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مقدمة 
أكثر مف إلؼ نكع مف الحشرات المسجمة أنيا تصيب المكاد المخزكنة المختمفة في بقاع 

عمى التكالي مف كؿ % 9-8 , 60العالـ كغالبيتيا تعكد إلى الخنافس كالفراشات كالتي تمثؿ 
ىذه اآلفات باإلحافة إلى اإلحرار في الغذاء يمكف إف تككف ىذه اآلفات ذات إحرار 

صحية مثؿ إحداث الحساسية أك تييج أك تقرح الجمد أك اإلحرار بالتنفس كذلؾ مف خبلؿ 
بعض أنكاع خنافس الطحيف تفرز الكينكنات . المتبقيات مف جراء اإلصابة بتمؾ اآلفات 

quinines  التي تـ مبلحظة إحداثيا لمسرطاف في حيكانات التجارب كقد تؤدم اإلصابة 
. ببعض الحشرات مثؿ السكس  إلى تقميؿ بعض اإلنبات في بعض البذكر 

كتاتي األىمية االقتصادية لحشرات المكاد المخزكنة فيما يتعمؽ بالصحة العامة مف  
التمكيث أك الممكثات مف حشرات المكاد المخزكنة ىي أكثر بكثير مف قيمة الغذاء الذم 

 تستيمكو ىذه اآلفات, كما تسبب الفقد في كمية كنكعية الغذاء, كما اف
 .يرقات الفراشات تحدث شرانؽ قد تسبب أحرارا لممكائف في أماكف التخزيف

أف كجكد أعداد كبيرة مف ىذه اآلفات أك رؤية أحرارىا التي تنجـ عف تغذيتيا قد يؤدم إلى 
رفحيا مف قيؿ المستيمؾ لتمؾ المادة الغذائية , كما تؤدم إلى تقميؿ مف نسب اإلنبات في 

البذكر المصابة, اف اإلصابة بتمؾ الحشرات تؤدم إلى رفع مستكل رطكبة الخزيف مما يؤدم 
كالبعض قد يعاني مف الحساسية مف .إلى نمك الفطريات التي تككف حارة بصحة المستيمكيف

الكايتيف المكجكد في الييكؿ الخارجي لمحشرات أك مف شعيرات أك براز ا كجمكد انسبلخ أك 
 .أم مخمفات مف ىذه الحشرات كىذه األحرار تككف في الجياز التنفسي 

أف الخسائر الناجمة عف اآلفات التي تصيب المكاد  (2003)  كآخريف Throne ذكر  
المخزكنة قد صؿ إلى كاد بميكف دكالر لكؿ سنة في الكاليات المتحدة األمريكية مف قيمة 

 . بميكف دكالر 25المنتجات الزراعية التي تقدر بي 
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العناويف التي يمكف اف ترد في المصادر  

وتتناوؿ آفات 
او حشرات المواد المخزونة 

 
1.Stored Product Insects or Pests. Entomology  

. حشرات المكاد المخزكنة
2.Urban Insects or Entomology. 

حشرات المدف 
3.Kitchen Pests or Insects. 

آفات اك حشرات المطبخ 
4.Pantry Pests or Insects. 

آفات اك حشرات المخزف 
5.Household and Industrial Pests or Insects. 

آفات اك حشرات المكاد المنزلية كالصناعية 
6.Damp Room Pests 

 (السراديب)آفات الغرؼ المظممة 
7.Household and Public Health Pests. 

آفات المكاد المنزلية كالصحة العامة 
8.Stores or Storage Entomology or Insects 

آفات اك حشرات التخزيف اك الخزيف اك المخازف 
9.Buran Bugs  

حشرات النخالة 
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الفصؿ االكؿ 

المصادر الطبيعية ، المواطف ، والمخازف 
لحشرات المواد المخزونة 

 
لمحشرات تاريخ طكيؿ في اصابات مقتنيات االنساف كمنتجاتو الغذائية المخزكنة , لقد 
ثبت انيا كجدت في قبكر الفراعنة كلـ يعرؼ مصدر اك مكاف نشكئيا كالحقيقة اف ىنالؾ 

. بيئات طبيعية يعزل الييا مصدر االصابة
 

 كالتي تظير مف خبلؿ المميزات الحيوية تشترؾ في عدد مف حشرات المواد المخزونة
: االنتشار الكاسع ليا كالتي جعميا آفات مف صنيعة االنساف

مقاكمتيا الكاسعة لمدل كبير مف العكامؿ الفيزياكية في محيطيا الحيكم مثؿ انخفاض .1
. الرطكبة اك ارتفاع درجات الحرارة فيي متكاجدة في االبنية كالمخازف الخاصة باالغذية

ليا مدل كاسع مف العادات الغذائية كبعحيا يتحمف غذائيا االغذية المجففة كمنتجات .2
. االدكية ذات االصؿ النباتي اك الحيكاني

تكاثرىا عالي عند مكائمة الظركؼ كعدد قميؿ منيا قد يسبت عند عدـ تكفرىا كالطكر البالغ .3
. فييا قد يعيش متكاثران لمدة اكثر مف سنتيف الى ثبلثة سنكات كما في خنافس الطحيف

قد تبقى بدكف تغذية لمدة طكيمة تصؿ الى سنكات كما في يرقة خنفساء الخابرا كصغر .4
حجميا يجعميا تحتاج الى كميات قميمة مف الغذاء ككذلؾ يسبب عدـ مبلحظتيا فيحدث ليا 

. النقؿ العرحي كتبرز كآفة بعد تجمعيا كتككيف مستعمرات كبيرة
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مواطف االنواع المختمفة مف حشرات المخازف 

 (المخازف الطبيعية ليا)
 
 Order: Thysanuraرتبة ذات الذنب الشعري                                      .1

عدد قميؿ منيا عرؼ انيا تصيب المكاد المخزكنة كغذائيا المفحؿ ىي المنتجات 
النشكية كالسميمكزية كاصابتيا لممكاد المخزكنة احيانان عرحية كقد تسجؿ طبيعيان تحت قمؼ 

. االشجار اك في اعشاش الطيكر كالمبائف اك الحشرات اك في المتبقيات
 
 Order: Collembolaرتبة ذات الذنب القافز                                       .2

سجمت في طحيف المنازؿ كطبيعيان تحت القمؼ في النفايات كىي تقريبان تتعايش مع 
. الفطريات كاالعفاف

 
 Order: Blattariaرتبة الصراصير                                                 .3

تتحمف الصرصر االمريكي كالصرصر الشرقي تككف اك تعتبر آفات عرحية لممكاد 
كتفحؿ المكاطف . الغذائية كغالبيتيا رمية تتغذل عمى المكاد ذات االصؿ النباتي اك الحيكاني

. الدافئة خاصة البنايات المدفئة كقد تتكاجد خارج االبنية تحت القمؼ اك في مقالب النفايات
 
 Order: Psocopteraرتبة قمؿ الكتب                                               .4

 book lice or bark liceاو قمؿ القمؼ 
مف المترممات في مكاطف االغذية ذات االصؿ النباتي اك الحيكاني كبعحيا آكؿ 

لمفطريات اك تتكاجد في عشكش الطيكر اك الحشرات اك المبائف اك تحت القمؼ كقد تأكؿ 
. االشنات كالطحالب الجافة
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 Order: Lepidopteraرتبة حرشفيات االجنحة                                     .5
 Family: Pyralididaeعائمة عث الدقيؽ ذو الخطـ                                 .1

 
مف المتغذيات النمكذجية عمى المكاد النباتية الميتة كالمتحممة كىي مألكفة ككاسعة 

. المتعفف كقد تتغذل عمى الفطريات (التبف)االنتشار في الطبيعة في القش 
 
 
 Family: Galleriidaeعائمة عث الشمع                                            .2

تصيب اعشاش النحؿ البرم كمترممات عمى القرص الشمعي كمخمفات الحشرات كحبكب 
المقاح كقد تكجد بعض افرادىا عمى الفاكية المتساقطة كالتفاح الساقط كالزبيب كحتى 

. الحشرات الجافة
 
 Family: Phycitidaeعائمة فراشة الطحيف                                         .3

مثؿ فراشة الطحيف اليندية كفراشة طحيف البحر المتكسط اك فراشة التمر الساقط 
Ephestia التبغ كاالكراؽ النباتية الساقطة كالثمار الجافة مثؿ فراشة التبغ E. elutella . كقد

كجد بعض افراد ىذه العائمة تحت القمؼ اك في الخشب القديـ كذلؾ كجدت مصاحبة 
. العشاش النحؿ كالزنابير

 
 Family: Gelechiidaeعائمة فراشة الحبوب                                       .4

 Sitotroga cerealellaمثؿ فراشة الحبكب 
تصيب بذكر الرز كالحنطة كتتكاجد بشكؿ طبيعي في اعشاش النمؿ الجامع لمبذكر المتساقطة 

. في الحقكؿ
 
 Family: Tineidaeعائمة فراش المالبس                                           .5

تصيب الجمكد الحيكانية الميتة كخاصة ذات الفرك اك عمى أم فحبلت حيكانية اك نباتية 
كما كجدت عمى ريش الطيكر الميتة اك حتى الحشرات الميتة لقد كجدت فراشة المبلبس ذات 

في جمكد الفئراف كجمكد االرانب الناتجة عف تقيء الطيكر Tineola bisselliellaالكيس 
كما كجدت بعض افراد ىذه العائمة في اعشاش النحؿ اك . المفترسة كخاصة اعشاش البكـ

. متغذية عمى الفطريات (السراديب)العصفكر المنزلي , تحت القمؼ اك في االقبية 
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 Order: Coleopteraرتبة حشرات مغمدات االجنحة                                .6
 Family: Corynetidaeعائمة خنافس الكوبرا                                      .1

 Necrobia rufipesمنيا خنفساء الككبرا 
تتغذل عمى الجمكد في الجثث كتككف مصاحبة لمحكـ كالطحيف كالحبكب خاصة المصابة 

. بالحشرات االخرل
 
 Family: Dermestidaeعائمة خنافس الجمود                                      .2

تتكاجد في اعشاش الطيكر كالمبائف كالنحؿ كالزنابير كالعناكب كما تعيش في منتجات 
الحبكب الساقطة في الحقؿ كقد تتكاجد في شباؾ الفرشات اك تترمـ عمى الفكاكو المجففة كفي 

. االزىار عمى الرحيؽ كحبكب المقاح اك تحت القمؼ اك الخشب الميت
 
 Family: Ostomatidaeعائمة خنافس التنبرويدس                                 .3

 Ostomatids = Tenebroidesخنفساء الكادؿ 
. كجدت تحت القمؼ بالغات مفترسة ليرقاتيا اك يرقات غيرىا مف حشرات المكاد المخزكنة

 
 Family: Nitidulidaeعائمة خنافس شاربات العصارة                              .4

تتغذل بشكؿ طبيعي عمى الثمار كالثمار Carpophilusمنيا خنفساء الفكاكو المجففة 
تتغذل عمى الطيكر Nitidula ziezaeكمنيا حشرة . المتساقطة اك العفنة اك الراشح منيـ

. كالزكاحؼ الميتة اك في اعشاش النحؿ البرم
 
 Family: Silvanidaeعائمة الخنفساء ذات الصدر المنشاري                        .5

 Oryzaephilus swrinamensisخنفساء الحبكب التجارية 
Oryzaephilus mercator 

. يكجداف تحت القمؼ بعض حشرات العائمة االخرل تعيش عمى االعفاف
 
 Family: Cucujidaeعائمة خنافس الحبوب المفمطحة                              .6

Laemophlocus معنى اسميا ىي آكبلت القمؼ  Bark eater تعيش تحت القمؼ معايشة 
. لخنافس القمؼ كما سجؿ بعض افرادىا عمى اعشاش الزنابير الصفراء
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 Family: Cryplophagidaeعائمة .7

 Cryptophagus كمنيا حشرة Silken fungus beetlesخنفساء الفطريات الحريرية 
كجدت مع الحبكب المتساقطة اك مصاحبة لفطريات النامية عمى الحبكب كالقش كما كجدت . 

. في اعشاش النحؿ كالزنابير كالطيكر كالمبائف
 
 Family: Tenebrionidaeعائمة خنافس الطحيف                                   .8

تعيش تحت القمؼ اك في الخشب المتحمؿ كشباه مفترسات اك كانسات اك في انفاؽ 
حشرات اخرل كبعض حشراتيا تتغذل عمى الفطريات اك في اعشاش النحؿ البرم اك النمؿ اك 

. (االرحة)النمؿ االبيض 
 
 Family: Plinidaeعائمة الخنافس العنكبوتية                                       .9

. تكجد تحت القمؼ اك في الخشب المتحمؿ اك في االغصاف الميتة
 

 Family: Anobiidaeعائمة خنافس السيكاير                                      .10
كخنفساء االدكية المخزكنة Lasioderma serricorneكمنيا خنفساء التبغ اك السيكاير 

Stegobium paniceum كىي كانسات لممنتجات النباتية المتحممة اك تحت القمؼ اك تحفر
. االخشاب اك متغذية عمى حبكب المقاح

 
 Family: Bostrichidaeعائمة حفارات االخشاب الحقيقية                         .11

تحفر في االخشاب اك البذكر Rhyzopertha dominicaمثؿ ثاقبة الحبكب الصغرل 
. بشكؿ طبيعي

 
 

 Family: Bruchidaeعائمة خنافس البقوؿ                                        .12
. تصيب في الطبيعة ادغاؿ بذكر العائمة البقكلية

 
 Family: Curculionidaeعائمة سوس الحبوب                                  .13

 



 

14 

 Sitophilus granariusكسكسة الحنطة Sitophilus oryzaeكمنيا سكسة الرز 
. تصيب بذكر الحبكب في الحقكؿ ثـ في المخزف

 
  Order: Dipteraرتبة حشرات ذات الجناحيف                                       .7

 Family: Piophilidaeومنيا عائمة ذباب الجبف                                       
 Piophila casciكمنيا النكع 

تصيب المنتجات الحيكانية الرطبة خاصة الحاكية عمى نسبة عالية مف الدىكف كفي 
. الطبيعة تتكاجد في البراز كالحيكانات الميتة

 
صنؼ العنكبوتيات 

 Order: Acarinaرتبة الحمـ                                                         
 Family: Acaridaeعائمة الحمـ                                                     

تصنؼ ىذه الحيكانات كمترممات نباتية عمى االبصاؿ كالككرمات في الطبيعة كتتغذل 
.    عمى المكاد المخزكنة المتعفنة
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الفصؿ الثاني 

الحضارة وخزف الحبوب 
Civilization and Corain Storage 

 
. 47االية " قاؿ تزرعوف سبع سنيف دابًا فما حصدتـ فذروه في سنبمو اال قمياًل مما تاكموف"

. 55االية " قاؿ اجعمني عمى خزائف االرض  اني حفيظ عميـ"
 (12سورة يوسؼ ، نياية الجزء )

ليس مف المبالغة القكؿ اف الححارة بنيت عمى اساس خزف المحاصيؿ اف حالة مجمكعة 
مف الناس منظكمة اقتصادىا كحجـ العشيرة كميا يعتمد لحد معيف عمى نجاحو في تخطيط 

. استعماؿ الغذاء كليذا يعتبر الخزف ذك اىمية عظمى
لسكء الحظ اف المعمكمات المتكفرة حكؿ كيفية خزف المحاصيؿ محدكدة مقارنة مع ثركة 

. المعمكمات المتكفرة عف كيفية زراعة كنمك المحاصيؿ قبؿ االالؼ السنيف
اف كثير مف المحاصيؿ كانت تنمك بشكؿ برم كلكف العديد منيا دجف كالمحاصيؿ 

. المنزرعة انحدرت مف المناطؽ االكثر دفأن مف الشرؽ االدنى اك االكسط
لـ يقدـ العصر الحجرم القديـ ادلة حكؿ زراعة المحاصيؿ كلكف في العصر الحجرم االكسط 

 في سكريا كفمسطيف مف خبلؿ استكشافات جبؿ 1930قدمت بعض المؤشرات المكتشفة عاـ 
الكرمؿ كظيكر استعماؿ المطرقة اك المدقة كالمطحنة الحجرية , يشير تحديد التاريخ بكاسطة 

 8000الكاربكف المشع اف خزف المحاصيؿ كجد في العصكر الحجرية الكسطى قبؿ الميبلد بػ 
سنة كعممية خزف الحبكب سبقت العمميات الزراعية االخرل الف الخزف بدء بالحبكب المجمكعة 
بشكؿ بي كبذلؾ حاكا االنساف الحيكانات في جمعيا لمحبكب كخزنيا لبلستفادة منيا في اكقات 

. السنة التي ال يتكفر فييا الغذاء بشكؿ شخصي
اف قصة حفظ المحاصيؿ كخزنيا تصبح ذات اىمية متزايدة كمما اتجينا مف العصر 

 قبؿ 3000)كالعصر النحاسي الى العصر البركنزم  ( قبؿ الميبلد7000)الحجرم الحديث 
كالركماني  لقد قيؿ اف الركماف كانكا  ( قبؿ الميبلد1100)كمف ثـ الى العصر الحديدم  (الميبلد

. متقدميف عمى عصرىـ كاف تقنيتيـ لـ يكف ليا مثيؿ في اكربا
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اف خزف الحبكب بدء في الحفر البسيطة البدائية كما اكتشؼ ذلؾ في كيؼ شانيدر 
 قبؿ الميبلد في الفيكـ في مصر كيقاؿ اف 4500 قبؿ الميبلد في شماؿ العراؽ ك 10000

الشعير كالحنطة كانتا بريتاف ثـ جرل اكالن زرع الشعير ككانت حبكبو تستخدـ لصنع الخبز ككذلؾ 
. لتغذية االبقار كالخيكؿ

ثـ ظير في العصر الحجرم الحديث استخداـ الحبكب البقكلية مثؿ الباقبلء كالبزاليا 
. كالعدس

اواني الخزف 
Storage Container 

  Below-ground storesالمخازف التحت ارضية .أ
 1925اف بعض مخازف الغذاء يرجع تاريخيا الى العصر الحجرم الحديث كجدت عاـ 

كتتككف تمؾ المخازف مف عدد كبير مف الحفر الدائرية ( ميؿ جنكب القاىرة مصر 60)في الفيكـ 
 متر كقد كجد بعحيا اليزاؿ 0.9-0.23 متر كاعماقيا مف 1.5 – 0.5التي تتراكح اقطارىا مف 

مبطف بقش الحنطة الممتكم ككانت تغمؼ بالقش ثـ التراب لمنع دخكؿ المطر كاليكاء كالى االف 
تستخدـ مثؿ ىذة المخازف في اثيكبيا كتغمؼ بالركث كالطيف مع كحع حجرة كبيرة عمى فتحة 

اف ىذة المخازف تحفظ الحبكب جافة كتعزليا عف درجات الحرارة المتذبذبة كالحشرات . الحفرة 
التي تدخميا تمكت لكجكد تركيز عالي نسبيا مف ثاني اككسيد الكاربكف الناتج عف التنفس البطيء 

. لمحبكب
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لقد استعممت الكيكؼ في خزف الحبكب كما في تركيا كبمغاريا كاستعممت في اليكناف 
. كتنس كاالبار التي جفت مياىيا لخزف الحبكب ايحان 

 

 
 

اف اشكاؿ الحفر االكثر شيكعان ىك الدائرم ذات الجكانب العمكدية كالشكؿ االخر ىك ما 
يشبو خمية النحؿ كعمؽ ىذه الحفر بحدكد المتريف كقد اجريت تجارب عمى ىذه الحفر حديثان كجد 

.  أشير كاف الحفظ بيا جيدان في بريطانيا6اف مدة الخزف 
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 Above ground storesالمخازف فوؽ االرضية .ب

اف الطرؽ القديمة النشاءىا كاف يعتمد عمى الطيف كالقش ثـ تغير الى الحجر كالطابكؽ 
كغالبان ما تكجد ىذه المخازف قرب المدف كتظير االثار المصرية اف ىذه المخازف ذات فتحات 
مف القمة كالقعر كتككف ىذه المخازف في مجمكعات كذات سطح افقي كقد تحكم عمى سبللـ 

ثابتة مما يسيؿ الكصكؿ الى قمة المخزف كيسيؿ عممية مميء المخزف كتستخدـ السطكح 
. لمتجفيؼ كما ىك الحاؿ في بعض قرل كمدف العراؽ حاليان 

كمف اكثر المخازف تنظيمان كجدت في اليند كترجع الى الححارة اليندكسية في مدينة 
 سنة قبؿ الميبلد كتتككف مف 2000 كيرجع تاريخيا الى Harappa اك ىرابابا Lothalلكثاؿ 

اك المشكم بالنار حيث تتحمؿ  (الطابكؽ)بنايتاف مشيدتاف مف خميط الطيف المجفؼ بالشمس 
 امتار يقسميا الى 7حغط اعمى طبعان مف الطيف لكحده كيفصؿ بيف البنايتيف ممر عرحو 

 متر كتحكم كؿ بناية عمى ستة مخازف متجاكرة ذات 15 متر كعرض 46قسميف كؿ قسـ بطكؿ 
 متر كاسفميا ممرات حيقة لدخكؿ اليكاء لمتيكية كىذه اكؿ اشارة الى التيكية 5 × 6ابعاد تقريبان 

حيث اف المخازف مرتفعة بعض الشيء عف االرض مما يمكف تيار اليكاء منالدخكؿ عبر الشقكؽ 
. االرحية الطكيمة في الجدراف الخارجية لمتيكية كالحفاظ عمى الخزيف جافان 
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 متر تقريبان 47

      متر 6×5
      
      

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 Roman Storage Methodsطرؽ خزف الحبوب الرومانية .جػ
كجدت بقايا ىذه المخازف في المانيا , ىكلندا كبريطانيا كلكف اكثرىا كجد في ايطاليا 

 مخبز عامان 250 مخزف اك مستكدع ك 290بحدكد القرف الرابع الميبلدم فقد كاف في ركما 
. 140كبعض ىذه المخازف كبير جدان تصؿ عدد غرفو الى 

 سـ لتتيح لميكاء مف اف يمر مف 40اف غالب المخازف الركمانية ترتفعو ارحيتيا بحدكد 
. الخارج الى كتمة الحبكب المخزكنة

 

1
5

تر 
 م

دخكؿ اليكاء 
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ككانت بعض ىذه المخازف تطمى بالجص الممزكج بقش الذرة الصفراء كالمعجكف براشح 
الزيتكف كيعتقد اف لو دكر في طرد الحشرات كالفئراف التي قد تغزك المخزف كقد تخمط نباتات 

اك قد تنشأ مخازف الحبكب مف الكاح الخشب بحجـ . اخرل مثؿ المرير كالشيح ليذا الغرض
 متر عمى شكؿ غرؼ ذك صفيف كؿ صؼ بخمس 3 متر مفصكلة بممر عرحو 105×4

كقد تشبع االرحيات بمشتقات . اف مخازف الحبكب قد تستكعب حاصؿ سنتيف عمى االقؿ. غرؼ
. النفط كالقير كما ىك الحاؿ في العراؽ القديـ

 
 
     
     
     

 متر 105
 
المخازف المتحركة والمحمولة .د

كىي سبلؿ اك اكاني فخارية ذات احجاـ مختمفة اك عمى شكؿ صناديؽ خشبية كقد 
.  قبؿ الميبلد2000استعممت في العراؽ في العصر البابمي القديـ 

 
 

  متر4

  متر3

  متر4
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كتغطى ىذه االكاني الفخارية باغطية مسطحة اك مقببة اك تثبت تمؾ االغطية بالجص 
 :لالسباب التاليةاف مثؿ ىذه المخازف اعتمدىا االنساف في كادم الرافديف اكثر مف غيرىا 

. ثبات حجـ المخزكف.1
. القدرة عمى نقؿ المخزكف مف مكاف الى اخر اثناء الفيحانات كالحركب.2

تثبت الممكية حيث اف فتح الجرة يدؿ عمى ممكيتيا بشكؿ قاطع عند العثكر عمييا مسركقة .3
. مثبلن 

. خزف كميات صغيرة في اماكف مختمفة متفرقة اجدل مف الناحية اآلمنية.4
. اتخاذىا ككسيمة قياسية لمكزف اك الحجـ.5
. قد تككف منيعة حد االفات اذا احكـ سد فتحاتيا.6
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حشرات المواد المخزونة عبر التاريخ 
 

 كلممحافظة عمييا مف Mummiesمف خبلؿ معالجة المصرييف القدماء لممكمياءآت 
التمؼ الذم قد يحدث ليا نتيجة التعرض لبلفات الميكركبية كالحشرية كاثناء مدة التححير التي 

 يكمان قد تصاب المكمياءات بعدد مف الحشرات اك قد تنجذب بعض الحشرات 40قد تستمر 
. المترممة اك قد تنجذب الى االعشاب المحافظة لممكمياءات

 خنفساء في اثنيف مف المكمياءات تعكد ىذه الخنافس الى عائمة خنافس الجمكد 450لقد كجد 
Dermesidae كعذارل الذباب كخنافس جكز اليند Necrobia ككذلؾ خنافس السجاد

Authrenus .  اف الحشرات السابقة تتغذل حتى الكقت الحاحر عمى االحشاء الداخمية لمجثث
اك طحيف االسماؾ اك البيض المجفؼ كفي االىرامات كجدت قطع الخبز مصابة بخنفساء 

كذلؾ كجدت عذارل فراشة الطحيف اليندية كفراشة Stegobium paniceumاالدكية المجففة 
 سنة بؿ اف الطفيمي زنبكر البراككف 5000عمى خبز عمره اكثر مف Plodia , Ephestiaالتبغ 

. كجد متطفؿ عمى ىاتيف الحشرتيف في نفس ىذا الخبز
 قبؿ 2600في حبكب الشعير قبؿ اكثر مف Sitophilus granariusكما كجدت سكسة الحنطة 

 قبؿ الميبلد في صندكؽ 1333كما كجدت خنفساء السيكاير . الميبلد في احدل القبكر الممكية
. الممؾ تكت عنخ آمكف مصاحبة لمخبز كالفكاكو كالحبكب كغيرىا

 سنة قبؿ الميبلد كجدت خنافس الطحيف الحمراء كالمتشابية في اكاني 300كفي الفترة الركمانية 
. بيا حبكب كطحيف في بعض المقابر الممكية ايحان 

اف الغالبية مف ىذه الحشرات المصاحبة لممكمياءات اك االغذية المتكاجدة معيا ىي مف اكؿ اك 
 .اكبر العبلقات المكتشفة بيف الحشرات كاالنساف في التاريخ
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الفصؿ الثالث 
الحبوب واىميتيا 

 
 

 كقد تستعمؿ graminae كىك محصكؿ الثمار كالبذكر لمعائمة النجيمية grainsالحبكب 
.  لمداللة عمى الحبكب ايحان cerealكممة 
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Food grain الحبكب التي تستعمؿ كغذاء لبلنساف مثؿ الحنطة كالشيمـ كالرز:  حبكب الغذاء .
 

 
 

: كيمكف تقسيـ الحبكب كالبقكؿ الى 
الحبكب التي تستعمؿ كعمؼ لمحيكانات مثؿ الذرة الصفراء : Feed grainحبكب العمؼ - 1

. كالشعير كالشكفاف كالذرة البيحاء
 

 
 

كىي البذكر التي تعكد الى العائمة البقكلية مثؿ الباقبلء : Legumes grainالحبكب البقكلية- 2
كىي تشكؿ . كالفاصكليا كالبزاليا كالرطماف كالحمص كالعدس كالماش كفكؿ الصكيا

. مصدر اخر لغذاء االنساف كالحيكاف الحتكائيا عمى نسبة عالية مف البركتينات
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التي تستخدـ الستخبلص الزيكت منيا مثؿ بذكر دكار الشمس : Oil seedsالبذكر الزيتية- 3
 .كالعصفر كالقطف كغيرىا

 

 

 
 



 

27 

 
 

تقدر المساحة المزركعة بالحبكب في العالـ بحكالي نصؼ االراحي المزركعة كىي مصدر 
% 70رئيسي لطعاـ االنساف كحيكاناتو فالتركيب الكيمياكم لمحبكب يتراكح بيف 

لمدىكف كبقية التراكيب لبللياؼ % 3لمبركتينات ك% 15لمكاربكىيدرات ك
كالمعادنز كتزداد االىمية لمدكؿ الفقيرة الف الحبكب مصدر رخيص لمسعرات 

. الحرارية كىي ايحان مف االغذية الرئيسية كعمؼ لمحيكانات
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الفصؿ الرابع 
 Grain Storage حديثاخزف الحبوب

 
 The Importance of Storingاىمية التخزيف 

تزداد االىمية االقتصادية لمتخزيف في الكقت الحاحر الف الحبكب  : اآلىمية السياسية
تعتبر االف مف السمع الستراتيجية التي قد تستخدميا الدكؿ كسبلح في الصراعات الدكلية فينالؾ 
دكؿ تفيض الحاجة فييا لمحبكب فتخزنيا بانتظار التصدير الى الدكؿ التي تحتاج الى الحبكب 

كالفبلحيف يقكمكف بالتخزيف بانتظارمكسـ الزراعة التالي كدكؿ في التاريخ القديـ مثؿ االمبراطكرية 
الركمانية كاليكنانية سقطت كيقاؿ اف مف اسباب سقكطيا نقص الخزيف في الحبكب مسببان 
المجاعة كذلؾ ما حدث في العراؽ في الحرب العالمية االكلى حيث حدثت المجاعة لسكء 

. التخزيف في االمبراطكرية العثمانية
 

 
 

-50خسارة اقتصادية تتراكح بيف - 1اف سكء الخزف قد يسبب الى : اآلىمية االقتصادية 
يقمؿ القيمة الغذائية كيجعميا غير - 2في بعض الدكؿ الفقيرة كما اف سكء الخزف % 100

قد - 3صالحة لبلستخداـ البشرم كالحيكاني بؿ قد تصبح سامة لو اك غير صالحة لمتصنيع اك 
. يؤثر الخزف السيء عمى درجة االنبات فييا مما يؤدم الى فشؿ استخداميا تقاكم لمزراعة
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انواع منشآت تخزيف الحبوب 
 

: المنشآت الدائمية لتخزيف الحبوب في العالـ:اوالً 
 Terminal Elevatorsالصكامع الطرفية .1
 Country Elevatorsالصكامع الكطنية اك القطرية .2
 Flat Horizontal Storesالمخازف السطحية .3
 Dome Silosالصكامع القببية .4
 Bunkers pit Storageالمخازف اك البنكرات االرحية .5
 Open Ware Housesالمخازف المفتكحة .6
 
: الصوامع الطرفية.1

منشآت مثالية لمتخزيف في المكاني كتنشأ مف االسمنت كىي االكثر شيكعان اك مف 
الصفائح المعدنية كتتسع الالؼ االطناف مف الحبكب كتمؤل كتفرغ اليان كيتـ كذلؾ مكافحة االفات 

. فييا آليان ايحان 
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: الصوامع الوطنية او القطرية.2
 ألؼ طف مف الحبكب كىي مبلئمة لمخزف الكطني كىي اكثر اقتصادية 10-2تتسع الى 

. مف غيرىا كتنشأ مف الصفائح المعدنية كقد ال تزكد باجيزة لممكافحة التي تعمؿ آليان 
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: المخازف السطحية او المسقفات.3
 250تستخدـ عند تكفر االرض في مكقع التخزيف كتككف سعتيا مف عدة االالؼ الى 

: الؼ طف كبكمفة تخزيف رخيصة الحظ الجدكؿ التالي
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الكمفة نوع المخزف 

 (طف/ دكالر10)رخيصة البنكر 
كمفة البنكر  × 10المسقفات 
كمفة البنكر  × 20المعدنية 
كمفة البنكر  × 35-25االسمنتية 

 
 الؼ طف كفائدتيا 20كقد تبنى مف االسمنت اك مف الصفائح المعدنية كسعتيا بحدكد 

اف فييا امكانية لخزف انكاع المحاصيؿ كلكف ىنالؾ صعكبة بالغة في اجراء عمميات التبخير 
كقد تقسـ الى مقطعيف اك ثبلثة عند كحع الحبكب فييا كلكنيا . عند حدكث االصابات الحشرية
. تعامؿ ككحدة كاحدة عند التبخير

 
: الصوامع القببية.4

مف طرؽ الخزف المقفؿ كتتككف مف قبة كبيرة ترتفع خارج سطح االرض لتزيد مف سعة 
التخزيف كاستعممت بنجاح في قبرص ككينيا كمشاكميا قميمة يتـ سكب الحبكب مف فتحة عمكية 

. في اعمى القبة في حيف يتـ سحب الحبكب بكاسطة النكاقؿ مف تحت سطح االرض
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المخازف االرضية او البنكرات او الحفر .5
تككف عمى شكؿ حفر مستطيمة في االرض تبطف باالسمنت كالقير اك النايمكف ذات ابعاد 

 متر كقد يككف ليا سقؼ ثابت اك متحرؾ كىي ناجحة في العراؽ كامريكا البلتينية 120×12×5
. كاستراليا كتخزف فييا مبلييف االطناف سنكيان كقد حافظت عمى الحبكب فييا سميمة لعدة سنكات
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: المخازف المفتوحة.6

يتزايد في ىذا النكع مف المخازف مخاطر االفات كيصعب مكافحة االفات فييا كقد تزكد 
بالمراكح الثابتة اك المتنقمة لعمؿ التيكية لخفض درجة الحرارة اك زيادة كفاءة التبخير لمقحاء 

. عمى الحشرات
 

 
 
 

 (في الوقت الحاضر)منشآت او طرؽ تخزيف الحبوب في العراؽ :ثانياً 
 Underground Storageالخزف تحت سطح االرض .أ
: الحفر تحت االرحية.1

 متر يتـ اكساء 2-1 متر كعرحيا مف 3-2كىي عبارة عف حفر يتراكح عمقيا مف 
االرحية بالتبف كالجدراف بالطيف كالتبف معان كعند جفافيا يتـ تخزيف الحنطة كالشعير عمى شكؿ 
جمالكف ثـ تغطى بالتبف كيبنى عمييا بالطيف لكي يتـ تصريؼ مياه االمطار مف اعمى كيمكف 

. المحافظة عمى الحبكب فييا لمدة اكثر مف سنتيف بشكؿ سميـ
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: السراديب.2
كىي طريقة تراثية حيث يتـ اختيار غرؼ منخفحة عف سطح االرض في االبنية يتـ 

كحع صؼ مف االكياس المممكءة بالحبكب عمى منطقة الباب اك بجكارىا اك بناء جدار بارتفاع 
متر كاحد مف الداخؿ ثـ يتـ تفريغ الحبكب المراد تخزينيا في ىذا القاطع كىذا النكع مف التخزيف 
سائد في شماؿ ككسط العراؽ كقد لكحظ فييا اصابات حشرية اال اف مجاكرتيا لممساكف نشط 

. فييا القكارض بشكؿ كاسع
: وسائؿ خزف الحبوب بمستوى سطح االرض.ب

تبنى غرؼ بارتفاع كاحد متر بالطيف ثـ تبطف بالتبف كالطيف كبعد جفافيا يتـ تعبئتيا 
. بالحبكب كىذا النكع مف الخزف مكجكد في كسط العراؽ

الخزف فوؽ مستوى سطح االرض .جػ
: كيتحمف ما يأتي

كىك مساحة كبيرة مف االرض تبطف بالطيف اك تفرش بالقصب اك باالقمشة السميكة :السيؼ.1
اك مف صفائح النايمكف اك قد تبطف باالسمنت كىي طريقة متبعة في كسط كشماؿ  (الجكادر)

. العراؽ اال انيا كبسبب انتشار الحشرات كالقكارض كالطيكر فييا انحسر استعماليا
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تخصص غرؼ كاسعة يكحع فييا صؼ كاحد مف االكياس كما سبؽ :الغرؼ االعتيادية.2
الشرح في السراديب كيتـ تفريغ الحبكب فييا بشكؿ سائب كىذه الطريقة متبعة منزليان في 
شماؿ العراؽ منذ االالؼ السنكات حيث يتـ تخزيف الحبكب في تجكيؼ اسقؼ البيكت 

كتزكد بفتحة عمكية الدخاؿ الحبكب فييا مف السطح بعد غسميا كتجفيفيا  (القديمة)المعقكدة 
. ىنالؾ كيتـ اخذ الحبكب عند الحاجة مف باب صغير مف داخؿ البناية كيدعى بالعميا
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كىي عمى نكعيف معدنية كككنكريتية كسبؽ الشرح :  (السايمكات اك الصكامع)المخازف الحديثة .3
. عنيا

 

. 
 
ال يمجأ في العراؽ الى ىذا النكع مف الخزف لكمفتو الباىحة كالرتفاع درجة :المخازف المبردة.4

ـ صيفان كانما يخزف في مثؿ º 50الحرارة في العراؽ في مكسـ تخزيف الحبكب الى اكثر مف 
. ىذه المخازف تقاكم البطاطا الربيعية بانتظار المكسـ الخريفي لزراعتيا
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 Emergency Storageتخزيف الحبوب اثناء الطوارىء :ثالثاً 
 Flexible Silosالصوامع المرنة .أ

 طف مف المطاط المرف مصممة بشكؿ منيع حد القكارض 500-250سعتيا مف 
كيمكف تجييزىا بسرعة كحمميا بكساطة الطائرات الى المكاقع التي تحتاجيا كيمكف نصبيا خبلؿ 
يكـ كاحد دكف الحاجة الى ميارة خاصة كقد يتـ االشراؼ عمى اعدادىا مف قبؿ الجيات المانحة 

 يكـ مف طمبيا كمف عيكب ىذه الصكامع المؤقتة في حالة 4-3لممساعدات كقد تشحف خبلؿ 
 سنة كتقي ىذه المخازف الحبكب مف 2-1استعماليا اك عدـ استعماليا فانيا قد تتمؼ خبلؿ مدة 

االفات كالظركؼ الجكية السيئة بشكؿ اكثر مما يعطيو التغطية بقماش التاربكليف 
Tarpaulins . ىذه الصكامع ال تحتاج الى قكاعد كلكنيا تحتاج الى تسكية ترابية ثـ تفرش

. بالرمؿ ثـ يتـ كحعيا بعد ذلؾ
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 Air ware Housesالمخازف ذات الجدراف القابمة لمنفخ باليواء .ب
كىي مخازف سيمة العمؿ كجيدة المميزات كيمكف تحريكيا بسيكلة خارج االبنية كتتسع 

 طف كمف عيكبيا انيا تحتاج الى معامبلت خاصة كما انيا 5000-2000كؿ كاحدة منيا الى 
تستمـز كجكد ىكاء لجعميا منتصبة اك قائمة بشكؿ دائـ كىي بذلؾ تحتاج الى عناية فنية كلك 

. انيا كانت ناجحة في مختمؼ المكاقع كسائدة االف في كندا
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 Protable Wave Housesالصوامع القابمة لمتركيب او المحمولة .جػ
 طف كالكحدات الصغيرة منيا ال تحتاج الى 3000 طف الى 40كتختمؼ سعاتيا مف 

عناية سكل كحع االطر الجانبية الحاممة ليا كفي كحداتيا الكبيرة يمـز تييئة مكاقع االنشاء كقد 
تحتاج المخازف . ترتفع اطاراتيا الى ثبلثة امتار كيمـز عدة اياـ اك اسابيع لجعميا جاىزة لمتخزيف

. المحمكلة الى عناية قميمة
 

 
 

 
تخزيف الحبوب في أكياس الحبوب الضخمة 

Bulks grain Bags = silo Bags 
األكياس الصكمعة 

ظيرت ىذه التكنكلكجية في بداية الثمانينات مف القرف الماحي كىي تنفع في الخزف المؤقت 
زالة الحشائش ككؿ الصخكر  ككمرحمة انتقالية لعمميات الحصاد , كتبدأ في تجييز األرض كا 

 .كاألجزاء الناتئة الحادة مف مكاف كحع الكيس الصكمعة 
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تتحمف ىذه الطريقة مف التخزيف مخاطر عديدة لعدـ إمكانية تيكيتيا أك احتماؿ تعرحيا إلى 

الثقب كبالتالي دخكؿ الرطكبة أك القكارض أك الحشرات إلييا كيتـ الفحص عبر ثقب أماكف ألحد 
النماذج األسبكعية لمتأكد مف عدـ اإلصابة ككذلؾ لمحفاظ عمى مستكل الرطكبة الف إم تغيير 

يؤدم إلى انتفاخ الكيس , كالتخزيف فييا ال تتجاكز عدة أشير , كتنفع في األماكف الباردة 
كالتخزيف لفترة أطكؿ يحتاج إلى ميارة عالية في تييئة األماكف ككيفية اخذ عينات الفحص 

 طف مف الحبكب 300-100 متر كقد يحكم عمى 90-40كبشكؿ دكرم كيككف كؿ كيس بطكؿ 
. كيعتمد ذلؾ عمى نكع الحبكب كاستقامة الكيس كقت اإلمبلء 

 
 

يتككف الكيس الصكمعة مف ثبلث طبقات مف البكلي اثميف الخارجية منيا اثناف بمكف ابيض 
األكؿ لمنع دخكؿ األشعة الشمسية كبالتالي عدـ التسخيف كعدـ دخكؿ األشعة , كالداخمية سكداء 

. فكؽ البنفسجية إما الطبقة السكداء فكظيفتيا لمنع الحكء تماما
كيستخدـ ىذه المخازف المكقنة إثناء الحصاد الكفير في بعض السنكات , التيكية غير مكجكدة 
في ىذا النكع مف التخزيف كذلؾ ال يمكف خزف حبكب الكانيكال أك البقكليات في ىذا النكع مف 

. المخازف
الف الرطكبة الزائدة تؤدم إلى انتفاخ الكيس % 12.5يجب كحع الحبكب في رطكبة اقؿ مف 

المعباء كتدىكر نكعية الحبكب كقد تؤثر الحرارة في األشير الدافئة في تقميؿ نسبة اإلنبات 
ـ  تكدم إلى زيادة نشاط  °30كخاصة في الشعير المعد  لمتخمير إف درجة الحرارة السائدة 
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الحشرات لذا يجب اخذ الحيطة كالحذر عند كصكؿ درجة حرارة الحبكب إلى ىذه الدرجة في 
. الكيس الصكمعة

عند شراء ىذه األكياس يجب مراعاة الجكدة كتكفر المكائف المبلئمة لمتعبئة كالتفريغ الف عدـ 
يجب التأكد مف مقاكمة الكيس . االنتباه إلى ىذه األمكر الفنية إلى فشؿ كبير في عممية الخزف 

كيجب تكفر مقياس االمتبلء عمى جكانب الكيس ,  شير لؤلشعة فكؽ البنفسجية 12عمى األقؿ 
العمؼ المخمر  ( Silageالسيمينج )كيجب االنتباه إلى انع  تتكفر  أنكاع مف ىذه األكياس لحفظ 

. لتغذية الحيكانات 

 
االنتباه إلى الزكايا كاحتماؿ التشقؽ منيا ككذلؾ الطيات لمنع تسرب المياه الخاصة باإلمطار  أك 

يجب ترؾ مسافة كافية بيف صفكؼ األكياس مف اجؿ إجراء الصيانة أك دخكؿ , ذكباف الثمكج 
يجب االبتعاد عف األشجار أك أماكف اإلعشاب . اآلليات لسحب الحبكب بعد انتياء فترة الخزف 

. الطكيمة الحتماؿ كجكد الطيكر أك األرانب أك القكارض
كيجب التأكد مف نظافة ىذه , كىنالؾ أجيزة خاصة إلمبلء كتفريغ ىذه األكياس الصكمعة 

اآلليات قبؿ العمؿ كبعد االنتياء منو الحتماؿ انتشار الحشرات في المتبقيات فييا كانتقاليا إلى 
الخزيف يجب الحذر إثناء العمؿ خكفا عمى اإلحرار ببنية الكيس كيجب إف يقكـ عماؿ ذك خبرة 
بذلؾ كبعد االنتياء يجب قفؿ الفتحة الرئيسية قفبل جيدا بالحرارة أك بكحع مسطرة مف الحديد 

إف الخزيف بأقؿ مف السعة يؤدم إلى . الثقيؿ كلعدة طيات خكفا مف تسرب الرطكبة إلى الخزيف 
كما إف التخزيف الزائد عف المقرر يؤدم . ظيكر الطيات التي تقرحيا القكارض لمدخكؿ عبرىا 

إلى ظيكر الشقكؽ كالفتحات كيجب إف يككف الكيس مستقيـ كأممس ما أمكف ذلؾ كخاصة في 
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الجك الحار أك عند إمبلءه بالحبكب الساخنة  يجب إف تككف الحبكب نظيفة حفاظا عمى السبلمة 
. إثناء العمؿ الف الحشائش كالقش قد يؤدم إلى الحريؽ

التنظيؼ يككف بشكؿ مستمر حكؿ الكيس لمنع اإلعشاب مف النمك برشح مبيدات اإلعشاب أك 
. اإلزالة الميكانيكية ليا الف كجكد اإلعشاب أك ارتفاعيا قد يسبب الحرائؽ أك اختفاء اآلفات فييا 

يمكف كحع مصائد لمفئراف حكؿ ىذه األكياس بشكؿ يمنع اختراقيا لمكيس ككحع عبلمات 
التحذير إلى األىالي كما يمكف كحع شبكات مكيربة حكؿ األكياس لمنع الحيكانات البرية ك في 

يجب أف يككف الفحص يكمي في األكقات الدافئة كأسبكعي في المناطؽ .العبث بيذه األكياس 
. الباردة  مع إلصاؽ الفتحات كالشقكؽ أكؿ بأكؿ منعا لدخكؿ الرطكبة كاآلفات عبر ىذه الفتحات 

عند الرفع مف ىذه األكياس يجب إتباع الطرؽ الصحيحة لشؽ الكيس إثناء التفريغ لكي ال 
يجب الحذر عند . تنسكب الحبكب كيحصؿ فقداف ليا ابتداء مف التخزيف كانتياء بالسحب

. استخداـ ىذه المكائف مف اإلحرار بالصكمعة كسبلمة العامميف 
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الفصؿ الخامس 

الخسائر واألضرار الناتجة عف اإلصابة بآفات المواد المخزونة 
 

: الخسائر:اوالً 
 

اف الخسائر الناتجة عف الحشرات التي تصيب المكاد المخزكنة غالبان ما تككف بقدر 
الخسائر التي تحدثيا الحشرات التي تصيب النباتات في الحقؿ كفي الكقت التي تتمكف فيو 
النباتات الحقمية احيانان مف التعكيض عف الحرر الناتج عف االفات يككف الحرر الناتج عف 
حشرات المخازف حرران نيائيان ال يمكف تعكيحو كعبلكة عمى ذلؾ يصبح قسـ مف الحبكب 

المصابة في المخازف غير صالحة لبلستيبلؾ البشرم جراء المخمفات التي تتركيا ىذه االفات 
عمى الحبكب كالبراز كجمكد االنسبلخ كاجساـ الحشرات الميتة كاالنسجة التي تفرزىا بعض ىذه 

. الحشرات اثناء نشاطيا كما سيرد الشرح الحقا
 

 
 

قدرت الخسائر الناتجة عف حشرات المكاد المخزكنة في الحبكب كالبقكليات كالبذكر 
كفي . مف االنتاج العالمي% 54 مف صفر الى 1947 في عاـ FAOالزيتية مف قبؿ منظمة 

.  مف االنتاج العالمي% 10-5مصدر اخر قدرت ىذه الخسائر الناتجة عف افات المخازف بػ 
ىذا كمف ناحية % 100 الى 50كفي بعض االقطار النامية قد تصؿ الخسائر مف 

 مميكف نسمة يمكف اف يعيشكا لسنة كاممة عمى مقدار الحبكب 130اخرل يقدر الخبراء باف 
. التالفة مف جراء االصابة بالحشرات
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ىنالؾ دالئؿ كامثمة عف الخسائر التي تحدثيا الحشرات فمثبلن في البقكليات فاف خنفساء 
. خبلؿ مدة خزف سبعة اشير% 62المكبيا تسبب خسارة في بذكر المكبيا تقدر بػ 

في بذكر % 22كفي تجربة اخرل فاف نفس الحشرة كخبلؿ جيؿ كاحد سببت خسارة 
لبذكر الماش ك نستنتج اف ىنالؾ حائعات في الحبكب في بعض الدكؿ النامية قد % 61المكبيا ك
%. 3-0.5اما في الدكؿ المتقدمة فاف نسبة الخسائر ىي بحدكد % 100-90تصؿ 

 

 
 

 % .10كفي العراؽ كلك اف الدراسات قميمة اال اف االحرار ال تتجاكز 
 
 

اضرار الحشرات لممواد المخزونة :ثانياً 
Insect Injuries To Stored Products 

  insect damageإحرار الحشرات 
 1967الحشرات عمى األكثر حررا لمغذاء المخزكف منظمة األغذية كالزراعة الدكلية سنة 

 مميكف 13مف كؿ الحبكب المخزكنة كالتي تعادؿ % 10قدرت الخسائر العالمية منيا بنحك 
. طف في كؿ سنة في بعض الدكؿ النكعية ليست ميمة مثؿ اليند كالصيف 

كفي إفريقيا قدرت المنظمة نفسيا اإلحرار في الذرة ك البقكليات نتيجة اإلصابة بالسكس 
20-50 . %

%. 40-25ككذلؾ في إفريقيا تحت الصحراء قدرت الخسائر في المزارع كالمدف بػػ 
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 Signs of Grain Deteriorationعالمات تمؼ الحبوب 
 

: التمؼ الظاىري لمحبوب.أ
 .التنبيت.1
. التعفف.2
. اك اكثر% 10االصابات الحشرية كالقكارض قد تصؿ الى .3
: التمؼ غير الظاىري لمحبوب.ب
. فقد قكة االنبات.1
  Fat acidityتككيف الحمكحة .2
. (بركتيف الحنطة)فساد الكمكتيف .3
. فقداف القيمة الغذائية.4

: كتقسـ االحرار التي تحدثيا الحشرات في المكاد الغذائية الى 
 Direct Damageاحرار مباشرة .أ
 Indirect Damageاحرار غير مباشرة .ب
 Field Insects Damageاحرار الحشرات الحقمية .جػ
 
االضرار المباشرة .أ

كىي االحرار التي تنشأ عف تغذية الحشرات المباشرة عمى الحبكب اك العمب التي 
: تحكييا اك تمكثييا لمحبكب كجعميا غير صالحة لبلستيبلؾ كتنشأ ىذه االحرار لبلسباب االتية

 Endosperm and Germ Damageاتالؼ السويداء والجنيف .1
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تتغذل الحشرات عمى الحبكب المخزكنة كتسبب احراران كبيرة فييا فقسـ منيا يتغذل عمى 
. السكيداء مثؿ سكسة الرز كالحنطة كثاقبة الحبكب الصغرل كفراشة الحبكب

كيتغذل قسـ اخر عمى اجنة الحبكب مثؿ فراشة الطحيف اليندية كخنفساء الحبكب المفمطحة 
كيقتؿ االجنة تمؾ , في حيف تقكـ مجمكعة اخرل باتبلؼ االجنة كالسكيداء معان مثؿ خنافس 

اف الفقد في كزف الحبكب في الفصؿ الكاحد قد يصؿ . الجمكد كخنفساء الكادؿ كخنافس الطحيف
 .كالى انخفاض في نسبة انباتيا% 10الى 
 

 
 
 Seed Contaminationتمويث الحبوب .2

قد يفكؽ حرر الحشرات الناشيء عف تمكيث الحبكب المخزكنة ذلؾ الحرر الناتج عف 
تغذيتيا المباشرة كما سبؽ كاتبلفيا الحبكب المصابة , الف الحبكب الممكثة تقؿ قيمتيا التجارية 
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لعدـ قبكليا مف قبؿ المستيمكيف اك حتى مف قبؿ بعض الحيكانات اذا قدمت ليـ كيحصؿ التمكيث 
: بالطرؽ التالية

 

 
 
 
 

طرؽ تمويث الحشرات لممواد المخزونة 
 

اختبلط اجساـ الحشرات البالغة اك اجزاء منيا اك مف اطكارىا المختمفة كالبيض اك اليرقات اك .أ
. العذارل مع الحبكب اك منتجاتيا

ترؾ الحشرات جمكد انسبلخيا اك قشكر البيض اك جمكد العذارل العذارل اك شرانقيا عمى .ب
 .الحبكب اك منتجاتيا

. اختبلط برازىا مع الحبكب اك منتجاتيا.جػ
حصكؿ رائحة كريية عمى الحبكب اك منتجاتيا تسببيا بعض الحشرات كخاصة خنافس .د

. الطحيف كثاقبة الحبكب الصغرل
عمؿ انسجة غزيرة مف خيكط حريرية تفرزىا يرقات حرشفية االجنحة مثؿ فراشة الطحيف .ىػ

. اليندية كغيرىا
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تموث المنتجات المخزونة ببقايا الحشرات 

 
Stored products contamination by insect fragments 

 غـ مف 50 كآخركف عف متبقيات فككؾ كأرجؿ كيكتكؿ البالغات كتتراكح في  Trematerraذكر 
عينة كىك اقؿ مف المكاصفات \ قطعة2 قطعة كلمتكسط 15 – 0 مف  Semolinaالسميت 

غـ كىذه المتبقيات قد تعكد إلى الحشرات 50\ قطعة 75االيطالية التي تشترط عف تجاكز 
المتغذية داخميان مثؿ سكس الحبكب كثاقبة الحبكب الصغرل بشكؿ رئيسي كذلؾ كذلؾ قد تأتي 
المتبقيات مف خنافس الطحيف كخنفساء الحبكب الصدئية كغيرىا مف الحشرات كقد تأتي غيرىا 

. مف الحشرات الحقمية مثؿ التربس كالمف كلكف بنسة قميمة
 قطعة في ثبلث 20كفي المكاصفات األمريكية اقؿ مف ىذا كفي المكاصفات الكندية ال تتجاكز *

 zero or near غـ كلكف في بعض الدكؿ األكربية يجب إف تجاكز الصفر 50عينات لكؿ مف 
zero 

. فييا عمى األقؿ قطعة كاحدة% 22مف العينات ممكثة كفييا % 77كقد كجد إف 
كذلؾ كجد ألياؼ األنسجة الطبيعية مف متبقيات أكياس التعبئة كأجزاء بمكرية كدقائؽ أخرل إال إف 

  Rodent hairsشعيرات القكارض لـ تشاىد 
 

مفصميات األرجؿ كمصادر لمتموث في المنتجات المخزونة 
Arthropods as source of contaminants of stored products  

يؤدم تمكث المنتجات المخزكنة بالمتبقيات الحشرية إلى خفض الجكدة كبالتالي إفشاؿ المكافحة 
المتكاممة لآلفات كما في عمميات التمكث بشكؿ غير مباشر نتيجة استخداـ المبيدات عمى شكؿ 

 Pesticide residuesمتبقيات لممبيدات 
إما التمكثات المباشرة فنسبة التعرض إلى اإلصابات الفيزيائية أك التمكثات الكيماكية أك الميكركبية 

. Allergy كالحساسية Carcingensالمكاد المسرطنة  Toxinsمثؿ السحكـ 
: إف أجزاء جسـ المفصميات كجمكد االنسبلخ كالفحبلت البرازية يحددىا قانكف خاص يدعى 

Defect Action Levels (DALs) 
 نكع مف الكائنات في بيئة المخازف كافة أك مفترسات أك متطفبلت 500لقد سجؿ بحدكد 

اكاكبلت الفطريات جميعيا قد تسمى الممكثات الفيزياكية  
Physical Contaiation  
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كأىميا الحشرات المتغذية داخميا مف سكسة الحبكب كثاقبة الحبكب الصغرل كالتي قد تقعرىـ بنقؿ 
كحشرة خنفساء , بنقؿ الفطريات السامة أك اإلحياء المجيرية الصادرة لئلنساف أك الحيكاف 

الطحيف قد تككف منتجة لمكاد مسرطنة كبمجمميا ىذه اآلفات قد تحدث حساسية كلكف لـ تؤشر 
. ىذه الحالة طبيا إلى أالف 

إلى انخفاض % 12منيا إلى مفصميات األرجؿ % 30إف المشاكؿ المؤشرة في المخازف تعكد 
إلى التمكث ألمكركبي كىي جميعيا تؤدم إلى خفض الجكدة كقد % 11الحمكحة في المعمبات ك
. تؤدم إلى مشاكؿ صحية

:  مطحنة لكحظ ما يأتي 75 في 1979-1969كفي دراسة الكاليات المتحدة لمفترة 
 %83.0متبقيات حشرات 
 %17.6شعيرات قكارض 
 %1.3رأس حشرات 

   mites   %0.6حمـ
 %0.3يرقات حشرات 

 35 فطر منقكؿ مف حمـ المخازف كذلؾ لكحظت فطريات مع القكارض كقد سجؿ 94كقد سجؿ 
. نكعان 

 التي تفرزىا خنفساء الطحيف الحمراء كىي  Qinonesمثؿ كجكد الكينكنات المموثات الكيماوية
.  نكعا كقد تؤدم إلى سرطاف في الكبد كالطحاؿ13

 رتبة مف رتب الحشرات بعض منيا تعكد إلى حشرات المكاد المخزكنة 30الحساسية قد تنجـ عف 
. كالتياب الجمد, الربك , مسببة التياب الغشاء النخامي في األنؼ

 
نقؿ المسببات المرضية بوساطة أفات المواد المخزونة  

 ((الديداف الشريطية واإلحياء المجيرية  ))
إف خنفساء الطحيف الحمراء الصدئية كالمتشابية تقكـ بنقؿ الدكدة الشريطية  Yan (1997 )ذكر 

Hymenolepis diminuta   .
إف حشرات سكسة الرز كسكسة الحنطة كخنفساء الطحيف  (1971) كآخركف  Crumrineذكر 

الحمراء كخنفساء الحبكب المنشارية كثاقبة الحبكب الصغرة كديداف الطحيف كخنفساء الحبكب 
 في الكتؿ الكبيرة Salmonella montevideoالصدئية تعمؿ عمى نقؿ المسبب المرحي 

. لمحبكب 



 

52 

إف لدل حشرات المكاد المخزكنة أمكانية نقؿ مسببات  (2009)   كآخركف Rocheذكر  
 نكعا منيا , فمثبل فاف يرقات كبالغات 26األمراض البكترية كالفيركسية كالفطرية كقد تتجاكز 

   أمكف عزؿ Lesser mealworms (Alphitobius diaperinus )ديداف الطحيف الصغرل  
 مف داخؿ  E. coli   ككذلؾ بكتريا القكلكفSalmonella typhimuriumبكتريا السالمكنيبل  

. أمعاءىا أك مف برازىا
 Escherichia تقكـ بنقؿ  lesser meal mormإف حشرة  (1970) كآخركف  Hareinبيف 

coli   في اعبلؼ الدكاجف  .
 

 

 
 

 Grain Dustطحف الحبوب .3
 

ينشأ عف تغذية حشرات المخازف عمى الحبكب تكسيرىا كطحنيا كاختبلط برازىا معيا كقد 
يسبب الطحيف الناتج عف فشؿ عمميات المكافحة بػ 

. مساحيؽ مبيدات الحشرات .1
. الرش المباشر عمى الحبكب .2
. (المبخرات)عرقمة انتشار ابخرة السمكـ  .3
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كمف الحشرات التي تسبب الطحف خنفساء الكادؿ كثاقبة الحبكب الصغرل كىذه الحشرات 
كقد تشترؾ حشرات اخرل  (الخشبية)نفسيا تسبب حفر االخشاب في المخازف كاجساـ السيارات 

مثؿ خنفساء الخابرا في ىذه االحرار اك قد تسبب حعؼ كسيكلة انكسار ىذه العبكات اك قد 
 .تحفر كتعترض االكياس فتدخميا افات اخرل

 

 
 

 Indirect Damageاالضرار غير المباشرة .ب
تحصؿ االحرار غير المباشرة لمحبكب نتيجة لتغذية كتكاثر الحشرات عمى الحبكب اك 

: بالقرب منيا كىذه االحرار ىي كاالتي
 Heating and Moisture Migrationتسخيف الحبوب وانتقاؿ الرطوبة .1

داخؿ كتؿ الحبكب المخزكنة تنشأ الحرارة مف نشاط كفعالية الحشرات اك غيرىا مف 
ـ فيسخف اليكاء في منطقة تكاجد الحشرات كيتبخر º 42االفات فترتفع حرارتيا الى ما يقارب 

الماء مف الحبكب كحينما يرتفع اليكاء الساخف لبلعمى يحمؿ معو بخار الماء كعند مبلمسة 
االخير لمسطكح العمكية الباردة مف كتؿ الحبكب يتكثؼ كترتفع نسبة الرطكبة فييا مما يؤدم الى 
انبات البذكر كنمك الفطريات عمييا كنتيجة الرتفاع الرطكبة فييا تمتصؽ الحبكب مع بعحيا 

. فساد الحبكب بسبب اختبلؼ الحرارة كانتقاؿ الرطكبة كتمركز الفطريات كالحشرات.كتتكتؿ
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 Seed Germinationانبات البذور .2
 

 
 

اف تجمع الرطكبة عمى سطكح كتؿ الحبكب داخؿ المخازف كما سبؽ الشرح يؤدم الى 
انبات البذكر كنمك الفطريات التي بدكرىا تتمؼ البذكر كتمنع انباتيا مستقببلن اذا ما استعممت في 
الزراعة كاحافة ليذا الحرر فاف تغذية الحشرات عمى سكيداء اك اجنة البذكر يؤدم الى فشؿ 
انباتيا كما سبؽ الشرح ايحان كمع كؿ ىذا فاف نمك الفطريات كانبات البذكر قد يؤدم الى تغير 

. في طعـ الحبكب اك منتجاتيا كتقميؿ قيمتيا
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نشر مسببات االمراض في كتؿ الحبوب .3
Distribution of Microorganisms Through the Grain Masses 

 

 
 

عند انتقاؿ حشرات المكاد المخزكنة مف مخزف الى اخر تنتقؿ معيا الفطريات اك غيرىا 
مف االحياء التي تسبب تعفف الحبكب كفسادىا كتنتشر ىذه المسببات في الحبكب حينما تككف 

الرطكبة فييا مناسبة لنمكىا كتكاثرىا كاحافة الى الحرر الناشيء عف نمك الفطريات فاف بعض 
مف المسببات االخرل خطرة عمى صحة االنساف مثؿ جراثيـ السالمكنيبل كالمكاد السامة التي 

. Aflatoxinتفرزىا الفطريات كالمعركفة باالفبلتككسيف 
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. انفجارات السايمكات كاحداث الحرائؽ- 4
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 Damage of Field Insectsاضرار الحشرات الحقمية .جػ
 

قد تحصؿ اصابات في الحبكب كىي عمى النباتات مف قبؿ حشرات حقمية تبدك مظاىر 
اصابتيا مشابية الحرار حشرات المخازف كيمكف االستدالؿ عمى ذلؾ مف فحص الحبكب 

كمبلحظة الفتحات اك القركض عمييا اك مف كجكد فحبلت ىذه الحشرات معيا فالجراد كالديداف 
. القارحة تقرض اجزاء مف الحبكب الطرية تشبو اثار االصابة بخنافس الكادؿ

كثمة حرر اخر ينشأ عف امتصاص الغذاء مف الحبكب كىي عمى السنابؿ مف قبؿ 
حشرات خاصة مثؿ حشرة السكنة اك حشرة التربس كتمتص حشرة السكنة عصارة البذكر اثناء 
نحجيا مسببة تقمص ىذه الحبكب فتظير كما لك اصيبت نباتاتيا بالعطش كاثناء تغذيتيا تفرز 

لعابان يحتكم عمى مكاد تؤثر عمى مادة الكمكتيف في البذكر كتساعد ىذه المادة عمى تماسؾ 
العجينة كانتفاخيا كعند انعداميا اك قمتيا بسبب تغذية ىذه الحشرات كتسبب سيبلف العجينة 

كيصعب خبزىا كيمكف الكشؼ عمى ىذه االصابات تحت مجير التشريح بظيكر بقع ممكنة عمى 
سطكح الحبكب المصابة حمراء المكف صغيرة كىي محؿ دخكؿ الفـ الثاقب الماص ليذه الحشرات 

 .تحيطيا بقعة صفراء المكف
 
 

: فوائد حشرات المواد المخزونة – د 
 

 
 

تذكر المراجع اف حشرات المكاد المخزكنة ذات فائدة عظمى في ادامة مرابي الحيكانات كخاصة 
الطيكر كالعحايا كاالسماؾ النيا تنتج باعداد كبيرة كبسعر رخيص كعمى مدار السنةكقد ظيرت 
اآلف االغذية المعتمدة عمى الحشرات اك ما يسمى بمحكـ الحشرات كفي االنترنيت آكبلت كاطباؽ 
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تعتمد عمى يرقات حشرات خنفساء الطحيف كغيرىا مف الحشرات كاصبح ىنالؾ حمكيات كأيس 
. كريـ كحشرات مقرمشة كمغمفة بالنستمة كغيرىا

 
 

حشرات المواد المخزونة لغذاء اإلنساف والحيواف  
 

% 28.2تشكؿ الحشرات غذاء لئلنساف كالحيكاف لممستقبؿ ألنيا غنية بالبركتيف فيي تحكم عمى 
بركتيف كقد ثبت لمعمماء إف  %70-60بركتيف كحشرات أخرل % 46بركتيف كالنمؿ األبيض 

أظيرت التحميبلت إف . البركتيف الحشرم يماثؿ نظيره المكجكد في األغناـ كالدكاجف كاألبقار 
دىكف الحشرات ىي أيحا ذات نكعية صحية كجيدة تشبو دىكف اسماؾ السممكف كالماكريؿ 

كتحتكم عمى قدر جيد لمغاية مف الككلستركؿ كما تمتاز بارتفاع محتكياتيا مف األحماض الذىنية 
كتحتكم أيحا عمى أمبلح معدنية ميمة مثؿ الحديد كالزنؾ كالكالسيكـ كالفسفكر ك . الصحية 

 (المايكركنكتريس) كتقكـ أالف شركة فرنسية تدعى  A,Dالبكتاسيكـ  كعديد مف الفيتامينات مثؿ 
  Tenebrio molitorعمى تربية ديداف الطحيف 

Mealworm beetle ( Coleoptera Tenebrionidea ) 
. كذلؾ الستخداميا في افخر األكبلت كالحمكيات كالمعجنات 

كما إف بعض الحشرات تباع في جنكب شرؽ أسيا مجففة أك مممحة أك مكبكسة أك محفكظة 
. كتباع مف خبلؿ شركات خاصة عمى شبكة االنترنت 

ايطاليا يعتمد في نكيتو عمى اإلصابة بذبابة –كما إف ىناؾ نكع خاص مف الجبف في سردينا 
  Cheese flyالجبف 

Sardinian – Italia rotten cheese (Casu marzu) 
يؤكؿ ىذا الجبف المنفخ مع اليرقات التي بداخمو كيتـ تحذير الشخص مف اليرقات المتطايرة التي 

عند فتح الجبف تتطاير إلى العبكة كطعـ ىذا الجبف خاص حامض يعشقو المكاطنكف كطعاـ 
كلكف بعض اليرقات قد تبقى حية كتصيب اصابات كتكمؿ دكرة حياتيا . تراثي في تمؾ المناطؽ 

. داخؿ أمعاء الشخص الذم يأكميا 
يمكف إف تنفع الحشرات في تغذية األشخاص الذم لدييـ حمية لتخفيض الكزف أك الراغبيف في 

تذكؽ أنكاع غريبة مف األطعمة كىذه المأككالت تقدـ في أكربا كأمريكا في افخر المطاعـ كبأغمى 
فريقيا عمى الطريؽ كبمختمؼ اإلشكاؿ .  األسعار في حيف تباع في جنكب أسيا كا 
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الفصؿ السادس 
 بيئة آفات المواد المخزونة

Ecology of Stored Products Pests 
 

العوامؿ البيئية وعالقتيا بآفات المواد المخزونة 
Ecological Factors and Their Relation to Stored Products Pests 

 
 

 
 

اف العكامؿ الرئيسية التي تساعد عمى معيشة كتكاثر الحشرات ىي الغذاء كالحرارة 
كالرطكبة كالحكء كالتزاحـ كاالعداء الطبيعية كقد ىيأت مخازف الحبكب كمنتجاتيا كخاصة في 

الحظ )المناطؽ المعتدلة الحرارة محيطان مناسبان تتكفر فيو عكامؿ الحياة االساسية لمحشرات 
. (شبكة الغذاء في الحبكب المخزكنة اعبله : الشكؿ
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: كفيما يمي شرح ليا
 Foodالغذاء .1

: تتغذل حشرات المكاد المخزكنة لكي تعيش كمتطمباتيا ىي ما يأتي
. البركتينات كالحكامض االمينية لبناء الجسـ كتعكيض المستيمؾ منو.أ
. الكاربكىيدرات لتجييز الطاقة.ب
. (الدىكف) Sterolكميات مناسبة مف انكاع الستيركؿ .جػ
. Bمككنات اخرل كالماء كالفيتامينات كخاصة مجمكعة فيتاميف.د
 

 
 

كتكفر الحبكب كاالغذية المخزكنة ىذه المتطمبات لحشرات المخازف بنسب مختمفة تفي 
 نكع قد تكيؼ لممعيشة في المخازف 750بحاجتيا كمع تكفر ىذه المكاد فاف عددان قميبلن يقدر بػ 

. مف اصؿ اعداد الحشرات المكتشفة البالغة اكثر مف مميكف كنصؼ نكع حشرم
اف حشرات المخازف ذات كفاءة حيكية عالية فقد قدر عدد االفراد الناتجة مف زكج كاحد 

 مميكف حشرة كلكف ىذا العدد ال يحصؿ فعبلن بسبب تغير 675 اشير بػ 6مف سكسة الرز خبلؿ 
االفراد الناتجة لممحيط الذم تعيش فيو فيصبح غير مبلئـ لمعيشتيا كتكاثرىا نتيجة نشاطيا 
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اف كجكد نسبة كبيرة مف الحبكب المكسكرة كالطحيف . الحيكم مف براز كجمكد انسبلخ كغيرىا
. كاالكساخ يساعد كثيران في نمك الحشرات

 
 

 Temperatureالحرارة .2
تعيش الحشرات كتنمك كتتكاثر حمف مدل حرارم خاص بكؿ نكع كبكؿ مرحمة مف 

كحينما تخرج درجة الحرارة عف مدل نشاط النكع  (ـ °30-25كىك بشكؿ عاـ )مراحؿ النمك 
. يبطأ النمك كالتكاثر كقد يحدث المكت عند كصكؿ الحرارة الى الحدكد القصكل العميا اك الدنيا

 
 

ففي درجات الحرارة المنخفحة فاف تعريض بعض مف حشرات المكاد المخزكنة الى 
. الصفر المئكم فاف ذلؾ قد يسبب قتميا بفترات مختمفة باختبلؼ النكع فتمكت

 
 

الفترة الزمنية نوع الحشرة 
اسبكعيف سكسة الرز 

ثبلثة اسابيع خنفساء الحبكب المنشارية 
 يكمان 24عثة طحيف البحر المتكسط 

 يكمان 28عثة الطحيف اليندية 
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ـ لمعظـ  °50-40اما بالنسبة لمحدكد العميا اك القصكل لمحرارة المميتة فانيا تقع بيف 
الحشرات كفي ىذه الحدكد فاف الحشرات تتأثر بشكؿ اسرع مف حدكد الحرارة المنخفحة فمثبلن 

: كما يأتيEphestia cautellaفي اطكار عثة التيف % 100يحدث مكت 
 

بيضة درجة الحرارة 
يرقة يرقة 

 بالغة عذراء 
الطور الرابع الطور االوؿ 

يكـ  3 4 49 43 3ْ ـ 40
دقيقة  75 200 100 45 180ْ ـ 50
دقيقة  22 30 32 10 20ْ ـ 60
 

ـ لمدة ساعة مكصى بيا لمكافحة كؿ اطكار كانكاع  °60كعمكمان فاف درجة الحرارة 
. حشرات المكاد المخزكنة

 
 

 Moistureالرطوبة .3
تتكفر الرطكبة في المحيط الذم تعيش فيو حشرات المخازف اما بشكؿ بخار ماء في 

اليكاء كيعبر عنو بالرطكبة النسبية اك بشكؿ محتكل مائي في الحبكب كلرطكبة اليكاء ىذه عبلقة 
بسرعة تبخر الماء مف اجساـ الحشرات كسرعة التبخر مف اجساـ الحشرات تعتمد عمى كمية 

 .الرطكبة في اليكاء كعمى درجة حرارة المحيط كسرعة الرياح
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فسرعة التبخر مف اجساـ الحشرات تزداد حينما تنخفض رطكبة اليكاء كترتفع درجة 
: الحرارة كتزداد سرعة الرياح كتعكض الحشرات الماء المفقكد مف اجساميا عف طريقيف ىما

 الماء المتكفر في الغذاء .
 الماء الناتج عف الفعاليات الحياتية في جسـ الحشرة .

. كلمرطكبة ايحان مدل خاض بكؿ نكع حشرم يقع فيو نشاطو كتطكره
 

كحينما تخرج الرطكبة عف ىذا المدل يقؿ نشاط الحشرة كقدرتيا عمى التكاثر كعند كصكليا 
. الى حدكد التطرؼ فاف ذلؾ يؤدم بيا الى المكت
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اف انخفاض الرطكبة عف المدل المناسب يؤدم الى زيادة سرعة تبخر الماء مف اجساـ 
الحشرات كاف لـ يعكض كما ىك الحاؿ في االطكار التي ال تتغذل كالبيض كالعذارل فانيا 
تمكت كعند ارتفاع الرطكبة النسبية في اليكاء فكؽ المدل المناسب ليا كاقتراف ذلؾ بارتفاع 

. درجة الحرارة فاف الحشرات ال تستطيع تبريد اجساميا بالتبخر مما يؤدم الى مكتيا ايحان 
كلمرطكبة في المحتكل الغذائي لمحبكب مدل يناسب الحشرات اال انو احيؽ بكثير مف 

كالمستكل الرطكبي % 14.5-11.5مدل الرطكبة النسبية في اليكاء كيقع  ىذا المدل بيف 
تنبت البذكر كتنمك عمييا الفطريات التي % 14.5كعندما يرتفع فكؽ % 12.5المثالي ىك 

فاف عددان قميبلن مف الحشرات % 11.5تياجـ الحشرات ذاتيا مسببة مكتيا كاف انخفض دكف 
. يستطيع العيش عمى الحبكب تمؾ

 
 

 Lightالضوء .4
تتأثر الحشرات بصكرة عامة بالحكء اما باالنجذاب نحكه اك باالبتعاد عنو اك باستخدامو 

. دليبلن في اتجاه الحركة اك الطيراف
كبالنسبة لحشرات المخازف فانيا عمى العمكـ تبتعد عف الحكء كتتجو نحك الظبلـ أم 

انيا سالبة االنجذاب لمحكء كليذا تميؿ لبلختباء في الشقكؽ كداخؿ كتمة الحبكب كليذا كجد  
اف الحرر الناتج عف خنفساء الخابرا يقؿ عند كجكد الحكء كاف الطبقات السفمى مف 

. الحبكب كتحت االرحية الخشبية تتحرر اكثر مف غيرىا مف الطبقات
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 Competitionالتنافس .5
يحصؿ التنافس بيف انكاع النكع الكاحد اك عند كجكد اكثر مف نكع كاحد مف الحشرات 

التي تعيش عمى غذاء معيف كيككف التنافس عمى اشده حينما تككف المتطمبات الغذائية لبلنكاع 
المتنافسة كاحدة كبنفس الكقت تككف العكامؿ البيئية مف حرارة كرطكبة مناسبة كعند تغير 
احدل الظركؼ البيئية فاف احد االنكاع المتنافسة الذم يبلئـ التغير ىك الذم يعيش كيبقى 

. بينما تقؿ اك تختفي االنكاع االخرل
 Sitophilusكسكسة الرز Sitophilus granariusفمثبلن تتنافس سكسة الحبكب 

oryzaeكلكف عند انخفاض الحرارة في . تنافسان شديدان حينما تككف الحرارة مبلئمة لكمييما
الخريؼ تنجح سكسة الحبكب كتسكد في الكسط الغذائي بينما تقؿ اعداد سكسة الرز كذلؾ 

الف الحرارة المنخفحة تناسب الحشرة االكلى كاختبلؼ مقاكمتيما لمحرارة يعكد الى اصؿ كؿ 
منيما فمف المعركؼ اف اصؿ سكسة الرز ىك الشرؽ أم انيا مكيفة لمحرارة العالية كاصؿ 

. سكسة الحبكب ىك المناطؽ الباردة فتككف متكيفة ليا
 

 Predation and Parasitismاالفتراس والتطفؿ .6
 مف Host ىك عممية القبض كالتغذية كالقحاء السريع عمى العائؿ  :Predationاالفتراس 

 كيقحي المفترس عمى Predatorقبؿ حشرة اخرل تابعة لنكع اخر اكبر حجمان ىي المفترس 
. فريستو بسرعة كيحتاج الى عدد مف الفرائس خبلؿ حياتو

 ىك المعيشة كالتغذية عمى العائؿ مف قبؿ حشرة اخرل ىي عادة :Parasitismالتطفؿ 
اصغر منو ىي الطفيمي كيحتاج الطفيمي الى عائؿ كاحد خبلؿ حياتو كيقحي عميو ببطء 

مف بيف المفترسات الحشرية في المخازف الحشرات التي تعكد الى .كخبلؿ فترة زمنية طكيمة
 ككذلؾ Staphylinidae كعائمة الخنافس المراكغة Carabidaeعائمة الخنافس االرحية 

كقد يحدث افتراس داخؿ النكع الكاحد كما ىك الحاؿ في خنافس .بعض الحمـ كالعناكب
 . Caunibalismالطحيف كىك ما يسمى باالفتراس الذاتي 
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تعكد الحشرات الطفيمية عمى حشرات المخازف الى رتبة غشائية االجنحة 
Hymenopteraكخاصة عائمتي زنابير البرايككف Braconidae كعائمة 

Ichneumonidae .
كمف االعداء االخرل لمحشرات في المخازف الجراثيـ المرحية التي تسبب ليا امراحان 

 Bacillusمثؿ الفايركسات كالبكتريا كالفطريات كالبركتكزكا كتكجد بكتريا الباسمص 
thuringiensis بصكرة طبيعية في يرقات عثة التيف Ephestia cautella كعمكمان ليس 

لمحشرات المفترسة اك الطفيمية كال الجراثيـ الممرحة اىمية كبيرة في المكافحة الحياتية 
. لحشرات المخازف بؿ اف كجكدىا قد يزيد مف مشاكؿ التمكث

 
 

التكيؼ في حشرات المخازف 
Adaptation of Insect Stored Grains 

 
الخ …اف الظركؼ البيئية في المخازف السابؽ شرحيا مف غذاء كحرارة كرطكبة كحكء 

: اثرت في اجساـ الحشرات ككما يأتي
. اصبح جدار الجسـ غير نفاذ لمماء لمنع خركجو عف طريؽ التبخر.1
حصؿ زيادة في قدرة ىذه الحشرات عمى امتصاص الماء مف الفحبلت البرازية في نياية .2

. القناة اليحمية كعكدتو الى الدـ
. تستفيد الحشرات المخزنية مف الماء الناتج عف العمميات الحياتية في انسجتيا.3
صغر حجميا بشكؿ كاحح خاصة عند عدـ تكفر الغذاء الكافي ليا كاكتفاءىا بأقؿ كمية .4

ممكنة الكماؿ دكرة حياتيا اك عند عدـ التكفر فانيا تدخؿ السبات بانتظار عكدة الغذاء 
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 3الكماؿ دكرة حياتيا الحقان كقد سبؽ ذكر اف يرقة خنفساء الخابرا سابتة تستطيع البقاء 
. سنكات في المخزف عند عدـ تكفر الغذاء

. فقدت سكسة الحبكب الزكج الثاني مف اجنحتيا كاصبحت غير قادرة عمى الطيراف.5
 

 
 

تفضيؿ حشرات الحبوب المخزونة النواع واصناؼ مف الغذاء 
The Preference of The Stored Grain Insects 

 
اف االختبلؼ في مدل قابمية اصناؼ اك انكاع الحبكب كالبقكؿ لبلصابة بحشرات 

: المخازف كالتبايف في حياتياكخصكبتيا يرجع الى عكامؿ منيا
 Nutritional Valueالقيمة الغذائية لمحبكب .1
  Texture of Kernelsطبيعة تككينيا .2
 Colourالمكف .3
 Sizeالحجـ .4
 Hardnessالصبلبة .5
 Grain water contentالمحتكيات المائية لمحبكب .6
 

 لكحظ اف سكسة الرز كسكسة الحبكب تظيراف افحمية كاححة حشرات الحبوبففي 
تجاه الحنطة كالرز كيعتبر الشعير اقؿ صبلبة منيما كفي خنفساء ذات الصدر المنشارم 

. فانيا تستجيب الى الرز اكثر مف الحنطة
:  فقد لكحظت الحقائؽ التاليةحشرات البقوؿكفي 

. اف االنثى تفحؿ البذكر كبيرة الحجـ.أ
. تفحؿ لكحع البيض البذكر الممساء عمى البذكر الخشنة المممس.ب
. ليس لمكف البذكر اىمية تذكر.جػ
تفحؿ كحع البيض عمى البذكر السميمة كتترؾ البذكر التي بيا ثقكب اك مصابة اك عمييا .د

. بيض قديـ
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الفصؿ السابع 

 المخزونة الميمة لموادحياتية بعض آفات ا
Biology of Some Importance Groups 

 of Stored Product Pests  
 

وصؼ بيوض بعض الحشرات التي تعيب المواد المخزونة 
 

 آف بيض حشرات المكاد المخزكنة تختمؼ حسب الشكؿ  Flaherty & Lecato (1974)ذكر 
. Chorionكالحجـ كالمكف ككذلؾ شكؿ القشرة 

 ممـ إما اإلشكاؿ حمف  2.0 ممـ إلى  0.4إحجاـ كشكؿ البيض مختمؼ كثيران فاألطكاؿ مف 
ألكاف البيض يسكد المكف األبيض كلكف بعحيا كريمي . دائرم إلى متطاكؿ أك مغزلي الشكؿ 

. بنفسجي أك حتى احمر ,برتقالي , اصفر ,ابيض المكف 
كلكف بيض الفراشات يككف , القشرة الممساء تتصؼ بيا عديد مف أنكاع حشرات المكاد المخزكنة 

. مزركش 
بشكؿ نمكذجي تحع الحشرات بيحيا عمى غذائيا بشكؿ عناقيد أك تجمعات بشكؿ مبعثر كذلؾ 
العديد مف البيض يغطى بإفرازات مف سكائؿ الغدد المساعدة لجعميا الصقة أك جعؿ جزيئات  

بعض الحشرات مثؿ السكس تفرز السكائؿ حاؿ كحعيا لمبيض عمى . الغذاء متجمعة عمييا 
الحبكب كغيرىا مثؿ خنافس البقكؿ تحع مادة الصقة خارج البذكر إللصاؽ بيحيا عمييا بشكؿ 
نمكذجي عندما تكحع البيكض يتـ إلصاؽ جزيئات دقيقة مف الغذاء عمى الجية الممساء فييا 

. كتترؾ الجية األخرل ذات الزكائد 
يختمؼ عدد البيض في حشرات المكاد المخزكنة كثيران كيعتمد ذلؾ حالة الحشرة إالـ الغذائية 

كبذلؾ يختمؼ الحجـ ايحا . كعمرىا كحجميا ككذلؾ كقت كحع البيض في مدة كحعيا لمبيض 
فعند نياية فترة كحع البيض يتـ كحع البيكض صغيرة الحجـ كىكذا الحاؿ في الحشرات المرباة 

. في المختبرات كأيحا حسب المكقع الجغرافي 
: يمكف االستعانة بالشكؿ التالي لمتعرؼ السريع عمى بيض بعض افات المكاد المخزكنة 
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 ((وصؼ البيض حسب عائالت الحشرات))
 

 : Dermestidaeعائمة خنافس الجمكد  -1

القشرة ممساء  (1) مكجكدة في الصكرة Dermestes maculatusبيض خنفساء الجمكد 
. Tenebrio molitorكىي أطكؿ مف غيرىا في بيكض الحشرات ما عدا 

 القشرة فييا حكاؼ كتنيي بما يشبو الشعيرات (6-2)كالبيض في خمسة أنكاع األخرل صكرة 
. Anthrenus flavipesفي نيايتيا البيض في خنفساء األثاث 

بشكؿ نمكذج متطاكلة  (6-4)صكرة  .Trogoderma sppكأنكاع الخابرا  (3)صكرة 
كىذه  (2) تككف أكثر دائرية صكرةAttagenus megatomaكخنفساء السجاد األسكد 

. البيكض ليا زكائد أكثر مف غيرىا مف إفراد ىذه العائمة
 
  Anobiidaeعائمة خنافس المكت      -2

مختمؼ الحجـ كالشكؿ في كجكد الحممات عمى قشرة  (7-2)بيض اثنيف مف أنكاعيا صكرة 
 عريحة كأكثر دائرية مف خنفساء Stegobium paniceumاألدكية المجففة ...البيحة 

ليا حممات غائبة عف الحشرة األكلى  (8)السيكاير كذلؾ بيض خنفساء السيكاير صكرة 
. كجميع حشرات ىذه الحشراتيف صغيرة الحجـ بالنسبة لمبيكض المدركسة 

 . Ptinidaeعائمة الخنافس العنكبكتية  -3

 Gibbium psylloidesمختمفة بالحجـ فالنكع  (9-10)نكعيف مف ىذه الحشرة صكرة 
عريحة بشكؿ معنكم كأكثر دائرية مف النكع الثاني الذم ىك الخنفساء العنكبكتية  (9)صكرة

كالتي تظير بشكؿ كاحح في جية كاحدة   (10) صكرة Nezium americanumاألمريكية 
. كقشرة البيحة ىنا ممساء كمختمفة عف غيرىا مف األنكاع المدركسة 
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 Bostrichidaeعائمة  -4

متطاكؿ ذك حافات كالقشرة ممساء Rhyzopertha dominicaبيض ثاقبة الحبكب الصغرل 
ممـ كىي محصكرة كال تكاد تشبو األبيض خنفساء  (0.2)عرض البيحة  (11)صكرة 

 . C.tureicus كخنفساء Cryptolestes pusillusالحبكب المفمطحة 
 Ostomidaeعائمة  -5

لمقشرة  (12) ذك شكؿ مغزلي كمنحني قميبلن صكرة Tenebroides mauritanicusبيض 
. ىذا البيض اسطكاني مف السيؿ مبلحظتو , الممساء بيحاء كريمية المكف 

  Nitidulidaeعائمة الخنافس شاربة العصارة  -6

يشبو بيض  (23) صكرة Carpophilus dimidiatusبيض خنفساء شاربة عصارة الذرة 
 mercator Oryzaephilusخنفساء الحبكب التجارية

. كالنكع األكؿ يتميز بخشكنة القشرة في جية كاحدة فقط (24)صكرة 
  Cucujidaeعائمة  -7

 Tenebroidesذك شكؿ اسطكاني ما عدا بيض  (28_24)بيض ىذه العائمة صكرة 
mauritanicus سابقة الذكر بيض خنفساء الحبكب التجارية O.mercator اقصر بشكؿ 

 O.surinamensisمعنكم عف خنفساء الحبكب المنشارية 
 Cathartus quadricollisالبيض في خنفساء الحبكب ذك الرقبة المربعة  .(25)صكرة 
حاد في إحدل النيايتيف كالقشرة متدرنة  كىذا يجعميا ال تشبو ام مف الحشرات  (26)صكرة 

 Cryptolestes pusillusالبيض في .المدركسة في رتبة غمدية االجنحة
فشكميا فشكميا يشبو , صغيرة بشكؿ معنكم عف غيرىا مف إفراد ىذه العائمة  (27)صكرة 

كىي اعرض مف إم مف النماذج المدركسة كىي كبيرة حيث أنيا ال  (الرصاصة)االطبلقة 
 ioxx silk bolting cloth.تعبر مف المنخؿ مف القماش الحريرم 

.  اال انو اكبر منو C.pusillueيشبو بيض  (28) صكرة C.turciusبيض 
  Bruchidaeعائمة  خنافس البقكؿ  -8

 Callosobruchus maculatesبيض سكسة البقكؿ الجنكبية
كىنالؾ بعض االختبلفات قد  (29)ليا نمكذجيا نياية مسطحة محدبة كاألخرل حيقة صكرة 

تحصؿ عف ذلؾ كعندما تجبر الحشرة عمى كحع بيحيا عمى أجزاء صغيرة مف الغذاء مف 
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غير الغذاء الطبيعي ليا كىك الباقبلء اكالبازالء فانيا تحع كمية بيرة مف السكائؿ البلصقة 
في نياياتيا لمبيحة مستديرة محدبة قميبل يمكف تمييز سطح القشرة تحت مستكل تكبير 

200x 
  Anthribidaeعائمة  -9

 Araecerus fasciculatusبيض سكسة حبة القيكة 
(. 30)ذات قشرة ممساء كبيحية الشكؿ صكرة 

  Curculionidaeعائمة   -10

يكحع عمى المائؿ كىذا يميزىا عف  (33-31)بيض ثبلث أنكاع مف ىذه العائبلت صكرة 
 Sitophilus granariusغيرىا مف األنكاع المدركسة بيض سكسة الحنطة 

اكبر بشكؿ معنكم عف بيض سكسة  (33) صكرة S.zeamaisكسكسة الذرة  (31)صكرة
(. 32)صكرة S.oryzaeالرز 

بيض سكسة الحبكب اعرض مف بيض سكسة الذرة بيض سكسة الحبكب مسطحة في جية 
بيض سكسة الذرة ليا نياية كاحدة نكعا ما . كاحدة ذات نتكء حكيصمة تثبيتيا بحبة العائؿ 

ىكذا فاف بيكض ىذه األنكاع تأخذ الشكؿ المتطاكؿ أك البيحكم أك الدائرم .مسطحة أيحا 
. أحيانا

  Tineidaeعائمة فراشة المبلبس  -11
 Tineola bisselliellaيبض عثة المبلبس ذات الكيس 

 ذك  Phycitidaeكلكنيا ال تشبو بيض عائمة  (34)تشبو قميبل الشكؿ  الكمكم صكرة 
النقكش الكاححة كتختمؼ عنيا أيحا في الشكؿ كالمكف عف بيض عثة الحبكب 
Sitotroga cerealella .

 
 
  Geleohidaeعائمة  -12

تتميز بأنيا مسطحة مف جية كمدببو مف جية  (35) صكرة S.cerealellaبيض عائمة 
أخرل القشرة بيا أخاديد متطاكلة كالبيض الخصب فييا يككف ابيض مائؿ إلى البرتقالي 

. أك البنفسجي أك حتى احمر كذلؾ اعتمادا عمى عمر البيحة 
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  Phycitidaeعائمة  -13

ذات نقكش بارزة يمكف  (40-36)خمسة أنكاع مف بيض ىذه العائمة تـ دراستيا صكرة 
كىي ليست مختمفة . تمييزىا عف غيرىا مف الحشرات المدركسة مف رتبة غمدية األجنحة 

 Ephestiaكثيرا عنيا في الحجـ كلكنيا في الشكؿ تماثؿ بعض األنكاع مف بيض عثة التبغ 
elutella كركية أكثر مف غير بيض  (36)صكرة .
 Plodia interpunctella كعثة الطحيف اليندم E.kuehniella( 37)صكرة 
(  38) صكرة Cadra cautellaذات شكؿ اسطكاني ككذلؾ بيض المكز  (40)صكرة 

 كعثة  E.elutellaكبيض عثة الطحيف اليندم لو حممات في أحدة النيايتيف كلكف حشرة 
 C.figulilellaالزبيب 
ليا بذكر مختمفة قميبل عف ذلؾ بيض عثة الطحيف اليندم أيحا نقكش لمقشرة  (39)صكرة 

. فييا اقؿ مف غيرىا مف إفراد ىذه العائمة 
معظـ بيض ىذه العائمة ابيض إلى متمبس بالمكف األصفر كلكنيا أحيانا ذات لكف برتقالي أك 

. بنفسجي 
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: حياتية الخنافس.أ

 Complete Metamorphosisالتطكر فييا مف النكع الكامؿ 
 احعاؼ القطر قد يكحع في داخؿ الحبكب 5-1.5البيض فييا ابيض الى كريمي المكف الطكؿ 

كما في سكسة الحبكب كبحفر نفؽ في الحبكب كما في ثاقبة الحبكب الصغرل اك قد يمصؽ 
بالبذكر كما في سكس البقكؿ اك قد يمقى مبعثران بيف فتات المكاد اك االغمفة كما في خنافس 

 اعمار بشكؿ عاـ 5-4اليرقة في مختمؼ االشكاؿ منبسطة اك عديمة االرجؿ كليا . الطحيف
العذراء . كيعتمد ذلؾ عمى نكع الطعاـ كقد تدخؿ السبات في ىذا الطكر كما في خنفساء الخابرا

. حرة كقد تغمؼ نفسيا بجزيئات الطعاـ كالبراز
 

 
 

 الىـ الخنافس المتكاجدة life cycleكفيما يمي كصؼ لتاريخ حياة اك حياتية دكرة الحياة 
: في المكاد الغذائية المخزكنة
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 Rhizopertha dominica (Bostrichidae)ثاقبة الحبوب الصغرى .1
 

 
 

 بيحة فرديان اك في مجاميع عمى الحبكب مف الخارج كيفقس 500-300تحع االنثى 
البيض بعد اياـ قميمة الى يرقات بيحاء تزحؼ بنشاط بيف الحبكب كتتغذل عمى الفحبلت 

الناتجة عف اصابة الحشرات االخرل لمحبكب اك تثقب مباشرة داخؿ الحبكب المصابة كتكمؿ دكرة 
حياتيا داخميا حيث تتحكؿ الى عذراء بيحاء المكف كبعد فترة تخرج الخنافس بعد اف تقرض 

. طريقيا الى الخارج كمدة الجيؿ نحك شير كاحد صيفان 
 
 Oryzaephilus surinamensis(Silvanidae)خنفساء الحبوب المنشارية .2
 

 
 

 بيحة فردية بيف كعمى مكاد الطعاـ اك في شقكؽ حبكب 300-50تحع االنثى بيف 
 يكمان الى يرقات صغيرة 15-3القمح كالشعير كبيحيا صغير ابيض المكف مستطيؿ يفقس بعد 



 

81 

تتغذل عمى الحبكب التي سبؽ اصابتيا بحشرات اخرل يتـ نمك اليرقات بعد اسبكعيف مف الفقس 
بعدىا تنسج اليرقة شرنقة تتحكؿ داخميا الى عذراء كتخرج منيا الحشرة البالغة بعد اسبكعيف مدة 

 اشير كقد تعيش 10-6الجيؿ في االحكاؿ المناسبة حكالي شير كاحد تعيش الحشرة البالغة مف 
. الى ثبلث سنكات

 
  Cryptolestes pusillusخنفساء الحبوب المفمطحة .3

 C. ferrugineus (Cucujidae)خنفساء الحبوب الصدئية
 

 
 

تحع االنثى البيض عمى الحبكب المكسكرة اك مكاد الطعاـ كالفكاكو المجففة كالدقيؽ 
كعند نمك اليرقات تتحكؿ الى عذراء داخؿ شرنقة حريرية كتكمؿ تطكرىا بعد خمسة اسابيع كمدة 

. الجيؿ في الصيؼ تسعة اسابيع كقد تعيش الحشرة البالغة اكثر مف سنة
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 Tribolium castaneumخنفساء الدقيؽ الحمراء والمتشابية .4
(                       T. confusum(Tenebrionidae 

 
 

 بيحة عمى الطحيف اك غيره مف االطعمة 450تحع االنثى في المتكسط حكالي 
كتغطي الحشرة بيحيا بافراز لزج يمصقيا بالمكاد المكحكعة عمييا كيفقس البيض بعد مدة تتراكح 

 يكمان الى يرقات تتحكؿ الى عذراء ذات لكف ابيض كيتحكؿ لكنيا الى االصفر ثـ الى 12-5بيف 
. البني كمدة الجيؿ شير كنصؼ كقد تعيش الحشرة البالغة مدة تصؿ الى ثبلثة سنكات

 
 Sitophilus granariusسوس الحبوب .5
 

 
 

S. oryzae (Curculionidae) 
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يعتبر تاريخ حياة السكس بنكعيو سكسة الحنطة كسكسة الرز متشابو تمامان كفيو تعيش 
 اشير تحع االناث البيض فرديان في حفر تصنعيا بخرطكميا في 10-7الحشرة البالغة بيف 

الحبكب ثـ تغطييا بافراز صمغي يشبو لكف الحبة فيصعب مشاىدتو قبؿ الفقس كيتراكح عدد 
 بيحة يفقس بعد 400-300 بيحة كفي سكسة الرز 150-50البيض في سكسة الحنطة بيف 

عدة اياـ الى يرقات عديمة االرجؿ تتغذل داخؿ الحبة ثـ تتحكؿ الى عذراء بعد تماـ نمكىا 
نع ليا ثقبان تخرج منو كتبمغ مدة صكالعذراء تككف داخؿ شرنقة كتخرج الحشرة البالغة بعد اف ت

.  اسابيع7-4الجيؿ 
 
 Trogoderma granarium (Dermestidae)خنفساء الخابرا .6
 

 
 

 بيحة كحعان فرديان بيف شقكؽ الحبة بدكف تغطية تستغرؽ 126-35تحع االنثى مف 
ـ كاليرفة °23 يكمان عمى درجة حرارة 60ـ ك 38º يكمان عمى درجة الحرارة 26دكرة الحياة كاممة 
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كلكف عمر الحشرة البالغة .  سنكات في المخازف الفارغة بانتظار الغذاء4-3يمكف اف تسبت لمدة 
. محدكد بعدة اياـ فقط

 
 (الحبوب المجروشة)خنفساء الكادؿ .7

Trogositidae)Tenebroides mauritanicus( 

 
 

الشتكم عمى ىيئة يرقة اك عذراء اك حشرة بالغة كتحع  (سباتيا)تمحي الحشرة بياتيا 
 يكـ الى 10-7 بيحة في مجاميع عمى المكاد الغذائية يفقس البيض بعد 1200االنثى حكالي 

.  شير أم اف ليا جيؿ كاحد في السنة14-2يرقات لكنيا مصفر تتـ دكرة الحياة بمدة 
 
 Lasioderma serricorne (Anobiidae)خنفساء السكاير .8

 بيحة بشكؿ 100-20تحع االنثى بيحيا في طيات التبغ المكبكس في الباالت بعدد 
 يكـ تعمؿ انفاقان طكيمة 10-6منفرد عمى المكاد التي تعيش عمييا اليرقات يفقس البيض بعد 

 40اسطكانية كتتغذل عمى حافات اكراؽ التبغ اكال ثـ تتجو الى الكسط ياخذ الطكر اليرقي مدة 
 اجياؿ 6-5يكـ كطكر العذراء خمسة اياـ كدكرة الحياة اقؿ مف شيريف كلذلؾ فيذه الحشرة ليا 

. في السنة
 

 



 

85 

 
المجففة او الطبية  (االدوية)خنفساء االعشاب .9

(Stegobium paniceum(Anobiidae 
مشابو لخنفساء السكاير السابؽ شرحيا يمكنيا اف تتخمؿ مف البيض تحع االنثى عدد 

الفجكات الصغيرة لمعبكات كمنيا تصؿ الى المكاد الغذائية كتتشرنؽ عمى جزيئات المكاد الغذائية 
 اشير في المناطؽ الباردة اما في المناطؽ 5-4كتتحكؿ الى عذراء بداخميا فترة الطكر اليرقي 

.  يكمان 18-12 يكـ كالطكر العذرم 20-15الحارة فيقصر الى 
 

 
 

 Attagenus piceus( Dermestidae)خنفساء السجاد السوداء .10
تنتشر اليرقات كالحشرات البالغة داخؿ كخارج المكاد التي تتغذل عمييا كتحع البيض 

 يكـ كقد يمتد الطكر اليرقي الى سنة اك 11-6  بيحة كيفقس بعد 114 -42بعناية بمقدار 
.  سنة3-1 يكـ كقد يستمر الجيؿ مدة 24-6سنتيف اما الطكر العذرم فيمتد مف 

 
 Carpophilus hemipterus( Nitidulidae)خنفساء الثمار الجافة .11

تحع االنثى بيحيا منفردان عمى السطح الخارجي لمثمار الجافة اك المكاد الغذائية 
االخرل كقد يكحع البيض عمى الثمار كىي عمى االشجار اك بعد سقكطيا عمى االرض كيحدث 

 اياـ تتحكؿ بعدىا الى عذراء التي قد 8 يكمان كيستغرؽ الطكر اليرقي حكالي 2-1الفقس بعد 
 يكمان كتعيش الحشرة البالغة مف شير الى 17-15 اياـ كمدة الجيؿ تتراكح بيف 6يستغرؽ بدكره 
 .اربعة اشير
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 الخنفساء العنكبوتية .12
Gibbium psylloidea (Ptinidae) 
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 بيحة عمى سطكح اك ما بيف المكاد الغذائية يفقس البيض الى 30-25تحع االنثى مف 
 اشير أم اف ليا 67يرقات ثـ تتحكؿ الى عذارل داخؿ شرانؽ كقد تستغرؽ دكرة الحياة مف 

. جيميف في السنة
 

 Tenebrio molitor (Tenebrionidae)دودة الجريش الصفراء .13
 

 
 

تقحي فصؿ الشتاء في طكرىا اليرقي كالبالغات تظير في الربيع اك في اكاخر الصيؼ 
تحع االنثى البيض منفردان اك عمى مجاميع عمى المكاد .  اشير بعدىا تمكت3-2كتعيش مف 

 يكـ الى يرقات صغيرة بيحاء 14 بيحة يفقس بعد 500-400التي تتغذل عمييا كيككف العدد 
 يكمان 14 اشير كيستغرؽ الطكر العذرم 9-6المكف ثـ يصفر لكنيا كيستغرؽ الطكر اليرقي مف 

. لمحشرة جيؿ كاحد في السنة
 

 Callosobruchus maculatus(Bruchidae)سوسة البقوؿ .14
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تحع االنثى بيحيا عمى سطح البذكر اك عمى سطح القرنات في الحقؿ كتمصؽ البيحة 
 بيحة يفقس 100-76عمى السطح عف طريؽ مادة لزجة تفرزىا الحشرة كتحع االنثى حكالي 

 يكـ الى يرقات تخترؽ البذرة حيث تعيش في داخميا الى حيف انتياء التطكر 6-4البيض خبلؿ 
 يكمان بعدىا تتحكؿ الى عذراء في غرفة 20ككصكليا الى الطكر البالغ كيستغرؽ الطكر اليرقي 

 اياـ ثـ تخرج الحشرة البالغة مدة 7خاصة تعمميا تحت غبلؼ البذرة مباشرة كتستقر فييا لمدة 
. سنة كحسب درجة الحرارة كالرطكبة النسبية السائدة/  جيؿ 11-6 يكمان كليا 30-25الجيؿ 

 

 
 

حياتية الفراشات .ب
 

كاليرقة . مف النكع الكامؿ بيحة الى يرقة الى عذراء الى حشرة بالغة (تطكر)ليا استحالة 
 ازكاج صدرية حقيقية كخمسة كاذبة بطنية في الحمقات 3ليا رأس مميز كليا نكعاف مف االرجؿ 

.  كفي الحمقة العاشرة كىي صفة خاصة بيا تميزىا عف بقية حشرات المخازف3-6
يكحع البيض عمى اك قرب المكاد الغذائية كتبقى اليرقات تتغذل كقد تدخؿ الى داخؿ 
الحبكب اك ما بينيا اك تتجكؿ الى اف تجد مكاف لتتعذر فيو داخؿ شرنقة تفرزىا اليرقات قبؿ 

التعذر اك قد تدخؿ سباتان في طكرىا اليرقي اك العذرم عند عدـ تكفر درجات الحرارة المبلئمة , 
. صغيرة كىي عالمية االنتشار (الفراشات)الحشرات البالغة منيا 
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: وفيما يمي حياتية اىـ الفراشات
 Sitotroga cerealella (Gelechiidae)فراشة الحبوب.1
 

 
 

تحع االنثى عدة مئات مف البيض فرادل اك في مجمكعات في شقكؽ حبكب الحنطة 
كالشعير اك عمى السنابؿ في الحقؿ اك بيف صفكؼ كيزاف الذرة , البيض لكنو ابيض محمر يفقس 

 يكـ تثقب اليرقة داخؿ الحبة كتتغذل عمى ما بداخميا مف مكاد نشكية كتأكؿ اليرقة 14-4بعد 
 يكمان ثـ 30-25الغبلؼ البذرم تاركة غطاءان رقيقان لخركج الحشرة البالغة مدة الطكر اليرقي 

 يكمان كتخرج الحشرة 14-10تغزؿ اليرقة شرنقة حريرية داخؿ الحبة كتتحكؿ فييا الى عذراء لمدة 
البالغة كفراشة صغيرة مف ثقب مستدير مف الحبة المصابة قد تسبت اليرقة في فصؿ الشتاء لمدة 

 اجياؿ في السنة 5-4 شير كعندما يككف ليا جيميف في السنة كعند عدـ السبات فاف ليا 4-5
.  جيؿ في السنة الكاحدة12كفي المناطؽ الحارة قد يصؿ عدد اجياليا الى 
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 Plodia interpunctella (Pyralidae)دودة الطحيف اليندية.2
 

 
 
 

 
 

 بيحة فرادل اك في مجاميع عمى مكاد الطعاـ 300-100تحع االناث البيض بيف 
 اياـ يرقات لكنيا ابيض كتتحكؿ الى المكف 5-3كالحبكب كالفكاكو المجففة كيفقس البيض بعد 

القرنفمي حيث تفرز خيكطان حريرية في جميع اعمارىا اليرقية كتعتبر حشرة حارة جدان في ىذا 
الطكر اليرقي النيا تتغذل عمى جنيف الحبكب ثـ عمى المحتكيات االخرل تقحي الشتاء كىي ال 

 اسابيع 8-6تزاؿ في الطكر اليرقي كفي بداية شير اذار تتعذر داخؿ شرنقة حريرية كمدة الجيؿ 
. سنة/ اجياؿ 5-4كيككف ليا 
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 Ephestia kuehniella (Pyralidae)البحر المتوسط  (طحيف)عثة دقيؽ .3
تحع االنثى بيحيا في الطحيف اك الجريش اك عمى الغذاء الذم تعيش فيو اليرقات اك 

 اياـ الى 6-3 بيحة يفقس بعد 300-200حتى في الشقكؽ المكجكدة في المخازف كيككف بعدد 
 اسابيع بعدىا 5-3يرقات صغيرة تبدأ في غزؿ شبكة خيكط حريرية كتعيش في داخميا كتستمر 

-8 اياـ ثـ تتحكؿ الى حشرة بالغة مدة الجيؿ 10-8تتحكؿ الى عذراء داخؿ شرنقة حريرية لمدة 
. سنة/  اجياؿ 6 اسابيع كليا 9
 
 Pyralis farinalis (Pyralidae) (دودة الكبس)فراشة الجريش .4

 

 
تحع االنثى البيض في مجاميع صغيرة عمى الحبكب المخزكنة اك النخالة اك الحبكب 

 بيحة كيفقس الى يرقات تبني لنفسيا انفاقان مف الحرير مع جزيئات المادة 500-200المجركشة 
الغذائية كتقكـ بتمزيؽ عبكات االكياس ثـ تغادر خارج االنفاؽ ىذه لتعمؿ شرنقة حريرية تتحكؿ 

.  اسابيع8-6بعدىا الى حشرة بالغة كمدة الجيؿ تستغرؽ 
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حياتية الحشرات ذات االىمية القميمة .جػ
 

 Liposcelis subfuscus,Liposcelidae( Psocoptera)حشرة قمؿ الكتب 
 

 
 

. حيث لـ تبلحظ الذككر (التكالد البكرم) Parthenogenesisتتكاثر ىذه الحشرة عذريان 
-5 بيحة ذات لكف ابيض , بيحاكية الشكؿ تفقس بعد فترة 100-20تحع الحشرات البالغة 

التطكر ) يكمان عف حكريات بيحاء المكف يتغير لكنيا الى الرمادم كليا اربع اعمار حكرية 21
. سنة/ اجياؿ8-6 يكمان ليا مف 25-24تستغرؽ  (فييا مف النكع الناقص
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كىنالؾ حشرات اخرل مف طفيميات كمفترسات تعيش في بيئة المخازف تعكد الى رتبتي 
 اال اف حياتية ىذه الحشرات Hemiptera كنصفية االجنحة Hymenopteraغشائية االجنحة 

 .لـ تدرس في العراؽ لقمة اىميتيا
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الفصؿ الثامف 

 Home or House Pestاآلفات المنزلية 
 Cockroachesالصراصير

 
: كأنكاعيا ىي 

الصرصر ذك الحـز البنية  : االسـ العربي -     1
 Brown banded cockroach: االسـ االنكميزم 
 .Supella supellectilium ser: االسـ العممي 

 
سـ 1-0.8صغير : الحجـ 
. اصفر باىت في قاعدة األجنحة كلو شريطاف داكناف: المكف 

. الذكر لو أجنحة األنثى عديمة األجنحة : كجكد األجنحة 
.  بيحة 15 كيس كؿ منيا يحكم 10: عدد البيض 

سنة  /  يكما أك جيميف 90-56: طكؿ دكرة الحياة 
. ىك الصرصر األكثر أىمية في المستشفيات ذات البناء الجاىز الحديثة 

الصرصر األمريكي : االسـ العربي -    2
 American cockroach: االسـ االنكميزم 

 .Periplaneta americana L: االسـ العممي 
سـ 4-3كبير : الحجـ 
بني أك بني محمر كالحمقة الصدرية األكلى : المكف 

. ذات حافة صفراء 
. مكجكدة في كبل الجنسيف كطكليا يفكؽ البطف : كجكد األجنحة 
.  بيحة 16 كيس كبل ميا يحكم 50: عدد البيض 
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. سنة كاممة : طكؿ دكرة الحياة 
 .ىك الصرصكر األكثر أىمية في المستشفيات القديمة 

 

 
 

الصرصر الشرقي  : االسـ العربي -     3
 Oriental cockroach: االسـ االنكميزم 
 .Blatta orientalis L: االسـ العممي 

 . 2.7-2.2متكسط : الحجـ 
. كستنائي غامؽ إلى اسكد : المكف 

مكجكدة في الذكر كىي : كجكد األجنحة 
. اقصر في األنثى كفييا مختزلة إلى فصيف 

 كيس كبل منيا فيو 20-15: عدد البيض 
.  بيحة 15

 شيرا  13: طكؿ دكرة الحياة 
. كىك الصرصر األقؿ أىمية مف الصرصكريف السابقيف 
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إجراءات المكافحة المتكاممة لمصراصير 
: الوقاية: أوال
. سد جميع الشقكؽ كالفتحات في األرحيات كالجدراف كاألبكاب كالنكافذ- 1
. التنظيؼ المستمر كالتاـ إلزالة مخمفات المكاد الغذائية كأكياس البيض ىذه الحشرات- 2
. صيانة كصبلت المياه كالتأكد مف عدـ نحكحيا- 3
. حفظ األطعمة في عبكات أك دكاليب أك برادات منيعة- 4
. العناية بجمع القمامة يكميا- 5
. االمتناع عف جمع القناني كالكارتكنات كفرش الرفكؼ بطبقات مف النايمكف اك الكرؽ- 6
تككف مخازف المكاد الغذائية في المستشفيات بعيدة عف المطاعـ كيتـ تنظيؼ عربات نقؿ - 7

.  الطعاـ كرشيا بالمبيدات
استخداـ أجيزة الشفط لتنظيؼ الزكايا التي ال يمكف تنظيفيا في المطابخ المستشفيات - 8

. كاستخداـ الرشاشات البخارية إلزالة الدىكف كالفحبلت مف المطابخ
. تزكيد الغرؼ كاألجنحة كالدكاليب كالمطابخ بأبكاب محكمة السد تمنع دخكؿ الحشرات- 9

التأكد مف عدـ كجكد الصراصير أك بيكحيا عند استخداـ األثاث المستكرد لممستشفيات - 10
. كعمى عمب األدكية الكارتكنية

:  المكافحة اإلحيائية: ثانيا
مف المتطفبلت الشائعة لبيض  (االفنتينا)ال تتكفر طريقة تجارية حاليا إال إف زنبكر العمـ 

.  الصراصير
:  المكافحة الكيميائية: ثالثا

.  مع الدبس, أك العـ الجاىز اليبلمي1:9مادة البكريؾ بنسبة : الطعـ- 1
.  حامض البكرم كاك مسحكؽ ىبلمي السيمكا أك مسحكؽ البيرثـر أك البايككف: التعفير- 2
رش المبيدات تحت الدكاليب أك المغاسؿ أك الثبلجات بمبيدات الدكرسباف أك : الرش- 3

.  الديازينكف اك الميثكبريف
:  تحذيرات ضرورية

.  يجب تغطية المكاد الغذائية عند استعماؿ المبيدات- 1
. اقتصار أعماؿ المكافحة عمى األماكف المكبكءة بالصراصير- 2
.  استعماؿ فرش األصباغ لتغطية السطكح أسفؿ المناحد كالدكاليب كالرفكؼ-3
. يجب إطفاء النار في المكاقد كعدـ الرش قرب لكحات السيطرة الكيربائية-4
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في أجنحة المستشفيات الحاكية عمى مرحى ذك حساسية لممبيدات يراعى استعماؿ طرؽ -5
أخرل لممكافحة مثؿ استخداـ مبيات الصراصير بشكؿ جيؿ حيث تككف مشبعة بمكاد جاذبة 
جنسية اك غذائية ممزكجة بالمكـ القاتمة تكحع تحت المناحد اك اسفؿ االسر في اجنحة 

. المستشفيات
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الفصؿ التاسع 

حشرات البناء واألخشاب 
 

الفرؽ األساسي بيف النمؿ كالنمؿ األبيض أك األرحة ىك البلمس, في األكؿ مرفقي كفي 
الثاني خيطي أك مسبحي ككذلؾ األكؿ بو طكر العذراء كالثاني ال يكجد بو كىما يتبعاف رتبتاف 

.   مختمفتاف مف الحشرات
 

 (النمؿ األبيض)األرضة 
 order: Isopteraرتبة متساوية األجنحة 

Family: Termitidae 
Microcerotermes diversus 

:  األىمية وطبيعة الضرر
, كلكنيا مف جية أخرل (الحظ الشكؿ المرفؽ)كىي آفة محرة بالبناء كاألثاث كاألشجار 

بعيشيا عمى األعشاب كأكراؽ النبات الساقطة كاألشجار الميتة فيي تحكؿ السيميمكز إلى مكاد 
 . أكلية متفسخة تعيد الحياة إلى التربة لتبقى األرض صالحة لنمك األجياؿ الجديدة مف األشجار
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: دورة حياة األرضة
-بيحة)تمر األرحة باستحالة متدرجة 

كيظير في المستعمرة كالتي  (حشرة بالغة-حكرية
ىي في ببلدنا تحت األرض دائما أشكاؿ مختمفة 
مف األفراد الصغار كالكبار فالصغار ىي في 

أما األفراد . الحقيقة الحكريات بأطكارىا كأحجاميا المختمفة كتجرم ىنا كىناؾ بيف األفراد البالغة
الكبيرة فيي في الحقيقة البالغات كىي أيحا مختمفة في الحجـ كالشكؿ كالكظيفة ففييا الطبقة 
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التي تظير في الربيع مف اجؿ إكثار المستعمرات كىي ذككر  (األفراد المجنحة)التكاثرية األكلى 
ناث ثـ بعد التزاكج تتحكؿ إلى ممؾ كممكة تقكـ بكحع البيض الذم يبقى لمدة ححانة طكيمة  كا 

 شير حسب األنكاع 32-6يكـ بعدىا تفقس إلى حكريات بطيئة النمك قد تستغرؽ  (24-90)
 أطكار حكرية بعدىا تتحكؿ إلى حشرة بالغة في بداية 10-4كحسب درجات الحرارة السائدة كليا 

ربيع تمؾ السنة كتعيد دكرة الحياة داخؿ مستعمرة األرحة متغذية بشكؿ رئيسي عمى السيميمكز 
المجمكع مف مختمؼ األجزاء النباتية كتساعدىا في ذلؾ كجكد أنكاع مف السكطيات التي تيحـ 

.  السيميمكز كتبسطو غذائيا لتتغذل عميو األرحة بعد ذلؾ
 

:  الوقاية مف األرضة
. معاممة األسس كاألخشاب ككرؽ الجدراف بالمبيدات كالمكاد الحافظة حد األرحة- 1
. في المباني نستعمؿ المبيدات عمى جدار األسس قبؿ اإلنشاء أك بعده- 2
بعادىا جيد اإلمكاف عمى الحائط - 3 معاممة األثاث عمى الحائط أك باألرض بمادة الكريكسكت كا 

.  أك األرض إف أمكف
رفع األثاث كاألبكاب المصابة كحرقيا أك رشيا بالمبيدات أك معاممتيا بالنفط األسكد أك - 4

.  القطراف
.  قطع كحرؽ األشجار المصابة كالحفر تحتيا إلزالة المستعمرة كرشيا بالمبيدات أف أمكف- 5
 

: مكافحة األرضة
.  متر مربع/ لتر5في مرحمة األساس يسكب المبيد بمعدؿ - 1
سـ ثـ يسكب المبيد بمعدؿ 30-15سـ كعمقو 30خارج األساس يعمؿ خندؽ بعرض - 2

.  (الحظ الشكؿ المرفؽ)متر طكال /لتر6
.  في حالة كجكد األنابيب نسكب المبيدات عمييا بكمية كافية- 3
نعمؿ ثقب في الجدراف كاألرحيات كتحقف المبيدات في األنفاؽ الطينية تزاؿ بالسكيف كيتـ - 4

.  في الثقكب تحت ىذه األنفاؽ (بالسرنجة)حقف المبيد 
في حالة إصابة األشجار في الحدائؽ كالبساتيف ترفع مف الجذكر كتحرؽ كترش أماكنيا - 5

.  بالمبيدات كيمكف رش األشجار األخرل بالمبيدات كقائيا
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حفارات وثاقبات األثاث واألخشاب 

 Order Coleopteraالتصنيؼ 
Family: Dermestidae 

 Anthrenus minorخنفساء األثاث 
Family: Anobiidae 
 خنفساء األثاث الصغيرة

Nicobium castaneum 

 
 Anthrenus minorخنفساء األثاث Nicobium castaneumخنفساء األثاث الصغيرة

:  األىمية والضرر
باألصؿ ىذه الحشرات متكاجدة خارج المنزؿ عمى األشجار الميتة كمتبقياتيا أك عمى 

جثث الحيكانات أك متبقياتيا أك في أعشاش الطيكر كعند دخكليا إلى المنزؿ تصيب األثاث مكاد 
التبخير المرافقة ليا كاألرحيات الخشبية كاألبكاب كالشبابيؾ كبراكيز الصكر كتبلحظ مف كجكد 

.  نشارة الخشب تحت األثاث
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:  دورة الحياة
تحع البيض في حفرة في األثاث أك بيف طيات المكاد المخزكنة كتحفر أنفاقا بعد فقسيا 

.  سنكات3ثـ تتحكؿ إلى عذارل قرب سطكح األثاث أك بيف الطيات كذلؾ خبلؿ مدة سنة إلى 
:  المكافحة

حقف األنفاؽ بمبيد متبقي طكيؿ األمد مثؿ مبيد بنتا كمكرك فينكؿ ثـ تغطية الثقكب 
. بالمعجكف كالدىاف باالستر قد تصؿ الفعالية إلى خمسة سنكات

 
 

 (البني أو األليؼ)الصرصور المنزلي الصياح 
Order Orthoptera 
Family Gryllidae 

Gryllus domesticis 
 

: األىمية والضرر
يكثر كجكدىا في الصيؼ تحدث ذككرىا 
أصكات مسمكعة أثناء الميؿ تتمؼ أقمشة األثاث 
كتتغذل عمى األخشاب المتعفنة ألبكاب كأثاث 

.  كحمامات
 : دورة الحياة

يكحع البيض في تجاكيؼ بالتربة حكؿ المنازؿ أك في الحقكؿ بكاسطة آلة كحع البيض 
بيحة طكؿ حياتيا يفقس  (800-400)مرة, تحع األنثى ما مجمكعة / بيحة(8-1)االبرية 

 مرات لتتحكؿ إلى الطكر البالغ كيستغرؽ ذلؾ شيريف أك 9 أياـ تنسمخ الحكرية 10البيض بعد 
. سنة/جيؿ(3-2)أكثر لمحشرة 
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: المكافحة
حرث كرم كعزؽ الحدائؽ حكؿ المنزؿ يعرحيا إلى أشعة الشمس كالطيكر كغيرىا مف - 1

.  المفترسات
.  بالطعـ السامة مبيد الكمكرديف مع نخالة القمح مع الماء حكؿ المنزؿ صباحا قبؿ الشركؽ- 2
يمكف رش المبيدات المنزلية تحت األثاث مثؿ مبيدات الرش أك مكاد التعفير كما في مبيد - 3

.  البايككف
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الفصؿ العاشر 
 (المكتبة والمتحؼ المدرسي)اآلفات المدرسية 

 
آفات المكتبة -أ

 Silverfishحشرة السمؾ الفضي 
Order Thysanura, Family Lepismatidae 

Thermobia domestica 
: األىمية والضرر لحشرة السمؾ الفضي 

تعيش حشراتيا في التربة كالخشب كالمتعفف كتحت األكراؽ الساقطة كفي المطابخ 
.  كالمخابز كالمكتبات حيث تتمؼ األكراؽ كأغمفة الكتب خاصة المصنكعة مف النشا كمادة لصؽ

 
:  دورة حياة حشرة السمؾ الفضي

 بيحة تفقس عف حكرية تنسمخ  20-2تحع البيكض عمى ىيئة كتمة مف 
 3شيرا حتى تصؿ إلى الحشرة البالغة التي تعيش  (30-18)انسبلخ خبلؿ مدة  (45-610)

.  أشير
 

:  المكافحة حشرة السمؾ الفضي
%. 2-1التعفير بمبيد البيرثـر - 1
طبلء أغمفة الكتب أثناء التجميد بصمغ اليكريا ك فكرمالدىايد أك إحافة أم مبيد حشرم - 2

.  متكفر
.  بنتا كمكرك فينكؿ% 5طبلء الرفكؼ كالدكاليب بصبغ خاص محافا إليو -3
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 جزء 8 جزء كالزرنيخ األبيض 100يمكف استخداـ الطعـ الساـ المككف مف طحيف حنطة - 4
.   جزء يكحع بعيدا عف متناكؿ األطفاؿ ألنو ساـ جدا2.5 جزء كممح الطعاـ 5كالسكر 

 
 

 Ear wingحشرة إبرة العجوز الكبيرة 
 Order Dermapteraالتصنيؼ 

Family Labiduridae 
Labidura riparia 

:  الضرر واألىمية إلبرة العجوز
ليست حارة باإلنساف عمى اإلطبلؽ, حشرة ليمية تختبئ بالنيار في الشقكؽ كىي حشرة 

 . رمية تتكاجد في المنازؿ أك المكتبات عند كجكد أكراؽ متعفنة

 
:  دورة الحياة إلبرة العجوز

يفقس البيض في الربيع كىك مكحكع في شقكؽ التربة تحرسو األنثى حتى يفقس تحع 
. سنة/ انسبلخات كلمحشرة جيؿ كاحد4بيحة تنسمخ الحكرية (80-20)األنثى 

:  المكافحة
.  ال يكجد مكافحة ألنيا غير حارة عمى اإلطبلؽ

 
 
 
 
 



 

106 

 
  Book liceحشرة قمؿ الكتب 

Order : Psocoptera 
 Family Psocidae التصنيؼ

Liposcellis subfuacus 
:  الضرر واألىمية لحشرة قمؿ الكتب

تفحؿ األماكف المتربة حيث تككف الحرارة كالرطكبة مرتفعة خاصة في خزانات الكتب 
.  تتغذل أساسا بالعفف

:  المكافحة لحشرة قمؿ الكتب
%. 1رش بمحمكؿ البرثيرييف - 1
%. 1التعفير بمسحكؽ فمكريد الصكديكـ - 2
.  التدخيف بمبيد النكككس في المكتبات المصابة- 3
. التنظيؼ بالمكانس الكيربائية كمما أمكف لمنعيا مف التكاثر في ىذه البيئة المتربة- 4
 

: آفات المتحؼ المدرسي- ب 
  Order Coleopteraخنفساء الجبف والجمود 

Family Dermestidae 
Dermestes vulpinus 

 
:  األضرار واألىمية لخنفساء الجبف والجمود

تتغذل يرقات ىذه الخنفساء عمى العظاـ كاألسماؾ كالمحكـ المجففة 
كالجمكد بأنكاعيا كالنماذج المحنة كتحدث تمؼ في الفراء كالريش كالحشرات 

. المصطبرة كالجثث كالحيكانات المحنطة
 

:  دورة الحياة لخنفساء الجبف والجمود
مرة يفقس /بيحة (6-3)بيحة في مجمكعات مف  (500-200)تحع األنثى نحك 

-2)مرة أثناء نمكىا الذم يستغرؽ نحك  (10-6)يكما كتنسمخ اليرقة مف  (13-2)البيض بعد 
تدخؿ اليرقة إلى طكر ما قبؿ . أسبكع كقد يتأخر إلى بحعة أعكاـ عند عدـ تكفر الغذاء (3

العذراء لمدة خمسة أياـ قبؿ تحكليا إلى طكر عذراء داخؿ أنفاؽ تعمميا اليرقة في الفميف 



 

107 

 أسبكع 5ليا جيؿ كؿ . أسبكع تتحكؿ إلى حشرة بالغة (2-1)كبعد . كالكارتكف كاألخشاب كغيرىا
.  إلى عدة سنكات

 
:  المكافحة لخنفساء الجبف والجمود

. لقتؿ الحشرات البالغة كاليرقات% 0.4تعفير النماذج كالجمكد بالسفف 
 

 
 Order: Dipteraذباب الجبف 

 Family Piophilidaeالتصنيؼ 
Piophila casei 

:  الضرر واألىمية لذباب الجبف
تتغذل عمى الجبف بأنكاعو كالمحكـ المجففة كالدىكف المحفكظة كنماذج الجثث حتى 

.  المحفكظة في الفكرماليف في متحؼ الجثث في مختبرات التشريح
 

 
 

:  دورة حياة ذباب الجبف
 بيحة تمتصؽ باألكعية التي يحفظ 50تحع األنثى البيض فرديا أك في مجاميع نحك 

 20 أعمار يرقية يستغرؽ 3فييا ألجباف أك الجثث عند الفقس تتجو إلى الغذاء كتتغذل فيو ليا 
 7يكما تتحكؿ بعدىا إلى عذراء مستكرة حكؿ جدراف األكعية أك في أغمفة أك سطح الجثث كبعد 

.  شير أم أف ليا عدة أجياؿ في السنة (3-1)أياـ تتحكؿ إلى حشرة بالغة مدة الجيؿ 
:  مكافحة ذباب الجبف

.  إحافة ممح البكركس إلى المكاد المحفكظة- 1
.  إحافة زيت ذرة القطف إلى أعمى األكعية الحافظة- 2
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.  يمكف إحافة بعض مستخمصات النباتات التي تعمؿ كمكاد حافظة- 3
 Order: Dipteraذباب المحـ 

Family Sarcophagidae 
Sarcophaga carnaria 

:  الضرر واألىمية لذباب المحـ
يتغذل ىذا الذباب عمى المكاد الدبالية كالبرازية كطعاـ اإلنساف كالمحكـ كيسبب تعفنيا كقد 

.  يدخؿ عيكف المكفكفيف كيتغذل عمى جركح اإلنساف المتعفنة
 
 

 
 

 
:  دورة الحياة لذباب المحـ

تكحع اليرقات عمى المكاد المتحممة بشكؿ مباشر حيث تفقس في بطف األنثى كتحع نحك 
.   انسبلخ تتحكؿ بعدىا إلى حشرة بالغة3بالغة تنسمخ / يرقة80
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:  مكافحة ذباب المحـ

تحجب المحكـ بكاسطة أغمفة قماشية أك نايمكنية كيمكف استخداـ المراكح في أماكف تكاجد 
.  المحكـ كذلؾ يمكف تبخير المكاد المصابة أك يمكف كحع مصائد الصقة لمتخمص مف البالغات
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الفصؿ الحادي عشر 

اآلفات التي تصيب األلبسة الصوفية والسجاد 
 

 Order: Coleopteraحشرات رتبة غمدية األجنحة 
Family: Dermestidae 

 Attagenus piceusخنفساء السجاد السوداء 
:  مظير اإلصابة

تعيش البالغات عمى حبكب المقاح في األزىار إال أف يرقاتيا تتمؼ السجاد كالبسط 
 .كالبطانيات كتحكليا إلى أنسجة ميتكة عديمة الفائدة

 
:  دورة الحياة

تحع اإلناث البيكض عمى 
قطع السجاد تفقس عف يرقات 

مغطاة بشعر كثيؼ كتتغذل فترة 
طكيمة ثـ تتحكؿ إلى عذراء ثـ حشرة 
بالغة قد تكجد البالغات في أعشاش 

الطيكر لتصنع بيحيا أك بيكت 
.  القكارض

 
 
 

:  المكافحة
استخداـ الحرارة المنخفحة لخزف السجاد في السراديب أك الثبلجات الكاسعة خاصة لمتحؼ - 1

كاالنتيكات مف السجاد ككذلؾ يمكف استخداـ التشميس في أياـ الصيؼ الحار لقتؿ كؿ 
ـ كلكف يراعى تعريض ظير السجاد لمشمس °60األطكار حيث ترتفع درجة الحرارة إلى 

. كليس الكجو الذم قد يؤدم تعريحو إلى بيات المكف
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استخداـ المكانس الكيربائية الشافطة لتنظيؼ السجاد كيمكف بعد لفيا عمى شكؿ اسطكانة -2
كحع نفثاليف أك أكراؽ التبغ أك اليككالبتكس المسحكقة أك قطع الصابكف الصغيرة كثـ لفيا 

.  بالنايمكف كلصقيا بالشريط الشفاؼ البلصؽ لممحافظة عمييا
 

اف األلبسة اك السجاد المصنكع مف الصكؼ اك الفرك اك الجمد يمكف اف يصاب بيرقات 
 Carpet كاحيانا تسمى خنافس السجاد Family:Dermestidaeحشرات عائمة  كالجمكد 

Beetles ككذلؾ تصيب األنسجة التي يدخؿ في صناعتيا الخيكط الصكفية مع الخيكط
. الصناعيةإال اف اإلصابة ىنا تككف محدكدة

اساسان فأف اإلصابة تنتج عف تغذية يرقات ىذه العائمة , اما حشراتيا البالغة فتككف 
الخنافس ىنا ال تقكـ بإنتاج شبكو كما ىك . مكجكدىفي االزىار ك تتغذل عمى حبكب المقاح فييا

. الحاؿ في حرشفيات األجنحة التي تصيب السجاد كاأللبسة كىي االكثر حرراه 

 
 :  Descriptionالوصؼ 

اف خنفساء السجاد السكداء ىي االكثر حرراه في كالية نيكيكرؾ في الكاليات 
 Black carpet beetleالمتحدة

Attagenus unicolor = A.megatoma 
 انج االرجؿ كقركف االستشعار ذات لكف بني  1/2الحشرة البالغة ذات لكف اسكد طكليا 

اليرقو تأخذ شكؿ ,  انج قبؿ الدخكؿ الى الطكر العذرم 1/2الطكر اليرقي اطكؿ قد يصؿ الى 
يشبو الجزرة ك ينتيي جسميا بخصمو مف الشعر ككذلؾ يغطى الجسـ بشعيرات ذات لكف قيكائي 
ذىبي لكنو اخؼ عف ما ىك في الذيؿ كذلؾ يكجد انكاع اخر في المنازؿ قبؿ خنفساء السجاد 

 Varied Carpet beetleالمختمفة اك المتباينة
Anthrenusverbase  
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 Furniture Carpet beetleخنفساء السجاد المكنجد
Anthrenusflaripes 

Anthrenusscrophulariae 
. تسمى بعض االحياف خنفساء االثاث القديمة اك المألكفة المنجدة

 انج طكال ك عمييا شعيرات كثيفو بمكف قيكائي غامؽ لذلؾ 1/4كتككف اليرقات اكثر مف 
 انج طكاله كعمييا 1/4البالغات اقؿ مف .  ك يعكد ذلؾ الى اليرقة Buffalo mothتسمى احيانان 

. مختمط– قيكائي–حراشؼ بيحاء مصفر الى رمادم غامؽ ك في مناطؽ حمراء 
: تاريخ الحياة

في بعض مناطؽ المنزؿ تككف درجات الحرارة دافئة عمى مدار السنو كتتطكر فييا ىذه 
عندما تخزف المكاد الصكفية في المناطؽ غير المدفئة مف المنزؿ فأف . الخنافس بشكؿ مستمر 

تتطكر يبطئ اك قد يتكقؼ في االشير الباردة كتعبر الحشرة تمؾ الفترة عمى شكؿ يرقو ك في 
 اسبكع ثـ 4-1الربيع عندما ترتفع درجات الحرارة فأف اليرقة تتحكؿ الى عذراء خاممو في مدة 

تبزغ الحشرة البالغة كتذىب الحشرات البالغة الى االزىار لمحصكؿ عمى حبكب المقاح كتحع 
البيكض عمى المنتكجات الصكفية لتتغذل اليرقات بعد الفقس, قد تحع االنثى خمسيف بيحو اك 

 يكـ , يفقس البيض عف يرقات تبدأ تغذيتيا المدمرة لممنسكجات كتبتعدعف 14-7اكثر في 
المناطؽ المحاءة الى الظؿ خبلؿ فترة النمك ىذه ك التي تعتمد عمى الغذاء ك الحرارة كلمدة قد 
تصؿ الى ستكف يكـ الى سنو كتبقى بيذا الشكؿ المدمر ثـ تتحكؿ الى حشرة البالغة ك ىكذا فأف 

. ليا جيؿ الى اربعة اجياؿ سنكياه 
 

 Managementالرعاية
عندما تشاىد الحشرات البالغة فاف ىذا دليؿ اف ىنالؾ اصابو ىنالؾ قائمو كبيره لممكاد 

الفحبلت , الباقبلء, البزاليا,التي قد تتغذل عمييا يرقات ىذه الخنافس بنجاح مثؿ الطحيف
الحميب , الحرير, المحكـ المجففة, الجمكد, ك الحشرات الميتوAnimal Dandruff الحيكانية
البيض كاليرقات كالعذارم ك البالغات قد . اغذية الكبلب كالصكؼ كالفرك كالشعر كالجمد, المجفؼ

تككف مكجكده في ام مف ىذه مف المكاد كقد تتكاجد اليرقات ك البالغات في اماكف مثؿ قنكات 
فتحات اك شقكؽ االثاث اك طياتيا كحتى في فرش االصباغ القديمة كفي مثؿ , التدفئة اك التبريد 

ىذه االماكف قد تبقى الى فتره طكيمو مف الزمف ك الخطكة االكلى ىك الفحص الجيد لممنتجات 
الحساسة المذككرة سابقان ك ازالتيا اف كجدت ثـ استخداـ المكانس الشافطةإلزالة االكساخ ككذلؾ 
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القياـ بذلؾ بشكؿ دكرم خاصة في الصيؼ ثـ اعداـ نكاتج الكنس ك حرقيا لمتخمص مف االطكار 
. المجمكعة اثناء التنظيؼ 

بسبب دكرة الحياة الطكيمة قد ال تظير االطكار بشكؿ كاحح كالمطمكب اإلزالة الكاممة 
في المساجد يتـ التعقيـ بالبخار كيككف فعاؿ كذلؾ في المبلبس ك الفرك فاف الغسيؿ الجاؼ .ليا

اف الفرك الثميف ك المنتجات الجمدية االخرل يفحؿ خزنيا تحت التبريد الشديد . يككف مفيد أيحان 
. ك التنظيؼ الجاؼ 

 
المنتجات المخزكنة تكحع في حاكيات لمتخزيف ثـ تغمؽ جيداه كقد تدخؿ اليرقات حديثة 

العمر مف ام مف الفتحات الدقيقة ككؿ المنتجات يستحيؿ حفظيا لفتره طكيمو ك في حاالت 
االصابات الشديدة فاف المبيدات قد تستعمؿ ك تككف حركرية كقبؿ ذلؾ يجب اف تنظؼ االماكف 

كيرش في االرحية ك قد تحاؼ الييا ,كالحاكيات جيدا ثـ يحاؼ مسحكؽ المبيد في الشقكؽ 
ايحاألنيا قميمو السميةلئلنساف خبلؼ المبيدات الحشرية االخرل كبعض المبيدات يتصؼ 

باالستخداـ دكف مبلمسة المبلبس كقد تعامؿ مناطؽ محدده بالمبيدات المتبقية مف المستحمبات 
اف بعض المبيدات قد تؤدم الى تغيير في الكاف المنسكجات ك . المركزة كالتي تعمؿ بشكؿ اكثر

ك يجب قراءة ممصؽ المبيدات جيدا , السجاد لذلؾ يجب تجربتيا عمى اجزاء صغيره غير ظاىره 
. قبؿ استعماليا في المنزؿ كعند االصابات الطارئة يفحؿ استشارة االطباء االخصائييف بذلؾ
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 Order: Lepidopteraحشرات رتبة حرشفية األجنحة 
 Clothes Mothsفراشات المالبس 

(Family :  Tineidae )
تمتمؾ ىذه الحشرات مثؿ خنافس الجبف ك الجمكد الى مجمكعة  انزيمات 

 (الصكؼ) التي تمكنيا مف ىحـ الكيراتيف المادة المككنة لمشعر في الحيكانات Keratinaseمثؿ
. الذم يدخؿ في صناعة الممبكسات ك بعض المستمزمات المنزلية

اف كجكد الحشرات البالغة لمحشرات التي تصيب ىذه المنسكجات ىك دليؿ عمى كجكد 
االصابة كذلؾ عند رؤيتة جمكد االنسبلخ اك االطكار غير المكتممة مثؿ البيض اك اليرقات اك 

كىنالؾ . اكياس التغذية اك اعشاش اك خيكط اك الشباؾ التي تفرزىا بعض فراشات المبلبس
  كاالخرل  Webbing Clothes mothنكعاف مف ىذه الفراشات االكلى صانعة االعشاش 

 االكلى تعيش تحت شباؾ  Case Making Clothes mothفراشة المبلبس ذات الكيس 
تفرزىا لتحمييا عف االعيف ك بعد أنسبلخات عديده تتعذر تحت الشبكة ثـ تتحكؿ الى حشرة 

انج ذك مظير  الى المكف االبيض ك ليا خصؿ مف الشعر  1/2البالغات تككف بطكؿ . بالغة
اما فراشة المبلبس ذات الكيس فيي تعيش في كيس اسطكاني ك تسحؿ نفسيا مف . الذىبي

الكيس لمتغذية كقد تمكت اذا اخرجت مف ىذا الكيس كبعد تماـ نمكىا اليرقي تتعذر ثـ تتحكؿ الى 
قد تصاب بعض المنسكجات بحشرات اخرل مثؿ الصراصير المنزلية كحشرة . فراشة صغيره

. السمؾ الفحي ك  خاصة في نياية الصيؼ اك عمى مدار السنو

 
 Tinea pellionellaدودة المالبس ذات الكيس 

 Tineola biselliellaدودة المالبس الناسجة 
: مظير اإلصابة  لدودة المالبس 

عند فتح طيات المبلبس أك المنسكجات تتراكض أك تطير لكي تختبئ عف األعيف في 
. طيات المبلبس أك في شقكؽ الجدراف أك كراء قطع األثاث كالدكاليب أك المحاالت المظممة
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 Tineola دودة المالبس الناسجة Tinea pellionellaدودة المالبس ذات الكيس 

biselliella 
 

:  دورة الحياة لدودة المالبس
ال تعيش البالغة أكثر مف أسبكعيف كىي ال تتغذل عمى الصكؼ كال تتغذل عمى أم 

بيحة ذات لكف ابيض بيف طيات المبلبس أك قطع  (300-100)شيء مطمقا, تحع األنثى 
( 4-3)يكـ في الصيؼ ك  (8-4)األثاث المنجدة أك في شقكؽ الجدراف كال يمتصؽ البيض كبعد 

أسابيع في الشتاء تفقس إذا كانت الظركؼ الجكية مبلئمة أك قد تمكت مف البرد, بعد الفقس 
تنسحب إلى األنسجة كتفرز خيكطيا الحريرية إما بشكؿ كيس بعد فترة التغذية تتحكؿ إلى عذراء 
داخؿ ىذا الكيس كاليرقة ىي الدكر الميـ اقتصاديا كبعد ذلؾ تخرج الحشرة كفراشة كاممة لتتزاكج 

.  كتعيد دكرة الحياة
 
 

:  مكافحة عثة المالبس
استخداـ مسحكؽ أك كرات النفثاليف كتغميؼ - 1

المبلبس بالنايمكف أك األكراؽ كيمكف رش 
.  المخازف بالمبيدات المتبقية في مخازف األلبسة

. استخداـ الككم بالبخار يقحي عمى كؿ األطكار- 2
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المكافحة 

يمكف استخداـ المصائد البلصقة خاصة قرب فتحات الدخكؿ الى المخزف اك المنزؿ 
اف حشرة السمؾ الفحي تتغذل عمى المنسكجات المنشأ , لمتابعة مصادر دخكؿ ىذه اآلفات

في المتاحؼ يمكف , ككرؽ الجدراف خاصة الجزء البلصؽ منو كفي االجكاء الرطبة قد تككف افو
لمكافحتيا بشكؿ  Silica Gelاك جؿ السيميكاDiatomaceousاالرضية استخداـ الصخكر

األرحة تأكؿ المكاد . الصراصير تأكؿ كؿ شيء عحكم كمنيا الممبكسات ك الشعر. محدكد
. السيميمكزية لك ذات المنشأ النباتي اف كجكد االنفاؽ الطينية ىك دليؿ عمى االصابة باألرحة

أك مادة بارا دام كمكر Naphthalene مادة النفثاليف: مواد المكافحة
 عمى شكؿ كرات اك رقائؽ اك مكعبات اك بمكرات كىذه Paradiclorobenzene PDBبانزيف

 ىك االكثر كفاءه PDBاف المركب . المكاد تتحكؿ الى غازات قاتمو اك طارده لآلفات المبلبس
عند استخداـ المركب االكؿ يراعى عدـ مبلمستو لممبلبسؤلنو قد يؤدم الى تغير في بعض الكانيا 
لذلؾ يكحع في كيس كرقي مثقب كما اف القطع المعدنية في األلبسة قد تتأثر بو اال انو ال يؤثر 

.  يؤثر في الببلستيؾ أيحا احياناPDBفي القطع الببلستيكية كقد كجدت اف مركب 
 اف المبلبس ك المستمزمات المنزلية عند لتمكثيا اك اتساخيا ببقايا االطعمة اك االفرازات 
الجسمية فيي تؤدم الى جذب اليرقات في كبل مف الخنافس كالفراشات لمتغذية عمييا لذلؾ يراعى 

. غسؿ المبلبس ك المستمزمات كخزنيا نظيفة الى العاـ القادـ
اف الحشرات البالغة لفراشات المبلبس ال تمتمؾ اجزاء فـ لذلؾ فيي ال تتغذل كال تحدث 

. حرر كانكجكدىا فقط لغرض التزاكج ككحع البيض
اف اعشاش الطيكر القريبة مف المنازؿ ك المخازف قد تككف ىي المصدر ليذه اآلفات 

كبلب اك قطط اك )تكصيب المبلبس اك االثاث المستعممة اك اماكف ايكاء الحيكانات المستأنسة 
. (غيرىا
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عمبة اك )عند استخداـ كيمياكيات التبخير السابقة الذكر يراعى اف تككف في حيز مقفؿ 
اك اغمفو مشخصو كيراعى غمقيا باألشرطةالبلصقةالعريحة كلعدة طبقات كما اف فعالية  (اكياس

ىذه الكيمياكيات تعتمد عمى درجة حرارة المكاف ك رطكبتو ك كمية المادةالمستعممة في المكافحة 
 اسبكع حركرم جداه لمقحاء 3-2ككذلؾ عمر اك حجـ اليرقات المراد مكافحتيا ك عمكما فأف 

اف استخداـ . التاـ عمى اآلفات كيجب كحعيا اعمى العبكه الف غازاتيا ثقيمةك تسقط الى االسفؿ 
 ؼ في خزف المقتنيات الثمينة خكفا عمييا اك لمكافحة 10º-20-فاك التجميد 40ºغاز التبريد

. اآلفات فييا اف كجدت 
.  ساعة في المجمدة يمكف اف يككف كافيا72-48 ؼ لمدة 0ºاف المكافحة عمى درجة 

 يككف فعاالن في المكافحة ايحان ك يجب اخراج  OIL OF CEDARاف استخداـ زيت السيدر 
في الشير مرتيف قد  (استخداـ الفرشة)اف التخريج . اليكاء جيد االمكاف مف كؿ العبكات 

. يعيقاآلفات ك خاصة تنظيؼ الجيكب ك الطيات ك زكايا الخياطة
: المنسوجات او السجاد المقاـو لآلفات

يتـ اثناء التصنيع احافة مكاد حد اآلفات لمسجاد اك البطانيات ك حتى األلبسة 
"MOTH PROOFOR MOTH RESISTANT" 
 Dye-bathmothك ىذه الكيمياكيات ال تستخدـ اال مف قبؿ المتخصصيف كمنيا مػادة 

. Mitin FF prooferالمسماة 
 

 ,Order: Hymenopteraحشرات رتبة غشائية األجنحة 
 Family Formicidae 

النمؿ 
 

 Monomarium pharaonis (الفرعونية)النممة الحمراء 
 Cataglyphus bicolorالنممة السوداء 

.  حشرة اجتماعية تككف عمى شكؿ مستعمرات تحت األرض في البيت أك قريبا منو
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     النممة السوداء Monomarium pharaonis (الفرعونية)النممة الحمراء 
Cataglyphus bicolor 

 
:  دورة الحياة

عند أكؿ مطر في الربيع تخرج اإلناث المجنحة تتزاكج كتبحث عف مكاف تحت األرض 
لتؤسس مستعمرتيا تحع البيض كتقكـ بتغذيتيا بأم مف المكاد المتكفرة كبعد الفقس تمر باستحالة 

كاممة يرقة كعذراء ثـ حشرة بالغة إلى تككف في البدء كعامبلت بدكف أجنحة تتكلى شؤكف 
المستعمرة مف تربية الصغار كجمب الطعاـ كخدمة الممكة التي تبقى لكحع البيض فقط استعدادا 

ناث مجنحة تعيد تككيف المستعمرات . لمعاـ القادـ حيث تحع بيحا يتطكر إلى ذككر كا 
 

:  المكافحة
.  كحع األغذية في عمب محكمة أك في الثبلجات- 1
يمكف مكافحة مستعمرات النمؿ برشيا بالمبيدات التي تككف عمى شكؿ عبكة أرسكؿ رذاذه - 2

.  يكتب عمييا لمحشرات الزاحفة
حكاـ غمؽ األبكاب كالدكاليب ما أمكف ذلؾ- 3 .  سد الشقكؽ كا 
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الفصؿ الثاني عشر 
 حشرات التمور المخزونة

اف الحشرة االكثر انتشارا في بعض مخازف التمكر في  (1974)ذكر عبد الحسيف 
. المنطقتيف الكسطى كالجنكبية ىك الصرصر االمريكي  

 فبعحيا حشرات غير ميمة Order Lepidopteraاما حشرات رتبة حرشفية االجنحة 
 Pyrodercesphilocorpameyr.(Cosmopterygidae)مثمعثة التمر المتساقط 

تتغذل اليرقة عمى التمر المتساقط كتخرج الحشرات الكاممة في نيساف كتكجد اليرقات في 
. كانكف االكؿ 

 المتكاجدة في البصرة .Ephestiadowsoniellarick&Th.(Phycitidae)كعثة دكسف
. كتتغذل حشراتيا عمى التمر المتساقط 

 Spermatophorahornigii Led.(Phycitidae)كعثة سبيرماتفكرا
. تظير الحشرات الكاممة خبلؿ ايمكؿ تصيب التمر في المنطقتيف الكسطى كالجنكبية

 E.kuhniella Zell.(Phycitidae)كعثة طحيف البحر االبيض المتكسط 
كىي آفة ثانكية عمى التمر تصيب التمر المتساقط في البستاف كالتمر في المكابس 

. المخازف في البصرة 
:- اما الحشرات الميمة التي تتبع رتبة حرشفية االجنحة في مخازف التمور فيي

 
 .E.calidellaGn(الخرنوب)عثةالخروبة

 كقد تعتبر مف الحشرات الثانكية ايحان ( Phycitidae) (دكدة التمر المتساقط)
: وصؼ االطوار

.  ممـ 0.36 كالعرض 0.4الطكؿ حكالي :البيضة
. بيحاء مشكبة بحمرة مع كجكد خط غامؽ عمى الظير:اليرقة
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ممـ الجناح االمامي ابيض 22-18عثة صغيرة يبمغ امتداد جناحيا :الحشرةالبالغة
. مشكب بالصفرة 

 
: الضرر وتاريخ الحياة
. التمر المتساقط في البساتيف كفي المخازف (الخرنكب)تصيب عثة الخركبة

ليا عدة اجياؿ في السنة كاف الحشرات الكاممة تظير في حزيراف كايمكؿ كتحع االناث 
بيحيا فرادل عمى سطح التمر كيفقس بعد اربعة اياـ كطكؿ المدة لمطكر اليرقي ثبلثة اسابيع الى 

. شيريف كالطكر الطكر العذرم خمسة اياـ
 

 (دودة التمر المخزوف)
او عثة الزبيب 

E.elutella (Hbn.) (Phycitidiae) or (Pyralidiae) 
: وصؼ االطوار

بيحة , البيحة إىميمجيو محببة رمادية الى قيكائية المكف 200-150يتـ كحع  :البيضة
بيحاء مشكبة بصفرة أك صفراء فاتحة مع كجكد عدد مف النقاط الداكنة المكف يخرج مف : اليرقة

. كؿ منيا شعيرة طكيمة
سمراء مشكبة بصفرة كعيكنيا قيكائية فاتحة المكف الحافة االمامية لمحمقات البطنية : العذراء

. الرابعة كالخامسة كالسادسة غامقة
 ممـ الجناح االمامي رمادم مرقط ببقع 19-14عثة صغيرة امتداد الجناح فييا : الحشرةالبالغة

الخط . بيحاء كحمراء غامقة المكف مع كجكد خطيف طكلييف لكنيما فاتح كحكافيما غامقة المكف
األكؿ منيما مائؿ قميبل كالثاني مستقيـ كيكجد عمى الجناح االمامي كذلؾ خطاف عرحياف غامقا  

كالجناح االمامي اقؿ طكالن في الذكر منو في األنثى الجناح الخمفي رمادم فاتح كعندما , المكف
. تقؼ الحشرة الكاممة تككف نياية بطنيا مرفكعة إلى األعمى الى ما بيف االجنحة

 ليذه الحشرة عدة أجياؿ في السنة انيا تقاكـ الجك البارد اكثر مف عثة التيف كتكجد :تاريخ الحياة
. ىذه الحشرة بأعداد قميمة كتتغذل عمى التمر كمكاد أخرل مخزكنة
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دودة التمر 
 Ephestiacautella(Phycitidae)او عثة التمر 

تعتبر مف اىـ الحشرات التي تياجـ التمر المخزكف في العراؽ اذ تسبب احراران جسيمة 
مف قطفو كحتى تسكيقو كاستيبلكو كتظير االصابة في البصرة بعد اسبكع مف تساقط التمر كعند 

خزنو لمدة سنة كاحدة فأف االصابة ترتفع شيران بعد شير كيحكم التمر براز اليرقات  اك مع 
. في الجيؿ األكؿ % 42,7اليرقات الحية اك الميتة كقد تصؿ االصابة إلى 

: وصؼ االطوار
 ممـ بيحاء عند اكؿ كحعيا 0.32-0,22 ممـ كالعرض 0,38 – 0,33الطكؿ : البيضة

. كبرتقالية قبؿ الفقس مع نتؤات طكيمة اك عرحية عمى سطحيا
 ممـ خحراء فاتحة مشكبة بالحمرة اك بيحاء ترابي مع كجكد بقع 12,5 – 9,5طكليا : اليرقة

. كردية مرتبة في صفكؼ طكيمة عمى السطح العمكم
 ممـ عرحان 3,5 ممـ طكالن كحكالي 12-10الشرنقة ,  ممـ صفراء ناتجة8-7طكليا : العذراء

. بيحاء ترابية
 ممـ االمامي اسمر  مع كجكد خط متعرج ابيض اك 20-14امتداد الجناح : الحشرةالكاممة

الجناح الخمفي ابيض مع كجكد شريط اسمر .اصفر يحيط بو شريط اسمر كشريط آخر افتح لكنان 
. كشعيرات قصيرة بيحاء حكلو

لعثة التمر خمسة اجياؿ متداخمة في السنة تحت ظركؼ المخزف االعتيادم في :تاريخ الحياة
في الجيؿ األكؿ تبدأ االناث بإلقاء البيض خبلؿ االسبكع االخير مف آب كتستمر حتى . بغداد

كفي الجيؿ الثاني تبدا االناث بإلقاء بيحيا خبلؿ االسبكع , االسبكع االخير مف تشريف االكؿ
الثاني مف آذار كتستمر حتى االسبكع االكؿ مف نيساف اما الجيؿ الثالث فتبدأ االناث بإلقاء 

كفي الجيؿ . بيحيا خبلؿ االسبكع الثاني مف مايس كتستمر الى االسبكع الثالث مف حزيراف
الرابع تبدأ االناث بكحع بيحيا خبلؿ االسبكع الرابع مف حزيراف كتستمر حتى االسبكع الرابع مف 

كالجيؿ الخامس تبدأ االناث بإلقاء بيحيا خبلؿ االسبكع الثاني مف تمكز كتستمر حتى .تمكز
كبعدىا تتحكؿ اليرقات في حدكد خمسة اياـ إلى شرانؽ بيا عذارل لمدة .االسبكع االخير مف آب

تعيش االناث حكالي يكمان كاحدان أكثر , ستة اياـ بعدىا تظير الحشرات البالغة إلعادة دكرة الحياة
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مف البيض يمقى في االربع اياـ % 90 انثى كاف 138/1مف الذككر اف معدؿ عدد البيض 
كقد تمقي االناث بيحان ال يفقس كاف النسبة الجنسية % 67األكلى مف حياتيا كاف نسبة الفقس 

 .1:1ىي 
 

 :االعداد الطبيعية لعثة التمر
 Habronraconhebetorىنالؾ طفيمي

Vipionidae Hymenoptera: 
. ( ممـ0.3 – 0.5) يتطفؿ خارجيان عمى اليرقةلكنو أبيض مقارب إلى الرمادم كطكلو 

 
 العثة اليندية

 Plodiainterpunctella(Phycitidae)عثة الطحيف اليندي 
 :وصؼ االطوار

.  يكمان 3يكحع فرادل أك في مجاميع كيكحح مباشر عمى غذاء اليرقة مدتيا :البيض 
.  يكمان 13 ممـ بيحاء مشكبة بصفرة اك خحرة مدتيا 13–10الطكؿ : اليرقة
 ممـ لكنيا قيكائي باىت تكحع في أماكف 11 -  6تتغذل في شرنقة اك بدكنيا طكليا : العذراء

. العذراء قد تتسمؽ الرفكؼ ألجؿ التعذير مدتيا خمسة أياـ
 ممـ النصؼ االسفؿ مف الجناح االمامي لكنو 16 ممـ كامتداد الجناح 9الطكؿ : الحشرة الكاممة

ابيض اك اسمر مع نقط صغيرة النصؼ االعمى مف الجناح االمامي بركنزم احمر مع اشرطة 
 يكمان دكرة الحياة قد 10–7غير منتظمة داكنة المكف, الجناح الخمفي اسمر فحي فاتح تعيش 

.  يكمان 60– 21تستغرؽ
: مظير االصابة

تصيب التمر في البستاف ك المخزف كتحفر اليرقة في لب الثمرة كفي النكاة كتدخؿ عبر 
تتميز االصابة بيذه العثة بأف اليرقة تفرز خيكطان حريرية . الثقب الذم يتركو القمع بعد ازالتو

مناطقاالصابة داكنة المكف كخصكصان عند مدخؿ النفؽ الرئيسي لبلصابة في .كثيرة تتعمؽ بيا 
.  متر300ليا القابمية عمى الطيراف لمدة عشر دقائؽ أك . التمر
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تبدأ االنثى بكحع بعد يكميف مف الخركج كتكحعفرادل أك في مجمكعات اك كتؿ :تاريخ الحياة
 يكـ كعند تماـ نمك اليرقة تنسج 20 – 4يفقس البيض بعد .عمى سطح التمرة اك في الشقكؽ

 3شرنقة ما بيف التمرتيف اك في شؽ في الصندكؽ اك االرض اك الجدراف , مدة الطكر اليرقي  
. سنة/ يكـ ليا عدة اجياؿ10 -  5تعيش الحشرة البالغة ,  اسبكع13-2 أسبكع  كالعذرم 4– 

 

اف الحشرات  (1974)اما حشرات غمدية االجنحة فقد ذكر عبد الحسيف 
:  االكثر اىميةىي

 ذات الصدر المنشاريالحبوب خنفساء 
Oryzaephilussurinamensis 

(Family:Cucujidae) 
 :وصؼ االطوار

. ( ممـx 0.72 0.242) ممـ 1الطكؿ حكالي : البيضة
 ممـ بيحاء شعرية بصفرة كالرأس اسمر ال تكجد في نياية البطف شعيرات 3الطكؿ حكالي : اليرقة
.  يكمان 37كمدتيا 
تصنع شرنقة لمتعذير مف مخمفات االغذية مع مكاد الصقة مف الفـ لغرض التعذير : العذراء

.  مف جكانب الصدر كالبطف0.1كاحيانا ال تعمؿ ىذه الشرنقة, العذراء ليا نمكات طكليا 
 ممـ قيكائية غامحة كمغطاة بزغب فاتح المكف كيكجد عمى 3.5 – 2.5الطكيؿ : الحشرة البالغة

كؿ جانب ف الحمقة الصدرية االكلى ستة اسناف كعمى السطح العمكم لمحمقة الصدرية االكلى 
. ثبلثة ارتفاعات كاححة كيكجد عمى السطح العمكم لكؿ جناح امامي اربعة ارتفاعات طكيمة

 شيران كىي 360تعيش البالغة .تتميز كؿ رجؿ خمفية باف عمييا شككو صغيرة في الذكر فقط
.  يكمان  52–27ليست ليا القابمية عمى الطيراف , دكرة حياتيا 

: ظيور األصابة
كجكد الحشرات الكاممة الحية اك الميتة اك االطكار االخرل كالبراز الفاتح المكنالصغير الحجـ 

بعد % 67,5تستمر االصابة بالزيادة مع زيادة فترة الخزف حتى تصؿ إلى .كالمتطاكؿ الشكؿ
 حشرات كتصيب التمكر المفرطة 5 حشرة ككمعدؿ 21-1سبعة أشير كقد تكجد بكؿ فترة 

. كالمكيسة كحتى الجافة منيا
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 :تاريخ الحياة
يكـ كتحفر / بيحة13 – 4بعد يكميف مف خركج الحشرات الكاممة تبدأ في كحع البيض بمعدؿ 

.  بيحة285 – 47االنثى في الثمرة لكحع البيض كفي طكؿ حياتيا قد تمقي 
تحفر اليرقة بعد الفقس انفاقان متدحرجة في لب التمر كبعد تماـ نمكىا تحفر لنفسيا حفرة 
صغيرة في نياية النفؽ حيث تتحكؿ إلى عذراء كتككف اعمؽ كاعرض مف نفؽ التغذية كتسمى 

. غرفة التعذير كليا خمسة اجياؿ متداخمة في السنة في مخازف التمكر في بغداد
 

 O.mercator (Fauv.) (Cucujidae)خنفساء الحبوب التجارية 
تكجو ىذه الخنفساء في مخازف التمكر كخاصة البصرة كىي تشبو حشرة خنفساء ذات 
الصدر المنشارم مف حيث طبيعة الحرر كتاريخ الحياة قد تقكـ ىذه الحشرة بالطيراف دكرة 

 .يكمان  (30 - 40)حياتيا 
 

 Lasiodermaserricorne F. (Anobiidae)خنفساء السيكاير
 : كصؼ االطكار

 ممـ البيض في ىذه الحشرة لو حممات 0.2 ممـ كعرحيا 0.4 – 0.5طكليا : البيضة
.  يكمان  5 بيحة قرب الغذاء لكنيا ابيض مدتيا 10 – 100في احدل نياية البيحة تصنع 

 ممـ بيحاء مشكبة بصفرة كجسميا مغطى بشعيرات مع كجكد اشرطة 6الطكؿ حكالي : اليرقة
.  يكمان 15 – 70مدتيا . فاتحة المكف عمييا نياية الجسـ 

.  يكمان 5 – 21تتحكؿ في غرفة تعزيز تعمميا مف متبقيات االغذية مدتيا : العذراء
الجسـ مغطى بزغب .  ممـ بيحكية كحمراء مشكبة بصفرة2-  2.5الطكؿ : الحشرة البالغة

.  يكمان 7 – 30مدتيا . دقيؽ
تصيب التمكر في المنطقة الكسطى كفي المخازف القريبة مف مخازف :االصابة وتاريخ الحياة

التبغ يحتاج كؿ جيؿ شيريف اك اكثر, كاليرقة كالحشرة البالغة تتغذل عمى التمر كتظير الحشرات 
سنة / ليا جيميف إلى ستة اجياؿ. يكمان 26 – 90دكرة حياتيا . الكاممة خبلؿ آذار كنيساف كمايس

. في الكاليات المتحدة
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 TrogodermagranariumEverts (الخابرا)خنفساء الحبوب الشعرية 
(Dermestidae) 

 :وصؼ االطوار
بيحاء اسطكانية الشكؿ احدل اطرافيا دائرية كاالخرل متطاكلة ليا عدد : البيضة
- أك اقؿ, تتحكؿ عند النحح قبؿ الفقس إلى المكف االحمر اك االصفر 0.7الشعيرات طكليا 

 .قيكائي 
.  ممـ صفراء كعمييا شعر طكيؿ4 – 3الطكؿ : اليرقة
. تتعذر في جمد اليرقة االخير في ظيرىا الخمفي تحكم زكائد متكسطة كبيا شعيرات: العذراء

 ممـ قيكائية مشكبة بحمرة فاتحة اك قيكائية غامقة اك سكداء ,حجـ 2- 3الطكؿ : الحشرة الكاممة
االنثى حكالى حعؼ حجـ الذكر كيكجد عمى الجناح االمامي عدة عبلمات دائرية كاححة 

. قيكائية حمراء المكف
ال تصيب ىذه الحشرة التمكر كلكنيا لكحظت عمى التمكر المعبأ باكياس الجكت :خطر االصابة

. كتكجد اليرقات كالبالغات عمى الجكت كالتمر كخاصة قرب مخازف الحبكب
 

 Triboliumcastaneumخنفساء الطحيف الحمراء
(Tenebrionidae) 

 :وصؼ االطوار
. بيحة200 – 450  االنثى الكاحدة قد تحع:ةضالبي

 ممـ كالحمقة االخيرة مزكدة 5 – 6اسطكانية ذاتاشرطة فاتحة المكف كالراس ادكف طكليا : اليرقة
.  يكمان 12 – 15دتيا ـبزكج مف النتؤات البارزة الشبيو باالشكاؾ لكنيا ادكف , 

حرة عارية كتككف بيحاء المكف يتغير لكنيا تدريجيا إلى االصغر كليا نتؤات بارزاف في : العذراء
ممـ 3–3.7طكليا :  يكمان ال تكجد شرنقة , الحشرة الكاممة4 – 6نياية البطف مدتيا 

العقؿ الثبلثة االخيرة في قرف االستشعار كبيرة شبو كركية  . مشكبة بحمرة.قيكائية
.  شيران 6 – 18 يكمان اك قد تطكؿ مدتيا الى 20- 30دكرة الحياة الكاممة , 

 ليا القابمية عمى الطيراف.تصيب التمكر التي سبؽ اصابتيا بحشرات اخرل في البصرة: اإلصابة
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خنفساء الطحيف المتشابية 
T. confusum Dun. (Tenebrionidae) 

 :وصؼ االطوار
.  بيحةx 0.4 ,500-200 0.64بيحاكية الشكؿ تكحع ممتصقة بجزئيات الغذاء : ةيضالب

.  يكمان 18 – 23 ممـ طكالن بيحاء مشكبة بصفرة 6 – 7: اليرقة
 ممـ االنثى اكبر x 3.46 1.12بيحاء مصفرة كتميؿ إلى الصفرة كمما زادت في العمر : العذراء

.  يكـ5- 8, مف الذكر
 ممـ طكال قيكائية مشكبة بحمرة , منبسطة الجسـ بيحكية الشكؿ نكعا 3 – 3.8: الحشرة الكاممة

 28 – 52دكرة الحياة.الحشرة البالغة ال تطير. ما قرف االستشعار عقمو تكبر تدريجيان حتى النياية
. يكمان 

 
: أف الخنافس التالية تصيب التمكر الرطبة اك المتعفنة كىي(1974)ذكر عبد الحسيف 

 

 خنفساء الحبوب الصدئية
(Cryptolestes) LaemophoeuspusillusSchon. 

(Cucujidae) 
 :وصؼ االطوار

.  ممـ0.5 – 0.8بيحاء المكف طكليا : البيضة
 ممـ بيحاء عدا الراس يككف داكف المكف, نياية البطف يكجد زائدتيف لكنيما 2الطكؿ : اليرقة

 .قيكائي فاتح يكجد عمى جانبيف كؿ حمقة بطيئة شعرتاف طكيمتاف
الزكايا , متطاكلة الجسـ كمحغكطة,  ممـ قيكائية شكبة بحجرة1.5الطكؿ : الحشرة الكاممة:العذراء

الرسخ خمسة عقؿ في جميع االرجؿ ما عدا رسخ . االمامية لمصدر مفمطحة كالزكايا الخمفية حادة
. الرجؿ الخمفية لمذكر فأنو يتألؼ مف اربع عقؿ

 : االصابة
تصيب التمكر المخزكنة لمدد طكيمة في مخازف الحبكب تحفز في لب التمرة كتترؾ البراز 

. بكميات كبيرة
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: تاريخ الحياة
تحع االنثى بيحيا المتطاكؿ الشكؿ بداخؿ التمر بعد اف تعمؿ لكؿ بيحة  حفرة صغيرة يفقس 

 اشير 6-1كلميرقة خمسة اعمار كقد تبمغ مدة الطكر ىذا .  مف تاريخ كحعو5-3البيض بعد 
كبعد اف يكمؿ نمكىا تعمؿ حفرة صغيرة تـ تتحكؿ إلى عذراء كمدة ىذا الطكر حكالي خمسة أياـ 

. سنة/ جيؿ3-2كلمحشرة 
 

خنفساء الفطر الشعرية 
Typhaeastevcorea L. 

(Family:Cetophagidae) 
 :وصؼ االطوار

 قرب الحافة الخمفية كىناؾ عكينات مكجكداف ممـ لمراس درزاف اما مياف 4طكليا حكالي : اليرقة
. كاححة ,  الحمقة البطنية االخيرة تنتيي بزكائد غامحة المكف

 ممـ محدبة الشكؿ كمغطاة بزغب خفيؼ يكجد حفر في 3-2طكليا : الحشرة الكاممة:العذراء
. آخر ثبلث عقؿ في قرف االستشعار كبيرة تشبو المحرب. الراس دائرية اك بيحاكية

: مظير االصابة
تظير االصابة في التمكر في البصرة كتتغذل الحشرة الكاممة كاليرقة عمى الفطريات خاصة عف 

. خزنيا في مخازف رطبة مظممة لمدة طكيمة
 
 

 خنفساء الفاكيو الجافة
Carpophilushemipterus 

(Nitidulidae) 
 :وصؼ االطوار

انثى تكحع في /  بيحة1000صغير بحدكد , ابيض, يكحع البيض في المكاد الغذائية: البيضة
. االغذية المتعفنة
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 ممـ بيحاء اك بيحاء مشكبة بصفره كلماعة قميبلن المغة البطيئة االخيرة 6الطكؿ حكالي : اليرقة
. عمييا زائدتاف احدىما اكببل مف االخرل

. ليا شرنقة صغيرة الحجـ: العذراء
كؿ جناح امامي عميو اربع .  ممـ قيكائية المكف كقمما سكداء3,9 – 2,1الطكؿ : الحشرة الكاممة

.  عمقة كالثبلثة االخيرة كبيرة الشكؿ11قرف االستشعار مف , بقع صفراء المكف
:  مظير االصابة

تتغذل عمى التمر ذك الرطكبة العالية اك التخمر كتظير االصابة في مخازف التمر المظممة 
. كالرطبة كالمخزف فييا التمر منذ مدة طكيمة

:  تاريخ الحياة
تبدأ االنثى بكحع بيحتيا بعد ثبلثة اياـ مف البزكغ تحع البيض فرادل عمى سطح التمرة كلمدة 

 بيحة يفقس البيض بعد يكميف عف يرقات 1000طكيمة تقارب الشيريف كيصؿ العدد إلى 
, تتغذل عمى التمر كبعد اف يتـ نمك اليرقة تترؾ التمرة إلى التربة حيث تتحكؿ ىنالؾ إلى عذراء

 سـ في التربة كتبمغ مدة الطكر اليرقي اسبكعيف 22 – 10كتحفر اليرقات كاممة النمك إلى عمؽ 
. كالطكر العذرم مدتو اسبكع كاحد
 4-3 اشير كقد تصؿ إلى سنة كاممة مدة الجيؿ الكاحد 5-3تعيش الحشرة البالغة 

. اسبكع كليا عدة اجياؿ في السنة
 

 خنفساء عصير الذرة
Carpophilusdimitiatus 

(Nitidulidae) 
: وصؼ االطوار

. دقيقة بيحاء المكف: البيضة
. الزكائد في نياية حيقة قرب القمة.  ممـ صفراء اك بيحاء6-5طكليا : اليرقة

 ممـ صفراء مشكبة بسمرة اك سكداء مشكبة بحمرة كال يكجد بقع 3-1,5طكليا : الحشرة البالغة
. العقمة الثانية في قرف االستشعار اقصر مف العقمة الثالثة.عمى النجاح االمامي
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تتغذل عمى الغذاء الرطب أك السكائؿ المتحممة منو كقممان تصيب التمر المخزكف :خطر االصابة
. إال في المحبلت الرطبة في االرحيات

: تاريخ الحياة
 بيحة مكحكعا عمى سطح 200تحع االنثى البيض بعد يكـ كاحد مف بزكغيا كتحع اكثر مف 

تعيش الحشرة البالغة , التمرة كيفقس بعد يكميف مدة الطكر اليرقي اسبكعيف كالعذرم اسبكع كاحد
.  أشير كتطير إلى مسافة بسيطة2-7
 

:اما الفراشات التي تصيب التمور المخزونة فيي  
فراشة او دودة التمر– أ   

Ephestia cautella walker 

Family: Phycitidae 

:الوصؼ  

ك األجنحة األمامية ذات لكف ,  مـ 20-15 المسافة بيف طرفي األجنحة األمامييف المنبسطيف 
ك كؿ األجنحة األمامية ك , ك الجناحاف الخمفياف لكنيما ابيض ك الحافة سمراء , رمادم بني 

.الخمفية ذات األطراؼ مستديرة ك أىداب قصيرة عمى حكافيا  

 

:االنتشار  

ك في المناطؽ المعتدلة , كىى اقؿ انتشارا في المناطؽ الجافة ,  تكجد في المناطؽ المدارية 
, لكنيا تحتاج الى مخازف دافئة لتقحي الشتاء, حيث قد تكجد خبلؿ الصيؼ   

. E. elutellaيحؿ محميا النكع 
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:العوائؿ  

 تعتبر آفة خطيرة لعدد كبير مف المكاد الغذائية خاصة الدقيؽ ك منتجات الحبكب النجيمية ك 
.النقؿ ك التكابؿ ك الكاكاك ك الفكاكو المحفكظة ك خاصة التمكر  

:دورة الحياة  

 بيحة تقريبا عمى المادة الغذائية ك يتـ ك حع معظمو خبلؿ األياـ 300 تحع األنثى بيحا 
,  ـ 30º أياـ تحت درجة حرارة 3ك يفقس البيض خبلؿ , الثبلثة األكلى اك األربعة بعد التزاكج 

ك ,  يكما 22رطكبة نسبية يكتمؿ الطكر اليرقي خبلؿ % 70,  ـ32.5تحت الظركؼ المناسبة 
كفي اإلصابات الشديدة تياجر الريقات تامة النمك بحثا عف مكاف مناسب ,  أعمار 5لميرقة 

حيث تنسج اليرقات شرانؽ حعيفة مف  (جدراف المخزف اك بيف األكياس )تتحكؿ فيو الى عذراء 
ك تستغرؽ دكرة الحياة ,  أياـ 7ثـ تخرج الحشرات الكاممة مف العذارل بعد , الحرير ليذا الغرض 
تصيب ىذه الحشرة أساسا ثمار التمر خاصة أثناء كجكده في . يكما31تحت ىذه الظركؼ 

البيض فرديا اك في , ك تحع عميو ك عمى ثمار التيف المجفؼ , المناشؼ لتجفيفو مف الشمس 
ك تثقب اليرقات الثمار ك تتغذل عمى أجزاء منيا تاركة مخمفاتيا داخؿ , مجمكعات صغيرة 

.كما أنيا تنسج خيكطا حريرية كثيرة ك تمكث الثمار, الثمار   

فراشة او دودة الفواكو المجففة– ب   
Ephestia elutella (Hubn. ) 

:الوصؼ  

, تشبو في مظيرىا العاـ الحشرة السابقة ,  الفراش صغير الحجـ ذا لكف رمادم اك رمادم بني 
. ممـ16-10المسافة بيف طرفي الجناحيف األمامييف المنبسطيف   

:االنتشار  

. عالمية االنتشار إال أنيا أكسع انتشارا في المناطؽ المعتدلة  
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:دورة الحياة و الضرر  

ك ىى معركفة كافة ,  تصيب الحشرة الحبكب المجركشة ك النخالة ك النقؿ ك الفكاكو المجففة 
 يكما تحت 30ميمة في مصانع الشيككالتو ك في مخازف الدخاف اك التبغ, تستغرؽ دكرة الحياة 

كقد يدخؿ العمر اليرقي األخير في دكر السككف في , رطكبة نسبية % 70,ـ 30درجة حرارة 
.بداية الشتاء  

فراشة او دودة التمر– ج   
Ephestia calidella Gn.  

ك يبدك أف انتشارىا في أكركبا , تشبو الحشرة السابقة في مظيرىا العاـ أال إنيا اصغر قميبل منيا 
ك ىي , ك ىي تبلـز الفكاكو المجففة المخزكنة خاصة التمكر , محدكد ك منطقة البحر المتكسط 

.كلذلؾ تعتبر كسطا بيف آفات الحقؿ ك آفات المخازف, تياجـ المحصكؿ أيحا قبؿ الحصاد   

 

فراشة او دودة التمر– د   
Ectomyelois ceratoniae (Zell.) 

Family: phycitidae 

كىى آفة لمفاكية ك النقؿ قبؿ , ك تنتشر ىذه الحشرة في منطقة البحر المتكسط ك االمريكتيف 
.ك تميد اإلصابة بيذه الحشرة لئلصابة بآفات المخازف, الحصاد ك أحيانا بعده مباشرة   

فراش دودة درنات البطاطس- ىػ   
Phothorimaea operculella (Zell.) 

Family: Gelechiidae 

المكف العاـ كمادم بني ,  ممـ 15 المسافة بيف طرفي الجناحيف األمامييف المنبسطيف :الوصؼ
األجنحة الخمفية افتح لكنا مف , مع كجكد بقع صغيرة ذات لكف رمادم قاتـ عمى الجناح األمامي 
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,  ممـ 12-9يبمغ طكؿ اليرقة التامة النمك , ك تحمؿ حافتيا الخمفية أىدابا طكيمة , األمامية 
.ذات لكف ابيض قرنفمي اك ابيض مشكب بخحرة  

 :االنتشار 

 .كاسعة االنتشار عالميا إال أنيا ال تكجد في غرب أفريقيا 

 :دورة الحياة 

,  اياـ 8-4كيفقس البيض بعد ,  بيحة عمى الدرنات المكجكدة بالمخزف 90-16 تحع األنثى 
ثـ تتحكؿ الى ,  يكما 30-10كتتـ نمكىا خبلؿ , ك تحفر اليرقات في الدرنة ك تتغذم محتكياتيا 

 12-6ك تخرج الحشرات الكاممة بعد , عذراء داخؿ شرنقة مف الحرير في ال مكاف بالمخزف 
. ـº 35-20 يكما عمى درجة حرارة 60-23ك يستغرؽ الجيؿ , يكما 

 

:الضرر  
ك جفاؼ األجزاء المصابة التي يصبح ,  تؤدم إصابة الدرنات الى انخفاض محتكاىا النشكل 

ك يزيد مف تمؼ الدرنات , ك تفرز اليرقات خيكطا حريرية كثيرة أثناء تجكاليا , قكاميا فمينيا 
.نتيجة دخكؿ أنكاع مف الفطر ك البكتيريا الى داخؿ الثمار المصابة مما يؤدم الى تعفف الثمار  

أف طرؽ المكافحة المتكاممة لمسيطرة حشرات التمكر  (2012)ذكر الطكيؿ كالجبكرم 
: ىي
 :المكافحة الكمياوية. 1

. تستعمؿ مبيدات المبلثيكف كاالكتمؾ لتعقيـ المخازف كالمكابس ككسائط النقؿ
 .كتستعمؿ المبيدات المبخرة مثؿ اقراص الفكستككسيف كبركميد الميثايؿ في تعقيـ التمكر

لوحده  مع استخداـ التفريغ اليوائي او الحرارة Co2 استخدـ االجواء المسيطر عمييا بػ . 2
 .المرتفعة او مع غاز النيتروجيف

: استخداـ الحرارة المرتفعة او المنخفضة. 3
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 ساعة لتخفيض اعداد عثة التمر 6 ,  1ـ لمدتيف°40 ,45 ,60فقد استخدمت درجات 
كاستخدمت الحرارة المنخفحة في حدكد الصفر المئكم لمدة اربع اسابيع لقتؿ جميع اطكار عثة 

. التمر
طريقة عممية كعممية لحفظ التمكر بتعريض بجرع ال يزيد عف : استخداـ الطاقة النووية. 4

الكاحد كيمك راد كلكف يؤخذ عمى ىذه الطريقة مف امكانية إعادة االصابة كالخكؼ مف االغذية 
 . المشعة مف قبؿ المستيمكيف

: استخداـ تقنية الحشرات المعدلة وراثيا. 5
ىذه التقنية ال يمكف استخداميا مع حشرات التمكر لككنيا ذات مقاكمة عالية لئلشعاع 

 .( أك أكثر30)بسبب امتبلكيا لكركمكسكات كثيرة 
: استعماؿ المكافحة الحيوية. 6

تستخدـ الطفيميات ألغراض البحكث لمسيطرة عمى اعداد الحشرات المتكاجدة في مخازف 
            Bracon hebetorالتمكر كما حالة الزنبكر المتطفؿ

(Hymenoptera, Braconidae) 
 .كىك مف المتطفبلت الخارجية عمى حشرة التيف

 في تكنس حد عثة Phaneritama&Lavifesaceaكما يستخدـ متطفبل البيكض  
. التمكر

كقد استخدـ المبيد الحيكم البكتيرم مف بكتريا الباسمس حد ىذه االفة ايحان كلكف في 
. مخازف محددة

: كفاءة مواد التعبئة. 7
يعتبر السميكفاف غير كفكء في منع حدكث االصابة كلكف مادة البكلي اثيميف قادرة عمى 

 .يكمان 90منع اعادة االصابة اذا ركعي عدـ التمكث اثناء الكبس كالمخزف الجيد حتى بعد 
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 Order Dipteraرتبة الحشرات ثنائية االجنحة 

 التي تتواجد في مخازف التمور
ذبابة الخؿ  : اف (1974)ذكر عبد الحسيف 

Drosophila ampelophilaloew melanogaster Mg. (Drosophilidae) 
: وصؼ االطوار

.  ممـ بيحاء متطاكلة0.5صغيرة طكليا : البيضة
.  ممـ بيحاء مع كجكد زكائد انبكبية عمى الحمقة البطنية االخيرة 5الطكؿ : اليرقة
صفراء فاتحة اك قيكائية مشكبة بخمرة الفتحتاف التنفسيتاف الصدريتاف بارزتاف عمى : العذراء
 .ساقيف

 ممـ صفراء أك سمراء مع كجكد اشرطة صفراء حكؿ الحمقات 2الطكؿ حكالي : الحشرة البالغة
. البطيئة الثبلث االكلى

: مظير االصابة
ذبابة الخؿ تعيش عمى التمكر المرطبة ك المتخمرة أك في االرحيات اك مجارم المياه المفتكحة 

. في المكابس كالمخازف كىي تمكث التمكر بأعدادىا الكبيرة ببرازىا كاجزاء جسميا
: تاريخ الحياة

تفرز , تمقي االنثى بيحيا عمى التمر الرطب ك المتخمر اك ام منتجات نباتية رطبة اك متخمرة
 ساعة كتمقي االنثى الكاحدة حكالي 24االنثى البيض في نسيج العائؿ يفقس البيض بعد حكالي 

 يكمان اليرقة ليا 25كتستمر بااللقاء إلى اكثر مف .  بيحة كذلؾ بعد يكميف مف بزكغيا1000
 يكمان حسب درجات الحرارة كفصكؿ السنة كبعد تماـ نمكىا تترؾ 4 – 56 ثبلثة اطكار لمدة 

تبمغ مدة الطكر .طعاميا إلى محؿ طعاميا حيث تتحكؿ إلى عذراء بداخؿ جمد اليرقة االخير
كالحشرات البالغة ليا قابمية عالية الكتشاؼ المكاد المتخمرة كىي نشطة الطيراف  . يكـ4-6العذرم 

في المحبلت المظممة في اثناء النيار كتصبح نشطة في الساعات الباردة عصران كيعيش الذكر 
.  يكـ70 يكـ كاالنثى 40
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 Order – Acarinaرتبة العناكب
 Tyrophaguslintneri Osbornأنعنكبكت الفطر  (1974)ذكر عبدالحسيف 

(Tyrophagidae) لكحظ ىذا العنكبكت عمى التمر القديـ كالرطب في بغداد في بعض الحاالت 
. كباعداد كبيرة جدان كالتمر المصاب ذك رائحة كريية كمنظر غير مقبكؿ
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الفصؿ الثالث عشر 

والخضراوات المجففة  حشرات الفاكيو
تقدر كميات الفكاكو المجففة في الكاليات المتحدة 

  طف زبيب 416 , 930
 طف خكخ 249 , 740
 طف تمر 20 , 650
 طف تفاح 16 , 680
  طف خكخ 3 , 580
 طف اجاص أك كمثرم 530

جنكب افريقيا جنكب استراليا كفي كؿ ىذه , كدكؿ العالـ االخرل مثؿ دكؿ البحر المتكسط
الدكؿ فاف الحشرات المنتشرة ىي نفسيا ألنيا مف خبلؿ التجارة العالمية اصبحت سائدة مف مئات 

كىذه االحرار االقتصادية ال تأتي مف حشرات الفاكية المجففة مف الخسارة في المقدار . السنكات
كلكف مف انخفاض الجكدة كالنكعية الف كجكد الحشرات اك متبقياتيا يؤدم إلى خسارة  (الكزف)

أف خسائر الحشرات قد يحاؼ الييا المبالغ المصركفة عمى التعميب . كبيرة في القيمة التسكيقية
. كالغسؿ كالتجفيؼ كاستخداـ انكاع مف العبكات المقاكمة لبلصابة الحشرية

 

 Beetlesالخنافس 
الخنافس المتكاجدة في الفكاكو المجففة تنمك باطكارىا االربعة البيكض اليرقات العذارل 

كطكؿ عمر الحشرة البالغة كعدد البيض المكحكع يتبايف حسب .البالغات فييا طكؿ فترة  نمكىا
سنة كبقية /اف معدؿ النمك يعتمد عمى الغذاء المتكفر كالذم يحدد عدد االجياؿ. االنكاع المختمطة

العكامؿ االخرل مثؿ ارتفاع حرارة الصيؼ اك بركدة اشير الشتاء كجكد الغذاء الطبيعي طبعان 
. كميا تحدد اك تؤثر عمى الحشرات

 أياـ كالبيض لو قشرة سميكة كقد تفقس بعد 5 مف يفقس بعد مركر بيض الخنافسمعظـ 
 . أسبكع أك قد يمكت2-3
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مختمؼ المدة ككذلؾ عدد ااالعمار كالتغيرات في الحجـ كيعتمد عمى الطور اليرقي
 ؼ فاف اليرقة قد تدخؿ في سبات ثـ تعاكد الغذاء بعد º45 مف التغذية كلكف عند انخفاحيا اقؿ

 .عكدة الجك الدافئ
كتغذر في خبليا ,  في الفكاكو المجففة تعذر في شقكؽ صناديؽ التعبئةعذارى الخنافس

اسفؿ التربة اك في االرحيات ثـ تتحكؿ بعد اسبكع إلى حشرة بالغة اك قد تمتد إلى عدة أشير 
أم ليا حرر احيانا اكثر مف )القاعدة اف الحشرات البالغة ىي متغذيات جيدة .في االشير البادرة

ألنيا تعيش طكيمة كتحع اعداد كبيرة مف البيكض , غالبية خنافس الفكاكو الجافة  (طكرىا اليرقي
تطير ما عدا حشرة الحبكب المنشارية قد تتحرؾ البالغات أك يرقاتيا عبر حكائط االبنية اك قد 

. تحمؿ عبر الفكاكو المجففة أك المخمفات
 

 خنفساء الحبوب المنشارية
SawtoothedGrain Beetle 

Oryzaphillussurinamensis (Linraeas)  
Family: Cucujidae 

 
ليا لكف قيكائي في صدرىا ستة أشكاؾ أك بركزات مميزة في كؿ جية في منطقة الصدر 

في الزبيب المخزف لمدة سنة أك اكثر فأف ىذه الحشرة تصبح .اك في منطقة اتصاؿ االجنحة
سائدة كتشاىد في الربيع كيزداد اعدادىا بشكؿ كبير,  الحشرة البالغة كاليرقات فييا تتغذل عمى 
, منتجات الحبكب كالفكاكو المخزكنة ك جكز اليند كالفكاكو المجففة ككذلؾ االعشاب الطبية كالتبغ

كالمحكـ الجافة كغيرىا مف البحائع كحتى السكر المصنع طبعان االغذية الجافة ىي , كالحمكيات
المفحمة كتحت ظركؼ خاصة فأف اليرقات قد تتحكؿ إلى مفترسات كبذلؾ فأنو عند انتشارىا فاف 

. فراشة الطحيف اليندية ال ترتفع عندىا اعدادىا
.  يكـ في الربيع17-8 أياـ في كسط الصيؼ كقد تطكؿ إلى 5-3تفقس بعد 
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 خنفساء الحبكب المنشارية بيحاء مصفرة كعند اكتماؿ نمكىا فانو بحدكد ثمانية :اليرقة
 أسبكع كخبلؿ ىذه 7-4انجات طكالك تتطكر خبلؿ اسبكعيف كلكف في الربيع قد تطكؿ الفترة إلى 

.  يكـ في الصيؼ9-6 مرة كتحتاج إلى 4-2الفترة تنسمخ 
بيحاء إلى مصفرة تكجد  اسفؿ أك في نفس مكاف تغذية اليرقة كقد تعمؿ :العذراء

تعذر فييا كنكع مف الحماية كاحيانا ال تعمؿ تمؾ الغرفة كعند عمميا فأنيا تتككف مف  غرفة ن
. فحبلت االغذية كالبراز كاالفرازات مف فـ اليرقات كذلؾ قبؿ تحكليا إلى الطكر العذرم

قد تستغرؽ الفترة الزمنية مف كحع البيض إلى ظيكر الحشرات البالغة : الحشرة  البالغة
يكـ /  بيحة10-6 أياـ مف بزكغيا كبعد 5 يكمان كتقكـ البالغات بكحع البيض بعد 27-315

 بيحة , خنفساء الحبكب المنشارية ذات عمر طكيؿ نسبيان كقد تصؿ 45-285كبعدد اجمالي 
ؼ في كاليفكرنيا تنشط اليرقات º 86-95درجات الحرارية المبلئمة بحدكد ,  سنكات3إلى 

ىذه الحشرة تتسمؽ بشكؿ جيد حتى لؤلسطح العامكدية .كالبالغات في مكسـ سقكط ثمار التمر
كلكنيا لـ يسجؿ طيرانيا كاليرقات حديثة الفقس قد تدخؿ عبر ثقكب صغيرة اك دقيقة عبر 

. العبكات كاألغمفة التي تعمب فييا الثمار المجففة كمنيا عمب التمكر
 

Merchant Grain Beetle 
خنفساء الحبوب التجارية 

Oryzaephilus mercator (Fauvel) 
 

مشابو إلى حشرة خنفساء الحبكب المنشارية سابقة الذكر مف حيث التكاجد كتاريخ الحياة 
كالعادات كلكنيا قميمة التكاجد في الفكاكو المجففة كما اف ليا القابمية عمى الطيراف كعمى مر 

السنيف فأف اعدادىا في ازدياد فيي مكجكدة في مخمفات التمكر في ارحيات مزارع النخيؿ ككذلؾ 
تتحمؿ درجات الحرارة الباردة كما في الحشرة السابقة الذكر . بساتيف اشجار التيف كىي غير ميمة

. كتحت المجير فقط يمكف تميزىا مف منطقة الراس
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 Small Darkling Beetles الصغيرةالغامقة الخنافس 
Blapstinussp. 

 تتكاجد في بساتيف التيف النكع المألكؼ منيا ىك 
Blapstinusrufipes (Casey). 
تتكاجد في التيف الساقط , اليرقة المكنذات لكف ابيض مفمطحة الجسـ ربع انج في طكؿ

تحت االشجار احيانان تقكـ بتغطيتو بشكؿ كامؿ كتترؾ مخمفاتيا عميو , البالغات تظير في الشير 
الخامس عندما ينحج التيف كيسقط ارحان كقد تتطكر اليرقة في االجزاء العمكية في التربة كقد 

تشاىد البالغات كتتكاجد بكثافة عمى البادرات في نباتات الفمفؿ كالطماطةكالباقبلء كالبنجر 
. السكرم

 Hairy Fungus beetleخنفساء الفطر الشعرية 
Typhaea stercora 

ذات لكف قيكائي المع بيحاكية متطاكلة طكليا عشر أنج كالجسـ مغطى جيدان بمجمكعة 
 .قصيرة كناعمة مف الشعيرات

 كتتكاجد في ثمار Fungus eatersكتسمى عائمة ىذه الحشرة حشرات آكمة الفطريات 
التمكر المتعفنة الممقاة عمى التربة الرطبة ككذلؾ الزبيب المتعفف كما تظير ىذه الحشرات عمى 
الحبكب كالبذكر المخزكنة كالتبغ كالكاكاك, الحشرات البالغة تطير لفترة قصيرة في فترة شركؽ 

كفي الزبيب المتعفف تتطكر ىذه الخنفساء مف البيحة إلى .الشمس كنادران في االكقات االخرل
 يكـ طكر اليرقة  , اربعة أياـ في 14 يكمان مدد اطكارىا ىي في طكر البيحة 21البالغة في 

اليرقات حديثة الفقس ال تستطيع العيش في الترتيب النظيؼ كلكف اليرقات الكبيرة , الطكر العذرم
. قادرة عمى ذلؾ

خنافس الفاكية المجففة 
Dried fruit beetle 

Carpophilushemipterus (Linuaeus) 
Family: Nitidulidae 

 االجنحة ذات لكف اسكد كعمييا نقطتاف ذات لكف أنج 0.18طكؿ البالغات بحدكد 
 االجنحة قريبان مف القمة الى قريب مف الجية الخارجية مف قاعدة تغطي كؿقيكائي عنبرم 
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في الذركة الساعة  ؼ 63ºالجناح تطير شكؿ جيد نياران عندما تككف درجات الحرارة عمى مف 
. يكـ/ ميؿ4,5 قبؿ الظير كقد تطير مسافة 11:30

ىذه الخنافس مف اآلفات الرئيسية لمتيف الناحج كالمجفؼ كاليرقات كالبالغات متكاجدة في 
الشتاء كغيره مف االكقات في الفكاكو الساقطة كالرقي المتعفف كالرماف كالخكخ كالحمحيات 

ىذه الحشرات ال تعيب الثمار الصمبة كلكنيا تصيب الثمار المتفجرة كالمتعفنة . كالزبيب الرطب
كذلؾ تتكاجد في مخمفات تخمير العنب كخاصة المتحرر منو عمى الثمار , كالمتجاكزة النحج

الثمار الجافة جدان نادران ما تعيبيا كلكف اليرقة النامية في . المتعفنة أك مخمفات ما بعد التجفيؼ
الثمار الساقطة مف االشجار المنشقة . التيف الناحح قد تكمؿ نظكرىا حتى بعد جفاؼ تمؾ الثمار

في بساتيف النخيؿ عند رم التربة تجد ىذه اليرقات الظركؼ المبلئمة . أك المتسمخة تتكاجد فييا
اليرقات تتغذل ك تتطكر في المحيط . (التمر)لتطكرىا في المخمفات كالثمار الساقطة مف النخيؿ 
ىذه الخنافس تحمؿ الخمائر كالفطكر . الرطب المظمـ كالمتخمر كتصيب االبصاؿ المتعفنة

. كسبكراتيا في كعمى اجساميا فتمكث التيف الناحج باألمراض النباتية اك تنقميا لو 
البالغات تزكر عصائر , باإلحافة إلى ذلؾ قد تحمؿ خطر العفف  في سيقاف العنب

اليرقة قد تصؿ إلى ربع أنج .النباتات في ك جركح  االشجار التي تككف حمكة كمتعفنة احيانان 
مصفرة الراس مف خاصة قريب مف الجسـ , الطكؿ عند تماـ النحح ذات لكف داكف الى ابيض

ذك لكف قيكائي عنبرم كعمييا شعيرات كنتكءات اما في نياية بطنيا كفي مقدمتيا ايحان طكؿ 
 مف األنج بيحاء إلى رمادم مصفر ال تككف شرنقة العذارء تبني في الشتاء خبليا 0.19العذراء 

يرقات كعذارل ىذه الخنافس , قريب مف سطح التربة اك قريب مف الغذاء حيث تكمؿ تطكرىا
 أنجات األعمى مف 8كجدت بعمؽ قدماف في الترب الجافة لمبساتيف كلكنيا االكثر تكاجدان في 

مئات مف اليرقات الكاممة النمك كالعذارل كالبالغات اك المتحكلة .التربة اسفؿ االشجار المنفردة
االفراد الحديثة تبزغ اك في شباط اك بداية آذار . الييا قد تتكاجد اسفؿ االشجار في الربيع المبكر

المياه الجارية لبلمطار كمناخ الشتاء قد يحدد بقاء اك . كفي نياية آب فأف جميعيا تترؾ التربة
تكاجد ىذه التنافس كلكف البرد كالرطكبة  قد تقمؿ مف االعداد في االكقات الدافئة مف الشتاء قد 

ىذه االنكاع ذات فترة تطكر .تتكاجد بعض منيا في شباؾ اك مصائد الشفط عند جمع الحشرات
 ؼ فأف فترة ححانة البيحة ىي يكـ º 90تحت درجة حرارة. قصيرة كعمر حشرتيا البالغ طكيؿ

 يكـ كفترة التطكر كميان قد تستغرؽ 5.8 يكـ كالطكر العذرم 12.4كاحد الطكر اليرقي يستغرؽ 
 يكـ , االناث الناحجة قد 12 يكـ مف البيحة إلى البالغة كلكنيا قد تقصر إلى 19.2
 أياـ مف بزكغ الحشرة الكاممة تبدأ بكحع البيض كالمكف 3 يكـ كنادران إلى سنة , بعد 103تعمر
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 2.134كقد سجمت . االبيض الذم ينشر فكؽ الغذاء كقد تتجاكز اعداد البيض ألؼ بيحة
.  يكـ79أنثى في مدة /بيحة

 
خنافس شاربة عصارة  الذرة 

Corn sap Beetle 
Carpophiladimidiatus (Fabricius) 

ىذه الحشرات ال يكجد عمى اجنحتيا بقع كانما تتراكح االلكاف مف القيكائي إلى االصفر 
أنج ك 1/8الى 1/16إلى المكف االسكد المشرب بالحمرة , االحجاـ حسب االغذية المفحمة كىي 
. قد تطير في أم كقت مف النيار كلكف غالبية الطيراف يحدث بعد الثانية ظيران 

إف العادات الغذائية تشابو كثيران مع الحشرة السابقة كىي مألكفة جدان في مزارعكبساتيف 
ىذه الخنافس مألكفة ايحان تشرب مف خيكط ثمار الذرة الحمكة التي دمرت مف قبؿ . العنب كالتمر

الرقي , فستؽ , الحشرات كالطيكر كمف ىنا جاءت التسمية كىي متكاجدة ايحاح في ثمار الرماف
الفترة البلزمة لمتطكر . جكز اليند المبركش كطحيف كنخالة كبعض فكاكو النقؿ االخرل, الحقؿ

 يكـ كفي الصيؼ فاف البالغات قد تعيش لمدة 15ؼ بحدكد º 90تحت درجة. البيحة إلى البالغة
. انثى/ بيحة175-225 يكـ االنتاج الكمي لمبيض 200شيريف كلكنيا في الشتاء قد تعمر 

 
 خنفساء الفاكية الصفراء

Yellow Nitidulid beetle 
Huptoncusluteolus (Erichson) 

 مف االنج  صفراء الى قيكائية  المكف كىي أقؿ مف 0.32 ليا مف الطكؿىذه الخنفساء
كمف ناحية , خنفساء الفكاكو المعركفة في الطكؿ كاقؿ نشاطان ككذلؾ مف  خنفساء عصير الذرة

الغذاء فيي متماثمة مع بعحيا كلكنيا تطير بشكؿ محدكد في منتصؼ النيار أما في الصباح 
 يكـ تحت درجة 9.6التطكر مف البيحة إلى البالغة يختمؼ مف.الباكر كالمساء فيي متكاجدة

 يكـ كالطكر 1.6فترة حصانة البيض .ؼ º70  يكـ تحت درجة حرارة 25.4ؼ ك  º90 حرار 
 . يكـ2.4 يكـ كالعذرم 12.6اليرقي 
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 Date Stone beetleخنفساء عجوة التمر 
Coccotyupesdactylipevda (Fabricus) 

Family: Scolytidae 
اسطكانية الجسـ ذات الكف مشرقة  كىي ترتبط بالفمؽ تعيب مخمفات بذكر , حشرة دقيقة

 .التمكر كذلؾ تعيب ثمار المكز الحمك كغيرىا
 

 Miscellaneousخنافس اخرل 
خنفساء الحبوب الصدئية 

Cryptolestesferrugineus(stephens) 
Family:Cucujidae 

 مع الزبيب المخزكف بانكاعو خاصة بسبب سقكط االمطارقبؿ جني تتكاجدحشرة 
المحصكؿ أكفي الثمار المتعفنة كىي تصيب التمكر في الحقؿ كالمخزف, البالغات تطير بيف 

.  بعد الظير9-6الساعة 
 

Cryptophaguslaticollis (Lucas) 
Family: Cryptophagidae. 

.  الطيراف بعد شركؽ الشمس تميبل الىتتكاجد في مخازف الزبيب 
 

 Spider Beetleالخنافس العنكبوتية 
Trigonogeniusglobulus (Solier) 

Ptinusgandolphei (Pic) 
  الزبيب ايحان مثؿ النكع صيبت

Lathridiusprotensicollis (Mannerheim) 
Family: lathridiidae 
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ايحا انكاع أخرل مف الخنافس الظبلمية التي تعكد إلى عائمة خنافس الطحيف 
Tenebrionidae 

: تصيب الزبيب ايحا ىي 
Blapstinusdilatatus (Le Conte) 

B.sulcatus 
Apsenarufipes (Esccherich) 

 B.rutipes( Casey)كحشرة أخرل (المفركش)ككذلؾ تصيب التيف المطبؽ 
ايحان تتغذل عمى Cnemeplatiasericea (Horn)كجدت خارج المخازف كحشرة 

. دقيقة كعند تكفر اإلحاءة في المساء 30-45الزبيب كالتيف  كىي تطير مدة 
 

. خنفساء الطحيف المتشابية
Triboliumconfusum (Jacquelin du val) 

وخنفساء الطحيف الحمراء 
T.castaneum (Herbst) 

 أحيانان في الثمار المجففة كىي ليا امكانية التطكر كالنحكج في الزبيب يتكاجداف
كقد تطير أحيانان خنفساء Scavengersالمخزكف كفي أكثر االحياف تعتبر كحشرات كانسة
.  بعد الظير6-7الطحيف  ليبلن لمسافات قصيرة 

 Family: Dermestidaeكىنالؾ عديد مف خنافس عائمة خنافس الجمكد  
: مكجكدة في مخازف الثمار الجافة مثؿ 

Trogodermavariabile (Ballion) 
T.simplex (Jayne), T. sternale(Jayne) 

 Black larder Beetleد السوداء ووخنفساء الجؿ
Dermestessater (De Geer) 

كخبلؿ مكسـ الحصاد قد تظير . كىي حشرات تطير نياران كليس ليبلن 
 Dinocleuscapillosusحشرة 
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Family:Curculionidae 
كباالخير تظير في صناديؽ الزبيب كىي حشرة تشبو  (الكـر)تتكاجد في حقكؿ العنب 

 .شكؿ بذرة العنب كليا نفس الكزنمذلؾ يحتاج الى مكائف تنظيؼ خاصة لذلؾ
 

أنكاع أخرل مف الخنافس غير مألكفة في التيف تتحمف 
 Foreign Grain beetle خنفساء الحبوب االجنبية 

: كحشرات اخرل مثؿ
Ahasverusadrena (Malti) 
Notoxuscalcaratus(Horn) 

 :ك بانكاع اخرل مثؿ
Carpophilus obsoletus (Erichson)  
C. decipiens (Horn) 
C. discoideus (LeConte) 

:  كىناؾ انكاع مكجكدة في مخازف الفكاكو المجففة ايحا مثؿ 
C. marginellus (motschulsky) 

 خنفساء العصير المعتـ اك الداكف
Dusky Sap beetle 
C. lugubris (Murray) 

ىناؾ العديد مف انكاع الخنافس االخرل تتكاجد في مخازف الثمار المجففة لكنيا ال تتغذل 
ىي حشرة Plochionuspallens (Fabricius)عمييا كلكف عمى الحشرات المتكاجدة ىناؾ مثؿ
كىي مكجكدة في مخازف الزبيب كىي Carabidaeمفترسة تعكد إلى عائمة خنافس مف االرض 

 .تطير بعد بزكغ الشمس كاحيانان ليبلن أك في الصباح الباكر
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 Trogodermainclusumانواع خنافس الجمود مثؿ 
لكحظت في مخازف الزبيب المصاب كحشرات متغذية عمى الحشرات الميتة االخرل كىي 

. غير مألكفة في تغذيتيا عمى الفكاكو المجففة
 

 Moths  المجففة والخضرواتالعث او الفراشات التي تصيبالفواكو
يككف الحرر جراء تكممة دكرة الحياة مف البيحة إلى الحشرة البالغة في الثمار المجففة 
كما في الخنافس لكؿ طكر لو درجة حرارة كمتطمبات غذائية خاصة كبعض العث تتبايف في 

اعدادىا حسب تكاجد المتطفبلت عمييا كلك بشكؿ قميؿ في بيئة المخازف ككذا مسببات االمراض 
 .فيي تقكـ بقتؿ عديد مف يرقاتياBacillusthuringiensis (Berliner)مثؿ بكتريا الباسمص

 أياـ كتنسمخ اليرقة عديد مف المرات متغذية اثناء 5معظـ بيض الفراشات يفقس بعد 
الجك الدافئ كبعض اليرقات تتعثر في نحكىا ألسباب غير معركفة اك قد تدخؿ بالسبات اك 

اليرقات الكبيرة العمر تقاكـ درجات البركدة الطكيمة اكثر مف العذارل النيا قد تتغذل في , الكمكف
يرقات العث غازلة لمحرير اثناء تغذيتيا كتجكليا ككذلؾ تتكاجد العذراء الناتجة منيا .االياـ الدافئة

العذراء تتكاجد في الشقكؽ المكجكد في صناديؽ حفظ الفاكية المجففة أك في . في شبكة خفيفة
. الفاكية المجففة نفسيا أك تحت القمؼ أك في خبليا طينية في التربة اك الفرش فكؽ االرض
. يستغرؽ طكر العذراء اسبكع اك أكثر في االجكاء الدافئة إلى عدة أشير في االجكاء الباردة

االطكار الكاممة مف العث ال تحتاج إلى تغذية أحيانان تحتاج إلى أخذ السكائؿ مثؿ رحيؽ النباتات 
. كالعذرال في العث تتغذىفي الطكر اليرقي فقط

 
 Raision Mothعثة الزبيب 

Cadrafigulilella (Gregson) 
 Ephestiafigulilellaفراشات صغيرة رمادية كاحيانا تدعى 

قد تعيش خارج المخزف كفي المخزف , اليرقات تصيب انكاع مختمفة مف الفكاكو المجففة 
الزبيب يصاب .  اك تصيب ثمار العنب المتعفنة في الحقؿFallen Figsمثؿ التيف المطبؽ 

متبقيات بذكر القطف بعد )كتصيب ايحان كؿ مف بذكر القطف ككعكو . حتى في حالة ككنو جافان 
ك حبات الكاكاك في المخزف أك عمى النبات CottonSeed cake(العصر الستخراج الزيت
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العائؿ, ثمار التكت ايحان تصاب خاصة في بدايات الربيع عند عدـ تكفر العكائؿ االخرل 
 .كمصدر لمغذاء

اناث عثة الزبيب تحع بيحيا عمى انكاع مختمفة مف الفكاكو المجففة ك اف معدؿ التطكر 
 يكمان عمى 43في اطكار البيحة ك اليرقة كالعذراء يختمؼ حسب الظركؼ الجكية فقد تصؿ إلى 

 يكمان كاليرقة تصؿ إلى نمكىا 3-6 ؼ في ىذه الدرجة طكر البيحة يستغرؽ  º83درجة حرارة
كىذا الطكر يطكؿ  (4-8) مرات 6اليرقة تنسمخ مرات عديدة تصؿ إلى . يكمان 32التاـ في حدكد 

في الشتاء في مخازف الزبيب , اليرقات التي تيرب مف المكافحة تستمر في التغذية كفي الربيع 
غالبية اليرقات تحيط نفسيا بشرنقة في التربة تحت عدة أنجات في , تتعذر كتبزغ حشرتيا البالغة

. اسفؿ التربة قرب سيقاف العنب اك تحت القمؼ أك في الشقكؽ
 أنج عمقان حكؿ سيقاف 6في المزارع التي تتجاكز اليرقات فترة الشتاء في شقكؽ التربة 

طكر ما قبؿ العذراء قد يستغرؽ يكمان كاحدان كطكر , االشجار ىذه اليرقات  تتعذر في الربيع
.  يكمان 10العذراء قد يستغرؽ 

.  يكمان 16 يكمان كاإلناث 11الذككر تعيش كمعدؿ .  أجياؿ سنكيان 3-4ىنالؾ . شتاءان 
 بيحة كقد يصؿ إلى 351عثة الزبيب كثيرة البيض في الصيؼ االناث المتزاكجة تحع 

 بيحة كتكحع  غالبيتيا في الساعات األكلى في الظبلـ في فترة الطيراف اليكمية في 692
 ساعة مف الغركب كلكنيا تنشط في االكقات المبكرة 2/1االجكاء الدافئة تتكاجد ىذه الحشرة بعد 

. منيا
عثة الزبيب داكنة الموف 
Dusky Raisin Moth 

EphestiodesgilvescentellaRagonot 
 E.nigvellaHulstكاحيانا تدعى

تشابو عثة الزبيب في الحجـ كالظيكر كلكف يرقاتيا  ذات لكف داكف سمكؾ التغذية 
متشابو ايحان كتتكاجد في حقكؿ العنب أك مخازف الزبيب تطير عمى االكثر ليبلن كخاصة في 

منتصؼ الميؿ كتربيتياعمى تغذية صناعية مككنة مف خميط مف الزبيب كالخكخ المجفؼ كالجكز 
. محاؼ اليو الخميرة مسحكقان كالجميع عمى شكؿ مسحكؽ
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 (اليندي)عثة الطحيف اليندية 
Indian Meal Moth 

Plodiainterpunetella (Hubner) 
 مف االنج الثمث الخارجي مف الجناح 0.83ىذه العثة مميزة ذات احجاـ مختمفة عمكمان 

االمامي ذات لكف قيكائي محمر ذك نيايات داكنة كفي المناطؽ الداخمية لمجناح ىنالؾ مسافات 
تطير بعد عدة , رمادية كىنالؾ حمقات حكؿ مساحات محددة كىي مف الحشرات المخزنية المألكفة

. ساعات مف غياب الشمس كقد تستمر حتى نياران كىي عالمية االنتشار
فاكية النقؿ , عثة الطحيف اليندم ذات مدل كاسع مف العكائؿ الغذائية مثؿ الحبكب

كمف ىنا جاءت  (الطحيف اليندم) Indian mealكالشكككالتة كطحيف الذرة التي يسمى أحيانان 
كتصيب ايحا الطحيف االعتيادم كالبقكؿ كقد تكجد في حقكؿ العنب فتتغذل عمى !!! تسميتيا 

لب , الزبيب المجفؼ في أغصاف بعض االشجار كفحبلت الفاكية كالفاكية المترككة مثؿ التكت
. الخكخ كالمشمش ككذلؾ ثمار التمر عمى أشجاره

  بيحة دقيقة بيحاء غير شفافة براقة قميبلن مكحكعة 170قاالناث تحع ما متكسط
 يكمان في الصيؼ كلكف في االجكاء الباردة فأف 2-4تفقس بعد , منفردَا اك في مجمكعات صغيرة

.  يكمان 22مدة الححانة قد تطكؿ إلى اكثر مف 
 مف اإلنج كقد تصؿ إلى نصؼ أنج في مرحمة 0.20يرقات حديثة الفقس ذات طكؿ 

. النحج ذات لكف أبيض كقد تظير ذك لكف أصفر أك بنفسجي اك مخحر
قد تدخؿ اليرقات الفتية في الشقكؽ الحيقة جدان كقد تصيب الفكاكو المجففة حتى في 

تتسمؽ أك تزحؼ كتطمؽ أثناء ذلؾ الحرير كبعد فترة كعند , االغطية أك مكاد التغميؼ المنيعة
 يكمان في 21تكمؿ اليرقات فترة تطكرىا في . االصابات الثقيمة فأنيا قد تظير قطع مف الحرير

.  أشير8-5األجكاء الدافئة كلكف في االبنية غير المكيفة قد تطكؿ ىذه الفتر إلى 
تعبر اليرقات الناحجة فترة الشتاء عبر شرنقة في الشقكؽ أك تحت األغمفة أك بيف 

احيانان تبقى خارج المخزف متغذية في األياـ الدافئة . طيات األكراؽ أك في أم اماكف مظممة جافة
عثة الطحيف اليندم ليا طكر بالغ . يكمان 4-9كفي ىذه الحالة فأنيا تظير في الربيع كتستغرؽ 

.  يكمان في االجكاء الباردة كالربيعية30 يكمان في الجك الدافئ كقد يطكؿ إلى 3-2قصير العمر 
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 أجياؿ سنكيان كالجيؿ الخامس يرقاتو قد تدخؿ 4 يكمان ك ليا 33يستغرؽ جيميا أقؿ مف 
. في سبات لتظير بالغاتيا في الربيع كتداخؿ األجياؿ مألكؼ كمشاىد

 
 Almond mothعثة الموز

Cadracautella (Walker) 
تشابو عثة الزبيب سابقة الذكر لكنيا أقؿ انتشاران دكرة حياتيا متشابو أيحان إلى أف قائمة 

.  يكمان 30أكثر كتكمؿ دكرة حياتيا مف البيحة إلى البالغة في @@ العكائؿ التي 
 

 Dried fruit mothعثة الفواكو المجففة
VitulaedmandsaeserratilineellaRagonot 

 مف األنج كىي حعيفة االنتشار كلكنيا 0.43بالغاتيا ذات لكف رمادم معدني كطكليا 
 كالزبيب كالمشمش المجففة كظيرت في المخازف التي خزف فييا الزبيب  التمكرجمعت مف مخازف

يرقاتيا أكبر مف يرقة عثة الطحيف . سنكات بدكف حماية مف الحشرات2 , 4,3لفترة طكيمة 
 يكمان, في الصيؼ فاف فترة الححانة 83اليندم كتستغرؽ حياتيا مف  البيحة إلى البالغة 

 أياـ منيا ستة أياـ 9 أياـ كالبالغة 10 يكمان كالعذراء 69 أياـ كطكر اليرقة يستغرؽ 9لمبيض 
 بيحة كىي تمر اشير الشتاء عبر طكؿ 128 بمتكسط 69-200تحع فييا البيض اعداد يتراكح

. اليرقة
 

 Navel Orangwormدورة الحمضيات المألوفة 
Paramyeloistransitella (Walker) 

عثة ذات لكف رمادم فحي االجنحة االمامية عمييا ىاالت سكداء كفييا االناث أكبر 
 في اريزكنا كفي 1920شكىدت ىذه العثة في الكاليات المتحدة ألكؿ مرة سنة .مف الذككر

العشريف سنة التي بعدىا أصبحت آفة ميمة في مخازف الجكز كالمكز كالتيف كالبرتقاؿ كتصيب 
التمر المطبؽ كالتمر عمى االشجار كتشير مف ثمار االخرل مثؿ التفاح المشمس , ايحا الميمكف

البيكاف كىي تصبب الثمار في الحقؿ ثـ تظير في المخازف بعد ذلؾ كتستمر اليرقة في , الرماف
. التغذية في المخزف إال أف البالغات الناتجة ال تكاثر
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ذك المكف االبيض الكريمي في مجمكعات صغيرة  البيحة يتغير لكنيا البيضيكحع 
 بيحة كتحت 85بيحة كبمتكسط 3-244أعداد البيض تتراكح بيف . البنفسجي ثـ برتقالي محمر

.  أياـ5ؼ فاف فترة الححانة ىي º 82درجة حرارة 
 مف اإلنج لكنيا كردم محمر عند بداية الفقس ثـ يتحكؿ المكف 3/4–1/2 بطكؿ اليرقة

إلى األبيض الكريمي بعد االنسبلخ االكؿ كبعد ذلؾ فأف المكف يعتمد عمى لكف الغذاء الذم 
. تتغذل عميو كاليرقة ذات شبكة حريرية تحيط بيا التمر كالتيف المصابيف مع تمكيثيا بالبراز ايحا

رطكبة فأف مدة تطكرىا % 55تتطكر اليرقة بسرعة عند ارتفاع مستكل الرطكبة النسبية فعند 
. يكما فقط22رطكبة فأف مدة تطكرىا تقؿ إلى % 25 يكمان كلكنيا في 55تككف بحدكد 
  º82 يستغرؽ بحدكد اسبكع كىي ذك لكف قيكائي مسكد تحت درجة حرارة العذراءطكر 

% 95 يكمان تحت ظركؼ رطكبة نسبة 36فأف دكرة الحياة مف البيحة الى البالغة تستغرؽ . ؼ
%. 22 يكمان تحت رطكبة نسبة 69كىذه تطكؿ إلى 

 
 

الذباب الذي يصيب الفواكو والخضراوات المجففة 
Files vinegar flies 

 .Drosophilaspp (الدورسمفة)ذبابة الخؿ 
 ىذه الحشرة مألكفة في Fruit flies أك   Pomace fliesكتدعى ايحان بذباب الفاكية 

مخمفات الفكاكو كالخحراكات خاصة في نياية الصيؼ ك في االماكف الدافئة فأف النكعيف التالييف 
: ىي االكثر انتشاران 

D.melanogaster (Meigen) D. simulans (Sturtevant) 
كلكف عند ارتفاع درجة في بعض المناطؽ فأنيا تتقدـ في األماكف الباردة فأف النكع 

D. pseudoobscura (Frolowa) 
 نكع في كالية كاليفكرنيا كغالبييا ذات اىمية 50ىك النكع المألكؼ ك ىناؾ أكثر مف 

 ىك السائد كىي ذبابة صغيرة الحجـ ذات D. melanoaserإال أف النكع , اقتصادية حئيمة
اجنحة رائعة كعيكنيا حمراء براقة كالبطف ذات لكف أسكد مشرؽ الثبلثة حمقات األكلى محمقة 

 مف االنج تصيب ىذه الذبابة المخمفات المتخمرة مف 3/32–2/32بمكف أصفر, الحجـ ذك طكؿ 
الفكاكو كالرقي كالمكاد المبلصقة لبذكر المشمس كالخكخ االعناب المتحررة كالطماطة كغيرىا  
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كىي حشرة مألكفة في اماكف تخزيف الخمكر كمعامؿ تعبئة الطماطة كبقية الفكاكو 

األخرل ك مخمفات الفكاكو بجكار الطرؽ تأكم اعداد كبيرة مف ىذا الذباب, ك بدخكؿ ىذه الذبابة 
.  كتغذيتيا قد تدخؿ العفف أك الخمائر إلى الثمار كقد سجمت نقميا عفف االفرع في االعناب

بالغة ىذه الذبابة تحكميا درجات الحرارة السائدة ككثافة الحكء كحركة اليكاء كىي ذبابة 
الكثافة الحكئية . يكـ كلكنيا ال تتحرؾ عند كجكد رياح بسرعة/قكية قد تطير مسافة عدة ا مياؿ

 تعمؿ شمعة/ـ قد150 كالكثافة الحكئية االكثر مف Foot-candlesشمعة / قدـ40المبلئـ ليا 
كتنشر ىذه الذبابة في حقكؿ النباتات ذات االدغاؿ الكثيفة تنشط نيار في الفترة بيف . عمى ايقافيا

اليرقة أك الدكدة بيحاء , ليا زائدتاف في احدل نيايتيا.  بعد الظير7-8قبؿ الظير أك 11-9
 أنج عند تماـ نمكىا الراس يميز بكجكد غطائيف ذك لكف 1/4بدكف أرجؿ أك عيكف بطكؿ 

. العذراء تتعذر قرب المناطؽ القريبة مف أماكف الغذاء مككنة غرفة.أسكد
  24تتكاثر ىذه الحشرة بشكؿ سريع في أم مف الفكاكو المجففة ك طكر البيحة فييا 

 أياـ بعدىا يتـ كحع البيض بعد ساعة 7 أياـ لمعذراء كدكرة الحياةالكاممة3 أياـ لميرقة 3ساعة ك 
 بيحة في االناث كذلؾ 1000 بيحة أك بمتكسط 2000مف االناث البالغة التي يمكف أف تحع 

 71 ؼ قد تعيش االناث 65º ؼ  بمتكسط 64º-77 يكـ كتحت درجات حرارة 39خبلؿ مدة 
.  يكـ43يكـ كالذككر 
 

 Wasps لزنابير المتواجدة في بيئة المخازفا
 Braconhebetorزنبكر البراككف المتطفؿ

مكجكد باعداد كبيرة اك تتكاجد في بعض االحياف تطير فكؽ الفاكية المجففة الساقطة يقكـ 
كيتـ اختيار اليرقات الكبيرة . بالتطفؿ عمى يرقات العث مثؿ دكدة الطحيف اليندم كعثة الزبيب

مف العث مف قبؿ أناث ىذا الزنبكر لكحع البيض فييا كتكمؿ دكرىا بقتؿ مزيد مف اليرقات لذا 
. فيي ميـ خاصة عند عدـ مبلحظة تمؾ االصابات

 1-2ىذه اليرقات تفقس بعد ,  بيحات في كؿ يرقة مشمكلة5انثى الزنبكر تحع بحدكد 
 أياـ ثـ تقكـ بالتعذير بقربيا 3-4يكـ اليرقة تتغذل عمى اليرقة المتطفؿ عمييا كىي مشمكلة لمدة 

 يكـ 8-11 أياـ كدكرة الحياة ىذه مف 4-5بالغات ىذا الزنبكر تظير بعد . مككنة بشرنقة بيحاء
 14مف البيحة إلى البالغة , االناث تعيش لمدة شير كالذككر عشر اياـ في المختبر ىنالؾ 
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 كقد تنتج عددا مف البيض غير Maleprogreyاالناث غير الممقحة تنتج ذككر فقط . سنة/جيؿ
 كىك سائد في الزنابير كلكف نادران في Parthernogenesisالممقح بظاىرة تدعى التكاثر العذرم 

معظـ االناث ىي التي تعيش في الطقس البارد .الخنافس كالعث المكجكدة في الفكاكو المجففة
تبقى جامدة ىامدة كتظير في الجك الدافئ فتنشط كتقكـ بالمسع ككحع البيض, البيض ال يفقس 
حتى يأتي الربيع كبعض االحياف في منتصؼ نيساف الزنبكر يشمؿ بحع يرقات كاالناث تتغذل 

. عمى السائؿ الذم يرشح اك يسيح مف اليرقات المثقكبة
الزنبكر يصؿ إلى اليرقات الظاىرة  إال أنو ال يستطيع الكصكؿ إلى اليرقات المشتية في 

التربة كمعظـ اليرقات الناحجة التي تريد الدخكؿ إلى الطكر العذرم ىي المفحمة لمتطفؿ 
. كخاصة في الربيع

 
 Fig waspزنبور التيف 

Blastophegapsenes (Linnaeus) 
ىذا الزنبكر الدقيؽ البلمع ذك المكف العنبرم قيكائي اساسي لتمقيح اصناؼ محددة في 

ألف لو دكر في عممية التمقيح الزىرم كمف ثـ العقد الثمرم Calimyrna figالتيف مثؿ الصنؼ
كتنتج ثماران لثبلثة Caprifigsكتزرع ىذه االصناؼ البرية مف التيف التي تسمى , في الحقؿ

كجبات سنكيان الغاية منيا ىك زيادة عقد اصناؼ التيف المنزرع  كامدادىا بالزنابير عمى مدار 
 ذكر 30 أنثى مف ىذا الزنبكر ك 500في الصيؼ يتـ انتاج .(الربيع كالصيؼ, في الشتاء)السنة 

عديـ االجنحة لكؿ ثمرة تيف كىنالؾ فتحة في الثمرة تخركج االنثى بعد تمقيحيا مف الذككر 
المتكاجدة ثـ تقكـ بكحع البيض في البراعـ الزىرية لمتيف البرم كيكتمؿ نمك ىذا الزنبكر في داخؿ 

الزىكر ثـ تيرب االناث مف الثقكب بعد تزاكجيا إلى ازىار اخرل كىكذا تقكـ بالتمقيح الثمرم 
كاحيانان تقكـ ىذه االناث بنقؿ العفف إلى الثمار أك البكتريا فتمكثيا خاصة بعد تكاجدىا في 

 .المخازف
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حياتية وسموؾ وبيئة الحشرات التي تصيب الفاكيو والجوز 
تصيب الحشرات اشجار الفاكية كالجكز في الحقؿ كلكف الحرر االكثر يأتي عندما تأتي 

الحشرات مع الثمار الى المخازف ممكثتيا بإجزاءىا أك برازىا أك بالخيكط الحريرية التي تنتجيا 
ككثير مف ىذه المنتجات يتـ رفحيا في السكؽ ك ال تسمح سمطات كزارة الزراعة االمريكية 

USDAبكجكد أم حشرة ميتة في الفكاكو المجففة في تعميماتيا لمسيطرة النكعية   .
 

 Codling mothدودة التفاح 
Cydiapomonella (L.) 

البالغات رمادية مبقعة الحكاؼ قيكائية قميبلن طكليا أقؿ مف نصؼ أنج االجنحة تغطي 
البالغات ال تتغذل ىذه الفراشة أك العثة محددة العكائؿ تتطكر يرقاتيا . أعمى كجكانب الجسـ

البيحة مفمطحة ,  كالجكز (Family:Rosaceae) الكرديةاساسافي ثمار التفاحيات مف العائمة
اليرقة حديثة الفقس تدخؿ الثمار  الناحجة لمجكز , بيحكية تمقى فرديان عمى الجكز أك االكراؽ

ىذه اليرقة بيحاء ذات عمبة راس سكداء كالصدر األكؿ محمي الثغكر التنفسية ذك شكؿ . بسرعة
كدكدة الخرنكب عثة التفاح تدخؿ في سبات  (أبك سرة)منجمي كىي تشابو يرقات دكدة البرتقاؿ 

ىذه اليرقة تدخؿ . مسيطر عميو جزئيان كمحددان بالفترة الحكئية كيتـ ذلؾ في الطكر اليرقي األخير
السككف حمف الشرنقة في اماكف حماية تحت القمؼ أك في االنقاض أك النفايات كاعداد جديدة 

ىذه الحشرة ىي عالمية كمتكاجدة في خطكط عرض أعمى مف .تدخؿ حمف الجكز المحصكد
25º البالغات الخارجة في الربيع بعد مدة التشتئة التي قحتيا . في شماؿ كجنكب خط االستكاء

كيرقة ك يككف أكؿ طيراف ليا في ذلؾ الكقت ك تتابع االجياؿ بعد ذلؾ كال تبقى في الثمار 
 .المصابة كلكنيا تميد الطريؽ لدخكؿ دكدة برتقاؿ ابك سرة التي تصيب بعد ذلؾ الجكز المخزكف

 

 Navel oragewormدودة البرتقاؿ أبو سرة 
Amyeloistransitella (Walker) 

 أنج 0.5بالغات ىذه العثة ذك لكف رمادم ذك عبلمات مستعرحة اكثر قميبلن طكليا مف 
 Mediterranean flour mothكىي تشابو عثة دقيؽ البحر المتكسط  
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كليا مدل كاسع مف العكائؿ التي تصيبيا حيث تتغذل عمى قركف , البالغات ال تتغذل
 خاصة في مراحمو االخيرة مف النحح أبك بعد التحمؿ كذلؾ الفكاكو Legume podsالبقكليات 
. كالجكز

 عمى الثمار أك عمى Clumpsمفمطحة بيحاكية تمقى فرادل أك في مجاميع : البيضة
األكراؽ المجاكر لمثمار كيككف  البيض ذك لكف كريميا ثـ يتحكؿ إلى برتقالي قبؿ بزكغ ,اليرقة 
لدكرة ثمار البرتقاؿ مخترقة حعيفة تعتمد عمى الشقكؽ أك التصدعات الطبيعية التي تحدث في 

. الثمار أك فتحات الدخكؿ التي سبؽ أف احدثتيا الحشرات االخرل
 

مختمفة االلكاف تتبايف مف االبيض إلى البرتقالي حمقات الصدر األكؿ المنجمية : اليرقة
الشكؿ ىي التي تميز ىذه اليرقة عف عثة التفاح كىي تشبو يرقة عثة الخرنكب التي سنتكمـ عنيا 

التغذير في دكدة عثة البرتقاؿ خبلفان لدكدة . الحقان كىنالؾ صعكبة شديدة جدان في التفريؽ بينيما
قد يدخؿ . كتحدث ليا فتحة لمخركج (برتقاؿ أك جكز)عثة التفاح يحدث في داخؿ الثمرة نفسيا 

كلكف ىنالؾ Phycitinaeالجيؿ االخير في مرحمة السبات كما ىك الحاؿ في افراد عائمة 
 .مشاىدات عف اف كؿ االطكار اليرقية المختمفة قد تدخؿ في ىذا السبات

الطكر اليرقي مختمؼ حسب االنكاع مف حيث المدة كيتكاجد في المناطؽ المتطرفة ىنالؾ 
. تداخؿ في االجياؿ كخاصة في المكسـ المتأخر كىنا يحدث الحرر لممحصكؿ بشكؿ مباشر

 

 Caroob mothعثة الخرنوب
Ectomyeloisceratoniae (Zeler) 

عثة الخرنكب ذات حشرة بالغة لكنيا رمادم عمييا ىاالت ذات لكف قيكائي ىذه البالغة 
ال تتغذل كىي مف حيث الحجـ تشابو دكدة البرتقاؿ ذك السرة كىي أكبر مف فراشة الطحيف 

طبيعة المدل العائمي مشابو كما سبؽ الذكر في عثة . اليندم كعثة الزبيب كعثة المكز كعثة التبغ
البرتقالي ذك السرة كىي مف الناحية التطبيقية حشرة عالمية عمى التمكر كيمكف أف تصيب المكز 

 .ايحان 
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يكحع بصمغ عمى العائؿ كفي البدء يككف ذك لكف ابيض اما القديـ مف فيككف البيض
يرقة عثة الخرنكب مثؿ يرقة عثة البرتقاؿ ذك السرة فيي . ذك لنكف احمر كردم قبؿ الفقس بقميؿ

. حعيفة االختراؽ تعتمد عمى الفتحات الطبيعية أك الفتحات التي تحدثيا حشرات اخرل
التعذير يحدث في الثمار المتطكرة  أك النامية كالبعض منيا تحت قمؼ االشجار أك 

. في استراليا يتـ السبات في الشتاء في العمر اليرقي االخير .تحت الركاـ االرحي
 

 خنفساء الفواكو المجففة
Dried fruit beetleCarpophilushemipterus (L.) 

مف االنج كىنالؾ عبلمات سكداء صفراء عمى الغمد  (0.1-0.2)حشرة صغيرة الحجـ 
الثمار ما بعد . البالغات تتغذل كتعيش طكيبلن مع طكر اليرقة. كىذا الغمد ال يغطي كامؿ البطف

ىذه الخنفساء ميمة في مخازف التيف .النحج أك المتخمرة أك المتعفنة ىي المفحمة لكحع البيض
ىذه الخنفساء قد تتغذل عمى .المجفؼ كالتمكر ككذلؾ قد تصيب الزبيب اثناء عممية التححير

.  انكاع مختمفة مف الثمار المتعفنة مف مثؿ العنب كىي ال تصيب الثمار الصحيحة
 ممتمر طكال, اليرقة تطكر في العائؿ 3-2ذك المكف االبيض اسطكاني البيض
 مف االنج بيحاء المكف إلى صفراء ليا شككتاف في نياية البطف , 0.25كتصؿ إلى 

 يكمان 12الطكر اليرقي يستغرؽ . اليرقة تغادر العائؿ لمتعذير كغالبان في التربة المحيطة
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, البالغات تعيش اكثر تحت درجات حرارة 
35 º ؼ عمى عكس الفراشات السابقة ىذه الخنفساء تطير في النيار عندما ترتفع درجة

 .ؼº18الحرارة اكثر مف 
 

 Almond mothعثة الموز 
Cadracautella (Walker) 

بالغات عثة المكز ليا اجنحة رمادية خفيفة كبيا خطكط داكنة كبشكؿ خاص في االجنحة 
ما في عثة الطحيف اليندم كلكنيا تفحؿ االجكاء الدافئة كالرطبة ىذه ؾدكرة حياتيا . االمامية

الحشرة تتكاجد مف المككنات الغذائية الكاردة مف المناطؽ الدافئة سكاءان الى اكربا أك إلى الكاليات 
البالغات تحع البيض مباشرة في البحائع المصابة .المتحدة مثؿ الخرنكب ك الكاكاك كالتمكر

البيض مشابو إلى بيض عثة الطحيف اليندم كلكنو رمادم قميبلن كيتميز بعدـ كجكد البقع الدائرية 
. الداكنة

 Tobacco mothعثة التبغ 
Ephestiaellutella (Hubner) 

 كلكنيا بعبلمات داكنة اكثر عما ىي في عثة الطحيف ةبالغة ىذه العثة ليا اجنحة رمادم
اليندم كعثة المكز كعثة الزبيب يرقات ىذه العثة مشابو إلى الحشرات سابقة الذكر إال انيا اكثر 

. حركة ك ال تتطكر سريعان مثؿ الحشرات السابقة كىي اكثر تكاجد في المناطؽ المدارية
. عندما ال تنمك الحشرات السابقةؼ 15ºبشكؿ محدكد تنمك ىذه العثة تحت درجة 

البيض دائرم قميؿ المزكجة يكحع في المادة الغذائية أك قريبان منيا كما في بعض حشرات العث 
. البيض في البدء يككف ابيض المكف قبؿ الفقس بقميؿ يصبح ذك لكف داكف. األخرل

يمكف تميز يرقة عثة التبغ عف غيرىا بالمكف كالبقع كما حكليا مف العبلمات كتميزىا عف 
الحشرات . السككف متكاجد في ىذه العثة اكثر مف غيرىا. عثة المكز يحتاج إلى فحص دقيؽ

. البالغة تفحؿ كحع البيض في الكاكاك عنو في الحبكب
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المكافحة المتكاممة لالفات الحشرية في الفواكو والخضراوات 
المجففة 

 بميكف 2.4أف تجارة الفكاكو كالخحراكات  المجففة  تقدر بػ  (2009) كآخركف  Johnsonذكر 
 مميكف دكالر سنكيا , المكافحة في أماكف 96دكالر سنكيا كتسبب الحشرات خسارة مقدارىا 

التصنيع تعتمد بشكؿ رئيسي عمى التبخير مع مراعاة الحفاظ عمى الجكدة أثناء التسكيؽ 
كالتححير كاإلعداد كالخزف كمف الحشرات المألكفة فراشة الطحيف اليندم , دكدة البرتقاؿ ذك 
السرة كفراشة أك عثة الزبيب الحشرة الثانية تبدأ اإلصابة في الحقؿ كتستمر في المخزف كلكف 

. البالغات ال تتكاثر في المخازف كاالىـ ىنا ىك تقميؿ الحرر بيذه اآلفة في المخزف
أما فراشة الطحيف اليندم فيي حشرة مخزنيو كتعاكد االنتشار فيو كفي الخزف طكيؿ األمد ينبغي 

جراءات لممكافحة أف تطمب األمر ذلؾ . اخذ احتياطات كا 
: يمكف إجراء عديد مف المكافحات بشكؿ متكامؿ ككما يأتي
 كالخزف المبرد  Microbial agentsاألجكاء المسيطر عمييا يتبعيا عناصر المكافحة الميكركبية

Low temperature storage  أك معايرة األجكاء المسيطر عمييا Controlled 
atmospheres يمكف استخداـ تقنية األجكاء المسيطر عمييا بابقاء تركيز .  حسب الحاجة

أما فراشة . ـ لمدة ستة أياـ لمكافحة فراشة البرتقاؿ ذك السرة°25كالحرارة % 0.4االككسجف 
الطحيف اليندم باإلحافة إلى المعاممة بالتراكيز المتدنية مف االككسجف يعقبيا المعاممة بالفيركس 

 0.0534   بمقدار  IMMGR (Indian Meal Moth Granulose Virus)متعدد األكجو   
ـ °10غراـ مف المحمكؿ لكؿ كاحد ليبره مف المكاد المخزكنة, أما المعاممة بالحرارة المنخفحة في 

. اككسجف فقط% 5مع األجكاء المسيطر عمييا 
. يمكف استخداـ المصائد الفيرمكنية لمتابعة ظيكر الحشرات أك تقيـ عمميات المكافحة المختمفة

 Habrobracon hebetorفي الزبيب فف عثة الزبيب المستيدفة يمكف استخداـ المتطفؿ 
عمى يرقاتيا لمسيطرة عمييا إحافة إلى الكسائؿ السابؽ ذكرىا في الحشرات السابقة كىذه  
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المعامبلت ال تؤثر عمى المحتكل الرطكبي كال عمى فعالية الماء كال قيمة البيرككسيد كال 
   a58.7األحماض الدىنية الحرة بشكؿ معنكم , أما األحرار فكانت في المعاممة الحابطة 

 كذلؾ في مدة b3.7 كالحرارة المنخفحة b5.2 كمعاممة الفيركس b 5.0كاألجكاء المسيطر عمييا
.  أسبكعا40خزف لمزبيب استمرت 

مف الميـ االبتعاد عف استخداـ الكيماكيات في مكافحة اآلفات الحشرية في الفكاكو كالخحراكات 
ما بعد الحصاد  كذلؾ باالبتعاد عف مخاطرىا لئلنساف كالبيئة كمف ىذه الطرؽ تشعع الغذاء كىي 

 دكلة في العالـ مثؿ الكاليات المتحدة كالياباف كفرنسا كالنركيج كمكافؽ عميو 40تعتمد مف قبؿ 
مف قبؿ منظمة الصحة العالمية كمنظمة األغذية كالزراعة الدكلية   كيقصد ىنا بذلؾ األشعة 
المؤينة كتقبميا استراليا كنيكزلندا كمعاير لسبلمة الغذاء في األعشاب كالبيارات كبعض الفكاكو 

 كيمك كرام بدكف ترؾ آثار جانبية سامة كتستخدـ ىذه 10االستكائية كىذه المعاممة ال تتعدل 
.  المعاممة لقتؿ اآلفات الحشرية كالبكتريا كالفطريات المكجكدة في الغذاء
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    كالمبخرات مثؿ   Fenthion  ك Dimethoateىنالؾ بدائؿ كيماكية مثؿ المبيداف  
Methyl Bromide الذم يميؿ العالـ إلى منعو نيائيا لتأثيره عمى طبقة األكزكف كىذه    

المبيدات طبعا ليا متبقيات كمبيد الفنترثيكف ساـ جدا لمطيكر كاستعمالو مقيد باألنظمة 
. كالتعميمات

يمكف استعماؿ اليكاء الساخف أك الماء الحار كلكف في مكافحة أفات ثمار كخحراكات معينة كما 
 .يمكف استعماؿ التبريد خاصة في الفاكية االستكائية أك تحت االستكائية
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الفصؿ الرابع عشر 
حشرات التبغ المخزوف 

Stored Tobacco Insects 
 

يتـ تخزيف التبغ المنتج سنكيان الستخداـ في مصانع السيكايركالسيكار كعمى مدار السنة 
كقد يتراكـ الخزيف ألكثر مف سنة خبلؿ ىذه المدة يتعرض إلى حشرتييف ىما خنفساء السيكاير 

اك التبغ 
The Cigarette beetle (Lasiodermaserricorne F.) 

 كعثة التبغ 
The Tobacco moth(Ephestia elutella Hbn.) 

 ممحقة بو خسائر كبيرة قد تقدر سنكيا باكثر مف عشرة مميكف دكالر امريكي كنصؼ 
 :كىذه الخسائر كما ياتي

 .فقداف في نكعية كجكدة التبغ المخزف. أ
فقداف في المكاد المصنعة في السيكاير أك السيكار في المصانع أك محبلت البيع . ب
. بالتجزئة

فقداف في قيمة التبكغ المصدرة حيث تتعرض المصابة منيا إلى ارجاع الى قيمة . ج
. التعكيض كقد ترفض الشحنة بكامميا

. السمعة الرديئة لمتبكغ المصابة في االسكاؽ العالمية. د
. ارجاع المكاد المصنعة مف قبؿ المستيمكيف عند كجكد اصابات في تمؾ المنتجات. ىػ
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 (التبغ)خنفساء السيكاير 
The cigarette (Tobacco) beetle 

Lasiodermaserricorne (Fabricius) 
 Family: Anobidae 

حشرة عالمية االنتشار تحمؿ عبر التبغ أك منتجاتو لكحظت في قبر الفرعكف تكت عنغ 
في مصر كىذا يشير إلى أف أصؿ ىذه الحشرة افريقي  ( سنة مف اآلف3500منذ )آمكف 

. 1886أكآسيكم لكحظت ألكؿ مرة عمى التبغ في الكاليات المتحدة سنة 
بالغة خنفساء السيكاير ذات لكف قيكائي غامؽ كطكليا أقؿ مف : الوصؼ وتاريخ الحياة 

البيض ذات لكف , الراس منحرؼ تحت الصدر في أثناء االستراحة أك المكت,  مف األنج1/8
سيمة الكسر إال انيا محاطة بغبلؼ شمعي يمنعيا ,  مف االنج1/50أبيض متطاكلة بيحاكية 

 مف االنج في الحجـ لكنيا 3/16اليرقة دكدية الشكؿ صغيرة جدان كثـ تنمكا إلى , مف الجفاؼ
كريمي إلى رمادم ابيض مكسكة بشعيرات كتظير ذات لكف قيكائي فاتح في اليرقات الناحجة 
كفي تمؾ المرحمة فانيا تبني غرفة أك شرنقة متحكلة فييا إلى عذراء غير نشطة كبعدىا تتحكؿ 

. إلى بالغة
 أسبكع كقد تعمر اكثر في االجكاء الباردة تحع كؿ 2-4بالغة الخنفساء السيكاير تعيش 

أغمب البيض يكحع في االياـ العشرة األكلى , انثى/ بيحة40-46 بيحة أك 40-100انثى 
مف البيض يكحع في الفترة % 80مف حياة البالغة كخاصة في اليكـ الرابع كالخامس كالسادس 

 يكـ كاليرقات تنحج في 6-10يكحع بعد اليكـ الثاني يحدث الفقس بعد % 90 يكـ ك 9-3
 يكـ كالعذرم 40 أياـ كالطكر اليرقي يكتمؿ بعد 7في الصيؼ يحدث الفقس بعد ,  يكـ40-30

 . يكـ56 أياـ كدكرة الحياة تكتمؿ بحدكد 5بعد 
: Season occurrenceالتواجد الموسمي 

يختمؼ التكاجد المكسمي لحشرة خنفساء السيكاير حسب ظركؼ الخزف لمتبغ الخاـ أك 
المصنع في المخازف المدفئة أك في المناطؽ شبو المدارية قد ال يحدث التشية كلكف يحدث ابطاء 

في المناطؽ المدارية فأف ىذه الحشرة تبقى عمى مدار السنة نشطة كفي ىذه .في النمك في الشتاء
. الحالة فأف كؿ االطكار تككف متكاجدة في أم كقت في السنة
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كىذه , في المناطؽ الباردة قد تعبر الحشرة بطكرىا اليرقة في التبغ اك العكائؿ االخرل
في المصانع أك المخازف ؼ ك º  36اليرقات تحدث فييا نسبة مكت عالية في درجة الحرارة 

 يكـ في كالية 60–50في الربيع قد تكمؿ دكرة الحياة بػ .المشيدة فاف غالبية اليرقات تبقى حية
 .سنة / 2-3فرجينيا أك نكرث كاركلينا قد يككف ىناؾ 

 
 :Habitsالعادات 

كلكف طرؽ . البالغة قد ال تتغذل, أف غالبية االحرار مف حشرة خنفساء السيكاير تحدثيا اليرقات
احيانا فأف . خركجيا أك دخكليا إلى التبغ عبر فتحات ىك الحرر الذم تحدثو ىذه البالغات

. تككينيا إلى غرفة لمتعذير ثـ ثقبيا لمخركج ايحان يعتبرمف احرارىا
.  البالغات غالبيتيا تترؾ التبغ لكحع البيض 

السيكار تبغ العطاس أك الشـ أك حتى تبغ , ىذه الحشرة تصيب انكاع السكاير
ىنالؾ أصناؼ مف :كذلؾ كؿ االشكاؿ المصنعة منياChewing and snuff Tobacoالمحغ

 Burley and Mary Tobaccoمرايبلند, التبغ قميؿ اإلصابة مثؿ تبكغ بارم
. تحفز اليرقة خبلؿ أكراؽ التبغ محدثة لثقكب كمنتجة لمسحكؽ مف التبغ أك البراز

أف اصابة السيكاير أك السيكار يجعميا غير صالحة لبلستعماؿ بسبب اف المدخؿ ال 
أما تبغ االستنشاؽ أك المصنع فأف . يستطيع سحب اليكاء أثناء التدخيف عند كجكد ثقكب ما

. كجكد الحشرات أك اجزاءىا أك حتى برازىا يؤدم إلى تحسس المستخدـ كبالتالي ترؾ المنتج
ىذا باإلحافة إلى االحرار التي قد تحدثيا ىذه الحشرة في مخازف التبغ , اف حشرة 
خنفساء السيكاير مف الحشرات متعددة العكائؿ ذات االصؿ النباتي أك الحيكاني فقد سجمت 

الخميرة الجافة ككثير مف المكاد العطارية المستخدمة , طحيف القطف, متغذية عمى بذكر القطف
, التمكر, في المطبخ أك التداكم حتى انيا تصيب مسحكؽ النبات المستخدـ كمبيد لحشرات أخرل

جكز , الجمكد, األلبسة الصكفية كالقطنية, الحبكب , الحمحيات الجافة, الرز, التيف, الزبيب
مسحكؽ المحكـ كغير كثير, ككذلؾ تصيب , حبكب الكاكاك كالفستؽ , مسحكؽ السمؾ, اليند

. الكرؽ كالنايمكف في مصانع اطارات السيارات
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 The Tobacco Mothعثة التبغ 
إنج مف الراس إلى 3/8بالغات ىذه الحشرة صغيرة رمادية إلى قيكائية طكليا بحدكد 

 يكحع فرادل أك في مجاميع قميمة قرب البيض,  مف االنج5/8نياية البطف أما مدل االجنحة 
 أنج قشرة 1/45البيض متطاكؿ قميبلن , التبغ لكنو ابيض رممي ثـ قبيؿ الفقس ياخذ لكنان اغمؽ

. البيحة قكية جدان ذات اتصاؿ حعيؼ بالتبغ المكحكعة عميو
لكنيا بنفسجي كليا ,  أنج1/2 إلى 3/8 صغيرة كعند اكتماؿ نمكىا تصؿ إلى اليرقة

شعيرات دقيقة , الراس احمر قيكائي كعمى الجسـ ىنالؾ بقع صغيرة قيكائية المكف عمى طكؿ 
. الظير عند اكتماؿ نمكىا اليرقي تحدث اليرقة شرنقة تخرج البالغة منيا

 ساعة مف البزكغ متكسط ما تحعو االنثى يزيد 24تتزاكج البالغات منتجة لمبيض بعد 
. انثى/ بيحة279 بيحة كقد يصؿ إلى 100عف 

الطكر ,  يكما25-28اليرقة تصؿ غاية النحج في ,  يكـ3-17البيض يفقس بعد 
 50 يكمان في ظركؼ الصيؼ فأف دكرة الحياة مف البيحة إلى البيحة تستغرؽ 5-25العذرم 

 يكـ 7-8الطكر البالغ يستغرؽ ,  يكـ لمطكر اليرقي كعشرة أياـ لمتعذير35 أياـ لمححانة 5.يكمان 
.  في ظركؼ الجك البارد

 
: Seasonal occurrenceالتواجد الموسمي 

تعبر عثة التبغ الشتاء بطكرىا اليرقي كعند تماـ نحجيا فيي تغادر إلى الشقكؽ كالحفر 
بعض , بيف االبنية أك األرحيات ثـ تحدث شرنقة تقحي فييا السبات الشتكم الخاص بيا

قد تصؿ بعض اليرقات السابقة إلى تحمؿ .اليرقات تنشأ شرانقيا قرب التبغ في سطكح العبكات
ؼ في ظركؼ كندا كفي الكاليات المتحدة في نكرث كاركلينا º30درجات حرارة قد تصؿ الى

كفي نيساف تتخدر . أسبكع2-3كفرجينيا فيي تبقى في درجات حرارية قريبان مف الصفر لمدة 
 August ثـ تظير ثانية في Julyكقد تختفي في  (أيار)كتظير البالغات في الشير الخامس 

. .October أك في Septemberكلكف الجيؿ الثالث قد يبلحظ متأخران في 
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 Habitsالعادات والسموؾ 

يرقة عثة التبغ تتغذل عمى التبغ فقط كىي ال تصيب منتجات التبغ المصنعة تتغذل 
عمى انكاع التبغ كخاص االصناؼ الحاكية عمى نسبة سكر عالية كقميمة النيككتيف كىي مف 

% 2سكر أك أكثر كالحاكية عمى نيككتيف أقؿ مف % 20أحسف االنكاع مثؿ التبكغ الحاكية عمى 
كتأكؿ يرقاتيا بشراىة قد تنيي أكراؽ كاممة تنسج . ىي االصناؼ المفحمة مف قبؿ ىذه الحشرة

بعد تماـ اليرقة قد . الشرنقة مف المتبقيات كالبراز كىذا ما يمفت االنتباه إلى االصابة بيذه الحشرة
تترؾ التبغ الف البالغات رىيفة ليس ليا القدرة عمى اليركب مف أكراؽ أك عبكات التبغ, البالغات 

تتغذل عثة التبغ عمى عديد مف .تتزاكج في المناطؽ المفتكحة كبعد ذلؾ تقكـ بااللقاء البيض
طحيف الذرة كالحنطة كالبمكط , البقكؿ, المنتجات االخرل ما عد التبغ فيي تصيب الحبكب

باإلحافة إلى ذلؾ قد تصيب الكاكاك . اغذية الدكاجف كام منتجات لمحبكب, كفستقؿ الحقؿ
. كحبكب كبعض االعشاب الطبية أك العطاريات كالرز كالحمحيات الجافة

: اآلفات األخرى لمتبوغ
ىناؾ آفات أخرل غير خنفساء السيكاير كعثة التبغ قد تتكاجد أك تتغذل عمى التبغ 

 بشكؿ عرحي خنفساء التبغ الكبيرة
The larger Tobacco beetle (CatoramatabaciGuer) ىي حشرة أكلية في 

المناطؽ المدارية كقد سجمت في الكاليات المتحدة كىي تصيب التبغ كما في خنفساء السيكاير 
 .كلكنيا حجميا أكبر كلكنيا قيكائي داكف

 

عثة 
Phycitid moth (TlascalafinitellaWlkr.) 

 
 AglossacaprealisHbn كقد تسمىتصيب التبغ في رجمكند في فرجينيا

يرقاتيا تتغذل عمى اكراؽ التبغ المتعفنة أك المتحممة جزئيان كاحيانان تشاىد في مخازف 
كىناؾ انكاع أخرل تتكاجد بشكؿ عرحي مف اآلفات المخزنية المعركفة كلكف غالبيتيا .الفبلحيف
. ىي رمية
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: مصادر االصابة بالحشرات في مخازف التبغ

: مخازف الفالحييف
عثة التبغ تتكاجد في مخازف الفبلحيف كحتى كصكليا إلى االسكاؽ كتسبب احرار لمتبغ 
أثناء التجفيؼ كاالنحاج ك قد تأتي ىذه الحشرات مف مخازف تبغ الشركات المصنعة أك قد تككف 
مكجكدة أصبلن في محيط مخازف الفبلحيف نفسيا عمى فحبلت  التبغ مف سنة إلى أخرل اك عمى 

 .عكائؿ غذائية أخرل
 :في مخازف تخزيف السيكاير

أف إعادة تجفيؼ أكراؽ التبغ في المخزف يؤدم إلى تدمير كافة أطكار خنفساء السيكاير 
كعثة التبغ كبذلؾ فأف أكراؽ التبغ تككف سميمة عند كحعيا في البراميؿ الخشبية لمتخزيف 

Hogsheads. 
: تبوغ السيكار

فقط خنفساء السيكاير ىي التي تصيب السيكار في التخزيف أك إمكاف البيع بالتجزئة أك 
اثناء التكحيب كاالنحاح بعض التبكغ ىي مصابة أصبلن كغالبيتيا تاتي مف ككبا أك بكرتكريكك 

. إلى الكاليات المتحدة
 

: منتجات التبوغ المصنعة
بشكؿ عممي كؿ ىذه المنتجات قد تصاب بخنفساء السيكاير كىذه الحشرة قد تطير بشكؿ 

كفي مراكز تصنيع التبكغ قد تدخؿ عبر أم .  ميؿ أك أكثر2قكم كقد يصؿ مدل طيرانيا الى
تحع بيحيا عمى السيكاير المعبأ أك السيكاير أك ام منتجات اخرل لمتبغ . باب أك شباؾ مفتكح

عبكات التخزيف بالكرؽ أك الكارتكف أك .مخزنة في أماكف البيع بالتجزئة أك أماكف التخزيف
االلمنيكـ أك السيميكفاف قد تحمي مناالصابةبخنفساء السكاير أحيانان يكحع البيض عمى العبكة 
كبعد الفقس تدخؿ اليرقة حديثة الفقسعبر أم فتحة اك فجكة مخترقة العبكة ثـ تصيب المككنات 

 أسبكع لمتخمير اك 4-5الداخمية لعبكة السيكار الذم يكحع في صكاني مفتكحة أك صناديؽ لمدة
كفي مصانع التبغ فأف أكراؽ التبغ قبؿ . االنحاج كىذا الكقت ىك المبلئـ إلصابة المنتج ذلؾ

التصنيع تمر خبلؿ عمميات تححير حرارية يؤدم كما ذكر سابقان إلى تدمير كؿ اطكار خنفساء 
بعض التبكغ المصابة مكجكدة في المصنع قد تؤدم إلى إعادة االصابة .السيكاير كعثة التبغ
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خبلؿ عدة ساعات , بعض التبكغ تعامؿ بنكيات كتبقى عدة أياـ ألخذ الطعـ أك الجفاؼ يمكف 
الخنفساء السيكاير في تمؾ الفترة انتكحع بيحيا عمى تمؾ المنتجات كال تفقس حتى يتـ تحيع 

 (مكيفة)في مصانع التبغ الحديثة تككف الحرارة .تمؾ المنتجات إلى السيكاير كتعبئتيا في عبكات
 º ؼ80عمى مدار السنة كىذا يعني أف خنفساء السيكاير قد تبقى فعالة طكاؿ السنة بدرجة حرارة 

يجب بذؿ عناية كبيرة لمتخمص مف المتبقيات أسفؿ المكائف في تمؾ % 70كرطكبة نسبية 
. المصانع

: المكافحة عمى مستوى المزرعة

 Sanitationاالجراءات الصحية 
يمكف إلصابة أكلية بحشرة أف تحدث لدل تجميع الفبلح اك الخزف في المستكدعات 

عدـ خزف , يجب تنظيؼ أماكف التخزيف جيدان .كيجب االسراع في تسكيؽ التبغ باسرع كقت ممكف
أسمدة اك بذكر أك عمؼ في ىذه المخازف في الربيع كعند بزكغ عثة التبغ فأنيا تطير لمبحث عف 
مكاد غذائية يمكف القاء البيض عمييا يمكف أف تفقس اليرقات في مستكدعات نظيفة كلكنيا تمكت 
إذا لـ يتكفر ليا الغذاء المبلئـ فإذا خزف في ىذا المستكدع حبكب أك عمؼ أك بذكر فأنيا تصيبيا 

. ثـ عند تخزيف التبغ في مكسـ الحصاد فأنيا تنتقؿ اليو لتصيبو ايحا
: المكافحة في مستودعات التخزيف بواسطة مصائد الحشرات

يجب كحع مصائد الحشرات الكيربائية في كؿ قطاعات المخزف أك المصنع ألخذ العمـ 
بفترة ظيكر الحشرات كاعدادىا كأف يتـ ذلؾ قبؿ الربيع كتبقى فعالة أك شغالة حتى نياية مكسـ 

التخزيف أك التسكيؽ كىذه المصائد تباع جاىزة اك يمكف تصنيعيا كتتككف مف قمع كمركحة 
,  كاط40-50كحكء لمجذب كفييا قنينة زجاجية لجمع الحشرات كصدر الطاقة مصباح ذك قدرة 

 كيمك كاط في 1معدؿ استيبلكيا لمقدرة الكيربائية يككف ,  حصاف أك أقؿ1/2المحرؾ ذك قدرة 
عند اجتذاب الحشرة إلى مقدمة المصيدة يقكـ اليكاء بسحبيا إلى الداخؿ كىذا قد يؤدم . ساعة24

. أما عثة التبغ فتنجذب بشكؿ بسيط إلى ىذه المصيدة. إلى قمة االصابة في المخزف
كبشكؿ عممي فأف اعداد العثة قد ال تككف بعدد كبير كلكنيا قد تعكد لمكجكد اك ظيكرىا 

زالة الحشرات . باعداد كبيرة المصيدة يمكف تعميقيا عبر سمؾ في أعمى المخزف كفحصيا دكريان كا 
 قدـ مكعب 500,000تحتاج كؿ كحدة خزف عمى مصيرة كىي كافية لتغطية . منيا كصيانتيا

 ساعة يكميان أما التشغيؿ الجزئي فأنو 24مف حجـ المخزف , المصائد يجب أف تعمؿ عمى مدار 
المصائد يجب تنظيفيا كتزيتيا كصيانة مككناتيا .ال يعطي فكرة صحيحة عف كاقع كجكد الحشرات
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ذا تركت بدكف صيانة فأف كفاءتيا تبدأ ,  أشير3عمى األقؿ كؿ  القمع يجب تنظيفو شيريا كا 
. بالتناقص

: االجراءات المخزنية
تككف جذابة جدان لخنفساء السيكاير بعض االصناؼ غير مرغكبة مثؿ – التبكغ المجففة 

كينفي عزؿ االصناؼ عف بعحيا Burley and Maryland Tobaccosتبكغ البارليكالميرلندا
البعض أـ أمكف ألف بعحيا ال يحتاج إلى تجييز بينما تحتاج االصناؼ الجذابة إلى مكافحة 

نما يقتصر المعالجة عمى المخازف  لحمايتيا كليس مف الناحية االقتصادية تجييز كؿ المخازف كا 
. المصابة

خنفساء السيكاير تميؿ إلى كحع البيض عمى جزء الساؽ مف أكراؽ التبغ ألف تمؾ 
المكاقع تحكم فسحات تمكنيا مف الحركة كالتنقؿ عبر الفجكات كبذلؾ فأف عبكات التبغ الحاكية 

السيقاف المعزكلة مف نبات التبغ يجب أف , عمى سيقاف ستككف معرة لبلصابة أكثر مف غيرىا
. تخزف في أماكف غير االماكف التي تخزف بيا االصناؼ الحساسة القابمة لئلصابة

 سنكات عمى األقؿ كبشكؿ 3 التخزيف في معامؿ تصنيع المنتجات التبغية قد يستغرؽ 
 مف كؿ مخزف 1/3سنة كاستيبلؾ القديـ أكؿ باكؿ , يجب تبديؿ /عممي ينبغي عزؿ الخزيف

سنكيان عمى األقؿ كبيذا ينبغي أف تككف المخازف نظيفة ألف التخزيف فييا يككف عمى مدار السنة 
. كيمكف لئلصابة بيا االستمرار

 :Screeningحواجز العزؿ 
في الصيؼ فأف خنفساء السيكاير يمكف ليا أف تطير كعثة التبغ بشكؿ اقؿ مف ذلؾ 

أف عدـ كجكد .لذلؾ يجب تغطية الفتحات كالشبابيؾ كاألبكاب بقدر االمكاف بالحكاجز السمكية
. حكاجز يؤدم إلى إعادة االصابة بعد فترة زمنية صغيرة مف المكافحة قد تقدر بالساعات

 سنة كحسب معدف 3-5قد تخدـ Galvanized wire screenأف الحكاجز السمكية المكمفنة
البركنز, االلمنيكـ اك الببلستيؾ كاالخير أحسف مف الناحية االقتصادية , صناعتيا مثؿ النحاس

 جدا ميـ كفي خنفساء السيكاير يجب أف  meshألنو يخدـ فترة أطكؿ , حجـ الثقكب أك المش
كيمكف  (أنج/ يعني ذلؾ عشركف ثقب) 20meshwire أنج كىك ما يعادؿ 0.0396ال يقؿ عف 

.  أنج في القطر0.02 كفي ىذه الحالة فأف المسافة ىي mesh wire 18استخدـ 
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 :Open-Type warehousesالمخازف مفتوحة الجوانب لمتبوغ 
ىذه المخازف تككف جكانبيا قابمة لمفتح بشكؿ جزئي أك كامؿ كتككف مزكدة بحاجز سمكي 
ذك شرائح معدنية , االرحيات مف االسمنت أك غيرىا منالمكاد المصنعة كاحجاميا مختمفة كقد 

 مف البراميؿ الخشبية المخزف بيا التبغ كىذه المخازف تحتاج أثناء 800-3000تصؿ إلى 
المبيدات المستخدمة في التبغ خاصة تككف متطايرة ال تبقى ركائح , تعكيض المنتج إلى التبخير

المبيدات الذائبة في الماء غير مستعممة في مخازف . سيمة االستعماؿ, غير قابمة لبلحتراؽ, ما
التبغ الف ذلؾ يؤدم إلى زيادة الرطكبة النسبية التي قد تؤدم إلى ظيكر االعفاف عمى التبغ كمف 

. ثـ التحمؿ
 

: Fan-Guardedاالبواب المجيزة بمرواح طرد اليواء 
في جميع مصانع التبغ ىنالؾ حركة دائمة لممكاد األكلية كالمصنعة لذلؾ ينبغي كحع 

 أنج 16حكاجز اليكاء اعمى كؿ باب مف أجؿ منع الخنافس مف دخكليا , أف المراكح ذات قطر 
عمى األقؿ تككف مكحكعة اعمى كؿ باب ليذا الغرض كىكذا  فأف خنفساء السيكاير ال تستطيع 

. اختراؽ ىذا الحاجز اليكائي
 :تبخير المنتجات التبغية المصنعة

 السيكاير التي تحخ إلى قنكات البيع ال يجدل ليا تبخير, أف تبخير السكاير داخؿ 
العبكات شيء غير عممي, السيكاير قبؿ مغادرتيا المعمؿ قد تصاب كأحيانان أثناء المناكلة عند 
شركات التكزيع الكبرل أك محبلت البيع بالتجزئة ك عند إعادة السيكاير إلى المصنع بعد انتياء 

. صبلحيتيا لمبيع يتـ تبخيرىا تحت الحغط بعد نزع عبكاتيا لغرض إعادة التصنيع
السيكار المصنع ينغي المحافظة عميو ابتداءان مف التصنيع كحتى الشحف خارج المصنع 

 يكمان اك أكثر عندىا ينبغي تبخير ىذه المكاد المصنعة اك حفظيا في 40كىذه الفترة قد تستغرؽ 
. غرؼ خاصة منيعة حد الحشرات أك في المخازف المبردة ككؿ ىذا يتـ قبؿ تغميفيا  بالسميكفاف

 
: Pi and chewing Tobaccoالتبوغ المصنعة أو البايب 

يجب تبخيرىا قبؿ مغادرتيا المصنع كينبغي أخذ الحيطة كالحذر أثناء فترة تخزينيا 
المنتجات المعادة ألغراض إعادة التصنيع يجب تبخيرىا قبؿ دخكليا إلى . الحتماؿ إعادة االصابة

 .المصنع
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معامالت التبوغ بالحرارة المرتفعة أو المنخفضة 
High and low Temperature Treatments 
كما ىك معركؼ فأف عمميات إعادة التجفيؼ لمتبكغ ينغي ليا قتؿ كؿ اطكار عثة التبغ 
كخنفساء السيكاير كىذا ليس حركريان عند تجفيؼ شرائح التبغ المنزكعة العركؽ الف المعاممة 

. بالدرجات المنخفحة كلفترات بسيطة  ليست كفكءة تمامان 
في حالة السكاير المصنعة أك تبغ البايب ينبغي اعتماد درجات الحرارة المرتفعة المناسبة 

التبريد اك الخزف في ظركؼ مبردة لو أىمية عظمى لمنبع . لقتؿ الحشرات بأكطئ قدرة ممكنة
االصابة بالحشرات التبكغ المعدة لمتصديرالتي تخزف تحت درجة حرارة 

º60-50الحد الفعاؿ . ؼ لمنع الفقدانالمكف أك الرائحة ك ايحان تمنع االصابة بالحشرات
ؼ كايحان ىذه الدرجات تعيؽ 60º-65لمنع نشاط عثة التبغ أك خنفساء السيكاير ىي الدرجات 

. نمك ىذه اآلفات كتطكرىا كعند بقاء ىذه المنتجات لفترة طكيمة فأف تمؾ اآلفات قد تمكت
أف المعاممة بالدرجات المنخفحة ال يؤذم التبكغ بؿ ىك أحسف مف المعاممة باالبخرة 

 ؼ فأف كؿ أطكار خنفساء السيكاير في الباالت أك العبكات 10ºالكيمياكية القاتمة في درجات 
 أياـ ألف ىذه الفترة مبلئمة لتمكيف التبريد مف 3-5االخرل في أكراؽ التبغ فأنيا تمكت في فترة 

ايحان الخزف المبرد مستخدـ في مصانع السيكار مف أجؿ منع .النفكذ إلى داخؿ ىذه العبكات
. اإلصابة بخنفساء السيكاير

التبكغ ذات القيمة العالية مف المحتكل السكرم ك السيكار المصنع منو فأنو يحب خزانيا 
ال تكجد أصابات عند ىذه الدرجات كحتى بعض . ؼº55-34في عزؼ مبردة تحت درجات 

عند تعريض التبغ أك منتجاتو المصنعة فأف كافة , الخنافس قد تصبح غير فاعمة اك نشطة
 º40يكمان أك 90 ؼ لمدة 47º-48االطكار الحشرية تقتؿ بالتعريض المباشر إلى درجة حرارة 

.  يكمان 3 ؼ لمدة 15º أياـ أك 7 ؼ لمدة º25 يكمان أك 16 ؼ لمدة 36º يكمان أك 33ؼ لمدل 
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المعامالت األخرى 
المعامبلت بالمبيدات لمكافحة عثة التبغ يمكف اجراءىا حسب التكصيات 

 مرات سنكيان 3-4أما خنفساء السيكاير فتحتاج إلى التبخير بالكمياكيات, كال تحتاج إلى التبخير
. كحسب كجكد الحشرة كينبغ أف يقكـ بيا خبراء في ىذا المجاؿ كتحت الحغط العالي أك بدكنو

 

المكافحة المتكاممة آلفات التبغ المخزوف 
 

أف تخزيف التبغ مف المكسـ إلى المكسـ القادـ حركرم لدىـ Ryan( 2001 )ذكر
التصنيع كدكامة االنتاج يجب بذؿ أقصى مجيكد مف أجؿ جعؿ التبكغ ذات مستكل رطكبة 

. منخفحة لمنع االصابة بحشرتي عثة التبغ كخنفساء السيكاير
جافة خالية مف , في مستكل المزارع يجب عمى الفبلحيف تخزيف التبكغ في مخازف نظيفة

أم متبقيات كخالية مف االصابات الحشرية كعند التخزيف يحب متابعة الفحص الدكرم ككذلؾ 
عمى  , يخزف التبغ جيد االمكاف في صناديؽ أك باالت. جعؿ الخسائر في التبغ في حدكدىا الدنيا

االكثر تأتي االصابة في التبغ مف منطقة تكاجد السيقاف النباتية خاصة عند تكفر الرطكبة 
يجب تكفير تيكية حكؿ عبكات التخزيف كيمكف كحع االلكاح عمى شكؿ كراسي في .المبلئمة

أرحيات المخازف كخاصة في المخازف ذات االرحية االسمنتية أك االسفمتية كعند عدـ تكفر ذلؾ 
ينبغي كحع النايمكف أك أم مانع لمرطكبة ليعزؿ عبكات التبغ مف أف تأخذ الرطكبة مف أرحيات 

 اسبكع لمتأكد مف إجراءات 2-4اف ىذا الفجكات تحت مكاد التحميؿ يجب فحصيا كؿ . المخازف
. السبلمة كعدـ االصابات

 º100تستخدـ مراكح التجفيؼ في مخازف التبغ مف أجؿ بقاء درجات الحرارة ال تتعدل 
 .ؼ ككذلؾ يحافظ ىذا العمؿ عمى عدـ التغير في األلكاف لمتبغ كبالتالي تقميؿ الجكدة

 ؼ قد يؤدم إلى تقميؿ º140أف المعاممة بالحرارة المرتفعة لمدة ساعة كاحدة بحدكد 
االصابات بالحشرات كطبعان ىذه المعاممة ليست ليا متبقيات إال أنو قد تعاكد االصابة بعد فترة 

. لذلؾ يمـز إعادة  المعاممة مجددان عند ظيكر االصابة بالحشرات
أف إجراءات المكافحة في مخازف كمصانع التبغ صعبة جدان كالكقاية ىي أسمـ الطرؽ 

كمنيا تنظيؼ المستكدعات قبؿ كركد ارساليات التبغ كتجميع كؿ المتبقيات كمعالجتيا أف تكاجد 
. ىذه المتبقيات قد يجعميا تعاكد االصابات إلى التبغ في المخازف المجاكرة بعد كركده الييا
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يمـز معالجة التبغ ك االماكف الخاصة  بالمبيد  : Tobcacco moths عثة التبغ
أف معالجة التبغ يتـ ,  لمنع االصابة بياBacillus thuringiensisالحيكم الحاكم عمى بكتريا 

: بشكؿ مباشر بالرذاذ الدقيؽ داخؿ اسطكانات خاصة كتككف نسب المعامبلت كاآلتي
 Dipel 2x, Dipel DF, BiobitHp ممعقة شام مف المبيدات الحيكية 2.5: في التبكغ

 quart معمقة شام لكؿ ربع   5–1/2. باكند مف التبغ100  مف الماء إلى (quart)لكؿ ربع 
. باكند مف التبغ رشان 100/ في الماءMattchمف مبيد 

: الرش في مساحات التخزيف فقط
 ف غالكف ـ2.5 كؿ Dipel 2x, Dipel DF, BiobitHpممعقة شام مف المبيدات 6

.  قدـ مربع مف االرحيات رشان 1.000/  غالكف1/2استخدـ .الماء
 أسبكع لمتابعة كجكد الحشرات كعند ظيكر عثة التبغ ينبغي 2-4يجب فحص التبغ كؿ 
. القياـ بالمكافحة كما ذكر سابقان 

 
 :Cigarette Beetleخنفساء السيكاير

يمكف استخداـ المبلثيكف كمبيد رشان عمى أماكف كجدراف مخازف التبغ إال أف رشان التبغ 
 Malathion 5Ib/galيمكف معالجة أماكف التخزيف بالماالثيكف.مباشر غير مؤشر بشكؿ مباشر
EC1 pt per 2.5 gallons كذلؾ رشان عمى االرحيات كالجدراف كذلؾ باسبكعيف قبؿ استقباؿ

شحنات التبغ المراد تخزينيا ك عند مشاىدة خنفساء السيكاير في مستكدع التبغ ينبغي تبخيره 
. كلكف يجب اخذ الحذر عند ذلؾ كال يسمح إال لذك الخبرة بالقياـ بذلؾ

  يجب أف التترؾ أثر عمى التبغ مف ناحية الطعـ Fumigantsأف لمعاممة بالمبخرات 
كؿ المبخرات خطرة كينبغي التعامؿ الحذر معيا كىي .كالنكية كال فبليجب المكافحة عند ذلؾ

عممية مكافحة كليس كقاية الف بعحيا لو احراره عمى االجيزة كالمعدات خاصة االجزاء 
المصنكعة مف النحاس في المحركات الكيربائية في التراكيز العالية ال تستخدـ أم مف المبيدات 

دائمان أقرأ بطاقة التعريؼ قبؿ االستخداـ , إال في االماكف كالمحصكؿ المكصؼ باستخدامو فيو
يجب العناية , لمعرفة المخاطر كتطبيؽ التعميمات يمكف استخداـ الحرارة كما سبؽ الشرح

الفحص الدكرم ميـ ككذلؾ , بالمتبقيات بعد مركر الشتاء في الصناديؽ اكشقكؽ االرحيات
التيكية كالمتيـ منع تركـ الرطكبة ألنيا قد تسبب عفف التبغ اك متبقياتيا كبالتالي ظيكر 

التبكغ القديمة ينبغي ادخاليا في التصنيع كابقاء العبكات مقفمة بعيدان عف األرحيات أك . الحشرات
 .مصادر الرطكبة
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الخامس عشر  الفصؿ
افات التوابؿ واالعشاب الطبية 

 
أنكاع الخنافس ك أنكاع مف الفراشات:         تشمؿ مجمكعتيف مف اآلفات   

 تشمؿ خنفساء الحبكب المنشارية( Oryzaephilus surinamensis) ك خنفساء الحبكب

Latheticus ,Tribolium  المفمطحة Cryptolestes كخنافس الدقيؽ مف الجنسيف 

ك خنافس الثمار الجافة مف  (كقد سبؽ الكبلـ عنيما في آفات الحبكب المخزكنة 
 Carpophilus(جنس

( Lasioderma serricorne F. )خنفساء السكاير  

 (Segobium paniceum L. )ك خنفساء العقاقير ك التكابؿ  

ك سيقتصر الحديث ىنا عمى الحشرات التي لـ يسبؽ الكبلـ عنيا حمف ك الخنافس العنكبكتية
:آفات الحبكب  

خنفساء الثمار الجافة ذات البقعتيف- أ   
Carpophilus hemipterus L. 

(Family: Nitidulidae) 

:الوصؼ  
ك يكجد , الغمداف اقصر مف طكؿ البطف , المكف بني قاتـ ,  مـ 4يبمغ طكؿ الحشرة الكاممة 

.عمى كؿ منيما بقعة ذات لكف بني فاتح  

.عالمية االنتشار:االنتشار  
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.الثمار المتخمرة في الحقؿ ك الثمار المجففة :العوائؿ  

عمى المادة الغذائيةك تحت الظركؼ المناسبة  ( بيحة 1000)تحع األنثى بيحيا  :دورة الحياة
(32º رطكبة نسبية % 70أكثر مف ,ـ)  أياـ ك يستغرؽ الطكر اليرقي 3-2يفقس البيض خبلؿ 
 5كتخرج منيا الحشرة الكاممة تقريبابعد ,  مرات ثـ يتحكؿ الى عذراء 3ينسمخ خبلليا ,  أياـ 6

 اشير ك لكف قد يصؿ العمر في بعض األحياف الى سنة 3أياـ , تعيش الحشرة الكاممة عادة 
.ك لمحشرة عدة أجياؿ في السنة نظرا لسرعة تطكرىا, كاممة   

تنجذب الحشرة الى الثمار الساقطة ك التالفة في الحدائؽ نتيجة رائحة التخمر التي تنبعث :الضرر
ك تبلـز الحشرات الكاممة ك اليرقات الثمار المجففة كالتمر ك التيف ك طالما كانت لينة ك , منيا 
تعمؿ ىذه الحشرة كناقبلت لمختمؼ أنكاع الممكثات مف فطر . ك تتركيا في حالة جفافيا , رخكة 

كتشاىد الحشرة أيحا في مخازف تعبئة الفاكية ك أماكف , ك بكتيريا في الحقكؿ ك المخازف 
كقد تحتكم الثمار المجففة بعد إعدادىا لمتسكيؽ عمى اليرقات اكالحشرات الكاممة , تجفيؼ الثمار 

  .مما يجعميا غير مقبكلة مف جانب المستيمؾ

C. dimidiatus كمف األنكاع األخرل لمعائمة نفسيا 

ك ال , كدكرة الحياة غير انيا افتح لكنا ,   ىي تشبو الحشرة السابقة في الحجـ ك الشكؿ العاـ 
.تكجد بقع عمى الغمديف  

خنفساء السجاير- ب   
Lasioderma serricorne F. 

) Family: Anobiidae) 

 ممـ اسطكانية الشكؿ ذات لكف بني ك ينحني الرأس أسفؿ 3-2, حشرة صغيرة الحجـ : الوصؼ
ك , الصدر بحيث ال يمكف رؤيتو مف أعمىيبمغ قرف االستشعار في طكلو نصؼ طكؿ الجسـ 

. منو منشارية10-4 حمقة ك الحمقات 11يتككف مف   
كلكف أكثر كجكد ليا في المناطؽ المدارية ك في األجكاء , كاسعة االنتشار في العالـ :االنتشار

.الباردة تككف ذات أىمية في المباني الدافئة فقط  



 

173 

:العوائؿ  

تصيب عددا كبيرا مف العكائؿ مثبللتبغ ك منتجات السجاير ك السيجار ك أكراقو ك 
منتجات الحبكب كالدقيؽ كاألرز ك القمح ك الشعير ك البسككيت ك الفكؿ السكداني ك  مسحكقو
التكابؿ كالفمفؿ ك الكركـ كالينسكف   كالفكاكو المجففة كثمار التمر ك التيف المجفؼ بذكر القطف

.جكزة الطيب ك الكراكية ك الكزبرة  

كجدت في مخازف األدكية عمى بعض المكاد السامة كاالستركنيف ك المساحيؽ المحادة  
 أسابيع 4-3 أسابيع ك تكمؿ دكرة الحياة خبلؿ 3-2ك تعيش الحشرة الكاممة مف , لمحشرات 

.صيفا  

:دورة الحياة  
 بيحة فرديا 100تحع األنثى حكالي ,  أسابيع ك ال تتغذل 6-2تعيش الحشرة الكاممة لمدة 

, ك تعمؿ اليرقات حديثة الفقس ثقكبا في المادة المصابة ك تتغذل عمييا , عمى المادة الغذائية 
 أعمار تتحكؿ بعدىا الى عذراء داخؿ الشرانؽ التي تعمميا ليذا الغرض مف فتات 6-4لميرقة 

 يكما 25كيمكف لمحشرة اف تكمؿ دكرة حياتيا خبلؿ , ثـ تخرج الحشرة الكاممة , المكاد الغذائية 
.كىى أفحؿ الظركؼ لمتطكر فييا, رطكبة نسبية % 70,  ـ 35º-ـ 30ºتحت درجة حرارة   

:الضرر  
تميز اإلصابة بيذه الحشرة بكجكد ثقكب ك أنفاؽ عديدة في المادة الصمبة باإلحافة الى الشرانؽ 

ك ينحصر الحرر في المظير , التي تعمميا يرقات العمر األخير لتتحكؿ داخميا الى عذارل 
السيئ الذم يككف عميو المنتج نتيجة لئلصابة ك الى فقد جزء مف مككناتو نتيجة تغذية اليرقات 

.عميو فحبل عف تمكثو بمخمفات اليرقات ك الحشرات الكاممة  

خنفساء العقاقير والتوابؿ- ج   
Stegobium paniceum L. 

و قد تأخذ اسـ، وتتبع نفس العائمة السابقة   

Sitodrepa panacea 
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:الوصؼ  
ك ينتشر عمى الغمديف خطكط طكلية , الحشرة الكاممة ذات لكف بني يختفي الرأس أسفؿ الصدر 

.العقؿ الثبلث الطرفية لقرف االستشعار مطاكلة بشكؿ ممحكظ, مرقطة   

:االنتشار  
.ك ىي اقؿ كجكدا في المناطؽ المدارية عف خنفساء السكاير, عالمية االنتشار تقريبا   

:دورة الحياة  
كتستطيع اختراؽ ,  بيحة فرديا اك في مجمكعات في المادة الغذائية 100-20تحع االنثي 

ك تتحكؿ الى عذراء داخؿ , الفجكات الدقيقة في العبكات ك تحفر أنفاقا في المادة الغذائية 
% 90-60, ـ 30º يكما عمى درجة 40تتـ دكرة حياتيا في , الشرنقة مف فتات المكاد الغذائية 

.رطكبة نسبية  

:الضرر  
تعتبر مف الحشرات الميمة في المنازؿ ك المخازف خاصة التي تخزف بيا مكاد غذائية لفترة طكيمة 

الحشرة الكاممة ال تتغذل ك لكف اليرقات تياجـ حبكب النجيميات ك المنتجات األخرل كالدقيؽ , 
ك , ك التكابؿ ك األعشاب ك الفاكية المجففة ك الشيككالتو ك الحمكل ك البسككيت ك البذكر الزيتية 

تميز اإلصابة بكجكد ثقكب عديدة صغيرة الحجـ ك مستديرة الشكؿ في المكاد الصمبة التي تتغذل 
ك كجكد , كتبدك المكاد المصابة في مظير سيئ نتيجة تمكثيا بالحشرات ك مخمفاتيا , عمييا 

.الشرانؽ بأعداد كبيرة فحبل عف فقد المادة المصابة لجزء مف قيمتيا الغذائية  

الخنافس العنكبوتية- د   
Spider beetles 

Ptinus tectusboiledكNiptus hololeucusكGibbium psylloides 

Ptinus tectus(Family : Ptinidae) 
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Ptinus tectusboiled  الحشرة االولى 

,  ممـ ذات لكف بني داكف يغطي الجسـ بشعكر صفراء بنية 4-2.5يبمغ طكليا , بيحية الشكؿ 
ثـ تتحكؿ الى عذارل ,  مرات 3تنسمخ اليرقات , ك يمتد عمى الغمديف خطكط طكلية رقطاء 

ك ,ك يتكقؼ ذلؾ عمى درجة حرارة التخزيف ,  أجياؿ في السنة 3-2لمحشرة , داخؿ الشرانؽ 
كتتمؼ الحبكب ك , الحشرات الكاممة ك اليرقات الكانسة , تكجد جميع أطكارىا خبلؿ الشتاء 

منتجاتيا ك األرز ك البذكر ك الفكاكو المجففة ك الكاكاك ك التكابؿ ك األعشاب ك المنتجات 
.الحيكانية كالسمؾ المجفؼ ك الكازيف  

Niptus hololeucusالحشرة الثانية 
 بيحة 40-20تحع األنثى , كركية الشكؿ تغطي بشعكر ذىبية ممساء تعطييا لكنا نحاسيا براقا 

ك تستغرؽ دكرة الحياة ,  مرات قبؿ تحكليا الى عذراء داخؿ شرنقة 4-3تنسمخ اليرقات , فرديا 
ك , لمحشرة جيبلف في السنة ,  اشير 6-4ك يمكف اف تمتد مف , شيرا كاحدا في الجك الدافئ

ك تختبئ داخؿ الشقكؽ ك الفجكات في المخازف الرطبة الخالية مف , ىي تتحمؿ برد الشتاء 
ك تسبب تمفا كبيرا بتغذيتيا عمى األقمشة ك الفرك ك , ك تفحؿ اليرقات الحبكب التالفة , الحركة 
.الجمد  

Gibbium psylloidesالحشرة الثالثة 
المكف عسمي مف ,  مـ تقريبا 3ذات أرجؿ طكيمة ,محدبة مف أعمى , محغكطة مف الجانبيف 

تكجد الحشرة في المنازؿ ك المخازف ك محاؿ , أعمى ك يغطي السطح السفمي شعر قصير اصفر 
حركتيا بطيئة ك تتغذل عمى المكاد الدقيقية  ك عمى األغذية المخزكنة المختمفة النباتية , البقالة 

رطكبة نسبية كقد كجداف الحشرة تكممدكرة % 70,ـ 33ºاك الحيكانية  ك تحت الظركؼ المناسبة 
. يكما عمى غذاء مف دقيؽ القمح45حياتيا خبلؿ   
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الفصؿ السادس عشر 
حشرات البذور الزيتية المخزونة 

Stored Product insects infesting Oilseeds 
:  تتحمف البذكر الزيتية ماياتي 

A. Groundnut ,Arachis hypogaea, Linn. 
B.Mustard ,Brassica campestris 
C. Coconut ,Cocos nucifera 
D. Sunflower ,Helianthus annuus Linn. 

أف الخسائر الناجمة عف إصابة البذكر الزيتية في  (2010)  كآخركف Kumaranagذكر  
ففي اليند يصاب دكار الشمس بعديد مف اآلفات الحشرية مف حرشفيات % 5المخزف تتجاكز 

األجنحة أىميا عثة التيف  كعثة الرز المذاف يتسبباف بعمؿ شبكات حريرية عمى البذكر في 
المخزف مؤدية إلى خفض الجكدة كمف غمديات األجنحة فاف حشرة خنفساء الطحيف الحمراء مف 

أىميا كمف الحشرات األخرل خنفساء الحبكب المنشارية كخنفساء السيكاير كفراشة الطحيف 
. اليندم
مف كزنيا زيتا في حيف % 50أف بذكر الكانيكال الزيتية الحاكية عمى  Caddick(  2002)بيف  

زيت ىي المعرحة لئلصابة بحشرات المكاد المخزكنة أكثر % 17أف فكؿ الصكيا الحاكية عمى 
كخاصة بخنفساء الطحيف الحمراء في منطقة سطح كتمة البذكر ككذلؾ تصاب بفراشات المكاد 

. المخزكنة كقمؿ الكتب
أف الحشرات التي تصيب فستؽ الحقؿ المخزكف المحفكظ في صكامع  Dick(  1987)بيف   

عمى شكؿ حبكب أك قركف كتسبب اإلصابة الحشرية في زيادة األحماض الدىنية الحرة كقد 
: تخفض اإلنبات كقد تصيب طحيف فستؽ الحقؿ أك قطع مكعباتو كمف أىـ ىذه الحشرات ماياتي

حفار فستؽ الحقؿ كأحيانا يسمى بسكسة فستؽ الحقؿ كتخترؽ القركف لمتغذية كىذه  -1
ممـ حمراء بنية كىنالؾ بقع داكنة عمى الجناح األمامي كليا  (7-4)الحشرات بطكؿ 

عيكف بارزة كاححة يمكف تميزىا عف غيرىا مف حشرات المكاد المخزكنة ككذلؾ كبر 
 .حجـ الفخذ لمرجؿ الخمفية كعمييا صؼ مف األشكاؾ
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تحدث اإلصابة بيذه الحشرة في الحقؿ كعند التجفيؼ كتأتي مف مخمفات السنة السابقة أك 
مف المخازف القريبة المصابة , تحع األنثى البيض عمى القركف أك الحبكب كعند الفقس 

تدخؿ اليرقة ذات العمر األكؿ مف خبلؿ القركف إلى الحبة بشكؿ مباشر كتتغذل عمى حبة 
 ممـ في القطر ثـ تككف شرنقة ثـ تخرج 3كاحدة بشكؿ بطئ كعند نحجيا تعمؿ فتحة بقدر 

فاف فترة التطكر بحدكد % 90 -70ـ ك °33-30الحشرة البالغة كتحت الظركؼ المبلئمة 
.  يكما40
 خنفساء الطحيف الحمراء -2

 ىذه الحشرة تعتبر آفة في فستؽ الحقؿ المخزكف المقشر كقد تستغرؽ دكرة الحياة عدة أشير 
تحع األنثى البيض في الشقكؽ أك في الفتحات أك قرب سطح الحبة كلكنيا عند الفقس ال 
تخترؽ الحبة كلكنيا تأكؿ مف الفمؽ كال تككف شرنقة كقد تفترس بيض كيرقات غيرىا مف 

كلكف ىذه % 90ـ كرطكبة نسبية °30 يكما تحت درجة حرارة 32الحشرات , فترة حياتيا 
% . 70الفترة قد تتحاعؼ عند انخفاض الرطكبة إلى 

 خنفساء الحبكب التجارية -3

يرقات ىذه الحشرة ال تخترؽ الحبة كلكنيا تتغذل عمى الحبكب المتحررة مف البالغات أك مف 
.  يكما35-28حشرات أخرل ك تحت الظركؼ المبلئمة فاف دكرة حياتيا تكتمؿ في 

 خنفساء الخابرا  -4

حشرة مقاكمة لمظركؼ غير المبلئمة مف حيث الحرارة المرتفعة كالجفاؼ , دكرة حياتيا غير 
مدركسة عمى فستؽ الحقؿ كبعض يرقاتيا قد تدخؿ سككف كىي ال تتغذل لعدة أشير عند عدـ 
تكفر الغذاء كىي مقاكمة لفعؿ المبيدات كىي أيحا حشرة محجكرة زراعيا كيمنع دخكليا بتاتا في 

. البمداف غير المنتشرة فييا
 
 

  Elasmolomus sordidus (Fabricius)البقة اليزمكلمص  -5

Hemiptera : Lygaeidae 
  Aphanus sordidus (Fabricius)كقد يطمؽ عمييا اسـ 

 ممـ 10تصيب القركف قيد التجفيؼ في الحقؿ أك المخزف , البالغة بنية المكف غامقة طكليا 
.  ممـ 2كعرحيا 
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في الحقؿ تحع األنثى البيض في التربة أك عمى ساؽ النبات كفي المخزف تحعو سائبا أك عمى 
 .األكياس

الحكرية األكلى ذات بطف حمراء المكف كاألطكار األخيرة ذات لكف داكف , كؿ األطكار تتغذل 
عمى الحبة كقد تخترؽ غبلؼ القرف بكاسطة أجزاء فميا الثاقبة الماصة مما يسبب تجعدىا كزيادة 

محتكاىا مف األحماض الدىنية الحرة كمنتجة بذلؾ المذاؽ العفف الذم قد ينتقؿ إلى الزيت 
.  المستخرج منو

 Rice Moth Corcyra cephalonica (Stainton) عثة الرز                      -6
 Lepidoptera : Pyralidae 

, البالغات ال % 20ىذه الحشرة كيفت نفسيا لمعيش في ظركؼ المنخفحة الرطكبة بحدكد 
 أسبكع كتحع البيض مبعثرا , تأكؿ اليرقة خارج كداخؿ الحبة ثـ 2-1اإلناث تعيش . تتغذل 

تغزؿ األلياؼ الحريرية تمييدا لدخكليا طكر العذراء كتحـ معيا فحبلت  كجمكد االنسبلخ كىذا 
ما يميز اإلصابة بيذه الحشرة , كقد تفكؽ أىميتيا الخسائر بالكزف الناجمة عف تغذية اليرقات, 

ـ كرطكبة °28يحدث التعذير في الشقكؽ أك بيف األكياس أك في بناء المخزف كتحت درجة حرارة 
 يكما, الذككر تبزغ قبؿ 50-40فاف دكرة الحياة تستغرؽ مف البيحة إلى البالغة  % 70نسبية 

.  يكـ 2-1اإلناث بحكالي 
 
   Ephestia cautella (Walker) Lepidoptera: Pyralidaeفراشة أك عثة المكز - 7

منتشرة في مخازف المنطقة المدارية أال أنيا قميمة االنتشار في مخازف المناطؽ شبو الجافة , 
 ممـ ليا بكز طكيؿ 9-6البالغات ذات لكف قيكائي كريمي كال يكجد عمى أجنحتيا بقع , طكليا 

دكرة حياتيا كما في غيرىا مف حشرات عث المكاد الغذائية يرقاتيا متحركة خبلؿ . إماـ الرأس 
 ـ كرطكبة نسبية 28المحصكؿ كتسبب تمكثو بالخيكط الحريرية التي تنتجيا, كتحت درجة حرارة 

.  يكما50-40فاف دكرة حياتيا تستغرؽ  % 70
 

 :Plodia interpunctella (Hubner) Lepidopteraعثة أك فراشة الطحيف اليندم - 8
Pyralidae   

ىذه الحشرة تظير سيادة في المخازف في األماكف المبردة في المناطؽ المدارية , دكرة حياتيا 
حشراتيا البالغة يمكف تميزىا بسيكلة مف . كعاداتيا كغيرىا مف حشرات عث المكاد المخزكنة 

العبلمات عمى أجنحتيا األمامية حيث يككف الثمث األخير منيا كريمي المكف كالباقي ذك لكف 
في .  ممـ ليا مبلمس فكية كاححة إلى أماـ الرأس12-8قيكائي محمر , البالغة ذات طكؿ 
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الظركؼ غير المبلئمة تدخؿ اليرقة سككف كفي ىذه الحالة فاف التبخير أك المبيدات المستخدمة 
. في المكافحة يككناف غير فعاليف

 
: ىنالؾ حشرات أخرل تتكاجد في مخازف فسؽ الحقؿ إال أنيا ذات أىمية قميمة كىي 

ديداف الطحيف , خنفساء السيكاير , خنفساء الحبكب الصدئية , خنفساء شاربة العصارة كغيرىا 
. مف الحشرات
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الفصؿ السابع عشر 

االفات الحيوانية غير الحشرية في بيئة المخازف 
 

. Birds كالطيكر Rodents كالقكارض Mitesكتتحمف الحمـ 
 

 (اكاروسات المواد المخزونة)الحمـ : اوالً 
Phytophagous mites-storage species 

: التسمية
 لفظ التيني معناه دقيؽ الحجـ Acarusاالكاروس 

.  ليككف اكؿ اسـ لبلكاركسات في العالـ1758كقد اطمؽ العالـ لينايكس 
 

 
 

 التواجد الطبيعي لالكاروسات
يكجد في االكراؽ المتعفنة كالمتساقطة كتحت قمؼ االشجار كفي االبصاؿ المتحممة 

كالدرنات كفطريات عش الغراب الطازج كالمتعفف كفي اعشاش الطيكر كالثدييات اك مع فحبلتيا 
. العحكية اك في بصيبلت الشعر اك الريش
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اصابة االكاروسات لممواد المخزونة 
تصاب الحبكب كالمكاد الغذائية بانكاع مختمفة مف االكاركسات كتتميز ىذه االنكاع باف 
لكنيا ابيض كىي بطيئة الحركة كشكميا كيسي كفكككيا مسننة كمتحخمة كتستخدـ في قرض 

االنكاع التي تتغذل عمى الحبكب في منطقة الجنيف اك السكيداء ككذلؾ تتغذل . كطحف الطعاـ
عمى الفكاكو المجففة كدرنات االبصاؿ المخزكنة كتنحصر االنكاع التي تصيب الحبكب كالمكاد 

 التي يرجع الييا اكاركس اك حمـ Acaridaeالغذائية المخزكنة في عائمتيف اىميما عائمة 
Acarus siro اك حممة الحبكب اك الطحيف اك الجبفFlour mite كىك منشر في جميع انحاء  

. العالـ
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الفرؽ بيف 
 (االكارلينا) (االكاروس)الحمـ الحشرة  

 
الجسـ مقسـ الى ثبلثة مناطؽ ىي الرأس . 1

. كالصدر كالبطف
الجسـ ينقسـ مجازان الى منطقتيف االكؿ رأسي 

. صدرية كبطف
. ليس ليا قركف استشعارليا زكج مف قركف االستشعار . 2
لمطكر البالغ عادة اربعة ازكاج مف االرجؿ اك . ليا ثبلثة ازكاج مف االرجؿ الصدرية. 3

. ثبلثة ازكاج اك زكجاف فقط
. ليس ليا اجنحة. لمعظميا اجنحة. 4
 21الجسـ في الحالة الجنينية مككف مف . 5

. (بطف12+صدر3+ رأس 6)حمقة ىي 
 حمقة 13الجسـ في الحالة الجنينية مككف مف 

. فقط
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حمـ الحبوب او الطحيف 
Flour or grain mite 

Acorus siro (L.) 
 

 
 

 : Descriptionالكصؼ 
مف االنج ذك لكف ابيض رمادم ناعـ عديـ االحجة ذكـ مسبح ليف تنحك  50\1مجيرم حجمو 

 6 ارجؿ في حيف اف اليرقة ذك 8البالغ منو ذك . االعداد الكبيرة مف مصاحبة لطبقة مف الغبار 
. ارجؿ كؿ رجؿ بو مخمب كاحد كمحص 

:  Biology and Behaviorالحياتية كالسمكؾ 
االنثى تتمقح مف الذكر حامؿ لمسائؿ . عالمي االنتشار كينتشر في المناطؽ المدارية الرطبة 
تبدأ بكحع البيض بعد يكـ .  مرة  16_35المنكم بعد كؿ تزاكج كعدد مرات التزاكج محدكدة  

 بيحة كلكنيا  230معدؿ البيض . مف البزكغ كالتزاكج كتبقى مستمرة بكحع البيض حتى الكفاة 
, الجبف , امنة الحبكب الخميرة ,  بيحة في حالة تغذيتيا عمى الحميب المجفؼ 600قد تتجاكز 
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 24_1المدل اليكمي لكحع البيض . رطكبة نسبية % 80ـ ك °20البذكر في االماكف المفحمة 
.  بيحة 

عند انخفاض الرطكبة في الحبكب . اف مجتمع الحمـ ذك حساسية شديدة الى الحركؼ الرطبة 
رطكبة بذرية كمعدؿ % 20كانيا تنمك بقكة عند درجة , فأف جميع االفراد تمكت % 13.4عف 
ـ 25_20ىذه الحركؼ مبلئمة الحداث االصابة كدرجة الحرارة المبلئمة ىي % . 18_15

. كىي ال تعيب الحبكب في الحقؿ برا 
% 80ـ ك °28يكمان تحت درجة 9.2ـ ك 4 يكـ تحت درجة حرارة 78الجيؿ الكاحد يستغرؽ 

رطكبة نسبية  حيث اف البقاء يعتمد عمى درجة الحرارة السائدة كتكفر الغذاء كالرطكبة المبلئمة 
.  يكمان 63 يكما ككحد اقصى 51_24االناث . كالنشاط التكاثرم 

.  يكمان اك اكثر 103_83الذككر تقؿ عف ىذا العمر بقميؿ اما االناث غير الممقحة فتعيش 
الحمـ حساس الم محادات حياتية كام عكامؿ تستخدـ . يكمان 50الذكر الغير متزاكج يعيش 

الجرع القميمة تنشط عف الحمـ كالجرع العالية تزيد مف نسبة القتؿ كتظمؿ . لممكافحة االحيائية 
. النسب 
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: Foodالغذاء 
البذكر , اغذية الحيكانات , الطحيف , ال تعيب حمـ الحبكب الحبكب فقط كانما تصيب الجبف 

, خبليا النحؿ المترككة اك الميجكرة , اعبلؼ الدكاجف , االعشاب الطبية , القش , الزيتية 
الحمـ يأكؿ , كىكذا فأف ام غذاء لبلنساف ككذلؾ تتغذل عمى الفطريات عندما تصيب الحبكب 

. الجنيف مف الحبة كاالندكسبـر اذا كاف عفنا فأنو يؤكؿ ايحا
:  Control المكافحة 

في حالة االصابة الشديدة فأف جمكد االنسبلخ كاجساـ الحمـ الميت يؤدم الى ظيكر طبقة مف 
النفايات ذات لكف قيكائي كىي بيئة حمـ الغبار كمنيا تحدث الحساسية لذل يمـز استخداـ 

الشافطات المنظفة القكية الزالة االصابة الشديدة كىذا يدؿ عمى اف ظركؼ الخزف رطبة في 
المنازؿ يتـ التخمص مف العبكات المعابة في مخازف الحبكب الكبيرة فأ, التبخير حركرم 

كقد تصيب الذرل . لممكافحة ثـ يتـ طحف الحبكب المصابة لمقحاء عمى كؿ االحرار المكجكدة 
.  احافة الى مذكر الذرة كالفكاكو المجففة 

 مف االنج   0.013_0.017ذككر الحمـ  
 مف االنج   0.014_0.026اناث الحمـ  

. الذككر ذات ارجؿ طكيمة يظير عمييا مف الجية الداخمية شككة غميظة 
. ممـ طكالن  0.012بيض الحمـ 

البيض مقاكـ لفعؿ المبيدات كقد يككف .  بيحة  اك بشكؿ مبعثرة عشكائي 800قد تحع االنثى 
مسؤال عف اعادة االصابة مف كجكد الحمـ تسمى حكة البقاؿ اك بائع الطعاـ 

Grocers itch  
اف رفع الفحبلت كالمتبقيات مف الحبكب كالتنظيؼ الدكرم كالشامؿ لمزكاية كالشقكؽ كالحيطاف 

يراعى رش المخازف قبؿ . كالسقكؼ يؤدم دكره في تقميؿ االصابة بالحمـ في تمؾ المخازف 
كصكؿ الحبكب الييا بستة اسابيع كالتدقيؽ في الرش في االماكف سابقة الذكر عف الرغبة في 

. التخزيف اكثر مف ستة اشير 
تفحص الحبكب اسبكعيا اثناء الجك الدافىء كشيريا في الجك البارد لمتأكد مف خمك الكتمة مف 

. الحبكب مف البقع الساخنة كالمناطؽ المتعفنة 
كلمنشاط الحممي كعند كجكد ام مف ىذه الظركؼ يجب القياـ بعممية التيكية لخفض درجة الحرارة 

يمكف رش اك معاممة . كالرطكبة المصاحبة لتمؾ الحركؼ كلممحافظة عمى صحة التخزيف 
كاف استخداـ المبخرات يككف بشكؿ , سطكح الكدس عند الرغبة في التخزيف لفتراة طكيمة 

.  محاعؼ نظران بعض بيض الحمـ مقاكمة  لفعؿ المبيدات اكثر مما ىي في الحشرات
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كتصبح االصابة مشكمة في حدكد رطكبة % 14االصابة بالحمـ تزدىر عند كجكد رطكبة 
الحمـ كالعفف كالحشرات المتغذية عمى االغصاف . ثـ تحدث كمشكمة الحشرات كالعفف % 18_15

مثؿ خنفساء العفف الشعيرية  كخنفساء الحبكب االجنبية كاف حمـ العفف يتعايش مع الفطر مثؿ 
Aspergillus flarus .

يعيب ىذا  . Graine Mite Acarus siroالحمـ المألكؼ في المكاد المخزكنة ىك حمـ الحبكب 
الحمـ الجنيف عندما تصيب الحبكب المتعفنة فأنو يصيب االندركسبـر ام تنظيؼ الحبكب كازالة 

مجتمعات الحمـ تتغذال عمى اجنة الحبكب . المكاد الدقيقة منيا ميـ جدا لمكافحة كرعاية الحمـ 
في المنتجات الرقيقة االجزاء مثؿ . الحميب المجفؼ اك الحبكب عمكما , االجباف , الخميرة 

الطحيف كالحميب المجفؼ فأف االصابة تنحصر في المناطؽ العميا اما في الحبكب كفكاكو النقؿ 
االصابات الشديدة ال تصمح منيا كأغذية حيكانية كعند . الكاممة كالمكسرة فأنو يعيب داخميا 

تغذية صغار الحيكانات عمييا كالكبلب مثبل فأنيا تسبب ليـ االسياؿ كااللتيابات في االمعاء 
. الدقيقة كتعيؽ النمك

 

 
 

في حالة االصابة الشديدة يصعب المكافحة كيفحؿ منع تفاقـ االصابة كذلؾ بتجفيؼ المكاد 
كفي االعبلؼ ينبغي ازالة المكاد الدقيقية مف المكاد المخزكنة قبؿ % .13كتقميؿ رطكبتيا الى 

ىنالؾ عدد قميؿ مف المبيدات في حالة . الخزف النو ىذه المكاد ىي التي تسحب الرطكبة الجكية
االصابة الشديدة يككف اتبلؼ المادة في الحرؽ ىك السبيؿ الكحيد كفي حالة البحائع الثمينة 

كىنا ايحا تمعب الرطكبة عامبل . يمكف التبخير بغاز بركيد الميثايؿ اك االلمنيكـ اك الفكسفيف 
اف مكاد المكافحة بالتبخير يمزميا كقت الحتراؽ المكاد ككمما كانت بيا مكاد . ميمان في المكافحة 

كذلؾ فأ, البحائع المعمبة بالمعدف اك الببلستيؾ اك النايمكف .دقيقية فأف ذلؾ يسبب التأخير 
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مف كاقيات الحبكب كفقط في .السميؾ فأنيا مف الصعب جدا اختراقيا كمعالجة االصابة بيا
 ىك المكصة بو اما مبيد Actellic(Pirimippphos-methyl)حبكب الذرة فأف مبيد االكتمؾ 

 فيك يقمؿ االعداد في الحمـ ككذلؾ الخنافس التي تتغذل عمى الفطريات Malathionالمبلثيكف  
  .

:  نكع مف الحمـ في المممكة المتحدة كلكف االنكاع االكثر انتشارا ىما 12يكجد حكالي 
Acarus tyrophagus , Lepidogly phus 
اف االحرار المباشرة لمحمـ ىي تغذيتو عمى الجنيف في حبكب االصابة ككذلؾ تأتي االحرار مف 

تعرض العامميف في اماكف االصابة بالحساسية مف الحمـ نفسو اك مف المنتجات المصابة بو 
نتيجة تكاجد مخمفاتو كما اف بعض الحمـ يعمؿ عمى نقؿ مسببات االمراض مثؿ الفطريات 

. الممرحة لمبذكر اك مف مسببات االمراض لبلنساف 
اف اف كجكد الحمـ الحي منو كالميت كجد في عديد مف المنتجات تتراكح بيف البسككيت الى غذاء 

اف االصابة بالحمـ تتصاعد بسرعة في داخؿ . االطفاؿ كىذه الممكثات تسبب خكفا مف الجميكر
اف تغيير الرطكبة في الحبكب الى الجاؼ يرثر بشكؿ حاسـ كحتى . الحبكب كما في سطكحيا 

. اف التنظيؼ لمحبكب قد يعمؿ عمى ازالتو كلكف ذلؾ ال يعني زكاؿ مسببات الحساسية تجاىو 
كيمكف مشاىدة بعض الحمـ بالعيف المجردة كأنو لطخة اك مسحة بيحاء متحركة اك كمسحكؽ 

يمكف , كردم عمى سطح الحبكب اك في المناخؿ كقد يتراكـ فكؽ المصائد اك الطعكـ الحاكية ليا 
تشخيصو بأستخداـ القكة الصغرة لممجير كقد طكرت كسائؿ تشخيص باالعتماد عمى لصفات 

..  كغيره مف الحمـ السائد في منتجات الحبكب المصنعة Acarus siroاالمنيكلكمية لمحمـ 
ىك الحؿ لمشاكؿ الحمـ كىذه النسبة % 14,5اف تجفيؼ الحبكب الى رطكبة بذرية اقؿ مف 

ـ 5ـ كما اف خفض درجة الحرارة تحت °25عند درجة حرارة % 65تعادؿ رطكبة نسبيا في الجك 
لمكافحة الحمـ يمكف استخداـ بعض المبيدات . يؤدم الى قتؿ كؿ الحشرات كايقاؼ كؿ الحمـ 

.  الفسفكرية مخمكطة بالحبكب اك يمكف رشيا عمى الحبكب حسب التكصيات
مساحيؽ المبيدات غير متاحة في الكقت الحاحر كيمكف االستعانة بالدايدكمات االرحية 

Diatomaceous Earth  فعاؿ جدا كىي تعمؿ كمكافحة فيزيائية % 90 كىي مسحكؽ سيميكا
لمحشرات كلمحمـ معا كيمكف احافتيا الى سطكح اماكف التخزيف ك تحاؼ عندما يراد خزف طكيؿ 

المدل سنة فأكثر كيصاحبيا التيكية باليكاء الجاؼ البارد كتحاؼ الى السطكح بنسبة 
 مف االعمى اما في حالة خمطيا مع الحبكب فأف النسبة ىي 0,3متر مربع في طبقة \غـ200
. كـ حبكب\غـ3متر مربع اك \غـ600
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  Sitophilus كىذه المكافحة تحتاج الى عدة اسابيع لبياف فعاليتيا كحشرة سكسة الحبكب 
granarius كالحمـ Lepidoglyphus destructor ىما االفات االكثر مقاكمة لديتمكمات 

 Qryzaephilusاالرحية كاكثر الحشرات حساسية ىي حشرة خنفساء الحبكب المنشارية 
surinamensis 5 كيمكف اف تحاؼ الدايتمكمات االرحية الى سطكح المخازف الفارغة قبؿ 

متر مربع كيمكف احافتيا باالجيزة المتكفرة كقد \غـ15اسابيع مف مكعد امبلئيا كتحاؼ بنسبة 
طكرت صيغة منيا قابمة لمرش بتحميميا عبر الماء خاصة في السطكح العامكدية كخاصة في 

متر مربع كمف \ غـ20االماكف التي ال يراد اف تككف اليكاء بيا كفي ىذه الحالة فأف النسبة ىي 
. Demeter  اك Silico اك  Slurryالمستححر المسمى 
  Synergised Pyrethrinsالبيرثرينات المصنعة 

( kicker ,gold crest, pyrenoene ,synerol(مثؿ 
مصانع االغذية بكاسطة , سطكح الحقائب المخزنية, يمكف احافتيا الى  االينية المخزنية 

  Ulv geueratorsاكالمنتجة لمرذاذ العالي  Machanical Aerosolاالجيزة المنتجة بالرذاذ
 Malationكالمدخنات  ككذلؾ فأف جدراف السايمكات يمكف معاممتيا بػ

,Methoxychlor,Tempo2 لحماية المنتجات فييا يمكف قراءة بطاقات المبيدات اكثر لتفاصيؿ 
. اكثر 
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 Rodentsالقوارض : ثانياً 
 

 
 

: التسمية
 كالتي تعني القكارض كتعكد الى رتبة القكارض Rodereاصميا مف الكممة البلتينية 

Order Rodentia كىي احدل رتب المبائف كىي الرتبة االكبر عددان مف حيث االنكاع كاالكسع 
كتككف االسناف في القكارض ىي المميزة ليا حيث تمتمؾ اربع قكاطع . انتشاران في المعمكرة

Incisors (اثنيف في كؿ فؾ)  ليا شكؿ حاد دائمان كتتصؼ ىذه االسناف بانيا دائمة النمك طيمة
حياة الحيكاف النيا اسناف عديمة الجذكر كيتخمص القارض ف الزيادة الدائمة في الطكؿ عف 

. طريؽ قرض المكاد الصمبة اك بحؾ القكاطع فيما بينيا
 

االىمية االقتصادية 
تشير منظمة الصحة الدكلية كمنظمة الغذاء كالزراعة الدكلية اف القكارض مسؤكلة عف 

مف الحبكب المخزكنة ال % 3.5 مميكف طف مف الخزيف السنكم لمغذاء كاف 33تمؼ اك تمكيث 
. يصؿ الى االستيبلؾ البشرم بسبب القكارض
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االضرار االقتصادية 
. استيبلؾ المكاد الغذائية اك تمكيثيا ليا.1
. (اكؿ الفراخ كتمؼ البيض كاالبنية)مياجمة حقكؿ الدكاجف .2
. تمؼ االسيجة كاالبنية كقنكات الرم كالبزؿ.3
. اكؿ كقرض اغمفة المنتكجات الزراعية.4
. اتبلؼ المبلبس كاالثاث كالمكاـز المنزلية.5
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. عطب التأسيسات الكيربائية كالياتفية في االبنية اك في الشكارع.6
 

 
 

تنقؿ كثير مف المسببات المرحية مثؿ مسببات مرض الطاعكف , المشمانيا الجمدية كالتيفكس .7
. كالككليرا كالتدرف الرئكم

 
انواع القوارض الميمة اقتصاديًا في العراؽ 
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ميـ Family: MuridaeMus musculus , كتعكد الى عائمة الفأر فأر المنزؿ او البيت.1

مف الناحية الصحية كالكبائية كيتسبب ىذا القارض بالحرر المباشر لممكاد الغذائية عف طريؽ 
اكميا اك بعثرتيا اك تمكيثيا بالبكؿ كالبراز كالشعر اف صغر حجـ ىذا القارض يجعؿ مركره مف 

 سـ كيجعمو قادران عمى الكلكج في االماكف الحيقة جدان كىك ذك نشاط 2أم فتحة ال يتعدل قطرىا 
. تكاثرم كاسع

 

 
 

 Rattus rattusالجرذ االسود .2
. يتكاجد في البيكت كالمخازف كالبساتيف 
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 Rattus norvegicusالجرذ النرويجي .3
يفحؿ االماكف الرطبة لذلؾ يسمى بجرذ المجارم يتكاجد في البيكت كالكازينكات 

. كالمخازف في المكانيء خاصة 
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مكافحة القوارض 
 

: يتـ في البداية تنظيؼ المنطقة المستيدفة كمحاكلة لتقميؿ – أ 
. (الخ … البقايا المكشكفة كالمخازف غير الجيدة )مصادر الغذاء المختمفة · 
. (التي يمكف أف تستخدميا القكارض)مصادر المياه · 
. أماكف االختباء اإلحافية · 

: المركبات التي يمكف استخداميا في مكافحة القكارض - ب
يستحسف تعدد المركبات المستخدمة كالمقصكد ىك تعدد المركب الكيماكم الفعاؿ نظران لكجكد 

كيفحؿ بالطبع استخداـ سـ حاد مثؿ فكسفيد الزنؾ لمعمؿ . المركب تحت أسماء تجارية عديدة 
تجمط )يمييا استخداـ المركبات المانعة لمتخثر (الطعكـ السريعة)عمى خفض سريع لتعداد اآلفة 

.كمرحمة ثانية مع شدة الحرص في استخداـ التيمؾ أك فكسفيد الزنؾ الشديد السمية  (الدـ

 
 

 (الطعكـ البطيئة)اسـ المركب األسماء التجارية 
تكمكريف Difenacuom      /2دايفيناككـ /1
 Brodifacoumبركدا يفاككـ /4النيرات                      /3
 Diphacinoneدايفاسيكنك /6كميرات                       /5

كيستحسف في الغالب استخداـ أكثر مف مركب في حمبلت المقاكمة ككذلؾ استخداـ المركب في 
أكثر مف صكرة كأف يستخدـ الطعـ المحبب أك األقراص حسب التجييزات المختمفة لمشركات 

. المنتجة لمطعـ المحمؿ عميو المادة الفعالة طبقان ألماكف االستخداـ
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: اختيار أماكف كحع الطعكـ – ج 
. يجب أف تككف نقط كحع الطعكـ في خط سير الفئراف المتكقع .   1
. تكزع الطعكـ عمى األماكف العمكية كالسفمية في حالة المكافحة داخؿ المباني. 2
. يتـ اختيار األماكف المظممة كالبعيدة عف الحركة كالحكحاء . 3
. سـ تقريبان 15يبعد الطعـ عف الحكائط بمقدار . 4
. ( يكمان تقريبان 20)عدـ تغيير أماكف كحع الطعكـ طكؿ أياـ دكرة المقاكمة .  5
رسـ كر ككي ألماكف كحع الطعكـ تبيف بأرقاـ مسمسمة كيعمـ فييا األماكف . 6

. العمكية لتمييزىا عف السفمية 
في األماكف المكشكفة يتـ كحع الطعكـ في اسطكانات مف الببلستيؾ أك ما .   7

يشبييا أك أم أشكاؿ أخرل تعكؽ الحيكانات األخرل مف الكصكؿ لمطعـ الساـ 
كأف يككف بعيدان عف متناكؿ األطفاؿ كيتـ التحايؿ بصكرة أك بأخرل ألماكف 

. كحع الطعكـ في خط سير الفئراف دكف ما حرر 
 (المتكقعة )يجب أف يتناسب عدد نقط كحع الطعكـ مع األعداد المنتظر .      8

. لمفئراف
 

 .دكرات الطعكـ -د 
المقصكد بيا تنظيـ كحع الطعكـ كالكشؼ عمييا كتغيير التالؼ مع رفع الفئراف الميتة كتطيير 
:- أماكنيا بالفنيؾ أك الكمكر الجيرم كرصد ذلؾ في جداكؿ خاصة بكؿ دكرة مع مبلحظة اآلتي 

يتـ نشر مجمكعة حخمة مف الطعكـ الغير سامة كالجاذبة لمفئراف كفي داخؿ .   1
األشكاؿ المختمفة التي سكؼ تستخدـ فيما بعد مع الطعكـ السامة فيما يسمى 



 

196 

حتى يمكف تحديد أماكف انتشار القكارض ككثافتيا  (Pre – Baiting)بعممية 
في كؿ منطقة بناءن عمى معدؿ استيبلؾ تمؾ الطعكـ كيستمر ذلؾ لمدة ثبلثة 

. أياـ 
تستبدؿ الطعكـ العادية بالطعكـ السامة في اليكـ الرابع في المناطؽ التي .      2

. ثبت أنيا مسالؾ لمفئراف
يستمر الكشؼ عف الطعكـ لتغيير التالؼ كزيادة الطعـ حسب معدؿ .   3

مع رفع الفئراف الميتة مف األماكف المختمفة كيستمر ذلؾ حتى - االستيبلؾ 
. يتكقؼ أكؿ الطعكـ

ترفع الطعكـ كتعدـ بعد نياية الدكرة بدفنيا في التربة في حفرة بعمؽ كاحد متر .   4
. تقريبان بعيدان عف مصادر المياه أك اتجاه حركة السيكؿ كاألمطار 

يستمر المركر لبحعة أياـ أخرل لمتأكد مف جمع كؿ الفئراف الميتة بحذر شديد .   5
مع دفنيا مع ما يعادؿ كزنيا مف الجير الحي كتطيير مكانيا بالمطيرات الطبية 

 .كالفنيؾ أك الكمكر الجيرم
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كيبلحظ أنو يمكف استخداـ بعض الطعكـ السامة في صكرة سائمة في المناطؽ الجافة التي يككف 
كما يمكف استخداـ بعض المركبات التي .. مف الصعب فييا عمى القكارض الحصكؿ عمى الماء 

. (أقراص شمعية)ال تتأثر بالماء لبلستخداـ في مكاسير المجارم 
: كسائؿ ىامة أخرل لممكافحة - ىػ

. استخداـ المصائد داخؿ المباني كالمخازف.      1
. استخداـ األلكاح البلصقة .      2
استخداـ التدخيف الكيماكم في بعض األماكف التي يصمح فييا بأماف كاستخداـ .   3

أقراص الفكستككسيف في جحكر الفئراف كىي في ىذه الحالة ستككف ثنائية 
. الغرض في القحاء عمى كؿ مف البراغيث كالقكارض في نفس الكقت 

. تشجيع األىالي عمى صيد القكارض بكسيمة أك بأخرل.   4
كيمكف تكرار حمبلت اإلبادة ىذه مف مرتيف إلى ثبلثة في العاـ في المناطؽ 

 .لمكبكءة التي تشكؿ فييا القكارض كالبراغيث خطكرة محتممة

 
: ممحوظة ىامة 

يجب عمى عماؿ المكافحة كالمشرفيف ارتداء المبلبس الكقائية الكاممة في كافة مراحؿ المقاكمة 
مع حركرة االىتماـ بصفة خاصة بارتداء الحذاء الجمدم ذك الرقبة الطكيمة لتجنب تطفؿ 

كما أنو كبسبب الخطكرة الشديدة لمادة فكسفيد الزنؾ عمى اإلنساف كالحيكاف كالتي .. البراغيث
تؤدم في أغمب األحياف إلى كفاة مف يتعرض ليا فإنو يجب اتخاذ االحتياطيات المناسبة 

كالحرص كالحذر الشديديف عند استخداميا كأف ال تستخدـ إال تحت إشراؼ الشخص المسئكؿ 
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مع حركرة إفياـ العامميف بيذه . عف المكافحة بالبمدية بحيث يككف ىك الشخص المسئكؿ عنيا
. المادة بمدل خطكرتيا كالتقيد التاـ بارتداء المبلبس الكقائية

كيستخدـ حكء مصباح االشعة فكؽ البنفسجية لمتابعة اماكف تكاجد القكارض بظيكر اماكف 
 .تبكليا محاءة بيذه االشعة

 

 
 

المكافحة المتكاممة لمقوارض 
 .التنظيؼ حكؿ المخازف كاألماكف المبلئمة لمتعشيش كالمجارم : المكافحة الكقائية  -1
 :المكافحة الميكانيكية  -2

 استخداـ المصائد كينجح في األماكف المقفمة كالصغيرة الحجـ. 
  باستخداـ البلصؽ: القتؿ الفيزياكم . 
 تحطيـ أماكف التعشيش. 
  استعماؿ المكاد المانعة لمدخكؿ في منشآت التخزيف مثؿ الصفائح الببلستيكية كالحكاجز

 .الكيربائية 
 المكافحة الكيماكية -3

مثؿ المكعبات الشمعية ك فكسفيد  (السمكـ المعدية)السمكـ الغذائية الممزكجة بالطعاـ .أ
. كبصؿ العنصر األحمر (ذك الجرعة الكاحدة)الزنؾ 

: سمكـ محادة لتجمط الدـ.ب
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  الكافريف كالفيكماريف كبركدفاككـ كدايفينا ككـ  (ذك الجرع العديدة)المخطكطة مع الغذاء
 .كغيرىا

 المذابة في الماء مثؿ خبلت كمكريد الصكديكـ كفمكريد اسيتاميد كبيفاؿ. 
. مساحيؽ مبيدات القكارض مثؿ مبيد فاككر كتكمكريف.ج
مثؿ سيانيد الكالسيكـ كثنائي كبريتيد الكاربكف كفكسفيد االلمنيكـ في األنفاؽ : المبخرات.د

 .كالحفر حكؿ المخازف أك في المخزف ككؿ 
 :المكافحة الحياتية  -4

. باستخداـ الحيكانات المفترسة كالقطط أك المسببات الممرحة لمقكارض
 

إجراءات السالمة واألماف عند مكافحة القوارض  
 .ابعد المبيدات عف أيدم األطفاؿ أك الحيكانات المنزلية  -1
 .بالمكف األحمر عمى حاكيات السمكـ" سـ"يكتب كممة  -2
 .أبعاد المكاد السامة القابمة لبللتياب عف مصادر النار -3
 .تخمط السمكـ في اليكاء الطمؽ كبكاسطة أدكات دكف المبلمسة المباشرة ليا كال استنشاقيا -4
 . غسؿ األيدم كاألدكات كعدـ استعماؿ تمؾ األدكات ألم غرض ما عدا المكافحة  -5
 .تنبيو العامميف مف األخطار كجمع السمكـ القديمة كحرقيا -6

كفيمايمي اشكاؿ الجراءات متبعة لمتخمص مف القكارض كمكافحتيا اك عدـ السماح ليا بدخكؿ 
: االبنية كالمستكدعات
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 Birdsالطيور : ثالثاً 
 

 
 

تمثؿ بيئة المخازف مكطف لثبلثة انكاع مف الطيكر ىي العصافير كالحماـ كالحماـ 
كتتمثؿ احرارىا لمحبكب بانيا تستخدميا لمتغذية اك قد تمكثيا ببرازىا اك بقية مف . المطكؽ

. اجساميا بعد مكتيا اك بالريش الساقط منيا كبعحيا قد يككف خازف لممسببات المرحية
 
 

انواع الطيور في بيئة المخزف 
 
 Columbia liviaطير الحماـ .1
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اك عريض كيكجد … لكنو رمادم Rock doveحماـ الطكراني اك حمامة الصخكر 
. يتجمع باعداد كبيرة في السايمكات كمعامؿ العمؼ. شريطاف اسكداف عريحاف عمى الجناح

 
 Streptopelia decaoctoCollard dove (الفاختة المطوقة)الحماـ المطوؽ .2
 

 
 

لكنيا بني ترابي كاشؼ مف االعمى كيكجد طكؽ نصفي اسكد يحيط بالجزء الظيرم مف 
. يتغذل عمى الحبكب ىي السايمكات. الرقبة

 
 Passer domesticusHome sparrowالعصفور المنزلي .3
 

 
 

. يتغذل عمى الحبكب اك في المساكف عمى الفكاكو اك الفحبلت المنزلية
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مكافحة الطيور 
 

: تستخدـ عديد مف الطرؽ لمكافحة الطيكر في بيئة المخازف منيا
اك استخداـ االسبلؾ . استخداـ االغطية في الساحات لتغطية الحبكب المخزنة عمى شكؿ ككـ.1

. عمى فتحات الشبابيؾ لمنعيا مف الدخكؿ الى المخازف كالسايمكات
 

 
 

. استعماؿ بعض االجساـ المتدلية كالمتأرجحة باليكاء مثؿ اكياس اك االشرطة المعدنية المماعة.2
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كذلؾ عف طريؽ رائحتيا اك طعميا اك فعميا االالمان في معدة : استخداـ الكيمياكيات الطاردة.3
.  اك مادة الميزركؿAvitrolالطيكر مثؿ مادة االفيتركؿ 

 
 

كال تستخدـ اال مف قبؿ الجماعات البيطرية مثؿ مادة الفنثيكف كىك : استعماؿ المبيدات القاتمة.4
باالصؿ مبيد حشرات اال انو يمكف رشو عمى الطيكر اثناء رككدىا اك قد تنشر كحبيبات مثؿ 

. مبيدا المنديف كاالندريف كىما مف مبيدات الكمكر العحكية الخاصة بمكافحة الحشرات
مثؿ مادة االكنتكؿ التي تقتؿ نسؿ الطيكر عند : استخداـ الكيمياكيات المنظمة لنمك الطيكر .5

. التغذية عمييا في حالة نشرىا في الساحات كاماكف محددة مف السايمكات
 
. استخداـ القكاعد الشككية في اماكف كقكؼ الطيكر في المباني كالسايمكات- 6
 

 
 
. استخداـ االعتاد النارم البعاد الطيكر اك اسرابيا بيف اكنة كاخرل- 7
 
. اطبلؽ االصكات المنفرة مف اجيزة خاصة في اماكف تجمع الطيكر في ساحات السميمكات- 8
 



 

206 
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الفصؿ الثامف عشر 

مكافحة حشرات المواد المخزونة عموما 
 

 (المكافحة غير المباشرة)طرؽ الوقاية مف االصابة :اوالً 
المحافظة عمى اقؿ نسبة ممكنة مف الشكائب في الحبكب عف طريؽ مكافحة االعشاب الف .1

. الحشرات التي تصيب الحبكب تفحؿ منيا الحاكية نسبة عالية مف الشكائب 
 %(. 11-9)حصاد الحبكب بحيث تحتكم عمى اقؿ نسبة ممكنة مف الرطكبة البذرية . 2
تنظيؼ ادكات كمعدات حصاد كنقؿ المحصكؿ حتى ال تككف مصدر اصابة لممحصكؿ اذا . 3

. تكاثرت بيا الحشرات 
التخزيف في مستكدعات اك مخازف صالحة لمخزف مع صيانة كاصبلح المستكدعات قبؿ . 4

 التخزيف بيا لحماية الحبكب مف االصابات الحشرية كالقكارض كدخكؿ الطيكر كمياه االمطار 
في المستكدعات اك بالقرب منيا ككنس الجدراف  (الكناسة)كحع تراكـ الحبكب التالفة . 5

. كاالرحيات قبؿ الخزف كحرؽ نكاتج الكنس اك ازالتو فكرا بعيد عف الخزيف
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في حالة تخزيف الحبكب المعبأة في اكياس يجب تنظيـ كحع االكياس داخؿ المستكدع . 6
بحيث تكزع بانتظاـ بعيدة عف الحائط كاالعمدة بما ال يقؿ عف متر كاحد حتى تنشأ ممرات 

. يسيؿ فييا المركر كالحركة كاجراء عمميات المكافحة اك المراقبة 
 6-4يجب رص اكياس الحبكب عمى عكازؿ خشبية اك مف الخزؼ اك الحديد بارتفاع اليزيد عف 
متر كيفحؿ كحع عكازؿ لكؿ ارتفاع متريف مف االكياس لتسييؿ الحمؿ بكاسطة الرافعة 

. الشككية كدخكؿ مكاد المكافحة كتخمميا بيف االكياس كتفيد ايحان في التيكية
المراقبة الدكرية يجب اف يتكفر عدد مف الفنييف لمتحرم كالكشؼ المستمر عف االصابات .7

باالفات المختمفة كلتبلفي حدكث االصابات المفاجئة اك أم تغير طارلء عمى الحبكب اك 
. بيئة المخزف

 
: كطريقة التحرم عف االصابات باالفات ىي

اخذ درجة حرارة الحبكب في مكاقع مختمفة مف المخزف كعند ارتفاعيا يدؿ عمى كجكد نشاط .1
. غير طبيعي قد يككف ناتج عف كجكد الحشرات
 

قياس الرطكبة داخؿ الحبكب كالتي قد تككف ناتجة عف النشاط الحشرم كمف ثـ ارتفاع درجة .2
. الحرارة كحدكث التعفف

التفتيش عف الحشرات باخذ عينات مف مكاقع مختمفة كاستعماؿ الغرباؿ لتحديد نكع االصابة .3
. كنسبتيا كما تـ المشاىدة في السايمك

. التفتيش عف الحشرات بيف كعمى االكياس مف الخارج كفي الزكايا كاالماكف الميممة.4
مشاىدة اثار حركة الحشرات اك كجكد االنسجة الحريرية التي تصنعيا الفراشات بيف االركاف .5

. كالزكايا كالسقؼ كما تمت المشاىدة في السايمك
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. (المكافحة المباشرة)استعماؿ المواد الكيمياوية في المكافحة :ثانياً 

: كتتـ في المخازف كما يأتي
خمط المبيدات الحشرية بالحبكب المخزكنة كالمكاد المراد تخزينيا لفترة طكيمة لكقايتيا مف .1

. االصابة
. عبلج الحبكب المعبأة في اكياس كالمرصكصة داخؿ المخزف.2
. عبلج الحبكب المصابة باستخداـ مكاد التدخيف.3
. تطيير اجيزة الحصاد كاالكياس قبؿ استعماليا كقبؿ خزنيا بعد االنتياء مف الحصاد.4
. تطيير المستكدعات الفارغة كالمممكءة.5
 
: خمط المبيادت الحشرية بالحبوب المخزونة.1

تخمط المبيدات مع الحبكب كيككف ليا تأثير بالمبلمسة اك ذات اثر متبقي طكيؿ كيجب 
: اف تتصؼ بالصفات التالية

. ال تعطي لمحبكب رائحة كريية عند المعاممة بيا.أ
. ال تؤثر عمى نكاتج الطحيف اك صفات الخبز المصنكع.ب
. ال تؤثر عمى صحة المستيمؾ سكاء كاف انسانان اك حيكانان اك في الحبكب المعدة لمزراعة.جػ

: كيتـ بالمكاد التالية (ستة اشير اك اكثر)كتستخدـ في الحبكب المراد تخزينيا لفترة طكيمة 
 
مبيد ذك اصؿ نباتي يحاؼ اليو مادة بيركنيؿ بكتككسيد كمادة  :Pyrethrumمبيد البيريثـر .1

. منشطة كيستخدـ لمكافحة الحشرات
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. طف حبكب/ببركنيؿ بكتككسيد تعفيرا% 0.2+  غـ بايريثـر 600
. طف حبكب/ مبيد فسفكرم لمكافحة الحشرات تعفيرا ا كغـ : Malathionماالثيكف .2
اك  3 سـ12سائؿ مركز قابؿ لبلستحبلب يرش عمى الحبكب بمعدؿ % 50اك % 57ماالثيكف .3

.  عمى التكالي لكؿ لتر ماء يرش لكؿ طف مف الحبكب 3 سـ15
. طف/ غـ 500-200مسحكؽ تعفير بمعدؿ  : Actellic 2%,%2اكتاليؾ .4
 Actellic 50%,%50اكتاليؾ .5

يتـ رش ىذ المحمكؿ اثناء دخكؿ الحبكب عمى االحزمة الناقمة اك عمى سطح ككـ 
. طف حبكب/ لتر مف الماء2-1في  3 سـ20-8الحبكب اك االكياس بمعدؿ 

 عند استعماؿ محاليؿ الرش بشكؿ مباشر عمى الحبكب يجب اف ال يزيد الماء :مالحظة ميمة
. طف مف الحبكب كذلؾ حتى ال يزيد المحتكل المائي لمحبكب/ لتر2-1المستعمؿ عف 

 
 (الطريقة الوقائية)معاممة الحبوب المعبأة في اكياس .2

: كفييا طريقتيف ميمتيف
معاممة االكياس عند رصيا كفييا يتـ رش كؿ رصة مف االكياس اك تعفيرىا عند تنظيـ .أ

كحع االكياس كىذه المعاممة تفيد في الكقاية مف التعرض لبلصابة الخارجية اكثر مف فائدتيا 
في عبلج االصابة المكجكدة في الحبكب داخؿ الكيس كالمبيدات المكصى بيا في ىذا النكع 

: مف المعاممة ىك االتي
  مف سطح االكياس  2 ـ100/ كغـ1.25تعفير بنسبة % 2اكتاليؾ .
  مف سطح االكياس  2 ـ100/ مع لتر ماء 3سـ50رشان % 50اكتميؾ .
  2ـ/ غـ 50كيس اك / غـ25بمعدؿ % 2ماالثيكف تعفيران . 
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: معاممة االكياس المرصكصة سابقان مف الخارج .ب
كفييا يتـ رش االكياس مف جميع الجيات كخاصة العمكية منيا كال ينصح باجراء عممية 

التعفير في ىذه الحالة النيا لف تككف فعالة بسبب عدـ تمكف مادة التعفير مف الكصكؿ الى 
. الزكايا بيف االكياس كبالتالي فمف تككف التغطية بالمبيد تامة

كينصح رش المكاد القابمة لمبمؿ نظران الف االكياس تمتص الماء تاركة المادة الفعالة لممبيد عمى 
السطح فتؤثر عمى الحشرات بالمبلمسة كال يفحؿ استعماؿ المبيدات عمى صكرة مركبات قابمة 
لبلستحبلب نظران الف االكياس تمتص الماء بما فيو مف مادة  فعالة قتقؿ نسبتيا عمى سطح 

. االكياس كبالتالي تقؿ فعاليتيا
 

 
 

. السابؽ ذكرىا- كالمبيدات المستعممة في ىذه المعاممة ىي نفسيا المكصى بيا في أ
كعادة ما ترش االكياس مف الخارج لمكقاية مف االصابة اك لمنع تجددىا بعد االنتياء مف عممية 

التبخير التي سيرد شرحيا اك قبؿ تغطيتيا حتى تقمؿ مف احتماؿ انتقاؿ االصابة الييا مف 
. الخارج

عف : في الكاليات المتحدة ىي في الجدكؿ التالي2014كتكصيات عاـ 
(Knodel,2013) 
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عالج الحبوب المصابة بالحشرات باستعماؿ مواد التبخير .3

تعتبر ىذه العممية مف احسف طرؽ المكافحة كاكثرىا فائدة لعبلج الحبكب المصابة 
بحشرات المخازف كلكنيا عممية فنية تحتاج الى خبرة كعناية تامة لتبلفي حدكث اخطار نتيجة 
سكء االستعماؿ كتمتاز عف غيرىا مف العمميات بانيا قميمة التكاليؼ كليا قدرة عالية عمى النفاذ 
داخؿ الحبكب السائبة اك المعبأة في اكياس مرصكصة فكؽ بعحيا البعض اك داخؿ شقكؽ 
كلكف . المباني فتقتؿ الحشرات المسببة لبلصابة بكؿ اطكارىا حتى المكجكدة داخؿ الحبكب نفسيا

مف سيئاتيا انيا ال تمنع حدكث العدكل مجددان اف لـ تتخذ الكسائؿ الكفيمة بمنعيا كتتبع ىذه 
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الطريقة في كؿ اماكف تخزيف الحبكب مف صكامع اك مخازف اك غرؼ اك تحت الخيـ في 
. الحقكؿ

تبخير الحبوب باستخداـ حبات الفوسفيف 
Phosphine Tablets 

مف اجؿ النجاح في عممية التبخير يجب إدامة التركيز المبلئـ لقتؿ كؿ األطكار المطمكب 
الحبكب الباردة تحتاج إلى إطالة مدة التعريض , مكافحتيا في حيز مغمؽ

. كاف كجكد مراكح في المخازف المبخرة يؤدم إلى قمة أياـ التيكية بعد التعريض إلى المبخرات 
يجب حساب كمية الحبات . يكـ حسب الظركؼ الجكية17-10إف مدة التبخير تككف مف 

المبلئمة أك البلزمة لممكافحة كحسب حجـ الحيز كليس كمية الحبكب بحيث يجب إف تككف كمية 
. التركيز ثابتة ككافية لتقتؿ كؿ األطكار

ألنيا مادة سامة يجب لبس  (أقراص الفكستككسيف)يجب اخذ الحيطة كالحذر مف حبات الفكسفيف 
. القفازات المبلئمة كالقناع ذك الحماية المبلئـ ككذلؾ لفائؼ القطف حكؿ الرقبة 

إف حبات الفتكسكيف تعمؿ عند تعرحيا لميكاء الجكم ألنيا تعمؿ عمى سحب الرطكبة الجكية ثـ 
يجب قفؿ المخزف تمامان بعد عممية التبخير كحسب المدة المقررة ,  (الفكسفيف)إطبلؽ الغاز الساـ 

 لسبعة أياـ كلدرجة حرارة اعمي ppmمميكف / جزء300حسب الظركؼ الجكية السائدة كبتراكيز 
مميكف  / جزء200 مؤية ك25مف 
 درجة مؤية ال يستخدـ عندىا 15 درجة مؤية كتحت 25-15 أياـ كلدرجة حرارة 10لمدة 

. التبخير لعدـ فعاليتو مف الكصكؿ إلى الدرجة القاتمة 
بعد مدة التبخير ىذه يتـ إجراء التيكية عند كجكد مراكح لمدة يكـ كاحد يعقبيا يكميف فترة سبلمة 

 أياـ يعقبيا يكميف فترة 5قبؿ استخداـ ىذه الحبكب كعند عدـ كجكد المراكح يجب الترؾ لمدة 
. سماح قبؿ استخداـ تمؾ الحبكب

 دقائؽ في 5 ممـ زئبؽ لمدة 22-12يجب قياس مستكل الغاز بشكؿ دائمي إثناء التعريض 
. المخازف الحديثة كثبلثة دقائؽ لممخازف القديمة عمى األقؿ 
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 عف طريؽ O2كتدخؿ مكاد التبخير بانكاعيا الى جسـ الحشرة كفي حالة غازية مع 
الفتحات التنفسية الى القصبات اليكائية ثـ الى القصيبات الشعرية ةتتشبع بيا االنسجة فتمكت 

. الحشرة
 

المواد المستعممة في التبخير 
 كىي المكاد التي تستخدـ في حالتيا السائمة مثؿ ثاني كمكريد االثيميف :المدخنات السائمة.1

Ethylene dichloride كرابع كمكريد اكاربكف Carbon Tetrachloride اك خميط مف االثنيف 
. كىي غير مستعممة في العراؽ حاليان . معان 
 كمف اىميا مادة فكسفات االلمنيكـ التي تسمى تجاريان فكستككسيف كعند :المدخنات الصمبة.2

بحمنيا ) Phosphineتفاعميا مع الرطكبة الجكية تطمؽ غاز الفكسفيف الساـ كؿ انكاع الحياة 
اك تزكدىا الشركات المنتجة عمى شكؿ حبكب اك اقراص اك كرات اك غيرىا مف  (االنساف
. االشكاؿ
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طريقة استعماؿ الفوستوكسيف 
عمى الحبوب المعبأة في اكياس .أ

: كفييا ثبلثة طرؽ ىي
يمكف كحع االقراص ىذه المادة طبقة بعد طبقة عند ترتيب االياس ككحعيا في رصات .1

بعدىا . فكؽ بعحيا البعض بمعدؿ قرص كاحد لكؿ كيس عمى ا تنتيي العممية خبلؿ ساعتيف
تغطى االكياس بمشمع غير منفذ لمغاز بحيث يثبت المشمع عند قاعدة الرصة عمى االرض 

كذلؾ لمنع تسرب الغاز كتترؾ االكياس تحت تأثير  (ثعابيف رممية)باكياس مممكءة بالرمؿ 
. فعؿ الغاز لمدة ثبلثة اياـ بعدىا يرفع المشمع

كىذه الطريقة الثانية اكثر امانان كفييا يتـ عمؿ شريحة عرحيامتر كاحد مف المشمع كتحعيا .2
عمى المستكدع قبؿ البدء في رص االكياس في طبقات ثـ نحع اكياس الرصة   االكلى بحيث 
يككف نصؼ الكيس عمى شريحة المشمع كبذلؾ يككف نصؼ الشريحة مغطى كالنصؼ االكؿ 

. يككف خارجان عف االكياس كبيذه الطريقة تككف الشريحة مثبتة كممتصقة جيدان باالرض
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كعند اتماـ ترتيب االكياس تغطى مف االعمى بالمشمع كتمؼ طرفو مع الشريحة السفمية 
التي سبؽ كحعيا في ارض المستكدع كنربط الطرفيف مع بعحيا البعض بمشبؾ خاص بعد 

. لفيما معان حتى ال يتسرب الغاز
 

 
 

في ىذه الحالة تستعمؿ عندما تككف االكياس مرصكصة مف قبؿ فيمكف تكزيع كمية االقراص .3
طف مف الحبكب عند قاعدة االكياس كبيرة تكحع االقراص /قرص  (8-3)المطمكبة كىي بمعدؿ 

في صكاني كترفع بعد االنتياء مف عممية التبخير بما تحتكيو مف بقايا سامة لمقرص كالتي ىي 
 .عبارة عف ىيدككسيد االلمنيكـ 

 

 
 

كيعتمد زمف التعرض في المعامبلت السابقة عمى درجة الحرارة السائدة كالرطكبة الجكية كعمكمان 
مف اف اقؿ زمف تعريض ىك ثبلثة اياـ كما يجب لبس كفكؼ عند تكزيع االقراص حتى ال 

. تبلمس اليد كاتخاذ كؿ االحتياطات  االخرل  المرفقة مع عبكات االقراص
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: التبخير داخؿ الكيس - ب

 (اكياس مبطنة مف الداخؿ بمادة البكلي ايثميف )عند تعبئة االكياس غير المتنفذة لمغاز 
قرص في  (1– 0.5)كفي ىذة الحالة تستعمؿ اقراص الفكستككيس بعحيا داخؿ كؿ كيس 

ظرؼ مف الكرؽ في اعمى كؿ كيس  بعد االنتياء مف التدفئة كيقفؿ بعد ذلؾ الكيس كال يفتح 
.  االعف  المستيمؾ الذم يقكـ عند فتحة بازالة الظرؼ بما يحتكيو مف مسحكؽ ساـ 

كالفائدة الكبرل مف استعماؿ ىذة الطريقة ىي تمنع التكرار االصابة بسبب استمرار بقاء الغاز 
داخؿ الكيس غير المنفذ لمغاز كما يتـ المحافظة عمى الرطكبة النسبية لمحبكب دكف زيادة اك 

.  نقصاف 
 

تبخير الحبوب السائبة .جػ
فيمكف تكزيع االقراص عمى سطح الككمة  (غير معبأة)عندما تككف كمية الحبكب سائبة 

طف حبكب ثـ تغطى / قرص10-3اك ادخاليا داخميا بكاسطة حاقف االعماؽ بمعدؿ 
. بالمشمعات
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الزمف المطموب لممكافحة بالتبخير 
كفي حالة تخزيف الحبكب في الصكامع فيمكف احافة االقراص بانتظاـ بكاسطة جياز خاص الى 

-2)كبمعدؿ  (السبكر الناقمة لمحبكب)تيار الحبكب كىي تدخؿ الى الصكمعة عمى الحزاـ الناقؿ 
. طف مف الحبكب/قرص (6
 
المدخنات الغازية .3

 كقد منع دكليا حسب معاىدة مكنتلاير النو يسبب نقص Methyl Bromideكمنيا بركميد الميثيؿ 
. طبقة االكزكف
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: (Knodel,2013) ىي التالية في الكاليات المتحدة عف 2014كتكصيات عاـ 
 

 
 

تطيير االكياس واجيزة او ادوات الحصاد قبؿ او بعد استعماليا .4: ثانياً 
كثيرا ما تككف ىي مصدر االصابة كيسبب انتشارىا مف عاـ الى العاـ االخر : االكياس.1

: كيتـ تطييرىا كفؽ طريقتيف ىما
في  2ـ/ غـ4بمعدؿ % 57طريقة فرد االكياس عمى ارض المستكدع كترش بمبيد الماالثيكف .أ

.  2ـ/حالة فرد االكياس عمى االرض اك ترش بمعدؿ ربع لتر 
طريقة جمع االكياس ككحعيا بشكؿ ككمة ثـ يكحع عمييا المتكفرة مف مكاد التبخير بعد .ب

 .حساب الحجـ ثـ تغطى مباشرة بكاسطة مشمع كتترؾ لفترة ثبلثة اياـ
اجيزة الحصاد .2

تتغمؼ االجيزة بكاسطة تيار اليكاء ثـ تكحع في مستكدع كيتـ تبخيرىا كما في الحبكب السابقة 
الذكر اك تحت مشمع كما سبؽ الذكر ايحان في معاممة ككـ االكياس كلنفس الفترة الزمنية 

. المكصى بيا
 

تطيير المستودعات .5ثانيًا 
: المستكدعات الفارغةكيتـ تطييرىا باحدل الطريقتيف.1
بعد تنظيؼ المستكدع ككنسو بكاسطة المكانس الشافطة يترؾ الشعة الشمس : التطيير الطبيعي.أ

. كاليكاء كذلؾ بفتح االبكاب كالشبابيؾ لمدة كافية
التطيير بالرش .ب
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احيانان ال يكفي التطيير الطبيعي في التخمص مف االفات المكجكدة في الشقكؽ اك غيرىا كيمـز 
: الرش بالمكاد الكيمياكية التالية

  2ـ/ في ربع لتر ماء 3 سـ5بمعدؿ % 57ماالتيكف 
  2ـ/ غـ في ربع لتر ماء 4بمعدؿ % 85سفيف  
  2ـ/ مف الماء 3 سـ25 في 3 سـ1بمعدؿ % 50اكتميؾ 
 

 
 
 

 
طريقة رش المخازف الفارغة 

. تحسب المسطحات الداخمية لممخزف بما في ذلؾ السقؼ كاالرحيات باالمتار المربعة.1
في % 30-25تحسب كمية المحمكؿ البلزمة مف المبيد المتكفر كتزداد ىذه الكمية بمعدؿ .2

. حالة المخازف المبنية مف الطيف اك الخشب
. عند الرش يجب البدء بالسقؼ ثـ الجدراف مف اعمى الى اسفؿ ثـ اخيران ترش االرحيات.3
. يغمؼ المخزف بعد الرش حتى يتـ جفافو تمامان .4
. مراعاة الرش حكؿ النكافذ كاالبكاب مف الخارج كخاصة مستعمرة النمؿ اف كجدت.5
. يستخدـ محرؾ ذك حغط عالي كبو جياز لتحريؾ المبيد التقاف عممية الرش.6
تماشيان لبلحرار عمى العماؿ يستحسف استعماؿ ادكات حماية العماؿ مف مبلبس ككفكؼ .7

. كنظارات كجزمة ذات رقبة طكيمة كعدـ التدخيف اك االكؿ اثناء المكافحة
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تطيير المستودعات الممموءة بالحبوب .2

يمكف ذلؾ بكاسطة استعماؿ ما يأتي 
مكاد كيمياكية خاصة داخؿ عمب مف االلمنيكـ  (Smoke Generatorقنابؿ الدخاف )مكلدات .أ

يتـ نزع الغطاء فييا كاشعاؿ فتيمة خاصة كتركيا في المخزف كالمكاد المحممة بالدخاف تحمؿ معيا 
. المبيد الحشرم فينشر في الفراغ كعمى السطكح كعند مبلمسة الحشرات لو تمكت

ناشرات الحباب .ب
عند رش المكاد الكيمياكية الخاصة عمى السطكح الساخنة بكاسطة اجيزة خاصة يتـ تحكيميا الى 

. حباب يعـ المخزف فيسبب مكت الحشرات اف كجدت
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المكافحة الحيوية آلفات المواد المخزونة 
Biological Control of Stored Product Pests 

انو يمكف تطبيؽ المكافحة الحيكية آلفات المكاد المخزكنة يشكؿ  Matthias(  2010)ذكر  
تطبيقي تجارم في كسط أكربا كما في حالة استخداـ المبيدات الكيماكية كيشمؿ ذلؾ األماكف 

. التجارية كمصانع األغذية كمخازف المزارع كالمطاحف كالمخابز
كاآلفات Organic Producers كشمؿ ذلؾ المنتجيف التي تعتمد انتاجاتيـ اإلنتاج العحكم  

المستيدفة ىنا ىي الخنافس كالفراشات كقد تستخدـ شركات مكافحة اآلفات لمقياـ بيذه العممية 
. كقد تككف جزء مف نظاـ لممكافحة المتكاممة لتمؾ اآلفات 

     التي سبؽ تربيتيا في المختبرات  Parasitoidsتعتمد ىذه الطريقة عمى إطبلؽ الطفيميات  
كتجيز كعذارل أك بالغات كتطمؽ بشكؿ مكثؼ كمتكرر خبلؿ ىذه العممية كتستيدؼ بشكؿ 

رئيسي بيض كيرقات آفات المكاد المخزكنة كما في جنس زنبكر التركككراما     
Trichogramma sp.  حيث يمكف أف يتطفؿ عمى مدل كاسع مف بيض    

 

 
 

 فراشة الطحيف اليندم كفراشة طحيف البحر المتكسط كفراشة المستكدعات كتنتج ىذه الطفيميات 
 يكـ كقد تمتد إلى ثبلثة أسابيع كفترة إنتاج 6-2 أنثى كليذا الزنبكر فترة حياة 500في كجبة مف 

   التي يتكفر خبلؿ أربعة أسابيع لمفترة مف T. evanescensكما ىي الحاؿ في النكع  
 أطبلقات في المكسـ 9-7منتصؼ ا ب إلى منتصؼ أكتكبر كذلؾ في كسط أكربا كقد يكفي 

. الكاحد 
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 Habrobracon hebetorكفي الطفيميات عمى اليرقات فاف النكع    
استخدـ أيحا حيث يصيب اليرقات كحتى السابتة منيا كىذا الزنبكر اكبر مف زنبكر التركككراما 

 متر 10/ أنثى50-25كىك ينتج كالبالغات أك عذارل بمعدؿ  ( ممـ طكال5أكثر مف )سابؽ الذكر
مربعة مف أماكف التخزيف المرغكب معاممتيا كىك ذك مقاكمة عالية كيقكـ بالبحث عف الحشرات 

كلو اإلمكانية " متبقي"التي يتطفؿ عمييا كيطكؿ عمر اإلناث فيو إلى أسبكعيف أم إف لو تأثير 
الختراؽ العبكات كيؤدم ذلؾ إلى تقميؿ في الفراشات الخارجة كيمكف الجمع بيف استخداـ 

. طفيميات البيض كاليرقات خاصة في المطاحف المدفأة  أك المخابز
 

 
 

 ممـ طكال يجعمو غير منظكر مف قبؿ 0.5أف الحجـ الصغير لمزنبكر ترايكككراما اقؿ مف 
. مستخدمي األغذية المعالجة مستكدعاتيا

 طف كبل الزنبكريف السابؽ ذكرىما مف 100- 10كقد استعمؿ ذلؾ في مستكدعات ذات سعة 
 إلى أكتكبر في الزنبكر  كانكف األكؿـ في شير °15-12الربيع حيث درجة الحرارة 

Habrobracon hebetor   ليرقات الفراشات كالثاني        T. evanescens  لعذارل     
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: الفراشات, كىنالؾ العديد مف الطفيميات قيد التجربة كاالستخداـ مثؿ 
Lariophagus  distinguendus , Anisopteromalus calandrae , 
Theocolax elegans   

 
حيث يتـ التطفؿ فييا عمى اليرقات كعذارل الخنافس كالفراشات حتى كاف تككف األخيرة في طكر 
الشرنقة كذلؾ بتخديرىا بالمسع ثـ كحع البيض عمييا بعد ذلؾ كما في الطفيمي  
Cephalonomia tarsalis 

. المتطفؿ عمى يرقة خنفساء الحبكب المنشارية

 
كما يمكف استخداـ المكافحة الحيكية في المخازف الفارغة باستخداـ مزيج مف المتطفميف 

Lariophagus distinguendus  andAnisopteromalus calandrae 
 أسبكع مف مكعد إشغاؿ 6-2 متر مربع حد الخنافس كتستخدـ قبؿ 10/ أنثى30كالجرعة ىي 

المستكدع كتستخدـ حد خنفساء المخازف  كذلؾ في مصانع البستة مف منتصؼ ا بالى منتصؼ 
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 ككذلؾ يستخدـ الطفيمي   . أكتكبر أك عمى مدار السنة حد خنفساء السيكاير كسكس الحبكب 
Cephalonomia tarsalis حد خنفساء الحبكب المنشارية في مخازف الحبكب كحد خنفساء

  Lariophagusكما يستخدـ الطفيمي     . الحبكب التجارية في شركات إنتاج الشككبلتو
distinguendusكالطفيمي     Theocolax elegans   

.  طف حد سكس الحبكب15/ أنثى30بجرعة 
أف استعماؿ المكافحة الحيكية بالكيفية المذككرة سابقا ال يسبب تمكيث لممنتجات الغذائية , كما أف 

. المكاد األكلية يتـ تنظيفيا قبؿ دفعيا إلى التصنيع أك قد تتـ المكافحة خارج العبكات أصبل 
قد تحؿ المكافحة الحيكية يكما ما بدؿ المبيدات الكيماكية خاصة لدل المنتجيف لمزراعة العحكية 

. كلتطبيؽ أحيانا كمكمؿ لممكافحة الكيماكية في أطار المكافحة المتكاممة آلفات المكاد المخزكنة
 
 

األجواء المسيطر عمييا أو األجواء المعدلة 
Controlled or Modified Atmospheres 

كآخركف انو يمكف حقف غازات النيتركجيف كثاني اؤكسيد الكربكف  Navarro(   2012 )ذكر  
أك التفريغ التاـ لممستكدع إلى حغط منخفض % 1بحيث تقؿ نسبة األككسجيف إلى اقؿ مف 

 ممـ زئبؽ كلمدة عشركف يكما فاف ذلؾ كفيؿ بقتؿ جميع أطكار حشرات المكاد المخزكنة 25-50
 بار كىذه الطريقة تستخدـ فقط في حالة إصابة 37- 10يمكف استخداـ الحغط المرتفع .

البحائع الثمينة بالحشرات أمثاؿ المكسرات كالبيارات كاألعشاب الطبية المخزكنة أف سبب مكت 
الحشرات ىذه بسبب االنفتاح التاـ لمثغكر التنفسية كيؤدم ذلؾ إلى حدكث تسمـ في الجياز 
العصبي كمكتو ككذلؾ يؤدم إلى حدكث ارتفاع في حامحية سائؿ الممؼ فبعد تعريض إلى 

ثاني اككسيد الكاربكف لمدة أربعة أياـ فاف كؿ أطكار حشرات المكاد المخزكنة تمكت ما % 60
أف األجكاء المسيطر عمييا تبدأ في السايمكات الكبيرة المعدة ليذه التقنية في . عدا البيض

كقد كصؿ حبط الجكدة في ىذه التقنية بالياباف . تصميميا إلى العبكات الصغيرة لممكاد الغذائية 
إلى خزف الرز في عبكات تحت مياه البحر بعد سحب اليكاء منيا كتكحع مرصكصة في منشات 

كقد تستخدـ ىذه التقنية باالشتراؾ مع التعريض لغازات التبخير في محطات ..خاصة تخزينية
. الحجر الزراعي في المناطؽ الحدكدية مف الببلد
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   في مكافحة Ozoneأف استخداـ غاز األكزكف     (2011)   كآخركف Marissaبيف   
حشرات المكاد المخزكنة في األجكاء المسيطر عمييا  فعاؿ كنشط كذك فعالية كمبيد حشرم 

كيمكف اف يسبب قتؿ كؿ أطكارىا كذلؾ بالتعريض لفترات قصيرة مثؿ حشرات خنفساء الطحيف 
أف األطكار األكثر مقاكمة لؤلكزكف . الحمراء كسكسة الرز كسكسة الذرة كفراشة الطحيف اليندم
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 دقيقة بحغط 180في خنفساء الطحيف الحمراء ىي طكر البيحة كالعذراء كقد احتاجت إلى فترة 
. قتؿ ككذلؾ بيض فراشة الطحيف اليندم% 100 منو إلحداث  ppm جزء في المميكف1800

 
 

 جزء في 1800 دقيقة كجرعة 120 جزء في المميكف احتاجت إلى 1800أف جرعة األكزكف 
.  دقيقة لقتؿ بالغات سكسة الذرة كسكسة الرز عمى التكالي60المميكف احتاجت إلى 

مف اآلفات بمختمؼ % 100كىكذا كمما زادت جرعات األكزكف قمت مدة التعريض البلزمة لقتؿ 
أطكارىا كقد ظير أف ىنالؾ ظيكر لممقاكمة حد غاز األكزكف في أطكار بعض الحشرات قيد 

. الدراسة
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   Ionizing Radiationاالشعة المؤينة
أف مكافحة حشرات المكاد المخزكنة تتـ بتقنية األشعة المؤينة بمدل  Hallman( 2013 )ذكر 

 كيمككرام لفراشة الحبكب كاف 0.5 لحشرة دكدة الطحيف إلى KGy كيمككرام 0.05يتراكح بيف 
 بمد بشكؿ عاـ لكؿ المنتجات كاف أعمى جرعة 14 بمد تستخدميا بشكؿ محدكد ك33ىنالؾ 

.  كيمككرام في ككريا لمكستناء0.25 كيمككرام لمحبكب  كاقميا 10تعطى ىي في الجزائر 
 

 
المنتجات النباتية كواقيات ضد حشرات المواد المخزونة 

Plant Extracts ( Botanicals) 
 

أف مختمؼ أجزاء النباتات استخدمت ليذا الغرض   ( 2012)   كآخركف Rajashekarذكر    
مف أكراؽ أك جذكر أك سيقاف أك ثمار أك أزىار أك بذكر ككمستخمصات كحكلية أك مائية أك 

كزيكت أك حتى كمساحيؽ كذلؾ حد عدد كبير مف حشرات المكاد المخزكنة كخاصة في 
المناطؽ المدارية أك الفقيرة ذات كميات الخزف العائمي أك المحدكد  كىي قد تقتؿ أك تطرد اآلفات 

. تمؾ أك تقؿ لنسميا أك تمنعيا مف التغذية أك تعيؽ نمكىا
تتميز المبيدات ىذه بأنيا صديقة لمبيئة فيي تتحمؿ بسرعة إلى مككنات غير سامة  كخاصة 

لمكائنات غير المستيدفة كذلؾ الف مككناتيا الفعالة غير ثابتة عند تعرحيا إلى أشعة الشمس 
. المباشرة

كىذه المبيدات الطبيعية قميمة التداكؿ في األسكاؽ كلدل مكزعي المبيدات ألنيا أغمى ثمنا مف 
المبيدات الكيماكية المصنعة , كمف المأخذ عمييا أف سميتيا عالية حد المبائف كغير مدركسة 

. جيدا ككذلؾ ظيكر المقاكمة ليا مف قبؿ بعض اآلفات
تاريخيا استخدـ المصرييف كالينكد القدماء تراب الفرف ككذلؾ كجدت أثار لدل المصرييف 

. الستخداميـ زيكت بعض النباتات كمدخنات
 False Hellebore  ( Veratrum album)كـ استخدـ قدماء الركماف نبات الخربؽ 

   كأنكاع الدريس    Pyrethrumالصينيكف القدماء كالفرس استخدمكا نبات البيرثـر   . كمبيد لمفئراف
Derris species كما استخدـ الفبلحيف الينكد أكراؽ كبذكر نبات النيـ كفي إفريقيا استخدـ , 

 & Wild shrub ( Ocimum suaveالعشب البرم الذم يدعى   
 O. canum) 
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.     تجاريا لمكافحة حشرات المكاد المخزكنةCloves ( Eugenia aromatic )ككذلؾ نبات 
 Turmericمف مسحكؽ  الكركـ % 2كفي بمداف أسيا يخزف الرز كالحنطة بعد خمطو بػ 

powder 
 Oil of Citronella  أك زيت الستركنيبل  Nicotineكذلؾ استخدمت مركبات النيككتيف   

 نكعا منيا األكثر شيكعا مف فجر التاريخ إلى 150كىنالؾ عدد كبير مف النباتات قد تتجاكز 
: مقدمة القرف العشريف النباتات التالية 

Turmeric, Garlic , Vitex negundo , Gliricdia, Castor , Aristolochia ,Ginger 
, Agare americana, CustardApple, Datura , Calotropis , Ipomoea, 
Acorus grammineus ,Coriander. 

 
 

الحجر الزراعي أو صحة النباتات 
Plant Quarantine or Plant Health 

 
أف ىذا المصطمح مشتؽ مف الكممة االيطالية أربعكف  Hagstrum ( 2012)ك Myers ذكر 

Quarantina  ميبلدية عندما انتشر 1347 , حيث كاف يحتجز األشخاص في السفف في عاـ 
. مدة أربعكف يكما قبؿ دخكليـ إلى الببلد (المكت األسكد )مرض الطاعكف 

حديثا استعمؿ ىذا المصطمح لتحديد الحشرات ذات األىمية االقتصادية التي تككف غير مكجكدة 
في الببلد كال يسمح بدخكليا أك تككف مكجكدة بشكؿ قميؿ كذلؾ مف خبلؿ اخذ العينات كالمسح 

. كتحديد األحرار كالمعاممة الكيماكية كتحديد الممكثات كصكال إلى اإلبادة إف أمكف
. أف انتشار اآلفات عالميا يسبب ببلييف الدكالرات مف الخسائر كيقمؿ اإلنتاجية الزراعية

أف غالبية الدكؿ تحاكؿ منع دخكؿ اآلفات الغريبة عف أراحييا كمنع انتشارىا في تمؾ الببلد كقد 
قامت معظـ الدكؿ بسف قكانيف  كالمعمكمات عف ىذه القكانيف متكفرة لدل مكقع المنظمة العالمية 

: لكقاية النبات التالي
International Plant Protection Convention(IPPC) 
Https://www.ippc.int/.  

 (فاك)كىذه المنظمة جزء مف منظمة الزراعة كالغذاء الدكلية 
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Food and Agriculture  Organization (FAO) 
 كذلؾ لمساعدة البمداف عمى إصدار قكانيف خاصة 1997 ثـ تـ مراجعتيا عاـ 1951منذ عاـ 

بالحجر الزراعي خاصة بتمؾ البمداف كىنالؾ استمارات خاصة تمبل عند دخكؿ المادة الغذائية في 
. السمطة الحدكدية لدائرة الحجر الزراعي الكطنية

 
أف الحشرات التي تعتبر أفات في دكائر الحجر الزراعي تختمؼ حسب البمداف فمثبل في نيكزلندا 

 حشرة مف حشرات المكاد المخزكنة تعتبر آفات محجكرة ممنكعة مف الدخكؿ إلى 110فاف 
 حشرة فقط , أما االتحاد األكربي فيمنع حشرة       18أراحييا , في حيف أف الصيف تمنع 

Alucita saccbariكحشرات أخرل سيرد ذكرىا الحقا      .
 كفي بقية دكؿ العالـ ىنالؾ أعداد قميمة مف أنكاع الحشرات التي تصيب المكاد المخزكنة يكجد 

. عمييا حجر زراعي الف ىذه الحشرات ىي أصبل آفات عالمية االنتشار
كفي أمريكا الشمالية تعتبر فراشة الطحيف اليندم حشرة محجكرة كحشرات أخرل سيرد ذكرىا 

الحقا ككذلؾ في آسيا , في اليند كالمناطؽ المدارية  تعتبر ثاقبة الحبكب الصغرل آفة ك خنفساء 
. الطحيف المتشابية في أفريقيا 

 مادة 96بشكؿ رئيسي تعتبر حشرة خنفساء الخابرا مف اآلفات المحجكرة كىي تصيب أكثر مف 
. ما بيف الحبكب كالبيارات كغيرىا مف المكاد الغذائية كالبذكر األخرل

  Pest ID databaseأف قاعدة المعمكمات الخاصة بكزارة الزراعة األمريكية 
 مادة غذائية منيا 666 دخكؿ خنفساء الخابرا مف خبلؿ 2010- 1985سجمت خبلؿ عاـ 

في عربات التحميؿ % 30.4مع أمتعة المسافريف ك% 50.8 مادة تـ تشخيصيا بدقة كىي 559
مف الشرؽ األكسط كشماؿ أفريقيا % 43مف آسيا ك% 45 بمدا كاف منيا43كقد دخمت مف 

أما  أفريقيا جنكب الصحراء, أما باقي الدكؿ فبل يتعدل ما دخؿ منيا مف بحائع مصابة % 4ك
. مف استراليا كمثميا مف أكربا كأمريكا الكسطى ك أمريكا الشمالية% 1بخنفساء الخابرا 

 يتراكح ما بيف 1973 – 1957 كفي المممكة المتحدة فاف دخكؿ خنفساء الخابرا في األعكاـ مف 
كخاصة في الرز كفستؽ الحقؿ المستكرد مف بكرما  ( لكؿ ألؼ18-6) مرة كؿ سنة 46-131

. ,اليند, نيجريا كالسكداف
 
 

 6.5 بميكف دكالر أحيؼ ألييا 8.4أف كمفة إبادة خنفساء الخابرا في الكاليات المتحدة بمغت 
. بميكف دكالر أخرل ثـ عاكدت االنتشار مجددا
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 Cylas formicariusكفي الكاليات المتحدة أيحا تعتبر سكسة البطاطا الحمكة 
محدكدة الحركة كىي غير مستقرة فييا كلكنيا نشطة في آسيا كقد قامت الياباف بحممة إلبادتيا مع 

 Phthorimaea operculella سكسة البطاطا الحمكة اليندية
كفي أفريقيا ىنالؾ قكانيف لمحجر الزراعي تمنع حشرة ثاقبة الحبكب الكبرل 

Prostephanus truncatus  كفي العراؽ فاف .  مف الحركة بيف بمدانيا Al- Sousi كآخركف
   فاف  Malawiكفي الماالكم . سجمك دخكؿ ىذه الحشرة مع ذرة مستكردة مف أمريكا (1970)

حشرة خنفساء السكاير تعتبر حشرة محجكرة زراعيا عمى التبغ كمنتجاتو كذلؾ عثة 
.  Ephestia elutellaالتبغ
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الفصؿ التاسع عشر 
 المخزونة  استخداـ الفيرومونات في حماية الحبوب

Used of Phermones in  stored grain Protection 

ك تؤثر عمى سمكؾ كائنات أخرل , الفيركمكف عبارة عف مادة كيميائية يفرزىا كائف إلى الخارج 
ك قد . ال انو نكع مف االتصاؿ الكيميائي بيف أفراد النكع الكاحد , أك فسيكلكجيتيا مف النكع نفسو 

 .ثبت انو شائع الكجكد بيف الحيكانات ك الحشرات عف طريؽ الشـ أك التذكؽ

بمعنى يثير اك  Horman , بمعنى يحمؿ Phereumيتككف مف الشقيف Pheromoneك المفظ
ك قد كرد في القراف الكريـ ما يدؿ عمى كجكد اتصاؿ بيف أفراد النمؿ, يحفز   

حتى اذا أتكا عمى كادم النمؿ قالت نممة يا أييا النمؿ ادخمكا مساكنكـ ال يحطمنكـ سميماف ))
.صدؽ هللا العظيـ( (كجنكده ك ىـ ال يشعركف  . 

:كيؤدم استقباؿ الكائف لمفرمكف الذم افرزه فرد مف نفس نكعو إلى احد التأثيريف   
تأثير اصمي- آ  

 Primer effect  
كمثاليا الفيركمكف الذم تفرزه ممكة نحؿ العسؿ لتثبيط , في صكرة استجابة فسيكلكجية معقدة 

.تطكر المبايض في الشغاالت  

تأثير مؤقت_ ب   

 Releaser effect 
كما يحدث في حالة إفراز اإلناث لمجاذب ,في صكرة استجابة سريعة في سمكؾ الكائف المستقبؿ 

كقد يككف لفيركمكف الكاحد .كيزكؿ ىذا التأثير بزكاؿ المؤثر, الجنسي ك انجذاب الذككر إلييا 
أك عمى مقدار الجرعة , كيتكقؼ ذلؾ عمى الطريقة التي استقبؿ بيا, أكثر مف كظيفة فيركمكنية 

.التي ك صمت لمكائف المستجيب  

 

http://aradina.kenanaonline.com/posts/186641
http://aradina.kenanaonline.com/posts/186641
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 بعض وظائؼ الفيرومونات ذات التأثير المؤقت

فيرموف اإلعالف عف الخطر-1  

Alarm pheromone 
عندما يتعرض احد أفراد الطائفة لمخطر فانو يفرز فيركمكنا ينبو بقية األفراد مف النكع نفسو 

.ك يؤدم إلى تجمعيا لدرء الخطر أك إلى ابتعادىا عف مصدر الخطر, لمخطر   

فيرموف التمييز أو وضع اإلشارة- 2  

 Marking pheromone 
لتمنع باقي ,فيركمكنا عمى مكقع كحع البيض  (C. chinensis) تفرز إناث خنفساء المكبيا

.مما يقمؿ المنافسة بيف اليرقات, اإلناث مف النكع نفسو مف كحعو بيض عمى الحبة نفسيا   

فيروموف تحديد المسار -  3  

Trial pheromone 
حتى تتمكف ىي ك أفراد أخرل ,معظـ أنكاع النمؿ تفرز فيركمكنا معينا عند خركجيا مف العش 

.مف العكدة إلى العش متتبعة اثر ىذا الفيركمكف  
 

فيرموف التشتت- 4  

Dispersal pheromone 
فيركمكنا مف غددىا الفكية أثناء تجكليا ك تغذيتيا  (E.kuehniella) تفرز يرقات فراش الدقيؽ
.عمى مادة غذائية لمنع اليرقات مف التكجو إلى المصدر ننفسو مما يقمؿ مف تنافس األفراد  
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فيروموف التجمع- 5  

Aggregation pheromone 
تقكـ الذككر عادة بإفراز الفيركمكف لئلعبلف عف كجكد مادة غذائية كافرة في مكاف ما بيدؼ 
.تجميع األفراد لمغذاء ك التزاكج  

الجاذبات الجنسية- 6  

 Sex attractant pheromone 
كيطمؽ عميو الفيركمكف , تفرز إناث بعض الحشرات فيركمكنا يعمؿ عمى جذب الذككر لمتزاكج 

ك قد تـ عزؿ عدد مف ىذه الفيركمكنات لكثير مف آفات الحبكب المخزكنة ك تحميميا ك ,الجنسي 
كقد استغمت كفاءة ىذه الفيركمكنات في جذب أعداد كبيرة مف الذككر في , مف ثـ تصنيعيا 

ك ذلؾ بحؽ الفيركمكنات في كبسكالت مف الببلستيؾ أك المطاط بكمية ,مجاؿ مكافحة اآلفات 
كيتسرب الفيركمكف مف , ك تثبيت ىذه الكبسكالت في مصائد معينة ,معينة ك تركيز معيف 

الكبسكالت بمعدؿ معيف ك تنجذب الذككر إلى المصائد التي تحكؿ دكف ىركبيا ك يمكف بذلؾ 
.التخمص منيا  

 أنواع المصائد الفيرومونية
Types of pheromone traps 

كفيما يمي بعض , يختمؼ تصميـ المصائد الفيركمكنية تبعا لطريقة التخزيف ك حسب نكع اآلفة 
:أشكاؿ المصائد الفيركمكنية  

 
مصائد ورؽ الكرتوف المعرج-  1 

Corrugated paper trap 
كيكحع حامؿ الفيركمكف في أحدل , سـ  x9x2.5 صنع مف كرؽ الكرتكف المتعرج 9 

كما يكحع في المصيدة أيحا مادة زيتية لقتؿ الحشرات التي تنجذب , التجاكيؼ المثمثة المفتكحة 
كأمكانية كحعيا في , كمف مميزات ىذا النكع مف المصائد صغر حجميا ك قمة حجميا , ألييا 

.كتستعمؿ عادة لجذب خنفساء الخابرا ك خنافس الدقيؽ, شقكؽ الجدراف أك بيف أكياس الحبكب   
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المصائد األنبوبية- 2  

 Grain-probe insect trap 
كىى عبارة عف أنبكبة , تستخدـ لجذب الحشرات مف الحبكب المخزكنة في صكامع أك أككاـ 

 x 38 2.5        (سـ )ببلستيؾ اك معدف

كتسمح ثقكبو بدخكؿ الحشرات , تتككف مف جزأيف العمكم مثقب يعمؽ بو حامؿ الفيركمكف 
كتكحع المصيدة عمى , المنجذبة ك السفمي تحتكل عمى مادة زيتية تسقط بو الحشرات ك تمكت 

تستعمؿ لجذب خنافس الدقيؽ ك ثاقبة , كتربط بحبؿ ليسيؿ سحبيا , أعماؽ مختمفة في الحبكب 
.الحبكب الصغرل  

المصائد الالصقة- 3  

Sticky traps 
ك يثبت حامؿ الفيركمكف في كسط المادة البلصقة التي تغطي سطح , تصنع مف الكرؽ المقكم 

ك يتميز ىذا , كتستخدـ ىذه المصائد عمى نطاؽ كاسع لجذب الفراشات ك الخنافس , الكرقة 
إال أنيا ال تصمح الستخداميا في األماكف المغبرة كما في , النكع مف المصائد بقمة التكاليؼ 

.ك تكجد منيا أشكاؿ مختمفة, المطاحف   
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المصائد القمعية- 4  

Funnel traps 
ك تتككف مف قمع تجمع بو الحشرات , ك تصمح لبلستخداـ في األماكف التي يكثر فييا الغبار 

كما يحتكم عمى مادة زيتية اك , المنجذبة حيث تسقط في كعاء يحتكم عمى حامؿ الفيركمكف 
.كىى تصمح لبلستخداـ في األماكف المغبرة. قاتمة لمحشرات   

 

 

 

 

 العوامؿ المؤثرة عمى كفاءة المصائد الفيرومونية

كمما زاد عدد الحشرات في المخزف زاد عدد الحشرات - 1 :الكثافة العددية لمحشرات
.التي تنجذب لممصايد  

كمما قربت المصائد مف مكقع اإلصابة زادت فعالية المصائد في  - 2 :موقع اإلصابة
.جذب الحشرات  
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, ينبغي أف يتناسب عدد المصائد مع مساحة المخزف - 3 :عدد المصائد المستخدمة
كما أف زيادتيا تسبب , إذ أف قمتيا تؤدم إلى قمة عدد الحشرات , كنسبة اإلصابة بو 
.ارتباؾ لمحشرات  

البد مف اختيار التصميـ المناسب لممصيدة مف حيث الشكؿ تبعا - 4تصميـ المصائد
.لظركؼ المخزف ك التخزيف  

يجب أف يككف تركيز الفيركمكف ك معدؿ خركجو مف عبكاتو - 5 :تركيز الفيروموف
 ممميجراما يؤدم الى 30زيادة تركيز فيركمكف ثاقبة الحبكب الصغرل عف , مناسبيف 

. ممميجرامات10ك انسب تركيز ليا ىك , طرد الحشرات   

المعرفة بسمكؾ الحشرات يسيؿ اختيار انسب مكاف لكحع  - 6 :معرفة سموؾ الحشرات
.المصائد ك زمانو  

 بعض استخدامات مصائد الفيرومونات الجنسية

باستخداـ مصائد الفيركمكنات يمكف : الكشؼ عف كجكد الحشرات المختمفة - 1
االستدالؿ عمى كجكد الحشرات المختمفة أك التي تكجد بأعداد قميمة نتيجة انجذاب الذككر 

.إلى المصائد  

ك , تكزع المصائد عادة في المخزف عمى أبعاد معينة : تحديد مكقع اإلصابة- 2 
.انجذاب الحشرات أعداد كبيرة إلى إحدل المصائد يؤكد تمركز اإلصابة حكليا  

, لكؿ مصيدة فعالية محددة خبلؿ فترة زمنية معركفة :تقدير الكثافة العددية لآلفات - 3
.كيمكف مف خبلؿ ذلؾ تقدير أعداد اآلفة في حيز معيف  

يمكف عف طريؽ تحديد مكقع اإلصابة ك تقدير الكثافة :تحديد طريقة المكافحة- 4
.العددية لآلفات في حيز معيف كحع الخطة المناسبة لممكافحة  

انجذاب أعداد كافرة مف اآلفات إلى المصائد بعد تطبيؽ : التأكد مف فعالية المكافحة - 5
.طريقة معينة لممكافحة دليؿ عمى قصكر في ىذه الطريقة  
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يمكف بدال مف قتؿ الحشرات التي انجذبت :نشر المسببات المرحية لمكافحة اآلفة - 6
إلى المصائد تمكيثيا بكائنات دقيقة ممرحة لمحشرات مف فيركس أك بكتيريا أك بركتكزكا 

ك تستخدـ ىذه , أك فطر ك إطبلؽ سراحيا لتنشر المرض بيف الحشرات ك تقحي عمييا 
.الطريقة في مكافحة خنفساء الخابرا    
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 الفصؿ العشروف
المكافحة المتكاممة لحشرات المخازف 

Stored Grain Insects Management 
(Integrated Pest Management-IPM) 

 
 

 
 

 :تعريفيا
 (الحياتية , الكيمياكية , الفيزياكية اك التشريعية) استخداـ ايان مف كسائؿ الكقاية اك المكافحة 

منفردة اك اكثر مف كسيمة لغرض ابقاء كثافة الحشرات تحت المستكل الحرج لمحرر كالذم 
 كىي كثافة الحشرات Economic Thresholdيعرؼ بانو المستكل الحرج االقتصادم لمحرر 

 Samplingالتي تحدث حرران يفكؽ ثمف المكافحة المستخدمة حدىا كيتـ لذا اخذ العينات 
لتحديده كبالكسائؿ المختمفة التي سبؽ شرحيا في الدرس العممي كالحد االقتصادم لمحرر مف 

: حشرات المكاد المخزكنة تحدد التعميمات العالمية كاالتي
.  غـ حبكب100/  حبة 32= عدد الحبكب المتحررة .1

IDK (Insect Damage Kernels) = 32/100 gram 
 FGIS = 2 Insect lived/1kg: المستكل االتحدام لمستكل اخذ العينات.2
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(Federal Grain Inspection Service) 
كغـ حبكب 1=  غراـ حبكب 100/ كىك كجكد حشرتيف اك اكثر حية 

 Probe Trapعدد الحشرات في المصائد الببلستيكية .3
 

كجكد = كيجرم كؿ شير مرة يتـ الفحص بعد مكعد كحعيا باربعة اياـ كالحد االقتصادم ىك 
.  حشرة اخرل لكؿ مصيدة200– 100ستة حشرات مف ثاقبة الحبكب الصغرل اك 

 كقد سبؽ شرح كسائؿ الكقاية كطرؽ المكافحة الحياتية كالكيمياكية لحشرات المكاد المخزكنة سابقان 
 

  يعنيالمكافحة المتكاممة لحشرات المكاد المخزكنةاف مفيـك 
S.L.A.M Post – Harvest IPM 

: الحصكؿ عمى أقصى جكدة كاعمي عائد مف خبلؿ تطبيؽ ىذه اإلستراتيجية كالتي تحـ
      S= SANITATION اإلجراءات الصحية                                              

     L= LOADINGالتحميؿ                                                                 

  A= AERATIONالتيكية                                                     

M= MONITORING                                                المراقبة 
ىذا النظاـ يعتمد عمى اختيار األنكاع مف المحاصيؿ كالعناية بإنتاجيا كحصادىا كأدكات المناكلة 
دارة المخزكف بشكؿ سميـ .ليا كنظـ تجفيفيا في حاؿ احتاجت إلى ذلؾ كا   
ىذه اإلستراتيجية تعتمد عمى كخطكات بسيطة ىي اإلجراءات الصحية أك الصحيحة كالتحميؿ 

.كالتيكية كالمراقبة كما ذكر سابقا   
مف خبلؿ ىذه اإلستراتيجية يتـ الحصكؿ عمى أقصى جكدة لحماية الحبكب كبذكر الزيت 

المخزكنة مف ظركؼ الطقس كالقكارض كالحشرات كالحرارة الذاتية كاالعفاف كبالتالي السمكـ 
الفطرية كمتبقيات المبيدات باإلحافة إلى ذلؾ تقميؿ العمميات الحيكية التي قد تقحي عمى 
اإلنبات في البذكر المخزكنة كتدىكر النكعية كخسارة القيمة التسكيقية كذلؾ لكؿ كمية ثـ 

:حصادىا كجففت كخزنت كىي كاألتي   
 ..كتحـ األتي : اإلجراءات الصحية  - أ
  الخطكات التمييدية أك االستبقاية: 

 .إزالة كافة المخمفات النباتية كجعؿ أماكف التخزيف خاليا مف متبقيات األدغاؿ  -1
 (الخ...الرافعات , الناقبلت , الحاصدات )تنظيؼ كافة األدكات  -2
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 .إزالة كافة البادرات النابتة -3
 .تنظيؼ أماكف التخزيف تماما بعد تفريغيا  -4
 .القياـ بإجراء المكافحة المكصى بيا في داخؿ المخازف كما حكليا  -5
 .تنظيؼ الحبكب الكاردة بمختمؼ الطرؽ المتاحة  -6
صيانة اآلالت التحميؿ كالتفريغ كعدـ ترؾ إم شركخ أك فتحات تؤدم إلى فقداف أك  -7

 .تمكث المحصكؿ ككذلؾ الفتحات في األبكاب كالشبابيؾ كغيرىا 
شيرم , أسبكعي , عمؿ خطة مف اجؿ تطبيؽ ىذه اإلجراءات الصحية بشكؿ يكمي  -8

 .كأخيرا فصمي 

 **
 .تقميؿ أك تغيير تطكر الحشرات كاالعفاف  -1
 .(المبيدات)تقميؿ االعتماد عمى كاقيات الحبكب  -2
الحبكب المكسكرة كالمكاد الغريبة بذكر األدغاؿ كالمخمفات جميعيا تحفظ خارج  -3

 .أماكف التخزيف
 .تحسيف إمكانية التيكية  -4
سد الشقكؽ كالفتحات لمنع دخكؿ الحشرات أك فقداف اليكاء البارد أك الحار المستخدـ  -5

 .بالمكافحة
 .التحميؿ  - ب
  الخطكات االستباقية أك التمييدية: 

 
 .تكسيع استخداـ الحاصدات كتبطئة طرؽ التجفيؼ  -1
 .تقميؿ عمميات النقؿ مف خبلؿ نظاـ مناكلة جيد كمبلئـ  -2
 .استخداـ النكاقؿ في السعة المتاحة كتقميؿ السرعة إف أمكف ذلؾ -3
 .التخزيف فقط في األماكف المزكدة بالكسائؿ الخاصة بالتيكية  -4
 .استخداـ ناشر الحبكب إثناء إمبلء السايمك  -5
 .إزالة المتبقيات في اعمي مركز الحبكب -6
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 .حافظ عمى رفع الحبكب بعد الحصاد حاال -7
 .سجؿ رطكبة الحبكب الذاىبة إلى التخزيف -8
 .اعزؿ المكاد المصابة خاصة بالسمكـ الفطرية  -9

 
 **

 .تقميؿ الحغكط عمى الحبكب لمنعيا مف التكسر كالتجفيؼ الزائد -1
 .استخداـ التيكية إثناء عممية تنظيؼ الحبكب -2
 .تنظيؼ الحبكب ميـ جدا لمخزف -3
 .التصرؼ باألنكاع أك الكميات الرديئة مف الحبكب بشكؿ مبكر قدر اإلمكاف -4

 
: التيكية -     ج
  اإلجراءات التمييدية: 

 
 .December درجة مؤية مف أكاسط ديسمبر 35-30تبريد الحبك الجافة إلى  -1
 .إزالة المقدمة الباردة مف أنكاع الحبكب المخزكنة -2
 .  المحافظة عمى الحرارة الباردة قدر اإلمكاف خبلؿ عممية الخزف -3
 .القياـ بعممية التيكية خبلؿ فصمي الربيع كالصيؼ -4
تشغيؿ المراكح يدكيا أك االستعانة ببعض البرمجيات تقكـ بتشغيميا فكر الحاجة إلى  -5

 .ذلؾ أليا
إثناء بناء المستكدعات اجعؿ إمدادات التيكية مكجكدة في الجدراف كالسقكؼ  -6

 .كاألرحيات 
 .سد منافذ المراكح عند عدـ استخداميا اك عند استخداـ الحرارة المرتفعة في المكافحة -7
 
 
 

 **
 .الحبكب الباردة ذات مياه أطكؿ تخزينيان  -1
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 .االتزاف بيف عدـ تساكم درجات رطكبة الخزيف مع التجفيؼ بالحرارة العالية -2
 .تقميؿ اإلحرار كالرطكبة كمتبقيات المبيدات كنتائج التعريض إلى المبخرات -3
 .االكتفاء بحيز عمكم اعمي الخزيف ألعمى جرياف لتيار اليكاء إف أمكف -4

: المراقبة -    د
  اإلجراءات االستباقية: 

 
 .مراقبة درجات سطح الخزيف مف ناحية درجات الحرارة لمنع ظيكر الطبقة الباردة -1
 .تأسيس نظاـ مراقبة لدرجات حرارة الخزيف في كؿ المخازف لمختمؼ المستكيات -2
 .(المناخؿ , مسبار المصائد, كأخذ العينات  )امتبلؾ كاستعماؿ أدكات احد النماذج -3
 .الفحص الدكرم لدرجات حرارة الخزيف كرطكبتو ككجكد الحشرات كاالعفاف -4
 . أسبكع خبلؿ مكس البرد4-3كؿ  (السايمكات)فحص مخازف الحبكب  -5
 . أسبكع في األشير الدافئة2-1فحص السايمكات لكؿ  -6
 .الفتحات كمناطؽ االلتصاؽ كالتماس,إصبلح السقكؼ كالشقكؽ  -7
 .عدـ إدخاؿ الحبكب بشكؿ منيمر أك بشكؿ جزئي -8

 
 **

يجب معرفتيا بشكؿ مبكر  (الحبكب الرطبة)التغيرات في درجات الحرارة كىجرة الرطكبة  -1
. 

الحرارة المتكلدة عبر البقع الساخنة المنتجة مف كجكد الحشرات ا كاالعفاف يجب  -2
 .معالجتيا مبكران 

 .منع التسرب في المياه الناتجة عف سقكط المطر كالثمكج -3
 .السبلمة أكال -4
. إتباع إجراءات السبلمة -5
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: كفيما يمي شرح لمطرؽ الفيزياكية 
 
 Aeration or Grain Turningالتيوية وتحريؾ الخزيف .1

 لدفع اليكاء الخارجي عبر كتمة الحبكب لتخفيض درجة حرارتيا Fansكفييا يتـ استخداـ المراكح 
اك رطكبتيا كجعميا غير مبلئمة لنمك الحشرات كتكاثرىا كذلؾ عندما تككف السايمكات اك المخازف 
مجيزة بنظاـ التيكية كعند عدـ كجكدىا يتـ تحريؾ اك مناقمة الحبكب مف مخزف الى اخر كفييا 
تتعرض الحبكب كبداخميا الحشرات الى ادكات التحريؾ مف احزمة اك لكالب كيتـ تخفيض درجة 

. حرارتيا اك رطكبتيا اك قد تسبب الصدمات الميكانيكية الى قتؿ الحشرات
 

 
 
: استخداـ درجات الحرارة المتطرفة.2
.  يكـ7-1ـ لمدة 10ْ–ـ بشكؿ دائمي اك 10ْدرجة الحرارة اقؿ مف : البركدة-
ـ ثـ 65ْـ لمدة اربعة دقائؽ كيككف سطح الخزيف ذك حرارة ال تقؿ عف 80ْ: الحرارة المرتفعة-

. بعدىا يتـ التبريد بدفع اليكاء عبر الخزيف
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 Inert Dust or Sorptive Dustاستخداـ المساحيؽ الخاممة .3

يستخدـ محميان تراب التنكر اك الفرف كدكليان انتشر استعماؿ تربة التياتككمات االرحية كىي مف 
 Diatomaceousاجساـ الكائنات البحرية المرتبة في طبقات االرض كتتككف مف السميكات 

earth (DE) كقد تستخدـ الحرارة المرتفعة مع المساحيؽ الخاممة لزيادة الفعالية كتقميؿ الكميات 
المستخدمة كاحيانان يحاؼ الى ذلؾ استخداـ غاز ثاني اككسيد الكاربكف اك التبخير بالفكسفيف اك 

الرش بالمبيدات خاصة اذا كانت مدة التخزيف طكيمة اكثر مف ستة اشير اك اف الحبكب 
. المخزكنة معدة الستخداميا كبذكر لمزراعة

 
لمكافحة حشرات المواد المخزونة Diatomaceous earth (DE)الترب األرضية  

أف استخداـ الترب الدايتكمية األرحية لمكافحة  ( 2010) كآخركف Kostyukovskyبيف 
 Naturalحشرات المكاد المخزكنة ىي مف حمف  الطرؽ الفيزياكية لممكافحة كمبيدات طبيعية 

Insecticides كمنيا ذات عبلمات تجارية مثؿ Detia Degesch Diatomaceous Earth 
(DDDD)  

 Drycide أك  Insectoأك 
كتستخدـ حد حشرات الداخمية اإلصابة مثؿ بالغات سكسة الرز كثاقبة الحبكب الصغرل 

كالخارجية اإلصابة مثؿ يرقات كبالغات خنفساء الحبكب المنشارية كخنفساء الطحيف كما شابو 
كغـ أك أكثر كىي مكاد خاممة غير /  غـ 1بنسبة % 12ذلؾ كتحاؼ إلى الحنطة ذات الرطكبة 

عادة استخداميا مرات كمرات عديدة كخاصة تستخدـ في  متفاعمة مع البيئة كيمكف استعادتيا كا 
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الخزف االستراتيجي طكيؿ األمد أكثر مف سنة كيككف عمميا باحتكائيا عمى مككنات بمكرية تعمؿ 
. عمى تخديش جدار جسـ الحشرة مؤدية إلى مكتيا نتيجة فقد الماء فتمكت الحشرة جفافا
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المخاطر واجراءات السالمة واالماف في منشآت تخزيف الحبوب 
Emergencies and Protection action plans 

 
في منشآت تخزيف الحبكب الصغيرة اك الكبيرة يجب اجراء خطة لمطكارلء كذلؾ لحماية 

: العامميف اك المكاد المخزكنة اك منشآتيا كالتي تتحمف
 Cyclone separator كيتـ ذلؾ بنصب مزيبلت االتربة Explosionالكقاية مف االنفجارات .1

مف اجيزة حركة الحبكب اك مف اجكاء منشآت التخزيف نفسيا الداخمية كىذه العممية تدعى 
  .Grain Dust Controlايحان السيطرة عمى غبار الحبكب 
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 كتتحمف تجييز المنشآت بانكاع خاصة Electrical Maintenanceالصيانة لمكيربائيات .2

. مف المعدات الكيربائية الخالية مف الكميض عند االشتغاؿ اك االطفاء
اخذ االحتياطات عند استخداـ المبيدات الكيمياكية المختمفة مف مبلبس كمعدات الكقاية .3

. لمعامميف كالصاؽ النشرات التحذيرية طكاؿ مدة المكافحة
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تكفير اجيزة اتصاؿ بيف العامميف داخؿ المنشأة كعدـ ترؾ عامؿ لكحده في أم عمؿ اك مكقع .4
 Emergency Communicationكذلؾ لطمب المساعدة عند الحاجة 

كحع لكحات ارشادية لمنافذ الخركج االحطرارية في كؿ زكايا منشأة التخزيف كيككف مجاكران .5
 .ليا ازرار اشعاؿ اك اطبلؽ صفارات االنذار عند حدكث الحكادث

 عمى االسعافات االكلية Emergency Teamتكفير كحدة لبلنقاذ تتككف مف افراد مدربيف .6
في حاالت االختناؽ اك السقكط اك الصعؽ الكيربائي اك غيرىا مف الحكادث مع تكفير كسائؿ 

. النقؿ
 

 
 
 االلية التي تعمؿ بشكؿ ذاتي اك Fire Protectionتجييز المنشأة بكسائط مكافحة الحرائؽ .7

. المعدات اليدكية
كحع ىكاتؼ في لكحة خاصة في غرفة السيطرة المركزية لطمب المساعدة في حالة الحاجة .8

. ليا
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الفصؿ االوؿ  
مقدمة عامة 

الحشرات وعالقتيا بشعبة مفصمية االرجؿ االخرى 
Relation of Insect to arthropoda 

 
: مميزات شعبة مفصميات االرجؿ ىي

. متماثمة الجانبيف.1
يتككف الجسـ مف مجمكعة مف الحمقات مرتبة الكاحدة خمؼ االخرل كتتجمع الحمقات الجسمية .2

كتختمؼ ىذه المناطؽ في . مع بعحيا البعض بنظاـ يظير بو الجسـ مقسمان الى مناطؽ مميزة
. صفكؼ ىذه الشعبة حيث يعتبر ىذا االختبلؼ صفة تقسيمية تميز كؿ صؼ

. تحمؿ كؿ حمقة في االصؿ زكجان مف الزكائد المفصمية.3
 Sclerotinous Materialلمجسـ ىيكؿ خارجي مف مادة جيرية صمبة اك مادة سكميركتينية .4
. ذات قمب عمكم كجياز عصبي سفمي كال يشمؿ الجياز البكلي عمى نفريديا متكررة .5
. التنفس عف طريؽ جدار الجسـ الخياشيـ الخارجية اك القصبات الداخمية اليكائية.6
 

 :اىـ االصناؼ او االقساـ ىي 
 

 Class:Crustacea.1صنؼ القشريات
 Class: Arachnida.2صنؼ العنكبكتيات                                                   
 Class: Diplopoda.3صنؼ مزدكجة االرجؿ                                              
 Class: Chilopoda.4صنؼ مفردة االرجؿ                                                

 Class: Hexapoda (Insecta).5صنؼ الحشريات                   
 
 

مميزات صنؼ او صؼ الحشرات او سداسيات االرجؿ 
 
. الجسـ مقسـ الى ثبلث مناطؽ كاححة كىي الرأس كالصدر كالبطف.1
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.  حمقات3 حمقة كيمتحـ بعحيا في االنكاع المختمفة كلمصدر 11البطف تتككف مف .2
. الرأس يحمؿ زكجان كاحدان مف قركف االستشعار.3
. ليا ثبلثة ازكاج مف االرجؿ تتصؿ بالحمقات الصدرية.4
ليا زكج اك زكجاف مف االجنحة كتتصؿ بالحمقات الصدرية الثانية كالثالثة كبعحيا عديـ .5

. االجنحة
. ىكائية تتخمؿ الجسـ (قصبات)جيازىا التنفسي مككف مف انابيب .6
. Metamorphosisتمر معظـ االنكاع بعد فقس البيض باطكار تحكؿ .7
. مف االمثمة الجراد كالصراصير كالخنافس.8

 
 Metamorphosisانواع التحوؿ 

 
مف اىـ ما تتميز بو معظـ الحشرات انيا تخرج مف البيحة في حالة تختمؼ في الشكؿ 
عف الحشرة الكاممة كلكي تصؿ الى الطكر الكامؿ تمر بسمسمة مف التغيرات كالتي يطمؽ عمييا 

كمما دعت الحاجة  (تنسمخ) اذ ال بد لمحشرة اف تخمع جمدىا القديـ Metamorphosisالتحكؿ 
 كالشكؿ الذم Moultالف جدار الجسـ ال تسمح بالنمك كىذه الظاىرة تسمى بعممية االنسبلخ 

 اما الفترة بيف كؿ انسبلخ كاخر يعرؼ Instarتأخذه الحشرة بيف كؿ انسبلخ كاخر يعرؼ باؿ 
. Stadiumبمرحمة 

 

 
 
 

 
نماذج التشكؿ 
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Type of Metamorphosis 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ametabolaعديمة التشكؿ 
Egg       Young       

Adult 

 يتبعها اربع رتب اولية غري جمنحة

Metabola  ذات تشكؿ 
 كىي مجنحة

حشرات ذات تشكؿ غير كامؿ 
 Hemimetabola (ناقص)

 

حشرات ذات تشكؿ كامؿ  
Holometabola 

Egg      Larva     Pupa     Adult 

كالفراشات كالخنافس كالذباب كغيرىا 
 

حشرات ذات تشكؿ تدريجي 
Gradual M. 

 

Egg       Nymph      

Adult 

 مثل اجلراد والصراصري 

حشرات ذات تشكؿ متبايف 
Heterometabola 

 

Egg       Naiad      

Adult 

 مثل الرعاشات وذباب مايو
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الفصؿ الثاني 
تقنيات كشؼ االصابة باآلفات في المواد المخزونة 

 

 
 

تقنيات كشؼ االصابة الحشرية داخؿ الخزيف : اوالً 
. اخذ عينات الحبكب.1
. المناخؿ.2
. المصائد.3
. قمع الفصؿ اك قمع بارليز.4
. ماسح الحبكب.5
. طريقة تشريح الحبكب.6
. طريقة الصبغ بالفككسيف الحامحي.7
. طريقة الشفافية.8
. طريقة التعكيـ.9

. اختبار ايشماف كطرؽ اخرل.10
 
 
 
 

: تقنيات كشؼ االصابة الحشرية حوؿ الخزيف: ثانياً 
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. المصائد الفرمكنية البلصقة.1
. المصائد القمعية.2
. المصائد الجاذبة الطعمية.3
. المصائد الكيربائية.4

 فحص الحبوب والمواد المخزونة
Inspection of grains and stored products 

 

يعتبر فحص الحبكب ك المكاد المخزنة األخرل ك عبكاتيا ك مبنى التخزيف نفسو ك كذلؾ ك سائؿ 
إذ انو ما لـ يتـ اكتشؼ اإلصابة الحشرية اك الفطرية في كقت مبكر فاف , النقؿ أمرا لو أىميتو 

, ك ال بد أف يشمؿ الفحص أيحا الحبكب اك المكاد المبعثرة, الخسارة ال شؾ تككف جسيمة 
ك األدكات المختمفة التي قد تكجد بالمخزف, كتجمعات النفايات  . 

ك لعؿ ابسط طرؽ الفحص قياـ الفاحص إثناء تجكلو في المخزف بمبلحظة أعراض اإلصابة 
كيككف مظير , اك خارج احد األكياس , اك مف الغذائية , عمى سطح ككمة مف الحبكب 

عمى اف , باإلحافة الى أعداد مف الحشرات , اك مكاد متعفنة , اإلصابة ىنا كجكد حبكب رطبة 
ذلؾ اف عدد الحشرات التي يمكف مشاىدتيا يختمؼ , ىذه الطريقة تعتبر الى حد كبير محممة 

مف أىميا طكر اك أطكار النمك التي بمغتيا اآلفة اك اآلفات زمف الفحص , كثيرا تبعا لعدة عكامؿ 
ك المكاف الذم تـ فحصو ك الكقت الذم أجرل , كدرجة الحرارة ك الرطكبة النسبية السائدتيف , 

ك تحت , ك كقاعدة عامة يزداد عدد الحشرات عادة عمى قمة أككاـ الحبكب . فيو الفحص 
ك درجات الحرارة المرتفعة, ظركؼ الظبلـ  . 
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كمصايد المصؽ ك الشفط ك الكرؽ المتعرج , ك يمكف استخداـ المصايد بأنكاعيا المختمفة الحكئية
ألخذ فكرة سريعة عف الكثافة العددية لمحشرات داخؿ المخزف, ككذلؾ محمكؿ الصابكف,  . 

عمى أف تكوف ممثمة  (فواكو مجففة )والعادة أف تؤخذ عينات مف الحبوب او المواد المخزنة 
ثـ يتـ فحصيا لتقدير اآلتي، تمثيال صحيحا لممادة المراد فحصيا  : 

 .النسبة المئكية لئلصابة الحشرية 

 .تحديد نكع الحشرات المكجكدة ك الكثافة العددية النسبية ليا 

 .النسبة المئكية لمحبكب ك لمثمار المصابة بالفطريات 

 .النسبة المئكية لمشكائب ك نسبة الكسر 

 .المحتكل المائي لمحبكب 

 أجيزة اخذ العينات
 Spearقمـ العينات

يعتبر قمـ العينات أكثر األجيزة شيكعا لمحصكؿ عمى عينات مف حبكب النجيميات ك الدقيؽ 
 (نحاس اصفر اك االلكمنيكـ)ك ىك عبارة عف قطعة مخركطية مف المعدف المجكؼ , لمفحص 
ك قد ,  سـ تقريبا3-2.5كأخر عريض يبمغ قطره , كىك ذك طرؼ مدبب ,  سـ تقريبا 30بطكؿ 

فإذا دفع القمـ في احد أكياس الحبكب بكجيو المفتكح الى . يككف ىذا الطرؼ مفتكحا اك مغمقا 
ك لكف يمكف الحصكؿ عمى عينة أكثر , أعمى فانو يجمع الحبكب مف الطبقة السطحية فقط 

.ثـ لفو ألعمى بعد دخكلو ثـ سحبو, تمثيبل لمحتكيات الكيس بدفع القمـ بكجيو المفتكح ألسفؿ   

 Sampling stick عصا العينات
ك قطرىا , يبمغ طكلييما حكالي متر , ك ىي عبارة عف أنبكبتيف متداخمتيف مف النحاس األصفر 

 3كقد تككف العصا ذات , ك يحمؿ الطرؼ األخر مقبحا , ك ىي ذات طرؼ مدبب ,  سـ 2.5
 (إحدل عشرة)اك تككف ذات عدة غرؼ ,  سـ 25-20قمـ متصمة مف الداخؿ طكؿ كؿ منيا 

تستخدـ العصا في , ك يصؿ طكؿ العصا في الحالة األخيرة الى متر كنصؼ , منفصمة
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اك المكجكدة في عربات السكؾ , الحصكؿ عمى عينات مف الحبكب مف أككاـ الحبكب السائبة 
.اك عنابر السفف اك الصكامع, الحديدية   

 عصا األعماؽ

 Deep layers sampling stick 
ك لمكعاء غطاء ,ك تنتيي بكعاء اسطكاني مدبب الطرؼ , ذراع طكيمة تتككف مف عدة كصبلت 

 3ك تستخدـ لمحصكؿ عمى عينات مف الحبكب مف أعماؽ قد تصؿ الى , سائب يتصؿ بالذراع 
فإذا ما كصؿ الى العمؽ المطمكب انفتح , ك عند دفع العصا داخؿ الحبكب يغمؽ الكعاء , متر 

.كيمتمئ بالحبكب , الغطاء بمجرد سحب العصا ألعمى  
 

 جياز بميكاف

Pelikan apparatus 
ك ىك عبارة عف كعاء ألخذ عينات الحبكب أثناء سريانيا عمى السير في طريقيا الى داخؿ 

.اك أثناء تفريغ السفف, الصكمعة   

 طرؽ اخذ العينات
Sampling Method 

 الحبوب السائبة في شكؿ أكواـ

Storage in bulk 

ك قرب , ك كسط , أعمى )تؤخذ عينات الحبكب بكاسطة عصا العينات مف ثبلثة ارتفاعات  
ثـ تؤخذ عينات أخرل , (غرب ,شرؽ , جنكب , شماؿ ) مف الجيات األصمية األربع  (القاعدة 

.مف المكاقع السابقة نفسيا باستخداـ عصا األعماؽ  

ك ,  أقساـ متساكية4ك يتـ فردىا في شكؿ دائرة ك تقسـ الى , يتـ خمط العينات خمطا جيدا  
يؤخذ منيا ال قسميف متقابميف ك يستبعد اآلخرانك تكرر العممية في العينة عدة مرات الى اف 

تعبأ العينة في كيس  يحصؿ عمى عينة زنتيا كيمكجراـ كاحد اك نصؼ كيمك حسب عدد العينات
كيتـ فحص العينة في اليكـ نفسو , كتكحع معيا بطاقة عمييا البيانات البلزمة , مف القماش 
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كمعيا , يكحع جزء مف العينة في عمب محكمة مف الصفيح اك االلكمنيكـ  لتقدير نسبة اإلصابة
.ك نسبة الشكائب, كيقدر فييا المحتكل المائي لمحبكب , البيانات السابقة   

 

 الحبوب المعبأة في أكياس

 Storage in bages 
تخمط العينات مع بعحيا ك تعامؿ كما , تؤخذ عينات متساكية مف عدد مف األكياس دكف تحيز 

.سبؽ  
 

 الحبوب المعبأة في صوامع

 Storage in silos 
  فترات منتظمة أثناء التفريغ اك تدفؽ الحبكب الى داخؿ العيف5تؤخذ العينات عمى

 الفواكو المجففة التمور و التيف
بحيث تككف ممثمة لبلتجاىات , اذا كانت سائبة في شكؿ أككاـ تؤخذ عدة عينات عشكائية الكزف 

ك يتـ فحصيا اك , ك االرتفاعات ك األعماؽ المختمفة لكؿ ككمة ثـ يخمط بعحيا مع بعض 
أما اذا كانت معبأة في أكياس مف , اذا كاف حجميا كبيرا مف الداخؿ ك الخارج , عينة منيا 

كيخمط بعحيا , فتؤخذ عينات عشكائية مف عدد مف العبكات , اك صناديؽ مف الكرتكف, الكرؽ 
.ك تقدر نسبة اإلصابة, ك يتـ فحصيا , مع بعض   

 طرؽ تقدير نسبة اإلصابة الحشرية
Insect infestation estimation methods 

ك يطمؽ عمى , إصابة اآلفات الحشرية لمحبكب قد تككف ظاىرة كاححة بشكؿ ثقكب خارجية 
فيطمؽ عمييا , كقد تككف اإلصابة غير كاححة مف الخارج , مثؿ ىذه اإلصابة إصابة ظاىرة 

.ك يطمؽ عمى مجمكع اإلصابتيف معا اإلصابة الحقيقية, إصابة داخمية   
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:كىناؾ طرؽ عديدة لتقدير نسبة اإلصابة الظاىرية كالداخمية نذكر منيا ما يمي  
 الطريقة الميكانيكية

Mechanical method 
كيتـ عد ك تعريؼ كؿ نكع , ككسر الحبكب الحامرة , تغربؿ العينة لفصؿ الحشرات ك الشكائب 

.مف الحشرات  

كتعزؿ الحبكب المثقكبة التي , تفحص العينة ,  حبة عشكائيا 1000تفرد العينة ك يؤخذ منيا 
.تمثؿ اإلصابة الظاىرة في كعاء مستقؿ  

كفي حالة , تكسر الحبكب الباقية كؿ كاحدة الى نصفيف بمكسى لمكشؼ عف اإلصابة الداخمية 
ك يمكف , الحبكب المصابة كالفكؿ ك الذرة يتـ نقعيا في الماء عدة ساعات حتى تميف األنسجة 

.كسرىا ك فحصيا مف الداخؿ  

.كتقدر النسبة المئكية لئلصابة الحقيقية, تجمع الحبكب المصابة داخميا في كعاء مستقؿ   

 طريقة العينات المتتابعة

Sequential sampling 

 حسب ما ذكره

:كتتـ بالخطكات اآلتية (Hall,1975) 

اك مف أماكف مختمفة مف ككمة حبكب , أيؤخذ عدد مف عينات الحبكب بالقمـ مف عدة أكياس 
.تغربؿ العينة ثـ يتـ عد الحشرات, الى اف يصؿ كزف العينة كيمكجراما كاحدا   

  العينة شديدة اإلصابة:  حشرة 15أكثر مف  
  شديدة اإلصابة:  حشرة15 - 10مف  

  تؤخذ عينة أخرل ك يعاد الفحص:  حشرات 10اقؿ مف  

تغربؿ العينة ك يتـ عد الحشرات,  كجـ 3تؤخذ عدة عينات كما سبؽ حتى يبمغ كزف العينة   

  عينة شديدة اإلصابة: كيمك /  حشرات9أكثر مف  
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  تؤخذ عينة أخرل ك يعاد الفحص: كيمك /  حشرات 9اقؿ مف  

 
تغربؿ العينة ك يتـ عد ,  كيمكجرامات 9تؤخذ عدة عينات كما سبؽ الى اف يبمغ كزف العينة 

 الحشرات

  عينة متكسطة اإلصابة: كيمك / حشرات5أكثر مف  
  تؤخذ عينة أخرل ك يعاد الفحص)اإلصابة خفيفة: كيمك/  حشرات 5اقؿ مف ) 

تغربؿ العينة ك يتـ عد الحشرات,  كجـ 22تؤخذ عينات أخرل كما سبؽ الى أف يبمغ كزف العينة   

  اإلصابة خفيفة جدا: كيمك / حشرات 5اقؿ مف  

 90ك األقساـ السابقة مبنية عمى تقدير الحشرات المكجكدة خارج الحبكب في عينة تبمغ زنتيا 
 كجـ ك ىى كآالتي

 1-20 إصابة خفيفة جدا: حشرة  
 21-50  إصابة خفيفة:حشرة  

 51-300  إصابة متكسطة: حشرة  
 301-1500 إصابة شديدة: حشرة  

  إصابة شديدة جدا:  حشرة 1500أكثر مف . 

 طريقة الصبغ

 Staining method 
 Acid fuchsin استعماؿ صبغة الفككسيف الحامض

 ك تتككف ىذه الصبغة مف

 50 سـ مكعب حامض خميؾ ثمجي 
 950 سـ مكعب ماء مقطر 
 0.5 جـ فككسيف حامض 
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 دقائؽ في ماء دافئ ثـ تكحع في إناء يحتكل عمى 5ك تنقع الحبكب المراد اختبارىا لمدة 
. إلزالة الصبغة لزائدة , تغسؿ بماء الصنبكر , ك تؤخذ الحبكب ,  دقائؽ 5-2الصبغة لمدة 

يبلحظ اف أماكف كحع البيض تتمكف فييا المادة الجيبلتينية التي تفرزىا األنثى عمى البيحة 
ك تككف مستديرة الشكؿ بينما تتمكف أماكف تغذية الحشرة ك , بالمكف القرمزم الداكف المحمر 

.كتككف غير منتظمة الشكؿ, التمؼ الميكانيكي في الحبة بمكف افتح   

 

 استعماؿ الجنتياف البنفسجي

Gentian violet 
 سـ مكعب كحكؿ 50, لمجنتياف البنفسجي % 1 نقاط مف محمكؿ مائي 10تتككف الصبغة مف 

95ايثيؿ  %  
يبلحظ تمكف أماكف كحع البيض بالمكف البنفسجي. تعرض عينة الحبكب لمصبغة لمدة دقيقتيف   

 طريقة الشفافية .

Transparency method 
 استعماؿ مخمكط حمض البلكتيؾ ك الفينكؿ ك الجمسريف

جزئييف حمض البلكتيؾ: ك يتككف المخمكط مف   
 جزئييف فينكلبمكرات

 جزء جمسريف
 جزئييف ماء مقطر
 حبة مف القمح اك األرز  ك تزداد النسبة 100 جـ مف المحمكؿ السابؽ لكؿ 2ك يستعمؿ بنسبة 

 ساعات حيث تصبح الحبة تامة 4-2مع الحبكب األكبرك تغمر الحبكب في المحمكؿ مف 
.الشفافية ك ترل بداخميا األطكار الحشرية بالعيف المجردة  

  طريقة الغمي في الصودا الكاوية
 دقائؽ حيث تصبح الحبكب نصؼ شفافة 10لمدة % 10تغمي الحبكب في محمكؿ صكدا كاكية 

.ك يمكف مشاىدة اإلصابة الداخمية في الحبكب  
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 طريقة الطفو

Floating method 
بيدؼ عمؿ فصؿ سريع بيف , يستخدـ في ىذه الطريقة سائبلف يختمفاف في كثافتيما النكعية 

  الحبكب المصابة ك السميمة
 استعماؿ خميط مف سيميكات الصكديكـ ك الكمكركفكـر

:ك يتككف الخميط مف  
1.16محمكؿ سيميكات صكديكـ في ماء كثافتو النكعية    
1.3محمكؿ كمكركفكـر في كحكلؾ ميثيؿ كثافتو النكعية   

فعند كحع المحمكليف سكيا في إناء كاحد تتككف طبقة فاصمة كاححة حيث يطفك محمكؿ 
تكحع ألؼ حبة في إناء , سيميكات الصكديكـ الى أعمى ك يبقي ميثيؿ الكمكركفكـر في القاع 

يحتكل عمى الخميط السابؽ ك تقمب جيدا حتى تبتؿ جميع الحبكب فيحدث فصؿ سريع ليا 
:كاآلتي  

*  الحبكب التي تحتكل عمى أطكار متأخرة مف الطكر اليرقي لمسكس تطفك عمى القمة
* الحبكب التي تحتكل عمى أطكار مبكرة مف اليرقات اك بعض الحبكب السميمة الحامرة تطفك 

 عند سطح االنفصاؿ
 الحبكب غير المصابة ذات الكزف العادم ترسب في القاع*

 استعماؿ محموؿ نترات الحديد
كتكحع عينة ,  سـ مكعب مف الماء 100 جـ مف نترات الحديد مذابة في 2يتككف المحمكؿ مف 

,  جـ مف الحبكب في إناء يحتكل عمى المحمكؿ السابؽ ثـ يقمب لمدة نصؼ دقيقة 100مف 
.فتطفك عمى السطح الحبكب التي تحتكل عمى ثقكب خركج السكس ك يمكف عدىا  

 طريقة الجرش و الطفو

 Cracking-floating method 
 جـ مف الحبكب المجركشة اما 100ينقع , تجرش عينة الحبكب إلخراج ما تحتكيو مف حشرات 
تجمع . يحاؼ الجازكليف اك زيت معدني . في خميط مف الماء ك الكحكؿ ك أما في ماء مغمي 

 . الحشرات التي تجمع عمى الزيت عمى كرقة ترشيح ك يتـ عدىا
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ك تحتاج ىذه الطريقة الى تمريف ك خبرة  (عمب الرأس  )ك في حالة الحشرات المكسكرة يتـ عد 
.ك تستغرؽ بعض الكقت  

 
 طريقة األشعة السينية

X- ray method 
ك تظير ىذه ,  جـ 100لعمؿ صكر مف الحبكب زنة  X تستخدـ كحدات خاصة مف أشعة

 الصكر كجكد الحشرات داخؿ الحبكب ك تعتبر أدؽ الطرؽ ك تتميز بالسرعة

 تقدير كمية غاز ثاني أكسيد الكربوف

 Amount of Co2 
تعتمد ىذه الطريقة عمى تقدير كمية غاز ثاني أكسيد الكربكف الناتج عف تنفس كؿ الحشرات ك 

كانت  (مف جداكؿ خاصة )فاذا تجاكزت الكمية المقدرة التي تتنفسيا الحبكب السميمة , الحبكب 
 ىذه الزيادة دليبل عمى كجكد إصابة حشرية

إصابة شديدة جدا% : 1قراءة أعمى مف  *  
الحبكب غير صالحة لمتخزيف الطكيؿ% : 1-0.5قراءة مف  *  

15إصابة حشرية خفيفة اك المحتكل المائي لمحبة أعمى مف  % : 0.5-0.3قراءة مف  * %  
اك أكثر% 14ال تكجد إصابة حشرية  ك المحتكل المائي لمحبة  % : 0.3قراءة  *  

14اك إصابة خفيفة المحتكل المائي لمحبة اقؿ مف  % 
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 أنواع الفحػص
Types of inspection 

 توجد ثالثة أنواع مف الفحص 

   ك يجرل بانتظاـ: فحص عاـ  
  كمرة عند نياية فترة التخزيف عمى األقؿ, ك يجرل مرة عند بداية التخزيف : فحص العينات  

   ك يجرل بانتظاـ: فحص المبنى  

 وتحدد درجة اإلصابة كاآلتي

  اصابة خفيفةLight كيرمز ليا بالحرؼ L 
  اصابة متكسطةMedium كيرمز ليا بالحرؼ M 

  اصابة شديدةHeavy كيرمز ليا بالحرفيفH 
  اصابة شديدة جداVery Heavy ك يرمز ليا بالحرفيف VH 

 كتكجد مراتب كسطية بيف اإلصابات السابقة مثؿ (H-VH) اك ( M-H) 

 الفحص العاـ

 General inspection 
ال , اك األكياس المكجكدة داخؿ المخزف ك فحص القمة , كيتـ ذلؾ بالتحرؾ حكؿ أككاـ الحبكب 

بؿ يتـ الفحص قدر االمكاف غفي , يتـ فحص األككاـ المخزنة في العراء خبلؿ ساعات النيار 
باستعماؿ بطارية لئلحاءة نظرا الف معظـ الحشرات ال تنشط إال  (بعد الغركب )الحكء الخافت 

:كتقدر اإلصابة كاآلتي, في الظبلـ   

  معدكمة clear : ال ال تكجد حشرات 
  خفيفة L: يظير قميؿ مف الحشرات دكف انتظاـ 

  متكسطة M: تكجد حشرات ك ترل بانتظاـ في تجمعات صغيرة 



 

268 

  شديدة H :  تزحؼ بأعداد كبيرة بنشاط فكؽ تجمعات الحبكب اك األكياس , تكجد حشرات ,
 تكتسي األرض حكؿ قاعدة األككاـ بإعداد كبيرة مف الحشرات اك قد تكجد عمى القمة

  شديدة جدا VH :  كيسمع صكت خاص , تكجد أعداد كبيرة مف الحشرات ك تتميز بالنشاط
ك يكجد حزاـ كثيؼ مف الحشرات اك جمد االنسبلخ عمى قمة الحبكب اك األكياس حكؿ , 

 قاعدة األككاـ

 
 فحص العينات

Sampling inspection 
اك بفتح عدد  (lot) تؤخذ عينات الحبكب بثقب عدد مف األكياس في أجزاء مختمفة مف الرصة

اك عصا العينات مف , اك بكاسطة قمـ العينات , مف األكياس ك اخذ عينة مف كؿ منيا باليد 
:تغربؿ ك تقدر اإلصابة كاآلتي, ككمة الحبكب   

  معدكمة clear : ال تكجد حشرات قبؿ اك بعد الغربمة 
  خفيفة L :  ال ترل حشرات عمى أككاـ الحبكب اك األكياس اك في العينات قبؿ الغربمة ,

 70 حشرات لكؿ 10 كجـ مف العينة اك 3عدد الحشرات بعد الغربمة ال يتعدل كاحدة لكؿ 
 كجـ

  متكسطة M :  كجـ 10ترل الحشرات عمى أككاـ الحبكب اك األكياس اك عمى عينة زنة 
  كجـ مف الحبكب3قبؿ الغربمة عدد الحشرات ال زيد عف حشرتيف لكؿ 

  شديدة H :  ترل الحشرات في أعداد كبيرة نسبيا عمى قمة الحبكب اك األكياس قبؿ الغربمة ,
 كجـ 3 حشرات في عينة زنة 10-2 حشرة بكؿ كيس اك 50-20يكجد ما بيف 

 تشاىد الحشرات بأعداد كبيرة جدا قبؿ الغربمة ك بعدىا : VH شديدة جدا حبكب

 فحص المبنى

Building inspection 

آالتو لمكشؼ عف اإلصابة , أعمدتو , أرحيتو , سقفو , جدرانو , يتـ فحص المخزف اك المطحف 
.ال تكجد حشرات عمى الجدراف اك األرحية اك اآلالت : clear معدكمة ك تقدر درجتيا كاآلتي  

  حشرة بعد البحث الطكيؿ2-1تكجد  :VL خفيفة جدا 
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مفردة اك في أزكاج اك كؿ ثبلث بعد بحث طكيؿ, تكجد حشرات بانتظاـ  : L خفيفة   

غالبا في تجمعات كاححة تجذب االنتباه, تكجد الحشرات ك تشاىد كثيرا بانتظاـ   

 :M متكسطة 

كىى تتسمؽ الجدراف بنشاط, تشاىد الحشرات بكحكح  : H شديدة   

 تكجد الحشرات بأعداد كبيرة جدا مككنة غطاء اسكد : VH شديدة جدا 

 
 

 Sampling Grainاخذ العينات .1اواًل 
: ىنالؾ العديد مف المعدات الخذ عينات الحبكب مف اجؿ فحص كجكد الحشرات فييا مف عدمو

 Grain Trierمسبار الحنطة .1
. يتـ اخذ العينات بو مف كسائؿ النقؿ اك مف سطح ككـ الحبكب في الساحات اك المخازف

 
 

 
 

 Partitioned grain trierمسبار الحنطة عديدة المراحؿ .2
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يتـ اخذ العينات بو مف اماكف عميقة كنفس السابؽ اال اف بو تكصيبلت تزيد مف العمؽ الذم 
 .يصؿ اليو

 

 
 

 Deepbin probesمسبار الصكمعة العميؽ .3
. يككف فيو حجرة تفتح بعد غرسو الى المعؽ المطمكب في السايمك

 
 Pelican sampler (Ellis cap sampler)اخذ العينات اؿ   .4

. يتـ مف خبللو اخذ العينات مف السيكر اك االحزمة الناقمة
 

 
 

. يستخدـ الخذ العينات مف االكياس: Spearsاخذ العينات الرمحي .5
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. اخذ العينات االلي بكاسطة اليكاء المشفكط.6
 

 
 

. اخذ العينات اليا بالمكنسة الكيربائية المحكرة - أ
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. اخذ العينات بكسالة الشافطة الفمية اليدكية – ب 
. اخذ العينات بالجياز متعدد المراحؿ المتخصص بالسايمكات– ج 
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 Sievesالمناخؿ .2اواًل 
. ( مممتر2قطر النقب ) 10مناخؿ عزؿ الحشرات رقـ .1
.  مممتر0.595 ذك قطر فتحات 30 اك 20مناخؿ عزؿ الحمـ رقـ .2

.  مرة بعدىا يتـ عد الحشرات اك الحمـ الساقط عمى سطح ابيض30-20يجب تحريؾ المنخؿ 
. لنخؿ الكميات الكبيرة اك المتحركة كما في المخابز كاالفراف: المناخؿ المائمة.3
 

 
 

 Trapsالمصائد .3اواًل 
 Cone trapsالمخركطية .1

. تغرس في سطح الحبكب كتفحص بيف الحيف كاالخر
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 Plastic Probe Trapsاالنبكبية .2

 مممتر ليا بطاقة بخيط تغرس عمى 2.2 ممـ مثقبة بقطر ثقكب 25 × 220انبكب ببلستيكية 
.  سـ في سطح ككـ الحبكب كتسحب اسبكعياص لعد الحشرات فييا اف كجدت20بعد 
 

 
 
 

قمع بارليز او قمع الفصؿ .4اواًل 
.  غـ في اعمى القمع200النماذج بكزف 
.  كاط30المصباح بقكة 

%. 70 مؿ الكعاء السفمي كبو كحكؿ 50
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 Grain Scannerماسح الحبوب .5اواًل 
ثا تكحع العينة في االعمى كيتـ كزف الحبكب / متر5.5يستخدـ ىذا الجياز تيار اليكاء بسرعة 

. في الفتحات المختمفة كحساب كزنيا
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طريقة تشريح الحبوب - 6

يأخذ  ساحبة ثـ تشرح اذا كانت طرية كتكسر اذا كانت جافة كتعد الحبكب المصابة كتحسب 
. النسبة المئكية لبلصابة

 
طريقة الصبغ بالفوكسيف الحامضي - 7

( Franken feld methodطريقة فرانؾ فيمد )
كفييا يتـ الثقكب التي تحدثيا سكس الحبكب بمكف كردم باىت كالبيكض احمر قرمزم 

. داكف
. تححر العينات كيتـ نقعيا في ماء دافيء لمدة خمسة دقائؽ.1
 مؿ حامض خميؾ ثمجي يحاؼ الى 50قد تتككف مف )تنقع في صبغة الفككسيف الحامحي .2

.  دقائؽ5 اك 4لمدة  ( غراـ فككسيف حامحي0.5 مؿ ماء مقطر ثـ يحاؼ 90
. تغسؿ الحبكب بماء الحنفية حتى يتـ التخمص مف الصبغة.3
ترفع الحبكب كيتـ عد البيكض ذات المكف االحمر القرمزم الداكف اك عد اماكف التغذية ذات .4

. المكف الكردم الباىت كيعمؿ نسبة مئكية لذلؾ
 

طريقة الشفافية  -7
تأخذ الحبكب عشكائية بكمية اك عدد محدد 

 جزء مف بمكرات الفينكؿ 2تنقع في محمكؿ 
 جزء مف حامض البلكتيؾ 2                
 جزء مف الجمسريف 1                
 جزء مف الماء 2                

.  تصبح شفافة بدرجة يمكف رؤية ما بداخميا مف اطكار الحشرات
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طريقة التعويـ  -8
 

 Insect Damaged Kernelsبطريقة التعويـ 
الغرض مف التجربة كشؼ الحبكب المنخكرة كيتـ احافة الماء العادم الييا كنتيجة 

الختبلؼ الكثافة النكعية لكؿ مف الحبكب الكاممة كالمنخكرة حيث تطفك الحبكب المنخكرة لقمة 
. كزنيا

.  غـ100تأخذ عينة الحبكب بمقدار .1
يمكف استعماؿ زجاجة المعجكف ) مؿ 800تكحع في كعاء زجاجي كيحاؼ الماء بمقدار .2

. تخمط بشدة تـ تترؾ (الخاصة بالطبخ
 دقائؽ تترسب الحبكب الكاممة كتطفك الحبكب المصابة يتـ فصميا كتقدير نسبتيا 10بعد .3

:  يتـ تقدير النسبة المئكية لمحبكب المصابة كاالتي1كزنيان كىي رطبة كاستنادان الى الخطكة 
 
 
 
 

 Ashman testاختبار ايشماف  -9
 كفيو تسحؽ الحبكب بكاسطة Ninhydrinكفيو تستخدـ االصباغ الكاشفة مثؿ مادة النيادريف 

اسطكانات كتنشر عمى قطعة مف كرؽ الترشيح المشابية بالمادة السابقة الذكر فيدؿ كجكد بقع 
. كردية عمى الكرقة عمى تكاجد الحشرات

 
: طرؽ اخرى

. طريقة تكبير صكت الحشرات-
. Xطريقة التصكير بأشعة -
. CO2طريقة قياس -
. طريقة الصبغ بمحمكؿ لكجمز-
. طريقة قياس حامض اليكريؾ لكشؼ افرازات الحشرات كغيرىا مف الطرؽ-
 
 

 كزف الحبكب المصابة بالغراـ

  غـ100
 ×100  
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ثانيًا طرؽ كشؼ االصابة الحشرية حوؿ الخزيف 
 
 Pheromone Sticky Trapsالمصائد الفرمونية الالصقة .1

يكحع فييا فرمكف جنسي جاذب تأتي الحشرات الييا فتمتصؽ كما في فراشة الطحيف 
اليندية كمنيا تعمؽ لجمع الحشرات الطائرة كمنيا تكحع عمى االكياس اك الحائط لجمع الحشرات 

. الزاحفة مثؿ خنفساء الخابرا
 

 
 

 Funnal Trapsالمصائد القمعية .2
كيكحع عمييا حماية مف االعمى مف  ( اك اكثر4)مجمكعة مف االقماع الببلستيكية 

المطر كفي اسفميا يكحع ماء بو قميؿ مف مسحكؽ الغسيؿ تكحع خارج االبنية كالصكامع لجمع 
. الحشرات
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 Bait trapsالمصائد الجاذبة الغذائية .3
اكياس مف الخيش بيا مسحكؽ مف مختمؼ المحاصيؿ تكحع في جكانب الخزيف تأخذ 

ـ لمدة ليمة كاحدة º 60كؿ اسبكع لعد الحشرات فييا عبر قمع الفصؿ اك المنخؿ ثـ تعقـ بالحرارة
. قبؿ اعادة استعماليا

 

 
 

 Light Trapsالمصائد الكيربائية .4
 

 
 

تطمؽ اشعة لجذب الحشرات تزكد بكرؽ الصؽ اك شبكة كيربائية عالية الفكلتية لمقتؿ 
 . ( فكلت6000)
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الفصؿ الثالث 
اخذ العينات وتقدير اإلصابات بحشرات المواد المخزونة 

Inspection and detection methods for storage insect pests 
 كغـ قد تتطكر إلى 100/  حشرة 1أف اإلصابة المنخفحة  بػ  Semple( 1992)  ذكر    

. إصابة شديدة خبلؿ أربعة أشير في المناطؽ المدارية مف آسيا
: تتمثؿ أىمية اخذ العينات بالتالي

 .التحسس بكجكد أك غياب الحشرات ألغراض التصدير أك الطحف أك غيرىا -1
 .كجكد الحشرات قد يؤثر عمى المرتبة أك السعر -2
 .لتحديد ىؿ تصمح ىذه الحبكب لمتخزيف أـ ال  -3
 .ىؿ ىذه الحبكب صالحة لبلستخداـ البشرم أـ ال -4
 .ىؿ تحتاج ىذه الحبكب إلى إجراءات لممكافحة أالف أـ  الحقا -5
ألغراض البحكث فاف المسح كاخذ العينات تصبح مف األمكر الميمة لتقدير ىؿ ىنالؾ  -6

 .ظيكر لممقاكمة لفعؿ المبيدات
 .ىذه العممية ميمة ألغراض الدراسات الحياتية كالبيئية آلفات المكاد المخزكنة -7
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طرؽ اخذ العينات النوعية 

: أثناء إجراء اخذ العينات يتـ إعطاء الرمكز التالية 
حشرات بالغة حية 

 
Living adults (A) 

يرقات حية 
 

Living larvae (L) 

عذارل حية 
 

Living pupae (P) 

بالغات ميتة 
 

Dead adults (a) 

يرقات ميتة 
 

Dead larvae  (l) 

عذارل ميتة 
 

Dead pupae (p) 
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: الرموز المستخدمة في مجاؿ اخذ المالحظات البصرية دوف اخذ العينات ىي التالية 

  Stack inspectionمبلحظات كدس الحبكب (1

 Clear or None Cال تكجد حشرات 
أعداد قميمة متكاجدة مف 

الحشرات 
Few or light F 

 Moderate numbers MNحشرات متكاجدة أك متجمعة 
أعداد كبيرة زاحفة عمى 

األسطح 
Large numbers LN 

حشرت عالية النشاط ذك 
أعداد كبيرة حية أك جمكد 

انسبلخيا ظاىرة 

Very large numbers VLN 

  Storage inspector مبلحظات المخازف (2

ال تكجد مظاىر أك كجكد 
لمحشرات 

Clear or none C 

 Moderate numbers NMأحيانا تكجد حشرات 
يكجد أعداد مف الحشرات 
زاحفة عمى الجدراف أك في 

أالماكف األخرل 

Large numbers LN 

حشرات مكجكدة بأعداد كبيرة 
ككجكد مخمفات الحبكب عمى 

األرحيات 

Very large numbers VLN 

 
 Sampling inspectorمبلحظات اخذ العينات  (3

ال تكجد حشرات ظاىرة عمى 
الكد س أك في العينات 

Clear or none C 

 Very light VLالحشرات ال ترل عمى الكدس 
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نما مكجكدة في النماذج بعد  كا 
/  حشرة 20النخؿ بحدكد 

 كغـ مف الحبكب 90
 90/  حشرة 50-30بحدكد 
كغـ 

Light numbers L 

/  حشرة 300-50بحدكد 
 كغـ 90

Moderate numbers M 

/  حشرة 500-300بحدكد 
 كغـ 90

Heavy numbers H 

 90/  حشرة 1500أكثر مف 
كغـ 

Very heavy numbers VH 

 
: ككمثاؿ إلى ما سبؽ الحظ التالي 

Sitophilus oryzae      VLN (a) 
Latheticus oryzae NM ( A,L ) 
Trogoderma granarium  F(a),MN (L)  
Tribolium spp.  VF (l),VLN (A, a) 
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اختبارات وجود االفات في المواد المخزونة 
 

الطرؽ غير المباشرة لتقدير االصابة بالحشرات في الحبوب - اوال 
 Co2تقدير .أ

 في اليكاء المكجكد Co2 ساعة يقدر 24ـ لمدة 25ْتكحع الحبكب في ححاف بدرجة 
كيطمؽ عمى % 0.2 ±في الفراغات البينية لمحبكب بطريقة دقيقة ال يتجاكز الخطأ التجريبي فييا 

:  كيككف الجدكؿ التالي كمقياس لبلصابةCo2نتيجة التقدير أم عمى النسبة المئكية لتركيز 
 

% 1االصابة خطيرة 
% 0.5االصابة خفيفة 
% 0.3عديمة االصابة 

 
(  Franken feld methodطريقة فرانؾ فيمد )بالصبغ بالفوكسيف الحامضي .ب

كفييا يتـ الثقكب التي تحدثيا سكس الحبكب بمكف كردم باىت كالبيكض احمر قرمزم 
. داكف

. تححر العينات كيتـ نقعيا في ماء دافيء لمدة خمسة دقائؽ.1
 مؿ حامض خميؾ ثمجي يحاؼ الى 50قد تتككف مف )تنقع في صبغة الفككسيف الحامحي .2

.  دقائؽ5 اك 4لمدة  ( غراـ فككسيف حامحي0.5 مؿ ماء مقطر ثـ يحاؼ 90
. تغسؿ الحبكب بماء الحنفية حتى يتـ التخمص مف الصبغة.3
ترفع الحبكب كيتـ عد البيكض ذات المكف االحمر القرمزم الداكف اك عد اماكف التغذية ذات .4

. المكف الكردم الباىت كيعمؿ نسبة مئكية لذلؾ
 

تقدير ودراسة الخسائر واالضرار التي تحدثيا الحشرات بالمواد الغذائية - ثانيا 
 

  (قياس حجـ التخمير)قياس تغير قابمية انتفاخ العجينة بسبب االصابة الحشرية 
.  غـ مف خميرة الخبز الجافة1يكزف .1
 1 غـ مف الطحيف السميـ كيكرر ذلؾ مع الطحيف المصاب كيحاؼ الييما 100تخمط مع .2

. غـ مف السكركز
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 ساعة , ثـ ½ مؿ ماء كيعجف كيكحع في انبكبة مدرجة , يحسب الحجـ ثـ بعد 55يحاؼ .3
. بعد ساعة

. مف المستكل االصمي% 85اف القياس الطبيعي النتفاخ العجينة ىك .4
 
  طريقة بمشنكي لدراسة االضرار التي تحدثيا االفات عمى خواص الطحيف
 مممتر مف محمكؿ خميرة 6 غـ مف الطحيف السميـ كآخر مصاب يحاؼ اليو 10يكزف .1

. ( غـ خميرة جافة7/  مممتر ماء 100)تعجف جيدان بشكؿ كرة % 7الخبز بتركيز 
ـ كيبلحظ صعكدىا الى سطح الماء كيتـ 30ْتكحع الكرة العجينية في ماء بدرجة حرارة .2

. ىذا خبلؿ فترة قصيرة ال يتجاكز دقيقة كاحدة
يحسب الزمف مف بداية صعكد الكرة العجينية لغاية تمزؽ ىذه الكرة كسقكط ثمثييا في اسفؿ .3

الكعاء  
 

زمف انفجار كرة العجيف درجة القوة 
 دقيقة 50اذا ازداد الكقت عف قكم 

 دقيقة 49-25متوسط 
 دقيقة 25اقؿ مف حعيؼ 

 
 
 
  تقدير الكموتيف في الطحيف
 مؿ ماء كيعجف بشكؿ كرة 6 غـ مف طحيف سميـ كمثمو مصاب يحاؼ اليو 10يكزف .1

. تكحع في قدح فيو ماء مدة ساعة كاحدة بدرجة حرارة المختبر
تغسؿ الكرة العجينية باستخداـ ماء الحنفية كنتأكد مف نظافة الكمكتيف بخمك ماء الغسؿ مف .2

أم عكارة اك كحع قطرة مف صبغة اليكد كال يغير لكنو داالن عمى اف عممية الغسؿ تمت 
. بنجاح

 ساعة بعدىا يكزف الكمكتيف ½تكحع قطعة الكمكتيف في قدح بدرجة حرارة المختبر لمدة .3
. يمثؿ ذلؾ كزف الكمكتيف الرطب
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ـ لمدة °60ـ لمدة خمسة ساعات اك °110-105يكحع الكمكتيف في فرف بدرجة حرارة .4
.  ساعة كيبلحظ تككف فقاعة الكمكتيف بأخذ كزنيا بعد التبريد كىك كزف الكمكتيف الجاؼ24

: عند الرجكع الى كزف الطحيف المستعمؿ يمكف اف تستخرج ماياتي
 
 
 
 
 
 
 
 

. كذلؾ بمقارنة ىذه النسب في الطحيف السميـ كالطحيف المصاب
 
 اختبار وجود الحشرات في المواد المخزونة 

: في الطحيف - أ
 اكياس مف الطحيف تنخؿ ىذه العجينة بمنخؿ سمكي خاص 10 كغـ مف 1يؤخذ 

ثـ تعد الحشرات المتخمفة عمى المنخؿ . (سـ1/  ثقب30)الستخبلص الحشرات مف الطحيف 
يجب اعادة . يجب اف ال يزيد متكسط عدد الحشرات الحية عف كاحدة في الكيس الكاحد
. الفحص كؿ ثبلث اسابيع طكاؿ مدة تخزيف االرسالية الخاصة بالطحيف

 
: في الحنطة ومنتجاتيا - ب

 كغـ مف الحنطة اك منتجاتيا يتـ نخميا في منخؿ خاص لمسماح لمحشرات 1يتـ اخذ 
: بالنزكؿ دكف الحبكب اك منتجاتيا كتحسب درجة االصابة حسب الجدكؿ التالي

 very heavyاصابة شديدة جدان  حشرة اك اكثر 15
 heavyاصابة شديدة  حشرة 10-14
 moderateاصابة متكسطة  حشرة 8-9
 lightاصابة خفيفة  حشرة 6-7

 very lightاصابة طفيفة جدان  حشرة 5اقؿ مف 
 

=  النسبة المئكية لمكمكتيف الرطب 
كزف الكمكتيف الرطب 
كزف الطحيف المستعمؿ 

 ×100 

=  النسبة المئكية لمكمكتيف الجاؼ 
كزف الكمكتيف الجاؼ 
كزف الطحيف المستعمؿ 

 ×100 
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 Key Hazardsمفتاح لممخاطر التي تعطى آلفات المكاد المخزكنة 

بالمغة االنكميزية معناه رمز الخطر المخاطر 
إنتاج اككراتا تككسيف 

 Ochratoxin A ام
 High Riskعالي الخطكرة *** 

بداية ظيكر الفطريات 
التي تنتج 

الميككتككسينات 

 Medium  Riskمتكسط الخطكرة ** 

بداية ظيكر الحشرات 
كالعناكب مف محيط 
المخزف خاصة 
األغمفة القديمة 
كالمخمفات 

 Medium  Riskمتكسط الخطكرة ** 

نمك كتطكر الحشرات 
كالعناكب 

 Low Riskقميؿ الخطكرة * 

بداية ظيكر مخمفات 
القكارض أثناء 
التنظيؼ 

 Low Riskقميؿ الخطكرة * 

 
 
  تقدير مخمفات الحشراتInsect Fragments 

في الطحيف - أ
.  سـ7.5-7 غـ مف الطحيف يكحع في طبؽ بترم قياس 0.20يكزف .1
. يحاؼ زيت السيدر اك أم زيت متكفر رائؽ حتى تتككف عجينة تفرش في الطبؽ.2
يمرر الحكء عبر الطبؽ يكحع مشبؾ معدني الخاص بالشبابيؾ عمى الطبؽ كيتـ العد .3

الجزاء الحشرات التي تظير معتمة اما الطحيف فيظير رائؽ شفاؼ منفذ لمحكء في مجير 
. التشريح



 

288 

في الحبوب ومنتجاتيا - ب
 غـ مف الحبكب اك منتجاتيا في طبؽ زجاجي ممصؽ بقاعدتو التقسيمات 1يكحع .1

. المممترية
. تفرش عمى شكؿ طبقة كاحدة.2
مف خبلؿ مجير التشريح يتـ عد االجزاء في مساحات محددة مف التقسيمات المممترية ثـ .3

. تعطى كنسبة مئكية
 

طرؽ عزؿ المموثات مف الطحيف  والحبوب كمخمفات لحشرات المواد المخزونة 
   Sievingأف أحسف الطرؽ لعزؿ الممكثات ىك النخؿ    (2009)   كآخركف Hubertذكر   

مف المخمفات , أما التطكيؼ أك التعكيـ % 100-90كنسبتو في االستعادة التجريبية ىك 
-65    فميس فعاال في عزؿ البيض كنسبة استعادتو تراكحت بيف Filth flotationلؤلكساخ  

      Tullgren – Berlese Funnel's, أما طريقة الفصؿ بقمع بارليز المعدؿ   % 95
. ففشمت في الطحيف ك السامكلينا كنجاحيا في الحبكب محدكد أيحا

 
   تقدير نسبة الحبوب المنخورة في الحبوب

 Insect Damaged Kernelsبطريقة التعويـ  - أ
الغرض مف التجربة كشؼ الحبكب المنخكرة كيتـ احافة الماء العادم الييا كنتيجة 

الختبلؼ الكثافة النكعية لكؿ مف الحبكب الكاممة كالمنخكرة حيث تطفك الحبكب المنخكرة لقمة 
. كزنيا

.  غـ100تأخذ عينة الحبكب بمقدار .1
يمكف استعماؿ زجاجة المعجكف ) مؿ 800تكحع في كعاء زجاجي كيحاؼ الماء بمقدار .2

. تخمط بشدة تـ تترؾ (الخاصة بالطبخ
 دقائؽ تترسب الحبكب الكاممة كتطفك الحبكب المصابة يتـ فصميا كتقدير نسبتيا 10بعد .3

:  يتـ تقدير النسبة المئكية لمحبكب المصابة كاالتي1كزنيان كىي رطبة كاستنادان الى الخطكة 
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 testTable spoonبطريقة ممعقة المائدة - ب
  غـ يتـ اخذ ىذه الممعقة مرة اك مرتيف 10تكزف الحبكب التي تمؤل ممعقة الطعاـ بحدكد 

يتـ عد الحشرات كعند كجكد ثبلثة حبكب اك اكثر تعتبر الحبكب مصابة  
IDK < 3/10 gram 

  اختبار نظافة الطحيفFilth test (فحص القاذورات) 
: المواد المطموبة

.  لتر1قمع فصؿ .1
. محمكؿ ممح الطعاـ المشبع.2
. (نفط ابيض ) (كازكليف= كيركسيف )كاز .3
 مؿ حامض مركز كيخفؼ بكاسطة 20يححر باحافة )% 2حامض ىيدرككمكريؾ مخفؼ .4

مع كجكد زيت البرافيف كترشح كؿ المككنات السابقة  ( ( مؿ400)البنزيف اك ايثر البتركؿ 
. لحماف تخمصيا مف الشكائب

 
: طريقة العمؿ

 مؿ مف حامض 400 غـ مف الطحيف كيكحع في كأس زجاجي كيحاؼ اليو 100يكزف .1
الييدرككمكريؾ المخفؼ مع الرج لتككيف معمؽ كيسخف الكأس الى درجة الغمياف كيصب فيو 

 ساعة مع ترؾ القحيب الزجاجي 1/3 -½ مؿ مف زيت البرفيف كيستمر الغمياف لمدة 20
. في الكأس كتركو حتى يبرد الى درجة حرارة الغرفة

 مؿ مف الكيركسيف يرج 30-20تنقؿ المحتكيات كميان الى دكرؽ الفصؿ يصب عمى العينة .2
الدكرؽ في حركة دكرانية لمزج المحتكيات كيحاؼ بعد ذلؾ الى الدكرؽ  محمكؿ ممح 

. الطعاـ ببْط مع الرج الخفيؼ حتى يمتميء الدكرؽ
 مؿ كيغسؿ 400بعد ترؾ المحمكؿ تنفصؿ طبقة الكازكليف التي تصب في كأس سعة .3

عنؽ الدكرؽ بالكحكؿ كالماء ثـ يحاؼ سائؿ الغسيؿ المتبقي الى دكرؽ زجاجي سعة لتر 
 مؿ محمكؿ ممحي يعاد مميء الدكرؽ بالماء مف الحنفية كيقمب تححر طبقة 100يحكم 

. الكازكليف التي تظير محتكيان عمى الشكائب مرة ثانية

 كزف الحبكب المصابة بالغراـ

  غـ100
 ×100  
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. يرشح الكازكليف االكؿ كالثاني ثـ تغسؿ كرقة الترشيح بكحكؿ االيثايؿ اك كحكؿ البركبايؿ.4
. تفحص كرقة الترشيح تحت الميكركسككب لتميز اجزاء الحشرات كالشكائب االخرل.5
 

تقنيات صبغ بيض حشرات المواد المخزونة في الطحيف 
( 2007) كآخركف       Leelajaبيف ذلؾ

: الطريقة األكلى
يمكف متابعة بيض خنافس الطحيف كخنفساء الحبكب المنشارية كفراشة 

مف صبغة بركمككريزكؿ كريف  % 0.1 بالصبغ بػ Corcyracephalonicaالرز
Bromocresol greenمف  % 0.5 مف صبغة بركمككريزكؿ كريف محافا ليا 1:1أك خميط

 كذلؾ بعد ىحـ جزيئات الطحيف فاف البيض يتميز تماما عف Orange Gصبغة اكرينج جي 
. الطحيف كيأخذ المكف البرتقالي كالطحيف يأخذ المكف األخحر 

: الطريقة الثانية 
 الحبكب فاف محمكؿ االيكديف AACCطبقا لطريقة الجمعية األمريكية لكيماكيي

Iodinesolution يمكف أف يصبغ باألصفر البني أك األصفر لكجده   .
 
 

: الطريقة الثالثة
كبلىما يصبح لكنيما  % Acid Fuchsin 0.05يتـ الصبغ بصبغة الفككسيف الحامحية 

. بنفسجي غير منتظـ
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الفصؿ الرابع 

اضرار الحشرات لممواد المخزونة 
Insect Injuries to Stored Products 

 
 Insect Attacking Whole Grainاالضرار لمحبوب السميمة .1

. مثؿ سكسة الحبكب كثاقبة الحبكب الصغرل كفراشة الحبكب
 Insect Infesting Brocken Grainاالضرار لمنتجات الحبوب .2

. مثؿ خنفساء الطحيف الحمراء كفراشة الطحيف اليندية
 Insect Infesting Legumes Seedsاالضرار في بذور البقوليات .3

. كما في سكسة المكبيا كسكسة الباقبلء
 Insect Infesting Meet and Cheesesاالضرار لمحـو واالجباف .4

. كما في خنفساء الجمكد كذبابة الجبف
 General Feeders on Stored Foodsاضرار عامة لمختمؼ االغذية .5

مثؿ خنفساء الحبكب المنشارية التي تصيب الحبكب كمنتجاتيا كالطحيف كالثمار الجافة 
كالتمكر كالتيف كالجكز كالمحكـ المجففة , كخنفساء السيكاير التي تصيب التبغ كالحبكب 

. كالمكاد العطارية
 Insect Attacking Dried Fruits and Nutsاضرار في الثمار الجافة والجوز .6

. مثؿ خنفساء ذات البقعتيف كفراشة المكز

 
 Pests of Fabrics and Paperاالضرار لالقمشة والسجاد والورؽ .7

. مثؿ خنافس السجاد كفراشة المبلبس
االضرار لممواد الغذائية المصنعة .8

مثؿ خنفساء االدكية المجففة التي تصيب المعكركنة كالشعرية كخنفساء دكد الطحيف التي 
. تصيب عمؼ الحيكانات
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الفصؿ الخامس 

تشخيص حشرات المواد المخزونة 
Identification of Insects of Grains and Their 

Products 
 

كفيو يتـ التعرؼ عمى الحشرات الميمة ككيفية استخداـ المفاتيح التشخيصية ليا اف 
كجدت ككذلؾ التعرؼ عمى كصؼ الطكارىا المختمفة كمشاىدتيا اك عمى االقؿ مشاىدة الصكر 

. الخاصة بيا الفكتكغرافية اك مف خبلؿ الحاسكب
 كفؽ ىيكؿ خاص ذك مراتب Classification اك تصنيؼ Taxonomyيتـ تقسيـ 

اساسية كيرتكز عمى اف االفراد االكثر تشابيان في الصفات كغير المعزكلة كراثيان تجمع معان في 
 كاحد كىكذا Genus كاالنكاع المتقاربة تجمع في جنس Speciesمجمكعة كاحدة تسمى النكع 

: يمكف كحع المراتب التقسيمية كما في المثاؿ التالي
 

 Kingdom: Animaliaالمممكة الحيكانية 
 Phylum: Arthropodaشعبة مفصميات االرجؿ 
 Subphylum: Mandibulataالشعبة الثانكية الفكيات 

 Class: Insecta (Hexapoda)قسـ الحشرات 
 Order:Coleopteraرتبة مغمدات االجنحة 

 Suborder: Polyphagaتحت رتبة متعددة التغذية 
 Family: Curculionidaeعائمة سكس الحبكب 

 Genus Sitophilus granariusاالسـ العممي  
 The granary weevilسكسة الحنطة : االسـ الشائع اك العاـ
 Or Grain weevilاك سكسة الحبكب 

 
 Insect Ordersرتب الحشرات 

 رتبة اال اف الميـ منيا كحشرات تصيب المكاد المخزكنة 24تحـ رتب الحشرات بحدكد 
: اك تككف ليا عبلقة غير مباشرة بالمكاد المخزكنة ىي بحدكد عشرة رتب ىي
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مجموعة الحشرات ذات .أ
االصابة العرضية 

 Order: Thysanuraرتبة حشرات ذات الذنب الشعرم .1
 Order: Orthopteraرتبة حشرات مستقيمة االجنحة .2
 Order: Isopteraرتبة حشرات متساكية االجنحة .3
 Order: Dermapteraرتبة حشرات جمدية االجنحة .4
 Order: Psocopteraرتبة قمؿ الكتب .5

مجموعة الحشرات .ب
الميمة 

 Order: Coleopteraرتبة غمدية االجنحة  .6
 Order: Lepidopteraرتبة حؤشفية االجنحة .7
 Order: Dipteraرتبة ثنائية االجنحة .8

مجموعة الحشرات .جػ
المفترسة او المتطفمة 

 Order: Hemipteraرتبة نصفية االجنحة .9
 Order: Hymenopteraرتبة غشائية االجنحة .10

 
كلتشخيص حشرة كجدت عمى المكاد المخزكنة يراجعالمفتاح في الممحؽ 

(. 3 ك2) رقـ 
 
مجموعة الحشرات ذات االصابة العرضية .أ
 Silver fishحشرة السمؾ الفضي - 1

Thermobia domestica(Packard) 
:  التصنيؼ

Family: Lepismatidae 
Order: Thysanura 
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يمكف تمييزىا بسيكلة فالجسـ ابيض فحي المع لككنو مغطى بقشكر فحية كبانعداـ :الوصؼ
االجنحة ككجكد لكاحؽ شعرية طكيمة عددىا ثبلثة تتصؿ في نياية البطف , الفـ قارض كالتحكؿ 

 .معدكـ
تعيش في المنازؿ كالمخازف كتتناكؿ االغذية النشكية اك اغمفة الكتب المجمدة اك الستائر :العادات
. المنشأة

 
 American cockroachالصرصور االمريكي - 2

Periplaneta americana (Linnaeus) 
: التصنيؼ

Family: Blattidae 
 Order: Orthoptera                                         (قديمان )رتبة مستقيمة االجنحة 

 Order: Dictyopteraرتبة الصراصير                                                     
 

 
 

ذك صدر امامي بني محمر ذك بقعة كسطية كبيرة غامقة قاعدة الجناح االمامي بدكف :الوصؼ
.  ممـ كىك حشرة مترممة30-29شريط اصغر قرب حافتو طكلو 

 
 Common earwingحشرة ابرة العجوز - 3

Labidura riparia (Pall) 
: التصنيؼ

Family: Labiduridae 
 Order: Dermapteraرتبة جمدية االجنحة                                                 
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تتميز بسيكلة النتياء البطف فييا بزكج مف القركف الشرجية الصمبة التي تشبو الممقط :الوصؼ
 كتمتقي بخط مستقيـ فكؽ Tegminaاالجنحة اف كجدت فتككف االمامية فييا قصيرة كجمدية 

. الظير كالخمفية غشائية ذات تعريؽ شعاعي الفـ قارض  كاالستحالة تدريجية
 

تتكاجد في المنازؿ كالمخازف لتتغذل عمى الحشرات الحية اك الميتة اك المكاد العحكية :العادات
. المتحممة

 
 Bark lice or book or cereal Psocidحشرة قمؿ الكتب  -5

Liposcelis divinatrius 
: التصنيؼ

Family: Liposcelidae 
 Order: Psocoteraرتبة قمؿ الكتب اك القمؼ                                              

 
حشرات صغيرة بعحيا بحجـ رأس الدبكس الكانيا رمادية شاحبة اك صفراء اك بيحاء :الوصؼ

. كىي غير مجنحة كممكف التعرؼ عمييا مف حخامة الساؽ الخمفي
 

. تتغذل عمى المكاد النباتية اك الحيكانية اك الطحيف اك المنتجات المتعفنة:العادات
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 Microcerotermes diversusاالرضة او النمؿ االبيض  -6
 

: التصنيؼ
 Family: Termitidaeعائمة النمؿ االبيض                                                 

 Order: Isopteraرتب متساكية االجنحة                                                    

 
 

تأخذ النمؿ االبيض عدة مظاىر مثؿ العاممة , الجندم , الممكة كالممؾ كاالفراد المجنحة :الوصؼ
اغمبيا غير مجنح كبعحيا مجنح ليا زكجاف مف . ذك لكف ابيض حميبي احجاميا متباينة

االجنحة الغشائية الرفيعة كالجناح االمامي كالخمفي متساكييف في الشكؿ كالحجـ كالتعريؽ كطبيعة 
. الجناح لذا سميت متساكية االجنحة

 
تعيش معيشة اجتماعية تحت اك فكؽ االرض في انفاؽ تتناكؿ الخشب بشكؿ اساسي في :العادات

كقد تصيب مخازف . البركتكزكا في امعائيا–غذائيا كيساعدىا في ىحـ معايشة بعض االكليات 
. الحبكب الخشبية اك حتى الحبكب خاصة المخزف في منطقة الجزيرة في المكصؿ

فالسميمكز غذائيا الرئيسي كقد تتغذل عمى سيقاف االشجار الحية كالزيتكف كالعنب 
كايحان تأكؿ الجمكد . كالرماف كالنخيؿ كاشجار فاكية اخرل كتؤدم الى ىبلكيا في النياية
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. كاالصكاؼ كالحشرات الميتة كحتى عمى حشرات االرحة الميتة في مستعمراتيا تحت االرض
جيث تعيش حيكانات ابتدائية مثؿ البركتكزكا مف السكطيات في القناة اليحمية الخمفية لبلرحة 
كتعيش معيشة تبادؿ منفعة فاالرحة تؤدييا كتكفر ليا الغذاء كىي بدكرىا تقكـ بيحـ السميمكز 

. الذم تتغذل عميو االرحة
 

مجموعة الحشرات الميمة . ب
 Order Coleopteraرتبة غمدية االجنحة                                             - 6

 600تحـ ىذه الرتبة عدد كبير مف االنكاع التي تصيب المكاد المخزكنة كيقدر عددىا 
نكعان كتنتشر في مختمؼ انحاء العالـ كيسبب بعحيا احراران مباشرة اك غير مباشرة النيا قد 
تعيش عمى فحبلت الحبكب اك الفطريات التي تنمك عمى ىذه الفحبلت في حيف اف بعحيا 

. مفترسة لغيرىا مف الحشرات
: راجع الشكؿ المعطى لؾ كلفحص نماذج الخنافس التي امامؾ فتجد اف البالغات تتميز بما يأتي

. جدار جسميا سميؾ متقرف.1
ليا زكجاف مف االجنحة الزكج االمامي متقرف كيعرؼ بالغمد كعند عدـ الطيراف يمتقي مع .2

اما الزكج الثاني فغشائي ينطكم تحت الزكج . مثيمو ليككنا خطان مستقيمان عمى كسط الظير
. االمامي

. اجزاء فميا قارحة.3
  (بيحة        يرقة      عذراء        حشرة كاممة)االستحالة اك التطكر مف النكع الكامؿ .4
 

: اما يرقات الخنافس فيي
 عيف بسيطة في كؿ جانب , اما 6-1ذات رأس متميز اغمؽ لكنان عف بقية الجسـ كيحمؿ .1

. العيكف المركبة فغير مكجكدة كاجزاء الفـ مف النكع القارض
يحمؿ الصدر ثبلثة ازكاج مف االرجؿ اما البطف فخالية مف االرجؿ الكاذبة كالتي تكجد في .2

. يرقات حرشفية االجنحة ما عدا بعض االستثناءات
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تشخيص الخنافس التي تعيش عمى الحبوب والمواد المخزونة 
يتكفر امامؾ صكر ألىـ الخنافس يمكف استخداميا اك استخداـ المفتاح المصكر 

 
 

 
 

. ارجع الى المبلحؽ المكجكدة في نياية الكتاب
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: تضـ رتبة غمدية االجنحة العائالت التالية
 Family: Curculionidaeعائمة السوس الحقيقي                                  .1

: يكثر منيا في المخازف نكعاف ىما
 Sitophilus gramariusسوسة الحبوب او الحنطة 

 Sitophilus oryzaeوسوسة الرز 
: كتتصؼ افراد عائمة السكس الحقيقي بما يأتي

لو صفة مميزة ىي امتداد الرأس اماـ العيكف امتدادان بارزان مشكبلن بكز اك خطـ تقع في نيايتو .1
. اجزاء الفـ القارحة

. قركف االستشعار مرفقية ىراكية.2
.  عقؿ4رسغ جميع االرجؿ مؤلؼ مف .3
. اليرقات عديمة االرجؿ كمتحخمة كمقكسة قميبلن بيحاء كرؤسيا بنية شاحبة اك صفراء.4
 

سوسة الحبوب 
 كما في اعبله :التصنيؼ

 
 ممـ كجسميا متطاكؿ لو بكز كاحح 4-3لكنيا بني غامؽ اك احمر المع طكليا :الوصؼ

اجنحتيا الخمفية معدكمة تكجد عمى منطقة الصدر نقر بيحاكية كبكز الذكر اقصر كاعرض مف 
اليرقات صغيرة الحجـ بيحاء المكف عديمة االرجؿ كمتحخمة كمقكسة قميبلن رؤكسيا بنية . االنثى

. شاحبة اك صفراء
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تعيش في جميع انكاع الحبكب الحنطة كالشعير كالرز كالذرة كدكار الشمس ال تستطيع :العادات
. الطيراف

 
تنشأ الحرر عف تغذية اليرقات كالكامبلت عمى الحبكب كتصبح الحبكب كالبذكر بعد :الضرر

االصابة بفترة زمنية غير مقبكلة بسبب كجكد افرازات مف حامض اليكريؾ التي تفرز مف قبؿ 
. الحشرة مما تجعؿ القيمة الغذائية رديئة

 
: سوسة الرز

. كما في اعبله: التصنيؼ

 
 

ذات لكف بني محمر اك اسكد تكجد اربع بقع حمراء فاتحة اك صفراء عمى الجية :الوصؼ
 ممـ كليا خطـ طكيؿ كالحمقة 5-3الظيرية لمحشرة فصيف عمى كؿ غمد طكؿ الحشرة مف 

الصدرية عمييا نقر اك حفر مستديرة الغمداف غير ممتصقاف لذلؾ فيي تستطيع الطيراف تصيب 
يختمؼ الذكر عف االنثى بازدياد عدد النقر كعمقيا عند قاعدة . الحبكب في الحقؿ كالمخزف

. امتداد الرأس
 
 Family: Nitidulidaeعائمة الخنافس شاربة العصارة                             .2

تتغذل حشرتيا عمى عصارة النبات كعمى رحيؽ بعض االزىار اك قد تككف مفترسة 
تتميز افراد ىذه العائمة بجسميا البيحاكم اك المتطاكؿ قركف استشعارىا مف .لغيرىا مف الحشرات 

االجنحة الغمدية اقصر مف البطف كليذا . حمقة كىي ىراكية في العقؿ الطرفية الثبلثة االخيرة 11
.  جميع رسغ االرجؿ ذك خمسة عقؿ.  حمقة مف حمقات البطف عارية مف االغمدة 3-2تبقى 

كمثاؿ عمى ىذه العائمة  حشرة خنفساء الثمار الجافة  
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 Dried fruit beetle Carpophilus   hemipterus:التصنيؼ

 

 
 

قركف .ممـ لكنيا بني غامؽ مع كجكد ىالة صفراء عمى الجناح االمامي 3طكليا : الوصؼ 
االستشعار كاالرجؿ ذات لكف احمر  

 
. تعيش عمى الثمار كىي عمى االشجار اك بعد سقكطيا عمى االرض :العادات 

 
 Family : Silvanidaeعائمة - 3

Oryzaephilus  surinamensis 
Oryzaephilus meroator 

: مميزات العائمة 
. يتميز افرادىا باجساىيـ الرفيعة كالمتطاكلة  -1
 حمقة كىي مف النكع الصكلجاني  11قركف استشعارىا مؤلفة مف  -2
. الصدكر االمامية ذك شفو كاسناف كبيرة عمى كؿ جانب  -3
. تغطي االجنحة الغمدية كؿ حمقات البطف  -4
 

( Saw toothed grain beetle)خنفساء الحبوب ذات الصدر المنشاري 
Oryzaephilus surinamensis 

Oryzaephilus meroator 
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 ممـ لكنيا بني غامؽ اك اسكد كاىـ ميزة 3الحشرة الكاممة صغيرة الحجـ طكليا حكالي :الوصؼ
. فييا ىي كجكد ستة اسناف عمى حافة حمقات الصدر االمامي

 
.  ممـ5بيحاء المكف رأسيا بني ليا ثبلثة ازكاج مف االرجؿ الصدرية كيصؿ طكليا حكالي :اليرقة

 
 4بيحاء المكف مصفرة كعمى حافة الصدر االمامي اسناف منشارية كالكاممة يبمغ طكليا :العذراء

. ممـ
 

تصيب المنتجات الحيكانية كالنباتية المخزكنة كال تصيب حبكب سميمة كذلؾ تصيب الثمار :العائؿ
. الجافة كالتيف كقد تصيب السكر كالحمكيات

 
 

تياجـ الحشرات كاليرقات عديد مف المنتجات الحيكانية كالنباتية كلكنيا ال تصيب الحبكب :العادات
. السميمة كقد تصيب السكر كالجكميت كالحمكيات
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عائمة الحفارات الحقيقية .4
 Lasser grain beetleRhizopertha  dominicaثاقبة الحبوب الصغرى

 

 
 

 ممـ 2.5-3الحشرة البالغة اسطكانية لكنيا كستنائي داكف منحف اك اسكد المع طكليا :الوصؼ
كتتميز باف راسيا منحف الى االسفؿ كتغطية الحمقة االكلى المجس راسي يرقتيا مقكسة كتكجد 

. داخؿ البذرة 
 

تعتبر مف اخطر الحشرات النيا تسبب احرار بالغة لمحبكب كتصيب الحبكب السميمة :العادات
. كمنتجاتيا كما تصيب الحاكيات الخشبية كالسفف 

 
 Family : Dermestidaeعائمة خنافس الجمود                                      .5

:         التصنيؼ
 khapra beetle (خنفساء الحبوب الشعرية)خنافس الخابرا 

Trogoderma  granarinm 
 

 
 



 

304 

 ممـ ذات لكف بني غامؽ اك مصفر كالراس كالصدر اغمؽ 2-3مستطيمة صغيرة الحجـ :الوصؼ
 ممـ ذك شعر كمنيا جاءت تسميتيا 4-5لكنا يغطييا شعيرات , اليرقات ذات لكف اصفر مسمر 

. خنفساء الحبكب الشعرية
 
تتغذل عمى المنتجات الحيكانية مثؿ الجمكد كالفرك كالصكؼ كالسمؾ الجاؼ كتياجـ :العادات 

. ايحان المنتجات النباتية تقاكـ الجكع كالمبيدات كقد تدخؿ السبات عند الحاجة 
 
 Family:  Cucujidaeعائمة خنافس الحبوب المفمطحة                               .6

: التصنيؼ
 (Flat grain beetle)خنفساء الحبوب المفمطحة 

Cryptolestes pusillus 
 

 
 ممـ لكنيا احمر مسمر قرف االستشعار طكيؿ يبمغ 2حشرة صغيرة كمفمطحة طكليا : الوصؼ

.  ثمثي طكؿ الجسـ
. تصيب التمكر كالحبكب المكسكرة كالفكاكة المجففة كالطحيف :العادات 

 
  Family: Clevidaeعائمة البوقيات الضارية                                  .7

 Necrobia rufipesالتصنيؼ
 ممـ قركف االستشعار 5-4متكسطة الحجـ الكانيا براقة مغطى جسميا بالشعر طكليا :الوصؼ

.  حمقة تغطي االجنحة كؿ البطف , الرسغ ذك خمس عقؿ11صكلجانية ذات 
 

تعيش عمى المحكـ الجافة كالجبف القديـ كتكجد في مخازف الحبكب كىك مفترسة لحشرات :العادات
 .المكاد الغذائية
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 Family: Ostomidae                   (الحبوب المجروشة)عائمة خنفساء الكادؿ .8
 Tenebroides mauritanicus: التصنيؼ

 

 
 

 ممـ كلكنيا يتفاكت بيف البني الغامؽ كالمكف 11-6شكميا مفمطح مستطيؿ , طكليا :الوصؼ
. االسكد , جكانب حمقات البطف كاالرجؿ لكنيا بني محمر

 
تتغذل عمى الحبكب كمنتجاتيا كتحفر في الخشب ليا فككؾ قكية تمزؽ مناخؿ الحبكب :العادات

. كعمبة الكارتكف كما اف الحشرة البالغة ليا مفترسة لغيرىا مف حشرات المخازف
 

 Anobiidaeعائمة .9
 Cigarette beetleLaisoderma serricorneخنفساء السيكاير .أ:التصنيؼ
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 ممـ بيحاكية الشكؿ ذات لكف بني محمر كالجسـ مغطى بزغب رفيع 3-2طكليا :الوصؼ
. كالرأس مختفي اسفؿ الكرقة ذات قرف استشعار منشارم

 
تعيش في اكراؽ التبغ المكبكس اك السيكاير المفتكحة كتصيب منتجات مخزكنة اخرل :العادات

. كالمكاد العطارية (التمر)مثؿ الفكاكو المجففة 
 

 Stegobium paniceum (االدوية)خنفساء االعشاب الطبية .ب
 Drug store beetle: التصنيؼ

 

 
 

 ممـ لكنيا بني محمر كيغطي جسميا البيحاكم شعر دقيؽ كيختبيء الرأس 4-2طكليا :الوصؼ
تحت غطاء الدرقة كتختمؼ عف خنفساء السيكاير في اف الجناح االمامي مخطط طكليان كحمقات 

. البطف الثبلثة االخيرة مندمجة كالبلمس في عقمو الثبلثة االخيرة فقط منشارم
 

تتغذل عمى مختمؼ المكاد الغذائية كالحبكب كمنتجاتيا كاالعشاب الطبية الجافة :العادات
. كالفكاكو المجففة كقد تصيب الكتب كالمجبلت (العطاريات)
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 Family: Ptinidaeعائمة الخنافس العنكبوتية                                 .10

: التصنيؼ
 Spider beetleGibbium psylloidesالخنفساء العنكبوتية 

 

 
 

 ممـ ذات لكف احمر 3.2-1.7طكليا  ( ازكاج3) ارجؿ 6تشبو العناكب كلكف ليا :الوصؼ
. مسمر الى اسكد

تتغذل عمى الحبكب كمنتجاتيا كالخحراكات كالفكاكو المجففة كالمنتجات الحيكانية مثؿ :العادات
. الجمكد

 
 Family: Tenebrionidae                        (الطحيف)عائمة خنافس الدقيؽ .11

: التصنيؼ
  Red flour beetleTribolium castaneum            خنفساء الدقيؽ الحمراء 

 Confused flour beetleTribolium confusumوخنفساء الدقيؽ المتشابية 
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 ممـ كلمزيد مف 4-3ذات لكف بني محمر الى بني داكف ذات شكؿ مفمطح كطكليا :الوصؼ
. 221المعمكمات ارجع الى المقارنة بيف الحشرتيف في الكتاب ص

 
الطحيف . تصيب الدقيؽ كمنتجات الحبكب كالكسب كالفكاكو كالخحراكات المجففة:العادات

المصاب بيا لو رائحة كريية كيؤدم الى انخفاض لزكجة الطحيف كىك غير صالح لمخبز 
. كمسرطف

 
 Family: Bruchidaeعائمة سوس البقوؿ .12

 Cowpea beetle or weevilخنفساء او سوسة الموبيا :التصنيؼ
Callosobruchus maculatus 

 

 
 

 ممـ ذات لكف بني في االنثى كيكجد اربع بقع سكد عمى االجنحة في حيف اف 3طكليا :الوصؼ
. الذكر افتح لكنان كبدكف ىذه البقع

 
. تصيب البقكؿ في الحقؿ كالمخزف مثؿ المكبيا كالحمص كالماش كالبزاليا:العادات

 
 
 Order:Lepidopteraرتبة حرشفية االجنحة                                        .7

: تتميز بالمميزات التالية
تمتمؾ زكجيف مف االجنحة الحرشفية كذلؾ تغطي الحراشؼ بقية انحاء الجسـ كتأخذ الكانان .1

. كاشكاالن مختمفة
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اجزاء الفـ الماص يستخدـ لمحصكؿ عمى الرحيؽ كفي بعض حشرات المخازف اليستخدـ .2
. لمحصكؿ عمى الغذاء بتاتان 

. (بيحة , يرقة , عذراء كحشرة بالغة)دكرة الحياة كاممة اك تامة .3
 ازكاج الصدرية الحقيقية كاجزاء فميا 3اليرقات ليا ارجؿ كاذبة في البطف باالحافة الى .4

. قارض
. كيتبعيا عدد مف العائبلت الميمة في المخازف

 
 Family: Pyralidaeعائمة الفراشات النارية                                         .1

: كتتبعيا عدد مف الحشرات الميمة ىي
 
 Plodia interpunctella (دودة جريش الذرة)دودة الطحيف اليندية .أ

 Indian meal moth: التصنيؼ
 

 
 
 

 ممـ كالجناح االمامي ذك اكف بركنزم 7-5الحشرة البالغة فراشة زاىية المكف طكليا :الوصؼ
. كالخمفي رمادم باىت ينتيي باىداب صفراء كىنالؾ صفات تميز الذكر عف االنثى
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اليرقات تتغذل عمى الفكاكو المجففة كالحميب المجفؼ كالحبكب كمنتجاتيا كىي مف اىـ :العادات
الحشرات في المخازف تتميز االصابة بالخيكط المتدلية عمى المكاد التي تصيبيا ككذلؾ النسيج 

. الحريرم الذم تنتجو اليرقات خبلؿ تطكرىا 
 
 

عث دقيؽ البحر المتوسط  .ب
 Ephestia kuehniella:       التصنيؼ

Mediterranean flour moth 
 

 
 

. فراشة جناحيا االمامي رمادم كفييما خطاف اسكداف متعرجاف االجنحة الخمفية بيحاء:الوصؼ
 

تتغذل اليرقة عمى الدقيؽ كمنتجاتو كالنخالة كالفكاكو المجففة كالحبكب المجركشة كىي :العادات
منتشرة في كؿ انحاء العالـ كتفرز يرقاتيا الخيكط الحريرية التي قد تسد مجارم الدقيؽ اك 

. المناخؿ في المطاحف كتصيب التحكر في البساتيف كالمخازف
 
 
 ,Meal MothPyralis farinalis (دودة الكسب)فراشة الجريش .جػ
 

 سـ لكنيا بني فاتح في الكسط كبني غامؽ في 2.5البالغة بنية المكف طكؿ جناحييا :الوصؼ
القاعدة كالطرؼ كيفصؿ بعحيا عف بعض خطاف ابيحاف متعرجاف كلكف الجناح الخمفي 

. رمادم
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عالمية االنتشار يتغذل الطكر اليرقي عمى الحبكب كمنتجاتيا كالخحراكات كالفاكية :العادات
. المجففة كتنسج اليرقات نسيجان حريريان تمصؽ بو الحبكب كاالغذية المختمفة

 
 
 
 Family:Gelechiidaeعائمة عثة جريش الذرة                                      .2

التصنيؼ 
Angoumous grain mouth 

Sitotroga cerealella 
 ممـ ذات لكف بني مصفر كاالجنحة الخمفية ذات لكف رمادم 18-15صغيرة الحجـ :الوصؼ

. فاتح تمتد عمى حافتو شعيرات طكليا اكبر مف عرض الجناح االكؿ اك االمامي
 

تصيب الحبكب في المخزف كالحقكؿ حيث تقكـ بحفر كيزاف الذرة كتكسب الحبكب رائحة :العادات
. غير مرغكبة

 
 Order:Diptera (الذباب)رتبة ثنائية االجنحة .8

: كتمتاز بػ
. تتميز حشراتيا البالغة باحتكائيا عمى زكج كاحد مف االجنحة كالثاني تحكر الى دبكس تكازف.1
. اجزاء فميا ماصة ثاقبة اك العقة.2
. (بيحة , يرقة , عذراء , بالغة)تطكرىا كامؿ .3

يقتصر كجكد الذباب في المخازف بشكؿ عفكم اك عارض اك لمتشتية كفييا ذباب 
. الدركسفيمة ينجذب الى المكاد المنجمدة كذباب الجبف التي تصيب الجبف

 
 Order:Hymenopteraرتبة غشائية االجنحة                                   .9

: النحؿ كالزنابير كالنمؿ كمميزاتيا ىي
. ليا زكجيف مف االجنحة.1
. اجزاء فميا قارحة كبعحيا تحكر الى المص اك المعؽ في بعض اجزاءه.2
. تحكم خصر حيؽ في معظـ االنكاع.3
. التحكؿ كامؿ.4
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اف كجكد حشرات ىذه الرتبة ىي كمتطفبلت عمى حشرات المكاد المخزكنة مثؿ زنبكر 
  الذم يصيب فراشة عثة دقيؽ البحر Braconidae عائمة Bracon hebetorالبراككف 

. المتكسط في مخازف التمكر في كسط كجنكب العراؽ
 
 

 Order:Hemipteraرتبة نصفية االجنحة                                     .10
تمتمؾ زكج مف االجنحة االمامية النصفية تتميز حشراتيا بككنيا مف مفترسات حشرات 

 .المخازف كلـ يسجؿ منيا في العراؽ الى االف أم نكع
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 السيرة العممية والذاتية 
 األستاذ الدكتور أياد يوسؼ الحاج إسماعيؿ                          

  
. حشرات المكاد المخزكنة– حشرات اقتصادية – حشرات :  التخصص 

 : المعمومات الشخصية
  

 2010أستاذ الحشرات : المقب العممي وتاريخ الحصوؿ عميو 
 عراقية: الموصؿ       الجنسية :      مكاف الوالدة 1955: سنة الوالدة

.  سنة32: عدد سنوات الخدمة
 

 aeadismail@yahoo.com   األكؿالبريد اإللكتركني
 

 aeadhajismail@gmail.com الثاني البريد اإللكتركني
 
 

 https://www.facebook.com/aeadhajismailالمكقع عمى الفيسبكؾ     
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 :الشيادات العممية

.  الموصؿ1978بكالوريوس وقاية النبات                                           - 
 

 .  الموصؿ1981ماجستير حشرات                                           - 
 ". دراسات حياتية وسمية لخنفساء السيكاير في العراؽ"عنكاف الرسالة 

 
 .  الموصؿ1998دكتوراه حشرات                                           - 

استخداـ مجاالت األشعة الكيرومغناطيسية غير المؤينة لمكافحة حشرتي " عنكاف األطركحة 
" . خنفساء الطحيف الحمراء وخنفساء الخابرا

  
 : المياـ التدريسية

 العامة الحشرات *  الحمقات الدراسية لعمـو الحشرات * منيج البحث العممي  *
تقنيات عمـو الحشرات   *حياتية الحشرات *  حشرات متقدـ  *

حشرات المحاصيؿ الحقمية   * حشرات البساتيف   * الحمقات الدراسية متقدـ  * 
المكافحة المتكاممة لآلفات  * حشرات المواد المخزونة  * آفات المواد المخزونة * 
. اآلفات الحشرية المدرسية*
 
 
 : المواقع اإلدارية  
. مسؤكؿ مركز الكسائؿ التعميمية -   1
 .رئيس قسـ التقنيات التربكية في مركز تطكير طرائؽ التدريس-   2
. (جميعيا في جامعة صبلح الديف في اربيؿ)عحك مجمس اإلدارة -   3
 
 : النشاط العممي  

: ىي رسالتيما اثناف كعنكاف:   المتخرجيف الماجستيرعدد طمبة *      

.  حياتية خنفسائي الطحيف الحمراء والخابرا في بعض منتجات الحنطة المحمية-1

(. 2002) صفحة 68كمية التربية جامعة المكصؿ . إبراىيـ خميؿ إبراىيـ صالح الحديدم
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. استخداـ األشعة المايكروية لمكافحة خنفساء الموبيا الجنوبية وتأثير ذلؾ في حياتيتيا-2

  (.2005) صفحة 66سفياف حجي سيدك السنجارم  كمية التربية جامعة المكصؿ 

استخدامات األشعة المايكروية لمكافحة بعض حشرات الرز المخزوف وتأثيراتيا عمى - 3

. صفات الجودة 

(. 2012) صفحة 118شيماء محمد ىشاـ يكسؼ كمية التربية جامعة المكصؿ 
 

 

:  ىي األطروحةكاحد كعنكاف :  المتخرجيف الدكتوراهعدد طمبة *

تأثير عدد مف المستخمصات النباتية المائية في حياتية خنفسائي الطحيف الصدئية الحمراء 

. والخابرا وانعكاسات ىذه المستخمصات عؿ التركيب النسجي لممعي الوسطي والمبايض

(. 2006 )127كمية التربية جامعة المكصؿ ص . عدناف مكسى محمد 

 

: الكتب المنشورة 
  جامعة صبلح الديف  , دار الكتب (تركيب وتصنيؼ )( 1990)عمـ الحشرات العممي 

.  صفحة292في اربيؿ  
 قسـ عمكـ الحياة ,كمية التربية , (2007 )تدريس عمـ الحشرات المستند عمى الحاسوب 

.  صفحة152جامعة المكصؿ , 
 

  قسـ عمكـ الحياة ,كمية التربية ,جامعة المكصؿ ( 2009)اآلفات الحشرية المدرسية
 .صفحة104,

 
 قسـ عمكـ الحياة ,كمية التربية , (2009 )اإلدارة المتكاممة لآلفات الحشرية 
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.  صفحة99جامعة المكصؿ, 
 
 قسـ عمكـ الحياة ,كمية التربية , (2009 )حشرات المحاصيؿ الحقمية 

.  صفحة89جامعة المكصؿ , 
 
 قسـ عمكـ الحياة ,كمية التربية , (2010 )حشرات البساتيف 

.  صفحة 144جامعة المكصؿ , 
 

( تحت الطبع.)قسـ عمكـ الحياة كمية التربية جامعة المكصؿ  ( 2014)آفات المواد المخزونة . 
 

 
: يمكف التنزيؿ ليذه الكتب مف االنترنيت مف المكاقع التالية
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:  األقراص المدمجة*

(. 2000)قاعدة معمكمات :آفات المكاد المخزكنة في العراؽ         ·          
(. 2008)تدريس مختبر عمـ الحشرات العممي المستند عمى الحاسكب        ·           

 :األعماؿ االلكترونية *  
  

 قائمة باألقراص الميزرية المنتجة االنترنيت والمعموماتية
  

(. 2005)حصاد االنترنيت مف كتب الحاسبات المنزلة مف االنترنيت     (1
  
( . 2005)العركض االلكتركنية لممحاحرات الجامعية     (2

  
 (.2005)برامج التحميبلت اإلحصائية لمبحكث شرح كتنصيب(    3

  
 (.2006)تعمـ أدكات المكتب لميكركسكفت (    4
  

 (.2006)تعمـ االنترنيت كالبريد االلكتركني(    5
 
 (.2006)تعمـ بعض البرامج العممية(    6 
  

 (.2006)في التعميـ   (الب تكب)استخداـ الحاسكب النقاؿ (    7
  
 
 (.2006)مكقع كمية التربية عمى شبكة االنترنيت  (    8

  .(قاعدة معمكمات كاممة عف أقساـ كشعب كمية التربية  )
  
 (.2006)بعض البرامج الخدمية المفيدة (    9
  
 (.2006)برنامج إدارة األسئمة االمتحانية (           10
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 (.2006)برنامج منسؽ الحدائؽ (           11
  

 (.2006)محاحرات التربية اإلسبلمية مف االنترنيت (           12
  

 (.2006)محاحرات في تعمـ تركيب كصيانة الحاسكب(           13
  

 محاحرات التحميؿ اإلحصائي لمبحكث باستخداـ نظاـ(           14
 spss(شرح كتنصيب) (2006.) 

 (.2007) استعماالتيا ك البرمجيات الخاصة بياFlash diskاألقراص الكامحة ( 15

(. 2008)برامجيات صيغة المستندات المحمكلة شرح كتنصيب (16

(. 2008)تعمـ استخدامات البرامج اإلحصائية الجاىزة (17

(. 2008)تعمـ برامجيات استخداـ الحاسكب في التعميـ (18
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 قائمة باألقراص الميزرية المنتجة في مجاؿ عمـو الحشرات

  
 (.2005 )بكابات االنترنيت إلى مكاقع عمكـ الحشريات (    1

  
( . 2005)بحكث آفات المكاد المخزكنة المنزلة مف االنترنيت     (2
  
 (.2005)الفحكص القياسية لؤلغذية مف التمكيث باآلفات (    3
  
 (.2005)صفحة مف اإلعجاز العممي لمقراف الكريـ : خمؽ الذباب (    4
  
 .(2005)مف اإلعجاز العممي لمقرآف الكريـ: العبلجات بمنتجات نحؿ العسؿ (    5

  
 (.2005)حقائؽ كمعمكمات عف آفة السكنة(    6

  
 (2006)مجمكعة أيياب بكر لمبرمجيات العممية(    7

 .(خطكط السمية لممبيدات , قياس مساحة الكرقة النباتية , تنظيـ خبلصات البحكث) 
  

 (.2006)محاحرات في كقاية منتجات األغذية كاألعبلؼ(    8
  

 (.2006)جمع كحفظ كتشخيص كدراسة الحشرات (    9
  
 (.2006)محاحرات الفسمجة البيئية لمحشرات(           10
  
 (.2006)محاحرات مبيدات اآلفات (           11
  
 (.2006)محاحرات تصنيؼ الحشرات(           12

  .(قاعدة معمكمات كاممة عف أقساـ كشعب كمية التربية  )
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 (.2006)          مفردات مناىج عمكـ الحشرات في العالـ مف االنترنيت (  13
  

 (.2006)أخر ما تـ نشره عنيا في االنترنيت: الصراصير(           14
  

 (.2006)أخر المعمكمات عنيا مف االنترنيت :األرحة(           15
  

 (.2006) (منشكرات كبرامجيات)المكافحة المتكاممة آلفات المكاد المخزكنة (           16
  

 (.2006)برنامج محاكاة التجارب الكراثية لحشرة الدركسفمة (           17
  

 (.2007)التعميـ عف بعد في عمكـ الحشرات (           18
  

 (.2007)الحشرات كالطب الشرعي (           19
  

 (.2007)المكتبات الرقمية لعمكـ الحشرات (           20
  

 (.2007)برامجيات عمكـ الحشرات  (21

 (.2007)مشاكؿ قديمة كحمكؿ حديثة:الندكة العممية الكندية لحشرات المكاد المخزكنة (22

 (.2007)كتب الحشرات كالصحة العامة  (23

 (.2008)اآلفات الصحية كالمدرسية (24

(. 2008)مراجع في عمكـ الحشرات  (25
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:  البحوث المنشورة    *
  
الفعاليات الحيكية لبالغات خنفساء السيكاير -1 

 (زانكك)المجمة العراقية لمعمكـ الزراعية 
 1985( 112-107 )4 العدد 3المجمد 

. دراسات حياتية لؤلطكار غير البالغة لخنفساء السيكاير- 2
 (زانكك)المجمة العراقية لمعمكـ الزراعية 

 1986( 68-63 )1 العدد 4المجمد 
تأثير بعض أصناؼ التبغ المخزكف عمى بعض النكاحي الحياتية لحشرة خنفساء السيكاير  - 3

 (زانكك)المجمة العراقية لمعمكـ الزراعية 
 1986( 95-91 )2 العدد 4المجمد 

تأثير صنؼ التبغ عمى حساسية بالغات خنفساء السيكاير لمبيدم سكميسيديف كفكليثيكف  - 4
.     مقارنة بالبيئة الصناعية 

 (زانكك)المجمة العراقية لمعمكـ الزراعية 
 1987( 223-217 )2 العدد 5المجمد 

تأثير درجات الحرارة العالية عمى نسبة القتؿ في حشرتي قممة الطحيف الحمراء كخنفساء -5
. الخابرا 
اربيؿ / المجمة العممية لجامعة صبلح الديف 

 1988( 43-35 )2 العدد 1المجمد 
 

. مسح اآلفات الحشرية في مخازف حبكب اربيؿ-6
 (زانكك)المجمة العراقية لمعمكـ الزراعية 

 1988( 163-157 )1 العدد 6المجمد 
. تأثير الحرارة العالية عمى مكت الحشرات البالغة لسكسة األرز- 7

بيركت / مجمة كقاية النبات العربية 
 1988( 48-46 )1 العدد 6المجمد 

. االنتشار المكسمي ليرقات نغؼ األنؼ لؤلغناـ في منطقة اربيؿ- 8
                المؤتمر العممي الخامس لمجمس البحث العممي بغداد  

 1989 تشريف األكؿ 11-7( 93-89 )7 الجزء 1المجمد 
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التقكيـ الحيكم لمسمية النسبية ألربعة مبيدات حشرية كمتبقياتيا عمى بالغات خنفساء - 9
. السيكاير 

بيركت /                 مجمة كقاية النبات العربية 
   1989 ( 51-46 ) 1 العدد 7                المجمد 

. التكاجد المكسمي ليرقات ذباب نغؼ انؼ الماعز في اربيؿ - 10
المكصؿ - المجمة العراقية لمعمكـ البيطرية 

 1993( 8-5 )1 العدد 6المجمد 
  

. تأثير بعض األمبلح البلعحكية عمى حياتية سكسة المكبيا الجنكبية في بذكر الحمص -11
                مجمة زراعة الرافديف  

 1994( 120-116 )3 العدد 26المجمد 
. مقدرة يرقات بعض حشرات المكاد المخزكنة لمتسمؽ عمى األسطح المختمفة -12

                المؤتمر العممي الرابع لمتعميـ التقني   
  1994 نيساف 4-3( 222-211)مجمد البحكث الزراعية  

 
. تأثير األشعة تحت الحمراء عمى حشرتيف مخزنتيف كحبكب الحنطة كالشعير -13

                مجمة زراعة الرافديف 
 1994(  70-64 )3 العدد 26المجمد 

.  نكعا مف السطكح المختمفة 18القدرة التسمقية لحشرات الحبكب المخزكنة لػ - 14
                مجمة التربية كالعمـ 

 1994( 29-21 )19                العدد 
 

. استخداـ درجات الحرارة المرتفعة لمكافحة سكسة المكبيا الجنكبية -15
                مجمة اتحاد الجامعات العربية لمدراسات كالبحكث الزراعية 

 1996( 37-31)1,2 العدد 4                جامعة عيف شمس المجمد 
  

. استخداـ الطاقة الشمسية في مكافحة خنفساء الطحيف الحمراء-16
                مجمة التربية كالعمـ 

. 1996( 14-6 )25                العدد 
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. الحرب كالقرع ككسيمة لمكافحة حشرات المكاد المخزكنة - 17

                مجمة التربية كالعمـ 
 1998( 85-79 )31                العدد 

سمية أربع مبيدات حشرية لبالغات خنفساء الطحيف المتشابية تحت درجات الحرارة  -18
 .     العالية في ظركؼ المختبر  

 1998( 55-51 )29مجمة التربية كالعمـ  العدد                 
تأثير أنكاع األشعة غير المؤينة الكيركمغناطيسية المستخدمة لمكافحة حشرات المكاد  -19

 .     المخزكنة عمى بذكر الحنطة كالشعير كخكاص الطحيف 
 2000(  106-101 )1 العدد 12                مجمة زراعة الرافدينالمجمد 

 
  

تأثير األشعة الكيركمغناطيسية غير المؤينة في حشرتي خنفساء الطحيف الحمراء  -20
 .(مستؿ مف رسالة الدكتكراه )     كخنفساء الخابرا 

 2000( 43-35 )43                مجمة التربية كالعمـ  العدد 
االستخداـ المنزلي لدرجات الحرارة المنخفحة لمكافحة خنفساء البقكؿ في بذكر - 21

 .الحمص 
 2001( 83-75 )49مجمة التربية كالعمـ   العدد                 

 
. قاعدة بيانات: آفات المكاد المخزكنة في العراؽ -22 

 2001( 43-40)1    العدد 20                مجمة كقاية النبات العربية المجمد 
حساسية صنفي الشعير األسكد الحمي كاألبيض ريحاف لئلصابة بخنفسائي الخابرا كالطحيف               -23

. الحمراء
 2002( 45-39)4  العدد 14 مجمة التربية كالعمـ المجمد                

 
    .دراسة تفحيؿ بالغات خنفسائي الطحيف الحمراء كالخابرا لمنتجات البرغؿ المحمية -24

   2003آذار (18- 17 )31المؤتمر العممي القطرم الثالث لكقاية المزركعات ص
.  كمية الزراعة كالغابات جامعة المكصؿ
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تأثير الحغط المنخفض كغازم النتركجيف كثاني أك كسيد الكر بكف عمى نسب القتؿ - 25
الصفحات  1, عدد 24 مجمة كقاية النبات العربية المجمد   فيألطكار خنفساء المكبياء

 .(2006يكنيك, /حزيراف(28-31 )
 

الككمبيكتر كعمكـ الحشريات ممصؽ  المؤتمر العربي التاسع لعمكـ كقاية النبات دمشؽ - 26
 . 2006 تشريف الثاني 23-19سكريا

 
تأثير بعض المستخمصات النباتية في التركيب النسجي لممعي كالمبايض لخنفسائي الطحيف - 27

.  الصدئية كالخابرا
. 2007 ( 21- 13 )1 العدد20المجمد مجمة التربية كالعمـ  

 
. تأثير عدد مف المستخمصات النباتية في حياتية خنفسائي الطحيف الصدئية كالخابرا- 28

. 2007 ( 104- 96 ) 1 العدد 20المجمد مجمة التربية كالعمـ 
 

دراسة قابمية  خنفسائي الطحيف الحمراء كالخابرا عمى اختراؽ بعض مكاد التعبئة  - 29
. كمكافحتيما باستخداـ الحغط  المنخفض كغازم ثنائي اككسيد الكاربكف كالنتركجيف

 . 2007( 133-125 )1 العدد 20    المجمد مجمة التربية كالعمـ
 
. دكر الطاقة المايكركية في مكافحة ثبلثة أنكاع مف حشرات الحبكب المخزكنة- 30 

  . 2008( 206-202 )2 العدد36مجمة زراعة الرافديف الجمد 
 

. تدريس مختبر عمـ الحشرات المستند عمى الحاسكب- 31
. 2008( 318-310 )1 العدد7المجمد مجمة أبحاث كمية التربية األساسية 

 
التفحيؿ الغذائي لبالغات كاالنجذاب لميرقات في خنفسائي الطحيف الحمراء كالخابرا      - 32

.  لبعض منتجات الحنطة المحمية
.  2008(531-524) كقائع المؤتمر الزراعي الرابع لجامعة تكريت كمية الزراعة 

 
. غربمة تأثير عدد مف المستخمصات النباتية المائية في خنفسائي الطحيف الصدئية كالخابرا- 33
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 . 2008 (316-300)4 العدد 7مجمة أبحاث كمية التربية األساسية المجمد 
 

. استخداـ األشعة المايكركية لمكافحة خنفساء المكبيا كتأثير ذلؾ عمى حياتيتيا – 34
 . 2008(19-12 )4 العدد21مجمة التربية كالعمـ المجمد 

 
نمذجة الكثافة السكانية الخسائر التي تسببيا خنفساءتا الطحيف الحمراء كالخابرا لمطحيف - 35

. صفاتو كتأثير ذلؾ في 
 2009( 83-77 )10 العدد22مجمة التربية كالعمـ المجمد 

 
حياتية خنفساء الخابرا ك خنفساء الطحيف الحمراء في ثبلثة أنكاع مف منتجات البستة          - 36

كالخسائر التي تسببييا 
كقائع المؤتمر العممي األكؿ لعمكـ الحياة  قسـ عمكـ الحياة كمية العمكـ جامعة المكصؿ 

  2009 نيساف 23 -22 (117-123)
 

تأثير الخزف عمى النسبة المئكية لمفقد في أصناؼ الحنطة الخشنة كالكثافة العددية - 37
لخنفسائي الطحيف الحمراء كالخابرا 

كقائع المؤتمر العممي السادس لكمية التربية جامعة تكريت صفحة  
    . 2009 آذار 24-25 (  192-200) 

 
  كخنفساء الخابرا Triboliumcastaneum انجذاب حشرتي خنفساء الطحيف الحمراء- 38

Trogoderma granariumلمكاد تغميؼ المكاد الغذائية المخزكنة  .
مجمة أبحاث كمية التربية األساسية لجامعة المكصؿ  

. 2009( 476 -468 ) صفحة 3 العدد8المجمد 
 

الكثافة العددية ألنكاع الذباب المنجذب إلى المصائد البلصقة في إسطبؿ خيكؿ نادم - 39
. الفركسية في منطقة الشبلالت في المكصؿ

 2009( 20-15 )1, عدد إحافي 23المجمة العراقية لمعمكـ البيطرية المجمد 
.  كقائع المؤتمر العممي الخامس ,كمية الطب البيطرم , جامعة المكصؿ

 



 

328 

. استخداـ األشعة المايكركية  في مكافحة بعض حشرات المخازف في الرز - 40 
  . 2013 (235- 228 ) 3 العدد 41              مجمة زراعة الرافديف المجمد 

 
التصنيؼ المظيرم العددم لسبعة أجناس مف عائمة خنافس الجمكد في العراؽ باستخداـ -41

. التحميؿ العنقكدم 
 . 2013 ( 20-15   )1 الممحؽ 41   مجمة زراعة الرافديف المجمد 

 
تأثيرات األشعة المايكركية المستخدمة  لمكافحة بعض حشرات الرز المخزكف عمى صفات - 42

. الجكدة
  .  2014(مقبكؿ لمنشر)1 العدد 42مجمة زراعة الرافديف المجمد 

 
مكافحة حشرتي خنفساء الطحيف الحمراء كالخابرا باستخداـ المكجات الدقيقة عمى ثمار  – 43

. نخيؿ التمر صنفي الخحراكم كالزىدم 
. 1/12/2013 في 73مجمة البصرة ألبحاث نخيؿ التمر مقبكؿ لمنشر رقـ الكتاب 

 
: الجمعيات العممية

 
 لبناف- بيركت - الجمعية العربية لكقاية النبات. 
 
 

 - :المؤتمرات والندوات
   المؤتمر العممي الخامس لمجمس البحث العممي -1

 .1989 تشريف األكؿ 11-7بغداد 
  المؤتمر العممي الرابع لمتعميـ التقني  -2

. 1994 نيساف 4-3بغداد
 

 المؤتمر العممي القطرم الثالث لكقاية المزركعات  -3
   2003آذار  (17-18) 

. كمية الزراعة كالغابات جامعة المكصؿ
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  المؤتمر العربي التاسع لعمكـ كقاية النبات -4
  .2006تشريف الثاني ( 23-19)دمشؽ سكريا 

 
المؤتمر األكؿ لعمكـ الحياة قسـ عمكـ الحياة كمية التربية جامعة المكصؿ  – 5

 .2007أيمكؿ  (4-5)
 . 2008المؤتمر الزراعي الرابع لجامعة تكريت - 6
المؤتمر العممي األكؿ لعمكـ الحياة  كمية العمكـ جامعة المكصؿ - 7

 . 2009 نيساف 22-23
 . 2009مؤتمر كمية التربية جامعة تكريت - 8
المؤتمر العممي الخامس لكمية الطب البيطرم لجامعة المكصؿ  - 9

 .2009 تشريف الثاني 11-12
المؤتمر الثاني لعمكـ الحياة قسـ عمكـ الحياة كمية التربية جامعة المكصؿ - 10

(7-8 )11 / 2012. 
 11/2013 /20-19المؤتمر الدكلي الثاني لعمكـ كقاية النبات المكصؿ  – 11

 
 

: (النشاط االستشاري)الخبرات العممية والحقمية 
 

استشارم مكافحة آفات المكاد المخزكنة في الشركة العامة لتجارة الحبكب  - 1
 . 2001-2002فرع نينكل في سنة

استشارم مكافحة اآلفات الصحية كالمدرسية في مديرية صحة محافظة نينكل في سنة - 2
2003-2002 .
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: المطويات
 (.2002)حقائؽ عف القكارض كمكافحتيا  -1

 (.2002)حقائؽ عف القكارض في بيئة المخازف  -2

 (.2002)1- حقائؽ عف اىـ حشرات الخزيف  -3

 (.2002)2- حقائؽ عف اىـ حشرات الخزيف  -4

 (.2002)حقائؽ عف مرض تآليؿ الحنطة  -5

 (.2002)حقائؽ عف المكافحة المتكاممة لحشرات الخزيف  -6

 (.2002)حقائؽ عف مرض التفحـ النتف  -7

 (.2002)حقائؽ عف تبخير الحبكب بالفكسفيف  -8

(. 2009)حقائؽ عف القمؿ كمكافحتو  -9

 (.2009)حقائؽ عف المكافحة المتكاممة لمصراصير  -10

 

: كتب الشكر والشيادات التقديرية 

أكثر مف أربعكف كتاب شكر كتقدير بحمنيا كتاب مف السيد كزير التعميـ العالي كالبحث العممي 

كالسيد رئيس جامعة المكصؿ كعديد مف كتب الشكر مف السيد عميد كمية التربية كلي أكثر مف 

.  شيادات تقديرية نتيجة المشاركة في المؤتمرات كالندكات10
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المراجع المنتخبة 
(مف مكتبة المؤلؼ الشخصية  ) 

: أوال الكتب 
( عممي+نظرم )آفات المخازف كمكافحتيا  .(2003).        حبلؽ , فاطمة ىدل كمكسى السمارة

.  صفحة367.كمية الزراعة.جامعة حمب .مديرية الكتب كالمطبكعات الجامعية. 
 

براىيـ جدكع الجبكرم  حشرات عث التمكر كالسيطرة عمييا  . ( 2012).الطكيؿ , أياد احمد كا 

. باستعماؿ عناصر المكافحة المتكاممة 

Http:// www. Iraqi-datepalms.net/uploadfiles/Ephestia.pdf. 

 
اآلفات الحشرية كالحيكانية كعبلقتيا                                                                                                                                                    .(1994).المنشاكم , عبد العزيز كعصمت حجازم

. منشاة المعارؼ باإلسكندرية, مصر. بالنبات كاإلنساف كالحيكاف كطرؽ مكافحتيا

.  صفحة621

 

ده رده كاني بو ركك بككمي              .(2000).نكر الديف , صدر الديف اكبكر كقاسـ عبد هللا عمر

.   صفحة100ىو كلير , . كشتك كاليف داكراك

 

كزارة الزراعة , بغداد , صفحة . آفات الحبكب المخزكنة. (1967).السكسي , أنيس جرجيس

32 .
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كزارة التعميـ العالي .النخيؿ كالتمكر كآفاتيما في العراؽ  . (1074).عبد الحسيف , عمي 

.  صفحة190. كالبحث العممي جامعة بغداد

 

حشرات المخازف  جامعة بغداد , . (1980). العزاكم , عبد هللا فميح كمحمد طاىر ميدم

.  صفحة464

آفات المخازف الحشرية كالحيكانية كطرؽ مكافحتيا في . ( 1995).عيسى , إبراىيـ سميماف 

 366القاىرة .الشركة العربية لمنشر كالتكزيع . مصر كالدكؿ العربية األخرل 

. صفحة

.                آفات الحبكب كالمكاد المخزكنة كطرائؽ مكافحتيا. ( 2010). العراقي , رياض احمد

. جمعة المكصؿ . دار ابف األثير لمطباعة كالنشر  (21)سمسمة الكتاب الجامعي 

.  صفحة616.العراؽ 

 

لمزيد مف المراجع يرجى الرجوع إلى القرص المرفؽ بالكتاب حيث )

يضـ قاعدة معمومات كاممة حوؿ مواضيع الكتاب باالضافة الى 

  .(المحاضرات والمواقع والبرمجيات والصور واالفالـ 
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 :األقراص الميزرية: ثانيا

  (4) ممحؽ رقـ  (2000)آفات المواد المخزونة في العراؽ :قاعدة معمومات .  
 

 Crop Protection Compendium (2000). انكمترا 

 

 Canadian Grain Storage (2000) كندا 

 

مواقع االنترنيت : ثالثا ً 

 http://www.ento.csiro.au/research/storprod/storprod.html. 

مختبر بحكث المكاد المخزكنة كزارة الزراعة االسترالية 

 http://www.res.agr.ca/winn/welcom/html 

مركز بحكث الحبكب كزارة الزراعة الكندية 

 http://www.bcpc.org 

( BCPE)مكقع مجمس كقاية النباتات البريطاني 

 http://www.fao.org. 

ايطاليا . مكقع منظمة الزراعة كالغذاء الدكلية

 http://www.ent.iastate.edu. 

أمريكا . دليؿ كمحرؾ لبحث خاص بعمـ الحشرات

 

http://www.ento.csiro.au/research/storprod/storprod.html
http://www.res.agr.ca/winn/welcom/html
http://www.bcpc.org/
http://www.fao.org/
http://www.ent.iastate.edu/
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(: 1)ممحؽ رقـ 
* باىـ حشرات المواد المخزونةقائمة 

 
الرتبة العائمة االسـ العممي االسـ االنكميزي االسـ العربي 

 Lesser Grain Boren Rhizoperthaثاقبة الحبكب الصغرل  
dominica  

Bostrichidae Coleoptera  

خنفساء الحبكب 
المنشارية  

Saw –Toothed Grain 
Beetle 

Oryzaephilus 
surinamensis  

Silvanidae Coleoptera  

خنقساء الحبكب 
المفمطحة  

Flat Grain Beetle Cryptolestes  
pusillus Sch. 

Cucujidae Coleoptera  

خنفساء الحبكب 
الصدئية  الحمراء  

Kusty Grain Beetle Cryptolestes 
ferrugineus         
           
(Stephens) 

Cucujidae Coleoptera  

 Granary Weevil Sitophilusسكسة الحبكب  
granaries L.. 

Curculionidae Coleoptera  

 Rice Weevil Sitophilus oryzaeسكسة الرز  
L. 

Curculionidae Coleoptera  

 Khapra Beetle Trogodermaخنفساء الحبكب الشعرية  
granarium E. 

Dermestidae Coleoptera  

خنفساء الطحيف 
الصدئية  الحمراء  

Rust-Red Beetle Tribolium 
castaneum  

Tenebrionidae Coleoptera  

خنفساء الطحيف 
المتشابية  

Confused Flour 
Beetle 

Tribolium confusm  Tenebrionidae Coleoptera  

خنفساء الحبكب 
المجركشة  

Cadelle Tenebroidas 
mauritanicus  

Ostomidae Coleoptera  

 Cowpae bruchid Callosobruchusخنفساء المكبيا الجنكبية  
maculates  

Bruchidae Coleoptera  

 Bean Weevil Acanthoscelidesسكسة الفاصكليا  
obtectus  

Bruchidae Coleoptera  
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الرتبة العائمة االسـ العممي االسـ االنكميزي االسـ العربي 
 Angoumois Grainعثة جريش الذرة  

Moth 
Sitotroga 
cerealeella  

Gelechiidae Coleoptera  

 Indian Meal Moth Plodiaدكدة الطحيف اليندية  
interpunctelle  

Pyralidae Coleoptera  

عثة دقيؽ البحر 
المتكسط  

Mediterranean Flour 
Moth 

Ephestia 
kuehnielle  

Pyralidae Lepidoptera  

 Cigarette Beetle Lasiodermaخنفساء السيكاير  
serricorne  

Anobiidae Coleoptera  

 Drugstore Beetle Stegobiumخنفساء االعشاب الطبية  
paniceum  

Anobiidae Coleoptera  

 Large Grain Borrer Prostephanusثاقبة الحبكب الكبرل  
truncatus Horn  

Bostrichidae Coleoptera  

  Black Carpet Beetle Attagenus piceus  Dermestidae Coleopteraخنفساء السجاد السكداء  
 Booklice Liposeelisقمؿ الكتب  

subfuscus  
Liposcelidae Psocoptera  

 Dried Fruit Beetle Carpophilusخنفساء الثمار الجافة  
hemipterus  

Nitidulidae Coleoptera  

 Spider Beetle Gibbiumالخنفساء العنكبكتية  
psylloidae 

Ptinidae Coleoptera  

  Yellow mealworm Tenebrio molitor  Tenebionidae  Lepidopteraدكدة الجريش الصفراء  

 
(. 2013)الجدكؿ نقبل عف الحيالي *  
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  ( 2 )ممحؽ رقـ 
مفتاح تشخيصي سريع لحشرات المواد المخزونة 

 (االسترالي)
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(  3)ممحؽ رقـ 
مفتاح تشخيصي مفصؿ لحشرات المواد المخزونة 

 (الكندي)
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( 4)ممحؽ رقـ 
   2000اآلفات المواد المخزونة في العراؽ : قاعدة بيانات 
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