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 النبات وقاية قسم - عةابالر المرحلة - ةالثاني المحاضرة
 -:Taxonomic Status يةحيوانال المملكة في النباتي للحلم التصنيفي الموقع

 
 -: التالية التصنيفية المراتب ضمن Plant mites(Phytophagous Mites) النباتي الحلم يقع

 
                                  Kingdom: Animalia        يةحيوانال     :المملكة

 
                                                Phylum: Arthropod   األرجل مفصلية  : شعبة

 
       Class :                 المخالب    حامالت :الصف

 
 األرجل مفردة

 
 الفصوص ثالثية

 
 األرجل مزدوجة

 
 بود البوردو

 
 السيمفايال

 
 القشريات

 
 الحشرات

 
 :يلي ما وتضم          (Arachnid) العنكبوتيات

 
                               subclass :Acari                 القراديات: الصف تحت

 (: Mites and Ticks)والقرد              الحلم تشمل      

 
                 Order: Parasitiformes                 الطفيلي       شبه الحلم: رتبة ـ 1

 
                                                         Suborder:Ixodida القراد: الرتبة تحت

 
  Suborder: Mesostigmata        التنفسية الفتحة وسطية: الرتبة تحت

                        
                                 Order: Acariformes الخرطوميأو  الحقيقي الحلم رتبة ـ2

 
                                                     Suborder: Oribatida التربة حلم: الرتبة تحت

 

 Suborder: A stigmata             التنفسية الثغور عديمة: الرتبة تحت
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                           Suborder: Pro stigmata التنفسية الثغور  أمامية:  الرتبة تحت

 

 موضةو )Phytophagous Mites النبةاتي الحلةم  التنفسةية الثغةور أماميةة الرتبةة تحت وتضم

 (.دراستنا
 

 Subclass الصفوفأو  األصناف من عدد تحتها تضم األرجل مفصلية شعبة انب المخطط يبين

 لهزه  المميزة  الصفات اهم من إنو وغيرها والحلم والقراد والعناكب والعقارب الحشرات منها
 :يأتي ما هي الشعبة

 الةرأ  هةي متخصصة مناطق لتكون بعضها مع مندمجةأو  منفصلة حلقات إلى مقسم الجسم ـ1
 .الحلقات من متباين عدد منهما كل وفي والبطن والصدر حلقات (6-5) من ويتكون

 .المفصلية األرجل من أكثرأو  أزواج ثالثة لها ـ2
 بالمةا  ال تةووب ال خلويةة  عضةوية مادة وهو Chitin كايتيني يكون للجسم الخارجي الهيكل ـ3

 .الزائد الما  تبخر ويمنع الداخلية األعضا  على يحافظ حيث المخففة القواعدأو  وال بالحوامض
 .القلبمجازا  يسمى ضابن وعا  من ويتكون المفتوح النو  من انالدور جهاز ـ4
 .المخرج بفتحة وتنتهي الفم بفتحة وتبدأ الجسم بطول الهضم قناة ـتمتد5
 .والغالصم الخياشيمأو  يةابالكت الرئاتأو  الهوائية القصبات بواسطة التنف  يتم ـ6
 .القصبية العقد من وبضعة البطنية اباألعص من زوج من يتكون العصبي الجهاز ـ7
 .مالبيجي يبأناب طريق عن والعنكبوتيات الحشرات أكثر في رازباال يتم ـ8
 .عوريا   تكاثرا   يتكاثر منها وقليل داخليا   اباألخص ويكون منفصلة األجنا  ـ9
 

 -:    Class:Arachindaللعنكبوتيات       العامة الصفات واهم

 
 ال يمكةن حيةث والقةراد الحلةم عةدا بطنيةة ومنطقةة صةدرية - راسةية منطقة إلى  الجسم يتميز ـ1

 .ولك تمييز
 النةو  مةن فةم أجةزا أو  بسةيطة وعيةون األماميةة المنطقة في األرجل من أزواج أربعة توجد ـ2

 .الماص الثاقب
 .استشعار قرون لها لي  ـ3
 .والحلم الحشرات على وتتغوى سةابالي على تعيش أكثرها ـ4
 

 فتصززف والقززراد الحلززم تشززمل والتززي Subclass: Acari القراديززات صززف: تحززت بالنسززبة أمززا

 -للعنكبوتيات:  قا  ابس المهكور  للصفات باإلضافة التالية بالصفات
 
 كةي أو  واحةدة قطعةة كأنةهو الجسةم يظهةر بحيةث التمفصةل واضحة ليست الجسمية الحلقات ـ1

 .وبطن صدرية- رأسيه منطقتين إلى مقسم هنا غير فالجسم واحد 
 عن تميزها صفة وهوه تخصر بدون أي سويق بدون األمامية بالمنطقة الخلفية المنطقة تتصل ـ2

 .الحقيقية العناكب
 .Gnathosoma الفكي الجسم يسمى الرأ  يمثل الوي الجز  ـ3

 .الحياة أدوار جميع في الماص الثاقب النو  من الفم أجزا  ـ4
 النباتةات مةن كثيةرة أنةوا  وتعةيش علةى متباينةة محةالت وفي واسعا   تشاراان القراديات تنتشر ـ5
 لها يكون بولك فهي المعيشة  رميةأو  والنبات حيوانال على متطفلة فهي ومنتوجاتها اتحيوانوال

 .كبيرة اقتصادية أهمية
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 عةةددها حيةةث مةةن التنفسةةية الفتحةةات أسةةا  علةةى رتةةب وتحةةت رتةةب إلةةى القراديةةات تقسةةم ـةة6
 .والحلم القراد إلى تقسم هاإنو الجسم على ومواقعها

 
 تحزت يشمل هإنف( Class: Arachnida) العنكبوتيات صف يتضمن الهي دراستنا موضوع أما

 Araneae الحقيقيززززة والعناكززززب Pseudoscorpion ةالكاهبزززز العقززززارب Subclassالصززززف

 .Acariوالقراد والحلم Scorpines والعقارب

 
 :والحلم القراد صفات

 
 : Ticks القراد صفات اهم إن

 
 .المجردة بالعين ترى األنوا  أصغر إنو مجهري نو  أي هناك واليوجد كبير الجسم ـ1
 ـ:من الفم أجزا  تتكون ـ2
 . Cheliceraeالكالليبية  الفكوك من زوج أـ

 سةط  وعلةى الكالليبيةة الفكةوك تحةت ويمتةد دائمةا   موجةود  Hypostomeالشفيةأو  اناللس ـ ب

 المعيل جسم على حيوانال تثبيت في كثيرا   تساعد الخلف إلى تتجه اناألسن من صفوف الخارجي
 . التغوية أثنا 
 .األمام وفي الروي  بيانج على وتكون Pedipalpiالملمسية األقدام  من زوج لها يوجد ـ ج

 
 مةن الخةارجي والهيكةل الشةعر من عاريا   يكون وقد قصير بشعر مغطى عامة بصورة الجسم ـ3

 .الكيوتكل
 .األرجل من عابوالر الثالث الزوج بين الجسم بيانج على التنفسية الفتحات من زوج لها ـ4
 قةد والحوريةة  واليرقةة البيضةة أدواربة تمةر جميعةا   لكنهةا  األنوا  حسب الحياة دورة تختلف ـ5

 1811-111 مةن األرض على البيوض اثناإل تضع سنتين  إلى يعابأس 6 من دواراأل تستغرق
 المعيل. إلى تصل ثم وغيرها الحشائش على اليرقات تزحف بيضة

 انهاتةة وتختلةةف الصةةلب والقةةراد الرخةةو القةةراد همةةا القةةراد مةةن انمهمتةة انعائلتةة هنةةاك يوجةةد ـةة6
 والمعيشة. بالشكل انالعائلت

 
 الصةلب القةراد عةائلتي عةدا القراديةات فةي العوائةل جميةع علةى يطلةق اسم وهو للحلم بالنسبة أما

 : هي صفاته اهم إنف  الرخو والقراد
 
 العةالي التكبيةر إلى تحتاج دائما   بل المجردة بالعين ال ترى منها وقسم جدا   صغيرا   الحلم جسم ـ1

 .حجما   هأنواع ألكبر بالنسبة حتى
 :التالية األعضا  من تتكون الفم أجزا  ـ2
 
 .ملقط بشكلأو  النهاية مستدقة ريةاب الكالليبية أما الفكوك أـ
 .حلقات بعدةأو  الحلقات واضحة غير وتكون الملمسيةاألقدام  ـ ب
 .جدا   صغير هإنف هنا وحتى العوائل بعض في اال تظهر لوال الشفية أثريأو  اناللس ـ ج
 
 
 .الجسم جدار خالل التنافوأو  القصبات مثل مختلفة يطرق الحلم تتنف  ـ3
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 أعةةدادها تكةةون وغالبةةا   حسةةية غيةةرأو  حسةةية شةةعيراتأو  بشةةويكات مغطةةى الجسةةم تكةةون ـةة4
 .والنو  للجن  بالنسبة تةابث ومواقعها

 الحوريةةة وطةةوري األرجةةل مةةن أزواج بثالثةةة ويرقةةة بيضةةة مةةن تتةةألف بسةةيطة الحيةةاة دورة ـةة5
 .يوما   21-15 من أكثر الجيل ال يستغرق وقد األرجل من أزواج بأربع والبالغة

 
 

 
 
 

 
 وخاصةة Mesostigmata المتوسةط الثغةر وات رتبة تحت إلى عةابالت الحلم نوا أل بالنسبة أما

 مةن يتكةون إو الرجةل يشةبه Pedipalps القدمي فالملم  Phytoseiidae المفتر  الحلم عائلة

 Apotele أيضةةا ويسةةمى Palpal claw يسةةمى تركيةةب علةةى األخيةةرة الحلقةةة تحةةوي قطةةع 6
(Tined seta  )اكثرأو  نوعين من يكون  وقد . 



5 
 

 

 
 
 

 للحلم Habits and Habitats والمواطن العادات

 
 

 للحلم Habits and Habitats والمواطن العادات

 فةةي وضةةعها يمكةةن عامةةة وبصةةورة وجودهةةا  وأمةةاكن معيشةةتها طريقةةة فةةي الحلةةم أنةةوا  تختلةةف
 ـ:رئيسيتين مجموعتين

 
 : إلى وجودها وأماكن تغويتها حسب تقسم: Free- Living Mites المعيشة حر الحلم: أوال

 
 المكافحة مجال في كبيرا   دورا   تلعب األنوا  هوه إن: Predaceous Mites المفتر  الحلم ـ1

 المتفسةخة العضةوية المةواد وبةين التربةة فةي تعيش حيث الزراعية  اآلفات من للعديد البيولوجية
 النيمةاتودا بعةض وعلى الصغيرة األرجل مفصلية أنوا  على وتتغوى والدبال النباتية والمخلفات

 .الحلم من أخرى أنوا  وعلى
 
 النباتةةات مةةن العديةةد األنةةوا  هةةوه تصةةيب: Phytophagous Mite التغويةةة نبةةاتي الحلةةم ـةة2

 .المخزونة والمواد الحبوب وتصيب ومنتوجاتها االقتصادية
 



6 
 

 الفطريةةات علةى المتغويةة األنةةوا  تشةمل: Mycophagous Mites التغويةةة الفطةري الحلةم ـة3

 .المختلفة الفطريات عليها نمت التي المخزونة والنباتات
 
 والثمةةار األوراق وعلةةى التربةةة فةةي توجةةد: Saprophagous Mites التغويةةة رمةةي الحلةةم ـةة4

 في األهمية لها تكون ولك خالل ومن. الميتة يةحيوانوال النباتية األنسجة على وتتغوى المتساقطة
 .خصوبتها من فتزيد التربة في العضوية المواد تحليل

 

 حيةةوانال إلةةى األمةةراض مسةةببات بنقةةل يقةةوم حيةةث: Parasitic  Mites  المتطفةةل الحلةةم: يةةاانث

 :قسمين إلى ويقسم والحلم القراد من كل ولك في ويشترك انسنواإل
 

 حيةوانال علةى يتغةوى الةوي الحلةم مثةل:    Ectoparasitic  Mites خارجيةا   المتطفةل الحلةم ـ1

 األنةوا  كةولك  ويةةانث مرضةية بمسةببات للعةدوى محةال   ويهية  الحكةة ويسبب خارجيا   انسنواإل
 .الرياالم انوديد الوحيدة انالديد مثل داخلية وطفيليات مرضية مسببات تنقل التي
 
 التةةي التطفةةل الداخليةةة األنةةوا  مثةةل:    Endoparasitic   Mites داخليةةا   المتطفةةل الحلةةم ـةة2

 األكةةةةةةارين الحلةةةةةةم مثةةةةةةل للنحةةةةةةل الهوائيةةةةةةة القصةةةةةةبات خاصةةةةةةة التنفسةةةةةةي الجهةةةةةةاز تصةةةةةةيب
Acarapis  woodi العسةل نحةل تواجةه التي المشاكل من وهو العائل سجةأن تحلل يسبب حيث 

 العراقيةة المناحةل فةي الحلةم مةن  النةو  هوا وجود عن مس  هناك العراق وفي وآسيا  أوربا في
 .Varroa jacobosoni الفاروا توجد وكولك

 
 

 Mites and Host plants النباتية والعوائل الحلم

 
 الطرائق أيجاد إلى تؤدي إن يمكن فيها المؤثرة والعوامل النباتي وعائله الحلم بين العالقة فهم إن

 لةولك أضةراره وخفةض Phytophagous Mites التغويةة نبةاتي الحلةم علةى للسةيطرة المناسةبة

 :األتية بانالجو خالل من الموضو  هوا تناول سيتم
 

 يتغةوى التةي النباتيةة للعوائةل بسةيط استعراض إن: Host   Preference العائل تفضيل   :أوال

 نبةاتي عةائال علةى يتغةوى مةا الحلةم األنةوا  مةن هناك إن إلى يقودنا إن يمكن النباتي الحلم عليها
 مةةن قليلةةة أنةةوا  علةةى يتغةةوى مةةا ومنهةةا Oligonychus afrasiaticusمثةةل حلةةم الغبةةار  واحةةدا  

الحلةةةم األحمةةةر الشةةةرقي جةةةدا   واسةةةع عةةةائلي مةةةدى وات أخةةةرى ا  أنواعةةة نجةةةد حةةةين فةةةي النباتةةةات

Eutetranchus orientalis  المقارن التشري  ودراسات التصنيفية الدراسات من الكثير إن اال  

 واحةدا عائةل وات Phytophagous  Mites التغويةة النبةاتي الحلةم أنوا  من كثيرا   إن أظهرت

 إن يمكةن النتيجةة هةوه  تصةنيفا   بعضةها مةن القريبةة النباتيةة العوائةل علةى فقةط تتكةاثر قد هاأو إن
 األوراق عريضةةة النباتةةات علةةى يعةةيش الةةوي االريةةوفي الحلةةم عائلةةة حالةةة فةةي صةةحيحة تكةةون

 أخرى دراسات أشارت حين في العائل  النبات على االنتفاخات تصنع التي األنوا  تلك وخاصة
 العوائةل مةن أوسةع مةدى( الفةم أجةزا )  الكبيةر البةوز وات االريةوفي الحلةم أنةوا  لبعض إن إلى

 العنجةاص حلمةة ولك مثل  البوز صغير االريوفي الحلم أنوا  لدى مما األوراق عريضة النباتية
 واسةع جغرافةي مدى وله العنجاص بكثرة النو  هوا يصيب حيث Diptacus جن  البوز كبيرة

 . الوردية العائلة نباتات من  العديد أفراده وتصيب
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 نباتيا   عائال  أو  نوعا   تهاجم منه أنوا  بعض هناك إنف  االعتيادي األحمر الحلم لعائلة بالنسبة أما
 توجةد بينمةا جديةدة تغويةة أمةاكن عةن بحثةا   النةو  نفة  مةن آخةر نبات إلى تنتقل ثم عليه وتتغوى
 الحلةم أنةوا  إن المالحةظ إن اال متعةددة  نباتيةة عوائل على تتغوى متخصصة غير أخرى أنوا 
 تفضةيل درجةة إن  .العائةل النبةات وثمةار أوراق علةى التكةاثر بتفضيلها تتميز االعتيادي األحمر
 :على تعتمد للعائل النباتي الحلم

 
 حةين فةي للحلةم مفضةلة نباتيةة عوائةل هنةاك إن عديةدة دراسةات أظهةرت: النبةاتي العائل نو  ـ1

 مالئمة العوائل اقل العنب كان فمثال   االثنين بين وسط أخرىو مفضلة غير أخرى عوائل وجدت
 والخةةو  الخيةةار كةةانو تفضةةيال   المختبةةرة العوائةةل أكثةةر الفاصةةوليا كانةةت بينمةةا األحمةةر للحلةةم

 .االثنين بين ما وسط واألجاص
 
 الحلةةمفةةراد أل بةةةاوج كانةةت كيلالشةة أوراق إن الدراسةةات احةةدى فةةي وجةةد: السةةنة مةةن الوقةةت ـةة2

 إن. أيلول في بةاوج أصبحت ثم أبو تموز خالل بةاوج وغير الصيف وأوائل الربيع في األحمر
 .للنبات الفسلجية الحالة إلى تعزى إن يمكن األحمر للحلم الشليك أوراق بيةاوج في التباين هوا
 
 بةين يحةدث قد الغوائي العائل على التناف  إن:  Host Competitionالعائل على التناف : ياانث

 قةد التنةاف  هةوا إنو نفسه العائل تهاجم قد التي خرىاأل أفراد األنوا  بينأو  الواحد النو أفراد 
 الشةديد االزدحةام لتجنب وولك جديدة عوائلأو  أماكن إلى تقالنواال الحركة إلى الحلمأفراد  يدفع

 نشةاطها أوقةات تنظةيم إلةى األنةوا  بعةض تسةعى قةد لةولك إضافة النو  كانس بين فيما والتناف 
 لفاكهةةةا أشةةجار حلمةةة بةةين يحةةدث مةةا ولةةك مثةةال خةةرىاأل األنةةوا  نشةةاط مةةع تتعةةارض ال بحيةةث
 يفقة  حيةث Panonychus  ulmi األوربيةة الحمةرا  والحلمةة  Bryobia rubrioculusالبنية

 فةي البنيةة الحلمةة السةلوكية هةوه وتساعد الربيع في األوربية الحلمة قبل عادة البنية الحلمة بيض
 الربيةع أواخةر فةي الصةيفي البيةات تةدخل البنيةة الحلمةة إن اال  األوربيةة الحلمةأفراد  نمو إيقاف
 . والتكاثر التغوية في األوربية الحلمة تستمر بينما  الصيف حرارة لتتفادى

 
 أظهةةرت االعتيةةادي األحمةةر الحلةةم مةةن المختلفةةة األنةةوا  إن عديةةدة دراسةةات وأظهةةرت         
 األوربيةة الحلمةةأفةراد  إن وجةد فمةثال     المتغيةرة البيئيةة وللظةروف لالزدحةام متباينةة اتاباستج

 كمةا الغةوا   نقةص عنةد اناألو قبةل تابسة بةيض لوضةع تتحفةز Panonychus Ulmi الحمةرا 

 الغوائيةةة عوائلهةةا تتةةرك Tetranychus جةةن  مةةن األحمةةر الحلةةم أنةةوا  بعةةض إن أيضةةا وجةةد

 تحةدث قةد عديةدة تغيةرات إنفة ولةك عةن فضةال   عليهةا  للتغويةة جديدة نباتات عن للبحث وتتحول
 فةي تلةف وتسةبب النةو  هةوا أعةداد من تزيد حيث النشاط فترة خالل   الواحد النو أفراد  ضمن
 : إلى حينواك الغوا  على التناف  يؤدى حيث التغوية أماكن

 
 .الواحدة األنثى تضعه الوي البيض عدد في اختزال.1
 .الميت للبيض المئوية النسبة زيادة.2
 .البالغة غير األطوار بين الموتأعداد  في زيادة.3
 
 
 
 

 


