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  گفتار مولفينپيش

شود، به طـور كلـي    محصوالت انباري بر خالف آنچه كه اغلب تصور مي        
تمام مواد غذايي، صنعتي و غيره را كه به نحوي در انبارها، سيلوها و منـازل                

يك نظر  . گرددگيرد، شامل مي  شوند و مورد حمله آفات قرار مي      نگهداري مي 
كوتاه به مقدار خسارات آفات انباري روي توليدات كشاورزي مختلـف نـشان             

دهد و هر سال ميلياردها تومان به اقتصاد كشورهاي در حال توسعه از اين مي
هاي كمي باعـث خـسارت      آفات انباري عالوه بر زيان    . شودراه زيان وارد مي   

اكولوژيك براي فعاليـت  اگر شرايط . گردندكيفي محصوالت انبار شده نيز مي   
هاي الروي حـشرات و     آفات مختلف فراهم باشد محصول به مدفوع و پوسته        

. ها و يا به فضوالت جوندگان آلوده شده و از مرغوبيت آن كاسته مي شودكنه
 به خاطر عدم فروش بذور ذرت در منطقه مغان، بذور توليـدي        1382در سال   

ايط بد انبارها و عدم آگاهي انبارداران يكسال ديگر در انبار ماند و به خاطر شر
منطقه، مقدار زيادي از بذور مورد هجوم آفات مختلف قـرار گرفـت و از بـين     

در آن سال به فكر تدوين كتابي ساده و با تصاوير رنگي در مورد آفات               . رفت
. انباري افتاديم تا شايد بتوانيم كشاورزان عزيز را با آفات انباري آشـنا سـازيم            

 حاصرسـعي شـده آفـات مهـم و كليـدي انبارهـا ذكـر شـود، زيـرا                    در كناب 
نويسندگان معتقدند هر چه حجم كتاب كم و مطالب آن سـاده و روان بيـان                
شود موجب ترغيب خواندگان براي مطالعه خواهد شد و خودشان بـا مقايـسه            
عكس رنگي و توضيحان مربوط به آفت انبـار خـود اقـدام بـه تـشخيص آن             

توانند با تشخيض آفت محصوالت خـود از كارشناسـان           مي خواهند نمود و يا   
اكنون اين كتـاب تـدوين شـده و در اختيـار زارعـين و               . منطقه ياري بجويند  
اميد است خوانندگان محتـرم ايـن كتـاب مـا را در             . گيردكارشناسان قرار مي  

  . تكميل و رفع نواقص آن ياري نمايند
 حسين كرباليي خياوي، پرويز شريفي زيوه
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   ويراستار علميسخن

سـاالنه  . هـاي كـشاورزي ايـران اسـت       استان اردبيـل يكـي از قطـب       

 درصـد  100شوند، به طوري كه محصوالت مهمي در اين استان توليد مي     

 درصد ذرت بـذري كـشور در اسـتان اردبيـل     80سورگوم بذري و بيش از     

هاي روغني نيز از محصوالت مهم در اين        گندم، جو و دانه   . گرددتوليد مي 

بنابراين انبارهاي متعددي در اين اسـتان وجـود دارنـد و            . باشنداستان مي 

با ايـن   . كنترل اين انبارها از نظر آفات انباري داراي اهميت بسياري است          

وجود، در حال حاضـر هـيچ دسـتورالعمل يـا راهنمـايي بـراي تـشخيص،         

ورد كتاب حاضر در مـ . شناسايي و مبارزه با اين آفات در استان وجود ندارد         

آفات انباري مهم با تاكيد بر آفات رايج در انبارهاي استان اردبيل، با هدف             

ياري رساندن به كشاورزان عزير و كارشناسان گرامـي منطقـه كـه بـراي               

كننـد،  بهبود كميت و كيفيت توليد محصوالت كشاورزي منطقه تالش مي     

ي، در هاي موجود پيرامون آفات انبـار  برخالف ساير كتاب  . تهيه شده است  

اين كتاب، نويسندگان محترم با نوآوري در ارائه مطالب بـه صـورت مـتن           

كوتاه در كنار تصاوير مربوط به متن در همان صفحه، ابزار مناسبي را براي 

-شناسايي آسان و سريع آفت توسط كشاورزان و كارشناسان فـراهم آورده       
كالت اميد است اين تالش ارزشمند بتوانـد گـامي مـوثر در حـل مـش      . اند

  .كشاورزان عزيز منطقه، پيرامون آفات انباري باشد

                                                                                                  

  الله ابراهيمي
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  مقدمه

در مراحل مختلف  هنوز در تمام نقاط دنيا مقدار زيادي از مواد

براثر حمله و هجوم باكتريها و قارچها فاسد شده و يا  كردن  نبارو ا  توليد

انبار كردن . رودها و غيره از بين مياينكه بوسيله حشرات و موش

هاي سال و يا جهت  محصوالت كشاورزي به منظور استفاده در ساير فصل

درصدي از مواد غذايي انبار  .انتقال به ساير مناطق امري ضروري است

به سه  اين زيان. رود  عوامل مختلف زنده و غيرزنده از بين ميشده در اثر

آمار و ارقام   .زيان كمي، كيفي و بهداشتي: شود بندي مي گروه دسته

دهد كه هر سال مقدار  المللي و محلي نشان مي هاي رسمي بين سازمان

قابل توجهي از توليدات كشاورزي جهان سوم به وسيله آفات در انبارها از 

شود به عنوان مثال برخي از  رود و ميلياردها تومان زيان وارد مي بين مي

توانند در شرايط مناسب همه  سوسكها مانند شپشه برنج و شپشه گندم مي

هاي غالت را خورده و تنها پوست آنها را باقي گذارند يا  محتويات دانه

اي در برخي  خسارت سوسكهاي حبوبات مانند سوسك چيني و چهار نقطه

اي شديد است كه در مدت كوتاهي همه محصول را از  ارد با اندازهاز مو
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 درصد غالت در اثر خسارات آفات 10براساس آمار تقريبا  .برد بين مي

در كشور ما نيز طبق . رود انباري در مناطق مختلف جهان از بين مي

 درصد محصوالت كشاورزي به 20 تا 10اظهارات مقامات رسمي هر سال 

. رود انبارها به وسيله آفات و عوامل مختلف از دست ميطور متوسط در 

اي از  مسلم است كه اين خسارت در بعضي از نقاط كشور و در مورد پاره

هاي حبوبات كه كه  سوسك.محصوالت به مراتب بيش از اين مقدار است

توانند كيفيت محصوالت را به الرو آنها در داخل دانه زندگي مي كند مي

اگر براي از بين . ورند و يا آن را غيرقابل مصرف سازندسرعت پايين بيا

بردن اين سوسك ها مبارزه موثري صورت بگيرد به دليل بلقي ماندن 

ها، چنين محصوالتي حداقل الشه الروها و حشرات كامل در داخل دانه

اي كيفي گاهي زيانه. براي مصرف انسان به هيچ وجه مناسب نخواهند بود

-ها و ديگر عناصر اصلي محصول بروز مي ويتامينبصورت از بين رفتن

دهد در كند، ترجيح ميهاي غالت حمله مي شپشه گندم كه به دانه.كند

. ها كه از لحاظ مواد قندي بسيار غني است تغذيه نمايددرجه اول از جوانه

 كه الرو آنها از حبوبات  (.Challosobruchs spp)هاي حبوباتسوسك
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ها را از  درصد مواد دروني دانه50وانند به طور متوسط تكنند ميتغذيه مي

همچنين برنج آلوده به .  درصد آن ماده پروتئيني است25بين ببرند كه 

 B درصد ويتامين 15 تا 10حشرات انباري در مدت هشت ماه بيش از 

 نشان دادند دانه هاي 1954پزوهشگران در سال . دهندخود را از دست مي

له آفات مختلف قرار مي گيرند و يا هنگام برداشت و غالتي كه مورد حم

شوند، در اثر اكسيداسيون حمل و نقل بوسيله عوامل مكانيكي شكسته مي

يابد و در هاي شيميايي مقدار اسيدهاي چرب آزاد آنها افزايش ميو واكنش

آفات انباري عالوه بر زيانهاي كمي و .شودمزه مينتيجه محصول ترش

كارگراني . صرف كنندگان را نيز به مخاطره مي اندازندكيفي، بهداشت م

  بطور Dermestesهاي هاي تجاري آلوده به سوسككه با پوست

علت ابتال . مستقيم سر و كار دارند به سياه زخم شديد مبتال مي شوند

مربوط به تماس دستها با مدفوع اين حشره اي كه ممكن است به عامل 

هاي نانهاي پخته شده از آردي كه به موه.بيماري سياه زخم آلوده باشد

بلند الرو اين حشره آلوده است در دستگاه گوارشي مصرف كنندگان 

اگر اسب مدتي از جو آلوده به شپشه . اختالالت شديدي ايجاد مي كند
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 تغذيه كند در دستگاه گردش خون آن Sitophilus granariesگندم 

  .اختالالتي بروز مي كند

  رياهميت آفات انبا

 گونه آنها 18 گونه آفات انباري وجود دارد اما تنها 300نزديك به 

حشرات آفت انباري براي آلوده نمودن . باشندداراي اهميت اقتصادي مي

اند و تهديدي غالت نارس و محصوالت حبوبات خود را سازگار نموده

آفات محصوالت انباري . براي محصوالت انباري در سراسر جهان هستند

 Sitophilusجنساي حمله كنند مانند ست ابتدا به محصوالت غلهممكن ا

  حمله ثانويه به غالت و Triboliumدر حاليكه ساير آفات مانند جنس    

دو گروه مهم حشرات اهميت اقتصادي زيادي به عنوان . حبوبات دارند

-و بال پولك) هاسوسك(پوشان سخت بال: آفات محصوالت انباري دارند

دار به پوش و بال پولكچندين گونه سخت بال). هارهپشب(داران 

خسارت محصوالت زراعي . كنند محصوالت زراعي در انبار حمله مي

شود چندين داران تنها مربوط به دوره ي الروي آنها ميتوسط بال پولك

كنند كه محصوالت انباري را دار هنگام تغذيه تار توليد ميالرو بال پولك
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بقاياي آفات انباري . كننداي به هم بافته شده تبديل ميهبه صورت گلوله

. در محصوالت انباري بويژه محصوالت غذايي از نظر بهداشتي مضر است

بر خالف آفات فعال در محيط باز كه تحت كنترل عوامل طبيعي مختلف 

تر و مساعدتر هستند و هاي سادهگيرند، آفات انباري در محيطقرار مي

وسعه تجارت داخلي و خارجي با ت. آيند طغياني در ميتر به صورتسريع

اغلب آفات انباري . شونداز يك نقطه به نقطه ديگر منتقل ميبه سرعت 

همه جازي هستند و بسياري از آنها حاصل تغيير رژيم غذايي حشرات 

توانند هم در مزرعه و هم در انبار خسارت بعضي از آنها مي. زيان استبي

  .ع ميزباني زيادي دارندوارد كنند و تنو

  

  طبقه بندي آفات انباري از نظر نوع خسارت

 Major Pest or Key Pestآفات اصلي يا درجه اول  - 5

اند و در اين آفات به تغذيه از محصوالت انباري سازش پيدا كرده

گيرد، شوند و اكثراً بر عليه آنها مبارزه صورت مياغلب نقاط دنيا يافت مي
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دار، شپشه برنج، شپشه گندم، لمبه و بيد گندم، بعضي از مانند شپشه دندانه

  پره هنديهاي حبوبات و شبسوسك

   Minor Pest or Occossional Pestآفات درجه دوم يا اتفاقي  - 6

 گونه 175حدود . ها هستندشامل گروه بزرگي از حشرات و كنه

 وارد اند كه بطور اتفاقي در سيلوها و انبارها خسارتحشره شناسايي شده

مثالً . شوندآفات درجه دوم در شرايط خاصي تبديل به آفت مي. سازندمي

-هاي سالم غالت توسط آفات درجه اول آسيب ديده و شكسته ميدانه

گردند، شوند و سپس آفات درجه دوم قادر به حمله به بذور شكسته مي

مانند سوسك نان، سوسك توتون، سوسك موزه، سوسك سياه آرد، 

   كوتاه آرد و سوسك سياه غالتسوسك شاخك

    Incidental Pestآفات اتفاقي  - 7

 گونه حشره و كنه همراه با آفات درجه يك و درجه دو 150حدود 

-كنند و معموال از قارچها حمله ميندرتاً به دانه. در انبارها يافت مي شوند

- هاي موجود بر روي محصوالت تغذيه ميهاي انباري و ميكروارگانيسم

هاي خانواده هاي عنكبوتي، سوسكنند سوسكما. كنند
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Tenebionidaeهاي خانواده ، سوسكStaphylinidae بيدهاي ،

   Tineiidaeخانواده 

شوند اما بقاياي حشرات پارازيتوئيد و شكارگر كه در انبارها يافت مي - 8

  .شوند و ممكن است مضر باشندآن همراه با محصول مي

در اين كتاب آفات مهم . فات مختلفي دارد         انبارهاي استان اردبيل آ

از ميان آنها  يك گونه . همراه با اشكال رنگي آن توضيح داده شده است

سرخرطومي و يك گونه از پروانه ها در انبارهاي استان بيشترين تراكم 

آورد بقيه نيز هر چند در جمعيتي را دارا بوده و خسارت هنگفتي را وارد مي

ني ندارند، ولي با توجه به ورود بذور از ساير حال حاضر اهميت چندا

استانها و كشورهاي خارج، احتمال دارد به ليست آفات مهم انباري استان 

به همين خاطر چند مورد از مهمترين آفات استان در اين . اضافه گردد

كتاب شرح داده شده و شيوه مبارزه با آنها بر اساس نتايج تحقيقات انجام 

اميد است اين مقوله با پيشنهادات شما عزيزان . ه استيافته، ارائه شد

   .تكميل گردد
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  ) پوشانبالسخت(هاي آفت انباري سوسك

  )Coleopteraراسته (

  افراد بالغ

  هاساختار بدن سوسك

ها براي شناسايي آنها ضروري اطالع از ساختار اصلي و پايه سوسك

ها و يف گونههاي زير در توصاصطالحات اشاره شده روي شكل. است

ها براساس هر چند شناسايي دقيق سوسك. شناسايي آنها مفيد خواهد بود

سازد بندي اوليه دقيقي را فراهم ميساختار كلي بدن دشوار است، اما گروه

كه براي تشخيص اوليه آفت در روي محصول در انبار يا مزرعه مفيد 

ساختار كلي پا  2 ساختار كلي بدن حشره بالغ و شكل 1شكل . خواهد بود

  .دهددر سوسك را  نشان مي
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  ساختار كلي بدن حشره بالغ : 1شكل 

  

 

 سر

 قفس سينه

 آرواره

 شكم

 شاخك

 شاخك

 پيش گرده

 بال عقبي، زير بالپوش

 ساق
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  هاساختار كلي پا در سوسك: 2شكل 

  

  الروها

شوند، يكي از پنج هايي كه در محصوالت انباري يافت ميالرو سوسك

ي در واين پنج شكل الر. باشندي را دارا ميشكل مجزا و مشخص الرو

 . گردد توصيف ميادامه

  

 كوكسا

 ران

 تروكانتر پنجه
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  )فرمورمي( فاقد پا -1

اين شكل الروي فاقد پا و غير متحرك است و در داخل مواد غذايي 

  . )3شكل  (كندزندگي مي

  

  

                                         

  )فرمورمي(و فاقد پا  الر-3  شكل                                 

   اسكارابئيفرم-2

داراي پاهايي . باشنددر هنگام رسيدن به سنين انتهايي غير فعال مي

شكل  با پيكان در اند كههستند كه به صورت كامل يا تا حدي رشد يافته

  .  مشخص شده است 4

  

  

                                     

  

   الرو اسكارابئيفرم- 4شكل                                  
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   كامپودئيفرم-3

اغلب رنگ . اندپاها به خوبي رشد يافته. باشندداراي بدن پهن و طويل مي

- اي ميسر و گاهي بند انتهايي شكم به رنگ قهوه. پريده و شفاف هستند

- اين الروها فعال بوده و به طور آزادانه داخل مواد انباري زندگي مي. باشد

 با پيكان 5شكل باشند كه در  دو زائده در انتهاي شكم ميداراي. كنند

  .نشان داده شده است

  

  

 

  الرو كامپودئيفرم-5شكل 

  

  االتريفرم -4

باشد  ميمانندكوتيكول سفت و چرمي. اي شكل استبدن طويل و استوانه

 اين الروهـا فعال بوده و به طور ). 6شكل  (تندـهستا كوتاه ـ پاها نسبو 
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  .كنندمواد انباري زندگي مي ه داخلآزادان

  

                                              

   

 

 

   الرو االتريفرم-6شكل 

  

  فرماروسي -5

فعال هستند و به . )7شكل  (مرغي شكل يا طويل و داراي مو هستندتخم

  .كنندطور آزادانه داخل مواد انباري زندگي مي

  

                                                                   

  

  

   الرو اروسيفرم-7شكل 
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 Sitophilus granarius شپشه گندم -1

(Curculionidae, Coleoptra)  

  Sitophilus oryzae/zeamais : هاي مشابهگونه

  شناسي ريخت

- متر و به رنگ قهوهحشره بالغ اين سرخرطومي به طول سه تا چهار ميلي

 سينه باشد و در جلوي سر يك خرطوم بلند قرار دارد، قفساي خرمايي مي

  ). 8شكل (داراي خطوط طولي متشكل از نقاط فرورفته است 

  

  

  

  

  

  

  

   حشره بالغ و الرو شپشه گندم-8شكل 
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بند اول شاخك طويل و . زانوئي و ده بندي مي باشد- شاخك از نوع گرزي

يگر شاخك كه در انتها قدري متورم است و در اين قسمت شش بند د

سه بند آخري با يكديگر تلفيق شده . تقريباً مساوي هستند وجود دارد

تر از صفحه پشتي صفحه پشتي آن طويل. را مي دهد 1تشكيل يك ماسو

  بوده و داراي نقاط فرورفته Sitophilus oryzaeسينه شپشه برنج 

اي بالپوشها نيز داراي فرورفتگي ه. بشكل بيضي و مجزا از يكديگر است

. نقطه اي شكل مرتب است كه تشكيل نوارهاي نقطه چين را مي دهد

طول . ران پاها قوي و پنجه بلندي دارد. اين سوسك قادر به پرواز نيست

  . هر بالپوش تقريباً مساوي پيش گرده است

هاي  خطي بالپوش بسيار ريز ولي مشخص مي باشند كه در فرورفتگي

  .  با پيكان نشان داده شده است9شكل 

  

  

  

                                                 
1 . Massue 
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بدن الرو در . طول الرو پس از رشد كامل در حدود سه ميليمتر است

الروها از نوع . قسمت شكم مسطح و در قسمت پشت محدب مي باشد

      ).10شكل (باشند فاقد پا مي

  

  

  

  

  

  بسيار ريز ولي مشخص بالپوشخطي  هايفرورفتگي - 9شكل          

  

  

  

  

  

  قد پا الرو شپشه گندم از نوع فا-10شكل 
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  شناسيزيست

حشره براي . كندحشره كامل اندكي پس از خروج از دانه جفتگيري مي

 33 درجه سانتيگراد نياز دارد و اگر دما از 12جفتگيري حداقل به گرماي 

ريزي يك تا دو هفنه بعد تخم. شوددرجه تجاوز كند، اين عمل متوقف مي

كمك قطعات دهاني خود ريزي حشره ماده ابندا به براي تخم. شودآغاز مي

كند، سپس يك عدد  ميليمتر روي دانه ايجاد مي5/1 تا 1اي به عمق حفره

گذارد و بالفاصله روي آن را به وسيله يك ماده تخم در درون آن مي

هايي كه يك حشره ماده درطول زندگي مجموع تخم. پوشاندچسبنده مي

 دما و رطوبت نسبي گذارد، بستگي به عوامل مختلف مانند افزايشخود مي

 عدد متغير است و گاهي 150-200و نرم بودن پوسته دانه داشته و بين 

گراد شش  درجه سانتي28دوره رشد جنيني در دماي . رسد عدد مي350تا 

بعد از تفريخ تخم ها، الرو . كشد روز طول مي10 درجه 20روز و در 

.  نفوذ مي كندكرمي شكل خميده از محل زير تخم مستقيماً بداخل دانه

كند و در اين مدت از الروها تمام مراحل رشدي در داخل دانه سپري مي

گرم در پايان  ميلي48از يك دانه به وزن . كندمحتويات دانه تغذيه مي
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ماند كه نصف آن مربوط به مدفوع گرم باقي مي ميلي28دوره الروي تنها 

 درصد در حدود 70 درجه و رطوبت 28دوره الروي در گرماي . الرو است

. كنددر اين مدت الرو چهار بار پوست اندازي مي. كشد روز طول مي24

الرو سن آخر براي شفيره شدن در زير پوست دانه اتاقكي آماده كرده و در 

دوره شفيرگي در شرايط مساعد در حدود يـك . شودآنجا ساكن مي

ا سوراخ مي پس از آن حشـره كامل پوست دانه ر. كشـدهـفتـه طول مـي

كند و از آن خارج مي شود دوره زندگي اين اين آفت از تخم تا حشره 

 روز طول مي 25 درصد رطوبت نسبي 70 درجه سانتيگراد و 30كامل در 

شپشه گندم يكي از آفات مهم غالت بشمار مي رود و خسارت آن . كشد

فت در انبارهاي گرم و مرطوب فوق العاده شديد  است در اثر حمله اين آ

زمينه براي فعاليت  ديگر آفات انباري كه قادر نيستند از دانه هاي سالم 

  .تغذيه كنند فراهم مي شود
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   خسارت

الروها و حشره كامل اين افت از بذور مصرف مي كنند حشره كامل بذور 

را سوراخ نموده و الروها از اندوسپرم و جنين نغذيه مي كند اين آفت در 

شكل (زند شود و خسارت زيادي به بذور ميديده ميانبارهاي مغان بيشتر 

ر ذرت و در انبارهاي آلوده خسارت اين آفت به حدي است كه بذو). 11

  .كند و بذر را غير قابل كشت مي نمايدگندم را تبديل به آرد مي

  

  

  

  

   خسارت شپشه گندم روي بذور گندم-11شكل 
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  كنترل

 35 روز دماي انبار را در هفتدر آزمايشي مشخص شده كه اگر به مدت 

. رود درصد حشرات بالغ از بين مي97از درجه سانتيگراد نگه داريم بيش 

هاي تدخيني مثل فسفين، متيل برومايد و فسفيد كشاستفاده از آفت

شود، اما گزارش ارائه شده در آلومينيوم موحب كاهش آفت در انبارها مي

- ها، موجب توجه به روشكشفت مبني بر سرطان زايي اين آ1992سال 

كشهاي تدخيني، در صورت استفاده از آفت. هاي غير شيميايي شده است

بهتر است قبل از ورود بذور به انبار، با استفاده از متيل برومايد انبار را 

     .ضدعفوني گردد
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  ,Sitophilus oryzae (Curculionidae  شپشه برنج -2

Coleoptera)  

  Sitophilus granariusندم شپشه گ:  گونه مشابه

   شناسيريخت

 پنج تا سه آن نبد لطو كهتا سياه  هتير ايهقهو نگه رب كامل هحشر

 دگر يهافرورفتگي از دهپيشگر روي .)12شكل  (ميباشد مترميلي

 ينا بين و مشخص كامالً بالپوشها طولي يهارشيا. ه استشد هپوشيد

 بالپوشها عمومي نگر. )13 شكل (دارد دجوو ييزر هايفرورفتگي هارشيا

 يكي شنرو ايهقهو رنگه ب رگبز لكة دو شبالپو هر روي و هتير ايهقهو

   .دشومي هيدد نتهاا در ييگرد و هقاعد يكيدنز در

  

  

  

  

   حشره بالغ، شفيره و الرو شپشه برنج-12شكل 
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 هايفرورفتگي هارشيا ينا بين هك بالپوشها طولي يهار شيا-13شكل 

  .دارد دجوو ييزر

  

 در وازپر ايبر نهاازآ قعه موب كه ستا لفعا ييرز يبالها داراي برنج شپشة

 كه شكم حلقه خرينآ روي از نر اتحشر. كندمي دهستفاا تغال ارعمز

 به نسبت نرها مخرطو .باشندمي تشخيص قابل هادهما از ستا همدآبر

 و تخم خيلي شبيه روال و تخم. ستا كوتاهتر هم و ترضخيم هم هادهما

الروها از نوع فاقد . باشند مي نهاآ از كوچكترريقد ولي مگند شپشه روال

    .باشندپا مي
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  شناسيزيست

گراد و سانتي  درجه30چرخه زندگي اين حشره در شرايط بهينه، در دماي 

بيشينه نرخ رشد  .گردد روز تكميل مي25 درصد، در 70رطوبت نسبي 

 S. granariesي اين گونه مشابه شناسزيست.  است25جمعيت در ماه، 

  . باشندحشرات بالغ عمر طوالني دارند و قادر به تغذيه و پرواز مي. است

  خسارت

 به طمربو اول جهدر در مگند شپشه مانند نيز هحشر ينا هعمد رتخسا

 تغذيه نهدا از ندگيز لطو در نيز كامل هحشر دخو ماا مرحله الروي است،

  . )14شكل  (كندمي

  

  

  

  

   خسارت شپشه برنج روي بذر ذرت-14ل شك
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 ،جو م،مانندگندري نباا تغال متما به بلكه برنج به تنها نه برنج شپشه

 نيز آرد و سسبو از تواندمي همچنين. ميكند حمله هغير و ودارچا ذرت،

 ليو ميكند حمله نيز تبقوال يهانهدا به گاهي هحشر ينا .نمايد تغذيه

  .روند مي بين از يدشر حلامر ئلاوا نهما در هاروال
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 ,Tribolium castaneum (Tenebrionidae    شپشه آرد-3

Coleoptera)  

  شناسيريخت

متر، پهن و به حشرات بالغ اين سوسك به طول سه تا چهار و نيم ميلي

 33ها فاصله بين چشم). 15شكل (باشد اي متمايل به قرمز ميرنگ قهوه

 با پيكان نشان داده شده 16له در شكل درصد عرض سر است و اين فاص

- چشم. سه بند انتهايي شاخك به شكل گرز مشخصي در آمده است. است

  ).15شكل (الروها االتريفرم است . ها تقسيم شده است

  

  

  

  

  

  

  Tribolium castaneum حشره بالغ و الرو -15شكل 
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ه با  درصد عرض سر است و اين فاصل33ها  فاصله بين چشم-16شكل 

  .پيكان نشان داده شده است

  

  شناسيزيست

بندي را تواند گوني هاي بستهكند اين آفت مي روي بذر غالت فعاليت مي

- تخم  مي500-1000حشره ماده در طول زندگي خود . تخريب نمايد

 سال زندگي 3شوند و تا گذارد در شرايط مطلوب در طول دو ماه بالغ مي

. در رطوبت باال رشد خوبي دارند. ما هستندبسيار حساس به سر. كنندمي

 درصد، در 70گراد و رطوبت نسبي بيش از  درجه سانتي38 تا 35در 
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در انبارهاي مغان . شود روز يك نسل از اين حشره تكميل مي20عرض 

  . اين آفت كمتر مشاهده شده است

  

  خسارت 

ت غالت به مواد خشك با منشا جانوري و گياهي، از جمله بذور و محصوال

اين مواد شامل گندم، جو، چاودار، ارزن، . كندهاي روغني حمله ميو دانه

هاي  برنج، سبوس، ميوه حبوبات، ذرت، آرد گندم و آرد ذرت، بيسكوئيت،

هاي گياهي خشك در دانه، تخم آفتابگردان، ادويه جات، نمونهخشك، پنبه

  .)18 و شكل 17شكل  (هرباريوم است

  

  

  

  

  

   روي آرد گندمت شپشه آرد خسار-17شكل 
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   خسارت شپشه آرد روي بذر گندم-18شكل 

  

  كنترل 

هاي گفته شده در مورد افت شپشه گندم و برنج در كنترل اين افت روش

هاي گياهي دور كننده آفت  روي عصارهدر آزمايشي كه. نيز صادق است

خاصيت دور انباري صورت گرفت مشخص شد كه عصاره گياه آنغوزه 

  .گي بسيار خوبي روي اين آفت داردنندك
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   سوسك كشيش يا سوسك دانه غالت-4

Rhyzopertha dominica (Bostrichidae; Coleoptera)  

  شناسيريخت

- و دو تا سه ميلياستهاي انبار ترين سوسكاين سوسك يكي از كوچك

سطح بدن سخت و منقوط و  به رنگ سياه . )19شكل  (متر طول دارد

انتهاي . سر به طرف پايين خم شده و مخفي شده است. ستخرمايي ا

ها به تدريج شكم به تدريج باريك و مخروطي شده است و انتهاي بالپوش

  . )20شكل  (انحنا يافته است

  

  

  

  

  

   حشره بالغ و الرو سوسك دانه غالت-19شكل 

  



 ٣٧ 
 

  

  

  

  

  

 انتهاي شكم به تدريج باريك و مخروطي شده است و انتهاي -20شكل 

  ها به تدريج انحنا يافته استپوشبال

  

  شناسيزيست

چرخه زندگي آن در . گذارند تخم بين بذرها مي500 تا 300حشرات ماده 

 روز تكميل 25 درصددر 70گراد و رطوبت نسبي  درجه سانتي34دماي 

حشرات در . طول چرخه زندگي بستگي زيادي به حرارت دارد. شودمي

  .دماي پايين فعاليت كمي دارند

  

 



 ٣٨ 
 

  خسارت

از . كنداين آفت بذور را سوراخ نموده، شرايط را براي آفات ديگر مهيا مي

اهميت بسيار كمي در انبارهاي مغان . نمايدعلوفه خشك نيز تغذيه مي

دارد اما در انبارهاي خانگي شهرستان مشگين شهر و اردبيل نيز مشاهده 

  .كندرا آلوده ميبذور غالت به ويژه گندم، جو، برنج و سورگوم . شده است

 

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٩ 
 

  سوسك توتون-5

Lasioderma serricorne (Anobiidae; Coleoptera) 

  

  شناسيريخت

متر به رنگ قرمز حشره بالغ اين سوسك به طول سه تا چهار ميلي

از خصوصيات . باشدهاي صاف و داراي موهاي كم ميخرمائي، با بالپوش

الرو اين ). 21شكل ( است عمده اين حشره عمود بودن سر بر محور بدن

الروها از . باشدمتر ميآفت به رنگ سفيد كم رنگ به طول سه و نيم ميلي

  ).21شكل (نوع اسكارابئيفرم هستند 

  

  

  

    

عمود (و حشره بالغ سوسك توتون ) از نوع اسكارابئيفرم( الرو -21شكل 

  )بودن سر ير محور بدن مشخص است



 ٤٠ 
 

  شناسيزيست

-  تخم مي100 روز بعد از ظهورشان در حدود 10هر حشره ماده سه تا 

 70گراد و رطوبت نسبي  درجه سانتي30چرخه زندگي  در دماي . گذارد

در مغان انبار توتون موجود نيست . شود روز تكميل مي26درصد در 

  .خسارت اين آفت روي غالت گزارش نشده است

  

  خسارت

اين حشره از آفات . كندبه مواد خشك با منشا جانوري و گياهي حمله مي

. باشدمهم و مضر انبارهاي توتون و كارخانجات توليد بيسكويت مي

خسارت اقتصادي اين آفت در كاالهاي فراوري شده بيشتر و در غالت 

  .رودها به شمار مياز آفات مهم هرباريوم. خام كمتر است

  

  

  

  



 ٤١ 
 

  دار برنج شپشه دندانه-6

Oryzaephilus surinamensis, Oryzaephilus mercator 
(Silvanidae; Coleoptera)  

  شناسيريخت

متر به رنگ قهوه اي تيره تا حشره كامل به طول دو و نيم تا سه ميلي

 قفس سينه .)22شكل  (باشدخاكستري تيره با قفس سينه كامال مجزا مي

سينه داراي شش زائده داراي سه شيار طولي مشخص و طرفين قفس

  .)23شكل (دندانه مانند است 

  

  

  

  

  

  

  

  دار برنج الرو و حشره بالغ شپشه دندانه-22شكل 



 ٤٢ 
 

 .O طويل و در  O. surinamensis ها در طول سر در پشت چشم

mercator شكل (الروها كامپودئيفرم هستند ). 24 و 23شكل (كوتاه است

22.(  

  

  

  

  

 .O ها در طول سر در پشت چشم  قفس سينه با سه شيار و-23شكل 

surinamensis طويل است .  

  

  

  

  

 .Oها در طول سر در پشت چشم  قفس سينه با سه شيار و-24شكل 

mercator  طويل است.  



 ٤٣ 
 

  شناسيزيست

 30گذارد و در دماي  تخم مي300 حدود O. surinamensis حشره ماده 

 درصد چرخه زندگي خود 90 تا 70گراد و رطوبت نسبي  درجه سانتي33تا 

كو در  ماه زنده مي6- 10هر ماده حدود . كند روز تكميل مي20را در 

 روز بعد از بالغ شدن شروع به 5. كند سال زندگي مي3شرايط مساعد تا 

كند در شرايط رطوبت و حرارت مناسب جمعيت آن بيشتر تخم ريزي مي

  .شودمي

  

  خسارت

 O. surinamensisگونه . اين آفت روي غالت، آجيل و ميوه فعاليت دارد

هاي خشك و  ميوهO. mercator ربوط به غالت و غالت و توليدات م

  .كنندهاي روغني را آلوده ميدانه

  

  

  



 ٤٤ 
 

   سوسك لوبيا-7

Acanthoscelides obtectus (Chysomelidae, Bruchinae; 

Coleoptera)  

  

  شناسيريخت

متر و بدن پوشيده از مو با حشره كامل اين آفت به طول سه تا چهار ميلي

پوش ها بلند، بال پاها و شاخك).25شكل  (شدباهاي خاكستري ميلكه

 .)26شكل  (پوشاندداراي نقش و نگار كه شكم را به طور كامل نمي

 با پيكان نشان داده 27شكل در (پاهاي عقبي داراي سه يا چهار دندانه 

. متر طول به رنگ سفيد و مودار استالروها با پنج ميلي). شده است

  .)25شكل  (الروها اسكارابئيفرم هستند

  

  

  

  

  تصوير حشره كامل و الرو سوسك لوبيا -25شكل 



 ٤٥ 
 

  

  

  

  

  

  پوشاندها شكم را به طور كامل نمي در سوسك لوبيا بالپوش-26شكل 

  

  

  

  

  

  پاهاي عقبي داراي سه يا چهار دندانه -27شكل 

  

  شناسيزيست

-در روي بقوالت مانند لوبيا، باقال و غيره مي تخم 50حدود حشره ماده  

الروها خود را در زير . ممكن است يك الرو در هر باقال پيدا شود. دگذارن



 ٤٦ 
 

كنند و حشره كامل از زير پوست پوست باقال پنهان كرده و تغذيه مي

 درصد 80گراد و رطوبت نسبي  درجه سانتي30در دماي . آيدبيرون  مي

  .حشرات بالغ عمر كوتاهي دارند. گردد روز تكميل مي27چرخه زندگي در 

  

  ارتخس

). 28شكل (نمايد اين حشره به تمام محصوالت خانواده لگومينوز حمله مي

. گيردحمله در انبار و همچنين، در مزرعه پيش از برداشت صورت مي

در مغان . كنترل آن مشكل بوده و بايد بطور مستمر با آن مبارزه نمود

آلودگي به اين . رودمهمترين آفت در انبار ذخيره حبوبات منازل بشمار مي

  .گرددهاي قارچي ميآفت باعث توليد حرارت و رشد گسترده كپك

  

  

  

  

  

   خسارت سوسك لوبيا-28شكل 



 ٤٧ 
 

  يا سوسك نان  سوسك داروخانه -8

Stegobium paniceum (Anobiidae, Anobiinae; Coleoptera) 

 .Lasioderma sp : گونه مشابه

  شناسيريخت

. تر استباشد اما كوچكتر و طويلميLasioderma اين سوسك شبيه  

اي مايل به قرمز متر و به رنگ قهوهحشره بالغ به طول سه تا چهار ميلي

سه بند انتهايي شاخك افراد بالغ . )29شكل  (باشدبا موهاي باريك مي

  . پهن شده است

  

  

  

  

   حشره بالغ و الرو سوسك نان-29شكل 



 ٤٨ 
 

الروها . باشدوهاي ظريف ميها داراي شيارهاي طولي ظريف و مپوشبال

  ).29شكل (اسكارابئيفرم هستند و پاها به خوبي رشد يافته است 

  شناسيزيست

- عدد تخم را بطور انفرادي روي مواد غذايي مي50-100حشره ماده  

.  دوره الروي در شرايط منطقه حدود چهر تا پنج روز طول ميكشد. گذارد

 درصد چرخه 90 تا 60نسبي گراد و رطوبت  درجه سانتي30در دماي 

- درجه سانتي34 تا 15قادر به تحمل . گردد روز تكميل مي40زندگي در 

در آب و هواي خنك فقط منطقه . باشد درصد مي35گراد و رطوبت باالي 

  .شودتنها يك نسل از اين آفت تشكيل مي

  خسارت

هاي  الروها همه چيزخوار و روي طيف وسيعي از غذاها مانند علف

ها، ماهي و  قهوه، بيسكويت، نان خشك، ادويه آرد،آجيل، غالت، ،خشك



 ٤٩ 
 

. ها هستندها و هرباريوماز آفات مهم موزه. )30شكل  (كندغيره تغذيه مي

  .اين آفت در مغان در نانوايي هاي زير نهر تراب مشاهده شده است

  

   

  

  

   خسارت ناشي از تغذيه و فعاليت سوسك نان -30شكل 

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٠ 
 

  خوارسوسك چرم،  سوسك خاپرا، گندم لمبه-9

Trogoderma  granarium (Dermestidae; Coleoptera)  

 هاي اين جنس، ساير گونه :هاي مشابهها و جنسگونه

Anthrenus ، Anthrenocerus  

  شناسيريخت

متر و بيضي شكل حشره بالغ اين سوسك به طول دو تا سه و نيم ميلي

- نقاط روشن در روي آن و پوشيده از مو مياي تيره بابه رنگ قهوه. است

 و )32شكل  (ها داراي شكاف در حاشيه داخليچشم. )31شكل  (باشد

شاخك داراي چماق سه تا هشت بندي است؛ بندها به صورت متقارن به 

متر و بدن الروها به شكل محور دراز به طول پنج ميلي. اندهم متصل شده

  .)31شكل  (فرم هستندا اروسيالروه. باشدبه رنگ زرد بلوطي مي

  

  

  

   الرو و حشره كامل لمبه گندم-31شكل 



 ٥١ 
 

  

  

  

  

  

  هاي حشره كامل داراي شكاف در حاشيه داخليچشم -32شكل 

  

  شناسيزيست

گذارد و دوره الروي در منطقه چهار هفته طول  تخم مي80حشره ماده 

 به حشره بالغ زندگي كوتاهي در حدود يك هفته دارد و قادر. كشدمي

 روز 60گراد چرخه زندگي در حدود  درجه سانتي30در دماي . پرواز است

هاي الروي انداخته ده در داخل مواد آلوده انباري پوسته. شودتكميل مي

الروها در شرايط بدون غذا قادر به بقا به مدت طوالني حتي . ماندباقي مي

  .باشندتا چندين سال مي

  



 ٥٢ 
 

  خسارت

، از مواد با منشا جانوري و گياهي مثل برنج، يز چالروها تقريبا از همه

هاي خانواده لگوم، شيرابه گياه، كتاب، جعبه هاي روغني، دانهآجيل، دانه

اين آفت در . )33شكل  (كنندكارتون و حتي پرده نقاشي و پارچه تغذيه مي

  .كندمنازل مغان زير فرش و جاهاي مرطوب زندگي مي

  

  

  

  

  

 

 

  ندم خسارت لمبه گ-33شكل 

 

  

  



 ٥٣ 
 

  سوسك كرم  زرد آرد -10
Tenebrio spp. (Tenebrionidae; Coleoptera) 

T. molitor 
T. obscurus 

  شناسيريخت

حشره بالغ به . باشديكي از بزرگترين سوسكها در انبارهاي محصوالت مي

شكل (باشد اي تيره تا سياه ميمتر و به رنگ قهوه ميلي18 تا 12 طول 

 .T در حالي كه ) 35شكل (است   براقT. molitorظاهر گونه ). 34

obscurus 30الروهاي اين سوسك ). 36شكل ( ظاهري مات دارد 

متر طول دارد و به رنگهاي سفيد و قهوه اي است و بزرگترين الرو ميلي

 الروها االتريفرم هستند. شوددر بين الروهاي آفات انباري محسوب مي

  .)34شكل (

  

  

  

  

   كامل كرم زرد آرد الرو و حشره-34شكل 



 ٥٤ 
 

  

  

  

  

  

  

  با ظاهري براق Tenebrio molitor گونه -35شكل 

  

  

  

  

  

  

  ماتبا ظاهري  Tenebrio obscurus گونه -36شكل 

  



 ٥٥ 
 

  شناسيزيست

 تخم بطور انفرادي يا گروهي روي آرد و سبوس 300- 600حشرات ماده 

وز  ر14در منطقه مغان الروها در عرض چهار تا . گذاردهاي غالت ميدانه

الروها به دماهاي پايين مقاوم و حشرات بالغ در بهار و . شوندظاهر مي

. كنندشوند و در حدود دو تا سه ماه زندگي مياوايل تابستان ظاهر مي

دهند اما حشره بالغ در طول شب مكانهاي تاريك و رطوبي را ترجيح مي

 27تا  25 در دماي T. molitor چرخه زندگي . كندبه سمت نور پرواز مي

دامنه دمايي و رطوبتي كه . شود روز كامل مي120گراد در درجه سانتي

گراد و رطوبت نسبي باالي  درجه سانتي30 تا 14قادر به تحمل آن است 

  .باشد درصد مي30

  

  خسارت

هاي نان و ذخيره اين حشرات غالت را آلوده كرده و روي شير، كيسه

ب روي مواد انباري كهنه فعاليت اغل. كندغذايي منازل و غيره فعاليت مي

  .بيشتري دارند



 ٥٦ 
 

  سوسك سورشاخي -11
Tenebroides mauritanicus (Trogossitidae; Coleoptera)  

  

  شناسيريخت

متر اين حشره بدني دراز و به رنگ سياه براق به طول شش تا يازده ميلي

قفس سينه و قفس سينه بزرگ است و پيشسر و پيش). 37شكل (دارد 

 38شوند كه در شكل ا يك بخش باريك و مشخص از هم جدا ميشكم ب

متر با سر  ميلي20الروها سفيد و به طول . با پيكان نشان داده شده است

  ).37شكل (الروها كامپودئيفرم هستند . باشندسياه مي

  

  

  

  

  

  

   الرو و حشره كامل سوسك سورشاخي-37شكل 



 ٥٧ 
 

  

  

  

  

 باريك و مشخص از هم قفس سينه و شكم با يك بخش پيش-38شكل 

  شوندجدا مي

  

  شناسيزيست

ها را روي آرد گندم يا تخم. گذارد تخم مي1000حشره ماده در حدود 

طول چرخه زندگي چند ماه در سال . گذاردروي سطح ساير غذاها مي

افراد بالغ . باشد و افراد بالغ عمر طوالني دارندبسته به شرايط محيط مي

  .نسبت به سرما متحمل هستند. قادر به پرواز هستند

  

  

  



 ٥٨ 
 

  خسارت

اين حشره به . كندبه مواد خشك داراي منشا گياهي و جانوري حمله مي

اغلب در انبار مواد . كندغالت، توتون، برگ خشك و ساير بذور حمله مي

 Callosobruchus ساز است و در انبارهاي مغان كمتر كهنه مشكل

 .مشاهده شده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٩ 
 

 Callosobruchusاي حبوباتچهار نقطهسوسك  -12

maculatus (Chrysomelidae: 

Bruchinae; Coleoptera)  

  شناسيريخت

هاي شكل با پاها و شاخكمتر، كرويافراد بالغ به طول سه تا چهار ميلي

- طويل و بالپوش داراي نقش و نگار است كه به طور كامل شكم را نمي

 قسمت پاييني ران پاي عقبي لبه داخلي و خارجي). 39شكل (پوشاند 

- الروها از نوع اسكارابئيفرم با پاهاي نسبتا رشد يافته مي. داراي خار است

  .باشند

  

  

  

  

  

  اي حبوبات حشره كامل سوسك چهار نقطه-39شكل 



 ٦٠ 
 

  شناسيزيست

هاي خود را به صورت انفرادي در سطح دانه حبوبات قرار افراد ماده تخم

كنند رد دانه شده و از جنين آن تغذيه ميالروها وا). 40شكل (دهند مي

 و در نهايت )42شكل  (شودشفيرگي نيز داخل دانه سپري مي). 41شكل (

 تا 24در شرايط بهينه در مدت . شوندحشرات كامل از داخل دانه خارج مي

افراد بالغ طول . كنندگيري ميگردد و جفت ساعت حشره كامل بالغ مي36

. و طي اين مدت نيازي به تغذيه ندارند)  روز14ا  ت10(عمر كوتاهي دارند 

 21 درصد، در 90گراد و رطوبت نسبي  درجه سانتي32چرخه زندگي در 

  . گرددروز تكميل مي

  

  

  

  

  تخم تازه گذاشته شده حشره روي لوبيا-40شكل 



 ٦١ 
 

  

  

  

  

   الرو در داخل دانه لوبيا-41شكل 

  

  

  

  

   شفيره در داخل دانه لوبيا-42شكل 

  

  خسارت

آلودگي . كنددر انبار و حتي قبل از برداشت به دانه انواع حبوبات حمله مي

ها به اين آفت گاهي باعث افزايش حرارت و در نتيجه، رشد شديد كپك

  . باشداغلب خسارت اقتصادي حاصل از اين آفت شديد مي. گرددمي



 ٦٢ 
 

 Caryedon serratusسوسك بذرخوار بادام زميني  -13

(Chrysomelidae: 
Bruchinae; Coleoptera)  

 

  شناسيريخت

ها هاي طويل، بالپوشمتر، با پاها و شاخكافراد بالغ به طول هفت ميلي

. )43شكل  (پوشانداي روشن كه شكم را به طور كامل نميبه رنگ قهوه

تر  دندانه كوچك12 تا 11ران پاهاي عقبي بزرگ با يك دندانه بزرگ و 

الروها .  نشان داده شده است44شكل ر باشند كه دروي لبه پاييني مي

  .اسكارابئيفرم، با پاهاي نسبتا رشديافته هستند

  

  

  

  

  

خوار بادام زميني با ران پاهاي عقبي   حشره كامل سوسك بذر-43شكل 

  .بزرگ كه با پيكان نشان داده شده است
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 دندانه 12 تا 11 ران پاهاي عقبي بزرگ با يك دندانه بزرگ و -44شكل 

  باشندتر روي لبه پاييني ميچككو

  

  شناسيزيست

. چسبانندها را به صورت انفرادي روي غالف يا دانه ميافراد ماده تخم

-كنند و كامال در داخل دانه نشو و نما ميالروها به داخل دانه نفوذ مي

ممكن است شفيرگي در داخل پيله نازكي در بيرون دانه سپري . يابند

 33 تا 30در شرايط بهينه، در دماي .  كوتاهي دارندافراد بالغ عمر. گردد

 روز 42چرخه زندگي در  درصد 90 تا 70گراد و رطوبت نسبي درجه سانتي

  .گرددتكميل مي
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  خسارت

در دماي باال . تواند با اهميت باشدخسارت اين آفت از نظر اقتصادي مي

اما در تواند باعث خسارت شديد به بادام زميني و تمبر هندي گردد مي

  . ساز نيستمنتطق معتدل، چندان مشكل
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 ;Attagenus spp.     (Dermestidae سوسك سياه قالي -14

Coleoptera) 
 

Attagenus  fasciatus  

Attagenus  pellio 

  شناسيريخت

 . مرغي شكل هستندمتر  و تخمافراد بالغ به طول سه تا پنج ميلي

Attagenus  fasciatus پريده مشخص در عرض وار رنگ نداراي

  .  با پيكان نشان داده شده است45شكل ها است كه در بالپوش

  

  

  

  

  

  

پريده مشخص داراي نوار رنگ fasciatus  Attagenus گونه -45شكل 

  ها استدر عرض بالپوش
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به رنگ سياه و هر بالپوش داراي يك لكه  Attagenus  pellioگونه 

هاي ديگر ويژگي مشخصي گونه. )46شكل  (باشدسفيد در مركز مي

فرم، الروها اروسي. باشنداي تيره تا سياه رنگ ميندارند و به رنگ قهوه

  ).74شكل (مودار و طويل هستند 

  

  

  

  

  

به رنگ سياه و هر بالپوش داراي  pellio  Attagenus گونه -46شكل 

  باشديك لكه سفيد در مركز مي

  

  

  

  فرم الروها از نوع اروسي-47شكل 
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  شناسيزيست

قرار داده ) به ويژه كاالهاي پشمي(تخم در بين مواد انباري با منشا آلي 

هاي اريشمي را الروها متحرك هستند و در ميان مواد آلوده خانه. شوندمي

در . كنندافراد بالغ عمر كوتاهي دارند و تغذيه نمي. گذارندبه جاي مي

 80 تا 70د و رطوبت نسبي گرا درجه سانتي24شرايط بهينه، در دماي 

  .كشددرصد، چرخه زندگي چهار تا هشت ماه طول مي

  

  خسارت

مواد خشك آلي، به ويژه مواد با منشا حيواني، از جمله كاالهاي پشمي، 

ها و منازل به ويژه در موزه. دهندپوستي و چرمي را مورد حمله قرار مي

 .زا باشدتواند خسارتهاي پشمي ميروي قالي
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 Callosobruchus chinensis  سوسك چيني حبوبات-15

(Chrysomelidae: 

Bruchinae; Coleoptera)  

  

  شناسي ريخت

-شاخك در نرها شانه. باشندمتر ميافراد بالغ به طول دو تا سه و نيم ميلي

ها به رنگ بالپوش.  است)49شكل  (ايها ارهو در ماده) 48شكل (اي 

هاي بزرگتر تيره در  در قسمت مياني و لكهاي تيرهاي روشن با لكهقهوه

  .الروها اسكارابئيفرم است.  باشندبخش عقبي مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  اي حشره نر با شاخك شانه-48شكل 
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  اي حشره ماده با شاخك اره-49شكل 

  شناسيزيست

. چسبانندهاي خود را به سطح بيروني پوشش بذر ميافراد ماده تخم

قبل از شفيره . كنند نفوذ كرده و در داخل آن رشد ميالروها به داخل بذر

كنند تا حشرات بالغ شدن، الروها پوسته بذر را جويده و آن را سوراخ مي

نيازمند دما و رطوبت نسبي باال براي توليدمثل باال . قادر به خروج باشند

-افراد بالغ بسيار فعال هستند و قادر به دويدن سريع و پرواز مي. هستند

  .ندباش
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  خسارت

عالوه بر ايجاد آلودگي در . كندهاي مختلف حمله ميبه نخود، لوبيا و لقوم

هاي شديد آلودگي. باشدها در مزرعه نيز ميانبار، قادر به آلوده كردن دانه

  .  گرددباعث ايجاد حرارت و كاهش كيفيت محصول مي
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  )Lepidopteraراسته (دار پولكآفات انباري بال

  هاپرهساختار شب

 ها براي شناسايي آنها مورد نيازپرهاطالع از ساختار اصلي افراد بالغ شب

و ) ساختار سر بالپولكداران (50 شكل اصطالحات نشان داده شده در. است

هاي آفت انباري  در توصيف گونه)ساختار كلي بدن بالپولكداران (51شكل 

  . بوددار و شناسايي آنها مفيد خواهدپولكبال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساختار سر بالپولكداران -50شكل 

  

 قاعده شاخك

 پالپ لبي

 چشم مركب پالپ لبي
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  داران ساختار كلي بدن بالپولك-51شكل 

  

  

  

  

 بال جلويي

 بال عقبي

 شاخك

 پالپ لبي

 سر

 قفس سينه

 شكم
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   شب پره هندي-1

Plodia interpunctella (Pyralidae; Lepidoptera)  

  

  شناسيريخت

هاي آن متر و عرض بال ميلي10اي به طول هشت تا حشره كامل پروانه

يك سوم بالهاي جلوئي از . باشدتر در حالت باز ميم ميلي20بيش از 

سمت قاعده برنگ خاكستري روشن و دو سوم بقيه قهوه اي متمايل به 

بالهاي زيري خاكستري متمايل بزرگ و كناره ). 52شكل (قرمز است 

  . خارجي بالهاي زيري داراي ريشك مي باشد

  

  

  

  

  

  پره هندي الرو و حشره كامل شب-52شكل 
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الروها به رنگ ). 53شكل ( لبي به سمت جلو قرار گرفته است هايپالپ

متر بوده و سر الرو به رنگ قرمز  ميلي20 تا 15سفيد روشن به طول 

  ).52شكل (باشد خرمائي مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي لبي به سمت جلو قرار گرفته است پالپ-53شكل 

  

  شناسيزيست

بسته به شرايط دمايي در منطقه . گذارد تخم مي300 تا 60هر حشره ماده 

چرخه زندگي حشره در . شوند روز تفريخ مي14ها در عرض هفت تا تخم

 روز تكميل 30 درصد در 75گراد و رطوبت نسبي  درجه سامتي30دماي 

 پالپ لبي
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گراد و رطوبت  درجه سانتي30 تا 15قدرت تحمل دامنه دمايي . شودمي

.  است60در ماه بيشينه نرخ رشد جمعيت .  درصد را دارند90 تا 25نسبي 

  . عمر افراد بالغ كوتاه است

  

  خسارت

هاي به ويژه روي فراورده. كندبه مواد خشك با منشا گياهي حمله مي

). 54شكل (كند هاي روغني، آجيل و شكالت و شير حمله ميغالت، دانه

  .در انبارهاي شيريني فروشي شهر پارس آباد مشاهده شده است

  

  

  

  

  

  

  

  ره هنديپ خسارت شب-54شكل 
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  اي آردمديترانهپره توتون، شبشب پره  - 2

; Pyralidae(Ephestia kuehniella , Ephestia elutella

)Lepidoptera 

  شناسيريخت

هاي آن در متر و عرض بال ميلي11 تا 10اي به طول حشره كامل پروانه

هاي جلوئي رنگ بال). 55شكل (متر است  ميلي18 تا 15حالت باز 

هاي جلويي دو نوار كم روي بال. باشدآميزي متنوع ميبا رنگخاكستري 

هاي زيري برنگ بال. رنگ و لكه هاي تيره كوچك نيز ديده مي شود

  . باشدسفيد چركي بوده و كناره خارجي بالها داراي ريشك هائي مي

  

  

  

  

  

  اي آردپره مديترانه الرو و حشره كامل شب-55شكل 
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 .Eگونه . باشدمتر مي ميلي20ي و به طول رنگ سفيد تا صورتالروها به

kuehniella )  56شكل ( بزرگتر از گونهE. elutella )  است) 57شكل.  

  

  

  

  

 E. kuehniella  گونه-56شكل 

  

  

 

 

 

 

  E. elutella   گونه-57شكل 
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  شناسيزيست

. مانند روز زنده مي15 تا 13حشره بالغ زندگي كوتاهي دارند و معموال 

 عدد روي غذاي آلوده جهت 280هاي خود را به تعداد ه تخمحشرات ماد

 در E. kuehniellaچرخه زندگي . گذارنددسترسي بهتر الروها به غذا مي

-  روز طول مي40 درصد، 75گراد و رطوبت نسبي  درجه سانتي25دماي 

گراد و رطوبت نسبي  درجه سانتي30 تا 12قادر به تحمل دماي . كشد

.  است50بيشينه نرخ رشد جمعيت در ماه . ستباالي صفر درصد ا

  .  كنندالروهاي تور ابريشمي توليد مي

  

  خسارت

ترين آفات در روي آجيل، قهوه، كاكائو و كارخانجات شكالت از خطرناك

 به E. elutellaگونه . اين گونه در مغان ديده نشده است.رودبشمار مي

  . كنندوتون تغذيه ميهاي خشك تانبارهاي توتون حمله كرده و از برگ
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   بيد لباس-3

Tineola bisselliella (Tineidae; Lepidoptera)  

  شناسيريخت

متر و عرض بدن با بالهاي باز شش  ميلي12 كوچك به طول بدن پرهشب

باشد ظاهر كلي حشره بالغ به رنگ طاليي براق مي. متر است ميلي12تا 

   ).58شكل (

  

  

  

  

  

  

  د لباس حشره كامل بي-58شكل 
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هاي الروها تونل. باشنداي ميالروها به رنگ سفيد كرمي با سر قهوه

  ).59شكل (كنند ابريشمي ايجاد مي

  

  

  

  

  

  

   الروهاي بيد لباس درون تونلهاي ابريشمي-59شكل 

  

  شناسيزيست

گيري تخمهاي خود را به طور پراكنده در روي بيدهاي ماده پس از جفت

هر ماده . گذارندوها بتوانند از آنها تغذيه كنند ميپارچه و يا موادي كه الر

-الروها پس از رشد كامل درون پيله. گذارد عدد تخم مي100- 150حدود 

اين حشره در سال دو تا چهار . گردنداند تبديل به شفيره مياي كه تنيده

 روز تكميل 39گراد در  درجه سانتي25چرخه زندگي در دماي . نسل دارد

  . عمر افراد بالغ كوتاه استطول. شودمي
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  خسارت

-الرو بيد لباس از مواد كراتيني مانند نسوج پشمي، موئي و پرها تغذيه مي

اي و نخي و ابريشم مصنوعي غذاي مواد سلولزي مانند نسوج پنبه. كند

مناسبي براي اين حشره نيست ولي در صورت نبودن غذاي مناسب، از اين 

ايج مطالعات انجام شده، الروهاي حاصل بر اساس نت. كندنسوج تغذيه مي

 كيلوگرم پشم را از 30توانند پره ماده در سال مياز تخم هاي يك شب

ها يا پودر نفتالين يا نوارهاي بين ببرند براي جلوگيري از بيد زدگي از گلوله

  .توان استفاده نمودآلوده به گامكسان مي
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   بيد خز-4

Tineola pellionella (Tineidae; Lepidoptera)  

  شناسيريخت

متر و عرض بدن با بالهاي باز  ميلي12پروانه كوچكي است به طولشش تا 

بالهاي جلويي خاكستري شفاف با سه لكه تيره . متر است ميلي17 تا 11

هاي بالغ چون قدرت پرواز كمي پرهشب). 60شكل (رنگ روي آن است 

يك حضور دارند و به ندرت ديده شوند، در جاهاي تاردارند و جذب نور نمي

اي شكل ابريشمي مجزايي كه در شكل هاي لولهالروها در خانه. شوندمي

  .كنند نشان داده شده است، زندگي مي61

  

  
  

  

  

   حشره كامل بيد خز-60شكل 
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  اي شكل ابريشميهاي لولهالروهاي بيد خز در خانه -61شكل 

  

  شناسيزيست

 پشمي مختلف، مصنوعات پوستي و خز تغذيه كرده و الرو اين آفت از مواد

الرو بيد خز بر عكس بيد لباس از باقيمانده مواد تغذيه . رساندزيان مي

سازد اين پناهگاه تند براي خود پناهگاه ميكرده همراه با تارهايي كه متي

گيرد و اين كيسه را با خود به صورت كيسه اي بدن الرو را در بر مي

الروها موقع تغذيه قسمتي از بدن خود را از كيسه . كنديهميشه حمل م

خارج كرده و هنگام استراحت كامالً خود را در آن مخفي مي كنند و 

پس از طي . ريزندفضوالت را مرتباً از دهانه ديگر پناهگاه به بيرون  مي
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 15 تا 10گردند و پس از دوره الروي درون پناهگاه تبديل به شفيره  مي

گردند اين حشره در سال دو تا چهار نسل ت كامل ظاهر ميروز حشرا

  .دارد

  خسارت

مواد مورد تغذيه اين الرو عبارت از مواد كراتين ، پارچه ها و پشم، قالي، 

  .مبارزه با آن مشابه بيد لباس است. ابريشم و خز
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   بيد گندم-5

Sitotroga cerealella (Gelechiidae; Lepidoptera)  

  اسيشنريخت

هاي باز به متر با عرض بالطول پنج تا شش ميلياي بهحشره بالغ پروانه

پريده با يك بالهاي جلويي به رنگ زرد رنگ. باشدمتر مي ميلي14طول 

باشد و بالهاي لكه سياه كوچك در مركز، در فاصله دو سوم از قاعده مي

هاي لبي پالپ). 62شكل (عقبي به رنگ خاكستري با موهاي زياد است 

 با پيكان 63طويل و به شدت به سمت باال خميده شده است كه در شكل 

  .نشان داده شده است

  

  

  

  

  

   الرو و  حشره كامل بيد گندم-62شكل 
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  هاي لبي طويل و به شدت به سمت باال خميده شده استپالپ -63شكل 

  شناسيزيست

. گذاردرت ميهاي گندم و ذ عدد تخم كوچك روي دانه40پروانه ماده 

ها بعد از چهار تا هشت روز تفريخ شده و الروهاي كوچك سفيد تخم

اي در دانه گندم و ذرت سپري مراحل الروي درون حفره.  شودظاهر مي

قبل از شفيره شدن سوراخي در سطح دانه ايجاد نموده و آن را با . شودمي

د و رطوبت گرا درجه سانتي30در دماي . پوشاندهاي ابريشمي ميرشته

بيشينه نرخ . شود روز تكميل مي30 درصد، چرخه زندگي در 75نسبي 

حشرات بالغ زندگي كوتاهي دارند و تغذيه .  است50رشد جمعيت در ماه 

  .كنندنمي
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  خسارت

ها اين حشره روي دانه. به جز گندم و ذرت روي جو و چاودار فعاليت دارند

عاليت خود را از مزرعه شروع توانند فو حتي مي) 64شكل (فعاليت دارد 

-اين آفت از مهمترين آفات انباري در انبارهاي مغان محسوب مي. كنند

  .   شود

  

  

  

  

  

  روي ذرت  خسارت بيد گندم-64شكل 
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   بيد سيب زميني-6

Phthorimaea operculella (Gelechiidae; Lepidoptera)  

  شناسيريخت

متر و عرض بدن با حشره كامل باريك و به طول شش تا هفت ميلي

بالهاي جلويي به رنگ خاكستري مايل به . متر است ميلي12بالهاي باز 

در زمان استراحت بالها به . باشدهاي تيره پراكنده مياي با لكهقهوه

آرايش . دهندگيرند و ظاهر باريكي به حشره ميصورت شيرواني قرار مي

شود  ديده مي”X“شكل هاي ياه در حشره ماده در زمان استراحت به لكه

  . نشان داده شده است65شكل كه در 

 

  

  

  

  زميني حشرات نر و ماده بيد سيب-65شكل 

      مادهر           ن
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متر، ابتدا به رنگ سفيد يا زرد كه با  ميلي12تا  10طول الرو حداكثر به 

سر و ). 66شكل (يابد افزايش سن، به رنگ صورتي يا سبز تغيير مي

ر سطح بدن نقاط تيره رنگي مجهز د. اي رنگ استقفس سينه قهوهپيش

  . به مو ديده مي شود

 

 

  

 

 زميني الرو و شفيره بيد سيب-66شكل 
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  شناسيزيست

ها به صورت تخم.  عدد تخم مي گذارد80 تا 40هر حشرات كامل ماده 

زميني، خاك هاي بوته سيباي در پشت برگ روي جوانهيا توده  تك تك

الرو جوان پس از . دهدشم غده قرار ميها اطراف چانبار روي غده و در

تفريخ از تخم، نخست پيرامون خود تارهاي ابريشمي تنيده و پناهگاه 

در محل جوانه غده يا اپيدرم را سوراخ  آورد، سپساي شكل بوجود ميلوله

ها در داخل تونل الروي شفيره. شودو ضمن تغذيه به تدريج وارد آن مي

دوره . شوند يا شكاف در و ديوار ديده ميزمينيدر سطح گوني حاوي سيب

كشد و تعداد نسل آن در سال به  شش  روز طول مي30 تا 10شفيرگي 

  .چندين الرو در يك غده ديده شده است. رسدنسل نيز مي

  خسارت

الرو آفت نه تنها به . زميني در بيشتر نقاط جهان استآفت مهم سيب

 كنده فرنگي و توتون حمله ميزميني بلكه به بادمجان، گوجهاي سيبغده
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اي كشور بود ولي در سال اين آفت سابقاً از آفات قرنطينه. )67شكل (

  . از كرج گزارش گرديد1363

  

  

  

  

  

  

  

  

  زميني خسارت بيد سيب-67شكل 
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  هاي چوب و كتابشپشآفات انباري 

  )Psocopteraراسته (

  مشخصات كلي

متر، داراي از شش ميليحشرات اين راسته كوچك، اغلب به طول كمتر 

- زده ميهاي بيرونبدني نرم، با قطعات دهاني ساينده، سر بزرگ با چشم

  . شاخك اين حشرات بلند و تاژك چند بندي است). 68شكل (باشند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lepinotus reticulatus (Trogiidae) -68شكل 
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كه دما و هايي اغلب در مكان. ممكن است داراي بال يا فاقد بال باشند

جفت (در برخي از آنها، پاهاي عقبي . باشندرطوبت باال است، فعال مي

شكل (تر است نسبت به پاهاي جلويي رشد بيشتري داشته و قوي) سوم

69.( 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 Liposcelis decolor -69شكل 
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  ليپوسليسهاي كتاب، شپش 

Liposcelis spp. (Liposcelididae; Psocoptera) 

Liposcelis decolor 

Liposcelis entomophila  

  شناسيريخت

متر به رنگ سفيد  تا يك ميلي7/0اندازه آن خيلي كوچك و به طول 

-برخي داراي نوارهايي روي بدن مي. شفاف تا بلوطي و فاقد بال است

به علت كوچكي زياد گاهي آن را ). L. entomophilaمانند گونه (باشند 

  . )70شكل  (گيرندبا كنه گياهي اشتباهي مي

  

  

  

  

  L. entomophila گونه -70شكل 
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- ها چهار جفت پا دارند و به آرامي حركت مياين در حالي است كه كنه

كند، اما اين حشره مانند تمام حشرات داراي شش پا است و سريع حركت 

  .كندمي

  

  شناسيزيست

گراد  درجه سانتي30 در دماي باال، حدود L. entomophilaحشرات بالغ 

كنند و هر روز دو عدد تخم  روز عمر مي89 درصد، تا 80و رطوبت نسبي 

گراد رسيدن از مرحله تخم به مرحله حشره  درجه سانتي32در . گذارندمي

تر، در كشد در حالي كه در دماي خنك روز طول مي18بالغ اندازه تخم 

. شدك روز طول مي42گراد رسيدن به مرحله حشره بالغ تا  درجه سانتي20

گراد و رطوبت نسبي  درجه سانتي32 تا 18قادر به تحمل دامنه دمايي 

  .باشند درصد مي60باالي 
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  خسارت

ممكن است به هر ماده خشك با منشا گياهي يا جانوري به ويژه اگر به 

ها و اين حشره روي قارچ. مقدار كمي مرطوب باشد، حمله نمايد

جه حرارت و رطوبت در انبار باال وقتي در. كندمحصوالت انباري تغذيه مي

در بعضي از انبارهاي مغان . شودرود اين حشره در انبار غالت پيدا ميمي

باشد اين باشد و رطوبت در آنها باال ميكه كف انبار هم كف محوطه مي

  .حشره زياد مشاهده شده است
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  )دارهاي بالگونه(هاي كتاب  شپش-2

Lachesilla quercus (Lachesillidae; Psocoptera) 

Trogium pulsatorium (Trogiidae; Psocoptera) 

  

  شناسيريخت

- اي شكل، با رنگ متغير ميمتر، گويچهافراد بالغ به طول يك تا دو ميلي

هاي كوچك تا باشند و ممكن است به شكل گرهر ميها متغيبال. باشند

 با 72 و 71هاي شكل رهاي غشايي و كامال عملكردي باشند كه دبال

  . پيكان نشان داده شده است

  

  

  

  

  

  

  Lachesilla quercus -71شكل 
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  Trogium pulsatorium -72شكل 

 

 

  شناسيزيست

گراد و  درجه سانتي26ا  تL. quercus ،22شرايط نشوونماي بهينه براي 

 36 تا 18قادر به تحمل دامنه دمايي .  درصد است80 تا 70رطوبت نسبي 

توليد شبكه . باشد درصد مي70گراد و رطوبت نسبي باالي درجه سانتي

برخي از افراد بالغ قادر . كنند و عمر برخي از آنها كوتاه استابريشمي مي

  .باشندبه پرواز مي
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  خسارت

  

هاي تصادي خسارت اين حشرات  اغلب پايين است و جمعيتاهميت اق

با . باالي اين آفت نشان دهنده نامناسـب بودن شرايـط انبارداري است

كنند، به ويژه اين حال از مواد خشك با منشا گياهي و جانوري تغذيه مي

  .هاي ساختماني استماندهآفت رايج در پس. اگر كمي مرطوب باشند
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 Acarus siroد   كنه آر
( Acari : Acaridae )  

  شناسيريخت

متر  ميلي5/0ها داراي چهار جفت پا است و طول بدن به مانند ساير كنه

باشد و مقاومت خوبي به رنگ سفيد با پاهاي صورتي مي.  رسدبيشتر نمي

در رطوبت . هاي پايين تحمل نداردبه دماهاي پايين دارد اما به رطوبت

 تخم در 500-800هاي ماده كنه. تواند رشد كند درصد نمي65تر از پايين

گذارد و چرخه زندگي خود را در دو هفته  روزه مي20- 30يك دوره 

اين آفت روي غالت و محصوالت آجيلي فعاليت و . نمايدتكميل مي

فعاليت آن . دهد و در مقابل سموم مقاومت داردكيفيت آنها را كاهش مي

  .  يابداي باال كاهش ميدر رطوبت پايين و دم

 

  

  

 

 Acarus siro -73شكل 
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 موش مغان يا ول اجتماعي

اي و دم كوتاه كه كامال از مو پوشيده  كوچكي است به رنگ قهوه جونده

م و غيرمستقيم به محصوالت صورت مستقي  به دو).74شكل (است  شده 

ها تقريباً كند كه در خسارت مستقيم موشكشاورزي خسارت وارد مي

نمايند و اين ميزان تغذيه و زادو مي  روزانه حدود يك دهم وزن خود تغذيه

تواند باعث خسارت زيادي به محصوالت ولد باالي اين آفت در سال مي

اد غذايي را آلوده و از كشاورزي گردد و در نوع خسارت غيرمستقيم مو

- در انبارها با پخش فضله خود مي. كننددسترس تغذيه انسان خارج مي

  . وانند تا حد زيادي مواد انبار شده را غير قابل مصرف نمايندت

  

  

  

  

  

  Microtus socialis -74شكل 
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 مرتبه هفت  الي  پنجسال نوزاد و در يك15 تا 6موشها در هر زايمان 

يك جفت موش بزرگ .  در سه ماهگي زاد و ولد كنندرندو قادتوليدمثل 

ها عالوه بر كنند موش كيلوگرم مواد غذائي مصرف مي20ساالنه حدود 

گذاري فضوالت به جويدن و از بين بردن مواد غذايي، از طريق به جاي

ميزان زيادي مرغوبيت آنها را كاهش داده و آنها را غيرقابل مصرف مي 

 .كنند
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  د نكته مهم در مورد شرايط مطلوب انبارداريچن

براي نگهداري اكثر محصوالت در انبار بايستي شرايط زير در آن 

  :حاكم باشد

  .گراد تجاوز نمايد درجه سانتي18دماي انبار نبايد از  •

 .كف انبار بايد عايق كاري گردد •

 . متر و يا بيشتر باشد5/1ارتفاع انبار از كف زمين اطراف  •

نبار شده مخصوصا غالت، بايد هر چند روز يك بار محصوالت ا •

 . زير و رو گردد

قبل از ورود محصول به انبار بايد آن را تميز و با سم مناسب  •

 .تيمار كرد

محصول آفت زده در مزرعه نبايد انبار گردد زيرا به عنوان  •

 .    بستري مطلوب براي آفات انباري خواهد بود
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  مبارزه با موش در انبار

هاي ورودي را جهت جلوگيري از ورود موش به انبار بايد تمام راه

مسدود نمود و در صورت وجود سوراخ در ديوار و كف انبار سريعا اقدام به 

درست كردن آن نمود و براي مبارزه شيميايي طعمه زير بهترين شيوه 

  :باشد فرمول درست كردن آن به شرح زير مي باشدمبارزه مي

  فسفر دوزنگ يك قاشق غذاخوري+ كمي روغن + م  كيلو گر2گندم 

  .باشدبستن دهان و استفاده از دستكش ضروري مي: توجه 

  

   مبارزه با آفات انباري

ها و سموم مختلفي براي مبارزه توصيه شده و در بازار موجود روش

هاي مختلف به بازار عرضه شده است اما باشد اين سموم به شكلمي

 بيشتر اين مواد روي آفات نتيجه مطلوب الزم را داليلي وجود دارد كه

  :گردددهد كه به برخي از آنها در زير اشاره مينمي

  .شودمقاوم شدن آفات به سمومي كه زياد از آنها استفاده مي •
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كيفيت نامناسب برخي سموم كه  توليدكنندگان سموم رعايت  •

 .نمي كنند

 استفاده غلط زارعين •

فيد آلومينيوم و فسفيد منيزيم به هاي اخير سم فساما در سال •

شكل قرص عرضه شده كه فسفيد منيزيوم نسبت به آلومينيوم 

  .كارايي بهتري دارد

  

   تعداد قرص استفاده شده در انبار  

  . قرص براي هر تن محصول3 تا 2در انبار مسطح  •

 . قرص به ازاي هر تن12اي در انبار استوانه •

 .  متر مربع30  قرص در هر45بندي در محصوالت بسته •

گذاري بايد در انبار كامال الزم به يادآوري است بعد از قرص

مسدود گردد در صورت بزرگي انبار و عدم مسدود شدن آن روي محصول 

  .را با پالستيك كامال بپوشانيد
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