
 Family: Eriophyidae عائلة الحلم االريوفي

تسمى االفراد التي تعود الى هذه العائلة بعدة تسميات فقد تسمى بالحلم الدودي أو الحلم الرباعي االرجل أو تسمى بأسم       

او حلم  Gall mite وحلم االنتفاخات Rust Mite األعراض التي تظهر على النباتات نتيجة االصابة بها مثل حلم الصدأ

وغيرها من االعراض التي تظهر على النباتات تكون افراد هذه العائلة صغير الحجم و دودية الشكل  Blister Miteالبثرات

ما يكرون وال يمكن رؤيتها بالعين المجردة لذلك فان هذا الحجم الصغير جعل فهمها  300-100ال يتجاوز طولها ما بين 

الصدرية ) االمامية ( تكون بشكل الدروع يحوي  -الكشف عن اسرارها ، المنطقة الرأسية صعباً والزالت تتحدى محاوالت 

(والمنطقة االخرى من جسم الحلم عي منطقة متطاولة هي منطقة البطن ، ألفراد هذه  Setae)  على تخطيطات الشويكات

لمس القدمي قصير بسيط والفكوك مخرازية العائلة زوجان فقط من االرجل االمامية التي تكون موجودة في كل االدوار ،الم

وتوجد الفتحة التناسلية في الجزء االمامي من السطح البطني خلف االرجل مباشرة والفتحة المخرجية )   معدة للثقب

 . Tetranychidae الشرجية ( ال تكون في الجزء الخلفي من الجسم كما في عائلة الحلم االحمر االعتيادي

 األهمية االقتصادية لعائلة الحلم االريوفي :

على  ثانياً على طبيعة وحجم الضرر الذي تسببه للعائل النباتي و أوآل أن األهمية األقتصادية للحلم رباعي االرجل تعتمد   

 رجل في ما يلي :ويمكن تلخيص الضرر الذي تسببه انواع الحلم رباعي اال االهمية االقتصادية للعائل النباتي الذي تهاجمه . 

تؤدي االصابة بالحلم االريوفي الى ظهور العديد من التشوهات على النباتات   : Malformation   اوال ً: التشوهات

 ومن هذه التشوهات ما يلي : المصابة والتي تتباين تبعاً لنوع الحلم ونوع العائل النباتي 

تصيب النسيج الذي يعيش عليه وتؤدي الى ظهور اللون البني والبقع  بعض أنواع الحلم االريوفي : Spots ـ التبقعات1

 تسبب بقعاً صفراء على االرواق الربيعية . Aculus  carnatus الثمار مثل حلمة الخوخ الغضية  على قواعد

وقد  granati   Eriophyes مثل التفاف حافة أوراق الرمان التي يسببها النوع : Leaf curl ـ التفاف حافة االوراق2

 تؤدي االصابات الشديدة بهذا النوع الى ألتفاف جميع االوراق الموجودة على الغصن .

بعض أنواع الحلم تكون أخاديد أو شقوق على أوراق النبات العائل كما هو الحال بالنسبة   : Grooves ـ االخاديد3

 ديد ورقية متشابهة.الذي تسبب االصابة به الى ظهور أخا Eriophyes   calibaberisللنوع

تهاجم العديد من أنواع الحلم رباعي االرجل البراعم وتؤدي الى ظهور العديد من  : Bud Destruction  ـ تلف البراعم4

كما في أشجار البندق وذلك نتيجة حدوث   Big Bud االعراض المهمة منها تلف البراعم وتكون ما يسمى بالبراعم الكبير

 Woody Bud الجنينية الداخلية مما يؤدي الى تضخم البراعم وكذلك تسبب االنتفاخات الخشبية للبراعمتورم في االجزاء 

Galls . 

هذه األعراض سجلت في حلمة بثرات أوراق  : Tissue and blister ـ تلف األنسجة والبثرات5

تتغذى على السطح السفلي لألوراق التي تهاجم أشجار الكمثري حيث تسبب االفراد التي  Eriophyes   pyri الكمثري

الجنينية المطوية في البراعم المنفتحة مكونة البثرات وفي حالة االصابة الشديدة تلتحم هذه البثرات لتشمل معظم سطح 

 الورقة .

لتبدو االوراق متجمعة   تظهر أعراض المكنسة بشكل أما أستطاله الغصن وتجميع البراعم : Brooming  ـ المكنسة6

المكنسة يلي ذلك فقدان االوراق واصفرارها أو قد تقصر السالميات فتبدو االوراق ايضاً متجمعة مثل المكنسة وتظهر بشكل 

 . Acadicrus أعراض المكنسة على اغصان اليوكالبتوس نتيجة أصابته بأنواع من الحلم االريوفي من جنس

بشرة المحورة وذلك بفعل منظمات النمو التي يحقنها الحلم تنشأ هذه االعراض من خالل ال : Galls ـ االنتفاخات االورام7

في عصارة النبات وتكون هذه االورام أو االنتفاخات ذات فائدة خاصة لذلك النوع من الحلم بعد ان يؤدي الى تغير الحاصل في 

مو االنتفاخ وتغطي أغلب في الورم لتأمين أستمرارية ن طبيعة الخلية أو الخاليا وليس من الضروري أن تبقى أفراد الحلم 

، أن هذه الشعيرات تشبه الشعيرات الطبيعية لألوراق ولكنها أكثر كثافة ولجميع   هذه االنتفاخات بالشعيرات من الخارج

االورام أو االنتفاخات فتحة خروج لكي تتمكن أفراد الحلم من مغادرتها ،توفر األورام ملجأ جيد للحلم يوفر الحماية من 

عية غير االعتيادية ومن االعداء الحيوية كما توفر لها خاليا داخلية غضة ومنتفخة وتتغذى عليها الحلم ، الظروف الطبي

تحدث االنتفاخات على جميع االجزاء اللينة من النبات ما عدا الجذور , اي انها تنشأ على االجزاء الخضرية التي وصلها 

ن تكون موضعية أي أن كل ورم كيان قائم بذاته أو أن تكون أورام منظم النمو في المرحلة الجنينية واالنتفاخات اما ا



سرطانية تكبر وتتسع على االجزاء الخضرية كما أن بعضها يؤدي الى حدوث نكوص نصفي لرؤوس االزهار وتتحول الى 

 نمو ورقي كاذب.

االريوفي والمسماة تنمو الشعيرات القطيفية السطحية التي يسببها الحلم  : Erinea  ـ الشعيرات القطيفية8

هذه االعراض تنتج من تغذية كثير من أنواع الحلم التابع لهذه العائلة وتساعد هذه  Eriniumومفردها Erinea بالـ

الشعيرات أفراد الحلم في االختباء داخل كتل الشعيرات وتتباين هذه الشعيرات من بقع موضعية الى تلك التي تغطي أكثر سطح 

 و أن منظمات النمو التي تحفز نمو الشعيرات القطيفية تختلف عن منظمات النمو المسببة لألورام .الورقة أو السويق ويبد

م ، أن أنواعاً من الحلم االريوفي تنقل 1993من المعروف ومنذ عام  :  ثانياً: نقل الفايروسات المسببة المراض النبات

ع أعراض االمراض الفايروسية من جهة وصغر حجم الحلم الفايروسات اال أن تشابه االعراض الناتجة من تغذية الحلم م

وقدرته على التغلغل في البرعم والمحالت المحمية االخرى , يجعل من الصعب التأكد فيما أذا االعراض ناتجة عن سموم أو 

 منظمات نمو محقونة من قبل الحلم أو فايروس منقول بواسطة الحلم ,

أكتمال الخطوات الثالث  ما من الحلم االريوفي ناقل للفايروس ال بد أن يتم من خالل لذلك فأن التأكد أو الجزم بان نوعاً  

                                                                                                                                       :االتية

وجود الحلم مع ظهور المرض الفايروس في الطبيعة ـ يجب أن يتوافق او يتزامن 1        

ـ يجب أن ال يعتمد تطور أعراض المرض على وجود الحلم المستمر على النبات 2                                        .

السليمة اال بعد أن ـ يجب أن ال يتمكن الحلم من أحداث أعراض المرض على النباتات 3                                  العائل.

 تتغذى على النباتات مصابة بالمرض .

من اهم االمراض الفايروسية التي ينقلها هذا النوع من الحلم هي مرض موزائيك الحنطة المخطط ومرض موزائيك الحنطة 

 المبقع ومرض موزائيك التين .

االريوفي يغرز فكوكه الكالليبية أو االبرية للتغذية  من المعروف أن أنواع الحلم  : ثالثاً: أزالة محتويات الخلية وحقن السموم

على محتويات الخلية بالدرجة االولى والذي يحدد مقدار التلف أو الضرر الذي يحدث جراء أزالة محتويات الخلية هو الكثافة 

والرطوبة ومعدل النتح العددية للحلم الذي يتغذى على العائل النباتي وقدرة التغذية فضال عن نشاط النبات وتغذية النبات 

والظروف الجوية السائدة فضال عن ذلك فان الحلم االريوفي يحقن السموم أو منتظمات النمو داخل العصارة النباتية أثناء 

من أهمها االورام والبثرات  التغذية والذي يؤدي الى حدوث تحور في االنسجة النامية تؤدي الى ظهور العديد من التشوهات

 . كما في اوال

صدأ على االوراق والثمار في هذه الحالة ال يحدث تشوه   تسبب العديد من أنواع الحلم االريوفي  :Rust رابعاً: الصدأ

تنكمش بعض الشيء وتزداد أعراض الصدأ مع   للنسيج النباتي و اال أن االوراق تظهر عليها اعراض الصدأ بشدة وقد

لي لألوراق ، أن أعراض الصدأ تعزى الى االنزيمات الهاضمة التي يفرزها أستمرار التغذية المكثفة خاصة على السطح السف

 . Aculus الحلم أثناء التغذية خاصة االنواع التابعة للجنس

تمتاز بأرجلها  Subfamily : Aberoptinae لوحظ أن أنواع الحلم االريوفي التابع  :Miners خامساً: االنفاق

الشكل والمعدة للحفر والتي تعيش على أوراق المانجو تصنع أنفاق على الورق وخاصة على السطح العلوي وتؤدي  الملعقية

 . Aberoptus  samoae ومنها النوع ،   األصابة الى أنتشار طبقة فضية لماعة يعيش تحتها

 دورة الحياة :

أن دورة حياة في أفراد هذه العائلة تكون معقدة وتختلف عن دورة حياة االفراد التي تعود الى العوائل التي ذكرت سابقاً ،    

من وجود الذكور واالناث فان عملية التلقيح ال تتم بالتزاوج المعروف في مثل هذه الحيوانات بل ان الذكور تقوم   فبالرغم

في أماكن وجودها تحوي هذه االكياس على الحيامن وعندما تمر االناث  Spermatophores  بوضع حامالت الحيامن

)البوابة التناسلية او اللوحة التناسلية ( أو تحتك بها حيث تقوم  Genital Flap في مثل هذه االماكن تلتقطها بواسطة الـ

ها تضع االنثى البيض والذي يفقس بعد فترة قد االنثى بعد ذلك باالحتفاظ بهذه االكياس في مخازن الحيامن الموجودة في جسم

تطول أو تقصر حسب درجات الحرارة والرطوبة الى طور الحورية االول أو قد تسمى بطور اليرقة االولى حيث تتغذى 

وتنسلخ الى طور الحورية الثاني وتسمى اليرقة الثانية ثم تتغذى وتسكن وتنسلخ الى دور البالغ ) ذكور واناث( وتستغرق 

أيام وتقضي أفراده هذه العائلة فصل الشتاء بطور االنثى التي يوجد منها شكالن هي االناث االولى  8-6دة الجيل حوالي م

وهي التي توجد في الربيع واالناث الثانية وهي التي تكون من الوجبة االخيرة من االناث االولى النشطة والتي تهاجر الى 

 محالت االختباء والتشتية .



 ناس المهمة التي تعود الى هذه العائلة هي :ومن األج

Oxycenus ,Vasatus , Eriophyes ,Aceria 

 االنواع المهمة التابعة لهذه العائلة في العراق وقد سجلت ألول مرة :

 حلمة التين Eriophyes   ficus وجدت على أوراق التين في منطقة خانقين / محافظة ديالى : 

حلمة برعم نخيل التمر Mackiella   phoenicis وجدت على خوص النخيل ، منطقة ابي غريب ألول مرة : 

حامة اوراق الزيتون  Ki. Oxycenas   maxwelli  وجدت على اوراق اشجار الزيتون بمنطقة الزعفرانية / محافظة :

 بغداد ألول مرة

حلمة النخيل Tumescoptes trachgcarpi K. ابي غريب ألول مرة: وجدت على خوص النخيل بمنطقة 

حلمة صدأ الطماطة Aculops   lycopersici . وجدت على أوراق نبات الطماطة في ابي غريب ألول مرة : 

حلمة صدأ أوراق التفاح Aculus  chlechtendali وجدت على اوراق اشجار التفاح بمنطقة الفحامه /محافظة بغداد ألول :

 مرة .

 

 Grains and stored Products Mites المخزونةحلم الحبوب والمواد الغذائية 

تشكل الحبوب والمواد الغذائية المخزون بيئة خصبة للعديد من أنواع الحلم التي تتغذى عليها والتي تنتمي لمجاميع أو      
 عوائل مختلفة من الحلم و الموقع التصنيفي لحلم الحبوب والمواد الغذائية المخزونة في المملكة الحيوانية :

Kingdom: 
Animalia                                                                                                                               

   

Phylum: 
Arthropoda                                                                                                                          

   

Class: 
Arachnida                                                                                                                            

     

Subclass: Acari (Mites and 
Ticks)                                                                                         

Order:  Acariformes                                                                                                       

                                            Suborder: A stigmata عديمة الثغور التنفسية : تحت رتبة

                                                              Family: Acaridae عائلة الحلم االكاريدي

 -:SubFamilies  وتضم هذه العائلة ثالث تحت عوائل

SubFamily : Acarinae                    

SubFamily: Rhizoglyphinae         

SubFamily :Pontoppidaniinae 

 االنتشار واألهمية لعائلة الحلم االكاريدي :

أن األفراد التابعة لهذه العائلة تتميز بأنها واسعة االنتشار توجد في جميع االوساط وحيثما يذهب االنسان فانه يحمل أنواع من 
الحلم في طعامه , كما توجد أفراده في جميع أنواع المواد العضوية فهي توجد في اللحم المخزون وليس فقط بالنسبة لعملية 

تسببها في تغيير المحتوى المائي في الوسط وتساعد على نمو الطحالب في الحالة الطبيعية يوجد  التغذية ولكن لألضرار التي
في االوراق المتساقطة وعلى قلف االشجار وفي االبصال وفي الدرنات وفي المشروم الطازج والمتعفن وفي أعشاش الثديات 

ريش ، أنواع هذه العائلة تعيش في مديات متباينة والطيور حيث يعيش على الفضالت العضوية وفي بصيالت الشعيرات وال



% مثل القمح بينما أنواع 30-20من الرطوبة فمنها ما يعيش في البيئات ذات الرطوبة المنخفضة والتي تتراوح ما بين 
وية , بحبيبات التربة أو المواد العض  أخرى تعيش في البيئات ذات الرطوبة المرتفعة وكثير منها تعيش في الماء المحيط

وعليه فأننا نجد في هذه العائلة أنواعاً تأكل المواد العضوية الصلبة مثل جنين البذرة واالندوسيرم بينما أنواع أخرى تعيش 
 على الفطريات والطحالب التي تنمو على المواد الرطبة .

 أدناه مخطط يوضح دورة الحياة ألنواع أفراد هذه العائلة وكما يلي : دورة الحياة: 

 Protonymph طور حوري أول                           Larva يرقة                         Egg بيضة

 ) ذكر و أنثى ( Adult البالغة

 Deutonymph طور حوري ثاني                 Tritonymph طور حوري ثالث     

 الهايبوسHypopus  Stage  طور ساكن )                                                     

في كثير من االفراد التابعة لهذه العائلة وفي هذا يتحول الحلم الى حيوان صغير له  Hypopus يوجد طور الهايبوس 
ممصات أو أعضاء التقاط لكي يلتصق بالحشرة ويتخذها وسيلة لالنتشار ويمكن للحلم أن يقاوم الجفاف في هذه الطور وقد 

يوم أو اقل حينئذ يتحول  8-3يوم بينما االطوار االخرى تعيش ما بين  13-5ر الهايبوس ما بين تتراوح مدة الحياة طو
الهايبوس الى حورية ثالثة والتي تتحول الى ذكر وانثى ، أظهرت الدراسات العديدة بأن طور الهايبوس ظهر في درجة 

ومن أهم االنواع الضارة  Galyglyphus ,Histostoma الرطوبة المرتفعة وقد سجل وجود هذا الطور في االجناس
 والتي تنتمي لهذه العائلة ما يلي :

تنتشر هذا النوع في  -Bulbs Mite (Rhizoglyphus   echinopus   Fand R  :) ـ حلم االبصال1

والتيوليب فضال عن مهاجمته للدرنات خاصة ذات القشرة  جميع أنحاء العالم حيث أبصال الزينة كالنرجس والكالديوس
% من االبصال 20-15الرقيقة التي تسمح بدخول الحلم وفي حالة الشحنات الموجودة على المراكب يفسد هذا النوع حوالي 

ا الحلم ال يرجع الى حلم وحده ولكن يرجع الى عوامل اخرى كثيرة وفي الحقل يسبب هذ  وعلى اية حال فأن هذا الفساد
ويؤثر فقط في االبصال المتعفنة. أما دورة الحياة )كما ذكرت سابقاً في العائلة  أضرار بسيطة للنباتات السليمة 

ولمكافحته يمكن استخدام غاز بروميد المثيل في المخازن للقضاء على االصابة في المخزن ،في الحقل يمكن   االكاريدي(
 بيدات الحلم للقضاء على االصابة قبل الزراعة .تغطيس االبصال والدرنات بمحلول أحد م

هذا النوع واسع االنتشار ويسبب  -Mushroom Mite (Tyrophagous linteneri :) ـ حلم المشروم2
اضراراً للطعام المخزون وفي الوقت نفسه لزراعات المشروم أو الفطر كما يتغذى على بعض السمك وهو آفة رئيسية على 

 ويؤدي الى حدوث ثقوب فيها خاصة على الجزء العلوي للمشروم . المشروم

أو حلم المواد الغذائية والحبوب المخزونة  Cheese Mite ـ حلم الجبن3
(Acarus   siro  L.   :)  أنتشاره عالمي ويهاجم هذا النوع القمح والدقيق كما يصيب الحبوب السليمة التي تبلغ

%على االقل ولكنه يفضل أصابة الجبن بشكل خاص . وتتم المكافحة في الغلب داخل المخازن  11.5 بنسبة الرطوبة فيها
 Methyl Bromide أو أستخدام غاز بروميد المثيل   Phostoxin وسايلوات الحبوب وذلك باستخدام أقراص

انتشاره عالمي حيث يهاجم  -: Tyrophagous   longier (Gerv.) االسم العلمي :   Feed Mite ـ حلم العلف4
حيث يدخل الى القناة الهضمية لإلنسان أو   المواد الغذائية المخزونة والجبن والمواد العلفية , كما وجد في براز االنسان

الحيوان ويسبب ألم وغثيان وأسهال وترجع هذه االعراض الى تناول المريض كمية من الحلم مع الطعام حيث يتكاثر الحلم 
خاصة تحت التبن الجاف   .Acarus siro  L قناة الهضمية , وفي الحقل تختلط االصابة بهذا الحلم مع حلم الجبنداخل ال

 والذرة. وتتم مكافحته كما سبق في حلم الحبن .

(:انتشاره   Tyrophagous  entomophagous)Insect   collection   Mite ـ حلم المجاميع الحشرية5
القشرية في الحقل اال انه يعيش   للحشرات المعدة للدراسة في المجاميع الحشرية ومع الحشراتعالمي حيث وجد مصاحباً 

في القشرة الخارجية للحشرات القشرية الميتة التي تكون رطبة نوعاً ما وباختصار يمكن القول ان هذا النوع يعيش في 
 اللحوم المجففة .

: انتشاره عالمي ويسبب هذا Tyrophagous  castellanii ، االسم العلمي :   Fungi Mite ـ حلم الفطريات6
النوع الحساسية الجلدية لألفراد الذين يعملون في المناطق المصابة بهذا الحلم حيث وجد أن هذا الحلم يتغذى على سبورات 

البصال الجديدة عند وينقل هذه الجراثيم الى القمح السليم ، كما ينقل السبورات الى ا Tilletia   tritici (Bjerk.)الفطر
على نقل سبورات هذا الفطر الى االبصال السليمة  .Botrytis   allii M تغذيته على االبصال المخزونة والمصابة بالفطر

 و كذلك سجل نقله من البطاطا المصابة الى السليمة .

 

 

 



 Suborder: Cryptostigmata تحت رتبة: مخفية الثغور التنفسية

 Orbatida   أو تحت رتبة :الحلم الخنفسائي                      

، جسمها مدعم بواسطة صفائح ، حجمها يتراوح بين  ، بطيئة الحركة  نوعاً  5000يضم مجموعة من الحلم         
الجهاز التنفسي يتكون من قصيبات هوائية تفتح في تجاويف االرجل والقصبات الهوائية  ،  ما يكرون  2000-3000

عقل 5-3الكاذب، المالمس بسيطة ال تحمل مخالب وتتكون من  االخيرة تفتح في حلقات االرجل نفسها أو في العضو التنفسي
، ورسغ الرجل ينتهي بمخلب أو ثالث مخالب والوسادة عادة ما تكون موجودة ومخلبية الشكل، آلة وضع  ، الفكوك مسننه 

الباً في البيض موجودة ، صفائح عضو الجماع موجودة, يتغذى هذا الحلم على الفطريات والطحالب والجراثيم ويعيش غ
الغابات والترب الغنية بالمواد العضوية حيث يساهم بتحلل المواد العضوية ، الفم محور لتقطيع الغذاء حيث تكون 

 -قوية ومسننه ، وتقسم هذه المجموعة على اساس الغذاء الى :  Chelicera الكالليب

 طحالب وهي تشكل الغالبية .: االنواع المتغذية على الفطريات والبكتريا وال  Microphytophagous ـ1

 : االنواع التي تتغذى على النباتات الخشبية وتتميز بفكوكها الكبيرة والقوية  Macrophytophagous  ـ2

: وهي االنواع التي تتغذى على الحيوانات الميتة والديدان الثعبانية وكذلك تتغذى  Specialized  Orbatida Not ـ3
 . Galumna  موجودة في االعالف مثل الجنسعلى بيوض الديدان الشريطية ال

 -دورة حياة هذه المجموعة هي:

 Protonymph طور حوري أول                   Larva يرقة                         Eggبيضة

 Adult)بالغة )ذكر وأنثى 

 Deutonymph طور حوري ثان                Tritonymph    طو ر حوري ثالث  

والحلم الخنفسائي يخرج من التربة ليال بسبب توفر الرطوبة وينزل خالل النهار وتشير االدلة على أن بعض االنواع التي     
الذي يعيش  Perlohmannia dissimilis تعيش في التربة تقضي جزءآ من دورة حياتها على النباتات ووجد أن النوع

الذي يعيش في  Minunthozetes والشليك والزنبق والنوع االعتياديفي التربة وتتلف المجموعة الجذرية للبطاطا 
 التربة , تضع اناث البيوض على حشائش واليرقات والحوريات تحفر في السيقان .

هناك عدة أنواع من الحلم الخنفسائي تعيش على االشجار خصوصا اشجار الفاكهة وانه قد يتغذى بصورة رئيسية على 
القلف قد يصبح هذا النوع ضارا للكرز تحت ظروف معينة وتتغذى االفراد اثناء حزيران وتموز الطحالب التي تنمو على 

السيما في الفصول الرطبة على قشور الفاكهة المشققة وقد تصبح االفراد بأعداد كبيرة على الفاكهة بحيث يجب ان تغسل قبل 
 التعليب .

 

 


