
1 
 

 النبات وقاية قسم- عةابالر المرحلة- الثالثة المحاضرة
 النباتي للحلم الموسمي النشاط في المؤثرة العوامل بعض تأثير
 
 علبب  تمببت الحلببم فببي البيئيببة العوامببل تببأثير عببن المتببوفرة والمعلومببات الدراسببات أغلبب  إن   

 االعتيببببباد  األحمبببببر الحلبببببم لعائلبببببة عبببببةابالت األنبببببوا  وبببببباأل   التغذيبببببة نباتيبببببة األنبببببوا 
Tetranychidaeالكببباذ  األحمبببر الحلبببم لعائلبببة عبببةابالت األنبببوا و Tenuipalpidae  وذلببب 

 :درست التي البيئية العوامل أهم ومن  .االقتصادية ألهميتها
 

 مبن درس مبا وأكثبر أوسع من الحرارة درجة كانت لقد  :Temperature الحرارة درجة: أوال

 المن فضبة الحبرارة درجبة  إن الدراسبات أظهبرت إذ الحلبم علب  تبؤثر التبي الجوية العوامل كل
 حبدوث عنبد للحلبم كبيبرة أعدادب موت حدوث وجد كذل , الشتاء في الحلم أعداد  فض إل  أدت

 الجيبل إن إلب  ذل  ويعزى الربيع أوائل في دافئ جو عق  الحرارة درجات في مفاجئ ان فاض
 الحلبمأفبراد  اكثر إنو  اصة تهأبسأو  النمو متوقفة اثإن تاجإن من يمكن ال للحلم األول الربيعي

 درجبات فبي المفباجئ االن فباض إنفب لبذا النمبو مبن الكاملبة غير أطوار في تكون الوقت هذا في
 أعبداد  فبض في تأثير المن فضة للحرارة إنف وعليه الحلم,أفراد  من كثيرا   يقتل سوف الحرارة
  برىاأل هبي تبؤد  الحلبم لمعيشبة االعتياديبة  الحدود عن الحرارة درجة ارتفا  إن كما , الحلم
 مبن الحلبم تمكبن التبي هبي فقبط المعتدلبة الحبرارة إنو الحلبم, فبي كبيبرة بنسبة موت حدوث إل 

 تببأثرت التشببتية بببيض لفقببس المئويببة النسبببة إن وجببد الدراسببات أحببدى وفببي والزيببادة, التكبباثر
 أدى مما قصيرة كانت حضانةال فترة إنو مرتفعة الفقس نسبة كانت حيث الربيع حرارة بدرجات

 فقبد للحلبم التكاثريبة للقبدرة محبدد الحبرارة كعامبل الحبرارة أهميبة انولبي مبكرة, ذرية تاجإن إل 
 درجببة ارتفببا  إن حيببث أسببيا تببزداد الحلببم مببن نببو  أل فببراد األ تبباجنإل يببةاألول القببدرة إن وجببد

 الجبباف الحببار الصببيف إن حيببث الحلببم لكثافببة بالنسبببة الموقوتببة القنبلببة مثببل الحقببل فببي الحببرارة
 فرد مليون 11 تنتج تفريخ ماكنة إل ( األنث )  الحلم يحول قد الحلم من النو  هذا لتطور المالئم
 عند شهر في فرد 52 من اكثر تنتج اثناإل نفس حين في س5,62ͦ الحرارة درجة عند شهر في

 . س52ͦ الحرارة درجة عند شهر في فرد الف156222  وتنتج س1262ͦ الحرارة درجة
 

 موقبف علب  دليبل تعط والرطوبة الحرارة مراقبة وكذل  المبكرة الحقل مراقبة إنف ولذل        
 دور DDs لها ويرمز Degree-days الحرارية الوحدات نظام استعمال إنف لذا والمكافحة األفة

 .الحياتية بالظواهر التنبؤ في مهم
 

 تبأثير  حبول ال اصبة الدراسبات مبن العديبد نتبائج أظهبرت:  Humidity النسبية الرطوبة: ياانث

 الحلببم أنببوا  كثرأببب اإلصببابة إن األحمببر للحلببم يةكانالسبب الكثافببة فببي النسبببية الرطوبببة مسببتويات
 زيبادة أيقباف علب  الرطوببة مبن العالية المستويات وتعمل والجاف الحار الجو في تزداد األحمر
 يعمبل كمبا, نسبالخاال عمليبة أثنباء األحمبر الحلبمأفراد  تقتل العالية الرطوبة إن كما, الحلم أعداد
 إن عبن فضبال البيض وضع من اثناإل تبطئ كما الحلم تغذية  فض عل  الرطوبة عالي الهواء

 الرطوببة مبن الحلبم احتياجبات إنف كذل  الحلم أطوار حياة فترة قصر إل  تؤد  العالية الرطوبة
 الحمبببراء للحلمبببة المالئمبببة الجويبببة الرطوببببة إن وجبببد فمبببثال فيهبببا تعبببي  التبببي والبيئبببة تتبببباين

 الحببرارة درجببة عببن النظببر بغببض %12 هببي Tetranychus   desertorum الصببحراوية

 . السائدة
 

 الغزيبرة األمطبار تغسبل حيبث األحمبر الحلبم أعبداد فبي عكسي تأثير للمطر:Rain المطر  :ثالثا

 السببفلي سببط  إلبب  المطببر سببقوط اثنبباء وينتقببل يتحببر  الحلببم إن اال, الغببذائي العائببل علبب  الحلببم
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 بعببض علبب  الطبيعيببة الزغبيببة الشببعيرات تسبباعد كمببا  اانببأحي المحميببة األمبباكن إلبب و ورا لببأ
 يبؤد  الغزيبرة األمطبار سبقوط إن اال المطبر بفعل السقوط وعدم التعلق من الحلمأفراد  النباتات
 الحمببببببراء الشببببببا  حلمببببببة إن وجببببببد فمببببببثال كبيببببببر, بشببببببكل الحلببببببم أعببببببداد  فببببببض إلبببببب 

Oligonychus  coffae المطبر أوقبف كمبا, الغزيبر المطر أثناء كبير بشكل أعدادها ان فضت 

 . Tetranychus  kanzawai الشا  حلمة نمو بالرياح المقرون الغزير

 
 األوقبات أثنباء للضبوء ةاباسبتج عامبة بصورة األحمر الحلم أنوا  تظهر  :Light الضوء: عا  ابر

 اكثبر موجببة ةاباسبتج الصبيفية البلغة اثناإل تظهر فصلية ةاباالستج هذه لكن السنة من المالئمة
 الضبوء إلب  تهااباسبتج فبي البذكور وتتبباين الشبتوية اثنباإل مبن األببيض الضبوء مبن حزمة إل 

 الزعببببببببببرور علبببببببببب  الحمببببببببببراء للحلمببببببببببة الشببببببببببتوية اثنبببببببببباإل إن فلببببببببببوحظ األبببببببببببيض

Tetranychus   viennensis  الصبيفية اثناإل لوحظ وكذل  الذكور من للضوء اكثر تستجي 

 مببن أكثببر ضببوء حزمببة نحببو تقببالنلال مسببتعدة Pnonychus  ulmi  األوربيببة الحمببراء للحلمببة

 ذ  العاديبة الحمبراء للحلمبة الجنسبين ببين للضبوء ةاباالسبتج فبي ا تالف هنا  يكن ولم الذكور
 . Tetranychus  Urticae البقعتين

 
 ةابلالسبتج الحلبمأفبراد  ليبةابق مبن تزيبد التجويبع فتبرة زيبادة إن ثببت لقبد: Food الغبذاء:  امسبا  

 مبببن هنببآل للحلببم المتاحببة الرطوبببة لسببيطرة  اضببع ةاباالسببتج وطريقببة عالقببة إن اال للضببوء
 لكبن عاليبة رطوببة ذا دقيقبا   محيطبا تكبون النت  وبسب  الحديثة النبات أورا  إن جيدا   المعروف
أفبراد  إنفب لذل  بسرعة وتجف نتحها نسبة تقلل الحلمأفراد  تغذية بسب  جدا   المتضررة األورا 
 تتجبول .والواطئبة للرطوببة تتكيبف ولكنهبا فحسب  تجبو  ال جبدا   المتضبررة النباتات عل  الحلم
 البدايبة فبي الغبذاء نق  لكن النباتأو  الورقة السط  عل  معينة مساحة دا ل عادة الحلم أفراد 
 الضبوء مثبل مبؤثرات عليهبا تحتمهبا األعلب  إلب  غالببا   اكثبر مباشبرة طريقة في للحركة يحفزها
 وتقودهبا للضبوء يةاباإليج ةاباالستجفراد األ في تنشأ الغذاء نق  وقت تقدم مع الرطوبة وتدرج
 وحالمبا اكثبر, الظهبور وحديثبة غضبة  ضراء مادة إيجاد احتمال يكون حيث النبات حواف إل 

 سبلبية تصبب  هباإنف للرطوببة متصباعدا   تبدرجا   الواطئبة الرطوببة تعبودت التي الحلمأفراد  تواجه
 الرطوببة فبي التبدرج كبان  اإذفب مظلبة منباطق إلب  الحلبمأفبراد  تتجبه بالنتيجبة للضبوء ةاباالستج
 . للغذاء ا ر مصدرا   تجد النهاية في الحلمأفراد  إنف األورا  في النت  يسب 

 
 التبي المبؤثرات لهبذه ةاباالسبتج مبن مبا حبد إلب  جزئيا   ت تلف االريوفي الحلم فعل ردود إن     

 االريببوفي ال الحلببم إن بسببب  األكثببر علبب  اال تالفببات هببذه تحببدث األحمببر, الحلببمأفببراد  تظهببر
 .بقاءها لتضمن المعتادة تغذيتها حمالت قر  تبق  إن يج  لذل  بقوتها بعيدا   الزحف تستطيع

 
 كبائن يمبرضأو  علب  يتطفبلأو  مفتبرس حبي كبائن هبو الحيبو  العدو: الحيوية األعداء: سادسا  
 الحلبم كانسب مبع نجبدها التبي الحيويبة األعبداء اهم إن ,كانس بناء من منعه في ويسب  ا ر حي

 -:يلي ما الزراعي
 
 Predators/ Insects الحشرات/  المفترسات ـ1

 
  Hemiptera     Orius  Sp األزهار بقة
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                                     Neuroptera   Chrysopa  SP المن اسد

 

 
 Thysanoptera   Scolothrips   sexmoculatus المفترس الثربس

 
                                    Diptera  Syrphidae  السيرفد ةابذب

 
                         Stethorus  gilvifronsالدعاسيق

 
Clitostethus      sp                                         

 
Scymnus   Sp                                                 

 
            Predators /Mites الحلم/  المفترسات ـ5

 
 Phytoseilus,  Amblyseilus االجنبباس وتضببم المفتببرس  Phytoseiidae الحلببم عائلببة*

,Thphlodromus . 

 
   Cheyletidae الحلم عائلة*      Tydedae  الحلم عائلة*

 

 Stigmaeidae الحلم عائلة*    Bdellidae  الحلم عائلة*

 
 في كبيرا   دورا   لها المرضية المسببات من العديد هنا :    Pathogens المرضية المسببات ـ1

 ومنها: للنباتات الضار للحلم يةكانالس الكثافة عل  التأثير
 

         Oligonychus  ununguis الصنوبر الحلم عل      Entomopthora          الفطر

 
           Oligonychus  gossypii  الحلم عل       Neozygites                  الفطر
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 . الفطرين من با  Phytoseiida e  الحلم عائلة مفترسات من مفترس أ  ةابإص يالحظ ولم

 
 

 التغذية نباتي الحلم في الماء فقدان تنظيم

Water Regulation in Phytophagous Mites                                                     

 
 فببي التقلبببات مقاومببة علبب  قببادرا   يكببون إن دبببال والعببي  البقبباء مببن الحلببم يببتمكن لكببي          
أو  مباشر بشكل تؤثر إن يمكن والتي الم تلفة البيئة وعوامل النسبية والرطوبة الحرارة درجات
 درجبات مبن متباينبة ظروف في البقاء عل  الحلم قدرة إن الحلم, من الماء فقدان في مباشر غير

 مببن المبباء فقببدان عمليببة لتنظببيم الحلببم يمتلكهببا التببي التكيفببات  ببالل مببن تببتم والرطوبببة الحببرارة
 :يأتي وكما الحلم أطوار جميع في توجد التكيفات هذه الجسم,

 

 Water Regulation in Movable        للحلبم المتحركبة األطبوار فبي المباء فقبدان تنظبيم
stages 

  :يلي ما  الل من الماء فقدان عملية عل  السيطرة من للحلم المتحركة األطوار تستطيع      
-52 إلب  تصبل الحلبم لجسبم الدا لة الماء نسبة إن: Digestive System الهضمي الجهاز ـ1 

 البت ل  يجب  الرطوبة عالية األجواء في هإنف وعليه الساعة في للجسم الكلي الوزن من 52%
 موازنة عل  دراسة ففي بنشاط, الحلمأفراد  تتغذى عندما السائلة الفضالت من كبيرة كميات من

 المببر ء نهايبة إن وجبد Tetranychus urticae  (Koch) العاديبة الحمببراء الحلمبة فبي المباء

 القمبع يشببه مرتفبع صبمام فبي المبر ء ينتهبي حيبث ال لفيبة األمعباء بدايبة مبع تالمس في تكون
 هبذا يهيبئ حيبث ,ال لفيبة األمعباء إلب  ثبم القمبع فتحبة مبن أوسع تكون التي الوسط  القناة دا ل

 العضبالت تقلب  ويعمبل ,ال لفيبة القنباة إلب  للماء المباشر للمرور الضرور  االتصال الصمام
 هببذا وبواسببطة المريئببي, الصببمام علبب  ال لفيببة القنبباة إلبب  المببد ل غلببق علبب  الطوليببة الظهريببة
 إلب  يمبر إن وللسبائل الوسبط  القنباة تبد ل إن الدقيقبة  للمبواد يمكبن الوسبط  القنباة عن الفصل
 الغذاء إنف وعليه الماء من كبير حجم أمرار في الجهد من الهضم منطقة يري  وهذا ال لفية القناة
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 والمواد ال ضراء المادة من جديدة غذائية موادا   زائدا   غذاء كريات هكان يظهر الوسط  القناة في
 الفصبل هبذا إن الوسبط . القنباة فبي البدقيق الغبذاء تال ابب عل  يدل مما زغبيه حالة في  رىاأل
 :إل  يؤد  الوسط  القناة في والسوائل الغذاء بين
 
   الوسط . القناة في امتصاصها يتم الحلم يحتاجها التي واأليونات الصغيرة الجزيئات إن أـ
 لوقت أطول. الوسط  القناة في المركزة الصلبة المواد هضم استمرار ـ  
 الحاجبة دون تلفبظ إنو الهضبمي الجهباز مبن بسبرعة تمر إن الماء من كبيرة لكميات يمكن ـ ت 

 .رازباإل اجل من القصبي الجهاز إل  والنقل اال تيار  اجل االمتصا  من طاقة إل 
 الرطوببة فبي تتغبذى إن الحلبم يسبم  ب بار بشبكل ولبيس سبائل بشبكل الزائد الماء رازأب إن ـ ث 

 .عالية

 محبيط فبي يعبي  ال األحمبر الحلبم إن المعبروف من:   Tracheal Systemالقصبي الجهاز ـ5

 إن يجبب  بيببات حالببة فببيأو  انسببالخ حالببة فببي والتببي المتغذيببة األطببوار  إنفبب لببذل  حقيقببي مببائي
  ارجيبة مسباحة وذات محدودة يةانجسم سعات ذات الصغيرة اتحيوانال هذه الماء, عل  تحافظ
 ليبتمكن وكيميائيبا   يكياكانمي يتكيف إن الحلم عل  إنف لذل  نتيجة ,الجسم حجم إل  بالنسبة واسعة
 التنفسببية الفتحبباتأو  الثغببور بلوحببات الببتحكم علبب  القببدرة للحلببم إنفبب لببذل  والعببي , البقبباء مببن

 فبي الحلبم فبي المباء موازنبة فبي عامبل أهبم وهو القصبي الجهاز من الماء تشاران عل  للسيطرة
 بمعبدل محبدد القصببي الجهباز مبن المباء ب ار فقدان عل  السيطرة إن الواطئة, النسبية الرطوبة
 وغلبق األوكسبجين اسبتهال   فبض من الحلم يتمكن الجافة الظروف ففي للحلم, الحيو  النشاط
 .الوقت من طويلة لفترات القصبي الجهاز

 
 إلب و الجسبم مباء فقبدانو للتب بر جيبد عانمب ةاببمث عادة الكيوتكل يعمل:  Cuticle  الكيوتكل ـ1

 الحبرج المبدى عن الحرارة درجة تزداد لم ما ,الماء فقدان عل  السيطرة في عامل ةاببمث ما حد
 مبن المباء فقبدان تنظيم في دورا   يلع   للكيوتكل ال ارجي الشكل إنف تل  عن فضال   س42-22ͦ

 للكيوتكببل العريضببة ال طببوط علبب  الموجببودة الببدريناتأو  الفصببو  عببدد إن لببوحظ إذ الجسببم
 المتحركبة أطبوار علب  توجد الفصو  هذه الحلم عل  ورفيعة دقيقة ز رفة بشكل تظهر والتي
 للكيوتكبببل السبببطحية المسببباحة زيبببادة علببب  الفصبببو  هبببذه تعمبببل حيبببث بنشببباط تتغبببذى التبببي
 بيبات فبي الدا لةأو  الساكنة الحلم اثإن إن لوحظ بينما الكيوتكل من الماء ب روج تسم   وبذل 
 جسبم إلب  المباء تأ بذ ال الفصو  هذه إن عل  يدل وهذا الفصو  لهذه تفتقد صيفيأو  شتو 

 .الجسم ماء عل  المحافظة عل  يساعد هاابغي إنو
 

 معينبة سبلوكيات باعتمباد الماء فقدان تجن  من أيضا الحلم يتمكن: للحلم Behavior السلو  ـ4

  :مثال   منها
 مبن تقالهباانب المباء فقبدان تبنظم إن يمكنهبا المباء موازنبة عل  المحدودة السيطرة ذات الحلم أـ   

( الببراعم حلبم) االريبوفي الحلبم أنبوا  بعبض  .التب بر مبن مالئمة أكثر محالت إل  اقل محالت
 محفبزة مبادة تفبرز االنتفا بات حلبم مبن أ برى أنبوا و البراعم حراشف تحت محالت في تعي 
 الحلبم أنبوا  وبعبض الحلبمأفبراد  فيها تعي  تفا اتان تكوين من العائل يزيد إن يسب  مما للنمو
 اثنباءأو  الجباف الجبو فتبرات اثنباء الرطببة الترببة فبي عميقبا   طريقهبا تشبق الشعر  الرسغ ذات
 األحمبر الحلم أنوا  بعض العالية, الرطوبة فترات اثناءأو  الليل في التربة فو  ت رج ثم النهار

 البري  مبن لهبا حمايتهبا فتهبيء هاالتفاف يسب  مما ورا لأ األسفل السط  عل  تتغذى االعتياد 
 إنفب وهكبذا بيئتهبا, فبي كافيبة عاليبة رطوببة علب  للحصبول البور  فبي النبت  مبن تسبتفيد وبذل 
   . الماء فقدان لتنظيم بتكيفات عليها مسيطر التغذية النباتي الحلم وفعالية التواجد محالت

 



, 
 

 األنثب  جسبم دا بل قائهاإبب البالغة غير األطوار عل  المحافظة إل  الحلم أنوا  بعض ـتسع   
 حيبث Penthaleus major (Duges) النبو  في كما ذل  من قريبا  أو  البلوغ طور تصل حت 

 عائلببةأفببراد  فببي ا ببر مثببال  .مأمونببة أمبباكن إلبب  ظهورهببا بعببد مباشببرة تنتقببل إن األنثبب  تببتمكن
Pyemotidae المصبدر يكبون الحباالت بعبض وفبي غذاءها بمصدر نفسها اثناإل تلصق حيث 

 بعيدا   فيها البالغة غير األطوار تبق  حاضنة غرفةأو  ردهة لتصب  البطن تنتفخ ذل  وبعد حشرة
 هببذه دا ببل تتببزاوج قببد هبباإن حتبب  البلببوغ طببور تصببل حتبب  ت ببرج وال ال ارجيببة التببأثيرات عببن

 سباعدت قةابالسب التكيفبات إن Siteroptes  cerealts (Reut.) الحببو  حلمبة فبي كما الحجرة

 .جدا   محدودة هأعداد كانتل ولوالها تشارنواال البقاء عل  الحلم
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