
 (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   

 


