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 الملخص

مجلة وقاية النبات . ر مرض الطرف األسودتأثير طرائق تخزين القمح المتبعة في سورية في تطوّ  .2012. ، عبد الحميد وبسام بياعةالظاهر
  .170-164: 30، العربية

حبوب القيمة التسويقية لحيث يقلل من . بالمزارعين القمح لما يسببه من خسائر كبيرة تلحقحبوب يعّد مرض الطرف األسود من األمراض المهمة التي تعتري 
في تطّور  ثالث طرائق للتخزينهذا البحث إلى دراسة تأثير لذلك هدف . رفضهحتى لقمح، أو قد تمتنع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب عن استالمه أو ا

، وصومعتين معدنيتين )، السلحبية، بئر الهشم والصخراتالجرنية( مواقع للتخزين في العراءأربعة شملت الدراسة  إذ. الطرف األسود على القمح في سورية مرض
أوضحت النتائج وجود نسبة إصابة بمرض  .)ثانية، ثالثة، رابعة(تخزينية للقمح القاسي درحات ، وذلك لثالث )ٕادلبالرقة و (وصومعتين بيتونيتين  ،)معدانو السبخة (

وكانت أقل نسبة إصابة في األقماح المخزنة في %. 17.75إلى  0.2 راوحت نسبة اإلصابة من، حيث تةالطرف األسود على حبوب القمح المخزن بالطرائق الثالت
 كما تبين أن نسبة اإلصابة تزداد تدريجيًا مع ازدياد ).بالمتوسط %9.77(وأعلى نسبة في األقماح المخزنة بطريقة العراء ) بالمتوسط %1.73(الصوامع البيتونية 

كما %). 10.12(وأعالها في األقماح المخزنة من الدرجة الرابعة %) 1.56(في األقماح المخزنة من الدرجة الثانية  ل نسبة إصابةأقمرتبة القمح المخزن، فكانت 
للموقع الطرف األسود عند التخزين في العراء، بينما لم يالحظ وجود فروق معنوية تبعًا لمرض  ومؤشر المرض لوحظ وجود تأثير للموقع الجغرافي في نسبة اإلصابة

أقل قيمة كانت  .%8,07إلى  -0.05من  ةتراوح مؤشر المرض على حبوب القمح المخزن بالطرائق الثالت .عند التخزين في الصوامع البيتونية والمعدنيةالجغرافي 
فروقات في مؤشر المرض ضمن  ووجدت ).4.55(وأعالها في األقماح المخزنة من الدرجة الرابعة ) 0.48(لمؤشر المرض في األقماح المخزنة من الدرجة الثانية 

تزايدت قيمة و . 9.55–0.5أو نتيجة انتشار المرض في حقول تلك المواقع، حيث تراوحت مابين ألماكن التخزين طريقة التخزين بالعراء تبعًا للمواقع الجغرافية المختلفة 
  .في الدرجة الرابعة 8.01ليصل إلى  1.05في الدرجة الثانية  مؤشر المرضوسط ، حيث بلغ متالقمح المخّزن مؤشر المرض تدريجيًا في كل مركز بازدياد درجة

  الطرف األسود، طرائق التخزين، قمح قاسي، سورية: كلمات مفتاحية
  

  المقدمة
  

المصدر األساس إلمداد اإلنسان  حبوب نباتات العائلة النجيليةتشكل 
هذه من إجمالي % 53ر حوالي توفّ إذ  ،باحتياجاته من الطاقة

ولذا فهي تعتبر بوجه عام الركيزة األساسية لإلنتاج . االحتياجات
تشكل و ). 6(الزراعي أو إنتاج الغذاء، وبخاصة في الدول النامية 

رخيص الثمن للطاقة والبروتين مقارنة بالمصادر األخرى غير  مصدراً 
بسبب الوضع المعيشي المتدّني الذي  ،سكان البلدان الناميةلالمتوافرة 

حيث  ،القمح من أهم محاصيل الحبوب في العالمويعّد  .نيه سكانهايعا
 ،لقيمته الغذائية نظراً  يمن سكان العالم كغذاء أساس عديدعليه يعتمد 

 ،واحتوائه على العناصر الغذائية الرئيسة مثل الكربوهيدرات والبروتين
 ة منملالكا فادةإلمكانية اوإل ؛واألمالح المعدنية ،والفيتامينات ،والدهون
  .بدون استعماليترك القمح أو  بّرةجزء من  فقديُ حيث ال  حبوبه

تتعرض حبوب القمح لإلصابة، من وقت النضج الفيسيولوجي لحين 
عدد حيث يزيد . بفطور مختلفة ،سواًء للزراعة أو لالستهالك استخدامها

تم وقد ). 41 ،4(نوعًا  100الفطور التي يمكن أن ترافق الحبوب عن 

بتنمية الحبوب المصابة  ،لمرض الطرف األسودلفطور المرافقة تحديد ا
 ،27 ،13 ،9، 1(على وسط اآلجار أو على ورق الترشيح الرطب 

نوعًا من الفطور، وذلك خالل الفترة الممتدة  15-11أمكن عزل و  ).31
وكانت الفطور األكثر . من طور النضج الشمعي حتى النضج التام

 Alternaria alternata ،A. tenuissma ،Bipolaris :أهمية هي

sorokiniana ،Chaetomium sp. ،Cladosporium 

cladosporoides ،Fusarium spp. ،Penicillium spp. ،
Pyrenophora tritici-repntis ،Rhizopus spp. )2 ،10 ،11 ،

12 ،14 ،16 ،20 ،21 ،22 ،23 ،28 ،33 ،42.( 

ن هو إنتاجها لبعض من أهم األضرار الناتجة عن فطور التخزيو 
تحت ظروف ارتفاع الحرارة والرطوبة ) Mycotoxins( الفطرية السموم

ومن أهم الفطور التي تنتج سمومًا بعض األنواع التي تتبع . في المخزن
عرف األمراض وتُ  ,Aspergillus, Fusarium, Penicilliumأجناس 

نها حتى عرف م، ويُ Mycotoxicosesتلك الفطور بالُفطار  التي تحدثها
ومن تلك  .فرزها حوالي مئتي نوع من الفطوراآلن حوالي مئة مركب يُ 

 Zearalenoneوالزيرالينون  Aflatoxinsالسموم، األفالتوكسينات 
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). Trichothecin )7 ،41والترايكوتيسين  Ochratoxinواألوكراتوكسين 
كما تظهر على حبوب القمح في الحقل أعراض التشوه، والتلّون أو 

  ).5، 4، 3( %)90>(عندما تكون الرطوبة عالية  ة السوداءالنقط
يعّد مرض الطرف األسود من األمراض المهمة التي تعتري 

 ل منحيث يقلِّ  .القمح لما يسببه من خسائر كبيرة تلحق بمزارعي القمح
للقمح، أو قد تمتنع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع  القيمة التسويقية

وبانتقال . 2007فضه كما حدث في عام الحبوب عن استالمه أو ر 
القمح المصاب إلى مخازن المؤسسة، تنتقل معه الخسائر أيضًا 

  .نخفاض قيمته التسويقية عالمياً ال
ويكون للمنتجات الغذائية  يؤثر المرض في نوعية الحبوب،

). 40(المصّنعة من الحبوب المصابة رائحة وطعمًا غير مستحبين 
عية الحبوب، فإنها تؤثر أيضًا في نوعية كما تؤثر اإلصابة في نو و 

ل من محتوى الحبوب ، كونها تقلّ )35، 31، 27(الطحين الناتج منها 
من البروتين والغلوتين واألحماض الدهنية والبوتاسيوم والكالسيوم والزنك 

  .)41، 26(والمنغنيز 
يكون تسويق الحبوب التي تظهر عليها أعراض المرض أكثر 

في  فقد حددت قرارات التسويق. يق الحبوب السليمةصعوبة مقارنة بتسو 
، 30(من الحبوب في الصوامع % 5األعلى لإلصابة بـ  الحدّ  أستراليا

ثم حددت النسبة  ).26، 17(في أمريكا يسري ، واألمر ذاته )35
واعتبر من  ).40() 2-4%(المسموح بها للحبات المصابة في أمريكا 

 ،32 ،19( الحبوب في بنغالديشاألمراض المهمة جدًا على محاصيل 
من خالل السوري يتأثر السعر النهائي للمنتج و . )38(وٕاثيوبيا  )33

القرار رقم (نسبة الحبوب الملونة في العينة تبعًا لالحبوب درجة تخفيض 
، وزارة التموين والتجارة الداخلية حول تحديد المقاييس 1997لعام  758

يقّوم مجلس الحبوب التركي  يا،وفي ترك). في سورية الرسمية للحبوب
األقماح التي تحوي حبوبًا مصابة بالطرف األسود بنسبة تزيد عن 

  .(27)التستخدم كغذاء لإلنسان و بأنها متضررة % 10
 المزروعة على األقماح بصفات األصناف مؤشر المرضرتبط ي

وللبيئة المحيطة الدور األساس في  ).25(والظروف البيئية المحيطة 
حيث تؤدي الحرارة المرتفعة واألمطار الغزيرة أثناء فترة امتالء حدوثه، 

 .)40، 39، 36، 29، 16، 15(الحبوب إلى تلّون الحبوب بشدة 
على موقع اإلنتاج، وموسم النمو، نظرًا لتباين  المرض حدوثويتوقف 

رط فْ ل المطري المُ فقد أثبتت الدراسات بأن الهطْ . الظروف البيئية السائدة
يوليو، والذي يتزامن مع نضج الحبات في معظم مناطق /موزفي شهر ت

كان مالئمًا لإلصابة بالفطور المسببة لمرض  نمو القمح في نيبراسكا،
ل المطري وتشجع الرطوبة العالية أو الهطْ . )40( الطرف األسود

رط على زيادة حدوث المرض بشكل ملحوظ، إذا توافرت خالل فْ المُ 
 .)26، 18(اإلزهار حتى النضج الشمعي الفترة الممتدة من مرحلة 

رط فْ سهم كل من النضج المبكر، والتسميد العالي باآلزوت، والري المُ ويُ 
المتأخر، وتوافر الصنف الحساس، وبخاصة في الحقول التي رقدت 

  ).34، 17، 14(في ظهور أعراض اإلصابة  ،نباتاتها
ل يعّد المحتوى الرطوبي للحبوب ودرجة حرارة المخزن عوام

تنمو فطور التخزين عند محتوى رطوبي متوازن مع  إذ مهمة أيضًا،
ويسمح هذا %. 90- 65الرطوبة النسبية في المخزن، التي تتراوح مابين 

 .Aspergillus spp الفطور المدى بنمو أنواع مختلفة من
ينمو عند رطوبة  A. halophilicusفالفطر  ..Penicillium sppو

فتناسبهما رطوبة  A. restricutsو A. repens أما النوعان ،%65نسبية 
  % 80عند  A. ochraceousو A. candidusو %70نسبية 

 Penicilliumوتنمو فطور  ،%85 رطوبة نسبية ينمو عند A. flavusو

spp.  وفي حالة  ).7% (95- 85عند رطوبة نسبية تتراوح مابين
داخل  قد تتباين نسبة الرطوبة ،الحبوب المخزونة على هيئة أكوام

، وتعمل الرطوبة العالية في أي مكان من هذه الكومة كبؤرة الكومة
وتجدر اإلشارة إلى أن المحتوى . لإلصابة بفطور التخزين ومن ثم تلفها

، وتبلغ درجة الحرارة %13ة للتخزين هو الرطوبي األمثل للحبوب المعدّ 
ين المثلى ماب وتتراوح درجة النمو ،س5ºالصغرى لنمو فطور التخزين 

30 -35º س، ويحدث أعلى نمو للفطرA. flavus  35عندºوعند ، س
35–40ºس بالنسبة للفطر A. candidus  . وتنمو فطور التخزين ببطء

، إال أن حبوب %16-15س، ومحتوى رطوبي 15º- 12شديد عند 
التتلف خالل عام حتى ولو كان محتواها  س10º- 5القمح المخزنة عند 

  ). 7% (16 - 15الرطوبي 
طريقة التخزين في  ،في بلدان عديدة ومنها سورية ،تتبع كانت

خنادق ترابية، إذ توضع الحبوب عادة فوق رقائق من البولي إيثيلين في 
، 9، 7(حفر ترابية وتغطى بغطاء من الرقائق ذاتها ثم تغطى بالتراب 

 :أهمها أخرى عديدة ائقلكن بعد ذلك أصبحت هناك طر  )37، 24
  .ي الصوامع المعدنية، والصوامع البيتونيةالتخزين في العراء، وف

ن القمح بما أن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب تخزِّ 
تحت  بمرض الطرف األسود بطرائق عديدة، ولندرة األعمال المتعلقة

هذا البحث إلى دراسة تأثير طرائق تخزين  فقد هدفظروف المنطقة، 
  .المرضهذا القمح في سورية في تطّور 

  
  البحث وطرائقه مواد

  
ذ البحث في مراكز تخزين محافظة الرقة وصومعة إدلب التابعة نفّ 

 للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، وكذلك في مختبر أمراض
طرائق التخزين تأثير في كلية الزراعة بجامعة حلب، بغية مقارنة  النبات

ات درجصوامع معدنية ولثالث  –صوامع بيتونية  –الثالثة عراءات 



 )2012( 2، عدد 30جلة وقاية النبات العربية، مجلد م  166

 2007-2008وللقمح القاسي ولموسمين ) ثانية، ثالثة، رابعة(تخزينية 
) معدانو السبخة (وذلك ضمن أربعة عراءات وصومعتين معدنيتين 

كونهما الوحيدتين التي يتم فيهما تخزين قمح قاسي وصومعتين 
  .في تطور مرض الطرف األسود على القمح )الرقة و ادلب(بيتونيتين 

 

  جمع العينات
ُسحبت العينات من أربعة مراكز هي  - العراءاتمن العينات سحب 

والجرنية حيث ُسحبت خمسة  ،والسلحبية ،وبئر الهشم ،الصخرات
حبت العينات من وسط العراء والجهة الشمالية سُ . مكررات من كل موقع

منه، حيث تم اختيار ثالثة أكداس بشكل عشوائي في الوسط، وكذلك 
وتم اختيار جهتين  .ء الشمالي من العراءثالثة أكداس أخرى في الجز 

للكدس الواحد، هما الشرقية والغربية، وعمقين مختلفين ضمن كل جهة 
كغ  2وباستخدام قلم السحب، تم سحب عينات بوزن ). سم 30–10(

من كل جهة من الكدس، ووضعت العينات في كيس بولي إيثيلين 
ها مخصص لهذا الغرض، ووضعت في داخله بطاقة مدون علي

نوع القمح، الموسم، المرتبة، موقع ، اسم المركز: (المعلومات التالية
ثم ُربط كيس العينة بإحكام، بعد تفريغ ). الكدس، رقم الكدس، الجهة

الهواء منه، وُخرزت عليه بطاقة أخرى ُدّون عليها رقم العينة، وذلك 
ة ابتداًء وبهذا يتم التعامل مع العينات المرقم. لسهولة الرجوع إلى العينة

ويتم بعدها نقل العينات إلى مختبر التحليل الموجود . 1من العدد 
ومن ثّم يتم خلط عينات كل كدس على حدة بوساطة . ضمن المركز

يتم بعدها، ). جهاز خاص بخلط العينات وتجزيئها(جهاز برونر 
وبالجهاز سابق الذكر خلط عينات الوسط والشمال كل على حدا ليتم 

األخيرتين فنحصل على عينة تمثل الدرجة الثانية ألول بالنهاية خلط 
ويتم بعدها . عراء، وتكّرر العملية على باقي الدرجات في بقية المراكز

خرز حبة عشوائيًا من كل عينة وتوضع في كيس صغير وتُ 100سحب 
ن عليها معلومات العينة سابقة الذكر، وتوضع العينات عليه بطاقة تدوّ 
تم بعدها فحص الحبوب في كل عينة وتصنيفها س، وي4ºفي براد عند 

تلّون بسيط للطرف = 1، حبوب سليمة= 0 :وفق السلم المرضي التالي
، انتشار التلّون على ثلث الحبة= 3، تلّون كامل الطرف= 2، الجنيني

 .انتشار التلّون على ثلثي الحبة أو كاملها= 4

 بةحبة وتم حساب نس) 100(حيث كان عدد الحبوب المختبرة 
  :التاليتين من المعادلتينومؤشر المرض اإلصابة 

  

  =نسبة اإلصابة 
  عدد الحبوب المصابة

 ×100  
  100العدد الكلي للحبوب 

  
  
  

  
  /مؤشر المرض

  
  = اإلصابة

عدد الحبوب +  1×عدد الحبوب في الدرجة األولى
  + ..... 2×في الدرجة الثانية
  أعلى درجة في السلم× العدد الكلي للحبوب المختبرة 

  
سحبت العينات من  - سحب العينات من الصوامع المعدنية والبيتونية

مركزين للصوامع البيتونية هما مركز محافظة الرقة ومركز محافظة 
تم سحب العينات  .حيث سحبت خمسة مكررات من كل موقع ،إدلب

بر يتم النزول إلى أسفل الصومعة عإذ عن طريق الفتحات الجانبية، 
بوابة خاصة، ويتم تشغيل الخلية المراد سحب العينة منها، فُيحمل القمح 

 العينات المطلوبةلسحب عدة مرات بوساطة السيور الناقلة، التي ُتوقف 
ويتم نقلها إلى المختبر لتجرى من مختلف درجات الحبوب،  لدراسةل

  .)كما في فقرة سحب العينات من العراء(عليها العمليات سابقة الذكر 
بالطريقة سابقة الذكر من الصوامع المعدنية  ُسحبت العينات

من مركزين هما السبخة ومعدان حيث ُسحبت خمسة مكررات من ذاتها 
  .كل موقع

كما ذكر سابقًا، وتم ومؤشر المرض تم حساب نسبة اإلصابة 
 Genstatطة برنامج اتحليل النتائج إحصائيًا بوس

  
  النتائج

  
ة إصابة بمرض الطرف األسود على حبوب أوضحت النتائج وجود نسب

العراءات، الصوامع البيتونية (للتخزين  ةالقمح المخزن بالطرائق الثالت
 إلى 0.2 حيث تراوحت نسبة اإلصابة من ،)والصوامع المعدنية

وكانت أقل نسبة إصابة في األقماح المخزنة في الصوامع  %.17.75
 في المخزنةالحبوب  وأعلى نسبة في )بالمتوسط %1.73(البيتونية 

ن ن، تبيّ ولدى القيام بمقارنة بين درجات القمح المخزّ  %).9.77(العراء 
نة من الدرجة الثانية أن أقل نسبة إصابة كانت في األقماح المخزّ 

نة من الدرجة الرابعة المخزّ الحبوب وأعالها في  )بالمتوسط 1.56%(
درجة مع ازدياد ولوحظ أن نسبة اإلصابة تزداد تدريجيًا  %).10.12(

ن، وتزداد تدريجيًا باالنتقال من طريقة التخزين بالصوامع القمح المخزّ 
  .)1 جدول( البيتونية إلى المعدنية ثم العراءات

على حبوب القمح المخزن بالطرائق  مؤشر المرض كما تراوح
في  قيمة لمؤشر المرضحيث بلغت أقل  8.07 إلى 0.05 الثالت من

قيمة لهذا وأعلى ) 0.64(لصوامع البيتونية األقماح المخزنة في ا
ولدى المقارنة بين  ).4.04(العراء في في األقماح المخزنة المؤشر 

الحبوب كانت في  قيمة لمؤشر المرضدرجات التخزين، تبّين أن أقل 
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المخزنة من الحبوب وأعالها في  )0.48(المخزنة من الدرجة الثانية 
تزداد تدريجيًا  قيمة مؤشر المرضوتبين أن ). 4.55(الدرجة الرابعة 

  ).1 جدول( ةالقمح المخزنحبوب درجة بازدياد 
بينت النتائج أيضًا وجود فروق في مؤشر المرض ضمن طريقة 
التخزين بالعراء تبعًا للمواقع الجغرافي للمخزن أو نتيجة انتشار المرض 

وكانت أقل  9.55–0.5 في حقول تلك المواقع، حيث تراوحت مابين
وأعالها في ) بالمتوسط 3.3(لمؤشر المرض في مركز الجرنية قيمة 

كما تزايدت قيمة مؤشر المرض تدريجيًا في كل ). 5.13(بئر الهشم 
مركز بازدياد درجة حبوب القمح المخّزنة، حيث بلغ متوسط مؤشر 

ليصل إلى  1.05المرض في حبوب القمح المخزنة من الدرجة الثانية 
  ).2جدول (الدرجة الرابعة نة من في حبوب القمح المخز  8.01

وأوضحت النتائج وجود فروق معنوية في نسبة اإلصابة ضمن 
طريقة التخزين الواحدة ولكن تبعًا للمناطق الجغرافية ألماكن التخزين، 
حيث كانت أقل نسبة إصابة في العراء في مركز الجرنية إذ بلغ 

كز بئر الهشم وأعالها في مر %) 7.27(المتوسط العام لنسبة اإلصابة 
وبالنسبة . %)12.13(حيث بلغ المتوسط العام لنسبة اإلصابة 

في إدلب ومؤشر للمرض للصوامع البيتونية، كانت أدنى نسبة إصابة 
ومؤشر للمرض والمعدنية، حيث كانت أدنى نسبة إصابة ) 2جدول (

  ).2جدول (في السبخة 
  

رض الطرف تأثير طرائق تخزين القمح في نسبة اإلصابة بم .1جدول 
  .األسود وفي مؤشر المرض

Table 1. Effect of wheat storage methods on black point 
incidence and disease index 
 

 درجة حبوب القمح
Grain grades  

 Storage methodsطرائق التخزين  

 العراء
Open air 

 وامعص
بيتونية 

Concrete 
silos 

صوامع 
معدنية 
Metal 
silos 

 المتوسط
Mean 

  Incidence(%)نسبة اإلصابة 
 2nd   3.25  0.20  1.23  1.56   الثانية
 3rd   8.30 1.80 4.60  4.90   الثالثة
 4th   17.75 3.20  9.40 10.12   الرابعة

 Mean  9.77 1.73  5.08 5.53المتوسط  
 

 Disease index مؤشر المرض
 2nd   1.05 0.05 0.35 0.48   الثانية
 3rd   3.06 0.63 1.68 1.79   الثالثة
 4th   8.07 1.23 4.04 4.55   الرابعة

 Mean  4.04 0.64 2.14 2.27المتوسط  
للطرائق،  1.93= لنسبة اإلصابة% 5أقل فرق معنوي عند مستوى احتمال 

 0.92= الدرجات؛ ولمؤشر المرض× للطرائق  2.23للدرجات و  0.96
  . الدرجات× للطرائق  1.09للدرجات و  0.49للطرائق، 

LSD at 5% for incidence= 1.93 for methods, 0.96 for grades and 
2.23 for methods x grades; and for disease index= 0.92 for 
methods, 0.49 for grades and 1.09 for method x grades. 

  
  

  
ض على حبوب القمح المخزن في العراء، وفي الصوامع تأثير الموقع الجغرافي في نسبة اإلصابة بمرض الطرف األسود ومؤشر المر .2جدول 

  .البيتونية المعدنية
Table 2. Effect of geographical location on disease incidence and disease index of wheat grains stored in open air, concrete 
silos and metal silos. 
 

درجة حبوب 
  القمح

Grain grades 

  Locationsن  موقع التخزي
  العراء

 Open air 
الصوامع البيتونية 
Concrete silos  

  الصوامع المعدنية
 Metal silos  

 الجرنية
Jerneieh 

  السلحبية
Salhabeieh 

بئر 
 الھشم

Bir al-
Hachm

 الصخرات
Sakhrat

  المتوسط
Mean 

 ادلب
Idlib 

 الرقة
Raqqa  

  المتوسط
Mean 

  معدان
Maadan 

  السبخة
Sabkha 

  المتوسط
Mean 

 Incidence (%)نسبة اإلصابة 
  2nd grade  1.60  2.80  3.80  4.80 3.25  0.00 0.60 0.30 2.20  0.40  1.30   الثانية
  3rd grade  5.60 7.00  11.40  9.20 8.30 1.00 2.60 1.80 5.00  4.20  4.60   الثالثة
  4th grade  14.60 16.60 21.20 18.60 17.75 3.20 3.20 3.20 10.60  8.20  9.40   الرابعة
  Mean  7.27 8.80 12.13 10.87 9.77 1.40 2.13 1.77 5.93  4.27  5.10   المتوسط

  
Disease indexمؤشر المرض

  2nd grade  0.50 0.95 1.25 1.50 1.05  0.00  0.15 0.08 0.65  0.10  0.38   الثانية
  3rd grade  2.10 2.70 4.60 2.85 3.06 0.35 0.90 0.63 1.75  1.60  1.68   الثالثة
  4th grade  6.50 7.55 9.55 8.45 8.01 1.35 1.15 1.25 5.30  3.50  4.40   الرابعة
 Mean  3.03 3.73 5.13  4.27 4.04 0.57 0.73 0.65 2.57 1.73 2.15   المتوسط

 0.67للمواقع،  1.25= ر المرضالدرجات؛ ولمؤش× للمواقع  4.39للدرجات و  1.52للمواقع،  2.73= لنسبة اإلصابة% 5أقل فرق معنوي عند مستوى احتمال 
  . الدرجات× للمواقع  1.96للدرجات و 

LSD at 5% for incidence= 2.73 for locations, 1.52 for grades and 4.39 for locations x grades; and for disease index= 1.25 for locations, 0.67 
for grades and 1.96 for locations x grades. 
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  قشةالمنا
  

على القمح تبعًا بمرض الطرف األسود  تهااختلفت نسبة اإلصابة وشد
في الصوامع البيتونية والصوامع المعدنية و ( الثالث لطرائق التخزين

، 24، 8(ويتطابق ذلك مع دراسات عديدة في هذا المجال ) العراء
من  وكانت نسبة اإلصابة في الصوامع البيتونية أقل منها في كلٍ ). 38

إلى أن اإلسمنت المسلح وسماكة  ، وذلك يعوداألخرتيني التخزين طريقت
بمعزل كبير الصومعة يجعل سم  20الجدران الخارجية التي تصل إلى 

من م بالظروف الداخلية للصومعة التحكّ يجعل و عن الظروف المحيطة 
  .، وهذا يؤدي بدوره إلى تطور بطيء جدًا للمرضأفضل حرارة ورطوبة
 في الصوامع المعدنية ومؤشر المرض إلصابةنسبة اقيم وتزيد 

السماكة الذي يجعلها بتماس أكبر مع  ةها قليلانقليًال وذلك بسبب جدر 
للحرارة  من مادة معدنية ناقليتها ةمكون االوسط الخارجي إضافة إلى أنه

يحدث تكاثف لبخار الماء على الجدران الداخلية لها مما  كما .كبيرة
التخزينية، وعلى الرغم من التهوية والتحريك  يؤدي إلى زيادة الرطوبة

التي تتم في هذه الصوامع إال أن هناك فرصة أكبر لحدوث ظروف 
  .رض ونموهمْ مالئمة لتطور المُ 

نسبة اإلصابة العالية على الحبوب المخزنة في العراء فتعود أما 
إلى كونها معرضة بشكل كبير جدًا للظروف البيئية، وذلك ألن الغطاء 

تر لها يجعلها بتماس مع الظروف المحيطة، إضافة إلى الرطوبة السا
العالية التي يتعرض لها المخزون خالل فصل الشتاء وذلك بسبب 

 لنمو فطورمما يجعل الظروف مواتية أوًال  الغطاء صعوبة إحكام
الطرف األسود مرض التخزين التي تجعل بدورها الوسط مهيأ لتطور 

الساتر لها إيثيلين غطاء البولي  أيضاً  ويساعدها في ذلك. وانتشاره
والذي يخلق نوعًا من االحتباس يرفع درجة الحرارة داخل الكدس 

سهم أيضًا برفع درجة خصوصًا خالل التعقيم بغاز البروميد الذي يُ 
  .الحرارة داخل الكدس

 ومؤشر المرض نسبة اإلصابةقيم كما بينت الدراسة أيضًا أن 
مقارنة بالحبوب درجة الثانية كانت أقل على الحبوب المخزنة من ال

إلى أن تخزينها في هذه يعود الدرجتين الثالثة والرابعة وهذا  من المخزنة

رض، وبالتالي فإن تطوره مْ نسب قليلة جدًا من المُ وجود الدرجة مشروط ب
ضمن هذه الدرجة سيكون مرهونًا بالظروف المحيطة المالئمة للمرض 

أما في الحبوب المخزنة من الدرجة  وفترة تعرضه لهذه الظروف،
فنالحظ أن هناك نسب إصابة عالية وهذا عائد إلى عدة أسباب  الرابعة،

أولها أن هذه الحبوب تكون مصابة بالمرض قبل تخزينها إضافة إلى 
سهم احتواء هذه الحبوب على نسبة عالية من بذور األعشاب التي تُ 

ا تكون ذات محتوى بدور مهم في زيادة نسبة المرض وشدته كونه
رطوبي عالي مما يؤدي إلى إصابتها بفطور التخزين التي تشكل مهدًا 

  .مالئمًا لإلصابة
نسبة قيم وجود فروق معنوية في أيضًا أظهرت هذه الدراسة 

ضمن طريقة التخزين الواحدة تبعًا للموقع  ومؤشر المرض اإلصابة
، وكان ذلك أكثر وبالتالي لمكان حصاد القمح الجغرافي لمكان التخزين

تأثر وضوحًا عند التخزين في العراء، وهذا يعود كما أسلفنا لشدة 
 مؤشر المرضو  اإلصابة نسبةقيم فكانت . بالظروف المحيطةالعراءات 

أقل في عراءات الجرنية التي تقع في منطقة االستقرار الرابعة الجافة 
كل من بئر  عالية في هذه القيمبينما كانت . ونسبة األمطار فيها أقل

منطقة (الهشم والصخرات الواقعتين في الجهة الشمالية من المحافظة 
ل مطري بمناخ رطب ونسبة هطْ  تتسمان اللتين ،)االستقرار األولى

وهذا ينعكس بالتالي على األكداس المخزنة  مقارنة بسابقتها، عالية قليالً 
بالظروف  كبيراً تتأثر الحبوب فيها تأثرًا  بالعراء التي كما ذكرنا سابقاً 

بينما كانت الفروقات أقل في كل من الصوامع المعدنية وتكاد . المحيطة
البيتونية نظرًا لضعف تأثرها بالوسط الصوامع تكون معدومة في 

  .المحيط لألسباب المذكورة سابقاً 
أن الفروقات في نسب اإلصابة  تبين وتؤكد النتائج بعضها حيث

ب من الدرجة الثانية إلى الثالثة فالرابعة وشدتها تزداد تدريجيًا في الحبو 
وذلك لكل المواقع الجغرافية التي تمت فيها الدراسة وضمن كل طريقة 

وهذا يتوافق مع دراسات سابقة أجريت في تركيا على أربعة . تخزينية
مواقع جغرافية حيث بينت نتائجها بأن مرض الطرف األسود يؤثر 

  .)27( مختلفةالمواقع لل تبعاً بشكل مختلف 
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Abstract 
Al-Zaher, A. and B. Bayaa. 2012. Effect of Wheat Storage Methods in Syria on the Development of Black Point Disease. 
Arab Journal of Plant Protection, 30: 164-170. 

Black point, an important disease of wheat, is of economic significance worldwide. The disease reduces wheat marketability, and in 
Syria, the General Organization for Grain Trading and Processing do not accept seed lots infected with it. This study aimed at studying the 
effect of wheat storage methods in Syria on disease development. Experiments were carried out in storage places in Raqqa and Idlib 
governorates, and in Idlib silos to compare the three storage methods: open air, concrete and metal silos on different grades of stored wheat: 
2nd, 3rd, and 4th grades during 2007/08 cropping seasons. Experiments were conducted in four open air storage locations (Jerneieh, 
Salhabeieh, Bir al-Hachm and Sakhrat), two metal silos (Sabkha and Maadan) and two concrete silos (Raqqa and Idlib). Results revealed that 
black end-kernels were present in all different storing methods. Disease incidence rangewas 0.2-17.75% with the least disease incidence 
(1.73%) recorded in the concrete silos and the highest (9.77%) in the open air. The least disease incidence (1.56%) was recorded for 2nd 
grade wheat and the highest (10.12%) for 4th grade wheat. Significant differences, in disease index, according to storage geographical site, 
were clearer in open air storage compared with the other two storage methods. Disease index differed according to storage methods (0.05-
8.07) and wheat grade. The lowest disease index (0.48) was for stored wheat of 2nd grade, and the highest (4.55) for wheat of 4th grade. 
Disease index varied also according to geographical location of storage place or fields where stored wheat were grown, and fluctuated 
between 0.5 to 9.55 based on wheat grade (1.05 for 2nd grade and 8.01 for 4th grade). 
Keywords: Black point, durum wheat,  storage methods, Syria. 
Corresponding author:  B. Bayaa, Faculty of Agriculture, Aleppo University, Aleppo, Syria, Email: bbayaa@gmail.com 
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