Coleoptera: Bruchidae) 

 (: الحشرة الكاممة لخنفساء العدس.31الشكؿ )

ا ذات شكؿ مـ 3.5-3صغيرة الحجـا طوليا  العدس ىي حشرة: خنفساء الوصؼ
كما توجد عدة  امتطاوؿا توجد عمة المنطقة الظيرية أشعار كثيفة رمادية محمرة الموف

 بقع بيضاء. لوف اليرقات أبيض مصفر وذات رأس بني داكف. 
تعد خنفساء العدس مف الحشرات وحيدة الجيؿا حيث تنتقؿ الحشرات : دورة الحياة

ؿ العدس في وقت اإلزىار وتبدأ التغذي عمة رحيؽ أزىار العدس الكاممة إلة حقو 
بعد التغذي عمة  وعمة حبوب الطمع. تتطور المبايض عند اإلناث ويحدث التزاوج

األزىار. تمصؽ اإلناث بيوضيا المتطاولة الشكؿ والصفراء الشفافة عمة قروف العدس 
اقسة حديثًا جدار القرف الغضة مف الناحية الخارجية. تخترؽ اليرقات الصغيرة الف

وتحفر أنفاقًا بداخمو حتة تصؿ إلة حبوب العدس داخؿ القرفا تدخؿ اليرقات الحبوب 
وتتغذى عمة محتوياتيا. تنمو اليرقات ببطئ وتتطمب حوالي ستة أسابيع لتبمغ تماـ 
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النمو. تتغذى اليرقات قبؿ التعذر وتصنع نفقًا يوصميا لجدار الحبة تاركة نافذة 
تفتح الحشرة المنبثقة النافذة رقيقة سميمة )نافذة االنبثاؽ بعد التعذر(.  مستديرة

عد انقضاء فترة التعذر. ربما تدخؿ الحشرة الكاممة ب المستديرة في جدار الحبة وتغادرىا
الحبة مرة أخرى لتقضي بداخميا فترة السباتا أو أف تقضي فترة السبات في أماكف 

العدس في العاـ القادـ. تقضي بعض حشرات محمية أخرىا لحيف موسـ إزىار 
خنفساء العدس سباتيا في بذور العدس الجافة لحيف زراعة تمؾ البذور في الحقؿ. 
وبذلؾ لخنفساء العدس جيؿ واحد في العاـا ال توضع البيوض عمة الحبوب الجافة 

 رية.وال يوجد تكاثر أثناء فترة التخزيف. وىي مف أىـ آفات العدس في المخازف في سو 
تبدأ أعراض اإلصابة عمة الحبوب عمة شكؿ نقرة داكنة الموف أو نقطة : الضرر

ذا تـ فتح الحبة تكوف يرقة خنفساء العدس  اختراؽ عمة الحبوب وقت الحصاد. وا 
بداخميا. وعند تطور اإلصابة ُيبلحظ وجود نافذة شفافة دائرية الشكؿ عمة جدار الحبة 

 تويات الحبة قبؿ التعذر.وتكوف اليرقة قد استيمكت معظـ مح
ا بالمبيدات الحشرية المناسبة : تعقيـ المخازف والمستودعات قبؿ التخزيفالمكافحة

تفٌقد حبوب العدس عند استبلميا مف المزارعيف ومبلحظة وجود أعراض اإلصابة 
التشدد في منع دخوؿ حبوب مصابة مف األولية )نقر داكنة عمة حبوب العدس(. 

وضرورة تبخير حبوب العدس بعد تذريتيا  تودعات التخزيفلة مسإحقوؿ مصابة 
. التعقيـ باستخداـ غاز الفوسفيف في مباشرة بالفوسفيف لقتؿ اليرقة في أعمارىا األولة

ا ويجب تفٌقد حبوب العدس المخزونة كؿ شير مرة عمة األقؿا ظروؼ إحكاـ اإلغبلؽ
عادة التعقيـ عند الضرورة. ضرورة توعية المزارعيف ل مكافحة خنفساء العدس في وا 

الحقوؿ في فترة اإلزىار لضماف محصوؿ سميـ وخالي مف خنفساء العدسا مما يسيـ 
 في تخفيؼ األضرار وتخفيؼ نفقات المكافحة أثناء التخزيف.
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 Cowpea weevil    الموبياءخنفساء 
Callosobruchus maculatus (Fabricius, 1775) 

(Coleoptera: Bruchidae) 

 (: الحشرة الكاممة  واليرقة لخنفساء الموبياء.32الشكؿ )

ذات شكؿ مثمثي  امـ 4-3 ساء الموبياء صغيرة الحجـ نسبيًاا طوليا: خنفالوصؼ
عبلمات بيضاءا محمرة وتوجد عمة المنطقة الظيرية باىت إلة حد ماا لونيا 

 وسوداء.
عندما تفقس البيوض : تكوف البيوض ممتصقة بالحبوب أو بالقروف. دورة الحياة

ي تحفر اليرقات داخؿ الحبوب وتترؾ نافذة شفافة في غبلؼ الحبة قبؿ التعذر. تقض
داخؿ الحبوب. تنبثؽ الحشرات الكاممة مف النافذة األطوار اليرقية وطور العذراء 

الشفافة التي صنعتيا في غبلؼ الحبة مخمفة حفرة دائرية نظيفة في الحبة. يمكف أف 
لة الحقوؿ مف الحبوب المصابة ي الحقؿ. تنتقؿ الحشرات الكاممة إفتبدأ اإلصابة 

المتبقية في األكياس أو في الحصادات أو في أماكف التخزيف لدى المزارعيف. تياجـ 
خنفساء الموبياء الحبوب الجافة وبذلؾ تعتبر آفة حقيقية في المخازف. يمكف أف تبدأ 

أف يكوف سببيا الحبوب المصابة المخزنة بخنفساء الموبياء في الحقوؿ ويمكف  اإلصابة
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تستطيع الحشرات الكاممة وضع بيوضيا عمة الحبوب في المخزف في مناطؽ ُميممة. 
 وتتضاعؼ بشكؿ سريع وربما تحِوؿ المخزوف إلة بودرة كاممة بعد ستة أشير.

تمحؽ الخنفساء ضررًا كبيرًا بحبوب الموبياء والحمص والفاصولياء : الضرر
يا وتصبح غير صالحة ثستيمؾ محتوياتيا وتموِ تو ى عمييا تغذحيث تالمخزونةا 

 (.33لبلستيبلؾ البشري والحيواني أحيانًا )الشكؿ 
التشدد و ا بالمبيدات الحشرية المخازف والمستودعات قبؿ التخزيف معاممة: المكافحة

ا قبؿ تبخيرى لة مستودعات التخزيفإ ةفي منع دخوؿ حبوب مصابة مف حقوؿ مصاب
 .المحكـ استخداـ غاز الفوسفيف في ظروؼ اإلغبلؽبالفوسفيف. 

 بخنفساء الموبياء اإلصابةأعراض (: 33الشكؿ )
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 Broad bean weevil   خنفساء الفوؿ الكبيرة
Bruchus rufimanus (Boheman, 1833) 

(Coleoptera: Bruchidae) 

 (: الحشرة الكاممة لخنفساء الفوؿ الكبيرة.34الشكؿ )

مـا لونيا  5 – 3.5: خنفساء الفوؿ الكبيرة ىي حشرة صغيرةا طوليا الوصؼ
رمادي داكفا قروف االستشعار سوداء أما الحمقات االربع القاعدية ذات لوف بني 

(. الصدر األوؿ أقصر بقميؿ مف عرضو. األرجؿ األمامية صفراء 34مصفر )الشكؿ 
الموف بشكؿ كامؿا بينما تكوف األرجؿ الوسطة والخمفية سوداء الموف. توجد شوكة 
مدببة طويمة عمة الطرؼ الداخمي القمي لساؽ الرجؿ الخمفية. الحمقة الصدرية األولة 

 لونيا أحمر ُمْبَيض مف األعمة. 
ر الحشرات الكاممة بعد انقضاء فترة السبات باتجاه المحاصيؿ : تطيدورة الحياة

 ـالمضيفة )الفوؿا البازالء والفاصولياء( وتتغذى عمة حبوب الطمع وبتبلت األزىارا ث
مـ بصورة  0.6تتزاوج بعد بضعة أياـ وتضع بيوضًا خضراء مصفرة الموف بطوؿ 

ا تفقس بعدىا لتعطي يوماً  13إفرادية عمة القروف في الحقؿ. يستغرؽ تطور البيضة 



 52 

يدخؿ الطور اليرقي األوؿ القروف ويخترؽ مـ بموف أبيض عاجي.  6-5يرقات بطوؿ 
أشيرا وتقوـ اليرقة في طورىا  3البذرة ويتابع تطوره بداخميا. مدة األطوار اليرقية 

النيائي قبؿ التعذر بإعداد مخرج دائري الشكؿ في جدار الحبة لتسييؿ خروج الحشرة 
ا تخرج بعدىا الحشرة الكاممة. تغادر يوماً  15-10مة فيما بعد. يدـو طور العذراء الكام

الحشرات المنبثقة البذور عند بداية نضج القروف أو عندما تبدأ نباتات المحصوؿ 
بالجفاؼ في الحقوؿا وبعد ذلؾ تدخؿ طور السبات في مناطؽ متعددةا أما الحشرات 

زىار النباتات إداخؿ الحبوب حتة بداية فترة  التي تأخر تطورىا داخؿ الحبوب تبقة
 ة في الموسـ التالي.فضيمال

صابة بخنفساء الفوؿ الكبيرة في الحقؿ وتنتقؿ بعد جمع المحصوؿ : تبدأ اإلالضرر
المخازف. وجودىا في حبوب الفوؿ والبازالء والفاصولياء يجعميا غير صالحة  إلة

نباتياا ويشكؿ وجودىا في الحبوب فرصة إبلؾ البشريا كما يقمؿ مف معدالت لبلستي
 6-5صابة الة المحاصيؿ المزروعة. يمكف أف تحتوي الحبة المصابة لنقؿ اإل
 حشرات.

 : التعقيـ بغاز الفوسفيف الساـ في ظروؼ اإلغبلؽ المحكـ.المكافحة

 (: أعراض اإلصابة بخنفساء الفوؿ الكبيرة35الشكؿ )
 .المخزف()عمة حبوب الفوؿ في الحقؿ وفي 
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 Grain moth    فراشة الحبوب

Sitotroga cerealella (Oliver, 1789) 

(Lepidoptera: Gelechiidae) 

 (: الحشرة الكاممة والعذراء واليرقة والبيضة لفراشة الحبوب.36الشكؿ )

 حافة البنيا توجد عمةإلة رمادي مائؿ ذات لوف : فراشة الحبوب الوصؼ
. يفوؽ طوليا عرض الجناح طويمة عمة شكؿ أىداب خمفيةأشعار الخمفية  األجنحة
الخمفية. طوؿ  األجنحةلونيا بني مصفر بينما يتناقص الموف عمة  ماميةاأل األجنحة

الفـ عند الحشرة  أجزاءفـ قارضة بينما  أجزاءمـ. لميرقة  12الجناحيف مفتوحيف حوالي 
 الكاممة )الفراشة( عمة شكؿ خرطـو لممص.
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( في حاؿ كانت يوماً  28أقصر ما يمكف )الحشرة تكوف دورة حياة : دورة الحياة
عمة السطح الخارجي بيضة  150-40األنثة خبلؿ حياتيا تضع  .الظروؼ مثالية

لطبقة الحبوب المخزونة. تحفر اليرقات داخؿ الحبوب وتتغذى وتتطور بشكؿ كمي 
خروج مف داخؿ ضمف الحبة. تقوـ اليرقة قبؿ التعذر بقطع فتحة دائرية الشكؿ لم

الحبة. تعيش الحشرة البالغة )الفراشة( لفترة قصيرة وال تتغذى عمة الحبوب. تضع 
الذرة وتياجـ الحبوب أو  فراشة الحبوب بيوضيا عمة الناحية الطرفية لحبوب القمح

 في المخازف وفي الحقوؿ عمة حد سواء.
 غزوىا لحبوب: تعتبر فراشة الحبوب مف آفات الحبوب المخزونة وقد سجؿ الضرر

. تياجـ يرقات فراشة ا وتنتقؿ مع الحبوب إلة المخزفاألرز قبؿ الحصادو الذرة 
 كامؿ الحبة وتستيمؾ كامؿ محتوياتيا بما فييا الجنيف.الحبوب 

غاز باستخداـ  : الفراشات حساسة لدرجات الحرارة المنخفضة. التعقيـالمكافحة
 .المحكـ الفوسفيف في ظروؼ اإلغبلؽ

 المخزونة بفراشة الحبوب عمة حبوب القمح (: مظير اإلصابة37)الشكؿ 
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 Indian meal moth   فراشة الطحيف اليندية
Plodia interpunctella (Hübner, 1813) 

(Lepidoptera: Pyralidae) 

 والبيضة( ا اليرقة(: فراشة الطحيف اليندية )الحشرة الكاممةا العذراء38الشكؿ )

: فراشة الطحيف اليندية ىي حشرة صغيرةا يبمغ طوؿ الجناحيف مفتوحيف الوصؼ
ض في حيف يكوف يَ بْ مـ. يكوف الموف في الثمث القاعدي لمجناح االمامي رمادي مُ  20

(. البيضة صغيرة بيضاء الموف مسطحة الشكؿ. 38 بني محمر لبقية الجناح )الشكؿ
ويكوف لونيا أبيض مصفر ورأسيا  مـ 13يبمغ طوؿ اليرقة في الطور اليرقي األخير 
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بني. وقد يختمؼ لوف الجسـ مف القرنفمي الة األخضر نتيجة لنوع الغذاء المتوفر. 
 خيرة حوؿ نفسيا.بيضاوية الشكؿ تنسجيا اليرقة األ الشرنقة

فراد البالغة مف فراشة الطحيف اليندية وتضع بيوضيا ليبًل. : تتزاوج األدورة الحياة
 20بيضة بمعدؿ حوالي  400-60التي تضعيا األنثة مف  يتراوح عدد البيوض

بيضة يوميًا. يتـ وضع البيوض بصورة افرادية أو عمة شكؿ مجموعات في المواد 
أياـ وتبدء اليرقات الفاقسة بالبحث عف  8-4المخزونة أو حوليا. تفقس البيضة خبلؿ 

المحيط وعمة وفرة  الغذاء مباشرة. تعتمد مدة التطور اليرقي عمة درجة حرارة الوسط
يومًا. تغادر اليرقة في طورىا األخير  70-20الغذاءا ويتراوح زمف تطور اليرقات مف 

يومًا.  300- 27مكاف تغذيتيا لتعذر في مكاف مناسب. تستغرؽ دورة الحياة مف 
 أجياؿ في العاـ. 6-4لفراشة الطحيف اليندية 

المكسورة وفي الحبوب السميمة توجد فراشة الطحيف اليندية في الحبوب : الضرر
وفي دقيؽ القمح أو الذرة )الطحيف( وفي المكسرات وفي الفواكو والخضار المجففة 
والشوكوال وفي بودرة الحميب والبسكويت وفي الفمفؿ األحمر والبيارات. تنسج اليرقة 

صابة يصبح سطح المواد المخزونة حوؿ نفسيا شبكة مف الخيوطا وفي حاؿ كثافة اإل
 ثًا بشكؿ كامؿ بيذه الشباؾ مف الخيوط الرىيفة. ممو 

: التعقيـ بغاز الفوسفيف الساـ في ظروؼ اإلغبلؽ المحكـ. درجات المكافحة
 الحرارة المنخفضة توقؼ نشاط فراشة الطحيف اليندية.

 المخزوف. (: أعراض اإلصابة بفراشة الطحيف اليندية عمة القمح39الشكؿ )
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 كاروسيةاآلفات األ 
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 الحبوب المخزونة أكاروسات

مف اآلفات الميمة عالميًا عمة الحبوب المخزونة إال أنو لـ يكف  األكاروساتتعد 
ليا تأثير يذكر عمة الحبوب المخزونة في سورية نظرًا النخفاض رطوبة المخازيف عف 

% والتي تعتبر ضرورية لنمو وتطور األكاروسات. إف االىتماـ بيذه المجموعة 14
ت قميؿ جدًا عمة الرغـ مف أىميتيا ضمف النظاـ البيئي ويعود ذلؾ إلة عدـ مف اآلفا

توفر الخبرة في مجاؿ األكاروسات لدى العامميف في مجاؿ المواد المخزونةا 
باإلضافة إلة صغر حجـ ىذه الكائنات وعدـ القدرة عمة تمييزىا كآفةا وكذلؾ عدـ 

المواد المخزونة وصحة اإلنساف. توفر المعمومات حوؿ عبلقة األكاروسات بمشكبلت 
تياجـ بعض األكاروسات الجنيف في الحبوب وتؤدي إلة فقدها كما تقوـ بعض 
األنواع بالتغذية عمة األجزاء المكسورة مف الحبوب والفطورا وبالتالي تؤدي إلة ازدياد 
اإلصابة الفطرية. تحدث األكاروسات تغيرًا في الصفات التكنولوجية والتصنيعية 

 المواد الغذائية وتنتشر اإلصابة عادًة في معظـ المخازف.  لبعض
 نبيف فيما يمي األكاروس األكثر أىمية في الحبوب المخزونة في سورية.
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 Flour mite    أكاروس الطحيف
Acarus siro (Linnaeus, 1758) 

(Acarina: Acaridae) 

 أكاروس الطحيف(: 40الشكؿ )

)بحجـ  مـ 0.65 – 0.35الحجـ ويبمغ طولو : أكاروس الطحيف صغير الوصؼ
تغذى عمة يلوف الجسـ أبيض. لمفرد البالغ أربعة أزواج مف األرجؿ. (ا رأس الدبوس

 واألعفاف و عمة الفطرياتأالمواد المخزونة مثؿ الطحيفا الحبوبا البذور واألبصاؿ 
رقيؽ ال يستطيع تحمؿ نقص الرطوبة الالتي تنمو عمة المواد المخزونة. وبسبب جمده 

 ا% في الحبوب. لذلؾ غالبًا ما يوجد في الحبوب ذات الرطوبة المرتفعة14عف 
 ألكاروس رائحة النعنع. وتكتسب الحبوب المصابة با

 30-20بيضة خبلؿ حياتيا وبمعدؿ  800 – 500: تضع األنثة دورة الحياة
.  وتكتمؿ دورة الحياة خبلؿ أسبوعيف. بيضة في اليـو

http://www.ento.csiro.au/aicn/system/_acarina.htm
http://www.ento.csiro.au/aicn/system/acaridae.htm
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في بعض المناطؽا  حقيقية لممواد المخزونة كاروسات آفاتتعتبر األ: الضرر
ياب لمجمد لمف يتعامؿ بكثافة عالية في الطحيف حساسية أو الت ىاعند وجودوتسبب 

مع الطحيف. الختبار فيما إذا كاف الطحيف يحتوي عمة األكاروسات؛ خذ كمية مف 
دقيقةا فإذا  30–20تٍو داخؿ المخبر واتركيا لمدة الطحيف وافردىا عمة سطٍح مس

دقيقة( فذلؾ  30–20أصبح سطح الطحيف غير مستٍو بعد انقضاء فترة االختبار )
 وسات التي غيرت التسوية في سطح الطحيف نتيجة حركتيا. دليؿ عمة وجود األكار 

: التعقيـ بالتدخيف قد ال يكوف فعااًلا بكوف بعض أنواع األكاروس تدخؿ المكافحة
ما يشبو السبات عندما تصبح الظروؼ المحيطة غير مبلئمة. يمكف مكافحة اإلصابة 

وب إلة ما عدة مرات أو عف طريؽ خفض رطوبة الحبالمخزوف عف طريؽ تقميب 
-) %. في الشتاء يمكف السيطرة عمة األكاروسات بخفض درجة الحرارة إلة14دوف 

 )سبعة تحت الصفر(. ( مئوية7
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 آفات القوارض
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 القوارض في الحبوب المخزونة

تيػػػاجـ بعػػػض أنػػػواع القػػػوارض الحبػػػوب المخزونػػػة وتتغػػػذى عمييػػػا وتتسػػػبب بػػػنقص 
وزنيػػػاا ولكػػػف األضػػػرار غيػػػر المباشػػػرة التػػػي تسػػػببيا القػػػوارض تعتبػػػر أكبػػػر بكثيػػػر مػػػف 
األضرار التي تنتج عف إنقاص وزف المخازيف نتيجة التغذي عمػة الحبػوب. وسػنتحدث 

لمباشػػػرة التػػػي تسػػػببيا القػػػوارض فػػػي ىػػػذا الكتػػػاب عػػػف كافػػػة األضػػػرار المباشػػػرة وغيػػػر ا
لمحبوب المخزنةا كما سيتـ الحديث عف أىـ أنواع القػوارض التػي شػوىدت فػي منػاطؽ 
تخزيف الحبوب في سورية وكيفيػة التعػرؼ عمييػا وعمػة حياتيػا وسػموكيا تمييػدًا لتحديػد 
 أنسب األوقات لمكافحتيا والحد مف أعدادىا ضػمف إسػتراتيجية اإلدارة المتكاممػة آلفػات

 القوارض في مخازيف الحبوب. 
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 القوارض:
أراضي  نوعًا مف القوارض في 33مف أكثر أظيرت نتائج المسوحات الحقمية وجود 

لوحظ تختمؼ في درجة انتشارىا وكثافاتيا في المحافظات و الجميورية العربية السورية 
 ىي: لمحبوب المخزونة في العراء ممموسةأف ستة منيا تسبب أضرارًا 

 Mus muscuslus الفأر المنزليػ  1
 Rattus rattus ػ الجرذ األسود 2
 Rattus norvegicus ػ الجرذ البني 3
 Meriones tristrami ػ جرذ ترستراـ 4
 Spalax ehrenbergi )أبو عماية( ػ الخمد 5
 Microtus guentheri ػ فأر الحقؿ االجتماعي 6

مواقع تخزيف الحبوب في  أنواع القوارض ىي أىـ  Mus sppالجنس أنواعتعتبر 
وفي المستودعاتا وتعتبر الجرذاف مف األنواع شائعة االنتشار حوؿ  في العراء

الصوامع البيتونية. وتسبب بعض أنواع القوارض أضرارًا لمحبوب المخزونة في العراء 
التخزيف في بكونيا أنواع تنتشر في المناطؽ البرية والحقوؿ الزراعية القريبة مف مواقع 

 العراء.
 :القوارض أضرار

ضرار مباشرة؛ تنتج عف أإلة تقسـ أضرار القوارض في مراكز تخزيف الحبوب 
وأضرار غير مباشرة. وقد أجريت دراسة عممية  تغذي القوارض عمة الحبوب المخزونة

لتقييـ أضرار القوارض في الحبوب المخزنة في العراء  2009-2008خبلؿ العاميف 
( 2009القامشمي بوصفيا أىـ مناطؽ تخزيف الحبوب في سورية )األحمدا في منطقة 

غرامات  3يستيمؾ يوميًا حوالي  Mus musculusوبينت النتائج أف الفأر المنزلي 
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 10يستيمؾ حوالي  Rattus rattusمف حبوب القمح الجافةا وأف الجرذ األسود 
ا  غير المباشرة التي  األضرارا بوىي أضرار قميمة نسبيًا إذا ما تمت مقارنتيغراـ/يـو

 يمكف تمخيصيا بما يمي:
  المخزنة في  كداسنييار األإلة افي بعض الحاالت  األكياسيؤدي إتبلؼ

 .(43و 42ا 41)األشكاؿ  التحبؿما يسمة بظاىرة أو  العراء )جزئيًا(
 و  44يا )الشكؿ تمويث الحبوب المخزونة ببوؿ وبراز وفراء القوارض وجثث

45). 
  ضياع كميات مف في إتبلؼ أكياس الحبوب المخزونة مما يتسبب

)الترحيؿ( وتدني نوعية الحبوبا مما  األكياسالحبوب أثناء عمميات نقؿ 
 .(46)الشكؿ  بأخرى جديدة األكياسيترتب عميو استبداؿ 

 في الطبقات السفمية منيا وتقوـ بقرض كداس أو تعشش القوارض أسفؿ األ
تسرب الرطوبة  مما يسبب كداسلموجودة أسفؿ األطبقة البولي إيثميف ا

الطبقات إلة دخوؿ مياه اإلمطار )في حاؿ اليطوالت الغزيرة( األرضية أو 
حاالت تعفف ظيور تشجيع نمو الفطريات و وبالتالي  المخازيفمف  ةالسفمي

 .(47الحبوب )الشكؿ 
 عامؿ جذب لمكبلب والثعالب  كداسيشكؿ وجود القوارض داخؿ األ

)الشوادر الخارجية  كداسالتي تمزؽ أغطية األ األخرى رسات الثدييةوالمفت
القوارضا وينتج إلة وطبقات البولي إيتميف الداخمية( في محاولة لموصوؿ 

باستخداـ الغازات  لؤلكداسأي عممية تعقيـ  فشؿعف تمزيؽ تمؾ األغطية 
 السامة لمكافحة الحشرات.
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 محتويات األكياس في األكداس نتيجة مياجمة القوارضتفريغ جزء مف ظاىرة (: 41الشكؿ )

 القوارض. انييار األكياس بداخميا بفعؿ تحبؿ األكداس بسببظاىرة (: 42الشكؿ )

 انييار األكداس بسبب القوارض.ظاىرة (: 43الشكؿ )
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 تموث القمح بجثث الفئراف الميتة (:45الشكؿ )  (: تموث القمح ببراز القوارض     44الشكؿ )

 مف قبؿ القوارض. تمزؽ األكياسنتيجة  كداسقماح عند نقؿ األىدر في األ(: 46الشكؿ )

طبقات الوبالتالي فساد  األكداستتسبب ممرات انتقاؿ القوارض بدخوؿ الماء تحت (: 47الشكؿ )
 القمح. أكياسالسفمية مف 
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 :القوارض تكاثر
عمة مدار العاـ ولكف موسـ التكاثر األساسي يمتد مف حقمية تتكاثر القوارض ال

مولودًا بعد  12-2مف  إناث القوارضتنجب و  نياية تشريف األوؿ وحتة نياية نيساف.
ا يومًا وتبدأ بعدى 20-15تُفطـ الصغار بعمر  .تقريباً  يـو 21حمؿ يدـو فترة 
 35النضج الجنسي بعد حوالي تبمغ المواليد الجديدة  في التغذية. ذاتياعمة  عتمادباال

يتراوح عدد مرات الوالدة لؤلنثة الواحدة مف  ( وتصبح قادرًة عمة التزاوج.اإلناثيومًا )
تعد  مرات في العاـ الواحد ولكف معظـ ىذه الوالدات تتـ في موسـ التكاثر. 3-7

 معرفة التكاثر عنصر ميـ في رسـ إستراتيجية مكافحة القوارض.

 .يد الفئراف في مواقع التخزيفموال(: 48الشكؿ )
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 House Mouse   الفأر المنزلي
Mus musculus (Linnaeus, 1758) 

(Rodentia: Muridae, Murinae) 

 Mus musculusالفأر المنزلي (: 49الشكؿ )

 والتوزع الجغرافي: االنتشار
الكػػرة الفػػأر المنزلػػي مػػف األنػػواع واسػػعة االنتشػػار وقػػد سػػجؿ انتشػػاره فػػي كافػػة أرجػػاء 

لمعيش في مختمؼ البيئات حيث يوجد قرب المنازؿ وبداخمياا فػي  ـاألرضية وىو متأقم
المنػػػاطؽ الزراعيػػػةا فػػػي المنػػػاطؽ البريػػػةا وفػػػي البيئػػػات الرطبػػػة وشػػػبو الرطبػػػة والجافػػػة 

 والصحراوية.  ينتشر الفأر المنزلي في معظـ المناطؽ في سورية.
 المنزلي: الوصؼ المورفولوجي لمفأر

غػػراـ  20الفػػأر المنزلػػي مػػف القػػوارض صػػغيرة الحجػػـ حيػػث يبمػػغ وزف الفػػأر البػػالغ 
غراـ(. مقدمة الوجػو مدببػة واآلذاف كبيػرة ويفػوؽ طػوؿ الػذيؿ طػوؿ الجسػـ والػرأس  5)±

معًا. الموف العاـ رمادي مصفر في المنطقة الظيريػةا فػي حػيف يكػوف لػوف فػراء الػبطف 
المنػػػػاطؽ السػػػػكنية أفػػػػتح لونػػػػًا مػػػػف السػػػػبلالت  أبيضػػػػًاا تكػػػػوف السػػػػبلالت الموجػػػػودة فػػػػي

 المنتشرة في المناطؽ البرية.
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 النشاط:
تنشػػػط الفئػػػراف لػػػيبًل بصػػػورة رئيسػػػية ولكنيػػػا تنشػػػط لػػػيبًل ونيػػػارًا فػػػي المنػػػاطؽ المغمقػػػة 

نيػػػا مػػػف الػػػدخوؿ عبػػػر الفتحػػػات الضػػػيقة وداخػػػؿ المنػػػازؿ. الحجػػػـ الصػػػغير لمفئػػػراف يمك  
وفػي دخػوؿ المنػاطؽ التػي ال تسػتطيع أنػواع القػوارض ويعطييا حرية أكبػر فػي الحركػة 

 األكبر حجمًا )مثؿ الجرذاف( الدخوؿ إلييا.
 :التكاثر

تتكػػاثر الفئػػراف عمػػة مػػدار العػػاـ عنػػدما تكػػوف الظػػروؼ مناسػػبةا ولكػػف ذروة فصػػؿ 
التكػاثر ىػػي الفتػػرة الممتػدة مػػف شػػير تشػريف الثػػاني وحتػػة شػير حزيػػراف. تحمػػؿ األنثػػة 

فأر. يمكف ألنثة الفػأر أف  12إلة  6تمد عددًا مف الصغار يتراوح مف يومًا و  21لمدة 
مػػرات. ترعػػة اإلنػػاث صػػغارىا لمػػدة  8أو  7تنجػب عػػدة مػػرات فػػي العػػاـ قػػد يصػؿ إلػػة 

فطػػـ بعػػدىا الفئػػراف الصػػغيرة وتبػػدأ بالبحػػث وتػػؤمف غػػذائيا بنفسػػيا. يومػػًاا تُ  20الػػة 18
لتزاوج واإلنجاب بعد شيريف إلة ثبلثة تبمغ الفئراف النضج الجنسي وتصبح قادرة عمة ا

 أشير مف والدتيا.
تتغذى الفئراف عمة الحبوب وعمة مختمؼ المواد النباتية المتوفرة في بيئتياا  الغذاء:

وتقوـ أحيانًا بشحذ أسنانيا باستخداـ مواد أكثر قساوة مثؿ الببلستيؾ أو الخشب أو 
قطيع بعض المواد )مثؿ الكرتوف والورؽ اإلسمنت وأحيانًا المعادف. وأحيانًا ما تقوـ بت

واألكياس( بقصد تأميف فرشة لصغارىا أو بقصد الوصوؿ إلة المواد المخزونة 
 بداخميا.

تعد الفئراف مف أىـ أنواع القوارض الضارة في المواد المخزونة نظرًا  أضرار الفئراف:
األضرار  لصغر حجميا وسيولة حركتيا ضمف المناطؽ الضيقة )بيف األكياس(. أما

التي تسببيا الفئراف فيي أضرار مباشرة تتمثؿ بما تستيمكو الفئراف مف المواد المخزنة 
وأضرار غير مباشرة تنتج عف تمويث المخازيف واإلساءة إلة نوعيتيا واإلضرار بالبنية 
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التحتية لمواقع التخزيف وما يتبعيا مف نفقات معالجة األضرار مثؿ غربمة المخازيف 
 وأجور عمميات المكافحة.اويات وتكاليؼ شراء مواد مكافحة وتبديؿ الح

 (: تعفف الطبقات السفمية مف أكياس القمح نتيجة تسرب الرطوبة أسفؿ األكداس بفعؿ الفئراف.50الشكؿ )

في سورية يصعب تمييزىا مف الناحية  Mus: ىناؾ ثبلثة أنواع تنتمي لمجنس مالحظة
الخارجية وال بد مف دراسة تركيب الجمجمة أو دراسة الصبغية لتمييزىا ولف نخوض فييا في 

والفأر  Mus macadonicusىذا الكتاب وسنكتفي بتوضيح الفرؽ بيف الفأر المنزلي المقدوني 
 (.51حيث يمتاز الفأر المقدوني بقصر ذيمو )الشكؿ  Mus musculusالمنزلي الشائع 

  Mus macadonicus(: الفأر المنزلي المقدوني 51الشكؿ )
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 Black Rat   الجرذ األسود
Rattus rattus (Linnaeus, 1758) 

(Rodentia: Muridae, Murinae) 

  Rattus rattusالجرذ األسود (: 52الشكؿ )

 والتوزع الجغرافي: االنتشار
األنػواع واسػعة االنتشػار وقػد سػجؿ انتشػاره فػي كافػة أرجػاء الكػرة األرضػية وىػو مف 
لمعػػيش فػػي مختمػػػؼ البيئػػات حيػػث يوجػػد قػػػرب المنػػازؿ وبػػداخمياا فػػي المنػػػاطؽ  ـمتػػأقم

الزراعيػػةا فػػي المنػػاطؽ البريػػةا فػػي البيئػػات الرطبػػة وشػػبو الرطبػػة والجافػػة والصػػحراوية. 
 ىو الحاؿ عند الجرذ البني.وال يعيش في أنظمة الصرؼ الصحي كما 

الجرذ األسود قارض كبير الحجـ نسبيا حيث يبمغ وزف الجرذ  الوصؼ المورفولوجي:
غراـ(. مقدمة الوجو مدببة واآلذاف كبيرة ويفوؽ طوؿ الذيؿ  50)±غرامًا  150البالغ 

 د في المنطقة الظيرية في حيف يكوفوَ سْ طوؿ الجسـ والرأس معًا. الموف العاـ رمادي مُ 
لوف فراء البطف رماديا وىناؾ بعض السبلالت تكوف بموف أسود داكف مثؿ السبلالت 

 الموجودة في منطقة المجاة في جنوب سورية.
ينشط الجرذ األسود ليبًل بصورة رئيسة ويمكف أف ينشط ليبًل ونيارًا في  النشاط:

اس المناطؽ المغمقة وداخؿ المنازؿ. يصعب دخولو بيف أكياس القمح في األكد
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المخزنة في العراء ويمكف أف يياجـ األكياس الطرفية ويياجـ المخازيف في 
 المستودعات.

يتكاثر الجرذ األسود عمة مدار العاـ عندما تكوف الظروؼ مناسبةا ولكف  :التكاثر
ذروة فصؿ التكاثر ىي الفترة الممتدة مف شير تشريف الثاني وحتة حزيراف. تحمؿ 

مواليد. يمكف ألنثة  10إلة  6عددًا مف الصغار يتراوح مف  يومًا وتمد 21األنثة لمدة 
مرات عند توفر  8أو  7الجرذ األسود أف تنجب عدة مرات في العاـ قد يصؿ إلة 

 الظروؼ المناسبة.
يتغذى الجرذ األسود عمة الحبوبا وعمة مختمؼ المواد النباتية والحيوانية  الغذاء:

عمة الحشراتا ويقوـ الجرذ األسود أحيانًا  المتوفرة في بيئتوا كما يمكف أف يتغذى
بشحذ أسنانو باستخداـ مواد أكثر قساوة مثؿ الببلستيؾا الخشب أو اإلسمنت أو 
المعادف. تقوـ الجرذاف السوداء أحيانًا بتقطيع بعض المواد )مثؿ الكرتوف والورؽ 
ة واألكياس( بقصد تأميف فرشة لصغارىا أو بقصد الوصوؿ إلة المواد المخزون

 بداخميا.
يياجـ الجرذ األسود الحبوب المخزونةا ويحتاج يوميًا إلة كمية  :الجرذ األسودأضرار 

غراـ مف الحبوب الجافةا ولكف األضرار الحقيقية ليذا الجرذ تنتج  20-10تتراوح مف 
عف إتبلفو األكياس وتفريغ محتوياتيا والتسبب في انييار األكداس المخزونة في العراء 

مواد المخزونة بالبوؿ والبراز والمخمفات والتسبب بأعطاؿ لمبنية التحتية وتمويث ال
لممستودعات وربما يتسبب بإتبلؼ المعدات والتجييزات الكيربائية نتيجة تقطيع 
األسبلؾا إضافة إلة تحميؿ المنشآت نفقات عبلج األضرار مثؿ غربمة المخازيف 

 ور عمميات المكافحة.وتبديؿ الحاويات وتكاليؼ شراء مواد مكافحة وأج
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 Brown Rat   الجرذ البني )النروجي(
Rattus norvegicus Thomas, 1892 

(Rodentia: Muridae, Muriane) 

 

 (Eckhard Grimmberger)تصوير  Rattus norvegicus(: الجرذ النروجي 53الشكؿ )

 والتوزع الجغرافي: االنتشار
فػػي كافػػة أرجػػاء الكػػرة األرضػػية وىػػو يعػػد مػػف القػػوارض واسػػعة االنتشػػارا وقػػد سػػجؿ 

لمعيش في مختمؼ البيئػات وخاصػة قػرب المنػاطؽ السػكنيةا ويفضػؿ العػيش فػي  ـمتأقم
المناطؽ ذات الرطوبة العالية وخاصة فػي أنظمػة الصػرؼ الصػحي. موجػود فػي جميػع 
المػػػدف والبمػػػدات فػػػي سػػػورية. وينتشػػػر إلػػػة صػػػوامع ومسػػػتودعات الحبػػػوب القريبػػػة مػػػف 

 نية.المناطؽ السك
  الوصؼ المورفولوجي:

يسػمة الجػػرذ البنػػي أيضػػًا الجػػرذ النروجػػي وىػو جػػرذ كبيػػر الحجػػـ نسػػبيًاا حيػػث يبمػػغ 
غػػراـ(. مقدمػػة الوجػػو مدببػػة واآلذاف كبيػػرة يمتػػاز  50)±غرامػػًا  200وزف الجػػرذ البػػالغ 

عػف الجػرذ األسػود بػأف ذيمػػو أقصػر وال يزيػد طولػو عػف طػػوؿ الجسػـ والػرأس معػًا. لونػػو 
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رماديًا مشوبًا بػالموف البنػي فػي المنطقػة الظيريػة فػي حػيف يكػوف لػوف فػراء الػبطف  العاـ
 رماديًا.
 النشاط:

نشػػط لػػيبًل ونيػػارًا فػػي المنػػاطؽ يينشػػط الجػػرذ البنػػي لػػيبًل بصػػورة رئيسػػةا ويمكػػف أف 
المغمقػػة وداخػػؿ المنػػازؿ. يصػػعب دخػػوؿ الجػػرذ البنػػي بػػيف أكيػػاس القمػػح فػػي األكػػداس 

ويمكػػػػػػف أف ييػػػػػػاجـ األكيػػػػػػاس الطرفيػػػػػػة وييػػػػػػاجـ المخػػػػػػازيف فػػػػػػي  المخزنػػػػػػة فػػػػػػي العػػػػػػراء
المسػػػػتودعاتا يوجػػػػد الجػػػػرذ البنػػػػي بكثػػػػرة فػػػػي أنظمػػػػة الصػػػػرؼ الصػػػػحي وخاصػػػػة فػػػػي 
المنشػػػآت الكبيػػػرة مثػػػؿ صػػػوامع الحبػػػوب البيتونيػػػة وفػػػي المراكػػػز القريبػػػة مػػػف المنػػػاطؽ 

 السكنيةا وينتشر بصورة خاصة في الموانئ وفي المناطؽ الساحمية.
يتكاثر الجرذ البني عمة مدار العاـ عندما تكوف الظروؼ مناسبةا وتكوف  :رالتكاث

ذروة فصؿ التكاثر ىي الفترة الممتدة مف شير تشريف الثاني وحتة حزيراف. تحمؿ 
مولودًا. يمكف  12إلة  6يومًا وتمد عددًا مف الصغار يتراوح مف  21األنثة لمدة 

مرات عند الظروؼ  7د يصؿ إلة ألنثة الجرذ أف تنجب عدة مرات في العاـ ق
 المناسبة.
يتغذى الجرذ النروجي عمة الحبوب وعمة مختمؼ المواد النباتية والحيوانية  الغذاء:

المتوفرة في بيئتوا ويمكف أف يتغذى عمة الحشراتا ويقوـ أحيانًا بشحذ أسنانو 
تقـو  باستخداـ مواد أكثر قساوة مثؿ الببلستيؾا الخشب أو اإلسمنت أو المعادف.

الجرذاف النروجية أحيانًا بتقطيع بعض المواد )مثؿ الكرتوف والورؽ واألكياس( بقصد 
 تأميف فرشة لصغارىا أو بقصد الوصوؿ إلة المواد المخزونة بداخميا.

 :الجرذ البنيأضرار 
غرامػػًا مػػف  20-15ييػػاجـ الحبػػوب المخزونػػة ويحتػػاج يوميػػًا إلػػة كميػػة تتػػراوح مػػف 

و أضراره أضرار الجرذ األسود. وتزيػد مػف أضػراره إمكانيػة انتقالػو الحبوب الجافةا وتشب
 مع شحنات الحبوب في وسائط النقؿ المختمفة وخاصة السفف.
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 Tristram's Jird   جرذ ترستراـ
Meriones tristrami (Thomas, 1892) 

(Rodentia: Muridae, Gerbilinae) 

 Meriones trestramiجرذ ترستراـ (: 54الشكؿ )

 والتوزع الجغرافي: االنتشار
االنتشػػػار فػػػي سػػػوريةا وىػػػو متػػػأقمـ لمعػػػيش فػػػي  واسػػػعةيعػػػد ىػػػذا الجػػػرذ مػػػف األنػػػواع 

مختمػػؼ البيئػػات البريػػة والزراعيػػة فػػي البيئػػات شػػبو الرطبػػة والجافػػة والصػػحراوية. وىػػو 
مسػػػجؿ مػػػف مختمػػػؼ منػػػاطؽ القطػػػر التػػػي تقػػػع ضػػػمف النطػػػاؽ الجغرافػػػي لبيئػػػة البحػػػر 

 المتوسط.
 المورفولوجي:الوصؼ 

 80بكونو قػارض متوسػط الحجػـ نسػبيًاا يبمػغ وزف الفػرد البػالغ  ترستراـيتصؼ جرذ 
غػػراـ(. العيػػوف كبيػػرة ومحاطػػة بيالػػة بيضػػاءا واآلذاف كبيػػرة. يعػػادؿ طػػوؿ  20)±غرامػػًا 

الػػػذيؿ طػػػوؿ الجسػػػـ والػػػرأس معػػػًاا وينتيػػػي بأشػػػعار سػػػوداء. المػػػوف العػػػاـ لجػػػرذ ترسػػػتراـ 
 .أبيضطقة الظيريةا بينما يكوف لوف فراء البطف رمادي مصفر في المن
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 النشاط:
ترسػػػتراـ لػػػيبًل بصػػػورة رئيسػػػة. يصػػػعب دخولػػػو بػػػيف أكيػػػاس القمػػػح فػػػي  جػػػرذينشػػػط 

األكػػداس المخزنػػة فػػي العػػراءا وقػػد ييػػاجـ ىػػذا الجػػرذ األكيػػاس الطرفيػػة ولكػػف ال يػػدخؿ 
 المستودعات.

 :التكاثر
تكػػوف الظػػروؼ مناسػػبةا وتكػػوف ذروة  يتكػػاثر جػػرذ ترسػػتراـ عمػػة مػػدار العػػاـ عنػػدما

فصػػؿ التكػػاثر ىػػي الفتػػرة الممتػػدة مػػف شػػير تشػػريف الثػػاني وحتػػة شػػير حزيػػراف. تحمػػؿ 
مواليػد. يمكػف ألنثػة  8إلػة  4يومًا وتمد عددًا مف الصػغار يتػراوح مػف  21األنثة لمدة 

مػرات عنػدما تكػوف  6أو  5جرذ ترستراـ أف تنجػب عػدة مػرات فػي العػاـ قػد يصػؿ إلػة 
 لظروؼ مناسبة.ا

 الغذاء:
ترسػػتراـ بشػػكؿ أساسػػي عمػػة األعشػػاب والبػػذور البريػػة ولكػػف يمكػػف أف  جػػرذيتغػػذى 

 يياجـ مخازيف الحبوب المخزونة في العراء.
 :األضرار

غرامات مػف الحبػوب الجافػةا  8يحتاج الفرد البالغ مف جرذاف ىذا النوع إلة حوالي 
اس وتفريغ محتوياتيا والتسبب في انييار ولكف األضرار الحقيقية تنتج عف إتبلؼ األكي

األكداس المخزونػة فػي العػراءا وتتسػبب باسػتقطاب الكػبلب والثعالػب التػي تقػوـ بػدورىا 
بتمزيؽ الشوادر بغرض الوصوؿ إلة تمؾ القوارض عند اختبائيا فػي األكػداس المخزنػة 

 في العراء.
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 Mole Rat   الخمد )أبو عماية(
Spalax ehrenbergi Nordmann, 1840 

(Rodentia: Spalacidae) 

  Spalax ehrenbergiالخمد (: 55الشكؿ )

 والتوزع الجغرافي: االنتشار
 200الخمد في المناطؽ التي يزيد معدؿ اليطػوؿ السػنوي فييػا عػف  انتشارينحصر 

تقػؿ اليطػوالت الحسكة التي و  الرقة دير الزور وبعض مناطؽمحافظة مـ وال يوجد في 
 مـ. 200عف المطرية فييا 

 الوصؼ المورفولوجي:
 20)±غػػػراـ  100متوسػػػط الحجػػػـ نسػػػبيًاا ويبمػػػغ وزف الحيػػػواف البػػػالغ  قػػػارضالخمػػػد 

سػػػـا لػػػيس لػػػو ذيػػػؿا ولػػػيس لػػػو  18-15غػػػراـ(. الجسػػػـ اسػػػطواني ويبمػػػغ طولػػػو حػػػوالي 
ة وطويمػة ولػيس لػو فتحػات عيػوف خارجيػة )أعمػة(. القواطػع قويػ اصيواف أذف خػارجي

ويسػػتخدميا الخمػػد فػػي حفػػر أنفاقػػو تحػػت سػػطح التربػػةا األكػػؼ كبيػػرة تسػػاعده فػػي دفػػع 
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التي تظيػر فػوؽ سػطح التربػة  األكواـ الترابيةالتراب أثناء عمميات حفر األنفاؽ. تشير 
 والتي تنتج عف عمميات حفر أنفاؽ تحت سطح التربة إلة وجود الخمد.

نفاؽ تحت سطح التربة ونادرًا ما يشاىد فوؽ ينشط الخمد بشكؿ كامؿ في أ النشاط:
سطح التربة. يخزف كميات كبيرة مف الحبوب والمواد النباتية في جحوره تحت سطح 
التربة. وبكوف الخمد حيواف أعمة فيو يفضؿ أف يبقة وحيدًا في جحوره تحت سطح 

ر أو التربةا وىو يحفظ في ذاكرتو أي تغيير ُيحدثو في نظاـ الجحور مف عمميات حف
تخزيف لممواد الغذائيةا أو دفف لممخمفات والبراز )لو كاف في نظاـ الجحور أكثر مف 

 فرد فسيحصؿ تضارب في تمؾ النشاطات وبالتالي تحدث فوضة(. 
يتكاثر الخمد بصورة رئيسة في نياية الشتاء وبداية الربيع )شباط وآذار(ا تمد  :التكاثر
ا مدة أربعة أسابيع تقريبًاا وبعد أف تصبح مواليدا ترعة األنثة صغارى 4-3األنثة 

الصغار قادرة عمة االعتماد عمة ذاتيا في التغذية وحفر أنفاؽ جديدة تغادر نفؽ األـ 
لتبني أنفاؽ جديدة ليعيش كؿ منيا في نفؽ مستقؿ. ال توجد معمومات عف عدد مرات 

 الوالدة في العاـ ليذا القارض.
عمة األجزاء النباتية التي تنمو تحت سطح التربةا يتغذى الخمد بصورة رئيسة  الغذاء:

مثؿ الجذور والريزومات واألبصاؿا وكثيرًا ما شوىدت حبوب النباتات البرية في 
جحورها وىو يسحب النباتات مف داخؿ أنفاقو وال يخرج فوؽ سطح التربة لمتغذي كما 

 ىو الحاؿ عند أنواع القوارض األخرى.
لممواد المخزونة فقط في العراءات وبصورة غير مباشرةا تظير أضرار الخمد  :األضرار

حيث يمكف أف يحفر الخمد أنفاقًا تحت األكداسا تؤدي إلة دخوؿ الرطوبة ومياه 
األمطار عبر أنفاقو لتصؿ أسفؿ األكداس والتسبب بتعفف األكياس الموجودة في 

 الطبقات السفمية.
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 Social Vole    فأر الحقؿ االجتماعي
Microtus guentheri (Danford & Alston, 1880) 

(Rodentia: Cricetidae, Arvicolinae) 

 )الحظ قصر الذيؿ( Microtus guentheriفأر الحقؿ االجتماعي (: 56الشكؿ )

 والتوزع الجغرافي: االنتشار
فػػي المنػػاطؽ التػػي يزيػػد معػػدؿ  فػػي سػػورية فػػأر الحقػػؿ االجتمػػاعيينحصػػر انتشػػار 

ال في مناطؽ دير الػزور والرقػة و ىذا النوع مـ وال يوجد  250اليطوؿ السنوي فييا عف 
 .ذات اليطوالت المطرية المنخفضةمناطؽ الحسكة في 

 الوصؼ المورفولوجي:
غػػراـ(. اآلذاف قصػػيرةا  10)±غرامػػًا  40فػػأر صػػغير الحجػػـا يػػزف الفػػأر البػػالغ منػػو 

ه مػػف الناحيػػة الخارجيػػة ذيمػػو القصػػير الػػذي ال يزيػػد طولػػو عػػف ربػػع طػػوؿ وأىػػـ مػػا يميػػز 
 الرأس والجسـ معًا. ويسمة في بعض المناطؽ الفأر األزعر )كناية عف قصر الذيؿ(.
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ينشط فأر الحقؿ االجتماعي ليبًل ونيارًا في أشير الشتاء والربيع عندما يكوف  النشاط:
رة رئيسة في فصؿ الصيؼا ولكف يمكف النيار قصيرًاا ويصبح نشاطو ليبًل بصو 

 مشاىدتو في ساعات الصباح الباكر وقبيؿ الغروب.

يتكاثر فأر الحقؿ عمة مدار العاـا وتكوف ذروة فترة التكاثر ىي الفترة التي  :التكاثر
تكوف فييا األعشاب الخضراء متوفرة في مناطؽ انتشاره )مف تشريف الثاني وحتة 

مواليدا ولكف في حاالت االنفجار  6دد المواليد لؤلنثة نياية أيار(. يبمغ متوسط ع
(. قد  2±مواليد  10العددي يرتفع متوسط عدد المواليد في البطف الواحد ليصؿ إلة 

مرات في العاـ الواحد في حاؿ كانت الظروؼ مواتية. تبمغ الصغار  8-7تمد األنثة 
ور. يعد فأر الحقؿ يومًا لمذك 70يومًا لئلناث و 35النضج الجنسي خبلؿ فترة 

االجتماعي أىـ آفة مف آفات القوارض الزراعية في سورية بسبب اتساع رقعة انتشاره 
مكانية تكاثره بشكؿ وبائيا وىناؾ عدة تقارير عممية تفيد بأنو النوع  وكثرة مواليده وا 

 المستيدؼ في برامج مكافحة القوارض في الحقوؿ الزراعية في سورية.
لحقؿ بصورة رئيسة عمة المواد النباتيةا ويمكف أف يياجـ ويخزف يتغذى فأر ا الغذاء:

سنابؿ القمح قبؿ الحصاد في شقوؽ التربة وفي جحوره تحت سطح التربة. ويمكف أف 
 يتغذى فأر الحقؿ االجتماعي عمة لحاء األشجار ويتسبب بموتيا.

أضراره في المواد يسبب ىذا الفأر أضرارًا كبيرة في الحقوؿ الزراعية ولكف  :األضرار
المخزونة محصورة بمياجمتو لؤلكداس المخزونة في العراء وخاصة مياجمة األكياس 
الطرفية. وتنحصر أضراره في المناطؽ التي تزيد فييا معدالت اليطوؿ المطري عف 

مـا وليس لو أضرار تذكر عمة مخازيف الحبوب في الرقة ودير الزور بسبب  250
أف يتسبب بدخوؿ الرطوبة أو مياه األمطار أسفؿ األكداس  عدـ انتشاره فييا. ويمكف

المخزونة في العراء نتيجة حفر أنفاؽ أسفؿ األكداس وبالتالي التسبب بتعفف الطبقات 
 السفمية مف المخازيف.
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 أضرار فأر الحقؿ في حقوؿ القمح قبؿ الحصاد(: 57الشكؿ )

 وسحبيا داخؿ الجحور( ؿ)تقطيع السناب

 أضرار فأر الحقؿ في حقوؿ القمح قبؿ الحصاد (: 58الشكؿ )

 سحبيا داخؿ الجحور(البدء بو  ؿالسناب كميات كبيرة مف )تقطيع
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 طرائؽ التعقيـ 

 باستخداـ فوسفيد األلمنيوـ
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 فوسفيد األلمنيوـبتعقيـ إلى المدخؿ 

يسػػػتخدـ الفوسػػػفيف فػػػي جميػػػع أنحػػػاء العػػػالـ تقريبػػػًا كمػػػادة معقمػػػة لمعالجػػػة الحبػػػوب 
المخزنة مثؿ القمح ضد اإلصػابة بالحشػراتا ويسػتخدـ أيضػًا لمكافحػة القػوارض داخػؿ 
المخازف. كما يستخدـ عادًة عمػة شػكؿ مستحضػر مػف فوسػفيد األلمنيػوـ يتفكػؾ بوجػود 

تغرؽ إتمػػاـ ىػػذا التفاعػػؿ مػػف عػػدة سػػاعات الرطوبػػة الجويػػة ويطمػػؽ غػػاز الفوسػػفيف. يسػػ
إلة أياـ حسػب درجػة الحػرارة والرطوبػة الجويػة. تضػاؼ مستحضػرات فوسػفيد األلمنيػـو 
مباشػرًة إلػة الحبػوب فػي المخػزفا لػذا يػتـ تحػرر الغػاز داخػؿ الحبػوب والمخػزف. تػرتبط 

 .كمصدر لمفوسفيف AIPمعظـ عمميات التعقيـ بالتدخيف الواردة أدناه باستخداـ 
خبلؿ السنوات الخمس عشر الماضية أو نحو ذلؾا تـ تطوير نظػـ تػوفر الفوسػفيف 
لعمميػػػات التعقػػػيـ مػػػف مصػػػادر خارجيػػػة عػػػف منػػػاطؽ التخػػػزيف أو التعقػػػيـ المغمقػػػةا وقػػػد 
تستخدـ ىذه النظـ الفوسفيف الموّلد خارجيًا مف مركبات فوسفيد األلمنيوـ أو المغنيزيػوـ 

منػػتج صػػناعيًا كغػػاز مضػػغوط فػػي اسػػطوانات ويخمػػط أو قػػد تسػػتخدـ غػػاز الفوسػػفيف ال
 أحيانًا مع غازات أخرى. 

دارة مقاومة الحشرات لمفوسفيف.  عمميات التعقيـ الجيدة وا 
يعتبػػػر الفوسػػػفيف المػػػادة المعقمػػػة البديمػػػة الوحيػػػدة لبروميػػػد الميثيػػػؿ التػػػي تتػػػوافر فػػػي 

ولو تػاريخ طويػؿ  الوقت الحالي في سورية ومعظـ الدوؿ األخرى  التي تخزف الحبوبا
مػػػف االسػػػتخداـ الفّعػػػاؿا وىػػػو رخػػػيص وسػػػيؿ االسػػػتعماؿ. ومػػػف الميػػػـ لمغايػػػة أف يػػػتـ 

 المحافظة عمة ىذه الغاز ألطوؿ مدة ممكنة مف أجؿ حماية الحبوب المخزونة.
ىناؾ ميزة ىامة جدًا لمفوسفيف ال يشترؾ فييا مع مػواد التعقػيـ األخػرى مثػؿ بروميػد 

الحشرية تطوير مقاومة سريعة لمادة التعقيـ. ويجب أف تتـ  الميتيؿ حيث يمكف لآلفات
عمميػػػات التػػػدخيف بالفوسػػػفيف إلعطػػػاء مسػػػتوى عػػػػاٍؿ جػػػدًا مػػػف الفعاليػػػة لتجنػػػب تػػػػوفير 

 الظروؼ التي تؤدي إلة تطوير وتعزيز مقاومة الحشرات.
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لسوء الحظا أصبحت حشرات الحبوب مقاومة لمفوسػفيف فػي أنحػاء كثيػرة مػف العػالـ 
إلػػة ضػػرورة زيػػادة فتػػرات التعػػرض وزيػػادة معػػدالت الجرعػػة لتحقيػػؽ المكافحػػة ممػػا أدى 

الكاممػػة لآلفػػات فػػي المنػػاطؽ التػػي تظيػػر فييػػا الحشػػرات المقاومػػة. فػػي بعػػض الحػػاالت 
مف خارج سوريةا وصمت المقاومة في أنواع معينة إلة مسػتوى لػـ يعػد الفوسػفيف فّعػاؿ 

 عمميًا كمادة معقمة.
ؿ عمػة إبػادة كاممػة عنػد تفشػي اآلفػات المقاومػةا فالمعالجػة ومف الميـ جػدًا الحصػو 

الفّعالػػػة غيػػػر الكاممػػػة ألعػػػداد اآلفػػػات المقاومػػػة جزئيػػػًا يػػػؤدي بسػػػرعة لظيػػػور سػػػبلالت 
 مقاومة لمغاية.

 ال بد مف إحكاـ اإلغبلؽ مف أجؿ عمميات التعقيـ بالفوسفيف وذلؾ لػ: 
 مغلق.الحد من المخاطر الصحٌة على البشر خارج المكان ال 

  اإلبقاء على كمٌة كافٌة من الغاز للسماح للمادة المعقمة باالنتشار جٌداً داخل

  المكان المغلق.

 بتركٌز كاٍف لمدة كافٌة للسماح لها بالعمل فً جمٌع مراحل حٌاة  إبقاء الغاز

 اآلفة )اآلفات( المستهدفة.

 .منع تطور المقاومة 

القدرة عمة قتؿ الحشرات بيػذه المػادة مف الميـ عند استخداـ الفوسفيف أف نفيـ بأف 
 المعقمة يعتمد عمة ثبلث حقائؽ:

 –اختالف تحمل الفوسفٌن من قبل كل مرحلة من مراحل نمو الحشرات )بٌضة  .1

 بالغة( اختالفاً كبٌراً. –عذراء  –ٌرقة 

ٌقتل الفوسفٌن الٌرقات والبالغات فً معظم الحشرات بسرعة كبٌرة، لكنه  .2

 تل البٌض والعذارى(.ٌستغرق وقتاً أطول لق

تستهدف معدالت الجرعة المستخدمة للفوسفٌن على وجه التحدٌد الٌرقات  .3

 والبالغات المعرضة لهذه الجرعات وال تستهدف فً مراحل البٌض والعذارى.
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يمكػػػػف أف تػػػػتـ عمميػػػػات التعقػػػػيـ بالفوسػػػػفيف اآلمنػػػػة والفّعالػػػػة فقػػػػط فػػػػي حػػػػاؿ اعتمػػػػاد 
 سميمة تعترؼ بيذه الحقائؽ الثبلث.القائميف عمة التعقيـ إجراءات عمؿ 

يقتػػػػؿ الفوسػػػػفيف اليرقػػػػات والبالغػػػػات فػػػػي معظػػػػـ الحشػػػػرات وبسػػػػرعة كبيػػػػرة وبتراكيػػػػز 
منخفضػػػػة. ومػػػػع ذلػػػػؾا تتطمػػػػب البيػػػػوض والعػػػػذارى وقتػػػػًا أطػػػػوؿ بكثيػػػػرا وقػػػػد ال تُقتػػػػؿ 

 باستخداـ فترات تعرض قصيرة حتة مع تراكيز أعمة لممادة الُمعقمة.
يـ الفّعػاؿ باسػتخداـ الفوسػفيف عمػة إبقػاء الغػاز داخػؿ مكػاف يعتمد األساس في التعقػ

التعقػػيـ المغمػػؽ لفتػػرة تكفػػي لمسػػماح لمبيػػوض والعػػذارى األكثػػر مقاومػػًة مػػف التطػػور إلػػة 
 يرقات وبالغات بحيث  يمكف قتميا.

 اإلجراءات الواجب إتباعيا في حاالت فشؿ التعقيـ بالفوسفيف:
ة ىػػو مراقبػػة تراكيػػز الفوسػػفيف المحققػػة داخػػؿ الجػػزء اليػػاـ فػػي عمميػػة التعقػػيـ الجيػػد

الكػدس المعػػالج أو المسػػتودع أو جسػػـ الصػػويمعةا فمعظػػـ الحبػػوب )باسػػتثناء الػػرز( ال 
تمػػػػتص الكثيػػػػر مػػػػف الفوسػػػػفيف فػػػػي نظػػػػاـ مغمػػػػؽ بشػػػػكؿ جيػػػػد ويجػػػػب أف يكػػػػوف معظػػػػـ 
الفوسػػػػفيف المضػػػػاؼ موجػػػػودًا داخػػػػؿ الكػػػػدس أو مكػػػػاف التعقػػػػيـ المغمػػػػؽ فػػػػي نيايػػػػة فتػػػػرة 

أيػػػاـ أو أكثػػػر اعتمػػػادًا عمػػػة درجػػػة الحػػػرارة. يعتبػػػر التركيػػػز الفعمػػػي  5رض الػػػدنيا التعػػػ
المتبقي في نياية فترة الحد األدنة لمتعػرض لمغػاز ىػو المؤشػر الحقيقػي عمػة نجػاح أو 

 فشؿ عممية التعقيـ.
تشير التراكيز المنخفضة في نيايػة فتػرة التعػريض إلػة فقػداف كميػة كبيػرة مػف الغػاز 

اإلحكاـ وبالتالي تشير إلة عدـ قتؿ جميع األطوار الحشرية الموجػود فػي الساـا وسوء 
العػػذراء( ألنػػواع متحممػػة لمفوسػػفيف بشػػكؿ طبيعػػي  –الخػػزيف وخاصػػة طػػوري )البيضػػة 

 أو في حاؿ وجود سبلالت مقاومة لمفوسفيف. .Sitophilus sppمثؿ 
حتفػاظ بالغػاز تقنيًا يمكف اإلشارة إلة حاالت فشػؿ التعقػيـ إمػا مػف خػبلؿ ضػعؼ اال

فػػي نيايػػة فتػػرة التعػػرض الػػدنياا أو مػػف خػػبلؿ الكشػػؼ عػػف اآلفػػات الحشػػرية فػػي المػػادة 
المعالجػػة بعػػد وقػػت قصػػير مػػف اكتمػػاؿ التعقػػيـ )شػػير أو شػػيريف بعػػد المعالجػػة ضػػمف 
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ظػروؼ دافئػة(ا ولػذلؾ ينبغػي تحديػد أسػباب فشػؿ التعقػيـ وتصػحيح العيػوب قبػؿ إجػراء 
 أية إعادة معالجة.

تبيف بقاء حشرات المخازيف عمة قيد الحياة بوضوح بعػد المعالجػات الناجحػة  إذا ما
)احتفاظ جيد لمغاز فػي نيايػة فتػرة التعػرض الػدنيا(ا فػذلؾ يشػير إلػة أف الحشػرات ربمػا 
أصػػػبحت مقاومػػػة لمفوسػػػفيفا وينبغػػػي اختبػػػار درجػػػة المقاومػػػة التػػػي وصػػػمت إلييػػػا تمػػػؾ 

تخداـ تػدابير أخػػرى لمكافحػة الحشػرات بػػداًل الحشػرات. فػإذا كػػاف ذلػؾ ممكنػًاا ينبغػػي اسػ
ذا لػػػـ يكػػػف ىنػػػاؾ خيػػػارات أخػػػرى متاحػػػة لمكافحػػػػة  مػػػف إعػػػادة المعالجػػػة بالفوسػػػفيف. وا 
اآلفػاتا ينبغػػي القيػػاـ بإعػػادة المعالجػػة مػػع إطالػػة فتػػرة التعػػرض لمفوسػػفيف لضػػماف عػػدـ 

 بقاء اآلفات المقاومة.
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 بناء األكداس

باسػػػتخداـ  األكػػػداس المتوضػػػعة فػػػي العػػػراء لضػػػماف تنفيػػػذ صػػػحيح إلجػػػراءات تعقػػػيـ
ا ال بد مف توحيد طريقة بناء األكداس.  فوسفيد األلمنيـو

 في العراء:  كداسبناء األ 
ػ يػتـ بنػاء األكػداس عمػة أغطيػة أرضػية مػف الرقػائؽ الببلسػتيكيةا يوضػع عمييػا  1

ييػػا صػػفيف )رصػػتيف( مػػف أكيػػاس الحبػػوب ومػػف ثػػـ تغطػػة بنػػايموف األرضػػيات )ُيػػَرد  عم
غطاء األرضػيات( بيػدؼ حمايتيػا بصػورة جيػدةا ويفضػؿ أف تكػوف األرض التػي تبنػة 
عمييػػػا األكػػػداس خاليػػػة قػػػدر اإلمكػػػاف مػػػف الحصػػػة والحجػػػارةا وينصػػػح العػػػامميف الػػػذيف 
يقوموف بوضع أكياس الحبوب عمة نايموف األرضػيات أف يضػعوا األكيػاس بدايػًة عمػة 

ف طريػػػؽ األكيػػػاس الموضػػػوعة مسػػػبقًا وذلػػػؾ أطػػػراؼ النػػػايموف واالنتقػػػاؿ إلػػػة الػػػداخؿ عػػػ
 تفاديًا لممرور عمة النايموف وتعريضو لمتمزؽ والتمؼ.

عمميػػػة البنػػػاء بإضػػػافة صػػػفيف آخػػػريف مػػػف أكيػػػاس الحبػػػوب ثػػػـ توضػػػع  تتػػػابعػ  2
داخػػؿ سػػـ  20الطبميػػات الخشػػبية فػػوؽ الرصػػة الرابعػػة بمعػػدؿ طبميتػػيف وبعمػػؽ حػػوالي 

( مػػع شػػادر التعقػػيـ األلمنيػػوـعقػػيـ )سبلسػػؿ فوسػػفيد الكػدس لمنػػع االحتكػػاؾ بػػيف مػػواد الت
يبنػػػة نفقػػػيف أو تبنػػػة األنفػػػاؽ الكاممػػػة عمػػػة كامػػػؿ عػػػرض الكػػػدس أو  وأكيػػػاس الحبػػػوب

 2سـ وعمػة بعػد  25-20متر وبعرض  2.5 يف عمة أف ال يقؿ طوؿ النفؽ عفنصفيّ 
د يراعة عن عرضة ألشعة الشمس.كثر متر مف أطراؼ الكدس ومف الجية الطولية األ

سػـ لمحفػاظ عمػة تماسػؾ  15إضافة الرصة السادسة تضييؽ عرض النفػؽ إلػة حػوالي 
 أكبر لمكدس.

أكياس الحبوب حتة الرصة العاشرة ثػـ يضػاؼ إلييػا تسػع صػفوؼ مػف  تضاؼػ  3
 طنًا. 170-160أكياس الحبوب عمة شكؿ ىـر ليصؿ وزف الكدس الواحد إلة 
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 بعمػػؽ كػػاؼٍ  داخػػؿ الكػػدساثنػػاف أو  عػػدد واحػػدأنبػػوب ببلسػػتيكي مػػرف  يوضػػعػ  4
متػػػريف خػػػارج الكػػػدس لقيػػػاس تركيػػػز غػػػاز الفوسػػػفيف داخػػػؿ إلػػػة متػػػر  يتػػػرؾ منػػػو طػػػوؿو 

ورفع األنبوب الببلستيكي عف األرض  دائماً  الكدسا عمة أف يتـ إغبلؽ فتحة األنبوب
 وتعميقو بالحبؿ المحيط بالكدس. 

ر قماشػػي آخػػر فوقػػو ويػػتـ ػ تػػتـ التغطيػػة بغطػػاء التعقػػيـ مػػف البػػولي إيثيمػػيف وشػػاد 5
إحكاـ اإلغبلؽ بشكؿ جيد لمنع تسػرب غػاز التعقػيـ عػف طريػؽ ردـ التػراب بشػكؿ جيػد 
)التتريػػب( أو وضػػع ثقػػاالت مناسػػبة مػػف الرمػػؿا ويراعػػة عػػدـ تػػرؾ ثنيػػات فػػي الشػػادرا 

ومعالجػػة التمػػػزؽ  بصػػورة مسػػػتمرةايجػػب تفقػػػد الشػػادر الخػػػارجي مػػف كػػؿ الجيػػػات كمػػا 
 .يورهواإلىتراء في حاؿ ظ

ػ يجب عدـ بناء األكداس في العراءات في المناطؽ المنخفضة المعرضػة لتجمػع  6
 .مياه األمطار أو ذات الميبلف الكبير والذي قد يعرض األكداس إلة االنييار

تػػرؾ مسػػافات وممػػرات خدمػػة فيمػػا بينيػػا باإلضػػافة  كػػداسيراعػػة عنػػد بنػػاء األػ  7
لسػػػيولة  )بػػػيف الصػػػؼ واآلخػػػر( كػػػداسلػػػذلؾ تتػػػرؾ المسػػػافات الكافيػػػة بػػػيف صػػػفوؼ األ

 االنتقاؿ والحركة.

 كػداسوكػذلؾ بػيف األ كػداساضرورة التخمص مف األعشاب فػي منطقػة بنػاء األػ  8
ا وحوليا بالطريقػة المناسػبة بواسػطة الفبلحػات ورش مبيػدات األعشػاب العامػة المناسػبة

كمػػا تحتيػػاا والحشػػرات حيػػث تختبػػئ  ممجػػًأ آمنػػًا لمقػػوارض تشػػكؿذلػػؾ ألف األعشػػاب و 
 جفافيا. عندتصبح قابمة لبلشتعاؿ وحدوث الحرائؽ بكونيا تشكؿ خطرًا 

متػر تقريبػًا  ارتفػاعحػزاـ مػف القمػاش حػوؿ الكػدس عمػة أو  بوضػع زنػار ينصػحػ  9
والتػػي  الكػػبلب الشػػاردة والثعالػػبمثػػؿ اوذلػػؾ فػػي المنػػاطؽ التػػي تكثػػر فييػػا الحيوانػػات 

تيػػػاجـ القػػػوارض عنػػػد الشػػػعور بوجودىػػػا داخػػػؿ الكػػػدس ممػػػا يعػػػرض الشػػػادر الخػػػارجي 
إلػػة إذ يػػؤدي  التمػػؼ وىػػذا سػػيؤثر سػػمبًا عمػػة عمميػػات التعقػػيـوا لمتمػػزؽ وشػػادر التعقػػيـ

 .األلمنيوـتسرب غاز التعقيـ وبالتالي فشؿ عممية التعقيـ باستخداـ فوسفيد 
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 استبلميا لحظة األكياسب يرت(: ت59الشكؿ )

 ُيغطة الكدس برقائؽ البولي إيتيميف بشكؿ محكـ لمنع تسرب الغاز الساـ(: 60الشكؿ )

بشادر إضافي كتيـ )قماشي أو كتاني( لمنع تضرر غطاء البولي إيتيميف  (: تغطية61الشكؿ )
حكاـ اإلغبلؽ.  وا 
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 كداسناء األ(: ب62الشكؿ )

 إيتيميف وبالشوادر إلحكاـ اإلغبلؽ.غطية األكداس برقائؽ البولي (: ت63الشكؿ )

(: تربيط األكداس بالحباؿ ووضع الثقاالت والتتريب الجيدا وأحيانًا ما تتـ إضافة طبقة 64الشكؿ )
 التعقيـ.و التغطية  شوادرشادر لمنع مياجمة الكبلب والمفترسات لمقوارض مما ينتج عنو تمزيؽ 
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 ضع الطبميات في األكداس(: و 65الشكؿ )

 (: وضع األنفاؽ في األكداس66الشكؿ )

 (: تغطية األكداس67الشكؿ )
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 :كداسمكافحة األعشاب حوؿ األ 
أنيػػا إلػػة  إضػػافة والحشػػرات رضاوممجػػًأ لمقػػو  غػػذاءً  كػػداستشػػكؿ األعشػػاب حػػوؿ األ

يمكػػف أف تسػػبب عػػف  والتػػي لؤلكػػداسلمرطوبػػة وخاصػػة تمػػؾ المبلصػػقة  اً تشػػكؿ مصػػدر 
طريؽ عمميػات النػتح تجمػع قطػرات المػاء عمػة شػوادر التعقػيـ ممػا يزيػد فػرص اشػتعاؿ 

عنػدما تجػؼ  قش سيؿ االشتعاؿإلة  األعشاب تتحوؿعند مبلمستيا ليا.  مواد التعقيـ
ؽ ائزالة األعشاب بالطر إلذلؾ يجب  .كداسؽ في منطقة األئقد تتسبب في حدوث حراو 

 كيميائية(. ية أوالمناسبة )ميكانيك

 (: نمو األعشاب حوؿ األكداس )غير معاممة(68الشكؿ )

 (: إزالة االعشاب حوؿ األكداس69الشكؿ )
 قرب األكداس إضافة إلة فبلحة المسافات بيف األكداس(  باستخداـ مبيدات األعشاب العامة)
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 فوسػفيد األلمنيوـ

الرطوبة غاز الفوسفيف الساـا فوسفيد األلمنيوـ مركب كيميائي ينتج لدى تفاعمو مع 
وىػػػػو سػػػػـ تنفسػػػػي اسػػػػتقبلبي عصػػػػبيا يسػػػػتعمؿ لمكافحػػػػة األطػػػػوار المختمفػػػػة لمحشػػػػرات 
واألكاروسات في الحبوب المخزونة وفػي األعػبلؼ واألغذيػة المعمبػةا ويكػوف اسػتعمالو 

 مقيدًا نظرًا لسميتو التنفسية المرتفعة لذوات الدـ الحار وقابميتو المرتفعة لبلشتعاؿ.

:ا  لخواص الفيزيائية والكيميائية لفوسفيد األلمنيـو

  AlPػ الصيغة الكيميائية: 
 134.9ػ الوزف الجزيئي: 

 ػ الشكؿ: بمورات مصفرة أو رمادية غامقة
 ـْ  1000ػ نقطة االنصيار: أكثر مف

 1000ػ الضغط البخاري: منخفض جدًا حتة 
( 25) 2.85ػ الكثافة:    ـْ

جفػػاؼ ويتفاعػػؿ مػػع الرطوبػػة الجويػػة والمػػواد الحامضػػية ػػػ الثباتيػػة: ثابػػت فػػي حالػػة ال
 (PH3) محررًا غاز الفوسفيف

 (: PH3خواص الفوسفيف )
 PH3ػ الصيغة الكيميائية: 

 ـْ  87.4ػ درجة الغمياف: 
 ـْ  133.5ػ درجة التجمد: 
 34.04ػ الوزف الجزيئي: 

 1.529(  1ػ الوزف النوعي: الشكؿ الغازي ) ىواء= 
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 0.746(  1ء= الشكؿ السائؿ ) ما
 كالوري/غ 102.6ػ الحرارة الكاممة لمتبخر 

 ـْ ) قميؿ الذوباف ( 17مؿ عند الدرجة 100غ/ 26ػ الذوباف في الماء 
ػػ طريقػة اإلطػبلؽ بػدءًا مػف فوسػػفيد األلمنيػوـ المعبػأة بأكيػاس )مطويػات( أو أقػػراص 

 أو حبوب
 ػ سريع االنتشار في األماكف المغمقة.

اختػػػراؽ المػػػواد المخزونػػػة ويمكنػػػو الػػػدخوؿ مػػػف أدؽ الثقػػػوب ػػػػ لػػػو قػػػدرة عاليػػػة عمػػػة 
 وبإمكانو أف ينفذ مف جدراف المباني.

 ر.خ  بَ ػ يتطاير بسرعة عند تيوية الحيز المُ 
 ػ ليس لو تأثير ضار ممموس عمة حيوية البذار ونسبة اإلنبات.

 ػ ال يترؾ آثارًا متبقية ضارة بالمنتجات بعد عممية التيوية.
تشػػبو الثػػـو تسػػيؿ عمميػػة التعػػرؼ عميػػو ويصػػعب التحسػػس برائحتػػو عنػػد ػػػ لػػو رائحػػة 

 االستخداـ المتكرر.
 ػ تأثيره بطيء نسبيًا .

% 1.8ػػػ يمكػػػف أف يشػػػتعؿ ذاتيػػًا عنػػػد وجػػػوده بتراكيػػز مرتفعػػػة فػػػي الجػػو )أكثػػػر مػػػف 
 حجـ/حجـ(

ػػػ يتفاعػػؿ مػػع المػػواد المصػػنوعة مػػف النحػػاس مثػػؿ األسػػبلؾ الكيربائيػػة )الوصػػبلت( 
 يحظر استخدامو في األماكف التي يوجد فييا أسبلؾ وتمديدات نحاسية. ولذلؾ
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 سميتو:

سػػاـ جػػدًا لجميػػع أطػػوار حشػػرات المػػواد المخزونػػة )بػػيضا يرقػػاتا عػػذارىا حشػػرات 
كاممة( وكذلؾ األكاروساتا وىػو مثػبط لمجيػاز العصػبي ويػؤدي إلػة توقػؼ التػنفس ثػـ 

يػز العاليػةا ولػذوات الػدـ الحػارا ولػذلؾ االختناؽا وىو يسبب الشمؿ لمحشرات فػي التراك
ساعات في جػو يحػوي  6فإف تأثيره خطر جدًا عمة اإلنساف وبالتالي فإف اإلقامة لمدة 

مف غاز الفوسفيف كاؼ لمتسبب بمػوت اإلنسػافا والتركيػز أألعظمػي غيػر  3ممغ/ـ 10
 ممغ/كغ. 1الساـ مف أجؿ عامؿ تعرض مرة كؿ أسبوع لممادة ىو 

-0.1ي الذي يمكف تحممو فػي حالػة التعػرض اليػومي المتكػرر ىػو التركيز أألعظم
وال توجػػػد حػػػاالت تسػػػمـ مزمنػػػة معروفػػػة نتيجػػػة  3ممػػػغ/ـ 0.46 -0.15ممغ/كػػػغ و 0.3

 التعرض المتكرر لمجرعات تحت المميتة مف غاز الفوسفيف.

 توليد الغاز:

أثير يتولػػػد غػػػاز الفوسػػػفيف نتيجػػػة تفاعػػػؿ مػػػادة فوسػػػفيد األلمنيػػػـو مػػػع المػػػاء تحػػػت تػػػ
 الحرارة والرطوبة الجوية وفقًا لممعادلة التالية: 

 
Alp + 3H2O                                    PH3     + Al (OH) 3 

( غاز الفوسفيف           فوسفيد األلمنيوـ   ماء )رطوبة جوية(   مسحوؽ متبؽ رمادي الموف)ماءات األلمنيـو

الفعالػة عمػة مػادة كربامػات األمونيػـو التػي تتحمػؿ ويحتوي المبيد إضافة إلة المػادة 
 أوكسيد الكربوف: يتحت تأثير الحرارة والرطوبة معطيًة غاز األمونيا وغاز ثان

NH2COOH                    2NH3+ CO2 
إف ىػػذيف الغػػػازيف غيػػػر قػػػابميف لبلشػػػتعاؿ ويعمػػػبلف كمػػػادة حاممػػػة إلنقػػػاص مخػػػاطر 

وظيفة إضافية كعامؿ تحػذير بسػبب رائحتػو التػي تشػبو االحتراؽا ويمتمؾ غاز األمونيا 
 .رائحة الثوـ
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 اإلسعافات األولية والتدابير المتخذة في حاالت الطوارئ

  ٌنبغً عدم دخول أي شخص إلى منطقة التعقٌم إال فً حالة الطوارئ

الشدٌدة، وٌجب ان ٌكون مزوداً بجهاز تنفس مستقل. ٌجب التقٌد بالتزود 

الخاص سواء كان دخول منطقة التعقٌم إلضافة الغاز أو بجهاز التنفس 

 للتخلص من الغاز فً نهاٌة فترة التعقٌم.

  فً حال تعرض شخص ما لخطر غاز الفوسفٌن وأصٌب باإلغماء بداخل

مكان التعقٌم المغلق فٌجب أن ٌكون الُمسعف ٌرتدي جهاز تنفس خاص 

التعقٌم المغلق فٌمكن  خارج مكانلوقاٌته من الغاز، أما إذا تعرض لإلغماء 

 رتدي قناع واقً مزود بفلتر مناسب.ٌن ٌسعفه شخص أ

  عند انتهاء فترة التعقٌم أو عند ضرورة فتح المخازن لسبب أو آلخر، فٌجب

أن تتم عملٌة التهوٌة )التخلص من بقاٌا غاز الفوسفٌن( بالسرعة الممكنة، 

 الخاصة.بحٌث تصبح المنطقة آمنة للعمل بدون استخدام األقنعة 

  فً أٌة عملٌة إنقاذ ٌجب إعطاء األولوٌة إلزالة مادة التعقٌم من حول

 الشخص المتأثر وإبعاده عن منطقة الغاز السام.

 اإلسعاؼ األولي
  ٌجب توفٌر حقائب اإلسعاف األولً لكل فرٌق من فرق التعقٌم على أن تضم

 صطناعً.رجوع لالستخدام فً التنفس االجهاز عدم 

 ف األولً النظامً على أي شخص متأثر )مصاب( استخدم اإلسعا

 بالفوسفٌن بعد إبعاده عن مادة التعقٌم.

 .ًٌجب نقل المصاب إلى مكان حٌث الهواء النق 

  ٌسبب التسمم الشدٌد بالفوسفٌن بعض األعراض لبضع ساعات لكن بعضها

 قد ٌستغرق مدة أطول كً تتطور.
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 سعاف األولً بٌنما، فً حال حدوث التسمم ٌجب أن ٌبدأ شخص بعملٌة اإل

ٌٌقدم للطبٌب تفاصٌل  ٌطلب شخص آخر الطبٌب أو سٌارة اإلسعاف على أن 

 عن الغاز وظروف اإلصابة.

 التدابير التي يجب اتخاذىا أثناء انتظار وصوؿ المساعدة الطبية
 .استخدام التنفس االصطناعً وتدلٌك منطقة القلب عند اللزوم 

 ول إبقاء جسم المصاب دافئاً.فك جمٌع ألبسة المصاب الضٌقة، وحا 

 .إزالة األلبسة الملوثة بما فٌها ساعة المعصم والنظارات 

  بالنسبة لتلوث العٌن بفوسفٌد األلمنٌوم ، ابق الجفون مفتوحة واغسل العٌون

 فوراً بالماء، وتابع غسل العٌن برفق لحٌن وصول الطبٌب.

 .ال تستخدم أٌة مواد كٌمٌائٌة قد تزٌد األذى 

 للشخص بالحركة غٌر الضرورٌة. ال تسمح 

يجػػب تقػػديـ تػػػنفس اصػػطناعي باسػػػتخداـ جيػػاز عػػػدـ رجػػوع لضػػػماف عػػدـ تعػػػريض 
 المنقذيف لمادة التعقيـ المتبقية في الشخص المصاب.

في حاالت التسمـ الشديدة قػد يكػوف تقػديـ األكسػجيف مفيػدًا عمػة أف يكػوف مػف قبػؿ 
 شخص ُمدر ب.

 معالجة التسمـ
)مضاد تسمـ( محدد لمتسمـ بالفوسفيف. ولػذلؾ تعتمػد المعالجػة عمػة ال يوجد ترياؽ 

األعػػػراض الظػػػاىرة عمػػػة الشػػػخص المصػػػاب. تقػػػدـ لمطبيػػػب البيانػػػات الخاصػػػة بمػػػادة 
التعقيـ )بيانات اآلماف الخاصة بالمبيػد( مػع التوجييػات العامػة لئلسػعاؼ األولػي والتػي 

 يجب أف ترافؽ مادة التعقيـ.
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 بطريقة الطبميات الخشبية ـسفيد األلمنيو التعقيـ باستخداـ فو 

عند بنػاء الكػدس بالطريقػة الصػحيحة والمتبعػة فػي المؤسسػة العامػة لتجػارة وتصػنيع 
فػػػوؽ الرصػػػة الرابعػػػة طبميتػػيف خشػػػبيتيف ويفضػػػؿ أف تكونػػػا مػػػف الجيػػػة وضػػػع الحبػػوب ت

ة ويجب إدخاؿ الطبميات الخشبية مساف اتعرضًا ألشعة الشمسكثر الطولية لمكدس واأل
( مػع األلمنيػوـسـ داخؿ الكدس لمنػع االحتكػاؾ بػيف مػواد التعقػيـ )سبلسػؿ فوسػفيد  20

انتقػاؿ المػاء إلييػا وحمايػة مػواد أو  شادر التعقيـ وأكياس الحبػوب وبالتػالي منػع وصػوؿ
 التعقيـ منعًا لحدوث الحرائؽ.

 لخشبيةداخؿ الطبميات ا األلمنيـوإضافة سالسؿ فوسفيد 

داخػػػػؿ  بصػػػػورة صػػػػحيحة)كميػػػػة سػػػػت سبلسػػػػؿ(  األلمنيػػػػوـ فوسػػػػفيدوضػػػػع سبلسػػػػؿ ت
بدرجػة كافيػة وتفػرد بشػكؿ جيػد بحيػث ال تبلمػس بعضػيا وال تبلمػس  الطبميات الخشبية

 أكياس الحبوب مف الخارج.أو  شادر التعقيـ
 التاـ لمكدس ووضع خراطيـ قياس تركيز غاز الفوسفيف اإلغالؽ

يتػرؾ و  ابعمػؽ كػاؼٍ  داخػؿ الكػدساثناف أو  عدد واحدببلستيكي مرف  أنبوب وضعي
متػػريف خػػارج الكػػدس لقيػػاس تركيػػز غػػاز الفوسػػفيف داخػػؿ الكػػدسا إلػػة متػػر منػػو طػػوؿ 

منعًا لتسرب  قياس تركيز الغازل كؿ قراءةبعد و  دائماً  عمة أف يتـ إغبلؽ فتحة األنبوب
ضػػرورة إحكػػاـ إغػػبلؽ الكػػدس مػػف كػػؿ إلػػة مػػع االنتبػػاه  اغػػاز الفوسػػفيف خػػارج الكػػدس

وتػػتـ  .وضػػع ثقػػاالت وعػػدـ تػػرؾ ثنيػػات فػػي الشػػادربصػػورة جيػػدة أو ب والتتريػػب الجوانػػ
باسػتخداـ جيػاز قيػاس تركيػز غػاز الفوسػفيف  كػداسعممية مراقبة تركيز الغاز داخػؿ األ
ثػػـ كػػؿ يػػوميف مػػرة خػػبلؿ  اسػػاعة مػػف التعقػػيـ 24بعػػد عػػف طريػػؽ األنبػػوب الببلسػػتيكي 

لمدة شيرا ثـ تؤخػذ قػراءة تركيػز الغػاز مػرة األسبوع األوؿا وبعدىا كؿ ثبلثة أياـ مرة و 
 بصػػورة مسػػتمرةيجػػب تفقػػد الشػػادر الخػػارجي مػػف كػػؿ الجيػػات  أسػػبوع. 2-1واحػػدة كػػؿ 

 .ومعالجة التمزؽ واإلىتراء في حاؿ ظيوره
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)فوؽ الرصة الرابعةا طبميتيف لكؿ كدسا وعمة بعد  كداسوضع الطبميات في األ(: 70الشكؿ )
 كيسيف مف طرؼ الكدس.

 

 )الرصة الرابعةا وعمة بعد كيسيف مف طرؼ الكدس( كداسكاف الطبميات في األ(: م71الشكؿ )
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 وغير مائمة( األكياستجاه الصحيح لمطبمية داخؿ الكدس )بموازاة (: اال72شكؿ )ال
 

 

 داخؿ الطبمية األلمنيـوإدخاؿ سبلسؿ فوسفيد (: 73الشكؿ )
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 مفرودة وغير متجمعة داخؿ الطبمية.جب أف تكوف السبلسؿ (: ي74الشكؿ )
 

 

 طبميةال (: الوضع السميـ لسمسمة مفرودة داخؿ75الشكؿ )
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 التعقيـ باستخداـ فوسفيد األلمنيـو بطريقة األنفاؽ

عند بنػاء الكػدس بالطريقػة الصػحيحة والمتبعػة فػي المؤسسػة العامػة لتجػارة وتصػنيع 
الرابعػة عمػة كامػؿ عػرض الكػدس وبعػرض بناء نفقيف كامميف فوؽ الرصة يتـ الحبوب 

متػػػػر  2.5 يبنػػػػة نفقػػػػيف نصػػػػفييف عمػػػػة أف ال يقػػػػؿ طػػػػوؿ النفػػػػؽ عػػػػفأو  سػػػػـ 20-25
كثػر متر مف أطراؼ الكدس ومف الجية الطولية األ 2سـ وعمة بعد  25-20وبعرض 

 عرضة ألشعة الشمس.

 األنفاؽداخؿ  األلمنيـوإضافة سالسؿ فوسفيد 

وتػػدفع بواسػػطة  بصػػورة صػػحيحةاسػػت سبلسػػؿ( ) األلمنيػػوـ فوسػػفيدوضػػع سبلسػػؿ ت
بدرجة كافية وتفػرد بشػكؿ جيػد بحيػث ال تبلمػس بعضػيا  األنفاؽداخؿ إلة أداة خاصة 

فوسػػفيد ويجػػب ربػػط سبلسػػؿ  اأكيػػاس الحبػػوب مػػف الخػػارجأو  وال تبلمػػس شػػادر التعقػػيـ
زالتياسحب لتسييؿ طويؿبواسطة خيط )األبعد(  ـاأللمنيو   عند الضرورة. يا وا 

 التاـ لمكدس ووضع خراطيـ قياس تركيز غاز الفوسفيف اإلغالؽ

يتػرؾ بعمػؽ كػافي و  داخػؿ الكػدساثنػاف أو  عػدد واحػدمرف  ببلستيكيأنبوب  وضعي
ا عمػة ومتريف خارج الكدس لقياس تركيز غػاز الفوسػفيف داخمػإلة  واحد متر منو طوؿ

منعًا لتسرب غاز  ز الغازقياس تركيل كؿ قراءةبعد و  دائماً  أف يتـ إغبلؽ فتحة األنبوب
ضػرورة إحكػاـ إغػبلؽ الكػدس مػف كػؿ الجوانػب إلػة الفوسفيف خارج الكدس مع االنتباه 

تػػػتـ عمميػػػة  .وضػػػع ثقػػػاالت وعػػػدـ تػػػرؾ ثنيػػػات فػػػي الشػػػادرأو  ابصػػػورة جيػػػدةوالتتريػػػب 
باسػػتخداـ جيػػاز قيػػاس تركيػػز غػػاز الفوسػػفيف عػػف  كػػداسمراقبػػة تركيػػز الغػػاز داخػػؿ األ
ثـ مرة كؿ يوميف خبلؿ األسبوع  اساعة مف التعقيـ 24بعد طريؽ األنبوب الببلستيكي 

 2-1األوؿا وبعدىا مرة كؿ ثبلثة أياـ ولمدة شيرا ثـ تؤخذ قراءة الغاز مرة واحدة كؿ 
ومعالجػػة التمػػزؽ  بصػػورة مسػػتمرةيجػػب تفقػػد الشػػادر الخػػارجي مػػف كػػؿ الجيػػات  أسػػبوع.

 .واإلىتراء في حاؿ ظيوره
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 كداس.وضع الصحيح لؤلنفاؽ داخؿ األ(: ال76) الشكؿ
 25)فوؽ الرصة الرابعةا عمة بعد حوالي متريف ونصؼ مف طرفي الكدس وعرض النفؽ حوالي 

 الجانب المقابؿ مف الكدس(.إلة سـا ويمتد النفؽ 
 

 

 .اآلخرإلة مر النفؽ بعرض الكدس مف طرؼ (: ي77الشكؿ )
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 بواسطة عصا طويمة األنفاؽفي  األلمنيـودخاؿ سبلسؿ فوسفيد (: إ78لشكؿ )ا

 

 األنفاؽ.في  األلمنيـووضع السميـ لسبلسؿ فوسفيد (: ال79شكؿ )ال
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 (: الوضع السميـ لسبلسؿ فوسفيد األلمنيـو في األنفاؽ80الشكؿ )
 السمسمة الداخمية بواسطة خيط لسيولة سحبيا عند الضرورة( )مفرودة مع مبلحظة ربط

 

متر خارج  2 -1(: ىناؾ خرطـو موضوع داخؿ كؿ كدسا يظير منو حوالي 81الشكؿ )
.  الكدس لقياس تركيز الغاز عند المزـو
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 التعقيـ باستخداـ جياز مولد غاز الفوسفيف

 .(: المظير العاـ لجياز مولد غاز الفوسفيف82الشكؿ )
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 أواًل: التعريؼ بجياز مولد غاز الفوسفيف وأجزاءه وآلية عممو.
 بنػاًء عمػة المواصػفة الصػينية LM-KF3608VIتطوير مولد الفوسفيف موديؿ تـ 

تسػػتخدـ ىػػذه التجييػػزات و  ا"تجييػػزات توزيػػع الفوسػػفيف فػػي مخػػازف الحبػػوببمػػا يناسػػب 
والخشػب والكتػب وأشػياء أخػرى عمة نطاؽ واسع لتعقػيـ الحبػوب والتبػغ والقطػف والقنػب 

 باستخداـ الفوسفيف.
 االمػاء غػاز الفوسػفيف السػاـمػع  األلمنيػوـتفاعؿ الحممأة بيف مبيد فوسػفيد  ينتج عف

 األلمنيػوـومف خػبلؿ ضػبط درجػة حػرارة التفاعػؿ وضػغط التفاعػؿ وجرعػة مبيػد فوسػفيد 
تفاعػؿ حممػأة الماء فػي وعػاء التفاعػؿ فػي وحػدة الػزمف يمكػف ضػبط قػدرة إلة المضاؼ 

 ضبط كمية الفوسفيف الناتجة في وحدة الزمف.إلة إضافة  األلمنيوـمبيد فوسفيد 
تركيػز محػدد فػي إلػة في حػاؿ الوصػوؿ  نفجارواال االشتعاؿبما أف الفوسفيف سريع 

% 2و  CO2% 98يجب خمطو مع ثاني أكسيد الكربوف وفؽ نسػبة الػوزف أي  االيواء
PH3 لفوسػػفيف فػػي اليػػواء. وبنػػاًء عمػػة كميػػة الفوسػػفيف فػػي خمػػيط الغػػاز قبػػؿ إطػػبلؽ ا

الناتج في وحدة الزمف وخمط كمية مف ثاني أكسيد الكربوف معو يمكف التحكـ بالتناسب 
يسػػاوي أو  بػػيف الفوسػػفيف وثػػاني أكسػػيد الكربػػوفا وفػػي حػػاؿ كػػاف تركيػػز الفوسػػفيف أقػػؿ

ي عمميػػػة فػػػ نفجػػػاراالأو  ( يمكػػػف تفػػػادي الحريػػػؽCO2و  PH3% فػػػي خمػػػيط الغػػػاز )2
 التعقيـ.

ضػػبط كميػػة إلػػة إضػػافة  األلمنيػػوـيمكػػف أيضػػًا ضػػبط سػػرعة تفاعػػؿ حممػػأة فوسػػفيد 
الفوسفيف الناتج في وحدة الزمفا لػذلؾ يمكػف اسػتخداـ مولػد الفوسػفيف بتركيػز مػنخفض 

بتركيػز عػالي وتعقػيـ سػريع وقصػير أو  اوتعقيـ طويؿ األمد مف خػبلؿ توزيػع الفوسػفيف
 األمد.

ومعػػدات التفاعػػؿ  األلمنيػػوـد الفوسػػفيف أدوات إضػػافة مبيػػد فوسػػفيد يشػػمؿ نظػػاـ مولػػ
ثػػاني أكسػػيد الكربػػوف وأدوات معالجػػة غػػاز مػػنظـ ضػغط صػػماـ ونظػاـ الػػتحكـ بالمولػػد و 

 السائؿ الفائض.
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 األنًُيىو( أدواث إضبفت يبيذ فىسفيذ 2)

يعمػػػؿ جيػػػاز الػػػتحكـ فػػػي مولػػػد الفوسػػػفيف عمػػػة ضػػػبط محػػػرؾ التوقيػػػت لػػػذلؾ يمكػػػف 
 )الممقـ( التوقيت أف يضبط األداة الحمزونية في وعاء المبيد. يتسع وعاء المبيد لمحرؾ

. مػػف خػػبلؿ عمػػؿ جيػػاز تحكػػـ مولػػد األلمنيػػوـمبيػػد فوسػػفيد حبيبػػات غ مػػف  8000لػػػ 
الفوسفيف يمكف تنظيـ سرعة دوراف محرؾ التوقيت وبالتالي التحكـ بجرعة مبيد فوسػفيد 

اء التفاعػؿ فػي وحػػدة الػزمف. ويسػتطيع المسػػتخدـ المػاء فػي وعػػإلػػة المضػاؼ  األلمنيػوـ
تعػػديؿ السػػرعة حسػػب الحاجػػة العمميػػة بحيػػث يتػػراوح مجػػاؿ السػػرعة القابمػػة لمتعػػديؿ بػػيف 

أف ينتج حوالي ثمث غراـ فوسفيف  األلمنيوـغ/د. ويمكف لغراـ واحد مف فوسفيد  72~1
ا كانػػت سػػرعة غ/د. وىكػػذا إذ 24~0.33وبالتػػالي يكػػوف نػػاتج الفوسػػفيف الصػػافي بػػيف 

دقيقػػػة تنتيػػػي  111غ/د بعػػػد  72وعػػػاء التفاعػػػؿ إلػػػة المضػػػاؼ  األلمنيػػػوـمبيػػد فوسػػػفيد 
العممية وتكػوف طاقػة اإلنتػاج الكميػة لمفوسػفيف النػاتج عػف مولػد الفوسػفيد فػي دورة تعقػيـ 

 كغ. 2.66واحدة ىي 
عمػػة بعػػض الشػػمع لػػذلؾ يكػػوف تفاعمػػو بالمػػاء عػػادًة  األلمنيػػوـيحتػػوي مبيػػد فوسػػفيد 

وعاء التفاعػؿ اسػتمر إلة  األلمنيوـضعيؼا فبعد أف تنتيي عممية إضافة مبيد فوسفيد 
دقيقػػة كػػي يػػتـ االنتيػػاء تقريبػػًا مػػف  60بػػإطبلؽ ثػػاني أكسػػيد الكربػػوف عمػػة األقػػؿ لمػػدة 

 .األلمنيوـتفاعؿ حممأة مبيد فوسفيد 

 ( أدواث انتفبعم3)

. وقبؿ التعقػيـ يضػاؼ المػاء تتكوف أدوات التفاعؿ مف وعاء التفاعؿ ووعاء الترشيح
وعػػاء التفاعػػؿ ووعػػاء الترشػػيح عمػػة التػػواليا وخػػبلؿ كامػػؿ العمميػػة فػػي دورة تعقػػيـ إلػػة 

ويحتػاج  اكغ ماء يستخدـ مف أجػؿ كاشػؼ التفاعػؿ 100واحدة يحتاج وعاء التفاعؿ لػ 
مػػاء يسػػتخدـ مػػف أجػػؿ الترشػػيح وتبريػػد خمػػيط غػػاز الفوسػػفيف  لتػػر 80وعػػاء الترشػػيح لػػػ 

 ثاني أكسيد الكربوف.وغاز 
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في وعاء التفاعػؿ مػف خػبلؿ أدوات إضػافة مبيػد  األلمنيوـوأثناء وضع مبيد فوسفيد 
فإنػػو يتفاعػػؿ مػػع المػػاء فػػورًا وينػػتج فوسػػفيف فػػي نفػػس الوقػػت. وىكػػذا  األلمنيػػوـفوسػػفيد 

منظـ ضغط ثاني صماـ تختمط كمية محددة مف غاز ثاني أكسيد الكربوف الواردة عبر 
وعػاء إلػة وف مع الفوسفيف في وعاء التفاعؿ ومف ثـ يػدخؿ الغػاز المخػتمط أكسيد الكرب

الترشػػػيح. وبعػػػد التبريػػػد والترشػػػيح يمكػػػف أف يخػػػرج الغػػػاز المخػػػتمط البػػػارد والصػػػافي مػػػف 
 أنبوب التوزيع.أو  مدخؿ حيز التعقيـإلة مخرج مولد الفوسفيف ويدخؿ 

ضػػغط التشػػغيؿ ويمكػػف أف إلػػة يشػػير مقيػػاس الضػػغط الموجػػود عمػػة وعػػاء التفاعػػؿ 
األمػػػاف بتنظػػػيـ اتومػػػاتيكي لمضػػػغط فػػػي حػػػاؿ تجػػػاوز الضػػػغط فػػػي وعػػػاء صػػػماـ يقػػػـو 

 التفاعؿ.

 ( جهبز انتحكى انخبص بًىنذ انفىسفي4ٍ)

لوحػة الكترونيػة تشػتمؿ مجموعػة مػف لفوسفيف مف خػبلؿ ا مولدجياز يمكف التحكـ ب
 إضػػػافة سػػػرعةالػػػتحكـ بمكػػػف إذ ي األزرار التػػػي يمكػػػف بواسػػػطتيا الػػػتحكـ بعمػػػؿ الجيػػػازا

مبيػػػد فوسػػػفيد األلمنيػػػـو إلػػػة المػػػاء فػػػي وعػػػاء التفاعػػػؿ وتصػػػريؼ ثػػػاني أكسػػػيد حبيبػػػات 
الكربػػػوف المطمػػػوب ضػػػمف ىػػػذه السػػػرعة ودرجػػػة حػػػرارة المػػػاء فػػػي وعػػػاء التفاعػػػؿ وأمػػػور 

 أخرى.

 ( صًبو يُظى ضغط ثبَي أكسيذ انكربى5ٌ)

تركيػز محػدد فػي إلػة الوصػوؿ  بما أف الفوسفيف سريع االشتعاؿ واالنفجار في حػاؿ
% 2و  CO2% 98اليواء يجب خمطو مع ثػاني أكسػيد الكربػوف وفػؽ نسػبة الػوزف أي 

PH3  في خميط غازي قبؿ إطبلؽ الفوسػفيف فػي اليػواء. وحسػب كميػة الفوسػفيف النػاتج
في وحدة الزمف وخمط كمية مف ثػاني أكسػيد الكربػوف معػو يمكػف الػتحكـ بالتناسػب بػيف 

% في 2يساوي أو  ي أكسيد الكربوف. وفي حاؿ كاف تركيز الفوسفيف أقؿالفوسفيف وثان
االنفجار في عممية التعقيـا لذلؾ أو  ( يمكف تفادي الحريؽCO2و  PH3خميط الغاز )
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يكوف إضافة نسبة كافية مف غاز ثاني أكسيد الكربوف ىي األساس في ضػماف سػبلمة 
 عممية التعقيـ.

المػاء فػي وعػاء التفاعػؿ إلة المضاؼ  األلمنيوـوفي حاؿ كانت جرعة مبيد فوسفيد 
مف صماـ غ/د. ويجب تعديؿ تصريؼ كؿ  24غ/د يكوف ناتج الفوسفيف الصافي  72

ؿ/د بحيػػػث يكػػػوف  120أو  غ/د 240تنظػػػيـ ضػػػغط ثػػػاني أكسػػػيد الكربػػػوف صػػػمامات 
غ/د. وأثناء  1200تنظيـ ثاني أكسيد الكربوف الخمسة ىو صمامات التصريؼ الكمي ل

 في خميط الغاز. PH3% 1.98و  CO2% 98.04خمطيا يكوف تناسب الوزف 
مػػػنظـ صػػػماـ يظيػػػر عػػػادًة التجمػػػد والجميػػػد أثنػػػاء إطػػػبلؽ ثػػػاني أكسػػػيد الكربػػػوف مػػػف 

منظـ ضغط ثاني صماـ ضغط أكسيد الكربوفا لذلؾ يستخدـ التسخيف الكيربائي عمة 
 أكسيد الكربوف لتفادي مثؿ ىذه الظاىرة.

أو  لػػػػدى غػػػػاز ثػػػػاني أكسػػػػيد الكربػػػػوف وظيفتػػػػيف أخػػػػرييف: األولػػػػة ىػػػػي الخضخضػػػػة
فػي المػاءا  األلمنيوـالتحريؾ في وعاء التفاعؿ لضماف إتماـ تفاعؿ حممأة مبيد فوسفيد 
 والثانية تعديؿ درجة حرارة خميط الغاز عند مخرج مولد الفوسفيف.

 لفنيةالبارامترات ا

 ( انببرايتراث انفُيت نًىنذ انفىسفي2ٍ)

في مستحضراتو التجارية سواء أكانت  (AlP)تركيز المادة الفعالة لفوسفيد األلمنيـو 
 % والباقي مواد حاممة.56حبوبًا أو أقراصًا ىو عادة 

 ًؾ 8كً اُزؼوٍْ ُٔرح وادذح:  AlPأٌٍُخ اُؼظٔى ُٔجٍذ 

 %(8ؽ/د ) 72~  1وػبء اُزلبػَ: إُى  AlPٓجٍذ إظبكخ )رِوٍْ( سرػخ 

 )دست أُوبوٓخ اُ٘بجٔخ ػٖ ٓخرج ٓوُذ اُلوسلٍٖ( 3Kpa~2ظـػ اُزشـٍَ: 

 Mpa 0.09~  0.08اُعـػ اُذذي ُصٔبّ آَبٕ: 

 ٓئوٌخ 40~  0ٓزطِجبد درجخ درارح اُجٍئخ: 

 ٓئوٌخ 60~ 35درجخ درارح اُزشـٍَ: 
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كدددددوُػ  220أو  1±هرردددددس  60%/5±كدددددوُػ  110:  (AC)أُصدددددذر اٌُيرثدددددب ً 

)دست ص٘بػخ اُسثوٕ وكً دبٍ اسزخذاّ ٓوُذ ٌؼَٔ ػِى اُذٌسٍ  1±هررس %50/±5

 ًٔصذر ًيرثب ً ٌجت إٔ ٌٌوٕ ُه روارر ٌؼبدٍ اُجيبز ُعٔبٕ روارر ثبثذ(.

 ًٍِواغ ورشَٔ: 3.7اُطبهخ اُزوذٌرٌخ: 

 ًٍِواغ 1.5اُخٔسخ: CO2 اُطبهخ اُزوذٌرٌخ اٌٍُِخ ُصٔبٓبد ر٘ظٍْ ظـػ 

 ًٍِواغ 2.0اُطبهخ اُزوذٌرٌخ ُِٔسخٖ اٌُيرثب ً كً ٓوُذ اُلوسلٍٖ: 

 ًٍِواغ 0.08اُطبهخ اُزوذٌرٌخ ُجيبز اُزذٌْ كً ٓوُذ اُلوسلٍٖ: 

 ًٍِواغ 0.12اُطبهخ اُزوذٌرٌخ ُٔذرى اُزوهٍذ: 

 سْ 170 اررلبع xسْ  70ػرض  xسْ  160دجْ اُزجيٍساد: غوٍ 

 سْ 198 اررلبع xسْ  76ػرض  xْ س 165دجْ ص٘ذوم اُزؼجئخ: غوٍ 

 ًؾ 300اُوزٕ اُصبكً ُِزجيٍساد: 

 ًؾ 400اُوزٕ اإلجٔبًُ ُِزجيٍساد ٓغ ص٘ذوم اُزؼجئخ ٓؼبً: 

 ًؾ( 80ًؾ، وػبء اُزرشٍخ  100ًؾ )وػبء اُزلبػَ:  180ًٍٔخ أُبء أُعبف: 

 صٔبٓبد CO2 :5ػذد صٔبٓبد ر٘ظٍْ ظـػ 

جدسء كوسدلٍٖ رخِدػ  PH3:CO2 = 2:98 (2:  (W:W)اُ٘سدجخ أُئوٌدخ ُخِدٍػ اُـدبز 

 جسء ثبًٗ أوًسٍذ اٌُرثوٕ( 98ٓغ 
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 CO2 ( انببرايتراث انفُيت نصًبو تُظيى ضغط انـ3)

 Mpa 15~ 0ٓجبٍ ظـػ اُذخوٍ: 

 Mpa 0.5~ 0ٓجبٍ ظـػ اُخروج: 

 ؿراّ/دهٍوخ 240~ 0أو  ُزر/دهٍوخ CO2 :0 ~120ٓجبٍ رؼذٌَ رصرٌق اُـ 

 50%/5±كدوُػ  220أو  1±هرردس  60%/5±كدوُػ  110كِطٍخ أُسخٖ اٌُيرثب ً: 

 )دست ص٘بػخ اُسثوٕ( 1±هررس

اُطبهخ اٌٍُِخ ُخٔسخ أجيسح:  ، اغو ًٍِو 0.30جيبز وادذ:  –غبهخ أُسخٖ اٌُيرثب ً 

 .اغو ًٍِو 1.5

 Mpa 1.0~ 0.8األٓبٕ: صٔبّ اُعـػ اُذذي ُ

 ٓئوٌخدرجخ  5±50درجخ درارح اُوطغ كً ٓردِخ اُزسخٍٖ اٌُيرثب ٍخ: 

 .(CO2)(: صماـ قياس ضغط الغاز داخؿ وخارج أسطوانة غاز ثاني أوكسيد الكربوف 83الشكؿ )
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 متطمبات التركيب والعمؿ
، وكً ثؼذ اسزالٓيب ٌرجى ٓؼبٌ٘خ اُزجيٍساد وهطغ اُزجذٌَ واُوثب ن وأُؼذاد (1

 ثإدٌبّ. كً ٌٓبٗيب دبٍ وجود ثراؿً ٓذِوُخ ٌجت اُؼَٔ ػِى رثجٍزيب

 220أو  1±هرردس  60%/5± كدوُػ  110اُزجيٍساد ُطبهدخ ًيرثب ٍدخ رذزبج  (2

V  ±5/%50  اغ.و ًٍِو 3.7( وثطبهخ ًٍِخ اُطِت)دست  1±هررس 

ٌجت إٔ ٌٌوٕ ُٔسود اُطبهخ سِي ردررٌط ٓدغ اُزرًدذ ٓدٖ ارصدبٍ غدرف سدِي  (3

 . 4اُزررٌط ثبألرض ثٔوبوٓخ >

ٓزطِجددبد ثٍئٍددخ: ٌٔ٘ددغ إشددؼبٍ اُ٘ددبر كددً جددوار ٓ٘طوددخ اُزشددـٍَ. وٌجددت إٔ ٌددزْ  (4

وثدذوٕ ٍٗدرإ  5اُزشـٍَ كً ٓ٘طوخ خبٍُخ ٖٓ األٓطبر ورٌبح رودَ ػدٖ درجدخ 

 ّ. 5ّ وثذوٕ ٓبء ػِى األرض ظٖٔ ٓجبٍ  150ثٔسبكخ روبرة 

وػددبء أُجٍددذ وإٔ إُددى اُزيوٌددخ خددالٍ إظددبكخ أُجٍدذ إُدى ٌجدت إٔ ٌ٘زجدده اُؼبٓددَ  (5

 ٌررذي ًٔبٓخ.

 رذرٌت ٖٓ هجَ اُلٍٍٖ٘.أو  ٌجت ٓ٘غ رشـٍَ اُزجيٍساد دوٕ إرشبد (6
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 إرشادات خاصة بطريقة التشغيؿ

 ( تهيئت يُطقت انتعقيى2

المعاممػة  أثنػاءاألكداس محكمة اإلغبلؽ لمنع تسرب غاز الفوسػفيف يجب أف تكوف 
يجب تعميػؽ لوحػة  كما الضماف أمف العامميف وتفادي تأثيرات التعقيـ بفوسفيد األلمنيوـ

 منطقة التعقيـ.في مكاف واضح في تحذير 

 ثبَي أكسيذ انكربىٌ CO2( تحضير يصذر انـ 3

كػغ(  20)بػوزف  CO2فوالذية واحػدة مػف  أسطوانةكؿ : CO2. تقدير كمية 2-1
. وبناًء عمة الجرعة الكمية لممبيد المسػتخدـ احسػب AlPلكيموغراـ واحد مف مبيد تكفي 

أخػػرى لمعالجػػة السػػائؿ الفػػائض غيػػر  CO2 أسػػطوانةوأحضػػر  CO2 الكميػػة لػػػالجرعػػة 
 الضار.

الفوالذيػػػة وثبتػػػو  CO2 أسػػػطوانةعمػػػة  CO2 . ركػػػب صػػػماـ تنظػػػيـ ضػػػغط الػػػػ2-2
بشػػػكؿ عمػػػودي وأف  CO2 بمفتػػاح الػػػرنش )الػػربط(ا وتأكػػػد مػػػف أف مقيػػاس تصػػػريؼ الػػػ

الفواشػة )الكػرة العائمػة( ال تممػػس الجػدار الزجػاجيا وبػذلؾ تكػػوف قيمػة قػراءة التصػػريؼ 
 في مركز الفواشة. أألعظميىي القياس الموافؽ لمقطر 

بشكؿ وثيؽ أثناء الوصؿ بمزود    CO2. يجب تأريض صماـ تنظيـ ضغط الػ2-3
 الطاقة.

 .CO2 تصريؼ الػ أنبوب مقياس يجب االنتباه لمنع كسر. 2-4
لمنػػع  .CO2 صػػماـ تنظػػيـ ضػػغط الػػػإلػػة دخوؿ المػػاء السػػماح بػػ. يجػػب عػػدـ 2-5

 عطؿ في دارة المكونات الكيربائيةالالحركة الزاحفة و 
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 لوحة التحكـ

 وحة التحكـ في جياز مولد غاز القوسفيف(: ل84الشكؿ )

 انرقًيتًؤشر انيُطقت 

A1 رشٍر اُؼالٓخ ."t xx.x"  إُدى هٍٔدخ درجدخ ددرارح وػدبء اُزلبػدَ، اُوددذح: درجدخ

إُددى هٍٔددخ درجددخ اُذددرارح ػ٘ددذ ٓخددرج ٓوُددذ  "Exx.x"ٓئوٌددخ، ورشددٍر اُؼالٓددخ 

 اُلوسلٍٖ، اُودذح: درجخ ٓئوٌخ.

A2 رشددٍر اُؼالٓددخ ."txx.x"  :إُددى هٍٔددخ درجددخ دددرارح ػٔددَ وػددبء اُزلبػددَ، اُودددذح

 درجخ ٓئوٌخ

A3 رشدٍر اُؼالٓدخ ."F xxx" إُدى رصدرٌق اُدـCO2   ،ٍٖاُديي ٌذزبجده ٓوُدذ اُلوسدل

إُى زٖٓ رشـٍَ ٓوُذ اُلوسدلٍٖ، اُوددذح:  "xx.xx"اُودذح: ٍ/د، ورشٍر اُؼالٓخ 

 سب:د.

A4 رشددٍر اُؼالٓددخ ."d xx"  أُعددبف،  كوسددلٍذ األٍُٔ٘ددوّ ٓجٍددذدخددوٍ إُددى سددرػخ

 دذح: ًؾإُى جرػخ أُجٍذ أُعبف، اُو "b x. xxاُودذح: ؽ/د، ورشٍر اُؼالٓخ "
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 اتالمؤشر  لوحة
B1 عنػػدما يضػػيء مؤشػػر عمػػؿ محػػرؾ التوقيػػت بػػالموف األحمػػر يعنػػي ذلػػؾ أف المولػػد .

 يتمقة مبيد مضاؼ إلة الماء في وعاء التفاعؿ.
B2 عنػػدما يضػػيء مؤشػػر عمػػؿ محػػرؾ التوقيػػت بػػالموف األحمػػر يعنػػي ذلػػؾ أف درجػػة .

 وبأنو يسخف.حرارة الماء في وعاء التفاعؿ ىي أقؿ مف قيمة العمؿ 
B3 عنػػدما يضػػيء مؤشػػر التنبيػػو بػػالموف األحمػػر يعنػػي ذلػػؾ أف درجػػة حػػرارة التشػػغيؿ .

درجػػػػػػة مئويػػػػػة وأف مولػػػػػد الفوسػػػػػػفيف سػػػػػيتوقؼ عػػػػػف العمػػػػػػؿ  60ىػػػػػي أعمػػػػػة مػػػػػف 
 .أوتوماتيكيا

B4 عندما يومض مؤشر التوقيت بالموف األخضر يعني ذلؾ أف الجيػاز يعمػؿ بشػكؿ .
 طبيعي.

B5 يػػومض مؤشػػر االسػػتعادة إلػػة الوضػػع األصػػمي بػػالموف األخضػػر أثنػػاء ضػػغط زر .
 .C7االستعادة 

B6 عنػػدما يػػومض مؤشػػر الطاقػػة بػػالموف األخضػػر يعنػػي بػػأف جيػػاز الػػتحكـ موصػػوؿ .
 بمصدر الطاقة.

 مفاتيح التشغيؿ
C1 مفتػػػاح تشػػػغيؿ درجػػػة حػػػرارة "التفاعػػػؿ/الخروج": يمكػػػف ليػػػذا المفتػػػاح أف يبػػػّدؿ بػػػيف .

 ة حرارة وعاء التفاعؿ ودرجة حرارة مخرج مولد الفوسفيف.درج
C2 زر "زيادة قيمة العمؿ": الضغط عمة ىػذا الػزر يمكػف أف يزيػد قيمػة عمػؿ .A2  أو

A4  . 
C3 :" الضػػػغط عمػػػة ىػػػذا الػػػزر يمكػػػف أف يخفػػػض قيمػػػة إف . زر "خفػػػض قيمػػػة العمػػػؿ

 .  A4أو  A2عمؿ 
C4 تصريؼ  إلة. مفتاح تشغيؿ "التصريؼ/الزمف": يشيرCO2 .والزمف المطموب 
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C5إيقػػاؼ أو  . زر "اإلقبلع/اإليقػػاؼ": مػػف خػػبلؿ الضػػغط عمػػة ىػػذا الػػزر يمكػػف إقػػبلع
عمػػػؿ محػػػرؾ التوقيػػػت. لبػػػدء العمػػػؿ اضػػػغط مػػػرتيف عمػػػة ىػػػذا الػػػزر حيػػػث يضػػػاء 

. اضغط مرة واحدة عمػة ىػذا الػزر إليقػاؼ العمػؿ B1مؤشر عمؿ محرؾ التوقيت 
 .B1ؾ التوقيت وبالتالي ينطفئ مؤشر عمؿ محر 

C6 الضػغط عمػة ىػذا الػزر أف يضػبط المسػخف الكيربػائي فػي ب. زر "التسخيف": يمكف
وعاء التفاعؿ. ويجب أف يكوف سطح الماء في وعػاء التفاعػؿ بػنفس المسػتوى مػع 

 .C6المأخذ قبؿ الضغط عمة الزر 
C7وضػع سػابؽ: يعيػد الضػغط عمػة ىػذا الػزر الجيػاز إلػة الرجوع أو  . زر "االستعادة

 قيمة العمؿ األصمية في المعمؿ.إلة 
C8 زر "السرعة/الكمية": مف خبلؿ الضغط عمة ىذا الزر يمكف عرض سرعة المبيد .

( المضاؼ وجرعة المبيد عمػة التػوالي. اضػغط ىػذا الػزر مػرتيف  )فوسفيد األلمنيـو
 .C3أو  C2لتغير سرعة المبيد المضاؼ مف خبلؿ زر 
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 انريىز انًىجىدة عهى نىحت تحكى جهبز يىنذ غبز انفىسفيٍ(: 4انجذول )

 يعُى انريس ريس انهىحت

A1 شاشة درجة حرارة عمؿ وعاء التفاعؿ أو ثقب التنفيس 
A2 شاشة درجة حرارة عمؿ وعاء التفاعؿ 
A3 شاشة تصريؼ الػCO2 )لتر/دقيقة( أو زمف التشغيؿ )ساعة:دقيقة( 

A4 
( سػػػرعة المبيػػػد المضػػػاؼ شاشػػػة )غراـ/دقيقػػػة( أو جرعػػػة المبيػػػد  ) فوسػػػفيد األلمنيػػػـو

 المضاؼ )كغ(
B1 مؤشر عمؿ محرؾ التوقيت 
B2 مؤشر عمؿ المسخف الكيربائي 
B3 مؤشر منبو درجة الحرارة 
B4 مؤشر التوقيت 
B5 مؤشر االستعادة إلة الوضع السابؽ 
B6 مؤشر مزود الطاقة 
C1  حرارة عمؿ وعاء التفاعؿمفتاح درجة 
C2 مفتاح زيادة قيمة العمؿ 
C3 مفتاح خفض قيمة العمؿ 
C4  ػ(مفتاح تصريؼ( CO2  أو تحويؿ زمف التشغيؿثاني أكسيد الكربوف 
C5 مفتاح إقبلع أو إيقاؼ عمؿ محرؾ التوقيت 
C6 مفتاح إقبلع أو إيقاؼ عمؿ المسخف الكيربائي 
C7 السابؽ مفتاح االستعادة إلة الوضع 
C8 شاشة سرعة المبيد المضاؼ أو جرعة المبيد المضاؼ )  )فوسفيد األلمنيـو
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 إعداد مولد غاز الفوسفيف

 إضافة الماء
 افتح أغطية مآخذ وعاء التفاعؿ ووعاء الترشيح وأضؼ الماء إلييا حتة يفيض. -
 احكـ إغبلؽ المآخذ عندما يتوقؼ التصريؼ. -
 امسح الماء عف الجياز. -

 الخرطـو وصؿ
مولػد جيػاز جوار حقؿ التعقػيـ وأصػؿ مخػرج إلة الفوسفيف غاز مولد جياز انقؿ  -

 مـ. 50الفوسفيف مع مدخؿ مروحة التوزيع بواسطة خرطوـ مطاطي أسود قطر 
الفوالذيػة عمػة  CO2 أسػطوانةالخمسػة عمػة  CO2ركب صمامات تنظيـ ضغط الػ -

عمة وعاء التفاعؿ بواسطة خرطـو  CO2أف يتـ وصؿ أربعة أجيزة مع صماـ سحب الػ
عمػػػػة وعػػػػاء  CO2وصػػػػؿ جيػػػػاز واحػػػػد مػػػػع صػػػػماـ سػػػػحب الػػػػػيمػػػػـا و  6مطػػػػاطي قطػػػػر 

عمػة مولػد الفوسػفيف  CO2الترشيح. وبنفس الوقت يتـ إغبلؽ جميع صمامات سحب الػػ
 .CO2ومنظـ تصريؼ الػ CO2صماـ تنظيـ ضغط الػو الفوالذية  سطوانةصماـ األو 

 ؿ الطاقةوص
ة المولػػد وشػػغؿ مفتػػاح الحمايػػة مػػف تسػػرب التيػػار عندئػػذ يضػػاء صػػؿ مػػزود طاقػػ -

 مؤشر الطاقة.
 يعرض قيمة التنظػيـ األصػمية. غّيػر البػارامتر حسػب الحاجػةفشغؿ مزود الطاقة  -
 اضغط عمة زر "االستعادة" الستعادة قيمة العمؿ األصمية.أو 

ترتفػػع فبمػػزود الطاقػػة لبػػدء التسػػخيف المسػػبؽ  CO2صػػؿ صػػماـ تنظػػيـ ضػػغط الػػػ -
 .الصماـدرجة الحرارة عمة سطح 
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 لميواء )نفاذية( فحص كتـو
ا فػإذا )المعاممة(  مكاف التعقيـإلة افتح جميع الصمامات بدءًا مف مخرج المولد  -

بشػكؿ جيػد يكػوف السػبب ىػو الضػغط الزائػػد  CO2و  PH3لػـ يػتـ تصػريؼ خمػيط الغػاز 
 ؾ.. ويجب العمؿ عمة منع ذلاالفوسفيفغاز مولد جياز في 
 .مزود طاقة مروحة التوزيع وشغمياصؿ  -
( 2الفوالذيةا ) سطوانة( صمامات األ1عمة التسمسؿ ) CO2 غاز أفتح صمامات -

إلػػة  CO2)عػػّدؿ ضػػغط الخػػروج فػػي صػػماـ تنظػػيـ ضػػغط  CO2صػػماـ تنظػػيـ ضػػغط 
0.2 (Mpa ( جميػػػػع صػػػػػمامات سػػػػػحب 3ا )CO2 ( مػػػػػنظـ 4عمػػػػػة مولػػػػػد الفوسػػػػػفيفا )

التصػريؼ بأكممػو مسػاويًا لمتصػريؼ المعػروض عمػة جيػاز  )أف يكوف CO2تصريؼ الػ
 يجب معالجة التسرب فورًا.و  االتحكـ(. افحص التجييزات ووصمة األنابيب مع الغاز

( 2الفوالذيػػػةا ) سػػػطوانة( صػػػمامات األ1عمػػػة التسمسػػػؿ ) CO2أغمػػػؽ صػػػمامات  -
عمػػة  CO2( صػػماـ سػػحب 4ا )CO2( مػػنظـ تصػػريؼ 3ا )CO2صػػماـ تنظػػيـ ضػػغط 

 مولد الفوسفيف.

 تسخيف الماء في وعاء التفاعؿ
لضػػماف  درجػػة مئويػػة 35يجػػب أال تقػػؿ درجػػة حػػرارة المػػاء فػػي وعػػاء التفاعػػؿ عػػف 

)ال  "C6"" والػزر C5سرعة ثابتة لمتفاعؿ. وعند الحاجة لمتسخيف اضغط عمػة الػزر "
لػػؾ عنػػدما ال يكػػوف ىنػػاؾ مػػاء فػػي وعػػاء التفاعػػؿ( وعنػػد ذ "C6"يسػػمح بضػػغط الػػزر 

 35إلػػة يضػيء مؤشػر التسػخيف ويبػدأ المسػخف فػػي وعػاء التفاعػؿ بالعمػؿ حتػة يصػؿ 
 درجة مئوية.
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 (( AlP فوسفيد األلمنيـو إضافة مبيد 
 8)جرعة  فوسفيد األلمنيوـالمبيد وأضؼ مبيد إضافة افتح غطاء مدخؿ وعاء  -
تيويػة جيػدة )يجػب أف يقػؼ العامػؿ فػي مكػاف ذو فػي الجيػاز وعػاء المبيػدات إلة كغ( 

 ويرتدي كمامة(.
 المبيد بواسطة ماسكة ستانمس ستيؿ.إضافة مدخؿ وعاء غطاء أغمؽ  -
 عف سطح الجياز فورًا. فوسفيد األلمنيـو المتساقط يجب تنظيؼ مسحوؽ مبيد -

 

.توضع فيو حبيبات مبيد فوسفيد ا ممقـ(: ال85شكؿ )ال  األلمنيـو
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( ( عممية التعقيـ6)  ) المعالجة بمادة فوسفيد األلمنيـو
 تأكد أف جميع الصمامات بدءًا مف مولد الفوسفيف حتة مكاف التعقيـ مفتوحة. -
 عمة مولد الفوسفيف. CO2افتح جميع صمامات سحب الػ  -
الفوالذية بحيث يشير مؤشر الضػغط العػالي عمػة  CO2افتح جميع صمامات أسطوانة  -

 .Mpa 9~5 إلة CO2صماـ تنظيـ ضغط الػ
حتػػة يصػػؿ مؤشػػر الضػػغط المػػنخفض الموجػػود عمػػة  CO2افػػتح صػػماـ تنظػػيـ ضػػغط  -

 .Mpa 0.2إلة  CO2صماـ تنظيـ ضغط 
حتػػة يعػػادؿ التصػػريؼ الكمػػي لصػػمامات تنظػػيـ  CO2افػػتح مػػنظـ )معػػّدؿ( تصػػريؼ الػػػ  -

 المبيف عمة لوحة منظـ التحكـ.  CO2الخمسة تصريؼ  CO2ضغط 
يشير مؤشر الضغط فػي وعػاء التفاعػؿ إلػة الضػغط الػداخمي فػي وعػاء التفاعػؿ ضػمف  -

. وفػػػي حػػػاؿ تجػػػاوز الػػػرقـ ىػػػذا المجػػػاؿ يجػػػب إغػػػبلؽ صػػػمامات Kpa 5 – 1مجػػػاؿ 
 الفوالذية والتأكد مف عدـ وجود انسداد في ممر اليواء. CO2أسطوانة 

 جيف داخؿ الممر.دقائؽ إلزالة األكس 10عف  CO2 يجب أال تقؿ مدة إدخاؿ الػ -
. "B1"يبػػػدأ محػػػرؾ التوقيػػػت بالعمػػػؿ ويضػػػاء مؤشػػػر الموحػػػة  "C5"بعػػػد ضػػػغط الػػػزر  -

درجة مئويػة بسػبب تفاعػؿ  60إلة  35وترتفع درجة حرارة الماء في وعاء التفاعؿ مف 
 (AlP  ) فوسفيد األلمنيـو حممأة

وحػػة عمػػة ل "A4"حيػػث يشػػير  "C4"أثنػػاء تشػػغيؿ مولػػد الفوسػػفيفا اضػػغط عمػػة زر  -
المضاؼ إلة الماء فػي وعػاء التفاعػؿ إلػة العبلمػة  AlPجياز التحكـ إلة جرعة مبيد 

"bx. xx"  كػػػغ. وعنػػد االنتيػػاء مػػػف عمميػػة إضػػافة مبيػػدAlP  إلػػػة الميػػاه فػػي وعػػػاء
 التفاعؿ تيبط درجة حرارة وعاء التفاعؿ.

يػد ألكثر مف سػاعة واحػدة لضػماف اسػتكماؿ تفاعػؿ مب CO2يجب االستمرار بتصريؼ  -
درجػة حػرارة المػاء فػي وعػاء التفاعػؿ  تثبيتا وبعد ذلؾ يجب  (AlPفوسفيد األلمنيـو )

 درجة مئوية. 67عمة 
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 المعالجة انتياء
الفوالذيػػة بحيػػث يشػير مؤشػػر الضػػغط العػػالي  CO2الػػ  صػػمامات أسػػطوانة. أغمػؽ 7-1

 .Mpa 0إلة  CO2 تنظيـ ضغط الػصماـ عمة 
 .CO2تنظيـ ضغط صمامات . أغمؽ 7-2
 .CO2. أغمؽ منظـ تصريؼ 7-3
 عمة مولد الفوسفيف. CO2 سحب الػصمامات . أغمؽ 7-4
ومروحػػة  CO2تنظػػيـ ضػػغط صػػمامات فصػػؿ الطاقػػة عػػف مولػػد الفوسػػفيف و يػػتـ . 7-5

 التوزيع.
 عمة مدخؿ مكاف التعقيـ.صمامات . إغبلؽ ال7-6
 . إزالة جميع األنابيب عف مولد الفوسفيف.7-7

 تصريؼ السائؿ الفائض
 يجب أف تتـ عممية تصريؼ السػائؿ الفػائض ) فػي حينػو لمنػع تشػكؿ  )مػاءات األلمنيػـو

مخػػرج مولػػد الفوسػػفيف بالسػػدادة  تسػػدالقشػػور فػػي وعػػاء التفاعػػؿ بعػػد عمميػػة التعقػػيـ. ال 
 المطاطية أثناء تصريؼ السائؿ الفائض.

  مولػػػد الفوسػػفيف إلػػػة مكػػػاف التصػػريؼ. أغمػػػؽ أغطيػػػة مأخػػذ السػػػحب عمػػػة جيػػػاز انقػػؿ
اء التفاعػػؿ ووعػػاء الترشػػيح وافػػتح صػػماـ التصػػريؼ فػػي أسػػفؿ وعػػاء التفاعػػؿ ووعػػاء وعػػ

 ؼ السائؿ الفائض.يصر تالترشيح ل
 فوسػػػفيد األلمنيػػػـو أضػػػؼ مػػػاء نظيػػػؼ إلػػػة وعػػػاء مبيػػػد AlP))  ووعػػػاء الكاشػػػؼ ووعػػػاء

 التفاعؿ ووعاء الترشيح لتنظيفيا عدة مرات حتة تصبح نظيفة بشكؿ كامؿ.
 مولد الفوسفيف بعد جفاؼ وعاء جياز داـ يمكف االستمرار باستخAlP .بشكؿ تاـ 
 امنع دخوؿ الماء إلة جياز التحكـ ومحرؾ التوقيت أثناء تنظيؼ مولد الفوسفيف 
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 تدابير وقائية لضماف اآلماف

قػػراءة ىػػذا الػػدليؿ بشػػكؿ دقيػػؽ كػػي تػػتعمـ طريقػػة التشػػغيؿ والتػػدابير الوقائيػػة  جػػب( ي1)
 الواجب إتباعيا تجاه الجياز.

خطػػػأ فػػػي أو  ( يجػػػب تػػػأريض المصػػػدر الكيربػػػائيا ففػػػي حػػػاؿ عػػػدـ وجػػػود تػػػأريض2)
فمطيػػة عاليػػة أو  فولػػت 110انزيػػاح وتولػػد  Nسػػوؼ تحػػدث أسػػبلؾ  التوصػػيبلت

 عمة سطح الجياز وبالتالي قد يواجو العامميف تدفؽ وانسكاب.
اسػتخداـ الجيػاز  األمر الػذي يػؤثر فػيحمحمة البراغي إلة ( يؤدي االىتزاز المكثؼ 3)

اسػػػتخداميا أو  ودرجػػػة اآلمػػػافا وبعػػػد إخػػػراج التجييػػػزات الجديػػػدة مػػػف الصػػػندوؽ
عػػػدـ تثبيػػػت البراغػػػي عمػػػة التجييػػػزات أو  لوقػػػت طويػػػؿ يجػػػب التأكػػػد مػػػف تثبيػػػت

وذلػػػػػؾ لضػػػػػماف اإلغػػػػػبلؽ المحكػػػػػـ لمجيػػػػػاز ومنػػػػػع تسػػػػػرب الفوسػػػػػفيف مػػػػػف مولػػػػػد 
لتجييػػزات عمػػة طريػػؽ الفوسػػفيف.وبالرغـ مػػف اسػػتخداـ التجفيػػؼ ننصػػحؾ بنقػػؿ ا

 مستوية. 
الرقيقػة فػي جيػاز الػتحكـ تػؤدي حػرارة التسػخيف الزائػدة  IC( نتيجة السػتخداـ شػرائح 4)

تباع ما يمي:تبديد السخونةا إلة عطؿ في التشغيؿا لذلؾ يجب االنتباه إلة   وا 
 . إبعاد الجياز عف مصادر التسخيف.4-1
 شعاع بشكؿ مباشر.تعرض الجياز لئلأو  . تجنب اإلشعاع الشمسي4-2

لػذلؾ يجػب االنتبػػاه و عمػة الجيػاز واألدوات الكيربائيػػةا  اً لرطوبػة الزائػدة سػػمبتػؤثر ا( 5)
تفػػػادي الرطوبػػػة والمػػػاء. وفػػػي حػػػاؿ حػػػدوث ذلػػػؾ يجػػػب قطػػػع إلػػػة بشػػػكؿ خػػػاص 

 التيار الكيربائي عف الجياز وتشغيمو مرة ثانية فقط بعد تجفيؼ الجياز.
عمؿ الجياز فػي الغبػار لوقػت طويػؿ سػوؼ  إذ أف لغباريجب حماية الجياز مف ا( 6)

 عرض قدرة الدوراف لمضرر.ي
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إلطالػػة عمػػر الجيػػػاز  ود الطاقػػة بشػػكؿ متكػػررز إطفػػاء مػػأو  ( يجػػب تفػػادي تشػػغيؿ7)
بعاد الضرر عف جياز التحكـ.  وا 

( إلطالة عمر أنبوب التسػخيف الكيربػائي فػي وعػاء التفاعػؿ ننصػحؾ بإضػافة المػاء 8)
وعػاء التفاعػؿ لخفػض زمػف تشػغيؿ أنبػوب التسػخيف إلػة مئويػة  35بدرجة حرارة 

الكيربائي. وفي حاؿ عدـ وجود ماء في وعاء التفاعؿ يجػب عػدـ وصػؿ أنبػوب 
 مضرر.التسخيف الكيربائي بمزود الطاقة وذلؾ لمنع تعريضو ل

إلػة اآلمػاف عمػة وعػاء التفاعػؿ صػماـ ( خبلؿ عممية التعقيـ يجب أف يؤدي مخػرج 9)
مكاف محكـ ومنع تسرب خميط غاز الفوسفيف وغاز ثاني أكسيد الكربوف لمخارج 

 في حاؿ تجاوز ضغط تشغيؿ وعاء التفاعؿ الضغط الحدي )عتبة الضغط(.
مكػػػاف التعقػػػيـ قبػػػؿ إلػػػة فيف مػػػف مولػػػد الفوسػػػ ءاً صػػػمامات بػػػد( يجػػػب فػػػتح جميػػػع ال10)

عمػة صػمامات دخوؿ ثاني أكسػيد الكربػوف وعػاء التفاعػؿ )بمػا فػي ذلػؾ جميػع ال
 مروحة التوزيع( وذلؾ لمنع الضغط الزائد لمجياز.

( يجػػػب القيػػػاـ بتصػػػريؼ السػػػائؿ الفػػػائض وتنظيػػػؼ وعػػػاء التفاعػػػؿ فػػػي حينػػػو بعػػػد 11)
تسػبب بسػيولة انسػداد تػي الالتعقيـ لتفادي تجمد السائؿ الفائض وتشػكيؿ أوسػاخ 

 مخرج ثاني أكسيد الكربوف في وعاء التفاعؿ. 
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صالحو  تحري الخمؿ وا 

يجػػب التأكػػد مػػف فاصػػمة الطاقػػة و  ا( عػػدـ إضػػاءة مؤشػػر مػػزود الطاقػػة بعػػد اإلقػػبلع1)
 )الفيوز( في نظاـ التحكـ.

التأكػػد مػػف وصػػؿ  جػػبا يCO2تنظػػيـ ضػػغط صػػماـ ( فػػي حػػاؿ حػػدوث تجمػػد عمػػة 2)
 منظـ الضغط ساخف أـ ال.صماـ مزود الطاقة وأف سطح 

صبلحو أثناء التعقيـ:3)  ( عممية تحري الخمؿ وا 
إليقػػػاؼ محػػػرؾ التوقيػػػت ثػػػـ اقطػػػع الطاقػػػة عػػػف  C5. اضػػػغط عمػػػة الػػػزر 3-1

 مولد الفوسفيف ومروحة التوزيع.جياز 
 60مػػػدة . اسػػػتمر فػػػي سػػػكب ثػػػاني أكسػػػيد الكربػػػوف فػػػي وعػػػاء التفاعػػػؿ ل3-2

 دقيقة.
بدءًا مف مولد الفوسفيف حتة مكاف التعقيـ )بما صمامات . أغمؽ جميع ال3-3

 عمة مروحة التوزيع(.صمامات في ذلؾ ال
زالػػػػة جميػػػػع األنابيػػػػب المطاطيػػػػة 3-4 . يجػػػػب أف يرتػػػػدي العػػػػامميف كمامػػػػات وا 

 مولد الفوسفيف.جياز وأسبلؾ الطاقة عف 
التصػريؼ وتفريػغ السػائؿ الفػائض  مكػافإلػة مولػد الفوسػفيف جيػاز . نقؿ 3-5

 في وعاء التفاعؿ.
زالػػة 3-6 . إزالػػة وعػػاء المبيػػد عػػف وعػػاء التفاعػػؿ ووضػػعو عمػػة أرض جافػػة وا 

خراج   المتبقي. فوسفيد األلمنيوـ مبيدمتبقيات غطاء وعاء المبيد  وا 
 . تأكد مف سبب العطؿ وقـ باإلصبلح.3-7

دقيقػة. ولمنػع  60يد الكربػوف لمػدة ( في حاؿ قطع الطاقػة اسػتمر بإضػافة ثػاني أكسػ4)
االنسػػداد يجػػب تقميػػؿ تصػػريؼ ثػػاني أو  مػػف التجمػػد CO2مػػنظـ ضػػغط صػػماـ 
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وعػػاء التعبئػػة إلػػة المتبقػػي فػػي وعػػاء المبيػػد  AlPأكسػػيد الكربػػوفا ثػػـ أعػػد مبيػػد 
 أعبله. 6-3إلة  1-3حسب طريقة العمؿ في 

( بعػػػد اسػػػتخداـ طويػػػؿ األمػػػد لمولػػػد الفوسػػػفيف يجّمػػػع أنبػػػوب توصػػػيؿ وعػػػاء التفاعػػػؿ 5)
ممػػػا يػػػؤثر عمػػػة  ALPووعػػػاء الترشػػػيح مػػػواد صػػػمبة ناتجػػػة عػػػف تفاعػػػؿ حممػػػأة 

تصػػػريؼ خمػػػيط الغػػػاز. وفػػػي ىػػػذه الحالػػػة يجػػػب فصػػػؿ وعػػػاء التفاعػػػؿ ووعػػػاء 
ممػػو بعػػد سػػدود لميػػواء لمجيػػاز بأك ختبػػارالترشػػيح وتنظػػيفيـ. كمػػا يجػػب إجػػراء ا

 التركيب.
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 ثانيًا: التعقيـ باستخداـ مولد غاز الفوسفيف 
بخرطػـو مخصػص لػذلؾ ويجػب تػأميف  وصؿ جياز مولد الغاز مع موزع الغػاز يتـ

مصػػدر دائػػـ لمكيربػػاء فػػي مكػػاف التعقػػيـ لتشػػغيؿ الجيػػاز كمػػا توصػػؿ الخػػراطيـ بمػػوزع 
الغاز وعددىا خمسة ويؤخذ كػؿ خرطػـو ويوضػع داخػؿ كػدس لضػخ الغػاز إليػو ويمكػف 

التػي سػيجري تعقيميػا. يػتـ التأكػد مػف  كػداسأخذ تفريعة مف كؿ خرطـو لزيػادة عػدد األ
مولد الغاز مف خبلؿ لوحة التحكـ ونقـو بتفقد عمػؿ كافػة األزرار إلة رباء وصوؿ الكي

غػػػػاز ثػػػػاني أكسػػػػيد الكربػػػػوف مػػػػف خػػػػبلؿ نقػػػػاط  أسػػػػطواناتبػػػػداخؿ الموحػػػػة. يػػػػتـ وصػػػػؿ 
الصػػمامات المنظمػػة لضػػغط  سػػطواناتالصػػمامات المخصصػػة لػػذلؾ وتركػػب عمػػة األ

مػػف أف غػػاز ثػػاني أكسػػيد وتػػدفؽ الغػػاز ويػػتـ التأكػػد مػػف جاىزيتيػػا لمعمػػؿ ويجػػري التأكػػد 
 كػػداسالكربػػوف يتػػدفؽ منيػػا جميعػػًا مػػع مبلحظػػة أنػػو يجػػب التأكػػد مػػف إحكػػاـ إغػػبلؽ األ

 ووضع أنابيب ببلستيكية لقياس تركيز غاز الفوسفيف.

 ياز مولد غاز الفوسفيف مع موزع الغاز وتوصيبلتو(: ج86الشكؿ )
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 إضافة مواد التعقيـ لجياز مولد غاز الفوسفيف والمراقبة

يمؤل وعاء التفاعؿ في الجياز بكمية الماء المناسػبة ويشػغؿ زر التسػخيف فػي لوحػة 
درجػػة مئويػػة نضػػيؼ الكميػػة المناسػػبة  35إلػػة الػػتحكـ وعنػػد وصػػوؿ درجػػة حػػرارة المػػاء 

الممقػػـ فػػي جيػػاز مولػػد غػػاز الفوسػػفيف ونشػػغؿ زر بػػدء إلػػة  األلمنيػػوـمػػف مػػادة فوسػػفيد 
 أسػطواناتوعممية التفاعؿ بشػكؿ مسػتمر وتبػديؿ  ويجب مراقبة الجياز اعممية التفاعؿ

تحتػػػاج عمميػػػة التفاعػػػؿا لكامػػػؿ كميػػػة . غػػػاز ثػػػاني أكسػػػيد الكربػػػوف كممػػػا دعػػػت الحاجػػػة
دقيقػػة  60دقيقػػة يضػػاؼ إلييػػا  111إلػػة وىػػي ثمانيػػة كيمػػو غرامػػاتا  األلمنيػػوـفوسػػفيد 

 إلتماـ تفاعؿ المادة بالكامؿ وتحرير كامؿ كمية غاز الفوسفيف 

 عممية التفاعؿ وقياس تركيز غاز الفوسفيفمراقبة 

وعػػدـ وجػػود عػػائؽ يمنػػع  كػػداسيجػػب التأكػػد مػػف عػػدـ وجػػود تسػػريب لمغػػاز مػػف األ
عبػػػػر  كػػػػداسداخػػػػؿ األإلػػػػة خػػػػروج الغػػػػاز أثنػػػػاء عمػػػػؿ الجيػػػػاز وضػػػػخ غػػػػاز الفوسػػػػفيف 

الخػػػراطيـ الخارجػػػة مػػػف مولػػػد الغػػػاز مػػػع ضػػػرورة المراقبػػػة المسػػػتمرة لجيػػػاز مولػػػد غػػػاز 
ثػػػاني أكسػػػيد الكربػػػوفا وعنػػػد االنتيػػػاء مػػػف عمميػػػة  أسػػػطواناتزع الغػػػاز و الفوسػػػفيف ومػػػو 

التعقيـ يجب فصؿ زر التشغيؿ في لوحة التحكـ ومف ثػـ فصػؿ الكيربػاء عػف الجيػازا 
حكاـ إغبلؽ األ كداسويتـ فؾ جميع التوصيبلت وسحب الخراطيـ مف األ مػف  كػداسوا 

وتوضػع فػي العمػب  سػطواناتيتـ فؾ منظمات التدفؽ والضػغط مػف األ, كما ىذه النقاط
ويجػػري  كػػداسيػػتـ نقػػؿ جيػػاز مولػػد الغػػاز بعيػػدًا عػػف مكػػاف تعقػػيـ األ. المخصصػػة ليػػا

يغسػػؿ الجيػػاز جيػػدًا ويحفػػظ فػػي المسػػتودع مػػع كػػؿ ثػػـ  االػػتخمص مػػف متبقيػػات التفاعػػؿ
والصمامات. يمكف قيػاس تركيػز غػاز الفوسػفيف فػورًا  سطواناتمرفقاتو ومولد الغاز واأل

مػػػف خػػػبلؿ األنابيػػػب الببلسػػػتيكية المخصصػػػة لػػػذلؾ وتػػػتـ عمميػػػة مراقبػػػة تركيػػػز الغػػػاز 
مرة كؿ ثبلثة أياـ ويجب تفقد  (94)الشكؿ  باستخداـ جياز قياس تركيز غاز الفوسفيف

 ىتراء.ومعالجة التمزؽ واإل ةمستمر  بصورةالشادر الخارجي مف كؿ الجيات 
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 كداساألإلة وموزع الغاز  CO2غاز  أسطواناتياز مولد غاز الفوسفيف مع (: ج87الشكؿ )
 

 ريقة وصؿ الخراطيـ مع صمامات موزع غاز الفوسفيف (: ط88الشكؿ )
 في نفس الوقت( أكداس 5إلة )يمكف توزيع غاز الفوسفيف 
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 مقياس ضغط الغاز في موزع غاز الفوسفيف اسطواناتؤشرات معدنية داخؿ (: م89الشكؿ )
 

 .كداسغاز الفوسفيف عبر خراطيـ داخؿ األ توزيعريقة (: ط90الشكؿ )
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 رسجٍَ هراءح ؿبز اُلوسلٍٖ داخَ األًذاش:

متر خارج  2 -1(: ىناؾ خرطـو موضوع داخؿ كؿ كدسا يظير منو حوالي 91الشكؿ )
 الكدس لقياس تركيز الغاز عند المزـو

(: وصؿ جياز قياس تركيز الغاز بالخرطـو الخارج مف الكدس لقياس تركيز غاز 92) الشكؿ
 الفوسفيف داخؿ األكداس.
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 (Ph3  0026 ppm)راءة غازالفوسفيف (: ق93الشكؿ )

 (: مف الضروري إغبلؽ فتحة خرطـو قياس الغاز بعد أخذ القراءة.94الشكؿ )
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 شروط نجاح عممية التعقيـ بالفوسفيف

ال بػػد أف نػػولي كافػػة مراحػػؿ التخػػزيف العنايػػة الكافيػػة وأف يػػتـ التػػدخؿ بكافػػة الوسػػائؿ 
لمحصػوؿ عمػة أفضػؿ النتػائج بأقػؿ مػا يمكػف مػف الكمفػة وعػدـ  ةوسػميم ةعقبلنيػ بصػورة

 ابػػو الحمولػػة غيػػر المسػػموح بيػػا مػػف بقايػػا المبيػػداتيبػػالمخزوف مػػف خػػبلؿ تجن ضػػراراإل
الػذي بالبيئػة وعمػة رأسػيا بروميػد الميثيػؿ  الضػارألثر عف المواد ذات ا االبتعادوكذلؾ 

طبقػػة األوزوف الضػػرورية لحمايػػة األرض مػػف تسػػرب األشػػعة  ثبػػت ضػػرره الكبيػػر عمػػة
 فوؽ البنفسجية.

 اوسػػائؿ وقائيػػةإلػػة يمكػػف أف نقسػػـ عمميػػات السػػيطرة عمػػة آفػػات الحبػػوب المختمفػػة 
  الطرؽ الحديثة لممكافحة إتباعأو  اووسائؿ عبلجية

 بما يمي:ال بد مف التقيد  األلمنيـومف أجؿ نجاح عمميات التعقيـ باستخداـ فوسفيد 
 (:األلمنيوـ)معدالت استعماؿ فوسفيد الجرعة ػ  2

معدالت االستخداـ لؤلشكاؿ المختمفة مف مادة فوسفيد  (4)يوضح الجدوؿ 
العامة لتجارة وتصنيع  بكافة طرؽ التخزيف المتبعة في المؤسسة األلمنيوـ
 الحبوب.
معدالت االستخداـ لؤلشكاؿ المختمفة مف مادة فوسفيد األلمنيـو بكافة طرؽ (: 4الجدوؿ )
 .التخزيف المتبعة

4الكمية / ـ الكمية / طف شكؿ مادة فوسفيد األلمنيوـ
 طريقة االستعماؿ 

األغطية والمشمعات التبخير تحت  3غ / ـ 9 غ /طف 12 غ 34زنة المغمؼ الواحد  تمغمفا
 غير المنفذة لمغازات

3غ /ـ 12-9  غ 0.6حبيبات زنة الحبيبة الواحدة 
التدخيف في الصويمعات والصوامع  

 ومخازف وغرؼ التدخيف المغمقة

3غ /ـ 12-9  غ 3أقراص زنة القرص الواحد 
التدخيف في الصويمعات والصوامع  

 ومخازف وغرؼ التدخيف المغمقة
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 لغاز الفوسفيف()زمف تعريض المخازيف  فترة التعريض: ػ 3

حيػػث يمكػػف فػػي  عكسػػيةالعبلقػػة بػػيف تركيػػز الغػػاز وزمػػف التعػػريض ىػػي عبلقػػة إف 
نقػػاص الػػزمف والعكػػس صػػحيح. وبػػذلؾ يمكػػف التعػػديؿ  بعػػض األحيػػاف زيػػادة التركيػػز وا 

بح منبيػػًا بػػالزمف عمػػة نفػػس درجػػة الحػػرارة عمػػة أال يػػزداد التركيػػز ليصػػأو  بكميػػة الغػػاز
إغبلؽ الثغور التنفسية وال أف ينخفض الغاز ليصبح ذو تأثير إلة لمحشرة ومؤديًا بذلؾ 

وكػذلؾ يجػب أف ال تػنخفض الحػرارة  اأوقػات مضػاعفة ليػؤدي الميمػةإلة بسيط يحتاج 
 تصبح الحشرة شبو خاممة ونشاطيا الحيوي التنفسي في أدنة صورة.ل

لغاز الفوسفيف عمػة درجػة الحػرارة  المخازيفلفترة تعريض  الفعاؿ الحد األدنة يعتمد
لمغػػػاز الحشػػػرات  درجػػػة مقاومػػػةالغػػػاز و  تركيػػػزوالرطوبػػػة النسػػػبية السػػػائدة وكػػػذلؾ عمػػػة 

 .(5)الجدوؿ رقـ  المستخدـ
 .الحد األدنة لفترات التعريض التي يجب اعتمادىا تبعًا لدرجة الحرارة(: 5الجدوؿ )

 درجت حرارة انجى األقراص انحبيببث انسالسم

 ّ   15- 10 ٌوّ 6 ٌوّ 5 ٌوّ 8

 ّ   25-16 ٌوّ 5 ٌوّ 4 ٌوّ 6

 ّ   25أػِى ٖٓ  ٌوّ 4 ٌوّ 4 ٌوّ 5

تجدر اإلشارة إلة أف الجرعات التي تستخدميا المؤسسة حققت تراكيز مف غاز الفوسفيف تراوحت 
وبالتػػػػالي فػػػػإف مػػػػدة سػػػػاعة شػػػػتاًء.  72سػػػػاعة صػػػػيفًا و  24جػػػػزء بػػػػالمميوف خػػػػبلؿ  1000-800مػػػػف 

( تعد كافية. ونوصي فػي حػاؿ سػجؿ جيػاز قيػاس تركيػز 5التعريض البلزمة كما وردت في الجدوؿ )
يومػًاا عممػًا بػأف  15جزء بالمميوف يجب زيػادة فتػرة التعػريض لمػدة  300غاز الفوسفيف قراءة أقؿ مف 

 زونة.مواد التعقيـ عادة ما تبقة لمدة تزيد عف ثبلثة أشير ضمف الحبوب المخ

تكػػوف الرطوبػػة النسػػبية أقػػؿ مػػف أيػػاـ عمػػة األقػػؿ عنػػدما  6تصػػبح المػػدة البلزمػػة  -
يجب ا لذلؾ %30تكوف عممية التبخير ضعيفة عندما تكوف الرطوبة أقؿ مف ا و 60%

 زيادة فترة التعرض.
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أيػػػاـ عنػػػد وجػػػود إصػػػابة باألكاروسػػػات  10يجػػػب أف ال تقػػػؿ فتػػػرة التعػػػرض عػػػف  -
والقاعدة العامة أنو كممػا طالػت فتػرة التعػريض لفعػؿ الغػاز يمكػف الحصػوؿ عمػة نتيجػة 

 .التعقيـأثناء عممية  لئلغبلؽأفضؿ وذلؾ بشرط اإلحكاـ الكامؿ 

 التدخيف الجيد:إحكاـ اإلغالؽ و  -4
حكػػػػاـ اإلغػػػػبلؽ مػػػػف أىػػػػـ عوامػػػػؿ نجػػػػاح عمميػػػػات التعقػػػػيـ باسػػػػتخداـ فوسػػػػفيد يعػػػػُد إ
 :في ىذا المجاؿ بإتباع النقاط التاليةنصح وي األلمنيوـ

ػػػػ وضػػػع رقػػػائؽ ببلسػػػتيكية فػػػي أرضػػػية كػػػؿ كػػػدس عنػػػد بنػػػاءه بحيػػػث تمنػػػع تسػػػرب 
 الرطوبة األرضية إلة الكدس وكذلؾ منع تسرب الغاز منو.

المناسبة في المكاف المخصص ليا )سواء فػي األنفػاؽ  ػ وضع مادة التعقيـ بالجرعة
أو في الطبميات( عند البدء بالتدخيف وبالطريقػة اآلمنػةا وتػتـ التغطيػة المناسػبة لمكػدس 

 بواسطة رقائؽ ببلستيكية )شادر تعقيـ( سميمة وخالية مف الشقوؽ واالىتراءات.
 ػ وضع شادر تغطية قماشي فوؽ شادر التعقيـ.

عقيـ وشادر التغطية عمة األرض بصورة جيدة وتتريبو بكميػة مناسػبة ػ فرد شادر الت
 مف التراب بحيث يحكـ اإلغبلؽ ويمنع تسرب الغاز.

فيمػػا يتعمػػؽ بالصػػويمعات المعدنيػػة الموجػػودة فػػي المؤسسػػة العامػػة لمحبػػوبا ينصػػح 
يػؽ بعزؿ الخبليا قدر اإلمكاف وعدـ التخزيف فييػا لفتػرات طويمػة نظػرًا لعػدـ إمكانيػة تحق

 إحكاـ اإلغبلؽ بشكؿ تاـ. 
 وسائؿ األماف: إتباع -5

  تبػػػػاع عمػػػػة عبػػػػوة مبيػػػػد فوسػػػػفيد األلمنيػػػػـو يجػػػػب قػػػػراءة المصػػػػاقة بعنايػػػػة وا 
 :التعميمات التالية بدقة

 شخص واحد( بشكؿ منفردعقيـ عدـ القياـ بعممية الت(. 
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  كمػا  اخبػرةو ذعمة عمميػات التعقػيـ مؤىػؿ عمميػًا و يجب أف يكوف المشرؼ
عمػػػػة العػػػػامميف فػػػػي أعمػػػػاؿ التعقػػػػيـ ُمػػػػدربيف بشػػػػكؿ جيػػػػد  أف يكػػػػوفيجػػػػب 

 .األلمنيوـاستعماؿ فوسفيد 
  مادة فوسفيد األلمنيوـ باستخداـعدـ السماح ألي شخص غير مدرب . 
 المخصصة لحماية الجياز التنفسي والجمد. ارتداء األلبسة الواقية 
 لمتػػنفس إذا أيػػة مػػادة أخػػرى قابمػػة أو  يجػػب ارتػػداء كفػػوؼ جافػػة مػػف القطػػف

متبقيات. وتتـ عمميػة أو  كرياتأو  كاف ىناؾ احتماؿ لممبلمسة مع أقراص
األلبسػػة المموثػػة األخػػرى بمنطقػػة ميػػواة جيػػدًا أو  تيويػػة الكفػػوؼ المسػػتعممة

 ثـ تغسؿ األيدي فورًا وبشكؿ جيد . اقبؿ غسميا
  التػػػدخيف فػػػي جػػػو قابػػػؿ لبلشػػػتعاؿ ويفضػػػؿ فتحيػػػا بػػػاليواء  فػػػتح أوعيػػػةعػػػدـ

أي جيػػاز تيويػػة آخػػر يَمكػػف مػػف الطػػرد السػػريع أو  قػػرب مروحػػةأو  الطمػػؽ
 لميواء المموث.

  مبلمسة السوائؿ وعدـ جعمو يتراكـإبعاد المبيد عف. 
 فوسػػػفيد األلمنيػػػوـ يػػػتـ الػػػتخمص مػػػف األوعيػػػة الفارغػػػة والمتبقيػػػات مػػػف مبيػػػد 

 بوسيمة مناسبة .
 .تعمؽ إعبلنات التحذير بالمنطقة المدخنة 
  ظفيف قبؿ القياـ بعممية التدخيف.يتـ إببلغ المو 
 0.3المنػػاطؽ المدخنػػة حتػػة يبمػػغ تركيػػز فوسػػفيد الييػػدروجيف  ةيجػػب تيويػػ 

أقػػؿ قبػػؿ السػػماح بػػدخوؿ العػػامميف غيػػر المرتػػديف لؤللبسػػة أو  جػػزء بػػالمميوف
 الواقية.

 التػػي تػػـ تػػدخينيا بالفوسػػفيف لمػػدة والحبػػوب واألعػػبلؼ  األغذيػػة ةيجػػب تيويػػ
 ؾ النيائي.لممستيمِ  ساعة قبؿ تقديميا 48
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  يسػػمح بنقػػؿ المػػواد غيػػر الميػػواة بشػػكؿ غيػػر كامػػؿ لموقػػع جديػػد مسػػموح بػػو
ويجػػب وضػػع إعبلنػػات تحذيريػػة  االشػػحف فقػػطأو  بواسػػطة السػػكؾ الحديديػػة

جػزء  0.3بموقع التخػزيف الجديػد فػي حالػة كػوف تركيػز الفوسػفيف أعمػة مػف 
المقطورات وآليات النقؿ  اتالعربا االشاحناتيمكف أف تتحرؾ  ال. بالمميوف
عمة الطرؽ العامة حتػة تكػوف قػد اكتممػت عمميػة التيويػة وأزيمػت المشابية 

ي حػػاؿ اضػػطرار العمػػاؿ لتػػداوؿ المػػواد غيػػر الميػػواة ا وفػػبطاقػػات التحػػذير
يجػػب ف ضػػمف حجػػرة مغمقػػة )مصػػاعد مغمقػػة( موجػػودي كػػانوا أو بشػػكؿ جيػػد

 جية.مييـ ارتداء أجيزة واقية تنفسية مناسبة نموذع
 بعيدة عف الرطوبة وأشعة الشمس  يجب حفظ أوعية المبيد محكمة اإلغبلؽ

 .المباشرة
 إبعاد األجيزة الحساسة واألسبلؾ والمعػادف النفيسػة لتجنبيػا أو  حماية يجب

 سبب تخربيا.يي ذالمف غاز الفوسفيف التعرض لمتراكيز العالية 
  المعاممة.األغذية مع  األلمنيوـيجب عدـ السماح بتماس متبقيات فوسفيد 
  ألي غػرض كػاف غيػر إعػادة التعبئػػة  األلمنيػوـعػدـ اسػتخداـ أوعيػة فوسػفيد

 إعادة تصنيعيا.أو  بالمعمؿ
 لمحفػػاظ عمػػة سػػبلمة وصػػحة القػػائميف عمػػة لمعمػػاؿ ات دوريػػة صػػو إجػػراء فح

 .عمميات التعقيـ
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 / 5تػعميمات رقػػـ / 
جراءات الوقاية والتعقيـ في المؤسسة   العامة لتجارة وتصنيع الحبوبطرائؽ وا 

بغيػػة توحيػػد طػػرؽ الوقايػػة والتعقػػيـ فػػي كافػػة فػػروع المؤسسػػة وصػػيانة المخػػازيف مػػف 
الحشرية والقوارض ال بد مػف اتخػاذ مجموعػة مػف اإلجػراءات الفعالػة لوقايػة  اإلصابات 

تمحقيػػا ىػػذه  يالتػػ األضػػراروتعقػػيـ ىػػذه المخػػازيف وتقميػػؿ اليػػدر والفاقػػد مػػا أمكػػف نتيجػػة 
مػواد التعقػيـ حفاظػًا عمػة  اسػتيبلؾالحدود الػدنيا ولعػدـ اإلسػراؼ فػي نسػب إلة اآلفات 

صحة القائميف بأعماؿ الوقاية والتعقيـ وضػمانًا لمحصػوؿ عمػة نتػائج إيجابيػة بالقضػاء 
 الحشرية يتبع ما يمي:  اإلصابات عمة 

 أواًل : اإلجراءات األولية لوقاية المخازيف :
الحشػرية  اإلصػابات الطرؽ وأرخصػيا لحمايػة المخػازيف مػف الوقاية مف أفضؿ  دتع

 لذلؾ ينفذ اآلتي:
رش وتعفيػػػػر المسػػػػتودعات والينكػػػػارات الفارغػػػػة وسػػػػاحات التخػػػػزيف والعػػػػراءات  .1

المستخدمة في تخزيف حبوب المواسـ السابقة بالمبيدات الحشرية المتػوفرة لػدى 
 الفروع قبؿ تخزيف المواسـ الجديدة.

قبػػؿ  كػداسالمسػػتعممة فػي تغطيػػة األ ررغػة المسػػتعممة والشػوادتعقػيـ األكيػػاس الفا .2
 استعماليا.أو  توزيعيا

توزيع الطعوـ السامة المخصصة لمكافحة القوارض في المستودعات والينكارات  .3
 والعراءات وعمة مدار العاـ.

إجػػػراء الكشػػػؼ الحشػػػري اليػػػومي عمػػػة كافػػػة المخػػػازيف وبشػػػكؿ مسػػػتمر وتجػػػرى  .4
 فور ظيور بوادر اإلصابة الحشرية. عمميات التعقيـ البلزمة
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وفػػي سػػاحات  كػػداسرش المبيػػدات المتخصصػػة فػػي مكافحػػة األعشػػاب حػػوؿ األ .5
التخػػػػػزيف تبعػػػػػًا لمظػػػػػروؼ واألوقػػػػػات المناسػػػػػبة كػػػػػي ال تكػػػػػوف بػػػػػؤرة لمحشػػػػػرات 

وكػػذلؾ يفضػػؿ  اوالقػػوارض وتجنبػػًا مػػف احتمػػاالت حػػدوث الحرائػػؽ بعػػد جفافيػػا
 في األوقات المناسبة. فبلحتيا

مػػواد التعقػػيـ البلزمػػة فػػي مواقػع التخػػزيف واألجيػػزة المسػػاعدة ووضػػعيا فػػي  تػأميف .6
 أماكف خاصة لممحافظة عمييا بعيدًا عف الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة.

تنظيػػؼ خبليػػا الصػػويمعات ورشػػيا وتعفيرىػػا بالمبيػػدات بشػػكؿ جيػػد قبػػؿ التخػػزيف  .7
جػػػراء عمميػػػات العػػػزؿ لمخبليػػػا وسػػػد الشػػػقوؽ بػػػيف الصػػػفائح وكػػػذل ؾ تنظيػػػؼ وا 

 والسبلسؿ والتخمص مف بقايا المخزوف فييا. األنفاؽ

 الشحف.أو  أرضية كؿ خمية عند نقميا مف أجؿ التعقيـ وكنستنظيؼ  .8

المراقبػػة الدوريػػة والدائمػػة لحالػػة الحبػػوب فػػي الصػػويمعات عػػف طريػػؽ حساسػػات  .9
قيػػاس الحػػرارة والرطوبػػة وكػػذلؾ الكشػػؼ الفعمػػي عمػػة الحبػػوب ومراقبتيػػا والتقيػػد 

 الكامؿ بعمميات تحريؾ المخزوف داخؿ الصويمعة وتيويتو .

التقيػػػد التػػػاـ بطاقػػػة كػػػؿ خميػػػة صػػػويمعة وعػػػدـ التخػػػزيف بطاقػػػة أكبػػػر مػػػف الطاقػػػة  .10
 المقررة .
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 ثانيًا : عمميات المكافحة والتعقيـ في حاؿ ظيور بوادر اإلصابة الحشرية:
 قبؿ إجراء التعقيـ يجب تنفيذ ما يمي:

ة لمتعقيـ بالسرعة الكمية مف مواد التعقػيـ وشػوادر التغطيػة تأميف المواد البلزم .1
 والمستمزمات األخرى.

 تأميف الكادر الفني الذي سيقـو بالتعقيـ. .2

تحديد أماكف تواجد الحشرات في الصػويمعات والمسػتودعات والمػواد المخزنػة  .3
 في العراء.

 تحديد درجة ونوع اإلصابة وحجـ الكميات المراد تعقيميا. .4

 المبيد المتخصص وكميتو ومراعاة الظروؼ المناسبة الستخدامو. تحديد نوع .5

 البدء فورًا بتعقيـ األماكف المصابة تعقيمًا صحيحًا. .6

التأكػػػد بعػػػد انتيػػػاء عمميػػػة التعقػػػيـ مػػػف أف الحشػػػرات وأطوارىػػػا األخػػػرى قػػػد تػػػـ  .7
بواسػػطة  كػػداسالقضػػاء عمييػػا وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ أخػػذ قػػراءات الغػػاز داخػػؿ األ

أو  وبشػكؿ دوري عنػد اسػتخداـ غػاز الفوسػفيف فػي التعقػيـ أجيزة قياس الغػاز
جػػػراء  كػػػداسمػػػف خػػػبلؿ أخػػػذ عينػػػات عشػػػوائية مػػػف األ وخبليػػػا الصػػػويمعات وا 

 كشؼ حشري عمييا.

 كيفية إجراء عمميات التعقيـ الصحيحة:

الحشرات وفػي كافػة  أنواعإف الغاية مف إجراء عممية التعقيـ ىي القضاء عمة كافة 
 مةا يرقةا بيوض( .أطوارىا )حشرة كام

ونظػػػػػػرًا لتنػػػػػػوع أشػػػػػػكاؿ التخػػػػػػزيف فػػػػػػي المؤسسػػػػػػة )صػػػػػػويمعات معدنيػػػػػػةا عػػػػػػراءاتا 
 مستودعات( لذلؾ يجب إتباع الخطوات التالية عند القياـ بعمميات التعقيـ:
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 في الصويمعات المعدنية : ػ 2
نظػػرًا ألف المبيػػد الرئيسػػي المسػػتخدـ فػػي عمميػػات التعقػػيـ فػػي الصػػويمعات المعدنيػػة 

وخاصػة بشػكميو )األقػراص والحبيبػات( لػذلؾ يجػب التقيػد بمػا يمػي  األلمنيوـىو فوسفيد 
 عند القياـ بعمميات التعقيـ: 

 .يجب أف يكوف جياز التعقيـ )الممقـ( جافًا ونظيفًا قبؿ وضع مادة التعقيـ فيو 

  الجياز بالكمية التي يتسع ليا مف مادة التعقيـ. تعبئةيجب 

 .إغبلؽ جياز التعقيـ بإحكاـ بعد االنتياء مف تعبئة الجياز 

  التقيد بالجرعة المطموبػة ومػدة التعقػيـ الكافيػة لمقضػاء عمػة اإلصػابة وفػؽ الجػدوؿ
 البلحؽ )في الصفحة الخامسة مف ىذه التعميمات(.

 موجػػودة بػػيف صػػفائح جػػدراف خميػػة التعقػػيـ بإحكػػاـ بمػػادة أف يػتـ إغػػبلؽ الفراغػػات ال
 عازلة خاصة قبؿ البدء بعممية التعقيـ.

  .إغبلؽ الحيز اليوائي بيف سقؼ الخمية المخروطي وجسـ الخمية بمادة عازلة 

  تفريغ خميػة واحػدة مػف الحبػوب مػف كػؿ صػؼ لغػرض التعقػيـ )أقػرب خميػة لجيػاز
 التعقيـ(.

 خميػة التعقػيـ حيػث يػتـ وضػع مػادة التعقػيـ إلة لتخزيف يتـ نقؿ الحبوب مف خمية ا
 عف طريؽ جياز التمقيـ والتأكد مف عممو بشكؿ منتظـ.

 األقػػػراص الموجػػودة فػػػي الجيػػاز يجػػػب إزالػػة المػػػواد أو  بعػػد إتمػػاـ توزيػػػع الحبيبػػات
 المتبقية مف أسفمو.

الغػاز أما بالنسبة لمصويمعات المعدنية التي يعتمػد مبػدأ التعقػيـ فييػا عمػى ضػ  
 المتحرر في خمية الصويمعة وفؽ دارة مغمقة، يتبع ما يمي:

حكػاـ اإلغػبلؽ وتحديػد الجرعػة المطموبػة كمػا ىػو  بعد اتخػاذ كافػة إجػراءات العػزؿ وا 
( بشػكؿ األلمنيػوـوارد في الفقرة السابقةا توضع مادة التعقػيـ )أقػراص وحبيبػات فوسػفيد 
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مػع التأكػد مػف إحكػاـ إغبلقيػا وتتػرؾ  آمف في منطقػة مروحػة التوزيػع )مروحػة التيويػة(
 ساعة. 48ساعةا ثـ يشغؿ بعدىا محرؾ التعقيـ المخصص ولمدة  24مدة 

 في العراءات:  – 3

: –أ   عند استخداـ فوسفيد األلمنيـو
المقامػػة فػػي العػػراء ىػػي مبنيػػة أمػػا عمػػة أسػػاس طريقػػة الطبميػػات  كػػداسنظػػرًا ألف األ

 ا يمي:لذلؾ يجب إتباع م أو األنفاؽ الخشبية
 .التأكد مف الوضعية الصحيحة لمطبميات الخشبية وعدـ مبلمستيا لمشادر 

  التأكػػػد مػػػف سػػػبلمة شػػػوادر التعقػػػيـ وخموىػػػا مػػػف الثقػػػوب والتشػػػققات وكػػػذلؾ شػػػوادر
 التغطية.

  أنبػػوبيف مػػف البػػولي إيثيمػػيف القاسػػي بقطػػر يناسػػب جيػػاز قيػػاس إلػػة وضػػع أنبػػوب
( وبطوؿ واحد فػي منتصػؼ الكػدس واألنبػوب اآلخػر مـ 21 – 4.5تركيز الغاز )

سػػػـ وذلػػػؾ مػػػف أجػػػؿ قيػػػاس  50مػػػف أحػػػد األطػػػراؼ الخارجيػػػة لمكػػػدس عمػػػة عمػػػؽ 
 تركيز الغاز داخؿ الكدس بواسطة جياز قياس غاز الفوسفيف.

  بالجرعػػة المعمػػوؿ بيػػا لػػدى المؤسسػػة داخػػؿ  األلمنيػػوـيػػتـ وضػػع سبلسػػؿ فوسػػفيد
ودوف أف تبلمػػػس بعضػػػيا الػػػبعض وأف تكػػػوف  بشػػػكؿ مفػػػرود أو األنفػػػاؽ الطبميػػػات

بعيدة عف مبلمسة الشادر ومف قبؿ عناصر التعقػيـ تحديػدًا واسػتخداـ أداة )عصػا 
ويحظػر تمامػػًا تمزيػؽ ىػػذه  األنفػػاؽداخػػؿ الكػدس عبػر إلػة طويمػة( لػدفع المغمفػػات 

تبلفو. أو  المغمفات  ثقبيا واستبعاد الممزؽ منيا ألي سبب كاف وا 

 أو  وفػػػؽ مػػػا ىػػػو متبػػػع فػػػي المؤسسػػػة )شػػػادر تغطيػػػة كتػػػاني سكػػػدايػػػتـ تغطيػػػة األ
 ما يمي: عتبارقماشي مبطف وتحتو شادر تعقيـ ببلستيكي( مع األخذ بعيف اال

 .متر 2 – 1خارج الكدس بمسافةإلة إخراج أنبوب قياس الغاز  .1



 146 

إحكػػػاـ تغطيػػػة الكػػػدس وذلػػػؾ بفػػػرد الرقػػػائؽ الببلسػػػتيكية وشػػػادر التغطيػػػة عمػػػة  .2
 وانتفاخات فييا. )ثنيات( يسمح بترؾ تجعداتاألرض بحيث ال 

حكاـ اإلغبلؽ بشػكؿ جيػد لمنػع تسػرب  .3 وضع التراب فوؽ كؿ أطراؼ الشادر وا 
 غاز التعقيـ.

ساعة حتمًا وذلػؾ لمتابعػة نجػاح عمميػة التعقػيـ  24أخذ قراءة تركيز الغاز بعد  .4
 وعدـ تسرب الغاز.

األوؿ وبعػدىا األسػبوع  االستمرار بأخذ قراءات تركيز الغػاز بفاصػؿ يػوميف فػي .5
يفضػػؿ بعػػد ذلػػؾ أخػػذ قػػراءة الغػػاز مػػرة واحػػدة كػػؿ كػػؿ ثبلثػػة أيػػاـ ولمػػدة شػػير)

 ( ومتابعة تفقد األغطية الخارجية وسد الفتحات إف وجدت.أسبوع

 فتح سجؿ خاص بقراءات الغاز لكؿ كدس جرى تعقيمو في المركز. .6

 عند استخداـ مادة بروميد الميثيؿ : ػ ب
فػي عمميػات التعقػيـ وذلػؾ  يثيػؿبشػكؿ كامػؿ مػف اسػتخداـ مػادة بروميػد الم إلة حيف االنتيػاء

تنفيذًا لتعيدات القطر تجاه بروتوكوؿ مونتلاير المتعمؽ بالحد مف استخداـ الغازات المضرة بطبقة 
 األوزوف يطمب إليكـ مراعاة ما يمي عند استخداـ ىذه المادة في عمميات التعقيـ :

حكاـ اإلغبلؽ لمكدس والتتريب المناسب. ػ التقيد بالفقرة السابقة  فيما يتعمؽ بالتشدير وا 
ػ توضع أسطوانة الغاز المراد استخداميا عمة القباف ويعطة الغاز البلـز عف طريؽ خرطوـ 
ببلسػػتيكي شػػفاؼ يصػػؿ بػػيف األسػػطوانة وسػػطح الكػػدس ويمػػرر ىػػذا الخرطػػوـ إلػػة داخػػؿ الكػػدس 

ماشػي ويوضػع الخرطػوـ عمػة ارتفػاع مناسػب ومػف ثػـ بعد رفع شػادر التعقػيـ وشػادر التغطيػة الق
روميػػد وبعػػد بفػرد ىػػذه األغطيػة وفرشػػيا عمػػة األرض وتتريبيػا بشػػكؿ جيػد وفػػتح اسػػطوانة غػاز ال

االنتياء مف ضخ الجرعة المطموبػة داخػؿ الكػدسا تغمػؽ األسػطوانة ويسػحب الخرطػوـ ومعالجػة 
 الشوادر وثقبيا وألي سبب كاف . التخمخؿ الحاصؿ نتيجة ىذا السحب ويمنع منعًا باتًا شؽ
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 في المستودعات : – 4
 ـ قبؿ التغطية.2ال يقؿ عف  ارتفاعوضع زنار مف الحبؿ حوؿ الكدس وب 

  وبالجرعػػة المطموبػػة وبشػػكؿ مناسػػب عمػػة  األلمنيػػوـتعميػػؽ سبلسػػؿ فوسػػفيد
الحبػػؿ مػػع مراعػػاة تػػوزع ىػػذه السبلسػػؿ بشػػكؿ متجػػانس حػػوؿ الكػػدس وعػػدـ 

 البعض.مبلمستيا مع بعضيا 

  يغطة الكدس بشادر تعقيـ سميـ وخالي مف الثقوب والشػقوؽ ويوضػع عمػة
حكػػاـ إجوانبػػو المبلمسػػة لػػؤلرض الثقػػاالت المناسػػبة )أكيػػاس رمػػؿ( لتػػأميف 

اإلغػػػػػبلؽ وعػػػػػدـ تسػػػػػرب الغػػػػػاز بحيػػػػػث تكػػػػػوف مبلصػػػػػقة لبعضػػػػػيا الػػػػػبعض 
 وموضوعة بشكؿ متجانس.

 دويف ىػذه القػراءات وضع أنابيب قيػاس الغػاز وأخػذ القػراءات وفػتح سػجؿ لتػ
 كما ىو مبيف في فقرة استخداـ الفوسفيد في العراءات. 
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وبروميد الميثيؿ المستخدمة في  األلمنيـوالجرعات النظامية مف مادتي فوسفيد 
 عمميات التعقيـ:

عند القياـ بعمميات التعقيـ يجب التقيد بالجرعات النظامية ومدة التعرض البلزمة 
 التالي :الموصة بيا حسب الجدوؿ 

 الجرعات المعتمدة ومدة التعريض البلزمة الموصة بيا.(: 6الجدوؿ )
 البياف
 
 
 المادة

 مدة التعرض لمغاز الجرعة المستخدمة

لمطف  مالحظات
 الواحد

لممتر 
المكعب 
 الواحد

 31عندما تكوف درجات الحرارة 
 وما دوف

عندما تكوف 
درجات الحرارة 

 ـ  31مف أكثر 

 األلمنيـوفوسفيد 
زنة  تمغمفا

المغمؼ الواحد 
 غ45

 غ 9 غ 12

أياـ عندما تكوف درجة الحرارة  9
 ـْ 15-12مف 

أياـ عندما تكوف درجة الحرارة  6
 ـْ  20-16مف 

 أياـ 5

 

 األلمنيـوفوسفيد 
أقراص زنة 
 4القرص الواحد 

غ وحبيبات زنة 
الحبيبة الواحدة 

 غ 1.7

 غ 12 – 9 -

أياـ عندما تكوف درجة الحرارة  9
 ـْ  12-5مف 

أياـ عندما تكوف درجة الحرارة  6
 ـْ  15-13مف 

أياـ عندما تكوف درجة الحرارة  5
 ـْ  20-16مف 

 أياـ 5

تستخدـ في 
تعقيـ الحبوب 
المخزنة في 
الصويمعات 
 المعدنية

  ساعة 36 – 24 ساعة 48-36 غ 30 غ 35-30 بروميد الميثيؿ
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 ًً  بيا عند القياـ بعمميات التعقيـ:أحكاـ وقواعد يجب مراعاتيا والتقيد  -ثالثُا
 المبيدات وفؽ مبدأ األقدـ فاألحدث. أنواعيتـ استخداـ كافة  .1

فػػػي األمػػػاكف التػػػي يمكػػػف أف تصػػػميا  األلمنيػػػوـيحػػػذر ويمنػػػع اسػػػتخداـ فوسػػػفيد  .2
 األمطار كونو قابؿ لبلشتعاؿ في حاؿ مبلمستو لمرطوبة السػائمةأو  المياه
 تسرب المياه إليو.أو 

إال مػػػػف قبػػػػؿ عناصػػػػر لجنػػػػة التعقػػػػيـ  األلمنيػػػػوـيمنػػػػع اسػػػػتخداـ مػػػػادة فوسػػػػفيد  .3
 وبإشراؼ مباشر مف رئيس لجنة التعقيـ.

 إال في األماكف المخصصة ليا )طبميػات األلمنيوـيمنع وضع مغمفات فوسفيد  .4
العػراء ووفػؽ قواعػد األمػاف المػذكورة فػي فقػرة  أكػداسأنفاؽ( عند تعقػيـ أو 

 عمميات التعقيـ في العراء.

تمزيقيػػا أو  ثقبيػػاأو  يجػػب فػػرد السبلسػػؿ وعػػدـ وضػػعيا فػػوؽ بعضػػيا الػػبعض .5
 ألي سبب كاف.

 تفتح عمب الفوسفيد قبؿ استعماليا بدقائؽ معدودة لكي ال يتبخر الغاز منيا. .6

ميػػػػات التعقػػػػيـ عنػػػػد انخفػػػػاض فػػػػي عم األلمنيػػػػوـيوقػػػػؼ اسػػػػتخداـ مػػػػادة فوسػػػػفيد  .7
 ـْ . 5درجات الحرارة عف 

ـْ  4يوقػػؼ اسػػتخداـ مػػادة بروميػػد الميثيػػؿ عنػػد انخفػػاض درجػػات الحػػرارة عػػف  .8
 لضعؼ فعالية الغاز وقمة انتشاره.

يتـ تشكيؿ لجنة تعقيـ عمة مستوى كؿ مركز تقػوـ بعمميػا تحػت إشػراؼ شػعبة  .9
الفػروع التػي ال تتواجػد فييػا  لجنة التعقػيـ الرئيسػية فػيأو  التعقيـ في الفرع

جػػػراء الكشػػػؼ الحسػػػي والميػػػداني  شػػػعب تعقػػػيـ ميمتيػػػا اإلشػػػراؼ الفعمػػػي وا 
عمػػػة المخػػػازيف وتحديػػػد أمػػػاكف اإلصػػػابة بالحشػػػرات والقػػػوارض فػػػي حػػػاؿ 

جػػراء عمميػػات التعقػػيـ البلزمػػة ورفػػع تقػػارير نصػػؼ شػػيرية  إلػػة وجودىػػا وا 
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مػػواد  اسػػتيبلؾو  الفػػرع متضػػمنة عمميػػات الكشػػؼ الحشػػري عمػػة المخػػازيف
التعقػػػػيـ وحركتيػػػػا النصػػػػؼ شػػػػيرية والتقيػػػػد بالنمػػػػاذج المعممػػػػة عمػػػػيكـ مػػػػف 

 اإلدارة العامة بيذا الخصوص.

يجػػػري تعقػػػيـ كافػػػة المخػػػازيف بالغػػػازات السػػػامة حسػػػب األولويػػػات واألفضػػػميات  .10
 التالية:

  يػػتـ تعقػػيـ البقوليػػات )عػػدسا حمػػص( فػػور وصػػوليا وتكديسػػيا فػػي
فيػو ألف  كػداستعبئة المسػتودع وخػتـ األ المستودعات وعند اكتماؿ

 معظـ خنافس حشرات البقوليات تأتي مع الحبوب مف الحقؿ.

  ارتفػػاعيػتـ تعقػػيـ مخػزوف العػػدس والحمػػص )موسػـ قػػديـ( فػي حػػاؿ 
 درجات الحرارة وظيور بوادر اإلصابة الحشرية.

  يتـ تعقيـ مخػازيف القمػح فػي العػراءات والصػويمعات والمسػتودعات
ابة حشػػػػػرية عػػػػػف طريػػػػػؽ الكشػػػػػؼ الػػػػػدوري عمػػػػػة عنػػػػػد ظيػػػػػور إصػػػػػ

 المخازيف.

  يتـ تعقيـ كافة المخازيف بعد االنتياء مف عمميػات الشػراء والتخػزيف
 لممحافظة عمييا أطوؿ فترة ممكنة خالية مف اإلصابة الحشرية.
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 مكافحة القوارض  -خامسًا 
المخػػزوفا إلػػة الغايػػة منيػػا تقميػػؿ فػػرص وصػػوؿ القػػوارض اإلجػػراءات الوقائيػػة:  -أ 

والتمػػؼ الػػذي تسػػببو  األضػػرارلػػذلؾ يجػػب إتبػػاع الخطػػوات التاليػػة لحمايػػة مخازيننػػا مػػف 
 يا:أنواعالقوارض بمختمؼ 

القيػػاـ بجػػوالت أسػػبوعية لمراقبػػة نشػػاط القػػوارض فػػي منػػاطؽ التخػػزيف وبجػػوالت  .1
شيرية في المناطؽ الزراعية المحيطػة بيػا لمسػافة ال تقػؿ عػف واحػد كيمػو متػر 

التجاىاتا مع القياـ بحمػبلت مكافحػة وقائيػة لمقػوارض داخػؿ كػؿ وفي جميع ا
مركػػز مػػف مراكػػز اسػػتبلـ الحبػػوب وفػػي المنػػاطؽ الزراعيػػة المحيطػػة بيػػا لتقميػػؿ 

 المخزوف وذلؾ في المواعيد التالية: إلة أكداسفرص وصوؿ القوارض 

 )قبؿ شير مف موعد بدء استبلـ الحبوب )بداية شير أيار 

  .)بعد انتياء موسـ استبلـ الحبوب )في الشير التاسع 

  مػػع بدايػػة موسػػـ البػػرد )شػػير تشػػريف الثػػاني( حيػػث تبػػدأ القػػوارض الحقميػػة
 بالتوجو لمتكاثر في مناطؽ التخزيف.

 .في شير شباط الذي يعد ذروة موسـ التكاثر لمقوارض الحقمية 

خػذة فػي التقػارير وتضميف مشاىدات ىػذه الكشػوفات والجػوالت واإلجػراءات المت
الدورية النصػؼ شػيرية التػي يػتـ رفعيػا لمفػرع وكػذلؾ التقػارير النصػؼ 

 اإلدارة العامة.إلة شيرية المرفوعة مف الفروع 

التنسػػػيؽ مػػػع المػػػزارعيف فػػػي المنػػػاطؽ المحيطػػػة بػػػالمركز وتشػػػجيعيـ لمكافحػػػة   .2
 القوارض.

الزراعيػػػة التنسػػػيؽ والتعػػػاوف مػػػع مػػػديريات الزراعػػػة فػػػي المحافظػػػات والمصػػػالح  .3
الحقػػػػػوؿ القػػػػػوارض فػػػػػي والجيػػػػػات المعنيػػػػػة لتػػػػػأميف الطعػػػػػـو البلزمػػػػػة لمكافحػػػػػة 

 المجاورة لممراكز.
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حكػػاـ سػػد النوافػػذ واألبػػواب  .4 غػػبلؽ الجحػػور وا  تحصػػيف المبػػاني والمسػػتودعات وا 
الػػتخمص مػػف النفايػػات والمخمفػػات وترحيميػػا بشػػكؿ يػػومي وتغطيػػة إلػػة إضػػافة 

 . كداسبيف األالمجاري وتعبئة اليرارات الموجودة 

 اإلجراءات العالجية: -ب 
 :المبيداتمف  أنواععدة في سورية  لمقوارضُيستخدـ في المكافحة الكيميائية 

 )فوسفيد الزنؾ )طعوـ َمِعِدي ة . 
  مبيد غازي( األلمنيوـفوسفيد( . 

 ( طعـو معديةا منيا مبيد مانعات تخثر الدـ.)البروديفاكوـ 
لمكافحػػة القػػوارضا وىػػو مبيػػد  بصػػورة رئيسػػةتسػػتخدـ المؤسسػػة مبيػػد البروديفػػاكـو 

وحيػد الجرعػػة بطػيء التػػأثيرا مػف مانعػػات تخثػر الػػدـ. متػوفر عمػػة شػكؿ طعػػوـ جػػاىزة 
لبلسػػػتخداـا لػػػو عػػػدة أسػػػماء تجاريػػػة منيػػػا راتػػػروفا كميػػػراتا وتيتػػػاف. ىػػػذا المبيػػػد ىػػػو 

و يمكػػف أف تتشػػكؿ مقاومػػة لػػدى القػػوارض األفضػػؿ عالميػػًا فػػي مكافحػػة القػػوارض إال أنػػ
ليذا المبيد عند تكرار استخدامو في نفس المنطقة لفترة طويمةا لذلؾ ال بد مف استبدالو 
بمبيػػد مػػف مجموعػػة كيميائيػػة أخػػرى لمنػػع ظيػػور قػػوارض مقاومػػةا مثػػؿ اسػػتخداـ مبيػػد 

واؽ المحميػةا فوسفيد الزنؾ )وحيد الجرعة سريع التػأثير( وىػذا المبيػد ال يتػوفر فػي األسػ
إنمػػا تؤمنػػو الجيػػات العامػػة عمػػة شػػكؿ بػػودرة تخمػػط مػػع مػػادة حاممػػة لتحضػػير الطعػػـ 

 الساـ.
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 بوات مختمفة لمبيدات القوارض(: ع95الشكؿ )
 

 مبيد فوسفيد الزنؾ ةعبو  (:97الشكؿ )      مبيد البروديفاكـو        (: عبوة96الشكؿ )
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 شمعية لمكافحة القوارضكعبات (: طعـو عمة شكؿ م98الشكؿ )
 (وال تتأثر باألمطار )تناسب المكافحة في المناطؽ ذات الرطوبة العالية

 عـو جاىزة لبلستخداـ مف مبيد الفموكومافيف )مبيد وحيد الجرعة بطيء التأثير((: ط99الشكؿ )

 
 )مبيد وحيد الجرعة بطيء التأثير( ـعـو جاىزة لبلستخداـ مف مبيد البروديفاكو (: ط100الشكؿ )
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 :طعـ فوسفيد الزنؾ تحضير ج ػ 
ػػػ يجػػب أف يػػتـ اختيػػار قاعػػدة الطعػػـ )المػػادة الحاممػػة( مػػف الحبػػوب الجيػػدة والسػػميمة 

في مناطؽ خزف  لدى الفئرافالمتوفرة  بحيث تكوف قادرة عمة منافسة الحبوب المخزونة
 الحبوب.

األساسػي وتخمػط جيػدًاا والغػرض %( 1بنسػبة )الحبوب إلة الزيت النباتي  ػ يضاؼ
ا مػع مف إضافة الزيت ىو المساعدة عمة التصاؽ جزيئات المبيػد عمػة سػطح الحبػوب

ت و زيػػػمػػػف المفضػػػؿ اسػػػتخداـ ال) .أف دوره فػػػي جػػػذب فئػػػراف الحقػػػوؿ قػػػد يكػػػوف محػػػدوداً 
 المحوـ(.أو  السمؾأو  البطاطا يافي المقمي
%(ا 2بنسػبة )الزيػت مػع الحبػوب المخموطػة  إلػةضاؼ بودرة مبيد فوسفيد الزنؾ تػ 

بحيث يتوزع المبيد ويمتصؽ عمػة سػطح الحبػوبا وبػذلؾ يصػبح الطعػـ ويستمر الخمط 
 .لبلستخداـجاىزًا 

 :السامة )طريقة التوزيع والكميات( توزيع الطعـو ػد 
فػػي العػػراءات يجػػب أف ُيراعػػي المسػػئوؿ أو  عنػػد توزيػػع الطعػػـو داخػػؿ المسػػتودعات

 عف المكافحة خصوصية مكاف توزيع الطعوـ: 
 :في المستودعاتتوزيع الطعـو  - 2

ػػػػ فػػػي المسػػػتودعات يفضػػػؿ أف يػػػتـ توزيػػػع الطعػػػـو فػػػي منػػػاطؽ تسػػػمح بمراقبػػػة مػػػا 
زالة الكميػة المتبقيػة  تستيمكو القوارض مف تمؾ الطعوـا وتعويض النقص في الطعوـ وا 

أياـ لضماف عػدـ اختبلطيػا مػع المػواد المخزونػة. ويجػب أف تػتـ إعػادة توزيػع بعد عدة 
 الطعوـ )ولو بكميات قميمة( حتة ولو لـ يبلحظ نشاط القوارض كإجراء وقائي.

غػػراـا وىػػي  20-15ػػػ تػػوزع الطعػػـو داخػػؿ المسػػتودعات عمػػة شػػكؿ أكػػواـ صػػغيرة )
. تػوزع الطعػـو فػي زوايػا تعادؿ تقريبًا ممئ ممعقتي طعاـ( فػي كػؿ نقطػة لتوزيػع ال طعػـو

 15-10المستودع وبالقرب مػف الجػدرافا وتكػوف المسػافة بػيف النقطػة واألخػرى حػوالي 
 مترًا .
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 توزيع الطعـو حقميًا: - 3
عنػػد توزيػػع الطعػػـو السػػامة لمكافحػػة القػػوارض فػػي المنػػاطؽ المحيطػػة بالمسػػتودعات 

أواًلا وذلػػؾ عػػف ر الفعالػػة الجحػػو تحديػػد المخزنػػة فػػي العػػراءا يفضػػؿ أف يػػتـ  كػػداسواأل
طريؽ سد جميع فتحات الجحور في المنطقة المراد معاممتيا. وفػي صػباح اليػـو التػالي 

ػَرة  اخػؿ الجحػور الفعالػة )التػي فتحتيػا الفئػراف أثنػاء الميػؿ( دنقوـ بوضع الطعوـ الُمَحض 
 (.مموثة بالمبيد قمح حبة 25-20غراـ )ما يعادؿ  1وبمعدؿ 

كانػػت كثافػػة أو  اطبيعػػة التربػػة ال تسػػمح بسػػد فتحػػات الجحػػورإذا كانػػت  مالحظػػة:
)يكفػػي إضػػافة الطعػػـ فػػي جحػػر واحػػد عاليػػة ويسػػتحيؿ إغػػبلؽ جميػػع الفتحػػات  الجحػػور
ثبلثػػة جحػػور متجػػاورةا عمػػة أف يػػتـ تحديػػد نسػػبة عػػدد الجحػػور الفعالػػة فػػي  أصػػؿمػػف 

جيود ونفقات المنطقة المراد مكافحتيا مف قبؿ متخصصا وبذلؾ نقمؿ مف اليدر ومف 
 بشكؿ كبير.البيئية  األضرارعممية المكافحة ومف 

ػػػ كميػػة الطعػػـ السػػاـ التػػي يجػػب إضػػافتيا فػػي الجحػػر الفعػػاؿ تختمػػؼ بػػاختبلؼ نػػوع 
غػراـ واحػػد المبيػد المسػتخدـا ففػي حػاؿ اسػتخداـ طعػـو مبيػد فوسػػفيد الزنػؾ تػتـ إضػافة 

حجػػـ عقمػػة الخنصػػر  مػػا تعػػادؿأو  حبػػة مػػف الطعػػـا 30-25فػػي الحجػػر الفعػػاؿ ) فقػػط
أو  الطرفيػػة(ا وأمػػا فػػي حػػاؿ اسػػتخداـ الطعػػـو الجػػاىزة مػػف مبيػػد البروديفػػاكـو )الراتػػروف

غرامػػات فػػي كػػؿ جحػػر فعػػاؿ )وتعػػادؿ ىػػذه  10الكميػػرات( يجػػب إضػػافة كميػػة مقػػدارىا 
 الكمية ممئ ممعقة الطعاـ( .

أو  الطعػػػوـيجػػب وضػػػع تعميمػػات تحذيريػػػة بعػػػدـ اقتػػراب العػػػامميف والعتالػػػة مػػف ىػػػذه  -
العبث بيا وكذلؾ تحذير األىالي في المناطؽ القريبة مف العراءات بسػمية ىػذه الطعػـو 

 عمة اإلنساف والحيوانات بشكؿ عاـ.
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 : في مكافحة القوارض األلمنيـوفوسفيد استخداـ ػ 
عػػادة فػػي مكافحػة اآلفػػات الحشػػرية لممػواد المخزونػػةا كمػػا  األلمنيػوـفوسػػفيد يسػتخدـ 
الحقػػػػوؿ العػػػػراءات و فػػػػي يسػػػػتخدـ لمكافحػػػػة القػػػػوارض فػػػػي األمػػػػاكف المغمقػػػػةا و يسػػػػتخدـ 
 صعوبة تطبيقيا. أو  الطرؽ التقميدية لممكافحةكؿ في حاؿ فشؿ المحيطة الزراعية 

غػػاز الفوسػػفيف المتحػػػرر ذو سػػمية مرتفعػػػة لجميػػع الثػػػديياتا لػػذلؾ فيػػػو فعػػاؿ ضػػػد 
 القوارض. أنواعجميع 

المنطقػة المػػراد مكافحتيػاا وتحديػػد الفعػاؿ منيػػاا بعػد سػد جميػػع فتحػات الجحػػور فػي 
غػػراـ داخػػؿ كػػؿ جحػر فعػػاؿ ثػػـ يغمػؽ بػػالتراب لمنػػع تسػػرب  0.6بػوزف حبيبػػة يػتـ وضػػع 

 غاز الفوسفيف مف أنظمة الجحور.
لعػدـ ردـ األقػراص بػالتراب عنػد سػد الجحػورا ولتبلفػي ذلػؾ  نتباهااليجب مبلحظة: 

مػف الػورؽ فػي فتحػة الجحػر أو  لخضػراءيمكف وضع مقدار قبضػة اليػد مػف األعشػاب ا
 بعد وضع القرص وقبؿ إغبلؽ الجحر بالتراب.

القػػوارض غ( لمكافحػػة  0.6بػػوزف  حبيبػػات)  األلمنيػػوـاختبػػرت فاعميػػة مبيػػد فوسػػفيد 
لرطوبػػة تكػػوف منخفضػػة عنػػدما تكػػوف ا األلمنيػػوـلػػوحظ أف فعاليػػة مبيػػد فوسػػفيد حقميػػًا و 

لػذلؾ ينصػح باسػتخدامو فػي األراضػي الرطبػة وبعػد  األرضية منخفضػة لحظػة المعاممػة
 اليطوؿ المطري عمة أف يكوف الجو صحوًا.
فػػي المنػػاطؽ التػػي يصػػعب سػػد  األلمنيػػوـػػػ كمػػا أنػػو يصػػعب اسػػتخداـ مبيػػد فوسػػفيد 

جميع فتحات الجحور فييا )مما يؤدي لتسرب الغاز وىروب الفئراف مف الجحػور( مثػؿ 
 والحجارة الكبيرة.جوانب الطرقات حيث تنتشر الصخور 

لقتػؿ القػوارض  األلمنيوـغراـ مف المستحضر التجاري لمبيد فوسفيد  3ػ تكفي كمية 
فػػي حيػػز بمقػػدار واحػػد متػػر مكعػػب خػػبلؿ فتػػرة قصػػيرةا )لػػذلؾ يفضػػؿ اسػػتخداـ حبيبػػات 

غػػراـ( فػػي مكافحػػة جحػػور القػػوارض حقميػػًاا وال يجػػوز اسػػتخداـ مبيػػد فوسػػفيد  0.6بػػوزف 
حػػة جحػػور القػػوارض فػػي المنػػاطؽ الجافػػة المحيطػػة بػػالعراءات خػػبلؿ فػػي مكاف األلمنيػػوـ
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فتػرة الصػيؼ نظػرًا النخفػػاض الرطوبػة األرضػيةا ممػا يقمػػؿ فػرص التحػرر السػريع لغػػاز 
 الفوسفيف وبالتالي ضعؼ فعالية المكافحة.

لمكافحػػة القػػوارض فػػي أنظمػػة الصػػرؼ  األلمنيػػوـػػػ فػػي حػػاؿ اسػػتخداـ مبيػػد فوسػػفيد 
رب منػػػاطؽ التخػػػزيف )الصػػػوامع والصػػػويمعات والمبػػػاني القريبػػػة( الصػػػحي الموجػػػودة قػػػ

غػراـ لكػؿ متػر مكعػب. مػع  3يجب تقدير حجـ الفراغ الذي يجب معاممتو وتخصػيص 
الحػػرص عمػػة إحكػػاـ إغػػبلؽ المنافػػذ فػػي نظػػاـ الصػػرؼ الصػػحي قبػػؿ اسػػتخداـ المبيػػدا 

 ومراعاة عدـ حدوث تماس مباشر بيف مستحضر المبيد والماء.
 وىبوب رياح قوية . تخدـ المبيد أثناء اليطوؿ المطريػ ال يس

 (: عبوة مبيد فوسفيد األلمنيوـ101الشكؿ )

 االحتياطات الواجب مراعاتيا عند استخداـ مواد الوقاية والتعقيـ : –سادسًا 
تتـ عمميات التعقيـ مف قبؿ لجاف التعقيـ المشكمة ليذه الغاية حصػرًا وال يجػوز  .1

 تكميؼ غيرىـ بذلؾ.

رتداء األلبسة واألقنعة الواقية اضرورة إلة بيو كافة العامميف بالوقاية والتعقيـ تن .2
والكمامػػػػات عنػػػػد اسػػػػتعماؿ المػػػػواد السػػػػامة وخاصػػػػة الغػػػػازات لممحافظػػػػة عمػػػػة 

 صحتيـ .



 159 

إيقػػػاؼ تكميػػػؼ العناصػػػر بأعمػػػاؿ الوقايػػػة والتعقػػػيـ فػػػي حػػػاؿ تعػػػرض صػػػحتيـ  .3
وحيػػػاتيـ لمخطػػػر نتيجػػػة التعػػػرض المسػػػتمر لمغػػػازات السػػػامة وذلػػػؾ بنػػػاءًا عمػػػة 

 حيف الشفاء التاـ.إلة تقارير طبية واضحة 

 االمتناع عف تناوؿ الطعاـ والشراب والتدخيف أثناء عمميات التعقيـ. .4

شوفة مف الجسـ بالماء والصابوف فور االنتيػاء مػف المك جزاءغسؿ األيدي واأل .5
 عمميات التعقيـ وكذلؾ تغيير الثياب وتنظيفيا.

وسػحب المغمفػات التػي تػػـ اسػتخداميا فػي عمميػػات  كػػداسبعػد الكشػؼ عمػة األ .6
حرقيػا فػي أمػاكف متفرقػة أو  التعقيـ يتـ التخمص منيا مباشػرة بجمعيػا وطمرىػا

وكػذلؾ بالنسػبة لمعبػوات المعدنيػة الخاصػة بعيدة عػف المنػاطؽ اآلىمػة بالسػكاف 
غػػػاز بروميػػػد  سػػػطوانات)أقػػػراصا حبيبػػػات( أمػػػا بالنسػػػبة أل األلمنيػػػوـبفوسػػػفيد 

الميثيػػػؿ الفارغػػػة تمامػػػًا فتجمػػػع وتخػػػزف فػػػي مكػػػاف أمػػػيف وبعيػػػد عػػػف التجمعػػػات 
السػػػػكانية عمػػػػة مسػػػػتوى الفػػػػرع الواحػػػػد ويػػػػتـ إعػػػػبلـ مديريػػػػة التسػػػػويؽ الػػػػداخمي 

عػػددىا وأمػػاكف تواجػػدىا ايػػة والتعقػػيـ وكػػؿ سػػتة أشػػير عػػف والتخػػزيف دائػػرة الوق
 قتراحات البلزمة لتصريفيا .وسعتيا واال

األمػاكف التػي جػرى تعقػيـ إلػة وضع شواخص ولوحات معدنيػة تحذيريػة تشػير  .7
 المخازيف فييا حديثًا.

 المحظورات : –سابعًا 
أي مبيػػد األلمنيػػـو أو ال يجػػوز أف يقػػـو شػػخص بمفػػرده باسػػتخداـ مبيػػد فوسػػفيد  .1

نمػػػا يجػػػب أف يقػػػوـ بالعمميػػػة  مػػػف شػػػخص )لجنػػػة أكثػػػر يحػػػرر غػػػازًا سػػػامًاا وا 
التعقػيـ فػػي المركػػز(ا لممسػػاعدة فػػي حػاؿ ظيػػور أي أعػػراض تسػػمـ عمػػة أحػػد 

 العامميف.

أو تصػػؿ إلييػػا الميػػاه كونيػػا  بأمػػاكف رطبػػة األلمنيػػوـيحظػػر تخػػزيف مػػادة فوسػػفيد  .2
 بة إلييا. نفجار بمجرد وصوؿ الرطو سريعة االشتعاؿ واال
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)أقراصا حبيبػاتا ظػروؼ( دوف  األلمنيوـعبوات فوسفيد  يحظر لمس أغمفة أو .3
 ارتداء القفازات البلزمة.

لمصػادر الحػرارة المباشػرة وكػذلؾ  يثيؿغاز بروميد الم أسطواناتيحظر تعريض  .4
 أشعة الشمس المباشرة خشية انفجارىا.

عمػػة شػػقوؽ خشػػية  يحظػػر اسػػتعماؿ خػػراطيـ غػػاز بروميػػد الميثيػػؿ التػػي تحتػػوي .5
 عناصر التعقيـ والمرافقيف ليـ. واستنشاقيا مف قبؿتسرب الغاز منيا 

 اإلسعافات األولية عند ظيور بوادر التسمـ بمواد التعقيـ: –ثامنًا 
إخػػػػراج المصػػػػاب إلػػػػة اليػػػػواء النظيػػػػؼ فػػػػورًا بعيػػػػدًا عػػػػف أمػػػػاكف التمػػػػوث وفػػػػؾ  .1

 اإلسعاؼ.المبلبس المحيطة بالعنؽ واالتصاؿ الفوري مع 

 صطناعي لو.تدفئة المصاب مع إجراء التنفس اال .2

 تشجيع المصاب عمة التقيؤ بالوسائؿ المأمونة. .3

 إعطاء المصاب المنبيات مثؿ الشاي والقيوة. .4

 نقمو إلة أقرب مستشفة أو طبيب في حاؿ شدة اإلصابة. .5

 واجبات الفرع: –تاسعًا 
عداد كشوؼ دورية حسية ن .1 صؼ شيرية وترسؿ ىذه التقيد التاـ بكؿ ما سبؽ وا 

دائػػػرة الوقايػػػة والتعقػػػيـ فػػػي  امديريػػػة التسػػػويؽ الػػػداخمي والتخػػػزيفإلػػػة الكشػػػوؼ 
اإلدارة المركزية تتضمف حالة المخازيف بالمستودعات والعػراءات والصػويمعات 

الحشػػػرية مػػػع ذكػػػر كميػػػة المػػػواد التػػػي  اإلصػػػابات واإلجػػػراءات المتخػػػذة حيػػػاؿ 
نتائج عممية التعقػيـ مػع إرسػاؿ و  ارى تعقيميااستيمكت بالتعقيـ والكمية التي ج

اءة العمػػػاؿ وكفػػػػاءة تطػػػوير العمػػػػؿ وزيػػػادة كفػػػػمػػػف شػػػػأنو قتراحػػػات وكػػػؿ مػػػػا اال
 ستخداـ المبيدات والحفاظ عمة المخازيف.ا

إعػػػداد جػػػداوؿ نصػػػؼ شػػػيرية تتضػػػمف الموجػػػودات مػػػف مػػػواد الوقايػػػة والتعقػػػيـ  .2
 عمب التصفية والكمامات.إلة بشكؿ مفصؿ إضافة 
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ذ مضػػػموف ىػػػذه التعميمػػػات بدقػػػة واسػػػتعماؿ مػػػواد التعقػػػيـ بػػػروح عاليػػػة مػػػف تنفيػػػ .3
 المسؤولية وبعيدة عف اليدر.

يػػػتـ مسػػػؾ سػػػجؿ تعقػػػيـ فػػػي كػػػؿ مركػػػز يػػػدوف فيػػػو اإلجػػػراءات المتخػػػذة حيػػػاؿ  .4
الحشرية التي يمكػف أف تصػيب المخػازيف ونتػائج الكشػؼ الحشػري  اإلصابات 

 خدمة.الدوري ونوع الغاز المستخدـ والجرعة المست

القيػػػاـ بجػػػوالت دوريػػػة عمػػػة المراكػػػز ومواقػػػع التخػػػزيف وجػػػرد مػػػواد التعقػػػيـ فييػػػا  .5
والتأكػػػػد مػػػػف اسػػػػتخداـ ىػػػػذه المػػػػواد فعػػػػبًل وحسػػػػب الحاجػػػػة ووفػػػػؽ مبػػػػدأ األقػػػػدـ 

 فاألحدث. 

إجراء الفحص الطبي الدوري لمعامميف في مجاؿ التعقيـ وكػؿ سػتة أشػير عمػة  .6
 األقؿ .

 وتاميف متطمباتيـ لرفع وتيرة وكفاءة عمميـ. تحفيز العامميف في مجاؿ التعقيـ .7

 مالحظات ىامة: –عاشرًا 
  قبػػػػؿ إجػػػػراء أي عمميػػػػة شػػػػحف لممخػػػػازيف يػػػػتـ التأكػػػػد مػػػػف خموىػػػػا مػػػػف

الحشرية الحية تحت طائمة معاقبة المسػئوليف عػف الشػحف  اإلصابات 
الناجمة  األضرارفي حاؿ وجود إصابات حشرية حية وتغريميـ بكافة 

 عف ذلؾ.

  اإلصػػابات عنػػد شػػحف الحبػػوب يػػتـ التأكػػد مػػف خمػػو وسػػائط النقػػؿ مػػف 
الحشػػػرية واليػػػرارات والشػػػقوؽ والنتػػػوءات فػػػي أرضػػػية السػػػيارات وخمػػػو 

 .اإلصابات شادر السيارات مف 

 تػرفض أو  يتـ رش وسائط النقػؿ الفارغػة وأغطيتيػا إذا دعػت الضػرورة
 تجراءاتحميميػػا فػػي حػػاؿ عػػدـ موافقػػة المسػػئوؿ عػػف ىػػذه الواسػػطة بػػإ

 التعقيـ.
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  يجػػػػب التأكػػػػد مػػػػف نظافػػػػة المسػػػػتودعات والينكػػػػارات واألمػػػػاكف المػػػػراد
فييا مف بقايا المخػازيف السػابقة برشػيا بالمبيػدات السػائمة قبػؿ  فالتخزي

 استخداميا في تخزيف الحبوب.

 .1997/ لعاـ 2ينية العمؿ بالتعميمات رقـ / –حادي عشر 

ساـ التسويؽ وشعب الوقاية والتعقيـ عمة مدراء الفروع ورؤساء أق –ثاني عشر
 ورؤساء لجاف التعقيـ في المراكز مراعاة ومتابعة تنفيذ ما ورد أعبله وبدقة كاممة.

 تطبيؽ ىذه التعميمات منذ تاريخ صدورىا في المؤسسة. –ثالث عشر 
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