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 Granary weevilعٛعخ اٌمّش 

• Sitophilus granarius (Linnaeus, 1758) 

• (Coleoptera: Curculionidae) 

 



     عٛعخ اٌمّش
 اللون بنً داكن 

 مم 5-2الطول 
مقدمة الرأس متطاولة وتحمل 

 منقارا  
قرون االستشعار مرفقٌة 

 صولجانٌة
 التستطٌع الطٌران

Sitophilus granarius  



 ا١ٌشلخ
 لونها أبٌض كرٌمً

عدٌمة األرجل مقوسة 
 الظهر

 الرأس صؽٌر بلون بنً
 



 اٌعزساء
 من النوع المكبل

 لونها أصفر



 أعشاع اإلطبثخ ٚاٌؼشس
 تهاجم الحبوب المخزونة

تحفر األنثى ثقبا  صؽٌرا فً جدار 
الحبة وتضع فٌها بٌضة ثم تؽطٌها 

 بمادة جٌبلتٌنٌة



 رفمظ اٌج١ؼخ عٓ ٠شلخ طغ١شح رجذأ ثبٌحفش ثبرجبٖ ِشوض اٌحجخ ح١ش رزغزٜ ٚرزعزس ٕ٘بن

 ال ٠ّىٓ اوزشبف ا١ٌشلخ لجً ِؼٟ شٙش عٍٝ ٚجٛد٘ب

 ٠ٕمض ٚصْ اٌحجخ اٌّظبثخ ٚأخفبع ٔٛع١زٙب ٔز١جخ رغز٠خ ا١ٌشلخ عٍٝ اٌحجخ ِٓ اٌذاخً

 ِٓ ا٢فبد األ١ٌٚخ ألٔٙب رٙبجُ اٌحجٛة اٌغ١ٍّخ

 ا١ٌشلبد ٚاٌحششاد اٌىبٍِخ رزغزٜ عٍٝ اٌحجٛة ِؤد٠خ إٌٝ ر٠ٍٛٓ اٌحجٛة ثبٌٍْٛ األث١غ اٌّغجش ٚرؤصش فٟ ؽعّٙب

 رٙبجُ إٌّزجبد اٌظٍجخ ٌٍحجٛة إٌج١ٍ١خ ِضً اٌّعىشٚٔخ

ٌمكن أن تنبت الحبوب المصابة وتعطً نباتات 
 ال تهاجم هذه الحشرة جنٌن الحبة ضعٌفة





٠ّىٓ ر١١ّض اٌحجٛة اٌّظبثخ ثبٌحششح ثٛجٛد صمٛة وج١شح ف١ٙب 
 ٟ٘ صمٛة خشٚط اٌحششح اٌىبٍِخ



 دٚسح اٌح١بح

داخل الحبة( عذراء -ٌرقة -بٌضة)تتطور األطوار المختلفة   

تنبثق الحشرة الكاملة من ثقب تحدثه فً ؼبلؾ الحبة وٌكون 
 الثقب متعرجا  

أٌام 3مدة التطور الجنٌنً   

أسابٌع 5-3أعمار ٌرقٌة مدة الطور الٌرقً  4للٌرقة   

 16-5تتعذر الحشرة داخل ؼبلؾ الحبة ومدة طور العذراء 
 ٌوما

ٌوما  شتاء   148-123ٌوما  صٌفا ،  40-30مدة الجٌل الواحد   

أشهر 8-7مدة حٌاة الحشرة الكاملة   



 Rice Weevilعٛعخ اٌشص 

• Sitophilus oryzae (Linnaeus, 1758) 

• (Coleoptera: Curculionidae) 



 اٌٛطف
مم 3.5 -2.5طول الحشرة الكاملة   

 الجسم قاسً واللون العام للحشرة بنً مسود 
 مقدمة الفم متطاولة وكالمنقار

بقع بنٌة محمرة فاتحة  4لسوسة األرز 
 اللون على األجنحة الؽمدٌة

سوسة األرز قادرة على الطٌران ولها 
عبلمات مستدٌرة صؽٌرة على سطح 

 الصدر





 اٌؼشس

 سوسة األرز من آفات الحبوب والبذور المخزونة•
تتطور داخل ؼبلؾ الحبة وتتؽذى على كامل محتوٌاتها على شكل ٌرقة ضؽٌرة بٌضاء •

 مجعدة دودٌة الشكل
 ٌنقص وزن الحبة المصابة وانخفاض نوعٌتها نتٌجة تؽذٌة الٌرقة على الحبة من الداخل•

 من اآلفات األولٌة ألنها تهاجم الحبوب السلٌمة
الٌرقات والحشرات الكاملة تتؽذى على الحبوب مإدٌة إلى تلوٌن الحبوب باللون األبٌض 

 المؽبر وتإثر فً طعمها
 







 دٚسح اٌح١بح
 تجد أطوار البٌضة والٌرقة والعذراء للحشرة داخل ؼبلؾ الحبة

تقطع األفراد البالؽة ثقوب فً جدار الحبة 
 للخروج

ثقوب الخروج لهذه الحشرة هً أصؽر من ثقوب 
الخروج للحشرة السابقة وتكون ملساء ومستدٌرة 

تحفر األنثى حفرة صؽٌرة فً قشرة الحبة 
وتضع بٌضة واحدة تؽطٌها بطبقة جٌبلتٌنٌة 

 لحماٌة البٌضة
أشهر 3-2تعٌش الحشرة الكاملة   

 4ْم  30تستؽرق دورة الحٌاة على درجة حرارة 
ْم،  18اسبوع على درجة حرارة  15أسابٌع و

وتتوقؾ عن النمو على درجة حرارة أقل من 
.مْ  15  

 بٌضة

 بطبقة جٌبلتٌنٌة





 Confused flour beetleخٕفغبء اٌذل١ك اٌّتؾبثٙخ 

• Tribolium confusum (Jacquelin du Val, 1868) 

• (Coleoptera: Tenebrionidae) 



 اٌٛطف
 ملم 4-3خنفساء صؽٌرة الحجم 

 لونها بنً محمر
وسمٌت بهذا االسم نظرا  لتشابهها مع خنفساء 

 الطحٌن الصدئٌة
 4تختلؾ بقرون االستشعار التً تتؤلؾ من 

قطع تصبح أعرض تدرٌجٌا  باتجاه قمة قرن 
 االستشعار بدون أن تشكل انتفاخا  قمٌا  متمٌزا  

الفارق اآلخر هو شكل الصدر حٌث تكون 
حواؾ الصدر عند خنفساء الطحٌن الصدئٌة 

 منحنٌة بٌنما تكون أكثر استقامة عند المتشابهة
 لها أجنحة متطورة ولكن نادرا  ما تطٌر





Three-segmented antennal club of the adult 
red flour beetle, Tribolium castaneum 



Tribolium castaneum 
 Tribolium confusum 



 مم 6لون الٌرقة عسلً فاتح طولها نحو 
لون رأس الٌرقة والزوائد الشوكٌة فً 

 نهاٌة البطن داكنا  



 اٌعزساء



 اٌؼشس
قد تكون خنافس الطحٌن الصدئٌة والمتشابهة موجودة بؤعداد كبٌرة فً الحبوب المصابة ، •

 ولكنها ؼٌر قادرة على مهاجمة الحبوب السلٌمة أو ؼٌر التالفة
 .  تنجذب االحشرات الكاملة إلى الضوء ، لكنهم سٌذهبون نحو الظبلم عند إزعاجهم•
عادة ، ٌمكن العثور على هذه الخنافس لٌس فقط داخل منتجات الحبوب الموبوءة ، ولكن فً •

وهً تنجذب إلى الحبوب ذات المحتوى المرتفع . الشقوق والشقوق حٌث قد تسربت الحبوب
 .من الرطوبة وٌمكن أن تسبب صبؽة رمادٌة على الحبوب التً تصٌبها

تفرز الحشرة عند إثارتٌا أو تحرٌكها أو عندما تزداد كثافتها فً المخزن مادة كٌمٌائٌة  •
 .، وٌشجع وجودها نمو العفن فً الحبوبquinions))تدعى كوٌنٌونز 

تهاجم الحشرة مختلؾ أنواع الحبوب والمواد الؽذائٌة وعدد من منتجات الحبوب النجٌلٌة •
والبقولٌات والمكسرات والفواكه والخضار المجففة والشوكوال والكاكاو وبذور القطن 

 والحلٌب المجفؾ



   Tribolium confusumدٚسح ح١بح 



 Rust-red flour beetle خٕفغبء اٌطض١ٓ اٌضّشاء اٌصذئ١خ

• Tribolium castaneum (Herbst, 1797). 

• (Coleoptera: Tenebrionidae) 





 Khapra beetleخبثشح اٌضجٛة 

• Trogoderma granarium Everts, 1899 

• (Coleoptera: Dermestidae) 

كممة خابرة هي كممة هندية األصل وتعني الطوب أو اآلجر، وقد أطمق هذا اإلسم عمى •
 الحشرة ألنها عادة توجد في شقوق الطوب المستخدم في إنشاء المستودعات



 خابرة الحبوب هً خنفساء بٌضاوٌة الشكل

 لونها بنً داكن وتوجد عبلمات بنٌة مصفرة إلى بنٌة محمرة على األجنحة الخارجٌة

 (مم 3حتى )بٌنما ٌكون طول األنثى أكبر قلٌبل   ملم،  2ٌبلػ طول الذكر 

 تؽطً الجسم أشعار ناعمة تمسك بالؽبار مما ٌعطً الخابرة شكبل وسخا مؽبرا

 تتساقط األشعار الناعمة عند األفراد البالؽة المتقدمة فً العمر



 ملم 5ٌتباٌن لون الٌرقات من األصفر إلى البنً أو الذهبً وٌبلػ طولها 

تكوؾ الٌرقات مؽطاة بؤشعار خشنة لونها بنً محمر محمر 
 وبخصلتٌن من األشعار فً نهاٌة البطن











 اٌؼشس
 تعد الخابرة حشرة المخازن الممهملة وتنتشر بصورة كثٌفة حول األكداس فً العراء والمستودعات وهً تحب الظبلم واألماكن المهواة

برأك تفضل هذه الحشرة مادة الشعٌر عملى القمح ولذلك فإن األقماح الحاوٌة على نسبة كبٌرة  من الشعٌر تكون عرضة لئلصابة بهذه الحشرة بشكل  

 وتعد الخابرة آفة مدمرة كونها تكسر أوتسحق من الحبوب أكثر مما تستهلك

 تلوث الحبوب بمخلفات االنسبلخ التً تسبب تلبكات ومشاكل معدٌة ومن أعراض االصابة وجود جلود االنسبلخ للحشرة فً المواد المخزونة

رشعٌقد ٌبدو أنها تفضل المواد الؽذائٌة مثل الرز والفول السودانً وجلود الحٌوانات المجففة ولكنها تفضل األؼذٌة الطبٌعٌة مثل القمح وال  

ابرةالختنتج اإلصابات بالخابرة عن تخزٌن المواد فً مستودعات موبوءة  أو نتٌجة نقل المواد المخزونة فً حاوٌات استخدمت فً نقل مواد مصابة ب  















 Lesser grain borerصبلجخ اٌحجٛة اٌظغشٜ 

• Rhyzopertha dominica (Fabricus, 1792) 

• (Coleoptera: Bostrichidae) 



مم 2.5خنفساء ذات لون بنً مسود طولها   

الجسم اسطوانً نحٌل وٌختبئ رأسهاتحت حافة الصدر األولى 
 المستدٌرة والمسننة

 توجد خطوط واضحة من النقر على األجنحة وعلى الصدر



عقل الطرفٌة منها كبٌرة 10ٌتؤلؾ قرن االستشعار من   



 الٌرقات بٌضاء إلى لون كرٌمً رأسها مصفر 
 الٌرقات الفتٌة متحركة نفقد الحركة بعد ذلك

 Cوتؤخذ شكل حرؾ 





 اٌؼشس

لكنها أكثر تواجدا  فً الحبوب الدوكما وتشاهد فً ( الد وكما والمَشول)توجد الحشرة فً مخازٌن الحبوب 

 :الصوٌمعات المعدنٌة والصوامع البٌتونٌة خاصة خبلل األشهر

 .أٌلول -آب -آٌار -نٌسان

 تستطٌع ثاقبة الحبوب الصؽرى التؽذٌة داخلٌا  وخارجٌا  على الحبوب

 وهً آفة هامة على الحبوب الكاملة ومنتجات الحبوب النجٌلٌة

 تنخر كل من الٌرقات والحشرات الكاملة فً حبوب النجٌلٌات وتفرؼها من محتوٌاتها وتبقً على القشرة الخارجٌة

 تستطٌع الحشرة البقاء والتطور فً الدقٌق والبقاٌا الناتجة عن نخر الحبوب

آفة هامة ورئٌسٌة فً مخازن القمح والذرة وتهاجم التبػ والمكسرات والفاصولٌاء واللوبٌاء والفواكه المجففة والفول 

 السودانً والتوابل واللحوم المجففة والسمك المجفؾ وطعوم القوارض

 تإدي اإلصابة إلى ظهور رائحة ؼٌر مرؼوبة للمواد المخزنة ومذاق ؼٌر مستساغ



 دٚسح اٌح١بح

 بٌضة 200تضع األنثى البٌض خارج الحبوب إما بشكل إفرادي أو مجموعات تتؤلؾ كل مجموعة من •

 البٌض الحدٌث الوضع أبٌض اللون ومع نمو الجنٌن ٌؤخذ اللون البنً•

 Cالٌرقة متحركة تتحرك بشكل مستقٌم فً البداٌة ثم تصبح أكثر حركة وتتحرك على شكل حرؾ •

 أعمار 4للٌرقة •

 الٌرقة المكتملة النمو تعذر داخل قشرة الحبوب أو فً الطحٌن المتراكم بٌن الحبوب المصابة•

 .ٌوم 85-30مدة الجٌل •









 Larger grain borerصبلجخ اٌحجٛة اٌىجشٜ 

• Prostephanus truncatus (Horn, 1878) 

• (Coleoptera: Bostrichidae) 



مم ذات لون أسود محمر 5-3خنفساء صؽٌرة بطول   

 وتبدو المنطقة الظهرٌة مربعة الشكل







 عادة ما تكون أعراض ثاقبة الحبوب الكبرى محصورة فً حبوب الذرة





 Saw-tooth grain beetleخٕفغبء اٌحجٛة إٌّشبس٠خ 

• Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus, 1758) 

• (Coleoptera: Silvanidae) 



ملم 3.5-2.5ذات لون بنً مسود طولها حوالً   

 الجسم مسطح ونحٌل مما ٌساعدها فً المرور عبر الشقوق والتصدعات الضٌقة

منشارٌة الشكل( األولى)حافة الصدر الخارجٌة   

على كل من جانبً الصدر( أسنان)وتحمل ستة زوائد   

 ٌوجد ثبلثة خطوط ناتئة طوالنٌة على الصدر من الناحٌة العلوٌة



ٌوجد على الؽمدان والصدر والراس نقر وحراشٌؾ بٌضاء 
فً صفوؾ طولٌة واالجنحة موجودة ولكن لٌست لها القدرة 

 • على الطٌران



مم 3ٌبلػ طول الٌرقة تامة النضج . الٌرقة بٌضاء مصفرة باستثناء الرأس الذي ٌكون لونه بنً  





 تتؽذى خنفساء الحبوب المنشارٌة على الحبوب النجٌلٌة كالشعٌر والشوفان والرز

 وعلى الفواكه المجففة والمعكرونة واللحوم المجففة والشوكوال والتبػ

 ال تستطٌع الحشرة التؽذي على الحبوب السلٌمة لكنها تتؽذى بسهولة على الحبوب المتضررة والمتكسرة

 تهاجم المخازن المصابة أصبل بحشرات أخرى

 تتؽذى على البٌوض والحشرات المٌتة من فراشات الحبوب المخزونة

تصٌب هذه الحشرة الحبوب المخزونة ومنتجاتها و التتمكن هذه الحشرة من اصابة الحبوب 

السلٌمة ولكنها تعٌش على المواد الدقٌقٌة وعلى الحبوب بعد اصابتها باآلفات االولٌة ولذلك فهً 

 آفة ثانوٌة للحبوب السلٌمة وآفة أولٌة للمواد المطحونة







 Rusty grain beetle  خٕفغبء اٌمّح اٌظذئ١خ

• Cryptolestes ferrugineus (Stephens, 1831) 

• (Coleoptera: Laemophloeidae) 



 مم 2-1.5ذات لون بنً محمرطولها 

 جسم الحشرة الكاملة مسطح ولماع ولها قرون استشعار طوٌلة ورفٌعة ٌبلػ طولها نصؾ طول الجسم

 خنفساء القمح قادرة على الطٌران وبقوة



مم لونها أبٌض ومسطحة تقرٌبا   3طول الٌرقة   

.الجزء الخلفً من جسم الٌرقة أعرض من الجزء األمامً  

 رأس الٌرقة والزوائد الشوكٌة الموجودة فً نهاٌة جسم الٌرقة أدكن لونا  من باقً أجزاء الجسم



 تتؽذى خنفساء القمح الصدئٌة على الحبوب وعلى منتجات الحبوب النجٌلٌة وعلى العدٌد من المواد األخرى

 مسجلة على القمح والذرة والشعٌر والطحٌن والبذور الزٌتٌة والفواكه المجففة

 تفضل الٌرقات التؽذي على جنٌن الحبوب وقد تتؽذى على باقً محتوٌات الحبة

 وأحٌاناً ما ُتفرغ الحبة كلٌاً من محتوٌاتها وتتركها قشرة فارؼة

 نمو األعفان فً الحبوب من الداخل ٌجعلها أكثر مالئمة كؽذاء للٌرقات

تفضل خنفساء القمح الصدئٌة الحبوب المخدوشة والمكسورة والمتضررة بٌنما الحبوب السلٌمة اكثر 
 مقاومة لالصابة







 دٚسح اٌح١بح
اسبوع 34تبدأ اإلناث بوضع البٌض خبلل أربعة أٌام بعد االنبثاق وٌستمر وضع البٌض لمدة تزٌد عن   

توضع البٌوض بشكل إفرادي فً الخدوش الموجودة على الحبوب أو فً الشق الوسطً للحبة وٌمكن أن 
 توضع فً الفراؼات بٌن الحبوب أو فً بقاٌا الحبوب

أعمار ٌرقٌة وعندما ٌكتمل نمو الٌرقة تؽزل شرنقة حرٌرٌة وتتعذر بداخلها 4للٌرقة   

 الٌرقات التً تهاجم الحبوب السلٌمة تصنع شرنقتها الحرٌرٌة داخل الحبة

 تبقى الحشرات الكاملة المنبثقة حدٌثا  ملتصقة ببقاٌا الشرنقة الحرٌرٌة لعدة أٌام ثم تقوم بتمزٌقها

 ٌوما   24-22التطور من بٌضة إلى حشرة كاملة ٌستؽرق  





 Cadelle beetleخٕفغبء اٌىبدي 

• Tenebroides mauritanicus (Linnaeus, 1758) 

• (Coleoptera: Trogossitidae) 



مم 9-8خنفساء الكادل هً أحد أكبر الخنافس التً تصٌب الحبوب المخزونة ٌبلػ طولها   

 الجسم متطاول مستطٌل الشكل ومسطح اللون أسود

 الصدر األمامً متمفصل بشكل واضح عن بقٌة أجزاء الجسم برابطة متحركة





 تعد خنفساء الكادل آفة حقٌقٌة فً المناطق المدارٌة

 وتوجد فً الصوامع والطاحن والمستودعات متؽذٌة على الحبوب ومنتجات الحبوب

 وٌمكن أن تلحق أضرارا  فً القطع الخشبٌة فً المعدات المستخدمة فً مناطق التخزٌن

تفضل الحشرات الكاملة والٌرقات التؽذي على جنٌن الحبة مما ٌقلل من فرص إنبات الحبوب إذا 
 كانت مخزنة لؽرض الزراعة







 The cigarette (Tobacco) beetleخٕفغبء اٌغىب٠ش 

• Lasioderma serricorne (Anobiida) 

• Coleoptera: Anobiidae  
 فصٌلة خنافس الموت•
 حشرة عالمٌة االنتشار تحمل عبر التبػ او منتجاته•



 مم الرأس منحرؾ تحت الصدر أثناء االستراحة أو الموت 3-2خنفساء طولها 
 ذات لون قهوائً ؼامق





، سهلة الكسر اال انها mm 0.5البٌض ذات لون ابٌض متطاولة بٌضاوٌة 
 محاطة بؽالؾ شمعً ٌمنعها من الجفاؾ



فً الحجم لونها كرٌمً إلى رمادي ابٌض مكسوة  mm 4-3الٌرقة دودٌة الشكل صؽٌرة جدا وثم تنموا إلى 
 بشعٌرات وتظهر ذات لون قهوائً فاتح فً الٌرقات الناضجة 





 العذراء داخل شرنقة



 اٌّذٜ اٌعٛائٍٟ

باالضافة إلى االضرار التً قد تحدثها هذه الحشرة فً مخازن التبػ، ان حشرة خنفساء السٌكاٌر من 
الحشرات متعددة العوائل ذات االصل النباتً او الحٌوانً فقد سجلت متؽذٌة على بذور القطن، طحٌن 
القطن، الخمٌرة الجافة وكثٌر من المواد العطارٌة المستخدمة فً المطبخ او التداوي حتى أنها تصٌب 
مسحوق النبات المستخدم كمبٌد لحشرات أخرى، التمور، الزبٌب، التٌن، الرز، الحبوب، الحمضٌات 

الجافة، االلبسة الصوفٌة والقطنٌة، الجلود، جوز الهند، حبوب الكاكاو والفستق، مسحوق السمك، 
 مسحوق اللحوم وؼٌر كثٌر، وكذلك تصٌب الورق والناٌلون فً مصانع اطارات السٌارات



ان اصابة السٌكاٌر او السٌكار ٌجعلها ؼٌر صالحة لبلستعمال بسبب ان المدخن ال 
اما تبػ االستنشاق او المصنع . ٌستطٌع سحب الهواء أثناء التدخٌن عند وجود ثقوب ما

فان وجود الحشرات او اجزاءها او حتى برازها ٌإدي إلى تحسس المستخدم وبالتالً 
 .ترك المنتج





تعد حشرة خنفساء السجاٌر من أخطر اآلفات التً 
تصٌب مستودعات تخزٌن أو ا رق التبػ الجافة 

 ومنتجاته فً محبلت البٌع

 تسبب خنفساء التبػ خسائر
سنوٌا  من الكمٌة % 1تقدر بما ال ٌقل عن 

 اإلجمالٌة للتبػ المخزن فً مستودعات التخزٌن

تلحق الحشرة أضرارا كبٌرة فً باالت أو ا رق التبػ 
والمواد الؽذائٌة فً المخازن حٌث تكون الظروؾ 

 البٌئٌة مناسبة لنموها

بٌوضها قد تنتقل خبلل عملٌات التصنٌع وتجهٌز 
اللفائؾ لتفقس عن ٌرقات تسبب معظم الضرر وبالتاي 

حشرات كاملة تحدث بالسجاٌر المخزنة ثقوبا  مإدٌة 
 إلى اتبلفها

تحفر الٌرقة خبلل أوراق التبػ 
محدثة لثقوب ومنتجة لمسحوق 

 من التبػ او البراز





ان ؼالبٌة االضرار من حشرة خنفساء السٌكاٌر تحدثها 
ولكن طرق خروجها او . الٌرقات، البالؽة قد ال تتؽذى

دخولها إلى التبػ عبر فتحات هو الضرر الذي تحدثه هذه 
أحٌانا  فان تكوٌنها إلى ؼرفة للتعذٌر ثم ثقبها . البالؽات

 للخروج أٌضا  ٌعتبر من اضرارها





 (اٌغجبئش)اٌخغبئش اٌزٟ رغججٙب خٕفغبء اٌغ١ىب٠ش 
 .فقدان فً نوعٌة وجودة التبػ المخزن•
 .فقدان فً المواد المصنعة فً السٌكاٌر او السٌكار فً المصانع او محبلت البٌع بالتجربة. ب•
فقدان فً قٌمة التبوغ المصدرة حٌث تتعرض المصابة منها إلى ارجاع إلى قٌمة التعوٌض وقد . ج•

 .ترفض الشحنة بكاملها
 .السمعة الردٌئة للتبوغ المصابة فً االسواق العالمٌة. د•
 .ارجاع المواد المصنعة من قبل المستهلكٌن عند وجود اصابات فً تلك المنتجات. هـ•



اؼلب البٌض ٌوضع فً االٌام 
العشرة األولى من حٌاة البالؽة 

وخاصة فً الٌوم الرابع والخامس 
 والسادس

تعع االٔخٝ ث١عب ـٟ غ١بد اٌتجػ اٌّىجظ ـٟ اٌجبالد 
ث١ضخ ثؾىً ِٕفشد ـٟ اٌّىبْ اٌتٟ  100 - 20ثعذد 

 تع١ؼ ع١ٍٙب ا١ٌشلبد

السنة/ أجٌال 6-5للحشرة   



 drugstoreاٌّزففخ اٚ اٌطج١خ ( االد٠ٚخ)خٕفغبء االعؾبة 
beetle 

• Stegobium paniceum 

• Coleoptera: Anobiidae  

ا ، ولكنها أكثر وفرة فً •  ٌ ا عالم تمتلك الخنافس الطبٌة توزٌع 
ا وهً أقل وفرة فً المناطق المدارٌة من  المناطق األكثر دفئ 

 خنفساء السٌجارة
 



ٌوجد على . مم وهً بلون بنً إلى بنً محمر 3.5إلى  2.25الحشرة الكاملة أسطوانٌة ، طولها 
 األؼماد صفوؾ طولٌة من الشعر ناعم 

 تتشابه الخنافس الطبٌة فً مظهرها مع خنفساء السٌجارة ؛ 
 .ومع ذلك ، ٌمكن استخدام فرقٌن لمعرفة الفرق بٌنهما

بٌنما قرن االستشعار للخنفساء ( مثل األسنان على المنشار)قرن استشعار خنفساء السٌجارة مسننة  
والفرق اآلخر هو أن األؼمدة لخنفساء . الطبٌة لٌست مسننة والعقلة األخٌرة على شكل صولجان 

ا  ا مخطط  ا)االطبٌة تحتوي على صفوؾ من الحفر تعطٌها مظهر  بٌنما تظهر خنفساء ( مبطن 
 .السٌجارة على نحو سلس





 .  الٌرقات الصؽٌرة البٌضاء: الٌرقات
 .  الٌرقات المتقدمة بالعمر تشبه ٌرقات الدٌدان البضاء

وهً تشبه ٌرقات خنفساء السٌجارة ، ولكنها تحتوي على شعر أقصر 
وتنتهً عالمات على الرأس فً خط مستقٌم عبر الجبهة فوق أجزاء 

 .الفم





تٙبرُ خٕفغبء األد٠ٚخ ِزّٛعخ ٚاععخ ِٓ األغعّخ ٚاٌّٛاد اٌتٟ ٠مٛي عٕٙب أصذ •
 ".  ٠أوً أٞ ؽٟء ؼ١ش اٌضذ٠ذ ا"االلتجبعبد اٌّزٌٙٛخ أٔٗ 

وّب تتؽزٜ عٍٝ اٌذل١ك . تضصً عٍٝ اعّٙب ِٓ عبدتٙب ٌٍتؽز٠خ عٍٝ اٌعمبل١ش اٌطج١خ•
 .  ٚاٌخٍطبد اٌزبـخ ٚاٌخجض ٚاٌىعه ٚاٌؾٛوٛالتخ ٚاٌض٠ٍٛبد األخشٜ ٚاٌتٛاثً

 .  اٌّٛاد ؼ١ش اٌؽزائ١خ تؾًّ اٌصٛؾ ، ٚاٌؾعش ، ٚاٌزٍٛد ، ٚع١ٕبد اٌّتضؿ•
تُ اٌعخٛس ع١ٍٙب ـٟ أعؾبػ اٌضّبِخ ِٚٓ اٌّعشٚؾ أٔٙب تٛرذ ـٟ اٌىتت ٚاألؽ١بء اٌخؾج١خ •

 .  ، ٚـٟ ثعط اٌضبالد ، اٌمصذ٠ش أٚ سلبئك األ١ٌَِٕٛٛ ٚأصفبئش اٌشصبؿ
 .  اٌّتضؿ ٚع١ٕبد اٌّعؾجخ ِعشظخ ٌٍٙزَٛ. ا١ٌشلخ ٟ٘ اٌتٟ تضذث اٌعشس األوجش•
 .  األظشاس اٌطف١فخ ٚاٌتٍٛث ٠ّىٓ أْ تذِش ٘زٖ اٌعٕبصش اٌخ١ّٕخ ٚاٌتٟ ال تمذس ثخّٓ•
تٛظع اٌخّبئش عٍٝ  .Bتضتٛٞ خٕبـظ اٌص١ذ١ٌخ عٍٝ خّبئش تىبـ١ٍخ تٕتذ اٌف١تب١ِٕبد •

٘زٖ اٌخّبئش . اٌج١ط أحٕبء ِشٚس٘ب عجش لٕبح اٌج١ط ٚتغتٍٙىٙب ا١ٌشلبد خالي ـتضخ اٌج١ط
تّىٓ خٕفغبء اٌذٚاء ِٓ اٌتؽز٠خ عٍٝ اٌعذ٠ذ ِٓ األغعّخ ٚاٌّٛاد اٌؽزائ١خ راد إٌٛع١خ 

 .اٌؽزائ١خ اٌفم١شح ٚاٌجمبء عٍٝ ل١ذ اٌض١بح





 دٚسح اٌح١بح

 تضع االنثى عدد من البٌض مشابه لخنفساء السكاٌر السابق شرحها ٌمكنها ان تتخلل•
 الفجوات الصؽٌرة للعبوات•
 ومنها تصل الى المواد الؽذائٌة وتتشرنق على جزٌئات المادة الؽذائٌة •
 تتحول الى عذراء بداخلها •
حارة اشهر فً المناط 5 - 4فترة الطور الٌرقً • ناطق ال م ً ال باردة اما ف  15-20 ال

 ٌوم
 .ٌوما   18 - 12طور العذراء •



 Dried fruit beetleخٕفغبء اٌضّبس اٌجبفخ .

• Carpophilus hemipterus 

• Coleoptera: Nitidulidae 

خنفساء صؽٌرة ، منتشرة على نطاق واسع ، عالمٌة االنتشار ، تهاجم النباتات المتحللة •
 وموطنها األصلً آسٌا االستوائٌة. والفاكهة الناضجة وجمٌع أنواع الفواكه المجففة



الحشرة الكاماة خنفساء بنٌة سوداء صؽٌرة 
بها بقعتان مثلثتان مصفرتان على أجنحة 

 الؽمدٌة

.ال تؽطً األجنحة كامل البطن ملم 2طول الجسم الٌزٌد قلٌبل عن    

قرون االستشعار 
.صولجانٌة  



الٌرقات ، صفراء برأس بنً ولماعة قلٌبل  والحلقة البطنٌة األخٌرة 
 .ملم 5تنتهً  بما ٌشبه ذٌل متشعب ، طولها حوالً 



تصٌب هذه الحشرة التمور الناضجة على الشجرة وفً المخازن والمكابس وتدخل الى الثمار الجافة عن طرٌق 

 .قمع الثمرة، وتتؽذى على لبها مما ٌقلل من قٌمتها الؽذائٌة والتسوٌقٌة

تدخل خنفساء الثمار الجافة إلى الثمار عن طرٌق القمع وتتؽذى بداخلها مما ٌقلل من قٌمتها الؽذائٌة 

والتجارٌة ، هذا باإلضافة إلى أن التمور المصابة تكون عرضة لإلصابة باألمراض الفطرٌة والبكتٌرٌة 

والخمائر ، ووجد فً أنها تصٌب التمور قبل جفافها وهً على النخٌل وتسبب تساقطها كما أنها تصٌب التمور 

 الجافة فً المخازن عقب الجنً كذلك تصٌب ثمار الرمان السابق إصابتها بدودة الرمان



 الضرر الداخلً للنكتارٌن الناجم عن خنفساء الكاربوفٌلوس ثقب دخول خنفساء الكاربوفٌلوس فً النكتارٌن



عندما تتحرك الخنافس . خنافس الكاربوفٌلوس هً ناقل رئٌسً للفطر البنً 
من خبلل الفاكهة التالفة ، تلتقط الجراثٌم البنٌة على أجسامها ثم تنشرها 

ٌمكن أن تصبح الفاكهة مصابة بالمرض بمجرد االتصال . عبر البستان
 (.حتى لو لم تتؽذى الخنفساء على الفاكهة)



تجذأ االٔخٝ ثٛظع  ث١عٙب ثعذ حالحخ ا٠بَ 
ِٓ اٌجضٚغ تعع اٌج١ط إـشاد٠بً عٍٝ 

 عطش اٌتّشح ٌّٚذح
غ٠ٍٛخ تمبسة اٌؾٙش٠ٓ ١ٌصً اٌعذد إٌٝ 

 2ث١عخ ِذح اٌتطٛس اٌز١ٕٕٟ  1000
َٛ٠ 

أعّبس ٠شل١خ خالي   4ٌٍضؾشح 
 أعبث١ع 3

٠زُ اٌزعزس فٟ اٌزشثخ 
 14ِٚذح ٘زا اٌطٛس 

َٛ٠ 
تعٌش الحشرة 

 5 - 3البالؽة 
اشهر وقد تصل 

 إلى سنة كاملة



 خٕفغبء اٌججٓ ٚاٌجٍٛد

• Dermestes vulpinus 

• Dermestidae :Coleoptera 



 الحشرة الكاملة سوداء اللون تحمل من األعلى بقعة واسعة بلون أصفر محمر ٌوجد علٌها بقع بلون بنً محمر
 ملم 10-7طول الحشرة الكاملة 



:تتؽذى ٌرقات هذه الخنفساء على  

توجد أحٌانا فً أعشاش الطٌور والقوارض ، . لحم الخنزٌر المقدد واللحوم الدهنٌة األخرى 
 .  وكذلك على جلود الحٌوانات الجافة ، الجثث والمواد الحٌوانٌة األخرى

ا للؽزو وٌجب  ٌمكن أن تكون أعشاش الطٌور القدٌمة فً مساحات السقؾ وحفر المبانً مصدر 
 .  إزالتها

عندما تكون الٌرقات جاهزة للتعذر ، فإنها ؼالبا  ما تصنع ثقوب فً الخشب والفلٌن والورق 
والمنسوجات وحتى المعادن الناعمة ، وخاصة الرصاص ، وقد تتسبب فً تلؾ كبٌر لهذه 

 وتتعذر فٌها. المواد





(  13 -2)ِشح ٠فمظ اٌج١ط ثعذ /ث١عخ(  6 - 3) ث١عخ ـٟ ِزّٛعبد ِٓ (  500 - 200) تعع األٔخٝ ٔضٛ 
 ٠ِٛبً 

أعبث١ع ٚلذ ٠تأخش إٌٝ ثععخ  3( – 2) ِشح أحٕبء ّٔٛ٘ب اٌزٞ ٠غتؽشق ٔضٛ (  10 - 6) تٕغٍخ ا١ٌشلخ ِٓ 
 عٕٛاد عٕذ عذَ تٛـش اٌؽزاء

أيام ثم في طور العذراء داخل أنفاق تعممها اليرقة في  5تدخل اليرقة إلى طور ما قبل العذراء لمدة 
 إسبوع( 2-1)الفمين والكارتون والخشب وغيرها، مدة طور العذراء 

 اعبث١ع 5ٌٙب ر١ً وً 



 خٕبفظ اٌجمٛي

Coleoptera: Bruchidae 



 ا١ٌّّضاد اٌعبِخ ألٔٛاعٙب

تتمٌز أفرادها بحجمها الصؽٌر و أنها مؽطاة بحراشؾ كالوبر واألؼمدة أقصر من البطن و لذلك •
 ٌبقى الجزء الخلفً من البطن مكشوفا

 األفخاذ الخلفٌة تكون ؼلٌظة و ٌنتهً كل منها بشوكة•
 
 
 
 
 

 bruchus rufimanus: خنفساء الفول الكبٌرة •
 
 



 شوكة على الفخذ الخلفً



 خٕفغبء اٌٍٛث١بء



الٌرقات بٌضاء اللون ذات أرجل صدرٌة قصٌرة بعد االنسالخ 
 األول



 تٛرذ اٌعزاسٜ داخً اٌضجٛة اٌّصبثخ

 ُِ 3-2ؽٛي اٌعزساء 



تبدأ إصابة هذه الحشرة لمحاصٌل البقول و هً مازالت قائمة فً 

على ( بٌضة  100)حٌث ٌوضع البٌض ، الحقل و قبل الحصاد 

تثقب الٌرقات بعد الفقس فً القرون و تتؽذى على ، القرون 

البذور وال تستهلك منها ؼٌر جزء صؽٌر ثم تتحول إلى عذراء 

داخل البذور و تخرج منها حشرات كاملة أثناء وجودها فً 

 .المخزن 



لذ ٠غزّش رٛاٌذ ثعغ اٌحششاد عٍٝ اٌحجٛة اٌجبفخ داخً 

خٕفغبء ، خٕفغبء اٌفٛي اٌظغ١شح، خٕفغبء اٌٍٛث١ب )اٌّخضْ 

 ( ثزٚس اٌجشع١ُ 

، خٕفغبء اٌجغٍخ ، خٕفغبء اٌفٛي اٌىج١شح )ٚ لذ ال ٠غزّش 

خٕفغبء اٌعذط ٌعذَ اِزالوٙب اجضاء فُ ل٠ٛخ ال رغزط١ع 

ٚ فٟ اٌحبٌخ األخ١شح ٠مزظش ( ِٙبجّخ اٌجزٚس اٌجبفخ  

ٚفٟ اٌفزشح ، اٌؼشس عٍٝ ِب ٠حذس فٟ اٌحمً لجً اٌحظبد 

ٚ رزفشق اٌحششاد اٌىبٍِخ فٟ اٌحمٛي ، اٌزٟ رعمجٗ ِجبششح 

ٌمؼبء ث١برٙب اٌشزٛٞ اٚ رجمٝ فٟ اٌّخضْ إلطبثخ اٌّحظٛي 

 .اٌجذ٠ذ 



 و كذلك بقشر البٌض المالصق لها ، تمٌز الحبوب المصابة بوجود عدة ثقوب بها 

%  90، ْس  32ٌوما تحت درجة حرارة  25-20تستطٌع معظم هذه الحشرات أن تكمل دورة حٌاتها فً مدة 

 .و هً التً تعد الظروؾ المثلً لتطور هذه الحشرات ، رطوبة نسبٌة 



 Callosobruchus chinensis L: خٕفغبء اٌٍٛث١ب 

 .مم  3اللون العام بنً ٌبلػ طولها •

 .خٌطً فً األنثى ، قرن االستشعار مشطً فً الذكر  •

 .ٌوجد على قاعدة الصدر األمامً بقعة بٌضاء اللون  •

 .كما توجد بقعتان قاتمتان مثلثا الشكل فً منتصؾ كال الؽمدٌن •

 .الجزء الخلفً من البطن ٌؽطى بحراشٌؾ بٌضاء  •



 قرن االستشعار خٌطً فً األنثى 
 قرن االستشعار مشطً فً الذكر 

ٌوجد على قاعدة  
الصدر األمامً بقعة 

 بٌضاء اللون 

توجد بقعتان قاتمتان مثلثا الشكل 
 فً منتصؾ كال الؽمدٌن

 الجزء الخلفً من البطن ٌؽطى بحراشٌؾ بٌضاء 





 تتواجد العذراء فً ؼبلؾ العذراء



 :اٌعٛائً 

و أحٌانا بعض بذور البقولٌات األخرى و ٌبدو أنها ، تصٌب اللوبٌا و الحمص و الترمس •
 .ؼٌر قادرة على إصابة بذور الفاصولٌا 

 



 :الضرر 
تبدأ اإلصابة عادة فً الحقل حٌث ، الحشرة الكاملة ال تتؽذى على المواد المخزونة 

 .ٌوضع البٌض على القرون الناضجة

ومع جفاؾ القرون فان ، تتجه الٌرقات الحدٌثة الفقس إلى الداخل حٌث تصٌب البذور

وتصبح البذور الموجودة داخل قرونها مقاومة ، قدرة اآلفة على إصابة هذه القرون تقل 

 .لإلصابة 

وتشاهد البذور فً نهاٌة الموسم ، ٌستمر توالد هذه الحشرة على البذور أثناء التخزٌن 

وترى البذور و قد احتوت على ثقوب ، و قد اختلطت بإعداد كبٌرة من الحشرات الكاملة 

 .فً فلقاتها نتٌجة اإلصابة كما ٌرى قشر البٌض الصقا لجدارها الخارجً 



.  تشن صفشح ِغتذ٠شح ١ِّضح ـٟ اٌّٛاد اٌتٟ تص١جٙب 
 ثعذ اٌخشٚد ِٓ اٌخبدسح

 ال تضاي داخً اٌضجخ أٚ اٌجزٚس 

 اٌج١ط





ٌوما تضع األنثى خاللها ما  12-10تعٌش الحشرة الكاملة حوالً 
 بٌضة تلصقها بشدة بسطح البذور المصابة 100ٌقرب من 

 بٌضة

تعذ اٌجزٚس راد اٌمصشح 
اٌٍّغبء أغت ٌٛظع اٌج١ط 

( اٌؽالؾ)عٓ رٚاد اٌمصشح 
ٚ ٠مً عذد اٌج١ط ، اٌخؾٕخ 

عبدح عٍٝ اٌجزٚس اٌتٟ عجك 
ٚ تعتجش دسرخ ، اصبثتٙب 

ْط أغت دسرخ صشاسح 23
 .ٌٛظع اٌج١ط

 سلوك األنثى فً وضع البٌض افرادي



، ا٠بَ ٚ تتزٗ ا١ٌشلبد صذ٠خخ اٌفمظ اٌٝ داخً اٌجزٚس  6-٠5فمظ اٌج١ط خالي 
 .ص١ج تتؽزٜ عٍٝ رضء ِٓ ِضت٠ٛبتٙب 

ْط ٚ  32ٚتعذ دسرخ اٌضشاسح ، أعّبس ٠شل١خ  ٠5ِٛب ٚ ٌٗ  20-٠19غتؽشق غٛس ا١ٌشلخ ِٓ 
ص١ج ٠ّىٓ ٌٍضؾشح اْ تتُ ، سغٛثخ ٔغج١خ ٟ٘ أغت اٌظشٚؾ ٌتطٛس ٘زٖ اٌضؾشح % 90

 .٠ِٛب  23-21دٚسح ص١بتٙب خالي 





 Bruchus rufimanus خٕفغبء اٌفٛي اٌىج١شح 
 
تعرؾ باسم سوسة الفاصولٌا العرٌضة ، أو خنفساء الفاصولٌا العرٌضة ، أو خنفساء بذور •

 الفول العرٌضة 
 .  هً سوسة تهاجم المحاصٌل فً المخزن والحقول ،•
 ( (.Vicia faba L)وهً عبارة عن آفة من حبوب الفول •
 .وتتؽذى الحشرات الكاملة على حبوب اللقاح  •
فً حٌن الٌرقات تتؽذى على الحبوب وتدمر المحاصٌل وتنتقل إلى المحاصٌل الجدٌدة  •

 .بمجرد جفافها
 .مم 5إلى  3الخنفساء البالؽة ، كونها واحدة من أكبر أنواع جنسها ، ٌتراوح طولها من  •



 اٌٛطف اٌشىٍٟ
 .  ٌٛحع ثحذ ألظٝ عششح ث١ؼبد ٌىً لشْ. ، أث١غ ِظفش( ُِ 2ألً ِٓ )اٌج١غ طغ١ش 

 .اٌّطش لذ ٠ض٠ذ ِٓ ٚف١بد اٌج١غ. ث١ؼخ 100ٚ  50ٚرؼع اإلٔبس ِب ث١ٓ 



 االطبثخ ٚاٌؼشس

 ٌٍجزٚس اٌزّب١ٌخ اٌزٛدح ٠ؽ١ش ـئٔٗ ، اٌفٛي ِضصٛي عٍٝ ِجبؽش ثؾىً ٠ؤحش ال B. rufimanus  أْ ِٓ اٌشؼُ عٍٝ

  .اٌجزٚس ٚأعٛاق اٌجؾشٞ االعتٙالن ـٟ ِؾىٍخ رٌه عٓ إٌبتذ ٠ىْٛ ٚثبٌتبٌٟ ، اٌّذِشح خصبئصٗ إٌٝ ثبإلظبـخ

  .اٌجؾشٞ ٌالعتٙالن اٌغٛق تغتٙذؾ اٌتٟ ٌٍجزٚس ٪3 ثٕغجخ ٌٍعشس اٌضشد اٌضذ

 ٪13 ثٕغجخ اإلٔجبد ِعذي أخفبض ِع ألً إٔجبتٙب ِعذي ٠ىْٛ (اٌجبٌؽْٛ ِٕٙب ظٙش اٌتٟ اٌجزٚس) اٌّتعشسح اٌجزٚس

   .اٌضمً ـٟ ٍِضٛظ ـشق ٠ٛرذ ال ٌٚىٓ ، اٌّختجش ـٟ

 اٌغ١ٍّخ ثبألصٕبؾ ِمبسٔخ (٪70- إٌٝ ٪45-) ااٌّصبثخ اٌفبص١ٌٛب ِٓ اٌؽٍخ لذسد



 االطبثخ ٚاٌؼشس

 .  ثبإلظبـخ إٌٝ رٌه ، صادد اٌجزٚس اٌتبٌفخ ِٓ اٌمبث١ٍخ ٌإلصبثخ ثأِشاض اٌصذأ ٚاٌززس

ثبإلظبـخ إٌٝ رٌه ، ـئْ ٚرٛد اٌضؾشاد اٌض١خ عٍٝ اٌجزٚس ٠عذ ِؾىٍخ ثبٌٕغجخ ٌغٛق اٌتصذ٠ش ص١ج ال ٠غّش 

 . ألٞ صؾشاد ص١خ ثبٌتصذ٠ش

 .إْ ٚرٛد اٌغٛط ـٟ اٌجزٚس ثعذ اٌضصبد ٠مًٍ ثبٌتبٌٟ ِٓ اٌم١ّخ اٌتزبس٠خ ٌٍفٛي

 



 Biologyدٚسح اٌح١بح 

 تتكاثر الحشرة فً الربٌع على محصول الفول فً الحقل وتضع البٌض على القرون الفتٌة•

تتابع الٌرقة نموها على البذور فً الحقل وتمضً السكون الشتوي كحشرة كاملة فً •

 المخازن

 أو تمضً فصل الشتاء بطور ٌرقة أو عذراء فً البذور المخزنة•



Overwintering 
 اٌغىْٛ

 الحشرات الكاملة ؼٌر  ناضجة جنسٌا هً طور البٌات الشتوي للحشرة •

وتتواجد فً أماكن محمٌة تحت األشجار، خاصة األشجار القدٌمة ، الدائمة الخضرة ، •

 .  الشجٌرات ، والؽابات أو بقاٌا األوراق

فً أوائل الربٌع ، تخرج الحشرة من سكونها وتتؽذى على حبوب اللقاح ورحٌق األزهار •

 القرٌبة ،

البقاء على قٌد الحٌاة خبلل فصل الشتاء فً طور ٌرقات أو  B. rufimanusٌمكن لبعض •

 .عذارى داخل البذور المصابة، وتخرج كحشرة كاملة من البذور بعد البذر



 دٚسح اٌح١بح فٟ اٌحمً
تتابع األفراد الكاملة للحشرة نشاطها عند زٌادة طول النهار وتبدأ الذكور نشاطها التؽذٌة فً •

 ساعة نهار وذلك كً تنضج جنسٌا  ( 16)ظروؾ النهار الطوٌل 

تبدأ االناث نشاطها والخروج من البٌات فً ظروؾ النهار الطوٌل وتبدأ بالتؽذٌة على •

 حبوب الطلع واألزهار لعدة حتى ٌكتمل نضجها الجنسً

 عند اكتمال النضج الجنسً للذكور واالناث تتزاوج ومدة التزاوج عدة أسابٌع•

ْس تحد من حركة  15ْس، درجة الحرارة أقل من  20تنشط الحشرات عند درجة حرارة •

 ْس  20الحشرة، وتتوقؾ عملٌة وضع البٌض عند درجات الحرارة اقل من 

 ٌتم وضع البٌض فً األجزاء السفلٌة من النبات•



 رطٛس ا١ٌشلبد ٚاٌعزاسٜ ٚاألفشاد اٌجبٌغخ
ا على درجات الحرارة)أٌام  10بعد حوالً • ، تفقس الٌرقات وتدخل ( من أسبوع إلى ثبلثة أسابٌع اعتماد 

 .  مباشرة عبر جدران القشرة وتتطور داخل البذور

 .وبالتالً ٌتم حماٌة الٌرقات من السٌطرة البٌولوجٌة والكٌمٌائٌة•

 . ٌستمر تطور الٌرقات من شهرٌن إلى ثبلثة أشهر •

 .  قبل الدخول إلى طور العذراء ، تقوم الٌرقة بعمل فتحة دائرٌة فً قشرة القرن لخروج الحشرة الكاملة•

 .  بعد حوالً عشرة أٌام من مرحلة العذراء ، تخرج الحشرة الكاملة من البذور•

 .وفترة التزاوج ووضع البٌض تتم على مدى بضعة أسابٌع •

 ٌمكن للحشرات الكاملة الخروج قبل الحصاد أو بعده •



 اٌّشالجخ ٚاٌّىبفحخ
 .Bبسبب نمو الٌرقات داخل البذور التً تحمٌها القرون ، فإن معظم طرق الجرد تعتمد على عدد من البالؽٌن •

rufimanus البالؽة فً الحقل أو عند ظهورها  . 

ٌمكن تقدٌر الكثافة السكانٌة للبالؽٌن من خالل عد األفراد الكاملة على النباتات فً الحقل وقد حظٌت المصائد •

 .الخاصة بمراقبة ومكافحة اآلفات اهتماماً خاصاً بالبحث المستمر حول السوسة

لكن البٌض صؽٌر . خالل فترة وضع البٌض( سم 2< )ٌمكن تقدٌر كثافة البٌض على القرون النامٌة النامٌة . •

 .، أخضر المصفر ، وبالتالً ٌصعب مراقبته( ملم 1أقل من )

أٌام من نهاٌة  10-5باإلضافة إلى ذلك ، ٌصعب الحصول على تقدٌر السكان باالعتماد على عدد البٌض بعد  •

 االزهار

ا وتمٌزها وفًقا لضرر الحشرات • ًٌ سلٌمة ، مع عدم وجود )تقدر االصابة بعد الحصاد ، من خالل مالحظة البذور ٌدو

 (.  ظهور ثقب خروج الحشرة الكاملة فً البذور/ الٌرقات بداخلها/ أثر للضرر 



 ؽشق اٌّىبفحخ

Control methods 
 



 Direct control in the fieldاٌّىبـضخ اٌّجبؽشح ـٟ اٌضمً 

•Chemical control المكافحة الكٌمٌائٌة 
  .ظذ اٌضؾشح ـٟ أٚسٚثب ، تُ اعتخذاَ اٌج١ش٠ٚخش٠ٚذ ٚ اٌّج١ذاد ؼ١ش ا١ٌٕىٛت١ٔٛ١خ•
ٚٔظشاً ٌج١ٌٛٛر١ب ِضبص١ً اٌفٛي اٌجٍذٞ ٚرزثٙب اٌٍّمضبد ـٟ ِشصٍخ اإلص٘بس ، ـمذ تُ إدخبي ل١ٛد عٍٝ اعتخذاَ اٌّج١ذاد •

 .  ـٟ أٚسٚثب
ثبإلظبـخ إٌٝ رٌه ، ٔظًشا ٌج١ٌٛٛر١ب اٌضؾشح، . ٠ٕصش ثؾىً خبؿ ٌٍشػ ـٟ ؼ١بة اٌٍّمضبد ـٟ اٌصجبس اٌجبوش ٚاٌّغبء•

 .  ٠ّىٓ اعتخذاَ عتجخ ٌذسرخ اٌضشاسح ِمتشٔخ ثّشصٍخ تط٠ٛش اٌّضبص١ً ٌض٠بدح ٔزبس اٌعالربد اٌى١ّ١بئ١خ
اٌجبٌػ ِع دسرخ اٌضشاسح ، ثض١ج تض٠ذ وفبءح اٌّعبٌزخ عٕذِب تض٠ذ دسرخ اٌضشاسح ا١ِٛ١ٌخ عٓ  ٠B. rufimanusض٠ذ ٔؾبغ •

 دسرخ ِئ٠ٛخ خالي أسثعخ أ٠بَ ِتتب١ٌخ ثعذ اٌعالد  20
ِع دسرخ اٌضشاسح ، ثض١ج تض٠ذ وفبءح اٌّعبٌزخ عٕذِب تىْٛ دسرخ اٌضشاسح اٌمصٜٛ ١ٌٍَٛ  ٠B. rufimanusضداد ٔؾبغ •

 .دسرخ ِئ٠ٛخ خالي أسثعخ أ٠بَ ِتتب١ٌخ ثعذ اٌعالد 20
ٚثبٌتبٌٟ ـئْ ٘زٖ اٌّشصٍخ ٟ٘ عتجخ تؾ١ش إٌٝ ٔٙب٠خ تطج١ك . ٔٙب٠خ االص٘بس ٠ؾ١ش إٌٝ ٔٙب٠خ ٔؾبغ اٌىجبس ـٟ ٘زا اٌّزبي •

ٚلذ تُ تط٠ٛش أٔظّخ اٌتٕجؤ ٌتضغ١ٓ . اٌّج١ذاد اٌضؾش٠خ ٚتضذث ـٟ ِٛعذ ال ٠تزبٚص خّغخ أ٠بَ ثعذ اٌض٘شح األخ١شح
 .تطج١مبد ِج١ذاد اٌضؾشاد عٍٝ أعبط دسرخ اٌضشاسح ِٚشصٍخ اٌّضبص١ً

 



 ؽشق اٌّىبفحخ اٌّجبششح غ١ش اٌى١ّ١بئ١خ

التً تستهدؾ الحشرات   semiochemicalٌتم تطوٌر المصائد المبنٌة على الجاذبات الكٌمائٌة المختلفة •
 .الكاملة فً الحقل

  .B. rufimanusسلط الضوء على إمكانات استخدام الفطرٌات الممرضة للسٌطرة على •
وإمكاناتها  B. rufimanusسلطت األعمال الحدٌثة الضوء على االمبٌدات الطاردة والزٌوت النباتٌة ضد •

 .الستخدامها فً مكافحة اآلفات



 اٌّىبفحخ اٌّجبششح ٌٍحشح
 فٟ اٌّخبصْ



عٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ اٌزذاث١ش اٌّزخزح فٟ ِشافك اٌزخض٠ٓ ال رمًٍ ِٓ ٔغجخ اٌجزٚس اٌزبٌفخ ، فئٔٙب رحذ ِٓ وضبفخ اٌحششاد 
 .  إٌبشئخ ٚثبٌزبٌٟ اٌؼغؾ فٟ اٌغٕخ اٌمبدِخ

ٌٚزٌه . ٚعزىْٛ ٘زٖ اٌزذاث١ش فعبٌخ ثشىً خبص فٟ اٌزخض٠ٓ ألْ ِعظّٙب ٌُ رظٙش ثعذ ٚال رضاي رزطٛس فٟ اٌجزٚس
 .٠ّىٓ اٌزٛط١خ ثبٌحظبد اٌّجىش ألفؼً رذاث١ش اٌّىبفحخ فٟ ِشافك اٌزخض٠ٓ

فٟ اٌجزٚس   B. rufimanusرمزً ( دسجخ ِئ٠ٛخ ، حغت اٌّذح 70إٌٝ  50)رعشع اٌجزٚس إٌٝ اٌٙٛاء اٌذافئ : اٌٙٛاء اٌذافئ
 .فٟ ٔفظ اٌٛلذ فبْ رٌه ٠مًٍ ف١ٗ اٌّحزٜٛ اٌّبئٟ

ِٚع رٌه ، ٠ّىٓ ٌٍذفء خفغ ِعذالد إٔجبد اٌجزٚس ٚرم١ًٍ ِحزٜٛ اٌجشٚر١ٓ ٌٍجزٚس ، األِش اٌزٞ ع١ىْٛ ِشىٍخ ثبٌٕغجخ  
 .ٌغٛق اٌجزٚس

 K-Obiol® ULVعٍٝ عج١ً اٌّضبي ، )٠ّىٓ اعزخذاَ ِٛاد اٌزٕظ١ف ِٚج١ذاد اٌحششاد : اعزخذاَ اٌزجخ١ش ِٚج١ذاد اٌحششاد

6 (Pyrethroid، Bayer، Germany) ، ػذ  ( فٟ فشٔغبB. rufimanus ٓ٠زطٍت اٌزجخ١ش ِشافك . فٟ ِشافك اٌزخض٠
 .رخض٠ٓ ِغٍمخ ثئحىبَ

عٓ ؽش٠ك إغالق ِشافك اٌزخض٠ٓ ، ٠ّىٓ ِٕع اٌجبٌغ١ٓ حذ٠ضٟ اٌٛالدح ِٓ اٌجزٚس ِٓ : اطط١بد اٌحششاد إٌبشئخ حذ٠ضب
٠ّىٓ أْ ٠ُحبطش سٚفّبٔٛط صُ ٠ُمزً ف١ّب ثعذ ، . ة. اٌٙشٚة إٌٝ ِٛالعُٙ اٌشز٠ٛخ ٌزخف١ف ػغؾ ا٢فبد فٟ اٌّٛعُ اٌزبٌٟ

 .عٍٝ عج١ً اٌّضبي ثبٌٕبس
ثبإلػبفخ إٌٝ رٌه ، فئْ اٌزخض٠ٓ اٌّّزذ عٍٝ ِذاس عب١ِٓ ٠ّىِّٓ . ٠ّىٓ فشص اٌجزٚس اٌظح١خ ٚاٌزبٌفخ ثبعزخذاَ فبسص ثظشٞ 

 .إٌب١ِخ ِٓ اٌظٙٛس لجً اٌجزس ٚثبٌزبٌٟ رجٕت ظٙٛس ٘زا اٌّجبي ِٓ اٌجزٚس اٌٍّٛصخ B. rufimanusج١ّع اٌـ 



 ؽشق اٌزحىُ اٌٛلبئ١خ

ؼٌر متؤثر بممارسات اإلدارة وصنفها بالرؼم من  B. rufimanusٌبدو أن الضؽط من •
 .توفر القلٌل من البٌانات

ا وثٌق ا بنمو المحاصٌل والظروؾ المناخٌة ، فإن الضرر  • ا ألن الحشرة ترتبط ارتباط  نظر 
.  الناتج عن اآلفات والضؽط ٌمكن أن ٌختلؾ من عام آلخر وفق ا لتارٌخ الزراعة والحصاد

    .Bباإلضافة إلى ذلك ، ٌمكن أن ٌساعد الصرؾ الصحً فً خفض مصدر الـ 
rufimanus فً مناطق اإلنتاج. 



 اٌّىبفحخ اٌح٠ٛ١خ

وطفٌبلت الٌرقات  Chremylus rubiginosusطفٌل البٌض : المتطفبلت الحشرٌة•
Triaspis thoracicus (family: Braconidae) وDinarmus acutus (family: 

Pteromalidae) 



(family: Braconidae)  

Chremylus rubiginosus  



Triaspis thoracica (Curtis 1860) (Family Braconidae) 



Dinarmus acutus (family: Pteromalidae) 



:خٕفغبء اٌفٛي اٌظغ١شح   Bruchidius incarnates 

وٌمتد ، اللون العام بنً ، اصؽر حجما من سابقتها •
على الجزء الوسطً لكلى الؽمدٌن أشرطة طولٌة من 

 .حراشٌؾ بٌضاء 
ٌوجد على الحافة الخلفٌة لترجة الصدر األمامً مثلث  •

 .من حراشٌؾ بٌضاء ٌمتد رأسه الى األمام كثٌرا 
الجزء الخلفً من البطن ٌؽطى بحراشٌؾ بٌضاء  •

باستثناء بقعتٌن لونهما كلون الجسم تصٌب الفول و 
وهى أكثر خطورة من سابقتها حٌث ، البسلة و العدس 

 .ٌستمر توالدها داخل المخزن





تمضى فترة الشتاء فى طور الحشرة الكاملة داخل الحبة حتى منتصؾ شهر مارس •
 تخرج الحشرة الكاملة من الحبة وتتزاوج وتضع البٌض    حٌث

 
فى المتوسط وٌوضع البٌض على القشرة الخارجٌة للحبة    بٌضة 70تضع األنثى حوالى  •

 الحشرة     ملتصق   بها بمادة ؼروٌة تفرزها
كاملة    وعند الفقس تثقب الدودة إلى داخل الحبة وتتؽذى وتنمو وتتحول إلى عذراء فحشرة•

حتى    داخل الحبة ثم تخرج الحشرة من خلل ثقب مستدٌر فى قشرة الحبة ٌبقى ؼطاإه علٌه
 تمام التحول لحشرة كاملة فتدفعه لتخرج وتعٌد دورة الحٌاة



 .bruchus pisorum L: خٕفغبء اٌجغٍخ 

اللون العام اسود و و تصٌب هذه الحشرة البسلة و ، مم  5-4.5ٌبلػ طول الحشرة الكاملة من 
 .ال ٌستمر توالدها داخل المخزن

 توجد بقعة بٌضاء اللون عند منتصؾ قاعدة الصدر األمامً

تنتشر بقع بٌضاء أخرى على 
 الؽمدٌن و الجزء الخلفً من البطن



 البٌضة

 مم  1.5البٌضة تشبه السٌجار صفراء زاهٌة على طولها 
 .سلوك األنثى فً وضع البض بشكل فردي داخل القرن





 .  مم ، لهاأرجل 1.2الٌرقة األولى الضٌقة ، بطول : الٌرقة
 .ملم عند اكتمال نموها 6إلى  5ٌصل طول الٌرقة إلى 

والرأس البنً ، وهً بلون  ،اشكلها منحنً قلٌبل إلى الداخل ، 
 .أبٌض مصفر





عادة إال على حشرة    تهاجم هذه الحشرة بذور البسلة ولكن ال تحتوى البذرة المصابة
 .المخازن   واحدة وال تتوالد هذه الحشرة داخل

تنجذب الخنافس البالؽة إلى المحصول عند اإلزهار ولكنها ال تلحق الضرر بالمحصول 
 .بشكل واضح

 العدس   ودورة حٌاتها مشابهة تماما لدورة حٌاة خنفساء الفول الكبٌرة أو  











الخنافس البالغة هي التي تمضي السبات خالل فصل الصيف والخريف والشتاء في مواقع 
 .تحت لحاء األشجار ، في الشقوق وشقوق مناصب السياج. محمية ، عمى سبيل المثال

درجة مئوية ، تصبح الخنافس نشطة  20عندما تصل درجات حرارة الربيع إلى حوالي 
 .  وتنجذب إلى المحاصيل

كم ، إال أن اإلصابة تحدث عادًة  5عمى الرغم من أن سوسة البازالء يمكن أن تصل إلى 
 .من البذور المصابة من الموسم السابق

 .الخنافس األنثوية غير ناضجة جنسيًا عندما تغادر السبات وتصل أواًل إلى محصول البازالء

بعد . تتطمب تغذية من حبوب المقاح والمزيد من الوقت لتطوير المبيض والنضوج الجنسي
 اسبوعين من عقد المحصول تضع األنثى البيض عمى القرون النامية

 .تضع الخنافس اإلناث البيض بشكل فردي عمى سطح القرون



يوًما ، ثم تتدحرج عبر جدار  13إلى  6تفقس اليرقات الصغيرة من البيض في حوالي 
 .الكبسولة وتنتقل إلى البذور النامية

مم  3-2يوًما من التغذية داخل بذور البسمة ، تقوم اليرقة بإعداد ثقب خروج  40بعد حوالي 
 . عن طريق المضغ جزئيًا من خالل طبقة البذرة

 .يوًما جاهزة لمظهور كخنفساء بالغة 14وبعد حوالي   pupatesثم تصبح بعدها 
لن تتكاثر سوسة البازالء في الحبوب المخزونة لعدم امتالكها اجزاء فم قوية تستطيع مهاجمة 

 البذور الجافة



 اعزشار١ج١بد اٌّىبفحخ
Management strategies 



 عدم زراعة بذورؼٌر معقمة

.رصد سوسة البازالء من بداٌة االزهار  

إذا تم زراعة المحاصٌل فً مناطق زراعة البازالء التقلٌدٌة ، ٌنبؽً افتراض وجود سوسة البازالء 
 .لذلك ٌجب اجراء عملٌات المكافحة

المبٌدات الحشرٌة فعالة فقط على سوسة البازالء البالؽة ، لذا ضع الرش علٌها فقط بعد أن ٌظهر 
 .البالؽون ألول مرة ولكن قبل أن تبدأ ابوضع البٌض وقبل ظهور القرون الصؽٌرة

فً وقت مبكر قد تحدث رحبلت خنفساء المحاصٌل على مدى فترة ممتدة ، لذلك قد ٌكون هناك 
 .حاجة إلى أكثر من تطبٌق معاملة واحدة

إذا تم الكشؾ عن إصابات ثقٌلة أو إذا زرعت بذور مصابة بالسوسة الحٌة ، فٌجب 
 .مكافحةالحقل بؤكمله

أٌام من الرش والرش مرة أخرى إذا تم الكشؾ عن سوسة البازالء  10مراقبة مرة أخرى بعد 
 ٌستخدم فً الرش البٌروثروئٌدات. فوق العتبات



 Bruchus lentis Froel: خٕفغبء اٌعذط
 .اللون العام اسود ذو بقع بٌضاء و رمادٌة ، مم  3ٌبلػ طول الحشرة الكاملة •
ٌوجد مثلث صؽٌر ابٌض اللون على الحافة الخلفٌة لترجة الصدر األمامً و ٌؽطى الجزء الخلفً  •

 .من البطن بحراشٌؾ بٌضاء 
 و تصٌب هذه الحشرة العدس و ال ٌستمر توالدها داخل المخزن •

 مثلث صؽٌر ابٌض 

 حراشٌؾ بٌضاء 





 Bruchidius trrifolii :خٕفغبء ثزٚس اٌجشع١ُ 

ذات لون اسود و تؽطى األؼماد بحراشٌؾ بٌضاء ، مم  2- 1.5من ، صؽٌرة الحجم جدا •
 .و األرجل و قرون االستشعار سوداء اللون ، مرتبة بخطوط طولٌة 

حٌث ٌوضع البٌض ثم تشق الٌرقات حدٌثة الفقس ، تبدأ إصابتها للبرسٌم فً طور التزهٌر  •
 .  طرٌقها إلى المباٌض حٌث تكمل حٌاتها و تبقى فٌها أثناء تخزٌن البذور 



   فى أٌار وحزٌران لتضع البٌض على أزهار البرسٌم الذى    B.trifolli  نتشر هذه الحشرة 
ٌفقس وتخرج منه ٌرقات صؽٌرة تخترق المباٌض وتبقى داخلها حتى تتكون البذور 

داخلها إلى العذراء التى تخرج منها الحشرة الكاملة وتظل داخل البذور وتبقى طول    فتتحول
 التخزٌن أثناء الصٌؾ حتى موعد الزراعة فى أٌلول وتشرٌن أول    مدة

وتسكن فى حالة بٌات شتوى طوال فصل الشتاء وعلى هذا فلهذه    ثم تتفرق فى الحشائش
 السنة   الحشرة جٌل واحد فى



 The Tropical warehouse moth-دٚدح اٌجٍح اٌعبِشٞ 
 

• Ephestia cautella (Walker) 

• Lepidoptera: Pyralidae 

 تسمى هذه الحشرة بؤسماء عربٌة عدة فراشة الكاكاو وعثة اللوز•
• Ephestia cautella is also known as the almond moth or cocoa moth 

 وتسمى أٌضا  بعثة المخازن االستوائٌة •
•The Tropical warehouse moth 



 اٌّذٜ اٌعٛائٍٟ

على مجموعة متنوعة من المنتجات  Ephestia cautellaتؽذى عثة امخازن االستوائٌة ، •
 :المخزونة التً تشمل

 األرز والقمح والذرة والفاصولٌا •
 والكعك والدقٌق والنخالة والطحٌن والشوفان •
 والفواكه الجافة مثل التٌن واللوز والزبٌب والتمور والكمثرى والجوز •
 .  والحلوٌات مثل البسكوٌت والشوكوالتة •
ا ما ٌكون هناك تلوث • ا للؽاٌة بالمنتجات الؽذائٌة ، وؼالب  ٌمكن أن ٌكون فعل التؽذٌة ضار 

 .آخر للمواد الؽذائٌة التً تحتوي على مادة البراز



مم األجنحة األمامٌة والخلفٌة ذات أطراؾ مستدٌرة على حوافها  10-8الحشرة الكاملة فراشة طولها 

 أهداب صؽٌرة

 مم تقرٌبا 18-10المسافة بٌن الجناحٌن  





الٌرقات بلون أبٌض مع بقع أرجوانٌة وعلٌها 

شعر خفٌؾ أسمر وؼامق كما توجد بقع ؼامقة 

 على الجسم





سم وتحٌط بها شرنقة حرٌرٌة  1ٌبلػ طول العذراء حوالً 

 خطاطٌؾ 8وفً نهاٌة بطنها 













 اٌؼشس ٚأعشاع االطبثخ

ا التهاجم • ٌرقات عث اللوز مجموعة متنوعة من المنتجات الؽذائٌة الجافة ، والتً تعد مصدر 
ا للؽذاء  ٌ  .  أساس

على الرؼم من أن العثة تصٌب عدة أنواع مختلفة من الطعام ، فإن الٌرقات تنمو بسرعة •
 .  أكبر على منتجات القمح

عبلوة على ذلك ، تعد البذور ومنتجات الحبوب المتشققة أو المطحونة أكثر مثالٌة للٌرقات •
من البذور الكاملة أو الحبوب ألن الٌرقات ؼٌر قادرة على اختراق األصداؾ أو الهٌاكل ، 

 . مما ٌجعل التؽذٌة أكثر صعوبة
لذلك الٌرقات أٌضا تتناول البٌض وؼٌرها من . cannibalistic الٌرقات هً آكلً لحوم •

 .الٌرقات الصؽٌرة
الحشرة الكاملة لٌست بحاجة إلى تؽذٌة خبلل فترة العمر القصٌرة ولكن ٌمكن أن تشرب ماء •

 فً حال الوصول إلٌه



 عالمات اإلصابة
 ثقوب فً األؼذٌة المعلبة

 كمٌات كبٌرة من الحرٌر داخل وحول المواد الؽذائٌة واآلالت

 وجود البالؽٌن تحلق حولها

 األضرار

تتؽذى الٌرقات على البذور والنخالة وتترك مخلفاتها وجلود انسالخها التً تفقد الثمار المصابة 

 قٌمتها التسوٌقٌة

 افراز شبكة حرٌرٌة كبٌرة تعوق عملٌة االنتاج

 









 دٚسح اٌح١بح

 بٌضة 200تضع األنثى وسطٌا •

توقٌت وعدد البٌض ٌتوقؾ على عدة عوامل منها امكانٌة وصول الحشرة الى الماء •

 .وتناوله، درجة الحرارة والرطوبة النسبٌة ونوع مصدر الؽذاء

درجات الحرارة المنخفضة تؤخر عملٌة وضع البٌض وانخفاض الرطوبة وعدم الوصول •

 إلى الماء تقلل من عدد البٌض

 ٌختلؾ عدد البٌض أٌضا باختالؾ نوع الؽذاء•

 .تضع األنثى البٌض فً اللٌل•



 دٚسح اٌح١بح

 .تنتشر الحشرة فً البٌئات الدافئة الرطبة•

 %80-70ْس والرطوبة النسبٌة  32-30درجة الحرارة المفضلة للحشرة •

 ٌوماً  3.5- 3مدة التطور الجنٌنً •

 ٌوماً  37-17أعمار وفترة الطور الٌرقً  5للٌرقة •

 اٌام 7طور العذراء ٌستؽرق •

 .أٌام 7-6كور ذأٌام وال 10تعٌش اإلناث البالؽة وسطٌاً •



Enemies 
 األعداء الحٌوٌة



 اٌّىبفحخ

تعد عثة اللوز عموما آفة ألنه ٌمكن العثور علٌها فً أنواع مختلفة من المنتجات الؽذائٌة •
الفواكه المجففة ومنتجات القمح والدقٌق : الجافة بما فً ذلك على سبٌل المثال ال الحصر

 والمكسرات والبذور
وقد تم استكشاؾ مجموعة متنوعة من الوسائل التً من خبللها للسٌطرة على انتشار عث •

فً حٌن أن المبٌدات الحشرٌة والعوامل الكٌمٌائٌة األخرى قد تقلل اإلصابة ، فإن هذه . اللوز
المنتجات ٌمكن أن تكون لها آثار ضارة على البٌئة وعلى البشر الذٌن ٌستهلكون األطعمة 

 .التً تتؽذى علٌها عثة اللوز
بما فً ذلك أنواع مختلفة من )وهكذا ، تم استكشاؾ استكشاؾ األعداء الطبٌعٌة لعثة اللوز  •

 كوسٌلة للسٌطرة على اإلصابة( الحٌوانات المفترسة والطفٌلٌات



 Predatorsاٌّفزشعبد 

•Xylocoris flavipes (Reutter)  
•Hemiptera: Anthocoridae 
 نوع من مفترسات نصفٌات الجنحة وٌفضل التؽذٌة على بٌض والٌرقات•

 الفتٌة لحشرة عثة اللوز
 .’warehouse pirate bug'ٌوجد فً المخازن وٌعرؾ باسم قرصان حشرات المخازن 

 :تتؽذى حورٌات وحشرات هذا المفترس على العدٌد من حشرات المخازن مثل
Ephestia kuehniella, Oryzaephilus spp., Tribolium castaneum, etc. 





Xylocoris flavipes (Reutter)  



 Blattisocius tarsalis  

Mesostigmata 

Blattisociidae  



نوع من األكاروسات المفترسة الذي ٌتؽذى على 
بٌض عثة اللوز طوال دورة حٌاته ، وقد اعتبر كآلٌة 

 للتحكم فً تفشً عثة اللوز







 Parasitesاٌّزطفالد 

هً طفٌلٌات على عثة  Hymenopteraمجموعة متنوعة من األنواع داخل ؼشائٌات األجنحة •
 اللوز

 ، Trichogrammaمن جنس  Trichogrammatidaeالبٌض من فصٌلة   العدٌد من الطفٌلٌات•
 :بما فً ذلك

• T. evanescens ، T. cacoeciae  وT. brassicae 



T. evanescens  
Trichogramma evanescens (female wasp) 



Trichogramma cacaeciae 



Trichogramma brassicae 



 Diseasesاٌّّشػبد 

• Wolbachia  نوع من البكتٌرٌا التً تصٌب عدة أنواع من البلفقارٌات ، بما فً ذلك عثة
 .  اللوز

 .  من األم إلى الذرٌة ، حٌث تتواجد فً المبٌضٌن من مضٌفه  Wolbachiaٌنتقل •
مباشرة العثة المصابة التً تؤوٌها ، ألن وسائل  Wolbachiaعلى هذا النحو ، ال ٌقتل •

 .انتشارها الرئٌسٌة هً من خبلل تكاثر العثة
ا على التكاثر ، وبالتالً ٌنشر البكتٌرٌا  • فقط العث الذي ٌعٌش إلى سن البلوغ سٌكون قادر 

 .أكثر



Domain: Bacteria 

Phylum: Proteobacteria 

Class: Alphaproteobacteria 

Subclass: Rickettsidae 

Order: Rickettsiales 

Family: Anaplasmataceae 

Genus: Wolbachia Hertig & Burt 1924 



Wolbachia proteins (green) surround the chromosomes of a 

developing Drosophila embryo (blue). 



 عبداد اٌزضاٚط
 

 .ِعظُ اٌزوٛس عٛف ٠زضاٚجْٛ عذح ِشاد . إٌٝ حذ وج١ش polygynousعضخ اٌٍٛص ٟ٘  •
 .  ٪ ِٓ اإلٔبس فمؾ ع١ع١ذْٚ رٌه20ٌىٓ حٛاٌٟ  •
عٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ و١ّخ اٌح١ٛأبد ا٠ٌّٕٛخ اٌزٟ ٠ٕزجٙب اٌزوٛس رزٕبلض عجش اٌزمبثالد اٌالحمخ •

، إال أْ ٘زا ٠جذٚ أٔٗ ١ٌظ ٌٗ أٞ رأص١ش عٍٝ و١ّخ اٌج١غ اٌزٟ ٠زُ ٚػعٙب ٚإٌغً اٌزٞ رفمظ 
 .  ِٓ لجً األٔضٝ



 Mediterranean flour mothـشاؽخ غض١ٓ اٌجضش األث١ط اٌّتٛعػ 
• Ephestia kuehniella 

• Lepidoptera: Pyralidae 

تم العثور على هذا العث فً جمٌع أنحاء العالم ، وخاصة . آفة شائعة من الحبوب ، وخاصة الطحٌن•
 فً البلدان ذات المناخ المعتدل

تفضل درجات الحرارة الدافئة لمزٌد من التطور السرٌع ، ولكن ٌمكنها البقاء فً نطاق واسع من •
 .درجات الحرارة

ؼالبا  ما توجد فراشة طحٌن البحر األبٌض المتوسط فً أماكن دافئة مع منتجات الحبوب المخزنة ، •
ومطاحن الدقٌق لها مشكلة . مثل مطاحن الدقٌق والمخابز ، حٌث ٌمكن أن تتكاثر على مدار السنة

 .خاصة مع فراشة طحٌن البحر المتوسط ألن الٌرقات تفرز الحرٌر الذي ٌسد اآلالت
وتتمثل استراتٌجٌة مكافحة اآلفات األكثر فاعلٌة فً هذه العثة فً الوقاٌة وختم حاوٌات الحبوب  •

 .لمنع اإلصابة ، ولكن ٌمكن استخدام بعض المبٌدات أٌضا
 



 مم  12-9الحشرة الكاملة فراشة طولها 

أجنحة طوٌلة مع أطراؾ مستدٌرة ، أو 
 رمادٌة شاحبة ، أو رمادٌة داكنة 

مؽمورة باللون الرمادي الداكن ، وصفٌحتٌن 
 .  متعرجتٌن داكنة ، وأحٌانا ؼٌر واضحة

 .الرأس والصدر والبطن الرمادي



 .ملم 12إلى  9ملم وطول  25إلى  20البالؽات كبٌرة المسافة ما بٌن جناحٌها من 





 البٌض بٌضاوي حاد من أحد الطرفٌن بلون أبٌض رمادي



رأس الٌرقة بلون محمر أو بنً 
 مصفر

لون الجسم أبٌض وردي أو أبٌض 
 .مائل إلى الصفرة

الٌرقات لها بقع داكنة عند قاعدة 
 .كل شوكة



قاس، مع ثمانٌة  شعٌرات   prothoraxسطح ظهري من الرأس و . العذراء مصفر أو بنً محمر
 .معكوفة



أنها تصٌب . عث طحٌن البحر األبٌض المتوسط ٌعٌش فً منتجات الحبوب المخزنة
 .  بالدرجة األولى الطحٌن ، ولكن ٌمكن العثور علٌها فً مجموعة متنوعة من الحبوب

والفراش هو أحد أنواع اآلفات الرئٌسٌة فً مطاحن الدقٌق ، وقد ٌوجد أٌضا فً 
المخابز والمخازن ، خاصة فً منتجات الحبوب التً تركت دون عائق لفترة ممتدة 

 .  من الزمن
هذا النوع ٌستمتع على وجه الخصوص بمطاحن الدقٌق والمخابز بسبب الحرارة ، 

 مما ٌسمح لها بؤن تتكاثر على مدار السنة

 .  تتؽذى الٌرقات على الدقٌق ، الدقٌق ، الحبوب الكاملة ، وبقاٌا الحبوب
فً  E. kuehniella على عكس األنواع األخرى من اآلفات ، ؼالبا  ما ٌوجد  

 منتجات الحبوب 
 . الحشرة الكاملة حٌاتها قصٌرة وال ٌتؽذى



فً المنتجات المخزنة ، سٌتم إخفاء البٌض فً تجاعٌد الفواكه أثناء تجفٌفها ، فً 

 .أعماق مختلفة فً المتجر

تشٌر براز الحشرة وشرنقة العذراء إلى إصابة الثمار المخزنة والمواد المخزونة بهذه 

مثل التٌن ، )الحشرة وهً تكون موجودة فً تجاعٌد الثمار أونقط تبلمس الثمار  

 ما ٌإدي إلى تلؾ لب هذه الثمار( والبازالء الخروب ، والمشمش أو اللوز

فً ثمار التمور والجوز والتً توفر إمكانٌة لوضع البٌض أو دخول الٌرقات من 

العمر األول فالنواة التً تكون منفصلة عن الثمرة فإنها تكون تحوي على ثقوب 

 خروج الحشرة الكاملة التً أتمت دورة حٌاتها بداخلها
 



 دٚسح اٌح١بح

 .ٌتم وضع البٌض فً اللٌلة الثانٌة من انبثاق الحشرة الكاملة•

بٌضة فً مصدر ؼذائً ، مثل الطحٌن ، الذي ؼالبا  ما  678و  116تضع األنثى بٌن  •

 . ٌعلق البٌض علٌه

 مدة التطور الجنٌنً•

 ٌوما 40أعمار ومدة الطور الٌرقً  5للٌرقة •

 ٌوما   12-8الٌرقات المكتملة النمو تقوم بؽزل شرنقة العذراء وطور العذراء ٌستؽرق •



 اٌّىبفحخ

 :الوقاٌة•
.a الطرٌقة األكثر فعالٌة لمكافحة عثة دقٌق البحر األبٌض المتوسط هً اتخاذ االجراءات

 . المناسبة التً تمنعها من إصابة الحبوب المخزنة
.b وهذا ٌنطوي على ممارسات النظافة األساسٌة مثل تنظٌؾ الصنادٌق والمناطق المحٌطة

 .  بها من األرضٌات والجدران إلزالة الحبٌبات القدٌمة وجزٌئات الؽبار
.cٌمكن سد جمٌع الشقوق والحفر فً المبنى وحاوٌات الحبوب لمنع العث من الدخول. 
.d للبقع ( خاصة فً األشهر الدافئة)أن ٌإدي فحص سبلل الحبوب بشكل متكرر ممكن

 .  الساخنة والعفن والحشرات إلى الحد من مخاطر اإلصابة
.e تعد عملٌات النظافة والتطهٌرعموما اإلستراتٌجٌة المفضلة لمنع إصابة طحٌن الدقٌق

 .المتوسطً



 .إن تطهٌر وتنظٌؾ المستودعات قبل استخدامها للتخزٌن إجراءات فعالة ولكنها مكلفة
فً فرنسا ، تبحث محطات البحث فً المعهد الوطنً للبحوث الزراعٌة فً بوردو وأنتٌب  

 والمفترسات braconidsو  trichogrammatidsتدابٌر التحكم باستخدام 

بشكل مكثؾ لئلنتاج التجاري من الطفٌلٌات المختلفة    E. kuehniellaٌتم تربٌة  
 والمن   Lepidopteraوالحٌوانات المفترسة لمكافحة اآلفات مثل 

 



 اٌّج١ذاد
تستخدم المبٌدات الحشرٌة فً بعض األحٌان وكذلك مواد تبخٌر فً حالة حدوث اإلصابة 

 .  بالفعل
كل من هذه الخٌارات لمكافحة اآلفات تشمل المواد الكٌمٌائٌة السامة وتتطلب احتٌاطات 

 .  السبلمة الستخدامها
كان برومٌد المٌثٌل ٌستخدم عادة كمبٌد لآلفات فً العدٌد من البلدان ، ولكن تم حظره 

 الحق ا ألسباب بٌئٌة عندما تم تصنٌفه على أنه مادة مستنفدة لؤلوزون



 اٌّىبفحخ اٌح٠ٛ١خ

هً عنصر تحكم بٌولوجً مهم لفراشة طحٌن البحر المتوسط  Trichogrammaطفٌلٌات  -
 .، ألنها ٌمكن أن تقتل العائل فً مرحلة البٌض ، قبل أن تصل إلى مرحلة الٌرقات المدمرة

فً برامج المكافحة البٌولوجٌة ٌتأثر بالنظام الؽذائً المضٌؾ   Trichogrammaنجاح   - 
 . والنوعٌة الؽذائٌة الناتجة من البٌض

 .  ٌمكن أن تؤثر درجة الحرارة أًٌضا على مالءمة المضٌؾ للطفٌلً -
 .  أشعة ؼاما هً عنصر تحكم بٌولوجً آخر تم اعتباره بدٌالً الستخدام مبٌدات اآلفات

تمت الموافقة على جرعة منخفضة من اإلشعاع من قبل إدارة األؼذٌة والعقاقٌر كإجراء آمن 
 . لمكافحة اآلفات فً األطعمة

ٌمكن أن ٌمنع العالج بالتشعٌع ظهور . هذه الطرٌقة سرٌعة وال تعتمد على درجة الحرارة -
 .البالؽٌن أو إدخال الطفرات الفتاكة المرتبطة بالجنس التً تسبب العقم الموروث









 Indian mealmoth  دٚدح اٌطح١ٓ إٌٙذ٠خ

• Plodia interpunctella (Hübner 1813) 

• Lepidoptera: Pyralidae 



الثلث الخارجً من الجناح األمامً بلون أسمر الرمادي مع لون أخضر 
،الجزء الطرفً مائل إلى اللون البنً المحمر ، متقاطع بخطوط ؼٌر منتظمة 

 .اللون ، ؼٌر بارزة والمعة
 .الرأس والصدر بلون رمادي إلى البنً

 ملم 12.7طول الحشرة الكاملة 
 .مع خطوط مائلة بلون رمادي بنً ،شفاؾ، بلون مبٌض ،الجناح الخلفً 

 .سم 1.6-1.1المسافة بٌن الجناحٌن األمامٌٌن 





 اٌؼشس

 الٌرقات هً الطور الضار وهً تتؽذى على السطح•
ٌنجم الضرر عن تراكم المخلفات وجلود االنسبلخ والشرنقة وقشور البٌض فً المواد •

 الؽذائٌة والضرر الناتج عن تراكم هذه المواد ٌفوق الضرر الناتج عن تؽذٌة الٌرقات
 ٌنبؽً على المهتمٌن الحرص دائما لوجود هذه المخلفات للوقاٌة من الحشرة•



فً وعاء من  ، (Hübner)ؼزو العثة الهندٌة، •
وقرر المإلؾ فً وقت الحق أن . الفستق الحلبً

المكسرات تم شراإها من سوبر ماركت تجاري كان 
تم جلب واحد أو . له ؼزو فً سلة من األطعمة السائبة

وكان ؼطاء . أكثر من المكسرات المصابة إلى المنزل
ا بعض الشًء ، مما سمح لعدة أجٌال  الجرة فضفاض 

إذا كانت الجرة . من فراشات العث الهندي باالنجاب ،
قد أؼلقت بإحكام ، لكانت اإلصابة قد ماتت ، إما بسبب 

نقص الهواء أو من تراكم الرطوبة الذي كان سٌسمح 
راقب . لتطور الفطرٌات بتدمٌر الٌرقات والبالؽٌن

الموجودة على السطح ( بقاٌا الحشرات)الفرشة 
الخارجً للمكسرات ، باإلضافة إلى العذراء فً وسط 

.  وهناك عدد قلٌل من البالؽٌن أٌضا مرئٌة. الصورة
 .الصورة



 .  جٛصٍِٟء ثبٌعضخ إٌٙذ٠خ، الحع اٌششٔمخ



وبالتالً ، قد تكون تنتشر حتى . ٌرقات هذا النوع لدٌها القدرة على لدؼة الببلستٌك والكرتون
 .  فً حاوٌات مختومة

وتستطٌع الٌرقات فً العمر األخٌر أٌضا  أن تسافر مسافات طوٌلة قبل التحول إلى عذراء ؛ 
ا على مسافة كبٌرة من أقرب مكان لملئه  وبالتالً ، قد ٌكون موقع اإلصابة معٌن 



 .  مم 0.5إلى  0.3بلون أبٌض رمادي وٌبلػ طوله من : البٌض
ٌتم وضع البٌض بشكل فردي أو فً مجموعات ، وٌتم وضعه بشكل عام على 

 .مصدر طعام الٌرقات



وعادة ما ٌكون لونها أبٌض اللون ، ولكن لوحظ . هناك خمس إلى سبع أعمار للٌر قة: الٌرقات
ا على مصدر الؽذاء  .أنه لونه وردي أو بنً أو شبه أخضر ، اعتماد 

لدٌهم خمسة أزواج من األرجل (. سم 1.27)بوصة  1/2ٌبلػ طول الٌرقات الناضجة حوالً  
 .البطنٌة متطورة التً تساعد الٌرقة على التحرك لمسافات كبٌرة للتعذر



 

 . فً شرنقة حرٌرٌة المكتملة النمو تتعذر  الٌرقات
 . وتكون لونها بنً فاتح( مم 11إلى  6)ٌبلػ طول اللشرنقة 

فً الواقع ، ٌمكن لٌرقات الٌرقات المتأخرة أن تسافر مثل . ٌتم التعذر بعٌدا عن المادة المصابة
 . هذه المسافات

 . داخل المخزن ، ؼالباً ما تتسلق الٌرقات الصؽٌرة إلى رفوؾ أخرى قبل أن تعذر
 .هذا ٌضلل الناس فً محاولة للعثور على مصدر اإلصابة



 تعذرت الٌرقة المكتملة النموعلى جانب كومة من أكواب ورقٌة



 Monitoringاٌّشالجخ 
 ٌمكن تحقٌق الرصد وأخذ العٌنات باستخدام المصائد الفرمونٌة الالصقة

. فً بعض حاالت اإلصابة ذات المستوى المنخفض ، ٌمكن استخدام المصائد للتحكم أًٌضا
 .المصائد مفٌدة أٌضا فً توقٌت وتقٌٌم إجراءات التحكم

فً دراسة لفعالٌة مصٌدة الفرمون فً جذب العث الهندي ، أثبتت الفخاخ المحتوٌة 
فائدة فً مراقبة  9، 12-tetradecadien-l-yl-acetate (ZETA)- (Z، E)على 

 . السكان
ٌبدو أن أحد عوائق المصٌدة اللزجة للفرمون هو أن كثافة المجتمع الحشري تؤثر على 

 .فعالٌة المصائد
. على سبٌل المثال ، إذا كان عدد كبٌر من العث فً المصٌدة ، تقل القدرة على التقاط المزٌد من العث

إلى تحسٌن برامج المكافحة وتقلٌل وجود ( مع الفٌرومونات)قد ٌإدي استمرار استخدام الفخاخ البلصقة 
 .الحشرات فً المنتجات المخزنة على رفوؾ البقالة



 االداسح
 والمكافحة



 Sanitationاالجشاءاد اٌٛلبئ١خ 
 .القضاءواالستبعاد هما عنصران رئٌسٌان فً السٌطرة على تجمعات اآلفات فً هذه العثة

 . إذا تم اكتشاؾ السكان ، ٌجب التخلص من جمٌع األطعمة المصابة أو معالجتها 
 .  ٌجب وضع أي مصدر ؼذائً حساس فً حاوٌات مؽلقة

ٌجب وضع طعام الكبلب وبذور الطٌور فً حاوٌات مؽلقة ألنها جاذبة للحشرة وموقع 
 .  لبلصابة

ٌجب فحص جمٌع المنتجات الؽذائٌة المخزنة التً ٌتم إحضارها من محل البقالة من أجل 
 .والعذارى ، وإال فإن اإلصابة سوؾ تنتشر إلى منتجات مخزنة أخرى" الٌرقات"
فً معظم الحاالت ، ٌجب التخلص من المواد المصابة ، وخاصة كمٌات صؽٌرة منها ،  

فً حٌن أنه من المستحسن فً المناطق األكثر دفئا للحفاظ على . وإزالتها بسرعة من المبنى
وجبات الطعام والدقٌق تحت أماكن مبردة ، هذا االحتٌاط ال ٌتبع   دائما من قبل أصحاب 

 .المنازل وؼٌرهم



 :  اٌزج١ّذ ٚاٌزذفئخ

 . إذا تم الكشؾ عن إصابة ، فقد ثبت أن تجمٌد المنتج لعدة أٌام هو إجراء فعال للتحكم
(  درجة مئوٌة 18-)درجة فهرنهاٌت  0ٌجب أن تبقى المنتجات المصابة فً درجات حرارة من 

 .  حتى القضاء على جمٌع محتوٌات العبوة
كما ستإدي الحرارة إلى . أربعة أٌام ٌجب أن تقتل مراحل حٌاة معظم آفات المنتجات المخزنة

درجة فهرنهاٌت  130القضاء على آفات المنتجات المخزنة فً حالة الحفاظ على درجة حرارة من 
ساعة فً المرافق  24لمدة ( درجة مئوٌة 66درجة مئوٌة إلى  54)درجة فهرنهاٌت  150إلى 

 . المصابة
ٌمكن معالجة كمٌات صؽٌرة من المواد المصابة فً عبواتها األصلٌة أو ٌمكن وضع المادة 

لمدة ( درجة مئوٌة 66)درجة فهرنهاٌت  150ثم سخن المادة لمدة . الفضفاضة فً مقبلة ضحلة
 ومع ذلك ، ٌنصح أحد المراجع بتثبٌت باب الفرن المفتوح لمنعه من التعرض للحرارة. دقٌقة 20



 اٌّىبفحخ اٌى١ّ١بئ١خ

تم استخدام العدٌد من المبٌدات الحشرٌة للسٌطرة على مجموعات العث الهندي ، ولكن الفعالٌة  
 . محدودة

فً دراسة تقٌٌم فعالٌة منظم نمو الحشرات ، وجد أنه حتى بعد المعالجة بهذه المواد الكٌمٌائٌة ، 
 .كانت فراشات العث الهندي فً صنادٌق تخزٌن الذرة

جزء فً  10و  5فً دراسة إضافٌة باستخدام نفس منظم نمو الحشرات ، وجد أنه بمعدالت  
جزء فً الملٌون  30إلى  20فقط من . الملٌون لم تتحقق السٌطرة على ٌرقات الطور الخامس

 .  تم التحكم فً ٌرقات الطور الخامس المبلحظ



 اٌّىبفحخ اٌح٠ٛ١خ

 .  وقد لوحظ قمع السكان فً المختبر باستخدام طفٌلٌات البٌض والٌرقات
 ( (Braconidae:  ؼشائٌة األجنحة) Bracon hebetorكل من الطفٌلً الٌرقً ، 

:  ؼشائٌات األجنحة Trichogramma pretiosumوطفٌلً البٌض ، 
Trichogrammatidae) ) 

فً المئة  37.3تعمل وحدها معدل قمع  Trichogramma preetosumقدمت 
 .فً المئة 66.1معدل قمع  Bracon hebetorفً حٌن قدمت 



Bracon hebetor  









Trichogramma pretiosum  



 Grain mothفشاشخ اٌحجٛة .

• Sitotroga cerealella Oliv 

• Lepidoptera: Gelechiidae 

بعض األصناؾ مقاومة للهجوم (. الحبوب)فراشة الحبوب هً آفة من المنتجات المخزونة •
ا لكثٌر من األبحاث  .من هذا العث ؛ كانت بعضاألصناؾ فً األرز مقاومة وموضوع 

 
( الفلٌفلة الحلوة)كما وجد أن فراشة الحبوب تنتشر فً التوابل المخزونة والفلٌفلة الحلوة •

 Echinochloa colonumوعشبة  ،والكزبرة والفلفل األسود والزنجبٌل والكركم
ٌتم الهجوم على النباتات فً مرحلة ما بعد الحصاد ، على الرؼم من أن بعضها ٌتعرض •

 .للهجوم أٌضا فً مرحلة االثمار



الحشرة الكاملة أصؽر من ؼٌرها من العث التً تهاجم 
 .الحبوب المخزنة

تتمٌز الحشرة الكاملة ببقع شاحبة رمادٌة اللون المسافة بٌن 
 ملم 14-12الجناحٌن 

األفراد الحدٌثة االنبثاق ٌوجد فً منتصؾ كل جناح أمامً 
 نقطة سوداء

مم جسمها أصفر اللون وكذلك الزوج األول من  7-6فراشة صؽٌرة ٌبلػ طولها 
 األجنحة، أما الزوج الخلفً فهو بنً فاتح وذو حواؾ مهدبة



 البٌض أبٌض اللون عندما ٌكون طازجا ، ولكن سرعان ما ٌصبح لونه أحمر ساطع

ٌفقس البٌض فً . مم ، مع تقرٌب الطرفٌن 0.5وهً بٌضاوٌة الشكل ، وٌبلػ طولها 
 حوالً أسبوع





الٌرقة ٌضاء اللون وٌبلػ طولها نحو 
 .مم 8

رأسها بلون بنً مشحبة بشحوب 
 بنٌة اللون









 أعشاع اإلطبثخ

ال تترك اإلصابة الٌرقٌة فً البداٌة أي أعراض واضحة على الحبوب ألن نمو الٌرقات ٌحدث داخل حبة •
 .صؽٌرة ودائرٌة شفافة" نافذة"قبل التعذر ، تبنً الٌرقة ؼرفة أسفل طبقة بذرة الحبة ، وتشكل . واحدة

 فً الحقل ،  postharvestتحدث اإلصابة بـ فراشة الحبوب أثناء التخزٌن ، أو ما قبل الحصاد •
والتً تشكل مشكلة أكبر فً البلدان االستوائٌة وشبه االستوائٌة  ،الحشرة قادرة على مهاجمة الحبوب الكاملة•

 من أي مكان آخر
 .تؽذٌة الٌرقات تنتج تجاوٌؾ كبٌرة داخل الحبوب المصابة•
 .ال تربط الحبوب بالحرٌر مثلما تفعل العدٌد من العث•
 .تنتج الحشرات حرارة و رطوبة التً قد تشجع نمو العفن وتجذب اآلفات الثانوٌة•
 .الكبار ال تتؽذى على السلع•





 .الٌرقات تتطورت داخل نواة الحبوب ، الضرر لٌس من الواضح على ما ٌبدو•
 .قد ٌكون تسخٌن الحبوب مإشرا على وجوده•
 .وجود البالؽٌن والطٌران فً مكان قرٌب هو مإشر على اإلصابة•





 دٚسح اٌح١بح

ا ، ٌتم تحفٌز • هناك حوالً خمسة أجٌال فً جنوب أوروبا ، ولكن فً المناخات األكثر دفئ 
ا 12الحشرة بشكل مستمر مع ما ٌصل إلى   ٌ  .  جٌبل  سنو

أما فً الدول المعتدلة ، فتدخل بٌات شتوي فً طور الٌرقات فً الحبوب المخزونة أو فً •
 .القمح المتناثرة فً القمامة أو أكوام القش أو القش المكسر

ٌتم وضع البٌض لٌبل  على السطح الخارجً للحبوب ، أو فً الشقوق أو األخادٌد أو الثقوب •
 التً صنعتها الحشرات األخرى 

قد تصل أعمار البالؽٌن . الرقم الذي تم وضعه متؽٌر. ٌتم وضع البٌض منفردة أو فً كتل•
ا على الرؼم من أن الرقم  15إلى   .هو رقم متوسط األكثر احتماال   40ٌوم 

تحفر الٌرقات فً الحبوب بعد الفقس ، تستكمل الٌرقات تطورها فً حبة واحدة ؛ قد تتطور •
ٌرقتان أو ثبلث فً حبة واحدة من الذرة ، ولكن ٌتم إنتاج فرد بالػ واحد فقط فً الحبة 

 الواحدة للمضٌفٌن اآلخرٌن



 السطح الخارجً للحبوب 



 دٚسح اٌح١بح

درجة مئوٌة ،  25درجة الحرارة  المفضلة . معدل النمو والتطور ٌعتمد على درجة الحرارة•
: واتباع نظام ؼذائً من الذرة ، فإن 70وأنه عند درجة الحرارة هذه ، مع رطوبة نسبٌة 

 . ٌوم 29.4متوسط فترة التطوٌر لمرحلة الٌرقات كانت 
درجة مئوٌة  12على الرؼم من أن الٌرقات سوؾ تفقس عند درجات حرارة منخفضة حتى •

: رطوبة نسبٌة هً الحد األدنى 30درجة مئوٌة و  16درجة مئوٌة فإن  36وتصل إلى 
 )لظروؾ زٌادة السكان 

له  RH:  90-50درجة مئوٌة الرطوبة فً نطاق  35ودرجة الحرارة العلٌا الحد األقصى •
 تؤثٌر ٌذكر على معدل التنمٌة

ا على معدل نمو الٌرقات ، مع فترة نمو تبلػ • ا للقمح و  20وقد تإثر طبٌعة العائل أٌض  ٌوم 
ا للشعٌر 22.4 حتى فً ظل الظروؾ المختبرٌة ، قد ٌكون هناك اختبلؾ كبٌر فً  .ٌوم 

ا 90إلى  20دورات الحٌاة ، مع ظهور البالؽٌن بعد   ٌوم 



 دٚسح اٌح١بح
"  نافذة"قبل التعذر ، تمتد الٌرقة إلى األمام من حجرها إلى أسفل سطح الحبة ، وتشكل •

 .دائرٌة صؽٌرة من طبقة البذرة الشفافة ، وهً أول عبلمة مرئٌة لئلصابة
، قد ٌحدث التعذر بٌن حبتٌن أو ( مثل بعض حبوب الذرة الرفٌعة)فً حبٌبات صؽٌرة جدا •

 .أكثر تربط فٌما بٌنها بخٌوط الشرنقة
ا ، • ا لكن ممٌز  ٌ ا صؽٌر  ا دائر تخرج الحشرات الكاملة عبر نافذة فً قشرة البذور ، وهو ثقب 

 .ٌوجدعادة  فً نهاٌة للحبوب
 .  مخروط ضحل"جزء من النافذة ؼالبا ما ٌبقى على حافة الحفرة فً شكل •
: رطوبة نسبٌة ، ٌمكن أن تستؽرق دورة الحٌاة 80درجة مئوٌة و  30عند درجة حرارة •

ا ، على الرؼم من أنه عند  28إلى  25الكاملة أقل من  درجة مئوٌة ، تم العثور  25ٌوم 
ا  48.6على دورة الحٌاة الكاملة لمدة   ٌوم 







  Meal Moth (دٚدح اٌىجظ)فشاشخ اٌجش٠ش .

• Lepidoptera 

• Pyralidae 

• Pyralis farinalis Linnaeus, 1758 

•   



 اٌعبئً

القمح والشعٌر والشوفان والذرة والبازالء والفاصولٌا والطحٌن والفول السودانً والفواكه •
البرسٌم )المجففة والبطاطا فً التخزٌن واألعبلؾ المختلطة والحبوب المعالجة والقش 

 (.والفصة



 اٌؼشس
 .ٌحدث الضرر بسبب تؽذٌة الٌرقات واألضرار لٌست ممٌزة•
 .تنتج الٌرقات حزام من الحرٌر ٌمكن أن ٌربط سطح الطعام•
 .تصنع ثقوب ؼٌر النظامٌة فً المواد المهاجمة•
 قادرة على البقاء على قٌد الحٌاة فً فصل الشتاء فً صوامع الحبوب ؼٌر مدفؤة•
توجد فً مخازن الحبوب ، المطاحن ، منشآت المعالجة ، المستودعات ، سفن الحبوب ، •

 هً آفة طفٌفة من منتجات الحبوب
تكون أكثر وفرة فً الحبوب المتعفنة ، الحبوب المتحللة ومنتجات الحبوب التً تحتوي على •

 نسبة عالٌة من الرطوبة
ٌمكن اعتباره مإشرا على سوء تنفٌذ االجراءات البلزم تطبٌقها فً المخازن وخاصة •

 النظافة









 .عشوائٌا بٌن مصدر الؽذاء تضع اإلناث البٌض 
ترك الٌرقات السلعة المصابة للبحث عن موقع للتعذر فً شرنقة 

 .حرٌرٌة

تضع االنثى البٌض فً مجامٌع صؽٌرة على الحبوب المخزونة او 
 بٌضة 500-200النخالة او الحبوب المجروشة وتضع 

 أسابٌع 8-6تستؽرق مدة الجٌل 



 .ملم 15إلى  7.5ملم وطول الجسم من  30إلى  22الحشرة الكاملة كبٌرة نسبٌا المسافة بٌن الجناحٌن من 

الجناح األمامً مزٌن بوضوح مع مركز شاحب أو أسمر محاط بقاعدة 
 ضاربة إلى الحمرة

 ٌحد المركز خط أبٌض متموج
 الجناح الخلفً مبرقش





 الٌرقات بٌضاء اللون مع كبسولة رأس وصدر أول قاتمان
 .الٌرقات ال تحتوي على بقع سوداء على أجسامها






