
 المحاضرة الثالثة/الحلم الزراعً عملً

 Internal Structures and Function of Mites الحلم فً ووظائفها الداخلٌة لتراكٌبا

 
 
 سائل فً تسبح التً واألجهزة األعضاء من معقد عدد Idiosoma الجسم منطقة تضم  

 : وهً الهٌمولٌمؾ
  

 كبقٌة المفتوح النوع من للحلم الدوري الجهاز :Circulatory System الدوراني الجهاز ـ1

 فتحات ذو بسٌط ظهري وعاء ومن اللون عدٌم الهٌمولٌؾ سائل من وٌتكون األرجل مفصلٌات

Ostia للوعاء قباضٌةناإل الحركة ذلك فً ٌساعده الجسم تجوٌؾ فً بحرٌة الهٌمولٌؾ وٌتحرك 

األقدام و األرجل خاصة الجسم من البعٌدة المناطق إلى الهٌمولٌؾ أٌصال إن كما الظهري،
 الجسم. لمنطقة البطنٌة- الظهرٌة للعضالت قباضٌةناإل الحركة نتٌجة ٌتم الملمسٌة

 

 من للحلم الهضمً الجهاز ٌتكون عامة بصورة:   Digestive System الهضمي الجهاز ـ2

 الخارجٌة البشرة طبقة من تنشأ التً Foregut الهضمٌة القناة إلى تؤدي التً الفم فتحة

Ectoderm العضلً بالبلعوم وتبدأ pharynx  المريء إلى بدوره ٌؤدي الذي esophagus 

 Endoderm الداخلٌة البشرة طبقة من تنشأ التً Midgut الوسطى القناة إلى بدوره الذي

 ٌبناباأل من اكثرأو  زوج أٌضا الوسطى بالقناة ترتبط،  األنواع بعض فً كبٌرة تكون والتً
 إلى ٌنتقل الطعام هضم وبعد الطعام، هضم لعملٌة السطحٌة المساحة من تزٌد التً االعورٌة

 بمعده مروره بعد Ectoderm الخارجٌة البشرة طبقة من تنشأ التً Hindgut الخلفٌة القناة

 ٌبأناب من زوج 2-1 الخلفٌة بالقناة ٌرتبط كما، الخلفٌة بالقناة الوسطى القناة تربط قصٌره

 . الوسطى القناة فً واالمتصاص الهضم عملٌة وتحدث األرجل مفصلٌات بقٌة فً كما مالبٌجً
 
 
 

 
 الجنس وحٌدة بانه هأنواع بجمٌع الحلم : ٌتمٌزReproductive System التناسلً الجهاز ـ3

 .مورفولوجٌا   األنثى عن الذكر تمٌٌز ٌمكن مجامٌعه معظم وفً



 
 خصٌة من الجهاز هذا ٌتكون :Male Reproductive System الذكري التناسلي الجهاز ـ1

 الخصى هذه تعمل حٌث Cluster العنقود بشكل الخصى من عددأو  الخصى من زوجأو  مفردة

 مزدوجةأو  مفردة تكون قد خر األ هً التً الناقلة القناة بواسطة تنتقل التً الحٌامن تاجإن على

 ؼٌر ٌكون قد الذي القضٌب إلى ثم Ejaculatory Duct فةاذالق القناة إلى الخصى عدد بحسب

 الؽدد من العدٌد الجهاز بهذا ٌرتبط كما Mesostigmata المتوسط الثؽر ذات الحلم فً موجود

 .فةاذالق والقناة الناقل الوعاء بٌن عادة تفتح التً المساعدة

 
 

 أٌضا الجهاز هذا ٌتكون :Female Reproductive System األنثوي التناسلي الجهاز ـ2

 البٌض بقناة ترتبط المباٌض هذه المباٌض، من عددأو  المباٌض من زوجأو  مفرد مبٌض من
 ٌفتح الذي Uterus الرحم فً البٌض قناة تفتح مزدوجة،أو  مفردة تكون قد خر األ هً التً

 الجسم لمنطقة البطنً للسطح الخلفً الوسطً الجزء فً ٌفتح الذي Vagina المهبل فً بدوره

Idiosoma. 

 
 
 
 
 
 



 اثناإل إلى الذكور من الحٌامن نقل عملٌة هً والتً Copulation للتلقيح بالنسبة أما        

 :ومنها الحٌامن نقل لعملٌة ومختلفة عدٌدة أشكال وجود ٌالحظ الحلم وفً
 
 الجهة من بعض مع انوٌلتقط األنثى من الذكر ٌقترب: Uropodidae عائلةأفراد  فً أـ

 نثىلأل التناسلٌة باللوحة فتلتصق التناسلٌة الفتحة من المنوٌة حٌامنه الذكر ٌطلق حٌث البطنٌة
 .التلقٌح عملٌة لتتم التناسلٌة فتحتها إلى الحٌامن بإدخال ذلك بعد تقوم التً
 
 من حٌث األنثى إلى الحٌامن لنقل الفكوك تستخدم :Gamasida رتبة تحت أنواع بعض فً ـ ب

 وؼالبا   وٌةانالثأو  الرئٌسة التناسلٌة الفتحة إلى الفكوك بواسطة مباشرة الحٌامن تنقل إن الممكن
 .Spermadactyl للحٌامن الناقلة القناة تسمى الحٌامن بنقل تقوم زائدة على الفكوك تحتوي ما

 نثىلأل وٌةانالث التناسلٌة الفتحة إلى الذكرٌة التناسلٌة الفتحة من الحٌامن نقل عملٌة وتسمى
 إلى الحٌامن نقل عملٌة على ٌطلق حٌن فً Podospermy بالـ Spermadactyl باستخدام

 .Tocospermy بالـ Spermadactyl باستخدام الرئٌسة التناسلٌة الفتحة

 

 الحامل فتحة فً الحٌامن توضع(: التربة حلم) Oribatida الخنفسائً الحلم مجموعة فً ـ ت

Spermatophore وهذا للهواء، تعرضه بعد وٌتصلب ٌجؾ ما انسرع سائل خٌط شكل على 

 الحلم فً سجلت الطرٌقة هذه ونفس اث،ناإل قبل من االلتقاط سهلة الحٌامن ٌجعل الحامل
 االرٌوفً.

 

 فً مثٌله ٌشبه الحلم فً التنفسً الجهاز:  Respiratory System التنفسي الجهاز ـ4

 قصبات بواسطة تتصل خارجٌة تنفسٌه ثؽور من ٌتكون حٌث، خر األ األرجل مفصلٌات
 ًانث ٌخرج حٌن فً الخالٌا إلى األوكسجٌن تحمل هوائٌة بقصٌبات بدورها تتصل هوائٌة
 فٌحدث التنفسٌة الثؽور عدٌمة الحلم فإنالحالة، هذه وفً، عكسٌة بطرٌقة الكاربون أوكسٌد
 من واحد زوج فٌوجد المتوسط الثؽر ذات للحلم بالنسبة أما الجسم، جدار طرٌق عن التنفس
 ٌالحظ Tarsonemidae الشعري الرسػ ذات الحلم عائلة اثإن حالة فً أما التنفسٌة، الثؽور

 األقدام األمامٌة منطقة) األمامً الجسم على الثؽور من زوجٌنأو  زوج وجود

Propodosoma) ًوبصورة. العائلة هذه الذكور من كثٌر فً التنفسً الجهاز ٌنعدم حٌن ف 

 على التنفسً الثؽر ٌوجد Prostigmata التنفسٌة الثؽور أمامٌة رتبة تحت حلم إنف عامة،

 .Peritreme التنفسٌة الحافة معه توجد وأحٌانا الفكً الجسم

 
 العاملٌن دفع وجودها عدمأو  وجودها وكذلك التنفسٌة الثؽور ومواقع عدد فً الكبٌر التباٌن إن

 :التالٌة suborderرتب تحت إلى الحلم تقسٌم إلى التصنٌؾ مجال فً

 

 الخنفسائً الحلم فً كما :A stigmataوتسمى  التنفسٌة الثؽور عدٌمةأو  مخفٌة رتبة تحت ـ1

Oribatida التنفسٌة الثؽور بمخفٌة أٌضا وتسمى Cryptostigmata. 

 
 السطح على التنفسٌة الثؽور تقع حٌث  Notostigmata :التنفسٌة الثؽور ظهرٌة رتبة تحت ـ2

 .Opilioacarida حلم فً كما للحلم الظهري

 
 الجسم على التنفسٌة الثؽور تقع وفٌها : Prostigmata الثؽور التنفسٌة أمامٌة رتبة تحت ـ3

 الحلم مجموعة فً كما Propodosoma األمامً القدمً الجسم مقدمة فًأو  الفكً

Actinedida  (التؽذٌة نباتً الحلم .) 



 
 ما التنفسٌة الثؽورأو  الفتحات تقع وفٌها : Mesostigmata المتوسط الثؽر ذات رتبة تحت ـ4

 من عابوالر الثالث الزوج حرقفتً بٌن ماأو  األرجل من والثالث الثانً الزوج حرقفتً بٌن
 .Gamasida الحلم مجموعة فً كما األرجل

 
 التنفسٌة الثؽورأو  الفتحات تقع وفٌها :Metastigmata التنفسٌة الثؽور خلفٌة رتبة تحت ـ5

 .Ticks القراد فً كما عةابالر الرجل حرقفة خلؾ

 

 من بالعدٌد الحلم فً اإلخراجأو  رازباال ٌتم:  Excretory   System االبرازي الجهاز ـ5

 : وهً الطرائق
 
 .الخنفسائً الحلم فً كما Coxal Glands حرقفٌة ؼدد أـ 

 الهضمٌة بالقناة ومتصلة الجسم تجوٌؾ فً موجودة صؽٌرة قنوات وهً: أخراجٌة قنوات ـ ب
 .الجرب حلم فً كما تشاراان األنواع أكثر وهً الداخلٌة البشرة طبقة ومنشئها الخلفٌة

 .إخراجٌة وظٌفة لتأدٌة الخلفٌة الهضمٌة القناة تتحور الخرطومً الحلم أنواع بعض فً ـ جـ
 الهضم أثناء ففً أخراجٌة قدرة لها الوسطى الهضمٌة القناة جدار فً أخراجٌة خالٌا توجد قد ـ د

 وفتحة المستقٌم ثم األمعاء نحو تتجه ومنها المعدة فراغ فً بها تقذؾ بولٌة بنواتج الخالٌا تمتلئ
 .المخرج

 

 الؽدد من بنموذجٌن ٌتمثل الحلم فً الؽدي الجهاز :Glandular   System الغدي الجهاز ـ6

 :هما Idiosoma الجسم منطقة فً الموجودة

 
 Parasitiformes لرتبة عابالت الحلم فً النظام هذا ٌوجد: Simple Type البسٌط النموذج ـ1

 الؽدد محتوٌات تصب الجسم، لمقدم الظهرٌة المنطقة فً حبٌبٌة ٌةابلع ؼدد من زوج من وٌتكون
 .الفم تجوٌؾ فً محتوٌاتها تفرغ التً القنوات من زوج فً
 

 Acariformes لرتبة عابالت الحلم فً النموذج هذا ٌوجد: Complex Type المعقد النموذج ـ2

 الؽدد منتجات تستلم حٌث القدمٌة الرأسٌة القنواتأو  المفرزة القنوات من زوج من ٌتكون وهو
 الصماء الؽدد وظٌفة لها الؽدد من أزواج 3-1 عن فضال   Coxal Glands الحرقفٌة

Endocrines ٌةابلع كؽدد أخر  ؼدد تعمل بٌنما نسالخاال بعملٌة المرتبطة. 

 

 ٌلعب هإن وجد Tetranychidaeو Bdellidae عائلتً فً الؽدي النموذج لهذا دراسة وفً

 النسٌج هذا تاجإن إن وجد Tetranychidae عائلة وفً العنكبوتً النسٌج تاجإن فً مهما   دورا  

 .الرسػ نهاٌات فً تفتح الكبٌرة الؽدد من زوج خالل من ٌتم
 

 من ٌتكون مركزي عصبً جهاز على الحلم ٌحتوي :Nervous System العصبي الجهاز ـ7

 والجهاز األرجل لتؽذٌة اباألعص من العدٌد منها تتفرع مرٌئٌة وتحت فوق عصبٌة عقد
 المرئٌة، تحت العصبٌة العقد من ممتدة اببأعص مجهزة وهً، التناسلٌة واألعضاء الهضمً
 التً الدراسات بعض وجود من بالرؼم الظهرٌة العصبٌة العقد من اببأعص الفم أجزاء وتتزود
 اباألعص أما أٌضا، المرٌئٌة تحت العصبٌة العقد من اببأعص تتزود الفم أجزاء إن تؤكد

 الذي المحٌطً العصبً للجهاز بالنسبة أما المرٌئٌة، فوق العصبٌة العقد من تنشا هاإنف البصرٌة
 ن.اآل لحد ٌدرس فلم الخارجً المحٌط من المنبهات ٌستلم


