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 أساسيات في علم األكاروسات
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 األكاروسات ِعْلـم  أساسيات في     

ىي حيوانات صغيرة مف شعبة مفصليات  ـلَحَلااألكاروس او  :مقدمة

ومعناىا دقيؽ الحجـ  Acarus األرجؿ وقد اشتقت كلمة أكاروس مف البلتينية

لقد ازدادت األىمية االقتصادية  .التالي يصعب اكتشافو اال بعد حدوث الضرروب

لبلكاروسات في العقود الخمسة األخيرة وظيرت بشكؿ آفات ميمة على العديد مف 

المحاصيؿ االقتصادية كنتيجة الستخداـ المبيدات غير المتخصصة لفترة زمنية 

، ومف أىـ األضرار التي تسببيا طويلة والتي أدت إلى خفض تعداد أعدائيا الحيوية

 األكاروسات ما يأتي:

 Economic Importance to Plantsأوال: بالنسبة لمنباتات 

األحمر  ـلَحَلا و Tetranychidaeتعد األنواع التابعة لعائلتي العنكبوت األحمر 

مف أىـ  Eriophyidaeاالريوفي  ـلَحَلاوعائلة  Tenuipalpidaeالكاذب 

لتغذية والتي تياجـ العديد مف المحاصيؿ االقتصادية حيث األكاروسات نباتية ا

تتغذى علييا بامتصاص العصارة النباتية مما يؤدي إلى تبقع األوراؽ واصفرارىا ثـ 

جفافيا وتساقطيا عبلوة على تراكـ األتربة على النباتات نتيجة وجود الغزؿ العنكبوتي 

ي في النياية إلى ضعؼ علييا والتي تعيؽ عملية التركيب الضوئي والذي يؤد

النباتات وتدىورىا، كما يقوـ أفراد الحلـ التابع لعائلة الحلـ االريوفي بإحداث العديد 
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مف التشوىات التي تظير بشكؿ أوراـ ونموات غير طبيعية على النباتات المصابة 

نتيجة حقنيا للسمـو أو منظمات النمو في العصارة النباتية أثناء التغذية، فضبل عف 

ؾ فاف لبلكاروسات القدرة على نقؿ العديد مف المسببات المرضية للنباتات ذل

 كالفايروس والبكتريا والفطريات مما يزيد مف ضررىا.

 Economic Importance to Man andثانيا: بالنسبة لإلنسان والحيوان 

Animal 

تتطفؿ أنواع عديدة مف األكاروسات على اإلنساف وحيوانات المزرعة وخاصة 

موعة القراد التي تياجـ حيوانات المزرعة حيث تسبب ليا اإلزعاج وفقر الدـ مما مج

يؤثر على إنتاجية أبقار الحليب، كما تلجأ الحيوانات المصابة في الغالب إلى حؾ 

جلدىا بجدراف الحظائر مما يؤدي إلى حدوث جروح تكوف مدخبل للعديد مف 

د عددا مف األوالي الطفيلية، ومف المسببات المرضية، كما تنقؿ بعض أنواع القرا

األمثلة على ذلؾ نقليا لمسبب حمى البوؿ الدموي في الماشية، كما وجد أف العديد 

تصيب الدجاج وتسبب ليا  Dermanyssus sppمف أنواع القراد التابعة للجنس 

اليزاؿ والضعؼ وعند اشتداد اإلصابة أو عدـ توفر العائؿ فإنيا تنتقؿ لتياجـ 

 ـلَحَلاتمتص دمو وتنقؿ لو بعض األمراض، كما تياجـ بعض أنواع اإلنساف و 

اإلنساف مسببة لو العديد مف أمراض الجرب والحساسية والحكة كما في األنواع 
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الجرب التابع لعائلة  ـَحَل و Pyroglyphidaeالتابعة لمجموعة الغبار المنزلي 

Sarcoptidae .والتي تصيب اإلنساف والحيواف على السواء 

 Economic Importance toبالنسبة لممواد الغذائية المخزونة  ثالثا:

Stored Products 

مف المبلحظ أف ىناؾ العديد مف األكاروسات التي تياجـ المواد الغذائية المخزونة 

والحبوب وتسبب أضرار بليغة ليا وخاصة أنواع األجباف والبسطرمة واللحـو 

واسع  Tyrophagous linetener Gervواألسماؾ المجففة، حيث وجد أف النوع .

المزروع ،  Mushroomاالنتشار ويسبب أضرار بليغة لؤلطعمة المخزونة والمشرـو 

الذي يصيب الجبف والحبوب والطحيف والفواكو  Acarus siro Lوكذلؾ النوع .

 المجففة والخضراوات.

 Acarologyالكارولوجيا ِعْلـم  
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غيره جدا وال ترى غالبا بالعيف األكاروسات ىي عبارة عف مجموعو كائنات ص

وكذلؾ يمكف تعيش في التربة أو متطفلة على النبات أو الحيوانات  المجردة ,

ويعنى   Acarusاالستدالؿ علييا بواسطة مظير االصابة واالكاروس لفظ التينى 

كائنات صغيرة تعيش فى اوساط مختلفة  . فيناؾ انواع تعيش فى فيي   دقيؽ.

اخرى تعيش فى االماكف المتجمدة وفى قمـ الجباؿ واعماؽ التربة الصحراء القاسية و 

والعض يعيش فى اعماؽ المحيطات والمياه المالحة والعذبة بمعنى انيا تعيش على 

على روث الحيواف او متطفؿ على  النبات او فى الماء او على المواد الغذائية او

و  . Mites)العث( ـلَحَلا منيا يطلؽ علي االحجاـ الدقيقة ، الحيوانات والطيور

 .Acarologyاالكارولوجي تدرس ىذه الكائنات تحت علـ يسمي

صنؼ تو تتبع االكاروسات شعبة مفصليات االرجؿ ، طائفة العنكبوتيات 

( وليست العناكب الحقيقية )  Acariمف ضمف العناكب الكاذبة )  )االكاروسات (

(Spiders  تخصر في المنتصؼ كما ىو ولذلؾ الف جسمو مندمج وكيسى وال يوجد

يفرز النسيج العنكبوتى  ويحدث اضرار  الحاؿ في العناكب الحقيقية , والبعض ال

 للمحاصيؿ الزراعية والبعض منو ايضا يفترس بعض انواع الحشرات والحلـ

وتصنؼ االكاروسات على اساس كائنات حيوانية وليست حشرية وذلؾ لعدـ وجود 

بؿ يوجد ليا لوامس وتحمؿ اربع ازواج مف االرجؿ  قروف االستشعار  وال اجنحة ،
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Tetranychus   في حيف اف الحشرات الكاملة ليا ثبلث ازواج مف االرجؿ

Hexapoda ويتكوف جسميا مف منطقتيف وليس  ثبلث مناطؽ كما في الحشرات 

 بين الحشرات واألكاروسات الفرق

 وجو المقارنة

 ةالحشر 

 

 كاروساأل 

 

 اندماج حلقات الجسـ قد يكوف كليا مقسـ لحلقات الجسـ

 بطف –صدر  –رأس  مناطؽ الجسـ
أرجؿ  –أرجؿ اماميو  –جسـ فكي 

 مؤخر جسـ –خلفيو 

قروف 

 االستشعار
 ال توجد توجد

 أزواج مف األرجؿ 4 ازواج في الحشرات3 األرجؿ

 ال يوجد األجنحةزوجيف مف  األجنحة

 ال يوجد يوجد في التطور الكامؿ طور العذراء

 نياية الجسـ
لحشرات تحمؿ زوائد مثؿ الة 

وضع البيض في األنثى ..وآلة 
 ال تحمؿ اى زوائد
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السفاد في الذكر ..آلة اللسع في 

 النحؿ ..وىكذا

 توجد في الحشرات المركبة العيوف
ال توجد في االكاروس لكف أحيانا قد 

 توجد أعيف بسيطة

 

 Acariمميزات تحت صف ال 

 عدـ وجود قروف استشعار -1

 عدـ وجود فكوؾ علوية -2

وفكوؾ سفلية وتوجد علي    Pedipalpsأجزاء الفـ تتركب مف المبلمس  -3

 Gnathosomaالجسـ الفكي 

مع بعضيا ويكوناف ما يسمي بالجسـ األمامي منطقة الرأس والصدر مندمجة  -4

Prosoma 

 تقسيـ الجسـ إلي حلقات يكوف غير واضح أو مختزؿ -4

أزواج  4يوجد لليرقة ثبلث أزواج مف األرجؿ بينما للحورية و الحيواف الكامؿ  -5

 مف األرجؿ.

 مقارنة بين القراد و الحمم

 ـلَحَلا القراد وجو المقارنة
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 جـ ) ميكيروسكوبي(صغير الح كبير الحجـ الحجـ

 غشائي و يغطي بشعر طويؿ جلدي ويغطي بشعر قصير الييكؿ الخارجي

 غير كاملو كاملة التكويف اجزاء الفـ

 

تحت الفـ واضح وعليو 

 أسناف
 غير واضح وليس بو أسناف

المبلمس الفكيو كيتنية 

 وسميكة
 مختزلو

 شفاؼ غير شفاؼ الجسـ

 يتحمؿ
يتحمؿ الظروؼ الغير 

 مبلئمة
 ال يتحمؿ

 صغيره وغير مقسمو كبيرة و مقسمو لعقؿ المبلمس القدميو

 Boophilus, Argas Sarcoptes, Tetranychus االجناس

 
  

 

 

Life cycleدورة الحياة 
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 - حورية ثالثة  –حورية ثانية   –حورية اولى   –يرقة ثانية   –يرقة اولى   –بيضة 

 حيواف كامؿ

 

 
 

 
 دورة حياة االكاروس
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بيضة ثـ يرقة ليا ثبلث ازواج مف االرجؿ تتغذى ثـ تنسلخ الى حورية اولى ليا اربع 

تتغذى وتنسلخ الى الطور  –ازواج مف االرجؿ تتغذى وتنسلخ الى حورية ثانية 

 و انثى (الكامؿ )ذكر ا

 ( والقليؿ منيا تكوف ولودة حيث تلد بعض بيضتضع معظـ االكاروسات )

ثغر االمامى التابعة لرتبة ذات ال Pymotidaeاالنواع كما في كما في عائلة 

Prostigmata 

 التصنيف العممى لالكاروسات

 Animalia Kingdom الحيوانية

اٌ  عديدات الخبليا  ٕ Metazoa Subkingdom 

 Arthropoda Phylum الرجؿمفصليات ا

 Chelicerata Subphylum حامبلت الفكوؾ

 Arachnida Class العنكبويتات

 Acari-Acarina Sub Class (ـلَحَلا القراد واالكاروسات )

 

 Economic Importance of Acariألىمية االقتصادية لالكاروسات ا

 من الناحية الزراعية
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كائنات صغيره جدا وال ترى غالبا بالعيف األكاروسات ىى عباره عف مجموعو 

على الحيوانات والطيور .  متطفلةاو على النبات او  التربة,تعيش فى  المجردة

 ـلَحَلا -2القراد  -1األكاروسات تضـ مجموعتيف مف الكائنات : 

 وأىميو األكاروسات ترجع الى أن منيا

على أوراؽ حيث تتغذى  -تسبب ضرر مباشر للنبات :•  : ةأفات نباتي- 

تسبب • والذبوؿ  النبات او تمتص عصارتو مما يسبب الضعؼ واالصفرار

خيوط / غزؿ عنكبوتى على  بإفرازضرر غير مباشر : بعض االنواع تقوـ 

على  المتراكمةلتلؾ الخيوط  ونتيجةوالتنقؿ  الحركةاألوراؽ لتستعملو فى 

مثؿ  الورقةتنفس فيصعب  التنفسيةوتسد الثغور  األتربةتتراكـ  الورقةسطح 

 وأكاروس الموالح البنى –العنكبوت االحمر العادى 

حيث تتطفؿ على الحيوانات خارجيا  طفيليات على الحيواف او الحشرات: - 

علييا مما يسبب ضعفيا وفى االصابات  بالتغذيةاو داخليا حيث تقـو 

سؿ تؤدى الى الموت مثؿ طفيؿ الفاروا المتطفؿ خارجيا على نحؿ الع الشديدة

وايضا مثؿ القراد –ة للنحؿ ياو االكاريف المتطفؿ داخليا علي القصبات اليوائ

او مثؿ الحلـ المتطفؿ على الطيور )فاش  المزرعةالمتطفؿ على حيوانات 

 (الطيور
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سواء على السطح الخارجى  التربةتعيش فى : • بالتربةأكاروسات مرتبطو  - 

تغذيتيا  طبيعةوتختلؼ •  ربةالتأو تحت  المتساقطة النباتيةبيف األوراؽ 

 -:فمنيا

 بالتربة الموجودة الضارة الصغيرةتفترس الحشرات  :  ةأكاروسات مفترس 

تلعب  المجموعةوىذه • ) وكذلؾ االكاروسات االخرى والنيماتودا و الفطريات 

ملحوظو : رغـ ( •  الضارة التربةلحشرات  البيولوجية المكافحةدور ىاـ فى 

علييا إال  التغذية نتيجة بالتربة الضارةمكافحو الفطريات انيا تلعب دور فى 

 القدرةانيا فى بعض االحياف قد تسبب فى انتشارىا اذا كاف لدى االكاروس 

 على فرزىا فى اللعاب اثناء تغذيتو

  التربة خصوبةوبالتالى تزيد مف : • التربةفى  النباتيةأكاروسات تحلؿ البقايا 

 بنفس وظيفو ديداف االرض ةالمجموعوقد يشبو البعض تلؾ 

 وىذه األكاروسات تسبب اضرار أكاروسات تصيب الحبوب والمواد المخزونو :

  ةكبيره للمواد المخزون

 األنواع المفترسة لؤلكاروسات  : ةاالكاروسات وعبلقتيا بالمكافحو البيولوجي

او على النبات مثؿ العنكبوت  التربةالحشريو سواء فى  اآلفاتاألخرى أو 

األنواع المتطفلة على ،. ترس ألكاروس العنكبوت األحمر الضار بالنباتالمف

 بعض الحشرات مثؿ الحلـ المتطفؿ على ديداف اللوز
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 امثمة لبعض االكاروسات واضرارىا

الحيواف الكامؿ لونو أخضر فاتح أو مصفر وعلى السطح  العنكبوت األحمر

البيضة صفراء اللوف كروية الظيرى بقعتيف غامقتيف ولو أربع أزواج مف األرجؿ .

الحورية األولى والثانية  الشكؿ ،ويتحوؿ لوف البيضة إلى البرتقالى الفاتح قبؿ الفقس.

أكبر حجما مف اليرقة ولكؿ منيا أربع أزواج مف األرجؿ ،ولونيا أخضر مصفر 

وعلى السطح الظيرى بقعتيف غامقتيف تضع األنثى البيض على السطح السفلى 

روؽ غالبا وبعد الفقس تقـو األفراد بغرس أجزاء فميا الثاقب الماص للورقة بيف الع

حيث تمتص العصارة النباتية فتتحوؿ األوراؽ إلى اللوف األصفر ثـ إلى البنى وتجؼ 

وتسقط .ولؤلفراد القدرة على إفراز خيوط عنكبوتية على سطح الورقة تعيش وتتغذى 

تتسخ وتقؿ كفاءتيا الحيوية وللعنكبوت وتتجمع األتربة على الورقة ف األفراد تحتيا ،

 جيبل فى السنة 27األحمر العادى حوالى 

 تظير األعراض في صورة بقع مبدئية على أوراؽ وثمار أكاروس صدأ الموالح :

 الموالح

تظير اإلصابة فى صورة بقع صدئية اللوف يبدأ ظيورىا مف حافة الورقة، ثـ بإزدياد 

ابة تعـ على سطح الورقة السفلى، أما على الثمار فتظير على أحد جوانبيا بقع اإلص

صدئية اللوف صغيرة تبدأ فى الزيادة حتى تأخذ شكبل صدئيا يعـ على جميع الثمرة 

 .وفى حالة الليموف يظير لونا فضيا على األوراؽ والثمار
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 ميعاد ظيور اإلصابة

فى يوليو وأغسطس وتقؿ فى شير تبدأ اإلصابة فى منتصؼ شير مايو وتزداد 

 .أكتوبر وقد تظير اإلصابة مبكرا إبتداء مف شير يناير

 المكافحة

أفراد متحركة على الورقة أو الثمرة مف مجموعة األوراؽ أو الثمار التى  5عند وجود 

 :يتـ فحصيا يتـ الرش المتجانس ويكرر الرش عند الحاجة بأحد المبيدات التالية

لتر ماء 100سـ/100أورتس سمبر بمعدؿ  لتر ماء ػ100سـ/30أجرومكتيف بمعدؿ 

لتر ماء 100سـ/30رومكتيف بمعدؿ  لتر ماء ػ100سـ/15أركوميف بمعدؿ  ػ

لتر ماء 100جـ/250ميكروفيت بمعدؿ  لتر ماء ػ100سـ/30فيرمكس بمدؿ  ػ

 .لتر ماء100سـ/30انفيدرو بمعدؿ  ػ

  
 ثمار البرتقال بصدأ الموالحإصابة                            
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 في تجعد األوراؽ وتشوه الثمار: وتتمثؿ األعراض أكاروس براعم الموالح  

أكاروس صدأ أوراق المانجو. 

نوع مف االكاروسات الدودية التي تصيب األوراؽ على السطح السفلي حيث يتغذى 

. وتبدأ على السطح السفلي أعراض  بفمة الثاقب الماص على العصارة النباتية

موت األوراؽ  صدئة مف العرؽ الوسطى ثـ ينتشر الى حافة الورقة مما يؤدى الى

 . وبذلؾ يتأثر المحصوؿ كما ونوعا

 اكاروس أوراق المانجو الدودي: 

ىذا النوع مف االكاروس يصيب السطح العلوى للورقة حيث تقـو ىذه الحشرة لما ليا 

مف فـ ثاقب ماص بامتصاص العصارة النباتية مسببو بقع بنية وعبلوة على ذلؾ 

 . أسفليا األفراد بيف سطح الورقة تقـو بإفرازا مواد بيضاء اللوف فيعيش

 اكاروس براعم المانجو. 

ويعتبر ىذا المرض مف اخطر وأىـ األمراض التي تيدد زراعة المانجو فى مناطؽ 

زراعتو يعيش ىذا االكاروس فى البراعـ ويصيب البراعـ الطرفية للمانجو حيث يقوـ 

صابة فيسبب ىذا االكاروس بامتصاص عصارة النبات ويسبب ثقوب مكاف اال
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جفافيا حيث يقـو الفطر بارساؿ ىيفاتة مف خبلؿ ىذه الثقوب ويسبب التكتؿ 

 الخضرى والزىرى لبراعـ المانجو

 .الى البراعـ Fusarium sp كما يقـو ىذا النوع مف االكاروسات بنقؿ فطر

 تتمثؿ األعراض في ظيور بقع صفراء باىتة على األوراؽ أكاروس الموالح البني :

 . شتداد اإلصابة تعـ سطح الورقة التي تجؼ وتسقطوعند ا

 ظيور لوف رمادي على السطح السفلى لؤلوراؽ وعلى أكاروس الموالح المبطط :

 . قشرة الثمار ويكوف ملمس الجزء المصاب خشف

 تقـز األفرع الحديثة وظيور لوف صدئي على أكاروس صدأ أوراؽ المانجو :

 . السطح السفلى لؤلوراؽ

 ظيور لوف أصفر على السطح السفلى لؤلوراؽالمانجو األحمر أكاروس : . 

 تبقع األوراؽ باللوف األصفر الباىت وعند اشتداد  أكاروس الحلويات المبطط

 . اإلصابة تسقط األوراؽ

 ظيور بقع صفراء باىتة عند اشتداد اإلصابة تصفر أكاروس الرماف المبطط :

 األوراؽ وتسقط ويتشوه لوف الثمرة

 تموت بعض البراعـ شتاء كما تظير مساحات على كاروس العنب الدوريأ :

سطوح األوراؽ علييا شعيرات قطيفية بيضاء أو رمادية وتتساقط األوراؽ عند اشتداد 

 . اإلصابة
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 ظيور بقع صدئية على األوراؽ خاصة على السطوح أكاروس براعـ التيف :

 . السفلية وموت البراعـ وتوقؼ نمو الثمار

 تكويف بثرات على األوراؽ والثماركاروس بثرات الكمثرىأ :. 

 ظيور بقع صفراء على األوراؽ تعـ سطحيا عند األكاروس األحمر فى الطماطـ :

 . اشتداد اإلصابة

 كوسة (: ظيور بقع  –خيار  –شماـ  –) بطيخ  العنكبوت األحمر على القرعيات

صابة يغطى النبات نسج صفراء صغيرة على سطوح األوراؽ وعند اشتداد اإل

 . عنكبوتي

 ظيور بقع صفراء صغيرة على سطح األوراؽ  األكاروس االحمر في العنب .

 .وعند اشتداد اإلصابة تصفر وتتساقط

 نوفمبر ( ظيور بقع صفراء  –: ) مف أبريؿ  األكاروس االحمر في الحلويات

اإلصابة تتساقط كما يتشوه لوف الثمار . أكاروس  باىتة على األوراؽ وعند اشتداد

الخوخ الفضي في الخوخ: ميعاد ظيوره مع خروج البراعـ حتى نياية المحصوؿ . 

 . ظيور لوف رمادي أو فضي على السطح السفلى لؤلوراؽ

 مف مارس حتى أبريؿالعنكبوت االحمر في البرسيـ : . 
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يؿ . ظيور بقع صفرا على السطح : مف مارس حتى أبر : كاروس الموالح البنيا

السفلى لؤلوراؽ تتحوؿ فيما بعد إلى اللوف المحمر والتي يتغير لونيا بعد ذالؾ إلى 

 . اللوف األصفر حتى تجؼ األوراؽ

 مف أوؿ يوليو حتى نياية المحصوؿ ظيور أكاروس البصؿ البني في البصؿ ( :

 . عـ الورقة وتجؼ وتنثنيبقع صفراء صغيرة تنتشر بطوؿ األوراؽ األنبوبية ثـ ت

 أثناء الموسـ والتخزيف يتغذى على األبصاؿ ويعرضيا أكاروس األبصاؿ :

 .لئلصابة للفطريات والبكتيرية

 تبدأ اإلصابة في أوائؿ يونيو في العنكبوت االحمر في الفوؿ السوداني والذرة :

لية . تظير الزراعة الصيفية، وخبلؿ أغسطس حتى نياية المحصوؿ في الزراعة الني

وفى حالة اإلصابة  –مساحات مصغرة قريبة مف العرؽ الوسطى مبعثرة بطوؿ الورقة 

 . الشديدة تصفر األوراؽ وتجؼ وتموت

: توجد في البطاطس والباذنجاف والفلفؿ أكاروس الحلـ الدودى –العنكبوت األحمر 

خبلؿ شير الصيؼ وتشمؿ األعراض ظيور بقع صفراء على األوراؽ تشمؿ كؿ 

السطح عند اشتداد اإلصابة توجد في البسلة أو الفاصوليا واللوبيا مف فبراير حتى 

أكتوبر . وتشمؿ األعراض ظيور بقع صفراء على األوراؽ تعـ سطحيا وعند اشتداد 

اإلصابة تغطى النباتات . توجد في القرعيات ) البطيخ . الشماـ . الخيار . الكوسة 

عراض ظيور بقع صفراء على سطح الورقة تعـ ( مف فبراير حتى أكتوبر وتشمؿ األ
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تسبب الضرر إذف ، السطح عند اشتداد اإلصابة وتغطى النباتات بنسج العنكبوت

 عف طريؽ؛

   تسبب ضرر مباشر لمنبات- 

حيث تتغذى على أوراؽ النبات او تمتص عصارتو مما يسبب الضعؼ واالصفرار 

  والذبوؿ

  تسبب ضرر غير مباشر-

ونتيجة لتلؾ  / غزؿ عنكبوتي على األوراؽ لتستعملو في الحركة والتنقؿبإفرازىا خيوط 

الخيوط المتراكمة على سطح الورقة تتراكـ األتربة وتسد الثغور التنفسية فيصعب تنفس 

 الورقة

 طفيميات عمى الحيوان -2

تتطفؿ االكاروسات على الحيوانات خارجيا أو داخليا حيث تقـو بالتغذية علييا مما 

 مثبل عفيا وفى اإلصابات الشديدة تؤدى إلى الموتيسبب ض

الحيواف واإلنساف ويسبب مرض الجرب المعروؼ وينقؿ  تتغذى بعضيا على دـ -

المعدية كالمبلريا كما ينقؿ بعضيا اآلخر وبعض أنواع  بعض أنواع القراد األمراض

 األقصى أنواعًا مف حمى التيفوس إلى اإلنساف وخصوصًا في اليند والشرؽ األكاروس

 واستراليا

 مثال:
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 و حمي تكساس  حمي البول الدموي في الماشيةTexas cattle 

fever   األوليةالمتسببة عف الحيوانات Babesia   التي ينقليا القراد

Boophilus annulatus 

 

   تعتبر عدوى البابيزيا في الماشية احد أىػـ األمػراض التػي ينقليػا القػراد

ا طفيػػؿ وحيػػد الخليػػة أو أكثػػر مػػف جػػنس والتػػي تتميػػز بػػالحمى ويسػػببي

 بابيزيا.

   الشػػػػكؿ الحػػػػاد ليػػػػا يطلػػػػؽ عليػػػػو بػػػػابيز يػػػػوزسBabesiosis    يتميػػػػز

بالنمو والتكاثر السريع للطفيؿ في دـ العائؿ مما يسبب تكسػير كػرات 

الػػػدـ الحمػػػراء علػػػى نطػػػاؽ واسػػػع ممػػػا يػػػؤدى إلػػػى فقػػػر الػػػدـ واليرقػػػاف 

لطحػػاؿ وغالبػػا مػػا يفضػػى وظيػػور الييموجلػػوبيف فػػي البػػوؿ وتضػػخـ ا

إلى الموت، أما اإلصػابات تحػت اإلكلينيكيػة أو المزمنػة والتػي يطلػؽ 

  والتػػػي غالبػػػا مػػػا تعقػػػب الشػػػفاء مػػػف Babesiaisعلييػػػا بابيزيػػػازس  

عدوى أولية بالطفيػؿ فانػو يصػعب تمييزىػا إكلينيكيػا وتكػوف مصػحوبة 

 بفقر الدـ ودرجات متفاوتة مف اليزاؿ.

 يوانػػػػات تػػػػأثرًا بعػػػػدوى البابيزيػػػػا وتكػػػػوف الخسػػػػائر األبقػػػػار ىػػػػي أكثػػػػر الح

األكثػػػػر حػػػػدة فػػػػي األبقػػػػار مكتملػػػػة الحساسػػػػية لئلصػػػػابة عنػػػػد دخوليػػػػا 
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المنػاطؽ الموبػوءة، ولػػذلؾ فعػدوى البابيزيػا تعتبػػر مػف العقبػات الميمػػة 

التػػػي تقػػػؼ حػػػائبل دوف بػػػرامج تطػػػوير سػػػبلالت األبقػػػار فػػػي المنػػػاطؽ 

ىػػػذه المنػػػاطؽ غالبػػػا مػػػا تكػػػوف  الموبػػػوءة، أمػػػا الحيوانػػػات المحليػػػة فػػػي

محمية بفعؿ اإلصػابات الطبيعيػة التػي حػدثت ليػا فػي حياتيػا المبكػرة 

ودرجػػػػة ىػػػػذة الحمايػػػػة تعتمػػػػد علػػػػى درجػػػػة ىػػػػذه اإلصػػػػابات المبكػػػػرة. 

بخػػػػبلؼ نفػػػػوؽ الحػػػػاالت الحػػػػادة فػػػػاف المػػػػردودات السػػػػلبية ألي وبػػػػاء 

تشمؿ إجيػاض األبقػار العشػار وانخفػاض خصػوبة الثيػراف وانخفػاض 

إنتاج اللبف إلى جانب تكاليؼ العبلج وبرامج مقاومة المرض خاصػة 

 مكافحة القراد. 

 

 
 Boophilus annulatus الجامد القراد
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 طفيل الفاروا المتطفل عمى نحل العسل 

   
Varroa destructor 

 الفاروا جنسيتبع  الحيواناتمف  نوعىي (  (Varroa destructor الفاروا المدمرة

وع صغير ويرى بالعيف المجردة، لونو بني غامؽ حجـ ىذا الن .الفارواوية الفصيلةمف 

وشكلو بيضاوي مسطح، ويعيش قراد الفاروا المدمرة متطفبًل خارجيًا بيف الحلقات 

وذلؾ بإحداث جرح  ( ىيموليمؼ ) ات النحؿ ويتغدي على النحلةأو يرق للذكورالبطنية 

في جسـ النحلة بواسطة أجزاء فمو ثـ يقوـ بإحداث ضغط علي حافة الكيونيؾ 

مع توقفات قصيرة وىو  كسرطاف البحرلدـ. يمشي قراد الفاروا بشكؿ متعرج ويمتص ا

 .ال يحب الضوء ويختبئ بالنخاريب إذا ما تعرض لو

حتى تنضج مبايضيا وىي في ىذة  يوـ 11 - 4فيؿ البالغة في تحتاج أنثى الط

الفترة تتطفؿ على النحلة الكاملة بعد ذلؾ تترؾ جسـ النحلة وتيبط إلى النخاريب 

باشرة علييا أي في التي تحتوي على حضنة النحؿ قبؿ إغبلؽ العيوف السداسية م

العمر الخامس لليرقة حيث تمتص دميا الذي يحتوي على نسبة كبيرة مف ىرموف 

أعلى مما يؤدي  الذكوراالنسبلخ )ىرموف جيوفينيؿ( , والذي تكوف نسبتو في حضنة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7_(%D8%AC%D9%86%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7_(%D8%AC%D9%86%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%85%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86_(%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84
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إلى أف أناث الفاروا تفضؿ حضنة الذكور عادة في حالة وجودىا وقد يصؿ أعداد 

 .في حاالت اإلصابة الشديدة 7إناث الفاروا على اليرقة الواحدة إلى 

ساعة مستفيدة مف ىرموف االنسبلخ  72 - 24وتبدأ أنثى الفاروا بوضع البيض بعد 

  :ضع بيضيا بالشكؿ التاليالذي ينشط مبايضيا ويكوف و 

البيضة األولى أنثى والبيضة الثانية ذكر والثبلث بيضات التالية إناث، في حالة 

التطفؿ على يرقات الذكور تنجح األنثى األولى والثانية في البلوغ والتزاوج والثالثة في 

لوغ البلوغ فقط أما في حالة التطفؿ على يرقات الشغالة تنجح األنثى األولى في الب

 .والتزاوج والثانية في البلوغ فقط

بعد ذلؾ تخرج الحشرة الكاملة )شغالة أو ذكر( , في النخاريب تحمؿ إناث القراد 

 3- 2الجديدة البالغة لحيف تنضج مبايضيا وتعيد الكرة مف جديد.تعيش أنثى القراد 

اروا أشير في الشتاء ويؤكد بعض العلماء بأف قراد الف 8 - 6أشير خبلؿ الصيؼ و 

 .يستطيع التكاثر

 طرق العدوى

 .عف طريؽ السرقة بيف الطوائؼ ودخوؿ النحؿ الّتائو لطوائؼ غريبة .1

 .إدخاؿ ملكات مصابة لنحؿ سليـ .2

سليمة أو تنقؿ بدوف تعقـ بيف مناحؿ مصابة وأخرى  النحاؿاستخداـ أدوات  .3

 .أجزاء في الخبليا المصابة إلى السليمة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D8%A7%D9%84
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مصابة إلى طوائؼ سليمة وخاصة في فصؿ الربيع  ذكورعف طريؽ دخوؿ  .4

 .وأثناء فترة تلقيح الملكات

الخلية التي فقدت ملكتيا وتحولت إلى طوائؼ ذكرية وىذة تكوف بؤرة القراد  .5

 .المنحؿفي حالة وجود في 

 .قرب الطوائؼ مف بعضيا البعض في المناحؿ .6

 أعراض اإلصابة بالفاروا

 .النحؿ ميتة على مدخؿ الخلية مشاىدة يرقات وعذاري .1

 .ضعؼ كبير بالطائفة وظيور نحؿ مشوه في بادية الربيع والخريؼ .2

 .قلة إنتاج العسؿ .3

 .ىروب النحؿ مف خليتو نتيجة اإلزعاج الكبير الذي يسببو الطفيؿ .4

مشاىدة القراد بالعيف على الحلقات البطنية للنحؿ كما مف الممكف مشاىدتو  .5

 .وىو يمشي على البراويز

 تشخيص اإلصابة

يمكف تشخيص اإلصابة عف طريؽ فحص الحلقات البطنية للنحؿ السارح، وأيضا 

كشط البيوت الذكرية )الحضنة( في الربيع وبيوت الشغاالت في الخريؼ فإذا ما كانت 

 .الطوائؼ المصابة ظير الفاروا على الحضنة

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%84
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 -ورالحمم المتطفل عمى الطي القراد المتطفل عمى حيوانات المزرعة 

 .)فاش الطيور) 

 
 الطيورفاش 

 

 dermanyssus يؿ و المعروؼ باسمة العلميلالعث او الفاش االحمر او فاش ال

gallinae  احدي الطفيليات الخاجية التي تستيدؼ الطيور , و ىو نوع مف عدة  ىو

انواع مختلفة مف العث. ىذا النوع بالتحديد شائع جدا في جميع مزارع الطيور 

 صدر للقلؽ للمربي و طيوره علي حد سواء  بمختلؼ انواعيا, ويعتبر م

 :أكاروسات تصيب الحبوب والمواد المخزونة -3

 وىذه األكاروسات تسبب أضرار كبيره للمواد المخزونة

 االكاروسات وعالقتيا بالمكافحة البيولوجية -4

بالرغم من أضرار االكاروسات إال أنيا توجد بعض األنواع التي تستخدم في 

ية في مكافحة األنواع الضارة  سواء اكاروسات أو حشرات ضاره: المكافحة الحيو 

 :مثل 
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 تتطفؿ علي بيض ويرقات حشرات المخازف وديداف اللوز. Pyemotidaeعائلة اؿ  -

ستخدـ كأعداء حيوية في مكافحة التربس و الذباب األبيض و أفراد اكاروسات التابعة ت

تبر مف أىـ العوامؿ المنظمة أو العنكبوت الحمر وتع Tetranychuidaeلعائلة 

لتعداد ىذه اآلفات وخصوصا في المناطؽ التي ال تتعرض للرش الدوري بالمبيدات او 

 في المناطؽ التي يطبؽ فييا نظاـ المكافحة الحيوية

 

تفترس بيض  Cheyletidae – Phytoseiidae- Stigmaeidaeعائبلت  -

االكاروسات الضارة بالنبات  وحوريات الحشرات القشرية وكذلؾ بيض و جميع أطوار

 مثؿ العنكبوت األحمر.

تفترس الحشرات الصغيرة الضارة الموجودة بالتربة وكذلؾ االكاروسات األخرى  -

  والنيماتودا و الفطريات

 فبعض األنواع تدخؿ كعامؿ ميـ يدعـ دورة لالكاروسات دور ميم في التربة -5

أنواع مختلفة مف الفطريات التي  االزوت في الطبيعة مف حيث انو يساعد علي ىضـ

إلي تحليلو أيضا أوراؽ األشجار المتساقطة علي  باإلضافةتتحلؿ ببطيء شديد ىذا 

وبالتالي تزيد مف  التربة وبالتالي يسمح بتبادؿ أسرع للغازات و تيويو أفضؿ للتربة

 وقد يشبو البعض تلؾ المجموعة بنفس وظيفة ديداف األرض.  خصوبة التربة

 واع المتطفلة على بعض الحشرات مثؿ الحلـ المتطفؿ على ديداف اللوز.األن -6
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  :ساعدت على زيادة وانتشار ىذه األكاروسات وىي العوامؿ التي

 واسعة تكرار زراعة نوع مف النباتات وعلى مساحات .1

األكاروسات وخاصة المسببات  زراعة األصناؼ الضعيفة المقاومة للعديد مف .2

 المرضية

خلقت ظروفًا أكثر مبلئمة  لعمليات الزراعية الخاطئة التياستخداـ بعض ا .3

 لآلفات

 المبادالت التجارية الدولية انتقاؿ األكاروسات مف بلد آلخر بعد تزايد .4

المبيدات الكيماوية دوف النظر  اإلستخداـ المتكرر وغير المنتظـ للعديد مف .5

 إلى آثارىا الثانوية

 تركيب جسم االكاروس

 

 جسـ االكاروس إلي: Vitzthum  1940قسـ العالـ 

منطقو الجسـ الفكي / الفمى ) أحيانا يسمي  Gnathosomaمنطقة أؿ  -1

 الراس الكاذب(

 .يشبو الرأس في الحشرة مف حيث أف أجزاء الفـ ملحقو بو فقط •

أما باقي ما يميز الرأس في الكائنات ) كالعيوف ومراكز الحس ( تقع خلؼ الجسـ  •
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الغذاء  حقيقة الجسـ الفكي ليس أكثر مف أنبوب ينتقؿففي ال ، الفكي وليس فيو

 . بواسطتو إلى المرئ

يحمؿ الزوج األوؿ والثاني  Propodosomaوتسمي  األماميةمنطقة األرجؿ  -2

 ( مف األرجؿ األمامي) الزوج 

الزوج الثاني  يحمؿMetapodosoma منطقة األرجؿ الخلفية و تسمي  -3

 والثالث ) الزوج الخلفي ( مف األرجؿ

 Opisthosomaمؤخرة الجسـ وتسمي  -4

 و يطلؽ علي

-1-   Gnathosoma+ Propodosoma =Proterosoma 

Propodosoma 2-  + Metapodosoma=الجسـ القدمى Podosoma 

Metapodosoma -3- + Opisthosoma =Hysterosoma 

Gnathosoma  -4-+ Propodosoma+Metapodosoma  =Prosoma 

Opisthosoma  -5-+ Metapodosoma+ Propodosoma  =Idisoma 

 الجسـ الحقيقي
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 ويحتوى على األحشاء وأجيزه وأعضاء الحس والحركة والتنفس

ىو أوؿ مف أعلف أف جسـ االكاروس يتكوف مف حلقات  1882وقد كاف جنكجو 

 ويتكوف 1939ثـ اندريو وليـ  Qudemans 1909  وتبعو في ذلؾ العديد مثؿ 

 البطنيةحلقات  األولي مف الجية  3مف اندماج  Gnathosomaلجسـ الفكي ا

والحلقة األولي ال تحمؿ أي زوائد أما الحلقة الثانية فتحمؿ الفكوؾ و الثالثة تحمؿ 

 المبلمس

تتكوف مف اندماج الثبلث حلقات األولي مف جية  Podosomaومنطقة األرجؿ 

مؿ كؿ منيا زوج مف األرجؿ و منطقة البطف الظير مع األربع حلقات التالية والتي تح

Opisthosoma  حلقات علي أف العدد قد يصؿ في بعض  6فيي عاده تتكوف مف

و منطقة الجسـ الفكي  Notostigmata  كما في تحت رتبة  11او 10األحياف إلي 

 .في اغلب عادة ما تبرز إلي اإلماـ عف بقية أجزاء الجسـ

 

 أجزاء الفم

وزوج مف  Cheliceraeفي االكاروس عادة مف زوج مف الفكوؾ  تتكوف أجزاء الفـ

 يقفبلف فتحة الفـ. Pedipepsالمبلمس 

 أنواع أجزاء الفم

 أجزاء فم قارض -1
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 أجزاء فم ثاقب ماص -2

 

: تمتلكيا األنواع التي تعيش علي المنتجات النباتية  أجزاء الفم القارض -1

 الصلبة)حبوب ومنتجاتيا،...... الخ(

األنواع عادة ما تكوف قوية علي ىيئة ملقاط تتكوف مف سبلمية ظيرية  و فكوؾ ىذه -

 ثاقبة و أخري بطنيو متحركة مسننو

 أما المبلمس فيي عبارة عف زوائد تقفؿ فتحة الفـ مف أسفؿ و مف الجوانب -

 عقؿ التي تأخذ نفس تسمية عقؿ األرجؿ وىي 6والملمس يتكوف غالبا مف 

 Coxaالحرقفو  -1

 Trochanterالمدور  -2

 Femurالفخذ  -3

 Genuالركبة  -4

 Tibiaالساؽ  -5

 Tarsusالرسغ  -6

لتكوف صفيحة يطلؽ علييا    Gnathosomaوتلتحـ حرقفة الملمس مع نياية اؿ 

Hypostome 

 أجزاء الفم الثاقب الماص-2
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االكاروسات التي تتغذي علي عصير النباتات او الدـ  تتحور أجزاء فميا لتكوف ثاقبة 

 االستطالة و الحدة لتكوف في أخر األمر ما يشبو المقصماصو فتأخذ الفكوؾ في 

 المتحركةفاف سبلمية الفؾ غير  Tetranychidaeوفي مجموعة اكاروسات عائلة 

أما الزوج المتحرؾ فيتحور  Stylophoreمف كؿ ناحية مندمجاف و يكونوا ما يسمي 

 Stylet Stylophoreإلي شكؿ مخرازي ويسمي 

في حالة عدـ استخداـ االكاروس ليما ، باإلضافة  يعمؿ كجراب Stylophoreفاؿ

فليـ وظائؼ أخري عبر تحورات معينو لبعض  التغذيةالستخداـ الفكوؾ والمبلمس في 

 االكاروسات

 امثمو لمتحورالت

تستخدـ  الفكوؾ في نقؿ السائؿ المنوي مف الفتحة  Gamasoidaeفي عائلة 

ثو التماـ عملية التزاوج ، يوجد علي الجزء التناسلية للذكور الي الفتحة التناسلية المؤن

 العملية ىذهالمتحرؾ مف الفؾ بروز خاصو يعمؿ علي إتماـ 

 مدببةتتحور المبلمس الي شكؿ كره تحمؿ زوائد  المتطفلةفي االكاروسات  -

 يتعلؽ بيا االكاروس بعائلو
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عليو اشواؾ قويو وىذا  يتحور الملس كملقط كبير Cheyletidaeفي عائلة  -

عف وجود مخلب علي الساؽ فيجعؿ الرسغ في وضع بطني ويعمؿ الملمساف  ناتج

 للفريسةحيث يكوناف عضو مسؾ  احداىما في اتجاه االخر

 

في القراد يغطي الجسـ الجسـ الفكي جزئيا بصفيحو الي الفـ تسمي  -

Epistome    اوTectum و ىي امتداد او بروز امامي مسنف في نيايتيا 

 االرجؿ

ازواج مف االرجؿ في طور الحورية و الحيواف الكامؿ اما في طور  4لبلكاروسات 

 بالنسبةعقؿ كما ىو الحاؿ  6ازواج مف االرجؿ . والرجؿ تتكوف مف  3اليرقو فيوجد 

الرسغ  -الساؽ-الركبة -الفخذ -المدور – الحرقفةو ىي  pedipalpللمبلمس الفكيو 

و  البطنية الجيةكاروس مف او ملتحمو بجسـ اال متحركةوحرقفة الرجؿ قد تكوف 

 Cempocliumالرسغ يتكوف اساسا مف زوج مف المخالب يتوسطيا الوسادة 

 Practarsus  األقصىو المخالب توجد علي جزء يسمي الرسغ 

 تحورات االرجؿ

 :األتية كاألمثلةعقؿ وقد تختلؼ  6الرجؿ عاده 
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و Basifemur في بعض األحياف ينقسـ الفخذ لعقلتيف ىما الفخذ القاعدي  -

عقؿ او يحدث اندماج لبعض العقؿ لتبح  7لتكوف األرجؿ  Telofemurالفخذ البعيد 

 عقؿ 5او 4األرجؿ 

الذي  Chrodiscusيحدث اندماج للعقؿ في الزوج االمامي في الجنس  -

 يتطفؿ علي الطيور

عقلو كما  18في بعض االحياف ينقسـ الرسغ الي العديد مف العقؿ تصؿ الي  -

 Anystidaeمف عائلة  Tarsonemusفي جنس 

 يأخذ الرسغ في أرجؿ المشي أشكاال مختلفة تبعا لسطح السير -

قد يتكوف الرسغ مف مخلب واحد في بعض االنواع او يختفي كما في االنواع  -

 المتطفلة

يتوقؼ شكؿ الوسادة والمخلبيف  علي نوع معيشو الحيواف فمثبل لمبلئمة  -

، في  متعددةالوسادة والخالب أشكاؿ  تأخذ  علي أسطح أوراؽ النبات للمعيشةالحيواف 

الوسادة والخالب شكؿ واحد  وتحمؿ كؿ منيما شعيرات  تأخذ Tetranychidaeعائلة 

ياية الشعيرات افراز يساعد ن غير حسيو تكوف علي ىيئة صفيف مزدوجيف ، يبرز مف

التي مف مف العائلة  المتقدمةالحيواف علي السير علي االسطح الملساء وفي االنواع 

 خصائصيا فرز خيوط عنكبوتية فاف الشعيرات تقؿ كثيرا

 معدومةفي اكاروسات الماء تصبح المخالب اثرية او  -
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قد تستخدـ االرجؿ في عملية الجماع و علي ذلؾ تتحور بعض االرجؿ دوف  -

 Tarsonemidaeاالخري مف الذكور و تصبح كبيرة عف غيرىا كما في عائلة 

 جدار الجسـ

  لجسـ مف طبقو واحده مف الخبليا الطبلئية تعرؼ بطبقة تحت الجلد  يتركب جدار ا

Hypdermis كؿ الذي يتكوف مف يالتي تفرز خارجيا عدة طبقات صلبو تعرؼ بالكيوت

 طبقات مميزه الي : 4

و ىي طبقة رفيعة غير ملونو تغطي  Tectostracumغشاء الكيوتيكؿ  -

 الكيوتكيؿ مف الخارج

 و تلي غشاء الكيوتكؿ مباشرة Epiostracumالطبقو العليا  -

تلي الطبقة السابقة و تسمي بالوسطي و  Ectostracumالطبقة الخارجية  -

 تتلوف باالصباغ الحامضية

تلي الطبقة السابقة و تتلوف عاده   Hypostracumالطبقة الداخلية  -

 باألصباغ القاعدية

 صفائح الجسـ

االكاروس و ىو يشابو التغليظ عبارة عف أجزاء مغلظو مف الكيوتكؿ علي جدار جسـ 

في الحشرات  اال انو يختؼ في اف التغليظ قد يمتد ليغطي اكثر مف منطقو مف الجسـ 
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او قد يغطي الجسـ كلو علي عكس الحشرات الذي يرتبط فييا التغلظ بحلقات الجسـ 

 لوجود حلقات. نتيجةبمعني اف كؿ حلقو تغطييا صفيحو تنفصؿ عف التي تلييا 

 Setaeالشعيرات 

الشعيرات في معظـ مفصليات االرجؿ ليا عدة وظائؼ كالحس باللمس او المؤثرات 

االنواع مف الشعيرات مزوده بنيايات عصبية لبلستقباؿ و قد تكوف  وىذهالكميائية 

 و تحمي الحيواف مف اعدائو و مفترساتو و تنقسـ الي والحماية للوقايةالشعيرات ايضا 

كالبسيط والشعري و المتفرع و  مختلفةاؿ اشك تأخذشعيرات غير حسية و  -1

 الريشي و الراسي و الورقي و القلبي و المشطي

تكوف مخططو و مجوفو  العادةوىي في  Sensory setaeشعيرات حسية  -2

 يمتد داخليا خليو حسيو موجوده تحت الجلد و تتصؿ مباشرة بالجياز العصبي

 اليضميةالقناه 

و تنتيي بفتحة  Gnathosomaبفتحة الفـ علي  في االكاروسات اليضميةتبدا القناه 

و  األماميةوتتكوف القناه اليضمية مف القناه  Opisthosomaعلي  الموجودةالشرج 

تتكوف اساسا مف طبقة  الخلفيةو  األمامية اليضمية...... القناه الخلفيةالوسطي و 

االبيثيليـ و اما القناه اليضمية الوسطي فتغلؼ مف طبقة خبليا  الخارجيةالكيوتكؿ 

 وليذا تخاو مف الكيتيف الداخليةاساسا تتكوف مف طبقة الكيوتيكؿ 
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 األمامية اليضميةالقناه  -1 -

تبدا بفتحة الفـ ثـ البلعـو يليو المرىء و المريء عبارة عف انبوب تفتح قي القناه 

 اليضمية الوسطي

 األماميةتحورات القناه اليضمية 

افرع تنتيي بيا القناه  5-4ماـ مف يشاىد ص Tetranychidaeفي عائلة  -

 اليضمية االمامية

تزداد القناه اليضمية في االتساع مكونو ما  Oriebatiانواع الحلـ مف نوع  -

 الحوصلةيشبو 

 الوسطي اليضميةالقناه  -2 -

جزء اكثر اتساعا مبطف مف الداخؿ بخبليا االبيثيليـ وقد يطلؽ ف تتكوف م -

وتختلؼ  ةطي في كثير مف االنواع الزوائد االعوريالوس بالقناةعلييا المعده، ويتصؿ 

 حجـ القناة وزوائدىا حسب نوع الغذاء

 تحورات القناه اليضمية الوسطي

 الحجـ ولكف متوسطةقناة  Cheyletusمف جنس  المفترسةفي االكاروسات  -

 تمتد كثيرا خصوصا في الجزء الخلفي مف لبقناه ةانابيبيا االعوري

خزونو تتضخـ القناة الوسطي  اكثر مف التضخـ في اكاروسات الحبوب الم -

 لبلنابيب االعورية
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في اكاروسات التي تتغذي علي العصارة النباتية تمتد القناه علي ىيئة انوبو  -

مجموعة  S.Order:Trombidiformsطويلو بدوف الزوائد االعورية كما في 

Tetrapodili 

الصماـ الذي يسمح الجزء المميز مف القناه ىو  Tetranychidaeفي عائلة  -

وىو بيذا يساعد علي استبقاء  الخلفية اليضميةبمرور السوائؿ مف المريئ الي القناه 

اليضـ مثؿ المواد البروتينية  في منطقة القناه اليضمية الوسطي ومنطقة  العسرةالمواد 

 فرصو في ىضميا لتأخذاالنابيب االعوريو تمتد طوال 

 الخلفية اليضميةالقناه  -3 -

والمستقيـ وفي منطقة اتصاؿ  الغليظةو  الدقيقةالقناه اليضمية مف االمعاء تتكوف 

االمعاء الرفيعة باالمعاء الغليظة تتصؿ انابيب ملبيجي ويتكوف المستقيـ مف انبوبو 

 قصيره جدا مغلفو بالكيتيف و تفتح خارج الجسـ عف طريؽ فتحة االخراج

 

 تحورات القناه اليضمية الوسطي

 اء الدقيقة في االكاروسات التي تتغذي علي الدـيقصر طوؿ االمع -

 شكؿ مغزلي الرفيعةاالمعاء  تأخذ Acarus siroقيؽ دفي اكاروس ال -

 اليضـ في االكاروسات
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الياضمة يتـ اليضـ في القناة الوسطي لوجود خبليا االبيثيليـ التي تفرز االنزيمات  -

التي توجد علي  اللعابيةد لوجود الغد  األماميةو قد يتـ اليضـ جزئيا في القناة 

Gnathosoma ةعوري، كذلؾ فاف اليضـ يتـ ايضا في اجزاء مف االنابيب اال 

 خصوصا في االكاروسات التي تتغذي علي العصارة النباتية

حيث  الخلفيةويتـ االمتصاص عف طريؽ القناة الوسطي ثـ تندفع الفضبلت الي القناه 

 يتـ امتصاص الماء في المستقيـ

حيث يفرز االكاروس  Cheyletusا ىضـ خارجي كما في جنس يتـ ايض -

 ليا. الداخليةحيث يتـ ىضـ المحتويات  الفريسةانزيمات ىاضمو داخؿ جسـ 

 الجياز الدوري -

و الدـ  الداخلية ة، يحيط الدـ جميع االجيز دمويةتوجد اوعيو  جياز دوري فتوح ، ال

 أميبيةعديـ اللوف توجد بو كرات 

 الجياز التنفسي

بلكاروسات كبيرة الحجـ نسبيا قصبات وقصيبات و فتحات تنفس خارجيو ولبعض ل

كثيره، وتتنفس  ىوائيةاكاروسات الماء اكياس ىواء داخؿ الجسـ يتفرع منيا قصبات 

علي جسـ الحيواف  توزيعياو  التنفسيةبعض االنواع مباشره مف الجلد، عدد الفتحات 

 تعتبر صفو تقسيميو
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و فتحات تنفسيو ليا  ىوائيةتمتلؾ جياز تنفسي بو قصبات   و لبلكاروسات التي -

و ىي عبارة عف انبوبو غير مصممو  Peritreme ةايضا ما يطلؽ عليو الحافو الثغري

 اليوائيةواحده والتي تنظـ عمليو استقباؿ اليواء في القصبات  جيةمفتوحو بطوليا مف 

وؿ وخروج اليواء عبر ترتبط عملية دخ Tetranychidaeوفي بعض العائبلت مثؿ 

 الفـ ، فعند خروج اجزاء الفـ للخارج يدخؿ اليواء ثـ العكس. بأجزاء ةالحافو الثعري

 الجياز االخراجي

ىي انابيب ملبيجي وىذه االنابيب عاده ما تكوف مغلقو  لئلخراج األساسيةاالعضاء 

وتمتلؾ  فيةالخلو تقع بيف القناه الوسطي والقناه  األخرى الجيةمف جيو و تفتح في 

 التغذيةحسب نوع  مختلفةاشكاال  تأخذمعظـ االكاروسات زوج مف انابيب ملبيجي 

 .الحرقفةلبلكاروس، و توجد اجيزة  اخراجيو مساعده في االكاروسات اىما غدد 

 الجياز العصبي

جياز بسيط فيو اندمجت حلقات الجياز العصبي المركزي مع حلقات المريء و 

بالمخ فتخرج منو اعصاب ظيريو و  العقدةو وتسمي ىذه تكونت حلقو عصبيو مركب

 بطنيو تنتشر الجسـ.

 اعضاء الحس -

الموزعة علي الجسـ وتنتيي بخليو حسيو  Sensory setaeو ىي الشعيرات الحسيو 

و الساؽ و الرسغ وتسمي  الركبة. وتوجد بصفو خاصو علي الخارجيةتنقؿ المؤثرات 
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Microsensory setae يواف وبالتالي تعمؿ علي تنظيـ سير الحيواف تتاثر بسير الح

 .المحيطة الجويةو تساعد علي شعور الحيواف باقؿ التقلبات 

 الكيماويةاعضاء الحس  -

اعضاء وظيفتيا استقباؿ المؤثرات الكيماوية الموجودة في الوسط المحيط  -

 , Okwfoideطعـ( ومف ىذه األعضاء شعيرات حسية مف نوع  –باالكاروس ) رائحو 

Soleniole كذلؾ عضو .Haller والرطوبة بالحرارةالذي يتأثر   الموجود في القراد 

 لؤلحماضانو حساس  باإلضافةبالحيواف ويساعد الحيواف علي لقاء عائلو  المحيطة

 . و يوجد علي رسغ الرجؿ االولي للقرادالدىنية

 الجياز التناسلي

ناث و تتميز الذكور عف  جميع أفراد االكاروسات متميزة الجنس بمعني وجود ذكور وا 

أو كبر حجـ الفكوؾ و  ةكالحجـ أو التغلظات الكيتني ةاإلناث بفروقات مورفولوجي

 المبلمس أو األعضاء الجنسية الموجودة علي األرجؿ

 

 ………LIFE CYCLEتاريخ الحياة 

 

ناث إال انو  االكاروسات عموما ثنائية الجنس كما أنيا تضع بيضا يخرج منو ذكور وا 

ض األحياف يحدث توالد بكري قد يخرج مف البيض ذكور فقط أو إناث فقط و في بع
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في حلو عدـ وجود ذكور تضع اإلناث بيض  Tetranychidaeيحدث ىذا في عائلة 

ينتج ذكور ثـ بعد ذلؾ يحدث التكاثر العادي و قد يحدث العكس ففي اكاروس الفاكية 

 نتج عنو إناثتضع اإلناث بيض غير مخصب ي Bryobiaالبني مف جنس 

حوريو  -يرقو –)بيضو  األتيةوتاريخ حياة االكاروس تتمخص في األطوار  -

 حيوان كامل( –

تمتلؾ اليرقة ثبلث أزواج مف األرجؿ أما الحورية والحيواف الكامؿ أربع أزواج مف 

 األرجؿ

 
 

 دورة الحياة                              
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كامؿ  عدد أجياؿ االكاروسات تختلؼ كثيرا ، فيوجد ما يستغرؽ دورة حياتو عـ -

، لكف معظـ األنواع متعددة األجياؿ و قد  Bryobiatiliae)وحيد الجيؿ ( مثؿ نوع 

جيؿ في  20إلي  Teteranychidaeيصؿ عدد األجياؿ في بعض أنواع عائلة 

 Ixodesسنوات مثؿ  4-3العاـ. و قد يصؿ طوؿ الجيؿ في بعض أنواع القراد إلي 

ricinus . 

ند وجود ظروؼ خارجية غير مواتيو او مناسبة) االكاروس قد يدخؿ في طور سكوف ع

مثؿ نقص رطوبة أو حرارة أو العكس او قلة الغذاء أو جفاؼ ( وترتبط درجة الحرارة  

درجو مئوية )  20ساعة و  16فتحت فترة إضاءة  اإلضاءةارتباط وثيؽ مع طوؿ فترة 

اـ فإناث فتعتبر فتره حرجو لدخوؿ الحيواف في سكوف( كذلؾ تلعب التغذية دور ى

العنكبوت األحمر عند اإلضاءة الشديدة وقلة الغذاء تضع بيض يدخؿ في فترة سكوف 

 يوما. 50-40بفترة تصؿ 

و السكوف قد يكوف إجباري أو اختياري ، سكوف إجباري في األنواع وحيدة الجيؿ حيث 

يتوفر فييا الدؼء او يطوؿ موسـ الجفاؼ أو قلة النبات العائؿ  تعيش في أماكف ال

التي ال تسمح لبلكاروس بالنمو لفترة جيليف..... اما السكوف االختياري فيو مميز 

 لؤلنواع عديدة الجيؿ ويعتمد وجوده علي عوامؿ الوسط الخارجية.
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 Classification of acari تقسيم االكاروس

 علي جسـ االكاروس وضع الثغور التنفسيةمعتمدا علي  1975سنة   krantzتقسيـ 

Subclass: Acari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أىم أنواع االكاروسات ذات األىمية االقتصادية

Order: Opilioacariformes 
الثغور التنفسية توجد علي مؤخرة 

 الجسـ
 
 
 
 
 

Order: Parasitiformes 

التنفسية توجد علي منطقة االقداـ الثغور  

 

Order: Acariformes 

 الثغورالتنفسية توجد علي منطقة الراس الكاذب

 

S.Order: Notostigmata 
Superfamily: Opilioacaroidea 

Fam: Opilioacaridae 
 
 
 
 
 

S.Order: Metastigmata 
Superfamily:   Ixodidea 

Fam: Ixodidae القراد الجامد   
Fam: Argasidae القراد الليف   

 
 
 
 
 

S.Order: Mesostigmata 
Families 

Darmanyssidae 
Phytoseiidae 
macrochelidae 

 
 
 
 
 

S.Order: Tetrastigmata 
Superfamily:   Holothoidea 

Fam: Holothoidae 
 
 
 
 
 

S.Order: Astigmataعديمة الثغور 
(Pseudostigmatic organ عضو  

 تنفس كاذب(
Families 

Acaridae اكاروس الدقيق   
Anoetidae 

 (Histiostomatidae) 
Glycyphagidaeحلـ مغزلي 

 
 
 

S.Order: Cryptostigmata 
Families 
Oribtidae 

Beetle mites سيفالحلـ الخن   
 
 
 
 
 

S.Order: Prostigmata 
Families 

 Tetranychidae    العنكبوت االحمر 
Tarsonemidae 

Tenuipalpidae الحمم العنكبوتي الكاذب   
Cheyletidae 
Pyemotidae 
Stigmaeidae 

Eriophyidae )الحمم الدودي (   
 اكاروسات الصدأ والبثرات
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 أىم أنواع االكاروسات المفترسة -1

Predacious Mites 

 Phytoseiulus persimilisاألكاروس المفترس  -1

التي تحوي  Phytoseiidaeوىو مف األكاروسات المفترسة التي تنتمي الى فصيلة 

 لكثير مف األعداء الحيوية للكثير مف األكاروسات والحشرات الصغيرة.على ا

يمتاز مفترس األكاروسات ىذا بفعالية عالية وخاصة عندما ال تكوف درجة الحرارة 

مئوية يمكف أف يتغذى األكاروس المفترس على عدد  ٕ٘مرتفعة، فعند درجة حرارة 

يؿ عند المفترس تكوف اقصر، أكبر مف األكاروس ذو البقعتيف، كما وأف فترة الج

إضافة الى ذلؾ فإف المجتمع يحوي عددا أكثر مف اإلناث، كما وبالتالي فإف كثافة 

المفترس ستكوف أعلى، وبشكؿ عاـ فإف الحرارة المثالية لتطور وتكاثر األكاروس 

درجة مئوية، كما يعتبر المفترس حساسا عند درجة  ٕٛو  ٘ٔالمفترس تقع بيف 

مئوية وفي ىذه الحالة يعجز عف التحكـ بكثافة أعداد األكاروس  ٖٓ حرارة اعلى مف

 درجة مئوية يتوقؼ عف التغذية. ٖ٘الضار. وعند حرارة أعلى مف 

ٝ ليا تأثير سلبي على كؿ أطوار المفترس، أي ٓٙكما أف الرطوبة النسبة األقؿ مف 

 غير مجديا. أف استخداـ ىذا المفترس في الظروؼ الجافة والحرارة العالية يكوف
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يمكف لبالغات مفترس االكاروس أف تتغذى على كؿ أطوار األكاروس في حيف أف 

حورياتو تتغذى فقط على بيض األكاروس وحورياتو. يمر مفترس األكاروس بنفس 

، بالغة(، ٕ، حورية ٔاألطوار التي يمر بيا األكاروس الضار )بيضة، يرقة، حورية 

س الضار وىو ذو لوف وردي فاتح ال يلبث أف يوضع البيض عادة بيف بيض األكارو 

يصبح غامقا مع الوقت، وحجـ البيضة يبلغ ضعؼ حجـ بيضة األكاروس الضار، 

اليرقة ال تتغذى وتبدأ بالتغذية عند انسبلخيا لطور الحورية األوؿ، بالغة المفترس 

ت لونيا أحمر وذات أرجؿ طويلة نوعا، عادة ما تكوف الذكور أصغر مف اإلناث وذا

 جسـ متطاوؿ نوعا.

بيضة ومجموع ما تضعو األنثى مف بيض خبلؿ حياتيا  ٘تضع األنثى يوميا حوالي 

بيضة ويمكف ألنثى مفترس األكاروس أف تتغذى على خمسة اكاروسات  ٓ٘حوالي 

حورية أو بيضة مف األكاروس يوميا وتزداد كفاءة االفتراس بزيادة كثافة  ٕٓبالغة أو 

المناسبة يمكف لؤلكاروس المفترس أف يتطور بضعؼ سرعة  العائؿ، وفي الحرارة

تطور األكاروس وبالتالي تزداد أعداده بسرعة بحيث يتـ القضاء على األكاروس ذو 

البقعتيف بسرعة كبيرة. وفي ىذه الحالة )غياب العائؿ( يمكف أف يلجأ األكاروس 

مف ثـ يلجأ إلى المفترس إلى أف يتغذى على الماء والندوة العسلية لعدة أياـ و 

االفتراس الذاتي قبؿ أف يختفي بمعنى أنو في حاؿ غياب األكاروس الضار وعودتو 

مف جدي يجب تأميف المفترس للنباتات المصابة مف جديد. يعتمد انتشار األكاروس 
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المفترس بيف النباتات في البيت الحامي على الظروؼ البيئية وكثافة النباتات 

( كما أف وجود الخيوط الحريرية المفرزة مف قبؿ )تبلمسيا مع بعضيا البعض

األكاروس الضار والضرر الذي يحدثو على األنسجة النباتية تسيؿ مف انتشار 

 األكاروس المفترس وتعرفو على عائلو.

     
 انبقعخيٍُاألكاسوسُانًفخشسُيخغزيُعهًُاألكاسوسُرو                                   ُُُُُُُُُُ   

 

2-Amblyseius spp  
 

 يتبع ىذا الجنس عدة أنواع ىامة منيا :

A.californicus يفترس أكاروسات العنكبوت األحمر   وىو أكاروس نشط

العادي أو ذو البقعتيف وأكاروس البصؿ وال يعيش جيدا إال بالتغذية على ىذه 

وفره يستطيع ورغـ ذلؾ ففي حالة عدـ ت Tetranychidaeاألكاروسات مف عائلة 

 . أف يتغذى مؤقتا على بعض مفصليات األرجؿ الصغيرة أو حبوب اللقاح
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ُ

 

A.cucumeris   كاروس صغير الحجـ يشبو األكاروس المفترس أPhytoseiulus 

ولكف لونو القرنفلي أفتح وشاحب وأرجلو أقصر، يعيش في أجواء مرتفعة الرطوبة 

ت النيار قصير اإلضاءة ويتغذى على ولكنو قد يدخؿ في طور سكوف في الفترات ذا

التربس خاصة   عدد كبير مف مفصليات األرجؿ وأظير كفاءة واضحة في مكافحة

وتربس البصؿ أو القطف  Frankliniella occidentalis تربس األزىار الغربي

Thrips tabaci  حوريات تربس في اليـو ، وأمكف  ٜ - ۳حيث يفترس ما بيف

مثؿ الحلـ العريض وأكاروس  Tarsonemidأكاروسات  استخدامو أيضا لمكافحة

الحلـ الدودي ( ويفترس أيضا العنكبوت األحمر ولكف ال يحقؽ ضده  )الصدأ 

مكافحة يعتد بيا ، ونظرا لصغر حجـ ىذا األكاروس فإنو يتغذى فقط على حوريات 

ند التربس األصغر وال يياجـ الحوريات الكبيرة أو الحشرات الكاملة ، ولذلؾ فع

استعمالو بطريقة تطبيقية يجب أف يستخدـ مبكرا قبؿ أف تزداد أعداد التربس على 

، وفي حالة عدـ توفر الفرائس فإنو يمكف أف يعيش على حبوب اللقاح في  المحصوؿ
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محصوؿ الفلفؿ ولكنو ال يستطيع ذلؾ على الخيار وفي ىذه الحالة يلـز إعادة 

 . إطبلقو على فترات

 
 

A.degenerans كاروس نشط لونو بني غامؽ أسرع مف النوعأ  A. 

cucumeris  يتغذي على مواد غذائية كثيرة منيا التربس وحبوب اللقاح ويحقؽ

 .Aمكافحة جيدة ضد التربس في ظروؼ انخفاض الرطوبة عكس النوع السابؽ ) 

cucumeris  ) الذي يحتاج إلى رطوبة مرتفعة باإلضافة إلى أنو أكثر عدوانية

لتربس ويفترس الحشرات الكاملة للتربس التي ال يستطيع أف يياجميا منو ضد ا

وىو ال يدخؿ في  مـ  ۰٫ٚالنوع السابؽ ربما لكبر حجمو حيث يصؿ طولو إلى 

في فترات النيار القصير ويميؿ إلى مياجمة التربس الموجود في  طور سكوف

ذا النوع وجود األزىار ، ولكنو غير مناسب لمكافحة أكاروس العنكبوت ، ويعيب ى

ظاىرة االفتراس بيف أفراده في حالة عدـ توفر الغذاء وتقوـ اإلناث بالتياـ الذكور 

   .وكؿ األطوار الصغيرة المتحركة 
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3-Hypoaspis miles  

مـ لونو بني شاحب ، وىو مف  ۱أكاروس مفترس صغير طولو حوالي 

سـ  ۱بسمؾ   تربةالتي توجد عادة في الطبقة السطحية مف ال أكاروسات التربة

أو في البقايا السطحية الموجودة علييا حيث يفترس اليرقات الصغيرة ألنواع 

وبعض أنواع الذباب األخرى ويرقات التربس التي تسقط  Sciaridsذباب الػ 

على التربة للتعذير ومع ذلؾ فيو يوجد على الحيوانات القارضة وفي جحورىا 

مكاف استخدامو لخفض أعداد بعض وىناؾ بعض التقارير التي تشير إلى إ

 أنواع البؽ الدقيقي على الطماطـ وعلى جذور نباتات األصص.

تضع األنثى بيضيا ما بيف حبيبات التربة الذي يفقس بعد ستة أياـ على 

 مرحلتي إلى يوميف بعد تتحوؿ أرجؿ ستة ذات يرقات عف ـ˚۲۰درجة حرارة 

 فرائسيا على وفاعلية بكفاءة تتغذياف اللتاف الثانية الحورية ثـ األولية الحورية

أياـ قبؿ التحوؿ إلى الطور الكامؿ الذي يعيش عدة شيور عند توفر  ۱۰ لمدة

يوما في حالة عدـ توفره ويتيح ىذا العمر الطويؿ مكافحة  ۰ٚالغذاء أو 
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وقد أظيرت الدراسات أف ىذا األكاروس يمكف   .المجموع المنخفض للفرائس

ي مكافحة حشرة التربس ولكف بالمشاركة مع وسائؿ أف يساىـ بدور فعاؿ ف

المكافحة األخرى في المحاصيؿ المختلفة وكذلؾ في معظـ المحاصيؿ المعمرة 

الحساسة لئلصابة بالتربس مثؿ نباتات الزينة ، ويمكف استعماؿ ىذا المفترس 

فرد في المتر المربع كإستعماؿ وقائي أو بمعدؿ  ۱۰۰تطبيقيا بإطبلقو بمعدؿ 

فرد في المتر المربع في حالة التطبيؽ العبلجي ضد التربس مثبل ، ولكف  ۳۰۰

ُُُُُ.ُيجب مبلحظة عدـ نجاح استعمالو كوسيلة مكافحة منفردة

 
Hypoaspis miles 

 

 أىم االكاروسات التي تصيب الحيوان -2
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 )االكاروسات الحيوانية( Argasidaeو القراد الليف  Ixodidaeعائلة القراد الجامد 

 الوضع التقسيمي

Subclass: Acari 

Order: parasitiformes 

Suborder: Metastigmata 

Superfamily: Ixodoidea 

F: Axodidae 

F: Argasidae 

 

وتضـ عائلة القراد الجامد  Ixodoideaئلة ويتبع ىذه التحت رتبة فوؽ عا

Ixodidae  والقراد الليفArgasidae  ويتبع ىاتاف العائلتيف العديد مف أنواع القراد

Ticks  والتي تعتبر طفيليات خارجية ماصة للدـ في جميع أطوارىا وتنقؿ أمراض

والجروح خطيرة لئلنساف والحيواف. وفي حالة الحيوانات تمتص كميات كبيرة مف الدـ 

التي تنتج نتيجة التغذية ال تسبب تييجات للجلد فقط بؿ تساعد علي اإلصابة 

باألمراض البكتيرية والفيروسية والجسـ و الرأس والصدر والبطف مندمجة وتتركب 

والفكوؾ تشبو  hypostomeأجزاء الفـ مف زوج مف الفكوؾ وزوج مف المبلمس والػ 

 hypostomaرح في جسـ العائؿ وتعمؿ الػ المقصات وىي المسئولة عف إحداث الج
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علي تثبيت القراد بالعائؿ أثناء التغذية عف طريؽ األسناف الموجودة علييا مف الداخؿ 

ليذا نجد أف القراد يتغذي عدة أياـ إلي عدة أسابيع بدوف مجيود عضلي ويسبب لدغ 

لمشي ولو زوج مف أرجؿ مييأة ل 8القراد ألـ شديد في معظـ الحاالت والقراد البالغ لو 

الفتحات التنفسية توجد علي الناحية البطنية للجسـ حوؿ قاعدة الزوج الرابع مف 

 األرجؿ.

 ممخص لمفرق بين القراد الجامد والقراد المين.

 Soft ticksالقراد المين  Hard ticksالقراد الجامد  وجو المقارنة

 صعب جداً  سيؿ جداً  التميز بالجنس

 أجزاء الفم
تري بوضوح مف الناحية أمامية 

 الظيرية
 بطنية وال تري بوضوح مف الظير

 غائب موجود الدرع

الفتحات 

 التنفسية

خلؼ حرقفة الزوج الرابع مف 

 األرجؿ

أماـ حرقفة الزوج الرابع مف 

 األرجؿ

 جانبية ظيرية علي جانبي الدرع األعين

 الحرقفة
غالبًا ما تكوف مسلحة بأشواؾ أو 

 مياميز
 غير مسلحة

 ال توجد مياميزغالبًا ما يكوف مسلحًا بميماز أو  الرسغ
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 ميمازيف مف الناحية البطنية

 غائبة غالبًا موجودة الوسادة

 

 
 

 Fam: Ixodidae (Hard ticks) راد الجامدعائمة الق 

 
 الجامدالقراد                                                             

 

 ومن أىم مميزاتيا:
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يمكف التمييز بيف الذكر واألنثي في أفراد ىذه العائلة بسيولة فالجنسيف  -1

وفي حالة الذكر فإف  Scutumيحتوياف علي تركيب كيتيني علي  الظير يسمي الدرع 

نثي فإنو يغطي الجزء الدرع يغطي الظير كلو بينما في حالة اليرقة أو الحورية واأل

األمامي فقط أما باقي الجسـ فيكوف مرف ولو قابلية للتمدد نتيجة التغذية ونمو 

 المبايض بينما في الذكر فإف الجسـ ال يتمدد.

أجزاء الفـ في القراد الجامد أمامية واضحة مف الناحية الظيرية واألعيف عند  -2

 وجودىا توجد علي الحافة الجانبية للدرع.

القراد الجامد زوج مف الفتحات التنفسية علي جانبي حرقفة الزوج يوجد في  -3

 الرابع مف األرجؿ.

 .دورة الحياة:

الحورية ثـ الحيواف البالغ  –اليرقة  –أطوار مختلفة ىي البيضة  4للقراد الجامد 

وتتلخص دورة الحياة في أف األنثي والذكر يتزاوجاف علي العائؿ وقد يتزاوج الذكر مع 

قبؿ موتو وبعد اإلخصاب تسقط األنثى مف علي العائؿ إلي التربة وتضع عدة إناث 

أسابيع ثـ تموت ويوضع البيض في  3بيضة علي مدي  5000إلي  3000مف 

األماكف المحمية مثؿ الشقوؽ واألركاف في حظائر الحيوانات أو تحت األوراؽ ويحاط 

 البيض بمادة جيبلتينية تمنع جفافو .
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أرجؿ وليا أجزاء فـ مثؿ  6أسابيع إلي يرقات ليا  4-2ف يفقس البيض في مدة م

الحيواف البالغ ويتعلؽ باألعشاب والنباتات في انتظار العائؿ المناسب حيث تتغذي 

يـو بعدىا تسقط اليرقة المتغذية علي األرض  14-2اليرقو بامتصاص دـ العائؿ لمدة 

مثؿ الحيواف الكامؿ  أرجؿ 8حيث تنسلخ وتتحوؿ إلي طور الحورية والحورية ليا 

وتختلؼ عنو في عدـ وجود فتحة تناسلية وتتغذي الحورية أيضًا بامتصاص الدـ لعدة 

أسابيع بعدىا تسقط علي األرض وتنسلخ إلي حيواف بالغ ويحدث التزاوج غالبًا علي 

العائؿ بعدىا يموت الذكر وتسقط األنثي علي االرض وتضع البيض ثـ تموت وتمكث 

 أسابيع قبؿ سقوطيا علي األرض. 4ائؿ لمدة األنثي علي الع

 

 
 

 الجامدفي القراد  مراحل النمو والتغذية

 

وطبقًا لعدد العوائؿ التي يحتاجيا القراد لمرحلة دورة حياتو يمكف تقسيـ القراد الجامد 

 مجاميع: 3إلي 
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حيث تتغذي جميع األطوار علي  One host ticks[ القراد ذات العائل الواحد 1]

 .Boophilusعائؿ واحد مثؿ الجنس 

 
حيث تتغذي اليرقة وتنسلخ علي عائؿ  Two host ticksاد ذو العائمين [ القر 2]

وبعد سقوط الحورية علي األرض وانسبلخيا إلي حيواف كامؿ فإنو يبحث عف عائؿ 

 .Rhipicephalusآخر مثؿ أفراد الجنس 

 
معظـ أنواع القراد الجامد تحتاج  Three host ticks[ القراد ذو الثالث عوائل 3]

ختلؼ في كؿ طور مف أطوار حياتو للتغذية ومف أمثلة ذلؾ أجناس إلي عائؿ م

Dermacentor  ،Ixodes. 
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 انتشار القراد الجامد في معظم أنحاء العالم.

 عوائل القراد الجامد:
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الكبلب والماشية والحيوانات البرية وكذلؾ  Dermacentorمف أىـ عوائؿ الجنس 

الماشية  –اإلنساف  –كبلب علي ال Rhipicephalusاإلنساف. وتتغذي أفراد الجنس 

فإف جميع أطواره تياجـ اإلنساف والحيوانات  Amblyommaوفي حالة الجنس 

الغزاؿ وكذلؾ  –الكبلب  –الخنازير  –الخيوؿ  –األغناـ  –األخري مثؿ الماشية 

 الطيور .

 

 أضرار القراد

صاصو باإلضافة إلي ما يسبب القراد مف مضايقات وآالـ شديدة للحيوانات عند امت 

 للدـ فإف ىذه الطفيليات تقـو بنقؿ كثير مف األمراض إلي الحيوانات.

 أوليا: األمراض التي ينقميا القراد الجامد:

ويسببو ىذا  Texas fever)حمي التكساس( حمي البول الدموي في المواشي  -1

 Boophilusوتنتقؿ بواسطة القراد  Babesia bigmmenaالمرض بروتوزوا 

annulatus  ير المرض في صورة حادة أو مزمنة حيث ييدـ كثير مف كرات ويظ

الدـ الحمراء مما يسبب وجود لوف أحمر في البوؿ وينتشر المرض في جنوب أوروبا 

وأمريكا الوسطي والجنوبية وأجزاء كبيرة مف أفريقيا والمكسيؾ وجنوب شرؽ آسيا وينتقؿ 

 رقات وحوريات معدية.المرض مف القراد األـ خبلؿ بيضيا حيث تنتج بعد ذلؾ ي
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وىو مرض خطير يصيب الماشية   East coast feverحمي الساحل الشرقي – 2

% ويسبب 90علي طوؿ الساحؿ الشرقي ألفريقيا وقد تصؿ نسبة نفوؽ الحيواف إلي 

وال ينتقؿ المرض بحقف الدـ ولذلؾ ال  Theileria parvaالمرض بروتوزوا مف نوع 

عراض المميزة لو ىو إنتفاخ الغدد الليمفاوية والمرض يظير دـ في البوؿ ومف أىـ األ

ال ينتقؿ مف القراد األـ مف خبلؿ البيض إلي اليرقات ولكنو ينتقؿ بواسطة القراد البالغ 

والذي يكوف معدى في طور الحورية أو بواسطة الحورية والتي تكوف معدية في طور 

 .Rhipicephalusاليرقة وينتقؿ المرض بواسطة القراد مف جنس 

3 – Equine piroplasmosis  وىناؾ نوعاف مف ىذا المرض يصيباف الخيوؿ

ويسبب ىذا  True eguine piroوالبغاؿ والحيوانات الشبييو بالنوع األوؿ يسمي 

وينتشر المرض في أفريقيا وروسيا .  Babesia cabaliالمرض بروتوزوا تسمي 

وينتشر في  Nattalia equiا يسمي والنوع الثاني مف المرض يسببو نوع مف البروتوزو 

إيطاليا وأفريقيا واليند وأمريكا الجنوبية وينتقؿ المرض بواسطة القراد مف جنس 

Dermacentor  والثاني ينتقؿ بواسطة القراد مف جنسRhipicephalus. 

4 – Canine babesiosis  ىذا المرض يصيب الكبلب وينتشر في أوربا وآسيا

وينتقؿ المرض بواسطة القراد مف   Babesia canisو بروتوزوا وأمريكا وأفريقيا ويسبب

 .Ixodes  ،Dermacetor  ،Rhipicephalusأجناس 
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يسبب ىذا المرض نوع مف الريكتسيا  Hear waterمرض ماء القمب  – 5

Rickettsia  ويصيب األغناـ والماعز والماشية وينتشر في شماؿ أفريقيا وينتقؿ

 .Amblyommaنس بواسطة أنواع القراد مف ج

6 – Bovine anaplasmosis  وىو مف األمراض الخطيرة الواسعة االنتشار بيف

وينتقؿ  Anaplasina marginleالمواشي ويسببو نوع مف طفيليات الدـ تسمي 

،  Rhipicephalus  ،Boophilusالمرض بواسطة القراد مف أجناس 

Dermacetor. 

نب والحيوانات األخري في كندا مرض يصيب األرا Tulerimaالتولوريما  – 7

،  Ixodes  ،Boophilusوأمريكا وأفريقيا وتركيا وينتقؿ بواسطة القراد مف أجناس 

Dermacentor  ،Rhipicephalus  ،Amblyomma . 

يحدث المرض في األغناـ والكبلب  Tick paralysisمرض شمل القراد  – 8

مف أجناس القراد التي تحدث التسمـ والماشية نتيجة السموـ التي تفرز بواسطة القراد 

Rhipicephalus  ،Dermacentor  ،Ixodes. 

 Avianللحيوانات مرض  soft ticksومف األمراض التي ينقليا القراد الليف 

spirochetosis  وىو مرض شديد الخطورة علي الفراخ والبط والرومي والطيور

 –ر المرض في اليند وينتش Boorelia gallinarumاألخرى ويسبب المرض طفيؿ 

 مصر. –البرازيؿ  –استراليا 
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9- Lyme Disease 

 

مرض اليـ ىو أكثر األمراض المنقولة بالنواقؿ شيوًعا في الواليات المتحدة. يحدث 

 rrelia Boand rarely,  orrelia burgdorferiBمرض اليـ بسبب بكتيريا 

.mayonii  ونادًرا ما تحدث اإلصابة بمرض اليـ. ينتقؿ إلى اإلنساف عف طريؽ

لدغة القراد األسود المصابة. تشمؿ األعراض النموذجية الحمى والصداع والتعب 

 . erythema migrans الحمامي المياجرة وطفح جلدي مميز يسمى

 

 
 

https://www.cdc.gov/lyme/mayonii/index.html
https://www.cdc.gov/lyme/mayonii/index.html
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 Fam: Argasidaeعائمة القراد المين  

 اتيا:ومن أىم مميز 

ال يمكف التميز بيف الجنسيف في أفراد ىذه العائلة بسيولة حيث أف الجسـ  -1

 في الذكر واألنثى كبير وال يوجد درع.

 أجزاء الفـ ال تري بوضوح مف األماـ كما في القراد الجامد. -2

ألـ شديد لئلنساف والحيواف إذا ما قورف  Soft ticksيسبب لدغ القراد الليف  -3

 بالقراد الجامد.

 

 رة حياة القراد المين:دو 

    
 دورة حياة القراد المين                             وصع البيض في القراد   عممية                        

 

 تشبو القراد الجامد إال أنيا تختلؼ عنو في النقاط التالية:
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دـ لمدة الحيوانات البالغة سريعة التغذية حيث أنيا تتغذي كؿ شير وتمتلئ بال (1

ساعة فقط وتترؾ العائؿ حيث يتـ ىضـ الدـ وبيذه الطريقة فإف القراد يصيب أكثر مف 

 حيواف.

 يضع القراد الليف أكثر مف مجموعة بيض علي فترات . (2
Error!

 

ىناؾ طور يرقي واحد قد ال توجد اليرقة حيث يفقس البيض إلي حوريات  (3

ليذه العائلة جنس وىناؾ غالبًا طوريف للحورية أو أكثر ومف أىـ األجناس التابعة 

Argas :ومف أىـ أنواع التابعة لو 
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 الليفلقراد ا                  

 

 Poultry ticks  قراد الدجاج المين –أ 

 Argas persicus . 

ىذا النوع مف القراد يتميز بشػكلو البيضاوي الضيؽ عند المقدمة، وحافتو الجانبية 

 .ةحػادة ويوجػد على سطحو الظػيري حػلمات مرتبػة بشػكؿ شعاعي، والعيوف مضمحل

  

  

األىمية: ىذا النوع مف القػراد يصيب الطيور المستأنسة خػاصة الدجاج والبط  -

واألوز، ويوجد بشػكؿ تجمعات بالمناطؽ العػارية مف الجلد في الرقبة والصدر 

والفخذيف وتحت األجنحة. تؤدي اإلصابة بيذا النوع مف القراد إلى نقؿ األمراد بيف 

 .ما يسبب خسارة فادحة لمربي تلؾ الثروة الداجنةتلؾ الطيور وأيضا نقص الوزف م

المقاومة: غالبًا ما يكاَفح القراد بالمداومة على تنظيؼ الحظائر وأماكف تربية  -

 .الدواجف، وعند حدوث اإلصابة تستخدـ المبيدات المناسبة للتخلص منو
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  : المعيشة التغذية

شيؼ الجلد في األماكف العرية يتغذى ىذا القراد على دـ الطيور الداجنة وعلى حرا

 .مف الريش

  : التكاثر

يختفي ىذا القراد نيارًا في الشػقوؽ والفجوات التي في بيوت الدجاج وينشط ليبًل 

للتغذية على دـ الطػائر. بعد التغذية على الدـ، يضع ىذا القراد بيضو في الشقوؽ 

بلث أسابيع إلى بيضة، والذي يفقس خبلؿ ث 100ػ50على شػكؿ كتؿ مكونة مف 

أيػاـ ثـ تسػقط لتنسلخ إلى  10ػ5يرقات تلتصؽ بجسـ العائؿ ويمتص دمو لمدة 

حػورية تتعلػؽ بعػائؿ آخػر وتمتص الدـ ليبًل وتنسلخ . تتكػرر ىػذه العملية حتى 

تتحػوؿ الحوريػات إلى قػراد كامػؿ. ىػذا النوع ىو الناقؿ الرئيسػي لمػرض الحػمى 

 Borrelia anserin) والذي تسػببو البكتيريػا الحلػزونيةالراجػػعة للطػيور 

spirochetes). 

  : اإلنتشار

ينتشر ىذا النوع مف القراد في جميع دوؿ العالـ، وتـ تسجيلو في المملكة في عدة 

 .أماكػف بما في ذلؾ منطقة القصيـ والمنطقة الشرقية والجوؼ
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 ُ
 قراد الدجاج المين

تضـ فصيلة القراد الليف أنواع مف القراد تختلؼ عف فصيلة القراد الصلب، حيث  –

أف أجساميا ال تحتوي على أجزاء كيتينية صلبة، تبحث عف عوائليا ليبًل، وتوجد 

وشقوؽ الجدراف لتتمكف مف التطفؿ على  نياًرا مختبئة في أعشاش عوائليا المختلفة

عوائليا، وكذلؾ تختلؼ فصيلة القراد الليف عف القراد الصلب في طبيعة التغذية، 

حيث تقؿ فترة التغذية في كبل مف طور الحورية وطور الحيواف الكامؿ، فعادة ما 

تتغذى الحوريات والحيوانات الكاملة لمدة نصؼ ساعة، أما اليرقات فتطوؿ فترة 

أياـ، تتغذى اليرقات والحوريات عادة عدة مرات قبؿ  10 – 4غذيتيا وتمتد إلى ت

اإلنسبلخ، وتتغذى أيًضا األنثى البالغة عدة مرات قبؿ عملية وضع البيض، وبعد كؿ 

مرة مف التغذية تضع عدًدا قليبل مف البيض، ومف أىـ أنواع القراد الليف التي تصيب 

 الحيوانات ىو قراد الدجاج.
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ار قراد الدجاجأضر   

راد الدجاج نوع مف أنواع القراد الليف الذي يصيب معظـ الطيور الداجنة، وتؤثر ق

 اإلصابة على ىذه الطيور تأثير سلبًيا يتلخص فيما يلي:

 تصاب الطيور إثر اإلصابة بقراد الدواجف بحالة مف اليياج والقلؽ بسبب الوخز. -1

كميات كبيرة مف الدـ، بسبب تغذية تصاب الطيور بضعؼ عاـ وذلؾ لفقدانيا  -2

 األطوار المختلفة مف القراد على دماء ىذه الطيور.

 يقؿ عدد البيض الذي تضعو الطيور المصابة. -3

 حاالت اإلصابة الشديدة تودي بحياة الطيور الصغيرة. -4

ينقؿ قراد الدواجف نوع مف األمراض واسعة اإلنتشار، والتي يسببو نقلو   -5

التي تتسبب في نفوؽ   Fowl tick feverمسبب لمرض حمى الطيور للميكروب ال

 أعداد كبيرة مف الطيور.

ينقؿ قراد الدجاج )الطور البالغ( ُمسبب مرض مبلريا الطيور مف الطيور  -6

 المصابة إلى الطيور السليمة.

 مكافحة قراد الدجاج

 ة أسباب ىي:تعتبر عملية المكافحة لقراد الدواجف مف األمور الصعبة وذلؾ لعد

 إختبائو في الشقوؽ والثقوب التي يصعب اكتشافيا أو الوصوؿ إلييا. -1
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 يتحمؿ الجوع لفترات طويلة. -2

لديو القدرة على الحياة بعيًدا عف عائلو لفترات طويلة جًدا تصؿ أحياًنا لعدة  -3

 أعواـ.

 طرق المكافحة

بإستعماؿ مجاثـ ليرقد حماية الدجاج مف تسلؽ القراد إليو أثناء الليؿ وذلؾ  -1

حاطتيا بحاويات يوضع بيا مواد  علييا، مع مراعاة عدـ مبلمسة المجاثـ للجدراف وا 

 مطيرة لمنع وصوؿ القراد إلييا.

 تعفير الدجاج المصاب بالمبيدات المتخصصة. -2

 إزالة جميع األدوات الموجودة بداخؿ الحظائر ثـ تعريضيا لليب. -3

( وتطير بإحدى المطيرات مثؿ الجير المضاؼ إليو تزاؿ الفرشة ) األرضية  -4

أسابيع إذا لـز  4 – 3حامض الكاربوليؾ والجامكساف، وتعاد ىذه المعاملة كؿ 

 األمر.

 يـو بعيًدا عف الحظائر. 12يجب عزؿ الطيور المشتراه حديثًا لمدة  -5

طوار اإلىتماـ بسد الشقوؽ والفتحات الموجودة داخؿ الحظائر لعدـ إختباء األ -6

 المختلفة بيا.
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 قراد الدجاج لبلرجؿصابة إ                               

 

ىذا النوع واسع االنتشار، اللوف بني محمر أو بني داكف، الشكؿ بيضاوي وأجزاء الفـ 

ة مئات مف البيض في مجاميع مف غير ظاىرة مف الناحية الظيرية وتضع األنثى عد

يـو  30-10بيضة في كؿ مرة يسبقيا أخذ وجبة دـ ويفقس البيض بعد  70-100

حسب درجة الحرارة إلي يرقات نشطة في امتصاص الدـ وىي تتغذي ليبًل ونيارًا ومدة 

أياـ تنسلخ بعدىا اليرقة إلي حورية، والحورية والحيواف البالغ يتغذياف  5الطور اليرقي 

يبًل ويمتلئ بالدـ في حدود ساعة وخبلؿ النيار تختبأ في الشقوؽ بعيدًا عف العائؿ ل

والحيواف البالغ لو القدرة علي الحياة لعدة أعواـ ويفضؿ القراد دـ الطيور وقد يياجـ 

 الحيوانات وكذلؾ اإلنساف.
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 جاجدالقراد                                           

 

 
 المينالقراد                                           
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ُ

 الحياةدورة ا

 

 Argas reflexesقراد الحمام األوروبي  -ب 

ينتشر في أوربا وجنوب أفريقيا وىو يشبو النوع السابؽ تمامًا ويختلؼ عنو في أف حافة 

 الجسـ مخططو بخطوط دقيقة.
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ويختلؼ عف  Ornithodorusومف األجناس التابعة أيضًا لعائلة القراد الليف الجنس 

الجسـ غير مميزة ومقدمة الجسـ مدببة واألعيف غائبة ومف باف حافة   Argasالجنس 

وىذا النوع ينتشر في أفريقيا وليس لو أعيف ويياجـ  O. mobuataاألنواع التابعة لو 

أنواع كثيرة مف الحيوانات باإلضافة إلي انسبلخ اليرقة داخؿ البيض ولو عدة أطوار 

 بعد الحورية كليا تمتص الدـ وىو ليلي التغذية .

2- Dermanyssidae 

 

معظـ أفراد ىذه العائلة تعيش متتطفلو علي الطيور و أحيانا القوارض و قد تنتقؿ 

 لئلنساف

Dermanyssus gallinae  يصيب الدجاج و الطيور البرية و الداجنو بانتشار واسع

 حيث يعتبر الناقؿ لفيروس ىذا المرض St.Louisوقد يصيب اإلنساف بنقؿ حمي 

 و من اىم انواعيا

  (Dermanyssus gallinae)  العث او الفاش األحمر المعروؼ باسمو العلمي
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ُفاطُانطيىس ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

 

ُُُ 
 الطيور بالفاشإصابة                                                

 

إحدى الطفيليات الخارجية التي تستيدؼ الطيور للعيش، وىو نوع مف عدة أنواع ىو 

مختلفة مف العث. ىذا النوع بالتحديد شائع جدا في جميع مزارع الطيور بمختلؼ 

 . أنواعيا، ويعتبر مصدرًا للقلؽ للمربي وطيوره على حد سواء

 :خصائص الفاش األحمر
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يار ويظير فقط أثناء الليؿ ليتغذى على دماء يختبئ في أي مكاف مظلـ أثناء الن -

 .الطيور

 .جحره المفضؿ ىو العش ألنو دافئ ومظلـ وقريب مف الضحية -

يختبئ العث أيضًا تحت أرضية القفص المغطاة بقطعة مف الورؽ أو في أطراؼ  -

 .عصي القفص

 .يحتوي فمو على أجزاء مسننة يستخدميا المتصاص الدماء مف خبلؿ الجلد -

 .ونو رمادي ويتحوؿ إلى األحمر عندما ينتيي مف امتصاص دماء ضحيتول -

 .ال يتكاثر على جسـ ضحيتو بؿ في جحره عكس فاش الريش -

ساعة فقط حتى تفقس  72الى  48تشير الدراسات الى أف بيوض العث تحتاج  -

 .في األجواء الدافئة

ملة في خبلؿ لخصت بعض الدراسات أف العث يستطيع أف يكمؿ دورة حياة كا -

 .أسبوع او أقؿ

أياـ تقريبًا  6أثبتت األبحاث العلمية أف الفاش يتضاعؼ في فترة زمنية قدرىا  -

درجة مئوية )كلما ازدادت الحرارة ازداد التكاثر  25عندما تصؿ درجة الحرارة 

 (.والعكس صحيح

أشير، ويستطيع  8يستطيع الفاش العيش لفترة طويلة بدوف طعاـ قد تتخطى  -

 .لعيش في األجواء القارصة لكف يتوقؼ عف التكاثر في الظروؼ البيئية الباردةا
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أثبتت الدراسات العلمية أف الفاش األحمر يموت في درجات حرارة تقؿ عف سالب  -

 .45او موجب  20

 األضرار التي قد يمحقيا الفاش بالطيور؟

تطيع أف يسبب يعتمد الضرر على كمية الفاش واالنتشار في مكاف التربية. يس =

 :الفاش اآلتي

 فقر الدـ ونقؿ األمراض مثؿ السالمونبل و جدري الدجاج و فيروس النيوكاسيؿ -

قلة النـو أثناء الليؿ ، وبذلؾ كثرة النوـ وقلة األكؿ أثناء النيار، مما يؤدي الى  -

 خسارة وزف الطائر

 التوتر و اإلزعاج والمضايقة ودمار الريش -

 بيضيا وفراخيا –ىجر األنثى عشيا  -

 ضعؼ في نمو فراخ الطيور أو موتيا -

 انخفاض في إنتاج البيض -

 موت الطيور في الحاالت الشديدة والمزمنة -

 ما ىي طرؽ الوقاية مف الفاش او العث اثناء موسـ التفريخ؟

عدـ إدخاؿ أقفاص مستعملة إلى المزرعة قبؿ شطفيا بالماء الساخف و عدـ  -

 .عزلو بمفرده و معالجتو بمواد مضادة للعث إدخاؿ طائر جديد قبؿ
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عندما تنتيي األنثى مف لؼ العش و قبؿ أف تضع البيض، يجب إزالة العش  -

ومسح أسفلو بمسحوؽ مضاد للعث ووضع كمية قليلة مف المسحوؽ بمقدار نصؼ 

معلقة صغيرة داخلو )للطيور الصغيرة(، ومحاولة غلغلة المسحوؽ ليصؿ داخؿ 

 . ؾ وتوزيع المسحوؽ بشكؿ متساوي في وسطو وعلى أطرافوانسجة العش وفر 

 ما ىو عالج الفاش او العث األحمر؟

بسبب سرعة تكاثر الفاش خاصة في فصؿ الصيؼ، يصعب التخلص منو خاصة 

عندما يتكاثر بشكؿ انفجاري. في ىذه الحاالت، أفضؿ خيار ىو ىجر مكاف التربية 

اف ىذا الخيار غير متاح أو إف كاف مكاف ونقؿ الطيور الى مكاف جديد وبعيد. إف ك

 :التربية الجديد قريب مف المكاف القديـ، يجب اتخاذ الخطوات التالية

وضع جميع الطيور في مكاف إقامة مؤقت ومف الضروري ترؾ جميع أقفاصيا  .1

 ومستلزاماتيا، وحتى قطع األثاث الموجودة داخؿ مكاف التربية

 فإغبلؽ جميع الثقوب في المكا .2

غسؿ جميع األثاث واألقفاص وجميع مستلزماتيا بالماء المغلي لقتؿ الفاش  .3

 الموجود علييا أو الذي يختبئ في ثقوبيا

 رش محلوؿ مخصص لقتؿ الفاش في جميع أرجاء المكاف: ال تترؾ شبرا واحدا .4
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ىذه الخطوات سوؼ تقتؿ الفاش الموجود ولكف بيوضو قد تسلـ مف عملية التعقيـ 

 5مرة أخرى لذلؾ مف الضروري تكرار ىذه الخطوات مجددًا مرة آخرى بعد وتفقس 

 .أياـ 7أياـ واألفضؿ مرة ثالثة بعد 

 ما ىي المواد الصناعية الموضعية وغير الموضعية التي تستخدـ لقتؿ وطرد الفاش؟

 محلوؿ البيريثروـ .1

بيعية التي الكثير مف مضادات الحشرات تحتوي على مادة بيريثريف الكميائية الط

تستخرج مف زىرة البيريثرـو كما ىي مبينة في الصورة. تلتقط الوردة وتجفؼ ثـ 

تطحف وبعدىا تحلؿ في الماء وتصبح محلوال رشاشا مضادا للعث والحشرات . ىي 

امنة لبلستخداـ وغير سامة نسبيا وال تشكؿ الخطر على البشر والطيور اف تـ 

يا وبيعيا خاصة للحدائؽ لحماية االشجار يتـ تصنيع .استخدميا بالشكؿ الصحيح

مف الطفيليات والحشرات والعث ولكف بعض المنتجات تخلط مع مواد اخرى لتصبح 

فعالة اكثر. ىناؾ ايضا منتجات للبيريثـو مخصصة لبلستخداـ الموضعي على 

الطيور مبشارة وتباع عند البيطري او في محبلت الطيور. التـز بالتعليمات على 

 .العبوة

 (محلوؿ االيفرمكتيف )االيفوماؾ .2

دواء مخصص لبلستعماؿ البيطري والموضعي فقط )على الطائر مباشرة( متوفر عند 

 .اي طبيب بيطري
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 ىؿ يستطيع الفاش االحمر اف يياجـ االنساف ويتغذى على دمائو؟ 

الجواب على ىذا السؤاؿ غير واضح بسبب قلة الحاالت وتباعد الفترة الزمنية بينيا. 

لباحثوف ولوقت طويؿ كانوا يعتقدوف أف الفاش ال يتطفؿ على البشر. لكف ىناؾ أدلة ا

، 1778مف عدة دوؿ مختلفة، أوليا ُسجؿ في الواليات المتحدة األمريكية في عاـ 

تشير الى اف الفاش يستطيع اف يتغذى على دماء االنساف. في ايراف تطفؿ الفاش 

طفح جلدي وحكة في جميع أرجاء الجسـ على عائلة مكونة مف ثبلث أفراد وخلؼ 

 .مع ازدياد قوة الحكة عند حؾ المنطقة الجلدية المتضررة

 

 Fam: Sarcoptidae            الجرب الساركوبتي

 

تشمؿ أنواع كثيرة معظميا يعيش حرًا وىي صغيرة الحجـ وبعضيا طفيليات 

يب جلد الحيوانات ىامة وناقبلت لؤلمراض واألطوار البالغة في معظـ األجناس تص

 مثؿ: scabiesوتسبب الجرب 

 ويسبب الجرب في اإلنساف والحيوانات المستأنسة. Sarcoptesجنس  -1

2- Psoroptes .يسبب الجرب في األغناـ والماشية واألرانب 

3- Chorioptes .يسبب الجرب في الخيوؿ والماشية وبعض الحيوانات األخري 

4- Cnemidoptes .يسبب الجرب في الدواجف 
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5- Otodectus .يسبب الجرب في الكبلب والقطط 

 وسنتكلـ عف كؿ جنس مف تلؾ األجناس السابقة تفصيبل:

1- Sarcoptes 

كثير ويسبب الجرب الساركوبتي في  Sarcoptes scabieiومف أىـ أنواعو 

 وايضا االنساف الحيوانات مف 

 مثاؿ االغناـ 

ض الطفيلية الجد منتشرة والتي عند األغناـ يعتبر مف األمرا ( Mange )الجرب 

 بيف الحيوانات بسرعة كبيرة جدا يمكنيا االنتقاؿ داخؿ الحظيرة

 يف االغناـكيؼ ينتقؿ مرض الجرب ب

 :يمكف للجرب أف ينتقؿ بيف الحيوانات بواسطة طريقتيف رئيسيتيف ىما

  االحتكاؾ بيف الحيوانات المصابة

 يمكف أف يبدأ المرض أوال بجلب حيوانات

القطيع مباشرة دوف التأكد مف صحة الحيواف,  مريضة مف السوؽ مثبل وادخاليا وسط

 .بيف الحيوانات المصابة والسليمة ويمكف انذاؾ للمرض االنتقاؿ عبر االحتكاؾ

  ,لذلؾ يجب عزؿ الحيواف الجديد وحده لمدة كافية حتى نتأكد مف صحتو

 .كما يجب عزؿ الحيواف المصاب عف بقية القطيع الى حيف العبلج

  االحتكاؾ مع الجدراف والمعدات
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ا قد ينتقؿ الجرب أيضا عبر احتكاؾ النعاج السليمة مع الجدراف التي تحمؿ بقاي

الصوؼ التي خلفتيا االغناـ المصابة اثناء االحتكاؾ, أو مع المعدات المستعملة في 

 .الحضيرة

 كيؼ نكتشؼ وجود الجرب: أعراض الجرب عند األغناـ °

 :يمكف معرفة الجرب عبر االعتماد على مجموعة مف األعراض مثؿ

 الحكة •

 تساقط الصوؼ •

 تقشر الجلد •

 صوؼ على الجلدظيور بقع بيضاء خالية مف ال •

كما يمكف التأكد مف وجود الجرب بواسطة تشخيص سريري عبر عمؿ تحاليؿ للدـ 

 .لبلغناـ المصابة للتأكد مف وجود االجساـ المضادة للجرب والتي تعني انيا مصابة

 

 :في الحقيقة فاف الجرب يفسد مزاج الحيواف وىدوءه مما يؤدي الى

 فقداف الوزف   • 

 انخفاض في انتاج الحليب  •

 االجياض والتسبب في الوفاة   •

 انخفاض في خصوبة النعاج  •
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باالضافة الى التسبب في ضرر الجلد والخفض الميوؿ مف قيمة انتاج الصوؼ   • 

 الذي يعتمد على انتاج الصوؼ في القطيع

حيثما يربى الحيواف خاصة التربية الكثيفة وتزداد قسوة ىذه اإلصابات في حاالت 

الجوع ، الجفاؼ الطويؿ النقص الغذائي خاصة في لمعادف وانييار اإلصحاح البيئي 

 وعدـ التخلص مف الروث . إف ترؾ حيواف واحد مصاب بالجرب مثبًل وسط القطيع

 

   
 نام بالجربغاالبة صاإ                                          

 

 الوقاية
تبقى الوقاية دائما خير مف العبلج, حيث يجب القياـ بحملة لعبلج الطفيليات 

على األقؿ في السنة خبلؿ الصيؼ مع امكانية اعادة الكرة مرة  الخارجية مرة واحدة
 .أخرى اذا كاف الموسـ حارا

 تعقيـ الحظيرة
في بعض األحياف ال يكفي عبلج النعاج مباشرة للتخلص مف الجرب, بؿ يجب تعقيـ 
الحظيرة عبر تنظيفيا, رشيا بواسطة مضاد للطفيليات الخارجية باالضافة الى اعتماد 

عقيـالجير للت  
 

  المكافحة تأتي خارجيا او داخليا ؛حقف( و بفضؿ خارجيا و داخليا في نفس التوقيت
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عف طريؽ دىاف الجزء المصاب بمرىـ كبريت او صبغة يود خارجيا  -  

ـك1ـ/س1يكتينات تحت اشراؼ طبيب بيطري باستخداـ حقف االفرمداخليا  - . 

......... 

اف ينتقؿ لبلنساف عبر مبلمسة الحيوانات المستأنسة مثؿ )القطط ممكف 

 والكبلب(

المستانسة )القطط والكبلب( بالمنزؿ إف امكف  عدـ تربية الحيوانات -: الوقاية 

 ذلؾ

 الحيوانات باستمرار  فةعلي نظاالحرص  -

 علي عدـ مبلمسة القطط والكبلب بالمنزؿالحرص  -

خصوصا في  غير طبيعية)ندبات( حمراء حالة ظيور بثرات جلدية في 

يفضؿ التوجة القرب طبيب  االطفاؿ قد يرجح اف تكوف اصابة بالجرب

 متخصص لفحصيا واتخاذ البلـز مف عبلج ليا.
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ُ

ُ

 الحيوانات المستأنسة )القطط والكالب( بأكاروس الجربإصابة                          
 

 
 بأكاروس الجرب االنسانإصابة                                   

 

 

وىذا النوع واسع االنتشار في جميع أنحاء العالـ والحيواف البالغ ميكروسكوبي  

-330ميكروف واألنثي  250-200اللوف رمادي طوؿ الذكر  –بيضاوي الشكؿ 

ميكروف وأجزاء الفـ صغيرة علي شكؿ رأس سلحفاة واألرجؿ األمامية منفصلة  450



ُدُعبذانعهيىُصعذُصهيًاٌُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاألكاروسات ِعْهـىُ أساسيات في 

84 

 

الظير أشواؾ أو شعيرات كما تمامًا عف األرجؿ الخلفية والجلد مخطط ويوجد علي 

 ينتيي زوج األرجؿ األمامية بمخلب ماص دقيؽ.

 
Sarcoptes scabiei 

 

 دورة الحياة:

ينتشر األكاروس والحلـ داخؿ أنفاؽ في الجلد تصؿ إلي بضعة ملليمترات إلي 

سنتيمترات في الطوؿ وتضع األنثي البيض في نياية النفؽ ويستغرؽ وضع البيض 

 4بيضو -3ىي فترة حياة األنثي وخبلؿ ىذه الفترة يوضع مف أسابيع و  5-4مف 

أرجؿ تغزو  6يوـ إلي يرقات ليا  5-3يوميًا والبيض شفاؼ بيضاوي يفقس بعد 

بصيبلت الشعر تحت قشور الجلد وتنسلخ اليرقة الي حورية وىناؾ طوريف للحورية 

يصيب الجرب تنسلخ الحورية الي حيواف كامؿ وتحدث العدوي باالحتكاؾ المباشر و 

 الساركوبتي الماشية وقد ينتقؿ لئلنساف.
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 دورة حياة اكاروس الجرب الساركوبتي

2 - Psoroptes 

يوجد منو أنواع عديدة تعيش علي عوائؿ مختلفة وىي تتخصص علي عوائليا 

وللحيواف أرجؿ طويلة مسحوبة وىو ال يحفر في الجلد مثؿ النوع السابؽ ولكنو يعيش 

عائؿ ويثقب في الجلد ويفرز لعاب ساـ يسبب التيابات ويتبع ذلؾ عند قاعدة شعر ال

خروج إفرازات تجؼ وتتصلب وتكوف قشور وتسبب الجرب وتتسع المناطؽ المصابة 

ويصبح الجلد متصلبًا وسميكًا ويعيش الطفيؿ في المناطؽ المغطاة جيدًا بالشعر أو 

والذي يسبب  P. communis ovisالصوؼ ومف أىـ األنواع التابعة ليذا الجنس 

الجرب في األغناـ وىو مرض خطير في كثير مف الببلد وال ينتقؿ ألنواع أخري مف 

 الحيوانات وشكؿ األكاروس بيضاوي ويري بالعيف المجردة.
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P. communis ovis 

 

 

3- Chorioptes 

االنواع التابعة ليذا الجنس تسبب الجرب في مناطؽ محددة مف جسـ الحيواف 

 والذيؿ والرقبة وىو يشبو الجنس السابؽ ومف أىـ أنواعو: مثؿ األقداـ

 
Chorioptes 
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1- C. equi .يصيب أقداـ الخيوؿ وخاصة ذات الشعر الكثيؼ 

2- C. ovis  يسبب تقرحات حوؿ قاعدة الذيؿ واألرجؿ ومسئوؿ عف

 جرب األقداـ في األغناـ.

 :مكافحةال

غسؿ بالصابوف والماء الدافئ قص شعر األجزاء المصابة مف الجسـ وت -1

 –الروتينوف  –ويمكف استخداـ أحد المركبات التالية بعد ذلؾ: الكبريت 

 الزرنيخ. –النيكوتيف 

 مرات علي فترات مناسبة  3-2يجب تكرار العبلج مف  -2

4- Cnemidoptes 

 طفيليات ىامة علي الطيور وخاصة الفراخ ومف أىـ األنواع:

1- C. gallinae  يياجـ جلد الفراخ قرب قاعدة الريش ويسبب سقوط الريش أو

ينزعيا الطائر بنفسو. اإلصابة الشديدة تصبح مناطؽ كثيرة مف جلد الطائر 

خالية وال يسقط الريش الموجود علي الذيؿ واألجنحة ويعالج بالتغطيس في 

 محاليؿ الكبريت.

2- C. mutans ي ويسبب قشور علي يياجـ أساسًا األرجؿ في الفراخ والروم

األرجؿ كما قد يياجـ المشط والرقبة ويسبب تشوه األرجؿ ويعالج باستخداـ 

 % بعد تلييف القشور بالماء الدافئ والصابوف.10دىاف كبريتي 
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5-Otodectes 

 

 
Otodectes 

 

والحيواف الكامؿ  Ear miteيصب األذف في القطط والكبلب ويسمي 

مـ لونو شاحب مع وجود تركيب يشبو الكوب علي الساؽ  0.5-0.4ميكروسكوبي 

في األربع أرجؿ األمامية وشعره طويلة علي ساؽ األربع أرجؿ الخلفية ويمر الحيواف 

والحورية  Protonymphبطور البيضة ثـ اليرقة ثـ طور الحورية األولي وتسمي 

 .Deutonymphالثانية 

ىذا األكاروس حيث توجد عوائلو ومف أىميا القطط والكبلب وقد تصيب  ينتشر

 الثعالب والقنافذ.
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ويصيب األكاروس القناة السمعية وبسبب وجود كميات كبيرة مف الشمع 

المختلط بالدـ والبكتريا وتبلحظ الحيوانات المصابة تيرش في األذف مما يسبب فقداف 

ثانوية يسبب حمي ويصبح سلوؾ  ةيبكتير الشعر وقد تسبب اإلصابة إصابات 

الحيواف غير طبيعي ويبلحظ وجود رائحة لؤلذف المصابة وتيز الحيوانات المصابة 

 األذف المصابة بشدة . اتجاهرأسيا وقد تجري في دوائر في 

تحدث العدوى باألكاروس عف طريؽ االحتكاؾ وعند الرضاعة وتعيش  دورة الحياة:

أياـ إلي يرقات  4-3تضع البيض حيث يفقس بعد أسابيع و  4الحيوانات البالغة 

واليرقات تكمؿ تطورىا في فترة أسبوع حيث تتحوؿ إلي طور الحورية األولي والثانية 

ساعة راحة ويتـ النمو  36-24ومدة كؿ منيا أسبوع ومف طور وآخر حوالي 

 أسابيع. 3والتطور في حدود 

ىا مف األكاروس وفي حالة فحص الحيوانات باستمرار للتأكد مف خلو  المكافحة:

اإلصابة تغسؿ قناة األذف بالكحوؿ ثـ يستعمؿ مبيد أكاروسي أو مضادات حيوية أو 

زيوت معدنية توضع في قناة السمع لقتؿ األكاروس ولوقؼ أي إصابة ثانوية 

 بالبكتريا ووجد أف استخداـ الزيوت في القناة السمعية كافي للمكافحة.

 

 مكافحة القراد:



ُدُعبذانعهيىُصعذُصهيًاٌُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاألكاروسات ِعْهـىُ أساسيات في 

90 

 

مكافحة ألنواع القراد المختلفة يجب معرفة دورة الحياة وعادات أنواع القراد   قبؿ إجراء

 المختلفة . وأىـ طرؽ المكافحة ما يلي:

تقليؿ أعداد القراد علي الحيوانات المستأنسة ويتـ ذلؾ باستخداـ المبيدات إما  (1

بالغسيؿ أو التعفير أو عمؿ مغاطس ويؤدي ذلؾ الي قتؿ القراد الكامؿ خاصة 

جناس التي تضع البيض ومف أىـ المبيدات التي تستخدـ ليذا الغرض السبيرتيرف األ

وقد ترش المبيدات علي األرض  –النيكوتيف  –مركبات الزرنيخ  –= الروتينوف 

 الموبوءة بالقراد.

 يجب مكافحة القوارض والتي تكوف عائؿ لؤلطوار األولي مف القراد. (2

ويجب عمؿ ذلؾ بعناية حيث أف بعض  إزالة القراد باأليدي مف جسـ الحيواف (3

األنواع ليا أجزاء فـ طويلة قد تترؾ في جسـ الحيواف عند إزالة القراد فتسبب تقرحات 

والتيابات ويفضؿ استخداـ ملقط ويراعي عدـ تكسير جسـ القراد وبعد جمع القراد 

 يوضع في ماء مغلي أو محلوؿ مبيد.

جـ  56ستحلب مكوف مف في حالة الكبلب يتـ تغطيس الحيوانات في م (4

ألدريف في صابوف متعادؿ + جالوف ماء ويمكف استخداـ المبيد رشًا ويمكف رش 

الحظائر بدقة بزيت الكريزوؿ الغير مخفؼ حيث أف رشو واحدة تقتؿ جميع أنواع القراد 

 مف علي جسـ الحيواف.
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في حالة الخيوؿ ترش جميع جوانب الشبابيؾ واألبواب وأركاف الحوائط  (5

 .الشبييةداـ مساحيؽ المبيدات المحتوية علي البيرثيـر والمركبات باستخ

في حالة القراد الموجود علي الحيوانات الكبيرة )الماشية واألغناـ( تستخدـ  (6

المبيدات رشًا أو بعمؿ مغاطس ويجب تكرار المعاملة علي فترات ويستخدـ مخلوط 

دـ مغاطس مف جـ صابوف في جالوف ماء وقد يستخ 30جراـ درس +  200مف 

 الزرنيخ.

 يتـ مكافحتو في حظائر وعشش الدواجف باآلتي: Argasفي حالة القراد الليف  (7

 دىاف الحوائط بمبيد مناسب. –أ 

 .Cresowayسد الشقوؽ ودىاف أركاف الحوائط باستخداـ زيت الكريزوي  -ب

 إزالة العشش القديمة والمخلفات وحرقيا. –ج 

 6-5اـ الكيروسيف والماء المغلي ويكرر ذلؾ كؿ رش الشقوؽ واألركاف باستخد –د 

 أسابيع.

يجب عدـ ترؾ الفراخ علي األشجار حيث أنيا توفر للقراد أماكف توالد تحت أوراؽ  -ىػ

 األشجار.

 3قدـ 100جـ /  250يمكف تبخير حظائر الدواجف بالكبريت بمعدؿ  (8

 

 أىم االكاروسات النباتية -3
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 لنباتيةاالىمية االقتصادية لالكاروسات ا

اضرار مباشرة في النبات اما عف طريؽ  بأحداثغالبا ما يقوـ االكاروس  

تشوىات او احداث اضرار في جذور  بأحداثاالمتصاص عصارتو النباتية  او 

النبات , وقد تكوف االضرار التى يسببيا الحلـ غير مباشرة حيث قد يحدث اف يقـو 

او الفيروس مما قد تؤدى الى احداث الحلـ بنقؿ انواع مف الفطريات او البكتريا 

 اضرار بليغة بالنبات

 :  PHYTOPHAGOUSاالكاروسات المتطفمة عمى النبات 

 اضرار مباشرة لمنبات -اوال :

 كبير مف االنواع التابعة لفصيلتى العناكب الحمراء  تشتمؿ عؿ عدد

Tetranychidae والعناكب الكاذبة Tenuipalpidae ويبلحظ اف ىناؾ انواعا

ابعة لياتيف الفصيلتيف عالمية االنتشار تتغذى على طبقة البشرة للعوائؿ النباتية ت

في حالة اشتداد االصابة يظير على االوراؽ بقع بنية او برونزية اللوف تتسع 

بدورىا لتلتحـ وتغطى االوراؽ باللوف  البنى وينتج عف ذلؾ تساقط االوراؽ 

 وانخفاض المحصوؿ الناتج وتتشوه الثمار .

  بصورة عامة فاف االنواع التابعة لفصيلتى العناكب الحمراء والحلـ الكاذب تكوف

غالبا متعددة العوائؿ اال اف ىناؾ بعض االنواع تخصص في اصابة عائؿ 
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نباتى واحد  ، وافراد تلؾ المجموعة تسبب ضررا مباشرا لكؿ مف المجموع 

 الفاكية . ألشجارالخضرى والثمرى 

 ادى فالعنكبوت االحمر العTetranychus urticae  يسبب اضرارا بليغة

للنباتات تؤدى الى اصفرار االوراؽ وتراكـ االتربة نتيجة للغزؿ الذى تفرزه 

 االفراد ويؤدى ذلؾ الى تساقط االوراؽ ،

   وكذلؾ النوعorientalis Eutertanychus  التياليامة  اآلفاتيعد مف 

جميع اشجار الزينة تقريبا تصيب اشجار الحمضيات والذى اصبح االف يصيب 

واشجار الخروع ،ومف المشاكؿ التى يعانى منيا زراعة البصؿ في جميع انحاء 

وخاصة   Rhizoglyphus echinopusالعالـ اصابة االبصاؿ بحلـ االبصاؿ 

ابصاؿ الزينة النرجس والجبلديولس والتييوليب ، وفى حالة الشحنات الموجودة 

% مف ىذه االبصاؿ .  اما في  20 -15الى  على السفف يفسد ىذا الحلـ حو 

الحقؿ   فيسبب ىذا الحلـ اضرارا بسيطة للنباتات السليمة ويؤثر فقط في 

 االبصاؿ المتعفنة .
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 قطاع عرضى توضح عملية امتصاص الكلوروفيؿ مف اوراؽ النبات

وفيما يمى تصنيف الحمم النباتى التغذية الذى يشكل خطر اقتصادى عمى النباتات 

 -القتصادية فيو عمى النحو التالى :ا

 وتنتمى ليا االنواع االتية Prostigmataرتبة امامية الثغور التنفسية         

 Tetranychinaeفوؽ عائلة الحلـ الحمراء 

 Tetranychuidaeعائلة الحلـ العنكبوتية الحمراء    

 Tenuipalpidaeعائلة الحلـ العنكبوتية الحمراء    

 Eriophyinaeلـ الرباعى االرجؿ   فوؽ عائلة الح

 Eriophyidaeعائلة الحلـ الرباعى االرجؿ        

 

 االضرار الغير مباشرة -ثانيا :

 بافرازىا خيوط / غزؿ عنكبوتى على االوراؽ لتستعملو في الحركة والتنقؿ والحماية .
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ر التنفسية ونتيجة لتلؾ الخيوط المتراكمة على سطح الورقة تتراكـ االتربة وتسد الثغو 

 فيصعب تنفس الورقة

 لؤلوراؽواالتربة تسبب حجب الضوء مما يؤدى الى انخفاض معدؿ التمثيؿ الضوئى 

 واكاروس الموالح البنى –. مثؿ العنكبوت االحمر العادى 

 ؿ االمراض الفيروسية والبكتيرية وقد تسبب اضرارا غير مباشرة عف طريؽ نق

مف اىـ الفصائؿ التى تحتوى على انواع   Eriophyidaeوتعد فصيلة الحلـ الدودى 

تسبب ضررا اقتصاديا لعدد كبير مف العوائؿ النباتية ويطلؽ علييا عدة اسماء مثؿ 

:- 

  Gall mites حلـ االوراـ   -1

 mites Rust حلـ البثرات -2

 mites Blisterحلـ االصداء  -3

 mites Budحلـ البراعـ  -4

او تحديدىا لذلؾ فاف التشوىات ونظرا لصغر حجميا فغالبا ما يصعب مبلحظتيا 

 التى تسببيا ىذه االكاروسات كاف تعزى احيانا الى افات واسباب اخرى 

كذلؾ تقـو بنقؿ االمراض الفيروسية وينتج عف ذلؾ خسائر كبيرة نتيجة -

،  لؤلمراضالضرر الذى تسببو ىذه االكاروسات اثناء تغذيتيا ونتيجة نقليا 

ج عف االمراض الفيروسية ، وقد توجد وال توجد تقديرات للفقد النات
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االكاروسات على االشجار واالدغاؿ محدثة ضررا قليبل او غير واضح على 

 بعض عوائليا بجانب قدرتيا على نقؿ امراض النبات الفيروسية 

 

تنقؿ افراد  فصيلة الحلـ الدودى ذات التغذية النباتية العديد مف االمراض -

عية واىـ ىذه االمراض موضحة في الجدوؿ الفيروسية الى المحاصيؿ الزرا

 -التالى   :

كما تنتشر االكاروسات كغيرىا مف الكائنات االخرى ، جراثيـ الفطريات -

 ومف ىذه االمراض الفطرية مرض تعفف ستيورات في البراعـ

's Bud Rot Stewart's ومسبب ىذا المرض ىو فطر، Fusarium 

poae  ع وينتقؿ بواسطة االكاروسات مف نوSiteroptes cerealium 

يسبب ىذا المرض تعفف اجزاء الزىرة في نباتات القرنفؿ ، وتكوف االعراض 

 0ظاىرة بواسطة على شكؿ نموات قطنية بيضاء ، اما كثيفة او خفيفة 

في نشر فطريات امراض  Eriophyes tulipaeكما يشترؾ الحلـ مف نوع -

ثـو في الحقؿ والمخزف الذى يسبب تعفف بصبلت الBulb diseaseالبصلة 

وثيقا في  ايضا ارتباطا Rhyzoglyphusوترتبط انواع الحلـ في الجنس 

 و Fusariumانتشار عدة امراض تصيب االبصاؿ تسببيا اجناس الفطريات 

Stromatinia  والجنس البكتيرىPseudomonas 
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يتغذى  Tyrophagus Castellaniiوقد وجد اف االكاروسات مف النوع -

وتنتقؿ ىذه الجراثيـ الى نباتات القمح  Tilletia triticiيـ الفطر على جراث

االبصاؿ  ييضا علاالسليـ ،واذا تغذى على ىذا النوع مف االكاروسات 

فانو ينقؿ جراثيـ ىذا الفطر الى االبصاؿ  Botrytis alliiالمصابة بالفطر 

 السليمة

اقتصادى على وفيما يلى تصنيؼ الحلـ النباتى التغذية الذى يشكؿ خطر -

 -على النباتات االقتصادية فيو على النحو التالى :

 وتنتمى ليا االنواع االتية Prostigmataرتبة امامية الثغور التنفسية         

 Tetranychinaeفوؽ عائلة الحلـ الحمراء 

 Tetranychidaeعائلة الحلـ العنكبوتية الحمراء    

 Tenuipalpidaeعائلة الحلـ العنكبوتية الحمراء    

 Eriophyinaeفوؽ عائلة الحلـ الرباعى االرجؿ   

 Eriophyidaeعائؿ الحلـ الرباعى االرجؿ        
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 *االىمية االقتصادية الىم عائالت االكاروسات:

 

 

أو الحلـ  Red Spiderأفراد ىذه العائلة يطلؽ علييا اسـ العناكب الحمراء  -

الف معظـ   Spider mitesكبوتي و الحلـ العن Spinning mitesالغازؿ 

أفرادىا ليا القدرة علي غزؿ نسيج عنكبوتي كما أنيا أيضا تأخذ لوف احمر زاىي 

أو باىت أو برتقالي أو مخضر و خاصة في األطوار الغير كاملة وتعتبر 

العناكب الحمراء مف أىـ الطفيليات النباتية  وتعيش أفرادىا علي األوراؽ و 

ث تثقب البشرة بواسطة فكوكيا االبريو و تمتص العصارة و البراعـ و األفرع حي

غالبا ما يظير لوف مصفر خفيؼ نتيجة ليدـ الكلوروفيؿ ثـ ال يلبث أف يصير 

تذبؿ األوراؽ و تجؼ و تتساقط وكذلؾ تتلؼ البراعـ و  اإلصابةوعند اشتداد  بنيا.

مـ النامية و الشديدة يغطي النسيج العنكبوتي الق اإلصابةالثمار و في حاالت 

األجزاء الطرفية للنبات و كذلؾ سطح األوراؽ مما يؤدي إلي تجمع التراب و 

وسيلو لنقؿ األفراد.  وتقسـ أفرادىا  العنكبوتيةعرقلة التنفس كما تعتبر ىذه الخيوط 

حسب قدرتيا علي الغزؿ إلي أنواع ليا القدرة علي الغزؿ بكثرة كأفراد جنس 

Tetranychus مثؿ جنس  متوسطةقدرة علي الغزؿ بدرجو وأنواع ليا ال

Panonychus  وأنواع غير غازلو مثؿ جنسBryobia. 

1-Family:Teranychidae 
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 *االضرار التي يسببيا االكاروس عمى النبات:

وف ،جفاؼ النسيج النباتي عند االصابة  - ُٕ امتصاص العصارة النباتية مما يؤدي الى تٌؿ

 ثـ سقوط االوراؽ . الشديدة

 الفايروسات خاصة الحلـ االيروفي نقؿ المسببات المرضية خاصة -

 تلؼ للبراعـ. تشوه انسجة النبات عف طريؽ عمؿ بثرات ،انتفاخات، اوراـ، -

 افراز سمـو للنبات. -

افراز النسيج العنكبوتي الكثيؼ على النبات الذي يسبب تجمع االتربة والغبار فتقؿ  -

 تنفس ،تركيب ضوئي. جية للورقة نتح،و ليو الفعاليات الفس

 

 

Eutetranychus orientalis  **اكاروس الموالح البني  
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أو  Citrus brown miteيسمي ىذا االكاروس باسـ اكاروس الموالح البني 

يسبب خسارة في معظـ   Oriental read spider miteالعنكبوت األحمر الشرقي 

أنحاء العالـ وخاصو مصر حيث ينتشر في معظـ أنحاء الجميورية اال انو يوجد 

خاصو الليموف  العامةأعداد متزايدة في الوجو القبلي وىو يصيب اشجار الموالح ب

مكثري  –البلدي يليو اليوسفي  والبرتقاؿ و الليموف الحلو كما يصيب اشجار النخيؿ 

أشجار القطف خصوصا في الوجو القبلي واصبح  –فاصوليا قرع  -بطاطا –خوخ  –

مف منتصؼ يوليو الي منتصؼ   اإلصابةو منافسا للعنكبوت االحمر العادي وتشتد ب

 اغسطس  كما انو يوجد علي الخروع.

لوف االكاروس بف محمر ، االنثي مستديرة و الذكر مثلث واصغر حجما و يعيش 

 علي السطح العلوي لؤلوراؽ
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 : اإلصابةأعراض 

يمتص االكاروس عصارة النبات و بذلؾ تتبقع الورقة ويصير لوف البقعة باىت 

فيبدو سطح  باألتربةفر(، كما أف النسيج العنكبوتي الذي يفرزه يحتفظ )اخضر مص

الورقة متربا في حيف يبدو السطح السفلي عاديا و نظيفا كما في القطف وفي إصابة 

الثمار تبدو ذات لوف بني باىتا في ثمار التيف تكوف بقع بنيو مع جفاؼ سطح 

بوتية خاصة فى فصؿ الشتاء وليذا األكاروس قدرة على إفراز خيوط عنك الثمرة.

ويشاىد ىذا النسيج وىو يغطى معظـ األوراؽ المصابة وربما يعمؿ ىذا النسيج 

 كغطاء يقى األكاروس مف المطر والرياح

 

        

 وراق المانجو باالكاروس االحمراإصابة 

  -العوائل:

ذا األكاروس بدرجة واضحة على أشجار الموالح وىو يصيب الليموف يتخصص ى

البلدى بدرجة أكبر مف اليوسفى والبرتقاؿ والليموف الحلو ويعزى ذلؾ لزيادة الغدد 
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الزيتية فى أوراؽ الليموف البلدى عف غيرىا مف الموالح. كما لوحظ أف مع زيادة نسبة 

صابة باألكاروس فى الموالح إلى الحموضة فى األوراؽ تزداد اإلصابة وتصؿ اإل

مف العوائؿ األخرى  –ذروتيا فى شير يوليو وتكوف أقؿ ما يمكف فى شير فبراير 

التى تصاب ىى أشجار الخروع والفيكس ويصاب بنسبة بسيطة أشجار النخيؿ 

والكمثرى والخوخ والداليا والبطاطا والفاصوليا والقرع ولوحظ أخيرًا على نباتات القطف 

 كاروس يسبب خسارة شديدة ألشجار الموالح فى مصرىذا األ–

 -دورة الحياة :

تضع األنثى البيض على السطح العلوى لؤلوراؽ بجوار العرؽ الوسطى ويكوف 

يـو فى الشتاء وتصؿ  18أياـ فى الصيؼ و  4فرديًا. ويفقس بعد مدة تتراوح بيف 

يـو ووجد  53شتاء إلى أياـ فى الصيؼ وتطوؿ فى ال 4اليرقة إلى الطور البالغ بعد 

بيضة وكاف  55أف أعلى عدد للبيض وضعتو أنثى ملقحة تحت ظروؼ المعمؿ ىو 

بيضات يوميًا وفى شير  4يوـ بمتوسط  13ذلؾ فى شير إبريؿ فى خبلؿ 

بيضة ولكف فى فترة أسبوع بمعدؿ خمس بيضات  38أغسطس إنخفض العدد إلى 

 فى اليـو

فى  8أجياؿ فى الربيع و 6روؼ المعمؿ جيؿ فى العاـ تحت ظ 19ليذا الحلـ 

 فى الشتاء 2فى الخريؼ و  3الصيؼ و

 -المكافحة: 
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 عدـ زراعة أشجار الخروع والفيكس بجوار أشجار الفاكية-1

 ترش األشجار أبتداء مف منتصؼ مايو بالمبيدات الموصى بيا ضد األكاروس-2

 

ُيىن ُفي ُوحزداد ُياسس ُفي ُاإلصابت ُحبذأ ُاإلصابت: ُظهىس ُفبشايشُييعاد ُحخً يى

 انخاني.

أفشادُفأكثشُعهًُانىسقتُيٍُيجًىعتُاألوساقُانخي5ُُحىقيجُانًكافحت:ُعنذُوجىدُ

ُيخىُفحصهاُعشىائيا.

ُانخىصياثُانًعخًذة

ُيعذلُاالصخخذاوُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُانًبيذُ

ُنخشُياء3ُ/100ُصىSC%5ُُُُُُُُُُُُُ50ُُأوسحشُ

ُنخشُياء3ُ/100ُصىEC%5ُُُُُُُُُُُ20ُُبيىيكخيٍُ

ُنخشُياء3ُ/100ُصىSC%55ُُُُُُُُُُُُُ100ُُديبشُ

ُنخشُياء3ُ/100ُصىEC%5ُُُُُُُُُُ40ُُياجنيفيكىُ

 

 European Red Miteالعنكبوت األحمر األوربي  **

Panonychus ulmi 
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 العنكبوت األحمر األوربي

استيراد بعض  نتيجةاكتشؼ ىذا االكاروس في مصر حديثا ويعتقد انو دخؿ  -

و يمكف تميز ىذا االكاروس في الحقؿ حيث أف قواعد  بةالمصاأصناؼ الفاكية 

 باللوف األبيض . مشوبةالنتواءات التي علي الظير تكوف 

الثمار  لمعظـ أشجار  –األزىار  –البراعـ  –يصيب االكاروس األوراؽ   -

ليا ويصيب الكمثري و لخوخ والتوت في منطقة الدلتا  التابعةالحلويات  و الشجيرات 

 جيؿ في السنة 17يكتشؼ في الوجو القبلي ، يوجد لو  اال انو لـ

 

 : اإلصابة*أعراض 

تسقط األوراؽ كما يتلؼ  اإلصابةتظير بقع بنيو علي األوراؽ و في حالة اشتداد 

 أيضا البراعـ و الثمار

 

 



ُدُعبذانعهيىُصعذُصهيًاٌُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاألكاروسات ِعْهـىُ أساسيات في 

105 

 

 

 

Oligomychus mangiferus  المانجو ) حمم المانجو األحمر(اكاروس  ** 

 

 
 اكاروس المانجو

  وصف الحيوان:

 

يضاوي الشكؿ ولونو أحمر داكف ويكوف لونو أكثر شفافية في مقدمة أكاروس ب -

 جسمو.

يصيب ىذا االكاروس اشجار المانجو و الترناليا و الرماف و العنب و بعض -

اشجار الحلويات، تضع االنثي البيض علي او راؽ الشجر و تخرج اليرقات ثـ 

السنو و مدة الجيؿ جيؿ في  21الحوريات ثـ الحيواف الكامؿ ، لبلكاروس حوالي 

 يوـ 20-10تتراوح بيف 

 مظير اإلصابة والضرر:
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مظير اإلصابة مشابية إلى حد ما بالعنكبوت األحمر العادي، حيث تمتص  -

العصارة مف األوراؽ، األمر الذي يؤدى لجفاؼ األوراؽ وسقوطيا، مما يؤدى في 

 النياية إلى ضعؼ عاـ لؤلشجار. 

 نجو و الرماف.كما أنو يياجـ أيضا أشجار الما -

  
 االحمر روس المانجوكابا وراق الاإصابة 

 

ترتبط اإلصابة ىنا بالسطح العلوي للورقة ويوجد ىذا النوع طواؿ العاـ ويتزايد في 

اغسطس. حيث يمتص عصارة النبات مما يؤدى الى   الفترة مف شير يونيو حتى

ظيور بقع صفراء على السطح العلوي . وبتقدـ االصابة تتسع ىذه البقع مف داخؿ 

ذ لوف احمر يميؿ إلى اللوف البني , كما تقؿ كفاءة االوراؽ الورقة الى خارجيا وتأخ

 . مما يؤدي الى تكويف ثمار رديئة كما ونوعا
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 الوقاية و العبلج

  سـ أسفؿ الجزء  5جمع األجزاء المصابة مع جزء مف الجزأ السليـ بحوالي

 . المصاب ويتـ حرقيا حتى ال تسبب عدوى لؤلجزاء السليمة

 ف المانغوإزالة الحشائش مف بستا . 

 بالرش بأحد المبيدات  في حالة اإلصابة الشديدة يتـ مكافحة االكاروس
 -:التالية

 لتر ماء100لتر لكؿ  2زيت معدنى خفيؼ بمعدؿ. 
  لتر ماء100غ لكؿ 250كبريت ميكرونى بمعدؿ . 
  غ/ لتر  1استخداـ احد مركبات النحاس مثؿ اوكسى كلورو النحاس بمعدؿ

 . ماء
 كومولوس  -أورتس –كراتر  –)فيرتميؾ  يدات التالية : استخداـ أحد المب

باالضافة للزيت الصيفي الذي يزيد مف كفاءة  ( نومولت -ماجنيفيكو -اس
 . ىذه المبيدات

 

Oligonychus afrasiaticus     **عنكبوت الغبار  
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 االصابة بعنكبوت الغبارمظاهر 

 

 

ينتشر ىذا الحلـ في جميع مناطؽ زراعة النخيؿ في العالـ حيث يعد مشكلة في  -

وليبيا والجزائر والمغرب وتونس والسعودية والبحريف والسوداف واليمف العراؽ 

وسلطنة عماف وتشاد وموريتانيا واإلمارات وفلسطيف واسرائيؿ والواليات المتحدة 

 األمريكية وايراف وغيرىا.

تختلؼ تسمية ىذه اآلفة مف منطقة ألخرى فتسمى عنكبوت الغبار وحلـ الغبار  -

 )شماؿ افريقيا( اْزـَ )السوداف(. واكاروس الغبار وبوفرة

 35الذي يعود لو عنكبوت الغبار أكثر مف  Oligonychusيضـ جنس  -

نوعًا تياجـ عوائؿ عديدة منيا نخيؿ التمر، البلوط، المانكو، الشاي، القيوة، 

 القطف، الذرة، الصنوبر، الرماف، العنب، الكمثرى، األفوكادو.
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 لغبار؟ما ىو الضرر الذي يحدثو عنكبوت ا

ينشأ الضرر نتيجة لتغذية األطوار النشطة المتحركة للحلـ وىي اليرقة والحورية  -

األولى والثانية والبالغة على عصارة االوراؽ والثمار في مرحلتي الجمري والخبلؿ 

( يغرزىا في قشرة الثمرة فيسبب Cheliceraeحيث يمتلؾ الحلـ فكوؾ ابرية )

قة اللوف مشوبة بالحمرة خاصة المنطقة قرب تلونيا وتبقعيا فتظير الثمرة غام

القمع، والضرر األشد تأثيرًا على الثمار ىو أف ىذا النوع مف الحلـ يفرز نسيج 

عنكبوتي كثيؼ على الثمار والعذوؽ والشماريخ مما يسبب تجمع وتراكـ جزيئات 

 الغبار واألتربة والحشرات الميتة علييا بحيث يصعب ازالتو برش الثمار بالماء

 كأسلوب للوقاية.

يعمؿ ىذا النسيج على عرقلة العمليات الفسيولوجية للثمرة باإلضافة ألحداثو  -

ظبًل على الثمار يؤخر مف تلونيا ونضجيا. ال تصلح الثمار المصابة لئلستيبلؾ 

البشري فلذلؾ تقدـ كعلؼ للحيوانات أو تترؾ على أشجار النخيؿ مما قد يسبب 

البلحقة. تصؿ نسبة اإلصابة في البساتيف الميملة إلى  تفاقـ المشكلة في السنوات

لى حوالي 50أكثر مف  % في المناطؽ ذات الجو 80% في العراؽ )البصرة( وا 

الجاؼ والحار. إزدادت شكاوي الناس خبلؿ السنوات األخيرة مف اصابة نخيؿ 
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و  2004و  1999و  1997البيوت المخدـو بيذه اآلفة وكاف موسـ عامي 

 سبة للتمور أشد تضررًا بآفة عنكبوت الغبار.بالن 2005

   
 االصابة بعنكبوت الغبارمظاهر                                

 

 -لمكافحة عنكبوت الغبار :والعالجية  الطرق الوقائية 

نظافة البستاف مف جميع بقايا الثمار المتساقطة سواء علي األرض أو العالقة  •

بأي جزء مف النخلة والتخلص مف عراجيف المواسـ السابقة العالقة بالنخيؿ 

 ا للقضاء علي اآلفة المتواجدة علييا .وكذلؾ الحشائش بحرقي

األىتماـ بالعمليات البستانية لتكوف األشجار بحالة جيدة ، كما يجب متابعة  •

باألكاروسات علي النباتات والحشائش والتي تعتبر عوائؿ  اإلصابةحالة 
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صاباتيا أشجار نخيؿ التمر  وسيطة أو ثانوية حتي يحيف موعد انتقاليا وا 

 لمنطقة .المجاورة في نفس ا

التخلص مف مصادر األتربة حوؿ المزارع كردـ وتعبيد الطرؽ القريبة منيا  •

 تجنبًا لتفاقـ اإلصابة .

غسؿ العذوؽ عند مشاىدة بداية ظيور اإلصابة بواسطة الماء المضغوط  •

 وىذا يفيد في التخلص مف اإلصابة غير الشديدة .

النخيؿ المصابة  بعد عمليات جني المحصوؿ يتـ تعفير منطقة الجمارة في •

 جراـ للنخلة حسب العمر. 100-50بالكبريت الزراعي بمعدؿ 

جراـ   100-50يف بمعدؿ استعماؿ الكبريت الزراعي تعفيرًا علي العراج •

 ب عدد العراجيف وكبر حجميا وشدة اإلصابة .للنخلة حس

لتر ماء  100مؿ في 300% وبمعدؿ 80رش العراجيف بالكبريت الميكروني  •

 كؿ اسبوعيف. ويكرر الرش

الصيفية في حالة ظيور اإلصابة بعد مرحلة تلوف  استعماؿ الزيوت المعدنية •

الثمار مثؿ سانسيبراي والمبيدات اآلمنة والمركبات الحيوية المسموح بيا  في 

 الزراعة العضوية مثؿ االزادركتيف والماتريف .

 مرة . (3-2أسابيع ) 3تعفير العذوؽ قبؿ أوؿ مرة لجمع المحصوؿ بحوالي  •
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عند اإلصابة الفعلية بؤلكاروسات  يفضؿ الرش بمبيد الكالثيف الزيتي  •

مؿ لكؿ لتر ماء ويشترط الرش في الصباح الباكر أو 200% بمعدؿ 18,5

 قبؿ غروب الشمس مباشرة .

 لتر ماء. 100مؿ لكؿ 50% بمعدؿ 50الرش بميد األورتس  •

 مؿ لكؿ لتر ماء .35% بمعدؿ 20الرش بمبيد برايد  •

ف تكرار الرش مرة كؿ أسبوعيف للقضاء علي نسبة عالية جدًا مف اإلصابة بشرط يمك

 توقؼ الرش تمامًا قبؿ جني المحصوؿ بفترة ال تقؿ عف شير .

..................................... 

telarius   Tetranychus 

 العنكبوت األحمر العادي **

- 
 العنكبوت األحمر العادي

ف االحمر الغامؽ إلي الفاتح أو يوجد في جميع أنحاء القطر و يختلؼ لونو م 

زوج مف الشعرات ،  13األصفر ، يوجد علي السطح الظيري للذكر و االنثي 
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ازواج مف  3وينتيي رسغ الرجؿ بزوجيف مف الشعرات الغديو و فرشو تتكوف مف 

 الشعرات

 *تاريخ الحياة:

اء و اياـ شت 4يوـ صيفا و  1/2تضع االنثي الملقحة بيضا بعد مده تتراوح مف  -

يوضع البيض فرديا علي السطح السفلي لورقو النبات و تفضؿ االنثي االماكف 

بيف العروؽ حيث تنسج خيوطا عنكبوتيو وتضع البيض و في حالة  الموجودة المقعرة

 -الناميةوكذلؾ البراعـ و الققـ  الورقةيوضع البيض علي سطحي  الشديدة اإلصابة

ولي ثـ ثانيو ثـ الحيواف الكامؿ. وتتراوح دورة يفقس البيض إلي يرقات ثـ إلي حوريو أ

 يـو في الشتاء 19أياـ في الصيؼ و  3الحياة إلي 

وقد يتوالد العنكبوت األحمر بكريا معطيا ذكور و في الطبيعة تتراوح نسبة الذكور  -

 جيؿ في السنة. 27% ، يوجد للعنكبوت األحمر حوالي  20-25
Error!
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 *العوائل :

ينتشر ىذا االكاروس في جميع أنحاء القطر علي معظـ النباتات مف محاصيؿ حقؿ  -

و خضر وزينو و أشجار الفاكية ، يفضؿ مف محاصيؿ الحقؿ القطف و البرسيـ والذرة 

جيؿ علي القطف و يصيب كثير مف الحشائش التي تعتبر مف عوائلو  12و لو حوالي 

 الميمة التي تساعد في انتشاره.

 

 :اإلصابة*مظير 

ما بيف العروؽ حيث يمتص العصارة  للورقةيفضؿ االكاروس السطح السفلي  -

كبقع المعو فضيو ال تلبث اف تتجمع و تتحوؿ إلي  اإلصابةالنباتية فتظير أعراض 

 ـ ال تلبث اف يحدث جفؼ الورقة وىذا يؤدي إلي ضعؼ النبات.لوف بني ث

     
 بالعنكبوت االحمر العادياالصابة مظاهر                                
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 *المكافحة:

لوحظ أف اإلصابة تكوف شديدة على النباتات الضعيفة أو التي تترؾ مدة طويلة   -

دوف ري أو خدمة وتزداد شدة الضرر على النباتات في أواخر حياتيا وىذه النباتات 

بة األخرى التي ال تعطي أي أىمية مف قبؿ تكوف عادة الحشائش والنباتات الغري

المزارعيف لذا يجب تنظيؼ الحقوؿ مف ىذه النباتات الغريبة حتى ال تكوف مصدرًا 

مستمرًا في انتقاؿ العناكب منيا إلى المحاصيؿ االقتصادية كما يتوجب في حاؿ عدـ 

بح تطيير الحقوؿ مف ىذه النباتات الغريبة الستمرار لونيا حتى ال تضعؼ وتص

 عائبًل مثاليًا الزدياد أعداد ىذه اآلفة.

كما يتوجب العناية بالمحاصيؿ مف حيث التسميد والري وكافة الخدمات الزراعية  -

األخرى لضماف بقاءىا بشكؿ قوي وجيد مما يقلؿ مف احتماؿ اإلصابة بالعناكب. 

 وية.وفي حاؿ حدوث اإلصابة فإف أعدادىا ال تزداد بشكؿ كبير على النباتات الق

 

ف المكافحة الكيماوية واجبة لضماف حماية المحاصيؿ مف ىذه اآلفة . وقد  ىذا وا 

تنتشر في الوقت الحاضر أنواعًا كثيرة مف المبيدات الفعالة في القضاء على العناكب 

وتوجد باألسواؽ بأسماء تجارية عديدة ومتنوعة غير أنو ما يجب مبلحظتو عند 

ية ميما كاف نوعيا التكرار في عدد عمليات الرش مكافحة العناكب بالطرؽ الكيماو 
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أياـ ضماف إبادة لكافة األطوار الحديثة  10على فترات متقطعة بيف الرشة واألخرى 

 التي تفقس مف البيض الموجود عادة على األوراؽ المصابة بكميات كبيرة جدًا.

 

 

 

 

Tenuipalpus granati* 

 False spider miteحمم العنب العنكبوتي الكاذب 

 
 حلـ العنب العنكبوتي الكاذب

 يتميز باللوف األحمر الغامؽ والجسـ العريض مف األماـ والضيؽ مف المؤخرة.  -

 يسبب اصفرار األوراؽ وبتقدـ اإلصابة تجؼ األوراؽ ثـ تسقط. -

 تزداد اإلصابة خبلؿ فصؿ الصيؼ وتصؿ إلى قمتيا في شير أغسطس.  -

 يتمركز فى محافظات الصعيد في مصر. -

(2) Family:Tenuipalpidae 
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 حلـ العنب العنكبوتي الكاذبب االصابة في العنبمظاىر 

 

 

 عائمة الحمم االيروفي                                      

 

توجد األنواع التابعة ليذه العائلة على النباتات وتتغذى على عصارتيا ويلخص  -

تاريخ الحياة إجمااًل في أف األفراد تياجر في الصيؼ والخريؼ مف األوراؽ إلى 

رعـ الباقي إلى حراشيؼ الب البراعـ وتموت منيا أثناء ذلؾ عدد عظيـ ويلجأ 

ويختبئ تحتيا وعند تفتح البراعـ تنشط األفراد الموجودة ويتغذى على عصارة 

األوراؽ المتفتحة وتضع يضيا فرديًا وكلما فقدت الورقة رخاوتيا تركتيا إلى غيرىا 

في الزر الطرفي والضرر الناشئ فضبًل عف فقد العصارة ىو تجعدات في 

أو على السوؽ ونمو غير عادي  وأورام عمى األوراقاألوراؽ وتلؼ في البراعـ 

للشعرات الباقية على سطوح األوراؽ كؿ ىذا يكوف وسطًا صالحًا يعيش فيو ىذه 

(3)Family: Eriophyidae      
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 الحيوانات إلى أف تفقد النبات رخاوتو فتجيره الحيوانات إلى غيره.

 

Colomerus vitis   (Eriophyes vitis)  :)حمم العنب )فاش العنب* 

 

يف المجردة ، ليا زوجاف مف األرجؿ على الجزء يوانات دودية الشكؿ ال ترى بالعح

  .األمامي مف الجسـ

 : مظير اإلصابة و الضرر

   يتسبب عف إصابة األوراؽ الصغيرة ظيور انتفاخات متفرقة مغطاة مف

سطحيا السفلي بطبقة كثيفة جداً  لونيا أبيض أو قرمزي تتحوؿ إلى اللوف 

 .لى السطح السفليالبني، وذلؾ بسبب زيادة نمو شعيرات الورقة ع

  يصيب األنسجة األخرى مثؿ البراعـ اإلبطية والمحاليؽ والثمار الصغيرة.  

  يتأثر نمو الشجيرة بصفة عامة . 

 

 األزرار عند تفتحيا وقد تشتد إصابة البرعـ فبل يتفتح وتكثر  يتوالد داخؿ

رار أفراده وتزداد نشاطًا في أوائؿ النمو فتترؾ األزرار بعد تفتحيا إلى األز 

 واألوراؽ حديثة النمو.
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  وجود بقع عادة على السطوح السفلى لؤلوراؽ متبعجة إلى أعلى أي أنيا

تظير مقعرة في السطح السفلي محدبة في السطح العلوي وينمو على تلؾ 

البقع شعيرات كثيفة بيضاء اللوف وقد تكوف بنفسجية على األوراؽ الغضة 

يسمر لونيا فييجرىا الحيوانات يعيش فييا الحلـ ثـ تجؼ ىذه الشجيرات و 

 )الحلـ( إلى أماكف أخرى.

      

 مظير االنتفاخات على السطح العلوي لؤلوراؽ

 

   

 األوراؽ نتيجة لوجود التدرنات تدىور الدودي                                                  العنبإصابة متقدمة بحلـ 

http://aradina.kenanaonline.com/tags/2218/posts
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 إصابة العناقيد الصغيرة

 

 المكافحة:

ـْ تقتؿ 45عدـ زراعة عقؿ مصابة وقد وجد أف وضع العقؿ على درجة حارة  -

 الحلـ دوف أف يؤثر ذلؾ على اإلنبات.

وفي حاؿ ظيور اإلصابة تطبؽ المكافحة الكيماوية باستخداـ المبيدات   -

ناكب كما وأف الكبريت تعفيرًا لعدة مرات خبلؿ الموسـ المخصصة بمكافحة الع

 يمنع ازدياد أعداد ىذه اآلفة بشكؿ كبير.

  :وصي باستخدام أحد المبيدات التاليةي

   100/  3سـ 250% مركز قابؿ لبلستحبلب معدؿ  24.5تديفوؿ زيتي 
  .لتر ماء

   لتر ماء 100/  3سـ 40% محلوؿ مركز بمعدؿ  36شالنجر.  
  لتر ماء 100/  3سـ 250% مركز قابؿ لبلستحبلب  30كوميت.  
   لتر ماء 100/  3سـ 130% مركز قابؿ لبلستحبلب بمعدؿ  73كوميت.  
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   لتر ماء 100/  3سـ 40% مركز قابؿ لبلستحبلب بمعدؿ  1.8أكوميؾ.  
   لتر  100/  3سـ 250% مركز قابؿ لبلستحبلب بمعدؿ  18.5أكوفوؿ

  .ماء
   لتر ماء 100/  3سـ 50ز قابؿ لبلستحبلب بمعدؿ % مرك 1.8أباماكس.  
  لتر ماء 100 3سـ 25% مركز قابؿ لبلستحبلب بمعدؿ  5أورتس /.  
   لتر  100/  3سـ250% مركز قابؿ لبلستحبلب بمعدؿ  18.5كالثيف زيتي

  .ماء
   لتر  100/  3سـ 40% مركز قابؿ لبلستحبلب بمعدؿ  1.8أبا ماكس

  .ماء
   لتر ماء 100/  3سـ 40كز قابؿ لبلستحبلب بمعدؿ % مر  1.8فيرتميؾ.  
   لتر ماء 100/  3سـ 60% مركز قابؿ لبلستحبلب بمعدؿ  1.8فابكوميؾ 

.  
   لتر ماء 100جـ / 250كبرسوؿ مسحوؽ قابؿ للبلؿ بمعدؿ . 

 

 حمم الزيتون: (2)

تظير اإلصابة باصفرار األوراؽ وتجعد في أوراؽ القمـ النامية وال نأخذ معظـ  -

األوراؽ حجميا الطبيعي وأشد ما تكوف اإلصابة في األوراؽ الصغيرة وفي القمـ 

 النامية وفي النباتات الصغيرة وقت وقوؼ العصارة.

أما األوراؽ البالغة خصوصًا في األشجار الكبيرة فإف اإلصابة ال تكوف بنفس  -

الوضوح ربما تظير بقع صفراء مخضرة على سطح الورقة السفلي حيث يعيش 

 الحلـ عادة.
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 حمم التفاح: (3)

 :اإلصابة*مظاىر 

تبدأ اإلصابة بانتفاخ البراعـ وقد تتفتح قبؿ أوانيا فتجؼ وريقاتيا وتتكوف بثور  -

على األوراؽ يكوف لونيا بالبداية أخضر مائبًل للصفرة ثـ يصير لونيا بنيًا 

للورقة  ويتكاثر الحلـ في ىذه البثرات التي يكوف ليا فتحات على السطح السفلي

وفي النادر توجد على السطح العلوي ويكوف نسيج الورقة في الجزء المصاب بيف 

التجاعيد علييا  البشرتيف اسفنجيًا وتصاب الثمار كذلؾ فبل يكتمؿ نموىا وتكثر

 ويؤثر أيضًا في األزىار فيسقطيا فيمنع بذلؾ تكويف الثمار.

 

حة المتخصصة لذلؾ كما يفيد تكافح ىذه اآلفة باستخداـ مواد لمكاف  *المكافحة:

فييا تعفير بالكبريت وقد ظيرت حديثًا باألسواؽ مواد فعالة متخصصة في 

 مكافحة ىذه اآلفة واإلقبلؿ مف ضررىا.

 

 . ممخازنالمنازل ولاكاروسات أنواع أىم  -3

 " Dermatophagoides farinae المنزلي  اكاروس التراب -
House dust mites 
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 الغبار المنزليعث 

عف اكاروسات مجيرية ال يمكف رؤيتيا بالعيف المجردة  عث الغبار  عبارة

تنتشر في جميع أرجاء المنزؿ حيث توجد على األثاث المنزلي وألعاب األطفاؿ 

 والوسائد ومبلءات السرير واألغطية وغيرىا مف األماكف.

 
 الغبار المنزليعث 

 

رغـ تناىي صغر حجمو، يخّلؼ عث الغبار الكثير مف الفضبلت التي قد  

يعد عث الغبار المنزلي المسبب الرئيس للحساسية التنفسية و  وتثير الحساسية والرب
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في المائة مف أسباب التياب األنؼ التحسسي مما  20في العالـ، حيث إنيا تشكؿ 

يشكؿ مسألة خطيرة ال يمكف إىماليا، وفي الوقت نفسو فإنيا تشكؿ عبئا صحيا كبيرا 

 .إلى الربو التحسسي حيث تزداد خطورة تطور المرض مف التياب األنؼ التحسسي

 أين يعيش عث الغبار المنزلي؟

يعيش عث الغبار المنزؿ بشكؿ عاـ على األسّرة والمراتب والوسائد، ولكف يمكف 

العثور على العث في أجزاء أخرى مف المنزؿ. في معظـ الحاالت يوجد العث في 

 األماكف التي تكوف فييا الظروؼ الحياة مثالية ليـ

الغبار بشكؿ وسطي إلى أف يكوف قادرًا على البقاء على قيد  لسوء الحظ، يميؿ عث

الحياة على نفس المستوى المثالي لدرجة الحرارة والرطوبة التي نعيش فييا. إنيـ 

يفضلوف مناخًا رطبًا جدًا وحارًا ليس خانقًا جدًا. وتشمؿ ىذه الظروؼ إمدادات 

النسيج توفر ليـ المكاف غذائية جاىزة ومناخ دافئ. في حيف أف األسطح المغطاة ب

المثالي للعش واالستقرار، فإف إمدادات الغذاء المستمرة ليست متطلباتيـ الوحيدة 

ويميلوف إلى المناطؽ الحارة والرطبة. في معظـ المنازؿ، يعني ىذا عادة السرير ألنو 

 يميؿ إلى أف يكوف أكثر دفئًا ورطوبًة مف األماكف األخرى في المنزؿ
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عيشية مثالية لعث غبار المنزلي فحسب، بؿ نحف نقدـ تلقائيًا مصدرًا ال نوفر بيئة م

غنيًا مف المواد الغذائية دوف أف نكوف حتى على بينة مف ذلؾ، ألنو يأكؿ خبليا 

 الجلد الميتة التي نتخلص منيا كؿ يوـ

في حيف أف ىذا ىو موقعو الرئيسي، فإف ىذه اآلفات الصغيرة تظير أيضًا خبلؿ 

رى المغطاة بالنسيج. وتشمؿ بعض مواقعو المشتركة األرائؾ وكراسي األسطح األخ

غرؼ المعيشة والمراتب والسجاد ذو الشعر الطويؿ أو العميؽ. ويوفر مخزنا مثاليا 

 آخر للحيوانات المحنطة والغبار وعث الغبار

 

 ما ىي أعراض عث غبار المنزل؟

 :يتشمؿ العبلمات الشائعة لحساسية الغبار المنزلي ما يل

 الُعطاس

 سيبلف األنؼ

 حكة، أحمر أو عيوف مائي

 احتقاف باألنؼ
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 حكة أو احمرار أو دموع في العيف

 حكة الجلد

 افرازات األنفي الخلفي

 السعاؿ

 :إذا تسببت حساسية الغبار المنزلي في الربو، فقد تواجو أيضاً 

 صعوبة في التنفس

 ضيؽ الصدر أو ألـ

 صوت صفير أو أزيز أثناء الزفير

 ؿ النوـ الناجمة عف ضيؽ في التنفس والصفير والسعاؿمشاك

ليس باإلمكاف القضاء على عث الغبار مف منزلِؾ تماًما، لكف ىناؾ عدة خطوات   

يمكنِؾ القياـ بيا لتقليؿ عدده وسوؼ يساعد ذلؾ بدوره في الحد مف أعراض 

 .ات الربوالحساسية وفرص حدوث نوب

 للةازالة الغبار باستخداـ قطعة قماش مب -

 النظافة الجيدة للمنزؿ او بالمنشأة -
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 التيوية الجيدة للمنزؿ او بالمنشأة -

 غسؿ المبلبس واالغطية بالماء الساخف -

 نظافة ستائر المنزؿ -

 

 
 علي السجاد المزليالغبار عث                  

 

   house dust mitesالمنزلي حلـ التراب

 اىم عائالت االكاروسات التي تصيب المخازن -

Acaridae اكاروس الدقيق   

Glycyphagidaeحلـ مغزلي 

 ىـ االنواع التي تصيب المخازفا

 Acarus siro ( Tyroglyphus farinae )اكاروس الدقيؽ  -1
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بذور  – المخزونةالحبوب الغذائية -علي  جميع منتجات الدقيؽ  يتغذىالعوائؿ : 

 .جلد –جبف  –خضروات  –فواكو مجففو  –عباد شمس  –حشائش 

 

 

 

 بالدقيق اإلصابةمظير 

 ة عف جلود انسبلخياوجود حبيبات سوداء ناتج  -

 ارتفاع درجة حرارة الحبوب -

 الرطوبةزيادة نسبة  -
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 .غير مرغوب فيو نتيجة المواد اإلخراجية التي تتركيارائحة  -

 الضرر

 تلؼ الحبوب -

 نقص نسبة االنبات عف طريؽ قتؿ الجنيف -

 يقلؿ مف خواص الدقيؽ -

 اروسفي حالة التغذية علي غذاء مصاب باالك لئلنسافاضطرابات ىضمية  -

 تحمؿ جراثيـ فطريات التخزيف خارج أجساميا, وفي داخؿ قناتيا اليضمية و -

تصيب الحبوب السليمة بجراثيـ  و ىذه األنواع مف الحلـ يمكف أف  في برازىا

 .الفطر

 

اياـ لتعطي  4تفقس البيضة بعد  في المادة الغذائية ، بيضة 200تضع االنثى 

ثبلثا لتعطي طور الحورية  تنسلخ مرتيف أوأزواج مف األرجؿ (  3اليرقات ., )ذات 

إلى طور  أزواج مف األرجؿ قبؿ أف تصؿ 4اوؿ ثـ ثاف ثـ ثالث الذي يتميز بوجود 

افضؿ ظروؼ المخزف ليا   ‘تعيش لمدة شيريف الحيواف الكامؿ ثـ الحشرة الكاملة

ـ , الرطوبة في الحبوب اف  (32-5) المدى الحراري ليا , %90 ورطوبة ـ 25

فرد ويستطيع الحيواف  1200% ال يحصؿ فقس , تعطي االنثى شيريا 13عف قلت 
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% 90ـ ,  25يوما تحت الظروؼ المناسبة ) 11 - 9أف يكمؿ دورة حياتو خبلؿ 

 رطوبة نسبية(

2- Tyrophagus longior 

قبؿ  الذرةيصيب  – الزينةابصاؿ  –الجبف  – المخزونةيصيب المواد الغذائية 

 تخزينيا

3- Tyrophagus putrescentiae 

مف الدىوف والبروتينات كالبيض  العاليةذات القيمة  المخزونةيصيب المواد 

القمح  –جفؼ كذلؾ الشعير مالموز ال –الجبف  -المطحونةالحبوب  -المجفؼ

عند تناوؿ المواد  لئلنسافالدقيؽ وقد يؤدي الي حدوث امراض جلدية  –

 ةالغذائية المصاب

4- Rhizoglyphus echinopus بصاؿحلـ اال 

 متأكلةحبوب  –جذور القمح  – الزينةابصاؿ  –يوجد علي جميع الخضروات 

5- Glycyphagus destructor الحلـ المغزلي 

بذور  –فيصيب الحبوب  المخزونةمف االنواع الشائعة التي تصيب المواد 

 الجبف –التبف  – المجففة الفواكو –المحاصيؿ الزيتية 
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 مكافحة االكاروسات

 طرق التي تستخدم في مكافحة حشرات المخازنغالبا نفس ال -

 

 Collecting Mites From Plantsجمع االكاروسات من النباتات  -

اف عملية جمع األكاروسات أو الحلـ مف النباتات المصابة يمكف أف تتـ بأكثر مف 

 طريقة وكما يأتي:

فرشاة حيث يتـ جمع الحلـ مباشرة مف على النبات باستخداـ  ( الجمع المباشر:1

صغيرة مبللة بالماء لتسييؿ عملية التقاط الحلـ ويمكف االستعانة بالعدسة اليدوية 

بيذه الطريقة إلى اناء تربية ونقليا  اثناء عملية الجمع حيث يتـ نقؿ الحلـ المجموع

إلى المختبر إلجراء المزيد مف الدراسات أو وضعيا في قنينة تحوي كحوؿ تركيز 

 البلحقة. % إلجراء الدراسات70-80

تعتمد ىذه الطريقة على أخذ عينات مف اجزاء مف نباتات  طريقة أخذ العينات: -

مصابة )اوراؽ، اوراـ( ووضعيا في اكياس ورقية أو مف البولي اثيليف وجلبيا إلى 

المختبر لفحصيا باستخداـ المجير، كما يمكف حفظ اكياس العينة في صندوؽ مبرد 

تبر أو فحصيا. وذلؾ لمنع األكاروسات مف اليرب أو أو ثبلجة لحيف نقليا إلى المخ

الجفاؼ ىذه الطريقة تستخدـ بشكؿ واسع في عمليات حصر األكاروسات أو في 

الدراسات األخرى. حيث يتـ فحص العينة ونقؿ الحلـ فييا بواسطة فرشاة إلى اواني 
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ى شرائح التربية أو إلى قناني تحتوي على محاليؿ لحفظ األكاروسات أو تحميليا عل

 مجيرية لدراستيا.

اف عملية فصؿ الحلـ مف األجزاء النباتية قد ال تكوف دائما بيذه السيولة، ومف 

 -األمثلة في ىذا المجاؿ مايلي:

في حالة حلـ الصدأ والحلـ االريوفي حر المعيشة فإف عزلو مف األوراؽ النباتية  -أ

مف  25كوف مف % )يت Sorbitolيتـ وضع عدة قطرات مف محلوؿ السوريبتوؿ 

مضاؼ الييا بعض بلورات اليود  Isopropyl alcoholكحوؿ االيزوبروبايؿ 

Iodine.فوؽ الورقة أو الجزء النباتي في حاوية صغيرة ويتـ فحصيا تحت المجير ) 

فأف عملية العزؿ تتـ بفتح تلؾ األوراـ  Gall mitesب( أما بالنسبة لحلـ األوراـ 

 ليا واخذ نماذج مف الحلـ لعمؿ الشرائح وفحصيا.ومبلحظة الحلـ الموجود بداخ

ت( يمكف عزؿ الحلـ مف على األوراؽ أو األجزاء النباتية باستخداـ الماء الحار 

المضاؼ اليو بعض قطرات مف احد المنظفات. حيث يتـ وضع األوراؽ النباتية 

على ويضاؼ الييا الماء الحار، يتـ رج االناء عدة مرات حيث يتـ غسؿ الحلـ مف 

األوراؽ النباتية ثـ يتـ تمرير الماء خبلؿ مجموعة مف الغرابيؿ ذات قياسات مختلفة 

 لفصؿ الحلـ.

ىذه الطريقة تستخدـ مع األكاروسات سريعة الحركة على  -( طريقة الشفط:2

أو الشافطة  Mouth Aspiratorاألوراؽ النباتية، حيث يتـ استخداـ الشافطة الفموية 
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والتي يتـ بواسطتيا التقاط األكاروسات لتستقر داخؿ  Bulb Aspiratorالبصلية 

 الشافطة.

 
 شافطة لجمع الحلـ الكبير الحجـ وسريع الحركة

 

ىذه الطريقة يمكف استخداميا مع  -:( طريقة الضرب عمى النبات أو احد اجزائو-3

انواع الحلـ الصغيرة التي ال يمكف رؤيتيا بالعيف المجردة وتتـ ىذه الطريقة بضرب 

ضع صينية فييا طبقة مف الزيت الخفيؼ النبات أو جزء منو بواسطة عصا مع و 

حيث يتساقط الحلـ نتيجة الضرب ويستقر الحلـ في اسفؿ الصينية ويتـ حساب 

 اعداده وىي طريقة سيلة وبسيطة، خاصة عندما يقتضي األمر أخذ عينات كثيرة.
 

 و أوساط االنبات:ثانيا( جمع الحمم من التربة أ 

 ويتـ ذلؾ باستخداـ احد الطرائؽ اآلتية:
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لجمع الحلـ بأعداد كبيرة مف سطح التربة أو الوسط الذي  -:( الشافطة المفرغة-1

 operated Vaccumينمو فيو النبات، فإنو يمكف استخداـ المفرغة اليوائية اليدوية 

- Hand ة أو تحت المجير. أو ثـ يتـ فحص شبكة المفرغة بواسطة العدسة اليدوي

يمكف ىز الشبكة فوؽ صينية أو قطعة مف الورؽ المقوى ذو لوف أبيض أو اسود 

لكي يتـ مبلحظة حركة الحلـ علييا، حيث يتـ بعد ذلؾ غسؿ الحلـ مف على 

الصينية أو قطع الكارتوف بالماء الحار الذي يمرر عبر مجموعة مف الغرابيؿ لفصؿ 

 الحلـ عنيا.

 Berlese - Tullgren Funnelتوليكرف  – ع بيرليزي( استخدام قم-2

يمكف عزؿ اعداد كبيرة مف الحلـ الموجود في عينات التربة واالجزاء النباتية 

توليكرف ويعتمد عمؿ ىذا القمع على استخداـ مصدر  -باستخداـ قمع بيرليزي 

ىذا حراري يعمؿ على طرد األكاروسات بعيدة باتجاه قنينة الجمع الموجودة اسفؿ 

القمع، حيث يتـ وضع عينة التربة واالوراؽ الساقطة على الغرباؿ الموجود في قاعدة 

القمع فيما يوجد في غطاء القمع مصدر حراري ىو عبارة عف مصباح مما يعمؿ 

 .على طرد األكاروسات مف العينة واجبارىا للنزوؿ إلى قنينة الجمع
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 توليكرف لفصؿ الحلـ مف العينات -قمع بيرليزي                                           

 

 Grease Film Method ( استخدام طريقة طبقة دىن التشحيم-3

تعتمد ىذه الطريقة على وضع عينة التربة في حوض فيو ماء وفي ىذا الحوض 

يوجد ذراع دوار يحوي قطعة مسطحة مف الببلستيؾ مغلفة بطبقة مف زيت التشحيـ 

االبيض وكنتيجة لدوراف القطعة الببلستيكية المسطحة في حوض الماء يتـ التصاؽ 

لوؿ التربة، حيث تنزع ىذه القطعة الببلستيكية وتفحص األكاروسات الموجودة في مح

 لحساب عدد األكاروسات الملتصقة.

 

 مالحظات ميمة في جمع الحمم:
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 ىناك بعض المالحظات الميمة التي ينبغي مراعاتيا عند أخذ العينات وكما يأتي:

ألغراض تشخيص وتمييز الحلـ البد مف جمع عينة كبيرة مف  عند جمع العينات -1

الحلـ تحوي أفراده ذات احجاـ مختلفة وتضـ األطوار البالغة )ذكور واناث( واالطوار 

ألىميتيا  Tetranychidaeغير البالغة، خاصة بالنسبة للحلـ العنكبوتي مف عائلة 

 في التشخيص لمستوى النوع.

 ي تثبيت المعلومات االتية:عند جمع الحلـ مف الضرور  -2

 اسـ العائؿ، على قنية الجمع. –اسـ جامع النموذج  –التاريخ  –مكاف الجمع 

ضرورة مبلحظة الضرر واالعراض التي تظير على النبات نتيجة االصابة  -3

 بالحلـ.

ضرورة جمع االنواع المفترسة المرافقة او المصاحبة للحلـ، كذلؾ ينبغي تسجيؿ  -4

 يضا.لوف الحلـ ا

 اقماع برليز ودورىا فى فصل االكاروسات

 

 .1905قمع برليز ىو جياز صممو العالـ االيطالى انطونيو برليز عاـ -1

وىذا الجياز مف بيف االجيزه المستخدمو للعثور على الكائنات الحيو 

قمع مف المعدف صمـ الصغيره الموجوده فى التربو . وىو عباره عف 

يوضع عند فتحتو  -حلـ مف الوسط الجاؼ بخاصية ىجرة المنو لؤلستفادة 
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الواسعة وأسفؿ الحافة ببعض السنتيمترات شبكة مف السلؾ أو مصفاة 

توضع فوقيا قطعة مف الشاش ثـ توضع العينة المطلوب فحصيا كما 

يحاط القمع بجدار معدني أخر أي يكوف القمع مزدوج الجدار ويمؤل بيف 

العينة ليذا تضطر األكاروسات الجداريف بماء ساخف مما يؤدي إلى جفاؼ 

إلى ىجرتيا متجيو إلى أسفؿ مخترقة الشاش والشبكة المعدنية )المصفاة( 

ساقطة مف القمع إلى فتحتو الضيقة حيث تستقبؿ في أنبوبة لجمع العينات 

 %  لجمع األكاروسات.7أو طبؽ بتري بو ماء أو فورماليف 

 
 يبرليز قمع 
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ة أما بواسطة فرشاة صغيرة مف مباشر  بعد ذلؾ يتـ جمع االكاروسات مف الماء

 :وتجييزىا لعمليو الدراسو المجيريو ويتـ اتباع الخطوات التاليو شعر الجمؿ

 تنظيؼ وتوضيح العينات .1

يتـ عادة تحميؿ االكاروسات على شرائح زجاجية خاصة بالدارسات المجيرية 

وىذه العملية تتطلب اف يكوف جسـ االكاروس في الشريحة نظيفا وشفافا خاصة 

ع االكاروسات ذوالكيوتكؿ السميؾ والغامؽ وىي مسألة  ضرورية لرؤية وفحص م

التراكيب الدقيقة لجسـ االكاروسات وعليو فإف توضيح العينة قبؿ عمؿ الشريحة 

مسألة ميمة جدا ويتـ ىذا بإستخداـ عدد مف المحاليؿ مف أشيرىا محلوؿ 

 - 50خليؾ بتركيز الكتوفينوؿ كما يمكف استخداـ المحلوؿ المائي لحامض ال

 % ايضا في عملية تنظيؼ وترويؽ العينات 95

 عمؿ الشرائح .2

اف عمؿ الشرائح الدائمة للحلـ يتطلب استخداـ انواع معينة مف بيئات التحميؿ 

 للحفاظ على عينة االكاروسات سليمة ألطوؿ فترة ممكنة  منيا :

 

 بيئة ىوير 

 بيئة البلكتوفينوؿ 

 بيئة الراتنج 
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ة التحميل المناسبة يتم عمل الشريحة الدائمة وفق الخطوات بعد اختيار بيئ

 -االتية:

  يتـ و ضع قطرة مف محلوؿ ىوير أو اي بيئة تحميؿ في وسط الشريحة

 الزجاجية

  وضع نموذج  االكاروسات في وسط قطرة محلوؿ  اليوير ثـ يتـ فرد اجزاء

 االكاروسات باستعماؿ النيدؿ

 الشريحة إلى اف تستقر بيئة التحميؿ  قبؿ و ضع غطاء الشريحة يتـ تجفيؼ

ويلتصؽ االكاروسات على الشريحة بشكؿ جيد ويتـ التجفيؼ داخؿ فرف أو 

 ـْ ألكثر مف ثبلث ساعات 40على صفيحة حارة عند درجة حرارة 

  وضع قطرة اخرى مف بيئة ىوير ثـ ضع غطاء الشريحة فوؽ حافة قطرة بيئة

القطرة بيدوء لمنع تكوف  التحميؿ ثـ يوضع غطاء الشريحة عؿ كامؿ

فقاعاتيوائية يفضؿ عند االنتياء مف عمؿ الشريحة اف يتـ تأشير موقع 

االكاروسات في الشريحة وذلؾ بعمؿ دائرة حوؿ االكاروسات بواسطة قلـ 

ـْ إلى اف تتوضح العينة ثـ  60ماجؾ  كما يفضؿ تسخيف الشريحة على درجة 

موقع الجمع   -ف حيث تاريخ الجمع يتـ كتابة المعلومات الخاصة بالشريحة م

 وغيرىا مف المعلومات -العائؿ النباتي   -
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  ضرورة عمؿ حلقة حوؿ غطاء الشريحة مف مادة- Glyptic  وىي صبغة

 مانعة للماء باستخداـ فرشاه

 

 

 تحضير البيئات الالزمو لتحميل االكاروسات

دراسة الصفات  مف المعروؼ أف الدراسات التصنيفية والمورفولوجية تحتاج إلى

 تري بالعيف المختلفة للكائنات ولما كانت األكاروسات حيوانات صغيرة الحجـ ال

لذلؾ ال يتأتى دراستيا مورفولوجيا إال بتحميليا علي شرائح   -المجردة بسيولة 

زجاجية لفحصيا تحت الميكروسكوب وتستعمؿ لذلؾ محاليؿ خاصة يطلؽ علييا 

 التحميؿ Mounting solution يؿ التحميؿأو محال Mounting mediaأواسط  

فيناؾ العديد مف الطرؽ التي تصلح لتحميؿ األكاروسات المختلفة وحيث أف   وعليو

التحضيرات الميكروسكوبية يجب أف تكوف ذات شفافية عالية لذلؾ يجب إزالة 

العضبلت واألنسجة وىذا ال يتأتى إال بأستخداـ محاليؿ مروقو التي تعمؿ علي 

وتأكؿ األنسجة الداخلية دوف الضرر بالييكؿ الخارجي لؤلكاروس وليذا يمكف تفتيت 

أستخداـ المحاليؿ المروقو كتحضيرات غير مستديمة أو مؤقتة وبالرغـ مف صبلحية 

التحميبلت المؤقتة إالإنو ال يمكف بواسطتيا حفظ العينات إال لمدة قصيرة مما يترتب 

 ائح المستديمةعلية عدـ إمكانية عمؿ مجموعة مف الشر 
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 Temporary preparationsأوال: التحضيرات المؤقتة 

كما  Clearing agentsيمكف عمؿ تحضيرات مؤقتة بأستخداـ المحاليؿ المروقو 

 يمكف أستخداميا للترويؽ قبؿ التحميؿ المستديـ وىذه المحاليؿ ىي:

 Lactic acidحامض الالكتيك -1

في تحميؿ األكاروسات يعمؿ  أىمية حمض البلكتيؾ Grandjeanحيث أوضح 

ظيار تراكيبيا وأتضح صبلحيتو لمعظـ أنواع األكاروسات ما عدا  علي ترويقيا وا 

 أفراد فوؽ فصيلة األكاروس الدودي

 Nesbitt’s fluidمحمول نسبت  -2

يعتبر محلوؿ نسبت مف المحاليؿ المروقة القوية وينصح بإستخدامو في حالة 

 يتركب مف األتي:األكاروسات المحفوظة في الكحوؿ و 

 جراـ Chloral hydrate        40أيدرات الكلوراؿ 

 سـ Distilled water                  25ماء مقطر 

 سـ Concentrated hydrochloric acid    2.5حامض االيدروكلوريؾ المركز 

 

 ثانيا: التحضيرات المستديمة أو الشبة مستديمة

Permanent or semipermanent preparations 
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المثبتة المعروفة يؿ مائية بدوف إستخداـ المحاليؿ تستخدـ في ىذه الحالة محال

المحيط مما  أمتصاص الماء مف الحيزفي كندا بلسـ إال أف أحد عيوبيا والتحميؿ 

ادي ذلؾ يمكف إحاطة مكاف األكاروس علي الشريحة ولتفيؤثر علي ثبات موضع 

صقة ال تذوب في الماء مثؿ طبلء األظافر حواؼ غطاء الشريحة بمادة الالتصاؽ 

Nail polish - Zut  - Gold size  ومف ىذه المحاليؿ محلوؿ محلوؿ برليزي

Berlese medium  و فورFaur’s  ويعتبر األخير تعديؿ لمحلوؿ برليزي

 المستخدـ فيو الصمغ وأيدرات الكلوراؿ. أىـ ىذه التحضيرات ما يلي:

 fluid Berlese’sالصمغ والكلوراؿ محلوؿ برليزي المشتمؿ علي -1

gumchloral 

 يتركب ىذا المحلوؿ مف األتي:

 سـ Distilled water                                20ماء مقطر 

 جراـ Chloral hydrate                      16أيدرات الكلوراؿ 

 جراـ Gum arabic                                 15صمغ عربي 

 جراـ Glycerin                                          10يسريف جل

 جراـ Glacial acetic acid            5حامض الخليؾ الثلجي 
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ولتجييزه يذاب الصمغ في الماء ثـ تضاؼ المواد الباقية وتسخف تسخينا بسيطا ثـ 

نر يرشح المحلوؿ خبلؿ شاش الموسليف داخؿ قمع ساخف أو بواسطة قمع بخ

 .Astigmataويستخدـ ىذا المحلوؿ في تحميؿ أكاروسات عديمة الثغر 

 Hoyer’s mediumمحمول ىوير -2

 يتركب ىذا المحلوؿ مف األتي:

 سـ Distilled water                      50ماء مقطر 

 جراـ Gum arabic                       30صمغ عربي 

 جراـ Chloral hydrate            200أيدرات الكلوراؿ 

 سـ Glycerin                                20جليسريف 

تخلط المواد السابقة بالترتيب الموضح سابقًا مع التأكد مف إذابة المواد الصلبة تماما 

ثـ يرشح المحلوؿ خبلؿ قماش الموسليف حتى يتخلص مف الشوائب الموجودة 

لصمغ العربي المطحوف وذلؾ بالصمغ العربي ويجب مبلحظة عدـ إستخداـ ا

لصعوبة إذابة جزيئاتو الصغيرة حيث يبقي الكثير منيا جافا مما يؤدي إلى تلؼ 

كما يمكف تحميؿ األكاروسات المحفوظة في الكحوؿ في محلوؿ ىوير  –التحميؿ 

في األعتبار أف التحميؿ بيذه الطريقة ال يكوف مستديما لمدة مباشرة ويجب األخذ 

عادة تحميؿ طويلة بؿ يمكف  إعادة التحميؿ بوضع الشريحة في ماء دافئ وا 
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حلقة مف المادة البلصقة  استخداـإال أف  –األكاروس في محلوؿ ىوير جديد 

 المذكورة سابقا حوؿ غطاء الشريحة يساعد علي بقاء التحميؿ لمدة أطوؿ

 Keifer’s fluidsمحاليؿ كيفر  -3

حميبلت المستديمة للحلـ الدودي ىذه المحاليؿ للت1952عاـ  Keiferأستخدـ كيفر 

وفييا يمرر األكاروس خبلؿ ثبلثة محاليؿ أ،ب،ج   وتتكوف ىذه المحاليؿ الثبلثة مف 

 األتي:

 محمول أ -أ

 جراـ Gum arabic                             1بودرة صمغ عربي 

 جراـ crystals Rozorsenaul         3 بللورات روزورسينوؿ

 جراـ crystals Potassium Uodor        0.2لبوتاسيوـ بللورات يودور ا

 جراـ Iodine crystals                   0.20- 0.32بللورات يود 

 وتصحف ىذه المواد في ىوف صيني وتنقؿ إلى زجاجة حيث يضاؼ إلييا األتي :

 سـLactic acid                               10حامض البلكتيؾ 

 نقطة Hydrochloric acid            8وريؾ حامض االيدروكل

 ويرج المحلوؿ جيدا ليتـ االمتزاج.

 

 محمول ب -ب
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 جراـ Sugar                                        1سكر )سكروز( 

 جراـ Chloral hydrate                       8إيدرات الكلوراؿ 

 جراـ crystals Potassium Uodor   0.2يودور البوتاسيـو  

 جراـ Iodine crystals                         0.32بللورات يود 

وتصحف ىذه المواد في ىوف صيني ثـ تنقؿ إلى زجاجة ويضاؼ إلييا 

 األتي :

 نقطة 30القوة العادية(                  0.5محلوؿ فورمالدىيد )

 ويرج المحلوؿ جيدا ليتـ االمتزاج.

 

 محمول ج -ج

 جراـ Gum arabic                         0.5صمغ عربي 

 جراـ Sugar                               0.5سكر )سكروز( 

 جراـ Chloral hydrate                7إيدرات الكلوراؿ 

 جراـ 0.2يودور البوتاسيـو                                      

 

زجاجة ويضاؼ إلييا  وتصحف ىذه المواد في ىوف صيني ثـ تنقؿ إلى

 األتي :
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 نقطة 18القوة العادية(                0.25محلوؿ فورمالدىيد )

 ويرج المحلوؿ بعد ذلؾ جيدا ليتـ األمتزاج.

 

 المجيرية لمدراسةتحميل االكاروسات عمى شرائح وتجييزىا 

 

 يمكف اتباع الخطوات األتيو : المجيرية للدراسةلتجييز االكاروسات 

 Clearing/Maceration of Specimensح العينات تنظيؼ وتوضي-1

يتـ عادة تحميؿ االكاروسات على شرائح زجاجية خاصة بالدارسات المجيرية وىذه 

العملية تتطلب اف يكوف جسـ االكاروس في الشريحة نظيفا وشفافا خاصة مع 

االكاروسات ذوالكيوتكؿ السميؾ والغامؽ وىي مسألة  ضرورية لرؤية وفحص 

الدقيقة لجسـ االكاروسات وعليو فإف توضيح العينة قبؿ عمؿ الشريحة  التراكيب

مسألة ميمة جدا ويتـ ىذا بإستخداـ عدد مف المحاليؿ مف أشيرىا محلوؿ الكتوفينوؿ 

Lacto phenol محلوؿ  تنظيؼ وترويؽ قوي يتكوف مف: وىو 

 Lactic acidجزء حامض الخليؾ  50

 Phenol Crystalجزء بلورات الفينوؿ  25

 Distilled Waterجزء ماء مقطر  5
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% ايضا في  95 - 50كما يمكف استخداـ المحلوؿ المائي لحامض الخليؾ بتركيز 

عملية تنظيؼ وترويؽ العينات لتجييزىا للد ا رسة المجيرية اف كبل المحلوليف يمكف 

استخداميما بنجاح لتنظيؼ وترويؽ االكاروسات نباتي التغذية وذلؾ  بوضع عينات 

كاروسات في احد المحلوليف لمدة اسبوع على درجة حرارة الغرفة انواع اال

االكاروسات الصغيرة الحجـ وذات االجساـ الرخوة يمكف تنظيفيا بفترة اقؿ مف اسبوع 

ولتسييؿ عملية توضيح عينة االكاروسات كبير الحجـ يمكف عمؿ ثقب في منطقة 

ة إلى داخؿ جسـ االكاروسات كما الجسـ ليتمكف محلوؿ الكتوفينوؿ مف النفاذ  بسرع

يمكف استخداـ التسخيف لتسريع عملية التنظيؼ والترويؽ  ويفضؿ نقؿ عينة 

االكاروسات التي تـ ثقليا إؿ ماء مقطر لتنظيفيا مف متبقيات محلوؿ الترويؽ قبؿ 

 استخداميا في عمؿ الشريحة المجيريو

  Temporary Mounts المؤقتة ئحار شال .عمؿ2

 ضعبو  وذلؾLactic acid الخليؾ  ضحام بأستخداـ للحلـ مؤقتة شريحة عمؿ يمكف

 نقؿ يتـ ثـ الشريحة الزجاجية طوس في القطرة ضعو ت حيث الخليؾ ضحام مف قطرة

 فرد تتـ عملية بعدىا صغيرة فرشاة أو دبوس بواسطة وسط القطرةى إل االكاروسات

 سةدرالل المناسب بالشكؿ االكاروسات جسـ عيةضو  وتوجيو االكاروسات ءزااج

 ىعل واخرى الظيري ح السط على تارة االكاروسات عينة ضع تو افضؿ ويف

 مف وماعلييا والبطني يير الظ حالسط سةار د عملية لكي تسيؿ البطني السطح



ُدُعبذانعهيىُصعذُصهيًاٌُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاألكاروسات ِعْهـىُ أساسيات في 

148 

 

 تحميؿ يمكف ايضا الشريحة غطاء ضع و يتـ ذلؾ  وزوائد بعد تعيراوش ئحصفا

 الشكؿ مربع شريحة طاءبغ تغطيتيا يتـ مقعرة شريحة في االكاروسات

 

 :- Permanent Mounts -. عمؿ الشرائح الدائمة 3

اف عمؿ الشرائح الدائمة للحلـ يتطلب استخداـ انواع معينة مف بيئات التحميؿ 

 للحفاظ على عينة االكاروسات سليمة ألطوؿ فترة ممكنة  منيا :

 بيئة ىوير

 بيئة البلكتوفينوؿ

 بيئة الراتنج

 -تحميؿ المناسبة يتـ عمؿ الشريحة الدائمة وفؽ الخطوات االتية:بيئة البعد اختيار 

  يتـ و ضع قطرة مف محلوؿ ىوير أو اي بيئة تحميؿ في وسط الشريحة

 الزجاجية

  وضع نموذج  االكاروسات في وسط قطرة محلوؿ  اليوير ثـ يتـ فرد اجزاء

 االكاروسات باستعماؿ النيدؿ

 ريحة إلى اف تستقر بيئة التحميؿ قبؿ و ضع غطاء الشريحة يتـ تجفيؼ الش

ويلتصؽ االكاروسات على الشريحة بشكؿ جيد ويتـ التجفيؼ داخؿ فرف أو 

 ـْ ألكثر مف ثبلث ساعات 40على صفيحة حارة عند درجة حرارة 
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  وضع قطرة اخرى مف بيئة ىوير ثـ ضع غطاء الشريحة فوؽ حافة قطرة بيئة

 طرة بيدوء لمنع تكوف فقاعاتالتحميؿ ثـ يوضع غطاء الشريحة عؿ كامؿ الق

ىوائية يفضؿ عند االنتياء مف عمؿ الشريحة اف يتـ تأشير موقع االكاروسات 

في الشريحة وذلؾ بعمؿ دائرة حوؿ االكاروسات بواسطة قلـ ماجؾ  كما 

ـْ إلى اف تتوضح العينة ثـ يتـ كتابة  60يفضؿ تسخيف الشريحة على درجة 

  -موقع الجمع   -يث تاريخ الجمع المعلومات الخاصة بالشريحة مف ح

 وغيرىا مف المعلومات -العائؿ النباتي 

  ضرورة عمؿ حلقة حوؿ غطاء الشريحة مف مادة- Glyptic  وىي صبغة

 مانعة للماء باستخداـ فرشاه

 

 

 *المكافحة المتكاملة لبلكاروسات:

 الحجر الزراعي -1

 - : األعماؿ التاليةتنفذ قبؿ ظيور اآلفة وتشمؿ   :الطرؽ الوقائية الزراعية -2

  للزراعة اختيار التربة المبلئمة -

  اختيار األصناؼ مف البذار المناسبة والخالية مف اإلصابات  -

  اتباع طرؽ زراعية مناسبة - 
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  اتباع دورة زراعية مناسبة  -

  تنفيذ الزراعة في المواعيد المناسبة  -

  تحضير التربة بشكؿ جيد - 

  توازفالتسميد المتزف والم -

  وأطرافو إزالة األعشاب الضارة في الحقؿ  -

  تشميس التربة  -

 تطويؼ التربة  -

 المكافحة الحيوية -3

 :الحيوية عرؼ المكافحةت

لؤلعداء الطبيعية لآلفة مف طفيليات ومفترسات ومسببات  بأنيا استخداـ اإلنساف

ضررًا  إلى دوف الحد الذي تسبب فيو اآلفة لؤلمراض لخفض أعداء ىذه اآلفة

 .اقتصادياً 

ىو كؿ كائف حي مفترس أو تطفؿ على كائف حي آخر  : تعريؼ العدو الحيوي

أو إبعاد األخير عف عائلة المضيؼ ووقؼ  )اآلفة( فينتج عنو موت أو منع تكاثر

 . أضراره

  :الحيوية ميزات المكافحة

 اقتصادية في مكافحة األكاروسات طريقة (1
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 ذاتية التكاثر طريقة (2

اء الطبيعية مف مكاف إطبلقيا إلى مسافات بعيدة وتغطي األعد تنتشر (3

 مساحات شاسعة

 على اإلنساف والحيواف أو البيئة ال ضرر منيا(   4

 :المكافحة الكميائيو األكاروسات -4

المواد الغذائية مف جية وازدياد التضخـ السكاني  وأماـ ىذا الفقد الياـ في

مف جية أخرى كاف البد أف يفكر  الغذائية وبالتالي زيادة الطلب على المنتجات

أضرار ىذه األكاروسات والتي  اإلنساف في اتباع أسلوب ما يقيو ويخلصو مف

العديد مف الطرؽ  الشأفأخذت تنتشر أكثر فأكثر  واستخدـ اإلنساف في ىذا 

ف الطريقة األكثر شيوعًا ىي استخداـ المواد الكيماوية  والوسائؿ وا 

لى اإلمكانيات  تأثيرىا باإلضافة إلى سيولة تطبيقيا إف فعالية ىذه المواد وسرعة  وا 

المادية والصناعية المسخرة ليا كؿ ذلؾ قد ساعد على نجاح استخداميا وسرعة 

 إلى أف أصبحت أحد معايير تقدـ البلداف في ذلؾ الوقت انتشارىا

 

 أىم أنواع مبيدات االكاروسات  *

لتر  100/  3سـ 250% مركز قابؿ لبلستحبلب معدؿ  24.5تديفوؿ زيتي  .1

 ماء. 
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 لتر ماء.  100/  3سـ 40% محلوؿ مركز بمعدؿ  36شالنجر  .2

 لتر ماء.  100/  3سـ 250% مركز قابؿ لبلستحبلب  30كوميت   .3

 لتر ماء.  100/  3سـ 130% مركز قابؿ لبلستحبلب بمعدؿ  73كوميت   .4

 لتر ماء.  100/  3سـ 40% مركز قابؿ لبلستحبلب بمعدؿ  1.8أكوميؾ  .5

لتر  100/  3سـ 250% مركز قابؿ لبلستحبلب بمعدؿ  18.5كوفوؿ أ .6

 ماء. 

 لتر ماء.  100/  3سـ 50% مركز قابؿ لبلستحبلب بمعدؿ  1.8أباماكس  .7

لتر  100/  3سـ250% مركز قابؿ لبلستحبلب بمعدؿ  18.5كالثيف زيتي   .8

 ماء. 

لتر  100/  3سـ 40% مركز قابؿ لبلستحبلب بمعدؿ  1.8أبا ماكس   .9

 ء. ما

لتر  100/  3سـ 40% مركز قابؿ لبلستحبلب بمعدؿ  1.8فيرتميؾ  .10

 ماء. 

 100/  3سـ 60% مركز قابؿ لبلستحبلب بمعدؿ  1.8فابكوميؾ  .11

 لتر ماء . 

%(فى العديد مف األسماء التجارية مثؿ 1.8مادة األبامكتيف ) .12

ترانس  -فيرتميؾ - -لتر ماء 100سـ لكؿ  20% بمعدؿ  8,6أجريميؾ 
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سـ لكؿ 40فابكوميؾ و غيرىا الكثير بمعدؿ  -أبامكتيف  -مكتيف بر  -أكت 

 لتر ماء 100

 لتر ماء 100سـ لكؿ  25% ( بمعدؿ 3.6كراتر)ابامكتيف  .13

 لتر ماء 100سـ لكؿ  50أورتس بمعدؿ  .14

 لتر ماء 100سـ لكؿ  35برايد بمعدؿ  .15

 لتر ماء ٓٓٔمؿ لكؿ  ٖٓليستوميد  .16

 لتر ماء ٓٓٔمؿ لكؿ  ٓٗفيسترو  .17

 لتر ماء 100جـ لكؿ  50معدؿ سانميت ب .18

 لتر ماء 100جـ لكؿ  250كبريت ميكرونى بمعدؿ  .19

 لتر ماء100سـ لكؿ 100سيلست بمعدؿ  .20

21. ....،.... 

لتر  100سـ لكؿ  250قة بمعدؿ بيضاؼ الزيت الصيفى مع كؿ المبيدات السا

  ماء يزيد مف كفاءة المبيد ما عدا الكبريت الميكرونى

ليذه الكيماويات ودخوليا كؿ بيت وكؿ مزرعة كاف البد  لكف وأماـ اإلنتشار الواسع

عنيا العديد مف المضار بحيث تتجاوز الفوائد  مف وقفة تروي وتأمؿ ، فقد نشأ

 المرجوة منيا  وىي

 األضرار الصحية باإلنساف وبحيواناتو الزراعية .1
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 اإلخبلؿ بالتوازف الطبيعي للكائنات الحية .2

 المبيدات المقاومة لتأثيرظيور العديد مف سبلالت األكاروسات  .3

 . التي ترىؽ المزارع نتيجة استخداـ ىذه المواد التكاليؼ اإلقتصادية العالية .4

تعتمد  إلى التفكير إلستنباط طرؽ جديدة للمكافحة بحيث ال ىذه األمور أدت

أساليب المكافحة بؿ اإلعتماد على أساليب متعددة  على أسلوب واحد فقط مف

وىذا مايسمى اآلف المكافحة المتكاملة  ة متكاملةيخدـ بعضيا البعض بصور 

 لآلفػػػة

 اساسيات االدارة المتكاممة لمكافحة اآلفات

Principles of Integrated Pest Management (IPM) 

دراسة مكونات االنظمة الزراعية االيكولوجية و ما تحوية مف محاصيؿ  -1

االنساف  -طاقة شمسية –بيئة كيماوية وطبيعية  –كائنات حية  -تربة -نباتية

 .. وغير ذلؾ

 دراسة العبلقات المختلفة بيف االنواع الموجودة في البيئة -2

دراسة حدود االنظمة الزراعية االيكولوجية حيث يجب اف تكوف المسافة المراد  -3

استخداـ المكافحة المتكاملة فييا كافية لكي تقوـ المكونات الحيوية بنشاطاتيا 

 الرئيسية
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فات الموجودة حيث انو ليس مف الضروري اف تعتبر جميع دراسة انواع اآل -4

تقسـ اآلفات إلى أربعة مجاميع الحشرات التي تعيش علي زراعة ما افات. 

تبعا للكثافة العددية لعشائرىا ما إذا كانت اقؿ أو أعلى مف وضع االتزاف 

 العاـ

 Non-pestsالمجموعة األولى: اآلفات الغير ضارة 

ت تتغذى على المحاصيؿ ولكنيا ال تصؿ أبدا إلى كثافات كثير مف أنواع الحشرا

عددية عالية لتسبب ضررا اقتصاديا مثؿ ىذه الحشرات يطبؽ علييا بالحشرات 

وال يتطلب األمر ابد معاملتيا مثؿ حشرة أبى دقيؽ   Non-pestsالغير ضارة 

 الخبازى على محصوؿ فوؿ الصويا

 

 Occasional pestsعرضية  المجموعة الثانية: اآلفات المؤقتة او ال

ىي الحشرة التي ال تسبب ضررا اقتصاديا ولكف اف لـ يكف يراعي  -

التخطيط العلمي الكامؿ في مكافحة االفة الرئيسية فاف ىذه الحشرة 

 الكامنة قد تتحوؿ ببساطة الي افو رئيسية اخري )العنكبوت االحمر (

 Keyاالفو الرئيسية )أو   Severe pestsالمجموعة الثالثة: اآلفات الخطيرة   

pest) 
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ىذه المجموعة مف أنواع الحشرات يطلؽ علييا اآلفات الخطيرة حيث أف ىذه األنواع 

فوؽ الحد االقتصادي الحرج و مستوى الضرر  EPالحشرية ذات حالة اتزاف 

االقتصادي ودائما ما يتطلب األمر إلى تدخؿ المكافحة لمنع الفقد االقتصادي للمنتج 

في مصانع   Musca domasticaلة على ذلؾ حشرة الذبابة المنزلية ومف األمث

 Heliothis zeaاأللباف وحشرة دودة اللوز األمريكية على الذرة السكرية 

 

 (( Migratory pestاالفو المياجرة  المجموعة الرابعة -

ىي الحشرة التي ال تعتبر دائمة في النظاـ الزراعي االيكولوجي ولكنيا تزوره  -

 الطيور المياجرة( -ات ولمدة قصيرة )الجرادعلي فتر 

 البيولوجيا العامة لآلفات الرئيسية وسلوكيا وتعاقب أجياليا وتوزعيا الجغرافي. -5

 مستويات كثافة أعداد اآلفات التي يمكف تحمليا دوف خسائر ملموسة . -6

العوامؿ الرئيسية التي تسبب الموت الطبيعي واآلفات التي تنظـ تكاثر  -7

 دادىا.ديناميكية أع

نلخص العوامؿ الطبيعية المسببة للموت في المجتمعات الحشرية أو نقص أعداد 

 األفراد أو طوؿ فترة الحياة أو طوؿ فترة الجيؿ أو النقص في عدد األجياؿ إلى :
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عوامؿ غير حيوية: وتسمى أحيانًا العوامؿ الفيزيائية وىي تتضمف بصورة 

أمطار(  –رياح  –ضغط جوي  –رطوبة  –رئيسية العوامؿ الجوية )حرارة 

 وعوامؿ التربة.

: ىذه العوامؿ تسبب الموت أو إنقاص التكاثر واالنتشار وىي ناتجة العوامل الحيوية

عف العوامؿ الحية الموجودة في النظاـ البيئي التي تؤدي إلى إنقاص التكاثر في 

 النياية وىي تشكؿ الكائنات المنافسة واألعداء الحيوية.

ماكف التي توجد فييا اآلفات ومدى أىمية الدور الذي تقوـ بو األوقات واأل -8

 األعداء الحيوية الرئيسية مف الطفيليات والمفترسات ومسببات األمراض.

أثر إجراءات المكافحة على اآلفات وعلى العوامؿ التي تسبب الموت الطبيعي  -9

 وعلى النظاـ البيتي بصورة عامة.

 وعات تعتمد على األسس التالية:وىكذا فإف الوقاية المتكاملة للمزر 

 - رصد المزروعات وتحديد مجموعات اآلفات الضارة واألعداء الحيوية

ويتطلب ذلؾ رصد كامؿ لمختلؼ اآلفات اليامة في منطقة ما وتقدير 

أعدادىا وانتشارىا والتغيرات التي تحصؿ في ىذا المجاؿ وذلؾ اعتمادًا 

عي وتقدير مدى الضرر على معطيات محطات األرصاد واإلنذار الزرا

الذي يمكف أف تحدثو في كؿ مرحلة مف ىذه المراحؿ وفي الوقت نفسو 
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مراقبة كافة العوامؿ )حيوية وغير حيوية( وتحليؿ مدى تأثيرىا على أعداد 

اآلفات وبالتالي إسياميا في دورة األخطار المتوقعة والبد مف أف يتـ ذلؾ 

ي يتـ على مستوى المنطقة على مستوى المزرعة الواحدة في الوقت الذ

وقد ساعد التقدـ الذي حصؿ في مجاؿ طرؽ ووسائؿ دراسة وحصر 

الحشرات وكذلؾ وسائؿ تحديد ظيورىا كالمصائد المختلفة وخاصة 

المصائد الجنسية والغذائية وكذلؾ طرؽ تحليؿ العوامؿ المناخية كؿ ذلؾ 

 .ساعد في ضبط تحركات اآلفات وما يحيط بيا مف عوامؿ مختلفة

  تطبيؽ مفيـو العتبة االقتصادية أو الحد االقتصادي الحرج وىو يدؿ على

مستوى أضرار اآلفة الذي يصبح عنده التدخؿ ضروريًا لوقاية النبات مف 

خطر اآلفات التي تيدده . وىنا يجب أف نميز بيف مرحلة الخطر 

المحتمؿ والذي يسمح بتوقع محتمؿ مسبؽ لوقع الخطر وبالتالي القياـ 

 ض اإلجراءات الوقائية لدرء الخطر قبؿ وقوعو.ببع

  

 طرق المكافحة المتكاممة التي يمكن تمخيصيا بالتالي:

 تنقسم الي قسمين

 .................................اوال: الطرؽ الوقائية
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 وىي استخداـ كافة الطرؽ والعمليات للوقاية مف االصابة بأالفو

 رج تحتيا الطرؽ االتية:..................وتند – ثانيا: الطرؽ العبلجية

 :الطرق التشريعية -1

المكافحة التشريعية ىو سف بعض القوانيف والقرارات مف قبؿ الجيات 

المسؤولة بالدولة لحماية الثروة الزراعية، وذلؾ لوقاية المزروعات مف 

اإلصابة باآلفات ومنع انتشارىا داخؿ حدود الدولة أو لمنع دخوؿ آفات غير 

 سجلة بالدولة مف الدوؿ األخرى.م

وتساعد جيود الحجر الزراعي سواء في المطارات أو الموانئ أو المنافذ الحدودية 

البرية على منع دخوؿ اآلفات واألمراض الجديدة والغير معروفة بالمنطقة، و 

االستعداد لمكافحتيا إذا تسربت، وىذا ما يعرؼ بالحجر الزراعي الخارجي. وفي 

المستوردة ورفض المصاب منيا  الجيةيتـ الفحص مف  اآلفاتة مجاؿ مكافح

عداميا في الموانئ والمطارات مف قبؿ موظفي الحجر الزراعي المؤىليف علميًا  وا 

 في التعرؼ على اآلفات المختلفة.
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وجدير بالذكر أنو ال يمكف منع دخوؿ اآلفات منعًا باتًا، وذلؾ بسبب زيادة حجـ 

دوؿ، واستعماؿ الطائرات في نقؿ المواد والشحنات الزراعية التبادؿ التجاري بيف ال

وأيضًا حرية حركة األفراد بالسيارات بيف الدوؿ الحدودية وسيولة انتقاؿ اآلفات 

 خاصة الحشرية بيذه الطريقة.

إف التقدـ المتزايد فى االقتصاد العالمى والتطوير المتبلحؽ فى سبؿ ووسائؿ النقؿ 

الحديثة أديا إلى تدفؽ دولى لشحنات النباتات والمنتجات  وحركة التجارة العالمية

يمكف أف تحملو مف أفات نباتية قد تنقليا عبر الحدود الدولية مف  النباتية مع ما

منطقة مصابة إلى منطقة خالية مف ىذه اآلفات ومف ىنا كانت فكرة تطبيؽ نظاـ 

 الحجر الزراعي لتفادى أخطار اآلفات

و الجياز الوحيد الموكؿ اليو ميمة حماية كياف الدولة يعتبر الحجر الزراعي ى

مف الناحية الزراعية )حماية مزروعات و حاصبلت زراعية( حيث يجنب الدولة 

 اإلضرار بثرواتيا الزراعية ويعمؿ كخط الدفاع االوؿ ضد اآلفات.

مف ىنا ظيرت اىمية تواجد حجر زراعي قوي ال يعرؼ االستثناءات ليكوف 

ع الثغور والمنافذ ليجابو اي مصدر لتسرب افة للببلد , وكذلؾ صامدا علي جمي

ليطبؽ تشريعات الدوؿ االخري لتطبيقيا علي الحاصبلت الزراعية المصدرة 

 للخارج تنفيذا للمواثيؽ والتعيدات القانونية الدولية واالتفاقيات المالية واالقتصادية.
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 Quarantineتعريف الحجر الزراعي 

 أنو التشريعات والنظـ التي تتحكـ في حركة نقؿ المواديمكف تعريفو على 

 الزراعية مف أجؿ منع أو تأخير دخوؿ اآلفات واألمراض إلى مناطؽ مازالت

 خالية منيا. واألىداؼ التي يستيدفيا الحجر الزراعي تتوقؼ على الظروؼ

 المحيطة وتنقسـ إلى قسميف رئيسييف:

عاقة دخوؿ آفة أو مرض يصيب الن -أ  باتات.منع وا 

المعاونة في استئصاؿ أو مكافحة أو تأخير انتشار أي مف ىذه اآلفات  -ب

 واألمراض التي تـ دخوليا فعبل.

 

 انواع الحجر الزراعي

 

الحجر الزراعي الخارجي  ييدؼ الحجر الزراعي إلى السيطرة على اآلفات و -1

 منعيا مف االنتقاؿ إلي داخؿ الجميورية

كذلؾ منع انتقاؿ اآلفات مف منطقة إلى أخرى داخؿ الحجر الزراعي الداخلي و -2

 الجميورية

 

 من ميام الحجر الزراعى
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والصادرة  الواردةاإلرساليات النباتية والمنتجات النباتية  Inspectionفحص -1

 والعابرة والقادمة بصحبة الركاب وكذا طرود البريد

 عة للوائحاالعبلف عف اآلفات الحجرية واآلفات الغير حجريو الخاض  -2

استيراد  تنظيـمف خارج الببلد مف خبلؿ  الحجرية اآلفاتمنع دخوؿ   -3

 النباتيةالنباتات او منتجاتيا والمواد الخاضعة للوائح الصحة 

 النباتيةتنظيـ تصدير النباتات ومنتجاتيا والمواد الخاضعة للوائح الصحة  -4

 دوليةالوفؽ االتفاقيات  المستوردةإلستيفاء متطلبات الدوؿ 

 تحديد المناطؽ التي تستخدـ كمناطؽ حجريو -5

 تطبيؽ اجراءات حجر مابعد الدخوؿ حسب ما تقتضيو الحاجو -6

 الموجود بالببلد لآلفاتالقياـ بعمليات المراقبة  -7

 العلميةواالجيزة والمعاىد  واإلقليمية الدوليةالتنسيؽ والتعاوف مع المنظمات  -8

لبلطبلع علي المستجدات في مجاؿ الصحة  والخارجية المحلية المتخصصة

 النباتية

 الطرق الزراعية -2

مثؿ استخداـ األصناؼ المقاومة مف البذور الزراعية واألشجار المثمرة، التخلص مف 

الحشائش و بقايا المحاصيؿ ونواتج التقليـ، فبلحة التربة، مواعيد الزراعة، التقليـ 
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تبلفيا ، إدارة المياه والتخفيؼ ، التسميد ، النظافة العامة مثؿ  جمع الثمار المصابة وا 

 مثؿ كمية وموعد الري ، زراعة محاصيؿ متعددة )دورة زراعية(.

 الطرق الميكانيكية -3

 استخداـ المصائد ..الخ.الحشائش, إزالة 

 الطرق الفيزيائية -4

 مثؿ الحرارة، البرودة، الرطوبة، الضوء ، الصوت،.

 :الطرق الحيوية -5

والتي تشمؿ تنشيط ووقاية األعداء الحيوية المحلية، االستيراد والتربية الكثيفة ونشر 

الطفيليات والمفترسات، تحضير واستخداـ بكتيريا ، فيروس ، فطور ، بروتوزا، 

 نيماتودا.

 الطرق الوراثية -6

طبلؽ الذكور العقيمة  وتسمى بأسلوب المكافحة الذاتية أو الوراثية وتشمؿ تربية وا 

الشروط الوراثية الخاصة أو تلؾ غير القادرة على التوافؽ الوراثي بأشكاؿ  ذات

 مختلفة ، أي إكثار العوامؿ المميتة التي تنتج عف تزاوج فرديف مف نفس النوع.:
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 بدائل المبيدات  -7

المستخلصات النباتية:  وتشمؿ الجاذبات، الطاردات، مانعات النمو )اليرمونات(.

 وراؽ أو االستخبلص بالمذيبات العضوية.منيا منقوع الثمار أو األ

 المبيدات  إستخداـ : الطرق الكيميائية -8

 كيف تضع برنامج مكافحة متكاممة لمكافحة االفو ؟

 

استخداـ المعلومات الحقلية عف تاريخ االفة ، العمليات الزراعية، الظروؼ  -1

 البيئية لكي تتوقع اي مشاكؿ

ؿ للبحث عف دليؿ وجود ضرر للنبات و اجراء عملية التتبع المستمر في الحقو  -2

 عف االفة المسئولة عف الضرر اي معرفة االتي:

 ما ىو نوع االفة -

 دورة حياة االفة و معرفة مواسـ ظيورىا و االطوار الضعيفة -

 مدي انتشار االفة في الحقؿ وكيفية توزيعيا -

 تحديد الحد االقتصادي الحرج لآلفة التخاذ القرار -

 يةاستخداـ الطرؽ الوقائ -3

 استخداـ بعض العمليات الزراعية و الميكانيكية للحد مف االفو -4



ُدُعبذانعهيىُصعذُصهيًاٌُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُاألكاروسات ِعْهـىُ أساسيات في 

165 

 

 استخداـ بعض االعداء الحيوية اف امكف والعمؿ علي اكثارىا -5

 استخداـ المبيدات كوسيلة اخيرة ضد االفو ويراعي االتي -6

 معاملة بؤر اإلصابة فقط او حواؼ الحقؿ -

 استخداـ مبيدات صديقة للبيئة -

 وب علي المبيدقراءة وفيـ كؿ ما ىو مكت -

 تقويـ نتائج برنامج المكافحة بحيث تعرؼ االجابة علي التساؤالت االتية -

 ىؿ انخفض تعداد االفة بشكؿ كاؼ - أ

 ىؿ كاف البرنامج ذا تكاليؼ منخفضة نسبيا - ب

 ىؿ ظيرت اي اثار جانبية غير مرغوب فييا - ت

 ماذا سيتـ عملة في المرحلة القادمة - ث

 

 ـــعالمراجــــــــــــــــــــــــــ

 أوال: المراجع العربية: 

دراسات بيولوجية وايكولوجية على بعض االكاروسات الفضؿ, نور الديف  ابو  -

 2006كلية الزراعة,  -جامعة المنصورة   المفترسة

  االكاروسات الضارة بالنبات و طرؽ مكافحتيا    محمود مصطفي العزازي, -

 (2014),توزيعالدار العربية للنشر و ال
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 ةاالساسيات واالقتصاديات والمكافحاالكاروسات،   نزار مصطفي  المبلح, -
 مكتبة الكتب  

https://books-library.net/free-1137441853-download 

علـ الحيواف واآلفات الحيوانية كتاب )( 2020)دسوقي، عبدالعليـ سعد سليماف -

 (  المكتبة الزراعية الشاملةالزراعية

https://www.agro-lib.site/2020/08/blog-post_50.html?m 

أىـ اآلفات الفقارية وطرؽ كتاب)( 2020)دسوقي، عبدالعليـ سعد سليماف -

 (  المكتبة الزراعية الشاملةمكافحتيا

https://www.agro-lib.site/2020/05/blog-post.html 

أىـ اآلفات الحيوانية في كتاب   ( 2020)دسوقي، عبدالعليـ سعد سليماف -

 المكتبة الزراعية الشاملة  المنشآت الغذائية و طرؽ مكافحتيا

post_307.html-lib.site/2020/06/blog-https://www.agro 

اآلفاثُانحششيتُوانغيشُحششيتُ كتاب ( 2020)دسوقي، عبدالعليـ سعد سليماف -

 "ُيكخبتُانكخب"ُراثُاألهًيتُانطبيتُوانبيطشيت

https://books-library.net/free-1180952957-download 

-  

راسات على بعض اكاروسات التربة المفترسة   سلوى محمود السعيد شعلة، -

 2007جامعة الفيـو كلية الزراعة,   والتطفلة التابعة لتحت رتبة االكتينيديدا

https://books-library.net/free-1137441853-download
https://books-library.net/free-1137441853-download
https://www.agro-lib.site/2020/08/blog-post_50.html?m
https://www.agro-lib.site/2020/08/blog-post_50.html?m
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ة الزراعة، جميورية مصر العربية , وزار مبيدات اآلفات  الزراعية لجنة -

 التوصيات المعتمدة لمكافحة اآلفات  الزراعية.

دراسات إيكولوجية ومقاومة على حلـ ( 1998)ابراىيـ عوضوىيب، مدحت  -

جامعة  ,العنكبوت األحمر العادي الذي يصيب بعض المحاصيؿ الحقلية
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 مف الصفحات 192
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