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 Grains and stored Products Mites المخزونة الغذائية والمواد الحبوب حلم

 
 النبات وقاية قسم- عةابالر المرحلة- تاسعةال المحاضرة

 
 Grains and stored Products Mites المخزونة الغذائية والمواد الحبوب حلم

 
 تتغذى التي الحلم أنواع من للعديد خصبة بيئة المخزون الغذائية والمواد الحبوب تشكل     
 والمواد الحبوب لحلم والموقع التصنيفي الحلم من مختلفة عوائلأو  لمجاميع تنتمي والتي عليها

 :يةحيوانال المملكة في المخزونة الغذائية
 

Kingdom: Animalia              
Phylum: Arthropoda 
Class: Arachnida      

              Subclass: Acari (Mites and Ticks) 
Order:  Acariformes 

 Suborder: A stigmata التنفسية الثغور عديمة رتبة: تحت

 Family: Acaridae االكاريدي الحلم عائلة

 -: SubFamilies عوائل تحت ثالث العائلة هذه وتضم

 

Subfamily: Acarinae              
 

Subfamily: Rhizoglyphinae             
 
                Subfamily: Pontoppidaniinae                                                                                                                                                                        
 

 االكاريدي: الحلم لعائلة واألهمية تشارناال
 
 يذهب وحيثما االوساط جميع في توجد تشارناال واسعة ابانه تتميز العائلة لهذه عةابالتفراد األ نإ
 العضوية المواد أنواع جميع في أفراده توجد كما,  طعامه في الحلم من أنواع يحمل هإنف انسناإل
 في تسببها التي لألضرار ولكن التغذية لعملية بالنسبة فقط وليس المخزون اللحم في توجد فهي
 في يوجد الطبيعية الحالة في الطحالب نمو على وتساعد الوسط في المائي المحتوى تغيير

 الطازج المشروم وفي الدرنات وفي صالباال وفي شجاراأل قلف وعلى المتساقطة األوراق
 بصيالت وفي العضوية الفضالت على يعيش حيث والطيور الثديات أعشاش وفي والمتعفن
 في يعيش ما فمنها الرطوبة من متباينة مديات في تعيش العائلة هذه أنواع , والريش الشعيرات
 أخرى أنواع بينما القمح مثل %02-02 بين ما تتراوح والتي المنخفضة الرطوبة ذات البيئات
أو  التربة بحبيبات  المحيط الماء في تعيش منها وكثير المرتفعة الرطوبة ذات البيئات في تعيش
 جنين مثل الصلبة العضوية المواد تأكل ا  أنواع العائلة هذه في نجد ناإنف وعليه,  العضوية المواد
 المواد على تنمو التي والطحالب الفطريات على تعيش أخرى أنواع بينما رموسبدنواال البذرة
 . الرطبة

0 
 :يلي وكما العائلة هذهأفراد  نواعأل الحياة دورة يوضح مخطط أدناه: الحياة دورة 
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 Protonymph أول حوري طور           Larva يرقة             Egg بيضة

 

 (الهايبوسHypopus Stage) ساكن طورDeutonymph     يانث حوري طور

 وأنثى( )ذكر Adult البالغة                 Tritonymph ثالث حوري طور

 
 الحلم يتحول هذا وفي العائلة لهذه عةابالتفراد األ من كثير في Hypopus  الهايبوس طور يوجد

 تشارنلال وسيلة ويتخذها بالحشرة يلتصق لكي التقاط أعضاءأو  ممصات له صغير حيوان إلى
-5 بين ما الهايبوس طور الحياة مدة تتراوح وقد الطور هذه في الجفاف يقاوم إن للحلم ويمكن
 حورية إلى الهايبوس يتحول حينئذ اقلأو  يوم 8-0 بين ما تعيش خرىاأل االطوار بينما يوم 10
 في ظهر الهايبوس طور إنب العديدة الدراسات أظهرت , أنثىو ذكر إلى تتحول والتي ثالثة
 Galyglyphus االجناس في الطور هذا وجود سجل وقد المرتفعة الرطوبة درجة

,Histostoma  

 يلي: ما العائلة لهذه تنتمي والتي الضارة األنواع أهم ومن
 النوع هذا تنتشر- :Bulbs Mite (Rhizoglyphus echinopus   F and R) صالباال حلم ـ1

 مهاجمته عن فضال والتيوليب سوالكالديو كالنرجس الزينة صالاب حيث العالم حاءإن جميع في
 على الموجودة الشحنات حالة وفي الحلم بدخول تسمح التي الرقيقة القشرة ذات خاصة للدرنات
 يرجع ال الفساد هذا إنف حال اية وعلى صالباال من %02-15 حوالي النوع هذا يفسد المراكب

 بسيطة أضرار الحلم هذا يسبب الحقل وفي كثيرة أخرى عوامل إلى يرجع ولكن وحده حلم إلى
 العائلة في قا  ابس ذكرت كما) الحياة دورة أما. المتعفنة صالباال في فقط السليمة ويؤثر للنباتات

 في اإلصابة على للقضاء المخازن في المثيل بروميد غاز استخدام يمكن ولمكافحتهاالكاريدي( 
 على للقضاء الحلم مبيدات أحد بمحلول والدرنات صالباال تغطيس يمكن الحقل في المخزن,
 .الزراعة قبل اإلصابة

 
 واسع النوع هذا-: Mushroom Mite (Tyrophagous linteneri) المشروم حلم ـ0

 كما الفطرأو  المشروم لزراعات نفسه الوقت وفي المخزون للطعام اضرارا   ويسبب تشارناال
 خاصة فيها ثقوب حدوث إلى ويؤدي المشروم على رئيسية آفة وهو السمك بعض على يتغذى
 للمشروم. العلوي الجزء على
: (.Acarus   siro L) المخزونة والحبوب الغذائية المواد حلمأو  Cheese Mite الجبن حلم ـ0
 بنسبة تبلغ التي السليمة الحبوب يصيب كما والدقيق القمح النوع هذا ويهاجم عالمي تشارهان

 في المكافحة وتتم. خاص بشكل الجبن هابأص يفضل ولكنه االقل على% 1115 فيها الرطوبة
 أستخدم أو Phostoxin أقراص باستخدام وذلك الحبوب وسايلوات المخازن داخل الغلب
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                                       Methyl Bromide المثيل غازبروميد

 
 
 انتشاره- (:Tyrophagous   longier (Gerv.) العلمي: االسم   Feed Mite العلف حلم ـ4

 انسناإل براز في وجد كما ,العلفية والمواد والجبن المخزونة الغذائية المواد يهاجم حيث عالمي
 هذه وترجع سهالوا انوغثي ألم ويسبب حيوانالأو  انسنلإل الهضمية القناة إلى يدخل حيث

 القناة داخل الحلم يتكاثر حيث الطعام مع الحلم من كمية المريض تناول إلى األعراض
 تحت خاصة  .Acarus siro L الجبن حلم مع الحلم بهذا اإلصابة تختلط الحقل وفي الهضمية,

 .الحبن حلم في سبق كما مكافحته وتتم. والذرة الجاف التبن
 
 Insect   collection   Mite الحشرية المجاميع حلم ـ5

(Tyrophagous  entomophagous):المعدة للحشرات مصاحبا   وجد حيث عالمي تشارهان 

 القشرة في يعيش هإن اال الحقل في القشرية  الحشرات ومع الحشرية المجاميع في للدراسة
 هذا إن القول يمكن وباختصار ما نوعا   رطبة تكون التي الميتة القشرية للحشرات الخارجية

 . المجففة اللحوم في يعيش النوع
 
 عالمي تشارهان: Tyrophagous castellanii :العلمي االسم ,Fungi Mite الفطريات حلم ـ6

 حيث الحلم بهذا ةابالمص المناطق في يعملون الذينفراد لأل الجلدية الحساسية النوع هذا ويسبب
 الجراثيم هذه وينقل Tilletia tritici (Bjerk.) الفطر سبورات على يتغذى الحلم هذا إن وجد

 المخزونة صالباال على تغذيته عند الجديدة صالباال إلى السبورات ينقل كما السليم, القمح إلى
 السليمة صالباال إلى الفطر هذا سبورات نقل على .Botrytis   allii M بالفطر ةابوالمص

 .السليمة إلى ةابالمص البطاطا من نقله وكذلك سجل
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   Predaceous Acarus االكاروسية المفترسات

 
 اأنواع تضم التي الحلم عوائل من ولعل الحلم عوائل من للعديد الحلم من المفترسة األنواع تنتمي
 يلي: ما مفترسة

 
 الحلم على تشاراانو كفاءة المفترسات أكثر من العائلة هذه أنواع تعد :Phytoseiidae عائلة ـ1

 الدراسات اظهرت, المختلفة العالم مناطق في العائلة هذه أنواع تنتشر حيث ,التغذية نباتي
 االهمية ذات التغذية نباتية الحلم أنواع من العديد على السيطرة في المفترسات هذه كفاءة الحديثة

 في مراكز اليوم هناك الحمراء, الحمضيات وحلمة الحمراء االوربية الحلمة ومنها االقتصادية
 الحقول في ألطالقها المفترسات هذه وتصدير تاجإنب وربا تقوموأ االمريكية المتحدة الواليات
 .بالحلم ةابالمص

 
 :الحياة دورة

 
 األحمر الحلم كأنواع والتطور النمو أطوار نفس Phytoseiidae عائلة من المفترس للحلم

 بوجود اليرقي الطور ويمتاز. بالغ( حيوان- يةانث حورية- اولى حورية- يرقة- االعتيادي )بيضة
 ألربعة بامتالكه والبالغ الحوري الطور يمتاز بينما الحركة قليل هإنو األرجل من أزواج ثالثة
 دورة إن القول يمكن عام وبشكل الفريسة, عن البحث في سريعة وحركته األرجل من زواج
 وبتوفر السائدة الحرارة بدرجة تتأثر وهي االعتيادي األحمر الحلم حياة دورة من أقصر حياته
 .للمفترس الساكن الطور وجود عدم وكذلك الغذاء

 وضع قبل ما فترة إن العائلة هذه أنواع بعض حياة بدورة الخاصة الدراسات أظهرت 
 ا,انأحي عدة أليام المدة هذه تطول وقد ساعة 02-04 نسبيا   قصيرة proviposition البيض

 البيض يفقس حياتها, فترة خالل بيضة 62-02 تنتج وهي يوميا   بيضة 0 بحدود األنثى تضع
 التي اليرقات منها لتخرج السائدة البيئية للظروف تبعا   تقصرأو  تطول قد حضانة فترة بعد

 إلى ثم يانث عمر حورية إلى تنسلخ ثم تتغذى بدورها والتي اول عمر حورية إلى وتنسلخ تتغذى
 اثناإل تقضي. جديد من الحياة دورة واعادة التزاوج يتم حيث أو أنثى ذكر بالغ حيوان

 وتحت شجاراأل قلف تحتأو  شقوق في مختبئة المعتدلة المناطق في الشتاء فترة المخصبة
 دائمة والشجيرات شجاراأل على السنة خالل بنشاطها المفترسات هذه تمتاز الحراشف.
 الخضرة.

 
 :Feeding habits التغذية عادات

 
 معينة فرائس على يتغذى بعضها إن حيث التغذية عادات في حلم من المفترسة األنواع تتباين
 النوع يتخصص فمثال , اللقاح وحبوب الرحيق أخرى أنواع تفضل بينما فقط

Phytoseiulus  persimilis النوع يتخصص بينما فقط األحمر الحلم على التغذية في 

Amblyseius  fallicis الحلم ذو البقعتين العادية الحمراء الحلمة على بالتغذية Tetranychus 
urticae (Koch) االوربية الحمراء الحلمة على يتغذى ال ولكنه يالاند ماك وحلمة 

Panonychus ulmi (Koch)  البنية الحلمةأو Bryobia rubrioculus أنواع تفضل حين في 

 يعيش الذي والحلم  Typhlodromus floridanus النوع ومنها المفترس الحلم من أخرى

 والنوع Typhlodromus caudiglan النوع إن نجد بينما مستعمرات بشكل

Amblyseius  hibisci  المجتمع وغير المنتشر الحلم أنواع على انيتغذي . 
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 :Food Requirements   and sources ومصادرها الغذائية االحتياجات

 
 من المفترسة األنواع أعداد وتزايد لنمو المحددة العوامل من يعد الفرائسأو  الغذاء توفر إن

 خالل األحمر الحلم من فردا 02تستهلك  إن يمكن الحلم من الواحد المفترس إن وجد وقد. الحلم
 من معينة أنواع إن وجد فردآ. 111-114 يستهلك قد بانه آخرين باحثين ذكر وقد تطوره فترة
 Amblyseius و Amblyseius rubinii و Amblyseius limonicus مثل المفترس الحلم

hibisci توفر من دبوال األرجل رباعي الحلم على التغذية عند حياتها دورة كمالا تستطيع ال 

 والـ T.   longipilis   ,  T.    rikei األنواع إن وجد ذلك من العكس وعلى لها, اخر غذاء

Amblyseius   fallicis (Garman) اإذ ما عن النظر بغض حياتها دورة تكمل إن تستطيع 

 الحلم أنواع بعض إن وجد وأخيرا األحمر, الحلمأو  األرجل الرباعي الحلم غذاؤها كان
 النوع مثل المفترس

 
    pyri  Typhrodomus األرجل رباعي الحلم تفضل. 

 
 حظا أوفر تكون الحلم غير من غذائية مصادر على العيش من تتمكن التي المفترسة األنواع إن
 بعض إن وجد حيث كافية أعدادب المناسبة الفرائسأو  الحلم توفر عدم عند والبقاء االستمرار في

 وعلى والفطريات اللقاح وحبوب الرحيق على تتغذى إن يمكن Phytoseiidae العائلة أنواع

 االفرازات على منها أنواع تغذية عن فضال الصغيرة الحشرات وحوريات ويرقات بيض
 .الدقيقي والبق االبيض ابوالذب الرخوة القشرية والحشرات المن لحشرات السكرية

 
 Phytoseiulus   persimilis المفترس

 
 من 1158 عام االوركيد صالاب جذور مع ياانالم إلى عرضي بشكل المفترس هذا أستورد
 على األحمر الحلم يقاوم إن يستطيع الحلم هذا العالم, من أخرى بقاع إلى الحلم هذا تقلانو تشيلي
 والشليك والباقالء الحارة والبطاطا والخيار والباذنجان الطماطة مثل المحاصيل من العديد
 إن أال التغذية نباتي الحلم وباألخص الفريسة حياة دورة هابتش حياته ودورة. والرقي والموز
 .للمفترس والحورية لليرقة ساكنة أدوار وجود بعدم عنه يختلف المفترس

 
 :المكافحة ألغراض Phytoseiulus   persimilis المفترس استخدام

 
 - Spider تجاري اسم تحت بعبوات المفترسات هذه تجهز بحيث االحيائية المكافحة في يستعمل

plus   أوSpidex شركة من Koppert شركة من  أيضا ويجهز الهولندية ABC االسترالية 

 فئة واحد باكيت بواقع الحقلية المحاصيل في وتستخدم فاصوليا ورقة 022 تحوي بعبوات
-0222 لكل حلم12222 واحد باكيت يستخدم الشليك وفي 0م0222 -1222 لكل حلم 12222
-022 لكل حلم12222 واحد باكيت يستخدم القطف وأزهار الزينة نباتات وفي نبات,5222
 بالغات 7و ناقص طور 02 يستهلك   Phytoseiulus persimilis والمفترس.  0م 522

 .يوميا  
 
 يكمل إن الحلم هذا ويستطيع يوميا   بيضأو  حلم 12-5 يستهلك Typhlodromus الجنس أما

في  االستخدام ونسبة يوما , 17-14 يستغرق Tetranychus الـ حين في ايام 8 بـ حياته دورة

 الحقل في الخضر هكتار وفي/ مفترس 05222 الحجرية والنواة التفاحيات فواكه
 .هكتار/ مفترس12 الزجاجية البيوت/  الزينة هكتار ونباتات/ مفترس52222
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 البرسيم لحلمة مهم عدو  Bdella  deperssa (Ewing) النوع إن : وجدBdellidae عائلة ـ0

 محاصيل على البرسيم حلمة يفترس نفسه للجنس يعود آخر نوع وهناك العشبية المناطق في
 . المختلفة

 
 النوع Hemisarcoptes  malus (Shimer) النوع يعتبر :Hemisarcoptidae عائلة ـ0

 وهو القشرية للحشرات مصاحبا   ويوجد تشارناال اوسع وهو العائلة هذه في المفترس الوحيد
 يكون حيث كبيرة بدرجة هأعداد وتزداد للحشرة الخارجي الغطاء وعلى البيض على يتغذى
 . منها كبيرة أعداد يفترس هإن لوحظ وقد القشرية الحشرات تقليل في مهم عامل

 

 تفترس Balaustium ,Anystus للجنسين عةابالت األنواع وجدت :Anystidae عائلة ـ4

 الحمراء االوربية الحلمة
 
 النوع ومنها العائلة هذه ضمن معروفة عديدة أنواع هناك :Stigmaeidae عائلة ـ5

Zetzellia   mali والحلمة الحمراء والحلمة االوربية والحلمة العادية الحمراء الحلمة يفترس 

 لهذه عابالت Agistemus الجنس يضم كما الفاكهة أشجار على الحلم أنواع من وغيرها البنية

 أيضا. Agistemus   spp الجنس أنواع تفترس كما .المفترس الحلم أنواع من عددا العائلة

 عائلة من أنواعوTenuipalpidae الكاذب األحمر الحلم أنواعو الرسغ شعرية عائلة حلم أنواع

Tydeidae. 

 
 اهم ومن المفترسة االكاروسات من ا  أنواع العائلة هذه وتضم :Macrochelidae عائلة ـ6

 الذي Macrocheles  muscaedomesticae (Scopoli) العائلة لهذه تنتمي التي األنواع

 على أفراده تغذية نتيجة االسطبالت في المنزلي ابالذب أعداد خفض في العالية بكفاءته يمتاز
 وتنتقل المنزلي ابللذب الكاملة بالحشرة تتعلق البالغة اثهإن إن كما المنزلي ابالذب  ويرقات بيض
 .معه
 
 الضارة االكاروسات من مختلفة أنواع العائلة هذهأفراد  تفترس  Cheyleteidae: عائلة ـ7

 منها توجد كما,  Acaridae عائلةأفراد  والسيما المخزونة المواد في منها الموجودة وخاصة

 صغيرة العائلة هذهأفراد و القشرية والحشرات الكاذب األحمر والحلم األحمر الحلم تهاجم أنواع
 كبيرة فهي القدمية المالمس أما مخرازية قصيرة فكوك لها الشكل وبيضاوية الحجم متوسطة إلى

 العائلة لهذه عةابالت األنواع أهم ومن الفريسة على للقبض مهيأة ملقطيه
Cheyletogenes  ornatusالتغذية نباتية لالكاروسات مفترسا الفاكهة أشجار على وجد الذي 

 مفترسة اأنواع تضم اكاروسية أخرى عوائل هناك إنف  ذلك عن فضال , القشرية والحشرات
 . Trombiculidae عائلة منها

 
 Suborder: Cryptostigmata التنفسية الثغور مخفية: رتبة تحت

 
 Orbatida   الخنفسائي الحلم:رتبة تحتأو                       

 
 صفائح بواسطة مدعم جسمها ,  الحركة بطيئة ,  نوعا   5222 الحلم من مجموعة يضم        

 هوائية قصيبات من يتكون التنفسي الجهاز  ,  يكرون ما 0222-0222 بين يتراوح حجمها ,
 فيأو  نفسها األرجل حلقات في تفتح االخيرة الهوائية والقصبات األرجل تجاويف في تفتح
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 الفكوك , عقل5-0 من وتتكون مخالب تحمل ال بسيطة المالمس ,الكاذب التنفسي العضو
 ومخلبية موجودة تكون ما عادة والوسادة مخالب ثالثأو  بمخلب ينتهي الرجل ورسغ ,  مسننه
 على الحلم هذا يتغذى, موجودة الجماع عضو صفائح , موجودة البيض وضع آلة الشكل,

 حيث العضوية بالمواد الغنية والترب اتابالغ في غالبا   ويعيش والجراثيم والطحالب الفطريات

 قوية  Chelicera الكالليب تكون حيث الغذاء لتقطيع محور الفم , العضوية المواد بتحلل يساهم

 -: إلى الغذاء اساس على المجموعة هذه وتقسم , ومسننه
 
 تشكل وهي والطحالب والبكتريا الفطريات على المتغذية األنواع :Microphytophagous ـ1

 الغالبية.
 

 بفكوكها وتتميز الخشبية النباتات على تتغذى التي األنواع :Microphytophagous ـ0

 والقوية الكبيرة
 
 انوالديد الميتة اتحيوانال على تتغذى التي األنواع وهي :Specialized Orbatida Not ـ0

 مثل االعالف في الموجودة الشريطية انالديد بيوض على تتغذى وكذلك يةانالثعب
 .Galumna الجنس

 
 -هي:  المجموعة هذه حياة دورة

 
 Protonymph أول حوري طور          Larva يرقة             Eggبيضة

                   Tritonymph    ثالث حوري ر طو      Deutonymph يانث حوري طور

  Adult(أنثىو ذكر) بالغة 

 
 االدلة وتشير النهار خالل وينزل الرطوبة توفر بسبب ليال التربة من يخرج الخنفسائي والحلم
 ووجد النباتات على حياتها دورة من جزء تقضي التربة في تعيش التي األنواع بعض إن على
 الجذرية المجموعة وتتلف التربة في يعيش الذي Perlohmannia dissimilis النوع إن

 تضع, التربة في يعيش الذي Minunthozetes االعتيادي والنوع والزنبق والشليك للبطاطا

 .انالسيق في تحفر والحوريات واليرقات حشائش على البيوض اثإن
 

 قد هإنو الفاكهة أشجار خصوصا شجاراأل على تعيش الخنفسائي الحلم من أنواع عدة هناك
 للكرز ضارا النوع هذا يصبح قد القلف على تنمو التي الطحالب على رئيسية بصورة يتغذى
 قشور على الرطبة الفصول في السيما وتموز حزيران اثناءفراد األ وتتغذى معينة ظروف تحت
 التعليب. قبل تغسل إن يجب بحيث الفاكهة على كبيرة أعدادبفراد األ تصبح وقد المشققة الفاكهة

 
 

 


