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ممارنة بٌن الصوامع الرأسٌة واألفمٌة فى التخزٌن
الصوامع الرأسٌه
الممٌزات

المستودعات األفمٌه
العٌوب

 -1المساحه  :الصوامع تحتل مساحه الل فى المترالمربع ممارنه بالمستودعات
 ,فى كمٌه صغٌرة من المتر  2نستطٌع تخزٌن كمٌه من الحبوب اكثر بمرتٌن
او ثالث مرات من المستودع .
* تخزبن رأسً

 -1المساحه  :مساحه المستودع تستهلن مساحه اكبر فى المتر 2ممارنه
بمساحه الصومعه
دائما ما نجد هذة المستودعات فى منطمه صناعٌه  ,حٌث سعر المتر ٌكون
باهظ الثمن .
* تخزٌن أفمى

 -2االعمال االنشائٌه  :االعمال االنشائٌه فى الصومعه الل من تلن التً تتم فى
المستودع و سهله الصنع والذي ٌنطوي على سرعة كافٌة النهاء هذا النظام.
هذا النوع من االعمال االنشائٌه ال ٌسمح بالكسرالنه عبارة عن حلمه مركزٌه
بأرضٌه مسطحه التى تسمح بتحرن الحبوب و تنفسها بهدوء وٌخلك الموئل
الكافً للحبوب بمجرد حصادها .
 -3نفمات الطالة  :نفمات الطاله للتهوٌة ألل مما كانت علٌه فً مستودع الن
الصومعة لها المزٌد من المدرة على السٌطرة فً منطمة محدودة.
 -4مصارٌف العملٌة  :نحن ال نحتاج إلى الكثٌر من العمال فً الصومعة.
ٌمكننا إدارة المصنع من  30ملٌون كٌلو باستخدام شخص واحد
والبرمجٌات

 -2االعمال االنشائٌه  :العمل االنشائً فى مساحة كبٌرة البد من المٌام به
بشكل جٌد ألنه ٌمكن كسرها من وزن وحركة الماكٌنات داخل المستودع
على المدى المتوسط او الطوٌل  ,وجود فواص ٌسمح بفلترة أكثر رطوبه

 -3نفمات الطالة  :نظرا للفلترة الرطبة فان نفمات الطالة للتهوٌة أعلى .

-4مصارٌف العملٌة  :نفمات التشغٌل والعمال هً أعلى حما فً مستودع
 ,العاللة بٌن المستودعات والصوامع هً 1-10

ممارنة بٌن الصوامع الرأسٌة واألفمٌة فى التخزٌن
المستودعات األفمٌه
العٌوب

الصوامع الرأسٌه
الممٌزات
 -5التحكم فى االفات  :التحكم فى االفات داخل صومعة سهل من أي وجهة نظر
ألن لدٌنا الوسائل الحدٌثة لتحمٌك نتائج جٌدة .هذه الوسائل هً الغازات التً
نضعها من خالل المروحة أو االلراص التً توضع فً أنابٌب التهوٌة .بسبب بناء
الصوامع أنه من الصعب أن تجد االفات  ،ونفاٌات اآلالت (زٌوت  )...وبذلن ٌمكننا
الحفاظ على الحبوب بشكل أفضل.

 -5التحكم فى االفات  :التحكم فى االفات فً منطمة كبٌرة هً عملٌه معمدة حما .االفات
مثل الفئران والطٌور والسوس تؤثر على الحبوب وٌصعب التخلص منها دون اإلضرار
بالحبوب

 -6جودة الحبوب عند التداول  :نحن نعلم أن الحبوب المكسورة داخل لشر
تتنفس أكثر من الحبوب السلٌمة .لذلن ،تنتج المزٌد من الحرارة فتصٌب
الحبوب األخرى .وهذا ٌنطوي على أن علٌنا استخدام الكثٌر من الطالة فً
التهوٌة ،والحصول على تكلفة أعلى مما كانت علٌه فً الصومعة حٌث ٌتم
التحكم فً هذه العناصر مع تكلفة صغٌرة .فً الوالع ،والحبوب المكسورة ألل
سعر من الحبوب سلٌمة .
 -7دفع الضرائب  :هنان تسهٌالت الصحاب للصوامع فهم ال ٌدفعون الضرائب
للدولة
 -8ولت التفرٌغ  :إن تفرٌغ فً صومعة سرٌع وٌستغرق بضع ساعات فً حالة
التفرٌغ الكلى .

 -6جودة الحبوب عند التداول  :نظرا لزٌادة حركة المرور من األجهزة داخل
المستودعات نجد فواصل مهمة فً جهاز الطاحونة و التى تخلع المشور .فً بعض
الحاالت تكون هذه فواصل تتجاوز .٪6

 -9الصٌانه  :الصومعة ال تحتاج صٌانة  ،مجرد تدفك المعدات مرة فً السنة

 -7دفع الضرائب :فً الكثٌر من الدول علٌن دفع ضرائب للدولة لهذا النوع من
المستودعات
 -8ولت التفرٌغ  :التفرٌغ فً مستودع ٌأخذ ساعات حتى أٌام .و فً نهاٌة العمل علٌن
استخدام بعض االفراد لتنظٌف وتعمٌم المستودعات
 -9الصٌانه  :المستودع ٌحتاج صٌانة كل عام

العٌوب

الممٌزات

 -1تستخدم الصوامع لتخزٌن أي نوع من أنواع الحبوب وال تسمح لتخزٌن أمور
أخرى مثل اآلالت  ,اكٌاس ....

 -1المخازن لها استخدامات بدٌلة وٌمكنن تخزٌن نوع آخر من المنتجات مثل أكٌاس ،واآلالت
وحتى السٌارات

أجوله

مخزن

عملية التخزين
صوامع خرسانٌه

التخزٌن

كتله

التفرٌغ

تعتمد على االحتٌاج الداخل باالخر ٌ ,خرج باالول
تخزٌن أفمى
تخزٌن أفمى

الداخل باالول ٌ ,خرج باالول
تخزٌن رأسً

مكان اكبر

مكان اكبر

ال ٌوجد

ممكن ولكن لٌس دلٌك

مكان ألل
التحكم عن طرٌك نظام مرالبه
الحراره  ,التهوٌه  ,جهاز تحكم
برمجً  ,الخ
على االلل  % 12من محتوى
الرطوبه  ,و درجه الحرارة
المنخفضه  ,مدة طوٌله

المكان المطلوب
جوده الحبوب

كتله او أجوال

عمر الحبوب

تداول الحبوب

ال ٌمكن التنبؤ بها

هنا ستكون ألل

ٌدوى – مٌكانٌكً

ٌدوى  -مٌكانٌكً

التصمٌم
بسٌط

بسٌط

التكلفه التشغٌلٌه

صوامع معدنٌة

كتله

كتله
الداخل باالول ٌ ,خرج باالول
تخزٌن رأسً
مكان ألل
التحكم عن طرٌك نظام مرالبه الحراره ,
التهوٌه  ,جهاز تحكم برمجً  ,الخ
على االلل  % 12من محتوى الرطوبه  ,و
درجه الحرارة المنخفضه  ,مدة طوٌله
مٌكانٌكً

مٌكانٌكً
معمد :وضع حدٌد التسلٌح ،نوعٌة
تصمٌم بسٌط  ,سهل التشٌٌد
الخرسانة ،أكثر التكالٌف
للٌل نسبٌا
للٌل نسبٌا

اعلى

اعلى

( استثمار اولً )

( استثمار اولً )

التكلفه التأسٌسٌه

ال ٌوجد

متوسط

عالى

متوسط – عالى

الهالن

لد ٌكون حتى  %34لد ٌكون حتى %34

ألل من % 1

ألل من % 1

االصابه
معرض لهجوم من لبل الطٌور
الفطرٌات والعفن والموارض والنمل األبٌض،
والتخمر والحشرات ،والحٌوانات األلٌفة ،والفطرٌات
ال شئ عملٌا
والعفن والتخمٌر ،الخ
الخ

ال شئ عملٌا

عملٌة التخزٌن
نظام التهوٌه
درجه حرارة النمو

 االدنى من% النسبه
الرطوبة لالنبات

الل درجه مئوٌه

الدرجه المئوٌة االمثل

الدرجة المئوٌة المصوى
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F. graminearum
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Nigrospora aryzae
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cyclopium
P. viridicatum

اسم الفطر
Alternaria
spergillus canditusا
A.
A.

flavus

fumigatus
glaucus

Cephalosporium acremonium

عملٌة التخزٌن
نظام التهوٌه
Appearance

درجه حرارة النمو

الحشرة
سوسة الحبوب

15 – 35 ºC

سوسه االرز
17 – 38 º C

حشرة الثمابة
20 – 32 ºC

عثة الطحٌن

15 – 28 ºC

خنفسه الطحٌن
22 – 32 º C

معالجة االصابات بالتبخٌر

الحشرات و اآلفات ٌمكن أن تسبب ضررا كبٌرا فً المنتجات المخزنة .تفشً مختلف اآلفات ٌحدث نتٌجة عوامل
معٌنة كارتفاع درجة الحرارة أودرجة الرطوبة  .لذلن من األمر الطبٌعً توفٌر بعض االستعدادات كالتبخٌر ,
لمكافحة اآلفات والحشرات

التبخٌر عبارة عن :
ألراص (3غرام) والكرٌات ( 0.6غرام) تحتوي على ( )57-56 ٪فوسفٌد األلمنٌوم كمادة فعالة
و()٪44-43من المكونات الخاملة التً تسهل التحكم فً إطالق الغازات من الفوسفٌن.
وإطالق الغازات من األلراص والكرٌات ٌبدأ بعد مدة لصٌرة من لذف ألراص التبخٌر مع المنتج .
وٌعتمد معدل إطالق الغازات على درجات الحرارة والرطوبة .وكلما كانت أبعاد كرٌات التبخٌر أصغر ٌنتج عنها إطالق
للغازات أسرع من األلراص االكبر حجما .
جمٌع مراحل تطور اآلفات فً المنتجات المخزنة حتى الموارض ٌمكن السٌطرة علٌها باطالق الفوسفٌن فً الهواء
الطلك .حٌث ٌخترق هذا الغاز الموي مواد التعبئة والتغلٌف جمٌعها تمرٌبا.
مواصفات المنتج:
ٌتم توفٌر ألراص فً شكلٌن :ألراص مسطحة ومدورة وزنها  3جرام لكل منهما.
ٌتم توفٌر ألراص مدورة فً زجاجات  1كجم (باستثناء ألراص فوسفٌد المغنٌسٌوم 900 :غرام) ،وألراص مسطحة
تكون فً أنابٌب .الكرٌات هً أصغر وتزن فمط  0.6غرام لكل منهما .ال  5كرٌات تعادل لرص واحد.
مجاالت التطبٌك:
ال ٌمتصر استخدام األلراص والكرٌات إلى أنواع تخزٌن معٌنة طالما أن وحدة التخزٌن ٌمكن أن تتم بشكل مناسب.
وهً تستخدم فً الصوامع ،وعلى متن السفن ،وفً المخازن وغٌرها ،وٌمكن وضعها فً المنتج المراد عالجها ٌدوٌا
أو باستخدام جهاز معاٌرة
السالمة :
الفوسفٌن هو أٌضا شدٌد السمٌة لإلنسان والحٌوانات ذوات الدم الحار .ولذا فمن الضروري جدا االمتثال لتدابٌر
السالمة عندما ٌتم تطبٌك األلراص والكرٌات ،ولد أدرجت مكونات خاصة فً مكوناته لتأخٌر إطالق الغازات.
ال ٌجوز فتح حزم من المنتجات التً تحتوي على الفوسفٌن فً الهواء الطلك  .والكرٌات ال ٌمكن أن تستخدم إال من
لبل موظفٌن مدربٌن .

تم تصمٌم موزع األلراص بطرٌمة محسوبة تلمائٌا ً إلضافة فوستوكسٌن®،و األلراص الواردة ودٌتٌا غاز-
والكرٌات إلى تٌار الحبوب
وهذه الطرٌمة الحدٌثة وااللتصادٌة لمكافحة الحشرات فً الحبوب واألعالف فً الصومعة ولد استخدمت
هذه الطرٌمة فً جمٌع أنحاء العالم لسنوات عدٌدة،فهً الطرٌمة األكثر تنوعا ً وأكثر فعالٌة ،لحماٌة
المنتجات المخزنة.
ٌجري تشٌٌد صوامع أكثر فً جمٌع أنحاء العالم لزٌادة لدرات تخزٌن الحبوب .وٌتم استخدام الموزع
التلمائً .الموزع التلمائً ٌتستخدم حالٌا بنجاح كبٌر فً جمٌع أنحاء العالم ،ولد ثبتت ثمته بطرٌمة عملٌة.
الموزع التلمائً ٌمكن أٌضا أن ٌكون مجهز لالستغناء عن ألراص الفوستوكسٌن ,ببساطة عن طرٌك استبدال
المرص وإدراج طوق حلمة معدنٌة إضافٌة الضافتة إلى الجرعات..

عملٌة التخزٌن
نظام التهوٌه
بسبب المناخ الحار فً منطمتنا،فأن أنظمة التهوٌة باستخدام مراوح الطرد المركزي
لم ٌعد كافٌا ولكنه اصبح الزما استخدام أنظمة التبرٌد
المبردات أو مراوح الطرد المركزي ٌمكن استخدامها فً الصوامع الصلب والصوامع
الخرسانٌة والمستودعات .
 .1االعتبارات:
• ارتفاع عمود الحبوب.
• مسارات التهوٌة ذات األولوٌة.
• شبكات التهوٌة.
• مراوح العادم.
• نوافذ السمف.

عملٌة التخزٌن
نظام مرالبة درجة حرارة
جهاز بسٌط ودلٌك ٌتكون من ثالثة عناصر :وحدة تحكم  ,مسابر  ,وحدة الكترونٌة
للتكرار
نظرا لتصمٌمه ،فإنه لٌس مناسب للمستودع أو صومعة االجوال
عدد المسابر و الحساسات متناسبه مع لطر و ارتفاع الصومعه

حساسات

مسابر

تجنب االصابات بالتبرٌد

مزاٌا تبرٌد الحبوب ومخاطر التهوٌة من الهواء المحٌط :
وحدة تبرٌد الحبوب تحافظ اتوماتٌكٌا وبشكل منتظم على درجة حرارة من  12درجة الى  15درجة مع معدل
رطوبة  %70-65وهذه النسب تعتمد اٌضا على شروط فً الطمس
وشروط الطمس هً ان ٌكون معدل الرطوبة  %70-65ودرجة رطوبة الحبوب  %15-14ففً هذه الشروط ال
ٌحدث خروج للماء من داخل الحبوب
• الحبوب اثناء تخزٌنها تستهلن االكسجٌن وتطلك ثانً أكسٌد الكربون وحرارة وهذه العملٌة تسمى التسخٌن
الذاتً  ,عند حدوث هذه العملٌة ٌحدث ارتفاع فً درجة الحرارة وبالتالً تزٌد رطوبة الحبوب وتنمو
الحشرات  ,وتمل جودة الحبوب ولكن عند تبرٌد الحبوب والوصول الى درجة حرارة  15درجة تتولف
عملٌة التسخٌن الذاتً وال ٌحدث اطالق للحرارة فتكون الحشرات فً حالة سبات وال تنمو وال تتكاثر وال
نحتاج الي معالجة كٌمٌائٌة أو تبخٌر
• عندما تزٌد درجة حرارة عن  16درجة ٌزٌد خطر االصابة بالحشرات  ,النها تبدا نشاطها وتتغذى وتتكاثر
• العفن والفطرٌات تسٌر بنفس نسك الحشرات

ٌمكن تخزٌن الحبوب البارد عدة أشهر دون تسخٌن أو وجود خسائر نوعٌة النه عندما تكون الحبوب باردة تكون
نواة الحبوب باردة وكذلن الهواء بٌن حبات الحبوب .هذا الهواء البارد ال ٌمكن الهروب كنواة الحبوب الباردة
وحتى الجزء األكبر كله فً المخزون هو عازل جٌد للغاٌة وذلن فً التخزٌن على المدى الطوٌل وذلن دون
خسائرفً الجودة.
•بشكل عام مع الحبوب الباردة ٌمكن للمرء الحفاظ على جودة الحبوب .الحبوب هً نفس المنتجات الغذائٌة فً
المنزل والتً للحفاظ علٌها نموم بتبرٌدها و تخزٌنها
•عادة العائد على االستثمار هو تمرٌبا  2-1سنوات

The grain respiration – totals formula of the chemical process:
C12H22O11 + 12 O2 –› 12 CO2 + 11 H2O + 1.567 x 10-3 kWh
carbohydrates + oxygen –› carbon dioxide + water + heat

