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 ؟ Mites الحلم ھو ام
 

 النبات وقایة قسم - عةابالر المرحلة-ىاألول المحاضرة
 

 Economic  Mitesاالقتصادي  الحلم
 

 ؟ Mites الحلم ھو ما
 

- الحل�م یضم الذي) Subclass:Acari( القرادیات صف تحت إلى یعود األرجل مفصلي حیوان
 دور بلوغھ عند ملیمایكرون۳۰۰- ٥۰ بین ما طولھ یبلغ الحلم فأغلب الحجم صغیر وھو والقراد

 بع�دة یس�مى وق�د،  یك�رون ملیم�ا) ۱۰۰( إل�ى طول�ھ یص�ل قد الحجم صغیر منھ والقلیل البالغات
 إل�ى نس�بة أیض�ا العنكب�وت ویس�مى العربی�ة الكت�ب بع�ض ف�ي Acarus االكاروس منھا تسمیات
 حی�وانال حی�اة مث�ل القدیم�ة العربیة الكتب  بعض في ورد كما حلم وسمي عنكبوتي نسیج إفرازه

 حی�وانال ومعج�م والقاموس المحیط للقزویني الموجودات وغرائب المخلوقات وعجائب للدمیري
 أض�رارا تح�دث الت�ي المھم�ة والص�حیة والبیطری�ة الزراعی�ة اآلف�ات م�ن الحل�م ویع�د،  والمورد
 .األحیائیة المكافحة مجال في وتستخدم مفیدة تعتبر الحلم أنواع بعض إن كما ، اقتصادیھ

 
Acarology :الحلم بدراسة یختص الذي العلم ھو Mites والقراد Ticks . 

 
Acarologist:الحلم بدراسة یختص الذي الشخص ھو Mites والقراد Ticks . 

 
 )) الحلم دراسة تاریخ عن مختصرة نبذه(( 

 
 لھ�ذا الحقیقی�ة البدای�ة تكون وقد المیالدي عشر الثامن القرن في القرادیات بعلم االھتمام ظھر لقد

ً  وجد الذي القراد لدغ حمى إلى أشیر عندما بكثیر ذلك قبل العلم  س�نة الب�ردي أوراق على مكتوبا
 . المیالد قبل ۱٥٥۰

 
ً  Homer ھ��ومر يانالیون�� الش��اعر وذك��ر  قب��ل ۸٥۰ س��نة بالك��ال یص��یب ال��ذي الق��راد م��ن نوع��ا
ً  أرسطو ذكر سنة ٥۰۰ وبعد، المیالد  .الجراد على المتطفل الحلم من نوعا

 
أو  little Insect الصغیرة الحشرات باسم المظلمة العصور خالل والقراد الحلم یعرف كان لقد

 أك������ارس المص������طلح اس������تعمل حی������ث ۱٦٥۸ س������نة حت������ى ذل������ك وأس������تمر Lice القم������ل
Acaras  Idiosomd فل�ذلك عربی�ة كح�روف الالتین�ي لالس�م نقل ھذه والكلمة الحلم یعني الذي 

 حیوانال حیاة مثل قدیمة عربیة كتب في وردت التي)الحلم(  العربیة الكلمة استعمال األفضل من
 حی�وانال ومعج�م المحیط والقاموس للقزویني الموجودات وغرائب المخلوقات وعجائب للدمیري
 تش��مل الت��ي Akari اإلغریقی��ة للكلم��ة الالتین��ي الم��رادف ھ��و اك��اروس المص��طلح إن.  والم��ورد

 .ملیما یكرون ٥۰۰-۳۰۰ ینابم یتراوح طولھ نإل الحجم صغیر تعني والتي والقراد الحلم أنواع
 

 م�ن ىاألول الطبعة في وذلك Acarus الجنس اسمLinnaeusلینیوس أستعمل ، م۱۷۳٥ سنة في
ً  ۳۰ م�ن أق�ل تن�اول العاش�رة ةابكت طبعة وفي System Natura الطبیعي التصنیف ھابكت  نوع�ا

 . Acarus الحلم بجنس مجموعة كانت كلھا
 



۲ 
 

 واوائ�ل عش�ر التاس�ع الق�رن نھای�ة ف�ي أورب�ا ف�ي ح�دیث كعل�م القرادی�ات عل�م ظھور بدایة كانت
 القواع�د وض�عوا وال�ذین الوقت ذلك في العلماء من كبیر عدد هأعداد في ویساعد العشرین القرن

.  ةالثانی العالمیة الحرب ولغایة الوقت ذلك في الجاریة البحوث كافة وجمعوا العلم لھذا األساسیة
 :یلي ما الوقت ذلك في الحلم عن بثقتإن التي كلیزیةناإل العلمیة والمراجعات الكتب ومن

 
 An Introduction to Acarology. ۱۹٥۲ by Baker and القرادی�ات عل�م ف�ي مقدم�ة ـ ۱

Wharton : 
 

 نموذجیة نواعأل تشخیصیة رسوما ضم وكذلك العائلة مستوى إلى الحلم تصنیف ابالكت ھذا ضم
 .عائلة لكل المعروفة االجناس قائمة وكذلك العائلة من

 
 :Guide to the Families of Mites. ۱۹٥۸ by Baker ....Etalالحلم لعائالت دلیل ـ۲
 

 بع�ض أوض�ح وك�ذلك األول ھاب�كت ف�ي ت�رد ل�م العوائ�ل الت�ي م�ن العدی�د تن�اول عملي ابكت وھو
 .العلیا التقسیمیة المراتب بعض في الحاصلة التغیرات

 
 بایولوجی�ة كدراس�ات العل�م ھذا مجال في االعمال توضح التي الكتب ونشر تألیف توالت وبعدھا

 القرادی��ات ابكت�� م��ن األول الج��زء منھ��ا ، الحل��م وص��فات س��لوك ع��ن ودراس��ات وفس��یولوجیة
 The Terrestrial  Acari of وجماعتھ زانایف المؤلفة) ۱۹٦۱( یةانالبریط الجزر في االرضیة

the British -isles  �القرادی�اتأو   الحل�م ابوكت Mites or Acari ومؤلف�ھ Hugnes س�نة 
ً  الحلم تراكیب عن تفصیالت وتضمن ۱۹٥۹ ً  خارجیا  لمؤلف�ھ للقرادی�ات العمل�ي ابوالكت� وداخلیا

 بالرت��ب قائم��ة تض��من ۱۹۷۰ س��نة A manual of Acarology By KrantzA ت��زإنكر
 جبس�ون نش�ر ۱۹۷٥ ع�ام وفي. القرادیات صنف تحت الدنیا التقسیمیة والمراتب الرتب  وتحت

Jepson االقتص���ادیة بالنبات���ات الض���ار الحل���م ابكت��� وجماعت���ھ Mites, injurious to 
Economic plants الجغراف��ي التوزی��ع ی��درس ال��ذي  ً  وتركیبھ��ا اآلف��ات یع��الج وك��ذلك عالمی��ا

 مس�ببات نق�ل ف�ي واھمیتھ�ا الطبیعی�ة واع�دائھا المع�یالت عل�ى واض�رارھا ومعایرتھا وتشریحھا
 بع�ض م�ع ت�زإنكر لمؤلف�ھ للقرادی�ات العمل�ي ابالكت� نش�ر اعی�د فق�د۱۹۷۸ عام وفي.  االمراض
 . ىاألول الطبعة احتوتھ ما على والتوضیحات االضافات

 
 ولك�ن العربی�ة ال�دول ف�ي وحت�ى تص�نیفیة مراجع�اتأو  دراس�ات ای�ة تج�رى فلم  العراق في اما

ً  خمسین من اكثر مدى على تتوزع متفرقة دراسات ھناك  م�ن العق�دین ف�ي ظھرت واكثرھا عاما
ً إن ذكرت التي السنین  .فا

 
 االش�خاص بعض قبل من جداً  بسیطة مالحظات بشكل تدأتاب قد كانت اتحیوانال ھذه دراسة إن

) ۱۹۲۱( ودورس�ن) ۱۹۱۸( باكس�تون م�نھم بال�ذكر واخ�ص المج�ال ھذا في ولع لھم كان الذین
ً  ھناك إن ذكروا فقد  ف�ي ذك�ر فق�د Rao الع�الم ام�ا.  الغب�ار بعنكب�وت اسمیاه النخیل حلم من نوعا
 والخ�روع النخی�ل ھ�ي نباتی�ة عوائ�ل اربع�ة تھ�اجم الحل�م م�ن أن�واع اربعة ھناك إنب ۱۹۲۱ عام

 الغب�ار حلم عن المعلومات بعض نشروا فقد) ۱۹۲۲( دوتDutوRaoراو اما. والعنب الرمانو
 ف�ي القط�ن زراع�ة إن Waker ذك�ر عندما) ۱۹٥۲( عام حتى أخرى مرة للحلم ذكر یظھر ولم

 العض�ویة الكلورینی�ة الحش�ریة المبی�دات اس�تعمال بع�د بالحلم اإلصابة مشكلة ھابتج بدأت العراق
 نعم��ة یسإن��و احم��د ض��یاء م��ن ك��ل ج��اء ذل��ك وبع��د الش��وكیة القط��ن ج��وز إندی��د عل��ى منھ��ا



۳ 
 

 بتجارب ذلك وعززا القطن یصیب الذي األحمر للحلم االقتصادیة االھمیة فأوضحا) ۱۹٦۰(اللھ
 .االھمیة ھذه اثبتت

 
 األحم�ر للحل�م كیمیائی�ة ومكافح�ة بایولوجی�ة بدراس�ة) ۱۹٦۱( والحی�دري مول�ود م�ن ك�ل ق�ام ثم

 الع�راق ف�ي الموج�ودة الحل�م أنواعب� قائم�ة الحی�دري نش�ر ۱۹٦٥ س�نة وف�ي الرمان على الكاذب
ً  عشر وسبعة عوائل يإنثم تضمنت والتي ً  وثالثین وسبعة جنسا  ع�ن بیئی�ة أخرىب� واتبعھ�ا نوعا
 ك�ل ق�ام بس�نة الدراسة ھذه وبعد الفواكھ أشجار یھاجم الذي المفترس والحلم التغذیة النباتي الحلم

 نف��س ف�ي والحی�دري لعب��د أخ�رىو ،االعتی�ادي رحم��اال للحل�م بایولوجی�ة بدراس��ة ونض�ال مول�ود
 الك�اذب الرم�ان لحل�م بیئ�ة حیاتھ بدراسة قام AL -Jboory  ۱۹۷۸ الجبوري راھیماب اما ، السنة

Tenuipalpuspunicae أفراد  زیادة بدراسة)۱۹۷۹( النعیمي خولة وقامت.  العراق وسط في
 الحل�مأفراد  زیادة بدراسة) ۱۹۷۹( النعیمي خولة قامت العام نفس وفي المبیدات باستخدام الحلم

 في الحلم أنواع بعض تشخیص الحیاوي سھیلة الباحثة درست العام نفس وفي المبیدات باستخدام
 Mites االقتصادیة بالنباتات الضار الحلم ابكت بترجمة) ۱۹۸۲( الحب واب جلیل وقام.  التربة

injurious to Economic plants  العربی��ة اللغ��ة إل��ى كلیزی��ةناإل اللغ��ة م��ن ال��ذكر فن��األ 
 ف�ي الك�اذب األحم�ر الحل�م بتص�نیف) AL- jboory (۱۹۸۷ الجب�وري راھیماب� وق�ام. ویج�زأین

 الحلم أنواع حول الدراسات من العدید أجریت وبعدھا منھ نوع۲۱ وسجل وشخص العراق وسط
 ح�ول)AL-Sweedy (۲۰۰۳ الس�ویدي موس�ى ط�ھ الباح�ث بھ�ا ق�ام الت�ي الدراس�ة منھ�ا المختلفة
 Oligonychus الغب���ار لحل���م والحی���اة التكاثری���ة لی���ةابالق ج���داول وبن���اء الح���راري التجمی���ع

afrasiaticusالنخیل على . 
 

 Economic Importance of Mites للحلم االقتصادیة االھمیة
 

 على مھمة افات بشكل وظھرت االخیرة الخمسة العقود في للحلم االقتصادیة االھمیة ازدادت لقد
 طویلة ومنیة لفترة المتخصصة غیر المبیدات الستخدام كنتیجة االقتصادیة المحاصیل العدید من

 . الحلم یسببھا التي األضرار اھم ومن،  الحیویة أعداءھا تعداد خفض إلى أدت والتي
 

 ع�ةابالت األن�واع تع�د: Economic Importance to plants للنبات�ات االقتصادیة أھمیتھ: أوال
 األحم�ر والحل�م Tetranychidae االعتیادي األحمر الحلم عائلة ھي التغذیة نباتي الحلم لعوائل
 الحل�م وعائل�ة Tarsonemidae الش�عري الرس�غ ذات الحل�م وعائل�ة Tenuipalpidae الكاذب

 تتغ�ذى حی�ث االقتصادیة المحاصیل من العدید تھاجم التي األنواع من Eriophyidae االریوفي
 وتتس�اقط تج�ف ث�م واص�فرارھا األوراق تبق�ع إل�ى ی�ؤدي مما النباتیة العصارة بامتصاص علیھا

 عملیة تعیق والتي علیھا العنكبوتي النسیج وجود نتیجة النباتات على األتربة تراكم إلى باإلضافة
 الحل�مأف�راد  یق�وم كم�ا وت�دھورھا النبات�ات ض�عف إلى النھایة في یؤدي والذي الضوئي التركیب

 غی�ر ونموات أورام بشكل تظھر التي التشوھات من العدید بإحداث  االریوفي الحلم لعائلة عابالت
 أثن�اء النباتی�ة العص�ارة ف�ي النم�و منظماتأو  للسموم حقنھا نتیجة ةابالمص النباتات على طبیعیة
 للنبات��ات المرض��یة المس��ببات م��ن العدی��د نق��ل عل��ى الق��درة للحل��م إنف�� ذل��ك ع��ن فض��الً ،  التغذی��ة

 . ضررھا من یزید مما والفطریات والبكتریا كالفایروس
 
 Economic Importance to Human and حی�وانوال انس�نلإل االقتص�ادیة أھمیت�ھ: ی�اانث

Animal :القرادی�ات الص�ف تح�ت من عدیدة أنواع تتطفل Subclass: Acari    انس�ناإل عل�ى 
 لھ��ا تس��بب حی��ث المزرع��ة اتحیوان�� تھ��اجم الت��ي الق��راد مجموع��ة وخاص��ة المزرع��ة اتحیوان��و

 ح�ك إل�ى الغال�ب ف�ي ةابالمص� اتحیوان�ال تلج�أ كما،  تاجیتھاإن على یؤثر مما الدم وفقر اإلزعاج



٤ 
 

 المس��ببات م��ن للعدی��د م��دخال تك��ون ج��روح ح��دوث إل��ى ی��ؤدي مم��ا الحض��ائر انبج��در جل��دھا
 تص��یب Dermanyssusspp للج��نس ع��ةابالت الق��راد أن��واع م��ن العدی��د إن وج��د فق��د المرض��یة

 لتھاجم تنتقل ھاإنف العائل توفر عدمأو  اإلصابة اشتداد وعند والضعف الھزال لھا وتسبب الدجاج
 انس�ناإل الحل�م أنواع بعض تھاجم كما ، االمراض مسببات بعض لھ وتنقل دمھ وتمتص انسناإل

 حل�م لمجموع�ة ع�ةابالت األن�واع ف�ي كم�ا والحك�ة والحساس�یة الجرب أمراض من العدید لھ مسببة
 تص��یب والت��ي Sarcoptidae لعائل��ة عابالت�� الج��رب وحل��م Pyroglyphidae المنزل��ي الغب��ار

 . السواء على حیوانوال انسناإل
 

 ً  Economic Importance to stored المخزون��ة للمنتج��ات االقتص��ادیة أھمیت��ھ: ثالث��ا
products: المخزون��ة الغذائی��ة الم��واد تھ��اجم الت��ي الحل��م م��ن العدی��د  ھنال��ك إن المالح��ظ م��ن 

 واألس��ماك واللح��وم  والبس��طرمة اناألجب�� أن��واع وخاص��ة بلیغ��ة أض��رارا لھ��ا وتس��بب والحب��وب
 أض��رار ویس��بب تش��ارناال واس��ع Tyrophagouslinetener الن��وع إن وج��د حی��ث و المجفف��ة

 . Acarus siroL النوع وكذلك،  المزروع  Mushroomوالمشروم المخزونة لألطعمة بلیغة
 . والخضروات المجففة والفواكھ والطحین والحبوب الجبن یصیب لذي

 
 :النبات أمراض مسببات لنقل وسیط الحلم :عاابر
 

 الحنط��ة تخط��یط موزائی��ك م��رض مث��ل االری��وفي الحل��م ینقلھ��ا الت��ي: الفایروس��یة األم��راض أ��ـ
 Eriophestulipaeن�وع االری�وفي الحل�م ینقلھ  Wheat Spot Mosaic الحنطة تبقع ومرض

 االری���وفي الحل���م ینقل���ھ ال���ذي الت���ین وموزائی���ك الخ���وخ ی���ك الش���یلم وموزائی���كموزائ وم���رض
 جوانالم� تقزم ومرض العنب تدھور ومرض النبق أشجار تدھور ومرض Eriophesficusنوع

. 
 

 الجس�م ش�عیرات عل�ىأو  الف�م أج�زاءأو  الجس�م ج�دار عل�ى الحل�م ینقل:  الفطریة األمراض ـ ب
 بھ��ذا Acaridaeاالكاری��دي الحل��م عائل��ة أف��راد  وتخ��تص الفطری��ة األم��راض مس��ببات یكی��اكانمی

 الفط�ر س�بورات بنق�ل Tyrophagous noxiua الحل�م یقوم فمثالً  أخرى أنواع إلى إضافة النقل
Tilletia tritici الفط��ر ینق��ل وك��ذلك الحنط��ة عل��ى ال��تفحم لم��رض المس��ببBotrytis alliiإل��ى 

 س��بورات بنق��ل Siteroptes sp الحل��م ویق��وم Rhizoglyphus الحل��م بواس��طة الزین��ة ص��الاب
 ق�لبن Eriophes جنس الحلم ویقوم القرنفل على القمة تعفن لمرض المسبب Fusarium الفطر

 .الثوم بصیالت إلى Fusarium الفطر وراتسب
 

 Factors Affecting Mites Existence البقاء في الحلم  نجاح إلى المؤدیة العوامل
 

 الطبیع��ة ف��ي ناجح��ة اتحیوان�� ھ��اإن تؤك��د البیئ��ات جمی��ع ف��ي الواس��ع الحل��م تش��ارانو وج��ود إن
 : اباألسب من للعدید ذلك یرجع وقد الطبیعة في واالستمرار للبقاء ومرشحة

 
 ف�ي یتك�ون ال�ذي للجس�م الخ�ارجي الھیك�ل یلع�ب:   Exoskeleton الخ�ارجي الھیك�ل وج�ود ـ۱

ً  دوراً  Chitin الكایتین مادة من األساس  األع�داء م�ن الرخ�وة الداخلی�ة األعض�اء حمای�ة في مھما
 م�ن الجس�م أجھ�زة على فیحافظ الجسم من للماء الزائد التبخر یمنع كما المختلفة البیئیة والعوامل

 اتحیوان�ال في اشدھا على تكون التبخر عملیة إنو وخاصة،  والحارة الجافة البیئات في الجفاف
 عملی��ة إن حی��ث ج��داً  كبی��رة حجم��ھ إل��ى حی��وانال س��طح مس��احة نس��بة فیھ��ا تك��ون الت��ي الص��غیرة

ً  یك�ون إن الممك�ن من كان التبخر عامل إنف ولھذا حجم وظیفة ال سطح وظیفة ھي التبخر  ممیت�ا



٥ 
 

 ھ��ذا یعم��ل كم��ا للجس��م الخ��ارجي بالھیك��ل المحیط��ة الش��معیة الطبق��ة ل��وال المعیش��ة ارض��یة للحل��م
 .الجسم عضالت لربط كدعامة الھیكل

 
 وذلك والماء الغذاء من الحلم احتیاجات یقل: :     Small size of Mites الحلم حجم صغر ـ۲

 . الصعبة والظروف االعداء من االختباء وسرعة سھولة على أیضا یساعده وھذا حجمھ لصغر
 
 لت�ؤدي الحلم جسم في والتراكیب االعضاء من الكثیر تتحور:  Adaptation للعیش التكیف ـ۳

 الحل��م أن��واع وف��ي،  بیئت��ھ ف��ي الحل��م حی��اة ل��تالئمأو  االص��لیة وظائفھ��اأو  اض��افیة وظ��ائف أم��ا
 یتح�ور كم�ا،  الفریس�ة لمس�ك األرج�ل م�ن األول ال�زوجأو  الملمس�یةاألق�دام  تتحور قد المفترس

 . المعیشة مائیة الحلم أنواع في للسباحة معداً  لیصبح األرجل من االخیر الزوج
 
 نموھ��ا بطریق��ة اتحیوان��ال بقی��ة ع��ن كالحش��رات الحل��م ینف��رد:  Metamorphosis التح��ول ـ��٤

 أكثر في العیش لھا یوفر وھذا البالغات - الحوریة - الیرقة - البیضة ھي اطوار بأربع یمر حیث
 .الغذاء على المختلفة االطوار بین التنافس من یقلل ھإن كما اانأحی بیئة من

 
 عل�ى وقدرت�ھ العالی�ة بخص�وبتھ الحل�م یمت�از:    High Fertility العالی�ة الجنس�یة الخص�وبة ـ�٥
ً  نجاحھ إلى ادت التي العوامل من وھي جدیدة لفراد تاجإن  البیئیة الظروف توفرت اإذ وخصوصا

 .المثلى
 
 قص�یرة حیاتی�ة بفت�رة الحل�م معظ�م یمت�از:  Short Generation Period الجی�ل مدة قصر ـ٦

 م�ن االس�تفادة عل�ى الحلم تساعد حیاتھ دورة قصر إنو متعاقبة عدیدة أجیال تاجإن إلى یؤدي مما
 . قصیرة لفترة ولو تستمر قد التي المناسبة البیئیة الظروف

 
 

  Factors Affecting Mites Distribution:الحلم تشاران إلى المؤدیة العوامل
 
 :العوامل من للعدید استناداً  تشارهانو توزیعھ مدى في الحلم من المختلفة األنواع تتباین 
 
 الكمی�ة حی�ث م�ن الغذائی�ة احتیاجاتھ�ا ف�ي الحل�م م�ن المختلف�ة األن�واع تتباین:   Food الغذاء ـ۱

 األن�واع إنف� وعلی�ھ العض�ویة الم�وادأو  حی�وانالأو  النبات�ات على یتغذى ما الحلم فمن والنوعیة
ً  تشارھاإن سیكون تشارناإل  واسع محصول على تتغذى التيأو  الواسع الغذائي المدى ذات  واسعا

 . یحدث إن یمكن والعكس
 
 ت�تمكن الت�يأو  الص�عبة  البیئی�ة الظروف تحمل على القدرة ذات الحلم: Tolerance التحمل ـ۲

 ف�ي والت�وزع تش�ارناإل عل�ى الق�درة لھ�ا تكون التباین من واسع مدى ظروف ذات في العیش من
 . واسعة وبیئیة جغرافیة مناطق

 
 والحش��رات الری��اح تلع��ب: Movement Capability تش��ارنواال الحرك��ة عل��ى لی��ةابالق ـ��۳

ً  دوراً  الحلم یفرزه الذي العنكبوتي والنسیج والطیور ً  مھما  م�ن المختلف�ة األن�واع نش�ر ف�ي وحیویا
 كم�ا الحل�م وتوزی�ع نش�ر ف�ي الكبی�ر االثر لھ كان والذي البیئة في انسناإل نشاط عن فضالً  الحلم

 :یلي مما یتضح
 



٦ 
 

 والقط��ارات كالط��ائرات الحدیث��ة النق��ل وس��ائل س��اعدت:  Transportation النق��ل وس��ائل أ��ـ
 مقص�ودة غی�ر بطریق�ة الحل�م نق�ل عل�ى س�اعد مما المعمورة حاءإن ربط على والسفن والسیارات

 م�واد م�عأو  ص�الھاابو وثمارھا بذورھاأو  النباتات مع أما أخرى انبلد إلى األصلیة مواطنھ من
 . ةابالمص اتحیوانال معأو  والمنسوجات واألصواف والجلود ابكاألخش أخرى

 
 زراع��ة وخاص�ة الزراع�ة ف��ي التوس�ع أدى:   Monoculture الواح�د المحص��ول زراع�ة ـ� ب

 . واسعة بمساحات الغذاء توفر نتیجة الحلم تشاران زیادة إلى الواحد المحصول
 

 تاجی��ةناإل ذات النبات��ات م��ن جدی��دة س��الالت ت��اجإن إن:   Plant Breeding النب��ات تربی��ة ـ�� ت
 وذل�ك بش�دة الحل�م ابفیص� ضعیفة السالالت ھذه تكون إن إلى الحاالت من كثیر في أدى العالیة

 . السریع والنمو تكاثر إلى یدفعھا عالیة قیمة ذو غذاء من السالالت ھذه توفره لما
 

 ت�دخل ج�راء البیئ�ة ف�ي الحاصل التغیر إن:  Human Activities البیئة في انسناإل تدخل ـ ث
 أدى اتاب�الغ وقط�ع والمس�تنقعات البحی�رات من للعدید وتجففھ الحدیثة للتقنیات بامتالكھ انسناإل
 انس�ناإل استحدثھا التي الجدیدة البیئات إلى تقالھاانو المناطق ھذه من الحلم من العدید اختفاء إلى

. 
 
ً  ك��ان فق��د للمبی��دات والالمعق��ول الواس��ع اس��تخدامھ ـ�� ج ً  اخ��ر س��ببا  الحل��م كانس�� زی��ادة ف��ي ومھم��ا

ً  كانت وكذلك  الحلم كانس لنمو صالحیة اكثر تجعلھا النباتات في فسلجیھ تغیرات أحداث في سببا
 وغیرھ�ا والبوتاس�یوم النت�روجین مث�ل الض�روریة العناص�ر نس�بة م�ن تحدث التي التغیرات مثل

ً  ت�أثیراً  للمبیدات إنف ذلك كل إلى باإلضافة  األم�ر منھ�ا الحش�ریة الحل�م المفترس�ات عل�ى واض�حا
 .منافس بدون الحلم یجعل الذي

 
 


