
11

زراعة الحبوب
الخسائر بعد الحصاد

دليل الفالح

www.ardna.orgwww.onca.gov.ma



دليل الفالح
زراعة الحبوب: الخسائر بعد الحصاد

طبعة 2021



45

دلـيـل الفالح

45

دلـيـل الفالح

الفهرس
6 مقدمة	
8 تقليل	اخلسائر	عند	احلصاد 
9 الوقاية	من	احلرائق 

10 حتسني	وسائل	وطرق	التخزين	
22 خامتة	



67

دلـيـل الفالح

67

دلـيـل الفالح

مقدمة

المتوسط،  األبيض  البحر  بحوض  التقليدية  الفالحية  األنظمة  نسق  على 
تغطي  إذ  المغربي،  الفالحي  النظام  في  هاما  دورا  الحبوب  زراعة  تلعب 
زراعة الحبوب األساسية )القمح اللين، القمح الصلب والشعير( حوالي 4,5 
مليون هكتار، أي ما يعادل تقريبا نصف المساحة الصالحة للزراعة. غير أن 
والتدهور،  للتلف  المحصول  فيها  يتعرض  التي  الحاالت  من  الكثير  هناك 
انعكاس سلبي ليس  التخزين. ويكون لهذا  أو  الدرس  الحصاد،   ُ سواء عند 
على المنتج والتاجر فحسب، بل يتعداه إلى دفع الدولة إلى استيراد كميات 

إضافية من الحبوب لتغطية الحاجيات الوطنية. 

 ُ وقد عرفت هذه الزراعة تطورا مهما خالل السنوات األخيرة بفضل الدعم 
الذي يقدمه صندوق التنمية الفالحي. 

تأطير  في  مهما  دورا  الفالحية  لالستشارة  الوطني  المكتب  ويلعب 
والممارسات  الحديثة  التقنيات  اعتماد  بأهمية  وتحسيسهم  الفالحين 
الجيدة بهدف تحسين اإلنتاج بصفة عامة والحرص على تقليل الخسائر بعد 
الحصاد. ويتم ذلك عبر العديد من العمليات كاأليام والدورات التحسيسية 

والمدارس الحقلية والزيارات الميدانية، إلخ. 

من أجل إنجاح ذلك، يجب على الفالح أن يكون على دراية بمسببات الضياع، 
وأن يكون ملما بمختلف تقنيات ووسائل تخزين الحبوب.

من  المزيد  يطلب  أن  األمور  بهذه  للمهتم  يمكن  الحاالت،  كل  وفي   
المعلومات من مركز االستشارة الفالحية القريب منه.
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عملية  هي  الدراسة  احلصادة  ضبط  إن 
جودة  وضمان  اخلسائر  من  للحد  أساسية 
التعديالت  تتمحور  أن  يجب  احلبوب. 
حول  احلصادات  على  إجراؤها  سيتم  التي 

األهداف التالية:
وخالية  سليمة  حبوب  على  •��احلصول 
وجود  فإن  الواقع،  يف  الشوائب.  من 
الشوائب ُيخفض قيمة الوزن النوعي 
لتر(،   100 ل  بالكلغ  )الوزن  للحبوب 
سبيل  على  البيع.  سعر  على  ويؤثر 
املثال يف حالة القمح، فإن سعر البيع 
ُمرتبط بالوزن النوعي الذي يجب أن 

يكون 80 كلغ/هيكتولتر على األقل؛
•�احلد األدنى من خسائر احلبوب؛

للحصادة  ُقصوى  مردودية  •���ضمان 
يف  احلصاد  عملية  لتتم  الدراسة 
اآلجال امُلتاحة، حيث أن جتاوز الوقت 

انخفاض  إلى  يؤدي  للحصاد  األمثل 
ُمستوى الرطوبة وقيمة الوزن النوعي 
)بالنسبة للقمح، يجب أن تكون نسبة 
الرطوبة أثناء عميلة احلصاد ما بني 

14٪ و ٪16(.
ليس من السهل حتقيق هذه األهداف ألنه 
التأثير  دون  واحد  هدف  حتقيق  ُيكن  ال 
على هدف آخر. لكن يجب إيجاد حل وسط 
بني حتسني مردودية وسرعة عملية احلصاد، 

وضبط احلصادة لضمان جودة احلبوب.

يف	 اخلسائر	 من	 املسموح	 احلد	
عملية	احلصاد

الفاقد  أو  اخلسائر  نسبة  تتعدى  أال  يجب 
الناجت عن عميلة احلصاد نسبة 5٪. يف حالة 
للحصادة  السيئ  الضبط  أو  ضبط  عدم 
الدراسة، يكن أن تصل نسبة اخلسائر ألكثر 
من 10٪. حيث أن عددا كبيرا من العمال أو 

للمهارات تقليل الخسائر عند الحصاد يفتقرون  احلصاد  آالت  مشغلي 
التقنية واملعرفة الالزمة بأهمية ضبط اآللة 
من  الفاقد  أو  اخلسائر  نسبة  على  وتأثيره 

احلبوب.
بها  املسموح  تتغير نسبة اخلسائر  أن  يكن 
أو  احلقل  حالة  أو  النضج  مرحلة  حسب 
الظروف املناخية. وتتراوح هذه النسبة عامة 
بني 3 ٪ و 5 ٪. هناك أيضا مؤشر آخر يكن 
اعتماده يف حتديد نسبة الفاقد املسموح به، 
وهو أن تكون كمية اخلسائر من احلبوب أقل 

من كمية البذور املستعملة.

تأثير	احلمولة	الزائدة	على	نسبة	
اخلسائر

الدراسة  احلصادة  اختيار  معايير  أهم  من 
الذي  والتنب(  )احلبوب  احملصول  كمية  هو 
يؤدي  حيث  الساعة،  يف  معاجلته  تستطيع 
اآللة  قدرة  تفوق  احملصول  من  كمية  دفع 
احلبوب  فصل  وأجهزة  املروحة  عجز  إلى 
كمية  وخروج  القش  عن  احلبوب  فصل  عن 
املشغل  أو  فالعامل  القش.  من  البذور  من 

من  يزيد  مما  بسرعة،  العمل  دائما  يحاول 
اآللة  وُيعرض  املعاجلة  احملصول  كمية 
يزيد  الذي  الشىء  الزائدة،  ملشكل احلمولة 
مرحلة  يف  احلبوب  من  اخلسائر  نسبة  من 

الدرس والفصل والغربلة.

تقليل	اخلسائر	الناجتة	عن	
احلمولة	الزائدة

القطع  جهاز  خفض  على  املزارعون  اعتاد 
املمارسة  هذه  لكن  التنب،  كمية  يف  للزيادة 
تؤدي  بل  اآللة،  مردودية  من  شيئا  ُتغير  ال 
اآللة،  قدرة  تفوق  كمية من احملصول  لدفع 
الزائدة.  احلمولة  ملشكل  ُتعرضها  وبالتالي 
لتقليل  القطع  جهاز  رفع  يكن  لذلك 
الدرس  املعاجلة وحتسني جودة  التنب  كمية 
بعض  إجراء  ُيكن  والغربلة.  والفصل 
لتقليل  الدراسة  احلصادة  على  التعديالت 

كمية التنب امُلعاجلة مثل: 
•�تقليص عرض القطع؛

•�خفض سرعة احلصادة الدراسة؛
•�رفع مستوى جهاز القطع.
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مصادر	الشوائب	وجودة	احلبوب
من  عالية،  بجودة  حبوب  على  للحصول 
الضروري احلفاظ عليها سليمة دون كسور 
وتقليل نسبة الشوائب. أنواع الشوائب التي 

يكن العثور عليها يف احلبوب هي:
•�احلبوب املكسورة أثناء عميلة الدرس؛

•��احلبوب التي أنبتت يف السنابل بسبب 
عملية  تأخر  أو  املتأخرة  األمطار 

احلصاد؛
امُلشوهة  أو  الصغيرة  القمح  •��حبوب 
واحلبوب  االخرى  الزراعات  وحبوب 

املتغيرة بسبب الرطوبة أو األمراض؛
األجنبية  البذور  من  مختلفة  •��شوائب 

واحلجارة والتراب والقش.

احلد	من	خسائر	كسر	احلبوب
احلصادة  إعدادات  وتغيير  ضبط  يكن 
حسب نوع ومصدر الشوائب من أجل فصل 

احلبوب النظيفة عن هذه الشوائب.
اإلعدادات  اعتماد  يجب  بذلك،  للقيام 
تكسر  مشكلة  من  للحد  للحصادة  امُلالئمة 
نسبة  يف  كبير  بشكل  تساهم  التي  احلبوب 

اخلسائر أو الفاقد من احلبوب.
الكثير  هناك  كان  إذا  العملية،  الناحية  من 
فإنه  اخلزان،  يف  املكسورة  احلبوب  من 
عمل  وسرعة  الدرس  بجهاز  االشتباه  يجب 
مراقبة  الضروري  من  لذلك  احلصادة. 

العناصر التالية: 
األمامية  الفتحات  أن  من  •��التأكد 
الدرس  وسلة  الدراس  بني  واخللفية 

ليست ضيقة أكثر من املطلوب؛
الدراس  سرعة  كانت  إذا  مما  •��التحقق 

مفرطة؛
عمل  سرعة  كانت  إذا  مما  •��التحقق 

احلصادة عالية أكثر من الالزم.

التعديالت	أو	اإلعدادات	
الرئيسية	على	احلصادة	الدراسة

أن  احلصاد  آلة  ُمشغل  على  يجب  عموما 
العوامل  وتأثير  بأهمية  دراية  على  يكون 

التالية: 
•�ُسرعة دوران الدراس؛

•�سرعة املروحة؛
•�املسافة بني الدراس وسلة الدرس؛

•�سرعة عمل آلة احلصاد؛
•�ارتفاع مستوى جهاز أو قضيب القطع؛

طاحونة  أو  الدوالب  دوران  •��سرعة 
احملصدة؛

احملصدة  لطاحونة  العمودي  •��الوضع 
بالنسبة لطول احملصول؛

•�درجة ميالن أسنان طاحونة احملصدة؛
•�قطر فتحة الغربال الُعلوي والسفلي؛
•�فتحة مدخل الهواء املتجه للمروحة؛

احملصدة  لطاحونة  األفقي  الوضع  �•
بالنسبة ملستوى قضيب القطع.

 إعدادات	طاحونة	احملصدة
أو	الدوالب

تزيد  بحيث  مصممة  احملصدة  طاحونة  إن 
تقدم  سرعة  عن   ٪20 إلى   ٪10 ب  سرعتها 
احلصادة، وعندما تدور بسرعة كبيره تتسبب 
عبر  األرض  يف  السنابل  وضياع  سقوط  يف 
جنبات جهاز القطع ورافعة الغلة. كما يجب 
إلى   ٪2 أسرع ب  تدور طاحونة احملصدة  أن 

3٪ من لولب اإلمداد.
يف  الدوالب  أصابع  أو  أسنان  تظل  أن  يجب 
وضعية عمودية أو مائلة لألمام عند الدوران 
بجانب لولب اإلمداد، هذه الوضعية تسمح 
كمية  من  بالتخلص  الطاحونة  ألصابع 
احملصول املقطوعة ليتم متريرها عبر لولب 

طاولة  خارج  الغلة  تتبعثر  أن  دون  اإلمداد 
القطع.

إعدادات	لولب	اإلمداد
اإلمداد  لولب  بني  التباعد  يكون  أن  يجب 
وقاع طاولة القطع واضحا )أكثر من 3 سم( 
أو  ضرر  أي  دون  للغلة  سلس  مرور  لضمان 
دوران  سرعة  تكون  أن  يجب  للحبوب.  كسر 
لولب اإلمداد حوالي 5 متر/ثانية )18 كم / 
ساعة(، وإذا زادت هذه السرعة سيكون هناك:
•�تركيز تدفق التنب إلى داخل احلصادة؛
•��تفاقم مشكل التكدس داخل احلصادة؛

لولب  حول  التكدس  مشكل  •��تفاقم 
اإلمداد؛

•�الزيادة يف اخلسائر وكسر احلبوب.
النقط التي يجب مراعاتها بخصوص لولب 

اإلمداد هي:
على  دورانه  لسرعة  الكبير  •��التأثير 

نسبة اخلسائر يف احلبوب؛
•��احلجم الكبير أو الغير املناسب للولب 
رافعة  اإلمداد يؤدي لتكدس التنب يف 

الغلة؛
داخل  احملصول  أو  التنب  •��تكدس 

احلصادة يسبب التآكل امُلبكر لآللة.

إعدادات	مصيدة	احلجارة
القطع  سكني  خلف  جتويف  عن  عبارة  هي 
يف أول رافعة الغلة أو يف نهايتها ملنع وصول 
يجب  وهذه  الدراس  إلى  الصلبة  األحجار 
أهمية  من  الرغم  على  يوميا.  تنظيفها 
مصيدة احلجارة هاته يف منع مرور احلجارة 
التكدس  تسبب  فإنها  الدرس،  جهاز  نحو 
إذا  للمحصول.  السلس  املرور  دون  وحتول 
فإنه يكن  كان احلقل خاليا من احلجارة، 
بوضع  وذلك  احلجارة  مصيدة  دور  إلغاء 

صفيحة معدنية فوقها.

التعديالت	اخلاصة	بالدراس	
كل نوع من احلبوب يتفاعل بشكل مختلف 
الدراس. يف حالة احلبوب،  مع سرعة دوران 
إلى   800 الدراس بني  تكون سرعة  أن  يجب 
يف  الرطوبة  نسبة  حسب  دورة/دقيقة   900
الدوران  سرعة  زيادة  يكن  واحلبوب.  التنب 
واملساء  الصباح  خالل  1000/دقيقة  إلى 
تكسير  لتجنب  النهار  خالل  وخفضها 
احلبوب خاصة عندما يتعلق األمر باحلبوب 
القاسية للقمح الصلب. بالنسبة للبقوليات 
والزراعات البروتينية وزراعة السلجم، يجب 
 500 و   350 الدوران حوالي  تكون سرعة  أن 

دورة يف الدقيقة.
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دوران  سرعة  فإن  التقنية،  الناحية  من 
احلبوب  حجم  مع  عكسيا  تتناسب  الدراس 
ال  التي  الصغيرة  الهشة  احلبوب  باستثناء 
تتحمل “تأثير املطرقة” الناجم عن السرعة 
العالية للدراس. على سبيل املثال، بالنسبة 
الشمس،  نوار  وزراعة  العلفي  الفول  لزراعة 
الدراس حوالي  دوران  تكون سرعة  أن  يجب 
500 دورة يف الدقيقة، بالرغم من أن أحجام 

البذور مختلفة جًدا.
جيدة  درس  عملية  على  احلصول  يكن 
دورة   500 من  )أقل  منخفضة  بسرعات 
الذاتي  فالقصور  وبالفعل  الدقيقة(.  يف 
احلفاظ  يف  أساسيا  دورا  يلعب  للدراس 
ُنخفض  عندما  حتى  الدوران  عزم  على 
يساعد  مما   ٪20 ب  احملرك  دوران  سرعة 
على خفض فاتورة استهالك الوقود. عمليا 
عن  للدراس  الذاتي  القصور  حتسني  يكن 
حول  متوازن  بشكل  ثقاالت  إضافة  طريق 
وزن الدراس )مضاعفة الوزن يعطي زيادة يف 

القصور الذاتي ثالثة أضعاف(.
للدراس  املرجعية  اخلطية  السرعة  تتمثل 
احلبوب،  لزراعة  بالنسبة  متر/ثانية   25 يف 
للزراعات  بالنسبة  فقط  متر/ثانية   12.8 و 
املثال،  سبيل  على  والبروتينينة.  الزيتية 
خطية  سرعة  القمح  درس  عملية  تتطلب 

سرعة  وستكون  ثانية،   / متًرا   25 للدراس 
دورة/  796 أو   735 حوالي  الدراس  دوران 

دقيقة إذا كان قطره 60 أو 65 سنتيمتر على 
التوالي.

إعدادات	سلة	أو	صدر	الدراس
الدراس بفصل احلبوب  الدراس وسلة  يقوم 
مرور  أثناء  التنب  ومترير  السنابل  عن 
والسلة  الدراس  بني  املسافة  تختلف  الغلة. 
نقطة  املسافة عند  الدخول عن  نقطة  عند 
املسافة  هذه  تكون  أن  يجب  حيث  اخلروج، 
عند نقطة الدخول مساوية لقطر السنبلة،  
وعند نقطة اخلروج ُمساوية لُقطر احلبوب.

إعدادات	الغرابيل
جهاز  من  الرقيق  والتنب  احلبوب  تسقط 
جتعل  التي  التحضير،  طاولة  فوق  الفرز 
وبطريقة  تدريجيا  يسقط  اخلليط  هذا 
التيار  يقوم  التنظيف.  جهاز  فوق  متساوية 
الغبار  املروحة بحمل  الذي حُتدثه  الهوائي 
احلصادة  خارج  اخلفيفة  القطع  وكل 
تنظيفه  يتم  اخلليط  من  والباقي  الدراسة 
من  يكن  علوي  األول  غربالني:  بواسطة 
اآللة،  خارج  ورميها  الثقيلة  األجزاء  إزالة 
والثاني سفلي يفرز األفداء )قطع السنابل 
الغير مدروسة( ويوجهها ثانية عبر لولب أو 

رافعة األفداء إلى مدخل جهاز الدرس أو إلى 
جهاز درس ثانوي.

•��يجب أن يكون الغربال الُعلوي مفتوحا 
احلبوب  بفرز  يقوم  بحيث  لدرجة 
وجود  ويف حالة  األفداء،  وعدم مترير 
عدد كبير من األفداء، فمن الضروري 
حل هذا املشكل على مستوى الدراس؛

نسبيا  ُمغلقا  يكون  السفلي  •��الغربال 
ألجل  الُعلوي  الغربال  مع  مقارنة 

إمتام عملية الفرز؛
•��إذا كانت احلبوب املجمعة داخل اخلزان 
مليئة بالشوائب، فيجب تعديل سرعة 
الدراس  املسافة بني  أو ضبط  املروحة 
أي  أو  الشوائب  إلزالة  الدرس  وسلة 

مادة أخرى غير احلبوب.

إعدادات	نظام	التهوية
يكن  هوائيا  تيارا  التهوية  جهاز  ُينتج 
أسفل  موجودة  أجنحة  بواسطة  توجيهه 
األجنحة  هذه  املروحة.  بعد  الهواء  مجرى 
الُعلوي  الغربال  على  الهواء  بتوزيع  تقوم 
الُعلوي  الغربال  بني  احليز  وعلى  والسفلي 
وطاولة التهييئ لتنقية احلبوب من األتربة 
وكل الشوائب اخلفيفة أثناء سقوطها نحو 

الغربال الُعلوي.
اإلعدادات املمكنة تتمثل يف:

بواسطة  الهواء  تيار  اجتاه  تغيير  �•
االجنحة؛

الهواء  تيار  صبيب  أو  قوة  •��تعديل 
اعتمادا على حجم ووزن احلبوب؛

يتم  الهواء  تيار  أو صبيب  قوة  •��تعديل 
الهواء  دخول  نقطة  على مستوى  إما 
يف  التحكم  مفتاح  مستوى  على  أو 

سرعة املروحة.
 

5٪ > اخلسائر

سرعة	الدوالب	عالية	جدا

سرعة	تقدم	احلصادة	عالية	جدا

سرعة	الدوالب	بطيئة	جدا

علو	الدوالب	غير	مناسب

مستوى	قضيب	القطع	عالي	جدا

سكاكني	قضيب	القطع	يف	حالة	
سيئة

خسارة	يف	السنابل

خسارة	كلية
)السنابل	+	الساق(

إعدادات	مبدئية	حسب	نوع	احلبوب	

املروحة
الغربال	
السفلي	
)ميلمتر(

الغربال	
العلوي	
)ميلمتر(

املسافة	بني	الدراس	
والسنة

سرعة	
الدراس	
)دورة/
دقيقة(

سرعة	
الدوالب نوع	احلبوب

اخلروج الدخول

متوسطة 12 16-14 5-4 18-16 1300 -700 بطيئة اخلرطال	أو	
الشوفان

قوية 12-8 12 5-3 14-12 1300-700 متوسطة القمح
قوية 12-8 12 5-3 14-12 1300-700 متوسطة الشعير

ضعيفة 5-3 9-7 6-3 20-16 500-300 بطيئة السلجم
قوية 10-6 20-15 7 14 500-300 متوسطة الفول العلفي
قوية 15-8 19-16 12-10 20-15 600-300 ضعيفة البازالء أو البسلة

قوية جدا 16-12 25-20 10 30 500-300 ضعيفة احلمص

قوية جدا 16-10 19-12 12 30 500-300 ـــــــــ نوار الشمس
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بارتفاع عدد احلرائق،  الصيف  يقترن فصل 
وجتفف  احلرارة  درجات  ارتفاع  جراء  وذلك 
اإلحتياطات  أخذ  يجب  لذا  األعشاب، 

الالزمة :

على	مستوى	احلقل
احلقل  جوانب  بحصاد  •��اإلسراع 
الكبرى  القطع  تقسيم  مع  وحرثها 
باستعمال  وذلك  صغرى  قطع  إلى 

احلصادة واحملراث؛
تشق  كهربائية  أعمدة  هناك  كانت  •��إذا 
القيام  يجب  فإنه  احلبوب  مزارع 
األماكن  يف  األرض  وتقليب  بحصاد 

املوجودة مباشرة حتت األسالك؛
العمال  طرف  من  النار  إشعال  •��عدم 

أثناء احلصاد؛

•��عدم إلقاء بقايا السجائر بالقرب من 
مزارع احلبوب.

على	مستوى	املعدات
للمعدات  الكهربائية  األجهزة  •��مراقبة 

الفالحية قبل الشروع يف احلصاد؛
•�جتهيز احلاصدات بأجهزة اإلطفاء؛

•�توجيه منفذ غازات اآلالت إلى األعلى.

على	مستوى	الضيعة
وجرار  باملاء  مليء  صهريج  •��توفير 
الفوري  لإلستعمال  مبحراث  مجهز 

عند نشوب حريق؛
على  مترا   20 ب  تقدر  مسافة  •��ترك 
بحرث  والقيام  التنب  أكوام  بني  األقل 

األرض حول وبني أكوام التنب.

الوقاية من الحرائق

حتسني	وسائل	وطرق	التخزين
لنظام  يخضع  بكونه  احلبوب  إنتاج  يتميز 
أكتوبر  بني  ما  متتد  التي  الزراعية،  الدورة 
احلصاد(.  )فترة  ويوليوز  الزرع(  )فترة 
خالل  عادة  يتم  احملصول  جمع  فإن  وهكذا 
فترة قصيرة ال تتعدى شهرين، بينما يتوزع 
فإن  ولهذا  السنة.  مدار  على  اإلستهالك 
تنظيم  يف  أساسيا  عنصرا  يشكل  اخلزن 
بالكميات  املنتظم لألسواق  التموين  عملية 

الالزمة وباألثمنة املناسبة.
ومعلوم أن عملية اخلزن ال تؤدي يف الغالب 
تسعى  بل  املخزون،  جودة  من  الرفع  إلى 
إلى صيانة ومنع تدهور صفات هذه  أساسا 
اجلودة التي يتميز بها احملصول قبل اخلزن.

ال شك أن نسبة التلف من احملصول امُلخزن، 
تتعلق بشروط التخزين املتمثلة يف، سالمة 
اخلزن  وحدة  طبيعة  اخلزن،  قبل  احملصول 
أن  إال  اخلزن.  ملدة  باإلضافة  وتقنياتها، 
الباحثني يتفقون على أن معدل هذه النسبة 
للحبوب بالدول النامية يصل إلى 10٪، وأن 

على  الكافية  الداللة  ُيعطي  كهذا  معدال 
العمل  الكميات الضائعة سنويا، مما ُيحتم 

على جميع املستويات خلفضها.
بسالمة  تتأثر  املخزون  سالمة  فإن  لذا 
املستودعات املخصصة لهذا الغرض؛ فاملخزن 
الرديء يلحق الضرر مبخزونه، أما املستويف 
كبرى  مساهمة  فيساهم  الصحية  للشروط 

يف احلفاظ على سالمة املخزون.

العوامل	املؤثرة	على	جودة	التخزين
درجتي  بني  العالقة  مستوى  ضبط  إن 
هو  احلبوب  مخزن  يف  والرطوبة  احلرارة 
وصيانة  املخزون  لسالمة  األكيدة  الضمانة 

جودته.

احلرارة
بحرارة  املخزون  حرارة  درجة  ارتفاع  يرتبط 
وتقنية  وبنية  نوع  وكذا  به،  احمليط  اجلو 
التخزين امُلتبعة، ويؤثر ارتفاع درجة احلرارة 

على :
احلبوب؛  تنفس  عملية  •��تنشيط 
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وتكاثف بخار املاء يف جو املخزون؛
وتكاثر  لنمو  املناسبة  البيئة  •��خلق 
استهالك  يف  تنشط  التي  احلشرات 

املخزون؛
عند  احلبوب  لتعفن  مالئم  جو  •��خلق 

ارتفاع الرطوبة.
باعتبار  أهمية  يزداد  األمر  أن هذا  وال شك 
إذ  احلصاد،  موسم  ييز  الذي  احلار  املناخ 
يف  مئوية  درجة   40 احلرارة  درجات  تتجاوز 
توفير  يفرض  مما  املغربية،  املناطق  بعض 

الوسائل املناسبة لتهوية وحدات اخلزن.

الرطوبة
لعدم  احلبوب  يف  الرطوبة  مصدر  يعود 
أو  احلصاد،  بعد  جتفيفها  عملية  اكتمال 
رطوبة أرضية املخزن وضعف عزل جدرانها، 
الذي  الشيء  احلرارة،  درجة  ارتفاع  عند  أو 
يساعد  مما  الرطوبة،  يف  ارتفاع  عنه  ينتج 

على :
مما  احلبوب،  تنفس  عملية  •��تسريع 
ارتفاع درجة حرارة املخزن،  إلى  يؤدي 
تنشط  الرطوبة  ارتفاع  استمرار  ومع 
احلبوب وتبدأ يف التكشف، اإلنبات ثم 

املوت؛
الفطريات  لنمو  املناسبة  البيئة  •��خلق 
املسؤولة عن التعفن، فتتدهور جودته، 
وقد  األسواق،  يف  قيمته  يفقده  مما 
للمحصول  الكلي  اإلتالف  إلى  يؤدي 
ظروف  يف  خزنه  استمرار  حالة  يف 

الرطوبة العالية.
على  العمل  يجب  الوضعية،  هذه  لتفادي 
قبل  بالتجفيف  احلبوب  رطوبة  خفض 
األرضية  الرطوبة  املخزون عن  اخلزن، عزل 

وتقوية عزل اجلدران.

وجتدر اإلشارة إلى أنه يف الظروف املناخية 
رطوبة  نسبة  تتراوح  ما  عادة  الوطنية، 
احلبوب عند احلصاد ما بني 12٪ و 13٪ مما 

يجعلها قابلة للخزن.

حشرات	املخازن	والقوارض
يكون  عندما  اآلفات  هذه  مقاومة  تسهل 
عند  أو  سليما،  خزنه  امُلراد  احملصول 
ومن  ُمصابا.  كان  إذا  اخلزن  قبل  معاجلته 

أهم احلشرات التي تصيب املخازن جند :
آفة  أهم  ُتعتبر  احلبوب:  •��سوسة	
العالم،  يف  املخزونة  احلبوب  ُتصيب 
يف  للحبوب  أضرارا  حُتدث  ألنها 
داخل  وتوجد  والصوامع،  املخازن 
األرجل،  عدية  يرقات  امُلصابة  احلبة 
ملم،   3,5 طولها  غامق،  ُبني  لونها 
نهايته  بقرب  مستطيل  خرطوم  ولها 
زوج من الفكوك الُعليا ُتصيب القمح، 

الشعير، األرز والذرة.

احلشرات  أهم  من  احلبوب:  •��ثاقبة	
يف  بكثرة  وتوجد  باحلبوب،  الضارة 
احلشرات  باقي  عن  وتتميز  املخازن، 
حجمها،  وصغر  األسطواني  بشكلها 
إما  ولونها  ملم   3 طولها  يبلغ  إذ 

منحنية  الرأس  أسود،  أو  غامق  بني 
لألسفل ومجهزة بفكوك قوية مُتكنها 
من ثقب اخلشب واحلبوب. يكثر ضرر 
املرتفعة،  احلرارة  درجات  مع  احلشرة 
ويالحظ أن احلشرة الكاملة تثقب يف 
احلبوب األكثر جفافا من التي تثقب 

فيها أنواع احلشرات األخرى؛

احلشرة  ُتصيب  احلبوب:  •��فراشة	
مخزون احلبوب من قمح وشعير وذرة 
وأرز. هي فراشة صغيرة رقيقة اجلسم 
طولها 6 ملم ولون اجلسم واألجنحة 
واألجنحة  ُمصفر  ُبني  األمامية 
طرفها  يتد  رمادية،  اخللفية 
األصبع،  سبابة  شكل  على  اخلارجي 
شعور  اخللفية  األجنحة  طرف  وعلى 
طويلة واملسافة بني األجنحة 15 ملم؛

يف  النشوية  املواد  على  اليرقات  تتغدى 
احلبوب، وتنقص من وزن احلبوب فضال 
لزيادة  مجاال  لغيرها  تترك  أنها  على 
الضرر فتقل قوة اإلنبات، وتنحط قيمة 
واألجزاء  الُبراز  وجود  لكثرة  الدقيق 

احلشرية األخرى.

ُمفلحة  حشرة  احلبوب:  •��ُخنفساء	
اجلسم سوداء اللون طولها 8 ملم، لها 
بصدرها  ُمتصل  رأسها  قوية،  ُفكوك 
ومتتاز  صغيرة.  حلقة  مستوى  على 
يرقات هذه احلشرة باحلفر يف أخشاب 
يتعذر  حتى  فيها  واإلختباء  املخازن 
أن  ولوال  التنظيف.  عند  إخراجها 
وقتا طويال يف  تستغرق  هذه احلشرة 
والديدان  اخلنافس  وأن  حياتها،  دورة 
من  لكانت  البعض،  بعضها  تفترس 

أشد حشرات احلبوب املخزونة ضررا؛
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واجلرذان  الفئران  ُتعتبر   : •��القوارض	
تقل  وال  املستودعات  يف  هامة  آفات 
من  ُتسببه  ملا  احلشرات  عن  خطرا 
واملواد  للحبوب  وتلف  كبيرة  خسائر 
الغذائية املخزونة. عالوة على أضرارها 
على صحة املواطنني لنقلها األمراض، 
للغذاء.  وشراهيتها  ولتكاثرها 
ومقاومتها  بها  اإلهتمام  يجب  لذا 
بالوسائل التخزينية السليمة وإبادتها 
ما  وكثيرا  املرخصة.  الكيماوية  باملواد 
تسبب اجلرذان حرائق يف املستودعات 
بقرضها  وذلك  بالكهرباء  املزودة 
عنه  يترتب  مما  والكبالت،  األسالك 

حدوث شرارة داخل املخزن؛
وطبيعة  مصادر  التالية  النقاط  ُتلخص 

اإلصابة احلشرية يف احلبوب :
تبدو  التي  احلبوب  يف  اإلصابة  •��تنشأ 
حلشرات  تعرضها  سابق  من  سليمة 

وضعت بيضها عليها؛
تصيب  التي  احلشرات  من  •��الكثير 
حياتها  من  جزءا  تقضي  احلبوب 
داخل احلبوب وال يكن إدراك وجودها 
بالعني  العادي  الفحص  مبجرد 

امُلجردة؛

يف  تتم  احلشرية  اإلصابات  •��بعض 
مواضع غائرة يف احلبوب املخزونة ال 
يسُهل مالحظتها وقد يحدث يف هذه 
تظهر  أن  قبل  بالغة  أضرار  املواضع 

احلشرات على السطح؛
احلشرات  هي  اإلصابة  مصادر  •��أهم 
والتي  نفسه  املخزن  يف  توجد  التي 

تعيش يف شقوقه ويف املواد املخزونة؛
تعبأ  التي  القدية  العبوات  •��تعتبر 
واملطاحن  الدرس  فيها احلبوب وآالت 
املصادر  من  املختلفة  النقل  ووسائل 
الهامة للعدوى إذا لم ُيعتنى بتنظيفها 
قبل  احلشرات  من  متاما  وتطهيرها 

استعمالها.
فوسفيد  مبادة  التبخير  عملية  ومُتثل 
املخازن  لتطهير  طريقة  أجنع  األملنيوم 
العملية  بهذه  وتتكلف  احلشرات،  من 
بإغالق  ُينصح  كما  خاصة.  شركة 
على  بالتهوية  اخلاصة  الُعلوية  املنافذ 
مستوى امُلستودعات أمام هجوم الطيور. 

باإلضافة إلى وضع مصايد للفئران.

ُنظم	التخزين
إن أساليب اخلزن التقليدية الزالت منتشرة 
الضيعات، ومن بني  املغرب على مستوى  يف 

هذه النظم جند ما يلي:
هذه  تستعمل  القصبية:	 •��السلة	
املغرب.  مناطق  مبختلف  التقنية 
وهي عبارة عن وحدة تخزين مصنوعة 
شكل  ذات  القصب،  من  محليا 

أسطواني، وتكون بأحجام مختلفة.
بتفريغ  وذلك  باليد،  السالل  تعبئة  تتم 
مدة  تصل  أن  ويكن  األكياس،  محتوى 

التخزين بهذه الطريقة إلى سنتني.

سهولة  بالسالل،  التخزين  سلبيات  ومن 
باحلشرات،  وإصابتها  للقوارض  تعرضها 
والتعبئة  التداول  أثناء  العطب  وسرعة 

واإلفراغ.
وحلماية السالل واملخزون، أظهرت البحوث 
يعمل  البالستيك  من  بأكياس  التغليف  أن 
الرطوبة  تسرب  من  املخزون  حماية  على 
غاز  استقرار  على  يساعد  ُمغلق  جو  وخلق 
نظرا  املخزون  ضمن  الكربون  أوكسيد  ثاني 
لفعاليته اإليجابية ضد األنشطة احليوية؛

خزانات  على  ُتطلق   : •��املطمورة	
أساسا  املنتشرة  اجلوفية  احلبوب 
ُتخزن احلبوب  الشاوية وعبدة.  بجهة 
ملء  ويتم  سائب،  بشكل  املطمورة  يف 
تأثير  حتت  فوهتها  من  املطمورة 
عادة  وُيستعمل  األرضية،  اجلاذبية 

ليلعب  جدرانها  لتغليف  كمادة  التنب 
ورطوبة  املخزون  بني  احلاجز  دور 
يقوم  كما  األمطار،  ومياه  التربة 
الفالح بحفر قناة مخروطية مباشرة 
مياه  لتصريف  املطمورة  مدخل  حتت 

األمطار اجلارية.
حرارتها  درجة  بكون  املطمورة  وتتميز 
تكاليف  وبانخفاض  وثابتة  منخفظة 

الصيانة.
باألكياس  التغليف  استعمال  أن  كما 
يف  التلف  نسبة  يخفض  البالستيكية 
احملصول من 20٪ إلى 3٪ يف حالة استعمال 
صالحية  أن  إلى  اإلشارة  جتدر  كما  التنب. 

استعمال الكيس تقدر مبوسمني أو أكثر.
يف  فتتمثل  احلديثة  التخزين  نظم  أما 
للتخزين،  ُمخصصة  مستودعات  اعتماد 



2021

دلـيـل الفالح

2021

دلـيـل الفالح

وذلك سواء باعتماد أكياس أو بشكل سائب أو 
هما معا. جند هذا التنوع يف طرق التخزين 
احلديثة خاصة لدى التعاونيات الفالحية، 
واملطاحن.  احلبوب  جُتار  الكبرى،  الضيعات 
ويجب أن تتوفر يف هذه املستودعات الشروط 

التالية :
•��أن تكون أرض امُلستودع ُمرتفعة نسبيا 

عن سطح األرض امُلجاورة؛
ليسهل  مصقولة  اجُلدران  تكون  •��أن 

تعقيمها؛
ال  لكي  حادة  غير  الزوايا  تكون  •��أن 

ُتعشش فيها احلشرات؛
•��أن يكون مجهزا املستودع بنوافذ كافية 
من كافة اإلجتاهات لينفذ منها النور 
بُشباك  اخلارج  من  وُمغطاة  والهواء، 
بأبواب  وُمجهزة  الثقوب،  صغيرة 

زجاجية من الداخل؛
مغطاة  املستودعات  سقوف  تكون  •��أن 

امُلسلح(،  )اإلسمنت  ُمحكمة  بصفة 
من  بطبقة  اخلارج  من  ومفروشة 

اإلسفلت؛
سليمة  امُلستودعات  أبواب  تكون  •��أن 
املداخل  تكون  وأن  اإلغالق،  ُمحكمة 
األبواب  خلف  مرتفعة  بعتبة  ُمجهزة 

مباشرة ملنع تسرب املاء والقوارض.
ال  املستودعات  يف  الشروط  هذه  توفر  إن 
الطريقة  تتبع  لم  ما  املرجو  الهدف  ُيحقق 
املستودعات،  هذه  داخل  التخزين  يف  امُلثلى 

وامُلتمثلة يف :
•��أن تكون األكداس بعيدة عن اجلدران 

)100 سم( على األقل؛
املمرات بني األكداس بعرض  تكون  •��أن 

100 سم؛
•��أن ال يزيد عرض الكدس عن 5 أمتار 

وطوله عن 10 متر؛

أو  بألواح  الكدس  أرضية  ُتفرش  •��أن 
شرائح من مادة عازلة بأبعاد مناسبة 

ملنع الرطوبة من الوصول للمخزون.
احلبوب  تخزين  يف  احلديث  اإلجتاه  يقوم 
العمودية  الصوامع  يف  السائب  اخلزن  على 
ُمرفقة  الوحدات  هذه  تكون  حيث  املعدنية، 
بأجهزة مُتكن من امُلراقبة املستمرة للمخزون 

ومن التدخل السريع عند احلاجة.

املخزونة  احلبوب  تهوية  أو  التبريد  ويعتبر 
التخزين  ضرورات  من  املعدنية  بالصوامع 
داخل جسم  احلرارة  درجة  استقرار  لضمان 

الصومعة، مما يضمن خزنا جيدا.
املعدنية على  أن تتوفر الصومعة  كما يجب 
ويف  كافية  بأعداد  والقياس  املراقبة  أجهزة 

مواقع مناسبة، وتوزيع مالئم.
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خاتمة

نظرا للدور االقتصادي واالجتماعي والبيئي الذي تلعبه سلسلة 
الحبوب في عدد من المناطق بالمملكة، فقد أولت وزارة الفالحة 
والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اهتماما كبيرا 

لها.
وتبقى ضياع جزء من الحصول بعد الحصاد من أهم المعيقات التي 

تسبب خسائر اقتصادية مهمة للفالح. 
ومن اجل خفض هذه الخسائر إلى مستويات معقولة ننصح الفالح 
بمراكز  المتواجدين  الفالحين  المستشارين  بخبرة  االستعانة  إلى 

االستشارة الفالحية.

- وزارة الفالحة و الصيد البحري و التنمية القروية و املياه و الغابات، الفالحة باألرقام، 2018. 
- وزارة الفالحة و املوارد املائية بتونس، وكالة اإلرشاد و التكوين الفالحي، زراعة القمح، 2008.

- وزارة الفالحة و التنمية القروية، حتسني وسائل وطرق تخزين احلبوب، 2006.
- جامعة غرينويتش و برنامج الغذاء العاملي، دليل حتسني ظروف تخزين احلبوب بعد احلصاد، 2012.

- منظمة األغذية و الزراعة لألمم املتحدة، عمليات بعد احلصاد لزراعة الشعير، 2004.

املراجع
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