
 الحلم الزراعً/الجزء العملً المحاضرة الرابعة

 أعضاء الحس و زوائد الجسم 

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 
فإن ىذه الشويكات الموجودة عمى السطح الظيري ذات أىمية تقسيمية ,أكثر مجاميع الحمم ليا 
 زوجان أو زوج من العيون البسيطة التي تقع عمى جانبي منطقة األقدام األمامية

Propodosoma . 
 

 أهم زوائد منطقة الجسم:

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

كما توجد عمى  الغدد الدىنية و الفتحات الخارجية:توجد ىذه الغدد خمف الشعرة االبطية-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 

 .يةمتسال هبيذ ىذا العضو التنفس لذلك سمي

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
 حممة تحمل زوج من الشعيرات. اوزائدة  وىي عبارة عن

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

 عمى شعيرات حسية متخصصة.



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

العيون: توجد في معظم االكاروسات وىي غير متطورة وال تزيد عن كونيا عوينات صغيرة و -8
ما يمتمك  غير موجودة في االكاروسات و الحمم الذي ال يمتمك عيونًا غالباً  العيون المركبة

منطقة شفافة عمى السطح الظيري و بذلك يمكن ان يمر من خالليا الضوء الى الطبقة السفمية 
فيي موجودة في مقدمة االقدام المممسية و  أما العيون البسيطةومنيا الى الجياز العصبي.

 وظيفتيا ىي تمييز الضوء من الظالم.

:يوجد ىذين النوعين من Genital and anal Openingsالفتحات الشرجية و التناسمية:-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.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 and life stages of Mites Reproduction and الحلم وتطور نمو ومراحل التكاثر
Oviposition 

 
 وٌحدث اثإنو ذكور الجنس منفصلة:Acari   Subclass القرادٌات الصف تحت تعتبر       

 الجماع عملٌة فً األنثى مع الذكر لابٌتق حٌث المختلفة الرتب تحت حسب مختلفة بطرق التلقٌح
 ٌتم حٌث بسٌطة مدة فً الجماع عملٌة وتتم األنثى إلى الذكر من المنوٌة اتحٌوانال تنتقل لكً
 عائلة فً كما نثىلأل التناسلٌة الفتحة فً مباشرة القضٌب بواسطة اثنلإل المنوٌة اتحٌوانال نقل

 وتنقل ساعات عدة الجماع عملٌة تستغرق وقد Tetranychidae االعتٌادي األحمر الحلم

 عندما Phytoseiidae المفترس الحلم عائلة فً كما الفكوك بواسطة اثنلإل المنوٌة اتحٌوانال

 من كثٌر وفً.  التزاوج بعد الوقت بعض ٌبقى فقد الذكر أما ةالثانٌ الحورٌة طور فً تكون
 تحمل وقد المنسلخة الحورٌة بتلقٌح للفوز بٌنها فٌما وتتبارى الذكور من عدد ٌتجمع اناألحٌ

 تتكاثر الحلم أنواع معظم الكامل. الطور إلى ٌصل حتى علٌها وٌبقى الذكر األنثى الحورٌة
 عذرٌا   ٌتكاثر األخر وبعضها اثنواإل الذكور من أفرادا المخصب البٌض ٌعطً وفٌه جنسٌا  
 -هً:  العذري التكاثر من أنواع ثالثة وهناك

 
 Gamasidae فً كما Haploid ذكور عطًٌ المخصب غٌر البٌض: Arrhenotoky ـ1

 .Tetranychidaeو Actinedidaeو

 

 أنواع بعض فً كما فقط اثإن ٌعطً المخصب غٌر البٌض: Thelytoky  ـ2

Tenuipalpidae , Gamasidae . 

 

 .Acaridae أنواع فً كما اثإنو ذكور ٌعطً المخصب غٌر البٌض: Amphoterotoky ـ3

 

 أشكال ذات وتكون مجامٌع فًأو  منفرد بشكل Oviposition البٌض ٌضع الحلم أنواع ومعظم 

 علٌهأو  نقوش علٌهأو  أملس سطحها تكونأو  وسطٌة شوكة لها ٌكونأو  كرويأو  بٌض
أفراد  فً كما برتقالًأو  أصفرأو  أحمرأو  شفاف نصف البٌض لون وٌكون تخطٌطاأو  أشواك
 أنواع تضع وقد مباشرة وضعه قبل شمعٌة بطبقة ٌغطً وقد التنفسٌة الثغور أمامٌة الرتبة تحت
 والحلم التنفسٌة الثغور عدٌمة حلم أنواع مثل الغذاء مصدر على عشوائٌا بٌضها الحلم بعض
 .Phytophagous mites التغذٌة نباتً

 
 ولودة شبه األخر وبعضها Viviparous أحٌاء تضع هاإن أي ولودة الحلم من أخرى أنواع هناك

Ovoviviparous الوضع عند مباشرة الٌرقات تخرج وقد مباشرة وتفقس البٌض تضع حٌث. 

 

 الزوجٌة الكروموسومات من أعلى فٌكون Acari القرادٌات فً الكروموسومات عدد أما

 حلم فً وباألخص الغالب هو الكروموسومات من أزواج 4-2وجد هإن اال كروموسوم 36 ٌبلغ

  التغذٌة. نباتً
 
 



 عدم فً للمساعدة مرن الوضع عند البٌض : ٌكونEggs البٌض-1للحلم:  الحٌاتٌة األطوار

 الوسائل من العدٌد هناك بان ووجد التناسلٌة الفتحة خاللأو  البٌض بقناة مروره خالل تحطمه
 .البٌض لحماٌة والتكٌفات

 

  
Eggs and adults of T. urticae, representing the extremes of the egg size 
distribution in experiment 1. (a) Fertilized egg and adult female; (b) 

unfertilized egg and adult male. 

 
 
 غٌر ساكنه أما الٌرقة تكون المرحلة هذه : فPre-Larval stageً الٌرقة قبل ما طور -2

 األرجل الٌرقة فً تتمٌز وال محدد شكل له لٌس كٌس بشكل وتبدو متغذٌة وغٌر متحركة
 بوجود الٌرقة تتمٌزأو    Calyptostasis كالٌباتوستاسس الحالة هذه فً وتسمى الفم وأجزاء

 الخنفسائً الحلم فً كما الشعٌرات وبعض الفم أجزاء إلى أضافة األرجل من أزواج ثالثة
 إلى ٌنسلخ الطور هذا نمو اكتمال وبعد Ellatostasis أٌالتوستاسس الحالة هذه فً وتسمى

 .ٌوم 15-1.5 من نسالخاال عملٌة تستغرق وقد الٌرقة طور

 

 وعدم المتصلبة األرجل من أزواج ثالثة بوجود الٌرقة وتمتاز :Larval Stage الٌرقة طور -3

 تكون قد األنواع بعض فً غائبة.أو  موجودة تكون قد البطنٌة واللوحة التناسلٌة الفتحة وجود
 الحلم عائلة فً كما مفترسة تكون قد أخرى أنواع فً ولكن تتغذى، وال ضعٌفة، الٌرقة

Cheyletiidae. 
 

 حوري عمر وجود ٌالحظ ما ونادرا   الٌرقة طور : ٌلNymphal Stageً الحورٌة طور -4

 فً حورٌة أعمار 3-2 وجود هو الشائع بٌنما الصلب، القراد أنواع بعض حالة فً كما واحد

 اللٌن القراد عائلة فً كما ٌةانثم إلى الحورٌة األعمار عدد ٌصل وقد الحلم أنواع معظم
Argasidae .والفتحات الجسم الواح ووضوح األرجل من أزواج أربعة بوجود الحورٌة تتمٌز 

 اثناإل عن الذكور تمٌز ٌمكن الطور هذا وفً متطورة غٌر تكون ولكنها الخارجٌة التناسلٌة
 مشاهدة ٌمكن الغالب وفً. الحلم تصنٌف فً الحوري الطور على االعتماد ٌمكن إنف وعلٌه

 Deutonymph والثانً Protonymph األول الحوري العمر هً حورٌة أعمار ثالثة

 .الخنفسائً الحلم فً كما Trinymph والثالث

 



 له المورفولوجٌا الصفات جمٌع باكتمال الطور هذا : ٌمتازAdult Stage البالغ الطور -5

 وعلى اث،نواإل الذكور بٌن التمٌٌز سهوله عن فضال   التناسلٌة، أجهزته نمو اكتمال إلى أضافة
 :هما اثناإل من نوعٌن تمٌٌز ٌمكن العموم

  

 
 .مورفولوجٌا   الذكور تشبه وهً للذكور مصاحبة عادة وتوجد :Protogyne ٌةاألول اثناإل أـ

 
 وتمتاز الشتوي للبٌات متخصصة تكون التً :Deutogyne وٌةانالثأو  الشتوٌة اثناإل ـ ب

 وصول إلى ظهورها وٌعزى ذكور معها ٌوجد وال طوٌلة لمدة التغذٌة على أفرادها قدرة بعدم
 انخفاض إلىو النوع هذا ظهور إلى تدفع النضج من درجة إلى النباتً العائلأو  النباتٌة األوراق
 .الحرارة درجة

 

 

 

 

 


