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من  كثري  ملهاجمة  التمر  نخيل  �سجرة  تتعر�ض 

يف  يتمثل  بالغًا  �سررًا  لها  ي�سبب  مما  الآفات 

يف  ذلك  ي�ؤدي  وقد  وكيفًا  كمًا  اإنتاجيتها  خف�ض 

النهاية اإىل م�تها. منها الآفات الأكارو�سية التي 

ي�سبب  مما  ع�سارتها  امت�سا�ض  يف  تتخ�س�ض 

ثمارها  وجفاف  و�سم�ر  اأوراقها  وجفاف  ذب�ل 

التمر  ثمار  تخرج  واأحيانًا  من�ها  بداية  يف  وهي 

ب�سكل غري طبيعي ل ي�سلح لال�ستهالك الآدمي 

هذه  درا�سة  للمزارع.وان  النهائي  العائد  ويقلل 

من  حياتها  ودورة  ب�سل�كها  والملام  الكائنات 

ال�قاية  برامج  يف  ت�ساعدنا  التي  الع�امل  اأهم 

واملكافحة،ونتناول يف هذا املقال بع�ن اهلل حيــاة 

طرق  واأهـم  النخيل  ثمار  غبار  حلم  و�سل�ك 

ال�قاية واملكافحة.

العنكبوت الأحمر )حلم النخيل الأحمر(

Oligonychus afrasiaticus 

له  يع�د  الذي   Oligonychus جن�ض  ي�سم 

35 ن�عًا تهاجم ع�ائل  اأكرث من  الغبار  عنكب�ت 

عديدة منها نخيل التمر، البل�ط، املانك�، ال�ساي، 

الرمان،  ال�سن�بر،  الذرة،  القطن،  القه�ة، 

العنب، الكمرثى، الأف�كادو. 

مظهر ال�سابة باحللم الغباري
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اأن�اع  من   Ghobar Mite الغبار  عنكب�ت 

والتابعة  النباتات  على  املتطفلة  الأكارو�سات 

الن�ع  هذا  ويهاجم  احلمراء  العناكب  لف�سيلة 

اأ�سجار نخيل التمر وخا�سة الطلع حديث التك�ين 

اجلافة  الدافئة  املناطق  يف  الن�ع  هذا  وينت�سر 

ينت�سر  واخلريف  ال�سيف  يف  الإ�سابة  وت�ستد 

اإيران  النخيل  زراعة  بلدان  جميع  يف  احللم 

وم�سر  والعراق  العربي  اخلليج  ودول  وباك�ستان 

ودول �سمال اإفريقيا واأمريكا ويف اململكة العربية 

ال�سع�دية ينت�سر تقريبا يف جميع مناطق زراعة 

النخيل وت�سدد الإ�سابة به يف الريا�ض، الق�سيم، 

اخلرج، املنطقة ال�سرقية، بي�سة، اجل�ف، املدينة 

املن�رة، الطائف. 

اأ�سماء  بعدة  يعرف  الذي  الغبار  حلم  يعترب 

اأب�  رماد،  اأب�  الط�ز،  الغبري،  البلح،  )اأكارو�ض 

ت�سيب  التي  احل�سرية  غري  الآفات  اأهم  غفار( 

كبرية  خ�سائر  ويخلف  النخيل  ثمار  اأن�اع  جميع 

جدًا، وبني اأب� احلب واآخرون )1990( والعزاوي 

حلم  اأن   )1999( واجلب�ري   )1990( واآخرون 

النخيل  زراعة  مناطق  جميع  يف  ينت�سر  الغبار 

وال�سع�دية  العراق  يف  م�سكلة  يعد  اإذ  العامل  يف 

والإمارات  وعمان  واليمن  والك�يت  والبحرين 

واإيران وليبيا واجلزائر واملغرب وت�ن�ض وال�س�دان 

وم�ريتانيا وت�ساد ومايل واأمريكا.

حلم الغبار عبارة عن حي�ان �سغري جًدا ل يرى 

ب�سه�لة بالعني املجردة ويبداأ ظه�ره على الثمار 

مناخية  بع�امل  ت�اجده  ويرتبط  عقدها  بعد 

مالئمة لتكاثره متمثلة يف ارتفاع درجات احلرارة 

وانخفا�ض الرط�بة مبزارع النخيل.

ولهذا الن�ع دورة حياة تتميز باأن الناث امللقحة 

مدة  خالل  بي�سة   25-20 بني  بي�سها  ت�سع 

حياتها، البي�ض كروي لمع ذو الل�ن اأبي�ض كرميي 

والذي ياأخذ الل�ن الربتقايل ويزداد تركيز الل�ن 

والتي  احل�سانة  فرتة  بعد  العمر.  يف  بتقدمه 

اأيام يفق�ض البي�ض وتخرج   5-3 ت�ستغرق ح�ايل 

اأزواج من الأرجل ول�نها  اأط�ار يرقية لها ثالثة 

بال�سفرار  امل�س�ب  الأبي�ض  لل�ن  مائاًل  يك�ن 

وتن�سلخ اإىل ح�رية اأوىل ثم اىل ح�رية ثانية ذات 

ل�ن برتقايل م�سابهة لالأط�ار الكاملة ولها زوج 

من الأعني احلمراء على جانبي مقدم اجل�سم. 

الإناث وتك�ن ذات  الذك�ر مبكرة عن  ثم تخرج 

ط�يلة  ظهرية  �سعريات  وعليها  برتقايل  ل�ن 

ي�مًا   14-7 احلياة  دورة  وت�ستغرق  ومميزة. 

ال�سائدة. يق�سي عنكب�ت  ح�سب درجة احلرارة 

يف  بالغة  اإناث  هيئة  على  ال�ستاء  ف�سل  الغبار 

هذه  وتظهر  والكرب   الليف  بني  ال�سجرة  قلب 

حزيران  �سهر  ونهاية  منت�سف  بني  احلي�انات 

بعد  وتتح�ل   الطري  ال�سعف  على  تتغذى  حيث 

ذلك اإىل الثمار فتبداأ ب��سع بي�سها على منطقة 

ات�سال اجلمري واخلالل بال�سمراخ وكذلك على 

احل�ري  الط�ر  يفرزه  الذي  احلريري  الن�سيج 

الأول والثاين ثم البالغة. 

ت�سع  حيث  وعذريًا  جن�سيًا  احللم  هذا  يتكاثر 

منه  ينتج  بي�سًا  امللقحة(  )غري  العذرية  الإناث 

عند  العذوق  احللم  بالغات  ترتك  فقط.  ذك�ر 

الرطب  مرحلة  اإىل  وحت�لها  الثمار  ن�سج  متام 

تتغذى  حيث  ال�سجرة  قلب  اإىل  متجهة  والتمر 

ال�سعف  على  الأول  ت�سرين   �سهر  اإىل  متتد  ملدة 

عند  الت�ستية  ط�ر  يف  تدخل  بعدها  اجلديد 

انخفا�ض درجات احلرارة. عدد الأجيال: ي�سري 

علي عبد احل�سني )1985( باأن لعنكب�ت الغبار 

بني  ايران  ويف  متداخلة  اأجيال  �ستة  العراق  يف 

10-12 جياًل.

النت�صار والعدوى: 

حيث  النت�سار  �سريع  الغبار  حلم  عامة،  ب�سفة 

اأو  الرياح  ب�ا�سطة  اأخرى  اإىل  نخلة  من  ينتقل 

امل�ستخدمة  والأدوات  لبع�سه  اجلريد  مالم�سة 

احل�سرات  تعلق  طريق  عن  اأو  النخيل  خدمة  يف 

وي�ساعد  ميكانيكا  تنقله  التي  اجل�سم  باأجزاء 

وج�د  كبرية  ب�س�رة  انت�ساره  على  كذلك 

احل�سائ�ض.

الأ�صرار الذي يحدثها عنكبوت الغبار:

عنكب�تي  ن�سيج  غزل  على  املقدرة  الغبار  حللم 

تراكم  ي�سبب  مما  احلديث  النخيل  طلع  على 

قد  والتي  الأخرى  الكائنات  وتكرث  عليه  الأتربة 

ت�سبب اأ�سرارًا اإ�سافية على النبات وب�سفة عامة 

الثمار  من  حجمًا  اأ�سغر  احلديثة  الثمار  تك�ن 

ل�نها  ويتح�ل  م�ستٍ�  غري  �سكل  وذات  ال�سليمة 

ق�سرتها  تتيب�ض  واملجعد حيث  الداكن  الل�ن  اإىل 

منها.  الع�سارة  الأكارو�سات  امت�سا�ض  نتيجة 

وقد يرتك الأكارو�ض الثمار عند ا�ستداد الإ�سابة 

لمت�سا�ض  واخل��ض  وال�سعف  العذوق  ويهاجم 

الت�ساق حبات الرمل بالن�سيج العنكب�تي على الثمار
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خا�سة  باحلمرة  م�س�بة  الل�ن  غامقة  الثمرة 

عديدة  ت�سققات  عليها  القمع  قرب  املنطقة 

ال�سديدة  الإ�سابات  حالة  ويف  خ�سن  وملم�سها 

وحتى  الب�سري  لال�ستهالك  �ساحلة  ت�سبح غري 

ن�سيج  امل�سابة  الثمار  ويغطي  احلي�اين  اأحيانا 

عنكب�تي يفرزه احللم تت�اجد حتته جميع اأط�ار 

جل�د  وبقايا  الرتاب  حبات  به  وتلت�سق  الآفة 

ال�سبب  ولهذا  مغربة  الثمار  وتظهر  الن�سالخ 

فرتة  الن�ع  هذا  يق�سي  ما  وغالبًا  ع�سارتها. 

حتى  والليف  الكرب  بني  النخلة  قلب  يف  ال�ستاء 

تتح�سن الظروف اجل�ية وترتفع درجة احلرارة 

ليبداأ مرحلة من� جديدة.

الكامل  والط�ر  واحل�ريات  الريقات  متت�ض 

حيث  الثمار  من  النباتية  الع�سارة  الغبار  حللم 

ميتلك احللم فك�كًا اأبرية )Chelicerae( يغرزها 

فتظهر  وتبقعها  تل�نها  في�سبب  الثمرة  ق�سرة  يف 

الأخري  املظهر  هذا  الغبار،  حلم  ت�سمية  جاءت 

تك�ن  املزارع،  قبل  من  الإ�سابة  اكت�ساف  ي�سهل 

اأعداد  قلة  نتيجة  ب�سيطة  البداية  يف  الإ�سابة 

الآفة على الثمار ولكن �سرعان ما تزداد اأعدادها 

اجليل  عمر  وق�سر  ال�سريع  تكاثرها  نتيجة 

دون  العذوق  بع�ض  ت�ساب  اأن  ميكن  ال�احد، 

الإ�سابة  ت�سدد  وعادة  النخلة  نف�ض  على  اأخرى 

وتختلف  الرتابية،  للطرق  املجاورة  النخيل  على 

لالإ�سابة  ح�سا�سيتها  يف  التمر  نخيل  اأ�سناف 

عامة  ب�سفة  الإ�سابة  وتزداد  الكارو�ض،  بهذا 

يف املناطق اجلافة وخا�سة املهملة منها، يتكاثر 

ول  خ�سراء  تزال  ل  التي  الثمار  على  الكارو�ض 

ل�نها  حت�ل  بعد  عليها  والتغذية  البقاء  يف�سل 

اإل يف حالة عدم  الأحمر،  اأو  الأ�سفر  الل�ن  اإىل 

ت�فر الأع�ساب، ويف هذه احلالة يبقى على الثمار 

بالأن�سجة واخلي�ط احلريرية  واملغطاة  امل�سابة 

خا�سة امل�ج�دة على النخيل يق�سي عليها فرتة 

ال�ستاء حتى امل��سم املقبل وغالبًا تظهر الإ�سابة 

على النخلة التي اأ�سيبت يف امل��سم ال�سابق حيث 

نظراء  الالحق  امل��سم  يف  الإ�سابة  بها  تكرر 

لبقاء الأكارو�ض على بقايا الثمار يف نف�ض النخلة 

احلالت  من  كثري  ويف  عليها،  غالبا  والكم�ن 

امل�ج�دة  النجيل(  )خا�سة  الأع�ساب  اإىل  ينزل 

حتت النخيل 

فرتة  انق�ساء  حتى   )Cynodon dactylon(

وبذلك  التايل  امل��سم  يف  الإ�سابة  ليعيد  ال�ستاء 

اأهم  من  الثمار  وبقايا  الأع�ساب  تلك  تعترب 

م�سدر لإ�سابة الب�ستان يف امل��سم الثاين.

اآفة  احللم  من  جعلت  املبيدات  ا�صتخدام 

رئي�صية:

احللم من الآفات الثان�ية التي ميكنها اأن تبقى 

حتت  الطبيعية  اأعدائها  مع  باإعدادها  مت�ازنة 

ما  �سرعان  ولكن  املنا�سبة  البيئية  الظروف 

تتح�ل هذه الآفة اإىل اآفة رئي�سية عندما يحدث 

اختالل مبعادلة الت�ازن التي تعد املبيدات عاماًل 

اأ�سا�سيا م�س�ؤوًل عنها.

ل�حظ  حيث  للحلم  العددية  الكثافة  زيادة 

اإ�سابة �سديدة ومتقدمة على ال�سماريخ والعرج�ن
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والكل�رينية  الع�س�ية  الف�سف�رية  املبيدات  اأن 

من  وتزيد  الإناث  عمر  من  تطيل  والكارباماتية 

قتل  على  تعمل  البي�ض.،كما  و�سع  يف  قدرتها 

الأعداء احلي�ية للحلم فتزداد اأعداده .وم�ساحة 

انت�ساره على م�ساحة اأكرب على النبات مما ي�فر 

له غذاًء كافيًا ينعك�ض يف بناء �سكن اأكرب.

ملكافحة  والعالجية  الوقائية  الطرق 

الآفة:

اإن التعامل مع هذه الآفة يحتاج اإىل دقة مالحظة 

بدايتها  يف  الإ�سابة  اكت�ساف  اأن  حيث  وخربة 

يك�ن  عندما  خا�سة  لل�سجرة  حماية  يحقق 

قد  اإذ  م�ج�د  غري  الكثيف  احلريري  الن�سيج 

يكفي الغ�سل باملاء املمزوج معه كمية قليلة جدًا 

من م�اد التنظيف املنزيل لقتل اأط�ار العنكب�ت 

املختلفة . 

الكربيت  مثل  اأوًل  اخلفيفة  املبيدات  ا�ستخدم 

ال�سائل  الكربيت  اإن  الكربيت  زهر  اأو  امل�سح�ق 

)= كيم�كب( الذي ميكنك ر�سه يف قلب النخلة 

اإذا  اأو  ني�سان(  �سهر  )اأي  الإ�سابة  ظه�ر  قبل 

كانت هناك اإ�سابة يف امل��سم املا�سي عليك بر�ض 

يتميز  امل�ستية.  الإناث  لقتل  �ست�ية  ر�سة  النخيل 

بخاره  طريق  عن  مبا�سرة  يقتل  بك�نه  الكربيت 

بالأك�سدة  الكربيت  اأوك�سيد  ثنائي  اإىل  اأو حت�له 

اأو كربيتيد الهيدروجني بالختزال اأو يتح�ل اإىل 

حام�ض �سديد ال�سمية، بالرغم من اإ�سابة اأغلب 

درجة  يف  تدرجًا  هناك  اأن  اإل  النخيل،  اأ�سناف 

واخل�سراوي  الزهدي  ي�ساب  فمثاًل  اإ�سابتها 

بدرجة  والربمي  واخل�ستاوي  والديري  واحلالوي 

عالية وي�ساب الربحي بدرجة اأقل. وب�سكل عام 

فاإن النخيل املخدوم جيدًا تك�ن اإ�سابته اأقل. 

الغبار يجب  ملكافحة عنكب�ت  مبيد  اختيار  عند 

تقتل  حلم  مبيدات  هناك  باأن  باحل�سبان  الأخذ 

تقتل  مبيدات  اأو   )Ovicides( فقط  البي��ض 

با�ستخدام  التن�ع  الأخرى،ويجب  الأط�ار 

جماميع خمتلفة من املبيدات للتقليل من فر�سة 

ظه�ر �سفة املقاومة للمبيدات.

لنجاح مكافحة اآفة حلم غبار ثمار النخيل يجب 

الآفة  بهذه  الإ�سابة  ظه�ر  بداية  ا�ستك�ساف 

بالفح�ض والرتكيز على ثمار النخيل التي اأ�سيبت 

يف امل��سم ال�سابق وبالتايل يجب اأن تبداأ املكافحة 

الطرق  جميع  باإتباع  ال�سرر  ا�ستفحال  قبل 

العناكب  مبيدات  وا�ستعمال  املتاحة   وال��سائل 

احلديثة التي ل ت�ؤثر على الأعداء الطبيعية.

اأوًل: طرق الوقائية:

الثمار  بقايا  جميع  من  الب�ستان  1-  نظافة 

باأي  العالقة  اأو  الأر�ض  على  �س�اء  املت�ساقطة 

عراجني  من  والتخل�ض  النخلة  من  جزء 

وكذلك  بالنخيل  العالقة  ال�سابقة  امل�ا�سم 

الآفة  على  للق�ساء  بحرقها  احل�سائ�ض 

بالعمليات  الهتمام  عليها،  املت�اجدة 

كما  جيدة.  بحالة  الأ�سجار  لتك�ن  الب�ستانية 

بالأكارو�سات  الإ�سابة  حالة  متابعة  يجب 

على النباتات واحل�سائ�ض والتي تعترب ع�ائل 

انتقالها  م�عد  يحني  حتى  ثان�ية  اأو  و�سيطة 

يف  املجاورة  التمر  نخيل  اأ�سجار  واإ�سابتها 

الأتربة  م�سادر  من  املنطقة.التخل�ض  نف�ض 

القريبة  الطرق  وتعبيد  كردم  املزارع  ح�ل 

منها جتنبًا لتفاهم الإ�سابة ،مراقبة وفح�ض 

متام  بعد  من  العراجني  على  للثمار  م�ستمر 

امل�سابة  النخيل  على  بالرتكيز  عقدها 

الإ�سابة  مالحظة  حالة  ويف  ال�سابق  امل��سم 

بدفنها  امل�سابة  العذوق  من  التخل�ض  يجب 

العذوق  غ�سل  وعالجية.  وقائية  كطريقة 

عند م�ساهدة بداية ظه�ر الإ�سابة ب�ا�سطة 

من  التخل�ض  يف  يفيد  وهذا  امل�سغ�ط  املاء 

يف  التطبيق  ويك�ن  ال�سديدة  غري  الإ�سابة 

ال�سباح الباكر اأو امل�ساء عملية الغ�سيل هذه 

تزيل اأو تقلل اعدد اأط�ار الآفة وتزيل الن�سيج 

التي تغطي  العنكب�تي )اخلي�ط احلريرية( 

الثمار وال�سماريخ وبالتايل تعرية اأط�ار الآفة 

وتعر�سها للم�ت بالع�امل الطبيعية.

2-  بعد عمليات جني املح�س�ل يتم تعفري منطقة 

بالكربيت  امل�سابة  النخيل  يف  اجلمارة 

للنخلة  جرام   100-50 مبعدل  الزراعي 

ح�سب العمر.

ثانيًا: الطرق العالجية: 
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تتم العمليات العالجية عادة بعد فح�ض الثمار 

والتاأكد من  ظه�ر الآفة عليها باإتباع الآتي:

على  تعفريًا  الزراعي  الكربيت  1-  ا�ستعمال 

للنخلة  جرام   100-50 مبعدل  العراجني 

و�سدة  حجمها  وكرب  العراجني  عدد  ح�سب 

الإ�سابة على اأن تتم العملية يف الفرتات التي 

تك�ن فيها درجات احلرارة منخف�سة وتكرر 

من )2-3( اأ�سابيع كما ميكن ر�ض العراجني 

بالكربيت امليكروين 80% ومبعدل 300 مل يف 

100 ماء لرت ويكرر الر�ض كل اأ�سب�عني.

2-  ميكن ا�ستعمال الزي�ت املعدنية ال�سيفية يف 

الثمار  تل�ن  حالة ظه�ر الإ�سابة بعد مرحلة 

واملركبات  الآمنة  واملبيدات  �سان�سرباي  مثل 

الأكارو�سات  ملكافحة  بها  امل�سم�ح  احلي�ية 

يف جمال الزراعة الع�س�ية مثل الزادركتني 

اأن  املالحظة  مع   : واملاترين  ال�سبين�زاد 

ال�سباح  يف  يك�ن  احلالت  كل  يف  العالج 

الباكر اأو يف امل�ساء.

3-  تعفري عذوق نخيل التمر بالكربيت الزراعي 

الفرتة  يف  جم/النخلة   100-50 مبعدل 

 3-2( ي�ني�  منت�سف  حتى  اأبريل  نهاية  من 

من  الأكارو�ض  اأفراد  طرد  اأو  ملنع  مرات( 

مهاجمة النخيل.

حم�س�ل  جلمع  مرة  اأول  قبل  العذوق  4-  تعفري 

التمر بح�ايل 3 اأ�سابيع )2-3 مرة(.

-200 مبعدل  امليكروين  بالكربيت  5-  الر�ض 

الر�ض  تكرار  ماء وميكن  لرت  250 جم/100 

بعد 2-3 اأ�سابيع من املرة الأوىل اأو بعد عقد 

الثمار مبا�سرة.

6-  ا�ستخدام الكربيت القابل للبلل وه� مركب على 

درجة عالية من نع�مة حبيباته بحيث ي�ساف 

اإليه م�اد ت�ساعد هذه احلبيبات على البتالل 

وي�ستعمل  النهائي.  املعلق  خ�ا�ض  لتح�سني 

هذا املخل�ط ر�سًا على خمتلف اأن�اع النباتات 

برتكيز %1.

يف�سل  بالأكارو�سات  الفعلية  الإ�سابة  7-  عند 

5و18% مبعدل  الزيتي  الكالثني  الر�ض مببيد 

يف  الر�ض  وي�سرتط  ماء  لرت  200مل/100 

ال�سم�ض  غروب  قبل  اأو  الباكر  ال�سباح 

مبا�سرة.

8-  الر�ض مببيد الأورت�ض 5% مبعدل 50مل/100 

لرت ماء.

35مل/100  20% مبعدل  برايد  9-  الر�ض مببيد 

لرت ماء.

10-  ويف جميع الأح�ال ميكن تكرار الر�ض مرة 

كل اأ�سب�عني للق�ساء على ن�سبة عالية جدًا 

من الإ�سابة ب�سرط ت�قف الر�ض متامًا قبل 

جني املح�س�ل بفرتة ل تقل عن �سهر.

املكافحة احليوية

حلم  ملكافحة  املفرت�سات  بع�ض  ا�ستعمال  ميكن 

الغبار مثل:

NEOSEIULUS  CALIFORNICUS 
PHYTOSEILUS PERSIMIMILUS 

STETHORUS PUNCTILLUM

البلح  على  ظه�ره  بداية  عند  الغبري   ملكافحة 

جناحا تعطي  التي  املحلية  ال�ساللت   ويف�سل 

 اكرب من امل�ست�ردة مع املالحظة انه يجب اأن تعم

امل�سابة العذوق  تعفري( جميع  اأو   املعاملة )ر�ض 

 وغري امل�سابة على النخلة ويف حالة الر�ض يجب

املبيد حمل�ل  من  كافية  بكمية  العملية  تتم   اأن 

اأو )ر�ض  املعاملة  تعم  اأن  يجب  انه   مع مالحظة 

امل�سابة وغري  امل�سابة  العذوق  جميع   تعفري( 

 على النخلة ويف حالة الر�ض اأن تتم العملية بكمية

كافية من حمل�ل املبيد

احللم العنكبوتي ذو البقعتني

The two-spotted spider mite  

ا�سم  العلماء  بع�ض  عليه  يطلق  الن�ع  هذا 

 Tetranychus الأخ�سر  اأو  الأحمر  العنكب�ت 

Cosmopoli� النت�سار  عاملي  ن�ع  وه�   urticae

tan  حيث يهاجم كثري من الع�ائل النباتية، على 

اأ�سجار البزروميا واأ�سجار نخيل التمر.

جمهرية  مف�سلية  حي�انات  احليوان:  و�صف 

احلجم يبلغ ط�ل الفرد فيها ح�ايل 3و. مم وله 

اأفراد هذا  اأزواج من الأرجل املف�سلية وت�سع   4

الن�ع بي�سًا كروي ال�سكل ذا ل�ن فاحت يفق�ض اإىل 

اأط�ار يرقية Larval stages لها ثالثة اأزواج من 

قليلة  اأبي�ض خم�سر  ل�ن  ذات  املف�سلية  الأرجل 

ثم  �سك�ن  ط�ر  يف  تدخل  ما  و�سرعان  احلركة 

 Protonymphal اأوىل  ح�رية  ط�ر  اإىل  تن�سلخ 

تتغذى  الأرجل  من  اأزواج  اأربعة  لها   stage

ثانية  ح�رية  ط�ر  اإىل  تن�سلخ  ثم  وت�سكن  لفرتة 

Deutonymphal stage م�سابهة متاما لالإناث 

الكاملة اإل اأنها غري نا�سجة جن�سيًا. ومير الذكر 

بط�ر ح�رية واحد قبل اأن ي�سل اإىل الط�ر البالغ 

نهاية  وله  الأنثى  اأ�سغر حجمًا من  الذكر  ويك�ن 

ج�سم م�ستدقة ول�نه مائل لالخ�سرار وله زوج من 

اأحمر على منطقة مقدم اجل�سم  ل�نهما  الأعني 

احلجم  يف  كبرية  فتك�ن  الأنثى  اأما   .Prosoma

وعلى جانبي منطقة اجل�سم  م�ستديرة  ونهايتها 

Idiosoma بقعتان �س�داء الل�ن وا�سحتان ومنها 

ا�ستق ا�سم هذا الن�ع.

احلي�ان  يتغذى  وال�صرر:  الإ�صابة  مظهر 

واأط�اره املتغذية بغرز زوائده امللقطية يف الب�سرة 

لالأوراق  ال�سفلي  اأو  العل�ي  ال�سطح  على  �س�اء 

خاليا  من  النباتية  الع�سارة  ب�سحب  ويق�م 

ي�سبه  حريري  ن�سيج  بغزل  يق�م  كما  النبات 

Stethorus punctillum
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الرتاب  ذرات  وترتاكم  العنكب�تي  الن�سيج 

و�س�ل  يع�ق  مما  األعنكب�تي  الن�سيج  هذا  على 

وبالتايل  النباتات  اأوراق  اإىل  ال�سم�ض  اأ�سعة 

ال�جه  على  ال�س�ئي  البناء  بعملية  تق�م  ل 

النبات  بالتاأكيد على مقدرة  ي�ؤثر  الأمثل وهذا 

يفرز  عامة  وب�سفة  وكيفًا.  كما  الإنتاج  يف 

اأثناء  معينة  م�اد  الأكارو�سات  من  الن�ع  هذا 

يف  تهيج  ت�سبب  النباتية  للع�سارة  امت�سا�سه 

اإىل  ويتح�ل  الأ�سفر  الل�ن  تاأخذ  النبات  ب�سرة 

الأوراق  وجتف  م�ساحتها  وتزيد  البني  الل�ن 

على  مبا�سر  ب�سكل  ي�ؤثر  مما  وت�سقط  وتذبل 

ككل. النبات 

الإناث  ت�سع  التزاوج  وبعد  احلياة:  دورة 

مت��سط عدد من البي�ض يرتاوح من )150-50( 

بي�سة لالأنثى ال�احدة  وعادة تق�م الإناث ب��سع 

لل�سطح  ال��سطي  العرق  من  بالقرب  بي�سها 

ال�سفلي لالأوراق اأو حتت الن�سيج العنكب�تي، اأما 

البي�ض  ت�سع  الإناث  فاإن  الإ�سابة  ا�ستداد  عند 

عامة  وب�سفة  والعل�ي.  ال�سفلي  ال�سطحني  على 

ترتكز  ال�سنة  يف  جياًل   25 ح�ايل  الن�ع  لهذا 

يف  وتقل  واخلريف  الربيع  ف�سلي  يف  معظمها 

ال�سيف وال�ستاء ولهذا فاإن هذا الأكارو�ض يف�سل 

اجل� الدافئ واملعتدل.

النباتات  على  الأكارو�ض  بهذا  الإ�سابة  وتبداأ 

املزروعة على ح�اف احلقل اأو احلديقة وخا�سة 

النخيل  اأ�سجار  اإىل  تنتقل  ومنها  اأوًل  البزروميا 

املجاورة وخا�سة ال�سعيفة منها. كما ميكن روؤية 

البرثات التي يخلفها الأكارو�ض على ب�سرة النبات 

وهي مرتفعة قلياًل عن �سطح الأوراق مما يعطي 

احلديث  الطلع  وي�ساب  لل�رقة.   املجعد  ال�سكل 

مما  عليه  العنكب�تي  الن�سيج  روؤية  ميكن  حيث 

على  وتظهر جتاعيد  ال�سم�ض  اأ�سعة  و�س�ل  يعيق 

الثمار احلديثة والتي ل تكرب يف احلجم وتنكم�ض 

وتذبل ثم ت�سقط على الأر�ض يف نهاية الأمر.
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