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 (. م6172)ه 7341, جامعة الملك سعود( ح)
 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر        

 ف, ديتمان 
. د. ج, ديتمان, ف./ة مرض تعفن الحضنة األوروبيلدراس لطرق القياسيةا 

 –. نيومان؛     أحمد الخازم الغامدي؛ يحيى زكي العتال. بأ , إيليس
 .ه 7341, الرياض

761  ,71x63 مج6سم؛ 
 919-214-91119-7-2:ردمك 

ب , نيومان. ب, (مؤلف مشارك)د .ج, ايليس. أ  األمراض الجرثومية  -7
يحيى , العتال. د, (مترجم)أحمد الخازم , الغامدي. ج( مؤلف مشارك)

 العنوان. ه(    مترجم)زكي خالد 
 3619/7341     273.71ديوي     

 3619/7341: رقم اإليداع
 919-214-91119-4-1:ردمك

هذا الكتاب صدر عن كرسي المهندس عبداهلل بقشان ألبحاث النحل وفق األسس العلمية 
 . والمنهجية التي استند إليها تأسيس برامج  كراسي البحث التابعة لجامعة الملك سعود

  ال يسمح باعادة نشر أي جزء من الكتاب بأي شكل وبأي وسيلة  سواء: جميع حقوق النشر محفوظة
كانت إلكترونية أو آلية بما في  ذلك التصوير والتسجيل أو االدخال في أي نظام حفظ معلومات أو 
استعادتها بدون الحصول على موافقة كتابية من كرسي المهندس عبداهلل بقشان ألبحاث النحل بالتنسيق 

 .مع دار جامعة الملك سعود للنشر

 



ه ١٤٣٧كرسي املهندس عبداهللا بقشان ألحباث النحل ، جامعة امللك سعود) ح(
 ).م٢٠١٦(

 فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر    
 ف، ديتمان

. ب، إيليس. د. ج، ديتمان، ف/تعفن احلضنة األورويب الطرق القياسية لدراسة 
، ص٨٠ .ه ١٤٣٧، الرياض –. نيومان؛  أمحد اخلازم الغامدي؛ حيىي زكي العتال

١٧xمج٢سم؛ ٢٤ 
 ٩٧٨-٦٠٣-٩٠٧٧٩-١-٦ :ردمك
مؤلف (ب ، نيومان. ب، )مؤلف مشارك(د .ج، ايليس. أاألمراض اجلرثومية  -١

حيىي زكي خالد ، العتال. د، )مرتجم(أمحد اخلازم ، الغامدي. ج  )مشارك
 العنوان. ه)    مرتجم(

 ٤٢٨٠/١٤٣٧     ٦٣١ديوي       
 ٤٢٧٩/١٤٣٧: رقم اإليداع

 ٩٧٨-٦٠٣-٩٠٧٧٩-١-٦ :ردمك
الكتاب صادر عن كرسي املهندس عبداهللا بقشان ألحباث النحل وفق االسس  

 الئحة التنفيذية لكراسي البحث التابع جلامعة امللكالعلمية واملنهيية ال  أقرتا ال
  سعود
ال يسمح باعادة نشر أي جزء من الكتاب بأش شكل وباي وسيلة كانت الكرتونية : حقوق النشر حمفوظة مجيع

أو للية اا    للك التصوير والتسييل أو االدخال   أي ناام حف  معلوما  او استعادتا بدون احلصول على 
 .كتابية من كرسي النحل بالتنسيق مع دار جامعة امللك سعود للنشرموافقة  
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 قدمة المترجمينم

 ،يصيب حضنة حنل العسل اً خطري  اً بكتريي اً تعفن احلضنة األورويب مرضعترب ي
مهية أوتتباين  ،Melissococcus plitonius، البكرتيا املوجبة لصبغة جرام وتسببه

وعلى  .يف بعض املناطق وميثل مشكلة متفاقمة، املرض بني مناطق انتشاره املختلفة
إال أن آلية إحداث املرض ، قبل حوايل قرن من الزمانف املرض الرغم من وص

ومل تتجاوز األحباث  .ما زالت غري معروفةه االمراضية قدرتاملرتبطة ب ساسيةواملفاهيم األ

إال  .املبكرة للمرض استخدام األدوات غري احلساسة والتقليدية يف علم البكترييا آنذاك
سهولة الكشف عن اإلصابة وإىل  ىلأدى اأن التطور يف علم البيولوجية اجلزيئية 

 قياسية حبثية اتعرض هذه الورقة العلمية طرقً  .توصيف املسبب املرضي بشكل دقيق
ويستهل الكتاب  .M. plutoniusتعفن احلضنة األوريب ومسببة املرضي  لدراسةخمتارة 

البكترييا الثانوية املصاحبة ، طرق التشخيص، بوصف أعراض اإلصابة باملرض

ومن . كما يعرض مستلزمات السالمة احليوية والسالالت املرجعية للبكترييا، لإلصابة
مث يقدم الكتاب شرحًا وافيًا عن طرق البحث القياسية فيما يتعلق بتعفن احلضنة 

وطرق ، البيئات الغذائية املختلفة، االستزراع، األورويب من حيث آخذ العينات
مث يناقش الكتاب طرق حتديد . واجلزيئي التحضري والصبع والتوصيف املظهري واملناعي

شدة اإلصابة وطرق إحداث اإلصابة وتقييم احلساسية واملناعة للمضادات احليوية 

تعاون لن هذا املنشور هو نتاج وجيدر االشارة إىل أ .املستخدمة يف عالج هذا املرض
سيق نوبت ،الباحثني واملختصني يف جمال حنل العسل يف العامل املتقدم بشكل استثنائي
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جناز عمل حبثي إل" العسل منع فقدان طوائف حنل"  COLOSS من خالل شبكة 
جراءات البحثية  القياسية يف جمال حبوث حنل عىن بتقدمي الطرق واإليُ  ،عملي فريد

جراء املقارنات بني املختربات إوب ،تسمح بتعظيم الفائدة من هذه البحوث ،العسل
 ،النحالة احلديثة كالتمشل ملشأمما يسمح بفهم   ،تباينةرافية املغاملختلفة واملناطق اجل

مثل ملخصصات البحوث أ ىل استثمارٍ إنه يؤدي إكما   .جياد احللول هلاإوحماولة 

ورويب يف وقد مت دعم هذه الشبكة من خالل برنامج التعاون األ. العلمية يف هذا الال
قد نتج عن هذا التعاون و ).  FA0803(بالقرار رقم ) COST(العلوم والتكنولوجيا 

  ٢٤٣جنازمها بإقام  ،ناجملد
ً
 اً مرجعي اً علمي منشوراً  ٣١لتقدم  ،دولة ٣٤من  اعامل

 اً علمي منشوراً  ١٩ويضم اللد األول . تتعلق بطرق البحث القياسية يف حنل العسل

مبوضوع متكامل عن طرق البحث القياسية املتعلقة  منشورعىن كل يُ  اً،مرجعي

 ١٢الثاين من  لدبينما يتفلف ال. إخل...وراثة أو تربية حنل العسلو ، بيئةو ، ببيولوجية
قياسية لوطرق البحث ا  ،املختلفة وأمراضه تعلق جوهرها بآفات حنل العسلي ،اجزءً 

 .  تعلقة باامل

يقوم كرسي املهندس عبداهللا بقشان ألحباث النحل برتمجة هذه األجزاء من 
ليتسىن للباحثني والدارسني ومجيع اجلهات ذات العالقة  ؛ةىل اللغة العربيإلغتها األم 

حباث جراء األإل ا؛قياسيً  اوحقليً  امعمليً  دليًال  ، بصفتهاجزاءمن االستفادة من هذه األ
حبيث  ة،جزاء هذين اللدين كل على حدأوقد قمنا هنا برتمجة . املتعلقة بنحل العسل

ليتسىن االستفادة منها   ؛صفحة ١٥٠يشكل كل جزء وحدة مكونة من حوايل 
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كإجراءات مرجعية قياسية متخصصة يف جمال البحث املتخصص بكل جزئية من 
 . جزيئات حنل العسل بالشكل األمثل

 The COLOSS BEEBOOKلكتاب النحل  ولويعد هذا اجلزء من اللد األ
وسيزود هذا الكتاب   .تعفن احلضنة األورويب دراسةهم املرتمجات املتعلقة  بأمن 

البكتريية بشكل عام ويف جمال تعفن احلضنة  حنل العسلأمراض الباحثني يف جمال 
جراء دراسات قياسية توافقية جراءات الضرورية إلباملعرفة واإل األورويب بشكل خاص
بعد مراجعة مجيع  ،وقد مت اختيار الطريقة البحثية القياسية. قابلة للمقارنة والنقاش

 أُشريفقد  ،ويف حال مل يتم التوافق على طريقة قياسية .ملنشورة عن املوضوعالطرق ا
من  بحثية وتبسيطهاطرق الالوقد مت توضيح العديد من . ىل مجيع الطرق احملتملةإ

 . شكال والصور املرفقة اليت تساعد الباحث على الفهم اجليد لطريقة البحثخالل األ
وحنن على يقني بفن ، اجلهد والوقت ت عملية ترمجة هذا الكتابذلقد استنف

 هخراجإلولكّنا عملنا بكل جهد ممكن  ه،ليإميكن الوصول  ال ،الكمال أمنا هو سراب
 ،حىت يتسىن للطلبة والباحثني االستفادة منه بفكرب قدر ممكن ؛بالشكل املطلوب

 فبعد شكر اهللا عز وجل الذي أهلمنا املقدرة.  حيظى برضاكم واستحسانكم أنونفمل 
بالشكر اجلزيل إىل معايل مدير جامعة امللك سعود  هنتوج ،على القيام بذا العمل

وسعادة األستاذ الدكتور أمحد ، األستاذ الدكتور بدران بن عبدالرمحن العمر حفظه اهللا
على الدعم املتواصل واحلثيث ألعضاء هيئة التدريس والباحثني؛  ،بن سامل العامري

كما . ليهاإا وتبوئها املكانة املرموقة اليت نصبو مجيعً  ومتيزها بدف رفعة جامعتنا العزيزة
ظات على النسخة األولية هلذا و نشكر األساتذة الذين قاموا مبراجعة وإبداء امللح
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والشكر . رائهم وتعليقاتم الصادقة والبناءةآهذا العمل على  قّيمواوملن ، العمل
كرسي املهندس عبداهللا ب ممثلةلعمادة كراسي البحث جبامعة امللك سعود  موصول

ه  لتسهيل تبقشان ألحباث النحل جبامعة امللك سعود  على الدعم املايل الذي قدم
وأن ، ونسفل اهللا العلي القدير أن جيزيهم عنا خري اجلزاء .ترمجة وانتاج هذا العمل

يوم ال ينفع مال وال بنون إالَّ من أتى اهللا  ،اجيعل هذا العمل يف ميزان حسناتنا مجيعً 
 .بقلب سليم

 حمد الخازم الغامدي أ. د.أ
 املشرف على كرسي املهندس عبداهللا

 م كلية علو ،بقشان ألحباث النحل 
    جامعة امللك سعود -األغذية والزراعة

 يحيى زكي العتال . د  
 كرسي املهندس عبداهللا

 م كلية علو ،بقشان ألحباث النحل 
    جامعة امللك سعود- األغذية والزراعة
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 مقدمة كتاب النحل 

دليًال عملًيا جامًعا للطرق  The COLOSS BEEBOOKيعّد كتاب النحل 
لقد تفسست شبكة . البحثية،  A. mellifera، يف مجيع جماالت حنل العسل الغريب

م، نتيجة ٢٠٠٨يف عام  COLOSSمنع فقدان طوائف حنل العسل املسماة 
من  للخسارات الكبرية واملتتالية يف طوائف حنل العسل املراباة، اليت ُوثِّقت يف عديد

وعندما بدأت جمموعات ). Neumann and Carreck, 2010(البلدان يف العامل 

وبشكٍل -حبثية دولية عديدة يف جمال حنل العسل بدراسة املشكلة، فقد بدا واضحًا 
أن غياب الطرق البحثية القياسية يعيق إعاقة كبرية قدرَة العلماء على إجراء  -مبكر

ويف عامها . بفقدان الطوائف على املستوى الدويلتوافق ومقارنة البيانات املتعلقة 
، يف مدينة برين يف سويسرا) COLOSS(وخالل اجتماع الشبكة ، الثاين من العمل

وقد اتِّفق .  فقد نشفت فكرة إعداد دليل لطرق البحث القياسية يف جمال حنل العسل
حيث اسُتوحَيت ، The COLOSS BEEBOOKعلى تسمية الدليل كتاب النحل 

فكرة من منشورات بفهداف مماثلة عن طرق البحث املتعلقة بذبابة الفاكهة ال

)Lindsley and Grell, 1968; Ashburner 1989; Roberts, 1998; 

Greenspan, 2004  .( مت البدء بإعداد كتاب النحلBEEBOOK  بعد توظيف

هؤالء املؤلفون وقد أُعطي . اخلرباء الدوليني؛ ليقودوا عملية التنسيق يف كل جمال حبثي
مهمة اختيار الفريق املناسب من ) االسم األول يف قائمة املؤلفني(املتمرسون 
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املتعاونني؛ الختيار الطرق اليت جيب عّدها طرًقا قياسية، وبعد ذكرها ُجهزت بفسلوب 
 ). Williams et al., 2012(سهل للباحثني 

 Theكتاب النحل : ُقسِّم مشروع كتاب النحل االبتدائي إىل ثالثة جملدات

COLOSS BEEBOOK الطرق القياسية لبحوث حنل العسل الغريب : اللد األول
Apis mellifera ؛ وكتاب النحلThe COLOSS BEEBOOK الطرق : اللد الثاين

؛ وكتاب النحل Apis melliferaالقياسية لدراسة آفات وأمراض حنل العسل الغريب 
The COLOSS BEEBOOK الطرق القياسية لدراسة منتجات حنل : اللد الثالث

وقد مت تنظيم األوراق العلمية بكتاب النحل تبًعا .  Apis melliferaالعسل الغريب 
ّمث صّنف املؤلفون هذه الطرق املختارة بصفتها أفضل الطرق لكل . ملوضوع البحث

. طرقًا للبحوث املخربية واحلقلية أيضاً ، ومتثل هذه الطرق. جمال من جماالت البحث
وقد أدركنا أنه من الضروري غالًبا استخدام طرق من جماالت حبثية عدة إلجناز جتربة 

قام الدليل ، وأينما كان هنالك حاجة إىل منم متعدد الاالت.  معينة  بنحل العسل
لباحث إىل األوراق السابقة عند مع توجيه ا، بوصف التعليمات احملددة لطريقة ما

ميكن تعريف ساللة ، على سبيل املثال. احلاجة، وخاصة فيما يتعلق بالطرق العامة
لنحل العسل بوساطة الطرق اجلزيئية؛ ولذلك فإن التعليمات العامة باستخدام 

 Evans et(املتتابعات اجلزيئية الدقيقة ُقِدمت بالورقة العلمية املتعلقة بالطرق اجلزيئية 

al., 2013( ، ولكن الطريقة اخلاصة واملناسبة لتعريف السالالت وصفت يف الورقة
ومن ). Meixner et al., 2013(العلمية املتعلقة بتعريف السالالت واألمناط البيئية 

ينبغي للشخص الرجوع إىل الورقة العلمية املتعلقة بتعريف السالالت واألمناط ، مثّ 
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وهذه الورقة سوف تكتفي بالرجوع بعد ذلك . يد ساللة معينةالبيئية ملعرفة كيفية حتد
إىل الورقة العلمية املتعلقة بالطرق اجلزيئية عند مناقشة املتتابعات اجلزيئية الدقيقة 

وقد يتساءل القارئ عن الفرق بني كتاب النحل واإلجراءات القياسية . بالتحديد
واملنظمة األوروبية ، )OIE(ان املتاحة من خالل مكتب املنظمة الدولية لصحة احليو 

 The COLOSSيف كتاب النحل ).  OECD(للتعاون االقتصادي والتنمية 

BEEBOOK ،واملنظمة األوروبية ، نرجع غالًبا إىل املنظمة الدولية لصحة احليوان
للتعاون االقتصادي والتنمية، وإىل طرق قياسية أخرى؛ حيث إ�ا تصف طرقًا 

بتحليالت روتينية  -على سبيل املثال-أو للقيام ) OIE(لتشخيص اآلفات واألمراض 
ولكن كتاب النحل يذهب إىل أبعد من التشخيص ). OECD(الختبارات السمية 

والتحليالت الروتينية من خالل وصف الطرق للقيام ببحوث على حنل العسل 
 مييز كتاب النحل بني الطرق، وعند الضرورة. والكائنات احلية الدقيقة املصاحبة

البحثية القياسية املتاحة كتلك اليت يتم تزويدها من قبل املنظمة الدولية لصحة احليوان 
)OIE( ، واملنظمة األوروبية للتعاون االقتصادي والتنمية)OECD( ، ويقدم خالصة

 .مكتوبة ومراجعة من قبل فريق دويل من العلماء، توافقية وافية لطرق البحث
باإلضافة إىل توفري دليل . عله قابًال للتطوروقد صمم كتاب النحل بطريقة جت 

فإن كل ورقة ، وجبهد جيعل هذه الطرق متاحة بشكل أوسع، خمربي سهل االستخدام
علمية من األجزاء اليت تشكل كتاب النحل متاحة بالان يف عديد من اإلصدارات 

والبناء ولالستفادة .  Journal of Apicultural Researchاخلاصة للة حبوث النحل 
على توافر وسائل االتصال الرقمية، ُطّور مفهوم جديد عن الدليل؛ حيث ُجهز 
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ميكن من خالله مناقشة كل طريقة، ووضع ، إصدار متاح للجميع على اإلنرتنت
 . التحسينات املقرتحة

بدأ تطوير املسّودة األساسية لكتاب النحل على اإلنرتنت يف عام   
على املوقع اإللكرتوين  من كتاب النحل احلايلوميكن إجياد اإلصدار ، م٢٠٠٩

www.coloss.org/beebook  .حتتوي كل ورقة رقمية، ، ويف املسودة األساسية
.  ميكن استخدامه القرتاح التغريات أو اإلضافات، تصف طريقة ما، هامًشا للتعليق
ساعدة يف التحسينات والتطويرات اإلضافية لكتاب ومن ّمث ميكن للمستخدمني امل

ميكن حينها إصدار ، وعندما تتجمع حتديثات كافية على املوقع اإللكرتوين. النحل
ومثل هذا األسلوب املشابه . نسخة مطبوعة جديدة من الدليل للمراجعة والنشر

مفيد بشكل خاص يف متابعة احلقول  Wiki-Likeلطريقة املوسوعات املعرفية الرقمية 
ويعد كتاب النحل مرجعًا لكل من يريد أن . مثل اإلجراءات اجلزيئية، سريعة التطور

وقد متت كتابته بطريقة متكن أولئك الباحثني اجلدد يف . جيري أحباثًا على حنل العسل
. ة هلمجمال حبوث حنل العسل من البدء بالبحث يف جمال قد ال يكون مفلوًفا بالنسب

فإن مثل هذه احملاولة مرتبطة غالًبا بتوافر األدوات املعقدة واملكلفة وأدوات ، وبالطبع
ولكن توفري مصادر هذه األدوات الضرورية والتدريب عليها مغطى بشكل . أخرى

من ، وميكن اتباع التعليمات املتوافرة يف كتاب النحل من قبل أي شخص، مضمون
كل التفاصيل عن كيفية تطبيق . ية إىل الباحثني اخلرباءطالب املراحل اجلامعة األول

ويفمل احملررون وفريق املؤلفني بفن يكون   . هذه التعليمات متوافرة ضمن الكتاب
أداة مرجعية للباحثني يف جمال حنل العسل والاالت  BEEBOOKكتاب النحل 

http://www.coloss.org/beebook
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األصل الذي مت  األخرى على املستوى الدويل؛  كما هو احلال يف كتاب ذبابة الفاكهة
كذلك نفمل أن يتبىن جمتمع . تطويره إىل جملة، ينشر فيها التحديثات والطرق اجلديدة
واملسّودة الرقمية مفتوحة لكل . حنل العسل البحثي هذه األداة، ويعمل على تطويرها

 . شخص لالستخدام، واملسامهة اإلضافية يف تطوير جمالنا البحثي
مبعناه . عاملية ومتنوعة بشكل ملحوظإن دراسة حنل العسل ذات صلة 

فقد ُدرس حنل العسل نتيجة الستغالله منتًجا للعسل وملقًحا لألزهار يف ، التطبيقي
فضًال عن ذلك، فقد مت استخدام حنل العسل كائًنا حًيا منوذًجا . احلاالت الزراعية

فريق ومن ّمث فقد أحس . لإلجابة عن املسائل األساسية يف جماالت علمية متعددة
باإلجراءات املتعلقة  -بشكٍل حصري-التحرير والتفليف بضرورة وضع جملد خيتص 

وقد نتج عن هذا اجلهد اللد . بدراسة هذا الكائن احلي والطائفة اليت يعيش بداخلها
الطرق القياسية لدراسة : The COLOSS BEEBOOK األول من كتاب النحل 

 Theللد األول من كتاب النحل يف ا.  Apis melliferaحنل العسل الغريب 

COLOOS BEEBOOK ، ١٨دولة يف تفليف  ٢٩خبريًا دولًيا من  ١٦٧تعاون 
. متضمنة مئات من الطرق البحثية املتعلقة بدراسة حنل العسل وطوائفه، جزءاً 

: وتتضمن هذه األجزاء طرقًا حبثية مرتبطة بنحل العسل يف الاالت العليمة التالية
خمربيًا  A. mellifera تربية يرقات حنل العسل ، )Carreck et al., 2013(التشريح 

)Crailsheim et al., 2013( ، السلوك)Scheiner et al., 2013( ، دراسات
، )Genersch et al., 2013(زراعة اخلاليا ، )Williams et al., 2013(األقفاص 

لبيئة الكيميائية ا،)Meixnet et al., 2013(توصيف السالالت واألمناط البيئية 
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)Torto et al., 2013(  ، املتكافالت الداخلية)Engel et a., 2013( ، تقدير معايري
 ,.Rogers et al(نظام املعلومات اجلغرافية ، )Delaplane, 2013(قوة الطوائف 

الطرق املتنوعة األخرى ، )Cobey et al., 2013(التلقيح الصناعي ، )2013
)Human et al., 2013( ،لبيولوجيا اجلزيئية ا)Evans et al., 2013( ، وظائف

 Delaplane(تلقيح األزهار ، )Hartfelder et al., 2013(األعضاء والكيمياء احليوية 

et al., 2013( ، انتخاب وتربية امللكات)Buchler et al., 2013( ، الطرق
وقد ). Medrzycki et al., 2013(السمية ، )Pirk et al., 2013(اإلحصائية 

حرصنا على أن تكون شاملة عند العمل مع الكّتاب املخضرمني إلعداد فصول اللد 
  –ونفمل بفننا قد أدرجنا مجيع الاالت البحثية ذات العالقة، ولكن أدركنا . األول

، أننا قد نكون أغفلنا بعض املواضيع املهمة -كما هي احلال يف مؤلفات بذا احلجم
ويف هذه احلالة، ميكن أن . ت حبثية جديدة يف املستقبلكما قد تطرأ مواضيع وجماال

من خالل مسوَّدة كتاب النحل اإللكرتونية  املالحظات واإلضافاتتتم معاجلة 
)www.coloss.org/beebook( ،منتجة يف النهاية نسخة حمسنة باملستقبل. 

نفمل بفن تساعد املعلومات املتوافرة هنا كلَّ شخص مهتم بدراسة حنل  
ومن أحد األبعاد اخلالدة األخذ بعني ، إن حنل العسل منوذج مدهش للبحث. العسل

االعتبار أمهية النحل يف اإلنتاج الغذائي، ويف دميومة النظام البيئي؛ وأن نكون وفريقنا 
رًا  مفيًدا على مر الزمن؛ وأن نكتشف أن من الزمالء الدوليني، قد أعددنا مصد

 .البحث يف حنل العسل جمٍز على الصعيد املهين وحمفز فكرياً 

 فريق التحرير      

http://www.coloss.org/beebook
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 المحتويات

 الصفحة العنوان  التسلسل
 ٣ مقدمة ١

 ٣ متهيد ١,١
 ٣ أعراض املرض ٢,١
 ٣ البكترييا الثانوية ٣,١
 ٥ التشخيص ٤,١

 ٧ توصيات تتعلق بالسالمة احليوية ٢
 ٧  Melissococcus plutoniusالسالالت املرجعية للبكترييا  ٣
 ٨ أخذ العينات ٤

 ٩ احلضنة ١,٤
 ١٠ البالغالنحل  ٢,٤
 ١١ العسل وحبوب اللقاح ٣,٤

 ١١ M. plutoniusاستزراع البكترييا  ٥
 ١٣ االستقراء غري املباشر ١,٥

 ١٦ البيئة الغذائية القاعدية ١,١,٥
 ١٦ اآلجار ٢,٥

 ١٦ تركيبة اآلجار األولية ٢,١,٥
 ١٧ أطباق اآلجار ٢,٢,٥

 ١٨ التحضني الالهوائي ٣,٥
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 الصفحة العنوان  التسلسل
 ١٨ وسم غذائي للتخزين طويل األمد ٤,٥

 ١٩ لتعفن احلضنة األورويب الفحص الهري ٦
 ١٩ صبغة كاربول فوكسني ١,٦
 ٢٢ صبغة جرام ٢,٦

 ٢٤ الطرق املبنية على التفاعل املناعي ٧
 ٢٤ )ELISA(اختبار املمتز املناعي املرتبم باإلنزمي  ١,٧

 ٢٥ معاملة العينة ٢,١,٧
 ٢٥ اإلليزا غري املباشرة ٣,١,٧

 ٢٨ )LFI(اختبار االستشراب املناعي اجلانيب  ٢,٧
 ٢٨ الطرق املعتمدة على تفاعل البلمرة املتسلسل ٨

 ٢٩ معاجلة النتائج ١,٨
 ٢٩ استخالص احلمض النووي ٢,٨
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 ٣٦ تفاعل البلمرة املتسلسل الكمي  ٢,٣,٨

 ٣٩ اختبارات التعريض اإلحيائية باستخدام يرقات مرباة باملخترب ٩
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 الصفحة العنوان  التسلسل
 ٤٠ تقدير تركيز البكترييا ١,٩

 ٤٠ طريقة عد األطباق ١,١,٩
 ٤٢ العد الهرياإلمجايل أو  ٢,١,٩

طريقة إلحداث إصابة بتعفن احلضنة األورويب يف يرقات حنل  ٢,٩
 العسل املرباة يف املخترب

٤٢ 

 Melissococcus تقييم حساسية ومناعة البكترييا  ١٠
plutonius  ضد املضادات احليوية 

٤٤ 

 ٤٥ االستنتاجات ١١
 ٤٨ املراجع 

                

 


