
 المحاضرة الثانية :الحلم الزراعي الجزء العملي 
 

( فإنه يشمل تحت Class: Arachnidaيتضمن صف العنكبوتيات )
 Araneaeوالعناكب الحقيقية  Pseudoscorpionالعقارب الكاذبة  Subclassالصف

 .Acariوالحمم والقراد Scorpinesوالعقارب 
 

 : Ticksإن اهم صفات القراد 
 
ن أصغر األنواع ترى بالعين المجردة.ـ الجسم كبير 1  واليوجد ىناك أي نوع مجيري وا 
 ـ تتكون أجزاء الفم من:ـ2

 . Cheliceraeأـ زوج من الفكوك الكالبية 
وعمى سطح  موجود دائمًا ويمتد تحت الفكوك الكالليبية  Hypostomeب ـ المسان أو الشفية

الخارجي صفوف من األسنان تتجو إلى الخمف تساعد كثيرًا في تثبيت الحيوان عمى جسم المعيل 
 أثناء التغذية .

 وتكون عمى جانبي الرويس وفي األمام. Pedipalpiج ـ يوجد ليا زوج من األقدام المممسية 
 
ييكل الخارجي من ـ الجسم بصورة عامة مغطى بشعر قصير وقد يكون عاريًا من الشعر وال3

 الكيوتكل.
 ـ ليا زوج من الفتحات التنفسية عمى جانبي الجسم بين الزوج الثالث والرابع من األرجل.4
، و البالغة ـ تختمف دورة الحياة حسب األنواع، لكنيا جميعًا تمر بأدوار البيضة واليرقة والحورية5

-111بيوض عمى األرض من أسابيع إلى سنتين، تضع اإلناث ال 6قد تستغرق األدوار من 
 بيضة تزحف اليرقات عمى الحشائش وغيرىا ثم تصل إلى المعيل. 1811

ـ يوجد ىناك عائمتان ميمتان من القراد ىما القراد الرخو والقراد الصمب وتختمف ىاتان العائمتان 6
 بالشكل والمعيشة.

 
 : فإن اهم صفاته هي لمحممأما بالنسبة 

 
وقسم منيا ال ترى بالعين المجردة بل دائمًا تحتاج إلى التكبير العالي ـ جسم الحمم صغيرًا جدًا 1

 حتى بالنسبة ألكبر أنواعو حجمًا.
 ـ أجزاء الفم تتكون من األعضاء التالية:2



 أـ الفكوك الكالليبية أما ابرية مستدقة النياية أو بشكل ممقط.
 ت.ب ـ األقدام المممسية وتكون غير واضحة الحمقات أو بعدة حمقا

 ال تظير اال في بعض العوائل وحتى ىنا فإنو صغير جدًا.او ج ـ المسان أو الشفية أثري 
 
 ـ يتنفس الحمم بطرق مختمفة مثل القصبات أو التنافذ خالل جدار الجسم.3
ـ تكون الجسم مغطى بشويكات أو شعيرات حسية أو غير حسية وغالبًا تكون أعدادىا ومواقعيا 4

 والنوع.ثابتة بالنسبة لمجنس 
طور  و ينحوري نـ دورة الحياة بسيطة تتألف من بيضة ويرقة بثالثة أزواج من األرجل وطوري5

 يومًا. 21-15البالغة بأربع أزواج من األرجل وقد ال يستغرق الجيل أكثر من 
 الجسم مقسم الى ثالث مناطق ىي الجسم الفكي و المنطقة الجسمية و مؤخرة الجسم..6
رات ي الحشرات و ينوب عن ذلك بعض الشعي.ال يمتمك الحمم قرون إستشعار كما ىو الحال ف7

 التي تقوم بوظائف حسية.
.ال يمتمك الحمم عيون مركبة كالتي في الحشرات ويقتصر بذلك عمى العيون البسيطة أن 8

 وجدت.
 المظهر الخارجي لمحمم:

 
إن الييكل الخارجي الذي يغطي جسم الحمم بصورة عامة يتكون من نسيج غير متميز مكسو 

طبقة   Epidermisالذي تفصمو عن طبقة البشرة  Cuticulineبطبقة رقيقة من مادة الكيوتكمين 
وباستمرار النمو تبدأ الطبقة  Schmidt Layerبطبقة شميدت الحبيبية   رقيقة متميزة تسمى

قة غير المتميزة بالتصمب بدرجات مختمفة بواسطة التصبغ بصبغة االورثوكينون السطحية لمطب
Ortho-Quinone  ويمكن تميز طبقة الكيوتكل السطحيEpicuticle  والكيوتكل

التي تكون بشكل صفائح،  Endcuticleعن طبقة الكيوتكل الداخمي  Exocuticle  الخارجي
ل بقنوات وىذه القنوات تخرج من طبقة البشرة يوجد عمى غشاء الكيوتكمين فتحات صغيرة تتص

وتمر القنوات خالل طبقتي الكيوتكل الداخمي والخارجي ، تقوم بنقل إفرازات البشرة إلى طبقة 
 Layer Tectostracumالكيوتكل السطحية ويكون ىذا اإلفراز طبقة شمعية تسمى الممسية 

لمحافظة عمى توازن الماء داخل الجسم وفائدتيما ىي ا Cement layerوفوقيا الطبقة السمنتية 
 ومنع الفقدان الزائد منو.

 



 
 شكل يوضح جدار الجسم و الذي يتكون من

 Epicuticle. الكيوتكل السطحي 1 
ج.  Tectostracumب. الطبقة الممسية      Cement  Layerأ. الطبقة اإلسمنتية    

 Cuticulinالكيوتكمين 
 
. الكيوتكل الداخمي Exocuticle   4الكيوتكل الخارجي .Pore  canal      3  . قناة 2

Endocuticle     5طبقة شميدت .Schmidt Layer         6 البشرة .   Epiderms 
 

 مناطق الجسم لمحمم:
 م جسم الحمم إلى المناطق التالية:ـ1941عام  Vitzthumلقد قسم العالم 

 
 وتشمل:  Gnathosomaـ منطقة الفم وأجزاءه )الجسم الفكي(1

    ج. حاممة أألقالم   Cheliceraeبية أالكالب. الفكوك   Palpusأ. المالمس القدمية 
Stylophore  تنفسية  . لوحة حافة الفتحةد  Periterm 

 
 وتشمل: Idiosomaـ منطقة الجسم 2
 ( Propodosomaمنطقة األقدام األمامية )   
 ( (Hysterosomaمنطقة األقدام الخمفية    
 
 Opisthosomaـ منطقة مؤخرة الجسم 3



 
: إن ىذه المنطقة تمثل وتقابل الرأس عمى الحشرات Gnathosomaمنطقة الجسم الفكي _1

( حمقات وتقوم بقطع 3-2والتي تتكون من )  Cheliceraeوتشمل زوجًا من الفكوك الكاللبية
عين من الكالليب فأما وثقب أجزاء نسيج العائل وتقوم بامتصاص محتويات الخمية وتكون عمى نو 

ابرية مستدقة النياية كما في عائمة الحمم األحمر االعتيادي أو بشكل ممقط حيث تتكون من 
وقد تكون الصفائح مسننة حادة  Movable digitوصفيحة متحركة  Fixed digitصفيحة ثابتة

 م المممسية وىناك زوجا من األقداPhytoseiidae لتقطع الطعام كما في الحمم المفترس عائمة 
 Pedipalps  والتي ىي عبارة عن تراكيب حسية بسيطة مزودة بشعيرات تتحسس المواد

محورة إلى عضو ماسك   الكيميائية وأخرى لمسية تساعد في العثور عمى الغذاء وغالبًا ما تكون
كاللبية يشبو الفكوك العميا في كثير من الحمم المفترسة وتشكل كل من األقدام المممسية والفكوك ال

 األعضاء التي يحصل بواسطتيا الحيوان عمى الغذاء.
 
 

 
 

 شكل يوضح الجية البطنية والظيرية و الفكوك الكالبية



 
 شكل يوضح أنواع مختمفة من الفكوك الكالبية

وخاصة  Mesostigmataأما بالنسبة ألنواع الحمم التابعة إلى تحت رتبة ذات الثغر المتوسط 
يشبو الرجل إذ يتكون من  Pedipalpsفالمممس القدمي  Phytoseiidaeعائمة الحمم المفترس 

 Apoteleويسمى أيضا  Palpal clawقطع تحوي الحمقة األخيرة عمى تركيب يسمى  6
(Tined seta وقد )  . يكون من نوعين أو اكثر 

 
 لمحممومنطقة الجسم الفكي شكل يوضح الفكوك الكالبية 

 



:إن ىذه المنطقة تقابل منطقة البطن والصدر وأجزاء من الراس  Idiosomaمنطقة الجسم _2
في الحشرات وتكون غالبًا بشكل بيضي أو كيسي الشكل واحيانا دودية الشكل كما في عائمة 
الحمم االريوفي وتحمل األرجل وكذلك تحوي أجيزة اليضم والبراز والتكاثر ) التناسمي(، كيوتكل 

لجسم غالبًا ما يكون مخطط أو قد يكون بشكل دروع أو صفائح وكذلك تعرف باسم منطقة ا
notogaster  حسب األنواع المختمفة لمحمم، وىذا االختالف في الدروع التي تغطي منطقة

( عمى Setaeقد تكون صفة تصنيفية ، وكذلك أعداد وتوزيع الشويكات ) Idiosomaالجسم 
فية ميمة وقد تشمل منطقة الجسم عمى منطقة األقدام األمامية ىذه المنطقة قد تعتبر صفة تصني

Propodosoma  التي تحوي عمى الزوجين اإلمامين من األرجل وكذلك زوج أو زوجين من
التي تحوي عمى  Hysterosomaالعيون البسيطة والمنطقة األخرى ىي منطقة األقدام الخمفية 

 منفصمتين بواسطة أخدود في بعض األنواع . الزوجين من األرجل ، إن ىاتين المنطقتين غير

 
 الحمم االريوفي

والفتحات التناسمية وتكون خالية   :تشمل فتحة الشرج Opisthosomaمنطقة مؤخرة الجسم _3
وتبدء ىذه المنطقة من نياية حرقفة الزوج االخير  من أية زوائد عكس ما موجود في الحشرات

 .من االرجل الى نياية الجسم
 



 
 :Legs  of  Mitesاألرجل في الحمم 

والحورية الثانية  Protonymphودور الحورية األولى  Adultيحمل الدور البالغ 
Deutonymph  عدا الحمم االريوفي رباعي األرجل( أربعة أزواج من األرجل ، بينما تحمل(

وىي  ئيسيةحمقات ر  (7وتكون األرجل مقسمة إلى )ثالثة أزواج من األرجل ، Larvaاليرقات 
الركبة  _Femur ,4الفخذ  _Trochanter ,3المدور _Coxa ,2الحرقفة _1:

Genu,5_ الساقTibia ,6_  الرسغTarsus ,7_ومقدم الرسغPretarsus ,  ويكون مقدم
الرسغ مزود عادة بزوج من المخالب ووسادة وسطية ، ويعتبر الرسغ من اىم الصفات التقسيمية 
التي يعتمد عمييا في تقسيم العوائل إلى أجناسيا. تتحور أرجل الحمم حسب الوظيفة والميمة التي 

أرجل لممسك ـ 4  ـ أرجل متحورة لمجماع3.أرجل لمعوم 2.أرجل لممشي 1-تقوم بيا وكما يمي:
 والقنص.

 
 Legs  of  mitesرجل الحمم أشكل يوضح أجزاء 



  
 Pretarsus of mitesرجل الحمم شكل يوضح الرسغ أألقصى ) مقدم الرسغ ( أل 

 األرجل كصفة تقسيمية بين الذكور و اإلناث
عمى األرجل لمتمييز بين الذكور و اإلناث من خمل ما  في بعض مجاميع الحمم يمكن اإلعتماد

 يمي:
الذي يساعد في مسك  Glycyphagous ornatusوجود تضخم في أرجل ذكور النوع -1

 األنثى أثناء عممية التزاوج.
 وجود زائدة عمى ىسئة بروز في منطقة الفخذ بينما ال توجد ىذه الزائدة في االناث.-2
 ادية يضخم الزوج الثالث من االرجل كما في حمم االبصال.في حالة الذكور غير الع-3
 . Acaridiaوجود الممصات عمى االرجل و التي تعتبر صفة ىامة لتمييز ذكور مجموعة -4
عمى رسغ الرجل االولى لمذكر تكون صفة مميزة لو عن االناث كما  Omegaوجود شعرة -5

 في الحمم االكاريدي.
 يصبح الزوج االخير من االرجل سوطي. Tarsonemidaeفي إناث عائمة -6
 يتضخم الزوج االخير من االرجل. Tarsonemidaeفي ذكور عائمة -7

 الطور البالغ و الطور الحوري الثاني في حمم الشميك االحمر

      



يوجد عمى الجسم الحمم عدد من الشعيرات الحسية وأخرى : Sense  Organsأعضاء الحس 
في منطقة  Tactile Setaeحساسة لممواد الكيميائية ، كذلك يوجد عدد من الشويكات الالمسة 

الجسم وعمى األرجل وتتخذ أشكاال مختمفة فمنيا البسيط ومنيا المتفرع وغيرىا وكما ذكرنا سابقًا 
طح الظيري ذات أىمية تقسيمية ،أكثر مجاميع الحمم ليا فإن ىذه الشويكات الموجودة عمى الس

زوجان أو زوج من العيون البسيطة التي تقع عمى جانبي منطقة األقدام األمامية 
Propodosoma . 

 

 أىم زوائد منطقة الجسم:

و ىو عضو حسي صغير جدًا يوجد خمف حرقفة  Grandjean Organعضو جراندجيان -1
 كاريدي وىو عبارة عن امتداد يشبو الشعمة.الرجل األولى في الحمم األ

الغدد الدىنية و الفتحات الخارجية:توجد ىذه الغدد خمف الشعرة االبطية كما توجد عمى -2
 منطقة الجسم العجزي وعددىا أربعة أزواج كما في الحمم االكاريدي.

:تحمل أفراد بعض عوائل الحمم Pseudostigmatic Organالعضو التنفسي الكاذب -3
الخرطومي شعيرات تقوم بوظيفة حسية و تكون ىذه الشعيرات متصمة بكيس ىواء يساعد في 

 التنفس لذلك سمي بيذا االسم.

الزائدة الصولجانية:و توجد بين حرقفتي الرجل االولى و الثانية عمى الجسم القدمي االمامي -4
 .Acarophenoxما عدا جنس  Pyemotidaeكما في جميع أجناس عائمة 

و غيرىا عمى الجسم القدمي االمامي  Anystidaeالحممة الحسية:و توجد في عوائل الحمم -5
 وىي عبارة عن حممة تحمل زوج من الشعيرات.

:يوجد ىذا العضو عمى الرجل االولى في الحمم و القراد و ال Hallers Organعضو ىالرز -6
ال يوجد في اليرقات أيضًا وىذا العضو عبارة عن حفرة تحتوي تحمل الحوريات ىذا العضو وربما 
 عمى شعيرات حسية متخصصة.

:يوجد ىذا العضو عمى رسغ الرجل االولى لعائمة Rhagidial Organعضو راجيديال -7
Rhagididae السولينيدية . و يتكون من مجموعة من الشعيرات 



ة وال تزيد عن كونيا عوينات صغيرة و العيون: توجد في معظم االكاروسات وىي غير متطور -8
العيون المركبة غير موجودة في االكاروسات و الحمم الذي ال يمتمك عيونًا غالبًا ما يمتمك منطقة 
شفافة عمى السطح الظيري و بذلك يمكن ان يمر من خالليا الضوء الى الطبقة السفمية ومنيا 

 الى الجياز العصبي.

:يوجد ىذين النوعين من Genital and anal Openingsة:الفتحات الشرجية و التناسمي-9
الفتحات عمى السطح البطني من منطقة الجسم وتكون الفتحة الشرجية موجودة في جميع أطوار 

 الحمم أما الفتحة التناسمية فال توجد اال في الطور البالغ.

 

 

 


