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 األكاروسات الممرضة لمحشرات:

 Varroa jacobsoniأكاروس الفاروا 

 الوضع التقسيمي:

Sub class: Acari 

Super order: Parasitiformes  

Order: Mesostigmata 

Family: Varroidae 

 الوصف:

م أنتقل الطفيل ث0991م عمى النحل الهندي وفى عام 0914عام   تشفه هو العالم أودمانأول من أك
فاروا لى إسميته بواسطة العالمان أندرسون وترومان م أعيد ت 0111. فى عام ربىغإلى النحل ال
الطور الكامل ألنثى حمم الفاروا كبيرة الحجم نسبيًا، ولها أربعة  .Varroa destructor ديستراكتور

مميمتر و يمكن  0.9 – 0.1مميمتر و يبمغ عرضها  0.0إلى  0.0أزواج من األرجل. يتراوح طولها من 
رؤيتها بالعين المجردة عمى النحل البالغ و األطوار الغير كاممة، الجسم مبطط من أعمى إلى أسفل ذات 

ذو لون باهت والذكر قمياًل من األنثى ذو جسم كروى وأقل صالبة و  لون بنى محمر. الذكر البالغ أصغر
 .مميمتر 1.90 – 1..1مميمتر وعرضه   1.91 – 1.0ال يتغذى ويبمغ طوله 

 

 شكل )(: أكاروس الفاروا
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 البيئة التي يعيش بيا األكاروس:

 يعيش في خاليا نحل العسل وهو أكاروس مفترس لبيض ويرقات نحل العسل.

 
 شكل )(: أعراض اإلصابة بأكاروس الفاروا عمي عذاري ويرقات نحل العسل

 

 دورة الحياة وسموك األكاروس:

اروا عمى األطوار الكاممة لنحل العسل فى المنطقة الغشائية بين حمقات تعيش اإلناث البالغة لحمم الف
عمى دم النحل الحمم أنثى تتغذى و  البطن(. –الصدر  –الجسم البطنية أو بين مناطق الجسم )الرأس 

حيث  .فى األغشية بين الحمقاتبواسطة أجزاء فمها الثاقبة الماصة عن طريق عمل ثقب )الهيموليمف( 
تترك اإلناث البالغة الممقحة  ن تدخل عيون الحضنه.أيوما قبل  00-4لنحل البالغ لمدة تتغذى عمى ا

حة التي تحتوى عمى يرقات بالغة )العمر النحل البالغ بعد عدة أيام وتدخل عيون الحضنة المفتو 
تتغذى إناث الفاروا عمى العذراء لمدة  .ساعة( 01)حوالي  ( قبل أن يغطى عميها بوقت قصيرالخامس

 عن ذكر ةساعة، تفقس أول بيض 01واحدة كل  ساعة ثم تبدأ فى وضع البيض حيث تضع بيضه 91
أيام ثم يحدث التزاوج بين اإلناث  9تنموا اإلناث وتصبح بالغة فى  .بينما يفقس باقي البيض عن إناث

الممقحة الفاروا تخرج إناث  والذكور داخل العيون السداسية المغمقة ثم تموت الذكور بعد التمقيح مباشرة.
لى النحل الموجود إهما من العين السداسية ثم تنتقل و الذكر عند خروجأمتعمقة عمى جسم الشغالة 

  بالطائفة.

شييهور فييى فصييل الصيييف. ولكيين أثنيياء فصييل الشييتاء او فييى حاليية غييياب  0 – 0تعيييش أنثييى الفيياروا ميين 
بينمييا ال تسييتطيع العيييش فتييرت طويميية فييى  الحضيينه تعيييش الفيياروا فتييرت أطييول تتغييذى عمييى دم النحييل البييالغ.

 يوما(. 1 -0حالة غياب عائمها حيث تعيش أيام قميمة )
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و كل الطرق ألى منحل أخر بإحدى إو من منحل أ لى طائفة أخرىإتنتشر الفاروا من طائفة هذا و 
 التالية:

 به الى طائفة أخري.أثناء نقل أقراص الحضنه من طائفة مصا أوال: انتشار الفاروا بين طوائف المنحل: 
عن طريق دخول نحل مصاب )شغاالت أو  عن طريق أدوات النحل.أو  رق.االسالنحل عن طريق أو 

 وذكور( خاليا غير خاليات اثناء التوهان.

عن طريق أو  لى مكان أخر.إأثناء نقل نحل مصاب من مكان  لى منحل:إنتشار الفاروا من منحل إثانيا: 
عن أو  .ةريق شراء طرود نحل من مناحل مصابعن طأو  المصابة.ستيراد طرود النحل المرزوم إ

  .ةستيراد ممكات نحل مصابإطريق 

 ةو عدسة يدويأبالعين المجردة  لغابحل النفحص ال بواسطة الفاروا عمى النحل البالغويمكن تشخيص 
ة أثناء فحص يمكن مشاهدة الحمم )اإلناث البالغة( بشكمه المميز عمى النحل البالغ بالعين المجردف

نحمة و يتم فحص النحل  0111إلى  111أخذ عينة من النحل البالغ حوالي وأيضا بواسطة  الخمية.
 بواسطة عدسة يدوية او ميكروسكوب تشريح. 

، حيث تتغذى الفاروا عمى أفراد الطائفةالتغذية عمى دم  ويحدث الضرر لطوائف نحل العسل عن طريق
ألغشية بين الحمقات ومص الدم والزوائد الفمية تحورت ألداء هذا دم عائمها عن طريق عمل ثقب فى ا

أثناء التغذية تقوم بنقل وأيضا  .ةو ظهور أفراد مشوهأالغرض. وينتج عن التغذية ضعف عام لمشغاالت 
 لى النحل السميم مثل األمراض الفيروسية واألمراض الفطرية.إالمسببات المرضية من النحل المصاب 

قد تؤدى اإلصابة بالفاروا الى ظهور نحل مشوت  -0 ن الفاروا عمي نحل العسل:الضرر الناتج ع
تقصير عمر  -3 نقص وزن الشغاالت. -0. لنقل الفاروا لمرض تشوت األجنحة األجنحة نتيجة

موت عدد كبير من أفراد الطائفة مما  -5 تقميل مقاومة النحل لإلصابة باألمراض. -4 الشغاالت.
. أسابيع فى حالة اإلصابة الشديدة 4 – 0ئفة، قد يحدث موت الطائفة فى ظرف يؤدى إلى هالك الطا

إذا لم تعامل  -.. موت نسبه كبيرت من الحضنه فى حالة اإلصابة الشديدة وظهور الحضنه مثقبه -9
 الطوائف فإنها ستموت بالكامل.

حية واليبطن واألرجييل وجيود نحيل مشيوت األجن -0 ا فياي تشامل:أعارا  اصصاابة المميالة لمفااارو  أماا عان
وجيود بقييع باهتيه او بنيييه محمييرة  -0 مشيياهدة الحميم بشييكمه الممييز عمييى أجسييام النحيل البييالغ. -0 أحيانيا.
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إلقيياء  -1 تكييون الحضيينه مثقبييه وغييير منتظميية فييى مظهرهييا. -4 غامقيية عمييى العييذارى البيضيياء المييون.
 .عدم قدرة النحل عمى الطيران -9 اليرقات والعذارى خارج الخمية.

 

 Acarapis woodiحمم القصيات اليوائية 

 األكارين )مسبب مر  األكارين(

Honey Bee Tracheal Mite 

 الوضع التقسيمي:

Sub class: Acari 

Super order: Acariformes 

Order: Trombidiformes 

Family: Tarsonemidae 

 

يعييش داخيل القصيبات   اخميي،طفييل د عن حمم القصبات الهوائية الذي يصيب طوائف نحل العسل عبارة
الهوائييية لنحييل العسييل البييالغ. وهييو حمييم طفيمييي يطمييق عمييى أعراضييه مييرض األكييارين وأحيانييًا يطمييق عميييه 

والمتمثمية فيى  .Apis mellifera L جمييع أفيراد طائفية نحيل العسيل الغربيي  ويصييب .بميرض األكياريوز
لكامل داخيل القصيبات الهوائيية فيى صيدر النحيل . حيث تتم دورة حياة الحمم بالشغاالت والممكاتاو  الذكور

البالغ. كما يوجد الحمم فى الجزع القصبى الرئيسي الذي يخرج من زوج الثغيور التنفسيية الصيدرية األوليى. 
كمييا يوجييد الحمييم أيضييا فييى التفرعييات القصييبية الكبيييرة التييى تسييع حجييم الحمييم. كمييا يوجييد الحمييم أحيانييا فييى 

 الصدر والبطن. األكياس الهوائية فى الرأس،
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 Acarapis woodiشكل )(: حمم القصبات الهوائية 

ميكيرون واليذكر يبميغ طولييه  0.4 -040بمييغ طولهيا نحيو ت   Acarapis woodiأنثيى طفييل األكيارين 
ميين الكيوتيكييل نيياعم المييع. كمييا يوجييد قميييل و  ،ميكييرون. الجسييم بيضيياوي وعييريض 009 - 001 حييوالي

طويمييية تحيييوى أجيييزاء الفيييم الشيييعيرات الطويمييية عميييى الجسيييم واألرجيييل ومنطقييية فيييم الطفييييل منقاريييية الشيييكل و 
 ة عمى العائل.الطويمة الحادة حتى يسهل لها التغذي

 دورة الحياه:

تترك إناث الحميم البالغية الممقحية القصيبات الهوائيية لعائمهيا لكيى تهياجر إليى قمية شيعر جسيم النحمية حييث 
 يتاح لها الفرصة ألن تتعمق بشعرت نحمة صغيرة أخرى سميمة أثناء مرورها بجانب نحمة مصابة.

ه بتقييدم ومييًا أكثيير عرضيية لإلصييابة حيييث أنييي 0 – 0وجييد أن النحييل صييغير السيين الييذي يتييراوح عمييرت ميين 
ن الييدخول هييذا يمنييع الطفيييل مييالتنفسييية جييدًا و أيييام تضيييق الثغيور  9ن يصييل عمييرت أإلييى  رالنحيل فييى العميي

 بصفة عامة فإن النحل يصاب حتى األيام الخمس األولى من عمرت.إلى القصبات الهوائية و 

فيى الحيال تجيات القصيبات الهوائيية حييث تبيدأ فيى و  ل الفتحية التنفسيية تتحيرك بسيرعةبعد دخول أنثى الطفيي
 بيضات. . -  1وضع البيض، حيث تضع من 

عقيب فقيس البييض يتغيذى الطفييل عميى دم النحمية بثقيب جيدار القصيبات و أييام،  4 – 0يفقس البيض بعد 
بقيع  الهوائية. هذت الثقوب تحيدث ضيرر ألنسيجة القصيبات الهوائيية اليذي يتيراكم عمييه الميالنيين فيى صيورة

 هي صفة تدل عمى اإلصابة العالية بطفيل األكارين. كنة عمى جدار القصبات الهوائية و ة دايبن
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أيييام و تسييتغرق  4الوقييت ميين العييام، حيييث يفقييس بيييض الحمييم فييى نحييو ختمييف دورة الحييياة تبعييًا لممكييان و تو 
أيييام أو  01مييدة أيييام أخييرى حتييى يكتمييل نموهييا، و األنثييى البالغيية تضييع بيضيية كييل يييوم ل 0األنثييى نحييو 

تربت فيه لتستقر عميى قمية شيعرت فيى النحمية لتمقيح تغادر المكان الذي ولدت و أكثر. واإلناث الناتجة بعد ا
 المصابة لتتعمق عمى نحمة أخرى صغيرة السن لتدخل إحدى قصابتها الهوائية.

الكيماوييييات وجيييد ان أنثيييى الطفييييل يمكنهيييا تحدييييد عمييير النحيييل المناسيييب التيييي سيييتتطفل عمييييه عييين طرييييق 
قييد يختمييف تعيداد الحمييم ميين فصييل ألخير فيقييل تعييداد الحميم فييى الوقييت الييذى . المنبعثية ميين كيوتيكييل النحمية

كمييا وجييد ان ذكييور . يصييل فيييه تعييداد النحييل أقصييى مييا يمكيين. و ينتشيير الحمييم أكثيير فييى فصييل الخريييف
ن أيومييا حتييى  01 – 04يومييًا، بينمييا تسييتغرق األنثييى ميين  00 – 00الطفيييل تصييل إلييى تمييام النمييو بعييد 

 يكتمل نموها.

 :  ألكارين(اعرا  مر  حمم القصبات اليوائية )أمظاىر و 

عدم قدرة النحل عمى الطييران ومشياهدة كثيير مين الشيغاالت تزحيف عميى األرض بيالقرب مين الخالييا  -0
بة بشييدة الشييديدة اإلصييابة، و يعتقييد أن ذلييك نيياتج عيين توقييف التبييادل الغييازي فييى القصييبات الهوائييية المصييا

والتيييى تيييؤدى إليييى العضيييالت المسيييئولة عييين الطييييران ليييذا يشييياهد سيييقوط النحيييل المصييياب مييين عميييى لوحييية 
 الطيران.

يميوت هيذا النحيل عيادة ميا القرب مين الخميية و فى الطقس البارد يتجمع النحل فى مجموعات صغيرة بي -0
 و الجوع.أمن التعرض لمبرد 

 تالي عدم قدرتها عمى الطيران.عدم تشابك األجنحة فى النحل المصاب وبال -0

 نتفاخ بطون النحل المصاب.إ -4

 الطرق المتبعة فى مكافحة حمم القصبات اليوائيو )األكارين(:

حدث طريقة مستخدمة فى مكافحة أوهى  :Folbex V.Aستخدام أشرطة الفولبكس ف. أ إالتبخير ب -0
ث تحتوى هذت األشرطة عمى مادة حمم األكارين وأيضا فإنها فعالة فى مكافحة حمم الفاروا، حي

دخاله فى الخمية البروموبروبيمين. وتعامل الطوائف بهذت األشرطة، حيث يتم إشعال طرف ال شريط وا 
و في الخمية اإلفرنجية ثم يتم إغالقها فتتصاعد أبخرة البروموبروبيمين. يستخدم شريط واحد لكل أالبمدية 

وألخرى أربعة أيام وان تتم المعاممة أثناء الغروب بعد عودة خمية وتكرر المعاممة أربع مرات بين المرة 
 النحل السارح.
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 .استخدام حامض الفورميك فى المكافحة -0

 .المكافحة بمزيج فرو -3

 .استخدام المنتول فى مكافحة األكارين -4

 Fam.: Pyemotidaeعائمة األكاروسات التي تتبع 

 الوضع التقسيمي:

Sub clss: Acari 

Super order: Acariformes 

Order: Trombidiformes 

Sub order: Actinedida 

Fam.: Pyemotidae 

 بيئة األكاروس:

متطفمة تطفل إجباري عمي الحشرات فأينما وجدت الحشرات المناسبة لها وجدت  أفراد هذت العائمةتعيش 
لج القطن كما أنها هذت األكاروسات. وعادة تتطفل عمي يرقات ديدان الموز ولذلك فهي تكثر في محا

( وأحيانا يرقات بعض Efestiaتتطفل عمي يرقات بعض حرشفية األجنحة ومنها فراشة الدقيق )اإلفستيا 
الخنافس مثل يرقات خنفساء الدقيق المنشارية أو خنفساء الصعيد وعمي ذلك فهي تتواجد أيضا في 

 المواد الغذائية المخزونة المصابة بهذت الحشرات وغيرها.

 صصابة والضرر:مظير ا

بالطبع الحشرات التي يتطفل عميها األكاروس تعتبر آفات ضار لممواد المخزونة وعمي ذلك فإن 
أن ال إاألكاروس يعتبر من األكاروسات النافعة لإلنسان حيث أنه يمعب دورا هاما في المكافحة الحيوية. 

المحالج أو في المطاحن والغالل. نسان خاصة من يتعاممون مع لوز القطن في هذا األكاروس يهاجم اإل
في حيث تسبب له إزعاج شديد وميل لمهرش في منطقة اليدين. هذا وقد تسبب هذت األكاروسات أضرارا 

أماكن تربية عوائمها في مراكز األبحاث والتي تربيها بغرض إجراء األبحاث عميها. ومظهر إصابة 
ة لحظة محاولة األكاروس غرس أجزاء فمه في اليرقات هو أن اليرقات تتموي بشدت في بداية اإلصاب
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جمدها الرقيق بين حمقات الجسم وبعد أقل من دقيقة تسكن حركتها تماما وتتمدد في سكون كامل حيث 
يشاهد العديد من اليرقات فيكون قد أفرز لعابة المخدر فيها. أما عندما تتقدم اإلصابة أن األكاروس 

العديد من األجسام الكروية الصغيرة البيضاء المون ولكنها تري  ساكنة وقد يتغير لونها ويشاهد عميها
 كاروسات.بالعين المجردة وهذت هي أجسام األبسهولة 

 دورة الحياه:

تمتصق اإلناث التي تم تمقيحها بعائمها المناسب وليكن يرقة فراشة الدقيق، وتقوم بتخديرها، ثم تبدأ في 
في الزيادة في  Opisthosomaقة مؤخر الجسم إمتصاص دمها وفي ظرف ستة ساعات تبدأ منط

الحجم تدريجيا وتصبح ليمونية الشكل وبإستمرار التغذية تزيد حجم هذت المنطقة ويبدأ تكوين البيض بها. 
زواج من األرجل. ثم يتكون بداخل البيض طور يرقي له ثالثة أ بعد حوالي ست ساعات أخري يظهر
خرج منها ينشق طور البيضة ويل. وتكون داخل البيضة أيضا. ثم طور الحورية الثانية ذات الثماني أرج

الطور البالغ الذكور واإلناث. وعادة يظهر ذكر واحد مقابل العديد من اإلناث. وبالتالي يكون في النهاية 
بيض وبداخل بعضه يرقات والبعض بداخمة حوريات كما يوجد إناث والقميل من الذكور حرة ومتحركة 

تعرف بفتحة الوالدة يخرج منها ويقف عمي في جدار جسم األم  إلي فتحة يتجه ذكر داخل جسم األم.
جسم األم من الخارج بالقرب من هذت الفتحة. ثم تخرج اإلناث الواحدت تمو األخري وبمجرد بداية خروجها 

وتسمي يقوم الذكر بجذبها بأرجمه الخمفية لمساعدتها عمي الخروج من جسم األم ويقوم بالتزاوج معها. 
هذت اإلناث باإلناث الصغيرة وهذت تقف قميال بجوار فتحة الوالدة قبل أن تبدأ في البحث عن عائل أخر 
ذا أزيل الذكر  لتتطفل عميه أو قد تتطفل عمي نفس العائل الذي تتطفل عميه أمها. وتعيد دورة الحياة. وا 

عمي أي عائل وتموت في خالل من عمي جسم األم فإن اإلناث تخرج بدون تزاوج وهذت ترفض التطفل 
 ثالثة أيام. 
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