
  الثامن العملي الدرس
  الثانويةآفات الحبوب والمواد المخزونة 

  
  اآلفة (اإلسم العلمي)  الفصيلة  الرتبة  م
1    

  
 
Coleoptera 

  غمدية األجنحة

 
Tenebrionidae 
 
 

Tribolium castaneum
 الصدائية الدقيق خنفساء

2  Tribolium confusum 
 المتشابهة الدقيق خنفساء

3 Silvanidae Oryzaephilus surinamensis
  المنشارية الحبوب خنفساء

4 Trogossitidae Tenebroides mauritanicus
 الكادل خنفساء

5  
Lepidoptera

 
 األجنحة حرشفية

 
 
Pyralidae 
 

Ephestia kuehniella
  البحر األبيض المتوسط الدقيق فراش

6  Plodia interpunctella
  الهندية الطحين فراش

7  Pyralis farinalis
  المجروشة الحبوب فراش

  :الفرق بين خنفساء الدقيق الصدئية وخنفساء الدقيق المتشابة

 
  



 )Coleopteraمن رتبة غمدية األجنحة ( الثانوية: آفات الحبوب والمواد المخزونة أوالً 

  

 
  

  

  

 
 

Fam. Tenebrionidae 
Tribolium castaneum

  الصدائية الدقيق خنفساء
  

Tribolium confusum 
  المتشابهة الدقيق خنفساء

 
  العوائل:  
  وغيرها القمح والشعير والذرة

ومنتجات الحبوب من الحبوب 
كالدقيق والنخالة والمواد 

  .كالخبز المصنعة من الدقيق
  تصيب أيضا الفول السوداني و

كاو و التوابل و البن و الكا
 .الفواكه المجففة

 
 

  :الضرر
 التغذية على  الحشرة تفضل

  أوالً. الجنين في الحبوب
 ن أ البالغة ال تستطيع الحشرة

تصيب الحبوب السليمة و لكنها 
تهاجم الحبوب المكسورة و 

تكسبها رائحة ومنتجات الحبوب 
فضال ⸲ مميزة غير مرغوب فيها

عن تلويثها بمخلفاتها و جلود 
  انسالخها و األفراد الميتة منها.



  

 
 

  
  
 

 
 
 

 

Fam. Silvanidae 
Oryzaephilus surinamensis

  المنشارية الحبوب خنفساء
  
 

 :العوائل
  القمح والشعير والذرة وغيرها

من الحبوب ومنتجات الحبوب 
كالدقيق والنخالة والمواد 

  المصنعة من الدقيق.
  الفواكه المجففة و  تصيبكذلك

ويا فول الصمثل  الحبوب الزيتية
والفول السودانى والسمسم 

 .جوز الهندوالكتان و والخروع
  

   :الضرر
 التغذية على  الحشرة تفضل

و على المادة الدقيقة  ⸲الجنين أوال
 لمصابةالحبوب االمتساقطة من 

و الحبوب التي أو كسر الحبوب أ
بأنواع أخري من سبق إصابتها 

 اآلفات.



 

 
 

 

 

 
 

Fam. Trogossitidae 
Tenebroides mauritanicus

 الكادل خنفساء
 

 :العوائل
و  النجيلية و الزيتيةالحبوب 
   .منتجاتها

 
 الضرر:

الكاملة الحشرات  تتغذي •
م ث على جنين الحبوب أوالً  واليرقات

تتغذي اليرقات بعد ذلك على 
 .االندوسبيرم

ة اميتميز حبوب الذرة الشت •
  .المصابة بوجود ثقوب طويلة

تفترس اليرقات و الحشرات  •
الحشرات الكاملة كثيرا من 

 .البعضوقد يفتك بعضها  ⸲األخرى
•  



 ً   )Lepidopteraاألجنحة ( حرشفيةمن رتبة  الثانوية: آفات الحبوب والمواد المخزونة ثانيا

 

 
 

 
   

 
 

Fam. Pyralidae 
Ephestia kuehniella

 البحر األبيض الدقيق فراش
 المتوسط

  
  العوائل:

  
لى الحبوب و إباإلضافة  •

غذى على تتالدقيق فان يرقات 
سج ة و تنورالفواكه المجففة و المكس

خاللها أنفاقا كثيرة من الحرير 
 . فتتماسك أجزاؤها

  
 

  

  



  
  

  
  

  

 
 

   
 
 

 
 
 

Fam. Pyralidae 
Plodia interpunctella

  الهندية الطحين فراش
 

: العوائل
هي  و⸲ الحبوب و تفضل الجنين 

ل فباإلضافة الى ذلك تصيب الن
  .المجففةو الفواكه 

 
  :الضرر

  
  تعتبر هذه الحشرات من أهم

آفات الحبوب المخزونة و 
وتتغذى على ⸲ منتجاتها

الحبوب التي سبق إصابتها 
بحشرة أخرى نتيجة عجزها 

.عن إصابة الحبوب السليمة
   ي الجنين ف اليرقاتتفضل

ل و فو يتعرض الن⸲ الحبوب 
الفواكه المجففة أيضا 

و تفرز اليرقات ⸲ لإلصابة 
ثيرا من الخيوط الحريرية ك

التي تجعل المواد التي تعيش 
و تتدلى ⸲ عليها متماسكة 
 منها هذه الخيوط

  



 
 
 

 
 

 

Fam. Pyralidae 
Pyralis farinalis 

  المجروشة الحبوب فراش
  

  العوائل: 
   الحبوب و النخالة و الحبوب

 .لفة و القشالمجروشة و التا
 

  :مظهر اإلصابة
   تبني اليرقات ً ات و مرر أنفاقا

من الحرير و فتات المواد 
غذي و تت صيبهاتالتي الغذائية 

 داخل هذه األنفاق.
   تتحول اليرقات الى عذارى

داخل شرانق الحرير المغطي 
  .بجزيئات المادة الغذائية

  

  

  

  



 :الدرس حول أسئلة

 .الثانوية واآلفة األولية اآلفة بين الفرق هو ما .1

 .المملكة في الحشرة تصيبه الذي المهم المحصول وأذكر المنشارية الحبوب لخنفساء الكاملة الحشرة صف .2

 .المتشابهة الدقيق لخنفساء العلمي واالسم الضار الطور ذكر مع الدقيق خنافس في اإلصابة مظهر صف .3

 .االستشعار قرن بواسطة الصدائية عن المتشابهة الدقيق خنفساء تميز كيف .4

 .الجريش دودة إصابة مظهر وصف مع الدقيق فراش عن الهندية الطحين فراشة تميز كيف .5

 .األجنحة غمدية لرتبة الهامة الصفات كرأذ .6

  - .األجنحة حرشفية لرتبة الهامة الصفات أذكر .7


