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 معلومات عن اآلفة   -  1

، ھي آفة من آفات )Trogoderma granarium Everts )Coleoptera: Dermestidaeخنفساء الحبوب المشعرة، 
وال تنبع أھميتھا االقتصادية من مجرد قدرتھا على إحداث تلف شديد بالسلع . المنتجات المخزونة تتسم بأھميتھا الشديدة

ويمكن . الجافة المخزونة بل تكمن أيضاً في القيود التي تفرض على صادرات البلدان التي تستقر فيھا أعداد من ھذه اآلفة
ش في الحاويات غير النظيفة ومواد التغليف وعنابر الشحن لفترات زمنية ممتدة وتصيب المواد غير لھذه اآلفة أن تعي

أن تزيد من احتماالت التلوث بالفقسات الحجرية  Trogoderma granariumويمكن أيضا لخنفساء . العائلة
)Aspergillus flavus) (Sinha and Sinha, 1990.(  

قد نشأت في شبه القارة الھندية وتوجد حالياً في بعض مناطق آسيا  Trogoderma granariumوربما تكون خنفساء 
وھي واحدة من مجموعة صغيرة جداً من آفات المنتجات المخزونة . والشرق األوسط وأفريقيا وبعض البلدان في أوروبا

جنوبا، وإن كانت تعيش أساسا درجة  35درجة شماال و 35وتوجد ھذه اآلفة فيما بين دائرتي عرض . ذات التوزيع المحدود
على أن التجمعات التي تتوفر لھا مقومات الحياة يمكنھا أن . في البيئات الجافة والحارة في المناطق القريبة من خط االستواء

وھي تكاد ال تستطيع االنتشار بدون مساعدة البشر ألنھا ال تستطيع . تعيش في أماكن التخزين المغلقة في أي بلد تقريباً 
ومن المھم جداً التمييز بين . طيران، وبالتالي فإن النقل الدولي للسلع العائلة ھو فيما يبدو الوسيلة الوحيدة النتشار تلك اآلفةال

أي العثور عليھا في السلع في أثناء مراقبة الصحة النباتية على الحدود دون أن (سجالت اعتراض اآلفة في واردات السلع 
  ).2011منظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر المتوسط، (اصة باستقرار اإلصابة وتلك الخ) تواصل انتشارھا

في العادة أنواعاً شتى من المنتجات الجافة التي توضع في المخازن وذات األصل النباتي  T. granariumوتصيب خنفساء 
وداء، ومنتجات الحبوب، والبقول، والفّصة، والمنتجات الرئيسية التي توجد فيھا ھي الحبوب، والحنطة الس. في المقام األول

وتستطيع الحشرة أيضاً استكمال دورة حياتھا . ومختلف أنواع بذور الخضروات، واألعشاب، والتوابل، ومختلف الجوزيات
 بنجاح في لُب جوز الھند المجفف، والفواكه المجففة، ومختلف أنواع الصمغ، وكذلك في الكثير من أنواع المنتجات المجففة

التي تكون كلياً أو جزئياً من أصل حيواني من قبيل اللبن المجفّف، والجلود، وغذاء الكالب المجفف، والدم المجفف، 
ويكثر انتشار ھذه اآلفة في الظـروف الجافة الحارة، حيث تساعد ھذه الظروف . والحشرات الميّتة، وجثث الحيوانات النافقة

الباردة، وكذلك في الظـروف الحارة الرطبــة، فتتفوق عليھا آفات أخرى من أما في الظروف . على تطور شدة اإلصابة
وتكون المنتجات ). Rhyzopertha dominica )Fabriciusو .Sitophilus sppحيث القــدرة على االنتشار، من قبيـل 

  .بالسلع التي تخّزن دون تعبئة المخزونة في أكياس في المستودعات التقليدية أكثر تعّرضاً لخطر اإلصابة بھذه اآلفة مقارنة

  .صفات بيولوجية مھمة تمّكنھا من البقاء على قيد الحياة في الظروف القاسية T. granariumولخنفساء 

ما يتراوح بين جيل واحد وأكثر من عشرة أجيال في السنة، وھذا يعتمد على   T. granariumويمكن أن تُنجب خنفساء 
  يوما 26ودورة العمر الكاملة قد تصل في قِصرھا إلى . حرارة ودرجة الرطوبةوفرة الغذاء ونوعيته، ودرجة ال

يوماً أو أكثر من ذلك في الظروف  220قد تطول إلى  أو) درجة مئوية 35إلى  32إذا كانت درجة الحرارة تتراوح من (
 5ا انخفضت درجة الحرارة إلى ما دون أما في الظروف المناخية المعتدلة، فقد تفقد اليرقات نشاطھا إذ. البيئية شبه المثالية

ويوجد نوعان . وھكذا، ال تستطيع ھذه اآلفة أن تبقى على قيد الحياة وتتكاثر إال في الظروف البيئية المحمية. درجات مئوية
 واليرقات. اليرقات التي تستطيع أن تدخل في مرحلة سكون وتلك التي ال تستطيع ذلك: وراثيان من يرقات ھذه اآلفة ھما

ضھا لظروف معاكسة، من قبيل درجة الحرارة المنخفضة أو المرتفعة  التي تنتمي إلى النوع األول يحفزھا على السكون تعرُّ
ل وتنخفض سرعة تنفُّس اليرقات أثناء مرحلة السكون انخفاضاً بالغاً مما يجعلھا . أو عدم توافر غذاء لھا/و قادرة على تحمُّ

. درجات مئوية 10-من  ي مرحلة السكون باردة وجامدة وقد تتحّمل درجات حرارة أقلواليرقات تكون أيضاً ف. التبخير
منظمة وقاية (وعندما تصبح الظروف مناسبة مرة أخرى، تستطيع اآلفة أن تتكاثر بسرعة وأن تُحدث أضراراً بالغة بالسلعة 

  ).1997المركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية/ النباتات في أوروبا والبحر المتوسط

، ولكن بعضھا  T. granariumبخالف خنفساء  Trogodermaأنواع من ويمكن أيضاً أن توجد في المنتجات المخزونة 
  ومن بين ھذه األنواع، تنجم أكبر الخسائر االقتصادية عن خنفساء. فقط ھو الذي يتغذى على ھذه المنتجات

T. variabile Ballion ر وھذا النوع ُمعترف به كآفة خاضعة لتدابير الحج. التي تتسبب في أضرار اقتصادية فادحة
التي تصيب المنتجات المخزونة يبدو أنھا تقتات على  Trogodermaبيد أن معظم أنواع . الزراعي في بعض البلدان

سنة في كاليفورنيا، تبيَّن وجود ثمانية أنواع من اآلفة  12استمر وخالل مسح . الِجيَف، وتأكل أجساد الحشرات األخرى الميتة
Trogoderma الف الحيوانات وفي بعض السلع الغذائية في البذور المخزونة، وفي أع)Strong and Okumura, 

يمكن أن توجد في المنتجات  Trogodermaإلى أنواع أخرى من ) 1999( Sokolovو  Mordkovichويشير ). 1966
من بين ھذه األنواع يصيب المنتجات المخزونة في  T. longisetosum Chao and Leeولوحظ أن النوع . المخزونة
 Trogodermaبعض أنواع  وقد توجد أيضاً .  Herbst( T. glabrum( وھذا النوع يشبه بدرجة كبيرة آفة. الصين
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الذي   T. cavum Bealوأحد ھذه األنواع ھو النوع ). Delobel and Tran, 1993(االستوائية في المنتجات المخزونة 
وبعض األنواع التي . بعد دراسة عينات من الحشرات التي أصابت األرز المخزون في بوليفيا) Beal )1982تحدث عنه 

 .T. granariumتصيب المنتجات المخزونة قريبة الشبه من خنفساء 

ية ، يمكن الرجوع إلى قاعدة بيانات اآلفات الحجرT. granariumولالطالع على مزيد من المعلومات العامة عن خنفساء 
وكذلك ) 2011منظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر المتوسط، (في منظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر المتوسط 

Hinton )1945(و ،Lindgren  وآخرون)1955(و ،Vershalovich )1963( ،وBousquet )1990( ،
سط، والمركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية ، ومنظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر المتو)Kingsolver )1991و
، ومكتبة صور )1999a(، والمنظمة الدولية اإلقليمية لوقاية النباتات والصحة الحيوانية )1998( Pasek، و)1977(

  ).2011( ، والمركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية)2011(اآلفات واألمراض 

) 1999a(النباتات، ھما المنظمة الدولية اإلقليمية لوقاية النباتات والصحة الحيوانية  وقد نشرت منظمتان إقليميتان لوقاية
وكان . T. granarium، بروتوكولين لتشخيص خنفساء )2002(ومنظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر المتوسط 

 ).2002(والشرق األوسط لوقاية النباتات المنطلق األّولي إلعداد ھذا البروتوكول ھو الوثيقة التي أصدرتھا منظمة أوروبا 

 تصنيفيةالمعلومات ال  -  2

 Trogoderma granarium Everts1898 :االسم

 Trogoderma albonotatum Reiche in Mulsant and Rey 1868 

 Trogoderma quinquefasciata Leesberg 1906 

 Trogoderma khapra Arrow1917 

 Trogoderma koningsbergeri Pic 1933 

 Trogoderma afrum Priesner1951 

 Trogoderma granarium ssp. afrum Attia and Kamel 1965 

 Khapra beetle
 Trogoderme (dermeste) du grain, dermeste des grains 
 Trogoderma de los granos, escarabajo khapra, gorgojo khapra 

 
 

 Insecta: Coleoptera: Dermestidae

  الكشف  -  3

البيض، وتضعه الحشرة على سطح الحبوب أو غيرھا : بأطوار العمر التالية Trogoderma granariumتمر خنفساء 
في المنتجات الموضوعة في ) طوراً  11أطوار إلى  5تتراوح أطوارھا من (من المنتجات الموضوعة في المخازن؛ واليرقة 

في آخر طور النسالخ (لخادرة ؛ وتوجد الحشرة في طور ا)قد توجد اليرقة في مواد التعبئة أو في مباني المخازن(المخازن 
  .في المنتجات المخزونة؛ وتوجد الحشرات البالغة في المنتجات المخزونة) الجلد

واستخدام الطعوم الغذائية، واستخدام ) الفحص المادي(التفتيش  T. granariumومن بين طرق اكتشاف اإلصابة بآفة 
) 1: (ليرقات فقط ھي التي توجد في المواد المصابة لألسباب التاليةوكثيراً ما تكون ا). الجاذبات الجنسية(فخاخ الفيرمونات 

يوماً في الظروف غير  147يمكن أن يصل عمرھا إلى (يوماً  25يوماً إلى  12أن عمر الحشرات البالغة يتراوح عادة من 
ت في اليرقات التي تدخل ويمكن أن يصل إلى ست سنوا(يوماً  190يوماً إلى  19بينما يتراوح عمر اليرقات من ) المواتية

أن معظم اليرقات التي توجد في المنتجات المخزونة تقتات كلياً أو جزئياً على الحشرات البالغة الميّتة؛ ) 2(؛ )طور السكون
وعادة ال يفنى الجلد المنسلخ، ولذلك يُعد . أن الحشرات البالغة تكون أكثر انتشاراً عندما تكون الظروف مواتية للتكاثر) 3(

واليرقات شديدة الغموض بطبيعتھا، ال سيما اليرقات التي تكون في . وده داللة واضحة على احتمال وجود إصابة نشطةوج
طور السكون، والتي تبقى في حالة خمول لفترات طويلة في الشقوق والثقوب التي يصعب بشدة أو يستحيل تقريباً تحديد 

  .أماكنھا
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وكثيراً ما . يمكن أن تصيب المنتجات المخزونة Trogodermaناس أخرى غير والكثير من العثيات التي تنتمي إلى أج
تتغذى على المواد ذات األصل الحيواني، من قبيل غذاء  Attagenusو  Dermestesيتبيَّن وجود أفراد من النوعين 

ويمكن أن يكون . ر النافقةوتقتات ھذه األنواع أيضا على أجساد الفئران والطيو. الكالب، واللحوم المجففة، والدم المجفف
وفي المنتجات . آفتين شديدتْي الخطورة على األصواف والمنتجات الصوفية Anthrenocerusو  Anthrenusالنوعان 

التي ليست آفات،  Trogodermaالمخزونة المصابة بشدة بآفات أخرى من آفات المخازن، تتغذى في العادة أنواع 

AnthrenusوAnthocerusآلفات الميّتةعلى ھذه ا.  

وجود اآلفة ذاتھا ) 1(بإحدى الطريقتين التاليتين  T. granariumوتُكتشف في العادة الحاالت المصابة بخنفساء 
. وأحياناً ال تُرى الحشرات البالغة التي تكون قصيرة العمر. أعراض اإلصابة) 2(و ) وخصوصاً اليرقات والجلد المنسلخ(

ثه الحشرات في المنتجات بمثابة عالمة تحذير، ولكنھا غالباً ما تكون نتيجة للنخر الذي ويمكن أن يكون التلف الذي تُحد
وتأكل . وعادة ما تتغذى اليرقات أوالً على جنين الحبوب ثم على السويداء. تُحدثه آفات المنتجات المخزونة األخرى
ون تعبئة أو تغليف، تتركز اإلصابات عادة وفي حالة إصابة السلع المخزونة بد. الحشرات غالف البذرة بشكل غير منتظم

الشكل ) (الزبل(على الطبقات السطحية، حيث يوجد العديد من جلود انسالخ اليرقات، والشعيرات المكسورة، واإلفرازات 
أمتار في الحبوب المخزونة دون  6إلى  3ومع ذلك، قد توجد اليرقات من حين إلى آخر في أماكن يتراوح عمقھا من ). 1

  .ولذلك من المھم النظر في أخذ عينات متحيزة عند البحث عن ھذه األنواع من اآلفات. ةتعبئ

وينبغي فحص عينات المنتجات المشتبه في إصابتھا فحصاً بصرياً في أماكن بھا إضاءة كافية، مع استخدام عدسات مكبِّرة 
وتُستخدم عادة . تحاتھا مع حجم حبات المنتجاتوينبغي عند االقتضاء غربلة عينات بغرابيل يتفق حجم ف. بقوة عشرة أمثال

وينبغي وضع المادة التي ُجمعت على غرابيل . ملليمترات 3مجموعات غرابيل بفتحات تبلغ ملليمتر واحد وملليمترين و
مرة على األقل من خالل  25مرات إلى  10معيَّنة في أطباق بيتري، وفحصھا بعدسات مكبّرة بقوة تتراوح من 

ومع ذلك، قد . فھذه الطريقة في الفحص تسمح باكتشاف العديد من مراحل تطور اآلفة. جسَّم الكتشاف اآلفةميكروسكوب م
ولذا، قد يكون من الضروري تسخين العيّنات حتى . ال يكون من الممكن اكتشاف بعض اليرقات المختبئة داخل الحبوب

ستخدام ملقاط، مثل قمع بيرليز، وبخاصة في حاالت مئوية إلرغام الحشرات على الخروج من داخل الحبوب با 40درجة 
وتفضل المعاينة البصرية على الغربلة التي يمكن أن تؤدي بسھولة إلى تدمير الحشرات البالغة النافقة أو . اإلصابة الشديدة

  .الجلد المنسلخ أو إلى إلحاق ضرر شديد بھما مما يجعل التعرف على شكلھا شديد الصعوبة أو مستحيالً 

إلى أعلى  Trogodermaويصل نشاط يرقات . عذر كثيرا التفتيش عن ھذه اآلفة في حاالت اإلصابات غير الشديدةويت
ويمكن لتجمعات ھذه اآلفة أن تبقى في كميات صغيرة من المخلفات التي قد توجد داخل ھيكل . مستوياته وقت الفجر والغسق

ومن المھم البحث عن . ر السكون أن تعيش لمدد طويلة دون غذاءويمكن لليرقات التي تكون في طو. ما أو في وسيلة نقل
اليرقات الساكنة تحت أكوام القاذورات والطالء المقشور والصدأ وكذلك في مواد التغليف الفارغة، مثل األكياس المصنوعة 

ة، وتحت البطانات وغالبا ما تختبئ اليرقات خلف األلواح الحائطي. من الخيش، والتاربولين، والورق المقوى المموج
الداخلية، وبين ألواح األرضيات، وتحت الطبقات العازلة، وعلى النتوءات الجافة، وحوامل األسالك الكھربائية، وأنابيب 

وبالنظر إلى أن الجلد المنسلخ عن اليرقات يعلق بسھولة في الھواء، يجب . التوصيل، وصناديق المفاتيح الكھربائية، وغيرھا
وينبغي دوما فحص مصايد القوارض التي . ذ وشبكات الحماية فوق ثقوب التھوية وبيوت العنكبوتفحص عتبات النواف
 .تحتوي على طعم

ويمكن استعمال مصايد . باستخدام المصايد T. granariumوإضافة إلى التفتيش األولي، من الممكن رصد وجود خنفساء 
المحتوية على زيت جنين (أو المصايد الجاذبة ) أو غير ذلكمزّودة ببذور زيتية، أو فول سوداني، أو جنين الحبوب، (

ويمكن وضع مصايد بسيطة توفر مكانا الختباء اليرقات، من قبيل قطع من الكرتون الممّوج أو . الجتذاب اليرقات) الحبوب
غة باستخدام ويمكن اكتشاف الحشرات البال. وبعد الرصد، ينبغي تدمير كل المصايد. أكياس الخيش على أرضية المخازن

ولكن مصايد الفيرمونات . المصايد المزّودة بالفيرمونات بحيث يكون مع كبسولة الفيرمونات فخ به مواد الصقة غير جافة
 ؛Barak et al ،1990؛ Barak, 1989؛ Saplina, 1984(ال تميِّز بين األنواع وتجتذب الكثير من أنواع العثيات 

Mordkovich and Sokolov, 2000 .(مصايد المزودة بفيرمونات وطعوم غذائية متاحة على مستوى تجاريوال. 

ومن المھم جمع . وينبغي أن تلتقط بعناية الحشرات التي يتم اكتشافھا باستخدام مالقط صغيرة أو تجمع باستخدام شفّاطة
تلف كبير في أجزاء  ومن الصعب تحديد ھوية اليرقات، وإذا لم ينجح تشريح عينة واحدة وحدث. عينات متعددة من اآلفة

في المائة لحفظ  70وينبغي وضع العينات في كحول اإليثيل  بتركيز . الفم، فسوف يكون من المستحيل تحديد ھوية اآلفة
  .العينات ونقلھا بأمان إذا لم تُحدد ھويتھا فورا في نفس المكان
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  تحديد ھوية النوع  -  4

 115و ) Mroczkowski ،1968(نوعاً  117يشمل  Trogodermaأشارت التقارير في السنوات األخيرة إلى أن الجنس 
وتوجد كثرة من أنواع الجنس ). Háva, 2011(نوعا  134و) Háva ،2003(نوعاً  130و ) Beal ،1982(نوعا 

Trogoderma وينبغي توخي قدر كبير من الحيطة لدى تحديد المترادفات ألن بعضھا يقوم على . التي لم يتم توصيفھا بعد
 .رنة التفصيلية للعيناتالمقا

استناداً إلى السمات الخارجية  Trogoderma) عذارى(وليس من الممكن في الوقت الحاضر تحديد وجود بيض وخادرات 
. محدودة جداً، ولذلك فإن الدراسات التي أُجريت عليھا قليلة) العذارى(فقط، ألن السمات الخارجية للبيض والخادرات 

قات صعب، بحيث يتطلب توافر خبرة في تحديد األنواع، ويتطلب وجود مھارات جيدة في تشريح والتعرُّف على وجود الير
ويمكن استخدام جلد انسالخ اليرقات في تحديد . وتدخل الحشرة طور العذراء في الطور األخير لليرقة. الحشرات الصغيرة

البالغة ھي األيسر من حيث القدرة على تحديد  والحشرات. نوعھا، ولكن ينبغي توخي الحذر ألن الجلد المنسلخ يكون ھشاً 
أنواعھا، وإن كان ما زال من الشائع ارتكاب أخطاء في تحديد أنواع الحشرات، ولذلك يلزم التدريب على تجھيز عينات 

Trogoderma ووضعھا على الشرائح وتحديدھا.  

الة جيدة باستخدام الميكروسكوب المجّسم بقوة ويمكن للمختصين المتمرسين تحديد أنواع الحشرات البالغة التي تكون في ح
ل . مرة 100مرات إلى  10تكبير تتراوح من  على أنه يوصى دوما بفحص األعضاء التناسلية لتحديد الھوية تحديداً يعوَّ

ففي معظم . ويؤدي تحريك ونقل المنتجات المخزونة، خصوصاً الحبوب، إلى إلحاق ضرر بالحشرات البالغة النافقة. عليه
الحاالت، سوف تنكسر األرجل وقرون االستشعار، كما أن الشعيرات الموجودة على الجنيحات المغّمدة وعظمة الصدر 

وفي حالة تعرُّض العينة للتلف مع ضياع أجزاء من جسد الحشرة أو طمس معالمھا المظھرية، ينبغي أن . ستكون قد أُزيلت
ووضعھا مؤقتاً على شريحة مجھرية مجوفة ) 2- 4القسم (ي نزعھا يستند الفحص إلى تحديد أعضاء التناسل، التي ينبغ

جراماً من الصمغ  30ملليمتراً من الماء، و  Hoyer’s medium) (50(باستعمال الغليسيرول أو باستعمال وسط ھوير 
  .أو أي وسط مماثل) 1ملليمتراً من الغليسرين 20جرام من مستحضر الكلور والماء، و  200العربي، و

وينبغي وضع ھذه األجزاء والجلد المنسلخ على شريحة ). 1- 4القسم (د ھوية اليرقات، ينبغي تشريح أجزاء الفم ولتحدي
. أو وسط آخر، مثل كحول البوليفينيل) Hoyer’s medium) (Beal، 1960(مجھرية مجّوفة باستعمال وسط ھوير 

  .1- 4وتفاصيل ذلك مبيّنة في القسم 

مرة باستعمال الميكروسكوب  40مرات إلى  10واليرقات تحت قوة تكبير تتراوح من  ويمكن تشريح الحشرات البالغة
ولفحص أعضاء التناسل وأجزاء الفم في اليرقات، وخصوصاً حلمات مقدمة البلعوم، يلزم توافر ميكروسكوب . المجسَّم

في مجال الضوء الساطع وتباين مرة  800إلى  400مرّكب من نوعية جيدة، ويجب أن يكون بوسعه التكبير بما يتراوح من 
  .للحصول على نتائج أفضل) ×1000(وقد يلزم استخدام تكبير أعلى . الطور

  باستعمال التقنيات المناعية Trogodermaوقد استحدثت أساليب لتحديد ھوية عدد محدود من أنواع الجنس 
وبالنظر إلى أن ھذه . والتقنيات الجزيئية ألغراض محددة) ، أي الفحص المناعي المرتبط باإلنزيمELISAاختبار (

واألنواع األخرى من T. granariumاألساليب ال تزال ال تسمح بالتمييز الموثوق والذي ال يقبل الشك بين 
Trogoderma ن استخدامھا حتى اآلن كتقنيات التي يرجح أن تصيب المنتجات المخزونة فإن ھذه األساليب ال يمك

 .ويجري حاليا البحث في ھذا المجال في الواليات المتحدة وأستراليا. للتشخيص المحجري لتحديد عينات الحشرات

  المنسلخ اليرقات وجلد اليرقات عيّنات تحضير إجراءات  4-1

. ن الجسم، وترتيب ولون الشعيراتقبل التشريح، ينبغي فحص اليرقة تحت الميكروسكوب المجّسم، وتسجيل حجمھا، ولو
ويمكن عن طريق التصوير المجھري تسجيل المادة قبل اضطرابھا بسبب الفحص والمناولة، ويتيح ذلك إجراء تفسير 

 . مستقل لھا

ولتحديد ھوية اليرقات، ينبغي وضع اليرقة في وسط ھوير أو وسط آخر مثل كحول البوليفينيل على شريحة مجھرية 
  :يقة التاليةباستخدام الطر

 
تُوضع العينة أوالً على الشريحة المجھرية، ومن األفضل أن يكون جانب البطن من العيّنة إلى أعلى على الشريحة  )1(

  .للحفاظ على الخصائص التشريحية

__________ 
 .ليسيرينغملليمترا من ال 16يفضل بعض الخبراء وسط ھوير يحتوي على   1
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 . يُفتح الجسم بأكمله على خط الوسط من كبسولة الرأس إلى نھاية فْص البطن باستعمال مقص جراحي )2(

في المائة وتسخن في  10تُوضع اليرقة بعد ذلك في أنبوب اختبار يحتوي على محلول ھيدروكسيد بوتاسيوم بتركيز  )3(
 . حمام مائي إلى أن تلين أنسجة اليرقة وتبدأ في االنفصال عن الُجنيح

 . تُغسل العيّنة جيداً في ماء مقطَّر دافئ )4(

قصيرة الشعر أو باستعمال السطح المحدب في الرأس المعقوف  تُزال األنسجة الداخلية باستعمال فرشاة ناعمة جداً  )5(
وينبغي إزالة جميع الشعرات من جانب واحد من فص البطن السابع . ، أو عروة دبوس مجھري1من دبوس رقم 

ويمكن استخدام ملونات مثل الفوكسين الحمضي أو أسود الكلورازول لزيادة وضوح الھياكل التي يتم . والثامن
 .تحليلھا

. وتغسل كبسولة الرأس جيداً في ماء مقطّر دافئ. دقائق 5زال كبسولة الرأس وتعاد إلى المحلول الساخن لمدة ت )6(
ويمكن تشريح الرأس في قليل من قطرات محلول ھوير أو الغليسيرول على شريحة مجھرية أو في الماء في وعاء 

 . غير مدبّبْ  1ج بدبوس رقم ويقلب الرأس إلى الجانب األسفل ويثبت على الزجا. زجاجي مقعَّر

تٌزال مقدمة البلعوم . يزال الفك األسفل، وعظام الفك األعلى وزوائد الشفاه باستعمال ملقاط الجواھرجي والدبابيس )7(
وتوضع كبسولة . وقرون االستشعار التي يمكن تلوينھا ببقع أخرى من الفوكسين الحمضي أو أسود الكلورازول

ويوضع الجلد المستخلص مفتوحاً . مجوفة باستعمال محلول ھوير أو محلول آخر الرأس والفك األسفل في شريحة
ومن األفضل في العادة أن يكون . تماماً على الجزء المسطح من الشريحة المجھرية، إلى جانب الجزء المجوف

الشفاه مع وينبغي وضع مقدمة البلعوم، وقرون االستشعار، وعظام الفك األعلى وزوائد . جانب البطن إلى أعلى
 . ويوضع جميع أجزاء الجسم على نفس الشريحة المجھرية. الجلد تحت نفس الغطاء

في المائة من أي  5وفي حالة جلد اليرقات المنسلخ، وقبل المضي في عملية التشريح تنقع العيَّنة في محلول بنسبة  )8(
وتفتح العيّنة بالمشرط . بماء مقطَّر مادة من مواد التنظيف المستعملة في المختبرات لنحو ساعتين ثم تشطف جيداً 
 .ويتم تشريح أجزاء الفم، ويمكن وضعھا مباشرة في محلول ھوير دون تصفيتھا

مئوية لبضعة أيام  40توسم الشرائح فوراً بعد وضع العينات عليھا ثم توضع في فُرْن بدرجة حرارة ال تقل عن  )9(
وتغلف الشرائح ). أسابيع 4ة تتراوح بين أسبوعين ويمكن الحصول على أفضل الشرائح بعد مد(لتحسين نوعيتھا 

على  Brunsealأو  Glyptolباستعمال (بعد جفافھا باستعمال مادة الطالء الموصى بھا لمنع حدوث أي تسرب 
. ، أو بوضع طبقتين على األقل من طالء األظافر لمنع جفاف وسط ھوير مما قد يؤدي إلى تلف العينة)سبيل المثال

  .فحص الشرائح المجھرية فوراً بعد تجھيزھا على أنه يمكن

في وضع العيّنة على الشرائح، ولكن ذلك يتطلب  Canada balsamأو  Euparalويمكن عمل شرائح دائمة باستعمال 
  .عملية تجفيف مرھقة

  البالغة الحشرة عيّنات تحضير إجراءات  4-2

قبل تحديد ھويتھا وذلك  Trogodermaإلى النوع  قد يكون من الضروري تنظيف عيّنات الحشرة البالغة التي تنتمي
وفي حالة . باستعمال أي مادة منظّفة مما يُستخدم في المختبرات أو باستعمال جھاز تنظيف يعمل بالموجات فوق الصوتية

كن ويم. الحصول على العيِّنة بواسطة مصيدة بھا مادة لزجة يمكن إذابة الصمغ باستعمال بعض المذيبات مثل الكيروسين
  .إزالة ھذه المذيبات من العينة بأي مادة تنظيف مما يُستعمل في المختبرات

 :وفيما يلي خطوات التحضير. وقبل البدء في تحضير العيّنة، تنقع الخنفساء البالغة في ماء مقطَّر دافئ لنحو ساعة

وتوضع ) بدون البطن(ف العيِّنة ثم تجفِّ . تزال أوالً البطن أثناء وجود العيّنة في الماء وذلك باستعمال ملقاط رفيع )1(
وتكون العينة أقل ُعرضة للتلف ويكون من . على قطعة مستطيلة من الورق المقوى، ويفضل وضعھا على جنبھا
 .السھل فحصھا من ناحية الظھر أو البطن عندما تلصق على جانبھا

نة في محلول ھيدروكسيد بوتاسيوم وتوضع العيِّ . بعد ذلك يفتح البطن عرضياً، مع عدم المساس بآخر فص في البطن )2(
 . دقائق تقريباً  10في المائة أو محلول ھيدروكسيد صوديوم ويوضع الوعاء في حمام ماء ساخن لمدة  10بتركيز 

وبعد إزالة أعضاء التناسل . تشطف العينة بالماء وتزال أعضاء التناسل بعناية باستعمال دبوس مجھري معقوف )3(
 .تطيل الورق المقوى مع الحشرة، على أن يكون جانب البطن ھو الظاھرينبغي لصق البطن على نفس مس

ويفصل القضيب من فص البطن التاسع باستعمال . ويتعين زيادة تطرية أعضاء التناسل في محلول مادة كاوية )4(
  .دبابيس صغيرة، ويمكن استخدام تلوينھا بالفوكسين الحمضي أو اسود الكلورازول لزيادة وضوحھا
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وينبغي . أعضاء التناسل على شريحة مجھرية باستعمال وسط ھوير أو وسط آخر مثل كحول البولي فينيلويمكن وضع 
ويمكن وضع أعضاء التناسل األنثوية على شريحة . وضع القضيب على شريحة مجھرية مجوفة للمحافظة على شكله

  .مجھرية مسطحة

وينبغي وضع الشرائح في . تة بدبابيس بعد تثبيت العيِّناتوينبغي وضع البيانات على الفور على الشرائح والحشرات المثب
يمكن الحصول على أفضل الشرائح بعد مدة تتراوح بين أسبوعين (مئوية لمدة ثالثة أيام على األقل  40فرن بدرجة حرارة 

  )).1(- 1-4 انظر القسم(وينبغي تغليف جميع الشرائح بعد جفافھا ). أسابيع 4و

إلى تثبيت أعضاء التناسل باستعمال عامل تثبيت دائم أو شبه دائم، يمكن فحصھا في نقطة غليسيرول إذا لم تكن ھناك حاجة 
وبعد تحديد أوصاف األعضاء، يمكن وضعھا في قارورة صغيرة بھا قليل من الغليسيرول أو لصقھا . على شريحة مجھرية

  .على مستطيل الورق المقوى إلى جانب البطن

  المخزونة السلع تصيب التي تالعثيّا عائلة أجناس  4-3

، قد توجد أجناس أخرى أيضاً من العثيّات في المنتجات المخزونة، من قبيل Trogodermaإلى جانب النوع 
Anthrenusو ،Anthrenocerusو ،Attagenus وDermestes . والخطوة األولى في تشخيص العينات المجموعة ھي
البالغة من ھذه الخنافس وكذلك يرقاتھا في بعض الحاالت، باستخدام مفتاح  ويمكن تحديد ھوية ھذه الحشرات. تحديد الجنس

، )1994( Banks،و)1991( Kingsolver، و)1991( Haines، و)Mound )1989واحد على األقل من مفاتيح 
 Kingsolverويمكن تحديد األنواع المنتمية إلى أمريكا الشمالية باستخدام مفتاح ). 2004( Rees، و)Háva )2004و
)2002.(  

بسرعة من بين أربعة  Trogodermaيتيح تمييز الجنس ) 3والمفتاح  1المفتاح (واستخدام المفاتيح البسيطة الواردة أدناه 
الصفات  9الواردة في القسم  23إلى  2وتتضمن األشكال . أنواع من فصيلة العثيّات التي توجد عادة في السلع المخزونة

وتشمل ھذه األنواع . تجدر اإلشارة إلى أن أنواعا أخرى من ھذه الخنافس قد توجد أيضاً في المخازنو. المميِّزة لھذه األنواع
Thaumaglossaو ،Orphinusو ، Phradonoma)Delobel and Tran ،1993 .( على أن المخازن ليست الموئل

  .العادي لھذه الخنافس ولذلك ال تشملھا المفاتيح السالفة الذكر

  العثيات يرقات بين التمييز 1- 4-3

 Trogodermaويرجح بدرجة كبيرة أن عينات يرقات ). 1المفتاح (يمكن التمييز بين يرقات العثيات باستخدام مفتاح بسيط 
أو الجلد المنسلخ عنھا التي يتم تحديد ھويتھا باستخدام ھذا المفتاح تنتمي إلى نوع من ھذا الجنس، ولذلك يلزم فحص القائمة 

 . 1-4- 4ا المميزة في القسم المفصلة لسماتھ

العينات، ينبغي توخي الحيطة في استخدام ) ومكان اعتراض(وإذا لم يكن المفتاح التشخيصي المستخدم يشمل تحديداً منشأ 
 .المفتاح نظرا لوجود الكثير من أنواع العثيات التي لم يتم توصيفھا على نطاق العالم

 العثياتمفتاح بسيط للتمييز بين يرقات  :1المفتاح 

 .Dermestes spp ..................... وجود نتوءات على فص البطن التاسع، والفص العاشر متصلِّب واسطواني  - 1
  2 .................................................................................... ال توجد نتوءات، وفص البطن العاشر ليس متصلباً 

ي  - 2 لة ف س منفص اء للم ة أعض د أربع نَّنة، وتوج عيرات مس ه ش د ب ر ال توج طح الظھ   س
  Attagenus spp ................................................................................................................ فك الحشرة

  3 .............. ، وتوجد ثالثة أعضاء للمس منفصلة في فك الحشرة))ألف(18الشكل (شعيرات مسنَّنة سطح الظھر توجد به 
ى األجزاء   - 3 نَّن موجودة عل ية أو ذات ُخَصل من الشعر المس جة أو مسنَّنة الحاش الحواف الخلفية لظھر البطن متعرِّ

  .Anthrenus spp................. الشعر المسنّ الغشائية الخلفية من الظھر، والقسم الثامن من ظھر البطن بدون ُخَصل من 
ر المتصلبة،  ى صفائح الظھ نَّن عل د ُخَصل من الشعر المس ية، وتوج حواف الظھر الخلفية ليست متعّرجة وال مسنّنة الحاش

  4 ....................................................................... وتوجد ُخصل من الشعر المسنَّن على الطبقة الثامنة من الظھر
رون االستشعار ِضعف طول الشري  - 4 ة من ق ة يبلغ طول الشريحة الثاني غ طول رأس الشعر ثالث رة، ويبل حة األخي

  .Anthrenocerus spp ........................................................................ أمثال عرضھا في أعرض نقطة فيھا
الشريحتان الثانية واألخيرة من قرون االستشعار ليستا متساويتين، ويقل طول رأس الشعر المسنَّن بمقدار ثالث مرات عن 

  .Trogoderma spp ......................................................................................... عرضھا في أعرض نقطة

  Trogoderma أنواع يرقات ھوية تحديد  4-4

ويرجع ذلك في جانب منه إلى أنه ال تزال . Trogodermaلم يُنشر حتى اآلن أي مفتاح يغطي جميع األنواع المعروفة من 
 Banksفقد نشر . وقد نُشرت مفاتيح عديدة عن األنواع المھمة اقتصادياً . توجد حتى اآلن أنواع كثيرة لم يتم وصفھا
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ً للخنفساء ال) 1994( المرتبط بالمنتجات الموجودة في المخازن، وكذلك  Trogodermaبالغة ولليرقة من الجنس مفتاحا
 Bealوقد قام . مفاتيح بشأن يرقات األنواع التي توجد في المستودعات وبشأن الحشرة البالغة التي تنتمي إلى تلك األنواع

ومن بين تلك . من أجزاء مختلفة من العالم Trogodermaنوعاً من الجنس  14بتكوين مفتاح لتحديد ھوية يرقات ) 1960(
مفاتيح مصورة لتحديد ھوية يرقات بعض أنواع ) Mitsui )1967ونشر . األنواع آفات المنتجات التي تكون مخزونة

Trogoderma ونشر . اليابانية، ولتحديد ھوية تلك األنواع وھي في طور البلوغKingsolver )1991( وBarak 
وقد نشر . Trogodermaأنواع الخنفساء من فصيلة العثيات ويرقاتھا وشمل ذلك قلة من أنواع مفاتيح لبعض ) 1995(

Zhang  مفتاحا للتعرف على ثمانية أنواع مھمة اقتصادياً من  ) 2007(وآخرونTrogoderma.  

  Trogoderma أنواع ليرقات المميِّزة السمات  1- 4-4

، )1945( Hinton، و)Rees )1943الواردة أدناه عن  Trogodermaنقلت السمات المميِّزة ليرقات 
 ،)1991( Kingsolver، و)1991( Haines، و)1955( Blancو Okumura، و)Beal )1954 ،1960و
 ):1999a(وآخرون  Lawrence، و)1994( Banksو، )1993( Peacock، و)Lawrence )1991و
 

أمثال عرضه تقريباً، ومتوازن الجانبين تقريباً ولكنه الجسم طويل واسطواني، ومسطح نوعاً ما، ويبلغ طوله ستة  )1(
  يميل تدريجياً نحو الجزء الخلفي

  الرأس مكتملة النمو، ومتصلبة ومائلة إلى األسفل )2(

  توجد ثالثة أزواج من األرجل الملتصقة )3(

  الشعر الموجود على الجانب الداخلي من المخالب غير متساوٍ  )4(

  )20و  18الشكالن (أو الُسنبلي /الشعر المسنَّن، والتابلي وُمشعرة بشدة، ومغطاة بأنواع مختلفة من  )5(

  )20الشكل (ال يتجاوز طول رأس الشعر المسنَّن ثالثة أمثال عرضھا  )6(

توجد شعيرات مسننة متعددة على جميع األجزاء الخلفية والظھر، مع وجود ُخصل بارزة من الشعر المسنَّن الواقفة  )7(
تكون خصالت  Anthrenusفي النوع ( 8إلى  6ظھر فصوص البطن على الجزء الجانبي الخلفي من صفائح 

  )7و  6و  5الشعر المسنَّن موجودة على الغشاء الموجود خلف الجزء المتصلب الشكل من الظھر 

 .ال توجد عيينة في الوسط )8(

  األخير اليرقي الطور في Trogoderma أنواع ھوية تحديد  2- 4-4

األخرى  Trogodermaعن أنواع ) 21و ) دال( 2، و )جيم( 2األشكال ( ( T. granariumيمكن فصل يرقات خنفساء 
وال يسمح ھذا المفتاح بتحديد ھوية كل أنواع . التالي) 2المفتاح (التي تظھر في المخازن باستخدام المفتاح القصير 

Trogoderma خرى من اآلفات أو ولذلك يمكن عند الضرورة تحديد ھوية يرقات أنواع أ. المعروف أنھا تصيب المخازن
، و )Beal )1956 ،1960 باستخدام مفاتيح قلة من األنواع التي ال تُعتبر آفة، أو على األقل فصلھا، بقدر معقول من الثقة،

Banks )1994 ( وPeacock )1993 .( وينبغي مقارنة السمات المميزة لعينات اليرقات التي تحدد بأنھا تنتمي إلى
Trogoderma granarium ووصف  3-4- 4خدام ھذا المفتاح مع القائمة المفصلة لسمات ھذا النوع في القسم باست

  .4-4- 4اليرقات في القسم 

  Trogoderma granariumمفتاح تحديد ھوية يرقات  :2المفتاح 

  2  ............................  ))ألف( 23الشكل ( حلمات بعيدة، في كأس حّسية وحيدة عادة 4مقدمة البلعوم توجد فيھا   - 1
ية  6فيھا مقدمة البلعوم توجد  ان خارج الكأس الحس ة واحدة أو حلمت اً حلم  23الشكل (حلمات بعيدة في كأس حسية، وأحيان

  3  ..................................................................................................................................  ))جيم(، )باء(
ر؛   - 2 ابلي الكبي د قاعدة الشعر الت ادي عن دون وجود تصبُّغ رم د، ب ى االصفرار بشكل موّح الظھر لونه بني مائل إل

اً وأطراف الظھر متصلبة بشكل ضعيف؛ وخيط الضلع األم اً تقريب ه دائم بطن ال وجود ل امن من ال وإذا (امي على الفص الث
ادة ي الع ماً ف ة، وتكون )كان يوجد فإنه يكون ضعيفاً ومھّش رون االستشعار القاعدي اً بشريحة ق اً تقريب ؛ والشعر يحيط تمام

ا فتكون ذات مس ا الشريحة العلي دون أي شعر، أم دة أو ب ادة شعرة وحي ع القاعدي؛ الشريحة الثانية بھا ع ي الرب ية ف ام حّس
  Trogoderma granarium Everts  ......................    )باء(، و)ألف(20ومظھر الشعر المسنَّن يكون كما في الشكل 

الظھر يكون لونه عادةً بنيَّا داكناً مائالً إلى الرمادي، على األقل عند قاعدة الشعر التابلي الرئيسي؛ أما أطراف السطح فتكون 
ي ون خ لبة؛ ويك ة، ومتص حاً؛بنيّ بطن واض ن ال امن م ص الث ى الف امي عل لع األم   ط الض

ة ريحة الثاني ون الش كل  وتك ي الش ا ف نَّن كم عر المس ر الش ون مظھ عر؛ ويك دون ش عار ب رون االستش ن ق يم( 20م   ،)ج
   Herbst(Trogoderma glabrum(  .......................................................................................  )دال(و
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داخلي   - 3 داخلي وال ى الجانب ال ع عل رون االستشعار يتجّم ة من ق ى الشريحة القاعدي الظھري  –الشعر الموجود عل
ة ال  –تاركاً الجانب الخارجي  ى الشريحة القاعدي اً عل د تمام رون االستشعار والممت ى ق البطني أملس؛ والشعر الموجود عل

ة، وتوجد مس وي من الشريحة الثاني ك يصل إلى الطرف العل ر تل رون االستشعار غي ة من ق ى الشرائح العلوي ية عل ام حسِّ
امي  وق خيط الضلع األم د ف ر ال يكفي ألن يمت ى أطراف الظھ ابلي صغير عل د شعر ت الموجودة في الربع القاعدي؛ ويوج

يم(19الشكل ( ارن بالشكل )ج نَّن ))دال(19؛ ق اء(20الشكل (؛ ويوجد الشعر المس اثراً بشدة)) واو(، و )ھ ى سطح  متن عل
امي  دري واألم بطن الص كل (ال ف(19الش ر))أل ابلي الكبي عر الت ن الش د م ف وحي طح ص ى الس د عل   ؛ ويوج

)باء(19الشكل ( ( (    ........................................................................  Trogoderma variabile Ballion  
  .Trogoderma spp.أنواع أخرى من  ...............................................  عيّنة بدون مزيج الخصائص المذكور أعاله

د  ة جل ط، أو عين دة فق ة واح ى عيِّن تند سوى إل ان ال يس ه إذا ك ل علي وينبغي اعتبار تحديد ھوية اليرقات أمرا ال يمكن التعوي
ذر . منسلخ أو عيّنة تالفة د يتع راً بحيث ق وھذا يرجع إلى أن التباين الموجود ضمن نوع واحد يكون في حالة أنواع كثيرة كبي

ك، . ألنواع في فرادى العينات، بينما يمكن رؤية سمات تنفرد بھا أنواع أخرىرؤية السمات التي تنفرد بھا ا ى ذل وعالوة عل
ا دراسة  Trogodermaتوجد أعداد كبيرة من أنواع  رة منھ درس خصائص كث م تُ ة ول التي ال تُعتبر آفة في السلع المخزون

  .جيدة

 Trogoderma granarium خنفساء ليرقات المميِّزة السمات  3- 4-4

 :T. granariumما يلي السمات المميِّزة ليرقات خنفساء في

  شرائح قرون االستشعار شبه متساوية )1(

في المائة من محيط القاعدة، بحيث تصل أو  75و 50شعر شريحة قرون االستشعار القاعدية تشغل ما يتراوح بين  )2(
يحة الثانية من قرون االستشعار، تتجاوز الطرف العلوي من الشريحة الثانية، ويبلغ طولھا ثالثة أرباع طول الشر

  على األقل

  الشريحة الثانية من قرون االستشعار في الطور األخير تحتوي على شعرة واحدة أو بدون شعر في بعض األحيان )3(

  الشريحة األخيرة من قرون االستشعار يوجد بھا َسْم حسي واحد على األقل في الربع القاعدي منھا )4(

  ))ألف( 23الشكل (أربع حلمات في كأس حّسية بعيدة، في وحدة وحيدة عادة  بھا) 22الشكل (مقدمة البلعوم  )5(

  ال يوجد شعر سنبلي  )6(

  ال يوجد شعر ظھري متجه إلى الوسط )7(

توجد ست شعرات تابلية صغيرة على األقل على الظھر األول للبطن الواقع خلف خيط الضلع األمامي وأمام شعر  )8(
  تابلي كبير

صغير في وسط الجزء األمامي أمام خيط الضلع األمامي وال يكفي طوله ألن يصل إلى ما فوق  يوجد شعر تابلي )9(
  الخيط

يكون الشعر التابلي الوسطي الكبير الموجود على الظھر األول للبطن ناعماً أو ُمغطى بقشور غير ظاھرة وذات  )10(
  رؤوس ناعمة يبلغ قطرھا أربعة أمثال قطر الشعر على األقل

  تقريباً خيط ضلع أمامي في الظھر الثامن للبطن، ولكنه يكون في حالة وجوده ضعيفاً ومتقطعاً  ال يوجد دائماً  )11(

  يكون خيط الضلع األمامي الموجود على الظھر السابع للبطن ضعيفاً أو متقطعاً  )12(

انبي ال يوَجد تصبُّغ رمادي على جوانب الشريحة الصدرية والشرائح األخرى، حتى عند قاعدة الشعر التابلي الج )13(
  .الكبير

 Trogoderma granarium خنفساء يرقات وصف  4-4-4
 0.3إلى  0.25ملليمتر ويتراوح عرضھا من  1.8و  1.6بين )) جيم(2الشكل (يتراوح طول اليرقة في طْورھا األول 

. االحمراروجسمھا يكون أبيض مائالً إلى االصفرار بنفس الدرجة، وتكون رأسھا وشعيراتھا بنية مائلة إلى . ملليمتر
ملليمتر، ويكون جسمھا بنياً  1.5ملليمترات ويبلغ عرضھا  6إلى  4.5يتراوح طولھا من )) دال( 2الشكل (واليرقة البالغة 

، وفيه تكون القصبة مغطاة ))باء( 18الشكل (الشعر التابلي : وجسم اليرقة يغطيه نوعان من الشعر. مائالً إلى االحمرار
، وفيه تكون القصبة ذات شرائح ))ألف( 18الشكل (ومتجھة إلى أعلى؛ والشعر المسنَّن بقشور صغيرة وصلبة ومدببة 

والشعر التابلي يكون متناثراً حول السطح الظھري للرأس ولفصوص الجسم وتوجد . متعددة وتكون القمة أشبه برأس الحربة
ويوجد الشعر المسنّن على جميع . بْ مجموعتان من الشعر التابلي الطويل على الفص التاسع من البطن تشكالن الّذنَ 

، Beal(الفصوص الخلفية والبطنية، ولكنھا تشكل على آخر ثالثة أو أربعة فصوص ُخصالً واضحة ومتزاوجة وواقفة 
  ).1997،  ؛ ومنظمة وقاية النباتات في أوروبا والبحر المتوسط والمركز الدولي للزراعة والعلوم البيولوجية1991، 1960
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 Trogoderma النوع في البالغة الحشرة ويةھ تحديد  4-5

  البالغة العثيات بين التمييز  1- 4-5

ومن المرجح إلى حد كبير أن تنتمي عينة الحشرات ). 3المفتاح (يمكن التمييز بين العثيات البالغة باستخدام مفتاح بسيط 
ولذا يجب فحص القائمة المفّصلة للسمات المذكورة البالغة التي تحدد ھويتھا باستخدام ھذا المفتاح إلى نوع من ھذه الفصيلة 

  .2- 5-4في القسم 

  مفتاح بسيط للتمييز بين العثيات البالغة :3المفتاح 

  )15الشكل ( Dermestes spp ................................................................... ال توجد ُعيينة في الوسط  - 1
  2............................................................................................................ توجد ُعيينة في الوسط  

  
الجسم كله ُمغطى بشعر أشبه بالقشور؛ وفتحة قرون االستشعار مملوءة بقرون االستشعار، ومرئية بالكامل من   - 2

  )17الشكل ( .Anthrenus spp .................................................................. )ألف(14الشكل (المنظر األمامي 
  3.................  ولكنه ليس شبيھاً بالقشور أبداً ) أشبه بالسيف(الجسم ُمغطى بشعر بسيط، بعضه أميَل إلى البياض، ومسطَّح 

  
شرائح وُمحددة  3فتحة قرون االستشعار ُمغلقة تماماً من الخلف، ومقدمة قرون االستشعار مقّسمة إلى   - 3

  .Anthrenocerus sppالمعالم
فتحة قرون االستشعار مفتوحة من الخلف أو محددة جزئياً بواسطة ضلع خلفي، وفتحة قرون االستشعار أوسع كثيراً من 

  4............................................................................... في المنظر من األمام قرون االستشعار، وليست ظاھرة 
  

فتحة قرون االستشعار مفتوحة من الخلف، والحافة الخلفية لمفصل الورك الخلفي زاِويّة، والشريحة األولى من   - 4
  )16الشكل ( .Attagenus spp  .............................................................  الفص الخلفي أقصر من الشريحة الثانية

جة، والشريحة  سھم قص فتحة قرون االستشعار في الخلف، والحافة الخلفية لمفصل الورك الخلفي مستقيمة، أومقّوسة أو متعرِّ
  )).باء( 14و )ألف(4و) ألف(2األشكال ( .Trogoderma spp  .   األولى من الفص األخير من الِرْجل أطول من الشريحة الثانية 

  Trogoderma وعالن في البالغة للحشرة المميِّزة السمات  2- 4-5

 Blancو Okumuraو )1954، 1960( Beal، و)Hinton )1945السمات المذكورة أدناه مأخوذة من 
، )1991 ،1994( Brittonو  Lawrence، و)1991( Kingsolver، و)1991( Haines، و)1955(
 :)2004( Hávaو) 1999b(وآخرون،  Lawrence، و)1994( Banks، و)Peacock )1993و

بيضاوي، شائك بكثافة، والشعيرات بسيطة، ويوجد منھا عادة نوعان مختلفان أو ثالثة، وتكون منسدلة ولونھا الجسم  )1(
  أبيض مائل إلى االصفرار ومسطحة قليال وأشبه بالسيف

  يوجد لديھا ضلع وسطي )2(

  الضلع الكابي بدون سھم قص جانبي )3(

ظاھرة، أو ظاھرة بدرجة طفيفة فقط، في  فتحة قرون االستشعار الخاصة بسطح الجزء األمامي من البطن غير )4(
  ))باء( 14الشكل (المنظر من األمام 

  سھم قص فتحة قرون االستشعار متجه إلى الخلف حتى منتصف طوله على األقل ومفتوح جانبياً  )5(

  أمامياً " طوقاً "عظمة الظھر األمامية تشّكل  )6(

  عظمة الصدر الوسطى تنقسم انقساماً غائراً بحزٍ  )7(

  لصفيحة الضلع الخلفي منحنية أو متعرجة، وال تكون زاّوية أبداً الحافة الخلفية  )8(

  الشريحة األولى من الفص األخير من الرجل أطول من الشريحة الثانية )9(

شريحة، وذات مقّدمة مقّسمة إلى ما يتراوح  11شرائح إلى  9قرون االستشعار قصيرة، مقّسمة إلى ما يتراوح من  )10(
لقرون االستشعار يكون عادة أملس أو نادراً ما يكون مروحي الشكل، شرائح، والخط الخارجي  8إلى  3من 

  والشريحة النھائية ال تكون أبداً متضخمة بدرجة غير متناسبة

  .شرائح 5الفص األخير من جميع األرجل مقّسم إلى  )11(
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   Trogoderma النوع في البالغة الحشرة ھوية تحديد  3- 4-5

البالغة عن بعض أنواع  .Trogoderma  Tلتمييز خنفساء ) 4المفتاح (ينبغي استخدام المفتاح القصير التالي 
Trogoderma   وال يتيح ھذا المفتاح تحديد ھوية كل األنواع المعروفة . التي كثيراً ما توجد في السلع المخزونةاألخرى

الضرورة تحديد ھوية أنواع أخرى غير مشمولة بالمفتاح ولذلك يمكن عند . التي تصيب المخازن  Trogodermaمن
 Sokolovو Mordkovich، و)1994( Banks، و )1991( Kingsolver، و)Beal )1954 ،1956باستخدام مفاتيح 

وھذه المفاتيح تشمل األنواع التي توجد في المنتجات المخزونة ولذا يمكن استخدامھا لتحديد ھوية خنفساء ). 1999(
Trogoderma  وجدير بالذكر أن تحديد ھوية الحشرة البالغة من أنواع شتى من. البالغةTrogoderma   ھو أمر ال يكون

لالطالع على مظھر أعضاء التناسل الخاصة بالذكور واإلناث، يُرجى (ممكنا عملياً إال بعد تشريح أعضائھا التناسلية 
سمات المميِّزة الخارجية، من قبيل مظھر مقدمة قرون وينبغي أداء عملية فحص ال). 12و  11الرجوع إلى الشكلين 

  .االستشعار، على عينات يكون قد ُحدد جنسھا بشكل مؤكد

باستخدام ھذا  Trogoderma granariumوينبغي بعد ذلك مقارنة سمات عينات الحشرة البالغة المحددة بأنھا خنفساء 
ووصف الحشرة البالغة في القسم  4-5- 4حسب ما ھو وارد في القسم المفتاح مع القائمة المفصلة للسمات المميزة لھذا النوع 

4-5 -5.  

   البالغة Trogoderma granariumمفتاح تحديد ھوية خنفساء : 4المفتاح 

1 Trogoderma spp. 


2 
2 3 

34 
3 


11

5745
HerbstTrogoderma glabrum 6 


2311910

45
34 

EvertsTrogoderma glabrum  
4 5 

7 
5  

Trogoderma inclusum LeConte6 
6 



 DP 3:2012 

 

 13-3 ت ب

6 
 Trogoderma variabile Ballion4456 


T. inclusum Trogoderma ornatumSay 

6T. simplex Jayne6T. sternale Jayne6T. 

versicolorCreutzer6 
7 
 

Solier Trogoderma angustum6 
 

Trogoderma variabile 
Trogoderma




 
- 4القسم ) (ال سيما في حالة العينات المصابة بتلف(ولتحديد الھوية بطريقة إيجابية، ينبغي مالحظة جميع السمات المميِّزة 

5-4.(  

التي لم يتم توصيفھا؛   Trogodermaالتناسل نظرْا لوجود عدد كبير من أنواع وينبغي إجراء عمليات تشريح أعضاء 
  .وبفحص أعضاء التناسل تقل إلى حد كبير احتماالت الخطأ في تحديد الھوية

 T .variabileالبالغة عن  Trogoderma granariumسمات إضافية لفصل حشرات ) Maximova )2001ويوفِّر 
يكون حجم وتكوين الجناحين الخلفيين مفيدين في تحديد العينات التالفة، وعلى الرغم من أن ويمكن أن . T. glabrumو

، 9الشكالن (النظر في ھاتين السمتين ليس إلزامياً فإنه يساعد على زيادة اليقين بشأن تحديد الھوية استناداً إلى سمات أخرى 
  .ھما في وسط من الغليسيرول أو وسط ھويروأثناء التشريح تجب إزالة الجناحين الخلفيين وتثبيت). 10و

ملليمتر في  2.5ملليمتر مقابل  1.9يبلغ طوله الوسطي (أصغر حجماً  T. granariumوالجناحان الخلفيان في خنفساء 
ق فيھما أقل وضوحاً؛ ويكون )T. glabrumو  T. variabileحالة  ؛ ويكون لونھما كالحاً بدرجة أكبر وتكون درجة التعرُّ
  T. variabileنصف العدد الموجود لدى ) 10العدد الوسيط ھو (الموجود على العرق الضلعي  S1شعر عدد ال

الموجود بين الِعْرق  S2؛ ويكون عدد الشعر الصغير )23إلى  20اللتين يتراوح العدد الوسيط لديھما من ( T. glabrumو 
  أقل من العدد الموجود لدى) ال يكون له وجود، وأحياناً 2العدد الوسيط ھو (الضلعي والجزء العلوي المجنَّح 

T. variabile  وT. glabrum ) 10، و9الشكالن ) (8حيث يبلغ لديھما العدد الوسيط.( 

 البالغة Trogoderma granarium لخنفساء المميِّزة السمات  4- 4-5

ملليمتر ويتراوح  3.4إلى  1.4 بيضاوية الشكل، يتراوح طولھا من –البالغة  ھي خنفساء مستطيلة  T. granariumحشرة 
وتكون الرأس منحرفة، أما الرأس وكذلك سطح الظھر األمامي فيكون لونھما داكناً . ملليمتر 1.9 إلى 0.75عرضھا من 

وتكون اإلناث أكبر . ويكون لون الجنيح الغمدي بنياً . أكثر من الجنيح الغمدي، ويكون لون األرجل والبطن مائالً إلى البني
 .رجة طفيفة من الذكور ولونھا أفتححجماً بد

البالغة تحديداً صحيحاً، ينبغي أن تكون العينات مطابقة للخصائص التي  T. granariumولتحديد ھوية أطوار خنفساء 
  :وھذه الخصائص ھي ما يلي. granariumوالنوع  ،Trogodermaتُستخدم في تحديد ھوية عائلة العثيات، والنوع 
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غمدي ذات لون واحد، بني فاتح أو بني مائل إلى االحمرار عادة، أو مرقَّشة بشكل غير واضح تكون بشرة الجنيح ال )1(
  بدون وجود نمط محدد بوضوح

وقد توجد أيضاً شعيرات مائلة إلى االصفرار أو شعيرات (يكون اللون الغالب على شعر الجناح الغمدي ھو البني  )2(
ح؛ وھذه الشعيرات تنمحي تدريجياً عندما تتحرك الخنفساء وبذلك بيضاء ال تشّكل نمطاً مجّمعاً محدد المعالم بوضو

  )تكتسب وھي بالغة مظھراً المعاً 

شريحة؛ ويتراوح عدد شرائح مقدمة قرون استشعار  11شرائح إلى  9يتراوح عدد شرائح قرون االستشعار من  )3(
، 7الشكالن (شرائح  4إلى  3من  شرائح؛ بينما يتراوح عدد شرائح مقدمة قرون استشعار األنثى 5إلى  4الذكر من 

  )8و

جة )4(   تكون حافة العين الداخلية مستقيمة أو متعرِّ

يكون السطح الثامن لبطن الذكر متصلباً بشكل متساٍو تقريباً، مع ميل الشعر الموجود على امتداد حافته في بعض  )5(
ع في الوسط؛ ويكون السطح التاسع ذو الحافة األقرب إلى الج  Uزء األعرض على شكل حرف األحيان إلى التجمُّ

  تقريباً؛ ويكون السطح العاشر عليه شعر طويل كثير

تكون التصلبات المسنَّنة في كيس الجماع الخاص باألنثى صغيرة، بحيث ال يتجاوز طولھا الجزء المموج من الكيس  )6(
  ))ألف( 13و 12الشكالن ( 15إلى  10المنوي، ويكون به عدد من األسنان يتراوح من 

اء تناسل الذكر ذات وصلة مستقيمة، وعريضة بدرجة متساوية، وأعرض عند الوصالت بالنصفين تكون أعض )7(
  )).دال(و ) ألف( 11الشكل (المتماثلين 

   البالغة Trogoderma granarium خنفساء وصف  5- 4-5

T. granarium2 
  الذكر البالغ

إلى  0.75، والعرض يتراوح من )ملليمتر 1.99ويبلغ الطول الوسطي (ملليمتر  2.3إلى  1.4من الطول يتراوح   :الجسم
والرأس . 1: 2.1، ونسبة الطول إلى العرض تبلغ حوالي )ملليمتر 0.95ويبلغ العرض الوسطي (ملليمتر  1.1

ي مائل إلى االحمرار، وتوجد وسطح الظھر األمامي لونھما بنّي داكن مائل إلى االحمرار؛ والجنيح الغمدي لونه بن
وبطن الصدر والبطن نفسھا لونھما بني . فيه عادة شقات مسطحة غير واضحة ولونھا بني أفتح مائل إلى االحمرار

  .مائل إلى االحمرار؛ واألرجل بنية مائلة إلى االصفرار

ى االصفرار، مع وجود بضع سطح الظھر يوجد عليه شعر خشن وشبه واقف وموزع بالتساوي ولونه بني مائل إل  :الشعر
شعرات مسنَّنة وداكنة لونھا بني مائل إلى االحمرار، ومع تطابق لون الشعر مع لون البشرة الموجودة تحته؛ وتوجد 
على وسط وجانبي سطح الظھر األمامي رقع غير واضحة من شعر أبيض مائل إلى االصفرار وشبيه بالسيف، 

وسطح البطن . واضحة من شعر أبيض مائل إلى االصفرار وشبيه بالسيفوالجنيح الغمدي توجد به ثالث حزم غير 
عليه ثقوب كثيفة صلبة السطح وبسيطة، أكثر كثافة على البطينات، مع وجود شعر خفيف وقصير ومنسدل ولونه 

  .بني مائل إلى االصفرار

بمسافة تبلغ حوالي قطر ما يتراوح من ثقب الثقوب كبيرة، وأكبرھا ھي تلك الموجودة في األمام، والعيينة منفصلة   :الرأس
وقرون االستشعار لونھا بني مائل إلى االصفرار، وبوجد بھا . واحد إلى خمسة ثقوب، والسطح الموجود بينھا المع

وحفرة قرون االستشعار . شرائح في المقدمة 5أو  4شريحة مع وجود  11شرائح أو  10أو  9ما يتراوح من 
والعينان مستقيمة في الوسط، أو تكون متعّرجة بدرجة . اض بواسطة قرون االستشعارضحلة، ومملوءة بشكل فضف

  .طفيفة في بعض األحيان

الحافة األمامية لسطح الظھر األمامي عليھا صف من الشعر الخشن البني المائل إلى االصفرار المتجه إلى وسط   :الصدر
الحافة األمامية، ويوجد شعر على النصف األمامي من القرص المتجه إلى الخلف، وعلى النصف الخلفي متجھاً إلى 

لى امتداد الحواف األمامية والجانبية، وفي الوسط، والثقوب أكبر بدرجة طفيفة وأكثر كثافة ع. الحرشفة الصغيرة
 . وبخالف ذلك تكون صغيرة وبسيطة على القرص وتفصل بينھا مسافة تتراوح من قطرين إلى أربعة أقطار تقريبا

وبة وعظمة الصدر األمامية مثق. الجانبي الخلفي أملس، والمع، ويكون بخالف ذلك مثقوباً ثقوباً دقيقة وكثيفة جداً  :والطرف
  .بكثافة، وتكون جوانب الجزء الخلفي مستقيمة ومائلة تدريجياً نحو الجزء العلوي

الغمدي مثقوب بكثافة بواسطة ثقوب ثابتة، وثقوب صغيرة، تكون أكثر كثافة جانبياً، على القرص وتفصل بينھا   :والجنيح
  .وح من قطر واحد إلى قطرينمسافة تتراوح من قطرين إلى أربعة أقطار، وتفصل بينھا جانبياً مسافة تترا

ق غير واضح؛ والعدد الوسطي للشعيرات : الجناحان ، 10األكبر على العرق الضلعي يبلغ  S1الخلفيان يوجد بھما تعرُّ
الموجودة بين العرق الضلعي والجزء العلوي المجنّح يبلغ اثنتين، ولكن ھذا  S2والعدد الوسطي للشعيرات الصغيرة 

  ).لمزيد من التفاصيل 9انظر الشكل . (ض األحيانال يكون موجوداً في بع
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والشريحة القريبة من الفص األخير الخلفي . األكبر توجد بھا شوكات صغيرة على امتداد الحافة الخارجية: وعظمة الساق
جل يبلغ طولھا نفس طول الثانية؛ والشريحة البعيدة يبلغ طولھا ِضْعف طول الشريحة الرابعة   .من الرِّ

والبطينات مغطاة بشعر رقيق ومنسدل لونه بنّي مائل إلى . بطين األول توجد أو ال توجد به خطوط فخذية ضعيفةال  :البطن
االصفرار، والنصف الخلفي من البطين قبل النھائي يوجد به شعر شديد الكثافة وأكثر خشونة وشبه واقف ولونه بنّي 

  .داكن مائل إلى االصفرار

. أقصر من قمم النصفين المتماثلين) القضيب(من الفص األوسط من عضو الجماع الطرف البعيد  :أعضاء التناسل
والنصفان المتماثالن عريضان وبھما شعر قصير مسنِّن على الحافتين الداخلية والخارجية، ويمتد الشعر إلى 

ف البعيد، وتوجد وصلة النصفين المتماثلين عند ثُلث الطول الكلي تقريباً من الطر. منتصف طول عضو الجماع
وتكون مستقيمة بُعداً وقُرباً، والوصلة عريضة أو أعرض من عضو الجماع عند التداخل، والزائدة القاعدية مستدقة 

  .الطرف

  األنثى البالغة

 1.9إلى  1.7؛ والعرض يتراوح من )ملليمتر 2.81يبلغ الطول الوسطي (ملليمتر  3.4إلى  2.1الطول يتراوح من  :الجسم
  .تقريباً  1إلى  1.6؛ وتبلغ نسبة الطول إلى العرض )ملليمتر 1.84العرض الوسطي  ويبلغ(ملليمتر 

  .شرائح 4إلى  3شريحة، أما عدد شرائح المقدمة فيتراوح من  11يكون عدد شرائح قرون االستشعار أحياناً أقل من 

به واقف ولونه بنّي داكن مائل إلى والنصف الخلفي من البطين قبل النھائي ال يوجد به شعر شديد الكثافة وأكثر خشونة وش
  .االصفرار

  .خصائص المظھر الخارجي األخرى مماثلة لخصائص الذكر الموصوفة أعاله

  كيس الجماع توجد به صلبيات مسننة، وطول الصلبيات يساوي طول الجزء الممّوج من الكيس المنوي: أعضاء التناسل
 .أو أقصر منه

  السجالت  -  5

  .27من المعيار الدولي  5-2ت واألدلة على النحو المبين في القسم ينبغي االحتفاظ بالسجال

وفي الحاالت التي قد تتأثر بھا أطراف متعاقدة أخرى تأثراً سلبياً بنتائج التشخيص، ينبغي االحتفاظ بالسجالت واألدلة 
لمدة سنة ) والصور الفوتوغرافيةالسيما اليرقات والحشرات البالغة المحفوظة، والعينات المثبّتة على الشرائح المجھرية، (

  .على األقل

  جھات االتصال للحصول على مزيد من المعلومات  -  6

 : يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن ھذا البروتوكول من
Department of Agriculture and Food Western Australia, Biosecurity & Research Division, Plant 
Biosecurity Branch, Entomology Unit, 3 Baron-Hay Court, South Perth, WA 6151, Australia (tel: +61 
8 9368 3248, +61 8 9368 3965; fax: +61 8 9368 3223, +61 8 9474 2840; e-mail: 

).aszito@agric.wa.gov.au 

Main Inspectorate of Plant Health and Seed Service, Central Laboratory, Żwirki i Wigury 73, 87-100 
Toruń, Poland (tel: +48 56 639 1110, +48 56 639 1115; fax: +48 56 639 1115; e-mail: 

).wkarnkowski@piorin.gov.pl 

Laboratorio de Plagas y Enfermedades de las Plantas. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA), Av. Ing. Huergo 1001, C1107AOK Buenos Aires, Argentina (tel: +54 11 
4362 1177, extns 117, 118, 129 and 132; fax: +54 11 4362 1177, extn 171; e-mail: 

.)albabriano@senasa.gov.ar 

Disinfection Department of All-Russian Plant Quarantine Centre, 32 Pogranichnaya street,    Bykovo-
2, Ramensky area, Moscow region, Russian Federation (tel: +7 499 2713824, fax:  +7 4952237241, e-

)l.ruartshamilov@maimail:   
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 1     Trogoderma granarium        

                 
Paweł Olejarski, Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Poznań, Poland 
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)جيم( )دال(         

     
 

     
 

2Trogoderma granarium
21Tomasz Klejdysz

Ya.B. Mordkovich and E.A. Sokolov, All-Russian Plant Quarantine Centre, Bykovo RussiaCornel Adler, 

Julius Kűhn-Institut; (JKI) Germany 
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3Trogoderma spp. elytral pattern (Beal, 1954) 
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Trogoderma variabile: 4الشكل              2
1999bYa.B. Mordkovich and E.A. 

Sokolov, All-Russian Plant Quarantine Centre, Bykovo, Russia 
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 5     Trogoderma variabile          
Beal, 1954 
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)          ألف(              )جيم(        )باء(     

 

         
)    دال(       )    ھاء(        )واو(         
 

                 
 ) طاء(              ) حاء(       )   زاي(     
6Trogoderma non-granarium T. angustum T. glabrum T. 

grassman  T. inclusum T. ornatum  T. simplex T. sternale T. variabile

 T. versicolor  2 Tomasz Klejdysz, Instytut Ochrony Roślin - Państwowy 

Instytut Badawczy, Poznań, Poland  



DP 3:2012  

326

                        
 

7Trogoderma granarium
  Beal (1956); (D), (E), 

Ya.B. Mordkovich and E.A. Sokolov, All-Russian Plant Quarantine Centre, Bykovo, Russia 
 

     ) -2( 1 2  1  2 1 
 

8TrogodermaT. variabileT. glabrumT. teukton1
 2  Ya.B. Mordkovich and E.A. Sokolov, All-

Russian Plant Quarantine Centre, Bykovo, Russia 
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9Trogoderma granariumMaximova, 200114S1
10 S125S2S2
2S2Trogoderma variabileT.glabrum1616S1 

12CPS1
S2S2

 
 

              

 
10T. granariumT. glabrumT. variabileYa.B. Mordkovich and 

E.A. Sokolov, All-Russian Plant Quarantine Centre, Bykovo, Russia 
   

 ألف باء
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11Trogoderma granariumT. inclusumT. variabile
T. glabrumGreen1979Ya.B. Mordkovich and E.A. Sokolov, All-Russian Plant 

Quarantine Centre, Bykovo, Russia 
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12Trogoderma granarium
Varshalovich, 1963123456

789 
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 13            Trogoderma  T. granarium  
T. variabile  T. glabrum T. teuktonYa.B. Mordkovich and E.A. Sokolov, All-Russian Plant 

Quarantine Centre, Bykovo, Russia 
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14Anthrenus
          Trogoderma        

Mound (1989)Kingsolver (1991) 

                   

 15     Dermestes  lardarius  D. maculates   2 
Marcin Kadej, Instytut Zoologiczny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Poland   
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 16     Attagenus  A. unicolor  A. pellio    2 
Marcin Kadej, Instytut Zoologiczny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Poland 

 

 
 17  Anthrenus verbasci    2 Marcin Kadej, Instytut Zoologiczny, 

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Poland 
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18Trogoderma carteri
Varshalovich (1963)Beal (1960) 

 
 

 
 

 19       Trogoderma variabile        
T. variabile                  

T. variabile              T. non-variabile 
Kingsolver (1991)Beal (1954)1999a 
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 20        Trogoderma   T. granarium   

T. glabrum T. variabileT. inclusum
Peacock, 1993 
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21Trogoderma granariumTrogodermaKingsolver, 1991
1999a 
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22Trogoderma spYa.B. Mordkovich 

and E.A. Sokolov, All-Russian Plant Quarantine Centre, Bykovo, Russia 
 
 

                
             

 
 23            T. granarium     

T. variabile      T. glabrumYa.B. Mordkovich and E.A. Sokolov, All-Russian Plant 

Quarantine Centre, Bykovo, Russia 
 


