
  باللغة العربیة  دكتوراهال ھملخص رسال

  ى وفصیلھ ددراسات على بعض أنواع الحلم التابعھ لمجموعھ األكاری: العنوان 

  البیروجلیفدى والمتواجده فى محافظھ الفیوم 

على العدید من األنواع التى تظھر مدى واسع من  Acarididaتشمل رتبھ الحلم عدیم الثغر 
العالقات مع معظم الكائنات الحیھ حیوانیھ كانت أو نباتیھ حیث ینتج عن عالقاتھا ھذه أضرار 
مباشرة لإلنسان من خالل األنواع التي تصیبھ مباشرة وتسبب لھ أضرارا مختلفة ومثال ذلك 

  لصدریة عند تواجدھا في تراب المنازل وغیرھااألنواع التي تسبب لھ الجرب أو تسبب األزمة ا

وقد تكون األضرار الناجمة عن بعض أنواع ھذه المجموعة غیر مباشرة حیث تصیب أنواع منھا 
الحیوانات المفیدة لإلنسان وذلك مثل حیوانات المزرعة والحیوانات التي تستخدم في التربیة 

الحیوانات الداجنة والماشیة كما وان ھناك  كطیور الزینة وغیرھا ومثال ذلك األنواع التي تصیب
اضرارا غیر مباشرة نتیجة إلصابتھا للمحاصیل الزراعیة سواء الحقلیة أو البستانیة إما في الحقل 
أو في المخزن وإصابتھا للمواد الغذائیة المجففة والمصنعة وكذلك الجلود واألثاث وغیرھا حیث 

لتغذیة ھذه األنواع من األكاروسات على الكائنات  ترجع أسباب أضرارھا األخیرة أساسا نتیجة
الدقیقة وخاصة الفطریات والتي ثبت أن بعضھا یفرز مواد سامة للثدییات وبعض الفقاریات 

  وخاصة اإلنسان والطیور 

نتیجة لما تقدم فقد رؤي أن تتركز الدراسة الحالیة على تسجیل مبدئي لبعض األنواع التابعة لھا 
  .د من المراكز التابعة لمحافظة الفیوموذلك في عدد محدو

حیث اھتمت الدراسة بتتبع التطورات في التراكیب المورفولوجیة المختلفة في أطوار 
أثناء دورة حیاتھ ھذه باإلضافة الى دراسة السلوك البیولوجي في نمو T.putrescentiaeالنوع

م مع  ٥ ٣٠،  ٢٥ ، ٢٠تحت ثالث درجات حرارة  RedikorzeuCaloglyphusوتطور النوع 
  .اإلشارة الى تأثیرھا على خصوبة ھذا النوع من الحلم

  -:ولتحقیق ذلك فلقد تم وضع خطة لھذه الدراسة كما یلي

كانت تؤخذ عینات ممثلة لمختلف المواطن من ثالث مراكز وھي مركز الفیوم وسنورس : أوال 
وتحمیلھا  Haarrlovخدام أقماعوأبشواي حیث كان یتم فصل األنواع التابعة لھذة المجموعة باست

  بعد أن یتم ترقھا في مروق نسبت   Hoyer’s  mediumعلى شرائح زجاجیة في بیئة

agentNesbits  clearing ثم تغطى بأغطیة زجاجیة ثم یجرى تعریفھا ووضعھا في مراتبھا
  التصنیفیة 

فقد تم تحمیل rescentiaeT.putفیما یتعلق بدراسة المقارن للتراكیب الفیسیولوجیة للنوع : ثانیا 
مكررات من كل طور من أطوار حیاتھ وھي طور الیرقانة والحوریة األولى والحوریة الثانیة 

بعد ترویق كل منھا   Hoyer’s  mediumوالطور الكامل ذكورا كانت ام إناثا وذلك في بیئة 
 في مروق نسبت



agentNesbits  clearing السطح الظھري والبطني وباستخدام عدسة الرسم ثم رسم كل من
لكل طور وكل من أجزاء الجسم باإلضافة الى األرجل والتراكیب المتصلة بھا ومنھا ثم تتبع 

  التطورات التي حدثت في كل من ھذه التراكیب

فلقد اتبعت  C.  Redikorzeuiولتقییم تأثیر درجة الحرارة على السلوك البیولوجي للحلم: ثالثا 
وحیث أجریت التجربة في وحدات من )  ١٩٨٢( بواسطة محمد  الطریقة اسابق استخدامھا

سم وتحتوي كل  ٠. ٥سم وارتفاعھا  ٢البالستیك على شكل متوازي مستطیالت طول الضلع فیھ 
سم وملئ  ٠. ١سم ومن أسفل  ٠. ٥منھا على تجویف على شكل مخروط قطره من أعلى حوالي 

صر الحلم فیھا فإن كل وحدة كانت تغطى ولتحدید وح ١:  ٨بخلیط من الجبس والفحم بنسبة 
. بقطعة من الزجاج الشفاف والتي سھلت متابعة العملیات البیولوجیة المختلفة للحلم من خاللھا 

وإلیجاد الرطوبة المناسة لنمو النوع وتطوره فقد وضعت كل أربع من وحدات التربیة على طبقة 
سم حیث كان  ١٫٨سم وارتفاعھ  ١١ره سم بداخل طبق بتري قط ٠. ٥من الرمل ذات سمك قدره 

  .یتم ترطیب طبقة الرمل بإضافة كمیة مناسبة من الماء یومیا 

خالل دورة حیاتھ ودونت المشاھدات ) كل فرد في وحدة تربیة ( ولقد ربي ھذا النوع فردیا 
الخاصة لكل فرد حیث كان یتم فحص وحدات التربیة مرتین في الیوم وذلك في الصباح وبعد 

  .الظھر 

  :وعموما فلقد أظھرت التجارب النتائج اآلتیة 

 لتواجد بعض أنواع ھذه المحموعھالدراسة األولیة : أوال 

T.putrescentiae, AcarusSiro,RedikorzeuiCaloglyphus 

,Glycyphagus  privates and Dermatophag  farina. 

فالطور T. putrescentiaeلوجیة للنوع فیما یتعلق بالدراسة المقارنة للتراكیب المورفو: ثانیا 
األول وھو الیرقانة فھو أصغر طور من أطوار حیاة الحلم حیث أنھا تحمل فقط ثالث أزواج من 
األرجل وعلى السطح الظھري یحمل ثمان أزواج من الشعیرات أما السطح البطني فال یحمل 

والثانیة زوج في النھایة  یوجد بین حرقفة الرجل األولى.Calaparadeسوى زوج من الشعیرات 
الخلفیة لفتحة الشرج والطور الثاني وھو طور الحوریة األولى فتكون أكبر في الحجم من الیرقانھ 
وتحمل أربع أزواج من األرجل والسطح الظھري یحمل الشعیرات كاملة والفتحة التناسلیة لھذا 

وباقي الشعیرات موجودة الطور تكون على شكل شق طولي وتحمل زوج من األقراص التناسلیة 
وتوجد الرجل الملماسیة والكالب على أجزاء الفم وكل كالب لھ جزء ثابت ویحمل اربع . أیضا 

  .أسنان وجزء متحرك ویحمل ثالث أسنان 

أما طور الحوریة الثانیة فیكون أكبر في الحجم مما سبقھ وتتقدم فیھ الشعیرات أكثر ویتمیز تمیزا 
بأنھ یحمل زوجین من األقراص التناسلیة ویزید عدد الشعیرات  واضحا عن الحوریة األولى

  .الموجودة على األرجل عنھا مما یوجد في الحوریة األولى



أما األطوار الناضجة ومنھا األنثى وھي تتمیز بكبر حجمھا عن الذكر وعن األطوار السابقة 
الحوریة الثانیة زوجین اال  وتظھر فیھا صفیحة على الفتحة التناسلیة واألقراص التناسلیة كما في

إنھما یكونا واضحین أكثر وأكبر كما أن الحافة الداخلیة للجزء الثابت في الكالب تحمل خمس 
أما الذكر وھو یشبھ األنثى تماما اال أن حجمھ أصغر ویحمل زوجین من األقراص . أسنان 

  .ىالظھریة على رسغ الرجل الرابعة وشكل الجزء التناسلي یختلف عن األنث

فقد  C.  Redikorzeuiفیما یتعلقق بتقسیم درجة الحرارة على السلوك البیولوجي للحلم: ثالثا 
أوضحت التجارب أن درجة الحرارة لھا تأثیر عكسي على نمو الحلم أي أن ارتفاع درجة 

م كانت فترة  ٥ ٣٠الحرارة یؤدي الى قصر فترة النمو حیث وجد أنھ في درجة الحرارة 
م كذلك فإن  ٥ ٢٠یوم في درجة الحرارة  ٦٫٦یوم بینما تطول ھذه المدة الى  ١٫٨٦الحضانة 

م على  ٥ ٣٠و ٢٠یوم في درجة الحرارة  ٦٫٢١،  ١٧٫٤٥فترة األطوار الغیر كاملة فقد بلغت 
یوم في ھذه الدرجات السابقة على  ٦٫٤٩و  ١٥٫٧٥التوالي وفي حالة الذكر فكانت ھذه المدد 

  .التوالي

یوم الى  ٢٢٫٣،  ٢٤٫٠٥انخفض من  Life cycle  إن دورة حیاة األنثى والذكر ونتیجة لذلك ف
  .یوم في درجات الحراة السابقة على التوالي ٨٫٥٦، ٧٫٩٣

وكانت ھناك عالقة طردیة بین كل من مدة حیاة األطوار الكاملة ودرجة الحرارة أي إنھ تزداد  
 ١٣٫١،  ١٦٫٥٢مدة نمو األطوار الكاملة بزیادة درجة الحرارة حیث عاشت األنثى الكاملة مدة 

م على التوالي  ٥ ٢٠،  ٣٠یوم على درجة حرارة  ١٠٫٥،  ١٩٫٩٤یوم وعاش الذكر الكامل مدة 
 ٥ ٢٠لك تتناسب كمیة البیض التي تضعھا األنثى طردیا مع درجة الحرارة ففي درجة حرارة كذ.

  .بیضة  ٢٦٫١٧م كان  ٥ ٣٠بیضة بینما في  ١٥٫٠٩٦م كان 

حظ تواجده بوفره لو T.putrescentiaeمن حالل دراسة تأثیر التغیر فى فصول السنھ على حلم 
ویندر تواجده فى فصل الشتاء ومن حیث كثافتھ فى فصل الصبف ثم بقل فى الفصول األخرى 

وأنتشاره فى الغرف المختلفھ  داخل المنازل فقد وجد بأنھ أكثر كثافھ  وأنتشارا فى المطبخ ویفل 
  .وحوده فى حجرات المعیشھ  ثم فى حجرات النوم حیث یندر تواجده 

لحبوب وكذلك الربو ویسبب ھذا النوع من الحلم بعض األمراض الجلدیھ للعاملین فى مخازن ا
  .الشعبى التحساس واأللتھاب األنفى المصحوب بأدرار أفرازات األنف على مدار الشتاء

ونتائج الدراسھ الحالیھ تمھد الطریق أمام العاملین فى حقل حساسیھ الحلم للمقاومھ البیئیھ فى 
  .فصل محدد ھو فصل الصیف التى تصل فیھ كثافھ الحلم الى ذروتھا

الرطوبھ النسبیھ داخل المنازل بالطرق المختلفھ بالطرق المختلفھ تعتبر من أھم وكذلك تخفیض 
المقاومھ البیئیھ لتجنب حدوث الضرر حیث أن الرطوبھ تلعب دورا  أساسیا فى توالد  الوسائل فى

  .حلم المواد المخزونھ عامھ

 


