
 اآلفات الحشرية على الحشرات الكاملة للنحل وما تحويه خلية النحل. /11-3

      Wax Mothsالشمع  عثثأ/  -11-3

 عثة الشمع تتغذى على العسل وحبوب اللقاح والشمع، هناك نوعين من عثة الشمع المدمرة للخاليا وهي:

Greater Wax Moth- Galleria mellonella – عثة الشمع الكبرى 

Lesson Wax Moth- Achroia grisella- رىعثة الشمع الصغ 

لخاليا ث في اوقد وجدت حتى في اقوى الخاليا ولكن النحل عندما يشعر بها يحملها خارج الخلية، نجد هذا الع

ي فمحمية الضعيفة وكذلك في األقراص الشمعية في المخازن وتعتبر من اهم اآلفات على األقراص الشمعية غير ال

 طق الحارة.المنا

 G.mellonellaة الكبرى  العث

ى في عسل حتتنتشر هذه العثة في جميع انحاء العالم وتوجد يرقات وعذارى هذه العثة في جميع خاليا نحل ال

 قراص العثةان الخاليا الضعيفة تهاجم بسرعة وتنتهي بسرعة ايضاً. ان التجميد أل Apis Dorsataالشرسة منها مثل 

م من شمعية وقسراص اليكون قاتل لجميع اطوارها ولكن الدفء ينشطها فهي تعيش في االبنية المدفئة. والتي توجد فيها االق

ية جداً اثرها عالسبة تكنة المدفئة الخاصة، وان الناس يستغلون يرقات العثة كطعم لصيد السمك لذلك يأووها لديهم في االبني

 (1977 -بيضة. )خلف 1800-400حيث ان االنثى الواحدة تضع بين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دودة الشمع على هيكل الخاليا )الخشب( -يرقات عثة الشمع , ج -اضرار عثة الشمع على االقراص الشمعية , ب -(: أ102شكل )



    Achroia grisella  عثة الشمع الصغرى

% من وزن العثة الكبيرة. وعندما يصيبان الشمع االثنان معاً فان 20-15تكون صغيرة الحجم يتراوح وزنها بين 

 يرقات العثة الكبيرة دائماً تـأكل يرقات العثة الصغرى وان األخيرة الصغيرة ال تستمر بالوجود معها بل تؤكل.

 ( A. mellifera- A. florae- A. dorsata- A. ceranaتهاجم أنواع النحل المختلفة ) العثان 

(Ruttener- 1987  ،Singh-  1962) 

 طبيعة الضرر:

عثة الشمع من اكبر اآلفات خطراً على خاليا النحل، ألنها تخرب االقراص الشمعية حيث تتغذى على الشمع  تعتبر

والحضنة وحبوب اللقاح. وتسبب اضراراً بالغة فيها حتى هيكل الخاليا )الخشب( التي تتعذر عليه دودة الشمع، فيصيبه 

جميع مناطق تربية النحل في العالم. وتعتبر عائقاً كبيراً في  الضرر ايضاً بسبب حفر الخشب الجزئي. تنتشر هذه اآلفة في

عمليات انتاج العسل وصعوبة كبيرة في مكافحة هذه اآلفة بصورة كاملة ألنها موجودة في البيئة بأعداد كبيرة. وخاصة 

 الخاليا البلدية.

لشمالية وفي المناطق ( بأنها منتشرة في مختلف مناطق العراق وخاصة في المنطقة ا1977 -وقد ذكر )خلف

 % في الخاليا الحديثة.23% في الخاليا البلدية و45البلدية، وقد تصل نسبة االصابة الى 

 Description of the Insectوصف الحشرة    

سم ولونها رمادي غامق مع وجود بقع سوداء اللون على  1.8 – 1.5يبلغ طول فراشة دودة الشمع الكبرى بين 

 ت لون ابيض مصفر.اجنحتها الخلفية ذا

سم ولونها ابيض عند الفقس وتصبح رمادية عند البلوغ، لون رأس اليرقة بين  3اليرقة طولها عند تمام نضجها 

 قهوائي الى اسود وجسمها املس شمعي لها ثالثة ازواج من االرجل الصدرية وخمسة ازواج من االرجل البطنية الكاذبة.

 (1977 -دورة الحياة: )خلف

االنثى وبعد يومين او ثالثة ايام من خروجها من دور العذراء ثم يبدأ بوضع البيض في داخل الخاليا تتلقح 

 الضعيفة او في مخازن االقراص المخزونة او في الشقوق الموجودة بجدران الخلية.

الخلية بيضة، وهذا السبب الذي يؤدي الى تدمير  1800-400تضع االنثى عدداً كبيراً من البيض يتراوح بين 

بالكامل عند عدم فحص الخلية بشكل دوري حيث ان هذا العدد الهائل من البيض ينتج اعداداً كبيرة من اليرقات الضخمة، 

يوماً، أي ان بقاء عدد  70-37م وتتراوح مدة الطور اليرقي بين  27-23ايام في درجة حرارة  8-5حيث يتم الفقس بين 

من حشرة انثى بيضها يؤدي الى اتالف حقيقي للخلية وخاصة اذا وضعت اكثر هائل لمدة طويلة على شكل يرقات نهمة 

داخل الخلية فتكون االعداد مضاعفة لذلك يجب فحص الخلية بشكل دوري، وكذلك القيام بأعمال الوقاية والمكافحة لهذه 

 الحشرة حيث في اشهر الصيف تتفاقم االصابة وكذلك خاليا كثيرة.

 



 Damage of Wormsضرر اليرقات   

تتغذى اليرقات على الشمع وخاصة الشمع القديم وكذلك على الحضنة  وحبوب اللقاح واثناء تغذيتها تبني انفاقاً 

طويلة داخل الشمع وتفرز خيوط حريرية ألبعاد النحل من الوصول اليها ورفعها خارج الخلية. او تلسع من قبل النحل 

ارات مع بعض بالخيوط الحريرية علماً ان برازها االسود اللون ينتشر وتنتقل اليرقات من اطار الى اخر ملصقة االط

بشكل كبير في االطارات المصابة وتخرج من الخلية المصابة رائحة كريهة، وقسم من الطوائف تهجر الخلية واذا بقيت 

 ية ويهلك جميع افرادها.الملكة فتجدها منزوية في االطار الخالي من التلوث مع عدد من النحل المرافق لها فتضمحل الخل

   Control of Wax Wormsطرق مقاومة ديدان الشمع    

 اجراء الفحص الدوري للخاليا وخاصة في فصل الصيف ومعالجة االطارات المصابة بسرعة. -1

 عدم ترك اجزاء من الشمع مرماة في ارض المنحل لكي ال تكون عرضة لإلصابة، ومنها تبدأ االصابة. -2

 قوية وذلك بضمها لبعض وتغذيتها جيداً.جعل جميع الخاليا  -3

سد جميع الفتحات الصغيرة في هيكا الخلية وعدم ترك فراغ بين الغطاء الخارجي او الداخلي مع الخلية الن ذلك يسمح  -4

 للفراشات من الدخول ووضع البيض.

 تصغير باب الدخول للخلية وحسب قوة الخلية. -5

 الخلية وخاصة االقراص القديمة.عدم ترك اقراص شمعية غير مستعملة داخل  -6

 استعمال الشمع الفاتح اللون. -7

صنع خاليا النحل من خشب جيد وليس ضم قطع خشبية لبعض لتكوين جدران الخلية او قاعدتها لذلك يفضل ان يكون  -8

و قطعة واحدة من الخشب وال توجد فيها شقوق فيها وذلك لمنع دخول حشرات غريبة اكل جدار للخلية او قاعدتها ل

 التيارات الهوائية.

 استخدام المصائد الضوئية ليالً لقتل هذه الفراشة. -9

 المكافحة:

او يمكن  Bacillus thuringiensisمكافحة الحشرة داخل الخلية هو باستعمال مبيدات حيوية مثل مادة السرتان 

وهناك احد الفايروسات المؤثرة على  Apanteles galleriaeتطوير تربية احد الدبابير المتطفلة على يرقات العثة وهو 

تهاجم دودة الشمع ولكن كل هذه السبل لم تفلح طريقة  Nosema galleriaeاليرقات، كما ان وحيدة الخلية النوزيميا 

 ناجحة في مكافحة اآلفة داخل الخاليا وتترك للبحوث القادمة.

 مكافحة الحشرة خارج الخلية:

ن االقراص الشمعية الفارغة بعد فرز العسل منها وهذه حتماً تصاب بدودة بعد فرز العسل تتكون اعداد كبيرة م

او  Paradichlorobenzenالشمع لذلك فأمثل طريقة هو استخدام المواد الكيميائية القاتلة مثل مادة بارادايكلوروبنزين  

ه سام جداً لإلنسان وافضل باستخدام الكبريت حيث يحرق، او يمكن استخدام المثل برومايد في غرفة تبخير خاصة ألن

طريقة في متناول النحال هو استخدام الكبريت وذلك بحرقه بعد ان تنظم طبقات التربية الموجود بها األقراص الشمعية 

تنظم على شكل عامود وتسد الفتحات بين الطبقات بشريط الصق ومن األسفل يوضع مجال إلدخال الكبريت في الطبقة 

 تحترق تدريجياً في االعمدة ويمكن إعادة تبخير مرتين او اكثر كل شهر. السفلى وتترك المادة وهي



وتستعمل مواد أخرى مثل رابع كلوريد الكاربون او الكلوربكرين او كبريتيد الكاربون او أقراص الفوستوكسين 

االسود اللون،  حديدي او غرفة اعتيادية مطلية جدرانها بالفلنكوت Chamberكما يمكن استخدام غرف التبخير سواء 

 ساعات، فهذه المادة تقتل اطوار الحشرة جميعها حتى البيض. 6-3يستخدم بروميد المثيل لهذه الطريقة لمجة 

 

 Red Hornetب/ الدبور االحمر )الزنبور االحمر(      -11-3

Vespa orientalis 

Vesipidae : Hymenoptera 

 يعتبر من اشد اآلفات فتكاً بالنحل في العراق.

 

 (: الدبور االحمر103شكل )

 الوصف:

خطوط صفراء على البطن ولون االجنحة مشوب بصفرة والرأس  سم لونها احمر مع وجود 3-2.5حشرة طولها بين 

 . اصفر اللون

 Nature of Damageطبيعة الضرر 

عداد كبيرة على خاليا النحل وتقنص النحل وهو في باب الخلية او وهو طائر قرب الخلية، واغلب تهجم الدبابير بإ

االحيان يستطيع الدبور ان يناور الشغاالت الحارسة وقليالً يفشل بذلك فيلسع ويموت او يقنص النحل وهو طائر في الحقول 

ول الدخول للتغذي على الحضنة والعسل كما يلقط الملكة عند معه للرحيق وحبوب اللقاح كما يهاجم الخاليا الضعيفة ويحا

نها اكثر بروتين من غيرها. ان الهجوم على النحل امام باب الخلية والطيران في مقدمة الخلية يمنع النحل من ألويفترسها 

 السروح في الحقول وبالتالي يضعف النحل ويقل انتاجه من العسل.



اخر شهر نيسان )ابريل( وينتهي في اواخر شهر تشرين الثاني )نوفمبر( ان بداية ظهور الدبابير يكون بين او

 واقصى عدد له في آب )اغسطس(.

 Life Cycleدورة الحياة 

يبدأ تكوين العش من الملكة الملقحة في العام الماضي وفي بداية الربيع تبني كل ملكة عشاً منفرداً بين االحجار او 

-ل عش من اقراص تبنى من الطين والقش ولعاب الدبور االحمر )عبد الجليل شقوق االبنية او في االرض، يتألف ك

1997.) 

وتبني العيون السداسية الواسعة على جهة واحدة فقط وتكون فتحاتها متجهة نحو االسفل ويبني قرص جديد تحت 

للدبور بوضع البيض في  القرص القديم وتربط االقراص بأعمدة من نفس مادة البناء التي ذكرت، وتقوم الملكة الملقحة

القرص االول الذي بنته في العيون المركزية ويلصق البيض بماجة صمغية ويفقس عن يرقات صغيرة تقوم الملكة بجلب 

الغذاء الى هذه اليرقات، وبعد اكتمال نموها تنسج اليرقات شرنقة قبل تحولها الى عذراء وتسد العين السداسية بغطاء 

يوم تخرج الحشرات الكاملة وجميعها شغاالت عقيمة. تقوم هذه  45-30عذراء، وبعد فترة  حريري سميك ثم تتحول الى

والتفتيش عن الغذاء لتغذية اليرقات التي تفقس من بيض الملكة التي تتفرغ لوضع البيض فقط، الشغاالت بتوسيع البناء 

االفراد تدريجياً من شهر آب )اغسطس( الى  ومن اعمال الشغاالت هو اقتناص النحل وجلبها الى الحضنة للتغذية، وتزداد

شهر تشرين االول )نوفمبر( بعدها تبدأ الملكة بإنتاج الذكور واناث خصبة وبعد منتصف ايلول )سبتمبر( حيث تبدأ التزاوج 

هر كانون وتنتج من االناث الملقحات ملكات ملقحة جديدة تظهر في الربيع التالي اما بقية االفراد فتموت جميعاً في اواخر ش

 االول )ديسمبر( وتبقى فقط الملكات الملقحة.

 

 Controlطرق المكافحة 

 قتل الملكات اثناء اول سروحها في الحقول واي اماكن اخرى. -1

 تصغير باب خلية النحل لمنع الدبور من الدخول الى داخل الخلية. -2

 (.104وضع مصائد الدبور. شكل ) -3

 البحث عن اعشاش الدبابير وقتلها مساًء بأحد المواد الكيميائية: ديازرينيون، سفن، اكروسايد او حرق الكبريت. -4

 أ،ب(، توصف الحقاً. 104نصب المصائد الطعمية مثل مصيدة عبد الباقي لصيد الدبابير الحمر وغيرها. شكل) -5

 حمر وقتل افراد العش جميعاً.استخدام الكبسول المنقول الحامل للمبيد الى اعشاش الدبور اال -6

 



 .Merops spطائر ابي الخضير  – Birdsالطيور  /ج -11-3

لم تكن في بعض االماكن من العالم الطيور ضارة للنحل حيث وجد ان في المناطق المطرية او االستوائية هناك 

غذاء كافي للطيور فيكون تأثيرها على النحل قليل. ولكن في االماكن شبه الصحراوية وقليلة الماء والعشب تكثر اماكن 

اق من الطيور هو طائر ابي الخضير الذي يأتي بإعداد كبيرة من تعشعش الطيور المفترسة للنحل. ان اهم مشكلة في العر

الشرق ويسكن من بداية الشهر الرابع ويبقى الى نهاية الشهر العاشر حيث يتكاثر ويرجع الى موطنه االصلي لذلك في فترة 

صلية لهم. والحقيقة يمكن التكاثر يحتاج الى غذاء له ولصغاره الى ان يكبروا ثم ترجع االباء مع االبناء الى المناطق اال

العراق لطائر ابي الخضير مسكنه االصلي. حيث يتكاثر به ثم يذهب الى مناطق اخرى، لذلك يجب تهيئة النحل اعتبار 

وتقويته قبل الشهر الرابع ليواجه الطائر بقوة، وعالوة على ذلك يجب وضع مصائد للطائر او وضع مدافع صوتية لطرد 

 ضربات صوتية مستمرة او صيده باألسلحة الخاصة لصيد الطيور.الطائر او تسجيل صوتي ب

 

 (: طائر ابي الخضير107شكل )

 انواع طائر ابي الخضير:

 (.1987 -)عبد اللطيف  Merops apiasterابي الخضير العراقي  -1

 . Merops superciliosusابي الخضير االوربي  -2

 ابي الخضير الهندي.        -3

 ابي الخضير االيراني. -4

طائر ابي الخضير جميل المنظر لونه اخضر ورقبته صفراء اللون ومنقاره طويل وجسمه رفيع وذيله طويل  ان

 ويمتاز بالطيران السريع وقوة المناورة عند اللحاق بالنحل الطائر والتقاطه بسهولة وهو طائر.

ن اهم اآلفات على النحل اثناء الموجودة في افريقيا واسيا ويعتبران م Indicatorوالجنس االخر  Meropsان الجنس 

( هو الذي يقود الناس الى Indicator( اوضح ان النوع )الطائر الدليل Root- 2007سروحه او خروجه من الخلية واما )

اماكن الخاليا عن طريق الطيران القريب لألشخاص وزيادة شدة الزقزقة والطيران باتجاه موقع العسل. وعند الوصول الى 

 الشخاص يأخذ العسل فيتوقف الطائر عن الزقزقة وينتظر ذهاب االشخاص ليأخذ حصته من العسل.الموقع يبدأ ا



ذكر في بعض المؤتمرات العلمية بأنه آفة   tyrannus  Tyrannusملك الطيور الشرقي وهناك نوع اخر يسمى 

 للنحل.

 .Western Tanagerطائر التناجر واكتشف في امريكا في كاليفورنيا طائر صغير يفترس نحل العسل اسمه العام 

 وهناك طيور كثيرة ليست آفة للنحل مستديمة بل تهاجم نحل العسل عند شحة الغذاء.

 Life Cycleتاريخ الحياة لطائر ابي الخضير 

ان طائر ابي الخضير هو من الطيور المهاجرة يأتي من الشرق في اوائل نيسان ويستمر الى نهاية تشرين االول، 

سم  8سم، وقطر النفق يصل الى  150-50في بداية مجيئه يذهب الى المرتفعات ويحفر بها انفاقاً طويلة تتراوح عمقها بين 

اسبوع ويبدأ االبوين بإطعام الصغار  3-2ضة، يفقس البيض بعد بي 5-4يضع بيضه بعد التزاوج ويصل عدد البيض بين 

الموجودة ويذهب غالباً الى اكثر المناطق فيها حشرات وهي المناحل، فيقف بالقرب من المنحل على من الحشرات 

وتبدأ اسابيع تكبر الصغار  6-4االشجار او اسالك الكهرباء ويهاجم بسرعة فائقة ويستمر بتغذية الصغار وبعد فترة 

بالطيران فتزداد اعداد الطائر بشكل كبير وتؤثر على نشاط النحل في السروح. وهو من اقوى العوامل المؤثرة على قلة 

 انتاج العسل بسبب اعاقة سروح النحل في اوج نشاطه وهي اشهر نيسان ومايس وحزيران.

 مكافحة طائر ابي الخضير:

 وتبعده عن المناحل وهي:هناك وسائل عديدة تقلل من وجود قرب المناحل 

 نصب مدافع صوتية تبعد الطائر عن المنحل نسبياً. -1

 وضع مصائد طعمية لهذا الطائر ثل نحل ميت او يرقات نحل ميتة مخلوط معها مادة قاتلة. -2

وضع مصائد تصيد اعداداً منه او تبقي هذه االعداد في المصيدة يسمع صياحها بقية الطيور فسوف ال تقترب كثيراً من  -3

 لمنحل.ا

 صيد طائر ابو الخضير بواسطة سالح للطيور الصغيرة فالصوت والقتل يقلل من مهاجمة الطائر. -4

وضع حارس في المنحل اذا لم يكن النحال متواجد فيه، يقوم الحارس بطرد الطائر او ضربه بمصيدة يدوية او بندقية  -5

 هوائية.

وهي مادة السايماك حيث ينبعث الغاز السام الذي يقضي الذهاب الى اعشاش الطائر وقتله بوضع مادة سامة متسامية  -6

 على الطير وفراخه ويجب الحذر من هذا السم ألنه قوي جداً ويؤثر على االعصاب.

 استعمال شباك ووضعها ليالً على مداخل االعشاش المتقاربة وعند الصباح يخرج فيصطاد بالشبكة. -7

 رج ثم تقتل.يمكن وضع ماء في النفق وتوضع شبكة في المدخل فتخ -8

 وفي تجربة وجدنا ان لحوم هذا الطائر جيدة، ويمكن بهذه الطريقة تشجيع االفراد لصيد هذا الطائر وأكله.   -9

 

 

 

 


