
 )المحاضرة السادسة(

 دراسة بعض العوائل المهمة من الحلم نباتي التغذية في العراق

ذكرنا سابقاً الموقع التصنيفي للحلم النباتي في المملكة الحيوانية وحالياً سوو  نوس ب ب و         

ال وائووا المةمووة فووي ال وورا  عووع ذكوور ب وو  االنوواب واانووواو التاب ووة لةوو   ال وائووا عووع  وور  

 تفصيلي لب   اانواو المةمة في ال را  :

 بعض الجوانب االقتصادية والحياتية لعائلة الحلم االحمر االعتيادي

Some Economical and Biological Aspects of Tetranychidae 

تمتوا  ذوو   ال ائلووة بووا  عوساذا ال ووائلي واسووع لووساً فةوي تصووية المحايوويا الحقليووة وعحايوويا      

الخضر وا جا  الفاكةة ونباتات الزينة ونباتات اادغال ،  كلةا بيضوو  عتوتسيرا النةايوة وذات 

ا ألوا  عختلفة ذي اايوفر   ااضضور   ااحمور والبنوي ، تتاو ا افوراد ذو   ال ائلوة باور  فكوكةو

الكالليبيووة فووي  بقووة البنوورا وعووم بووم القيوواد باعتصووا  المووادا الخضوورا  عووم ااو ا  واالووزا  

ااضرا عتببة ظةو  بقع يفرا  تتحول الى بنيوة وتكوو  ذو   البقوع عنتنورا طلوى سوقة الو قوة 

ولكوم طنووس ا ووتساد اايوابة تتتووع  ق ووة ذوو   البقوع وتنووسعل عووع ب ضووةا لتنوما عتوواحة كبيوورا عووم 

تفر  أفراد ذ   ال ائلوة عاطوسا الو كر نتويل حريور  تتجموع طليو  دقوائ  ااتربوة والابوا  الو قة و 

ويمكم تلخيص أضرا  ذ   اانوواو   حيث ي قي حماية كبيرا ألفراد ذ   ال ائلة التي تختبأ تحت .

 بما يلي:

الحلوم بأ  أنوواو  قس وضحنا آنفا  : of cell Contents  Removal أ الة عحتويات الخلية أوا:

ااحموور ااطتيوواد  تتاوو ا باسووتخساد فكوكةووا الكالليبيووة الحووادا حيووث ت مووا طلووى أ الووة عحتويووات 

الخلية التي تؤد  الى ضف  كمية الكلو وفيا فيما تتخثر عواد الخلية ااضرا لتكو  كتلة طنبريوة 

يوة طوادا وا اللو  في  بقات النتيل ال ماد  وتتضر  فقط الخاليوا التوي تخترقةوا الفكووك الكالليب

 . ا  ا  تأبير التا ية ذو تأبير عوض ي يظةر أ  ابر للضر  طلى الخاليا المجاو ا

كما ا  تا ية الحلم ا تؤبر طلى طناير النقا فوي طورو  الو قوة اا أ  ب و  األنوواو يمكوم أ  

 تحووسض ضوور اً كبيووراً لخاليووا النتوويل البرنكيمووي فووي أغلفووة ااوطيووة الناقلووة فووي او ا  ال نجووا 

الكبيرا لحلم الحمضيات ااحمور يمكوم   والتفا  ، كما ا ا ت ال سيس عم الس اسات الى ا  ااطساد

 ا  تتبة اضرا اً بالاة ل مليات التمثيا الضوئي والنتة .

ضليوة نباتيوة طنوس  22-18وفي د اسة اضرا ولس ا  الحلمة الحمرا  الواحسا تتتنز  بحوسود      

خاليا الجسيسا عم عنققة الى اضرا بنكا دائرا عما يتبة تكو  بقوع التا ية كما تتتمر في بقة ال

دائرية يفرا  يايرا تصبة فيما ب س غير عنتظمة وتتكو  عوم انوسعاب بقوع ااعتصوا  ااوليوة 

وقووس أعكووم أببووات أ  عوا نووة المووا  فووي ااو ا  المصووابة تضووقرا بنووسا عمووا يووؤد  الووى لفووا  

عووم الس اسووات أ  تا يووة الحلووم تووؤد  الووى أيقووا  طمليووة  ااو ا  ، كمووا أظةوورت ال سيووس  وتتوواقط

التركية الضوئي وتقلوا ايضواً عوم كميوة الصوباات النباتيوة عموا يوسل طلوى أ  بورا  الحلوم ااسوود 

اللو  ذو طلى ااكثر يباات نباتية ونواتل ذضومةا ، وتوسل الس اسوات النتويجية ا  تا يوة الحلوم 

لخاليا النتيل الوسقي ااسفنجي عما يؤد  الى اتال  طلى التقة التفلي لألو ا  يتبة ضر اً 

 ضاليا القبقة ال مادية التفلى وألتفا  ااو ا  في ب   ااحيا  نتيجة لإليابة .



أ  الحلم التابع لة   ال ائلة يتمى بالحلم الاا ل  : Silk production  اافرا ات الحريرية بانياً:

طنكبوتي في ااعاكم الم قسا المولودا بيم ال ورو  والمفضولة وذلك لقس ا أفراد  طلى فر  نتيل 

لوضع البي  أعا في حالة اايابة النوسيسا فياقوى ذو ا النتويل للقموم الناعيوة وي موا ذو ا النتويل 

طلى تجمع ااتربة طلى اا وا  النبات عما ي ي  طملية التركية الضوئي كما يتتخسد ذ ا النتيل 

عووم عكووا  وضوور وكوو لك لوو  دو  فووي حمايووة البيووو    حجووز للووود  كوسوويلة لالنتنووا  واانتقووال

اانتالخ الممزقوة ولو  دو  فوي حمايوة الحلوم عوم المفترسوات وعوم الورا ات المكافحوة الكيميائيوة 

النالحة ضس انواو ذ ا الحلم ذو القياد بالتخلص عم النتيل لكي نضمم ويول حبيبوات او دقوائ  

افحتو  ، وفوي ب و  الس اسوات ولوس بوا  للنتويل دو اً فوي تكوابر المبيس الى افراد الحلوم الموراد عك

ألنواض حلوم ذو  Deutonymph اافراد اذ لووح  بوا  النتويل الو   تفور    وو  الحو يوة الثواني

ي ووس طاعووا لوو ا الوو كو  الووى  ووو  الحو يووة الثوواني التووكم Tetranychus  urticae البق توويم

 لإلناض.

طلى الملمس القسعي وتكو  الاسد   الفا  ا لة ا النتيل Silk Glands تقع الاسد الحريرية         

بنكا أكياب كبيرا تبوسأ عوم ضلوا قاطوسا الملموس القوسعي وت بور كوا الملموس القوسعي وتنتةوي فوي 

استقالة تنب  النتو  الصاير يتمى الاا ل ااطلى ، يولس فوي ذو ا ال ضوو الو   ي موا الاوا ات 

ي تقوس  Ewing بينموا كوا    تحة يخرب عنةا الازل الحرير ،فتحة يايرا واحسا او اكثر طلى الف

وتقود المخالة الرسواية  Anus أ  الاسد الاا لة تولس في عؤضرا الجتم بالقرا عم فتحة النرب

الووى ا  الاووسد الحريريووة المفوور ا  Blauvelt وكو لك النوو يرات الحتاسووة بنتووجةا فووي حويم ذذووة

ي الوزوب ااول والثواني عوم اا لوا وتمتوس عنةوا فو  حرقفتو Idiosoma تولس في عنققة الجتم

قنوات تتج  لألعاد وتمتس لتصة في عقسعة ألزا  الفم ) البو ( عم التقة البقنوي وأوضوة ايضواً 

 ا  ذ   الاسد تنقتم عم ناحية  كلةا الى غسد حريرية انبوبية وغسد حريرية غير انبوبة .

تتوفر اليود الكثير عم اادلة طلى أ  أفراد  :  ExcretionChemical اافرا ات الكيميائية بالثاً:

الحلم ااحمر ااطتياد  تحقم ب   التمود وعنظمات النمو فوي أنتوجة النبوات ضوالل تاو يتةا اا 

أ  الم لوعات المتوفرا طم ذ   الكيميائيات والكيفية التوي يوتم بةوا ادضالةوا أو حقنةوا فوي النبوات ا 

نفس نووو   الواضة أ  النباتات تتبايم في د لة استجابتةا المختلفة لتا ية  الت قليلة   اا أن  عم

عم الحلم فموثالً او ا  الكمثور  تحتور  بنوسا بتوبة تا يوة افوراد قليلوة نتوبياً عوم حلموة الباسوفيك 

بينموا تتحموا او ا  التفوا  وال وائوا النباتيوة ااضورا  Tetranychus pacificus M.G طليةوا

سوووا ضور  التبقوع ال واد  وقوس يرلووع الوى تبوايم ااسوتجابة التووي   يظةور طليةوااطوساد كثيورا وا 

 تظةرذا طصا ات النبات للكيميائيات التي يحقنةا الحلم في الخاليا.

ذنوواك أدلووة كثيوورا طلووى أ  أنووواو  : Virus Transmission  نقووا الفايروسووات النباتيووة  اب وواً:

ال سيوووس عوووم الفايروسوووات الممرضوووة وعنةوووا عختلفوووة عوووم الحلوووم ااحمووور لةوووا القوووس ا طلوووى نقوووا 
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ال سيوس  Tetranychidae تمتلوك انوواو طائلوة الحلوم ااحمور ااطتيواد : Dispersion  اانتنا 

عووم الوسووائا التووي يمكووم ا  تتووتخسعةا لالنتنووا  واانتقووال عووم عكووا  الووى اضوور وعووم اذووم وسووائا 

           اانتنا  :

      الزحا او المني .1 

      النتيل ال نكبوتي . 2  

الريا  : تل ة الريا  دو اً عةماً في انتنا  الحلوم فقوس لووح  انو  فوي حالوة اا دحواد النوسيس  . 3  

يتجمووع الحلووم بنووكا كتووا طلووى قمووة ال ائووا حيووث تحمووا بواسووقة الريووا  الووى النباتووات التووليمة 

   المجاو ا

القيو  والحنرات : تل ة القيو  والحنرات التوي تتوالوس طلوى النباتوات المصوابة الوى ت لو   .4

الحلوووووووووووووووم بألتووووووووووووووواعةا وعوووووووووووووووم بوووووووووووووووم انتقالةوووووووووووووووا الوووووووووووووووى النباتوووووووووووووووات   افوووووووووووووووراد

                                                                                                            .التوووووووووليمة

يمتلك الحلم ااحمر ااطتياد   ولويم عوم ال يوو  طسيموة التوقحيات طلوى  :The eyes ال يو  

  تظةور ال يوو    احس الزوليم عتقا ا طلى كا لانوة  Propodosoma الجتم القسعي ااعاعي

عم الخا ب كأنةا طسسات عخققة ال سسة ااعاعية تكو  اكثر تحسباً عم ال سسة في ال ويم الخلفيوة 

الخلفيوة عتوتمراً عوع التخقويط الجتومي   عع تخقيط عتت ر  ويكو  التخقيط طلى طسسة ال يم

  لكم الخقو  طلى ال يم ايار واقرا عم ب ضةا عقا نة بتلك المولودا طلى الجتم

تضع اانواض البوي  ذا اللوو  اابوي  المصوفر طلوى التوقة التوفلي لوألو ا  أو   ورة الحياة :د

والتويقات وقس تضع اانثى البي  بسو  تزاوب فت قوي بيضواً غيور عخصوة ينوتل   طلى البراطم

ذكو اً فقط ، أعا البيو  المخصبة فن قي ذكو اً واناباً وتفقس البيو  الى يرقات ب وس فتورا عوم 

قس تقول أو تقصر تب اً لس لات الحرا ا والر وبة النتبية ،أعوا دو  اليرقوة يتميوز بولوود  الزعم

بالبة ا واب عم اا لا وتكو  اليرقة بقيتة الحركوة وقليلوة التا يوة بوم تتوكم وتنتولط الوى  وو  

الحو ية ااول ال   يتميز بولود أ ب ة أ واب عم اا لا يكو  أننط عم دو  اليرقة وتتكم بم 

نتلط الى  و  الحو ية الثاني التي تكو  قريبة النب  بالسو  البالغ وتكو  ننقة وف الة بم تتكم ت

وتنتوولط لت قووي الووسو  البووالغ الوو   يكووو  أعووا ذكووراً أو أنثووى تتميووز اانثووى بكبوور حجمةووا ونةايتةووا 

ة سوووريع الحركوووة عةمتووو  القيووواد بتلقوووي  المتوووتسيرا عقا نوووة بالنتوووبة للووو كر الووو   يكوووو  يوووايراً 

يوعواً ، تننوط  15-7كما ا  طمر ال كر أقصر عم طمر اانثى ويتتار  الجيوا حووالي  ،  اانثى 

أفراد ذ   ال ائلة في الربيع والصيا ولكنةا تتميز بفترا سبات فوي فصوا النوتا  طلوى ذيتوة انواض 

فوي أعا طلى النجرا أو في النقو  والثقوا وتحت القلوا و بالاة أو بيو  ويكو  عكا  تنتيتةا 

 الاصو  أو تحت ااو ا  المتتاققة طلى التربة أو طلى نبات عجاو .  أبا 
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 عم األلناب التي ت ود الى ذ   ال ائلة ذي :·

     Panonychus, Eutetranychus , Tetranychus,  Tetranyconsis 

,Pterobia ,Bryobia ,                             Oligonychus    

 اانواو المةمة لة   ال ائلة في ال را  :

 Tetranychus  turkestani*  :يصوية لميوع انوواو نباتوات عحايويا  حلموة النوليك

الخضر والمحاييا الحقلية وا جا  الفاكةة ونباتوات الزينوة ونباتوات اادغوال ولقوس ذكور 

 طائا وينتنر في أكثر عنا   ال را  . 60بأن  يصية أكثر عم 

: تصوية الحمضويات والخوروو  Eutetranychus   orientalis الحمرا  النورقية الحلمة·

وسوو ا النخيووا وقووس ولووس طلووى أ ووجا  النووا نل بمنققووة الصووالحية طلووى  ووط ال وورا فووي 

 عحافظة البصرا ألول عرا .

: تصية قصة التوكر وقوس ولوس  McG. Oligonychus  sacchari  حلمة قصة التكر·

 عز طة المنناا ال اعة للقصة التكر  ألول عرا .عنةا في عحافظة عيتا  في 

: تصية الكمثر  والتفرلا وقس ولس بمنققوة الكاظميوة  Bryobia arborea الحلم البني ·

 التاب ة لمحافظة باساد طلى ا جا  التفا  ألول عرا .

: ولقس لوح  ألول عورا  Eotetranychus  sexmaculatus الحلمة الحمرا  سساسية البقع·

 و ا  ا جا  التفا  بمنققة ال زيزية في عحافظة واسط.طلى ا

:ولقووس سووجا ألول عوورا طلووى او ا    Tetranychus ludeni Zacher الحلووم اللوووديني·

 ا جا  التيم في عنققة ذيت التاب ة لمحافظة اانبا  .

:تصوية النخيوا فوي  Oligonychus  afrasiaticus ( McG.) حلوم الابوا  طلوى النخيوا ·

 الجنوبية والوسقى في ال را  وسو  يتم  رحةا احقاً بالتفصيا .المنا   

 Oligonychus  afrasiaticus (  McG.)   (Acari :Tetranychidae)   حلم الابا 

 تا ية بم سكو  بم أنتالخ فترة حضانة
 بيضة ) مستديرة الشكل(

 الثاني و  الحو ية 
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 طلى النخيا                                       

سونة   Mcgregor أول عورا عوم قبوا The old world date mite ويوا حلوم الابوا          

بووم غيوور الجوونس ب ووس ذلووك عووم  Paratetranychus afrasiaticus(  McG.)د باسووم1939

بحيوث ايوبة ااسوم ال والمي لحلوم  Oligonychus الوى 1955 سونة  Pritchard  ,Baker قبوا

د 1978سنة  Krantz ، وضع كرانتز          Oligonychus afrasiaticus ( McG.) الابا 

التي تضم ال وائا ذات الضر  ااقتصواد  والتوي  Tetranychoidea آضر تصنيا لفو  ال ائلة

، أ  ذوو ا  Oligonychus التووي ي ووود اليةووا لوونس حلووم الابووا  Tetranychidae   عنةووا طائلووة

نوطاً تةالم طوائا طسيسا عنةا النخيا التمر   البلو    المانكو   النا     35الجنس يضم أكثر عم 

 صنوبر   الرعا    ال نة   الكمثر  و اافوكادو.القةوا   الققم   ال  ا   ال

 أنتشار والتوزيع الجغرافي والضرر الذي يسببه:

ي س حلم الابا  عم اوفات المةمة طلى النخيا في ال را  وقس سجلت ب و  المالحظوات طليو  عوم 

 في البصرا . 1921طاد  Rao ,Dutt و 1918طاد   Buxton  قبا باكتتو 

ينتنوور فووي لميووع عنووا     اطووة النخيووا فووي ال ووالم اذ ي ووس عنووكلة فووي ال وورا  أ  حلووم الابووا       

والتوو ودية والبحووريم والكويووت والوويمم وسوولقنة طمووا  وااعووا ات وليبيووا والجزائوور والماوورا 

 وتونس والتودا  وعو يتانيا وتناد وعالي واعريكا.

ا  فوي ال ورا  وباسوم ابوو ا  ذ ا النوو عم الحلم ينتةر بأسما  عحلية في ر  باسوم طنكبووت الابو

فروا في الجزائر وباسوم ا د فوي التوودا  وباسوم أحبموبم فوي عصور وباسوم أكوا وب الابوا  طلوى 

 النخيا في الت ودية وبأسم حلم الابا  طلى النخيا في اليمم .

طنوس د اسوت  لةو ا الحلوم فوي البصورا بانو   واذس ابوا  1948وذكر الباحث أألنكليوز  لوو ب طواد 

والليلو    ساية حزيرا  وذلك بظةو  النتيل الرقي  طلى ضالل اينا  الخضراو اايابة عم ب

وتنتس اايوابة توس يجياً فوي  وةر  تموو  واا أعوا أنوواو التموو  التوي تنضول عتوأضرا كوالبرحي 

والليلو  فيبقى فيةا الحلم حتى أواضر  ةر ايلول واح  أ  ذناك طالقة وبيقة بويم  وسا اايوابة 

ة وبيم كثرا ذبوا الريا  النمالية الجافة عم لةة اضرا والتي تةة طوادا فوي وانتنا ذا عم لة

ا ةر حزيرا  وتمو  واا وتكو  عحملة بكميات كبيرا عم التراا اذ تنتس وتنتنور اايوابة فوي 

 الجافة وفي النخيا الواقع في ااعاكم الم رضة لةا .  التنيم التي تكثر فيةا الريا 

الولود الموسومي ألدوا  الحلوم طلوى النخيوا حقليوا فولوس  2003 طادود ب الباحث    التويس  

بسأت بالظةو  طلى ضو  س ا فتائا النخيوا وضوو  الراكووا Deutogyne ااناض النتوية

فووي الحووسائ  عثووا ااقحوووا  فووي بسايووة  ووةر نيتووا  طنووسعا كانووت د لووة   واو ا  ب وو  النباتووات

ولم يالح  الى ولوود عوادا التوأنيم فوي القبقوة القريبوة للقنورا الخا ليوة  ب17ͦالحرا ا اطلى عم 

للثمرا والتي تكتبةا الق م القاب  فضالً طم يوالبة القنورا الخا ليوة ، طنوس عرحلتوي الجمور  

والخالل يتركز ولود ادوا  الحلم حول القمع الثمرا ويفر  نتيجة عا بيم سوي  النمروخ والقمع 

قنورا الخا ليوة للخوالل عموا ي يو  ال مليوات الفتويولولية ويج لو  عحافظواً وعم بم ياقي نتيل ال

طلووى اللووو  ااضضوور الماقووى باألتربووة وللووود اانتووالخ الووى نةايووة الموسووم عووم دو  تحولوو  الووى 

 المراحا ااضرا للثمرا واسيما طنس ا تساد اايابة .



يووفر فوي عنتصووا  ووةر اا ويولت ادوا  الحلووم الوى الوو  وا فوي اطووسادذا فوي عرحلووة الخوالل اا

طلى التوالي لتوفر ال واعا البيتية المالئمة عم د لة الحرا ا و  وبة 2002و2001وللموسميم 

نتبية وتوفر المواد الا ائية ااساسية الكافية لتقو  ، اذ ا  في ذ   المرحلة تحصا  يادا سري ة 

نتوبة البكتوويم القابووا  فوي تووراكم التوكرو  ونقووص تووس يجي فوي الحموضووة عووع  يوادا تس يجيووة فووي

لل وبا  في الموا  ونقوص فوي النتوبة المتويوة للموا  واللوو  المميوز للثمورا فيكوو  ايوفر او احمور 

لب   ااينا  وتتتمر ذ   المرحلة حتى تبسأ الثما  في اا  اا وتبسأ ادوا  الحلم باانخفا  

  فووي د لووة فووي اطووسادذا فووي عرحلتووي الر ووة والتموور وي ووزا التووبة فووي ذلووك الووى انخفووا

 والى نقص الا ا  . الحرا ا 

لقس انخفضت اطوساد البالاوات الوى ادنوى حوس لةوا وكو لك اضتفوت اادوا  المتحركوة غيور البالاوة )   

فوي  وةر كوانو   ب17ͦتماعاً طنسعا انخفضت د لة الحرا ا الى اقوا عوم   اليرقات والحو يات (

 ااول والثاني و با  واذا .

الثما  المتتاققة وضو  س ا الفتائا النخيا التمر ولنخيوا الزينوة )  تركز ولود البالاات طلى

الوا نقونيا( والتي تتميز ب سد عقس تةا طلى التا ية وطسد عصاحبتةا للو كو  ويبوسو لتومةا كانو  

 عاقى بقبقة  م ية بيضا  اللو .

  والو   ي وود )ذكرنا سابقاً عخقط يوضة تقو  ادوا  حلم طائلة ااحمر ااطتيواد دو ا الحياا :

ْد بينموا 35د لوة الحورا ا   بيضوة لكوا انثوى طنوس27اليةا حلم الابا ( ، تضع اانثى بيضاً بم سل 

سا الال عوة لتقوو  الحلوم عوم وا  ع وسل المو ب20ͦبيضة لكا انثى طنوس د لوة الحورا ا  13تضع 

تقو  ال كو  يوعاً وك لك ولس ا  ع سل عسا  5 7ذو  ب35ͦبيضة الى البالاة طنس د لة الحرا ا 

( يوعاً 4-2ااناض وطلى ال مود فا  عسا بقا  ال كو  اقا عم ااناض بـ) كا  اقا عم ع سل عست  في

طي الس لوة الحرا يوة المثلوى لتقوو   ب35ͦطنس لميع الس لات الحرا ية وت تبر د لة الحرا ا 

 ادوا  حلم الابا  في ال را .

 : Tetranychus urticae  (Koch)    (Acari  الحلوووووووم ذ  البق تووووووويم

Tetranychidae)                                                                             

 الموقع التصنيفي للحلم ذ  البق تيم في المملكة الحيوانية :

Kingdom 

:Animalia                                                                                                      

           

Phylum: 

Arthropoda                                                                                                    

         

Class: 

Arachnida                                                                                                     

             



Subclass: Acari (Mites and 

Ticks)                                                                               

Order:  Acariformes                                                                                      

            

Suborder: 

Prostigmata                                                                                          

Family:Tetranychidae                                                                                   

    

Genus: Tetranychus                                                                                       

Species: urticae                                                                                       

ي س الحلم ذ  البق تيم افة واس ة اانتنا  طالمياً يصية انواطاً نباتية عت وسدا أألذمية ااقتصادية :

وولس ا  ذ ا النووو عوم الحلوم يصوية بنوسا انواطواً نباتيوة عختلفوة فوي لنووا ال ورا  عثوا الباعيوا 

وضيوووا  القثوووا  والبقووويط والقووورو والققوووم وكووو لك يصوووية ا وووجا  المنوووم  والتوووفرلا واللوووو  

 جا  الظا والنجيرات ضايوة فوي المنوا   الم تسلوة النفضوية وولوس كو لك والكمثر  والتفا  وا

%.وقس تم التقر  سابقاً )  55-20يصية بنجر التكر عما سبة فقساناً في الحايا تراو  عا بيم 

(الى الضر  ال   تحسب  ذ   اافة طلى النباتات ولكوم توسضا عرحلوة Tetranychidae في طائلة

وتتوقوا طوم التا يوة ووضوع البوي   Deutogyne ى حو يوة بانيوةالتبات النتو  في  و  انثو

وتتوورك طائلةووا النبوواتي تصووبة يووفرا  برتقالوو  وتتووبت طلووى اا   تحووت ااو ا  فووي النووقو  

والحفر وفي عحالت عحمية وتتومى احيانواً بالحلموة الحمورا  تلونةوا بواللو  ااحمور ابنوا  دضولةوا 

 فترا التنتية .

( د لووة الحوورا ا  Tetranychidae خقووط التوواب  الموو كو  فووي طائلووةنفووس الم ) دو ا الحيوواا :

يوعواً وعوسا بقوا  اانثوى  12-8ͦوتكوو  عوسا دو ا الحيواا  ( ب35-25المثلى لنمو ذ   الحلمة ذوو )

بيضة وقس تصا  110-90يوعا ابنا  ذ   الفترا ع سل عا تض   اانثى عم البيو  ذو 30حوالي 

بيضوة طنوس تووفر الظورو  المناضيوة المثلوى والبالاوة تبوسو ذاتبق تويم 200أ  تضع اانثى الواحسا 

 علم. 0.5 ولةاضضرا  غاعقة طلى سقحةا الظةر  ويبلغ  

 


