
 مساع وآفاث هدل الػظلأ



 ٌػخمضون  الظًً اإلاؼاعغحن مً يبحر  لهؼاع ألاؾاؾُت اليشاػاث مً الىدل جغبُت حػخبر •
 الىدالت أصواث جصيُؼ غلى البػع ٌػخمض يما عػم، يمصضع  الخلُت مىخجاث بُؼ غلى

 .وبُػها
 
 غلى اإلاداقظت مً البض ألازغي، الخلُت ومىخجاث الػؿل مً واقغة يمُت غلى للمداقظت•

ت الخلُت  .اإلاؼلىب بالشٍل بضوعها الهُام غلى ناصعة لخبهى وؾلُمت نٍى
 

  الىدل جصِب التي وآلاقاث ألامغاض جلػب•
 
  صوعا

 
 وإهخاج ؤلاهخاحُت اهسكاض في يبحرا

 .الؼىائل مً يبحر  غضص غلى الهظاء وحؿبب الػؿل مً الؼىائل

  الىدل جغبُت جلػب•
 
  صوعا

 
ض الىدل أن خُث الىػني الانخصاص في يبحرا  ؤلاهخاج مً ًٍؼ

  الؼعاعي
 
، و  يما

 
 هدُجت للبِئت الصضًهت اليشاػاث مً الىدل جغبُت أن غلى غالوة هىغا

ت الىباجاث لخلهُذ  .وػٍاصجه الحُىي  والخىىع الىباحي الؿؼاء غلى واإلاداقظت البًر



 فاث غلى زلُت الىدلمساع ولا زس لا أ

 .جضوي همى الخلُت•

 .هخاججضوي ؤلا •

 .هخاج الؼعاعيطػل ؤلا •

 .مىث الىدل•

 .زؿائغ انخصاصًت إلاغبي الىدل•



 جؤصي التى هي اإلادُؼت غوفظال لًٌو  اإلاغض لظهىع  ًاف ؾحر  وخضه اإلاغض ي اإلاؿبب•
 .اإلاغض الهدشاع 

 

 غباعة هي التي هكؿها الىدل زلُت هى  آلاقت، أو  اإلاغض ي اإلاؿبب قُه ًخىاحض الظي اإلاهض•
 .ومخٍامل مىظم مجخمؼ غً

 

 اإلاؿبب وزؼىعة جأزحر  ومضي  قػالُت غلى حؿاغض التي هي بالخلُت اإلادُؼت الػىامل•
 غليها واإلاداقظت الخلُت بهاء لصالح حػمل الػىامل هظه بػع .وآلاقت اإلاغض ي

 لألمغاض خؿاؾُت أيثر  وحػلها للخلُت والظػل ؤلاحهاص ٌؿبب نض آلازغ  والبػع
 .وآلاقاث

 

 مػغقت أن خُث وآلاقاث ألامغاض مً الىناًت في ألايبر  الضوع   بالخلُت الغغاًت جلػب•
 اإلاغض اؾخهصاء مً أهم الىداُ نبل مً للمغض الخػغض نابلُت وونذ يُكُت

 .وغالحه حشخُصه ويُكُت



ائُت والىعازُ  اإلادضصة ألمغاض الىدل تالػىامل البُئُت والكحًز

ت•  .غىامل حٍى
 
 .غىامل غرائُت•
 
 .غىامل وزازُت•
 
 .مساعاهدشاز لافاث ومظبباث لا •
 
 .غىامل البِئت الدازلُت للخلُت•
 
 .والسغاًت املىطمُت غىامل ئدازة الخلُت•



I- ت  الػىامل الجٍى

 .اهسفاع دزحاث الحسازة•

  

 .ازجفاع دزحاث الحسازة•

 

 .السؾىبت•

 

اح•  .الٍس



II- الػىامل الؿظائُت 

 الػىامل الغرائُت

 الكازبىهُدزاث البروجِىاث



 الكازبىهُدزاث البدًلت

ت املدالُل غً غبازة وهي•  للىدل باغؿائها الىدال ًلىم التي الظكٍس
 .الخغرًت مً اخخُاحاجه لظد



ت املدالُل غلى الخغرًت• ف فطل في الدزىل  كبل الظكٍس ت أحل مً (%70 ) الخٍس  جلٍى
 وغؼ غلى امللكت ٌشجؼ (%50) الظكسي  باملدلىل  الخلُت جصوٍد أن كما مهمت، الؿائفت
 .البُؼ

ت املدالُل غلى الخغرًت•  .الخلُت ئغػاف ئلى ًإدي وخدها الظكٍس

ت املػاداث ئغافت ئن•  مسع اهدشاز  غلى حظاغد الخغرًت مدالُل ئلى بكثرة الحٍُى
 .الحػىت جكلع



  خبىب الللاح
 

 أشهاز  مً الللاح خبىب بجمؼ الػظل هدل ًلىم•
لىم الىباجاث  في الظداطُت الػُىن  في بسصهه ٍو

 .الخغرًت في اطخسدامه لحين أطبىغين ملدة الخلُت
ً غملُت زالل•   الالكخُك خمؼ ًخىلد الخسٍص

(Lactic Acid) د والري  خبىب كابلُت مً ًٍص
 هره في الللاح خبىب وحظمى للهػم، الللاح
 .الىدل بسبز  الفترة

 خظب بسوجين %35 – 7.5 غلى الىدل زبز  ًدخىي •
دخىي  كما الىدل، ًصوزها التي الىباجاث هىغُت  ٍو

 غلى
اث 50% – 15      .طكٍس
 في (الىدل زبز ) الللاح خبىب كمُت هلظ غىد•

 بمسع لإلضابت مػسع ًكىن  الىدل فان الخلُت
كي الحػىت غفً  .لامٍس



  ًىحد ل •
 
ؼ كبدائل لدظخسدم لاطىاق في جباع مىخجاث أي خالُا  هلظ لخػٍى

 غير  لامُيُت لاخماع مً للىدل الحلُلُت الاخخُاحاث ألن الللاح، خبىب
 .دكُم بشكل مػسوفت

 

 ؼَلخىى  وذلك مخػددة، هباجُت مطادز  مً الللاح خبىب بجمؼ الىدل ًلىم•
 .لامُيُت لاخماع

 

ؼ الخلُت زازج مً الللاح بدبىب الىدل جصوٍد غىد•  الحاضل الىلظ لخػٍى
 ألىان وذاث وحافت، الخػفً، مً زالُت طلُمت جكىن  أن ًجب الخلُت في

 .(هباحي مطدز  مً أكثر ) مخػددة



III - الػىامل الىعازُت 

 .صوعة خُاة اإلالٌت•

 

مغاض نضعة الىدل غلى مهاومت ألا •
 .(اإلاىاغت والخدمل)

 

 .قاثنضعة الىدل غلى مهاومت آلا •

 

 



IV - غىامل البِئت الضازلُت للخلُت 

 

زلل البِئت الضازلُت مً خغاعة •
 .وعػىبت

 

متها للبِئت ءصواث الىدالت ومالأ•
 .اإلادلُت

 



 قاث التي جصِب الىدلمغاض وآلا ألا 

كيغفً الحػىت لا    مٍس

 وزوبيغفً الحػىت لا  

 

 

 جكلع الحػىت 

 جحجس الحػىت 

 

 

 الشلل

 جكُِع الحػىت

 حىدتحشىه لا 

 طىدفيروض البِذ امللكي لا 

 فيروض امللكت الظىداء

 

 

   الىىشٍما

 

 



 فاتاآل

 متطفالت -أ  مفترسات -ب 

 الفازواخلم 

 خلم اللطباث

 غثت الشمؼ

 زىفظاء الخلُت الطغسي 

 الدبىز لاضفس

 الىمل 

 كمل الىدل

 الدبىز لاخمس

 ؾائس الىزواز

 (غفادع، سحالي) الصواخف 

 الفئران



 االختالالت الفسيولوجية

 هرم الملكة  اللفحات

 لفدت هاحمت غً ازجفاع الحسازة

 لفدت هاحمت غً اهسفاع الحسازة



 الحالت الؿلُمت والصحُت لحظىت الىدل
 مجال في الػامل غلى ًجب دكُم بشكل وحشخُطها املسغُت الحالث غلى للخػسف•

 .والخلُت للحػىت الظلُمت الحالت مػسفت الىدل

 

 .الظلُمت الحػىت غلى جدل التي الطفاث-
جكىن البُػت خدًثت الىغؼ ملخطلت في كػس الػين الظداطُت ول ًخجاوش غددها 

 .البُػت الىاخدة في الػين الظداطُت



 
 الفيروطُتمساع لا 
 

 .قحروؽ شلل الىدل اإلاؼمً -1
 .قحروؽ جٌِـ الحظىت -2

 .قحروؽ حشىه ألاحىدت -3

   .قحروؽ البِذ اإلالٍي ألاؾىص -4
 
 
 لاولُاث 

 .الىىػٍمُا -1
 



 Viral Diseasesالفيروطُت مساع لا 
 

 الىدل زاعج حػِش ان والًمٌنها Apis milifera الػؿل بىدل مخسصصت الضنُهت الٍائىاث هظه  -1
 .الحُت الاوسجت طمً وجخٍازغ 

 باإلااصة ٌػغف اوما الكحروؽ حؼئُاث بضازلها البروجحن مً ؾالف او  بلىعة غً غباعة الكحروؽ -2
 .(  DNA,RNA ) الىعازُت

 الىدل جصِب مسجلت قحروؽ   20 - 19 منها الحشغاث جصِب قحروؽ 50 مً ًهاعب ما هىاى -3
 . CBPV, CWV, ABPV  , CWV, BQCV,DWV,KBV مثل

 . (هُضعا البىلي) الاؾؼذ مخػضص ٌؿمى البلىعة شٍل -4

 ملُىن  بي جهضع  والتي الٍاقُت الٌمُت الكحروؽ حؼئُاث مً ًخىاحض ان ًجب الاصابت جدضر ختى -5
 .ءحؼ

  اإلاالئم ؾحر  بالػائل جلَ قدؿمى الاغغاض غليها الجظهغ  ولًٌ جصاب ان ًمًٌ الؿالالث بػع هىاى -6
  لالصابت خؿاؾت ؾالالث هىاى لظلَ .

 .اإلاىاغت مً صعحت جمخلَ وازغي 

 باالمغاض الاصابت مابحن مشتريت غالنت هىاى -7

 .الكاعوا و  اإلاخىؾؽ اإلاعي ػكُل مً ًل وجىاحض الكحروؾُت 



 فيروض الشلل املصمً           

Chronic Bee Paralysis Virus    EU       Hairless Black syndrome    USA  
            

 .ًصِب الىدل البالـ قهؽ -1
 .وفي الخالًا الؼالئُت في الامػاء الىؾؼى(، الػهض الػصبُت الضماؽ) ًخٍازغ في الجهاػ الػصبي  -2
 .الػؿلُت وحىصالىضوةالؼائكت مً زالُ جباصُ الؿظاء ، وجؼصاص الاصابت غىض  القغاصمغض مػضي  -3
 .جلػب اإلالٌت صوعا يبحرا في ههل الكحروؽ الى البُع -4
 .صون ظهىع اغغاض غليها لالصابتنض جٍىن الخالًا خاملت  -5

 -:الاغساع
 (.ًؼخل ) واهبؿاػها وغضم اإلاهضعة غلى الؼحران  لالحىدتاعججاف ؾحر ػبُعي  -1
 .هدُجت امخالء يِـ الػؿل بالؿائل واهخكازتنصغ حجم البؼً  -2
 .ًظىه هدل ؾاعم  الههًصبذ الىدل يؿُى خُث ًهىم الىدل الحاعؽ بؼغصه  -3
صبذ لىهه اؾىص -4  .قهض الىدل للشػغ ٍو
 .هدل بهظه الاغغاض جؤيض وحىص اإلاغض 3-2وحىص  -5
 
 



 الفيروطُت ولاولُاثمساع لا 



 -:وغىامل اهدشازه طبابهأ

 (.التزاوج الضازلي) وعازُت  -1

 .ههص في البروجحن   -2

 .البُع لىإههل الكحروؽ  لىإغمغ اإلالٌت، اطاقت  -3

 

 -:املػالجت

 .ملٌت حضًضة مً ؾالالث طاث مىاغت * 

 .الخسلص مً وحىص الىضوة الػؿلُت* 

 .الخسلص مً اإلالٌت اإلاصابت* 



http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ent.uga.edu/bees/images/chronic_paralysis.jpg&imgrefurl=http://www.ent.uga.edu/bees/Disorders/chronic_bee_paralysis.htm&h=317&w=235&sz=15&hl=en&start=1&um=1&tbnid=3djtZDPB-fX5iM:&tbnh=118&tbnw=87&prev=/images%3Fq%3DChronic%2BBee%2BParalysis%2BVirus%2B%2B%2B%2B%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26safe%3Dactive%26sa%3DG
http://photo.bees.net/gallery/otherpest/paralysis?full=1


 Sac Broodقحروؽ جٌِـ الحظىت 
 لىئ ًإدي مما ، امللكي الػظل اهخاج غً املظىؤلت( البالغ الىدل في)  البلػىمُت جدذ الغدد في ًخكازس  -1

 .اهخاحت زفؼ

خكازس  -2 إدي الػرزاي كبل ما ؾىز  اوسجت في ٍو  .مىتها الى ٍو

 -:اهدشازه وغىامل طبابهأ

 .وزازُت غىامل *

 .البروجين هلظ *

 .الفازوا خلم وحىد *

 .الفُخالىحين مادة هلظ ، البُؼ لىئ الفيروض هلل ، امللكت غمس *

 .الػظلُت الىدوة وحىد*

 غلى ٌظاغد مما الامػاء في الؿالئُت الخالًا جدؿم املىاغت، غػف)ومخبلُاتها باملبُداث الدظمم*
 .(الفيروض حصئُاث اهدشاز 



 ًجػل مما الجظم خىل  ًلف الشفاف الظائل مً كِع
 بالطىداد وجبدأ ججف السكت

http://www.wncbees.org/pests/images/sacbrood.jpg


 خدور الػدوي 
 ( Sac Brood)وحىد الفيروض املمسع 

↓ 
 (  الاهدشاز)الػىامل واطباب 

↓ 
 (  الػائل ) خدور املسع

 (طاللت ملاومت)اضابت مىسفػت↓  (طاللت خظاطت)اضابت شدًدة ↓
 .املالمظت لبلاًا الحػىت او الىدل البالغ خُث جخىاحد حصئُاث الفيروض -1
 .الفازواخلم  -2

خلىر  بازساحهاوغىدما ًلىم الىدل الحاغً  الػرزايخكازس الػدوي في زالًا ؾىز ما كبل ج*   جىفجس ٍو
كما ان الىدال ًالخظ وحىد غُىن غير مغللت والظبب ٌػىد الى ان الىدل ًلىم بفخدها . الىدل

الػين وجكىن مىخفست وغىد كُام  باطفلملػسفت غدم زسوج الػرازي، خُث جكىن ملخطلت 
د مً الىدل بازساحهاالىدال   .جىفجس وجلىر املٍص

 .وحىد زائدت  جخميزبػدم  *
 .كشىز لىنها بني فاجذ  ججف وجطبذ فانها الػرزاياذا بلُذ هره *



 .ًػػفها واهما الخلُت لًلخل املسع هرا*

 الغدد ًفلد فاهه لرلك طازح، هدل ًطبذ واهما خاغً هدل ًطبذ ل  الحدًث الىدل بػؼ نأ كما•
 مثل فان ، الللاح خبىب ولِع السخُم بجمؼ ًلىم هفاه وبالخالي ، ...امللكي الغراء افساش  غً املظإولت

 .  الخللُذ بػملُت لًلىم الىدل هرا

 

 -:املسع حشخُظ

 جخجمؼ لرلك وهدُجت الاوظالر بػملُت اللُام غلى كادزة غير  جطبذ الػرزاي ؾىز  لىئ اليركاث دزىل  كبل
 ومؼ .خُت نهاأك جبدو ابُؼ لىنها ًكىن  غليها الكشف وغىد .جمىث زم ومً الجظم غلىأ في الظىائل

 خالت وفي ، جىفجس  نهاأف ازساحها مداولت وغىد هشت وجطبذ ، املخجمػت الظىائل كمُت جصداد ًاملا  مسوز
 .زائدت لها ولِع طهلت اشالتها وجكىن  بني – ضفسأ لىنها كشىز  لىئ جخدىل  بلائها

 .البالغ الىدل غلى غساعلا  لجظهس

 

 -:املػالجت

 .(الللاح خبىب) البروجين هلظ مػالجت -1

 .للمسع امللاومت الظاللث ازخُاز  -2

 .الفازوا وحىد و  الفيروطُت مساعلا  الاضابت بين ما غالكت لىحىد هظسا ،الفازوا خلم مكافدت -3

 .الخالًا غلى الدوزٍت واملسكبت الكشف -4



 (DWV)فيروض حشىه لاحىدت. 3
 جكىن  لكنها زسوحها ختى وحػِش خُه وجبلى الخػرز مسخلت كبل اليركاث الفيروض ًطِب-

 ختى ؾبُػُا ًبدو  ولكً البالغ الىدل بالفيروض ًطاب كما .الحال في وجمىث لاحىدت مشىهت
 .املىث

 .مطس في املُذ الىدل مً مسه ألول  غصلت جم-
 .الفازوا خلم أهار بىاطؿت ًيخلل-

 
 -: امللاومت    
 .الفازوا خلم مكافدت-

 



 (BQCV)فيروض البِذ امللكي لاطىد. 4
ظت  -     ٌؿبب مىث ًغناث اإلالٍاث ،  وجخلخص أغغاض اإلاغض بظهىع الحرناث اإلاٍغ

خدُى لىن البِذ اإلالٍي الى  بمظهغ أصكغ شاخب، وحلض زشً شبُه بالٌِـ ٍو
غجبؽ هظا الكحروؽ مؼ قحروؽ  والكحروؽ الخُؼي بمغض Yاللىن ألاؾىص ٍو

الظي ًصِب الىدل خُث جؼصاص اخخمالُت الاصابت بهظه الكحروؾاث في  الىىػٍما
 .   بالىىػٍماخاُ جؼامً طلَ مؼ  ؤلاصابت 

 
 



ت  قحروؾاث زاهٍى
 فيروض جابؼ لفيروض شلل الىدل(ABPV.) 

 فيروضX  لىدل الػظل. 

فيروض لاحىدت املػخمت(CWP.) 

 فيروض الىدل الكشميري 

فيروض هدل أزكاوظاض. 

 فيروض الىدل املطسي. 

فيروض الىدل ذي لالىان املخغاًسة. 

 فيروض الىدلY. 

الفيروض الخُؿي. 

فيروض الكأض امللكي لاطىد  . 

فيروض شلل الىدل الاطسائُلي. 



   Nosemosisالىىػٍمُا  
   Nosema apis:  اإلاؿبب اإلاغض ي 

 .ػكُل صازلي وخُض الخلُت* 

 .ًصِب الىدل البالـ قهؽ* 

و الكم ومً زم الى اإلاغي * صلت لىإو ًضزل غً ػٍغ الػؿل ختى ٌؿخهغ في الجؼء الخلكي مً  خٍى
 .الؼػام قُه هظمخُث ًخم ( وؾؽاإلاعي ألا )مػاءألا 

خٍازغ في الجهاػ اإلاػىي و *   .الىؾؼى في الخالًا الؼالئُتمػاء ألا الجؼء الخلكي مً  باالزصًخىاحض ٍو

ت  اطؼغباثٌؿبب *   (.  اؾهاُ، امؿاى)مػٍى

 .   اإلاىاػو الضاقئتو أالباعصة ، وهى ؾحر مهم في مىؼهت خىض اإلاخىؾؽ حىاء ألا مىدشغ غاإلاُا زاصت في * 

 



 -:املسع اهدشاز  غىامل

 

 غغطت يثرأ ًٍىن  الػمغ  هظا وفي شهغأ 4-3 لىإ ًصل :البالـ الىدل غمغ  -1
 .اإلاخؼكل هظا ًخٍازغ  خُث ، لإلصابت

لت شخاء قترة بػض زاصت البروجحن ههص -2  مسؼوهت حمُؼ الىدل ٌؿتهلَ ػٍى
 .الظغوعي  الؿظائي

 .الػؿلُت الىضوة وحىص -3

ت الؿاللت : وعازُت غىامل -4  .اإلاغض لهظا خؿاؾُت الؿالالث ايثر  الهىناٍػ

 . جهل الكُخالىححن إلااصة اهخاحها قان الػمغ  في يبحرة ًاهذ ًلما :اإلالٌت غمغ  -5

     .الصىاغُت الخؿظًت اغؼاء غىض الاصابت جؼصاص -6



 -:الػدوي 
و غً الؼكُل هظا ًيخهل     ًمًٌ خُث ، غلُت الخاعحُت البِئت وجؤزغ  ، بىاؽألا  ػٍغ

ػخمض اشهغ  إلاضة الىدل امػاء زاعج في حي ًبهى ان   حضاع ؾمايت غلى طلَ َو
 خُا ًبهى خحن في ، ؾىت 20 -15 إلاضة ٌػِش نض ؾمٌُت ًاهذ قاطا ، بىاؽألا 

 ُ  . الىدل غمغ  مضة ػى

و غً ًيخهل     مما اإلالٌت بغاػ  بالتهام الػامل الىدل ًهىم خُث اإلالىزت اإلالٌت ػٍغ
 .الىدل بحن الػضوي  اهخهاُ ٌؿهل

 



 -:غساع  لا 
 

 .الغبُؼ بضاًت في مُذ هدل وحىص -1
 الاػاعاث الضازلي، الؿؼاء ويظلَ للخلُت الامامُت الىاحهت غلى (اصكغ) الىدل بغاػ  وحىص -2

 .والػُىن  الشمػُت
ُ  ًٍىن  الىدل -3  .وطػُل يؿى
 -:الخالي ًالخظ خُث اإلاصابت وجلَ الؿلُمت الامػاء بحن اإلاهاعهت زالُ مً :اإلاسبري  الكدص -4
اث جدلل بؿبب شكاقت امػائه جٍىن  : اإلاصاب الىدلأ- ت جٍىن  يظلَ الامػاء، مدخٍى   ػٍغ

 .واضحت ؾحر  والخسصغاث
  وحىص يظلَ ،اإلاهظىمت واإلاىاص اللهاح خبىب وحىص بؿبب مدمغ  بني لىنها : الؿلُم الىدل -ب

 .مػاءألا  حؼاءأ بحن الخسصغاث
دت غمل ًمًٌ -5 مًٌ الاػاعاث غلى الاقغاػاث وأ البراػ مً شٍغ  .اإلاجهغ جدذ الؼكُل مالخظت ،ٍو

 الىدلت في (حغازُم)بىاؽألا  غضص ًٍىن  نأ ًجب اصابت، هىاى ان بالظغوعة لِـ الابىاؽ وحىص
 . الىدلت في اصابت الجدضر حغزىمت 50-10 وحىص ولًٌ ، بىؽ ملُىن  الىاخضة

 . ؾبىعأ وإلاضة بىؽ 100-50 ًخىقغ نأ ًجب مػاءألا  في ولُتألا  الاصابت لحضور -6
 



 -: الىكاًت املػالجت

 .(الهىناػي  ) الحؿاؾت الؿالالث جغبُت غضم -1

 اطاقتها في والاؾخمغاع  الاصابت وخضور الشخاء قصل نبل زاصت (اللهاح خبىب) البروجحن اطاقت -2
ال الشخاء ًان اطا  .ػٍى

ُ  اطاقت -3  .ؾٌغي  مدلى

 .اإلاصابت اإلالٌت مً الخسلص -4

ت اإلاظاصاث اؾخسضام غضم ًكظل -5  fumidal-B, fumagillin-B) ) الحٍُى

ؼ الصىاصًو) للخالًا ًىمحن إلاضة %80 الاؾدَُ خامع باؾخسضام الخػهُم -6  الاصابت وفي (والبراٍو
 .الخبسغ زاصُت له جسكُل بضون  ٌؿخسضم الشضًضة

ؼ الصىاصًو) صنائو 5 /˚م60 خغاعة صعحت باإلااء الخػهُم -7  .(والبراٍو

 .صنُهت 15 /˚م45-40 مىه لالؾخكاصة اإلالىر الػؿل حسخحن -8

ُ  باؾخسضام الخػهُم -9 لىعٍض مً مدلى  .الكغشاة بىاؾؼت الصىصًىم هُبًى

 







ت   أمساع الىدل البكخيًر
Bacterial disease 



كي        American Foulbroodغفً الحػىت لامٍس

 بحن وما الؼىائل بحن ما الػضوي  غلى نضعة وأيثرها الىدل مغاضأ زؼغأ أخض هى 
 الػؿل واهخاج الىدل جغبُت مػىناث خضأ اغخبر ما مىؼهت في اهدشغ  اطا والظي اإلاىاخل

ػخبر  ,اإلاىؼهت جلَ في  جهضع  خُث الػؿل اهخاج غلى نخصاصًتالا ألامغاض أيثر  َو
ت الخؿائغ  ا صوالع  مالًحن بسمؿت الؿىٍى ٌُتألا  اإلاخدضة الىالًاث في ؾىٍى  .مٍغ

ا غً هاجج مغض ُ  غؼلذ بٌخحًر ٌُت اإلاخدضة الىالًاث في مغة ألو  1907 غام الامٍغ
 غلُه ازخبر  و   Bacillus larvae اإلاؿبب غلى أػلو خُث  White   الػالم بىاؾؼت
  أصبذ خُث اإلاغض ي للمؿبب حضًض واؾم حضًض جصيُل اغؼي لًٌ .ًىر قغطُاث

Paenibacillus larvae subsp.larvae  1999 غام في. 

 



   : الخىشَؼ
 

ُ  مػظم في الاهدشاع  واؾؼ اإلاغض هظا    .ما هىغا صػبت جىػَػه غً الاخصاءاث لًٌ الػالم صو
ا هى  :اإلاؿبب ت بٌخحًر  جدذ أبىاؽ جٍىن  مٌُغون 0.6-0.5 وغغطها مٌُغون 2.5-5 ػىلها غصٍى

ت اإلاالئمت ؾحر  الظغوف  .مٌُغون 0.6-0.5 وغغطها مٌُغون 1.5-1 ػىلها بُظاٍو
ا   (صبؿها غىض أػعم لىن  حػؼي) الجغام مىحبت البٌخحًر
 .(صبؿها غىض أخمغ  أو  ػهغي  لىن  حػؼي) الجغام ؾالبت وألابىاؽ

ُ  ًمًٌ  الضماؽ مً مؿخسلصت BLHبِئت مثل البروجُيُت باإلاىاص ؾىُت زاصت بِئت غلى اإلاغض غؼ
   .والهلب والٌبض

 
 
 
   



 الجكاف مهاومت قدؿخؼُؼ غام 40-35 إلاضة اإلاالئمت ؾحر  الظغوف مهاومت ألابىاؽ حؿخؼُؼ
 يظلَ .صنُهت 30 إلاضة اإلااء ؾلُان جدمل وحؿخؼُؼ ,(الخجمض) اإلاىسكظت الحغاعة وصعحاث
ت صعحت 130 جدمل حؿخؼُؼ  .صنائو 10 إلاضة مئٍى

 التي الحرناث لًٌ , ؾاغت 60 مً أنل الػمغ  مً الحرناث بل البالـ الىدل ًصِب ال  اإلاغض هظا
 .خؿاؾُت يثرأ جٍىن  ًامأ 3 مً انل غمغها

 : خُث

 .الاصابت لحضور أبىاؽ 10 جدخاج ًىم مً أنل غمغ  ًغناث•

 .الاصابت لحضور بىؾت 100 جدخاج ًىم 2-1 غمغ ًغناث•

 .الاصابت لحضور بىؾت 1000 جدخاج أًام 3 غمغ ًغناث•

و غً الاصابت جبضأ• ُ  ػٍغ ا جضزل خُث اإلالىزت اللهاح خبىب أو  اإلالىر الػؿل جىاو  البٌخحًر
 .الهظمُت الهىاة لىإ

 

 

 

 

 



 ,الاغضاص في جؼصاص خُث لُهإ الاهخهاُ بػض الجضاع  أو  وؾؽألا  اإلاعي مدُؽ في الجغازُم جىبذ
مىث ا مً نلُل غضص ٍو  جيخهل زم للمعي الؼالئُت للخالًا البلػمت غملُت بؿبب البٌخحًر

ض واهخاج بالخٍازغ  قخبضأ الحرنت اوؿالر غملُت زالُ مً الضم أو  للهُمىلُمل الجغازُم  مً اإلاٍؼ
 الؿضاؾُت الػُىن  اؾالم بػض جهخلها أن الى خُت الحرناث جبهى الاصابت مً وبالغؾم الجغازُم

ُ  في أو  (الخػظع نبل ما مغاخل ) الحرنت خُاة مً ًىمحن ازغ  الازحرة الحرنت مغاخل في  ًىمحن او
 Blood الضم اهخان خالت حؿبب خُث الحرناث جؼىع  مً 11-9 ًىم مً أي الػظعاء خُاة مً

septicemia. بـ ًهضع  ألابىاؽ مً حضا هائل غضص مىتها بػض اإلاصابت الىاخضة الحرنت في ًىحض   
 .بىؾت 3000.000.000

 مصضع  حػخبر  والتي اإلاخدللت الحرناث مً الخىظُل غً اإلاؿؤوالث للػامالث الجغازُم جيخهل
 حؿظًتها زالُ مً الصؿحرة للحرناث بىاؽألا  وجىهل واعحلها قمها احؼاء جخلىر خُث للػضوي 
 . اإلالٍي بالؿظاء

 هظه بسؼن  الػامالث جهىم غىضما والبروبىلـ والػؿل اللهاح لحبىب بػضها الػضوي  جىهل زم
ؼ  جصبذ وهٌظا الؿضاؾُت الػُىن  صازل اإلاىاص ت البراٍو  مصضع  لهاح وخبىب غؿل الحاٍو

   .اصابت



 اإلاعي حضاع  مً أؾمَ ًٍىن  قيها اإلاعي حضاع  نأل  وطلَ مهاوم ههأل  باإلاغض البالـ الىدل ًصاب ال 
ل الى باالزترام ٌؿمذ ال  بدُث الحرناث في ا وجبهى الجؿم ججٍى  خُث اإلاعي صازل في البٌتًر
 .جخٍازغ ال 

  : الؿلُمت الؼىائل لىإ اإلاصابت الؼىائل مً اإلاغض ًيخهل

 .الظاُ والىدل الؿغنت غملُت زالُ مً -1

و غً هكؿه الىداُ -2 ؼ  اؾخسضام ػٍغ  والاصواث اإلالىر اللهاح وخبىب والػؿل اإلالىزت البراٍو
 .اإلالىزت

و غً ًظاأ اإلاغض ًيخهل-3  .اإلاغػوم الىدل ػٍغ

 .ؾلُمت لؼائكت اإلاغض جىهل اإلاصابت الؼىائل في ًاهذ التي اإلالٍاث -4

 .مٍُاهٌُُت بصىعة اإلاغض ههل الشمؼ غثت حؿخؼُؼ -5

 .الػضوي  ألخضار الجغازُم مً ًافي غضص ًدمل ال  ألهه اإلاغض ههل ٌؿخؼُؼ ال  الكاعوا-6

 

 





 

  

جٍىن الػُىن الؿضاؾُت اإلاصابت ؾحر مىخظمت الخىػَؼ ؾائغة طاث لىن صايً 
 .قيها زهىب وجٍىن مخىازغة غلى شٍل قؿُكؿاء 

 :لاغساع



 غىد جكبير الطىزة 



 :وجكىن الحػىت الظلُمت كما هى مبين ادهاه



 :دهاهأوجكىن الحػىت الظلُمت كما هى مبين 



كىن جىشَؼ البُؼ كما ًلي  :ٍو



 شابه ما او  الثلاب غىد بأطخسدام هى  املسع لدشخُظ الحللي الفدظ•
 وزائدت غامم بني لىن  ذاث لصحت اليركت جكىن  خُث الظداطُت الػين لثلب
بت  اليركاث وجكىن  طم 3-2 ملظافت جمخد املخدلل الظمك زائدت حشبه غٍس

 .خدًثا مخدللت



 خُث مً الظابلت الاغساع بىفع جمس  الػرزاء مسخلت في الاضابت جظهس  غىدما -
 أو  اليركاث ججف الشهس  خىالي وبػد والسائدت واللىن  املساؾي واللىام املظهس 

 ًطػب  كشىز  الى جخدىل  اللاع في و  الظادطُت الػين ؾىل  غلى  الػرازي 
 وفي بىغت ملُىن  100 غلى كشسة كل جدىي  خُث الػامالث كبل مً اشالتها
 الشمعي الغؿاء وطـ الى ممخدا الخسؾىم ًكىن  ام غالبا الػرزاء خالت
  .طبم ما الى باإلغافت الظداطُت للػين



 عذراء مصابة



 للحرنت ماًدضر



 ما ًدضر للػظعاء•



 :اإلاسبري  الدشخُص

 وجسلؽ اإلاُخت الحظىت نشىع  وأ اإلاخدللت الحرنت مً غُىت جأزظ خُث اإلاجهغي  الكدص بىاؾؼت-1
ُ  مً نؼغة جظاف زم ازخباع  اهىب في اإلااء مً نلُل مؼ دت قىم  الىاجج اإلادلى  ػحاحُت شٍغ

 وجترى  Carbol Fuchsin صبؿت مً نؼغة جظاف زم لهب بىاؾؼت وججكل غليها وجيشغ 
دت حؿؿل زم زىاوي 10 إلاضة الصبؿت دُت بالػضؾت جكدص زم اإلاهؼغ  باإلااء الشٍغ  خُث الٍؼ

ا جظهغ    .الؿبىعاث مؼ البٌخحًر

 الخشبي الػىص غلى مسحت أو  اإلاُخت الحظىت نشىع  هظُل : Holst milk testهىلؿذ ازخباع  -2
دظً الضؾم مجزوع خلُب %1 مً مل 4-3 غلى جدخىي  اهبىب في مٍغظت ًغنت مً  اإلاػلو ٍو
ت 37 خغاعة صعحت غلى ا جهىم خُث صنُهت 20 إلاضة  مئٍى  بىاؾؼت الحلُب بترؾِب البٌخحًر

ماث ا جكغػها التي الاهٍؼ صبذ البٌخحًر  بُهى واطا ,اًجابُت الىدُجت جٍىن  و  عائها الػٌغ  اإلاػلو ٍو
ا أي ؾلبُت الىدُجت جٍىن  هى  يما مػلها الحلُب   .مىحىصة ؾحر  البٌخحًر

 

 



ا املسجبؿت بىدل الػظل بىاطؿت   ازخبراثحدول ًبين جمُيز أهىاع البكخيًر
ت مسخلفت  خٍُى

 الىىع

 

الىمى غلى لاحاز  ازتزال الىُتراث ازخباز الكاجاليز الحسكت البراوهُت
 املغري

P. larvae + - + - 

P. alvai - + - + 

Brevibacillus 
laterosporus 

- + + + 

P. pulvifaciens - - + + 



س بػؼ -3    VITA ® AFB               Diagnostic Kitالجاهصة مثل لازخبازاثجؿٍى

ؼ ًمًٌ اؾخسضامه مباشغة في الحهل وهظا  VITAنامذ شغيت  ألاوعوبُت بخؼىع ازخباع حشخُص ي ؾَغ
في هظا الازخباع . الازخباع مبني غلى قٌغة ازخباع الحمل البُتي خُث ًمًٌ احغاءه في اإلاجُز بؿهىلت

 الحظتواإلاؿبب إلاغض حػكً      P.larvae sub.sp. larvaeجخكاغل ألاحؿام اإلاظاصة للممغض 
ٍي  .ألامٍغ

 

وجم مهاعهت هظا الازخباع باالزخباعاث الهُاؾُت واغخماصه في اإلاملٌت اإلاخدضة في وخضة الىدل الىػىُت 
 .صولُاالازخباع في مسخبر الػلىم اإلاغيؼي في ًىعى وفي مػاهض ازغي ويظلَ اغخمض هظا 

 



Development of the VITA ® AFB Diagnostic Kit  





 :الدشخُظ املسبري جابؼ 

 

 .اطخسدام الؿسق الظيرولىحُت باطخسدام الاحظام املػادة -4

 .خُث حظخسدم كمُاث كلُلت مً الػُىاث   PCRاطخسدام  -5

 

 

 :الىكاًت والػالج

ًكمً طس املكافدت الىاجحت بالكشف الدكُم للمىدل خُث جكىن الاضابت  -1
زفُفت في املىطم الاول وشدًدة ووبائُت ومدمسة في املىطم الثاوي لرا 
 .مكافدت املسع في املساخل الاولى واجساذ الاحساءاث الىكائُت مهم للغاًت

 



 مً للخسلظ بالحسق  املطابت والػػُفت املُخت الؿىائف مً الخسلظ ًجب-2
 طُاهُد بىاطؿت الؿىائف كخل ًخم خُث املىدل في الاضابت مطدز 

 .  ودفنها املطابت الاكساص خسق  زم الكالظُىم



 والػالج للىكاًت وذلك  Oxytetracyclinالحُىي  املػاد اطخسدام ًمكً -3
 وهدخاج مػاملت لكل زلُت لكل املػاد مً فػالت مادة  غسام (1/3) وظخسدم

 .أًام أزبػت والازسي  املػاملت بين مػامالث زالر
 0.2 ازسي  مساحؼ وفي طكسي  مدلىل  مل 1000 / زلُت / فػالت مادة غسام (1/3)

 .أًام أزبػت والازسي  املػاملت بين مػامالث زالر زلُت لكل فػالت مادة غسام
 : املؿدىن  الظكس  اطخسدام الافػل ومً

   طكس 140 لكل فػالت مادة غسام 1
ص  كمم غلى حػفس  خُث جب البراٍو ص  كمم غلى املباشس  الخػفير  غدم مالخظت ٍو  البراٍو

ت  هى  كما لها طام الخيرامِظين أن خُث مفخىخت ًسكاث خػىت غلى املدخٍى
   .ادهاه مبين

لت•  :Sulfathiazole Sodium بالـ الػالج ؾٍس
 % 0.1بيظبت الظكسي  باملدلىل  زلؿه      -1•

لدم (ماء :طكس) 1:1 طكسي  مدلىل  لتر  6 لكل غسام 0.5 بيظبت      للخلُت ٍو
 . املطابت

 29.5الى (ضغيرة ملػلت 1/4)غم 0.5 بمػدل أو  بىدزة بظكس  املسكب زلـ   -2•
 مً ؾػام مالغم 4 ٌػادل وهرا ,غم 30 الاحمالي ًكىن  و  بىدزة الظكس  مً غم
ص  كمم غلى املسلىؽ هرا  .الخلُت فى الحػىت بساٍو

 
    





 (Wilson 1971)                     :مً جخكىن  التي الكاهدي غمل ممكً-
 Sacrose  الظكسوش طكس  غسام 303                                     
ذ غسام 151                                         Crisco  الىسُل ٍش

 Terramycin %5.5جيرامِظظين غسام 22.5                                
 املػاد مً فػالت مادة غسام 1 ٌػادل وهرا                                

ص كمت غلى جىغؼ خُث  .البراٍو
 وكائي كاحساء املبكس  السبُؼ فى بالخيرامِظين الؿىائف بمػاملت وذلك وكائي بسهامج ئجباع

 .الػظل حني مً الاكل غلى 45 وكبل
ت الخالًا خالت في -4  كبل الحُىي  باملػاد مػاملتها ًخم الاغساع فيها جظهس  التي اللٍى

ص هص  غملُت احساء  ممخلئت طلُمت بسالًا املطابت الخالًا اطدبدال ًخم وفيها ,البراٍو
خم ,الشمػُت باألطاطاث خم الجدًدة الخلُت ئلى املطابت الخلُت مً الىدل هص  ٍو  ٍو

 ًدظاكـ أن ًمكً الري الػظل للخلاؽ حسائد وزق غلى الجدًدة الخلُت وغؼ
 ذلك بػد ًخم زم ,غظل مً غلُه بما الجسائد وزق خسق  ًخم زم ,الىدل هص  زالل
  ,غالحُت مىاد له مػاف طكسي  مدلىل  غلى الجدًدة الخلُت فى الىدل حغرًت

 
 وأزيرا

 .ذكسه طبم كما املطابت الخلُت خسق  ًخم
  



مًٌ  . الػؿل اؾتهالى ٍو
 :ًلي يما اإلالىزت صواثوألا  الؼحران ولىخت الضازلي والؿؼاء التربُت صىاصًو حػهُم ًمًٌ -5
ت الصىصا وطؼ ًخم- ُ  وؿلي زم  H2O اإلااء مً لتر  38 في ؾغام NaOH   450 الٍاٍو  زم اإلادلى

 . صنائو 10 إلاضة قهؽ ووؿلي حػهُمها اإلاغاص الاحؼاء هظؼ
ُ  غمل- لىعاًض مً مدلى  19 في  -Na+Clo مً لتر  1 هظُل خُث %5 بتريحز الصىصًىم هُبًى

  wetting agent 0.1% وهظُل الخؿؼِـ ًخم زم  H2O اإلااء مً لتر 
 .ؾلي بضون  صنُهت 30 إلاضة اإلاؼلىبت الاحؼاء حؿؼِـ ًخم-
 .الىجاع ٌؿخسضمه الظي البابىع  باؾخسضام وطلَ باللهب الخػهُم ًمًٌ -6
ذ الخؿؼِـ-7 ت 150 خغاعة صعحت غلى صنُهخحن إلاضة Parafin بٍؼ  .مئٍى
   حاما اشػت اؾخسضام ًمًٌ -8
 .الازُلحن يؿُضأو ب  الخضزحن ٌؿخسضم ويظلَ -9
 .الحهل في مهاومت ؾالالث ًىحض ال  اإلاهاومت للؿالالث باليؿبت 
 



  .European Foulbroodمسع حػفً الحػىت لاوزوبي 

ٍيألا هى مغض بٌخحري أنل زؼىعة مً مغض حػكً الحظىت  وبػض حضُ خُى , أيدشل في اوعوبا  مٍغ
هى الػامل   Basillus plutonأن اإلاؿبب 1947ؾىت   Aleksandrovaأزبدذ , اإلاؿبب اإلاغض ي

ت ًىر وهظا اإلامغض    Streptococcus plutonحؿمُخه الى  اغُضثاإلاؿبب خُث ػبهذ غلُت هظٍغ
 Bailey مً نبل   Melissococcus plutonزم اغؼي الجيـ اؾم حضًض وهى  Bailleyمً نبل 

and Collins  1982ؾىت .   

ٍيألا وهظا اإلاغض مغض بُئي واؾهل مٍاقدت ووناًت مً مغض حػكً الحظىت  وهى وؾالبا ما ًؼوُ  مٍغ
ت لخؿظًت الىدل يما أن الحرناث  في مىؾم التزهحر وغىض جىقغ الغخُو وخبىب اللهاح الظغوٍع

  . اإلاجزلُت حؿخؼُؼ اػالت الحظىت اإلاٍغظت والهشىع اإلاخبهُت في الػُىن الؿضاؾُت



ٍا في الىالًاث بػع في مؿخىػً وهى  الػالم مىاخل حمُؼ في اإلاغض هظا ًىدشغ  :ألاهدشاع•  امٍغ
ٍي الحظىت غكً مثل انخصاصًت اهمُت له ولِـ    .ألامٍغ

ا اإلاؿبب :اإلاغض ي اإلاؿبب• ُ  مٌُغون 1 ابػاصها الغحبي يغة مثل زلُتها شٍل بٌخحًر  0.6 و للؼى
ا وهظة , للػغض مٌُغون  ًصػب اإلاؿبب وهظا .الجغام مىحبت وهي للؿبىعاث مٍىهت ؾحر  البٌخحًر

 وبؿبب الخٍازغ  بؼيء وهى  الاويسجحن بضُ CO2    الى ًدخاج الهىائي اإلاؿبب ان بؿبب غؼله
 :مثل ألازغي  الجغازُم بػع مصاخبت جىاحض

           Lactobacillus eurydice 

        Paenibacillus alvei                  

Brevibacillus                           

Enterococcus faecalis            

ُ  زاصت بِئت Bailey 1959 خظغ  وحىص الزباث ELISA مغجبؽ مىاعي ازخباع  جدظحر  جم . اإلاؿبب لػؼ
  .الؿلُمت الؼىائل في ختى اإلاؿبب

 

 

 



 :الفدظ املُكسوطكىبي

 الٍائىاث ظهىع  نبل مجامُؼ في  M. pluton مشاهضة اإلامًٌ مً اإلاغض مً مبٌغة مغاخل في
با اإلاؿبب ًٍىن  خُث اإلاصاخبت  .الغوجُني للخػٍغل ًٌكي وهظا ههُت صىعة في جهٍغ

خم دت غلى وجىطؼ خضًثا اإلاُخت الحرناث مً غُىت بأزظ الكُلم غمل ٍو  اإلااء مً نؼغاث في الشٍغ
ُ  مً نؼغة وجىطؼ ما هىغا غٌغ  مػلو لػمل وطلَ اإلاهؼغ   اإلاػلو مؼ وجسلؽ الىُجغوؾحن مدلى

دت غلى الخلُؽ ًيشغ  زم ترى ًاملت الشٍغ دُت بالػضؾت الكدص ًخم زم لُجل ٍو  .الٍؼ

 

ؼ ازخباع  بصىؼ ألاوعوبُت  VITA شغيت نامذ ونض  : ًلي يما  ومػخمض الحهل في ًجغي  ؾَغ

 





 .الػىامل التي حظاغد غلى ظهىز املسع

 .اللهاح بدبىب الؿىُت الىباجاث جىقغ  غضم غً والىاجج البروجحن ههص•

 جظؼ والتي الكخُت اإلالٌت مؼ ًدىاؾب بما الحاطىت الػامالث مً ًاقُت اغضاص وحىص غضم•
ىحض ,البروجحن ههص وبالخالي حضا نلُلت الىدل زبز  يمُت جٍىن  خُث ًىمُا بُظت 2000  ٍو

 .جدتها اإلالٍي الؿظاء مً نلُلت يمُت مؼ البُع مً يبحرة مؿاخت

 جدذ الؿضص في ًخٍازغ  الكحروؽ الن البروجحن ههص ٌؿبب الحظىت جٌِـ بمغض الاصابت•
 .اإلالٍي الؿظاء جكغػ  والتي بلػىمُت

يخج في الٌبحرة اإلالٌت أن خُث ,اإلالٌت غمغ •  لالصابت غغطت يثرأ جٍىن  ًغناث غنها الػمٍغ
 .جظػت الظي البُع في Veteloginin ماصة ههص بؿبب باإلاغض

 .أزغي  ؾالالث مً خؿاؾُت يثرأ ؾالالث ًىحض خُث وعازُت غىامل بؿبب•

 

 

 

 

 



َغش" طيغ 1 977 غام وفى•   %20.39و صهىن   %13.55 و  بغوجحن % 45.15 اإلالٍى بالؿظاء أن  Yoirish  "ًٍى
اث ىػ ) مدىلت ؾٌٍغ  وبػع اإلاػغوقت ألامُيُت ألاخماض حمُؼ به وأن ،(قغيخىػ  و  حلًى
 غضة بخأزحر  ًسخلل اإلالٍى الؿظاء جغيُب أن طلَ بػض ظهغ  زم ,والكُخامُىاث اإلاػضهُت الػىاصغ 
 للىدل، اإلاهضمت ؤلاطاقُت ألاؾظًت وهىغُت جكغػه، التى الشؿاالث غمغ  مثل إهخاحه أزىاء غىامل

ت والظغوف  .الجٍى
 لًٌ اإلاغض ازخكاء ٌػني ال  وؾُابه اإلاغض ظهىع  الى ًؤصي الؿابهت الػىامل مً غامل أي وحىص

 .خضوزه اخخمالُت مً ًهلل
 غغاضوألا  اإلاغض خضور
و غً باإلاغض ًىمحن مً نلأ غمغها التي الحرناث جصاب  حؿخهغ  الغبُؼ بضاًت في اإلالىر الؿظاء ػٍغ

ا  زم الىنذ مغوع  مؼ والؼػام الجضاع  بحن الحرناث لهظه بالخٍازغ  وجبضأ ألاوؾؽ اإلاعي في البٌخحًر
 الػُىن  حؿؼُت نبل الحرناث وجمىث لألمػاء الظاهغي  الجضاع  حؿؼو  وبػضها اإلاعي حضاع  جضمغ 

ُ  Coiled stage اإلالخكت اإلاغخلت في الؿضاؾُت خدى  اإلاؿىص البني لىإ زم صكغألا  اللىن  لىإ لىنها ٍو
صبذ الغماصي أو  ل اإلاضي غلى لًٌ .مغئُا الهصبي الجهاػ  ٍو  في الحرناث جصاب نأ ًمًٌ الؼٍى

   .اإلاؿلهت الؿضاؾُت الػُىن 
 
  



 قدصها غىض مساػُا زُؼا الجٍىن  الحرناث وبهاًا حؿظًت وأنل حجما اصؿغ  يظلَ الحرناث جبضو 
ٍي الحظىت حػكً في يما بػىص  الى بيُت نشىعة شٍل غلى مصهىعة و  مكخىلت جبضو  لٌنها .الامٍغ

 غلى ًهط ي ال  اإلاغض . AFB غٌـ بؿهىلت اػالتها ًمًٌ بدُث الؿضاؾُت الػحن ناع في ؾىصاء
 .الاهخاج وبالخالي للىدل الػضصًت الٌثاقت زكع لىإ جؤصي الشضًضة صابتؤلا  لًٌ الؼائكت

 الخل يغائدت الغائدت وجٍىن   اإلاؿلهت الؿضاؾُت الػُىن  مؼ  اإلاكخىخت الؿضاؾُت الػُىن  جسخلؽ
ىحض  .الؿضاؾُت الػُىن  في الحرناث مً مسخلكت غماعأ ٍو

ا جمط ي  ناع في الشمؼ بهاًا وفي الؿضاؾُت الػحن حاهبي غلى الشخاء قصل في الؿٍىن  ػىع  البٌخحًر
 .الخلُت

  











 :ًخم اهخلال املسع بالؿسق الخالُت  

ا اإلاؿببت للمغضحالبٌخقهؿذ قيها الحظىت نض جدخىي غلى  يالتالػُىن الؿضاؾُت  -1•  .ًر

ا حالبٌخنض جىحض هظه  -2•  اإلاسؼهت  يفًر
 
غُىن ؾضاؾُت  فىالػؿل وخبىب اللهاح وزصىصا

و الشؿاالث الحاطىت  .لم جخم إػالت الهشىع منها وجم جهضًم هظا الؿظاء للحرناث غً ػٍغ

ا صازل الخلُت ًلها غىض حالبٌخجهىم بىاحباث الخىظُل حػمل غلى وشغ  يالتالشؿاالث  -3• ًر
 .مداولتها إػالت الحظىت اإلاُخت

غىض صزُى الىدل الؿاعم اإلاصاب إلى زلُت أزغي ؾلُمت أو غىض صزُى الىدل الؿاعم  -4•
 .الؿلُم إلى زلُت مصابت

 .وشغ اإلاغض مً زلُت ألزغي  فىغىض اؾخسضام أصواث الىدالت اإلالىزت قئنها نض حؿاغض  -5•

 .الىدل الخائه اإلاصاب غىض صزىله إلى زلُت ؾلُمت -6•



 :مكافدت املسع•

 .وػمل بضائل خبىب اللهاحو أالؿٌغ اإلاؼدىن  لىإخبىب اللهاح  باطاقتمػالجت ههص البروجحن -1

ًاهذ ؤلاصابت زكُكت بمغض الحظىت -2 قئن ألامغ ال ًدخاج لػالج خُث حؿخؼُؼ مػظم  ألاوعوبىإطا 
 .الؼىائل الجُضة الشكاء مً اإلاغض بضون غالج وزاصت مؼ وحىص مىؾم عخُو حُض

 .ههضع غمغ اإلالٌت ووؿحر اإلالٌت الٌبحرة الؿً-3

ت الن الخالًا الظػُكت حشخض زؼىعة اإلاغض قيها خُث جٍىن  -4 حمؼ الخالًا الظػُكت مؼ الخالًا الهٍى
ًاف إلاىاحهت الشخاء وبالخالي جمىث وبالخالىأغضاص الشؿاالث نلُلت   .ال حؿخؼُؼ حمؼ مسؼون 

ت -5  .ًكظل غضم اؾخسضام اإلاظاصاث الحٍُى

 للخػهُمالازُلحن ويؿُض أبٌؿخسضم الخضزحن   -6

 .أو بىاؾؼت اللهب  

 



AFB EFB 

ونض جمخض للػظعاء  خُث ( الحرنت ألازحرة)مغاخل ما نبل الخػظع الػمس الري جظهس غلُه لاغساع
 (ٌشاهضاللؿان ممخضا)

 ًىم 11غلى غمغ 

 

  أكل مً ًىمين

ل 10-9ونض جمخض الى   أًام غلى اإلاضي الؼٍى

 مفخىخت مؿلهت مهػغة  الػُىن الظداطُت

 مؿلهت مهػغة وقيها زهىب

 عائدت الخل عائدت الؿغاء اإلاؼبىر أو الؿمَ اإلاخدلل السائدت

 ؾحر لؼحت . ؾم 3-2مساػُت أو لؼحت جمخض لظُى  كىام اليركت

 أصكغ أو ؾٌني   بني لىن اليركاث

 جلخصو بالهاع جكىن اللشىز 

 لىنها بني ؾامو

 أصكغ أو ؾٌني أو بني مؿىص

 ًمًٌ   ال ًمًٌ جىظُف الػُىن الظداطُت

 ًمًٌ ال ًمًٌ وغؼ البُؼ

ب غلى  اغماع مسخلكت قؿُكؿائُت وجبضو قاعؾت وجدىي غلى نشىع في ناع الىساٍعب شكل الحػىت الػام  قؿُكؿائُت وجدىي الىساٍع



ت   أمساع الىدل الفؿٍس

Fungus disease 



 مسع الحػىت الؿباشيري 
Chalk-board Disease 



 

 

 

 

 
 .الؿبشىزة مثل اللىن  بُػاء مىمُاء الى جخدىل  املطابت اليركت لن الاطم بهرا طمي•

 Ascosphaera apis املظمى الفؿس  هى  املسض ي املظبب•

كا وفي 1916 غام مسة ألول  اوزوبا في سجل•  مظخػمساث مً غدد أضِب و  1968 غام امٍس
 .   الىدل

 بأحظام مفسوشت كاهذ الخالًا ازغُت ان لدزحت بشدة مطابت الخالًا بػؼ وكاهذ •
   .الحػىت غُىن  مً الىدل ازسحها التي املُخت اليركاث

 :مسع جكلع الحػىت



الظداطُت الػُىن  فخداث غؿذ التي الىمى  جامت اليركاث ًطِب 
ت همىاث بىحىد بالفؿس  املطابت الحػىت جدىيها،وجمخاش  التي  فؿٍس
 .اللؿً بصغب شبيهت الىمىاث هره وجكىن  الخازجي طؿدها غلى





 :الظسوف املشجػت غلى خدور املسع

 نلت الؿظاء في الخلُت  . 

  ت ؾحر الٍاقُت  (.  اعجكاع الغػىبت)التهٍى

  (. طػل اإلالٌت)الخالًا الظػُكت 

  حؿظًت الىدل غلى قؼائغ خبىب اللهاح اإلالىزت بجغازُم الكؼغ
 .وبهاًا الحظىت اإلاُخت اخض مؿبباث اإلاغض 

  حغازُم الكؼغ ًمًٌ ان جظل قػالت غلى الاػاعاث صون ان
 .ًدضر اصابت 

 اإلالٌت ال جخأزغ ونض جيخهل الػضوي الى الحرناث. 



   أغساع املسع

 .مالخظت وحىص مىمُاء لىنها ابُع وبػظها مخدُى الى عماصي -1

 .وحىص خظىت ملهاة زاعج الخلُت -2

وػمل غلى هؼ البرواػ اطا صضع صىث ػهؼهت زكُكت وؿخضُ غلى  -3
 .وحىص اإلاغض



   دوزة املسع

و غً الكؼغ  ؾبىعاث جيخهل• و غً أو  اإلالىر الؼػام ػٍغ  .للحرناث حؿظًتها غىض الػامالث ػٍغ

ُ  غىض•  جبضأ التي( micillium) الكؼغ زُىغ وجٍىن  جىمى  الحرنت صازل لىإ الؿبىعاث هظه وصى
  مً الحرنت حؿم وحؿلل وجسغج الجؿم، حؼاءأ باقي لىإ زم الهظمُت الهىاة صازل باالهدشاع 

 .الؿضاؾُت الػحن اؾالم مً ًىمحن بػض الحرنت الخاعج،وجمىث

ُ  ،زم(ػباشحري  جٍلـ) الدؿمُت حاءث هىا ومً ًالؼبشىع  ابُع الػظعاء لىن  ًٍىن •  اللىن  ًخدى
 .مىمُاء( mummy) حؿمى الحالت جلَ ،وفي ؾىصأ زم ؾامو عماصي زم عماصي لىإ اإلاضة مؼ

 





 احساءاث الىكاًت والػالج
 مًٌ زؼحر  اإلاغض هظا ٌػخبر  ال و غً ،ٍو  هظا خضور ًخجىب نأ للخالًا الجُضة الاصاعة ػٍغ

 :اإلاغض
 اإلالٌت نىة مً الخأيض-
 الؿظاء جىقغ  مً الخأيض-
ت-  الجُضة التهٍى
ت مظاصاث اؾخسضام-  قؼٍغ
الخالًا في اإلااء ججمؼ إلاىؼ الشخاء في ألامام هدى  الخالًا جمُُل. 
 مؼاعألا  ؾهىغ غهب زاصت الخلُت مضزل وجىؾُؼ اإلاغجكػت للمىاػو الخالًا ههل . 
ًغقؼ طلَ ألن زاػئت مماعؾت ألنها الشخاء ازىاء بالبالؾدَُ الخالًا لل غضم ًجب 

 .الخلُت صازل الغػىبت

اؾخسضام غىض fungicides  اؾخػمالها مً شهىع  5 بػض إال  الػؿل بهؼل ًىصح ال. 

ًجب شضًضة باإلاغض الاصابت ًاهذ اطا  ُ  .اإلاصابت الخالًا غؼ

 





 مــــــسع الحػىــــت املخحجـــسة 
Stone – Brood Disease  



 فؿس غً املسع هرا ًدظبب Aspergillus flavus  ٌػخبر  الري 
   املشاهدة هادز  الاهمُت كلُل

  اللىن  غكع غلى الخػسي  للىن  الحػىت جدىل  الى ًإدي 
   الؿباشيري  الحػىت في الاطىد او  الابُؼ

  بالػين مشاهدجه ًمكً الري و  الشكل الدكُلي و  الخػسي  الىمى 
   املجسدة

 املطابت الػرازي  و  اليركاث زأض كسب بكثرة الفؿس  حسازُم حشاهد 
     اطفىجُت اشكال الى جخدىل  التي و 



 للمسع مبكسة بمساخل املسع غلى الخػسف ًطػب   

 ًػا ًىمى  الفؿس  ان املسع مظاهس  وم  حشبه خللت مكىها طَس
   املطابت اليركت زأض نهاًت كسب مطفس  ابُؼ لىن  ذاث الُاكت

 اطم ازر هىا ومً الكظس  ضػبت ضلبت جطبذ اليركت مىث غىد 
ت الحػىت    الحجٍس

 اماكً في الجظم حداز  ًىفجس  الػدوي  مً الازيرة املساخل في 
   شائف حلد مكىها الفؿس  لُسسج غدًدة

 



 االوساط التكاثرية 
 اليرقات جلد على النمو من الفطر سبورات تتمكن 

   الجلد تحت ما الى الفطر غزل تخترق وأحيانا

الجهاز خالل من تكون ما غالبا المرض بهذا االصابة ان 
  الهضمي

الخارج الى بارزا   اليرقة جسم مؤخرة بثقب الفطر يقوم  
   الكاذب بالجلد يسمى ما مكونا الخارجي الجلد على لينمو

العسل لنحل البالغات إصابة من الفطر يتمكن   

او الطيران على قادرة غير تصبح المصابة البالغات 
   الطائفة عن بعيدا تزحف حيث ، خاملة او الحركة بطيئة



 :الاغساع املسغُت

 جخدىل  زم ابُؼ لىن  ذاث جكىن  املسع بهرا املطابت اليركاث 
 ضلبت جطبذ زم املسػس  الاضفس  او  الشاخب البني اللىن  الى

 . حدا

 

حغلم ل  وكد الظداطُت غُىنها حغلم كد اليركاث هره ان 
  الػرزاء مسخلت الى جدىلها كبل وجمىث

 :غلى اليركاث





 :غلى الحشسة الكاملت

 (ؾحر ناصع غلى الؼحران) مالخظت وحىص هدل ػاخل -1

 البؼً مغجخي ومىخكش -2

 .الىدل ال ًلؿؼ -3



 .الاصاعة الجُضة •

 .الخسلص مً الخالًا اإلاصابت•

 الػالج و الىكاًت 


