
 (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

 

 

  

 

 


