
 )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.

 


