
األثاث المنجد -آفات السجاد ومنتجاته 8.
Family Dermestidae 

Anthrenus السجاد خنفساء1. scrophulariae

Anthrenus المتغيرة السجاد خنفساء2. verbasci

Anthrenus األثاث خنفساء3. flavipes

Attagenus السوداء السجاد خنفساء4. unicolor



Order Coleoptera
Family Dermestidae

Anthrenusخنفساء السجاد 1. scrophulariae

الكاملة الحشرة
 كثيرة بحراشيف ومغطاه اللون سوداء ⸲مم 3.8-2 طولها يبلغ ،الشكل بيضاوية⸲الحجم صغيرة
 الحراشيف من طولية أحمر لونها مميزة منطقة توجد و واألسود األبيض من رخاميًا لونًا تكسبها

.مناطق ثالث في وتتسع الغمدين اتصال منطقة جانبي على

:اليرقة
 وجود عم الجوانب باتجاه الطول في ويزداد اللون، غامق كثيف بالشعر ومغطاه للحمرة مائل لونها

.والخلفي األمامي الطرفين عن أطول شعر ذات خصلتين



:لعوائلا
ً  الكاملة الحشرة  ليرقاتا بينما ⸲اللقاح حبوب على وتتغذى األزهار نحو تنجذب غالبا
 األصواف ىعل وتتغذى )المنسوجات ثنايا وفي السجاد تحت( المظلمة األماكن في تختبئ

.والحرير والريش والفراء
:الضرر

 متفرقة نأماك في ثقوب بها وتحدث الصوفية المنسوجات اتالف في اليرقات تتسبب
 تركت ال واليرقات مستقيمة، خطوط في تأكل السجاد على تغذت إذاومنتظمة غير بطريقة

.السجاد أو المنسوجات على تغذيتها عند آثار أي خلفها



Order Coleoptera
Family Dermestidae

Anthrenusالمتغيرة السجاد خنفساء 2. verbasci

الكاملة الحشرة
Anthrenus( السجاد خنفساء تشبه scrophulariae( منها أصغر أنها إال  ً -1.7( حجما
 .صفرواأل والبني األبيض اللون ذات كثيفة بحراشيف مغطاه واألغماد اللون سوداء .)مم 3.2

.كثيفة بيضاء بحراشيف مغطاه والبطن

:اليرقة
 في ويةالق الطرفية الخصالت من أزواج ثالث بوجود وتتميز كثيف بشعر ومغطاة قصيرة

.اليرقة ازعجت اذا تقف الخصالت هذه .الجسم نهاية



:لعوائلا
 بينما ⸲حاللقا حبوب على وتتغذى األزهار نحو تنجذب الكاملة الحشرة
 السجاد من ومنتجاتها واألصواف الحرير على تتغذى اليرقات
 وحظتل كما ⸲المجففة الحيوانية والمنتجات والريش والجلود والفراء

 بعض بيض على تتغذى كما النحل وخاليا الطيور أعشاش في
.األخري الحشرات

:الضرر

 ثقوب هاب وتحدث الصوفية المنسوجات اتالف في اليرقات تتسبب
 تأكل السجاد على تغذت إذاومنتظمة غير بطريقة متفرقة أماكن في
 غذيتهات عند آثار أي خلفها تترك ال واليرقات مستقيمة، خطوط في

 العينات اتالف في تتسب وكذلك .السجاد أو المنسوجات على
.عليها تغذيتها نتيجة بالمتاحف المحفوظه الحشرية



Order Coleoptera
Family Dermestidae
3. Attagenus unicolor خنفساء السجاد السوداء

:الكاملة الحشرة
 بيضاوية ⸲ اللون سوداء ⸲ )مم 5-3( الحجم صغيرة
.الشكل

:اليرقة
 من خصلة يوجد ⸲ مم7 حوالي النمو اكتمال عند طولها
 لون ⸲ اليرقة اثيرت اذا تنكمش الجسم نهاية في الشعر
 ىوعل اسطواني شكل ذات ⸲ ذهبي بني أو محمر اليرقه

.قوي قصير شعر جانبيها



:والضرر لعوائلا
 مسببه ةالطبيعي واأللياف األنسجة على اليرقات تتغذى

.واألقمشة السجاد تلف



Order Coleoptera
Family Dermestidae

Anthrenusخنفساء األثات المنجد 4. flavipes

:)الكاملة الحشرة( الوصف

 بوضوح مستديرة األغماد وجوانب الشكل بيضاوية ⸲مم 3.5-2 طولها يتراوح الحجم صغير
 فبحراشي مغطى مسود كأنه يظهر حتى الغامقة الحمرة الى يميل بني الظهر ولون .ومحدبة

 محمر بني لواألرج االشتشعار قرن لون .الحراشيف من بيضاء بقع تتخللها ذهبية وبنية ذهبية
.بيضاء بحراشيف مغطاه البطن



:والضرر لعوائلا

 تشاركو المنجدة واألرائك الكراسي محتويات اتالفها حيث من الهامة اآلفات من األثاث خنفساء
 الجلدية غطيةاأل أو بالجلود ثقوبًا الكاملة الحشرة تُحدث .الضرر في اليرقات الكاملة الحشرات
 مكونة ⸲كتل إلى جيدالتن في المستعمل الشعر اليرقات تحيل بينما المنجد لألثاث الكتانية واألنسجة

ً  كتالً  التالف الشعر من .قذر أسود بلون فيظهر المنسلخ اليرقات جلد ببقايا مختلطا

 يصعب حيث غالبًا داخلية إصابته تكون بها المصاب األثاث أن اآلفة هذه خطورة من يزيد ومما
 لها أن اكم .االختفاء على يساعدها مما متغير لون ذات الخنفساء فإن أخرى ناحية ومن مالحظته

 الموجودة طةاألبس إصابة في تبدأ أو سليم آلخر المصاب األثاث من تنتقل حيث الطيران القدرة
.جلود أو فراء أو صوفية منسوجات من يصادفها ما أو بالحجرة


