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تعتبر األكاروسات من أخطر اآلفات التي تصيب الكثير من المحاصيل الزراعية إذ يمكن أن تقضي على النباتات

المصابة خالل فترة قصيرة نتيجة لخصوبتها العالية وقصر دورة حياتها.وسوف يتم التعرض ل ٣ أنواع من األكاروس

Tetranychidae التي تشكل أضرارا كبيرة للنباتات وتنتمي لفصيلة

يعتبر األكاروس ذو البقعتين (Tetranychus urticae) والذي يدعى أيضا بأكاروس البيوت الحامية من أكثر األنواع

انتشار وتوجد أنواعا كثيرة مشابهة لهذا النوع يعتبرها بعض العلماء سالالت من هذا النوع وهي تختلف عنه فقط 

في تفضيلها لبعض العوائل وبألوانها وشكلها وبالتالي يمكن الحديث هنا عن معقد لهذا النوع من األكاروسات، 

ويتدرج لون هذا األكاروس من األخضر وحتى األحمر، كما وأنه يعتبر نباتي التغذية ويمكن تصيب عددا كبيرا من 

العوائل النباتية سواء في البيوت الحامية أو في الزراعات المفتوحة، تتميز كل األكاروسات بأجزاء فمها الثاقب 

الماص حيث تمتص محتوى خاليا األنسجة المصابة وتظهر األعراض اإلصابة على شكل بقع صغيرة فاتحة اللون 

على السطح العلوي نتيجة امتصاص األكاروس لمحتوى الخاليا ال تلبث أن تغطي كامل الجزء المصاب الذي يتبعه 
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      أعراض ضرر األكاروسات على أوراق الباذنجان               أعراض ضرر األكاروسات على أوراق الفاصولياء

       أعراض ضرر األكاروسات على أوراق الطماطم      األكاروسات مجتمعة على قمة النبات نتيجة شدة اإلصابة

١. المقدمة

٢.  أهم أنواع األكاروسات

١.٢Tetranychus urticae األكاروس ذو البقعتين  
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موت النبات غالبا ويترافق ذلك بإفراز خيوط حريرية وظهور أعداد كبيرة من األكاروسات على األجزاء العلوية من 

النبات المصاب.

يعتمد تطور كثافة األكاروسات على النباتات المصابة على درجة الحرارة والرطوبة النسبية، تقع الحرارة المناسبة 

للتطور بين ١٢ و٤٠ مئوية في حين أن الحرارة المثالية للتطور ٢٨-٣٠- مئوية، كما وتزداد خصوبة اإلناث وسرعة وتيرة 

التكاثر بانخفاض الرطوبة الجوية.

تضع األنثى يوميا حوالي ١٠ بيضة ويصل عدد البيض الذي تضعه األنثى خالل فترة حياتها التي تستمر عدة 

أسابيع الى ١٠٠-١٣٠ بيضة حسب نوع النبات العائل، ويتطور الجيل الواحد على حرارة ٢٥ درجة مئوية بحدود ١٠ يوم، 

تزيد هذه المدة بانخفاض درجات الحرارة وتقصر بإرتفاعها.يمكن لإلناث المخصبة أن تنتج ذكور وإناث  في حين أن 

اإلناث غير المخصبة تعطي ذكورا فقط.

يمر األكاروس بتطوره بخمس مراحل قبل أن يصل لطور الحيوان البالغ إذ يفقس من البيضة اليرقة التي تتميز 

باحتوائها على ٣ أزواج من األجل ومن ثم طوري الحورية األول والثاني التي لها أربعة أزواج من األرجل  ثم طور 

الحيوان البالغ يوضع البيض الكروي بشكل أفرادي على وجه الورقة السفلي ويكون لونه أبيض مصفرا وتتميز 

األطوار التالية بوجود بقعتين غامقتي اللون على طرفي الجسم والجسم البيضوي الشكل، الذكور عادة تكون أصغر 

من اإلناث (٠٫٣-٠٫٤ مم) ويختلف لون األطوار المختلفة اعتمادا على العائل فيكون لونها مثل بين األصفر والبني 

على الخيار وبين األحمر والبني على الطماطم.

تدخل اإلناث الملقحة بطور سكون بنهاية الموسم وذلك في مناطق محمية وعلى األعشاب عندما تنخفض درجات 

الحرارة ويقصر طول النهار وتتغير نوعية الغذاء وغالبا تتلون اإلناث باللون البرتقالي المحمر، وعندما تتغير الظروف 

بالربيع تعود لتنشط وتبدأ بوضع البيض والتغذية.

اللون األصفر المخضر الشائع لألكاروس ذو البقعتين                 اللون البرتقالي المحمر لألكاروس
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يمكن أن تنتقل األكاروسات بسهولة من نبات آلخر وخاصة لما تفرزه من خيوط حريرية والتي تسهل االنتقال من 

نبات آلخر،  أو بواسطة نقل نباتات مصابة أو بواسطة ألبسة العمالة كما ويمكن أن تنتقل بالهواء، وتظهر 

األكاروسات في البيوت الحامية في البداية عادة شكل بؤر بمناطق محددة.

 Eutetranychus orientalis :٢.٢ أكاروس الحمضيات البني

يصيب هذا النوع من األكاروسات الذي ينتمي لنفس الفصيلة السابقة أشجار الحمضيات بشكل أساسي حيث 

تمتص األطوار المختلفة لهذا األكاروس العصارة من الوجه العلوي لألوراق بالقرب من العروق مسببا تبقعا لألوراق 

حول العرق الوسطي والعروق الجانبية ونظرا لتكاثره السريع تظهر خطوط فاتحة اللون على األوراق ال تلبث بعدها 

الورقة في حالة اإلصابة الشديدة أن تجف وتتساقط يشبه بصفاته الحيوية األكاروس ذو البقعتين. 

                       

 Panonychus ulmi :٣.٢ األكاروس األحمر األوروبي

يصيب هذا النوع من األكاروسات األشجار المثمرة بشكل أساسي مثل التفاح والخوخ والكمثرى  ويتشابه بالكثير 

من الصفات الحياتية مع األكاروس ذو البقعتين ويدخل بطور سكون بطور البيضة

  

     

ذكور وإناث األكاروس  Eutetranychus orientalis         األطوار المختلفة ألكاروس الحمضيات البني

  األكاروس األحمر األوروبي Panonychus ulmi                مجموعة بيض لألكاروس األحمر األوروبي    
Panonychus ulmi                                                                                       
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 Oligonychus afrasiaticus :(الغبيرة) ٤.٢ أكاروس النخيل

وهو يتبع نفس الفصيلة السابقة  ويدعى بأكاروس نخيل العالم القديم يصيب ثمار النخيل بشكل أساسي ويمكن 

التعرف على اإلصابة من خالل النسيج العنكبوتي الذي ينسجه األكاروس على العناقيد الثمرية والذي يتجمع عليه 

الغبارالمتطاير بفعل الرياح وغالبا ما تشتد اإلصابة في المناطق الحارة والجافة قليلة المياه. تتغذى جميع أطوار 

األكاروس بإمتصاص العصارة النباتية من الثمار في مرحلة مبكرة من النمو عندما يمون لون الثمار أخضر إذا  تظهر 

أعراض الضرر المتمثلة بظهور بقع على الثمار وتبدأ الثمار المصابة بالتلون باللون األصفر وتصبح قشرة الثمرة 

سميكة ومتقرحة باإلضافة تواجد الى النسيج العنكبوتي الغزير على العناقيد الثمرية وتصبح الثمار المتضررة ذات 

نوعية سيئة وغير صالحة للتغذية اإلنسانية.  

تبدأ شدة اإلصابة باألكاروس على الشماريخ الثمرية باالنخفاض عند وصول الثمار لمرحلة الرطب حيث يبدأ تلون 

الثمرة باللون البني ويبدأ وزنها باالنخفاض نتيجة انخفاض نسبة رطوبتها، وعند وصول الثمار لمرحلة التمر فيندر 

مشاهدة األكاروس على الثمار.

وغالبا ما تبدأ األكاروسات بالظهور على الثمار بدءا من نهاية مارس وحتى نهاية أكتوبر كما وتختلف األصناف 

بحساسيتها لإلصابة باألكاروس مثال صنف الهاللي والخزي تصاب بوقت مبكر في حين أن األصناف األخرى تظهر 

اإلصابة عليها بوقت متأخر نسبيا.

تتم مكافحة أكاروس الغبيرة في المملكة بطرق تقليدية أهمها غسيل الشماريخ المصابة بالماء تحت ضغط وذلك 

في المناطق التي تظهر فيها اإلصابة بعد العقد بعدة اسابيع وبشكل دوري كما يلجأ البعض الى تعفير الكبريت 

المكروني بشكل وقائي وعالجي عدة مرات خالل الموسم للتخلص من األكاروس، االعتناء بالري وعدم تعطيش 

أطوار أكاروس النخيل (الغبيرة)النسيج العنكبوتي يغطي شماريخ التمر
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األشجار والتخلص من األعشاب أسفال وحول األشجار كما ويلجأ البعض الى قطع الشماريخ المصابة والتخلص منها 

بحرقها بعيدا عن المزرعة، تشير الكثير من الدراسات بأن األكاروس قد يشكل مناعة ضد مركب الكبريت نتيجة كثرة

االستخدام ولذا ينصح برش مبيدات عضوية أخرى( ماترين أوبيرثرين)   بالتناوب مع الكبريت خوفا من تشكل المناعة.

يمكن أن يشتي األكاروس (الحيوان البالغ) بمجموعات صغيرة على بعض األعشاب (النجيل)  التي تنمو تحت أو 

بجوار أشجار النخيل وبالتالي فإن التخلص من األعشاب يعتبر طريقة وقائية جيدة لتأخير ظهور اآلفة على

الشماريخ الثمرية. 

تكافح األكاروسات في المملكة ببعض المركبات العضوية التي بدأت لتالقي رواجا بالسوق المحلية مثل مركبات 

األزاديراكتين والبرثرين والماترين إضافة الى الكبريت الميكروني ومركبات أخرى.ويلجا الكثير من المزارعين الى 

غسيل شماريخ التمر المصابة بالماء تحت ضغط باستمرار للتخلص من الخيوط العنكبوتية التي تعيش ضمنها 

األكاروسات ويتجمع عليها الغبار.    

ويلعب العديد من األعداء الحيوية لألكاروسات دورا هاما في الحد من تكاثر االفة في حال تواجدها بأعداد كبيرة 

ويلجأ أحيانا بالوقت الحاضر الى إطالق بعض األعداء الحيوية في األماكن التي تنتشر فيها األكاروسات لتستوطن 

وتعمل على تحديد اعداد اآلفات في المنطقة وذلك للحد من استخدام المبيدات الكيميائية.

     

٣. أهم األعداء الحيوية لألكاروسات
Phytoseiulus persimilis ١.٣ األكاروس المفترس

وهو من األكاروسات المفترسة التي تنتمي الى فصيلة Phytoseiidae التي تحوي على الكثير من األعداء الحيوية 

للكثير من األكاروسات والحشرات الصغيرة.

يمتاز مفترس األكاروسات هذا بفعاليه عالية وخاصة عندما ال تكون درجة الحرارة مرتفعة، فعند درجة حرارة ٢٥ مئوية 

يمكن أن يتغذى األكاروس المفترس  على عدد أكبر من األكاروس ذو البقعتين، كما وأن فترة الجيل عندالمفترس 

تكون اقصر، إضافة الى ذلك فإن المجتمع يحوي عددا أكثر من اإلناث، كما وبالتالي فإن كثافة المفترس ستكون 

أعلى، وبشكل عام فإن الحرارة المثالية لتطور وتكاثر األكاروس المفترس تقع بين  ١٥و٢٨ درجة مئوية، كما يعتبر 

المفترس حساسا عند درجة حرارة اعلى من ٣٠ مئوية وفي هذه الحالة يعجز عن التحكم بكثافة أعداد األكاروس 

الضار.وعند حرارة أعلى من ٣٥ درجة مئوية يتوقف عن التغذية.
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كما أن الرطوبة النسبة األقل من ٦٠٪ لها تأثير سلبي على كل أطوار المفترس، أي أن استخدام هذا المفترس في 

الظروف الجافة والحرارة العالية يكون غير مجديا.

يمكن لبالغات مفترس الكاروس أن تتغذى على كل أطوار األكاروس في حين أن حورياته تتغذى فقط على بيض 

األكاروس وحورياته. يمر مفترس األكاروس بنفس األطوار التي يمر بها األكاروس الضار (بيضة، يرقة، حورية ١، 

حورية ٢، بالغة)، يوضع البيض عادة بين بيض األكاروس الضار وهو ذو لون وردي فاتح ال يلبث أن يصبح غامقا مع 

الوقت، وحجم البيضة يبلغ ضعف حجم بيضة األكاروس الضار، اليرقة ال تتغذى وتبدأ بالتغذية عند انسالخها لطور 

الحورية األول،بالغة المفترس لونها أحمر وذات أرجل طويلة نوعا، عادة ما تكون الذكور أصغر من اإلناث وذات جسم 

متطاول نوعا.

تضع األنثى يوميا حوالي ٥ بيضة ومجموع ما تضعه األنثى من بيض خالل حياتها حوالي ٥٠ بيضة ويمكن ألنثى 

مفترس األكاروس أن تتغذى على خمسة اكاروسات بالغة أو ٢٠ حورية أو بيضة من األكاروس يوميا وتزداد كفاءة 

اإلفتراس بزيادة كثافة العائل، وفي الحرارة المناسبة يمكن لألكاروس المفترس أن يتطور بضعف سرعة تطور 

األكاروس وبالتالي تزداد أعداده بسرعة بحيث يتم القضاء على األكاروس ذو البقعتين بسرعة كبيرة. وفي هذه الحالة 

(غياب العائل) يمكن أن يلجأ األكاروس المفترس إلى أن يتغذى على الماء والندوة العسلية لعدة أيام ومن ثم يلجأ 

إلى االفتراس الذاتي قبل أن يختفي بمعنى أنه في حال غياب األكاروس الضار وعودته من جدي يجب تأمين 

المفترس للنباتات المصابة من جديد.يعتمد إنتشار األكاروس المفترس بين النباتات في البيت الحامي على 

الظروف البيئية وكثافة النباتات (تالمسها مع بعضها البعض) كما أن وجود الخيوط الحريرية المفرزة من قبل 

األكاروس الضار والضرر الذي يحدثه على األنسجة النباتية تسهل من انتشار األكاروس المفترس وتعرفه

على عائله.

األكاروس المفترس يتغذى على األكاروس ذو البقعتين Phytoseiulus persimilis األكاروس المفترس
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Amplyseius californicus :٢٠٣ األكاروس المفترس

 Phytoseiulus وهو يشبه األكاروس المفترس Neuseiulus californicus يعرف هذا المفترس أيضا باسم

persimilis في دوره حياته وفي الكثير من الصفات البيولوجية  وهو  ينتمي أيضا الى فصيلة Phytoseiidae التي 

تحوي على الكثير من األعداء الحيوية للكثير من األكاروسات والحشرات الصغيرة، ينتشر في بلدان حوض البحر 

األبيض المتوسط ويتواجد بشكل طبيعي في المناطق التي تتكاثر بها األكاروسات،

يتطور هذا النوع من المفترسات بشكل أسرع من  (p. persimilis) عندما تكون درجة الحرارة مرتفعة والجو أكثر جفافا 

ويكمل األكاروس تطوره على حرارة ٢٩ درجة مئوية خالل خمسة أيام، وتضع األنثى الواحدة حوالي ٧٠ بيضة خالل 

فترة حياتها التي تمتد ٢٥ يوم لون الحيوان البالغ شفاف مع بعض البقع الواضحة على الجسم بلون برتقالي، اليرقة 

لها ثالثة ازواج من األرجل وهي تختلف بذلك عن يرقة األكاروس المفترس (p. persimilis) وهي تفضل التغذية 

على بيض األكارروس يتميز هذا األكاروس المفترس بقدرة بحث عالية على الغذاء وعند غياب العائل يتجمع على 

سطح التربة. ان القدرة اإلفتراسية الخصوبة لهذا األكاروس أقل من تلك التي  عند المفترس (p. persimilis)  ولكنه 

أكثر نشاطا عند الرطوبة الجوية المنخفضة والحرارة المرتفعة كما ويمكنه أن يبقى بدون غذاء لفترة طويلة ويمكنه 

أيضا أن يتغذى على أغذية بديلة مثل حبوب اللقاح.

كما وتنتشر في بعض مناطق المملكة العديد من األكاروسات المفترسة األخرى التي تتغذى على األكاروسات 

والعديد من اآلفات األخرى والتي لها مستقبل واعد في مكافحة األكاروسات إذا ما أمن لها الظروف المناسبة 

للتكاثر مثل: 
     Euseius scultalis, Neuseiulus cucumeris, Typhlodromips swirskii

  

  األكاروس المفترس Phytoseiulus persimilis       األكاروس المفترس يتغذى على األكاروس ذو البقعتين  
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  Stethorus spp. : ٣٠٣ مفترس األكاروسات

ينتمي هذه المفترس الى فصيلة حشرات أبو العيد Coccinellidae  وهو متخصص بالتغذية على األكاروسات 

ويوجد منه عدة أنواع يصعب تفريقها عن بعضها البعض بالعين المجردة ولكن أهمها والذي ينتشر في المملكة هو 

 Sethorus gilvifrons  النوع

تتغذى الحشرة الكاملة واألعمار اليرقية المختلفة بشراهة على كل أطوار األكاروسات ولو أن األعمار اليرقية الصغيرة 

تفضل التغذية على بيض األكاروسات فقط.

الحشرة الكاملة صغيرة الحجم (١٫٥ مم) وهي بيضوية الشكل وذات لون اسود ويغطي جسمها أوبارا دقيقة جدا 

بلون ابيض مصفر ويمكنها الطيران وتستطيع  اكتشاف أصغر مستعمرة من األكاروسات، في حين أن اليرقات ذات 

لون رمادي، والبيض ذو لون أبيض مصفر يتحول الى لون رمادي قبل الفقس وبيضاوي الشكل ويوضع بشكل 

إفرادي بجانب أو ضمن مستعمرات األكاروسات وخاصة قرب العرق الوسطي للسطح السفلي لألوراق.

    

تبلغ فترة الجيل الواحد على حرارة ٢٤-٢٦ مئوية حوالي ال ١٥ يوم وتبدأ الحشرة المفترسة بالنشاط والتكاثر بدءا من 

درجة حرارة ١٥ مئوية وهذا يتوافق بالطبيعة مع شهر إبريل تضع األنثى البيض بشكل إفرادي ضمن مستعمرات 

حشرات المن (تكاثر الحشرات ضروري إلنتاج بيض مخصب) يصل عدد البيض الذي تضعه األنثى الواحدة حتى ١٠٠٠ 

بيضة خالل فترة حياتها  إذ تضع يوميا ٨-١٠ بيضة بالمتوسط وتتغذى خالل هذه الفترة على ٢٠-٤٠ أكاروس باليوم 

يفقس من البيض اليرقات بعد حوالي أربعة أيام والتي يكون لونها رمادي وهي تستطيع التحرك على سطح 

األوراق المصابة حتى ولو كانت مغطاة بالنسيج العنكبوتي وتتغذى على البيض ويرقات وحوريات األكاروس في

الحشرة الكاملة للمفترس                         يرقة المفترس                           عذراء المفترس   
Stethorus spp. Stethorus spp. Stethorus spp.
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حين ان األعمار اليرقية الكبيرة (لليرقة أربعة أعمار) يصبح لونها بني وتتغذى على كل أطوار األكاروس ثم تتعذر على 

سطح الورقة السفلي،  ومن ثم تنبثق البالغات بعد حوالي خمسة أيام، يمكن أن يتطور في ظروف المملكة حتى 

خمسة أجيال في العام الواحد (في البيوت الحامية أكثر) 

أثناء تغذية اليرقات على األكاروس العائل تضخ بالعائل سائل لعابي يقوم بهضم جزئي لمحتويات األكاروس ومن 

ثم تعيد إمتصاص المحتوى ثانية. في تفترس الحشرات الكاملة األكاروسات بشكل كامل يمكن للحشرة الكاملة أن 

تتغذى يوميا على أكثر من ٢٠ أكاروس و ١٠٠ بيضة وتزداد الكفاءة اإلفتراسية لهذا النوع مع زيادة كثافة العائل  

(األكاروس) ومع ارتفاع درجة الحرارة حتى حد معين.

تعيق األشعار الغدية التي تنتشر على األجزاء المختلفة لنبات الطماطم حركة هذا المفترس وبالتالي يعمل بنشاط  

وبفعالية عالية على كل نباتات الزراعية المحمية عدا الطماطم. 

 Feltiella acarisuga ٤٠٣ ذبابة التدرنات مفترسة األكاروسات
 

تنتمي هذه الحشرة الى فصيلة Cecidommyiidae ورتبة ثنائية األجنحة وهي تشبه الى درجة كبيرة الذبابة 

المفترسة  .Aphidoletes spp التي تفترس حشرات المن والبعوضة المنزلية ولكنها أصغر حجما،

تتغذى يرقات الجنس 

      بالغة الذبابة  .Feltiella spp                                 اليرقة المفترسة  تتغذى على اكاروس 
تضع بيضة ضمن مستعمرة الألكاروسات                 
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(Feltiella) على األكاروسات فقط ويمكن أن تشاهد ضمن مستعمرات األكاروسات بشكل طبيعي من ابريل وحتى 

شهر أكتوبر على نباتات مختلفة مثل البندورة والخيار والفلفل.

تؤثر درجة الحرارة والرطوبة الجوية وتوفر الفريسة (األكاروسات) بشكل كبير على وتيرة تكاثر هذا المفترس إذ يمكن 

لهذا العدو الحيوي أن يكمل دورة حياته خالل عشرة ايام على حرارة ٢٥ درجة مئوية وقد تطول هذه المدة حتى ٣٠ 

يوما عندما تنخفض الحرارة حتى ١٥ درجة مئوية،  والحرارة المثالية لنمو وتكاثر هذه الحشرة تقع في حدود

٢٥ درجة مئوية

تضع األنثى التي تعيش  ٢-٣ يوم فقط  حوالي ١٠٠ بيضة بشكل إفرادي على الوجه السفلي لألوراق وضمن 

مستعمرات األكاروسات، البيض ذو لون أبيض مصفر ومتطاول الشكل، ويبلغ مجموع ما تضعه األنثى من بيض 

خالل فترة حياتها ١٠٠ بيضة  إن تغذية البالغات على الندوة العسلية التي تفرزها حشرات المن في حال وجود إصابة 

بالمن أيضا مع األكاروسات يزيد من فترة حياة وخصوبة الإلناث 

بمجرد فقس اليرقة التي يكون لونها شفاف في البداية و برتقالي في األطوار المتأخرة (لها ٣ أعمار يرقية)  تتجه 

للتغذية باالمتصاص على كل أطوار األكاروس (بيض يرقات حوريات وبالغات)  ويمكن لليرقة الواحدة أن تمتص 

يوميا ٣٠ أكاروس أو حتى ٨٠ بيضة أكاروس وهي شرهة جدا وتصل لألكاروسات بشكل سهل في حال غياب 

األكاروسات يمكن لليرقة أن تسكن لفترة وتنشط بمجرد حدوث اإلصابة باألكاروسات من جديد ، بعد أن يكتمل نمو 

اليرقة التي يصل طولها ل ٢ مم تنسج شرنقة حريرية بجانب عرق الورقة على الوجه السفلي وتتعذر بداخلها لتنبثق 

البالغة ذات اللون الزهري الى البني بعد عدة أيام والتي يغطي جسمها وأجنحتها أشعارا رهيفة،  الحشرة الكاملة 

غير مفترسة وتتغذى فقط على الماء والمواد السكرية وهي ليلية النشاط وتهجع نهارا على الوجه السفلي 

لألوراق. ويمكن للحشرة أن تتكاثر على مدار العام في المناطق المعتدلة إذا ما توفرت الفريسة (األكاروسات).
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