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  حصر وتصنيف أنواع الحلم الموجودة في نخلة التمر في العراق مع بعض المالحظات على آفاءة التطفل لبعضها على حفارات النخيل

  
  صبا جعفر صالح  / ابراهيم جدوع الجبوري

  لنبات قسم وقاية ا/ آلية الزراعة /جامعة بغداد 
  

   : المستخلص
 

اك   . ة في وعلى نخلة التمر في المنطقة الوسطى من العراق تم أجراء حصر وتصنيف ألنواع الحلم الموجود    ان هن  26بينت الدراسة ب
ل                      34عائلة حلم تضم     ة مفترسة ، ثالث عوائ ى عشر عائل  جنسا موزعة حسب طبيعة تغذيتها وبيئتها إلى ثالث عوائل متغذية على النبات ، اثن

ة       ل رمي ات وثالث عوائ ى الفطري ـة        . طفيلية ، خمس عوائل متغذية عل ابع لعائلـ م الت ل الحل اءة تطف م دراسة آف ان   Diplogynidae ت ذي آ  ال
 نوعا من المجموعة التي     29ويعد تسجيل   . موجودا  بكثرة أثناء عملية الحصر لغرض استخدامه آعامل مكافحة حيوية لحفارات النخيل مستقبال             

  . تم حصرها في بيئة النخيل جديدة للعراق وبعضها للمنطقة العربية 
  

   :المقدمة
 

دات األرجل                                   م وعدي ارب والحل ل الحشرات والعناآب والعق صليات األرجل مث دة من مف واع عدي شة أن با لمعي تعد النخلة وسطا مناس
اء      Ecosystemوبعض القشريات وغيرها حيث تعد النخلة نظام بيئي  د من األحي شة العدي   Howard  يتالف من مكونات حيوية مناسبة لمعي

د  ) 2001( يظ وسوير    ،لق اك  ) 1981( أشار الحف ه هن ل          51بأن م النخي ل وحل ى النخي ار عل وت الغب ة التمر إضافة لعنكب ي نخل شتية ف  حشرة م
اد واخرون                            ) 1981(الكاذب وذآر حماد واخرون      ا وجد حم ل آم ى عصارة النخي م تتغذى عل واع من الحل ة أن اك ثالث سبعة  ) 1982(بأنه هن

ة            أنواع من الحلم أربعة منها مفترس      دوباس وبعضها مترمم واع         . ة على حفارات السيقان وبيوض ال ق وتصنيف ألن ابقا حصر دقي م يجري س ل
ر وتحسين           / الحلم الموجودة في    وطني لتكثي امج ال ة للبرن ذا البحث آجزء من الخطة البحثي على راس وجذع النخيل في العراق ولقد تم تنفيذ ه

  .  حياء المفيدة واآلفات الضارة على النخيلزراعة النخيل في العراق الذي يهدف لحصر  األ
    

   :المواد وطرائق العمل
 

ارات                       ات الحف م اخذ بالغات وعذارى ويرق أثناء حصر الحفارات على النخيل في مناطق مختلفة معروفة بزراعة النخيل في العراق ت
ر       ى المختب ف إل ذع واللي سحوق الج ل ، م سيج المتحل سعف ، الن ى ال افة إل ص أ. إض سم    تفح ر مج ت مجه رة تح شرة مباش وار الح ط

Steriomicroscope          ا في حامض الالآتيك م الموجودة عليه واع الحل ين        lactic acid   وتعزل ان دة ب رة لم ام  5-2  في شريحة مقع  أي
ل ا              . اعتمادا على صالبة جدار الجسم       م ينق المجهر ث يفحص مباشرة ب ل ف ل المتحل سيج النخي ات ومسحوق ن اع     أما أجزاء النب ى صف من اقم ل

صفائح         % 75تم جمع الحلم الساقط اسفل القمع في آحول اثيلي          . برليزي محورة لعزل الحلم      ة ال بعدها ينقل إلى حامض الالآتيك لغرض إزال
ة التصنيف     ه وأجناسه وبع          . الصلبة وبقايا الغذاء واأللوان لتسهيل عملي ى عوائل م إل صنيفية لغرض تصنيف الحل اتيح الت ضها لحد  اعتمدت المف

ره آل من       ا ذآ  Pritchard &Baker 1955  ,Hughes1976, Krantz1978  Chaudhri 1979  , Mcمرتبة النوع باالعتماد على م
Daniel 1979, Zaher et al 1986,   , Lindquist 1986 ,   . AL-Jboory 1987       اتيح درة المف م لن ذر تصنيف بعض الحل وتع

              .للمعرفة تنطبق مع ما مذآور في مفاتيح تصنيف الحلم فقد تكون هذه األنواع جديدة التصنيفية او وجود صفات تصنيفية ال
  

   : النتائج والمناقشة
  

  : موزعة حسب تغذيتها وبيئتها الى  عائلة حلم26تم تسجيل 
  ثالث عوائل متغذية على النبات   .أ 
  اثنى عشر عائلة مفترسة  .ب 
 ثالث عوائل طفيلية  .ج 
 على الفطريات خمس عوائل متغذية   .د 
  ثالث من العوائل الرمية   .ه 

ة       34وتضم هذه العوائل     شية االيجابي ا التعاي  جنسا اخذت المالحظات البيئية والحياتية لها من حيث عالقتها في بيئة النخيل الدقيقة وآذلك عالقته
  . ت قدرة عالية في السيطرة على حفارات النخيل  مختبريا والذي اثب Diplogynidae والسلبية آما تم دراسة أحد األنواع الطفيلية من عائلة 

  
     Phytophagus mitesالحلم المتغذي على النبات   . أ

  Tetranychidaeعائلة الحلم االحمر العادي    .1
العراق  نخيل في العالم ويعد مشكلة في ينتشر هذا الحلم في جميع مناطق زراعة ال Oligonychus afrasiaticusحلم الغبار  •

على عصارة الثمرة في ) يرقة ، حورية اولى ، حورية ثانية ، بالغة ( ضرر نتيجة لتغذية االطوار المتحرآة للحلم حيث ينشأ ال
مرحلتي الجمري  فيسبب تبقع وتلون الثمرة ويكون الضرر اشد نتيجة افراز نسيج عنكبوتي آثيف يغطي الثمار والعذوق 

 ).  1977العلي ( يجة تجميعه االتربة وذرات الغبار والشماريخ اذ يعرقل بذلك العمليات الفسيولوجية نت
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الخروع والنخيل  ويحدث خسائر آبيرة بامتصاصه    يصيب هذا النوع من الحلمEutetranychus banksiحلم فسائل النخيل    •

 الحياتية لهذا النوع درست المعطيات. عصارة النبات وافرازه خيوط عنكبوتية تتجمع عليها األتربة وتعيق عملية الترآيب الضوئي 
   . ويعد تسجيله جديدا للعراقالمختبر فـي 

  
    Tenuipalpidaeعائلة الحلم االحمر الكاذب  .2

ات من الخوص         Colopalpus eriophyiodesحلم النخيل الكاذب  • يصيب هذا النوع النخيل بشكل خاص ، يمتص عصارة النب
 .سهولة حيث يكون  جسمه متطاول احمر اللون ويسبب اصفرار السعف وتيبسه ، يمكن تميز هذا الحلم ب

• Raoiella indica  م ذو جسم        .يصيب الخوص ويمتص العصارة النباتية الى ، يكون الحل وجد هذا الحلم في محافظة البصرة ودي
 . االحمرصغير مستدير ولونه بني محمر ويميل في شكله الى انواع عائلة الحلم 

  
   Eriophyidae) االيريوفي ( عائلة الحلم الدودي  .3

ل    تشير المصادر الى وجود نوعين من راعم النخي م ب شوه     Mackiella phoenicis  الحلم االيريوفي على النخيل هما حل د وت م تجع  وحل
  . وتم العثور على نوع أخر على السعف يجري تشخيصه حاليا   Tumescoptes trachycarpi السعف

  
  Predacious mites الحلم المفترس  .ب 

1.  Phytoseiidae    
ال في           .Amblyseius spالجنس  • وء وفع ار والخوص وهو  مفترس آف ى الثم ار عل وت الغب   وجد متغذيا على األطوار المختلفة لعنكب

 .السيطرة على أطوار الحلم المختلفة 
   .وجد متغذيا على األطوار المختلفة للحلم المتغذي على النبات  .Euseius spالجنس  •

  
2. Tydeidae   
 .  يتغذى على أطوار الحلم غير البالغة وآذلك على حوريات الحشرة القشرية البارالتوريا على النخيلPronematusالجنس  •
  .  يتغذى على أطوار الحلم غير البالغة  لعنكبوت الغبار وآذلك على الحشرة القشرية  Tydeusالجنس  •

  
3. Trombidiidae    
ا                  حجمه آبير ، سريع الحرآة لون       Microtrombidiumالجنس   • ى الحشرات ام ل عل ه برتقالي فاتح او غامق الطور اليرقي له متطف

  .وجد هذا الحلم متغذيا على الحشرة القشرية على عذوق النخيل. البالغة فتكون مفترسة 
  

4. Cheyletidae    
ذ          Neoacarapsisالجنس   • ز ه م بتضخم    يعيش هذا الحلم داخل جذع النخيل المصاب بحفارات النخيل ذو القرون الطويلة ، يتمي ا الحل

 . الالمس الفكي ويقوم  بافتراس النيماتودا والكولمبوال اضافة الى بيوض الحفارات 
 .  يتغذى على األطوار المختلفة للحلم نباتي التغذية Hemicheyletiaالجنس  •
  .     يتغذى على االطوار المختلفة للحلم نباتي التغذيةEutogenesالجنس  •

  
5. Bdellidae   
 تتميز افراد هذه العائلة باجزاء فم متطاولة والتي تعتبر صفة تشخيصية لها،  يتغذى على بيض  دوباس النخيل                    Spinibdellaالجنس   •

 .وتم جمعه  ايضا من قمة النخلة مع حفارات العذوق 
  

6. Parasitidae   
سيقان          وجدت افراد هذا الحلم متغذية على يرقات الذباب المترمم على النخيل وآذلك  على مفصليات االرجل                ارات ال  التي توجد مع فضالت حف

 .  
  

7. Anystidae    
يتميز هذا الحلم بجسم مستدير ولون برتقالي محمر ، سريع الحرآة ، يتغذى على االطوار الموجودة  للحلم المتغذي على النبات حيث وجد على        

  . الخوص والثمار 
  

8. Sejidae   
  .على مفصليات االرجل الموجودة في هذه الفضالت وجد مع فضالت حفارات السيقان في جذع النخلة متغذيا 

  
9. Paratydeidae   
  ) . الحلم والكولمبوال والبيوض(  وجد في جذع النخلة متغذيا على مفصليات االرجل الموجودة في هذه الفضالتNeotydeusالجنس  •
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10. Stigmaeidae  
  ) . عنكبوت الغبار(  النبات وجد هذا النوع من الحلم مفترسا لألطوار غير البالغة للحلم المتغذي على

  
11. Amerosiidae  

  . وجد هذا النوع من الحلم مفترسا لمفصليات االرجل الصغيرة 
  

12.  Cunaxidae  
  . وجد هذا النوع على الخوص متغذيا على االطوار المختلفة للحلم المتغذي على النبات.Cunaxa spالجنس  •

  
    Parasitc mitesالحلم المتطفل    .ج 

1. Diplogynidae   
ة                               وج ة ، يمتص سوائل جسم اليرق ي غامق ، سريع الحرآ دت افراد هذا الحلم متطفلة على يرقات حفارات النخيل بنوعيها لونه برتقالي الى بن

د               ة بع ين             4-3مما يؤدي إلى تيبسها واسودادها حيث تموت اليرق دما تكون أعداده ب ام  عن رد    70-50 أي ة /  ف وع        و. يرق ذا الن ة ه النظر ألهمي ب
   ) .1جدول ( لعالية في قتل يرقات الحفار تمت دراسته مختبريا وآفاءته ا

  
2. Laelapidae   

ة     .Hypoaspis sppالجنس  صها لحد االن وجدت متطفل ذا        لهذا الجنس ثالثة أنواع مختلفة لم يتم تشخي ز ه ذوق ، يتمي ار الع ات حف ى يرق  عل
  . الحلم بكبر حجمه ولون جسمه االبيض الحليبي مع وجود صفيحة الظهر غير المقسمة ذات اللون البرتقالي الفاتح

  
3. Digamasellidae   
ة       Dendrolalpsالجنس اجم النخل ذي يه ل      وجد هذا الحلم متطفل على بالغات الذباب المترمم على أشجار النخيل وال د تحل ة بع آإصابة ثانوي

  . انسجتها بفعل الفطريات والبكتريا والخمائر
  

  الحلم المتغذي على الفطريات   .د 
1. Eupodidae  

  .  وجد في راس وجذع النخلة مع حفارات السيقان متغذيا على   الفطريات الموجودة في مخلفات اليرقات Eupodesالجنس 
  

2. Uropodidae   
  .  وجد مع مخلفات حفارات السيقان تتغذى   على الفطريات والكائنات الصغيرة Uropoda الجنس  Trichouropoda  الجنس

  
3. Acaridae   

الي      Tyrophagusالجنس   ا وجد الطور االرتح ا آم ع برازه سيقان م ارات ال م مصاحبا لحف ذا الحل ر  (  وجد ه وع المتحرك غي من الن
  .لهذا الحلم متنقال مع يرقات الحفارات  )المتغذي 

  
4. Tarsonemidae     

  . وجد مع مخلفات اليرقات وتتميز بصغر حجمه وبطىء حرآته ويتغذى على الفطريات الموجودة داخل النخلة 
  

5. Anoetidae   
ات                         Histiostomaالجنس   ى الفطري زمن حيث يتغذى عل   وجد هذا الحلم مصاحبا لليرقات المصابة باألمراض والتي يتحلل جسمها بمرور ال

  . الدقيقة بواسطة أجزاء فمه التي تكون متخصصة لذلك والبكتريا والكائنات 
  

  Saprophytic miteالحلم رمي التغذية    .هــ 
1. Oppidae  

ارات واحيا            Oppiaالجنس   ي يوجد  مع فضالت الحف ون بن ا ذا ل ا م ات في مؤخرة       يتميز هذا الحلم بجسم مستدير نوع ى اليرق ا عل ن
  .الجسم

2. Carabodidae   
ذارى    يوجد هذا ا Carabodes الجنس ات  والع شرج    ( لحلم في فضالت الحفارات وآذلك وجد على مؤخرة اليرق ووجد  ) في فتحة ال

  . مستقرا في الفتحات التنفسية ليرقات حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة 
  

3. Orbatidae  
  . وجد هذا الحلم مترمما في مخلفات النخيل وبراز الحفارات 
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ة للمكافحة لتالفي اإلخالل                         بالنظر الهمية هذه  المجموعة م      ة فعالي د أجراء أي ار عن ن األحياء في بيئة نخلة التمر وضرورة أخذها بنظر االعتب

 ، نرى أن تتبنى الجهات البحثية المختصة بشؤون النخيل هذا الموضوع بكل دراية فنية وعلمية        Microclimateبالنظام البيئي الطبيعي للنخلة     
  .دقيقة 

ات      Diplogynidae عائلة ان الحلم الطفيلي من    ة ليرق ل عالي سبة قت  يعد عامال إحيائيا مهما يمكن تربيته واطالقه في بيئة النخيل لكونه يحقق ن
ين                          الحفارات ويمكن ان يساهم ايضا مع ترآيبة العوامل اإلحيائية األخرى في السيطرة على سوسة النخيل الحمراء فلقد تم اختبار آفاءة عدد مع

ى      36يرقات حيث تم عزل     من الحلم على ال    ات للطور اليرقي األول و     ) 9( يرقة قسمت ال اني و    ) 9(يرق ات للطور اليرقي الث ات   ) 9(يرق يرق
ة وعزلت                     . يرقات للمقارنة    ) 9(للطور اليرقي الثالث وترآت        ة للنخل سجة المتحلل ة من األن ة المتكون ا الطبيعي وضعت هذه اليرقات في بيئاته

  . يوما 5،6،7 ، 4، 3، 2 ، 1فرد حلم بالغ تمت مراقبة اليرقة واخذ نسب القتل بعد  ) 20( أضيف لكل يرقة اليرقات آل لوحدها ثم 
م    ) 1(يتضح من الجدول      .يرقة ثم أخذت النتائج   /  فرد   70يرقة و   /  فرد   50أعيدت التجربة ذاتها بتغيير عدد الحلم لليرقة حيث أضيف           ان الحل ب

اني               /  حلمة   20األعمار والكثافات حيث حققت آثافة      قد اثر على يرقات الحفار بجميع        ام والطور الث ة أي د ثالث يرقة قتل الطور اليرقي األول بع
يج       . بعد خمسة أيام أما الطور الثالث فلقد تأثر بعد سبعة أيام وذلك لكبر حجمه            ة حيث تته سية لليرق يتجمع الحلم بشكل رئيسي في الفتحات التنف

اني          /  حلمة 50أما عند استخدام   . لغرض التخلص من الحلم     اليرقة وتتحرك في بيئتها      ام والث ة أي د ثالث ات الطور األول بع د ماتت يرق ة فلق يرق
ان والطور       /  حلمة 70عند إضافة   . بعد سبعة أيام    % 100بعد أربعة أيام أما الطور الثالث فبلغت بنسبة القتل           د يوم ة مات الطور األول بع يرق

ين                 5بعد  % 100أما الثالث فلقد تحققت نسبة القتل       الثاني بعد ثالثة أيام      ا ب  20 أيام  يتضح من ذلك بان استخدام الكثافات القليلة من الحلم او ربم
  . يرقة قد حقق آفاءة قتل عالية في يرقات الحفار وغيره من يرقات الحشرات الموجودة في جذع النخلة / 50و

  
    على األطوار اليرقية  المختلفة لحفار عذق النخيلDiplogynid miteلطفيلي اختبار آثافات مختلفة من الحلم ا) : 1(جدول 

  
  / عدد اليرقات الميتة بعد 

عدد افراد 
  الحلم لليرقة 

عدد اليرقات في 
  المكرر الواحد

الطور 
يوم    اليرقي

  أربعة   ثالثة أيام  يومان  واحد
  أيام

خمسة 
  أيام

ستة 
  أيام

سبعة 
  أيام

3 L1 0.6 1.6 3     
3 L2 0 0.3 1.3 1.6 3   20 mites 
3 L3 0 0 0 0 0 0.3 0.6 
3 L1 1.3 2.6 3     
3 L2 0.3 1.3 2.3 3    50 mites 
3 L3 0 0.3 1 1.3 2 2.6 3 
3 L1 2.6 3        
3 L2 0.6 2 2.6 3      70 mites 
3 L3 0.6 1.3 1.6 2.6 3     

  
  

   : شكر وتقدير
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Abstract:  

 
 During the years 2000 and 2001 an extensive survey of mite living in /on date palm trees have been 
conducted based on anatomy of 60 date palm trees .The survey revealed ,that 26 mite families which contain 
34 genera are collected. According to the feeding habits those mites are  : 3 phytophagous ,12 predacious ,3 
parasitic,  5 fungivorous and 3 saprophytic .The parasitism  efficacy of Diplogynid mites which are often 
present with the date palm stem borers was studied in the laboratory. Out of the mite collection,29 different  
species are new record to Iraq and perhaps to the Arabian region.        
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