
المحاضرة الثامنة
شیماء السھالني.د

العامة التي تصیب مخازن االغذیةالحشرات 

ة بدون یقصد بالحشرات العامة التي تصیب مخازن االغذی
ذه وضرر في االغذیة وتشمل ھتخصص وتسبب تلف 

.الذباب والصراصر والنمل 



Fliesالذباب 
ماھمنالمنزلیةالذبابةوتعداالغذیةمخازنتصیبالتيالحشراتاكثرمن

بببسصحیةالناحیةمنالحشراتاھممنوھياالغذیةعلىتتواجدالتياالنواع
منولالدخوتستطیعالطعاماعدادواماكناالغذیةمصانعفيالسریعةتكاثرھا-1

السریعبطیرانھاوتمتازالصغیرةالفتحاتخالل
رطبةالاالماكنتفضلوھياالغذیةمصانعمنالمنبعثةاالغذیةروائحتجذبھا-2

والفضالتالنفایاتتجمعواماكنوالھواءالضوءقلیلة
الغذیةاوتفضلاالغذیةعلىوقوفھاعنداالغذیةعلىوفضالتھالعابھاتفرز-3

یاالبكترمثلالمرضیةالمسبباتمعھاتنقلالموادھذهافرازھاوعندالسائلة
والفیروسات

والحیواناتاالنسانجسمفيالموجودوالقروحالجروحالىالذبابینجذب-4
اخطرمنالذبابیعداالسبابلھذه.االغذیةالىالمرضیةالمسبباتمنھاوتنقل

غیراالنسانغذاءجعلفياساسيدوروتلعبالصحیةالناحیةمنالحشرات
والتیفویدوالكولیرالمرضالمرضیةالمسباتتنقلانھاالدراساتاثبتتوقدصحي

.االمعاءیصیبمرضوھوالدوسنتاریا





Roachesالصراصر 

من الحشرات القذرة التي تتواجد في میاه المجاري والصرف•
الصحي وتمتلك رائحة ممیزة وتضع بیوضھا على االغذیة 

حن واماكن خزن االغذیة وتنتقل من لمسافات بعیدة عن طریق ش
الم  ونقل االغذیة وھو احد اسباب انتشارھا بصورة واسعة في الع

الخشب وتستطیع التغذیة على بقایا غذاء االنسان باإلضافة الى
ا في والجلود والورق وتفضل السكریات واالغذیة الجافة ووجودھ

مخازن االغذیة ھو دلیل على وجود خلل في الشروط الصحیة 
:انواع ھي 3ویوجد منھا 



سم ویفضل العیش 1.5الذي یبلغ طولة الصرصر االلماني -1
ھو الطیران انمایستطیع في المطابخ ولونھ بني باھت وال 

.متسلق جید 
سم لونھ بني غامق 2.5ویبلغ طولھ الصرصر الشرقي -2

ناث بینما االالذكورالطیرانمع لمعان في اللون وتستطیع 
ي مخازن اجنحتھا غیر مكتملة فال تستطیع الطیران ویتواجد ف

.االغذیة 
سم 4-2.5لونھ بني محمر طولھ الصرصر االمریكي -3

جاري یستطیع الطیران لمسافات طویلة ویتواجد في میاه الم
ھي فوبالنظر لقربھا من االنسان وغذائھ . الصحيوالصرف 

یال وشلل تنقل امراض مثل الكولیرا والتیفوید وتسمم السالمون
.  االطفال





 Antsالنمل 
ي شكل النمل الى الحشرات االجتماعیة مثل النحل ویعیش فینتمي •

یة جماعات منتظمة وینتقل بصورة قوافل یأكل جمیع انواع االغذ
آت ویفضل االغذیة السكریة والنشویة الدھنیة تواجده في المنش

.  شآتالغذائیة دلیل واضح على ضعف الرقابة الصحیة في ھذه المن
مخزون یختلف النمل عن بقیة الحشرات العامة فھو یصیب الغذاء ال•

الصرف ویسبب تلفھ وفساده ، وبالنظر لعدم تواجد النمل في مناطق
المسببات الصحي فھي ال تثیر االشمئزاز ولكن یمكنھا نقل العدید من

والغذاء المحتوي على اجزاء من الحشرة او. المرضیة الى الغذاء 
.بیوضھا یعد غذاء تالفا صحیا 

م یتجمع النمل بأعداد كبیرة عند اصابتھا للغذاء مما یؤدي لعد•
ة صالحیتھ ورفضھ من الجھات الصحیة ، وعند مكافحة الحشری

.بصورة غیر صحیحة یقوم النمل بحفر خنادق یحتمي فیھا 
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