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 قسم وقاية النبات -المرحمة الرابعة  - الولىاالمحاضرة 
 احللم الزراعي

   احللم األقتصادي
 ؟ Mites ما هو احللم

(الذي يضـ  Subclass:Acariحيواف مفصمي االرجؿ يعود الى تحت صؼ القراديات )
مميمايكروف عند بموغو 033- 50 الحمـ والقراد وىو صغير الحجـ فأغمب الحمـ يبمغ طولو ما بيف

( مميمايكروف , وقد يسمى بعدة 033طولو الى )دور البالغات والقميؿ منو صغير الحجـ قد يصؿ 
في بعض الكتب العربية ويسمى العنكبوت ايضًا نسبة الى افرازه  Acarusتسميات منيا االكاروس

الكتب العربية القديمة مثؿ حياة الحيواف لمدميري   نسيج عنكبوتي وسمي حمـ كما ورد في بعض
القاموسالمحيط ومعجـ الحيواف والمورد , ويعد وعجائب المخموقات وغرائب الموجودات لمقزويني و 

الحمـ مف اآلفات الزراعية والبيطرية والصحية الميمة التي تحدث اضرارًا أقتصاديو , كما اف بعض 
 انواع الحمـ تعتبر مفيدة وتستخدـ في مجاؿ المكافحة االحيائية.

Acarology ىو العمـ الذي يختص بدراسة الحمـ: Mites والقراد Ticks . 
Acarologistىو الشخص الذي يختص بدراسة الحمـ: Mites والقراد Ticks . 

 
 )) نبذه مختصرة عن تاريخ دراسة الحمم ((

لقد ظير االىتماـ بعمـ القراديات في القرف الثامف عشر الميالدي وقد تكوف البداية الحقيقية 
د مكتوبًا عمى أوراؽ البردي ليذا العمـ قبؿ ذلؾ بكثير عندما اشير الى حمى لدغ القراد الذي وج

 قبؿ الميالد . 0553سنة 
قبؿ  853نوعًا مف القراد الذي يصيب الكالب سنة  Homer الشاعر اليوناني ىومر وذكر
 سنة ذكر ارسطو نوعًا مف الحمـ المتطفؿ عمى الجراد. 533الميالد, وبعد 

 little الصغيرةلقد كاف يعرؼ الحمـ والقراد خالؿ العصور المظممة بأسـ الحشرات 

Insect  أو القمؿ Lice  اكاروس  حيث استعمؿ المصطمح 0658وأستمر ذلؾ حتى سنة
Acaras  Idiosomd الحمـ والكممة ىذه نقؿ لالسـ الالتيني كحروؼ عربية فمذلؾ مف  الذي يعني

االفضؿ استعماؿ الكممة العربية ) الحمـ(التي وردت في كتب عربية قديمة مثؿ حياة الحيواف 
دميري وعجائب المخموقات وغرائب الموجودات لمقزويني والقاموس المحيط ومعجـ الحيواف والمورد لم

التي تشمؿ أنواع الحمـ  Akari . اف المصطمح اكاروس ىو المرادؼ الالتيني لمكممة االغريقية
 مميمايكروف . 533-033والقراد والتي تعني صغير الحجـ الف طولو يتراوح مابيف 
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وذلؾ في الطبعة  Acarus اسـ الجنسLinnaeusـ , أستعمؿ لينيوس0705في سنة 
وفي طبعة كتابة العاشرة تناوؿ أقؿ مف  System Natura االولى مف كتابو التصنيؼ الطبيعي

 . Acarusنوعًا كميا كانت مجموعة بجنس الحمـ 03
شر واوائؿ كانت بداية ظيور عمـ القراديات كعمـ حديث في أوربا في نياية القرف التاسع ع

القرف العشريف ويساعد في أعداده عدد كبير مف العمماء في ذلؾ الوقت والذيف وضعوا القواعد 
االساسية ليذا العمـ وجمعوا كافة البحوث الجارية في ذلؾ الوقت ولغاية الحرب العالمية الثانية . 

 لوقت ما يمي:ومف الكتب والمراجعات العممية االنكميزية التي انبثقت عف الحمـ في ذلؾ ا
 An Introduction to Acarology. 1952 by Baker and ػ مقدمة في عمـ القراديات 0

Wharton :  ضـ ىذا الكتاب تصنيؼ الحمـ الى مستوى العائمة وكذلؾ ضـ رسوما تشخيصية
 ألنواع نموذجية مف العائمة وكذلؾ قائمة االجناس المعروفة لكؿ عائمة.

وىو  :Guide to the Families of Mites. 1958 by Baker ....Etalػ دليؿ لعائالت الحمـ2
كتاب عممي تناوؿ العديد مف العوائاللتي لـ ترد في كتابو األوؿ وكذلؾ أوضح بعض التغيرات 

 الحاصمة في بعض المراتب التقسيمية العميا.
وبعدىا توالت تأليؼ ونشر الكتب التي توضح االعماؿ في مجاؿ ىذا العمـ كدراسات 
بايولوجية وفسيولوجية ودراسات عف سموؾ وصفات الحمـ , منيا الجزء االوؿ مف كتاب القراديات 

 The Terrestrial  Acari of ( المؤلفة ايفانز وجماعتو0960االرضية في الجزر البريطانية )

the British -isles  أو القراديات  وكتاب الحمـ Mites or Acari ومؤلفو Hugnes  سنة
و والكتاب العممي لمقراديات لمؤلفضمف تفصيالت عف تراكيب الحمـ خارجيًا وداخميًا وت 0959
تضمف قائمة بالرتب  0973سنة  A manual of Acarology By Krantz كرانتز
نشر  0975تحت صنؼ القراديات .وفي عاـ  في الدنيا الرتب والمراتب التقسيمية  وتحت

 Mites, injurious to ر بالنباتات االقتصاديةوجماعتو كتاب الحمـ الضا Jepson جبسوف

Economic plants  الذي يدرس التوزيع الجغرافي عالميًا وكذلؾ يعالج اآلفات وتركيبيا وتشريحيا
ومعايرتيا واضرارىا عمى المعيالت واعدائيا الطبيعية واىميتيا في نقؿ مسببات االمراض . وفي 

قراديات لمؤلفو كرانتز مع بعض االضافات فقد اعيد نشر الكتاب العممي لم 0978عاـ 
 والتوضيحات عمى ما احتوتو الطبعة االولى .

فمـ تجرى اية دراسات او مراجعات تصنيفية وحتى في الدوؿ العربية ولكف   اما في العراؽ
ىناؾ دراسات متفرقة تتوزع عمى مدى اكثر مف خمسيف عامًا واكثرىا ظيرت في العقديف مف 

 انفًا. السنيف التي ذكرت



 د. علي عاجل الحيدري   ................................................... الزراعي ْمَللَحامحاضرات 

 المرحلة الرابعة / قسم وقاية النبات

3 | P a g e  
 

اف دراسة ىذه الحيوانات كانت قد ابتدأت بشكؿ مالحظات بسيطة جدًا مف قبؿ بعض 
( ودورسف 0908االشخاص الذيف كاف ليـ ولع في ىذا المجاؿ واخص بالذكر منيـ باكستوف )

فقد  Rao ( فقد ذكروا اف ىناؾ نوعًا مف حمـ النخيؿ اسمياه بعنكبوت الغبار . اما العالـ0920)
بأف ىناؾ اربعة انواع مف الحمـ تياجـ اربعة عوائؿ نباتية ىي النخيؿ والخروع  0920عاـ ذكر في 

( فقد نشروا بعض المعمومات عف حمـ الغبار ولـ 0922دوت )DutوRaoوالرماف والعنب .اما راو
أف زراعة القطف في العراؽ  Waker ( عندما ذكر0952يظير ذكر لمحمـ مرة اخرى حتى عاـ )

مشكمة االصابة بالحمـ بعد استعماؿ المبيدات الحشرية الكمورينية العضوية منيا عمى بدأت تجابو 
( فأوضحا 0963ديداف جوز القطف الشوكية وبعد ذلؾ جاء كؿ مف ضياء احمد وانيس نعمة اهلل)

 االىمية االقتصادية لمحمـ االحمر الذي يصيب القطف وعززا ذلؾ بتجارب اثبتت ىذه االىمية.
( بدراسة بايولوجية ومكافحة كيميائية لمحمـ االحمر 0960مولود والحيدري ) ثـ قاـ كؿ مف

نشر الحيدري قائمة بأنواع الحمـ الموجودة في العراؽ والتي  0965الكاذب عمى الرماف وفي سنة 
تضمنت ثماني عوائؿ وسبعة عشر جنسًا وسبعة وثالثيف نوعًا واتبعيا بأخرى بيئية عف الحمـ 

والحمـ المفترس الذي يياجـ اشجار الفواكو وبعد ىذه الدراسة بسنة قاـ كؿ مولود النباتي التغذية 
ونضاؿ بدراسة بايولوجية لمحمـ االخر العادي , واخرى لعبد والحيدري في نفس السنة , اما ابراىيـ 

قاـ بدراسة حياتو بيئة لحمـ الرماف  AL -Jboory  0978 الجبوري
(بدراسة زيادة 0979العراؽ . وقامت خولة النعيمي ) في وسط Tenuipalpuspunicaeالكاذب

( بدراسة زيادة افراد 0979افراد الحمـ باستخداـ المبيدات وفي نفس العاـ قامت خولة النعيمي )
الحمـ باستخداـ المبيدات وفي نفس العاـ درست الباحثة سييمة الحياوي تشخيص بعض انواع الحمـ 

 Mites ( بترجمة كتاب الحمـ الضار بالنباتاتاالقتصادية0982في التربة . وقاـ جميؿ ابو الحب )

injurious to Economic plants   .االنؼ الذكر مف المغة االنكميزية الى المغة العربية ويجزأيف
( بتصنيؼ الحمـ االحمر الكاذب في وسط العراؽ 0987) AL- jboory وقاـ ابراىيـ الجبوري

ت العديد مف الدراسات حوؿ أنواع الحمـ المختمفة منيا نوع منو وبعدىا أجري 20وشخص وسجؿ 
حوؿ التجميع الحراري  Al-Sweedy (2330) الدراسة التي قاـ بياالباحث طو موسى السويدي
 عمى النخيؿ .Oligonychus afrasiaticus وبناء جداوؿ القابمية التكاثرية والحياة لحمـ الغبار
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 Economic Importance of Mites االهمية االقتصادية لمحمم
لقد ازدادت االىمية االقتصادية لمحمـ في العقود الخمسة االخيرة وظيرت بشكؿ افات ميمة 
عمى العديدمف المحاصيؿ االقتصادية كنتيجة الستخداـ المبيدات غير المتخصصة لفترة ومنية 

 ببيا الحمـ .طويمة والتي أدت الى خفض تعداد أعداءىا الحيوية , ومف اىـ االضرار التي يس

: تعد االنواع التابعة Economic Importance to plants اواًل: اىميتو االقتصادية لمنباتات
والحمـ االحمر  Tetranychidae لعوائؿ الحمـ نباتي التغذية ىي عائمة الحمـ االحمر االعتيادي

لحمـ وعائمة ا Tarsonemidae وعائمة الحمـ ذات الرسغ الشعريTenuipalpidae الكاذب
مف االنواع التي تياجـ العديد مف المحاصيؿ االقتصادية حيث تتغذى  Eriophyidae االريوفي

عمييا بامتصاص العصارة النباتية مما يؤدي الى تبقع االوراؽ واصفرارىا ثـ تجؼ وتتساقط 
ممية باإلضافة الى تراكـ االتربة عمى النباتات نتيجة وجود النسيج العنكبوتي عمييا والتي تعيؽ ع

التركيب الضوئي والذي يؤدي في النياية الى ضعؼ النباتات وتدىورىا كما يقوـ افراد الحمـ التابع 
بإحداث العديد مف التشوىات التي تظير بشكؿ اوراـ ونموات غير طبيعية   لعائمة الحمـ االريوفي

تية أثناء التغذية , عمى النباتات المصابة نتيجة حقنيا لمسموـ أو منظمات النمو في العصارة النبا
فضاًل عف ذلؾ فاف لمحمـ القدرة عمى نقؿ العديد مف المسببات المرضية لمنباتات كالفايروس 

 والبكتريا والفطريات مما يزيد مف ضررىا .

 Economic Importance to Human and ثانيًا: أىميتو االقتصادية لإلنساف والحيواف

Animalؼ القراديات: تتطفؿ انواع عديدة مف تحت الص Subclass: Acari     عمى االنساف
وحيوانات المزرعة وخاصة مجموعة القراد التي تياجـ حيوانات المزرعة حيث تسبب ليا االزعاج 
وفقر الدـ مما يؤثر عمى انتاجيتيا , كما تمجأ الحيوانات المصابة في الغالب الى حؾ جمدىا 

مدخال لمعديد مف المسببات المرضية فقد وجد بجدراف الحضائر مما يؤدي الى حدوث جروح تكوف 
تصيب الدجاج وتسبب ليا اليزاؿ  Dermanyssusspp اف العديد مف انواع القراد التابعة لمجنس

والضعؼ وعند اشتداد االصابة أو عدـ توفر العائؿ فإنيا تنتقؿ لتياجـ االنساف وتمتص دمو وتنقؿ 
ع الحمـ االنساف مسببة لو العديد مف أمراض لو بعض مسببات االمراض , كما تياجـ بعض أنوا

الجرب والحساسية والحكة كما في االنواع التابعة لمجموعة حمـ الغبار 
والتي تصيب االنساف  Sarcoptidae وحمـ الجرب التابع لعائمة Pyroglyphidae المنزلي

 والحيواف عمى السواء .



 د. علي عاجل الحيدري   ................................................... الزراعي ْمَللَحامحاضرات 

 المرحلة الرابعة / قسم وقاية النبات

5 | P a g e  
 

 Economic Importance to stored ثالثًا: اىميتو االقتصادية لممنتجات المخزونة

products    العديد مف الحمـ التي تياجـ المواد الغذائية المخزونة   :مف المالحظ اف ىنالؾ
والمحوـ واالسماؾ المجففة و   والحبوب وتسبب ليا اضرارًا بميغة وخاصة انواع االجباف والبسطرمة

اضرار بميغة لألطعمة  واسع االنتشار ويسبب Tyrophagouslinetenerحيث وجد اف النوع
الذي يصيب الجبف  .Acarus siroL المزروع , وكذلؾ النوع Mushroomالمخزونة والمشرـو

 والحبوب والطحيف والفواكو المجففة والخضروات .

 رابعآ :الحمـ وسيط لنقؿ مسببات امراض النبات :
تخطيط الحنطة ومرض تبقع أػ االمراض الفايروسية: التي ينقميا الحمـ االريوفي مثؿ مرض موزائيؾ 

ومرض  Eriophestulipaeينقمو الحمـ أألريوفي نوع  Wheat Spot Mosaicالحنطة
 Eriophes موزائيكالشيمموموزائيؾ الخوخ وموزائيؾ التيف الذي ينقمو الحمـ االريوفي نوع

ficus . ومرض تدىور اشجار النبؽ ومرض تدىور العنب ومرض تقـز المانجو 
ية : ينقؿ الحمـ عمى جدار الجسـ أو أجزاء الفـ او عمى شعيرات الجسـ االمراض الفطر  .ب

بيذا النقؿ  Acaridaeعائمة الحمـ االكاريدي ميكانيكيًا مسببات االمراض الفطرية وتختص افراد 
بنقؿ سبورات  Tyrophagousnoxiua اضافة الى انواع اخرى فمثاًل يقوـ الحمـ

الى Botrytis alliiالتفحـ عمى الحنطة وكذلؾ ينقؿ الفطرالمسبب لمرض  Tellitiatritici الفطر
بنقؿ سبورات  Siteroptesspويقـو الحمـ Rhizoglyphus ابصاؿ الزينة بواسطة الحمـ

المسبب لمرض تعفف القمة عمى القرنفؿ ويقوـ الحمـ  Fusarium الفطر
 الى بصيالت الثوـ.Fusarium بتقمسيورات الفطرEriophesجنس

 
 Factors Affecting Mites Existence الحمم في البقاء  ية الى نجاحالعوامل المؤد

أف وجود وانتشار الحمـ الواسع في جميع البيئات تؤكد انيا حيوانات ناجحة في الطبيعة 
 ومرشحة لمبقاء واالستمرار في الطبيعة وقد يرجع ذلؾ لمعديد مف األسباب :

لييكؿ الخارجي لمجسـ الذي يتكوف في : يمعب ا  Exoskeleton ػ وجود الييكؿ الخارجي0
دورًا ميمًا في حماية االعضاء الداخمية الرخوة مف االعداء  Chitin االساس مف مادة الكايتيف

والعوامؿ البيئية المختمفة كما يمنع التبخر الزائد لمماء مف الجسـ فيحافظ عمى أجيزة الجسـ مف 
عممية التبخر تكوف عمى اشدىا في الحيوانات الجفاؼ في البيئات الجافة والحارة , وخاصة واف 

الصغيرة التي تكوف فييا نسبة مساحة سطح الحيواف الى حجمو كبيرة جدًا حيث اف عممية التبخر 
ىي وظيفة سطح ال وظيفة حجـ وليذا فاف عامؿ التبخر كاف مف الممكف اف يكوف مميتًا لمحمـ 
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يكؿ الخارجي لمجسـ كما يعمؿ ىذا الييكؿ ارضية المعيشة لوال الطبقة الشمعية المحيطة بالي
 كدعامة لربط عضالت الجسـ.

: يقؿ احتياجات الحمـ مف الغذاء والماء وذلؾ  :    Small size of Mites ػ صغر حجـ الحمـ2
 لصغر حجمو وىذا يساعده ايضًا عمى سيولة وسرعة االختباء مف االعداء والظروؼ الصعبة .

: تتحور الكثير مف االعضاء والتراكيب في جسـ الحمـ لتؤدي أما  Adaptation ػ التكيؼ لمعيش0
وظائؼ اضافية أو وظائفيا االصمية أو لتالئـ حياة الحمـ في بيئتو , وفي انواع الحمـ المفترس قد 
تتحور االقداـ المممسية أو الزوج االوؿ مف االرجؿ لمسؾ الفريسة , كما يتحور الزوج االخير مف 

 لمسباحة في أنواع الحمـ مائية المعيشة . االرجؿ ليصبح معداً 
: ينفرد الحمـ كالحشرات عف بقية الحيوانات بطريقة نموىا حيث  Metamorphosis ػ التحوؿ4

البالغات وىذا يوفر ليا العيش في أكثر مف  -الحورية  -اليرقة  -يمر بأربع اطوار ىي البيضة 
 ار المختمفة عمى الغذاء.بيئة احيانًا كما أنو يقمؿ مف التنافس بيف االطو 

: يمتاز الحمـ بخصوبتو العالية وقدرتو عمى انتاج    High Fertility ػ الخصوبة الجنسية العالية5
 لفراد جديدة وىي مف العوامؿ التي ادت الى نجاحو وخصوصًا اذا توفرت الظروؼ البيئية المثمى.

الحمـ بفترة حياتية قصيرة مما : يمتاز معظـ  Short Generation Period ػ قصر مدة الجيؿ6
يؤدي الى أنتاج أجياؿ عديدة متعاقبة وأف قصر دورة حياتو تساعد الحمـ عمى االستفادة مف 

 الظروؼ البيئية المناسبة التي قد تستمر ولو لفترة قصيرة .
 

 Factors Affecting Mites Distributionالعوامل المؤدية الى انتشار الحمم :
 المختمفة مف الحمـ في مدى توزيعو وانتشاره استنادًا لمعديد مف العوامؿ :تتبايف األنواع 

: تتبايف االنواع المختمفة مف الحمـ في احتياجاتيا الغذائية مف حيث الكمية   Food ػ الغذاء0
والنوعية فمف الحمـ ما يتغذى عمى النباتات او الحيواف او المواد العضوية وعميو فأف االنواع ذات 

االنتشار سيكوف انتشارىا واسعًا والعكس   الغذائي الواسع او التي تتغذى عمى محصوؿ واسعالمدى 
 يمكف اف يحدث .

الصعبة او التي تتمكف مف   :الحمـ ذات القدرة عمى تحمؿ الظروؼ البيئية Tolerance ػ التحمؿ2
زع في مناطؽ العيش في ظروفذات مدى واسع مف التبايف تكوف ليا القدرة عمى االنتشار والتو 

 جغرافية وبيئية واسعة .
: تمعب الرياح والحشرات والطيور   Movement Capability ػ القابمية عمى الحركة واالنتشار0

والنسيج العنكبوتي الذي يفرزه الحمـ دورًا ميمًا وحيويًا في نشر االنواع المختمفة مف الحمـ فضاًل 
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ثر الكبير في نشر وتوزيع الحمـ كما يتضح مما يمي عف نشاط االنساف في البيئة والذي كاف لو اال
: 

: ساعدت وسائؿ النقؿ الحديثة كالطائرات والقطارات والسيارات  Transportation أػ وسائؿ النقؿ
والسفف عمى ربط انحاء المعمورة مما ساعد عمى نقؿ الحمـ بطريقة غير مقصودة مف مواطنو 

او بذورىا وثمارىا وابصاليا او مع مواد اخرى كاألخشاب  االصمية الى بمداف اخرى اما مع النباتات
 والجمود واالصواؼ والمنسوجات أو مع الحيوانات المصابة .

: أدى التوسع في الزراعة وخاصة زراعة   Monoculture زراعة المحصوؿ الواحد .ب
 المحصوؿ الواحد الى زيادة أنتشار الحمـ نتيجة توفر الغذاء بمساحات واسعة .

: اف انتاج سالالت جديدة مف النباتات ذات االنتاجية العالية   Plant Breeding تربية النبات .ت
ادى في كثير مف الحاالت الى اف تكوف ىذه السالالت ضعيفة فيصاب الحمـ بشدة وذلؾ لما توفره 

 ىذه السالالت مف غذاء ذو قيمة عالية يدفعيا الى تكاثر والنمو السريع .
: اف التغير الحاصؿ في البيئة جراء تدخؿ  Human Activities ف في البيئةتدخؿ االنسا .ث

االنساف بامتالكو لمتقنيات الحديثة وتجففو لمعديد مف البحيرات والمستنقعات وقطع الغابات ادى الى 
 اختفاء العديد مف الحمـ مف ىذه المناطؽ وانتقاليا الى البيئات الجديدة التي استحدثيا االنساف .

استخدامو الواسع والالمعقوؿ لممبيدات فقد كاف سببًا اخر وميمًا في زيادة سكاف الحمـ وكذلؾ  .ج
كانت سببًا في احداث تغيرات فسمجيو في النباتات تجعميا اكثر صالحية لنمو سكاف الحمـ مثؿ 

فة الى التغيرات التي تحدث مف نسبة العناصر الضرورية مثؿ النتروجيف والبوتاسيوـ وغيرىا باإلضا
كؿ ذلؾ فأف لممبيدات تأثيرًا واضحًا عمى المفترسات الحمـ الحشرية منيا االمر الذي يجعؿ الحمـ 

 بدوف منافس.
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 قسم وقاية النبات -المرحمة الرابعة  -المحاضرة الثانية 
 

 Taxonomic Status الموقع التصنيفي لمحمم النباتي في المممكة الحيوانية

ضمف المراتب التصنيفية  )Plant mites(Phytophagous Mites يقع الحمـ النباتي
 -التالية :

 المممكة: الحيوانية
 Kingdom: Animalia                                                                               - 

 الرجؿشعبة : مفصمية ا
 Phylum :Arthropoda                                                                 - 

  الصؼ: حامالت المخالب
Class      - 

 مفردة االرجؿ
 ثالثية الفصوص
 مزدوجة االرجؿ

 البورو بود
 السيمفايال
 القشريات
 الحشرات

 وتضـ ما يمي:          (Arachnida) العنكبوتيات
  الصؼ: القرادياتتحت 

subclass :Acari                                                     - 
  :( Mites and Ticksتشمؿ الحمـ والقراد)

 -                                                 Order: Parasitiformes رتبة: الحمـ شبو الطفيمي. 0
                Suborder:Ixodida دتحت الرتبة: القرا

                         Suborder:Mesostigmata تحت الرتبة: وسطية الفتحة التنفسية
 -                                        Order: Acariformes رتبة الحمـ الحقيقي او الخرطومي. 2

                   Suborder:Orbatida تحت الرتبة: حمـ التربة
 Suborder: A stigmata             تحت الرتبة: عديمة الثغور التنفسية
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                  Suborder: Prostigmata الثغور التنفسية  تحت الرتبة : امامية
 Phytophagous الحمـ النباتي وتضـ تحت الرتبة أمامية الثغور التنفسية 

Mites.)موضوع دراستنا( 
 

 -:    Class:Arachindaواهم الصفات العامة لمعنكبوتيات
صدرية ومنطقة بطنية عدا الحمـ والقراد حيث اليمكف تمييز  -الى منطقة راسية   ػ يتميز الجسـ0

 ذلؾ.
ػ توجد اربعة أزواج مف االرجؿ في المنطقة االمامية وعيوف بسيطة أو أجزاء فـ مف النوع الثاقب 2

 الماص.
 ف استشعار.ػ ليس ليا قرو 0
 ػ أكثرىا تعيش عمى اليابسة وتتغذى عمى الحشرات والحمـ.4

والتي تشمؿ الحمـ والقراد فتصؼ   Subclass :Acari أما بالنسبة تحت صؼ : القراديات
 -بالصفات التالية باإلضافة لمصفات المذكورة سابقًا لمعنكبوتيات:

الجسـ وكأنو قطعة واحدة او كيس واحد ػ الحمقات الجسمية ليست واضحة التمفصؿ بحيث يظير 0
 صدرية وبطف. -, فالجسـ ىناغير مقسـ الى منطقتيف رأسيو 

ػ تتصؿ المنطقة الخمفية بالمنطقة االمامية بدوف سويؽ أي بدوف تخصر وىذه صفة تميزىا عف 2
 العناكب الحقيقية .

 .Gnathosoma ػ الجزء الذي يمثؿ الرأس يسمى الجسـ الفكي0
 فـ مف النوع الثاقب الماص في جميع أدوار الحياة.ػ أجزاء ال4
ػ تنتشر القراديات انتشارًا واسعًا وفي محالت متباينة وتعيش أنواع كثيرة مف النباتات والحيوانات 5

ومنتوجاتيا فيي متطفمة عمى الحيواف والنبات أو رمية المعيشة , فيي بذلؾ يكوف ليا أىمية 
 اقتصادية كبيرة .

يات الى رتب وتحت رتب عمى أساس الفتحات التنفسية مف حيث عددىا ػ تقسـ القراد6
 عمى الجسـ وانيا تقسـ الى القراد والحمـ .  ومواقعيا

 بأف شعبة مفصمية االرجؿ تضـ تحتيا عدد مف االصناؼ أو الصفوؼ  يبيف المخطط
Subclass فات المميزة منيا الحشرات والعقارب والعناكب والقراد والحمـ وغيرىا واف مف اىـ الص

 ليذه الشعبة ىي ما يأتي:
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ػ الجسـ مقسـ الى حمقات منفصمة او مندمجة مع بعضيا لتكوف مناطؽ متخصصة ىي الرأس 0
 (حمقات والصدر والبطف وفي كؿ منيما عدد متبايف مف الحمقات .6-5ويتكوف مف )

 ػ ليا ثالثة ازواج او اكثر مف االرجؿ المفصمية.2
وىو مادة عضوية الخموية , التذوب بالماء  Chitinيكوف كايتيني ػ الييكؿ الخارجي لمجسـ0

 والبالحوامض أو القواعد المخففة حيث يحافظ عمى االعضاء الداخمية ويمنع تبخر الماء الزائد.
 ػ جياز الدوراف مف النوع المفتوح ويتكوف مف وعاء نابض يسمى مجازًاالقمب.4
 ة الفـ وتنتيي بفتحة المخرج.ػتمتد قناة اليضـ بطوؿ الجسـ وتبدأ بفتح5
 ػ يتـ التنفس بواسطة القصبات اليوائية او الرئات الكتابية أو الخياشيـ والغالصـ.6
 ػ الجياز العصبي يتكوف مف زوج مف االعصاب البطنية وبضعة مف العقد القصبية.7
 ػ يتـ االبراز في اكثر الحشرات والعنكبوتيات عف طريؽ أنابيب مالبيجي.8
 اس منفصمة ويكوف االخصاب داخميًا وقميؿ منيا يتكاثر تكاثرًا عذريًا.ػ االجن9

فأنو يشمؿ تحت  (Class: Arachnida) أما موضوع دراستنا الذي يتضمف صؼ العنكبوتيات
 والعقارب Araneae والعناكب الحقيقية Pseudoscorpion الكاذبة العقارب Subclassالصؼ

Scorpines والحمـ والقراد Acari. 
 

 ت القراد والحمم:صفا
 : Ticks اف اىـ صفات القراد

 ػ الجسـ كبير واليوجد ىناؾ أي نوع مجيري واف أصغر االنواع ترى بالعيف المجردة.0
 ػ تتكوف أجزاء الفـ مف:ػ2

 . Cheliceraeأػ زوج مف الفكوؾ الكالليبية
وعمى سطح  موجود دائمًا ويمتد تحت الفكوؾ الكالليبية Hypostomeب ػ المساف أو الشفية

الخارجي صفوؼ مف االسناف تتجو الى الخمؼ تساعد كثيرًا في تثبيت الحيواف عمى جسـ المعيؿ 
 أثناء التغذية .

 وتكوف عمى جانبي الرويس وفي االماـ. Pedipalpiج ػ يوجد ليا زوج مف االقداـ المممسية
كؿ الخارجي مف ػ الجسـ بصورة عامة مغطى بشعر قصير وقد يكوف عاريًا مف الشعر واليي0

 الكيوتكؿ .
 ػ ليا زوج مف الفتحات التنفسية عمى جانبي الجسـ بيف الزوج الثالث والرابع مف االرجؿ.4
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ػ تختمؼ دورة الحياة حسب االنواع , لكنيا جميعًا تمر بأدوار البيضة واليرقة والحورية , قد 5
 0833-033االرض مف  اسابيع الى سنتيف , تضع االناث البيوض عمى 6تستغرؽ االدوار مف 

 بيضة تزحؼ اليرقات عمى الحشائش وغيرىا ثـ تصؿ الى المعيؿ .
ػ يوجد ىناؾ عائمتاف ميمتاف مف القراد ىما القراد الرخو والقراد الصمب وتختمؼ ىاتاف العائمتاف 6

 بالشكؿ والمعيشة .
ي القراد وىو اسـ يطمؽ عمى جميع العوائؿ في القراديات عدا عائمت لمحمـ اما بالنسبة

 الصمب والقراد الرخو ,فأف اىـ صفاتو ىي :
ػ جسـ الحمـ صغيرًا جدًا وقسـ منيا الترى بالعيف المجردة بؿ دائمًا تحتاج الى التكبير العالي حتى 0

 بالنسبة ألكبر انواعو حجمًا .
 ػ أجزاء الفـ تتكوف مف االعضاء التالية:2

 ة أو بشكؿ ممقط .أػ الفكوؾ الكالليبيةأما أبرية مستدقة النياي
 ب ػ االقداـ المممسية وتكوف غير واضحة الحمقات أو بعدة حمقات .

 ج ػ المساف أو الشفيةأثري لوال تظير اال في بعض العوائؿ وحتى ىنا فأنو صغير جدًا.
 ػ تتنفس الحمـ يطرؽ مختمفة مثؿ القصبات أو التنافذ خالؿ جدار الجسـ.0
يرات حسية او غير حسية وغالبًا تكوف اعدادىا ومواقعيا ػ تكوف الجسـ مغطى بشويكات او شع4

 ثابتة بالنسبة لمجنس والنوع .
ػ دورة الحياة بسيطة تتألؼ مف بيضة ويرقة بثالثة أزواج مف االرجؿ وطوري الحورية والبالغة 5

 يومًا. 23-05بأربع أزواج مف االرجؿ وقد اليستغرؽ الجيؿ اكثر مف 
 المظير الخارجي لمحمـ:

لييكؿ الخارجي الذي يغطي جسـ الحمـ بصورة عامة يتكوف مف نسيج غير متميز أف ا
الذي تفصميعف طبقة  Cuticulineمكسو بطبقة رقيقة مف مادة الكيوتكميف

 Schmidtبطبقة شميدت الحبيبية  طبقة رقيقة متميزة تسمى  Epidermis البشرة

Layer  المتميزة بالتصمب بدرجات مختمفة وباستمرار النمو تبدأ الطبقة السطحية لمطبقة غير
ويمكف تميز طبقة الكيوتكؿ  Ortho-Quinoneبواسطة التصبغ بصبغة االورثوكينوف

عف طبقة الكيوتكؿ  Exocuticle والكيوتكؿ الخارجيEpicuticle السطحي
, يوجد عمى غشاء الكيوتكميف فتحات صغيرة  التي تكوف بشكؿ صفائح  Endcuticle الداخمي

وىذه القنوات تخرج مف طبقة البشرة وتمر القنوات خالؿ طبقتي الكيوتكؿ الداخمي  تتصؿ بقنوات
والخارجي , تقوـ بنقؿ افرازات البشرة الى طبقة الكيوتكؿ السطحية ويكوف ىذا االفراز طبقة شمعية 
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وفائدتيما  Cement layer وفوقيا الطبقة الطبقة السمنتيةLayerTectostracum تسمى الممسية
 افظة عمى توازف الماء داخؿ الجسـ ومنع الفقداف الزائد منو.ىي المح

 


