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مقدمة 

يتعبــر حلــم الغبــار مــن اآلفــات الهامــة والخطيــرة التــي تهاجــم أوراق 

التمــر  نخيــل  لثمــار  كبيــره  أضــرار  تســبب  قــد  والتــي  النخيــل  وثمــار 

وتجعلهــا غيــر صالحــه لالســتهالك اآلدمــي وال يصيــب هــذا النــوع مــن 

العنكبــوت اشــجار الفاكهــه والمحاصيــل الحقليــة التــي تنمــو بيــن 

أشــجار النخيــل . 

 the old world date mite : االسم الشائع

االسم المحلي : الغبير أو حلم الغبار 

تــم تســجيل هــذا الحلــم فــي عــدة دول منهــا ليبيــا - تونــس - الجزائــر 

- المغــرب - العــراق - تشــاد - الســودان - النيجــر - مالــي - موريتانيــا 

-  كاليفورنيــا بأمريــكا الشــمالية و المملكــة العربيــة الســعودية. 

حَلم الغبار 
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أعراض اإلصابة والضرر اإلقتصادي : 

يصيــب هــذا الحلــم أوراق وثمــار النخيــل فــي آواخــر الربيــع حيــث تتغــذى 

ممــا  األوراق  عصــاره  علــى  الكاملــة  واألطــوار  والحوريــات  اليرقــات 

طــوري  فــي  الثمــار  يصيــب  َكَمــا  األخضــر  لونهــا  مــن  كثيــرا  يفقدهــا 

الحديــث  العقــد  بعــد  الحلــم  بهــذا  اإلصابــة  وتظهــر  والبســر  الخــالل 

مباشــره تــزداد االصابــه الــى ان تصــل اقصاهــا فــي منتصــف الصيــف 

 . ويوليــو  يونيــو 

تبــدا اإلصابــه مــن ناحيــة قمــع الثمــرة ثــم تمتــد علــى الطــرف اآلخــر منهــا 

ويتحــول لــون الثمــار المصابــه إلــى اللــون البنــي المحمــر ، وتصبــح 

الثمــار جلديــه وذات ملمــس فلينــي خشــن وتظهــر عليهــا تشــققات 

ــدة  عدي

ويتوقــف نموهــا وال يكتمــل نضجهــا وتكــون نســبة الســكريات بهــا 

عنكبوتــي  نســيج  الحلــم  يفــرز   . لــأكل  صالحــه  غيــر  وتصبــح  قليلــة 

مــع  خاصــة  بســهولة  بعــد  فيمــا  الغبــار  بــه  ويلتصــق  الثمــار  يغطــي 

هبــوط الريــاح المغبــرة ولــذا يســمى بالحلــم الغبــاري ) الغبيــرة ( وهــذا 

المظهــر يســاعد علــى ســهولة اكتشــاف االصابــه بهــذا الحلــم . وقــد 

تصــاب بعــض العــذوق دون األخــرى علــى نفــس النخلــة وتــزداد اإلصابــة 

عمومــا فــي المناطــق الجافــه وال تكــون اإلصابــة عامــه ولكنهــا تتركــز 

فــي بعــض زراعــات النخيــل وخاصــه الكثيفــه منهــا والغيــر معتنــى بهــا 

ينتقــل  المحصــول  الجافــة، بعــد جمــع  المناطــق  فــي  والتــي توجــد 

 ، عصارتهــا  ويمتــص  النخلــة  لقلــب  المجــاور  الســعف  إلــى  الحلــم 

ويقضــي فتــره الشــتاء مختبئــا بيــن الليــف والكــرب وعلــى األوراق أو 

مــع  اليهــا  أنتقــل  قــد  النخيــل والتــي يكــون  الحشــائش تحــت  علــى 

 . الثمــار المتســاقطة 
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والحلــم آفــة صغيــرة الحجــم يصعــب رؤيتــه بالعيــن المجــردة وينتشــر 

النســيج  تالمــس  التــي  األخــرى  والحشــرات  الزنابيــر  بارجــل  أو  بالريــاح 

العنكبوتــي أو اجــزاء النخلــه المصابــه وقــد ينتــج عــن اإلصابــة بهــذا 

العنكبــوت أضــرار إقتصاديــه كبيــره وخســاره فــي كميــة المحصــول 

كمــا تؤثــر اإلصابــة بالعنكبــوت علــى مكونــات التمــر حيــث أن المــواد 

الثمــار  فــي  أقــل  تكــون  كالســكريات  المــاء  فــي  للذوبــان  القابلــه 

المصابــه منهــا فــي غيــر المصابــة.

دوره الحياة : 

الحلــم آفــة صغيــر الحجــم جــدا ) ٠٫٢-٠٫٣ مــم ( يصعــب رؤيتهــا بالعيــن 

المجــرده إال مــن خــالل النســيج العنكبوتــي الــذي يكونــه وفــي نهايــه 

 )٥٠-١٠٠ ( األنثــى  ثــم تضــع  اآلفــه  اإلنــاث والذكــور بهــذه  تتــرواج  الربيــع 

اتمــام  بعــد  اإلنــاث  وتمــوت  واألوراق  والثمــار  الشــماريخ  علــى  بيضــه 

إلــى يرقــات خضــراء   ) أيــام  البيــض )٢-٣  ثــم يفقــس  البيــض  وضــع 

فاتحــه بيضــة الشــكل )٠٫١٥ مــم( لهــا األرجــل تتغــذى لمــدة يــوم واحــد 

تقريبــا ثــم تنســلخ الــى طــور الحوريــه األولــى وهــي صفــراء اللــون لهــا 

أربعــه ازواج مــن االرجــل تتغــذى لمــده ) ١-٢( يــوم وتســكن لمــدة يــوم 

تقريبــا وتنســلخ مكونــه طــور الحوريــة الثانــي التــي تتغــذى لمــدة  يــوم 

واحــد تقريبــًا ثــم تنســلخ إلــى طــور الحشــرة الكاملــة ويكمــل الحلــم 

دورة حياتــه خــالل )١٢-١٤( يومــًا صيفــا و ٥٠ يومــًا بالشــتاء ولهــذا الحلــم 

حوالــي )٨-١٢ جيــال ( فــي العــام.

 المكافحة المتكاملة : 

أ - العنايه بالخدمة الزراعية ألشجار النخيل والتي تشمل : 

الزراعة على مسافات مناسبه وتسمح بالتهوية الجيدة وبدخول . 1

الضوء وحراره الشمس التي تقتل الكثير من أفراد الحلم. 

إزالة العراجين القديمه وبقايا األغاريض الزهرية والجريد القديم . 2

والليف . 

 جمع ثمار البلح الموجودة في اباط السعف أو الثمار الساقطة . 3
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على األرض وداخل الخلفات والتى يسقط معها الحلم وحرقها . 

والشتاء . 4 الخريف  فترة  اآلفة  هذه  تقضي  حيث  الحشائش  إزالة 

 . عليها 

العناية بنظافة المزرعة ومكافحة الحشرات. . 5

ب ( عنــد اإلصابــة المحــدوده بحلــم الغبــار ينصــح برشــه بالمــاء فقــط 

حيــث ان ذلــك يزيــل النســيج العنكبوتــي والغبــار ممايجعــل العناكــب 

فريســه ســهله لأعــداء الحيويــة التــي تقضــي عليهــا .

ج ( اذا اشــتدت اإلصابــة يتــم مكافحتهــا كميائيــا باســتخدام المبيــدات 

المناســبة مــع مالحظــة ضــروره اإلســتعانة بالمرشــد الزراعــي لمعرفــة 

الحــاالت  المناســب اســتخذامه فــي مثــل هــذه  المبيــد  كميــه ونــوع 

للحصــول علــى أفضــل النتائــج الممكنــه .

اخي المزارع : 

ان كثيــرا مــن اآلفــات الزراعيــة تحتــاج فــي فتــرة مــن دورة حياتهــا إلــى 

عوامــل وســيطة غالبــا ماتجدهــا فــي مخلفــات المزرعــة أو فــي األوراق 

والمتروكــة  التقليــم  أو  الســقوط  مــن  الناتجــة  القديمــة  واألغصــان 

المتعفنــة  الســاقطه  الثمــار  أو  المزرعــة  حــواف  فــي  أو  األشــجار  بيــن 

أو االعشــاب الكثيفــة لــذا فــان نظافــة المزرعــة مــن هــذه المهمــالت 

ويمنــع  حياتهــا  دورة  ويقطــع  اآلفــات  هــذه  علــى  الفرصــة  يفــوت 

ظهورهــا فــي الموســم المقبــل - بــإذن اهلل - ويوفــر عليــك اســتخدام 

. الثمــن  الباهظــة  المبيــدات 



7

المصدر/ مطوية اإلرشاد الزراعي  رقم )٩( لعام ١٤٣١ هـ

إدارة وقاية المزروعات

متابعة وتنسيق  

إدارة اإلرشاد الزراعي

شعبة التوعية والتثقيف الزراعي
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نشرة ا�رشاد الزراعي رقم ( ٣٧٦) لعام 1436 هـ - 2015 م

والخطيــرة  الهامــة  اآلفــات  مــن  الغبــار  حلــم  يتعبــر 

قــد تســبب  النخيــل والتــي  أوراق وثمــار  التــي تهاجــم 

ــة  ــر صالح ــا غي ــر وتجعله ــل التم ــار نخي ــره لثم ــرار كبي أض

مــن  النــوع  هــذا  يصيــب  وال  اآلدمــي  لالســتهالك 

الحقليــة  والمحاصيــل  الفاكهــه  أشــجار  العنكبــوت 

 . النخيــل  اشــجار  بيــن  تنمــو  التــي 

 the old world date mite : االسم الشائع

االسم المحلي : الغبير أو حلم الغبار 

ليبيــا  منهــا  دول  عــدة  فــي  الحلــم  هــذا  تســجيل  تــم 

 - تشــاد   - العــراق   - المغــرب   - الجزائــر   - تونــس   -

ــا  ــا -  كاليفورني الســودان - النيجــر - مالــي - موريتاني

الســعوديه.  العربيــه  المملكــه  و  الشــماليه  بامريــكا 

حلم الغبار


