
 المحاضرة الخامسة/الحلم الزراعً/الجزء العملً

 Mites and Host plants النباتٌة والعوائل الحلم

 
 الطرائق أٌجاد إلى تؤدي إن ٌمكن فٌها المؤثرة والعوامل النباتً وعائله الحلم بٌن العالقة فهم إن

 لذلك أضراره وخفض Phytophagous Mites التغذٌة نباتً الحلم على للسٌطرة المناسبة

 :األتٌة بانالجو خالل من الموضوع هذا تناول سٌتم
 

 ٌتغذى التً النباتٌة للعوائل بسٌط استعراض إن: Host   Preference العائل تفضٌل   :أوال

 نباتً عائال على ٌتغذى ما الحلم األنواع من هناك إن إلى ٌقودنا إن ٌمكن النباتً الحلم علٌها
 من قلٌلة أنواع على ٌتغذى ما ومنها Oligonychus afrasiaticusمثل حلم الغبار  واحدا  

 الحلم األحمر الشرقيجدا   واسع عائلً مدى ذات أخرى ا  أنواع نجد حٌن فً النباتات

Eutetranchus orientalis ,المقارن التشرٌح ودراسات التصنٌفٌة الدراسات من الكثٌر إن اال ,

 واحدا عائل ذات Phytophagous  Mites التغذٌة النباتً الحلم أنواع من كثٌرا   إن أظهرت

 إن ٌمكن النتٌجة هذه, تصنٌفا   بعضها من القرٌبة النباتٌة العوائل على فقط تتكاثر قد هاأو إن
 األوراق عرٌضة النباتات على ٌعٌش الذي االرٌوفً الحلم عائلة حالة فً صحٌحة تكون

 أخرى دراسات أشارت حٌن فً العائل, النبات على االنتفاخات تصنع التً األنواع تلك وخاصة
 العوائل من أوسع مدى( الفم أجزاء)  ةالكبٌر المقدمة ذات االرٌوفً الحلم أنواع لبعض إن إلى

 حلمة ذلك مثل, ة المقدمةصغٌر االرٌوفً الحلم أنواع لدى مما األوراق عرٌضة النباتٌة

 مدى وله العنجاص بكثرة النوع هذا ٌصٌب حٌث Diptacus جنس البوز كبٌرة العنجاص

 . الوردٌة العائلة نباتات من  العدٌد أفراده وتصٌب واسع جغرافً
 
 نباتٌا   عائال  أو  نوعا   تهاجم منه أنواع بعض هناك إنف ,االعتٌادي األحمر الحلم لعائلة بالنسبة أما

 توجد بٌنما جدٌدة تغذٌة أماكن عن بحثا   النوع نفس من آخر نبات إلى تنتقل ثم علٌه وتتغذى
 الحلم أنواع إن المالحظ إن اال متعددة, نباتٌة عوائل على تتغذى متخصصة غٌر أخرى أنواع

 تفضٌل درجة إن  .العائل النبات وثمار أوراق على التكاثر بتفضٌلها تتمٌز االعتٌادي األحمر
 :على تعتمد للعائل النباتً الحلم
 
 حٌن فً للحلم مفضلة نباتٌة عوائل هناك إن عدٌدة دراسات أظهرت: النباتً العائل نوع ـ1

 مالئمة العوائل اقل العنب كان فمثال   االثنٌن بٌن وسط أخرىو مفضلة غٌر أخرى عوائل وجدت
 والخوخ الخٌار كانو تفضٌال   المختبرة العوائل أكثر الفاصولٌا كانت بٌنما األحمر للحلم

 .االثنٌن بٌن ما وسط واألجاص
 

 الحلمفراد أل بةاذج كانت كٌلالش أوراق إن الدراسات احدى فً وجد: السنة من الوقت ـ2

 إن. أٌلول فً بةاذج أصبحت ثم أبو تموز خالل بةاذج وغٌر الصٌف وأوائل الربٌع فً األحمر
 .للنبات الفسلجٌة الحالة إلى تعزى إن ٌمكن األحمر للحلم الشلٌك أوراق بٌةاذج فً التباٌن هذا
 
 بٌن ٌحدث قد الغذائً العائل على التنافس إن:  Host Competitionالعائل على التنافس: ٌاانث

 قد التنافس هذا إنو نفسه العائل تهاجم قد التً خرىاأل أفراد األنواع بٌنأو  الواحد النوعأفراد 
 الشدٌد االزدحام لتجنب وذلك جدٌدة عوائلأو  أماكن إلى تقالنواال الحركة إلى الحلمأفراد  ٌدفع

 نشاطها أوقات تنظٌم إلى األنواع بعض تسعى قد لذلك إضافة النوع كانس بٌن فٌما والتنافس
 لفاكهةا أشجار حلمة بٌن ٌحدث ما ذلك مثال خرىاأل األنواع نشاط مع تتعارض ال بحٌث

 ٌفقس حٌث Panonychus  ulmi األوربٌة الحمراء والحلمة  Bryobia rubrioculusالبنٌة



 فً البنٌة الحلمة السلوكٌة هذه وتساعد الربٌع فً األوربٌة الحلمة قبل عادة البنٌة الحلمة بٌض
 الربٌع أواخر فً الصٌفً البٌات تدخل البنٌة الحلمة إن اال, األوربٌة الحلمةأفراد  نمو إٌقاف
 . والتكاثر التغذٌة فً األوربٌة الحلمة تستمر بٌنما  الصٌف حرارة لتتفادى

 
 أظهرت االعتٌادي األحمر الحلم من المختلفة األنواع إن عدٌدة دراسات وأظهرت         
 األوربٌة الحلمةأفراد  إن وجد فمثال   , المتغٌرة البٌئٌة وللظروف لالزدحام متباٌنة اتاباستج

 كما الغذاء, نقص عند اناألو قبل تابس بٌض لوضع تتحفز Panonychus Ulmi الحمراء

 الغذائٌة عوائلها تترك Tetranychus جنس من األحمر الحلم أنواع بعض إن أٌضا وجد

 تحدث قد عدٌدة تغٌرات إنف ذلك عن فضال   علٌها, للتغذٌة جدٌدة نباتات عن للبحث وتتحول
 فً تلف وتسبب النوع هذا أعداد من تزٌد حٌث النشاط فترة خالل , الواحد النوعأفراد  ضمن
 : إلى حٌنذاك الغذاء على التنافس ٌؤدى حٌث التغذٌة أماكن

 

 .الواحدة األنثى تضعه الذي البٌض عدد فً اختزال.1

 .المٌت للبٌض المئوٌة النسبة زٌادة.2

 .البالغة غٌر األطوار بٌن الموت فً زٌادة.3

 
 النباتً للحلم الموسمً النشاط فً المؤثرة العوامل بعض تأثٌر
 
 على تمت الحلم فً البٌئٌة العوامل تأثٌر عن المتوفرة والمعلومات الدراسات أغلب إن   

 االعتٌادي األحمر الحلم لعائلة عةابالت األنواع وباألخص التغذٌة نباتٌة األنواع

Tetranychidaeالكاذب األحمر الحلم لعائلة عةابالت األنواعو Tenuipalpidae وذلك 

 :درست التً البٌئٌة العوامل أهم ومن  .االقتصادٌة ألهمٌتها
 

 من درس ما وأكثر أوسع من الحرارة درجة كانت لقد  :Temperature الحرارة درجة: أوال

 المنخفضة الحرارة درجة  إن الدراسات أظهرت إذ الحلم على تؤثر التً الجوٌة العوامل كل
 حدوث عند للحلم كبٌرة أعدادب موت حدوث وجد كذلك, الشتاء فً الحلم أعداد خفض إلى أدت

 الجٌل إن إلى ذلك وٌعزى الربٌع أوائل فً دافئ جو عقب الحرارة درجات فً مفاجئ انخفاض
 الحلمأفراد  اكثر إنو خاصة تهأبسأو  النمو متوقفة اثإن تاجإن من ٌمكن ال للحلم األول الربٌعً

 درجات فً المفاجئ االنخفاض إنف لذا النمو من الكاملة غٌر أطوار فً تكون الوقت هذا فً
 أعداد خفض فً تأثٌر المنخفضة للحرارة إنف وعلٌه الحلم,أفراد  من كثٌرا   ٌقتل سوف الحرارة
 خرىاأل هً تؤدي الحلم لمعٌشة االعتٌادٌة  الحدود عن الحرارة درجة ارتفاع إن كما , الحلم
 من الحلم تمكن التً هً فقط المعتدلة الحرارة إنو الحلم, فً كبٌرة بنسبة موت حدوث إلى

 تأثرت التشتٌة بٌض لفقس المئوٌة النسبة إن وجد الدراسات أحدى وفً والزٌادة, التكاثر
 أدى مما قصٌرة كانت حضانةال فترة إنو مرتفعة الفقس نسبة كانت حٌث الربٌع حرارة بدرجات

 فقد للحلم التكاثرٌة للقدرة محدد الحرارة كعامل الحرارة أهمٌة انولبٌ مبكرة, ذرٌة تاجإن إلى
 درجة ارتفاع إن حٌث أسٌا تزداد الحلم من نوع أليفراد األ تاجنإل ٌةاألول القدرة إن وجد

 الجاف الحار الصٌف إن حٌث الحلم لكثافة بالنسبة الموقوتة القنبلة مثل الحقل فً الحرارة

 فرد ملٌون 13 تنتج تفرٌخ ماكنة إلى( األنثى)  الحلم ٌحول قد الحلم من النوع هذا لتطور المالئم

 عند شهر فً فرد 22 من اكثر تنتج اثناإل نفس حٌن فً س2,62ͦ الحرارة درجة عند شهر فً

 . س22ͦ الحرارة درجة عند شهر فً فرد الف126222  وتنتج س1262ͦ الحرارة درجة

 



 موقف على دلٌل تعط والرطوبة الحرارة مراقبة وكذلك المبكرة الحقل مراقبة إنف ولذلك       
 دور DDs لها وٌرمز Degree-days الحرارٌة الوحدات نظام استعمال إنف لذا والمكافحة األفة

 .الحٌاتٌة بالظواهر التنبؤ فً مهم
 

 تأثٌر  حول الخاصة الدراسات من العدٌد نتائج أظهرت:  Humidity النسبٌة الرطوبة: ٌاانث

 الحلم أنواع كثرأب اإلصابة إن األحمر للحلم ٌةكانالس الكثافة فً النسبٌة الرطوبة مستوٌات
 زٌادة أٌقاف على الرطوبة من العالٌة المستوٌات وتعمل والجاف الحار الجو فً تزداد األحمر
 ٌعمل كما, نسالخاال عملٌة أثناء األحمر الحلمأفراد  تقتل العالٌة الرطوبة إن كما, الحلم أعداد
 إن عن فضال البٌض وضع من اثناإل تبطئ كما الحلم تغذٌة خفض على الرطوبة عالً الهواء

 الرطوبة من الحلم احتٌاجات إنف كذلك الحلم أطوار حٌاة فترة قصر إلى تؤدي العالٌة الرطوبة
 الحمراء للحلمة المالئمة الجوٌة الرطوبة إن وجد فمثال فٌها تعٌش التً والبٌئة تتباٌن

 الحرارة درجة عن النظر بغض% 12 هً Tetranychus   desertorum الصحراوٌة

 . السائدة
 

 الغزٌرة األمطار تغسل حٌث األحمر الحلم أعداد فً عكسً تأثٌر للمطر:Rain المطر  :ثالثا

 السفلً سطح إلى المطر سقوط اثناء وٌنتقل ٌتحرك الحلم إن اال, الغذائً العائل على الحلم
 بعض على الطبٌعٌة الزغبٌة الشعٌرات تساعد كما  اانأحٌ المحمٌة األماكن إلىو وراقلأل

 ٌؤدي الغزٌرة األمطار سقوط إن اال المطر بفعل السقوط وعدم التعلق من الحلمأفراد  النباتات
 الحمراء الشاي حلمة إن وجد فمثال كبٌر, بشكل الحلم أعداد خفض إلى

Oligonychus  coffae المطر أوقف كما, الغزٌر المطر أثناء كبٌر بشكل أعدادها انخفضت 

 . Tetranychus  kanzawai الشاي حلمة نمو بالرٌاح المقرون الغزٌر

 

 األوقات أثناء للضوء ةاباستج عامة بصورة األحمر الحلم أنواع تظهر  :Light الضوء: عا  ابر

 اكثر موجبة ةاباستج الصٌفٌة البلغة اثناإل تظهر فصلٌة ةاباالستج هذه لكن السنة من المالئمة
 الضوء إلى تهااباستج فً الذكور وتتباٌن الشتوٌة اثناإل من األبٌض الضوء من حزمة إلى

 الزعرور على الحمراء للحلمة الشتوٌة اثناإل إن فلوحظ األبٌض

Tetranychus   viennensis الصٌفٌة اثناإل لوحظ وكذلك الذكور من للضوء اكثر تستجٌب 

 من أكثر ضوء حزمة نحو تقالنلال مستعدة Pnonychus  ulmi  األوربٌة الحمراء للحلمة

 ذي العادٌة الحمراء للحلمة الجنسٌن بٌن للضوء ةاباالستج فً اختالف هناك ٌكن ولم الذكور

 . Tetranychus  Urticae البقعتٌن

 

 ةابلالستج الحلمأفراد  لٌةابق من تزٌد التجوٌع فترة زٌادة إن ثبت لقد: Food الغذاء: خامسا  

 من هنآل للحلم المتاحة الرطوبة لسٌطرة خاضع ةاباالستج وطرٌقة عالقة إن اال للضوء
 لكن عالٌة رطوبة ذا دقٌقا   محٌطا تكون النتح وبسبب الحدٌثة النبات أوراق إن جٌدا   المعروف
أفراد  إنف لذلك بسرعة وتجف نتحها نسبة تقلل الحلمأفراد  تغذٌة بسبب جدا   المتضررة األوراق

 تتجول .والواطئة للرطوبة تتكٌف ولكنها فحسب تجوع ال جدا   المتضررة النباتات على الحلم
 البداٌة فً الغذاء نقص لكن النباتأو  الورقة السطح على معٌنة مساحة داخل عادة الحلم أفراد 
 الضوء مثل مؤثرات علٌها تحتمها األعلى إلى غالبا   اكثر مباشرة طرٌقة فً للحركة ٌحفزها
 وتقودها للضوء ٌةاباإلٌج ةاباالستجفراد األ فً تنشأ الغذاء نقص وقت تقدم مع الرطوبة وتدرج

 وحالما اكثر, الظهور وحدٌثة غضة خضراء مادة إٌجاد احتمال ٌكون حٌث النبات حواف إلى
 سلبٌة تصبح هاإنف للرطوبة متصاعدا   تدرجا   الواطئة الرطوبة تعودت التً الحلمأفراد  تواجه



 الرطوبة فً التدرج كان  اإذف مظلة مناطق إلى الحلمأفراد  تتجه بالنتٌجة للضوء ةاباالستج
 . للغذاء اخر مصدرا   تجد النهاٌة فً الحلمأفراد  إنف األوراق فً النتح ٌسبب

 
 التً المؤثرات لهذه ةاباالستج من ما حد إلى جزئٌا   تختلف االرٌوفً الحلم فعل ردود إن     

 االرٌوفً ال الحلم إن بسبب األكثر على االختالفات هذه تحدث األحمر, الحلمأفراد  تظهر
 .بقاءها لتضمن المعتادة تغذٌتها حمالت قرب تبقى إن ٌجب لذلك بقوتها بعٌدا   الزحف تستطٌع

 
 كائن ٌمرضأو  على ٌتطفلأو  مفترس حً كائن هو الحٌوي العدو: الحٌوٌة األعداء: سادسا  
 الحلم كانس مع نجدها التً الحٌوٌة األعداء اهم إن ,كانس بناء من منعه فً وٌسبب اخر حً

 -:ٌلً ما الزراعً
 
 Predators/ Insects الحشرات/  المفترسات ـ1

 

  Hemiptera     Orius  Sp األزهار بقة

                                       
 

                                     Neuroptera   Chrysopa  SP المن اسد

 

 
 Thysanoptera   Scolothrips   sexmoculatus المفترس الثربس

 

                                    Diptera  Syrphidae  السٌرفد ةابذب

 
                         Stethorus  gilvifronsالدعاسٌق

 

Clitostethus      sp                                         
 

Scymnus   Sp                                                 
 
            Predators /Mites الحلم/  المفترسات ـ2

 
 , Phytoseilus,  Amblyseilus االجناس وتضم المفترس  Phytoseiidae الحلم عائلة*



 
   Cheyletidae الحلم عائلة*      Tydedae  الحلم عائلة*

 

 Stigmaeidae الحلم عائلة*    Bdellidae  الحلم عائلة*

 

 فً كبٌرا   دورا   لها المرضٌة المسببات من العدٌد هناك:    Pathogens المرضٌة المسببات ـ3

 ومنها: للنباتات الضار للحلم ٌةكانالس الكثافة على التأثٌر
 

         Oligonychus  ununguis الحلم على     Entomopthora              الفطر

 
           Oligonychus  gossypii  الحلم على      Neozygites                  الفطر

 

 
 
 
 

 . الفطرٌن من باي Phytoseiida e  الحلم عائلة مفترسات من مفترس أي ةابإص ٌالحظ ولم

 
 


