
 )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
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 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
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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 

 

 

 


