
  سابعال العملي الدرس
 الحبوب والمواد المخزونة األوليةآفات 

  اآلفة (اإلسم العلمي)  الفصيلة  الرتبة  م
1    

 
 
 
 
 
 
Coleoptera 

  غمدية األجنحة
  
  
  

  
  
  

  

Curculionidae Sitophilus oryzae 
  األرز سوسة

2  Curculionidae Sitophilus granarius 
 المخزن أو الحبوب سوسة

3  Bostrichidae Rhizopertha dominica 
 الصغرى الحبوب ثاقبة

4  Dermestidae Trogoderma granarium 
 )الخابرا( الصعيد خنفساء

5  Bruchidae Bruchus rufimanus 
 الكبيرة الفول خنفساء

6  Bruchidae Bruchidius incarnatus  
  الصغيرة الفول خنفساء

7  Bruchidae Bruchus lentis  
  العدس خنفساء

8  Bruchidae Bruchus pisorum  
  البسلة خنفساء

9  Bruchidae Callosobruchus chinensis  
  اللوبيا خنفساء

10  Lepidoptera 
  حرشفية األجنحة

Gelechiidae Sitotroga cerealella  
  الحبوب فراش

  

  

  

  

  

 

  



 )Coleopteraغمدية األجنحة (الحبوب والمواد المخزونة األولية من رتبة آفات أوالً: 

 أهم الفروق المظهرية بين سوسة األرز وسوسة الحبوب

 سوسة الحبوب سوسة األرز

 مم) 5−3أكبر في الحجم نسبياً ( مم) 3.5 – 2.5صغيرة الحجم نسبياً (

 ً  كستنائي فاتح أو غامق اللون العام بني مشوب بحمرة أو اسود تقريبا

 ال توجد بقع على الغمدين لونهما برتقالييوجد على كل غمد بقعتان 

 األجنحة الخلفية غير موجوده و الحشرة غير قادرة على الطيران األجنحة الخلفية موجوده و للحشرة القدرة على الطيران

 الحلقة الصدرية األولى عليها نقر مطاولة الحلقة الصدرية األولى عليها نقر مستديرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

  
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fam. Curculionidae 
Sitophilus oryzae 

 األرز سوسة
Sitophilus granarius 

 المخزن أو الحبوب سوسة
  

   :العوائل
السوس بنوعيه (األرز  •

والحبوب) يصيب حبوب القمح 
والشعير واألرز والذرة الشامية والذرة 

 الرفيعة والمعكرونة.
 
 في الكاملةتصيب الحشرة  •

الحبوب داخل  ويرقاتهاسوسة الحبوب 
المخزن أما سوسة األرز فإنها تستطيع 
الطيران لتصيب الحبوب في الحقل قبل 

 الحصاد وفي المخازن أيضاً.
 

  الضرر:
في الحبوب الصغيرة يوجد   •

يرقة واحدة، أما الحبوب الكبيرة كالذرة 
 الشامية فتوجد بها أكثر من يرقة.

 
نتيجة وجود ينشأ الضرر  •

افرازات من حامض اليوريك الذي 
تفرزه اليرقات والحشرات البالغة على 
الحبوب لتصبح الحبوب والبذور غير 

 مقبولة.
   



  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Fam. Bostrichidae 
 Rhizopertha dominica 

  الصغرى الحبوب ثاقبة
 

   :العوائل
الحشرة قوية الطيران سريعة  •

ر القمح والشعياالنتشار بين الحبوب ( 
يكون ضررها فادحا و ) ⸲والذرة واألرز

في الحبوب المخزنة في العراء أو في 
 .مخازن غير محكمة

تهاجم مواد أخرى خالف  •
  .كالجلود واألخشابالحبوب 

  
 الضرر:

تعتبر هذه الحشرة شديدة  •
الضرر بالحبوب خاصة في المناطق 
الحارة و تستطيع الحشرة الكاملة أن 

 .شديدة الجفافتثقب الحبوب 
 
تستهلك الحشرة الكاملة و  •

اليرقات كميات كبيرة من المحتوى 
وبا وتعمل ثق ⸲النشوي للحبوب المصابة 

متسعة غير منتظمة مما ينتج عنه تمزق 
 .الحبوب و كسرها

 
اإلصابات الشديدة  حاالت في •

قد ال تترك من الحبة إال قشرتها 
 . الخارجية



 
 

 

 

 
 
 

 

Fam. Dermestidae
Trogoderma granarium 

 )الخابرا( الصعيد خنفساء
 

  :العوائل
الحبوب هذه الحشرة  تهاجم  •

قل أالنجيلية و الحبوب الزيتية و بدرجة 
غذية الت اليرقاتتفضل و  بذور البقوليات

غذية التفي ثم تبدأ  ⸲على جنين الحبة أوال
 .على االندوسبيرم

  
 :الضرر

 اليرقيالضرر عن الطور  ينتج •
اما الحشرات   ⸲وما بعده الثالثالعمر  في

 .الكاملة فال تتغذى على الحبوب
 
 في طبقات الحبوب اليرقاتتعيش  •

ميز اإلصابة بوجود جلد تالسطحية و ت
االنسالخ و كذلك العذارى بأعداد كبيرة 

 .على السطح الخارجي للحبوب
 



 

 
 

Fam. Bruchidae
Bruchus rufimanus 

  الكبيرة الفول خنفساء
  

  العوائل:
  
هذه الحشرة جميع أنواع  تصيب •

الفول واللوبيا والفاصوليا والبسلة 
 والعدس في الحقل. 

 وهي ال تتوالد داخل المخازن. •
  
 



  

  

  
  

  
 

 
 
 

 
 
 

Fam. Bruchidae
Bruchidius incarnatus 

  الفول الصغيرةخنفساء 
 

   :العوائل
 الفول و البسلة و العدسبذور   •

ة وهى أكثر خطور⸲ والفاصوليا واللوبيا
مر حيث يست خنفساء الفول الكبيرةمن 

 .توالدها داخل المخزن
 

  الضرر:
 أكثر منب الواحدة ب الحبةاتص •

حشرة واحدة ولذا قد يرى أكثر من ثقب 
 .في الحبة خصوصا في نهاية الموسم

كما يشاهد قشر البيض ملتصقاً   •
 بغالف الحبة الخارجي

  



 

 

Fam. Bruchidae
Bruchus pisorum  

  خنفساء البسلة
 

 الوصف:
طول الحشرة الكاملة من  يبلغ •

توجد ⸲ اللون العام اسود ⸲ مم  4.5-5
بقعة بيضاء اللون عند منتصف قاعدة 
الصدر األمامي و تنتشر بقع بيضاء 
أخرى على الغمدين و الجزء الخلفي 

  .من البطن
 

 العوائل:
هذه الحشرة البسلة و ال  تصيب •

  .يستمر توالدها داخل المخزن
 Fam. Bruchidae

Bruchus lentis 
  خنفساء العدس

 
 :الوصف

 3طول الحشرة الكاملة  يبلغ •
سود ذو بقع بيضاء و أاللون العام ⸲ مم

يوجد مثلث صغير ابيض ⸲  رمادية
اللون على الحافة الخلفية لترجة الصدر 

الخلفي من األمامي و يغطى الجزء 
  .البطن بحراشيف بيضاء

 
  :العوائل

هذه الحشرة العدس و ال  تصيب •
  .يستمر توالدها داخل المخزن

 



 

  
  

  

  
  

 

Fam. Bruchidae
Callosobruchus chinensis 

   خنفساء اللوبيا
 

 الوصف:
⸲ مم 3يبلغ طولها ⸲ العام بني اللون  •

 خيطيو قرن االستشعار مشطي في الذكر 
صدر لند الحافة الخلفية ليوجد ع⸲ في األنثى

ان كما توجد بقعت األمامي بقعة بيضاء اللون.
قاتمتان مثلثا الشكل في منتصف كال 

الجزء الخلفي من البطن يغطى ⸲ الغمدين
  .بحراشيف بيضاء

  
 :العوائل

 اللوبيا و الحمص و الترمسبذور  •
و أحيانا بعض بذور البقوليات ⸲ والفول

قادرة على إصابة األخرى و يبدو أنها غير 
  .بذور الفاصوليا

 
 :الضرر

ال تتغذى على  الكاملة الحشرة •
تبدأ اإلصابة عادة في ⸲ المواد المخزونة

الحقل حيث يوضع البيض على القرون 
الناضجة و تتجه اليرقات الحديثة الفقس إلى 

ومع جفاف ⸲ الداخل حيث تصيب البذور
القرون فان قدرة اآلفة على إصابة هذه 

وتصبح البذور الموجودة داخل ⸲ قلالقرون ت
 . قرونها مقاومة لإلصابة

هذه الحشرة على  توالديستمر  •
وتشاهد البذور في ⸲ البذور أثناء التخزين

نهاية الموسم و قد اختلطت بإعداد كبيرة من 
وترى البذور و قد احتوت ⸲ الحشرات الكاملة

على ثقوب في فلقاتها نتيجة اإلصابة كما 
 .يرى قشر البيض الصقا لجدارها الخارجي



 ً  )Lepidopteraاألجنحة ( حرشفيةالحبوب والمواد المخزونة األولية من رتبة : آفات ثانيا

 
  

 

  

Family: Gelechiidae 
Sitotroga cerealella 

 فراش الحبوب
 

 :العوائل
 القمح .⸲ الذرة ⸲ الدخن ⸲ األرز 

 
  :ضررال
إصابة الحبوب قبل الحصاد و  تبدأ •

وتكون الطبقة ⸲ وتزداد في المخزن ⸲ بعده
سم أكثر  5-3السطحية من الكومة بعمق 

نظرا الن الفراشات الرهيفة تكون ⸲ إصابة 
 الحبوبغير قادرة على اختراق كومة 

 .أكثر من ذلك
 

 :مظاهر اإلصابة
وجود ثقوب دائرية منتظمة تدل على  .1

 . خروج الحشرات الكاملة
الرقيق الذي جلد االنسالخ وجود   .2

ة المصاب وبفي الحب اتتتركه اليرق
قبل تحولها الى عذراء حيث تبدو هذه 

 . سمراء اللونعلى الحبوب المنطقة 
ووجود مادة دقيقية سخونة واضحة  .3

 داخل كومة المحصول.
  

  

  



  :الدرس حول أسئلة
 

 .األجنحة غمدية لرتبة والتطور الفم أجزاء ونوع الالتيني االسم أذكر .1

 .الخارجي الشكل حيث من األرز وسوسة المخزن سوسة بين وقارن الحبوب لسوسة العلمي االسم أكتب .2

 .األرز سوسة عن المخزن سوسة إصابة مظهر تميز كيف .3

 .الصغرى الحبوب ثاقبة وحشرة السوس من كل في البيض وضع مكان بين قارن .4

 .اإلصابة مظهر وصف مع الصعيد خنفساء حشرة في الضار الطور وحدد العلمي واالسم الفصيلة أذكر .5

 .منهما بكل اإلصابة تحدث وأين الخارجي الشكل حيث من والصغيرة الكبيرة الفول خنفساء بين قارن .6

 .البقول خنافس في اإلصابة مظهر صف .7

  اإلصابة. ومظهر الضار وطوره العلمي واسمه الحشرية رتبته أذكر الحبوب فراش .8


