
 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 

 

 


