
  الماجستیر باللغة العربیة واإلنجلیزیة ھملخص رسال

  دراسات بیئیھ وبیولوجیھ على األكاروس عدیم الثغور التنفسیھ: العنوان 

مكان الصداره بین األكاروسات من   S.O. Acarididaتحتل مجموعھ الحلم عدیم الثغر التنفسى 

حیث األھمیھ األقتصادیھ بالنسبھ لألنسان وذلك ألنھا قد تؤثر تأثیرا مباشرا على األنسان وذلك 

أو .ألصابتھ وأحداث أعراض مرضیھ مثل األنواع المسببھ للجرب والھرش والحساسیھ وغیرھا

لمحاصیل الزراعیھ سواء فى الحقل قد تكون ذات تأثیر غیر مباشر وذلك عن طریق أصابتھا أما ل

أوالمخازن أو المطاحن والمخــابز والمضارب أو قد تتعرض للكثیر من المواد الغذائیھ المجــففھ 

أو المخزونھ وكــذلك النباتات الطبیـــھ المخزونھ لألصابھ بأنواع من ھذه المجموعھ أو قد تصیب 

  . حیوانات المزرعھ فتسبب لھا أضرار بالغھ

العدید من األنواع التابعھ لھا تتغذى بشراھھ على الكائنات الدقیقھ وخاصھ الفطریات وبذلك فھناك 

تكون من الوسائل األساسیھ فى أنتشار ھذه الفطریات والتى قد تفرز مواد ذات تأثیر سام على 

 وباألضافھ الى ذلك فقد تفید بعض األنواع التابعھ لھافى مجال المقاومھ. األنسان وحیواناتھ 

ومما سبق یتضح أن لھذه المجموعھ من الكائنات مدى .الحیویھ لبعض الحشرات التى ترتبط بھا 

واسع من المواطن  والتنوع الغذائى مما یضعھا فى مكان الصداره بین األكاروسات  لذلك رؤى 

               أجراء بعض الدراسات على نوعین من األنواع الشائعھ فى التـــربھ والمخــــازن وھــــــــــى

RhizoglyphusechinopusوTyrophagus.putrescentiae علیھ فقد أجریت دراسھ مقارنھ

للتغیرات التركیبیھ المحتمل حدوثھا فى األطوار المختلفھ خالل دوره حیاه الحلم    

T.putrescentiae كذلك درس  السلوك البیولوجى لھذا الحلم تحت درجتى حراره مختلفتین ھما

ولقد أشتمل الجزء الثانى من الدراسھ على تقییم تأثیر نوع الغذاء على السلوك .م٣٠٥و٢٥

وألجراء الدراسھ البیولوجیھ  لكل .م٥ ٢٥البیولوجى للحلم           تحت درجھ حراره ثابتھ وھى 

من نوعى الحلم فقد أبتكرت وحدات لتربیتھا وھذه الوحدات من ماده البالستیكعلى شكل متوازى 

و سم واحتوت كل وحده تربیھ على تجویف على ٥سم وأرتفاعھا ٢طول الضلع فیھ  مستطیالت

و سم وبھ خلیط من الجبس والفحم بنسبھ ١و سم ومن أسفل ٥شكل مخروطقطره من أعلى حوالى 

وكل وحده كانت تغطى  بقطعھ من الزجاج الشفاف لتسھیل مالحظھ العملیات البیولوجیھ  ١: ٨

  ،المختلفھ للحلم من خاللھا

و سم بداخل ٥ووضعت كل أربع من وحدات التربیھ على طبقھ من الرمل ذات سمك قدره     

سم وللمحافظھ على الرطوبھالمناسبھ فكانت تضاف  ١و٨سم وأرتفاعھ   ١١طبق بترى قطره 

كل فرد فى وحده (ولقد ربیت أفراد ھذین النوعــــین فردیا  .سم  ١٠كمیھ من الماء یومیا قدرھا 



الل دوره حیاتـــھ ودونت المشاھدات الخاصھ بكل منھما حیث كان یفحص یومیا مرتین خ) تربیھ 

ولدراسھ التغیرات التركیبیھ المختلفھ  أثناء تطور . .صباحا وظھرا

ــد أجرى  ترویق  أعداد من كل طور فى مروق نسبت   ــقRhizoglyphusechinopusالنوع

agentNesbits  clearing    ثم حملت كل فرد فى نقطھ من بیئھHoyer’s  medium 

ولقد أوضــحت ، ثمأجرى رسم كل منھا بأستخدام عدسھ الرسم وتم وصف كل طور لھذا الحلم 

  :التجارب النتائج التالیھ

لوحظ أنھ یحدث تغییر فى تعداد وشكل شعـــــرات الجسم واألرجل للحــــــــــــــلم               : أوال

.echinopus.R  حیث یزداد عددھا مع نمو الفرد وذلك ألحتیاجاتھالیھا فى تجوالھ وتغذیتھ

  .وحمایتھ من عوامل الوسط الخارجى 

م ٥ ٢٥حیث لوحظ أنھ عند درجھ R.echوجد أن ھناك عالقھ سالبھ بین نمو وخصوبھ  : ثانیا  

یومبینما عند درجھ  ٢٤و٠٤و ٤و٠٥أن مده حضانھ البیض واألطوار الغیر كاملھ لألنثى كانت  

یوم على الترتیب وكانت مده حیاه األنثى ١٦و٧٩و   ٣و٦م  قد كانت ھذه المدد ٥ ٣٠حراره

یوم على درجھ الحراره األولى  بینما كانت على درجھ  ١١و ٢٠الكاملھ والذكر الكامل ھى 

رارھأدى الى یوم على التوالى كما وأن أرتفاع درجھ الح  ٩و ٥و     ١٥و ٦٣الحراره التالیھ  

 ٢٣و ٧٥و   ١٣و٧١زیاده عدد البیض الموضوع التى تضعھ األنثى حیث كان أجمالى المتوسط 

  . م على الترتیب٥ ٣٠،   م   ٥ ٢٥على درجتى الحراره 

كان یختلف بأختالف نوع الغذاء حیث  T.putrescentiaeلوحظ النشاط البیولوجى للحلم  : ثالثا  

أنواع الغذاء مالئمھ للنوع بینما كان البصل أقلھا مالئمھ وكانت  ثبت أن فطر الخمیره كان أحسن

یوم على كل من  نوعى الغذاء السابقین على ١٥و٢٥و    ١١و٠٩مده األطوار الغیر كاملھ 

بینما  أعطى ) یوم  ٢٠(الترتیب وأن الجبنھ الرومى أعطت أطول فتره حیاه لألنثى الكاملھ 

د أن أجمالى المتوسط والمعدل الیومى لما تضعھ األنثـــــى كما وج،   ١٣و٥البصألقل قیمھ وھى 

بیضھ على فطر الخمیره أما الجبنھ الرومى فقد كانت ھذه القیـــــــم      ١٠و ٧٨و    ١٢٩و ٣ھو 

 .بیضھ     ٨و٨٢و       ١٥٢و  ٦٧

 


