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 المقدمة :

اكثر من الف نوع من الحشرات المسجمة وجد انيا تصيب المواد المخزونة المختمفة في بقاع 
,  اآلفاتمن كل ىذه  8-9%العالم وغالبيتيا تعود الى الخنافس والفراشات والتي تمثل 

ذات اضرار صحية مثل احداث  اآلفاتالى األضرار في الغذاء يمكن ان تكون ىذه  باإلضافة
التي تتركيا تمك ج او تقرح الجمد او األضرار بالتنفس وذلك من خالل المتبقيات الحساسية او تيي

التي تم  quinones, فمثاًل بعض انواع خنافس الطحين تفرز الكينونات  اإلصابةعند  اآلفات
ببعض الحشرات مثل  اإلصابةمالحظة احداثيا لمسرطان في حيوانات التجارب وقد تؤدي 

 في بعض البذور . اإلنباتالسوس الى تقميل 

لحشرات المواد المخزونة فيما يتعمق بالصحة العامة من المموثات التي  االقتصاديةوتأتي األىمية 
فات , كما ترافق تمك الحشرات والتي تكون اكثر بكثير من قيمة الغذاء الذي تستيمكو ىذه اال

تكون شرانق قد تسبب اضرارًا تسبب الفقد في كمية ونوعية الغذاء , كما ان يرقات الفراشات 
او رؤية اضرارىا التي تنجم  اآلفاتلممكائن في اماكن التخزين . ان وجود اعداد كبيرة من ىذه 

عن تغذيتيا قد يؤدي الى رفضيا من قبل المستيمك لتمك المادة الغذائية , كما تؤدي الى تقميل 
رات تؤدي الى رفع مستوى رطوبة بتمك الحش اإلصابةفي البذور المصابة , ان  اإلنباتمن نسب 

الخزين مما يؤدي الى نمو الفطريات التي تكون ضارة بصحة األنسان والبعض قد يعاني من 
الحساسية من الكايتين الموجود في الييكل الخارجي لمحشرات او من شعيرات او براز او جمود 

ذكر التنفسي . ألضرار تكون في الجياز انسالخ او أي مخمفات من ىذه الحشرات وىذه ا
Throne (2003  ان الخسائر الناجمة عن )الى التي تصيب المواد المخزونة قد وصل  اآلفات

 حوالي بميون دوالر سنويًا في الواليات المتحدة األمريكية من قيمة المنتجات الزراعية .

بت انيا لمحشرات تاريخ طويل في اصابة مقتنيات األنسان ومنتجاتو الغذائية المخزونة , لقد ث
وجدت في قبور الفراعنة ولم يعرف مصدر او مكان نشوئيا والحقيقة ان ىنالك بيئات طبيعية 

جعمتيا . لحشرات المواد المخزونة عدد من المميزات الحيوية التي  اإلصابةيعزى الييا مصدر 
 من صنيعة األنسان وىي : كافاتذات انتشار واسع 
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عوامل الفيزيائية في محيطيا الحيوي مثل انخفاض مقاومتيا الواسعة لمدى كبير من ال – 1
 الرطوبة او ارتفاع درجات الحرارة فيي متواجدة في األبنية والمخازن الخاصة باألغذية .

ليا مدى واسع من العادات الغذائية وبعضيا يتضمن تغذيتيا عمى األغذية المجففة  – 2
 ومنتجات األدوية ذات األصل النباتي او الحيواني .

كفاءتيا التكاثرية العالية عند توفر الظروف البيئية المالئمة , ودخول بعضيا في حالة  – 3
سبات عندما تكون الظروف غير مالئمة , والطور البالغ فييا قد يعيش متكاثرًا ألكثر من سنتين 

 الى ثالثة سنوات كما في خنافس الطحين . 

قد يبقى بعضًا منيا بدون تغذية لمدة طويمة تصل الى سنوات كما في يرقات خنفساء  – 4
الخابرا , صغر حجم بعضيا يجعميا تحتاج الى كميات قميمة من الغذاء وكذلك بسب عدم 

 مالحظتيا فيحدث ليا النقل العرضي ومن ثم تظير كأفة بعد تجمعيا وتكوين مستعمرات كبيرة .

 تعود لها اآلفات التي تصيب المواد المخزونة : الرتب والعوائل التي

                     order : Thysanura    رتبة ذات الذنب الشعري                    – 1
عدد قميل منيا عرف انيا تصيب المواد المخزونة وغذائيا المفضل ىي المنتجات النشوية     

والسميموزية , واصابتيا لممواد المخزونة عادًة ما تكون عرضية وقد تسجل طبيعيًا في قمف 
 االشجار او في اعشاش الطيور والمبائن .

 order : Collembola                                      رتبة ذات الذنب القافز – 2
المنازل وطبيعيًا تحت قمف االشجار وفي النفايات وىي تقريبًا تتعايش مع  سجمت في طحين

 الفطريات واالعفان .

     order : Blattaria                                                 رتبة الصراصر  – 3

واالمريكي والتي تعتبر افات عرضية لممواد الغذائية وغالبيتيا رمية  تتضمن الصرصر الشرقي   
 تتغذى عمى المواد ذات االصل النباتي والحيواني .
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   order : Psocoptera                                    و القمف قمل الكتب ا رتبة – 4

وتتواجد في اعشاش الطيور او من المترممات عمى المواد ذات االصل النباتي او الحيواني    
 الحشرات او المبائن او تحت القمف .

    order : Lepidoptera                            االجنحة         رتبة حرشفيات – 5

 وتشمل عدة عوائل منيا :

     Family: Pyralidae                                              عائمة عث الدقيق    –أ 

من المتغذيات عمى المواد النباتية الميتة والمتحممة وىي واسعة االنتشار في الطبيعة عمى    
 القش المتعفن .

   Family: Galleriidae                                        عائمة عث الشمع      –ب 

البري كمترممات عمى القرص الشمعي ومخمفات الحشرات وحبوب  تصيب اعشاش النحل   
 المقاح وقد يوجد بعضيا عمى الفواكو المتساقطة كالتفاح والزبيب المتساقط .

  Family: Phycitidae                                    ئمة فراشة الطحين       عا –ج 

 مثل فراشة الطحين اليندية وفراشة طحين البحر المتوسط وفراشة التبغ وغيرىا .   

    Family: Gelechiidae                             راشة الحبوب             عائمة ف –د 

مثل فراشة الحبوب التي تصيب بذور الحنطة وتتواجد بشكل طبيعي في اعشاش النمل الجامع    
 لمبذور المتساقطة في الحقول . 

  Family: Tineidae                             س                ة المالبعائمة فراش –ه 

عمى فضالت حيوانية او نباتية او عمى  تصيب الجمود الحيوانية الميتة وخاصة ذات الفرو او   
 ريش الطيور الميتو وغيرىا .
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  order : Coleoptera                   ة               دة االجنحرتبة حشرات مغم – 6

 ومن عوائميا ىي :

  Family: Corynetidae                   را                       عائمة خنافس الكوب –أ 

تتغذى عمى الجمود في الجثث وتكون مصاحبة  Necrobia rufipesمثل خنفساء الكوبرا     
 والطحين والحبوب خاصة المصابة بالحشرات االخرى .لمحوم 

    Family: Dermestidae                           ة خنافس الجمود             عائم –ب 

حبوب الساقطة في الحقل وقد تتواجد مترممة عمى الفواكو المجففة او تعيش في منتجات ال    
 تحت القمف او الخشب الميت .

   Family: Ostomatidae                                 ة خنافس التنبرويدس  عائم –ج 

  Tenebroides  =Ostomatidsمثل خنافس الكادل      

 غيرىا من حشرات المواد المخزونة.مفترسة ليرقاتيا او يرقات وجدت تحت القمف وبالغاتيا تكون 

   Family: Nitidulidae                       فس شاربات العصارة          عائمة خنا –د 

تتغذى بشكل طبيعي عمى الثمار والثمار  Carpophilusمنيا خنفساء الفواكو المجففة  
 المتساقطة او العفنة .

 Family: Silvanidae                در المنشاري          ات الصعائمة الخنفساء ذ –ه 

التي توجد ايضًا تحت  Oryzaephilus surinamensisمثل خنفساء الحبوب المنشارية  
 القمف .

   Family: Cucujidae                   حبوب المفمطحة              عائمة خنافس ال –و 

 تعيش ايضًا تحت القمف معايشة لخنافس القمف .  
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                                                                    Family: Cryptophagidaeعائمة   –ز 

 وجدت مع الحبوب المتساقطة والقش كما وجدت في اعشاش الطيور والمبائن .  

     Family: Tenebrionidae                       الطحين               ة خنافسعائم –ح 

 تعيش تحت القمف او في الخشب المتحمل وبعض حشراتيا تتغذى عمى الفطريات .  

   Family: Ptinidae                      العنكبوتية                    عائمة الخنافس  –ط 

 ت القمف او في الخشب المتحمل .توجد تح  

 Family: Anobiidae                        فس السكاير                  عائمة خنا –ي 

وهي تعيش ايضاً علً المىتجات   Lasioderma serricorneمثل خنفساء التبغ او السكاير   

 الىثاتية المتحللة .

   Family: Bostrichidaeعائلة حفاسات االخشاب الحقيقية                                       –ك 

تحفر في االخشاب او البذور   Rhyzopertha dominicaمثل ثاقثة الحثىب الصغشي    
 بشكل طبيعي .

 Family: Bruchidae                        عائمة خنافس البقول                     –ل 

 تصيب في الطبيعة ادغال العائمة البقولية .

 Family: Curculionidae                   وس الحبوب                    عائمة س –م 

 ومنيا سوسة الرز وسوسة الحنطة وىي تصيب بذور الحبوب في الحقول ثم في المخزن .  
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 : Orderرتبة حشرات ذات الجناحين                                           – 7

Diptera  

تصية المىتجات الحيىاوية الشطثة خاصة  Piophila casciومىها عائلة رتاتة الجثه وىع  

 الحاوية علً وسثة عالية مه الذهىن .

   Order : Acarina                        ستثة الحلم                                             – 8

والتي تصىف كمتشممات وثاتية في الطثيعة وتتغزي علً  Family : Acaridaeعائلة الحلم    

 المىاد المخزووة المتعفىة .     
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  The Importance of grains storingاهمية خزن الحبوب : 

 األهمية الغذائية : – 1 

تشمؿ الحبوب محاصيؿ العائمة النجيمية كالحنطة والشعير والرز والذرة الصفراء       
الغذاء  ألغراضبذورىا  ألجؿوالبيضاء والشيمـ والشوفاف والدخف والتي تزرع 

والصناعة العمؼ واف ىناؾ بذور البقوليات التي تشكؿ مصدرا اخر لغذاء االنساف 
والحيواف الحتوائيا عمى نسبة عالية مف البروتينات كالباقالء والفاصوليا والبزاليا 
اليرطماف والحمص والعدس والماش وفوؿ الصويا كما توجد البذور الزيتية التي 

الطعاـ والصناعة كبذور زىرة الشمس  غراضألتستخدـ الستخالص الزيوت 
والحيواف  لإلنسافكما انيا مصدر ميـ لمكربوىيدرات , والعصفر والقطف وغيرىا

وتكوف الحبوب المادة الرئيسية في غذاء الكثير مف الشعوب واغمب البشر وخاصة 
مصدر رخيص لمسعرات الحرارية كما انيا مف االغذية  ألنياالشعوب الشرقية 

لذا فاف , ة لمدواجف والحيوانات االليفة اضافة الستعماليا كعمؼ لممواشي الرئيسي
تخزيف الحبوب والبذور والمواد الغذائية يعد امرا ذا اىمية حيوية حاليا كما كاف في 
الماضي سواء لمدوؿ المنتجة او المستوردة لمحبوب ففي كمتا الحالتيف تستدعي الحالة 

فترة مف الزمف حتى يتـ استيالكيا او توزيعيا او تخزيف الحبوب والمواد الغذائية 
  . تصديرىا

 األهمية السياسية : – 2

تزداد األىمية االقتصادية لمتخزيف في الوقت الحاضر ألف الحبوب تعتبر األف مف السمع      
االستراتيجية التي قد تستخدميا الدوؿ كسالح في الصراعات الدولية فينالؾ دوؿ تفيض الحاجة 

محبوب فتخزنيا بانتظار التصدير الى الدوؿ التي تحتاج الى الحبوب والفالحيف يقوموف فييا ل
بالتخزيف بانتظار موسـ الزراعة التالي, ودوؿ في التاريخ القديـ مثؿ االمبراطورية الرومانية 



 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 قدم / وقاية النبات                                                        جامعة المثنى / كلية الزراعة                                                      
 عبد أ.م. د. عالء حدينالمادة / ادتاذ                  ( لثانية) المحاضرة ا                      نظري/ الجزء ال افات المواد المخزونة

  

واليونانية سقطت ويقاؿ اف مف اسباب سقوطيا نقص الخزيف في الحبوب مسببًا المجاعة , كذلؾ 
ث في العراؽ في الحرب العالمية األولى حيث حدثت المجاعة لسوء التخزيف في ما حد

 االمبراطورية العثمانية .

   األهمية االقتصادية :   – 3

في  50 – 100 %اقتصادية تتراوح بيف  خسار - 1اف سوء الخزف قد يسبب ما يمي :      
يقمؿ مف القيمة الغذائية لمحبوب ويجعميا غير صالحة لالستخداـ  -2بعض الدوؿ الفقيرة . 

قد يؤثر الخزف السيء  – 3البشري والحيواني بؿ قد تصبح سامة لو او غير صالحة لمتصنيع . 
 عمى درجة االنبات فييا مما يؤدي الى فشؿ استخداميا كتقاوي لمزراعة .

  The regions of grains production in the world     -: العالم مناطق انتاج الحبوب في

وحصر بعضيا في  ألخرىاف تطور الزراعة في العالـ وانتقاؿ المحاصيؿ الغذائية مف منطقة    
مناطؽ دوف اخرى انطالقا مف مبدا التخصص االنتاجي او مبدا الزراعة الموحدة 

“monoculture”  حسب الظروؼ البيئية المالئمة قد غير مناطؽ توزيع زراعة المحاصيؿ
الحقمية القديمة في العالـ وخاصة الحبوب والبقوؿ. واف اىـ مناطؽ انتاج الحبوب في العالـ ىي 

با )بضمنيا و مناطؽ امريكا الشمالية والصيف واوريا واليند واالرجنتيف واستراليا ففي منطقة اور 
المنطقة االسيوية الممتدة  شماؿ امريكا يتمركز انتاج الحنطة والذرة الصفراء وفيروسيا اتحادية( و 

% مف انتاج الرز في العالـ اما 55اليند الى الياباف ينتج الرز وتستيمؾ ىذه المنطقة حوالي مف 
و اىـ مناطؽ انتاج الذرة البيضاء فيي اليند وافريقيا والواليات المتحدة االمريكية وعموما يزداد ا

الحبوب. اما البقوليات فاف اىـ  إلنتاجينخفض االنتاج حسب الظروؼ البيئية السائدة والمالئمة 
مناطؽ انتاجيا في العالـ ىي افريقيا وشماؿ ووسط الواليات المتحدة االمريكية وامريكا الجنوبية 

 با واستراليا وروسيا والدوؿ المستقمة عف االتحاد السوفيتي سابقا.و اور  واسيا و
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 The Common methods for storing grainsالطرق الشائعة لتخزين الحبوب في العراق:  

in Iraq 

ليس مف المبالغة القوؿ اف الحضارة بنيت عمى اساس خزف المحاصيؿ , واف حجـ العشيرة    
كميا يعتمد لحد معيف عمى نجاحو في تخطيط استعماؿ الغذاء وكيفية خزنو والحفاظ عميو وليذا 
يعتبر الخزف ذو اىمية عظمى. اف الكثير مف المحاصيؿ كانت تنمو بشكؿ بري والعديد منيا 

لمحاصيؿ المنزرعة حاليًا انحدرت مف المناطؽ الدافئة او الوسطى مف العالـ , خزف واغمب ا
يشير تحديد التاريخ بواسطة الكاربوف المشع اف خزف المحاصيؿ وجد في العصور الحجرية 

سنة وعممية خزف الحبوب سبقت العمميات الزراعية األخرى ألف  8000الوسطى قبؿ الميالد بػػ 
جموعة بشكؿ بري وبذلؾ اصبح األنساف يحاكي الحيوانات في جمعيا الخزف بدء بالحبوب الم

لمحبوب وخزنيا لالستفادة منيا في اوقات السنة التي ال يتوفر فييا الغذاء بشكؿ شخصي. اف 
الخزف بدء في الحفر البسيطة البدائية كما اكتشؼ ذلؾ في كيؼ شانيدر في شماؿ العراؽ سنة 

لشعير والحنطة كانتا بريتاف ثـ جرى اواًل زراعة الشعير لصنع قبؿ الميالد , ويقاؿ اف ا 10000
الخبز ولتغذية األبقار والخيوؿ , ثـ ظير في العصر الحجري الحديث استخداـ الحبوب البقولية 

 مثؿ الباقالء والبزاليا والعدس. ومف الطرؽ الشائعة لمتخزيف في العراؽ ىي :

  Underground Storageاواًل / الخزف تحت سطح األرض : 

 الحفر تحت األرضية : – 1

ـ يتـ اكساء األرضية  1 – 2ـ وعرضيا  2 – 3وىي عبارة عف حفر يتراوح عمقيا مف     
بالتبف والجدراف بالطيف والتبف معًا وعند جفافيا يتـ تخزيف الحنطة والشعير عمى شكؿ جمالوف ثـ 

مطار مف اعمى ويمكف المحافظة تغطى بالتبف ويبنى عمييا بالطيف لكي يتـ تصريؼ مياه األ
 عمى الحبوب فييا لمدة اكثر مف سنتيف بشكؿ سميـ . 
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 السراديب : – 2

وىي طريقة تراثية حيث يتـ اختيار غرؼ منخفضة عف سطح األرض في األبنية يتـ وضع     
صؼ مف األكياس الممموءة بالحبوب فييا او تفريغ الحبوب في ارضية السرداب بعد فرشيا 

بالحصير وىذا التخزيف سائد في شماؿ العراؽ وقد لوحظ فييا اصابات حشرية اال اف مجاورتيا 
 يا القوارض بشكؿ واسع .لممساكف نشط في

   Above ground Storageثانيًا / الخزف فوؽ سطح األرض : 

 السيؼ :  – 1

وىو مساحة كبيرة مف األرض تبطف بالطيف او تفرش بالقصب او بالجوادر او مف صفائح      
النايموف او قد تبطف باألسمنت وىي طريقة متبعة في وسط وشماؿ العراؽ اال انيا انحسر 

 اليا بسبب انتشار الحشرات والقوارض والطيور . استعم
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  Terminal Elevatorsالصوامع الطرفية :   – 2

ىي منشأت مثالية لمتخزيف في الموانئ وتنشأ مف اإلسمنت وىي األكثر شيوعًا او مف     
األفات الصفائح المعدنية وتتسع ألالؼ األطناف مف الحبوب وتمأل وتفرغ اليًا ويتـ فييا مكافحة 

 اليًا ايضًا .

 

  Country Elevatorsالصوامع الوطنية او القطرية :  – 3

الؼ طف مف الحبوب وىي مالئمة لمخزف الوطني وىي اكثر  2 – 10تتسع الى حوالي     
 اقتصادية مف غيرىا وتنشأ مف الصفائح المعدنية وقد ال تزود بأجيزة لممكافحة التي تعمؿ اليًا .
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  Open Storesلمفتوحة : المخازف ا - 4

يتزايد في ىذا النوع مف المخازف مخاطر اإلصابة باآلفات ويصعب مكافحة األفات فييا وقد     
تزود بالمراوح الثابتة او المتنقمة لعمؿ التيوية لخفض درجة الحرارة او زيادة كفاءة التبخير عمى 

 الحشرات . 
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 -: شروط الخزن الصحيحة في المسقفات

 ان تكون منشاة في مكان بعيد عن المساكن والحظائر. -1

وفي حالة الحاجة لحيز 3م 444م وال يزيد حجميا عن  4-3ان ال يزيد ارتفاعيا عن  -2
كبير من االفضل انشاء مخازن متعددة بدال من مخزن كبير واحد حتى ال تنتقل 

 الى كل المحصول. االصابة باالفات

ان تكون الجدران والسقوف واالرضية خالية من الشقوق أي ان تكون ممساء كي يسيل  -3
 تنظيفيا وتطييرىا.

 ان يكون السقف منحدر او كالجممون حتى ال تتجمع عميو مياه االمطار. -4

يكون لممخزن باب واحد فقط ونوافذ صغيرة متقابمة في الجزء العموي من الجدران مع  -5
 امكانية قفل ىذه الفتحات من الخارج لتسييل عممية التبخير فييا.مراعاة 

ممم لمنع دخول الحشرات  1تجييز الشبابيك بسمك مشبك ال يزيد مقاس الثقب فيو عن  -6
 من الخارج او خروجيا من المخزن الصابة المحاصيل في الحقول.

       Signs of Grain Deteriorationعالمات تلف الحبوب : 

 ومنيا  التلف الظاهري : – 1

 االصابات الحشرية والقوارض  –التعفن    ج  –التنبيت   ب  –أ  

 التلف غير الظاهري : – 2

     فساد الكموتين )بروتين الحنطة(    –تكوين الحموضة      ج  –فقد قوة االنبات    ب  –أ 
 فقدان القيمة الغذائية   –د 
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 آفات المواد المخزونة :الخسائر واألضرار الناتجة عن اإلصابة ب

 الخسائر : – 1

ان الخسائر الناتجة عن الحشرات التي تصيب المواد المخزونة غالبًا ما تكون بقدر الخسائر     
التي تحدثيا الحشرات التي تصيب النباتات في الحقل وفي الوقت التي تتمكن فيو النباتات 

فات يكون الضرر الناتج عن حشرات الحقمية احيانًا من التعويض عن الضرر الناتج عن اآل
المخازن ضررًا نيائيًا ال يمكن تعويضو وعالوة عمى ذلك يصبح قسم من الحبوب المصابة في 
المخازن غير صالحة لالستيالك البشري جراء المخمفات التي تتركيا ىذه اآلفات عمى الحبوب 

فرزىا بعض ىذه الحشرات اثناء كالبراز وجمود االنسالخ واجسام الحشرات الميتة واالنسجة التي ت
نشاطيا . قدرت الخسائر الناتجة عن حشرات المواد المخزونة في الحبوب والبقوليات والبذور 

من االنتاج العالمي , وفي بعض  54%حوالي  1947في عام   FAOالزيتية من قبل منظمة 
, ىنالك امثمة عن الخسائر التي تحدثيا  100%الى  50البمدان النامية قد تتراوح الخسائر من 

 62%الحشرات فمثاًل في البقوليات فأن خنفساء الموبياء تسبب خسائر في بذور الموبيا تقدر بــ 
أشير من الخزن , في العراق ورغم ان الدراسات قميمة اال ان االضرار التي تسببيا  7خالل مدة 

 3%في الدول المتقدمة فأن الخسائر ىي بحدود , بينما  10%افات المواد المخزونة ال تتجاوز 
– 0.5 . 
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  Insects Injuries to Stored Productsاضرار الحشرات للمواد المخزونة :  – 2

تعد الحشرات ىي األكثر ضررًا لممواد المخزونة فقد قدرت منظمة األغذية والزراعة الدولية      
 13من كل الحبوب المخزونة والتي تعادل  10%الخسائر العالمية منيا بحوالي  1967سنة 

مميون طن سنويًا , وفي افريقيا قدرت نفس المنظمة االضرار في الذرة والبقوليات نتيجة االصابة 
 . وتقسم االضرار التي تحدثيا الحشرات لممواد المخزونة الى :  20 – 50%بالسوس 

  The direct damageاالضرار المباشرة :  –أ 

التي تنشأ عن تغذية الحشرات المباشرة عمى الحبوب او العمب التي تحوييا او وىي االضرار 
 تمويثيا لمحبوب وجعميا غير صالحة لالستيالك وتنشأ ىذه االضرار لألسباب التالية .

 Endosperm and Germ deteriorationاتالف الجنين والسويداء :  – 1

ويداء مثل سوسة الرز وثاقبة الحبوب ىناك حشرات تتغذى عمى الحبوب فتسبب تمف الس    
الصغرى وفراشة الحبوب , وىناك حشرات تسبب تمف األجنة مثل فراشة الطحين اليندية 
وخنفساء الحبوب المفمطحة , ومنيا ما يصيب السويداء والجنين لمحبة مثل خنافس الطحين 

 وخنافس الجمود وخنفساء الكادل . 

  Seed Contaminationتمويث الحبوب :  – 2

قد يفوق ضرر الحشرات الناشئ عن تمويث الحبوب المخزونة ذلك الضرر الناتج عن     
تغذيتيا المباشرة واتالفيا لمحبوب المصابة , ألن الحبوب المموثة تقل من قيمتيا التجارية لعدم 
قبوليا من قبل المستيمكين او حتى من قبل بعض الحيوانات اذا قدمت ليا ويحصل التمويث 

 الية :بالطرق الت

اختالط اجسام الحشرات البالغة او اجزاء منيا او من اطوارىا المختمفة كالبيض او اليرقات  –أ 
 او العذارى مع الحبوب او منتجاتيا .
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ترك الحشرات جمود انسالخيا او قشور البيض او جمود العذارى او شرانقيا عمى الحبوب  –ب 
 ومنتجاتيا .

 اختالط برازىا مع الحبوب او منتجاتيا . –ج 

ظيور رائحة كريية عمى الحبوب او منتجاتيا تسببيا بعض الحشرات وخاصة خنافس  –د 
 الطحين وثاقبة الحبوب الصغرى . 

عمل انسجة غزيرة من خيوط حريرية تفرزىا يرقات حرشفية األجنحة مثل فراشة الطحين  –ه 
 اليندية .

  Grains Dustطحن الحبوب :  – 3

ينشأ عن تغذية حشرات المخازن عمى الحبوب تكسيرىا وطحنيا واختالط برازىا معيا وقد     
يسبب الطحين الناتج عن فشل عمميات المكافحة بمساحيق مبيدات الحشرات او الرش المباشر 
عمى الحبوب او عرقمة انتشار ابخرة السموم )المبخرات( , ومن الحشرات التي تسبب الطحن ىي 
خنفساء الكادل وثاقبة الحبوب الصغرى وىذه الحشرات نفسيا تسبب حفر األخشاب في المخازن 
وقد تشترك حشرات اخرى مثل خنفساء الخابرا في ىذه االضرار او قد تسبب ضعف وانكسار 

 العبوات او قد تحفر في األكياس فتسبب دخول حشرات اخرى .
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  Indirect damageاالضرار غير المباشرة :  –ب 

تحصل االضرار غير المباشرة لمحبوب نتيجة لتغذية وتكاثر الحشرات عمى الحبوب او     
 بالقرب منيا ومن ىذه االضرار ىي :

  Heating and Moisture Migrationتسخين الحبوب وانتقال الرطوبة :  – 1

يرىا من تنشأ داخل كتل الحبوب المخزونة الحرارة والتي تأتي من نشاط الحشرات او غ    
فيسخن اليواء في منطقة تواجد الحشرات ويتبخر  oم 42اآلفات فترتفع حرارتيا الى ما يقارب 

الماء من الحبوب وحينما يرتفع اليواء الساخن لألعمى يحمل معو بخار الماء وعند مالمسة 
يؤدي الى األخير لمسطوح العموية الباردة من كتل الحبوب يتكثف وترتفع نسبة الرطوبة فييا مما 

انبات البذور ونمو الفطريات عمييا ونتيجة الرتفاع الرطوبة فييا تمتصق الحبوب مع بعضيا 
 وتتكتل .
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  Seeds Germinationانبات البذور :  – 2

ان تجمع الرطوبة عمى سطوح كتل الحبوب داخل المخازن يؤدي الى انبات البذور ونمو     
منع انباتيا مستقباًل اذا ما استعممت في الزراعة , باإلضافة الفطريات التي بدورىا تتمف البذور وت

 الى ان تغذية الحشرات عمى سويداء او اجنة البذور يؤدي الى فشل انباتيا .

 

 نشر مسببات األمراض في كتل الحبوب :  – 3

عند انتقال حشرات المواد المخزونة من مخزن الى اخر تنتقل معيا الفطريات او غيرىا من     
األحياء التي تسبب تعفن الحبوب وفسادىا , اضافة الى ذلك فأن بعض المسببات الممرضة 
األخرى تكون خطرة عمى صحة األنسان مثل جراثيم السالمونيال والمواد السامة التي تفرزىا 

 .  Aflatoxinوالمعروفة باالفالتوكسين الفطريات 

    

 انفجار السايلىات واحداث الحزائق  – 4
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 المسببات الممرضة التي تنقلها افات المواد المخزونة :

ان خنفساء الطحين الحمراء )الصدئية ( والمتشابية تقوم بنقل الدودة ) Yan (1997ذكر     
ان حشرات  ) 1971واخزون ) Crumrine, وبين   Hymenolepis diminutaالشريطية  

سوسة الرز وسوسة الحنطة وخنفساء الطحين الحمراء وخنفساء الحبوب المنشارية وثاقبة الحبوب 
في الكتل الكبيرة   Salmonella montevideoالصغرى تعمل عمى نقل المسبب المرضي  

 لمحبوب .

درة عمى نقل مسببات االمراض ( ان لحشرات المواد المخزونة الق 2009واخرون ) Rocheذكر 
نوعًا منيا فمثاًل ان يرقات وبالغات ديدان الطحين  26البكتيرية والفايروسية والفطرية وقد تتجاوز 

امكن عزل  Alphitobius diaperinusومنها النىع   Lesser meal wormsالصغرى 
 Escherichia coliوكذلك بكتيزيا   Salmonella typhimuriumبكتيريا السالمونيال نوع 

 من داخل امعائيا وبرازىا .

 E( الى امكانية ديدان الطحين الصغرى عمى نقل بكتيريا   1970واخرون )  Hareinبين 

.coli   . الى اعالف الدواجن 
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   The insects of stored grainsحشرات الحبوب المخزونة :   

حشرات الحبوب المخزونة ىي افات صغيرة الحجم تختفي عن االنظار داخل الحبوب المصابة   

او بينيا او عمى جدران االغمفة , تتغذى الحشرات عمى الحبوب المخزونة وتعرضيا لمتمف وفقد 

الوزن وتحدث فييا تغيرات في الصفات التكنموجية والتصنيعية كما انيا تشجع نمو الفطريات 

ا بسرعة كبيرة مؤدية الى تردي نوعية الحبوب المخزونة , ونتيجة لنشاط الحشرات فانيا وتكاثرى

 تترك في المخزن طحينًا او اجزاء دقيقة يمكن ان تصبح بؤرًا صالحة لتكاثرىا .

تعد وسائل النقل المختمفة ) البواخر , السيارات , القطارات ( واالكياس واوعية النقل من اىم    

الحشرات وغيرىا من االفات من مكان الى اخر داخل البمد او نقميا ونشرىا بين  وسائل انتقال

بمدان العالم بما تحويو من بقايا الحبوب , وىذا ما يستدعي حفظ المنتجات بالسعي إلزالة بقايا 

الحبوب ومخمفاتيا مع الحشرات في المخازن وحوليا , وفيما يمي نبين الحشرات التي تصيب 

 نة . المواد المخزو 
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 الخنافس والسوس التي تصيب الحبوب ومنتجاتها

   Lesser grains borer               ثاقبة الحبوب الصغرى - 1

Rhyzopertha dominica (Fabricus,1792)                                    

              (Coleoptera : Bostrichidae)   

 

 

 االهمية االقتصادية والضرر:

تعتبر من اخطر الحشرات ألنيا تسبب اضرار بالغة لمحبوب وتعرف بسوسة الحنطة االسترالية 

بسبب اصابتيا بشدة ليذا النوع من الحنطة. وغالبا ما توجد مع حشرات اخرى كأنواع السوس 
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وخنافس الدقيق وتصيب الحبوب السميمة اضافة لمحنطة والجريش اذا طالت مدة خزنيا كذلك 

ب في المخازن واجسام وسائط النقل البري والبواخر والكتب. تدخل اليرقات من تصيب االخشا

عمرىا االول لمحبوب السميمة من جية غالف البذرة الصمبة وتعيش عمييا فال يبقى منيا غير 

قشورىا اضافة لميرقات فان الكامالت تتغذى عمى الحبوب , الحشرة الكاممة قوية الطيران وتتميز 

لحشرة بوجود ثقوب كبيرة غير منتظمة في اغمفة الحبوب نتيجة خروج الكامالت االصابة بيذه ا

منيا بعد اكتمال تطورىا وىي تستيمك من الحبوب اكثر مما تحتاج اليو في تغذيتيا , تعد ثاقبة 

الحبوب الصغرى افة رئيسة في مخازن القمح والذرة كما يمكنيا ان تياجم التبغ والمكسرات 

 بياء والبقوليات والفواكو المجففة والفول السوداني والتوابل والمحوم المجففة .والفاصولياء والمو 

   الوصف:

والرأس  مسودم ولونيا بني مم 2.5حجم إذ يبمغ طوليا ال ةر يشكميا أسطواني وصغالحشرة الكاممة 

مجيزة  ل وتختبئ تحت حافة الصدر األولى التي تكون مستديرة ومسننة , وىيمنحنية إلى أسف

, توجد خطوط واضحة من النقر عمى  بفكوك قوية تمكنيا بيذه الفكوك ثقب الخشب والحبوب

األجنحة والصدر , اليرقة بيضاء المون رأسيا مصفر اسطوانية ليا طرف مستدير واخر مدبب 

 نوعا ما.
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 دورة الحياة:

تتزاوج الحشرات بعد خروجيا من الحبوب بفترة قصيرة وتضع البيض بشكل منفرد او كتل خارج 

الحبوب وقد لوحظ ان عدد كبير من البيض تضعو االنثى خالل اليوم االول والثاني من عمرىا 

بيضة عمى السطح  300 - 500ويقل تدريجيا كمما تقدمت بالعمر ومجمل ما تضعو حوالي 

ورطوبة  oم 26ايام عند درجة حرارة  9, وتبمغ فترة حضانة البيض حوالي الخارجي لمحبوب 

% ليفقس بعدىا الى يرقات تمر بخمسة اطوار يرقية لمتحول الى طور العذراء وتبقى 70نسبية 

 يوم .    58ايام  تستغرق مدة الجيل  8 – 7حوالي 

 الكامالت 

 ايام 8-7                   تضع خالل يومان                       
                                                                                                                                                                                                   

     طور العذراء                                                بيض )مفرد او كتل( 
 يوم 58( بيضة            مدة الجيل 300-500) 

 خارج الحبوب    

 
 ايام 9 

 طور ما قبل العذراء                         
             يرقات                                                     
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 Red flour beetleخنفساء الدقيق الصدئية الحمراء          -2

Tribolium castaneum (Herbst, 1797)                                       

(Coleoptera : Tenebrionidae)                                             

 

 

 Confused flour beetleخنفساء الدقيق المتشابهة :          - 3

Tribolium confusum (Jacquelin du val , 1868)                          

(Coleoptera : Tenebrionidae)                                                
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 األهمية االقتصادية والضرر :

ق الصررردئية والمتشررابية مررن حشرررات المخرررازن الرئيسررة الترري تنتشررر فررري ان حشرررتي خنفسرراء الرردقي

معظررم منرراطق العررالم خاصررة الدافئررة منيررا وىمررا تعيشرران بررالطورين الكامررل واليرقرري عمررى الحبرروب 

ومنتجاتيا والخضروات والفواكو المجففة والتبغ والكسب وتنتشرران فري المطراحن وقرد وجرد انيمرا ال 

تعيشررران عمرررى الحبررروب المصرررابة ويكتسرررب الررردقيق والمرررواد االخررررى تصررريبان الحبررروب السرررميمة برررل 

المصرررابة بيرررذه الحشررررة برائحرررة نفررراذة نتيجرررة لتفررررازات الغازيرررة التررري تفرزىرررا اذ تقررروم بررر فراز مرررادة 

تسرربب تمررون الحبرروب المخزونررة بررالمون القرنفمرري وتصرربح  (quinions)كيميائيررة ترردعى كوينيررونز 

ذات رائحة مميزة غير مرغوبة , وكرذلك تسرببان انخفراض فري درجرة لزوجرة العجرين المصرنوع مرن 

 الدقيق المصاب ومن درجة مطاطيتو مما يجعمو غير صالح لعمل الخبز. 

 الوصف :

م , يتم تمييزىما عرن مم 3 – 4المون بني محمر الى بني داكن مفمطحة الشكل طوليا 

خررالل قرررون االستشررعار ففرري خنفسرراء الرردقيق الحمررراء تكبررر الحمقررات الثالثررة الطرفيررة بعررض مررن 

لقرررن االستشررعار فجررأة وكأنيررا تضررخمت فرري النيايررة بينمررا المتشررابية تررزداد الحمقررات التدريجيررة مررن 
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و شرركل الصرردر حيررث القاعرردة الررى القمررة كمررا ان االولررى ذات لررون اقررتم والفررارق البسرريط االخررر ىرر

تكون حواف الصدر عند خنفساء الطحين الحمراء منحنية بينما تكرون اكثرر اسرتقامة عنرد خنفسراء 

الطحرررين المتشرررابية , تمتررراز الحشررررتين بررران ليرررا اجنحرررة متطرررورة ولكنيرررا نرررادرًا مرررا تطيرررر, اليرقرررات 

مي اطواليرررا    متحركررة اسررطوانية الشررركل ذات لررون يترردرج مرررن االبرريض الررى البنررري المصررفر او العسرر

 ممم وتنتيي اليرقة بشوكتين غميظتين لونيا بني. 5-6

 دورة الحياة :

الحشرتان تعيشان معا وليما نفس عادات التغذية والسرموك ومتوسرط عمرر الحشررة سرنة وقرد تصرل 

سرنوات, تضرع االنراث بيضريا مبعثررًا عمرى الحبروب او الردقيق وغيرره مرن االطعمرة وتغطيرو  3الى 

تصق عمى المادة التي وضع عمييا البيض وتضع االنثى الواحردة خرالل فتررة حياتيرا ب فراز لزج ليم

ايرام  4 – 5بيضة , البيوض بيضاء المون مغطاة بمادة الصقة  بعد حروالي  400 – 500حوالي 

انسرالخات  7 – 8انسالخ تبعًا لمظروف البيئيرة وبمعردل  5 – 11يفقس البيض الى يرقات تمر بر 

يرروم ثررم تتحررول الررى عررذراء حرررة عاريررة ذات لررون ابرريض تتحررول الررى البنرري  22 – 100مسررتغرقا 

اجيرال فري  5 – 6  اسربوعًا , لمحشررة 7 – 12ايام وتكمرل الحشررة دورة حياتيرا خرالل  8وتستغرق 

 السنة.
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    :الفرق بين الحشرتين

Tribolium castaneum Tribolium confusum 

 البالد الباردة نوعا ماتكثر في  -1 تكثر في البالد الدافئة -1

 ذات لون بني فاتح -2 ذات لون بني قاتم -2

 ال تطير-3 يمكن ليا ان تطير نسبيا -3

 حافة الصدر تكون مستقيمة  -4 حافة الصدر تكون منحنية -4
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               Khapra grains beetlsخنفساء الحبوب الشعريت )الخابرا(            -4

  (Everts, 1899) Trogoderma granarium 

(Coleoptera : Der mestidae)                                            

 

 

 االهميت االقتصاديت والضرر :

العبلن ّرعزجش هي اعقذ الحششاد فيٖ الوابفحيخ ّرليأل لاعيجبة رٌزشش ُزٍ الحششح فٖ جو٘ع أًحبء 

 الزبل٘خ:

هعظن ٗشقبرِب رزأخش عي الزطْس الٔ عزاسٓ ّالٔ ثبلغبد ح٘ش رذخل فٖ عجبد رٌقطع فَ٘   -1

 عي الزغزٗخ لفزشح طْٗلخ ّرٌخفض كبفخ الفعبل٘بد الحْ٘ٗخ لِب حزٔ رٌفغِب.

 45لجفبف ّٗواٌِب رحول دسجخ الحشاسح ثوعذل جو٘ع أطْاس الحششح هقبّهخ للحشاسح ّا    -2

 دسجخ هئْٗخ.

 %.2ٗواٌِب الع٘ش فٖ سطْثخ ًغج٘خ هٌخفضخ     -3
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شِشا ثذّى طعبم فٖ حبلخ عجبد ّارا هب رْفش الغزاء ثعذ الغجبد رخشط  23ٗواي اى رجقٔ     -4

 هي هخجئِب ّرزغزٓ ّراول دّسح ح٘برِب. 

كبلحجْة ّالجزّس الذٌُ٘خ ّجشٗشِب كوب رزغزٓ علئ الويْاد رزغزٓ ُزٍ الحششح علٔ الوْاد الجبفخ 

الغزائ٘خ الحْ٘اً٘خ الجبفخ كبلحل٘ت ّالذُي ّالغوأل الجبف. ّٗزن هعشفيخ اصايبثخ هيي خيجل ّجيْد 

الحشيشاد الجبلغييخ ّجلييْد اصًغييجا لل٘شقييبد ا رعييذ الخيبثشا افييخ هييذهشح ّخهْاييب ٗشقبرِييب كًِْييب 

رغزِلأل كوب رليْس الحجيْة ثوخلفيبد اصًغيجا الزيٖ رغيجت راغش اّ رغحق هي الحجْة اكضش هوب 

 هشبكل هعْٗخ .   

 الوصف:

الحششح الابهليخ ث٘ضيبّٗخ الشيال لًِْيب ثٌيٖ ويبهق ّاليشاط ّالهيذس اوويق لًْيب ّالجغين هغطئ 

ثطجقخ هي الشعش القهي٘ش الٌيبعن اليزٕ ٗوغيأل ثبلغجيبس هويب ٗعطيٖ الخيبثشا شياجم ّعيخبم  هغجيشام  ا 

هلين ثٌ٘ويب  3ذ اصفشاد   الجبلغخ ا اصًضٔ اكجش حجوب هي الزكش ار ٗجلغ طْل اصًضٔ ٗزغبقظ الشعش عٌ

هلن ا كوب رْجذ عجهيبد ثٌ٘يخ ههيفشح الئ ثٌ٘يخ هحويشح علئ اصجٌحيخ الخبسج٘يخ ا  2طْل الزكش 

ال٘شقبد راد لْى اافش هغوش الٔ الزُجٖ هغضل٘خ الشال هغطبح ثشعش خشي رٕ لْى ثٌيٖ هحويش 

 بى هي الشعش فٖ ًِبٗخ الجطي.كوب رْجذ خهلز

 دورة الحياة:

ث٘ضخ ثشال هٌفشد ث٘ي الحجْة اّ ثي٘ي شيقْا الحجيخ  120-35رضع األًضٔ ث٘ضِب الجبلغ عذد هي 

ّالفجْاد دّى أى رفشص هبدح صاقخ ّالج٘ضيخ اعيطْاً٘خ الشيال لِيب طيشف هغيزذٗش ّاخيش هيذثت 

  8-5بم ثعيذُب رويش ال٘شقيبد ثي   أٗي 5 – 7ّٗحول ًزْءاد شيْك٘خ ٗفقيظ الجي٘ض الئ ٗشقيخ خيجل 

أعيبث٘ع ّلايي  4اًغجخبد اعزوبدا علٔ دسجخ الحشاسح ّالشطْثيخ الٌغيج٘خ ا رزطيْس ال٘شقيخ خيجل 

فٖ حبليخ ّجيْد ويشّف و٘يش هجئويخ كبسرفيبن اّ اًخفيب  دسجيبد الحيشاسح اّ اصصدحيبم اّ قليخ 
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ههبدس الغزاء فأى ال٘شقبد رذخل عجبد هؤقذ قذ ٗهل الئ صيجس عيٌْاد ّثعيذ اى رهيل ال٘شقيخ 

دّس الٌويْ الابهييل رزحييْل اليئ عييزساء حييشح ثييبلقشة هييي عييطش الجييزّسا أهييب الحشييشح الابهلييخ فزييشح 

 اعبث٘ع ّرلأل فٖ الظشّف الوضلٔ . 6-4ح٘برِب قه٘شح ا رغزغشا دّسح ح٘برِب 

 Flat grains beetle                  المفلطحتخنفساء الحبوب  -5

Cryptolestes pusillus (Stephens, 1831)               

(Coleoptera : Cucujidae)                                                  

 

 
 

 االهمية االقتصادية والضرر: 
وكذلك في فضالت الحبوب  تعتبر من الحشرات واسعة االنتشار خاصة في مخازن الحبوب

والدقيق المصابة اذ انيا ال تعيش عمى الحبوب السميمة وغالبا ما توجد مع سوسة الرز كذلك 
وجدت في مخازن التمور الجافة وفي مخازن فستق الحقل وقد وجد ان الحشرة تميل لمتغذي عمى 

 اجنة الحبوب.
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 الوصف : 
ا احمر مسمر قرن استشعارىا طويل يبمغ ثمثي ممم لوني 2الحشرة الكاممة صغيرة مفمطحة طوليا 

ممم لونيا ابيض ومسطحة والرأس والزوائد  2.5 – 3طول جسميا, طول اليرقة يتراوح بين 
 الشوكية ذات لون بني غامق , البيض متطاول ذو لون ابيض شفاف . 

 دورة الحياة:
مجففة والدقيق وتبمغ فترة تضع االنثى البيض عمى الحبوب المكسورة او مواد الطعام كالفواكو ال

يوما حسب درجة الحرارة  54-22ايام ليفقس الى يرقات تستغرق  01-8حضانة البيض 
والرطوبة لمتحول الى عذراء داخل شرنقة حريرية ممتصقة باألجزاء الدقيقة لممواد الغذائية التي 

بيضة الى كاممة  يوم لمتحول الى كاممة وتبمغ فترة التطور من 9-2تعيش فييا وتستغرق حوالي 
 اسابيع, واالنثى تعيش اكثر من سنة . 9كمعدل 

 

    Rusty grains beetleخنفساء الحبوب )القمح( الصدئية         - 6
                  Cryptolestes ferrugineus (Stephens, 1831)           

                             (Coleoptera : Cucujidae)                       
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 االهمية االقتصادية والضرر :
تتغذى خنفساء القمح عمى الحبوب وعمى منتجات الحبوب النجيمية وىي مسجمة عمى القمح   

والذرة والشعير والطحين والبذور الزيتية والفواكو المجففة , تفضل اليرقات التغذي عمى جنين 
الحبوب السميمة وقد تتغذى عمى باقي محتويات الحبة , نمو االعفان في الحبوب من الداخل 

اكثر مالئمة كغذاء لميرقات , تفضل ىذه الحشرة الحبوب المخدوشة والمكسورة والمتضررة يجعميا 
 بينما الحبوب السميمة اكثر مقاومة لألصابة .   

 الوصف : 
ممم , جسم الحشرة   1.5 – 2خنفساء القمح الصدئية ذات لون بني محمر وطوليا يتراوح بين   

طويمة ورفيعة يبمغ طوليا نصف طول الجسم , نياية الكاممة مسطح ولماع وليا قرون استشعار 
ممم لونيا  3الصدر األول متضيقة , خنفساء القمح قادرة عمى الطيران وبقوة , طول اليرقة 

ابيض ومسطحة تقريبًا , الجزء الخمفي من جسم اليرقة اعرض من الجزء األمامي ورأس اليرقة 
كن لونًا من باقي اجزاء الجسم , تتحمل ىذه والزوائد الشوكية الموجودة عمى نياية جسميا اد

 الحشرة درجات الحرارة المنخفضة .

 دورة الحياة :
تبدأ االناث بوضع البيض خالل اربعة ايام من خروجيا من العذراء ويستمر وضع البيض لمدة   

بيضة توضع بشكل منفرد في  242اسبوعًا , يبمغ عدد البيض الذي تضعو االنثى  34تزيد عن 
وش الموجودة عمى الحبوب او في الشق الوسطي لمحبة او بين الحبوب , لون البيضة الخد

ايام الى يرقات تحفر انفاقًا داخل الحبوب , لميرقة اربعة اطوار والطور  5ابيض ويفقس بعد 
االخير ينسج شرنقة حريرية يتعذر بداخميا , تبقى الحشرات الكاممة والخارجة من دور العذراء 

يا الشرنقة لبضعة ايام ثم تقوم بتمزيقيا , التطور من بيضة الى حشرة كاممة يستغرق ممتصقة ببقا
 يومًا في الظروف المثالية . 22 – 24حوالي 
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 Cadelle beetleخنفساء الحبوب المجروشة )الكادل(                -7

Tenebroides mauritanicus (Linnaeus, 1758)                     
(Coleoptera : Ostomatidae)                        

 

                          
 االهمية االقتصادية والضرر :

من الحشرات المعروفة في المخازن والمطاحن, فاليرقات والبالغات تسببان الضرر اذ تتغذى عمى 
فر اليرقات انفاقا في الحبوب وتحفر في االخشاب وتنتقل من حبة ألخرى مسببة تمف الجنين وتح

جدار المخازن الخشبية لتتحول فييا الى عذراء كما ان ىذه الحشرة وبفكوكياا القوياة تمازق مناخال 
الحبوب في المطاحن وعمب الكارتون التي تعبا بيا المأكوالت واكيااس الحباوب وتفتارس الحشارات 

 الكاممة الكثير من الحشرات منيا خنفساء التبغ.
 الوصف :
الكااادل ىااي احااد اكباار الخنااافس التااي تصاايب الحبااوب المخزونااة , الحشاارة الكاممااة شااكميا خنفساااء 

ممم لونيا بني غامق الى اسود جوانب حمقاات الابطن واالرجال   9-8 مفمطح مستطيل طوليا من 
لونيااا بنااي محماار والااراس قرنااي مااع وجااود بااروز امااامي يمتااد مااع اتجاااه الااراس , الصاادر األمااامي 

عن بقية اجزاء الجسام برابطاة متحركاة , ياتم تميياز الاذكر عان االنثاى مان  متمفصل بشكل واضح
خاااالل وجاااود النقااار عماااى الجاناااب البطناااي لياااا اذ تكاااون فاااي االنااااث اقااال وضاااوحا واكثااار خشاااونة. 

-04تتجنب الضوء لذا نجدىا تختفي في الزوايا واالماكن المظممة اليرقة ذات لون ابيض طولياا 
-7تحت طبقاة قرنياة ساوداء العاذراء لونياا ابايض مصافر طولياا ممم ذات راس اسود يحتمي  08
 ممم. 01
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 دورة الحياة :
بيضاة فاي الغاذاء او فاي الشاقوق القريباة مان الماواد الغذائياة التاي  60 - 100تضع االنثى حوالي 

 تيوم الى يرقات تنسمخ كمعدل اربع انساالخا 14-7توجد فييا بشكل حر او مجاميع ليفقس بعد 
سنوات , تحفر اليرقة انفاقا في جدار  3شيرًا واحيانا  14-7أشير او تصل الى   3-2وتستغرق 

يوم لتتحول بعدىا الى   25- 8المخازن الخشبية لتتحول ىناك الى عذراء ويستغرق طور العذراء 
 اجيال بالسنة . 4-3شيرًا واحيانا سنة  ولمحشرة  7-6بالغات تعيش حوالي 

 Saw – tooth grain beetle     خنفساء الحبوب المنشارية  - 8
                                      Oryzaephilus surinemensis ( Linnaeus , 1758) 

                          (Coleoptera : Silvanidae ) 
 
 

   
 

 األهمية االقتصادية والضرر
تعتبر من افات الحبوب المخزونة الرئيسية وىي واسعة االنتشار عالميا , تياجم الحشرات الكاممة 
واليرقات الحبوب كالحنطة والشعير والشوفان والرز ومنتجاتيا كما تصيب الفواكو والمحوم الجافة 
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ىذه الحشرة  والمعكرونة والتبغ والتمور المخزونة والسكر والدقيق واالدوية المخزونة , ولوحظ ان
 ال تصيب الحبوب السميمة .

 الوصف
سميت  , ممم 5.4طوليا  مسود صغيرة الحجم مفمطحة الشكل لونيا بنيالكاممة  حشرةال

 متساوية )زوائد( ألن عمى كل جانب من صدرىا ستة أسناننشارية او ذات الصدر المنشاري بالم
كما يوجد ثالثة خطوط طوالنية في الناحية الظيرية من الصدر وال تستطيع الحشرة من الطيران , 
وان جسميا المسطح جعميا تتمكن من الدخول عبر الشقوق الموجودة عمى الجداران او المواد 
 التي تعيش عمييا ويتم تمييز الذكر عن االنثى بوجود سن قوية في منطقة الفخذ لالرجل الخمفية
لمذكر وانعدام وجودىا في االنثى. اليرقة اسطوانية بيضاء ذات راس بني تستدق بطن اليرقة حتى 

 طرفيا الخمفي. البيضة صغيرة الحجم ونحيفة بيضاء المون مستطيمة الشكل.
 

 دورة الحياة :

بيضة خالل حياتيا( عمى مواد  285-45تضع االنثى البيض مفردا او بشكل كتل )حوالي 

ايام تكون اليرقات حرة  5-3الطعام او في شقوق حبوب الحنطة والشعير ليفقس الى يرقات بعد 

الحركة وتتغذى ثم ينسمخ جمدىا اعتمادا عمى درجة الحرارة والرطوبة ويستغرق نمو اليرقة في 

نقة تمتصق بيا الحبوب أطوار يرقية بعدىا تنسج شر  3 – 5يوم , لميرقة  14الصيف حوالي 

المكسرة بإفراز صمغي ثم تتحول في داخميا الى عذراء وتستغرق حوالي اسبوع لتخرج بعدىا 

اجيال بالسنة, تعيش األنثى الممقحة  7-6يوم لمحشرة  35-25الكاممة, مدة دورة حياتيا حوالي 

الحشرة في  اسبوعًا ويمكن لألناث ان تعيش لمدة تزيد عن سبعة اشير, تختفي 4 – 19من 

 فصل الشتاء مالم تكن درجة الحرارة والرطوبة لممباني كافية.
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 يرقات
 حرة الحركة

 انسالخات 4-3تمر با

 
 

 كامالت                                   
  

  
                            

   بيض )مفرد او كتل(    

 ( بيضة             45-285)
 عمى مواد الطعام 

او في شقوق  الحبوب
 

      
  
                                                                        

 اسبوعين

 اسبوع

 يوم 54-24مدة الجيل 
 اجيال بالسنة 7-6لمحشرة 

 يوم 3-5

 عذراء
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      Granary Weevilسوسة )الحبوب ( القمح                                   - 9

                              Sitophilus granarius (Linnaeus , 1758) 

                        ( Coleoptera : Curculionidae)   

 

 
 

 الضرر : االهمية االقتصادية و 

تياجـ ىذه الحشرة الحبوب السميمة كما تياجـ الحبوب ومنتجاتيا الصمبة مثؿ المعكرونة , تتمثؿ 

اضرار سوسة القمح بنقص وزف الحبوب وانخفاض نوعيتيا نتيجة تغذي اليرقات عمى محتويات 

الحبة مف الداخؿ , ال تياجـ الحشرة جنيف الحبة عادًة لذلؾ يمكف لمحبوب المصابة اف تنبت 

يا تعطي نباتات ضعيفة غير قادرة عمى مقاومة مسببات األعفاف واالمراض الموجودة في ولكن

التربة , تؤدي افرازات الحشرة الى تمويف الحبوب بالموف االبيض المغبر وتموث المنتجات وتؤثر 

 في طعميا .
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 الوصف :

س متطاولة ممـ مقدمة الرأ 2.5 – 5سوسة الحبوب ذات لوف بني داكف مسود , طوليا حوالي  

وال تستطيع سوسة القمح الطيراف , اليرقة عديمة االرجؿ ومقوسة الظير لونيا ابيض الى ابيض 

كريمي ذات رأس صغير داكف الموف , تشبو سوسة القمح سوسة الرز بشكؿ كبير باستثناء عدـ 

دائرية وجود العالمات الباىتة عمى االجنحة كما اف النقر الموجودة عمى الصدر متطاولة وليست 

 الشكؿ .

 دورة الحياة :

تتطور االطوار المختمفة لسوسة القمح )البيوض , اليرقات , العذارى ( داخؿ الحبوب ونادرًا ما 

تظير خارجيا , وتنبثؽ الحشرة الكاممة مف ثقب تحدثو في غالؼ الحبة , الثقوب التي تحدثيا 

اء , تحفر االنثى ثقبًا صغيرًا في سوسة القمح في الحبوب كبيرة نسبيًا وتكوف مسننة وليست ممس

جدار الحبة وتضع فيو بيضة ثـ تغطييا بمادة جيالتينية , تفقس البيضة عف يرقة صغيرة تبدأ 
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 يرقات
 انسالخات 4-3تمر بػ

بدورىا بالحفر باتجاه مركز الحبة حيث تتغذى وتنمو وتتعذر ىناؾ , تحفر السوسة البالغة ثقب 

 254دأ جياًل جديدًا , تضع االنثى مف االنبثاؽ في جدار الحبة مف الداخؿ , وتغادر لمتزاوج لتب

أياـ الى يرقات ولميرقة اربعة اطوار , مدة الدور  3 – 4بيضة , تفقس البيوض بعد  36 –

 5 – 16أسابيع , تتحوؿ بعدىا الى عذراء ومدة الدور العذري حوالي  3 – 5اليرقي تتراوح بيف 

 8يش بالغاتيا لفترة طويمة تصؿ الى يومًا , تع 30 – 40يومًا , مدة دورة الحياة تتراوح بيف 

 درجة مئوية .  2أشير , ويمكنيا اف تتحمؿ درجات الحرارة المنخفضة حتى درجة 

   

 كامالت                                   
  

  
                            

   بيض )مفرد داخؿ ثقب في الحبة(    

 ( بيضة             36-254)
 

  
 

        
 

 اسبوعيف

 اسبوع
 يوـ 40-30مدة الجيؿ 

 اجياؿ بالسنة 5-4لمحشرة 

 يوـ 3-4

 عذراء

 اسبوع 3-5
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  Rice weevil                      سوسة الرز - 10
Sitophilus oryzae (Linnaeus, 1758)                               

( Coleoptera : Curculionidae )                                  
 

     
 االهمية االقتصادية والضرر :

سوسة الرز ىي مف افات الحبوب والبذور المخزونة اذ تتطور داخؿ غالؼ الحبة وتتغذى    

عمى كامؿ محتوياتيا عمى شكؿ يرقة صغيرة بيضاء مجعدة دودية الشكؿ مما تسبب تمؼ 

 بوب واالضرار بيا .  الح

 

 
 حبوب رز مصابة بسوسة الرز
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 الوصف : 

ممـ ( , الجسـ اسطواني  2.5 – 3.5سوسة الرز مف الخنافس صغيرة الحجـ يبمغ طوليا )    

عميو نقر او حفر صغيرة مف الناحية الظيرية , الموف العاـ لمحشرة البالغة بني مسود ومقدمة الفـ 

متطاولة اسطوانية )كالمنقار( , لسوسة الرز اربعة بقع بنية محمرة فاتحة الموف مميزة عمى 

 راف .األجنحة مف الناحية الظيرية , سوسة الرز ليا القدرة عمى الطي

 دورة الحياة :

توجد اطوار البيضة واليرقة والعذراء لسوسة الرز ضمف غالؼ الحبة ونادرًا ما تشاىد خارج    

الحبوب , تتـ التغذية ضمف غالؼ الحبة وتعمؿ االفراد البالغة ثقوب في جدار الحبة لمخروج , 

ثقوب الخروج لبالغات سوسة الرز تكوف اصغر مف ثقوب خروج بالغات سوسة الحبوب وتكوف 

ومستديرة , تحفر االناث حفرًا صغيرة في قشرة الحبة وتضع بيضة في كؿ حفرة ثـ تغطي ممساء 

الحفرة بطبقة جيالتينية لحماية البيضة , تفقس البيضة عف يرقة صغيرة تقـو بدورىا بالحفر 
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باتجاه مركز الحبة حيث تتغذى وتنمو وتتعذر ىناؾ , تحفر االفراد الحديثة البموغ مف سوسة 

الخروج مف داخؿ الحبة بعد اف تنيي طور التعذر ثـ تغادر الحبة لتتزاوج وتبدأ جياًل الرز ثقوب 

يومًا , تعيش  32بيضة وتستغرؽ دورة الحياة حوالي  300 – 400جديدًا , تضع انثى الرز بيف 

 اشير وتياجـ الحبوب في الحقوؿ .  3 – 6الذكور 
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 خنافس البقوليات 
    Southern Cowpea beetle           خنفساء اللوبيا الجنوبية  -11

Callosobruchus maculatus (Fabricius)                                         
                 (Coleoptera : Bruchidae)         

 

 
 االهمية االقتصادية والضرر :

تعتبر من افات البقوليات الرئيسية في الحقل والمخزن فقد وجد ان ىذه الحشرة تنمو وتتطور عمى 

نوع من البقوليات واىم عوائميا الرئيسية الموبيا والماش والحمص والبزاليا وتسبب خسائر  35

% اذ تحفر اليرقات في البذور وربما تبدا االصابة من الحقل 62اقتصادية كبيرة تصل الى 

وتستمر االصابة في المخزن فالحشرة الكاممة ليا القابمية عمى الطيران مما يزيد من االصابة وقد 

% من وزن البذرة ويمكن تقدير الخسائر 5لوحظ من التجارب ان اليرقة الواحدة تستيمك حوالي 

س عدد ثقوب خروج الكامالت الموجودة عمى سطح البذور والتي الناتجة من االصابة عمى اسا

 يمثل كل ثقب حشرة واحدة خارجة منيا .
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 الوصف :

ممم ذات لون بني وعمى منتصف  3الحشرة الكاممة صغيرة الحجم ذات شكل مثمثي طوليا حوالي 

ثة الشكل قاعدة الحمقة الصدرية االمامية بقعة بيضاء وعمى منتصف الغمدين بقعة قاتمة مثم

وتسمى ايضا بسوسة الموبيا ذات االربع نقط لوجود اربع نقط سود عمى غمدي االنثى وىي 

الصفات المميزة بين الذكر واالنثى اذ تنعدم تمك النقاط في الذكر كذلك تكون االنثى اكبر حجما 

 ولونيا اغمق من لون الذكر.

 دورة الحياة :

سطح القرنات في الحقل اذ تمتصق البيضة عمى تضع االنثى البيض عمى سطح البذور او عمى 

م  30بيضة عند درجة حرارة   100-76السطح لوجود مادة لزجة تفرزىا الحشرة وتضع االنثى 

ايام الى يرقات تخترق البذرة حيث تعيش بداخميا الى  6-4% يفقس خالل 70ورطوبة نسبية 

يوم ثم يتحول الى عذراء  20 حين وصوليا الى طور الكامالت ويستغرق الطور اليرقي حوالي

بعد ان تستقر اليرقة في غرفة صغيرة تعمميا تحت غالف البذرة مباشرة لتتعذر فييا وتستغرق 

ايام بعدىا تخرج بعمل ثقب دائري وان عدد الثقوب تمثل عدد الحشرات الخارجة , تبدأ  7حوالي 

يوم,  30-25دة الجيل االصابة في الحقل ثم تنتقل الى المخزن عبر الحبوب المصابة , م
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( لو القابمية عمى Active formشكالن او مظيران االول الشكل الطيار ) ةلمحشرة البالغ

الطيران وينتشر عادة في الحقول ويكون اقل انتاجية لمبيض, والشكل الثاني الشكل العادي 

(Normal formوليس لو القابمية عمى الطيران واعتاد العيش في المخازن ويكون ا ) كثر

 انتاجية لمبيض.

  

                Bean beetleخنفساء الفاصوليا             -12

                                        Acanthoscelides obtectus (Say)  
                                    (Coleoptera : Bruchidae)          

 

 
 

 االهمية االقتصادية :

تعتبر من الحشرات التي تصيب البقوليات المخزونة وتسبب ليا اضرار اقتصادية كبيرة , العائل 

الرئيسي ليذه الحشرة الفاصوليا عمى اختالف انواعيا اضافة الى البقوليات االخرى ومن عالمات 
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ن االصابة وجود ثقوب عمى سطح البذور اضافة الى وجود العذارى واليرقات بداخميا مما يقمل م

 القيمة التجارية لتمك الحبوب.

 الوصف

ممم لونيا اخضر مصفر  5-3جسم الخنفساء ىو بيضوي محدب قمياًل , الكاممة خنفساء طوليا 

الى زيتوني مع وجود شعر اصفر مخضر وتحتوي عمى بقع بنية ورمادية بينما مؤخرة البطن 

 يا زغب.ممم ذات لون ابيض مقوسة عمي 4حمراء مصفرة , طول اليرقة حوالي 

 دورة الحياة

بيضة خالل حياتيا  100-50تضع االنثى البيض منفرد عمى سطح البذور وبمعدل حوالي 

يوم الى يرقات صغيرة تتجو الى داخل البذرة بعد ان تحفر  10 – 20يفقس البيض بعد حوالي 

فييا من الخارج الى الداخل بحيث تأكل كامل محتويات البذرة , وفي داخل البذرة تمر بعدة 

أيام وقد يصل  7 – 9انسالخات الى ان تصل مرحمة النمو التام وتبمغ فترة الدور العذري حوالي 

ة تحت الغالف الخارجي مباشرة لتتعذر فييا ويالحظ ذلك الى اسبوعين , ثم تعمل لنفسيا غرف

ويمكن لعدة يرقات ان  تبوجود بقع سوداء دائرية عمى سطح البذور تخرج منيا فيما بعد البالغا
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يوم اعتمادا عمى درجات الحرارة  100اسابيع وقد يصل الى  6-4تنمو داخل البذرة . مدة الجيل 

 والرطوبة .

   Lentil Beetle                    خنفساء العدس      - 13
                                   Bruchus lentis (Frolich, 1799)   

                                      (Coleoptera : Bruchidae)    
 

 
 

 االهمية االقتصادية والضرر : 

عمرى الحبروب عمرى شركل نقررة داكنرة المرون او نقطرة اخترراق عمرى الحبروب  تبدأ اعرراض اصصرابة 

وقررت الحصرراد , واذا تررم فررتح الحبررة تكررون يرقررة خنفسرراء العرردس بررداخميا , وعنررد تطررور االصررابة 

نالحرررظ وجرررود نافرررذة شرررفافة دائريرررة الشررركل عمرررى جررردار الحبرررة وتكرررون اليرقرررة قرررد اسرررتيمكت معظرررم 

 محتويات الحبة قبل التعذر . 
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 صف : الو 

ممرم , ذات شركل متطرراول ,  3 – 3.5خنفسراء العردس ىري حشرررة صرغيرة الحجرم طوليرا حرروالي  

توجد عمى المنطقرة الظيريرة اشرعار كثيفرة رماديرة محمررة المرون كمرا توجرد عردة بقرع بيضراء , لرون 

 اليرقات ابيض مصفر وذات رأس بني داكن .

 دورة الحياة : 

الجيرل حيرث تنتقرل الحشررات الكاممرة الرى حقرول العردس تعد خنفساء العدس مرن الحشررات وحيردة  

في وقت االزىار وتبدأ التغذي عمى رحيق ازىار العدس وعمى حبوب الطمع , بعدىا تضع االناث 

البررريض المتطرررراول الشرررركل ذو المرررون االصررررفر الشررررفاف عمرررى قرررررون العرررردس الغضرررة مررررن الناحيررررة 

دار القرررن وتحفررر انفاقررًا بداخمررو حتررى تصررل الخارجيررة , تخترررق اليرقررات الصررغيرة الفاقسررة حررديثًا جرر

الى حبوب العدس داخل القرن , تردخل اليرقرات لمحبروب وتتغرذى عمرى محتوياتيرا , تنمرو اليرقرات 

ببطررو وتتطمررب حرروالي سررتة اسررابيع لتبمررغ تمررام النمررو , تتغررذى اليرقررات قبررل التعررذر وتصررنع نفقررًا 

سررميمة )نافررذة االنبثرراق بعررد التعررذر( , تفررتح  يوصررميا الررى جرردار الحبررة تاركررًة نافررذة مسررتديرة رقيقررة

الحشرررة المنبثقررة النافررذة المسررتديرة فرري جرردار الحبررة وتغادرىررا بعررد انقضرراء فترررة التعررذر, ربمررا ترردخل 

الحشرة الكاممة الحبة مرة اخرى لتقضي بدخميا فترة السبات او ان تقضري فتررة السربات فري امراكن 
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ي العام القادم , تقضي بعض حشرات خنفساء العدس محمية اخرى , لحين موسم ازىار العدس ف

سباتيا في بذور العدس الجافة لحين زراعة تمك البذور في الحقل , وبالتالي فأن لخنفسراء العردس 

جيل واحد بالسنة , ال توضرع البيروض عمرى الحبروب الجافرة وال يوجرد تكراثر اثنراء فتررة التخرزين , 

 وىي من اىم افات العدس في المخازن .
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   Broad bean beetleخنفساء الباقالء الكبيرة                    - 14
                               Bruchus rufimanus (Boheman, 1833)  

                                                (Coleoptera : Bruchidae)   
 

 
 

 الضرر :

تبدأ االصابة بالحشرة في الحقل وتنتقل بعدد معدا العحصدول الدم الع دازج د ومود دا فدي حبدو   

البدداء و والبددازالو واللاصددولعاو عمعر ددا ةعددر صددالحة ل  ددت    البشددري د تعددا عقرددل عددج ععدددال  

 ا في الحبدو  فرصدة لنقدل االصدابة الدم العحاصدعل العزرومدة د ععتدج اج دانبات ا د وعشتل ومو 

 حشرا  . 5 – 6الحبة العصابة  تحتوي
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 الوصف : 

عردد, د لون ددا رعددادي داتددج وءددروج  3.5 – 5 نل دداو البدداء و التبعددرة  ددي حشددرة صدد عرة طول ددا  

اال تشعار  وداو ا, الحرقا  االربعة القامدعة ذا  لوج بني عصلر د الصدر االول اءصر بقرعل 

عج مرضه د االرمل االعاععة صلراو الردوج بشدتل تاعدل د بعنعدا تتدوج االرمدل الو دطم وال رلعدة 

قعدددي ل دددال الرمدددل ال رلعدددة د  دددوداو الردددوج د تومدددد شدددوتة عدببدددة طوعردددة مردددم الطدددر  الددددا ري ال

 الحرقة الصدرعة االولم لون ا احعر عبعض عج االمرم . 

 دورة الحياة : 

تطعر الحشرا  التاعرة بعدد انقضداو فتدرة ال دبا  باتمداح العحاصدعل العضدعلة ءالبداء و د البدازالو  

, وتضدددا واللاصددولعاو, د وتت ددذى مردددم حبددو  الرقدداه وبدددت   االز ددار عددد, تتددزاو  بعددد بضدددعة اعددا

 13بعوضًا  ضراو عصلرة الروج بصورة انلرادعة مرم القروج في الحقل د ع ت رل تطور البعضدة 

عر, بروج ابدعض مدامي د عدد ل الطدور العرءدي  5 – 6عوعًا د تلقس بعد ا لتعطي عرءا  بطول   

فتقدددو,  االول القددروج وع تدددرل البدددذرة وعتدددابا تطدددورح بددددا ر ا د عددددة االطدددوار العرءعدددة ع عدددة اشددد ر د

العرءددة فددي طور ددا الن ددالي ءبددل التعددذر بحلددر عقدد  دالددري الشددتل فددي مدددار الحبددة لت دد عل  ددرو  

عوعًا لت ر  بعدد ا الحشدرة التاعردةد ت دادر  10 – 15الحشرة التاعرة فععا بعد د عدو, طور العذراو 
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بالملددا   الحشدرا  العنبعقدة عددج البدذور مندد بداعددة نضدا القددروج او منددعا تبددأ نباتددا  العحصدول

فدددي الحقدددول د وبعدددد ذلددد  تدددد ل طدددور ال دددبا  فدددي عنددداطل عتعدددددة د اعدددا الحشدددرا  التدددي عتددد  ر 

تطور ددا دا ددل الحبددو  تبقددم دا ددل الحبددو  حتددم بداعددة فتددرة از ددار النباتددا  العضددعلة فددي العو دد, 

 التالي . 

         The Yellow meal worm          دودة الجريش الصفراء - 15

Tenebrio molitor (Linnaeus,1758)                                                      
                          (Coleoptera : Tenebrionidae) 

 

 
 :  االهمية االقتصادية والضرر

تعتبر عدج اتبدر الحشدرا  التدي تصدع  الحبدو  وعنتمات دا تالددءعل والن الدة تدذل  الدرعش وام دا, 

الحشددرا  الععتددة والعددواد العتل دد ة وتعتبددر عددج الحشددرا  الشددر ة فددي ت ددذعت ا وتومددد فددي العحدد   

 اصدة   العظرعة التي تمععد  فع دا بقاعدا الطحدعج او الحبدو  وعنتمات دا وتحد  االتعداس والبداال
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 عرة عن ا وت ب  ازماما بلض ت ا اتعر عج ت ذعت ا فقد دل  االبحاث باج عرءات ا تومد تح  الع

تمععا  المرعش وبقاعا الحبو  العتل  ة وتت رل المدراج وتد ل عج   ل الشقول و تذا تصل 

 الم العواد ال ذالعة.

 الوصف :

عر, م ع ا علرطح ذو  12 - 18التاعرة  نل او لون ا بني ع ود لعاع تبعرة الحم, طول ا حوالي 

صددددر عبقدددا االمنحدددة ت طدددي تاعدددل م دددع ا د العرءدددا  العافعدددة تتدددوج بعضددداو ولتدددج مندددد النضدددا 

عرد, وعتدوج  30د عصدل طدول العرءدة فدي معر دا اال عدر الدم  يتصبح صدلراو بنعدة شدتر ا ا دطوان

 . مرد ا عشدود عا ومود شوتتعج  وداوعج ععقوفتعج الم االمرم مرم الم ة الظ رعة

 دورة الحياة :

تقضي الحشرة فترة الشدتاو بدالطور العرءدي والتداع   تظ در فدي الربعدا او اوا در الصدع  وتعدعش 

بعضدة بشدتل علدرد او عمداععا مردم الددءعل او   500-400شد ر عد, تعدو . تضدا االنعدم  2-3

ادة لزمدة العواد العتل  ة التي تععش مرع ا البعضة بعضاو الروج تشبه حبدة اللاصدولعا وع طداة بعد

عر,  24عو, علقس الم عرءا  ص عرة طول ا  14تمعل الطحعج والعواد اال رى ترتصل مرع ا بعد 

ان دد    15-14شدد ور حعددث ت ددتعر بالت ذعددة واالن دد  ا  حددوالي  9-6ع ددت رل الطددور العرءددي 
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عددو, ءبددل  14الددم اج عدداتي فصددل الشددتاو حعددث ت ددب  وتددد ل بعددد ا دور العددذراو الددذي ع ددت رل 

 الربعا لرحشرة معل واحد بال نة واحعانا المعل ع ت رل  نتعج.عو , 

 : حشرات العث التي تصيب المواد المخزونة

     Grain mothعثة الحبوب )عثة جريش الذرة(              - 16

                                          Sitotroga cerealella (Oliver, 1789) 
(Lepidoptera : Gelechiidae)                                                            

 

 
 : االهمية االقتصادية والضرر

تعتبر عج افا  الع ازج الوا عة االنتشار و اصة في العناطل الدافلة او الحارة تتتاعر و ط 

اصعل الحبو  ومرانعص الذرة ومرم البذور العبععرة والتاللة في الع ازج ت ام, العرءا  العح

 اصة مندعا تتوج الحبو  في الطور الحرعبي وت ام, الحبو  في الع زج والحقل واالصابة 

الشدعدة ب ا تؤدي الم ظ ور روالح ترع ة دا ل الع زجد تذل  الحبو  العصابة تتوج ذا  
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نت ة ةعر عرةو  فع ا د ت ام, العرءا  الحبو  ال رععة وت ت ر  تاعل عحتوعا  الحبة بعا فع ا 

 عج .المن

 الوصف :

عر, ذا  لوج بني عصلر واالمنحة ال رلعة  18-15الحشرة التاعرة ص عرة الحم, طول ا حوالي 

ذا  لوج رعادي فاتح تعتد مرم حافته شععرا  عتوج طول ا اتبر عج مرض المناه ال ارمي. 

التاعرة ل ا ءابرعة الطعراج الم الحبو  الناضمة في الحقل اعا العرءا  التاعرة النعو ف ي بعضاو 

ازوا  عج االرمل البطنعة. البعض ص عر  5ازوا  عج االرمل الحقعقعة و 3ذا  راس اصلر ل ا 

الحم, ال عرى بالععج العمردة اال بوا طة العم ر وعتوج لونه ابعض في البداعة ع, عتحول الم 

 االحعر.

 دورة الحياة :

تضا االنعم البعض مرم رؤوس  نابل الحنطة او مرم القع, العتشوفة لعرانعص الذرة في الحقل 

-4بعضة   ل حعات ا علقس   ل  40-30زج اذ تضا حوالي او مرم الحبو  نل  ا في الع 

اعا, الم عرءا  تبدا بالحلر بعد اللقس عباشرة الم دا ل الحبة وتت ذى مرم العواد النشوعة  8

حتم تصل دور النعو التا, تاتل العرءة ال    البذري تارتة ةطاو رءعل  جوال وعداو والمنع
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عو, لتتحول بعد ا الم مذراو  30-25عرا  وت ت رل  3 ل رو  الحشرا  التاعرة وعن رخ مرد ا

 5-4عو, لت ر  بعد ا التاع  . عدة المعل  14-10دا ل شرنقة ضععلة عج الحرعر وت ت رل 

ش ور ومند ا تصل دورة  5-4ا ابعا د ت ب  العرءا    ل فصل الشتاو وفي العناطل الباردة 

معل في  13ة وفي الع ازج الحارة تصل الم امعال في ال ن 5-4ش ور. لرحشرة  6الحعاة الم 

 ال نة.

                   
  

  
 

                                              
    

            
 
 
 

مذراو دا ل شرنقة 
 حرعرعة رءعقة

,بعضة مرم رؤوس 40-30ء
ال نابل او مرانعص الذرة في الحقل 

 او مرم الحبو  في الع زج

عرءا  تحلر 
 دا ل الحبة

 تاع  

 اعا, 4-8

 ان   ا  3
 

 أ ابعا 5-4عدة المعل: 
 امعال بال نة  5-4لرحشرة 

 معل بال نة 13في الع ازج الدافلة 
 ش ور 5-4طور التشتعة :العرءة ولعدة 

 عو, 25-30
 

 عو, 10-14
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 The dates moth                      التمر ةفراش - 17

                                                  Ephestia cautella  

                                    (Lepidoptera : Phycitidae) 

 

  
 

 االهمية االقتصادية والضرر:

,  في المناشف لتجفيفو من الشمس أثناء وجوده تصيب ىذه الحشرة أساسا ثمار التمر خاصة

مخمفاتيا داخل الثمار كما أنيا تنسج خيوطا  تثقب اليرقات الثمار وتتغذى عمى أجزاء منيا تاركة

خاصة الدقيق  تعتبر آفة خطيرة لعدد كبير من المواد الغذائية ,حريرية كثيرة وتموث الثمار

 . المحفوظة وخاصة التمور والكاكاو والفواكوومنتجات الحبوب النجيمية والتوابل 
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 : الوصف

البيوض تكون ذات لون ابيض عند اول وضعو ثم يصبح ذو لون برتقالي قبل الفقس , اليرقات 

ممم خضراء فاتحة مشوبة بالحمرة او بيضاء ترابي مع وجود بقع  9 – 12يتراوح طوليا حوالي 

األجنحة األمامية , الحشرة الكاممة تكون فييا  وردية مرتبة في صفوف طويمة عمى السطح العموي

والجناحان  مع وجود خط متعرج ابيض او اصفر يحيط بو شريط اسمر ذات لون رمادي بني

 ابيض والحافة سمراء وكل األجنحة األمامية والخمفية ذات األطراف مستديرة و الخمفيان لونيما

 ا . أىداب قصيرة عمى حوافي

 : دورة الحياة

الغذائية  عمى المادة منفرد او بشكل مجاميع بيضة 300 الواحدة بيضًا يصل الىثى تضع األن

 3يفقس البيض خالل  ويتم وضع معظمو خالل األيام الثالثة األولى او األربعة بعد التزاوج , و

يوما  22رطوبة نسبية يكتمل الطور اليرقي خالل   70%و oم 35  أيام تحت درجة حرارة

ات تامة النمو بحثا عن مكان مناسب يرقالشديدة تياجر ال أعمار وفي اإلصابات 5ولميرقة 

المخزن او بين األكياس( حيث تنسج اليرقات شرانق ضعيفة من ن تتحول فيو الى عذراء )جدرا
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أيام , تستغرق دورة الحياة  7تخرج الحشرات الكاممة من العذارى بعد  الحرير ليذا الغرض ثم

 . يوما 31 تحت ىذه الظروف

 
   Indian meal mothفراشة الطحين الهندية                  - 18

                                 Plodia interpunctella (Hubner, 1813)   
                                         (Lepidoptera : Pyralidae)   

 

 
 االهمية االقتصادية والضرر : 

تتغذذذذذى اليرقذذذذات عمذذذذى الفواكذذذذو المجففذذذذة والحميذذذذب المجفذذذذف والحبذذذذوب ومنتجاتيذذذذا وىذذذذي مذذذذن اىذذذذم  

الحشذذرات فذذي المخذذازن , تتميذذز اجصذذابة بوجذذود خيذذوط حريريذذة متدليذذة عمذذى المذذواد التذذي تصذذيبيا 

 وىي انسجة حريرية تنتجيا اليرقات خالل تطورىا .   
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 الوصف : 

, ويكذذون المذذون فذذي الثمذذث القاعذذدي لمجنذذاح اجمذذامي  فراشذذة الطحذذين الينديذذة ىذذي حشذذرة صذذغيرة 

رمادي مبيض في حين يكون بني محمذر لبقيذة الجنذاح , البيضذة الصذغيرة بيضذاء المذون مسذطحة 

ممم , ويكون لونيذا ابذيض مصذفر ورأسذيا  13الشكل , يبمغ طول اليرقة في الطور اليرقي اجخير 

 بني داكن .

 دورة الحياة : 

بيضذذة بشذذكل مفذذرد او مجذذاميع عمذذى مذذواد الطعذذام  100 – 300بمعذذدل تضذذع اجنذذاث البذذيض  

ايذام الذى يرقذات لونيذا ابذيض وتتحذول الذى  3 – 5والحبذوب والفواكذو المجففذة , يفقذس البذيض بعذد 

المون القرنفمي حيث تفرز خيوطًا حريريذة فذي جميذع اعمارىذا اليرقيذة وتعتبذر حشذرة ضذارة جذدًا فذي 

ى جنذين الحبذوب ثذم عمذى المحتويذات اجخذرى , تقضذي الشذتاء وىذي دورىا اليرقي ألنيا تتغذى عم

 8ج تزال في الطور اليرقي وفي بداية شير اذار تتعذر داخل شرنقة حريريذة ومذدة الجيذل حذوالي 

 اجيال بالسنة . 4 – 5أسابيع ويكون ليا  6 –
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 خنافس المواد المخزونة األخرى 

 Dried Fruit beetle            خنفساء الثمار الجافة    -19

Carpophilus hemipterus(Linnaeus,1758)                                    
                                   (Coleoptera : Nitidulidae) 

 

  
 

 االهمية االقتصادية والضرر :

تعتبذذر مذذن الحشذذرات واسذذعة اجنتشذذار عالميذذا ويكثذذر وجودىذذا فذذي اجمذذاكن المعتدلذذة والحذذارة تيذذاجم 

الفواكو الجافذة والطريذة اج انيذا تفضذل الجافذة منيذا كذذلك تصذيب المحاصذيل الزيتيذة والخضذروات 

تجات الجافة واجعشاب ومن عوائميا الرئيسية التين الجاف والخوخ والموز والمشمش والعقاقير ومن

الحبذذذوب كذذذالخبز والبسذذذكويت وتيرىذذذا ويعتبذذذر تمذذذوث المنتجذذذات بقشذذذور انسذذذالخ الحشذذذرة وفضذذذالتيا 

تسبب خسارة اكثر من التغذي وفقدان الوزن النذاتج عنذو نظذرا لفقذدان القيمذة التجذارة لممذواد المموثذة 
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عمذذى  يذذؤثر اوفقذذدان نوعيتيذذا كذذذلك ىذذذه الحشذذرة تنقذذل الفطريذذات لمفواكذذو ممذذا يسذذبب حموضذذتيا ممذذ

 طعميا نتيجة التخمر الحاصل.

 الوصف :

ممذذم لونيذذا بنذذي تذذامق مذذع وجذذود ىالذذة صذذفراء عمذذى  3الحشذذرة الكاممذذة خنفسذذاء يبمذذغ طوليذذا حذذوالي 

الجنذذذاح اجمذذذامي وقرنذذذي اجستشذذذعار واجرجذذذل ذو لذذذون احمذذذر اىذذذم ميذذذزة لحشذذذرات ىذذذذه العائمذذذة ىذذذو 

الجنذذاح القصذذير الذذذي يمتذذد فقذذط الذذى مقدمذذة الحمقذذة البطنيذذة اجولذذى. اليرقذذة لونيذذا ابذذيض مصذذفر 

 ؤخرة البطن.مغطاة بأشواك طويمة تشبو الشعر وليا زائدتان في م

 دورة الحياة :

تضذذع اجنثذذى البذذيض منفذذردا عمذذى السذذطح الخذذارجي لمثمذذار الجافذذة او المذذواد اجخذذرى التذذي تعذذيش 

م  35يوم الى يرقات صغيرة يستغرق نموىا ثمانية ايذام عنذد درجذة حذرارة  2-1عمييا ثم يفقس بعد

 17-15الحيذذاة الكاممذذة ايذذام وتسذذتغرق دورة  6% ثذذم تتحذذول الذذى عذذذراء تبقذذى حذذوالي 75ورطوبذذة 

% فذذان اليرقذذات تمذذوت 04يذذوم فذذي الظذذروف المناسذذبة ليذذا امذذا اذا انخفضذذت الرطوبذذة النسذذبية الذذى 

 يوم لمحشرة عدة اجيال بالسنة. 127-72وتعيش البالغة حوالي 
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 عذراء 
بيض منفرد عمى 
السطح الخارجي 

 لمثمار الجافة

عمى المواد التي 

 يرقات

 كامالت

 ايام 6

 يوم 1-2

 ايام 8

 لمحشرة عدة اجيال بالسنة %75م ورطوبة 35

 %75م ورطوبة 35
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 The Spider beetle                        الخنفساء العنكبوتية -20

Gibbium psylloides (Czempinski, 1778)                                           

(Coleoptera : Ptinidae)                                                            
 

 
 

 والضرر :االهمية االقتصادية 

واسعععاالناشار عععمرن متسبعععمنورسعععمةنالعععرارناسعععبسالنت سلعععمزبنوا عععهناشلعععرارناترععع نرسعععمم مناتر مس عععمن

اتحموةنوسارامر منواترزنواتللرواتنواتمذورنواتفواكهناتساففالنواتسارامتناتحبواابالنكسمناا منرثقةن

ناتا ودنورار رنف ناشسمكبناتسكابالنواتسلمزب.

 :  الوصف

ات عععكشنر عععمهناتااكمعععوتناترعععلبرناوننالس عععهنمبلعععموبن3-2 عععمنحعععوات نح عععراتنرعععلبرمناتحاعععهن وت

ناتح سالناتكمبرمنذاتنتوبناحسرنسسسرناتىنسسودن.
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 دورة الحياة :

مبلالن  ىنس وحناونسممببناتسوادناتلذائبالناتر نراعبشن  ب عمنبفقعسنماعد منن30-25رلعناشاثىن

ن7-6رسعرلر ندورمناتحبعممنااساللمتنثهنررحوشناتعىن عذاردندالعشن عراا نن3-2اتىنبرقمتنرسرنمعن

 عع ورنوت ععمناب ععببنممتسععاالنورععزدادن ععددناشابععمشنممررفععميندراععالناتحععرارمنحبعع نواععدنابندورمناتحبععممن

نبوهن ادنررمبر من  ىنحرارمن متبال.ن45رسرلر نحوات ن

نننننننننننننننننننن
نن

ن 
ن

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
 ننن

نننننننننننن
ن

ن
ن

نننننن 
 

 

نننننننننننن ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
ن
ن

 ذراءندالشن
  راقالن

(نمبلالن25-30)
  ىنس حناونمببن
 اتسوادناتلذائبال

 برقمت

 كمسالت

 ااساللمتن2-3

 %75هنور ومالن35
 ت ح رمناب ببنممتساال

   ورن7-6سدمناتابشن
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نو امكنااواينالردنسبناتلامفسناتااكموربالنا س م:

ن                                                Niptus hololeucusاتلافسمءناتااكموربالناتذ مبالن

ن                                                        Ptinus tectusاتلافسمءناتااكموربالناشسرراتبال

                                                     Ptinus villigerلافسمءناتااكموربالنذاتنات ارات

                                            Ptinus furاتلافسمءناتااكموربالناتمبلمءنذاتناتاالسالننننننن

ن                                                            Ptinus hirtellusاتلافسمءناتااكموربالناتسسراء

ن

  Drug store beetleخنفساء االدوية المخزونة                  - 21
Stegobium paniceum (Linnaeus,1758)                                               

                                 (Coleoptera : Anobiidae)نننننننننننننننننن
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 االهمية االقتصادية والضرر :

لععمزبناذنررلععذدنبرقمر ععمن  ععىناتسععوادناتلذائبععالنواتحمععوةناتسلزواععالنسرسععمةنلسععمئرنكمبععرمنت ساععمزشنوات

وسارامر منو  ىناش  مةنات مبالناتامفالنواتفواكهناتساففالنكسمنروادنبرقمتن ذهناتح رمنمببن بمتن

ناتكرةنواتساالت.

 الوصف :

بل عع ناسععس من ععارندقبعع ن س ععهنن3-2ات ععكشنتوا ععمنماعع نسحسععرن وت ععمننالاتكمس ععالنمبلععموباتح ععرمن

وبلرمع ناتعراسنرحعتنء عمءنقراع نناتااعمحناشسعمس نسل ع ن وتبعمنوح قعمتناتعم بناتثالثعالناشلبعرمن

نسادساال.

   :دورة الحياة

رقعمتنمبلعالن  عىنمقمبعمناتسعوادناتلذائبعالنرفقعسناتعىنبن100رلعناشاثىناتمبضنم كشنسافعردنحعوات ن

رععلبرمنبسكا ععمنابنررل ععشناتفاععواتناترععلبرمنت امععواتنوسا ععمنررععشنت سععوادناتلذائبععالنننماععدنابنرسععرن

أ ع رنرر عرا نبرقعمتناتاسعرناشلبعرن  عىنازبئعمتناتسعوادنن2 – 5اتبرقمتنمأرماالنااساللمتنلالشن

ات عورنبعوهنونن20 - 30اتعىن عذراءنننفع ناتساعم  ناتحعمرمنرم ع نفرعرمنات عورناتبرقع ننشاتلذائبعالنوررحعون

نبوه.ن18-12اتاذرين
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