
 ضرة السابعة/الحلم الزراعً /الجزء العملًاحالم

 .Oligonychus  afrasiaticus (  McG)   (Acari :Tetranychidae)   الغبار حلم

 
 النخٌل على                                       

 

 سنة McGregor قبل من مرة أول The old world date mite الغبار حلم وصف         

 قبل من ذلك بعد الجنس غٌر ثم Paratetranychus afrasiaticus(McG.) باسم م9191

Pritchard  ,Baker إلى 9111  سنة Oligonychus الغبار لحلم لمًالع االسم اصبح بحٌث 

Oligonychus afrasiaticus ( McG.)، تزانكر وضع Krantz تصنٌف آخر م9191 سنة 

 منها والتً االقتصادي الضرر ذات العوائل تضم التً Tetranychoidea العائلة لفوق

 الجنس هذا إن ، Oligonychus الغبار حلم جنس الٌها ٌعود التً Tetranychidae   عائلة

، القهوة، الشاي، وانجالم،  البلوط، التمر نخٌل منها عدٌدة عوائل تهاجم نوعا   91 من أكثر ٌضم

 .األفوكادو والكمثرى ، العنب، الرمان، الصنوبر، الذرة، القطن
 
 :ٌسببه الذي والضرر الجغرافً والتوزٌع تشاراالن
 

، العراق فً مشكلة ٌعد إذ العالم فً النخٌل زراعة مناطق جمٌع فً ٌنتشر الغبار حلم إن     
 تونس ،المغرب ،الجزائر ،لٌبٌا، األمارات ان،عم سلطنة ،الٌمن ،الكوٌت، البحرٌن، السعودٌة

 .وأمرٌكا مالً ،تشاد ،ٌاانمورٌت ان،السود
 
 واب وباسم العراق فً الغبار عنكبوت باسم فٌعرف محلٌة بأسماء ٌشتهر الحلم من النوع هذا إن

 على الغبار اكاروس وباسم مصر فً أحبمبم وباسم انالسود فً ارم وباسم الجزائر فً فروة
 .الٌمن فً النخٌل على الغبار حلم وباسم السعودٌة فً النخٌل

 

 اثأر شاهد بانه البصرة فً الحلم لهذا دراسته عند9191 عام جورج كلٌزينأإل الباحث وذكر

 أصناف خالل على الرقٌق النسٌج بظهور وذلك حزٌران بداٌة من اإلصابة
 التً التمور أنواع أما ابو تموز شهري فً تدرٌجٌا   اإلصابة وتشتد واللٌلوي  الخضراوي

 وثٌقة عالقة هناك إن والحظ أٌلول شهر أواخر حتى الحلم فٌها فٌبقى  كالبرحً متأخرة تنضج
 أخرى جهة من الجافة الشمالٌة الرٌاح هبوب كثرة وبٌن جهة من تشارهاانو اإلصابة شدة بٌن

 تشتد إذ ابالتر من كبٌرة بكمٌات محملة وتكون ابو وتموز حزٌران اشهر فً عادة تهب والتً
 األماكن فً الواقع النخٌل وفً الجافة  الرٌاح فٌها تكثر التً السنٌن فً اإلصابة وتنتشر

 . لها المعرضة
 
 

 أعراض اإلصابة
نسٌجه  وٌفرز الثمرة قمع حول الحلم أدوار وجود ٌتركز والخالل الجمري مرحلتً عند 

 مما للخالل الخارجٌة القشرة نسٌج ٌغطً ثم ومن وقمع الثمرة الشمروخ سوٌق بٌن ما الحرٌري
 وجلود باألتربة المغطى االخضر اللون على محافظا   وٌجعله الفسٌولوجٌة العملٌات ٌعٌق
 اشتداد عند والسٌما للثمرة خرىاأل المراحل إلى تحوله دون من الموسم نهاٌة إلى نسالخاال

 . اإلصابة
 
 



 
 مظهر األصابة

 
 

 الضروف المالئمة لإلصابة
 اب شهر منتصف فً األصفر الخالل مرحلة فً أعدادها فً الذروة إلى الحلم أدوار وصلت

 الحرارة درجة من المالئمة البٌئٌة العوامل لتوفر التوالً على1001و1009 وللموسمٌن

 تحصل المرحلة هذه فً إن إذ لتطوره، الكافٌة األساسٌة الغذائٌة المواد وتوفر نسبٌة ورطوبة
 نسبة فً تدرٌجٌة زٌادة مع الحموضة فً تدرٌجً ونقص السكروز تراكم فً سرٌعة زٌادة

 فٌكون للثمرة الممٌز واللون للماء المئوٌة النسبة فً ونقص الماء فً انللذوب لابالق البكتٌن
 أدوار وتبدأ اباألرط فً الثمار تبدأ حتى المرحلة هذه وتستمر األصناف لبعض احمرأو  اصفر
 انخفاض إلى ذلك فً السبب وٌعزى والتمر الرطب مرحلتً فً أعدادها فً االنخفاضب الحلم
 . الغذاء نقص إلىو  الحرارة درجة فً
 
 البالغة غٌر المتحركة دواراأل اختفت وكذلك لها حد أدنى إلى البالغات أعداد انخفضت لقد  
 ونكان شهر فً س99ͦ من اقل إلى الحرارة درجة انخفضت عندما تماما   (والحورٌات الٌرقات)

 .أذارو وشباط الثانًو األول
 
 
 
 

 بٌنما م  91 الحرارة درجة  عند أنثى لكل بٌضة19 بمعدل بٌضها األنثى تضع :الحٌاة دورة

 من الحلم لتطور الالزمة دةالم معدل إنو س10ͦ الحرارة درجة عند أنثى لكل بٌضة 99 تضع

 تطور مدة معدل إن وجد وكذلك ٌوما   9,1 هو س91ͦ الحرارة درجة عند البالغة إلى بٌضة

 اثناإل من اقل الذكور بقاء مدة إنف العموم وعلى اثناإل فً مدته معدل من اقل كان الذكور
 الحرارٌة الدرجة عً س91ͦ الحرارة درجة وتعتبر الحرارٌة الدرجات جمٌع عند ٌوما  ( 9-1)بـ

 العراق فً الغبار حلم أدوار لتطور المثلى
 
 



  Tetranychus urticae (Koch) (Acari: Tetranychidae)البقعتٌن ذوالحلم 

 
 :الحٌوانٌة المملكة فً البقعتٌن ذي للحلم التصنٌفً الموقع

 
Kingdom: Animal                          

  Phylum: Arthropoda                          

                               Class: Arachnida                                             
        Subclass: Acari (Mites and Ticks))                          

Order:  Acariformes                          
Suborder: Prostigmata                          
Family: Tetranychidae                          
Genus: Tetranychus                          
Species: urticae                          

 
 نباتٌة ا  أنواع ٌصٌب عالمٌا   تشارناال واسعة افة البقعتٌن ذي الحلم ٌعد: االقتصادٌة األهمٌة
 مثل العراق جنوب فً مختلفة نباتٌة ا  أنواع بشدة ٌصٌب الحلم من النوع هذا إن ووجد متعددة
 واللوز والسفرجل المشمش أشجار ٌصٌب وكذلك والقطن والقرع والبطٌخ القثاء وخٌار البامٌا

 كذلك ووجد النفضٌة المعتدلة المناطق فً خاصة والشجٌرات الظل أشجارو والتفاح والكمثري

 الذي الضرر  %. 11-10 بٌن ما تراوح الحاصل فً ا  فقدان سبب مما السكر بنجر ٌصٌب

 ٌةانث حورٌة أنثى طور فً الشتوي السبات مرحلة تدخل ولكن النباتات على االفة هذه تحدثه

Deutogyne هٌبرتقال صفراء تصبح النباتً عائلها وتترك البٌض ووضع التغذٌة عن وتتوقف 

 اانأحٌ وتسمى محمٌة محالت وفً والحفر الشقوق فً األوراق تحت االرض على وتسبت
 . التشتٌة فترة دخولها اثناء األحمر باللون تلونها الحمراء بالحلمة

 

 أعراض االصابة
 
     سطح اإلصابة تعم حٌثهذا النوع من الحلم العدٌد من المحاصٌل كما مذكور أعاله  ٌصٌب    

 .األوراق لهذه الضوئً التمثٌل كفاءة وبالتالً تقل ، السفلً الورقة
 .صفراء بقع بظهور اإلصابة تبدأ    
 .األوراق على مٌتة مناطق تظهر اإلصابة بتقدم    
 .األوراق تحترق الحلم تعداد زٌادة مع    
 .تشارنواال التنقل فً لٌستخدمها األوراق على عنكبوتٌة خٌوط بوجود اإلصابة تتمٌز    
 .بها وٌفتك الزهرٌة البراعم أٌضا ٌهاجم    
 .الناتجة الثمار حجم وصغر العقد نسبة انخفاض فً الخسائر تتمثل    



مظهر االصابة على االوراق

 
 األحمر العنكبوت خٌوط                                              

 
 الضروف المالئمة لإلصابة

    س( 91-11) هو الحلمة هذه لنمو المثلى الحرارة درجة
 

 األنثى تضع إن تصل وقد بٌضة 990-10 هو البٌوض من األنثى تضعه ما معدل: الحٌاة دورة

 غامقة خضراء بقعتٌن ذات تبدو والبالغة المثلى المناخٌة الظروف توفر عند بٌضة 100 الواحدة

 .ملم 0.1 طولها وٌبلغ الظهري سطحها على
 


