
 (ولىالمحاضرة األ)

 الحلم االقتصادي الزراعي

 مقدمة عن علم القرديات:

Acarology ديووات   ايتملوو   لالقر : هووا الملووم الوواي يترووا ك درا ووة  وو  مووا Ticks  

Mites الوودايلي   ئوواالع االعاووات ال وتلفووة    ف ووة  ( موون ث ووش الاووا  الووواركي  التر  وو

تاايرها  درا ة د رة ث اتها  اما ن  كادها  انتاارها   لا ها في الب ئة  عالقتها لهاه الب ئة . 

 . Acarologist يطل  على االشواص ال اتغل ن في هاا ال جاك لـ  

 اعوات التوي هرالك لمض االيتالفات القل لوة فوي الاوا   الحجوم  ال والن  اللولا  لل ج

  التوي  واي يطلو  عل هوا  والقا رتبوة(  sub- Class:- Acariتحت صوع القرديوات   إلىتماد 

Acarina   التي تا      من القراد  الحلم اللاين ي ثالي كزتاً مه اً من صع المرابات ات   

(Class:- Arachnida الااذلة.ضافة له ا المرا   الحق ق ة  المقارب الحق ق ة يظم لاإل الاي  

 ووووة  يوووورل لال ماياووووة التزامرنووووات اأالقوووود عرفووووت عالقووووات هوووواه ال جووووام   موووو  الح ا

 Commansalism  التطفووو  الحق قوووي  )(Parasitism  ًهووواه المالقوووات تلوووب  تلفووواً لالغوووا 

تار لصحة االنلاي نات ال زرعة  ال حاص   الزراع ة  ال ااد الغااال ة ال وز نة   الك الح ا

 لوالك فو ي اه  تهوا لانلواي  الح وى الرزف وة( – قد تلب  لو  ال وات  عرابوات االرملوة اللوادات 

يوورل فهووي تاوواي نافمووة لوو  ث ووش تقووا  لوو فترا  لمووض أتاوو   ك  وو  نووااثي ث اتوو    موون كهووة 

ال وة لوار تقانوة ال اافحوة اإلث اإشومبة مفصول ة اأركو   تودي  ضو ن  إلىال ج اعات التي تماد 

 IPMدارة ال تااملووووة ل فووووات الزراع ووووة المرصوووور ال هووووم موووون عراصوووور لوووورام  اإل التووووي ت موووود

 Integrated Pest Management) ووا اي لبماووها د راً مه وواً فووي د رة الغوواات فووي   .

 الربات ووة  الح اان ووة  تحايلهووا الووي صووار اللوو  الطب مووة موون يووالك تغووايتها علووى البقايووا الماوواية 

 مرها ثان ةً.ي ان اال تفادة 

ديات في ئر ف ل ئ ة موتلفوة فهوي قوادرة علوى المو ش فوي ئور ف الصوحرات اتم ش القر

 والك تتح و  المو ش فوي اع وال موتلفوة مون القا  ة  ال روال  ال تج ودة  فوي ق وم الجبواك المال وة 

موا  الترلة  في اأكاات الحارة  في اع ال ال ح طات  ال  اه ال الحة  المالة,  الم واي اللوايرة 

 ذلك. إلى

 إعداد مدرس المادة

 وعد حمودي عواد العبيدي

 قسم وقاية النبات / المرحلة الرابعة



ه  وة لالاوا   الحجوم  التر  و   اللولا   اأ  Mitesعون الحلوم  Ticksوتلع القراد ي

عروو    ك أه  ووة لب ووة لالرلووبة لح اانووات ال زرعووة  لووالك  وواف يووا راالقتصووادية ث ووش ي تلووك اأ

لل  ( أما الحلوم فلو  أه  وة لب وة لانلواي  الح وااي  أه  وة لراع وة لل حاصو   الزراع وة  تشي

 ال وتلفة.

هت ا  لملم اال ار لاكي في القري الثامن عار ال و الدي  أي البدايوة الحق ق وة لقد ئهر اال

ود ماتالواً علوى  القراد لدغث ى  إلىقد تااي قب  ذلك لاث ر عردما أش ر لهاا الملم   رال أالواي  كد

  Homerل.      ذ ر الاواعر ال انواني هوامر 1550البردي في عصر الفراعرة في مصر  رة 

 ورة ذ ور الموالم االقريقوي  500ل.     لمود ثواالي  850ناعاً مون القوراد يصو   الاوالب  ورة  

 ار طا ناعاً من الحلم يتطف  على الجراد.

فتورة المصوار ال ظل وة تلو  ات عديودة مرهوا الحاورات  ديوات فويالقد  اي يطل  على القر

ث ووش ا ووتم    1658 ا ووت ر ذلووك ثتووى  وورة  lice   الق وو    little Insects  الصووغ رة  

لحر ف عرل ة.  هرا  الاي يمري الحلم  ها نق  للال ة الالت ر ة   Acarus ار    أال صطلح 

   ووا هووا مموور ف اي يطوو  شوواال  إذ  ث ووراً مووا يلوو ى الحلووم الوواي يصوو   الرباتووات لووالمرابات 

ير من شمبة مفصل ة اأرك    لالك اك   االيتصاص اي في آ (تحت صع  إلىالمرابات يماد 

لمرل ووة انوو  موون االثلوون ا ووتم اك الال ووة المرل ووة الحلووم التووي  ردت فووي الاتوو  ا إلووىهوواا ال جوواك 

الاال وو ا ة مثوو   توواب الح ووااي للجوواثل   ث وواة الح ووااي الابوورل للوودم ري  عجاالوو  ال ولاقووات 

 ز يري .ق قراال  ال اكادات لل

فوي  Acarusا م الجور     Linnaeus  ا تم   المالم اللايدي ل ر ا  1735في  رة 

 فوي لبمتو  الماشورة تروا ك  Systema Natura لوى مون  تواب التصور ع الطب موي الطبموة اأ

 ناعاً تماد للجر  نفل  . 30ثاالي 

القري التا   عار  لداية  رلا في نهاية أديات  ملم ثديش في ا انت لداية ئهار علم القر

ث ووش  ضووفاا عصووارة  ال وتصوو ن المل ووات  عووداده عوودد  ب وور موونأ وواهم فووي   القووري الماوورين 

كهوودهم  الحوواثهم   صووفاا القااعوود اال ا وو ة لهوواا الملووم  اعوود ا  افووة البحووا  الجاريووة فووي ذلووك 

 الاقت  لغاية نهاية الحرب المال  ة الثان ة.

 لوى ثتوى الحورب المال  وة اأ  Acarinaة اال اريرا  رتبأما في المرال فال تاكد اشارة ل

في الات  المرل وة اال والم ة مثو  الجواثل  القوري الثوامن(   لان هرا  اشارات عن القراد  ردت

 ز يري  القري الثالش عار(  الدم ري  القري الوام  عار(.ق ال



 لمووض قبو  موون كوداً  للوو طة مالثظوات لاووا  التودأت قوود  انوت الح اانووات هواه درا وة يإ

  د ر ون( 1918  لا لوتاي مورهم لالوا ر  ايو  ال جواك هواا في  ل  لهم  اي الاين االشواص

 فقود Rao الموالم مواأ.  الغبوار لمرابوات ا و  اه الرو و  ثلوم من ناعاً  هرا  يإ ذ ر ا فقد( 1921 

 الرو و  هوي نبات وة عااالو  ارلموة تهواكم الحلوم مون انواا  ارلموة هروا  لو ي (1921  عوا  في ذ ر

 ثلم عن ال ملامات لمض نار ا فقد( 1922  د تRao   Dut  اما.  المر   الرماي  الور  

 القطون لراعوة أي Waker ذ ر عردما( 1952  عا  ثتى يرلأ مرة للحلم ذ ر يظهر  لم الغبار

 ن ووةالالار  الحاوورية ال ب وودات ا ووتم اك لموود لووالحلم صووالةاإل ماووالة تجالوو  لوودأت الموورال فووي

 هللا نم وة  ان   اث د ض ات من    كات ذلك  لمد الاا  ة القطن كال ديداي على مرها المااية

 لتجووارب ذلووك  عووزلا القطوون يصوو   الوواي ث ووراأ للحلووم االقتصووادية ه  ووةاأ ف  ضووحا( 1960 

 .ه  ةاأ هاه ثبتتأ

 للحلووم     اال ووة  ماافحووة لايالاك ووة لدرا ووة( 1961   الح وودري مالوواد موون  وو  قووا  ثووم

 فووي ال اكووادة الحلووم لوو ناا  قاال ووة الح وودري ناوور 1965  وورة  فووي الرموواي علووى الاوواذب ث ووراأ

 ل ئ ة ل يرل  اتبمها ناعاً   ثالث ن   بمة كرلاً  عار   بمة عااال  ث اني تا رت  التي المرال

 قوا  للورة الدرا وة هواه  لمود الفاا و  اشجار يهاكم الاي ال فتر   الحلم التغاية الرباتي الحلم عن

 نفو  فوي  الح ودري لمبود يورلأ    الموادي راأث و للحلوم لايالاك وة لدرا وة  ناواك مالاد   

 الاوووواذب الرموووواي لحلووووم ة وووول ئ  ووووةث ات لدرا ووووة قووووا  (1978  الجبوووواري الووووراه م موووواأ   اللوووورة

Tenuipalpus punicae فرادأ ليادة لدرا ة (1979  الرم  ي يالة  قامت.  المرال     في 

 الحلوم فورادأ ليوادة لدرا وة( 1979  الرم  وي يالوة قامت الما  نف   في ال ب دات لا تودا  الحلم

 فوي الحلوم نواا أ لمض تاو   الح ا ي  ه لة الباثثة در ت الما  نف   في ال ب دات لا تودا 

 Mites االقتصوادية لالرباتوات الاوار الحلوم  تاب لترك ة( 1982  الح  الا كل    قا .  الترلة

injurious to Economic plants  المرل ووة اللغووة إلووى االنال زيووة اللغووة موون الووا ر االنووع 

 الموورال   وو  فووي الاوواذب ث ووراأ الحلووم لتصوور ع (1987) الجبوواري الووراه م  قووا . ينأجووزل 

 مرهوا ال وتلفة الحلم أناا  ثاك الدرا ات من المديد أكريت  لمدها مر  نا  21   ج   شو 

 كودا ك  لروات الحوراري التج  و  ثواك (2003) اللايدي ما ى ل  الباثش لها قا  التي الدرا ة

ي مجواك .  فو الرو و  علوى Oligonychus afrasiaticus الغبوار لحلم  الح اة التااثرية القالل ة

 ثور الم و  الواي أي إه  ة الطب ة فلم يان الم    ث را ث ش لق ت فجاة  الحلم  اال اريرا( ذات اأ

    Rotson   Hogstral   Kaiserئهور فوي االرشو ع عون المورال  تو  عون القوراد مون قبو  

Khalaf    Leiper     Hawa    ي ان ذ ر اال  ات التال ة من ال اوتغل ن الموراق ن فوي مجواك 



د   قووالي  الوود تار عووالت الوودين دا   الوود تار ث وودر الح وودري  الب وور م اريوواي   الحلووم  هووم    

عبود هللا   نم وة هللا  الصافي   مالاد  ام  عبد   ض ات اث د   نااك ث  د رش د    اي ورا انو  

 كل     ريم الا الح  (.المزا ي  

فووي كاممووة لغووداد لوودأت درا ووة اأ ووار لاكي يووالك اللووبم رات ث ووش  وواي الحلووم  القووراد 

 -1976عوا    فويماضوا  ثلوم متقود  ا تحد  الطبي يدر  ض ن در  الحارات الطب ة  لقد 

 الوووراه م  1978فوووي المووورال عوووا    ك دركوووة ماكلوووت ر فوووي اال وووار لاكيأ اعط وووت   (1977

 اعط وت دركوة ثان وة   Tenuipalpus  punicaeالجباري ( ث ش در  ثلم الرمواي الاواذب 

 يالة ل  الرم  ي( ث ش در ت الت ث ر اإليجالي لل ب دات الحارية على ث ات ة  ثلم   1979عا  

 . Tetranychus  turkestaniالال ك 

  

 -: إلىمن دراسة هذا التاريخ يمكننا تقسيم تاريخ علم االكارولوجي 

1. Eraly Mesopotamian Period  :-  تاوو   هوواه ال رثلووة المصوور اللووامري

شوارة فوي إكود أي الش  اللاد  قب  ال و الد ث وش لوم تا اأشاري  الباللي ل ن القري الث

 ثد اآلي. إلىالحفريات 

2. The Arab –Moslim Classical Period:-   المصر اال المي ل ن القوري اللوال

اف الجواثل الواي  لود ف للو الاه ال رثلة ي ثلها الموالم المرلوي  الرال  عار الهجري  ه

 تواب الح وااي الواي يقو  فوي    ث وش  لود فوي البصورة   ألوع 869   مات فوي 780في 

ي   قراد الاوالب  الج واك  لاأالقراد  تاريخ ث ات   ل ئت   بمة أكزات   ت  ف   عن 

 -:إلى ا  الحجم أ صرع القراد على 

الحجووم الصووغ ر(  التووي ي اوون رليتهووا لالاوواد لووالم ن  قوود تقالوو  ال رقووة Fugamah (  -أ

Larva .ثال ا 

 . Protonymph ك  قد يقال  الد ر الحاري اأ  بر(  الحجم اأ Himmanah -ب

 .    Deutonymphالحجم الثالش ( الاي يقال  الد ر الحاري الثاني    Qurald -ت

 - Halamah    الحجم الاب ر( الاي ي ث  الد ر البالغ  Adult. 

مام ووة  الولف ووة ت( ال رطقووة الاوورك ة  االلووراف اأ صووى لمووالل  لووالأنوو  إ موون  توواب الجوواثل 

 لالق ر لح اية الح اانات من القراد.



3.The Arab Moslim Dark –Ages Period   :-  ت تود مروا ال رثلة اال الم ة ال ظل وة

لوع أالمل ات الدم ري  ها عوالم ث وااي مصوري  لالتا   عار  من ألر إلىالقري الوام  عار 

 ز يري الاي  ت  عن الح ااي  الربات  ال مادي.ق تاب ث اة الح ااي الابرل  ال

4.World  War l  - World  War ll  Period :- ث وش 1945-1221لو ن    تقو  موا )

ل ة درا ووة  عهوودت الحاامووة المراق ووة الالر ووة لووبمض الهروواد  البريطووان  ن موون ال وتصوو ن ملوو 

  الحلم الرباتي.الحارات 

5.The  Iraqi  Workers  Period  :- : لدأت نهاية االرلم ر ات  من ال اتغل ن ف ها 

 Arizon        د. مالاد  ام  عبد  -

 California    د. كل    ريم الا الح   -

      Bonn      د. الراه م الجباري  -

 Baghdad   Uni.   د. يالة ل  الرم  ي  -

  .Cairo   U  ال اكلت ر من     .B. U    الل د قالي الصافي  -

 ك مودير عوا   لله ئوة الماموة لاقايوة  أ هوا    .B. U.    Origon  اللو د عبودهللا  فلو ح الموزا ي -

 ال زر عات. 

فووي ا االوو      Californiaثصوو  علووى الباووالاريا  موون كاممووة . الب وور م  اريوواياللوو د   -

 ك مدير قلم الحارات في  لارة الزراعة    تو  فوي الحلوم اأريوافي لتقوارير أالثالث ر ات  ها 

 فر ة ا تفاد مرها من تبم  .

 

 ؟ Mites الحلم هو ما

 الواي ( Subclass: Acari   القراديوات صوع تحوت إلوى يمواد االركو  مفصولي ث وااي

 عرود مل  وايار ي 300- 50 ل ن ما لال  يبلغ الحلم ف قل  الحجم صغ ر  ها  القراد الحلم يام

 يل ى  قد,  مل  ايار ي( 100  إلى لال  يص  قد الحجم صغ ر مر   القل   البالغات د ر للاق 

 إلى نلبة ايااً  المرابات  يل ى المرل ة الات  لمض في  Acarusاال ار   مرها تل  ات لمدة

 الح وااي ث واة مثو  القدي وة المرل وة الاتو   لموض فوي  رد   ا ثلم    ي عراباتي نل   افراله



 الح وااي  ممجوم ال حو    القواما  للقز يري ال اكادات  قراال  ال ولاقات  عجاال  للدم ري

 اضووراراً  تحوود  التووي ال ه ووة  الصووح ة  الب طريووة الزراع ووة اآلفووات موون الحلووم  يموود,   ال ووارد

ما هوا .االث اال وة ال اافحوة مجواك فوي  تلوتود  مف ودة تمتبور الحلم اناا  لمض اي   ا   أقتصادي 

 الفرل ل ن الحلم  الحاـــــــــــــــرات 

 الحلم حشرات

 ياكد ال .1 لها ل ل من قر ي اال تامار. 1

ثوووووووال  مروووووووال   إلوووووووىكلووووووو ها مقلوووووووم . 2

Abdomen- Thorax – Head    

 مرطقت ن  إلىالجلم مقلم .2

 Gnathosomaمرطقة فا ة  

 Ldiosoma مرطقة كل  ة   

لهووا ل كوو ن أ  ل ل موون االكرحووة أ  عدي ووة .3

 االكرحة 

 الياكد.3

ل  ارلموة ال ال مون االركو  ال فصول ة عودا  .4 لها ثالثة أل ال من االرك  ال فصل ة  .4

 الحلم االريافي فل  ل كاي

 ل  ع اي لل طة فق .5 لها ع اي مر بة  ع اي لل طة .5

 

 آفة رئيســــــية: إلىاالسباب التي جعلت الحلم يتحول من آفة ثانوية 

مود اال وتم اك في لداية ئهار الحلم علوى الرباتوات  واي ق ور مهوم اقتصوادياً  لاون الداد ئهواره ل

الاا   لل ب ودات الحاورية ل اافحوة اآلفوات الزراع وة الحاورية مرهوا اأمور الواي  وب  ليوادة فوي 

أعداد الحلم نباتي التغاية  انتااره لاوا   ب ور لح وش أصوبح يهودد المديود مون ال حاصو   الحقل وة 

  محاص   الوار  نباتات الزيرة.

 : هيآفة ضارة   إلىوتحوله  السكانية للحلمدت زيادة الكثافة أسباب التي ومن األ

.اال تم اك الالعقالني لل ب دات الحارية التي ع لت على قتو  اأعودات الطب موة للحلوم الحاورية 1

 مرها.

الزراعة ال اثدة ث ش ع   لالك على ته ئة عاام  مرا بة لر وا  وااي  .اتبا  اإلنلاي إل لاب2

 الحلم للرعة  تافر    ات  ب رة من الغاات  لد ي مراف .



. نق  مم الت الحلم من اشجار ليرة أ  اشجار ئ  ث ش  اعد ثج   الصغ ر على عد  الااع 3

ة من اأعدات الطب موة لو  ف اواي عن اإلصالة  ل  اال لمد تفاقم ضررها   الك يلا ال رال  الجديد

 ن اه  ريما  لد ي مرافلة .

 إلوى ف  ا يتمل  لالرقطة اأ لى عن اال تم اك الالعقالني لل ب دات الا   اال ة الحارية فباإلضافة 

 ق ا ها لقت  اأعدات الطب مة الحارية مرها  ف نها تم   على ما ي تي:

فلوولجة الربووات الماالوو  عوون لريوو  ليووادة لمووض المراصوور ق ووا  ال ب وودات الحاوورية لالتوو ث ر فووي  -أ 

  اللاريات الااالبة.   N  .P .Kالار رية لر ا الحلم مث  عراصر 

ق وا  ال ب ودات الحاورية لالتو ث ر فووي فلولجة اآلفوة  الحلوم( موون يوالك ق وا  ال ب ودات الحاوورية  -ب 

مووا أ ووده الباثووش  لتحف ووز مبووايض أنووا  الحلووم   ضوومها أ ثوور موون ل اووة فووي  قووت   اثوود  هوواا

Seifert      عرود ق امو  لتاوريح مبوايض أثود أنواا  الحلوم التوي عاملوت لال ب ودات  1961 ورة )

الحارية  الك ليادة لاك ع ر اأنثى الاي يرتب  لاض  عدد أ بر من الب اض  لالتالي ضورراً 

  يي  الررميونيفرضيية التح أ بر    هاه االمار  التحف زات الهرمان ة التي قد تحد  كاتت لها 

     Hormoligosis  Hypothesis(  التوي اعط وت مصوطلح 1968 ورة    Lucky للباثوش 

)     oligoمربهو (   ل وة excite =  تمروي )  Hormo  التوي تتو لع مون الال وة اإلقريق وة  

small quantity )ات قل لة    ( 

 :تـيأي تتضمن هذه ال رضية على ما

(  stress( من أي عام  ي ان أي يلب  ضغطاً  Sub harmfulأي الا  ات د ي القاتلة          

يلاعد الااالن الحي على التحف ز لزيادة ثلا  ة اإل وتجالة  ل ااتموة  التغ ورات التوي تحصو  فوي 

ال حوو   لزيووادة الافوواتة لر ووا كديوود  الموو ش تحووت ئوور ف ل ئ ووة مالال ووة ثتووى عروودما تاوواي هوواه 

 ل ثال ة .الظر ف د ي ا

      لم .               ال ب دات الحارية لقت  اأعدات الح اية الحارية للح ق ا  -جـ 

 إلى( اأمر الاي ي دي lrritationتم   ال ب دات الحارية على فكد تج مات الحلم  ته جها    -د 

مرال  كديدة   إثدا  اصالات كديدة .  أي هاه الماامو  تلواعد  إلى  (Dispersion)انتاارها 

 (. Out breakفي ثد   ثالة الغز  في الحلم   

 



 (المحاضرة الثانية)

 Economic Importance of Mites للحلم االقتصادية هميةاأل

 -االقسام األتيــــة: إلىقتصادية للحلم تقسم االهمية اال

 أهمية الحلم بالنسبة لإلنسان وحيوانات المزرعة والحشرات النافعة  --:أوال

ان بعضها يتطفل على حيوانات  إلىقتصادية لهذه الحيوانات )القراد والحلم( االترجع االهمية 

حّك  إلىالمزرعة والدواجن مثل القراد حيث تسبب لها قلقاً شديداً وهياج مما يضطر الحيوان 

وفي حالة اإلصابة الشديدة  متصاص دمها،ان الحضيرة واألرض ويقوم القراد بجلده في جدرا

لدغ القراد شلل للعائل سواء كان يميا( وفي حالة اخرى يسبب نيصاب الحيوان بفقد الدم الحاد )األ

العائل  إلىحيواناً أو انساناً ويقوم القراد بدور الوسيط في نقل بعض الحيوانات األولية الجرثومية 

 الذي يتطفل عليه ومنها:

التي يسببها الحيوان  Texas Cattle Fever حمى البول الدموي في الماشية   -

  . annulatusBoophilusوينقلها القراد  Babesia اإلبتدائي 

 :لإلنسان فهي ما األمراض التي ينقلها القرادأ   

  Rocky  Mountain  Spotted  Feverحمى جبال روكي  -

   Kenya  Typhus  Feverحمى تيفوس كينيا  -

   South Africa Ticks bite  Feverحمى لدغ القراد في جنوب افريقيا   -

 

 المزرعة فهي:نواع الحلم الذي يصيب حيوانات أما أ

- Dermanysuss  galinae  أوD .sanguineus       تصيب الدجاج والفئران وعند

متصاص دمه وتسبب له اإلى اإلنسان وتقوم بصابة وعدم وجود العائل تنتقل شتداد اإلا

 القلق الشخصي. 

نواع الهامة األ تُعد منSarcoptidae   عائلة  إلىلم الجرب التي تنتمي حنواع أوأن  -

خرى مثل الذي يصيب اإلنسان والحيوانات األ  Sarcoptes  scabiei ومنها النوع 

 الكالب والماشية والخنازير واألغنام والماعز والجمال واألرانب.

الذي يتغذى على المواد الدهنية لبصيالت  Demodex  folliculorumكذلك النوع  -

واالكتاف في المواشي، ويتلف الشعر والجلد الشعر ويسبب تقرحات حول الرقبة والوجه 

 والصوف ويصيب حواجب اإلنسان.

  House dustوهناك نوع من الحلم يسبب حاالت الربو عند اإلنسان ويعرف بـ  

mites  عائــلة   إلىالذي ينتميPyroglyphidae   وهو مسبب للحساسية حيث توجد

في غبار المنازل وتتغذى على جلود  نواع تعود لهذه العائلة وتكون موجودةأهناك عشرة 

االنسالخ والقشور المتساقطة من الرأس والمواد الفطرية والغذائية الموجودة في اتربة 

من الحلم وجلود انسالخها هي التي نواع لمفارش والمالبس وأن براز هذه األالبيت وا

نواع الشائعة نسان وتسبب له الحساسية ومن األالقصبات الهوائية أثناء تنفس اإل تدخل

 .  D. pteronyssinusو      Dermatophagoides  farinaeهي  



حيث يتطفل داخلياً خالل جهازها القصبي  حلمثل النيتطفل الحلم على الحشرات النافعة 

الذي   Acarapis  woodi     النوعمثل   Tarsonemidaeنواع عائلة  أمنها بعض 

وّسد القصبات الهوائية مما قد كالً لألنسجة آمسبباً ت للنحل يعيش داخل القصبات الهوائية

 ضعف األفراد وموتها. إلىيؤدي 

  Varroaهو النوع       Varroidaeعائلة  إلىوالنوع الثاني من الحلم الذي يعود 

jacobsoni  ل وينتشر في آسيا و أوربا  حفراد طائفة النأالذي يتطفل خارجياً على

 ويسبب ضعف الطائفة وموتها.

 

 ـاتنبأهمية الحلم بالنسبة لل -ثانيــاً:

وراق والبراعم والثمار جميع اجزاء النبات كاأليقوم الحلم الذي يتغذى على النباتات بإصابة 

بإدخال فكوكها اإلبرية  تغذىتحيث    واالزهار محدثة تشوهاً وتلفاً ونقصاً في إنتاجية المحصول.

داخل انسجة النبات وامتصاص عصارتها وظهور بقع صفراء باهتة في اماكن التغذية وبتقدم 

جزاء المصابة ، تصيب هذه المجموعة من بقع لتشمل كل اجزاء الورقة أو األتكبر هذه الاإلصابة 

ونباتات الزينة واألدغال وتشمل هذه  ةشجار الفاكهأيل الحقلية والخضر ونواع المحاصأالحلم كل 

 -لمجموعة ثالث فوق عائلة هي  :ا

 وتظم العوائل األتية    Tetranychoidea -أ 

1. Tetranychidae   نواع المهمة اقتصادياً حلم األحمر العادي وتقع تحتها األعائلة ال

Tetranychus  urticae   نباتي.عائل 200الحلم ذي البقعتين الذي يصيب اكثر من                                                                          

Tetranychus   turkestani  حاصيل الحقلية ومحاصيل ميصيب القطن وبعض ال

                  .                                                               الخضر

Euteranychus  orientalis          . حلمة الحمضيات الشرقية        

Oligonychus  afrasiaticus  .)حلمة الغبار التي تصيب ثمار النخيل )التمر 

2. Tenuipalpidae    عائلة الحلم األحمر الكاذبFalse spider mites              

المهمة اقتصادياً                                                       نواعضمنها األ ويقع

Tenuipalpus  punicae  الذي يصيب الرمان                                              

Tenuipalpus  vitcola    الذي يصيب العنب                                  

Cenopalpus  plucher   الحلمة القرمزية المسطحة( الذي يصيب التفاح( 

 

  فوق عائلة الحلم ذي الرسغ الشعري منها عائلة  Tarsonemoidea  -ب 

Tarsonemidae         نواعوتضم األ                                                 

Polyphagotarsonemus  latus           الحلم ذي الرسغ الشعري متعدد العوائل الذي           

 يصيب البطاطا، الطماطة ، الباذنجان ، الخيار، الفلفل وغيرها

Stenotarsonemus  sp.  .يصيب الرز 



فوق عائلة الحلم رباعي األرجل ،أو الحلم الدودي أو يسمى بإسم    Eriophyoidea –ج 

الصدأ إذ كانت االعراض على النبات تشبه الصدأ أو حلم فقد يسمى حلم  العرض الذي يحدثه 

 العائلة البثرات أو حلم االنتفاخات أو... الخ. وتقع ضمنها

Eriophyidae  نواع المهمة اقتصادياً وتضم األ 

Eriophyes  vitis   الحلم الدودي على العنب 

Eriophyes  ficus   الحلم الدودي على التين 

Aceria  oleae       الحلم الدودي على الزيتون 

Aculops  lycopersici  ويسبب الصدأ. ةالحلم الدودي على الطماط 

 

 همية الحلم بالنسبة للمواد الغذائية المخزونةأ -ثالثا :

إذ تتخصص مجموعة يصيب الحلم المواد الغذائية والحبوب المخزونة ويسبب لها ضرراً بليغاً 

بإصابة هذه المواد ،   Astigmata    تحت رتبة عديمة الثغور التنفسية   إلىمن الحلم  تعود 

قدم الحلم الموجود في شحنات الحنطة والشعير أواحداً من  Acarus  siroفمثالً يُعد حلم الدقيق  

  Tyrophagusوالرز والطحين إذ يفسد قسما كبيرا منها عندما يكون بأعداد كبيرة . أما النوع  

lineteneri   فيهاجم الجبنة والباسطرمة والمشروم المزروع وبقية األطعمة واالسماك ، ويتغذى

نواع االبصال المخزونة كالنرجس والكالديولس أعلى   Rhizoglyphus  echinopusالنوع 

% من  20-15آخر بواسطة السفن والبواخر ويفسد حوالي  إلىوالتيولب حيث ينتقل من مكان 

فأنه يتخصص بإصابة الحشرات  Tyrophagus entomophagusهذه االبصال ، أما النوع 

وتكون هذه االنواع  المتحفية أو يكون مصاحبا لها من الحقل ويكمل ضرره عليها في المتحف.

ب والبذور المصابة لقرض حيث تفقد الحبوكيسية الشكل بطيئة الحركة فكوكها قوية وحادة معدة ل

 نبات نتيجة التغذية على جنينها.قدرتها على اإل

 الحلم وسيط في نقل مسببات االمراض النباتية -: رابعاً 

 -:       إلىوتقسم هذه المجموعة من الحلم حسب نوع المسبب المرضي 

في نقل هذه المراض ومنها :                                                                                ويتخصص الحلم األريوفي -:   االمراض الفايروسية -1

ينقله الحلم   Wheat  Streak  Mosaic  Virus  مرض موزائيك تخطط الحنطة  

 Wheat spotيضا المرض تبقع الحنطة  أوينقل   Aceria  tosichella األريوفي 

Mosaic                                           .                                                  

وموزائيك التبن الذي ينقله الحلم   Peach Mosaicأما مرض موزائيك الشيلم والخوخ  

شجار النبق وتدهور أمراض تدهور أوكذلك    E. ficusاألريوفي الذي يعرف بـ  

فهو يصيب براعم المانجو ويسبب تكتالت في    E.  mangifera. أما النوع  العنب

 البراعم الزهرية مع عدم عقدها وقلة المحصول.

أما على جدار جسمه ملوثاً يقوم الحلم بدور الوسيط بنقل الفطريات  -:االمراض الفطرية  -2

نواع أ إلىضافة باإلبهذا النقل    Acaridaeبها أو بأجزاء فمه وتختص افراد عائلة  

 خرى.                                                    أ



المسبب  Tellitia  triticiيقوم بنقل سبورات الفطر   Tyrophagus  noxiusفالحلم  

ابصال الزينة عن  إلى  Botrytis  alliiلمرض التفحم على الحنطة كذلك ينقل الفطر  

فيقوم بنقل   .Siteroptes  spما الحلم أ   Rhizoglyphus echinopusطريق الحلم  

المسبب لمرض تعفن القمة على القرنفل ويقوم الحلم    Fusariumسبورات الفطر  

                                                      بصيالت الثوم إلى Fusarium  بنقل سبورات الفطر   Eriophyesالدودي 

 

أو هرمونات   Toxinsنواع الحلم تقوم بحقن سموم أذكر فإن بعض  ما إلىباإلضافة 

Hormones مات نمو ظأو منGrowth  regulators ثناء تغذيتها أداخل النبات  إلى

 ماكن التغذية.أجزاء النباتية البعيدة عن نتيجة لذلك بعض التشويهات على األحيث تظهر 

 

  Factors Affecting Mitesالحلم في البقاء  العوامل المؤدية الى نجاح

Existence 

التدي تنتمدي اليهدا تحدت صدف القراديدات   Arthropodaتُعدد شدعبة مفصدليات االرجدل           

Sub – Cass:  Acari     نواع ، وتشكل القراديداتاكثر شعب المجموعة من حيث عدد األمن 

ندواع القراديدات أنسبة البأس بها ضدمن هدذه الشدبعة وذلدك لعددم وجدود إحصدائية دقيقدة عدن عددد 

نسان وانتشارها الواسع في جميدع البيئدات تؤكدد ن وجودها سبق ظهور اإلأال إن المعروفة لحد اآل

هللا وقددد  لدى مدا شداءإانهدا حيواندات ناجحدة فدي الطبيعدة ومرشدحة للبقدداء واالسدتمرار فدي الطبيعدة 

 سباب .يرجع ذلك للعديد من األ

          Exoskeletonوجود الهيكل الخارجي    . 1

دوراً  Chitinيلعب الهيكل الخارجي للجسم الدذي يتكدون فدي االسداس مدن مدادة الكدايتين           

مهماً في حماية االعضاء الداخلية الرخوة من االعداء والعوامل البيئيدة المختلفدة كمدا يمندع التبخدر 

جهزة الجسم من الجفداف فدي البيئدات الجافدة والحدارة خاصدة أالزائد للماء من الجسم فيحافظ على 

ة مسداحة سدط  ن عملية التبخر تكون على اشدها في الحيوانات الصدغيرة التدي تكدون فيهدا نسدبأو

ن عملية التبخر هي وظيفة سدط  ال وظيفدة حجدم ولهدذا فدان ألى حجمه كبيرة جداً حيث إالحيوان 

ن الطبقدة الشدمعية   أعامل التبخر كان من الممكن ان يكون مميتاً للقراديات ارضدية المعيشدة لدو ال 

Wax  Layer   مددة لددربط المحيطددة بالهيكددل الخددارجي للجسددم ، كمددا يعمددل هددذا الهيكددل كدعا

 عضالت الجسم.

      Small  Size  Of  Mites  صغر حجم القراديات . 2

الكائنددات والحيوانددات الصددغيرة تحتدداج الددى كميددات قليلددة مددن الغددذاء والمدداء كمددا يسدداعدها         

 عداء والظروف غير المالئمة. على سهولة وسرعة االختباء من األ حجمها الصغير

 Adaptation       التكيف للعيش  .3

تؤدي اما وظيفدة أو وظيفتهدا االصدلية  الحلمتتحور الكثير من االعضاء والتراكيب في جسم        

ور االقددام الملمسدية أو الدزوج أو لتالئم حياة القراديات فدي بيئتده ، ففدي االندواع المفترسدة قدد تتحد



يصب  معداً للسباحة في رجل لخير من األسك الفريسة ، كما يتحور الزوج األرجل لمول من األاأل

 نواع مائية المعيشة  وهكذا.األ

     Metamorphosis   التحول أو التشكــــــــــــــل .4

تنفرد القراديات كما في الحشدرات عدن بقيدة الحيواندات بطريقدة نموهدا حيدث يمدر القراديدات       

الحيوان الكامل  وهكذا يوفر لها العيش   -الحورية  -اليرقة  -دوار هي البيضة أبشكل عام بأربعة 

دوار المختلفدة علدى الغدذاء هدذا باإلضدافة نه يقلل من التندافس بدين األأحياناً كما أكثر من بيئة أفي 

كمددا فددي انددواع  Hypopusلددى الطددور االرتحددالي  إنددواع دوار بعددض األألددى دخددول أو تحددول إ

 . Acaridaeـــلة  عائـــــــــ

        High  Fertility    الخصوبـــــــــــــة العالية .5

فدراد جديددة وهدي مدن العوامدل التدي أنتداج إتمتاز القراديات بخصوبتها العالية وقدرتها على        

ن هددذه الخصددوبة تكددون علددى أوجهددا عنددد الظددروف البيئيددة المثلددى ألددى نجدداح القراديددات وإأدت 

 نواعها.ألى وجود التكاثر العذري في إوباإلضافة 

  Short  Generation  Period     ترة الجيــــــــــــــــــلفقصر  .6

لدى انتداج اجيدال عديددة متعاقبدة ، إتمتاز معظم القراديات بفترة حياتها القصديرة ممدا يدؤدي         

مددن الظددروف البيئيددة المناسددبة التددي قددد  سددتفادةن قصددر دورة الحيدداة يسدداعد القراديددات علددى اإلأو

 تستمر ولو لفترة قصيرة. 

     High  Genetic  Plasticity    المطاطيـــــــة الوراثيــــة العالية .7

زواج مددددن أ 6 – 4عدددددد قليددددل مددددن الكروموسددددومات التددددي ال تتجدددداوز  الحلددددمن امددددتالك أ       

المقاومة بسرعـــــة تجاه الكيميائيات التدي تسدتعمل ظهار إيساعد القراديات على الكروموسومات 

 .في مكافحته وبصورة متكررة

        Malformationالتشويــــهــــــــــــــــــــــات     .8

لددى داخددل النسددي  إن عمليددة حقددن سددموم أو مددواد ذات تددأثيرات هرمونيددة أو مددواد منظمددة للنمددو أ

عدددراض تشدددويهات مختلفدددة مثدددل االنتفاخدددات والبثدددور أحدددداث أالنبددداتي أثنددداء تغذيدددة القراديدددات و

ندواع ألاالحيدوان بدداخلها خاصدة  يختبئ خرى حيثعراض األلقطيفية  وغيرها من األوالنموات ا

 عدائه الطبيعية والمواد الكيميائية المستعملة في مكافحته.  أمر الذي يبعده عن رجل األرباعية األ

 Factors Affecting Mites Distribution: الحلم انتشار لىإ المؤدية العوامل

 : العوامل من للعديد استناداً  وانتشاره توزيعه مدى في الحلم من المختلفة األنواع تتباين 

 الكمية حيث من الغذائية احتياجاتها في الحلم من المختلفة نواعاأل تتباين :  Food الغذاء ـ1

 ذات نواعاأل فأن وعليه العضوية المواد وأ الحيوان وأ النباتات على يتغذى ما الحلم فمن والنوعية



 واسعاً  انتشارها سيكون االنتشار  واسع محصول على تتغذى التي وأ الواسع الغذائي المدى

 . يحدث ان يمكن والعكس

 تتمكن التي وأ الصعبة  البيئية الظروف تحمل على القدرة ذات الحلم: Tolerance التحمل ـ2

 في والتوزع االنتشار على القدرة لها تكون التباين من واسع مدى ذات ظروف في العيش من

 . واسعة وبيئية جغرافية مناطق

 والحشرات الرياح تلعب:   Movement Capability واالنتشار الحركة على القابلية ـ3

 من المختلفة االنواع نشر في وحيوياً  مهماً  دوراً  الحلم يفرزه الذي العنكبوتي والنسي  والطيور

 كما الحلم وتوزيع نشر في الكبير االثر له كان والذي البيئة في االنسان نشاط عن فضالً  الحلم

 : يلي مما يتض 

 والقطارات كالطائرات الحديثة النقل وسائل ساعدت : Transportation النقل وسائل أـ

 من مقصودة غير بطريقة الحلم نقل على ساعد مما المعمورة انحاء ربط على والسفن والسيارات

 اخرى مواد مع او وابصالها وثمارها بذورها او النباتات مع اما اخرى بلدان الى االصلية مواطنه

 . المصابة الحيوانات مع أو والمنسوجات واالصواف والجلود كاألخشاب

 زراعة وخاصة الزراعة في التوسع أدى:   Monoculture الواحد المحصول زراعة ـ ب

 . واسعة بمساحات الغذاء توفر نتيجة الحلم أنتشار زيادة الى الواحد المحصول

 االنتاجية ذات النباتات من جديدة سالالت انتاج ان:   Plant Breeding النبات تربية ـ ت

 لما وذلك بشدة الحلم فيصاب ضعيفة السالالت هذه تكون ان الى الحاالت من كثير في ادى العالية

 . السريع والنمو تكاثر الى يدفعها عالية قيمة ذو غذاء من السالالت هذه توفره

 تدخل جراء البيئة في الحاصل التغير ان:  Human Activities البيئة في االنسان تدخل ـ ث

 ادى الغابات وقطع والمستنقعات البحيرات من للعديد وتجففه الحديثة للتقنيات بامتالكه االنسان

 . االنسان استحدثها التي الجديدة البيئات الى وانتقالها المناطق هذه من الحلم من العديد اختفاء الى

 الحلددم سددكان زيددادة فددي ومهمدداً  اخددر سددبباً  كددان فقددد للمبيتتدات والالمعقتتول الواستت  استتتخدام  ـ ج

 الحلدم سدكان لنمدو صالحية اكثر تجعلها النباتات في فسلجيه تغيرات احداث في سبباً  كانت وكذلك

 وغيرهدا والبوتاسديوم النتدروجين مثدل الضدرورية العناصدر نسدبة مدن تحددث التدي التغيدرات مثل

 االمدر منهدا الحشدرية الحلدم المفترسدات علدى واضدحاً  تدأثيراً  للمبيددات فدأن ذلدك كل الى باإلضافة

 .منافس بدون الحلم يجعل الذي

 

 

  

 

 



 )المحاضرة الثالثة (  

  Taxonomic Status  :الموقع التصنيفي للحلم النباتي في المملكة الحيوانية

Kingdom : Animala   المملكة الحيوانية 

Phylum : Arthropoda  مفصلية األرجل 

Class : Arachnida   العنكبوتيات 

Sub class : Acari (Ticks : Mites )  القراديات 

 Order : Parasitiformesرتبة الحلم شبة الطفيلي   Order : Acariformesرتبة الحلم الخرطومي  

S.O:Prostigmata  

 تحت رتبة أمامية الثغور

 وتضم الحلم النباتي

Phytophagous Mites 

 ومنها 

 عائلة الحلم االحمر االعتيادي

Family : Tetranychidae 

 وعائلة الحلم األحمر الكاذب

Family : Tenuipalpidae 

S.O:Astigmata  

 تحت رتبة عديمة الثغور

حلم البصيالت وتضم 

الزهرية والجذور والدرنات 

 .(حلم المخازن)و

 مثالها النوع

Rhizoglyphus 

echinopus  والذي يصيب

والتولب الزنبق والنرجس 

والبطاطا وجذور البنجر 

  وغيرها

 Acarus  siroحلم الدقيق  

 

Metastigmata  :S.P 

     )Ixodida(    

 تحت رتبة خلفية الثغور التنفسية 

          )القراد(

S.O : Mesostigmata 

 تحت رتبة وسطية الثغور 

 وتضم عائلة الحلم المفترس

Phytoseiidae       

S.O:Cryptostigmata 

      )Orbatida( 

 الثغورتحت رتبة مخفية 

)حلم التربة ( أو ما يسمى 

 بالحلم الخنفسي

Siteroptes graminum 
 وهو آفة على النجيليات

 

 

  

 



 )المحاضرة الثالثة (  

 Dispersion  األنتشـار

  Eriophyidae األنواع التابعة لعائلة الحلم الدودي   --أوال:

 جفاف االوراق وتعلق األفراد بها. –الرياح  بواسطة. 1

 بواسطة الحشرات .. 2

 بواسطة اإلنسان )التطعيم باستعمال براعم مصابة(. .3

 بواسطة البذور )لألنواع التي تصيب البذور ( وكذلك الشتالت . .4

  Aceria  tulipaeنظ  عنظدما تبظدأ النباتظات المصظابة بظالنوع  أ   Painterو  Gibsonالحظ  

لى قمة الورقة ويزحف فظوق بعضظ  ويكظون سلسظلة مظر االفظراد التظي إف الحلم الآبالجفاف يهاجر 

خظر ينتقظل عظر طريظق أ قسم مظر الحلظم يسظقا بالتربظة واآتلتصق بواسطة الممصات الشرجية فيبد

قظد  مظر سظطأل األرم ومظر  150نواع  مر على ارتفاع أ. وقد جمعت لى مسافات بعيدة إالرياح 

       ميظل مظر مزرعظة للقمظأل مصظابة بظ    ولظ  القظدرة علظى الزحظف  2 – 1لظى مسظافة حظوالي ع

Crawling  لى وسيلة انتشار على الشظجرة إيحتاج  ن  الإملم في الدقيقة لذلك ف 15 – 10ة مساف

 الواحدة.

   Tetranychidaeنواع  التابعة  لعائلة  الحلم األحمر العادي  األ  -ثانيا:

وقسظمت هظذه العائلظة    Webbingتنتقل افراد هذه العائلة عر طريظق افرازهظا للنسظيل الحريظري 

 -يأتي : حسب افرازها وكثافة النسيل الى ما

 .  Oligonychusو    Tetranychusنواع تفرز غزل حريري بكثرة مثل االجناس  أ -أ 

و    Panonychusنظظظظظظواع تفظظظظظظرز غظظظظظظزل حريظظظظظظري بكميظظظظظظة  قليلظظظظظظة مثظظظظظظل االجنظظظظظظاس  أ -ب 

Eutetranychus  . 

 .       Bryobiaنواع ال تفرز الغزل الحريري مثل جنس أ -جـ 

 Webbing  theories  هم نظريات الغزل الحريريأ

فراز الغزل الحريري ومر مناطق مختلفة مر جسم الحلظم وهظي كمظا اهناك ثالث نظريات توضأل 

 -يأتي :
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أن الغظظدد الغازلظظة توجظظد فظظي مظظ خرة الجسظظم بظظالقرب مظظر فتحظظة  Ewing  1918. ذكظظر العظظالم  1

 وتقو  المخالب الرسغية  وكذلك الشعيرات الحساسة بنسجها.  Anusالشرج 

ن الغظظدد التظظي تفظظرز الغظظزل الحريظظري توجظظد فظظوق أ 1945سظظنة    Blauvelt. ذكظظر الباحظظ   2

لظى األمظا  وتمتظد لتصظب فظي إتجظ  حرقفتي الزوج األول والثاني مر األرجظل وتمتظد منهظا قنظوات ت

 مقدمة البوز مر السطأل البطني.

ن الغظظدد المفظظرزة للغظظزل الحريظظري توجظظد علظظى أ 1948سظظنة   Grandjean. ذكظظر الباحظظ  3

 المالمس القدمية وتفتأل في مقدمة الملمس. 

 Mesostigmataلى تحت رتبة الثغر المتوسط  إاألنواع التي تعود  -ثالثاً :

 -نواع تعيش في التربة ولذلك فأن وسائل األنتقال :معظم هذه األ

 لى آخر .إمر مكان  Crawling.  عر طريق الزحف 1

وخاصة الحوريات التظي     Uropodidaeنواع عائلة أعر طريق االلتصاق بالحشرات مثل  .2

 تلتصق جسمها بالحشرة دون ان تضر بها.

 كوسيلة لالنتشار .. عر طريق مهاجمة اإلنسان وامتصاص دم  واستعمال  3

 . عر طريق السماد العضوي الحيواني.4

 بالنسبة للحلم  Webbingماهي فوائد الغزل الحريري 

 .   لحماية البيض الذي تضع  األنثى وتثبيت  .1

 للتزاوج . ةناث المهيئ.  األستدالل على مناطق وجود اإل2

 .  المساعدة في حركة وانتشار الحلم .3

 األعداء الطبيعية للحلم ..  عرقلة حركة 4

 .  امتصاص جزء مر المبيدات السائلة المستعملة في مكافحة الحلم. 5

 

 



 )المحاضرة الثالثة (  

 Habit  &  habitatsلعادات والمواطن    ا

في الغالب في الموطر وفي العادات تظوازي غالبظاا التخصظص  أن التخصص في القراديات

في البناء والتركيب الجسماني لذا فمر الضروري أن نعرف الموطر والعادات مر أجظل تشظخيص 

 وتصنيف الحلم . ويمكر تقسم الحلم على أساس العادات والمواطر إلى .

    Free  living  mitesأنواع ُحرة المعيشة    -وال :أ

 -قسا  هي :أالمورفولوجي ساس عاداتها وتركيبها  أتضم هذه المجموعة على 

   Predators  Species     األنواع  المفترسة  -(أ)

             .Ground     sp انواع أرضية  . 1

خظر  حيظ  تتغظذ  على الدبال والمظواد االخراجيظة األنواع في التربة وتعيش األ هتوجد هذ         

علظظى مفصظظليات األرجظظل الصظظغيرة وبعضظظها علظظى الديظظدان الثعبانيظظة احيانظظاا وتتميظظز المفترسظظات 

رجلهظظا طويلظظة وتتحظظرك بسظظرعة وتكظظون فكوكهظظا مسظظننة أو مخرازيظظة قويظظة أاألرضظظية عظظادة بظظأن 

ومالمسها مزودة بأعضاء حس للقظبض علظى الفريسظة   الصظفائأل الجسظمية جيظدة التكظوير وتشظمل 

نها تتغذ  )مفيدة لإلنسان أل    Macrochelidaeو       Parasitidaeديد مر العوائل منها الع

 . Cheyletidaeو     Ascidaeعلى يرقات الذباب المنزلي (  و 

             .Aerial    spانواع هوائية    . 2

تتميظظز هظظذه االنظظواع بأرجلهظظا الطويلظظة وحركتهظظا السظظريعة وتفتظظرس انظظواع الحلظظم ذات التغذيظظة        

النباتيظظة أو بيوضظظها. الصظظفائأل الجسظظمية موجظظودة ولكنهظظا ضظظعيفة التظظدعيم وتكظظون الوانهظظا براقظظة 

    Phytoseiidae      Bdellidaeكاألصظظظفر   واألخضظظظر   واألحمظظظر  وتشظظظمل العوائظظظل 

Stigmaeidae    Anystidae    وتعظد هظذه العوامظل مهمظة  فظي مجظال المقارنظة الحيويظة حيظ

 تربى وتباع في علب خاصة مر قبل بعض الشركات ذات العالقة.

         .Aquatic    spمائية     نواع .   ا 3

  القشظظريات  نظظواع مفترسظظة توجظظد فظظي األوسظظاط المائيظظة تقظظو  بظظأفتراس انظظواع الحلظظمأتضظظم        

التظي تعظيش فظي ميظاه البحظار وتكظون     Halacaridaeالصظغيرة والنمظل األبظيض منهظا عائلظة  

الوانها براقة مثل األحمر البرتقظالي واالخضظر واالزرق وارجلهظا تكظون طويلظة وعليهظا شظعيرات 

 طويلة تساعدها في السباحة واألعير تكون متقدمة بالنمو والمالمس محورة للقنص. 
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         .Phytophagous    spنواع النباتية ألا  -ب 

 -نواع األتية :وتشمل األ

 .Ground   sp      رضية    أنواع أ   .1

حي  تتغذ  هظذه  نواع الحلم المتكيفة للتغذية النباتية وموجودة في التربةأهناك عدد قليل مر        

نواع على انسجة الجذور والكرومظات واألبصظال وتكظون المسظ ولة عظر االضظرار االقتصظادية األ

 الحاصلة لنباتات الزينة والخضراوات .          

رجل قصظيرة وجسظمها مظدعم بصظفائأل ضظعيفة أمعظم الوانها تكون بيضاء وبطيئة الحركة وذات  

يحظظوي علظظى فكظظوك أبريظظة تقظظو  وتمتلظظك فكظظوك مسظظننة للقيظظا  بعمليظظة القظظرم والطحظظر وبعضظظها 

ع واحظد مظر . وهناك نو Tarsonemidaeنواع عائلة  أبإمتصاص العصارة النباتية مثل بعض 

والتي أُعتبرت مر قبل    Perlohmaniidaeمر عائلة   Oribatida مجموعة الحلم الخنفسي

 ( عائلة ارضية المعيشة وتتغذ  على النبات. 1961سنة )   Evansالباح   

  .Aerial   sp         نواع هوائيةأ   . 2

نواع بطيئة الحركة جسمها غير مدعم بصفائأل الوانهظا هظي االحمظر   أتضم هذه المجموعة         

الشكل في داخظل  االصفر   االخضر   واألبيض الشفاف   تتغذ  عر طريق غرز فكوكها األبرية

خاليظظا العائظظل النبظظاتي وامتصظظاص العصظظارة النباتيظظة . وانواعهظظا تعظظد مظظر اآفظظات ذات األضظظرار 

و       Tetranychidaeلظظى عائلظظة  إاالقتصظظادية الخطيظظرة علظظى النبظظات مظظر انواعهظظا التظظي تعظظود 

Tenuipalpidae     وTarsonemidae        وEriophyidae   . 

         .Storage   sp  المواد الغذائية المخزونةنواع تصيب أ . 3

نواع مختلفظة مظر الحلظم . أصابة بظية المخزونة والحبوب المخزونة لإلتتعرم المواد الغذائ         

بطيئظة الحركظة  سمنيأووالتي تتغذ  عليها أو على الفطريات التي تصيبها وتكون الوانها بيضاء  

نظواع التظي تتغظذ  ة تستعمل لقرم وطحظر الطعظا  . واألوشكلها كيسي وفكوكها مسننة ومتضخم

وتسظظظظمى بظظظظـ     Endospermعلظظظظى الحبظظظظوب المخزونظظظظة تتغظظظظذ  علظظظظى الجنظظظظير وربمظظظظا علظظظظى  

Graminivorous  ات واالبصظظظال المخزونظظظة المجففظظظة والظظظدرن ةوكظظظذلك تتغظظظذ  علظظظى الفاكهظظظ

ومر      Glycyphagidaeو    Acaridaeتي تصيب هذه المواد بعائل    نواع الوتنحصر  األ

 الذي يسبب ضرر اقتصادي كبير لمنتجات الحبوب عالمياا .  Acarus  siroهم انواعها    أ
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       .Fungivorous    sp  الحلم  فطرية التغذية   - (ج)

  Ixodidaلظى تحظت رتبظة الحلظم مـــــــــــظـاعدا مجموعظة إوتشمل جميع االنواع التي تعود         

ر والحبظوب المخزونظة. لوحظت انها تتغظذ  علظى الفطريظات الموجظودة فظي محيطهظا علظى االشظجا

نظواع مظر أتتغذ  على الفطريات في التربظة وكظذلك      Uropodidaeنواع عائلة  أواعداد مر  

تتغظظذ  علظظى الفطريظظات الموجظظودة علظظى المظظواد المخزونظظة وانظظواع عائلظظة    Acaridaeعائلظظة  

Tarsonemidae    لى الفطريات الموجودة في التربة.تتغذ  ع 

           .Saprophagous    sp   الحلم ّرمي التغذية  - (د)

تشمل جميع انظواع تحظت رتبظة الحلظم حيظ  تتغظذ  علظى النباتظات الميتظ  والجافظة فظي التربظة         

لى تحت رتبة  إوانسجة الحيوانات والحشرات واكثرها تخصصاا في ذلك هي المجموعة التي تعود 

Oribatida   لظىإوتعد هذه المجموعة مر المجاميع المفيدة التي تحول المظواد العضظوية المعقظدة 

 بسيطة وتدخل في دورة العناصر الغذائية في الطبيعة.

 .Phoretic     sp          ـيلالحلم األنتقا   - (هـ)

مفصظليات األرجظظل ن الحوريظات والحيظظوان البظالح للحلظظم غيظر المظظائي تسظتعمل الحشظظرات وأ         

دوار الـ   أفمثالا    Phoresyلى آخر وتعرف هذه العالقة   بـ  إنتقال مر مكان األخر  كوسيلة لال

Hypopus   ن دور الحوريظة الثانيظة فظي أفي تحت رتبة عديمة الثغر يعتبظر دور ارتحظالي   كمظا

تلتصق بحيوانات ومفصظلية األرجظل بواسظطة حاملظة الشظرج ) عبظارة    Uropodinaمجموعة  

 تقظبض نظواعأعر خيوط تفرز مر فتحة الشرج في الحلم وتتصلب عنظد مالمسظتها الهظواء( وهنظاك 

 على العائل بواسطة الفكوك والمخالب .

     Parasitic   Mitesنواع طفيلية المعيشة    أ    -ثانياً :

 Ectoparasitic Mites        التطفلحلم خارجي    - (أ)

 Vertebrate    ectoparasites     حلم خارجي التطفل على الفقريات.   1

مظر عائلظة     Dermanyssus  gallinaeنواع التي تهاجم الفقريات هو حلظم الفظرا   مر األ      

Dermayssidae    وحلظم الجظربSarcoptes  scabiei     مظر عائلظة    Sarcoptidae 

الظظذي يصظظيب     Demodicidaeمظظر عائلظظة       Demodex  folliculorumوالنظظوع 

 ةبصظيالت الشظعر الموجظودة فظي الجبظ البصيالت الشعرية لإلنسان حي  يتغذ  على مواد تفرزهظا



 )المحاضرة الثالثة (  

الظى والحواجب والعيون   وهناك انواع تعيش على ريش الطيور ويسمى حلم ريش الطيور يعظود 

 .    Dermatoglyphidaeو        Analgidaeعائــــــــــــــــــــــلة

    Invertebrate  ectoparasites   حلم خارجي التطفل على الالفقريات.   2

نظواع ات أو تكون مصاحبة لها فمثالا األفقريمر الحلم تتطفل خارجياا على الآل هناك مجموعة      

  Johnstonianidaeو     Smarididaeو      Trombidiidaeلظظظى العوائظظظل  إالتظظظي تعظظظود 

تتطفل على الحشرات في الدور اليرقي أما الحوريات والحيوان البالح فهي مفترسات. كذلك الحلظم 

وحلمظة الفظاروا    Hydrachnidaeلظى عائلظة  إل على الحشظرات المائيظة وهظو يعظود المائي يتطف

% مظر 50يب يرقات نحل العسل ويسبب مظوت حظوالي الذي يص  Varrosis)وربا  )أفي آسيا و

مظر      Varroa  jacobsoniصظابة الشظديدة ويعظرف الحلظم  بظـ   افظراد الطائفظة فظي حظاالت اإل

حيظ    Haemolymphويسبب ضعف وهزال بسبب امتصاص سظائل     Varroidaeعائلة  

الحلظم بنقظل فايروسظي )يقظو  مظا  الخليظة. أيالح  وجود نحل ميظت وآخظر زاحظف اجنحتظ ُ متقصظفة 

 .لى تقصف األجنحة في العامالت(إي دي 

     Endoparasitic  Mites    حلم  داخلي التطفل   - (ب) 

        Vertebrate  endoparasites  حلم داخلي التطفل على الفقريات.   1

 دقوفي الجهاز الهضمي و حي  يوجد الحلم في الجيوب األنفية والرئتير وتحت الكيوتكل           

بظذور مصظابة بظالحلم ومنهظا غنظا  والماشظية علظى مظاكر عنظد تغذيظة األلظى هظذه األإلوح  انظ  ينتقظل 

وتسبب صداع ودوخظة واسظهال    Glycyphagidaeو       Acaridaeنواع التابعة لعائلة  األ

 للحيوانات .

     Invertebrate  endoparasites   حلم داخلي التطفل على الالفقريات  . 2

الظذي يعظود   Acarapis  woodi نواع التي تتطفل داخلياا على الالفقريات هظو الحلظممر األ       

حي  يصيب الجهاز التنفسي لحشرة نحل العسل وهي القصظيبات   Tarsonemidaeلى عائلة  إ

 وربا وآســـــــــــــــــــــــــــــيا. ألى موتها  خاصة في إضرار كبيرة ت دي أويسبب 

 

 

 



 مظاهر الحياة

 Respiratoryالتنفس 

ق مختلفم    أن وومود أو يتم تبادل األوكسجين وثاني أوكسيد الكاربون في الحلمم بدمدط  م 

عدم ووود ثغور تنفسي  ومواقدها النسبي  صف  تشخيصي  رئيسمي  مهةم  فمي تمسميم ال تم   مةن 

الم اديات   عندما تتواود الثغور التنفسي  فأنها تفتح داخليا على وهاز قصبي ينتش  ويتف ع خالل 

فسي  أو وهاز قصبي ظاه يين الجسم إلى االوهزط الدضوي    أما في الحلم الذي ال تةتلك ثغور تن

 (  Integumentفأن تبادل االوكسجين وثاني اوكسيد الكاربون يتم خالل ودار الجسم )

 Sensoryالحس 

يوود على الجسم عدط مستلةات حسي  أكث ها شد ي  أما الةستلةات التي تتواود على نفس الجسمم 

ريشي  أو ورقي  لكنهما كلهما ’ سيط  ( قد تكون بTactile setaeفأنها المس    الشوكات الالمس  )

بدون استطاالت ب وتو بالزمي  إلى داخل الشوك    توود شوكات متخصص  ذات استطال  ب وتو 

 بالزمي  عصبي  في بدض مجاميع الحلم  

أكث  الةجاميع ذات زوج أو زووين من الديون البسيط  تمع على وانبي الجسم الممدمي األممامي   

م رئيسممي  أعضمماي حسممي  مزدووم  تمممع علممى السممطح البطنممي بممين الح قفمم  يوومد لدممدط مجمماميع حلمم

 األولى والثاني    من الةدتمد أن عةل هذه األعضاي الةتباين  الشكل هو لتحسس ال  وب   

 Locomotionالحركة 

( أربدمم  أزواج مممن  تةتلممك بالغممات وحوريممات الحلممم عممادط )مممع شممذوذ رئمميس فممي الحلممم االريمموفي

األرول الحلمي  بينةما تةتلمك الي قمات ثمالو أزواج ممن األرومل   األرومل تكمون ممسمة  إلمى سمبع 

حلمات رئيسي  هي : الح قف    الةدور   الفخذ   ال كب    السماق   ال سمأ أو الةشم    ال سمأ عمادط 

( وسمطي  empodiumينتهي بةلحق مخلبي أو محجةمي   يتمألم ممن مخالم  مزدووم  ووسمادط )

ع يض  أو مخلبي    في حال  غياب الخال  الحميمي  تبمى الوسادط الوسطى بشكل استطال  مخلبيم  

 أو محجةي    



 حياتية الحلم النباتي بصورة عامة

 Feedingالتغذية : 

تتغذى أنواع الحلم على مواد مختلف  شمتى   بدضمها  فيلمي ويتغمذى علمى المدم أو سموائل  

األنسج  في الفم يات أو الآلفم يات   بدضها يتغذى على الفط يات   بدضمها يتغمذى علمى أوراق 

النباتات الدليا الةتفسخ    بدضها يتغمذى علمى نسميل النبمات الحمي   قمدد تتغمذى كثيم  ممن األنمواع 

 عام    الغذاي الذي يأخذط نوع واحد قد يحتوي على نسيل حي أو ميت نباتي أو حيواني   تغذي 

أن أكث  أنواع الحلم التمي تتغمذى علمى النباتمات الدليما تدمود إلمى تحمت رتبم  )الحلمم أممامي الثغمور 

  التكيفممات الةشمماهدط فممي الحلممم التممي تتغممذى علممى النباتممات فممم  تتدلممق بصممورط رئيسممي  التنفسممي ( 

بأعضاي التغذي  وأن كانت هناك تغي ات مدين  في دورط الحياط هي أيضا تكيم وا ح   أن أكثم  

أنواع الحلم الةتخصص  بالتغذي  النباتي  هي أنواع الدائل  الدليا الحلمم األحةم  األعتيمادي والدائلم  

 االريوفي(   الدليا لحلم االنتفاخات ) 

 

 Reproduction of Mites ـمالتكاثــر في الحل

ى  حيم  تمموم األنثم Sexual  Reproductionونسياً  نواع الحلم يتكاث  تكاث اً أمدظم           

نماو وبنسم  ونسمي  مختلفم  ف اداً من الذكور وافم اداً ممن اإأبو ع البيض الةخص  وينتل عنه 

كثيم ط ( Parthenogenesis   أال أن ظماه ط التوالمد الدمذري  )   Sex – ratioحس  النموع  

فم اداً تتضمةن ونسماً واحمداً أن يفمس عمدد أف اد حي  يةكن للبيض غي  الةخص  الحدوو بين األ

 أو كال الجنسين             

 -وهناك ثالث حاالت للتكاثر العذري هي :

1   Arrhenotoky   parthenogenesis  /  فمم اد ألةخصمم  عممن يفمممس البمميض غيمم  ا

(   كةما فمي افم اد  Haploidفم  )تحموي نصمم الدمدد ممن الك وموسمومات وةيدها من الذكور 

   Tetranychidae         ،Phytoseudaeعائل   

2       Thelytoky   parthenogenesis / مخصم  يفممس عمن عمدد وةيدهما البميض الغيم  

(   كةما فمي عائلم    Diploidتحموي علمى الدمدد الكاممل ممن الك وموسمومات   نماو فمم  )من اإ

Tenuipalpidae         ،Eriophyidae     

3   Deuterotoky    parthenogenesis    أوAmphoterotoky     p.                                          

   Acaridaeناثاً   كةا في عائل   إف اد تحتوي ذكوراً وأالبيض غي  مخص  يفمس عن 



 Mating   or  Sperm  Transferالحيامن    لتزاوج أو انتقال  ا

ناو بو ع الحيامن فمي الةهبمل أو فمي تلميح اإ    تتم عةلي  التزاوج بين الحلم في   يمتين        

أن  ينممتل الممذك   أو متصممل  (aedeagus) بل للحيممامن بمماألنثى بواسممط  قضممي الدضممو الةسممتم

أو كيس منوي أما تلتمطه األنثى أو ينمله الذك  لها بواسط   ( Spermatophore)  حامل منوي

فمي المذك  وفمي األنثمى ألومل انجماز عةليم  تنةمو ت اكيم  متخصصم   الفكوك الكالبي  ، وغالباً مما

 (  Spermatodactyle) يد ف بـ التزاوج

قممد يممتم مباشمم طً    فممي مجمماميع الحلممم التممي تووممد لهمما عضممو ذكمم ي أو قضممي  فممأن نمممل الحيممامن1

أو في ت كيم  فمي األنثمى خماروي للتمزاوج يمدعى (    genitalia ) السويط فيوبو ع الحيامن 

متمداد فمي الجسمم كيس أما ان يكمون أنبوبماً قابمل لأ ال (bursa  copulatrix كيس التزاوج  )  

 ظه ي     -ويتصل داخلياً في وهاز األنثى التناسلي أو قد يكون فتح  خافي  

 علمىالمذك  بو مع كميس الحيمامن  موود فيها عضو ذكم ي فيمموي أما في مجاميع الحلم التي ال  2

تلتم  األنثمى حاممل الحيمامن عنمدما يالممس يف زه بشكل سائل يتجةد عندما يالمس الهواي،  سويق

 بممممـ   الةووممممودط فممممي الفكمممموك والممممذي يدمممم ف  الفتحمممم  التناسمممملي  أو عممممن   يممممق عضممممو النمممممل

Spermatodactyle    

                        Oviposition   عملية وضع البيض

التناسلي  ناو البيض من فتحتها حي  تضع اإ  Oviparousنواع الحلم بيو    أمدظم  

نمواع الحلمم فممد يكمون شمكل البميض بيضموي ، أيختلم شكل البميض حسم    و في مجاميعأمف داً 

 كمممممممممم وي أو متطمممممممممماول ويكممممممممممون سممممممممممطحه  أملسمممممممممماً أو عليممممممممممه تخطممممممممممي  أو اشممممممممممواك 

 صف  ، أحة  وقسم منه يغطى بغالف شةدي  د الةاي أبيض ، أأو بمع يكون لونه 

نمواع نباتيم  التغذيم  ائي  على مصادر الغذاي كةما فمي األتضع األنثى البيض بصورط عشو 

االنخفا ات الةووودط فمي الثةمار واألوراق أو علمى  مول الدم ق الوسمطي أو بمين  أو يو ع في

يضمةن وصمول الي قم  بدمد فممس البميض أوراق الب اعم وفي كل األحوال يكون الةكمان مناسم  و

 نواع الحلم الةتطفل والةفت س                                                                              أفس الشي في لى مصادر غذائها بالتأكيد ، ويحصل نإ

تةمم   قابلمم  لالمتممداد واالنسممحابتلسممكوبي    نممواع الحلممم ـلـــــــممـ  و ممعأتووممد فممي بدممض 

 صابعأط  حي  تةسك بالبيض بواس (  Ovipositerتد ف بآل  و ع البيض )   البيض  خاللها



على ـل  الو ع أثناي بحثها وتفتيشها عن بمد  مناسب  لتضع البيض عليها ، وتسمتدةل بدمض أمن 

 البيوض في النباتات الةائي    زغلنواع الحلم الةائي ـل  الو ع هذه أ

 Life  History          ة  ـــــــــــــــــــــاريخ الحياتــــــــــ

سممبوعين أو أوأحيانمما  أيممام  15 - 4غالبمماً تسممتغ ق دورط الحيمماط مممن دور البيضمم  الممى دور البممالأ  

واحمدط ويةم  الحلمم بصمورط عامم  اكث  بمليل  أو يكون للحلم غالباً عدط أويال متداخل  فمي السمن  ال

 -تي  :دوار اآلباأل

 كةا سبق ذك ها  :    Egg  Stageدور البيض   /   •

 Larval   Stage  /  دور الي ق   •

صمفائح  رول ولميس لهما اعضماي تناسملي  والزواج من األأتفمس البيض  عن ي ق  تةتلك ثالث      

خم ى تكمون أوسةي  ، وتكون غي  نشط  بطيئ  الح ك  وقد تكون غيم  متغذيم  بينةما فمي عوائمل 

ن انددام الةالمح الةةيزط للنوع أو الدائل  خالل أالي ق  نشط  وتتغذى على الدائل الةووودط عليه  

هذا الدور يجدل ممن الصمد  االعتةماد عليمه فمي تصمنيم النموع أو الدائلم  ماعمدا فمي حالم  عائلم  

Trombiculidae     ألنها الطمور الضمار الوحيمد  فأن تصنيفها يدتةد اساساً على صفات الي ق

الحيمموان أممما الكممامالت والحوريممات فتتغممذي علممى والتممي تتطفممل علممى ولممد االنسممان ولهممذه الدائلمم  

  مفصليات االرول وقد توود في الت ب  

   Nymphy   Stageدور الحوري   /   •

لمى الممدور البممالأ وقممد تظهمم  إن تصممل أطممورين أو ثالثم  ا مموار حوريمم  قبممل عمادط تةمم  الي قمم  ب   

دوار ، كةما تختلمم عمن المدور البمالأ غيم  الكاملم  فمي همذه األبدض االعضاي التناسلي  الخاروي  

  -تي :ويشةل اآل ( geniteliaبشكل الصفائح  ) 

        Proto nymphالحوري  األولى    -أ 

   وال تتغذىألح ك  وقد تتغذى اتكون نشط   غالباً ما

                                                                                                        Deuto nymphالحوري  الثاني     -ب 

 تشابه الدور الكامل وتختلم عنه بالحجم وعدم اكتةال الصفات التناسلي     غالباً ما

       Tritonymphالحوري  الثالث     -ج 



يبمدأ المدور البمالأ بدمد  نمواع لمذلك غالبماً مماقليمل ممن األدور غيم  نشم  ويوومد فمي يكمون  غالباً ما

 نادراً   يحدو انسالخ في الدور البالأ اال انسالخ الحوري  الثاني  وال

     Adult   Stage  / الدور البالـــــــــــــــــأ   •

والتناسمملي  يةتمماز باكتةممال الصممفات التناسمملي  وهممو دور نشمم  متغممذي مكتةممل الصممفائح الجسممةي  

 فاته تكون هي االساس في التصنيموص

 دورة حياة بعض العوائل

   )حلم الحبوب والةواد الةخزون  (        Acaridae  عائــــــــــــــــــــــل  الحلم  1

 

                           حوري  أولى                         ي ق                             بيض    

 

 

                                                       Hypopusدور انتمالي  حوري  ثالث                          حوري  ثاني  

 

وهو يةثمل المدور الحموري الثالم  ،وهمو دور انتممالي غيم  نشم    Hypopusأحياناً يوود  دور  

يحدو عند عدم توف  الظ وف الةالئة  للنةو لذلك يةكن ان تكةل دورط الحياط عند توف  الظ وف 

 كاألتيالةالئة  

 دور كامــــل    -حوريــــــ  ثالث     -حوريــــــ  أولى   -ي قـــــــــ     -بيضـــــــ  

 

 م ادحمةةةةر الكةةةةا  لةةةةلةةةةة الحوعائ  Tetranychidaeلةةةةة الحلةةةةم ادحةةةةم العةةةةادي . عائ2

Tenuipalpidae  . 

 

 حوري  اولى            حوري  ثاني             حيوان بالأ          بيض             ي ق 

 فترة حضانة
 سكون، تتغذى

 انسالخ

 سكون، تتغذى

 انسالخ

 سكون، تتغذى

 انسالخ

 سكون، تتغذى

 انسالخ

 حيوان بالأ



    .    Tarsonemidae. عائــــــــــــــــــــــــلة الحلم  و الرسغ الشعري   3

      حيوان بالأ  حوري  أو ي ق  ساكن  )تسةى احياناً عذراي(           بيض             ي ق          

 .   Phytoseiidaeعائــــــــــــــــــــــــــلة الحلم المفترس   .4

لمدورط حيماط من الدوائل الةهة  التي تلد  دور في مجال الةكافح  اإحيائيم  ودورط حياتمه مةاثلم  

 تي:ف يسته وهي كاآل

  

 حوري  ثاني             حيوان بالأ حوري  اولى                    بيض             ي ق  

 

 . Eriophyidae)رباعي ادرجل (  .  عائــــــــــــــلة الحلم الدودي أو ادريوفي5

 

 دور الحوري  الثاني  أو) الي ق        دور حوري  اولى أو) ي ق  اولى (         بيض  

 Deutogyneناو ثانوي   إ                                               

 حيوان بالأ       الثاني ( 

                                        Protogyne  (Primary gyne)ناو أولي  إ                                                 

 ناو التي تكون مصاحب  للذكوراإ                                                       

الشتوي وتتةيز بددم قمدرتها علمى  تدخل السباتناو الشتوي  التي اإ  Deuto gyneويمصد بـ   

ديث  النةو والتي وراق الحبال بيع وتبدأ بو ع البيض على األيوود مدها ذكور تخ ج  التغذي  وال

تةيمز ذكم  الحلمم األريموفي بأنمه يولي  والثانويم  ، ولي  عادط أو كالهةا األأناو إلى إتفمس فيةا بدد 

في   يق االناو وتلتمطه عند سي ها عليها بواسط    Spermatophoreيضع حامل الحيامن  

Genital  flap     البواب  التناسلي 

 

 



 )المحاضرة الخامسة(

 Mites and Host plants الحلم والعوائل النباتية

أن فهم العالقة بين الحلم وعائله النباتي والعوامل المؤثرة فيها يمكن ان تؤدي الى أيجاد 

وخفض اضراره  Phytophagous Mites الطرائق المناسبة للسيطرة على الحلم نباتي التغذية

 الموضوع من خالل الجوانب االتية :لذلك سيتم تناول هذا 

أن استعراض بسيط للعوائل النباتية التي يتغذى  : Preference   Host   تفضيل العائل   اوالً:

عليها الحلم النباتي يمكن ان يقودنا الى ان هناك من االنواع الحلم ما يتغذى على عائال نباتي 

واحداً ومنها ما يتغذى على أنواع قليلة من النباتات في حين نجد انواعاً اخرى ذات مدى عائلي 

ات التصنيفية ودراسات التشريح المقارن , اظهرت ان كثيراً ن الكثير من الدراسأواسع جداً , اال 

ذات عائل واحدا أو انها قد تتكاثر   Phytophagous  Mites من انواع الحلم النباتي التغذية

فقط على العوائل النباتية القريبة من بعضها تصنيفاً , هذه النتيجة يمكن ان تكون صحيحة في 

نواع التي اتات عريضة االوراق وخاصة تلك األالذي يعيش على النب حالة عائلة الحلم االريوفي

ن لبعض انواع الحلم ألى إخرى أاسات تصنع االنتفاخات على النبات العائل ، في حين اشارت در

االريوفي ذات البوز الكبير ) اجزاء الفم( مدى اوسع من العوائل النباتية عريضة االوراق مما 

ي صغير البوز , مثل ذلك حلمة العنجاص كبيرة البوز لدى انواع الحلم االريوف

حيث يصيب هذا النوع بكثرة العنجاص وله مدى جغرافي واسع وتصيب  Diptacus جنس

 من نباتات العائلة الوردية .  افراده العديد

 منه تهاجم نوعاً او عائالً   ن هناك بعض انواعإف  ئلة الحلم األحمر االعتيادي ,ما بالنسبة لعاأ

لى نبات آخر من نفس النوع بحثاً عن أماكن تغذية جديدة بينما توجد إاتياً وتتغذى عليه ثم تنتقل نب

ن انواع الحلم أنباتية متعددة , اال أن المالحظ أنواع اخرى غير متخصصة تتغذى على عوائل 

  عتيادي تتميز بتفضيلها التكاثر على اوراق وثمار النبات العائل.أال االحمر

 تعتمد على :  تفضيل الحلم النباتي للعائلأن درجة  

 ـ نوع العائل النباتي :1

اظهرت دراسات عديدة ان هناك عوائل نباتية مفضلة للحلم في حين وجدت عوائل اخرى غير  

قل العوائل مالئمة للحلم االحمر بينما كانت أمفضلة واخرى وسط بين االثنين فمثالً كان العنب 

 المختبرة تفضيالً وكان الخيار والخوخ واالجاص وسط ما بين االثنين.كثر العوائل أالفاصوليا 



  ـ الوقت من السنة:2

حمر في الربيع واوائل ك كانت جاذبة ألفراد الحلم األيلن اوراق الشإوجد في احدى الدراسات 

ن هذا التباين في جاذبية إالصيف وغير جاذبة خالل تموز واب ثم اصبحت جاذبة في ايلول . 

 لى الحالة الفسلجية للنبات.إشليك للحلم االحمر يمكن ان تعزى ال اوراق

قد يحدث أن التنافس على العائل الغذائي  : Host Competition  ثانياً: التنافس على العائل

و بين افراد االنواع االخرى التي قد تهاجم العائل نفسه وان هذا التنافس أبين افراد النوع الواحد 

قد يدفع افراد الحلم الى الحركة واالنتقال الى اماكن او عوائل جديدة وذلك لتجنب االزدحام الشديد 

والتنافس فيما بين سكان النوع اضافة لذلك قد تسعى بعض االنواع الى تنظيم اوقات نشاطها 

ارض مع نشاط االنواع االخرى مثال ذلك ما يحدث بين حلمة اشجار الفاكهه بحيث ال تتع

حيث يفقس  Panonychus  ulmi والحلمة الحمراء االوربية  Bryobia rubrioculusالبنية

بيض الحلمة البنية عادة قبل الحلمة االوربية في الربيع وتساعد هذه السلوكية الحلمة البنية في 

الحلمة االوربية , اال ان الحلمة الحمراء البنية تدخل البيات الصيفي في اواخر ايقاف نمو افراد 

 بينما تستمر الحلمة االوربية في التغذية والتكاثر .  الربيع لتتفادى حرارة الصيف

واظهرت دراسات عديدة أن االنواع المختلفة من الحلم االحمر أألعتيادي أظهرت          

حام وللظروف البيئية المتغيرة ، فمثالً وجد ان افراد الحلمة االوربية استجابات متباينة لالزد

تتحفز لوضع بيض سابت قبل االوان عند نقص الغذاء ، كما  Panonychus ulmi الحمراء

تترك عوائلها الغذائية  Tetranychus وجد ايضاً ان بعض انواع الحلم االحمر من جنس

 عليها ،  وتتحول للبحث عن نباتات جديدة للتغذية

فضالً عن ذلك فأن تغيرات عديدة قد تحدث ضمن افراد النوع الواحد ، خالل فترة النشاط حيث 

حينذاك  التنافس على الغذاء تزيد من اعداد هذا النوع وتسبب تلف في اماكن التغذية حيث يؤدى

 لى :إ

 اختزال في عدد البيض الذي تضعه االنثى الواحدة..1

 للبيض الميت. زيادة النسبة المئوية.2

 زيادة في الموت بين االطوار غير البالغة ..3

 

 



 تأثير بعض العوامل المؤثرة في النشاط الموسمي للحلم النباتي

أن أغلب الدراسات والمعلومات المتوفرة عن تأثير العوامل البيئية في الحلم تمت على االنواع    

 Tetranychidae الحلم االحمر االعتيادينباتية التغذية وباألخص االنواع التابعة لعائلة 

ومن   وذلك ألهميتها االقتصادية . Tenuipalpidae واالنواع التابعة لعائلة الحلم االحمر الكاذب

 أهم العوامل البيئية التي درست:

  :   Temperature : درجة الحرارة أوال

ثر على الحلم اذ الجوية التي تؤلقد كانت درجة الحرارة من أوسع وأكثر ما درس من كل العوامل 

كذلك  لى خفض أعداد الحلم في الشتاء ,إدرجة الحرارة المنخفضة أدت  ن إاظهرت الدراسات 

وجد حدوث موت بأعداد كبيرة للحلم عند حدوث انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة عقب جو 

اث نإي االول للحلم ال يمكن من أنتاج ن الجيل الربيعألى إويعزى ذلك  دافئ في اوائل الربيع

كثر افراد الحلم في هذا الوقت تكون في أطوار غير الكاملة أن إمتوقفة النمو أو سابته خاصة و

من النمو لذا فان االنخفاض المفاجئ في درجات الحرارة سوف يقتل كثيراً من افراد الحلم ، 

ن ارتفاع درجة الحرارة عن إلم ، كما تأثير في خفض اعداد الحوعليه فأن للحرارة المنخفضة 

لى حدوث موت بنسبة كبيرة في الحلم ، وان إية لمعيشة الحلم تؤدي هي االخرى االعتياد  الحدود

الحرارة المعتدلة فقط هي التي تمكن الحلم من التكاثر والزيادة ، وفي أحدى الدراسات وجد أن 

ارة الربيع حيث كانت نسبة الفقس مرتفعة النسبة المئوية لفقس بيض التشتية تأثرت بدرجات حر

ولبيان اهمية الحرارة كعامل  ،لى انتاج ذرية مبكرة إدى أمما  وان فترة الحضانة كانت قصيرة

الحرارة محدد للقدرة التكاثرية للحلم فقد وجد ان القدرة االولية إلنتاج االفراد ألي نوع من الحلم 

ي الحقل مثل القنبلة الموقوتة بالنسبة لكثافة الحلم حيث ن ارتفاع درجة الحرارة فأ إذ تزداد أسيا

لى ماكنة إالحلم قد يحول الحلم ) االنثى(  ان الصيف الحار الجاف المالئم لتطور هذا النوع من

في حين نفس االناث تنتج اكثر  س26,5ͦمليون فرد في شهر عند درجة الحرارة  13تفريخ تنتج 

الف فرد في شهر عند درجة 12,000 وتنتج  س15,5ͦرة فرد في شهر عند درجة الحرا 20من 

 . س20ͦالحرارة 

ولذلك فان مراقبة الحقل المبكرة وكذلك مراقبة الحرارة والرطوبة تعط دليل على موقف        

دور  DDs ويرمز لها Degree-days االفة والمكافحة لذا فان أستعمال نظام الوحدات الحرارية

 الحياتية.مهم في التنبؤ بالظواهر 

 



 :  Humidity ثانياً: الرطوبة النسبية

تأثير مستويات الرطوبة النسبية في الكثافة   أظهرت نتائج العديد من الدراسات الخاصة حول

كثر أنواع الحلم االحمر تزداد في الجو الحار والجاف وتعمل أكانية للحلم االحمر ان االصابة بالس

أيقاف زيادة أعداد الحلم , كما ان الرطوبة العالية تقتل افراد المستويات العالية من الرطوبة على 

الحلم االحمر اثناء عملية االنسالخ , كما يعمل الهواء عالي الرطوبة على خفض تغذية الحلم كما 

ن الرطوبة العالية تؤدي الى قصر فترة حياة أطوار أع البيض فضآل عن تبطئ االناث من وض

حلم من الرطوبة تتباين والبيئة التي تعيش فيها فمثال وجد أن الرطوبة الحلم كذلك فان احتياجات ال

% بغض 15هي  Tetranychus   desertorum  الجوية المالئمة للحلمة الحمراء الصحراوية

 النظر عن درجة الحرارة السائدة .

 :Rain المطر  ثالثا:

الغزيرة الحلم على العائل للمطر تأثير عكسي في أعداد الحلم االحمر حيث تغسل األمطار 

لى االماكن إلى سطح السفلي لألوراق وإيتحرك وينتقل اثناء سقوط المطر  الغذائي , اال أن الحلم

كما تساعد الشعيرات الزغبية الطبيعية على بعض النباتات افراد الحلم من التعلق   المحمية أحيانا

لى خفض أعداد الحلم بشكل كبير إ ان سقوط االمطار الغزيرة يؤدي وعدم السقوط بفعل المطر اال

أنخفضت أعدادها بشكل كبير  Oligonychus  coffae ، فمثال وجد أن حلمة الشاي الحمراء

أثناء المطر الغزير , كما أوقف المطر الغزير المقرون بالرياح نمو حلمة 

 . Tetranychus  kanzawai الشاي

 :Light رابعاً: الضوء

تظهر أنواع الحلم االحمر بصورة عامة استجابة للضوء أثناء االوقات المالئمة من السنة لكن  

لغة الصيفية استجابة اكثر الى حزمة من الضوء االبيض اناث البتظهر اإل هذه االستجابة فصلية

االناث الشتوية ن أتجابتها الى الضوء االبيض فلوحظ ناث الشتوية وتتباين الذكور في اسمن اإل

تستجيب اكثر للضوء من الذكور  Tetranychus   viennensisللحلمة الحمراء على الزعرور

مستعدة لالنتقال  Pnonychus  ulmi وكذلك لوحظ االناث الصيفية للحلمة الحمراء االوربية 

ختالف في االستجابة للضوء بين الجنسين اوء أكثر من الذكور ولم يكن هناك نحو حزمة ض

 . Tetranychus  urticae للحلمة الحمراء العادية ذي البقعتين

 

 



 :Food خامساً: الغذاء

لقد ثبت ان زيادة فترة التجويع تزيد من قابلية افراد الحلم لالستجابة للضوء اال ان عالقة وطريقة  

 ألنه من المعروف جيداً ان اوراق النبات االستجابة خاضع لسيطرة الرطوبة المتاحة للحلم

الحديثة وبسبب النتح تكون محيطا دقيقاً ذا رطوبة عالية لكن االوراق المتضررة جداً بسبب تغذية 

افراد الحلم تقلل نسبة نتحها وتجف بسرعة لذلك فان افراد الحلم على النباتات المتضررة جداً ال 

معينة على  الحلم عادة داخل مساحة  تجوع فحسب ولكنها تتكيف للرطوبة والواطئة .تتجول افراد

السطح الورقة او النبات لكن نقص الغذاء في البداية يحفزها للحركة في طريقة مباشرة اكثر غالباً 

الى االعلى تحتمها عليها مؤثرات مثل الضوء وتدرج الرطوبة مع تقدم وقت نقص الغذاء تنشأ 

حتمال ايجاد مادة في االفراد االستجابة االيجابية للضوء وتقودها الى حواف النبات حيث يكون ا

خضراء غضة وحديثة الظهور اكثر ، وحالما تواجه افراد الحلم التي تعودت الرطوبة الواطئة 

تدرجاً متصاعداً للرطوبة فأنها تصبح سلبية االستجابة للضوء بالنتيجة تتجه افراد الحلم الى 

د الحلم في النهاية كان التدرج في الرطوبة يسبب النتح في االوراق فأن افرا مناطق مظلة فإذا 

 تجد مصدراً اخر للغذاء .

أن ردود فعل الحلم االريوفي تختلف جزئياً الى حد ما من االستجابة لهذه المؤثرات التي      

ال  االحمر , تحدث هذه االختالفات على االكثر بسبب ان الحلم االريوفي   تظهر أفراد الحلم

 قى قرب حمالت تغذيتها المعتادة لتضمن بقاءها.تستطيع الزحف بعيداً بقوتها لذلك يجب ان تب

 سادساً: االعداء الحيوية:

العدو الحيوي هو كائن حي مفترس او يتطفل على او يمرض كائن حي اخر ويسبب في منعه من  

 -ان اهم االعداء الحيوية التي نجدها مع سكان الحلم الزراعي ما يلي: ، بناء سكان

 Predators/ Insects ـ المفترسات / الحشرات1

                                        Hemiptera     Orius  Sp بقة االزهار

                                     Neuroptera   Chrysopa  SP اسد المن

 Thysanoptera   Scolothrips   sexmoculatus الثربس المفترس

                                    Diptera          Syrphidae ذبابة السيرفد

                       Stethorus  gilvifronsالدعاسيق



Clitostethus      sp                                         

Scymnus   Sp                                                 

            Preadators /Mites ـ المفترسات / الحلم2

 Phytoseilus,  Amblyseilus المفترس وتضم االجناس  Phytoseiidae *عائلة الحلم

,Thphlodromus . 

   Cheyletidae *عائلة الحلم      Tydedae  *عائلة الحلم

 Stigmaeidae *عائلة الحلم    Bdellidae  *عائلة الحلم

المسببات المرضية لها دوراً كبيراً في : هناك العديد من    Pathogens ـ المسببات المرضية3

 التأثير على الكثافة السكانية للحلم الضار للنباتات ومنها :

         Oligonychus  ununguis على الحلم     Entomopthora              الفطر

           Oligonychus  gossypii  على الحلم      Neozygites                  الفطر

 باي من الفطرين . Phytoseiida e  يالحظ اصابة اي مفترس من مفترسات عائلة الحلم ولم

 تنظيم فقدان الماء في الحلم نباتي التغذية

Water Regulation in Phytophagous Mites 

لكي يتمكن الحلم من البقاء والعيش البد أن يكون قادراً على مقاومة التقلبات في درجات           

والرطوبة النسبية وعوامل البيئة المختلفة والتي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غير  الحرارة

مباشر في فقدان الماء من الحلم ، أن قدرة الحلم على البقاء في ظروف متباينة من درجات 

الحرارة والرطوبة تتم من خالل التكيفات التي يمتلكها الحلم لتنظيم عملية فقدان الماء من الجسم 

 التكيفات توجد في جميع اطوار الحلم وكما يأتي: هذه ,

 Water Regulation in Movable        تنظيم فقدان الماء في األطوار المتحركة للحلم

stages 

تستطيع االطوار المتحركة للحلم من السيطرة على عملية فقدان الماء من خالل ما       

                             يلي:



-20أن نسبة الماء الداخلة لجسم الحلم تصل الى  :  Digestive System الهضميـ الجهاز 1

يجب التخلص  وعليه فانه في االجواء عالية الرطوبة % من الوزن الكلي للجسم في الساعة25

من كميات كبيرة من الفضالت السائلة عندما تتغذى افراد الحلم بنشاط ، ففي دراسة على موازنة 

وجد ان نهاية المريء  Tetranychus urticae  (Koch) الحمراء العاديةالماء في الحلمة 

تكون في تالمس مع بداية االمعاء الخلفية حيث ينتهي المريء في صمام مرتفع يشبه القمع داخل 

القناة الوسطى التي تكون أوسع من فتحة القمع ثم الى االمعاء الخلفية , حيث يهيئ هذا الصمام 

مرور المباشر للماء الى القناة الخلفية , ويعمل تقلص العضالت الظهرية االتصال الضروري لل

الى القناة الخلفية على الصمام المريئي, وبواسطة هذا الفصل عن   الطولية على غلق المدخل

الدقيقة ان تدخل القناة الوسطى وللسائل ان يمر الى القناة الخلفية   القناة الوسطى يمكن للمواد

من الجهد في امرار حجم كبير من الماء وعليه فان الغذاء في القناة   ة الهضموهذا يريح منطق

يظهر كأنه كريات غذاء زائداً مواداً غذائية جديدة من المادة الخضراء والمواد االخرى  الوسطى

مما يدل على ابتالع الغذاء الدقيق في القناة الوسطى  في حالة زغبيه

 .                                                 

 أن هذا الفصل بين الغذاء والسوائل في القناة الوسطى يؤدي الى : 

 في القناة الوسطىأـ أن الجزيئات الصغيرة وااليونات التي يحتاجها الحلم يتم امتصاصها 

 .أطول لوقت ة المركزة في القناة الوسطىب ـ استمرار هضم المواد الصلب

ت ـ يمكن لكميات كبيرة من الماء أن تمر بسرعة من الجهاز الهضمي وان تلفظ دون الحاجة الى  

   االبراز. لوالنقل الى الجهاز القصبي من اجطاقة من اجل االمتصاص االختياري 

ث ـ أن أبراز الماء الزائد بشكل سائل وليس بشكل بخار يسمح الحلم ان تتغذى في الرطوبة  

 عالية.

من المعروف ان الحلم االحمر ال يعيش في محيط  :  Tracheal Systemالجهاز القصبيـ 2

االطوار المتغذية والتي في حالة انسالخ او في حالة بيات يجب ان تحافظ   مائي حقيقي لذلك فان

على الماء ، هذه الحيوانات الصغيرة ذات سعات جسمانية محدودة وذات مساحة خارجية واسعة 

نتيجة لذلك فان على الحلم ان يتكيف ميكانيكياً وكيميائياً ليتمكن من  حجم الجسم , بالنسبة الى

، لذلك فان للحلم القدرة على التحكم بلوحات الثغور أو الفتحات التنفسية للسيطرة  البقاء والعيش

على أنتشار الماء من الجهاز القصبي وهو أهم عامل في موازنة الماء في الحلم في الرطوبة 

سبية الواطئة ، ان السيطرة على فقدان بخار الماء من الجهاز القصبي محدد بمعدل النشاط الن



ففي الظروف الجافة يتمكن الحلم من خفض استهالك االوكسجين وغلق الجهاز  الحيوي للحلم ،

 القصبي لفترات طويلة من الوقت.

عادة بمثابة مانع جيد للتبخر وفقدان ماء الجسم والى حد  يعمل الكيوتكل : Cuticle  ـ الكيوتكل3

-45ما بمثابة عامل في السيطرة على فقدان الماء , ما لم تزداد درجة الحرارة عن المدى الحرج 

يلعب دوراً في تنظيم فقدان الماء من الجسم   فضالً عن تلك فان الشكل الخارجي للكيوتكل س50ͦ

رينات الموجودة على الخطوط العريضة للكيوتكل والتي تظهر اذ لوحظ ان عدد الفصوص او الد

بشكل زخرفة دقيقة ورفيعة على الحلم هذه الفصوص توجد على اطوار المتحركة التي تتغذى 

تسمح بخروج   بنشاط حيث تعمل هذه الفصوص على زيادة المساحة السطحية للكيوتكل وبذلك

الساكنة أو الداخلة في بيات شتوي أو صيفي تفتقد الماء من الكيوتكل بينما لوحظ ان اناث الحلم 

لهذه الفصوص وهذا يدل على أن هذه الفصوص ال تأخذ الماء الى جسم وان غيابها يساعد على 

 المحافظة على ماء الجسم.

يتمكن الحلم أيضاً من تجنب الماء باعتماد سلوكيات معينة منها  للحلم: Behavior ـ السلوك4

            مثالً:

الحلم ذات السيطرة المحدودة على موازنة الماء يمكنها ان تنظم فقدان الماء بانتقالها من  ـ(أ) 

(  بعض أنواع الحلم االريوفي ) حلم البراعم  .محالت اقل الى محالت اكثر مالئمة من التبخر

تعيش في محالت تحت حراشف البراعم وانواع اخرى من حلم االنتفاخات تفرز مادة محفزة 

وبعض أنواع الحلم  للنمو مما يسبب ان يزيد العائل من تكوين انتفاخات تعيش فيها افراد الحلم

تشق طريقها عميقاً في التربة الرطبة اثناء فترات الجو الجاف او اثناء النهار  ذات الرسغ الشعري

االحمر بعض انواع الحلم  ثم تخرج فوق التربة في الليل أو اثناء فترات الرطوبة العالية ، 

تتغذى على السطح االسفل لألوراق مما يسبب التفافها فتهيء حمايتها لها من الريح  االعتيادي

وبذلك تستفيد من النتح في الورق للحصول على رطوبة عالية كافية في بيئتها ، وهكذا فان 

  ء .محالت التواجد وفعالية الحلم النباتي التغذية مسيطر عليها بتكيفات لتنظيم فقدان الما

تسعى بعض انواع الحلم الى المحافظة على االطوار غير البالغة بإبقائها داخل جسم  ـ (ب) 

 االنثى حتى تصل 

حيث تتمكن  Penthaleus    major (Duges) طور البلوغ أو قريباً من ذلك كما في النوع

مثال اخر في افراد   االنثى ان تنتقل مباشرة بعد ظهورها الى اماكن مأمونة .

حيث تلصق االناث نفسها بمصدر غذاءها وفي بعض الحاالت يكون  Pyemotidae عائلة



المصدر حشرة وبعد ذلك تنتفخ البطن لتصبح ردهة أو غرفة حاضنة تبقى االطوار غير البالغة 

فيها بعيداً عن التأثيرات الخارجية وال تخرج حتى تصل طور البلوغ حتى انها قد تتزاوج داخل 

أن التكيفات السابقة  . cerealts    Siteroptes (.Reut)في حلمة الحبوب هذه الحجرة كما

 ساعدت الحلم على البقاء واالنتشار ولوالها لكانت اعداده محدودة جداً.

 



 )المحاضرة السادسة(

 دراسة بعض العوائل المهمة من الحلم نباتي التغذية في العراق

ذكرنا سابقاً الموقع التصنيفي للحلم النباتي في المملكة الحيوانية وحالياً سوو  نوس ب ب و         

ال وائووا المةمووة فووي ال وورا  عووع ذكوور ب وو  االنوواب واانووواو التاب ووة لةوو   ال وائووا عووع  وور  

 تفصيلي لب   اانواو المةمة في ال را  :

 بعض الجوانب االقتصادية والحياتية لعائلة الحلم االحمر االعتيادي

Some Economical and Biological Aspects of Tetranychidae 

تمتوا  ذوو   ال ائلووة بووا  عوساذا ال ووائلي واسووع لووساً فةوي تصووية المحايوويا الحقليووة وعحايوويا      

الخضر وا جا  الفاكةة ونباتات الزينة ونباتات اادغال ،  كلةا بيضوو  عتوتسيرا النةايوة وذات 

ا ألوا  عختلفة ذي اايوفر   ااضضور   ااحمور والبنوي ، تتاو ا افوراد ذو   ال ائلوة باور  فكوكةو

الكالليبيووة فووي  بقووة البنوورا وعووم بووم القيوواد باعتصووا  المووادا الخضوورا  عووم ااو ا  واالووزا  

ااضرا عتببة ظةو  بقع يفرا  تتحول الى بنيوة وتكوو  ذو   البقوع عنتنورا طلوى سوقة الو قوة 

ولكوم طنووس ا ووتساد اايوابة تتتووع  ق ووة ذوو   البقوع وتنووسعل عووع ب ضووةا لتنوما عتوواحة كبيوورا عووم 

تفر  أفراد ذ   ال ائلوة عاطوسا الو كر نتويل حريور  تتجموع طليو  دقوائ  ااتربوة والابوا  الو قة و 

ويمكم تلخيص أضرا  ذ   اانوواو   حيث ي قي حماية كبيرا ألفراد ذ   ال ائلة التي تختبأ تحت .

 بما يلي:

الحلوم بأ  أنوواو  قس وضحنا آنفا  : of cell Contents  Removal أ الة عحتويات الخلية أوا:

ااحموور ااطتيوواد  تتاوو ا باسووتخساد فكوكةووا الكالليبيووة الحووادا حيووث ت مووا طلووى أ الووة عحتويووات 

الخلية التي تؤد  الى ضف  كمية الكلو وفيا فيما تتخثر عواد الخلية ااضرا لتكو  كتلة طنبريوة 

يوة طوادا وا اللو  في  بقات النتيل ال ماد  وتتضر  فقط الخاليوا التوي تخترقةوا الفكووك الكالليب

 . ا  ا  تأبير التا ية ذو تأبير عوض ي يظةر أ  ابر للضر  طلى الخاليا المجاو ا

كما ا  تا ية الحلم ا تؤبر طلى طناير النقا فوي طورو  الو قوة اا أ  ب و  األنوواو يمكوم أ  

 تحووسض ضوور اً كبيووراً لخاليووا النتوويل البرنكيمووي فووي أغلفووة ااوطيووة الناقلووة فووي او ا  ال نجووا 

الكبيرا لحلم الحمضيات ااحمور يمكوم   والتفا  ، كما ا ا ت ال سيس عم الس اسات الى ا  ااطساد

 ا  تتبة اضرا اً بالاة ل مليات التمثيا الضوئي والنتة .

ضليوة نباتيوة طنوس  22-18وفي د اسة اضرا ولس ا  الحلمة الحمرا  الواحسا تتتنز  بحوسود      

خاليا الجسيسا عم عنققة الى اضرا بنكا دائرا عما يتبة تكو  بقوع التا ية كما تتتمر في بقة ال

دائرية يفرا  يايرا تصبة فيما ب س غير عنتظمة وتتكو  عوم انوسعاب بقوع ااعتصوا  ااوليوة 

وقووس أعكووم أببووات أ  عوا نووة المووا  فووي ااو ا  المصووابة تضووقرا بنووسا عمووا يووؤد  الووى لفووا  

عووم الس اسووات أ  تا يووة الحلووم تووؤد  الووى أيقووا  طمليووة  ااو ا  ، كمووا أظةوورت ال سيووس  وتتوواقط

التركية الضوئي وتقلوا ايضواً عوم كميوة الصوباات النباتيوة عموا يوسل طلوى أ  بورا  الحلوم ااسوود 

اللو  ذو طلى ااكثر يباات نباتية ونواتل ذضومةا ، وتوسل الس اسوات النتويجية ا  تا يوة الحلوم 

لخاليا النتيل الوسقي ااسفنجي عما يؤد  الى اتال  طلى التقة التفلي لألو ا  يتبة ضر اً 

 ضاليا القبقة ال مادية التفلى وألتفا  ااو ا  في ب   ااحيا  نتيجة لإليابة .



أ  الحلم التابع لة   ال ائلة يتمى بالحلم الاا ل  : Silk production  اافرا ات الحريرية بانياً:

طنكبوتي في ااعاكم الم قسا المولودا بيم ال ورو  والمفضولة وذلك لقس ا أفراد  طلى فر  نتيل 

لوضع البي  أعا في حالة اايابة النوسيسا فياقوى ذو ا النتويل للقموم الناعيوة وي موا ذو ا النتويل 

طلى تجمع ااتربة طلى اا وا  النبات عما ي ي  طملية التركية الضوئي كما يتتخسد ذ ا النتيل 

عووم عكووا  وضوور وكوو لك لوو  دو  فووي حمايووة البيووو    حجووز للووود  كوسوويلة لالنتنووا  واانتقووال

اانتالخ الممزقوة ولو  دو  فوي حمايوة الحلوم عوم المفترسوات وعوم الورا ات المكافحوة الكيميائيوة 

النالحة ضس انواو ذ ا الحلم ذو القياد بالتخلص عم النتيل لكي نضمم ويول حبيبوات او دقوائ  

افحتو  ، وفوي ب و  الس اسوات ولوس بوا  للنتويل دو اً فوي تكوابر المبيس الى افراد الحلوم الموراد عك

ألنواض حلوم ذو  Deutonymph اافراد اذ لووح  بوا  النتويل الو   تفور    وو  الحو يوة الثواني

ي ووس طاعووا لوو ا الوو كو  الووى  ووو  الحو يووة الثوواني التووكم Tetranychus  urticae البق توويم

 لإلناض.

طلى الملمس القسعي وتكو  الاسد   الفا  ا لة ا النتيل Silk Glands تقع الاسد الحريرية         

بنكا أكياب كبيرا تبوسأ عوم ضلوا قاطوسا الملموس القوسعي وت بور كوا الملموس القوسعي وتنتةوي فوي 

استقالة تنب  النتو  الصاير يتمى الاا ل ااطلى ، يولس فوي ذو ا ال ضوو الو   ي موا الاوا ات 

ي تقوس  Ewing بينموا كوا    تحة يخرب عنةا الازل الحرير ،فتحة يايرا واحسا او اكثر طلى الف

وتقود المخالة الرسواية  Anus أ  الاسد الاا لة تولس في عؤضرا الجتم بالقرا عم فتحة النرب

الووى ا  الاووسد الحريريووة المفوور ا  Blauvelt وكو لك النوو يرات الحتاسووة بنتووجةا فووي حويم ذذووة

ي الوزوب ااول والثواني عوم اا لوا وتمتوس عنةوا فو  حرقفتو Idiosoma تولس في عنققة الجتم

قنوات تتج  لألعاد وتمتس لتصة في عقسعة ألزا  الفم ) البو ( عم التقة البقنوي وأوضوة ايضواً 

 ا  ذ   الاسد تنقتم عم ناحية  كلةا الى غسد حريرية انبوبية وغسد حريرية غير انبوبة .

تتوفر اليود الكثير عم اادلة طلى أ  أفراد  :  ExcretionChemical اافرا ات الكيميائية بالثاً:

الحلم ااحمر ااطتياد  تحقم ب   التمود وعنظمات النمو فوي أنتوجة النبوات ضوالل تاو يتةا اا 

أ  الم لوعات المتوفرا طم ذ   الكيميائيات والكيفية التوي يوتم بةوا ادضالةوا أو حقنةوا فوي النبوات ا 

نفس نووو   الواضة أ  النباتات تتبايم في د لة استجابتةا المختلفة لتا ية  الت قليلة   اا أن  عم

عم الحلم فموثالً او ا  الكمثور  تحتور  بنوسا بتوبة تا يوة افوراد قليلوة نتوبياً عوم حلموة الباسوفيك 

بينموا تتحموا او ا  التفوا  وال وائوا النباتيوة ااضورا  Tetranychus pacificus M.G طليةوا

سوووا ضور  التبقوع ال واد  وقوس يرلووع الوى تبوايم ااسوتجابة التووي   يظةور طليةوااطوساد كثيورا وا 

 تظةرذا طصا ات النبات للكيميائيات التي يحقنةا الحلم في الخاليا.

ذنوواك أدلووة كثيوورا طلووى أ  أنووواو  : Virus Transmission  نقووا الفايروسووات النباتيووة  اب وواً:

ال سيوووس عوووم الفايروسوووات الممرضوووة وعنةوووا عختلفوووة عوووم الحلوووم ااحمووور لةوووا القوووس ا طلوووى نقوووا 

.فوووووايروب عو ائيوووووك 3    فوووووايروب عو ايتوووووك التووووويم  .Y       2 فوووووايروب البقا وووووا .1    :

 او ا  الققم  فايروب تج س  .5     عو ائيك الفايوليا  .4     التبغ

 



ال سيوس  Tetranychidae تمتلوك انوواو طائلوة الحلوم ااحمور ااطتيواد : Dispersion  اانتنا 

عووم الوسووائا التووي يمكووم ا  تتووتخسعةا لالنتنووا  واانتقووال عووم عكووا  الووى اضوور وعووم اذووم وسووائا 

           اانتنا  :

      الزحا او المني .1 

      النتيل ال نكبوتي . 2  

الريا  : تل ة الريا  دو اً عةماً في انتنا  الحلوم فقوس لووح  انو  فوي حالوة اا دحواد النوسيس  . 3  

يتجمووع الحلووم بنووكا كتووا طلووى قمووة ال ائووا حيووث تحمووا بواسووقة الريووا  الووى النباتووات التووليمة 

   المجاو ا

القيو  والحنرات : تل ة القيو  والحنرات التوي تتوالوس طلوى النباتوات المصوابة الوى ت لو   .4

الحلوووووووووووووووم بألتووووووووووووووواعةا وعوووووووووووووووم بوووووووووووووووم انتقالةوووووووووووووووا الوووووووووووووووى النباتوووووووووووووووات   افوووووووووووووووراد

                                                                                                            .التوووووووووليمة

يمتلك الحلم ااحمر ااطتياد   ولويم عوم ال يوو  طسيموة التوقحيات طلوى  :The eyes ال يو  

  تظةور ال يوو    احس الزوليم عتقا ا طلى كا لانوة  Propodosoma الجتم القسعي ااعاعي

عم الخا ب كأنةا طسسات عخققة ال سسة ااعاعية تكو  اكثر تحسباً عم ال سسة في ال ويم الخلفيوة 

الخلفيوة عتوتمراً عوع التخقويط الجتومي   عع تخقيط عتت ر  ويكو  التخقيط طلى طسسة ال يم

  لكم الخقو  طلى ال يم ايار واقرا عم ب ضةا عقا نة بتلك المولودا طلى الجتم

تضع اانواض البوي  ذا اللوو  اابوي  المصوفر طلوى التوقة التوفلي لوألو ا  أو   ورة الحياة :د

والتويقات وقس تضع اانثى البي  بسو  تزاوب فت قوي بيضواً غيور عخصوة ينوتل   طلى البراطم

ذكو اً فقط ، أعا البيو  المخصبة فن قي ذكو اً واناباً وتفقس البيو  الى يرقات ب وس فتورا عوم 

قس تقول أو تقصر تب اً لس لات الحرا ا والر وبة النتبية ،أعوا دو  اليرقوة يتميوز بولوود  الزعم

بالبة ا واب عم اا لا وتكو  اليرقة بقيتة الحركوة وقليلوة التا يوة بوم تتوكم وتنتولط الوى  وو  

الحو ية ااول ال   يتميز بولود أ ب ة أ واب عم اا لا يكو  أننط عم دو  اليرقة وتتكم بم 

نتلط الى  و  الحو ية الثاني التي تكو  قريبة النب  بالسو  البالغ وتكو  ننقة وف الة بم تتكم ت

وتنتوولط لت قووي الووسو  البووالغ الوو   يكووو  أعووا ذكووراً أو أنثووى تتميووز اانثووى بكبوور حجمةووا ونةايتةووا 

ة سوووريع الحركوووة عةمتووو  القيووواد بتلقوووي  المتوووتسيرا عقا نوووة بالنتوووبة للووو كر الووو   يكوووو  يوووايراً 

يوعواً ، تننوط  15-7كما ا  طمر ال كر أقصر عم طمر اانثى ويتتار  الجيوا حووالي  ،  اانثى 

أفراد ذ   ال ائلة في الربيع والصيا ولكنةا تتميز بفترا سبات فوي فصوا النوتا  طلوى ذيتوة انواض 

فوي أعا طلى النجرا أو في النقو  والثقوا وتحت القلوا و بالاة أو بيو  ويكو  عكا  تنتيتةا 

 الاصو  أو تحت ااو ا  المتتاققة طلى التربة أو طلى نبات عجاو .  أبا 
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 عم األلناب التي ت ود الى ذ   ال ائلة ذي :·

     Panonychus, Eutetranychus , Tetranychus,  Tetranyconsis 

,Pterobia ,Bryobia ,                             Oligonychus    

 اانواو المةمة لة   ال ائلة في ال را  :

 Tetranychus  turkestani*  :يصوية لميوع انوواو نباتوات عحايويا  حلموة النوليك

الخضر والمحاييا الحقلية وا جا  الفاكةة ونباتوات الزينوة ونباتوات اادغوال ولقوس ذكور 

 طائا وينتنر في أكثر عنا   ال را  . 60بأن  يصية أكثر عم 

: تصوية الحمضويات والخوروو  Eutetranychus   orientalis الحمرا  النورقية الحلمة·

وسوو ا النخيووا وقووس ولووس طلووى أ ووجا  النووا نل بمنققووة الصووالحية طلووى  ووط ال وورا فووي 

 عحافظة البصرا ألول عرا .

: تصية قصة التوكر وقوس ولوس  McG. Oligonychus  sacchari  حلمة قصة التكر·

 عز طة المنناا ال اعة للقصة التكر  ألول عرا .عنةا في عحافظة عيتا  في 

: تصية الكمثر  والتفرلا وقس ولس بمنققوة الكاظميوة  Bryobia arborea الحلم البني ·

 التاب ة لمحافظة باساد طلى ا جا  التفا  ألول عرا .

: ولقس لوح  ألول عورا  Eotetranychus  sexmaculatus الحلمة الحمرا  سساسية البقع·

 و ا  ا جا  التفا  بمنققة ال زيزية في عحافظة واسط.طلى ا

:ولقووس سووجا ألول عوورا طلووى او ا    Tetranychus ludeni Zacher الحلووم اللوووديني·

 ا جا  التيم في عنققة ذيت التاب ة لمحافظة اانبا  .

:تصوية النخيوا فوي  Oligonychus  afrasiaticus ( McG.) حلوم الابوا  طلوى النخيوا ·

 الجنوبية والوسقى في ال را  وسو  يتم  رحةا احقاً بالتفصيا .المنا   

 Oligonychus  afrasiaticus (  McG.)   (Acari :Tetranychidae)   حلم الابا 

 تا ية بم سكو  بم أنتالخ فترة حضانة
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 طلى النخيا                                       

سونة   Mcgregor أول عورا عوم قبوا The old world date mite ويوا حلوم الابوا          

بووم غيوور الجوونس ب ووس ذلووك عووم  Paratetranychus afrasiaticus(  McG.)د باسووم1939

بحيوث ايوبة ااسوم ال والمي لحلوم  Oligonychus الوى 1955 سونة  Pritchard  ,Baker قبوا

د 1978سنة  Krantz ، وضع كرانتز          Oligonychus afrasiaticus ( McG.) الابا 

التي تضم ال وائا ذات الضر  ااقتصواد  والتوي  Tetranychoidea آضر تصنيا لفو  ال ائلة

، أ  ذوو ا  Oligonychus التووي ي ووود اليةووا لوونس حلووم الابووا  Tetranychidae   عنةووا طائلووة

نوطاً تةالم طوائا طسيسا عنةا النخيا التمر   البلو    المانكو   النا     35الجنس يضم أكثر عم 

 صنوبر   الرعا    ال نة   الكمثر  و اافوكادو.القةوا   الققم   ال  ا   ال

 أنتشار والتوزيع الجغرافي والضرر الذي يسببه:

ي س حلم الابا  عم اوفات المةمة طلى النخيا في ال را  وقس سجلت ب و  المالحظوات طليو  عوم 

 في البصرا . 1921طاد  Rao ,Dutt و 1918طاد   Buxton  قبا باكتتو 

ينتنوور فووي لميووع عنووا     اطووة النخيووا فووي ال ووالم اذ ي ووس عنووكلة فووي ال وورا  أ  حلووم الابووا       

والتوو ودية والبحووريم والكويووت والوويمم وسوولقنة طمووا  وااعووا ات وليبيووا والجزائوور والماوورا 

 وتونس والتودا  وعو يتانيا وتناد وعالي واعريكا.

ا  فوي ال ورا  وباسوم ابوو ا  ذ ا النوو عم الحلم ينتةر بأسما  عحلية في ر  باسوم طنكبووت الابو

فروا في الجزائر وباسوم ا د فوي التوودا  وباسوم أحبموبم فوي عصور وباسوم أكوا وب الابوا  طلوى 

 النخيا في الت ودية وبأسم حلم الابا  طلى النخيا في اليمم .

طنوس د اسوت  لةو ا الحلوم فوي البصورا بانو   واذس ابوا  1948وذكر الباحث أألنكليوز  لوو ب طواد 

والليلو    ساية حزيرا  وذلك بظةو  النتيل الرقي  طلى ضالل اينا  الخضراو اايابة عم ب

وتنتس اايوابة توس يجياً فوي  وةر  تموو  واا أعوا أنوواو التموو  التوي تنضول عتوأضرا كوالبرحي 

والليلو  فيبقى فيةا الحلم حتى أواضر  ةر ايلول واح  أ  ذناك طالقة وبيقة بويم  وسا اايوابة 

ة وبيم كثرا ذبوا الريا  النمالية الجافة عم لةة اضرا والتي تةة طوادا فوي وانتنا ذا عم لة

ا ةر حزيرا  وتمو  واا وتكو  عحملة بكميات كبيرا عم التراا اذ تنتس وتنتنور اايوابة فوي 

 الجافة وفي النخيا الواقع في ااعاكم الم رضة لةا .  التنيم التي تكثر فيةا الريا 

الولود الموسومي ألدوا  الحلوم طلوى النخيوا حقليوا فولوس  2003 طادود ب الباحث    التويس  

بسأت بالظةو  طلى ضو  س ا فتائا النخيوا وضوو  الراكووا Deutogyne ااناض النتوية

فووي الحووسائ  عثووا ااقحوووا  فووي بسايووة  ووةر نيتووا  طنووسعا كانووت د لووة   واو ا  ب وو  النباتووات

ولم يالح  الى ولوود عوادا التوأنيم فوي القبقوة القريبوة للقنورا الخا ليوة  ب17ͦالحرا ا اطلى عم 

للثمرا والتي تكتبةا الق م القاب  فضالً طم يوالبة القنورا الخا ليوة ، طنوس عرحلتوي الجمور  

والخالل يتركز ولود ادوا  الحلم حول القمع الثمرا ويفر  نتيجة عا بيم سوي  النمروخ والقمع 

قنورا الخا ليوة للخوالل عموا ي يو  ال مليوات الفتويولولية ويج لو  عحافظواً وعم بم ياقي نتيل ال

طلووى اللووو  ااضضوور الماقووى باألتربووة وللووود اانتووالخ الووى نةايووة الموسووم عووم دو  تحولوو  الووى 

 المراحا ااضرا للثمرا واسيما طنس ا تساد اايابة .



يووفر فوي عنتصووا  ووةر اا ويولت ادوا  الحلووم الوى الوو  وا فوي اطووسادذا فوي عرحلووة الخوالل اا

طلى التوالي لتوفر ال واعا البيتية المالئمة عم د لة الحرا ا و  وبة 2002و2001وللموسميم 

نتبية وتوفر المواد الا ائية ااساسية الكافية لتقو  ، اذ ا  في ذ   المرحلة تحصا  يادا سري ة 

نتوبة البكتوويم القابووا  فوي تووراكم التوكرو  ونقووص تووس يجي فوي الحموضووة عووع  يوادا تس يجيووة فووي

لل وبا  في الموا  ونقوص فوي النتوبة المتويوة للموا  واللوو  المميوز للثمورا فيكوو  ايوفر او احمور 

لب   ااينا  وتتتمر ذ   المرحلة حتى تبسأ الثما  في اا  اا وتبسأ ادوا  الحلم باانخفا  

  فووي د لووة فووي اطووسادذا فووي عرحلتووي الر ووة والتموور وي ووزا التووبة فووي ذلووك الووى انخفووا

 والى نقص الا ا  . الحرا ا 

لقس انخفضت اطوساد البالاوات الوى ادنوى حوس لةوا وكو لك اضتفوت اادوا  المتحركوة غيور البالاوة )   

فوي  وةر كوانو   ب17ͦتماعاً طنسعا انخفضت د لة الحرا ا الى اقوا عوم   اليرقات والحو يات (

 ااول والثاني و با  واذا .

الثما  المتتاققة وضو  س ا الفتائا النخيا التمر ولنخيوا الزينوة )  تركز ولود البالاات طلى

الوا نقونيا( والتي تتميز ب سد عقس تةا طلى التا ية وطسد عصاحبتةا للو كو  ويبوسو لتومةا كانو  

 عاقى بقبقة  م ية بيضا  اللو .

  والو   ي وود )ذكرنا سابقاً عخقط يوضة تقو  ادوا  حلم طائلة ااحمر ااطتيواد دو ا الحياا :

ْد بينموا 35د لوة الحورا ا   بيضوة لكوا انثوى طنوس27اليةا حلم الابا ( ، تضع اانثى بيضاً بم سل 

سا الال عوة لتقوو  الحلوم عوم وا  ع وسل المو ب20ͦبيضة لكا انثى طنوس د لوة الحورا ا  13تضع 

تقو  ال كو  يوعاً وك لك ولس ا  ع سل عسا  5 7ذو  ب35ͦبيضة الى البالاة طنس د لة الحرا ا 

( يوعاً 4-2ااناض وطلى ال مود فا  عسا بقا  ال كو  اقا عم ااناض بـ) كا  اقا عم ع سل عست  في

طي الس لوة الحرا يوة المثلوى لتقوو   ب35ͦطنس لميع الس لات الحرا ية وت تبر د لة الحرا ا 

 ادوا  حلم الابا  في ال را .

 : Tetranychus urticae  (Koch)    (Acari  الحلوووووووم ذ  البق تووووووويم

Tetranychidae)                                                                             

 الموقع التصنيفي للحلم ذ  البق تيم في المملكة الحيوانية :

Kingdom 

:Animalia                                                                                                      

           

Phylum: 

Arthropoda                                                                                                    

         

Class: 

Arachnida                                                                                                     

             



Subclass: Acari (Mites and 

Ticks)                                                                               

Order:  Acariformes                                                                                      

            

Suborder: 

Prostigmata                                                                                          

Family:Tetranychidae                                                                                   

    

Genus: Tetranychus                                                                                       

Species: urticae                                                                                       

ي س الحلم ذ  البق تيم افة واس ة اانتنا  طالمياً يصية انواطاً نباتية عت وسدا أألذمية ااقتصادية :

وولس ا  ذ ا النووو عوم الحلوم يصوية بنوسا انواطواً نباتيوة عختلفوة فوي لنووا ال ورا  عثوا الباعيوا 

وضيوووا  القثوووا  والبقووويط والقووورو والققوووم وكووو لك يصوووية ا وووجا  المنوووم  والتوووفرلا واللوووو  

 جا  الظا والنجيرات ضايوة فوي المنوا   الم تسلوة النفضوية وولوس كو لك والكمثر  والتفا  وا

%.وقس تم التقر  سابقاً )  55-20يصية بنجر التكر عما سبة فقساناً في الحايا تراو  عا بيم 

(الى الضر  ال   تحسب  ذ   اافة طلى النباتات ولكوم توسضا عرحلوة Tetranychidae في طائلة

وتتوقوا طوم التا يوة ووضوع البوي   Deutogyne ى حو يوة بانيوةالتبات النتو  في  و  انثو

وتتوورك طائلةووا النبوواتي تصووبة يووفرا  برتقالوو  وتتووبت طلووى اا   تحووت ااو ا  فووي النووقو  

والحفر وفي عحالت عحمية وتتومى احيانواً بالحلموة الحمورا  تلونةوا بواللو  ااحمور ابنوا  دضولةوا 

 فترا التنتية .

( د لووة الحوورا ا  Tetranychidae خقووط التوواب  الموو كو  فووي طائلووةنفووس الم ) دو ا الحيوواا :

يوعواً وعوسا بقوا  اانثوى  12-8ͦوتكوو  عوسا دو ا الحيواا  ( ب35-25المثلى لنمو ذ   الحلمة ذوو )

بيضة وقس تصا  110-90يوعا ابنا  ذ   الفترا ع سل عا تض   اانثى عم البيو  ذو 30حوالي 

بيضوة طنوس تووفر الظورو  المناضيوة المثلوى والبالاوة تبوسو ذاتبق تويم 200أ  تضع اانثى الواحسا 

 علم. 0.5 ولةاضضرا  غاعقة طلى سقحةا الظةر  ويبلغ  

 



 Family : Tenuipalpidae  عائلة الحلم االحمر الكاذب

تعد االنواع التابعة لعائلة الحلم االحمر الكاذب من االنواع المهمة التي تسبب مشاكل كبيرة ألشجار الفاكهة     

والغابات ومحاصيل الخضر وذلك لسرعة تكاثرها وانتشارها حيث تهاجم أفرادها سطحي أوراق النبات العائل 

تهاجم االفرع والبراعم واألزهار والثمار وكنتيجة لثقب النسيج النباتي خالل عملية التغذية , تظهر بقع كما 

فضية تتحول الى اللون البني وفي حالة اإلصابة الشديدة تتساقط االوراق مما يؤدي الى خفض إنتاجية النبات 

ني وذات الوان مختلفة مثل االصفر ، وشكلها بين البيضوي او االسطوا العائل فضال عن رداءة الحاصل 

أجزاء الفم وزوجي االرجل   لها درز يفصل الجسم الى قسمين قسم أمامي يحمل والبرتقالي واالحمر ، 

االمامية وقسم خلفي يحمل زوجين االرجل الخلفية ، ال تفرز أفراد هذه العائلة النسيج الحريري ومنه أتت 

 ملم. 0.08-0.2 اذب , تتراوح أطوالها ما بينتسميته هذه العائلة بالحلم االحمر الك

 -دورة حياة االفراد عائلة الحلم االحمر الكاذب :

)   Tetranychidae    تمر أفراد هذه العائلة بنفس االدوار التي تمر بها عائلة الحلم االحمر االعتيادي

االعتيادي فقط يكون البيض  مخطط دورة الحياة لعائلة الحلم االحمر الكاذب هو نفسه لدورة الحلم االحمر

بيضة خالل فترة حياتها و البيضة  20متطاول أو بيضوي في هذه العائلة (،حيث تضع االنثى الواحدة حوالي 

ذات شكل بيضوي حمراء اللون توضع على السطح السفلي لألوراق أما بصورة مبعثرة أو مجاميع وتكون 

( يوماً و تقضي افراد 15-12ا اال قليالً وتستغرق مدة الجيل )حركة أفراد هذه العائلة بطيئة وال تغادر محالته

أو البيضة بين أباط االوراق والبراعم تحت القلف. من Deutogyne هذه العائلة فصل الشتاء بطور

       Tenuipalpus و   Brevipalpasاالجناس التي تعود الى هذه العائلة

Cenopaplpus ,Raoiella ,Dolichotetranychus         

 من االنواع المهمة لهذه العائلة في العراق والمنطقة العربية :

: حيث تصيب النخيل والحمضيات واشجار   Brevipalpus    phoenicis ـ حلمة النخيل الكاذبة1

الفاكهة النفيضة والعنب والقهوة والشاي ونباتات الزينة ، تتغذى اليرقات والحوريات والبالغات على الخوص 

ن االنسجة النباتية بمواد سامة مما يؤدي الى ظهور بقع على الخوص المصاب تشبه الجرب وتكون هذه وتحق

ع داكنة اللون سمراء وغير منتظمة البق

                                                                                                                    الشكل 

الحلمة الحمراء الكاذبة القرمزية أو حلمة التفاح الكاذبة او الحلمة القرمزية ـ 2  

ومن أسماءها العلمية  Cenopalpus  pulcher المسطحة

ويشكل هذا النوع آفة على التفاح والكمثري والعنجاص وأشجار  :  Brevipalpus   pyri المرادفة

في مصر وتركيا حيث تتغذى أطوارها المختلفة على الجوز في أوربا فيما بعد آفة رئيسية على السفرجل 

االوراق بامتصاص العصارة النباتية منها يصبح لونها برونزياً وتنكمش ، تختلف أصناف التفاح في درجة 

أصابتها بهذه الحلمة حيث أن الصنف العجمي أقل أصابة من الصنفين شرابي وكوفي وقد وجدت في مختلف 

 في العراق .مناطق زراعة التفاح والخوخ 

: تصيب الرمان وقد وجدت في جميع  Tenuipalpus  punicae   P  and B ـ حلم الرمان الكاذب3

 مناطق العراق حيث تزرع أشجار الرمان ) سوف يتم شرحها بالتفصيل الحقاً(.

: تنتشر هذه الحلمة في العراق   Tenuipalpus  eriophyoides  Baker ـ حلمة الخوص الكاذبة4

الخليج العربي حيث تتغذى االطوار المتحركة من الحلم على السعف والثمار بامتصاص العصارة  واقطار

النباتية من الخوص والجمري والخالل وتسبب االصابة ظهور بقع صغيرة فاتحة اللون على الخوص والثمار 

. 

: فهذه الحلمة تهاجم العنب فقط   Tenuipalpus   granati Sayeds ـ حلمة العنب الكاذبة الحمراء5

وتتغذى أطوارها المتحركة على السطح السفلي لألوراق بامتصاص العصارة النباتية وعند االصابة الشديدة 

تهاجم االفرع واالغصان , تتباين اصناف العنب في حساسيتها لإلصابة بهذا الحلم وقد وجد أن أصناف العنب 



اني حساسية لإلصابة بينما كان الصنفان روسي وحلواني أكثرها روسي وديس الفتروبارتلت وبهرزي وحلو

 حساسية

: تصيب الصفصاف وقد وجدت ألول مرة على اشجار الصفصاف بمنطقة  Tenuipalps  barei  ـ حلمة6

 ابي غريب في بغداد .

: تصيب الفستق وقد وجدت على اوراق اشجار  Tenuipalpus haidari ـ الحلمة الحيدري الكاذبة7

الفستق في محافظة نينوى 

ـ 8                                                                                                                     .

د وجدت على خوص : تصيب النخيل ونخل الواشنطونية وق  Raioella  indica Hirst الحلمة الهندية

    النخيل بمنطقة خانقين التابعة محافظة ديالى .

 Pomegranate False Red Mite حلمة الرمان الكاذبة

 Tenuipalpus punicae   P and  B األسم العلمي :

: ينتشر هذا الحلم في اسبانيا وايران والباكستان وفي  Damage and Dispersion األنتشار والضرر

في كل من مصر وفلسطين وعمان وليبيا في العراق ينتشر في جميع مناطق زراعة   وجد الوطن العربي

تتغذى يرقات وحوريات وكامالت الحلمة  ونيات الزينة جلنار ،   الرمان يهاجم هذا الحلم الرمان ورمان الزينة

ادئ االمر ثم بأمتصاص عصارة النبات من سطحي الورقة مما يؤدي الى تلون األوراق باللون الفضي في ب

ومن ثم جفاف االوراق وسقوطها وعند زيادة اعداد الحلم فانه يهاجم الثمار  لصدئييتحول الى اللون البني ا

فيصبح لونها بنياً وجلدها خشناً ونموها بطيئاً وقد تنشق قشرتها وتنخفض نسبة السكر فيها وقد وجد ان 

 االصابة تكون اشد على الصنفين سليمي وسن الجمل منها على الصنف راوه عديم البذور وصنف بدرة.

: يقضي حلم الرمان الكاذب في العراق قصل الشتاء بطور االنثى الكاملة في   Life History يخ الحياةتأر

ملم وعرضه  2750.  شقوق االغصان وتحت القلف , الحلمة االنثى الكاملة ذات جسم متطاول يبلغ طوله

مستعرض , اما الذكر فهو ملم لونها أحمر ويفصل المنطقة االمامية للجسم عن المنطقة الخلفية درز  .1700

اصغر من االنثى لونه احمر فاتح ويتميز عن االنثى في امتداد وتطاول نهاية البطن ، تخرج االنثى من اماكن 

ثم تبدا بوضع بيضها على البراعم ثم على االوراق وعند وضعه   سباتها مع بداية تفتح البراعم في اوائل اذار

مفضلة االنخفاضات بين العروق يبلغ معدل ما تضعه االنثى من  على االوراق فأنها تضعه على السطحين

بيضة ، البيضة أسطوانية الشكل ذات أضالع طويلة لونها احمر داكن عند وضعها وتصبح فاتحة  22البيض 

أيام يفقس البيض عن  8-5ملم وبعد فترة حضانة تستغرق  .60ملم وعرضها  .120قبل الفقس يبلغ طولها 

ملم ولها ثالثة أزواج من االرجل حمراء  .010ملم عرضه .450ة بعد الفقس بيضي طوله يرقات, جسم اليرق

-3ايام حيث تتغذى وبعد اكتمال نموها خالل   10-5فاتحة تنسلخ لتتحول الى العمر الحوري ألول بعد مرور 

لخ لتعطي اناث ايام وبعد اكتمال نموها تنس 10-6ايام تنسلخ لتعطي حورية عمر ثاني ويستغرق هذا العمر  8

يوماً  29او ذكور يبلغ طول دورة حياتها من وضع البيض وتطورها الى بالغة وحتى بداية وضعها البيض 

أضافة لذلك يحصل التكاثر العذري فيها , وتبين أن لها ثمانية أجيال في السنة في   سͦ 25عند درجة الحرارة 

جيال بسبب وصول الكثافة السكانية لها ذروتها في بغداد ويعد الجيل الرابع والخامس والسادس أهم هذه اال

اشهر حزيران وتموز وآب مما يزيد من أضرارها تنخفض أعداد هذه االفة بعد شهر آب ثم تترك االطوار 

 المتحركة االوراق الى االغصان الرفيعة والسميكة في اوائل الخريف كي تقضي الشتاء في دور االناث الكاملة

   Control المكافحة

%  2-1أحد الزيوت المعدنية بتركيز   لمكافحة أناث التشتية يمكن رش االشجار خالل فترة الشتاء باستخدام

أما خالل موسم النشاط فيمكن رش االشجار وبعد اكتمال العقد بأحد مبيدات االكاروسات 

 بالتركيز الموصي بها. ,  Polo  ,   Vertimec   ,  Acrex Neoron  مثل

 

 



 Family : Tarsonemidae أو الحلم ذو الرسغ الشعري متعدد العوائل ذات الرسغ الشعري عائلة الحلم 

 لعائلة الحلم ذات الرسغ الشعري :  األهمية االقتصادية

م وذلك عندما لوحظ أن 1877لقد عرفت األهمية الزراعية لهذه العائلة عام            

يشكل آفة مهمة على قصب السكر في كوينزالند ولقد أعتبرت أنواع عدة  Stenotarsonemus  bancrofti النوع

آخرى من هذا الحلم بأنها آفات زراعية منذ ذلك التاريخ القديم ومن هذه االنواع 

أكثر الضرر يتبعه وقريبا منه  Stenotarsonemus   pallidus (B.)       النوع 

كال النوعين على اعداد كثيرة من العوائل التي تضم محاصيل ويوجد Polyphagotarsonemus  latus (B)  النوع 

ونباتات تزرع على نطاق تجاري ، وتتغذى أفراد هذه العائلة على الفطريات وقسم منها طفيلي يعيش في القصبات الهوائية 

ج من الشعيرات على أضافة الى مهاجمتها النباتات العشبية والراقية ، وسميت بهذا االسم لوجود زو  لنحل العسل والجراد

 رسغ الزوج الرابع من االرجل الخلفية .

 شعري الرسغ :  دورة حياة عائلة الحلم

 -الخادرة ) عذراء احياناً( -اليرقة  -أظهرت الدراسات أن االنواع هذه العائلة أربعة أطوار مميزة في حياتها هي البيضة     

بيضوية معتمة وهي كبيرة مقارنة بحجم االنثى وفي بعض االنواع البالغة حيث تضع االنثى البيض بشكل فردي , البيضة 

يكون السطح الناعم للبيضة ذو انتفاخات درنية صغيرة فيما يكون في األنواع أخرى محززاً بعدة أنخفاضات تشبه الحفر ، 

تدخل اليرقات طور يفقس البيض عن يرقات بثالثة أزواج من االرجل وتكون يرقات الذكر أصغر كثيراً من يرقات االنثى 

الخادرة الذي يتم إثناءه التحول الى البالغة فطور الخادرة يكون مستقراً أو ساكناً فيشق جدار الخادرة من الظهر عند أنتهاء 

 التحول الى البالغة وعندها يخرج الحيوان البالغ ويصبح عادة لون جدار الجسم داكناً قليال بعد خروج البالغة.

 رة حياة هذه العائلة:وأدناه مخطط يوضح دو

 يرقة ساكنه أو عذراء احياناً ) الخادرة (                             يرقة ) ثالثة أزواج من االرجل (                      بيضة 

 البالغة ) ذكر وأنثى(

 Mite Broad الحلمة ذات الرسغ متعددة العوائل او الحلمة العريضة 

 وتسمى ايضاً بحلمة الشاي الصفراء أو الحلمة االستوائية . Polyphagotarsonemus  latus (B) االسم العلمي

 :Damage and Dispersion االنتشار والضرر

ينتشر هذا النوع في جميع المناطق االستوائية والبيوت الزجاجية والمناطق المعتدلة , هذا النوع معروف في أفريقيا منذ     

على الخيار والفلفل البطاطا ، ويهاجم عوائل كثيرة تقرب من خمسين  1997وفي العراق سجل ألول مرة عام  1890عام 

،   Acariose يسبب أعراض على القطن تسمى بالتحلم زينة والنباتات البرية . عائال من المحاصيل الزراعية ونباتات ال

أن االضرار االقتصادية الحقيقية التي يسببها هذا الحلم هي تلك التي تحدث عند مهاجمته لمحاصيل مهمة مثل القطن والشاي 

والداودي ، تتغذى أفراد هذا النوع على السطح  والمطاط والحمضيات والتبغ والبطاطا والفاصوليا والفلفل و الجربيرا والبزاليا

السفلي ألوراق النبات العائل مسببة مثال ألوراق الجربيرا تصلب وألتفاف حواف الورقة لألسفل ، أن الضرر التغذية على 

رونزية األجزاء الخضرية الجديدة أو أجزاء الزهرة يكون محدوداً تتشقق االوراق كلما تقدمت بالعمر مما يسبب مظهراً ب

اللون ,ويتمثل ضرر التغذية عادة على كثير من العوائل بشكل التفاف وتجعد مفاجئ في االوراق يتبعه ظهور بقع محرقة 

 وتتوقف النباتات شديدة االصابة عن النمو وتموت.

 -تتباين األعراض التي يسببها هذا الحلم بحسب العائل الغذائي فمثالً:       

أعراض االصابة أوال بشكل بقع دهنية سوداء على السطح السفلي لألوراق الحديثة وتتحول السطوح تظهر    أـ البطاطا :

السفلى لألوراق الى حمراء وتصبح النباتات متقزمة وتبرز شعيرات الورقة وتصبح االوراق مجعدة في حوافها ثم يبدأ النبات 

موت بدورها ويطلق على هذه االعراض في الهند بالذبول ابتداًء من القمة وتتكون البراعم االضافية ولكنها ت

 . Tambera تامبيرا مرض

أن اصابة الفلفل االحمر بهذا الحلم تؤدي الى منع تكوين االزهار والثمار بينما تسبب االصابة المتأخرة موت  ب ـ الفلفل:

 . Murda بمرض مردا االزهار وتسمى هذه االعراض على الفلفل الحار



سطحي على سيقان الغضة للفروع الطرفية وعلى   االصابة الى حدوث تلون برونزي أو بني لماع تؤدي ت ـ الطماطة :

السطوح السفلى لألوراق وفي البداية يقتصر الضرر على تلون خاليا البشرة بنياً لكن بعد ذلك تنهار وتموت خاليا االنسجة 

توية ومجعدة وفي المراحل المتقدمة تذبل وتجف بسرعة النامية بسرعة , في الوقت نفسه تصبح االوراق الحديثة رفيعة ومل

كما لو كانت قمة النبات قد احترقت بلهب وعندما تظهر هذه االعراض ينتفخ ويخشن الجزء الغض من الساق ويصبح لونه 

 رمادي . -اخضر 

 Life تاريخ الحياة

History   :                                                                                                           تضع االناث

-5البيض بشكل فردي على السطح السفلي للورقة حيث تتميز البيضة بلونها الشفاف وعليها درينات بيضاء واضحة وبمعدل 

ايام من الوضع عن يرقة كمثريه الشكل لها ثالثة أزواج من  3-2البيضة خالل  ملم تفقس.70صفوف و طول البيضة  6

بعدها الى طور ساكن   أيام ويتحول 3-2االرجل تتغذى بالقرب من قشرة البيضة التي خرجت منها , تستغرق الطور اليرقي 

تخرج منه البالغة , يحمل الذكر أيام حيث ينشق السطح الظهري للخادرة و 3-2يسمى العذراء أو الخادرة ويستغرق ايضاً 

عادة الخادرة بواسطة الممص الموجود في نهاية بطنه وينقله الى االوراق الفتية وال يحمل الذكر الخادرة الذكرية , لون 

بيضات ، يتكاثر  4-2يوم حيث تضع يوميا  14-10ملم وتعيش  1.5االنثى اصفر أو بني فاتح وشكلها نصف دائري طولها

 أيام شتاءآ وال يتوقف عن التكاثر طول العام . 10-7صيفاً و  أيام 5-4رعة ويصل طول الجيل هذا النوع بس

 :  Control المكافحة

 -تم تجربة العديد من مبيدات األكاروسات على هذا النوع , وأظهرت المبيدات اآلتية فاعلية جيدة في مكافحته:

 لتر ماء20مل / 7-5بتركيز  Vertimec أـ المبيد

 لتر ماء20مل /  0.5  بتركيز  Polo مبيدب ـ ال

 لتر ماء.20مل /3بتركيز  Baroque ت ـ المبيد

 

 



 Family: Eriophyidae عائلة الحلم االريوفي

تسمى االفراد التي تعود الى هذه العائلة بعدة تسميات فقد تسمى بالحلم الدودي أو الحلم الرباعي االرجل أو تسمى بأسم       

او حلم  Gall mite وحلم االنتفاخات Rust Mite األعراض التي تظهر على النباتات نتيجة االصابة بها مثل حلم الصدأ

وغيرها من االعراض التي تظهر على النباتات تكون افراد هذه العائلة صغير الحجم و دودية الشكل  Blister Miteالبثرات

ما يكرون وال يمكن رؤيتها بالعين المجردة لذلك فان هذا الحجم الصغير جعل فهمها  300-100ال يتجاوز طولها ما بين 

الصدرية ) االمامية ( تكون بشكل الدروع يحوي  -الكشف عن اسرارها ، المنطقة الرأسية صعباً والزالت تتحدى محاوالت 

(والمنطقة االخرى من جسم الحلم عي منطقة متطاولة هي منطقة البطن ، ألفراد هذه  Setae)  على تخطيطات الشويكات

لمس القدمي قصير بسيط والفكوك مخرازية العائلة زوجان فقط من االرجل االمامية التي تكون موجودة في كل االدوار ،الم

وتوجد الفتحة التناسلية في الجزء االمامي من السطح البطني خلف االرجل مباشرة والفتحة المخرجية )   معدة للثقب

 . Tetranychidae الشرجية ( ال تكون في الجزء الخلفي من الجسم كما في عائلة الحلم االحمر االعتيادي

 األهمية االقتصادية لعائلة الحلم االريوفي :

على  ثانياً على طبيعة وحجم الضرر الذي تسببه للعائل النباتي و أوآل أن األهمية األقتصادية للحلم رباعي االرجل تعتمد   

 رجل في ما يلي :ويمكن تلخيص الضرر الذي تسببه انواع الحلم رباعي اال االهمية االقتصادية للعائل النباتي الذي تهاجمه . 

تؤدي االصابة بالحلم االريوفي الى ظهور العديد من التشوهات على النباتات   : Malformation   اوال ً: التشوهات

 ومن هذه التشوهات ما يلي : المصابة والتي تتباين تبعاً لنوع الحلم ونوع العائل النباتي 

تصيب النسيج الذي يعيش عليه وتؤدي الى ظهور اللون البني والبقع  بعض أنواع الحلم االريوفي : Spots ـ التبقعات1

 تسبب بقعاً صفراء على االرواق الربيعية . Aculus  carnatus الثمار مثل حلمة الخوخ الغضية  على قواعد

وقد  granati   Eriophyes مثل التفاف حافة أوراق الرمان التي يسببها النوع : Leaf curl ـ التفاف حافة االوراق2

 تؤدي االصابات الشديدة بهذا النوع الى ألتفاف جميع االوراق الموجودة على الغصن .

بعض أنواع الحلم تكون أخاديد أو شقوق على أوراق النبات العائل كما هو الحال بالنسبة   : Grooves ـ االخاديد3

 ديد ورقية متشابهة.الذي تسبب االصابة به الى ظهور أخا Eriophyes   calibaberisللنوع

تهاجم العديد من أنواع الحلم رباعي االرجل البراعم وتؤدي الى ظهور العديد من  : Bud Destruction  ـ تلف البراعم4

كما في أشجار البندق وذلك نتيجة حدوث   Big Bud االعراض المهمة منها تلف البراعم وتكون ما يسمى بالبراعم الكبير

 Woody Bud الجنينية الداخلية مما يؤدي الى تضخم البراعم وكذلك تسبب االنتفاخات الخشبية للبراعمتورم في االجزاء 

Galls . 

هذه األعراض سجلت في حلمة بثرات أوراق  : Tissue and blister ـ تلف األنسجة والبثرات5

تتغذى على السطح السفلي لألوراق التي تهاجم أشجار الكمثري حيث تسبب االفراد التي  Eriophyes   pyri الكمثري

الجنينية المطوية في البراعم المنفتحة مكونة البثرات وفي حالة االصابة الشديدة تلتحم هذه البثرات لتشمل معظم سطح 

 الورقة .

لتبدو االوراق متجمعة   تظهر أعراض المكنسة بشكل أما أستطاله الغصن وتجميع البراعم : Brooming  ـ المكنسة6

المكنسة يلي ذلك فقدان االوراق واصفرارها أو قد تقصر السالميات فتبدو االوراق ايضاً متجمعة مثل المكنسة وتظهر بشكل 

 . Acadicrus أعراض المكنسة على اغصان اليوكالبتوس نتيجة أصابته بأنواع من الحلم االريوفي من جنس

بشرة المحورة وذلك بفعل منظمات النمو التي يحقنها الحلم تنشأ هذه االعراض من خالل ال : Galls ـ االنتفاخات االورام7

في عصارة النبات وتكون هذه االورام أو االنتفاخات ذات فائدة خاصة لذلك النوع من الحلم بعد ان يؤدي الى تغير الحاصل في 

مو االنتفاخ وتغطي أغلب في الورم لتأمين أستمرارية ن طبيعة الخلية أو الخاليا وليس من الضروري أن تبقى أفراد الحلم 

، أن هذه الشعيرات تشبه الشعيرات الطبيعية لألوراق ولكنها أكثر كثافة ولجميع   هذه االنتفاخات بالشعيرات من الخارج

االورام أو االنتفاخات فتحة خروج لكي تتمكن أفراد الحلم من مغادرتها ،توفر األورام ملجأ جيد للحلم يوفر الحماية من 

عية غير االعتيادية ومن االعداء الحيوية كما توفر لها خاليا داخلية غضة ومنتفخة وتتغذى عليها الحلم ، الظروف الطبي

تحدث االنتفاخات على جميع االجزاء اللينة من النبات ما عدا الجذور , اي انها تنشأ على االجزاء الخضرية التي وصلها 

ن تكون موضعية أي أن كل ورم كيان قائم بذاته أو أن تكون أورام منظم النمو في المرحلة الجنينية واالنتفاخات اما ا



سرطانية تكبر وتتسع على االجزاء الخضرية كما أن بعضها يؤدي الى حدوث نكوص نصفي لرؤوس االزهار وتتحول الى 

 نمو ورقي كاذب.

االريوفي والمسماة تنمو الشعيرات القطيفية السطحية التي يسببها الحلم  : Erinea  ـ الشعيرات القطيفية8

هذه االعراض تنتج من تغذية كثير من أنواع الحلم التابع لهذه العائلة وتساعد هذه  Eriniumومفردها Erinea بالـ

الشعيرات أفراد الحلم في االختباء داخل كتل الشعيرات وتتباين هذه الشعيرات من بقع موضعية الى تلك التي تغطي أكثر سطح 

 و أن منظمات النمو التي تحفز نمو الشعيرات القطيفية تختلف عن منظمات النمو المسببة لألورام .الورقة أو السويق ويبد

م ، أن أنواعاً من الحلم االريوفي تنقل 1993من المعروف ومنذ عام  :  ثانياً: نقل الفايروسات المسببة المراض النبات

ع أعراض االمراض الفايروسية من جهة وصغر حجم الحلم الفايروسات اال أن تشابه االعراض الناتجة من تغذية الحلم م

وقدرته على التغلغل في البرعم والمحالت المحمية االخرى , يجعل من الصعب التأكد فيما أذا االعراض ناتجة عن سموم أو 

 منظمات نمو محقونة من قبل الحلم أو فايروس منقول بواسطة الحلم ,

أكتمال الخطوات الثالث  ما من الحلم االريوفي ناقل للفايروس ال بد أن يتم من خالل لذلك فأن التأكد أو الجزم بان نوعاً  

                                                                                                                                       :االتية

وجود الحلم مع ظهور المرض الفايروس في الطبيعة ـ يجب أن يتوافق او يتزامن 1        

ـ يجب أن ال يعتمد تطور أعراض المرض على وجود الحلم المستمر على النبات 2                                        .

السليمة اال بعد أن ـ يجب أن ال يتمكن الحلم من أحداث أعراض المرض على النباتات 3                                  العائل.

 تتغذى على النباتات مصابة بالمرض .

من اهم االمراض الفايروسية التي ينقلها هذا النوع من الحلم هي مرض موزائيك الحنطة المخطط ومرض موزائيك الحنطة 

 المبقع ومرض موزائيك التين .

االريوفي يغرز فكوكه الكالليبية أو االبرية للتغذية  من المعروف أن أنواع الحلم  : ثالثاً: أزالة محتويات الخلية وحقن السموم

على محتويات الخلية بالدرجة االولى والذي يحدد مقدار التلف أو الضرر الذي يحدث جراء أزالة محتويات الخلية هو الكثافة 

والرطوبة ومعدل النتح العددية للحلم الذي يتغذى على العائل النباتي وقدرة التغذية فضال عن نشاط النبات وتغذية النبات 

والظروف الجوية السائدة فضال عن ذلك فان الحلم االريوفي يحقن السموم أو منتظمات النمو داخل العصارة النباتية أثناء 

من أهمها االورام والبثرات  التغذية والذي يؤدي الى حدوث تحور في االنسجة النامية تؤدي الى ظهور العديد من التشوهات

 . كما في اوال

صدأ على االوراق والثمار في هذه الحالة ال يحدث تشوه   تسبب العديد من أنواع الحلم االريوفي  :Rust رابعاً: الصدأ

تنكمش بعض الشيء وتزداد أعراض الصدأ مع   للنسيج النباتي و اال أن االوراق تظهر عليها اعراض الصدأ بشدة وقد

لي لألوراق ، أن أعراض الصدأ تعزى الى االنزيمات الهاضمة التي يفرزها أستمرار التغذية المكثفة خاصة على السطح السف

 . Aculus الحلم أثناء التغذية خاصة االنواع التابعة للجنس

تمتاز بأرجلها  Subfamily : Aberoptinae لوحظ أن أنواع الحلم االريوفي التابع  :Miners خامساً: االنفاق

الشكل والمعدة للحفر والتي تعيش على أوراق المانجو تصنع أنفاق على الورق وخاصة على السطح العلوي وتؤدي  الملعقية

 . Aberoptus  samoae ومنها النوع ،   األصابة الى أنتشار طبقة فضية لماعة يعيش تحتها

 دورة الحياة :

أن دورة حياة في أفراد هذه العائلة تكون معقدة وتختلف عن دورة حياة االفراد التي تعود الى العوائل التي ذكرت سابقاً ،    

من وجود الذكور واالناث فان عملية التلقيح ال تتم بالتزاوج المعروف في مثل هذه الحيوانات بل ان الذكور تقوم   فبالرغم

في أماكن وجودها تحوي هذه االكياس على الحيامن وعندما تمر االناث  Spermatophores  بوضع حامالت الحيامن

)البوابة التناسلية او اللوحة التناسلية ( أو تحتك بها حيث تقوم  Genital Flap في مثل هذه االماكن تلتقطها بواسطة الـ

ها تضع االنثى البيض والذي يفقس بعد فترة قد االنثى بعد ذلك باالحتفاظ بهذه االكياس في مخازن الحيامن الموجودة في جسم

تطول أو تقصر حسب درجات الحرارة والرطوبة الى طور الحورية االول أو قد تسمى بطور اليرقة االولى حيث تتغذى 

وتنسلخ الى طور الحورية الثاني وتسمى اليرقة الثانية ثم تتغذى وتسكن وتنسلخ الى دور البالغ ) ذكور واناث( وتستغرق 

أيام وتقضي أفراده هذه العائلة فصل الشتاء بطور االنثى التي يوجد منها شكالن هي االناث االولى  8-6دة الجيل حوالي م

وهي التي توجد في الربيع واالناث الثانية وهي التي تكون من الوجبة االخيرة من االناث االولى النشطة والتي تهاجر الى 

 محالت االختباء والتشتية .



 ناس المهمة التي تعود الى هذه العائلة هي :ومن األج

Oxycenus ,Vasatus , Eriophyes ,Aceria 

 االنواع المهمة التابعة لهذه العائلة في العراق وقد سجلت ألول مرة :

 حلمة التين Eriophyes   ficus وجدت على أوراق التين في منطقة خانقين / محافظة ديالى : 

حلمة برعم نخيل التمر Mackiella   phoenicis وجدت على خوص النخيل ، منطقة ابي غريب ألول مرة : 

حامة اوراق الزيتون  Ki. Oxycenas   maxwelli  وجدت على اوراق اشجار الزيتون بمنطقة الزعفرانية / محافظة :

 بغداد ألول مرة

حلمة النخيل Tumescoptes trachgcarpi K. ابي غريب ألول مرة: وجدت على خوص النخيل بمنطقة 

حلمة صدأ الطماطة Aculops   lycopersici . وجدت على أوراق نبات الطماطة في ابي غريب ألول مرة : 

حلمة صدأ أوراق التفاح Aculus  chlechtendali وجدت على اوراق اشجار التفاح بمنطقة الفحامه /محافظة بغداد ألول :

 مرة .

 

 Grains and stored Products Mites المخزونةحلم الحبوب والمواد الغذائية 

تشكل الحبوب والمواد الغذائية المخزون بيئة خصبة للعديد من أنواع الحلم التي تتغذى عليها والتي تنتمي لمجاميع أو      
 عوائل مختلفة من الحلم و الموقع التصنيفي لحلم الحبوب والمواد الغذائية المخزونة في المملكة الحيوانية :

Kingdom: 
Animalia                                                                                                                               

   

Phylum: 
Arthropoda                                                                                                                          

   

Class: 
Arachnida                                                                                                                            

     

Subclass: Acari (Mites and 
Ticks)                                                                                         

Order:  Acariformes                                                                                                       

                                            Suborder: A stigmata عديمة الثغور التنفسية : تحت رتبة

                                                              Family: Acaridae عائلة الحلم االكاريدي

 -:SubFamilies  وتضم هذه العائلة ثالث تحت عوائل

SubFamily : Acarinae                    

SubFamily: Rhizoglyphinae         

SubFamily :Pontoppidaniinae 

 االنتشار واألهمية لعائلة الحلم االكاريدي :

أن األفراد التابعة لهذه العائلة تتميز بأنها واسعة االنتشار توجد في جميع االوساط وحيثما يذهب االنسان فانه يحمل أنواع من 
الحلم في طعامه , كما توجد أفراده في جميع أنواع المواد العضوية فهي توجد في اللحم المخزون وليس فقط بالنسبة لعملية 

تسببها في تغيير المحتوى المائي في الوسط وتساعد على نمو الطحالب في الحالة الطبيعية يوجد  التغذية ولكن لألضرار التي
في االوراق المتساقطة وعلى قلف االشجار وفي االبصال وفي الدرنات وفي المشروم الطازج والمتعفن وفي أعشاش الثديات 

ريش ، أنواع هذه العائلة تعيش في مديات متباينة والطيور حيث يعيش على الفضالت العضوية وفي بصيالت الشعيرات وال



% مثل القمح بينما أنواع 30-20من الرطوبة فمنها ما يعيش في البيئات ذات الرطوبة المنخفضة والتي تتراوح ما بين 
وية , بحبيبات التربة أو المواد العض  أخرى تعيش في البيئات ذات الرطوبة المرتفعة وكثير منها تعيش في الماء المحيط

وعليه فأننا نجد في هذه العائلة أنواعاً تأكل المواد العضوية الصلبة مثل جنين البذرة واالندوسيرم بينما أنواع أخرى تعيش 
 على الفطريات والطحالب التي تنمو على المواد الرطبة .

 أدناه مخطط يوضح دورة الحياة ألنواع أفراد هذه العائلة وكما يلي : دورة الحياة: 

 Protonymph طور حوري أول                           Larva يرقة                         Egg بيضة

 ) ذكر و أنثى ( Adult البالغة

 Deutonymph طور حوري ثاني                 Tritonymph طور حوري ثالث     

 الهايبوسHypopus  Stage  طور ساكن )                                                     

في كثير من االفراد التابعة لهذه العائلة وفي هذا يتحول الحلم الى حيوان صغير له  Hypopus يوجد طور الهايبوس 
ممصات أو أعضاء التقاط لكي يلتصق بالحشرة ويتخذها وسيلة لالنتشار ويمكن للحلم أن يقاوم الجفاف في هذه الطور وقد 

يوم أو اقل حينئذ يتحول  8-3يوم بينما االطوار االخرى تعيش ما بين  13-5ر الهايبوس ما بين تتراوح مدة الحياة طو
الهايبوس الى حورية ثالثة والتي تتحول الى ذكر وانثى ، أظهرت الدراسات العديدة بأن طور الهايبوس ظهر في درجة 

ومن أهم االنواع الضارة  Galyglyphus ,Histostoma الرطوبة المرتفعة وقد سجل وجود هذا الطور في االجناس
 والتي تنتمي لهذه العائلة ما يلي :

تنتشر هذا النوع في  -Bulbs Mite (Rhizoglyphus   echinopus   Fand R  :) ـ حلم االبصال1

والتيوليب فضال عن مهاجمته للدرنات خاصة ذات القشرة  جميع أنحاء العالم حيث أبصال الزينة كالنرجس والكالديوس
% من االبصال 20-15الرقيقة التي تسمح بدخول الحلم وفي حالة الشحنات الموجودة على المراكب يفسد هذا النوع حوالي 

ا الحلم ال يرجع الى حلم وحده ولكن يرجع الى عوامل اخرى كثيرة وفي الحقل يسبب هذ  وعلى اية حال فأن هذا الفساد
ويؤثر فقط في االبصال المتعفنة. أما دورة الحياة )كما ذكرت سابقاً في العائلة  أضرار بسيطة للنباتات السليمة 

ولمكافحته يمكن استخدام غاز بروميد المثيل في المخازن للقضاء على االصابة في المخزن ،في الحقل يمكن   االكاريدي(
 بيدات الحلم للقضاء على االصابة قبل الزراعة .تغطيس االبصال والدرنات بمحلول أحد م

هذا النوع واسع االنتشار ويسبب  -Mushroom Mite (Tyrophagous linteneri :) ـ حلم المشروم2
اضراراً للطعام المخزون وفي الوقت نفسه لزراعات المشروم أو الفطر كما يتغذى على بعض السمك وهو آفة رئيسية على 

 ويؤدي الى حدوث ثقوب فيها خاصة على الجزء العلوي للمشروم . المشروم

أو حلم المواد الغذائية والحبوب المخزونة  Cheese Mite ـ حلم الجبن3
(Acarus   siro  L.   :)  أنتشاره عالمي ويهاجم هذا النوع القمح والدقيق كما يصيب الحبوب السليمة التي تبلغ

%على االقل ولكنه يفضل أصابة الجبن بشكل خاص . وتتم المكافحة في الغلب داخل المخازن  11.5 بنسبة الرطوبة فيها
 Methyl Bromide أو أستخدام غاز بروميد المثيل   Phostoxin وسايلوات الحبوب وذلك باستخدام أقراص

انتشاره عالمي حيث يهاجم  -: Tyrophagous   longier (Gerv.) االسم العلمي :   Feed Mite ـ حلم العلف4
حيث يدخل الى القناة الهضمية لإلنسان أو   المواد الغذائية المخزونة والجبن والمواد العلفية , كما وجد في براز االنسان

الحيوان ويسبب ألم وغثيان وأسهال وترجع هذه االعراض الى تناول المريض كمية من الحلم مع الطعام حيث يتكاثر الحلم 
خاصة تحت التبن الجاف   .Acarus siro  L قناة الهضمية , وفي الحقل تختلط االصابة بهذا الحلم مع حلم الجبنداخل ال

 والذرة. وتتم مكافحته كما سبق في حلم الحبن .

(:انتشاره   Tyrophagous  entomophagous)Insect   collection   Mite ـ حلم المجاميع الحشرية5
القشرية في الحقل اال انه يعيش   للحشرات المعدة للدراسة في المجاميع الحشرية ومع الحشراتعالمي حيث وجد مصاحباً 

في القشرة الخارجية للحشرات القشرية الميتة التي تكون رطبة نوعاً ما وباختصار يمكن القول ان هذا النوع يعيش في 
 اللحوم المجففة .

: انتشاره عالمي ويسبب هذا Tyrophagous  castellanii ، االسم العلمي :   Fungi Mite ـ حلم الفطريات6
النوع الحساسية الجلدية لألفراد الذين يعملون في المناطق المصابة بهذا الحلم حيث وجد أن هذا الحلم يتغذى على سبورات 

البصال الجديدة عند وينقل هذه الجراثيم الى القمح السليم ، كما ينقل السبورات الى ا Tilletia   tritici (Bjerk.)الفطر
على نقل سبورات هذا الفطر الى االبصال السليمة  .Botrytis   allii M تغذيته على االبصال المخزونة والمصابة بالفطر

 و كذلك سجل نقله من البطاطا المصابة الى السليمة .

 

 

 



 Suborder: Cryptostigmata تحت رتبة: مخفية الثغور التنفسية

 Orbatida   أو تحت رتبة :الحلم الخنفسائي                      

، جسمها مدعم بواسطة صفائح ، حجمها يتراوح بين  ، بطيئة الحركة  نوعاً  5000يضم مجموعة من الحلم         
الجهاز التنفسي يتكون من قصيبات هوائية تفتح في تجاويف االرجل والقصبات الهوائية  ،  ما يكرون  2000-3000

عقل 5-3الكاذب، المالمس بسيطة ال تحمل مخالب وتتكون من  االخيرة تفتح في حلقات االرجل نفسها أو في العضو التنفسي
، ورسغ الرجل ينتهي بمخلب أو ثالث مخالب والوسادة عادة ما تكون موجودة ومخلبية الشكل، آلة وضع  ، الفكوك مسننه 

الباً في البيض موجودة ، صفائح عضو الجماع موجودة, يتغذى هذا الحلم على الفطريات والطحالب والجراثيم ويعيش غ
الغابات والترب الغنية بالمواد العضوية حيث يساهم بتحلل المواد العضوية ، الفم محور لتقطيع الغذاء حيث تكون 

 -قوية ومسننه ، وتقسم هذه المجموعة على اساس الغذاء الى :  Chelicera الكالليب

 طحالب وهي تشكل الغالبية .: االنواع المتغذية على الفطريات والبكتريا وال  Microphytophagous ـ1

 : االنواع التي تتغذى على النباتات الخشبية وتتميز بفكوكها الكبيرة والقوية  Macrophytophagous  ـ2

: وهي االنواع التي تتغذى على الحيوانات الميتة والديدان الثعبانية وكذلك تتغذى  Specialized  Orbatida Not ـ3
 . Galumna  موجودة في االعالف مثل الجنسعلى بيوض الديدان الشريطية ال

 -دورة حياة هذه المجموعة هي:

 Protonymph طور حوري أول                   Larva يرقة                         Eggبيضة

 Adult)بالغة )ذكر وأنثى 

 Deutonymph طور حوري ثان                Tritonymph    طو ر حوري ثالث  

والحلم الخنفسائي يخرج من التربة ليال بسبب توفر الرطوبة وينزل خالل النهار وتشير االدلة على أن بعض االنواع التي     
الذي يعيش  Perlohmannia dissimilis تعيش في التربة تقضي جزءآ من دورة حياتها على النباتات ووجد أن النوع

الذي يعيش في  Minunthozetes والشليك والزنبق والنوع االعتياديفي التربة وتتلف المجموعة الجذرية للبطاطا 
 التربة , تضع اناث البيوض على حشائش واليرقات والحوريات تحفر في السيقان .

هناك عدة أنواع من الحلم الخنفسائي تعيش على االشجار خصوصا اشجار الفاكهة وانه قد يتغذى بصورة رئيسية على 
القلف قد يصبح هذا النوع ضارا للكرز تحت ظروف معينة وتتغذى االفراد اثناء حزيران وتموز الطحالب التي تنمو على 

السيما في الفصول الرطبة على قشور الفاكهة المشققة وقد تصبح االفراد بأعداد كبيرة على الفاكهة بحيث يجب ان تغسل قبل 
 التعليب .

 

 



 النبات وقاية قسم - ألرابعة المرحلة - التاسعة المحاضرة

 Acaricides األكاروسات مبيدات

 والحشرات االكاروسات بين والتركيبية الفسلجية النواحي في الكبير النسبي التشابه أن           

 التي الكيميائية المجاميع تشابه في كبير دور له,  االرجل مفصليات شعبة الى ينتميان كونهما

 خاصة الحشرية المبيدات من للعديد أن نجد لذلك والحشرات االكاروسات مبيدات اليها تنتمي

 كذلك,  العكس وهو االكاروسات في جيدا   تأثيرا   العضوية الفسفور لمجموعة التابعة المبيدات

 . الحشرية المبيدات استخدام طرائق عن يختلف ال االكاروسات مبيدات استخدام طرائق فان

 يمتلك الحلم أن وهي أليها االنتباه يجب الحلم سلوك في أساسية نقطة هناك أنه اال           

 يزيد ال لديه الكروموسومات عدد أن حيث high Genetic   Plasticity عالية وراثية مطاطية

 من أسرع الكروموسومات على الجينات مواقع يغير أن يستطيع فانه ولذلك أزواج أربعة على

 ولهذا بسرعة للمبيدات المقاومة صفة إظهار أمكانية أعطته الصفة وهذه الحيوانات من غيره

 متكامل بشكل الهدف تحقق ال سوف  مكافحته في واحدة كيميائية مادة على البقاء فان السبب

 الحلم أفراد تكاثر بسبب وذلك معين مبيد أستعمال بعد بالحلم االصابة تعاود أن يمكن وكذلك

 أو البستان خارج أو داخل المرشوشة غير المعيالت من االنتقال نتيجة أو الرش أخطأها التي

 . اعاله المذكور للسبب باإلضافة الحقل

   Principles  of  Classifying االكاروسات مبيدات تقسيم في المعتمدة األسس

Acaricides 

 تسهيل عملية فأن ، االكاروسات مكافحة في المستخدمة الكيميائيات في الكبير للتنوع نظرا        

 في القارئ يساعد بشكل مجاميع الى تقسيمها يتطلب الكيميائيات من المجموعة هذه دراسة

 الى االكاروسات مبيدات لتقسيم وضعت التي االسس من العديد فان ولذا أفضل بصورة معرفتها

 : يأتي وكما مجاميعها

 الى وتقسم:    According to Toxicity سميتها بحسب االكاروسات مبيدات تقسيم: اوالا 

 : االتية المجاميع

 من مجموعة وتضم:   Highly Toxic Acaricides السمية شديدة اكاروسات مبيدات ـ1

 كغم/ملغم 50 – صفر بين المختبرة االفراد لنصف القاتلة الجرعة قيمة تتراوح التي المبيدات

 Oral الفم طريق عن مأخوذة المختبر الحي الكائن وزن من

 المبيدات وتضم: Toxic Acaricides Moderately السمية متوسطة االكاروسات مبيدات ـ2

 كغم/ملغم 500-50 بين  Oral LD50 الفم طريق عن القاتلة النصفية الجرعة قيمة تتراوح التي

 . المختبر الكائن وزن من

 المبيدات مجموعة وهي:   Toxic Acaricides Slightly السمية قليلة األكاروسات مبيدات ـ3

 .المختبر الكائن وزن من كغم/ ملغم 5000-500 بين لها Oral LD50 قيمة تتراوح التي



 According to: المعاملة للسطوح تغطيتها طريقة بحسب االكاروسات مبيدات تقسم: ثانياا 

the Treated Surface Coverage                                                                                                                                                        

 :هما رئيستين مجموعتين الى المبيدات تقسم األساس هذا وعلى

 مجموعة وهي: Non-Systemic  Acaricides الجهازية غير االكاروسات مبيدات ـ1

 فوق معظمها تبقى تعفيرا   أو رشا   المعاملة النباتات أو  المواد على استخدامها عند التي المبيدات

 ينفذ وقد باالكاروسات االصابة من المواد وقاية على الحالة هذه في وتعمل المعاملة السطوح

 السفلي السطح الى العلوي السطح من ينفذ أي النباتية االنسجة داخل الى موضعيا   منها قسم

 . النباتية الورقة اسفل على تتغذى التي االكاروسات تتأثر وبذلك  النباتية للورقة

 على القادرة المبيدات مجموعة وهي:System Acaricides الجهازية االكاروسات مبيدات ـ2

 االكاروسات لقتل كافية بكميات االخرى االجزاء مختلف الى واالنتقال النبات انسجة داخل النفاذ

 الى المبيدات من المجموعة هذه تقسم.  الجديدة االصابات من الحديثة النموات ووقاية

 :     الى فيه تنتقل الذي النباتي النسيج بحسب مجموعتين

                Symplastic لحائية جهازية مبيادت أـ     

 Apoplastic خشبية جهازية مبيدات ـ ب      

 -: الى تحللها بحسب الجهازية المبيدات تقسم كما

 الجهازية المبيدات مجموعة هي: Stable Systemic Acaricides الثابتة الجهازية المبيدات أـ

 .تحلل دون النبات انسجة داخل ثابتة وتبقى تغير لها يحدث وال النباتية االنسجة تدخل التي

 هذا في يالحظ:  Endolytic Systemic Acaricides للتحلل لقابلةا الجهازية المبيدات ـ ب

 مواد الى ذلك بعد تتحلل ثم النبات دخولها عند االول بشكلها فعالة تكون انها المبيدات من النوع

 .النبات قبل من سامة غير

 وهي:  Endometatoxic Systemic Acaricides للتنشيط القابلة الجهازية المبيدات ـ ت

 سمية اكثر مركبات الى تتحول ثم ومن المعامل الكائن او النبات تدخل التي الجهازية المبيدات

 االنزيمات بفعل النباتي النسيج داخل لالكاروسات

 According to The االكاروس لجسم دخولها طريقة بحسب االكاروسات مبيدات تقسم: ثالثاا 

 Mode of Entery     

 : الى وتقسم

 مبيدات مجموعة وتضم:  Stomach   Poison معدية اكاروسات مبيدات أو سموم ـ1

 بالمبيد معامل لغذاء تناوله نتيجة الهضمي جهازه دخولها عند  االكاروس تقتل التي االكاروسات

 المبيدات من,  التنظيف اثناء في االكاروس بجسم العالقة المبيدات متبقيات دخول جراء من أو

 النباتية االجزاء طريق عن تمتص التي الجهازية المبيدات ايضا المعدة طريق عن السامة

 الطفيليات مكافحة في المستخدمة الجهازية المبيدات وكذلك Vertimec المبيد مثل المعاملة



 Dioterex   ,   Ronnel   ,    Co-rall مبيد مثل المزرعة حيوانات على والداخلية الخارجية

 .         كثير وغيرها

 عن االكاروسات تقتل مبيدات: Contact  Acraicides بالمالمسة اكاروسات مبيدات ـ2 

 مثل التنفسية الفتحات طريق عن أو الكيوتكل خالل من فتمتص جسمها جدار مالمسة طريق

 .                والدانيتول والنيكوتين الالعضوي الكبريت

 بضغطها المبيدات هذه وتمتاز: Respiratory   Acaricides تنفسية اكاروسات مبيدات ـ3

 الحرارة بدرجات سام غاز الى الصلبة أو السائلة الحالة من تتحول وبذلك العالي البخاري

 جسم الى السامة الغازات فتدخل,  الوسط حرارة درجة بارتفاع تحولها ويزداد االعتيادية

 . الفوسفين وغاز المثيل بروميد ذلك مثال الفتحات طريق عن االكاروس

 According to The mode of: تاثيرها طريقة بحسب االكاروسات مبيدات تقسيم: رابعاا 

action                               الى وتقسم : 

 السام تأثيرها تحدث مواد وهي: Physical Acaricides فيزيائيا   تؤثر اكاروسات مبيدات ـ1

 وتشققا   جفافا   تحدث او التنفس بعملية االوكسجين من االستفادة منع طريق عن االكاروسات في

 مثل الخادشة والمساحيق المعدنية او البترولية الزيوت أمثلتها ومن االكاروس جسم جدار في

Silica Aerogel االلمنيوم واوكسيد . 

 تؤثر معدية سموم وهي: Protoplasmic   Acaricides بروتوبالزمية  اكاروسات مبيدات ـ2

  Dinitrophenol المركبات ومنها البروتين فترسب معاءلأل المبطنة الخاليا طبقة في

 . وغيرها والفورمالديهايد

 تحدث: Metabolic Inhibitor Acaricides الحيوية للعمليات مثبطة اكاروسات مبيدات ـ3

 العمليات من للعديد تثبيطها طريق عن االكاروسات في السام ثيرهاتأ االكاروسات مبيدات

 : ومنها النهاية في الحي الكائن موت الى يؤدي مما الحيوية

 التنفسية الدورة في الموجودة االنزيمات على تؤثر المبيدات بعض:  التنفس عملية في التأثير أـ

 انسيابية فتمنع Cytochrome Oxidases االنزيم ومنها للمايتوكوندريا الداخلي بالجدار

 . الهيدروجين وسيانيد الروتينون وتكوين االلكترونات

 Sesamex,Piperonyl مثل المواد تعتبر:  المايكروسومات في االكسدة انزيمات مثبطات ـ ب

butoxide انزيمات مثبطات أهم من العضوية والفسفور الكاربامايت  مركبات من والعديد 

 . االكسدة

 لعملية تثبيطها طريق عن تعمل التي المبيدات وهي: الكاربوهيدرات تحطيم عملية مثبطات ـ ت

 انزيم في  Sodium fluroacetate المادة تأثير ذلك مثال,  الجسم في الكاربوهيدرات تحطيم

 . Kreb Cycle كريب دورة في Aconitase الـــ



 مشابهات بعض قبل من البالغ الطور الى للوصول االكاروس نمو او الكايتن تكوين منع ـ ث

 . Dimilin ,Triflumuron مثل المصنعة الهرمونات

 يؤثر  Chlordimeform الــ مبيد أن وجد: االمين مجموعة وأكسدة تحطيم عملية مثبطات ـ ج

 . Monoamine Oxidase ,Diamine Oxidase انزيمات على

 أن: Nervous  System   Acaricides العصبي الجهاز على تؤثر اكاروسات مبيدات ـ4

  والكاربامايتية العضوية الفسفور لمجموعة التابعة االكاروسات مبيدات اغلب تأثير

 اجمال ويمكن لالكاروسات العصبي الجهاز في ينحصر يكاد المكلورة والهيدروكاربونات

 : يأتي فيما تأثيرها

 االيعازات نقل في مهمة مادة Choline  Acetyl مادة تعد:  استريز الكولين انزيم تثبيط أـ

 بواسطة تحليلها يتم العصبي شتباكاال مناطق في المهمة هذه بتأدية تقوم أن وبعد العصبية

 قبل من ثانية تمتص حيث وخالت الكولين كحول الى Cholinseterase  Acetylاالنزيم

 نهاية في Acetylcholine تراكم الى يؤدي االنزيم هذا وتثبيط ، منها لالستفادة الجسم

 . الشلل حدوث الى يؤدي مما االعصاب

 على التأثير في درةالق  االكاروسات مبيدات من  للعديد:  االيونات تبادل عملية في التأثير ـ ب

 العصبي الغالف من نفاذها طريق عن والبوتاسيوم الصوديوم ألمالح  االيوني التبادل عملية

 . السايكلودايين ومركبات ومشتقاتهDDTكالـ Na-k-Atpase االنزيم على وتأثيرها

 مواقع على النيكوتين مثل المواد بعض تؤثر:  االعصاب في الحسية المستلمات على التأثير ـ ت

 كولين االستيل عملها في وتشابه جدا   مخففة بتراكيز تكون  عندما العصبي بالجهاز الحس أستالم

. 

 وتقسم:  According to The Origin مصدرها بحسب االكاروسات مبيدات تقسيم: خامساا 

 : الى االساس هذا على

 المتكونة المبيدات مجموعة وهي:  Biological Acaricides الحيوية االكاروسات مبيدات ـ1

 . والفايروسات والفطريات البكتريا من

 :وتضم النباتات من المستخرجة المبيدات ـ2

 .النباتية الزيوت أـ

 . البايرثرم - االزادراكتين - الروتينون - النيكوتين - النباتية السموم ـ ب

     Inorganic Acaricides العضوية غير االكاروسات مبيدات ـ3

 :  وتضم Organic Acaricides العضوية االكاروسات مبيدات ـ4 

 .  Mineral Oils المعدنية الزيوت أـ 



 .Synthetic Organics المصنعة العضوية المبيدات ـ ب

 

 According to the الكيميائي تركيبها بحسب االكاروسات مبيدات تقسم: سادساا 

Chemical Structure                 الى وتقسم                                                                                                                             :         

  Inorganic   Acaricides العضوية غير االكاروسات مبيدات  -1

                         Natural organic Acaricides طبيعية العضوية االكاروسات مبيدات -2

:                                                                وتضم Synthetic Organics المصنعة العضوية االكاروسات مبيدات  -3

                                                              Organochlorine Compounds العضوية الكلور مركبات أـ

                                                                 Organophosphorus Compounds العضوية الفسفور مركبات ـ ب

                                                                         Dinitrophenol Compounds الدانيتروفينول مركبات ـ ت

 Miscellanous Compounds متنوعة مركبات ـ ث

 

 Inorganic Acaricides      العضوية غير االكاروسات مبيدات

 االساس بالدرجة الفلور مركبات  استخدمت:  Fluride   compounds الفلور مركبات:  أوآل

 السامة المبيدات من وهي,  االكاروسات على ايضا جيد تأثير ذات ولكنها الحشرات لمكافحة

 تلوث الى استخدامها يؤدي قد كما,  الحياة صور جميع على تؤثر قد والتي المتخصصة غير

 :يلي ما المكافحة في المستخدمة الفلور مركبات اهم ومن البيئة في تحللها لبطيء وذلك البيئة

 

 كطعوم م1842 عام مرة ألول المادة هذه استخدمت Sodium Fluride: الصوديوم فلوريد ـ1

 العالي لذوبانها وذلك النبات على رشا باستخدامها ينصح وال المنزلية الحشرات لمكافحة سامة

 لمكافحة تعفر مساحيق بشكل استخدمت وقد بها المعاملة للنباتات حروق يؤدي حيث الماء في

 تأثيرها المادة هذه وتحدث و الجرب وحلم كالقمل المزرعة حيوانات على الخارجية الطفيليات

.                                                  والمالمسة المعدة طريق عن االرجل مفصليات في السام

                                                         Soiudum  Fluosilicare الصوديوم ليكاتيفلوس ـ2

                                                               Barium Fluosilicate البايروم فلوسيليكات ـ3 

                                                    (الكريوليت) الصوديوم فلوالومينات ـ4 

Cryolite   

 

 التي تلك خاصة االكاروسات لمكافحة تعفير كمساحيق استخدامها يمكن المركبات هذه وجميع

 . المزرعة حيوانات تهاجم



 

 Fluride mode of Action الفلور لمركبات السام التأثير ميكانيكية

 بعض هناك أن اال االن لحد الفلور لمركبات السام التأثير ميكانيكية وضوح عدم من بالرغم

:                                                                                                                 منها الميكانيكية هذه نوضح قد التي التفسيرات

 ATP المركب أعاقة الى يؤدي مما الفوسفاتيز انزيم تثبيط في كبيرا   دورا   الفلور لعنصر أن ـ1

 للفعاليات الالزمة للطاقة خازنة كمادة عمله في يؤثر مما الكالسيوم من الكافية الكمية أخذ من

 .                                           الحيوية

 تركيبها في معادن على الحاوية االنزيمات بعض مع معقدات تكون الفلور مركبات أن ـ2 

 Cyochrome Oxidase االنزيمات مثل عملها وتثبيط والمغنسيوم والكالسيوم كالحديد

,Catalase,Enolase , Atpase                 . 

 والنباتية الحيوانية الخلية برتوبالزم قتل الى تؤدي الفلور مركبات من العالية الجرعات أن ـ3 

 . الكالسيوم من الخلية جذر ترسب كما

 يزال وال المعروفة والفطريات االكاروسات مبيدات أقدم من وهو:  Sulphure الكبريت: ثانياا 

:                                                                       اهمها عديدة تجهيز بصور حاليا متوفر وهو المكافحة عمليات في بنجاح االن حتى يستخدم

 بالتسامي عليه الحصول يتم الذي الكبريت زهر عن عبارة وهو: Dust تعفير مسحوق ـ1

-1 بين ما تتراوح بنسبة الطين كاو التل ادةم على الكبريت على عالوة الصورة هذه وتحوي

5                                                         .% 

 يمكن عجينة بشكل ويوجد حبيباته بنعومة ويمتاز:  Colloidal Sulphur الغروي الكبريت ـ2

 .            بالماء مزجها

 الترسيب بطريقة الصورة هذه وتحضر:  Wettable  Sulphurللبلل القابل الكبريت ـ3

.                                                                                   مايكرون7عن حبيباته حجم تزيد ال أن ويفضل وناشرة مبللة مواد اليه وتضاف

 الكالسيوم هيدروكسيد مع الكبريت تفاعل من ويحضر: Lime -Sulphur الجيري الكبريت ـ4

 .النبات على تعفيرا او رشا ويستخدم

 

 في والبحث العناية من المزيد توجيه ينبغي لذا الكبريت من هائلة كميات  العراق في تتوفر    

 والفطريات االكاروسات مكافحة مجال في الثروة هذه من لالستفادة السبل افضل ايجاد محاولة

 مركبات تمتاز واذ المجال هذا في المميزات من العديد للكبريت وان خاصة,  للنبات الممرضة

 العنب على الدقيقي البياض ألمراض المسببة الفطريات مكافحة في العالية بفعاليتها الكبريت

.  كالمن الرهيفة الحشرية االنواع وبعض االكاروسات ضد الجيدة بفاعليتها تمتاز كما والتفاح

 الفطريات مبيدات معظم مع للخلط وتوافقها والحيوان لإلنسان سميتها بعدم كذلك وتمتاز

 أهم من أن تنسينا ال أن يجب االيجابية المميزات هذه أن. البترولية الزيوت عدا والحشرات

 كالتفاح المعاملة النباتات أوراق على حروق إظهار في تسببه هو الكبريت استخدام مشاكل



 درجة بارتفاع ضرره ويزداد المعاملة النباتات في تقزم حدوث الى تؤدي قد كما,  والكمثري

 .س30ͦ من ألكثر الحرارة درجة ارتفاع عند باستخدامه ينصح ال لذلك الحرارة

 

 به المعاملة للنباتات جانبية اضرار حدوث في تسببه أو تركه عدم الكبريت مميزات ومن  

 المتشتية أطوار في الجيد تأثيره عن فضال,  كالقرعيات للكبريت الحساسة النباتات بعض ماعدا

 بارتفاع تزداد التي السامة أبخرته بفعل وذلك القلف شقوق بين أو البراعم في والموجودة للحلم

 العمال لعيون تهيج حدوث في تسببه مساوئه ومن للبائن سميته أنخفاض وكذلك الحرارة درجة

 . المكافحة بعملية القائمين

 : Use  of  Sulphur التغذية نباتي للحلم بالنسبة الكبريت أستخدامات

 االقتصادية المحاصيل تهاجم التي الحلم انواع مكافحة في 1920 عام منذ الكبريت استخدم     

 دورا   لعب وقد للبلل قابلة مساحيق أو الماء في للذوبان قابلة مركزات أو تعفير مسحوق بشكل

 الحلم مجاميع استجابة في اختالف من بالرغم للحلم العددية الكثافة على السيطرة في مهما  

 حساسية أكثر الكاذب االحمر الحلم وعائلة االريوفي الحلم عائلة افراد ان اذ.  للكبريت المختلفة

 االنواع وخاصة Tetranychidae األعتيادي االحمر االحلم لعائلة التابعة االنواع من للكبريت

 . Tetranychus ,Panonychus لالجناس التابعة

 Sulphur Mode of Action الكبريت لمركبات السام التأثير ميكانيكية

 : وهي للكبريت السام التأثير ميكانيكية تفسر نظرية من أكثر هناك

 ان يمكن الكبريت بخار بان النظرية هذه تقول:  Direct Action المباشر التأثير نظرية ـ1

 . الحلم في القاتل تأثيره ويحدث للحلم التنفسية الفتحات طريق عن يدخل

 الى الكبريت عنصر تأكسد اساس على النظرية هذه وتعتمد:  Oxidation االكسدة نظرية ـ2 

 الكبريت خماسي حامض يتكون الرطوبة ويتوفر الكبريت اوكسيد ثالث او ثاني

Pentathionic   acid لالكاروسات السام                     . 

 كبريتيد الى يختزل الكبريت ان في النظرية هذه وتتلخص:  Reduction االختزال نظرية ـ3

 .                                                                                                   لالكاروسات سامة مادة يعتبر والذي H2S الهيدروجين

 الخلية داخل الكبريتيك حامض الى يتحول حيث:  الكبريتيك حامض الى الكبريت تحول ـ4

 .وموتها الخلية بروتين  ترسب على ويعمل

                                               Natural organic Acaricides الطبيعية العضوية األكاروسات مبيدات

  حيوانية او نباتية او طبيعية مصادر من المنتجة او المستخلصة المركبات مجموعة وتضم

 : ومنها

 



 OiLs الزيوت: اوالا 

 Plant origin Acaricides المصدر نباتية االكاروسات مبيدات: ثانياا 

 origin Acaricides Microbial المصدر مايكروبية االكاروسات مبيدات: ثالثاا 

 Animal Origin acaricides المصدر حيوانية االكاروسات مبيدات: رابعاا 

 

 الزيوت من أألخرى أألنواع من غيرها دون البترولية الزيوت وسنتاول : Oils الزيوت:اوالا 

 ( Petroleum Oils البترولية الزيوت)

 والحشرية االكاروسية اآلفات مكافحة في طويلة فترة منذ البترولية الزيوت أستخدمت         

 العضوية المبيدات ظهور أن اال ، االوراق المتساقطة الفاكهة وأشجار الحمضيات أشجار على

 وفي ، الثانية العالمية الحرب منذ المكافحة عمليات في البترولية الزيوت أستخدام قيد المصنعة

 في الزيوت هذه استخدام محاولة الى  ملحوظين واهتماما عودة هناك أن نجد الحاضر الوقت

 وظهور المصنعة العضوية بالمبيدات البيئة تلوث مشاكل ازدادت أن بعد وذلك المكافحة عمليات

 االن لحد يسجل  لم وأنه خاصة والحشرات االكاروسات من العديد في لها المقاومة صفة

 لإلنسان سميتها وانخفاض ثمنها رخص على عالوة للزيوت المقاومة صفة االكاروسات اكتساب

 ألوراق الحارق التأثير هو النبات على مباشرة الزيوت أستخدام مضار من أن اال ، والحيوان

 .النبات

                                              -:  Oils Mode of Action االكاروسات في للزيوت السام التأثير ميكانيكية

:                                         ومنها االكاروسات في للزيوت السام التأثير ميكانيكية تفسر التي اآلراء من العديد هناك

 التنفسية الفتحات سد نتيجة اختناقا   فتموت اليها االوكسجين وصول يمنع كحاجز الزيت يعمل ـ1

.                          سامة كيميائية مادة كأي الحلم انسجة في تؤثر التي الكيميائية المواد من العديد الزيت يحوي ـ2

 فتحاتها طريق عن االكاروسات اجسام الى الدخول في التطاير سريعة الزيوت أبخرة تعمل ـ3

 .                    التنفسية

                                                                      -:منها الطرائق من بالعديد االكاروسات بيض قتل على الزيت يعمل ـ4 

.                                                                                الغازات تبادل تمنع رقيقة بطبقة البيضة الزيت يغطي أـ

.                                                                                      فقسها ويمنع البيضة قشرة تصلب على يعمل ـ ب

 . الجنين فيموت البروتوبالزم على ويؤثر البيضة لىا يدخل ـ ت

 -:    Synthetic Organic Acaricides المصنعة العضوية االكاروسات مبيدات

 Mode  of  Action ofالعضوية الكلورينية االكاروسات لمبيدات السام التأثير ميكانيكية

Chlorinated Acaricides    بالنقاط المجموعة لهذه السام التأثير ميكانيكية تلخيص يمكن  

 :                                                      االتية



 الـ كأنزيم العصبية المنبهات نقل في العالقة ذات االنزيمية النظم لبعض تثبيطها -1

ATPase  

 المنبهات نقل تعيق التي المواد بعض تجمع على المجموعة هذه مركبات بعض تعمل ـ2

.                                                                                                                    والعضلي العصبي الجهاز والى من العصبية

 محاور وحتى االعصاب التقاء ومراكز العصبي للجهاز فسيولوجية تغيرات احداث ـ3

 .العصبي الجهاز ارهاق وبالتالي االستجابة مضاعفة او زيادة الى يؤدي بما االعصاب

 

 Organophosphorus Acaricides العضوية الفسفور لمركبات السام التأثير ميكانيكية

Mode of Action of 

 ان غير االنزيمات من كبيرة لمجموعة مثبطة كمواد العضوية الفسفور مركبات جميع تعمل     

 األنزيم هذا يعتبر حيث Acetylcholinesterase (Ach E) االنزيم على مباشر يكون تأثيرها

 ومما واالكاروسات والحشرات الفقريات في سواء العصبي الجهاز في المهمة االنزيمات من

 :            التأثير هذا يؤكد

 .                                               الموت الى يؤدي عمله في خلل وأي الحيوية االنزيمات من Ach E األنزيم أن ـ1

.                                                                            العصبي الجهاز على تؤثر الفسفورية المبيدات أن ـ2

 قعةب في تأثيرها أن حين في Ach  E لألنزيم قوي تثبيطي تأثير ذات الفسفورية المركبات أن ـ3

 .           ضعيفا يكون االنزيمات

 التسمم أعراض وشدة االنزيم تثبيط على القدرة بين ما عالقة هناك أن ، المالحظ من ـ4

 العضوية الفسفورية بالمبيدات

 Mode of Action of الكارباماتية االكاروسات لمبيدات السام التأثير ميكانيكية

Carbamate Acaricides 

 إلنزيم تثبيطها هو واحدة بميكانيكية المجموعة لهذه التابعة المبيدات جميع تشترك  

Acetylcholinesterase   (Ach E  )تثبيط في دورها عن فضآل العصبي الجهاز في 

 تكون  Carbamylation االنزيم كربمة ان.  Esterases المجموعة الى تابعة خرىا أنزيمات

 مع الحال عليه هو مما أسرع يكون( Ach E) انزيم نشاط ستعادةا فان لذلك عادة مستقرة غير

 تعرض عند خطورة أقل هي الكارباميت مبيدات فان هنا ومن,  العضوية الفسفور مركبات

 . العضوية الفسفور مبيدات عن لها االنسان



 ()المحاضرة العاشره

 مقاومة اآلفات لفعل المبيدات الكيميائية

 لمحة تاريخية

أن مشكلة ظهور المقاومة ضد فعل المبيدات الكيميائيةة ُععةد مةق طقةاض الاةعي الخة  ُ  ة           

على اسةخعما  الريققةة الكيميائيةة فة  مكافـةةةةةة اذفةات هات االميةة الوراعيةة ولقةد  ة ل  لة   

باذفةات المشكلة العامليق ف  مجا  مكافـة اذفات ااقخصادقة  اصة وأن ظهور المقاومة مقخيطةا  

هات االمية ااقخصادقة بسبب ُكيي اسةخعما  المبيةدات للـةد مةق اضةيارلا د ولقةد فيضة  لة   

المشكلة على العامليق ف  مجا  ُصنيع المبيدات مق ااسخميار ف  اقجاد مبيدات حدقثةة اسةخبدا  

 المبيدات الخ  اظهيت اذفات المقاومة ضدلاد

قبةل بداقةة  1908ة ضةد المبيةدات وهلةا عةا  لقد اظهةيت الـشةيات اولةى حةاات المقاومة

الخة   .Aspidiotus  sppاسخعما  المبيدات العاوقة المصنعة عندما اظهيت الـشية القشيقة  

ُصيب الـمايات مقاومة ضد الجيي الكبيقخ  ثم ظهي بعدلا العدقد مق اطةوا  الـشةيات مقاومةة 

وبعةد مةيور ثةسن سةنوات علةى  1947ضد المبيدات الورطيخيةة والمبيةدات النباُيةة ف وفة  عةا   

اسةةخعما  مبيةةد  دد ددت  اظهةةيت بعةةل سةةسات الةة باا المنولةة  مقاومةةة  ةةدقد  ضةةد  د لقةةةةةةةةةد 

صبح ظهور المقاومة مشكلة قائمة ومسخمية ضالما اسخعمل ااطسان المبيدات الكيميائية ف  عملية ا

مقاومةة   TSSM  1937ما فيما قخص الـلم فقد اظهي الـلم هي البقعخيق أمكافـة اذفةةةةةةةات ف 

 1980( وفة  سةنة 244) 1970وُوال  ااعداد بالوقادة فكاطة  فة  سةنة   Selecideُجا  مبيد  

( د وبمةةا أن الـا ةةة الةةى اسةةخعما  المبيةةدات الكيميائيةةة قائمةةة 504كاطةة  ) 1989( وسةةنة 428)

ن قخجاوز ل   المشكلة ببـةون حدقثةة مسةخثميا  كةل مةا أف فعلى اإلطسان  مفيضةومسخمية وبوقادة 

فيه مق ُقنية مخرورة وأن قخوود بالمعارف الرلوبة مق كيمياء حيوقة ووراثة وعلةم  ليةة وُرةور 

قد   وغييلا مق ا ل أن قريل فعل المادة السامة على اذفات وققلل مق موا هخها الـيوقة له و ا

بالخعليمةةةات  وصةةة لآلفةةةات فيصةةةة الخـصةةةق ضةةةد لةةة   السةةةمو  وحخةةةى قخـقةةة  هلةةةا عليةةةه ان ق

دارة  قةةة  وأن قخجةةةه قةةةدر اامكةةةان طـةةةو اإلوااسةةةخعماات العقسطيةةةة لهةةة   السةةةمو  كخةةةدبيي م

عةال  ُـةو  دون  بخي ةيدةلة لآلفةات الخة  ُسةاعد علةى اسةخعما  المبيةدات الكيميائيةة المخكامةةةةةةةة

 ظهور المقاومة ضد فعلهاد 

 مفهـــــــوم المقاومة وانواعهـــــــا:

   Resistance  المقــــــــــــــــــــــــــــــــاومة

بأطهةا ُلةا السةسلة الخة  قمكةق لمع ةم   Resistance  Strainُععيف السةسلة المقاومةة           

افيادلا ُـمل ُيكيوات عالية مق المبيد دون ان ُقخةل وهلةا بةاليغم مةق ان لة   الخيكيةوات قاُلةة 

 لمع م افياد السسلة الـساسة مق طفس النو  وان المقاومة ُـدد بجينات معينةد

 

 



  Vigor  Tolerance           التحمـــــــــــــل الفائق

وقمثل قدرة اذفة علةى ُـمةل ُيكيةو اعلةى ممةا ُخـملةه السةسلة الـساسةة وقي ةع الخـمةل          

 لى زقادة وزن وحجم اافياد ولكنها ا ُـمل   ينات مقاومةدإالفائ  الى عوامل ُ  وقة ُ دي 

        Susceptibility   الحســــــــــاسية

بأطها ُلا السسلة الخ  قعجةو افيادلةا   Susceptible  strain ُععيف السسلة الـساسة           

عق ُـمل ُيكيوات ميُفعة مق المبيد وقموت مع مهةا عنةد ُعيضةها لخيكيةوات منخفاةة منةه ف 

 وُو د مثل ل   السسات ف  المناض  الخ  لم ُخعيض للمعاملة بالمبيداتد 

 الكشف عن الساللة المقاومـــــــــــة

يق السسلة المقاومة والسسات اا يى بأ   عينة منها الى المخخبي ومةق ثةم ُـدقةد قمكق الخميو ب

للسسلة الـساسة فةاها زاد  LC50  % مق اافياد المخخبية ومقارطخه بقيمة  50الخيكيو القاُل لةة  

 -امثا  ُعد ل   السسلة مقاومة مق  س  المعادلة ااُية: 5ل ا المعيار عق 

ـــة =  مستوى المقاومــ
𝐋𝐂𝟓𝟎 للسسلة  المخخبية ( الـقلية )  

𝐋𝐂𝟓𝟎 للسسلة  الـساسة  (المخخبية )
  

 

 اسباب مقاومــــــــــــة اآلفات لفعل المبيدات

 -وقمكق ُلخيصها بما قأُةةةةةة  :

 الا ط بالمبيد

 

 اطخخاا افياد

 

 

 مقاومة سلوكية                                                                  مقاومة وراثية  

 قلة اختراق  المبيد                                                                                                                                   )تجنب(                           

 زيادة التخزين واالخراج                       عاد عن المناطق المعاملةابت

                وتبدل النظام الحساس                                                                                                           تبدل األيض                       التوقف عن الحركة

 فمثال تغير في تركيب جزيئة انزيم استيل كولين استريز                                      

Acetyl choline esterase                      



 انواع المقاومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

    Single  Resistance.  المقاومة االحادية   1

وققصةةد بهةةا مقاومةةة اذفةةة لمبيةةد واحةةد فقةةط غالبةةا  مةةا ُكةةون عوامةةل المقاومةةة فةة  لةة   الـالةةة       

 مـمولة على  يق واحد فقطد

      Cross  Resistance   .  المقاومة الضمنية2

قد ُعيضة   لم ُكق  ا يالها السابقة على اليغم مق أنوققصد بها مقاومة سسلة معينة لمبيد        

لى طفس المجموعةة الكيميائيةة لة لا المبيةدد إلى مبيدات ُعود إله مق قبل ولكنها ُكون قد ُعيض  

 ور اها كاط  ُعيض  لمبيد  د د د د ت د فمثةةةةةس  ُقاو  سسلةةةةةة آفة حشيقة مبيد ميثوكس  كل

     Multiple  Resistance  . المقاومة المتعددة3

ن ظهةور المقاومةةة فةة  سةسلة معينةةة ضةةد مجموعةة مةةق المبيةةدات قةد قمكةةق مةةق أوققصةد بهةةا       

ولى د وف  ل ا النو  مق المقاومة كيميائية مخخلفة عق المجموعة األ مقاومة مبيدات ُعود لمجاميع

ُكون العوامل المس ولة عق المقاومة  ينات مخعددة ُو د على مواقع مخخلفة مق الكيوموسومات 

 د

 كيــــــــــف تنشـــــــــــــــــــــأ المقاومة

ُكون العوامل المس ولة عق المقاومةة مو ةودة فة  الـلةم والـشةيات والفريقةات والكائنةات       

اا يى قبل اسخعما  المبيدات ولكنها قد ُكون بدر ة قليلة قبل عملية اسخعما  المبيةد الة ي قعمةل 

بعد قعمل على ُجميةع اافةياد المقاومةة فة  السةسلة وقسةخ    Selective  agentعامل اطخخاب  ك

ن عةدد اافةياد إاافياد الـساسة وباسخميار اسخعما  المبيد عبي ا يا  مخعددة ف  مكافـة اذفةة فة

المقاومةةة قةةوداد ُةةدرقجيا  وُكةةون غالبيةةة اافةةياد مةةق السةةسلة الـشةةيقة أو الـلميةةة أو الفريقةةات 

حساسةةة للمبيةةد قبةةل ُعيضةةها لةةه ولكنهةةا بةةنفس الوقةة  ُـةةوي علةةى طسةةبة ضةة يلة  ةةدا  مةةق اافةةياد 

لمجموعةة الخة  ن ُ ثي علةى صةفة الخماثةل لخلةا اأ%( والخ  ا قمكنها 1المقاومة )قد ا ُوقد عق 

وعنةد اسةخعما   a )ن ُسمى حساسةة كمةا موضةح بالشةكل ) أقكون  ط سميخها مائس  بشدة وقمكق 

% مق طفوس اذفةةةةةةة 90اطخخاب  عال  كاسخعما   يعات ُقخل   المبيد بصورة مخكيرة وبا ط

وطخيجةةة طةةه قةةخم قخةةل اافةةياد الـساسةةة وُخكةةاثي اافةةياد المقاومةةة ولكةة ا بعةةد فخةةية مةةق الةةومق إف

لى در ة عد  الخماثل عنةدما إااسخعما  المخكير سخوداد طسبة اافياد المقاومة وُصل المجموعة 

قكون طصي افيادلا حساسا  والنصي اذ ي مقاو  وعند هلا سيكون  ط السمية هي ميل قليةل  ) 

b ة الخماثةل ( وباسخميار أو اسخعما  المبيد ُسخمي زقادة اافياد المقاومة وُصةل المجموعةة در ة

 (د cعندما ُكون اغلب افيادلا مقاومة وقوداد ميل  ط السمية مية ا يى ) 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

هبابةة ُـةوي علةى  10000ولخوضيح هلا بأرقا  مبسرة ُفخةيض و ةود مجموعةة م لةةةةةةفة مةق 

% مق اافياد الـساسة لهة   90% واها اسخعملنا ُيكيو لمبيد ققخل 1هبابة مقاومة اي بنسبة  100

هبابةة مقاومةة وبة لا ُيُفةع طسةبة  100هبابة حساسة ُـوي على  1000المجموعة فان ما سيبقى 

% مةةق المجمةةو  الكلةة  د واها افخيضةةنا ان لةة ا الةة باا قخكةةاثي بخمسةةة 10الةة باا المقةةاو  الةةى 

هبابةة وعنةد ااسةخميار  500هبابةة والمقةاو   5000اضعاف فعندلا سيكون عدد ال باا الـسةاس 

هبابةة  500 باا الـساس فاطةه سةيبقى مةق المجموعةة % مق ال90ف  اسخعما  الجيعة الخ  ُقخل 

% مةق المجمةو  الكلة  50هبابة مقاومة وب لا ُيُفةع طسةبة اافةياد المقاومةة الةى  500حساسة و

ولك ا الى ان ُسود اافياد المقاومةة فة  المجموعةة بسةبب عمليةة ااطخخةاا الخة  ققةو  بهةا المبيةد 

 الكيميائ د

 ـــة ظهور المقاومة سرعــــــــــــــــــــــــــ

 تتوقف سرعة ظهور المقاومة على عوامل كثيرة منها:

د مدى الا ط ال ي ُخعيض له اذفة وقفال ف  ل   الـالة اوا  اسةخعما  الجيعةات الخة  ُقخةل 1

 % مق المجموعة )لك  ُخم عملية ااطخخاا بسيعة(د75اكثي مق 

احخمةةةا  و ةةةود الجينةةةات المسةةة ولة عةةةق د اسةةةخعما  اعةةةداد كبيةةةية مةةةق اذفةةةة وهلةةةا لوقةةةادة 2

 المقاومةةةةةةةةةةةةةةةد

د عدد الجينات فاها كاط  المقاومة ميُبرة بجيق واحد ُكون اسي  مق المقاومةة الميُبرةة بعةدة 3

  ينات وهلا ان اا يية ُـخاج الى وق  لخجميعها وظهورلاد

 

 ومة حلول مشــــــــــــــــــــــــــــكلة المقـــــــــــــا

ولةو   PRM Pesticide  Resistance  Management))قكةون الـةةةةةل بأُبةا  ط ةا  

الخة  ُشةمل مبيةدات  الرةي   مخخلةيعبارة عةق اسةخياُيجيات لخروقة  المقاومةة أو قمعهةا بأُبةا  

 زراعية (د   -اذفات وُدابيي مكافـة ا يى غيي كيميائية ) حيوقة 
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 + مقاومة  ةحساس cمقاومة 
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النسبة 

المئوية 

 للموت

 لوغارتم التركيز

 

نشوء المقاومة مراحل 

 ضد فعل المبيدات



 :  PRMاهـــــــداف نظام       

 ةةدع اذفوقي المقاومة ف  مجخمُجنب ُرد 1

 وقي المقاومة ف  مجخمع اافة دد ُأ يي ُر2

 د إبقاء المقاومة ُـ  الـد ااقخصادي الـيجد3

 ويتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ذلك عن طريق :

 قة ُ ييات ف  الـساسية مق  س  بيامج المياقبة المسخميةدأد الكشي عق 1

 فل الا ط ااطخخةاب  والخيكيةو عنةد اسةخعما  المبيةدات ااطخخابيةة هات السةمية المنخفاةة د 2

 الربيعيةد ءعداعلى األ

 الشخوقة (ف  مخاليط المبيدات ف المنشراتد –د اسخعما  دورات المبيدات ) الموسمية 3


