
 Family : Tenuipalpidae  عائلة الحلم االحمر الكاذب

تعد االنواع التابعة لعائلة الحلم االحمر الكاذب من االنواع المهمة التي تسبب مشاكل كبيرة ألشجار الفاكهة     

والغابات ومحاصيل الخضر وذلك لسرعة تكاثرها وانتشارها حيث تهاجم أفرادها سطحي أوراق النبات العائل 

تهاجم االفرع والبراعم واألزهار والثمار وكنتيجة لثقب النسيج النباتي خالل عملية التغذية , تظهر بقع كما 

فضية تتحول الى اللون البني وفي حالة اإلصابة الشديدة تتساقط االوراق مما يؤدي الى خفض إنتاجية النبات 

ني وذات الوان مختلفة مثل االصفر ، وشكلها بين البيضوي او االسطوا العائل فضال عن رداءة الحاصل 

أجزاء الفم وزوجي االرجل   لها درز يفصل الجسم الى قسمين قسم أمامي يحمل والبرتقالي واالحمر ، 

االمامية وقسم خلفي يحمل زوجين االرجل الخلفية ، ال تفرز أفراد هذه العائلة النسيج الحريري ومنه أتت 

 ملم. 0.08-0.2 اذب , تتراوح أطوالها ما بينتسميته هذه العائلة بالحلم االحمر الك

 -دورة حياة االفراد عائلة الحلم االحمر الكاذب :

)   Tetranychidae    تمر أفراد هذه العائلة بنفس االدوار التي تمر بها عائلة الحلم االحمر االعتيادي

االعتيادي فقط يكون البيض  مخطط دورة الحياة لعائلة الحلم االحمر الكاذب هو نفسه لدورة الحلم االحمر

بيضة خالل فترة حياتها و البيضة  20متطاول أو بيضوي في هذه العائلة (،حيث تضع االنثى الواحدة حوالي 

ذات شكل بيضوي حمراء اللون توضع على السطح السفلي لألوراق أما بصورة مبعثرة أو مجاميع وتكون 

( يوماً و تقضي افراد 15-12ا اال قليالً وتستغرق مدة الجيل )حركة أفراد هذه العائلة بطيئة وال تغادر محالته

أو البيضة بين أباط االوراق والبراعم تحت القلف. من Deutogyne هذه العائلة فصل الشتاء بطور

       Tenuipalpus و   Brevipalpasاالجناس التي تعود الى هذه العائلة

Cenopaplpus ,Raoiella ,Dolichotetranychus         

 من االنواع المهمة لهذه العائلة في العراق والمنطقة العربية :

: حيث تصيب النخيل والحمضيات واشجار   Brevipalpus    phoenicis ـ حلمة النخيل الكاذبة1

الفاكهة النفيضة والعنب والقهوة والشاي ونباتات الزينة ، تتغذى اليرقات والحوريات والبالغات على الخوص 

ن االنسجة النباتية بمواد سامة مما يؤدي الى ظهور بقع على الخوص المصاب تشبه الجرب وتكون هذه وتحق

ع داكنة اللون سمراء وغير منتظمة البق

                                                                                                                    الشكل 

الحلمة الحمراء الكاذبة القرمزية أو حلمة التفاح الكاذبة او الحلمة القرمزية ـ 2  

ومن أسماءها العلمية  Cenopalpus  pulcher المسطحة

ويشكل هذا النوع آفة على التفاح والكمثري والعنجاص وأشجار  :  Brevipalpus   pyri المرادفة

في مصر وتركيا حيث تتغذى أطوارها المختلفة على الجوز في أوربا فيما بعد آفة رئيسية على السفرجل 

االوراق بامتصاص العصارة النباتية منها يصبح لونها برونزياً وتنكمش ، تختلف أصناف التفاح في درجة 

أصابتها بهذه الحلمة حيث أن الصنف العجمي أقل أصابة من الصنفين شرابي وكوفي وقد وجدت في مختلف 

 في العراق .مناطق زراعة التفاح والخوخ 

: تصيب الرمان وقد وجدت في جميع  Tenuipalpus  punicae   P  and B ـ حلم الرمان الكاذب3

 مناطق العراق حيث تزرع أشجار الرمان ) سوف يتم شرحها بالتفصيل الحقاً(.

: تنتشر هذه الحلمة في العراق   Tenuipalpus  eriophyoides  Baker ـ حلمة الخوص الكاذبة4

الخليج العربي حيث تتغذى االطوار المتحركة من الحلم على السعف والثمار بامتصاص العصارة  واقطار

النباتية من الخوص والجمري والخالل وتسبب االصابة ظهور بقع صغيرة فاتحة اللون على الخوص والثمار 

. 

: فهذه الحلمة تهاجم العنب فقط   Tenuipalpus   granati Sayeds ـ حلمة العنب الكاذبة الحمراء5

وتتغذى أطوارها المتحركة على السطح السفلي لألوراق بامتصاص العصارة النباتية وعند االصابة الشديدة 

تهاجم االفرع واالغصان , تتباين اصناف العنب في حساسيتها لإلصابة بهذا الحلم وقد وجد أن أصناف العنب 



اني حساسية لإلصابة بينما كان الصنفان روسي وحلواني أكثرها روسي وديس الفتروبارتلت وبهرزي وحلو

 حساسية

: تصيب الصفصاف وقد وجدت ألول مرة على اشجار الصفصاف بمنطقة  Tenuipalps  barei  ـ حلمة6

 ابي غريب في بغداد .

: تصيب الفستق وقد وجدت على اوراق اشجار  Tenuipalpus haidari ـ الحلمة الحيدري الكاذبة7

الفستق في محافظة نينوى 

ـ 8                                                                                                                     .

د وجدت على خوص : تصيب النخيل ونخل الواشنطونية وق  Raioella  indica Hirst الحلمة الهندية

    النخيل بمنطقة خانقين التابعة محافظة ديالى .

 Pomegranate False Red Mite حلمة الرمان الكاذبة

 Tenuipalpus punicae   P and  B األسم العلمي :

: ينتشر هذا الحلم في اسبانيا وايران والباكستان وفي  Damage and Dispersion األنتشار والضرر

في كل من مصر وفلسطين وعمان وليبيا في العراق ينتشر في جميع مناطق زراعة   وجد الوطن العربي

تتغذى يرقات وحوريات وكامالت الحلمة  ونيات الزينة جلنار ،   الرمان يهاجم هذا الحلم الرمان ورمان الزينة

ادئ االمر ثم بأمتصاص عصارة النبات من سطحي الورقة مما يؤدي الى تلون األوراق باللون الفضي في ب

ومن ثم جفاف االوراق وسقوطها وعند زيادة اعداد الحلم فانه يهاجم الثمار  لصدئييتحول الى اللون البني ا

فيصبح لونها بنياً وجلدها خشناً ونموها بطيئاً وقد تنشق قشرتها وتنخفض نسبة السكر فيها وقد وجد ان 

 االصابة تكون اشد على الصنفين سليمي وسن الجمل منها على الصنف راوه عديم البذور وصنف بدرة.

: يقضي حلم الرمان الكاذب في العراق قصل الشتاء بطور االنثى الكاملة في   Life History يخ الحياةتأر

ملم وعرضه  2750.  شقوق االغصان وتحت القلف , الحلمة االنثى الكاملة ذات جسم متطاول يبلغ طوله

مستعرض , اما الذكر فهو ملم لونها أحمر ويفصل المنطقة االمامية للجسم عن المنطقة الخلفية درز  .1700

اصغر من االنثى لونه احمر فاتح ويتميز عن االنثى في امتداد وتطاول نهاية البطن ، تخرج االنثى من اماكن 

ثم تبدا بوضع بيضها على البراعم ثم على االوراق وعند وضعه   سباتها مع بداية تفتح البراعم في اوائل اذار

مفضلة االنخفاضات بين العروق يبلغ معدل ما تضعه االنثى من  على االوراق فأنها تضعه على السطحين

بيضة ، البيضة أسطوانية الشكل ذات أضالع طويلة لونها احمر داكن عند وضعها وتصبح فاتحة  22البيض 

أيام يفقس البيض عن  8-5ملم وبعد فترة حضانة تستغرق  .60ملم وعرضها  .120قبل الفقس يبلغ طولها 

ملم ولها ثالثة أزواج من االرجل حمراء  .010ملم عرضه .450ة بعد الفقس بيضي طوله يرقات, جسم اليرق

-3ايام حيث تتغذى وبعد اكتمال نموها خالل   10-5فاتحة تنسلخ لتتحول الى العمر الحوري ألول بعد مرور 

لخ لتعطي اناث ايام وبعد اكتمال نموها تنس 10-6ايام تنسلخ لتعطي حورية عمر ثاني ويستغرق هذا العمر  8

يوماً  29او ذكور يبلغ طول دورة حياتها من وضع البيض وتطورها الى بالغة وحتى بداية وضعها البيض 

أضافة لذلك يحصل التكاثر العذري فيها , وتبين أن لها ثمانية أجيال في السنة في   سͦ 25عند درجة الحرارة 

جيال بسبب وصول الكثافة السكانية لها ذروتها في بغداد ويعد الجيل الرابع والخامس والسادس أهم هذه اال

اشهر حزيران وتموز وآب مما يزيد من أضرارها تنخفض أعداد هذه االفة بعد شهر آب ثم تترك االطوار 

 المتحركة االوراق الى االغصان الرفيعة والسميكة في اوائل الخريف كي تقضي الشتاء في دور االناث الكاملة

   Control المكافحة

%  2-1أحد الزيوت المعدنية بتركيز   لمكافحة أناث التشتية يمكن رش االشجار خالل فترة الشتاء باستخدام

أما خالل موسم النشاط فيمكن رش االشجار وبعد اكتمال العقد بأحد مبيدات االكاروسات 

 بالتركيز الموصي بها. ,  Polo  ,   Vertimec   ,  Acrex Neoron  مثل

 

 



 Family : Tarsonemidae أو الحلم ذو الرسغ الشعري متعدد العوائل ذات الرسغ الشعري عائلة الحلم 

 لعائلة الحلم ذات الرسغ الشعري :  األهمية االقتصادية

م وذلك عندما لوحظ أن 1877لقد عرفت األهمية الزراعية لهذه العائلة عام            

يشكل آفة مهمة على قصب السكر في كوينزالند ولقد أعتبرت أنواع عدة  Stenotarsonemus  bancrofti النوع

آخرى من هذا الحلم بأنها آفات زراعية منذ ذلك التاريخ القديم ومن هذه االنواع 

أكثر الضرر يتبعه وقريبا منه  Stenotarsonemus   pallidus (B.)       النوع 

كال النوعين على اعداد كثيرة من العوائل التي تضم محاصيل ويوجد Polyphagotarsonemus  latus (B)  النوع 

ونباتات تزرع على نطاق تجاري ، وتتغذى أفراد هذه العائلة على الفطريات وقسم منها طفيلي يعيش في القصبات الهوائية 

ج من الشعيرات على أضافة الى مهاجمتها النباتات العشبية والراقية ، وسميت بهذا االسم لوجود زو  لنحل العسل والجراد

 رسغ الزوج الرابع من االرجل الخلفية .

 شعري الرسغ :  دورة حياة عائلة الحلم

 -الخادرة ) عذراء احياناً( -اليرقة  -أظهرت الدراسات أن االنواع هذه العائلة أربعة أطوار مميزة في حياتها هي البيضة     

بيضوية معتمة وهي كبيرة مقارنة بحجم االنثى وفي بعض االنواع البالغة حيث تضع االنثى البيض بشكل فردي , البيضة 

يكون السطح الناعم للبيضة ذو انتفاخات درنية صغيرة فيما يكون في األنواع أخرى محززاً بعدة أنخفاضات تشبه الحفر ، 

تدخل اليرقات طور يفقس البيض عن يرقات بثالثة أزواج من االرجل وتكون يرقات الذكر أصغر كثيراً من يرقات االنثى 

الخادرة الذي يتم إثناءه التحول الى البالغة فطور الخادرة يكون مستقراً أو ساكناً فيشق جدار الخادرة من الظهر عند أنتهاء 

 التحول الى البالغة وعندها يخرج الحيوان البالغ ويصبح عادة لون جدار الجسم داكناً قليال بعد خروج البالغة.

 رة حياة هذه العائلة:وأدناه مخطط يوضح دو

 يرقة ساكنه أو عذراء احياناً ) الخادرة (                             يرقة ) ثالثة أزواج من االرجل (                      بيضة 

 البالغة ) ذكر وأنثى(

 Mite Broad الحلمة ذات الرسغ متعددة العوائل او الحلمة العريضة 

 وتسمى ايضاً بحلمة الشاي الصفراء أو الحلمة االستوائية . Polyphagotarsonemus  latus (B) االسم العلمي

 :Damage and Dispersion االنتشار والضرر

ينتشر هذا النوع في جميع المناطق االستوائية والبيوت الزجاجية والمناطق المعتدلة , هذا النوع معروف في أفريقيا منذ     

على الخيار والفلفل البطاطا ، ويهاجم عوائل كثيرة تقرب من خمسين  1997وفي العراق سجل ألول مرة عام  1890عام 

،   Acariose يسبب أعراض على القطن تسمى بالتحلم زينة والنباتات البرية . عائال من المحاصيل الزراعية ونباتات ال

أن االضرار االقتصادية الحقيقية التي يسببها هذا الحلم هي تلك التي تحدث عند مهاجمته لمحاصيل مهمة مثل القطن والشاي 

والداودي ، تتغذى أفراد هذا النوع على السطح  والمطاط والحمضيات والتبغ والبطاطا والفاصوليا والفلفل و الجربيرا والبزاليا

السفلي ألوراق النبات العائل مسببة مثال ألوراق الجربيرا تصلب وألتفاف حواف الورقة لألسفل ، أن الضرر التغذية على 

رونزية األجزاء الخضرية الجديدة أو أجزاء الزهرة يكون محدوداً تتشقق االوراق كلما تقدمت بالعمر مما يسبب مظهراً ب

اللون ,ويتمثل ضرر التغذية عادة على كثير من العوائل بشكل التفاف وتجعد مفاجئ في االوراق يتبعه ظهور بقع محرقة 

 وتتوقف النباتات شديدة االصابة عن النمو وتموت.

 -تتباين األعراض التي يسببها هذا الحلم بحسب العائل الغذائي فمثالً:       

أعراض االصابة أوال بشكل بقع دهنية سوداء على السطح السفلي لألوراق الحديثة وتتحول السطوح تظهر    أـ البطاطا :

السفلى لألوراق الى حمراء وتصبح النباتات متقزمة وتبرز شعيرات الورقة وتصبح االوراق مجعدة في حوافها ثم يبدأ النبات 

موت بدورها ويطلق على هذه االعراض في الهند بالذبول ابتداًء من القمة وتتكون البراعم االضافية ولكنها ت

 . Tambera تامبيرا مرض

أن اصابة الفلفل االحمر بهذا الحلم تؤدي الى منع تكوين االزهار والثمار بينما تسبب االصابة المتأخرة موت  ب ـ الفلفل:

 . Murda بمرض مردا االزهار وتسمى هذه االعراض على الفلفل الحار



سطحي على سيقان الغضة للفروع الطرفية وعلى   االصابة الى حدوث تلون برونزي أو بني لماع تؤدي ت ـ الطماطة :

السطوح السفلى لألوراق وفي البداية يقتصر الضرر على تلون خاليا البشرة بنياً لكن بعد ذلك تنهار وتموت خاليا االنسجة 

توية ومجعدة وفي المراحل المتقدمة تذبل وتجف بسرعة النامية بسرعة , في الوقت نفسه تصبح االوراق الحديثة رفيعة ومل

كما لو كانت قمة النبات قد احترقت بلهب وعندما تظهر هذه االعراض ينتفخ ويخشن الجزء الغض من الساق ويصبح لونه 

 رمادي . -اخضر 

 Life تاريخ الحياة

History   :                                                                                                           تضع االناث

-5البيض بشكل فردي على السطح السفلي للورقة حيث تتميز البيضة بلونها الشفاف وعليها درينات بيضاء واضحة وبمعدل 

ايام من الوضع عن يرقة كمثريه الشكل لها ثالثة أزواج من  3-2البيضة خالل  ملم تفقس.70صفوف و طول البيضة  6

بعدها الى طور ساكن   أيام ويتحول 3-2االرجل تتغذى بالقرب من قشرة البيضة التي خرجت منها , تستغرق الطور اليرقي 

تخرج منه البالغة , يحمل الذكر أيام حيث ينشق السطح الظهري للخادرة و 3-2يسمى العذراء أو الخادرة ويستغرق ايضاً 

عادة الخادرة بواسطة الممص الموجود في نهاية بطنه وينقله الى االوراق الفتية وال يحمل الذكر الخادرة الذكرية , لون 

بيضات ، يتكاثر  4-2يوم حيث تضع يوميا  14-10ملم وتعيش  1.5االنثى اصفر أو بني فاتح وشكلها نصف دائري طولها

 أيام شتاءآ وال يتوقف عن التكاثر طول العام . 10-7صيفاً و  أيام 5-4رعة ويصل طول الجيل هذا النوع بس

 :  Control المكافحة

 -تم تجربة العديد من مبيدات األكاروسات على هذا النوع , وأظهرت المبيدات اآلتية فاعلية جيدة في مكافحته:

 لتر ماء20مل / 7-5بتركيز  Vertimec أـ المبيد

 لتر ماء20مل /  0.5  بتركيز  Polo مبيدب ـ ال

 لتر ماء.20مل /3بتركيز  Baroque ت ـ المبيد

 

 


