
1 
 

 النظري االقتصادي الحلم
 

 النبات وقاية قسم- عةابالر المرحلة- السادسة المحاضرة
 

 Family: Tenuipalpidae الكاذب األحمر الحلم عائلة

 
 كبييرة مشياك  تسيبب التي  المهمة األنواع من الكاذب األحمر الحلم لعائلة عةابالت األنواع تعد    
 تهييا م حييي  تشييارهاانو تكاثرهييا لسييرعة وذليي  الخضيير ومحاصييي  اتابييوالغ الفاكهيية شيي ارأل

 وكنتي يية والثمييار واألزهييار والبييراعم االفييرع تهييا م كمييا العائيي  النبييات أوراق سيييح  أفرادهييا
 حالية وفي  البني  الليون إلي  تتحيو  فضيية بقي  تظهير ،التغذيية عمليية خال  النبات  النسيج لثقب

 رداءة عين فضيال العائي  النبيات تا ييةإن خفي  إلي  يؤدي مما األوراق تتساقي الشديدة اإلصابة
 والبرتقييال  االصييفر مثيي  مختلفيية انالييو وذات  اناألسيييوأو  البيضييوي بييين وشييكلها الحاصيي ،

 األر ي  وزو ي  الفيم أ يزاء  يحمي  أميام  قسيم قسيمين إلي  ال سيم يفصي  درز لها  ،األحمرو
 الحرييري النسييج العائلية هيذ أفراد  تفرز ال الخلفية، األر   زو ين يحم  خلف  وقسم األمامية
 .ملم 2.20-2.0 بين ما أيوالها تتراوح الكاذب، األحمر بالحلم العائلة هذ  تسميته أتت ومنه
 

 -: الكاذب األحمر الحلم عائلةفراد األ حياة دورة
 

 األحمييييييير الحليييييييم عائلييييييية بهيييييييا تمييييييير التييييييي  دواراأل بييييييينف  العائلييييييية هيييييييذ أفيييييييراد  تمييييييير
 نفسييه هييو الكيياذب األحميير الحلييم لعائليية الحييياة دورة مخيييي)   Tetranychidae    االعتيييادي

 تض  ،حي (العائلة هذ  ف  بيضويأو  متياو  البي  يكون فقي االعتيادي األحمر الحلم لدورة
 الليون حميراء بيضيوي شيك  ذات البيضية و حياتهيا فترة خال  بيضة 02 حوال  الواحدة األنث 
 هيذ أفيراد  حركية وتكيون م يامي أو  مبعثيرة بصيورة أميا وراقليأ السيفل  السيي  علي  توض 
ا ( 11-10) ال يي  ميدة وتسيتغرق قلييالا  اال محالتها تغادر وال بييئة العائلة أفيراد  تقضي  و يوميا
 تحييت والبييراعم األوراق ايابيي بييين البيضييةأو  Deutogyne بيييور الشييتاء فصيي  العائليية هييذ 

       Tenuipalpusو   Brevipalpas العائلة هذ  إل  تعود الت  اال نا  من. القلف

 
Cenopaplpus ,Raoiella ,Dolichotetranychus         

 
 :العربية والمنيقة العراق ف  العائلة لهذ  المهمة األنواع من
 
 والحمضيييات النخييي  تصيييب حييي  :Brevipalpus    phoenicis ةالكاذبيي النخييي  حلميية ـيي1

 والحورييات اليرقيات تتغيذ  الزينية، ونباتيات والشياي والقهيوة والعنيب النفيضة الفاكهة أش ارو
 علي  بقي  ظهيور إلي  ييؤدي مميا سيامة بميواد النباتيية األنسي ة وتحقين الخيو  علي  والبالغيات
   .الشك  منتظمة وغير سمراء اللون داكنة البق  هذ  وتكون ال رب تشبه ابالمص الخو 

 المسيييحة القرمزييية الحلمييةأو  ةالكاذبيي التفيياح حلمييةأو  القرمزييية ةالكاذبيي الحمييراء الحلميية ـيي0 
Cenopalpus  pulcher المرادفة العلمية أسماءها ومن Brevipalpus   pyri  :  هيذا ويشيك 

 علي  رئيسيية آفية بعيد فيما أوربا ف  ال وز أش ارو والعن ا  والكمثري التفاح عل  آفة النوع
 العصيارة بامتصيا  األوراق علي  المختلفية أيوارهيا تتغيذ  حيي  وتركيا مصر ف  السفر  
ا  لونهييا يصيب  منهييا النباتيية  بهييذ  تهاابأصيي در ية فيي  التفياح أصييناف تختليف ، وتيينكم  برونزييا
 مختليف في  و دت وقد وكوف   ابشر الصنفين من هابأص أق  الع م  الصنف إن حي  الحلمة
 . العراق ف  والخوخ التفاح زراعة منايق
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 ف  و دت وقد الرمان تصيب:  Tenuipalpus  punicae   P  and B الكاذب الرمان حلم ـ3

ا  بالتفصي  شرحها يتم سوف)  الرمان أش ار تزرع حي  العراق منايق  مي   (.الحقا
 
 في  الحلمية هيذ  تنتشير:   Tenuipalpus  eriophyoides  Baker ةالكاذبي الخيو  حلمية ـ4

 والثميار السيعف علي  الحليم مين المتحركية االييوار تتغيذ  حي  العرب  الخليج واقيار العراق
 صغيرة بق  ظهور اإلصابة وتسبب والخال  وال مري الخو  من النباتية العصارة بامتصا 

 . والثمار الخو  عل  اللون فاتحة
 
 تهييا م الحلميية فهييذ  :Tenuipalpus   granati  Sayeds الحمييراء ةالكاذبيي العنييب حلميية ـيي1

 النباتية العصارة بامتصا  وراقلأ السفل  السي  عل  المتحركة أيوارها وتتغذ  فقي العنب
 ةابلإلصي حساسييتها في  العنيب اصيناف تتبياين ان،واألغص االفرع تها م الشديدة اإلصابة وعند
 حساسيية  انوحليو وبهرزي وبارتلتالعنز  ودي  روس  العنب أصناف إن و د وقد الحلم بهذا
 حساسية أكثرها  انوحلو روس  انالصنف كان بينما ةابلإلص

 
 أشييي ار علييي  ميييرة ألو  و يييدت وقيييد الصفصييياف تصييييب :Tenuipalps barei حلمييية ـييي6

 بغداد. ف  غريب  أب بمنيقة الصفصاف
 
 أوراق علي  و يدت وقيد الفسيتق تصييب :Tenuipalpus haidari ةالكاذبي الحيدري الحلمة ـ7

      .نينو  محافظة ف  الفستق أش ار
 و يدت وقيد الواشينيونية ونخي  النخيي  تصييب :Raioella indica Hirst الهنديية الحلمية ـي0 

    .ال دي محافظة عةابالت قينانخ بمنيقة النخي  خو  عل 
 

 Pomegranate False Red Mite ةالكاذب الرمان حلمة

 
 Tenuipalpus punicae   P and B العلم : االسم

 
 انواييير ياانإسييب فيي  الحلييم هييذا ينتشيير:  Damage and Dispersion والضييرر تشييارناال

 العييراق في  وليبيييا انوعمي وفلسييين مصيير مين كي  فيي   و يد العربي  الييوين وفي  انوالباكسيت
 الزينية ونييات  الزينية انورمي الرميان الحليم هيذا يهيا م الرميان زراعية منيايق  مي  ف  ينتشر
 سيييح  ميين النبييات عصييارة بامتصييا  الحلميية وكييامالت وحوريييات يرقييات تتغييذ   ،  لنييار
 البني  الليون إلي  يتحيو  ثيم االمير بياد  في  الفضي  باللون األوراق تلون إل  يؤدي مما الورقة
 فيصيب  الثميار يهيا م هإنيف الحليم أعيداد زييادة وعنيد وسيقويها األوراق  فياف ثم ومن الصدئ 
ا  لونها ا  و لدها بنيا ا  ونموها خشنا  إن و يد وقيد فيها السكر نسبة وتنخف  قشرتها تنشق وقد بييئا

 البييذور عييديم راو  الصيينف عليي  منهييا ال ميي  وسيين سييليم  الصيينفين عليي  اشييد تكييون اإلصييابة
 .بدرة وصنف

 
 األنثي  بييور الشيتاء فصي  العيراق ف  الكاذب الرمان حلم يقض : Life History الحياة تأريخ

ه يولي يبلي  متيياو   سيم ذات الكاملية األنثي  الحلمة القلف، وتحت اناألغص شقوق ف  الكاملة
 المنيقيية عيين لل سييم األمامييية المنيقيية ويفصيي  أحميير لونهييا ملييم 2.172 وعرضييه ملييم 2.071
 في  األنثي  عن ويتميز فات  احمر لونه األنث  من أصغر فهو الذكر اما مستعر ، درز الخلفية
 أذار اوائ  ف  البراعم تفت  بداية م  سباتها اماكن من األنث  تخرج البين، نهاية وتياو  امتداد
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 عل  تضعه هاإنف األوراق عل  وضعه وعند األوراق عل  ثم البراعم عل  بيضها بوض  تبدأ ثم
 بيضية، 00 البيي  مين األنثي  تضيعه ما معد  يبل  العروق بين اتاالنخفاض مفضلة السيحين
 قبي  فاتحية وتصيب  وضيعها عنيد داكين احمر لونها يويلة أضالع ذات الشك  يةانأسيو البيضة
 يفقي  أييام 0-1 تسيتغرق حضيانة فتيرة وبعيد مليم 2.6 وعرضيها مليم 2.10 يولهيا يبلي  الفق 
 ثالثة ولها ملم. 212 عرضه ملم. 412 يوله بيض  الفق  بعد اليرقة  سم يرقات، عن البي 
 اييام  12-1 مرور بعد ألو  الحوري العمر إل  لتتحو  تنسلخ فاتحة حمراء األر   من أزواج
 هيذا ويسيتغرق  انثي عمير حورية لتعي  تنسلخ ايام 0-3 خال  نموها اكتما  وبعد تتغذ  حي 
 مين حياتهيا دورة ييو  يبلي  ذكيورأو  ا إني لتعيي  تنسيلخ نموها اكتما  وبعد ايام 12-6 العمر
ا  02 البي  وضعها بداية وحت  بالغة إل  وتيورها البي  وض   01 الحيرارة در ية عنيد يوما
 بغيداد في  السينة في  أ ييا  ييةانثم لهيا إن وتبيين،  فيهيا العيذري التكاثر يحص  لذل  أضافة   ͦ

 لهييا يةكانالسيي الكثافيية وصييو  بسييبب اال يييا  هييذ  أهييم والسيياد  والخييام   ابييالر ال ييي  ويعييد
 شهر بعد االفة هذ  أعداد تنخف  أضرارها من يزيد مما أبو وتموز حزيران اشهر ف  ذروتها

 كي  الخرييف اوائ  ف  والسميكة الرفيعة اناألغص إل  األوراق المتحركة االيوار تتر  ثم اب
 الكاملة ا ناإل دور ف  الشتاء تقض 

 
   Control المكافحة

 
 المعدنييية الزيييوت أحييد باسييتخدام الشييتاء فتييرة خييال  شيي اراأل ر  يمكيين التشييتية ا إنيي لمكافحيية
 مبييدات بأحيد العقيد اكتميا  وبعيد شي اراأل ر  فييمكن النشياي موسم خال  أما % 0-1 بتركيز

 .بها الموص  بالتركيز، Polo,  Vertimec,  Acrex, Neuron مث  االكاروسات
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